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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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Opinions of students regarding social and teaching presence in
1

online learning.
Dr. Hitesh Patel

Teacher,
The Jubilee Institution , Umreth ,Dist: Anand, Gujarat. Email : harsh168715@gmail.com
Abstract
This study generalizes opinion of students regarding social presence and teaching presence in online
learning. In this study researcher uses the Community of Inquiry (CoI) framework as a lens.
Opinionnaire is developed on the basis of social presence and teaching presence which are
components of CoI. For data collection during lockdown period of Covid-19, opinionnaire is spread
out online with the help of google form. Total 52 responses are collected online. For the analysis of
opinionnaire, percentage technique is used. The result of the study reveals that student feels that social
presence is not at the appreciable level. For teaching presence, student also shows the same opinion.
Key words: Social presence, Teaching presence, Online learning.
1. Introduction
In the history of human, human is always learning through various methods from ancient time. In this
long path of learning today we reach at online learning set up. Some day before, online learning is
choice but presently in the pandemic era of Covid-19 during this lock down period online learning
became blessing. In present time every level of education and training done through online learning
via various apps, Webinars , videos , web based learning set ups and many more. During this
pandemic era, where learning must go through online , a researcher wants to know about students
opinion such as what students think about online learning in aspect of social presence like discussion,
doubt clearance and teaching presence like teaching methods, evaluation etc.
2. Statement
A study of Opinions of students regarding social and teaching presence in online learning during
lockdown period of Covid-19
3. Definitions of key words
In this paper, on the basis of The Community of Inquiry (CoI) framework. The Community of Inquiry
framework is a process model for online learning environments that focuses on collaborative
constructivist learning environments (Garrison, Anderson and Archer, 2000) that has been utilized by
many researchers to examine online instructional environments. The CoI framework analyzes online
instructional environments through the interaction of three components: social presence, teaching
presence and cognitive presence (CP;Garrison, 2007).
Social Presence : Social presence is the aspect in which participant identify with and feel connected
to each other in an online environment (Garrison, 2011). The definition of social presence has evolved
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over time is “the degree to which participants in computer mediated communication feel affectively
connected one another (Swan, Garrison and Richardson, 2009, p. 47). Social presence is comprised of
three elements: affective expression, open communication, and group cohesion (Swanet al.2009).
Affective expression refers to the sharing of personal beliefs, values and attitudes; open
communication focuses on building a sense of group commitment; and group cohesion refers to
learners focusing on common intellectual tasks (Swanet al.2008). In this study social presence is
considered on opinion of students related to enthusiasm, interest, paying more attention, doubt
clearance, sharing information, express during class etc.
Teaching presence : Teaching presence is the aspect which refers to the methods that an instructor
utilizes to promote a quality online environment and facilitate an effective CoI. Teaching Presence is
a well-established construct (Garrison et al., 2000,2001) and several content analysis studies have
provided indicators for the construct (Anderson et al., 2001; Richardson et al., 2015). Teacher
presence were comprised of providing direct instruction , emphasizing, providing tips for succeeding
in the course, summarizing, directing students’ attention, direct instruction represented approaches
such as providing examples or demonstrations , clarifying, or sharing resources and also conducting
assessment. Assessment included the instructor providing formative and summative feedback for
assignments or other course activities. In this study teaching presence is considered on opinion of
students related to get proper material, well explained concepts, systematic content arrangement,
proper use of image and animation, evaluation, assign homework , checking homework, well prepared
teacher etc.
Cognitive Presence: Cognitive Presence refers to students’ process of constructing meaning through
discourse and reflection (Garrison, Anderson, and Archer, 2001). The interaction of these three
components creates the online collaborative constructivist experience. In this study researcher focused
on social presence and teacher presence
Students : A students

who study online among students of secondary, higher secondary, any

graduate and students preparing for competitive exams.
Online learning : Teaching-Learning process which can be done only through internet
Lockdown period : In pandemic era of Covid-19, people must follow social distance to stop infection
and break the chain of spreading covid-19. For this purpose Government of India make a rule to stay
home during this pandemic era. This stay to home rule is called Lockdown . In this research lockdown
period is considered as from March 24, 2020 to May 3, 2020.
4. Objectives :
1To know about social presence established by teacher in online learning during lockdown period
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2To know about teaching presence established by teacher in online learning during lockdown period
3To develop a opinionnaire for students to know about social presence and teaching presence in
online learning during lockdown period.
5. Design of Study
Research Method : As it is the analysis of opinion , the survey method is used for this research
Sample : In order to obtain the opinion of Students with various educational background on online
learning accidental sampling technique is used. With this technique opinion of 52 students were
received online through Google form. Opinion on social presence and teaching presence were elicited.
Tools Used :In this paper opinionnaire is formed on the basis of The Community of Inquiry (CoI)
framework. The Community of Inquiry framework is a process model for online learning
environments that focuses on collaborative constructivist learning environments (Garrison, Anderson
and Archer, 2000) that has been utilized by many researchers to examine online instructional
environments. The CoI framework analyzes online instructional environments through the interaction
of three components : social presence, teaching presence and cognitive presence(CP;Garrison, 2007).
Social Presence: On the basis of this three elements of social presence researcher develop statements
for opinionnaire which reflects this component of CoI. In this paper opinionnaire contains statement
no: 1 to 10 is reflecting social presence.
Teaching presence: On the basis of this indicators of teaching presence researcher develop statements
for opinionnaire which reflects this component of CoI. In this paper opinionnaire contains statement
no: 11 to 20 are reflecting teacher presence.
Researcher categorized the opinionnaire in two aspect social presence and teaching presence.
It consists of Total 20 statements. The method of assessment of each parameter is based on five points
scale i.e. Strongly Agree (SA), Agree (A), Neutral (N), Disagree (D), Strongly Disagree (SD).
Content validity of the scale was established after having opinions from the research experts.
Statistical Techniques: Percentage has been employed to show the responses of the students’
opinion.
6. Data Analysis
Over all, opinions of 52 students were recorded. The present section is deals with analysis of opinion
of students about social presence established by teacher in online learning during lockdown period.
The opinion of students are presented in the form of percentage and pie chart in table 1 and 3 and
component wise overall opinion has been presented in table 2 and 4 and also graphically shown as pie
chart in fig 1 and 2.
Analysis of Opinion of Students about Social Presence
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Table 1: Statement-wise Representation of Opinion of Students about
Social Presence established by teacher in online learning during lockdown period.
Statement

1.

you

SA

are

enthusiastic

and 21.2%

interested about online learning

A

N

D

SD

46.2

19.2%

7.7

5.8%

%

2. You think that the teacher is

17.3%

paying more attention in online

%

46.2

19.2%

%

13.5

3.8%

%

learning
3. You are able to clarify your

25%

doubts without any hesitation in

42.3

7.7%

%

17.3

7.7%

%

online learning
4. You can solve your doubts 19.2%

40.4

quickly and efficiently in online

%

19.2%

15.4

5.8%

%

learning
5.

You

can

share

more 13.5%

50%

21.2%

information regarding particular

11.5

3.8%

%

concepts without any hesitation in
online learning
6. You are able to express
yourself

more

freely

to

15.4%

the

38.5

17.3%

%

19.2

9.6%

%

teacher in online learning
7. You think that most of the 13.5%

51.9

concepts

%

lecture

are

taught

discussion

through

method

19.2%

11.5

3.8%

%

in

online learning
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15.4%

%

15.4

9.6%

%

online learning
9. You prefer to study on your 23.1%

42.3

own without online teacher in

%

15.4%

15.4

3.8%

%

online learning
10. You prefer to join teacher and
online

class

with

teacher’s

19.2%

34.6
%

21.2%

17.3

7.7%

%

schedule in online learning

As far as the social presence concerns Table 1 is shows that highest 46.2 % students have
acknowledged that online learning is enthusiastic, interested and teachers paying more attention and
uses methods other than lecture discussion method also. Between 40 % to 45 % students appreciated
that they can clarify their doubt without any hesitation, quickly and efficiently and also prefer to study
on their own. Furthermore 50 % can share more information regarding particular concepts without
any hesitation in online learning. 51.9 % students think that mostly lecture discussion method is used
in online learning. 38.5 % student are freely express themselves in front of teacher during learning. It
can be interpreted from table 2 that 18.09 % of students were Strongly Agreed , 43.86 % students
were agree whereas 14.42 % students were disagree and only 6.14 % students were strongly disagree
about social presence established by teacher.
Table 2: Overall Opinion of Students about
Social Presence established by teacher in online learning during lockdown period.
Component

Strongly

Agree

Neutral

Disagree

Agree
Social Presence

18.09 %

JUNE-2020

Strongly
Disagree

43.86%

5

17.5%

14.42%

6.14%
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Fig.1: Overall Opinion of Students about
Social Presence established by teacher in online learning during lockdown period.
Analysis of Opinion of Students about Teaching Presence
Table 3: Statement-wise Representation of Opinion of Students about
Teaching Presence established by teacher in online learning during lockdown period
Statement

SA

A

N

11. you get proper material in online 19.2% 40.4% 25%

D

SD

11.5% 3.8%

learning

12.

The

concepts

are

clearly 21.2% 48.1% 11.5% 9.6%

9.6%

13. Major points and sub-points are 23.1% 53.8% 11.5% 7.7%

3.8%

explained in online learning

arranged in a systematic manner in
online learning

JUNE-2020
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14. Voice clearity of teacher is 19.2% 42.3% 19.2% 9.6%

9.6%

proper in online learning

15. Images, animations and other 26.9% 38.5% 13.5% 15.4% 5.8%
tools are used systematically in
online learning
16. you are able to concentrate better 13.5% 42.3% 25%

11.5% 7.7%

in online learning

17. Continuous evaluation is done by 11.5% 34.6% 19.2% 21.2% 13.5%
a teacher in online learning

18. A teacher assign you homework 26.9% 44.2% 7.7%

9.6%

11.5%

in online learning

19. A teacher check your homework 23.1% 28.8% 21.2% 15.4% 11.5%
in online learning

20.

Teacher

are

usually

more 23.1% 53.8% 5.8%

9.6%

7.7%

prepared for teaching in online
learning

A perusal of second part of opinionnaire about teaching presence from the table 3 revealed that 40.4
% students get proper material, 48.1 % students say s that concepts are clearly explained, 53.8 %
student says that major and sub points are arranged in systematic manner and teachers are more
prepared for teaching. 42.3% students say that voice clarity of teacher is proper and they are better
concentrate in online learning. 38.5 %students acknowledge that image, animation and other tool are
used systematically. It can be further interpreted that 34.6 % student feels continuous evaluation is
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done by teacher. Furthermore 44.2 % students’ gives opinion that teacher assigns the homework and
28.8 % says that teacher also check homework. It can be interpreted from table 4 that 18.09 % of
students were Strongly Agreed , 43.86 % students were agree whereas 14.42 % students were disagree
and only 6.14 % students were strongly disagree about teaching presence established by teacher. It is
same result as social presence established by teacher.
Table 4: Overall Opinion of Students about
Teaching Presence established by teacher in online learning during lockdown period.
Component

Strongly

Agree

Neutral

Disagree

Agree
Teaching Presence

Strongly
Disagree

18.09 %

43.86 %

17.5 %

14.42 %

6.14 %

Fig.2: Overall Opinion of Students about
Teaching Presence established by teacher in online learning during lockdown period.
7. Conclusion
The current study was carried out to know about social presence and teaching presence established by
teacher in online learning during lockdown period. After getting responses from the students it can be
said that teacher established both social and teaching presence but are not at the level that can be
appreciated. Study shows that nearly half of students not feel that social and teaching presence is
remarkable in online learning. So for making more effective social and teaching presence in online
learning, teacher should include other activities like project works which is more teacher driven but
not teacher- centered. Viewing opinion of students through the CoI lens, we can interpret how teacher
worked collaboratively with the students and technology which he worked with. Using the CoI frame

JUNE-2020

8

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

work as a lens ,teachers and web designer take time to design intentional learning experience that help
to establish and maintain social presence using variety of technology.
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गांधी �वचारधारा और सा�हत्य
अछवा महं मदर�फक युसुफभाई
पी.एच.डी. शोधाथ�.
मागर्दशर्क : डॉ. रं जना अरगडे,
एच.ओ.डी. : भाषा-सा�हत्य भवन,
गुजरात यु�नव�सर्ट�,
अहमदाबाद.

महात्मा गांधीजी क� �वचार पध्ध�त को गांध ी �वचार धारा कहते है | रामनाथ ‘सुमन’ के अनस
ु ार गांधी
�वचारधारा अथार्त “शिक्त तथा समाज के �हत का वह दशर्न एवम �व�ान है िजसके प्रधान पुरस्कतार् और
प्रयोगकतार् ‘गांधीजी’ है |”(1)
1. ( ‘लेखक क� बात’ – गांधीवाद क� रुपरे खा – सं श्री रामनाथ ‘सुमन’ प.ृ ०६)

स्वयं गांधीजी अपने �वचारो को �कसी बाद के अंतगर्त बांधकर रखना पसंद नह�ं करते थे, �फर भी

आज हम मानते है क� गांधीजी क� सोच, गांधीजी क� जीवन शैल� और गांधीजी क� कायर् प्रणाल� का समवेत
नाम ह� ‘गांधी �वचारधारा’ है |

गांध ी �वचारधारा म� क ु छ तत्त्व प्राणरूप स्थायी और शाश्वत है | िजस सा�हत्य म� ये तत्त्व मूल रूप म�

पाए जाते है उसे गांधी �वचारधारा से यक्
ु त या प्रभा�वत सा�हत्य कहते है | इन तत्व� म� प्रमुख और प्राणरूप

तत्त्व है सत्य और अ�हंसा | इनके अ�त�रक्त सांप्रदा�यक एकता, अस्पश्ृ यता �नवारण, मधपान �नषेध, खाद�चरखा, ग्रामोद्योग, सफाई क� �श�ा, बु�नयाद� ताल�म, स्त्री उत्थान, मातभ
ृ ाषा प्रे म, राष्ट्रभाषा प्रेम, आ�थर्क
समानता, �कसानो–मजदरू ो एवम ् �वद्या�थर्य� का संगठन और रो�गय� क� सेवा आते है |

गांध ी �वचारधारा का ल�य ह� सव�दय है | और सव�दय हे तु शासन व्यवस्था को ह� साधन बनाना

पड़ता है | इस तरह गांधी �वचारधारा मूलतः एक प्रकार क� राजनै�तक चेतना और आंदोलन को कहते है | गांधी

�वचारधारा युक्त राजनीती और शासन व्यवस्था म� सत्याग्रह, राम राज्य क� कल्पना, स्वराज्य, युद्धनी�त,

राष्ट्रवाद – �वश्व बंधु त्व, कला सा�हत्य तथा संस्कृ�त के �लए नी�तमत्ता शुद्ध �सद्धांत और आचरण है |

जब हम गांधी �वचारधारा युक्त सा�हत्य क� बात करते है तब सत्य-अ�हंसा क� बात करने वाले हर

सा�हत्यकार को गांधीवाद� और उसके सा�हत्य को गांधी �वचारधारा का सा�हत्य समझ बैठते है | हम� �ात होना

चा�हए �क केवल सत्य और अ�हंसा क� बात करना ह� ‘गांधीवाद’

नह�ं है ,

अ�पतु उस सा�हत्यकार का

वैयिक्तक जीवन और आंतरजगत भी गांधीमय है क्या; यह भी दे खना पड़ेगा | प्रेमचंद और पंत इसके श्रेष्ठ

उदाहरण ह� | प्रेमचंद ने नौकर� और पंत ने को�लज गांध ीजी के प्रभाव से या यंू कहे �क गांधीजी क� �वचारधारा

से प्रभ�वत होकर ह� छोड़ी | इनके समंूचे सा�हत्य म� सवर्त्र गांधी �वचारधारा व्याप्त है |

गांध ी के आ�वभार्व के साथ ह� तत्काल�न सा�हत्य म� गांधी के �वचारो का प्रभाव �दखने लगा था, जो

आज पय�त सा�हत्य को प्रभा�वत कर रहा है | और िजस सा�हत्यकार ने आ�थर्क शोषण, मूड़ीवाद का �वरोध,
समानता, बंधुता, स�हष्णुता, कुर��तओं का �वरोध, सामािजक एकता का समथर्न �कया वे कह�ं न कह�ं गांधी

�वचारधारा से जुड़े रहे ह�, प्रभावीत रहे ह� |
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�हन्द� सा�हत्य म� �सयाराम शरण गुप्त, मुन्शी प्रेमचंद, सु�मत्रानंदन पंत, माखनलाल चतव
ु �द�, भवानी

प्रसाद �मश्र, जन�द्र आ�द को गांधीवाद� सा�हत्यकार कहा जा सकता है | प्रेमचंद ने तो स्वयं को गांधीजी का

‘कुदरती चेला’ कहा था, तो गुप्तजी ‘बापू’ के नाम से पहे चाने जाते थे | जन�द्र के सा�हत्य म� गांधीवाद� �चंतन

का स्वर काफ� प्रलब है | भवानी प्रसाद ने तो अपने सा�हत्य म� गांधी �वचार – दशर्न क� �नष्ठामयी प्र�तष्ठा क�

है |

भवानीप्रसाद क� क�वताओ पर गांधीजी का पूरा प्रभाव �दखाई दे ता है | गांधी �चंतन काव्यात्मक स्तर

पर बोल उठा है | इस संदभर् म� क�व का कथन है �क “ ‘गांधी पंचशती’ म� मैने गांधी पर कम, गांधी के �वचार
पर ज्यादा क�वताएँ �लखी है – गांधी के �वचार मेरे �वचार बनकर क�वता म� आए है , जो एक बड़ी बात है |” (2)

2. (भवानीप्रसाद �मश्र क� काव्य यात्रा – समय क� तानी

डॉ.संतोष कुमार �तवार� – प.ृ ५९)

गांधी जन आंदोलन के ऐसे नेता थे िजन्ह�ने जनता को स�क्रय भी �कया था और जगाया भी था | इस�लए
कर�ब-कर�ब हर सा�हत्यकार ने गांधी �वचारधारा पर �लखा है ; क्यूँ क� जन साधारण क� चेतना को झकझोरने
वाल� धारा से सा�हत्य भला अछूता

कैसे रह जाता ? ? ?

आझाद� के इतने साल� के बाद और चार-चार लड़ाईया लड़कर आज हम जान चुके ह� �क युद्ध क� �व�भ�षकाओ
से मानव को बचाने के �लए गांधी �वचार दशर्न का पालन ह� उपाय हो सकता है | दे श तथा दे श के बहार गांधी
के �वरोधी �हंसा, �व�ान युद्ध, धण
ृ ा तथा मादक प्रग�त से मानवता के प्राण घ�ट रहे ह� “वे इन्ह� बाँट रहे है , और यहाँ तक �क,
जो लेना नह�ं चाहते इन रक्त फल� को
उन्ह� वे डांट रहे है ?
जैसे अम�रका �वयतनाम को डांट रहा है
रूस चेकोस्लोवा�कचा को |” (3)
3. (‘गांधी पंचशती’ भवानी प्रसाद �मश्र – प.ृ -3)

जब चार� ओर ऐसा माहोल है तब भी भवानीप्रसादजी का �वश्वास है �क इस सीधे -सादे स्नेह� आदमी

गांधी का �वचार-दशर्न और कमर् ह� समूची मानवता क� परं परा म� नए जीवन क� मशाल जला सकता है –
“चीन ने �तब्बत का फाड़कर मँुह,
रक्त फल उसम� भर �दए ह� ,
और हमने तो अपने हाथ-पाँव-मँह
ु , पेट
सब इनके सामने कर �दए ह�
�क ये हम� अपने-अपने रक्त फल� से लाद दे | (4)
4. (गांधी पंचशती ‘भवानी प्रसाद �मश्र – प.ृ -3)
सन ् १९३० के बाद क� प्रत्येक महत्वपूणर् िस्थ�त, घटना, �वचार – प्रत्यय, आंदोलन, जेल यात्रा, कमर्दशर्न
आ�द का पूरा इ�तहास ‘गांधी पंचशती’ क� क�वताओ म� मोजूद है | ‘गांधी पंचशती’ म� संग्र�हत पांचसो क�वताएँ
दे श के करोडो लोग� क� आशा और आकां�ा को प्र�तध्व�नत करती है | य�द सा�हत्य को �कसी �वचारधारा म�
बाँधा जा सकता है तो भवानी प्रसाद का समूचा सा�हत्य गांधीवाद� है |
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महात्मा गांध ी का प्रभाव िजन सा�हत्यकार� को स्वतंत्रता आंदोलन म� खींच लाया उन म� �मश्रजी भी
एक थे जो उन्तीस(29) वषर् क� आयु म� सन १९४२ म� स्वा�धनता आंदोलन म� कूद पड़े और तीन वषर् के �लए
नागपुर जेल म� बंद� रहे | गांधी �वचार दशर्न के प्र�त सा�हत्यकार� म� कैसी आस्था थी यह बात इन पंिक्तयो से

पता चलती है –
“ माट� के पुतलो को तुमने शेर कर �दया है
बड़े-बड़े शेर� को तुमने ढे र कर �दया है |” (5)
5. (‘गांधी पंचशती’ भवानी प्रसाद �मश्र – प.ृ -33)

गांधीजी क� समच
ू ी कायर् पद्ध�त �वश्व को सींचने का उपक्रम था | उन्ह�ने आत्मीक शिक्त को क�द्र
मानकर प्रेम के व्यापक प्रसार द्वारा “जीव के ब्रह्म तक �वक�सत होने क�” कल्पना क� थी | आज भौ�तक
स्पधार्, युद्ध और �हंसा के कारण समूची मानवता के प्राण घुट रहे है और भयंकर �वषमताओ म� जीवन झुलसा
जा रहा है , तब गांधी �वचार दशर्न ह� हम� जीने क� कला सीखा सकता है | अत: गांधी �वचारधारा से प्रभा�वत
सा�हत्यकार इसी आशय से क�वताए-कथाएँ �लखते ह� �क हम अपने दे श क� जड़� म� समाये सांस्कृ�तक तत्व�
को पुन: जी�वत कर सके |

गांधीजी ने अपनी �वचारधारा म� सत्य के पालन को मनुष्य का प्राथ�मक कतर्व्य �न�दर् ष्ट �कया है | जैनेन्द्र ने
अपने उपन्यास� म� सत्य को सहषर् स्वीकार �कया है | जैनन्
े द्र ‘सख
ु दा’, ‘सन
ु ीता’, ‘�ववतर्’, ‘अनन्तर’ आ�द
उपन्यास� के द्वारा व्यिक्त के छल को काटकर सत्य का उदघाटन करना चाहते है | ‘सुखदा’ म� तो जैनन्
े द्र ने
पूणर् �वश्वास के साथ प्रेम क� सत्यता पर बल �दया है | उनक� दृिष्ट म� ईश्वर या परमेश्वर सब प्रेम ह� है –
“सत्य म� उसी प्रेम को समझता हूँ, ईश्वर उसी प्रेम को समझता हूँ | ईश्वर के ऊपर कहते है परमेश्वर है ,
परमेश्वर उसी को समझता हूँ |” (6)

6. (‘सुखदा’ – जैनेन्द्रकुमार – प.ृ १५०)

जैनेन्द्र के सा�हत्य म� अ�हंसा �व�वध संदभ� म� दृिष्टगत होती है | उन्ह�ने अपने उपन्यास के पात्र� के च�रत्र–
�चत्रण म� अपनी पूणर् अ�हंसक नी�त का ह� प�रचय �दया है | उनके पात्र स्वयं �तल-�तल कर मर जाते है �कं तु
अपने कारण �कसी को कष्ट नह�ं दे ते | ‘परख’ क� कट्टो तथा ‘त्यागपत्र’ क� मण
ृ ाल उनके ऐसे ह� पात्र ह� |
जैनेन्द्र गांधीजी के �वचारो से प्रभा�वत है , इस�लये उपन्यास� के एका�धक प्रसंग� म� वे गांधीवाद� द्रिष्ट का
आलोक �बखेरते दे खे जा सकते है | ‘सन
ु ीता’ उपन्यास म� �रवॉल्वर के प्रसंग से ह� इस बात क� झांक� �मलती
है | ‘मुिक्तबोध’, ‘अनन्तर’, ‘जयवधर्न’ आ�द उपन्यास� म� मानव �हत क� कामना ह� म ुख्य आदशर् है | जैनेन्द्र क�
मानवतावाद� द्रिष्ट के मूल म� गांधी क� अ�हंसक नी�त क� झलक द्रिष्टगत होती है |
गांधीजी ने सांप्रदा�यक एकता म� वगर्भेद को त्यागा है | जैनेन्द्र ने भी वगर् क� एकता पर जोर �दया है | प्रेमचंद्र
के सा�हत्य म� भी सवर्त्र वगर्भेद, जा�तभेद, कुर��तओ के �खलाफ आवाजे बुलंद होती सुनाई पड़ती है | गांधी
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�वचारधारा का प्रभाव �वश्व व्यापी रहा है | अत: भारत क� सभी भाषा के सा�हत्य पर भी इसका गहरा प्रभाव
पड़ा है |
वस्तुत : सा�हत्य उदात �वचारो क� मूतर् अ�भव्यक्त ह� है ; और जब �वचारो क� ह� अ�भव्यिक्त है तो �वचार
�कसी न �कसी वस्त,ु व्यिक्त या तत्व से जुड़े हुए ह�गे | और ऐसे ह� �कसी मूल तत्व या �वचार या व्यिक्त से

सम्बं�धत सा�हत्य को केवल उसी तत्त्व, �वचार या व्यिक्त वाला सा�हत्य मान �लया जाता है | गांधीजी क�

�वचारधारा म� वस्तुत : न�वन कुछ भी न था, हाँ ! द्रिष्टकोण जरुर न�वन था | और यह बात वे स्वयं स्वीकार
कर चुके है –
“मारे द �ु नया ने नवु कशु �शखववानुं नथी, सत्य अने अ�हंसा अनाद� काळथी चाल्या आवे छे ” (7)
7. (‘सत्यना प्रयोगो’ – मो.क.गांधी – अं�तम पष्ृ ट )
हम सब जानते है �क अ�हंसा भारतीय सभ्यता का सार है | भगवान बुध्ध, महावीर स्वामी, ईसा
म�सह आ�द आ�द धमर् प्रवतर्क� ने अ�हंसा, दया, प्रेम और सत्य का ह� उपदे श �दया है | हमारे उप�नषद� ने भी
अ�हंसा को परम धमर् माना है | �फर वतर्मान सा�हत्य-समय म� सत्य-अ�हंसा को गांध ीजी से क्यूँ जोड़ते है ?
क्यूँ �क गांधीजी से पूवर् �कसीने भी कोट�-जन-व्यापी

महान आंदोलन� के भीतर से अ�हंसा का प्रयोग नह�ं

�कया था | गांधीजी से पूवर् ‘अर�वन्द घोष’ ने स�वनय अव�ा तथा असह्योग को सुझाया था, मगर गांधीजी ने
उन्ह� कायार्िन्वत �कया |
अ�हंसा भारतीय संस्कृ�त का अ�भन्न तत्त्व थी; मगर गांधीजी के �लए अ�हंसा अत्यंत �क्रयाशील
शिक्त थी | इस�लए उनक� अ�हंसा कायर� क� अ�हंसा नह�ं थी | �दनकरजी का कथन है –
“अ�हंसा शब्द गांधी कमर् का �नचोड़ है , तथा �हंसा से पू�रत �वश्व म� यह एक शब्द गांधीजी का िजतना व्यापक
प्र�त�न�धत्व करता है , उतना उनके और सरे उपदे स �मलकर भी नह�ं कर पाते |” (8)
8. (‘संस्कृ�त के चार अध्याय’ – �दनकर – प.ृ १७)

सा�हत्य अपने समय के बदलते प्रवाह और क्रां�तकार� �वचार� से पथ
ृ क रहकर अपना अिस्तत्व �वक�सत नह�ं

कर सकता | बीती सद� का महामानव �न:संदेह गांधीजी है और उनके �वचारो क� उपयुकर्ता द�न ब द�न बढ़ती

जा रह� है | अत: यह कहना अन�ु चत न होगा �क गांधी �वचारधारा से युक्त सा�हत्य क� िजतनी जरुरत बीती
सद� म� थी उससे ज्यादा जरुरत अब पड़नेवाल� है | वतर्मान ् समय म� हो रहे आंदोलन� से गांध ी �वचार–दशर्न
और उसक� उ पयुकर्ता साफ़ हो चुक� है |
स्वतंत्रता प्रािप्त से पूवर् और बाद भी गांधीजी के �वचार उपयक
ु र् त लगते रहे है | अत: पूवर् भी सा�हत्य सज
ृ न म�

गांध ी �वचारधारा का महत्वपूणर् प्रभाव रहा है | हम आज भी हमारे जीवन के नी�त-�नयमो म� कह�ं न कह�ं गांधी
के �वचारो को व्यवहार म� लाते है और आदशर् मानते है | हम और हमारा सा�हत्य आज भी गांधी �वचारधारा से
प्रभा�वत है और आगे भी रह� गे |
अ�हंसा परमो धमर्श्चा�हंसा परमो दमः

|

अ�हंसा परमं दानम�हंसा परमं तपः ||
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लोककथा के जादग
ू र : �वजयदान दे था

3

शोध छात्र

प्रा. महे शकुमार जे. वाघेला

स्नातकोत्तर �हन्द� �वभाग

सरदार पटे ल �वश्व�वद्यालय ,वल्लभ�वद्यानगर

भारतीय सा�हत्य और राजस्थानी भाषा के गौरवशाल� रचनाकार �वजयदान दे था उफर् �बज्जी
लोककथा के जादग
ू र कहलाते थे। लोककथा के जाद ू का बक्सा अगर �कसी के पास था तो वह था
'�बज्जी'के पास। उन्ह�ने राजस्थानी भाषा क� 'द�ु वधा' नामक लोककथा से लेखक के रूप म� खुद को

स्था�पत �कया था। �बज्जी क� कहा�नयां जब पहल� बार �हन्द� पाठक� के सामने आ� थी तो एक
हलचल सी मच गई थी। आधु�नक भारतीय सा�हत्य म� लोकतत्व इस तरह से प्रासं�गक होकर पहल�
बार �दखा था।
�बज्जी क� कहा�नय� का जाद ू �फल्मकार�, नाट्य-�नद� शक� के �सर पर भी चढकर बोला है ।

अमोल पालेकर, श्याम बेनेगल, प्रकाश झा और म�ण कौल ने उनक� कहा�नय� पर �फल्म� बनाई ह�।
सा�हत्य अकादमी ने �बज्जी पर एक वत्ृ त�चत्र का �नमार्ण �कया है । उनक� कहा�नय� क� दरू दशर्न

प्रस्त�ु त और नाट्य-मंचन हुए ह�। रं गकम� हबीब तनवीर द्वारा �नद� �शत उनक� कहानी पर आधा�रत
नाटक ’’चरणदास चोर‘‘ को दे श-�वदे श म� बेहद सराहना �मल� है ।

गाँव के लोग� क� जबान पर बसी गीत�, कथाओं, और कहावत� को �ल�पबद्ध करके कलम
मांजने वाले �बज्जी शुरू-शुरू म� एक संग्रहकतार् क� भू�मका म� रहे , ले�कन ’बातां र� फुलवाडी‘ के तीन
खंड� के बाद लोक कथाओं को सजाने-संवारने लगे। छठे भाग तक आते-आते उनक� सजर्नात्मक ऊजार्
खुलकर खेलने लगी। वे लोक कथाओं के नए च�रत्र, नए प्रसंग जोडने लगे। दसव� भाग तक तो लोक
कथाओं क� शैल� और उनके सष्ृ टा व दृष्टा ह� रह गए। काफ� कुछ बदल गया। कलेवर, संदेश, प्रभाव,

बं�दश, संवाद इत्या�द कला के सांचे म� प�रष्कृत होते रहे । लोक कथाओं के बीज को वे अपने �हसाब

से प ुिष्पत-पल्ल�वत करने लगे।

िजस तरह प्रेमचंद उदर् ू से �हन्द�-कहानी क� ओर आए थे और �हन्द� म� आकर उन्ह�ने अपने
बाद के कहानीकार� बाध्य कर �दया था �क वे �कसी ओर तरह से सोच� , उसी तरह �वजयदान दे था
भी राजस्थानी कहानी से �हन्द� कहानी क� ओर आए ह� और आज तमाम �हन्द� कहानीकार� के
उनक� कहा�नयाँ एक चुनौती ह� |
�वजयदान दे था �हन्द� के उन कहानीकार� म� से ह� जो

लोककथाओं से पमथ्यूं क� तरह

कहानी क� एक छोट�-सी �चनगार� चुराते ह� और �फर उसे समकाल�न जीवन क� �वसंग�तय�,
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अंत�वरोध�, लोकराग और लोकआग म� तपाकर एक एसी बे�मसाल कहानी के रूप म� प्रस्तत
ु करते ह�
�क पाठक मंत्रमग्ु ध रह

जाता ह� |

अनेक पत्र-प�त्रकाओं का संपादन तथा सह लेखन करते हुए अकस्मात ह� �बज्जी के

जीवन म� एक �नणार्यक मोड़ आया | सन १९९५ म� उन्ह�ने �हन्द� छोड़कर राजस्थानी म� �लखने का
संकल्प �लया और अपने गाँव ब�रूदा लौट गए | “बातांर� फुलवार�” शीषर्क से लोककथाओं के
पुनःसज
ृ न क� उनक� यात्रा यह� आरं भ हुई | इन कहा�नय� क� लेखन प्र�क्रया के �वषय म� खुद �बज्जी

कहत� ह� �क –“ न �लखने से पहले सोचा , न �लखकर पढ़ा और न ह� �लखकर कुछ काटा |”

�वजयदान दे था क� कहा�नयाँ पढ़कर �वख्यात �फल्मकार म�णकौल इतने अ�भभत
ू हुए �क

उन्ह�ने तत्काल उन्ह� �लखा- ''तम
ु तो छुपे हुए ह� ठ�क हो। ...तम्
ु हार� कहा�नयाँ शहर� जानवर� तक

पहुँच गयीं तो वे कुत्त� क� तरह उन पर टूट पड़�गे। ...�गध्द ह� नोच खाएँगे। तुम्हार� नम्रता है �क
तम
ु ने अपने

रत्न� को गाँव क� झीनी धल
ू से ढँ क रखा है ।'' हुआ भी यह�, अपनी ह� एक कहानी के

द�लत पात्र क� तरह- िजसने जब दे खा �क उसके द्वारा उपजाये खीरे म� बीज क� जगह 'कंकड़-पत्थर'
भरे ह� तो उसने उन्ह� घर के एक कोने म� फ�क �दया, �कन्तु बाद म� एक व्यापार� क� �नगाह उन पर
पड़ी तो उसक� ऑ ंख� च��धयाँ गयीं, क्य��क वे कंकड़-पत्थर नह�ं ह�रे थे। �वजयदान दे था के साथ भी
यह� हुआ। उनक� कहा�नयाँ अन�ू दत होकर जब �हन्द� म� आयीं तो �हन्द� संसार क� ऑ ंख� च��धयाँ

गयीं।

बने बनाए सांच� को तोड़ने वाले दे था ने कहानी सुनाने क� राजस्थान क� समद्ध
ृ परं परा से

अपनी शैल� का तालमेल �कया। चतरु गड़े�रय�,मूखर् राजाओं,चालाक भूत� और समझदार राजकुमा�रय�

क� जब
ु ानी दे था ने जो कहा�नयां बुनीं उन्ह�ने उ नके शब्द� को जीवंत कर �दया।

राजस्थान क� लोककथाओं को मौजद
ू ा समाज,राजनी�त और बदलाव के औजार� से लैस कर
उन्ह�ने कथाओं क� ऐसी फुलवार� रची है �क िजसक� सुगंध दरू -दरू तक महसूस क� जा सकती है ।
एक बार �बज्जी क� कहा�नय� से गज
ु �रए और �फर उनके व्यिक्तत्व से, दोन� म� मामल
ू �-सी
फांस भी आपको नह�ं �दखेगी। राजा-रानी, राजकुमार, घोड़ा, �च�डय़ा ,पेड़ उनक� कहा�नय� के पात्र ह�।
संदभर् ग्रंथ
१. बौरूंदा डायर� (अप्र�तम �बज्जी का �वदा-गीता), मालचंद �तवाड़ी

२. कहानी के नये प्र�तमान , कुमार कृष्ण
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સમાજની નર� વાસ્તિવકતાના દશર્ન કરાવતા હા�દ� ક પ્ર�પિતના હાઇ�ુ
ભરત મકવાણા

4

અ�ુસ્નાતક,�ુજરાતી િવભાગ
શ્રી અને શ્રીમતી પી.ક�.કોટાવાલા આ�્ર્ સ કૉલેજ,પાટણ.

