


http://www.shantiejournal.com/                      ISSN : 2278-4381 

 

JUNE-2021,                         VOLUME-10, ISSUE-38 

SHANTI 

E JOURNAL OF RESEARCH 

ISSN : 2278-4381 
 

Multi Disciplinary and Peer-Reviewed  

Research Journal in India
 

 
 
 

 

 

 

 

 

PUBLISHED BY 
http://www.shantiejournal.com/ 

SHANTI PRAKASHAN 

H.Q 
1780, Sector-1, Delhi By Pass, 
ROHTAK-124001, (HARYANA) 

OTHER CONTACT 

D-19/220, Nandanvan Appartment 

(Nr. Bhavsar Hostel), New Vadaj, 
AHMEDABAD:- 380013. 

 



http://www.shantiejournal.com/                      ISSN : 2278-4381 

 

JUNE-2021,                         VOLUME-10, ISSUE-38 

Editorial Board 

Chief Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali

(M.com., B.ed.,NET.,M.phil.,Ph.D) 

 

Co-Editor 
Prof. P.R.Sharma 
(M.A, B.ed.,NET.,M.phil) 

Adhyapak Sahayak 

Department of English 

M.B.Patel Science College, Anad, Gujarat 
Executive Editors 

Prof. Bharatbhai K. Bavaliya 

Assistant Professor in Hindi, G.E.S Class-II 

 (R.R LALAN  COLLEGE, BHUJ) 

Prof. Rambhai V. Baku             
(M.A., B.ED., M.PHIL) 

Managing Editors 

Prof. Parimal M. Upadhyay      
Assistant Professor, G.E.S Class-II 

 ( R.C Commerce College, Ahmedabad) 

 

Prof. D.K.Bhoya                  

Associate Professor in Gujarati 

 ( Mahila Arts College Motipura, Himmatnagar,  

Dist- Sabarkantha) 

Prof. Bhavin S. Shah 

      Assistant Professor in Accountancy,  

G.E.S Class-II 

 ( Gujarat Arts & Commerce College, Ahmedabad) 

Prof. Dr. Omprakash H. Shukla 

      Assistant Professor in Hindi, G.E.S Class-II 

 ( Gujarat Arts & Commerce College, Ahmedabad) 

Prof. Dr. Priteshkumar S. Rathod
      Assistant Professor in History, G.E.S Class-II 

 ( Government Arts & Commerce College, Naswadi,  
Dist- Vadodara) 

Dr. Rajesh M. Sosa 

(M.A.,M.phil.,Ph.D, G-SET)      

 

 



http://www.shantiejournal.com/                      ISSN : 2278-4381 

 

JUNE-2021,                         VOLUME-10, ISSUE-38 

“SHANTI E JOURNAL OF RESEARCH” is a Quarterly based Research Journal  

Copy Right, JUNE- 2021, All Rights Reserved 

 No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means  

      without prior written permission 

 “SHANTI E JOURNAL OF RESEARCH” holds the copyright to all articles 
contributed in this publication. In case of reprinted articles “SHANTI E JOURNAL 
OF RESEARCH” holds the copyright for the selection, sequence, introduction 
material, summaries and other value additions 

 The view expressed in this publication are purely personal judgments of the authors 
and do not reflect the view of “SHANTI E JOURNAL OF  RESEARCH”. The views 
expressed by external authors represent their personal views and not necessarily the 
views of the organizations they represent. 

 All efforts are made to ensure that the published information is correct. “SHANTI E 
JOURNAL OF RESEARCH” is not responsible for any errors caused due to 
oversight or otherwise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.shantiejournal.com/                      ISSN : 2278-4381 

 

JUNE-2021,                         VOLUME-10, ISSUE-38 

Peer Review Committee- 

The following Experts are working as a guide in M.Phil and Ph.D Degree. They are 
provide their service in our shanti e journal  of research at free of cost. Papers published  
only after review through their important guidance, advice correction and required 
instructions. 

Name  Designation  
Dr.devjibhai maru 
 ( Assistant Professor Government Arts College-Talaja.Dis-
Bhavnagar.) 

Chief in sociology 

Dr.Mahendrakumar A.Dave 
(Associate Professor, Shree Somanath Sanskrit University-
Veraval) 

Chief in Sanskrit 

Dr.Parvinsinh R.Chauhan 
(Associate Professor, Bosmiya Arts & Commerce College-Jetpur.) 

Chief in Hindi 

Dr. Bhaveshbhai L.Dodiya 
(Assistant Professor, R.R.Lalan College-Bhuj-Kachchh) 

Chief in Chemistry 

Dr. Nareshkumar Yayantilal Parikh (Associate Professor, 
P.S.Scince & H.D. Arts College-Kadi.) 

Chief in History 

Dr.Nimeshkumar D.Chaudhari 
(Associate Professor, Faculty of physical education and sports 
science, Gujarat vidyapith, sadara, Gandhinagar) 

Chief in Physical 
Education 

Dr.C.M.Thakkar 
(Principal, T.A. Chatvani Arts & J.V Gokal Trust Commerce 
College,Radhanpur,Patan.) 

Chief in Commerce 

Dr.Samyak M Makwana (Associate Professor, R.R.Lalan College-
Bhuj-Kachchh) 

Chief in Psychology 

Dr.IROS Vaja(Associate Professor, M.V.M Arts College Rajkot) Chief in English 
Dr.Hemaben Jikadra(Associate Professor, Gujarat Arts & Science 
College(Aft) Ellishbredge Ahemdabad) 

Chief in Political 
Science 

Pro. Ramesh L.Deshmukh 
(Associate Professor, Tolani Arts & Science College Aadipur) 

Chief in Gujarati 

Dr.C.S.Zala (Associate Professor, R.R.Lalan College-Bhuj-Kachchh) Chief in Economics 
Dr. Bhargav Dave, RPT, DPT(UC), MPT (LLU) 
2804 Field Hollow Dr, Pearland, Texas 77584. 
Contact no: (248) 416-3221 Fax: (888) 789-2329 
E-mail: pt.davebhargav@gmail.com 
New York Physical Therapy license Number: 033650 
Michigan Physical Therapy license Number: 5501015759 
Texas Physical Therapy license Number: 1217440 

Chief in 
Physiotherapy 
(International) 

 

 



http://www.shantiejournal.com/                      ISSN : 2278-4381 

 

JUNE-2021,                         VOLUME-10, ISSUE-38 

ISSN -2278-4381 

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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                 वेदाथ� क� प्र�क्रया मे वेदाङ्ग क� मीमांसा 
                                                             प्रो मयूर� भा�टया  

                         ससं्कृत �वभाग,भाषा सा�हत्य भवन, 

                                                गुजरात यु�नव�सर्ट�,अहमदाबाद ।
 

 
              जब से वेद' का प्रादभुार्व हुआ, तभी से वेदाथर् के समझने समझान ेका प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। 

प्रारम्भ म� वेदाथर् का बोध वेद से ह� करा �दया जाता था। तदनन्तर जब म�तमान्या�द के कारण वेद से वेद का 

अथर् समझना समझाना दरुुह हो गया, तब ऋ�षय� ने वेदाथर् का �ान करने कराने के �लये वेदांग� क� रचना 

और उनके अभ्यास द्वारा वेदाथर् बोध कराने का उपक्रम �कया। जो �क य�कमर्�वधायक कल्पसूत्र वेदाङ्ग� के 

अन्तगर्त ह�, इसी काल म� परम्परा से प�र�ात वेदाथर् को सुर��त रखने और उसे सुगमता से हृदयङ्गम कराने 

के �लये य�� और उपाख्यान� का प्रकल्पन हुआ। 

                आरम्भ से अद्य तक के सुद�घर्काल को हम वेदाथर् क� दृिष्ट से प्रधानतया चार �वभाग� म� �वभक्त 

कर सकत ेह� – (1) प्राग ्या��क काल  (2) पूवर् या��क काल (3) अपर या��क काल, और (4) आधु�नक काल 
| 
                    इतने सुद�घर्काल म� देश काल और प�रिस्थ�त के प�रवतर्न के साथ-साथ वेदाथर् प्र�क्रया क� दृिष्ट 

म� भी समय-समय पर प�रवतर्न होता रहा। उसम� अनेक वाद उत्पन्न हुए। उन्ह�ं सब वाद� क� यहां वेदङू्ग क� 

आवश्यकता क� दृिष्ट से सं��प्त मीमांसा प्रस्ततु  ह�।  

             कृतयगु के प्रारम्भ से लेकर उसके अन्त तक वेदाथर् क� क्या प�रिस्थ�त रह�, इसका प�र�ान इस 

समय पूणर्तया नह�ं हो सकता क्य��क वतर्मान समय म� िजतना �क वै�दक वाङ्मय उपलब्ध होता है, वह सब 

प्राय: महाभारत यदु्ध से ५०० वषर् पूवर् से लेकर ३०० वषर् पश्चात ्तक प्रोक्त है ।प्राचीन आषर् ग्रन्थ� म� एकमात्र 

मनसु्म�ृत ह� ऐसा ग्रन्थ है, िजसका मूल रूप से प्रवतर्न कृतयगु के अिन्तम चरण म�, और भगुृ द्वारा प्रवतर्न 

ते्रता यगु म� हुआ। इस समय म� नारद ने मानव धमर्शास्त्र के राजधमर् अशं का पथृक् रूप से प्रवतर्न �कया। 

कृतयगु के द्�वतीय चरण म� जब ब्रह्मा द्वारा �व�भन्न शास्त्र� का  �वस्ततृ प्रवतर्न हुआ। उसके पश्चात ्

ऋ�षय� ने ब्रह्मा द्वारा उपदे�शत शास्त्र� का क्रमशः सं��प्त, सं��प्ततर और सं��प्ततम आवतर्न �कया जो 

आदेश स्वरूप मे ह� अनशुा�सत हुए, अतःऋ�षय� द्वारा �कये गये शास्त्र� के समस्त प्रवचन अनुशासन स्वरूप 

म� प्र�सद्ध हुये। वतर्मान काल म� �व�भन्न शास्त्र� के िजतने भी आषर् ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे ह�, वे सब प्रायः उन-

उन �वषय� के अिन्तम एव ंस�ं�प्ततम संस्करण ह�। वै�दक जीवन क� एक �व�शष्ट परंपरा रह� है �क �ान का 

प्रचलन प्रवचन पद्ध�त से प्रव�तर्त होता रहा है।ऋ�षः म�ुन ंके पास शास्त्र प्रवचन,ग्रन्थ-प्रवचन आ�द क� एक 

ऐसी अद्भतु �वद्या है, िजसके कारण देश काल और प�रिस्थ�त के अनसुार कालान्तर म� प्रवचन� म� प�रवतर्न, 

प�रवधर्न, �नष्कासन होने पर ग्रन्थ का प�रष्करण हो जाता है। और प्राचीन आवश्यक अशं भी यथा स्वरूप 

सुर��त हो जाते ह�। यह ग्रन्थ एव ंशास्त्र प्रवचन क� �वद्या रजोगुण तमोगुण से र�हत सत्वशील ऋ�षओ ंका 

अद्भतु योगदान है। इसी कारण उपलब्ध परम्परागत आषर् ग्रन्थ� म� प्राचीन आद्यकाल�न वेदाथर् सम्बन्धी 
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क�तपय �नद�श सुर��त रह गये ह�। हमारे आषर् ग्रन्थो मे भी इसी परंपरा का �नवार्ह करते हुए अथर्घटन क� 

पद्ध�त का �दशा �नद�श �कया है। 

              शुश्रूषा श्रवण ंचैव ग्रहणं धारण ंतथा ।  

             ऊहापोहोऽथर्�व�ान ंतत्त्व�ान ंच धीगुणाः ।।1  

             अथर्तत्त्व का �ववेचन, �वश्लेषण और पर��ण यह बु�द्ध का गुण है। अथर्घटन के �व�ान से ह� 

तत्त्व�ान होता है, अतएव व्यास ने तत्त्व�ान को भी बु�द्ध का गुण बताया है। 

अथर्घटन को यहां वै�ा�नका स्वरूप देते हुए अथर्�व�ान शब्द का सबसे प्रथम पा�रभा�षक अथर् म� प्रयोग �कया 

है। व्यास ने बु�द्ध के गुण� का वणर्न �कया है �क बु�द्ध के ये गुण ह�- (१) शुश्रूषा अथार्त ्शब्द और अथर् के गुण� क� 

िज�ासा, (२) श्रवण- अथार्त ्शब्द और अथर् के गुण� एव ंस्वरूप का श्रवण करना, (३) ग्रहण अथार्त ्शब्द और 

अथर् के स्वरूप और गुण� का - �ान प्राप्त करना, (४) धारण अथार्त ्शब्द और अथर्-�वषयक प्राप्त हुए �ान को 

- आत्मसात ्करना, (५) ऊहापोह अथार्त ्शब्द और अथर्-�वषयक अन्वेषण, �वश्लेषण एव ं�ववेचन करना, (६) 

अथर्�व�ान अथार्त ्अथर्तत्त्व ,अथर्घटन - का वास्त�वक �ान प्राप्त करना, (७) तत्त्व�ान अथार्त ्आत्मतत्त्व, 

ब्रह्मतत्त्व का �ान प्राप्त करना । 

                ईस प्रकार के अथर्घटन क� परंपरा को सुर��त रखनवेाले शास्त्र� क� ओर एक �चन्तन कर�गे । एसै 

शास्त्र है-हमारा वेदाङ्ग सा�हत्य। �श�ा,कल्प, �नरुक्त,व्याकरण,ज्यो�तश एव ंछंद। 

�श�ा ;- 

              �श�ा - इस शास्त्र म� शब्द� के यथाथर् उच्चारण क� �वद्या �न�हत है। वण� के उच्चारण म� दोष हो 

जाने से अथर् का अनथर् हो जाता है । जसेै �क- शास्त्री (शास्त्र जानने वाला ) सास्त्री ( वह स्त्री), यथा अश्व ( 

घोड़ा ) अस्व ( जो अपना नह�ं ) । यह अथर्भेद तो वण� के स्थूल उच्चारण दोष से होता है । परन्तु वेदमन्त्र� म� 

जो उदात्ता�द स्वर ह� उन स्वरो के यथाथर् उच्चारण न होने से भी अथर् का अनथर् हो जाता है । यथा - ब्राह्मण 

ग्रामं गच्छ वाक्य म� य�द ब्राह्मण का अिन्तम स्वर उदात्त उच्चारण �कया जाएगा तो अथर् होगा-जहां ब्राह्मण 

रहते ह� उस गाँव को जा। य�द ग्राम का अिन्तम स्वर उदात्त होगा तो अथर् होगा-ब्राह्मण� के समुदाय को अथवा 

ब्राह्मण� के गाँव को जा | स्वर से अथर् म� बहुत भेद हो जाता है । इसी प्रकार आद्युदात्त '�य' का अथर् है 

�नवासस्थान तथा अन्तोदात्त का अथर् होता है नाश, हा�न । 

कल्प ;- 

              कल्प के तीन भाग ह�— श्रौतसतू्र, गहृ्यसूत्र और धमर्सतू्र | स्म�ृत ग्रन्थ धमर्-सतू्र� के ह� अन्तगर्त 

समझे जाते ह�। इनम� वेद के साथ सा�ात ्सम्बन्ध रखन ेवाले श्रौतसूत्र ह�। इनम� अिग्नहोत्र से लेकर अश्वमेध 

पयर्न्त �व�वध य� का �वधान है।प्राचीन आचाय� का मत है यद् ब्रह्माण्ड ेतत ्�पण्ड े। जो ब्रह्माण्ड म� है वह� 

�पण्ड (शर�र) म� है। अतः य�� क� प्र�क्रया के द्वारा ब्रह्माण्ड और �पण्ड दोन� के स�ूम तत्व� का �नदशर्न 

प्रत्य� रूप म� कराया जाता है ।प्राचीन य�ो क� रचना परम वै�ा�नक आधार पर क� गई है । अतः जसेै 

य�प्र�क्रया का �ान ब्रह्माण्ड और �पण्ड के �ान म� आवश्यक है, उसी प्रकार या��क वेदाथर् जो �क अत्यन्त 

स्थूल है स�ूम ब्रह्माण्ड �ानपरक और स�ूमतर शर�र�व�ानपरक मन्त्राथर्�ान का परम सहायक है। इसी �लए 
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�नरुक्त म� यास्क ने या��क अथर् को पुष्पस्थानीय और आ�धदै�वक अथर् को फलस्थानीय कहा है।2 और जब 

या��क अथर् से आ�धदै�वक अथर् का �ान हो जाता है तब वह आ�धदै�वक अथर् आध्याित्मक अथर् के प्र�त पुष्प 

स्थानीय बनता है, अथार्त ् वेद के या��क अथर् से आ�ध दै�वक अथर् जाना जाता है और आ�धदै�वक अथर् से 

आध्याित्मक अथर् का �ान होता है । 

�नरुक्त ;- 

              �नरुक्त — �नरुक्त  म� यह दशार्या गया है �क इस शब्द का यह अथर् क्य� हो गया। उस अथर् म� मलू 

कारण क्या है। वस्तुतः व्याकरण और �नरुक्त �मलकर एक पूणर् शास्त्र बनता है। इसके �ान के �बना शब्द का 

मूल अथर् समझ म� ह� नह�ं आता । यथा-संस्कृत तथा वै�दक शब्द� के अनेकाथर्क होने का मूल कारण नरैुक्त के 

आचाय� के मत म� है। उदाहरण के �लए हम एक द्वार शब्द को लेते ह�। यास्क ने द्वार शब्द का �नवर्चन �कया 

है—द्वारो द्रवतेवार् जवतेवार् वारयतेवार् । अथार्त ्द्वार शब्द द्र ुज ुऔर वा�र ( व ृ�णजन्त ) धात ुसे बना है। द्वार 

शब्द को तीन प्रकृ�तयाँ होने से द्वार शब्द के तीन अथर् ह�- िजसम� से द्रव पदाथर् स्र�वत हो, िजसम� से पूरे वेग से 

�नकला जाए, तथा जो ग�त को रोक दे । इनके प्रयोग इस प्रकार है- 

 १  अपरुदं्ध जलं �नस्सरणाय द्वारमकरोत ्- अथार्त ्रुके हुए जल ने बहने के �लए रास्ता बना �लया । 

  २  द्वारािन्नष्काम�त -दरवाज ेसे �नकलता है। यह द्वार खुले मागर् का वाचक है । 

 ३  द्वारं �पधे�ह - दरवाजा बन्द कर दे । यहाँ द्वार शब्द बन्द करने वाले �कवाड़� का वाचक है, िजससे       

आना जाना बन्द �कया जा सके। 

           इसी प्रकार अन्य शब्द� क� नरैुक्त  अनसुार भी व्याख्या करनी चा�हए । जब तक वै�दक शब्द� क� 

ऐसी स�ूम व्याख्या न क� जायगी, तब तक स्थूलाथर् मात्र से वेद का गम्भीर आशय कभी स्पष्ट न होगा। इतना 

ह� नह�ं कई स्थान� पर अथर् का अनथर् भी हो जायेगा । 

व्याकरण ;- 

          व्याकरण शब्द के मूल अथर् तक पहँुचाने म� साधक है। �कस शब्द म� प्रकृ�त के अथर् क� प्रधानता है 

और �कसम� प्रत्ययाथर् क�, इसका स�ूम �ान व्याकरण से ह� हो सकता है। और यह स�ूम �ान उदात्त 

अनदुात्त स्व�रत आ�द स्वर के आ�धन है। अतः अथर्घटन के �ेत्र म� �बना व्याकरण के �ान ग�त संभव है ह� 

नह�ं। 

ज्यो�तष ;- 

             वेद के अथर् का एक प्रधान �ेत्र आ�ध दै�वक ब्रह्माण्ड का �ान है । ब्रह्माण्ड के �ान के �लए ज्यो�तष 

शास्त्र का �ान परम आवश्यक है । वेद ब्रह्माण्ड क� दपर्ण है, परन्तु उसको समझने के �लए ज्यो�तष शास्त्र के 

पूणर्�ान क� आवश्यकता है। जसेै भूगोल क� पुस्तक को समझने के �लए नक्शे क� आवश्यकता होती है। 

ज्यो�तष तो नेत्र है।�बना नेत्र दृिष्ट संभव नह�ं, और �बना दृिष्ट अथर्घटन संभव नह�ं है। 

छन्द ;- 

              वै�दक वाङ्गमय क� षडगं प्र�क्रया म� छन्दःशास्त्र का नामोल्लेख तो है ह� 'छन्दः पादौ त ुवेदस्य' यह 

बताकर इसक� प्रामा�णकता एव ंअप�रहायर्ता का स्पष्ट �नदशर्न भी  प्राप्त होता है। शास्त्रीय �ववेचन म� इसक� 
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उपयो�गता एव ंमहत्ता अ�नवायर् रूप से प�रगणनीय है।छन्दःशास्त्र के सांगोपांग गण, य�त, प्रकार, प्रस्तार, 

मेरु आ�द �वधाओ ं के �ववरण से अथर्घटन के रहस्य उद्घा�टत होते है। छन्द शास्त्र का मन्त्र� के यथाथर् 

उच्चारण साथ सम्बन्ध है और यथाथर् उच्चारण का अथर् के यथा त्वमग्ने य�ानां होता �वश्वेषां �हतः । य�द 

इसका उच्चारण ‘त्वमग्ने य�ानां होता', '�वश्वेषा ं�हतः' ऐसा �कया जाए तो अथर् होगा- हे अग्ने ! तमु यश के 

होता ( करने वाले ) हो, और सबके �हतकार� हो ।और य�द इसका उच्चारण 'त्वमग्ने य�ानां"होता �वश्वेषां 

�हतः' �कया जाए तो प्रथम पाद म� 'य�ानां' षष्ठ� का सम्बन्धी कोई पद उच्च�रत न होने से अध्याहार करना 

होगा अथवा वह असम्बद्ध होकर उत्तर चरण दे �वश्वेषां का �वशेष्य बनॆगा और होता तथा �हतः दोन� स्वतन्त्र 

ह�गे। अथर् होगा- हे अग्ने ! तमु सब य�� के �हतकार� तथा होता ( कायर् करने वाले ) हो । यह अथर् भेद इस�लए 

होता है �क मन्त्र� म� यथा सम्भव प्र�तचरण पथृक् पथृक् अवान्तर अथर् होते ह� ।ज�ैम�न ने कहा है- 

                   तेषामक्ृ यत्राथर्वशेन पादव्यवस्था ।3  

              इसी प्रकार जो व्यिक्त वेदाथर् म� प्रवेश करना चाहे, उसके �वषय म� जानना चाहे, उसे उपयुर्क्त 

समस्त प्राचीन  सामग्री का अध्ययन तो करना आवश्यक है।व्याकरण, �नरुक्त, कल्प, छन्द, शाखा ग्रन्थ, 

ब्राह्मणग्रन्थ, वेद� के पदपाठ, श्रौतसतू्र, धमर्सतू्र, मीमांसा, वेदान्त आ�द अत्यावश्यक उपलब्ध ग्रन्थरा�श का 

�ान भी अ�नवायर् रूप से आवश्यक है ईस बात का प्र�तपादन प्रस्ततु लेख का �वचार बीज था।अस्त।ु 
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‘�ુ ંહ�જડો ! �ું લ�મી !’  આત્મકથા�ુ ં�લૂ્યાકંન 

�દનેશભાઈ એમ. ચૌધર� 

પીએચ. ડ�. સ્કોલર, 

હ�મચદં્રાચાયર્ ઉ�ર �જુરાત �િુનવસ�ટ�, પાટણ. 
  

વીસમી સદ�ની આત્મકથાઓની �લુનાએ આ સા�હત્ય-સ્વ�ુપમા ં એકવીસમી 

સદ�ના પ્રથમ બ ેદાયકા દરિમયાન વધાર� ન�રતા અન ેિવ�લુતાથી કામ થયા�ુ ંજોઇ શકાય 

છે. તમેાયં એકવીસમી સદ�મા ંદ�શ-પ્રદ�શના વધતા સપંક� અને સાધનોની વધતી ઉપ્લબ્ધતાન ે

લીધે અ�વુાદ�ુ ં પ્રમાણ પણ વધ્�ુછેં. બી� ભાષાની, બી� પ્રદ�શની કોઇ ઉ�મ �ૃિત �યાર� 

અ�વુા�દત થાય ત્યાર� બી� ભાષા-સસં્�ૃિતનો વારસો સનં્ક્રાન્ત કરવાની તક અન્ય ભાષાન ે

મળ� રહ� છે. આવી જ એક ઉ�મ તક સાપંડ� છે ‘�ુ ંહ�જડો...�ુ ંલ�મી..’ના અ�વુાદ�ુપ.ે નહ� 

��ુુષ ક� નહ� �ી એ�ુ ં માનવ�િત�ુ ં વચ�ુ�ંપ ધરાવતા શ્રી લ�મીનારાયણ િત્રપાઠ�ના 

�વનની, �ળૂ મરાઠ� ભાષાની આત્મકથાન ેશ્રી �કશોર ગૌડ� �જુરાતી ભાષામા ંઅ�વુા�દત કર� 

છે. કદાચ ભારતની તમામ ભાષાઓ માટ� �ુલર્ભ ગણી શકાય એવી આ આત્મકથા�ુ ં�જુરાતીમા ં

અવતરણ થ�ુ ં અને સદ�ઓથી માનવ�િતના અન્યાયનો ભોગ બને�ુ ં માનવીની આ ત્રી� 

�િત�ુ-ં �તૃીય પથંીઓ�ુ ંસન્માન થ�ુ.ં �ણે લ�મીનારાયણ�ુ ં�વન સમગ્ર હ�જડા �િત માટ� 

પ�રવતર્નનો પવન �ંકના�ંુ બન્�ુ ં અને સમાજ સામે ઝ�મીન,ે આત્મબળની ઊચ્ચતમ 

અવસ્થાએ પહ�ચીને આલેખયેલી આ સ્વ-ઓળખની કથા �જુરાતી આત્મકથાના એક મહત્વના 

અધ્યાય તર�ક� ઉમેરાઇ. � �જુરાતી સા�હત્ય માટ� અન ે �જુરાતી લોક-સમાજ માટ� પણ 

મહત્વની ઘટના તર�ક� જોઇ શકાય. 
 
‘�ુ ંહ�જડો ! �ુ ંલ�મી’મા ં� લ�મી બાળપણથી જ પોતાને ખબર હતી ક� મા�ંુ 

શર�ર ��ુુષ�ુ ંછે, પણ એમા ં� કળા છે એ �ીની છે અન ેએ �ી સ્વ�પ ેસમાજમા ં�વવા માટ� 

�બુ જ �શુ્ક�લીઓનો સામનો કર� છે. ઘર તરફથી એને સારો પ્રિતસાદ મળ્યો. દર�ક િનણર્યમા ં

થોડો ઘણો િવરોધ તો થયો પણ તેમને સાથે ઉભા રહ્યા. લ�મી પણ મોટા દ�કરાની ફરજ �રુ� 

કરતા હતા. ત ેઆવતી સમસ્યા સામ ેલડ� છે. 

 તમેણે પોતાના માટ� જ ન�હ પણ સ�ંણુર્ હ�જડા પ�રવારને સમાજ સન્માનની 

નજર� જોયા તેના માટ� તે સમાજમા ંસતત ભળતી રહ� છે. વૈિ�ક સ્તર� આ હ�જડાના પ્ર�ો તેન ે

�વન �વવા માટ� નડતી સમસ્યાઓ ર�ુ કર� છે. સામાન્ય મધ્યમ વગ�ય પ�રવારમાથંી 

તનતોડ મહ�નત કર� મોખરા�ુ ંસ્થાન પ્રાપ્ત કર� છે. 
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 લ�મી આત્મકથાની શ�આત બાળપણમા ંવીતેલી ઘટનાઓથી કર� છે. બાળપણ 

જરા પણ સા�ુ િવત્� ુન હ� ુ,ં માટ�ના ઘરમા ંમમ્મી - પપ્પાએ ટાઇફોઇડ, મલે�રયા, ન્�મુોિનયા 

�વા રોગ સામે પરાકાષ્ઠા�ણૂર્ પ્રયત્નો કર�ન ે બચાવે છે, થોડો મોટો થયો ત્યાર� સમાજમા ં

બાયલો, છકકો ઍવા શબ્દોથી �ચડાવા લાગ્યા હતા. કારણ ક� શર�ર ��ુષ�ુ ંઅને કળા એ �ીની 

હતી તથેી સમાજ બાયલો કહ�તા લ�મી સાત વષર્નો હતો ત્યાર� જ મનન ેજખમી કરતા નીડર 

બનાવનાર �િતય �ુમલાઓનો નાનપણમા ંજ અ�ભુવ થયો. આ બધા છોકરાઓ સામે આક્રમક 

થઈ ક�ુ,ં “�ુડ �ઝેુ હાથ નહ� લગાના કોઇ” આમ તમેનો પ્રિતકાર કય� હતો. એક સગંીતા �ટ� 

સાથે અભ્યાસની, ઇિતહાસની, �તૃ્ય, સાસં્�ૃિતક, સકે્સ્�એુલીટ�ની વાતો થતી હતી. સગંીતા 

�ટ�એ તારા �વા જ ��ુુષો માટ� કામ કરતા બ ેઅશોક રાવકવીની વાત કર� છે. તમેન ેત ેકામ 

િવશે થોડ� મા�હતી અન ેસરના�ુ ંઆપ્�ુ.ં તનેે લક્ષમી શોધતો મહ��ર� બાગમા ં�ય છે અન ેત્યા ં

અશોક રાવકવી મળે છે . તનેે સમગ્ર વાત ર�ુ કર� છે. સમાજના અન્ય ��ુુષો કરતા �ુ ં ક�મ 

�ુદો છે? એમ પોતાને સતત િવચાર આવે છે, તે તેને જણાવે છે ક� એના મનમા ં સતત 

એબનોમર્લ હોવાનો ડર સતાવે છે તે સમયે અશોક એને કહ� છે ક� “� ુએબનોમર્લ નથી બટેા 

નોમર્લ જ છે, એબનોમર્લ છે એ આપણી આસપાસની �ુિનયા તે આપણને સમ� શકતા જ 

નથી” આમ કહ� આ�ાસન આપે છે. નહ� મા - બાપ ક� ભાઇ - ભા�ુંં કોઇ પણ તેની આ 

પ�ર�સ્થિતનો તાગ મેળવી શકતા ન હતા. પોત ેપોતાના મનમા ંઅનેક �ુચંવણો ઉભી થયેલી 

અને તનેો કોઇ જ ઉ�ર મળતો ન હતો. 

 ��ુુષપ્રધાન સમાજમા ંક�વી ર�તે વતર્�ુ ંતનેી ��ુક્ત મનમા ં િવચારવા લાગે છે 

અને આ પૌ�ુષય મનો�િૃત સાથે જોરદાર લડત આપે છે, તે �બ�દાસ હતો છતા ંપણ બે�ફકર ક� 

બે જવાબદાર ન હતો. ડાસં કલાિસસ દસમા ધોરણમાથંી શ�ુ કય� હતો. વશૈાલી થક� લાવણી 

ઓન ફાયરમા ંકામ ક�ુ� એ સફળ રહ� અને પછ� તનેે મોડ�લ - ઓ�ડનેશનની રકમમાથંી પણ 

તેની શ્રીમતાઇ, હાઈફાઇ ટ�વ �રુ� ન થતા તે ગ્રાન રોડમા ંડાસં કયાર્ પછ� ઉલ્હાસનગર, એવા 

એક પછ� એક બારમા ં ડાસં કર� પસૈા કમાવા તે સમય દરિમયાન સમાજનો અસલી ચહ�રો 

ખબર પડ�ો ક� � ત્યા ંકામ કરતી દર�ક નો એક પછ� એક બધાનો પ�રયય થયો તેમા ંકોઇની 

પર સગા કાકાએ બળાત્કાર કય� હતો, તો કોઇને ભાઇએ ધધેં લગાડ� હતી, કોઇકનો ધણીએ જ 

વચેી હતી. તો કોઇકને પોતાના માનેલા માણસે ત્રાસ આપ્યો એટલે આ રસ્તે ચડ�લી, કોઇ 

ખાનદાની તવાયફ, ખાનદાનની કવડન, રાજનટ વગેર�. ભારતને સ્વાત�ંય મળ્યા પછ� આ 

ખાનદાનોની અત્યતં �ુદર્શા થઇ હતી. રજવાડા ખાલસા થતા તેમના સ્વાશય ગયા. આ 

ખાનદાનો અનાજ માટ� મોહતાજ થયા, તમેના પેટ પર જ પગ આવ્યો હતો ત્યાર� તેવા સમયમા ં

�ુબંઇમા ં ડાસં શ�ુ થયા અને તેમણે અહ� આવીને પૈસા કમાવવામા ંશ�આત કર�. આ લોકો 

ડાસં કરતા,ં પણ સકે્સવકર્ ન�હ. તમેનો ડાસં એ જ તમેની અમાનત હતી. અત્યતં �પા�ં 
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ખાનદાન સૌદયર્ હ� ુ.ં કોઈ કોઈ �ીઓ તો ત�ે ુ ંઆ�યુ ઘર ચલાવતી આ છોકર�ઓ પાસેથી 

લ�મી ઘ�ુ ંબ� ુશીખી હતી.  

સમાજની �ુ�ત્સત નજરોના કારણે �ી અને તમેા નાચનાર� આ બારગલ્સર્ની 

છબી જ એવી ક� સમાજ તેમને એવા જ હોવા�ુ ંમાનીને ચાલવા લાગ્યો. સમાજ તેને એકવવાર 

કંઇ મજ�રુ�ના કારણે આ રસ્તો પસદં કય� એ જો� ુ ંનથી પણ એના તરફ હમંશેા િધ�ાર અને 

િતરસ્કારની નજર� �ુએ છે, એવી વ્ય�ક્ત �ધુારવા માગંતી હોવા છતા ંસમાજ એને સ્વીકારતો 

નથી અને એની �ુિનયામા ં જ એ રહ�વા�ુ ં પસદં કર� છે, ૧૯૯૮મા ં લ�મી હ�જડો બનવાનો 

િનણર્ય લ ે છે. અને એ લતા-��ુુને મળવા �ય છે, એ લ�મી �છેુ છે, માર� ચેલા થ�ુ ં છે, 

કમ્�િુનટ�મા ંઆવ�ુ ં છે, પણ તેની એડિમશન ફ� ક�ટલી છે, ડોનશેન ક�ટ�ુ ંઆપ�ુ ં પડશ.ે એ 

સાભંળ�ને લતા નાયક અને એની સાથ ેબધા હ�જડાઓ હસે છે, અને તે કહ� છે ક�, “ન�હ બેટા, 

અહ� ફ� નથી, ડોનેશન પણ નથી, તને મનથી તમે અ�ભુવા� ુ ં હોય તો � ુ ંચલેો બની શક�.” 

લ�મી હ�જડો થયો એમ િનકટના િમત્રોન ે ક�ુ ં �ુ ં હ�જડો થઇ � ંબધાને આઘાત લાગ્યો પણ 

આઘાતમાથંી બહાર આવ્યા પછ� �ત ે દર�કની �ુદ� �ુદ� રાય હતી ત ે કહ�તા શા માટ� આ 

નરકમા ંઆવી પડ�ો �?ુ િમત્રની પર�ક્ષા સમય આવ્ય ેથાય છે તમે તનેા માટ� થ�ુ ંઅ�કુ� તેની 

સાથે વ્યવહાર બધં કય�, ક�ટલાક� તનેા પર �સુ્સે કય�. માત્ર એક પ્રવીણ એનો સાચો િમત્ર હતો 

તે કહ�તો ક�, “મારા માટ� � ુ ંલ�મી હતો. લ�મી છે અને લ�મી રહ�શ” આમ તનેાથી અનેક િમત્રો 

�ુર થઇ ગયા હોવા છતા ંતમેણે � રસ્તો ન�� કય� હતો તનેા પર તે ચાલવા�ુ ંશ�ુ કર� છે. 

હ�જડા થયા પછ� હ�જડાના ��ુુ પણ લ�મી પાસ ેપૈસાની માગંણી કર� છે, તેના નામે મકાન 

હતા તે પણ લઇ લે છે. માણસમા ં રહ�લા �ણુો નહ� પણ તેની પાસે ક�ટલા પસૈા છે ત�ે ુ ં જ 

મહત્વ જોવા મળે છે, બીગબોસથી શ� થયો અને �તે પસૈા મળતા �પુ થઇ �ય છે, લતા��ુ 

તેમના બા�ુના ઉતરપ્રદ�શનો જ હોવા છતા ંપણ એ લ�મીને સમ� શક્તા ન હતા. તમેના 

ચેલા ગમે તમે વતર્તા હોવા છતા ંલ�મીને અનેક બહાના શોધી હ�જડાઓ સાથે જ રહ�વાની 

ફરજ પાડતા. લતા��ુુ કહ�તા ક� આપણે નહ� �ી નહ� ��ુષ, આપણો સમાજ �ુદો જ છે, તો �ુ ં

કામ ત ે�ી ��ુુષ રહ�તા હોય ત્યા ંરહ�� ુ ં છે પણ લ�મી તમેના �ુ�ંુબના એક જયેષ્ઠ �તુ્રની � 

ફરજ હોય તે બ�વતા હતા. એ પોતાના ંમાતાિપતા પ�રવારને પણ છોડ� શકતા નથી અન ે

હ�જડા પ�રવારને પણ છોડવા માગંતા ન હતા એની સામે મોટ� �ુિવધા હતી. 

 ‘દાઇ વેલ્ફ�ર સોસાયટ�’ના અધ્યક્ષ તર�ક� લ�મીની �ુબંઇમા ંએક રાઉન્ડ ટ�બલ 

કોન્ફરન્સ યો�વાની હતી તેમા ંપસદંગી થઈ હતી. લતા��ુના િવચારો એવા હતા ક� આપણો 

સમાજ ભલો ને આપણે ભલા �ુ ંકામ આટલા ચમકવાની જ�ર છે! પરં� ુલ�મીને લાગ� ુ ંક� વ� ુ

લોકોમા ં ભળ�એ એટલા લોકો આપણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે વ�નુ ે વ� ુ લોકોમા ંભળ� ુ

જોઇએ, �થી લોકોના મનમા ંહ�જડા પ્રત્ય ે� ખોટ� ભ્રમણા છે તે �ુર થઇ જશ.ે તેમને પ્રોત્સાહન 
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આપનાર ડો.અલકા ગૌગટ�નએ પ્રોત્સાહન ��ંુૂ પાડ�ુ ં અન ે કોન્ફરન્સમા ં ભાગ લીધો. એ 

કોન્ફરન્સ સાર� ર�ત ેપાર પડ�. 

 એક આદશર્ ��ુ એ હોય છે ક�, તનેો િશષ્ય ��ુુ કરતા વધાર� ચ�ડયાતો હોય 

પરં� ુલતા��ુ લ�મીની આડ� ઉતરતા, હમંશેા તેની પ્રગિતની ઇષાર્ આવતી, વારંવાર લ�મીના 

ગમે તે બાબતમા ંઝગડતા હતા. એની સાથે ઝઘડો કર� લ�મી�ુ ંમન િનરાશામય બની જ� ુ.ં 

પોતાની બહ�ન અને ભાઈ સાથે પણ ઝઘડો થતા �વનમા ંસવર્ત્ર િનરાશા વ્યાપી હતી. લ�મીની 

આવી અવસ્થા જોઇને રા�ુલ તેને દમણ લઇ �ય છે, હોટ�લમા ંરોકાય છે, ત્યા ંએક �દવસ સ�દુ્ર 

�કનાર� તેને આપઘાત કરવાનો પ્રયત્ન કય� પણ ત્યાનંા �વુાનોએ તનેે બચાવી લીધો. લ�મીન ે

સમ�� ુ ંન હ� ુ ંક� લોકો �વવાય ન�હ દ�તા અને મરવા પણ નહ� દ�તા, તો �ુ ંકર�ુ ંએ ખ્યાલ 

આવતો ન હતો એ સમય દરિમયાન તેને િસલ્વસે્ટર મચર્ન્ટ મળે છે , તે કહ� છે ક�, “�વનમા ં

આ�ુ ંથ� ુ ંજ હોય છે, પણ એટલે �વનથી ભાગી જ�ુ ંએ તો ભાગે�ુ�િૃ� થઇ . તનેો સમથર્પણે 

સામનો કરતા શીખ�ુ ં જોઇએ. આહ્વાન સ્વીકારવા જોઇએ. �વનમા ંઆવલે સકંટોને અવસર 

માનીન ેઆગળ વધ�ુ ંજોઇએ” 

 િસલ્વેસ્ટની આ વાતથી એ�ુ ં મન બદલા�ુ ં અને દમણથી પાછા �ય છે. 

૨૦૦૬મા ંસોળમી �તરાષ્ટ્ર�ય એડ્સ કોન્ફરન્સમા ં�.ુએન. એડ્સના ડ��લગેનનો એક ભાગ �પ ે

જવા�ુ ંહ� ુ.ં બધાને �ચુનો આપ્યા, આવો મોકો છોડવો જોઇએ ન�હ. એમ જ કહ�તો અને લ�મી 

તૈયાર થઇ ટોર�ન્ટોમા ંજઇન ેએમણ ે �હજડા અને તેમના પ્ર�ો િવષય પર લ�મીએ બોલવા�ુ ં

હ� ુ,ં ત્યા ંઆત્મિવસ્વાસ સાથે વકતવ્ય ર�ુ થ�,ુ તનેા �બુ જ વખાણ થયા, �.ુએન. એડ્સના 

પ્ર�ખુ ડ�િનસ બ્રાઉનને લ�મી�ુ ંવકતવ્ય �બુ જ ગમ્�ુ ંઅને તેણે ક�ુ,ં  “LAXMI I AM PROUD 

OF YOU” આમ તેમણે ટોર�ન્ટોમા ંપણ સફળતા પ્રાપ્ત કર�. ત્યાથંી આવીન ેદાઇ મા ંવ�નુ ેવ� ુ

ઝગડાએ જોર પકડ� ુતથેી લ�મી નવી સસં્થા સ્થાપવાને િવચાર કર� છે. 

 ‘અ�સ્તત્વ’ નામની સસં્થા�ુ ં ૨૦૦૬મા ં ર�જસ્ટર કરાવી. તે સમયે લ�મી પાસે 

પૈસા ન હતા છતા ં �હ�મત હાયાર્ વગર તેમણે પ્રયત્નો ચા� ુજ રાખ્યા. લ�મીન ેપોતાના માટ� 

ન�હ પણ હ�જડાઓને એના થતા અન્યાય સામે ન્યાય આપવા, દવાખાનામા ંસારવાર આપવા 

વગેર� કાયર્ની શ�આત કર� હત . ટોર�ન્ટો જઇ આવ્યા પછ� આવી સમગ્ર િવ� ત્યા ંજો� ુઅન ે

એના િવચારોની કક્ષા જ બદલાઇ ગઈ. આપણા સામા�જક કાયર્ન ે જ છોડ� દ�� ુ ં એમ પહ�લા ં

તેમને લાગ� ુ ંહ� ુ.ં ડાસંમા ંક�રઅર માટ� ફર� નવા જોશ સાથે કામ કરવાની પ્રરેણા �ગી. લતા 

��ુએ જ તમેને શીખામણ આપી હતી ક� સકંટથી કયાર� ગભરાશો ન�હ �હ�મતભેર તેમનો સામનો 

કરો, એ જ ધ્યાને રાખી તે ન�� ક�ુ� નધેરલેન્ડમા ંજઇને પગપાદન શી ખ�ુ.ં  

‘સચ કા સામના’મા ંતેમના માતા િપતા સામે હોવા છતા ંપણ એ દર�ક પ્ર�નો 

સાચો ઉ�ર આપ ેછે. �ુઠનો સહારો લેતી નથી, સમાજમા ંિવઝીબીલીટ� વધારવાની હતી. લોકો 
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સામે આવ�ુ ંહ� ુ,ં પોતીકા પ�રવાર ગણી સમથર્ન આપે તો હ�જડા પર પોતાના માતા - િપતા 

સાથે વાસ્તવમા ંસ�ંકુ્ત પ�રવારમા ંરહ�� ુ ંછે, તેમને માત્ર દ�શની દશા દશાર્વી આપ�ુ ંહ� ુઅન ે

મહત્વની વાત હ�જડા કમ્�િુનટ� સતત સવર્ વાતો �પાવે છે, પણ એક હ�જડો સમગ્ર દ�શ સામ ે

�હ�રમા ં નીડરતા�વુર્ક સત્યનો સામનો કર� શક� છે એ લ�મી િસદ્ધ કરવા�ુ ં હ� ુ.ં સમાજની 

ગેરસમજ �ુર કરવી હતી. બોમ્બે �મખાનામા ં લ�મીને પાટ�માથંી બહાર કાઢવાનો િવચાર 

કરવામા ંઆવે છે ત્યાર� લ�મી એના માટ� મી�ડયા અને પત્રકારો દ્વારા આ બાબત ખોટ� છે એમ 

તે સમાજને સમ�વવા પ્રયત્નશીલ રહ� છે, તમેણ ેહ�જડાઓ માટ� ‘ઇ�ન્ડયન �પુરક્વીન’ સ્પધાર્ 

રાખી હ�જડાઓને સમાજમા ં�� ુસ્થાન મળે એ માટ� હમંશેા પ્રયત્ન કર� છે. માનવ રોગ શા� ે

પોતાની પધ્ધિતએ �ડા સશંોધન, પ્રચડં તબીબી �રુાવા િવ�મા ંિવશેષ જનો સાથે અને સમાજ 

ઘટકો સાથે િવસ્�તૃ લબંાણભર� ચચાર્ કર�ને �િૃતયપથંીઓ પરનો માનિમક રોગનો િસ�ો �ૂર 

કર�ન ે તેમને ન્યાય આપવાનો પ્રયાસ કય�. તમેણે હ�જડાઓને િવદ�શની ધરતીના પણ દશર્ન 

કરાવ્યા. હ�જડાની �ુિનયા િસવાય પણ બી� �ુિનયા છે, તમેાથંી કોઇ તો આપણન ે સમ� 

શકશ!ે એવો અ�ટુ િવ�ાસ રાખ્યો હતો. લ�મીનો મળતાવડો સ્વભાવના કારણે સમાજમા ંઅનેક 

લોકો તેના સમસ્યાના સમયે ન�ક આવીને ઉભા રહ� છે. તઓે હ�જડા થયા છતા ંસમાજ સાથે 

રમ�ુ.ં ભળ�ુ ંચા� ુરાખ્�ુ ંછે એ માટ� હ�જડાઓના િનયમોનો ઉલ્લઘંન કર� એણ ેદંડ પણ ભય� 

છે, લતા��ુના એક એક બોલ તે સાચા કરવા પ્રયત્ન કર� છે. પરં� ુએમા ંએ�ુ ંએ જ લ�ય છે 

સમાજમા ંહ�જડા પ્રત્યે �ણૃા, િતરસ્કારની નજરથી લોકો �ુએ છે, એ નજ�રયો બદલાવો જોઇએ. 

