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Editor’s Column
The explosion of knowledge at the global hut due to technological dynamics has
certainly redefined the very concept of education. The prevailing scenario of education-especially higher education--has become a matter of study and analysis for the scholars and
practitioners who have a craving desire to face changes and challenges. It is because we, the
human beings, are endowed with the faculty of choice and a free will.
Unlike other species, we are not programmed. We can make choices and use our free
will to act and achieve our objectives. Despite the dramatic progress in ICT in education
achieved so far at the school and college levels, much remains to be done: each country, to
varying degrees, continues to struggle with issues of children out of school and illiterate
youths and adults. Inequities in educational opportunities, quality of educational services and
level of learning achievement persist by gender, rural/urban locality, ethnic background, and
socioeconomic status.
The quality of learning and the capacity to define and monitor this quality is lacking
in most developing countries. The means and scope of education continue to be narrow and
confined to historical models of delivery, and the use of other channels continues to be ad hoc
and marginal. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not
matched by an increase in resources.
At this juncture, it is safe to state that the polarity of views on the possibility of
change is amazing. We, the publishers of Journal of research , are very much excited to view
some aspects of these changes through scholarly articles contributed by august scholars and
colleagues. The present issue contains papers with critical insight and analysis as well as
systematic discussion and deliberation on various themes of language, literature, information
technology, commerce and so on. We hope this will certainly be useful for the people who
aspire change.

Chief Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali
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मु�ाराक्षसनाटके अमात्यचाणक्य-राक्षसयो: (नायक- �ितनायकयोः)
तुलनात्मकमध्ययनम्
�स्तुतकतार्
रमेशः जे . बारड़
सहायकाचायर्ः
�ांसली पे.से.शाला �ांसली

संस्कृ तभाषायां सािहत्यशब्दस्य शब्दाथ� इत्यथर्ः, सिहतयोभार्वः सािहत्यम्, त� सािहत्यं
�िचदन्य� शा�े

न भवित, �कन्तु का�शा� एव | �ितयुगं नूतनं सािहत्यमस्यां

सृज्यमानमवलोकियतुं

शक्यते

|

महाकिवभासात्

किवकु लगु�कािलदासा�

वतर्मानयुगीनकिववरा�दपय्यर्न्तं का�सािहत्यं िनरन्तरमस्यामवतायर्माणमस्त्येव | महाकिवभामहदृष्�ा का�स्य �ौ भेदौ- ग�ं प�ं चेित | �कन्तु दण्डीमतानुसारे ण शैलीदृष्�ा का�ाय
ित�ः भेदाः किथताः सिन्त| यथा- दृश्य-�ा�-िम�भेदात् | ग�ं प�ं च िम�ं च तित्�िवधैव
�विस्थतम्|1 दृश्यं का�म् अिभनेयं भवित | त� च नटादौ रामा�दस्व�पारोपो भवित | अतोदृश्यं
इत्युच्यते | अवस्थानुकूकृ ितनार्टकम् | �पकं तत्समारोपात्|2 दृश्यका�त्वेन

का�ं �पकम्

महाकिवकािलदासस्य शाकु न्तलं नाम नाटकस्य संस्कृ तसािहत्यस्य गौरवं िवदेशेषु स्थापयामास |
त�देव संस्कृ तसािहत्यस्य सुदीघर्परम्परायां नैकािन नाटकािन रिचतािन सिन्त ना�कारैः,
तेष्वेकतमः ना�कारः िवशाखाद� आसीत्, तेन महानुभावेन रिचतं नाटकं “मु�ाराक्षसम्” इित
वैिशष्�ं धारयित | सामान्यतया संस्कृ तनाटकािन �णयकथा आधा�रतािन रिचतािन ना�कारैः,
�कन्तु िवशाखाद�ेन स्वक�ये ‘मु�ाराक्षस’नाटके राजनीतेः िन�पण�ारा नाटकस्य वैिशष्�ं
�ितपा�दतम् | संस्कृ तस्य िनिखलेभ्यः नाटककारे भ्यः िभ�ोऽयं िवशाखद� नामा ना�कारः यः
कू टनी�त, राजनीित�ाि�त्य नाटकं िन�मतवान् । नाटकस्याध्ययनेन �ायते यत् िवशाखद�ः
कौ�टल्याथर्शा�स्य शु�नीितशा�स्य च �काण्डिव�ान् आसीत् ।


�ितनायकःय�िप नाटके नायकत्वेन चाणक्यः वतर्ते �कन्तु का�ेषु नाटके षु च नायकस्योत्कषर्िच�णे

�ितनायकस्य भूिमका मह�वपूण� स्थानमवा�ोित | नायकस्य फल�ाि�मागर्िस्थतबाधकत�वानां
मूतर्�पं �ितनायको भवित | संस्कृ तना�शा�ीय �न्थेषु �ितनायकस्य लक्षणोपस्थापन�मे तं
लुब्धकः, धीरो�तः, पापकमार्, दुगर्ुणी, �सनी च व�णतः | दश�पकानुसारे ण “लुब्धो धीरो�तः

1

रसगङ्गाधरः �थमाननम्

2
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उपजी�का�ाद् पौरािणकका�ाद् �कि�त् िभ�को�ामायाित | सः आदश�न्मुखः �ितनायको
वतर्ते |


नायकःनायक: ‘चाणक्यः’ स्वस्यादश�न मान्यतािभ� �ितनायकस्य वै�द्ध्यभूिमकामावहित

�कन्तु तस्य िवरोधः सै�ािन्तको वतर्ते | नायकत्वेन तस्य चा�र�ये िन�ािङ्कताः गुणाः दृश्यन्ते |
यथा-

अनात्म�ाघाकरः,

क्षमाशीलः,

िन�ावान्,

अितगम्भीरः,

हषर्शोका�दरिहतिच�ः,

िवनयच्छ�गवर्ः, नायकसामान्यगुणैभूर्िय�ः, दृढ�तः नायको वतर्ते | यथाउपलशकलमेत�े दकं गोमयानां
ब�िभः �पहतानां ब�हषां स्तूपमेतत् |
शरणमिप सिमि�ः शुष्यमाणािभरािभरिवतिमतपटलान्तं दृश्यते जीणर्कु�म् ||4
अस्य नाटकस्य नायकचन्�गु��ाणक्यो वेित िवचारिवषयः । के िचत् �धानफला�यताया
चन्�गु�ं नायकं मन्येन्तेऽपरे कथातन्तुस�ालन�धानतया चाणक्यमेव नायकं स्वीकु वर्िन्त । वस्तुत�वे
िचन्त्यमाने चाणक्य एव नायकः िसद्ध्यित ।
सम्पूण� नाटकं राक्षसस्य चा�र�यं के न्�िबन्दु�पेणस्वीकृ त्य रिचतमिस्त, अनेनैव कारणेन
नाटकस्य शीषर्के तस्य �धानवृ�ं, �धानचा�र�यं, �धानं ल�यं मु�ा�ारा गृहीतराक्षस एवािस्त“मु�या गृहीतः राक्षसः यिस्मन् नाटके तत् मु�ाराक्षसं नाम नाटकम्” | अथार्त् मु�या िनगृहीतो
राक्षसो य� तन्मु�ाराक्षसिमित �ुत्प�ौ मु�ा�व�र्कस्य नायकत्वं िसिध्द�ायम् । आदशर्परायणता
एवं च िनि�तादशर्माध्यमेन नायकस्य वैरवशादेव राक्षसः धीरो�त�ितनायको वतर्ते |
“राज्यं िह नाम राजधमार्नुवृि�परस्य नृपतेमर्हदपीितस्थानम्, कु तः ?
पराथार्न�
ु ाने रहयित नृपं स्वाथर्परता
प�रत्य�स्वाथ� िनयतमयथाथर्ः िक्षितपितः |
पराथर्�ेत्स्वाथार्दिभमततरो हन्त परवान्

3

दश�पकम् २/९

4

मु�ाराक्षसम् ३/१५

JUNE-2022

2

VOLUME-11, ISSUE-42

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

पराय�ः �ीतेः कथिमव रसं वेि� पु�षः ||5


अमात्यिनयुि�ः

मु�ाराक्षसनाटके मौयर्सा�ाज्यस्य स्थैयर्�दानाय चाणक्यः अमात्यराक्षसं वशी कतु� �यतते,
कारणं यत् सः मनुते यत् यावत्कालपयर्न्तं राक्षस: वशं नायाित तावत्कालपयर्न्तं मौयर्सामाज्यस्य
स्थैयर्मशक्यिमित | भारतीयसािहत्ये राज्यस्य स�ाङ्गेष्वेकमङ्गम् अमात्यः वतर्ते |
कामन्दक�यनीितसारे अमात्यिवषये मन्�ी पदस्य �योगोऽिप दृश्यते | अमरकोशे- मन्�ी, सिचवः,
अमात्यः च नामािन सिन्त | रामायणे सुमन्� अमात्य: मन्�ी�ािस्त �कन्तु कौ�टल्यः अमात्यमन्�ीमध्ये च भेदः स्वीकरोित | सः मन्�या पेक्षया अमात्यं �े�ं मनुते | अमात्यिनयुि�िवषये
कौ�टल्यः कथयित यत्सवर्मुपप�िमित कौ�टल्यः, कायर्सामथ्यार्ि� पु�षाथर्सामथ्य� कल्प्यते सामथ्यर्त� |
िवभज्यामात्यिवभवं देशकालौ च कमर् च |
अमात्यः सवर् एवैते कायार्ः स्युनर् तु मिन्�णः ||6
मनुस्मृत्यनुसारे णअमात्यमुख्यः धमर्�ः �ा�ं दान्तं कु लो�तम् |
स्थापयेदासने तिस्मन् िख�ः कायर्क्षणे नृणाम् ||7
धननन्दस्य िन�हं कतु� चन्�गु�मौयर्म् उपकरोित चन्�गु�ः रा�ा पवर्तके न सह नन्दराज्यं
जयित । ततः युक्त्या िवषदग्धः पवर्तकः ि�यते । तस्य पु�ः मलयके तुः नन्दमन्�ी राक्षसः च मगधं
जेतुं योजनां कु �तः। परं चाणक्यः छ्लेन मलयके तुं जयित। �कन्तु स�ाट् नन्दस्य अमात्यः राक्षसः
चाणक्यस्य कू टनी�त चन्�गु�स्य च पु�षाथ�नोद्भूतस्य स्वस्यस्वािमनः दुगर्ितमवे�य चन्�गु�स्य
िस्थरशासनिवनाशायः दृढसङ्कल्परतो दृश्यते | तस्य बुि�बलमेवािस्त यत् नन्दस्य नाशानन्तरमिप
राज्यल�म्याः रक्षा तेन कृ ता | इत्थं नन्दवंशस्य पुनः स्थापना राक्षसस्य ल�यमासीत्| अनेनैव
कारणेन सः पवर्ते�रस्या�यं गृहीतं तथा च पवर्ते�रस्य िनधनानन्तरं मलयके तोः पक्षः स्वीकृ तः|
�ितनायको वतर्ते राक्षसः तथािप लोभ-पापा�दनािवर�ो भूत्वा योगीवत् स्वकमर्िण
सम�पतचा�र�ययु�ो वतर्ते |
अमात्य�पेण चाणक्यस्य कायार्िण योग्यता च 

मु�ाराक्षसे अमात्यः चाणक्यः िनःस्वाथ�, आत्मिव�ासी, दृढ�ित�ः, ल�य�ा�ौ
�य�शीलः, बुि�मान्, धमर्�ः, िजतेिन्�यः उ�कु लोत्प��ािस्त |

5
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चाणक्यस्य �ि�त्वमुदा�मिस्त �कन्तु आवश्यकानुसारं िन�ु रमिप दृश्यते, तस्योदाय�
स�मेऽङ्के मलयके नं पुनः राज्यसमपर्णावसरे दृश्यते, तथा च िन�ु रता चन्दनदासपा��
राक्षसप�रवारस्य वातार्�ा�ये दृश्यते |



चाणक्यः �ारब्धवादी न अिपतु पु�षाथर्वादी वतर्ते |



अमात्य

चाणक्यः

स्व�ित�न्दी

राक्षसं

जेतुं

कू टनीतेरा�यं

गृ�ाित

येन

मौयर्सा�ाज्यस्य स्थैय � स्यात् |


चाणक्यः नन्दवंशस्य सव�षां सभ्यानां नाशं कारयित येन भिवष्यत्काले कोऽिप
मौयर्सा�ाज्यस्य वैरी न ित�ेत् |



राज्य�वस्थायै सुचा�स�ालनाय च गु�चराणां िनयु�� करोित |

अमात्य�पेण राक्षसस्य कायार्िण योग्यता च –


मु�ाराक्षसे नायकस्य �ित�न्दी-अमात्य�पेण(�ितनयकत्वेन) �िस�ः राक्षसः नन्दस्य
अमात्यः अिस्त, नन्दानां भि�वशात् सः मलयके तोः आ�यं गृहीत्वा ित�ित |



अमात्यराक्षसः स्वामीभ�ः, शि�मान्, नीित�ः, कु लवान्, धमर्�ः, िजतेिन्�य�ािस्त
| चाणक्यसदृशोऽमात्यः सन्मुखेऽवतर्त तथािप मलयके तोः अमात्यपदं गृहीत्वा नन्दान् जेतुं
�यतते | राक्षसस्य स्वािमभ�� दृष्ट्वा चाणक्योऽिप �शंसितऐ�यार्दनपेतमी�रमयं लोकाथर्तः सेवते
तं गच्छन्त्यनु ये िवपि�षु पुनस्ते तत्�ित�ाशया |
भतुय
र् � �लयेऽिप पूवस
र् कृ तासङ्गेन िनःसङ्गया
भक्त्या कायर्धुरां वहिन्त कृ ितनस्ते दुलभ
र् ास्त्वादृशा ||8



सः मौयर्सा�ाज्यस्य पतनं यावदाभूषणधारणं न करोमीित �ित�ां करोित |



सः यु�कु शलो, रा�ः िव�ासी, भावुकऽिस्त |



मौयर्सा�ाज्यस्य �ितशोधहेतवे राक्षसः िवषकन्यायाः �योगं करोित |



�ित�न्दीरा�ः तस्य अमात्ययोमर्ध्ये िवभेदाय अिप �यतते | स्वािमभक्त्यथ� सः
मलयके तुना सह श�ुं जेतुं �यतते |



िम�रक्षायै स्वस्य �ाणापर्णाय तत्परो दृश्यते |
त�देव नायकस्य चाणक्यस्यो�ता, कू टनीितः, राज�वहारः, राज्यस्य स्थैयार्य च

िचन्तायाः के न्�िबन्दु�पेण राक्षसएवािस्त | राक्षस एव तादृशः श�ु िव�ते यस्य िवनाशेन चाणक्यः
मौयर्सा�ाज्यस्य पुनः स्थापना दुभ��शासनं च �स्थापियतुं पायर्ते | नाटककारे ण िवशाखाद�ेन

8
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�ितस्पधर्क�पेण

राक्षससदृश अ�िस�चा�र�यं स�दयी एवं च साफल्यतायु�ं �स्तुतम् |
इत्थं िवशाखाद�ेन �ितनायकराक्षसस्य पा��ारा नैकािन शा�ीयगुणािन िमथ्या
�स्थािपतािन सिन्त | वस्तुतः �ितनायकस्य भूिमकायाः मूल्याङ्कनसमये अस्मािभः कृ ते अवकाशो
एव नैवािस्त यत् राक्षसस्य भूिमकायाः उपयोिगता का ? क�दृशी वा ? अथवा राक्षसस्य
पा�माध्यमेन नायकस्योत्कषर्ः के न रीत्या �क�टतः | �ितनायक�पेण राक्षसस्य चा�र�यमेव
चाणक्यस्य स्व�पिन�ार्रणे मह�वपूणर्मिस्त | “नेता स्यात् �ितनायकः” इत्यु�� प�रपालयन् राक्षसः
�ितनायकोिस्त तथािप मु�ाराक्षसस्य पाठके भ्यः सामािजके भ्य� �दये सहानुभूितमुत्पादियतुं
साफल्यमवाप्य नायकगुणसमानो �ितनायक: िस�ः अभवत् |
 फल�ुितःनाटकिमदम् आ�न्तं यावत् ओजिस्वतायाः पौ�षस्य चोप�र आधा�रभूतमिस्त । पा�ाणां
च�र�िच�णबलेन किथतुं शक्यते यत् सफलिमदं नाटकं य� िवशाखद�स्य भाषा- शैली,
किवत्वशि�ः एतद् �यमिप कवेः वैिशष्�ं तनोित। वस्तुतः अस्य नाटके न िह कािलदाससदृश्ं
कल्पना –भाव- चा�ल्यं, न वा भवभूित�रव �दय- िवदारक- क�णधारा कु �ािप �वहित, न च
भ�नायकसदृशं सैिनकानां �ाणान् �णियतुः िनमन्�णं िवलोक्यते । िवशाखद�स्य नाटके ऽिप युध्दं
भवाित, परम� �योः राजनीित�योः बुिध्दवैभवा�ेण समरं भवित ना�ेण,मु�ाराक्षसे
चाणक्यराक्षसौ िनजकू टनीत्या िवलक्षणं राजनीितकयुध्दं सन्दश्यर् दशर्कान् मोहयतः । अ� तु
िवनैवा�ं शु�- जयो भवित । अतः मु�ाराक्षसं संस्कृ तनाटके षु िनः सन्देहम् ि�तीयनाटकिमित
िन��चम् । ओजोगुण एवा� तथा समृध्दो यथा सामािजकमनोर�ानाय वस्त्वन्तरं नापेक्षते ।
�ीपा�स्याभावे िवदूषकस्य चाभावे सत्यिप य�ददं नाटकमेतावत्सरसं जातं तदस्य रचियतुः
का�कला�वीणतायाः परमं �माणम् । सुघ�टतकथावस्तुयोजनायां �ि�त्वपूणर्पा�च�र�िच�णे,
ओजिस्ववातावरणोपन्यासे च नाटकिमदमि�तीयिमित सवर्सम्मतम् । य�िप महाकिवभासस्य
‘�ित�ायौगन्धरायणम्’ कू टन ीत्याधारीभूतं नाटकं िव�ते, परमिस्मन् मु�राक्षसे या ओजिस्वता
दरीदृश्यते । न सा �ित�ायौगन्धरायणे संस्कृ तसािहत्ये ‘वेणीसंहारम्’ िनः सन्देहं वीररसस्य सफलं
नाटकमिस्त, परन्तु अनेनािपमु�ाराक्षसस्य तुलना कतु� न शक्यते । यतो िह वेणीसंहारनाटके युध्दभीषणता, नाटकस्य वातावरणं िनतरां भयावहं करोित स्थाने- स्थाने सैिनकानाम् अन्योऽन्यसंघ�ने
नाटकस्य वातावरणं सवर्दव
ै खटखटायते अतः ऐितहािसक- राजनैितककथाभूतं वीररसपूणर्मिप
‘वेणीसंहारनाटकं ’ मु�ाराक्षसस्य न तुलामुपयाित। मु�ाराक्षसेऽिप युध्दं तु भवित, परम� सैिनकानां
युध्दं न भवित �यो राजनीित�योः राजनीित- समराङ्गणे कू टबुद्ध्य�ेण् समरं भवित
ना�ेण”न,धनुषािप वा । चन्�गु�स्य कथनिमदम्- “िवनैव युध्दादाय�ण् िजतं दुजय
र् ं परबलिमित”
युि�यु�ं �ितभाित । अतः मु�ाराक्षसं नाटकसािहत्येऽि�तीया कृ ित�रित कथने नाितशयोि�ः ।
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Abstract
The oil and gas sector is among the eight core industries in India and plays a major role in
influencing decision making for all the other important sections of the economy.India’s
economic growth is closely related to energy demand; therefore the need for oil and gas is
projected to grow more, thereby making the sector quite conducive for investment.The
Government of India has adopted several policies to fulfill the increasing demand. The
government has allowed 100 per cent Foreign Direct Investment (FDI) in many segments of
the sector, including natural gas, petroleum products, and refineries, among others.
Key words: Return on Capital Employed, Return on Assets
Introduction
Oil and gas sector is among the eight core industries in India and plays a major role in
influencing decision making for all the other important sections of the economy.India’s
economic growth is closely related to its energy demand; therefore, the need for oil and gas is
projected to grow more, thereby making the sector quite conducive for investment.According
to IEA (India Energy Outlook 2021), primary energy demand is expected to nearly double to
1,123 million tons of oil equivalent, as the country's gross domestic product (GDP) is
expected to increase to USD 8.6 trillion by 2040.
Meaning of Profitability
Profitability is the ability to earn profit from all the activities of an enterprise. It indicates
how well management of an enterprise generates earnings by using the resources at its
disposal. In the other words the ability to earn profit.
Objective of the study
Present article is based on the Study ofReturn Analysis of selected petroleum companies of
India.

Research design
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(a)

Selection of Sample: Researcher has selected ten companies of petroleum industries
for the present study.

(b)
(c)

Period of Study: The study period were be converted 5 years; from 2010-11 to 2019-20
Data Collection: The present study is mainly based on secondary data and the
required data will be collected from the website of research unit under study, Annual
Published Report of selected units, various Magazines, Periodicals related to
petroleum industries, related websites and subject matter will also use.

(d)

Tools & Techniques: For the present study, Ratio-Analysis in percentage as an
Accounting tools and F-Test ONE WAY ANOVAhas used as tools of Statistics.

(i)

Return on Capital Employed
Capital employed whether owned or borrowed is said to be the investment made in
the business. Capital employed, in other words signifies net worth plus total debts.

Table 1
Return on Capital Employed in percentage for selected Petroleum Companies of India
for the Period from 2010-11 to 2019-20
YEAR
Name of Company

A
B
C
D
E
F
G
8.36 10.33
4.42
5.9
9.48 14.76
16.9
2010-11
6.92
1.16
1.79
3.2
4.39
7.82 17.95
2011-12
10.87 -45.18 -35.09
2.74
5.01
-5.8 17.19
2012-13
11.99
4.1
5.99
3.65 12.27
-6.8
-9.33
2013-14
13.7
6.23
4.28 -12.96
7.76
-1.44 -319.44
2014-15
16.77 16.68
0.83
8.84
8
8.63
6.23
2015-16
23.79 17.64
8.13
29.21
22.73 28.86
8.78
2016-17
21.87
17.8
7.68
24.77
24.86 16.06
10.4
2017-18
17.19
2.37
23.16
21.48
18.14
6.93 13.78
2018-19
8.79
-61
15.58
6.41
8.59 -19.59
6.23
2019-20
-4.8
-30.2
Average
14.0
11.1
4.8
11.7
11.3
A=BPCL
F=MRPL
B=Chennai petro
G= OIL INDIA
C=Hindustan Oil Exploration co
H= ONGC
D=HPCL
I=PETRONET
E=IOC
J= RIL
Source: Annual Report of Research Unit from 2010-11 to 2019-20

H
14.68
17.2
13.02
12.26
9.38
7.91
11.59
12.56
16.61
10.96
12.6

I
10.6
15.5
15.19
8.38
9.1
8.42
22.02
25.15
26.44
22.03
16.3

J
9.46
8.85
8.92
8.08
7.41
8.24
11.04
11.8
9.95
8.6
9.2

From the above table it is evident that average Return on Capital Employed of PETRONET
with 16.3 percent followed by BPCL with an average 14 percent and ONGC with an average
12.6 percent during research period. HOEC is having average negative return on capital
employed with (-30.2) percent during research period that may due to negative return of
2012-13 to 2014-15 as well as Chennai Petro is also showing average negative return during
research period with (-4.8) that may due to negative return of 2012-13 to 2014-15.
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Statistical Analysis
Table 2
“F”-Test One Way ANOVA for Return on Capital Employed for selected Petroleum
Companies of India for the Period from 2010-11 to 2019-20
Ho: There is No Significant Different between Return on Capital Employed of Selected
Petroleum Companies of India for the period from 2010-11 to 2019-20
H1: There is Significant Different between Return on Capital Employed of Selected
Petroleum Companies of India for the period from 2010-11 to 2019-20
Source of
Sum of
Degree of
Mean Sum of
Fc
Ft
Variation
Square
Freedom
Square
16188.9
09
1798.767
1.508769
1.985595
B.S.S.
107298.7
90
1192.208
W.S.S.
123487.6
99
T.S.S.

From the “F” test one way ANOVA Table as calculated above it shows Calculated value of Fc =
1.508769 while tabular value of Ft = 1.985595 which show that calculated value Fc is not greater
than tabular value Ft, Fc < Ft Hence Null Hypothesis is accepted and Alternative Hypothesis is
rejected that there is no significant Difference in Return on capital employed for selected
Petroleum companies of India during research period.

(ii)Return on Assets
Return on assets (ROA) is a financial ratio that shows the percentage of profit a company
earns in relation to its overall resources. It is commonly defined as net income divided by
total assets.
Table 3
Return on Net Worth in percentage for selected Petroleum Companies of India for the
Period from 2010-11 to 2019-20
YEAR
Name of Company

A
B
C
D
E
F
G
2.76
4.17
4.15
2.53
4.28
6.35
13.6
2010-11
1.99
0.41
1.68
1.28
1.88
3.47 15.19
2011-12
3.94 -12.52 -31.51
1.18
2.23
-2.83 14.25
2012-13
5.6
2.23
2.79
1.52
8.54
2013-14
-2.17
-7.55
7.29
4.04
2.39
6.92
-0.35 -288.87
-4.98
2014-15
9.78
7.18
0.73
5.48
5.09
3.07
5.87
2015-16
8.73
8.95
7.06
7.91
7.37 13.79
3.41
2016-17
7.96
6.44
7.07
7.32
7.6
8.48
6.05
2017-18
6.16
21.76
5.81
5.35
1.22
5.45
-1.39
2018-19
2.12 -16.39
15.62
2.31
0.42 -10.65
6.03
2019-20
-0.57 -26.99
Average
5.63
4.01
3.94
1.94
8.53
A=BPCL
F=MRPL
B=Chennai petro
G= OIL INDIA
C=Hindustan Oil Exploration co
H= ONGC
D=HPCL
I=PETRONET
E=IOC
J= RIL
Source: Annual Report of Research Unit from 2010-11 to 2019-20
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H
12.78
14.62
11.74
11.08
8.52
7.27
7.23
6.84
8.83
4.53
9.34

I
8.3
11.48
10.36
5.97
7.93
7.34
12.33
13.27
14.28
14.42
10.57

J
7.12
6.78
6.59
5.98
5.71
5.98
5.74
5.44
4.53
3.18
5.71
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From the above table it is evident that average Return on Assets of PTRONET is showing
10.57 percent, ONGC followed with 9.34 percent and OIL INDIA followed with 8.53
percent. MRPL is having least average with 1.94 percent during research period while HOEC
is having negative average return on asset with -26.99 percent during research period and
Chennai petro is having also negative return on asset with -0.57 percent during research
period.
Statistical Analysis
Table 4
“F”-Test One Way ANOVA for Return on Assets for selected Petroleum Companies of
India for the Period from 2010-11 to 2019-20
Ho: There is No Significant Different between Return on Assets of Selected Petroleum
Companies of India for the period from 2010-11 to 2019-20
H1: There is Significant Different between Return on Assets of Selected Petroleum
Companies of India for the period from 2010-11 to 2019-20
Source of
Sum of
Degree of
Mean Sum of
Fc
Ft
Variation
Square
Freedom
Square
8893.905
09
988.2117
1.094685
1.985595
B.S.S.
81246.27
90
902.7363
W.S.S.
90140.17
99
T.S.S.

