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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
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A STUDY ON JOB INVOLVEMENT OF DIFFERENT
CATEGORIES OF TEACHERS WITH REGARD TO THEIR
MENTAL HEALTH IN KACHCHH DISTRICT
Dr. Ashok b. jatiya
Head Teacher
Shree Mota primary school
Subject :- Psychology

Abstract: This study examined the relationship betweenjob involvements of different categories of
teachers with regard to their mental health in KACHCHH district. The study adopted survey method
of research. Participants were 150 school teachers randomly selected in government, government
aided and private schools in Kachchh district. The research instrument used for data collection was:
job involvement developed by Blau and Boal & Balay and Mental Health developed by V.pramod
Kumar.The findings indicated that there is a positive relationship betweenjob involvements of
different categories of teachers with regard to their mental health in Kachchh district.
There exist significant impact with respect to the job involvement based onlocation, fathers’
educational qualification, type of management between the job involvement and mental health.
There is no significant impact gender, type of management, medium of instruction, type of
management, teaching experience, marital status on the job involvement of different categories of
teachers with to their mental health.
Keywords: Job involvement, mental health, government schools, private schools, marital status,
type of management.
Introduction Teachers mold the lives that they influence because the lessons learned from teachers
remain with their students throughout life. We should always respect our teachers. The quality of
education or learning outcomes is integrally linked to the quality of teachers, especially so for the
large number of the first generation learners who won‟t be able to get any support from their own
parents at home. Great teachers can make a huge difference to a child. There are many excellent
teachers in India today and they have been doing a great job unsung and unnoticed for years.
“Teacher is a most vital single factor in the system of education. Upon his training, his dedication
and his efficiency, stands the whole structure of education. He is the key to the quality of
Education”. -Prem Kirpal
The teacher acts as the pivot for the transmission of intellectual traditions and technical skills from
generation to generation and helps to keep the lamp of civilization burning.
Job Involvement
Job involvement is defined as “psychological identification with a job” Kanungo (1982). This
definition implies that a job-involved person sees her or his job “as an important part of his selfconcept” Lawler & Hall 1970). Job involvement is more than working and requires sincerity and
dedication for your job. Those who measure success by money are often those who do not rise to
levels that wouldn‟t, have otherwise been a barrier for them. All the successful people that we see
around are role models and they have left behind a hint for us to grab and follow.
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Mental Health
The term „mental‟ usually implies something which is purely related to the cerebral functioning of
a person, and it also stands for one‟s emotional affective states. The term „health’ refers to more
than physical health; it also connotes the individual‟s intra-psychic balance. The concept of mental
health has been explained in different perspectives, one of which psychoanalytic. The
psychoanalytic viewpoint that mental health is a property of individuals and a function of intrapsychic development and dynamics is still dominant.
Statement of the Problem A study on job involvement of different categories of Teachers with
regard to their Mental Health in Kachchh District.
Objectives of the Study
1. To find out significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health based
on their Gender.
2. To find out significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health based
on their Designation of Teachers.
3. To find out significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health based
on their Type of Management.
4. To find out significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health based
on their Teaching experience.
5. To find out significant difference between the Teachers Job Involvement mental health based on
their marital status.
Hypothesis of the Study
1.There is no significant difference between the Teacher Job Involvement and mental health
based on their Gender.
2.There is no significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health
based on their Type of Management.
3.There is no significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health
based on their Teaching experience.
4.There is no significant difference between the Teachers Job Involvement and mental health
based on their Marital Status.
5.There is no significant relationship between the Teachers Job Involvement and Teachers
Mental Health.
Research Design Methodology
The study was conducted through survey method of research and it is most suitable for the present
study.
Variables: Dependent variables: Job Involvement Independent variables: Mental Health.
Sample: A sample is the subset of the population and the investigator has taken 150 different
categories of School Teachers in Kachchh District using stratified random sampling technique.
Research Tools: In this present study, the investigator has chosen the following tools.
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1. Job involvement scale prepared and validated by Blau, 1986; Blau & Boal, 1987; Balay,
2000.
2. Mental Health by Pramod Kumar.
Statistical Techniques Used
A research should be familiar with principles, procedure, merits and demerits of the
statistical techniques, he is going to adopt. For the present study the investigator has used the
following statistical techniques. AM, Standard Deviation, T-Test, F-Test and Correlation.
Major Finding
1. There is a significant difference between Male and Female teachers with regard to their
Teachers Job Involvement.
2. There is no significant difference between Male and Female teachers with regard to their
Teachers Mental Health.
3. There exists a significant difference between Governments vs. Aided, Governments vs.
Private and Private vs. Aided School Teachers based on their Teachers Job Involvement and
mental health.
4. There is a significant difference between Below 5 years and Above 6 years teaching
experience with regard to their Teachers Job Involvement.
5. There is no significant difference between Below 5 years and Above 6 years teaching
experience with regard to their Teachers Mental Health.
6. It is observed that there is a positive relationship between Teachers Job Involvement and
Teachers Mental Health.
Table – I
Table Shows The Significant Difference Between The Teachers Mental Health Based
On Their Gender Using Mean Scores.
Mean
SD
t-Value
LS
Variable
Gender
N
Teacher
Mental
Health

Male

75

66.84

24.94

Female

75

63.37

23.84

0.86

NS

Table – II
Showing the Significant Difference between the Teachers Job Involvement Based On
Their Type of Management.
Type Of
N
Mean
SD
t- Value
LS
Management
GOVT

50

86.20

13.544

AIDED

50

72.74

13.450

GOVT

50

86.20

13.544

PRIVATE

50

40.74

10.089

AIDED

50

72.74

13.450

Teachers
Job
Involvement
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0.01

13.458
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50

40.74

10.089

Table – III
Table shows the significant difference between the Teachers Job Involvement based on their
Teaching Experience using mean scores.
Variable

Teaching
Experience

N

Mean

SD

t- Value

LS

Teacher Job
Involvement

Below 5
years

84

61.71

22.636

3.017

0.01

Above 6
years

66

72.73

21.611

Educational Implications :
The analysis based on statistical techniques clearly shows that the female teachers‟ job
involvement and mental health is less that the male teachers. It has been inferred that the phrase
“Fittest man for the Fittest Job” is meant that qualified teachers have to be appointed for each
class or each subject. For that purpose the teachers are fully responsible to achieve this objective. All
the teachers may be of the same required qualification. They may have difference owing to several
reasons such as age, experience, income, sex environmental conditions, type of work are the places
of their service.
Conclusion :
On evaluating the problems related to job involvement and mental health, typically people
judge themselves unfavorably with the hope it will motivate them to change. The result of the
present study indicates that majority of the teachers or lecturers have high level of mental health
even though they have average level of adjustment behavior. The findings of this study may give a
clear idea about the psychological concepts of adolescents which are to be addressed in the right
time and highlighting the importance of providing ample conditions for them to live their lives with
harmonious functioning of their body and mind in order to achieve progress in future.
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A Study on Analysis of Financial Performance of IRCTC
Path C. Bhatta and Dr. Dinesh Chavdab
a
b

Research scholar,

Research Guide &Assistant Professor,

Department of Commerce and management,
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh
ABSTRACT
The IRCTC is a public sector undertaking completely owned by the Government of India through
the Indian Railways. It is the only entity that is authorized to provide certain services to the Indian
Railways. IRCTC includes online ticketing, catering, and selling drinking water on trains and at
railway stations. In May 2008, it was classed as aMiniratnapublic corporation, which allowed it a
certain degree of financial autonomy. IRCTC has Market cap of (Rs.) 65,592 crore (257.92B). It is
one of the largest public company contributing in GDP significantly. It provides various services
like online ticketing, passenger data and privacy concerns, Tatkal Scheme, tourism, catering and
Train operations.It has largest employee around 1.3million.The Indian Railway is developing
drastically every year. Hence an attempt has been made to analyze the profitability position of the
IRCTC with the help of mean, standard deviation, co-efficient of variation, Trend analysis and Ratio
analysis.The study carried out the period of five (5) years that is from the year 2015-16 to 2019-20
The increase in profitability will not only yield greater efficiency but also improve financial
performance in future.
Keywords:Indian Railway, IRCTC, Financial Performance, GDP, Profitability, Trend
INTRODUCTION
Indian Railways (IR) is a government agency under the Ministry of Railways that manages the
national railway system of India. It is run by the government as public and by March 2019, 68,155
km. Operates the world's fourth largest railway network by size, with a length of (3,350 miles).
40,576 km (25,213 miles) or 64% All broad gauge routes are electrified by 25 KV 50 Hz AC electric
traction by August 2020.
In the financial year ended March 2019, the IRA carried 844 crore (8.44 billion) passengers and 123
crore (1.23 billion) tones of freight. The IR runs 13,523 passenger trains daily, covering 7,321
stations across India, both on long-distance and suburban routes. Mail or express train, most
common type, average speed 50.6 km/h. runs at a speed of km km/ h (41.4 miles). Suburban EMUs
run at a speed of 37.5 km per hour (23.3 miles). Normal passenger trains (composite mixed) run at a
speed of 33 33.5 km per hour (40. m miles).
The IRCTC was incorporated on 27 September 1999. The IRCTC is a public sector undertaking
completely owned by the Government of India through the Indian Railways. It is the only entity that
is authorized to provide certain services to the Indian Railways.The IRCTC was listed on the
National Stock Exchange in 2019, following which the Government of India's holding was reduced
to 87%, with the remaining shares being publicly traded. In December 2020, the Government of
India divested another 20%, decreasing its holding in the IRCTC to 67%.
OBJECTIVES OF THE STUDY
• To ascertain the overall profitability performance of IRCTC in India.
• To examine and evaluate profitability related to sales of IRCTC.
• To evaluate the profitability related to equity share of IRCTC.
• To know the recent trend in IRCTC.
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RESEARCH METHODOLOGY
Data Collection
This study is based on secondary data. Data has been collected from official government websites of
IRCTC, reports of ministry of railway, research papers, cash study, and newspapers.
PERIOD OF STUDY
The research will be carried out for the period of 2015-16 to 2019-20. The study carried out the
period of five (5) years that is from the year 2015-16 to 2019-20. The period of five years is enough
to understand the results and also sufficient for interpretation. And also sufficient for the study of the
trend analysis.
TOOLS FOR ANALYSIS
For the purpose of Profitability analysis of IRCTC following accounting and statistical tools and
techniques are used.
Ratio analysis is used to examine the data. Following ratios are used to study the data. PBDIT
margin ratio, PBIT margin ratio, PBT margin ratio, Net profit margin, Return on net worth/equity,
Return on capital employed, current ratio, Return on Assets is used to analyze the data.
In the present study statistical tools i.e. MEAN, STANDARD DEVIATION, COEFFICIENT OF
VARIATION AND TREND ANALYSIS have been used to analyze the data during the study period
of the study.
Mean = sum of variable / N
Standard Deviation = √ΣX2/ N - (ΣX/N)
Coefficient of Variation = SD / Mean * 100
Profitability ratios compare income statement accounts and categories to display a company’s
potential to earn profits from its operations. Profitability ratios emphasis on a company’s returns on
investment in inventory and other assets. These ratios mainly tell how well businesses can succeed
from their procedures.
Investors and creditors can use profitability ratios to judge a company’s return on investment based
on its comparative level of properties and assets. In addition, profitability ratios can be used to check
that companies are making enough operating profit from their assets. In this sense, profitability
ratios are based on proficiency ratios because they show us how well organisationsare using their
assets to earn profit. Profitability displays creditworthiness and profitability of the company.
Trend analysis is a dissection of the trend of an organization by comparing its financial statements
to study the trend of market or estimating of the future on the basis of results of previous
performance and it’s an effort to make the optimum decisions on the basis of results of the analysis
which has been done.
Trend analysis includes gathering the information of various periods and putting the collected data
or information on the horizontal line with the purpose of finding reasonable patterns from the given
data. In Financial context, Trend Analysis is used for specific analysis and in Accounting for
analysis of shares.
DATA ANALYSIS & INTERPRETATION
PBDIT MARGIN RATIO:PBDIT margin ratio is a profitability ratio that quantifies how much earnings of the Company before
interest, taxes and depreciation as a percentage of revenue.
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Formula:PBDIT MARGIN RATIO= PBDIT / NET REVENUE.
TABLE 1 PBDIT MARGIN (%)
YEAR

PBDIT MARGIN(%)

2015-16

24.09

2016-17

23.17

2017-18

24.56

2018-19

25.24

2019-20

34.78

MEAN

26.368

SD

4.76

CV(%)

18.05

TABLE 2 TREND ANALYSIS
YEAR

BASE YEAR
2015-16

2015-16

100

2016-17

96.18

2017-18

101.95

2018-19

104.77

2019-20

144.38

Above Table 1&2 reveals that IRCTC has Mean Value of PBDIT margin ratio 26.368 which shows
as good PBDIT margin while The Standard Deviation of IRCTC

is 4.76, which shows higher

degree of variability and. The coefficient of variation of PBDIT margin ratio of IRCTC is 18.05
which are permissible. IRCTC has 24.09% PBDIT margin in the year 2015-16 while 23.17% in the
year 2016-17. Which shows 3.82% reduction. In the year 2019-20 IRCTC has 34.78% PBDIT
margin which shows 44.38% increase in comparison to 2015-16. In 2019-20 9.54% increase of
PBDIT margin in comparison to 2018-19. From 2016-17 to 2019-20 PBDIT margin Ratio shows
upward trend.
PBIT MARGIN RATIO:PBIT margin ratio is a profitability ratio that indicates how much earnings of the Company before
interest and taxes as a percentage of revenue.
Formula
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PBIT MARGIN RATIO= PBIT / NET REVENUE

TABLE 3 PBIT MARGIN (%)
YEAR

BASE YEAR 2015-16

2015-16

100

2016-17

96.06

2017-18

101.59

2018-19

104.96

2019-20

146.17

YEAR

PBIT MARGIN(%)

201516

22.59

201617

21.70

201718

22.95

201819

23.71

201920

33.02

MEAN

24.79

SD

4.65

CV(%)

18.76

TABLE 4 TREND ANALYSIS

Above Table 3 reveals that IRCTC has Mean Value of PBIT margin ratio 24.79% which shows a
good PBIT margin while The Standard Deviation of IRCTC is 4.65, which shows higher degree of
variability and. The coefficient of variation of PBIT margin ratio of IRCTC Is 18.76% which is
permissible but not good. IRCTC has 22.59% PBIT margin in the year 2015-16 while 21.70% in the
year 2016-17 which shows 3.94% reduction. In the year 2019-20 IRCTC has 33.02% PBIT margin
which shows 46.17% increase in comparison to 2015-16. In 2019-20 9.31% increase of PBIT
margin in comparison to 2018-19. From 2016-17 to 2019-20 PBIT margin Ratio shows upward
trend.
PBT MARGIN RATIO:PBT margin ratio is a profitability ratio that indicates how much earnings of the Company before
taxes as a percentage of revenue or sales. Profit before tax (PBT) is an indication that looks at a
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company's profits before the company has to pay corporate tax. It deducts all expenses from revenue
including interest expenses and operating expenses except income tax.
Formula
PBT MARGIN RATIO= PBT / NET REVENUE
TABLE 5 PBT MARGIN (%)
YEAR

PBT MARGIN(%)

2015-16

22.58

2016-17

21.75

2017-18

23.10

2018-19

25.59

2019-20

32.75

MEAN

25.15

SD

4.48

CV(%)

17.81

TABLE 6 TREND ANALYSIS
YEAR

BASE YEAR 2015-16

2015-16

100

2016-17

96.32

2017-18

102.3

2018-19

113.33

2019-20

145.04

Above Table.5 reveals that IRCTC has Mean Value of PBT margin ratio 25.15% which shows a
good PBT margin while The Standard Deviation of IRCTC is 4.48, which shows higher degree of
variability and. The coefficient of variation of PBT margin ratio of IRCTC is 17.81% which is
permissible but not good. IRCTC has 22.58% PBT margin in the year 2015-16 while 21.75% in the
year 2016-17 which shows 3.68% reduction. In the year 2019-20 IRCTC has 32.75% PBT margin
which shows 45.04% increase in comparison to 2015-16. In 2019-20 7.16% increase of PBT margin
in comparison to 2018-19.From 2016-17 to 2019-20 PBT margin Ratio shows Upward trend.
NET PROFIT RATIO
Net profit ratio is a helpful ratio to indicate the overall profitability of the company or business. A
higher Net Profit ratio tells the efficient total quality management of the affairs of business also
indicates the association between Net Profit and Net sales.
Formula
NET PROFIT RATIO = NET PROFIT / NET SALES
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TABLE 7 NET PROFIT MARGIN (%)
YEAR

NET PROFIT MARGIN(%)

2015-16

13.80

2016-17

14.09

2017-18

14.96

2018-19

16.50

2019-20

23.22

MEAN

16.51

SD

3.89

COV

23.58
TABLE 8 TREND ANALYSIS

YEAR

BASE YEAR 2015-16

2015-16

100

2016-17

102.1

2017-18

108.41

2018-19

119.57

2019-20

168.26

Above Table 7 reveals that IRCTC has Mean Value of Net profit ratio 16.51% which shows a good
Net profit while The Standard Deviation of IRCTC is 3.89, which shows higher degree of
variability and. The coefficient of variation of Net profit ratio of IRCTC is 23.58% which is
considered bad. IRCTC has 13.80 % Net profit in the year 2015-16 while 14.09% in the year 201617.which shows 2.10% increase. In the year 2019-20 IRCTC has 23.22% Net profit which shows
68.26% increase in comparison to 2015-16. In 2019-20 6.72% increase of Net profit in comparison
to 2018-19. From 2015-16 to 2019-20 Net profit Ratio shows Upward trend.
RETURN ON NET WORTH
Return on equity (ROE) deals with the profitability of owners or shareholder’s funds. The return on
equity ratio is a profitability ratio that indicates the ability of an organization to earn profits from its
shareholder’s investments in the business. In other way, the return on equity ratio or (ROE) shows
how much gain each dollar of common stockholders‟ equity makes.
Formula
RETURN ON EQUITY (ROE) = PAT / Net worth
TABLE 9 RETURN ON NET WORTH
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YEAR

RETURN ON NET WORTH

2015-16

34.79

2016-17

27.58

2017-18

23.22

2018-19

28.81

2019-20

39.8

MEAN

30.81

SD

6.49

CV(%)

21.04

TABLE 10 TREND

YEAR

BASE YEAR 2015-16

2015-16

100

2016-17

79.28

2017-18

66.74

2018-19

82.81

2019-20

114.4

ANALYSIS

Above Table 9 reveals that IRCTC has Mean Value of Return on net worth 30.81% which shows a
good Return on net worth while The Standard Deviation of IRCTC is 6.49, which shows higher
degree of variability and. The coefficient of variation of Return on net worth IRCTC is 21.04%
which is considered as bad. IRCTC has 34.79 % Return on net worth in the year 2015-16 while
27.58% in the year 2016-17 which shows 20.72% Reduction. In the year 2019-20 IRCTC has
39.80% Return on net worth which shows 14.40% increase in comparison to 2015-16. In 2019-20
10.99% increase of Net profit in comparison to 2018-19. From 2017-18 to 2019-20 return on net
worth shows upward trend.
RETURN ON CAPITAL EMPLOYED
Return on Capital Employed (ROCE) reveals the relationship between Operating profit and Capital
Employed of the firm.
Formula

Return on capital employed = Net Operating Profit / Capital Employed
TABLE 11 RETURN ON CAPITAL EMPLOYED
YEAR

RETURN ON CAPITAL EMPLOYED

2015-16

43.02
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2016-17

34.13

2017-18

32.52

2018-19

38.98

2019-20

51.34

MEAN

39.998

SD

7.57

CV(%)

18.92

TABLE 12 TREND ANALYSIS
YEAR

BASE YEAR 2015-16

2015-16

100

2016-17

79.34

2017-18

75.59

2018-19

90.61

2019-20

119.34

Above Table 11 reveals that IRCTC has Mean Value of Return on Capital employed 40.00% which
shows a good Return on Capital employed while The Standard Deviation of IRCTC is 7.57, which
shows higher degree of variability and. The coefficient of variation of Return on Capital employed
of IRCTC is 18.92% which is permissible but not good. IRCTC has 43.02% Return on Capital
employed in the year 2015-16 while 34.13% in the year 2016-17 which shows 20.66% Reduction.
In the year 2019-20 IRCTC has 51.34% Return on net worth which shows a 19.34% increase in
comparison to 2015-16. In 2019-20 28.73% increase of Return on Capital employed in comparison
to 2018-19. From 2017-18 to 2019-20 return on Capital employed shows upward trend.

PASSENGER VOLUMES WITNESS HEALTHY GROWTH
CHART 1 TRENDS IN PASSENGER VOLUMES
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(Source:www.ibef.com)

•Train travel remains the preferred mean for long-distance travel for Majority of Indians.
•Raise in the demand for passenger trains is supported by Urbanization, improving

income standards, etc.
punctuality performance of Indian Railways for mail and express trains raised to
75.67% during April-December 2019 as compared to 68.19% in the same period last
year.
During the financial year 2019, passenger traffic in the country reached 8.44 billion.
Passenger traffic was valued at 7.67 billion in FY20 P (till February 2020).
•The

•

RISING EXPORT OF RAILWAYS SECTOR
CHART 2 EXPORT OF RAILWAY

(Source:www.ibef.com)
•India was among the top 20 exporters of railways globally as of
2019.CAGR
•India’s export of railways grew at a of 52.52% during
2010-2019 to reach US$ 635 million.
•In 2019, Train 18, Indian Railways’ fastest engine-less self-propelled
Train, gained several queries for export.

CONCLUSION
After analyzing the profitability of the IRCTC, it can be said that the profitability of any firm
depends more or less upon the effective utilization of resources, cut off cost and total quality
management function in products, customer services, manpower, and goodwill and market share.
The conclusion of the study can be summarized as under:
•
•
•
•
•
•

From 2015-16 to 2019-20 PBDIT margin ratio of IRCTC reached from 24.09% to 34.78%
which shows an increase of 10.69% in a study period.
From 2015-16 to 2019-20 PBIT margin ratio of IRCTC reached from 22.59% to 33.02%
which shows an increase of 10.43% in a study period.
From 2015-16 to 2019-20 PBT margin ratio of IRCTC reached from 22.58% to 32.75%
which shows an increase of 10.17% in a study period.
From 2015-16 to 2019-20 Net profit ratio of IRCTC reached from 13.80% to 23.22% which
shows an increase of 9.42% in a study period.
From 2015-16 to 2019-20 Return on equity of IRCTC reached from 34.79% to 39.80%
which shows an increase of 5.01% in a study period.
From 2015-16 to 2019-20 Return on Capital Employed of IRCTC reached from 43.02% to
51.34% which shows an increase of 8.32% in a study period.
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‘ન�ભાડો’ નવલકથામાં ગ્રામચેતના� ંુ િન�પણ.
પટ�લ �નક�બેન ગંગારામ
પીએચ.ડ�. સ્કોલર, �ુજરાતી િવભાગ,
હ�મચંદ્રાચાયર્ ઉ�ર �ુજરાત �ુિનવિસ�ટ�, પાટણ.
મેઈલ: jankipatel967@gmail.com
‘ન�ભાડો' શ્રી અશોક�ુર� ગોસ્વામીની ‘�ૂવો’ પછ� લખાયેલી ત્રી� નવલકથા છે . કથાની
શ�આતમાં જ નાયક મેલો અને નાિયકા મણી વચ્ચે થતા ખટરાગના પ્રથમ દશર્ન થાય છે . �ુવાનજોધ
મેલો શેઠને ત્યાં ઢોર પાલવવાની મ�ૂર� કર� છે . પત્નીની વારં વાર િપયર જવાની વાત સાંભળ� �ુસ્સો
થયેલો મેલો બોલે છે : "પેણે એ હા�ુ� ુ ં વરસ થવા આ�ુ એમાં છો મૈના તો બાયડ� લતીપર� એન
િપયરમાં રઇ અઈ સતીપર� �ટ�ું રાઈ એમાં દસ પંદર દાડ� તો માં આઇને ઉભા જ હોય એ આવે
એનીય ના નઇ આવે છોડ�ને બાથમાં લઈને, દ�કરા , બેટા બ�ુ �ુકઈ ગયી ચ્યમ ઓહવઈ ગયી ? હા�
હમ તો �ુ ને ? ........."
દ�કર�એ બાક� ન રાખી માને બા� એવા આહવા પાડ� �ણે માથે �ુગ
ં રાના � ૂટ� પડ�ા
હોય અને વળ� ધાવણ ઉભરા�ું હોય એમ રહ્યો ન�હ અને છાતીએ વળગાડ� રાખે અને મણી લોહ�
ઊકળ� ઊઠતો હોય એમ બે ત્રણેય ન લઈને એને તોડ� �ય અને મોકલે બ�ુ દાડ� તાપી મેલા હાથે
રોટલા ઘડ� ખાવા પડ� આ બધી વાતો ને લીધે સવારથી જ મેલો કર� લો હતો અને વળ� અમાર� જ
મણીએ િપયર જવાની વાત કર� તેથી મેલો વ�ુ �ુસ્સે થઈ ગયો પણ સવારમાં જ નકામો કલેશ કરવો
એમ િવચાર�ને મેલાએ નમ�ું મેલ્�ુ.ં
આવા કઢાયામાં જ મેલાને વેતરમાં આવેલી શેઠની � ૂર� પાડ�ને આણંદના પ�ુ
દવાખાને લઈ જવા�ુ ં થાય છે . મેલો મણીને કહ્યા વગર � ૂર�ને લઈ જતો રહ� છે , પણ ત્યાં જ તોફાને
ચડ�લી ભ�સ મેલાના હાથમાંથી �ટ�ને નાસી �ય છે . ભ�સને પકડવા દોડતા મેલાને કોઈક� મે� ું મા�ુ� :
અલ્યા મેલ્યા ! તાર� � ૂર� તો ગા�ુ ં છોડ�ઈન નાઠ� હ� થોડા �દવસ પહ�લા જ �રસાઈને િપયર� જઈ
રહ�લી મણીના સંદભર્માં આ વાત કહ�વાય છે . આવા કટાક્ષનો ભોગ બનેલાને મેલાના પગ�ુ ં જોમ
ઉતર� �ય છે . શેઠ અને બે - ચાર માણસો ભ�સને વશમાં રાખી ખીલે બાંધે છે . તબેલે આવી પહ�ચેલો
મેલો ભ�સને માર માર�ને પોતાની દોઝ ઉતારાતો હોય છે . પણ એટલામાં શેઠ આવીને એક તમાચો
ચોડ� દ� છે , છતાંય મેલો ક�ુ ં બોલ્યો નહ� , પણ આજ એને �દવસ બગાડ�ાનો ખ્યાલ આવી �ય છે .
તબેલામાં વાસી�ુ વાળતો મેલો િવચાર� છે . ‘ હા�ુ સે �ય �ુખ જ નઈ બોઠ બાપડ�ને
મરાય નૈ . માર�એ તો એની બાર વરહની મા �ઈ ઠ�ઠ સતીપરા આવીને ગોમ ગજવી �ય ... ઢોરાં
છોરા અને બૈરાને કંઈ �ુચકાયર્ પાલવે ? ર� કદ� વશમાં ? એ તો દફણાધ્ય જ પાર મેલાની મજ� ૂર� એ
હતી ક� , ન તો પત્નીને ન ક� ન તો ઢોરને સોટ� પણ એનાથી અડાડ� શકાતી હતી . ફર� શેઠ કહ�વાથી
મેલો આણંદના દવાખાને � ૂર� પાડ�ને લઈ જવા નીકળે છે . પણ આ વખતે � ૂર� તોફાન ન કર� એ
માટ� એના ડોકમાં ડ�રો નાખે છે . હવે � ૂર��ું તોફાન સમી �ય છે . મેલાને મણી અને � ૂર� પાડ�માં
કશો ફરક લાગતો નથી .
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મણીની મા કાશી દ�કર�ના ઘર� રોકાતી ત્યાર� મેલાને પરસાળમાં �ૂંટ��ુ ં વાળ�ને �ુઈ
રહ�� ું પડ�ુ.ં આમ, પોતાના �ુખી સંસારને ઝેર �વો બનાવી નાખનાર કાશીનો બધો દોષ મેલાને
દ� ખાતો . તે િવચાર� છે , બાયડ�ના કોટ� તો એની મા ડ�રો થઈન એના પગમાં અટવાયા કર� છે તે
ચ્યમ�ું ઘર બરોબર હ�ડ� . ચ્યમ�ું મણીથીય હર�ું હ�ડાય? �ુર�ની કોટ� બાંધલ
ે ો ડ�રો મેલાને પોતાની જ
પગમાં અથડાતો હોય એવો ચચરાટ થવા માંડ� છે .
મેલો ડરપોક છે . તે શેઠ , સા�ુ અને પત્નીથી ડર અ�ુભવે છે . એક �દવસ એનો
માઈલો( �તરાત્મા ) એના મદાર્ નગીપણાની હસી ઉડાવી એને ઉશ્ક�ર� ઠપકો આપતા કહ� છે : મેર હાર
મેલ્યા , અમોને ઓમ દબાયેલો ચંપાયેલો ચ્યો �ધ
ુ ં ી �વશ ? તબેલાવાળો �ય તબેલામાં મેલ એની
નોકર�માં � ૂળો , બી� કોમનો ચ્યો ટોટો સે? અને મણક� ક� એનીમા જો બ�ુ ચઉ ચઉ કરતી હોય તે એ
હા�ુનીઓની હોમે જ થઈ જવા�ુ ં . એ વળ� �ઈ આઈને �ુખ
ં રાઈ �ય. ઢાંકણીમાં પોણી લઈ �ૂબી મર.
�ુય હા�ુના ડોબા ભેગો રઈરઈને ડોબો જ થઈ ગયો . કથાનાયક મેલામાં અચાનક પ�રવતર્ન આવે છે
તે િવચાર� છે : હારા � ૂરખ , મારકણા ઢોરને કા�ુમાં રાખે છે . અને બે બદામોની બાયડ�થી દબાઈ ગયો
? બૈર� �પાળ� જોઈ એનાથી ��ઈ ગયો ? કચ્છ : બૈર� નથી ગોઠતી વાતે વાતે હાડછે ડ કયાર્ કર� છે .
તે બતાયને તા�ું પાણી છે ....…અલ્યા, �ું તો ! જવાનીમાં જ અસ્તીરનો સંગ બનેના ગમે, : કાં જોગીને
કાં રોગીને , �ુ ં તો બેમાંનો એકય નથી. પછય ચ્યમ મન માર�ને બેહ� રયો �ુ ?
�ુનસથી ભરાયેલો મેલો �ુશ થાય છે . અને પોતાને જ સમ�વતા િવચાર� છે ક� મેલા
બ�ું માપસર�ુ ં હા�ું બે�ું �પા�ં એની ના નહ� પણ એને વશમાં તો રાખ�ુ ં જોવે ને ? એક �ખથી
હસાઈને તો બી� �ખથી ચ્યમ રડ� ના? એન �ુખી ના કર�એ પણ એનાથી �ુખી થઈએ એ રયોની
વાત ? બધી વાતે ‘ હા હા ’ કર�એ તો હ�રાને થઈએ અને ડોબામાં ગણાઇએ ? મેલાને હવે થોડ� થોડ�
સારા - નરસાની સમજ પડવા લાગે છે . આ �વતરનો �ણ આટાપાટા ની રમત આ પાટ� નઈ
અડકવા�ુ ં , આ પાટો �ુદ�ને ઓળંગવાનો પેલા પાટ� પહ�ચી જવા�ુ ં અને �ુંડાળા બહાર નીકળ્યા વના
જ �ભલ્�ુને આઉટ કરવા�ુ ં ક�ટ�ું બ�ુ ં અઘ�ું ?
ઘણા �દવસો થવા આવ્યા છતાં મણી લતીપર� જતા કાશી પોતાની દ�કર�ને મળવા
સતીપર� આવી પહ�ચે છે . કદ� નહ� ને આ જ દ�કર�ને �ુઝ
ં ાયેલી જોઈ પાડોશણ મંગમાં બધી વાતનો
તાળો મેળવી તીખા સ્વભાવવાળ� કાશી મણીના સાસર�યાવાળા પર � ૂટ� પડ� છે . મેલાના ભોળા સાલસ
ભાઈ ભાભીને પણ ન કહ�વાના વેણ કહ� સંભળાવે છે . કાશી�ુ ં આ વતર્ન મણીથી પણ જો�ુ ં જ�ુ ં નથી .
છતા આ પ્રસંગમાંથી દબાઈને તેની આ�ા પ્રમાણે વતર્વા ટ�વાયેલી મણી પીયરની �દશામાં ડગ માંડ�
છે .
જડ અને ગમાર �વો લાગતો મેલો દામ્પત્ય�વન મ�ુર સ્વપ્નમાં સર� �ય છે . મણી
ને રા� કરવા દવાખાનેથી પાછો ફર� લો મેલો તીખા ભ�યા અને ગળ� જલેબી લઈ આવે છે . એ�ું
�ણીને મેલો િનરાશ થઈ �ય છે . ક�જયા કંકાસભયાર્ સંસારમાંથી ભગવા વ�ો ધારણ કર� અલખ
િનરં જન થઈ જવા�ું િવચાર� છે . અણહમ�ુ� ુ ં �વનતો �ણે ભડક�લી �ખસકોલી ! નય� રઘવાટ
રઘવાટ નર� નાહાનાસ નાહાનાસ અઈથી િપયર, ને િપયરથી અઈ બૈ�ું માં�ુ પડ�ુ ં હોય તો દવા
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કરાવાય . એને ઝોળ વળગ્�ુ ં હોય તો કઢાવાય પણ �ને મા વળગી હોય એનો �ુ ં ઉપાય ? આમ
સંસારમાં આવી પડ�લો મેલો િવચાર મગ્ન બને છે .
મણી િપયર ર�સામણે ચાલી તો ગઈ પણ ત્યાં તેને ચેન પડ�ુ ં નથી. તે સતીપર� થી
મેલાના સંદ�શાની પ્રતીક્ષા કર� છે . મણીની મા કાશી તો મણીને �ટાછે ડા આપાવી બી� ઠ�કાણે લગ્ન
ુ ાને બોલાવે છે .
કર� �ુખી કરવા ઈચ્છે છે . આથી તે સતીપર� થી હાલતાં ચાલતાં ર� ડ�યો �વા મં�મ
ુ ાની ચઢામણી અને કાન ભંભેરણીથી મેલા સાથે મણીના �ટાછે ડાની � ૂવર્ તૈયાર� કર� છે .
કાશી મં�મ
ુ ાની ઈચ્છા મણીને , મેલાને ઘર� નહ� પણ , મેલાના ઘરની સામે જ બેસાડવાની હતી. પણ મં� ુ
મં�મ
માંની મેલી �ુરાદ કાશી સમ� �ય છે . છતાંય મંગમા સામે નમ�ું આપે છે .
ુ ાં ગામમાં �ટાછે ડાની વાત ફ�લાવે છે . મણીની માતા સમાન હ�તાળ �ુ�
મં�મ
ં ભાભી
મણીને સાંત્વના આપે છે . અને મા નો ક�ડો છોડ� સતીપર� ચાલ્યા જવા સમ�વે છે . �ટાછે ડાની વાત
�ણી મણી�ું મન �ણવા ઉત્�ુક બનેલો મેલો તબેલેથી સીધો ફાશીના ખેતર� પહ�ચે છે . હ�તાળ �ુ�
ં
મણી અને મેલાનો મેળાપ કર� આપે છે . પણ અણસમ�ુ અને માવડ�યણ મણીના જવાબથી મેલો
સં�ષ્ુ ટ થતો નથી . તે મણી પર િતરસ્કાર વરસાવતા કડવા વેણ સંભાળવે છે . ‘ તાર� માને ક�� તન
ફાવે ત્યાં વળાવે . ગમે તે ગામ તન હોમ બેહાડ� ; પણ સતીપરામાં તો નઈ જ . પેલા �ઠા �લાના
મોહના હાર� �લહાર કયાર્ . તો ધોળે દાડ� તા�ું નાક કાપી નાખીશ . મારા ગામમાં બે જ જગા તારા
ખાતર ખાલી સે સદાકાળ . એક મા�ું ઘર અને બી�ુ ં સ્મશાન હમ� ? ��ુ કર�ું હોય તો મોકલ� તાર�
માને ' અહ� મણી અને કાશી પ્રત્યેનો મેલાનો અણગમો વ્યક્ત થાય છે . મેલાએ છે ડો ફાડ� આપ્યા�ું
�ુઃખ તો મણીને હ�ું જ . પણ એના આવા વતર્નથી મણીને પારાવાર પીડા ઉપડ� છે .
ઉબકા ખાતી મણીને જોઈ સમ�ણી � ૂ�ને શંકા - �ુશકં ા થવા લાગે છે . પણ જોરાવર
ુ ાની ચઢામણીથી મણીના
સા�ુ સામે વાત કહ�તા ખચકાતી �ુ�
ં � ૂપ રહ� હતી . બી� બા�ુ મં�મ
�ટાછે ડા અથ� કાશી પોતાના બંને ભાઈઓને લતીપર �ુનમને �દવસે બોલાવે છે . પણ �ટાછે ડાનો
નીવેડો લેવા જતી વખતે જ મણી ‘ બે�વી ’ છે એવી હક�કત �ણતા તે પડ� ભાંગે છે . એના હરખ
ભયાર્ વંદન પર િનરાશાના વાદળ છવાઈ �ય છે . પણ અણસમ�ુ મણીને બે�વી થવાનો અણસાર
�ુધ્ધાં ના આવ્યો �ુઃખમાં આકંદતી મણીને ભાભી �ુ�
ં �દલાસો આપે છે .
વાયદા �ુજબ સતીપરના આવેલી કાશીની ભાળ મેળવવા કાવિસયણ મંગમાં લતીપર�
આવી કાશી પાસે થી બધી વાત કઢાવી લઇ પોતાની �ુ�ક્તથી ( બે�વી ) મણી માટ� અનેક
પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન ઘડ� છે . આ તરફ મેલાની બદલાતી પ�ર�સ્થિત પોતાના ભલા ભોળા ભાઈ
ુ ોશી લતીપર�
ભાભીને િવહવળ કર� � ૂક� છે . અભણ છતાં ભલભલાને પોતાની �ળમાં ફસાવનાર મં�ડ
થી સતીપર� આવી મણી બે�વી હોવાની વાત ર� લાતી કર� છે . આ વાત મેલાના શેઠ ને કાને પડતાં
એને મશ્કર� કરતાં કહ� છે . અલ્યા મેલા , અલ્યા તાર� � ૂર� તો ગાભણી નીકળ� � ૂર� પાડ� ગાભણ
રહ્યાની � વાત મેલા એ શેઠને કહ�વી હતી તે વાત કહ� દ�ધી તેનો મેલાને અફસોસ થયો . પરં � ુ શેઠ�
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મણીના સંદભર્માં કહ�લી વાતમાં કહ�લી વાતનો ભાવાથર્ મેલો એકાએક સમ� ના શ�ો . પણ �યાર�
સાચી હક�કત �ણે છે . ત્યાર� છે ડો ફાડ� નાખ્યાનો પસ્તાવો થયો. અને એના મ� ઉપર�ુ ં �હર ઊડ� ગ�ુ.ં
અનેક તકર્ - િવતક� સાથે તબેલામાં કામ કરતા મેલાથી અનાયાસે �ૂ ધ ઢોળાઇ જતાં
શેઠ એને અડબોઇ માર� તે પહ�લા ઢ�લો - પોચો દ�સતો મેલો શેઠના હાથને અદ્ધર ઝાલી મરડ� નાંખતા
કહ� છે . ક� સે�લના થતા પૈસા પગારમાંથી કાપી લેવાનો પણ આ વાતે વાતે હાથ ન�હ ઉપાડવાનો
સમ�યા ડોબા ના હાથ માંથી ગઈ તાર� નોકર� શેઠ પણ મેલાના આવા વતર્નથી આ�યર્ચ�કત થઈ
�ય છે . અિનદ્રાનો ભોગ બનેલો મેલો માણી બે�વી ' રહ્યાની વાત કરવા મધરાતે પોતાના ભાઈ ભાભી
પાસે ખેતર� �ય છે . એ સઘળ� વાત ભાભી ઉજમ ને કહ� છે . વાત �ણવા ઉત્�ુક બનેલી ઉજમ
ઝવર� વાણંદણ દસ �િપયા અને નવો સાડલો આપી સાચી હક�કત �ણી લાવવા લતીપર� મોકલે છે .
�ડ� કોઠા� ૂઝ ધરાવતી ઝવર� લતીપર� ર� રજ ની મા�હતી મેળવી ઉજમ તથા છગનને �ુભ સંદ�શો
આપે છે . સૌ આનંદિવભોર બની �ય છે , અને છગનથી બોલાય �ય છે : આ ડાકોરના ઠાકોર
શોમળા , અમારા નોધારાના આધાર તે અમાર� વૈશ�ું કો�ડ�ું હરગ�ું રાખ્�ું . અમાર� તો �ખ જ જોણ
ચમરઈ ગઈ'તી પણ મારા નાના ને ત્યાં પીલો ફાટ�ો.
ચેટલા વરહ� અમારા ઘરમાં કં�ુના પગલા પડશે. તે તો અમને માલામાલ કર� દ�ધા
મારા શોમળા મેલાના ભાઈ - ભાભી પોતે િનઃસંતાન હતા. �થી નાના ભાઇના સંતાનના આગમનના
સમાચાર એમને હરખાયેલા બનાવી દ� છે . બંને ભાવી સંતાનના આગમનની તૈયાર� માં �ૂબી �ય છે
. પણ ઉજમને શંકા હતી ક� , કયાંક કાશી અવળગિતનો માગર્ તો ના અપનાવે ? આ�ુ ં િવચારતી
ઉજમને છગન સાંત્વના આપે છે .
ુ ાની �ુ�ક્તઓ િનષ્ફળ નીવડતા તે કાશીને મણીના ગભર્પાતનો છે લ્લો ઉપાય
મં�મ
ુ ાની અલપ ઝલપ વાતો
�ુઝાડ� છે . પણ કાશી એકએક આ વાત માનવા રા� થતી નથી. પણ મં�મ
મણીનો ગભર્પાત કરાવી નાખવા તેને મજ� ૂર કર� છે . મંગમા સતીપરાવાળ� ઝવર�ની મદદ લઇ છાની
ુ ા દ્વારા ઝવર�ને લતીપર� તેડાવે છે . ઝવર� તો
ર�તે મણીના ગભર્પાત માટ� પ્રયત્નો કર� છે . કાશી મં�ભ
લતીપર� કાશીના ઘર� જવાનો મોકો મળતા �ુશ થાય છે . પણ �યાર� એને મણીના ગભર્પાત અથ�
બોલાવવામાં આવી છે . એ�ું �ણે છે ત્યાર� ઝવર� પીડાગ્રસ્ત બને છે . અને િવચાર� છે : ભલા
ભગવાન , તે મને હારાશનો બદલો વાળવાનો અવસર આપવાને બદલે ઓમ ....? � � મણી હ� માર�
�ૂબતી છોડ�ને બચાએલી એના ઘરને માર� �ુડાડવા�ુ ં ? એના જ કો�ડયાને માર� હાથે ઓલવે છે ?
ક�ડ�ઓના દર �ુરવાના પાપ �ું માર� પોટ� ચ્યો કરાવચ્છ ? �ું માર� હાથે આ ચ્યો કરાવચ્છ ? આજ
�ુધી અનેક કામો પાર પાડનાર� ઝવર� મનોમન પીડા અ�ુભવે છે .
મણીના ગભર્પાત અથ� આવેલી ઝવર� મણીને સી�ુ �ુછ� લે છે . બોલ તાર� મર� છે ?
ર� 'વા દ� � ુ ં સે ક� પડાઈ નોખ�ુ સે.આ બધાએ મને તા�ું પેટ ચો�ું કરવા તેડાઈ સે.તારો � િવચાર હોય
તેનો જવાય મન હાજ �ુધીમાં આલ� . મણીને િવચારવાનો સમય ઝવર� આપે છે . પણ માની
છત્રછાયા નીચે �વતી મણી સાચો િનણર્ય ન કર� શક� ઝવર� એને પ્રેમ� ૂવર્ક સમ�વી �ીધમર્
પાળવાની સમજણ આપે છે , પણ મણીને વચ્ચે મા�ું નામ લેતા સાંભળતી ઝવર� મણી પર
િતરસ્કારતા કહ� છે . મણી તન હા �ુ કઉ ? તાર� માને તો કમરો થ્યો સે તે દ� ખે પી�ં પણ �ુય નણ
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નહણક રતોધર� હોય છે . એમ ચ્યમ કર �? ઝવર�ને કાશી પ્રત્યે નફરત થાય છે . અને મણીને
ગભર્પાત ન કરવા સમ�વે છે . ઝવર�ના એક એક શબ્દના ‘ઘા ઝીલવા મણી માટ� �ુશ્ક�લ હતા. ઝવર�
મણીને િવચારવા માટ� પંદર �દવસ આપે છે �યાર� કાશીને બહા�ું બનાવી સમ�વી લે છે . કાશી�ુ ં
આવતર્ન પં�ને પણ �ુષ્કર લાગ�ું હ�ું . એ પોતે પણ િનઃસંતાન છે એટલે મણીના નવ�ત િશ�ુને
જન્મ આપવાની કાશી સંમિત આપે છે . તો પોતે સંતાન ઉછે રવાની ખેવના વ્યક્ત કર� છે પણ જોરાવર
સા�ુ સામે ક�મ બોલ�ું , છતાં �હ�મત કર�ને બોલતી ��
ં ૂ ને કાશી ધમકાવી � ૂક� છે . �ુ�
ં અને મણીને
� ૂર� ખાતર� હતી ક� , મા એ�ું ધા�ુ� જ કરશે . આ વખતે મણીને �ઠ છગને કર� લ સપનાની વાત યાદ
આવતાની સાથે �ખ સામે �ચત્ર ખ�ુ થઈ �ય છે . સપનાની હારમાળા મણીને િવછ�ના ડંખની �મ
ડંખીને સવર્ત્ર ઝેર ફ�લાવી રહ� હતી . �તરમાને �તરમાં �ઝ
ં ૂ ાતી મણી પથાર�માં સફાળ� બેઠ� થઈ
જતી ત્યાર� �ુ�એનો સહારો બની જતી ર� રજની સંભાળ લેતી . બંને વચ્ચે થયેલા વાતાર્લાપમાં
�ુ�
ં ની વાતથી પ્રભાિવત થયેલી મણી ��ને
ંૂ
મા ક� ભગવાનથી વધાર� પ્રેમભાવથી જોવા લાગે છે .
ઝવેર�ની સ�વટથી મણીમાં નવચેતન પાંગર�ુ ં �ય છે . માં ને ક�ુ ં કહ�વાના ઈરાદ�
મેડા પરથી નીચે આવેલી મણી િવના ક�ું બોલ્ય.ફર� મેડા પર ચડ� �ય છે . હવે મણી�ું મન મા
માંથી ઊઠ� ગ�ું . �દવસો વીતતા �ય છે તેમ મણીને પોતાના નવ�ત િશ�ુ પ્રત્યે અપાર વાત્સલ્ય
ઉભરાવા લાગે છે . કાશીની �ઝ
ં ૂ વણ વધતી �ય છે . મ�હનો થવા આવ્યો છતાં લતીપરના ના આવેલી
ઝવર�ને કાશી ફર�થી સંદ�શો દ� વડાવે છે .ઝવર� લતીપર� આવે છે . એ મણીને શો િવચાર કયાર્ નો પ્ર�
� ૂછે છે . હવે મણીએ � પગ�ું ભરવા�ુ ં હ�ું તેનો � ૂર� � ૂરો િનણર્ય કર� લીધો એમાં એ અડગ હતી .
સતત માની ઓધાર નીચે �વતી મણીના એક એક શબ્દ કાશીને તીર સમાન ભ�કાવા લાગે છે . જોડ�
ચડવા જતી કાશીને મણી પ્રિતકાર કર� શક� છે , રોક� છે . સંબોધન વગરનો તોછડો જવાબ સાંભળ�
કાશી�ુ ં હ�� ું વલોવાઈ �ય છે .અને પોતાના સંસારમાં આગ લગાડનાર માને સંભળાવી દ� છે . ‘ સા
હાતર �ું મા�ું પેટ બાળ ચ્છ? મા એકવાર છોક�ુ જન્મી પડ�ું �ું મન � કોમ બેહાડ�શ તા બેહ�શ . ક� સ
તો પૈડા ડોહા�ું ઘર માંડ�સ . અર� �ુ ં ક� સ તો રગતપી�ડતાને ઘણી કર� સ પણ ર� 'વા દ� આ ’ સંતાનને
જન્મ આપવાની ઇચ્છતી મણી મા ને આ ર�તે પડકાર� છે .
સદાય પોતા�ું મન માની�ુ ં કરનાર કાશી પોતાની વહાલસોયી દ�કર��ુ ં બદલાયે� ું �પ
જોઇ ફસાડાઈ પડ� છે અને ઝવર�નો ઠપકો સાંભળવો પડ� છે . એ જ કાશી ક� તમાર� � ૂર� ન�હ થયેલી
અબળખા તમ મણીના �ુરણ કરવા મથો સો . કાશી તમ તમારામાં નહ� પણ મણીમાં �વો સો.
‘અ�ુય �વ�ું છે તમાર� મણી ચૈન.તમ ‘હા’ કો ક� 'ના' પણ તમ જવાનીમાં ચ્યોક �ુક� ગ્યા સો તે; એનો
છે ડોઈ અઈ ગાંઠવા મચ્યો સો . તમારા �વતરના સરવાળા બાદબાક� તમ મણીમાં ફર� , બધા દાખલા
, કોયડા મેરવવા ગયો સો . બોલો હાચ્ય સે ? �ૂ�ું બોલો તો તમને મારા હ� ્ ' પોતાની �ુવાનીમાં કાશી
મનગમતા વરને પરણે ના શક� તેના સંદભર્માં ઝવેર� કાં શીને જબરો ઘસરકો કર� છે . કાશીનો િમ�જ
ઉતર� ગયો. સતીના વેશમાં સદાકાળ �વતી શંખળ�ને વેશ પલટો કરતી જ વખતે કોઈ કાં�ું ઝાલી
પકડ� પાડ� એમ પકડાઈ ગઈ હોય એમ કાશીને લાગ્�ું . િન : સહાય બનેલી કાશી મેલી �ુરાદને વશમાં
રાખીને ચાલનાર� કાશી ઝવર�ના ખોળામાં મા�ુ ં ઢા ળ� રડ� પડ� છે . કાશી�ું અચાનક� �દય પ�રવતર્ન
થાય છે .અને મણીને મા બનવાની સંમિત આપે છે .તેમજ એની સંભાળમાં વ્યસ્ત થઈ �ય છે .મણીને
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પણ નવ�ત િશ�ુના લાલન-પાલન માટ� પ્રબળ ઉત્કંઠા �ગે છે . કાશી પોતાની દ�કર�ના શ્રીમંતની
તૈયાર� આદર� છે , અને સતીપર� જતી ઝવર�ની સાથે છગન, ઉજમ, મેલાને તે�ુ મોકલાવે છે . ઝવર�ના
�ુખેથી વાત સાંભળ� આનંદ િવભોર બનેલો હરખ ઘેલો મેલો બેઠો - બેઠો લતીપર� પહ�ચી �ય છે .
અશોક�ુર� ગોસ્વામીની �ૃિત ‘ન�ભાડો'માં ગ્રામપ્રદ� શમાં આલેખન કલાત્મક ર�તે કરવામાં
આવે