પ્રસ્તાવના:
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં પદ, ભજન, રાસ-રાસો અને ગરબા-ગરબીઓ�ુ ં
િવ�ુલ પ્રમાણમાં ખેડાણ થ�ુ છે . અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં પણ નવ�લકા, નવલકથા, િનબંધ�ુ ં
ખેડાણ અઢળક થયે� ું છે .પણ હાઈ�ુ ક્ષેત્રે કામ ઘણાં ઓછા સ�કોએ ક�ુ� છે .હાઈ�ુ� ુ ં સ�ન ન�હવત
પ્રમાણમાં પણ ટકોરાબંધ થ�ુ છે . ૫ ૭ ૫ અક્ષર�ુ ં બંધારણ ધરાવનાર હાઇ�ુ � ૂળ �પાની કાવ્યપ્રકાર
છે . અને અનેક ભાષાઓના લાડકોડથી, પ્રેમથી ઉછે ર�ને આ સા�હત્ય સ્વ�પ િવશાળ બન્�ુ ં છે . 'સ્નેહર�શ્મ'
ઉપનામ ધરાવતા શ્રી ઝીણાભાઈ રતન� દ� સાઈ �ુજરાતી સા�હત્યમાં 'હાઈ�ુના િપતા' ગણાય છે .
એમની પાસેથી 'સોનેર� ચાંદ,�પેર� � ૂરજ' નામનો હાઇ�ુ સંગ્રહ 1967 માં મળે છે .ત્યારબાદ 'ક�વળબીજ'
નામનો બીજો હાઈ�ુસગ્ર
ં હ 1884માં મળે છે . આમ સ્નેહર�શ્મએ હાઈ�ું �વા નાના સા�હત્ય સ્વ�પને સમગ્ર
�ુજરાતમાં પ્રચ�લત કર� નાખ્�ુ.ં એમના િસવાય િસતા�ું યશ�ંદ્ર, યોસેફ મેકવાન, પ�ા નાયક અને
ધી�ુ ભાઇ પર�ખે હાઇ�ુ ને ઘણા લાડ લડાવ્યા છે .
હાલમાં હાઇ�ુ ક્ષેત્રે કામ કરનાર 'નાનો દાણો પણ રાઈનો દાણો' એવા પાટણ
�જલ્લાના સબોસણ ગામના વતની શ્રી હા�દ� ક પ્ર�પિત હાલ ઉ�ર �ુજરાતની શ્રી અને શ્રીમતી પી.
ક�.કોટાવાલા આ�્ર્ સ કોલેજ, પાટણમાં અ�ુસ્નાતક િવભાગમાં �ુજરાતી િવષય સાથે અભ્યાસ કર� રહ્યા
છે . તેઓશ્રી �ુજરાતી સા�હત્યના સારા ભાવક, શ્રોતા અને સા�હત્યના શોખીન �વડો છે .તેમણે હાઈ�ુ
ઉપરાંત વાતાર્, ગઝલ,આસ્વાદ-અવલોકન લેખો, લોકસા�હત્યનાં લેખો પણ લખ્યા છે .અને સમયાંતર�
�ુ દા �ુ દા સામિયકો અને ઇ જનર્લમાં પ્રકાિશત થતા રહ્યાં છે .
�ુત્ર િવયોગે િપતા મરશે હ�,
ુ ી.
મંથરાની જો ફર� વાતો �ણ
આવા સમાજ દશર્નના ઉ�મ શેર આપનાર હા�દ� ક પ્ર�પિત હાઇ�ુ સા�હત્ય સ્વ�પને
સરસ ખેડ� રહ્યા છે . અને એમના હાઈ�ુ માંથી સમાજની નર� વાસ્તિવકતના દશર્ન થાય છે . સાથે-સાથે
એમાંના હાઈ�ુની ચોટ અને ચમત્�ૃિત પણ ઊડ�ને �ખે વળગે તેવી છે .
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તો ચાલો, માણીએ એમના �દયસ્પશ� હાઇ�ુ.
ૈ �ુ�ુંબક�્' ની ભાવનામાં માનવાવાળો આપણો દ� શ આ� કઈ �સ્થિત પહ�ચ્યો છે
'વ�ુધવ
તેની આપણને જરાય �ણ નથી. હાલના સમયમાં લોકો સં�ક્ુ ત �ુ�ુંબમાં જરાય માનતા જ નથી. બે
જણની સ્વતંત્ર �જ�દગી �વવામાં જ રા� છે . વડ�લોની સેવા કરવી એ તો ઝેર પીવા સમાન બની ગઈ
છે . સાથે સાથે એમનામાં વેરઝેર, ઈષ્યાર્� ૃિ�, દં ભ, ક્રોધ અને શંકા �વા �ુ �ુર્ણોમાં પણ વધારો થયો છે .
બે જણ �ાર� ઝઘડો કર� એની તો �ણે રાહ જોઇને બેઠા હોય તે� ુ ં લાગે છે અને ઘરમાં બે જણ ઝગડતા
સંભળાય તો લોકોના ટોળે ટોળા એકત્ર થઇ �ય છે . એના પર કટાક્ષ કરતા હા�દ� ક પ્ર�પિત એમના
હાઈ�ુમાં એકાએક કહ� ઊઠ� છે ક� ;
ખખડતા બે
વાસણ સાંભળવા
મેળો ભરાયો!
ભારતની સંસ્�ૃિત એ િવ�ની સંસ્�ૃિતઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને એમાં પણ ભારતતો
ઋિષ-�ુનીઓની સંસ્�ૃિતનો દ� શ ગણાય છે . ભારત દ� શમાં અનેક મહાન ઋિષઓ અમર થઈ ગયા. પણ
આજની �સ્થિત કંઈ અલગ હોય તે� ુ ં લાગી ર�ું છે . લોકોની ભગવાનમાંથી શ્રદ્ધા � ૂટવા લાગી છે . મં�દરો
અને ધાિમ�ક સ્થળો તો �ણે આવક�ુ ં એકમાત્ર સાધન બની ગ�ું હોય એ�ુ ં લાગી ર�ુ છે . મં�દરની સેવા
કરનાર અ�ુક બાવાઓ તો કપટ� બગલાની માફક પોતાની સેવા કર� રહ્યા છે . મં�દરોમાં પણ હવે
છે ડતીઓના અને બળાત્કારોના બનાવો બનવા લાગ્યા છે . આવા ઢ�ગી અને કપટ� સા�ુઓના કારણે
સજ્જન અને સંત�ુ�ુષોને પણ છાંટા ઊડ� છે . માત્ર ભગવા કપડાં પહ�રવાથી ક� ભજન ગાવ થી કંઈ
સંત�ુ�ુષ નથી બની જવા�.ું એના માટ� �દયની �ુદ્ધતા અને પિવત્રતા એટલી જ જ�ર� છે . માત્ર ભગવાં
કપડાં પહ�ર�ને ભજન કરનાર બગભગત બા�ુઓ સામે કિવ પોતાના હાઈ�ુ દ્વારા બોલી ઊઠ� છે .
પ્હ�ર� ભગવા,
ભજન કર� ,� ૃિત
ખોટ� મનમાં.
હાલનો �ુગ એ િવ�ાન અને ટ� કનોલો�નો �ુગ છે . િવ�ાન અને ટ�કનોલો�એ િવ�ને
એકદમ સાંક�ુ ં અને ના�ુ ં બનાવી દ��ુ ં છે . ટ� કનોલો� િવ� માટ� આશીવાર્દ�પ સા�બત થ�ુ ં છે . પણ
સાથે સાથે માણસ એકલો અને અ�ુલો બની ગયો છે .સ્માટર્ ફોનનો ઉપયોગ કરવામાં આજની �ુવાપેઢ �
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�દવસ રાત�ુ ં ભાન � ૂલી ગઈ છે . હવેના બાળકો પણ રમકડાંને બદલે સ્માટર્ ફોનથી રમવા લાગ્યા છે .
આજની માતાઓ પણ રડતા દ�કરાને છાનો રાખવા માટ� હાથમાં સ્માટર્ ફોન કોઈ એવોડર્ આપતા હોય
ં
એવા હ�તથી આપે છે . આપણી �ગણાની બાળરમતો �ુપ્ત થઈ રહ� છે . બાળકોના �ક�કયાર�થી �ુ�
ઉઠ� ું �ગ�ું આ� સાવ �ુ� ુ ં �ુ� ુ ં બની ગ�ુ ં છે . �ગણાની રમતોતો �ુપ્ત થઈ રહ� છે સાથે સાથે એ�ુ ં
બાળપણ પણ બાળપણથી �ુપ્ત થઈ ર�ું છે . આજની સ્માટર્ મોબાઈલ પેઢ�ને આહ્વાન કરતા હા�દ� ક
પ્ર�પિત લખે છે ક�;
�ગ�ું સાદ� ,
મોબાઈલમાં વ્યસ્ત
આ માણસને!
'�બરાવાળ� રા� નહ� હોય તો �ુ ગ
ં રાવાળ� �ાર� ય રા� નહ� થાય' આ વા�ો તો સૌ
બોલે છે પણ આનો અમલ ખરા અથર્માં કર� છે કોણ? હાલમાં મોટ�-મોટ� સીટ�ઓમાં ઠ�ર ઠ�ર આપણને
� ૃદ્ધાશ્રમો જોવા મળે છે . વધતા જતા � ૃદ્ધાશ્રમોની સંખ્યા જ મા બાપની ઉપેક્ષા ક� અવગણા�ુ ં પ્રિત�બ�બ
છે . લોકો અત્યાર� લોક દ� ખાડો કરવાની લાલસા સાથે ક� મોજ-મસ્તીથી �જ�દગી �વવા માટ� ચારધામની
�ત્રાએ �ય છે . બી� લોકોની �દમાં પણ મ�ઘાદાટ પ્રવાસો કર� છે . �ધળા માબાપની સેવા કરવાનો
કંટાળો આવે છે . વધતા જતા શહ�ર�કરણે ક� આ�ુિનક�કરણે દર� ક માણસના મોજશોખને વધાર� દ�ધા છે .
અને આની સાથે સાથે � ૃદ્ધ માણસો �રબાય છે ,પીડાય છે . �વતા મા-બાપની સેવા કરવાનો લ્હાવો ક�
એના દશર્ન કરવાનો આનંદ આ ચારધામની �ત્રા માં નથી. આથી સ�ક એમનાં હાઈ�ુમાં સહસા બોલી
ઊઠ� છે . �ુ ઓ;
માવતર છે ?
હા,ચારધામ શાને?
તીરથ ઘેર.
માણસને માણસ સાથે જોડ� રાખવા માટ� � ુ ં માધ્યમ ભાષા એટલે ક� બોલી પણ છે આથી
બોલી મીઠ� અને મ�ુર હોય એ પણ જ�ર� છે . �ભ તોતડ� હશે તો સમાજ ચલાવી લેશે પણ તોછડ�
ં ર
હશે તો �ાર� ય નહ� ચલાવી લે. આપણે કોઈને �સ્મત સાથે મીઠૉ આવકારો આપીએ તો એને ક�� ું �ુદ
લાગે પણ જો તેને કડવી ભાષા દ્વારા ગાળો બોલવામાં આવે તો તેને છે ક �દયમાં ઘા લાગી �ય છે .
આપણને કોઈક તલવાર ક� છર� માર� જય તો એનો ઘા મ�હના વષર્માં મટ� �ય છે પણ શબ્દો દ્વારા
લાગેલા હતા �ાર� ય �ઝાતા નથી. આથી વાણીની િવનમ્રતા રાખવામાં આવે તો િવ�ના ઘણા બધા
પ્ર�ો�ુ સમાધાન થઇ �ય. તલવારના ઘા �ુઝાય છે પણ શબ્દોના ઘા �ઝાતા નથી. આ વાતને કિવ
હાઈ�ુમાં સરસ ર�તે કહ� છે �ુ ઓ;
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�ઝાય છે ઘા,
શ�ોના; �ુ �ઝે ઘા
શબ્દ વાણીના.
હાલનો કોઈ સળગતો પ્ર�્ન હોય તો એ પ્ર� છે પયાર્વરણનો.' પયાર્વરણ �ળવો' ,'� ૃક્ષો
વાવો, વરસાદ લાવો' એવા � ૂત્રો આપણે સૌ �ચા અવા� બોલીએ છ�એ પણ �ું આપણે એટલી જ
કાળ�થી � ૃક્ષોની માવજત કર�એ છ�એ. લોકો અત્યાર� � ૃક્ષોનો ખાતમો બોલાવીને એની જગ્યાએ ફ્લેટ
ક� એપાટર્ મેન્ટ બાંધે છે .લોકો ફિન�ચર બનાવવામાં પણ �ુષ્કળ પ્રમાણમાં જગલો
ં
કાપે છે પણ સામે � ૃક્ષો
ઉછે રવા કોઈ તૈયાર નથી. � ૃક્ષોને બચાવશો તો � ૃક્ષો આપણને બચાવશે આ વાત અત્યાર� �ુલાઈ ગઇ
હોય તે� ુ ં લાગે છે .� ૃક્ષો�ુ ં છે દન કરતાં આ માણસ જરાય અટકાતો નથી અને છે લ્લે ઘણા બધા પ્ર�ોથી
ઘેરાય છે જગલમાં
ં
� ૃક્ષો કાપતા એક મ�ુ રની વ્યથા સ�ક� પોતાનાં હાઈ�ુ માં જોરદાર ર�તે કહ� છે �ુ ઓ;
કાપે છે ત�ં ુ
થાક�ને શોધે છાયો
પણ �ાં બે સે?

ઉપસંહાર;
આમ, પ્ર�ૃિત, પ્રણય, િવરહ અને સમાજદશર્નના ઘણા બધા હાઇ�ુ હા�દ� ક પ્ર�પિત
પાસેથી મળ� રહ� છે . કિવએ �ણેલી અને અ�ુભવેલી વાતને હાઈ�ુ દ્વારા સરસ ર�તે કહ� છે . એમના
કહ�વાયેલી વાતો તત્કાલીન સમાજ�વનને ઘણી બધી લા�ુ પડ� છે ૨૧મી સદ�માં અટવાયેલા
માણસોના પ્ર�ોને હા�દ� ક પ્ર�પિતએ વાચા આપી છે ભિવષ્યમાં ઉ�મ સ�કના �ધાણ મને આ હાઇ�ુનાં
સ�ન પરથી દ� ખાય છે .એમના હાઇ�ુ માં ભારોભાર સમાજની વાસ્તિવકતા દ� ખાય છે .
સંદભર્ગ્રથ
ં :
દ�લતચેતના સામાિયક, �ક માચર્ 2018
દ�લતચેતના સામાિયક, �ક �ુ લાઈ 2018
મધ્યકાલીન-અવાર્ચીન સા�હત્ય સ્વ�પો- ભરત�ુમાર ઠાકર, બી� આ� ૃિ� 2019,આદશર્ પ્રકાશન, � ૂલ્ય275
મા� ૃઆિશષ,સંપાદક:રમીલાબેન મહ�તા પ્રથમ આ� ૃિ� 2018 પ્રકાશક: પોતે
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સળં ગ કથા િવનાની કથા : તત્વમિસ
5

પરમાર િમતેષ�ુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ
એમ.ફ�લ., �ુજરાતી િવભાગ.
�ુજરાત ક� ન્દ્રીય િવ�િવદ્યાલય, ગાંધીનગર.

આ�ુિનક �ુજરાતી સા�હત્યમાં નોખી-અનોખી કથાઓ લખવા માટ� શ્રી �ુવ ભટ્ટ �ણીતા અને પ્રિતભાશાળ�
સ�ક છે . તેમની પાસેથી મળતા સા�હત્યમાં પ્રથમ નવલકથા ‘સ�ુદ્રાંિતક�’ પ્રગટ થઈ ત્યાર� નવલકથા
સા�હત્યમાં નવી ક�ડ� કંડારાઈ હોય એમ ઘણાને લાગ્�ુ ં હ�ુ.ં તો ઘણાને એના સ્વ�પ સંદભ� પ્ર�ો હતા ક� �ું આ
એક પ્રવાસકથા જ છે . અહ� એ િવશે ચચાર્ કરવાનો આશય નથી. પણ ‘તત્વમિસ’ એમની બી� નવલકથા છે
એ િવશે વાત કરતી વખતે ‘સ�ુદ્રાંિતક�’ નો ઉલ્લેખ કરવો જ�ર� લાગ્યો. ક�મ ક� પ્રવાસકથા હોવાની સાથે તે
નવલકથાનાં ઘટકોને ચ�રતાથર્ કર� છે . એજ ર�તે ‘તત્વમિસ’ પણ નવલકથા ન�હ હોવા છતાં નવલકથાનાં
ઘટક તત્વોને આત્મસાત કર� છે . ‘તત્વમિસ’ એ પણ �ુજરાતી નવલકથાની િવકાસયાગ્યામાં નવો ચીલો
પાડ�ો છે .
‘તત્વમિસ’ માં નમર્દા પ્રદ� શની વાત કરવામાં આવી છે . નમર્દાની સફર લેખક� કર� લી છે . એવો ઉલ્લેખ
આપણને ‘પરબ’ ના 2003ના ત્રી� �કમાં � ૃ. 61 થી 63 ઉપર મળે છે . .... આ ગ્રામજનો નદ�ને આત્મસા�્ કઈ
ર�તે કર� છે અને તે સંવદ
ે નો ક�વાં હોય છે તેનો અ�ુભવ લેવા માટ� એક �દવસ � ૂય�દયથી � ૂયાર્સ્ત �ુધી હવા
ભર� લી ટ� ૂબમાં બેસીને જળપ્રવાહ મને �યાં વહાવી ગયો ત્યાં ગયો. આ બધામાંથી મને � સંવેદનો �ગ્યાં તે
મ� કથામાં વણ્યાં. “મારો આ અ�ુભવ અને તેના પર આધા�રત મારાં અથર્ઘટનોમાંથી મ� � કાંઈ થો�ું લખ્�ું તે
‘તત્વમિસ’ નામે તમાર� સામે છે .” જબલ�ુરથી � ૂવર્માં નમર્દા �કનાર� પ�રક્રમ્મા કરતા લોકોની આસ્થા � ૂબ જ
ં ૂ ણી
અગત્ય�ુ ં ક�ન્દ્ર�બ��ુ બની રહ� છે . આ કથામાં �ુ લ 232 પાનાં અને 26 પ્રકરણોમાં પથરાયેલી આ કથાની �થ
ં ૂ ાઈ છે . કંઇ ક�ટલાંય પાસાંનો િવિનયોગ કર�ને સ�ક� શ�આતથી �ત �ુધી નમર્દાના
�ટક ઘટનાઓથી �થ
ં રચના આપ�ું મન મોહ� લે છે . કોઈ પણ �ૃિત એક એવી �ૃિત છે ક� એમાં નવલકથા,
પ્રા�ૃિતક પ�રવેશની �ુદર
પ્રવાસકથા અને �ચ�તનકથા એમ ત્રણેય તત્વો જોવા મળે છે . જો ક� આ �ૃિત િવશે એના સ�ક� કોઈ �ુલાસો કય�
નથી. પણ આજના સમયે આપણે એને નવલકથા તર�ક� જોઈ-� ૂલવી શક�એ છ�એ.
આ કથા�ુ ં કથાવસ્� ુ આ�ં-પાત�ં છે . મધ્યપ્રદ� શના નમર્દાતટના આ�દવાસી િવસ્તારમાં આવેલા આ�દવાસી
િવકાસ ક�ન્દ્રમાં પ્રો. �ુડોલ્ફનો િપ્રય િશષ્ય ત્યાંની સંસ્�ૃિત િવશે �ણવા અને એનો �રપોટર્ કરવા માટ� સં� ૂણર્
નારાજગી સાથે આવે છે . પ્રો. �ુફોલ્ડનો આ િશષ્ય બૌ�દ્ધક િવવેક�ુ�દ્ધવાદ� અ�ભગમ ધરાવે છે . તેને પરં પરાઓ
અને દં તકથાઓમાં રસ નથી. તે ધાિમ�ક પરં પરાની, �ધશ્રદ્ધાની અને વહ�મની મશ્કર� કર� છે . (હાલમાં અ�ુક
ભારતીય �ુવાનોની માનિસકતા �ૃ�ષ્ટગોચન થાય છે .) તે અિવ�ાસ અને આશંકાથી દર� ક વસ્�ુને �ુ એ છે . આ
કથકને ભારતીય પરં પરાઓ અને જગલ
ં
િવસ્તારના આ�દવાસી લોકો અને અન્ય લોકો પણ ઉપયો�ગતાની
�ૃ �ષ્ટએ જ જોવા યોગ્ય લાગે છે . સમગ્ર કથાપટ પર તે ધીમે ધીમે પ્રવાસ કરતાં-કરતાં, સંસોધન કરતાં-કરતાં
લોકો સાથે હરતાં-ફરતાં � �ુ દાં-�ુ દાં સંજોગોમાંથી પસાર થાય છે . એના કારણે તે પ્રથમ બહારથી અને પછ�
�દરથી બદલવા લાગે છે . પ્રો. �ુ ડોલ્ફના આ િશષ્યને બેભાન અવસ્થઆમાં જ કોઈક �ી ‘લે ખાઈ લે’ એ�ુ ં
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કહ�ને મકાઈ ખવડાવે છે . એ �ૃશ્યથી આ નવલકથાનો આરં ભ થાય છે અને �તે આવતો શબ્દ ‘આપી દ� ’ ત્યાં
કથા �ુર� થાય છે . કથાનાયક કથકનો અ�ુભવ ડાયર�માં ન�ધાયેલો છે . સ�ક� અહ� ‘ડાયર�’ નો સં� ૂણર્ આધાર
લીધો છે . આ ડાયર�નાં વાંચન બાદ સ�ક પોતાની �ટપ્પણી ર�ૂ કર� છે . એટલે ક� ‘ફ્લેશ-બેક’ પદ્ધિતથી શ�
થતી આ કથા પ્રથમ �ુ�ુષ એકવચનથી કથનશૈલીનો ઉપયોગ કર�ને લખાઈ છે . એ પણ આ કથાની િવશેષતા
છે . સ�ક �ુવ ભટ્ટ� કથા� ૃ�ષ્ટની વસ્� ુ સંકલના�ુ ં એક વ�ળ
ર્ ુ અહ� એવી ર�તે રચ્�ુ ં છે ક� આપણને અને પ્રો.
�ુ ડોલ્ફના િશષ્ય કથકને એમ થાય છે ક� માનવ ક� �ુ દરત એ બધાં તત્વમાં �ાંક ને �ાંક તત્વમિસ છે . એમ ‘�ુ’ં
ની જ બોલબાલા છે . નવલકથામાં �મ �મ કથક આગળ જતો �ય છે તેમ-તેમ એનાં �તરનાં બંધ દ્વાર
� ૂલતાં �ય છે . ‘નમર્દા’ નદ�ની પ�રક્રમ્મા�ુ ં મહત્વ એને સમ�ય છે . નમર્દાને એ સમજતો થાય છે . કથાના
�ત તરફ તો એ પોતાનાં વ�ો, પોતાની ઓળખ, પોતાની પ્રેયસી લ્� ૂસી, પોતાની �ત �વી ડાયર� એ બ�ુ ં
ત્ય� દ� છે . ર� વા-નમર્દા એને મન અહમને ઓગાળવા માટ� ની એક ધારા બની રહ� છે . નમર્દાના નીર જ સવર્
અહમને ઓગાળવા શ�ક્તમાન છે એવી પ્રતીિત આ કથકને થાય છે . �તમાં કથા� ૃ�ષ્ટની વસ્�ુ સંકલના�ુ ં એક
વ�ુળ
ર્ રચા�ુ ં હોવાની પ્રિતતી આપણને થાય છે . એમ કહ� શક�એ ક� આ કથાની નાિયકા નમર્દા પોતે છે . ક�મ ક�
અહ� કથકની વ્ય�ક્તમ�ા િસદ્ધ થતી જોવા મળતી નથી. તો કથામાં આ�દવાસી કલ્યાણ ક�ન્દ્ર ચલાવતી �ુિપ્રયા
પણ નાિયકા તર�ક� ક� ભારતીયકથા�ુ ં �ીપાત્ર તર�ક� ઉપસી આવી નથી એટલે ‘તત્વમિસ’ નવલકથાની વસ્� ુ
સંરચના અને કથાવસ્� ુ પરં પરાગત ર�િતના નથી જ નથી છતાં એક આ�ૃિત િવિશષ્ટ પ્રકારની અ�ુ� ૂિત કરાવે
છે .
કથાના વ�ુળ
ર્ ને જોઈએ તો એમાં �બ�ુ-બંગાની કથા, લ�મણશમાર્ના મધમાખી ક�ન્દ્રના િવકાસની કથા, િવષ્�ુ
અને િવદ્યાની નવી શાળાની સ્થાપના પછ�ની િવકાસની કથા, ડાકણ સમ�ને મારવા આવતા
આ�દવાસીઓનાં હાથમાંથી �ુ�રયાને બચાવી લઈ જતી કાલેવાલી મા અને ગં�ુ ફક�રની કથા, ગણેશ શા�ીને
ત્યાં યો�યેલા સંગીત – મહ��ફલની ઘટના, કથકથા પોતાની પ્રેયસી લ્� ૂસીને સંબોધીને લખાયેલા પત્રોની
કથા, કથકના પ્રવાસના પહ�લા જ �દવસે � �ુપ્તા�નાં પ્રેમાળ પાવર્તીમાના �ુખમાંથી અિવરત સરક� પડતા
હલરડાનાં શબ્દોની વાત, �જન્દા સાગબાનની કથા, નમર્દા મૈયાના બોલે ઘાયલ થયેલા અને બેભાન થઈ
પડ�લાં કથકને કાલેવાલી મા ગણેશ શા�ીના ઘર� પહ�ચાડ� �ય તે તથા, કથકની સારવાર કરતા ક�કા વૈદની
કથા, લ�મીના લગ્ન નાસીગયા પ�રક્રમા કરવા માટ� નીકળે લા માણસોના અ�ુભવ િવ�સનીય કથા અને
પે�ાના ખ�ના બાબતે ઉલ્લેખોમાં વણાતી કથા અહ� જોવા મળે છે .
આ નવલકથામાં કોઈ નાયક ક� નાિયકા નથી. કથકને નાયક ગણાય એમ નથી. કારણ ક� એ આ કથા � ૃ�ષ્ટની
ઘણી ઘટનાઓમાં એની કોઇ જ અિનવાયર્તા નથી. કથ�ુ ં નામ �ણતા ન હોવા છતાં આપણે એનાથી સહજ
જોડાઈ જઈએ છ�એ. આ પાત્ર લ�ગ શોટથી કરવામાં આવે� ું �ચત્રણ છે . તો �ી પણ �ુિપ્રયા ઘ�ું ચાલક બળ
હોવા છતાં �ુખ્ય નાિયકા નથી. �ુિપ્રયાનો કોઇ ‘ક્લોઝઅપ’ આપણને મળતો નથી. છતાં તે કથાના આરં ભથી
�ત �ુધી હાજર છે . કથામાં નવ�ુવાન છતાં ઠર� લ, પ�રપક્વ િવચારો ધરાવનાર�, ઓછાબોલી અને સૌને
આકષર્� ું વ્ય�ક્તત્વ તે� ુ ં છે . તે સાહિસક છે . �ુિપ્રયા�ુ ં પા� ૃસ્વ�પ પણ ક�ટલેક ઠ�કાણે ઉપસે� ું જોઈ શકાય છે .
એકલા પડ� ગયેલા �બ�ુની સંભાળ વખતે તે� ું આ સ્વ�પ જોઈ શકાય છે . તે નમર્દાની પ�રક્રમ્મા િવશે કથકને
� વાત કર� છે એમાં એ�ુ ં અ�ભનવ�પ જોઈ શકાય છે .
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“�ું આ કામ �ુણ્ય રળવા માટ� નથી કરતી. �ુિપ્રયા ક� બી� � આ સેવા કર� છે તે પ�રક્રમાવાસી માણસને
સાચવવા નથી કરતાં. પ�રક્રમાને સાચવવા કર� છે . હ�રો વષર્થી ચાલી આવતી એક પરં પરાને �ળવવામાં
મારાથી બન� ું બ�ુ ં �ું કર�શ.” (તત્વમિસ-� ૃ. 109)
સ�ક� નવલકથામાં આછા-આછા લસરક� દર� ક પાત્રને એની લાક્ષ�ણકતા સાથે �વંત કર� આપ્યા છે . �ુ�રયા,
એનો ભાણેજ, એનો બનેવી, ગં�ુ ફક�ર, પાવર્તી મા, ગણેશ શા�ી, �બહાર�લાલ, કમળા, �બ�ુ અને બગા,
લ�મી-નાર�ણયો, બાબ�રયો, િવષ્�ુ માસ્તર, િવદ્યા, રામબલી, પરક્રમ્માવાસીઓ, ગર�બ આ�દવાસીઓ,
કથકની પ્રેયસી લ્� ૂસી અને અન્ય પાત્રોની સાથે નમર્દામૈયા�ુ ં ચ�રત્ર પણ લાક્ષ�ણક ગિતથી કથા � ૃ�ષ્ટમાં થવા
પામ્�ું છે .
નવલકથામાં નમર્દાનાં જગલો
ં
અને તે� ુ ં સ�દયર્, જગલોની
ં
ભયાનકતા, લાગતી આગનાં વણર્નો, પહાડો પર
વરસતી વષાર્ના વણર્નો, આ�દવાસીઓનાં �વનને ચ�રતાથર્ કરતાં વણર્નો તેમના � ૂઢતમ િવચારો અને ર�ત�રવાજો વગેર�માં શ્રી �ુવ ભટ્ટ� અદ� ૂત વણર્ન શ�ક્ત દશાર્ વી છે . આ બધાં વણર્નો સ�કની ભાષાશ�ક્તના
પ�રચાયક બની રહ� છે . ભાષા િન�પણને �હસાબે જ કથા પ્રા�ૃિતક પ�રવેશની સભર � ૃ�ષ્ટ આપણી સમક્ષ � ૂક�
આપે છે . વણર્ન �ુ ઓ - “મ� પ્રયત્ન� ૂવર્ક �ખો ખોલી ર� તાળ, પથરાળ, નદ� પર તે માર� જમણી તરફ બેઠ� છે .
લાલ રં ગના ઘાઘર� પોલકાં પહ�ર�લી તે ગોઠણભેર બેસીને મારા પર નમેલી છે . કહ� છે , ‘લે ખાઈ લે’ તેના
નાનકડા હાથમાં પકડ�લો મકાઈનો ડોડો તેણે મારા મ� પાસે ધર� રાખ્યો છે .” (તત્વમિસ-� ૃ. 1) સંવાદ પણ
જોઈએ અને આ�દવાસી ભાષા પણ
•

ઓર �ુ છ નહ� ઘરમે, પર ખાલી પેટ મ��વા, પાપ લાગે હ�.

•

મ�ડ
ુ � છે ને ? �ુિપ્રયાએ વઢતી હોય તેમ ક�ુ,ં મરવાના, પણ મ�ડ
ુ ો નહ� છોડવાના

•

હા, મ�ડ
ુ � જ હ�, પેલાએ િનખાલસતાથી ક� ૂલ્�ુ.ં

•

બી� દાના બી નંઈ ઘર મ�, પર ખાલી પેટ ક�થે �ણા ?