From the “F” test one way ANOVA Table as calculated above it shows Calculated value of
Fc = 1.094685 while tabular value of Ft = 1.985595 which show that calculated value Fc is
greater than tabular value Ft, Fc >Ft Hence Null Hypothesis is rejected and Alternative
Hypothesis is accepted that there is significant Difference in Return on Assetsfor selected
Petroleum companies of India during research period.
Conclusion
From the study it is found that there is no significant difference for Return on Capital
Employed for research unit under study while there is significant difference for return on
assets for research unit under study.
References
1) Jain, P.K. (1993): Management of working capital, RBSA publishers, Jaipur, India 1993.
2) Reddy, P.I and Rao, K.S. (1996): Working capital management in public sector
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information about specific structure of bank in India.
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સ્વાતં�ય ચળવળ અને કચ્છી ��કીય પ�રષદની ભૂિમકા.
ડૉ. નંદલાલ એન. છાંગા
મદદનીશ �ાધ્યાપક, ઈિતહાસ
�ી આર.આર. લાલન કોલેજ, ભુજ

સારાંશ ;ભારત અં�ેજોની ગુલામીમાં પૂરાયું ત્યારે, એક રીતે જોતાં તે બેવડું ગુલામ હતુ.ં અં�ેજોની ગુલામી દેખાતી હતી.
પણ રા�શાહીમાં લોકો ગુલામીમાં �વતા હતા. લોકોને તેનાથી અસંતોષ ખુબ જ હતો પણ દંડના ભયથી ગભરાઈ
ચૂપ રહેતા. ભારતીય સ્વતં�તા ચળવળે ગાંધી�ના આગમન પછી નવુ જ �પ ધારણ કયુ�. ગાંધી�ની ચળવળ
સવર્�ાહી હતી. તેથી દેશી રાજ્યોમાં પણ સ્વતં�તા હોવી જોઈએ તેવો ખ્યાલ િવકસવા લાગ્યો. કચ્છમાં ચાલતા
રાજયવહીવટની ગેરરીિતઓથી મુબાઈમાં વસતા કેટલાક લોકો ચોકી ઉઠયા હતા. તા. 27/01/1901ના રોજ કચ્છી
��જનોએ મૂંબઈમાં એક �હેર સભા યો� હતી અને મહારાઓ�ી પર દબાણ લાવવા અં�ેજ સરકારને એક
િનવેદન આપ્યું હતું પણ કોઈ પ�રણામ આવ્યું ન હતુ.ં આમ, ��માં ભારેલો અિગ્ન ભભૂકતો ર�ો. અને ગાંધી�ના
કચ્છમાં આગમનથી 1926માં મૂંબઈમાં રા�ીય િવચારસરણી ધરાવતી સંસ્થા કચ્છી ��કીય પ�રષદની સ્થાપના થઈ.
કચ્છી ��કીય પ�રષદનાં �વનકાળ દરિમયાન કુલ આઠ સમેલનો ભરાયા જે માં �થમ 1926માં મૂંબઈમાં અને
બાકીના સાત કચ્છમાં િવિવધ સ્થળોએ યો�યા. �થમ સંમેલન મુબાઈમાં ડુંગરી ખાતે તા. 22/10/1926 થી
24/10/1926 સુધી મળ્યું અને તેના �મુખ સુર�વલ્લભદાસ બન્યા. આ સંમલ
ે નમાં કુલ 29 ઠરાવો થયા. બીજુ ં
અિધવેશન માંડવી મુકામે 28 થી 30 �ડસેમ્બર 1927ના ભરાયુ.ં તેના �મુખ તરીકે �ીલ�મીદાસ રાવ� તેરશી હતા.
આ સંમેલનમાં કારોબારીએ એક ખાસ ઠરાવ પાસ કય� કે કચ્છ રાજયના વહીવટમાં જવાબદારી તત્વ દાખલ કરવું
જોઈએ. �ીજુ ં સંમલ
ે ન અં�રમાં તા. 20 થી 24 એિ�લ 1930માં �મુખ�ી યાકુબહુ શન
ે ના ને� હેઠળ ભરાયું હતું.
અહી �થમવાર પ�રષદ સ્વાતં�ય સં�ામમાં સાથે છે તેવી ઘોસણા કરી. ચોથું સંમલ
ે ન ભુજ ખાતે 28 થી 30 એિ�લ
દરિમયાન મળ્યું હતુ.ં �મુખ તરીકે �ીમૂળરાજ કરશનદાસ ર�ા હતા. પ�રષદમાં મુખ્ય ચચાર્ થઈ કચ્છના પોલીસ
વહીવટ િવશે. પાંચમું સંમલ
ે ન ભચાઉ ખાતે તા. 20/11/1937 થી 22/11/1937 સુધી મળ્યું તેના �મુખ તરીકે
�ીિબહારીલાલ અંતાણી હતા. આ અિધવેશનમાં નવી અને જૂ ની પેઢીઓની િવચારસરણીઓ ટકરાઇ હતી. છઠું
સંમેલન મુ�ં ા મુકામે યુસફુ મહેરઅલીના �મુખસ્થાને તા. 26/12/1938 થી 28/12/1938 દરમ્યાન મળ્યું હતુ.ં આ
અિધવેશનમાં મા� એક જ ઠરાવ, જવાબદાર રાજતં�ની માગણીનો કરવામાં આવ્યો. સાતમું સમેલન ભુજ ખાતે
યો�યું હતુ.ં તેમાં મુખ્ય મુદો નાગ�રક સ્વાતં�યનો હતો. આઠમું અને છે લ્લું સંમલ
ે ન 1948ના ઓક્ટોબરમાં યો�યું હતુ.ં
આમ, 22/10/1926 ના સ્થાપાયેલ કચ્છી ��કીય પ�રષદ 19/10/1948 ના રોજ િવસ�જતથઈ.
�સ્તાવના:ભારતીય સ્વતં�તા ચળવળ એ ભારતમાં િ�ટીશ શાસનનો અંત લાવવાના અંિતમ ઉ�ેશ સાથે ચલાવવામાં આવેલી
ઐિતહાિસક લડતની ઘટનાઓની �ેણી હતી. આ ચળવળ ઈ.સ.૧૮૫૭ થી ૧૯૪૭ સુધી ચાલી હતી. ભારતીય
સ્વતં�તા માટેની પહેલી રા�વાદી �ાંિતકારી ચળવળ બંગાળમાં શ� થઈ. ત્યારબાદ અ�ણી મવાળ નેતાઓ સાથે નવી
રચાયેલી ભારતીય રા�ીય ક��ેસ થકી ભારતીય સનદી સેવાની (િસિવલસ�વસ) પરીક્ષાઓ આપવાના મૂળભૂત
અિધકારની અને દેશવાસીઓ માટે વધુ અિધકારોની (મુખ્યત્વે આ�થક) માંગણી કરતી ચળવળો દ્વારા સ્વતં�તાની
ચળવળના મૂળ વધુ �ડા ઉતયાર્. ૨૦મી સદીના �ારંિભકકાળમાં લાલ, બાલ, પાલ (િ�નેતા), અર�બદોઘોષ
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અને વી.ઓ. િચદમ્બરમિપલ્લાઈ જે વા નેતાઓના માગર્દશર્ન હેઠળ આ ચળાવળે વ્યાપક રાજકીય સ્વ�પ ધારણ કયુ�
અને તે સ્વરાજ્યની માંગણી તરફ વળી. ૧૯૨૦ના દાયકાથી સ્વરાજ્યની લડતના છે લ્લા તબક્કામાં ક��ેસે મહાત્મા
ગાંધીના અ�હસા, સિવનય કાનૂનભંગ અને અન્ય એવા ઘણા અન્ય અિભયાનો અપનાવ્યા હતા. આવો જ એક
અિભયાન કચ્છ �લ્લામાં મહાત્મા ગાંધી જ્યારે ઈ.સ.1925 માં કચ્છમાં આવ્યા ત્યારે તેમણે જુ દા-જુ દા સ્થળોએ
ફરી પોતાના િવચારો ક�ા અને મહારાવને પણ મળ્યા. તેમની મુલાકાતના પ�રણામે કચ્છી ��માં �થમવાર એક્તા
અને સંગઠન સ્થપાયું. પ�રણામે ઈ.સ.1926માં મુબઈમાં રા�ીય િવચારસરણી ધરાવતી સંસ્થા કચ્છી ��કીય
પ�રષદની સ્થાપના કરવામાં આવી. તેના સ્થાપકોમાં મુખ્યત્વે લ�મીદાસરાવ� તેરશી, ડ�. પુનશી િહર� મહે�વરી,
મથુરદાસ મટાણી તથા �ો. કે.ટી. શાહ હતા. આ સંસ્થા ઈ.સ.1926 થી ઈ.સ.1948 દરમ્યાન કાયર્રત રહી. અને
���ગૃિત આણવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો. કચ્છી ��કીય પ�રષદના �વનકાળ દરિમયાન કુલ આઠ સંમલ
ે નો
ભરાયા. જે માં �થમ ઈ.સ.1926માં મુંબઈમાં અને બાકીના સંમેલનો કચ્છમાં િવિવધ સ્થળોએ યો�યા.
�થમ સંમલ
ે ન : ૧૯૨૬ : મુંબઈ
પ�રષદનું �થમ અિધવેશન મુંબઈમાં ડુગ
ં રી ખાતે તા . 22–10–1926 થી 24–10–1926 દરમ્યાન મળ્યું હતું. �થમ
�મુખ સુર� વલ્લભદાસ બન્યા તેમાં ક��ેસનાં કેટલાંક આગેવાનો પણ હાજર ર�ાં હતાં. કચ્છનાં લોકો બધા
ભેદભાવ ભૂલી �થમવાર એક સ્થળે એકઠા થયા હતાં. આ સંમેલનમાં કુલ 29 ઠરાવો થયાં તેમાં ��ની તકલીફો,
રાજ્ય િવ�દ્ધ ફ�રયાદો વગેરન
ે ી ચચાર્ થઈ. તેમાં એવું પણ નક્કી થયું કે પ�રષદનો હેતુ રાજ્ય અને �� વચ્ચે
એખલાસ વધારવાનો રહેશે. અિધવેશનનાં ઠરાવો અનુસાર મહારાવને �બ� મળવા એક �િતિનિધમંડળ કરછ ગયું હતુ.ં
મહારાવ�ી ખ�ગાર� �ી� તેમને મળ્યાં પરંતુ તેમને કચ્છ બહારનાં કહીને ગોળગોળ જવાબો આપી િવદાય કરી દીધાં.
આ �િતિનિધમંડળે કચ્છનો �વાસ પણ કય� હતો અને ભૂજ, માંડવી તથા અં�રમાં �હેરસભાઓ ભરી હતી. જો કે
મહારાવનાં ઊદાસ અને કડક વલણનાં પ�રણામ સ્વ�પ આગેવાનો મક્કમ બન્યાં અને લડત ચાલુ રાખવા ક�ટબદ્ધ
બન્યાં.
બીજુ ં સંમલ
ે ન : માંડવી
પ�રષદનું બીજુ અિધવેશન માંડવી મુકામે તા. 28 થી 30 �ડસેમ્બર 1927 દરમ્યાન ભરાયું હતું. તેના �મુખ તરીકે
�ીલ�મીદાસ રવ� તેરશી હતાં. �મુખ તરીકે તેઓ સ્પ� વક્તા હતાં. તેમની રાહબરી નીચે પ�રષદે એક ખાસ ઠરાવ
કય� હતો અને કચ્છ રાજયનાં વહીવટમાં જવાબદારી તત્વ દાખલ કરવું જોઈએ તેવી માંગણી કરી હતી. તે માટે
પંચાયત, નગરપાિલકામાં ચૂંટણી તથા કચ્છમાં મધ્યસ્થ ધારાસભાની માંગણી હતી. પ�રષદની મુખ્ય માંગણી મુજબ
��એ ચૂંટેલા �િતિનિધઓવાળી ચાર સ્તરની સંસ્થાઓ નીચે �માણેની હતી.
( 1 ) ગામ અને તાલુકા પંચાયતોની રચના.
( 2 ) શહેરો માટે સુધરાઈ અથવા શહેરસભાની રચના
( 3 ) કચ્છ માટે મધ્યસ્થ ધારાસભાની રચના અને
( 4 ) ધારાસભાને જવાબદાર �ધાનમંડળ.
ન�ધનીય છે કે આ પ�રષદ વખતે �ીકાંિત�સાદઅંતાણીએ 'કચ્છની સમસ્યા' નામની એક અભ્યાસપૂણર્ પુિસ્તકા
છપાવીને વહ�ચી હતી. આમ તો આ પ�રષદ િવનંતી તથા ઠરાવોથી મયાર્�દત રહી, પરંતુ તેનું શુભ પ�રણામએ આવ્યું કે
સ્થાિનક ��ને �થમવાર ભાન થયું કે રાજ્ય કે અમલદારો િવ�દ્ધ બોલી શકાય છે . તેથી તેમનામાં �હમતનો સંચાર
થયો, �ગૃિત વધી તથા પ�રષદ તરફ લોકોનો િવ�વાસ સંપા�દત થયો.
�ીજુ ં સંમલ
ે ન : અં�ર
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પ�રષદનું �ીજુ ં અિધવેશન અં�રમાં તા.20–4–1930 થી 22–4–1930 દરમ્યાન મળ્યું હતુ.ં અં�ર પ�રષદનાં �મુખ
તરીકે મૂળ અં�રનાં વતની, મ�ાસવાળા �ીયાકુબ હુ સેન હતાં. આ સંમેલન મુશ્કેલ પ�રિસ્થિત વચ્ચે મળ્યુ.ં કચ્છ રાજ્ય
���ગૃિતને દબાવવા માટે સ��ય બન્યુ.ં તેમણે 'ભાગલા કરો અને રાજ કરો’ની નીિત અપનાવી કોમી િવખવાદનો
પણ �યાસ કય�. કચ્છ રાજય અથવા રાજ્યતં� બાબત લોકોનાં મનમાં બે �દલનાં િવચાર જે કોઈ શખ્સ દરેક રીતે
ઉત્પન્ન કરશે અથવા ઉત્પન્ન કરવાની કોિશશ કરશે તેને દેશપાર અથવા પાંચ વષર્ સુધીની કેદની અથવા દંડની િશક્ષા
કરવામાં આવશે અને ગુન્હેગાર વગર વોરંટે પકડાશે તેમજ તેનો �મીન નહી લઇ શકાય (કલમ ‘57–અ’) એવો
દીવાન ઑ�ફસમાંથી તા. 18 નવેમ્બર 1929 ના રોજ દીવાન સૂયર્શંકર ડી.મહેતાએ એક સરકયુલર બહાર પાડયો
હતોa. આથી ��માં થોડો ગભરાહટ ફેલાયો, પરંતુ અં�ર થોડું નીડર શહેર હતું ત્યાં કાંિત�સાદ અંતાણી તથા
જમનાદાસ જે વા અનુભવી કાયર્કરો હતાં. તેમણે �હમતપૂવર્ક સંમેલન યોજ્યુ.ં તેમાં ‘57–અ’ કલમ સામે પડકાર
ફ�કાયો. અહ� �થમવાર પ�રષદે પોતે ભારતનાં સ્વાતં�ય સં�ામમાં સાથે છે તેવી ઘોષણા કરી. રાજ્યનાં કોમી િવખવાદ
જગાવવાના �યાસ સામે ઉ� અણગમો રજૂ કય�. ખુદ મુિસ્લમોએ જ તેનો િવરોધ કય� હતો. આ સંમેલનનાં પ�રણામે
��કીય કાયર્કરોમાં �ગૃિત વધી, કચ્છમાં પ�રષદનાં ‘થાણાં’ વધવા લાગ્યાં.
ઇ.સ. 1931 ના એિ�લ માસની 21 અને 22 તારીખે મુંબઇ ખાતે પ�રષદનું એક ખાસ અિધવેશન બોલવવામાં આવ્યું
હતુ.ં તેના �મુખ�ી લ�મીદાસ રવ� તેરસી હતા. કચ્છમાં વસતા ભાઈઓને આજ સુધી આ પ�રષદનાં સભ્ય થવાની
છૂ ટ ન હતી. તેથી કચ્છનાં સ્થાિનક કાયર્કરોએ કચ્છ ��મંડળ નામની એક અલગ સંસ્થા કચ્છમાં સ્થાપી હતી, આ
અિધવેશન વખતે પ�રષદના સભ્યપદને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું અને પ�રષદ તથા ��મંડળ વચ્ચે સમાધાન થયું, આ
સમયે તા. 9-7–1931 ના રોજ �ીકાંિત�સાદ અંતાણીએ કચ્છનાં મહારાવની મુલાકાત લઈને ખેડૂતોનાં �િતિનિધ
તરીકે એક િનવેદન રજૂ કયુર્ હતું. તેમાં કચ્છનાં ખેડૂતની િસ્થિત િવગતથી વણર્વી હતી, જે નીચે મુજબ હતી.
(1) અિધકારીઓની અસાધારણ કાચવણ અને પૈસા ચૂસવાની નીિત
(2) ખેડૂતોમાં દ�ર�તા અને અક્ષર�ાનનો અભાવ
(3) દરબારની બેદરકારી,
(4) મૂળ રસમો અને સમજણોનાં મર� મુજબના અિધકારીઓની વૃિત.
(5) ગામ ઝાંપા જે વી સાવર્જિનક બાબતોનો ગેરવહીવટ, વગેરે મુ�ાઓની રજૂ આત કરવામાં આવી હતી. સાથે ખેડૂત
સંમેલન, અસ્પૃશ્યતા િનવારણ �વૃિત વગેરે કાય� પણ �સયાર્ હતાં.
ચોથું સંમલ
ે ન : ભુજ
પ�રષદનું ચોથું અિધવેશન ઇ.સ. 1934ના એિ�લ માસની 28 થી 30 તારીખ દરમ્યાન મળ્યું હતું. આ વખતે �મુખ
તરીકે �ીમૂળરાજ કરસનદાસ હતાં. આ અરસામાં ભારતમાં ફેડરેશનનો ��ન ચચાર્તો હતો. તેના અનુસધ
ં ાનમાં આ
અિધવેશનમાં થયેલા ઠરાવમાં એવી માંગણી કરવામાં આવી હતી કે ‘અિખલ ભારતવષ�ય ફેડરેશનની યોજનામાં કચ્છ
રાજય જોડાય તો (1) રાજ્યની ��નું સંપૂણર્ જવાબદાર રાજતં� સ્થાપવું (2) રાજયનું ન્યાયખાતું ફેડરેલ
સુ�ીમકોટર્ને આધીન રહેવું જોઈએ. (3) રાજયની ��નાં �ાથિમક હક્કોનો �હેર સ્વીકાર થવો જોઈએ. (4) ફેડરલ
ધારાસભામાં ��એ ચૂંટલ
ે ા �િતિનિધઓ મોકલવા જોઈએ તે સાથે ��ને પણ સંગ�ઠત થવાની હાકલ કરી. પ�રષદમાં
મુખ્ય ચચાર્ થઈ કચ્છનાં પોલીસ વહીવટની. તેની અમયાર્�દત સ�ા, તેના બેલગામ વહીવટ પર �હારો કરાયા. આથી
રાજ્યનું વહીવટીતં� છં છેડાયું. તેણે ��કીય કાયર્કરો પર દમનની શ�આત કરી. પ�રણામે અં�ર, માંડવી, વાગડના
કાયર્કરોને હેરાન કરવા લાગ્યાં પણ આ બધાનાં પ�રણામે તો કચ્છીઓ વધુ �ગૃત થયાં કચ્છી યુવાનો હવે સ��ય થવા
લાગ્યાં અને રાજ્યનો સીધો સામનો કરવા 'નવયુવાન કાયર્કર સંઘ'ની સ્થાપના થઈ.
પાંચમું સંમલ
ે ન : ભચાઉ
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પાંચમું અિધવેશન ભચાઉ ખાતે તા. 20–11–1937 થી 22–11–1937 દરમ્યાન મળ્યું હતું. તે સમયે �મુખ તરીકે
�ીિબહારીલાલ અંતાણી (બે�રસ્ટર) હતાં. આ અિધવેશનમાં નવી અને જૂ ની પેઢીઓની િવચારસરણીઓ ટકરાઈ હતી.
કચ્છમાં તે અરસામાં ‘નવયુવાન કાયર્કર સંઘ'ની સ્થાપના થઈ હતી અને જે યુવાન કાયર્કરો દરબારી જુ લમથી �ાસી
ગયા હતા. તેઓની ધીરજ ખૂટી રહી હતી. રાજય તરફથી ���વન �ંધવાના અનેક જૂ ઠાણાં અને કાવાદાવાથી
ભરપૂર �યાસો થયા હતાં. કાયર્કરોને દબાવી દેવા તેમના ઉપર ખોટા કેસો થયા હતાં. �ીકાંિત�સાદ અંતાણી સામે
આશારામ આપઘાતનો કેસ કય� હતો. �ીજમનાદાસ ગાંધી સામે ટાંગા અકસ્માતનો કેસ કય� હતો. અં�રનાં નગરશેઠ
�ીધરમશીભાઇની ધરપકડ કરી હતી. �ીબદરીનાથ શુકલને આશારામ આપધાત કેસમાં સંડોવ્યા હતાં. રાપરનાં
મેઘવાળ લખધીર ઉપર ચોરીનો કેસ કરવામાં આવ્યો હતો આ અિધવેશનમાં �ીયુસુફમહેરઅલી હાજર રહેવાથી
નવયુવાન કાયર્કરોને બળ મળેલું હતું. કચ્છનાં ઈિતહાસમાં �ણીતો થયેલો િચતા–સુવરે સત્યા�હ એ નવયુવાન કાયર્કર
સંઘનાં સીધા પગલાંની �વૃિતનું પ�રણામ હતુ.ં જો કે આ લડત પાછળથી સમેટાઈ ગઈ પણ ��માં યુવા કાયર્કરોનો
�ત્યે આદર વધ્યો તે જ રીતે આ સમ� સમય દરિમયાન રખાલ સત્યા�હ દ્વારા પણ રાજ્યને સમાધાન કરવાની
પ�રષદનાં યુવા વગ� ફરજ પાડી હતી.
છઠ્ઠું સંમલ
ે ન : મું�ા
પ�રષદનું છઠ્ઠું અિધવેશન મુ�ં ા મુકામે �ીયુસુફ મહેરઅલીનાં �મુખ સ્થાને તા. 26–12–1938 થી 28-12-1938
દરમ્યાન મળ્યું હતું. �મુખ સ્થાનેથી એવી દોરવણી આપવામાં આવી હતી કે બધાં અિન�ોનું મૂળ વહીવટીતં� છે અને
એ અિન� દૂર કરવા જવાબદાર રાજતં�ની માંગણી એ એક જ ઉપાય છે . આ અિધવેશનમાં મા� એક જ ઠરાવ,
જવાબદાર રાજતં�ની માગણીનો કરવામાં આવ્યો હતો. આ અિધવેશનને હ�રપુરા કો�ેસ અિધવેશન સાથે સરખાવાય
છે . યુસફુ મહેરઅલીનું �વચન ખૂબ �ાણવાન હતું તેમણે શ� કરેલા ફંડમાં ત્યાંને ત્યાં જ સવાલાખ કોરી જમા થઈ
હતી. તા. 26 મી �ન્યુઆરી 1939 ના �દવસે ‘જવાબદાર રાજતં� �દન' તરીકે �હેર કય� હતો. તા. 16 મી
�ન્યુઆરી એ મહારાવ અને મહેરઅલી વચ્ચે મુલાકાત યો�ઈ હતી. આ મુલાકાત મા� 15 િમનીટમાં પૂરી થઈ અને
તેનું કંઈ પ�રણામ આવ્યું નહ�.
પ�રષદનાં કાયર્�મને તે સમયના રા�ીય ક��ેસનાં �મુખ �ીસુભાષચં� બોઝે �ોત્સાહન આપ્યું હતુ.ં પ�રષદે સ��ય રીતે
કાયર્�મ આરંભ્યો અને મુંબઈથી કચ્છ તરફ સ્વયંસેવકોનો �વાહ શ� થયો. બહેનોની એક ખાસ ટુકડી �ીમૂળરાજ
કરસનદાસની આગેવાની નીચે માંડવી બંદરે પહ�ચી. 20 મી �ન્યુઆરીએ ભુજમાં ખેડત
ૂ સંમલ
ે ન યો�યુ,ં 21 મીએ
સંખ્યાબંધ મિહલાઓએ દા�નાં પીઠાં ઉપર િપકેટ�ગ કયુર્. 26 મીએ ��એ સંપૂણર્ હડતાળ પાડી. 20 મી માચર્ના રોજ
નખ�ાણામાં ખેડૂત સંમેલન ભરાયું. 24 મી માચર્નાં રોજ ભુજમાં સ્�ી સંમલ
ે ન ભરાયું અને તેના �મુખ તરીકે લેડી
�ેમલીલા ઠાકરશી તથા ઉદ્બોધન કરવા માટે �ીમતી કમલાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાય ભુજ આવ્યાં હતાં. 28 મી માચર્નાં રોજ
માંડવીમાં યુવક સંમલ
ે ન ભરાયું જે માં �મુખસ્થાને �ીનરભેરામ પોપટ હતાં.
આમ �� લડતની તૈયારીઓ આગળ ધપી રહી હતી તેવામાં દેશી રાજ્યોમાં લડત મોકૂફ રાખવાનો આદેશ મહાત્મા
ગાંધી�એ આપ્યો એટલે પ�રષદનાં કાયર્કરોએ લડતનો સમ� કાયર્�મ સંકલ
ે ી લીધો. એક તરફ ગાંધી�નાં આદેશ
અનુસાર લડત મોકૂફ રહી પરંતુ બી�બાજુ રાજનું દમન વધતું ર�ું આશારામ આપઘાત કેસ �વતો થયો અને
�ીકાંિત�સાદ અંતાણીને તથા �ીજમનાદાસ ગાંધીને નવમાસની જે લની સ� થઈ મુંબઈથી '��તકચ્છ' નામનું
પખવા�ડક �ીગુલાબશંકર ધોળ�કયાએ શ� કયુર્ હતું તેના સામે રાજ્યે �વેશ–�િતબંધ મૂકયો હતો. સભા સરઘસો પર
લાઠીચાજર્ કરવામાં આવ્યો હતો અને ધ્વજનું અપમાન કયુર્ હતું.
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સાતમું સંમલ
ે ન : ભુજ
આવા વાતાવરણમાં 1945 માં ભુજમાં સાતમું સંમલ
ે ન યો�યુ.ં તેમાં મોરાર�ભાઈ, મૃદુલા સારાભાઈ, ભવાન�
અરજણ ખીમ� વગેરેએ હાજરી આપી. સરદાર પટેલે પણ સંદેશો મોકલાવ્યો હતો કે સંમેલનનો મુખ્ય મુ�ો ‘નાગ�રક
સ્વાતં�ય’ હોવો જોઈએ. હવે ભારતની િસ્થિત બદલી, અં�જ
ે ોએ િવદાય લીધી દેશ આઝાદ થયો. તેથી કચ્છમાં પણ
જવાબદાર રાજ્યતં�ની ઈચ્છા તી� બની. નવા મહારાવ િવજ્યરાજ� પાસે તેની માગણી મૂકાઈ પણ તે પરંપરા
મુજબ િનિષ્�ય ર�ા. તેમના સામે આંદોલનની તૈયારી કરવામાં આવી. તે દરમ્યાન તેમનું મૃત્યુ થયું. નવા મહારાવ
મદન�સહે ચોથી મે, 1948 ના ભારત સાથે કચ્છને ભેળવવા કરાર કયાર્ અને કચ્છ ભારતનો એક ભાગ બની સ્વતં�
બન્યું (1 જૂ ન,1948) તે દરિમયાન અનાજ સત્યા�હ, નોક�રયાતોની ચળવળ વગેરે બનાવો પણ બન્યાં.
આઠમું સંમલ
ે ન : કોડાય
હવે ��ને લાગ્યું કે પ�રષદનાં અલગ અિસ્તત્વની જ��રયાત નથી. તેથી 1948 ના ઓકટોબરમાં છે લ્લું સંમેલન
કોડાયમાં યો�યું ત્યાં તેનું િવસજર્ ન કરી ક��ેસમાં ભેળવી દેવામાં આવી. 15 મીઓગ�, 1950 ના ક��ેસ રચાઇ અને
તેના �થમ �મુખ, જે છે લ્લી પ�રષદનાં �મુખ હતાં. ગુલાબશંકર ધોળ�કયા તથા મં�ીઓ મૂળશંકર ગોર તથા
કાંિત�સાદ અંતાણી હતા. આમ, 22–10–1926 ના સ્થપાયેલ ‘કચ્છી ��કીય પ�રષદ’ 19–10–1948 ના
િવસ�જત થઈ.
કચ્છમાં લોકલડતની સમીક્ષા :
ઈ.સ.1900 થી 1947 દરમ્યાન જે બનાવો બન્યા તેનો અભ્યાસ કરતાં દેખાય છે કે કોઈ કોઈ બનાવોમાં જ
���ગૃિતનાં ચમકારા દેખાય છે . ��ને �ગૃત કરવાનાં �યત્નો પણ થતાં દેખાય છે . વ્યાપક સ્તરે �� તેમાં ભળતી
નથી દેખાઈ તેના કારણ�પ કહી શકાય છે કે,
(1)રાવ ખ�ગાર� શાંત અને િનિષ્�ય હતાં. ‘લાકડી લાકડીના ભારથી તૂટી પડશે” તે તેમનું તત્વ�ાન હતું. તેથી
તેમ ણે કયારેય ��ને સીધી રીતે હેરાન કરી નથી. એટલે ��ને શાસક સામે રોષ કરવાનું કોઈ કારણ ન હતુ.ં
(2)��નો રોષ વહીવટદારો સામે હતો પણ વહીવટ તો હંમેશા ચહેરા િવનાનો હોય છે . તેથી રોષ કદી નક્કર
સ્વ�પ ધારણ કરી ન શક્યો.
(3)કોઈ લડતમાં અપવાદ બાદ કરતાં �� કયારેય નેતા સાથે સીધી રીતે નથી ભળી તે િનિષ્�ય રહી દેખાયછે તેના
કારણોમાં રાજ વ્યિક્તએ મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો. વળી, નેતાઓનાં સંદભ� જોઈએ તો જે �બળ નેતાઓ હતા
તેમાનાં પણ, અપવાદ બાદ કરતાં કોઈ �બળ �ભાવશાળી વ્ય�કતત્વ ધરાવતા ન હતા જે ��ને આકષ�.
(4)આનું કારણ એ પણ હતું કે પ�રષદ પર અંકશ
ુ મોટે ભાગે મુંબઈ દ્વારા રહેતો હતો. તેથી સ્થાિનક નેતાગીરી ન
િવક્સી શકી જે િવકસી શકે તેવા નેતાઓ હતાં, તેમાનાં મોટાભાગનાને રાજ્ય ચતુરાઈપૂવર્ક દરબારી નોકરીમાં
રાખી લીધા હતાં. પ�રણામે તેઓ ખસી ગયા. બાકી મોટેભાગે સામાન્ય નેતાઓ જ ર�ાં.
(5)કચ્છે ગાંધીયુગની પણ પૂરી અસર ન ઝીલી, ગાંધી�નો સીધો �ભાવ પણ તેમની હાજરીમાં કે તેમના ગયા
પછી પણ �� પર નથી પડયો. ��ઢચુસ્તતામાં જ �� રાચતી હતી. કચ્છમાં કયારેય રચનાત્મક કાય� મૂળીયાં
નાંખી નથી શકયાં.
(6)કચ્છમાં 1877 પહેલા િશક્ષણનો અભાવ હતો પછી તેનો �મશઃ િવકાસ થતો ગયો પણ વ્યાપક સ્તરે અને
ઉચ્ચ સ્તરે 1947 પહેલાં કોઈ વ્યવસ્થા ન થઈ. તેથી ભણેલ અને િવચારક વગર્ કચ્છમાં ઓછો ર�ો.
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(7)તેવી જ રીતે સ્�ી�ગૃિત પણ કચ્છમાં સ્વાતં�ય પહેલાં ખાસ નથી થઈ. વ્ય�કતગત મિહલાઓ આગળ વધી
હશે, પણ �ગૃિતનો જુ વાળ અન્ય� દેખાય છે તેમ કચ્છમાં નથી દેખાતો. પ�રણામે એકઝાટકે ��નો પચાસ
ટકા વગર્ ગેરહાજર ર�ો છે . આ બધાંને કારણે પરંપરા ઊભી ન થઈ શકી માટે સંસ્થાઓનાં અભાવે પાયાનાં
કાયર્કરો તૈયાર ન થઈ શક્યાં.
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આ�િુ નકો�ર નવ�લકાઓમાં બોલીનો િવિનયોગ અને સમાજ ચેતના
વ�ર પ્રિવણભાઈ ભીખાભાઈ
�ુ.ં પો,તા-લાખણી �જ-બનાસકાંઠા.
વાતાર્ દર� ક તબ�ામાં નવાં નવાં કલેવર ધારણ કર� છે . નવા નવ�લકાકારો આવે અને પોતાના

સમકાલીન સમાજ�વનને આલેખતા હોય છે .એમાં ગામ�ું અને લોકબોલી આવે; નગર અને નગરની
ભાષા પણ ધ્યાન ખ�ચે છે . વાતાર્ આપણા સમાજ�વનને,
રાજકારણતથા સંસ્�ૃિતને િનિ�ત પ�રસરમાં આલેખે છે .