 લ�મીએ �વનમા ં� ઘટનાઓ બની છે તે તટસ્થતાથી સ્વીકાર કય� છે, તમેણ ે

આ આત્મકથા લખતા લાગણીના વેગમા ંવહ� જતા નથી. � સત્ય છે ત ેયથાથર્ સ્વીકાર કય� છે. 

તેમના �વનના કડવા અ�ભુવો પણ સત્ય�ુ ં આચરણ કર� પાર પાડ� છે, તમેના માતા - 

િપતાના સસં્કારો સારા આપ્યા હોવાના કારણે લ�મી પ�રવારમા ંએક મોટ� દ�કરાની ફરજ પણ 

બ�વે છે. હ�જડાઓની સસં્થા ‘દાઇ વેલફ�ર સોસાયટ�’ના અધ્યક્ષ બની તમેની અધ્યક્ષાની 

જવાબદાર� �રુ� ર�તે નીભાવે છે. િવદ�શોમા ંપણ તે સફર કર� હ�જડાના પ્ર�ોને વૈિ�ક સ્તર 

�ધુી પહ�ચાડવાનો પ્રયત્ન કર� છે ત ેિવદ�શમા ંપ્રવાસ દરિમયાન એક ભારતીય તર�ક� ભારત�ુ ં

ગૌરવ જળવાઇ રહ� તેના માટ� હમંશેા તત્પર છે, � સમા� લક્ષમીને િધ�ારતો હતો તે સમાજ 

આ� તેને માનની નજર� જોવા જ પડ� એવા 
 
લ�મીએ કાય� કર� બતાવ્યા! લ�મીના ઘરનાઓએ કર�લો સ્વીકાર અન ેસમાજ 

આ�યર્�વુર્ક તેને કર�લા લાડ સવર્ હ�જડાઓને આ�ાસન ��ંુૂ પાડ� છે. આત્મપર�ક્ષણ કરવા 

ફરજ પાડ� છે �ધાર કોટડ�ના તાળા ં ઉઘડ�ાનો સભંળાય છે. પણ �મની પાસે લ�મી�પ, 

આત્મિવ�ાસ, સ�દયી પ�રવાર, િશક્ષણ, સમાજના મોટા-મોભીઓ પાસથેી મળનારો આદર, મતૈ્રી 
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પ્રેમ હોવો જોઇએ તો તે કાળ કોટડ� ઉઘડશો �લ�ગભાવ - ભદે - સભં્રમની એ જન્મટ�પ �રુ� 

ધર� આપી અનેકનો ઉક�લ શોધવા હમેંશા તત્પર રહ� છે. 
 
 

(�ું હ�જડો! �ું લ�મી!, અ�.ુ �કશોર ગૌડ, પ્રકાશન: ગગંાબા પ�રવાર, અમદાવાદ, પ્ર.આ: 

૨૦૧૩) 
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કાચડંો: ‘રંગ બદલતા માનવી�ુ ંતા�ૃશ્ય �ચત્રણ’ 
હા�દ�ક�ુમાર �પાભાઇ પ્ર�પિત (MA,SI, PGDSC, UGC-NET) 

પલ્લવી મહ�ન્દ્રભાઈ પટ�લ (MA, B.ed) 

 
ભારતીયસા�હત્ય હ ોય ક� િવ�સા�હત્ય હોય, માનવ�લૂ્યો ક� માનવીય ચેતના�ુ ં

િવશેષ પ્રિત�બ�બ કથનાત્મક સા�હત્યમા ં િવશષે જોવા મળ્�ુ ં છે. પછ� તે નાટક હોય, �ૂંક�વાતાર્ 

હોય ક� પછ� નવલકથા. આ પ્રકારની િવશેષ પ�ખાયેલી �ૃિતઓ �વી ક�, ‘આઉટસાઈડર’, ‘ધ 

વસે્ટલેન્ડ’, ‘વેઇ�ટ�ગ ફોર ગોદો’, ‘થ્રી િસસ્ટસર્’, ક� પછ� ‘વોડર્ નબંર 6’ ચો�સ દશાર્વી શકાય. 

વળ� િવ�પ્રિસદ્ધ વાતાર્ઓમા ંપણ આમ માનવીય સ્વભાવ, તેના રાગ દ્વષે, તનેા સપના,સઘંષ� 

આબ�ેબૂ િન�ુપણ પામેલા જોઈ શકાય છે. ગોગોલ, મોપાસા અને ચેખોવ વાતાર્કાર તર�ક� 

િવ�પ્રિસદ્ધ છે.  

રિશયન વાતાર્કાર ચખેોવ � સમય ે વાતાર્�ુ ં સ�ન કર� છે, ત્યાર� ત્યા ં

માનવ�લૂ્યોમા ં સમાજ વ્યવસ્થામા ં મો�ંુ પ�રવતર્ન આવે�ુ ં છે. �વનમા ં કયા ક્રમમા ં બધાન ે

આ�દ, મધ્ય અને �ત હોય છે? તો વાતાર્મા ંશા માટ� આગ્રહ ? આ ર�તે તે �ૂંક�વાતાર્ના ચો�સ 

િનયત માળખાને વશ વત્યાર્ વગર કોઈ �વુ્યવ�સ્થત � ૂથંણ વગર પોતે વાતાર્ની રચના કર� છે. 

આવી જ એક વાતાર્ એટલ ે‘કાચડંો’. 
 

એન્ટન ચખેોવ એક ખતેમ�ૂરના પૌત્ર અન ેનાના એવા વપેાર�ના �તુ્રનો જન્મ 

૧૮૬૦મા ંથયો અને ૪૪ વષર્ની નાની વયમા ં૧૯૦૪મા ંઅવસાન થ�ુ.ં એન્ટન ચખેોવ �ખુ્યત્વ ે

વાતાર્કાર અને નાટ�કાર તર�ક� �ણીતા બન્યા છે. સપંાદક અ�વુાદક જયતંપાઠક અને રમણ 

પાઠક� ચેખોવની શે્રષ્ઠ વાતાર્ઓ�ુ ંસપંાદન કર�ને ‘ચેખોવની શ્રેષ્ઠ વાતાર્ઓ’ શીષર્કથી ચેખોવની 

દસ વાતાર્ઓ�ુ ં સપંાદન ક�ુ�, �મા ંતે ‘ઇસ્ટરની રાતે’, ‘મીઠડ�’, ‘�ૂતરાવાળ� �ી’, ‘વાન્કા’, 

‘ગાનાર�’, કાચડંો’, ‘અફસોસ’, ‘�ખુ’, ‘કાર�ુન�ુ ં�તૃ્�’ુ અને ‘છ નબંરનો વોડર્’ �વી વાતાર્ઓ 

છે. �માનંી  ‘કાચડંો’ (ક્ર�મ�ેલયોન) વાતાર્ને તપાસવાનો મારો ઉપક્રમ છે. 
 
   વાતાર્ આરંભે પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર ઓ�ુમેલોફ અને કોન્સ્ટ�બલ એ�લ્દ�રન બ�ે બ�રમા ંનીકળ્યા 

છે.  ત્યા ંઅચાનક ખ્રા��ુકન સોની નામના કાર�ગરને �ગળ�એ એક �તૂરો કરડ� છે. ત ે�ુતરા ન ે

પકડ� છે અને ત્યા ં લોકો�ુ ં ટો�ં વળ� �ય છે.  પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર ઓ�ુમેલોફ અને સાથી 

કોન્સ્ટ�બલ ટોળા પાસે �ય છે. લોહ� િનતરતી �ગળ� �ચી કર�ન ેખ્રા��ુકન  ટોળાને બતાવી 

રહ્યો હોય છે અને ટોળાવચ્ચે એક અણીદાર નાકવાળો અને પીઠ પર એક પીળા ધાબાવાળો 

સફ�દ બોરઝોઈ �તૂરો પણ બેઠ�લો છે. 
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 “શી છે આ બધી  ધાધંલ?”  ઓ�ુમેલોફ �છેૂ છે. ખ્રા��ુકન �ગળ� બતાવીને આખી વાત 

જણાવે છે અને �તૂરાના મા�લક પાસથેી વળતર અપાવવા પોલીસ ઇન્સ્પેકટરને િવનતંી કર� છે. 

ત્યાર� ઓ�ુમેલોફ કહ� છે, “ઠ�ક...ઠ�ક... એ કોનો �તૂરો છે? �ુ ંઆ વાતને પડતી નથી �કુવાનો. 

�ુતરા રખડતા ક�મ �કુાય છે, એ �ુ ંલોકોને બતાવી આપીશ. કાયદા કા�નુ પાડવા નહ� માગતા 

�હ�રબાનોને બોધપાઠ આપવાનો વખત હવે પાક� ગયો છે! એને એવી તો સ� થશ,ે બદમાશ 

નહ� તો! �ૂતરા અને એવા �નવર રઝળતા �કુવાથી �ુ ંથાય છે. તે �ુ ંતને ેદ�ખાડ� આપીશ. �ુ ં

એને ખબર પાડ� દઈશ! એ�લ્દ�રન!”(�.ૃ ૭૪) ઓ�ુમેલોફના આ સવંાદથી આપણને એ�ુ ંલાગ ે

ક� ખર�ખર આ એક કમર્િનષ્ઠ પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર છે. � ખર�ખર પ્ર�ની સેવા કરશે. પણ..... ત્યા ં

જ ટોળામાથંી કોઈનો અવાજ આવે છે અને એ�ુ ંકહ� છે ક� એ �ૂતરો જનરલ �ઝગાલોફનો લાગ ે

છે. આ સભંાળતા જ  પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટરનો રંગ ક�વો બદલાય છે તે �ુઓ,  

“એક વાત મને નથી સમ�તી... તને �તૂરો કરડ�ો ક�વી ર�ત?ે  એ તાર� �ગળ� �ધુી  

પહ�ચ્યો જ ક�વી ર�ત?ે  આટલો નાનો �ૂતરો અન ે� ુ ંઆવો પડછદં માણસ! ત ેજ નખ વડ� તાર� 

�ગળ�મા ંચીરો પાડ�ો હશે અને પછ� વળતર મેળવવા આ�ુ ંતરકટ કરતો હોઈશ! �ુ ં ઓળ�ુ ં

�,ં તમને લોકોને, બદમાશો!”(�.ૃ ૭૫)  

   વળ� પા� ંઓ�ુમેલોફનો સાથી પોલીસ કોન્સ્ટ�બલ ખાતર��વૂર્ક કહ� છે ક�, “ના, આ �તૂરો 

જનરલનો નથી”,  “જનરલ પાસ ેએવો કોઈ �તૂરો જ નથી. તમેના તો બધા જ �તૂરા િશકાર� 

છે.” વળ� આ સાભંળ� પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર ફર� રંગ બદલતો જણાય છે, 

  “જનરલના �ૂતરાતો �ચી �તના ક�મતી �તૂરા છે અને આ! આની સામે તો જો! ગદંો  

ખોડવાળો �ૂતરો! આવો �ૂતરો કોઈ રાખે છે શા માટ�?  ગાન્ડો થઈ ગયો ક� �ુ?ં જો આવો �ૂતરો 

મોસ્કોમા ંયા પીટસબગર્મા ંજઈ ચઢ� તો ખબર છે, તનેી શી વલે થાય? કાયદાને કોઈ ના ગણે. 

એક િમિનટમા ંજ એને �રૂો કર�, ખ્રા��ુકન! તને એ કરડ� ગયો છે, માટ� ખબરદાર! જો આ વાત 

અહ� પડતી �કૂ� છે તો. એ લોકોને ખબર પાડ� જ દ�વી પડશ,ે હવે તો વખત પાક� ગયો 

છે...”(�.ૃ ૭૫),  ચેખોવ ેઅહ� માણસની રંગ બદલવાની  નસન ે કસથી પકડ� છે. ટોળામાથંી 

વળ� પાછો એક અવાજ આવે છે ક� એ �તૂરો જનરલનો જ છે. આ સાભંળ� પી.આઈ. સાહ�બ  

ફર� રંગ બદલે છે �ુઓ, 

    “આને જનરલન ેત્યા ંલઈ � અને તેમના માણસોને કહ��, ક� એન ેમ� શોધી કાઢ�ને મોકલી 

આપ્યો છે. અન ેએને આમ શેર�મા ં�ટો ના �કૂ�. એ�ુ ંપણ કહ��. �ૂતરો મ�ઘો ઈ લાગે છે અને 

જો, ધાર� તો જગંલી એના નાકમા ંિસગાર�ટ ચાપંી દ�, તો તો થોડા જ વખતમા ંએ ન�ામો થઈ 

�ય, �ૂતરો ના�ૂક પ્રાણી છે.. અને એઈ, � ુ ં તારો હાથ હવે નીચા કરબેવ�ૂફ! લોકોને તાર� 

બેવ�ફૂ�ના પ્રદશર્ન �વી આ �ગળ� બતાવવા�ુ ં હવે બધં કર! તારો જ વાકં...”(�.ૃ ૭૫)   

પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર સોની ખ્રા��ુકનનો વાકં કાઢ� એને જ ખર�ખોટ� સભંળાવ ે છે. આવી બધી 



 

JUNE-2021                                         13                              VOLUME-10, ISSUE-38 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

ચચાર્ની વચ્ચે સામથેી જનરલનો બબરચી પ્રોખરે આવે છે. અને તેને જ આ  �ુતરો તમારો છે 

એમ �છેૂ છે, પણ પ્રોખરે આ �ુતરાની વાત નકાર� છે અને પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર ઓ�ુમેલોફ ફર� 

રંગ બદલતા ં કહ� છે, 

   “આ �તૂરો રખ�ુ ંછે. અહ� ન�ામા ંઉભા  રહ�વાથી શો ફાયદો? તને ક�ુ ંને ક� આ �તૂરો રખ�ંુ 

છે, એટલે ક� એ રખ�ુ ંજ છે. એને માર�નાખ અને વાત �ચી �કુ.” (�.ૃ ૭૬)  ત્યા ંવળ� પાછો 

જનરલનો બબરચી પ્રોખરે બોલે છે ક� એ �તુ્રો જનરલનો નથી પણ તેમના ભાઈનો છે � થોડા 

વખત પહ�લા આવ્યા છે. આ વાતની �ણ થતા ંપી.આઇ. સાહ�બ વળ� પાછો રંગ બદલે છે, 

        “એમના ભાઈને મળવાની માર� ઇચ્છા હતી. અને એ આવ્યા, એની મને ખબર નહ�..! 

તો એ એમનો �તૂરો છે, ક�� ુ ંસરસ! એને લઈ �ઓ...  ક�� ુ ં�ુદંર ગ��ુડ� ુછે, નહ�?  વાહ દોસ્ત, 

તે પેલાની �ગળ�એ બચ�ંુ ભ�ુ�, ક�મ?, હા.. હા... હા...! બસ દોસ્ત, હવે ગભરા નહ� હો! �રૂક� ક� 

છે ક�? �ચુ્ચા, �સુ્સે થયો છે ક�મ? ક�� ુ ં મ��ુ ં ગ��ુડ�ુ!ં” (�.ૃ ૭૬) ત્યાર બાદ જનરલનો 

બબરચી પ્રોખરે �તૂરાને  લઈને તે ચાલ્યો �ય છે. લોકો ખ્રા��ુકનની ઠ�કડ� ઉડાવે છે. “અને �ુ ં

તને છોડવાનો નથી. સમજયો ન?ે” આવી ધમક� આપી ઓ�ુમેલોફ ત્યાથંી બ�રમા ં ચાલ્યો 

�ય છે. અને વાતાર્ �રુ� થાય છે. 
 

આમ સમગ્ર ર�ત ે આ વાતાર્માથંી પસાર થતા ં ચખેોવના સમયમા ં ઝારશાહ� 

અમલના નોકરોની � �હ�ુર�યા મનોદશા હતી એના �લુ્લા સચોટ પાત્રો આ વાતાર્મા ં

આપણને જોવા મળે છે. સામાન્ય નાગ�રકો આગળ કાયદો ને વ્યવસ્થાને નામે દમદાર� 

બતાવવી પરં�,ુ મોટા અમલદારોના નામ માત્રથી રાકં બની જતા અને ક્ષણે ક્ષણ ેપોતાના રંગ 

બદલતા પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર ઓ�ુમેલોફ ઝારશાહ� અમલના નોકરો�ુ ં�ુ ંપ્રિતિનિધ પાત્ર બની 

રહ� છે. વાતાર્મા ં ક્ષણે ક્ષણ સમય સજંોગો પ્રમાણે પોતાના રંગ બદલતો પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર 

ઓ�ુમેલોફ ‘કાચડંો’ જ પાસે છે. ઝારશાહ� જમાનાના નોકરોની �હ�ુ�રયા મનો�િૃ�ને �લુ્લી 

પાડવા�ુ ં કામ ‘કાચડંો’ વાતાર્ કર� છે. આ વાતાર્મા ં કોઈ ભયાનક પ�ર�સ્થિતના �દયદ્રાવક 

વણર્નો નથી અને છતા ંએની વેધકતા કોઈપણ ર�તે ઓછ� થતી નથી. 
 

(ચેખોવની શે્રષ્ઠ વાતાર્ઓ, અ�.ુસપંા.-જયતં પાઠક, રમણ પાઠક, પ્ર-શબ્દલોક 

પ્રકાશક,અમદાવાદ. પ્ર.આ.- ૧૯૮૯, છ� ં�નુ�ુર્દ્રણ-૨૦૧૯, �લૂ્ય- ૧૫૦/-) 
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કચ્છના પનોતા �તુ્ર : ક્રાિંતવીર શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ 

ડૉ.નદંલાલ એન. છાગંા 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક – ઈિતહાસ 

શ્રી આર.આર. લાલન કોલેજ, �જુ 

• પ્રસ્તાવના 

ભારતની સ્વતતં્રતા માટ� અનેક મહા��ુુષોએ પોતાના પ્રાણો�ુ ંબ�લદાન આપ્�ુ ં છે. ત ે

પૈક�ના એક ક્રાિંતકાર� શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ હતા. તઓેએ િવદ�શમા ંરહ�ને ભારતની આઝાદ� માટ� 

ક્રાિંતની મશાલન ે સળગતી રાખી હતી. તેઓએ અન્ય ક્રાિંતકાર�ઓને પણ પે્રરણા આપીને 

ભારતની આઝાદ�ની લડતને વેગવતંી બનાવી હતી. તથેી જ તમેણે ક્રાિંત��ુુ તર�ક� પણ 

ઓળખવામા ંઆવે છે. શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ ભારતના સ્વાત�ંય સનેાની અને ક્રાિંતકાર�ની સાથે 

સાથ ે વક�લ અને રાષ્ટ્રવાદ� પત્રકાર પણ હતા. તમેણે લડંનમા ં ઈ�ન્ડયન સોિશયોલૉ�સ્ટ 

(માિસક), ઈ�ન્ડયન હોમ�ુલ સોસાયટ� અન ેઈ�ન્ડયા હાઉસની સ્થાપના કર� હતી �ના દ્વારા 

તેઓ ભારતની આઝાદ� માટ�ના િવચારો અન્ય ક્રાિંતકાર�ઓ �ધુી પહોચાડતા હતા. 

• પ્રારં�ભક �વન 

ક્રાિંત��ુુ શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્નો જન્મ 4 ઓક્ટોબર 1857 ના રોજ કચ્છ 

�જલ્લાના માડંવી શહ�ર ખાતે ભા�શુાળ� (ભણસાલી) �ુ�ંુબમા ંથયો હતો. તમેના િપતા કરસન� 

(�ૃષ્ણદાસ ભણસાલી) �ુબંઈની વપેાર� પેઢ�મા ં નોકર� કર� પોતાના પ�રવાર�ુ ં�વનિનવાર્હ 

ચલાવતા ંહતા. તમેની માતા�ુ ંનામ ગોમતીબાઇ હ� ુ.ં ૧૧ વષર્ની વયે જ બાળક શ્યામ�એ 

માતાિપતાની છત્રછાયા �મુાવી દ�ધી હતી. તેમણ ેપ્રાથિમક િશક્ષણ માડંવી ખાત ેજ મેળવ્�ુ ં

હ� ુ.ં અભ્યાસમા ંતજેસ્વી �કશોર શ્યામ�ને ભા�ટયા �ાિતના સદ�હૃસ્થ શેઠ મ�રુદાસ લવ�એ 

�ુબંઈ પોતાની પાસે બોલાવી િવલ્સન હાઈસ્�ૂલમા ં પ્રવશે અપાવ્યો. િવલ્સન સ્�લૂમા ં�ગે્ર� 

અભ્યાસની સાથસેાથે તમેણે સસં્�ૃત પાઠશાળામા ં પણ અભ્યાસ કય�. ત્યારબાદ એ�લ્ફન્સ્ટન 

હાઈસ્�લૂમા ંઅભ્યાસ માટ� જોડાયા.ં ઇ.સ. 1874મા ંતેમણ ેદયાનદં સરસ્વતી�ુ ંિશષ્યત્વ મેળવ્�ુ ં

અને આયર્સમા� બન્યા. ત્યારથી જ તેમનામા ં ક્રા�ન્તના બીજ રોપાયા.ં શ્યામ� કરસન� 

ભા�શુાલી હવે શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ તર�ક� �ણીતા બન્યા. સ્વરાજની લડતમા ં દયાનદં 

સરસ્વતીની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન મળતા ં તમેની દ�શભ�ક્તને બળ મળ્�ુ.ં આયર્ સમાજના 
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પ્રચાર માટ� તેમણે લાહોર, બનારસ, �ુબંઈ, અમદાવાદ, �રુત, નાિસક વગેર� સ્થળોએ સભાઓ 

ભર� પ્રવચન આપ્યા.ં ઈ.સ.1875મા ંતેમના લગ્ન ભા�ટયા �ાિતના શ્રીમતં ઉદ્યોગપિતની �તુ્રી 

અને તમેના શાળા સમયના િમત્ર રામદાસની બહ�ન ભા�મુતી સાથ ેથયા. તમેના સસં્�ૃત ભાષા 

પરના પ્ર�તુ્વ અન ે �ાનથી પ્રભિવત થઈને ઓક્સફોડર્ �િુનવિસ�ટ�ના સસં્�ૃતના પ્રાધ્યાપક 

મોિનયર િવ�લયમ્સે 1877મા ં તેમણ ે પોતાના મદદનીશ તર�ક� ઓક્સફોડર્ બોલાવ્યા.ં 

ઈ.સ.1879મા ં તેઓ ઈગ્લેન્ડ ગયા. �યા ં િવ�લયમ્સના મદદનીશ તર�ક� કાયર્ કરવાની સાથ ે

ઓક્સફોડર્ �િુનવિસ�ટ�ની જ બ�લયોલ કોલેજમા ંપ્રવશે મેળવ્યો અને ઈ.સ.1883મા ં �ડ�સ્ટ�ક્શન 

સાથ ે બી.એ. થયા. ઉપરાતં કાયદાના અભ્યાસ માટ� ઈનર ટ�મ્પલમા ં પ્રવેશ મેળવ્યો અને 

નવેમ્બર 1884મા ંકાયદાની પદવી મેળવી બે�રસ્ટર થયા.ં  

• કાર�કદ� 

ઈ.સ.1885મા ંભારત પરત ફર�ને તેમણે �ુબંઈ હાઈકોટર્ના વક�લ તર�ક� ન�ધણી કરાવી. 

ત્યારબાદ તમેણે રતલામ રા�યના �દવાનનો હોદ્દો સભંાળ્યો. પરં� ુ ના�ુરસ્ત ત�બયતના 

કારણોસર આ હોદ્દો છોડવો પડયો. �ુબંઈ ખાતેના �ૂંકા વસવાટ બાદ તેઓ અજમેર સ્થાયી થયા 

�યા ંઈ.સ.1888મા ંફર�વાર તમેણે વક�લાત શ�ુ કર�. ઈ.સ.1893 થી ઈ.સ.1895 �ધુી તેઓએ 

ઉદય�રુ રા�ય અને ત્યારબાદ �ૂનાગઢ રા�યના �દવાન તર�ક�નો હોદ્દો પણ સભંાળ્યો. પરં� ુ

�ૂનાગઢના �દવાનપદ દરિમયાન �ગે્રજ અિધકાર�ઓ સાથેની ખટપટ અને કડવા અ�ભુવ 

પછ� ઈ.સ.1897મા ંતેઓ હમંેશ માટ� ભારત છોડ� �ગ્લૅન્ડ સ્થાયી થયા.ં  

• �ગ્લને્ડમા ંવસવાટ 

�ગ્લનૅ્ડમા ંશ�ુઆતનો વસવાટ ઇનર ટ�મ્પલ ખાતે કય� �યા ં તેમણ ેઅગે્રજ તત્વ�ાની 

હબર્ટ સ્પને્સરના �સુ્તકોનો અભ્યાસ કય�. વષર્ �ન્�આુર� 1905મા ં 'ધ ઈ�ન્ડયન 

સોિશયોલૉ�સ્ટ' નામ�ુ ંમાિસક શ�ુ ક�ુ�. ભારતની સ્વરા�ય સાધના માટ� 18 ફ��આુર� 1905મા ં

મડેમ �ભખાઇ� કામા, દાદાભાઈ નવરો� અને સરદારિસ�હ રાણાની મદદથી લડંન ખાતે 'ધ 

ઈ�ન્ડયન હોમ�ુલ સોસાયટ�'ની સ્થાપના કર�. ઈ�ન્ડયન હોમ�ુલ સોસાયટ�એ તે સમયની 

િવક્ટોર�યન પબ્લીક ઇન્સ્ટ�ટ�ટુની ત� પર બનેલી ��ુ ં પોતા�ુ ં લ�ેખત બધંારણ હ� ુ.ં  

આ સોસાયટ�ના �ખુ્ય હ��ઓુ ભારત માટ� �રુ�ક્ષત સ્વરાજ મેળવ�ુ ં અન ે �ગ્લેન્ડમા ં સ્વરાજ 

પ્રા�પ્ત માટ�ની પ્ર�િૃ�ઓનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો હતો. ઈ.સ.1900મા ં શ્યામ�એ લડંનમા ં
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હાઈગેટમા ં�ગ્લને્ડ જતા ભારતીય િવદ્યાથ�ઓ માટ� એક િવશાળ મકાન ખર��ુ.ં � સમય જતા ં

ભારતીય સ્વરાજ ચળવળના નેતાઓની મહત્વની બેઠકો�ુ ંક�ન્દ્ર બની ગ�ુ.ં 1 �ુલાઈ 1905ના 

રોજ આ મકાનને 'ઈ�ન્ડયા હાઉસ' તર�ક� �લુ્� ુ ં �કૂવામા ંઆવ્�ુ.ં શ્યામ�ની �ગ્લેન્ડ ખાતેની 

વધતી જતી ક્રાિંતકાર� પ્ર�િૃ�ઓને કારણે તેમના પર પોલીસની ધ�સ વધવા લાગી. પ�રણામ ે

�ૂન 1907મા ંતેઓ ત્યાથંી પ�ેરસ ચાલ્યા ગયા. ઈ�ન્ડયન સોિશયોલૉ�સ્ટમા ંશ્યામ�એ લખેલા 

ક�ટલાક ક્રાિંતકાર� લેખોને કારણ ે એિપ્રલ 1909મા ં �ગ્લેન્ડના ન્યાયાિધશોએ તેમની બે�રસ્ટર 

તર�ક�ની સનદ પણ પાછ� લઈ લીધી હતી.  

• પે�રસ અને �જનીવામા ંવસવાટ 

પ�ેરસમા ંસરદારિસ�હ� રાણા અન ેમેડમ �ભખાઈ� કામાની મદદથી 'વદં� માતર�'્ અને 

ઈ�ન્ડયન સોિસયોલો�સ્ટ' નામના �ખુપત્રો શ�ુ કયા�. ઈ.સ.1908 અને ઈ.સ.1909મા ં તેમણ ે

ભારતમા ં ક�ટલાક ક્રાિંતકાર�ઓને �રવોલ્વરો અને બોમ્બ બનાવાની ર�તો દશાર્વતી ��ુસ્તકાઓ 

મોકલાવી. શ્યામ�ના માિસકની નકલો મોટ� સખં્યામા ં ભારત આવતા ં ભારતમા ં પણ 

આઝાદ�ની લડતને વેગ મળ્યો. તમેણ ે �હ�ર કર�લી િશષ્ય�િૃ�ઓના પ�રપાક�ુપે િવનાયક 

દામોદર સાવરકર, મદનલાલ ઢ�ગરા, લાલા હરદયાળ, પી. એન. બાપટ વગેર� ભારતીય 

ક્રાિંતકાર� ચળવળના તજેસ્વી નેતાઓ તર�ક� આગળ આવ્યા.ં મદનલાલ ઢ�ગરાએ �બ્ર�ટશ 

અિધકાર� સર કઝર્ન વાઈલીની લડંનમા ં હત્યા કર�. પ�રણામે ઉભા થયલેા િવવાદને પગલે 

તેઓ તેમના �ૂના સાથીઓથી િવ�ટૂા પડ� ગયા. સાવરકરની ધરપકડ અને સ�ને પગલે 

પ�ેરસમા ંતમેની પ્ર�િૃ�ઓ નરમ પડતી ગઈ. ઈ.સ.1914મા ં તેઓ પે�રસ છોડ� �જનીવા જતા 

રહ્યા.ં  

૧૦૦ વષર્ પહ�લા પણ એમની લાખોપિતમા ંગણતર� થતી. આમ છતા ંએમણ ેપોતા�ુ ં

કોઇ જ વીલ બનાવ્�ુ ં નહો� ુ.ં એમના અધાર્ગીની ભા�મુતીએ તમેના �તૃ્� ુ બાદ એમ�ુ ં

વસીયતના�ુ ંતૈયાર ક�ુર્ હ� ુ.ં �ના પાવર ઓફ એટન� શ્યામ�ના પેર�સમા ંરહ�તા ખાસ િમત્ર 

સરદારિસ�હ� રાણાએ ૧૯૩૬મા ંમેળવ્યા હતા. 

શ્યામ�ન ેકોઇ સતંાન નહો� ુ.ં પણ ભારતના નવ�વુાનોના અભ્યાસ માટ� એ જમાનામા ં

એમણે 90,૦૦૦ ફ્રાન્ક�ુ ં દાન આપ્�ુ ં હ� ુ.ં ફ્રાન્સમા ં �િુનવિસ�ટ� ઓફ પેર�સમા ં શ્યામ� �ૃષ્ણ 
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વમાર્ ફાઉન્ડ�શન છે. ફ્રાન્સ ભણવા આવવા ઇચ્છતા �હ��ુ �વુાનો માટ� એમણે સ્કોલરશીપ �હ�ર 

કર� હતી. ત્યાનંી સસં્�ૃત લાઇબે્રર� માટ� પણ એમણે અ�દુાન આપ્�ુ ંહ� ુ.ં  

�જનીવા ખાતે ત�બયત વ� ુબગડતા શ્યામ� �ૃષ્ણવમાર્ 31 મી માચર્ 1930ના રોજ અવસાન 

પામ્યા. તમેની �િતમ ઈચ્છા પોતાના અ�સ્થ સ્વદ�શ લઇ જવાની હતી. � �જુરાત સરકાર દ્વારા 

૨૦૦૩મા ં�જુરાત લાવવામા ંઆવ્યા. તેની વીરાજં�લયાત્રા સ્વ�પે �જુરાતમા ંપ્રદ�ક્ષણા કર�. 

• શ્યામ�ના ંસ્મારકો 

શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ અને તમેના પત્ની ભા�મુતી વમાર્ના ભડંોળમાથંી ઈ.સ.1952મા ંબે 

લાખ �પીયા�ુ ંઅ�દુાન માડંવીમા ંભા�મુતી મેટરનીટ� હોસ્પીટલ માટ� આપવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

એ ઉપરાતં �ુબંઇના ભારતીય િવદ્યાભવનમા ં સસં્�ૃતના અભ્યાસ માટ� સ્કોલરશીપ આપવામા ં

આવે છે. પેર�સની સોરબોન �િુનવિસ�ટ�મા ં શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ના નામના બ ે �મ છે. એમણ ે

એમના અલભ્ય �સુ્તકો અહ� દાનમા ંઆપ્યા હતા. માડંવી અને �જુમા ંશ્યામ�ના ંબાવલા છે. 

માડંવીમા ં શ્યામ� અને ભા�મુતીના નામના માગર્ છે. �જુ ખાતે આવેલી ક્રાિંત��ુુ શ્યામ� 

�ૃષ્ણ વમાર્ કચ્છ �િુનવિસ�ટ�ન ેપણ તેમ�ુ ંનામ આપીને તમેણ ેભારતની આઝાદ� માટ� આપેલા 

યોગદાનની કદર કરવામા ંઆવી છે. 

�જુરાતના �વૂર્ �ખુ્યમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ આઝાદ�ના ૫૫ વષ� બાદ 22 ઑગસ્ટ 

2003ના રોજ સ્વય ં �સ્વત્ઝલ�ન્ડથી શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ અને તમેના ં પત્નીના અ�સ્થ દ�શમા ં

લાવી તેમની �િતમ ઈચ્છા �ણૂર્ કર� હતી. ૪ ઑક્ટોબર ૨૦૦૯ના રોજ તત્કાલીન �ખુ્યમતં્રીશ્રી 

નર�ન્દ્રભાઈ મોદ�એ માડંવી ખાતે 'ક્રાિંતતીથર્'નો પાયો નાખ્યો અને 13 �ડસેમ્બર 2010ના રોજ 

52 એકરમા ં ફ�લાયેલા િવશાળ સ્મારકન ે દ�શને સમિપ�ત ક�ુ�. �મા ં હાઈગેટ લડંન ખાતનેા 

ઈ�ન્ડયા હાઉસની પ્રિત�ૃિત અને શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ તથા તેમના પત્ની ભા�મુતીની પ્રિતમાઓ 

તથા તમેના અ�સ્થ �ંુભ �કૂવામા ંઆવલેા છે. 

ઈ.સ. 2015મા ં વડાપ્રધાન શ્રીનર�ન્દ્રભાઈ મોદ�એ કચ્છમા ં આવી �જૂના એક ખાસ 

સમારોહમા ં કચ્છના એ ક્રાિંતવીરની 'સનદ' ભારતની ધરતી પર લાવી �જુરાતના ં તત્કાલીન 

�ખુ્યમતં્રી શ્રીમિત આનદં�બેન પટ�લને �પુ્રત કર� હતી.  
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ચન્દ્રકાન્ત શેઠની કિવતામા ંકલ્પન િવિનયોગ 

પ્રિવણભાઈ બી. વ�ર 

�જુરાતી િવભાગ, 

હ�મચદં્રાચાયર્ ઉ�ર �જુરાત �િુનવિસ�ટ�, પાટણ 

 

પિ�મી સા�હત્યમા ં બોદલેરથી આ�િુનક કિવતાની શ�આત થઇ. તણેે ક�ટલાક ��ુમ 

સ્વ�પના િવરોધોના િવિનયોગથી કાવ્ય રચનાની પ્રચ�લત પરંપરાનો ઘર�ળૂથી ફ�રફાર 

કય�. એના કાવ્ય િનમાર્ણમા ં પ્રતીક યોજનાની પદ્ધિત સૌપ્રથમ વખત જોવા મળ�. 

�જુરાતી કિવતામા ં પ્રતીક, કલ્પન અન ે �રુા-કલ્પનનો િવિનયોગ ન્હાનાલાલની 

કિવતાથી જોવા મળે છે. પરં� ુ સને ૧૯૫૫ પછ�ની કિવતાને તપાસતા ં આ પ્રતીકો 

આપણા ��ુર કિવઓ એમની કિવતામા ંલઇ આવ્યા. 

પ્રતીક- 

પ્રતીક Symbole એટલ ે‘યોજના �વૂર્ક ન�� કર�લો સકં�ત’ ક� ‘સ�ંા દ્વારા કિવતાનો 

િવશેષ ઉઘાડ કરવો. પ્રતીક યોજના Symbolismઆ બાબતમા ં ‘લાગણીશીલતા’ 

અને ‘બૌ�દ્ધકતા’ તેમજ ‘િવ�ાિનકતા’ના િમલનની અ�વૂર્ઘટના રહ�લી છે. ભાષા, 

�ક્રયાકાડં, �રુાકથા અને સગંીત આ ચાર ખર�ખર� પ્રતીક યોજનાના અભ્યાસ માટ� 

મધ્યમવત� િવષયો છે. ખ�ંુ ધ્યાન તો વાણીના આિવષ્કારમા ં ‘પ્રતીક’�ુ ં મહત્વ�ુ ં

સ્થાન દશાર્વવા તરફ આપ�ુ ંઘટ� છે. 

ડૉ.ચદં્રકાન્ત શેઠની કિવતામા ંકલ્પનનો િવિનયોગ- 

કલ્પન અન ે પ્રતીકની ચચાર્ કયાર્ પછ� ડૉ.ચદં્રકાન્ત શેઠની કિવતામા ં

કલ્પન અને પ્રતીકનો િવિનયોગ થયો છે તે અહ� જોઈએ. તમેના ંકાવ્ય સગં્રહો 

‘પવન �પરે�’, ‘ઉઘડતી દ�વાલો’, ‘પડઘાની પેલે પાર’, ‘ગગન ખોલતી બાર�’, 

‘શગે એક ઝળહળ�એ’, ‘જળ વાદળ અન ેવીજ’, ‘�ડાણમાથંી આવ,ે �ચાણમા ં

લઇ �ય’, ‘એક ટ�ુકો પડંમા’ં, ‘ગગન ધરા પર તડકા નીચે’ અન ે ‘ભીની હવા 

ભીના �ાસ’ એ તેમના ં૧૯૭૨ થી ૨૦૦૮ દરિમયાન પ્રગટ થયેલા કાવ્ય સગં્રહો 

છે. 

‘પવન �પેર�’-(૧૯૭૨) કાવ્ય સગં્રહની કિવતામા ંકિવએ ‘તેજના તિમસ’, 

‘ઉચ્છવાસના �લા’, ‘મરચાના �ટલી ચાચં’, ‘શબ્દોના િમનારા’, ‘સબધંના 
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�ળા’ં, ‘ક�મરેાની �ખ’ે, ‘હથળે�મા ંખીણ’, ‘�યૂર્’, ‘આગ’, ‘રાત’, ‘�દશા’, ‘ગીધ’, 

‘આકાશ’, ‘શખં’ વગેર� પ્રતીકો દ્વારા કિવએ કલ્પનોની રચના કર� છે. �વા ં ક� 

‘��ૂા પટ� આ પહાડની સળગ ેતરસ’ (પવન �પેર� �-ૃ૪), �યૂર્ �ખોમા ંઘસતો 

�ય છે’, ‘�નૂ્યતાનો શેરડો’ (�-ૃ૫), ‘મનના ંખાલી ગોળા ગબડ�-ખબડ�’ (�-ૃ૬), 

‘�ગળ�ઓમા ં ખખડ� લીલા ફળની��ૂ� યાદ’ અને ‘લોહ�મા ં ખખડ� કોરા ં

પાદંકાકંરા,કાટંા’ (�-ૃ૬) આમ અહ� દ્રશ્ય કલ્પન અને ધ્વની કલ્પનનો પ્રયોગ 

ધ્યાનાહર્ બને છે. 

�ુંફના કલ્પન (Thermal Image)- 

‘હોઠ �ધુી અડતી � ઝાકળ’ (�-ૃ૬), ‘લાલ લાલ આગ’, ‘�ઝુે�ુ ંઆકાશ’ 

(�-ૃ૯), ‘દ�પના પ્રકાશમા ં ક�રૂ �મ જલી’ (�-ૃ૩૨), ‘પગલાનંા આ પીળે પાન ે

રાતી આગ’ (�-ૃ૫૯), ‘�ખૂ્યા મેઢા ંતડકો કચકચ ચરતા ંચાલે’ (�-ૃ૫૯) વગેર�.. 

અવકાશબોધના કલ્પન (Expansive Image)- 

‘પખંી�ુ ં ગગન �લુ� ુ ં નથી’ (પવન �પરે� �-ૃ૫૫), ‘�ુર �ક્ષિતજની પાર 

રહ�લા �ઢૂ લોક’ (�-ૃ૧૬), ‘�લુતા આકાશ’, ‘�દશાઓ�ુ ં ક�ન્દ્ર’, ‘દ�પ�ુ ંઆકાશ’ 

(�-ૃ૨૫), ‘�રૂજ ઉડતો પત�ંગયાની પાખેં રમવા આવે’ (�-ૃ૮૦), ‘બાર�માથંી 

ગગન’ (�-ૃ૯૬) વગેર�. 

ગિતના ંકલ્પન (Movement Image)- 

‘મનના ંખાલી ગોળા ગબડ�-ખબડ�’ (પવન �પરે� �-ૃ૬) અહ� કિવએ ગિત 

અને ધ્વિન કલ્પનોની સહોપ�સ્થિત કર� છે. ‘સઘળા ં દપર્ણ મને જોઈન ે ઢોળ 

ઉતાર� દ�તા’ (�-ુ૧૦), ‘�નુકાર...ધીમ ે ધીમે ઓગળતો �ય છે’ (�-ૃ૨૫), 

‘ઝરણાનંે પગમા ંબાધંીન ેનાચવાની’ (�-ૃ૨૮) વાત કરતો આ કિવ ‘પ્હાડને માથ ે

�કૂ�ને ‘છમક �મ નાચવાની’ કલ્પના કર� છે. ‘હવામા ંિછ� સ્વ�પ�ુ ંખર� ગયે�ુ ં

િપચ્છ ફરફર� છે’ (�-ૃ૨૯) કિવ િમત્ર રાવ� પટ�લને શ્રધાજં�લ અપર્તા કાવ્યમા ં

કિવ ગિત (Movement) ના કલ્પનને આ ર�તે પ્રયો� છે. ‘ચાલ ચાસમા ંમન�ુ ં

વાવી �પ રાવ� કોળ્યો’ (�-ૃ૩૦), ‘સીમ-�પ’ (�-ૃ૩૫) કાવ્યમા ંકિવએ ‘ખેતરમા 

લહ�રાતાલીલા સરવ�રય.ે..તડકા’ને દોડતો દશાર્વ્યો છે. ‘ચામા�ચ�ડ�ુ ં પાખં 

પસાર�ને ! પાખંના પડછાયામા ં �રૂ� ઉડ� ુ ં ર�’ છે’ (�-ૃ૫૮) કાવ્યની છેલ્લી 

પ�ંક્તમા ં ‘ચામા�ચ�ડયાના કલ્પનનો િવસ્તાર કર� કિવ ચન્દ્રકાન્ત શેઠ આ 

પ�ંક્તમા ંલખે છે. 
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“ચામા�ચ�ડ�ુ ં�ખે �ખે ઊડ�, 

ચામા�ચ�ડ�ુ ં�રુજ �બૂાડ� �ૂબે” (�-ૃ૫૮) 

કિવએ આ કાવ્યમા ં ‘ચામા�ચ�ડયા’ના કલ્પન દ્વારા ગિતના કલ્પનનો 

િવશેષ ઉઘાડ કય� છે. તો તડકા વચ્ચે ચરતા ંઘટેાઓંને જોઈ કલ્પનને આ પ�ંક્ત 

સ્�ર� છે (�ખૂ્યા ંમેઢા ંતડકો કચકચ ચરતા ંચરતા ંચાલે, નમી નમીને પડછાયો 

� ૂઘંી � ૂઘંી ચાલ’ે (�-ૃ૪૯) આ પ�ંક્તમા ં કિવએ ગિતના કલ્પનને અને 

ઇ�ન્દ્રયવ્યત્યય કલ્પનની સહોપ�સ્થિત કર� છે. 

કિવ �થૃ્વી, આકાશ, ચદં્ર અને �યૂર્ના કલ્પનોને આ ર�ત ે ગિત આપીન ે

પ્રયો� છે. ‘પાને પાને ગગન ફ�ુક�, મઘમઘ મ્હ�ક� ભોમ’ આમા ં કિવએ તેમની 

કિવતામા ંગિતના કલ્પન પ્રયો�યા છે. 

�િુત કલ્પન (Audiable Image)- 

‘મનના ખાલી ગોળા ગબડ�-ખખડ�... 

ધા�નુી બે ક�ક�ઓ ખખડ�, 

‘�ગળ�ઓમા ંખખડ� લીલા ફળની ��ૂ� યાદ’ (પવન �પેર� �-ૃ૬) 

આ ‘ખખડ�-��ુુ’ં (�-ૃ૬) કાવ્ય આ�ુયંે ધ્વન્યાત્મક �િૂમકાએ કિવએ રચ્�ુ ં

છે. 