•

મી�ુ ં છે ઘરમાં ? �ુિપ્રયાએ � ૂછ�ું : નમક, નમક પેલાને સમ�ય તે ર�તે ફર�થી બોલી

•

હાં થોડા હ�. (તત્વમિસ-� ૃ. 64)

એકંદર� આખી નવલકથા એના કથાવસ્�ુ, સંરચના, વાતાવરણ, સંવાદો, સંઘષર્, ઘટનાઓ, વણર્નો,
ચ�રત્ર�ચત્રણ, ભાષાશૈલી, સ�કનો �વન તરફનો �ૃ�ષ્ટકોણ, �ચ�તન, પ્રવાસ વગેર�ને કારણે િવિશષ્ટતા ધારણ
કર� છે . નવલકથા વાંચતા એમ થાય છે ક� લેખક પરં પરાનાં અલગ નવાં અથર્ઘટનો કર�ને ચાલવામાં માનતા
હોય એ�ું લાગે છે . �ૂના પ્રત્યે અણગમો વ્યક્ત કરવો ન�હ પરં � ુ સમ� િવચાર�ને નવાને અપનાવ�ુ ં જોઇએ.
તેની સાથો સાથ નવાને �ુ નાની સાથે જોડતાં જ�ુ ં જોઈએ.
(તત્વમિસ. લે: �ુવ ભટ્ટ, પ્રકાશન: � ૂ�ર ગ્રંથરત્ન કાયાર્લય. પ્રથમ આ� ૃિ�: ૧૯૯૮, �ુન�ુદ્ર
ર્ ણ: ૨૦૧૩.
� ૂલ્ય: ૧૨૫ �િપયા

JUNE-2020

23

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

ુ
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના િવચારોની પ્રસ્�તતા
ડૉ. રા�શ એન. ડાભી
6

ઇિતહાસ િવભાગ
�કશનદાસ �કકાણી આટર્ સ એન્ડ
કોમસર્ કોલેજ ધં�કુ ા.

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના �વનનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ફ�લત થાય છે ક� તેઓ
વ્યવસ્થાવાદ� સમાજના �ુધારક હતા. સમાજ �ુધારકો ની �મ ડૉ. બાબાસાહ�બે પહ�લા સામા�જક
�ુનરચર્ના �ુ ં કામ હાથ માં લી�ુ.ં એમ છતાં ત્રી� ગોળમે� પ�રષદ બાદ એ રાજક�ય �ુધારાઓ �ગે
ઉડાણથી િવચારવા લાગ્યા. સન ૧૯૪૦ થી સમાજવાદ, ગાંધીવાદ, પા�કસ્તાન, સં�ક્ુ ત રા�ય,
ભાષાક�ય રા�ય, બંધારણ �વા અનેક િવષયોનો પ્રગાઢ અભ્યાસ કય� અને તે િવષય પર તેમણે
પોતાના �ચ�તનાત્મક , િવચારપ્રવતક અને માગર્દશર્ન અ�ભપ્રાય વ્યક્ત કર� તેમના વ્ય�ક્તત્વ અને
િવચારોની િવશાળતાના દશર્ન કરાવ્યા.

૧.

 આરક્ષણ ,�ગે ના િવચારો :
ડૉ. બાબાસાહ�બ માનતા હતા ક� સામા�જક અને આિથ�ક સમતા ઉપ� કરવા માટ� જો
સવણર્ પહ�લ કર� તો વ્યવ્સ્થાની એક મહત્વ શરત � ૂર� થવાની સંભાવના છે . અનેક સંસ્થાઓમાં
નોકર�ઓ તથા િશક્ષણ ક્ષેત્રમાં આરક્ષણની વ્યસ્થા

કરવાના કારણે દ�લત સમાજને સરક્ષણ મળશે.

આમ થાય તો અત્યાર �ુધી અ�તોએ વેઠ�લા દદર્ અને પીડાને એક મ�ુરો અવસર મળશે. િવશેષમાં
જણાવ્�ુ ં ક� ‘ દ�લતો તથા આ�દવાસીઓને �ુ ર રાખીને એક પણ પાટ� સાચા અથર્ માં રાષ્ટ�ય પાટ� બની
શક� ન�હ.૨. “ તેમણે ભારત ના સવણર્ ભાઈ- બહ�નો દ�લત સમાજ પ્રત્યે ક�ુ ણા નો ભાવ વ્યકત કરવા
આહવાન ક�ુ� હ�.ું
 ગ્રામસંસ્થા �ગે� ંુ મંતવ્ય :
ગ્રામ્સંસ્થાઓને કારણે ભારતીય સમાજ સેકડો વષર્ �સ્થર રહ્યો. પ�ું � ુ તેની ગિતશીલતા
નાશ પામી ગામ�ુ ં એટલે દ� શ ના એક સ્થાિનકવાદ�ુ ં

�ુ ંદા�ં � અ�ાનની, સં�ુ�ચત મનની અને

�તીયવાદ ની �ુફા છે આબેડકરની એમની લેબર પાટ� દ્વારા મહાર વતનોમાંથી �ુકત કરવા અને
કોકણના ગણોિતયાઓને ખેતીના સંક�માંથી છોડવવાનો પ્રયાસ કય� તેમણે મજ�ુ રનો પક્ષ લઇ �ુ લમી
કાયદા સામે પ્રચંડ �દોલન શ�ુ ક�ુ.� ૩. બાબાસાહ�બ મજ�ુ ર નેતા તર�ક� પ્રખ્યાત થયા.
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 પા�કસ્તાન �ગેના િવચારો :
બાબાસાહ�બ �ચ�તા વયક્ત કર� ક� દ� શની આવક સાડા ત્રણ અબજ છે .

તેમાંથી એક અબજ

�શી કરોડ �િપયા ક�વળ લશ્કર પાછળ જ ખચાર્ય છે . આવો ભયંકર ખચર્ આપણી િવદ� શનીિત માટ�
ખતરા�પ છે . આપનો �ુખ્ય પ્ર� કાશ્મીરનો અને �ુવર્બગ
ં ાળમાં રહ�લ �હન્�ુ ઓ તરફ વ�ુ ધ્યાન ક��ન્દ્રત
કર�ુ ં જોઈએ .તેને બદલ કાશ્મીર તરફ જ બધી શ�ક્ત ખચાર્ ય છે .
કાશ્મીર સમસ્યાનો સવર્શ્રેષ ઉક� લ તે� ુ ં િવભાજન છે . કાશ્મીરના ત્રણ િવભાગ કરવા જોઈએ.
�ુદ્ધિવરામ ક્ષેત્ર, કાશ્મીરખીણ જમ્�ુ લદાખ ક્ષેત્રે � માટ� માત્ર કાશ્મીરખીણમાં જ લોકમતની વાત
કર�એ છ�એ. પ�રણામે � �સ્થિત આ� � ૂવર્બગ
ં ાળના કારણે ઊભી થઇ છે તેવી ભિવષ્યમાં કાશ્મીર માટ�
ઊભી ન થાય કાશ્મીરમાંના �હ��ુ અને બૌદ્ધોને પણ પા�કસ્તાન હડપ કર� ન

�ય૪. . આ પકારની

બાબાસાહ�બની યોજના એમ.એન.રોય તથા અન્ય નેતાઓને ઘણી જ ગમી ગઈ હતી.
 ચીની સામ્યવાદ� સરકાર �ગેના િવચારો :
જવાહરલાલ નેહ�એ િતબેટ ઉપર ચીન�ુ ં વાલીપ�ું સ્વીકાર�ને ગંભીર � ૂલ કર� છે . ચીનની સરહદ
ભારતની સરહદ સાથે જોડ� આપવા ��ુ ં છે . િતબેટ પરની સામ્યવાદ� ચીનની સરહદ ભારતીય
સરહદની �ુર�ક્ષતતાને �ુકશાન કયાર્ િસવાય રહ�શે ન�હ. આથી ભારત સરકાર� તાત્કા�લક આપણી
સરહદોની પકડ મજ� ૂત કરવી જોઈએ. સાથે- સાથે િતબેટ માટ� � ુ ં અલગ ધોરણ પણ સ્વીકાર�ુ
જોઈએ૫.. કલકતા િતબેટ – ચીનની ન�ક થ� ું હ�ુ.ં ઈ.સ. ૧૯૬૨માં ચીને ભારત ઉપર આક્રમણ ક�ુ.�
અને ખાસ તો �હ�દ�-ચીની ભાઈ-ભાઈ ના ભ્રમમાં રાચતા લોકોને થપડ લગાવી દ�ધી. � ડૉ.
બાબાસાહ�બની આષર્વાણી પછ�ના માત્ર સાત જ વષર્માં સાચી પડ�.
 ભાષાવાર પ્રાંત રચના �ગેના િવચારો :
ડૉ. બાબાસાહ�બ�ુ ં માન�ું એ�ુ ં હ�ું ક� “એક રા�ય એક ભાષા” ના આધાર ઉપર રા�યોની રચના થવી
જોઈતી હતી. � ન થઇ �ના કારણે ઉ�ર ભારત િવ�ુદ્ધ દ�ક્ષણ ભારતની ભાવનાને ઠ�સ પહોચી .તેથી
�હ�દ�ઓની સામે દ�ક્ષણમાં મોટા �લ્ુ લડો પણ થયા હતા. આથી તેમણે ઉ�રપ્રદ� શ, �બહાર,મધ્યપ્રદ� શ ,
રા�યોના િવભાજનની વ્યવસ્થા � ૂચવી હતી. �માં વસ્તી િવસ્તાર સર� રાશ સમાન રહ�. એક ભાષા
બોલનાર� પ્ર�ના પણ એક કરતા વધાર� રા�યો િવ�માં સવર્ત્ર છે જ.

૬.

.જો ભાષાવાર રા�ય રચના

સંદભર્માં ડૉ. બાબાસાહ�બનો મત સ્વીકાય� હોય તો. રાષ્ટ્રની ભાવાત્મક એકતા વધાર� પ્રબળ બની હોત.
આ� � ભાષાવાદની સં�ુ�ચ�ાએ મા�ું ઉચ�ું ન હોત.
 ભારતની રાજધાની �ગેનો િવચાર :
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ડૉ. બાબાસાહ�બની રાજધાની �દલ્હ�ને સંરક્ષણ અને ભૌગો�લક ર�તે તેમજ વાતાવરણની દ્ર�ષ્ટએ
ં ઈ બંદર રાજધાની તર�ક� યોગ્ય ગણાય ન�હ તો વળ� , કલક�ા
સં� ૂણર્પણે અયોગ્ય ગણી છે . �ુબ
િતબેટ-ચીનની ન�ક થ�ું હ�.ું રાજધાની માટ� રાષ્ટ્રની મધ્યમાં દ�ક્ષણમાં હ�દરાબાદ – િસકંદરાબાદ
ન�ક રાખવા�ુ ં � ૂચી ક�ુ� હ�ું .૭. રાષ્ટ્રની મધ્યમાં રહ�વાથી દ�ક્ષણ ભારતના લોકોનો અસંતોષ પણ �ૂ ર
કર� શકાય તેમ હ�ુ.ં
ુ િવશેના િવચારો :
 યંત્ર�ગ
યંત્ર�ુગ તરફ પીઠ ફ�રવનારા ગાંધીવાદનો બાબાસાહ�બે િવરોધ કય� હતો. જો ગાંધીવાદનો સ્વીકારવામાં
આવશે તો એ�ું સમજ�ુ ં ક� સામાન્ય માનવીનો િવનાશ થશે. ગાંધીવાદ તત્વ અ�ુસાર ખે�ૂત �ણે ત્રીજો
બળદ બનશે.

બાબાસાહ�બે ગર�બોને ઈશારો કય� ક� ગાંધીવાદ� ચેપથી સતર્ક રહ�.

વષ�થી

વંશપરંપરાગત વ્યવસાયોમાંથી �ટ�ું જ�ર� છે . સદ�ઓથી આ પ્રથા �હ�ુસ્તાનમાં હતી. તેથી જ દ� શની
અધોગિત થઇ છે . �ુદરતે દર� ક માનવને �ુ�દ્ધ સમાન આપેલ નથી. દર� ક વ્ય�ક્ત પોતાની � ૂઝ શ�ક્ત
પ્રમાણે વ્યવસાય હસ્તગત કર�ને તેનો િવકાસ કર� શક� છે . રા�ય સંચા�લત ઉધોગો ચાલવા જોઈએ.
કામદારોના �હતો�ુ ં રક્ષણ થ�ુ ં જોઈએ. ઉત્પા�દત થયેલ માલ સસ્તા ભાવે મળવો જોઈએ.૮. રાષ્ટ્રની
�ુખાકાર�ની િનમાર્ણ માટ� ઉધોગ મહત્વનો ફાળો આપી શક� તેમ છે .
 લોકશાહ� �ગેના િવચારો:
ડૉ. બાબાસાહ�બ કહ�તા ક� એકપક્ષીય લોકશાહ�ની પધ્ધિત મારક છે . રા�યતંત્ર ચલાવવા માટ� પક્ષોની
ં ાર ચાલશે અને આ બે પક્ષો એટલે
જ�ર પડ�. બે પક્ષો હશે તો જ લોકશાહ� સરકાર લોકશાહ� તત્વા�ુસ
સ�ાધાર� પક્ષ અને િવરોધપક્ષ અને વળ� � પક્ષમાં �ીઓ, �ુસ્લીમો, પછાતવગ� અને દ�લતો�ુ ં
પ્રાધાન્ય હશે તે જ પક્ષ દ� શને �ુખી કર� શકશે.૯.
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના �વનના �ત �ુધી તેમણે સ્વીકાર� લા િમશન માટ� સતત િનષ્ઠા� ૂવર્ક કાયર્
ક�ુ.� તેમનો �િતમ આિવષ્કાર એટલે સમસ્ત દ� શની અને તેમાંય ખાસ કર�ને દ�લતોનો તારણહાર
આપણા બંધારણના િનમાર્તા અનેક ક્ષેત્રમાં રહ�� ું તેમ �ુ ં યોગદાન સમાજના ઉત્થાન માટ� કરવામાં
આવેલી તેમની સેવાઓ કદાિપ � ૂલી શકાય તેમ નથી.

સંદભર્-� ૂ�ચ :
(૧.)�ુમાણ � ૂળ�ભાઈ વી. “િવ�� ૂષણ ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર” (માનસ અને તત્વિવચાર)
પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૦૩, અમદાવાદ, � ૃ ૫૭.
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(૨.)ગોહ�લ નટવર ‘ મહામાનવ ડૉ આબેડકર ‘ પાંચમી આ� ૃિ�, ૨૦૧૨, અમદાવાદ, � ૃ ૧૫૩.
(૩.)ઉપ�ુક્ત �ુસ્તક ‘ િવ�� ૂષણ ડૉ બાબાસાહ�બ �બેડકર’ � ૃ ૬૦
(૪)�યોિતકર

ડૉ.પી.� ‘ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર�ુ ં �વનચ�રત્ર .’ પ્રથમ આ� ૃિ�, સ્ટ� ટમ્બર ,

૧૯૯૫,

ગાંધીનગર, � ૃ-૫૪૭.

(૫)એજન , � ૃ -૫૫૫ .
(૬)ઉપ�ુક્ર્ ત �ુસ્તક, ‘મહામાનવ ડૉ. �બેડકર, � ૃ-૧૫૪.
(૭)ઉપ�ુક્ર્ ત ગ્રંથ ‘ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર�ુ ં �વનચ�રત્ર , � ૃ - ૫૫૭
(૮)િસ�ધવ ગણેશ (બાદલ ) ‘બંદ �દશાનો ઊઘાડ’ બી� આ� ૃિ�, ૨૦૦૩, અમદાવાદ, � ૃ-૧૬૮.
(૯)ઉપ�ુક્ર્ ત ગ્રંથ ‘ડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર�ુ ં �વન ચ�રત્ર’ � ૃ -૫૬૨

JUNE-2020

27

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

ડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર અને માનવ અિધકારો
સરોજ પી. પ��કયા

7

પીએચ.ડ�. િવદ્યાથ� (ઇિતહાસ)
સૌરાષ્ટ્ર �િુ નવિસ�ટ� રાજકોટ.

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના �વનનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ફ�લત થાય છે ક� તેઓ
વ્યવસ્થાવાદ� સમાજના �ુધારક હતા. સમાજ �ુધારકો ની �મ ડૉ. બાબાસાહ�બે પહ�લા સામા�જક
�ુનરચર્ના �ુ ં કામ હાથ માં લી�ુ.ં એમ છતાં ત્રી� ગોળમે� પ�રષદ બાદ એ રાજક�ય �ુધારાઓ �ગે
ઉડાણથી િવચારવા લાગ્યા. સન ૧૯૪૦ થી સમાજવાદ, ગાંધીવાદ, પા�કસ્તાન, સં�ક્ુ ત રા�ય,
ભાષાક�ય રા�ય, બંધારણ �વા અનેક િવષયોનો પ્રગાઢ અભ્યાસ કય� અને તે િવષય પર તેમણે
પોતાના �ચ�તનાત્મક , િવચારપ્રવતક અને માગર્દશર્ન અ�ભપ્રાય વ્યક્ત કર� તેમના વ્ય�ક્તત્વ અને
િવચારોની િવશાળતાના દશર્ન કરાવ્યા.

૧.

ગ્રામ્સંસ્થાઓને કારણે ભારતીય સમાજ સેકડો વષર્ �સ્થર રહ્યો. પ�ું� ુ તેની ગિતશીલતા નાશ
પામી ગામ�ું એટલે દ� શ ના એક સ્થાિનકવાદ�ુ ં �ુદ
ં ા�ં � અ�ાનની, સં�ુ�ચત મનની અને �તીયવાદ
ની �ુફા છે આબેડકરની એમની લેબર પાટ� દ્વારા મહાર વતનોમાંથી �ુકત કરવા અને કોકણના
ગણોિતયાઓને ખેતીના સંક�માંથી છોડવવાનો પ્રયાસ કય� તેમણે મજ�ુરનો પક્ષ લઇ �ુ લમી કાયદા
સામે પ્રચંડ �દોલન શ�ુ ક�ુ.� ૨.. બાબાસાહ�બ મજ�ુર નેતા તર�ક� પ્રખ્યાત થયા.
તા -૦૫ �ન્�ુઆર�ના મહાડ મ્�ુનીસીપાલીટ� નો પ્રસ્તાવથી મહાડ�ુ ં ચવદાર તળાવ સાવર્જિનક
છે . પારસી , �ુસલમાન, �ખ્રસ્તી વગેર� િવધમ� લોકો પણ � તળાવે પાણી ભર� છે મહાડના સવણ�
પ�ુ-પક્ષીઓ પાણી પીએ, મળ� ૂત્ર કર� તે સામે વાંધો ઉઠાવતા નથી, પરં � ુ માનવ �વા માનવો
સ્વધમ� પદદ�લતોને પાણી પીવા દ� તા નથી. અ�તો ખોખારો પણ ખાઈ શક� ન�હ તેવી �સ્થિત હતી.
�હ��ુશા�ોએ �ને અસ્� ૃશ્ય સમાન ગણેલી છે . તે �િતના લોકો પોતાના તળાવે પાણી પીએ અને સમાન
હોવાને િસદ્ધ કર� તે તેમને મં�ુર નથી. એટલા માટ� જ �બેડકર� દ�લત સ્વાતં�ય સંગ્રામ માટ� મહાડ�ુ ં
મેદાન પસંદ ક�ુ.�
ડૉ. �બેડકર� બ�હષ્�ૃત �હતકરણી સભાની પ્રથમ પ�રષદ ૧૯ મી માચર્ ૧૯૨૭ ના રોજ “શ્રી
િવર� �ર થીયેટરમાં” માં મળ� સમગ્ર કોકણપટ્ટીમાંથી હજોરો લોકો હાજર રહ્યા હતા. સંભા� �ુકારામ
ગાયકવાડના સ્વાગત પ્રવચન થ�ુ ં .૩.
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ચવદાર તળાવ�ુ ં પાણી પીવાનો અિધકાર સ્થાપવા માટ� એક િવશાળ સરઘસ નીકળ્�ુ ં . સદ�ઓ
�ુધી સામા�જક અને માનિસક દાસતામાં જકડાયેલા સમાજના િવદ્રોહ�ુ ં ભારતીય ઇિતહાસમાં અ� ૂત� ૂવર્
અને અ� ૂવર્ જ હ�.ું ડૉ.�બેડકર ચૌવદાર તળાવ�ુ ં પાણી �જ�લમાં ભર� આચમન ક�ુ.� ઈ મહાન
સરઘસના દ�લતોએ પણ તળવના પાણી�ુ ં આચમન ક�ુ� અને એક નવા �ુગનો , નવા ભારતનો પ્રારં ભ
થયો.૪.
આમ, મહાડ સત્યાગ્રહ� દ�લતોમાં ચૈતન્યનો પ્રવાહ પ્રસાર�ત કય� હતો. વળ� , મ�ુસ્� ૃિતની
હોળ�થી સમગ્ર �ઢ�વાદ� �હન્�ુસમાજ ખળભળ� ઉઠ�ો હતો. બાબાસાહ�બની િનભ�કવાણી છે વડાના
ગામડાનાં દ�લતો �ુધી પહોચી હતી.ડૉ. �બેડકરના જય ઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ગા� ઉઠ�ું હ�.ું
ડૉ. બાબાસાહ�બ કહ�તા ક� એકપક્ષીય લોકશાહ�ની પધ્ધિત મારક છે . રા�યતંત્ર ચલાવવા માટ�
ં ાર ચાલશે અને આ બે પક્ષો
પક્ષોની જ�ર પડ�. બે પક્ષો હશે તો જ લોકશાહ� સરકાર લોકશાહ� તત્વા�ુસ
એટલે સ�ાધાર� પક્ષ અને િવરોધપક્ષ અને વળ� � પક્ષમાં �ીઓ, �ુસ્લીમો, પછાતવગ� અને દ�લતો�ુ ં
પ્રાધાન્ય હશે તે જ પક્ષ દ� શને �ુખી કર� શકશે.૫..
ડૉ. બાબાસાહ�બ માનતા હતા ક� સામા�જક અને આિથ�ક સમતા ઉપ� કરવા માટ� જો સવણર્
પહ�લ કર� તો વ્યવ્સ્થાની એક મહત્વ શરત � ૂર� થવાની સંભાવના છે . અનેક સંસ્થાઓમાં નોકર�ઓ તથા
િશક્ષણ ક્ષેત્રમાં આરક્ષણની વ્યસ્થા
અત્યાર �ુધી અ�તોએ

કરવાના કારણે દ�લત સમાજને સરક્ષણ મળશે. આમ થાય તો

વેઠ�લા દદર્ અને પીડાને એક મ�ુરો અવસર મળશે. િવશેષમાં જણાવ્�ુ ં ક� ‘

દ�લતો તથા આ�દવાસીઓને �ુ ર રાખીને એક પણ પાટ� સાચા અથર્ માં રાષ્ટ�ય પાટ� બની શક� ન�હ.૬.
“ તેમણે ભારત ના સવણર્ ભાઈ- બહ�નો દ�લત સમાજ પ્રત્યે ક�ુ ણા નો ભાવ વ્યકત કરવા આહવાન ક�ુ�
હ�ુ.ં
�ુક્ત કર�. �હ��ુસમાજને એક સશક્ત સમાજ બનાવી તેઓને �હન્�ુ ઓને એક � ૂત્રમાં પરોવવા
માંગતા હતા. ડૉ ભારતીય �ીઓની દયાજનક �સ્થિત પણ તેમણે �ૂ ર કરવી હતી. �હ��ુ સમાજને �ઢ��રવાજોના. �બેડકર� ભારતીય સંિવધાન કલમ ૧૪-૧૫ અન્વયે �લ�ગભેદ નષ્ટ કર�. �હ��ુ મ�હલાઓને
દયાજનક પ�ર�સ્થિતમાંથી �ુ�ક્ત આપવા .

�હન્�ુધમર્ના અસંખ્ય શા�ો,

પરં પરાઓ�ુ ં ગહન અધ્યયન કર� �હદ�ુ ં કોડ �બલ�ુ ં સ�ન ક�ુ.� ૭.

સ્� ૃિતઓ,

સામા�જક

�હ��ુ કોડ �બલ નવ ભાગમાં વહ�ચાયે� ું હ�.ું તેમાં સાત પ�રિશષ્ટ તેમજ ૧૩૯ કલમો ��ક્ત
કરવામાં આવી હતી. � �હ��ુ કોડ �બલ ૧૧ એિપ્રલ,૧૯૪૯માં પાલાર્મેન્ટમાં પ્રસ્�ુત કર� ડૉ. બાબાસાહ�બ
�બેડકર� ‘સાંસ્�ૃિતક ક્રાંિત’ ની શ�આત કર� હતી. તો બી�ને માટ� ‘કતલ-કલંક હ�ુ.ં બી� બા�ુ તેનો
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પ્રબળ િવરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજક�ય આગેવાનો પોતાના �ૂંકા સ્વાથર્ ખાતર િવરોધ કરતા
હતા.૮.
પં�ડત જવાહરલાલ નેહ�ના અમદાવાદની �ુલાકાતમાં આરોગ્યમંત્રી રાજ�ુંવર� અ� ૃતકૌર�

નહ��� ને �હ��ુ કોડ �બલને કારણે લોકમત આપણી િવ�ુ દ્ધ જશે. તેથી �હ��ુ કોડ �બલને હડશેલી � ૂકો એક

િન� ૂણર્ �ીએ પ્રા� �ુ�ષની મિત ફ�રવી દ�ધી તે� ુ ં આ ઉદારણ છે . અને તેથી િવશેષ સમગ્ર ભારતીય

નાર� સમાજ�ુ ં ઘ�ું �ુકશાન ક�ુ.� �ુ :ખની વાત તો એ હતી ક� અ�ખલ ભારતીય મ�હલા સંઘની મહામંત્રી
શ્રીમતી શાંતાદ� વી �હ��ુ કોડ �બલ હટાવવા આમરણાંત ઉપવાસ ઉપર બેઠા હતા . � �ીઓના ઉત્થાન
માટ� �હ��ુ િવરોધી દ� ખાવો કર� રહ� હતી.
જવાહરલાલ નહ��એ �હ��ુકોડ બીલની � ચાર ધારાઓ પસાર થઇ હતી તે પણ રા�ન્દ્ર પ્રસાદના
રા�નામાની ધમક�ને કારણે રદ કરવામાં આવી. અને ડૉ. �બેડકર ભારતીય મ�હલાઓની �ુ�ક્ત માટ�
� ૂબ ઝ�મ્યા. તેમણે �હન્�ુકોડ �બલ માટ� ખાસ એટલે ઉત્સાહ હતો ક� �નાથી �ીઓને વારસાઈ હ�,

ભરણપોષણ , લગ્ન, �ટાછે ડા, વાલીપ�ું , દતક, સગીરપ�ું �વી અનેક �ીલક્ષી કાયદાઓનો
સમાવેશ થતો હતો. �તે �હ��ુકોડ �બલનો ક�ણ રકાસ થયો. ડૉ. �બેડકર�ુ ં �હ��ુસમાજને એક સં�હતા
એ સાંકળવા�ુ ં તેમ�ુ ં સ્વપ્ન ભાંગી ગ�ુ.ં ૯.

પછ�થી આજ �હ��ુકોડ �બલના �ુસદ્દામાંથી મહ�મ બાબતો લઇ ચાર ભાગમાં વહ�ચવામાં આવ્�ુ.ં
(૧) �હ��ુ લગ્નનો કાયદો (૧૯૫૫)
(૨) �હ��ુ વારસાનો કાયદો (�ુ ન ,૧૯૫૬)
(૩) �હ��ુ સગીર અને વાલીપણાનો કાયદો (ઓગષ્ટ,૧૯૫૬)
(૪) �હ��ુ દ�ક કાયદો (ડ�સેમ્બર,૧૯૫૬)

હ�ુ.ં

� ડૉ. �બેડકરની આષર્દ્ર�ષ્ટ�ુ ં પ�રણામ હ�.ું ડૉ. �બેડકરને �હ��ુકોડ �બલ માટ� ભાર� મહત્વ
તા-૨૭/૦૯/૧૯૫૧ �દવસે રા�ના�ુ ં આપી �બેડકર� પ્રધાનપદનો ત્યાગ કય�.

�ીઓના

�ુધારણા�પી ય�માં પ્રધાનપદાના સિમધ અપ� દ�ધા.૧૦.
ડૉ. બાબાસાહ�બ�ુ ં માન�ુ ં એ�ું હ�ું ક� “એક રા�ય એક ભાષા” ના આધાર ઉપર રા�યોની રચના
થવી જોઈતી હતી. � ન થઇ �ના કારણે ઉ�ર ભારત િવ�ુદ્ધ દ�ક્ષણ ભારતની ભાવનાને ઠ�સ પહોચી
.તેથી

�હ�દ�ઓની સામે દ�ક્ષણમાં મોટા

�લ્ુ લડો પણ થયા

હતા.

આથી તેમણે ઉ�રપ્રદ� શ,

�બહાર,મધ્યપ્રદ� શ , રા�યોના િવભાજનની વ્યવસ્થા � ૂચવી હતી. �માં વસ્તી િવસ્તાર સર� રાશ સમાન
રહ�. એક ભાષા બોલનાર� પ્ર�ના પણ એક કરતા વધાર� રા�યો િવ�માં સવર્ત્ર છે જ.
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રા�ય રચના સંદભર્માં ડૉ. બાબાસાહ�બનો મત સ્વીકાય� હોય તો. રાષ્ટ્રની ભાવાત્મક એકતા વધાર�
પ્રબળ બની હોત. આ� � ભાષાવાદની સં�ુ�ચ�ાએ મા�ુ ં ઉચ�ું ન હોત.
યંત્ર�ુગ તરફ પીઠ ફ�રવનારા ગાંધીવાદનો બાબાસાહ�બે િવરોધ કય� હતો. જો ગાંધીવાદનો
સ્વીકારવામાં આવશે તો એ�ુ ં સમજ�ુ ં ક� સામાન્ય માનવીનો િવનાશ થશે. ગાંધીવાદ તત્વ અ�ુસાર
ખે�ૂત �ણે ત્રીજો બળદ બનશે. બાબાસાહ�બે ગર�બોને ઈશારો કય� ક� ગાંધીવાદ� ચેપથી સતર્ક રહ�.
વષ�થી વંશપરં પરાગત વ્યવસાયોમાંથી �ટ�ુ ં જ�ર� છે . સદ�ઓથી આ પ્રથા �હ�ુસ્તાનમાં હતી. તેથી જ
દ� શની અધોગિત થઇ છે . �ુદરતે દર� ક માનવને �ુ�દ્ધ સમાન આપેલ નથી. દર� ક વ્ય�ક્ત પોતાની � ૂઝ
શ�ક્ત પ્રમાણે વ્યવસાય હસ્તગત કર�ને તેનો િવકાસ કર� શક� છે . રા�ય સંચા�લત ઉધોગો ચાલવા
જોઈએ.

કામદારોના �હતો�ુ ં રક્ષણ થ�ુ ં જોઈએ. ઉત્પા�દત થયેલ માલ સસ્તા ભાવે મળવો જોઈએ.૧૨.

રાષ્ટ્રની �ુખાકાર�ની િનમાર્ણ માટ� ઉધોગ મહત્વનો ફાળો આપી શક� તેમ છે .
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના �વનના �ત �ુધી તેમણે સ્વીકાર� લા િમશન માટ� સતત
િનષ્ઠા� ૂવર્ક કાયર્ ક�ુ.� તેમનો �િતમ આિવષ્કાર એટલે સમસ્ત દ� શની અને તેમાંય ખાસ કર�ને દ�લતોનો
તારણહાર આપણા બંધારણના િનમાર્તા અનેક ક્ષેત્રમાં રહ�� ું તેમ�ુ ં યોગદાન સમાજના ઉત્થાન માટ�
કરવામાં આવેલી તેમની સેવાઓ કદાિપ � ૂલી શકાય તેમ નથી.