વ્ય�ક્તની સંવેદનાઓને,

િશક્ષણ,

�ુજરાતી સા�હત્યમાં �ુર�શ જોશીને આ�ુિનક�ુગના પ્રણેતા માનવામાં આવે છે . આ�ુિનક�ુગમાં

માનવી ક�ન્દ્રમાં હતો. િવ�ચ્છ�તા,એકલતા,િનરાશા વગેર� મ�ુષ્ય�વનમાં વ્યાપી ગઈ હતી તે� ુ ં

આલેખન આ સા�હત્યમાં વ�ુ જોવા મળે છે . આ�ુિનક�ુગ પછ�નો �ુગ એટલે આ�ુિનકો�ર. આ
અ�ુઆ�ુિનક િવશે સમ�વતાં જયંત ગા�ડતે ક�ું છે ક� - “આ�ુિનકતાવાદ�ઓએ કળા પ્ર�ુિ�ને
‘કળાકારની કળા’ બનાવી, આમ સ� ૂહથી ઠ�ક-ઠ�ક િવ�ુખ કર� નાખી હતી. અ�ુઆ�ુિનકોએ કળાને આ
સીિમત કોચલામાંથી બહાર કાઢ� લોકભોગ્ય સ�નને પણ માનવ�વનના એક આિવષ્કાર તર�ક� તેમણે
સ્વીકા�ુ� અને લોકભોગ્ય સ�નની ઘણી પ્ર�ુિ�ઓને કળા સ�નમાં ખપમાં લીધી.”(1)

આ�ુિનકો�ર �ૂંક�વાતાર્ એ આ�ુિનકથી અલગ છે તે વાત હવે સવર્ સ્વી�ૃત છે . ક�મક� આ
સમયની વાતાર્માં તળ�વન, તળભાષા, પાત્રોની ઓળખ, વાસ્તવ�વન-પ�રવેશ તથા સાચા �વન
પ્રત્યેની િનસબત, સામા�જક � ૂિમકા ને આ બધાને ર�ૂ કરવા માટ� વપરાયેલી સ�નાત્મક બોલીના
િવિનયોગથી આ�ુિનકો�ર વાતાર્ �ુ દ� પડ� છે . આ�ુિનકો�ર સમયની વાતાર્ ને બોલી સંદભ� પાંચ ભાગમાં
જોઈ શકાય.
1. દ�લતચેતનાની વાતાર્ઓ
2. ગ્રામચેતનાની વાતાર્ઓ
3. અરણ્યચેતનાની વાતાર્ ઓ
4. નગરચેતનાની વાતાર્ ઓ
5. નાર�ચેતનાની વાતાર્ ઓ.
તો બોલીનો ઉપયોગ આ�ુિનકો�ર સમયમાં સ�નાત્મક થયો છે . તેમના ફ�રયાદના જવાબ �પે
મોહન પરમારનો

મત જોઈએ તો- "તળપદ� બોલી અને તળપદા વાતાવરણનો ઉપયોગ વાતાર્માં

કરવામાં આવે તેટલા માત્રથી વાતાર્ અ�ુ-આ�ુિનક બની �ય તે તો માત્ર ભ્રમ છે . �ૃિતમાંથી પ્રગટ� ું
ં ાન ન રચ� ું હોય, વાતાર્ને કલાનો સંસ્પશર્ થયો ન
સંવેદન �ૃિતના ભીતરમાં રહ�લા અથર્ સાથે અ�ુસધ
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હોય ક� વાતાર્ ની � ૂજ-સમજ ક�ળવીને કમાલ દાખવી ન હોયતો તેવી વાતાર્ઓમાં તળપદ� બોલીનો
િવિનયોગ વ્યથર્ સા�બત થશે."(2)
"આજની વાતાર્માં ગ્રામ�વનની વાતાર્ઓએ અનોખી ક�ડ� કંડાર� આપી છે . બોલી તે� ુ ં �ુખ્ય
શ� છે . એ િવના તેના પ�રવેશને � ૂ�મ બનાવી શકાય ન�હ. તેવીજ ર�તે નાગર� પ�રવેશમાં રચાતી

વાતાર્માં સ�નાત્મકતા લાવવા વ્યંજના ઘટકો દ્રારા વાતાર્ રચવા�ુ ં વલણ વધ્�ુ ં છે . �મ બોલીના

િવિનયોગમાં વાતાર્કારની સજ્જતા સબળ ન હોય તો વાતાર્ પરં પ�રત બને તેમ વ્યંજકો ક� વ્યંજના ઘટકો
િન�પવામાં વાતાર્ કારની સજ્જતા ઊણી પડ� તો વાતાર્ને પરં પ�રત ઢાંચામાં ઢળતા વાર લાગતી નથી."(3)
લેખક માય �ડયર જ�ુની‘�વ’ વાતાર્ સંગ્રહની આ મહત્વની વાતાર્ છે . વાતાર્� ુ ં કથાવસ્�ુ આ
�ુજબ છે . ‘�વ’ વાતાર્માં �બા�ુ-��ુભાના ઘર� ભાઈ�ુભાઈનો માંડવો છે . તેમના �ગણામાં �ુત્�ુ
સમીપ પહ�ચેલો પાડો પડ�ો છે . તે �ુત્�ુ પામ્યો નથી, અધ� ૂઓ છે . ગામના બા�ુએ ભગા ચમારને
પાડાને લઈ જવા જણાવ્�ુ ં છે . પણ ભગો �વતા પાડાને લઈ જતાં અચકાય છે ક�મક� પોતે ‘મે� ું ઢહડ�’
�ય છે . અધ� ૂવા �વ�ુ ં �ું કર�ુ.ં ? તેની �ચ�તા ��ુભાને પણ છે . પરં � ુ �ક
ૂ મ, સ�ાથી ભગાને સવાર

�ુધીમાં પાડો લઈ જવા�ુ ં કહ� છે . એકબા�ુ ભગાનો �ુત્ર રાજરોગથી- ક્ષયગ્રસ્ત પડ�ો છે . તે પણ
�વનની �િતમ ક્ષણો પસાર કર� રહ્યો છે . ગામના � ૂવા-ગ�ડાએ મંતર ભણીને ચપટ� રાખ ભગાને
આપી છે . તે બીમાર છોકરાના કપાળે લગાડ�ને � ૂયર્ ઊગે ત્યાંથી લઈને બ�ેય દં પતીએ ‘િનરજળા
અપ્પા’ કરવાના છે . તે ઉપરાંત ખો�ું કામ તો �ું પણ ખોટા િવચારો પણ કરવાના નથી. જો આ િનયમ
� ર� ગ�ુડાએ આપી છે . ભગાએ
પાળશે તો ચોવીસ કલાકમાં પોતાનો �ુત્ર સાજો થઈ જશે �વી બાંહધ

િન�ળાવ્રત ક�ુ� હોવાથી �વતા પાડાને લઈ જવા�ું અધમર્ ક�વી ર�તે કર� શક�? એકબા�ુ બા�ુની ધાક
અને બી� બા�ુ બીમાર �ુત્ર. બંનન
ે ી વચ્ચે અટવાતો-િપસાતો ભગો. વાતાર્માં આવતા શબ્દો- ‘હ� �વે
સ’ � ૂચક ર�તે પ્રયો�યો છે . છે વટ� બા�ુના �કૂ મને વસ થઈને ભગો પાડાને ઠ�કાણે પાડવા જતાં પોતે

પણ એક પત્થરમાં પાડાનો પગ ફસાય છે તેને કાઢવા મથે છે અને ફસડાઈ પડ� છે . “મર� લા પાડાના મ�
પર બાઝેલા ફ�ણ સાથે ભગાના મ�માંથી નીકળતા ફ�ણ મળ� ગયા” �વા શબ્દો ભગા�ુ ં � ૃત્�ુ� ુ ં � ૂચન
કર� છે . તેવા ક�ણ �તથી વાતાર્ � ૂર� થાય છે .

વાતાર્માં િનમ્ન વગર્� ુ ં થ� ું શોષણ િન�પા�ુ ં છે . દ�લતો અને સવણર્ની �સ્થિત તથા આ શોષણ

�સ્થિતને ર�ૂ કરવા માટ� વપરાયેલી બોલી વાતાર્ને નવી �ચાઇ આપે છે .વાતાર્કાર� પ્રયો�લી સવણ�-

દ�લતોની બોલીના ઉદાહરણ ભગો અને �બા�ુનાસંવાદોમાંજોવામળે છે .�ુ ઓ-“��ુભા બોલ્યો, ‘ગમે તેમ,
ં ૂ ારો ડોકાયો. એ કટક� કટક� બોલ્યો,
કાલ�ુધીમાં તાર� એનો િનકાલ લાવવો જોહ�’હવે ભગાની �ખોમાં �ઝ
‘પણ અમ� તો મે� ું ઢહડ� �ઈ, માબાપ. કાઈ �વતે �વ તો નો લઈ �ઈ ન, બાપા!’‘તો �ુ,ં માંડવો
વખતે આને �ઈ ને �ઈ થોડો પડ�ો રહ�વા દ� વાશે ?’ ��ુભા અકળાયો.‘પણ અમ� �વતા �વને તો
નો ઉપાડ�ઈ ન, માબાપ !’ભગા પાસે બીજો કોઈ જવાબ નહોતો.‘તમે નો ઉપાડો તંયે કોણ ઉપાડ�,
િશવશંકર ગોર?... ��ુ ં કામ � કર� ....’ ��ુભાના અવાજમાંકરડાક�ભળ�.‘અમા�ું કામ � ૂએ�ું લઈ
�વા�ુ,ં માબાપ.”(4)
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આ સંવાદોમાં-બોલીમાં દ�લત ભગાની લાચાર� અને �બા�ુની જો�ક
ુ મી દ� ખાય છે . દ�લત

માણસનો ટોન તથા દબાયેલો અવાજ. તેની સામે �બા�ુનો અવાજ, બંને �ુ દા પડ� છે . બોલીનો
સ�નાત્મક િવિનયોગ આ વાતાર્માં દ� ખાઈ આવે છે . કદાચ આ જ સંવેદના આટલી પ્રભાવક ર�તે બોલી

િવના આ વાતાર્માં વ્યકત થઈ ન હોત તે� ુ ં કહ� શકાય. ભરત મહ�તા આ વાતાર્ વાંચ્યા પછ�નો ઉમળકો
ર�ૂ કર� છે તે �ુ ઓ- ‘�વ(2001) વાતાર્સગ્ર
ં હ લઈને આવનાર માય �ડયર જ�ુની વાતાર્માં બોલી�ુ ં તત્વ
એટ�ું પ્રભાવક મને લાગે� ું અને મ� લખે� ું "એક વાર એ�ુ ં બન્�ું ક� મ� ‘�વ’ વાતાર્સગ્ર
ં હ વાંચ્યો... પણ
વાંચતાં વાંચતાં થ�ું ક� ભાઈ, � ૂલ થઈ. ‘�વ’ વાતાર્માં કહ�ણી�ુ ં તત્વ એ�ું છે ક� ‘�વ’ જયંિતભાઈ
ગોહ�લે છાપી તો ભલે છાપી પણ એની ક�સે�ું બનાવવા �વી હતી. થોડ�ક વાતાર્ઓને કાળા�ડબાંગ
અક્ષરોમાં વાંચવાના બદલે જયંિતભાઈના અવાજમાં સાંભળવાથી જરા મોજ પડત..... બી� વાતાર્ઓમાં
‘બોલતો’ શબ્દ (SPOKEN WORD) સ�ક� સરવા કાને ઝીલી, વાતાર્માં પરોવીને, વાતાર્ને શણગારવાના
બદલે સહજ બનાવી છે . ક�ટલીક વાર બોલીના શબ્દો શણગારના, દ� ખાડાના ભાગ�પે આવતા હોય છે .
અહ� એ�ુ ં દ્રષ્ટાંત મળ�ું નથી."(5)
દ�લત ચેતનાની વાતાર્ પછ� ગ્રામચેતનાની મહત્વની વાતાર્ ‘દ�કર�’ િવશે વાત કરવી છે .
‘દ�કર�’ વાતાર્માં પણ બોલીનો સ�નાત્મક િવિનયોગ જોઈ શકાય છે . ‘દ�કર�’ વાતાર્ના લેખક �તેન્દ્ર
પટ� લ છે . તેઓ ‘ભાભી’ વાતાર્થી �ણીતા બન્યા છે .‘દ�કર�’ વાતાર્� ુ ં િવષયવસ્�ુ આ �ુજબ છે .
‘દ�કર�’ વાતાર્નો આરં ભ િપયર ન આવતી એવી ‘સમ�ુ ’ને તેડવા � ૂદર આવ ે છે ત્યાંથી થાય છે .
પોતાની ‘મા’ બીમાર હતી ત્યાર� વારં વાર જોવા આવતી દ�કર�-સમ�ુ ને તેના ભાઈઓ બાપની સંપિત

લેવા આવે છે તેવો ખોટો આરોપ � ૂક� છે . આ વાત�ુ ં સમથર્ન ભાભીઓ પણ આપે છે . માટ� દ�કર�-સમ�ુ

બાપને ઘર� ‘મા’ના અવસાન પછ� જવા�ુ ં બંધ કર� દ� છે . પરં � ુ િપતા-આદને દ�કર� સમ�ુ પ્રત્યે અનહદ
વ્હાલ છે . તે ખો�ું બહા�ુ ં કર�ને–‘પોતે બીમાર છે ’ એ�ું કહ�ને � ૂદરને લેવા મોકલે છે . દ�કર� સમ�ુ �ુત્ર-

અ�ુ સાથે િપતાને જોવા આવે છે . પરં � ુ િપતા સા� છે . િપતાની ઇચ્છા પોતા�ુ ં વાવડો ખેતર સમ�ુ ને
આપવાની છે . સમ�ુ તે લેવાની ‘ના’ પાડ� છે . એક બા�ુ િપતાની કઈક દ�કર�ને આપવાની ઇચ્છાને
બી� બા�ુ બાપ�ુ ં ન લેવાય, તેના પર ભાઇઓના હક કહ�વાય તે� ુ ં માનતી સમ�ુ . બંનેય વચ્ચેનો
સંઘષર્ અને ગ્રામીણ �વન િન�પા�ું છે . સમ�ુ કઈ પણ લીધા િવના અ�ુ સાથે િપયરમાંથી સાસર�એ

�ય છે . રસ્તામાં વાવડો ખેતરમાંથી મગફળ� પણ અ�ુને સમ�ુ લેવા દ� તી નથી.

તે સમયના સંવાદો �ુ ઓ-‘ઊભા ય� બા, થોડાક મગફળ�ના છોડવા ઉમેર� લ�.-ર� , ર� . એકાએક
ં ? મામા�ું ખેતર છે . પછ� �ું લેવાને ના પાડો છો?એ તો �ાર�ુ ં વ�ુ ં
બાએ મા�ું બાવ�ું પકડ� લી�ુ.કાં
ં
ગ્�ુ.ખો�ુ
ં �ું બોલો છો? આ ઊભી મ� ખોડ�’તી એ લાકડ�. �ું આ હાલ્યો.-હ�ુ બટા, ક��ુ ં ક�મ નથી માનતો?
બાએ હડ� કાઢ�ને વયો જો� એ પહ�લાં મને તેડ� લીધો. �� તો મગફળ�ના દાણા �વાં ��ુડાં એની
બેય �ખમાંથી દડદડ ટપકતાં હતાં.”(6)
વાતાર્માં ગ્રામીણ �વન તેના વ્યવહારોમાં િન�પા�ુ ં છે . તેને ર�ૂ કરવા માટ� વપરાયેલી બોલી
વાતાર્ને વ�ુ સચોટ બનાવે છે , �વંત બનાવે છે . ‘બોલી’ને કારણે ગ્રામીણ માનિસકતા પણ ર�ૂ થઈ છે .
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તો આરં ભમાં સમ�ુ � ૂદરને કહ� છે ક� - ‘શે� ુ ં પી’ર’ � �ગણેથી દ�કર� રોતી �ય એને �ું પી’ર ક�
છે ?’(7)�વો સમ�ુ નો પ્ર� બોલીને કારણે વ�ુ સંસ્પશર્ લાગે છે . બાપને કંઈક આપવાની ખેવના અને
ે ના
દ�કર�ને બા�ુ� ુ ં ન લેવાની ઇચ્છા. તેના પર ભાઈઓનો હક કહ�વાઈ �વી દ�કર� સમ�ુ ની સંવદ
બોલીમાં સચોટ ર�તે વ્યકત થઈ છે . િપતાની કાળ� ન લેતા �ુત્રો બાપને કોની જોડ� રાખવા તેના માટ�

ઝઘડ� છે . તે સમયનો અદાનો જવાબ �ુ ઓ- ‘મારા સા�ું કોઈ લડશો મા. �ું �ુડા કામ કરશે ત્યાં લગી
માર� મેળે રોટલો ટ�પી ખાઈશ. મારા વસ્તારને જ �ું ઝાડના �ૂંઠાની �મ આડો આવતો હાઉ ત્યાં
વ�ઓ
ુ નો વાંક �ાં કાઢવો?’(8)બદલા� ું ગ્રામીણ �વન-સંસ્�ૃિત આ બોલીના િવિનયોગને કારણે વાતાર્માં
વ�ુ પ્રતીિતકર બન્�ું છે .

વાતાર્માં ગ્રામીણ પ�રવેશ તથા તેના વ્યવસાયો, તેના રો�જ�દા વ્યવહારોની ભાષાને કારણે વ�ુ
�વંત લાગે છે . ��ઢપ્રયોગ, કહ�વતો, તળપદા શબ્દોના સ�નાત્મક િવિનયોગને કારણે આ વાતાર્ �ુ દ�
પડ� છે . �મક� –‘શો�ગયા મોઢ�, � ૂળ પડ� આ �વતરમાં, કળશ્યો, અમાર� સંધાયે કપાહ વાવ્યો છે ’ વગેર�
ઉ.દા. છે .

‘ઉ�સ’ વાતાર્ પ્ર�ુદાસ પટ�લની છે . વાતાર્માં અરણ્ય- વનપ્રદ� શની અભણ એવી પ્ર��ુ ં �વન
િન�પા�ું છે . વાતાર્નાયક ધિનયો એ �ુખી પ�રવારમાંથી આવે છે . ઢોર ચરાવવા, લાકડા કાપવા અને
માતા�ની સેવા કરવી તે ધિનયાનો િનત્યક્રમ છે . એક �દવસ જગલમાં
ં
થી ઘર� આવતા ધિનયાને ગામની
‘ગોર�’ નામની �ી મળે છે . તે ધિનયાને પોતાની પત્ની-સં� ુ અને પોતાના ભાઈ વચ્ચેના આડાસંબધ
ં છે
તેની �ણ કર� છે . આ વાતથી ધિનયાને � ૂબ �ુખ થાય છે . તેની શંકા નવરાત્રીમાં સાથે ગરબા રમતા

ભાભી-�દયરને જોવે છે અને આગ્રહ � ૂવર્ક સં� ુ તેના ભાઈને જમાડ� છે . �વા પ્રસંગો દ્વારા વાત દ્રઢ થાય

ુ ે ધા�રયાથી માર� નાખવાનો િવચાર કર� છે . પછ� �તે �તે જ આત્મહત્યા કરવા�ુ ં
છે . ધિનયો સં�ન
િવચાર� છે . આત્મહત્યા કરવા ગયેલા ધિનયાને બાપાએ કહ�લી બ્રાહમાણી- બ્રાહમા�ની વાતાર્ યાદ આવે

છે . તેમાં માણસ બનાવવા માટ� કકર� માટ� નાખી ત્યાર� બ્રાહમા�થી માણસ બને છે . માટ� દર� ક
માણસમાં અવ�ુણ રહ�લા છે . કોઈ સં� ૂણર્ નથી. ધિનયાને પોતાના અને ગોર�ના સંબધ
ં યાદ આવે છે .

પોતાનામાં પણ કકર� માટ�-અવ�ુણ છે . તે િવચારથી ધિનયો આત્મહત્યા કરવા�ુ ં ટાળ� દ� છે . મ�ુષ્યના

�વનમાં ઉ�સ ફ�લાવતી પ્ર�ુદાસ પટ� લની આ વાતાર્ છે . વાતાર્માં આ�દવાસી બોલી ધ્યાન પાત્ર છે .
�મક� ધિનયાને બાપાના શબ્દો યાદ આવે છે . તેમાં વપરાયેલી બોલી �ુ ઓ.-‘બેટા, હવહવનોઈસાબ
રાખવાવાળ� ધરતી માતા બેઠ� હ� તે તન �ં ૂ ચંત્યા? હવ હારાં વાનાં થાહ� પણ � ું �વ �ૂંકો િન� કર.

મનેખના માળામાં ઉલાળાપલાળા િન� થાય તો �ૂને થાય? પણ �ઝરવે �સ મનેખ!’ (9)

તો ધિનયાની માનિસક �સ્થિત ર�ૂ કરવામાં સ�નાત્મક બોલીનો િવિનયોગ થયો છે તે �ુ ઓ.-

'ભોળવાઈ �ગજજો ને પાસો? �મ હ� તાર� ! બૈરાં અગાડ� હ�ાય આદમી �મ સ પોણી પોણી થાય! � ું બી
ઈમાંનો એક ગદ� ડો હ કહાન?’�માં ગદ� ડા હ�ના વર� ! બૈ�ું ક� મનેખ િન� ક� ’વાય ક� �?
ં ૂ ને મનેખને અ�ી-

મરદ વનાની બી� હગઈ આ િન� વોય ક� �?
ં ૂ ” ‘વાહ ર� વાહ ! �ું તે જબરો હ� હો? ગોર�ને નંતાર� અ�ી–
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મરદ વંનાની હગાઈ અતી? �વ ખબેર પડ� ક� ? � તે �મ સ વોય . વાયરો ને બૈ�ું બેય હરખાં લા
ભો�ળયા!”(10)

તો બ્રાહમાણી-બ્રાહમા�ના સંવાદોમાં અરણ્ય પ્રદ� શની બોલીનો િવિનયોગ વાતાર્ ને નવી �ચાઇ આપે છે .
�ુમન શાહના ખેવના-સામિયકમાં પ્રગટ થયેલ આ વાતાર્ને દ�પક રાવલે 2003ની �ુજરાતી
નવ�લકાચયનમાં સમાવેશ કય� હતો. આ વાતાર્માં અરણ્ય પ્રદ� શની બોલીથી આ�દવાસી �વન, તેના
વ્યવહારો, માન્યતાઓ, તથા બાપાની વાતથી ધિનયાના �વનમાં � ઉ�સ આવે છે તે તમામ બાબતો
બરોબર વ્યક્ત થઈ છે . વાતાર્માં બોલીનો િવિનયોગ મહત્વનો રહ્યો છે .

આમ બોલીનો િવિનયોગ આ વાતાર્ઓમાં જોઈ શકાય છે . ઇ.સ. 1980 પછ�ની વાતાર્ માં બોલીના
િવિનયોગ સંદભ� ભરત નાયક જણાવે છે - ‘બોલીના પ્રાણોદ્ર�કમાં ��ઢ, લૌ�કક િવિધ તેમ જ લોકમાનસ

�ઝલાયાં છે . બોલચાલના લહ�કા અને કા�ુ ઓની લાક્ષ�ણકતા એમાં ભળ� છે . સમ-િવષમ પ�ર�સ્થિત અને

તદ્જન્ય ગ્રામીણ પ�રવેશને ઉપકારક િવગતો પણ બોલીના વૈિવધ્યમાંથી સાંપડ� આવે છે . એમાંથી

વનવગડા-ખોરડાં-ખેતરાં-�ુ ંગરા-દ�રયાકાંઠા �વા િનસગર્દ� સ્થળિવશેષ નીપ� આવ્યાં છે . ��ુ,
મધ� ૂડો, પોપડો, વ-ઝડ�, ��ળ�ુ,ં કોઠો, � ૂથર, �ક્રયાકાંડના �ગ�પ, સવ્ય-અપસવ્ય િવિધ આ�દ
ં ૂ ણી કથન�ુ ં ધારક-પોષક બળ બની શક� છે . અ�ભવ્ય�ક્તમાં અવૈધ સંબધ
�પકગ્રંિથની �થ
ં અથવા યૌન
સંબધ
ં ને નૈિતક્તા ક� િવિધિનષેધ નડયા નથી... એને આવકાયર્ સા�હ�ત્યક ઘટના લેખાવી જોઈએ.” (11)\

આ�ુિનકો�ર સમયમાં બોલીનો સ�નાત્મક િવિનયોગ થયો છે . બોલી એ મહત્વ�ુ ં લક્ષણ છે .

“Parishkruti(nativism) in the post-modern Gujarati Short story -Ajit thakor(Nativism: Essay in
criticism), પેજ-.215”નામના લેખમાં તેમને પ�રષ્�ૃિત અને દ� શીવાદની ચચાર્ કરતાં જણાવ્�ુ ં છે ક�
‘ભણાવેલો શબ્દ’ કરતાં ‘બોલેલો શબ્દ’ વ�ુ વપરાયો છે . �વી બાબત પણ બોલીના િવિનયોગને ચ�ધે
છે .
સંદભર્:1.‘અ�ુઆ�ુિનક સા�હત્યસં�ાકોશ’-જયંત ગાડ�ત(સંપાદક), પ્રકાશન-સરદાર પટ�લ �ુિનવિસ�ટ�, વલ્લભ
િવદ્યાનગર, પ્ર.આ.-1999, � ૃ.-4
2.‘વાતાર્રોહણ’-મોહન પરમાર, ર�ાદ� પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્ર.આ. �ન્�ુઆર�-2005, � ૃ.-101
3.‘વાતાર્રોહણ’-મોહન પરમાર, ર�ાદ� પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્ર.આ. �ન્�ુઆર�-2005, � ૃ.-101
4.‘�વ’-માય �ડયર જ�ુ, પા�ર્ પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્ર. આ. 1999, � ૃ.-40
5.‘સમકાલીન �ુજરાતી �ૂંક�વાતાર્: ક�ટલાક િનર�ક્ષણો’-ભરત મહ�તા –‘િવિવધા સંચાર’, સપ્ટ� -ફ��.ુ 2014, � ૃ.-13
ં ઈ , પ્ર.આ.-2013, � ૃ.-10
6.‘‘ગદ્યપવર્ વાતાર્ સચ
ં ય: બે’-સં. ગીતા નાયક, સાહચયર્ પ્રકાશન, �ુબ
7.એજન, � ૃ.-3
8.એજન,� ૃ.-5
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9.‘�ુજરાતી નવ�લકાચયન-2003’, સં. દ�પક રાવલ, �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષદ, અમદાવાદ, પ્ર.આ.
2004, � ૃ.-29
10.એજન, � ૃ.-30
ં ઈ પ્ર.આ.-2013, � ૃ.11-12
11.‘ગદ્યપવર્ વાતાર્ સચ
ં ય: એક’ -સં. ગીતા નાયક, સાહચયર્ પ્રકાશન, �ુબ
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'કાકડો'માં રિતરાગની વાતાર્ઓ: એક અભ્યાસ
મેહુલ ��પિત
મુ. ભલાણા, તા. હા�રજ, િજ. પાટણ