“�બર પરથી ફર� ગયેલા ંપગલાં પથંે ખખડ�, 

�ખોમાથંી ખર� પડ�લા આભ હવામા ંખખડ�, 

બધં બારણે સે� વાસી રાત અ�લૂી ખખડ�, 

અ�ધુારાથી વ�ધી વાતો પીળ� પીળ� ખખડ�” (�-ૃ૬) 

કિવએ ‘સવાર’ન ે ‘રણક� ુ’ં એક કાવ્યમા ં દશાર્વ્�ુ ં છે. �મા ં ધ્વન્યાત્મ્ક 

કલ્પનનો િવિનયોગ થયલેો દશાર્વ્યો છે. ‘રણ�ા કર� સવાર’ (પવન �પરે� �-ૃ

૮૧) વળ� કિવ એમ પણ કહ� છે- ‘�કરણ �કરણથી મલમલ ઝીણો ઝમતો ર�’ 

ઝણકાર’. વળ� કિવએ ગગનને સરવર સાથે �લુના કર� એમાથંી પ્રગટતી 

વાણીને ધરતી પર પડઘાતી અને તે વળ� મીઠા તડકામા ંકિવએ વાણીને માણે 

છે! અને એમની ભીતરમાથંી �ૂંપળ અને કળ� એકસાથે �ટ� નીકળે છે. �ૂઓ- 

“રણ�ા કર� સવાર! 

�કરણ �કરણથી મલમલ ઝીણો �મતો ર�’ ઝણકાર 

ચગે લ્હ�ર� પે લ્હ�ર ગગનને સરવર, એની વાણી, 

પડઘાતી ધરતી પર મીઠા તડકામા ંરહ� માણી”(�-ૃ૮૧) 
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ડૉ. ચદં્રકાન્ત શેઠ� ‘અવાજ’ (�-ૃ૮૦) કાવ્યમા ંઅવાજના કાવ્યોને આ ર�ત ે

પ્રયો�યા ં છે. ‘અવાજ:પાણીનો, ડોલનો, વાસણ વ�છળવાનો, ન્હાવાની �ક્રયાનો, 

કોગળાનો ને નાક નસીકવાનો. 

અવાજ:સાવરણી ફરવાનો, પડદો ફફડાવવાનો, બાર� �લુવાનો, કાગળ 

ઉડવાનો, કચરો પડવાનો ને પખંો ફરવાનો. 

દ્રશ્યાત્મક કલ્પન (Visual Image)- 

‘ઊડ� મન’ (�-ૃ૮૦) ગીતમા ંકિવ દ્રશ્યાત્મક કલ્પનોને આ ર�ત ેપ્રયો� છે: 

“�રૂજ ઊડતો પત�ંગયાની પાખેં રમવા આવે, 

સાત રંગના અજવાળા ંતે પખંી ગાતા ંલાવે! 

કોયલના ટ�કુાર� �ગ્�ુ ંપ્રભાત વહ�� ુ ંવહ��ુ.ં” 

અહ� કિવએ �ચત્રાત્મકતા સજ�ન ેકાવ્ય િસદ્ધ ક�ુ� છે. 

‘�હમાલય ચઢતા’ં (�-ૃ૯૦) કાવ્યમા ં કિવએ �ગ�ર�ૃગંોન ે ‘�તે મોગરાના 

�લો’ સાથે સરખાવ્યા છે. અને ખડકાળ તટને ‘મોતી’ સાથે સરખાવ્યો છે. હવાને 

કોઈ આકાર નથી, દ્રશ્યાત્મક નથી તમે છતા ંકિવ કહ� છે. ‘હવાય �ણે �ભુ્ર બની 

રહ� �હમથી અડતા ંઅડતા’ં અને ‘પ્હાડ� પથ’ વાદળ�ઓના ર�શમ સ્પશર્થી ‘��ુૃલ 

બનેલો!’ કિવએ દશાર્વ્યો છે. ભાવક મનમા ં �ુબ�ુ �ચત્ર �કાઈ �ય એ હદ� 

કિવએ કિવતામા ં�ચત્રાત્મકતા સજ� છે. 

આજનો માનવ સતત દોડતો રહ� છે, ભમતો રહ� છે, એવા સૌ અહ� 

પોતાની �દરના જ મહાભારતમા ંભોગ બનતા રહ�લા છે. કિવ આજના માનવીને 

લઈને કહ� છે ક� તેઓ �ખ �લુ્લી રાખે છે પણ �ુએ છે �?ુ કાન �લુ્લા છે, પણ 

સાભંળે છે �?ુ અહ� તો હથેળ�મા ં� ઝીલાય છે તે સી�ુ ંમાટ�મા ંઊતર� �ય છે, 

વળ� માટ� પણ કોર�કટ! આજના માનવીન ે�ધુારવા પલેા મહાભારતના અઢાર� 

અક્ષો�હણી આવીને મદદ કર� તોયે ક�ુ ં વળે તમે લાગ� ુ ં નથી છતા ં કિવનો 

આશય �િતમ પ�ંક્તમા ંબદલાય છે અને કહ� છે, 

“ને તેથી તો એ તાવણીને �લૂવા, 

કર�એ છ�એ કંઈક કિવતા ��ુ ંનશી�ુ,ં 

ભીતર� મહાભારતીય ભ�સ વચાળે, 
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કોઈ ટ�ટોડ�ના બચ્ચાને બચાવતા ંબચાવતા.ં” (૧) 

ચાર�બા�ુથી ભ�સાતા માનવીને �બર �વી �સ્થિત થાય છે. નથી ત ે

એમાથંી નીકળ� શકતો નથી, �દર રહ� શકતો, િત્રશ�ું �વી આ �સ્થિતને કિવ 

એક રચનામા ંપ્રગટ કરતા ંકહ� છે.- 

“� ુનરિસ�હના પ્રાકટ�ની પલ હ�ુ ન�હ પટક� હોય? 

અર�! અમાર� �હરણ્યકિશ�તુાનો ભેદણહાર! 

કોઈ �ણતલ તો આવો! 

હવે નથી વેઠાતી આ �બર પર અમને જ 

બાધંી રાખતી ભ�સ, 

અમારાથી નથી બરદાસ્ત થતી, 

આ �બ�રયાળ અવસ્થા.” (૨) 

‘હાથ લબંાવવો નથી’ કાવ્યમા ં કિવ મહ�નત કર�ને વાવેલા આમળાનેં 

ચાખવા�ુ ંમન હ� ુ ંપરં� ુતે થઇ શ�ુ ંન�હ કારણ ક� કિવ કહ� છે ક� અહ� �ધુી 

આવ્યા પછ� થાય છે ક� આના કરતા ં તો �મળાને જ કોઈ ઠ�ળયામા ં પાછા 

ધક�લી દ�તો સા�ંુ, આજનો માનવી મતલબી બન્યો છે, �દલ કઠોર થ�ુ ંછે. 

‘બોર ચાખતા ંચાખતા ંજ, આ શય્યા’, પ્રહલાદની  ઉ�ક્ત, �વુની ઉ�ક્ત, 

‘અ�ુ ર્નને’ અન ે ‘એક બાળક, નામ ે અ�ભમન્�’ુ �વી અન્ય રચનાઓમા ં પણ 

કિવએ પૌરા�ણક સદંભ�ને આ�િુનક શૈલીમા ંકંડાયાર્ છે અને કલ્પન ક�ુ� છે. 

આ ર�તે કિવ ચદં્રકાન્ત શઠે� તમેની કિવતામા ંકલ્પન અને �રુા કલ્પનનો 

િવિનયોગ કર� કિવતાને િસદ્ધ કર� છે. 

 

પાદટ�પ નોધ- 

જળ વાદળને વીજ’: ચદં્રકાતં શેઠ ‘તથેી તો’ �-ૃ ૫૦ 

જળ વાદળને વીજ’: ચદં્રકાતં શેઠ ‘તથેી તો’ �-ૃ ૨૯ 
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ચેખોવની વાતાર્િવભાવના અને વાતાર્કલા  

ડો. ભરત સોલકં�  
 

 
ચેખોવનો જન્મ ૧૮૬૦મા ંએક ખેતમ�ૂરના �તુ્ર તર�ક� અન ેએક નાના વપેાર�ન ે

ત્યા ંથયો હતો. ચેખોવ�ુ ંબાળપણ ભયાનક યાતનાઓ વચ્ચેથી પસાર થ�ુ ંહ� ુ.ં નયાર્ કૌ�ંુ�બક 

ક્લેષોમા ંવીત્�ુ ંહ� ુ.ં ત�ે ુ ં�તૃ્� ુ૧૯૦૪મા ંમાત્ર ૪૪ વષર્ની વયે થ�ુ ંહ� ુ.ં 
 
આપણે �ણીએ છ�એ તેમ �ૂંક�વાતાર્નો જન્મ રિશયામા ંથયો હતો અને એમા ં

પણ �ૂંક�વાતાર્ના જનક તો ગોગોલને માનવામા ંઆવ્યા છે. જો ક� � ર�ત ેરિસયામા ંગોગોલ 

તેમ એના જ સમવયસ્ક અને અમે�રકામા ંજન્મેલા એડગર એલન પો પણ દશાર્વી શકાય, ત ે

પણ એક સમથર્ વાતાર્કાર મનાય છે. પરં� ુઆ બનેં વાતાર્કારો પછ� � બે સમથર્ વાતાર્કારો 

�રુોપના બે �ભ� �ભ� દ�શોમા ંપ્રગટ થયા �મના થાક� �ૂંક�વાતાર્નો િવ�ભરમા ંપ્રચાર-પ્રસાર 

વ�ુ ં થયો �માનંા એક ફ્ર�ચ વાતાર્કાર ગાય દ મોપાસા અને બી� વાતાર્કાર રિશયન એવા 

એન્તવ ચખેોવ. આ બનં ે સમથર્ અન ે સમકાલીન વાતાર્કારો દ્વારા �ૂંક�વાતાર્�ુ ં ચો�સ સ્વ�પ 

અને માળ�ુ ંબધંાય છે. 
 
� સમયમા ં ચખેોવ ઉછેર� છે તે સમયે રિશયામા ં મોટ� ઉથલપાથલ થાય છે. 

સમાજવ્યવસ્થા અને રાજક�ય વ્યવસ્થા પ�રવતર્નના ં પ્રાગંણે ઊભી હોય છે. માનવીય 

યાતનાઓ ને સવંેદનાઓને સમજનારો એક વગર્ તો બી� તરફ યાતનાઓ ક� પીડા ઊભી 

કરનારો વગર્ આ વગર્સઘંષર્, વગર્િવગ્રહ, મ�ષુ્યની પીડા વેદના વ્યથા વેગરે�ના પ્રભાવમા ં

ચેખોવ લખવા�ુ ંશ� કર� છે. ચેખોવ લખવા�ુ ંશ� કર� તે ક�ટલાકં �વૂર્જ સ�કોના હાથે રચાયલે 

િવિવધ સા�હત્યસ્વ�પો એના અિનવાયર્ લક્ષણો િનિ�ત હતા પરં� ુચેખોવના ંસ�નકાળમા ં�યા ં

માનવ�લૂ્યો ધડ�ળૂથી બદલાવા લાગ્યા ત્યાર� ચેખોવ પણ વાતાર્ના સ્વ�પમા ં પ�રવતર્નો 

સ્વીકાર� છે, વાતાર્ એના પરંપ�રત લક્ષણોને છોડ� તેમાથંી બહાર  નીકળે છે. �ૂંક�વાતાર્મા ં� 

આ�દ, મધ્ય અને �તનો આગ્રહ હતો તે ચેખોવના ં હાથે �ટ� �ય છે. આ વાતને બી� 

શબ્દોમા ંકહ�એ તો વાતાર્મા ંઆ�ૃિત કરતા �તઃસ્તત્વનો મ�હમા વધે છે. આ સદંભ� �જુરાતી 

�ૂંક�વાતાર્ અને તેની િવભાવનાની વાત કર�એ તો �મૂક�� ુ ‘તણખો’ ક� આદશર્વાદ� િવચારન ે

વ્યક્ત કરતી વાતાર્ઓ આપે, તો �નુ્દરમ ‘વાસ્તવ’ની િવભાવના આપી વાસ્તવદશ� લખ,ે ત્યા ં

રા.િવ. પાઠક મનોિવશ્લષેણને ક�ન્દ્રમા ંરાખે, પ�ાલાલ પટ�લ �નપદ� પ�રવશે તો �રુ�શ જોશી 

આ�ૃિત ક� રચનાને વ�ુ ં�ળવે, ઘટનાને સ્થાને િતરોધાનનો મ�હમા કર�, તો બી� તરફ ર�વુીર 

ચૌધર� ક� ચદં્રકાતં બક્ષી �વા વાતાર્કાર નાર� ઘટનાપ્રધાન વાતાર્ઓ લખે છે. આમ દર�ક 
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વાતાર્કાર પોતાની આગવી વાતાર્િવભાવના � �ાર�ક �ગુપે્ર�રત હોય અથવા �ાર�ક સમથર્ 

સ�કપે્ર�રત હોય તેને અ�સુર� તે �જુબ વાતાર્ઓની સ�નપ્ર�ક્રયામા ંરહ� ચખેોવ પણ પોતાની 

આગવી વાતાર્િવભાવના લઈ પોતાની વાતાર્ઓ સજ � છે. તે આકાર ક� �પરચનાને સ્થાન ે

માનવીય સવેંદનાઓ ઉપર વ�ુ ંભર �કુ� છે, ને છતાયં પે� ુ ં‘વાતાર્તત્વ’ ક� ‘કળાતત્વ’ તો ટક� 

જ છે પા� ંચેખોવની આવી વાતાર્િવભાવના સમ�યા પછ� તેની ક�ટલીક વાતાર્ઓને તપાસવાનો 

પ્રયત્ન કર�એ તો નીચે �જુબ તપાસી તેના વાતાર્કાર તર�ક�ના પાસાઓને ઉ�ગર કર� શકાય.  
 
ચેખોવની ‘ઈસ્ટર ઈવ’ વાતાર્ના િવષયવસ્�નુે જોઈએ તો તે વખતની માનવીય 

જડતા, ��ઢ�સુ્તતા, દાદાગીર�, િવચાર�નૂ્યતા વગેર�નો સરળ ને સહજ માણસો પર થતો �ુમલો 

ક� િનષ્�ુર તત્વોનો સ� ્ તત્વો પર થતો િવજય વ્યક્ત કરવામા ં આવ્યો છે. િનકોલોપ સાવ 

લાગણીહ�ન, અહકંાર� સા�ઓુ સાથે રહ�તો હોય છે, � પોતે લાગણીશીલ અને કિવ�દય 

ધરાવતો વ્ય�ક્ત છે.� વતર્મા સતત ઉપહાસ�ુ ંપાત્ર બન ે છે. ઈ વાતાર્ના �તમા ં�તૃ્� ુપણ 

પામે છે, પણ આ જડ, અસવંદેનશીલ જગતમા ં કોઈને શોક ક� �ુઃખ પણ થ� ુ ંનથી. હા એક 

એવો િનકોલાયનો પ્રશસંક � થોડ� ઘણી સવંેદના ધરાવે છે તે આયરોિનમ છે � પણ આવી જ 

દાદાગીર� ક� જો�ુકમીનો ભોગ બનેલ છે. તે િનકોલાયના �તૃ્�થુી �ુઃખી થાય છે. ચેખોવની બી� 

વાતાર્ ‘વો’ િવશ ે િવચાર�એ તો તેમા ં કાર�ગર વગર્ કહો ક� મ�ૂર� કરતો વગર્ વ્યક્ત થયો છે. 

�ગ્રગર� પેમોફ આમ તો કામ પ્રત્યે રસ ધરાવતો, �ુશળ, સ્વભાવે સરળ છે પરં� ુદા�ના નશામા ં

પોતાની �જ�દગી બરબાદ કર� છે; અન ેદા�ુ પીધા પછ� તો માર�ુ,ં ઝઘડ�ુ,ં કંકાશો કરવા ન ે

પત્નીને પણ મારવી એજ એનો �વનક્રમ બને છે. ત�ેુ ંઆ�ુ ંબનવા પાછળ તેના જવાબદાર 

પ�રબળોમા ંઆસપાસના લોકો, સમાજવ્યવસ્થા ન ેવાતાવરણને જણાવે છે, છેવટ� પત્ની �તૃ્� ુ

પામવાની �સ્થિતએ પહ�ચે છે, તનેી દયનીય �સ્થિત જોઈ હવે તનેો �તરાત્મા �ગે છે, પસ્તાવો 

થાય છે, પણ હવ ેઘ�ુ ંમો�ું થ�ુ ંહોય છે, હવે તો �તૂકાળના ં�ુષ્કમ� ક� વ્યસનોની સ� તેની 

સામે કડ�ુ ંવાસ્તવ બાનીને ઊ�ુ ંરહ� છે. 
 
‘વાન્કા’મા ં વાન્કાના ં �વનની ક�ુણ કથા િન�પણ પામી છે. વાન્કા નામનો 

બાળક � �મર� માના ખોળામા ંબેસી લાડ-પ્રમે લવેાના બદલ,ે ક� શાળાએ જઈ ભણતરના પાઠ 

ભણવાને બદલ,ે શશૈવમા ંરમતગમતમા ંઆનદં � ૂટંવાના સ્થાને આલ્યાખીન નામના મોચીનો 

નોકર બને છે. તેની �મર માત્ર નવ વષર્ની છે. ને તે ગ� ઉપરાતંની મ�ૂર� કર� છે. �ાર�ક 

નાની-મોટ� �લેૂ ક� વગર વાકં� માર પણ ખાય છે, �ાર�ક �ાર�ક વાન્કા પોતાના આગળના 

�ખુી �તૂકાળન ેવાગોળે છે, વતર્માનની અસહ્ય પીડામાથંી ઉગરવા પોતાના દાદાન ેપત્ર લખે 

છે ને તે જ ઉગારશ ેએવી આશા સાથે વાતાર્ �રુ� થાય છે. 
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‘હ�િપનશે’ �ૂંક�વાતાર્મા ંચેખોવે ભૌિતક �ખુ પાછળની માનવીની ઘેલછા અને એ 

�ખુની પોકળતાને �લુ્લી પાડ� છે. ખોઈને ખાવા-પીવામા ં બ�ુ ં �ખુ લાગ ે છે.કોઈને આરામ 

કરવામા ં�ખુ લાગ ેછે. હક�કતમા ંઆ બધા �ખુ માત્ર ભ્રમણા છે. અહ� �ખુ્યત્વે ઘટેા ંચરાવતા 

બે ભરવાડને ક�ન્દ્રમા ં રાખી આખી વાતાર્ પ્રસ્�તુ કરવામા ંઆવી છે.  દર�ક માણસ પોતાનામા ં

પોતા�ુ ં �ખુ જ શોધે છે, પરં� ુ સા�ુ ં �ખુ બી�ન ે �ખુી કરવામા,ં �ખુ જોયામા ં ને �ખુ 

વહ�ચવામા ંરહ��ુ ંછે, તેવી પ્રતીિત વાતાર્ના �તે પ્રગટ થાય છે. 
 
‘વોડર્ ન-ં૬’ ચેખોવની �બૂ જ �ણીતી બનેલી વાતાર્ છે. ‘વોડર્ ન-ં૬’ વાતાર્નો 

નાયક રાગીન એક ��ુદ્ધશાળ� સેવાભાવી અન ેસરળ સ્વભાવનો ડોક્ટર છે. તનેી � હો�સ્પટલમા ં

િનમ�ુકં થઈ છે તનેે વ્યવ�સ્થત કરવાની તનેી અહ�મ ઈચ્છા છે, ક�મ ક� તેમા ં�યા ંત્યા ંગદંક� ન ે

કચરાના ઢગલા પડ�ા છે, પોતે અહ� િનમ�ુકં પામ્યો ઈ પહ�લા ંઅહ� � ડોક્ટર હતો ત ેરખાતો 

રાખતો, નસ� સાથે �ુવ્યવહાર પણ કરતો. અહ� કચરાની ગદંક� ને માનવ�ચ�મા ં રહ�લી 

કામનાની વાસનાની ગદંક� સહોપ�સ્થિત સજ � છે. આટલી મોટ� ને વકર� ગયેલી ગદંક� �ૂર 

કરવાના પ્રયત્નો કરતા ંકરતા ંજ નાયક થાક� �ય છે, ઉદાસ બની �ય છે, અહ� સા�ંુ કરનાર 

જ પીડા ભોગવે છે � િવચાર� છે તેને વ્યથા જ ભાગમા ંઆવે છે. ‘�જ�દગી એક ક�ુણ સકંજો છે’ 

એ�ુ ં નાયકને �તે ભાન થાય છે, આમ આ વાતાર્માથંી પસાર થતા ંઆપણને ‘િસિસફસ’ � 

‘ઓડ�સ્ત’ જ�ર યાદ આવ.ે જન્મ અને મરણની વચ્ચે �વન અલ્પ છે, પણ પીડાઓ પારાવાર 

છે, તેની આ વાતાર્ બન ેછે. 
 
આમ આ અને આ ઉપરાતં ‘ધ ડા�લ�ગ’, ‘ઢ લડે� િવથ ધ ડોગ’, ‘ધ કોરસગલર્’ 

ક� ‘ક્ર�મ�ેલયોન’ વગરે� �વી વાતાર્ઓમાથંી પણ પસાએ થતા ં ચેખોવની વાતાર્કાર તર�ક�ની 

િવિશષ્ટ ચેતના ઉ�ગર થાય છે, માનવ�વનના ને મહદંશે તો �વન એટલે �ુઃખ, દદર્ , 

પીડાની પરાકાષ્ઠા એવા ભાવને સ�કચેતના વ�ુ ંઅસરકારક ર�તે પ્રગટાવે છે. 
 
 

સદંભર્ગ્રથં: 

એન્તન ચખેોવની લ�કુથાઓ: િસદ્ધાથર્ છાયા 

ચેખોવની શ્રેષ્ઠવાતાર્ઓ: અ�.ુ જયતં પાઠક, રમણ પાઠક. 
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‘પ્રબોધ બત્રીસી’: એક અવલોકન 

ડૉ. અ�તૃ પરમાર 

�જુરાતી િવભાગ, એચ. ક�. આ�્ર્સ કૉલેજ 

અમદાવાદ - 9. 

લૌ�કક સા�હત્યમા ંમાડંણનો પ્રબોધ બત્રીસીએ ખાસ ધ્યાન ખ�ચનાર ગ્રથં છે. એ ગ્રથંની ભાષા જોતા ં

ત ેસ.ં 1600ની આસપાસ રચાયો હશે એમ લાગે છે. એમા ં� ૂથંલેી કહ�વતો અને અન ેતનેી ભાષાઓ 

જનસમાજ�ુ ં�ૃશ્ય છે.” 

આ શબ્દોમા ં‘પ્રબોધ બત્રીસી'�ુ ંપ્રથમ સપંાદન કરનાર સ્વ. મ�ણલાલ વ્યાસના (િવ. સ.ં 1986) આ 

ઉપર જોઈ શકાય છે ક�, કિવ માડંણ 1600ની આસપાસ થયો હશ.ે  

પ્રેમાનદંની �મ એની �ૃિતઓમા ંકયાકં સાલવાર�નો ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી, પણ એની પછ�ના 

કિવઓમા ંએની અસર જોવા મળે છે, �મ ક�, �ાની કિવ અખો.  

માડંણ િવશ ેમળતી મા�હતીમા ંપદ્મનાભ અને નરિસ�હ તથા કમર્ણ મતં્રીનો ત ેસમકા�લન હશે અન ે

પિ�મ મારવાડ કહ� શકાય એવા આ�નુી ઉ�ર� આવેલા િશહોર�નો એ રહ�વાસી અને બધંારા 

�ાિતનો હશ,ે એ વાત મનાય છે. વળ� એની કાવ્ય પ�ંક્તમા ં માતા�ુ ં નામ ‘મ�ે’ુ અન ે

“હ�મુતંાખ્યા’મા ંજણાવ્યા �જુબ િપતા��ુ ંનામ હ�ર છે, તો ક�ટલાક લોકો આ િશહોર�ન ેસૌરાષ્ટ્ર�ુ ં

િશહોર પણ ગણ ેછે.  

િશહોર� સારણ સાિનિધ કર� કથા આવી મન િસ�દ્ધ.  

આ આવ્�ુ ં�લે બધંારા તણઈ લી�ુ ંજનમ �ૃત આપણઈ.  

માતા મ�ે,ુ ઉદ�રિનવાસ, વષૈણવજન સ�ુ�ુ ંદાસ  

સત્યઈ �ૂડઈ િમિશ પડંણ ��ુખ હ�રનામ આવિશ  

કિવનો પ�રચય આપવા માટ� આટલી મા�હતી �રુતી છે.  

મધ્યકાલીન �જુરાતી સા�હત્ય�ુ ં�ખુ્ય સ્વ�પ પદ્યમા ંજ ખેડા�ુ ંછે. એના ંઅનેક ઉદાહરણો છે અને 

અપવાદ �પ જ ગદ્ય, � આપણા િવશાળ સમય પટમાથંી મળે છે. એ જ ર�ત ેઆપણા આ કિવ 

માડંણ બધંારાની આ �ણીતી �ૃિત ‘પ્રબોધ બત્રીસી’ પણ અલગ-અલગ િવષયવસ્�વુાળા ંબત્રીસ 

કાવ્યોમા ં િવભા�જત જોવા મળે છે. દર એક િવષયવસ્�વુાળા કાવ્યમા ં 20 કળ�ઓ જોવા મળે છે. 
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એવા ંબત્રીસ કાવ્યો સ્વતતં્ર િવષયવાળા ંછે. એટલે જ એને ‘પ્રબોધ બત્રીસી’ એ�ુ ંનામ આપ્�ુ ંહશ,ે 

એ મનાય છે.  

‘પ્રબોધ’ શબ્દમા ં�ખુ્યત્વ ેબોધ જ છે. એ જમાનાના અભણ અને શ્રદ્ધા� લોકોન ેકાવ્ય અન ેકથાની 

સાથ ેઉપદ�શ આપવા�ુ ંપણ એક �ખુ્ય પ્રયોજન કિવએ ક�ુ� છે. િશષ્ટ - સા�હત્યના પ્રયોજનમા ંપણ 

મહત્વ�ુ ંગણાય છે, ઉપદ�શ આપવો બોધ આપવો.  

આમ આ કિવની અન્ય �ૃિતઓ પણ મળે છે. �વી ક�, રામાયણ, �કમાગંર આખ્યાન અને 

‘હ�મુતંાખ્યાન’ અને અન્ય પણ એ એક જ �ખુ્ય કથા આધા�રત છે. જયાર� આ �ૃિત � માત્ર 

બત્રીસી અલગ કાવ્યોમા ંત ેઆપેલી છે, છતા ં�ુદંર અને મહત્વની બની રહ� છે. 

‘પ્રબોધ બત્રીસી’ એ 20-20 ષટ્પદ� ચોપાઈની 32 વીશીઓમા ંરચાયેલા ં�ાન�લૂક કાવ્યો છે. �મ 

અખાના છપ્પાઓમા ં �ભ�-�ભ� �ગોમા ં સમાજના �ચત્રન ે ઉપસાવતી સાચી સમજદાર�ની 

િશખામણ�લૂક �ાનગો�ષ્ઠ મળે છે. તવેી ર�ત ેમધ્યકાલના ંઅન્ય કોઈ પણ કિવ પાસે મળતી નથી 

અને અખો �ળૂ તો માડંણ પછ�ના સમયમા ંથાય છે, એટલે આ ઉપદ�શની ર�ત તો માડંણની જ છે, 

એમ કહ�વામા ંઅિતશયો�ક્ત નથી અને અન્ય કિવમા ંથોડ� છતા ંનરહ�રમા ંજોવા મળે છે. માડંણે તો 

સમાજનો ઉચ્ચ કો�ટનો અભ્યાસ કય� હશ,ે એ�ુ ંમાની શકાય છે.  

એણે એના આ કાવ્યોમા ં 400 થી 500 �ટલી �જુરાતી કહ�વતો વણી લીધી છે અને એ�ુ ંભાષા 

પર�ુ ંપ્ર�તુ્વ બતાવ ેછે અન ેતનેી દર�ક વીશીમા ં�ડાણ�ુ ંતત્વ�ાન પણ રહ��ુ ંજોવા મળે છે. અખા 

�વૂ�ના બધા જ પ્રકારના અ�ભુવ માડંણન ેથયા હશ,ે એ�ુ ંપણ માની શકાય છે. 

“પાખડં�લ ��ુુ માથઈ કયાર્, વાયી વેદ ઉપ�ટ સાચંયાર્’ ધમર્ તણી હાડ�ય નિવ સ�ુર્ ઉપર� અિત ધન 

વાવ�ુર્ િમથ્યાણિપ અખા સયંમી, લઈસી ક�ડ� પાડ� ની ગમી.” 

આ કડ�માથંી આપણાન ેમાડંણન ેથયેલો અ�ભુવ અને અખાનો અ�ભુવ અખો જ લાગે છે. આમ 

સમાજ દશર્ન, દ�ઘર્�ૃ�ષ્ટ અન ેવ્યવહાર�ાન માડંણમા ંિવશષે જોવા મળે છે.  

આટલી વાત કયાર્ પછ� આપણે તનેી બત્રીસી રચનાઓમા ં ક�ટલા ન�નૂામા ં કાવ્યોની પ�ંક્તઓ 

જોઈએ તમેાથંી ત�ેુ ં�ાન ચા� ુથાય છે.  

માડંણની કિવતાની વાત કર�એ તો પ્રબોધ બત્રીસી એ કિવના પાકટ વયની કર�લી અને 

ઉપદ�શપ્રધાન �ૃિત લાગે છે. આ ઉપદ�શાત્મક કાવ્યમા ંકિવના સસંાર�ાન અન ેતત્વ�ાન કળવાઈ 

રહ્યા છે. એ કિવતા એ એ જ માતા તો ? લોકિપ્રય બની હશ,ે એ�ુ ંલાગે છે. એની એક એક કાવ્ય 

રચનામા ં તત્વ�ાન અન ે અ�ભુવ તથા ઉપદ�શની ધારાઓ �ટતી જોવા મળે છે. એની આ 
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રચનાઓમા ં અખડં �ાનગગંા વહ�લી જોવા મળે છે. એની ભાષામા ં િનમર્ળતા અને તનેા 

વ્ય�ક્તત્વમા ંબને એટ�ુ ં�દુ્ધ �ાન ર�ૂ થ� ુ ંજોવા મળે છે. એટલે ક�, તનેા આ વશી રમી, બત્રીસ 

કાવ્યો �ણ ે�ાન કમળ ન બન� ુ ંહોય ?  

એની ક�ટલીક વીશીઓના દાખલાઓ જોઈએ તો જણાય છે ક�, તેની રચનાઓમા ંક�વી �ણુવ�ા 

જોવા મળે છે ! 

ભ�ક્તવીશીમા ંકિવ તનેા સમયના શ્રોતાઓ ક�વા હતા, ત ેર�ૂ કર� છે ક�, 

‘�ખણ સાભંળવા શ્રૌતા િમથ્યા,  

�ણ ેિતલ કોદ્રવમા ંભલ્યા !  

તેની છાયિસ ન ધાણી હોળ,  

વા�ંચ વ્યાસ ન �ઝુઈ કોઈ !  

ઈમ કરતા ંત ેનિય ��ટઈ સેવતંરા ંડા�ંગ �ુટ�ઈ.  

(ભ�ક્તવીશી)  

અહ� આપણાન ેઅખાની પણ યાદ આવી �ય છે. �હૃસ્થાશ્રમ વીશીમા ંકિવ બની એક કાવ્ય,  

“ઘરમા ંજ દ�વ-દ�વી �લુ્ય માતા-િપતાન ેઅ�ુ� જ  

રાખીને �વુા પછ� તમેન ેવરાઓથી સતંોષવા”  

�ખુ પ્રયત્ન કરનાર એક �ુ�તુ્ર�ુ ં�ચત્ર અહ� ર�ૂ કર� છે.  

‘માતા-િપતાન ેમલે્ટ� દ�ક�ુ �જૂઈ દ�વ કર� બ�ુ ��ુૂ’ 

માઈબાપ �આૂ ટળવલાઈ �ત્રઈ �દ� ુ�જ�લ  

�વતા ંપણ ના હાર નિવ કય�, ઘર બાલીન ેતીરથ કય�’                       (�હૃસ્થાશ્રમ વીશી)  

આ પ�ંક્તઓમા ંઆપણન ેઉપદ�શ કિવતા અને કહ�વતનો િત્રવેણી સગંમ જોવા મળે છે. 

’રસના રામ િવના મોકલી, ચ��ુ ૂર્જ િવણ બ�ુ ચલી  

પગ િપતાબંર િવ� ુબ�ુ પલ્યા, કર ક�શવ પણ િવિધ વલ્યા,  

�ૂ�ડધામસ્ત કાયા ખઈ, જછ�વાઈ ત્યા ંશીખઈ જઈ  

(ધન વીશી)  
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�વનભર આરામ ન કરનાર અને �ષુ્ક �વન �વનાર તથા ન નકરવાતા કામ કરજનશને કિવ 

ક�વો ઉપદ�શ આપે છે, ત ેપણ જોવા મળે છે.  

તો કિવએ કહ�વતોમા ંઉપયોગ પણ એની વાણીમા ંસરસ ર�ત ેકય� છે અને છતા ંએ ઔ�ચત્યથી 

જરાયે આધો ખસ્યો નથી તો સસંારની ��ૂમ બાબતોન ેપારખવામા ંપણ એની �ૃ�ષ્ટ �કૂ� નથી.  

�ખૂ્�ુ ંવ�ેચ મ�હલા આપણી, �ુમાગી �ુધારા ભણી’  

(અદ�તૂ વીશી)  

કિવન ેતો પ્રવાસ�ુ ંઅ�ભુવપ�ુ ંહશ ેએ વાત એની એક રચનામા ંજોવા મળે છે. ત ેજોઈએ તો, 

’બ�ુ તીરથ મઈ નોમા ંકર�, બાર� વરસ ેગોદાવર�  

તોરા ચરણ શરણ�લ શીઘ્ર અ�ગ્ન �તુ તત્કા�લ વીઘ્ર  

એ મગ એણઈ ની�ર ચડઈ તવ પદ શરણ ેઆ�ુ ંરડઈ’  

(શરણ વીશી)  

તો એક કાવ્યમા ંકિવ નાગરોની મતૈ્રીમા ંક�વા ંવખાણ કર� છે, ત ેજોઈએ.  

િવષ્� ુભ�ક્ત તણાઈ નાદર�, �ણ્�ુ ંગો�ઠ કર� નાગર�  

(સતંોષ વીશી)  

પોતાના ંમાનવભવ પ્રિત એને તમેા ંએ પોતાની પોતાની િવષ્�ભુ�ક્ત પ્રિત કિવન ેક�ટલો સ્નેહ છે, ત ે

બતાવ ેછે.  

લખચોરાશી ઘ�ટયાદ�હ માનવભવ� ુઅિધક સમેહ  

(રાજનીિત વીશી)  

કિવ “વરૈાગ્ય વીશી’ તો વૈરાગ્યમય�ુ ં છે. તીવ્ર સચોટ િવરાગ રસ એમા ં ર�ૂ થાય છે. ભક્તન ે

વૈરાગ્ય જગાડ� છે. 

’પ્રબોધ બત્રીસી’ એ મધ્યકાલીન �જુરાતી કિવતામા ંએક આગળ પ્રકારની ભાત પાડ� ુ ંકાવ્ય છે. 

આ પ્રકારની કાવ્ય પરંપરા નથી. અલબ�, શામળ અને અન્ય કિવઓના ં ‘િસ�હાસન બત્રીસી’ �વી 

�કવાચક કાવ્યો જોવા મળે છે. �મ ક�, ચાલીસા, પ્રેમપચ્ચીસી વગરે� એવી ર�ત ે અહ� બત્રીસી 

સ્વતતં્ર કાવ્યો જોવા મળે છે અને ત ે દર�ક કાવ્યોમા ં કિવએ એ વખતના સમાજ �વન અને 
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માન્યતાઓ, ર�તર�વાજો વગેર� ધ્યાનમા ંરાખીન ેબોધ આપ્યો છે. એ ધમર્ના લીધે તેણ ે ‘પ્રબોધ 

બત્રીસી’ એ�ુ ંનામ આપ્�ુ ંછે.  

આ બત્રીસ કાવ્યોમા ંક�વા િવષયો છે, ત ેજોઈએ તો ભ�ક્તવીશી, �હૃસ્થાશ્રમ વીશી, હાસ્યવીશી, 

�ખૂર્વીશી, અ�તૂવીશી, રાજનીિતવીશી, બોધાિવહલન વીશી, ધન વીશી, સાધારણ વીશી, �કુ્ત 

વીશી, �દયવીશી, વૈરાગ્ય વીશી, લોકપીડા વીશી, �ૃષ્ણ વીશી, યોગિવડંબન વીશી, �તૂભાવના 

વીશી, શરણવીશી, સવેાવીશી, અપદશર્ન વીશી, �વન વીશી, ચદંનવીશી, પ્રમેવીશી, સદાનદં 

વીશી, સ્�િૃત વીશી, સતંોષ વીશી, આમ �ુલ બત્રીસ કાવ્યો છે.  

ભાષા અને કિવત્વ પણ એક િસદ્ધ કિવની કક્ષાએ પહ�ચે છે અને િવષયના વિૈવધ્યને પણ અ�ભુવ 

અને સમાજદશર્નનો લાભ મળે છે. શબ્દો, કહ�વતો પ્રાસ, એની સાથે કાવ્યતત્વ અને ઉપદ�શ એ 

બધી વસ્� ુવણાય છે. આ બત્રીસી કાવ્યોમા.ં..... 

જો ક� આપણી વાત કયાર્ વગર પણ એ સ્વીકાર� ુ ંપડ�  છે, ક�ટલીક મયાર્દાઓ પણ છે. �મ ક�, 

સમાજના ચીલાચા� ુ િવષયો, લા�લત્યનો અભાવ, પ્ર�રૂ લોકભાષા છ�છર� સ�નકલાના કારણે જ 

આ �ૃિત લોકિપ્રય બની નથી. છતા ં�ળૂમા ંદટાયેલા ધન �વી આ રચનાઓન ેસ�નાત્મક �ૃ�ષ્ટએ 

ન્યાય મળે તો ત�ેુ ંપોત પ્રકાશે તેમ છે.  

(પ્રબોધ બત્રીસી- માડંણ બધંારો. સ:ં બહ�ચરભાઈ પટ�લ, પ્ર.આ: ૧૯૭૫ , પ્ર: અશેષ પ્રકાશન, 

બોરસદ) 
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‘વનવનના ંપાર�વા’ંમા ંપ્રગટ થ� ુ ંઉ�ર �જુરાત�ુ ંસમાજદશર્ન 

ચૌધર� ફ�નીલ�ુમાર ભરત�ુમાર 

પીએચ.ડ�. સ્કોલર. 

હ�મચદં્રાચાયર્ ઉ�ર �જુરાત �િુનવસ�ટ�, પાટણ. 
 

 
 ‘વનવનના ંપાર�વા’ં  એ ક��ભુાઇની પ્રથમ નવલકથા છે. ગ્રામ્ય પ�રવશેન ેર�ૂ 

કરતી �ણૂર્ �નપદ� નવલકથા છે . કથાની � ૂથંણીમા ંલેખક� અલગ જ અ�ભગમથી કથાનો ઘાટ 

બદલ્યો છે. કહ�વાય છે ક� પ્રેમ કરનારાઓમા ંએ પ્રેમની મઝંીલ પ્રાપ્ત ન થાય તો િનષ્ફળ પ્રમેી 

કદાચ આત્મહત્યા�ુ ંપગ�ુ ંભર�. વળ� બ ેપે્રમીઓ વચ્ચે �ુિવધા ભાવે �રતી નાિયકા પણ આ�ુ ં

પગ�ુ ં ભર� શક�, પત્ની અને પ્રેિમકા વચ્ચનેા સઘંષર્ને જો આપણ ે પ્રણયિત્રકોણ ગણીએ તો 

એ�યુ પ�રણામ ક�ણ આવી શક�, બે પ્રમેીઓ એક પ્રેિમકાના ંઆિશક હોય અને બે માથંી એક 

બા� માર� �ય, તો બીજો આત્મહત્યા કરવા તરફ પ્રરેાય. એ�ુ ંપણ બને ક� પ્રેમી, પ્રિેમકા અન ે

ખલ પાત્ર વચ્ચેના ંિત્રકો�ણયા �દુ્ધમાયં એકાદ મર� પરં� ુબબ્બે �ુદંર, �શુીલ પ્રેિમકાઓનો સફળ 

પ્રમેી આત્મહત્યા કર� �કુ્ત બની �ય એ� ુઆયોજન ફક્ત ક��ભુાઈ જ કર� શક�. ‘વનવનના ં

પાર�વા’ં એ એક ચીલાચા� ુરોમે�ન્ટક ગ્રામ પ્રણયકથા નથી. તે હતંી અન ેસીતા �વા પાત્રોથી 

ધડાતી કથા છે અને તે સત્ક્રાિંતકાળની આ�દવાસી �ચલની ક્રાિંતકથા છે. ‘�જુરાત િમત્ર’મા ં

પ્રગટ થયેલી આ નવલકથાને ભગવતી�ુમાર શમાર્એ ‘મોટ� અપકે્ષાઓ જગાડતી માસંલ 

�નપદ� નવલ’ તર�ક� પ�ખી હતી. આ નવલકથાનો નાયક ‘કલ�’ પીર છે, વીર છે, દ�ખાવડો 

છે, સજ્જન છે. કથા પ્રવાહ પર એનો કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી. તો આ તરફ બબ્બ ેનાિયકાઓ 

એના પર �ન ન્યોછાવર કર� છે પરં� ુઅસહાય પ�ર�સ્થિતનો ભોગ બનલેો તે �તે થાક�ન ે

આત્મહત્યા કરવા પ્રેરાયો છે. આવો �ત જ આવી ગ્રામનવલનો ધ્વિન બદલી નાખે છે. આ કોઇ 

સામાન્ય પ્રણયિત્રકોણવાળ� ગ્રામ પ્રણયકથા ન બની રહ�તા ંમાનવ��ુકતની સમથર્ક �ૃિત બની 

રહ� છે. આ કથા �ધુારકવાદને ક�ન્દ્રમા ં રાખીને નથી લખાઈ, પરં� ુ�િત-�ાિતના બધંનોના 

પરદાને �ૂર કર�ને બાહ્ય �ુિનયાનો માગર્ �ચૂવતી આ�દવાસી �ચલને ર�ૂ કરતી લખાઈ છે. 

કથામા ંબ ેનાિયકાઓ વચ્ચે કોઈ સઘંષર્ નથી. આ એક બાહ્ય સઘંષર્ર�હત કથા છે, છતા ં�ણૂર્ 

કદની છે, કારણ ક� ��ૂમ, તીવ્ર માનિસક સઘંષર્ પ્રસગેં-પ્રસગં ે પ્રગટતો રહ� છે, �ના બાહ્ય 

કારણોમા ંઅલબ� પ્રેમસ્પધાર્ નથી પરં� ુસમાજ�ુ ંપછાતપ�ુ ંજ છે. આ કથામા ંગ્રામપ્રદ�શમા ં

આ�ય પ્રવતર્તા વહ�મ, �ધશ્રદ્ધા, મતં્રતતં્ર આ�દ ધિત�ગો�ુ ં પ્રાબલ્ય તમેજ પોકળપ�ુ ં લેખક� 

�લુ્�ુ ં પાડ�ુ ં છે. પ્રવતર્માન સમયમા ં ચાલતી આવી ખોટ� માન્યતાઓ તરફ લખેક� આ 

નવલકથા દ્વારા પોતાનો પ્રકોપ વ્યકત કય� છે.  
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સમગ્ર કથાનકમા ં�તે બે પ્રેિમકાઓનો સફળ પ્રેમી આત્મહત્યા કર� છે. આવી 

��ૂકત પાછળનો પ્રેરક િવચાર ર�ૂ કરતો કલ� કહ� છે, “આ� �ુ ંઆઝાદ કલ� �,ં કોઈ સા� ુ- 

મહાત્માના બટકા ં પર ઊછર�લો, કોઈના બળજબર�થી સ�ર્યેલા મોહબધંનોમા ં ફસાયેલો પેલો 

�ચુ્છ કલ� કટારા નહ� ..! �બૂ િવચાર કયાર્ પછ� ઇ�ર, ધમર્, માનવી, ��ુ, િપતા નથી સમાજન ે

�તૂી નાખનાર સા� ુબનવા�ુયં મને �ચ� ુ ંનથી. �ુ ંમાર� �તન ેજ છેતર� શકતો ના હોઉ , ત્યા ં

સમગ્ર ��ૃષ્ટન ેક�વી ર�તે છેતર� શ�ંુ? આ� �ુ ં�બૂ આનદંમા ં�.ં કારણ ક� �ુ.ં �કુ્ત થઈ રહ્યો � ં

.. �ખુી તે ક�ટલો ! આ િવશાળ મે�ો સરોવર �ટલો ... �દુ્ધ સ્વ�પે બસ �ુ,ં અને �ુ ંજ �.ં” 

 કલ�ન ે�યાર� સા� ુ િવજયદાસ આદ�શ કર� છે ક�, “ તાર� હતંી જોડ� જ લગ્ન 

કરવાના ંછે ! અને એના ંથોડા જ �દવસ અગાઉ તે મનોમન સીતા પાડંવને વર� ��ૂો છે, ત્યાર� 

સદાના ંઆ�ાપાલક એવા ંકલ�ન ેપોતાની મજ�રૂ �સ્થિત�ુ ંભાન થાય છે. જોઈએ ..  