છે .

ગ્રામ

પ�રવેશને

અ�ુલક્ષીને

�નપદ�

લોક�વનની

પા�રવા�રક-સામા�જક-આિથ�ક

પ�ર�સ્થિત�ુ ં વાસ્તવલક્ષી આલેખન થ�ું છે . �વન અને સંસારના ન�ભાડામાં શેકાતા , પીસાતા પાત્રો
સમાજમાં ઠ�ર ઠ�ર જોવા મળે છે . ‘ન�ભાડો'માં દર� ક પાત્રના �તરમને પ્રગટ કરવાનો લેખકનો સ�ન
વ્યાપાર દાદ માંગી લે તેવો છે . મનમાં ઉગ્ર ઝંઝાવતો, સં�ુલ આવેગો, �ુ�મ � ૃિત, પ્ર� ૃિ�ઓ અને
અ�ુભવોની વ્યાગ્રતા લેખક� સ્વાભાિવક ર�તે અ�ભવ્યક્ત કયાર્ છે .
ન�ભાડો નવલકથા�ું કથાબીજ લેખકને પોતાના ગામના જ એક પ્રસંગ ઉપરથી પ્રાપ્ત
થ�ું છે . એ કથાબીજનો સ્વીકાર અને પર�વારની કલાનો ઉપયોગ કય� છે . �ટાછે ડા'ના �િતમે
પહ�ચેલી એની વાત આખર� િનણર્ય પર આવે તો તે પહ�લા તે આ �ી એના અણગમતા ઘણીથી
ગભર્વતી બની, અને બાળકનો પ્રસવ થાય તે પહ�લાં તો પોતે પેલો લબાડ લઠ્ઠાકાંડમાં � ૃત્�ુ પામ્યો.
�નાથી એ �ટવા મથતી હતી એ માણસ એને એવી પ�ર�સ્થિતમાં � ૂક� ગયો ક� �ટ� ગઈ હોવા છતાંય
એક તાંતણે તો એની સાથે બંધાયેલી રહ� જ . પછ� તેની સામે સેતાની કાવતરા રચાયા અને
સાસર�માં �ઠ અને પિત એની શાર��રક અને માનિસક પજવણીએ એને એવી તો ઘડ� છે ક� વરસડા
પહ�લા પરણ્યા�ુ ં નામ અને ગામ છોડ� દ� વાની ઈ છાવાળ� મણીએ બેયને જોરથી �લી રાખ્યા પોતાના
ફરજદને
ં
જન્માવવા. અને ઉછે રવા, બાપ નો હક બાળક માટ� ઊભો રાખવા સૌ સામે એ લડ� લડતા લડતા બળવાન બનતી એને મ� જોઈ છે , જોઈ રહ્યો �ં.
આ ચપટ�ક સામગ્રી કથાબીજ મને કથા લખવા, આલેખવા વ્યગ્ર કર�ુ ં ર�ુ.ં કથાના
પાત્રો�ું િવભાજન થતા �ુધીમાં ઘટનાની સ્� ૂળતા ઓગળ� ગઈ. �વનમાં �ુચ્છ �ુઃખ અને �ુખ એ
પાત્રોની આગવી � ૂઝ , સમજ અને �વનપ્રણાલી દ્વારા વ્યક્ત થઈ ગયા . કથાલેખનના એ પાત્રને
�ુરતો અવકાશ આપવા�ુ ં મ� સ્વીકા�ુ.� આમ પાત્રોની � ૂઝ� ૂઝ એમના વતર્ન જો કોઈ આરોપી ગણે તો
એમને માર� એટ�ું જ કહ�� ુ ં છે ક� મારા ગામડાના લોક િવશે તેઓ નીચો અને ઊણો અ�ભપ્રાય ધરાવે છે '
. આટલા કથાબીજ ઉપરથી ન�ભાડો નવલકથા�ું સ�ન થ�ુ ં છે .
પાત્રોની વાણીમાં અને લેખકની વણર્ન કથનગત ભાષામાં એક વા�તા અને
�ુસગ
ં તતા જળવાઇ ન હોવાથી પાત્રો અને તેમના સ�કના ભાિવક વ્ય�ક્તત્વ વચ્ચેની ભેદર� ખા
ઓળખાય છે . િવિવધ સ્વભાવવાળા પાટણબડ�યા કોમના પાત્રના બ�હસ્તર વ્ય�ક્તત્વને મનોગતને
યથાથર્ �પમાં અ�ભવ્યક્ત કર� શક� એવા લોકબોલીના સંવાદો છે .
‘ન�ભાડો ’ નવલકથામાં �ુખ્ય ત્રણ પાત્રો છે . અને બી� સહાય પાત્રો છે અહ� મણી ,
મેલો અને લો અને એની સા�ુ કાશી વચ્ચેનો સંઘષર્ �ૃ�ષ્ટગોચર થાય છે . આમ સા�ુ અને જમાઈ
વચ્ચે� ું તેમ જ પિત અને પત્ની વચ્ચેનો સંઘષર્માં માં અને �ુત્રી વચ્ચેનો સંઘષર્ અને એના
સમાધાન�ુ ં િન�પણ કરતાં કરતાં એ પાત્રોના �તરમનને પ્રગટ કયાર્ છે .
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આમ ‘ન�ભાડો ’ નવલકથાની નાિયકા કથા આરં ભે અણસમ�ુ અને માવડ�યણ લાગે છે
. પણ કથા �તે એ �ુશીલ અને સમજણી બની પોતાના પેટમાં પાંગર� રહ�વા નવ�ત િશ�ુને
�વનદાન આપે છે . આખી નવલકથામાં પોતા�ું વચર્સ્વ જમાવતી કાશીને કારણે મણી અને મેલા
વચ્ચે� ું �તર વધ�ુ ં �ય છે . દ�કર�ના �ુખની લહાયમાં એની દ�કર��ું અ�હત કર� બેસે છે .
નવલકથામાં �તે કાશી�ુ ં �દય પ�રવતર્ન થાય છે . આમ સમગ્ર નવલકથા�ુ ં કથાવસ્�ુ ભાવકના
�દયને સ્પશ� �ય છે .
(મલક, લે. દલપત ચૌહાણ, પ્ર.આ. ૧૯૯૧, રં ગદ્વાર પ્રકાશન, અમદાવાદ)
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કચ્છની કલાનો કસબી : રામિસ�હ માલમ
ડૉ. નંદલાલ એન. છાંગા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
ુ .
શ્રી આર.આર. લાલન કોલેજ, �જ

મ�ુ, મે�ુ અને મહ�રામણની � ૂિમ તર�ક� ઓળખાતા કચ્છ �જલ્લાનો ઈિતહાસ �ુબ જ રસપ્રદ છે .
િવસ્તારની દ્રષ્ટ�એ ભારતનો સૌથી િવશાળ �જલ્લો દર� ક ક્ષેત્રમાં િવિશષ્ટતાઓ ધરાવે છે . કચ્છની કલા
અને સંસ્�ૃિત િવ�માં િવશેષ પ્રખ્યાત છે . કચ્છની કલાની વાત આવે એટલે આ કલાને ઉચ્ચ કક્ષાએ
પહોચાડનાર રામિસ�હ માલમ�ું નામ એમાં મોખર� ગણી શકાય.
રામિસ�હ � ૂળ સૌરાષ્ટ્રના ઓખામંડળનો. એની કોમ વાઘેર. �ુસલમાનોમાં ભડાલા અને
�હન્�ુઓમાં વાઘેરનો પરં પરાગત વ્યવસાય વહાણવટાનો. રામિસ�હ અને તેના િપતા �પિસ�હ બંને
વહાણવટ� હતા અને એ અનેક ટંડ�લ ગોલંદાજ અને ખારવાઓને લઈને � ૂવર્ આ�ફ્રકાની �ુસાફર�
કરતા. તેઓ ચ�ુષ્કોણીય યંત્ર, આલેખો અને નકશાનો ઉપયોગ કર� વહાણો હંકારતા. રામિસ�હ તો આ
વ્યવસાયમાં � ૂબ પ્રવીણ હતો.
શ્રીમતી પોસ્ટાન નામની �બ્ર�ટશ લે�ખકાએ 1838માં લખ્�ું ક� "રામિસ�હ માલમને આ� પણ
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વહાણવટ�ઓ યાદ કર� છે અને એના નામના ઉલ્લેખો કરતાં લોકગીતો સ� ૂહમાં
ગવાય છે ."
શ્રીમતી પોસ્ટાનને �ુબ
ં ઈથી માંડવી લઈ જનાર વીર� નામનો માલમ હતો. તેણે �ગ્રે�
મ�હલાને ક�ું "મારા � ૂવર્જ રામિસ�હ માલમ હોકાયંત્રનો ઉપયોગ કરતા. ખગોળશા�ના તેઓ પાકા
�ણકાર હતા. તેઓ અનેક દ� શો � ૂમ્યા હતા અને કચ્છમાં તેમને યંત્ર િવષયિવદ્યા ખીલવી હતી. આમ
વહાણવટાનો કસબ રામિસ�હના લોહ�માં હતો. દાદા ગજિસ�હ અને િપતા �પિસ�હનો વારસો અને
�ુશળતા રામિસ�હને મળ્યા હતા. આ કૌશલ્યને આધાર� એક ઉ�મ સાગરખે�ુ તર�ક� તેઓએ અનેક
સાહસો ખેડ�ાં હતાં. ઈ.સ. 1833માં �યાર� એ દ�રયો ખેડવા નીકળ્યો, ત્યાર� � ૂઘવતા સ�ુદ્રમાં તે� ું
વહાણ ફસા�ુ,ં વહાણ �ૂબવાની તૈયાર�માં હ�ુ.ં આવા અકસ્માતો ઘણી વાર ઇિતહાસ ઘડતા હોય છે .
�વન-મરણ સાથે જગ
ં ખેલી રહ�લા રામિસ�હને અચાનક દ� વી મદદ મળ� ગઈ. બા�ુમાંથી પસાર થતા
ડચ વહાણે એને બચાવી લીધો અને તેને હૉલૅન્ડ લઈ ગયા. એ જમાનામાં ડચ નાિવકો અને વેપાર�ઓ
�ુજરાતના માંડવી, �ુદ્રં ા, ભ�ચ અને �ુરત �વાં બંદરો ઉપરાંત અમદાવાદ સાથે પણ વેપાર કરતા.
હૉલૅન્ડમાં પોતાના વસવાટ દરિમયાન રામિસ�હ � ત્યાં થઈ રહ�લ િવકાસ જોયો. �ક્રિ�યન �ુ�ન્સ
નામના યંત્રશા�ીએ ઈ.સ. 1657માં લોલકના િસદ્ધાંતને આધાર� દ�વાલ ઘ�ડયાળ બનાવવાની શ�આત
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કર�. આ ઘ�ડયાળના ડાયલનો ભાગ ગોળ પણ બાક�નો ભાગ લાંબા માણસના પગ �વો હતો. સચોટ
સમય દશાર્વ�ુ ં આ યંત્ર રામિસ�હના મનમાં ઠસી ગ�ુ.ં એ ડચ ભાષા નહ� �ણતો હોવા છતાં પણ
પોતાની ધગશ અને સમજશ�ક્તના જોર� ઘ�ડયાળ િવદ્યા હસ્તગત કર�. આ ઉપરાંત લોખંડ ગાળ�ને
ઢાળવા માટ� ની ફાઉન્ડ્ર� િવદ્યા અને એ થક� મોટ�મોટ� તોપો બનાવવા�ું કામ પણ એણે શીખી લી�ુ.ં
રામિસ�હ� સોના-ચાંદ� પર મીનાકાર�ની ટ�કનૉલૉ� તેમજ કાચનાં �ુદાં�ુદાં ઉપકરણ પર પણ એણે હાથ
અજમાવ્યો અને �ુશળતા પ્રાપ્ત કર�. આ બધી િવદ્યાનો ઉપયોગ પોતાના વતનમાં કરવા માટ�� ું સ્વપ્ન
સેવ્�ુ.ં
રામિસ�હ માલમની �ુરોપ યાત્રા અને દ� શમાં પરત આવ્યા બાદ એના પ્રદાન �ગે શ્રી મહ�ન્દ્ર
મેઘાણી "અડધી સદ�ની વાચનયાત્રા"માં �ુણવંતરાય આચાયર્ને ટાંક�ને નીચે �ુજબ લખે છે "1770ની આસપાસ દ્વારકાનો એક વાઘેર નામે રામિસ�હ માલમ �ુરોપના પ્રવાસે ગયેલો. ત્યાંથી
એ મીનાકાર�, કાચ, લોખંડ અને હિથયારો બનાવવાના ઉપયોગો શીખી આવેલો." "ક�વળ ઉદ્યોગ જ
નહ�, ફ્રાન્સની મહાન ક્રાંિતનો સંદ�શ પણ લાવેલો અને એના સંદ�શથી પ્રે�રત થઈને કચ્છની પ્ર�
1784માં પોતાના રા� રાયઘણને પદભ્રષ્ટ કય� અને કચ્છના બાર મહાલના બાર પ્ર�ક�ય
આગેવાનોની કાયર્વાહક સિમિતનો- બારભાયા કારભાર પણ સ્થાપેલો." આમ રામિસ�હ માલમ માત્ર
ટ�કનૉલૉ� ટ્રાન્સફરનો જ વાહક નહ� બનતાં િવચારોનો વાહક પણ બન્યો. વતનમાં પરત આવ્યા બાદ
તે� ું સ્વપ્ન પોતે અઢાર - અઢાર વષર્ની તપસ્યા કર� � િવદ્યા હસ્તગત કર� હતી તે અજમાવવા�ું હ�ું
પણ પૈસા અને બી� સવલતો રા�યાશ્રય વગર શ� નહોતી.
પોતાની વાત લઈને રામિસ�હ ઝાલાવાડ, ગો�હલવાડ, કા�ઠયાવાડ અને સૌરાષ્ટ્રના રા�
રજવાડાંઓ પાસે ગયો, પરં � ુ રજવાડાં ભિવષ્ય ન ભાખી શ�ા. �ુરોપના વસવાટ દરિમયાન રામિસ�હ�
� મહત્વનો �ુણ અ��ત કય� હતો, તે હતી ધીરજ. આ કારણથી િનરાશ થયા વગર એ પ્રયત્ન કરતો
રહ્યો અને આ પ્રયત્નના ભાગ�પે એ કચ્છ પહ�ચ્યો.
કચ્છના મહારાવ લખપતિસ�હ� (1842-60) એક �ુશાગ્ર�ુ�દ્ધ અને પ્રગિતશીલ, વાક�ફ માણસની
પરખ કરવાની એમની �ૃ�ષ્ટ અત્યંત તીવ્ર. રામિસ�હની વાતમાં તેમણે ઉત્સાહ અને આત્મિવ�ાસ જોયો.
એની વાત ધીરજથી સાંભળ� અને િવચાર�. �મ �મ રામિસ�હ સાથેનો એમનો પ�રચય વધતો ગયો
તેમ તેમ તેમનો િવ�ાસ દ્રઢ બનતો ગયો. મહારા� લખપતિસ�હ�ના રામિસ�હ ઉપરના િવ�ાસને
કારણે આ તરવ�રયા વ્ય�ક્તને તક આપવા �ુજમાં એક વકર્ શોપનો આ કારણથી જન્મ થયો. આ
વકર્ શોપમાં રામિસ�હના માગર્દશર્ન નીચે લોખંડ ગાળવાની ભઠ્ઠી શ� થઈ �માંથી તોપો અને
તોપગોળા�ું ઉત્પાદન શ� થ�ુ.ં અન્ય એક વકર્ શોપમાં સોના-ચાંદ��ુ ં મીનાકાર��ું કામ તેમજ લાકડા�ું
કોતરકામ અને નકશીકામ શ� થ�ુ.ં �મ-�મ સફળતા મળતી ગઈ, રામિસ�હ અને તેના સાથીઓનો
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ઉત્સાહ અને જોમ વધવા લાગ્યા, � પ�રણામ આવ્�ું તે અ�ત હ�ુ.ં લખપતિસ�હ� આ પ�રણામો
જોઈને �ુશ થઈ ગયા. રામિસ�હ માટ� હવે આગળ નવી તકોના દરવા� આપોઆપ � ૂલી રહ્યા હતા.
લખપતિસ�હ�એ રામિસ�હ અને આ વકર્ શોપમાં નીવડ�લા બી� ત્રણ ટ�કિનિશયનોને �ુરોપમાં
મોકલ્યા. આ ર�તે પૉલેન્ડ ઉપરાંત લંડન, પે�રસ, િવયેના અને �ુર�િશયાની �ુલાકાત લીધી. આ
�ુલાકાત દરિમયાન તેમને પે�રસમાં � ૂવ્ર મ્�ુ�ઝયમ અને ફ્રાન્સના રા� �ુઈ-14નો મહ�લ જોયો. આ
સ્થાપત્યોની કલાત્મક બાંધણી અને અત્યંત ચીવટથી કરવામાં આવે� ું ઇ�ન્ટ�રયર તેમજ તેની
�દરનનાં �ચત્રો િવગેર�ની ગોઠવણી આ ટ�મને આકષ� ગઈ. લંડનની િવ� િવખ્યાત ગણાય એવી
�બગબેન ઘ�ડયાળનો ક્લોક ટાવર જોયો. �બ્ર�ટશરોએ � ર�તે લંડનમાં મોટાં મોટાં મહાલયો બાંધ્યાં
હતાં તે� ું સ્થાપત્ય તેમજ બાંધકામ તેમને પ્રભાિવત કર� ગ�ુ.ં આજ ર�તે થોડો સમય ઍમ્સ્ટડર્ મમાં
કાચ અને એના અન્ય ભાગ-વસ્�ુઓ બનાવતી ગ્લાસની ફ�ક્ટર�, એનૅમલ વકર્ તેમજ લોખંડના
કારખાનામાં તાલીમ લઈ સબંધી િવષયો �ગે� ુ ં કૌશલ્ય હાંસલ ક�ુ.� તેમને ડચ, �ગ્રે� ક� જમર્ન
ભાષા આવડતી નહોતી, આમ છતાં જમર્નીમાં યંત્રથી ચાલતાં રમકડા �ગે પણ કૌશલ્ય હાંસલ ક�ુ.�
'મન હોય તો માળવે જવાય' એ વાત અ�ણ્યા પ્રદ� શ, ભાષાના �ાનનો અભાવ અને પ્રમાણમાં
અદ્યતન ટ�કનૉલૉ� આમાં� ું ક�ુય
ં આ �ાન હાંસલ કરતાં રોક� શ�ું નહ�. 1755માં આ �ુકડ� સ્વદ� શ
પાછ� ફર�. �ુરોપમાં � જો�ું તેની સાથે તળપદ� કચ્છ�કલા કાર�ગર��ુ ં સંયોજન કર�ને એક ભવ્ય
સ્થાપત્ય સ્થપા�ુ ં ��ું નામ આયનામહ�લ. �દા� 2500 �ટ લાંબા આ મહ�લના િનમાર્ણ માટ� લગભગ
270 વરસ પહ�લાં બે લાખ પાઉન્ડ એટલે ક� 80 કોર�, �દા� એ સમયના �િપયા 25 લાખ, �ટલો
અધધ ખચર્ થયો. કોઈ કાર�ગરની ક્ષમતાઓ પર િવ�ાસ � ૂક�ને એની ક્ષમતા અને ઉદ્યોગ
સાહિસકતાને પ્રોત્સા�હત કરવા આટલી મોટ� રકમ�ુ ં �ધણ મહારાવ લખપત� જ કર� શક�.
માંડવી પાસે કાચ બનાવવાના કામમાં આવે તેવી ર� તી ઉપલબ્ધ હોવાને કારણે રામિસ�હ� એક
ગ્લાસ ફ�ક્ટર� શ� કર�. આગળ જતાં મહારાવ ગોડ�ના સમયમાં (1760-78) બે કામ કયાર્. પહ�� ું
�ુરોિપયન ટ� કનૉલૉ� અ�ુસાર સોના-ચાંદ�ની મીનાકાર� શ� કર� અને 1768માં �ુજમાં �ુ�રશાળા
સ્થાપી. �ુરોપમાં આકાર થઈ લઈ રહ�લ ઔદ્યો�ગક ક્રાંિતના � ૃક્ષમાંથી એક ડાળ�ની કલમ કર�ને
રામિસ�હ� એને કચ્છમાં પ્રસ્થાિપત કર�. રામિસ�હની હયાતીમાં આ કલમ કચ્છની ધરતીમાં ચ�ટ� પણ
ખર�, એણે � ૂ�ળયાં નાખ્યાં અને તે ��ુ�રત પણ થઈ, પણ �મ કબીર�એ એક દાતણની ચીર� નાખી
એમાંથી ��ુ�રત થઈને મસમોટો કબીરવડ િવસ્તય� એ ર�તે રામિસ�હ � રોપેલી આ કલમમાંથી વટ� ૃક્ષ
ના િવકસ્�ુ.ં
મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ� વડોદરામાં આવી જ એક ��
ુ ર શાળાનો પ્રયોગ કલાભવનના
નામે કય�. આ કલાભવનનો પ્રયોગ સફળ રહ્યો એટ�ું જ નહ� પણ વટ� ૃક્ષ સમાન િવસ્તર�ને દ� શની
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એક ઉત્�ૃષ્ટ ઇજનેર� કૉલેજ ફ�કલ્ટ� ઑફ ટ�કનૉલૉ� ઍન્ડ એ�ન્જિનય�ર�ગમાં પ�રવિત�ત થયો. કચ્છની
�ુ�રશાળાને આ જ ર�તે જો રામિસ�હના ગયા બાદ પણ �ૃ�ષ્ટવાન અને ધગશ ધરાવતા સંવધર્કો મળ્યા
હોત તો કાચ, મીનાકાર� ક� મૅટલજ� �વા ક્ષેત્રે એક સરસ મ�ની સંશોધન અને ઇજનેર� સંસ્થામાં
પ�રવિત�ત થઈ શક� હોત. કમનસીબે આ�ું ન થ�ુ.ં રામિસ�હના ગયા બાદ આ સંસ્થાનો પણ વ�ટો વળ�
ગયો. રામિસ�હ માલમે કચ્છમાં માંડવી પાસે કાચ�ુ ં કારખા�ુ,ં ઘ�ડયાળ બનાવવા�ુ ં ઉત્પાદન ક�ન્દ્ર,
લોખંડ ગાળવા અને ઢાળવા માટ�ની ફાઉન્ડ્ર�, તોપ અને તોપગોળા�ું ઉત્પાદન, સોનાચાંદ� પર
મીનાકાર�ની ટ� કનૉલૉ�, આયના મહ�લ�ું સ�ન, �ુજમાં �ુ�રશાળા - આ બ�ું સફળતા� ૂવર્ક કચ્છની
ધરતી ઉતા�ુ.�
રામિસ�હ ખાસ ભણ્યો નહતો, નહોતી એને �ગ્રે� ક� કોઈ િવદ� શી ભાષા આવડતી, પણ ભણતર
કરતાં ગણતર આગળ નીકળ્�ુ.ં હાથ-પગ અને હ�� ુ ં લઈને સા�ુદ્રીક ઘાતમાંથી બચી ગયેલો રામિસ�હ
�યાર� ડચ વહાણ પણ ચઢ�ને હૉલૅન્ડ ગયો ત્યાર� તેને કદાચ ખબર પણ નહ� હોય ક� બરાબર એ જ
ઘડ�એ ઇિતહાસ એના માટ� કરવટ બદલશે. ડચ વેપાર�ઓ અને નાિવકો સાથેનો એનો સંપકર્ અને 1818 વષર્ની માસ્ટર ક્રાફ્ટમૅન બનવા માટ�ની એની તપ�યાર્ પછ� પણ તક સામે આવીને એને મળવા
નહોતી આવી. કા�ઠયાવાડ, ઝાલાવાડ, ગો�હલવાડ �વાં રજવાડાંઓની ડ�લીઓ એણે ખટખટાવી. કોઈ
એને રા�યાશ્રય આપવા તૈયાર ન થ�ુ.ં બરાબર ત્યાર� જ કચ્છના મહારાવ લખપતિસ�હ� �વો ઝવેર�
એને ન મળ્યો હોત તો આ હ�રો કદાચ �ાર� ય પ્રકાશમાં ન આવત. એની િવદ્યા અને �ુ�ર િનરાશાના
કોચલામાં જકડાઈને � ૃત્�ુ પામત. એ�ું ન થ�ુ ં અને પ�રણામે કચ્છ અને �ુજરાતને એક એવો �ુ�ર�
મળ્યો, ��ુ ં સ�ન આ� પણ એની ક્ષમતાની સાક્ષી આપ�ું ઊ�ું છે .
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શૈક્ષ�ણક પ્ર� ૃિ� દ્વારા સામ�જક ઉત્થાનનાં કાય�માં સંત શ્રી આનંદ પ્રકાશ
ુ ંુ યોગદાન
શમાર્ બા��
ુ ાર પ્રકાશ�ુ માર �.
�થ
�રસચર્ સ્કોલર,
ુ રા ત �િુ નવિસ�ટ�, પાટણ
હ�મચંદ્રાચાયર્ ઉ�ર �જ
પ્રસ્તાવના
સંસારનો ત્યાગ કર�ને વનમાં રહ�ને તપસ્યા કરનાર સા� ુ - સંતોને સૌ �ણે છે . પરં �,ુ સમાજ વચ્ચે રહ�ને
તપસ્યા કરતાં કરતાં સમાજ સેવા� ંુ કામ કરનારા સંતો બ�ુ ઓછા જોવા મળે છે . આવા જ એક સંત વાવ
તા�કુ ાના એટા ગામમાં થઈ ગયા. નામ હ� ુ આનંદ પ્રકાશ શમાર્ ઉફ� એટાવાળા બા�.ુ ભાભર પંથકમાં
ુ ારણાની િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ કર�ને સંત શ્રી આનંદ પ્રકાશ શમાર્એ લોકો� ંુ
વીસમી સદ� દરિમયાન સમાજ �ધ
ુ ર� તે બા�ુ યથાથર્ પ્રયત્નો કયાર્ હતા.
�વનધોરણ �ધ
�વન ઝરમર :
ુ ો જન્મ ઉ�ર �જ
ુ રાતમાં �ખ
ુ ી સંપ� ઔ�દચ્ય બ્રાહ્મણ પ�રવારમાં
આનંદ પ્રકાશ શમાર્ ઉફ� એટાવાળા બા�ન
ુ ીનો અભ્યાસ કય� હતો. પાછળથી
૨૯મી સપ્ટ�મ્બર ૧૯૧૯ના રોજ થયો હતો. તેમણે પાંચમા ધોરણ �ધ
ુ માં રાજ�ર
ુ ના શ્રી જયદ� શા�ી પાસેથી સંસ્�ૃત� ંુ �ાન મેળવ્� ંુ હ�.ંુ આ િસવાય, હ�રદ્વાર અને
િસદ્ધ�ર
બનારસમાં સંસ્�ૃતનો અભ્યાસ કય� હતો. સંસારમાં મન ન લાગતાં દસ વષર્ની �મરથી જ ઘર છોડવાના
પ્રયત્નો કરવા લાગ્યા હતા. સ�ર વષર્ની વયે અમદાવાદ �ય છે . ત્યાં પણ તેમને કામમાં મન લાગ� ંુ નથી
અને તપસ્યા કરવા માટ� અ�ણ્યા િવસ્તારમાં ચાલ્યા જવા� ંુ મન થાય છે . �ું ભારખાના વીરા નાઈએ કહ�� ં ુ ક�
અમારા ગામની બા�ુમાં �ું ભે�ર મહાદ� વ� ંુ મં�દર છે , ત્યાં કોઈ ફરક� ંુ નથી. ત્યાં ન�� ક�� ુ ક� �ું ભારખા
ુ ાન આનંદ પ્રકાશ શમાર્ અમદાવાદથી �ું ભારખા આવવા માટ� હાર�જ �ધ
ુ ી
તપસ્યા કરવા જ� ંુ રહ�� ંુ છે . �વ
ર� લ્વેમાં અને ત્યાંથી ભાભર ખાનગી વાહનમાં અને ત્યાંથી �ું ભારખા પગપાળા ચાલતા ગયા. �ું ભારખા જવા
નીકળ્યા ત્યાર� , તેમની પાસે છ �િપયા, એક જોડ� કપડાં, કમંડળ, દં ડ, પાથર�ંુ અને ર�ઈ (શાલ) અને
નકશો હતો. તેમણે િવક્રમ સવંત ૧૯૯૩માં કારતક માસમાં �ું ભે�ર મહાદ� વના મં�દર� તપસ્યા શ� કર� અને
ુ ી તપસ્યા કયાર્ બાદ ન�� ક�� ુ ક� વનમાં રહ�ને તપસ્યા કરવાને બદલે
અ�નો ત્યાગ કય�. આઠ માસ �ધ
ુ ારણાની પ્ર� ૃિ�ઓ કરવી વ� ુ યોગ્ય ગણાશે. �ઠ �દ
ુ
સમાજની વચ્ચે રહ�ને તપસ્યા કરતાં કરતાં સમાજ �ધ
૧૦ (દશમ) ના રોજ એટા ગામના �ચભડ�યા �ગીરદારોના આગ્રહથી પીઠ��ર� માતાના મં�દરને િનવાસ
સ્થાન બનાવ્�.ંુ
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ુ � ૂનમ િવ. સં. ૧૯૯૫ના રોજ ��ુ દ�ક્ષા લીધી અને
તેમણે િશરવાડાના ભવાનીનંદ પાસેથી કારતક �દ
'આનંદાનંદ' નામ ધારણ ક�� ુ હ�.ંુ ઈ.સ. ૧૯૬૩માં 'આનંદ પ્રકાશ' નામ ધારણ કર� છે . પછ� �વનપય�ત
આનંદ પ્રકાશ બા� ુ ક� એટાવાળા બા� ુ તર�ક� ઓળખાયા હતા.
સામા�જક ક્ષેત્રમાં પ્રદાન :
ુ સમાજ વચ્ચે રહ�ને તપ�યાર્ કરતાં કરતાં સમાજ �ધ
ુ ારણાની પ્ર� ૃિ�ઓ કરવા� ંુ
આનંદ પ્રકાશ બા�એ
ન�� ક�� ુ હ�.ંુ તેમણે ચો�સ ધ્યેય બનાવીને કામ કરવા� ંુ પસંદ ક�� ુ હ�.ંુ તેમને બધા સમાજો પ્રત્યે
પ્રેમભાવ હતો. પરં � ુ બ્રહ્મસમાજના ઉત્થાન માટ� િવશેષ પ્રેમભાવ દાખવીને કાયર્ હાથ ધયા� હતાં.
તેમણે સમાજના સામા�જક, આિથ�ક, સાંસ્�ૃિતક, ધાિમ�ક ઉત્થાન માટ� અનેક પ્રયાસો કયાર્ હતા. તેમણે
સૌપ્રથમ બ્રહ્મસમાજને એક તાંતણે બાંધવાનો પ્રયાસ કય� હતો. તેના પ�રણામ સ્વ�પે કાંઠા, ડ�સાવળ,
કાંકર� ચી, �હ�દવાણી અને થરાદર� એમ પાંચેય પરગણાં એક તાંતણે બંધાયાં. � પાંચ પરગણા તર�ક�
ઓળખાયાં.
તેમણે બ્રહ્મસમાજના ઉત્કષર્ માટ� અથાગ પ્રયત્નો કયાર્ હતા. તેમણે સમાજના નવા બંધારણની રચના થાય
અને �ુ �રવાજોને િતલાંજ�લ આપવાના અનેક પ્રયાસો કયાર્ હતા. સમાજમાં પ્રવતર્માન �ુ �રવાજો સામે
મશાલ પ્રગટાવી હતી.