સંદભર્ � ૂ�ચ ;(૧)�ુમાણ � ૂળ�ભાઈ વી. “િવ�� ૂષણ ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર”(માનસ અને તત્વિવચાર) પ્રથમ
આ� ૃિ�, ૨૦૦૩, અમદાવાદ, � ૃ ૫૭.
(૨)ગોહ�લ નટવર ‘મહામાનવ ડૉ.�બેડકર’, પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૦૯, � ૃ ૧૫૩.
(૩)�યોતીકર પ્રા.(ડૉ.) પી.�. “ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર �વનચ�રત્ર” પ્રથમ આ� ૃિ�, સપ્ટ� મ્બર
૧૯૯૫, અમદાવાદ, � ૃ-૧૨૬-૧૨૭.
(૪)એજન , � ૃ -૧૩૫.
(૫)િસ�ધવ ગણેશ ‘બાદલ’ બંધ �દશાનો ઊઘાડ ‘ બી� આ� ૃિ� ૨૦૦૩, અમદાવાદ ,� ૃ-૧૬૮.
(૬) ગોહ�લ નટવર ‘મહામાનવ ડૉ.�બેડકર’, પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૦૯, � ૃ ૧૫૪.
(૭)ઉપ�ુક્ર
� ગ્રંથ ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેકર �વન �વન ચ�રત્ર , � ૃ -૧૫૦
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(૮) ગઢવી જનક , ‘�ુ.�.સી. નેટ-સ્લેટ ઇિતહાસ, �ુિનવસ�ટ� ગ્રંથિનમાર્ણ બોડર્ , �ુજરાત રા�ય,
અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૧૦, � ૃ-૧૩૭.
(૯)ઉપ�ુક્ર્ ત ગ્રંથ, ‘ડૉ . બાબાસાહ�બ �બેડકર�ુ ં �વનચ�રત્ર,’ � ૃ-૫૩૬-૫૩૭.
(૧૦) એજન, � ૃ-૫૩૯.
(૧૧) ઉપ�ુક્ર્ ત ગ્રંથ – ડૉ. બાબાસાહ�બ આબેડકર �વનચ�રત્ર � ૃ-૧૪૫- ૧૪૬
(૧૨) િસ�ધવ ગણેશ ‘બાદલ’ બંધ �દશાનો ઊઘાડ ‘ બી� આ� ૃિ� ૨૦૦૩, અમદાવાદ ,� ૃ-૧૬૮.
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સારસ્વત ઉમાશંકર જોશીની નજર� : ચીન માં ૫૪ �દવસ
�ુજરાતી પ્રવાસ સા�હત્ય�ું િવહનગાવલોન

8

ુ ાબેન રાજ� ૂત
ડૉ. ર� �ક
�ુજરાતી િવભાગ, આટર્ સ એન્ડ કૉમેસર્ કૉલેજ, વડનગર

�ુજરાતી સા�હત્યમાં પ્રવાસ સા�હત્ય�ુ ં � ૂલ્ય ઘ�ું બ�ુ ં રહ�� ું છે . આપણા લેખકોએ પ્રવાસ ખેડ�ો
ન હોત તો લોકો �ુધી દ� શ િવદ� શની મા�હતી પ્રાપ્તથઈ ન હોત. મહ�પતરામે�ગ્લેન્ડની �ુસાફર� કર�
િશક્ષણ �ુ ં મહત્વ તેની વ્યવસ્થા િવશે ભર� ૂર મા�હતી આપી છે . ગાંધી�એઆ�ફ્રકાનો પ્રવાસ કય�.
સા�હત્ય રિસક અને પ્ર�ૃિત આશક્ત કલાપીએ કાશ્મીરનો પ્રવાસ કય�. ત્યાર પછ� કાકાસાહ�બકાલેલકર
પાસે પાંચ એક પ્રવાસ �ુસ્તકો મળે છે . �વાક�‘�હમાલયનો પ્રવાસ’,‘બ્રહ્મદ� શ નો પ્રવાસ’. � ૂવર્
આ�ફ્રકામાં‘શંકરાદ્વીપમોર� િશયસ’

અને

‘ઉગમણાદ� શ’વગેર�

પ્રવાસ�ુસ્તકોમાં

ઝીણામાં

ઝીણી

ખાિસયતોઆલેખી છે . �હમાલયનો પ્રવાસ તેમાં પ્ર�ૃિત�ુ ં સ�દયર્ દશર્ન અને સાંસ્�ૃિતક દશર્ન કરાવ્�ુ ં છે .
�હમાલય અને પ્રા�ૃિતક સ�દયર્ �દવ્યતાની ઝાંખી કરાવે એ�ુ ં લોકો�ર છે .
પ્રવાસ એ આનંદની અ�ુ� ૂિત કરાવે છે . પ્રવાસ નો અ�ુભવ સા�હત્યકારના શબ્દોના માધ્યમ
દ્વારા તેની સ�દયર્ દ્ર�ષ્ટ દ્વારા માનવી �ુધી પહ�ચાડ� છે . સા�હત્યકાર સમાજ�ુ ં દપર્ણ છે . સા�હત્યની અસર
સમાજ પર પડ�ા વગર રહ�તી નથી. મેઘાણીએ પત્ની સાથે સૌરાષ્ટ્રના �ભ� �ભ� સ્થળોનો પ્રવાસ ખેડ�ો.
આ પ્રવાસના પ�રણામે‘મોતીની ઢગલીઓ’, “ચોરાનો પોકાર” �વા લેખો લખાયા. કાકાસાહ�બે સ�દયર્
ં રતા અને ઉદાદ�ાદશાર્વી, તોમેઘાણીના સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસો ને
દ્ર�ષ્ટએઆપણને �હમાલયની �ુદ
લીધેઆપણને અ� ૂલ્ય ખ�નો મળ્યો. સમાજ�ુ ં ન�ર વાસ્તવ મેઘાણીની �ૃિત માં પ્રગટ થ�ુ ં છે . તેના
� ૂળમાં આ પ્રવાસ રહ્યો છે .
ઉમાશંકર સાથે જ �મ�ુ ં નામ બોલાય છે . એવા �ુન્દરમે પણ દ�ક્ષણ ભારતનો પ્રવાસ કય�.
ુ ી પ્રિતભા ધરાવતા
ં ર �ુસ્તક �ુજરાતી સા�હત્યને પ્રાપ્ત થ�ુ ં સારસ્વત ઉમાશંકર બ��
“દ�ક્ષણાયન”�ુદ
ુ ખ
ં એવા પ્રવાસ વણર્ન મળે છે આ
ભારતીય સ�ક છે . તેમને ખેડ�લાપ્રવાસો ને આધાર� તેમની પાસેથી �ુદર
પ્રવાસ વણર્નોમાંકિવની સ�દયર્ અ�ુ� ૂિત સાથે એક ગહન �ચ�તક રાજનીિત� અને િવ�ના પ્રવાહની સાથે
જોડાયે� ું સંવેદનશીલ ઉમાશંકર જોશી નો પ�રચય થાય છે .

ઉમાશંકર જોશી�ું પ્રવાસ સા�હત્ય.
ં નોમમર્ સમ�વી
ઉમાશંકર� તેમના �વનકાળમાં દ� શ-િવદ� શનાપ્રવાસો કયાર્ છે . તેમને � માણ્�ુતે
તેમને પ્રવાસિનબંધો લખ્યાં છે .ચીન, �ુરોપ,
અ�ુક્રમેચીનમાં૫૪
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અને �દામાન � ૂવ��ર ભારતના પ્રવાસ અ�ુભવો
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ઉમાશંકર� ચોકસાઇથી ડાયર� લખી હતી. એને આધાર� ચીનના તત્કા�લન સમાજ �વન�ુ ં �ચત્ર મળે છે .
જોષી સાહ�બ ની યાત્રા �ુખ્યત્વે સા�હ�ત્યક, સાંસ્�ૃિતક, શૈક્ષ�ણક, સામા�ક અને આનંદના ઉદ્દે શથી થઈ
હોય એના � ૃતાંતો તેમના વણર્નો માં � તે દ� શ પ્રદ� શના સમાજ સંસ્�ૃિત અને કલા સા�હત્ય ના
પ�રવેશપાસે બેઠો છે .

ચીનમાં54માં �દવસ
૧૯૫૨ના �તમાં એિશયાઇ અને પેિસ�ફક પ્રદ� શોની શાંિત પ�રષદમાં ભાગ લેવા ઉમાશંકર
જોશીએચીનમાં પ્રવાસ કર� લો.વાસર�માં

એમને ગાળે લાચીનમાં54�દવસનો �હસાબ છે . 21-09-1952ના

રોજ લેખકશ્રીહ�ગક�ગપહ�ચેલા.ચીનનીલાંબી �દવાલ જોવા મળ� અહ� ૩૯ દ� શોના પ્રિતિનિધઓ આવી
પહ�ચેલા. બી� ઓક્ટોબર ગાંધી� નો જન્મ �દવસ ત્યાં મનાવેછે . ચીનનીpભવ્યતા અને �હોજલાલી
ં ર શબ્દોમાં વણર્વી છે .ચીનમાંપે�ક�ગ �ું રાજમહ�લ મ્�ુ�ઝયમ જો�ુ.ં સંગ્રહસ્થાનમાં ઈસવીસન � ૂવ� ની
�ુદ
વસ્�ુઓ જોઈ. િપ�ળની દા� રાખવાની બરણીઓ ઘણી બધી ચીની જ વસ્�ુઓ જોઈ.ઈસવીસન ત્રી�
સૈકાનામાટ�કામનાના ન�ુનાઈ.સ.538 ની �ુદ્ધ � ૂિત�ઓ વગેર� જોઈ.થા-હોમાં ઈસવીસન ૨૦૦૦ થી 16૪૩
�ુધીની વસ્� ુઓજોઈ. પે�ક�ગમાં શરદ� ૂ�ણ�માનીરાત્રી િવતાવી. �ી �ુ�ષોનીસમોવડ� બનાવી તેમની
સરખામણી નો ભાવ ર�ૂ કય� છે .પે�ક�ગ શાંિત પ�રષદ નો ભાવ ર�ૂ કય� છે .પે�ક�ગ શાંિત
પ�રષદમાંડોક��ુ કરતા � ૂતન ચીનની ઘોષણા થયેલી.
ઉમા શંકર� ચીનની િશક્ષણ વ્યવસ્થા �ણી. � ૂતન વ્યવસ્થા � ૂબજ સાર� હતી. સંસ્થાઓની
િવિવધતા છે . પ્રાથિમક શાળા માધ્યિમક શાળા િશક્ષણ વગર્ િશક્ષણ ક્ષેત્રે અનેક િવિવધ પ્ર� ૃિતઓિનહાળ�.
ભાષા પરની પ�ડ િવદ્યાથ�ઓમાં હતી. ઉ�મ િશક્ષણ સાથે સાથે ત્યાં યંત્ર �ુગની શ�આત થઇ. ચીની
ભાષા એ રાષ્ટ્રની ભાષા છે ચીનની સરકાર �વનનાં લગભગ એકાએક ક્ષેત્રમાં વહ�વટ� ઉપરાંત આિથ�ક
શૈક્ષ�ણક,

સામા�જક ક્ષેત્રોમાં પણ સક્ર�ય ભાગ ભજવતી. લેખક ક� ચીનમાંજોયેલાનાટકો,

સંગીત,

પરં પરા, સા�ુ�હક �વન તેમને �ુબસ્પશ� ગયે�.ું 54�દવસ વાંસર�માંિવતાવેલા. શાકાહાર� ભોજન મળ� ું
હ�ુ.ં ત્યાં એક િમત્ર સાથે ઘણી બધી વાતો થયેલી. નામના ઘણા બધા અથર્ કાઢ�લા. રિવ (� ૂયર્+ શંકર
)ઉમા= પ્ર�ા= િવદ્યા.યશવંત ના મતે શંકર નો અથર્ શાંિત કરનાર.યશવંત અને ઉમાશંકરનાસંવાદોમાં
આત્મીયતા હતી.યશવંત એ કહ�� ું અમે શાંિત પ�રષદમાં માનીએ છ�એ લેખકને તેમની વાતો અને
િવિવધ અથર્ પણ ગમ્યા. વાનગીઓ પણ ચીની ઢબની સોનેર�, �પેર�, રં ગીન �ચત્ર અને આ�ૃિત, િવિવધ,
આ� ૂષણ, �હૃ ઉદ્યોગો, � ૂબ સારા ચાલે,

�ીઓની કો-ઓપર� ટ�વ સંસ્થા, કારખાના, પ�ુપાલન, મ�ૂરો,

ં ર સરોવર, જમીનદારો,સાર� ખેતી, ઔધો�ગકક્ષેત્રે સાર� એવી પ્રગિત ચીનમાં હતી. ત્યાંના
હો�સ્પટલ, �ુદ
લોકો � ૂ� અને � ૂત પ્રેત માં માનતા હતા. ત્યાં મરણો�ર �ક્રયા કરાતી હતી ઐિતહાિસક ક્ષેત્રે ઘણી બધી
પ્રગિત ત્યાં હતી.

JUNE-2020

34

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

ઉમાશંકરના મતે � ૂતનચીન અને ભાિવ ચીન �વન ક�� ું હશે? લેખક ચીનમાં 54 �દવસ રહ્યા.
27 �દવસ રાજધાનીની િવિવધતા જોઈ અને 27 �દવસ બી� બધેફયાર્. ચીન દ� શ સૌથી વધાર� વસ્તી
ધરાવતો દ� શ હતો. �હ�ર આરોગ્ય �ુઘડરસ્તાઓ, સ્ટ� શન, સ્વચ્છતા વગેર� ઉમાશંકરનામતે ચીન દ� શ
� ૂબ સારો હતો. �ાંય ગંદક� ન હતી. પ્ર�ની રહ�ણીકરણી િવનય� ૂવર્ક અને ચીવટ વાળ� હતી. લોક
વાદ્ય, લોક � ૃત્ય, સ� ૂહ ગીતો, �ૃિષ �વન સા�ું અથર્ ક્ષેત્રે પણ ઘ�ું સા�ું હ�.ું ઉમાશંકર કિવ તો છે જ
સાથે -સાથે તેઓ અથર્શા��ુ ં ��ુ ં �ાન ધરાવે છે . તેની અ�ુ� ૂિત કરાવે છે . તેઓ ચીનની િશક્ષણ
તે� ુ ં

વ્યવસ્થા

સા�હત્ય

તેની

સંસ્�ૃિતની

�ટલા

રસથી

વાત

કર�

છે

એટલા

રસ� ૂવર્ક

ચીનનીઅથર્વ્યવસ્થસમ�વતા �ય છે . સાથે- સાથે તેઓ ભારતના અથર્શા� ની � ુલના પણ કર� છે �મ
ક� ચીનમાં �વન �વવાની પાયાની ચીજો નો ભાવ નીચા રાખવામાં આવ્યા છે . અથર્તત્ર
ં અને પગભર
કર� શકાય એ એક નવા ચીનની િસ�દ્ધ છે . આ �ુસ્તકમાં ઉમાશંકર� ચીન ભિવષ્ય માંમજ� ૂત અથર્તત્ર
ં
ધરાવતો દ� શ બનશે એવી આગાહ� કર� છે . એકવીસમી સદ�માંઉમાશંકરની આ આગાહ�ને સાચે પડતી
જોઈએ છ�એ. એકવીસમી સદ�માં ચીન િવ�માં ઉત્પાદક વ્યવસ્થાને મજ�ુતસ્થાન ધરાવે છે .
કોરોનાવાયરસ ને કારણે �યાર� ચીનમાંલોકડાઉનથ�ુ ં ત્યાર� સમગ્ર િવ�માં � ર�તે વસ્�ુઓની અછત
ઊભી થઈ તે વાત પરથી સા�બત થાય છે ક� સમગ્ર િવ� ચીન પર આધા�રત છે . અલબ� આ બીમાર�એ
ચીનની અથર્ વ્યવસ્થાને હમણાં �ુધી તો હચમચાવી નાખી છે પરં � ુ � ર�તે માત્ર અઢ� મ�હના �ટલા
�ુંકા સમયમાં આ બીમાર�માંથીઉભો થઇ ચીન દ� શ આગળ વધવા લાગ્યો છે . એ જોતા ઉમાશંકર� ત્યાંની
પ્ર�ની મહ�નત અને ચીવટ ના વખાણ કયાર્ હતા તે સાચા જણાય છે .

ઉપસંહાર
ઉમાશંકર જોશી�ુ ં આ �ુસ્તક ડાયર� સ્વ�પે લખાયે� ું છે . તેમની � ૂ�મ અધ્યયન દ્ર�ષ્ટએ
િશક્ષણ, સમાજ વ્યવસ્થા,

સા�હત્ય,

રાજકારણ,

લોક સા�હત્ય અને સંસ્�ૃિત િવષયક ��ુ ં �ાન આ

ુ થી. તેમાં
�ુસ્તકમાં ઠ�ર ઠ�ર જોવા મળે છે . તેથી જ આ �ુસ્તક માત્ર પ્રવાસ સા�હત્ય�ુ ં �ુસ્તક બની રહ��ન
માત્ર

ચીનના

સ�દયર્

સ્થાનોનો

અલંકા�રકવણર્નો

જોવા

મળતા

નથી

પરં � ુ

સમગ્ર

ચીનનોવાસ્તવવાદ��ુર�ખ�ચત્ર મળે છે . આ અથર્માં ઉમાશંકર જોશી�ુ ં આ પ્રવાસ સા�હત્ય�ુ ં �ુસ્તક
�ુજરાતી સા�હત્યમાં મહત્વ�ુ ં બની રહ� છે .
સંદભર્ ગ્રંથ ની યાદ�:1ચીનમાં54 �દવસ- ઉમાશંકર જોશી, �ુ�ર પ્રકાશન.
2 અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસર� ખા-ગાંધી�ુગ, ધી�ુભાઈ ઠાકર �ુ�ર પ્રકાશન
3 �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહાસ ગાંધી�ુગ, �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષદ
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પ્રા�ૃિતક સ�દયર્થી સભર કાશ્મીરના પ્રવાસનાં સંસ્મરણોમાં વણર્નકલા:કલાપી
ુ �ર
ુ � શ�ુ માર માંગીલાલ
�ર�

9

શ્રી અને શ્રીમતી પી.ક�.કોટાવાલા આ�્ર્ સ કૉલેજ, પાટણ
�ુજરાતી િવભાગ, અ�ુસ્નાતક.

પ્રસ્તાવના:પ્રવાસ �ગેની સૌથી પ્રાચીન �ૃિત �ુજરાતી સા�હત્યમાં પદ્ય સ્વ�પમાં ‘સંદ�શરાસક’
જોવા મળે છે , પરં � ુ તે પદ્યમાં લખાયેલી છે . ત્યારબાદ ઉનાળાની એક બપોર� વઢવાણ થી લીમડ� જતા
કિવને થયેલા અ�ુભવ�ુ ં વણર્ન દલપતરામના ‘બાપાની પ�પર’કાવ્યમાં જોવા મળે છે . પરં � ુ ગ�્ ય
તરફ નજર કરતા ગદ્ય સ્વ�પમાં સૌપ્રથમ પ્રવાસ વણર્ન�ુ ં �ુસ્તક મહ�પતરામ �પરામ નીલકંઠ�
‘�ગ્લેન્ડની �ુસાફર�’નામે આપ્�ુ ં છે . કરસનદાસ �ુળ�એ ‘�ગ્લેન્ડમાં પ્રવાસ’ , કલાપીએ ‘કાશ્મીરનો
પ્રવાસ’ આમ મધ્ય કાળથી લઈને આ�ુિનકોમાં ભોળાભાઈ પટ� લની ‘િવ�દશા’ સંતપકર્ પ્રવાસ િનબંધ
મળે છે .�ુજરાતી સા�હત્યમાં ખર� ખર પ્રવાસ વણર્ન�ુ ં સંતપકર્ �ુસ્તક સૌપ્રથમ મળ� ું હોય તો તે કિવ
કલાપી�ુ ં પ્રવાસ �ુસ્તક ‘કાશ્મીરનો પ્રવાસ’. �ુવાન વયે

કિવએ કર� લા સ્વગર્� ૂિમ સમા પ્રા�ૃિતક

સ�દયર્થી સભર કાશ્મીરના પ્રવાસના સંસ્મરણો પત્ર�પે તેમજ ન�ધ �પે લખેલા છે . કલાપીની રસળતી
શૈલીમાં �લમ�ુ ં વણર્ન એવા બી� વણર્નો �ચરં �વ બની ગયા છે .
કિવ કલાપી �ુજરાતી સા�હત્યમાં

‘કલાપીનો ક�કારવ’-કાવ્યસંગ્રહ ,ગદ્યમાં ‘કાશ્મીરનો

પ્રવાસ’-(૧૮૯૨), ‘કલાપીની પત્રધારા’. ચાર સંવાદો ‘�સલ અને તોરલ’, ‘ગોપીચંદ-મેનાવતી’,
‘�લંધર-ગોપીચંદ’, ‘ભ�ુહ
ર્ ર� અને િવક્રમ’ ,તથા ‘માલા અને �ુ�દ્રકા’-(૧૯૧૨), ‘ના�રહ્યદય’ એ નામે
�ગ્રે� નવલકથાઓ�ુ ં �ુજરાતીમાં �પાંતર પણ આપ્�ુ ં છે , તેથી ડૉ. ઇન્દ્રવદન કા. દવે કલાપી િવશે
ન�ધે છે ક�:“ ‘કલાપી’તેમના સમયના એક શ�ક્તશાળ� મંથનમગ્ન કિવ વ્ય�ક્ત હતા. તેમણે આપણી
ભાષામાં રસાવહ પ્રવાસવણર્ન, મમર્સ્પશ� સંવાદો, અ� ૂવર્ પત્ર સા�હત્ય અને ભાવની ઉત્કટતાવા� સરસ
પ્રવાહ� ગદ્ય રચ્�ુ ં છે . પણ �ુજરાતી સા�હત્યમાં તે અમરતા પામ્યા છે તે તો કિવ લેખે; કારણ ક� તેમની
સઘળ� સા�હત્ય પ્ર� ૃિતમાં કાવ્ય પ્ર� ૃિ�–સતતવાહ� અને સવ�પર� રહ� છે ”.
કાશ્મીરના પ્રવાસમાં જોવા મળતી સંસ્મરણો�પી વણર્નકલા:કલાપી એમના માસ્તર સાહ�બ જોશીને પત્રમાં જણાવે છે ક� તેઓ શ્રીનગર ઓક્ટોબરની
૩૧મી તાર�ખે સવાર� અ�ગયાર વાગ્યે છે પહ�ચે છે . ત્યાં વાહન, ગાડ� ક� ઘોડા ન હતા પરં � ુ એક �તની
હોડ�માં બેઠા હતા અને હોડ� ની સફર આ ર�તે વણર્વે છે : “આ હોડ��ુ ં ત�ળ�ું દ�રયામાંની હોડ� ��ુ ં હો�ું
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નથી પણ ચપટ હોય છે ; કારણ ક� આ હોડ�ને �લમ નદ�માં ચાલવા�ુ ં છે અને કોઈ કોઈ ઠ�કાણે પાણી
છ�છ�ું હોવાને લીધે આ�ુ ં ત�ળ�ુ ં રાખવાની જ�ર છે . હોડ� પાણીમાં માત્ર એકાદ વ�ત �ૂબતી રહ� છે અને
ઉપર ઘાસ�ુ ં છાપ�ું હોય છે , તેથી સખત પવનના ઝપાટાથી અથવા તોફાનથી �ધી વળ� જવાની ઘણી
ધાસ્તી રહ� છે ” (� ૃષ્ઠ-૧૩).
કલાપી શ્રીનગર પહ�ચે છે એ � િનહાળ્�ુ ં એ �ુજબ એક �ૂંક પ�રચય શ્રીનગર નો આ
�ુજબ વણર્વે છે :“શ્રીનગરના ધોર� રસ્તા, એ �લમ નદ� તેના ફાંટા છે . આથી ગાડ� અને ઘોડાને બદલે
વગર રં ગીલી �કસ્તીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . જોક� શ્રીનગર ને મટકા �ુદરતી બ�ક્ષસ ઘણી સાર�
મળે લી છે ; તોપણ ત્યાંના રહ�વાસી ગંદા, ગર�બ અને જગલી
ં
�વા હોવાને લીધે તેનો ઉપયોગ ક�મ
કરવો તે સમજતા નથી. શહ�ર ઘ�ું જ ગં�ું છે . સ્વચ્છતા એટલે �ુ,ં એ થોડા જ સમ� છે . ગર�બના
�ંપડા, તવંગરના ઘર, તેમજ મહારા�ના મહ�લ પર ન�ળયાને બદલે ઘાસથી છવાયેલા માટ�ના છાપરા
હોય છે ; તફાવત માત્ર એટલો જ છે ક� શ્રીમંત લોકો ઘાસ કપાવી લીલા ગાલીચા �વા છાપરાનો દ� ખાવ
રાખે છે અને ગર�બ લોકો તેમ કર� શકતા નથી. મહારા�ની �કસ્તી પણ વગર રં ગીલી અને ગંદ� હોય
છે . તો પછ� ગર�બ માં�ની શી વાત કરવી ? ઘરને કોઈપણ મરામત કરાવ� ું નથી, તેથી શહ�ર ખંડ�ર
��ું દ� ખાય છે ”(� ૃષ્ઠ-૧૬).
કાશ્મીરમાં રહ�તા લોકોના પહ�રવેશ િવશે કલાપી એમના પહ�રવેશની વણર્ન-કલામાં
સંસ્મરણો ને આ ર�તે ન�ધે છે :“કાશ્મીરમાં દર� ક માણસ પારસીના ગોર (દસ્� ુર) �વી સફ�દ પાઘડ� બાંધે
છે . િવવાહ પ્રસંગમાં પણ આ રં ગ બદલતા નથી. વરલાડડો પણ તે જ રં ગની અને તેવી જ પાઘડ� બાંધે
ં ૂ �ુધી
છે . સાધારણ માણસો �ુરવાલ પહ�ર�લ છે . શર�ર પર બદન અને તેના પર એક લાંબો, પગની �ટ�
નીચો લટકતો ઝભ્ભો પહ�ર� છે . આજબ ભાની બાંહ ઘણી લાંબી અને પકતી હોય છે , તેથી હાથ �બલ�ુલ
બહાર દ� ખાતા નથી. કામ કર�ુ ં હોય ત્યાર� બાંહને �ચી ચડાવી બેવડ� કર� લે છે . ક�ટલાક પં�ડતો
�ુરવાલ પહ�ર� છે અને ઘણા માત્ર લંગોટ� જ રાખે છે , ક�મ ક� ઝભ્ભો ઘણો જ લાંબો હોય છે . હવે ક�ટલીક
જગ્યાએ કોટ-પાટ� ૂન પણ નજર� પડ� છે . �ીઓ �ુ�ુષ �વા � કપડાં પહ�ર� છે , પણ માથે એક સફ�દ
વહોરાના �વી ટોપી ઘાલે છે . આ અિતશય બેડોળ લાગે છે . ઘર� ણા બ�ુ જ થોડા રાખે છે ”(� ૃષ્ઠ-૧૭).
કલાપી કાશ્મીરમાં જવાનો ખરો વખત વસંત જ છે તથા તેઓ કાશ્મીરના બી�
અિતરમણીય પ્રદ� શ જોઈ શ�ા નહોતા તેથી તેઓ સંસ્મરણો આ ર�તે વણર્વે છે :“કાશ્મીરમાં જવાનો ખરો
વખત વસંત જ છે . એ ઋ�ુમાં �હમાલયમાંથી ઉતરતી, પછડાતી, ઉછળતી નદ�ઓ ઘણા જ જોશથી વહ�
છે . પવર્તો ઝરણાંથી છલકાતા દ� ખાય છે .�ુગ
ં રો અને ખીણો પર વનસ્પિતના ગાલીચા પથરાઈ ગયેલા
હોય છે . વળ� ટાઢ પણ ઓછ� હોય છે . � ઋ�ુમાં અમે કાશ્મીરમાં ગયા તેમાં ફળ-ફળાદ� ઉલી ગયા
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હતા, અને ઠંડ� પણ સખત હતી.વાઇસરોય તે જ વખતે કાશ્મીર હતા તેથી અમારા ધારવા પ્રમાણે અમે
જઈ શ�ા નહ�.રાવલિપ�ડ�માં અમાર� લગભગ બાર �દવસ પડ� રહ�� ુ ં પડ�ુ.ં અમાર� �ખો �હન્�ુસ્તાન છ
માસમાં જોવાનો હતો અને કાશ્મીરમાં સમાજમાં ઘણી કાઢવાને લીધે અમને વધાર� રોકા�ુ ં અને વધાર�
જો�ુ ં પરવડ�ુ નહ�. આમ થવાથી અમે નાગાપવર્ત, માનસ બલ, મતર્ડ, અવંિત� ૂરના મં�દરો,
આનંગનાથ, ઇસ્લામાબાદ અને � ૃથ્વીના સ્વગર્ �વો કાશ્મીર દ� શના એવા જ બી� અિતરમણીય પ્રદ� શ
જોઈ શક� નહ�”(� ૃષ્ઠ -૨૦).
એક રાત્રીએ કલાપી સાં� બહારશાહ અને સમદશાહની �ુકાને કાશ્મીર� પશમીના અને
ં ર બને છે ક� તેની જોડ
સાલો જોવા ગયા ત્યાર� શાલો િવસે� ુ ં વણર્ન:“આ શાલો એવી તો ટકાઉ અને �ુદ
� ૃ�ષ્ટમાં બી� �ાંય છે જ ન�હ. �ા આ જગલી
ં
દ� શ અને �ાં અલૌ�કક કાર�ગીર� ! ઉદ્યોગ �ું ન કર� !
પ્રયત્નથી પ�ુ-પક્ષીઓ પણ સા�ું કામ કર� છે તો આ જગલી
ં
કાશ્મીરના માણસો આ�ુ ં કામ કર� તેમાં �ું
નવાઈ ! હ� �હન્�ુસ્તાન ! તાર� કાર�ગીર�ને �ું શા માટ� ઉ�ેજન નથી આપતો ? તારા બચ્ચાને � ું �ુશલ
શા માટ� નથી બનાવતો ? �ુ દરત તો તારા પર � ૂણર્ �ૃપા વરસાવી રહ� છે . તેનો ઉપયોગ ક�મ કરવો એ
જ શીખવા�ુ ં બાક� ર�ું છે ”(� ૃષ્ઠ-૨૫).
તાર�ખ ૪-૧૧-૯૧ના રોજ કલાપી 'ડાલ સરોવર' િનહાળવા �ય છે એ સરોવરમાં જતા
પહ�લા એક દરવા�માંથી પસાર થ�ુ ં પડ� છે . એ દરવા� પાસે સફ�દ અને � ૂરા બદકોનાં િવખરાઈ
ગયેલા ટોળા, �ચા નીચા થતા નજર� પડ� છે . સરોવરની �દર દાખલ થતા ડાલ સરોવરના સંસ્મરણો
અદ�ુત શૈલીમાં વણર્વે છે (� ૃષ્ઠ ૨૮ થી ૩૨ �ુધી) જોવા મળે છે તેમાંથી થો�ુ ક
ં વણર્ન અહ� �ુ�ું
�ં:“સરોવરની અથવા સ્વગર્ની �દર દાખલ થયા. પાણી પર કોમળ, નીલાઅને જરદ, તેના �ુમળાં,
ં ર અને પોપ�ટયા રંગના પાંદડા, ક�ટલીક જગ્યાએ મખમલ �વા �દસતો લીસો ચળકતો શેવાળ, અને
�ુદ
કમલના નાનાં,ગોળ, લીલા અને �ુકાઈ ગયેલા સોનેર� રં ગના, અડાળ�ના આકારના પાનાં છવાઈ
ગયેલા હોય છે ; તેઓ પર નાનાં, મોટાં,લાંબા અને ગોળ, ચળકતાં, આમતેમ રડતા ઘડ�માં મળ� જતાં
અને ઘડ�માં �ટા પડતા �ુશો�ભત જલ�બ��ુઓ આકાશ પરના ખરતા તારાગણ અને અચલ �હૃ ો �વાં
ં ર નીલા, સોટા
ભાસે છે ”(� ૃષ્ઠ-૨૮), સરોવરની બી� બા�ુ �ુ ં વણર્ન: “બી� બા�ુ એ, �કનારા પર �ુદ
�વા લાંબા સફ�દના, લાલ પાંદડાવાળા, �ુવણર્મય �દસતાં, ભમરડાના આકારના, મનોરં જક �ચનારના
ં ર િવિવધ પ્રકારના � ૃક્ષોની એકલ છાયા આપતી �ુ ંજોથી �ુશો�ભત બગીચા
અને એવા જ બી� અિત �ુદ
શોભી રહ્યા છે . તેઓની ઉપર તોળાઈ રહ�લા, પાછળ ઊભા રહ� ચોક� કરતા, દ્ર�ષ્ટમયાર્દા �ુધી દ�સતી
નાટક શાળાની બેઠકો �વા, દ્ર�ષ્ટને ખ�ચી લેતી ટ� કર�ઓવાળા, બી� બા�ુ ના �ુગ
ં રો સાથે જોડાઈ જઈ
તળાવની આસપાસ �કલ્લો કર� દ� તા પવર્તો પડ�લા છે . એક � ૂણા પરના િશખર પર ગ�ડ ��ુ ં
ે ાન નજર� પડ� છે . �કનારા પર ચોતરફ આવી રહ�લા આ
શંકરાચાયર્ �ુ ં મં�દર અથવા તખ્તે �ુલમ

JUNE-2020

38

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

દ� ખાવા�ુ ં ચંદ્ર �વા શીતલ, સ્ફ�ટક મણી �વા સ્વચ્છ અને કાચ �વા પારદશર્ક જલમાં પ્રિત�બ�બ પડ� છે ,
�થી આ પ્રદ� શની રમણીયતા બેવડાય છે ”(� ૃષ્ઠ-૩૦).
તાર�ખ ૬/૧૧/૯૧ની સવારના સંસ્મરણો કલાપીએ વણર્વ્યા છે �માં એમણે � ૂયર્ ઊગ્યો
એ પેહલાથી લઈને � ૂયર્ ઉગ્યા �ુધી�ુ ં સંસ્મરણ ક�ુ� છે � આ ર�તે વણર્વે છે :“ચક્રવાકની લાંબી ચીસો
કાગાન�દરમાં કોઈ કોઈ વખતે કાને પડવા લાગી. માં�લોકોના બગાસા, �ૂંકા ગાયનો અને અવાજ
સંભળાવા લાગ્યા. દ�પ �યોિત જરા િનસ્તેજ થવા લાગી. પડ�ું ફ�રવતી વખતે ટાઢથી �બછા�ુ ં જરા
ભી�ુ ં અને ઠં�ુ લાગવા માંડ�ુ.ં બહાર ઉજ્જવળ ભાસ નજર� પડવા લાગ્યો. પાણીના ખળખળાટથી
ક�સ્તીની આવ� શ� થઈ ગઈ છે , એમ લાગ્�ુ.ં કાગડા,ચકલા, કાબર અને બી� પક્ષીઓ બોલવા
લાગ્યા. ચોક�એ બેઠ�લો િસપાઈ એક પછ� એક રસોઈયાને

ઉઠાવવા લાગ્યો. તેઓ ઉઠ�ા ક� �ુરત જ

આળસ મરડ� કોઈ ‘હર�, હર�, હર�’ કોઈ ‘હ� રામ !�’ું ,કોઈ ‘હ� ! ભગવાન !’ એમ બોલતા પથાર�ઓ
સંક�લી કામે લાગ્યા, પરભાિતયા ગાવા લાગ્યા અને � ૂલા પાસે તાપવા બેસી ગયા. ધીમે ધીમે અજવા�
ઓરડામાં આવ્�ુ ં એટલે અમે પણ ઉઠ�ા” (� ૃષ્ટ - ૪૦)
કલાપી તા:૮-૧૧-૯૧ના રોજ બપોર� જમીને હર�પવર્ત જોવા ગયા હતા તો વળ� તાર�ખ
ં
૯ના રોજ શ્રીનગરને ઘ�ું �ૂ ર છોડ� દ��ુ ં હ�ુ.નદ�ના
�કનારા ની આસપાસ માત્ર મેદાનોને �ૂ ર પવર્તો
હતા.કલાપી શ્રીનગર થી પાછા ફર� બારા�ુલ્લા પહ�ચે છે અને ત્યાંથી નીકળતા વચ્ચે આવતી �લમ
નદ��ુ ં પ્રા�ૃિતક, રમણીયતા ધરાવતી �લમ�ુ

અ�ત શૈલીમાં વણર્ન :“આ �લમ , �માં બારા�ુલ્લા

�ુધી ચાલી શક� છે અને � માત્ર તળાવ �વી દ� ખાય છે તેમાંથી પહ�લા �ુગ્ધાના � ૂ�ુરરવ �વો,પછ�
ઉતાવળે પરણવા જતી બાળાના રથનાં � ૂઘરા �વો,પછ� મદમત ગંધગજની ગ�ના, િસ�હના ઘધર્રઘોર
ુ ી ગ�ના સાથે ખડ� પડતાં ક� લાસ િશખરના
અથવા વાંસ �ડ�માં �ંકાતા પવન �વો, પછ� વષાર્ઋ�ન
ગડગડાટ �વો અથવા બ્રહ્માના કમન્ડ�ુમાંથી શંકરજટા પર અને િશવમસ્તક પરથી મે�ુ પવર્ત પર
પડતી ભાગીરથીના �ુઘવાટ �વો, પગલે પગલે વધતો જતો, પાણીની છોળો ઉડાડતો, અનેક
ઇન્દ્રધનોષો રચતો, ઘોડાની પીળ� ક�શવાળ� �વા ઉછળતા, નીચે જતા, ફ�લાઈ જતા અને ભેગા થતા
ફ�ણના ગોટાને ઉત્પ� કરતો, ભ્રમર અને વમળને જન્મ આપતો, ખ�ચી જતો ને લય કરતો, પવર્તોમાં
પ્રચંડ પડઘો પાડતો, �ુફાઓમાં ભરાઈ રહ�તો, � ૃક્ષ, વેલી અને પથ્થરોને �ુ�વતો, પાતાળ ફાડ�
નાખવાના પ્રયત્ન કરતો, કાશ્મીરને સપાટ કરવા મથતો, �ખને પોતાના તરફ ખ�ચતો, કણર્િવવર બંધ
કરતો, ફોડ� નાખતો, નદ�ના ઉકળતા, ઉછળતા, પછડાતા ધોધનો ગંભીર અવાજ બહાર નીકળ� ચાર�
�દશામાં ફ�લાય છે ; � ૃષ્ટના સંિધબંધ તોડ� નાખવા ઇચ્છતો હોય તેમ દ� ખાય છે , અને બી� દર� ક
ં ૂ ા હોય, � ૃક્ષો હલતા અને ઘસાતા છતાં અવાજ ન કરતા હોય
અવાજને દબાવી દ� છે , તેથી પક્ષીઓ �ગ
અને પવન સાચવી સાચવીને સંચરતો હોય તેમ ભાસે છે ”(� ૃષ્ઠ - ૬૪-૬૫).