“�ુ ંકલ� કટારા નથી. �ુ ં�લુામ �.ં ધમર્નો �લુામ. ખાખચોકનો �લુામ, સા� ુ

િવજયદાસનો �લુામ... આખી આલમનો �લુામ.. એ કહ� એ માર� કરવા�ુ,ં એ �ચૂવે તે છોકર�ન ે

પ્રેમ કરવાનો ... ! આ ક�વો ન્યાય ? �ુ ંઈ�ર અન ેર�યતને દ�નહ�ન , �લુામ દશામા ંજ રહ�વા 

દ�વામા ંશ્રયે માને છે? એ�ુ ંજ હોય તો, એવો ઈ�ર પણ શા કામનો?” 

 આવા ક�ણ �ત સાથે આ ગ્રામનવલનો આખો ધ્વિન જ બદલાઇ �ય છે. એ 

કોઇ સામાન્ય પ્રણય િત્રકોણવાળ� ગ્રામ પ્રણયકથા બની રહ�તી નથી. આ તો એકદમ 

માનવ��ુક્તની સમથર્ક �ૃિત તર�ક� ઉપસી આવ ેછે. સાથોસાથ ન�ુ ંપ�રણામ પણ ધારણ કર� લ ે

છે, માત્ર કલ� જ નહ�, એના ંતમામ �તભાઈઓ આઝાદ�ના ંપાતં્રીસ વષર્ પછ� પણ �લુામ છે, 

દ�નહ�ન છે, પછાત છે. ઉજ�ળયાતો એની કાયાને જ નહ�, કાિમનીઓન ેપણ ઈચ્છા �જુબ રગડ� 

છે, નાયક તો �ણે આ�ા પાળવા ંજ જમ્યો હોય એમ �વે છે, માત્ર મ�ષુ્યની જ નહ�, દ�વો 

અને �તૂપે્રતનો પણ તે આ�ાપાલક છે, કારણ ક� એ �ધશ્રદ્ધા� છે. કલ�ના મરણોદગારથી 

એક સામાન્ય પ્રણયકથા આમ �લુામોની ��ુકતની ગાથા બની �ય છે. ક��ભુાઈની આ જ તો 

ગજબની કલાિસ�દ્ધ છે!  

ભારતના ગામડાઓ હવ ે પેટલીકર ક� પ�ાલાલના ગામડા રહ્યા નથી. અર�, 

સા�ઓુ પણ આ કથાના ંિવજયઠાસ�ની �મ પલટાઈ ગયા છે. ક��ભુાઈની આ�દવાસી નાિયકા 

તો બોલી શક� છે, તયે �ગે્ર�મા ંક� “બ્લડ ઈઝ િધકર પનૅ વોટર” છતાયં આપણ ેજોઈએ છ�એ 

ક� આ�દવાસીઓ આ�ય પછાત છે, શોિષત છે, મજ�રુ છે અને એથી �ુઃખકારક બાબત એ છે ક�, 

હ� આ� પણ આ દ�શમા ં�ાિતના�િતના ને ધમર્ના ભદેો અને વાડાઓ એટલા જ મજ�તૂ ને 

અ�ટૂ છે. કલ�ને અ�કુ �શ ેએ નડ� છે. આમ, આવી અનેકિવધ મેઘધ�ષુી ધ્વિન છટાઓ 

છતા,ં ‘વનવનના ં પાર�વા’ં કોઈ ‘ગ્રામ્યલ�મી’  �વી ગ્રામ�ધુારક યા આ�દવાસી �ધુારક 

હ��લુક્ષી કથા નથી, એ તો એક �દુ્ધ કલા�ૃિત જ છે. 
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 નવલકથા�ુ ંદ્વાર જ નાગધરાના પાણી ઓળંગતી નાિયકા હતંીના �પવણર્નથી 

જ �લેુ છે. સાથોસાથ પહાડ� પ્રદ�શની �મ�મ, વરસાદ� સાજં�ુ ં ત ે મ�ેોના છલછલ વહ�તા 

પાણી�ુ ં વણર્ન પણ લેખક �ટક �ટક �લસોટા દ્વારા ઠોરતા �ય છે. નદ� ઓળંગી �કૂ�લા ં

બાપદ�કર�ન ેભીલો પડકાર� છે, અસહાય ડોસો ચમક� છે ને હતી હોલાની �મ ��ુ ઊઠ� છે, ત્યા ં

ચોક�માથંી કલ� કટારા ભીલોને પડકાર�, બાપદ�કર�ને આશરો આપ ે છે. �મા ંપ્રથમદ�ષ્ટએ 

નાયક -નાિયકા એકબી�ના પ્રમેમા ં પડ� છે. અડ�ખમ બ્રહ્મચાર� �વો કલ� ચોક�ઠાર આમ 

કદાચ �વનમા ંપ્રથમ વાર જ �ી તરફ અ�ભ�ખુ બને છે અને એના સ્વપ્નો �ગી ઊઠ� છે. એ 

વેળાએ જ એને બાળપણની એક પે્રમસ્�િૃત - �ુદંર� સપનામા ં સતાવવા આવે છે. આ 

સ્વપ્ન�ુદંર� કલ�ના ંસ્વપ્નમા ંઅણધાર� જ આવીને કહ� છે “મને વીસર� ગયો, િપ્રય? �ુ ંતાર� 

સાત ભવની સહચર�...” અને આમ બી� નાિયકાનો �ચત્રમા ંપરોક્ષ પ્રવશે થાય છે. 

હતંીને પણ કલ� ગમ્યો છે, પરં� ુએને માટ� તો એ ક�વળ ખાલી સ્વપ્ન જ છે. 

કારણ ક� હતંી પટ�લ છે, �યાર� કલ� આ�દવાસી! પણ આપણા લેખક તમેના અલગ જ 

સ્વભાવથી તેની �દશા બદલે છે. હતંી મ�ેોના મેળેથી ઘર� પાછ� ફરતા ંબાપથી �ટ� પડ�. રસ્ત ે

આવતા ંમોસાળમા ંથોડા �દવસ રોકાઈ �ય છે. મોસાળમા ંએના બીમાર મામાનો જવાન �દકરો 

માધો એ બે જણા જ છે એટલે મામાની સભંાળ િનિમ�ેય હતંીન ેથો�ુ ં વધાર� રોકા�ુ ંપડ� છે. 

માધો આમ તો સજ્જન છે, પણ એક મોડ� રાતે શરાબ ચઢાવીને ઘર� પાછો ફર� છે ત્યાર� 

અસ્તવ્યસ્ત �ગૂડામા ં�ધતી હતંીને જોઈ તે િવવશ બની �ય છે. અહ� સ�ક� મામા -ફોઈના 

ભાઈ બહ�ન વચ્ચે સભંોગ કરાવ્યો છે! � ક� એવી કોઈ વસ્�તુઃ સનસનાટ� ખાતર નહ�, પરં� ુ

કથાને અિનવાયર્ વેગ આપવા જ આવો િવચાર �કૂયો છે. આ બનાવથી જ કથામા ંઆપિ�ના ં

વાદળ ઘેરાવા શ� થાય છે, આ �ૃત્ય હતંીનો મામો ન ેમાધાનો બાપ જોઈ �ય છે અને એના 

આઘાતથી જ ફાસંો ખાઈને �તૃ્� ુપામે છે, નવલકથામા ંબે નાિયકાઓ વચ્ચે કોઈ સઘંષર્ નથી. 

સમાજ�ુ ંપછાતપ�ુ ંજ છે, �મ ક�, અકાળે અવસાન પામેલા હતંીના મામા�ુ ં�તૂ થયાની અફવા 

ક� હતંી ગભર્વતી બન્યાની ઘટના. અહ� ઉ�ર �જુરાતમા ં પ્રવતર્તા ં સમાજના દશર્ન અવશ્ય 

થાય છે. મામાને ભાણી પ્રત્યે એટ� ુ તો તીવ્ર વાત્સલ્ય હ� ુ ં ક�, એ પ્રેતાત્મા �ુવાન છોડ�ઓ 

પાછળ “ભાણી – ભાણી” કરતો ભમે છે ને વળગે છે ! આથી ભયભીત એવા ગામલોકો �બચાર� 

હતંીને મેણા મારતા બફેામ ગાળો સભંળાવે છે. �મ ક� એક �ી બોલ ેછે ક� “ચ્યા ંઘલાઈ ૨હ્યો તો 

પીટયો બલ્યાડો? ઇની ભાણીઓ ચ્યા ંનથી ફાટ� પડ� તે બી�ઓને જઈ જઈને વળગ સ!”  

આ સાભંળ� રોષ ેભરાયલેી હતંીથી બોલાઈ �ય છે ક� “શાદં� ન �ભણા તો નથી 

કર� નાશં્યા ક� મારા મમાએ?...” 

 અહ� પ્રયો�યેલો  ‘�ભણા’ં એટલે ગભર્વતી ક� સગભાર્ વળ�, �બૂી એ છે ક� 

�યાર� �દુ હતંી પોતે જ, એ જ મામાના �તુ્ર માધા વડ� સગભાર્ બની �કૂ� હતી, પરં� ુએને હ� 
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એ વાતની �ણ જ નહોતી. કથાન ે�તે કલ� આત્મહત્યા કર� છે તેની પાછળ પણ પરોક્ષ ર�તે 

�બૂ �ૂરના ંસદંભ� પણ, અહ� આ�દવાસીઓની ��ુકત માટ�ની કલ�ની શહ�દ� જ લેખક �ચૂવી 

�ય છે કારણ ક�, વચમા ં અમલદાર મહ�તા સાહબનો આ�દવાસી �વુિતઓ સાથનેો અનહદ 

રંગરાગ �દુ કલ�ની જ હાજર�મા ંઆલખેીને લેખક� આ�દવાસીઓની અવદશા દશાર્વી છે તથા 

કલ�ની આ�દવાસી અ�સ્મતા �ગ્રત પણ કર� છે.  

આ નવલકથામા ં ગ્રામીણ પ્રદ�શમા ં પ્રવતર્માન વહ�મ, �ધશ્રદ્ધા તથા મતં્ર-તતં્ર 

�વા ધિત�ગો�ુ ં પ્રાબલ્ય તમેજ પોકળવા�ુ ંએમ બનંે ગોવા �વૂાના પાત્ર તમેજ પ્રસગં વડ�, 

�તૂપ્રતે વગરે�ના પરચા દ્વારા સચોટ ર�તે ભારોભાર કલાત્મક વ�ૈચ�યથી દશાર્વા�ુ ંછે. એવો જ 

ઉલ્લેખ �ેત અને રાતા કમળની પ્રતીકાત્મકતાનો �ુશળ િવિનયોગ પણ અહ� કર� શકાય.  
 
પ્રસ્�તુ નવલકથામા ં લેખકની કળાને આવકારતા ં મફત ઓઝા લખે છે ક�, 

“સાબરકાઠંા અને એ �વૂ� ગઢવાડાના ંજગંલોમા ંસતત રઝળપાટ કર�ન,ે પ્ર�ૃિતના અઢંગ પ્રેમી 

તર�ક� ક��ભુાઈએ ચડતી �ુવાનીના ં ર�મૂડા ં વષ� ��ુયાર્ છે. વન્ય��ૃષ્ટ સાથે ગજબનાક 

તાદામ્ય સાર�ને એમણે શબ્દોમા ં�વ� ુ ંકર� ��ૂ ુ ં છે . એક લી�ુછંમ કલરવ�ં ુજગંલ, કલ� 

સીતાપાડંવને �યા ં મળવા �ય છે એ પ્રદ�શ�ુ ં તથા એ �પાળા રાિત્રપ્રહર�ુ ં વણર્ન અત્યતં 

રમણીય તથા ઇ�ન્દ્રયાસ્વાદ્ય છે. એ�ુ ં જ મનોહર વણર્ન ભેટાલીની ઘાટ� પછવાડ� લપાઈને 

વસેલા ં ગો�ુ�ળયા ગામો�ુ,ં �ંુગરોની હારમાળામા ં પરોવાયેલા ં મોતી �વા ં ગામડાની પ્ર�ૃિત, 

શોભા�ુ,ં મ�ેો�ુ ંતથા મ�ેો સરોવર�ુ ંઅને સમગ્ર ખીણ પ્રદ�શ તેમજ પહાડ� પ્રદ�શ�ુ ંછે.  
 
હતંી અને સીતા બનંે કલ�ને �તરથી ચાહ� છે, પરં� ુબનં ે ક� ુજ કર� નથી 

શકતી ને લાચાર ભાવ ેઅસહાય બની કલ�ને હમંશેને માટ� �મુાવ્યાનો શોક કર� ચીસ પાડ�, 

�કૂતાને મહણ કર� છે આમ ‘વનવનના ંપાર�વા’ં એ ઉ�ર �જુરાતની �િૂમમા ં િવસ્તર�લી ભોળા 

પાર�વડાનંી ઉ�મ પે્રમકથા જ બની રહ� છે . 
 

સદંભર્ગ્રથં: 

1. વનવનના ંપાર�વા,ં લ.ે ક��ભુાઈ દ�સાઈ, આ�િૃ�.૧૯૮૧ 

2. ડો. ક��ભુાઈ દ�સાઈની નવ નવલકથાઓ આસ્વાદાત્મક અધ્યયન, સપંા. રમણલાલ પાઠક, 

આ�િૃ�.૧૯૯૫ 
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બાળ આરોગ્યકે્ષતે્ર �ગણવાડ�� ુમહત્વ 
ડો. �ગ્નેશ બી. તાળા 

આસી. પ્રોફ�સર, 

સમાજકાયર્ િવભાગ, 

ક�.એસ.ક�.વી. કચ્છ �નુીવસ�ટ�, �નુ્દ્રા રોડ, 

�જુ-કચ્છ 
 આજના આ યાિંત્રક �ગુામા ં માણસ યતં્રો સાથે રહ� યતં્ર �વો જડ અને 

ભાવ�નુ્ય બન્યો છે. દર�ક વ્ય�કતના �વનમા ંિવકાસ અન ેપ્રગિત સાધવા માટ� બાળપણ અન ે

�કશોરાવસ્થાનો �બુજ અગત્યનો ફાળો હોય છે. બાળકના િવકાસ પર તેના માતા  - િપતાનો 

ઘણો પ્રભાવ પડ� છે. આ તબકકામા ંબાળક પર કોઇપણ વસ્�નુી બ�ુ જલ્દ� અસર પડ� છે અન ે

કંઇક શીખવા માટ� હમંશેા ઉત્�કુ અને તૈયાર હોય છે. એટલ ેતનેા મન અન ેશર�રના સામાન્ય 

િવકાસ માટ� તથા બી�ઓ સાથનેા તનેા સબંધં માટ� અન ેજ�દગી શ�આતના વષ�મા ંપાયા�ુ ં

િશક્ષણ એટલે ક� પ્રાથિમક િશક્ષણ �બુજ અગત્ય�ુ ંછે. 

• આઇ.સી.ડ�.એસનો ઇતીહાસ 

  સકંલીત બાળિવકાસ સેવાઓ�ુ ંઆયોજન કરવા ભારત સરકારશ્રીના માનનીય 

તત્કાલીન આયોજન મતં્રીશ્રી એ 1972મા ં �ચુન ક�ુર્ ઓગષ્ટ 1974મા ં ભારત સરકાર� 

“બાળકોની રાષ્ટ્ર�ય નીતી” �હ�ર કર� �મા ં બાળકને “વધારાની મહત્વની િમલકત” તર�ક��ુ ં

સબંોધન કર�લ છે. �તર મતં્રાલયના મતં્રી કક્ષના આઠ અભ્યાસ �ુથોની રચના કરવામા ં

આવી અને તેઓ દ્વારા ર�ુ થયલે અહ�વાલ ના આધાર� સકંલીત બાળ સભંાળ �ગેની એક 

દરખાસ્ત ર�ુ કરવામા ં આવી આ દરખાસ્ત �જુબ શાળામા ં અભ્યાસ કરતા બાળકોને �રુક 

પોષણ, રોગ પ્રિતકારક રસીઓના સદંભ� િનષ્ણાતં સેવાઓ સાથનેી આરોગ્ય સભંાળ, માતાઓને 

પોષણ, આરોગ્ય િશક્ષણ, �વુર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ, મનોરંજન, �ુ�ંુબ કલ્યાણ, પીવાના ચોખ્ખા 

આરોગ્યપ્રદ પાણીની સવેાઓ, સાકંળ� લવેામા ંઆવી. 1975મા ંબાળિવકાસ યોજનાનો કાયર્ક્રમ 

િનષ્ણાતંો દ્વારા ઘડ� કાઢવામા ંઆવ્યો. 

• આઇ.સી.ડ�.એસ.ની જ�ર�યાત 
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 કલ્પના કર�એ ક� કોઇ માળ� પોતાના �લોને એવી ર�તે ઉગાડ� છે ક� તનેે 

મહ�નાઓ �ધુી પ્રકાશ અને પાણી મળતા નથી. ત્યારબાદ તેમા ં �બુ ખાતર નાખીને તનેે 

ઉગાડવાનો ફર�થી પ્રયત્ન કરવામા ં આવે, તો આવા માળ�ને આપણ ે પાગલ કહ� શક�એ ? 

સદં�શોએ છે ક� ભારતના બાળકોની સાથે પણ કંઇક આ�જુ વતર્ન કરવામા ંઆવે છે. 6 વષર્ની 

�મર �ધુી તનેી કાળ� કોઇ રાખ� ુનથી. તનેે પોતાની ર�તે િવકાસ કરવા દ�વામા ંઆવે છે. 

પછ� તેને સ્�ુલે મોકલી તનેા પર ભણતરનો એક સાથે બોજો નાખી દ�વામા ંઆવે છે. પરં� ુ

બાળકોના શ�આતના બે વષર્ દરમ્યાન બાળક�ુ ંઆરોગ્ય તેમની દ્રષ્ટ� અને ઘણીબધી વસ્� ુ

નકક� કર� શકાય છે, � �વન ભરની હોય છે. 

 ભારતમા ંઘણા બાળકો �ુપોષીત છે. ઘણાને લોહ�ની ઉણપ હોય છે અને ઘણા 

બાળકો રસી કરણથી વ�ંચત રહ� ગયેલ હોય છે. નવીનમા ંમાનવ િવકાસના ર�પોટર્  અ�સુાર 

ભારતમા ં �ુપોષીત બાળકોની સખં્યા સૌથી વ� ુછે. આ માનવીય �કુશાન માત્ર તે બાળકોના 

પર�વારને જ નથી અથવા તમેના મૌલીક અિધકારોને જ હાની થતી નથી પરં� ુઆ સમગ્ર 

રાષ્ટ્ર�ુ ં�કુશાન છે. �ખુ, �ુપોષણ અને �બમાર આરોગ્ય પર એક આદશર્ સમાજ�ુ ંિનમાર્ણ થઇ 

શક� નહ�. 

• આઇ.સી.ડ�.એસના હ��ઓુ 

 0 થી 6 વષર્ના બાળકોન ેપોષણ માટ� અન ેસ્વાસ્થયની �સ્થિતમા ં�ધુારો લાવવો. 

બાળકોનો યોગ્ય માનસીક શાર�ર�ક અન ે સામા�ક િવકાસથાય તેના માટ� કાયર્ક્રમો કરવા. 

�તૃ્�,ુ �ુપોષણ, સ્�ુલમાથંી ડ્રોપ આઉટની પ�ર�સ્થિત રોકવી. બાળકના િવકાસમા ંઅલગ અલગ 

િવભાગો અને નીતી�ુ ંઅમલીકરણ અને સકંલન કર�ુ.ં સામાન્ય આરોગ્યમા ંમાતાની ક્ષમતામા ં

વધારો કરવો અને આરોગ્ય િશક્ષણના માધ્યમથી બાળકની પોષણને લગતી જ�ર�યાત જોવી. 

• આઇ.સી.ડ�.એસ ટ�મ 

 �ગણવાડ� કાયર્કર, �ગણવાડ� હ�લ્પર, �પુરવાઇઝર, સી.ડ�.પી.ઓ., બાળ 

િવકાસ પ્રો�કટ ઓ�ફસરો ડ�.પી.ઓ., �લ્લા કાયર્ક્રમ અિધકાર�ઓ હોય છે. સ્થાિનક 

સ�દુાયમાથંી �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ની િનમ�ુકં કરવામા ં આવે છે. �ને સ�દુાય આધાર�ત 

�ખુ્ય કાયર્કતાર્ ગણવામા ંઆવે છે. ત ેપણ સામા�ક પ�રવતર્ન માટ��ુ ંએક ઘટક છે. 
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 ઉપરાતં એક મ�હલા બાળકો� ુ ધ્યાન પણ રાખે છે. �બ� બા�ુ �ચ�કત્સા 

અિધકાર�, સહાયક નસર્ અને માન્ય સામા�ક આરોગ્ય કાયર્કતાર્ આઇ.સી.ડ�.એસ કાયર્કતાર્ઓ 

સાથે એક ટ�મ બનીને િવભી� સેવાઓ �રુ� પાડ� છે. 

• �ગણવાડ�નો પ�રચય 

 �જુરાતમા ં૨૦૧૬-૧૭ ના બ�ટમા ં�હ�ર કરા� ુછે ક� �ગણવાડ� ને  સમાજના 

િવકાસ માટ� પાયા�ુ ંમહત્વ�ુ ંએકમ બનાવવાનો સરકારનો અ�ભગમ છે અને નાના �લુકાઓને 

પ્રોત્સાહન વ્યવસ્થા સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવા 1975મા ં ભારતસરકાર દ્વારા શ� કરાયેલ 

ઇન્ટ�ગે્રટ�ડ ચાઇલ્ડ ડ�વલોપમેન્ટ યોજના આ� િવ�ના બાળકો માટ�નો સૌથી મોટો કાયર્ક્રમ બની 

�કુયો છે. � છ વષર્થી નાની �મરના �લુકાઓ અને સાથ ેસાથે સગર્ભા �ીઓ ક� સ્તનપાન 

કરાવતી માતાઓના િવકાસ માટ�નો આિશ�વાદ સમાન કાયર્ક્રમ છે. 

 દર�ક શહ�ર ક� ગામડામા ંદર એક હ�રની વસ્તીએ એક �ગણવાડ�ની રચના 

કરવામા ંઆવે છે અને �મ શહ�ર ક� ગામડાની વસ્તી હોય છે તેટલા �ગણવાડ� ક�ન્દ્ર રચવામા ં

આવે છે. 

 આમ �જુરાતમા ંહાલમા ં53029 �ગણવાડ� ક�ન્દ્રો છે.  રાજયના છેલ્લા પાચં 

વષર્ના બ�ટમા ંઆ માટ� અનેક પગલા લેવાયા છે. 1975મા ંછોટા ઉદે્દ�રુમા ં�જુરાતમા ંપહ�લી 

�ગણવાડ� સ્થપાઈ હતી. આ આયોજનને “સકંલીત બાળિવકાસ યોજના” એ� ુનામ અપા� ુ

આ યોજનામા ંપ્રાથમીક િશક્ષણ, પોષણ અને આરોગ્ય આ ત્રણેય પાસાઓ�ુ ંસકંલન કરવામા ં

આવ્� ુછે. 

�ગણવાડ� સ્થાપવા પાછળના ઉદે્દશ્યો 

 પ્રથમ દ્ર�ષ્ટએ �ગણવાડ��ુ ં કાયર્કે્ષત્ર ના� ુલાગ ેપરં� ુહક�કતમા ં�કુ્ષમ ર�ત ે

િનર�ક્ષણ કરતા �ગણવાડ��ુ ંકાયર્કે્ષત્ર �બુજ િવશાળ છે. આથી સૌ પ્રથમ આપણે �ગણવાડ� 

સ્થાપવાના �ખુ્ય ઉદ�શો જોઇએ તો બાળ �તૃ્��ુ ુપ્રમાણ, �ુપોષણના પ્રમાણમા ંઘટાડો કરવો. 

બાળકના રસીકરણ �ગેની મા�હતીનો પ્રચાર કરવો. બાળકના સ્વાસ્થય �ગે ��િૃત 

લાવવાના પ્રયત્ન કરવા. બાળકના િવકાસ માટ� આરોગ્ય પ્રદ વાતાવરણ ઉ� ુકર�ુ.ં માતા�ુ ં

આરોગ્ય �ધુાર�ુ ંવગેર� છે. 
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 તેમજ સગભાર્ને જ�ર� પોષણ મળ� રહ� ત ેમાટ�ના પ્રયત્નો કરવા જન ��િૃત 

કાયર્ક્રમ કરવા. પ્ર�તુીબાદ પણ ઘણી માતાને પોષણ મળ� રહ� તનેા પણ િવચાર કર�ન ે

તેને લગતી �વુીધાઓ આપવામા ં આવે છે. સરકારશ્રી દ્વારા અપાતી આરોગ્યની તથા 

આિથ�ક સવેાઓનો મહત્મ લાભ લોકોને આપવો. 

�ગણવાડ� દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીર� 

 �રુક પોષણ આહાર�ુ ં આયોજન કર�ુ.ં સગભાર્ માતા�ુ ં રસીકરણ કર�ુ.ં સગંભાર્ 

મ�હલા, ધાત્રી માતાને આરોગ્યની તપાસ માટ� પ્રોત્સા�હત કરવી. �ગણવાડ�મા ં ચાલતા  

સરકારશ્રીના િવિવધ આયોજનમા ંલાભાથ�ને મદદ�પ થ�ુ.ં �ગણવાડ�મા ંઆવતા બાળકોમા ં

સસં્કાર�ુ ં િસ�ચન કર�ને પ્રાથિમક િશક્ષણ આપ�ુ.ં સરકાર દ્વારા અપાતા ખાધ્ય સામગ્રીમાથંી 

શકય તેટલો બાળકોને સ્વા�દષ્ટ લાગે તેવો નાસ્તો તૈયાર કરવો. બાળકો અસ્વચ્છ હાલતમા ં 

�ગણવાડ�એ આવતા હોય તો તનેા માતા ક� �ુ�ંુબીજનને  સ્વચ્છતા �ગેના �ચુનો કરવા. 

બાળકની પ્ર�િૃત, િવકાસ, ભાષાની ન�ધ લઇને તનેા �ુ�ંુબીજનોને �ણ કરવી. રસીકરણ બાદ 

આડઅસર �ગેના �ચુનો તેમની માતાને આપવા. ધાત્રી માતાને �ગણવાડ� કાયર્કર દ્વારા 

સ્તનપાનને લગતા �ચુનો આપવામા ંઆવે છે. છ મ�હના પછ�ના બાળકને કયો અને ક�વો 

ખોરાક આપવો તનેે લગતી માહ�તી આપવી. 

 અહ� સશંોધક� વષર્ ૨૦20 દરમ્યાન બાળ આરોગ્યકે્ષતે્ર �ગણવાડ�ના  મહત્વ  

પર એક અભ્યાસ �જુ શહ�રના પાચં સ્લમ િવસ્તાર ગણેશનગર, આશા�રુાનગર, હગંામી 

આવાસ, જનતાનગર�, રામનગર�ન ેલઇને હાથ ધર�લ �ના જોવા મળતા તારણો નીચે �જુબ 

છે.  

 મોટાભાગના ઉ�રદાતાઓ પ્રાથિમક િશક્ષણ ધરાવતા જોવા મળેલ છે. 

મોટાભાગના ઉ�રદાતા એટલ ે ક� 42 ટકા ઉ�રદાતા ધધંા સાથે જોડાયેલા જોવા મળે છે. 

મોટાભાગના ઉ�રદાતા 10,001 થી 15,000 માિસક આવક ધરાવતા જોવા મળે છે. 

મોટાભાગના 1 થી 5 સભ્યો ધરાવતા �ુ�ંુબ વધાર� જોવા મળે છે. મોટાભાગના િવભકત �ુ�ંુબ 

મા ંરહ�તા ઉ�રદાતાની સખં્યા વધાર� જોવા મળે છે. મોટાભાગના ઉ�રદાતાના બાળકની �મર 

5 થી 6 વષર્ની જોવા મળે છે. ઉ�રદાતાના બાળકના જન્મ સમયે 3 થી 4 �ક.ગ્રા વજન 
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ધરાવતા બાળકો સૌથી વ� ુજોવા મળે છે. ઉ�રદાતાના બાળક �ગણવાડ�મા ં ગયા સમયે 

બાળક�ુ ં વજન 6 થી 7 �ક.ગ્રા વજન ધરાવે છે. ઉ�રદાતાના બાળક �ગણવાડ�મા ં ગયા 

પછ� 2 થી 3 �ક.ગ્રા વજનમા ંવધારો જોવા મળે છે. ઉ�રદાતાના બાળકન ેજન્મ સમયે કોઇજ 

રોગ નથી ઉ�રદાતાના બાળકને �ગણવાડ� દ્વારા 100 ટકા રસીકરણ કરવામા ં આવે છે. 

ઉ�રદાતાના બાળકન ે�ગણવાડ� દ્વારા 100 ટકા પોષણ�કુત આહાર આપવામા ંઆવે છે. 

ઉ�રદાતાના બાળકોની બોલીમા ંમોટાભાગના બાળકોમા ં ફ�રફાર જોવા મળે છે. ઉ�રદાતાના 

બાળકો �ગણવાડ�મા ં ગયા પછ� મોટાભાગના બાળકો બાળગીતો બોલે છે. ઉ�રદાતાના 

બાળકો �ગણવાડ�મા ં ગયા પછ� 68 ટકા ભાષાક�ય ફ�રફાર જોવા મળે છે. ઉ�રદાતાના 

બાળકો મોટાભાગના �ગણવાડ�મા ંગયા પછ� 96 ટકા માનિસક િવકાસ થયેલ જોવા મળે છે. 

ઉ�રદાતાના બાળકો �ગણવાડ�મા ંગયા પછ� 80 ટકા બાળકો શૈક્ષ�ણક �ચી ધરાવતા જોવા 

મળે છે. ઉ�રદાતા બાળકોને 100 ટકા �ગણવાડ� ક�ન્દ્રમાથંી રમકડા આપવામા ંઆવે છે. 

ઉ�રદાતાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસ �ગણવાડ�મા ં 100 ટકા કરવામા ં આવે છે. 

ઉ�રદાતાના બાળકો�ુ ંવજન અને �ચાઇ, �ગણવાડ�મા ં100 ટકા કરવામા ંઆવે છે.  

 �ગણવાડ� કાયર્કતા 100 ટકા તાલીમ લીધેલ છે. �ગણવાડ�મા ંબાળકો નીતી – િનયમનો 

ભગં કર� ત્યાર� મોટાભાગના બાળકોને �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ દ્વારા શા�બ્દક ઠપકો આપતો જોવા 

મળે છે. �ગણવાડ� કાયર્કતાર્�ુ ં બાળક પ્રત્ય�ેુ ં વતર્ન 100 ટકા સા�ુ જોવા મળે છે. 

�ગણવાડ� – કાયર્કતાર્ને ગામના દર�ક સભ્યો તરફથી 100 ટકા સહકાર આપવામા ંઆવે છે. 

�ગણવાડ� કાયર્કતાર્ઓ બાળકોની હાજર� પ્રત્યે સભાન �ણવા મળે છે. �ગણવાડ�મા ંખાદ્ય 

જથ્થો 100 ટકા સમયસર મળે છે. �ગણવાડ�મા ં મેડ�કલ ઓ�ફસર દ્વારા દર મ�હન ે

બાળકોના શર�રના ચકેઅપ 100 ટકા થ� ુજોવા મળે છે. �ગણવાડ�મા ંરાષ્ટ્ર�ય રસીકરણ 

પ્રોગ્રામ પ્રમાણે િનયિમત રસી આપવામા ંઆવે છે. �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ દ્વારા બાળક�ુ ંદર 

મ�હને વજન કરવામા ં આવે છે તે જોવા મળે છે. �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ દ્વારા બાળકમા ં

વજનમા ં ઘટાડો થાય તો પૌ�ષ્ટક આહાર વ� ુ આપવામા ં આવે છે તે જોવા મળે છે. 

�ગણવાડ� કાયર્કતાર્ 100 ટકા મ�હલા મડંળની મીટ�ગમા ં હાજર� આપતા જોવા મળે છે. 
બાળકની ત�ુંરસ્તી અને િશક્ષણ�ુ ં સ્તર �ધુારવા માટ� �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ દ્વારા અનેક 

પ્રયત્નો જોવા મળે છે. પી. એચ. સી. સ્ટાફ દ્વારા બાળકો માટ� ત�ુંરસ્તીના કાયર્ક્રમો થતા 

જોવા મળે છે. 
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• ઉપસહંાર  

 સમગ્ર સશંોધનમા ંઅભ્યાસના �તે એકંદર ફળ�િુતના ભાગ�પે �ણવા મળ્� ુછે 

ક� બાળકોના િવકાસ માટ� �ગણવાડ� દ્વારા િવિવધ રમતો�ુ ંઆયોજન �દવસો અને તહ�વારોની 

ઉજવણી, મનોરંજનાત્મક પ્ર�િૃતઓ, ગમત સાથે �ાન મળે �વી ક�, વ�ૃત્વ સ્પધાર્, �ચત્ર સ્પધાર્, 

રંગોળ� સ્પધાર્, 1 મીનીટ ગમે, સગંીત �રુશી, ખોખો, પકડા પકડ� વગેર� આ ઉપરાતં 

બાળકોના િવકાસમા ં �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ સતત પ્રગિતશીલ જોવા મળ્યા બાળકોની હાજર� 

િવિવધ રમતો, પ્ર�િૃતઓ, બાળકો�ુ ંઆરોગ્ય, ભોજન તથા નાસ્તાની વ્યવસ્થા વગેર� કે્ષત્રમા ં

��તૃતા જોવા મળ� જયાર� બાળકોના િવકાસ સદંભ� તમેના વાલીઓ ��તૃ છે અને 

�ગણવાડ� તથા �ગણવાડ� કાયર્કતાર્ બાળકોના િવકાસમા ંિનયિમત તથા કટ�બદ્ધ છે. 

 આમ, બાળ િવકાસના કે્ષત્રે કાયર્રત સરકાર�ુ ંઆ એકમ સમાજ માટ� ખાસ કર�ન ે

સમાજના નબળા વગ�ન ેમાટ� ક� �ઓ પોતાના બાળકોનો મ�ઘીદાટ સ્�ુલોમા ંઅભ્યાસ કરાવી 

શકતા નથી. તમેના માટ� આ ક્ષેત્ર આિશ�વાદ સમાન બની ર� ુછે અને સદા બન� ુરહ�શે. 

 સદંભર્ ��ુચ 

•  મીચ બ્લેર (૨૦૧૩), ચાઈલ્ડ પ�બ્લક હ�લ્થ, ઓક્સફડર્ પબ્લીક�શન 

•  િમચલેા ગ્લોક્લેર, �લુ્ફગગં (૧૯૯૦), અ ગાઈડ �ુ ચાઈલ્ડ હ�લ્થ, ફ્લોર�સ �કુ્સ  

•  હ�ન્ડ �કૂ ફોર �ગણવાડ� વકર્સર્, નેશનલ ઇન્સ્ટ�ટ�ટુ ઓફ પ�બ્લક કોપ�ર�શન એન્ડ 

ચાઈલ્ડ ડ�વલોપમેન્ટ.  
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Abstract  

Over the years, scholars have given considerable attention to the circulation of key 
philosophical principles and the development of religious practices in the Svāminārāyaṇa 
faith.Svāminārāyaṇa had revealed both sādhanā and siddhi (the final attainment) in his 
teachings. However, less attention has been shown to its unique spiritual endeavors(sādhanā). 

From ancient times, the question has been posed in front of the scholars in the various 
philosophical debates that which is the most indispensable factor in attaining emancipation or 
moksha? One group of scholars believe that God’s grace is the only factor to attain moksha. 
On the other hand, the second group claims that personal endeavor is the only key to obtain 
liberation. 

In this paper, we are exclusively analyzing the role of God’s grace and the self-effort 
regarding Svāminārāyaṇasādhanā explored in the SvāminārāyaṇaBhāṣya in light of the 
Svāminārāyaṇa’sVacanāmṛta. 
Keywords 
SvāminārāyaṇaVedānta,sādhanā, God’s grace, self-effort, Akṣarabrahman, Guru 
 
Abbreviation 

BG – Ṡrimad-Bhagavad-Gītā 

IU – ĪśāvasyaUpaniṣad 

IUSB – Ishavashya-Upaniṣad-Svāminārāyaṇa-Bhāṣya 

KeU – KenaUpaniṣad 

KU – KaṭhaUpaniṣad 

MU – MuṇḍakaUpaniṣad 

SSS – SvāminārāyaṇaSiddhāntaSudhā 

SSSK – SvāminārāyaṇaSiddhāntaSudhā – Kārikā 

 SU – ṠvetāṡvataraUpaniṣad 

SV- SvāmīnīVāto 

Vac. – Vacanāmṛtam 
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Introduction  
The Svāminārāyaṇa School of Vedānta aims to provide a coherent system of philosophy 
combined with the tradition which satisfies aspirants to sustain their faith and attain the 
spiritual goal which can be realized during one's life-time through the Guru-directed 
discipline enlivened and enlightened by brahmavidyā coupled with dutifulness (dharma), 
(vairāgya), knowledge (jñāna) and devotion (bhakti), which is crowned by the grace of God 
earned through the devotionals in its truly cognitive spirit.1Svāminārāyaṇa’s philosophy is 
realistic. In it, man, the world and God are all real. Man's outlook on life and the world is 
real. The values, spiritual endeavor, bondage and liberation are real. The denial of these 
things would reduce the whole spiritual efforts into a sort of mock-battle. The denial of all 
these would lead to spiritual anarchy of values and virtues; and would cause disinterest, 
inactivism and a loss of inspiration and enthusiasm, self-ascent and freedom. Svāminārāyaṇa, 
therefore, holds that without assiduous spiritual endeavor (sādhanā), the jīvas cannot attain 
the highest goal.2 
 
Spiritual Endeavor (Sādhanā) 

The Svāminārāyaṇa School believes in five eternal ontological entities, jīvaīśvara, 
māyā, Brahman and Parabrahman.3 Among this, the jīvas and īśvara are under the clutch of 
māyā, with the grace of Brahman and Parabrahman, they engross in the spiritual endeavors 
and free themselves from māyā and attain mokṣa. All the efforts that an aspirant does by 
thought, word, and deed to achieve the final goal of his life are called Sādhanā or disciplined 
and dedicated spiritual endeavors.Bhadreśadāsa4, the SvāminārāyaṇaBhāṣyakāra elaborates: 
कायार्तत्रैवभक्त्याप्रकटह�रसधुीिदर्व्यभाविंनधाय 
सेव्योब्र�स्थदवेोभवभयतरणसे्वािमनारायणोयम।्।(SSS5 Pg. 306) 
“To overcome and become free from the fear of māyikasamsāra, one should worship the 
manifest Svāminārāyaṇa, who resides within the Brahmasvarūpa Guru with intense divinity.” 
The final aim of life is the ultimate liberation of one’s Ātman to attain Parabrahman and the 
realization of Ātman and Paramātman. To accomplish this ultimate aim of life, an aspirant 
performs endeavor according to the given place, time, actions, company, mantra, śāstra, 
initiation meditation.6 
 
Graceand Self-Effort 
                                                             
1 SSSK – 366, 387 
2 Vac. Sar. 11 
3 Vac. Gadh. 1/7, Pg.36; Vac. Gadh. 3/10, Pg.599  
4 Sadhu Bhadreśadāsa is a Sanskrit scholar and an ordained sadhu of the 
BochasanwasiAksharPurushottam Swaminarayan Sanstha. In 2017 he completed the Swaminarayan 
Bhāṣyam, a five-volume classical Sanskrit commentary on the Prasthānatrayī (the Upaniṣads, the Gita 
and the Brahmasūtra).  
5SSS- M-1- SvāminārāyaṇaSiddhantSudha, Mangaldhara, there are also some abbreviations like, only 
BS for Brahmasūtra, BSSB- BrahmasūtraSvāminārāyaṇaBhāṣyam, xUSB, respectively 
UpaniṣadSvāminārāyaṇaBhāṣyam, BGSB- Gita SvāminārāyaṇaBhāṣyam and so on.For detail see at 
appendix. The Bhāṣyakāra stands for SvāminārāyaṇaBhāṣyakāra; Bhadreśadāsa. 
 
 
6BrahmadarshanSādhu, Brahmvidyano Rajmarg-2, Pg.1. SvāminārāyaṇaAkṣarapīṭha, Ahmedabad. 
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What does self-effort play a role and what is the significance of God’s grace to attain the 
ultimate spiritual goal? Or both have the same weightage? These are some of the most 
discussed questions in the Indian Vedanta tradition. In the Svāminārāyaṇa tradition, both 
factors are accepted to attain liberation, yet each has a perfect proportion and essential role 
which are elaborated in the Vacanāmṛta.  
Firstly, Svāminārāyaṇa chides those who rely on their endeavors to achieve liberation while 
discounting the absolute need and power of God. Evoking the classical imagery of crossing 
the ocean of life and death, Svāminārāyaṇa explains:  
“A person without such a [resolute] conviction [of God's nature) attempts to attain liberation 
using the strength of his own endeavors, but he does not strive for it by relying on the grace 
of God. Such a senseless person is as foolish as someone wishing to cross the ocean by his 
own efforts, without the aid of a ship. Conversely, one who wishes for liberation through the 
grace of God is wise, like one who wishes to cross the ocean by traveling in a ship.” (Vac. 
Gadh. 1/37, Pg. 94) 
On the other hand, Svāminārāyaṇa highlights personal endeavor as well: 
“Hence, the personal endeavor itself is the greatest of all spiritual endeavors for attaining 
liberation.” (Vac.Gadh. 2/12, Pg. 416)  
Now we will elaborately analyze that what roles do God's grace (kṛpā) and on effort 
(prayatna) play in securing liberation.  
Ocean of Compassion 
In the Svāminārāyaṇa tradition, with the inspiration of the Guru, when the aspirant’s spiritual 
endeavor (sādhanā) reaches its peak of performance, it draws a quicker response from God 
and His consequent grace. He showers His grace, draws the seeker closer to Him, uplifts him 
to the height of perfection, and blesses him with the place in His divine abode. God is the 
beginning and God is the end of all efforts. He is both necessary and sufficient to realize the 
highest goal. A seeker treads the path of perfection by His grace, derives the strength to work 
out appropriate efforts, finds inspiration at each stage to get His closer and succeeds in 
attaining perfection through His grace. Bhadreśadāsa cites: 

दयाणर्व: कृपासाध्य: प्रसादात्सुलभाकृपा। 

ब्र�भावात्प्रसीदचे्च��रप�ुषो�म:।।SSSK 366।। 
“Parabrahman is an ocean of compassion and attainable through His grace. His grace is easily 
attainable through his favor. Puruṣottama, who is accompanied with Akṣara, is pleased 
through brahmabhāva.” 
To remind the power of God’s grace, the Śruti reveals: 
नायमात्माप्रवचनेनलभ्यो 
नमेधयानबह�नाश्रतेुन। 
यमेवषैवणृतेुतेनलभ्यः 

तस्यषैआत्मािववणृतुेतनूंस्वाम्॥KU 2/23॥ 

“This Self (Paramātman) cannot be attained by instruction, nor by intellectual power, nor 
even through much hearing [i.e. learning). He is attained only by the one whom the Self 
[Paramātman] chooses. To such a one, the Self (Paramātman) reveals his own form.” (MU 
3/2/3, KU 2/23) When elaborating on the term 'chooses' (vrnute), Bhadreśadāsa explains: 
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“यंममु�ुुवंणृतुसे्वानुग्रहणेस्वीकरोित, यिस्मन्प्रसन्नोभवितइितयावत्, तेनवैपरमात्मानगुहृीतेनकृपापात्रेणभ�ेनएष: परमात्मालभ्य:सा�ात्कतु�शक्य:।” 
(KUSB 2/23, Pg. 118-119) 
“Of the worshipper who is dedicated solely to Him (svaikanisthaupāsaka). Only to such a 
vessel of Parabrahman's grace {Parāmātmakspābhājana} does he become realizable {labhya} 
and reveals himself.”This as the gracious and loving acceptance by Parabrahman - whom he 
variously describes as 'an ocean of great compassion' {Parāmadayāsāgara} and a treasure true 
love of grace {Kṛpānidhi} –  
Bhadreśadāsa adds at KU 2/23 that instruction, intellectual power, and scriptural learning are 
representative of all endeavors that can be performed in an attempt to reach God. They alone 
are inadequate. Parabrahman thus remains 'KṛpāSādhya', attainable by grace alone.7 
Efforts Earn Pleasing 

If God does everything, then what is the need of other spiritual endeavors? By keeping this 
question in mind, Bhadreśadāsa is careful, however, of not being overly forcefully pitting 
human effort against divine grace. In adding the word ‘kevala’ his comment above, he 
clarifies that while all endeavors are adequate in realizing God, they are inadequate alone, in 
and of themselves. They can still be effective in pleasing God, who will then bestow his 
liberating grace upon his beloved devotee. To be absolutely clear here: God is pleased with 
the seeker's devout, sincere and persistent effort, or striving, not necessarily the 'works' 
themselves. God himself remains infinitely beyond the reach of those actions. So, God's 
grace is absolutely indispensable, but efforts are not totally useless either, even though they 
can only please God and never (fully or directly) earn his grace.8 Thus, 

“परमात्मानस्वतःकिल्पतसाधनसाध्योिपततुत्कृपैकसाध्यइितिसद्धािन्ततम”्(MUSB 3/2/3, Pg. 293) 

“God is not realized by self-imagined means but by only His grace. This is the principle.” 
Self-imagined Means  
In the SvāminārāyaṇaDarshan, whatever spiritual endeavors are described are directly guided 
by God or the brahmasvarūpa Guru, on the other hand, self-imagined endeavors have no 
value at all, even they may seem very stringent and difficult to be applied on an average 
seeker. GuṇātitānandaSvāmi proclaims: 
“Even if only a little is done by the commands of God, much is achieved. And even if one 
does more by one’s own will, little is achieved. And those commands which erode dharma 
should be followed judiciously.” (SV 2/26) 
He further goes: 
“For tens of millions of years, this jīva has acted as per its own wishes. In fact, it is not 
possible to state for how many years. But now, with this body, do what God likes. Do not be 
deceitful in obeying commands. Do not enjoy everything that is offered, but learn to 
renounce.” (SV 2/83) 

                                                             

7 KUSB 2/23, Pg. 119 

8 KUSB 2/24, Pg. 120 
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If there are any efforts that Bhadreśadāsa does dismiss as utterly futile, they are the 'self-
imagined means' (Svataḥkalpitasādhanā) of a person who refuses to follow the authoritative 
teachings enjoined in revealed texts or by the Guru. These qualifications are necessary 
because of the immediately following verse in the MuṇḍakaUpaniṣad: 
नायमात्माबलहीनेनलभ्यो 
नचप्रमादा�पसोवाप्यिलङ्गात।् 

एतै�पायैयर्ततेयस्तिुवद्वां- 

स्तस्यषैआत्मािवशतेब्र�धाम॥MU 3/2/4॥ 

“This Self [Paramātman] cannot be attained by one who is weak, nor by inadvertency, nor by 
austerities marked without authoritative endorsement. It then concludes: 
“But the knower [of Brahmavidyā] who strives by these means [i.e. learning, austerities, etc.) 
attains this Self [Paramātman) and enters Brahmadhāma. (MU 3/2/4) 
Thus, when these same efforts - including those mentioned in MU 3/2/3 and all others are 
informed by correct philosophical knowledge, practiced according to the calling and guidance 
of the Guru and directed solely to please God, they can indeed play some useful part in 
securing liberation by God's grace.  
Praxis, therefore, is not in total contradistinction to the idea of sola gratia (liberation by 
‘grace alone'). All efforts are directed to pleasing God and thereafter receiving his grace, 
which alone is capable of granting liberation. Liberation thus comes at the end of one's 
endeavors, but not as the fruit. With liberation being totally unattainable by human effort 
alone, it leaves no scope for finite souls to boast of it as their accomplishment.’ 
Receiver of Grace 
What praxis does do, however, is to develop the aspirer of liberation into a vessel (patra or 
bhājana') as Bhadreśadāsa states, capable of effectively receiving and, importantly, retaining 
and responding to God's grace. Without in any sense diminishing the potency of God's grace, 
this also helps explain why God is not an unjust or capricious distributor, injudiciously doling 
out his favor. 
In so saying, however, nor does God relinquish his absolute native to shower his grace upon 
whomsoever he pleases. Thus, even if God's grace is regarded as absolutely free and un-
earnable, 
Yet available fully and equally for everyone, like the rain that showers upon the earth, it is 
only those who are adequate ‘vessels' who can receive that grace and make use of it. 
Svāminārāyaṇa elaborates on this in Vac. Sār.11. When MuktānandaSvāmi asks, “Personal 
endeavor is mentioned in the scriptures, but how much is actually achieved by personal 
endeavor and how much is achieved by God's grace?” 
Svāminārāyaṇa goes on to describe a worthy recipient of God's grace. Such a person, he 
explains, strictly observes dhārmika disciplines such as nonviolence and eightfold 
brahmacarya, has an absolutely firm realization of him/herself as the ātman, is firmly 
detached from worldly pleasures and has an intense and enduring devotional faith. These four 
aspects of sādhanā correspond to what is traditionally termed within Svāminārāyaṇa texts as 
dharma {observance of scriptural injunctions}, jñāna (ātman-realization) (not to be confused 
with the broader, more philosophical knowledge of Brahman and Parabrahman), vairāgya 
(detachment) and bhakti (devotion). Collectively, they are called 'Ekāntika Dharma' or 
'Bhāgavata Dharma', which we learned earlier is one of the reasons for God's manifestation 
on earth (Vac. Gadh. 2/46, Gadh. 3/21), and which features repeatedly in the Vacanāmṛta and 
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SvāmīniVāto as a matrix for pleasing God (e.g. Vac. Gadh. 1/21, SV 3/25). In Vac. Sār. 11, 
Svāminārāyaṇa is sure to add that all of these endeavors should be enjoined by the words of a 
true Guru and the scriptures', before concluding: 
“God’s grace is only bestowed upon one who has such characteristics.”(Vac. Sār. 11, Pg. 
228)  
Perhaps sensing the enormity of the task of perfectly cultivating these characteristics, 
NityānandaSvāmi firstly acknowledges Svāminārāyaṇa's point but then immediately asks: 
“What becomes of one who has some deficiency in cultivating these characteristics?” 
Svāminārāyaṇa forthrightly answers: 
“Then he does not attain ultimate liberation, i.e. God's Akṣaradhāma. Instead, he attains some 
other abode of God.” 
 