સાિહત્ય મા�માં �ણય અને �કૃિતનું િન�પણ આ�દકાળથી ચાલતું આવ્યું છે . સમ� મનુષ્ય �વન જન્મ,
�િતયતા અને મૃત્યુ આ �ણ �કારના રહસ્યથી ઘેરાયેલું છે . જે ટલી જન્મની ઘટના રહસ્યમય છે તેટલું જ રહસ્યમય
અને આનંદદાયક �તીયતાનો આનંદ છે અને એટલું જ રહસ્ય મૃત્યુનું છે . સાિહત્યનાં મોટાભાગના સજર્ કો આ �ણ
રહસ્યની આસપાસ અથવા તો એને વણર્વવા સાિહત્યનું સજર્ ન કરે છે . આવા વણર્નો માટે કે પછી સાિહત્ય સ્વ�પ
તરીકે કિવતા, નવલકથા, નાટક કે ભલે ને ટૂંકીવાતાર્ હોય પરંતુ તેના કેન્�માં કોઈકને કોઈક રીતે આવા રહસ્યો �ગટે જ
�ગટે છે . ફક્ત ગુજરાતી ટૂંકીવાતાર્ની જ વાત કરીએ તો મલયાિનલની ગોવાલણીમાં જ શૃંગારરસના વણર્નો છે . ત્યાંથી
શ� કરીને આજ સુધીની મોટાભાગની વાતાર્ કોઈને કોઈ રીતે શૃંગારના વણર્નો પછી એ િવયોગશૃંગાર હોય કે
સંભોગશૃગ
ં ાર હોય, િન�પણ પામ્યા જ છે . અહ� મારા આ શોધપ�માં ભરત સોલંકી રિચત 'કાકડો' વાતાર્સ�
ં હમાં
�ંથસ્થ કેટલીક શૃંગારરસ અથવા તો રતીરાગની વાતાર્ઓને �ગટ કરવાનો ઉપ�મ છે .
‘સુખ’ વાતાર્ ફ્લેશબેકમાં લખાઈ છે . વાતાર્નું મુખ્ય પા� છે �રિદ્ધ અને બી� ગૌણ પા�ો જોઈએ તો
�રિદ્ધનો પિત સંદીપ, �રિદ્ધના કોલેજકાળના િમ�ો સ�રતા અને િવશાલ, �રિદ્ધના બે બાળકો �ેયસ અને �ુિત.
વાતાર્ની શ�આત જોઈએ તો �રિદ્ધ એકલી હોય છે . તેનો પિત સંદીપ રા�ી દરિમયાન નોકરીએ ગયેલો હોય છે અને
પોતાના બંને બાળકો �ુિત અને �ેયસ પોતાના મામાના ઘેર ગયેલા હોય છે . રાતના દસ વાગ્યા દરિમયાન �રિદ્ધને
ટીવી કે બી� કોઈ કામમાં મન ન લાગતા તે િવચારોના વંટોળમાં ખોવાઈ હોય છે ને અચાનક તેને ફોનની ર�ગ
સંભળાય છે . કોલેજકાળની સ�રતા પોતાનો પ�રચય આપીને કૉલેજ સમયના િવશાલની પણ યાદ આપે છે અને કોઈ
કામ પડે તો મદદ માટે િવશાલનો નંબર પણ જણાવે છે . આટલું સાંભળતા જ �રિદ્ધને પોતાની યુવાનીના કારનામાં
યાદ આવતાં તે પોતાના ભૂતકાળને મનમાં ખડો કરે છે .
�રિદ્ધ પોતાના માતા િપતાની લાડલી જે થી મનની બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરતી. કોલેજમાં આવવા-જવા
પોતાનું આગવું સાધન, નેરોકટ �ન્સ અને ટીશટર્ પહેરવાની અને મોટું િમ�વતુર્ળ. િવશાલ કોલેજમાં રમત ગમત ક્ષે�ે
ખૂબ જ આગળ પડતો, ઘણી છોકરીઓ એના �ત્યે આકષાર્તી. એકવાર બધા િમ�ો મળીને િસનેમા જોવા ગયેલા ને
�રિદ્ધની બાજુ માં િવશાલ ગોઠવાયેલો. િવશાલ �રિદ્ધને પામવા તલસી ર�ો હતો તે વાત �રિદ્ધ �ણતી હતી પણ તે
ત્યાંથી ખસી નહ�. ને આખા િસનેમાગૃહમાં અંધકાર ફરી વળ્યો. પછી િવશાલ અને �રિદ્ધ વચ્ચે જે રોમાંચ થયો તે
આપણે સજર્ કના શબ્દોમાં જોઈએ-
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‘આખા િસનેમાગૃહમાં અંધકાર ફરી વળ્યો હતો. થોડીવારે તેનો પગ મારા પગે ઘસાયો, મ� પગ આઘો કય� ને
પાછો અડાડ્યો ને પછી તો �ણે હુ ં આખેઆખી પરવશ ને લાચાર બની. તે �હમત એકઠી કરી જમણા હાથની
આંગળીઓના ટેરવાથી મારા અંગઅ
ે ગ
ં ને ઓળઘોળ થઈને પીવા લાગ્યો. હુ ં તેના સ્પશર્ના ઘેનમાં ડૂબતી જતી હતી,
�ડે �ડે મદહોશ થઇ ને’
�રિદ્ધના માતા-િપતા �રિદ્ધના લગ્ન કરવાનું નક્કી કરે છે , પણ �રિદ્ધને િવશાલ સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા
હોવાથી તે િવશાલ પાસે �ય છે . િવશાલ પાસે જઈને �રિદ્ધ બોલી શકતી નથી અને િવશાલ તેને સાંભળ્યા વગર જ
તેને પાસે ખ�ચીને રોમાંચ કરવા લાગે છે . આ વણર્ન સજર્ કના શબ્દોમા જોઈએ‘િવશાલ મારા આવવાના જુ દા જ અથર્ને પામી મને વળગી પડ્યો. એ આ�મક બની ખૂણામાં લઈ ગયો, હુ ં
વધુ પરવશ બની. તેણે ચારે બાજુ થી મારી કાયાને કસીને દબાવી મારા મુખ પર તેનુ મુખ ગોઠવી તેના લાંબા �ડા હોઠ
વડે મારા હોઠ ચૂમી લીધા’
�રિદ્ધ િવશાલની કામ વાસનાને અનુભવીને તેને કંઈ જણાવ્યા િવના જ ઘરે પાછી ફરે છે ને પછી મમ્મી
પપ્પાને પોતાની વાત કહી શકતી નથી. કોલેજ પૂણર્ થતા �રિદ્ધના સંદીપ સાથે લગ્ન કરી તેની સાથે સુરત રહેવા
આવી �ય છે . �રિદ્ધને બધી જ �કારનું સુખ મળ્યુ હોય છે , િસવાય તેણે ગમાડેલા પુ�ષનુ.ં પણ હવે તો તેને નંબર
પણ મળી �ય છે ને તે નંબર લખીને િવચારે છે કે કૉલ ક� કે નહ�. ત્યારે તેના મનમાં એક િવચાર સ્�રે છે : હુ ં કોઈની
પત્ની, કોઈની માતા, કોઈની પુ�ી વગેર.ે .. તેવો િવચાર કરતાં તેની નજર હસ્તા િપતાના ફોટા ઉપર પડે છે ને પછી
િનણર્ય લે છે કે પપ્પાના એ િવ�વાસ, એ િસ્મત, એ ગૌરવ હુ ં હણાવા નહ� દઉ; એમ િવચારી તે મોબાઈલમાં ડાયલ
કરેલો નંબર હંમેશા માટે �ડલીટ કરી દે છે . આમ વાતાર્ના અંતે લેખક પોતાની �િતભાથી પા�નો િવવેક સરસ રીતે
�ળવી રાખે છે .
‘ફણગો’ વાતાર્નું મુખ્ય પોત છે સ્�ીની પુ�ષ �ત્યેની અતૃપ્ત રિત�ીડા. વાતાર્નું મુખ્ય પા� છે ધુડી અને બી�
ગૌણ પા�ો જોઈએ તો ધુડીનો પિત રઘુ અને રઘુનો બાળપણનો િમ� ચંદ.ુ વાતાર્માં આ �ણ પા�ોનું સમ� �વનપટ
અને �વન �વવાની િભન્ન િભન્ન �િચ સજર્ ક સરસ રીતે આલેખે છે . વાતાર્ની શ�આત જોઈએ તો રઘુ બાળપણથી
જ અનાથ હોય છે . તેના જન્મ પછી તરત જ તેના િપતાનું અવસાન થતાં ઘરની બધી જ મુશ્કેલીઓ તેની માતા ઉપર
આવી પડે છે અને રધુને પાંચ વરસનો મૂકીને તે પણ અવસાન પામે છે . ત્યારબાદ રઘુને ગામલોકો સાચવે છે ને મોટો
કરે છે . સમય જતાં રઘુ સમજદાર થાય છે તેમ �તે જ ખેતીવાડી કરીને એકલા જમવાનું અને એકલા રહેવાનું એમ
�વન �વતો હોય છે . રઘુના �વનમાં તેની માસી િસવાય કોઈ હોતું નથી. રઘુની પ�રિસ્થિત જોઈને તેની માસી
તેના લગ્ન ધુડી સાથે કરાવે છે . હંમેશા સ્�ીઓથી દૂર રહેતો રઘુ ધુડીની મનિસ્થિતને સમ� શકતો નથી અને ધુડીની
ઈચ્છાઓ અતૃપ્ત જ રહી �ય છે . રઘુ ગામના િમ� ચંદુ પાસે પોતાની સ્�ી સાથે કેમ વતર્વું તેવી સલાહ-િશખામણ
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મેળવતો રહે છે . ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદનું આગમન થતું નથી અને રઘુ ખેતરમાં કામ કરતો હોય છે . ધુડી રઘુનું
જમવાનું ખેતરમાં લઈને આવવાની હોય એવામાં ચંદુ રઘુના ખેતર પાસેથી નીકળે છે . રઘુ ચંદુને પાણીનું મશીન ચાલુ
કરવા જણાવી પોતે પોતાનું કામમાં ચાલુ રાખે છે . ધુડી રઘુનું જમવાનું લઈને કુવા પાસે આવી રઘુની રાહ જુ વે છે પણ
રઘુ ન દેખાતા તે કૂવાની પાસે બેસે છે . મશીન ચાલુ કરવા ઓરડીમા જઈ રહેલા ચંદુને જોઈને ધુડી પણ ઓડીમાં તેની
પાછળ પાછળ �ય છે . ત્યારે ચંદુ ધુડીને મશીન ચાલુ કરતા શીખવાડવાની વાત કરે છે ને ધુડી શીખવા માટે આતુર
બનીને �ણે પોતાની વષ�ની ભૂખ ભાંગવા માટે તૈયાર થતી હોય તેમ ચંદુની લગોલગ જઈને પોતાની કાયાને વધુ
આકષર્ક બનાવે છે . આ જોઈ ચંદુથી રહેવાતું નથી ને મશીન ચાલુ કરીને તે પોતાની ઈચ્છાઓને પૂરી કરે છે . આ વણર્ન
સજર્ કના શબ્દોમાં જોઈએુ પકડ્યો
‘ચંદએ
ુ મશીનમાં લોખંડનો હાથો ભરાવ્યો ને બોલ્યો 'લો પકડો' ધૂડીએ અડધો ને અડધો હાથો ચંદએ
ને ફેરવ્યો ગોળ-ગોળ. ચંદુ બોલ્યો, 'હ� કસીન પકડો, હ� બે'ક કસો, પસ જુ ઓ કે વું પાણી વછૂ ટેસ.ે આ દરિમયાન
ચંદન
ુ ા હાથ ધુડી પર ચંપાણા, ચંદન
ુ ી કોણી ધુડીની છાતીએ અથડાતી, ને �ણે ધુડીની આખા �વતરની ભૂખ
જગાડતી હતી. ઓરડીના ખૂણામાં થાક્યાપાક્યા ન�દર લેવા રઘુએ ઘાસના પૂળાની પથારી બનાવી હતી, ને તેના પર
નાનકડી ગોદડી પાથરી હતી, તે પથારી સ�વન થઈ ઉઠી. ઘાસના તણખલા તડ્ તડ્ તડાતડ તૂટવા લાગ્યાં, કુવાની
બખોલના કબૂતર-કબૂતરી હવે ચૂપ. ઓરડી ઉથલ-પાથલ, ને ગોદડી ચરરર ચરરર િચરાણી, થઈ મેલીદાટ ને લાલલાલ,
કૂવાના તિળયેથી બંબે ને બંમ્બેથી �ટેલા પાણીથી થાળુ છલોછલ, કબૂતર પાંખો ફફડાવી ફટ્ ફટ્ ફટાફટ ઉડ્યુ ને ચંદુ
બુશકોટના બટન બંધ કરતો કરતો અને ડાબા-જમણા હાથની આંગળીઓથી માથાના વાળ સરખા કરતો કરતો
ઓરડીમાંથી ગામ ભણી ચાલવા લાગ્યો.’
ધુડીની વ્યથા વ્યાકુળતા પારખીને ચંદુ તેને પૂરી કરે છે . રધુને અને આખા ગામને વરસાદ ન પડવાથી ખૂબ
નુકસાન થાય છે પણ ધુડી ગભર્વતી બનીને રઘુના દુઃખને આનંદમાં પ�રવ�તત કરે છે . આમ, વાતાર્ના અંતે પા�ના
મુખે 'હા ભૈ હા, ફણગો �ટયો ખરી!' એવું સંતોષકારક વાક્ય બોલાવીને સજર્ ક વાતાર્ને �િતકાત્મક બનાવે છે .
‘આવાગમન’ વાતાર્ �થમ પુ�ષ એકવચનમાં ફ્લેશબૅકમાં લખાઈ છે . વાતાર્ના પા�ો જોઈએ તો સુગંધી,
�પચંદશેઠ, ગંગામાં, કાળુભા, િમતુલ. વાતાર્ની શ�આતમાં વાતાર્નાયક પોતાના ગામમાં ઉત્સવ હોવાથી શહેરથી ગામ
તરફ બસમાં જઈ ર�ા હોય છે . પોતાનું ગામ 'જે તપુર' આવી જતા નાયક બસમાંથી ઉતરતા જ તેમની નજર સામે
એક બાંકડો દેખાય છે ને એ જોઈને તેમને પોતાનો વષ� પહેલાનો ભૂતકાળ યાદ આવે છે . સજર્ ક અહ�થી વાતાર્ને
ફ્લેશબૅકમાં લઈ જઈ નાયકના સમ� બાળપણને સરસ રીતે આલેખે છે .
પોતાના ગામમાં ઉચ્ચ િશક્ષણના અભાવે નાયકને અમદાવાદ જવાનું થતાં તેમને ગામ છોડવું ખૂબ અઘ�ં
લાગેલ,ુ પણ િપતાની પાસે િમલકત ન હોવાથી પોતાને નોકરી કરે જ છૂ ટકો એમ િવચારીને તે અમદાવાદ ગયેલા.
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નાયકને મનપસંદ નોકરી મળતાં અમદાવાદમાં સરસ રીતે ગોઠવાઈ �ય છે . થોડા વષ� પછી ગામમાં ઉત્સવ છે તેવો
પ� મળતા જ ગામ આવવા તેઓ નીકળી પડે છે . ગામમાં આવીને સૌ �થમ પ�રવારના લોકોને મળીને બધાના
સમાચાર પૂછે છે ત્યારે િમતુલ તેને બધાના સમાચાર આપે છે . કપાસના સૌથી મોટા વેપારી �પચંદશેઠ બરબાદ થતાં
ગામ છોડીને ચાલ્યા ગયા ને કાળુભા ને ગંગામાં દેવલોકવાસી થયા અને સુગંધી િવશે સમાચાર આપતા જ નાયક તેને
અટકાવતા અસ્વસ્થ બને છે . ત્યારબાદ પોતાનું◌ં બાળપણ યાદ આવતા નાયક પોતાના ભૂતકાળમાં ખોવાઈ �ય છે .
નાયક બાળપણમાં બીમાર પડ્યો હોય છે ત્યારે આપસુઝથી વૈ� બનેલા ગંગામાં તેણે બચાવે છે . એ ક્ષણ યાદ આવતા
નાયક હચમચી �ય છે . ત્યારબાદ ગામના દેવ જે વા કાળુભાને પણ યાદ કરે છે . �પચંદશેઠની યાદ આવતા તેમના
કપાસના વેપાર સાથે સંકળાયેલી કેટલીક સુગંધી સાથેની પળોને નાયક યાદ કરે છે .
સુગંધી અને નાયક, બાળપણમાં એકબી�ની સાથે રમવુ,ં ફરવુ,ં ગાવુ,ં મ્હાલવુ... વગેરે �ત�તની ��યાઓ
કરી સાથે ઉછરેલાં ને સાથે મોટા થયેલા. જે મ જે મ મોટા થતા ગયા તેમ તેમનામાં પુ�ષ અને સ્�ી વચ્ચેના ભેદની પણ
�ણ થવા લાગી અને એકબી�ને પુ�ષ સ્�ી �િતનો પ�રચય પણ થયો. કપાસની િસઝન આવતા �પચંદશેઠ ગામના
�કશોર બાળકોને � ખુંદવા લઈ જતા, એમાં સુગંધી અને નાયકનો પણ સમાવેશ થતો. એકવાર કપાસની િસઝન પૂરી
થતાં પાછળથી કોઈ નાનો વેપારી �પચંદશેઠને ત્યાં કપાસ લઈને આવ્યો ને આનાકાની કરતા �પચંદશેઠે કપાસ રાખી
લીધો અને ફરીથી �કશોર બાળકોને બોલાવ્યા. સુગંધી અને નાયક એક અલગ કોઢમાં � ખુંદવા ગયા. � ખુંદતા ખુંદતા
નાયક અને સુગંધી વચ્ચે જે બન્યું તે સજર્ કના શબ્દોમાં જોઈએ ં ી ગાયબ. મ� આગળ પાછળ જોયું , તે અ�શ્ય. હુ ં ઊભો થવા
‘હુ ં �ધો પડી � ને બથો ભરતો હતો ત્યાં સુગધ
મથવા લાગ્યો ત્યાં જ મારા પગની પાનીએ ગલગલીયા થયા. પાછુ ં વળીને જોયું તો સુગધ
ં ી તેના હાથની પહેલી બી�
આંગળીએ મારા પગની પાની પકડી તેની આંગળીઓથી ગલગલીયા કરતી હતી. એની આંગળીઓની અસર પાનીની
વધતી બે પગમાં થઈને કેડ સુધી પહ�ચી. હુ ં રઘવાયો રઘવાયો થઈ તેની લગોલગ પહ�ચ્યો, તેના પોલકાના ઉપરના
બટન લગભગ ખુલી ગયા હતા. � ખુદં વાના કારણે કે પછી એને �ણીજોઈને ખોલ્યા હશે તે હુ ં નક્કી ન કરી શક્યો.
તેની તા� ઉગેલી છાતીએ મને ગાંડોતૂર કરી મુક્યો. પછી તો � ખુદં ાતુ-દબાતુ ર�ુ.ં વચ્ચે વચ્ચે સુગધ
ં ીએ પહેરલ
ે ી
ઝાંઝરીનો છમ્ છમ્ અવાજ સૂર પુરાવતો ગયો. થોડા િસસકારા, થોડા થડ્કારા ને છે વટે આખી કોઢ કશી અ�ણી
ગંધથી મઘમઘ મહ�કી ઉઠી!’
લેખક નાયકના આખા ભૂતકાળને તાદશર્ કરીને પાછો વતર્માનમાં લાવે છે . ઉત્સવમાં બોલાવવામાં આવેલા
નાયકને િમતુલ બધાના સમાચાર આપી ર�ો છે : સુગંધી પણ બે બાળકોની મા બની છે જે પોતાના સાસરે છે , તે
ક્યારેક-ક્યારેક ગામમાં આવે છે . વાતાર્ના અંતે નાયક પોતાના સમ� ભૂતકાળને ખંખેરીને પોતે વતર્માનમાં બનેલા એક
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પ�રવારના મોભી તરીકે શહેરમાં પાછા જવા નીકળી પડે છે . આમ, સજર્ ક વાતાર્ને ફ્લેશબેકની પધ્ધિતથી નાયકના
સમ� ભૂતકાળને આલેખે છે . વાતાર્મા �ામ્યપ�રવેશ, શૃંગાર, રિત�ીડા વાતાર્ને વધુ રસ�દ બનાવે છે .
‘ભરડો’ વાતાર્ સ્�ીની અતૃપ્ત ઇચ્છાઓની સંવેદનકથા છે . વાતાર્નું કથાવસ્તુ જોઈએ તો બહોળી િમલકત
ધરાવતા સંપતરાયશેઠ પોતાની િમલકતમાં ખૂબ વ્યસ્ત રહે છે . સંપતરાયશેઠને પૈસા અઢળક હોવાથી ઘર મોટું અને
કોઈ વસ્તુની કમી હોતી નથી, પણ તેમની પત્ની રંભા તેમને સંતાનસુખ આપી શકતી નથી અને સંપતરાયશેઠ પણ
પોતે અડધી �જદગી િવતાવી ચુક્યા હોય છે . સંપતરાયશેઠને રંભા પાસે વાતચીત કરવા અને ફરવા માટે સમય મળતો
નથી એટલે તે વષર્માં એકાદ બે વાર ગાડી લઈ ફરવા નીકળી �ય છે . સંપતરાયને �િપયા ખૂબ છે પણ તેમણે ગાડી
ચલાવતા આવડતું હોતું નથી તેથી તેઓ કામ પડે ત્યારે અને ક્યારેક ફરવા જવાનું થાય ત્યારે ગાડી ભાડે કરી લેતા. એમ
જ એકવાર રંભાની ઇચ્છાથી સંપતરાયે સૌરા� �વાસ ગોઠવ્યો અને ચાર �દવસની ઘરવખરી લઈને નીકળી પડેલા.
ગાડીનો �ાઈવર રાજન સંસ્કારી માણસ. રસ્તામાં રાજને ટેપરેકોડર્રમાં ભગવાનની આરતી ચાલુ કરી ત્યારે રંભાએ તેને
અટકાવીને કોઈ િહન્દી �ફલ્મનું ગીત વગાડવા ક�ું. હીન્દી ગીતના રોમાંિચત સૂરથી સંપતરાય �ઘમાં એકા� થયા અને
રંભા અને રાજને એકબી�ના પ�રચય કેળવ્યા. �વાસસ્થળે પહ�ચતા રંભાએ િખ�ઈને સંપતરાયને જગાડ્યા ને
નળસરોવરને માણ્યું. ત્યારબાદ આગળનુ સ્થળ ચોટીલા, ભોજન અને િવરામ બાદ રાજકોટ, િવરપુર, દ્વારકા,
બેટદ્વારકા, સાસણગીર, જુ નાગઢ એમ િવિવધ સ્થળોએ ફયાર્. સંપતરાય અને રંભાએ રાજનને િવશેષ, ઘરના
વ્યિક્તની જે મ પોતાની સાથે રાખીને બધી જગ્યાએ ફયાર્ હતા. રાજનને વધ�માં ક્યાંય આવી હમદદ� ન મળી હતી.
રંભાએ તેને િવશેષ સાચવ્યો હતો. જોતજોતામાં ચાર �દવસ પુરા થાય છે અને છે લ્લી રાત ગેસ્ટહાઉસમાં રોકાઈને
કાલે અમદાવાદ પહ�ચવાનું હોય છે . રંભાની લાગણીથી રાજનને તેમની સાથે જ હરવા-ફરવા અને સુવા મળતું. ચાર
�દવસના થાકથી સંપતરાય બહુ જલ્દી સૂઈ જતા રંભાથી રહેવાતું નથી અને તે પોતાની અતૃપ્ત ઈચ્છાઓને સંતોષવા
રાજન ઉપર આ�મક બને છે , રાજન પોતાની પૂરી તાકાતથી રંભાને દૂર ખસેડીને ગેસ્ટહાઉસની બહાર જઈને બાંકડા
ઉપર જ આખી રાત િવતાવે છે . સવાર પડતાં �ણે કશું બન્યું જ નથી તેમ રંભા અને સંપતરાય ઘરે જવા તૈયાર થાય
છે અને રાજન તેમણે લઈ ઘરે આવે છે . સંપતરાય રાજનને ભાડા ઉપરાંત વધારે પૈસા આપીને રાજનને િવદાય કરે છે .
રાજન ઘરે પહ�ચતા તેની પત્ની શોભા ગાડી સાફ કરવા આવે છે ને ગાડીમાં પડેલું �લ જોઈ શંકાથી ગાંડીતૂર થાય છે .
રાજનના ઘણા સમ�વવાથી પણ શોભાને િવ�વાસ બેસતો નથી અને છે વટે રાજન સંપતરાયના ઘરે જઈ
રંભાબહેનને પોતાના ઘરમાં સળગેલી હોળીને ઠારવા િનમં�ે છે . રંભાબહેન ઘરમાં એકલા જ હોય છે તેથી તકનો લાભ
ઉઠાવી બદલામાં પોતાની વષ�ની અતૃપ્ત ઇચ્છાઓને પૂરી કરવા જણાવે છે . રાજનને કોઈ રસ્તો ન સમ�તા તે
રંભાના ઈશારે વતર્વા લાગે છે . રંભા ને રાજન વચ્ચે થતી �િતકાત્મક રિત�ીડાને આપણે સજર્ કના શબ્દોમાં જોઈએ‘હુ ં આખેઆખો �ણે અ�શ્ય. મારા તન-મન મારા ન ર�ાં, રંભાબેનના ઈશારે વતર્વા લાગ્યા. મારી બંધ
આંખે નાગણ-નોિળયાના યુદ્ધ શ� થયા. વાસ્તવમાં આવા યુદ્ધમાં નોિળયો જ �તે પણ અહ� તો અગાઉથી જ
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નોિળયાની હાર નક્કી થઈ ગઈ હતી. નાગણે કાંચળી ઉતારી નાખી હતી. તેના ભરડામાં નોિળયો ગુગ
ં ળાઈને લગભગ
મરણતોલ થઈ ગયો હતો. નાગણ ફરી ફરી નોિળયાને યુદ્ધ માટે ઉશ્કેરી ને નોિળયો વારંવાર મહા�યત્ને ઊભો થઈ
છે વટે પડતો લોથપોથ થઈને, છે વટે નાગણ-નોિળયો ને ધરતી લોહીલુહાણ થતા અંતે યુદ્ધ અટકેલું.’
રંભાબહેનની ઈચ્છાઓ પૂરી થતા તે શોભાની શંકા દૂર કરવા રાજનના ઘરે આવે છે . રંભાબહેનના ખૂબ
સમ�વવાથી અને તેમની �મર જોઈને જ શોભા શંકામુક્ત થાય છે . રંભાબહેન અને સંપતરાય શોભાને શંકામુક્ત
કરીને ચાલ્યા �ય છે . ત્યાર પછી શોભા પોતે રાજનને માફી માંગી રિતસુખ પામવા તેને વળગી પડે છે પણ, હવે
રાજન શોભા �ત્યે કુશળ રહેતો નથી અને અસ્વસ્થ બનીને યં�ની જે મ વત� છે . આમ, ‘ભરડો’ વાતાર્ને અંતે સ્�ી
પોતાની અતૃપ્ત ઈચ્છાઓને સંતોષવા કોઈ પરાયા પુ�ષના અિસ્તત્વને હંફાવી નાખે છે . સંવાદો, શૃંગાર, રિત�ીડા
જે વા અસરકારક �યોગો વાતાર્ને વધુ રસ�દ બનાવે છે .
આમ સમ� રીતે આ ચારેય વાતાર્ઓમાંથી પસાર થતા િભન્ન િભન્ન �સંગો અને પા�ો દ્વારા થતી ��યાઓ,
થતા સંવાદો દ્વારા શૃંગારરસની અનુભિૂ ત આપણે ભાવક તરીકે કરી શકીએ. અહ� ન�ધપા� બાબત એ છે 'સુખ'
વાતાર્માં સંભોગશૃંગાર ચરમ સીમાએ િન�પાયો નથી, પા�ો મા� શૃંગારરસના સંવાદોથી અથવા તો વણર્નોથી જ
અટકી �ય છે . 'ફણગો', 'આવાગમન' અને 'ભરડો' જે વી વાતાર્ઓમાં સજર્ ક આરંભે જ એક �કારના િવષયવસ્તુનો
સંકેત કરતાં કરતાં છે વટે સંભોગશૃંગારની પરાકા�ા પા�ો અનુભવતા હોય કે તેમાં લીન થતાં હોય તેવું જોઈ શકાય છે .
અ�હ એ બાબત પણ ધ્યાનાકષર્ક છે કે શૃંગારનાં વણર્નોમાં સજર્ કની કસોટી થતી હોય છે , સજર્ ક સંભોગશૃગ
ં ાર િન�પતા
કે વણર્વતા ક્યાંક નીમ્ન કોટીએ કે અ�લીલ વણર્નોમાં સક� ન �ય તે ખાસ જોવાનું છે . એટલે અહ� કહી શકાય કે
સજર્ ક ભરત સોલંકી આ �કારના વણર્નોમાં પણ �તીકથી કામ લઈને ધાયુ� િનશાન પાર પાડી શક્યા છે . આપણે જોયું
તેમ 'ફણગો' વાતાર્માં મશીન અને ઓરડીમાં કે કુવાની બખોલમા કબુતરનો આ�ય લઈને સંભોગશૃંગાર િન�પે છે . તો
'આવાગમન' વાતાર્માં ઝાંઝરનો ઝણકાર અને છાતીના થડકાર અને અ�ણી ગંધ આ �ણ શબ્દો દ્વારા સંભોગશૃંગાર
�ગટાવે છે . 'ભરડો' વાતાર્માં નોિળયો અને નાગણના યુદ્ધ દ્વારા �તીકાત્મક રીતે નાયક રાજન અને આધેડ યુવતી
રંભાના સમાગમને વણર્વ્યો છે . આ સજર્ ક તરીકે ભરત સોલંકીની િવશેષતાઓ છે .
('કાકડો' વાતાર્સં�હ, લેખક- ભરત સોલંકી, �ણવ �કાશન અમદાવાદ, �થમ આવૃિ� ૨૦૧૭, મૂલ્ય ૧૦૦ �િપયા.)
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ુ ઉપિનષદોના શાંિતપાઠોમાં િન�હત લોકભો�યતા
��ખ
ડો.ભરત�ુમારડ�. પરમાર
એસો. પ્રોફ�. સંસ્�ૃત િવભાગ
શ્રી આર. આર. લાલન કોલેજ, �ુજ
વેદોનો સાર ક� વેદોની વ્યાખ્યા સમાન ઉપિનષદો,વેદોના �ાન કાંડ સાથે સંકળાયેલા છે . આમ, પ્રથમ
જોતાં જ �ાનપ્રા�પ્ત માટ� ઉપિનષદોની આત્યંિતક અિનવાયર્તા �ણી શકાય છે . દશર્નશા�ોની સહાયથી
�વનના � ૂળ� ૂત પ્ર�ોનાં સમાધાન માટ� પણ ઉપિનષદો જ�ર� છે . ઉપિનષદનાઅધ્યયનથીઈ�ર તથા
�વન�ુ ં મહત્ત્વ સમ�ય છે . �વન�ુ ં લ�ય પણ ઉપિનષદોનાઅધ્યયનથી સ્પષ્ટ થાય છે . �ૂંકમાં,‘�
પાપોનો નાશ કર�, સા�ું �ાનપ્રદાન કર� , આત્માની પ્રા�પ્ત કરાવે,અ�ાનને િશિથલ બનાવે તે ઉપિનષદ.’
ઉપિનષદના પ્રારં ભે અને �તે શાંિતપાઠ આપવામાં આવેલ છે . શાંિતપાઠ ક� શાંિતમંત્ર િવના
ઉપિનષદનાઅધ્યયનમાપ્ર� ૃત ન થવાય ક� તેનો �ત પણ ન કર� શકાય. � ૃ�ષ્ટની સમગ્ર સ� ૃ�દ્ધ, શ�ક્ત
ક� િવદ્યા શાંિતમાં જ રહ�લા છે . �ુભ કાય�નો માગર્ અનેક િવઘ્નોથી ભર� લો હોય છે . “श्रेय�स बहु�वघ्ना�न|”
અને આથી જ િવઘ્નોના િવનાશ માટ� ,બંને પક્ષોના કલ્યાણ માટ� નાટક,કાવ્યા�દમાં મંગલાચરણ ક�
નાંદ�ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે . આ િવચારના પ્રેરક એવા ઉપિનષદોના પ્રારંભે અને �તે શાંિતપાઠ
આપવામાં આવેલ છે . આમ,ઉપિનષદો�ુ ં અધ્યયન પરં શાંિત માટ� અિનવાયર્ છે . એ બાબત જ
ઉપિનષદોનીલોકભોગ્યતાક� ઉપયો�ગતા િસદ્ધ કર� છે .
મ�ુષ્ય સાંસા�રક �ુ:ખોથી સંતપ્ત થઈ � ૃ�ષ્ટના આ�દકાળથી જ પરમ શાંિત તથા શા�ત
�ુખની શોધ કરતો આવ્યો છે . સાંસા�રક ભોગો શા�ત �ુખ આપતા નથી અને આથી જ માયા ક�
અ�ાનનોનાશ કરનારા ઉપિનષદો�ુ ં શરણ શાંિત ક� િનવાર્ણ માટ� અત્યંત જ�ર� બની ર�ું છે .
ઉપિનષદના શાંિતપાઠ ક� શાંિતમંત્રોમાં ઋિષ સમ�ષ્ટના કલ્યાણ ઉપર વધાર� ભાર � ૂક� છે . ક�વળ પોતા�ુ ં
જ ન�હ પણ સમસ્ત િવ��ુ ં બધી પ્રકાર� કલ્યાણ થાય એવી કામના શાંિતમંત્રોમાં જોવા મળે છે .
ॐ प ूणम
र् ् अ दः पूणम
र् ् इदम ्, पूणार्त ् पण
र् ् उदच्यते |
ू म
पूणस्
र् य प ूणर्म ् आदाय पूणम
र् ् एव अव�शष्यते ||
ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ||1
ईशावास्योप�नषद्

નો આ શાંિતમંત્ર� ૂણર્તાનો આગ્રહ સેવે છે . � ૂણર્તા એ ઈ�રનો વાચક છે .