JUNE-2020

39

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

ઉપસંહાર:‘કાશ્મીરનો પ્રવાસ’માં સૌથી વ�ુ આકષર્ક તત્ત્વ છે લેખકનો િનસગર્ પ્રેમ અને સ�દયર્
ુ �ચત્રો દ્ર�ષ્ટ સમક્ષ ખડા
ં ર � ૃ�ષ્ટમાં કિવ કલ્પનાના અવનવા રં ગો �ુરાતા બે�ન
પ્રેમીએ િનહાળે લી �ુદ
થાય છે . પ્ર�ૃિત�ુ ં આ�ુ ં �ુભગ સાક્ષાત્કાર દશર્ન �ુજરાતી પ્રવાસ સા�હત્યમાં કલાપી પહ�લા અન્ય કોઈ
લેખક કરાવી શ�ો નથી લેખક ક� પ્ર�ૃિતને માત્ર જોઈ નથી, અ�ુભવી છે , માણી છે . પોતાની લાગણી
કલ્પનાના રં ગોમાં ઝબકાળ�ને પ્ર�ૃિતના િવિવધ દ્રશ્યોને તેમણે અહ� સંસ્મરણો આલેખ્યા છે .
ડાલસરોવરની રમણીયતા અને સોનેર� રં ગના કમળ પત્રો

પરના મોહક જળ�બ��ુઓ�ુ ં તેમણે કર� � ું

કલ્પના-અલંકાર�ુક્ત આલેખન તે� ુ ં ઉદાહરણ છે તેમજ �લમ નદ�ને તેમણે � ૂબ લાડ લડાવ્યા છે �
વણર્નો �ુસ્તકના સંસ્મરણોમા જોવા મળે છે .
સંદભર્ગ્રથ
ં :અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહાસ-ડૉ. રમેશ એમ. િત્રવેદ�.
પ્રકાશક: �ૃષ્ણકાંત મદ્રાસી, આદશર્ પ્રકાશન, અમદાવાદ.
૧૩મી આ� ૃિ�: ૨૦૧૯,(� ૃષ્ઠ -૧૦૩)
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|| �ीह�रनामामृत�ाकरणे संज्ञा�करणस्य दाशर्िनकवैिशष्�म् ||
नाम - सागरः महेशकु मारः ठाकरः
10

अध्यापकः - �ीशङ्कराचायर्सस्ं कृ तमहािव�ालयः, �ारका
गवेषकः – �ीसोमनाथसंस्कृ तिव�िव�ालयः , वेरावलम्

 �स्तावना
हरेनार्म हरे नार्म हरे नार्मव
ै के वलम् |
कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव गितरन्यथा ||
य�िप न्याय-वैशेिषक-सांख्य-योग-उ�रमीमांसा-पूवर्मीमांसा इित षडािस्तकदशर्नेषु �ाकरणस्य नाम न
स्वीकृ तम् , तथािप परव��काले �ाकरणस्यिस�ान्तिनचयः �ाकरणदशर्न�पेण भारतीयपरम्परायां स��ं गृहीतम् |
संस्कृ त�ाकरणस्य महत्वं पािणनीयिशक्षायाः स्प�तया उिल्लिखतमिस्त यत् “मुखं �ाकरणं स्मृतम्” इित | भगवता
शेषावतारपत�िलमुिनना मु�कण्ठे न स्वीय �ाकरणमहाभाष्ये �ाकरण�योजनावसरे प�मुख्य�योजनािन तथा
�योदशगौण�योजनािन �द�ािन सिन्त |
संस्कृ त�ाकरणवा�ये

माहे�र-बाहर्स्पत्य-ऐन्�परम्पराभ्यः

आरभ्य

वैष्णवपरम्परां

यावत्

ब�िवधाः

�ाकरणपरम्पराः दृश्यन्ते | त� वैष्णव�ाकरण�न्थेषु �ीजीवगोस्वािमनः
“�ीह�रनामामृत�ाकरणम्”

अन्यतमम्

|

�ाकरणिमदं

���याशैल्यािवरिचतम्

|

संस्कृ तभाषाज्ञानाथ�

���यानुसा�रणां �ाकरण�न्थानां योगदानं �शंसनीयमेव | �ाकरणेऽिस्मन् स��करणािन सिन्त एवमाहत्य ३१९२
सू�ािण �ितपा�दतािन |

(१)

 संज्ञा�करणम्
�ीह�रनामामृत�ाकरणम् इित �ाकरणस्य नामकरणं तु मह�वपूणम
र् िस्त | वस्तुतः �ाकरणस्य इदं नाम
अन्वाथार्िभधायीित

िवचारणीयम्

|

अह�नशं

ह�रनामो�ारणपूवर्कं

�ाकरणज्ञानलाभाथ�

वैष्णवानां

कृ ते

िवरिचतेऽिस्मन् �ाकरणे ये-ये अिभनवमागार्ः �द�शताः, तेषु दाशर्िनकदृष्�ा ह�रनामपरकसंज्ञािनमार्णमिस्त
�मुखमागर्ः |
�ीह�रनामामृत�ाकरणम् इित ना�ः �ुत्पि�ः एवं भूता स्यात्, �ीयु�ः ह�रः �ीह�रः, �ीहरे ः नामािन
�ीह�रनामािन , �ीह�रनामान्यैवामृतं �ीह�रनामामृतं य�ा �ीहरीनाम�पममृतं य� तत् �ीह�रनामामृतं य�ा
�ीह�रनामिभस्तत्क�तर्ना�दिभरमृतं मुि�रिव�ामोचनं यस्मात् तत् �ीह�रनामामृतं तदिधकृ त्य कृ तं �ाकरणं
“�ीह�रनामामृत�ाकरणम्”

|

�ीहरे नार्मािन

इित

कथनेन

�ीकृ ष्णः,

दशावताराः,

कृ ष्णस्यायुधिवशेषाः,

कृ ष्णसंबिन्धनो भ�जनाः कृ ष्णशब्दस्य �ितशब्द�पेण िवरि���ाहर�भृतयः शब्दा अिप गृ�न्ते |
�ीजीवगोस्वािमना न के वलं पािणनीयसंज्ञानां ह�रनामपरकसंज्ञात्वेन प�रव�र्नं िविहतम् अिप तु तेन
ह�रनामपरकसंज्ञारचनाक्षे�े वैष्णवधम� सं�िति�ता दाशर्िनकता सू�मत्वेन सवर्�ाङ्गीकृ ता | ह�रनामपरकसंज्ञा:
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ि�िवधा: अथर्गतसंज्ञाः , ध्विनगतसंज्ञाः वा | अ� संज्ञा�करणे ४३ सू�ािण सिन्त त� सवार्ः संज्ञा: ह�रना�ा
�वि�ताः |
सू�लक्षणिवषये �न्थकतुर्ः कथनमिस्त यद् –
स्वल्पाक्षरमनल्पाथ� िवशु�ं सवर्तोमुखम् | िवशेषकथानापेक्षं सू�ं सू�िवदोिवदु: || इित
इदानीम� सू�ाणां �मशः िववरणेन सह तस्य दाशर्िनकमह�वमिप �तूयते |
यतोिह सू�ावलोकनेनैव ह�रनामपरकनामािन द�रदृश्यते | अतः सू�ो�ारणपूवर्कं ह�रनाम- संक��र्नं भवे�दित
�न्थकतुर्ः आशयः |
(२)
१। नारायणादुद्भूतोऽयंवणर्�म: |
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ ए ऐ ओ औ अं अ: । क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण

।तथदधन।पफब

भ म । य व र ल श ष स ह क्ष। एते ‘ वणार्:’, ‘अक्षरािण’, ‘अल:’ च ।
 नारायणा�दित | अयं अरामा�द हरामान्तो वणर्�मः नारायणात् �प�ा�प�सवर्कारणभूतत्वेऽिप

सवार्�ाय

तत्कारणव�ु मुद्भूत उत्प�ः इत्यन्वयः |
२ । त�ादौ चतुदश
र् सव��रा: ।
तिस्मन् वणर्�मे आदौ चतुदश
र् सव��रा: ।
तिस्मन् वणर्�मे आदौ चतुदश
र् वणार्: ‘ए सव��र’-नामानो भविन्त – अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ

लृ ॡ ए ऐ ओ । एते

‘स्वरा:’ ‘अच:’ च �ाचीनानाम् । एते स्वतन्�ो�ाराणा: ।
सव�षां स्थावरजङ्गमादीनामी�रः सव��रः भगवान िवष्णुः भवित | यथा �ीकृ ष्ण एव चतुदश
र् मन्वन्तरावतार�पेणात्मानं �कटीकृ त्य िव�कायर्िवशेषान् समादधाित तथायं स्वर� अ आ इत्या�द चतुदश
र् मूत�ः
प�रगृ�न् शब्दकायर्िवशेषान् सम्पादयतीित भावः |
३ । दश दशावतारा: ।
त�ादौ दश वणार्: ‘दशावतार’ – नामानो भविन्त - अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ । एते समाना: ‘अक:’ च �ाचीनानाम्
|
अवतारीपु�षः भगवान् युगे युगे पािपनां संहाराथ� संसारस्य पालनाथ� च वसुधायामवतीण� जायते | मत्स्य-कू मर्वराह-नृ�सह-वामन-परशुराम-बलराम-राम-बु�-कल्क�त्या�दिभः �पैः धरावतरणं जायते, अतः तान् दशवणार्न्
बोधियतुं दशावताराः इित संज्ञा रिचता |
४ । तेषां �ौ �ावेकात्मकौ ।
तेषां दशावताराणां मध्ये �मेण �ौ �ौ वण� �त्येकं परस्परं च एकात्मकौ ज्ञेयौ; यथा अ – आ इित �ौ एकात्मकौ , इ ई
इित �ौ एकात्मकौ एवम् उ ऊ इत्या�द । अ� ‘सवणर्’-संज्ञा च । �त्येकमेकात्मकत्वं स्प�मेवेित परस्पराथर्िमदं सू�म् ।
एकमि�तीयमात्मस्व�पं यस्य स एकात्मकः | तेन जीवात्मापरमात्मनो: अभेदभावः अथवा ह�रहरयोः अ�ैतता
बुध्यते | �यशब्दात् भगव�ामस्मरणम् |
(३)
५ । पूव� वामन: ।
तेषामेकात्मकानां पूवर्पव
ू � वण� ‘वामन’-नामा - अ इ उ ऋ लृ । एते ‘�स्वा:’, िन�र्स्वा:’ च |
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भगवान् �ीकृ ष्णः वामन�पेण �स्विव�हं धृत्वा ि�पादभूमेः याचनां कृ त्वा ब�ल पातालगािमनं कृ तवान् इित हेतो:
वामनशब्द: भगव�ामपरकः भवित |
६। परि�िव�म: ।
तेषामेकात्मकानां परपरो वणर्: ‘ि�िव�म’ –नामा- आ ई ऊ ॠ ॡ । एते दीघार्: च
भगवान् िवष्णुः पाद�येण �ैलोकस्योप�र स्वािधपत्यं �ित�ाप्य ि�िव�म�पेण िवख्यातः |
तस्य दीघार्कृितत्वात् एते वणार्: ि�िव�म: (दीघर्ः) ना�ा �वि�ताः |
७। ि�मा�ो महापु�ष: ।
ि�मा�त्वेनो�ायर्माणो वण� वामनिस्�िव�म� ‘महापु�ष’-संज्ञ: स्यात् ।
ि�सृिभमार्�ािभ��ायर्माणो वामनि�िव�म� महापु�षसंज्ञको भवित | ‘ि��स्वो पृथुगम्भीरो �ा��शल्लक्षणो
महान्’ इित महापु�षलक्षणं स्मयर्ते | कृ ष्णेऽिस्मन् सवार्िण महापु�षलक्षणािण दृश्यन्ते, अतः महापु�षेित प्लुतः |
८ । अ-आ-व�जता: सव��रा ई�रा: ।
अ आ इित वणर्�यव�जता: सव��रा: ‘ई�र’–नामान: - इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ ए ऐ ओ औ ।
इ�े िनयमयतीित ई�रः | मायािनयन्ता भगवान् ‘ई�र:’ कथ्यते | अतः एते �ादशवणार्नां �ादशमासा�दभेदन
े
ई�रसंज्ञया �ितपा�दताः |
९ । दशावतारा ईशा: ।
अ आ – व�जता दशावतारा: ‘ईश’-नामान: - इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ |
‘ईश’-शब्देन इ�े �भवतीित ईश: | �कृ तेर�ावरणानामधीशवदेतेऽपीशसंज्ञका इत्यथर्ः | िक्षत्य�ेजोम��ोमाहंकारमह��व-�कृ तीनां �मेणा�ावारणाधीशा यथा, वराह-मत्स्य-सूय-र् ��ु�ािन�� -संकषर्ण-वासुदव
े -परमे�रा इित
|
१०। अ-आ-इ-ई-उ-ऊ अनन्ता: ।
न िव�ते अन्तोयस्य सः ‘अनन्तः’ | एतेषां षड्वणार्नां िनरन्तरोपलिब्धः | अतः अनन्तशब्देन शेषः उच्यते, तेन
भगव�मता इित |
(४)
११। इ-ई-उ-ऊ- चतुःसना: ।
चतुः सनशब्देन सनक-सनातन-सनन्दन-सनत्कु मारा: इत्येते चत्वारः ज्ञायन्ते |
र् ा: ।
१२। उ-ऊ-ऋ-ॠ चतुभुज
“शुक्लो

र�स्तथा

पीत

इदान�

कृ ष्णतां

गतः”

इित

गगर्वाक्येन

सत्य-�ेता-�ापर-किलषु

ध्यानयज्ञप�रचयार्नामसंक��र्न�पं युगधमर्चतु�य�वतर्ियतुं शुक्लर�कृ ष्णपीतैरािवभर्विन्त |
१३ । ए ऐ ओ औ चतु �ह
ूर् : |
चतु�ूर्हशब्देन वासुदव
े संकषर्ण��ु�ािन��� उच्यन्ते अतः भगव�ामपरकः |
१४। अं इित िवष्णुच�म् ।
अनुस्वारः व�ुल
र् त्वात् िवष्णुच�े ण सह तोल्यते | सुदशर्नः इत्यथर्ः |
१५ । अँ इित िवष्णुचाप: ।
चापशब्देन धनु�च्यते | िवष्णो�ापस्याकृ ितर�र्चन्� इव अिस्त अतः अँ इित िवष्णुचाप: |
१६ । अ: इित िवष्णुसगर्: ।
“माथुर� ि�धा �ा�ग�कु लं पुरमेव च” इित मथुरा-गोकु लिमत्याकाराभ्यां िवष्णुसगर्: |
१७। कादयो िवष्णुजना: |
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ककारादयो हकारान्ता वणार् ‘िवष्णुजन’-नामानो भविन्त; िवष्णो: सवर्�ापकतया

‘सव��रस्य’ जना इव

तस्याधीना इत्यथर्: - क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ । ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । य व र ल श ष स ह ;
क-ष-संयोगे तु क्ष:। एते ‘��नािन’, ‘हल:’ च।
वेवेि� �ा�ोित िव�िमित िवष्णुः, तस्य जनाः िवष्णुजनाः कृ ष्णप�रकरा इत्यथर्ः | ककारतः हकारपयर्न्तं
�त्येकवणार्नां िवष्णुजनसंज्ञा �दाताऽिस्त कारणं सवर्�ापकत्वाद् आ��स्तम्बपयर्न्ता: स्थावरजङ्गमादयः
समस्तिवष्णुजनाः िवष्णोः अधीना: भविन्त, अतः सव��र(स्वर) -वणार्नां सहाय्येन जनानाम् (��नानाम्)
उ�ारणमधीनत्वात् िवष्णुजनाः|
१८। य-व व�जतास्तु बला: ।
‘कािलन्दीभेदनोबलः’ इत्यमरः |‘रल्’ �त्याहारस्य संज्ञा बलः कृ तः बलरामभगव�ामपरकः|
१९। ते मान्ता: प� प� िवष्णुवगार्: ।
ते ककारादयो मकरान्ता वणार्: प� प� ‘िवष्णुवगार्’ भविन्त। एते ‘वगार्ः च। क ख ग घ ङ

इित क-वगर्:, एवं

च-वगर्ः, ट-वगर्ः, त-वगर्ः, प-वगर्� । एते ‘कु चु टु तु पु’- नामान� |
िवष्णोवर्गार्: िवष्णुवगार्ः, िवष्णुवगर्शब्देन सत्यलोकोप�र वैकुण्ठ�धी�रादयः व�यन्ते |
(५)
२० । ञ-व�जतास्तु िवष्णुगणा: ।
िवष्णुगणशब्देन अनन्तवैकुण्ठिनवािसनः िवष्णुसा�प्य�ा�ाः भ�ा उच्यन्ते |
२१। क-च-ट-त-पा ह�रकमलािन ।
ध्विन�धानत्वादा�वणर्सादृश्या� ह�रकरे कमलं िवभाित तेन �द�ा संज्ञा | चय् इित |
२२। ख-छ-ठ-थ-फा ह�रखड्गा: ।
ह�रखड्गः ‘नन्दकः’ अिस्त | सू�ा�ो�ा�रतवणर्स्य साम्यात् ह�रखड्गसंज्ञकाः भविन्त |
२३। ग-ज-ड-द-बा हरीगदा: ।
हरेः गदायाः नाम कौमदक� िव�ते | गकारा�दत्वात् ह�रगदा कथनेन ह�रसंक��र्नम् |
२४। घ–झ-ढ-ध-भा हरीघोषा:।
घोषित शब्दायत इित घोषः शङ्खः | पा�जन्यनामकः दिक्षणावतर्: शङ्खः |
२५। ङ-ञ-ण-न-मा हरीवेणवः ।
वेणिन्त वा�द�ं गृ�िन्त अनेन इित वेणःु , कृ ष्णस्य वंशी | सा च सम्मोिहनी आक�षणी आनिन्दनीित ि�िवधा ज्ञेया |
२६। त एत�ा�जता िवष्णुदासा: ।
िवष्णुदासशब्देन अिभ�ायोऽिस्त सारङ्गप�ी�भृतीनां स्मरणपूवर्कं ह�रनामस्मरणम् |
२७। य र ल वा ह�रिम�ािण ।
िम�ािण अन्तरङ्गािण भविन्त | सव��र-िवष्णुजनानां अन्तरा ित�न्तीित ह�रिम�ािण |
२८ । श ष स ह ह�रगो�ािण ।
गां �ायत इित गो�म् | गोवधर्ननन्दी�रकन्दपर्साम्बादयो बुध्यन्ते |


२९। श-ष-साः शौराय: ।

शूरः शौ�रजर्ने�रः | शकारा�त्वाच्छषसवणार्ः शौरयः भगव�ामपरकः |
३० । िवष्णुदास-हरीगो�ािण वैष्णवाः ।
ह�रगो�ािण ��ु�ािन��ादयो वैष्णवा:, िवष्णोरपत्यािन गो�ापत्यािन वा पुमांस इित |
�ुव�ह्लादादयः इत्या�द, अ�ािप वैष्णवशब्दत्वेन के शवक��र्नमुपस्थािपतम् |
३१। हरीगदा-हरीघोष-ह�रवेण-ु ह�रिम�ािण- ह� गोपाला: ।
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�ीकृ ष्णस्य �सादेन ि�िवधोऽभूत् सदािशवः | एकस्त�िशवः साक्षादन्योगोपालिव�हः ||
ह िशवो गगनिमित | व�स्थहरेयर्ि�िवषाणवेणवस्तथा ह�रिम�ािण �ीदामादयः गोपाला: |
(६)
३२ । यादवा अन्ये ।
यादवशब्देन यदुकुलो�वा गण्यन्ते | मथुरावािसनः यादवाः इत्यथर्ः | गोकु ले तु गोपाला: |
३३। शौर व�जतास्तु सात्वता: ।
सात्वतः साधवः एव, य�ा सत्-शब्देन सत्वमू�तभर्गवानुच्यते | �जे नन्दोपनन्दादयः |
३७। वणर्स्व�पे राम: ।
�ीरामस्य एकप�र�हता �ीसीतैक भायर्ता एकप�ी�पेण च �िसि�ः, अतः ‘राम’ शब्दः एकमेव वणर्बोधियतुं समथर्:
तेन �न्थकारे ण रामः इित पदं स्वीकृ तम् | अकारः कथनेन अरामः इित बोध�ः | इरामः, उरामः इत्या�द |
३८। तदा�द�ये �यम् ।
�यशब्देन ल�मीनारायणवाचकः | प�पुराणे ल�मीनारायणमन्�ाख्य: भवित | इ�यो�येित |
३९। आदेशो िवरि�: ।
िव�रङ्कते सूते इित िवरि�: | यथा िवरि�रेकं वस्तूपादाय अन्यत् करोित; तथा यो िविध: �व�र्ते, स आदेशो
िवरि��च्यते |
४०। आगमो िवष्णु: ।
यथा िवष्णुः ��ा��योः सृि�संहारयोवार् मध्ये स्वयमािवभूर्य भवं पालयित पोषयतीत्यथर्: |
४१। लोपो हर: ।
हरो यथा नाशहेतभ
ु र्वित, तथा यो िविध: �व�र्ते , स: ‘लोप:’ ‘हर:’ चोच्यते । त� हरो ि�धा भवेत् – त�ादशर्नमा�हेतु -‘हर्र:’, आत्यिन्तकलयहेतु -‘मर्हाहर:’ ॥ ‘लोपः’ इित �ाचीनैः |
उपसंहारः –
�ीह�रनामामृत�ाकरणस्य

दाशर्िनकवैिशष्�ं

पूणर्�पेण

तु

संज्ञाकरणस्योप�र

सि�िव�म् |समेषां �ाकरण�न्थानां ल�यमिस्त लाधवं , �कन्तु अ� �न्थकारे ण त�ित�रच्य परमं
ल�यमुप�द�मस्य �ाकरणस्य ह�रनाममालावतर्निमित स्वीकृ तम् | शब्दानुशासनानेन ह�रनामसंज्ञािनमार्णकाले
तेन वैष्णवसं�दाये �चिलत: दाशर्िनकत�वचयः अनुसृतः | इत्थं ज्ञायते यत् �न्थकतुःर् स्वक�यानन्यभक्त्या
सू�म�ष्�ा च �ीशसंज्ञा�दिभ��िमदं �ाकरणम् |
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A study of the opinions of students studying online during the Corona
COVID-19 epidemic period
11

DR.Samir B.Vaghrodia
Head Master ,Modajkumar Primary School, at Modaj- kheda.
Abstract

The researcher has tried to do research to see to what extent and how the teachinglearning process can be successful for the students through technology even in the time of
this epidemic.Objectives of this paper was to study the opinions of the students studying
online during the epidemic period of covid-19.Students studying online during the epidemic
period of covid-19 from Ahmedabad &Gandhinagar area were included in the populationand
first 50 students were selected from the population who have filled out an online of
opinionnaire15 statements were selected,opinionnaire was prepared in the form of the Google
form to receive the data online,The research was carried out with a survey method taking into
account the objectives of the researchAfter gathering the data from first 50 students through
Google form, data was analyzed by calculating percentage. Ultimately the finding of this
paper 65% of the students' responses regarding the objectives of the study-teaching process
were found to be in favor of studying online,During the epidemic period ofCovid-19, students
agreed for online study.
Introduction
In the present times when the world is suffering from Corona COVID-19health related
epidemic, its impact has also been seen in the world of education but due to technology,
education has been able to continue.

As the teaching process continues according to

"Benjamin bloom taxonomy", the teaching-learning process has become somewhat alive
during this period through technology as the objectives of education, teaching experiences
and evaluation all depend on each other.
The researcher has tried to do research to see to what extent and how the teaching-learning
process can be successful for the students through technology even in the time of this
epidemic.
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Statementof Problem
A study of the opinions of students studying online during the Corona covid-19 epidemic
period
Objectives
1.To study the opinions of the students studying online during the epidemic period of
covid-19
2. To study the opinions of students regarding the teaching-learning process of
students studying online.
3.To study opinions of students studying online regarding other aspects such as
concentration, interest, timedxnncncnumber and use of technology.
Population
Students studying online during the epidemic period of covid-19 from Ahmedabad
&Gandhinagar area were included in the population.
Sample
The first 50 students were selected from the population who have filled out an online of
opinionnaire
Tool
Opinionnaire was prepared by the researcher with the consultation of experts. In the final
tool, 15 statements were selected. This opinionnaire was prepared in the form of the Google
form to receive the data online.
Research Method
The research was carried out with a survey method taking into account the objectives of the
research.Data aggregation Google Form was used to collect information in the presented
research Students' opinions were taken in this Google form.
Analysis of Data
After gathering the data from first 50 students through Google form, data was analyzed by
calculating percentage.

JUNE-2020

47

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

Interpretation of Data
After analyzing the data, the following interpretation was observed
Strongly

A
.

Neutral

Disagree

(%)

(%)

(%)

1 Major points and sub-points are arranged 21.6

54.9

11.8

7.8

3.9

2 concepts are clearly explained

19.3

49.2

11.9

9.8

9.8

3 discussion method

13.8

52.9

19.6

9.8

3.9

method

11.7

47.1

15.7

15.7

9.8

5 material

17.6

41.2

25.5

11.8

3.9

25.5

39.2

13.7

15.7

5.9

7 teacher assign you homework

25.5

45.1

7.8

9.8

11.8

8 Continuous evaluation

9.8

35.3

19.6

21.6

13.7

Agree

Neutral

Disagree

Agree

Online teaching - learning Proses

4

6

(%)

.

Disagree
(%)