Svāminārāyaṇa refers here to the abodes of other avatāras and paradisiacal realms of the 
devas, which, in comparison to Akṣaradhāma as good as naraka, he states. After further 
elaboration Svāminārāyaṇa ends by reiterating his answer by reiterating his earlier position, 
this time with added force. 
“Hence, whether it takes one life or innumerable lives, only when one develops the 
previously described characteristics and becomes extremely free of worldly desires, does one 
become a worthy vessel of receiving God's grace, and only then will one attain ultimate 
liberation. Without it, one will definitely not attain it.” 
Svāminārāyaṇa is clear, then, that liberation is a result of God's grace only, and that spiritual 
praxis is necessary to receive and apply that liberating grace. BGSB echoes: 

“िवधयेात्मािवधये: शा�गवुार्दशेवत�आत्मायस्यास्वच्छन्दाचार: प्रसादगं�ुहयर्नुग्रहमअ्िधगच्छितप्राप्नोित”(BGSB 2/64, Pg. 64) 

“A devotee who treads the path of righteousness shown by the scriptures and the Guru will 
attain the grace of God and the Guru.” Moreover, in the very next verse of the BG declares 
the benefit of the grace: “all the miseries and problems of that devotee are removed and he 
can engross freely in the form of God.”9 In this manner, the BG invariably demonstrates the 
micro role of both factors.10 
The BSSB also emphasizes the fact.11 We can draw a connection between the grace and the 
efforts by this example: 
 
“परमात्मकृपयैवतदपुाकस्यस्वाभीिप्सतसकलसाधनोद्योगसंभवा��तेकेवलानांसाधनानामिकिन्चत्करत्वात्सच्छा�प्रितपािदततदलौिककमाहात्म्यानसुन्धा
नल�नस्तदिभसंबन्ध: सवर्त्रसाधनेषुिनयमेनउपसंहायर्इितभाव:”(BSSB 3/3/55, Pg. 351) 

“Only by the immense grace of God, an aspirant can accomplish his spiritual endeavors, 
without Him, all the spiritual efforts are worthless, so one must add the brahmabhāva in his 
spiritual efforts in order to make them fruitful, which are asserted in the scriptures.”  

                                                             
9BGSB 2/65; Pg. 64  
10 BG 18/56,58,62,73,75 

11“प्रत्य�ब्र�स्व�पग�ु�ढतमप्रसंगोपदशेािभब्रर्�ात्मकै्यसंंपाद्यप्रत्य�परमात्मसमाराधानल�णभ�ावनिु�तायांतस्यैवानुग्रहतिस्दव्यस्व�पंसा�ाित्क्रयते” (BSSB 
3/2/23, Pg.300) 
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At this point, we should ask the more pointed question: What form does this loving grace 
take? 
Bhadreśadāsa answers while commentating on KU 2/23, the same verse found in MU 3/2/3 
cited above. 
This is the form of his [Paramātman's) grace: Seeing his devotee earnestly endeavoring by 
several means to please him, God, the ocean of grace that he is, grants that devotee access to 
the profound association of the Akṣarabrahman Guru – who is his [Paramātman's] supreme 
worshipper, who has the greatest love for him, who eternally has a complete and perfect 
realization of him, and who can be regarded as his own form - so that his devotee can easily 
realize him [Paramātman]. Then, by listening, reflecting, etc. upon the Guru's teachings, and 
serving him with the belief that he is the very form of God - as directed by such statements as 
'Who has the highest devotion to God and, as he does to God, also to the Guru (SU 6/23)', etc. 
– that devotee, having developed an oneness with his self and Brahman and having received 
the grace of God, realizes Paramātman.(KU 2/23) 
In this way, the Svāminārāyaṇa school deciphers explicitly the role of God’s grace and 
personal endeavors. 
The Prominent Sādhanā to Attain Unhindered Grace  

Brahmabhāva is the most prominent spiritual endeavor in the Svāminārāyaṇa tradition to 
attain the grace of Parabrahman and Akṣarabrahman. All the spiritual endeavors, for realizing 
the ultimate reality are included in brahmabhāva. Bhadreśadāsa proclaims: 

यद्वभैवात्पराशािन्तःकमार्ऽलेपोऽप्यवाप्यते।सकुरःकमर्योग�दहेभाविनवारणा॥ 

स्वजनमेमताऽभावः�ीिवषयािदनाशनम्।परभक्त्यिधका�रत्वजंीवन्मकु्त्यनभुावनम॥् 

िदव्यभावोऽ�रप्राि��रत्यािदसहजंभवते।्इहोच्यतेब्र�भावोब्र�सङ्गप्रभािवतः॥SSS Pg.307॥ 

“After attaining brahmabhāva through accompany of Brahman, an aspirant attains the 
ultimate peace, no bondage of karma and the affection towards his body remain. Karma yoga 
becomes easy, the sense of I ness, my ness, and attraction towards the opposite gender is 
removed. He gets the ability for ultimate devotion and experiences the divinity, acquisition of 
the abode of God in this very life.” 

What exactly this brahmabhāva is? Bhadreśadāsa answers the question in the SSS: 

Brahmabhāva means to acquire oneness with Brahman. One who attains this Brahmabhāva 
state is called brahmarūpa. Here oneness means acquiring the virtues of brahman which are 
indispensable for attaining the ultimate liberation.12 

Svāminārāyaṇa invariably states the importance of brahmabhāva. For example, 

“Only one who is brahmarūpa has the right to offer bhakti to Purușottama.”(Vac. Loya. 7, Pg. 
303) 

 
Accepted EssentialDaily Sādhanā for Grace 

                                                             
12 SSS Pg. 308 
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Svāminārāyaṇa was more interested in dealing with the practical problems faced by the 
seekers of salvation; and their solutions which would enable them to reach the goal easily. In 
his Vacanāmṛta we find a large section dealing with these problems put forth by the disciples 
in the form of questions and queries. The practical guidance and solutions suggested by him, 
after discussing each of the factors which help or hinder the spiritual perfection, is a unique 
contribution ofSvāminārāyaṇa forcing us to call his teaching a 'practical philosophy'. 
Therefore, in this section, we shall deal with the same. 
Satsaṅga is a cognitive act of keeping the company of the holy. The word Satsaṅga' is 
composed of two words, namely, ‘sat' + 'saṅga'. The word 'sat' connotes 'true', 'real', and 
'holy'; whereas the word 'saṅga' connotes 'congenial company'. Thus, the word 'Satsaṅga' 
means the sincere maintenance of the company of the holy (which is true and real). The word 
'sat' refers to ‘ātman', 'Paramātman', Satpuruṣa (the Akṣarabrahman Guru) and the holy 
scriptures (satśāstra). In its broader sense, the word Satsaṅga refers to the holy fellowship of 
the devotees consisting both of sādhus (monks) and Gṛhasthas (householders) who are 
committed and dedicated to God. 
A seeker on a pathway to God must do Satsaṅga to acquire virtues. The development of 
certain ethico-religious virtues and eradication of untoward elements i.e. vices and habits is 
an integral part of spiritual perfection. The discipline, the qualities and the virtues that ought 
to be acquired and developed with systematic sincere efforts and constant Goal-awareness 
and practice are discussed in the passages that hereunder.13 The nature and place of each one, 
in the life of a seeker, is mentioned here. 

 इिन्द्रयसंयमोमायािवकारािदिवदारणम।् 
 एकान्तधमर्पिु��स्वात्मिनब्र��पता।।SSSK 136।। 
 माहात्म्यसिहतःसम्यङ्िन�यःपरमात्मनः। 
 मो�ःसवार्थर्िसिद्धिहर्प्रत्य�ब्र�सङ्गतः।।SSSK 137।। 

                                                             
13परमिदव्यभावनरिसतप्रत्य�परमात्मकैािन्तकिभवा�छा (BSSB 1/1/1, Pg. 3) 

शे्रयसािभकाड़�ातत्परमप्रसादलाभ: (BSSB 1/1/1, Pg. 3) 

बा�ान्तःकरणसंयमनल�णतंपः (BSSB 1/1/1, Pg. 3) 

वेदान्तािदशा�ाणावंचनेषुचाऽऽिस्तक्यािद�पःपरमोिव�ासइत्यािद। (BSSB 1/1/1, Pg. 4) 

यःसवर्�ःसवर्िवद्यस्य�ानमयंतपः। (BSSB 1/1/1, Pg. 6) 

िहयतःततःपरमात्मसङ्कल्पल�णािभध्यानादवेअस्यजीव�ेरात्मनःबन्धिवपयर्यौजाग्रत्स्वप्नािदत�दवस्थासुगमन�पंबन्धनंतिद्वपयर्येणत�दवस्थातोवस्थान्तरप्राि�ल�

णामिु��ेत्यभुौभवतः। (BSSB 3/2/5, Pg. 287) 

तसं्वाच्छरीरात्प्रवहने्म�ुजािदवेषीकांधैय�ण। (BSSB 3/2/13, Pg. 294) 

अिववि�ताथर्व्यदुासकोमात्रशब्दः। (BSSB 3/2/16, Pg. 295) 

सेव्यसेवकभावाद्यापादकोभेदसम्बन्धइष्यतइत्यत्राह। (BSSB 3/2/28, Pg. 303) 

परब्र�प्राि�परमोपायतयासेतुत्वेनव्यपदशेात्। (BSSB 3/2/30, Pg. 304) 
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“Control over the senses,14 eradication of worldly desires,15 nourishment of ekāntik dharma,16 
realizing one’s Ātman as brahmarūpa, a complete conviction in God along with the 
knowledge of his glory,17mokṣa,18 and achievement of all there is to be achieved- all this is to 
be achieved- all this is realized through association with the manifest, Akṣarabrahman Guru.” 
 उत्साहोऽभ्यसनंधयै�िव�ासःसयंमोबलम।् 
 सहु्रद्भावस्तथैक्यंचदासत्वगं�ुसेवनम।्।SSSK140।। 
 प्राथर्नाचमुम�ुाचसह�गणुग्रािहता। 
 प्राप्यािदकाऽनसुन्धानमनन्त�र्ि�स्थाि�कम।्।SSSK141।। 
 एतािनसाधनािनस्यगुुर्�प्रसन्नतायतः। 
 सा�ाद्ब�प्रसङ्स्ततुेष्विपप्रमुखभंवेत।्।SSSK142।। 
“Enthusiasm19 repeated practice of spiritual endeavors,20 passions,21 faith,22 self-control,23 
strength,24 fraternity, unity,25 humility, service towards the Brahmasvarūpa Guru,26 Prayer,27 
a desire for mokṣa,28 tolerance,29 perception of the good in others,30 awareness of such 
concepts is the significance and glory of that which we have attained in the form of Satsaṅga, 
introspection, and daily offerings of bhakti. 
These are spiritual endeavors through which one earns the guru’s grace. However, amongst 
all of these, association with the Brahmasvarūpa Guru itself is truly the foremost endeavor.” 
 
Conclusion 
The present study was designed to determine the essence of spiritual endeavors prescribed by 
BhagavānSvāminārāyaṇa and his GunātītaSādhus, who have lived and taught a unique 
and practical path of spiritual Sādhanā that leads to the realization of Ātman, Brahman 
and Paramātman. SvāminārāyaṇaSādhanā provides a detailed description of the 

                                                             
14 Vac. Gadh. 1/8, 2/1 
15 Vac. Gadh. 3/18 
16 Vac. Gadh. 1/19 
17 Vac. Loya 7 
18 Vac. Gadh. 1/54 
19Vac.Kar. 10 
20 Vac. Sar. 11 
21 Vac. Gadh. 1/29 
22 Vac. Sar. 18 
23 Vac. Gadh. 2/2 
 
24Vac. Gadh. 2/12 
 
25Vac. Gadh. 2/61 
 
26 Vac. Gadh. 2/7 
 
27 Vac. Gadh. 1/47 
 
28Vac. Gadh. 1/70 
 
29 Vac. Gadh. 1/27 
 
30 Vac. Gadh. 1/6,  
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importance of God’s grace and self-effort. However, the grace of Parabrahman and the 
Brahmasvarūpa Guru is indispensable and playsa vital role in acquiring the ultimate 
spiritual goal; nevertheless, the value of spiritual endeavors is not overridden. 

One of the more significant findings to emerge from this study is the deep inclination with 
every sādhanā. This article provides an enumeration of specific spiritual practices that the 
devotee is to undergo to obtain the brahmasvarūp Guru’s grace on earth ; thus, he attains the 
ultimate liberation. 
These findings contribute in several ways to our understanding ofvarious spiritual practices 
performed by millions of people every day. Thus, we have indeed touchedupon the most 
fundamental topic and question within the field of spiritual endeavor of the Svāminārāyaṇa 
tradition. 
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�લ�ગ �રુાણમા ંિન�િપત જલચ� ���યા . 

�ુજંપરા જલ્પા એસ. 

  તત્વાચાયર્ ,NET ,G.SET. 

  િવદ્યાવા�રિધ શોધ છાત્રા. 

  �જુરાત િવ�િવદ્યાલય અમદાવાદ. 

 
��તાવના : - 

સામાન્ય ર�ત ે�યાર� કોઇ માણસને સસં્�ૃત િવશ ે�છૂવામા ંઆવ ેતો �ણવા મળશ ેક� સસં્�ૃત તો 

��ૂનો િવષય છે , દ�વોની ભાષા છે, ધમર્નો િવષય છે અથવા � થોડા પ�ર�ચત હશે ત ેકહ�શ ેસસં્�ૃત 

તો બ�ુ ં �ક્લષ્ટભાષા છે. આવો સામાન્ય ર�ત ેબધાનો પ્રિતભાવ મળશે. સ્વય ંમારો પણ થોડા સમય 

�વૂ� આવો જ પ્રિતભાવ હતો .પરં� ુ �યા�ંધુી આપણે કોઇને ભીતરથી �ણીએ નહ� ત્યા ં �ધુી 

આપણન ેત ેવસ્� ુ �ક્લષ્ટ જ લાગે . �યાર� આપણે વહ�તા ઝરણા �પી સસં્�ૃત ભાષામા ંપ્રવેશ કર�એ 

અને તનેે �ણવાનો પ્રયત્ન કર�એ ત્યાર� ખબર પડ� ક� સસં્�ૃત �પી ઝર�ુ ં ક�ટ� ુ �ણુકાર� તથા 

આસ્વાદક છે. 

�રુાણ ની વાત કર�એ તો �રુાણો તો  કથાઓનો-વતાર્ઓનો િવષય છે પરં� ુ જો ધ્યાનથી 

વાચં� ુતો ત�ે ુ�ળૂ તત્ત્વ સમ�શ ે ,અથાર્� ્અત્યાર� વ�ૈાિનકોએ કર�લી ક�ટલીક શોધના �ળૂ તત્વો 

તો  વસ્�તુઃ શા�ોમા ંજ પડ�લા છે. તેમાથંી ફક્ત એક જ ગ્રન્થ '�લ�ગ - �રુાણ 'ના બેક અધ્યાયો � ુ 

િવહગંાવલોકન  અત્રે પ્રસ્�તુ છે.  

�લ�ગ �રુાણના અધ્યાય - 59 મા ંત્રણ પ્રકારની અ�ગ્નઓ-પાિથ�વ, ��ુચ તથા વ�ૈતુ ના ં�પો 

તથા 12 - માસના �યૂ�ના નામ િનદ�ષ� ુ િવસ્�તૃ વણર્ન છે. આ અધ્યાયના િવષયવસ્� ુ ન ે

સામ્પ્રતસમય ેઆપણે ' જલચ� અથવા બા�પીભવન ' પ્ર�ક્રયા તર�ક� ઓળખીએ છ�એ.1 

 

पवनो यस्तु लोकेडिस्मन ्पा�थर्वो वि�नरुच्यते । 

यश्चासौ तपते सुय� श�ुचरि�नस्तु स स्मतृः ।।2 

 

                                                             
1�લ�ગ �.ુઅ.-59 �.ૃ246. 
2�લ�ગ �.ુઅ. - 59 શ.-10.�.ૃ - 246. 
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અથાર્� ્ આ લોકમા ં � પવન છે ત ે પાિથ�વ અ�ગ્ન તથા � �યૂર્તપે છે ,  ત ે '��ુચઅ�ગ્ન'. 

િવ�તુથી ઉત્પ� અ�ગ્ન  'અ�જ અ��ન' છે. 

 

�ંુકમા ંપવન = પાિથ�વ અ�ગ્ન. 

�યુર્  = ��ુચ અ�ગ્ન. 

(વાજળ�)િવ�તુ =  અબ્જ અ�ગ્ન. 

 

િવ� ુ�યૂર્ પોતાના �કરણોથી જળન ેપીવ ેછે. તથા પવન અ�ગ્ન�વાળા�કુ્ત હોય છે. આ બધી 

જ અ�ગ્ન એક મડંળ �પ ે�કુ્લ વણર્વાળ� પ્રભા�પ ેસચંય પામ ેછે . �યૂર્ અસ્ત થવાપર  1/4 અ�ગ્ન રહ� 

છે. �યાર� �નુ: �યૂર્ ઉગે છે ત્યાર� પાિથ�વ અ�ગ્નની  ઉષ્ણતા એક ચરણથી �યુર્મા ંપ્રવશે ે છે �થી 

અ�ગ્ન ઓર વધે છે. 

 

બા�પીભવન ���યા 3: - 

� �યુર્ પોતાના �કરણોથી જળ પીતો રહ�છ, તનેે પાિથ�વ અ�ગ્ન (પવન) િમિશ્રત દ�વ્ય��ુચ (�યૂર્) 

અ�ગ્ન કહ� છે. હ�ર પાદ વાળ� અ�ગ્ન (�યૂર્�કરણો) વ� ુર્ળ �ંુભ સમાન રહ� છે. � પોતાની નાડ�ઓથી 

(�કરણોથી) નદ�ઓ, સ�દુ્ર, �ુવાઓ, વાવડ�ઓ, નાળાઓ આ�દમા ંરહ�લ સ્થાવર જગંમ જળન ેગ્રહણ 

કર� છે. �યુર્ની1000 નાડ�ઓ છે, � િશતળ, ઉષ્મ તથા વષાર્થી �કુ્ત છે. �માથંી 400 નાડ�ઓ વષાર્ 

કર� છે તનેા ભજના, માલ્યા, ક� તના તથા પતના નામ છે. અ�તૃા નામક બિધ જ ર�શ્મઓ ��ૃષ્ટ કર� 

છે. 

�યુર્ની 300 �હમવાહ�ની નાડ�ઓ છે. � ર�શા, મધેા, વત્સયા નામક નાડ�ઓ ચદં્રભા નામ ે�હમ સ�ન 

કર� છે. ત ેિપ� આભા �કુ્ત છે.�યુર્ની 400 �કુ્લા નામક નાડ�ઓ છે � �કુ્લા , �ુ�ુભા , ગૌ , િવ��તૃા 

આનાડ�ઓ વસતં તથા �ગ્રષ્મ મા ંતપે છે. આ �યૂર્ વસતંમા ંકિપલ વણર્ નો, ગ્રીષ્મમા ંસવણર્વણર્નો , 

વષાર્મા ં�ેત વણર્નો, શરદમા ંપા�ુંવણર્નો, હ�મતંમા ંતામ્રવણર્નો ,  િશશીર મા ંલો�હતવણર્નો દ�ખાય 

છે. 

�ાવણ ���યા : - 

�યાર� વાતાવરણમા ંજળબાષ્પ દ્રિવતથય વાદળો� ુિનમાર્ણ કર� તનેે દ્રાવણ પ્ર�ક્રયા કહ� છે. 

स्त�नतं चहे वायव्यं वदै्यतुं पावकोभ्द्रवम ्। 
                                                             
3�લ�ગ �.ુ શ્લોક.સ.ં21/25. 
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�त्रधा तेषा�महोत्पित्तरभ्राणां मु�न पुङ्गवाः।। 

न भ्रश्यिन्त यतोडभ्रा�ण मेहनान्मेघ उच्यते । 

काष्ठा वाह्नाश्च वै�रच्याः प�ाश्चैव पथृिक्वधाः।।4 

અથાર્� ્મઘેની ઉત્પિ� ત્રણપ્રકાર� થાય છે.મઘે� ુગ�ન વા�દુ્વારા, િવ�તુ દ્વારા તથા અ�ગ્ન દ્વારા થાય 

છે. 'અભ્ર' શબ્દનો અથર્ છે '� નષ્ટનથાય ત.ે'' મેધ' શબ્દ ની ઉત્પિ�' મહેન' પરથી થઇ છે. કાષ્ઠ 

,વાહ્ન, વ�ૈરચ્ય તથા પક્ષ આ િવ�ભ� પ્રકારના મઘે છે .�તૃનો કાષ્ઠસાથ ેસયંોગ થવાપર અ�ગ્ન થી � 

�મૂાડો નીકળે  છે ત ેપ્રથમ પ્રકારનો મઘે બને છે. 

 

अतो धूमिग्नवातानां संयोगस्त्वभ्र मुच्यते। 

वार��ण वषर्तीत्यभ्रमभ्रस्पशेः सहस्त्रट्क।।5 

 

તેથી �મુ્ર અ�ગ્ન તથા વા� ુના સયંોગન ેઅભ્ર (વાદળ) કહ�વાય છે. � જળનીવષાર્ કર� છે ત ેઅભ્ર છે.  

હ�ર નતે્રોવાળા ઈન્દ્ર જળના સ્વામી છે. 

 

માસ  �યૂ�. ��ૃવી �ધુી પહોચતા �કરણો. 

કારતક. ત્વષ્ટા 8000 

માગશર. િમત્ર 7000 

પોષ. િવષ્� ુ 6000 

મહા. વ�ુણ 5000 

ફાગણ. �ષુા 6000 

ચતૈ્ર. �� ુ 7000 

વશૈાખ. ધાતા 8000 

�ષ્ઠ. ઈન્દ્ર 9000 

અષાઢ. અયર્મા 10,000 

શ્રાવણ. િવવત્સવાન 10,000 

                                                             
4�ल.पु.अ.54 श्लोक 45,46 प.ृ232. 
5�ल.पु.अ.54 श्लोक .39 प.ृ239. 
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ભાદરવો. ભગ 11,000 

અસો. પ�ન્ય 9000 

 

जलस्य नाशो व�ृद्धवार् नास्त्येवास्य �वचारतः। 

धवृेणा�धिष्ठतो वायुविृष्टं सहंरत ेपुनः ।।6 

 

અથાર્� ્િવચાર �વુર્ક જોવામા ંઆવે તો જળનો નાશ ક� ��ૃદ્ધ થતીજ નથી .�વૃ દ્વારા અિધ�ષ્ઠત વા� ુ

��ૃષ્ટ� ુ�નુઃ હરણ કર� છે અનતંર �નુઃ ��ૃષ્ટ થાયછે. �ંુક મા ંઆ જલચક્ર પ્ર�ક્રયા િનરંતર ચાલે છે.તથા 

જળસ્રોતોન ે સ્વચ્છ બનાવ ે છે. આ પ્ર�ક્રયા ના અભાવમા ં �વન અસભંવ છે . �લ�ગ �રુાણમા ંઆ 

ર�તથી જળચક્રપ્ર�ક્રયા �બુજ સરળ ર�તથી વણર્વામા આવી છે. 

આ તો સમગ્ર ગ્રથં નો એક અધ્યાય માત્ર છે.સ્વચ્છ પાણી પીવા �ગેના �ચુનો, શૌચ પ્ર�ક્રયા વગેર� 

છે. તથા અ�ગ્ન �રુાણમા ં પણ �કૃ્ષિવ�ાન, �હૃ-િવ�ાન, ગૌ-�ચ�કત્સા, અ��ચ�કત્સા, માનવ 

શર�રમા ં નાડ�-સરંચના, નીિત-શા�, ઔષધ-શા�, ગજ-�ચ�કત્સા, નગર- સરંચના, અ�શુાસન 

વ્યવસ્થા  વગેર� િવશ ેિવસ્તારોમા ંમા�હતી છે. 

 

- સદંભ��થં ��ૂચ - 

 

◆ मह�षर् वेदव्यासप्रणीत - श्री�लङ्गमहापरुाण । 

गीतापे्रस गोरखपरु । 

पवुर्भाग- अध्याय 59 

पषृ्ठ सखं्या - 

 

                                                             
6�ल.पु.अ.54 श्लोक.67.प.ृ234. 
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भारतीयससं्कृित-ससं्कृतयोः साम्यम्  

डॉ. उ�दत िजतेन्� शमार् 

िशक्षक 

इंिग्लश टी�चग स्कूल, निडयाद

 
 संस्कृतभाषा िव�स्य �ाचीनतमासु भाषासु अन्यतमा अिस्त। महामानवसमु�स्य भारतवषर्स्य 

संस्कृतेः आधारः संस्कृतभाषा एव। संस्कृतभाषा बह्वीनां भारतीयभाषाणां जननी, अन्यासां 

वैदिेशकभाषाणां �ोत�पा अिप कथ्यते। 

 वेदः अस्माकं संस्कृतसािहत्यस्य सवर्�थमः �न्थः अिस्त, यस्य रचना केनिचदिप मनुष्येण न कृता। 

वेदस्य रचनाकारः स्वयं िनराकारः ई�रः अिस्त। वेदस्य भाषा अिप संस्कृतम् एव। वेद�ासेन 

मनुष्याणां सौकयार्थ� वेदः चतुषुर् भागेषु िवभ�ः। ऋग्वेदः, यजुव�दः, सामवेदः, अथवर्वेदः चेते 

चत्वारः वेदाः सिन्त। सम्पूणर्ः वेदः संस्कारयु�ः अिस्त। अस्माकं संस्कृतेः आधारः अिप वेदः एव। 

यथा – ऋग्वेद े �ानस्य, देवतानां, ई�रस्य च स्तुितः �ाप्यन्ते। यजुव�द े धा�मककाय�भ्यः, 

य�कमर्भ्यः, पौरोिहत्यकमर्भ्यः च मन्�ाः �ाप्यन्ते। सामवेदे संगीतस्य �ानम् अिस्त। एवं च अथवर्वेदे 

गुणधमार्रोग्यानां �ानं समिन्वतम् अिस्त। वेदः िव�स्य सवर्�थम ं �न्थः वतर्ते। अतः िव�स्य 

�ाचीनतम�न्थः ससं्कृतभाषायाम् एव अिस्त। इदम् एव भारतदशेस्य गौरवम् अिस्त। 

 संस्कृतभाषा दवेवाणी दवेभाषा चािप कथ्यते। अनेन �मािणतं भवित यत् संस्कृतभाषा �कयती 

�ाचीना अिस्त। शा�े उिल्लिखतम् अिस्त यत् – “संस्कृितः संस्कृताि�ताः” अथार्त् भारतीयससं्कृितः 

संस्कृतभाषाधा�रता अिस्त। भारतीय संस्कृतेः  �त्येकेषु अणुषु संस्कृतस्य वासः अिस्त। संस्कृतभाषा 

एव अस्माकं भारतवषर्स्य संस्कृतेः मूलाधारः वतर्ते। पुराणािन, महाभारतम्, रामायणम ्इत्यादयः 

�न्थाः संस्कृतभाषायाम ् एव सिन्त। एतेभ्यः �न्थेभ्यः एव अस्माकं संस्कृतेः  प�रचयः जातः। 

संस्कृतभाषायाः इितहासः �ायः प�सह�वष�भ्यः (५०००) �ाचीनः िव�ते। अस्माकं ससं्कृितः अिप 

तावती �ाचीना अिस्त। 

 भारतीयाः स्वस्य दिैनकजीवने या भाषा वदिन्त, तस्यां �ाने अ�ानेअिप ते संस्कृतभाषायाः 

शब्दानां �योगः कुवर्िन्त। �कन्तु िवडम्बनम् अिस्त यत् - “संस्कृतभाषा केवल ं ‘वै�दकभाषा’ इित 

मत्वा �न्थेषु िस्थता अिस्त। वतर्मानकालस्य जनाः संस्कृतभाषां क�ठनाभाषा इित मत्वा दरंू 
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गच्छन्तः सिन्त। अतः संस्कृतभाषा �ायः लु�ा भवती अिस्त। तेन अस्माकं भारतीयसंस्कृितः अिप 

संकट�स्ता अिस्त। वयं भारतीयसंस्कृ�त िवस्मतृ्य पा�ात्यसंस्कृतेः अनुकरण ंकुवर्न्तः स्मः। अस्मािभः 

संस्कृतभाषायाः संरक्षणाथ� �य�म् अवश्यमेव करणीयम ् अिस्त। य�द संस्कृतभाषा पूणर्तया लु�ा 

भिवष्यित, त�ह अस्माकं संस्कृितः अिप पूणर्तया लु�ा भिवष्यित एव। भिवष्यत्कालीनाः जनाः 

भारतदशेे िनवासं कुवर्न्तः सन्तः अिप संस्कृित-संस्कृतयोः �ानं न �ाप्स्यिन्त। शनैः शनैः केवलं 

‘भारतम्’ इित नाम एव अविश� ं भिवष्यित। संस्कृित-संस्कृतयोः रक्षण,ं तयोः िवकास� एव 

अस्माकं मलूक�र्�म् अिस्त। 

 भारते बह�ः संस्थाः संस्कृतभाषायाः रक्षणाथ� कायर्रताः सिन्त। तासु संस्थासु ससं्कृतभारतीसंस्था 

सम्पूण� िव�िस्मन् संस्कृतसम्भाषणाय सन्ततं कायर्रता अिस्त। िव�स्य िविवधदेशेभ्यः 

लक्षािधकजनान् अनया संस्थया सम्भाषणस्य अध्ययनं ��यते। अनेन वतर्मानकाले सम्पूण� 

िव�िस्मन् लक्षािधकजनाः संस्कृतभाषाया ंव�ंु समथार्ः अभवन्। अतः एव वयम् अिप अस्माकं स्तरे 

संस्कृतस्य �चारं कतु� श�ुमः। अस्मािभः क�र्�ं मत्वा सन्ततं �यासाः करणीयाः सिन्त। �कन्तु ददुर्शा 

अिस्त यत् – वयं स्वभाषायै मह�वम् अद�वा अन्यासां वैदिेशकभाषाभ्यः अिधकं मह�वं द�ः। यथा 

– जमर्न, इंिग्लश, �े� इत्यादयः। 

 संस्कृित-संस्कृतयोः परस्परंसमन्वयः अत्यावश्यकः अिस्त। संस्कृतभाषायाः ‘सम्’ उपसगर्पूवर्कं ‘कृ’ 

धातोः ‘ि�न्’ �त्यये कृते ‘संस्कृितः’ इित शब्दः िनष्प�ते। संस्कृतेन िवना वयं संस्कृित-संस्कारयोः 

कल्पनाम ् अिपकतु� न श�ुमः।य�द �योः कस्यिचत् एकस्य अिप हािनः भिवष्यित, त�ह �ौ एव 

असुरिक्षतौ भिवष्यतः। एवं च यदा �ौ असुरिक्षतौ भिवष्यतः, तदाअस्माकं भारतदशेः अिप 

असुरिक्षतः भिवष्यित। तेन िव�िस्मन् अस्माकं गौरवस्य �ासः भिवष्यित। वयं जानीमः यत् 

संस्कृतभाषा अस्माकं जीवनेन सह सम्ब�ा अिस्त। साम्�तं सम्पूण� िव�िस्मन् संस्कृतभाषायाः 

रक्षणाथ� कायार्िण अिप जायमानािन सिन्त। मङ्गलािभयानस्य पूणर्सफलतायाः अनन्तरं वै�ािनकैः 

संस्कृतभाषा सम्पक�  कतु� सवर्�े�भाषा मता। �ाचीने काले अस्माकं ऋिष-मिुनिभः अनेके �न्थाः 

संस्कृतभाषायां रिचताः सिन्त। अ� यावत् वै�ािनकैः ये आिवष्काराः कृताः, तेषु अिधकतमाः 

आिवष्काराः अस्माकं ऋिष-मुिनिभःपूवर्म्  एव शा�ेषु व�णताः सिन्त। अनन्तरं एतान् शा�ान् 

अधीत्य वैदिेशकैः वै�ािनकैः आिवष्कारान् दशर्ियत्वा स्वनामाङ्कनं कृतम् अिस्त। 
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 भारतीयसंस्कृितः िव�स्य सम�ृा संस्कृितः अिस्त। इय ं िव�स्य ससं्कृतीनां जननी अिप कथ्यते। 

भारतदशेे िविभ�धमार्णां, जातीनां च जनाः िनवसिन्त। तेषां धमार्णां जातीनां रीतयः, त्योहाराः च 

अिप िभ�ाः सिन्त। जीवनकलायां, राजनीितक्षे�े, िव�ानके्ष� े वा भारतीयसंस्कृतेः िविश�स्थानं 

वतर्ते।भारतस्य संस्कृत्या आ�दकालादवे परम्परागत�पेण अिस्तत्वं �ा�म्। भारतीयसंस्कृतौ �ेहस्य, 

स्वजनभावनानां सम्मानं भवित। ज्ये�भे्यः ��ा, आदरभावं च भारतीयसंस्कृतेः मह�वपूणर्ः 

िस�ान्तः वतर्ते। शा�े अिप उ�ं यत् - 

   अिभवादनशीलस्य िनत्य ंव�ृोपसिेवनः। 

चत्वा�र तस्य वधर्न्ते आय�ुव�ा यशोबलम्1॥ 

 अथार्त् वृ�जनस्य सेवया आयोः, िव�ायाः, यशसः, बलस्य च वृि�भर्वित। �कन्तु संस्कृतेः अनुसरणं 

कतु� अिप संस्कृतस्य �ानम् आवश्यकं भवित। उपिनषत्सु अिप संस्कृतेः  रक्षणाय कािनचन सू�ािण 

सिन्त यथा – “सत्यं वद, धमर्�र, मातृदवेो भव, िपतृदवेो भव, आचायर्दवेो भव, अितिथदवेो भव”2 

। एतैः सव�ः सू�ैः अस्माकं जीवनं सुन्दरं, �े�कंतु� श�ुमः। अस्माकं गृह े आगतानां अितिथनां सेवा 

स�दयं ��यते। कारणम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ अितिथः भगवतः स्व�पं मन्यते। 

 भारतीयसंस्कृतेः  प�रचयः अस्माकं ससं्कारैः, �वहारेण च जायते। ज्ये�ानां आशीवार्दाय नमस्कारं 

कृत्वा चरणस्पश� ��यत,े ग�ु-िशष्ययोः पिव�सम्बन्धः, मातृिपतृणां ज्ये�ानां च आ�ापालनं, 

िववाहः इत्यादयः अस्माकं संस्कृतेः प�रचयः अिस्त। िववाहः पिव�ः सम्बन्धः मन्यते। िववाहस्य 

सम्बन्धः अस्मािभः आजीवनं मन्यते। 

�ातःकाले उत्थाय - 

करा� ेवसत ेल�मीः करमध्ये सरस्वती। 

करमलू ेत ुगोिवन्दः �भाते करदशर्नम्॥3 

इित उ�ायर् करदशर्नम् अिप अस्माकं संस्कृतेः प�रचयं कारयित। 

सम�ुवसन ेदेिव पवर्तस्तनमण्डले। 

िवष्णपुि� नमस्तुभ्य ंपादस्पश� क्षमस्व म॥े4 

                                                             
1          ,                ,        -     
2                ,              ,         -   
3 DHARMA BINDU, AahnikaPrakarana, Page -    
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 इित �ोकेन भूिमवन्दनां करोित इत्यिप अस्माकं ससं्कृतेः पराको�ट �दशर्यित। 

 अन्याः िवशेषता इयमिप अिस्त यत् - भारतदेशः िव�ग�ुः इित ना�ा अिप ख्यातः अिस्त।यतो िह 

शा��ानां जन्म भारते एव अभवत्। साम्�तमिप िविभ�दशेेभ्यः जनाः संस्कृतभाषायाः �ानाय 

भारतदशेम् आगच्छिन्त। ते भारतीयसंस्कृतेः  दशर्नम् अिप कुवर्िन्त। अपरं च गभार्त् 

मतृ्युपयर्न्तंसंस्काराः अिप शा�ेषु िनिहताः सिन्त। तेषां संस्काराणां वै�ािनकमह�वम् अिप िव�ते। 

�कन्तु वतर्मानसमये केचन जनाः एव एतेषां संस्काराणां, शा�ाणां िवषये जानिन्त। अनेन एव 

कारणेन अस्माकं संस्कृतेः िस्थितः अिप िशिथला जाता। य�द वयमेव अस्माकं मातुः रक्षणं न कुमर्ः 

चेत् अन्यः कः क�रष्यित? 

 अतः भारतीयसंस्कृतये सम्पूणर्जीवनस्य बिलदानं दात�ं भिवष्यित। कारणं भारतदशेः केवलं 

संस्कृितसंस्कृतयोः ना�ा एव िव�िस्मन् �िस�ः वतर्ते। अतः उ�ं यत् - 

भारतस्य �ित� े� ेससं्कृत ंससं्कृितस्तथा। 

सन्दभर्�न्थाः – 

१ मनुस्मृितः - मूलपाठः 

२ तैि�रीयोपिनषद ्- मूलपाठः 

३ Dharma Bindu, Compiled, Translated and interpreted by V.D.N. Rao, 

Former General Manager, India Trade Promotion Organisation, Ministry 

of Commerce, Govt. Of India, PragatiMaidan, New Delhi. 

४ अिभमन्यु गभर् संस्कार, मनोज बुब, संस्कृित �काशन, चतुथर् संस्करण:िहन्दी, ९ माचर् 

२०१३ 

 

                                                                                                                                                                                              
4                     ,       -    
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      य�ोपवीत स�ंकार 

                                                        ડો. નરવતિસ�હ ક�. ઠાકોર 

                                                              M. PHIL., PH. D. (GUJ. UNI.) 

                           B-10/8 સરકાર� વસાહત,    નાલદંા વાઘો�ડયા રોડ, વડોદરા – 390 019. 

               

��તાવના  

�હ��ુ ધમર્મા ં�ુલ  સોળ સસં્કારો�ુ ંવણર્ન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. આ સોળ સસં્કારો આ �જુબ 

છે. 1 गभार्धान, 2 पुसंवन 3 सीमन्तोन्नयन, 4 जातकमर्, 5 नामकरण, 6 �नष्क्रमण, 7 
अन्नप्राशन, 8 चूडाकमर्, 9 �वद्यारंभ, 10 कणर्वेध, 11 य�ोपवीत, 12 वेदारंभ, 13 केशांत, 
14 समावतर्न, 15 �ववाह, 16 अतं्येिष्ट.  આ સોળ સસં્કારો પૈક� અ�ગયારમો સસં્કાર 

य�ोपवीत  સસં્કાર છે. �ને બી� उपनयन સસં્કાર તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવ ેછે. મ�ષુ્ય 

�વન માટ� આ સસં્કાર િવશષે મહત્ત્વ�ણૂર્ છે. આ સસં્કાર �તગર્ત જ બાળકના �વનમા ં

ભૌિતક અને આધ્યા�ત્મક ઉ�િતનો માગર્ પ્રશસ્ત થાય છે. ય�ોપવીતનો પ્રાચીન ઉલ્લેખ 

તિૈતર�ય-સ�ંહતામા ંકરવામા ંઆવ્યો છે. �મ ક�,  

�नवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं �पतणृामपुवीतं देवानाम ्। 

उपव्ययते देवल�ममेव तत्कुरुते ।   

ગરદનથી લટકતા �તૂ્રન-ેધાગાને િનવીત કહ� છે. િપ�ઓૃને િપ�ડદાન કરવામા ંપણ તનેો 

ઉપયોગ થાય છે.  

य�ोपवीतનો ઉલ્લેખ પારસ્કર �હૃ્ય�તૂ્રમા ંપણ  જોવા મળે છે. 

य�ोपवीतं परमं प�वत्रं प्रजापतेयर्त्सहजं परुस्तात ।  

आयुष्यमग्रं प्र�तमुचं शुभ्रं य�ोपवीतं बलमस्तु तेजः ।। पारस्कर गहृ्यसतू्र   

ય�ોપવીતને સામાન્ય ર�તે જનોઇ કહ�વામા ંઆવ ેછે. આ ઉપરાતં ઉપવીત, ય��તૂ્ર, 

વ્રતબધં, બળબધં, મોનીબધં અને બ્રહ્મ�તૂ્ર પણ કહ�વામા ંઆવે છે. उपनयनનો અથર્ છે, ‘પાસ ે

લઇ જ�ુ.ં’ પ્ર� થાય ક� કોની પાસે ? ઉ�ર છે. ઇ�ર (બ્રહ્મ) અને �ાનની પાસે લઇ જ�ુ.ં �હન્�ુ 

સમાજના બધા વગ� જનોઇ ધારણ કર� શક� છે. જનોઇ ધારણ કયાર્ પછ� જ બ્રાહ્મણ બાળકન ે

ય� અને સ્વાધ્યાય કરવાનો અિધકાર પ્રાપ્ત  
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થાય છે.  