તત્કાલીન સમયમાં �હ��ુ સમાજમાં અનેક અિનષ્ટો વ્યાપેલાં હતાં. સામા�જક

અિનષ્ટોમાં સાટા પધ્ધિત, કન્યાિવક્રય, બાળલગ્ન, ક�બ
ંુ ાપ્રથા અને નાતપ્રથાનો સમાવેશ થાય છે .
ુ ી િશક્ષણનો વ્યાપ નહ� વધે ત્યાં �ધ
ુ ી સામા�જક અિનષ્ટો �ૂ ર થવાનાં નથી.
તેઓ માનતા હતા ક�, �યાં �ધ
તેથી, તેમણે સામા�જક અિનષ્ટોને �ૂ ર કરવા અને સમાજમાં ��ૃિત લાવવા માટ� શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓ
ુ સમાજમાં ન� ંુ બંધારણ બનાવડાવ્� ંુ અને �ુ �રવાજો બંધ કરાવવાના
સ્થાપવાનો સંકલ્પ કય� હતો. બા�એ
અઢળક પ્રયાસો કયાર્ હતા.
બાળલગ્ન :
ુ ારો આવ્યો
ઈ.સ. ૧૮૯૧માં પસાર કરવામાં આવેલા 'સંમિતવય'ના કાયદાને લીધે બાળલગ્નમાં થોડોક �ધ
હતો. તેમ છતાં, આ િવસ્તારમાં બાળલગ્નનો �ુ �રવાજ વષ�થી ચાલ્યો આવે છે . ક�ટલાંય વષ�થી બાળલગ્ન
કરાવવામાં આવે છે . � ૂતકાળમાં �ીઓ� ંુ અપહરણ કર�ને બળજબર�થી લગ્નો કરવામાં આવતાં, �યાર�
વતર્માનમાં સમાજની બદનામીથી બચવા બાળલગ્ન પ્રથા ચાલી રહ� છે . જોક� મધ્યમ વગર્ના પ�રવારમાં
ુ ીઓ હોય તો મોટ� �દકર� �ખ્ુ તવયની થાય ત્યાર� તેની સાથે નાની �દકર�ઓનાં
એક કરતાં વ� ુ �ત્ર
બાળલગ્ન કરાવાય છે . જોક� લગ્નનો ખચર્ વ� ુ થતો હોવાથી પણ બાળલગ્ન કરાવવામાં આવી રહ્યાં છે .
બાળલગ્નને કારણે કજોડાં થાય છે .
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સમસ્યાઓને ઊભી કર� છે . તેની સૌથી વ� ુ અસર િશક્ષણ ઉપર પડ� છે . આ ઉપરાંત, તેમના આરોગ્ય અને
ુ ક ક� �વ
ુ તીનાં
િવકાસ ઉપર પણ માઠ� અસર પડ� છે . � �ાર� ક �હ�સામાં પ�રણમે છે . બાળલગ્ન માટ� �વ
માતા-િપતા જ વધાર� જવાબદાર હોય છે . તે જવાબદાર�માંથી �ટવા માંગતાં હોવાથી બાળલગ્ન કરાવતાં
ુ સ� ૂહલગ્નો શ� કરાવ્યાં હતાં.
હતાં. આ �ુ �રવાજને બંધ કરાવવા માટ� આનંદ પ્રકાશ બા�એ
વ્યસન��ુ ક્ત અ�ભયાન :
મોટાભાગના સમાજોમાં નાના-મોટા પ્રસંગોમાં અફ�ણના ક�બ
ંુ ા થતા. આ ક�બ
ંુ ામાં ગામના વયો� ૃદ્ધ ��ુ ષો
હથેળ�થી એકબી�ને અફ�ણ પીવડાવતા હતા. વાવ - થરાદ પંથકમાં વ્યસન��ુ ક્ત અ�ભયાનની શ�આત
ુ કર� હતી. િનયમ� ંુ ઉલ્લંઘન કરનારને દં ડ કરવાની જોગવાઈ કરાવવામાં આવી હતી.
આનંદ પ્રકાશ બા�એ
નાત :
ુ ી લગભગ મોટાભાગના સમાજોમાં મરણ પછ� 'નાત' મર�યાત ધોરણે કરવાનો
વીસમી સદ�ના �ત �ધ
�રવાજ હતો. ક�ટલાક �ુ �ંુ બોમાં સામા�જક પ્રિતષ્ઠા બતાવવા માટ� પણ 'નાત' કરવામાં આવતી હતી. આ
નાતમાં આ�ુબા�ુના પ્રદ� શના પોતાની �ાિતના તમામ લોકોને બોલાવીને ચાર, છ ક� આઠ-દસ ટાઈમ સ� ૂહ
ભોજન આપવામાં આવ� ંુ હ�.ંુ વીસમી સદ�ના �િતમ દસકામાં બે ટાઇમ સ� ૂહ ભોજન કરવામાં આવ� ંુ હ�.ંુ
નાત એક ક� બે પરગણાંની ક� સેમા�ડયાં (િસમાડાનાં ગામડાં) � ૂરતી કરવામાં આવતી.
ુ ી દ� વાના �ુંગર તળે �વતા હતા. નાત
નાત કરવામાં અિતશય ખચર્ થ� ંુ હોવાથી ક�ટલાય �ુ �ંુ બો વષ� �ધ
કરનાર પ�રવારને આિથ�ક સંકટ સામે ઝ�મ� ંુ પડ� ંુ હ�.ંુ તેમણે પ�ર�સ્થિત� ંુ િનર�ક્ષણ કર�ને સમાજ સામે
તેનાં તારણ ર�ૂ કયા�. તેમણે જણાવ્� ંુ ક� આ �ુ �રવાજને કારણે માલ િમલ્કત વેચવી પડ� છે . બાળકોને
ભણાવવા� ંુ બંધ કરાવાય છે . વ્ય�ક્ત દ� વાદાર બને છે . તેથી તેમણે ખોટા ખચાર્ઓ બંધ કરાવવા માટ�
ુ ારા કરાવ્યા હતા. નાત મર�જયાત કરાવી અને કાયદાનો ભંગ કરનારને દં ડ
સામા�જક બંધારણમાં �ધ
કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી.
િશક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રદાન :
ુ ારાની
તેઓ માનતા હતા ક�, ફક્ત મં�દરો બાંધવાથી નહ�, પરં � ુ શાળા, િશક્ષણનાં ક�ન્દ્રો અને સામા�જક �ધ
પ્ર� ૃિ�ઓ કરવાથી સમાજ� ંુ ઉત્થાન થાય છે . તેમણે િશક્ષણનો વ્યાપ વધાર�ને સામા�જક અિનષ્ટો �ૂ ર
કરવાનો પ્રયાસ કય� હતો.
ઈ.સ. ૧૯૩૦માં આનંદ પ્રકાશ બા� ુ એટા આવ્યા બાદ સમાજની �સ્થિત� ંુ િનર�ક્ષણ ક�� ુ હ�.ંુ �ણવા મળ્� ંુ ક�
લોકો અભણ હોવાથી પારાવાર �શ્ુ ક�લીઓનો સામનો કરવો પડ� છે . તેથી તેમણે ઈ.સ. ૧૯૩૮માં પીઠ��ર�
માતાના મં�દર� ગામઠ� શાળા શ� કર�. �માં પ્રૌઢોને િશક્ષણ આપવામાં આવ�.ંુ આખા એટા ગામને િશક્ષણ
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ુ ર� ૧૯૪૮ના રોજ ગામઠ� શાળાનો િવિધવ� ્ પાયો નાંખ્યો. ગામઠ� શાળાના
આપવા માટ� ૧૨મી ફ��આ
િશક્ષકનો પગાર મં�દરમાંથી આપવામાં આવતો હતો.
તેમને આખો પંથક િશક્ષણ મેળવતો થાય એવી ઈચ્છા હતી. તેથી ઈ.સ.૧૯૬૨માં ભાભર ખાતે બો�ડ�ગ
બનાવવા� ંુ ન�� ક�.� ુ બો�ડ�ગ� ંુ ઉદ્દઘાટન ૧૧મી �ૂન, ૧૯૬૩ના રોજ બનાસકાંઠા �જલ્લા કલેકટર
ુ શાંિતલાલ શાહ, સ્વાતં�ય સેનાનીઓ અકબરભાઈ
જયદ� વભાઈ વ્યાસ અને �જલ્લા પંચાયતના પ્ર�ખ
ચાવડા અને જોહરાબેન ચાવડાની ઉપ�સ્થિતમાં કરવામાં આવ્� ંુ હ�.ંુ બો�ડ�ગના િનભાવ માટ� ફાળાની સાથે
ુ કર� હતી. એ
બાજર�� ંુ દાન લેવામાં આવ� ંુ હ�.ંુ તેમના ૫૧માં જન્મ�દવસે બ્રહ્મસમા� ચાંદ�થી �લા
ચાંદ�ની રકમમાંથી ભાભર ખાતે શાળા શ� કરવા� ંુ ન�� ક�� ુ હ�.ંુ તેમણે િશક્ષણની �યોતને િવશાળ પાયા
ઉપર પ્રગટાવવા માટ� ઈ.સ. ૧૯૮૨માં 'આનંદ પ્રકાશ ઉ�ર �િુ નયાદ� િવદ્યાલય'ની સ્થાપના કર� હતી.
કન્યા િશક્ષણ� ંુ મહત્વ સમ�વતાં કહ�તા ક�, '�ીઓ સમાજ� ંુ ચાલક બળ છે . �ી અભણ હશે તો સંસાર�પી
રથ વ્યવ�સ્થત ર�તે ચાલી શકશે નહ�.'
બાળકો ઉચ્ચ િશક્ષણ મેળવી શક� તે માટ�, પાટણમાં ઈ.સ. ૧૯૮૫માં બો�ડ�ગ બનાવવામાં આવી. ભાભર ખાતે
કન્યા છાત્રાલય ઈ.સ. ૧૯૯૩માં શ� કરવામાં આવ્�.ંુ આ િસવાય, તેમના માગર્દશર્ન હ�ઠળ વાવ-થરાદ
સ�હત અનેક સ્થળોએ બો�ડ�ગો શ� કરવામાં આવી અને શાળાઓ શ�આત કરવામાં આવી હતી. તેમણે
િશક્ષણની �યોત પ્ર�વ�લત કર�ને સમાજને ��ૃત કરવાનો પ્રયત્ન કય� હતો.
લોક�હત કાય�ના કતાર્ :
ુ અનેક લોક�હતનાં કાય� કયા� હતાં. તેઓે અનેક સ્થળોએ ધમર્શાળાઓ, ગૌશાળાઓ
આનંદ પ્રકાશ બા�એ
અને મં�દરોના �ણ�દ્ધારના િનિમ� બન્યા હતા. તેમણે અનેક સ્થળોએ ય�ો કરાવીને �ુ �રવાજો, �ધિવ�ાસ,
અ�ાનતા, દં ભ, આડં બરો વગેર�ની આ�ુિતઓ અપાવી હતી. �ુષ્કાળના વષ�માં દાતાઓ તૈયાર કર�ને
િવદ્યાથ�ઓને સહાય અપાવી હતી. આ િસવાય, સ� ૂહ લગ્નોની શ�આત કરાવીને, ખોટા ખચર્ બંધ કરાવ્યા
હતા. તેમની પ્રેરણાથી અનેક સ્થળોએ ગૌશાળાઓ શ� થઈ હતી. ભાભર ખાતે બાલમં�દર શ� કરાવ્� ંુ હ�.ુ
એટામાં લોકોને દ� વામાંથી બહાર લાવવા માટ� સહકાર� �ુકાન શ� કરાવી હતી. ઈ.સ. ૧૯૪૯માં વાલ� શાહ
ુ ને સાથે રાખીને સહકાર� �ુકાન શ� કરાવી હતી. આ િસવાય, આનંદ
અને ખેતશી શાહ નામના �નબં�ઓ
સ્ટોર િસ�ન્ડક�ટ નામનો એક ગ્રામ સેવા વસ્� ુ ભંડાર શ� કય� હતો. આ ઉપરાંત, ઈ.સ. ૧૯૬૨માં એટામાં
સહકાર� મંડળ�ની સ્થાપના કર� હતી. આમ, સહકાર� સંસ્થાઓની સ્થાપના કર�ને લોકો આિથ�ક ર�તે સધ્ધર
થાય એવા પ્રયાસો કયાર્ હતા.
ધાિમ�ક ક્ષેત્રે પ્રદાન :
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આનંદ પ્રકાશ બા� ુ ધાિમ�ક સા�હત્ય� ંુ ��ુ �ાન ધરાવતા હતા. તેથી, જ તેમણે ધાિમ�ક ક્ષેત્રને પ્રાધાન્ય
આપીને �હ��ુ ધમર્માં પેસી ગયેલા સડાને �ૂ ર કરવા� ંુ કાયર્ ક�� ુ હ�.ંુ તેમણે અનેક મં�દરોના �ણ�દ્ધાર કરાવ્યા
હતા. �માં કિપલે�ર મહાદ� વ - વાવ અને પીઠ��ર� માતા� ંુ મં�દર - એટા ગણમાન્ય છે . તેમની પ્રેરણાથી
ઢ�મા, �બા� અને �ધ
ંુ ા�માં ધમર્શાળા બનાવવામાં આવી હતી. ઈ.સ. ૧૯૭૫માં ૠિષક�શમાં 'આનંદ
�ુ �ટર' નામનો આશ્રમ સ્થાપેલો. આ િસવાય, બદર�નાથમાં પ્રાગ�ભાઈ ઠ�રના સહયોગથી 'બનાસકાંઠા
ુ ન' બનાવવામાં આવ્� ંુ હ�.ંુ આ િસવાય, તેમણે અનેકવાર ભાભર અને વાવમાં
આનંદ પ્રકાશ ધમર્શાળા �વ
સ� ૂહ ય�ોપિવતના કાયર્ક્રમો� ંુ આયોજન કરાવ્� ંુ હ�.ંુ તેમણે ભાભર બો�ડ�ગમાં મોરાર�દાસ હ�રયાણીની
નવ �દવસ કથા અને સ�ચ્ચદાનંદ� મહારાજનાં વ્યાખ્યાનોનાં આયોજન કર�ને િવદ્યાથ�ઓ અને
જનસ� ૂહને ધાિમ�ક િશક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કય� હતો. આ ઉપરાંત, દ્વારકાના શંકરાચાયર્�ને સૌપ્રથમ
ભાભરમાં આમંત્રણ પાઠવીને એમના ધાિમ�ક �ાનનો લાભ પ્ર�ને અપાવ્યો હતો. તેમની પ્ર� ૃિ�ઓની ન�ધ
લેતાં દ્વારકાના શંકરાચાયર્ દ્વારા તેમને 'ધમર્�રુ ં ધર'ની ઉપમા આપીને બ�ુમાન કરવામાં આવ્� ંુ હ�.ંુ
તારતમ્ય :
�જ�દગીને � ૂવર્�દશા સમી બનાવીને એના સદ્દકાય�નો � ૂરજ ચમકાવનાર અનેક સંતો મહાત્માઓમાં
ુ ંુ નામ પ્રથમ હરોળમાં લેવામાં આવે છે . બનાસની � ૂિમને
એટાવાળા બા� ુ ઉફ� આનંદ પ્રકાશ શમાર્ બા��
ુ ી સમાજ �ધ
ુ ારણાની પ્ર� ૃિ�ઓ કરનાર સંત
કમર્� ૂિમ બનાવીને એટા અને ભાભરમાં રહ�ને સાત દાયકા �ધ
ુ ંુ દ� હાવસાન શ્રાવણ વદ આઠમ, ૧૬મી ઓગષ્ટ ૨૦૦૬ના રોજ થ� ંુ હ�.ંુ પાંચ
શ્રી આનંદ પ્રકાશ શમાર્ બા��
ુ ી પ�રશ્રમ કરનાર સંત શ્રી આનંદ પ્રકાશ બા� ુ એક
પરગણા બ્રહ્મ સમાજના ઉત્થાન માટ� સાત દાયકા �ધ
મહામાનવ હતા.
તેમણે ભારતીય સંસ્�િૃ તની પરં પરાને ઉ�ળ� છે ને ઉલ્લાસી છે . �મ ૠિષ� ૂનીઓ વનમાં તપોવન બનાવીને
ુ બો�ડ�ગ અને શાળાઓ બનાવીને િશક્ષણ આપવા� ંુ કાયર્ ક�� ુ હ�.ંુ
િશક્ષણ આપતા તેવી જ ર�તે બા�એ
સંદભર્ :
I. આચાયર્ ક�,ુ 'આનંદ પ્રકાશ �વન દશર્ન', પાંચ પરગણા ઔ. બ્રહ્મ સમાજ, ભાભર, ૧૯૯૯.
ુ ાકાત : �ચભડ�યા નર� શભાઈ, મંત્રી, આનંદ પ્રકાશ બો�ડ�ગ, ભાભર.
II.�બ� �લ
ુ ાકાત : પંચાલ �દલીપભાઈ, િશક્ષક, આનંદ પ્રકાશ િવદ્યાલય, ભાભર.
III. �બ� �લ
ુ ાકાત : માળ� અ� ૃતભાઈ, િશક્ષક, ભાભર.
IV. �બ� �લ
V.

ુ ાકાત : �થ
ુ ાર �દલીપભાઈ એ. િશક્ષક, આદશર્ િવદ્યાલય, ભાભર.
�બ� �લ
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“ઉપિનષદોમાં યોગ અને સ્વચ્છતા”
પ્રસ્�ુત કતાર્ :ડો.ભરત એચ.મોઢ પટ�લ
તોલાણી કોલેજ ઓફ આટર્ સ & સાયન્સ કોલેજ આ�દ�ુર
સંસ્�ૃતિવભાગ

(સાર લેખન)
�ુલતઃઉપિનષદો અધ્યાત્મિવદ્યાના ગ્રંથો છે . ઉપિનષદો ભારતીય દશર્નની ગંગોત્રી છે .અધ્યાત્મ- િવદ્યામાંથી
દશર્ન ફ�લત થાય છે . સ્વ�ુપતઃ જોઈએ તો ઉપિનષદો અધ્યાત્મના કાવ્યો છે .ઉપિનષદ એ કોઈ એક ઋિષ ક�
કાળની રચના નથી, ઉપિનષદોમાં અનેક ઋિષ એ જોયેલા મંત્રો સં��ૃ હત છે . યોગ એક દશર્ન છે અને એક
અધ્યાત્મ િવદ્યા પણ છે . યૌ�ગક મનોિવ�ાન ,યૌ�ગક પ્રાણિવ�ાન અને યોગ સાધનાના � ૂળ ઉપિનષદોમાં અનેક
જગ્યાએ જોવા મળે છે .

�ેતા�તર ઉપિનષદ અને યોગ :�ેતા�તર ઉપિનષદ અષ્ટાંગ યોગના � ૂળ તત્વો વ્યક્ત થયેલા છે ....
�त्ररुन्नतं स्थाप्य समं शर�रं हृद��नन्द्र�याणी मनसा सं�नवेश्य |

અથાર્ત “ત્રણ �ગો (મસ્તક,કંઠ અને છાતી) ને ઉ�ત રાખીને . શર�રને સી�ું ગોઠવીને , ઇ�ન્દ્રયોને મન દ્વારા
હ્રદયમાં સાર� ર�તે �સ્થર કર�ને િવદ્વાન �ુ�ુષ ઓમકાર �પી નૌકા દ્વારા બધા ભયંકર પ્રવાહોને તર� �ય”
આ મંત્રમાં અષ્ટાંગયોગ નાં ત્રણ �ગો �ું વણર્ન જોવા મળે છે .
�ુ�દ્ધમાન સાધક યોગ પથ પર આહાર િવહાર કર�ને , ચેષ્ટાઓ�ુ ં િનયમન કર�ને , િવિધવત પ્રાણાયામ કર�ને
યોગ દ્વારા કઈ ર�તે પોતાના લ�ય મેળવી શક�છે. તેની વાત આ ઉપિનષદમાં કરવામાં આવી છે . કોઈ એક
િવષયમાં �ચ�ને એકાગ્ર કર�ું તે ધારણા છે , જયાર� ધ્યાતા,ધ્યેય અને ધ્યાનનો ભેદ �ુર થાય ત્યાર� સમાધી
અવસ્થા છે . �યાર� મન ધ્યાનની શ�ક્તથી પરમાત્મા�ું �પ ધારણ કર� લે છે તો તે સંપ્ર�ાત સમાિધ છે .

સ્વચ્છતા :ઉપિનદો સદાચાર �તઃકરણ ની �ુ�દ્ધ પર વધાર� ભાર આપે છે ,�ને આપણા શબ્દોમાં સ્વચ્છતા કહ� શકાય . તે
કાિયક,વા�ચક ક� માનિસક હોઈ શક� માણાસ પોતાના �ુષ્કમર્ નો ત્યાગ ન કર� તો મોક્ષ �ુધી પહોચી શકા�ું નથી
એના માટ� મનની �ુ�દ્ધ જ�ર� છે . માણસે પોતાના �તઃકરણમાં � �ધકાર છે તેને �ુર કરવો જોઈએ . માણસ
�યાં �ુધી પોતાનામાં રહ�લી ખામી- �ુરાઈઓ ને ધ્યાનથી �ુર નથી કરતો , મનને સ્વચ્છ નથી બનાવતો ત્યાં
�ુધી િસ�દ્ધ પ્રાપ્ત થતી નથી ,તે આત્માને �ણી શકતો નથી. સત્કમર્ મ�ુષ્યને �ચે લઇ �ય છે �યાર� �ુષ્કમર્
મ�ુષ્યને નીચે તરફ લઇ �ય છે આ �ુષ્કમર્ પરયોગના માધ્યમથી િવજય મેળવવો એ સ્વચ્છતા�ું પ્રિતક છે .
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�ચે આવવા �ચ� ની સફાઈ જ�ર� છે �ચ�ની સફાઈ-

શાંત �ચતતા એટલે કોઈની ઈષ્યાર્ ના કરવી, સંપિત

મોહનો ત્યાગ વગેર� છે �ની ચચાર્ ઉપિનષદોમાં જોવા મળે છે .

ઉપિનષદોમાં યોગ:�ેતા�તર ઉપિનષદમાં યોગ :ઉપિનષદો એ ભારતીય દશર્ન અને અધ્યાત્મિવદ્યાની ગંગોત્રી છે . યોગ એ આસ્તીક દશર્નો પૈક��ુ ં એક
દશર્ન પણ છે અને અધ્યાત્મિવદ્યા પણ છે .ઉપિનષદ એ કોઈ એક ઋિષ

ક� કાળની રચના નથી,

ઉપિનષદોમાં અનેક ઋિષ એ જોયેલા મંત્રો સં��ૃ હત છે . યોગદશર્ન ,મનોિવ�ાન ,યો�ગક પ્રાણિવ�ાન અને
યોગ સાધનાનાં� ૂળ તત્વો ઉપિનષદોમાં અનેક સ્થળે જોવા મળે છે . ઉ�રકાલીન ઉપિનષદોમાં વીશેક
ઉપિનષદો યોગપ્રરક ઉપિનષદો છે . ઉપિનષદોમાં જગ્યા જગ્યાએ યોગની વાતો જોવા મળે છે .�ેતા�તર
ઉપિનષદ પણ યોગને લગતી ચચાર્ જોવા મળે છે . આ ઉપિનષદમાં અષ્ટાંગ યોગના તત્વોની ચચાર્ જોવા
મળે છે . �મક� નીચેના મંત્રમાં યોગની ચચાર્ થયેલ છે .

�त्ररुन्नतं स्थाप्य समं शर�रं हृद��नन्द्र�याणी मनसा सं�नवेश्य |

ब्रह्मोडुपेन प्रतरे त �वद्वान ् स्त्रोतािन्स सवार्णी भयावहा�न ||૧

“ત્રણે �ગો (મસ્તક ,કંઠ અને છાતી)ને ઉ�ત રાખીને , શર�રને �સ્થર અને સી�ું ગોઠવીને , ઇ�ન્દ્રયો અને
મન દ્વારા �દયમાં સાર� ર�તે �સ્થર કર�ને િવદ્વાન �ુ�ુષ(�ાની �ુ�ુષ ) ઓમકાર �પી નૌકા દ્વારા બધા
ભયંકર પ્રવાહોને પાર કર� �ય”
આ મંત્રમાં અષ્ટાંગ યોગના ત્રણ �ગોની ચચાર્ અને તે� ુ ં સચોટ વણર્ન જોવા મળે છે . મંત્રની પ્રથમ
પં�ક્તમાં આસન�ુ ં વણર્ન જોવા મળે છે .ત્રણ �ગો એટલે મસ્તક , કંઠ અને છાતીને ઉ�ત રાખવાની વાત
કરવામાં આવી છે .તાત્પયર્ એ ક� આ �ગો નીચે ક� �દર ઢળે લા ન હોય અને શર�ર િસ�ુને �સ્થર પણ
હોય, સી�ુ ં એટલે કમરથી મસ્તક �ુધી આગળ ક� પાછળ નમે� ું ના હો�ું જોઈએ, આગળ પાછળ વળે � ું ક�
ઢળે � ું ન હો�ુ ં જોઈએ. અહ� ઉપિનષદકાર� ધ્યાન માટ� ઉપયોગી આસન�ુ ં વણર્ન કર� લ છે . પતાજ�લએ પણ
યોગ� ૂત્રમાં ધ્યાન માટ� ઉપયોગી આસનના સ્વ�પ�ુ ં વણર્ન કર� લ છે . પતંજ�લ યોગ�ુત્રમાં કહ� છે ક�-

“िस्थर सख
ु मासनम૨् “�ુખ� ૂવર્કની �સ્થર �સ્થિતને આસન કહ� છે .” ઉપિનષદકાર અને પતંજલીના િવચારોમાં
ઘ�ુ ં સામ્ય જોવા માળે છે .બંને ધ્યાનોપયોગી આસન�ુ ં વણર્ન કર� છે .પદ્માસન,સ્વ�સ્તકાસન સીદ્ધાસન અને
સમાસન ધ્યાનોપયોગી આસન છે . ઉપિનષદકાર� ધ્યાનોપયોગી આસનની ત્રણ અવસ્થાઓ બતાવે છે .
૧.શર�ર �સ્થર અવસ્થામાં હોય.
૨.શર�ર સીધી અવસ્થામાં હોય
૩.શર�ર � તે અવસ્થામાં �ુખ� ૂવર્ક �સ્થત હોય .
અષ્ટાંગ યોગમાં આસન � ૃતીય સ્થાન પર એટલે યમ ,િનયમ પછ�નો ક્રમ આસનનો છે . પ્રસ્�ુત મંત્રની
પ્રથમ પં�ક્તમાં યોગના � ૃતીય એવા �ગ આસન�ુ ં વણર્ન �ુબજ સક્ષેપમાં છતા પયાર્પ્ત માત્રામાં થયે� ું
છે . આજ મંત્રની બી� પં�ક્તમાં પ્રત્યાહાર�ુવણર્
ં ન થયેલ છે . ઉપિનષદકાર કહ� છે ક� મન અને ઇ�ન્દ્રયોને
િવષયોમાંથી પાછા ખેચીને �દયમાં �સ્થર કર� છે .આમ ઉપિનષદકારનાં મતે પ્રત્યાહાર એટલે ઇ�ન્દ્રયોને
પોતાના િવષયોમાંથી પાછા ખેચીને �દય માં લીન થ�ું તે, યો�ગક મનોિવ�ાન �ુજબ ઇ�ન્દ્રયો �ુ�મ શર�ર
નો ભાગ છે . ભૌિતક શર�રનો નાશ થયા પછ� પણ ઇ�ન્દ્રયો �વંત રહ� છે .મન અ�ગયારમી ઇ�ન્દ્રય છે અને
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દશે ઈ�ન્દ્રયો�ુ ં સંચાલન કર� છે . માટ� ઇ�ન્દ્રયોને િવષયોમાંથી પાછા વાળવા�ુ ં કામ મન કર� છે . તેથીજ
ઉપરોક્ત મંત્રમાં ઉપિનષદકાર ‘મનસા’ શબ્દનો પ્રયોગ કય� છે . �યાર� િવષયોમાંથી મન ઇ�ન્દ્રયોને પાછા
વાળ�ને �દયમાં �સ્થર કર� ત્યાર� પ્રત્યાહાર િસદ્ધ થયો ગણાય .પતંજ�લએ યોગ � ૂત્રમાં પ્રત્યાહારની વ્યાખ્યા
આ પ્રમાણે આપી છે .

स्व�वषयासंप्रयोगे �चत्तस्वरुपानुकार इवेिन्द्रयाणां प्रत्याहारः

૩

“ઇ�ન્દ્રયો �યાર� સ્વિવષયમાંથી પાછ� હઠ� �ય અને �ચ� માં લીન થઇ �ય ત્યાર� તે ઘટનાને પ્રત્યાહાર
કહ� છે ”
પતંજ�લએ આ � ૂત્રમાં �યાં �ચ� શબ્દનો પ્રયોગ કય� છે એજ અથર્માં ઉપિનષદકાર ‘�દય’ શબ્દનો પ્રયોગ
કર� છે . ઉપિનષદ કાર પણ ઇ�ન્દ્રયોને િવષયોમાંથી પાછ� ફર�ને �ચ�માં લીન થાય તે ઘટનાને પ્રત્યાહાર�ુ ં
�ુખ્ય લક્ષણ ગણાવ્�ું છે . �ની ચચાર્ �ેતા�તર ઉપિનષદનાં ઉપરોક્ત મંત્રની બી� પં�ક્તમાં કર� લ છે .
અષ્ટાંગ યોગમાં આઠ �ગોમાં પ્રત્યાહારનો ક્રમ પાંચમો છે . પ્રથમ ચાર યમ , િનયમ આસન અને
પ્રાણાયામને બ�હરં ગ યોગ ગણવામાં આવે છે . અને પછ�ના ત્રણ �ગો એટલે ક� ધારણા ,ધ્યાન અને
સમાિધને �તરં ગ

યોગ

ગણવામાં આવે છે . �યાર� પ્રત્યાહાર બંનેની વચ્ચે આવે છે .બ�હરં ગયોગના

અભ્યાસથી પ્રત્યાહાર િસદ્ધ થાય છે અને �તરં ગ યોગ�ુ ં દ્વાર �ુલે છે .
મંત્રની � ૃતીય અને ચોથી પં�ક્તમાં પ્રણવોપાસના�ુ ં વણર્ન થયેલ છે . અહ� ઓમકાર માટ� બ્રહ્મ શબ્દનો
પ્રયોગ થયો છે .પ્રણવોપાસનાવૈ�દક અધ્યાત્મપરં પરાથી એક � ૂલ્યવાન સાધના છે . અષ્ટાંગ યોગમાં એક
�ગ �પે પ્રણવોપાસનાનો ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી પરં � ુ યોગિવદ્યાનાં પ્રધાન ગ્રંથ યોગ� ૂત્રમાં
પ્રણવોપાસનાને એક મહત્વ � ૂણર્ સાધના તર�ક� ગણવામાં આવેલ છે . तस्य वाचकः प्रणवः૪ પ્રણવ તેનો

(ઈ�રનો) વાચક છે .તેનો જપ અને �ચ�તન કર�ુ ં જોઈએ તેનાથી �ત�રક ચેતનાની પ્રા�પ્ત અને અને
�તરાયોનો અભાવ િસદ્ધ થાય પ્રણવ પરમાત્મા�ુ ં સવ�ત્�ૃષ્ટ નામ છે . નાદ�ુ ં ઉચ્ચારણ અને શ્રવણ પ્રણવ
જપના ક�ન્દ્રમાં છે . તેની સાથે પ્રણવના અથર્� ુ ં �ચ�તન ભળતા જપ વ�ુ �ડા બને છે . આ ર�તે
પ્રણવોપાસના કરવાથી �ચ� �ત�ુખ
ર્ બને છે , �તઃચેતના તરફ ગિત થાય છે અને અધ્યાત્મના અવરોધો
�ુર થાય છે . ઉપિનષદકાર આ હક�કતને કાવ્યમય ભાષામાં ર�ુ કર� છે . તેઓ સંસારના ભયંકર
જલપ્રવાહોને ઓમકાર �પી હોડ� થી તરવા�ુ ં કહ� છે . �મક� ..

प्राणान ् प्रपीडयेहसंयुक्तचेष्टः�ीणे प्राणे ना�सक्योच्छवसीत|

दष्ु टाश्चयुक्त�मव वाहमेनं �वद्वान ् मनो धारयेताप्रमत्तः ||૪

“�ુ�દ્ધમાન સાધક આ યોગપથ પર આહારિવહાર આદ� સમસ્ત ચેષ્ટાઓ�ુ ં યથાયોગ્ય િનયમન કર�ને
િવિધવત પ્રાણાયામ કર�ને પ્રાણ �ુ�મ બને ત્યાર� તેને બહાર કાઢ� ત્યાર પછ� �મ �ુષ્ટ ઘોડાઓ જોડ�લા
રથને સારથી સાવધાની� ૂવર્ક ગંતવ્ય સ્થાને લઇ �ય છે , તેજ ર�તે આ મનને સાવધાન થઇ લ�ય તરફ
�સ્થર કર�ુ.”ં

ઉપરોક્ત મંત્રની પ્રથમ બે પં�ક્તમાં પ્રાણાયામ�ુ ં વણર્ન થયેલ છે .‘प्राणान्प्रपीडयेह’પ્રાણાન પ્રપીડ�ન દ્વારા
અહ� �ુમ્ભક�ુ ં �ુચન થયેલ છે . પ્રાયાયામ કરનાર સાધક� આહારિવહાર આ�દનો સંયમ રાખવો જોઈએ તેવી

�ુચના ઉપિનષદકાર� ‘संयक्
ु तचेष्टः’ શબ્દ દ્વારા આપી છે . ‘�ीणे प्राणे’ એટલે �તસ્થ પ્રાણ �ુ�મ સ્વ�ુપ
ધારણ કર� તેવો અથર્ કર� છે .‘उच्छवसीत’શબ્દ દ્વારા ઉપિનષદકાર ર� ચક � ૂચવે છે . આ ર�તે આ મંત્રની બે
પં�ક્તમાં પ્રાણાયામની પ્ર�ક્રયા બતાવવામાં આવી છે .
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મંત્રની � ૃતીય અને ચ� ુથર્ પં�ક્તમાં ધારણા અને ધ્યાન�ુ ં સંક્ષેપમાં વણર્ન થયેલ છે . �મ તોફાની ઘોડા
જોડ�લા રથને િન�ુણ સારથી સમજણ� ૂવર્ક દોર�ને લ�ય સ્થાને લઇ �ય છે , તેમ િવદ્વાન સાધક પોતાના
મનને સાવધાની� ૂવર્ક અભીષ્ટ િવષય પર ધારણ કર� રાખે છે , એકાગ્ર કર� છે .કોઈપણ િવષય પર મનને
�સ્થરતા� ૂવર્ક ધારણ કર� રાખવાની ઘટનાને ધારણા કહ� છે . આ ધારણા જ િવકસીને ધ્યાન અને ધ્યાનજ
િવકસીને સમાિધ બને છે .

यथैव �वम्बं मद
ु ान्तम ् |
ृ यो�लप्तं तेजोमयं भ्राजते तत ् सध

तद्वाऽऽत्मतत्वं प्रसमी�य दे ह� एकः कृताथ� भवते वीतशोक: ||૫

�મ માટ�થી લેપાઈ ને મલીન થયેલ ચળક� ું રત્ન ફર�થી ધોવામાં આવે તો ચમકવા માંડ� છે .તેમ
શર�રધાર� �ુ�ુષ યોગ દ્વારા આત્મતત્વને પામીને ક� વાલાવાસ્થા િસદ્ધ કર� તો આત્યંિતક સ્વ�પે શોક �ુક્ત
થાય છે અને �ૃત �ૃત્ય બને છે .
રત્નની �મ આત્મા સ્વ�ુપતઃ �ુદ્ધ છે . પરં � ુ રત્નો પર માટ� વગેર� લાગી �ય તો રત્નનો ચળકાટ માટ�
નેચે �પાઈ �ય છે .અને એ�ુ ં અસલી સ્વ�પ અપ્રગટ રહ� છે . તેમ અનેક જન્મોના સંસ્કારના લીધે આત્મા�ુ ં
સ્વ�પ પણ અપ્રગટ રહ� છે �મ રત્નને જળ વગેર�થી ધોવામાં આવે તો તે� ુ ં અસલી સ્વ�પ પ્રગટ થાય છે .
તેવીજ ર�તે યોગસાધના દ્વારા સંસ્કારોનો ક્ષય થાય છે . અને સંસ્કારોનો ક્ષય થતા આત્મતત્વ પોતાના
અસલી સ્વ�પે પ્રગટ થાય છે . એના દ્વારા શાધક િવત શોક બને છે અને �ૃત�ૃત્ય થાય છે . આ મંત્રમાં
યોગ�ુ ં મહત્વ સ્વીકારા�ું છે .
આર�તે �ેતા�તર ઉપિનષદમાં આસન , પ્રાણાયામ , ધારણા સમાધી આદ� યોગનાં પાયા�પ તત્વોનો
િવચાર થયેલ છે . યોગ તેની તા�ત્વક િવચારણા માટ� િવશેષતઃ સાંખ્યદશર્નપર આધા�રત છે . ઉપિનષદોમાં
સાંખ્યનાં � ૂળ તત્વો�ુ ં દશર્ન અનેક સ્થળે વ્યક્ત થયે� ું જોવા મળે છે . તેથી કહ� શકાયક� યોગના દાશર્િનક
તત્વો�ુ ં � ૂળ ઉપિનષદોમાં રહ�લ છે .
ઉપિનષદો માં સ્વચ્છતા:ઉપિનષદો સદાચાર �તઃકરણની �ુ�દ્ધ પર વધાર� ભાર આપે છે ,�ને આપણા શબ્દોમાં સ્વચ્છતા કહ�
શકાય.તે કાિયક,વા�ચક ક� માનિસક હોઈ શક�.