Other methods except Lecture discussion

Images, animations and other tools are
used

Strongly
B

Strongly

Agree

Strongly

Online teaching - other factor

Agree

Disagree

1 enthusiastic and interested

19.6

47.1

19.6

7.8

5.9

2 Voice clarity

19.2

42.3

19.2

9.7

9.6

3 teachermore attention

17.3

46.2

19.2

13.5

3.8

4 Use of time

17.6

51.1

17.6

7.8

5.9

5 concentrate

11.8

43.1

25.5

11.8

7.8

6 difficult to use technology

9.8

33.3

11.8

35.3

9.8

7 number of students

11.5

42.3

30.3

9.6

6.3

Findings
The following findings were found regarding the teaching-learning process of students
studying online.
1.The responses of 76% of the students regarding the content issues and sub-issues
weather they are arranged property, were found to be in favor of online study.
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2.The responses of 69% of the students were found to be in favor of studying online
whether the content issues are clarified properly.
3.In response to the question of whether the teacher can teach the narrative method
properly, 67 % of the students responded in favor of online study.
4.In response to whether the teacher uses methods other than the discussion method 59%
of the students responded in favor of studying online.
5.59% of the students agreed in favor of studying online whether the teacher teaches
using other reference materials while teaching.
6.In the context of teaching using image animation and other tools while teaching by the
teacher 65% of students agreed to study in favour of online learning.
7.70% of the students agreed that homework is given by the teacher while teaching online
8.Only 45 % of students agreed that continuous assessment is done by the teacher while
teaching online.
The following findings were found regarding the opinion of other aspects of students
studying online.
1.Whether students' interest and enthusiasm in studying online increases? 67% of the
students agreed in this regard.
2.Whether the teacher's voice is clearly heard while studying online ? 62% of the students
agreed.
3.Whether the teacher can pay more attention to the students while studying online? 64% of
the students agreed.
4.68% of students agreed that time can be used wisely while studying online
5.55% of students agreed that they can study with concentration while studying online.
6.Regarding the obstacles created by technology while studying online 43% of students
agreed.
7.54% of students agreed with the statement that the number of students is less compared to
the classroom in online teaching.
Following the above average, 65% of the students' responses regarding the objectives of the
study-teaching process were found to be in favor of studying online, while 60% of the
students' responses were in favor of studying online considering other aspects of the students.
Conclusion
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The findings of the research were as follows.During the epidemic period ofCovid-19,
students agreed for online study. So it is said that getting education online during this period
is as the blessing.
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CONFLICT BETWEEN TRADITION AND MODERNITY AND
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Abstract:
Bhabani Bhattacharya (1906-1988) is one of the most significant novelists and a short story writer of
Indian English literature. He is the recipient of coveted Sahitya Academy Award for his latest novel
Shadow from Ladakh. He is a natural and gifted writer who ranks with some of the best Indian
novelists writing in English. His novels represent social and political condition of pre and post
independence period of India. The purpose of his novels is to reflect social evils and bring change and
awareness among the people of contemporary society. He is every inch a social novelist. Social reality
is one of the remarkable features of his novels. His creative writing represents social dogmas,
superstitions, rituals, conventional rigidity in which many characters are trapped and tested. Many of
his characters have to pass through conflict and social discrimination.
Bhattacharya’s novel music for Mohini (1952) is one of the most remarkable literary pieces. The
writer’s chief aim in the novel is to show that India is unable to free itself from the orthodoxy,
superstitions and age-old beliefs even after independence. The novel is a complete social document. It
moves on two levels, first it is the story of a city girl Mohini and her adjustments with a new life at
her in-laws’ house which is full of orthodoxy and conservative ideas. The house is symbolically
described as The Big House. The second is about connecting old culture with the new culture. The
novel iis set in a small conservative village Behula in Bengal. The novel shows a conflict between
Mohini’s father and her old mother, between Mohini and Jaydev and Mohini and her staunch motherin-law. Mohini, her father and Jaydev represent modernity where as her grandmother and mother-inlaw symbolizes old values. As a novelist, the novelist also provides reconciliation to this conflict
through the mental growth and adjustments of his characters.
Key words: tradition, modernity, social evils, old beliefs, superstitions, reconciliation
Conflict between Tradition and Modernity:
Bhattacharya has treated conflict between tradition and modernity artistically in Music for Mohini. He
analyzes the impact of both tradition and modernity on human society in a widely perspective. Balram
S Sorot writes;
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While in the novels of the Indian-English writers in general, the
problem of conflict or synthesis between tradition and modernity
figures as a secondary theme, in the writings of Bhabani
Bhattacharya it assumes the significance of the dominating issue in
contemporary Indian life. The author analyses the political, religious,
social and economic problems of modern India through the
perspective of this basic conflict in our ethos. (P-3)
The clash between orthodoxy and innovation is experienced by every culture. The conflict that
Bhattacharya has described in this novel is the result of the East-West encounter experienced by India
in the wake of English education. The novelist portrays this conflict through two sets of characters:
first, those who stick to old values of the past and secondly, those who desire a change and in favour
of the new value-pattern of the modern age. He juxtaposes different characters in order to bring out
their conflict. The novelist deals with the varied aspects of rural and urban areas. The first part of the
novel is set in city and the rest in Behula, a village in Bengal. As the title itself suggests that Mohini is
the central character. She faces conflict from the beginning to the end. The conflict becomes more
acute after her marriage with Jaydev and her stay in a remote village. G. Rai points out;
“The central theme of the novel is tie or tussle between orthodoxy
and modernity which remains a glaring problem in Indian society
even today. The rural-urban clash is an important feature of the
novel. The traditional ways of life stand in sharp conflict with those
of modern ways.” (P-5)
The novel opens at Mohini’s parental home. Her father is a professor, a modern minded man, is
shown in conflict with his old mother who is orthodox. He wants his daughter to be admitted to a
convent school. He also allows her to become a radio singer but his mother is very conservative. She
is very opposed to wide publicity of her grand daughter. Throughout the novel the old lady is seen
opposing his son’s modern ideas. Sometimes the verbal quarrel takes place between the mother and
the son for tradition and modernity. The old mother wants Mohini to study classical language as
according to her convent education is meaningless. The novelist describes this as;
Old mother had sternly opposed him; let Mohini be trained at home,
let her learn classical Sanskrit, and the language of the God, the
precious vase that holds the essence of true knowledge and wisdom.
Her son would not back down. He would mould the girl in a modern
way which was his way. (MFM 16)
Another conflict is seen when different suitors’ visit Mohini for the marriage proposal. Since the
professor is a man of modern ideas, he naturally wants his daughter to marry an educated and urban-
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cultured boy. He rejects the two proposals as the first one demanded a lot of dowry and the second
one asked irrelevant questions and demanded to examine Mohini physically. The third party arrives
with a groom. All of them are young men. Father selects him and Mohini too accepts the proposal but
the old mother rejects him saying that he smokes openly and has no respect for the elders. At last he
gets his daughter married with a handsome and well educated young man named Jaydev who is from
Behula. The old mother believes in luck signs and horoscope which are rubbish for Mohini’s father.
However the irony is that the family of Big House in Behula except Jaydev to some extent is a stern
believer of tradition and old beliefs. Jaydev’s widowed mother is a staunch pillar of orthodoxy. She
insists Jaydev to accept the proposal after the two horoscopes have been carefully compared. When
Mohini goes to Behula with Jaydev after her marriage, the readers feel that modern Mohini is
transported from modernistic home to rural Bengal which is dominated by orthodoxy, convention and
rituals. Here Mohini fells conflict with her rigid mother-in-law. The baseless orthodoxy is seen in the
Big House when Jaydev is approaching twenty eight; his mother has been told that her son will meet
an accidental death at this age unless a child is born to him then. She wants Mohini to be mother in
order to prevent this mishap. She is extremely happy when she guesses from the appearance of
Mohini that she is pregnant. She sticks a chip of bamboo to the braided hair of Mohini as a charm to
protect the child in the womb but Mohini throws it away as she does not believe in such superstition.
The old mother wants to save her family from mishap so she asks Mohini to pray the goddess of birth
and to vow to give her a nose ring set with pearls when her wish is fulfilled. If that is not enough, she
should cut the skin of her bosom and offer blood to the goddess in a lotus leaf-bowl. Mohini feels
suffocation in Big House. Life becomes monotonous and she feels how she has got stuck in such
darkness of orthodoxy.
The Big House itself as Jaydev wishes to tell Mohini on the way to Behula is a way of living a stern
discipline and iron tradition. Here Big House stands for all the malpractices done in the rural India.
Mohini has to pass through a lot of hardships to set her life in Behula. Mohini wants to pas her life
with joy. She feels romance with Jaydev. She is surprised when she hears that her husband has
nothing to do with romantic life. Jaydev expects her to learn Sanskrit and get knowledge like
Maitreyi. He wants her to support him to carry out the program of social reform. He expects her to
share his responsibilities of social reform.
The unfortunate Brahmin girl Sudha though beautiful, remains unmarried because of her uncle’s
irrational belief in astrology. A good match is rejected as her uncle believes that she is under the
influence of Sturn and he wants to wait till the influence has passed. Harindra is a modern man and
surgeon. He believes in modern allopathy of medicine where as his father is an old practitioner of
Ayurveda who does not accept the modern allopathy while giving treatment to his wife. Thus,
throughout the novel one can find the conflict between tradition and modernity because it is difficult
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for rural India to get away from the shackles of superstition and orthodoxy. Happy life for Mohini
becomes only imagination and it is difficult and unbearable for her to make an adjustment with her
stern mother-in-law and her husband. She has to bear such rigidity.
Reconciliation, adjustment and Mental Growth:
Bhabani Bhattacharya is not only concerned with the problem and conflict between tradition and
modernity but he also gives resolution through the adjustment of his characters. The author analyzes
the political, religious, social and economical problems of modern India through the perspective of
this basic conflict in our ethos. The professor synthesizes the old and the new values that’s why he
often yields to old mother’s old notions. He knows very well that the path of compromise is the better
one and one can not always do without the old values of life. He lets her tie an amulet to his neckchain to live happily with her old mother. The professor is very well aware;
The old customs and conventions are not too unsound, he said. For
once the son, out of his heart’s fullness, graciously concerned to his
mother’s wisdom. They seem to suit our mental climate. (MFM-56)
In the same way, old mother is also aware of the limits of her power. As soon as she sees the tension
mounting in the family, she realizes the danger and immediately relents her attitude to accommodate
the new beliefs. The novelist shows the gradual mental growth of the old mother and her son towards
the fusion of the two cultures. This old lady upholds old values and orthodox ways only as a habit;
otherwise she is ready to compromise with the spirit of the new times. She goes to cinema with her
family every Sunday evening. She watches Indian film, also enjoys English films.
Reconciliation and one’s mental growth can be seen in Mohini’s character. She is a city girl and is
married with Jaydev whose family lives in a typical Indian village. Here Mohini has to adjust herself
to the orthodoxy and superstitious beliefs of her mother-in-law. In the Big house the major problem
Mohini faces is that of mental adjustments. After a few day of her marriage, she realizes that her
husband is not what she has expected him to be. She represents vitality and music of life and Jaydev’s
life is opposite to her. He wants her to be like Maitreyi. He expects her to support him, share in his
scholarly pursuits and give him the necessary support to carry out his programs of social reform.
Gradually she starts learning Sanskrit from him. She supports him with his work.
Mohini finds life at the Big House unbearable in the beginning. She has been brought up in altogether
a different atmosphere, she has to readjust and struggle a lot to make mental adjustment. Her mother –
in-law is stern and puts a number of restrictions on Mohini. She denies her wearing colourful sari; she
wants her to sing only religious songs, not to apply powder, etc. Mohini finds herself chained in the
prison sometimes. Mother-in-law does not like Mohini wearing the glass and lace bangles instead of
those made of gold. She also does not like Mohini wearing sleeveless blouses. However Mohini tries
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hard to adjust to the old ways and modes of life and in this process she changes unawares.
Bhattacharya remarks:
Yes, the young mistress of the Big House took deeper colour from
her new life everyday. Slowly, she fitted herself to the rural design.
Her sprightliness, her quick girlish laugh, she easily subdued. The
mother was a ruthless teacher. (MFM 130)
Thus, slowly the struggle between the contrasting values that was so intense in the beginning now
becomes less severe and finally resolves into a happy compromise at the end. The character of Mohini
is the synonym of compromise and sacrifice. It can be seen when Mohini accepts the illogical
proposal of offering blood to goddess from her mother-in-law to bring happiness in her family. Jaydev
in the nick time prevents Mohini offering blood. That also suggests that he is not a stern believer of
baseless ideas. Mohini has finally made the requisite adjustment within her mind. She accepts and
loves the Big House now and she is prepared to make any sacrifice to cherish its ideals. The important
thing here is the fact that she has reestablished harmony with the family of the Big House by her
psychological growth and her change of outlook.
It is not that Bhattacharya always makes his young characters submit to the aged ones in mutual
adjustment. He also makes his old characters realize their mistakes of old values. Jaydev’s mother too
begins to realize that her son is right at his ideas and the values she sticks to sound no more in the
modern times the only way to lead a happy and harmonious life is to make a reconciliation between
her old beliefs and modernity presented by her son and her daughter-in-law. Bhattacharya remarks in
the end:
At last, there was no discord. Life was music-a note of song for the
old mother was in her, a note for Jaydev and his rebel gods, a note for
the Big House and Behula village, torn and at cross-purpose for a
while. Her life was music the quest for every woman, her deepest
need. (MFM 188)
Mental growth and adjustment can be seen in the story of Harindra’s family. His father is old Kaviraj
and Vaid for over forty years. He has been practicing the ancient Ayurvedic system of medicine to
cure all sorts of diseases. But his son Harindra is different from his father because he is well educated
surgeon and trained in a western style medical college. Often there is an argument between the father
and the son on the issue of modern and ancient medical practices takes place. His father believes the
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supremacy of the Ayurvedic medical system. He pleads with the old man that modern medicines are
more effective in curing diseases.
Later the old man realizes the importance of the modern allopathic medical system when he fails to
cure his ailing wife. He has been trying Ayurvedic medicines on the patients for many days and does
not allow his son to treat her with the western medicine. But when her condition deteriorates more and
more ald all hopes of her survival are lost, he submits to his son and allows him to treat her own way.
Within a few days the mother’s life is saved with the western medical treatment. The old man is fully
reconciled to the modern values and system.
Conclusion:
In nut shell, Bhattacharya has realistically described the conflict between the tradition and modernity,
the old values and the new ones. He has not only presented tussle and tension but has also given
remedy in terms of mental adjustment and reconciliation between the ancient way of life and modern
way of life.
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‘સત્યની શોધમાં’ નવલકથામાં લોકબોલી
ડૉ. િવનોદ �ની.

પ્રાસ્તાિવક :
‘સત્યની શોધમાં’ નવલકથા િસ�ક્લેરની �ૃિત ‘સેમ્�ુઅલ ધ સીકર’ પરથી રચાઈ હોવા�ુ ં તેમણે ન�ધ્�ુ ં છે .
ં
એમાં �ુ�વાદના
વચર્સ્વવાળ� સમાજવ્યવસ્થા�ુ ં વ્યંગકટાક્ષભર� શૈલીમાં આલેખન થ�ું છે . સામા�જક
ક્રાંિતની પ્રબળ ઝંખના સેવતા મેઘાણીને આ કથામાં પોતાના�તરની ભાવનાનો પડઘો સંભળાયો હશે,
એટલે જ તેઓ આ કથા આપણી ભાષામાંર�ૂ કરવા પ્રેરાયા છે .
એના�તરનો પડઘો પડતાં ક�ટલાંક શૌયર્ગીતો આપણામાંથી ઘણાંયે વાંચ્યાં હશે. સામ્યવાદ�
િવચારધારાએપણ એમના પર અસર કર� હશે.એવાં પણ ક�ટલાંક ગીતો એમણેઆપ્યાં છે . �મ ક�, ‘કિવ
તને ક�મ ગમે?’, ‘ઘણ ર� બોલેન.ે ..’, આ ગીતોને વાંચીએ તો એમાંથી સામ્યવાદ� � ૂર સંભળાશે.
લોકસા�હત્ય માટ� મેઘાણીએ પ�રભ્રમણ ક�ુ� એ વખતે એમણે ગર�બાઈ પણ જોઈ. સોરઠ� ભાષા એમને
હાડ બેસી ગઈ છે . તેમ છતાં �ગ્રે� �ૃિતનો ભાવા�ુવાદ હોઈ, આપણે ત્યાંસામ્યવાદ� િવચારનવો જ
હોઈ, � ૂડ�વાદ�ઓ તો આપણા દ� શમાં એ વખતે એટલે આવ્યા જ નહોતા; હવે એ�ુ ં ચલણ વધ� ું �ય
છે . અહ� આપણે લોકબોલી શોધવા જઈએ તો આ ઉપર જણાવેલાં કારણોસર �ૂજ લોકબોલી પણ આવી
શક� નથી, તેમછતાં � કંઈ સામાન્યતઃ આવીશક� છે તેટલાનો અભ્યાસ કર� સંતોષ માનવો પડ� તેમ છે .
પાત્રોના મનોભાવની દ્ર�ષ્ટએ લોકબોલી :
ૃષ્ટશર�રજોઇને તે�ુની મા�ુ ં આ છે મનોમંથન : “ અર� માડ�! તે�ુના બાપાની કાયાએ
ં
શામળ�ુ�ષ્ટ�
આવી જ હતી ના ! પણ �ુ�ા થઇ ગયા. આ બાપડાનીય એ જ વલે થાવી લખી હશે ના !” (� ૃ. ૧૯)
‘અર� માડ� !’ એમાં આ�યર્ અને પ્રેમના ભાવ એકસાથે વ્યક્ત થયા છે . બાક��ુ ં �ચ�તન આ અ�ણ
પ્રૌઢના મનોભાવમાંથી આવ્�ુ ં છે . ગામડાંના ગર�બ, કંગાળ ક� મજ� ૂત કોઈ પણ �ુવાન પૈસા કમાવાની
લાલચે શહ�રમાં આવે છે અને રોગનો ભોગ થઈ મોતને વહા�ું કર� છે . પોતાના �વનની ક�ુણ ઘટના
સાથે આ બાઈશામળને પણ સરખાવીને િવચાર� છે . આ‘કાયા’ િવશેનો િવચાર મેઘાણીને રા� ભરથર�ની
ં
શર�ર સાથે સા�ુ બની
લોકકથામાંથી પણ આવ્યો હોય. એ કથામાં પણ માતા પોતાના દ�કરાને �ુદર
જવાની ભલામણ કર� છે . અહ� તો ગર�બ માણસો છે એટલે એવી ભલામણ ક�વી ર�તે કર� ?
ત્રણ �દવસમાં � ૂડ�દારો અને �લ બધાનો અ�ુભવ કર�ને ઘર� પાછો ફર� લો શામળ તે�ુની
માને� ૃ�ાંતકહ�વા બેઠો એના પ્રિતભાવ �પે તે�ુની માએ ઉચ્ચાર� લા શબ્દો : “આય ઠ�ક એક રોનક થ�ુ ં
છે , માડ� ! હદ છે તાર� છાતીને!” (� ૃ. ૫૯) ‘રોનક’ એટલે ર� ૂજ પેદા કર� તે�.ુ ં ‘હદ છે તાર� છાતીને’!”
�હ�મત�ુ ં � ૂચન કર� છે .
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શામળની વાત સાંભળવાઉત્�ુક બનેલી બા�લકાઓ તે�ુની બીમાર મનોદશાને સમ�યા વગર પોતાના
બાળમાનસને છા� એ ર�તે આ વા�ો બોલે છે : “બોન તો ભાર�, ભૈ ! ખ� ખ� કરતી કાન પડ�ું
સાંભળવાય ન �દય�.” (� ૃ. ૫૯) તે�ુને ઉધરસ થઈ છે . ઉધરસ ખાવાના અવાજને માટ� ‘ખ� ખ�’ એવા
રવા�ુકાર� પ્રયોગો ઉધરસ ખાનારા તરફનો િતરસ્કાર � ૂચવે છે . ‘કાન પડ�ું ન સાંભળવા દ� �’ુ ં એવો
લાક્ષ�ણક પ્રયોગ એ સૌરાષ્ટ્ર� બોલીની િવશેષતા છે .
દા�ના પીઠામાં પહ�ચીને શામળે એના મા�લક સાથે શેઠ લ�મીનંદનની કંપનીના શેર લીધા અને
�ુમાવ્યાની વાત કર� એ વખતે � ૂડ�વાદ�ઓ તરફનો આક્રોશ, આ દા��ુ ં પી�ુ ં ચલાવતા ભીમા પાસે
આવા શબ્દો બોલાવે છે : “ઠ�ક, ત્યાર� તમેય લા’ણમાં આવ્યા છો બેટમ�, એમ ને ? કોઈ ને કોઈ કરતાં
કોઈને – માર� દ�કર� કોરા નથી રહ�વા દ�ધા !” (� ૃ. ૧૨)
શામળ પોતાની નોકર� િવશે ભીમાભાઈને વાત કર� એમાં પણ એમ કહ� ક� પોતે મં�દરમાં કામ કરવા
�ય છે , તે વખતે દા�ના પીઠાવાળો ભોળાભાવે આ પ્રમાણે બોલે છે અથવા તો એનાથી બોલી �ય છે :
“હોયનહ�! સાચેસાચ � ું �ું સરગના વેમાનને ડાંડ�એ વળગી પડ�ો !” (� ૃ. ૬૬) ‘િવમાન’ �ુ ં અહ�
‘વેમાન’ એવો ઉચ્ચાર થયો છે .
પાત્રોનાં વ્ય�ક્તત્વનીદ્ર�ષ્ટએ લોકબોલી :
કામની તલાશમાં અહ�તહ� ભટકતાશામળનેએક�ુકાદમનો જવાબ છે . એમા અિધકાર� તર�ક� એની
કડકાઈ એને � ૂડ�વાદનો પ્રભાવ પણ નજર� પડશે: “કોણ �ણે ! તારા �વા તો અઢાર સો હાલ્યા આવે
છે . મને �ું ખબર ક� � ું નહ� હો! ચાલ, રસ્તો પકડ, કામ �હ� નહ�મળે .” (� ૃ. ૯)
શામળને નવા ઠાઠમાં જોયા પછ� �ધાર� આલમનો એક માણસ બબલાભાઈ પોતાની � ૃિ�ને વફાદાર
રહ� તે� ુ ં વ્ય�ક્તત્વ ધરાવે છે . કોઇથી ��ઈ ન જવાય એ�ુ ં સજ્જડ વ્ય�ક્તત્વ એની પાસે છે . એટલે તો
ુ ુ ઓના પં�માં સપડાયેલા શામળને આમ કહ�છે.: “�ન
ુ ે પણ મારા બેટાઓએ બરાબર
એ ધમર્��
ં નાવી દ��ુ ં હ� !” (� ૃ. ૭૪) ઢ�ગલો અને ઢ�ગલી ને બદલે ‘ઢ�ગ�ુ’ં એવો નાન્યતર �િતનો
ઢ�ગ�ુબ
પ્રયોગ એની કઠોર વ્યવસાિયક � ૃિ�ને � ૂચક વ્ય�ક્તત્વ દશાર્વે છે .
� ૂડ�વાદના વધતા પ્રભાવ�ુ ં � ૂચક એ�ુ ં વાતાવરણ નવલકથાનાઆરં ભથી તૈયાર કરવા માટ� શામળના
ં
ભાઈઓ�ુ ં સા� ૂ�હક વ્ય�ક્તત્વ દશાર્વ�ુ�
એક વા� છે : “તો પછ� અમાર� નોખા થા�ું છે . અમને
મ�જયારો વ�ચી આપો. અમે જ લ�મીનંદન કાચ ફ�ક્ટર�ના શેરો લે�.ું ” (� ૃ. 3)� ૂડ�વાદ વકર� ત્યાં
વ્ય�ક્તવાદ પણ વકર� જ એ�ુ ં પણ આ વા� � ૂચન કર� છે . ‘મ�જયારો’ એટલે સ�હયારો.
લેખકનાં વણર્નોમાં લોકબોલી:
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શામળ શહ�રમાં આવી ચઢ�ો તે વખત�ુ ં આ વણર્ન છે : “ શહ�રનો િવશાળ ચોક હતો. બહોળ� બ�રો
હતી. રસ્તા પર ટ્રામ-ગાડ�ઓના પાટા હતા. પણહ�ુ ભળભાંખ�ું હ�.”ું (� ૃ. ૯) ‘બહોળ�’ એટલે ઘણી બધી
અને ‘ભળભાંખ�ું’ એટલે વહ�લીસવારનો સમય.
શામળ � ઘરમાં ભાડ� રહ�વા આવ્યો હતો એ ઘરની આિથ�ક �સ્થિત બતાવવા માટ� લેખકની આ એક જ
ઉપમા � ૂરતી છે : “છોકર�ઓના શર�રો કોઈ ઠારપડ� હોય તેમાં દાઝી ગયેલ ર�ગણનારોપા �વાં હતાં.”
(� ૃ. ૧૭) અહ� ‘ઠાર’ એ �ુશ્ક�લીઓ � ૂચવે છે . એમાંથી છોકર�ઓના શર�ર ક�વાં થયાં છે એ લેખકની
ઉપમા છે . �હમ પડ�ા પછ� ખેતરમાં ઉગેલી ર�ગણી દાઝી �ય ત્યાર� ક�વી દ� ખાય?એના માટ� �ણે
ગામડા�ુ ં � ૂર� ું દશર્ન ક�ુ� હોય, અથવા તો ખેતીનો વ્યવસાય કરતો હોય એ જ અ�ુભવી શક�, એ જ
કહ� શક�.
�ધાર� આલમનો માણસ એવો બબ�ુ � ૂડ�વાદ�ઓના કારસ્તાન શામળ સામે ઉઘાડાં પાડ� છે . એ વખતે
આ�યર્ચ�કત થયેલા શામળ�ુ ં લેખક� કર� � ું આ એક વા��ુ ં વણર્ન �ુ ઓ : “મૌનનો એક લાંબો
�તરોપડ�ો” (� ૃ. ૭૬) ‘�તરો’ એ‘�તરાય’�ુ ં બોલીમાં �પાંતર થયે� ું �પ છે .
નવલકથાને �તે એટ�ું કહ�એ ક� ‘સત્યનીશોધમાં’ અહ�તહ� ભટકતાશામળને‘સત્ય’ જડ�ું નથી.
સત્યતત્ત્વ�ાનનો િવષય હોવા છતાં અહ� લેખક� �ુ �ું સત્ય તા�ુ ં છે . સમગ્ર�ૃિત િશષ્ટ ભાષામાં જ ર�ૂ
થઈછે એ પણ એક સત્ય છે .એમાંથી લોકબોલી શોધી કાઢવા માટ� ઘણો બધો શ્રમ લેવો પડ�ો છે . એના
કારણોની ચચાર્ પણ આપણે થોડ� ઘણી કર� છે . એમાં એટ�ું ઉમેર�એ ક� લેખકને આ �ૃિતને કલા કરતાં
ધ્યેયલક્ષી બનાવવાનો હ�� ુ છે એ�ુ ં એમણે િનવેદનમાં પણ ન�ધ્�ુ ં છે . આના પરથી એમ સમ�ય છે ક�
કોઈ પણ �ૃિતને કલાઘાટ આપવામાં લોકબોલી � યોગદાન આપી શક� એ�ુ ં યોગદાન આ �ૃિતમાં નથી.
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स्वछन्दतावाद क� दाशर्�नक पष्ृ ठभ�ू म
डॉ.भरत.के.बाव�लया

14

Assistant Professor (Hindi)
श्री आर.आर.लालन कोलेज भज
ु |
नव्यशास्त्रवा�दय� ने ग्रीक सा�हत्य को आदशर् मानकर काव्य को शास्त्रीय �नयम� म� जकड़
�दया था,िजससे साह�त्य क� आत्मा उपे��त सी हो गई थी | इसके �ख़लाफ़ १८ वीं शताब्द� के अं�तम
चरण म� और १९ वीं शताब्द� के प्रारं भ म� स्वछन्दतावाद� �वचारधारा का आ�वष्कार हुआ | �नयमबद्धता

,परं परानु वा�दता ,एवं

आडम्बर�प्रयता का �वरोध करते हुए इस धारा के �वचारक� ने आंत�रक प्र� रणा को

उन्मक्
े ी म� ‘रोमां�ट�सज्म’ भी कहा जाता है |
ु त धरातल पर प्र�तिष्ठत �कया | स्वछन्दतावाद को अंग्रज
सा�हित्यक रूप म� ‘रोमां�ट�सज्म’ का प्रथम प्रयोग फ़्रांस म� हुआ | काव्य क� मुक्त एवं स्वछन्द

अ�भव्यिक्त प्रणाल� को स्वछन्दतावावाद क� उपा�ध से उद्धो�षत �कया गया | रूसो नामक �वचारक के
द्वारा प�रष्कृत यह धारा एक महत्वपूणर् �वचारधारा रह� है |

स्वछन्दतावाद पर जमर्न रोमां�टक सा�हत्य तथा आत्मवाद� दशर्न का प्रभाव प�रल��त होता है |

१८ वीं सद� के उतराधर् तक इंग्लैण्ड म� जमर्नी के रोमां�टक सा�हत्य क� पहचान बन चुक� थी | इस

सा�हत्य क� भाव �वपल
ु ता,अ�तप्राकृत तत्व� के प्र�त रूझान तथा �वश्व क� सीमाओं को तोड़कर आगे

बढनेवाल� अन्वेषण व�ृ त ने अंग्रेज रचनाकार� को बहुत दरू तक प्रभा�वत �कया था |

फ़्रांस क� राज्यक्रां�त का भी स्वछन्दतावाद� �वचारधारा का प्रभाव पड़ा | १७८९ म� हुई क्रां�त के

पहले बहुत पहले से इसके �लए वातावरण तैयार हो रहा था | मानव क� ग�रमा तथा स्वंतत्रता क� मांग

को लेकर रूसो का आह्वान द�लत-शो�षत जनता को शासनवगर् के अत्याचार� के �खलाफ संग�ठत कर रहा
था | स्वंतत्रता,समानता एवं बन्धुत्व के आदश� ने उस यग
ु के यव
ु ा सा�हत्यकार� को

भी प्रे�रत �कया |

इस �वचारधारा के उद्भव के सन्दभर् म� एक �वद्वान ् ने �लखा है-

“समाज जब परु ाने आदश� को जीने के �लए इन्कार के दे ता है,तब स्वभावतः ह� सा�हत्यकार क� चेतना भी

उन परु ाने जीवन-मल्
ू य� को स्वीकार करने म� अपने आपको अ�म मानती है | जीवन क� साथर्कता ह�

�नरंतर प�रवतर्न म� �छपी है और प�रवतर्न का अथर् स्पष्टत: नयापन है |”
रूसो ने भी कहा हा-

“मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी के रूप म� जन्म लेता है ,�कन्तु हर समय �नयम,�सधान्त� और रु�ढय� क�

जकड़ म� �दखाई दे ता है |”

इन्ह�ं के प�रणाम स्वरूप सा�हत्य जगत म� लोकचेतना का आ�वभार्व हुआ | व्यिक्तवाद ,उपयो�गतावाद

,उदारतावाद,मानवतावाद जैसी अनेक �वचारधाराओं के अभ्युदय हुआ

| इन सभी लोकमंगलकार�

�वचारधाराओं को जब सा�हत्य म� स्थान प्राप्त हुआ तो इसे स्वछन्दतावाद नाम �दया गया |
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स्वछन्दतावाद क� अवधारणा ;स्वछन्दतावाद के सन्दभर् म� �वद्वान� ने अलग-अलग मत व्यक्त �कये है | �कसी ने इसे मध्ययग
ु

का पन
ु जार्गरण कहा तो �कसी ने इसे बिु ध्ध के �वरुद्ध भाव का �वद्रोह कहा है |

•पेटर नामक �वद्वान ् ने स्वछन्दतावाद को अद्भत
ुं र का �मश्रण कहा है |
ु और सद
•कोम्बे ने यथाथर्वाद का �वरोधी बताकर आंत�रक अनुभ�ू त क� ओर महाप्रयाण बताया है |
•वस्तत
ु ः परं परानग
ु ा�मत काव्य क� मुक्त एवं स्वछन्द प्रणाल� को स्वछन्दतावाद नाम �दया गया है |
•जैसे �क स्वछन्दतावाद रोमां�टक शब्द से बना है ,िजसका अथर् है-‘प्रेम के स्वछन्द �क्रया-कलाप |’1
स्वछन्दतावाद क� �वशेषताएँ ;कोल�रज,शैल�,�कट्स,वड्र्सवथर् ,ल�ब ,लैडर आ�द जैसे �वचारक� ने इसे प्रोत्सा�हत �कया है | इनक�
रचनाओं म�
सकते है |

�नरु�पत प्रव�ृ तय� के आधार पर हम इनक� �वशेषताओं को �नम्न रूप म� �ववे�चत कर

(१) �वद्रोह क� भावना ;�वषयवस्तु एवं भाषाशैल� इन दोन� �ेत्र� म� यह प्रव�ृ त द्रिस्तगत होती है | इस �वचारधारा के

समथर्क� ने पुरानी �वषयवस्तु को नकारा है | �वषयवस्तु के स्तर पर स्वछन्दतावाद� रचनाकार� ने उदात

च�रत्र� क� गाथा के स्थान पर साधारण मानव के सामान्य अनभ
ु व� तथा अपने प�रवेश तथा प्रकृ�त के

सहज-साधारण रूप� को व्यक्त �कया है ,क्य��क इन लेखक� का मानना था �क जनसाधारण के जीवन म�
यह रू�च कृ�त्रमता के �वरुद्ध स्वाभा�वकता और सहजता क� प्र�तष्ठा करती है |
(२) कृ�त्रमता का �वरोध ;-

इस �वचारधारा के क�वय� ने आडम्बर और कृ�त्रमता से मिु क्त �दलाने का यशस्वी प्रयास �कया

है | सफल

नाटककार और आलोचक ले�संग ने इसी सन्दभर् म� �लखा है-

“काव्य को कृ�त्रमता से सहजता क� ओर संचरण करना चा�हए | वास्तव म� उतम काव्य वह है िजसम�

काव्य के �व�वध उपादान� (उपमा,छं द,प्रतीक ,�बम्ब ,ध्व�न ,अलंकार) का सहज एवं स्वाभा�वक प्रयोग

हुआ हो |”
स्वछन्दतावाद� क�व भाषा और अ�भव्यिक्त के बनावट�पन से दरू रहना चाहते थे | ईन रचनाकार� क�
रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है �क उनम� सहज-सामान्य भाषाशैल� का प्रयोग हुआ है ,क्य��क

उन क�वय� के मानना था �क परु ानी,नापी-तल
ु � , कृ�त्रम भाषा से �भन्न यह भाषा अपने �व�भन्न रूप�
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के बावजद
ू पढनेवाले से एक आत्मीय संवाद स्था�पत करती है ,उस पर अपनी ग�रमा तथा �वद्वता का
रौब नह�ं डालती |

(३) कल्पना क� प्रधानता ;कल्पना सम्पूणर् सा�हत्य क� प्राणदा�यनी शिक्त के रूप म� माना जाता है | इसे काव्य क�

�वधा�यनी शिक्त के रूप म� दे खा गया जो स्थल
ू बाह्य जगत के अंदर िस्थत स�
ू म भाव-जगत को

समझने म� रचनाकार को सहायता करती है |कल्पना क� नवनवोन्मेषशा�लनी �मता के ह� बल पर क�व
सामान्य तथा स्थल
ू वस्तु के सा�ात्कार से भी एक अतीिन्द्रय ,अमत
ू ,र् रहस्यलोक म� या �कसी नै�तक

और दाशर्�नक सत्य तक पहुँच जाता है | इन क�वय� ने कल्पना के मनोरम ऐिन्द्रय जगत म� �वचरण
�कया है | इसी सन्दभर् म� मे�रस बावरा ने �लखा है-

“य�द केवल एक ह� �वशेषता के आधार पर रोमां�टक क�वय� को अन्य क�वय� से अलगाया जा सकता
है ,वह है इन क�वय� द्वारा कल्पना को द� जानेवाल� �वशेष महत्ता और �वशेष द्रिष्ट |” 2
स्वछन्दतावाद� क�वय� ने न केवल क�वता म� बिल्क अपने काव्य-�सद्धांत� के �ववेचन म� भी कल्पना का
सहारा �लया है | कहने म� कोई अ�तश्योिक्त न होगी �क कल्पना के सहारे ईन क�वय� ने असीम
गगनमंडल म� �वहार �कया है |
(४) वैयिक्तकता ;अत्य�धक भावप्रणवता के कारण ईन क�वय� ने वैयिक्तकता और आत्मपरकता क� भावना को
व्यक्त �कया है | इन्होने अपनी द्रिष्ट ,अपनी भावना और अपनी रू�च को प्राधान्य �दया है | सा�हत्य
को वे लोग वैयिक्तक अनभ
ु �ू त और आत्मा�भव्यिक्त क� पक
ु ार मानते थे | शायद इसीकारण इनक�

क�वताओं म� सख
ु -दःु ख,�वषाद एवं करुणा क� ददर् नाक पीड़ा व्यक्त हुई है | इसी �दशा म� गे टे का यह

कथन साथर्क है-

“ये सब इस प्रकार �लखते है मानो वे रुग्ण हो और सार� द�ु नया मानो अस्पताल हो | इन सब

पड़ी है,म� उनके काव्य को
महानभ
ु े एक बहुत अच्छ� अ�भव्यिक्त सझ
ु
ु व� को �रझाने के �लए मझ
अस्पताल� काव्य कहूँगा |”

(५) सौन्दयर् के प्र�त मोह ;कल्पना क� प्रधानता के कारण स्वछन्दतावाद� काव्य म� स�दयर् का स्वाभा�वक �चत्रण हुआ है |

�कट्स ने इसक� महता का प्र�तपादन करते हुए �लखा है-

“सौन्दयर् ह� शाश्वत सत्य है और काव्य उसी शाश्वत सत्य का उद्धाटक है |” 3
सौन्दयर् को ईन क�वय� ने प्रत्येक कलाकृ�त का प्राणाधार माना है |
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(६) प्रकृ�त�प्रयता ;स्वछन्दतावाद� क�व को प्रकृ�त के प्र�त अत्य�धक लगाव रहा है | उन क�वय� का प्रकृ�त के

प्र�त सहज आकषर्ण था | वड्र्सवथर् ने तो प्रकृ�त म� गरु
ु ,दाशर्�नक ,बालसहचर� ,�प्रया,और माता को दे खा
था | कहने म� कोई दो राय न होगी �क औधो�गक सभ्यता क� �वकृ�तयाँ तथा धुटन से व्याकुल इन

संवेदनशील सा�हत्यकार� के �लए प्रकृ�त एक चरणस्थल� थी | उन्ह�ने मात्र बाह्य जीवन के सद
ुं र प�रवेश

के रूप म� ह� नह�ं,बिल्क जीवन के प्रेरणा दायक तत्व के रूप म� स्वीकार था | वायरन ने स्पष्ट कहा है“ I love not man the less,but nature more”

अथार्त म� मनष्ु य को कम प्यार नह�ं करता,परंतु प्रकृ�त को ज्यादा करता हूँ | इसी सन्दभर् म� �ववेचक
भगीरथ �मश्र ने �लखा है-

“प्रकृ�त म� भी संवद
े ना क� अनभ
ु �ू त स्वछन्दतावाद� काव्य म� बराबर दे खी जाती है | उल्लास और �वषाद

क� स्पष्ट छाया देखना और उससे स्वयं प्रभा�वत होना स्वछन्दतावाद क� व्यापक संवद
े नशीलता का
प�रचायक है |”4
छायावाद� क�व पन्त ने भी �लखा है“छोड़ द्रम
ु ो क� मद
ृ ु छाया,तोड़ प्रकृ�त से भी माया ,
बाल तेरे बाल जाल म� ,कैसे उलझा द ू लोचन |”
(७) संगीतात्मकता ;स्वछन्दतावाद� क�वय� ने मक्
ु त छं द म� गी�त शैल� का प्रयोग �कया है | गी�ततत्व क� प्रधानता

के कारण इनके काव्य म� संगीत का �नवार्ह हुआ है | ईन क�वय� ने अपने भाव� को कोमल मधुर गीत�

म� अ�भव्यंिजत �कया है | इसीकारण स्वछन्दतावाद� काव्य म� संगीत का माधय
ु र् सहज रूप म� �दखाई दे ता

है |

(८) जन-कल्याण क� भावना ;स्वछन्दतावाद� काव्य का प्रयोजन था जन-कल्याण क� भावना को कायम करना | ईन क�वय�
ने आम आदमी के �लए मंगल कामना के मधरु गीत गाये है | रूसो ने मानव क� ग�रमा का नारा लगते

हुए कहा है -

“मनुष्य को मनुष्य के रूप म� प्र�तष्ठा �मलनी चा�हए |”
�नःसंदेह फ�लत होता है �क परु ानी रु�ढय� एवं मान्यताओं से ग्र�सत परू ा यरू ोपीय जनजीवन

जडवाद� बन चूका था | ऐसे हालात म� फ़्रांस क� क्रां�त ,इंग्लैण्ड का औधो�गक �वकास ने स्वछन्दतावाद क�
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पष्ृ ठभ�ू म �न�मर्त क� | रूसो के द्वारा प�रष्कृत यह धारा �व�लयम वड्र्सवथर् क� ‘�ल�रकल बेलेड्स’ के
प्रकाशन से अिस्तत्व म� आयी

है | �हन्द� भाषा म� प्रसाद ,पन्त,�नराला आ�द छायावाद� क�वय� क�

रचनाओं म� इसका स्पष्ट प्रभाव प�रल��त होता है |
सन्दभर् स�ू च ;(१) पाश्चात्य काव्य शास्त्र-डॉ.भगीरथ �मश्र-पष्ृ ठ- २१२
(२) भारतीय एवं पाश्चात्य सा�हत्यशास्त्र –संपा –डॉ.ओमप्रकाश गप्ु त ,प्रा.गोवधर्न बंजारा –पष्ृ ठ-१५९
(३) वह�-पष्ृ ठ-१५९
(४) पाश्चात्य काव्य शास्त्र-डॉ.भगीरथ �मश्र-पष्ृ ठ- २१६
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संस्कृत सा�हत्ये क�त�वधाः रसाः?