� ૂરનામાથીઉતપ� થયે� ું ક�ું પણ અ� ૂણર્ હો� ું નથી. પરમાત્માએ રચેલી � ૃ�ષ્ટ, �વ, જગત બ�ુ ં જ
� ૂણર્ છે . વ્ય�ક્ત આ વાસ્તિવકતા સમ� તો � ૂણર્તાનો આનંદ લઈ શક� છે . અ� ૂણર્તાના�ુ:ખક� િવચારથી
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મ�ુષ્ય હતાશ થઈ �ય છે . પ�રણામે અશાંત બને છે . આથી જ ઈશાવાસ્ય ઉપિનષદ પ્રસ્� ુત શાંિતમંત્ર
દ્વારા દ� શ, સમાજ વગેર�ને � ૂણર્ બનાવી વ્ય�ક્તને �ુણોના િવકાસ તરફ પ્રેર� છે . સં�ુ�ચતતા ક�
ૂ તાને �ૂ ર કરવા�ુ ં પણ અહ� આહ્વાહનજણાઈ આવે છે .
�ૂપમં�ક
ં ર ભાવો રહ�લા છે . �ાન અને ક�ળવણી �ુ� – િશષ્યનો સહકાર� પ્રયત્ન
कठोप�नषद् ના શાંિતપાઠમાં �ુદ
ે ભયાર્ સંબધ
છે . �ુ� અને િશષ્યના�ુમળ
ં ોમાં �ાન અને ચા�ર�યનીઉત્�ૃષ્ટતાની પ્રા�પ્તને િશક્ષણની
િવભાવના તર�ક� આ શાંિતપાઠ અ�ભવ્યક્ત કર� છે . �ુ� શીશી વચ્ચેનો એક તાર છે . માનવ ઘડતર તરફ
લઈ જ� ું �ાન�ુ ં આદાન-પ્રદાન �ુ�-િશષ્યનાસંબધ
ં ની આવી પ્રેરણા પર આધાર રાખે છે . અને �ુ� આપે
છે અને િશષ્ય લે છે . અહ� માત્ર િવચારો ક� મા�હતીની જ આપ લે થતી નથી પણ �વન �વવાની કળા
અને તે માટ�ની પ્રેરણા પણ રહ�લી દ� ખાય છે . કઠોપિનષદની આ પ્રાથર્નામાં �ુ� અને િશષ્ય બંને પ્રાથર્ના
કર� છે ક�,‘ અમારા બંનેની રક્ષા કરો, અમારા બંને� ુ ં એક સાથે પાલન-પોષણ કરો, અમને બંનેને શ�ક્ત
પ્રાપ્ત થાઓ, અમારા બંન�
ે ુ ં અધ્યયન તેજસ્વી બનો, અમે બંને એકબી�નો દ્વેષ ન કર�એ.’
પરસ્પર દ્વેષ ન થાય, એક સમાન ર�તે િવકાસ થાય તો ઈષ્યાર્ ક� વેર- ઝેરને સ્થાન ન રહ�. અહ�
સમાનતા અને મ�ુષ્યક�સમાજના િવકાસને જોઈ શકાય છે .
ॐ सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सहवीय� करवावहै |
तेजिस्व नावधीतमस्तु | मा �वद्�वषावहै |
ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ||2
केनोप�नषद् નો શાંિતપાઠ મ�ુષ્યના સ્વાસ્થ્ય ઉપર િવશેષ ભાર � ૂક� છે . અહ� મ�ુષ્યનાંબધાન જ �ગો
�ુષ્ટ બને એવી પ્રાથર્ના કરવામાં આવી છે . વાણી, પ્રાણ, નેત્ર, બળ અને સં� ૂણર્ ઇ�ન્દ્રયો �ુષ્ટ અને
સ્વસ્થ હોય તો જ આત્મકલ્યાણઅને એથી જ િવ�કલ્યાણ શકય છે . રોગી મ�ુષ્ય પીડામાંથી બહાર
આવી શકતો નથી. શાર��રક ક� માનિસક રોગો મ�ુષ્યનાિવકાસને �ંધે છે . ‘પહ�� ું �ુખ તે �તે નયાર્’ એ
ઉ�ક્ત આવા શાંિતપાઠોની જ દ� ન છે એ િનિવ�વાદ છે . અહ� ઈ�ર અને ધમર્ સાથેના સતત જોડાણની
પણ કામના છે .
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गा�न वाक् प्राणाश्च�ु: श्रोत्रमयो बल�मिन्द्रया�णच सवार्�ण |….3
પ્ર�ોપિનષદ અને માં�ુ�ોપિનષદ નો શાંિતપાઠ � ૂલ્ય િશક્ષણ અને વ્ય�ક્તત્વ િવકાસની વાત કર�
સમાજ અને રાષ્ટ્રને ઉ�મ નાગ�રક મળે એવી અ�ભલાષા વ્યક્ત કર� છે .
ॐ भद्रं कण��भ: श्रण
ृ ुयामदे वा भद्रं पश्येमा��भयर्जत्रा: |
िस्थरै रङ्गैस्तष्ु टुवाँस्तनू�भयर्शेम दे व�हतं यदायःु ||4
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કાન દ્વારા કલ્યાણમય શબ્દો�ુ ં શ્રવણ કરવાની વાત ઉ�મ ચ�રતરો,કથાઓનાશ્રવણને � ૂચવે છે . �
સાંભળ�ને ઉદ્વેગ જન્મે એવા કઠોર વચનો ક� �ુ�ત્સત સા�હત્યની વાણીથીમ�ુષ્યે �ૂ ર રહ�� ુ ં જોઈએ. નેત્રો
વડ� હંમશ
ે ા �ુભ જો�ું જોઈએ. અ�ુભ ક� ખરાબ �ચત્રો,ચલ�ચત્રોમ�ુષ્યના �ચ�ને પણ અ�ુદ્ધ કર� છે . �ુભ
જોવા�ુ ં અને સાંભળવા�ુ ં રાખીએ તો મન તં�ુરસ્ત રહ� અને આમ થતાં જ શર�ર પણ િનરોગી અને �ુષ્ટ
બને અને મા�ુષી દ�ઘાર્� ુ બની �ુખ� ૂવર્ક રહ� શક�.
સવર્ દ� વોની અ�ુકંપા હોય,પ્ર�ૃિતના સમસ્ત તત્ત્વો ક� દ� વો સૌમ્ય હોય, શાંત હોય તેમજ �ૃપા
વરસાવનારા હોય તો િવ�માં �ુખ-સ� ૃ�દ્ધ ર� લાય આથી જ તૈ��રયોપિનષદ ઋિષઇન્દ્ર, � ૂ�ર,વ�ણ,
િપ� ૃઓ, િવષ્�ુ, � ૃહસ્પિત વગેર� �ુખપ્રદ અને શાંિતપ્રદ થાય એવી પ્રાથનાઅવકાશીયગ્રહો તથા પ્રા�ૃિતક
તત્ત્વો હંમેશા કલ્યાણકારક બને, શાંત બને એમ � ૂચવી � ૃ�ષ્ટને ઉત્પા�ોથીઊગારવા માટ�ની �ણે
પ્રાથર્ના કરતાં હોય એમ જણાય છે .5
ઐતર� યોપિનષદનો શાંિતપાઠ એકાગ્રતા, સતી, વાકસંયમ, શ્રદ્ધા, કાળ� �વા �ુનો અથવા � ૂલ્યો�ુ ં
િસ�ચન કર� છે . ઋિષ કહ� છે ક�,‘હ� પરમાત્મા, માર� વાગે�ન્દ્રય મનમાં �સ્થર થાય, પ્રગટ સ્વ�પ પરમે�ર
મારા માટ� પ્રકટ થાઓ, મારા માટ� વેદ�ુ ં �ાન લાવો, �ું પહ�લા સાંભળે લા�ાનને � ૂલી ન ��, આ
અધ્યયન દ્વારા �દવસ અને રાતને �ું જોડ� દ�, �ું િનયમા�ુસાર બોલીશ,સત્ય�ુ ં ઉચ્ચારણ કર�શ, તે
પરબ્રહ્મ મા� રક્ષણ કર� , વક્તા અથાર્ ત મારા �ુ��ુ ં પણ રક્ષણ કર� .’6
અહ� પ્રગટ ર�તે ઋિષ ક� િશષ્યપોતાને માટ� જ પ્રાથર્ના કર� છે . છતાં િવ�નો પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત પણ જો
પોતાના માટ� જ આવી પ્રાથર્ના કર� તો દર� ક વ્ય�ક્ત સત્યવક્તા, િનયમા�ુસાર બોલનાર તથા �વનાર,
આધ્યા�ત્મક બને પ�રણામે િવ�માં શાંિત સ્થપાય.
પં�ડત શ્રી રામ શમાર્ આચાયર્ તેમના �ુસ્તક� ‘108 ઉપિનષદો’માં શાંિતપાઠમાંઆવેલા मम ्, म�य, अहम ्
વગેર�

શબ્દોનો

બ�ુવચન

ફરક

અથર્

લઈ

વ્ય�ષ્ટમાં

સમ�ષ્ટ

� ૂચવે

છે .

ઉપિનષદનાશાંિતપાઠોવ્ય�ષ્ટથીસંશતીનાકલ્યાણને જ � ૂચવે છે .
શાંિતપાઠમાં �તે આવેલ ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः || પદો પર પણ િવચારણા કરવી ઘટ� . ઓમકાર
સાથે શાંિત શબ્દ�ું ત્રણવાર�ુ ં ઉચ્ચારણ ક�વળ શબ્દોની�ુન��ક્ત નથી પણ નવીન ભાવો અને નવીન
યાચનાઓ�ુ ં સ્પષ્ટ�કરણ છે . अ उ म થી બનેલ ૐ બ્રહ્મા, િવષ્�ુ અને મહ�શ એમ ત્રણ સવ�પર� શ�ક્ત�ુ ં
� ૂચન કર� છે . યાચના ઉ�મ જ ન�હ સવ��મ પાસે જ કરાય. આ િત્ર�ુટ�માં જ સવર્દ�વોનો સમાવેશ થઈ
�ય છે . આમ,લાઘવ� ૂણર્ ર�તે ૐ શબ્દ વાણી, મન અને પ્રાણ�ુ ં પણ � ૂચન કર� છે . વાણી, મન અને
પ્રાણ પણ શર�રમાં રહ�લા દ� વો છે . આ દ� વો જો પ્રસ� રહ� તો વ્ય�ક્ત�ુ ં અને એથી િવ��ુ ં કલ્યાણ
સધાય. આથી જ � ૃહદારણ્યકોપિનષદ માત્ર ૐ કારણે જ શાંિતપાઠ તર�ક� ર�ૂ કર� છે .
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शािन्तः નો િત્રિવધ પ્રયોગ કર� ઉપિનષદકાર િવરાટ િવ�ના સમસ્ત પદાથ�નેઆવર� લે છે . બ્રહ્મા,
િવષ્�ુ, મહ�શ માનવના આિધભૌિતક અથાર્ તજરા�ુજ, �ડજ, સ્વેદજ,ઉદભીજ એમ ચાર પ્રકારના
પ્રાણીઓથી િનભર્ય બનાવે છે . આિધદ� િવક યક્ષ, રાક્ષસ, ગ્રહ, ઠંડ�, ગરમી, વષાર્, વાવાઝો�ુ,ં વીજળ�,
� ૂકંપ વગેર� સામે શાંિત ક� િનભર્યતા � ૂચવે છે . તો આધ્યા�ત્મક શાંિતથી શાર��રક અને માનિસક શાંિત�ુ ં
� ૂચન છે . વ્ય�ક્તનાં શર�ર અને મન સ્વસ્થ હશે તો વ્ય�ક્ત સ્વસ્થ બનશે, વ્ય�ક્ત સ્વસ્થ હશે તો �ુ�ુંબ,
સમાજ અને દ� શ પણ સ્વસ્થ બનશે, ક�ટ�ું િવચારગાંભીયર્!
સંદભ� :१. ईशावास्य उप�नषद्,

२. कठोप�नषद्,

३. केनोप�नषद्,

४. प्रश्नोप�नषद्, मण्डुक्योप�नषद्,

५. ॐ शं नो �मत्र: शं वरूण: | शं नो भवत्वयर्मा | शं नो बह
ु रूक्रम: | नमो
ृ स्प�त: | शं नो �वष्णरू

ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्य�ं ब्रह्मा�स | त्वमेव प्रत्य�ं ब्रह्म व�दष्या�म | ऋतं

व�दष्या�म | सत्यं व�दष्या�म | तन्मामवतु | तद्ववक्तारमवतु | अवतु माम ् | अवतु वक्तारम ्
| ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ||
- तैत�रयोप�नषद्

६. ॐ वाङ मे मन�स प्र�तष्ठता मनो मे वा�च प्र�तिष्ठतभा�दरावीमर् ए�ध | वेदस्य म आणीस्थ:

श्रत
ु ं मे भा प्रहासी: | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्प्रत
ु ं व�दष्या�म | सत्यं व�दष्या�म |

तन्मामवतु | तद्वक्तामर्वतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ् ||

- ऐतरे योप�नषद्

७. 108 ઉપિનષદ,સં. પં. શ્રી રામશમાર્ આચાયર્, બ્રહ્મવચર્સ,શાંિત�ૂંજ, ચ�ુથર્ આ� ૃિ� – 2004
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ભારતમાં �� ુ �ટાટ� અ�સના આિથ�ક પાસાઓ
ધમ��� એમ. ન�ુ મ
મદદનીશ �ા�યાપક
અથ�શા� િવભાગ
ડ�.ક�.વી. આટ� સ એ�ડ સાય�સ કોલેજ-�મનગર

��તાવના:

ઉદ્યોગ સાહિસક જોખમો વહન કર� નવા ઉદ્યોગોની સ્થપના કર� છે , તેમાંથી િનષ્પન થતા �ુરસ્કારને

પ્રાપ્ત કર� છે . વ્યવસાયની સ્થાપના સંબધ
ં ી પ્ર�ક્રયાઓ સાથે સંકળાયેલા �ુણને ઉદ્યોગ સાહિસકતા

તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે , �ૂંકમાં ઉદ્યોગ સાહિસકોમાં રહ�લ �ુણને ઉદ્યોગ સાહિસકતા તર�ક�

ઓળખવામાં આવે છે. ઉદ્યોગ સાહિસકતા સાથે જોડાયેલ સૌથી મહત્વ� ૂણર્ બાબત નવીનીકરણ છે . આ
નવીનીકરણમાંથી �ુતન ઉદ્યોગ સાહિસકતાનો ખ્યાલ િવકિસત બને છે . ઉદ્યોગ સાહિસક સામાન્ય ર�તે
એક નવપ્રવતર્કના �પમાં હોય છે , સાહિસક નવા િવચારો, નવી સેવાઓ, નવા ઉદ્યોગો, ન�ું ઉત્પાદન
વગેર� અનેક નવીનીકરણ સાથે સંકળાયેલ બાબતોના કાયર્વાહકનો �ોત છે . જયાર� સાહિસક જોખમ
ઉઠાવી દ�ધર્દ્ર�ષ્ટ દ્વારા નવા િવચારો, નવી પ્રોધોગીક�, નવી સેવા વગેર�ને � ૂિત�મત
ં બનાવવામાં

સફળ રહ� છે , ત્યાર� તે નફાના સ્વ�પમાં �ુરસ્કાર મેળવે છે , ત્યાર� તેને નવા સાહસની સહ�આત

(New Startups) તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . શ�ુ થતા નવા સાહસોની સફળતા ક� િનષ્ફળતાનો

આધાર અથર્તત્ર
ં ના આિથ�ક પર�વેક્ષ ઉપર િનભર્ર છે . આિથ�ક પર�પેક્ષમાં નવા ઉદ્યોગની સ્થાપના

સાથે જોડાયેલા િવિવધ આિથ�ક પક્ષો અને પ�રબળો વચ્ચેની જ�ટલ �ક્રયાપ્રિત�ક્રયાને ઇકોિસસ્ટમ

તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .

ભારતની જનસંખ્યા વષર્ ૨૦૨૦માં ૧૩૭૮.૬ િમ�લયન હતી તેમાંથી ૯૦૦ િમ�લયન (�ુ લ વસ્તીના

૬૭ ટકા) �ટલી વસ્તીનો શ્રમદળમાં સમાવેશ થાય છે . આ �સ્થિતમાં ભારતમાં કામ કરનાર� આ
વસ્તીને રોજગાર�ની તકો ઉપલબ્ધ કરાવી વસ્તી િવષયક લાભાંશ મેળવવા �ુબ જ�ર� બની રહ� છે . આ
વસ્તી િવષયક લાભાંશ દ� શની અથર્વ્યવસ્થાને મજ�ુત બનાવવામાં તો મદદ�પ બને જ છે , પરં � ુ સાથે
સાથે અથર્વ્યવસ્થાના પાયાના પ્ર�ો પૈક� એક પ્ર� બેરોજગાર�ના પ્ર�નો ઉક�લ પણ આપે છે . જો
સમયસર આ કામ કરનાર� વસ્તીને રોજગાર�ની તકો ઉપલબ્ધ ન થઇ શક� તો તેના કારણે આિથ�ક અને
રાજક�ય પ્ર�ો ઉપ�સ્થત થઇ શક� છે . ભારતમાં કામ કરનાર� આ જનસંખ્યાને રોજગાર�ની તકો � ૂર� પડ�
ડ�મોગ્રા�ફક ડ�વીડન્ડ મેળવવા માટ� સફળતા � ૂવર્ક નવા ઉદ્યોગોની સ્થપના થાય તે �ુબ જ�ર� છે .
ભારતમાં નવા ઉદ્યોગોની સ્થાપના સાથે સંકળાયેલ બીજ� ૂત શ�ક્તઓ અન્ય દ� શોની સાપેક્ષમાં િવશેષ
ુ નામાં વ�ુ છે . આ �ુ�દ્ધધનની બીજ� ૂત
પ્રમાણમાં જોવા મળે છે . ભારત પાસે �ુ�દ્ધ ધન અન્ય દ� શોની �લ
શ�ક્તઓને નવા સાહસોની સ્થાપના તરફ જો વળવામાં આવે તો તેના પ�રણામે મોટાપાયે શ્રમદળમાં
જોડાયેલ વસ્તીને રોજગાર�ની નવી તકો ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય અને તેના દ્વારા વસ્તી િવષયક લાભાંશ
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પણ પ્રાપ્ત કર� શકાય છે . ભારતની અથર્વ્યવસ્થાને એક નવી �દશા સાથે �ચાઈ પર પણ લઇ જઈ
શકાય છે . નવા ઉદ્યોગોની સ્થાપના માટ� જ�ર� બીજ� ૂત શ�ક્તઓનો ક�ટલો ઉપયોગ થશે તેનો આધાર
દ� શમાં ઇકોિસસ્ટમ ક�વી છે , તેને ક�વા પ્રોત્સાહનો �ુરા પાડવામાં આવે છે , તેના ઉપર રહ�લો છે .
આ સંસોધન અભ્યાસનો �ુખ્ય હ�� ુ નવા સ્ટાટર્ અપ્સના આિથ�ક પાસાઓ �વા ક� ભારતમાં નવા
સ્ટાટર્ અપ્સની સંભિવત ક્ષમતાઓ, નવા સ્ટાટર્ અપ્સ સમક્ષ રહ�લા પડકારો અને તકોનો અભ્યાસ સાથે
સંકળાયેલ છે . આ સંસોધન અભ્યાસમાં વણર્નાત્મક અભ્યાસ પદ્ધિતને અ�ુસરવામાં આવી હોવાથી જ�ર�
મા�હતી માટ� મા�હતીના ગૌણ �ોતનો ઉપયોગ કર� મા�હતી�ુ ં િવશ્લેષણ કરવામાં આવ્�ુ ં છે .
ભારતમાં �� ુ �ટાટ� અ�સની સંભિવત �મતાઓ:
ભારતમાં ઇકોસીસ્ટમ ૨૦૦૦ના દસકામાં �ુર�ું પ�રપકવ નહો�ું કારણ ક� તેમાં �ુખ્ય � ૂિમકા ધરાવતા
રોકાણકારો, પોષક પેઢ�ઓ અને પ્રવેગક સંસ્થાઓ�ુ ં પ્રમાણ �ુબ ઓ�ં જોવા મળ� ર�ું છે . પરં � ુ આ�
�ુબ ઝડપથી ન્�ુ સ્ટાટર્ અપ આવી રહ્યા છે , અને તેમની સંખ્યામાં પણ �દનપ્રિત�દન વધારો થતો જોવા
મળ� રહ્યો છે . આ ન્�ુ સ્ટાટર્ અપમાં સફળતાનો ર� િશયો પણ �ુબ �ચો જોવા મળ� રહ્યો છે . કારણ ક�
વતર્માન સમયમાં ચોતરફથી વ�ુ ને વ�ુ સહ�યોગ નવા સ્ટાટર્ અપ્સને પ્રાપ્ત થઇ રહ્યો છે . ભારતમાં
ં ઈ અને એન.સી.આર. �વા શહ�રો
બ�ગ્લોર આ� સ્ટાટર્ અપ�ુ ં પ્રાથિમક ક�ન્દ્ર બની ગ�ુ ં છે . આ ઉપરાંત �ુબ
અને િવસ્તારોમાં પણ નવા સાહસો સફળતા � ૂવર્ક િવકાસ પામી રહ્યા છે . ભારતમાં ન્�ુ સ્ટાટર્ અપને બે
ભાગમાં વહ�ચી શકાય (૧) ટ� કનીકલ સ્ટાટર્ અપ અને (૨) નોન ટ� કનીકલ સ્ટાટર્ અપ
ભારતમાં નવા �ટાટ� અ�સ માટ�ની તકો:
નવા સાહસો � ૂન્યઅવકાસમાં િવકાસ પામી શકતા નથી, તેમના માટ� જ�ર� પોષક ધંધાક�ય આિથ�ક
ુ અગત્યના હોય છે . આ
વાતાવરણ �ુબ અગત્ય�ુ ં બની રહ� છે . �માં � ૃ�દ્ધ ચાલક પ�રબળો �બ
પ�રબળોમાં આિથ�ક �ુધારાઓ, બ�રના વલણો, તકનીક� પ�રવતર્નની અસરો, સરકારના વતર્નમાં
આવેલ પ�રવતર્નો, મોટા એકમોની � ૂિમકા અને સામા�જક પ�રવતર્નો વગેર�નો સમાવેશ થાય છે .
1.ભારતીય બ�રમાં �ટાટ� અ�સને અવકાશ:
ભારતીય બ�રને એક ઉભરતા બ�ર તર�ક� િવ�માં જોવામાં આવી ર�ું છે . આ સંદભ� ભારતના
ન્�ુ સ્ટાટર્ અપ માટ� િવકાસની મોટ� સંભાવનાઓ પણ રહ�લી છે . ભારતની ૧૩૭૮.૬ મીલીયન �ટલી
વસ્તીના કારણે ભારતમાં ન�ધપાત્ર મોટા બ�રોનો અવકાશ રહ� છે . ભારતે બ�ર આધા�રત �ુક્ત
અથર્તત્ર
ં અપનાવ્યા બાદ ભારત�ુ ં અથર્તત્ર
ં વ�ુ ગિતશીલ બન્�ુ ં છે , અને તેના પ�રણામે ભારતમાં
૨૦૧૮માં GDP � ૃ�દ્ધ દર ૭.૦ ટકા �ટલો રહ�વા પામ્યો હતો. ભારતીય અથર્વ્યવસ્થા િવ�માં સૌથી મોટ�
ઉભરતી અથર્વ્યવસ્થા પૈક� એક અથર્વ્યવસ્થા છે . તેથી ભારતીય અથર્વ્યવસ્થા ન્�ુ સ્ટાટર્ અપ માટ� એક
મોટ� તક પ્રદાન કરનાર અથર્વ્યવસ્થા ગણાય છે . ભારતીય અથર્વ્યવસ્થા �મ �મ િવકાસ પામી રહ�
છે , તેમ તેમ ભારતમાં આવક અને ખર�દશ�ક્ત સતત વધી રહ� છે , �નાથી બ�રમાં વપરાશ�ુ ં પ્રમાણ
પણ વધ�ું ર�ું છે . આ ઉપરાંત ભારતની અડધાથી વ�ુ વસ્તી ૨૫ વષર્થી ઓછ� વયની છે , અને આ
વસ્તીમાં �ુવાનો મહત્વકાંક્ષી પણ છે . ભારતમાં સંસ્�ૃિત, �િત અને ધમર્માં રહ�લી િવિવધતા સ્ટાટર્ અપ
માટ� અ�ભશાપ અને આશીવાર્દ બંને સા�બત થઇ શક� તેમ છે . ક�ટલાક સ્ટાટર્ અપ અ�ુક િવસ્તારો, સંસ્�ૃિત
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અને પ્રદ� શ �ુરતા માયાર્�દત હોવાથી તેની કામગીર� અ�ુક િવસ્તાર �ુરતી જ માયાર્�દત રહ� છે . જો નવા
સ્ટાટર્ અપ ક�ટલાક સમસ્યાઓને ઉક�લવામાં સફળ બંને તો િવદ� શમાં પણ સફળતા � ૂવર્ક કામગીર�
બ�વી શક� છે .
ુ ુળ તકનીક� પ�રવત� ન:
2.અ��
ભારતમાં ગર�બી �ુર કર� અને મોટ� સંખ્યામાં લોકોને લાભ પ્રાપ્ત થાય તેવા નવીન ઉક�લોની ભાર�
જ��રયાત છે . ભારતના સંસાધનના અવરોધો અને તેના ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખી ઓછા ખચ� ઉચ્ચ
અસરવાળા ઉક�લો �ુબ જ�ર� છે અને આ પ્રકારના ઉક�લો માટ� ટ� કનોલો� સાથે સંકળાયેલા સ્ટાટર્ અપ
િનણાર્ યક � ૂિમકા ભજવી શક� તેમ છે . ભારતમાં �દનપ્રિત�દન ગ્રાહકો �ુધી પહોચાવા�ુ ં ખચર્ ઘટ� ું ગ�ુ ં
છે , એક સમય હતો ક� જયાર� ગ્રાહકો �ુધી પહોચવા માટ� ભૌિતક �તરમાળખાની આવશ્યકતા રહ�તી
હતી, ��ુ ં ખચર્ �ુબ મો�ું હ�,ું નાના એકમો માટ� તે પહોચ બહાર�ુ ં હ�ુ.ં �ના કારણે ગ્રાહકો મેળવવા�ુ ં
ખચર્ પણ ઘ�ું ��ુ ં આવ� ું હ�.ું પરં � ુ સમયની સાથે તકનીક� ફ�રફારો થાય અને છે લ્લા ક�ટલાક
દાયકામાં ડ��ટલ ટ�કનોલો� િવકાસ પામતા ખચર્ ઘ�ું ની�ું આવ્�ુ ં છે . સ્ટાટર્ અપની સફળતાનો આધાર
બ�ર પ્રવેશ તેમજ ગ્રાહકોને ઓળખ ઉપર આધા�રત હોય છે . વા�ણજય વ્યવહારમાં ગ્રાહકની ઓળખ
કરવા�ુ ં કામ �ુબ કપ�ું હોય છે . વતર્માન સમયમાં ડ��ટલ સાધનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થતા
હોવાથી ગ્રાહકોની ઓળખ, ચકાસણી અને ડ��ટલ �ુકવણી �ુબ �ુગમ બની છે . ડ��ટલાઈઝેશનના
પ�રણામે કંપનીઓને તેમના ગ્રાહકોની મા�હતી પ્રમા�ણત કરવા�ુ ં કાયર્ ઘ�ું સરળ બની ગ�ું છે .
ભારતમાં સરકાર� પણ નાણાં�કય સેવાઓને ડ��ટલ બનાવી ડ��ટલ � ૂકવણીઓ િવસ્� ૃત બનાવી છે .
આમ ભારતની વસ્તીનો મોટો ભાગ ડ��ટલ �ુકવણી માટ� સક્ષમ બન્યો છે , તેમજ સરકાર� લાભો અને
સબસીડ�ની � ૂકવણીઓ પણ ડ��ટલ બનાવવામાં આવી છે . ભારતમાં હવે ડ��ટલાઈઝેશન ઔપચા�રક
અથર્તત્ર
ં નો એક ભાગ બની �ુ� ું છે . � ભારતને ૨૧મી સદ�ના ડ��ટલ અથર્તત્ર
ં માં આગળ વધવામાં
મદદ કરશે. ૨૦૧૬માં થયેલ નોટબંધીની પણ વ્યાપક અસરો સ્ટાટર્ અપ ઉપર ન�ધાયેલ જોવા મળ� છે .
3.રાજય �ારા અપાતા �ો�સાહનોમાં વધારો:
૨૦૧૪થી રાજયમાં સરકાર� તેની યોજનાઓમાં ડ��ટલ �પાંતરણને સ્થાન આપ્�ુ ં છે . ક�ન્દ્ર સરકાર
તેમજ રાજય સરકારો સ્ટાટર્ અપ્સને આિથ�ક � ૃ�દ્ધના એક એન્�ન તર�ક� વ�ુને વ�ુ ક�ન્દ્રસ્થાન આપી રહ�
છે . ક�મ ક� આ પ્રકારના સ્ટાટર્ અપ્સના પ�રણામે રોજગાર�ની વ�ુ નવી તકો સ�ન થાય છે , અને
બેરોજગાર�ના ઉચ્ચ દરને ઘટાડવામાં મદદ મળશે તેવી ધારણા સેવવામાં આવી રહ� છે . ભારતમાં વષર્
૨૦૧૮માં રોજગાર�ની નવી ઉભી થયેલ તકોમાં ૨.૬૪ ટકા �ટલો �હસ્સો સ્ટાટર્ અપ્સનો રહ�વા પામ્યો છે .
ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્ટાટર્ અપ્સને પ્રોત્સાહનો �ુરા પાડવા માટ� િવિવધ પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવી
રહ્યા છે . �માં એક મજ�ુત ઇકોિસસ્ટમ બનાવવા માટ� ૨૦૧૬માં “સ્ટાટર્ અપ ઇ�ન્ડયા” �વી યોજનાઓનો
ે ર
અમલ શ�ુ કરવામાં આવ્યો છે . �ના એક ભાગ તર�ક� �. ૧૦૦ �બલીયન�ુ ં ભંડોળ, ઇન્�ુબટ
(સ્ટાટર્ અપ્સને મદદ કરનારા) માટ� નાણાક�ય સહાય, ટ�કર�ગ પ્રયોગશાળાની સ્થાપના, કરવેરામાં
�ટછાટો તેમજ સાહસોનો સ્થપના માટ� સરળ ઓળખ પ્ર�ક્રયાનો સમાવેશ થાય છે . ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ
ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ પોલીસી એન્ડ પ્રમોશન (DIPP) પ્રમાણે ૬૬૦ સ્ટાટર્ અપ્સને ધંધાક�ય સહાયતા મળ� છે ,
૧૩૨ �ટલા સ્ટાટર્ અપ્સને નાણાક�ય ભંડોળ � ૂ�ું પાડવામાં આવ્�ુ ં છે .
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4.મોટા સાહસોને નવ�વત�ન સાથે જોડવાનો નવો અ�ભગમ
�મ �મ મોટા સાહસો માત્રને માત્ર નવીનતા માટ� પોતાના �ત�રક �ાન ઉપર આધાર રાખે છે
અને બ�ું �તે જ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર� રહ્યા છે , ત્યાર� તેમની �ુશ્ક�લીઓ પ્રિત�દન વધતી �ય છે ,
કારણ ક� આ� ધંધાક�ય વાતાવરણ વધાર� પ�રવતર્નશીલ અને અિનિ�ત બની ર�ું છે . આ સાહસોએ
ઉદ્યોગમાં સતત થતા ફ�રફારોને સમજવા અને નીતદ�ન થતા અ�ુલ પ�રવતર્નો સાથે તાલમેલ સ્થાિપત
ં ત બની ર�ું છે , તેમ
કરવા�ુ ં ઘ�ું �ુશ્ક�લ બની ર�ું છે . આમ �મ �મ �ત�રક નવપ્રવતર્ન ઓ�ં �ુસગ
આ પ�ર�સ્થિતમાં મોટા સાહસોનો અ�ભગમ �ુલ્લા નવપ્રવતર્ન (નવપ્રવતર્ન માટ� બાહ્ય �ોતના
ઉપયોગ) તરફ વધતો �ય છે . બદલાયેલા પર�વેક્ષમાં મોટા સાહસો પોતાના એકમોમાં નવપ્રવતર્ન
માટ� સ્ટાટર્ અપ્સનો સહારો લઇ રહ્યા છે . આ સાહસો સ્ટાટર્ અપ્સ સાથે ભાગીદાર� કરવા માટ� આગળ આવી
રહ્યા છે , અને ન્�ુ સ્ટાટર્ અપ્સને િવિશષ્ટ સંસાધનો �ુરા પડ� અને આધાર � ૂરો પડ� રહ્યા છે . સ્ટાટર્ અપ્સ
સાથેની ભાગીદાર� આ� બંને માટ� ફાયદાકારક બની રહ� છે , થોડા વષ� પહ�લા આ પ્રકારની ભાગીદાર�
માટ� � વલણો હતા તેમાં હવે આ� ૂલ� ૂલ પ�રવતર્ન આવ્�ુ ં છે .
5.સમાજનો ઉ�ોગ સાહિસકતા ��યે બદલાતો ���ટકોણ
� જોખમો વહોર�ને નવા િવચારોને વ્યવહારમાં આમલમાં � ૂક� શક� છે , તેઓ તકનો લાભ લઇ શક�
છે . ભારતમાં મોટા ભાગના સ્ટાટર્ અપની સ્થાપના કરનારાઓ મજ�ુત સ્વપ્રેરણાઓ ધરાવે છે , આ
સાહિસકોમાં સ્વપ્રેરણાઓ �ુ સ્સો, ��ાસા, સમસ્યાના િનરાકરણથી પ્રાપ્ત સંતોષ અને સમાજમાં
પ�રવતર્ન લાવવાની ઈચ્છાથી પ્રે�રત જોવા મળ� રહ� છે . ક�ટલાક સ્ટાટર્ અપ્સના સ્થાપકો �સ્થર નોકર�
અને ઉચ્ચા વેતનો પ્રાપ્ત થતા હોવા છતાં પણ તમની સ�નાત્મક શ�ક્તઓના ઉપયોગ માટ� અવરોધક
વાતાવરણ હોવાથી તેઓમાં કોપ�ર� ટ સંસ્�ૃિતથી �ુ ર થવા�ુ ં વલણ જોવા મળ� ર�ું છે . ભારતીય
સમાજમાં ક�ટલીક સફળ �ુિનકોન� પ્રચાર માધ્યમો�ુ ં ધ્યાન આકિષ�ત ક�ુ� છે , આ પ્રચાર માધ્યમોએ
સમાજમાં ઉદ્યોગ સાહિસકતાની એક અલગ છબી પ્રસ્થાિપત કર� છે . ભારતમાં ક�ટલાક સાહિસકોતો આ�
સ્ટાટર્ અપ્સ હ�રો બની ગયા છે . આ બધાના પ�રણામ સ્વ�પે આ� સમાજમાં ઉદ્યોગ સાહિસકતાની
સ્વીકાયર્તા અને લોકિપ્રયતા �ુબ વધી ગઈ છે .
ભારતમાં નવા �ટાટ� અ�સ સમ� પડકારો:
સમગ્ર િવ�માં સ્ટાટર્ અપ્સ સાથે સંકળાયેલા ક�ટલાક પડકારો જોવા મળ� રહ્યા છે , પરં � ુ ભારતના આિથ�ક
અને વ્યાપા�રક પર��ૃ શ્યમાં ક�ટલાક િવિશષ્ટ પડકારો જોવા મળ� રહ્યા છે .
1.ભારતમાં �ટાટ� અપની �થાપના અને કદ િવ�તાર સંબધ
ં ી પડકારો:
ભારતમાં ન્�ુ સ્ટાટર્ અપના સંસ્થાપકો ટ� કનીકલ � ૃષ્ઠ� ૂિમ તો ધરાવે છે , પરં � ુ તેઓ વ્યવસાિયક �ાન
�ુર� ું ધરાવતા હોતા નથી. સ્ટાટર્ અપની સ્થાપના માટ� સૌથી અગત્યની આવશ્યકતાઓ ટ�મના સભ્યોની
પસંદગી અને સંચાલન, ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર અને વેચાણ વ્� ૂહરચનાનો િવકાસ �વી બાબતો હોય છે .
સ્ટાટર્ અપ ચલાવા માટ� ન�ધપાત્ર કાયર્કાર� � ૂડ�ની આવશ્યકતા રહ� છે , જો ક� ક�ટલાક સ્ટાટર્ અપ સ્થાપકો
પોતાની બચતો દ્વારા ક� િમત્રો અને પ�રવારજનોની � ૂડ�નો ઉપયોગ કર� કાયર્કાર� � ૂડ� માટ� સ્વ-ભંડોળ
ઊ�ુ ં કર� શકતા હોય છે , તો ક�ટલાક સ્થાપકો ગ્રાહકોનો આધાર લઇ સ્ટાટર્ અપનો િવકાસ કર� શકતા હોય
છે , આ પ�ર�સ્થિતમાં બાહ્ય રોકાણની આવશ્યકતા રહ�તી નથી. પરં � ુ જયાર� સ્ટાટર્ અપના કદનો િવકાસ
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કરવાનો હોય છે , ત્યાર� સારા એવા પ્રમાણમાં � ૂડ�ની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે , આ પ�ર�સ્થિતમાં
ક�ટલાક સ્ટાટર્ અપ્સ સ્થાપકો રોકાણકારોને શોધવા�ુ ં શ�ુ કર� છે , આ પ�ર�સ્થિતમાં તેમની પેદાશનો
હકારાત્મક પ્રિતભાવ મળતો હોવા છતાં પણ રોકાણકારોને શોધવા અને પયાર્પ્ત ભંડોળ ઊ�ુ ં કર�ુ ં �ુબ
�ુશ્ક�લ છે .
2.�ાહકોમાં િવિવધતા અને તે મના િવશે અ� ૂરતી સમજ:
ભારતીય ગ્રાહકો સંસ્�ૃિત, ભાષાઓ, �તી અને ધમર્ની બાબતમાં અત્યંત વૈિવધ્યતા ધરાવે છે .
પ�રણામે નવા સ્ટાટર્ અપ ક� � સમસ્યાઓના િનરાકરણ �ુરા પડ� છે અને �ઓ તેમનો ઉપયોગ કરનાર
ગ્રાહકો છે તેમની વચ્ચે મા�હતીમાં ઘણી અસમાનતા અને �તર જોવા મળ� ર�ું છે . સ્ટાટર્ અપ્સના
સ્થાપકોએ આ �તર �ુ ર કર� ગ્રાહકો અને તેમની જ��રયાતો િવશે �ડાણ � ૂવર્કની સમાજ િવકિસત
કરવાની આવશ્યકતા છે , � ભારતમાં ઘ�ું �ુશ્ક� લ છે . મોટા ભાગના સ્ટાટર્ અપ સ્થાપકો �ુિશ�ક્ષત સમાજ
અને મહાનગરોમાંથી આવે છે , જયાર� ગ્રાહકનો મોટો �હસ્સો ગ્રાિમણ િવસ્તાર સાથે સંકળાયેલો છે , �ના
કારણે સ્ટાટર્ અપ્સ અને ગ્રાહકો વચ્ચે યોગ્ય જોડાણ જોવા મળ� ું નથી સાથે સાથે સ્ટાટર્ અપ્સમાં ગ્રાહક
િવશે �ુરતી સમાજનો આભાવ જોવા મળ� રહ્યો છે .
3.બ�ર �વેશની સમ�યા:
ભારતના બ�રોમાં પહ�લેથી જ મોટ� અને અ�ુભવી કંપનીઓ હાજર હોય છે , આ મોટ� કંપનીઓની
સામે સ્પધાર્માં નવા સ્ટાટર્ અપ માટ� બ�ર પ્રવેશની ઘણી �ુશ્ક� લીઓ ઉભી થાય છે . અથાર્ત નવા
સ્ટાટર્ અપ માટ� ભારતીય બ�રમાં સ્પધાર્ ત્મક પ�ર�ૃશ્ય પહ�લથ
ે ી જ ઉપ�સ્થત છે . બ� બા�ુ હયાત મોટા
સાહસો અમલદારશાહ� િનયમો સાથે વ્યવહાર કરવામાં વધાર� સક્ષમ છે , જયાર� તેની સામે નવા
સ્ટાટર્ અપ અમલદારશાહ� સામે વ્યવહાર કરવામાં � ૂરતા સક્ષમ જોવા મળતા નથી. જો નવા સ્ટાટર્ અપને
મોટ� કંપનીઓ દ્વારા ટ� કો આપવામાં આવે તો ભારતીય બ�ર કબ� કરવા�ુ ં વ�ુ સરળ બને છે . આ
ઉપરાંત જો નવા સ્ટાટર્ અપ નવી વસ્� ુઓ ક� નવા બ�ર ભાગો િવકસાવે તો પણ ભારતમાં ગ્રાહકોની
વસ્�ુ ક� સેવાઓ િવશેની માન્યતા, સમાજ વગેર�ને કારણે આ ગ્રાહકોને વસ્� ુ ક� સેવાના વપરાશ માટ�
િવ�ાસમાં લેવા ઘણા �ુશ્ક�લ છે . ભારતમાં ગ્રાહકોની આવકમાં વધારો થાય છતાં પણ તેઓ
પ્રણા�લકાગત કારણોસર ભાવ સંવેદનશીલ હોય છે , �થી તેઓ નવી વસ્� ુઓ અને સેવાઓ માટ� �ક�મત
�ુકવવાની ઓછ� તૈયાર�ઓ દશાર્વતા હોય છે . �માં ખાસ કર�ને ગ્રાહકો કા તો �ક�મતમાં ક�ટલીક
�ટછાટની અપેક્ષાઓ રાખતા હોય છે , અથવા ચાઈના પાસેથી સસ્તી વસ્�ુઓ ખર�દતા હોય છે , આ
પ�ર�સ્થિતમાં નવા સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� ગ્રાહકોને પોસાઈ તેવી ર�તે વસ્�ુઓ અને સેવાઓ � ૂર� પાડવાનો
એક પડકાર ઉભો થયા છે . �ના કારણે ઘણીવખત નવા સ્ટાટર્ અપ્સને �ુણવ�ાની બાબતમાં પણ
બંધછોડ કરવાની પ�ર�સ્થિત પણ ઉભી થાય છે .
4.�ુ શળ �મદળના પડકાર:
નવા સ્ટાટર્ અપ્સમાં કાર�કદ� માટ� કોઈ આકષર્ક િવકલ્પ શ�આતમાં જોવા મળતો નથી, કારણ ક�
સ્ટાટર્ અપ િનષ્ફળ પણ થઇ શક� છે , માટ� મોટાભાગના તાલીમ પામેલ માનવબળ મોટ� કંપનીઓમાં કામ
કરવા�ુ ં પસંદ કર� છે , �માં વ�ુ �સ્થરતાની ખાતર� મળતી હોય છે . આ ઉપરાંત સ્ટાટર્ અપમાં પ્રિતષ્ઠા
અને વળતરની બાબતમાં પણ કોઈ ખાસ વધારા�ુ ં પ્રાપ્ત થ� ું નથી, � મોટ� કંપનીઓમાં પ્રાપ્ત થાય
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છે . માટ� �ઓ શ�આતમાં સ્ટાટર્ અપમાં કામ કરવા�ુ ં શ�ુ કર� છે , તે થોડા સમયબાદ તેમાં ફ�રફાર કર� છે
અને તેઓ પણ મોટ� કંપનીઓ તરફ વળે છે . સ્ટાટર્ અપ માટ� જ�ર� �ુશળ શ્રમ પણ �ુરતા પ્રમાણમાં
પ્રાપ્ત હોતો નથી. કારણ ક� સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� જ�ર� �ુશળતાઓની તાલીમ શૈક્ષ�ણક ક્ષેત્ર દ્વારા આપવામાં
આવતી હોતી નથી, કારણ ક� �ટલી ઝડપથી ટ�કનોલો� અને જ��રયાતો બદલાઈ છે , તેટલી ઝડપથી
અને તેવા ફ�રફારો િશક્ષણક્ષેત્રેમાં થતા હોતા નથી, પ�રણામે આપવામાં આવ�ું િશક્ષણ અને નોકર�ઓ
માટ� જ�ર� �ુશળતા વચ્ચે ક�ટ�ુક �તર ઊ�ુ ં થાય છે . માટ� નવા શ્રમદળમાં જોડતા �ગ�ુકો માટ�
રોજગાર� મેળવવા�ુ ં સરળ રહ�� ું નથી. જયાર� આ પ�ર�સ્થિતમાં સ્ટાટર્ અપ્સને નવા શ્રિમકોને તાલીમ
આપવા ન�ધપત્ર સમય અને નાણાં�કય ખચર્ કર�ુ ં પડ� છે . ભારતમાં અમલદારશાહ� અને િવઝાની
આવશ્યકતાઓને કારણે ભારતની બહારથી શ્રિમકોને નોકર�એ રાખવા �ુશ્ક�લ બને છે . તો બી� બા�ુ
િસ�ગાપોર �વા િવદ� શી સ્થળોએ �યાં વ�ુ વેતન અને ��ું �વનધોરણથી આકષાર્યને ઉચ્ચ લાયકાત
ધરાવતા �ુશળ અને િનષ્ણાત શ્રમ નોકર�ઓ માટ� િવદ� શ �ય છે , આમ ભારતીય સ્ટાટર્ અપ્સ હ�ુ
�તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રિતભાને આકષ� શ�ું નથી.
5.જ�ટલ િનયમનકાર� માળ�:ં ુ
ભારતમાં સરકાર� નવી નીિતઓ દ્વારા સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� જ�ર� એવા વ્યવસાિયક વાતાવરણને સરળ
બનાવવા માટ� મોટા ફ�રફારો કાયર્ છે , તેમ છતાં પણ હ�ુ આ વ્યવસાિયક વાતાવરણમાં �ુશ્ક�લીઓ,
�બનકાયર્ક્ષમતા અને અિનિ�તતા જોવા મળ� રહ� છે . િવ� બ�કના ઇઝી ઓફ �ુ�ગ બીઝનેસ ઇન્ડ�ક્સમાં
ભારત ૧૯૦ દ� શોમાં ૭૭માં ક્રમે આવે છે , તે જ પ્રમાણે બીઝનેસ ર� �ન્ક�ગ ઇન્ડ�ક્સમાં ૧૯૦ દ� શોમાંથી
૧૩૭માં ક્રમે આવે છે . ભારતીય વહ�વટ� અને િનયમનકાર� સંસ્થાઓમાં ઘણી ક્ષિતઓ જોવા મળ� રહ�
છે , �ની િવપર�ત અસરો ભારતમાં સ્ટાટર્ અપ્સ ઉપર પડ� રહ� છે . વહ�વટ� અને િનયમનકાર� સંસ્થાઓ
દ્વારા જ�ર� પ્ર�ક્રયાઓમાં હ�ુ પણ �ુબ લાંબો સમય લાગે છે , તેમજ સાથે સાથે આયોજન પણ એટ�ું
�ુદ્રઢ જોવા મળ� ર�ું નથી. િનયમોમાં અચાનક ફ�રફારો થાય છે , ત્યાર� તે �ગેની � ૂચનાઓ પણ
વ્યવ�સ્થત ર�તે પ્રાપ્ત થતી હોતી નથી, �ના કારણે સ્ટાટર્ અપ્સમાં િનરાશાજનક ઉક�લો તરફ જ�ું પડ� છે ,
�માં તેનો �ુલ્યવાન સમય વેડફાઈ છે . સરકાર દ્વારા સ્ટાટર્ અપની સ્થાપના માટ� જ�ર� કા� ૂની પ્ર�ક્રયાઓ
અને ન�ધણીની બાબતમાં ઉતાવળ કરવામાં આવે છે , છતાં પણ પ્ર�ક્રયા સામાન્ય ર�તે લાંબી અને
ખચાર્ ળ બની �ય છે . ક�ટલીક વખત �માં મં�ુર�ની જ�ર છે , તેમાં ઉચ્ચ પ્રવેશ અવરોધો જોવા મળે છે .
કા� ૂની સ્થાપના � ૂણર્ થયા પછ� કર �ુ�ક્ત અને વ�ુ લાભો મેળવવા માટ� સ્ટાટર્ અપની ઔપચા�રક
ન�ધણી જ�ર� છે . �ના માટ� સરકારના ક�ટલાક માપદં ડો છે , � આગાઉ વધાર� કડક હતા �માં હવે થોડો
ઘટાડો થયો છે , પરં � ુ આ માપદં ડોની � ૂિત� કરવી પણ સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� �ુશ્ક�લ બની જતી હોય છે , જના
કારણે પણ ક� ટલાક સ્ટાટર્ અપ્સ િનષ્ફળ �ય છે .
�લોબલ એ�ટર�ે�યોરિશપ મોિનટર ર�પોટ� 2021-2022 :
Global Entrepreneurship Monitor 2021-2022 Global Reportના ક�ટલાક અવલોકનનો
અભ્યાસ કરવાથી ખ્યાલ આવે છે ક� ભારતીય ઇકોસીસ્ટમમાં ક�વા ફ�રફારો ન�ધાયા છે . ઉદ્યોગ સાહિસકતા
સંબિં ધત બે � ૂચકા�ક TEA અને EBO બંનમ
ે ાં ૨૦૨૦માં ભારત�ુ ં પ્રદશર્ન કઈ ખાસ સા�ું જોવા મળ્�ુ ં
નહો�.ું પરં � ુ ૨૦૨૧માં તેમાં આ� ૂલ� ૂલ પ�રવતર્ન જોવા મળ� ર�ું છે . TEA(Total early-stage
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Entrepreneurial Activity)માં ભારત�ુ ં પ્રદશર્ન ૨૦૨૦માં ૫.૩ ટકા �ટ�ું હ� ું તે વધીને ૧૪.૪ ટકા �ટ�ું
જોવા મળ� ર�ું છે , જયાર� EBO (Established Business Ownership)માં ૨૦૨૦માં ભારત�ુ ં પ્રદશર્ન ૫.૯
ટકા હ� ું તે વધીને ૨૦૨૧માં ૮.૫ ટકા �ટ�ું જોવા મળ� ર�ું છે .
ભારતમાં ૨૦૨૦થી ૨૦૨૧ના એક વષર્ના સમયગાલ દરિમયાન ભારતના �ડપાટર્ મન્ે ટ ફોર
પ્રમોશન ઑફ ઈન્ડસ્ટ્ર� એન્ડ ઈન્ટરનલ ટ્ર� ડ (DPIIT)માં લગભગ ૨૦,૦૦૦ �ટલા નવા સ્ટાટર્ અપ્સ
ન�ધાયા હતા, જયાર� તેની સામે ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦ના ચાર વષર્ના સમયગાળા દરિમયાન લગભગ
૩૦,૦૦૦ �ટલા નવા સ્ટાટર્ અપ્સ ન�ધાયા હતા. અહ� સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે ક� ભારતમાં ૨૦૨૦-૨૧
દરિમયાન ઉદ્યોગસાહિસક પ્ર� ૃિ�માં આ� ૂલ પ�રવતર્નો ન�ધાયેલા છે . આ ઉદ્યોગસાહિસકતા સંબધ
ં ી
ફ�રફારો કદાચ એટલે પણ જોવા મળ� રહ્યા હોય ક� Covid-19 બાદ આિથ�ક જગતમાં � અિનિ�ત અને
�ુકશાનકારક પ�રવતર્નો ન�ધાયા છે , તેના કારણે લોકો નોકર� કરતા પોતાના સ્વતંત્ર ધંધા રોજગાર�
તરફ�ુ ં વધ�ું જ� ું વલણ પણ હોઈ શક� છે . GEMના આવકના આધાર� અથર્તત્ર
ં ના વગ�કરણ અ�ુસાર
ભારતનો સમાવેશ માથાદ�ઠ GDP ૨૦,૦૦૦ ડોલર કરતા ઓ�ં હોય તેવા સી-સ્તરના અથર્તત્ર
ં માં
સમાવેશ થાય છે . આ સી-સ્તરના અથર્તત્ર
ં ોમાં ૭૭.૬ ટકા પ્રિતભાવો સાથે રોગચાળામાં તકો શોધનાર
સૌથી પ્રથમ ક્રમ ધરાવનાર દ� શ ભારત છે . સવ� પ્રમાણે ભારતમાં ૨૦૨૦માં રોગચાળાના પ�રણામે
�ુ�ુંબોની આવકમાં ઘટાડો ન�ધાયો હતો, આ પ�ર�સ્થિતમાં નવા વ્યવસાયો શ�ુ કરવા માટ� બે મોટ�
સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે , એક રોકાણ માટ� નાણા મેળવવા અને બી� ઉત્પા�દત વસ્�ુઓ અને સેવાઓ
માટ� બ�ર મેળવ�ુ.ં આ પ્રકારની પ્રિત�ુળ �સ્થિતમાં નવા સ્ટાટર્ અપ્સને ઘણી બધી �ુશ્ક�લીઓનો સામનો
કરવો પડતો હોય છે .
ભારતમાં નવા સાહસો ક� નવા સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� ઘણી �ુશ્ક�લીઓ હોવા છતાં પણ TEAનો દર
ઉચ્ચો જોવા મળે છે , ભારતમાં ઉદ્યોગ સાહિસકતાના િવકાસ માટ�ની શરતો એકદમ મજ�ુત જોઈ શકાય
છે . નવા સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� જ�ર� ઇકોિસસ્ટમ માટ�ના ક�ટલાક ધોરણો જો તપાસીએ તો C-લેવલના
અથર્તત્ર
ં ોમાં ભારત મોટાભાગના ધોરણોમાં અગ્રેસર જોવા મળ� રહ્યો છે . ઉદ્યોગસાહિસક માટ� જ�ર�
િધરાણની વ્યવસ્થા બાબતે (૫.૦ પોઈન્ટ), િધરાણ માટ� નો પ્રવેશ (૪.૭ પોઈન્ટ), બંને નવા સ્ટાટર્ અપ્સના
િવસ્તરણ

માટ�

�ુબ

જ

િનણાર્યક

જોવા

મળે

છે .

સી-સ્તરના

અથર્તત્ર
ં ોમાં

GEM

(Globle

Entrepreneurship Monitor-૨૦૨૧-૨૨)ના તમામ ધોરણોમાં સૌથી �ચા �કો પ્રાપ્ત થાય છે . �માં
ક�ટલાક માપદં ડોમાં પ્રાપ્ત થયેલ સ્કોર તપાસીએ તો ખ્યાલ આવે છે ક� સરકાર� નીિતની માળખાક�ય
ં તતા અને તે� ુ ં સમથર્ન (૫.૩ પોઈન્ટ), સરકારની કરનીિત અને વહ�વટ� નીિત (૪.૭
શરતોની �ુસગ
પોઈન્ટ) �માં ભારતે સૌથી વ�ુ સ્કોર પ્રાપ્ત કય� છે . સરકારના ઉદ્યોગ સાહિસકતા સંબધ
ં ી કાયર્ક્રમો
(૪.૮ પોઈન્ટ) સાથે બી� ક્રમે ભારત જોવા મળે છે . ભારતમાં ઇકોિસસ્ટમ માટ� ના જ�ર� ધોરણોમાં સીસ્તરના અથર્તત્ર
ં ોમાં ભારતનો ઉચ્ચો �ક ઉદ્યોગસાહિસકો માટ� એક મજ�ુત �હ�ર-ખાનગી ભાગીદાર�
વ્યવસ્થાતંત્ર તરફ િનદ� શ કર� છે , � � ૂચવે છે ક� અથર્તત્ર
ં �મ િવસ્તાર પામે છે તેમ તેમ નવા સ્ટાટર્ અપ
સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગસાહિસકતા વ�ુ પ્રબળ બને છે . ભારત �વી મોટ� અથર્વ્યવસ્થામાં બ�ર માંગને
પહોચી વળવા માટ� ઉદ્યોગસાહિસકો માટ� �ુણવ�ા�ુક્ત �તરમાળખાની પહ�ચ ચાવી�પ બની શક� તેમ
છે .
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સારસં�ેપ
Covid-19, અથર્તત્ર
ં માં િવ�ુદ્રીકરણ અને ડ��ટલ અથર્તત્ર
ં તરફ થતા ફ�રફારોની વ્યાપક અસરો
ન્�ુ સ્ટાટર્ અપ્સ ઉપર થયેલ જોવા મળ� રહ� છે . કોઈ પણ દ� શમાં નવા ઉદ્યોગોના િવકાસનો આધાર તે
દ� શમાં સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� જ�ર� ઇકો-સીસ્ટમના િવકાસ ઉપર રહ�લો છે . ભારતમાં નવા સ્ટાટર્ અપ્સ
ડ�મોગ્રા�ફક ડ�વીડંડ માટ� પણ અગત્યની � ૂિમકા ભજવે છે . ભારતમાં વતર્માન સમયમાં સરકાર પણ
નવા સ્ટાટર્ અપ્સને એક � ૃ�દ્ધના એન્�ન તર�ક� સ્વીકાર� છે અને તેને ધ્યાનમાં રાખી દ� શમાં સ્ટાટર્ અપ્સનો
ુ ી �ુ દ� �ુ દ� યોજનાઓનો અમલ કય� છે . �માં ખાસ કર�ને “સ્ટાટર્ અપ
િવકાસ જડપી બને તે હ��થ
ઇ�ન્ડયા” સૌથી અગત્યની યોજના છે . �ની અ�ુ�ુળ અસરો નવા સ્ટાટર્ અપ્સ ઉપર થયેલ જોવા મળ� રહ�
છે .
ભારતમાં હવે બદલાયેલ પર�વેક્ષમાં મોટા કદના સાહસો પણ નવા સ્ટાટર્ અપ્સમાં રસ દાખવી રહ્યા છે ,
અને નવા સ્ટાટર્ અપ્સમાં ભાગીદાર� માટ� આગળ આવી રહ્યા છે , � બંને માટ� લાભદાયી નીવળ� ર�ું છે .
ભારતમાં સામા�જક પ્રચાર માધ્યમોની વ્યાપક અસરોના પ�રણામે ઉદ્યોગ સાહિસકતા પ્રત્યે સમાજના
દ્ર�ષ્ટકોણ અને વલણો બંને બદલાય રહ્યા છે . �ના કારણે સમાજમાં નવા સ્ટાટર્ અપ્સની લોકિપ્રયતા
�દનપ્રિત�દન વધી રહ� છે .
ભારતમાં સ્ટાટર્ અપ્સ માટ� ક� ટલીક અ�ુ�ુળતાની સામે ક� ટલાક પડકારો પણ જોવા મળ� રહ્યા છે . �મ ક�
સ્ટાટર્ અપ્સના સંસ્થાપકો પાસે તકનીક� �ાન તો હોય છે , પરં � ુ તેની સામે વ્યવસાિયક �ાન �ુર� ું હો� ું
નથી, �ના પ�રણામે સ્ટાટર્ અપ્સની શ�આતમાં ક�ટલાક સંચાલન સંબધ
ં ી પ્ર�ો ઉપ�સ્થત થતા હોય છે .
તેમજ સ્ટાટર્ અપ્સની શ�આત માટ� તો સંસ્થાપકો જ�ર� � ૂડ�ની વ્યવસ્થા કર� લેતા હોય છે , પરં � ુ જયાર�
સ્ટાટર્ અપ્સના કદ િવસ્તારનો સમય આવે છે , ત્યાર� વ�ુ � ૂડ� માટ� � ૂડ�રોકાણકારો શોધવાની �ુશ્ક�લી
ઉભી થતી હોય છે .
ભારતીય ગ્રાહકોમાં ભાષા, ધમર્, ર�તર�વાજો, પ�રવેશ વગેર�માં �ુબ મોટા પ્રમાણમાં વૈિવધ્ય જોવા મળે
છે . �ના કારણે નવા સ્ટાટર્ અપ્સના સંસ્થાપકોએ ગ્રાહકો અને તેની જ��રયાતો િવશે �ડાણ � ૂવર્કની
સમાજ િવકિસત કરવાની જ��રયાત રહ� છે , � ભારતમાં ઘ�ું �ુશ્ક�લ છે . આ ઉપરાંત ભારતના ગ્રાહકોને
ુ
અને સેવાઓ � ૂર� પડાવી પણ એક પડકાર છે . ભારતમાં ક�ટલાક ક્ષેત્રોમાં
પોસાઈ તેવી �ક�મતે વસ્�ઓ
મોટ� અને અ�ુભવી પેઢ�ઓ ને� ૃત્વ કરતી હોય છે , તેમની હર�ફાઈનો સામનો કરવો ન્�ુ સ્ટાટર્ અપ્સ માટ�
એક મોટો પડકાર છે .
સ્ટાટર્ અપ્સની શ�આતમાં કોઈ આકષર્ક િવકલ્પ જોવા મળતો નથી, ક�મ ક� સ્ટાટર્ અપ્સ ભિવષ્યમાં િનષ્ફળ
પણ થઇ શક� છે , આ પ�ર�સ્થિતમાં �ુશળ અને અ�ુભવી શ્રિમકો મેળવવાનો પડકાર ઉભો થાય છે . આ
ઉપરાંત ભારતમાં અમલદારશાહ� અને િવદ� શોમાં રોજગાર�ના આકષર્ક િવકલ્પોના પ�રણામે પણ �ુશળ
શ્રમ મેળવવાનો પડકાર ઉભો થાય છે .