માણસ પોતાના �ુષ્કમર્નો ત્યાગ ન કર� તો મોક્ષ �ુધી

પહોચી શકા� ું નથી એના માટ� મનની �ુ�દ્ધ જ�ર� છે . માણસે પોતાના �તઃકરણમાં � �ધકાર છે તેને �ુર
કરવો જોઈએ . માણસ �યાં �ુધી પોતાનામાં રહ�લી ખામી- �ુરાઈઓ ને ધ્યાનથી �ુર નથી કરતો , મનને
સ્વચ્છ નથી બનાવતો ત્યાં �ુધી િસ�દ્ધ પ્રાપ્ત થતી નથી ,તે આત્માને �ણી શકતો નથી. સત્કમર્ મ�ુષ્યને
�ચે લઇ �ય છે �યાર� �ુષ્કમર્ મ�ુષ્યને નીચે તરફ લઇ �ય છે આ �ુષ્કમર્ પરયોગના માધ્યમથી િવજય
મેળવવો એ સ્વચ્છતા�ુ ં પ્રિતક છે .
�ુષ્કમર્ વ્ય�ક્ત�ુ ં સ્વતંત્ર કમર્ છે . �ુષ્કમર્થી વ્ય�ક્ત નાતો ના તોડ� તો �ુ�ક્ત મળતી નથી.મ�ુષ્ય �દવ્ય
�િત�ુ ં �િત�ુ ં પ્રાણી છે . પરં � ુ તેમાં અસત નામ�ુ ં તત્વ પણ રહ�� ું છે � �ને િન�દનીય વસ્�ુનો િશકાર
થવા દ� છે . મ�ુષ્ય ઈ�ર અને પ્ર�ૃિત વચ્ચેની મધ્યસ્થ કડ� છે . માટ� તેણે �ાન ને સાકાર સ્વ�પ આપી
� ૃ�ષ્ટ�ુ ં કાયર્ � ૂ�ું કરવા�ુ ં છે . પોતાની �દર � �ધકારમય છે તેને �ુર કર� તેમજ � િનબર્ળ છે તેને સબળ
ુ કહ� છે ક� મ�ુષ્યને ત્યા �ુધી િસ�દ્ધ નથી મળતી
બનાવ�ું જોઈએ કઠોપિનષદપર ભાષ્ય લખનાર રામાં�જ
�યાં �ુધી ધ્યાનથી પોતાનામાં રહ�લ બધી �ુરાઈનો ત્યાગ ના કર� �ુરાઈનો ત્યાગ એ મનની સ્વચ્છતા છે
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આપણો આતમા એ વ્ય�ક્તગત આત્મા ન ર� વો જોઈએ. એની પ્ર�ૃિત,એની ચેતના અને િવિશષ્ટતા �દવ્ય
તત્વને સમિપ�ત કર� ઇચ્છા શ�ક્તનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને અહંના પં�માંથી �ટ�ુ ં એ સ્વચ્છતા છે .
પરં � ુ જગત પ્રત્યે � ૃણાથી આપણે �ચે નથી આવી શકતા, જોર શાંત �ચતતા પર અપા�ું છે . મ�ુષ્યમાં
ત્યાગની ભાવના જ�ર� છે ત્યાગ એટલે સામાં�ક કતર્વ્યોની અવહ�લા ન�હ પરં � ુ પોતાની �તને કમર્કાંડ�
કતર્વ્યોથી �ુક્ત કરવી જોઈએ કહ�વા�ું છે ક�..

त्यक्तव्यो ममकारः त्यक्तुं य�द शक्यते नासौ |
कतर्व्यो ममकारः �कंतु सवर्त्र कतर्व्य ||

“મ�ુષ્ય એ આસ�ક્ત છોડ� દ� વી જોઈએ પણ જો તે એ�ુ ં ન કર� શક� તો તેણે આસ�ક્ત િવકસાવવી જોઈએ
પરં � ુ આ આસ�ક્ત બધા માટ� હોવી જોઈએ”
આપણો પ્રયત્ન બાહ્ય સંગતી કરતા �ત�રક સ્વચ્છતા માટ� હોવો જોઈએ. “મનની સ્વચ્છતાથી સારા સંકલ્પ
થાય છે અને સારા સંકલ્પથી સારા કમર્ થાય છે ”. કમર્ �ાર� �ુ�ક્ત નથી આપ� ું પરં � ુ તે પણ તે મનને
િનમર્ળ કર� છે . �દય ને �ુદ્ધ કર� છે .મન અને �દયને �ુદ્ધ કરવાનો ઉપાય ધ્યાન છે સ્વચ્છતા નો મતલબ
માનિસક હલચલને રોકવી,ત્યાર બાદ એકાંત�ુ ં સેવન કર�ું અને તેના દ્વારા આત્માને પરમાત્મામાં લીન
કર�ું ,આ ર�તે માનિસક સ્વચ્છતાથી પરમાત્મા �ુધી પહોચી

શકાય છે .દમ આત્મ િનગ્રહ છે . - સંયમ,

ચા�રિત્રક �ુદ્ધતા , એકાંત અને મૌન આત્મ નીગ્રહના ઉપાય છે . �ુ�દ્ધમાન �ુ�ુષ ક્રોધને મનના નીગ્રહથી
�તે છે અને વાસનાને ઇચ્છાઓના ત્યાગથી �તે છે ,વાસનાનો ત્યાગ એ પણ માનિસક સ્વચ્છતા છે .
કઠોપિનષદમાં ક�ું છે ક� �યાર� મ�ુષ્ય સકલ કામનાઓ નષ્ટ થઇ �ય છે , �યાર� મન સવર્ પ્રકારની
મ�લનતાઓને ત્યાગીને અત્યંત િવ�ુદ્ધ બની �ય છે . ત્યાર� ત્યાર� �તઃકરણની બધી વાસનાઓ નષ્ટ થાય
છે � મનની સ્વચ્છતા કહ� શકાય .

यदा सव� प्रमच्
ु यते कामा हृ�द �श्रताः |

૬
अथ मत्य�ऽमत
ृ ो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ||

યમરાજનાં જણાવ્યા પ્રમાણે મનમાં રહ�લ સવર્ કામનાઓ �ટ� �ય પછ�જ મત્યર્ અ� ૃત બને છે આમ
વાસનાનો ત્યાગ એ મનની સ્વચ્છતા છે . યમરાજના જણાવ્યા પ્રમાણે મનમાં રહ�લ સવર્કામનાઓ �ટ� �ય
પછ�જ મત્યર્ અ� ૃત બને છે . આમ વાસનાનો ત્યાગએ મનની સ્વચ્છતા છે .
એજ ર�તે ન�ચક�તા �ુ ં પ્રથમ વરદાન “ મારાિપતા શાંત સંકલ્પવાલા, પ્રશાંત �ચ� વાળા

માર� સાથે

પહ�લાની �મ બોલે “ નાચીક�તા�ુ ં આ પ્રથમ વરદાન આત્માની અનાસ�ક્ત અને રાગદ્વેષથી પર એવા �ુદ્ધ
�તઃકરણ નો પ�રચાયક છે .
ઉપિનષદમાં અને ખાસ કઠોપિનષદમાં ઇન્દ્રીયોઓને બાહ્ય ભોગોમાંથી �ુક્ત કરવી, ક�મક� ભોગાદ�એ
�ુ�ક્તમાગર્માં પ્રિતબંધક છે .માટ� ઉપિનષદકાર� �ુદ્ધ મનથી આત્માના�ુખ પાછળ પ્રયત્ન કરવાની સલાહ
આપી છે .
સંદભર્ :1. �ેતા�તર ઉપિનષદ ૨-૮
2. યોગ�ુત્ર ૨-૪-૬
3.યોગ�ુત્ર ૨-૫૪
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5.�ેતા�તર ઉપિનષદ ૨-૧૪
6.કઠોપિનષદ ૨-૩-૧૪
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मानव जीवन में सस्ं कारों का मह�व
शोध छात्र
हेमराज भट्ट
श्रीसोमनाथ-सस्ं कृत-िव�िवद्यालय
वेरावल, गजु रात

मानव जीवन अित दल
ु सीदासजी भी
ु र्भ है इस िवषय में अिग्नपरु ाण में िलखा ह�आ है िक – “नरत्वं दुलर्भं लोके ” तल
कहते हैं िक बड़े भाग मानुष तन पावा । सुर दुलर्भ सद ग्रंथिन्ह गावा ॥ वास्तव में संसार में िजतने भी प्राणी हैं वे सभी मनष्ु य से
िभन्न हैं । वे मात्र भोग योिनयाँ हैं । जीव परमात्मा का अश
ं है, गीता में भी िलखा है - “ममैवांशो जीवलोके ” वैसे तो सम्पणू र् सृि�
परमात्मा का ही अंश है िकन्तु मनष्ु य इन सब प्रािणयों में श्रे� है, मनष्ु य शरीर क� �ि� से तो श्रे� होता ह�आ मनष्ु य शरीर पाकर भी
यिद मनष्ु य में मनष्ु यता न हो तो वह पशु ही है । आहार, िनद्रा, भय, मैथनु इत्यािद तो वह पशओ
ु ं क� भाँित ही करता है । यिद उसमें
िभन्नता है तो मात्र बिु द्ध और िववेक क� है, वह बिु द्ध और िववेक कै से जाग�रत होता है यह तो सामान्य प्र� हो सकता है । बिु द्ध
और िववेक जाग�रत होता है सस्ं कारों से । सस्ं कारों से व्यि� ससु ंस्कृ त होता है । यिद मनष्ु य के समय-समय पर िभन्न-िभन्न
सस्ं कार न िकये जायँ तो वह चतष्ु पाद क� भाँित िद्वपाद वाला पशु ही माना जाता है ।
सस्ं कारों का प्रितपादन सवर्प्रथम वेदों में िकया गया है । वेदों के प�ात् अनेक परु ाणों में, स्मृितग्रन्थों में भी सस्ं कारों का िवस्तृत
वणर्न प्रा� होता है । सस्ं कार जन्म से लेकर मृत्यु पयर्न्त व्यि� को ससु ंस्कृ त करने का कायर् करते हैं । अब प्र� यह उठता है िक
सस्ं कार िकतने हैं ? प्रायः सोलह सस्ं कारों का वणर्न हमारे स्मृितग्रन्थों में प्रा� होता है । इनमें भी अनेक आचाय� के मत िभन्न-िभन्न
हैं िकन्तु हम मनस्ु मृितकार के अनसु ार इन सस्ं कारों पर िवचार कर रहे हैं । मनु चौदह सस्ं कारों का उल्लेख करते हैं जो इस प्राकार हैं
१. गभार्धान २. जातकमर् ३. नामकरण ४. िनष्क्रमण ५. अन्नप्राशन ६. चड़ू ाकमर् ७. उपनयन ८. के शान्त ९. वेदारम्भ १०. समावतर्न
११. िववाह १२. वानप्रस्थ १३. सन्ं यास १४. अन्त्येि� ।
गभार्धान- िववाह के प�ात् प्रथम रजोदशर्न क� चार राित्रयों के प�ात् शुभ महु �तर् में गभार्धान का िवधान है । शरीर का आरम्भ
गभार्धान से और शरीर का अन्त अन्त्येि� नामक सस्ं कार से होता है िजसका उल्लेख शा�ों में प्रा� होता है । मनस्ु मृितकार िलखते
हैं �ेत्रभूता समा नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान् ।
�ेत्रबीजसमायोगात् सम्भवः सवर्देिहनाम् ॥९/१३॥
�ेत्र�प नारी और बीज�प प�ु ष होता है । इसिलए �ेत्र और बीज दोनों के िमलने से ही सम्पणू र् प्रािणयों क� उत्पि� होती
है ।
पुंसवन- यह सस्ं कार गभर् के तीसरे महीने में पत्रु -संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से िकया जाता है । पाराशरगृ�सत्रू के अनसु ार“अथ पुंसवनं पुरा स्यन्दत इित मासे िद्वतीये तृतीयं वा ।” वस्ततु ः यह सस्ं कार भ्रणू पिु � के िलए िकया जाता है । इस सस्ं कार से
सन्तान स्वस्थ एवं बिल� होती है ।
सीमन्तोन्नयन- “चतुथ� गभर्मासे सीमन्तोन्नयनम् ।” यह सस्ं कार गभर् के चौथे महीने में िकया जाता है ।
“सीमन्तः के शे ष”ु पािणनीय सत्रू ा�ाध्यायी के अनुसार के शों को िवभ� करनेवाली मध्यरे खा सीमन्त कहलाती है । उसका सस्ं कार
सीमन्तोन्नयन कहलाता है । इस कायर् को उस गिभर्णी का पित करता है । इसे सामान्य भाषा में ’गोदभराई’ कहा जाता है । वास्तव में
जच्चा प्रसन्न रहें इस हेतु सस्ं कार िकया जाता है । इस अवसर पर उत्सव, सत्संग का आयोजन कर गिभर्णी �ी को मायके से एवं
अपने बन्धु बान्धवों से शभु कामनाएँ, उपहार और वृद्धमाताओ ं से आशीवार्द प्राकर गिभर्णी प्रसन्न होती है प्रा� होता है तथा उसके
प्रसन्न होने पर गभर्स्थ िशशु भी प्रसन्नता का अनभु व करता है ।
जातकमर्- इस सस्ं कार के िवषय में भगवान् मनु कहते हैप्राङ्तािभवधर्नात् पुंसो जातकमर् िवधीयते ।
मन्त्रवत् प्राशनं चास्य िहरण्यमधस
ु िपर्षाम् ॥ मन.ु २/२९ ॥
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नािभ के छे दन से पहले ही जातक का जातकमर् िकया जाता है, इस में मन्त्रोचार पवू र्क सोना, मधु और घी, का प्राशन (चटाया) कराया
जाता है । जातक क� िज�ा पर घी और मधु का िमश्रण करके सोने क� शलाका से ॐ िलखने का िवधान है । ध्यान रहे िक घी और
मधु बराबर मात्रा में न हो । एक तोला घी यह मात्रा उिचत है । बराबर होने पर वह िवष हो जाता है ।
नामकरण- नामकरण सस्ं कार से व्यि� क� पहचान होती है । ससं ार के िजतने भी कायर् हैं, वे सारे कायर् िबना नाम के नहीं हो सकते ।
इसी उद्देश्य से व्यि�, वस्तु या स्थान का नाम रखा जाता है । हमारे शा�ों में नामकरण क� िविध िभन्न-िभन्न प्रकार से कही गयी है ।
मनस्ु मृितकार कहते हैं –
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।
पण्ु ये ितथौ मुह�त� वा न�त्रे वा गुणािन्वते ॥ 2/30॥
शभु महु �तर् में दसवें िदन या बारहवें िदन पण्ु यकाल में नामकरण सस्ं कार करना चािहये । नाम सन्ु दर हो, साथर्क हो इस बात का िवशेष
ध्यान रखना चािहये । आजकल तो लोग ऐसे नाम रखते हैं िजनका न अथर् होता है और न सनु ने में अच्छा लगता है ।
भगवान् मनु ने प्राचीन सभ्यता एवं सस्ं कृ ित के अनसु ार तथा वणर्व्यवस्था के अनसु ार नाम रखने का आदेश िदया है –
मङ्गल्यं ब्रा�णस्य स्यात् �ित्रयस्य बलािन्वतम् ।
वैश्यस्य धनसयं �
ु ं शूद्रस्य तु जगु िु प्सतम् ॥ २/३१ ॥
शमर्वद् ब्रा�णस्य स्याद् रा�ो र�ासमिन्वतम् ।
वैश्यस्य पुि�सयं �
ु ं शूद्रस्य प्रैष्यसयं �
ु म् ॥ २/३२ ॥
ब्रा�ण का नाम मङ्गलवाचक शब्द से य�
ु हो �ित्रय का नाम बलवाचक शब्द से य�
ु हो वैश्य का नाम धनवाचक शब्द
से य�
ु हो और शद्रू का नाम क�णावाचक शब्द से य�
ु होना चािहये । ब्रा�ण का नाम शमर्शब्द से य�
ु हो, �ित्रय का नाम
र�ावाचक शब्द से य�
ु हो, वैश्य का नाम पिु �वाचक शब्द से हो और शद्रू का नाम प्रेष्यवाचक शब्द से य�
ु हो । यथा – शभु शमार्,
बलवमार्, वसभु ूित, दीनदास आिद ।
यह हमारी शा�ीय परम्परा है । हमे इसका पालन करना चािहये । यिद हम परम्परा को नहीं जानते हैं तो हमे परु ोिहतों से
पछू ना चािहये अथवा अपने वणर् के अनसु ार सन्ु दर एवं साथर्क नाम का चनु ाव करना चािहये ।
�ीणां सख
ु ोद्यमक्रूरं िवस्प�ाथ� मनोहरम् ।
मङ्गल्यं दीघर्वणार्न्तमाशीवार्दािभधानवत् ॥ २/३३ ॥
ि�यों का नाम सरलता से उच्चारणीय, कोमल, स्प� अथर् से य�
ु , मनोहर, मङ्गलसचू क, अन्त में दीघर् स्वर से य�
ु ,
आशीवार्द को बताने वाले शब्द से य�
ु होना चािहये ।
िनष्क्रमण- चतुथ� मािस कतर्व्यं िशशोः िनष्क्रमणं गृहात् । २/३४ ॥
िशशु का िनष्क्रमण सस्ं कार चौथे महीने में करना चाहीए । वतर्मान में िशशु तो अस्पतालों में जन्म लेते हैं इस िलए इस
सस्ं कार का उतना महत्व नहीं रह गया है जैसे प्राक्काल में था ।
अन्नप्राशन- ष�ेऽन्नप्राशनं मािस यद्वे�ं मङ्गलं कुले । २/३४ ॥
छठे महीने में अन्नप्राशन सस्ं कार करना चािहये ऐसा मनु कहते हैं । आ�लायन में भी िलखा है “ष�े मािस अन्नप्राशनम् । दिधमधघु ृतिमिश्रतमन्नं प्राशयेत् ॥”
दहीं, मधु एवं घी िमिश्रत भोजन छठे महीने में िखलाना चािहये ।
चूडाकमर्चूडाकमर् िद्वजातीनां सक� षामेव धमर्तः ।
प्रथमेऽब्दे ततृ ीये वा कतर्व्यं श्रिु तचोदनात् । २/३५ ॥
मनु कहते हैं िक पहले या तीसरे वषर् में िद्वजाितयों का मुण्डन सस्ं कार करना चािहये । इस कायर् को िकसी तीथर् या पिवत्र नदी
के तट पर करने का िवधान है । अपनी कुलपरम्परा के अनसु ार भी यह अन�ु ान िकया जाता है । प्रायः अिधकाश
ं तो पहले या तीसरे
वषर् में चड़ू ाकमर् करने का आदेश देते हैं ।
कणर्वेध- आ�लायन गृ�सत्रू में िलखा है- “कणर्वेधो वष� तृतीये प�चमे वा ।” अथार्त् कणर्वेध ये सस्ं कार तीसरे या पाँचवे वषर् में
करना चािहये । जातक के कान एवं नाक छे दने से सम्बिन्धत यह सस्ं कार होता है । कानों को छे दने से हमारी शरीर क� रोगप्रितरोधक
�मता बढ़ जाती है । नाक छे दन का प्रमाण प्रायः नहीं िमलता है । वह शोभा बढ़ाने हेतु िकया जाता होगा । िकन्तु कान छे दने का
िवधान अनेक ग्रन्थों में प्रा� होता है ।
सश्रु तु के अनसु ार “र�ाभूषणिनिम�ं बालस्य कण� िबध्येते ॥१६/१॥” र�ा तथा आभषू णों के िनिम� कानों को बींधा जाता है ।
उपनयनगभार्�मेऽब्दे कुव�त ब्रा�णस्योपनायनम् ।
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गभार्देकादशे रा�ो तु द्वादशे िवशः ॥ २/३६ ॥
जन्म से आठवें वषर् में ब्रा�ण का, ग्यारहवें वषर् में �ित्रय का और बारहवें वषर् में वैश्य का उपनयन सस्ं कार करना चािहये ।
मानव जीवन में इस सस्ं कार का िवशेष मह�व है । इस सस्ं कार का नाम ही िविश� अथर् का द्योतक है । ’उप’ अथार्त् पास ‘नयन’
अथार्त् ले जाना । पास में ले जाना छोटे को आचायर् के पास ले जाना । आचायर् उस बालक को सािवत्री का बालक उपदेश देकर वेद
का अिधकारी बनाता है एवं सन्ध्योपासन कमर् करने क� िविध िसखाकर जीवन में य�, उपासना कर बटुक में तेज एवं ओज क� वृिद्ध
होने लगती है । गायत्री के जपने से एवं सन्ध्या-वन्दन करने से बालक में मानवीय गुणों का िवकास होने लगता है । अतः िद्वजाित के
िलए यह सस्ं कार अितमह�वपणू र् है ।
वेदारम्भ- उपनीत ब्र�चारी वेदारम्भ का अिधकारी होता है । िजस िद्वजाितने सािवत्री दी�ा प्रा� कर ली हो वह वेदाध्ययन का
अिधकारी हो जाता है । य�ोपवीत सस्ं कार के िबना हमारे ऋिष वेद पढ़ने क� आ�ा नहीं देते हैं ।
समावतर्न- वेदों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर िवद्याथ� जब ग�ु कुल से अपने घर वापस आता है उस सस्ं कार को समावतर्न
सस्ं कार कहते हैं । आ�ालायन गृ�सत्रू का यह वचन प्रमाण है िक ‘वेद समाि�ं वाचयीत’ १/२२/१६ ॥ अथार्त् वेदों का
अध्ययन समा� होने पर ही समावतर्न हो सकता है । इस अवसर पर आचायर् िशष्य को उपदेश हैं – सत्यं वद । धम� चर ।
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचायर् देवो भव । अितिथ देवो भव । यािन अस्माकं सचु �रतािन तािन त्वया सेिवतव्यािन नो इतरािण ।
इत्यािद.... आचायर् कहते हैं – सत्य का आचरण करो । धमर् का आचरण करो , हमारे जो शभु आचरण हैं, उन्हीं का अनुकरण करों
अन्यों का नहीं इत्यािद........।
िववाह- िववाह हमारी सस्ं कृ ित में एक पिवत्र बन्धन एवं उच्चकोिट का संस्कार माना जाता है । मनु कहते हैं ग�ु णानुमतः स्नात्वा समावृ�ो यथािविध ।
उद्वहेत् िद्वजो भाया� सवणा� ल�णािन्वताम् ॥३/४॥
समावतर्न सस्ं कार होने के प�ात् स्नातक को होकर सल
ु �णा एवं सवणार् कन्या का वरण करना चािहये । िववाह
गृहस्थाश्रम का मख्ु य सस्ं कार है । इस सस्ं कार से िद्वजाित तीन ऋणों से म�
ु होता है । वे ऋण इस प्रकार हैं- ऋिष-ऋण, देव- ऋण,
और िपतृ ऋण । स्वाध्याय द्वारा ऋिष-ऋण, य� द्वारा देव-ऋण और सन्तानोपि� द्वारा िपतृ-ऋण से िद्वजाित म�
ु हो जाता है । हमारे
धमर्शा�ों में िववाह के आठ प्रकार बताये गये हैं ब्रा�ो दैवस्तथैवाऽऽषर्ः प्राजापत्यस्तथाऽऽसरु ः ।
गान्धव� रा�स�ैव पैशाचः चाऽ�मोऽधमः ॥३/२१
१- ब्रा� २- दैव- ३-आषर् ४-प्राजापत्य ५- आसरु ६- गान्धवर् ७- रा�स ८- पैशाच इन आठ प्रकार के िववाहों में चार उ�म एवं
चार अधम प्रकार के िववाह बताये गये हैं । िज�ासजु न इनक� िववेचना को मनस्ु मृित में देख सकते हैं ।
वानप्रस्थ- मनस्ु मृितकार कहते हैं गहृ स्थस्तु यदा पश्येद् वलीपिलतमात्मनः ।
अपत्यस्यैव चाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥६/२॥
अथार्त् जब गृहस्थ अपने शरीर में झ�ु रर् यों को तथा बालों में सफे दी को और अपने पत्रु -पिु त्रयों क� सन्तानों को देख ले तत्प�ात् वन
का आश्रय ले । यिद पत्नी सहमत हो तो उसे भी साथ में ले जाय अन्यथा उसे पत्रु ों को सौंपकर अके ला ही मुि� के साधन में लग
कर अपने ल�य को प्रा� करे ।
सन्ं यास- सन्ं यास सस्ं कार उसे कहते हैं जो इस धरा पर िनःस्वाथर् भाव से व्यवहार करता है िवचरण करता है । सबमें राम को देखता
है और राम में सबको देखता है । सभी उसके हैं ,वह सबका है । जब तक सन्ं यासी में इस प्रकार के भाव उदय न हों तब तक वह
सन्ं यासी नहीं कहला सकता । सन्ं यासी को प�रव्राजक होना चािहये । ससं ार में घूमते-घमू ते समाज को सदपु देश देना ही सन्ं यासी का
मख्ु य कतर्व्य है ।
अन्त्येि�- हमारे धमर्शा�ों के अनसु ार यह अिन्तम सस्ं कार है । यह सस्ं कार अितमह�वपणू र् है । जीवनभर हमने जो भले-बरु े कमर्
िकये वे सारे इस शरीर से िकये । आज वह शरीर छूट गया । िजतने भी कमर् हमने िकये वे स�ू म शरीर के द्वारा हमारे आगामी जन्म में
प्रारब्ध बनकर हमें प्रा� होगें इसिलए प्रत्येक मानव को अच्छे कमर् करते ह�ए इस लोक से गमन करना
चािहये । अपने बन्ध-ु बान्धवों का प्रेतकमर् भी अच्छी तरह से करने चािहये, अन्यथा िपतृ-दोष होता है । भगवान् श्रीकृ ष्ण ने गीता में
कहा है यं यं वािप स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैित कौन्तेय सदा तद्भावभािवतः ॥८/६॥
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अथार्त् अन्त समय में व्यि� िजस सस्ं कार से प्रे�रत होकर शरीर त्यागता है, उस सस्ं कार के आधार पर अिग्रम जन्म प्रा� होता है ।
हमें भगवद् िचन्तन ह�र नाम स्मरण करते रहना चािहये । अन्त समय में भी ह�रिचन्तन होगा तो भगवान् का धाम प्रा� होगा, अन्यथा
चौरासी के चक्कर में पनु ः पड़ जाओगे । अतः हमें अपना जीवन इस प्राकार जीना चािहए िक हम जीवन के अिन्तम अध्याय तक
स्वस्थ एवं सन्त�ु रहें ।
सन्दभर् ग्रन्थमनस्ु मृित
रामच�रत मानस
भगवद्गीता
अिग्नपरु ाण
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�त्रलोचन मानवीय संवेदना के क�व
शोधाथ�
अ�भलाष कुमार �संह
क्रां�तगुरु श्यामजी कृष्ण वमार् �वश्व�वद्यालय कच्छ
�कसी भी क�व के �लए मानवीय संवेदनाओं क� रचना ध�मर्ता को अपनाना और उसे अपने
सा�हत्य का एक प्रमख
ु अंग बना दे ना यह इस बात पर �नभर्र करता है �क अपने उस सा�हित्यक
काल म� मानवीय धरातल पर खड़ा होकर क�व ने �कसे बुनां है ? वह क्या रच रहा है ? समाज के
अं�तम छोर पर खड़े आदमी क� कहानी वह कैसे कहता है ? क�व �त्रलोचन का रचना संसार इन्ह�
संवेदनाओ पर आधा�रत है । इसे ह� वे अपने सा�हत्य म�, अपनी क�वताओं मे, अपने रचना संसार म�
बूहारत� ह�। �दगंत काव्य संग्रह म� इसे दशार्ते हुए वह कहते ह�जब भंवरे ने आकर पहले पहले गाया
कल� मौन थी। नह�ं जानती थी वह भाषा
इस द�ु नयां क� कैसी होती है अ�भलाषा
इससे भी अनजान पड़ी थी। (�दगंत काव्य संग्रह पष्ृ ठ 12)
संवेदना का ऐसा स�
ु म वणर्न �त्रलोचन द्वारा ह� संभव हो सकता है । �त्रलोचन ने ह� अपने क�वता
संसार म� इन सु�म अनुभ�ू तय� को बड़ी ह� गहराई के साथ अनुभव �कया �फर उन्ह� अपने काव्य
संसार म� संवारा है ।
सन 1981 म� �त्रलोचन शास्त्री द्वारा र�चत काव्य संग्रह उस जनपद का क�व हूं प्रकाश म�
आया और इसके साथ ह� वहां के रहने वाले आम जनमानस क� कहानी भी पहल� बार प्रकाश म�
आई । इस काव्य संग्रह म� क�व ने अपने �नजी अनुभ�ू तय� को सोनेट के माध्यम से व्यक्त �कया
है । जनपद का शािब्दक अथर् होता है लोग� के रहने क� जगह इन्ह�ं लोग� के द्वारा बनाई गई उनक�
एक अपनी संस्कृ�त क�व इसे दशार्ते हुए कहते ह� �क जो हमेशा से सताए गए ह� भगाए गए ह� वे
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क�वता के बारे म� क्या कह� गे? उनक� कहानी भूख से है । क�व उनक� कहानी कहते ह�। क�वता क्या
है वे नह�ं जानते नह�ं मानते। स्वयं �त्रलोचन जो क�व है क�वता करते ह� अपने बारे म� बताते हुए वे
कहते ह�।
वह� �त्रलोचन है वह िजसके तन पर गंदे कपड़े ह�
कपड़े भी कैसे फटे लेटे ह� यह भी फैशन है
फैशन से कटे कटे ह� कौन कहे गा इसका यह जीवन
चंद� पर अवलं�बत है चलना तो दे खो इनका
चौड़ी छाती लंबी बाह� सधे कदम तेजी
व टे ढ़�-मेढ़� राह� (उस जनपद का क�व हूं पष्ृ ठ ११)
आत्मकथन के रूप म� क�व ने इस काव्य संग्रह म� सोनेट �लखा ले�कन आगे बढ़ते-बढ़ते
सभी रं ग� को अपनाते ह�। �त्रलोचन प्रसन्न भी रहते ह� और �नराश भी नई कहानी करते हुए एक
नए संसार क� रचना करते हुए वेल नजर आते ह� कई अनोखी बात करते हुए नजर आते ह�।
संवेदनाओं क� स�
ू मता का वणर्न जैसा �त्रलोचन शास्त्री करते ह� वह अद्�वतीय है । अवणर्नीय है ।
इसी काव्य संग्रह म� वे एक जगह कहते ह�।
�खल��खल� खब
ू �खलो तुम्हारे �खलने से ह�
मेरा मन �खलता �कसी डाल पर हो तुम
सौरभ बनकर पवन क� लहर� पर
पास तम्
ु हारे आता हूं इन लहर� से ह� (�त्रलोचन संच�यता पष्ृ ठ 151)
धरती काव्य संग्रह म� क�व मानवीय संवेदनाओं क� एक अ�मट परपाट� के संवाहक क� तरह
भावनाओं के धरातल पर खड़े ह�। इसी काव्य संग्रह के बारे म� �लखते हुए गजानन माधव मुिक्तबोध
कहते ह� �क क�व अपनी अनुभ�ू तयां बहुत ह� संयम के साथ प्रकट करते है उसम� चीख-पुकार या
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अट्टहास का आलोड़न नह�ं है ।वह चीज भी नह� िजसे आप अतप्ृ त वासना कह सकते ह�। इन सब
दोष� से मक्
ु त �वचार� और भावनाओं से आलो�कत काव्य �मलना क�ठन होता है । साथ ह� क�व क�
प्रग�तशीलता अट्टहासपूणर् आंत�रक ��तपू�तर् के रूप म� नह�ं आई है । क�व के अपने जीवन म�
मज�घसकर यह तैयार हुई ह�। इस�लए क�व कहते ह�।
मुझ म� जीवन क� लय जागी
म� धरती का अनरु ागी
जड़ीभूत करती थी मुझको
वह संपण
ू र् �नराशा त्यागी
मानवीय भावनाओं का लेखा जोखा इतना समझते ह� �क �कसान से लेकर एक सामान्य
भोल� भाल� लड़क� के भाव� का भी गहर� संवेदना के साथ �ववेचन करते ह�।चंपा गांव क� अनपढ़
लड़क� है । ले�कन वह कलकत्ता पर बज्र �गर जाए ऐसा कहती है ।
चंपा बोल� तुम �कतने झूठे ह� तुम पढ़ �लख कर भी झूठे हो।
म� तो ब्याह कभी न करूंगी जो ब्याह हो गया
तो म� अपने बालम को संग साथ रखग
ूं ी कलकत्ता कभी न जाने दं ग
ू ी।
कलकत्ते पर बज्र �गरे ।(धरती काव्यसंग्रह पष्ृ ठ 74)
�त्रलोचन क� क�वताओं म� मानवीय संवेदना के वह� धरातल है िजसे लेकर �नरालजी चले थे।
इस�लए इन्ह� छोटे �नराला के नाम से भी जाना जाता है । �नराला एवं �त्रलोचन दो �भन्न समय म�
एक ह� परं परा का �नवार्ह कर रहे थे। इतने संघष� के बावजूद �नरालाजी वसंत के गीत गाते ह�।
फूटे ह� आम� म� बौर भौर-भौर वन टूटे है
होल� क� मची ठौर जन� के मन लूंटे है (राग �वराग क�वता संग्रह)
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�त्रलोचन शास्त्री भी इसी परं परा का �नवार्ह करते हुए आशा के साथ जीना चाहते ह�।
प्रभात को छोड़कर अंधकार के बारे म� सोचना भी नह�ं चाहते ह�। या क�व के �लए सबसे बड़ा संबल
है । �त्रलोचन स्वभा�वक ग�तशीलता एवं �नरं तरता के क�व ह� वह अपनी क�वताओं म� कबीर के भी
नजद�क है । कबीर म� अस्वीकार का साहस है तो �त्रलोचन म� स्वीकार का साहस।पहला उलटबांसी
का क�व ह� तो दस
ू रा सरलता का क�व ह�। �कन्तु

दोन� रात म� जागकर �चंतन करने वाले फक�र

ह�।
�दगंत काव्य संग्रह क�व क� आशा को �नरं तर वेग प्रदान करने वाला काव्य संग्रह है । वह हर एक
स�
ू म कण म� संवेदना तलाश करते ह�।
तुम्ह� याद है रात अजो�रया
हम तुम दोन� नह�ं सो सके
रहे घूमते नद� �कनारे
मग्ु ध दे खते प्यार भर� आंख� से प्यारे
भ�ू म गगन के रूपरं ग (�दगंत पष्ृ ठ संख्या 23)
�त्रलोचन मानवीय संवेदना के हर एक पहलुओं क� पड़ताल बड़ी ह� प्रखरता के साथ करते ह�।
संवेदनाओं क� महासागर म� डुबक� लगाकर न जाने �कतने ह� मोती ढूंढ लाते ह�।
संदभर् ग्रंथ
�त्रलोचन के बारे म� -गजानन माधव मिु क्तबोध 1994
�दगंत काव्य संग्रह-1957 पष्ृ ठ संख्या 12
वह�ं पर पष्ृ ठ संख्या 13 एवं 14
उस जनपद का क�व हूं-1981 पष्ृ ठ संख्या 11
�त्रलोचन संच�यता-ध्रव
ु दे व पष्ृ ठ संख्या 151
धरती काव्य संग्रह-1945 पष्ृ ठ संख्या 74
�दगंत काव्य संग्रह-1957 पष्ृ ठ संख्या 23
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:: वैश्वीकरण और म�हलाएँ ::
डॉ.कल्पना आर.पटे ल
कायर्वाहक प्राचायर् श्री
आट्र्स एन्ड कॉमसर् कॉलेज, बामणा

क्या वास्तव म� म�हला ने प्रग�त क� है ?
जहाँ तक म�हला प्रग�त का प्रश्न है तो म�हलाओं ने �व�भन्न �ेत्र� म� सफलता अिजर्त क� है , िजसके उदाहरण हमारे
सामने प्रस्तत
ु है । म�हलाओं ने सभी �ेत्र� म� प्रग�त क� है , म�हला प्रग�त को हम उसके �व�भन्न �ेत्र� म� �कए गये

प्रयास�, उपलिब्धय� और �वश्व क��तर्मान स्था�पत करने को समझ सकते ह�। �व�भन्न �ेत्र� म� म�हलाओं का योगदान
सराहनीय है जो �नम्न है । १. राजनी�तक �ेत्र म� - भारत म� प्राचीनकाल से ह� भारतीय म�हलाओं िजनम� रानी ल�मीबाई का अ�मट योगदान है ,
स्वतंत्रता प्रािप्त म� उनके योगदान को भल
ु ाया नह�ं जा सकता तथा भारत क� प्रथम म�हला प्रधानमंत्री के रूप म�

�वख्यात श्रीम�त इिन्दरा गांधी ने दे श को मजबत
ू राजनी�तक ढाँचा प्रदान �कया है।

२. प्रशास�नक �ेत्र म� - आज भारतीय नार� प्रशास�नक दृिष्ट से भी पीछे नह�ं है। �करण बेद� के प्रशास�नक योगदान को
हम कभी नह�ं भल
ु ा सकते उन्ह�ने हमारे दे श को गड
ुं ागद� से बचाया उन्ह� उनके योगदान के �लए मैग्सेस परु स्कार प्रदान

�कया गया। उन्ह�ने दे श को मजबत
ू प्रशास�नक ढांचा �दया।

३. संगीत �ेत्र म� - आज संगीत के �ेत्र म� भारतीय म�हलाय� पीछे नह�ं है। �वश्वभर म� �वख्यात गा�यका लता मंगेशकर,

आशा भोषले, उषा मंगेशकर तथा अनुराधा पौडवाल ने हमारे दे श म� अनोखी संगीत प्र�तभा से स्तं�भत कर �दया है।

४. पवर्तारोहण के �ेत्र म� - �वश्व क� सबसे ऊंची चोट� माउण्ट ऐवरे स्ट पर भारतीय म�हलाओं ने �वजय प्राप्त कर ल� है।

इनम� प्रथम भारतीय म�हला होने का गौरव बछे न्द्र�पाल को है। आज भारतीय नार� इंिग्लश चैनल पार करने वाल� बन
गई आरती साहा ने इस �दशा म� अपना �वश्व क��तर्मान स्था�पत �कया है।
५. खेल कूद के �ेत्र म� - भारतीय म�हलाओं ने खेल कूद म� भी अपना अलग क��तर्मान स्था�पत �कया है। भारत क�
उड़नपर� के नाम से �वश्व �वख्यात पी.ट�. ऊषा इसी दे श क� है।

६. स�दयर् के �ेत्र म� - भारतीय म�हलाएँ प्राचीन काल से ह� सन्
ु दरता क� प्र�तभ�ू त के रूप म� जानी जाती ह� भारत क� रानी

है जयराज, र�ता फा�रया �वश्व सद
ुं र� ऐश्वयार् राय तथा ब्रह्माण्ड सन्
ु दर� सिु ष्मता सेन, प्राचीन काल से ह� राजा शान्तनु

क� पत्नी सत्यवती तथा दष्ु यंत क� पत्नी शकुन्तला अपव
ू र् सन्
ु दर� थी।

७. समाज सध
ु ारक के �ेत्र म� - म�हलाओं क� िस्थ�त सध
ु ारने म� अनेक स्वयं सेवी संगठन� ने सहायता प्रदान क� है। मदर
टे रेसा िजनका समाज सध
ु ार के �ेत्र म� अ�मट योगदान है। वह समाज संपण
ू र् दे श को "वसद
ु े व कुटुम्बकम" क� भावना से

दे खती थी।

इस प्रकार हम दे खते ह� �क भारतीय नार� क� िस्थ�त मजबत
ू होते हुए आज भी भारतीय नार� द�लत, कंु टा ग्रस्त और

अपमा�नत महसस
ू क� जाती है । इसके �नराकरण के �लए म�हलाओं को ऊपर उठकर स्वयं सामने आना होगा।
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अन्य उपयोगी सझ
ु ाव
भारतीय नार� के स्वरूप को बदलने के �लए हम� �नम्न उपाय करना चा�हए।
1.प्रत्येक प�रवार क� यह िजम्मेदार� है �क वह बा�लकाओं को सम�ु चत �श�ा, पोषण तथा अन्य ग�त�व�धय� का
ध्यान रख� ।