15

श्रीमती नम्रता पटे ल
अनस
ु न्धात्री, सा�हत्य�वभागः
केिन्द्रय संस्कृत �वश्व�वद्यालयः,क॰जे॰ सोमैय्या संस्कृत�वद्यापीठम ्,
�वद्या�वहार, मम्
ु बई-७७

यथा बीजात ् व�
ृ ः भव�त, व�
ृ ात ् च पुष्पा�ण फला�न च जायन्ते। तथैव बीजरूपात ् रसात ् सव� भावाः
व्यविस्थताः

भवन्ती�त

नाट्यशास्त्रम ्।

यथा

तथा मूलं रसा सव� ततो भावा व्यविस्थताः॥i

बीजाद्भवेद्व�
ृ ो

व�
ृ ात ्

पष्ु पं

फलं

यथा।

•रसशब्दस्य व्या�या–

अतीव व्यापक�ेत्रं रसस्य। रसशब्दस्य व्याख्यां सामान्यव्यवहारप�े सा�हत्यप�े च द्�वधा कतु�
शक्यते।
(अ) सामान्यव्यवहारप�े–

भारतीयवाङ्मये

प्राचीनतमेषु शब्दे षु

रसशब्दः। सामान्यव्यवहारप�े रसपदस्य चत्वारः अथार्ः

�वख्याताः।
१.पदाथार्नां रसः – प्राकृ�तकपदाथार्नां रस�नष्कषर्ण�ं क्रयते चेत ् रसः प्राप्यते। पदाथर्सारः इत्यथ�
ii
प्रयक्
ु तः रसशब्दः।मधुराम्लकटुकषाय�तक्तलवणाः षड्रसाः।

२.आयुव�दस्य रसः–रस-रक्त-मांस-मेदािस्थ-मज्जा-शुक्रा�र�तiii शर�रस्थेषु सप्तसु धातुषु प�रगण्यते
रसः। शर�रे स�चा�रजलपदाथर्�वशेषः रसः उच्यते। अत्र रसशब्दः सारभत
ू ः तथा शिक्तरूपः
इतीमौ अथ� व्यनिक्त।

३.सा�हत्यस्य रसः – काव्यसौन्दय� काव्यास्वादे काव्यानन्दे प्रयक्
ु तः रसशब्दः।
४.मो�स्य

भक्तेवार्

रसः–मो�रसः

भिक्तरसः

आत्मरसः

इत्यथ�।

तथा

च, ब्रह्मानन्दस्य

आत्मानन्दस्य वा कृतेऽ�प प्रयक्
ु तः। सामान्यतः कस्या�प पदस्य पश्चात ् रसशब्दयोजने
रुच्यथर्कः भव�त। यथा – तस्य क्र�डारसः नाम क्र�डायां तस्य रु�चः इ�त।

(अ) सा�हत्यप�े –

संस्कृतसा�हत्ये षड्सम्प्रदायाः �वद्यन्तेरस-अलङ्कार-र��त-ध्व�न-वक्रोिक्त-औ�चत्याः इ�त। क्रमशः

एतेषां सम्प्रदायानां प्रवतर्काचायार्ः वतर्न्ते – रससम्प्रदायस्य भरतमु�नः, अलङ्कारसम्प्रदायस्य भामहः,
र��तसम्प्रदायस्य आचायर्वामनः, ध्व�नसम्प्रदायस्य आनन्दवधर्नाचायर्ः, वक्रोिक्त सम्प्रदायस्य कुन्तकः,

औ�चत्यसम्प्रदायस्य �ेमेन्द्रश्च।
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तत्र रस-सम्प्रदायस्य स्थापकेन भरतमु�नना नाट्यशास्त्र�मत्यिस्मन ् ग्रन्थे नाटकमेव वाङ्मयस्य
सवर्श्रेष्ठरूप�म�त मत्वा नाटकस्य प्राणभूतः रसः इ�त प्रोक्तम ् यत ् रसं �वना अन्या�न कान्य�प
नाटकाङ्गा�न न प्रवतर्ते इ�त –
तत्र रसानेव तावदादाव�भव्याख्यास्यामः –
न �ह रसाद् ऋते किश्चदथर्ः प्रवतर्ते॥iv
•रसस्वरूपम ्–

‘आस्वाद्यमानात ् रसः’ इ�त नाट्यशास्त्रे।रस्यते आस्वाद्यते इ�त रसः। रस्यते अनेन इ�त रसः। रस्यते
अिस्मन ् इ�त रसः। उक्तं �ह “यथा �ह नानाव्य�जनसंस्कृतमन्नं भु�जाना रसानास्वादयिन्त सुमनसः पुरुषा हषार्द�ंश्चा�धगच्छिन्त,
तथा नानाभावा�भयव्यि�जतान ् वागङ्गसत्त्वोपेतान ् स्था�यभावान ् आस्वादयिन्त सुमनसः प्रे�का
हषार्द�ंश्चागच्छिन्त।”v

तत्र �वभावानुभावव्य�भचा�रसंयोगाद्रस�नष्पित्तः।

सत्त्वोद्रे कादखण्डस्वप्रकाशानन्द�चन्मयः, वेद्यान्तरस्पशर्शून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः।
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैिश्चत्प्रमात�ृ भः, स्वाकरवद�भन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः॥vi
इत्यनेन साररूपेण रसस्वरूपमुक्तम ् आचायर्�वश्वनाथेन, रसः सत्त्वस्य प्राबल्यं भव�त तदा रसास्वादः
�ायते।

रसः

अखण्डः, स्वप्रकाशयुक्तः, �चन्मयः, आनन्दमय-रत्या�द�भः

संवेदनरूपः, स्पशर्शन्
ू यः,

ब्रह्मानन्दास्वासरूपः, आत्मसा�ात्कारयोग्यः, लोकोत्तरः, चमत्कारयुक्तश्च।
•�व�भन्नाः रसधाराः–

रसधाराः �व�भन्नाचायर्काले स�जाताः। ते च ध्व�नपूवव
र् �तर्काल-ध्व�नकाल-ध्व�नपरव�तर्कालेषु �वभज्य
�ातुं शक्याः।
(क) ध्व�नपूवव
र् �तर्काले (१-२ तः ८ शताब्द्याः अन्तभागे) धाराद्वयं स�जातम ् –
१.रस�वरोधी धारा – भामहःvii, दण्डी, वामनः, उद्भटः, रुद्रटश्च।
२.रसवाद� धारा – लोल्लटः, शङ्कुकः, रुद्रभट्टः आदयः।

(ख) ध्व�नकाले (ई. ८५०-१०५०) धारात्रयं स�जातम ् १.रसवाद� धारा –
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१.१. प्रत्य�-रसवाद� धारा– भट्टनायकः भट्टतोतः अ�भनवः राजशेखरःधन�जयः ध�नकः
म�हमभट्टः।
१.२. अप्रत्य�-रसवाद� धारा– आनन्दवधर्नः, �ेमेन्द्रश्च।
२.समन्वयवाद� धारा – भोजः।
३.स्वतन्त्रा धारा – कुन्तकः।

(ग) ध्व�नपरव�तर्काले (११ उत्तराधर्तः १७ शताब्द्याः अन्तभागे) धाराः स�जाताः –
१.�व�वधाः – मम्मटा�द प्रभत
ृ यः पिण्डतजगन्नाथ पयर्न्तम ्।

•रससङ्�या–
क�त�वधाः रसाः अष्ट, नव, दश वे�त क्रमशः �व�वधानाम ् आचायार्णां मतमादौ प्र�तपाद्यते। कस्य
कस्य रसस्य अन्तभार्वः किस्मन ् किस्मन ् रसे भावे वा आचायार्णां मतानुसारं शक्यते इत्य�प
पश्यामः। –
१.भरतमु�नः –

भरतमु�नना नाट्यशास्त्रग्रन्थे अष्टरसाः मताः। ते च –
शङ्
ृ गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः।
बीभत्साद्भत
ृ ाः॥ (ना॰शा॰ ६.१६)
ु सं�ौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मत
अत्र स्पष्टोिक्तः यत ् नाट्ये अष्टौ रसाः स्मत
ृ ाः। ते च शङ्
ृ गारः हास्यः करुणः रौद्रः वीरः भयानकः
बीभत्सः अद्भत
ू श्च। अष्ट इ�त रससङ्ख्यायै प्र�तबद्धेन भरतमु�नना रससङ्ख्यावणर्नप्रसङ्गे द्�ववारं

अष्टौ इत्येवोक्तम ् – स्थायीभावानां तथा रसानां सङ्ख्याकथनावसरे । �कं बहुना तत्पूवम
र् �प रसानां
उत्पित्तकर्थने, वणर्कथने, अ�धदे वताकथने चा�प अष्टानामेव प�रगणना कृता।
२.अ�भनवगुप्तः –

भरतमुनेः स्पष्टोल्लेखेऽ�प अ�भनवगुप्तेन नवरसाः मताः। तत्कथ�म�त चेत ् “बीभत्साद्भत
ु सं�ौ

चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मत
ृ ाः” इ�त न स्वीकृत्य तस्य पाठान्तररूपंअ�भनवगुप्तेन स्वीकृतम ् “बीभत्साद्भत
ृ ाः” इ�त।
ु शान्ताश्च नव नाट्यरसाः स्मत

अ�भनवगुप्तेन काव्ये नाट्ये सवर्त्र च नवरसाः मताः। अिस्मन ् �वषये सः �निश्चतरूपेण
पौनःपुन्येन कथय�त –
एवं ते नवैव रसाः।
अथार्त ्

रसाः

न

नवभ्यः

अल्पसङ्ख्यात्मकाः,

न

नवभ्यः

अ�धकसङ्ख्यात्मकाः।

नवसङ्ख्यात्मका एव।
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अ�भवनगुप्तमतानस
ु ारं नवरसा�त�रक्ताः अन्याः �तस्त्रः रसिस्थतयः �वद्व�द्भः मताः –
2.1.आद्रर् ता-स्थायी स्नेह-रसः उत वात्सल्य-रसः–अ�भनवगुप्तानस
ु ारं नैतद् वक्तुमु�चतं यत ् स्नेह इ�त
दशमो रसः यतो �ह स्ने होऽ�प आकषर्णप्रकारको एव। सवर्प्रकाराकषर्णं रत्याम ् उत्साहे वा

समा�वश�त। यथा बालानां मातरं प्र�त, �पतरं प्र�त, यव
ु कानां �मत्रा�ण प्र�त, भ्रातॄणां भ्रातरः प्र�त,

वद्ध
ृ ानां बालान ् प्र�त स्नेहः इत्या�द।

2.2.गधर्-स्थायी लौल्य-रसः–तत्रा�प लौल्यरसस्य अन्तभार्वः रत्यां हासे उत अन्यरसे भ�वतम
ु हर्�त।

2.3.भिक्त-रसः–भक्तेर�प अन्तभार्वः रत्या�दषु इतरभावेषु शक्नो�त।
३.दण्डी –

भरतमन
ु ेपश्र् चात ् काव्यादश� दिण्डना अ�प अष्ट रसानामेव उल्लेखः �व�धतः। तद्यथा –
इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मत
ृ ा �गराम ्। १.२९२

इत्यत्र रसवत्ता नाम वाण्याः अष्ट�भः रसैः यक्
ु तता।
४.उद्भटः –

�कन्तु तत्पश्चात ् का व्यालङ्कारसंग्रहे उद्भटे न �नभ्रार्न्त्या सहजभावेन च पुनः नवानामेव रसानां

प्र�तपादनं कृतम ्।प्रथमवारं नवरसानां चचार् उद्भटे नव
ै �व�हता।viii ता च –
शङ्
ृ गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः।
बीभत्साद्भत
ृ ाः॥ ४.४
ु शान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मत
इत्यत्र तेन शान्तरसस्या�प ग्रहणं कृतम ्। दण्डी-उद्भटयोः मध्ये न कोऽ�प प्रख्याताचायर्ः। तेन
�वद्व�द्भः

मन्यते

यत ्

नवमस्य

रसस्य

शान्तरसस्य

उद्भावनम ्

उद्भटे नव
ै

�व�धतम ्।

एतादृशसहजस्वीकरणे प्रतीयते यत ् तत्का�ल�भः रसशािस्त्र�भः शान्तरसः स्वीकृतः। अथवा वादोऽयं

स्वीकायर्ः यत ् प्रायः अ�भनवगुप्तेन नाट्यशास्त्रभाष्ये नवमस्य शान्तरसस्य स्वीकरणे क�चन
महान ् तकर्ः प्र�तस्था�पतो स्यात ् येनोद्भटोऽ�प मनुते। परन्तु तन्नाट्यशास्त्रभाष्यं नेदानीमप
ु लब्धम ्।
५.वामनः –

वामनाचाय�ण न रस�वषयकः कि�चद�प उल्लेखो क ृ तः, न वा रससङ्ख्या�वषयकः।
६.रुद्रटः –

रुद्रटे न स्वीकृतरसेषश
ु ान्तरसो तु स्वीकृतः परन्तु ‘प्रेयान ् रसः’ नामकस्यैकस्य रसस्या�प व�ृ द्धः

प्राप्यते। अस्य प्रेयान ्-रसस्य स्थायीभानः ‘स्नेहः’ इ�त।

शङ्
ृ गारवीरकरुणा बीभत्सभयानकाद्भत
ु ा हास्यः।
रौद्रः शान्तः प्रेया�न�त मन्तव्या रसाः सव�॥ १२.३
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�वद्वद्गणैः प्रेयान ्-रसस्य प�रकल्पना रुद्रटस्यैव मता। रुद्रटस्तु स्वयं रसस्य आनन्त्यं स्वीकरो�त
–
रसनाद्रसत्वमेषां मधुराद�ना�मवोक्तमाचाय�ः।
�नव�दा�दष्व�प तिन्नकाममस्ती�त तेऽ�प रसाः॥ १२.४
इत्यत्रोक्तं यत ् भरतेन
�नव�दा�दषु

मधुराम्लकटुकषाया�दवत ् आस्वाद्यकारणात ् अष्टरसाः मताः।

स�चा�रभावेष्व�प

आस्वाद्यता

�वद्यते,

तेन

तेऽ�प

रसत्वं

तथैव

प्राप्नव
ु िन्त।

इयम�भनवकल्पना अग्रे केवलं भोजे न स्वीकृता, न कैर�प अन्यैः।
७.रुद्रभट्टः –

रुद्रटस्य समका�लना रुद्रभट्टे न शङ्
ृ गार�तलके नवरसानामेव गणना �व�धता।
८.आनन्दवधर्नः –

आनन्दवधर्नेन रससङ्ख्या न कथ�यत्वा काव्येषु रसप�रग्रहात ् कथं नवत्वं भवती�त उक्तम ्।
यक्
ु त्यानयानस
ु तर्व्यो रसा�दबर्हु�वस्तरः।

�मतोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमाग� यदाश्रयात ्॥
दृष्टपूव�ऽ�प ह्यथ�ः काव्ये रसप�रग्रहात ्।
९.म�हमभट्टः –

ix
सव� नवा इवाभािन्त मधुमास इव द्रम
ु ाः॥

म�हमभट्टस्य रस�सद्धान्तः सम्पण
र् या शङ्कुकवत ् वतर्ते। यथा शङ्कुकः कृ�त्रम�वभावा�द�भः
ू त
रत्या�दस्थायीभावानां प्रती�तः दशर्य�त, तथैव म�हमभट्टोऽ�प।x

१०.मम्मटादयः–

मम्मटादयः रसमहत्त्वं प्र�तपाद्य रससङ्ख्या�वषयकं �भन्नं �कम�प न वदिन्त।
कारणान्यथ कायार्�ण सहकार��ण या�न च।
रत्यादे ः स्था�यनो लोके ता�न चेन्नाट्यकाव्ययोः॥
�वभावा अनभ
ु ावास्तत ् कथ्यन्ते व्य�भचा�रणः।
११.धन�जयः –

xi
व्यक्तः स तै�वर्भावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मत
ृ ः॥

दशरूपककारः धन�जयः रसाः अष्ट वा नव वे�त �ववादस्य समाधानं प्रदातुं वद�त –
शमम�प के�चत्प्राहुः पिु ष्टनार्ट्येषु नैतस्य।xii

इत्यत्र क�थतं यत ् अष्टरसाः तु सवर्त्र काव्ये रूपके च उपयो�गतां भजन्ते। प्रश्नोऽिस्त नवमस्य
शान्तरसस्य त�हर् तत्रोक्तं शमस्था�यभावस्य शान्तरस्य पुिष्टः नाट्ये न भव�त। परन्तु काव्ये
भव�त। नाट्ये न भव�त इ�त कृत्वा नाट्ये अप्रासङ्�गकस्य शान्तरसस्य �वस्तत
ृ चचार् धन�जयेन न
कृता।
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खिण्डताः अन्यस्वीकृतरसाः यथा

– प्रेयान ्-रसः, भिक्तरसः, प्री�तस्था�यभावः,

भिक्तस्था�यभावः, मग
ृ या�ादयः रसाः।

प्री�तभक्त्यादयो भावा मग
ृ या�ादयो रसाः।

हष�त्साहा�दषु स्पष्टमन्तभार्वान्न क��तर्ताः॥xiii
धन�जयानस
ु ारं एतेषां समावेशः हष� उत्साहे इत्या�दषु स्था�यभावेषु कतु� शक्नम
ु ः, तेन तस्य
पथ
ृ गोल्लेखः वथ
ृ ा।
१२.भोजः -

भोजस्य संग्रहशीलप्रविृ त्तः तस्य ग्रन्थयोः सरस्वतीकण्ठाभारे शङ्गारप्रकाशे च प�रल�यते। तत्रा�प
प्र�सद्धानां

सव�षां

मतसङ्कलनम ्

तथा

रससङ्ख्या�वस्तारः

एतयोः

ग्रन्थयोः

�वद्यते।

नवरसा�त�रक्ताः प्रेयान ्, उदात्तः,उद्धतः इत्येषां रसानां चचार्त्र प्राप्यते –
प्रेयांसः शान्तोदात्तोद्धता रसाः॥ सरस्व॰५.१६४
उपयक्
ुर् तस्य

काव्यमाला

नामके

संस्करणेxiv

डॉ

राघवन ्

महोदयानस
ु ारं

एते

नवीनरसाः

नायकभेदानुसारम ् उद्भा�वताः यथा कोष्ठकेऽिस्मन ् –

नायकभेदाः

धीरोदात्त-नायकः

धीरोद्धत-नायकः

धीरप्रशान्त-नायकः

धीरल�लत-नायकः

नवीनरसः

उदात्त-रसः

उद्धत-रसः

शान्त-रसः

प्रेयान ्-रसः

वस्तत
ु स्तु भोजोऽ�प रसस्य आनंत्यमेव स्वीकरो�त यथा स्थायीभावाः स�चा�रभावाः साित्त्वकभावाः
सव�ऽ�प इमे रसत्वं प्राप्नुवन्ती�त।
१३.हे मचन्द्राचायर्ः –

अ�भनवगुप्तवत ् हे मचन्द्रः स्वग्रन्थे काव्यानुशासने स्नेह-लौल्य-भिक्तरसानाम ् उल्लेखः तत्खण्डनं
च करो�त।
१४.रामचन्द्रःगुणचन्द्रश्च –
हे मचन्द्र�शष्यौ एतौ व्यसन-दःु ख-सुखे�त त्रयाणां रसानां चचार् कुरुतः। तष्ृ णा-स्थायी व्यसन-रसः,
अर�त-स्थायी दःु ख-रसः, सन्तोष-स्थायी सुख-रसः इत्या�द रूपेण नैकरसाः भ�वतुं शक्यन्ते।

तेनैकमेव समाधानं यत ् नवरसेष्वेव तेषामन्तभार्वः।
१५.आचायर्�वश्वनाथः –

स्फुतं चमत्का�रतया वत्सलं च रसं �वदःु ।xv

�वश्वनाथेन सा�हत्यदपर्णे नवरसानामुल्लेखानन्तरं वात्सल्यरसोऽ�प मा�नतः।
१६.भानुदत्तः –

वात्सल्य-लौल्य-भिक्तरसैः साकम ् इतरौ द्वौ रसौ कापर्ण्यरसःमायारसः च स्वीकृतौ भानुदत्तेन

रसतरङ्�गण्याम ्। यथा वात्सल्यः करुणरसस्य व्य�भचार�, लौल्यः हास्यस्य व्य�भचार�, भिक्तः
शान्तरसस्य व्य�भचार� तथैव कापर्ण्योऽ�प हास्यस्य व्य�भचार�।
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१७. पिण्डतराजजगन्नाथः –

रसभेदान ् स्पष्ट�कुवर्न ् जगन्नाथ आह –
शङ्
ृ गार करुणः शान्तो रौद्रो वीरोऽद्भत
ु स्तथा।
हास्यो भयानकश्चैव बीभत्सश्चे�त ते नव॥xvi
अत्र शान्तरसस्य उल्लेखः तत
ृ ीयक्रमैव कृतः। रसगङ्गाधरे तेनोक्तं यत ् के�चत ् आचायार्ः

शान्तरसं न स्वीकुवर्िन्त परन्तु तस्य समाधानमेवं वतर्ते यत ् नाटके शान्तरसस्य �नषेधो मन्यते
परं वयं तु नटे रसस्य िस्थ�तं नैव स्वीकुनर्ः पुनः तस्य शान्त्या �कं प्रयोजनम ्?
(के�चत्तु -) शान्तस्य रामसाध्यत्वानटे च तद्सम्भवात ्।
xvii
अष्टावेव रसा नाट्ये न शान्तस्तत्र य ज्
ु यते॥

नटे शमभावा�द�त हे तुरसङ्गत. नटे रसा�भव्यक्तेरस्वीकारात ्।xviii
पन
ु ः भिक्तरसस्य अन्तभार्वः शान्तरसे कतु� शक्यते इ�त प्रश्ने समाधानं दत्तं जगन्नाथेन यत ्
भागवता�दपरु ाणश्रवणसमये

भगवद्भक्तैरनभ
ु य
ू

भिक्तः

अनरु ागस्य

वैराग्य�वरुद्धात ्

शान्तरसे

अन्तभार्व�यतुं न शक्यते परन्तु दे वा�द�वषया र�तः भिक्तरसः इ�तकृत्वा शङ्
ृ गारे तस्य अन्तभार्वः
द�शर्तः।

न चासौ शान्तरसेऽन्तभर्�वतुमह�तर् अनरु ागस्य वैराग्य�वरुद्धत्वात ्।xix
१८.गोस्वामी -

रससङ्ख्या�वषयके अिन्तमो प्रयासः वैष्णवाचाय�ण गोस्वा�मना कृतः। सम्पूणर्व्यवस्थापुरःसरं तेन
भिक्तरसस्य प्राधान्यम ्, इतररसानां गौणत्वं घो�षतम ्। भिक्तरसामत
ु तं
ृ �सन्धौ तेन �वभागद्वयमक्
यथा कोष्ठकेऽिस्मन ् दश्यर्ते –

म�
ु यरसाः
स्थायीभावः
शािन्तः
प्री�तः
सख्यम ्
वात्सल्यम ्

गौणरसाः
रसः

स्थायीभावः

शान्त भिक्तरसः

रसः

हास-र�तः

हास्य भिक्तरसः

प्रीत भिक्तरसः

�वस्मय-र�तः

प्रेयान ् भिक्तरसः

उत्साह-र�तः

अद्भत
ु भिक्तरसः

वत्सल

वीर भिक्तरसः

शोक-र�तः

करुण भिक्तरसः

क्रोध-र�तः

रौद्र भिक्तरसः

भय-र�तः

भयानक भिक्तरसः

भिक्तरसः
मधुरा-र�तः
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जग
ु प्ु सा-र�तः

बीभत्स भिक्तरसः

१९.आधु�नकाचायार्णां मतम ् –

आधु�नकैः रसानां उपभेदाः कृताः यथा –
1.र�सक�प्रयाग्रन्थकत्रार्

केशवे नxx

तथा

भाव�वलासग्रन्थकत्रार्

दे वेन

शङ्
ृ गारस्य

भेदौ

–

प्रच्छन्नशङ्
ु ारं कृतः।
ृ गारः प्रकाशशङ्
ृ गारश्च कृतौ। प्रच्छन्नप्रकाश�वभागः रुद्रटभोजानस

2.दे वेनxxi पन
ु ः रसस्य लौ�ककालौ�ककभेदाः कृताः।

3.रस�नवासग्रन्थकत्रार्

महारा�ा राम�संहेन

रसस्य लौ�ककालौ�ककभेदैः

तथा प्रत्येकरसस्य

स्व�नष्ठपर�नष्ठभेदैः �वभक्ताः। स्व�नष्ठपर�नष्ठ�वभागः भानद
ु त्तानुसारं कृतः।

4.अन्यनवीनरसपरम्परायां –

4.1.प्रथमतया आचायर्रामचन्द्रशुक्लेन प्रकृ�तरसःप्रस्था�पतः।

4.2.ततः आधु�नकभारतीयकाव्ये उद्भुतः प्रमुखरसःदे शभिक्तरसः।

4.3.श्रीजावजे करे ण क्रािन्त-रसः प्रस्था�पतः।

4.4.श्री �वद्याधर वामन �भडे वय�ण उद्वेग-रसः प्रस्था�पतः।

4.5.श्री आत्माराम रावजी दे शपाण्डे वय�ण सहसंवेदस्थायी प्र�ोमरसः च प्रस्था�पतः।
•�नष्कषर्ः–

वस्तत
ु स्तु रससङ्ख्यात्मकप्रश्नः न �ववादयोग्यः इ�त मतं मे। यतो �ह रस्यते इ�त रसः, रस्यते
अनेन इ�त रसः, रस्यते अिस्मन ् इ�त रसः इत्यनस
ु ारं रसः आस्वादनयोग्यं, न �ववादाथर्म ्। रसः सत्त्वः
�चन्मयरूपा�द।रस�सद्धान्ते वस्तत
ु ः प�रगणना भव�त रसाद�नाम ् – रसः, भावः, रसाभासः, भावाभासः,
भावोदयः, भावप्रशमः, भावसिन्धः, भावशबलता चे�त। रसस्य सङ्ख्या एकम�प भव�त, अनन्तम�प भव�त
यथा दृिष्टः तथा सिृ ष्ट इत्यनेन न्यायेन। उत्पित्त-भुिक्त-अ�भव्यिक्त-�वषयकः रसः तेन आस्वाद्यः।
इ�त शम ्।

नाट्यशास्त्रं ६.३८

i

चरकसं�हता २६.३२
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रसाऽयं सङ्
ृ गमांसमेद ो अिस्थ मज्जा शुक्राणु धातवः सप्त दष्ू याः मला। इ�त अ॰द॰सू॰ १

तत्र रस गतौ धातःु अहरहगच्छती�त रसः॥
iv

नाट्यशास्त्रम,् ६-३१

नाट्यशास्त्रम,् ६.३७

v

vi

सा�हत्यदपर्णः – ३.२.३
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वै�दकअथर्नीतेः िव��ापकता
16

पुष्पेन्दुदाशः,िव�ावा�रिधशोधछा�ः,
�ी सोमनाथ संस्कृ त िव�िव�अलयः, वेराबल।

ऋग्वेदः संसारस्य �न्थालये आ�दमः �न्थः एतत् सत्यं न के नािप अनङ्गीकतु� शक्यते। भारतीयाः पा�ात्या�
िव�ांसः समस्वरे ण स्वीकृ तवन्तः ऋग्वेदः �ानस्य अनुपमः भाण्डारः यिस्मन् मानवजातेः सम�ं कल्याणं िनिहतमिस्त।
मानवजातेः अभ्युदयिनः�ेयसोः ऐिहकपारलौ�ककसुखयोः �ा�ेः सत्यं तथा सरलमागर्�दशर्नाय सृ�ःे �ारम्भे वेदानां
�काशः बभूव।
भारतीयमनीिषिभः गहनिचन्तनात् मननात् ��े ः तथा समाजस्य कृ ते स्वस्थािपतेषु चतुषर्ु पु�षाथ�षु अथर्स्य
मह�वपूण� स्थानमिस्त। अथर्स्य मह�ा क�स्मि�दिप देशे काले प�रिस्थतौ वा अिनवायार्। िवना अथ� लोकया�ा
कथमिप सम्प�ा न भवित। आवासः, भोजनम्, व�म्, िच�कत्सा िशक्षा इत्यादयः अथ�न िवना न िस�ा भविन्त।
धमर्स्य कामस्य च िसि�ः िवना अथ� न भिवतुमहर्ित।
१. अथर्स्य आवश्यकता
संसारे धनहीनजनानां सव� मनोरथाः िछ�ाः िभ�ा� भविन्त। यथा िनदाघे लघुन�ः शुष्का भविन्त तथैव
धनहीनानां मन्दबु�ीनां मनुष्याणां सवर्��याः न�ा भविन्त। यस्य सिवधे धनं भवित तस्य ब�िन िम�ािण भविन्त।
तस्य �ाता बन्धुभर्वित। यस्य सिवधे धनमिस्त स पु�ष इत्युच्यते तथा स एव पिण्डतः इित मन्यते1।
२. मन्�ेषु अथर्�ाथर्ना
वेदमन्�ेषु परमात्मना धन�ाि��ाथर्ना अनेकमन्�ेषु िविहता।
• स नो वसून्याभर2 - परमात्मना धन�ाि��ाथर्ना अनेकमन्�ेषु िविहता।
• उभा िह हस्ता वसुना पृणस्ु व3 - हे �भो अस्माके हस्त�यं धनेन प�रपूण� कु �।
• वयं भगवन्तः स्याम4 - हे �भो वयं सवर्�कारकै ः ऐ�य�ः प�रपूणार्ः स्याम।
• अ�े नय सुपथा राये5 - हे �ानस्व�प अ�े अस्मान् महते धनाय ऐ�यार्य उ�ममाग� नयतु।
• �ीः �यतां मिय6 - मिय �ीः िस्थरा भवतु।
• वसोदार्ता वस्वदात्7– ऐ�यार्णां दाता अस्मभ्यम् ऐ�य� ददातु।
र् ामनायाः �ा�ये धनधा�रणम् उत्पादयतु।
• �ेयसे िव�धम्8 - धमार्थक
1

अथ�न �ह �वह�नस्य परु
ु षस्या�पमेधसः।

व्युि�छद्यन्ते �क्रयाः सवार् ग्रीष्मे कुस�रतो यथा॥ शािन्तपवर् –८.१८

2
3
4
5
6
7

यज ु 15/30
यज ु 5/19

यज ु 34/38
यज ु 7/43
यज ु 39/4
यज ु 4/16
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एवं�कारेण ब�षु मन्�ेषु धनै�यर्योः �ाथर्ना परमात्मना िविहता। सम्पूण� वै�दकवा�ये अथर्स्य मह�ा उपलभ्यते।
कस्यामिप ऋिच अस्माकं कृ ते िनधर्नतायाः द�र�ताया वा कामना न दृश्यते।
३. अथर्स्य मूलाधाराः
वै�दकसंिहतायाम् अथर्स्य �यो मूलाधाराः स्वीकृ ताः– भूिमः पशुः मनुष्य�। सम्पूणम
र् थर्तन्�मेतदाि�तमेव भवित।
कृ िषकाय�ण अ�ादीनामुत्पि�ः, खिनजानां ��ाणां �ाि�ः, भवनिनमार्याण वृक्षादीनां �ाि�ः भूम्या�या एव भवित।
अथवर्वेदे सम्पूण� भूिमसू�म् अस्य �माणत्वेण स्वीकतु� शक्यते। वै�दक�षिभः मातृभम
ू ेः �शंसायां तथा
वन्दनायां यादृशो भावः अिस्मन् सू�े अिभ��ा सा अद्भुता एव। मातृभम
ू ेः उपासकस्य मुखेन यः उ�ारः ��ः स
िव�सािहत्ये अन्य�ान्य� दुलभ
र् एव। मातृभम
ू ःे उपासकः भ�ो वा जानाित यत् र�गभार् वसुधा अस्मभ्यं देशवािसभ्यं
सवर्िवधािन धनािन ऐ�यार्िण च �दास्यतीित। स च मातृभम
ू ेः वनपवर्तानां नदीसमु�ादीनां सौन्दय�ण च मुग्धोऽभवत्।
देशवािसना सुखं समृ�� च वी�य तस्य च उ�तं सांस्कृ ितकजीवनं वी�य मुग्धोऽभवत्। भूिमसु�े तावत् अयं सन्देशः
उ�ो यत् य�द राजा, राजकमर्चारी तथा �जाजनाः एतदनुगच्छित चेत् रा�ं सवर्िवधेन सुखन
े समृद्ध्या यु�ं,
ब�मुिखनम् उ��त साधियतुं श�ोित तथा अपराजेय� भिवतुं अहर्ित। अथर्दष्ृ �ा भूिममातुः परममह�व�ितपादकाः
के चन मन्�ाः अधः �स्तूयते –
यस्या�त�ः ��दशः पृिथ�ा यस्याम�ं कृ �यः संबभूवःु ।
य िबभ�त ब�धा �ाणदेजत् सा नो भू िमग�ष्वप्य�े दधातु।।
अथवर्.12.1.4
अथार्त् मातृभम
ू ेः चत�ः िवस्तीणर्�दशः सिन्त य� अ�ं भवित, कृ िषभर्वित, मनुष्याः युगपत् वसिन्त,
युगप� उ��त साधयिन्त, या �ाणधा�रणः चे�ाशीलस्य जगतः ब�िवधं भरणपोषणं करोित सा च मातृभिू मः अस्मान्
रक्षतु तथा समीचीनतया अ� ददातु।
४. अथर्स्य सदुपयोगः
�भोः ऐ�यर्स्य तथा ऐ�यर्सािधकायाः सम्पदः अनन्ताः सिन्त। क्षणे क्षणे नूतन�पधारण�पमै�य�
वयमवगन्तुमिप न श�ु मः। इयं च सम्पि�ः कस्यािप एकस्य जनस्य न अिप तु सव�षां सा। �कन्तु कमार्नस
ु ारं तिस्मन्
वैषम्यं जायते। स सव�भ्य एव �यच्छित। सव�षां तस्मादेव पुि�ः स�ायते। सः धनदः सम्पूण� िव� धनं िवभाजते। तस्य
तुिवदेष्णस्य तथा तुवीमेघस्य वैभवं सव�षां समीपं गच्छित परन्तु त� अनात्मभावेन तस्य भगवतः धनमेत�दित
िचन्तयन् उपयोगः कतर्�ः। यथा मुखे भोजने स्थािपते सित न कोऽिप लाभो वतर्त,े मुखादुदरे तत� समस्ते शरीरे तस्य
�ेषणं ��यते चेदव
े अ�स्य सदुपयोगो भवित तथैव भौितकस्य धनस्य उपयोगः कतर्�ः।
वेदष
े ु बा�सम्प�यपेक्षया अन्तःिस्थता या सम्पद् भवित त� आकषर्णं दृश्यते। त� ई�रः �ाथ्यर्ते यत् हे
परमै�रसम्प� �भो य�नं घरासु िवपि�ष्विप दृढे अिवचले तथा िस्थते पु�षे भवित तथा य�नं ��ु ः िववेकशीलस्य
पु�षस्य समीपे भवित त�नमेव स्पृहणीयमिस्त, त�नं म�ं दीयताम् –
य�ीलािवन्� यित्स्थरे यत्पशार्ने पराभृतम्।
वसु स्पाह� तदा भर।।9