ગ્લોબલ એન્ટરપ્રેન્યોરિશપ મોિનટર ર�પોટર્ 2021-2022

અ�ુસાર ભારત C-સ્તરની અથર્વ્યવસ્થામાં ઉદ્યોગ સાહિસકતા અને નવા સ્ટાટર્ અપ્સના સંદભ� તેના �ુ દા
�ુ દા માંનાકોમાં અગ્રેસર જોવા મળ� રહ્યો છે .
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Abstract:
This research paper on "profitability analysis of selected Companies of Reliance
Group. Main purpose of this study is the profitability scenario of sample Reliance
Group of the companies in India. The time period of the study is 5 years. The study
period for the financial year 2016-2017 to 2020-2021.this research study is based on
secondary data method. Researchers use interpretation for the data as the selected
profitability related ratio. This study ratio is used like gross profit margin, Operating
Profit, Net profit margin and PBT Margin While a statistical tool ANOVA test is
used. This study concludes that the company positive trend in profitability to
conclude the study that the overall results are good.
Introduction:
The Reliance Group, founded by Shri Dhirubhai Ambani (1932-2002), is a
market

leader

in

telecommunications,

electricity,

financial

services,

infrastructure, media and entertainment, and health care. The Reliance Group
is convinced that it has a critical role to play in determining the fate of our
wonderful country. The Group, via its numerous consumer-facing companies,
provides a solid foundation for every Indian to reach his or her full potential
by offering cutting-edge products and services. The Group has a positive
impact on the lives of over 250 million consumers, or one in every five
aspirational Indians, spanning more than 25,000 cities and towns and 400,000
villages, through its many businesses. The Group boasts unrivalled client trust,
faith, and confidence, and is one of the country's major employers, with an
average age of 35 years and a youthful, highly-trained, and motivatedstaff.
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1. Dr. (Mrs.) G. Lakshmi, et al, (2021), this research study is concluded
that determining the profitability, liquidity and turnover rate of the
company through ratio analysis. Main purpose of this study is
profitability

analysis

of

the

corporate

industry

inIndia.Thisstudyisbasedonasecondarydatamethod.Thisstudyusedatime
period of 5 year from 2015-2016 to 2019-2020.Researcher use
interpretation for the data is selected financial related ratio. This study
uses percentage analysis to be interpreted. Researchers found in this
study for RIL is not clear about the poor currentassets.

2. Nirali J. Kantharia, (2020), in this research paper on "profitability
analysis of selected power generating firms in India". This study is
obtained

from

the

official

websiteofBSEandselectedfirmsfinancialreports.TheaimofthestudyistoA
nalyze the growth of selected companies. This study used a time period
of 3 year from 2016- 2017 to 2018-2019. This study is based on a
secondary data method. Researchers use interpretation for the data as
the selected profitability related ratio.Thestudy ratio used like gross
profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio and return on earning.
The study concluded is overall performance is not good in matter of
profitability.

3. Sinha MintinahenBjendra, Dr. Deepika Singhvi, (2017), research
paper on "Liquidity & profitability analysis of the pharmaceutical
companies of India. Main purpose of this study is the profitability
scenario of sample pharmaceutical companies in India. The time period
of the study is 4 years. The study period for the financial year 20102011 to 2013-2014.this research study is based on secondary data
method. Researchers use interpretation for the data as the selected
profitability related ratio. This study ratio is used like gross profit
margin, net profit margin, return on capital employed, return on net
worth and earning per share. While a statistical tool ANOVA test is
used. This study concludes that after 2009 the company positive trend
in profitability to conclude the study that the overall results are good.
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4. Sivapriyasellathurai, Hemavathyramasubbian, (2018), research
paper on “profitability analysis of insurance company”. The main
objective of this study is to analyze the growth and profitability of
insurance company. The time period of this study is 5 years. The study
period of the financial year 2013-2014 to 2017-2018. The study is
based on secondary data method. Secondary data were collected from
the financial statement of the insurance company. It includes the
balance sheet, manual and website of the insurance company. This
study used tools for ratio analysis and correlation analysis. This study
ratio is used like gross profit margin, net profit margin, Ebitda, return
on asset return on equity. This study concluded that the growth of the
physical and financial asset and use of technologies and regulation as
good performance of insurance companies.
STATEMENT OF THE PROBLEM:
Every business's principal goal is to make as much money as possible. Every firm aspires to
make more money by cutting costs in order to expand their operations and ensure their longterm survival. To have a better understanding of a company's financial performance so that it
can fulfill increased demand. More profit is generated when there is an increase in demand.
Ratio analysis is a popular method of determining whether a company's financial
performance is superior than that of other companies.

OBJECTIVE OF THE STUDY:
The main objective of the study
•To study find profitability of selected companies of reliance group.
•To offer suggestions if any required for increasing profitability of the selected
companies of reliance group.
•To assess the growth of selected companies in light of profitability.
PERIOD OF THE STUDY:
The study covers a period of five years from the financial year 2016-2017 to 2020-2021. The
period of five years is sufficient to understand the result.
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DATA COLLECTION:
The study fully depends upon secondary data based. The secondary data have been collected
from published and unpublished reports, handbooks, various text books, journals, reports of
the government and internet, various websites etc. Have also been used. For all the
calculations Microsoft excels is used.
HYPOTHESIS OF THE STUDY:
The following are the hypothesis we create for the applying test which are as under.
H0: There is no significant difference between Gross profit margin of selected companies of
reliance group.
H1: There is significant difference between Gross profit margin of selected companies of
reliance group
H0: There is no significant difference between Operating profit of selected companies of
reliance group.
H1: There is significant difference between Operating profit of selected companies of
reliance group
H0: There is no significant difference between PBT margin of selected companies of reliance
group.
H1: There is significant difference between PBT margin of selected companies of reliance
group
H0: There is no significant difference between net profit margin of selected companies of
reliance group.
H1: There is significant difference between net profit margin of selected companies of
reliance group.
SAMPLING DESIGN:
The sample has been selected by one stage sampling method. For the selecting sample
random sampling is used.For the analysis of data ratio is used. The following ratios are used
for interpretation of data. Such as
• Gross profit margin
• Operating profit
• PBT margin
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• Net profit margin
RESEARCHDESIGN:
For the analysis of profitability of selected companies of reliance group.
Research make analysis with the help of different companies. There are lots of
companies

of

reliance

group.Butresearchersselectonlyfivecompaniesfortheresearchfortheperiodof201
6-17to 2020-21. The following companies are taken for theanalysis.
Sr. No.

Company Name

1

Reliance Industries Ltd.

2

Reliance communication Ltd.

3

Reliance capital Ltd.

4

Reliance power Ltd.

.5

. Reliance infrastructure Ltd.

SIGNIFICANCE OF THE STUDY:
Many companies are likely to benefit from research as research focuses on one
of

the

most

talkedabouttopicsintoday’scorporateworld.itprovidesinsightsintotheprocessofe
valuation
ofReliancegroupofreliancegroupbythereliancegroupdepartmenttoexamineande
ncourage

the

relevant

groups

as

well

as

to

re-emphasize

the

weakeningcompanies.
DATA ANALYSIS ANDINTERPRETATION:
In Present study research makes interpretation and analysis of the data of
selected companies of reliance group. But here in these chapters researchers
not defined make separate chapters from them.
GROSS PROFITMARGIN
Analysts use gross profit margin to measure a company's financial health by
estimating the amount of money left over after deducting the cost of goods
sold from product sales (COGS). Gross profit margin is typically represented
as a percentage of sales and is sometimes referred to as the gross margin ratio.
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Gross profit margin= Gross Profit/Net Sales X 100
TABLE 1 GROSS PROFIT MARGIN
Year

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

Mean

SD

COV

company

2021

2020

2019

2018

2017

RIL

20.78

17.09

16.25 18.92

18.21

18.25

1.75

9.57

R. Com

0.26

-9.91

13.94 19.57

18.73

8.52

12.88

151.21

R. Capital

-28.59

-11.11

15.36 -0.64

26.97

0.40

21.82

5481.40

R. Power

50.78

48.43

52.45 48.62

48.12

49.68

1.87

3.77

R. Infra

20.01

17.74

25.83 32.32

28.39

24.86

5.98

24.08

Mean

12.65

12.45

24.77 23.76

28.08

SD

29.28

24.49

16.17 18.22

12.12

231.47

196.74

65.29 76.68

43.16

COV

(Source: computed by researcher)
CHART 1 GROSS PROFIT MARGIN
GROSS PROFIT MARGIN
60
Reliance Industries Ltd.
40
Reliance Communication Ltd.
20

Reliance Capital Ltd.

10
Reliance Power Ltd
-10

Mar-17

Mar-18

Mar-19

Mar-20

Mar-21

Reliance Infrastructure Ltd.

-20

-30

(Source: computed by researcher)
AboveTableandchartno.1
revealsthatReliancepowerLtd.hashighestMeanvaluewith49.68 While Reliance
Capital Ltd. has lowest Mean value 0.40 and other selected reliance group
companies are maintaining moderate levels in gross profit margin. The
standard deviation of Reliance capital Ltd. is 21.82. The coefficient of variance
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of Gross profit margin of Reliance Capital Ltd is showing maximum (5481.40)
while

Reliance

Power

Ltd.

is

minimum

(3.77).

TheyearwisehighestMeanintheyear2017(28.08)andlowestMeanintheyear2020(
12.45).
The highest SD in the year 2021(29.28) and lowest SD in the year 2017
(12.12).

The

highest

coefficientofVarianceintheyear2021(231.47)andlowestcoefficientofVarianceint
heyear 2017(43.16)
HYPOTHESIS OF THE STUDY:
HO

There is no significant different between Gross Profit Margin of selectedcompanies of Reliance Group.

H1

There is a significant different between Gross Profit Margin of selectedcompanies of Reliance Group.
TABLE 2 (ANOVA TEST)
Source of Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

1063.46

4

265.86

0.60

0.66

2.86

Within Groups

8788.66

20

439.43

Total

9852.12

24

(Source: computed by researcher)
CONCLUSION: F value (0.60) is less than the table value (2.86) therefore
null hypothesis is accepted. Therefore, H1 is rejected. Hence, it revealed that
there is no significant different between Gross Profit Margin of selected
companies of Reliance Group.
OPERATING MARGIN(%)
Afterpayingforvariableexpensesofproduction,likeassalariesandrawmaterials,bu
tbefore paying interest or taxes, the operating margin quantifies how much
profit a firm generates on a dollar of sales. It's computed by dividing a
company's net sales by its operational income. Higher ratios are typically
better, indicating that a company's operations are efficient and that it is
effective at converting sales into profits.
Operating margin=operating income/revenue sales X100
TABLE 3 OPERATING MARGIN
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Year

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

company

2021

2020

2019

2018

2017

RIL

15.09

13.38

12.58

14.65

R. Com

-20

-30.91

-6.47

R. Capital

-29.13

-11.78

R. Power

37.13

R. Infra

11.91

Mean

3

Mean

SD

14.4

14.02

1.02

7.28

3.87

6.2

-9.46

15.84

-167.36

14.76

-1.14

26.31

-0.20

21.79

-11115.27

37.37

42.23

40.71

41.06

39.7

2.31

5.81

10.33

19.02

24.71

21.49

17.49

6.18

35.34

3.68

16.42

16.56

21.89

SD

27.17

26.02

17.42

16.79

13.13

COV

905.50

707.53

106.09

101.39

59.97

(Source: computed by researcher)
CHART 2 OPERATING MARGIN
OPERATING MARGIN
50
Reliance Industries Ltd.
30

Reliance Communication Ltd.

20
Reliance Capital Ltd.

10

Reliance Power Ltd
Mar-17

Mar-18

Mar-19

Mar-20

-10

Mar-21

Reliance Infrastructure Ltd.

-20

-30

(Source: computed by researcher)
Above Table and chartNo.3 and 2 reveals that Reliance power Ltd. has highest
Mean value with 39.07 While Reliance Communication Ltd. has lowest Mean
value -9.46 and other selected reliance group companies are maintaining
moderate levels in operating margin. The standarddeviation of Reliance capital
Ltd. is 21.79, The coefficient of variance of operating margin of Reliance
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Infrastructure Ltd.is showing maximum (35.34) while Reliance Capital Ltd. is
minimum (- 11115.27). The year wise highest Mean in the year 2017 (21.89)
and

lowest

Mean

in

the

year

2021(3).ThehighestSDintheyear2021(27017)andlowestSDintheyear2017(13.13
).Thehighest coefficient of Variance in the year 2021(905.50) and lowest
coefficient of Variance in the year 2017(59.97)
HYPOTHESIS OF THE STUDY:
HO

There is no significant different between operating Margin of selectedcompanies of Reliance Group.

H1

There is a significant different between operating Margin of selectedcompanies of Reliance Group.
TABLE 4.4 (ANOVA TEST)
Source of Variation SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

1439.9487 4

359.98718 0.8283176 0.5227544 2.8660814

Within Groups

8692.0083 20

434.60041

Total

10131.957 24

(Source: computed by researcher)
CONCLUSION: F value (0.82) is less than the table value (2.86) therefore
null hypothesis is accepted. Therefore, H1 is rejected. Hence, it revealed that
there is no significant different between operating Margin of selected
companies of Reliance Group.
PBT MARGIN(%)
Profitbeforetaxisametricthatexaminesacompany'searningsbeforeitneedstopayco
rporate
incometax.Itisessentiallyallofacompany'searningsbeforeanytaxesaretakenintoac
count. On the income statement, profit before taxes is calculated as operating
profit less interest. The number used to calculate a company's tax liability is
profit beforetax.
Profitbeforetax margin =Profitbeforetax/Revenue

JUNE-2022

49

VOLUME-11, ISSUE-42

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

TABLE 5 PBT MARGIN (%
Year

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

company

2021

2020

2019

2018

2017

Mean

SD

COV

RIL

11.76

8.95

9.68

12.6

13.14

11.23

1.83

16.31

R. Com

-26.31

-640.77

38.75

-0.17

2.31

-125.24

289.12

-230.86

R. Capital

-43.34

-6.7

-7.33

-22.99

8.79

-14.31

19.74

-137.89

-12.43

31.32

-252.00

13.54

-413.43

R. Power

5.19

-55.95

-35.3

10.21

13.71

R. Infra

-1.86

4.36

-27.03

4.29

3.87

Mean

-10.91

-138.02

-4.25

0.79

8.36

SD

23.15

282.23

29.73

14.20

5.21

COV

-212.16

-204.48

-700.20

1802.38

62.25

-3.27

(Source: computed by researcher)
CHART 3 PBT MARGIN
PBT MARGIN
100
0

Reliance Industries Ltd.
Mar-17

Mar-18

Mar-19

-100

Mar-20

Mar-21
Reliance Communication Ltd.

-200

Reliance Capital Ltd.

-300
Reliance Power Ltd

-400

Reliance Infrastructure Ltd.
-600

(Source: computed by researcher)
Above Table and chart No. 5 and 3 reveals that Reliance Industries Ltd. has
highest Mean value with 11.23While Reliance Communication Ltd. has lowest
Mean value -125.24 and other selected reliance group companies are
maintaining moderate levels in PBT margin. The standard deviation of
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Reliance Communication Ltd. is 289.12. The coefficient of variance of PBT
margin of Reliance Industries Ltd. is showing maximum (16.31) while
RelianceInfrastructure
Ltd.is minimum (-413.43). The year wise highest Mean in the year 2017 (8.36)
and lowest Mean in the year 2020 (-138.02). The highest SD in the year
2020(282.23)

and

lowest

SD

in

theyear2017(5.21).ThehighestcoefficientofVarianceintheyear2018(1802.38)an
dlowest coefficient of Variance in the year2019(-700.20)
HYPOTHESIS OF THE STUDY:
HO There is no significant different between PBT Margin of selectedcompaniesof Reliance Group.
H1 There is a significant different between PBT Margin of selected companies ofReliance Group.
TABLE 6 (ANOVA TEST)
SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

75544.68

4

18886.17

1.16

0.35

2.86

Within Groups

325204.99

20

16260.25

Total

400749.68

24

Source of Variation

(Source: computed by researcher)
CONCLUSION: F value (1.16) is less than the table value (2.86) therefore
null hypothesis is accepted. Therefore, H1 is rejected. Hence, it revealed that
there is no significant different between PBT Margin of selected companies of
Reliance Group.
NET PROFITMARGIN
Thenetprofitmargin,orsimplynetmargin,isapercentageofsalesthatreflectshowmu
chnet income or profit is created. It is the ratio of a company's or business
segment's net profits to revenues. The net profit margin is usually reported as a
percentage, but it can also be written as a decimal. The net profit margin
shows how much profit a firm makes out of each dollar of revenue itreceives.
NET PROFITMARGIN=Net Profit/Net Sales X 100
TABLE 7 NET PROFIT MARGIN
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Year

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

Mar-

company

2021

2020

2019

2018

2017

RIL

11.39

R. Com

-764.6

6.65

SD

COV

6.98

9.19

9.8

8.80

1.99

22.58

-179.82

-520.61

-19.62

-803.53

1009.47

-125.63

-6.7

-7.93

-25.04

7.11

-15.37

19.78

-128.71

-2,532.99

R. Capital -44.27

Mean

R. Power

5.72

-56.48

-35.99

8.76

10.62

-13.77

30.82

-228.75

R. Infra

-0.86

4.62

-4.95

4.55

4.43

1.55

4.32

277.52

Mean

-158.52

-516.98

-44.34

-104.63

2.47

SD

339.52

1127.28

77.36

232.97

12.58

COV

-214.17

-218.05

-174.45

-222.66

509.91

(Source: computed by researcher)
CHART 4 NET PROFIT MARGIN
NET PROFIT MARGIN
500

Mar-17

Mar-18

Mar-19

Mar-20

Mar-21

-500

Reliance Industries Ltd.
Reliance Communication Ltd.
Reliance Capital Ltd.

-1000

Reliance Infrastructure Ltd.

-2000
-2500

(Source: computed by researcher)
Above Table and chart No. 7 and 4 reveals that Reliance Industries Ltd. has
highest Mean value with 8.80 While Reliance Communication Ltd. has lowest
Mean value -803.53 and other selected reliance group companies are
maintaining

moderate

levels

in

Net

Profit

margin.

The

standard

deviationofRelianceCommunicationLtd.is1009.47.Thecoefficientofvarianceof
NetProfit margin of Reliance Infrastructure Ltd. is showing maximum
(277.52) while Reliance Power Ltd.is minimum (-228.75). The year wise
highest Mean in the year 2017 (2.47) and lowest Mean in the year 2020 (516.98). The highest SD in the year 2021(1127.28) and lowest SD in
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theyear2017(12.58).ThehighestcoefficientofVarianceintheyear2017(509.91)an
dlowest coefficient of Variance in the year2018(-222.66).
HYPOTHESIS OF THE STUDY:
HO

There is no significant different between Net Profit Margin of selectedcompanies of Reliance Group.

H1

There is a significant different between Net Profit Margin of selectedcompanies of Reliance Group.
TABLE 4.8 (ANOVA TEST)

Source of Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

850892.45

4

212723.11

0.73

0.57

2.86

Within Groups

5785759.6

20

289287.98

Total

6636652.1

24

(Source: computed by researcher)
CONCLUSION: F value (0.73) is less than the table value (2.86) therefore
null hypothesis is accepted. Therefore, H1 is rejected. Hence, it revealed that
there is no significant different between Net Profit Margin of selected
companies of Reliance Group.
SUGGESTIONS
These studies are made to analysing the profitability of selected companies of
reliance group. The researcher take only five years period from 2017 to 2021
and five companies is selected for their research like Reliance industries Ltd.
,Reliance communication Ltd. Reliance capital Ltd, Reliance power Ltd and
Reliance Infrastructure Ltd. For the purpose of finding a better profitability
researcher take more than five years data because it gives more accurate
results. The study concluded profitability of selected companies of reliance
group is required to changes in their performance. Reliance Ltd Further
research

can

be

made

in

the

areas

like

inventorymanagementofcompany,cashmanagement,jobsatisfactionofemployee
s,howthey made effective marketing strategy to increase sales, performance of
companies of reliance group in foreignmarket.
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LIMITATION OF THESTUDY:

•

This study only taken five years data. So, it is not given reliableresults

•

two methods are considered for collecting data 1. Primary data, and 2.
Secondarydata. Here this research is only based on secondary data.
Primary data gives accurate information so it can be more useful for
ourresearch.

•

Here only ratio analysis is used for interpretation of data, but balance
sheet, profit and loss account, comparative statement, common size
statement are also taken for the measurement ofdata.

CONCLUSION
Afteranalyzingtheprofitabilityofselectedcompaniesofreliancegroup.Findingsgiv
esareal
pictureofthecompany.Thereisnosuggestionregardingtheimprovementbutcompa
nyhasto focus on more profit. It means company has to change their working
style

and

method.

Profit

isbasedoncostandexpenseifcostandexpensearereducedthenautomaticallyprofitin
creased
andprofitabilityofthecompanyalsoincreased.Saleshavesatisfactoryimpactsthepr
ofitability of the firms during the period of study. so, company has to focus on
salealso.
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वतर्मानसमाजे संस्कृ तस्य महत्वम् l
शोधछा�ः
िजतेन्�ः जािन
�ीसोम.सं.िव�. वेरावलम्

�ास्तिवकम् l
अनेकिवधभाषासंप�ोऽस्माकं भारतदेशोऽिस्त l अ� भारतीयजनाः िभ�-िभ� �देशे िभ�ाः
िभ�ाः भाषाः वदन्तः सिन्त l त� के चन जनाः, समुदायः, �ामं संस्कृ तभाषायामेव
�वहरिन्त वदिन्त च l संस्कृ तसंभाषणेन �योगेण च िजवने बहवः प�रवतर्नं �ा�ुं शक्यते l
संस्कृ तभाषया जीवनं �काशपूण� क या रीत्या भवेत् तस्यो�रे समाधानं �ाप्यते यत्
संस्कृ तभाषायामेव चत्वारः वेदाः, उपिनषदः, स्मृतयः, िविवधाः �न्थाः, अनेकािन शा�ािण,
पुराणान्युपलभ्यन्ते l
िवषयिववेचन
े म् l
आधुिनके भारते जनाः अनेकाः भाषाः प�ठतुं इच्छिन्त तथा च पठन्तः सिन्त l यथा
मातृभाषया सह अन्यभाषािप प�ठतुं इच्छित त� �ायः मातािपतराविप इच्छतः यत् मे पु�ः
मातृभाषया सह संस्कृ तभाषा वदेत् पठे �दित वा l तस्य मुख्यकारणं यत् संस्कृ तभाषा पठनेन
संस्कारसंचरणं भवित, संस्कारयु�ाः जनाः भविन्त तत् मुख्यकारणिमित मे मतम् l
भारतरा�स्य �धानमं�ी �ीनरे न्� मोदी महोदयाः अिप “संस्कृ तस�ाह” माध्यमेन जनान्
संस्कृ तभाषां �ित �ेरयतीित �स�तायाः िवषयोऽिस्त l
सां�तसमये बहवः जनाः मनोरोगी भूत्वा स्वदेहत्यागा�दकाय� कु वर्न्त्यनेन स्वजनाः
अिप दुखमनुभूय तेऽिप त�देव कु वर्िन्त l अस्य मुख्यकारणं यत् जनाः प�रिस्थितयु�जीवनं न
िवजी� पथ��ाः भविन्त l य�द जनाः �ीम�गव�ीता�द�न्थं पठे य�
ु ेत् संसारे
आत्महत्या�दकं कदािप न भवित l एव� �ीम�गव�ीता�द�न्थपठनाथ� संस्कृ तपठनं
आवश्यकमिस्त l संस्कृ तसािहत्ये �ोकसुभािषतैः स्वजीवने ब�प�रवतर्नं कतु� श�ु विन्त l यथा
बाल्यावस्थायां वयं पठामः स्म l
काकचे�ा बकध्यानं �ानिन�ा तथैव च l अल्पाहारी गृहत्यागी िव�ा�थप�लक्षणम् l
अनेन संस्कृ तसुभािषतैः प�रिस्थितयु�जीवनं कया रीत्या भवेत् वा वतर्मानसमये
जनैः �क �क कतर्�िमित वयं सरलतया �ातुं श�ु मः l यथा िनरोगजीवनं कथं भवे�दित
“आयुवद
� �न्थे” �ा�ं भवित तेऽिप अथार्त् आयुवद
� �न्थाः अिप संस्कृ तभाषायामेव सिन्त l
वतर्मानसमये जनाः �ायः िचन्तायु�जीवनं जीवन्तः सिन्त l “िचन्तासमा नािस्त
शरीरशोषणा” (सुभािषताविलः) िविवध�न्थाः अस्मान् अनेनैव बोधयिन्त l एव�
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वतर्मानसमये य�द संस्कृ तयु�जीवनं भवेत् चेत् वयं िचन्तां मुक्त्वा भगवित्चन्तनयु�ाः भूत्वा
सुसंस्कृ ताः भवेम l एव� िचन्ता एव वतर्मान समये मनुष्याणां कृ ते ज्वरयु�ािस्त l
संस्कृ तभाषायां अिस्मन् िवषये ब�मतं �द�शत� वतर्ते l यथा
िचन्ता ज्वरो मनुष्याणां व�ाणामातपो ज्वरः l (चाणक्यशतकं )
िचन्ताज्वरो मनुष्याणां क्षुधां िन�ां बलं हरेत् l
�पमुत्साहबु�� �� जीिवतं च न संशयः ll (स्कन्दपुराण)
िचन्तनेनैधते िचन्ता ित्वन्धनेनेव पावकः l
नश्यत्यिचन्तनेनैव िवनेन्धनिमवानलः ll (योगवािस�)
िचन्ता �ािध�काशाय नरकाय �कल्पते l
तस्माि�न्तां प�रत्यज्य अनुवतर्स्व शोभने ll (प�पुराण)
एव� ब�वारं िचन्ता एव लोकिचन्तन�पा भूत्वा अस्मान् बाधयित �हारयित च l तद्
िवषयेऽिप अनेक�न्थे किथतमिस्त l यथा –
भैषज्यमेतद् दुःखस्य यदेत�ानुिचन्तयेत् l
िचन्त्यमानं िह न �ेित भूय�ािप �वधर्ते ll (महाभारत)
तस्मात् वयं वतर्मानसमये संस्कृ तपठनेन सुसंस्कृ ताः भवेम तथा च सुयोग्यजीवनं जीवनाय
देवभाषायाः आ�यभूताः भवेम इित “स्वस्त्यस्तु िव�स्य खलः �सीदतां” इित �ाथर्नां कृ त्वा
िवरमािम l
उपसंहारः l
भाषासु सुमधुरा संस्कृ तभाषा इित l संस्कृ तभाषायाः महत्वं जनानां संपूण� जीवनकाले भवित
l पदे पदे �त्यय�पा भवित संस्कृ तभाषा l तस्मात् सवार्न् िनवे�ते यत् भवन्तः संस्कृ तं पठन्तु
भवतां स्वजनान् संस्कृ तपठनाय �ेरयतु इित l
“तनोतु कृ ष्णोऽिखलमङ्गलं नः”
सन्दभर्गन्थाः – चाणक्यशतकं, स्कन्दपुराणं, योगवा�सष्ठ, पद्मपुराणं, महाभारत�म�त l
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संस्कृतवाङ्मयस्य प�रचयः
शोध छात्र:
महे ता द�पकभाई भरतभाई
प्रास्ता�वकम ्
संस्कृतं नाम
संस्कृतं नाम दै वी वाग ् अन्वाख्याता मह�षर्�भः
संस्कृतभाषायाः �वषये नैके �वद्वांसो �ह तस्याः वै�वध्य�वषये स्वमत्यनुगुणं नाना ग्रन्थेषु �ल�खतवन्तः। �कन्तु

सामान्यतया संस्कृतभाषायाः प�रचयः मन्मत्यनस
ु ारं यथाम�तं प्रस्तोष्ये।
• भाषानाम- संस्कृतम ्
• प्रयोग�वस्तार:- भारतम ्
• भाषाकुटुंब: ऐन्द्ययौरोपी
• �ल�प:- दे वनागर�
• आ�धका�रकिस्थ�त:- व्यावहा�रकभाषा भारते उत्तराखण्डे
• वतर्मानस्थानम ्- भारतस्य द्वा�वंश�तमा�नतभाषासु एकतमा
�नयंत्रणम ्- राजक�य �नयंत्रणं नािस्त

• संस्कृतम ् ( IAST-samskrtam) जगतः एकतमा प्राचीना समद्ध
ृ ा शास्त्रीया च भाषा वतर्त।े संस्कृतं भारतस्य

जगतः वा भाषास्वेकतमा प्राचीनतमा भाषा वतर्त इ�त । भाषेयं संस्कृता वाक् , भारती, सरु भारती, अमरभारती,

अमरवाणी, सरु वाणी, गीवार्णवाणी, गीवार्णी, दे ववाणी, दे वभाषा, दै वीवाक् इत्या�द�भनार्म�भः प्र�सद्धा ।

भारतीयभाषासु बाहुल्येन संस्कृतशब्दाः प्रयक्
ु ताः । संस्कृतात ् एव अ�धकाः भारतीयभाषा
उद्भत
र् च प्रदशर्यिन्त ।
ू ाः। तावदे व भारत - यरु ोपीय भाषावग�याः अनेकाः भाषाः संस्कृतप्रभावं संस्कृतशब्दप्राचुय�
व्याकरणेन सुसस्
ं कृता भाषा जनानां संस्कारप्रदा�यनी भव�त । अष्टाध्यायी इ�त नाम्म्रः मह�षर्पा�णने�वर्रचना

जगतः सवार्सां भाषाणां व्याकरणग्रन्थेषु अन्यतमा वैयाकरणानां भाषा�वदां भाषा�व�ा�नना�च प्रेरणास्थानम ्
इव अिस्त I
�वषय�ववेचनम ्
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• भारतीयभाषासु संस्कृतभाषाप्रभाव:
संस्कृतभाषाया शब्दाः मूलरूपेण सवार्सु भारतीयभाषासु उपलभ्यन्ते । सवर्त्र भारते भाषाणाम ् एकताया
र�णम ् अ�प संस्कृतेनव
ै �क्रयमाणम ् अिस्त । अस्यां भाषायां न केवलं भारतस्य अ�प तु �न�खलस्या�प

जगतः मानवानां कृते �हतसाधकाः जीवनोपयो�गनः �सद्धान्ताः प्र�तष्ठा�पतास्सिन्त ।

इयमेव सा भाषा यत्र ध्वनेः �लपेच सवर्त्र एकरूपता वतर्त।े अनया मलयालम, तेलग
ु ु, कन्नड इ�त
इमाः दा��णात्यभाषा संस्कृतेन भश
ृ ं प्रभा�वताः ।
• संस्कृतभाषाया इ�तहासः
संस्कृतस्य तालपत्रं केवलं भारतस्य अ�प तु �वश्वस्य प्राचीनतमा इयं भाषा न (नेपाल�ल�पः प्रयक्
ु तम ् )

भाषा इ�त मन्यते इयं भाषा समद्ध
ू ा�धकरूपेण अस्याः
ृ ा अिस्त यत ् प्रायः सवार्सु भारतीयभाषासु न्यन