य�ोपवीत અથાર્ત જનોઇ. � એક પ્રકારનો દોરો (�તૂ્ર)  છે. ત્રણ ત્રણ તાર ધરાવતા 

દોરાની ત્રણ સેરોને ભગેી કર�ને તેની મધ્યમા ંબ્રહ્મગાઠં બાધંવામા ંઆવતા ં� આકારનો દોરો 

બને છે તેન ે‘य�ोपवीत’ કહ�વામા ંઆવે છે. ત ેડાબા ખભા ઉપરથી હદય પાસેથી પસાર થઇને 

જમણા હાથની નીચે કમર �ધુીની લબંાઇ ધરાવે છે અને ત્યા ં�ધુી પહ�રવામા ંપણ આવે છે. ત ે

એક સાસં્�ૃિતક �ચહ્ન છે. પરંપરા �જુબ ય� વગેર� �ક્રયાઓ અને સધં્યાવદંન �વા ં કાય� 

ય�ોપવીત િવના �ણૂર્ કર� શકાતા ંનથી. उपनयन સસં્કાર વખતે માતા-િપતાની હાજર�મા ં��ુુ 

ક� આચાયર્ તનેે ધારણ કરાવે છે. એક વાર પહ�ર��ુ ંય�ોપવીત આ�વન શર�ર પર ધારણ કર� 

રાખવા�ુ ંહોય છે. જો તે ઘસાઇને �ટૂ� �ય ક� કોઇ કારણથી અપિવત્ર થાય, તો માણસ પોતે 

ન�ુ ંધારણ કર� શક� છે. ય�ોપવીતના ત્રણ ર�સાઓમા ંએક ત�ં ુઋગ્વદે, બીજો ય�ુવ�દ, ત્રીજો 

સામવેદ અને વચ્ચે બાધંવામા ંઆવતી ગાઠંમા ંઅથવર્વદેની ઉપ�સ્થિત છે એવી માન્યતા છે. 

વ�ૈદક સસં્�ૃિત �જુબ દર�ક મ�ષુ્ય ઉપર ત્રણ ઋણ છે. �મ ક� દ�વઋણ, ઋિષઋણ અને િપ�ઋૃણ. 

આ ત્રણ ઋણને ઉતારવાનો માર� પ્રયાસ કરવાનો છે.  

ઉપનયન, ઉપાનય, મૌ�બધંન, વ�ુકરણ અન ે વ્રતબધં વગેર� य�ोपवीत સસં્કારના 

સમાનાથ� શબ્દો છે. આ સસં્કાર એ બાળકનો કરવામા ંઆવે છે � િવદ્યા ભણવા માગેં છે. આ 

સસં્કાર બાળકને ગાયત્રી મતં્ર શીખવીને કરવામા ંઆવે છે. �ના માટ�નો સમય ન�� હોય છે. 

�મા ં વણર્ પ્રમાણે �ુદા-�ુદા સમયે કરવામા ંઆવે છે. �મ ક�, બ્રાહ્મણનો य�ोपवीत  સસં્કાર 

જન્મથી આઠમા વષ�, ક્ષિત્રયનો જન્મથી અ�ગયારમા વષ� અને વશૈ્યનો જન્મથી બારમા વષ� 

य�ोपवीत સસં્કાર કરવા�ુ ંિવધાન છે. આ ઉપરાતં જો તે વષ� આ સસં્કાર ન થાય તો બ્રાહ્મણ, 

ક્ષિત્રય અને વૈશ્યનો ક્રમશ: સોળમા, બાવીસમા અને ચોવીસમા વષર્ �ધુી કર� શકાય છે એ�ુ ં

मनुस्म�ृतમા ંજણાવા�ુ ંછે.  

गभार्ष्टमङेब्दे क ु व�त ब्राह्मणस्योपनायनम ्।  

गभार्देकादश ेरा�ो गभार्त्त ुद्वादशे �वशः ।। 

ब्रह्मवचर्सकामस्य काय� �वप्रस्य प�चमे । 

रा�ो बला�थर्नः षष्ठे वशै्यस्येहा�थर्नोङष्टमे ।। 

आषोडशाद्, ब्राह्मणस्य सा�वत्री ना�तवतर्ते । 

आद्वा�वशंात्�त्रबन्थोराचतु�वर्शते�वर्शः ।। 
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આ ઉપરાતં બ્રાહ્મણ પોતાના �તુ્રને વદેા�દ શા�નો અભ્યાસ કર� તજેસ્વી બનાવવો 

હોય તો પાચંમા વષ�, ક્ષિત્રય પોતાના બાળકને બળ પ્રાપ્ત કરાવવા માગેં તો છટ્ઠા વષ� અન ે

વશૈ્ય જો તનેા �તુ્રને ધનવાન બનાવવા માગંે તો તેનો આઠમા વષ� उपनयन સસં્કાર કરવો 

જોઇએ. એમા ં પણ બ્રાહ્મણે ત્રણ પાદવાળા ગાયત્રી�ુ,ં ક્ષિત્રયે ચાર પાદવાળા િત્રષ્�ુપ�ુ ંઅને 

વશૈ્યે ચાર પાદવાળા જગતી છદંના ઉપદ�શની આ�ા આપેલી છે. ગાયત્રીમા ંપ્રથમ ચરણમા ં

આઠ અક્ષર હોવાથી આઠ વષર્ની અવસ્થામા,ં િત્રષ્�ુપમા ં પ્રથમ ચરણમા ં અ�ગયાર અક્ષર 

હોવાથી અ�ગયાર વષર્ની અવસ્થામા ં અને જગતીમા ં પ્રથમ ચરણમા ં બાર અક્ષર હોવાથી 

બારમા વષ� ક્રમશ: બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય અને વૈશ્યનો य�ोपवीत સસં્કાર કરવાનો િનયમ છે. આ 

સમય વીતી �ય તો છદંના બે ચરણ �રૂા થઇ �ય છે અને છદં નીરસ  થઇ �ય છે. નીરસ 

થયેલ છદં ઉપ�દષ્ટ થવા છતા ંપણ ફળ આપતા ંનથી. આથી જ બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય અને વૈશ્યએ 

ય�ોપવીત હ�� ુક્રમશ: સોળ, બાવીસ અને ચોવીસ વષર્ની અવસ્થા માનવામા ંઆવી  છે.  

उपनयन સસં્કારમા ંબ્રહ્મચાર� બે વ�ો ધારણ કર� છે. �મા ંએક નીચનેા ભાગ માટ� – 

વાસસ અને બી�ુ ંઉપરના ભાગ માટ� – ઉ�ર�ય હોય છે. આ ઉપરાતં તેણે મેખલા અને  દંડ 

પણ ધારણ કરવાના હોય છે.   તેમા ંપણ વણર્ પ્રમાણે �ુદા-�ુદા ભેદ જોવા મળે છે. 

 વ� :  

બ્રાહ્મણ�ુ ંવ� �ૃષ્ણ �ગૃચમર્�ુ ં હોય છે. જો તે ઉપલબ્ધ ન થાય તો તનેા બદલે શણ�ુ ંવ� 

ધારણ કર�ુ.ં 

ક્ષિત્રય�ુ ં�ુ�ુ �ગૃચમર્�ુ ંહોય છે. જો તે  ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેના બદલે ર�શમ�ુ ંવ� ધારણ 

કર�ુ.ં 

વશૈ્ય�ુ ં  છાગ-બકરાના ંચમર્માથંી બન�ે ુ ં  હ ોય છે. જો ત ે ઉપલબ્ધ ન થાય તો તનેા બદલ ે

ભડે્ના વાળમાથંી બનેલ વ� ધારણ કર�ુ.ં 

 મેખલા :  

    બૌધાયન ઋિષ પ્રમાણે �ુજંની મેખલા બધા વણ� માટ� માન્ય છે પરં� ુमनुस्म�ृत અ�સુાર,  

બ્રાહ્મણની મેખલા �ુજંની 

ક્ષિત્રયની મેખલા મૌવ�ની 

વશૈ્યની મેખલા શણની હોવી જોઇએ. જો તે ન મળે તો બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય અને વૈશ્યે ક્રમશ: �ુશ-

દભર્, અશ્મતંક(�ણૃ) અને બલ્વજ(ઘાસ) ની મેખલા બનાવી ધારણ કરવી.  

 દંડ :  
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બ્રહ્મચાર�એ આચાયર્, ��ુુના ં પ�ઓુના િનયતં્રણ માટ�, રાિત્રમા ં જવાની �રુક્ષા માટ� અથવા 

નદ�મા ંપ્રવશે વખતે પથદશર્ન માટ� દંડ્ની જ�ર પડ� છે. બ્રાહ્મણનો દંડ પલાશનો, ક્ષિત્રયનો 

દંડ ખરૈ �કૃ્ષનો અન ેવશૈ્યનો દંડ પીપળાના �કૃ્ષમાથંી બનાવેલો હોવો જોઇએ. આ દંડ પણ 

ક�ટલી માત્રામા ંહોવો જોઇએ ત�ેુ ંપણ માપ આપે�ુ ં છે. બ્રાહ્મણનો દંડ વાળ �ધુી, ક્ષિત્રયનો 

દંડ કપાળ �ધુી અન ેવૈશ્યનો દંડ નાક �ધુી લાબંો હોવો જોઇએ. 

उपनयन સસં્કારમા ં સાિવત્રી-ગાયત્રી-મતં્રોપદ�શની પણ એક િવિશષ્ટ અન ે

મહત્ત્વ�ણૂર્ �િૂમકા છે. �   બ્રહ્મચાર�ન ેશકૈ્ષ�ણક અને બૌ�દ્ધક �વનનો �ળૂમતં્ર છે. સાિવત્રીને 

વદેમાતા કહ�વામા ંઆવી છે. ગાયત્રી મતં્રના જપથી પિવત્રતા/��ુચતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ 

��ૃષ્ટ કરવાવાળા બ્રહ્મચાર�ન ે લા�ં ુ ં આ�ષુ્ય, યશ વગેર� આપે છે. આથી જ આચાયર્-��ુુ 

સાિવત્રી-ગાયત્રી-મતં્ર�ુ ં ઉચ્ચારણ બ્રહ્મચાર� સમક્ષ કર� છે. સાિવત્રીના ઉપદ�શ પછ� 

બ્રહ્મચાર�એ શા�ા�સુાર પોતાના દંડને ધારણ કર� �યૂર્ને નમસ્કાર કર� અને અ�ગ્નદ�વની 

પ્રદ�ક્ષણા કર� શા�ા�સુાર �ભક્ષાચરણ માટ� નીકળ�ુ ંજોઇએ. ભગવાન મ� ુકહ� છે ત ેપ્રમાણ ે

સૌપ્રથમ માતા પાસે, પછ� બહ�ન પાસે અથવા માસી પાસે અથવા � અપમાન ન કર� તમેની 

પાસ ે �ભક્ષા માગંવી જોઇએ. આ ઉપરાતં બ્રાહ્મણે ‘भवत’ શબ્દ�ુ ં પહ�લા ઉચ્ચારણ કર�ુ ં

જોઇએ. �મ ક�, भव�त �भ�ा ंदे�ह । ક્ષિત્રયે ‘भवत’ શબ્દ�ુ ંવા�ના મધ્યમા ંઉચ્ચારણ કર�ુ ં

જોઇએ. �મ ક�, �भ�ा ंभव�त दे�ह । અન ેવશૈ્યે ‘भवत’ શબ્દ�ુ ંવા�ના �તમા ંઉચ્ચારણ 

કર�ુ ંજોઇએ. �મ ક�, �भ�ा ं दे�ह भव�त । આ ર�તે �ભક્ષા માગંવી જોઇએ એ�ુ ંમ�સુ્�િૃતકાર 

કહ� છે. �ભક્ષાચરણ પછ� આહવનીય અ�ગ્નમા ંઆ�ુિત, િત્રરાત્ર-વ્રત, મધેાજનન વગેર� કમ� 

બ્રહ્મચાર�એ કરવા એ�ુ ં િવધાન છે. આ બધા�ુ ંશકૈ્ષ�ણક અને બૌ�દ્ધક મહત્ત્વ છે. ઉપનયન 

સસં્કારના ંઆ બધા ં�ગો મળ�ન ેએક એ�ુ ંવાતાવરણ ઊ�ુ ંકર� છે �નાથી બ્રહ્મચાર� અ�ભુવ 

કર� છે ક� તેના �વનમા ં એક નવા �ગુનો જન્મ થયો હોય, �યા ં તનેો બૌ�દ્ધક અન ે

ભાવનાત્મક િવકાસની અનતં સભંાવના છે. આ જ કારણ ેउपनयन સસં્કારને બ્રહ્મચાર�નો બીજો 

જન્મ કહ�વામા ંઆવે છે. 

य�ोपवीत स�ंकार�ુ ંમહ��વ :  

 આ� દર�ક પ�રવાર ધાિમ�ક સસં્કારોને મહત્ત્વ આપે છે. ઘરમા ં વડ�લોને આદર/સમ્માન, 

આ�ા�ુ ંપાલન કર�ુ,ં પોતાના ંબાળકો પ્રત્યનેી જવાબદાર� સમય પ્રમાણ ેકરવી. ધમર્ પ્રમાણ ે

આચરણ કરવાથી સદાચાર, સદ��ુદ્ધ, નીિત-મયાર્દા, સાચા-ખોટા�ુ ં�ાન પ્રાપ્ત થાય છે અન ે

ઘરમા ં�ખુ-શાિંત કાયમ રહ� છે. આ સસં્કાર ઊચી �િતઓમા ંકરવામા ંઆવ ેછે.  

• उपनयन અથાર્ત જનોઇ સસં્કાર બીજો જન્મ (એક માતાના ગભર્થી અન ે બીજો 

ધમર્મા ંપ્રવશેથી) મનાય છે.  
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• उपनयन અથાર્ત �ાન�પી નતે્રો પ્રાપ્ત કરવા, य�ोपवीत અથાર્ત હવન કરવાનો 

અિધકાર પ્રાપ્ત કરવો.  

• જનોઇ ધારણ કરવાથી �વૂર્ જન્મના ંખરાબ કમ�નો નાશ થઇ �ય છે.  

• જનોઇ ધારણ કરવાથી આ�ષુ્ય, બળ અને ��ુદ્ધમા ંવધારો થાય છે.  

• જનોઇ ધારણ કરવાથી ચ�રત્ર �દુ્ધ અન ેતપ-વ્રતની પ્રેરણા મળે છે.  

• જનોઇથી નૈિતકતા અને માનવતાના ં�ણુ્ય કતર્વ્યોને �ણૂર્ કરવા�ુ ંઆત્મબળ મળે 

છે.  

• જનોઇના ત્રણ ધાગા (દોરા-�તૂ્ર) માતા-િપતાની સવેા અને ��ુુભ�ક્તના કતર્વ્યનો 

બોધ કરાવે છે.  

• य�ोपवीत સસં્કાર િવના િવદ્યાપ્રા�પ્ત, પાઠ-��ૂ અથવા વ્યાપાર કરવો વગેર� 

િનરથર્ક છે.  

य�ोपवीत स�ंकारની ક�ટલીક મયા�દાઓ :  

• ય�ોપવીતને મળ-�તૂ્રા�દ �ક્રયાઓ કરતી વખત ેપહ�લા ં ડાબા કાને ચઢાવી દ�વી 

જોઇએ અને પછ� હાથ ધોઇન ેજ તનેે ઉતારવી જોઇએ. તનેી પાછળ�ુ ંકારણ એટ�ુ ં

જ છે ક� ય�ોપવીત અપિવત્ર ન થાય. આ ઉપરાતં એ બહાને પોતાના વ્રત�ુ ં

વારંવાર ધ્યાન રહ�.  

• ય�ોપવીતનો કોઇ તાર �ટૂ� �ય અથવા છ માસથી વધાર� સમય થઇ �ય તો 

તેને બદલી દ�વી જોઇએ. ખ�ંડત પ્રિતમા શર�ર પર ન રાખવી. ય�ોપવીતના ધાગા 

ગદંા થાય તો પણ બદલી દ�વા જોઇએ.  

• જન્મ-મરણના �તૂક પછ� તને ેબદલવાની પરંપરા છે. ય�ોપવીત મ�હલાઓ પણ 

ધારણ કર� શક� છે. તમેણ ેપણ બધા િનયમો પાળવા પડ� છે.  

• ય�ોપવીતને શર�ર પરથી ઉતારવામા ં નથી આવતો. �લૂથી એ શર�ર પરથી 

ઉતર� �ય તો પ્રાય��ચત�પે એક માળા જપવી અથવા તનેે બદલી નાખવી. 

ઉપસહંાર : 
 

य�ोपवीत અથવા उपनयन સસં્કાર એ �હન્�ુધમર્મા ં સૌથી મહત્ત્વનો સસં્કાર છે. �નો 

ય�ોપવીત સસં્કાર થાય છે તેન ેજ �દ્વજ કહ�વામા ંઆવે છે. આ સસં્કાર દ્વારા જ બ્રહ્મચાર�ને ય�, 

તપ, સ્વાધ્યાય અને િવદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો અિધકાર મળે છે. પ્રાચીન સમયમા ં ત�ે ુ ં �ટ�ુ ં

મહત્ત્વ હ� ુ ંતેટ�ુ ંઆ� પણ જોવા મળે છે. આ સસં્કાર જ વ્ય�ક્તને પોતાના વ્રતનો, કતર્વ્યનો 

અને સસં્�ૃિત�ુ ં રક્ષણ કરવાની યાદ સતત અપાવ્યા કર� છે. વ�ૈદક ધમર્ને સાચવવા અન ે
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સસં્�ૃિતને �નુજ�િવત રાખવા માટ� આવા સસં્કારો�ુ ં િસ�ચન માતા-િપતાએ પોતાના ં બાળકોમા ં

કર�ુ ંજ જોઇએ.     

સદંભ� �થં��ૂચ :  

1  �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ��સુ્તક મડંળ ગાધંીનગર   સસં્�ૃત ધોરણ  12  

2 નેટ પરની य�ोपवीत સસં્કાર િવશનેી મા�હતી 
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's>t si(hRyni rKi[(pyi: Diˆ.niYilil gi[(hl" 

Diˆ.(dn& c&Dismi 
ai(s.p\i[f[sr 

Diˆ.b).air.ai>b[Dkr c[r-s[ºTr 
si]riOT ̂ y&(nv(s<T) 

rijki[T

grvi  (grnirn)  (sÛx[#in)  Ciyimi>  aiv[l  k[Si[d  pis[ni  (sli[dr gim[  p\Xicx&  vNkr  
Bjn giyk-siFk  ukiBgtn[  Ryi>  GN)  biFi-mintiai[  pC)  niYkZpia[  niYilil gi[(hlni[  
jºm  p>dr  (Ds[Àbr  1948mi>  Yyi[. K[tmj*r) kr) siF&, s>ti[n[  Bi[jn  jmiDt)  miti  
v)rbieni  d*F  vD[  a[mni[  AY*L  d[h  b>Fiyi[  an[  ri(#ia[  jyi[tpiT  upisnini  ajviL[  
gviti>  Bjni[Y)  s>Akird[h  GDiyi[. Sirdig\im  an[  g*jrit (vwip)q  j[v)  uµc  (vcirFiri  
Frivt)  S]x(Nk  s>AYiai[mi>  (SxN  m[Lvti  a[mni[  bi](Ûk  (vkis  Yyi[. g&jrit) BiPi 
si(hRyni  a¹yipk  tr)k[  k[Si[dn)  kil̂[jmi>   ji[Diyi pC)  a[k  j  AYin  pr  40 vP<  
(nOqip*v<k  a¹yipkn)  frj  bjiv)  (vwiY)<ai[ni  a(t(p\y p\i¹yipk  an[ aidrN)y  g&r&n&>  
AYin  piÀyi. hjiri[    (vwiY)<ai[  an[  (vwi(Y<n)ai[n[  k[LvN)  aip)  d)(xt  kyi<>. 
p)a[c.D).ni   mig<dS<k  rh)  20  Ci#ii[n[  Dik̂Tr[Tn)  pdv)  apiv).   k[Tliy  Ci#ii[n[  
a¹yipk, (Sxk   an[  aºy  ni[kr)  apivvimi>  aiFirAt>B  bn) shiyk  rHin)  nim ji[g 
yid) h&>  jiN&>  C&>  j[  ni[>Fv)  ah)>  aAYin[  C[.                                                        
(pti  ukiBgt   an[   v)r&mia[  bir vP<  ajviL)  b)jni    jyi[tpiT  Byi<>  C[. bir  vP<  
p*nmni  piT  Bryi<>  C[. (sli[drmi>(v. s>vt 2012mi>  svri[m>Dp  Briyi[  hti[.  ai  Grmi>  an[k  
siF&- s>ti[,mi>gN li[ki[  Bi[jnn[  aiSri[  piÀyi  hti, ai>gN[  niY ji[g)ai[ni  F*Niai[  
c[tiÄyihti. t[  Grt)n)  miT)ni   kN[kNmi>Y)  niYililBiemi>  s>tsi(hRyni[,  BjnviN)ni[  
ugivi[  Yyi[  C[. ai  ugivi[  mir[  mn t[mni  ri[m[ri[mmi>Y)  Yti[  m[> an&BÄyi[  C[.dis)JvN[  
giy&>  C[  t[m: 

' p[\m  c>dNni>    ziDvi>, biy&>!   agr  c>dnni>  ziDvi> 
         mir)  d[y&mi>  ri[¼yi>   r[,miri mivin)  mi[rl)y[  mnDi> h[yi<> r[ " 

                      a¹yipk  Yyi  pC)  niYililBiea[  p).a[cD).  pdv)  m[Lvvini  h[t&Y)    
saiyis  'si]riOT^ni  h(rjn  Bkt  k(vai["  (vS[  s>Si[Fn  kr)  mhi(nb>F  l²yi[. d(lt  
smijmi>  hAtp\ti[  kyi>Y)  hi[y ? aiFir  p&rivi  mL[  nh)>,mi#i  k>qAY  pr>pria[ jLviy[l)  
mi(ht)n[  Bjni[ni    aiFir[, AYLi[n)  p\Ryx  m&likit[ , g&¼t  m>#ii[  n[  g&r&m&K)  Xin  m[Lv)n[  
s>tsi(hRymi>  d(lt  smijni[  dAtiv[j  t]yir  kr)  ai¼yi[  C[. l[Kk[  ai  g>\Yn[  p\gT  kr)  
d(lt  smijmi>  jºm) smijn&>äN  c*kÄyin&>  jNiv[  C[. ai   s>ti[n)  (dÄyviN)mi> v[d, 
up(nPdni   g*Q   rhAyi[n[    li[kviN)mi>  ujigr  Yt)  jNiv)  C[.  d(lt  smijni  21  s>t-
Bktk(vai[n)  ~Û[y  Jvn)  an[  BjnviN) –s>tviN)   uk[l)  aip)   a[mni  ai¹yi(Rmk  
v]Bv   pr  p\kiS  piD)  a[k  siY[  b[  kiyi[<  kyi< ! a[k ti[  j[mn)  p[\rNi  an[  s>Akir  
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niYiBien)   ns nsmi>  vh[  C[  t[  mit (ptin[  jiN[ k[  ai  a[k   p(v#i  an[  u(ct  
Bivi>j(l  C[.  an[  b)j&>  smg\  h(rjn  smijni[  si>AkZ(tk  dAtiv[j  hi[viY)  smijn&>  äN  
adi  ky&<>> kh[viy. 
a[Y)  (vS[P  e.s.  1984 mi>   mhip>Y)    g&¼t siFni,  m>#i,  airiF,  (k|yi  siY[  smi(F  an[ 
svrim>Dp   (vSn)   (vgt  (vgt[    g>\YAY  kr)  aip[l  C[ . 'si]riOTn̂i  h(rjn  Bkt  
k(vai["   g>\Yn[    Di.̂h(rv9lB  BiyiN)sih[b s)miAt>B$p  kh)  a(Bn>d[  C[  ti[  f|iºsni Dî. 
f|ikvi  mil)zi[   t[mni  s>Si[Fn   p[prmi>  ai   g>\Yni    mhip>Yn[  d[lm)  airiFn[  s>dB<  tr)k[  
Ti>kti  hi[y  t[  ai g>\Yn)  sfLti  C[.
s>tsi(hRymi> ,BjnviN)ni  gB<gZhmi>p\v[Svini[  yi[g  t[mn[  s>t-si>e  mkrºdBieni  c[tnv>ti  
ApS<Y)  Yyi[  C[. t[mn)  B)tr  'Bjn"  pDy&>  j ht&> , niYp>Y) F*Ni[  B)tr  jgti[  j  hti[  j[  
si>e mkrºdn)   f*>k[  an[  anim)  s>ti[ni  e>(gt[  Bjnni  agmB[dn)  KDk)  K*l)  ge  
niYililBien[   mkrºdBieni[  p\Ym  aid[S 'aigmviN)" s>k(lt  kr) t[n) sm)xi  krvini[  
mÇyi[  hti[.'aigmviN)"mi>  Bi(vn&>  dS<n krti>  Bktjni[n)   viN)n[  s>pi(dt  kr)   aip)  C[. 
li[ksi(hRyni milm) Diˆ.bLv>t jin)  k[Si[d  kiˆl[jmi>   'aigmviN)" ni    li[kip<N  smy[ 
bi[9yi> hti  k[:   
'niYililBie  mkrºdBieni  (nSiL)yiai[mi>   vDi  (nSiL)yi  hti  n[  Bjnn&>  kiy<  K>tY)  

kr)  rHi>  C[." 
ai   'aigmviN)"g>\Yn[  sie  k(v mkrºdBie   'a>Firi B[dti[ d)vi[" kh)  ai[LKiv[  C[.  
g&jrit  si(hRy akidm) gi>F)ngr oiri   'aigmviN)" g>\Yn[  e.s. 1995n&>  p\Ym  pi(rti[(Pk  
mL[  C[. 
                   s>tsi(hRy  x[#ini[  ai  t[mni[  p\v[S  ySAv)   bn[  C[. niYililBien[  m[>   
stt  s>tAYinki[mi>  alKni  ai[Tliai[mi>, Bjnni  mrm)ai[mi> ,s>ti[,mh>ti[  siY[   gi[(Oq  
krti>,d[S)  Bjn  giyki[mi>  frti>  j  ji[yi  C[. ai frv&>a[mn)  algir)  rKDpÍ)Y)  
s>tsi(hRyx[#i[  mblK  F*LFi[yin&>  yXkiy<  a[mni hiY[  Yt&>  rH&>   hi[vi  Cti>  ai  
Bjnyi#iini[  an[  s>Si[Fnni  p(r~mni[  Yik  a[mnimi>  BÇyi[  nY). s>t si(hRyn&> 
s>Si[Fn,s>pidn   a[mni  miT[  alKni  ai[Tl[  b[sNi   C[.   ai  B(ktsBr  Bjnyi#iimi> 
rKDti>  rKDti>  j[  p\i¼t  Yy&>  t[n[  S¾dAY  krti  rHi>   an[  s>tsi(hRyni  vD)l  
a¿yis)ai[  pis[Y)  (dSis*cn   len[  Bjnni  a[k  pC)  a[k  si[pin  sr  krti>  rHi>  C[. 
                      aij[  t[mni  35  g>\Yi[  t]yir  Ye  c*kyi  C[. a[  dr[kn) vit  ah)>  
ni[>Fvin)  nY).  ai  g>\Yi[mi>Y)   s>tsi(hRy - Bjn   a>tg<>t  23  g\>Yi[ ,  04  m´ykil)n  
k(vai[, 06   d(ltsi(hRyni  an[  02   li[ksi(hRyni  g>\Yi[  C[. t[  mih[ni[  a[k g>\Y  'r(va[  
rmti>  d)qi[" s>t k(v  r(vsih[bn&>  Jvn  an[  108 Bjnn)  tlApS)< sm)xi  C[. ai  g>\Y  
si]riOT^  y&(nv(s<T)ni  g&jrit)  an&Anitk  (vBigni  a¿yisk|mmi>  AYin  pim[l  hti[.  j[  ai  
g>\Yni  (v_in[  an[  s>Si[Fkn)  xmtin[  p\gT  kr)  aip[  C[. (vlxN  aili[ck  nri[_im pliN  
ai g>\Y  miT[  kh[  C[ :  
'Bjn  viD)mi>  hmNi>  hmNi>  Bie  niYilil gi[(hln)  clmni  BDki  q)k q)k  ajviL&>  kr[ 
C[. aipN[   eµC)a[  k[  Diˆ. gi[(hln)  clm  hj&vF&  p\Ìv(lt  bni[  a[ni  BDki  a>Fkirn[  
hri[  an[  ks kmldln[[ K)lvi[." 
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{'r(va[  rmti>  d)qi[ " p\(tBiv: nri[_im pliN} 
ti[  Diˆ.dlpt p(Qyir r(v-BiN   s>p\diyn)  khinviD)    g&r&gid)ni    mh>t  C[. t[  'r(va[  
rmti>  d)qi[" g>\Yn[  'aK>D n*rn) h[l)"tr)k[  nviJ  l[Kk  (vS[  kh[  C[ : 
'Diˆ. niYilil[  a[mni    Avi¹yiyn[  (nr>tr  UjLi[  ri²yi[  C[.  s>tmtni  an[  s>tviN)ni   a[  
Giyl  C[  a[  (vS[   stt  D*b[li  rHi>  C[ an[ p\vZ_i  pN  rHi>  C[."{'r(va[  rmti>  d)qi[ 
"p&ri[vcn: Diˆ.dlpt p(Qyir } 
            k(v mkrºdBieni  s*cnY)  'st`  sih[bn) srviN)"  g>\Ymi>  kb)r  an[  r(vBiN  
s>p\diyni  s>ti[n)  viN)  an[  dS<n  p\gT  Yiy  C[.  ai g>\Yni  (nv[dnmi>  Diˆ̂.mni[j rivLni[  
s>vid  C[: 
'kb)r  (vS[  DipN  Di[Lvin&>  tn[  ki[N[  kH&> ?, kh[  r[  biLk ! t&> mirg  B*9yi[ ? k[ tiri 
v[r)a[  vLi(vyi[ ! "  T*>kmi>  kb)r  (vS[  lKv&>  k(qn  n[   Cti>   ai   kiy<  dxtiY)  (nBiÄy&>   
a[Tl&> j n(h   pN   p*.mkrºd dv[  ni[>F[  C[ :  
's>tviN)ni[  ai  vDli[  kb)r[  viv[li>  an[  BiN-r(va[  Jvtrmi>  z)l[li>  a[  b)j k[vi>  ti[  
vig̀my  vDli[  bn)  ki[L)  Uqyi>  a[n&>  ah)> s&p[r[  dS<n  Yiy  C[. niYiBiea[  k[vL pli>q) 
viL)n[  ai viN)n&>  pin  nY)  ky&<>  pN  g&jritmi>  q[r  q[r  G*m)n[ ,sih[b  pr>prin)  
j³yiai[mi>  jen[  tYi  s>t-mh>ti[n[  mL)n[  ai  s>p\diyn) Jvt)  srviN)  pirK)  C[." 
{ aiS)v<cn: mkr>d dv[ 'st`  sih[bn) srviN)"} 
              Xinp)q  pi(rti[(PkY)  (vB*(Pt  si(hRy  sj<k, (vv[ck  rG&v)r  ci]Fr)  ai  g>\Yn[  
tpis)  l[Kk (vS[  kh[  C[:   

'~) niYilil gi[(hl[ a¹yipki[n&>  k&L  ujiÇy&>  C[. a[mni  j[vi pi>c sit a¹yipki[  pik[  ti[  
pN m¹ykil)n  k(vtini[  Avi¹yiy  aigL  vF[." 

                                                           {'st ̀ sih[bn) srviN)"p&ri[vcn: rF&v)r 
ci]Fr)} 

'mi[rli[  mrt  li[kmi> aiyi["- dis)  JvNni  Jvn -kvn  (vS[ni ai g>\Yn[ '~) ar(v>d s&vN<  
c>Wk "a[niyt  Yyi[  C[.  Bjnn[  kiÄyAv$p tr)k[   p\AYi(pt  krvin&>  kim  t[mN[ 'Bjn 
$pdS<n" nimni  g>\Ymi>   kr)  aip[l C[. ~) liBS>kr  p&ri[(ht  ai  p&Atkni  p&ri[vcnmi>  
jNiv[  C[ :  
'mi[rli[  mrt  li[kmi>  aiyi[ "  a[  k[vL  Bktk(v  dis)JvNn&>  Jvn-kvn-dS<n  nY). t[mi>  
C[  'Bli[ Bivni[  m[Li[" s_irm)  aQirm)  sd)ni>  s>ti[mi>  dis)JvN[  t[mn)  aigv)  
kZONB(ktmi>   p[\m  (vrhn)  uRkTti an[  uºm_idSin[  vici  aip)  C[  t[mni>  B(kt  n)trti>  
Bjni[mi>." 

  {'mi[rli[ mrt li[kmi> aiyi["p&ri[vcn: liBS>kr p&ri[(ht} 
ah)>  Di.̂gi[(hl[  JvNsih[bn)  a[k>dr[  133  j[Tl)  s>tviN)n[   m*k)  C[. t>ti[t>t  kiÄy-s>cir 
cmkivt)  'mi[rli[  mrt li[kmi>  aiyi[ " siw>t p\t)k¹v(nn[  g&N[ vs) jiy  t[v)  C[.'viD)ni 
siF&ai["n)   BjnviN)ni   sGn  an[  smg\lx)   a¿yisn)  (dSimi>  ai  g>\Y  an[k r)t[   
upkirk  an[  mig<dS<k   n)vDS[. kirN k[  ah)>  Bjnn)  Äyi²yi, p\kiri[, lxNi[  an[ t[n&>  
kiÄysi]>dy<  Bjnni  udihrN  siY[  m*k) aip[l C[.  
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 s>t si(hRy  x[#i[  bZhdkiy<  a[mn&>'Birt)y s>t dS<n,siFni an[ viN)" g>\Y  b[  Bigmi>  p\gT  
Yy[l  C[.  p\Ym  Big p[ej  s>²yi :  555  an[  b)ji[  Big  p[ej  s>²yi :  516   smg\kiy<   
1071   p[ejmi>Yy&>   t[mi>  smg\  Birtni  uµcAYin[  (brijti  s>ti[-siFki[n)  viN)n[, dS<nn[  
a[k  siY[ m*k)n[  Birt)y  s>t si(hRymi>  ai  g>\Yn[  p\Ym  hri[Lmi>  m*k)  aip[l  C[. l[Kkn)  
ai xmti  a[mn)  (vwiupisnin)  wi[tk  C[.  ai  g>\Y  (vS[  ~) p&>jilil bDvi  p&ri[vcnmi>  
ni[>F[  C[  k[:  
'(p\y  gi[(hlsih[b,  tm[  jiN[  s>t  m[Lini[  BÄy   smiri[h  yi[J  d)Fi[. alg alg ti[ GNia[  
ki[en[  ki[e  (vS[  l²y&>  C[  pN  a[k)  siY[  jiN[  eVrni[  drbir  alKni  ai[Tl[ Briyi[  C[. 
aiTli  U>DiNp*v<k  Bi³y[  j  b)J  ki[e  j³yia[  s>tmtn)  cci<  Ye  C[.  tm[  a[k  
mhiBirt   kim   ky&<>  C[. s>ti[n)  kZpi (vni tmiri hiY[  aiv&>  lKiv&>  Sky nY) a[v&> lig[ C[."
 {'Birt)y  s>tdS<n,siFni  an[  viN) "p&ri[vcn: p&>jilil bDvi}
            niYililBiea[  j[  s>Si[Fn   ky&<> >   t[  an[k  g>\Yi[mi>  s>g\(ht   Ye   p\gT  Yy&>  C[.   
a[mni   p(râmn[   Kr)  r)t[   jiNvi[   hi[y ti[  s>Si[(Ft,s>pi(dt  p&Atki[ni   (nv[dn-p*v<kYn  
lK[l C[.  t[mi>Y)  Diˆ.niYililBien)  ai>tr  Cb)    j[  mn[  ji[vi  mL)  C[.  t[n[    vick s&F) 
p\gT  krviY)  j  l[Kni[  ¹v(n   smjmi>  aivS[. 35  g>\Yi[ni  dr[k  (nv[dnn)   sm)xi   mi[T)   
Ye   jS[.   t[Y)  k[Tl)k  mn[  ApS)< gy[l), l[Kkn)  Jv>ttini[  s>ApS<  aip)  gy[l)  
s>v[dniai[  ah)>  nm*ni$p[  m*k)S   a[mi>Y)  s>tsi(hRyni   s>Si[Fnn&>  aigv&>  kim krti  
niYililBie   s>tviN)ni  rKi[(pyi  k[m  Yyi  a[  pim)S&>. siY[  li[h)mi>  mL[li>  Bjnni   
s>Akiri[n[   t[mN[  ãdymi>  s[v)  aipNi  miT[  pc[  a[  r)t[  p\At&t  kr)  ai¼yi  a[  smJ  
jeS&>. 
¬ 'aigmviN)"p&Atkmi> mi>  l[Kk  ni[>F[  C[: 
           'aigmviN)ni   Bjni[  vPi[<Y)  miri  kinmi>g*>jti>  rHi>  C[. miti(ptin)  mhip>Y)  
piTupisnini  s>Akir[  gLY*>Y)mi> j  Bjnrs  r[Dyi[  C[. an[k  Bjn  m>DL)ai[  an[  mrm)  
s>ti[  siY[  Bjnni  rhAyn[  pimvi  Jvnn)  Fºyti  an&Bv)  C[. dis)JvNn)   zNNN  
zilr)  siY[ vigt)  kl[ji  kTir)  an[  g>gist)ni  v)jL)ni  cmkir[  mi[t) pri[vvini  
rhAyni  ri[mi>cn[  an&BÄyi[  C[."  
¬  'r(va[ rmti>  d)qi[ " p&Atkmi>  kh[: 
' r(v sih[bn)  viN)n&>  F[l&> vPi[<Y)   lig[l&>  s*rdis  (ptin[ k>q[Y)  rimsigrni nid[  ai  viN)n&>   
rspin   kr[l&>.  p)a[c. D).  (n(m_i[  r(v-BiN   s>p\diyni  h(rjn Bkt  k(vai[n)  viN)n&>  
an&S)ln  aidr[l&>  Ryir[  a[  viN)ni  m*L  ud`giti$p  r(vsih[bni  Äy(ktRv  an[  sj<kRv  
p\Ry[ a[k  G[r)  Cip  pD[l). p*.mkrºdBiea[  (c_ini   a>trtmmi>  pD[li  a[   tNKin[  s>ki[yi[<  
n[  p\jjv(lt  kyi[<  an[  aim  S$  Ye  r(vsih[bn)  viN)n)  ai>tr ̀an[ b(hr`yi#ii mn[  
ps>d  pD[li an[  u_im  lig[li>108  mNkin)  miLin&>  nimkrN  p*.mkrºdBiea[  ky&<>  C[." 
¬  'Birt)y s>t dS<n, siFni an[ viN)" (vS[   Di.̂mni[jBiea[  g>\Y an[ g>\Ykir  (vS[ni[  
a(Bp\iy  aipti>  kH&>  C[  k[:   
'Birt)y   s>tsi(hRyni>   (v(vF  pisiai[ni[   a¿yis  ai  g>\Ymi>  ji[vi  mL[  C[. Birt)y 
s>tdS<n  an[  siFni (vS[n)  shj  smjN  an[  GN)  ApOTtiai[  ah)>  l[Kk[  kr)  aip)  C[  
j[  l[Kkni[  ai  (vPy  siY[ni[  niti[  p*v<kil)n  hi[vin&>  an&Bviy  C[." 
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¬ 'Bjn $pdS<n":  
 's>tsi(hRy Bjnsi(hRy  (vS[ s>Si[Fn- a¿yis  krti>  krti>jNiy&>  C[ k[ Bjnn[  a[k  
s>tk(vti  tr)k[  m*lv),kiÄysi(hRymi>  t[n&>  (n(át  AYin   AYi(pt  Yv&>  ji[ea[.  a[Tl&>  j  
n(h  pN  aºy  kiÄyp\kiri[n)  j[m  Bjnn)  Äyi²yi, udB̀v, (vkis, Av$pgt cci<, Bjnni>  
p\kiri[  an[  kiÄyklin)  d`(OTa[  t[n&>   m*9yi>kn  Yv&>  ji[ea[   j[ kiy< 'Bjn $pdS<n"mi> Yy&>     
C[  j[Y)  kr)n[  aipN)  kil̂[ji[  an[  y&(nv(s<T)   kxia[  Bjn  a¿yisni[  (vPy  bn[  an[  
Bjn  B[dn)  z)(Ny&>  vit&>  smjmi>  aiv[, Bjnx[#i[  kim  krti  (vwiY)<ai[ ,s>Si[Fki[  an[  
a´yipki[n[  Yi[D)  (dSi  mL)  rh[  a[  h[t&Y)  ai  lKiN  trf  vÇyi[  C&>."    
niYililBie  jyir[  'Bjn"  jLviy  rh[  a[Y) p(r~mrt  C[  ti[  a[mni  ai  s>Si[Fnkiy<n[  
m*lvti 'Bjn $pdS<n"n&>    p&ri[vcn  lKti> 'Bjn: s>t siFnin&>  a>(tm  (SKr" mi> rij[ºW(s>h  
riyjidi  ni[>F[  C[ : 

'Bjn si(hRyni  K[trmi>   Di.̂niYilil gi[(hl[  sKt  mj*r)  kr)  C[  n[  p(rNim[  t[ni[  siri[ 
pik lN) rHi>  C[. 'Bjn $pdS<n" mi>  si(hRy   Av$p tr)k[  Bjnni[  ud`Bv  (vkis  ail[K)  
Bjnni>  biH  lxNi[   GNi>  j  ApOT  kr)  Skyi  C[. pr>t&  Bjnn)   ai>tryi#iin)  KDk)  
Ki[l)  j[  dS<n  krvin&>  C[ t[n)  ai>tryi#ii  Bjn siFk j kr)  Sk[." 
               Bjn tYi  s>tsi(hRyni  (v(vF  pis>iai[ni[  a¿yis  krvi  miT[   Di.̂niYilil 
gi[(hl[  Bjn  Av$p  (vS[n)  GN)   j  ApOTtiai[  ah)>  kr)  aip)  C[. Bjn rcniai[  Si[F-
Ki[L  oiri  m*k)n[  t[mn)  F*LFi[yin&>  kiy<a[k   s>Si[Fk tr)k[  kr[l&>C[. 'Bjn $pdS<n" 
s>tsiFnimi>     aiv[li    (AYRy>tri[  an[  p(rvt<ni[ni  a¿yis  miT[  upyi[g)  Ye  Sk[  t[m  
C[."  
¬'kYniRmk  Bjn si(hRy"mi>   k[   'birmt) s>p\diy "n)  s>tviN)n[   s>pi(dt  krvimi>  
niYililBiea[  rsp*v<k  kim  ky&<>  C[.  ai  p&Atkmi>  kh[   C[: 
 'BW  smijni  (SOT si(hRy  sim[,pCit  smijmi>  pD[l&>  k>qAY  si(hRy  (c_in[  (vS[P  ApS)<  
jt&> . ai  bh&jn  smijni[  j  h&>  a[k  s¿y  C&>. pCit   an[  ai(Y<k k>gil smij  pis[  
Jvnni[  ain>d  j  t[mn&>  k>qAY  si(hRy  rH&>  C[. aC*t  smij  vµc[   ai[tp\i[t  Ye  kim  
krniri ki[N  mL[ ?  ai  p\kirn&>  p\Ym kiy<  m[>  m[GviL   smijmi>  mhip>Y)  g&¼t  piTupisni   
t[ni   m>#ii[,  siFni, (k|yi p\gT  kr)  C[. a[v)  j ai  b)J m[GviL  smijn)   g&¼t  birmt)   
upisni  rh)  C[. ai   p>Yni   Fm<g&r&   mit>gd[vi[  m[GviL  (sviy  aºyn[  t[n&>  Xin   
si>BLvi  d[ti  nY)  ti[  ghnB[dn)  vit   kyi>Y)   mL[ ?  s>Si[Fk[  aivi  mi(ht)  ditini[  
(vVis k[Lvvi[  k(qn  C[." 
                   mir[  niYililBie   siY[   t[mn)  s>Si[Fnyi#iini  an&Bvi[   (vS[  s>vid  Yy[li[.  
ai an&Bvi[  Di.̂Bgvindis pT[l[   j[m  'mir) an&Bvyi#ii"  lK)  C[  t[m  lKiS[  ti[    
B(vOyni    s>Si[Fki[n[   mig<dS<n  mL)  rh[S[.   'birmt) s>p\diy "n)   s>Si[Fnyi#iini[    p\s>g    
t[mn)    pis[Y)    si>BL[li[   ni[>F&>   C&>:  
  ¬ 'vspDi  gim[  m[GviL  vismi>  ri#i[  mit>gd[vni   v[d   bi[liti   hti. ai   k>qAY pr>pria[  
Jv>t  rHi  C[, t[ (l(Kt  nY).  srj&gin  j[m  ai g&¼t(vwi  C[. am[   g&¼t(vwin[  g&¼t   r)t[  
j  (vD)yi[g\if)  krvin)  gi[qvN)  kr). h&>  ti[  DiDin)   sim[ j  b[s)  Jkiri[  aipti[  hti[. 
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a[kid  klikn&>  r[ki[(D<g  Yy&> hS[ Ryi visni[  Bie     piN)  p[Sib  jvi  gyi[ n[  ai 
(vD)yi[g\ifr  {aSi[k m[sviN)yi} n[   ji[e  gyi[  n[  mi[T)   bbil  kr) m*k). Ti[L&>  Ye  gy&>.  
(vD)yi[ -k[m[ri[  ai>ck)  l)Fi[  n[  mirvi  jiy  Ryi>   a[N[  kH&>:  'h&>  ti[  gi[(hlsih[b[ kH&>  C[ 
a[Tl[  aiÄyi[   C&>! ",' Ti[L&>  k[; gi[(hlsih[b  a[ni   Grni[, S&>  amir) ai (vwin[  ci[r)  jvi  
d[v) ? m[>  bcivnimin)  GN)  dl)li[  kr)  pN Fm<jn*n)  sim[  kyi>Y)  cil[ ? mit>gd[v  ti[  
k|i[(Ft  Ye Sipn)  zD)  vrsivvi   li³yi.  a[k  bL*ki[  bi[9yi[  k[ a[ni>  hiY,pg  Bi>g)  
niKi[. a[ni   ai mS)n  Bi>g)  niKi[.  t[  smy[  mn[  sir)  r)t[  ai[LKti  dini bipi  UBi  
Yyi n[  (vgt[  mir)  ai[LK  aip). (vD)yi[  k[s[T Ryi> j  dfniv)  am[ ri#i[  j  Jv  bciv) 
n)kL)  gyi." 
            'niYji[g)ai[,  ti>(#iki[   t[m j  g&r&gid)n)  g&¼t  p\(k|yi  (vS[  j[  mi(ht)  m[Lv)  t[ni  
ri[ck  an&Bvi[  C[  pN a[  smy  mÇy[  ni[>F)S." a[m  kh)  mir)  vitn[  TiL)  d)F). 
¬ 'mi[rli[ mrt li[kmi>  aiyi[: Bktk(v dis)JvNn&> Jvn-kvn-dS<n" mi>  l[Kk  ni[>F[  C[ k[; 
           'dis)JvNn[  ajviL&>  Yyini[  an&Bv  BjnviN)  oiri miri  (ptiJ pis[Y)  
si>BÇyi[  hti[  t[  smy[   dis)JvNn&>  $pkD&>   $p   nin)   vy[  miri   (c>tmi>  k>Diriy  gy[l&>. 
Bjn   siY[  ji[Diy[l) ki[e  kYi  hi[y ti[ t[  miri (ptiJ  siØÆy  kr)  aipti. a[vi  
dis)JvNni  b[  p\s>gi[ : B)msih[bn[   a[k  j  ri#i[  pi>c gimni  viyk z)l)  pi>c[  pi>c  gim 
p\Ryx  hijr)n)   p\t)(t  Yyin)  GTni  svir  Yti>  JvNn)  ai>Kmi>  ci[Fi>r  ai>s&Di n[  g&r&  
B)msih[b  t[mn[  biYmi>  le  p>piLti  hi[y n[  a[  ApS[< ri[m[rim[  a>jviL&>  Yyin&>  ØÆy  
niTkn)  j[m  m[>  pN  ji[y&>  C[.  b)ji[  p\s>g  gimn[  ci[r[  Diyria[  JvNn[   ri[k)   dis)n)  
ai[LK  p*C)  Ryir[  JvN[  t[n&>  riFin&>  m*L  $p dSi<v)  giy&> :   