8
9

यज ु 30/11
. 8-45-41

JUNE-2020

75

VOLUME-9, ISSUE-34

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

एतादृशेन मन्�ेण वेदे वा�वैभवापेक्षया अन्तःवैभवस्य एव अिधका �शंसा कृ ता तथा तस्य एव
�ेयस्त्वमङ्गीकृ तम्।
वेदस्य अयं तावत् सन्देशः सव�रिप िवचारणीयं यत् मनुष्याः खादिन्त परं खा�ा� उत्पादयिन्त, धनस्य
उपभोगं कु वर्िन्त परं धनाजर्नं न कु वर्िन्त, भोगं समीचीनत्य कु वर्िन्त परम् उपाजर्नं न कु वर्िन्त, स अि�देवन
े महान्
सन्तापयित –
ये भक्षयन्तो न वसूिन आनृधः यान�योऽभ्यतप्यंतािधष्ण्याः।
या तेषामवयादु�रि�ः स्वि�म् नस्तांकृणवद् िव�कमार्।।10
अजर्नरिहत उपभोगो दुयर्�िमवािस्त, परन्तु अजर्नसिहत उपभोग सुय�िमित कथ्यते। उपभोगेन या
न्यूनता सम्पा�ते अजर्नन
े तस्य पूणर्ता ��यते चेत् तेन सुय�ं ��यते। इयं भावना �दये ि�यते चेत् �िमकधनवतोः
मध्ये संघष� न भवित तथा च कृ षक-करादायकारीषु �न्�ो न स्यात्। एतेन सव� एव स्वकतर्�ेषु म�ाः भवेयुः,
स्वकतर्�ेषु म�ानाम् अिधकारः, ऐ�य�, �भुत्वं स्वयमेव सम्प�ते।
वेदे अयं स्प�तया िन�द�ोऽिस्त यत् वसोः धनस्य ऐ�यर्स्य च परमो स�ाट् परमै�यर्स्व�पः परमदेव
एवािस्त। स एव अस्मान् �तोः पु�षाथार्त् कमर्शीलतायाच सम्पादनेन ऐ�यर्लाभाय समथार्न् करोित।
५. वेदस्य आ�थकिवचारस्य �ासिङ्गकता –
आधुिनककाले

सम्पूणर्सस
ं ारः

अथर्िचन्तने

िनमि�तोऽिस्त।

उ�ोगा

अिप

वृहदिस्त,

�ापा�रक�ित�ानमिस्त। िव�ानेन सह नाना�कारकोत्पादनेषु वृि�ः भवित स्म, परन्तु संसारे अशािन्त अिस्त।
धनवान् �ित�दनम् अिधकतया धनवान् भवित, तथा च िनधर्नं िनधर्नमेव भवित। ���नां एकः सीिमतः समूहः
असीिमतसम्प�ीनां समूहानां स्वामी भवित। तदा तस्य अमयार्�दत्वं भोगं करोित। अन्य� अपरांशः जीवनस्य
मूलभूतावश्यकतायाः वि�तः भवित।
अ�त्वे अथर्�ा�यथ� साधनस्य पिव�ता न�ा भवित। अ� नैितकतायाः धमर्स्य तथा �मिन�ायाः उप�र
आधारीकृ त्य वै�दकाथर्�वस्थायाः नैके �काराः िवषमतया, वैमनस्य, कटु तायाः सं�स्तमानवतायाः रक्षां कतु� श�ोित।
वै�दकसमाजे

सुखशान्त्यै�यार्णां

भागीरथ�

�वाहनाथ� �यतते, िवषमतारिहतशोषणमु�मानवीयजीवनमूल्ये

िन�ास्थापनाथ� आदशर्समाजस्य रचना वै�दक�वस्थायाः संकल्पना आसीत्। अतः देशस्य शासकान् तथा अथर्शाि�नः
वतर्माना�थकावस्थायाः िनमार्णसमये वै�दकाथर्�वस्थायाः मागर्दशर्नमावश्यकम्।
संदभर्�न्थसूची ;१.ऋग्वेद संिहता - वै�दक यन्�ालय,अजमेर
२.ऋग्वेद भाष्य - स्वामी दयानन्द,वै�दक यन्�ालय,अजमेर
३.ऋग्वेद भाष्य - सायण,िव�े�रानन्द वै�दक शोध संस्थान,होिशयारपुर
४.ऋग्वेद भाषा भाष्य –पं. जयदेव िव�ालंकार,आयर् सािहत्य मण्डल,अजमेर
५.यजुव�द संिहता - वै�दक यन्�ालय,अजमेर
10
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६.यजुव�द भाष्य -स्वामी दयानन्द,वै�दक यन्�ालय,अजमेर
७. यजुव�द भाषा भाष्य - पं . जयदेव िव�ालंकार,आयर् सािहत्य मण्डल,अजमेर
८.सामवेद संिहता - वै�दक यन्�ालय,अजमेर
ं शोधसंस्थान,सािहबाबाद
९.सामवेद भाष्य - डॉ. रामनाथ वेदालंकार,समपणार्नद
१०.सामवेद भाषा भाष्य -पं. जयदेव िव�ालंकार,आयर् सािहत्य सदन,अजमेर
११.महाभारत– वेद�ास,गीता�ेस,गोरखपुर
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ÞJhxq#egkjktpfjre~Þ egkdkO; dk ifjp;kRed vè;;u
ehukf{k dqekjh vk;kZ

17

'kks/kPNk=k
fnYyh fo'ofo|ky;

dkO; dh izk;% izR;sd fo/kk dh jpuk }kjk laLÑr txr esa Jho`f) djusokys ^MkWŒ gfjukjk;.k
nhf{kr* vk/kqfud dfo;ksa esa loksZifj gSaA buds vU; egkdkO;ksa dh Hkk¡fr 'kkUrjliz/kku
^Jhxq#egkjktpfjre~ egkdkO;* dh dFkkoLrq Hkh LFkku fo'ks"k esa izfl) gksus ls ,sfrgkfld gSA blesa
nsook.kh laLÑr ls izse djusokys] dBksj riLoh] ekrk txnEck ds HkDr] vius vkè;kfRed xq# Lokeh
^Jh fo|kuUn ljLorh* dks uk;d ds :i esa izfrf"Br fd;k x;k gS] ftudh ^fo|k/kj mikè;k;* ls
^fo|kuUn ljLorh* cuus rd dh lEiw.kZ izsjd thouxkFkk of.kZr gSA izLrqr egkdkO; esa xHkkZ/kku
laLdkj ls ysdj vUR;sf"V laLdkj i;ZUr lksyg laLdkjksa dk o.kZu gSA ;g egkdkO; dh eq[;
fo'ks"krk gS] tks Hkkjrh; fo|kHkou ¼fnYyh½ 2019 esa ^Jhxq#egkjktpfjre~ egkdkO;* ds lEeku gsrq
mifLFkr gksus ij vius oDrO; esa Lo;a dfo }kjk dfFkr gSA
dFkkoLrq&
mÙkj izns'k ds fuxM+k ukeokys xk¡o esa ,d fo}ku~ ^if.Mr x;knhu mikè;k;* fuokl djrs Fks]
ftudh /keZiRuh lq'khyk nsoh FkhA bu nksuksa dh J)k ekrk txnEck esa FkhA1 ,d jkr pkSFks igj mu
nksuksa us ,d gh le; esa ,d gh lkFk ,d gh tSlk LoIu ns[kkA2 ml LoIu esa ekrk txnEck mUgsa
xq.koku~ iq= dh izkfIr gksus dk ojnku nsrh gSa] ;Fkk&
n'k± p n'k± ;qo;ksfoZ'ks"kku~
izsih;rs·ukjreLenkRekA
nnkE;ga rsu oja ;qokH;ka
;qoka yHksFkka xqf.kua lqra ;r~AA3
vkSj dgrh gSa& rqEgkjk ;g iq= izrkih] Kkuh] ;'kLoh rFkk riLoh gksxk o rqEgkjh izfr"Bk dks lekt
esa c<+k,xk] esjh dhfrZ dk Hkh lekt esa foLrkj djsxk vkSj lekt esa QSyh gqbZ ik[k.M dh csy dks]
vU/kdkj dks lwjt dh rjg fu'p; gh dkV fxjk,xk&
yksds l oka o/kZf;rk izfr"Bka
eekfi dhfr± rfurk lektsA
ik[k.MoYyha izl`rka p yksds
1
2
3
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NsÙkka /kzqoa HkkuqfjokU/kdkje~AA4
izLrqr 'yksd esa egkdkO; dk iz;kstu Li"V gSA uk;d riL;k i'pkr~ 'ks"k le; ekrk txnEck ds
izpkj&izlkj esa O;rhr djrs gSaA
blds ckn rqjUr nksuksa dh uhan [kqy xbZ vkSj vius ml LoIu dks tc nksuksa us viuh larqf"V ds
fy, vkil esa crk;k rks mu nksuksa ds] mu nksuksa liuksa esa iw.kZr% lekurk le>dj os vrho
vk'p;Zpfdr gq,A5
og fnu brokj ukeokyk Fkk] vkSj og u{k= T;s"Bk ukeokyk Fkk] jkf'k o`f'pd~ ukeokyh Fkh] fnu dk
eè; Hkkx Fkk] tc if.Mr x;knhu th ds ?kj esa mudh iRuh lq'khyk nsoh us vius iq= dks tUe
fn;kA6 T;s"Bk ukeokys u{k= esa mRiUu gksus ds dkj.k rFkk tdkj vkSj ;dkj esa O;kogkfjd Hksn u
gksus ds dkj.k mUgksaus vius ml iq= dk ^jkf'kuke*] ;g txnEck izlkn gS] bl izdkj ls dgdj*
txnEck izlkn j[k fn;k vkSj vius ml iq= ds fo|koku~ gksus dh dkeuk ls rFkk lekt esa iz;ksx
djus ds fy, mldk nwljk iz'kaluh; uke ^fo|k/kj* j[kkA7
bl ckyd us v{kjksa vkSj 'kCnksa dh jpuk dks firk ls lh[kk rFkk ckn esa ^x;knhu th* us mUgsa xk¡o
ds gh jktdh; fo|ky; esa HkrhZ djk fn;kA vius iq= dks yxHkx vkB o"kZ dk gksrk gqvk ns[kdj
mUgksaus T;ksfr"k 'kkL= dks tkuusokys izHkqukFk ikBd ls mudk miu;u laLdkj djk;kA8 ^Jh fo|k/kj
th* us xk¡o ds Ldwy dh lHkh d{kk,¡ ikl dj yhA vc firk }kjk laLÑr Hkk"kk esa fuiq.k djus dh
bPNk ls mudks 'kgj dh laLÑr ikB'kkyk esa HkrhZ djk fn;k x;kA
;gk¡ mUgksaus O;kdj.k] lkfgR;] vejdks'k]9 T;skfr%'kkL=] n'kZu'kkL= /keZ'kkL= vkSj deZdk.M
esa vPNh ;ksX;rk izkIr dj yhA10 lEiw.kZ fo|k dks izkIr djds fo|k/kj us fu'p; gh vius uke dks
lkFkZd dj fy;k FkkA ;Fkkle; mudk fot;Jh ukeokyh dU;k ds lkFk fookg uked laLdkj
lEiUu gqvkA11
vc mUgksaus viuh f'k{kk ds cy ls vius /kuo`f) dk fopkj fd;k vkSj vius xk¡o ds gh cgqr
cM+s tehankj pkS/kjh dh inoh /kkj.k djusokys] prqosZnh ukeokys Jh j?kqukFk flag th ds izeq[k lfpo
gks x;sA12 vc mudh dhfrZ dks lqudj cw<k+ nkuk ds jktk us mudks iz/kkuea=h in ij fu;qDr djus

4
5
6
7
8
9
10
11
12
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gsrq vius njckj esa cqyk;kA13 Jh j?kqukFk flag us Hkh viuh LohÑfr izlUurkiwoZd ns nh vkSj ogk¡
mUgksaus mRlkg ds lkFk ml in dks LohÑr fd;kA og cM+k jkT; Fkk =slB xk¡oksa esa QSyk gqvk Fkk
vkSj vusd leL;kvksa ls f?kjk gqvk FkkA uhfrfuiq.k fo|k/kj us nks"kksa dks nwj djuk viuk igyk
dÙkZO; le>kA mUgksaus ,d fnu fouezHkko ls ogk¡ dh O;oLFkk dks lqn`<+ djus ds fo"k; esa vusd
izdkj dh uhfriw.kZ ckrsa jktk ls dghA bl izdkj jktk vkSj iztk ds fgr ds fy, fnu&jkr dke
djrs gq,] fo}ku~ gksus ds ckotwn Hkh Hkxoku~ dh yhyk dks u tkurs gq, ogk¡ mUgksaus viuk cgqr&lk
cgqewY; le; O;rhr fd;k fdUrq fu;fr dh vU; gh bPNk FkhA vdLekr~ muds laiw.kZ ifjokjtu
ijekRek ds fiz; gks x,A og foyki djrs gq, viuh ukjkt gqbZ fu;fr ls bl izdkj dgrs gSa&
¼1½vf; Hkks fu;rs! Ro;k Ñra
fdfena gk ee thous·/kqukA
lglk fuf[kya fouk'; es
ifjokja foinfiZrk ?kukAA14
¼2½vHkon~ ;fn ns;eso es
Ro;dsna cr nq%[kehn`'ke~A
rfnna foiqya lqoSHkoa
ufg es·I;± oo`rs·= HkkfefuAA15
blds ckn og viuk lkjk oSHko vius pkpk ¼Jh rqylhjke mikè;k; th½ ds gkFkksa lkSaidj iqu%
,dkxzfpr gksdj vius dk;Z esa yx x,] fdUrq ijes'oj dh vU; gh bPNk FkhA ogk¡ laifÙk dk fookn
yksxksa ds eu dks nwf"kr djus yxkA blds ckn ,d jkr vR;f/kd f[kUu gksrs gq, mUgksaus ml fLFkfr
ij fo'ks"k fpUru fd;k fdUrq T;ksa&T;ksa og fpUru djrs x, R;ksa&R;ksa mudk eu fojDr gksrk
x;kA16 muds eu esa futh fopkjksa dh ygjsa izdV gks xbZ vkSj og bl izdkj lkspus yxs&
gs izHkks! ;g lalkj dSlk gS\ ;gk¡ mÙkjkf/kdkjh ds gkFk esa mÙkjkf/kdkj ugha lkSaik tkrk gS
vkSj mÙkjkf/kdkjh yksx Hkh vius mÙkjkf/kdkj dks izkIr djus ds fy, nq'eu dh rjg >xM+k djrs gSaA
fuEu 'yksd esa og dgrs gSa& ;gk¡ yksx /ku bl izdkj dekrs gSa ftl izdkj riLoh yksx ri dekrs
gSa&
fryk¥~tfya gUr nnR;gks bes
lEcU/kek=k; /kuL; yC/k;sA
/ua letZfUr rFkk tuk bes
13
14
15
16
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ri% letZfUr ;Fkk rifLou%AA17
vr% bl izdkj fpUru djrs gq, muesa fuosZn mRiUu gqvk vkSj og Lo;a ls dgrs gSa& eq>s vc
vkè;kfRed dY;k.k ds fy, ;Ru djuk pkfg, vkSj ;g in vc R;kx nsuk pkfg,A18 fopkj
djrs&djrs og funzk dh xksn esa pys x,A ml jkr muds LoIu esa mudh dqynsoh ¼ekrk Hknzdkyh½
vkdj dgus yxh&
gs rkr! rqEgkjk dke vc ;gk¡ iw.kZ gks pqdk gS] blfy, vc rqe bu yksxksa dks fruds dh
rjg R;kxdj ifo=rk dk ?kj cus gq, foUè;kpy dks tkvks vkSj ogk¡ dkyh [kksg esa jgdj ekrk
Hknzdkyh dh mikluk djksA19 nsoh ekrk Hknzdkyh dh Ñik dks ikdj rqEgkjk ;g euq"; tUe bl
lalkj esa fu'p; gh lQy gks tk;sxkA20 blds ckn og ml izfrf"Br in ls jktk dks viuk
bLrhQk nsdj foUè;kpy pys x,A ogk¡ ,djlkuUn ljLorh th us mUgsa viuk f'k"; Lohdkj djds
mUgsa lU;klnh{kk nh vkSj nh{kk ds le; mudk uke ^fo|k/kj mikè;k;* ls ^fo|kuUn ljLorh* j[k
fn;k x;kA21
laU;klnh{kk fy, gq,] xq#nso ¼,djlkuUn ljLorh½ }kjk fn[kk, x, mikluk ekxZokys ^Jh
fo|k/kj th* us vius fpÙk dks o'k esa djds ekrk txnEck dh vkjk/kuk cM+h HkfDr ds lkFk vkjEHk
dj nhA
blds ckn dqN fnu O;rhr gksus ij ,d jkr 'kqDyi{k dh vk/kh jkr esa fo|kuUn] txnEck
ekrk egkdkyh ds eafnj esa vdsys cSBs tki dj jgs Fks rHkh mUgksaus ,d lqUnj izdk'k ns[kk vkSj {k.k
Hkj esa mUgksaus ,d euHkkou vykSfdd [kq'kcw dk vglkl fd;kA ;g lc ns[kdj mUgksaus vius
vkidks cgqr gh lkSHkkX;'kkyh le>kA og bl fo"k; esa lksp gh jgs Fks fd mudh vk¡[kksa ds lkeus
mudh og vkjkè; nsoh ewfrZ ls vpkud izdV gks xbZ vkSj dgus yxh& csVk fo|k/kj! mBks] rqEgkjh
riL;k vkt iw.kZ gks xbZ gS vkSj og vkt Qy nsusokyh Hkh gks xbZ gSA rqe viuh bPNkuqlkj eq>ls
oj ek¡xksA22
viuh dqynsoh dks vius lkeus ns[kdj fo|k/kj th gkFk tksM+dj muls cksys gs ekr%A vkius
vius n'kZu nsdj eq> ij cgqr cM+h Ñik dh gSA vkt vkidks viuh tkxzr voLFkk esa ns[kdj esjs
vUr%dj.k esa [kq'kh:ih rjaxs nkSM+ jgh gSaA gs ekr%! eSa vkils vkidh vfopy HkfDr ek¡xrk gw¡ vkSj
ges'kk vkids ;'k dk izpkj&izlkj djrk jgw¡A Hkxoku~ fo".kq dh ek;k eq>s lEeksfgr u djsA 23
17
18
19
20
21
22
23
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^fo|kuUn ljLorh* dh ckrsa lqudj og eqLdqjkrh gqbZ cksyh& csVk fo|k/kj! rqEgkjs R;kx dh
izo`fÙk ns[kdj vR;Ur izlUu gksrh gqbZ eSa rqEgsa vkBksa flf);k¡ Hkh nsrh gw¡A24 rqe viuh bPNkuqlkj
budk iz;ksx djus esa leFkZ gks tkvksxs vkSj tgk¡ tkvksxs esjk laj{k.k ikvksxsA
bl izdkj xq# }kjk fn[kk, x, ekxZ dks viukdj fo|k/kj us vius vHkh"V dks izkIr dj fy;k vkSj
vius xq#nso dks /kU;okn nsrs gq, dgk] gs xq#nso! vkius esjh riL;k dh NksVs vkdkjokyh detksj
uS;k dks leqnz ds ikj yxk;k gSA eSa vkidh bl Ñik dks thou esa dHkh ugha Hkwyw¡xkA25 bl izdkj
ekrk txnEck vkSj riLoh xq#nso ds laj{k.k esa ogk¡ dkyh[kksg esa jgrs gq, muds nks&rhu o"kZ O;rhr
gks x,A vc ,d jkr muds xq#nso ds LoIu esa vkdj ekrk txnEck dgus yxh gs iq=! eSa rqEgkjs
^fo|kuUn th* dks mudh tUeHkwfe ds ikl esa ;equk unh ds rV ij fo|eku vius iqjkus efUnj
Hkstuk pkgrh gw¡A26 ogk¡ esjk uke e³~xyk dkyh gSA le; ds izHkko ls ogk¡ esjh mikluk djusokyksa
dh la[;k {kh.k gks xbZ gS vkSj og efUnj lk/kq&lUrksa ls jfgr gks x;kA mlds ckn ds pkSFks fnu dh
jkr esa og txnEck ekrk fo|k/kj ds LoIu esa vkdj iqu% muls Hkh ogk¡ ml ;equk unh ds efUnj
ij tkus ds fy, dgrh gSA27
rnuUrj mUgksaus xq#nso dh vkKk ikdj ;equk unh ds rV ij fo|eku txnEck ekrk Jh
e³~xyk dkyh ds ml eB ij igq¡pdj 'krp.Mh ;K djk;kA28 muds ogk¡ tkus ls og efUnj iqu%
iwtuh; gks x;kA QyLo:i txnEck ekrk rFkk fo|k/kj th dk ;'k rhozrk ls c<+us yxkA
vc ,d fnu fuxM+k xk¡o ds jgus okys dqN yksx ogk¡ iwtk ds fy, vk,] muesa ls dqN
yksxksa us Lokeh th dks igpku fy;k vkSj iwNk] Lokeh th! D;k fuxM+k xk¡o vkidh tUeHkwfe gS\ Jh
if.Mr x;knhu mikè;k; th vkids firk Fks\29 bl izdkj ds iz'u iwNdj og viuk la'k; nwj djrs
gSaA muds iz'uksa dks lqudj la;eh fo|k/kj th dks izlUurk gqbZ vkSj [kqydj eqLdqjk, o cksy]s vki
lcus tks dgk] og lR; gS fdUrq vc eSa lU;klh gks x;k gw¡ vkSj esjk uke ^fo|kuUn ljLorh* gks
x;k gSA30
;g txnEck ekrk esjh vkjkè; nsork gS] budh lsok ds fy, eSaus viuk thou lefiZr fd;k
gSA bl le; eSa bl bykds esa budh lRdhfÙkZ dk izpkj&izlkj dj jgk gw¡A31 fo|k/kj ds opuksa dks
lqudj muesa fot; flag uke dk ,d O;fDr mUgsa gkFk tksM+dj viuh tUeHkwfe xk¡o fuxM+k vkus ds
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fy, fuosnu djrk gSA Lokeh th mUgsa fo'okl fnykrs gq, dgrs gSa& yksxksa dks txnEck ekrk
e³~xykdkyh ds egÙo dks le>kus gsrq eSa fuxM+k xk¡o vo'; vkÅ¡xkA32
blds ckn Lokeh th us ,d fnu fuxM+k xk¡o igq¡pdj fot;flag th ds ?kj fuokl djrs
gq, ekrk e³~xykdkyh dh fo'ks"krk,¡ yksxksa dks crkbZA mUgksaus vius mn~ns'; dh iwfrZ ds fy, fuxM+k
ds vkl&ikl ds xk¡o jks'kuiqj] y[kuiqj] vUrksy] lyS;k bR;kfn vusd xk¡oksa esa Hkh Hkze.k fd;kA 33
vc ,d fnu Lokeh th lM+d fdukjs fuxM+k xk¡o ds jkLrs dks Nwusokyh txg ij cus dq,¡
ij cSBs Fks] tgk¡ vke dk ,d o`{k Hkh fo|eku FkkA rHkh ,d lTtu foJke gsrq ogk¡ vk, vkSj Lokeh
th dks lU;klh le>dj mUgsa iz.kke fd;kA Lokeh th us muls mudk laf{kIr ifjp; iwNk] ml
O;fDr us uke&j?kqohj lgk; nhf{kr] xk¡o&i<+dqyk o tkfr&czkã.k crkbZA mudk ifjp; tkudj
Lokeh th us dgk] vkidk ifjp; tkudj eq>s [kq'kh gqbZ gS D;ksafd esjs firkth viuh vkthfodk ds
fy, vkids xk¡o tk;k djrs FksA
ml O;fDr us Hkh Lokeh th dk ifjp; tkuuk pkgkA og ifjp; esa dgrs gSa& csVk
lk/kq&lUrksa dk dksbZ ifjp; ugha gksrk34 fdUrq fQj Hkh eSa rqEgsa viuk iqjkuk ifjp; crkrk gw¡A eq>s
rqe ekrk txnEck }kjk Hksts x, izrhr gks jgs gksA35 og viuk lkjk iqjkuk ifjp; ml if.Mr
j?kqohj lgk; nhf{kr th dks crkrs gSaA mudk ifjp; lqudj og if.Mr dgrs gSa& Lokeh th eSaus
vkidks lk/kkj.k lk/kq le>dj cgqr cM+k vijk/k fd;k gSA vki tSls egkRek lalkj esa nqyZHk gksrs gSaA
Ñik djds vki esjs ?kj vkb,A esjs ?kj dks ifo= dhft,A mudk fuonsu Lohdkj djds Lokeh th
i<+dqyk xk¡o esa if.Mr j?kqohj lgk; nhf{kr ds ?kj Hkh x;sA36 iwjs xk¡o esa mudh fo'ks"krkvksa dh
[kq'kcw ikuh esa rsy dh cw¡n dh rjQ iSQy xbZ vkSj yksx mudk vk'khokZn ikus gsrq ogk¡ vkus yxsA
Lokeh th dh bPNk tkudj ogk¡ le;&le; ij jkr ds nwljs igj esa cktksa ds lkFk
txnEck ekrk dh vpjha Hkh xkbZ tkrh Fkh vkSj gfj dhrZu Hkh fd;k tkrk FkkA37 if.Mr j?kqohj th
ds bdykSrs iq= ^gfjukjk;.k* ij Lokeh th dh fo'ks"k Ñikn`f"V jgrh FkhA dqN le; esa yksxksa us mUgsa
Þxq# egkjktÞ dguk 'kq: dj fn;kA38 ogk¡ ds lekt esa vkt Hkh muds fy, ^xq# egkjkt* uke dk
gh iz;ksx fd;k tkrk gSA39
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blhfy, dfo us Hkh izLrqr egkdkO; dk uke ^xq#egkjkt* j[k fn;kA40 vr% ogk¡ ls vkus ds
ckn Lokeh th dks iqu% i<+dqyk uked xk¡o dh ;kn vkbZ vkSj og if.Mr j?kqohj lgk; th nhf{kr
mUgsa okja&okj ;kn vk,A41 vc mUgksaus ml i<dqyk xk¡o esa ekrk txnEck dk efUnj cuokus dk
fu'p; fd;kA42 ogk¡ ds yksxksa ds fy, muds eu esa ,d n`<+ vkReh;Hkko mRiUu gks x;k blfy,
mUgksaus iqu% ogk¡ tkus dk fopkj fd;kA vr% if.Mr j?kqohj lgk; nhf{kr dk og c¡Xyk ukeokyk
cM+k dejk fQj ls rhFkZ ds leku gks x;kA ogk¡ ekrk dh vpjha rFkk ladhrZu gksrk jgrk FkkA
;gk¡ dfo MkWŒ gfjukjk;.k nhf{kr dgrs gSa] Lokeh th ds ogk¡ vkus ls vius firk if.Mr
j?kqohj lgk; nhf{kr dh izlUurk dh lhek dks eSa dfo gksdj Hkh uki ugha ldkA43 blds ckn Lokeh
th us eB ds fy, lgh tehu fu/kkZfjr djds] yksxksa dh lgk;rk ls ogk¡ eB dh LFkkiuk djds44
mlh eB ij jguk 'kq: dj fn;kA vykSfdd flf);ksa okys og ^xq#egkjkt* ogk¡ jgrs gq, lHkh
izdkj dh foifÙk;ksa ls ogk¡ ds yksxksa dh j{kk djrs gSaA ,d ckj ogk¡ eaMjkrs gq, egkekjh ds Hk;kud
l³~dV ls Hkh og iwjs xk¡o dh j{kk djrs gSaA
vc ^'kksFk*45 uked jksx us Lokeh th ds 'kjhj esa izos'k dj fy;k ftldk vkS"kf/k;ksa dk
lsou djus ij Hkh fuokj.k ugha gqvkA vc ,d fnu Lokeh th bl fo"k; ij fopkj djrs gq,
vUreqZ[k gq, rks mUgsa vius ekFks ¼HkkX;½ dh iV~Vh ij viuh de cph jksx;qDr vk;q fn[kkbZ nhA 46
mUgksaus 'kksFk uked jksx ls eqDr gksus dh viuh vk'kk dks fo'ks"k :i ls R;kx fn;kA vc ,d fnu
fopkjiwoZd fu'p; djds Lokeh th vius izFke f'k"; if.Mr j?kqohj lgk; nhf{kr dks vius ikl
cSBkdj dgus yxs&
if.Mr eSa tkurk gw¡ fd rqe eq>s ges'kk gh loksZifj egÙo nsrs gksA ;gh tkurk gqvk eSa vkt
rqels dqN ek¡xuk pkgrk gw¡ loZizFke xq#egkjkt mUgsa e`R;q dk jgL; le>krs gSa] ;Fkk&
bna /kzqoa if.Mr! fof) rÙoa
;Ttk;rs ;ks fez;rs /kzqoa l%A
uk=kioknks·fLr u pkfLr 'kÄ³~dk
losZ fez;Urs le;s áqisrsAA47
e`R;q ds jgL; dks le>kdj vius jksx ds fo"k; esa crkrs gSa vkSj dgrs gSa& bl izdkj esjh
Hkh e`R;q gks tk;sxhA fnu&izfrfnu c<+rk ;g jksx esjh bl /kkj.kk dks etcwr dj jgk gSA vc esjh
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e`R;q gks tk;sxh] bl ckr dk {kf.kd Hkh nq[k eq>s ugha gSA eSa dsoy bl fo"k; dks ysdj fpfUrr gw¡
fd eq>s eq[kkfXu dkSu iznku djsA48 blfy, ;fn rqe vU; izdkj ls u lkspks rks eSa rqels vius eu
dh ckr dgw¡\ esjh n`f"V esa vkpj.k ls 'kq)] laLÑr Hkk"kk esa fuiq.k] nks"kksa ls jfgr] rqEgkjk iq= vkSj
esjk f'k"; gfjukjk;.k esjh fprk dks eq[kkfXu iznku djus ds fy, loZJs"B gSA49 blfy, rqe
lksp&fopkj djds gh vius iq= dks eq[kkfXu nsus ds fy, vkKk iznku djksA vc esjk cgqr de le;
'ks"k gS blfy, bl fo"k; esa igys ls gh fuf'pUr gksuk pkgrk gw¡A
;g lqudj if.Mr th dgrs gSa& gs egkjkt! bl fo"k; esa eq>s lkspus dh vko';drk ugha
gS ml le; eSa vius csVs gfjukjk;.k dks eq[kkfXu nsus dh vuqefr iznku djrk gw¡ vkSj vki dks bl
xEHkhj fo"k; ls vkt gh fuf'pUr djrk gw¡A50
vc ,dkn'kh okys fnu xq#th us vius }kjk loZizFke LFkkfir dh x;h] i<+dqyk uked xk¡o
esa fojkteku] txnEck ekrk Hknzdkyh dks ;kn fd;kA blds ckn ;equk unh ds fdukjs viuk vkokl
cukus okyh txnEck ekrk e³~xyk dkyh dks ;kn fd;k vkSj vUr esa foUè;kpy dkyh [kksg esa
fuokl djus okyh txnEck ekrk egkdkyh dks ;kn djds muls viuk 'kjhj R;kxus dh uezrkiwoZd
vuqefr ek¡xhA vr% xq#egkjkt th us vius 'kjhj esa fo|eku ik¡p izdkj ds ok;q dks fu;fU=r djds]
pØksa dk laLi'kZ djds czãjU/kz ls ckgj fudyrs gq, viuk 'kjhj R;kx fn;kA51
bl izdkj izLrqr egkdkO; dh dFkkoLrq rhl lxks± esa foHkDr gS ftlesa uk;d fo|k/kj gSaA
bu fo|k/kj ds vUr%dj.k esa lalkj ds rÙoKku dks tkudj fuosZn mRiUu gksrk gS] ftlls ;s vius
vè;kRe dY;k.k gsrq foUè;kpy ¼dkyh [kksg½ esa tkdj ekrk Hknzdkyh dh mikluk djrs gSa vkSj vius
thou dk 'ks"kdky ;s ekrk Hknzdkyh ds izpkj&izlkj o yksxksa ds fgr esa yxkrs gSa rFkk vUr esa 'kksFk
uked jksx ls xzflr gksrs gq, Lo;a viuk 'kjhj R;kxrs gSaA
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