2.प्रत्येक म�हलाओं को ऊपर उठकर सामने आना होगा िजससे वह अपना अ�धकार खुद माँग सके।

3.म�हला साम�ू हक जन आन्दोलन तथा दहेज �वरोधी आन्दोलन म�हला संगठन बनाकर �कए जाय�।
4.स्त्री स्वयं क� सहा�यका बने और अन्य सामािजक ग�त�व�धय� म� भाग ले।
5.समाज म� उच्च पद प्राप्त करने हेतु म�हलाएं स्वयं नव जाग�ृ त आंदोलन चलाए और समाज के प्रत्येक प�रवार क�
िस्थ�त को समझे।

6.म�हलाओं के �वकास के �लए सम�ु चत मशीनर� �वक�सत क� जाये।

7.म�हलाओं एवं बा�लकाओं के साथ होने वाला हर प्रकार का भेदभाव समाप्त �कया जाये।
8.बाल वैश्याविृ त्त रोक� जाए तथा �बचौ�लय� को कठोर दण्ड �दया जाए जो ऐसा करने पर बा�लकाओं को मजबरू
कर दे ते ह�।

9.म�हलाओं के उत्पादन स्रोत� �श�ा, स्वास्थ्य, संपित्त, सच
ू ना एवं प्रौद्यो�गक� म� बराबर� का अ�धकार �दया
जाये।

10.म�हलाओं क� राजनी�तक �नणर्य क� प्र�क्रया म� साझेदार� स�ु निश्चत करने का हेतु उ�चत कदम उठाए जाये।
11.नार� स्वयं नार� का उत्थान कर� िजससे म�हलाओं म� साम�ू हक जाग�ृ त पैदा हो सके।

12.म�हलाओं का स्वयं अपना चहुमख
ु ी �वकास करने के �लए आगे आना होगा। चाहे �ेत्र �श�ा का हो या खेल कूद,
�च�कत्सा का।

13.नार� क� अ�तवाद� मान�सकता दरू करने हेतु उसे सी�मत जनसंख्या, सा�रता का महत्व आ�द समझाये।

14.नार� को "सी�मत प�रवार सख
ु का आधार" तथा "दो ह� बच्चे घर म� अच्छे " आ�द से अवगत कराएं।
15.म�हलाओं म� �श�ा का स्तर सदृ
ु ढ़ कर �दया जाय ता�क वह आने वाल� पीढ़� को पढ़ा सके।

अतः स्पष्ट है �क भारतीय नार� क� िस्थ�त सदृ
ु ढ़ होते हुए भी कमजोर है। उसका हम आ�थर्क सामािजक �वकास कर�

तथा नार� क� महत्ता को समझ� उसे पयार्प्त आदर और सम्मान द� । क्य��क नार� प्रकृ�त का अद्�वतीय सन्
ु दर पष्ु प है

और वह परु
ु ष क� प्रेरणा है , ऐसी �चरवन्दनीय नार� को आदर सत सत नमन। नार� के स्तर को सध
ु ारने के �लए राष्ट्र�य

म�हला आयोग बहुत सी योजनाय� बता रहा है , िजसम� उसे रोजगार समानता का अवसर, �श�ा स्वास्थ्य आ�द का
उत्तम प्रबंध �दया �कया गया है ।

�वधानसभा म� म�हलाओं के अल्प प्र�त�न�धत्व के कारण
दे श क� �वकास क्रम पर य�द गौर �कया जाए तो यह स्पष्ट प�रल��त होता है �क प्रत्येक वह �ेत्र जो कभी केवल परु
ु ष

वचर्स्व का �ेत्र माना जाता था वहाँ म�हलाओं ने प्रवेश कर अपने काय� का उत्तरदा�यत्व� का सफलतापव
र् �नवार्ह कर
ू क

अपनी कायर्�मता का लोहा मनवाया है । परन्तु राजनी�त के �ेत्र म� �नणार्यक, सजग, कमर्ठ और जागरूक म�हला
नेत त्ृ व अपवाद स्वरूप ह� है । क्या कारण ह� �क ऊंचाइय� को अपने साहस से स्पशर् करने वाल�, सेना तथा प�ु लस प्रशासन
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म� रहकर अपरा�धय� व शत्रओ
ु ं का मक
ु ाबला करने क� चन
ु ौती स्वीकार करने वाल� तथा �श�ा, स्वास्थ्य कला, संगीत एवं
व्यवसाय म� अपनी योग्यता व �मताओं को �सद्ध करने वाल� स्त्री-शिक्त, राजनी�त को अपना कायर्�ेत्र बनाने के प्र�त
उदासीन है । लोकतां�त्रक संस्थाएँ िस्त्रय� क� कायर्कुशलता, �मता तथा धमर् के लाभ से क्य� वं�चत है। इन प्रश्न� के

उत्तर के �लए उन कारण� पर �वचार करना होगा जो �वधानसभा म� म�हलाओं के प्र�त�न�धत्व क� व�ृ द्ध के कायर् क�

प्रमख
ु बाधाय� ह�। इन कारण� को मख्
ु य रूप से 5 भाग� म� बांटा जा सकता है।

(१) मनोवै�ा�नक कारण - म�हलाओं म� बचपन से ह� असरु �ा एवं ह�न भावना का �वकास �कया जाता है। उनके मन
मिस्तष्क म� यह बात �बठा द� जाती है �क �बना परु
ु ष के संर�ण क� वह कोई भी कायर् करने म� असमथर् है। उम्र बढ़ने के
साथ-साथ म�हलाओं म� ह�नता क� यह भावना बढ़ती जाती है। �श�ा का अभाव तथा प�रवार म� भेदभाव का स्थायी

ल�ण बन जाती है । इसी�लए वयस्क होने पर वे अपने भ�वष्य के सम्बन्ध म� स्वतंत्र �नणर्य नह�ं ले पाती। बचपन से ह�
तम्
े
ु हारा कायर्�ेत्र घर क� चारद�वार� तक ह� है सन
ु ने वाल� स्त्री से बड़ी होकर स�क्रय राजनी�त जैसे सावर्ज�नक कायर्�त्र

के दा�यत्व का �नवर्हन लेने क� उम्मीद कैसे जा सकती है। जन प्र�त�न�ध बनने के �लए साहस नेत त्ृ व क� �मता स्वतंत्र

�नणर्य लेने क� शिक्त वक्तव्य आ�द गण
ु � का होना आवश्यक है परन्तु िस्त्रय� म� उन मान�सक गण
ु � का �वकास भल�

प्रकार नह�ं हो पाता। अतः उनका प्रवेश प्र�त�न�धयात्मक संस्थाओं म� ह� नह�ं हो पाता।

(२) सामािजक कारण - भारतीय समाज एक परम्परावाद� समाज है। यहाँ म�हलाओं क� स्वतंत्रता व समानता के
अ�धकार� क� बात� तो बहुत होती ह�। परन्तु अ�धकांश परु
ु ष तथा म�हलाय� भी म�हलाओं क� परम्परावाद� घरे लू छ�व क�

ह� अ�धक प्रबल प�धर होते ह�। यह� कारण है �क सामािजक दृिष्ट से िस्त्रय� के राजनै�तक जीवन म� प्रवेश को अच्छा
नह�ं माना जाता इसी�लए जब म�हलाएँ चुनाव म� खड़ी होती है तो उन्ह� मतदाताओं का यहाँ तक क� म�हला मतदाताओं

का भी वां�छत समथर्न प्राप्त नह�ं होता। �लंगभेद हमार� सामािजक व्यवस्था का एक प्रमख
ु अंग है प�रवार म� लड़क� के
मध्य भेदभावपण
ू र् व्यवहार �कया जाता है लड़क� को पराया बोझ समझ कर उनका लालन-पालन �कया जाता है। उससे

उसके स्वतंत्र सवर्तोमख
ु ी �वकास म� बाधा पहुंचती है। परु
ु ष प्रधान समाज होने के कारण िस्त्रय� सवर्तोमख
ु ी �वकास म�

बाधा पहुंचाती है परु
ु ष प्रधान समाज होने के कारण िस्त्रय� अपने �नणर्य स्वतंत्र रूप से नह�ं ले पाती। यह� कारण है �क

राजनी�त म� म�हलाओं का प्रवेश संयोगवश ह� हुआ है कभी अपने नेता प�त क� मत्ृ यु के पश्चात या �फर �कसी �कसी

�वशेष वगर् या समद
ु ाय क� प्र�त�न�ध होने के कारण यह �नणर्य भी म�हलाओं का अपना नह�ं होता इसी�लए

�वधानसभाओं म� पहुंचकर भी कर भी अपना स्वतंत्र व्यिक्तत्व नह�ं बना पातीं।

(३) आ�थर्क कारण - म�हलाओं म� आ�थर्क �नभर्रता का अभाव रहता है। वे अपनी आवश्यकताओं क� प�ू तर् के �लए अपने
प�रवार के परु
ु ष� पर �नभर्र रहती ह�। यहाँ तक �क जो म�हलाएँ कामकाजी ह� वे भी अपने आय को व्यय करन� म� स्वतंत्र

नह�ं होतीं कुछ समय पहले तक के उत्तरा�धकार से भी म�हलाओं को वं�चत रखा गया था। आज �नवार्चन म� भाग लेने

एक व्यय साध्य कायर् है । �वपल
ु धन रा�श व्यय �कये �बना चुनाव म� �वजयश्री प्राप्त करना लगभग असंभव ह�। सामान्य

तौर पर �वधायक� को चुनाव म� जीतने के �लए ३ प्रकार के व्यय करने पड़ते ह�। (१) एक उम्मीदवार द्वारा स्वयं व्यय
�कया गया धन (२) समथर्क� द्वारा व्यय �कया गया धन (३) उनके राजनै�तक दल द्वारा व्यय �कया गया धन।
म�हलाएँ तीन� ह� प्रकार के धन जुटाने म� असमथर् रहती है। स्वयं आ�थर्क रूप से स्वावलंबी नह�ं होने के कारण वे अपना

स्वयं का व्यय करने के �लए धन प्राप्त करने हेतु प�रवार पर आ�श्रत होती है म�हलाओं का सावर्ज�नक जीवन अ�धक
व्यापक नह�ं होने से उनके समथर्क� क� संख्या भी कम होती है। साथ ह� जो समथर्क होते ह� द� ह�। उन्ह� म�हला
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उम्मीदवार� क� जीत का �वश्वास नह�ं होता। अतः वे धन खचर् करने म� �हचकतीं ह�। राजनी�तक दल� म� भी म�हलाओं को
�नवार्चन हेतु पयार्प्त धन नह�ं दे ने आ�द इन सभी कारण� से उनके �नवार्चन म� �वजयी होना क�ठन हो जाता ह�। यह�

कारण है �क मध्यप्रदे श क� �वधानसभा म� अ�धकांश म�हला �वधायक या तो राजवंश से सम्बं�धत ह� या �फर उच्च

धनाढ्य प�रवार� से आम िस्त्रय� को �वधानसभा म� प्रवेश अपवाद स्वरूप ह� है।
(४) राजनी�तक कारण - वतर्मान स्त्री प्र�त�नध्यात्मक प्रजातंत्र म� राजनै�तक दल �नवार्चन व्यवस्था क� र�ढ़ है ।
राजनै�तक दल� के समथर्न के अभाव म� �कसी भी प्रत्याशी का �नवार्चन म� �वजयी होना अत्यंत क�ठन होता है। म�हला
उम्मीदवार भी उनका अपवाद नह�ं ह�। प्रायः यह दे खने म� आता है �क राजनै�तक दल म�हलाओं का अपना उम्मीदवार
नह�ं बनाते। प्रत्येक राजनै�तक दल के शीषर् पद� पर प्रायः परु
ु ष �वराजमान ह�, वे म�हलाओं क� स�क्रय राजनी�त म�

सफलता को शंका क� दृिष्ट से दे खते ह�। अतः वे म�हलाओं को �टकट नह�ं दे त।े

राजनै�तक दल� म� म�हलाओं को अपना उम्मीदवार बनाने क� प्रविृ त्त कम है। भारतीय राष्ट्र�य कांग्रेस, जनसंघ,

भारतीय जनता पाट� जैसे बड़ी पा�टर् य� भी उम्मीदवार बनाती है। यह� कारण है �क �नदर् ल�य म�हला प्रत्या�शय� क�

संख्या �नरं तर बढ़ती जा रह� है परन्तु दल के समथर्न के अभाव म� ये �नदर् ल�य म�हला प्रत्याशी चुनाव म� �वजय प्राप्त
करने म� असमथर् रहती है । राजनै�तक दल� म� म�हला सदस्य� क� संख्या बहुत कम है। कुछ राजनै�तक दल� को छोड़कर

अ�धकांश राजनै�तक दल� क� संग�ठत म�हला शाखाये भी नह�ं ह�। िजन दल� म� म�हला शाखाये ह� वे अच्छ� तरह तथा
उनका नेत त्ृ व भी प्रभावशाल� नह�ं है । राजनी�त म� �नरन्तर बढ़ती जा रह� �हंसा अपराधीकरण, च�रत्र, हनन, वंशवाद,

भ्रष्टाचार आ�द के कारण भी आम �श��त तथा संभ्रांन्त प�रवार� क� म�हलाएं स�क्रय राजनी�त को अपना कायर्�त्र
े

बनाने म� संकोच करती है ।
(५) �श�ण कारण - �श�ा का सीधा सम्बन्ध जागरूकता से होता है। �श�ा मनष्ु य के अंदर स्वतंत्र �नणर्य लेने का भाव

तथा अपने अ�धकार� के प्र�त सजगता का क� भावना का �वकास करती है। मध्य प्रदे श म� म�हलाओं क� शै��णक
िस्थ�त बहुत दयनीय है । प्रदे श क� लगभग ७१ प्र�तशत म�हलाये �नर��र ह�। उन्ह� सं�वधान द्वारा प्रदत्त अपने

अ�धकार� का कोई �ान नह�ं है । उनका यह अ�ान उन्ह� पराधीन और आ�श्रत बनाता है। अपने ऊपर होने वाले
अत्याचार� का शोषण व उत्पीड़न को वह अपनी �नय�त समझती है तथा उसके �खलाफ बनाये गये कानून� तथा

वैधा�नक प्रावधान� से वह बेखबर रहती है । अपने अ�धकार� से बेखबर तथा अ�ान के अंधेरे म� बैठे स्त्री से �वधानसभा
का प्र�त�न�धत्व प्राप्त करने क� आशा कैसे क� जा सकती है इसक� और िस्त्रय� जो �श��त है कामकाजी होने के कारण
आ�थर्क दृिष्ट से स्वावलंबी भी ह� वे राजनी�त से द�ू षत मानते हुए उसे त्याज्य समझती ह�। �हंसा, भ्रष्टाचार,

अपराधीकरण और छन छद्न के दल दल म� आकंठ डूबी राजनी�त को वे अपना कायर्�त्र
े नह�ं बनना चाहतीं।

इस प्रकार इस सभी कारण� ने �वधानसभा म� म�हलाओं के प्र�त�न�धत्व का मागर् अवरुद्ध कर रखा है तथा जनसंख्या क�
दृिष्ट से अल्प संख्यक न होते हुए भी राजनी�त म� म�हलाओं क� िस्थ�त अल्पसंख्यक� के समान हो गई है।
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ભારતીય નાર�
પ્રા.ડૉ. ક�િત�દા બંસીલાલ વ્યાસ
સંસ્�ૃત િવભાગ
શેઠ એસ.વી.આટર્ સ&કોમસર્ કોલેજ
માંડવી-કરછ

વૈ�દક �ુગ થી આ�ુિનક પ�રપ્રે�ય માં ભારતીય સમાજમાં �ીને વૈ�દક કાળ થી જોઇએ તો દ� વી,શ�કત
નારાયણી

તર�ક� �બરદાવી છે .વૈ�દક પરં પરામાં �ી�ુ ં સ્થાન ��ુ જોવા મળે �મક� િવ�ુષી

ગાગ�,મૈત્રેયી વગેર�. � ૃહદારણ્યક ઉપિનષદમાં મૈત્રેયી યા�ાવલ્કય� સાથે આત્માના ગહનતમપ્ર�નો
�ગે ચચાર્ કરતી જોવા મળે છે .મ�ુસ્�ૃિતમાં કહ�ુછે.यत्र नायर्स्तुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र दे वता ‘ ’જયાં
નાર� � ૂ�ય છે ત્યાં દ� વતા ઓ િવહાર કર� છે શંકરાચાયર્ અને મંડનિમશ્રના વાદ િવવાદમાં મંડનિમશ્રના
પત્ની ભારતી એ ન્યાય તોળવા �ું કાયર્ કર� � ુ અર� ભગવાન િશવ પણ શ�કત વગર તો અ� ૂરા જ
ગણાય આ
પણાં હદયમનમાં અધર્નાર� નટ��વરની ભાવના એટલેજ ��કત થેયલી છે અને એટલેજ

નાર� ની

પ્રિતભાને શ�કત,મા� ૃ,ક્ષમા,દયા,શા�ન્ત વગેર� અને ક �પે વણેવી છે या दे वी सवर् भुतष
े ु श�कत
रुपेणासंिस्थता|

नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमो नम:||

�ી ન હોય તેવા સમાજની તમ� કલ્પાના કર� શકો ખરા? છતાં પણ �ી માટ�જ મ�ુસ્�ૃિતમાં એમ કહ�ુ
છે न स्वातन्�यमहर् �स|

�ુલસીદાસ�એ �ીઓના સ્વભાવનાં દોષ દશાર્ વતાં જણાવ્�ુ છે ક�, ना�र

सुभाउ सत्य सब कह्ह�ं | अवगुन आठ सदा उर रहह�ं| साहस अनत
ृ चपलता माया| भय अ�बवेक
असोच अद्या||

તેમજ મ�ુસ્�ૃિતમાં કહ�ું છે ક�:
बालया वा युवत्या वा वघ्ृ दया वा�प यो�षता |
नस्वातन्त्रयेणा कतर्व्यां �क�गवत कायर् गह
ृ े च्चे�प||
बाल्ये �पतव
र् े �तष्ठे त पा�णग्राहस्य चोवने|
ृ श
पुत्राणां भतर्�र प्रेते न भजेत स्त्री स्वतन्त्रताम||
(મ�ુ વ-૧૪૭.૧૪૮)
बा�लका,युवती वा वघ्ृ दा स्त्री को भी (स्वतन्त्रतासे)
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कोई कायर् स्वतन्त्र होकर नह�ं करना चा�हये|
बाल्यावस्तथा मे स्त्री �पता के वशम� योवनावस्थामे प�त के आघीन ओर प�तके बाद पुत्रो के

अ�धइन रहे , �कंतु स्वतन्त्र कभी न रहे |

�ીને સ્વતંત્રતા કરતાંય આપણે પ્રાચીન �ુગથીજ જોઇએતો પ્રાચીનતમ નાર�ઓ િશક્ષાગ્રહણ કરતી
હતી આ� પણ અભ્યાસમાં � ૂબ આગળ વધતી થઇછે જયાં � સમાજનામાં �ી ને � ૂરતી તકમળે છે
ત્યાં તો તે પોતા ના શકયતમ પ્રયાસથી િવકાસ સાધી ને �ુ�ુષપ્રધાન સમાજમાં િસ�દ્ધઓનાં દ્રાર�
સફળતા � ૂવર્કપગરવ માંડ� રહ�છે . શ્રીમિત ઇ�ન્દરાગાંધી તેમજ પ્રિતભા પાટ�લ �વી �ીઓએ આગ�ું
ઉદાહરણ � ૂ�ુ પાડ�ુ છે .भारतीय सा�हत्य अनुशीलनसे यह पता लगता है �क प्राय: राजकुल क� िस्त्रयाँ
�ान-�व�ान ओर

ल�लत कलामे’प्रवीण होने के साथ ह� राजनी�त ओर युघ्द कला क� �श�ा &

पाती थी का�लदास के शब्द� मे नार�

ग�ृ हणी होने के साथ प�त क� स�चवा भी थी यह सा�चव्य

कमर् तभी �ह सकता है अब उसे पा�तव्रतको

अ�ुणण रखकर ह�

साध्यप�तक� सहायता कर�त थी उसमे प�त बढकर अपनी शिक्त

अन्य

�वषयो मे याथा

�दखाने क� स्पधार् न�ह थी

उसका सम्पूणर् �ान प�त के काय� मे सहयोग दे ने के �लये ह� था |इस प्रकारिजस राजा का शासन
बहुत

उत्तम ओर

न्यायनुकूल होता था,उसक�उस शासन-व्यवस्थामे राज म�हषी का भी सन्
ु दर

परामशर् काम करताथा �कतनी �ह िस्त्रयार् अपने सहयोगसे प�त क� अयोग्यता भी दरु करके योग्य
शासक बनाती थी |रानी चड
ु ाला का

जीवन इसके �लए आदशर् है | भारतीय नार� को दे वादाना ओ से

यह प्रेरणा प्राप ृ होती थी दे वी दग
ु ार् तथा इन्द्र, वरुण आ�दक� पित्नयो मे
साथ-साथ युघ्दओर शासन क� भी पूणॅ �माता भारतीयिस्त्रयो

को

वैसी

नार�जनो �चत गण
ु ो के

बनाने के �लये प्रोत्साहन

दे ती रह� है | महारानी कैकेयीने महाराज दशरथ के साथ यघ्
ु दमे जाकर िजस साहस ओर धैयर् का
प�रचय �दया , उससे केवल राजा को �वजय ह�

नह� �मल� समस्त नार� जा�त का भी गौराव बढ

गया कहते है महाभारत युघ्दमे जो राजा मारे गये थे उनमे से िजन-िजनके कोइ पुत्र नह� था उसके
राज्य उनक� प�ु त्रया को द� ये जायर्-एसा

नवी शताष्द� मे

आदे श

भीष्म�पतामहने धमर्राज-यु�धिष्ठर को �दया था|

उत्कल के राज िल्लताभरण दे व का दे हान्त होने पर उनक� महारानी�त्रभवन दे वीने

राज्य का भार संभाल

ओर बडी योग्यता के साथ उसका �नवार्ह �कया| चन्�गुप्त प्रथम अपनी

�लिच्छ�व वंशीया महारानी कुमाद� वी के साथ ् ह� राज्य का शासन करते थे उनके �सक्के पर दोन�के

नाम भी पाये जाते है कोशाम्बीके राजा उदयन जब बन्द� बना �लये गये थे, उस समय उनक� माताने
ह� राज्य का पालन �कया था|’मसग’ के नरे श जब समर-भ�ू म मे मारे गये उस समय उनक�
रा�ननेसेना का संचालन करके यघ्
ु दमे आक्रमण कार�
दो-सो

वयस्क

�सकन्दर का सामना

�कया था | इस्वी सनसे

वषॅ पूवर् द��ण के शातवाहन साम्राज्यक� रानी नय�नका ने अपने बा�लक राजाकुमार के
होने तक स्वयं ह�

प्रभावती गप
ु न
ृ े भी दश वष�

राज्य क� दे खभाल ओर शासन �कया| चोथी शताब्द� मे �वधवा रानी
तक अपने राज्य क�

र�ा क� थी| उस समय राजाकुमार अभी

बा�लका नह� हुए थे| कश्मीर क� रानी सुगन्धा ओर �ददाने भी वैधव्य-दशा मे वष�तक अपने दे शका

शासन �कया था| सन ११९३ ६० मे जब पथ्
ृ वीराज के साथ समर�संह युध्द मे मारे गये उस समय
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शासनसत्र
ू अपने हाथमे �लया ओर कुतुब�ु दन के आक्रमण करनेपर बडी

योग्यतासे सैन्य संचलान करते हुए उसका सामना �कया था| गुजरात के सुलतान बहादरु शाहा जब
�चतैड पर आक्रमण �कया, उस समय राणा सोगा के मारे जानेपर उनक� प्रथम �वधवा रानी कणर्वती
ने घमासान युध्द �कया था | राणा स�गाक� �द�तय पती जवाहरबाई ने भी

दग
ु र् क� र�ा

करते हुए

�वरग�त प्राप्य क� मराठो के इ�तहास से �सद्ध होता है �क कोल्हापरु क� रानी ताराबाइ इछलकनजी
क� अनुबाई. इन्दोर क� अहल्याबाआइॅ तथा झॅ ासी

क� �वख्यात वीराडुना रानी

कुशलता, नी�त ओर बहादरु � के साथ राज्य शासन ओर युध्द भी �कया धा

ल�मीबाआइॅ ने बडी

ताराबाईने फ़ूट नी�तझ

ओरं गजेब को पीछे खदे डा था| अनुबाई ने अनेकबार शत्रओ
ु के दाँत खटटे �कये ओरल�मीबाइॅ ने तो

संहार का�रणी दग
ु ार् क�
थे द��ण

भार्�त शत्रस
ु ेना

भारत मे अनेक�

का संहार �कया था| उसने �फ़रं �गइयो के छक्के छुडा �दये

एसे �शलालेख �मले है िजसे�ात

होता है क� नार�यार् शासन कायर्म�

�क्रयात्मक भाग लेती थी सातवी शताब्द� के मध्यभाग म� चालुक्य वंश के राजा आ�दत्य क� म�हषी

�वजय मदा�रका बम्बई के द��ण म� राज्य करती थीं उनका एक घोषणापत्र भी प्राप्य हुआ है ७८६ ई
म� राष्ट्र फूटो के राजा ध्रुवक� रानीशील महादे वी ने राज्य �संहासन पर आरुठ होने के बाद एक भ�ू म

खण्ड परु स्कार रूपमेअपर्ण �कया था| १०४३ ई.म� चालुक्य

राजा सोमे�वर क� महारानी मीलादे वी

‘वनवासी’ प्रान्त पर राज्य करती थी| सोमे�वर क� दस
ू र� रानी केटलादे वी

पोनवट्रकेअग्रहार क�

शा�सका थी जय�संह तत
ृ ीयक� बड़ी ब�हन अक्दादे वी १०२२ ई.म� �कसुकद िजलेपर राज्य करती थी|
१०७५ ई म�

�वजया�दत्य क� ब�हन कंु कुमदे वी कनार्टक के धारवाड

िजलेके

अ�धकांश भाग पर

शासन करती थी| �वक्रमा�दत्य षष्ठ क� प्रधान महारानी ल�मीदे वी के हाथमे 18 कम�यर् दातव्य
संस्थाओं का शासंभार
करते दे खा था|

ॠग्वेद म� नार�
| यह

साम्राज्य

था| १३वीं सद� म� प्र�सद यात्री माक�लो ने गद
ु रू िजले पर एक रानी को राज्य

के गह
ृ सास ससरु ,प�त ननद और दे वरक�’सम्राझी’ होने का आशीवार्द �दया गया है
प्रेम और सदव्यवहार के �लए है (२). भारतवषर् म� तो नार� क� रण र�हणी मुणड

मा�लनी कराल� काल� के रुपमे और �संहवा�हनी म�हष म�दर् नी दग
ु ार् के रूप म� पूजा क� है परन्तु वहां
भी वह माँ है | स्नेहमची माता, प्रेममयीपत्नी

मैदान म� आवेगी तो वः आतता�ययो के हाथ से
और दे शका अप�र�मत

य�द �वराडगना बनकर रण सज्जा सुसिज्जत होकर
अपनी तथा अपने प�त-पुत्र

मङ्गल एवं मख
ु उज्ज्वल करे गी (३)

क� र�ा करके समाज

ભારતીય નાર� વૈ�દક સમય થી માંડ�ને આ�ુિનક �ુગ�ુધી �ુિવહં
ં ગાવ્લોકન કર�એ તો નાર�એ ભલે
આકાશ �ુધી ની હરણ ફાળ ભર� હોય અનેકાનેક િસ�દ્ધઓ પ્રાપ્ત કર� હોય પરં � ુ સમાજના � ૂણે � ૂણે
ડો�ક�ુ ં કરતા જણાશે ક� વાસ્તિવક્તા થોડ� �ુદ� ખર�. વડાપ્રધાનપદ ક� રાષ્ટ્રપિત �ું પડ શોભવતી
નાર� છે તો બી�બા�ુ હ�ુપણ ક�ટલાંક � ૂણે નાર� ‘અબળા’ તર�ક� જોવા મળે . િન:સહાય ક� િનરાધાર
�ી ઓ માટ� એટલેજ આ� નાર� િવકાસ ક�ન્દ્ર �વી સંસ્થાઓ આ� પણ અ�સ્તત્વમાં છે . આ� �ુદાં�ુદાં
ક્ષેત્રમાં હરણ ફળ ભરનાર� �ીએ સમાજમાં ક�ટ- ક�ટલો સંઘષર્ અ�ુભવ્ય છે તે તો િવચાર�ુ અને
�બરદાવ�ુ ં રહ�ુ.બાળપણ
ં
થી માંડ� ને આ� �ીએ સંઘષર્ નો સામનો કરવો પડ� છે અર�
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ૃ હત્યા ના
છે ક� સમાજ �ુત્રીસંતાન ઇર�ક નથી અને અને કારણે �ણ

બનાવોથી આ� આપણે સમાજ માં દર� ક તબ�ે િવચાર� શક� એ ક� ખર� ખર સમાજ માં �ીઓ�ુ
સ્થાન�ાં? � ૂતકાળ માં દ�કર�ને �ૂ ધપીતી કરવામાં આવતી હતી અને વૈ�ાિનક સાધનો નાવ્યાપ દ્વારા
આ� દ�કર�ને �ૂ ધપીતી ને બદલે જન્મતા પહ�લાં સ્વધામ પહોચાડાય છે કારણ માત્ર એટ�ુજ
ં ક� તેનો
જન્મ �ુત્રી તર�ક� નો હતો.ભલે એને કાયદાક�ય �બલ�ુલ સંમિત નથી પરં � ુ સમાજમાં �ી �ુ�ુષ ના
વાિષ�ક દર દ્વારાિવહંગાવલોકન થઇ શક� તો માતા �ી પણ �ાર� ક �ુત્રી જન્મ ઇરછતી ન�હ હોય? �ું
તેને પણ અત્યાચારનો સામનો કરવો પડ�ો હશે? સરકાર દ્વારા કન્યા ક�ળવણી મફત � ૂર� પડાતી હોવા
છતાં પણ આ� લાભ લેનાર �ી ક્ન્યા ઓની સંખ્યાવધતીનથી. ક�ટલાક સમાજમાં �ીઓ�ુબજ િશક્ષણ
લે છે તો બી�બા�ુ �ાંક �ીઓને વ�ુ અભ્યાસ માટ�ની મં�ુર� પ�રવાર તરફથી ય હોતી નથી!
કયાર� ક હ� અિધકાર માટ�ય ઝ�મ�ું પડ� છે .એકતરફ ઘર પ�રવાર-બાળક-પિત-વગેર� માં તે એવી
ું
તો �થ
ં ૂ ાઇ �ય છે ક� તે�અ�સ્તત્વપણ
� ૂલી �યછે તો પોતાનીકાર�ક�દ� ના િવકાસ ની વાત તો કયાં
થી હોય ? આ� લોકસભા હોય ક� િવધાનસભા �ીઓની �ૂજ સંખ્યા જોવા મળે . સમાજ માં આ� પણ
ભલે આપણે િવકાસતરફ પ્રયાણ કરતાંહોઇએ તોપણ, સમાજ માં �ીઓ પ્રત્યે ની પ�ર�સ્થિતમાં
ન�ધપાત્ર �ુધારો જોવા મળે છે ખરો? �ી ઓપ્રત્યે અનેકાનેક અત્યાચારો િવશે આપણનેરોજબરોજ
છાપા/દ� િનકપત્રો માં જોવા મળે છે કાયદાક�ય ર�તે �ી માટ� અનેક અિધકારો હોવા છતાં પણ �ુ આ�
સમાજ માં નોધ પાત્ર �ુધારો છે ખરો? દહ�જ પ્રથા કયાંય િવસરાઇ ગઇ હોવા છતાં હ�ુ પણ તેવા �ુદાં
�ુદાંનામોથી આ� પણ ર�ત �રવાજ,પરં પરા માથી સમાજ �ુક્ત છે ખરો? �ુત્રી ના જન્મ,
અભ્યાસ,િશક્ષણ લગ્ન અને અનેકાનેક પ્ર�નોમાં �ીને સમાનતા,સ્વતંત્રતા મળે છે ખર�?-અને તે પણ
સમાજ માં ક�ટલા પ્રમાણમાં એ પણ એક પ્ર�ન છે .
આ�ુિનક પ�રપ્રે�ય માં જોઇએ તો અવકાશ ક્ષેત્ર તો અવકાશ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરનાર �ુિનતા
િવ�લયમ્સ હોય ક� પછ� સ્પધાર્ ત્મક �ુગ માં પોતા�ુ આગ�ું અનો�ુ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર પોતાની
ઓળખ ઉભી કરનાર�ી ની િસ�દ્ધ ઓને આપણે �બરદાવી એ છ�એ પરં � ુ સમાજના અન્ય � ૂણે એવી
ક�ટલીય િન:સહાય �ીઓ હ�ુ આપણેને જોવા મળશે ક� �ને કાયદાની તો �ુ પોતાના હ� �ગે ની
મા�હતી પણ નહ� હોય. �યાર� પણ �ુ ં �ી ઓને િનરાધાર ક� િન:સહાય અવસ્થા�પે અત્યાચાર ને સહન
કરતી વાતાર્ઓમાં ક� વાસ્તિવકસ્વ�પે(યા(િસ�રયલો માં )જો� � ત્યાર� ખર� ખર �ુ:ખ તો થાય છે ક� હવે
�ી એ સમાજને પોતાની આવડતનો અ�સ્તત્વનો

અહ�સાસ આપવો જ રહયો એ પોતાની

કળા,કાર�ગર�,કાર�ક�દ� વગેર� દ્રારા �ી દ્વારા સમાજને ભાર�પ નથી પરં � ુ �ીના આગવા અ�સ્તવ નો
સમાજ ને અહ�સાસ આપવોજ રહયો.. અને સાચા અથર્ માં નારાયણી બન�ુ ં જરહ�ુ!ં
जगत के अन्योन्य �ेत्रोम� जो नार� का रुत्थान संकु�चत या सी�मता द�ख पडता है उसका कारण

यह� है �क नार�

बहु�ेत्राव्यापी कुशल
ु पुरुष का उत्पाद्न ओर �नमार्ण करने के �लये अपने एक

�व�शष्ट �ेत्रमे रहकर सारे जगत क� सेवा करती है | (४)
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એટલે જ કહ�વા�ુ છે ક� � કર �લાવે પાર�ુ તે જગત પર શાસન કર� ; અને એ �ી ની િવિશષ્ટતા,
સહનશીલતા ત્યાગ ભાવના,કતર્વ્ય પરાયણતા ને સાચા અથર્માં � ૂલવવી રહ�...
આ� હવે નાર� એ અબળા શબ્દને ને�કારો આપીનેસાચા અથર્માં પોતાના અથાગ પ્રયત્નોથી સમાજ
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Abstract
Mobile banking is the need of the hour since it offers new services to potential clients in emerging
regions while also providing alternative services to existing bank customers. Mobile banking is a
fast-growing optional channel for delivering financial services.Two instances include a text message
from a bank telling customers that their ATMs or mobile apps would be inaccessible for some time
due to system maintenance, and a confirmation text from the bank verifying a transfer made by the
client via the mobile app. The majority of banks have their mobile software, referred to as an app.
By downloading that app, we may have access to all of our financial information on our phones by
just pressing a button. Furthermore, mobile banking saves time and provides clients with a variety of
enticing incentives.India is ranked second in the world's telecom sector, with a bright future for
expanding financial services via mobile. However, there is still a sector of India that does not have
access to mobile services.The aims of this study are awareness about mobile banking, showing the
growth of mobile banking transactions and users, and its impact onthe banking industry in India with
the using mobile banking, and giving some future recommendations and solutions while using this
service.
Keywords: Mobile Banking, Wallet, Payment, Funds Transfer, Digital Banking
Introduction
One of India's most significant financial institutions is banking. With the advent of technological
banking, India's introduction of digital banking is keeping up with the times. Mobile banking is one
of the most essential new tools for banks, and it is one of the accessible services. Making mobile
banking transactions is all that mobile banking entails. It's a byproduct of Green Banking. Mobile
banking, on its own, assists clients in the ease of different banking activities, saving time and money.
The mobile banking application allows for simple money transfers across bank accounts.
The banking business has steadily changed to a more technologically advanced, secure, and
sophisticated manner of the transaction during the last decade, thanks to the growing usage of the
internet. Banking transactions have grown so simple that they may now be completed at the touch of

DECEMBER-2021

55

VOLUME-10, ISSUE-40

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

a button.Mobile banking is the need of the hour since it offers new services to potential clients in
emerging regions while also providing alternative services to existing bank customers. Mobile
banking is a fast-growing optional channel for delivering financial services. India is ranked second
in the world's telecom sector, with a bright future for expanding financial services via mobile. Users
may transfer cash between accounts, pay utility bills, check account balances, and more using
mobile banking without paying any additional costs. With the introduction of cellular mobile
applications, mobile banking has become more convenient. Customers may now check their
accounts, read their bank statements, transfer funds, and even purchase prepaid services online.
History of Mobile Banking
Mobile banking used to be done largely by text or SMS until the advent and activation of mobile
web services in 1999; it was known as SMS banking. Using the mobile web via WAP technology,
European banks were on the cutting edge of mobile banking service offerings. Before 2010, the most
popular mobile banking products were SMS banking and mobile web. Mobile banking applications
began to evolve as smartphones with iOS or Android operating systems became more common.
Customers were able to download banking apps with more sophisticated Functionality and greater
transactional capabilities to their cellphones.
To present, many financial institutions employ SMS and mobile applications to keep their customers
up to date on account activity, send out notifications about suspected fraud, and/or update and
maintain service provision. A text message from a bank informing consumers that their ATMs or
applications would be unavailable for a period owing to system maintenance, or a confirmation text
from the bank confirming a transfer made by the client via the mobile app, are two examples. At the
present total number of Mobile, Banking Providers is 566 in India.
Objectives of the study
•To find out more about the awareness of mobile banking transactions
•To find out the recent trends in mobile banking
•To know the impact on the banking industry of using mobile banking
•To know the current issues facing banks and other financial institutions
Research methodology
This study is based on secondary data method, researchers collect data from various online official
websites, news articles, newspapers, reserve bank of India official website and research data, digital
India, research reports on mobile banking transactions, various banks official websites, research
papers, and thesis.
Table no. 1: Mobile Banking Transactions (Volume in Million)
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Sr. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Months

Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21
Total

ISSN :2278-4381

Mobile
Banking
Transactions
(Volume)
2091.908
2271.354
2419.824
2519.949
2594.949
2427.45
3297.149
3249.477
2973.431
3212.711
3745.894
3903.052
34707.15

Mobile App based
(Volume)
Inter-bank

Intra-bank

1901.13
2061.038
2200.626
2301.645
2337.162
2192.869
2811.86
2993.078
2720.539
2929.753
3432.473
3578.62
31460.79

190.778
210.316
219.198
218.303
257.161
234.581
485.288
256.399
252.893
282.958
313.421
324.431
3245.727

(Source: www.ceicdata.com)

Above table no. 1 shows mobile banking transactions in India. During the periods of covid-19
transactions haveincreased with the highest volume. September 2020 that 2091.908 million
transactions with mobile banking and those transactions are increased in august 2021 is 3903.052
million. Total mobile banking transactions in the financial year 2020-21 is 34707.15 million. The
mobile-based transaction with inter-bank and intra-bank total volume is 31460.79 and 3245.727
million. So above data is showing day to day transactions with mobile banking are increased.
Table no. 2: Total Mobile Banking Transactions (Volume in Lakh, Value in Crore)
Sr. No. Months
1.
Sep-20
2.
Oct-20
3.
Nov-20
4.
Dec-20
5.
Jan-21
6.
Feb-21
7.
Mar-21
8.
Apr-21
9.
May-21
10.
Jun-21
11.
Jul-21
12.
Aug-21
Total

Volume (Actual)
20,919
22,714
24,198
25,199
25,943
24,274
32,971
32,495
29,734
32,127
37,459
39,031
3,47,064

Value (In Rs'000)
7,04,109
7,92,446
8,20,024
8,99,401
10,20,333
9,31,529
12,46,220
10,06,256
8,98,224
10,33,735
11,49,340
11,36,546
1,16,38,163

(Source: www.rbi.org.in)

Above table no. 2 showsthe total mobile banking transactions in India according to the reserve bank
of India. The financial year 2020-21 is a time of coronavirus and people are using digital services
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provided by financial institutions and banking by transactions and payment of money. The financial
year 2020-21 total transactions of mobile banking are 3,47,064 in actual and 1,16,38,163 in lakhs.
Mobile Wallet
A mobile wallet is a way to carry cash in digital format. You can link your credit card or debit card
information ona mobile device to a mobile wallet application or you can transfer money online to a
mobile wallet. Instead of using your physical plastic card to make purchases, you can pay with your
smartphone, tablet, or smartwatch. An individual's account is required to be linked to the digital
wallet to load money in it. Most banks have their e-wallets and some private companies. e.g., Paytm,
Freecharge, Mobikwik, Oxigen, mRuppee, Airtel Money, Jio Money, SBI Buddy, Itz Cash, Citrus
Pay, Vodafone M-Pesa, Axis Bank Lime, ICICI Pockets, SpeedPay, etc.