'Bie, h&>  ti[  m[rmn)  dis), t[n)  pTriN)  t[n[  Si[B[  a[vi[  j  miri[  qiq  C[." 
nin)  vyni  ai  (c#ii[ vPi[<  pC) 'mi[rli[ mrt li[kmi>  aiyi[  nim[  p\gT  Yiy  C[." 
                         'miri[  a[k  k|m  rHi[  C[   k[   ki[e  pN  g>\Y  p*N<  Yiy  a[Tl[  t[n[  len[    
n>d)g\im   p*.mkrºdBie  pis[  jvin&> , ai  lKiN  t[mn)  ai>Ki[    sim[Y)  psir  Yiy, t[mn)  
a>g&(lni[  ApS<  pim[  n[  j$r)  s&Firi vFiri  Yiy." 

d(lt  smijmi>  jºm[li>  l[Kkn[    an[k  kDvi  an&Bvi[  Yyi  Cti>  niYililBie  minvtini[  
p>Y  B*9yi   nY), pr>t&  s>tsi(hRyn&>  s>Si[Fn  krti   B)trY)    minvtiY)   Fbkti  'BW "  
miNs  bnti  gyi  C[.   kirNk[  minv)y  a(BgmY)  Jvti>  , s>tsi(hRy  siY[  aiJvn  
(nAbt  Frivti,  s>Si[Fk an[ s>pidnmi>  (nm³n  rh[ti  ai  miNsn[  Biv[  C[  'Bjn " aij[   
jyir[  s>tsi(hRyn&>  s>Si[Fn  krniri   ai>gL)ni  v[Q[  gN)  Skiy  a[Tli  j  C[.  t[mi>  
Diˆ.gi[(hl    'Bjn"  an[    's>tsi(hRy"  ni  (nOqivin  s>Si[Fk rHi  C[. a[Y)  (vS[P  a[  
umdi  miNs  an[  ~[Oq  a¹yipk  C[.(SxN siY[  s>Akir  aipvi, Jvnn&>  GDtr  krv&> n[ 
Bjnn)   z)N) z)N) viti[  miNvin[  kirN[  (vwiY)<ai[  t[mn[  g&r&Biv[  aidrY)  v>dn  krti  
rHi  C[. t[mn&>  Gr      lieb[\r)  j  smji[   jiN[  s>tsi(hRyn)   prb  mi>D)n[  b[qi  C[. gm[  
t[  aiv[ t[mn[  m)qi[ aivkir  mL[   t[mni   p)a[c.D)ni  (vwiY)<ai[  hi[y  k[  aºy  t[mni  
p(rvirni  s¿y  hi[y  t[m  rh[. Ci#ii[n[  niYililBie   pi[tini  minss>tini[   kh[  C[. a[mni  
Gr[  aji·yi   an[k  a¿yis)ai[  aiv[  Ryir[  ki[epN  jitni[  B[dBiv  ri²yi  (vni  t[  
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(vwin[  vivrti  rh[.  s>tsi(hRyni   mrm)  hi[viY)  s>ti[ , mh>ti[, siF&, Bkti[ an[   s>Si[Fki[  
aivti   rh[ .   jiN[  a[mni  ai>gN[  Bivni[  m[Li[  Briy[li[  t[vi  smy[  t[mni  JvnsiY)  
m)nix)bh[n   ci ,piN)n[   ri[Tlimi>  kyi>y  utrti  rh[  nh)>  aivi[  s(Fyiri[  n  mÇyi[  hi[t  
ti[ gi[(hlsih[b  kh[  C[ :     
         'h&>  j[  kiy<  kr)  Skyi[  C&>  t[  Ye  Sky&>  n  hi[t". 
 ai  hrfn  mi]li  miNs  oiri  B(vOymi>  j[  Bjns>gt   yXkiy<   Yvi  je   rH&>  C[  t[n)   
vit  a[Tl[  'Bjnsigrni mi[t)"  g>\Y.   ai  Bjng>\Y  cir  Bigmi>- #iN hjir   pinimi>  
m&(Wt   Yvi  je  rh[l C[.  g&jrit)   Bjnni   mi[t) mrJvin)  j[m  v)N)  v)N)n[, Bjnn[  
(vPy, Av$p, p>Y  pr>prigt   vg)<krN  kr)n[  Bjn  si(hRyn&>  ai bZhdk̀iy<  p\Ym  vKt  
p\gT  Yiy  C[   mini[  g&jrit)  Bjnni[  E(this  rcvin)  simg\)  p*r)  piD)  aip)   C[. ai 
mhig>\Yn[  aiS)P  aipti>p*.mi[ri(rbip&  ni[>F[  C[ : 
¬'Bjnsigrni  mi[t) " j[n&>  s>kln   an[  sm)xi  niYililBie  gi[(hl[  kr)  j[  mir)  
d(OTa[  mh_vn)  siFni  kr).  ai  niYililBien[    jiN&>    C&>.  bi[l[  Ryir[  miN&>  pN  C&>. 
a[mn)  pis[  'Bjn" si(hRyn[  bhirY)  ji[vin&>   e(thisXin  pN  C[.   an[   'Bjn"ni  
a>drni  a¹yiRmn)  an&Bv)  smj  pN  C[. ai  miri[  a>gt  mt  C[." 

 Di.̂niYilil  gi[(hln&>   s>tviN)ni  s>Si[Fn  s>pidn  kiy<ni  p(rp[\Èymi>  ai  x[#ini  
l¾Fp\(t(Oqti[a[  pi[tini[  a(Bp\iy  aip) a[mni kiy<ni pi[tn[ pirK)  pi[²y&> C[. Ryir[  l[Kk  
oiri s>tsii(hyni  rKi[(pyin)  k[Tl)k  p\Biv)  tlApS)<viti[ ah)>  m*k&>C&>:- 
biLvy[Y)  niYililBien)  ai¹yi(Rmkyi#iin)  B*(mki  b>Fie  gy[l)  a[mi>  s_vS)l  
(vwis>AYiai[ni[  p(rv[S  mÇyi[,(SxN  mLti  a[mn&>  pi[t bLkT  Yt&>  gy&>. aivi[  ji[ea[  
a[mni  B)trn)  sm&(Ûn[   s>tsi(hRy  (vPyk   s(rti  oiri: 
¬'s>ti[, s>tsi(hRy,s>tviN)-Bjn  (vS[  a¿yis  krti  mir)  Bjnn)  B*K  vFvi  lig), 
(jXisia[   t[ni apir  rhAyn[  tigvin)  mYimN  aidr). ji[ k[  ai(dkiLY)  mn&Oyn)  adÀy  
z>Kni  an>tn[  pimvin)  rh)  C[. ai an>t,alK, akL, stǹ[  pimvini[  a[k  mig<  Bjnni[  
rHi[  C[. ai  Bjnmi>  gyi  pC) (knir[  jvin)  k[ trvin)  vit  nY), t[mi>  Ki[vie  jvimi> 
mji  C[. t[Y)  tlp  miNvi j[v)  C[."1

'vrs[ Frt), B)>j[  aismin 
                   svr)  viN)ri  p*ri  prmiN" 
¬ ' simiºy  r)t[ aikiSmi>Y)  vrsid  vrs[  C[  n[  Frt)  B)>jiy  C[, pN ah)>  UlT&>  bn[  
C[. Frt)  vrs[  C[ n[  aikiS  B)>jiy  C[. ai k[v&>  mi[T&>  acrj !  ai  acrj  siFnin) 
Ø(OTa[  (vcir)a[  ti[  m*liFirmi>  pZ¸v)ck|mi>  rh[l)  k&>D(ln)S(ktni[  p\vih  U>c[  
aikiSmi>b|MrºF|mi>  vh[ti[  Yiy  Ryir[  siFkni  (c_imi>  j[  ain>dh[l)  UBriy  Ryir[ Frt)  
vrs[  C[  n[  aismin  B)>jiy  C[. ai shs|irmi>  jlb)c ' a[k ji[g) " prmiRmi   b[qi[   C[.  
t[n[  n&rt[-s&rt[  n)rK) l[vini[  C[.Ryi  biJ  rh[lanihtnidn[ si>BLvini[  C[. ai  Fimn[  
s>ti[  '(njFim" kh[   C[.j[N[  eµCi, tZONi n[  miyini>  b>Fni[  fgiv)  d)Fi>  C[  t[  ai  Fim[  
phi[>c)  Sk[  C[."2
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¬ ' Bjn  smy, s*r an[  Sbd  siY[ ji[Diy[l  C[. Bjn  Bi>gt)  ri#i[  gviy  C[. ri(#ini   
cir  p\hr  p\miN[n)  viN)  C[. p\Ym  p\hr –Jvnm&K)  viN), b)ji[  p\hr  g&r&m&K)  viN), #i)ji[  
p\hr  (Svm&K)  viN)  n[  ci[Yi[  p\hr b|Mm&K)viN)  t[mi>  ri(#ini  bir  pC) airiF, t[  pC)  
B[rv), rimgr), p\Bit)  a[ k|mmi>  Bjn  givimi>  aiv[  C[.  ai  dr[k   BjnviN)ni[  alg 
rig,til, QiL  hi[y  C[. Bjn  jyir[  asl)  QiLmi>  a>trn)  airtY)  gviy  Ryir[  
a>triRmin[   ApS)<  jiy  C[. Bjn  S¾d  s*rni  s>giY[  p\iNn[  Ap>(dt  kr)  Sk[  C[.  t[Y)  
Bjn  gm[  t[  vi(j>#i  siY[  nh)>>  pN  rimsigrn[  rNkir[  si>BLvimi>  aiv[  Ryir[  a>trmi>  
a[k UjL)  r[Ki  a>(kt  kr)  Sk[   C[."3 

¬ ' Bjn  Sbd  siFni  C[. Bjnni  k[Tli>k  S¾di[  m>#iS(kt  Friv[  C[. t[ni  agm  aYi[<  
g&r&m&K)  rHi  C[. ai  aY<  an[  t[n)  Sin  hi[y ti[   S¾d  b|M  bn[  C[.  t[Y)  Bjn  
rimsigrn[   rNkir[  s*rni  sYvir[ Yt)  Sbd  siFni  C[.Bjn  gLt)  mizm  ri#i[,  
jyi[tni  ajviL[   Yt)  alKFN)n)  airiFni  C[.Bkt ãdyn)  prmiRmin[  mLvin)  airt  
C[.Bjn  B)trn)  aiRmjyi[t  jgiD[  C[. anihtnidn)   an&B*(t  kriv[  C[. agm ain>dh[l)  
UBriv[  C[  Ryir[  a[  rsni  sigrmi>Y) aniyis  viN)  gviN)  t[  Bjn  bn)  jiy  C[. 
a[Tl[  Bjn  an&B*(tn&>  shj  gin  C[."4 

¬'ggn m>DLm[>  gi]vi  (vyiN),kigd  dh)>  jmiyi; 
 Ci(C  Ci(C p>(Dti p)n),  (sÛi  miKN  Kiyi." 
  ggn  m>DLmi>  a[Tl[ k[  shA#iirmi>b\M$p)  kimF[n&ni[  (nvis  C[. t[mi>Y)  b\M(vwi$p)  d*F  
zr[  C[. kigL  j[v)  ai xNB>g&r  kiyimi>  t[n&>  ¹yin$p)  dh)>  jmivvimi>  aiv[  C[. ai 
Xin$p)  m>Yn  krvimi>  aiv[  Ryir[  t[n&>sirt_v$p)  miKN-aiRmt_vni[  aiAvid  mL[  C[.  
p>(Dti[  mi#i  t[n)  Si(¾dk  cci<mi>,tk<mi>,vid-(vvidmi>  pD)  rh[  C[.  a[Tl[ k[  t[ni  Bigmi>  mi#i  
CiS  aiv[  C[. jyir[  an&Bv)  (sÛi[  ti[  miKN  Kiy  C[. Bjnn&>  biH  kl[vr   avÆy  
(vv[cki[  p\miN)  Sk[  pr>t&  Bjnn&>  ai>trdS<n  ti[  an&B*(tjºy  BjnBi(vki[  j  kr)  Sk[  
C[."5 

¬ 'Bjn   a[k   Avt>#i  kiÄy Av$p  C[.  t[mi>  an&B*(tn&>    dS<n    an[  agmB[dn[  uk[lt)  
Sbd  siFni  C[. Bjn  a[  s>t-Bktn&>  g[y  U(m<kiÄy  C[. j[mi>  Bktãdyn)  aiWviN)  C[. 
an&B*(tn&>  (dÄydS<n  C[. j[mi> XinB(kt, v]ri³y  an[  yi[gni[  s&Bg  smºvy  Yyi[  C[. 
li[kBi[³y  viN)mi>  upd[Sn)  siY[  mrm)  S¾divl)  oiri  shj  S¾d  s&r(t   yi[g  siFt)  
priviN)ni[  an&Bv   kriv)  jiy  C[."6 

s>ts>Xi (vS[  kh[  C[ : 

' simiºy  r)t[  s>ts>Xi  a[v)  Äy(ktn[  lig&  pD[  C[ k[   j[N[  a(AtRvn[  prmiRmi, ai¹yi(Rmk  
S(kt,pr>p(rt v](Vk  sRyi[n[  aiRmsit  kyi<  hi[y. ai a[k  a[v)  Fi(m<k  Äy(kt  C[  j[  
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jgtn)  siY[  an[k  p\kirni  s>b>Fi[Y)  s>kDiy  C[  an[  m&kt  pN  rh[  C[. a[mn)  pis[  a[k  
ai>t(rk  ai>tr  dS<n  hi[y  C[  j[ smyni   #iN[y  p(rmiNi[n[  pirK)  Sk[  C[. j[ai[  (j>dg)mi>  
n](tkti  siY[ p[\m, Avt>#itini[  an&ri[F  kr[  C[. prmiRmi  siY[  p(v#i  s>b>Fi[  Frivti  ai  s>t  
fkt  Fi(m<k (v(F-(vFini[  nY)  Frivti pr>t&  Jvn  dr(myin  an[  t[mni  a>t  pC)  pN  
a(AtRv  bi[F  aip[  C[."7 

 niYililBie  s>tn)  ai[LK  aip[  t[  ji[ea[: 

¬ 's>ti[   prmiY[<  tr&vr  j[vi, prni  s>kT  l[v[, S)t uON  pi[t[  shn  kr[  n[  (StLCiyi- 
sRySin  si]n[  aip[  C[.' s>t  a[Tl[  j[   st`n[  pim)  gyi[  C[  t[, j[  ai>trdS<n  kr)  
prmiRmin)  an&B*(t  piÀyi[  C[  t[." s>ti[  Bir[  prmiY)<  hi[y  C[. a[ ti[  vidLn)  j[m  aiv)n[  
vrs[  C[. an[  pi[tin)  (dÄyS(ktai[  vD[ b)jini  d&:K  hN[  C[.  prm  Si>(tni[  an&Bv  kriv[  
t[  s>t."8

¬  ' mhic]tºyni[  p[\msigr   jyi>  S¾d  (hli[L[  UCL)   rHi[  hi[t  t[ s>tsi(hRy  C[. 
s>tsi(hRy   prm sRyn)  Si[F  miT[n)   S¾dsiFni  C[.  jyi> s&F)  ai  siFni  p\(k|yimi>Y)  
psir Yea[  nh)>  Ryi>  s&F)  s>tviN)ni  S¾di[ni  mrmn[  pim)  SkiS[  nh)>. s>tviN)  a[  s>t-
Bkt k(vn&>  an&BvdS<n  C[. kb)r,s&rdis,m)ri>,nr(s>hn)  viN)mi>  a[  an&Bv  ai[LKiyi[  
C[. (ng&<N  (nrikir  alK  p&r&Pni  mAtkmi>Y)  XinFiri, ãdymi>Y)  vh[t)  B(ktFiri  an[  
ni(Bmi>Y)   vh[t)  yi[gFirin)   (#iv[N)mi>  Anin  kr)  s>t  siFk  S¾dsiFnimi>   aigL  vF[  
C[."9
               p*.mi[ri(rbip&ni   si(n´ymi>    s>tsi(hRy   sm)xi  yi[jiy C[. t[mi>niYililBiea[   
Bjnni[  e(this   ail[K)  ai¼yi[  C[.  min)   li[  k[ Bjn  si(hRyx[#i[   a[k   alg   ai[LK 
p\AYi(pt  kr)  aip[  C[. (nvZ(_ini  si>p\t -smymi>  Bjns>gt, F*N)n)  r>gt  an[  pi[tini  
K[trn)  miT)n)  B)niSmi>  lyl)n   a[vi  niYililBie   vFir[  sms>v[dnS)l  miNs  bnti  
jti>   miD&   C[.kirNk[  pi[tin[  virsimi>  mL[l  s>Akirn[  t[ai[  sBin  rh)  s[v[  
C[.Diˆ.niYilil  gi[(hln)  a[k  k[(fyt  Ti>k)  l[Kn[  a9p(vrim  m*k&>. 

' s>tviN), Bjn  mn[  virsimi>  mL[l  C[. p\Xicx&  (pti  alKjyi[tni  airiFk, birb)jni   
upisk,  ri#i[ jyi[t  p\kiS  kr)  Bjn  airiFni  krvin&>  t[mn&>  v\t.  mi  (dvs  aiKi[  mj*r)  
kr[, upvis  riK[, ai>gN[  aiv[li  a¿yigti[n[  jmiD[  n[  BivY)  Bjn  si>BL[. miri  Grmi>  
ri[j  ri#i[, rimsigr n[  m>Jrini til[  (ptiJni  k>q[  Bjn  gviti>  hi[y,sRs>g  cilti[  hi[y  
aivi  vitivrNmi>  mir&>  JvnGDtr  Yy&>  C[. p&>jilil  bDvi  j[vi  k&T&>(bk  Biea[  miri  ai  
virsin&>  stt  AmrN  kriÄy&>  C[."10 

si]riOTn̂)  Frt)   a[Tl[  s>ti[,siFki[,sdiv\ti[, s[viFimi[n)  c[tnini[  p(rml  p\srivt)  B*(m.t[  
tLB*(mn)  miT)n[  B)tr  rgdi[L)  s>tsi(hRyni  s>Si[Fnn[  n*tn  p(rpiT)  bxti  
niYililBie  mLvi  j[vi  Jv>t  miNs  C[. 
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Abstract: 

The fertiliser industry in Gujarat is critical to the agricultural sector's development. The food sector in 

India has created a benchmark owing to the country's many technically proficient fertiliser 

manufacturers. However, many fertiliser businesses are losing a lot of money, and many of them have 

cut back on production cost increases. These are hardly encouraging indicators for the government's 

ability to support the economy. The evaluation of financial performance is very beneficial for 

financial managers, investors and other users who can benefit a lot from this study. Hence, this paper 

attempts to provide insights about overall financial position and evaluate financial performance of 

GSFC and GNVFC in Gujarat.This study is based on secondary data derived from published annual 

reports of the selected units. The study conducted during the period of 5 years (2014-2018). The data 

were processed through accounting and statistical measures like, ratios; t-test and Pearson correlation

taken in the study.The study concluded that there is Significant of difference in financial performance 

of GSFC and GNVFC. 

Keywords: Financial Performance, Ratio Analysis, Debtor Turnover, Assets Turnover, Fixed 

Assets Turnover and Investment Turnover 

Introduction

Financial performance management always affect leverage, liquidity, firm size, firm age, managerial 

Ownership, and block Holder Ownership, and other area of the management. Methodology describes 

the research route to be followed, the instruments to be used, universe and sample of the study for the 

data to be collected, the tools of analysis used and pattern of deducing conclusions.  

It is now one of the fastest growing basic industries which have taken rapid strides in recent years. It 

produces a wide range of fertilizers to suit different soil and crop requirements in different parts of the 

country. India is now the third largest producer of nitrogenous fertilizers in the world. 

At present, there are 57 fertilizer units manufacturing a wide range of nitrogenous and complex 

fertilizers, including 29 units producing urea and 9 units producing ammonia sulphate as a by-product. 

Besides, there are about 64 medium and small scale units producing single superphosphate. 
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Review of Literature 

Suman Patra, Pulak Mishra, S. C. Mahapatra, S. K. Mithun(2016)they concluded that greater use 

of chemical fertilizers has no strong correlation with growth of agricultural production and yield. It is 

also found that agricultural production has fluctuated during this period possibly due to improper use 

of N–P–K over the years exceeding the assimilative capacity of soil. Improper use of chemical 

fertilisers seems to have caused environmental degradation and erosion of soil fertility as well. 

Greater crop diversification in the district has also enhanced use of more chemical fertilizers further. 

Hence, appropriate measures are necessary to make growth of agriculture in the district sustainable in 

the long run. 

Aisha Masood(2014)Fertilizer can be defined as a chemical or natural substance used to make soil or 

land more fertile. First used by ancient farmers, fertilizer technology developed significantly as the 

chemical needs of growing plants were discovered. The main reason of reduced land productivity is 

poor soil caused by continuous cropping without using sufficient mineral fertilizers and manures. 

Crop fertilization is the main tool available. This paper mainly focuses on different ratios of financial 

statements of Fertilizer sector of Pakistan for the period of 2010 – 2013.In this paper, comparison of 

different ratios like- Current Ratio, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Return on 

Equity etc. of Fertilizer Sector are done. 

Mohmad Mushtaq Khan(2016)this paper found that the financial soundness of a company can be 

achieved maintaining liquidity and profitability of the company. The purpose of this study was to 

measure the liquidity and profitability of the selected Telecom companies. While meeting its short 

term operational or working requirements whereas analysis of fixed assets and return on equity 

concentrates on long term performance. So now to conclude the current ratio of Vodafone is better 

than Bharti Airtel show that Vodafone is better in terms of liquidity. Vodafone has also performed 

better than Bharti Airtel in terms of quick ratio. To conclude there is a vast difference in the 

performance of selected Telecom companies in terms of liquidity and profitability performance. 

Dr. Anurag B. Singh Ms. Priyanka Tendon credit deposits of SBI bank and ICICI bank ratios 

covered in this literature. Credit deposits ratios proportion of loan credit by a bank from the bank 

deposits received. Credit is the loans and advances granted by the banks. Interest expenses to total 

expenses, Interest  income in SBI and ICICI, other income to total income in SBI and ICICI, net profit 

margin in SBI and ICICI, net  worth ratios, growth of profit in SBI and ICICI, growth in total income 

of SBI and ICICI are cover many ratios in this research reports. 

Objectives of the Study 

The overall objective of the study is to find out the financial performance and to know the financial 

position of the study. 

To study the financialperformance in Gujarat State Fertilizer Company and Gujarat Narmada 

Valley Fertilizer Company during the study period. 
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To study the financial position of selected GSFC and GNVFC limited. 

To study the effective financial structure of selected of GSFC and GNVFC. 

To know the effectiveness and efficiency of GSFC and GNVFC. 

Data Collection 

The main information and data have been collected from head offices of the selected units. Opening 

expressed in commercial journals, magazines, newspapers accounting literature, various journals and 

magazines on fertilizer industry have also been used in this study. The study is mainly based on 

secondary data drawn from the annual reports of the respective banks. This data is related to 5 years 

of (2014 -2018).  Mean and standard deviation has been used to arrive at conclusions in a scientific 

way. And variance can find the difference between two alternative options. 

Period of the study 

The present study is undertaken for a period of five accounting year starting from 2014-15 to 2018-19. 

The researcher has selected the base year 2014-15 to 2018-19 because this year is normal for the 

purpose of analysis and evolution.   

Nature of the research 

This study is based on the secondary data, derived from annual published reports of selected units - 

GSFC and GNVFC. Various researches have been conducted under study of examines and no 

research has been conducted on financial performance and its impact on comparative analysis of 

fertilizer units of Gujarat state (with reference to GSFC and GNFC). Thus, this study would be an 

original contribution as the problem of the study is unique in every respect. It is a functional study and 

focuses on the functional aspect of the industry. 

Data Analysis and Interpretation   

1. DEBTOR TURNOVER RATIOS 

The Debtors Turnover Ratio also called as Receivables Turnover Ratio shows how quickly the credit 

sales are converted into the cash. This ratio measures the efficiency of a firm in managing and 

collecting the credit issued to the customers. 

Formula: 

Debtors Turnover Ratio = Net Credit Sales/Average Account Receivable*365 days 

Table No.1 Debtors Turnover Ratios 
Year GNVFC GSFC 
2014-15 3.30 2.69
2015-16 3.19 2.32 
2016-17 3.52 2.57
2017-18 5.23 7.1 
2018-19 5.00 8.94
Mean 4.05 4.72 
SD 0.8536 2.6368 
Max 5.23 8.94
Min 3.19 2.32 
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Above table 1 and chart no 1 are indicates the debtor’s turnover ratio of GSFC and GNVFC OF 

Fertilizer Company for 2014-15 to 2018-19. GNVFC has highest mean value with 4.72 while GSFC 

has lowest mean value 4.05. The standard deviation of GSFC is 2.6368, the highest which means a 

higher degree of variability and lowest variability of 0.8536 was observed is GNVFC. The maximum 

value of GNVFC observed in the year of2017-18 is 5.23. While minimum value observed in the year 

of 2015-16 is 3.19. The maximum value of GSFC observed in the year 2018-19 is 8.94 while 

minimum value observed in the year of 2015-16 is 2.32. 

Hypothesis of the Study  

H0 There is No Significant Difference Between debtor’s turnover ratio of selected GNFC and 

GNVFC fertilizer company of India 

H1 There is Significant Difference Between debtor’s ratio of selected GNFC and GNVFC 

Fertilizer Company of India. 

Table no.2 T-Test 
Pearson Correlation 0.951224 
Hypothesized Mean Difference 0 
Df 4 
t Stat -0.69785 
P(T<=t) one-tail 0.261854 
t Critical one-tail 2.131847 
P(T<=t) two-tail 0.523708 
t Critical two-tail 2.776445 

Testing of Hypothesis: 

Conclusion: 

It is clear from table No.2 one tail testing of t-test hypothesis that the calculated value of ‘F’ was 

0.261, which is higher than table value of ‘F’ 2.13, so, alternative hypothesis is accepted and 

null hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of difference in 

financial performance of GSFC and GNVFC. 
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It is clear from table No.2 two tail testing of t- test hypothesis that the calculated value of ‘F’ 

was 0523, which is higher than table value of ‘F’ 2.77, So, Null hypothesis is accepted and 

alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 

The Pearson correlation(r) is 0.951 the r is close to 0. It means there is no relationship between 

the variables. The r is positive that means as cost gets larger. The revenue gets smaller. It is a 

correlation.  

2. ASSETS TURNOVER RATIOS 

The asset turnover ratio measures the value of a company's sales or revanue relative to the value of 

assets. The asset turnover ratio can be used as an indicator of the efficiency with which a company is 

using its assets to generate revenue. 

Formula: 

Assets turnover =Total Sales
Total Assets 

Table Number 3 Assets Turnover Ratios 
Year GNVFC GNFC 
2014-15 0.65 1.05 
2015-16 0.7 1.03 
2016-17 0.79 0.75 
2017-18 1.16 0.8 
2018-19 1.19 1.03 
Mean 0.898 0.932 
SD 0.2216 0.1256 
Mix 1.19 1.05 
Min 0.65 0.75 

Above table 3 and chart no 2 are indicates the assets turnover ratio of GSFC and GNVFC OF 

Fertilizer Company for 2014-15 to 2018-19. GSFC has highest mean value with 0.932 while GNVFC 
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has lowest mean value 0.898. The standard deviation of GNVFC is 0.2216, the highest which means a 

higher degree of variability and lowest variability of 0.1256 was observed Is GSFC. The maximum 

value of GNVFC observed in the year of2018-19 is 1.19. While minimum value observed in the year 

of 2014-15 is 0.65. The maximum value of GSFC observed in the year 2014-15 is 1.05 while 

minimum value observed in the year of 2016-17 is 0.75. 

Hypothesis of the Study  

H0 There is No Significant Difference Between assets turnover ratio of selected GNFC and 

GNVFC fertilizer company of India 

H1 There is Significant Difference Between assets turnover ratio of selected GNFC and GNVFC 

Fertilizer Company of India. 

Table no.4 T-Test 
Pearson Correlation -0.23434 
Hypothesized Mean Difference 0 
Df 4 
t Stat -0.23464 
P(T<=t) one-tail 0.413003 
t Critical one-tail 2.131847 
P(T<=t) two-tail 0.826006 
t Critical two-tail 2.776445 

Testing of Hypothesis: 

Conclusion: 

It is clear from table Number 4 one tail testing of t-test hypothesis that the calculated value of ‘F’ 

was 0.413, which is higher than table value of ‘F’ 2.13, so, null hypothesis is accepted and 

alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 

It is clear from table Number 4 two tail testing of t-test hypothesis that the calculated value of 

‘F’ was 0523, which is higher than table value of ‘F’ 2.77, So, Null hypothesis is accepted 

and alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 

The Pearson correlation(r) is -0.234. The r is close to 0. It means there is no relationship between 

the variables. The r is negative is means that as cost gets larger. The revenue gets smaller. It is 

a correlation. 

3. FIXED ASSETS TURNOVER RATIOS 

The fixed asset used by analysts to measure operating performance. This efficiency ratio compares net 

sales (income statement) to fixed assets and measures a company's ability to generate net sales from 

its fixed-asset investments. 
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FAT = Average Fixed Assets
Net Sales 

Table No 5 Fixed Assets Turnover Ratios 
Year GNVFC GSFC 
2014-15 0.62 1.13 
2015-16 0.6 3.51 
2016-17 0.6 2.39 
2017-18 0.77 2.61 
2018-19 0.77 2.65 
Mean 0.672 2.458 
SD 0.0784 0.5584 
Mix 0.77 3.51 
Min 0.6 1.13 

Above table 5 indicates the assets turnover ratio of GSFC and GNVFC OF Fertilizer Company for 

2014-15 to 2018-19. GSFC has highest mean value with 2.458 while GNVFC has lowest mean value 

0.672. The standard deviation of GSFC is 0.5584, the highest which means a higher degree of 

variability and lowest variability of 0.0784 was observed in GNVFC. The maximum value of GSFC 

observed in the year of 2015-16is 3.51. Minimum value observed in the year of 2018-19 is 0.77.the 

maximum value of GSFC observed in the year2014-15 of 1.13 while minimum value observed in the 

year of 2015-16 is 0.6.  

Hypothesis of the Study: 

H0: There is No Significant Difference Between fixed assets turnover ratio of selected GNFC 

and GNVFC fertilizer company of India 

H1: There is significant Difference Between fixed assets turnover ratio of selected GNFC and 

GNVFC Fertilizer Company of India. 

Table no.6 T-Test 
Pearson Correlation 0.103705298 
Hypothesized Mean Difference 0 
Df 4 
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t Stat -4.687583312 
P(T<=t) one-tail 0.004697298 
t Critical one-tail 2.131846782 
P(T<=t) two-tail 0.009394596 
t Critical two-tail 2.776445105 

Testing of Hypothesis: 

Conclusion: 

It is clear from table Number 6 one tail testing of t- test hypothesis that the calculated value of 

‘F’ was 0.413, which is higher than table value of ‘F’ 2.13, so, null hypothesis is accepted and 

alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 

It is clear from table Number 6 two tail testing of t- test hypothesis that the calculated value of 

‘F’ was 0.009, which is higher than table value of ‘F’ 2.776, So, Null hypothesis is accepted 

and alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 

The Pearson correlation(r) is 0.103. The r is close to 0. It means there is no relationship between 

the variables. The r is positive that means as cost gets larger. The revenue gets smaller.  

4. INVESTMENT TURNOVER RATIOS  

Formula: Investment Turnover Ratios = Total Sales / Total Investment 

Table no 7Investment Turnover Ratios 
Year GNVFC GSFC 
2014-15 6.58 8.82 
2015-16 6.62 10.82 
2016-17 7.47 7.79 
2017-18 8.69 7.82 
2018-19 7.11 6 
Mean 7.294 8.25 
SD 0.6288 1.256 
Max 8.69 10.82 
Min 6.58 6 
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Above table 7 and chart no.4 are indicating the investment turnover ratio of GSFC and GNVFC OF 

Fertilizer Company for 2014-15 to 2018-19. GSFC has highest mean value while GNVFC has lowest 

mean value 7.294. The standard deviation of GSFC is 1.256, the highest which means a higher degree 

of variability and lowest variability of 0.6288 was observed in GNVFC. The maximum value of 

GNVFC observed in the year of 2016-17 is 1.07 while minimum value observed in the year of 2014-

15 is 6.58.the maximum value of GSFC observed in the year 2015-16 is 10.82. While minimum value 

observed in the year of 2018-19 is 6. 

Hypothesis of the Study  

H0 There is No Significant Difference Between investment turnover ratio of selected GNFC and 

GNVFC fertilizer company of India 

H1 There is significant Difference Between investment turnover ratio of selected GNFC and 

GNVFC   fertilizer company of India 

Table no. 8 T-Test 
Pearson Correlation -0.396197079 
Hypothesized Mean Difference 0 
Df 4 
t Stat -0.951742858 
P(T<=t) one-tail 0.197560955 
t Critical one-tail 2.131846782 
P(T<=t) two-tail 0.395121911 
t Critical two-tail 2.776445105 

Testing of Hypothesis: 

Conclusion: 

It is clear from table No.8 one tail testing of t- test hypothesis that the calculated value of ‘F’ was 

0.011, which is higher than table value of ‘F’ 2.13, So, Null hypothesis is accepted and 

alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 
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It is clear from table No.8 two tail testing of t- test hypothesis that the calculated value of ‘F’ 

was 0.395, which is higher than table value of ‘F’ 2.776, So, Null hypothesis is accepted and 

alternative hypothesis is rejected. So, it can be concluded that there is Significant of 

difference in financial performance of GSFC and GNVFC. 

The Pearson correlation(r) is -0.396. The r is close to 0. It means there is no relationship between 

the variables. The r is negative is means that as cost gets larger. The revenue gets smaller. It is 

a correlation.  

Limitation of the Study 

The main limitations of the study are as follows: 

A lot of researchers carry out research work without having genuine understanding of the 

research methods. 

They simply seek out similar studies and replicate the methodologies mentioned in it. 

Even the research guides don’t have a thorough knowledge of the different methodologies. 

This scenario warrants the necessity for some kind of short-term training to be imparted to 

researchers before undertaking research activities. 

There isn’t any proper interaction between researchers and the businesses, industry etc.  

The study is limited to five year 2014-15 to 2018-2019 only. 

The study is related to corporate fertilizer sector of Gujarat only.  

This study is based on secondary data derived from published annual reports of the selected 

units. The reliability and finding are largely depending on the data published in annual 

reports. 
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GFl;ZF XDF" SL R]lG\NF SCFlGIM\ D[\ lGJF"l;T IF 5|JF;L HLJG 
;]DGZFGL HUNLxFl;\C

Ê\FlTU]~ xIFDHL S'Q6 JDF” SrK lJxJlJnF,I4E}H 

N[X lJEFHG S[ ;DI lGJF"l;TM\ SF ¾J,\T 5|xG VFIF P ;GŸ !)$* SL 38GF 
CMsEFZTv5FS lJEFHGfIF ;GŸ !)*! SL EFZTv5FS I]â VF{Z AU,FN[X SL lGlD"T .G 
38GFVM\ D[\ XZ6FlY"IM\ SF 5|xG D]bI ~5 ;[ ZCF C{\ P ;GŸ !)$* S[ lJEFHG D[\ G'X\; 
GZ;\CFZ C]VF4 O;FN C]/ p;L S[ ;FY VFAFNL SL VN,FvAN,L C]> P .; VN,FvAN,L 
D[\ AC]T ;[ ,MU XZ6FYL" S{d5 D[\ ZC[P N[X lJEFHG S[ ;DI SL IC /S DCtJ5}6" ;D:IF 
ZCL C{ P lCgN]:TFG lJEFHG lJxJ .lTCF; D[\ /S Ê}ZTD 38GF DFGL UIL C{ P N[X 
lJEFHG S[ 5xRFTŸ  XZ6FYL" ;D:IF /S EIFGS IYFY" S[ ~5 D[\ ;FDG[ VFIL P .; 
;\NE" D[\ S];]D RT]"J[NL SF SYG plRT 5|TLT CMTF C{vÕN[X SL VFHýFNL SL AC]T A0³L 
SLDT VNF SZGL 50³L4 lJEFHG G[ HýDL\G 5Z CL ,SLZ GCL\ BL\RL lN,M\ 5Z EL ,SLZ 
BL\R NL P N[X S[ ;LG[ 5Z /[;F HbD ,UF HM VFH TS EZF GCL\ Al<S GF;}Z AG UIF   
C{ P lJEFHG 5}J" VF{Z AFN S[ N\UM\ G[ ,FBM\ SL HFG ,L4 CHFZM\ l:+IM\ SL V:DT N\UF.IM\
G[ ,}8 ,L4 SZM0M\ ,MUM\ SM A[3Z CMSZ XZ6FlY"IM\ SF HLJG ALTFGF 50F PÖ! 

;GŸ !)*! S[ I]â D[\ A\U,FN[X SL D]lÉT C]>p;L S[ ;FY p; I]âSF, D[\ EFZT 5Z 
XZ6FlY"IM\ SF AMHF 50³F P 5lxRD A\U,F SL VMZ ;[ IC XZ6FYL" EFZT D[\ VF/ P .; 
SFZ6 N[X SL VY"jIJ:YF 5Z SFOL AMh 50³F P EFZT G[ .; lGJF"l;TM\ S[ l,/ AC]T ;L 
;]lJWF/¥ NL P XZ6FYL" 5lZJFZM\ SM lOZ ;[ /S AFZ A;FG[ SF SFI" lSIF P EFZT G[ V5GF 
G{lTSST"jI ;Dh .G XZ6FlY"IM\ SL DNN SL P 

‰.aG[ DlZIDŠ ;U|C SL ‰H0[\Š SCFGL lGJF"l;T HLJG SL SCFGL C{ P 5|JF;L 
EFZTLI VF{Z pGSL 5CRFG S[ ;\S8 ;[ H]0³L SCFGL C{ P JR":JJFNL TFSTM\ S[ NDG RÊ 
D[\ l5;TL DFGJTF SF lR+6 .; SCFGL D[\ C]VF C{ P I]UF\0F S[ Sd5F,F XCZ S[ GÉ;,LI 
N\UM\ G[ U],XG ;[ p;SF 5lZJFZ KLG l,IF C{ P U],XG EFZTLI D}, SL I]UF\0F JF;L C{4 
ÕEFZTLI D}, S[ I]UF\0FJF;L lA|l8X ;¿F S[ ;DI AgW]VF DHýN}Z AGFSZ ,F/ U/       
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Y[ PÖ૨‰H0[\Š EFZTLI CMG[ S[ SFZ6 pgC[\ Sd5F,F ;[ BN[0³ HFTF C{ P U],XG HM GIL 5L-³L 

SL C{ JC ;tI ;[ VGHFG C{ P IC S8} ;tI p;[ ;R ;[ ~A~ SZFTF C{ lS .G;FG SL 
H0[\ p;SF 5LKF GCL\ KM0³TL P JC Sd5F,F ;[ .\u,[0 R,L HFTL C{4 ÕU],XG SF VTLT 
p;[ DFGl;S ~5 ;[ SCL\ H]0³G[ GCL\ N[TF YF PVÉ;Z p;S[ .; EI S[ V¥W[Z[ D[\ /S 5|xG 
H, p9TF pSVFlBZ p; N[X G[ lH;SMp;G[ SEL N[BF GCL\4 SEL p;;[ %IFZ TM N}Z p;S[ 
AFZ[ D[\ ;MR GCL\4 JC ÉIM\ p;SLlHgNUL D[\ /S DCÀJ5}6" E}lDSFlGEF ZCF C{ m ÉIF 
.g;FG SL  H0[\ p;SF 5LKF SEL GCL\ KM0³TL C{ m ÉIF O{,TL XFBFVM\ SF SM>DCtJ 
GCL\PÖ#  

.;L ;\U|C SL ‰DMDHFDFŠ SCFGL EL lJ:YFl5T HLJG 5Z VFWFlZT C{ P HALAF 
;LlZIF ;[ EFZT D[\ 0¶FÉ8ZL SL 5-³F> S[ l,/ VF> C{ P JC >;F> C{ P ANL ,[AGFG ;[ 
EFZT D[\ .\HlGIZ AGG[ VFIF C{ P ANL D]l:,D C{ P ;LlZIF D[ \ lK0³[ U'CvI]â S[ SFZ6 
HALAF SF 5lZJFZ AgNL AGF l,IF HFTF C{ PJC ANL ;[ 5|[D lJJFC SZTL C{ P ,[[AGFG 
VFlZ ;LlZIF D\[\ lZIF;T S[ SFZ6 I]â lK0³ HFTF C{ P NMGM\ EFZT D[\ XZ6FlY"IM\ SL TZC 
HFT[ C{\ P A[8L JO]ZF HM ,[AGFG D[\ C{ p;;[ lD,G[ VF{Z JTG SL /S h,S 5FG[ SL 
TDgGF D[\ HFTL C{ lSgT] ADAFZL D[\ ANL SF 5lZJFZ VF{Z p;SL A[8L GCL ZCTL P YM0³[ CL 
lNGM\ D[\ ANL EL ,F5TF CM HFTF C{ P TgCF> D[\ HALAF B]N ;[ 5}KTL C{4 ÕCF,FT SL DFZ G[ 
TM D[Z[ lN, SM H{;[ DMDHDF D[\ AN, lNIF C{4 ICL DMDHDF D[ZL lHgNUL SL TFJLH AG 
UIF C{4 HM D[ZL 5CRFG SM K]5F/ C]/ C{4 HM G D[Z[ lN, ;[ lD8FIL HF ;STL C{ VF{Z G p;[ 
BM,SZ JC lS;L SM 5-³F ;STL C{ PÖ$ 

C]S}DT[\ .g;FG ;[ p;S[ HLG[ S[ ;CFZ[ TS KLG ,[TL C{\ P HALAF V5G[ XF{CZ SM 
BMSZ ;MRTL C{4 SCL\ WD" .g;FG S[ 5{ZM\ SL A[0³L AGF HFTF C{ TM SCL\ lJRFZWFZ p;[ GQ8 
SZ 0F,TL C{ P ;J":J BMG[ S[ 5xRFTŸ EL HgDE}lD ;LlZIF SL :D'lT p;[ SRM8TL C{4 
T0³5SZ JC VFtD,F5 SZ p9TL C{vÕJTG T]D SCF¥ CM m T]dC[\ 5TF C{ G lS D{\ ICF¥ C}¥ P 
JTG4 D{\ ICF C}¥ P D]h[ JF5; A],F ,M P D[Z[ l,/ V5G[ NZJFH[ BM, NM P D]h[ V5GL UMN 
D[\ lA9F ,M P .; VGHFG D]<S D[\ D]h[ ÉIM\ ZCG[ 5Z DHýA}Z SZ ZC[ CM m VFlBZ D[ZF 
S;}Z ÉIF C{ mÖ? 
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‰5],v/v;ZFTŠ p5I]"ÉT ;\U|C SL VF{Z /S SCFGL C{ P lH;D[\ lGJF"l;T HLJG VF{Z 
N]oBFgT 5|[D SCFGL SF lR+6 lSIF UIF C{ P ,{,F S[ lN, D[\ IC H¾AF AC]T UCZ[ A;F 
C{ lS4 Õ.g;FG TM lS;L EL BIF,4 lS;L EL lJxJF;4 lS;L EL WD"4 lS;L EL 
lJRFZWFZF ;[ 5C,[ 5{NF C]VF YF P lOZ .TG[ 5]ZFG[ p;[ VF5;L .g;FGDMCaAT S[ lZxT[ SM 
TM0³SZ T]D lJRFZ VF{Z ;LDF SL 5lZlW S[ T\U NFIZ[ D[\ S{;[ S{N CM U/ mÖ&;A;[ A0³F 
lZxTF .\;FlGIT SF C{ P  

>ZFG VF{Z .ZFS S[ ;]gGLvlXIFlJJFN S[ SFZ6vÕN; ,FB .ZFSL V5G[ CDJTG 
/SF/S >ZFG E[H lN/ U/4 ÉIM\lS pGS[ G:,L Z[X[ p; WZTL D[\ ;[ pU[    Y[ PÖ*.GD[\
,{,F SF 5|[DL C;G EL C{P HM SF,FgTZ D[\ >ZFS S[ lJ~â I]â D[\ EL XFlD, CMTF C{ P 
JC ägä D[\ C{ lSlH; jIlÉT ;[ p;G[ %IFZ lSIF YF JCL V5GL BFS ;[ lZxTF TM0³SZ 
ATFCL SF ;FDFG 5{NF SZTF C{ P V5G; HgDE}lD S[ lJZMW D[\ ClYIFZ p9FTF C{ P p;[ 
V5G[ VF5 D[\ TF¾H}A CMTF lSvÕlS;LXb; ;[ /S ;FY DMCaAT VF{Z GOZT SL HF 
;STL C{ m p;[ SELvSEL V5G[ é5Z TF¾H}A ;F CMG[ ,UTF C{\ PÖ(V5G[ CL N[X S[ 
lB,FOClYIFZ p9FGF lH;[ CDG[ JTG SCF C{ P IC pG lJ:YFl5TM\ SL EL SYF C{4 HM 
G:, ;[ >ZFGL Y[ lSgT] >ZFS SL lD¨L D[\ ZRvA;[ C]/ C{\P AZ;M\ AFN l;IF;L DFZ G[ pgC[\
VHGAL WZTL 5Z HFG[ SM lJJXlSIF P NH,F SF ACGF4 AUNFN4 O{,M\ SL B]XA} pGS[ 
lH:DD[\ 3Z SZ A{9 UIL C{vÕJTG SL N}ZL ÉIF CMTL C{4 .;SF VgNFHF TM l;O" JCL SZ 
;STF C{ lH;SF NFGFv5FGL p;SL HDL\G ;[ p9F UIF CM P D]l:,D EF>RFZ[ SL AFTM\ TM 
l;O" AFT[\ C{\ mÖ)V5G[ CL N[X D[\ JC XZ6FYL" SL TZC HLT[ C{\ P .\;FG SL H0³[\ p;[ V5G[ 
CL N[X D[\ 5ZFIF SZ N[TL C{ P  

‰;\U;FZŠ SCFGL ;\U|C SL ‰IC}NL ;ZUN"GŠ SCFGL EL >ZFlGIM\ S[ lJ:YFl5T HLJG 
5Z VFWFlZT C{ P 0¶F@AMZCFG HM CF8" :5[XFl,:8 C{ P JC V5G[ JTG ;[ N}Z lJN[XM\ D[\
5GFCULZ SL TZC HLTF C{vÕD{\ SA TS UHvEZ JTG S[ l,/ NZvAvNZlOZTF ZC}¥UF P 
p;[ -}¥-³TF ZC}¥UF4 CFY S]K EL GCL\ ,U[UF PÖ!_ JTG SL T0³5 pgC[\ CD[XF 9L; S[ ~5 D[\
;F,TL C{ P >ZFG SL WZTL ;[ HZN]lxTIM\ SM lGSF,F N[ lNIF UIF YF P ADAFZL D[\
0¶F@AMZCFG SF 5lZJFZ G[:TGFA}N CM HFTF   C{ P lJN[XL WZTL 5Z IC ;]G 0¶FÉ8Z SM CF8" 
V8{S CMTF C{P lSTGL A0³L XMS\FlTSF C{ lS DZT[ JÉT JTG SL HDL\G TS GCL\ G;LA 
C]>P 
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.;L ;\U|C SL ‰GDS SF 3ZŠ SCFGL EL lJ:YFl5T HLJG SM NXF"TL C{P >ZFG S[ 
ADAFZL D[\ XCBFGM\ SF 3Z 5lZJFZ ;A S]K GQ8 CM HFTF C{ P JC .\u,[\0 D[\ XZ6FYL" 
HLJG ALTF ZCL C{ P V5G[ BMI[ 3Z VF{Z U]DX]NF 5lZJFZ SL +F;NL h[,T[ C]/ JC V5G[ 
VF5 SM T;<,L N[G[ S[ l,/ <ZFG D[\ V5G[ 3Z BT E[HTL C{ P HAlS p;[ DF,}D C{ lS 
JCF¥ VA S]K GCL\ C{ P JC SCTL C{4 ÕTFlS D{\ HLG[ S[ SFlA, V5G[ SM AGF ;S}¥4 JZGF 
D]h[ CZ 5, ,UFTF C{4 D{\ DZ ZCL C}¥ PÖ!!