(Source: www.statista.com)

Above chart no. 1 is showing the value of mobile wallet transactions across India from 2016 to 2019
in trillion Indian rupees. Chart trends are increased with using mobile wallet transactions. In the year
2016 transactions are 0.4 trillion rupees and with the increase in the year of 2021-22 are 72.5 trillion
rupees. That charts are showing mobile wallets transactions are increased.
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(Source: www.statista.com)

Above chart no. 2 showsthe impact of the coronavirus on digital payment app usage in India as of
April 2020. The chartshows that Paytm is most used in the year of covid-19 are 33% more users are
joined. Was Google pay second most using applications were transaction and payment of money is
the year of covid-19. Amazon pay is the third application is 10% usedfor payment of money and
using shopping. BHIM is a digital app that is 6% used across India were transactions and payment of
money. And the lowest using 4% is PhonePe. That chart is showed others between Paytm mobile
wallets and mobile transactions are most of using across India.

(Source: www.statista.com)

Above chart no. 3 showssome mobile phone internet users in India from 2010 to 2020 in million.
The year 2010 to 2020 is the year of the digital era. Mobile internet is increased were internet and
mobile phone charge and price is lowest in India. Chart trends are increasing in the 10 years. In the
highest number of users are 744.06 million years of 2020. India also has the highest number of
internet users in the world.
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Mobile Banking Services
The volume and value of mobile banking services climbed by 92 percent and 13 percent,
respectively, according to the Reserve Bank of India's (RBI) annual report for 2017-18. The number
of registered consumers had risen by 54percent to 251 million at the end of March 2018, up from
163 million at the end of March 2017.
Access to Account Information: The basic role of mobile banking is to access banking
information. It's also beneficial for budgeting. Customers may access transaction history, account estatements, loan statements, credit card statements, and e-passbooks using this service.
Regular Transactions: The capacity to move money from one account to another and make online
payments are the most fundamental features of mobile banking. Customers may send cash to
anybody by adding them as beneficiaries using UPI (Unified Payments Interface), which covers,
among other things, Bank to Bank transfers, self-transfers, rent, and other bill payments, and
NEFT/IMPS/RTGS payments.
Investment Purpose: Opening fixed deposit/recurring deposits, mutual fund investments, and
portfolio management services, among other things.
Other Services: Account summary, bill payments, cash transfer, and investment are some of the
other services that a customer may demand efficient banking operations. Other services, such as
remedies for grievances, may be offered as well. Mobile banking can also be used to resolve banking
issues or queries. Among the services accessible are ATM locators, branch locators,
complaint/tracking apps, ordering new checkbooks, and canceling/stopping an issued cheque.
COVID-19 Crisis: Implications for Payment Systems
The COVID-19 pandemic has led to a diminution in digital transactions in India. In corroboration,
the growth of currency with the public in India accelerated from 11.2 percent on February 28 to 14.5
percent as of March 31, to 21.3 percent as of June 19, 2020 (12.8 percent a year ago). At the same
time, the cumulative value of digital transactions during January-May 2020 declined by 25.5 percent
(y-o-y) as compared with strong growth of 20.6 percent a year ago. Of this, digital retail transaction
value growth contracted by 10.6 percent as compared with an increase of 31.3 percent last year.
However, both these indicators recovered in May 2020. In digital payments, the retail RTGS
volume, which had registered healthy growth (y-o-y) since July 2019 due to waiving of RTGS
charges by the Reserve Bank, declined in March (-12.3 percent), April (-52.5 percent), and May (27.5 percent). While they regained traction in May, transactions through Immediate Payment
Service (IMPS) had started declining in February 2020 and the drop became sharper in April 2020.
Unified Payments Interface (UPI) transaction volume declined by 5.9 percent in March 2020 and
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further by 19.8 percent in April 2020 to slightly less than one billion transactions. However, it
recovered as the lockdown was gradually lifted and logged a record 1.34 billion transactions in June
2020. The ratio of RuPay card transactions at e-commerce portals to point-of-salejumped to 237
percent in April 2020 from 76.8 percent in February 2020, reflecting the effect of social distancing.
Apart from low demand during the lockdown, the suspension of operations by leading users of
digital payments such as e-commerce and BigTechs could have contributed to a decline in small
value digital payments.
Issues and Challenges in Mobile Banking
The quick innovation improvement in Mobile innovation like 2G, 3G, and 4G has become
significant difficulties for banks. It is apparent that the bank that began Mobile Banking as SMS
banking, then, at that point, took on an application-based model for conventional versatile handsets,
the assessment of Smart telephones, portable working framework, and Mobile Apps represented the
banks to embrace the current innovation.
The majority of consumers use ATMs and internet banking services. The majority of clients are at
ease without mobile banking. They also believe that due to mobile phone theft, there is a risk of
mobile banking abuse.
Challenges Faced by Banks in Providing Mobile Banking to The Customers
Despite the promise for mobile banking and the legal frameworks that allow for wider use of
mobiles as a channel for financial services in general and financial inclusion in particular, banks face
several hurdles in achieving the necessary degree of mobile banking. These difficulties may be
divided into two categories: (A) customer enrollment issues and (B) technical issues.
A.Customer enrollment-related issues are:
•Mobile number registration
•M-PIN generation process
•Concerns relating to security is a factor affecting the on-boarding of customers
•Bank staff education
•Customer education
B.The technical aspects which are posing a challenge relate to:
•Access channels for transactions
•Cumbersome transaction process
•Coordination with MNOs in mobile banking eco-system
Findings of the Study
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•Mobile banking is a simple and handy solution that allows customers to do their financial
transactions whenever and wherever they choose.
•Mobile banking is a growing app for all forms of online banking activities.
•The banks that have adopted mobile banking have created an app with specialized functionality.
•For mobile banking transactions, the majority of banks are adopting and deploying mobile-based
apps.
•Mobile banking is beneficial for more than just banking transactions; it may also be used to invest
in mutual funds and manage portfolios.
Conclusion
One of the most significant and convenient services for banking customers is mobile banking.
Mobile banking is a bi-product of Green Banking, and it is noted for being simple, convenient, and
the fact that it is designed for paperless transactions. It is being developed as an app for mobile
phones by many Indian banks. Mobile banking offers a variety of services and features. Mobile
banking services are accessible 24 hours a day, seven days a week, and may assist with any bill
payments. The paper explored the state of mobile banking in India, as well as its relevance and
problems.
References
•Saurabh

Krishna.

(2021).

Mobile

Banking

Services

in

India,12

July

2021.

https://taxguru.in/finance/mobile-banking-services-india.html
•Reserve Bank of India, Annual Report, Payment and Settlement Systems and Information
Technology, 27 May 2021. https://m.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1322
•Reserve Bank of India, Annual Report, Payment and Settlement Systems and Information
Technology,

25

August

2020.https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1293
•Lakshmisha SK, Kranthi Reddy, &Avinaash K. (June 2020). Covid-19 Impact on Banking in IndiaFinding the Silver Lining, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP.
•Lakshmisha SK, Kranthi Reddy, Arpita Shetty, &Avinaash K. (April 2020). Weathering COVID19 Impact on Banking in India – Part 1. Private and Confidential, Deloitte Touche Tohmatsu
India LLP.
•Dr. Varsha Agarwal, Shresth Poddar, &Sahil J Karnavat. (2020). A Study on Growth of Mobile
Banking in India During COVID-19.Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology,
17(6), PP 9461-9485.
•Ekta Sidhu, Chinmay Khare, Simran Sidhu. (2020). Analysis of Mobile Banking in India.
MuktShabd Journal, 9(4), PP 3121-3142.

DECEMBER-2021

62

VOLUME-10, ISSUE-40

http://www.shantiejournal.com/
•Amanda

Hicks.

(2020).What

Is

ISSN :2278-4381
a

Mobile

Wallet

and

Why

Is

It

Useful.https://www.clearviewfcu.org/Learn/about-financial-wellness/Blog/What-Is-a-MobileWallet-and-Why-Is-It-Useful
•Sampath Sharma. (2020). 2020 India Mobile Payments Market Report, SP & Global Market
Intelligence.
•Manish Jain. (2020). KPMG, Research Report, Fintech in India Powering Mobile Banking, August
2019.
•Mobile Banking,Report of The Technical Committee, Reserve Bank of India, January 2014.
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/TMB070214BF.pdf
•S.Kanimozhi, S.&Subathradevi. (2019). Mobile Banking in India – Issues & Challenges.
International Journal of Research and Analytical Reviews, 6(2), PP 61-64.
•Prerna Sharma Bamoriya, Dr. Preeti Singh. (2012). Mobile Bankingin India: Barriers in Adoption
andServicePreferences. Integral Review-A Journal of Management, 5(1), PP 1-7.

DECEMBER-2021

63

VOLUME-10, ISSUE-40

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

The Impact of Demonetisation on Non-Performing Assets of Public
Sector Banks of India
DR. MAHESHKUMAR M. BARAD
PRINCIPAL,
SHETH S.V.ARTS & COMMERCE COLLEGE, MANDVI - KACHCHH
EMAIL: - drmahesh.kutch@gmail.com
MOBILE NO. 98248 78123
Abstract:
The demonetization was announced by the Hon'ble Prime Minister at 8 pm on
November 8, 2016 and he was informed that Rs. 500 and Rs. 1000 notes will be closed. This means
that the legal existence of 500- and 1000-rupee notes will come to an end. The demonetization had a
profound effect on the people and as a result retailer immediately stopped accepting Rs.500 and
Rs.1000 currency notes. The Prime Minister said that the main reason for taking this step of
demonisation was to stop corruption in the country, eradicate black money and stop funding of
terrorist activities. But demonetization has caused a lot of trouble to the people. Because people had
to stand in line to get new currency notes and deposit old currency notes in the account, besides
having insufficient new currency notes, people also had difficulty in getting the necessities of daily
life. The impact of demonetisation has been felt in every sector of the country, but the biggest
impact has been seen in the banking sector. In this research paper, the researcher has tried to know
how demonetisation has affected the banking sector, how demonetisation has affected the bank's
non-performing assets.
Key-Words: Demonetisation, Non-Performing Assets
1. Introduction: Our country is more than 70 years old and our country is still one of the developing
countries due to its basic problems like poverty and unemployment. The year 2014 saw a revolution
in the NDA government and the people of the country won by a landslide with the hope that the
NDA government would do good in the country. The NDA government led by Prime Minister
Narendra Modi has taken a lot of historic steps to instil confidence in the people that our country
will be counted among the developed countries. Prime Minister Shri Narendra Modi has made a
name for himself in his 6-7 years of tenure by taking historic decisions like GST, demonetisation,
Article 370 and Ram Mandir, of which demonetisation is the most important decision taken by any
Prime Minister of India.Demonetization has been carried out in the country with the aim of reducing
corruption, controlling black money, reducing terrorist activity and transforming the country's
current economy into a cashless economy. The impact of demonetisation has affected not only the
parallel economy but the entire economy.
The demonetisation was announced by the Hon'ble Prime Minister on 8th November
2016. Due to demonetisation, 500 and 1000 notes ceased to exist in the country. Demonetization has
had its effects in every sector of the country and has had a devastating effect on the country's
economy. Every sector in the country such as automobile sector, banking sector, agriculture sector,
etc. saw a huge impact on the sector.The demonetisation had both positive and negative effects on
the banking sector. For example, the bank had sufficient cash to reduce its liquidity risk, while
demonetisation caused the banking staff to work overtime and the banks faced negative things like
long lines of customers etc.The main purpose of this research paper by the researcher is to know
how the biggest problem of the banking sector has affected demonetisation on non-performing
assets. Because the money has been deposited in the accounts of the people who have not repaid the
loan till now in the bank, the question arose for the bank to manage such loan. So, there is an attempt
to find out what kind of impact demonetisation has had on public sector banks.
2. Review of Literature:
Bharat Kumar Mehar (2017)11, Presented Research paper on “Impact of demonetization
on NPA position of Indian Banks”.He has researched in his research paper how the demonetisation
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has affected the banking sector. He has been given a conclusion about the positive and negative
effects of demonetisation on the banking sector.He has researched in his research paper how
demonetization has affected the banking sector. He has been given a conclusion about the positive
and negative effects of demonetisation on the banking sector. He concludes that demonetisation as a
short-term benefit is currently leading to a decline in banking sector NPAs. But in the long run, if
banks do not manage NPAs properly and do the necessary checking at the time of disbursement,
these rates will start rising again.This strategic step of demonetisation will have a major contribution
towards the establishment of a sound and effective banking system in the country.
He concludes in his research paper that demonetisation has ensured that the notes held by the public
as black money outside the banks are now deposited inside the bank i.e., in the customer's account.
Due to demonetisation, black money has been eliminated to a maximum extent. The government's
campaign for digital payments has also been successful due to demonetisation. Banks can earn extra
income by keeping a portion of the money deposited with them as a reserve and lending the rest of
the deposit. They also conclude that the losses incurred by banks due to NPAs have also come down
and in the coming years those losses will be nil and banks will be making profits. Banks will also be
clarified about their net capital soon.
The Economics Times (2017)13, presented an Article on “Demonetisation has not impacted war on
NPAs: SS Mundra RBI”. They have suggested that in their article was that demonetisation has not
had a direct impact on NPAs. The motives for demonetization were different. The main reason for
demonetisation has never been the reduction of NPAs. But he also states in his article that
demonetisation has indirectly affected the bank's NPAs. He also said that it was true that the
demonetized bank employees were distracted from the demonetisation work but they said that
demonetisation had not hampered the work related to NPAs. In short, it states that demonetisation
has no effect on NPAs.
The Hindustan Times (2017)14, presented an Article on “Demonetisation has led to higher bank
deposits but why won’t companies borrow”. They have concluded that in their article was rising in
NPAs and sluggish economic growth sparked a 60% decline in corporate borrowing over the last six
years, according to an IndiaSpend analysis of Reserve Bank of India (RBI) data, inhibiting the
anticipated lending bonanza to companies from banks after demonetisation.
YOURSTORY (2017)15, presented an Article on “Bank flush with funds post demonetisation, But
NPAs keep them away from lending”. They have concluded that in their article was that according
to analysts the proportion of NPAs i.e. bad loans has been increasing for the last 3 years. The reason
for banks not giving loans is not demonetisation but the increase in the ratio of NPAs before and
after demonetisation is an important reason.It also concludes that the NPAs ratio, which was 9.6% in
2017 after demonetisation, will increase to 10.2% in 2018.
3. Objective of the Study:
I. To Know the Prudential norms of Public Sector Banks Pre & Post Demonetisation.
II. To study the impact on Gross NPAs of Public Sector Banks Pre & Post Demonetization.
III. To study the impact on Net NPAs of Public Sector Banks Pre & Post Demonetization.
4. Statement of Problem:
The banking sector accounts for a very large share of India's service sector. The impact of
demonetisation has been felt in all sectors but it has had a huge impact on the banking sector. The
banking sector has been troubled by the question of NPAs since the early 20th century. The
proportion of NPAs in any private as well as public sector bank in the country has been steadily
increasing every year. After the Great Depression of 2008, the bank's NPA increased and banks
started going into liquidation. So, banks have been facing questions about NPAs for years. This
paper seeks to understand the impact of the historic decision of
demonetisation on banks' NPAs. In addition, the government's decision is an attempt to find out
whether the NPA increased or decreased after demonetisation.
5. Significance of the Study: Banks have been plagued by difficulties related to NPAs and their
recovery for years. The NPA rate of any private or public bank in India is increasing every year and
the bank and the government are implementing new policies every year for the recovery of NPAs.
The researcher's research entitled "The Impact of Demonetisation on Non-Performing Assets of
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Public Sector Banks of India: A Comparative Study" will be useful to banks in the future, as well as
provide information on where and to what extent the bank has increased its NPA. This research
paper will also help the government in the future as it will know whether important steps like
demonetisation should be taken in future and also what kind of policy should be adopted by banks
and the government for recovery of NPAs after demonetisation.
6. Research Methodology: Research methodology is the specific procedures or techniques used to
identify, select, process, and analyse information about a topic.
I. Population of the Study: The main purpose of the research has been to investigate the impact of
demonetisation on the banking sector. But since the sample is to be taken only from private sector
banks, the population here will include all the public sector banks of India.
II. Sample of the Study: For the study researcher has select following sample by using convenient
sampling method. The sample for the study is given below: (All are Public Sector Banks)
1. Bank of Baroda
2. Bank of India
3. Punjab National Bank
4. State Bank of India
5. Union Bank of India
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Average Gross NPAs to Advances Ratio of Selected Public Sector BanksBefore and
After Demonetization:

BANK NAME

BOB
BOI
PNB
SBI
UBI
TOTAL
AVERAG

BEFORE
DEMONETIZAT
ION YEARS
(AMT.
IN
CRORES)
2014
2015
2.94
3.72
3.15
5.39
5.25
6.55
4.95
4.25
4.17
5.10
20.46
25.01
4.09
5.00

BANK NAME

BOB
BOI
PNB
SBI
UBI
TOTAL
AVERAG

2017
10.46
13.22
12.53
6.90
11.77
54.88
10.98

AFTER
DEMONETIZAT
ION YEARS
(AMT.
IN
CRORES)
2018
12.26
16.58
18.38
10.91
17.10
75.23
15.05

TOTAL

2016
9.99
13.07
12.90
6.50
9.04
51.50
10.30

16.65
21.61
24.70
15.70
18.31
96.97
19.39
TOTAL

2019
9.61
15.84
15.50
7.53
16.41
64.89
12.98

32.33
45.64
46.41
25.34
45.28
195.00
39.00

AVERAGE

5.55
7.20
8.23
5.23
6.10
32.32
6.46
AVERAGE

10.78
15.21
15.47
8.45
15.09
65.00
13.00

Analysis: The above table show the average ratio of Gross NPAs to Gross Advances of
Public Sector Banks before and after Demonetization for the study period 2014-2016(PreDemonetization Period) and 2017-2019 (Post Demonetization Period).
The table show that the average gross NPAs to advances ratio has almost doubled
after demonetization (increased from 6.14% to 13%). Looking at the individual gross NPAs
to advances ratio of each bank, it is clear that the ratio of Bank of Baroda, Bank of India, and
Punjab National Bank has almost doubled after demonetization. While Union Bank of India's
ratio has increased almost two and a half times. While the ratio of State Bank of India has
increased 1.6 times in comparison to other banks. That is, it is clear from the chart and the
table that after demonetization, State Bank of India has taken a tougher stance on NPAs and
the recovery of its NPAs has also increased after demonetization.
It can therefore be said from the data that a significant difference is observed in the postdemonetization ratios in comparison of the pre-demonetization Gross NPAs to Advance
ratios.
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Net NPAs to Advances Ratio: These ratios represent the relationship between Net NPAs
and Gross/Total Advances. If the percentage of these ratios is high then the financial capacity
of the bank is interpreted as weak and if the percentage of these ratios is low then the
financial capacity of the bank is interpreted as good. This means that this is a negative ratio.
So, the bank is always trying to reduce this ratio so that its financial capacity can be
improved.

Average Net NPAs to Advances Ratio of Selected Public Sector Banks:

BANK NAME

BOB
BOI
PNB
SBI
UBI
TOTAL
AVERAGE

2014
1.49
1.97
2.76
2.50
2.33
11.05
2.21

BEFORE
DEMONETIZATIO
N YEARS
(AMT. IN CRORES)
2015
2016
1.85
4.79
3.28
7.34
3.92
8.18
2.07
3.70
2.71
5.25
13.83
29.26
2.77
5.85

BANK NAME

AFTER
DEMONETIZATI
ON YEARS
(AMT. IN CRORES)
2017
2018
2019
4.43
5.10
3.11
BOB
6.43
7.50
4.99
BOI
7.40
10.33
5.93
PNB
3.58
5.41
2.87
SBI
6.57
8.42
6.85
UBI
28.41
36.76
23.75
TOTAL
7.35
4.75
AVERAGE 5.68

TOTAL

8.13
12.59
14.86
8.27
10.29
54.14
10.83
TOTAL

AVERAGE

2.71
4.20
4.95
2.76
3.43
18.05
3.61
AVERAGE

12.64
18.92
23.66
11.86
21.84
88.92
17.78

4.21
6.31
7.89
3.95
7.28
29.64
5.93

Analysis: The above table show the average ratio of Net NPAs to Gross Advances of Public
Sector Banks before and after Demonetization for the study period 2014-2016(PreDemonetization Period) and 2017-2019 (Post Demonetization Period).
The table show that the average Net NPAs to advances ratio has increased almost
1.6 times after demonetization (increased from 3.61% to 5.93%). Looking at the individual
Net NPAs to advances ratio of each bank, it is clear that the ratio of Bank of Baroda, Bank of
India, and Punjab National Bank has increased almost 1.5 times after demonetization. While
Union Bank of India's ratio has increased almost double. While the ratio of State Bank of
India has increased 1.4 times in comparison to other banks. That is, it is clear from the chart
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and the table that after demonetization, State Bank of India has taken a tougher stance on
NPAs and the recovery of its NPAs has also increased after demonetization.
It can therefore be said from the data that a significant difference is observed in the postdemonetization ratios in comparison of the pre-demonetization Net NPAs to Advance ratios.
Conclusion:
On November 8, 2016, the NDA government completely abolished the existence of 500 and
1000 notes in the country and announced demonetisation in the country. Demonetization can
be said to have started a new evolution in the bank. As people showed interest in the work of
the bank employees, in addition to the increase in the number of new customers in the bank,
the banks received a large number of deposits and the biggest problem for the banks was the
temporary improvement in the NPA. But the researcher will point out here that the decline in
NPAs has been observed only as a short-term benefit after demonetisation.Over the next three
years, NPAs have continued to grow, with short-term gains having a positive effect on NPAs,
but the long-term demonetisation effect being negligible.
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Abstract:
The usage of beauty products increasebut people are also afraid of the side effects of
cosmetic.So many peoplechoose ayurvedic beauty products. So the main objectives of the
study are to Study Gender wise, age-wise, and income-wise satisfaction levels of consumers
of ayurvedic beauty products and to analyze the most preferred reasons to purchase ayurvedic
beauty products by customers living in Veraval city. The study is based on primary data
collected with the help of a questioner containing 5 points Likert scale analysis. From the
study results are found that the satisfaction level of users of ayurvedic beauty products by
female consumers (83.60%) is less than male consumers (81.96%), age-wise study resultant
that users of age group less than 20 years (85.35%) are more satisfied than other age group
and income-wise study gives the results that income group between 31,000 to
50,000consumers (85.60%) are most satisfied than other income groups. From the study of
opinions of consumers for most preferred reasons of buying ayurvedic beauty products results
are found that there is Insignificance difference of most preferred reasons to purchase
ayurvedic beauty products by consumersof selected area gender-wise, age-wise as well as
income-wise.
Keywords:Ayurvedic,Beauty Products, Likert scale analysis

Introduction:

Every person likes to reflect his personality and wants to attract others from his personality.
The first attraction of any person is his outlook. So looking beautiful is a desire of every
individual not only of females but also of males. To meet the desire to look beautiful people
try different beauty products. As the usage of cosmetics increases but people are also afraid
of the side effects of usage of cosmetics so peoples come back with Ayurveda. The change of
lifestyle also made a big impact on the usage of Ayurvedic beauty products in India. With the
growing trend of usage of Ayurvedic beauty products, many Ayurvedic companies have
come to light with Ayurvedic beauty products like Patanjali Ayurved, Dabur India, Sri
SriAyurved, etc.
India is a country where the majority of the population lives in rural regions. From ancient
times, people have been using natural homemade remedies for beauty needs in Indian
villages. As per cultural traditions they use Neem, turmeric, tulsi, avnla, coconut oil, badam,
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honey, lemon, etc. natural ingredients for skin and hair care. But with time traditions have
changed people's attraction to cosmetics and Ayurvedic ready beauty products in the market.
this paper seeks to analyze the buying behavior of consumers toward Ayurvedic beauty
products in the present era.

Governmental Supports:
The government of India is promoting Ayurveda aggressively to encourage Ayurvedic
production and usage. The government of India started a new ministry named AYUSH
(Ayurveda, Yoga, Naturopathy Unani, Siddha, and Homeopathy). In 2016 government also
launched all Indian institutes of Ayurveda to develop Ayurvedic science and trained
professionals in the industry across states. Global Ayurveda festival 2016 was also launched
to spread awareness among citizens and propose Ayurveda as a way of life.

Literature Review:
•Manisha Singh, Vinita Srivastava

Indian cosmetic market has seen rapid growth in

the past few years than that of the US and Europe. With the development of the
cosmetic industry, many brands came up with different strategies and new ingredient
technology. Earlier companies were coming up with novel and varied chemical
compositions but now the perception of people has changed and they are looking
more towards herbal products as there are many side-effects of chemicals used in
cosmetic products. The perception of side effects of the chemical ingredients in
cosmetics is the reason to switch over to herbal-based cosmetics among all age
groups, gender, and educated people (Management Practices For New Economy
133)
•Rekha and Gokila (2015) People perceive herbal products to be more beneficial than
chemical products, companies are coming up with herbal and ayurvedic strategies.
According to a study by UBS, the propensity to buy more or buy only herbal products
is on the rise from around 29% in 2015 to 35% in 2016(Indianjournals.com)
•MitraSauank(2016) Due to the increase in demand for natural, herbal, and ayurvedic
products strong promotional campaign by top players has been done like Hindustan
Unilever, Dabur, Lotus, Patanjali Ayurved. This research paper is an attempt to
understand consumer perception regarding the pricing of herbal, ayurvedic, and
natural products. (Researchhgate.net)
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•Bhimrao M Ghodeswar(2008) This paper is based on a review of the literature and
takes a case study approach. The paper suggests the framework for building brand
identity in sequential order, namely, positioning the brand, communicating the brand
message, delivering the brand performance, and leveraging the brand equity (Journal
of product & brand management)

Objectives of the study:
(1)To Study the satisfaction level of customers using Ayurvedic beauty products in the
research area.(Gender wise, age-wise, and income-wise)
(2)To analyze the most preferred reasons to purchase Ayurvedic beauty products by
customers in the research area. (Gender wise, age-wise, and income-wise)

Research Methodology:
The study is based on primary data and the data will be collected from a total of
100respondents(50 male and 50 females) living in Veraval city by preparing a scientific
questioner.

Then to analyze the collected data statistical tools like Mean,percentage

analysisis to be used, and to check the validity of the hypothesis statistical test(t-test and
ANOVA test) is to be used.

Research hypothesis:
Following are the hypothesis to be tasted byT-test and F- test (One way ANOVA) at a 5%
level of significance.
(1)Gender-wise analysis of most preferred reasons to purchase Ayurvedic beauty
products by consumers of the selected area.
Null Hypothesis (Ho): There is an Insignificancedifference of most preferred reasons to
purchase Ayurvedic beauty products by male consumers and female consumers of the
selected area.
Alternative Hypothesis (H1): There is a significant difference of most preferred reasons to
purchase Ayurvedic beauty products by male consumers and female consumers of selected
areas.
(2)Age-wise analysis of most preferred reasons to purchase Ayurvedic beauty
products by consumers of the selected area.
Null Hypothesis (Ho): There is an Insignificance difference of most preferred reasons to
purchase Ayurvedic beauty products by different age group consumers of the selected area.
Alternative Hypothesis (H1): There is a significant difference of most preferred reasons to
purchase Ayurvedic beauty products by different age group consumers of the selected area.
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(3)Income wise analysis of most preferred reasons to purchase Ayurvedic beauty
products by consumers of the selected area.
Null Hypothesis (Ho): There is an Insignificance difference of most preferred reasons to
purchase Ayurvedic beauty products by different income group consumers of the selected
area.
Alternative Hypothesis (H1): There is a significant difference of most preferred reasonsto
purchase Ayurvedic beauty products by different income group consumers of the selected
area

Data Analysis, Interpretation:
TABLE-1
PERSONAL PROFILE OF THE RESPONDENT
Gender

No. of Respondent

Percentage

Male

50

50%

Female

50

50%

Total
Age Group

100
No. of Respondent

Percentage

Below 20 Years

40

40%

21 to 30 Years

34

34%

31 to 40 Years

18

18%

41 to 50 Years

6

6%

Above 50 Years

2

2%

Total
Marital Status

100
No. of Respondent

Percentage

Married
Unmarried
Total
Occupation

31
69
100
No. of Respondent

31%
69%

Student

51

51%

Salaried
Businessmen
Professional
Housewife
Total
Income Group

31
10
6
2
100
No. of Respondent

31%
10%
6%
2%

Below 10,000

16

16%

Between 10,000 to 30,000

36

36%

Between 30,000 to 50,000

20

20%

Above 50,000

28

28%
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100

(Source Primary data )

The above table-1 shows the no of respondents and percentage of respondents to whom data
is collected as primary sources with the help of questioner to fulfill the objectives of the
research. The data was collected from a total of 100 respondents of Veraval city and tabulated
as gender-wise, age-wise, marital status-wise, occupation wise and income group-wise in the
above table.

TABLE-2
GENDER WISE SATISFACTION LEVEL OF CUSTOMERS BUYING
AYURVEDIC BEAUTY PRODUCTS OF SELECTED AREA
Gender
Male
Female
Total

(Source Primary data)

No. of respondent
50
50
100

Satisfaction Level (in %)
81.96
83.60

The above table-2 shows the percentage of satisfaction levels of male and female consumers
using ayurvedic beauty products. Based on responses by the respondent of the 5 scales Likert
scale analysis it can be concluded that 81.96% of males are satisfied with ayurvedic products
and 83.60% of females are satisfied with ayurvedic products from the research area.

TABLE-3
AGE-WISE SATISFACTION LEVEL OF CUSTOMERS BUYING
AYURVEDIC BEAUTY PRODUCTS OF SELECTED AREA
Age

No. of respondent

Satisfaction Level (in %)

Below 20 Years

40

85.35

21 to 30 Years

34

80.76

31 to 40 Years

18

82.78

41 to 50 Years

6

77.33

Above 50 Years

2

82

Total

100

(Source Primary data)

The above table-3 shows the percentage of satisfaction level of different age group
consumers using ayurvedic beauty products. Based on responses by the respondent of 5
scales Likert scale analysis it can be concluded that 85.35% of below 20 year age group,
80.76% of b 21 to 30 year age group, 82.78% of 31 to 40 year age group, 77.33% of 41 to 50
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year age group and 82% of above 50 year age group consumers are satisfied from ayurvedic
products from the research area.

TABLE-4
INCOME WISE SATISFACTION LEVEL OF CUSTOMERS BUYING
AYURVEDIC BEAUTY PRODUCTS OF SELECTED AREA
Income Group
Below 10,000
Between 10,000 to 30,000
Between 31,000 to 50,000
Above 50,000

Total

No. of respondent

Satisfaction Level (in %)
85.13

16
36
20
28
100

81.28
85.60
81.36

(Source Primary data)

The above table-4 shows the percentage of satisfaction level of different monthly income
group consumers using ayurvedic beauty products. Based on responses by the respondent of 5
scales Likert scale analysis it can be concluded that 85.13% of below 10,000 monthly income
group, 81.28% of between 10,000 to 30,000 monthly income group, 85.60% of between
31,000 to 50,000 monthly income group and 81.36% of above 50,000 monthly income group
consumers are satisfied from ayurvedic products from the research area.

TABLE-5
TABLE SHOWING GENDER WISE ANALYSIS OF MOST
PREFERRED REASONS TO PURCHASE AYURVEDIC BEAUTY
PRODUCTS BY CUSTOMERS OF SELECTED AREA
Sr.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gender wise score

Statements

Male

Affordable price
No side effects
safe for all age group
National products
Easy to use
long-lasting effect
No use of chemicals
natural ingredients
Prepaid from knowningredients
More effective
Total score

191
217
212
190
201
197
216
218
206
201
2049

(Source Primary data )
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210
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198
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The above table-5 shows the Gender wise total score of statements showing the most
preferred reasons to purchase ayurvedic beauty productsbased on 5 points Likert scale
analysis method.From the study, it can be concluded that the total score given by Females
(2094) isgreater than the score given by males(2049).

TABLE-6
T-TEST FOR GENDER-WISE ANALYSIS OF MOST PREFERRED
REASONS TO PURCHASE AYURVEDIC BEAUTY PRODUCTS BY
CUSTOMERS OF SELECTED AREA
Gender

Male
Female

N

MEAN

SD

10

204.9

10.55

10

209.4

10.69

(Source: Computerised Calculated)

P-value

tvalue

table
value

0.36

0.95

2.1

RESULT

H0
ACCEPTED

Findings: Table-6 shows that the calculated value of T is less than the table value of T also
P-value is greater than 0.05 so the null hypothesis (Ho) is accepted and the Alternative
hypothesis (H1) is rejected.

TABLE-7
TABLE SHOWING AGE WISE ANALYSIS OF MOST PREFERRED
REASONS TO PURCHASE AYURVEDIC BEAUTY PRODUCTS BY
CUSTOMERS OF SELECTED AREA
AGE-WISE AVERAGE SCORE
Sr.
No.

Statements

1
2
3
4
5
6
7
8

Affordable price
No side effects
safe for all age group
National products
Easy to use
long-lasting ffect e
No use of chemicals
Natural ingredients
Prepaid from known
9
ingredients
10
More ffective e
TOTAL SCORE
(Source Primary data )

DECEMBER-2021

BELOW
20 YEAR

21 TO 30
YEAR

31 TO
YEAR

4.23
4.58
4.40
4.05
4.15
3.98
4.50
4.33

3.82
4.35
4.06
3.71
3.97
3.94
4.47
4.32

4.35
4.13
42.68

41 TO 50
YEAR

ABOVE50
YEAR

4.17
4.44
4.28
4.00
4.28
3.97
4.33
4.17

3.17
4.33
4.33
3.83
3.50
3.83
3.50
4.33

4.00
4.00
4.50
4.00
3.50
4.00
5.00
5.00

3.88

3.94

4.00

3.50

3.97
40.49

3.83
41.41

3.83
38.65

3.50
41.00
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The above table-7 shows the Age wise average score of statements showing the most
preferred reasons to purchase ayurvedic beauty products based on 5 points Likert scale
analysis method.From the study, it can be concluded that the total average score given by age
group below 20 years is the highest (42.68)while the score given by age group 41 to 50 years
is the lowest (38.65).

TABLE-8
F-TEST(ONE WAY ANOVA) FOR AGE-WISE ANALYSIS OF MOST
PREFERRED REASONS TO PURCHASE AYURVEDIC BEAUTY
PRODUCTS BY CUSTOMERS OF SELECTED AREA
Source of variations

Sum of Degree
square
of
Freedo
m

Mean
F
Sum of
Squares

Between Groups

0.8636

4

0.2159

Within Groups

5.5784

45

0.1239

Total

6.4421

49

P-Value

1.7416

0.1575

F-Crit

2.58

Result

H0
Accept
ed

(Source: Computerised Calculated)

Findings: Table-8 shows that the calculated value of F (1.7416) is less than the table value of
F (2.58) (F < F-crit) so the null hypothesis (Ho) is accepted and the Alternative hypothesis
(H1) is rejected.

TABLE-9
TABLE SHOWING INCOME WISE
ANALYSIS OF MOST
PREFERRED REASONS TO PURCHASE AYURVEDIC BEAUTY
PRODUCTS BY CUSTOMERS OF SELECTED AREA
AGE-WISE AVERAGE SCORE
Sr.No.

1
2
3
4
5
6
7

Statements

Affordable price
No side effects
safe for all age group
National products
Easy to use
long-lasting effect
No use of chemicals

DECEMBER-2021

BELOW
10,000

BETWEEN
10,000 to 30,000

BETWEEN
30,000
to
50,000

ABOVE 50,000

4.50
4.50
4.56
3.56
4.00
3.94
4.50

3.81
4.28
4.14
3.97
4.11
3.94
4.42

4.25
4.75
4.25
4.15
4.05
4.05
4.60

3.82
4.43
4.25
3.86
4.04
3.89
4.21
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Natural ingredients
Prepaid from known
ingredients
More effective

TOTAL SCORE
(Source Primary data )
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4.56

4.19

4.30

4.32

4.31

3.94

4.35

3.93

4.13

3.94

4.05

3.93

42.56

40.74

42.80

40.68

The above table-9 shows the Income wise average score of statements showing the most
preferred reasons to purchase ayurvedic beauty products based on 5 points Likert scale
analysis method.From the study, it can be concluded that the total average score given by the
income group between 30,000 to 50,000 is the highest (42.80) while the score given by the
income group above 50,000 is the lowest (40.68).

TABLE-10
F-TEST(ONE WAY ANOVA) FOR INCOME-WISE ANALYSIS OF
MOST PREFERRED REASONS TO PURCHASE AYURVEDIC
BEAUTY PRODUCTS BY CUSTOMERS OF SELECTED AREA
Source
variations

of Sum of Degree
square
of
Freedo
m
Between Groups
0.3911
3

Mean
F
Sum of
Squares
0.1304

Within Groups

2.2768

36

0.0632

Total

2.6679

39

2.0615

P-Value

F-Crit

Result

0.1226

2.86

H0
Accepted

(Source: Computerised Calculated)

Findings: Table-10 shows that the calculated value of F (2.0615) is less than the table value
of F (2.86) (F < F-crit) so the null hypothesis (Ho) is accepted and the Alternative hypothesis
(H1) is rejected.