‰,AFNFŠ SCFGL <ZFG ;[ EFU[ ,[BS VF{Z SlJIM\ SL C{4 HM HD"GL D[\ XZ6FlY"IM\
SL TZC lHgNUL A;Z SZ ZC[ C{\P V5G[ JTG SL /S h,S 5FG[ S[ l,/ ,MU A[SZFZ C{\P 
lJN[XM\ D[\ IC TG ;[ ZCT[ C{\ 5Z DG CD[XF V5G[ JTG D[\ DF{H}N ZCTF C{ P V5G[ JTG SL 
lD¨L S[ l,/ T0³5 .GS[ lN, D[\ A;L C{ P 

‰.aG[ DlZIDŠ ;\U|C SL ‰lD:8Z A|FéGLŠ SCFGL EFZTLI HLJG 5Z VFWFlZT C{ P 
HgDE}lD VF{Z lJN[XL E}lD S[ ALR DFGl;Sägä SM IC SCFGL 5|:T]T SZTL   C{ P SEL 
.gC[\ DFT'E}lD SL VMZ BL\RFJ DC;}; CMTF C{ TM SEL lJN[XL ;]B SF R{G HLJG VFSlQF"T 
SZTF C{ P E}Z[,F, S[ 5]ZBM\ SM AgW]VF DHýN}ZM\ S[ ~5 D[\ lA|8G D[\ ,FIF UIF YF TEL ;[ 
JC ICF¥ ZC ZC[ Y[ P SZLA NMv;F{ ;F,M\ ;[ IC lA|8G S[ VG[S .,FSM\ D[\ ZC ZC[ C{\4 5Z 
5}ZL TZC ;[ V5G[ JTG lCgN]:TFG ;[ V5GL H0³[\ HDF/ A{9[ C{ P .GSL ICF¥ SF,[ VF{Z UMZ[ 
S[ ALR SL /S V/U 5CRFG ‰lD:8Z A|FéGLŠ C{ lH;SF DT,A /lXIF S[ ZCG[JF,[ pGS[ 
Z\U SM /S GIF ;\AMWG lD, UIF ‰A|FéGLŠ P H{;[ E}Z[,F, SF SM> GFD G CMSZ ‰lD:8Z 
A|FéGLŠ IC CL pGSF GFD AG UIF C{ P 

E}Z[,F, ‰lD:8Z A|FéGLŠ .; ;\AMWG ;[ X]~ D[\ VFCT CMTF C{ 5ZgT] SF,F\gTZ D[\
;¿F VF{Z ZFHGLlT S[ N]xRÊ SM ;DhSZ JCL\ ZRA; HFTF C{ P VFlBZ p;[ ;]S}G EZL 
lHgNUL HM RFlC/ ÕCD[\ l;IF;T ;[ ÉIF ,[GF N[GF ¦ l;IF;T CDFZL DF¥ C{4 AF5 C{4 CDSM 
ZM8L S50³F4 DSFG N[TL C{ m VZ[ EF>4 l;IF;T CD[\ GCL\ RFlC/ P CD[\ l;O" RFZ 5{;[RFlC/ 
VF{Z lN, SF ;]S}G PÖ!

‰XFDL SFUHŠ SCFGL ;\U|C SL ‰5lZgN[Š SCFGL D[\ EL 5|JF;LDFGl;STF SM NXF"IF 
UIF C{  P ZMHUFZ SL T,FX D[\ 5ZFI[ N[C D[\ VFGF 5lZ\NM\ S[ ;DFG CMTF C{ P NFGF R]UG[ S[ 
l,/ lS;L VF{Z N[X D\[\ HFGF VF{Z lOZ S¶FG8{=É8 BTD CMG[ 5Z N[ ,F{8GF P lJHI EL /[;F 
CL EFZTLI C{ HM 5F¥R JQF" >ZFG SL EWZTL 5Z ZCG[ S[ AFJH}N EL JCF¥ SL WZTL ;[ 
ZFUFtDS ;dAgW GCL\ AGF 5FIF P ZM8L N[G[JF,F WZTL D[ \ EL V5G[ 5ZFI[ S[ E[NEFJ 
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DFGJLI T\UlN, C{ P  GFl;ZF HL SCTL C{vÕVFlBZ ÉIM\ GCL\ CD l;O" .g;FG CM HF/¥4 
lHGSFlZxTF WZTL ;[ C{ 4 VF;DFG ;[ C{4 V5G[ 5[8 ;[ C{ P ;A V5G[ C[ \ VF{Z ;A 5ZF/    
C{\ PÖ!# ICF¥ 5Z ,[lBSF SF DFGJTFJFN D]BZ C{ P 
.;L ;\U|C SL ‰D]8Ÿ9L EZ W}5Š SCFGL EL 5||JF;L HLJG 5Z VFWFlZT C{ P lJN[X D[\ ZCT[ 
C]/ .g:FFGL A[UFG[5G SL SYF C{ P EFZTLI G;" Z[BF TLG JQF" S[ S¶Fg8=É8 5Z V5G[ 5lZJFZ 
SL T\U CF,L N}Z SZG[ SM .:OCFG 5C]¥RL C{4 5ZgT] ICF¥ p;[ A[UFGF5G lD,TF C{ P JCF¥ S[ 
AFlX\NM\ ;[4 ;FYL 0¶FÉ8Z ;[ lh0³SL VF{Z p;S[ V5G[ N[X S[ JCF¥ ZC ZC[ ,MUM\ ;[ VF{ZT5G 
S[ E}GFG[ S[ ;\S[T SCFGL D[\ C{ P 

.; TZC ,[lBSF G[ V5GL SCFlGIM\ D[\\ 5|JF;L HLJG HLG[JF,[ ,MUM\ SL jIYF SYF 
SM VlEjIlÉT NL C{ P 
;\NE" ;\S[T  

!@ S];]D RT]J["NL4 GIF DFGN\04 s;\5FfD]ÉTF4 H],F>vl;TdAZ૨___4 5'@ ? 

૨@  GFl;ZF XDF"4 .aG[ DlZID sH0[\f4 5'@૨૨

#@ JCL4 5'@૨& 
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*@ JCL4 5'@!!_ 
(@ JCL4 5'@!!# 
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Abstract:

Developing an indigenous defence sector is an important objective for India keeping in mind 

its security environment and strategic objectives. India's defence budget is huge and 

expanding, and the country has a long history of defence industrial output. To modernize its 

armed forces and reduce dependency on foreign defence imports, the government has taken a 

number of steps through policy support programmes to increase "Make in India" 

operations.The study is conducted to know thedefence production and analyzed the FDI in 

defence industry in India.The study is based on analytical in nature and secondary data used 

for the study.The Innovation for Defense Excellence (IDX), the Indian government is 

concentrating on creative solutions to strengthen the country's defence and security. Green 

Channel Status Policy (GCS) was established to promote and support private sector 

involvement in military production, as well as the private sector's role in defence production. 

Keywords: Defence Production, DRDO, FDI, Ease of Doing. 

Introduction  

The defence manufacturing industry in India is a key part of the nation's economy. With 

growing national security concerns, the sector is expected to grow much faster. The 

continuing territorial disputes with Pakistan and China over the sovereignty of the Northern 

State of Kashmir and the North Eastern State of Arunachal Pradesh. Have increased demand 

for defensive equipment in India. 

India has been among the top importers of defence equipment in the previous five years, 

gaining a technical advantage over competing countries such as China and Pakistan. The 

government has taken numerous measures to boost ‘Make in India' operations through policy 

support programmes in order to modernize its armed forces and minimize reliance on 

overseas defence purchases. 

Objective of The Study 
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To know the defence production in India. 

To analyzed the Defence Production & Export Promotion Policy 2020. 

To analyzed the FDI in defence industry in India. 

Research Methodology 

The study is based on analytical in nature and secondary data used for the study. Secondary 

data collected from various published sources i.e., website of defence ministry, Government 

of India, various research paper related to the study and media report.  

Defence Production & Export Promotion Policy 2020

The DPEPP 2020 will provide a focused, structured, and significant thrust to defence 

production capabilities of the country for self-reliance and exports by catering to the needs of 

Armed forces with quality products. 

Salient features: 

 Establishing Aero Engine Complex for civil and military applications 

 GST reduced by 13% to 5% with full input tax credit for MRO thereby placing India 

at par with competing jurisdictions. MRO services provided to foreign recipient in 

India will be treated as export. 

 Critical technologies and materials to be identified and R&D strategies to be 

developed to attain indigenization 

Advantages in India 

With growing national security concerns, demand is anticipated to accelerate.

The Indian government increased the automatic route limit for FDI in the defence industry to 

74 percent, which would improve national security, product design self-sufficiency, 

investments, revenue, and employment. The Indian government has opened the defence 

industry to private sector engagement in order to boost domestic production. 

Green Channel Status Policy (GCS) was established to promote and support private sector 

investments in defence production, as well as the private sector's involvement in defence 

production. The Ministry of Defence signed a total of 201 Memorandums of Understanding, 

product launches, and technology transfers during Aero India 2021. 
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India's defensive response to global trade, joint defence building, and expanding cooperative 

agreements with foreign nations like the UAE, Kazakhstan, and the US to develop defence 

relations present significant potential growth possibilities for India's military manufacturing.   

Defence Production in India 

source: IBEF 

Between 2016 and 2020, India's defence manufacturing industry is expected to grow at a 

CAGR of 3.9 percent. The Indian government has set a target of US$ 25.00 billion in defence 

production by 2025 (including US$ 5 billion in exports). In 2019-20, India's defence exports 

are expected to total US$ 1.29 billion. The value of India's defence imports was US$ 463 

million in FY20, and is anticipated to be US$ 469.5 million in FY21. In the previous two 

years, the country's defence exports have increased significantly. In the next five years, India 

aims to sell military gear worth $5 billion (Rs. 35,000 crore). India was rated 19th in the 

world's top defence exporters in 2019, with defence items exported to 42 nations. 

source: IBEF 

Investment Promotion, FDI and Ease of Doing Business 
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India is emerging as an attractive investment destination. The improvement in the India’s 

ranking in World Bank’s ‘Ease of Doing Business’ (EoDB) report, market size, demographic 

dividend and availability of diverse skill sets have been driving this momentum. Because 

defence is a monopoly, investments in this industry are reliant on a steady flow of orders. 

However, India's development as a defence manufacturing powerhouse with growing exports 

presents a once-in-a-lifetime chance for luring defence and aerospace investments. 

FDI in Defence 

Year Total FDI in Defence 
2014–15 USD 0.08 million ( 56 lacs) 
2015–16 USD 0.10 million ( 71 lac) 
2017–18 USD 0.01 million ( 7 lacs) 
2018–19 USD 2.18 million ( 15 crores)

Table 1: computed by researcher 

India received USD 64 billion in Foreign Direct Investment in 2020, the fifth-largest recipient 

of inflows in the world, according to a UN report which said the COVID-19 second wave in 

the country weighs heavily on the country's overall economic activities but its strong 

fundamentals provide "optimism" for the medium term. The World Investment Report 2021 

by the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), released Monday, said 

global FDI flows have been severely hit by the pandemic and they plunged by 35 per cent in 

2020 to USD 1 trillion from USD 1.5 trillion the previous year. The report said in India, FDI 

increased 27 per cent to USD 64 billion in 2020 from USD 51 billion in 2019, pushed up by 

acquisitions in the information and communication technology (ICT) industry, making the 

country the fifth-largest FDI recipient in the world. The pandemic boosted demand for digital 

infrastructure and services globally. This led to higher values of greenfield FDI project 

announcements targeting the ICT industry, rising by more than 22 per cent to USD 81 billion. 
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source: IBEF 

The abovechart shows the value of production by defence Public Sector Units in India. The 

highest value of production by defence PSUs in the year 2018-19 financial year that is 6.4 

USDbillion because of government of India allotted Rs 4,04,365 crore in this sector, while 

the lowest value of production by defence PSUs in the year 2015-16 financial year that is 5.9 

USD billion. 

source: IBEF 

The above chart shows that resource projection and allocation under defence service 

estimates. The highest projection in the year 2019-20 that is 57.4 USD billion. The highest 

allocation in the year 2020-21 that is 42.4 USD billion. The lowest projection in the year 

2017-18 that is 43.5 USD billion. The lowest allocation in the year 2017-18 that is USD 

billion. 
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source: IBEF 

In the 2021-22 Union Budget, the Ministry of Defence has been allocated Rs 4,78,196 crore 

or roughly $ 64.5 Bn. 63% of the outlay for 2021-22 is planned for domestic procurement i.e. 

70,221 Crore or roughly $ 9.5 Bn. In the last decade (2011-12 to 2021-22), MoD budget has 

grown at an annual average rate of 8.4% while total government expenditure has grown at 

10.3%. Service/ department-wise allocation as a percentage of total defence estimates 2021-

22 (BE) 

Recent development 

According to data published by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, 

FDI equity inflow into the defence industry from April 2000 to December 2020 was US$ 

10.15 million (Rs. 61.51 crore) (DPIIT). 

The Prime Minister's CARES Fund authorised the purchase of 150,000 units of "Oxycare," a 

SpO2-based oxygen supply system developed by the Defence Research and Development 

Organisation (DRDO), for Rs. 322.5 crore (US$ 44.16 million) on May 12, 2021. 

The Defence Ministry revealed the first batch of anti-COVID medication, 2-deoxy-D-glucose 

(2-DG), produced by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS), a 

DRDO facility, in collaboration with Dr. Reddy's Laboratories (DRL), Hyderabad, on May 

17, 2021. 

To promote the domestic defence industry, the Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) allowed private sector firms to develop and produce missile systems, 

such as vertical launched surface and air missile system programmes, under the Development 

cum Production Partner (DcPP) programme, which began in April 2021. 
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Defence Research and Development Organisation (DRDO) developed improved chaff 

technology to protect navy ships from missile attacks in April 2021. The DRDO's Defence 

Laboratory Jodhpur (DLJ) has produced three types of this important technology, the short-

range chaff rocket (SRCR), medium-range chaff rocket (MRCR), and long-range chaff rocket 

(LRCR), that fulfil the Indian Navy's qualitative criteria. DLJ's successful development of 

improved chaff technology is another milestone in the direction of Atmanirbhar Bharat. 

Defence Research and Development Organisation (DRDO) Defence Materials and Stores 

Research lab and Development Establishment (DMSRDE), Kanpur, produced a lightweight 

bullet proof jacket (BPJ) in April 2021 that weighs 9.0 kilogrammes and fulfils the Indian 

Army's qualitative criteria. 

In April 2021, the Defence Research and Development Organisation (DRDO) developed 

single crystal blades technology and sent 60 of them to Hindustan Aeronautics Limited 

(HAL) for use in helicopter engines as part of their indigenous helicopter development 

programme. 

Conclusion 

Through Innovation for Defense Excellence (IDX), the Indian government is concentrating 

on creative solutions to strengthen the country's defence and security. IDX provides a forum 

for start-ups to engage with defence establishments and create new technology / products. a 

period of five years (2021-2026). IDX is able to attract the early community to join in the 

Defense India Start-up Challenge (DISC) Programme since it is run by partner incubators. 

The Defense Ministry has established a goal of 70 percent weapon self-sufficiency by 2027, 

which bodes well for industrial participants. Green Channel Status Policy (GCS) was 

established to promote and support private sector involvement in military production, as well 

as the private sector's role in defence production. 
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Importance of Upanisadic Values in Indian 
Culture. 

   Dr. KirtidaBansilal Vyas 

    Sanskrit Department 

Sheth s.v. Arts & comm.College Mandvi (kutch)

       In the Indian perspectives , the life of human being  is regulated on the 
basis of four purushathasi-e. Dharma, Artha, Kama  and Moksa. 

Dharma cannot be Defined in a single word at best,it can be explained as a set 
of four values or a social order on the besis of which ARTHA A and kama are to 
be acquired , the Ultimate aim at attaining moksa i.e. liberation. The Upanisada 
aim at attaining moksa through the observance  of Artha and kamabesed on 
Dharma and deliberate on the various philosophical aspects of these values 
.The essence of the upanisad is Atmavidya .knowledge  of Brahman on 
knowledge of self .In the presence of the divine in every object around us. 

                       Human beings donot only for ther own sake but for the sake of 
society also.Of which they from a part this is being experienced in day to day 
life. 

 A close observation of the Upanisads reveal these values which are the guiding 
principles of life i.e. values such as respect to parents A carya and elders,Duties 
of students,householder and recluses. . मात ृदेवो भव: | पत ृदेवो भव: | आचाय

देवो भव| ... वा याया मा मद: |   (taitriya 2-1)1

It also has taken the shape of code conduct , moral  ethical and spiritual 
principles . As regards day  routine, there is concept of naitikaniyama which 
means  values of be practiced in one’s own life. 

Sanskrit is consideced as  the premier agency which has helped in the 
transmission of philosophy, literature and traditions.it is Sanskrit which has 
diffused and transmitted samskaras in to the society, the prime source ,The 
Upanisads  are  in sanskrirt  contribution of Sanskrit to the human Society is 
evident not only in the filed of literature and philosophy but also in the 
diffecant  areas  of science liked Astrology, Astronony, Ayurveda,  Architecture, 
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metallurgy etc, the Vedas The Upanisads, theItihasas, puranas and various  
other literaturees are all in Sanskrit, which enrich the world literature. 

This paper highlight values, code of count in the Upanisads which is  important 
for  holistic living. 

Respect for Acarya , parcents and elders. 
The Acharya is equated with father-as one who gives birth to spiritual 
body. In  otherwords he gives spiritual awareness which enables the 
individual to  librate  himself or herself from  the clutches of samsara 
and  attain moksathere fore Acaeya occupies higher place than the 
father  

The upanisadas divide onels life in to  fourasramas and prescribe duties 
for each. Theseasramadharmas were  the guiding principles of the 
society each ashramas had  its own aims and objectives. 

The Upanisads give prime importance to the brahmacaryasrama which 
was based on gurukula System the sisya lived with the guru. The  
Student  is supposed  to beg for his food this makes him depend on the 
generosity of others. This is a lesson for him to be generous in his 
ensuing youth and old age. In the siksavally of the Taittiiyaupanisad , 
the guru gives special advice  to the sisya-s on the occasion the 
completion of their Brhmacaya  Period  आचाय देवो भव.
देव पत ृकाया यां न म दत यम | मात ृदेवो भव | पत ृदेवो भव| आचाय देवो 
भव |Taittirya. Do not neglect your duties to the gods and the ancestors 
Treat your  month as a god. Treat your father as a god. Treat your 
teacher as god. 
In the prasnopanisad 6-8, at the end of the 6thquestion ,disciples like 
sukesa ,satyakama, gargya, kausalya , bhargava and kabandi pay their  
respects to the guru pippalada. ”you are our father, for you have led us 
out  of ignorance. We bow to the great sages again and again.”It means 
that the father has given liberation to us is greater  
In the chandagyaupanisad 
त दैतद मा जापतये उवाच , जाप तमनवे, मनु: जा य आचाय
कुला देदमधी य यथा वधानं गुरो: कमा तशषेणा भसमावृ यकुटु वे शुचौ देशे
वा यायमधीयानो .....



JUNE-2021                                         103                              VOLUME-10, ISSUE-38

http://www.shantiejournal.com/ ISSN :2278-4381

Here ,chandogya using the words  गरुोकमा तशेशणे’empasiesserving the 
teacher. In Cancient days Sisya or Brhacarcari-s weatto  gurukula –s and 
stoyed  with their guru’s family as a member of the family as  a member  
of the family. He Served the guru in many ways i-e 

Taking care of sacred fires, begging for anna (alms),Collecting word etc. 
this again Show the reverence to be shown to the guru. e.gsandipani 
rishi and Krishna. 
In chandogya 7.20-13

यदा वै नि त ठ यथ ा त, ना नि त ठन, धा त, नि त ठनैव
धा त, न ठा वेव विज ा सत ये त | न ठां भगवो व ी ास इ त

Nistha,sraddha,devotion to the guru and faith in his words read the 
disciple attain the desired knowleges 
In the grhastha’ srama one has to pereformyajna; has three 
meanings.in the spiritual sense it means an effort to contantlyreflet on 
good and to get closer to him. In the transcendental sense it means 
sense it meansmeans propitiation of divine powers which can not be 
the functioning     of the forces. Yajna meanssharing one’s earning  and 
with all those contribute towards the society’s welfare including  birds 
,animals , gods ,one’s ancestors ,and fellow human beings. 

अथो अयं वा आ मा सवषा भूतानां लोक य, सय जुहो त, यधजत,े तेन देवानां 
लोक: अथ यदनु ूत ेतनेऋषीणाम ्

अथ त पीतणृा त ... तेन पशनुा ...the Bru(1.4.16)4 The unpanisad says that 
the house-holder 
Should become a refuge for each and every living object him (वसुधवै 
कुटु बकम)
अ ययनAdhyayana is advocated not only to Grahasthe but also निै ठक

मचार , वान थी and स यासी.Taittiriya explains concept of    in a 
precise manner: 
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या देयम ्| अ धा देयम|् या देयम ्| या देयम ्| भया देयम ्| सं वदा 
देयम ्| (तै त रय1.11.3)5

In Brhadaranyakaupanisad  .5.2.2 story of Prajapati who had three sons 
were The Demons the men and the gods after completion of their 
training the father said to the gods my message is one syllable Da-
Damayata – restrain your – self according to men Da was Datta – be 
charitable according to demons Da- Dayadhwan – Be – sensitive Da – 
signifile the three attributes of the mind are sattva, rajas and tamas – 
harmony, Activity and inertia6

Dana should  be given at right place, right time and to a right person with the 
puce motive of  performing the duty. the importance ofannadana and Atithi – 
puja are also emphasized in the taittiriya7 

The famous saying ‘अ त थदेवोभव‘ (तै तर य उप नषद3- 10)

The kathopanisad (katha 1-1-8) also expresses a similar idea. A person loses his 
fame, results of his good deeds his projeny and all type of wealth in case a 
guest reside without food in house.8 

स य The  universe is sustained by satya ‘स यं ानं अन तं म|’

 Isavasyaupanised:1.15 

हर यमयेन पा ेण स य या प हतं मुखम ्|

तत ् वं पूष नपावणृु स यधमाय टये9

The face of truth is covered by a golden lid. It further goes on to pray to the 
sun god for removal of the lid so that the secret of truth my by seen. 

Satya and ruta are used by side by side in the shantimantra of the 
Taittiryopanisad.  Satya is reflected in the Taittiriayaupanisada. 

Brahman and also as a way of  life. The sage re – emphasiesस या न
म दत यम.्...

Do not deviate from satya ,Do not deviate from Dharma. 

According to the mundakaupanisad (3.1.6) satya in any one of its aspects 
always wins 10

स यमेव जयते नानतंृ स येन प था वततो देवयान: |
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येना मि त ऋ षयो हया त कामा: य त स य य 

परमं नधानम ्||

Satya alone prevails, not false hood satya is the path Leadingto god. the Rishi - 
s who have conquered desires reach the pinnacle of satya the motto 
स यमेवजयते  fromupanisad was adopted by the consitution  - maker of the 
country satya not limited to the upanisadsalone. the are evident of Vedas 
Itihasa,puranasmriti and literature. 

This concept inculcated through the literature of our contry was carried out by 
a line of great thinker social reformers like vivekanandDayananda, gandhiji and 
others, Bhakti movement reform movement in this country .‘ तेन य तेन
भु जीथा:|| high light the principle of sharing (वसुधैव कुटु बकम|्|) ईशावा य मदं 
सवम|्| )and not appropriating  everything to one's self the mantra means that 
whatever we feel  around us as material has to be shared in accordance with 
the divine law .All the resources are god's gifts."  

The mantra also emphasizes that lord is present in every object. 

Theprasnaupanisadshantimantraभ ं कण भ: शणुृयाम देवा भ ं प येमा भय ना: ||
.... points out the harmony of thoughts word and deed12 let us pray with our 
well maintained body and mind for the good for all - our indianphilosophy  
based on   वसुधैव कुटु बकम.and universal good for all being in it . The 
upanisadicthoughts  convery  social  out look as a hamanistic approach .The 
values are most important in human life and society .The values described in 
the ipanisads such as respect to elders- Acaryamata ,pita,duties of   ुह थ मी
य , वा याय, दान, स य.versal  good वसुधैव कुटु बकम ्consider as essential in 
indian society . we pray लोका सम ता सु खन ुभव तु .......

सव भव तु सु खन : सव स तु नरामय : | सव भ ा ण प य तु मा कत ्द:ुखभा भवेत|्|

References :

(1) तै तर य उप नषद -  (2-1) गता ेसगोरखपूर
(2) छोदो यउप नषद - (8-15-1) गता ेसगोरख
(3) छोदो यउप नषद - (7-20-1) गता ेसगोरख
(4) बहृदार यकउप नषद - (1-4-16) गता ेसगोरख
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(11) ईशावा योप नषद - (1-1-1) गता ेसगोरख
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पािणिनमनुःे गणपाठः महत्व� ।      
            धवलः रमेशकुमारः महतेा  

                  �ाम-ंशेठवडाला,   ता.-जामजोधपुरम्,    ज.-जामनगरम्

 
भारतवष� पािणिनमुनेः पवूर्मिप वैयाकरणाना ं सुदीघर्परम्परा िव�माना आसी�दित न िह 

सन्दहेास्पदम ् । यां परम्परामाधारीकृत्य पािणनीय�ाकरणस्य िनमार्ण ं सम्भूतम ् । सा 
�ाचीन�ाकरणपरम्परा सम्�ित अनुपलब्धा । तस्याः िस्थतःे िवषयेऽवधारण ं सवर्था अनुिचतमेव तथािप 
�तीयते यत् पूवर्तनाः �ाकरणदीपकाः िवशालतमसंस्कृतभाषायाः पृथक् पृथक् स्थानािन �काशयिन्त स्म । 
भाषायाः प�रवतर्नशीलधारायाः स्वाभािवकं स्वच्छन्द� प�रवतर्नं �ाच्यन��दशेेषु यथावश्यकं सू�मके्षणं 
कृत्वा सम्पूण� ससं्कृतवा�य ं �काशयन् स्प� ं सरल ं सू�मसू�शैल्यां िनब� ं �ाकरण ं केवलं पािणिनमुिनना 
चोपस्थािपतम् । सम्भवतः वै�दकलौ�ककशब्दानां �ाि�ः करण े समथर्मकेमेव पािणनीयशब्दानुशासनं 
द�ृवैनेमिभभूताः �ाचीनवयैाकरणाः समयान्तरे नामशेषताङ्गताः । नैतावता िस्थितः पूणार् �कन्त ु
स्वो�रवत�भ्य आचाय�भ्यः िविश�तेजसः मु�हस्तेन दानं कुवर्ता िव�न्मूधर्न्यानां भाषािवदां तत्व�ाना ं
�ितभापरीक्षणं कुवर्न् साधर्सह�वष�भ्यः ससं्कृतवा�याध्यतॄेणां मागर्दशर्नम�ािप करोित ।  
पािणिनमनुःे सू�शलैीः –  

  �ा�ण�न्थानां कमर्काण्डा�द कमर्िण �ौतसू�ग�ृस�ूधमर्स�ूेष्वेव न अिपतु दशर्नायुव�द�भृितषु के्ष�षे ु
िवशेषतो �ाकरणके्ष�ेषु स�ूशैलीः िनजस्व�पं िनधार्रयन ्�काशयित तदा ससं्कृत�ाकरणस्य िवपुलाकाशे 
परमतेजस्वी स�ूिशल्पी वैयाकरणः पािणिनः जन्म लेभे । पूवार्चायार्णा ं िविभ�मतभेदाना ं
तटस्थनीितमवलम्ब्य लोक�िस�ानां कालिवषयकाणाम् अनावश्यकप�रभाषाणा ं सू�प��त दरूीकृत्य 
सू�ाणां सं�ाप�रभाषािविधिनयमाितदसेािधकार-�कारकाणां �यणनं िवध�म् ।1 अनवुृ�ेः साहाय्यने 
यथासम्भवम ् अिधकािधकसू�मता ं �ापकता ं चाि�त्य सू�पाठगणपाठधातुपाठा�दन् ससं्कृतभाषायाः 
रहस्यािन चो�ा� सम्यक् शब्दशा�ं रचयामास । शैलीिममां कात्यायनपत�िलभतृर्ह�रसदशृा एव 
पािणिनमुनेः �दयङ्गमां �ितभां जानिन्त । वैिशष्�म� पािणिनमुनेः नवीनासू�शैलीः । पािणनेः कालात ्
ससं्कृत�ाकरणं मह�रं सू�मयमेव दशृ्यते । यथा- ‘ महती स�ूमेिक्षका वतर्त ेसू�कारस्य ।’2  सवर्� पािणनेः 

ख्याित एतावता �सृता यत् लघुबालकाः यशसः कथामृतं िपबिन्त स्म ।3  

स�ू�णयनात ्पवूर्मवे गणपाठस्य िनधार्रणम ्-         पािणिनना सू�ा�ाध्यायी�णयनात् पूव� गणिनधार्रण ं
स�ुविस्थतरीत्या कृतिमित �माण�ाचुयर्म् अ�ाध्याय्यां वा�तकपाठे महाभाष्ये च �ाप्यते । सू�कारेण 
केषुिचत् सू�ेषु ‘आ�द�भृित’शब्द�योगात् ब�वचनान्त�योगेण गणा�द िविश�शब्दसमूहस्य संकेतः कृतः 

यथा- सवार्दीिन सवर्नामािन । १।१।२७ ॥, साक्षात्�भतृीिन च । १।४।७४ ॥, स�मी शौण्डःै । २।१।४०॥ 
सू�सम्ब�ानां सवार्�द-साक्षादा�द-शौण्डा�दशब्दानां सम्यक् िनधार्रणं स्वयं स�ूकारः न करोित चेत ्

                                                             
1 पािणन्युपशमकालकं �ाकरणम्  । कािशका-२।४।२१ ॥ 
2 कािशका । ४।२।७४ ॥ 
3 आकुमारं यशः पािणनेः । कािशका- २।१।१३ ॥  
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सू��णयनं कथ ंसम्भवम् ?4 िभ��कारकेषु सू�ेषु गणिवशेषात् आनुपवू�यः संकेतः स�ूकारेण कृतः। यथा- 

अद�तरा�दभ्यः प�भ्यः । ७।१।२५ ॥, पूवार्�दभ्यो नवभ्यो वा । ७।१।१६ ॥, त्यदादीिन च । १।१।७४ ॥  
एतेषु स�ूेष ु पािणिनः सवार्�दगणप�ठताः इतरा�द प� । पूवार्�द नव । त्यदा�द शब्दानां िविश��मात ्
सु�ुपाठः कृत अन्यथा सवार्�दगणप�ठतसव�षां शब्दानां िविहतं काय� सम्�ाप्यते । एतेषां सू�ाणां िवधानं �थ� 
सम्भवेत ् । अतः गणपाठस्य पूवर्िनधार्रणं स्प�मेव । कात्यायनाचाय�ऽिप गणधातुपाठयोः �व�ा 
पािणिनमुिनमेव कथयित । यथा वा�तकािन- १. अवरा�दना पनुःसू�पाठे �हणानथर्क्य ंगण ेप�ठतत्वात ्। २. 
पाठात ् पयुर्दासः, प�ठताना ं सं�ाकरणम ् । ३. िभक्षा�दष ु यवुित�हणानथर्क्यम् पुंव�ावस्य िस�त्वात ्
�त्यतिवधौ । इित भाष्यकारेणािप प�ठतं यत्- ‘ स पवूर्ः पाठः, अय ंपनुः पाठः। ’5 पुन�- ‘ यदयं पूवार्�दभ्यो 

नवभ्यो वा ’( ७।१।१६ ) इित नव�हणं करोित । नवैव िह पूवार्दीिन । अस्य �ाख्यां कुवर्न ्कैयटोऽिप- ‘ त� 

िह नव�हण ं त्यदादीना ं िनरासाथ� ��यते । य�द च िनयतसि�वशेो गणपाठपवू�, ततोऽिधकं �वच्छेदाथ� 
नव�हण ंकतर्�म् ।’ इित �ाख्यानेन सुस्प�मेव गणपाठस्य रचना सू�पाठात् पूवर्मेविेत । 

गणपाठः ि��कारकः -           पािणनीयगणपाठे गणस्य �कार�यं �ाप्यते । १. आकृितगणः । २. प�ठतगणः । यतो 
िह अथवर्�ाितशाख्य,े ऋ�न्�े, �फट्स�ूेषु, उणा�दसू�ेष्वप्याकृितगणस्य दशर्नं जायते �कन्तु प�ठतगणस्य 
�ाि�ः �ाितशाख्यस्य स�ूािण तथा आिपशलेः सवार्�दगणिवषयकं भतृर्हरेः कथनं िवहाय नान्य� 
आकृितगणदशर्नं �ा�म ्। �ायः सू�ेषु गणिनद�शाय �थमशब्दने सह ‘आ�द’ अथवा �भृित इित पद�योगः 

सू�कारः करोित । कु�िचत् �थमशब्दस्य ब�वचनान्त�योगोऽिप  

�ाप्यते । परन्तु य� सू�े गणािभ�ेतः स्या�� सवर्स्थानेषु ‘ आ�द ’ �योगः जायते । अस्य आ�दपदस्य �योगः 

सामान्यतः चत्वारोऽथार्ः स्वीकुवर्िन्त िव�ासंः – १. सामीप्यम् २. �वस्था ३. �कारः ४. अवयवः ।6 

गणिनद�शाथ� �वस्थावाची�कारवाची ‘ आ�द ’ शब्दस्य �योग उपयु�ः �ितभाित । त�ािप आ�दशब्दः 

�काराथर्मिभ��यित तदा गणिनद�शनात् सः गणः ‘ आकृितगणः ’ मन्यते । पुन� �वस्था इत्यथ� 

�काशयन् गण ंबोधयित तदा सः गणः ‘ प�ठतगणः ’ मन्यते । िवशेषतः स्प�तां कुमर्ः ।               १. आकृितगणः 

।           पदम�ीकारः हरद� आकृितगणस्य प�रभाषां िलखित – ‘ �योगदशर्नने आकृित�ा�ो गण आकृितगणः ।’ 

अथार्त् �योगाणां समानताधारेण येषां शब्दानां गणे सि�वशेः ��यते स आकृितगणः । वधर्मानः स्वकृतौ 
गणर�महोदधौ आकृितगणस्य स्व�पं वणर्यित –           ‘ आकृितगण�ाय ं तनेाप�रिमतशब्दसमूहः । 

आकृत्या आकारेण ल�यत े स आकृितगणः ।’अथार्त ् आकृितगणे �योगस्व�पशब्दसाधुत्वप�रिस्थतौ 

समानताया आधारेण समानाकृतीनामाधारेण च गणप�ठतशब्दसमानाः सव� शब्दाः �ाप्यन्ते । 
सव�षामन्तभार्व आकृितगण े ��यते । मम मत ं �स्तौिम – आकृितगणः �ायः तेषा ं शब्दानां समूहः येषा ं

शब्दानां िसि�ः �ाकरणस�ूैः न सम्भा�ा । कात्यायनेनािप केषाि�त् आकृितगणानां िवषये ‘ अिविहत 

लक्षणो णत्व�ितषधेो कु्षभ्ना�दष ु ’ इित वा�तकेन सुस्प�मवे । आकृितगणषेु �कृित�त्ययिवषय े
                                                             
4 यदा�द�हणं करोित तज्�ापयत्याचायर् अिस्त िह पाठो बा�� सू�ात् । महाभाष्यम-् १।३।१ ॥ 
5 महाभाष्यम-् १।२।३३ ॥  
6 सामीप्यऽेथ �वस्थायां �कारेऽवयवे तथा । चतुष्वथ�षु मधेावी आ�द शब्द ंतु लक्षयेत् ॥ कातन्�सिन्धसू�े ।  
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�धानतामनिधकृत्य कथमिप साधुत्वस्य �ितपादन ंिविहतम् । अतः पािणिनना शब्दानां �कृित�त्ययिवभाग े
�धानतां दत्वा यथासम्भव ं त�त्�करणेषु आकृितगणस्य समावेशः कृतः स्प�ीकरणाथ� सू��णयनं सहष� 
स्वीकृतम् ।                 २. प�ठतगणः -           आकृितगणात् िवप�रतः ‘ प�ठतगणः’ तेषु स�ूेषु संकिलतः शब्दसमूहः 

प�ठतगणः कथ्यते । य� शब्दानां संपूणर्गणना स्वयं गणकारेण उपस्थािपता स्यात् । यथा – सवार्�द स्व�ा�द 

कथा�दगणाः । प�ठतगणेषु सू�कारः स्वापेक्षतशब्दानां सूचीः �थ्नाित तने चा� नान्यशब्दानां समावेशः 
सम्भा�ः । अतः प�ठतगणः ‘ िनयतगणः ’ इत्यिभधानेनािप िवख्यातः ।    

प�ठतगणानां िनद�शोऽिप आकृितगणवत् �थमशब्दने सह आ�द�भृितशब्दयोः �योगेण तथा ब�वचनकरणात् 
जायते । प�ठतगणानां समाि�सूचनाः पािणनीयसम्�दायस्य गणपाठे गणस्यािन्तमशब्दने सह समा�यथर्कः 
पा�रभािषकः ‘ वतृ ् ’ शब्दस्य �योगः जातः पूवर्म ् । �ाख्याकतृर्िभः व�ृं समा�िमत्यथ� बोिधतः । 

पािणनीयधातुपाठे प�ठतगणानां समाि���तनाय वृत्करणं कृतिमित �ापकात् । दभुार्ग्यवशात् सम्�ित 
प�ठतगणत्व ंसूचकं वतृ्करणं न कु�ािप दशृ्यते । कािशकाकारेण सकला�द सवुास्त्वा�द सदशेृषु चतुषुर् गणषे ु
तथा गणपाठस्य हस्तलेखे – ितका�द, यौधेया�द गणेषु वृत्करणं �ाप्यते ।         पािणनीयगणपाठस्य मह�वम ्-   

       पािणिनमुनेः पूवर्वत� वैयाकरणानां िनद�शात् गणपाठिवषयसूचनाः �माणीभूताः यत् पािणनेः पवूर्मिप 
गणशैलीः �चिलता आसी�दित । परन्तु पािणनेः गणपाठसमानः पूणर्तया िवकिसतः, स�ुविस्थतः, �मब� 
अन्यै आचाय�ः पाठः कृत इित नैव कथियतु ं शक्यम् । सा�ंत्प�रिस्थतौ �ाचीन�ाकरणसाम�ीः सवर्था िह 
अभाव�स्ता । अनेन ससु्प� ं यत् पािणिनना लौ�ककवै�दकोभयथा शब्दानामन्वाख्यानं 
स्वरिवषयकसू�मदषृ्�ा गणपाठस्य िनधार्रणं कृत्वा स�ूषे ु �योग�ाचुयर्मिप �द�शतम् । शब्दनेानेनेद ंकाय� 
सम्प�ते अन्येन नैव । अस्मात् साहसपूणर्घोषणात्  आचायर्पािणिनः सवार्�द अथवा �ा�दः समानाः 
प�ठतगणानां �यणनात् ससं्कृतवा�यस्य सम्पूणर्�दशेेषु स्वप�रचयं �स्तौित । पनु� स्वरा�दः, तारका�दः, 
�ा�णा�दः समानाम् आकृितगणानामुपयोजनात् शब्दानाम ् अनन्तानन्तपरम्पराः एकस�ूे �थनस्य 
सफल�योगः िविहतः । चेद ंभाषावै�ािनकस्य दिृ�कोणात् उपस्थापयित ।     शब्दानां साधुत्वदषृ्�ा 
पािणन्या�कसू�ाणां यन्मूल्यं िव�ि�ः सवर्� गणपाठस्य �ामािणकता स्वीकृता । यतो िह गणपाठ 
अ�ाध्याय्याः प�रिश�मिस्त तथािप स्वस�ूस्थानीयं गौरवं �ापयित । केषुिचत् सू�ेषु िविश�पदानां 
स्थानािभ�ायस्य �ापनं िवधाय रहस्यमयी िविश�ा �वृि�ः �ाप्यते । एतस्याः �व�ेृः रहस्यो�ोधः का�रतः 
कात्यायनपत�िलभ्याम् ।   अतः गणपाठस्य महत्वं सू�मतया सुदीघर्कालात् �ाकरणा�दशा�ेषु िव�त े । 
गणाध्यकं्ष गणप�त �णम्य गणलेखस्य वृत्करणम् अनुमोदयामीित शम ्।  
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