Conclusion:
As per recent, trend peoples are very conscious about their looks so the usage of beauty
products also increase day by day but at the same time, peoples also take care about the side
effects of such products. So usage of ayurvedic products also increases. From the study,
results can be carried out that there is no change in opinion of most preferred reasons for the
usage of ayurvedic beauty products among people age-wise,gender-wise, and income-wise.
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THE INDIAN TEXTILE AND GARMENT INDUSTRY IS A
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Abstract:
The global is observing Asian country because it begins a new introduce its journey
towards being a world economic powerhouse. PM launches the 'Make in India' campaign,
which includes twenty-five sectors, including the textile and garment industry. The goal of
"Make in India" is to promote Asia as a "Global Manufacturing Destination." The
manufacturing sector is the backbone of any economy because it fuels growth,
productivity, and employment while also strengthening other sectors.Indian textile trade
plays a big role in making employment, generating a considerable industrial output, and
bringing revenue through export of clothes and other textile product because it has the
second largest manufacturing capability globally. These days Asian country is ranked
among the highest three enticing destinations for inbound investments. This paper
provides an outline as to however the theme of build in Asian country would provide a
platform to Textile and apparel industry garmentbusiness fashion to highlight their
strength & capabilities, its contribution and retail growth and therefore the initiatives taken
by the govt. to market the business to make this sector associate Investor's favorite
alternative.
Keywords: Employment, Indian textile and Garment, Investment, Government initiative,
Market size.
INTRODUCTION
The Indian textile business encompasses an important presence within the economy
further as within the international textile economy.Its contribution to the Indian
economy manifests itself in terms of economic production, job creation, and exchange
earnings. The prime minister of Asian country, PM, launched the "Make in India"
campaign, to welcome domestic and international investors to form employment
opportunities and lead the country towards economic process. Under the campaign, the
govt. of Asian country has identified twenty 5 thrust sectors wherever potential investment
and producing of product is fruitful. Among them are railways, business and welcome,
wellness, leather, aviation, ports, chemicals, information technology, pharmaceuticals, and
textiles. The importance of textiles and consumer goods business in terms of employment
is clear from the actual fact that this sector supports the support of twelve.39 million
employees within the ginning, spinning, weaving, made-ups, and garment industries. With
textiles and clothes having a big contribution to the gross domestic product of the state and
therefore the country jactitation to be the second largest manufacturer of textile products,
there are ample opportunities for investors to explore. The textile sector in India is one
among the oldest industries within the Indian economy, dating back many centuries.
There are two major segments within the textile industry. First, the unorganized sector
includes loom, handicrafts, and sericulture, all of which are done on alittle scale with
ancient tools and methods.
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The second is the organized sector, which includes the spinning, clothing, and clothing
segments that use cutting-edge machinery and techniques such as economies of scale.
According to the Indian whole Equity Foundation (IBEF), the country has the potential to
increase international trade textiles to around 8% and be worth $ eighty billion by
2020.India is the world's second largest producer of cotton and silk, also because
the world's second largest textile manufacturer. Aside from that, India has a
comparative advantage in terms of skilled lab our and production value over other major
textile producers, making the country a popular investment destination..Moreover, the
Government of Asian country permits one hundred pc foreign direct investments (FDI)
underneath the automated route in the textile sector, subject to all or any applicable
regulations and laws that effectively backs the Make in Asian country programmer for the
textile and garment industry. The fashion and textiles institute of Singapore, Hong Kong
and China have variety of analysis papers supported technological progress within the
field of fashion, attire and textiles in the majority the leading peer reviewed journals of
great impact factors. the amount of analysis reflects the amount of R&D happening in
these fields and therefore the money that's being wired in towards progress of technology
in fashion institutes. Even comparatively economically weaker countries like East Pakistan
ar also planning to follow an identical path. we have a tendency to therefore got to first of
all shed the thought that a fashion and textiles institute may be a place just for style and
fashion marvels. We’ve to simply accept the truth that while not technological progress
(specialization), nothing will see development, not even attire, design and fashion.
Textile business may be a major reason for concern once it involves ecology and industrial
pollution. Thus, so as to initiate in fibers in India, our focus ought to primarily be
development of fibers from natural resources that are profusely available in Asian country.
Their simple accessibility will keep their value low, and their natural properties can in
most cases build their process associate eco-friendly one.
REVIEW OF LITERATURE
Modern production and distribution of clothes has created a “the international assembly
line” (Carr, Chen and Allen Tate 2000). The balance of power has shifted from producers
to traders and retailers. Patrons decide what will be made, who will make it, where it will
be made, when it will be made, and how much it will cost (McCormick and Schmitz
2001). According to the survey, respondents were asked about the promising investment
sectors in the coming years that they believe will square measure. Agro and food
processing, automobile parts and automotive business, drugs and prescribed drugs,
engineering, FMCG industry, gems and jewelryInfrastructure, Leather and animal skin
merchandise, Services sector and Textile and readymade clothes.
RESEARCH METHODOLOGY
The study is based on secondary data. The specified data was gathered from a variety of
sources, including a research paper, Ministry of Textiles publications, and articles that
were square measure available on the internet.
2
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MARKET SIZE
The textile business is that the second largest leader after agriculture, providing readymade
clothes and cotton textiles dominate textile exports. Readymade clothes was the biggest
contributor to total textile and attire exports from Asian nation in Fiscal Year 2015 .
The segment accounted for 40 percentage of general textile exports. Cotton and synthetic
textiles were each enormous individuals, accounting for 31% and sixteen% of overall
contributions, respectively. In 2014, the Indian fabric marketplace was well worth $ninety
nine billion. The marketplace is anticipated to grow at a compound annual price of nine.6
percent from 2014 to 23.

3

STATISTICS

•The arena contributes 14 July to business manufacturing, four-dimensional to India’s
value constitutes thirteen of the united states of America’s export earnings and
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fourteen percent to average Index of business manufacturing (IIP)With over forty five
Million folks, employed directly and sixty million folks indirectly, the business is one
in all the biggest sources of employment generation within the country.
•The home textile and industry in Asian state is calculable to acquire USD a hundred
Billion via 2016-17 from USD 67 Billion in 2013-14.
•Exports in textiles and attire from Asian country are predicted to extend to USD sixty
five Billion by means of 2016-17 from USD 40 Billion in 2013- 14.
•The full cloth production in Asian kingdom is anticipated to grow to 112 Billion sq.
meters with the aid of 2016-17 from sixty 4 Billion sq. meters in 2013-14
•India’s fiber manufacturing in 2013-14 is seven Million Tones and is predicted to attain
10 Million tons in 2016-17.
INVESTMENT IN INDIAN TEXTILES
The textiles industry has visible a surge in investment during the last five years. several
foreign corporations have made investments in Asian countries. textile equipment
producers Rieter and Trutzschler, as well as apparel shops Zara and Mango (each
from Spain), Promod (France), Benetton (Italy), Esprit, Levi's, and forever twenty
one, are amongst them (all from the usa). From Gregorian calendar month 2000 to
September 2015, the trade (inclusive of bleached and printed goods) attracted US$
1.seventy seven billion in overseas Direct investment (FDI). the following are a
number of the predominant investments within the Indian fabric trade place.
Reliance Industries Ltd (RIL) intends to shape a joint task (JV) with Shandong Ruyi
technological know-how and generation institution Co. of China. The JV will
advantage from RIL's current fabric business and distribution community in Asia, as
well as Ruyi's 5bf1289bdb38b4a57d54c435c7e4aa1c technology and worldwide
reach.
Giving Indian series a ‘green’ bit, Dumont has joined hands with RIL and Vipul Series
for use of its renewable fibred product Sonora to make associate degree ‘environmentfriendly’ version of this ethnic girls wear.
• Grasim Industries has invested with Rs a hundred large integer (US$ fifteen million) to
develop its initial material brand, Liva', that it'll distribute through 1,000 retailers as a part
of a thought to remain in synchronies with dynamical shopper behavior.
•Snap deal has collaborated with Asian nation Post to transport thousands of weavers and
artisans from Varanasi via its website. "This is an effort by Snap deal and Asian nation
Post to assist native artisans, small and medium entrepreneurs, and small and medium
businesses sustain their livelihoods by providing a platform to popularize their endemic
products."
•Wels pun Asian nation Ltd (WIL), a part of the Welspun cluster has disclosed its new
spinning facility at Anjar, Gujarat - the biggest below one roof in Asian nation. The
growth project reflects the attribute of the govt of Gujarat’s recent ‘Farm-FactoryFabricFashion-Foreign’ Textile Policy, , which targets to strengthen the whole fabric cost
chain.
4
American casual fashion merchandiser Aéropostale, has made contract with Arvind modus
vivendi Brands Ltd to open standalone stores within the country. Aéropostale can open
thirty stores and twenty five shop-in-shop locations over consecutive 3 years.
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GOVERNMENT INITIATIVES TOWARDS MAKE IN INDIA
•The Indian government has come up with a number of export promoting guidelines for
the fabric industry. It has also permitted one hundred percent foreign Direct
investment in the Indian textiles quarter. some projects are as follows:
•The government of Asian state has commenced merchandising of its ‘India Handloom’
initiative on social media like fb, Twitter and Instagram with a study to hook up with
customers, mainly children, so as to market high great loom merchandise.
•The Ministry of Textiles launched the technology assignment on Technical Textiles
(TMTT) with mini-missions over a 5-year period, with a complete fund outlay of Rs
200 massive integer (US$ thirty million). The objective of TMTT is to marketplace
technical textiles by serving to increase international category checking out centers at
eight Centres of Excellence across Asian kingdom, selling endemic development of
prototypes, imparting aid for home and export market improvement and inspiring
settlement evaluation.Thegovt of Asian nation is anticipated to soon announce a
replacement National Textiles Policy. The new policy aims at making thirty five
million new jobs by method of enhanced investments by foreign firms, as per the
Secretary Dr. S. K Panda, Union ministry of Textiles.
•Subsidies on machinery and infrastructure -The Revised Restructured Technology Up
gradation Fund Scheme (RRTUFS) covers manufacturing of major machinery for
technical textiles for five per cent interest compensation and ten per cent capital grant
additionally to five per cent interest compensation additionally provided to the desired
technical textile machinery below RRTUFS. beneath the subject matter for included
textile Parks (SITP), the government of Asian state presents help for advent of
infrastructure within the parks to the extent of 40 consistent with cent with a restrict
up to Rs 40 massive integer (US$ six million). below this subject matter the technical
fabric units also can avail its advantages. the principle machinery used inside the
manufacturing of technical textiles is concern to a five% tariff listing. the subsequent
technical fabric merchandise are covered under the focus Product Scheme. below this
theme, exports of these items are eligible for responsibility credit certificates same to
2% of the freight on board (FOB) fee of the exports.
•Thegovt.. of Asian country has carried out many export promoting measures like
recognition market subject matter, attention Product topic and market coupled
recognition Product subject for growing proportion of India’s fabric exports.
•Below the Market Access Initiative (MAI) Scheme, money help is provided for export
promotion activities on focus countries and focus product countries.
•Below the Market Development Assistance (MDA) theme, financial assistance is
provided for a variety of export promotion activities enforced by Textiles Export
Promotion Councils.
5
•The govt. has additionally projected to extend 24/7 customs clearance facility at 13
Airports and fourteen ocean ports leading to faster clearance principal and export
cargo.
•To capitalise on the benefits of geotechnical textiles, the Ministry of Textiles has
approved a 'Scheme for promoting usage of geotechnical textiles in North East
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Region (NER).' The scheme has been approved with a budget of Rs 427 large integer
(US$ 64.1 million) for five years beginning in 2014-15.
•A Memorandum of expertise (MoU) turned into signed between an Asian u .s .and
Kyrgyzstan to bolster bilateral cooperation in three regions: textiles and clothing, silk
and sericulture, and style.
REASONS TO INVEST IN INDIA
Asia has the world's second-largest manufacturing capacity.
•The Indian textile industry accounts for approximately 1 / 4 of the world's spindle
capability and 8% of global rotor capability.
•Asian countries have the great loom functionality (which include hand looms),
accounting for sixty three percent of the worldwide marketplace.
•Asian us accounts for about Bastille Day of the world's textile fibre and yarn production,
and is that the largest manufacturer of jute and the second largest producer of silk and
cotton.
•A strong production base of a huge variety of fibers/yarns starting from natural fibres
which includes cotton/jute, silk, and wool to synthetic/man-made fibres along with
polyester, viscose, nylon, and acrylic.
•Accelerated union retail penetration, beneficial demographics, and growing earnings
degrees will drive textile demand.
•Asian international locations have a comparative benefit over principal fabric producers
in terms of labour pressure and production fees.
•luxuriant staple and rising export demand to boost fibre manufacturing opulent
consolation of uncooked materials along with cotton, wool, silk, and jute
CONCLUSION
Textile plays a significant role within the Indian economy. The “Make in India”
conception will therefore be boosted through a fashion and textiles institute by
encouraging a lot of of analysis and Development in the field of development of
innovative textile fibers. At the initial stages, there is Memorandum of Understanding with
major fiber and cloth makers of Asian country with a fashion and textiles institute to assist
within the organic process stages. The intellect and data can emanate from the style and
textiles institute and therefore the infrastructure needed for trials and testing are going to
be provided by the industries. Development is worked out in conjunction with an
economically viable way to conduct such analysis. for the reason that Asian us of a offers
100 percentage foreign Direct investment (FDI) in single whole retail and fifty one percent
in multi whole retail, the style and industry is consequently a potential area at some point
of which investments are anticipated.
6
This permits foreign brands to enter Asian country by either a venture or having a contract
with a domestic brand or company.
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શાર��રક િશક્ષણ અને સામાન્ય િશક્ષણ
ડૉ. યોગેશ�ુમાર એલ. ચૌધર�
સરકાર� િવ�ાન કોલેજ વાંકલ
તા-માંગરોળ �જ-�ુરત
શાર��રક િશક્ષણ એ શાળા અભ્યાસ�ુ ં એક અિવભા�ય �ગ છે . શાળાના સમયપત્રકમાં િનદ� શ
કરવા માટ�, દ� ખાવ કરવા માટ� ક� િવદ્યાથ�ઓને પ્ર� ૃત રાખવા માટ� જ આ કાયર્ક્રમ નથી, પરં � ુ તે
સામાન્ય િશક્ષણ�ુ ં અિનવાયર્ �ગ છે . રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણનીિત 1986 માં દશાર્ વ્�ુ ં છે ક� બાળક એ
િશક્ષણ�ુ ં ક�ન્દ્ર�બ��ુ છે . તેમાં વ્ય�ક્ત માટ�નો આદર િન�હત છે . બાળકની વ્ય�ક્ત તર�ક�ની � ૃ�દ્ધ
અને િવકાસ િશક્ષણ સાથે સંબિં ધત છે . અધ્યેતા ક�ન્દ્રી િશક્ષણ અ�ભગમમાં બાળક તરફના
આદરનો સ્વીકાર કરાયો છે , તેમજ તેમાં ફળદાયી પદ્ધિત ઉપર વ�ુ ભાર � ૂકવામાં આવ્યો છે .
સાચા અથર્માં આપણે િશક્ષકોએ શાર��રક િશક્ષણ દ્વારા બાળક�ુ ં સ્વમાન, મહત્વ, � ૂલ્ય અને
િનષ્ઠા�ું રક્ષણ કરવા�ુ ં છે .
શાર��રક િશક્ષણ�ુ ં પાયા�ુ ં ધ્યેય િવદ્યાથ�નો સવા� ગી િવકાસ કરવા�ુ ં છે . સવા�ગી િવકાસમાં
િવદ્યાથ�ના શાર��રક, માનિસક, સાંવે�ગક અને સામા�જક િવકાસનો સમાવેશ થાય છે . બાળકના
આ સવા� ગી િવકાસ માટ� િશક્ષણની પ્ર�ક્રયામાં શાર��રક િશક્ષણને અગત્ય�ુ ં સ્થાન આપવામાં
આવ્�ુ છે . શાળા કક્ષાએ િવદ્યાથ�માં સામા�જકતાનો તથા સ�નાત્મક શ�ક્તનો િવકાસ થાય,તે
બી�ને ઉપયોગી થવાની � ૃિ� ધરાવે, તેનામાં ને� ૃત્વ શ�કત ખીલે, સમાજ સેવા �વા ઉ�મ
અને ઉમદા �ુણો આત્મસાત કર� તે માટ� શાર��રક િશક્ષણ ચાવી�પ � ૂિમકા ભજવે છે . શાર��રક
િશક્ષણ દ્વારા િવદ્યાથ�ઓમાં પયાર્વરણની �� ૃિત , શાર��રક માનિસક તત્પરતા, �તર� ૂઝ,
િશસ્ત, સહકાર, આદર, સહા�ુ� ૂિત, અન્યપ્રત્યેપ્રેમ, ઉદારતા, સારા માનવીય સંબધ
ં ો, સદ્ચા�રત્રય
�વા �ુણોનો િવકાસ થાય છે . ભારત લોકશાહ� રાષ્ટ્ર છે . લોકશાહ�ને મજ� ૂત બનાવવામાં
શાર��રક િશક્ષણ અગત્યની � ૂિમકા ભજવે છે . આપણા રાષ્ટ્ર�ય િવકાસમાં શાર��રક િશક્ષણ�ુ ં
અગત્ય�ુ ં પ્રદાન છે .
શાર��રક િશક્ષણનો અથર્:
સામાન્ય સમજણ એવી છે ક� ‘શાર��રક િશક્ષણ’ એટલે શર�રના �ગોના િવકાસ માટ�� ુ ં િશક્ષણ
આવી સમજણથી શાર��રક શબ્દ શર�ર સાથે સંકળાયેલ છે . તેથી તે ઘણી વખત �ુદાં �ુદાં
શાર��રક લક્ષણો �વાં ક� શાર��રક શ�ક્ત, શાર��રક િવકાસ, શાર��રક શૌયર્, શાર��રક સ્વાસ્થ્ય,
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શાર��રક દ� ખાવ વગેર� દશાર્વવા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આથી આજ લક્ષણોને
શાર��રક િશક્ષણ માનવામાં આવે છે . પણ તે યોગ્ય નથી. શાર��રક િશક્ષણ બે શબ્દોનો બનેલો
છે . ‘શર�ર’ અને ‘િશક્ષણ’. તેનો અથર્ માત્ર શર�ર�ુ ં િશક્ષણ એવો નથી. શાર��રકની સાથે િશક્ષણ
શબ્દ પ્રયો�યો છે . આથી તેનો અથર્ � ૂબજ િવશાળ થઈ �ય છે .શાર��રક િશક્ષણની પ્ર�ક્રયા
શાર��રક ગત્યાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા યોજવામાં આવે છે . શાર��રક િશક્ષણમાં ગત્યાત્મક �ક્રયાઓનો
સાધન તર�ક� ઉપયોગ કર� િવદ્યાથ�ઓનો સવા� ગી િવકાસ કરવામાં આવે છે .
અનેક િશક્ષણશા�ીઓ એ શાર��રક િશક્ષણની વ્યાખ્યા દ્વારા શાર��રક િશક્ષણની સંકલ્પના સ્પષ્ટ
કરવા પ્રયત્ન કય� છે તે આપણે જોઇએ.
શાર��રક િશક્ષણ એ િશક્ષણ છે ; પરં � ુ શાર��રક િશક્ષણમાં િશક્ષણ�ુ ં માધ્યમ શાર��ર કગત્યાત્મક
પ્ર� ૃિ�ઓ છે .
A National plan for Physical Education and Recreation માં જણાવ્�ુ છે ક�“શાર��રક િશક્ષણ એ
િશક્ષણ છે �માં શાર��રક પ્ર� ૃિ� ઓ દ્વારા શર�ર, મન અને આત્મામાં � ૂણર્તાને સચોટ લાવી
બાળકના સં� ૂણર્ વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ સાધવાનો છે . “Physical Education is education through
physical activities for development of the total personality of the child to its fullness and
perfection in body, mind and spirit”.
D. oberteufer
ડ�. ઓવરટ� ૂફર, “વ્ય�ક્તના અ�ુભવવાની સરવાળો તેની શાર��રક ગત્યાત્મક �ક્રયાઓની પ્રાત
થાય છે તેને શાર��રક િશક્ષણ કહ� છે .
“Physical Education is the sum of those experiences which come to the individual through
movement”
અમે�રકન એસોિસયેશન ઑફ હ�લ્થ, �ફ�ઝકલ એજ�ુક�શન એન્ડ ર�ક્ર�એશન (AAHPER),,
“શાર��રક િશક્ષણ એ માનવીની � ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને વતર્નમાં � ૂલ્યોને અ�ુલક્ષીને પસંદ કરાયેલી
તથા સંચા�લત થયેલી પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા િશક્ષણ આપવાની ર�ત છે .”
“Physical Education is the sum of the changes in the individual caused by experiences
centering in motor activity”.
�. એફ. િવ�લયમ્સ, “ શાર��રક િશક્ષણ એવી શાર��રક �ક્રયાકલાપને કહ�વામાં આવે છે ક� �ની
પસંદગી અને સંચાલન તેના પ્રભાવની દ્ર�ષ્ટથી કરવામાં આવે છે .”

DECEMBER-2021

87

VOLUME-10, ISSUE-40

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

“Physical Education is the sum of the man’s physical activities selected as to kind and
conducted as to out come".
એ.આર.વેમેન

“શાર��રક િશક્ષણ િશક્ષણની એવી અવસ્થા છે ક� �માં શાર��રક પ્ર� ૃિ�ઓ,

કાયર્ક્રમો દ્વારા વ્ય�ક્તને � ૂણર્ િવકિસત તેમજ પ્રિશ�ક્ષત કરવામાં આવે છે .”
“Physical Education is that part of education, which has to do with the development and
training of the whole individual through physical activities.”
ચાલ્સર્એ. બ�ુચર, “શાર��રક િશક્ષણ એ સં� ૂણર્ િશક્ષણનો એક �તગર્ત ભાગ છે અને તે� ુ ં ધ્યેય,
શાર��રક િશક્ષણની પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા શાર��રક, માનિસક, સાંવ�ે ગક અને સામા�જક ર�તે સ્વસ્થ
નાગ�રકનો િવકાસ કરવા�ુ ં છે . આ ઉદ્દે શ્યને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય પ્ર� ૃિ�ઓની પસંદગી
કરવામાં આવે છે ”.
“ Physical education, an integral part of the total education process , is a field of endeavour
which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit
citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to
realizing these out comes".
હ�ર�ક્રો. બક, “શાર��રક િશક્ષણ, િશક્ષણના કાયર્ક્રમનો ભાગ છે ક� �મા શાર��રક કાયર્ક્રમો દ્વારા
બાળકને િવકિસત અને �ુિશ�ક્ષત કરવામાં આવે છે .શાર��રક કાયર્ક્રમો દ્વારા બાળકનો સં� ૂણર્
િવકાસ કરવાનો છે . શાર��રક કાયર્ક્રમો સાધનો છે , તેનો એવી ર�તે પસંદગી કર�ને ઉપયોગ
કરવામાં આવે છે ક� �નો પ્રભાવ બાળકના સમગ્ર �વન પર પડ�,તેમાં શાર��રક, માનિસક,
સંવેગાત્મક તથા નૈિતક એમ બધાં �ગોનો સમાવેશ થાય છે "
“Physical Education is that part of the general education programme which is concerned
with the growth, development and education of children through the medium of big
muscles activities. It is education of the whole child by means of physical activities. Physical
activities are the tools. They are so selected and conducted as to influence every aspect of
child’s life, physically, mentally, emotionally, morally.”
ં સ્ના�ુઓ તથા
�.બી.નેશ , “શાર��રક િશક્ષણ િશક્ષણની સં� ૂણર્ ક્ષેત્રનો એકભાગ છે . �નો સંબધ
તેન ે સંબિં ધત પ્રિત�ક્રયાઓ સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે .”
“ Physical Education is that phase of education that deals with big muscles activities and
their related responses.”
આ પ્રમાણે અનેક ક� ળવણીકારો એ �ુ દાં�ુદાં પ્રકારની વ્યાખ્યાઓ આપી છે . ઉપરની વ્યાખ્યાઓ
ઉપરથી આપણને એ હક�કત સ્પષ્ટ થાય છે ક� શાર��રક િશક્ષણ એ સમગ્ર િશક્ષણ�ુ ં અ�ભ� �ગ
છે . � લોકો શાર��રક િશક્ષણ અને સામાન્ય િશક્ષણમાં તફાવત �તર દશાર્ વે છે તે લોકો પાસે
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આ િવષયની સ્પષ્ટ સંકલ્પનાનો અભાવ છે . શાર��રક િશક્ષણમાં શાર��રક ગત્યાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓ
દ્વારા બાળકનો સવા� ગી િવકાસ કરવાનો છે . આમ બંને િશક્ષણના હ�� ુઓ એક જ છે . બંનેમાં ફક્ત
‘માધ્યમ' નો તફાવત છે .
ં ર બનાવવા�ુ ં નથી પરં � ુ બાળકને સારા
શાર��રક િશક્ષણ�ુ ં ધ્યેય ફક્ત શર�રને સ્વસ્થ તથા �ુદ
નાગ�રક બનાવી તેનો સવા� ગી િવકાસ કરવાનો છે . આ માટ� તેનો શાર��રક, માનિસક, સાંવે�ગક,
સામા�જક, નૈિતક િવકાસ કરવાનો છે . �ુમળા છોડને વાળવા હોય તે ર�તે વાળ� શકાય છે .
િવદ્યાથ�ઓમાં પણ નાનપણથી જ સારા નાગ�રકોના �ુણો�ુ ં િસ�ચન કરવા શાર��રક િશક્ષણની
યોગ્ય પ્ર� ૃિ�ઓ કરવી જ�ર� છે .
શાર��રક િશક્ષણ િવદ્યાથ�ના શર�રના અવયવોને ગિતશીલ બનાવે છે તેની અસર �ાનતં� ુઓ
તથા માંસપેશીઓ ઉપર થતાં િવદ્યાથ�ની માનિસક અને શાર��રક સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહ� છે . આમ
શાર��રક િશક્ષણ બાળકનો સવા� ગી િવકાસ કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે . િવદ્યાથ�ના
સવા� ગી િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં શાર��રક િશક્ષણને અગત્ય�ુ ં સ્થાન આપવામાં આવ્�ુ ં છે , તે
િશક્ષણની પ્ર�ક્રયામાં એક અિવભા�ય �ગ છે .
શાર��રક િશક્ષણ અને સામાન્ય િશક્ષણ
સામાન્ય સમજણ એવી છે ક� િશક્ષણ એટલે બૌ�દ્ધક િવકાસ, આ સમજણમાં વ્ય�ક્તના સવા�ગી
િવકાસની સંકલ્પના સ્પષ્ટ થતી નથી. િશક્ષણનો તે �ુખ્ય હ�� ુ છે . િશક્ષણ એટલે માનિસક િવકાસ
અને �ાન ઉપા�ન માટ� િશક્ષણ-એવી ��ઢવાદ�ઓની માન્યતા છે .
શાર��રક િશક્ષણ અને સામાન્ય િશક્ષણના સંબધ
ં િવશેની �ણકાર� મેળવવી આવશ્યક છે .
પ્રાચીન સમયમાં ‘सा�वद्याया�वमुक्तये’ દ્વારા િશક્ષણની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરવામાં આવેલ છે .
�ાન મ�ુષ્ય�ુ ં ત્રી�ુ ં નેત્ર કહ�વાય છે .ફ્ર�ડ સન જણાવે છે ક�, “આ�ુિનક િશક્ષણનો સંબધ
ં વ્ય�ક્ત
અને સમાજ બંનેના કલ્યાણ માટ� છે .”રોબટર્ �ુિનચ જણાવે છે ક�, “િશક્ષણ વ્ય�ક્તઓની,
વ્ય�ક્તઓ દ્વારા અને વ્ય�ક્તઓ માટ� કરવામાં આવતી પ્ર�ક્રયા છે . આસામા�જક પ્ર�ક્રયા છે , તેને
સમાજના સં� ૂણર્ સ્વ�પ અને કાય�થી અલગ કર� શકાય ન�હ.”સરપસીન તેના શબ્દોમાં, “િશક્ષણ
એ મ�ુષ્યની �દર રહ�લી શ�ક્તઓને બહાર ખ�ચી લાવે છે .”
પાઠક અને ત્યાગીના શબ્દોમાં, “બાળકની જન્મ�ત શ�ક્તઓ અથવા �ુણોને િવકિસત કર�ને
એનો સવા�ગી િવકાસ કરવો તે� ુ ં નામ િશક્ષણ; ન�હ ક� બાળકના મગજમાં �ાન ને ઠાંસ�ુ.”ં
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ગાંધી� ના શબ્દોમાં , “બાળક અને મ�ુષ્યના શર�ર, મન, અને આત્મામાં શ્રેષ્ઠ � કાંઈ છે તે
બ�ું બહાર આણ�ુ ં એને �ું િશક્ષણ ક�ુ ં �ં"
શર�ર અને મન બંને અ�ભ� છે . િશક્ષણનો હ�� ુ ‘બાળકનો સવા� ગી િવકાસ‘ એ બાબત સ્વીકાર�એ
તો ફક્ત બૌ�દ્ધક િવકાસ જ ન�હ , બૌ�દ્ધક િવકાસની સાથે શાર��રક િવકાસ,

સાંવે�ગક િવકાસ,

સામા�જક િવકાસ, નૈિતક િવકાસની સંકલ્પના છે . માયકાંગલા શર�રમાં તં�ુરસ્ત મનની અપેક્ષા
રાખી શકાય ન�હ. મન શર�રની �ત�રક �સ્થિત છે . શર�ર મન�ુ ં સ્� ૂળ �પ છે . તં�ુરસ્ત શર�ર
સ્વસ્થ મન તથા બૌ�દ્ધક િવકાસ�ુ ં કારણ છે . ��ુ ં તન મંદ, તે� ુ ં મન મંદ. માનિસક સંઘષર્ના
આ �ુગમાં શર�ર �ુદ્રઢ, �ુડોળ,અને સ્વસ્થ ન હોય તો તે અ�ભશાપ છે . આથી શર�ર બાબતમાં
સ�ગતા સેવી, શાર��રક પ્ર�ક્રયાના માધ્યમ દ્વારા િશક્ષણ પ્રાપ્ત કર�ું તે અત્યંત આવશ્યક છે .
શાર��રક િશક્ષણ એ સામાન્ય િશક્ષણ�ુ ં અ�ભ� �ગ છે . શાર��રક શર�ર પ્ર� ૃિ�ઓ નૈસ�ગ�ક
પ્ર� ૃિ�ઓ છે . િશક્ષણની � પ્રણાલી વ્ય�ક્તના નૈસ�ગ�ક િવકાસને અ�ુ�પ ન હોય તે વ્ય�ક્તના
સવા� ગી િવકાસ�ુ ં માધ્યમ હોઈ શક� ન�હ. પ્ર�ક્રયા �વન�ુ ં લ�ય જ ન�હ, માધ્યમ પણ છે . તે
� ૃ�દ્ધ િવકાસ�ુ ં સાધન જ ન�હ, સામા�જકરણ�ુ ં કારણ પણ છે . ઓજસ્વી શાર��રક પ્ર�ક્રયા િવના
બળ અને �ુ�દ્ધનો િવકાસ થઈ શકતો નથી. વ્ય�ક્તગત અ�ુભવો િશક્ષણની આધાર િશલા છે .
અ�ુભવના ભાથામાંથી વ્ય�ક્ત ગમે તેવી પ�ર�સ્થિતમાંથી માગર્ મોકળો કર� શકાશે, સામનો કર�
શક� છે . સામાન્ય િશક્ષણ અને સામાન્ય િશક્ષણ�ુ ં લ�ય એક છે , બાળકોનો સવા�ગી િવકાસ.
સામાન્ય િશક્ષણ બૌ�દ્ધક �ાનોપા�ન પર ભાર � ૂક� છે . �યાર� શાર��રક િશક્ષણ ઓજસ્વી
પ્ર�ક્રયાઓ દ્વારા શર�ર-મનને સબળ બનાવે છે . બંને એકબી�ની � ૂરક બાબત છે , �ભ�નથી.
વ્ય�ક્ત ફક્ત �વન સંઘષર્ માટ� સજ્જ બને છે . તેટ�ું જ ન�હ, પંર� ુ પોતાની ઉપલ�બ્ધ આનંદ
પણ માણી શક� છે . િશક્ષણ િવદ્યાથ�માં �ું પ�રવતર્ન લાવવા છે તેનો િવચાર કર� છે . શાર��રક
િશક્ષણ આ પ�રવતર્ન-શાર��રક ગત્યાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા કઈર�તે મેળવી શકાય તેનો િવચાર
કર� છે . િશક્ષણનો હ�� ુ બાળકોમાં રહ�લી િવ�ભ� ક્ષમતાઓ િવકસાવવાની છે , તો શાર��રક
િશક્ષણ આ ક્ષમતાઓ િવ�ભ� શાર��રક િશક્ષણની પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા િવકસાવે છે . આમ બંને િશક્ષણ
એકબી�ના � ૂરક છે . શાર��રક િશક્ષણ સમગ્ર િશક્ષણ�ુ ં અ�ભ� �ગ છે .
ક� ટલાક િશક્ષણશા�ીઓ એ સામાન્ય િશક્ષણ અને શાર��રક િશક્ષણ �ગે નીચે પ્રમાણે જણાવેલ
છે :
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�.બી. નેશ જણાવે છે ક�, “આપણે િશક્ષણને �ુકડામાં ખં�ડત કર� શક�એ ન�હ, એ વાતની પણ
આશા આપણે રાખી શક�એ ન�હ ક� દર� ક ખંડના �ુ દાં�ુદાં પ�રણામ પ્રાપ્ત થાય છે .
અત્યાર� િશક્ષણશા�ીઓ માનવ�વનને અખંડ �વા ઈચ્છે છે .
�. આર. શમર્ન જણાવે છે ક�, “શાર��રક િશક્ષણ,

િશક્ષણનો એ ભાગ છે �મા નવ શર�રની

હરકતો દ્વારા સંચા�લત કરવામાં આવે છે અને તેના ફળસ્વ�પે વ્ય�ક્તના વ્યવહાર ઢાંચામાં
પ�રવતર્ન થ� ું રહ� છે .”
લે.મૈસ્ટ્ર� જણાવે છે ક� , “શાર��રક િશક્ષણ િશક્ષણ�ુ ં એ સ્વ�પ છે � શાર��રક �ક્રયાઓના
માધ્યમથી મ�ુષ્યના � ૂણર્ િવકાસ તથા પ્રિશક્ષણમાં યોગદાન આપે છે .”
ઉકત કથન થી એ િવગતો સ્પષ્ટ થાય છે ક� શાર��રક િશક્ષણમાં પસંદ કર� લી પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા
િવદ્યાથ�નો સવા� ગી િવકાસ શ� બને છે . શાર��રક િશક્ષણ શૈક્ષ�ણક પ્ર�ક્રયા�ુ ં અ�ભ� �ગ છે .
સારાંશ:
શાર��રક િશક્ષણ એ િશક્ષણ છે . �માં શાર��રક પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા િવદ્યાથ�નો સવા� ગી િવકાસ,
શાર��રક,માનિસક, સાંવે�ગક, સામા�જક, નૈિતક િવકાસ સાધવાનો છે . શાર��રક િશક્ષણ શાળાના
બધાંજ િવદ્યાથ�ઓ માટ� છે અને તેનો હ�� ુ બાળકોનો સવા�ગી િવકાસ કરવાનો છે .
સામાન્ય િશક્ષણના ધ્યેય અને હ�� ુઓ એ શાર��રક િશક્ષણના પણ છે , કારણક� શાર��રક િશક્ષણ
એ િશક્ષણ છે . શાર��રક િશક્ષણ અને સામાન્ય િશક્ષણ એકબી�ના � ૂરક છે .
સંદભર્ગ્રથ
ં :શાર��રક િશક્ષણ અને રમતગમતના અદ્યતન પ્રવાહો
ડૉ.રમેશભાઈપટ�લ
ડૉ.પી.ડ�.શમાર્
શ્રીએ.ક� .પટ� લ
ડૉ.�.ટ�.સરવૈયા
શ્રીઆત્મારામ�.પટ� લ
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संस्कृ तव्याकरणस्य भारतीयभाषासु सम्�भाव:
लोके शकु मार:
शोधच्छा�:, व्याकरणिवभाग:
�ीसोमनाथसंस्कृ तिवश्विव�ालय:

यथािवषयिमहादौ
तावच्छब्दशास्�मुद्धृत्य
पदाथर्जातस्य

िवचायर्मत
े ��त्क

नाम

शब्दसाधुत्वासाधुत्विववेचनमेव

सू�माितसू�मदृशा

यि�वेचनं

िवश्लेषणं

व्याकरणिमित।
एिषतव्यम्,

�क�

यथािव�ुित

व्याकरणपदेन

संसृतािवह

परीक्षणं च सम्बोभवीित,

यस्य

न

कस्यचनािप

तत्समस्तमिप

�करणं

व्याकरणपदवाच्यं भवतीित। यथा िह याजुषीयमृक् तदिभव्यनि� तावत् दृष्ट्वा �पे व्याकरोत् सत्यानृते �जापित:।
अ��ामनृते दधाच्��ां सत्ये �जापित:॥i
�जापितरसौ पदाथर्जातािन �पािण दृष्ट्वा सत्यस्य चानृतस्य च व्याकरणमकरोत्। व्याकरणिमह िवश्लेषणं
िवभाजनिमित यावत्। स चानृते अ��ां सत्ये च ��ां �ितष्ठापयामास। इहास्यामृिच सत्यपदेन अनृतपदेन चा�
व्याकरणदशर्न�िस�ं स्फोटं ध्व�न च यथा�ममभ्यूिहतुं शक्यते। यथा च िनत्ये स्फोटे समादर: शािब्दकानाम्, न तथा
काय� ध्वनौ। इममेवािभ�ायं शब्द��िवद् ह�ररिप व्यानग् यथायथं नैजे वाक्यपदीये उपाया: िशक्षमाणानां बालानामुपलालना:।
असत्ये वत्मर्िन िस्थत्वा तत: सत्यं समीहते॥ii
अतो

वैयाकरणानां

यथामित

व्याकरणिमित

पदजातं

पदाथर्जातस्य

कस्यिचदिप

सत्यासत्यिववेचनिमत्यास्ताम्। नाम�पात्मके जगत्यिस्मन् नाम्नां �पाणां च, �व्यस्य आकृ तेश्च, जातेव्यर्क्तेश्च,
सतोऽसत�, भावस्याभावस्य च, �कृ ते: �त्ययस्य च, उत्सगर्स्यापवादस्य च, सामान्यस्य िवशेषस्य च, स्फोटस्य
ध्वनेश्च, सन्धे�व�हस्य च, समासस्य व्यासस्य च, पदाथर्स्य वाक्याथर्स्य चेत्येवमादीनां समेषां सत्यासत्यतया
िवश्लेषणं िववेचनं परीक्षणं चैव व्याकरणिमित व्यपदेशं भजत इित �दक् ।
इह ताव�थािवषयं भाषािभव्यार्करणस्य सम्बन्धसरण्या �क�न िविचन्त्यिमित िधया भाषाया माहात्म्यं त�
च व्याकरणस्योपादेियत्विमित पक्षो िवचायर्ते। का नाम भाषा इित समु�ृिम्भतपृच्छायां ''आत्मगतभावा व्यक्तवाचं
�प� भाष्यन्ते अिभव्यज्यन्ते वानया'' इित व्युत्पि�मुपलभ्य 'भाष व्य�ायां वािच'iii इित धातो: करणे 'गुरोहश्च
हल:'iv इित सू�ण
े कृ ते अकार�त्यये ि�यां भाषापदं व्याकृ तं भवित लोके । भाषयैव तावल्लोकव्यवहारा: सरलसरण्या
�ितपादियतुं शक्या लोकै �रित सम्मतं समेषाम्। यथाभ्यधािय काव्यादशर्कृता दिण्डना –
इह िशष्टानुिशष्टानां िशष्टानामिप सवर्था।
वाचामेव �सादेन लोकया�ा �वतर्त॥
े v इित
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भतृर्ह�रश्च सकललोकव्यवहारहेतुभूतां व्यक्तशब्दिनष्ठां भाषामेव ब�धा मन्वानस्त� व्याकरणस्योपादेियतां
सुतरां व्याजहार –
इितकतर्व्यता लोके सवार् शब्दव्याप�या। यां पूवार्िहतसंस्कारो बालोऽिप �ितप�ते॥vi
शब्देष्वेवाि�ता शि��वश्वस्यास्य िनबन्धनी। यन्ने�: �ितभात्मायं भेद�प: �तीयते॥vii
न सोऽिस्त �त्ययो लोके य: शब्दानुगमादृत।े अनुिव�िमव �ानं सव� शब्देन भासते॥viii
े ix इित
अथर्�वृि�त�वानां शब्दा एव िनबन्धनम्। त�वावबोध: शब्दानां नािस्त व्याकरणादृत॥
अथ वेदशास्�ाणामिप यथायथमवबोधाय तेषां षट्स्वङ्गेषु �ाधान्यं व्याकरणस्यैव �ितपादयामास भगवान्
भाष्यकार:।x
इह तावदुपस्थाप्यमानैस्त�च्छास्�ेषु िनब�ै: िशष्ट�माणैभार्षासु सवार्�दमतया िव�ुत ाया: संस्कृ तभाषाया
एव

व्याकरणस्य

संस्कृ तभाषायास्तु

�ितपादनं
सवार्स्विप

साधुत्वसाधुत्विववेचनगतोपादेियतामु��श्य
भाषासु

�ाथम्यिमह

नाशङ्क्यम्।

कु त

िवधीयमानिमित
इित

�ितप��म्।

चेत्पुरातनभारतीयशास्�ाणां

वेदोपिनषदारण्यक�ा�णादीनां संस्कृ तवाच्येव िनब�त्वा�दित। पुरा चेयं नूनमेव दैनिन्दनलोकव्यवहारे ष्विप लोकै :
�ायुज्यतेित पािणनीयशब्दानुशासनं भाष्यपथमानयतो भगवतो भाष्यकारस्य महाभाष्यगतशब्दाथर्सम्बन्धस्य
िनत्यताया िववेचन�सङ्गे लोकव्यवहारमेव �माणभूतमुपस्थापि�वर्चोिभरे िभ: सुतरां िव�ायते –
''िस�: शब्दाथर्सम्बन्ध इित लोकतो िव�ायते। यल्लोके ऽथर्मथर्मप
ु ादाय शब्दान्�यु�ते, नैषां िनवृ�ौ यत्नं
कु वर्िन्त''xi इित।
त�ैव च लोकव्यवहारं तथा व्या�त्य लोकव्यवहारे षु शब्दशास्�स्यािप मिहमानं िवगणयामास भाष्यकार:।
तथा िह ''य�द लोक एषु �माणं �क शास्�ेण ��यते? लोकतोऽथर्�युक्ते शब्द�योगे शास्�ेण धमर्िनयम:''xii इित।
इत्थमेव भाष्ये ब�� लोकव्यवहारमेवामुना �माणीकु वर्तानेके िस�ान्ता: �त्यपा�न्त शब्दशास्�गता:।
भगवान् पािणिनरिप 'तदिशष्यं सं�ा�माणत्वात्'xiii, '�धान�त्ययाथर्वचनमथर्स्यान्य�माणत्वात्'xiv, इित
��ुवाणस्तत्कािलक� संस्कृ तभाषाया लोकव्यवहा�रतां भृशमिभव्यान�।
ततश्च �ितक्षणं प�रवत्यर्माने जगत्यिस्मन् कालान्तरेण आभ्यन्तरै बार्�ैश्च ब�िवध�भावै: संस्कृ तेतरा:
�ाकृ तादयोऽिप

भाषा:

�ादुरभूवन्

भारतीयभुिव।

याश्च

संस्कृ तस्यैवाप�ंशतया

ब�धा

िवगण्यन्ते

भाषािव�ानिवि��वबुध:ै ।xv यथा िह िनजगाद भतृर्ह�रराचायर्: पारम्पयार्दप�ंशा िनगुण
र् ेष्विभधातृष।ु
�िसि�मागता ये तु तेषां साधुरवाचक:॥xvi इित
साम्�तं �देशब�लेऽिस्मन् भारतेदश
े े �ित�देशं �ायेण �ादेिशकानामेव तेषां स्वीया मातृभाषा िवलसिन्त
व्यवि�यमाणा:। एतास्विप �ादेिशकभाषासु �युक्तशब्दानां परम्परया �ाप्तसंस्कृ तभाषाया: �भावात् न्यूनािधकतया
साम्यं ब�धा ल�यत एव तावत्। अ�ािप िविभन्नेषु �देशेषु व्यवि�यमाणेषु शब्देषु संस्कृ तशब्दानां �भावो भू�र
कणर्गोचरतां

यात्येविे त
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संस्कृ तव्याकरणस्योपादेियत्वं सुतराममभ्युपप�ुं शक्नुमो वयम्।

संस्कारहीनै�च्चारणा�दष्वशक्तैश्चािभधायकै :

�युज्यमानाष्वप�ष्टभाषासु च संस्कृ तभाषाया: �भावो वाक्यपदीयकारेण स्फु टं �त्यपा�त यथा दैवी वाग् व्यवक�ण�यमशक्तैरिभधातृिभ:।
अिनत्यद�शनां त्विस्मन् वादे बुि �िवपयर्य:॥xvii इित
अत:

संस्कृ तभाषाया:

पदेषु

वा

वाक्येषु

वा

पदसंस्कारिधया

वा

वाक्यसंस्कारिधया

वा

साधुत्विस�ान्तमुप स्थापयतो संस्कृ तव्याकरणस्य िवचारणा�सङ्ग इव दैव्या वाच: परतो जायमानािस्वतरास्विप
भाषासु भाषािनयमनप�तौ व्याकरणिवचार�सङ्गस्य ब�धा साम्यं स्यादेवेित िसद्ध्यित।
यथा� भारतस्य राजभाषात्वेन �िस�� गताया िहन्दीभाषाया: संस्कृ तो�वशब्देषु पदाथर्िवचारगतायां
शब्दव्युत्पादनवेलायां िपयक्कड़, झगड़ालु, पढाइर् , िलखाई, �दखाऊ, चलाऊ, लुटेरा, दुबला, िनकम्मा, पनचक्क�,
रसोईघर, मनमौजी इत्येवमादीनां शब्दानां �कृ ित�त्ययोपसगर्समासादीनां च ���याणां व्यवस्थापनिधया
संस्कृ तव्याकरणस्यैव प�ित�रह समाि�ता प�रदृश्यते। आ�न्त्यमध्यलोपा�दव्यवस्थािप संस्कृ तव्याकरसदृश्येव तावत्।
त�था :• 'कन्धा' (स्कन्ध), 'थाली' (स्थाली) इत्या�दषु आ�क्षरस्य सकारस्य लोप:।
• 'कई' (कित), 'सब' (सवर्) 'राि�' (रात) इत्या�दषु मध्याक्षरस्य लोप:।
• 'मां' (माता), 'नीम' (िनम्ब), 'व्यंग' (व्यङ्ग्य) इत्येवमा�दषु अन्त्याक्षरलोप:।
तथैव धरती, चांद, पानी, खेत इत्येवमादयो िवकारमापन्ना भूयांस: शब्दा: संस्कृ तव्याकरणसरण्या इत्थमेव
िववेचियतुं शक्या:।
वाक्यिवन्यासिधयािप कारक�करणमाि�त्य य�द िविचन्त्यते चेद् िहन्दीभाषाया व्यवहारे वाक्येषु �युक्तानां
शब्दानां यथा�मं संस्कृ तेनानुवादवेलायां नाथ� िविभ�त एवेित �ायेण पश्यामो वयम्।
इत्थमेव ान्यास्विप �ादेिशकभाषासु शक्यिमदं िविचन्तियतुं स्फु टम्। त�ादौ संस्कृ भाषया न्यौन्येन वािधक्येन
वा साम्यं गतेषु शब्देषु संस्कृ तव्याकरणप�त्या अथार्िवभार्व: सुतरां शक्य: �ितपादियतुम।् भाषािवदोऽिप इमान्येव
िनिम�भूतािन त�वािन िविवधानां भाषाणामथार्वगमे संसूचयिन्त तावत्।xviii
यथा च वैयाकरणानां नै�क्तानां च स्फु टोऽयं रा�ान्तो यत्सवार्ण्यिप नामजातािन आख्यातजान्येविे त। तदाह
भाष्यकार: ''नाम च धातुजमाह िन�क्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्''xix इित
व्यवि�यमाणस्य कस्यिचदिप पदस्य मूलतयाथार्िभधायी धातुरेव त� व�रव�त, यश्च वैयाकरणै: पदस्य
�कृ ित�रित व्याि�यते। अनयैव मूल�कृ त्या �त्ययं िविनयोज्य यथायथं शब्द�ितपादनं ��यते शािब्दकै :। तदुक्तम्–
''न के वला �कृ ित: �योक्तव्या, नािप के वल: �त्यय: �यो�व्य:। �कृ ित�त्ययौ सहाथ� �ूत:''xx इित
शािब्दकानािमममिप

िस�ान्तमास्थाय

संस्कृ तेरभाषासु

धातुसाम्यं

िविचन्त्य

व्याकरण�ितपा�दतधात्वथर्िनद�शान् �ितप� त�त्पदपदाथार्वधारणे गितरिततरां शक्या �ितपादियतुिमतीयं सरणी

DECEMBER-2021

94

VOLUME-10, ISSUE-40

http://www.shantiejournal.com/
संस्कृ तेतरभारतीयभाषासु

संस्कृ तव्याकरणस्य

ISSN :2278-4381

प�रिचन्तनं

कृ तका�रत्वमेवास्य

जनयिततरां

भाषावबोधाय

भाषाशास्�मधीयानानां वा संस्कृ तेतरभाषा: �िशिशिक्षषूणां वा।
इत्थमुपसं�त्य इदमेवाख्यातुं शक्यं य�ाषास्वा�दमतया संस्कृ तस्यैव िव�मानत्वादेत�त: कश्चन महान्
�भाव:

परम्परया

तत्पदपदाथर्व्युत्पादना�दषु

भारतीयास्वान्यासु
यथा

भाषासु

संस्कृ तव्याकरणं

व्यापकतया
महदुपका�र

प�रदृश्यते।
ल�यते,

तथा

तस्मात्संस्कृ तभाषायै
संस्कृ तेतरभाषास्विप

त�तपदाथार्�दिविचन्तने तस्य सुतरामुपादेियत्वं न कथि�दव�ातुं वा ितरोधातुं वा शक्यत इित।।
सन्दभार्: i

यजुव�द:, 19.77

ii

वाक्यपदीयम्, 2.238

iii

पािणनीयो धातुपाठ:, भ्वा�दगण:

iv

पािणनीयाष्टाध्यायी, 3.3.103

v

काव्यादशर्:, 1.3

vi

वाक्यपदीयम्, 1.121

vii

त�ैव, 1.118

viii

त�ैव, 1.123

ix

त�ैव, 1.13

x

पात�लमहाभाष्यम्, पस्पशािह्नकम्

xi

त�ैव

xii

त�ैव

xiii

पािणनीयाष्टाध्यायी, 1.2.53

xiv

त�ैव,1.2.56

xv

भाषािव�ान एवं भाषाशास्�, डॉ किपलदेव ि�वेदी

xvi

वाक्यपदीयम्, 1.154

xvii

त�ैव, 1.155

xviii

भाषािव�ान एवं भाषाशास्�, डॉ किपलदेव ि�वेदी

xix

पात�लमहाभाष्यम्, 3.3.1

xx

पात�लमहाभाष्यम्, 1.2.64
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�कराताजुन
र् ीयम् के पद� म� यमक का �योग ।
ि�यंका आर. पटेल
पीएच. डी. शोधछा�ा (संस्कृ त)
गुजरात युिनव�सटी
यमक अलंकार क� प�रभाषा
यमक शब्द का अथर् होता है – दो,जब एक ही शब्द ज्यादा बार �योग हो पर हर बार अथर् अलगअलग आये वहाँ पर यमक अलंकार होता है । अथार्त् िजस �कार अनु�ास अलंकार म� �कसी एक वणर् क�
आवृित होती है उसी �कार यमक अलंकार म� �कसी का� का सौन्दयर् बढाने के िलए एक शब्द क� बार-बार
आवृित होती है । यह अलंकार, Hindi Grammar के Alankar शब्दालंकार के भेद� म� से एक ह� ।
यमक अलंकार का उदाहरण
माला फे रत जग गया, �फर न मन का फे र ।
कर का मनका डा�र दे, मन का मनका फे र ।।
प� म� ‘मनका’ शब्द का दो बार �योग �कया गया है । पहली बार ‘मनका’ का आशय माला के मोती से है
और दूसरी बार ‘मनका’ से आशय है मन क� भावनाओ से ।
िवकचपाटलपुष्पकदम्बकं ह्युप�रसा�रतकटणपािणना ।
मुकुलजालमु�े�य िविचन्वती वरतनू रतनूपुरका बभौ ।।
कं गन को उपर िखसका कर हाथ से, क�ी किलय� के गुच्छ� को छोडकर पूणर्िवकिसत पाटल- पुष्प के समूह
को तोडती �ई, �नझुन िबछु � वाली कोई सुन्दरी �दखाई पडी ।
उपयुर्� उदाहरण म� ‘रतनू’‘रतनू’ म� िव�मान स्वर- ��न संहित पृथक् अथर् वाली है । दोन�
आवृि�य� म� इसक� समान �म से आवृि� �ई है ।
�ोको के पद� म� यमक का �योग
किव भारिव सगर् १५ के कई �ोक� म� यमक का �योग करते है । कभी यमक पाद के आ�द शब्द� म�

होता है तो कभी कभी यमक अलंकार अिन्तम पद� म� भी होता है । कभी एक ही पद के आ�द और अिन्तम
वण� म� यमक होता है तो कभी कभी एक ही �ोक के चार� पाद� म� एक जैसे पद या शब्द पुनराव�तत होते
है िजसे महायमक कहते है । किव यमकयोजना से अपने वाक्य� म� वैिवध्य िस� करते है ।

पादान्ता�दयमक
मा िवहािस� समरं समरन्त�संयतः ।
क्षतं क्षुण्णासुरगणैरगणै�रव �क यशः।।1
1.

�कराताजुर्नीयम् –१५.८

DECEMBER-2021

96

VOLUME-10, ISSUE-40

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

�ोकाथर्ः –
रमण और यु� को समान समझने वाले हे �थमो ! तुम लोग सं�ाम को मत छोडो । दैत्य गण� को
जीतनेवाले तुम लोग गण� से िभ� होकर अपने यश को न� क्य� कर रहे हो ?
यहाँ �थम पद के अन्त म� और ि�तीय पद के आ�द शब्द म� यमक है (समरं ) तथा तृतीय चरण के
अिन्तम शब्द और चतुथर् चरण के आ�द यािन �थम पाद म� ‘गणैः’ शब्द से पादान्ता�दयमक बनता है ।
पादा�दयमक
वनेऽवने वनसदां माग� मागर्मप
ु ेयुषाम् ।
बाणैबार्णःै समास�ं शङ्के ऽशं के न शाम्यित ।।2
�ोकाथर्ः–
वनेचर� के �ारा रक्षक वन मे रास्ते रास्ते म� �ा� होनेवाले तुम लोगो के ध्विनयु� बाण� से सम्ब� दुःख
�कस उपाय से शान्त होगा ? म� ऐसी आशंका कर रहा �ँ ।
यहाँ चार� पाद के आ�द म� वनेऽवने, माग� माग�, बाणैबार्णैः, शङ्के ऽशंकेन-जैसी यमकयोजना है िजससे चार�
वाक्य� म� चमत्कृ ित आती है ।
ि�चतुथय
र् मक
तद्गुणा ददृशुभ�मं िच�संस्था इवाचलाः ।
िवस्मयेन यतोयुर्�ं िच�संस्था इवाचलाः ।।3
�ोकाथर्ः–
िशवजी और अजुन
र् के उस यु� को �मथ लोग िच�कार पवर्त� के समान और आ�यर् से
िच�िलिखत पवर्त� के समान िन�ल होते �ए आ�यर् से देखने लगे ।
यहाँ ि�तीय और चतुथर् चरण म� समान वणर्न्यास होने से ि�चतुथर्यमक बनता है ।
आ�न्तयमक
अव�न्पि�णः शंभोः सायकै रव सायकै ः ।
पाण्डवः प�रच�ाम िशक्षया रणिशक्षया ।।4
�ोकाथर्ः–
अजुर्न ने अन्त करनेवाले बाण� से िशवजी के बाण� को खिण्डत कर �दया, उत्साह से और यु� के अभ्यास से
भी वे घूमने लगे ।
इस �ोक म� ि�तीय चरण के आ�द और अन्त म� तथा चतुथर् चरण म� आ�द और अन्त म� समान वणर् समूह
होने से वाक्यो म� आ�न्तयमक बनता है ।
शृङ्खलायमक

2.

�कराताजुर्नीयम् –१५.१०

3.

�कराताजुर्नीयम् –१५.३५

4.

�कराताजुर्नीयम् –१५.३७
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तेन �ाितिनरे भीमा भीमाजर्नफलाननाः ।
न नानुकम्प्य िविशखाः िशखाधरजवाससः ।।5
�ोकाथर्ः–
िशवजी ने भयंकर भयिनवारण�प �योजन�प अ�भाव (नोक) वाले तथा मयूर के पंख�प िजनके व� थे
ऐसे बाण� को दया से नह� छोडा था यह नही, परं तु दया से छोडा था ।
इस �ोक म� �थम चरण के अन्त म� और ि�तीय चरण के आरम्भ म� ‘भीमाः’ इन दो वण� क� और तृतीय
चरण के अन्त म� िशखा और चतुथर् चरण के आरम्भ म� िशखा इन दो वण� क� आवृि� से शृङ्खला यमक
नामक अलंकार है ।
महायमक
िवकाशमीयुजग
र् तीशमागर्णा िवकाशमीयुजर्गतीशमागर्णाः ।
िवकाशमीयुजग
र् तीशमागर्णा िवकाशमीयुजर्गतीशमागर्णाः ।।6
�ोकाथर्ः–
अजुर्न के बाण चार� ओर फै ल गये, लोक म� िशवजी के बाण िवषम गित को �ा� �ए । अजुन
र् के
बाण खिण्डत �ए । असुर� को मारने वाले �मथगण आ�यर् को �ा� �ए । िशवजी का अन्वेषण करनेवाले
देवता और ऋिषय� के समूह आकाश म� �ा� �ए ।
इस प� म� चार� चरण� क� पदावली समान�प म� रहने से महायमक नामक अलंकार बनता है । भारिव ने
�ोक के चरण म� यमकयोजना करके वाक्यवैिवध्य भी �स्तुत �कया है ।

5.

�कराताजुर्नीयम् –१५.४२

6.

�कराताजुर्नीयम् –१५.५२
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प�ाङ्गेन समिन्वतं हेमशब्दानुशासनम् ||
नाम - सागरः महेशकु मार
अध्यापकः - �ीशङ्कराचायर्सस्ं कृ तमहािव�ालयः, �ारका
गवेषकः – �ीसोमनाथसंस्कृ तिव�िव�ालयः , वेरावलम्

 �स्तावना –
संसारे ऽिस्मन् सव� �ािणनः स्वजीवनयापनाय सांकेितकभाषायाः माध्यमेन भावनया च वतर्नं कु वर्िन्त,
तथैव �ािणषु �े�तमगणना�सङ्गे मानवानां �मः �थमः | समस्त मानवजातीनां जीवनो�ितका�रणी या वतर्ते
सा भाषयािभज्ञायते | यतो िह िविवधदेशेषु लौ�ककमातृभाषा अस्त्येव �कन्तु सवर्भाषामातासदृशी
संस्कृ तभाषाया: गौरवं जगित सुिवख्यातः इित वयं जानीमः | अ� संस्कृ तवाङ्गमये पूवार्चाय�ः
स्विचन्तनमननपुरस्सरं संस्कृ तभाषायाः संव�र्नाथ� संरक्षणाथर्� मह�ोगदानं �द�म् | त� �ादशशताब्�ां
�ाकृ तसंस्कृ तभाषयोः

अनुशासनाथ�

महापु�षाणामनुकरणपूवर्कं

�ीहेमचन्�ाचायार्:

स्वमौिलकदृष्�ा

धरातलेऽिस्मन्

बभूव

शब्दानामनुशासनाथर्म्

|

तैः

पािणन्या�द

अ�ाध्यायसमिन्वतं

“�ीिस�हेमशब्दानुशासनम्” िवरिचतम् | अस्यानुशासनस्य प�ाङ्गािन मह�वपूणार्िन सिन्त, तिस्मन् िवषये
संिक्ष�तया िववेचनम� �स्तूयते मया |
�ीहेमचन्�ः किवकािलदासं
सवर्ज्ञकल्पः किवच�वत� |
योगे च पात�लयोगसू�ं
ज्ञानात् मुनीन्�ोऽप्यधरीचकार ||
‘किलकालसवर्ज्ञः’
�न्थानां

किलकाले

इत्युपािधनालङ्कृ त: सम�वै�दकवाङ्गमय-न्याय-मीमांसा- दशर्निे तहास-पुराणा�द

जैनपरम्परायाः

पोषकः,

िवस्तारकः,

संव�र्कोऽयं

महान्

�काण्डपिण्डतयुगपु�ष�

�ीहेमचन्�ाचायर्: वसुधायामस्यामजायत |
यतो िह हेमचन्�चायार्त् पूव� पािणन्या�द महन्तो वैयाकरणाः बभूवुः | �कन्तु आचाय�ण स्वकु शा�बुध्या
व�र्मानस्थोपलब्धसमस्त�ाकरण�न्थानामवलोकनं कृ त्वा सवार्ङ्गप�रपूण र्ः, सरल-सरस-सारग�भत� �ाकरण�न्थं
रचयामास |
�ातः ! संवण
ृ ु पािणिन�लिपतं कातन्�कन्था वृथा
मा काष�: कटु शाकटायनवचः क्षु�ण
े चान्�ेण �कम् |
�क कण्ठाभरणा�दिभबर्ठरयस्यात्मानमन्यैरिप
�ूयन्ते य�द तावदथर्मधुराः �ीिस�हेमो�यः ||1

1

�बन्धिचन्तामिण: पृ, ६१
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र् णं वेदस्याङ्गिमत्य� च ि�जाः | अवलेपादसूयिन्त कोऽथर्स्तै�न्मनाियतै: ||
पािणनेल क्ष
यशो मम तव ख्याित: पुण्यं च मुिननायकः | िव�लोपोपकाराय कु � �ाकरणं नवम् ||2
िस�राजेन का�रत्वात् िस�म् | हेमचन्�ेण कृ तत्वात् हेमचन्�म् | �न्थेऽिस्मन् संस्कृ त-�ाकृ तअप�ंशशब्दानामनुशासनं

िनिहतमिस्त

प�ाङ्गप�रपूणस
र् मिन्वत�ाकरणे

तेन

�न्थोऽयं

सू�वृ�युदाहरणािन

�ाकरणवाङ्गमये

�ितपा�दतािन

संस्कृ तजगित

सिन्त

|

त�

सु�िस�ः

|

संस्कृ तशब्दानाम्

अनुशासनाथर्मध्यायस�सु सू�ािण िनब�ािन तथा चािन्तमेऽध्याये �ाकृ तसू�ाणामनुशासनं �िथतम् |
�ीिस�हेमशब्दानुशासनम् –
िस�हेमशब्दानुशसनं संस्कृ त�ाकृ तभाषयो�ार्करणमिस्त | अ� अ�ौ अध्यायाः �त्यध्यायं चत्वारः
पादा� सिन्त | �ारिम्भके ष्वध्यायेषु स�सु अ�ा�वशितपादेषु ३५६६ सू�ैः संस्कृ तभायायाः अनुशासनं ��यते,
अिन्तमेऽ�माध्याये

च

१११९

सू�ैः

महारा�ी-शौरसेनी-मागधी-पैशाची-चूिलकापैशाची-अप�ंश�भृतीनां

�ाकृ तभाषाणा�ानुशासनं वरीव�त | �ाकरणस्यास्य �करणािन �मपूव� यथा - संज्ञा�करणम्, स्वरसिन्धः,
��नसिन्धः,

स्या�द�करणम्, कारक�करणम्, षत्व�करणम्, �ी�त्ययः, समासः, आख्यातः, कृ दन्त:,

ति�त�करणम्, �ाकृ त�ाकरणम्

इित | ‘�कृ ितः संस्कृ तम् त� भव तत आगत वा �ाकृ तम् ‘

संस्कृ तभाषामाध्यमेन �ाकृ तभाषािशक्षणाथर्मि�मस�षु अध्यायेषु संस्कृ तभाषाया: अनुशासनं िन�द�म्
स्वोपज्ञलघुविृ �-बृहद्वृि�

तथा

बृहन्याससिहतस्यास्य

�ाकरणस्य

रचना

�ीहेमचन्�ाचाय�ण

कृ ता

3

|

| सू�इित

मे�तुङ्गस्यािभ�ाये १२५००० �ोके न मतं संगृ�ते4 |
प�ाङ्गािन –
�ीहेमसूरयोऽप्य�ालोक्य �ाकरण�जम् | शा�ं च�ु नर्वं �ीमित्स�हेमाख्यमद्भुतम् ||
�ा��शत्पादसंपण
ू म
र् �ाध्यायमुणा�दमत् | धातुपारायणोपेतं गणिलङ्गानुशासनम् ||
सू�सद्वृि�म�ाममालानेकाथर्सुन्दरम् | मौ�ल लक्षणशा�ेषु िव�िव�ि�रादृतम् ||5
(१) सू�पाठ: (२) धातुपाठ: (३) उणा�दपाठ: (४) िलङ्गानुशासनम् (५) गणपाठ:
(१) सू�पाठ: - �थमाध्याये �थमपादे “अहर्म”् १|१|१ इित सू�ं िवरच्य पूवार्चायर्परम्पराम् अनुसृत्य मङ्गलाचरणं
कृ तम् | ततः “िसि� स्या�ादात्” १|१|२ सू��ारा समस्त शब्दानां िसि�ः, िनष्पि�ः तथा ज्ञि� अनेकान्तवादेन
स्वीकृ त: | “लोकात्” सू�ण
े लौ�ककज्ञानेन लोकाचारेण वा शा�ेष्विन�द�संज्ञा: ज्ञात�ा इित | ि�तीयपादे संज्ञा�करणं
िविलख्य लाघवाथ� वणर्कायार्णां िववेचनं �स्तुतम् | तृतीयपादे ��नसिन्ध: िन�िपतम् | िवसगर्सन्धेः िन�पणमिप
अ� िव�ते | यतो िह आचाय�ण िवसगर्सन्धे अन्तरभावं ��नसन्धौ कृ तोऽिस्त| चतुथर्पादे स्या�न्त(षिड्लङ्ग)�करणस्य आरम्भो जायते | शब्द�पाणां िववेचना अ� िविहता |

2

. हेमसमीक्षा पृ. ३३

3

. आचायर् हेमचन्� और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन पृ. सं. १७

4

. हेमसमीक्षा पृ. ४६

5

�भावकच�रत �ोक संख्या ९६-९८
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ि�तीयाध्याये �थमपादस्यारंभो �ीिलङ्ग�करणेन भवित ��नान्तशब्दानामनुशासनम् अवटिङ्कतम् | त�ैव
सहायक�पेण ति�त, कृ दन्त, ितङन्त�करणस्य च सू�ाण्यिप समागतािन | ि�तीयपादे कारकस्य प�रभाषां दत्वा
पािणिनतुल्य आचाय�णािप अिधका�रत्वेन प�रत्यजित |
तृतीयपादे लत्व, षत्व, णत्विवधेः �ितपादनं कृ तमिस्त | ततः समास, ति�त, ितङन्त, उपसगर्, अ�यिमत्या�दनां
िभ�िस्थतौ णत्वभावं �द�शतमिस्त | चतुथप
र् ादे �ी�त्यय�त्ययानामुल्लेखो वरीव�त |
तृतीयाध्याये �थमपादे वण्यर्िवषयोऽिस्त समासः | ि�तीयपादे समास�करणस्य प�रिश�चचार् अथार्त्
समासादनन्तरं तथा समासिनिम�कृ तकायार्नन्तरं सामािसक�योगे के चन िविश�कायार्िण भविन्त, यथा अम्, सुब्लुक् ,
�स्व�भृितिनयमानां िववरणं �करणेऽिस्मन् समायोिजतम् | तृतीयपाद: ��या-�करणम् इित गण्यते | आचाय�ण
सामान्यतः वृि�-गुण-धातुज्ञानस्यावश्य�ा �ितपा�दता | कातन्�ानुसारं आचायर्�वरेण ��यायाः दशावस्था स्वीकृ ता |
�मेण यथा व�र्माना-स�मी-प�मी-�स्तनी-अ�तनी-परोक्षा-आशीः-�स्तनी-भिवष्यन्ती एवं ��याितपि� इित |
चतुथर्पादे �त्ययिविश�धातूनां िववरणं वतर्ते | पािणिनना अिप “सना�न्ता धातवः” सू�िनमार्णन
े इदमेव
िस�ान्तमु�ोिषतमिस्त |
चतुथार्ध्यास्य �थमपादारम्भः ि�त्विवषया�येण भवित | पादस्थािन्तमसू�ष
े ु कृ त्�त्ययानां िवधानं
िविहतमिस्त | ि�तीयपादोऽिप अि�मसू�ाणां पूरक: | समस्तिवकाराणां एवं िवकारे णोत्प�समस्तशब्दानां िस्थतौ
�काशः �कािशतः | तृतीयपादे गुण-वृि� इत्येतस्य िनयमनं कृ तम् | ततः गुण-वृि�-िनषेधस्य च चत्वा�र सू�ािण
रिचतािन | पादोऽयं धातूनाम् आदेशिवधानेन �ारभ्यते | धातूनां िविवधप�रिस्थतौ इडागमः तथा इडागमाभावस्य
िन�पणं वतर्ते | पादस्यािन्तमसू�ण
े आख्यात�करणस्य समा�ेः सूचना �ाप्यते | येषां िनयमनं पूव� नोिल्लिखतं तस्य
आगम-आदेशसंबिन्धतिनयमानां िन�पणं कृ तम् |
प�मपादस्यास्यारंभे “आतुमोऽत्या�दः कृ त्” इत्यनेन स�ायते | �ारिम्भक- एकादशसू�ष
े ु क�र्थ�
�युज्यमाणा: �त्ययानां िन�पणं िव�ते | ततः �ादशसू�ेषु आधाराथार्ङ्गत ��त्ययस्य उल्लेखस्तु सुस्प�ः|
�थमपादस्यािन्तमं

सू�ं

भूताथर्प�रचायकः

अतः

ि�तीयपादस्य

�थमसू�ऽे िप

भूताथर्ः

�वृ�ः

|

ततः

भूतकाला�तनीयावस्थायाः िवधानं िवध�े | तृतीयपादे भिवष्याथर्क�त्ययानां सं�हस्य चे�ा दृश्यते | “तत् सामीप्ये
स��ा” सू�ेण पादारम्भो कृ तः | ततः कालवाचक�योगानां कालिवधायक�त्ययाना� अनुशासनम् अनुशािसतः |
ष�माध्यायारं भे “ति�तोऽणा�द:” सू�िमदं �ितज्ञासू�ण
े �स्थािपतः | अणा�द व�यमाणा: �त्ययाः
ति�तसंज्ञका इित | अपत्याथ� णार, एयण्, इकण्, ऐकण , वय, ईय इत्या�द �त्ययानां िववरणं �स्तुतम् | पादेऽिस्मन्
र�:,समूह एवम् अवयविवकारा�द अथ� ति�त�त्ययानां िवधानं कृ तम् | ततः �ातृ-दुग्ध-रा�-िनवासा�द-चातुरदेवता-�हरण-तदधीत-सामेत्य-�ती-भ�य-अपत्या�द अथ�षु �त्ययानामनुशासनं कृ तम् |

तृतीयपादे “शेषे”

सू�स्यारम्भात् ज्ञायते अपत्या�द अथार्द् िभ� �ाग्जातीय अथ� व�यमाण�त्ययाः भविन्त | पादेऽिस्मन् एयण्, इय,
एत्य, ईन, य , एयकय्, त्यण्, टापनाण्, त्यच्, इकण्, अकञ् इत्या�द �त्ययाः प�ठताः | चतुथर्पादेऽिस्मनिप
शेष�त्ययानां वणर्नं िविहतम् | त� �धानतः इकण्-�त्यस्य अनुशासनमिधकं �ाप्यते |
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स�माध्यायस्यारम्भ: ‘य’-�त्ययेन िवजायते | इयात्,अवार्क् तथा य-इित �त्यय�यः अिधकृ तः |
ि�तीयपादस्यास्य मुख्यवण्यर्िवषय: वतर्ते संज्ञा-िवशेषणम् | त�ादौ ‘मतुप’् -�त्ययः रिचतः | ततः इन, इक, त, म, युस,
इल, आरक, ईयस, ऊ, ल, इल, िग्मन्, र, श, ण इत्या�द �त्ययाः भिणताः तृतीयपादोऽयं �ाकृ ताथर्क-‘मयट’-�त्ययेन
�ारभ्यते

|

समासान्तति�त�त्यया

अ�

�ितपा�दताः

|

चािन्तमपादे

ति�त�त्ययानां

िन�पणानन्तरं

स्वरिवकृ ित�नद�श: ��यते | लुक्-�करणं, प्लुत-�करणं, स्थािनव�ाव: ति�षेधकािन सू�ाण्यिप रिचतािन |
अ�म अध्यायोऽयं �ाकृ तभाषीयशब्दानाम् अनुशासनम् करोित | त� �थमपादे सिन्ध:, ��नान्त:,
शब्द:, अनुस्वार:, िलङ्गम्, िवसगर्:, स्वर��न�त्ययस्य च िववेचनमिस्त |
ि�तीयपादेऽिस्मन् ��नप�रवतर्नम् , स्वरभि�:, वणर्-वैपयर्य:, शब्ददेश:, ति�त-िनपातनम् एव� अ�यानां
िन�पणं िन�िपतमिस्त | तृतीयपादे कारक-िवभ�य-��यारचनासंबिन्धत- िनयमानां च िववरणं िविहतम् | चािन्तमे
पादे महारा�ी, शौरसेनी, मागधी, पैशाची , इत्यादीनां िवशेषतायाः चचार् कृ ता |
इत्थं �ा��शत्चरणसंयुतम�ाध्यायेन िवभािजतिमदं �ाकरणशा�माचाय�ण �रचीित ज्ञायते |
२. धातुपाठ: - धातुपाठस्तु शब्दानुशासनस्यािभ�ाङ्गत्वेन प�रगण्यते | आरम्भे भणित धातुमल
ू त्वमेव धातु�कृ ितः|
धातु�कृ ितस्तु �ेधा शु�ा �त्ययान्ता च | शु�ा भूः इत्या�द: | �त्ययान्ता गोपाय जुगुप्सु , भािव इत्या�दः | एषािप
शु�मूलव
ै िे त शु�व
ै ोदा�यते |
हेमचन्�ाचाय�ण हैमधातुपारायण�न्थस्य स्वतन्�तया स्वोपज्ञवृि�रिप िलिखता व�र्ते |
�ीिस�हेम�ाकरानिनवेिशतान् स्वकृ तधातून् | आचायर्-हेमचन्�ो िववृणोत्यह� नमस्कृ त्य ||
अस्यां वृ�ौ धातु�कृ ित��धा �किल्पता | (१) शु�ा (२) �त्ययान्ता इित | अिस्मन् पाठे सवार्नाहत्य १९८०
धातवः सिन्त | नवगणान्तगर्त सानुबन्धभावेन धातुसङ्ख्यानामुल्लेखः अधः �दीयते |
गणनाम

अनुबन्धक:

धातुसङ्ख्या

भ्वा�दगण:

१०५८

अदा�दगणः

क् – अनुबन्ध:

७१+१४

×

×

×

�दवा�दगणः

च् – अनुबन्धः

१४२

स्वा�दगणः

ट् – अनुबन्धः

२९

तुदा�दगण:

त् – अनुबन्धः

१५८

�धा�दगणः

प् – अनुबन्धः

२६

तना�दगणः

य्- अनुबन्धः

०९

�या�दगणः

ग् – अनुबन्धः

६०
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ण् – अनुबन्धः

३. गणपाठ: - येषु शब्दसमूहेषु �ाकरणस्य िनयमाः भिवतुमहर्िन्त स: गणपाठ इित िवगण्यते | त�
“ि�ता�दिभः”३/१/६२ सू�ेऽिस्मन् ि�त-अतीत-पितत-गत-अन्यस्त-�ा�-आप�-गािमन्-आगािमन् इित ि�तादयः
प�ठता: | अस्य गणपाठस्य बृहद्वृ�ौ के चन सू�ाणामनुशीलनं कृ तम् | आचाय�ण बृह�यासस्य रचना बृहद्वृि��प�र
का�रतम् | हेमसू�रणा लघुबालकानाम् अध्ययनाथ� लघुव�
ृ ेः रचना कृ ता त�( ६००० ) षड्सह��ोकानां रचना
रिचता, तथैव मध्यमबुि�यु�ानां कृ ते मध्यमवृि�: रिचता त� (१२०००) �ादशसह��ोकानां रचना कृ ता, एवं
�ौढानां कृ ते बृहद्वृ�ेः रचना कृ ता (१८०००) अ�ादशसह��ोकानां रचना का�रता | इत्थमाचाय�ण
�ाकरणशा�ोप�र (९००००) नवितसह��ोकप�रमाणं यावत् िववरणं ‘शब्दमहाणर्वन्यास:’ अथवा ‘बृहन्यास:’
ना�ा �कािशतः |
४. उणा�दपाठः – “उणादयः”५/२/९३ वृ�ौ िलिखतं यत् सदथार्�ातो�णादयो ब�लं स्युः | इत्थं उणा�दपाठस्य
प�रचयः का�रतः | कृ -वा-िज-स्व�द-साध्य-शौ-दृ-�ा-सिन-जािन-रह-इण्भ्य उण इित अनुिश�ः | उणा�द�त्ययानां
ब�लतां िवचायर् आचाय�ण १००६ षडु �रसह�सू�ाणां रचना कृ ता व�र्ते | उणा�दसू�ोप�र िवरिचत हेमचन्�ाचायर्स्य
स्वोपज्ञवृि� उपलब्धाऽिस्त | ‘उणा�दगणसू�म्’ इित �न्थस्य संपादनं �ा. ज्होनक�स्टर्महोदयेन कृ तः | तस्यान्ते �ा.
टोमस झेचारीमहोदयेन उणा�दनां शब्दसूची प�रिश��पेण �मब�तया �ितपा�दतािस्त | आचायर्ः �ारम्भे भणित यत्
–
े चन्�ः करोित िववृ�त �णम्याहर्म् ||
�ीिस�हेमचन्��ाकरणिनवेिशनामुणा�दनाम् | आचायर्हम
५. िलङ्गानुशासनम् –
िन:शेषनामिलङ्गानुशासनान्यिभसमी�य संक्षप
े ात् |
आचायर्हम
े चन्�: समदृभदनुशासनािन िलङ्गानाम् ||6
संस्कृ तभाषायां िलङ्गमध्यस्थभेद�ितपादनाथ� सु�विथतिनयमाः न सिन्त , �कन्तु परम्परा अथवा ��ढ�ारा
शब्दानामेका िनि�ता जाित�नधार्�रता |
आचाय�ण सू�पाठान्तगर्तपादमेकः (२.४) �ीिलङ्गशब्दानामनुशासनाथर्मनुिश�ः | अिस्मन् िलङ्गानुशासने नव
(९) �करणािन सिन्त तथैव शतािधकचत्वा�रशत् (१४०) �ोका अिप िनब�ा: | त� �थम�करणे पुंिल्लङ्गशब्दानां
स�दश(१७) �ोके न उल्लेख: कृ तः |
वािग्वषयस्य तु महतः संक्षप
े तः एष िविध��ः | य�ो�मा� सि�ः तल्लोकत एव िवज्ञेयम् ||7
ि�तीय�करणे �ीिलङ्गशब्दानां �य��शत् (३३) �ोके षु अनुशासनम् कृ तमासीत् |

6

िलङ्गानुशासनम् �ोक सं. . १४०

7

िलङ्गानुशासनस्य अवचू�र अिन्तम�ोक:
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तृतीय�करणे नपुस
ं किलङ्गशब्दानामनुशासनं िविहतमिस्त | �ोकसंख्या चतु�वशाितः (२४ ) |
चतुथर्�करणे पुं�ीिलङ्गस्य च �ादश (१२) �ोके न वणर्नं कृ तम् | प�म�करणमिस्त पुन
ं पुस
ं किलङ्गं त� ष�ड्�शत् (
३६ ) �ोका: सिन्त | ष�म�करणस्य िवषयोऽिस्त �ीनपुस
ं किलङ्गानुशासनम् आहत्य �ोकसंख्या षड् वतर्ते |
षड्�ोकात्मकं स्वत�ीिलङ्गना�ा स�म�करणमिस्त | ‘परिलङ्गेनालङ्कृ त’ अ�म�करणस्य �ोकसंख्या चत्वारः
(४) वतर्ते |
�ीजैनयशोिवजय�न्थमालायाः ि�तीयमिणना सं. १९०५ तमे वष� बनारसतः �िस�: |8
�न्थेऽिस्मन् िवशेषतया िलङ्ग�यं (पुिं ल्लङ्ग-�ीिलङ्ग-नपुंसकिलङ्गािन) �ितपा� ‘परिलङ्ग’-‘अिलङ्ग’-स्य च
चचार् कृ ता |
उपसंहारः –
अनेन �ीहेमचन्�सू�रणा स्वकौशलेन संपण
ू र्सनातनधमार्नरु ािगणां कृ ते िवशेषतः जैनपरम्परायाः �चार-�साराय च
गुजर्रभूमौ �ादशशताब्�ा: तेजोमयज्ञानाक� ण सारस्वतसमुपासकानां, ताित्वकानां , िजज्ञासूनां, िव�ा�थनां च कृ ते
स्वाधीतिव�ारिश्मना सवार्न् शा�रसपानोत्सुकान् आप्लािवतः | तैः संस्कृ त-�ाकृ त-अप�ंशशब्दानामनुशासनेन
जगित महदुपकारः कृ तः इित कथनेन नािस्त शङ्कावसरः |

8

हेमसमीक्षा पृ . ५९
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