शब्दाः प्रयुज्यन्ते । अतः भाषा�वदां मतेन इयं सवार्सां भाषाणां जननी मन्यते । पुरा संस्कृतं लोकभाषा
आसीत ् । जनाः संस्कृतेन वदिन्त स्म।

�वश्वस्य आ�दमः ग्रन्थः ऋग्वेदः संस्कृतभाषायामेवािस्त । अन्ये च वेदाः यथा ऋग्वेदः यजव
ु �दः

सामवेदः अथवर्वेदश्च संस्कृतभाषायामेव सिन्त । आयुव�द गान्धवर्वद
े �शल्पवेदाख्याः

- धनव
ु �द -

स्कृते उप�नबद्धाः । अन्ये ग्रन्थाः चत्वारः उपवेदा अ�प संस्कृते एव उपलभ्यन्ते । सवार्ः उप�नषदः सं

�श�◌ा ,काव्यम ् ,पुराणम ् ,इ�तहासः ,दशर्नम ् ,व्याकरणम ् ,छन्दः ,ज्यौ�तषम ् ,�नरुक्तम ् ,कल्पः ,

मह�षर्पा�ण�नना �वर�चतः इ�त संस्कृतव्याकरणग्रन्थः अधुना�प भारते �वदे शेषु च
द्यते ।प्रेरणास्थानं �व

शास्त्र�चेत्यादयः ।

भाषा�व�ा�ननां

वाक्यकारं वररु�चं भाष्यकारं पत�ज�लम ्। पा�णनीं सूत्रकार�च प्रणतोऽिस्म म�ु नत्रयम ् ।।
संस्कृतभाषायाः �ल�प:
अन ेकेषु �ल�पषु संस्कृतले खनं पव
ू � सरस्वती�लप्या आसीत ् कालान्तरे एतस्य लेखनं ब्राह्मी�लप्या

अभवत ् । तदनन्तरं एतस्य लेखनं दे वनागयार् आरब्धम ्। अन्यरूपान्तरा�ण अधो�न�दर् ष्टा�न सिन्त।
यथा

,बांगला�ल�पः

,:तेल ुगु�ल�प

,शारदा�ल�पः

,त�मळ�ल�पः

,कम्बोज�ल�पः

,यवद्वीप�ल�पः

,

गुजराती�ल�पः इत्यादयः। ,मलयाळम�ल�पः ,नेपाल�ल�पः ,कन्नड�ल�पः
• मूलतो यिस्मन ् प्रदे शे या �ल�पजर्नःै मातभ
ु ् उपयज्
ु यते तिस्मन ् प्रदे शे तया एव �लप्या संस्कृतम ्
ृ ाषां ले�खतम

अ�प �लख्यते पूव� सवर्त्र एवमेव आसीत ्, अत एव प्राचीनाः हस्त�ल�खतग्रन्थाः अनेकासु �ल�पषु �ल�खतास्सिन्त
। अवार्�चने काले तु संस्कृतग्रन्थानां मद्र
ु णं सामान्यतो दे वनागर��लप्यां दृश्यते ।
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संस्कृतभाषाया लौ�कक�यम�रमाला अ�रै रे�भघर्�टतमेव गैवार्ण्यां समस्तं पदजगत ् । भाषा तावद्वाक्यरूपा,

वाक्या�न पदै घ�र् टता�न पदान्य�रै राभ्यन्ते, अ�रा�ण वण�रुपकिल्पता�न । तथा घटा�दपदाथार्नां परमाणव इव

भाषाया उपादानकारणं वणार्ः। �नरवत्र एकत्वव्यवहाराहर्ः स्फुटो नादो वणर् इ�त तस्य ल�णम ् । तत्र
स्वमुच्चारणाहार्ः वणर्स्स्वरः, तदनहं व्य�जनम ् । व्य�जनवणार्नां स्वयमुच्चारणा�मत्वात ् तेष ु एकैकिस्मन्न�प
प्रथमस्वरः अकारो योिजतः । तथा च वयम�राण्येव �लखामो न तु वणार्न ्। अत एव चा�रमाले�त व्यवहरामो न
तु वणर्माले�त । संस्कृतभाषायाः अ�रमाला प्रदश्यर्ते ।
संस्कृतभाषायाः अ�रमाला
संस्कृतभाषाया

लौ�कक�यम�रमाला

अ�रै रे�भघर्�टतमेव

तावद्वाक्यरूपाअ�रा�ण वण�रुपकिल्पता�न । तथा

गैवार्ण्यां

समस्तं

पदजगत ्

।

भाषा

,वाक्या�न पदै घ�र् टता�न पदान्य�रै राभ्यन्ते ,

। �नरवत्र एकत्वव्यवहाराहर्ः स्फुटो वर्भाषाया उपादानकारणं वणार्ः

घटा�दपदाथार्नां परमाणव इवण

इ�त तस्य ल�णम ् । तत्र स्वमुच्चारणाहार्ः वणर्स्सनहं
व्य�जनम ् । व्य�जनवणार्नां
्
स्वयमच्
ु चारणा�मत्वात ् तेषु एकैकिस्मन्न�प प्रथमस्वरः अकारो योिजतः । तथा च वयम�राण्येव
�रमाले�त व्यवहरामो न तु वणर्माले�त । संस्कृतए चा �लखामो न तु वणार्न ् । अतभाषायाः अ�रमाला
प्रदश्यर्ते ।

यद्यप्य�राणां

वणार्दारब्धत्वात ्

वणार्नामेव

�ल�प�भ�वर्न्यासो

न्याय्यः

।

तथाऽ�प

व्य�जनानां

स्वरपतन्त्राणां स्वयमुच्च�रतम
ु शक्यत्वात ् अ�राणामेव �ल�पसं��ता�न �चह्ना�न पूवः� किल्पता�न ।
यरु ोपदे शीयास्तु स्वस्वभाषालेखने वणार्नेवोपय�
ु जते न त्व�रा�ण । यथा श्री इत्येकां �ल�पं

sri

�तस�ृ भ�लर्खन्त्याङ्ग्लेयाः ।
अ�वभाज्यो एको नादो वणर्ः केवलो व्य�जनसष्ृ ट� वा स्वर एकोऽ�र�म�त वणार्�रयोभ�दः । अनेन च

केवलः स्वरो वणर्ः इत्य�र�म�त च द्वाव�प व्यपदे शावहर्�त इ�त स्फुटम ्। केवलं तु व्य�जनं वणर् एव

केवला एव स्वरा �ल�पषु स्वस्व�चद्वै�नर्�दर् श्यन्ते । व्य�जनसंसष्ृ टास्तु �चह्नान्तरै रेव �व�लख्यन्ते ।
क् क = अ +
क् का = आ +
क् �क इत्यादयः । = इ +

'क् ' इ�तवत ् व्य�जन�ल�पनामधो द��णायता रे खा ताभ्यः स्वरांशपथ
ृ क्करणं सूचय�त । यद्य�प लोके व्यवहारे षु

अ�रै रेव उपयोगस्था�प वैयाकरणा वण��व्यवहरिन्त अतश्च क �क कु इत्याद्या �लपय एकैक�चह्नाित्मका अ�प
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स्वरो व्य�जनरूपवणर्द्वयघ�टता। अ�रमालायां प�रग�णतानां वणार्नां �वभागे स्वरव्य�जनात्मना द्�व�वधो
महा�वभाग उक्त एव।
• संस्कृतभाषायां स्वराः 'अच ्' इ�त स्वरस्य पा�ण�नकृता सं�ा । येषां वणार्नाम ् उच्चारणं स्वतन्त्रतया भव�त ते स्वराः ।
उच्चारणकालमात्रानस
ु ारे ण स्वराः �त्र�वधाः । एकया मात्रया अ इ उ इत्या�दवदच्ु चायर्माणो ह्रस्वः। आ ई ऊ

इत्या�दवद् द्वाभ्याम ् उच्चायर्माणो द�घर्ः । अ...३ ३...३ उ...३ इत्या�दवत ् �तस�ृ भरुच्चायर्माणः लुतः ।
- ह्रस्वस्वराः -

येषां वणार्नाम ् उच्चारणं एकमात्राकालेन भव�त ते ह्रस्वस्वराः कथ्यन्ते ते प�च सिन्त । तान ् मूलस्वरा
इत्य�प कथयिन्त । अ इ उ ऋ ल ृ इ�त ।
द�घर्स्वराः येषां स्वराणाम ् उच्चारणं मात्राद्वयेन भविन्त ते द�घर्स्वराः कथ्यन्ते । ते अष्टौ सिन्त । आ ई ऊ ऋ
ए ऐ ओ औ ।
प्लुत स्वराः
येषां स्वराणाम ् उच्चारणं मात्रात्रयेण भव�त ते प्लुत स्वराः कथ्यन्ते । अ ३ ...ई ,३ ...आ ,३ ...
तस्तु काकरवा�दवद् वाक्यमात्रदृष्टः स्वर�वकारःइत्या�दवत ् एषु ह्रस्वद�घार्भ्यामेव पदा�न घ�टता�न प्लु ।
अत एव तस्य �ल�पषु �चह्ना�न न किल्पता�न । स्वरे षु लक
् िृ प्तः
ृ ारोऽतीव�वरलः । यथा क्लप्ृ तमक्ल

कुत्रा�प न प्रयज्
ु यते । ए ओ एषां ह्रस्वः
सम्भवन ् दे श्यभ

,

'लू' इत्येकस्य धातोः रूपेषु एव दृष्टः । अस्य द�घार्भावत्वात ्

दृष्टोऽ�प संस्कृते नोपे�यते । परं तसंस्कृतभाषायां दे श्यपदप्रयोगाथर्म ् एषां ह्रस्वरूपः

आधु�नककाले प्रयज्
ु यते । एकारस्य ह्रस्वरूपं दे वनागया�

'ओ' ओकारस्य ह्रस्वस्वरूपं ,इ�त �लख�त 'ए'

एवं �लख्यते ए तथा इ�त �लखिन्त �कन्तु वस्तत
ु ः ए ओ इ�त एतौ द�घ� एव । तत्सवण� ह्रस्ववण�
दा��णात्यश ) ओ ।ब्दानां लेखने उपयज्
ु येतेसंगीतशास्त्रप्र�सद्धं तारमन्द्रत्वभेदं �न�मत्तीकृत्य

अनद
ु ात्तः

स्व�रत

इ�त

-सत्र
ू कारवचनैरे वोच्यते

अन्यथाऽ�प

:यम�प

भेदअ

त्रै�वध्यम ्

अिस्त

ऋग्वेदस्य

सक्
ू तम ्उदात्तो

प्रथमं

,स्वराणाम ्

(

उदात्तः

ऽनुदात्तस्व�रत�चह्ना�नस्व�रतस�हतम ्

उच्चैरुद◌ात्तः । नीचैरनद
ु ात्तः । समाहारः स्व�रतः । अथार्त ् उच्चः स्वरः उदात्तःनीचः स्वरः

,

उच्चनीच�म�श्रतः स्व�रतः । ,अनद
ु ात्तः
�ल�पषु स्वराणाम ् अंकने बहवः सिन्त सम्प्रदायाः । तत्र बह्वादृत एकोऽत्र �वक्र�यते । उदात्तस्य
�चह्नमधिस्तरथी रे खा स्व�रतस्य उपयध्
ूर् वार्धरा अ�चिह्नतम�रम ् उदात्तम ्। अनुदात्तेषु न सवण�
अङ्कयते। अ�प तु उदात्तात ् स्व�रताद् वा पूवम
र् ेवा�रं पूवार्नद
ु ात्त�चह्नम ् आद्यद
ु ात्ते पदे कतु� न
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एव

ग्राह्यम ्

।

अनुदात्तास्तु

वाक्यप्रारं भे

संदेह�नवारणाय यावदद
ु ात्तदशर्नम ् अङ्कयते ।
• संस्कृते अयोगवाहौअन स्
ु वारअधर्ः मकारसदृशः ध्व�नः अनस्
ु वारः -:
�वसगर् �वसगर्स्य अपरः पयार्यः �वसजर्नीयः । अधर्हकारसदृशः ध्व�नः । पदान्तरे फस्योच्चारण�वशेषः -:
ए�भः �कम�प पदमारभ्यते । स्वराणाम ् अन्तेष ु । �वसगार्दयो न स्वतंत्रा वणार्ः। न कदा�चत ् उपलभ्यन्त
इत्येव अत एव एते अ�रसमाम्नाये न प�ठताः ।
- ह्रस्वस्वराः येषां वणार्नाम ् उच्चारणं एकमात्राकालेन भव�त ते ह्रस्वस्वराः कथ्यन्ते ते प�च सिन्त । तान ् मूलस्वरा
इत्य�प कथयिन्त । अ इ उ ऋ लृ इ�त ।
द�घर्स्वराः येषां स्वराणाम ् उच्चारणं मात्राद्वयेन भविन्त ते द�घर्स्वराः कथ्यन्ते । ते अष्टौ सिन्त । आ ई ऊ ऋ
ए ऐ ओ औ ।
• संस्कृते व्य�जना�न I
( संस्कृते उच्चारणशास्त्रम ्- ) स�चरन ् वणार्न ् अ�भव्यनिक्त । यथोक्तं पा�णनीय�श�ायाम ्, िजह्वामूल�च
दन्ताश्च ना�सकोष्ठौ च तालु च ।।

वणार्�भव्यिक्तप्रदे शः उच्चारणस्थानं कथ्यते । शब्दप्रयोगसमये कायािग्नना प्रे�रतः वायुः कण्ठा�दस्थानेषु
आत्मा बुद्ध्या समेत्यथार्न ् मनो यङ्
ु क्ते �वव�या मनः कायािग्नमाहिन्त स प्रेरय�त मारुतम ् ।।
मारुतस्तरू �स चरन ् मन्द्रं जनय�त स्वरम ् । अष्टौ स्थाना�न वणार्नाम ् उरः कण्ठः �शरस्तथा
एवं वणार्नाम ् उच्चारणस्थाना�न अष्टौ सिन्त ।
• संस्कृतभाषायां वाक्यरचना
संस्कृते एकस्य धातोः रूपा�ण अथर्कालानस
ु ारे ण दशसु लकारे षु भविन्त । प्रत्येकलकारे प्रथमपरु
ु षः

मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इ�त त्रयः पुरुषाः भविन्त । अ�प च एकवचनं द्�ववचनं बहुवचन�म�त त्री�ण

वचना�न भविन्त ।
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व्याकरणम ् संस्कृतवाङ्मयश्�च

अस्याः

भाषायाः

वै�शष्ट्यं

नाम

दण्ड�चह्नम ्। न वतर्न्ते अत्र अन्या�न �वराम�चह्ना�न । केवलं दण्ड�चह्नमेवात्र �वरामत्वेन स्वीकृतम ् ।

इत्येतिच्चह्नं �वधानंउद्गारं च सूचय�त अतो वय ,प्रश्नं ,म ् एकस्यैव वाक्यस्य �भन्नान ् अथार्न ्
प्राप्नम
ु ः । उदाहरणाथ� वाक्यांशः एकः प्रस्तय
ू ते । यथाअभ्यत्ु थानं च धमर्स्य नैव दृष्टं कदाचन ।

,

इत्येतस्य वाक्यस्य द्वावथ� स्तः ।
संस्कृते ध्येयवाक्या�न अल्पा�रै रनन्तगाम्भीयर्गहनाथर्यक्
ु ता�न तादृशध्येयवाक्या�न गुरु�रव �मत्र�मव श्रेयोऽ�भलाषी इव अस्मान ्
�नरन्तरमेव प्रेरयिन्त । जीवनयात्रायां सत्पथप्रदशर्नं कुवर्िन्त । सत्र
ू सूिक्त सुभा�षतरूपेण

नत
ू नोत्साहं चैतन्यं
च प्राप

- तंत्र-मंत्र-

असङ्ख्याका�न प्रेरणावाक्या�न अस्यां भाषायां सिन्त । ता�न पठ्यमानाः जनाः

स्फू�त�◌्नव
ु िन्त । उदाहरणरूपेण का�नचन ध्येयवाक्या�न प्रस्तय
ू न्ते,

भारतप्रशासनाद्अनेकप्राशास�नककायर्�नवर्हणसंस्थाः

,प्राशास�नकत�दतर�वद्यासंस्थाः

,

-रूपेण स्वीकृत्य स्वस्वच्छन्दसेवाधा�मर्कसंस्थाश्च �व�वधग्रन्थेभ्यः �व�वधसंस्कृतसिू क्तः ध्येयवाक्यस्व
स्वल�यसाधने प्र◌ेरणां लभन्ते । एत�द्ध संस्कृतभाषायाः औन्नत्यं प्रकटय�त ।
१(मण्
ु डकोप�नषद्) सत्यमेव जयते -भारतमहाराज्येन .
२(महाभारतम)् भारतस्य सव�च्चन्यायालयेन यतो धमर्स्ततो जयः .
३लोकसभया धमर्चक्रप्रवतर्नाय .
४(उप�नषद्) नो वरुणः शं - भारतीयनौसेनया .
५ दरू दशर्नन
े सत्यं .�शवं सुन्दरम ्
६असतो मा सद्रमय इत्याद��न ध्येयवाक्या�न -(एन ् सी ई आर ट�) रािष्ट्रय�वद्याभ्यासगवेषणाप�रषदा .
स्वीकृता�न या�न अस्मान ् �नरन्तरं प्रेरयिन्त । एषः संस्कृतभाषायाः म�हमा अिस्त।
उपसंहारः
संस्कृतवाङ्मयं �वश्ववाङ्गये अद्�वतीयस्थानम ् अलङ्करो�त । संस्कृतस्य प्राचीनतमग्रन्थाः वेदास्सिन्त

। वेद शास्त्र दशर्ना�द�भरनन्तवामयरूपेण �वलसन्ती अिस्त एषा दै वी
शोभां

-नाटक-पुराण इ�तहास काव्य -

मो�ात्मकाः चतु�वर्धपुरुषाथर्हेतभ
ु ूताः �वषयाः अस्याः सा�हत्यस्य-काम-अथर्-वाक् । न केवलं धमर्

आ-नै�तक-वधर्यिन्त अ�प तु धा�मर्कध्याित्मकवै�ा�नक तु पारलौ�कक �वषयैर�प सस
ु म्पन्ना -लौ�ककइयं देववाणी।
संदभर्ग्रन्थाः
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१. पा�णनीय�श�ा चौखम्बा प्रकाशनः
२.संस्कृतसा�हत्ये�तहासः चौखम्बा प्रकाशन:
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‘ઊડ� ંુ ભા�� ંુ �ધા�ં ુ ’ : કા�યસં�હનો એક અ�યાસ
િમતેષ�ુ માર સી.પરમાર
ુ રાતી ભાષા - સા�હ�ય ક���
�જ
ુ રાત ક���ીય િવ�વિવધાલય
�જ
ગાંધીનગર
અ�ુઆ�ુિનક �ુગમાં �ુજરાતી સા�હત્યમાં લોકિપ્રય અને સત્વશીલ કિવશ્રી સ્નેહ� પરમાર 2020માં
� ૃતીય કાવ્યસંગ્રહ ‘ઊડ� ું ભાળ્�ુ ં �ધા�ું ’ લઈને આવે છે . એ પહ�લા એમની પાસેથી ‘પીડા પય�ત’:
ગઝલ સંગ્રહ (2004), અને ‘યદા તદા ગઝલ’: ગઝલ સંગ્રહ (2015) મળે છે . કિવ સ્નેહ� પરમાર િવશે
શ્રી ભગવતી�ુ માર શમાર્ લખે છે ક�..., “કિવશ્રી સ્નેહ� િનતાંતપણે આત્મલક્ષી ઊિમ� કિવ છે . �વન અને
જગતને તેઓ મહ્દ�શે પોતાના સંવદ
ે નોને સંદભ� �ુ એ, � ૂલવે ને આલેખે છે . �વન અને જગતની
ગિત-િવિધઓ સાથે તેઓ ઝાઝી સમાધાનશીલતા દાખવી શક� તેમ નથી. પરં � ુ તેમની કિવતામાં ઉગ્ર,
ઉઘાડો આક્રોશ નથી, ભાવકને ભીતરથી શાર� નાખે તેવો કણસાટ છે . તેમની કિવતા �ુખ્યતઃ અ�ુખર છે ,
અને સાચી કિવતાને એ જ શોભે.”
‘ઊડ� ું ભાળ્�ુ ં �ધા�ું ’ માં 57 ગઝલ, 19 ગીતો અને 25 અછાંદસ, લયા�ન્વત, સૉનેટ, લ�ુકાવ્યો, થોડ�
અલગ કિવતા સ�હત 101 કિવતાઓ છે . �નો પ�રચય કરાવવાનો મારો ઉપક્રમ છે .
કિવ કહ� છે ક�, ખંખર
ે ો અજવાળા પર�ુ ં �ધા�ું �થી �ુિનયા �ુશ જોવા મળે માટ� �ુસ્તકના દ્વાર ખોલતાં
પ્રથમ શે’રમાં લખે છે ક�,
‘બ�ુ �ુશ થાશે �ુિનયાભર�ુ ં �ધા�ું
ખંખર
ે ો અજવાળા પર�ુ ં �ધા�ું ’ (� ૃ.9)
કિવ કહ� છે ક� પોતે ખબર ન�હ ક�ટ�ું �વે પરં � ુ, ગઝલ પ્રત્યેની તેમની પ્રીિત દાખવતા લખે છે ક�,
‘સ્નેહ� �વે સ�ાવન અથવા �વે સ�ા�ું
એની ગઝલના મકતા, � ું સો વરસનો થા� !’ (� ૃ.25)
સમાજમાં વષ�થી સા�ુ-વ�ન
ુ ી જોવા મળતી ભેદભાવની ર� ખા પર પ્રકાશ પાડતો શે’ર જોઈએ ....
‘બ�ુ સમ�વ્યાં આપ રહ્યાં ના
સા�ુ-વ�ુ છે કથની-કરણી’ (� ૃ.31)
ગઝલમાં અનોખો પ્રયોગ કરતાં કિવએ તોરલ-�સલનો સંવાદ રચ્યો છે . �નો એક શે’ર જોઈએ ....
ં ું તીરાડોમાં
‘તોરલ : તમાર� ત્રાડથી �પાઈ ��ુ’�
તમાર� � ૂછ�ુ ં ખળખળ�ું પાણી સાથે લઈએ તો ?
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�સલ : હવે નોખાં પડ�ાં તો ભવનાં ભેળાં થ�ુ ં કપ�ું છે
સફરમાં સાથે રહ�� ુ ં છે , કટાર� સાથે લઈએ તો ?’ (� ૃ.35)
�ુનઃ નવા પ્રયોગથી કિવ પ્ર�ોદ્દગાર બે ગઝલ લખે છે . �માં ચાહ�ું (ચાહત) અને શોખવાળા માણસો�ુ ં
ભેગા થ�ુ ં િવશેના શે’ર જોઈએ ....
‘ચાહવાના ? શોખવાળા માણસો ભેગા થયા !
�ાં જવાના શોખવાળા માણસો ભેગા થયાં ?’ (� ૃ.56)
*****
‘ચાહવાના ? શોખવાળા માણસો ભેગા થયા !
�ાં જવાના શોખવાળા માણસો ભેગા થયાં ?’ (� ૃ.57)
મ�ુષ્યના ચહ�રાં પાછળનો ચહ�રો અલગ જ હોય છે . � આપણી સમક્ષ અલગ અને આપણી પીઠ પાઠળ
પણ અલગ એવાં ચહ�રાનાં સંદભર્માં કિવનો એક શે’ર જોઈએ ....
‘પહ�રો તો અલગ �ૃ શ્યો, ઉતારો તો અલગ �ુ િનયા
બ�ુ ં નો�ું બતાવે છે , મને ચશ્માં નથી ગમતાં’ (� ૃ.59)
ગઝલમાં કિવની કિવશ�ક્ત જોયા બાદ મંકોડો �વ કાવ્ય જોઈએ �માં કિવ કહ� છે ક� ‘મંકોડો’ હાથે
આવ્યો િશકાર છોડતો નથી. કિવનો અહ� ઈશારો ભ્રષ્ટાચાર� તરફ છે . (�ર�તખોર તરફ) �મ ક�,
‘ડોક � ૂટ� છતાંય છોડ� ના
હાથ આવ્યો િશકાર, મંકોડો’
******
‘અ�દાતા મટ�, બની ગ્યો છે
આઠ-અ, 7-12, મંકોડો’ (� ૃ. 62)
કિવએ કલાપીને યાદ કરતાં ‘કલાપીને’ ગીત રચ્�ુ ં છે �ની પં�ક્ત જોઈએ.....
‘ચાલ્યા સાજન આમ, અચાનક સભા અ� ૂર� છોડ�
ંૃ , લતા, સનમની કથા અ� ૂર� છોડ�’
�લ, પંખી, �ગ
ધમનીમાં ધબકારા અઢળક,
સ્નેહથી ભરચક િશરા
એક હાથમાં તેગ, બી�માં,
પંખીઓની પીડા
ફ�કાયેલા પથ્થરની પણ વ્યથા અ� ૂર� છોડ�
(� ૃ. 80)
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‘સાયબો’ ગીતમાં નાિયકાએ �ુ-ં �ું ક�ુ� ત્યાર� સમરથ સાયબો મળ્યો તે િન�ુપા�ુ ં છે . �ને પં�ક્ત
જોઈએ......
ં ૂ ાળા ગણપત ��યા
ંૂ
‘મ� તો જમણી �ઢ
ર�
મ� તો ન�દ�ુ ં � ૂ� ને પરવત � ૂ�યા ર� ,
મ� તો � ૂયાર્ છે ભાવ્યા એટલા ચોક
સમરથ મળ્યાં �ુને સાયબો ર� ’ (� ૃ. 84)
કિવએ ‘ગંધિપ�ડ’ િવભાગમાં બે ટાયબનર્ કિવતા લખી છે . આ ટાયબનર્ કિવતા િવશે તેઓ સમ�વે છે
ક�..., ‘ટાયબનર્ છ પં�ક્તની કિવતા છે , �માં પ્રથમ ચાર પં�ક્ત બબ્બે ‘િસલેબસ’ ની બનેલી હોય છે . આ
ચાર� ય પં�ક્તઓ �ત્યા�ુપ્રાસ હોય છે � નીચેની બે પં�ક્ત માટ� વાતાવરણ ઊ�ું કર� છે . (� ૃ. 104).
‘લાગણી’ િવશે કિવ લખે છે ક�....
‘હરતી
ફરતી
ડસતી
વસતી
લાગણીએને હરતી ફરતી રોકો,
અથવા એને ડસતી વસતી રોકો’ (� ૃ. 104)
�ુસ્તક�ુ ં દ્વાર બંધ કરતાં � ૂ�ય બા-બા�ુને યાદ કરતાં કિવ કહ� છે ક�,
‘આપ�ુ ં સ્મરણ
મારાં ��ુઓની
�ુ�ુગાદ� છે ’ (� ૃ. 116)
કાવ્યસંગ્રહમાં કિવએ ગઝલમાં છંદ, કલ્પનો, પ્રિતકો સરસ ર�તે િન�પી �ણ્યા છે . તો વળ� ગીત
/કિવતામાં પણ લય, ઢાળ, દ્વાસને �ળવી રાખ્યાં છે . સંગ્રહના નામને કિવ ગહન બનાવે છે . �માં ત્રણ
અલગ-અલગ શબ્દ (ઊડ�ુ,ં ભાળ્�ુ ં અને �ધા�ું) � એક ત્વ�રત થતી �ક્રયાની સાથે સંબધ
ં તી
અ�ુભવાય છે . �તે કિવના એક શે’રને ટાંક�ને આ સંગ્રહને આવકારતાં કિવને અ�ભનંદન પાઠ�ુ ં �ં અને
ં કાવ્યસંગ્રહ તેમની પાસેથી મળે એવી અપેક્ષા.
આવો વળ� એક �ુદર
‘અગર અજવારા જો �ધારની સામેની બા�ુ છે
તો સમજો એ સ્નેહ� પરમારની સામેની બા�ુ છે .’
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Abstract
Health is essential aspect of our life. As quote saying, “Health is Wealth” we cannot enjoy
life if it is all there but without a health and person is not able to contribute anything to
the development of nation or society. Health is not only considered Physical health but it
encompasses the mental, social and spiritual well being of an individual. There is a
relation between poor health and diseases, diseases are caused by poor health. Medical
sector is one of the important and growing sectors of any nation. So many doctors are
coming out with their specialization to treat the people those who are ill /sick.Social work
is one of the helping professions. Social worker helps individuals, groups, and community
wide to resolve their problems. There is a specialization called Medical and Psychiatry in
Social work. Those who completed Masters Degree in Social work with the
Specialization in Medical and Psychiatry,they can able work in Medical sector i.e
government hospitals, private hospitals, mental hospitals, health projects and psychiatric
clinics and departments and so on.
Introduction:
Indian society is changing rapidly; structural changes have taken place due to (LPG). We are
the result of globalization, industrialization, urbanization, modernization, and sanskritization.
India has seen several changes in health care practices, from older to new healing methods
and allopathic to therapeutic. Diseases are common for human being. Every society has
developed and adopted new healing methods suited for their socio-economic and cultural
background. That may be in form of prohibitive, curative and treatment. But ultimately, it is
not only the responsibility of society or government to take care of people. It’s the
responsibility of everyone to take care of oneself and maintain healthy society. The idea
behind development of healthy society is to provide need based, flexible and adoptive health
care services to people. Gaps in health care services create more problems. Problems have
taken place, when demand is more but supply is less. We need to tackle emerging needs and
increasing demands of health care system. Health care critics have been accepted social work
as a part of healing method or professions. Social workers play's very important role in
health system. They act as a bridge and fill a gap between government and health care
providers, health care providers and patient’svice- versa. Holding different positions, they
conduct health care survey and research. They recommend to government to formulate favor
policy and programs. This study examines, whether health care setting expecting help of
other professions and applicability and need for social work interventions in medical context.
Conceptual understanding
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Generally speaking, health indicates that total well being of a person, not only physical, but
social, mental, and spiritual also. It depends upon what we eat, smell, drink and what we do
activities on daily basis. Health is not important to human only but also important to every
living being on this earth. Heath is very complex to define. World health organization refers
“Health is state of complete physical, mental and social well being not merely the absence of
diseases”. Medical systems includes mainly three components hospital systems, types of
patient care and public health programmes. In hospital systems, there are some public,
private, nonprofit and clinics and hospitals are providing diagnostic and health care services
to needy patient groups in a professional manner. Plethora of services is given under the
patient care like, prohibitive, curative and treatment. Public health programmes are planned
and implemented by the state and central government departments. They much concentrate
on disadvantage groups of society i.e. women and children, aged, handicapped and people
with mental disturb.

Professional intervention: An emerging need
We need to intervene for developing and improving social functioning of clients, cope up
with their environment and lead a satisfied life. So, it is achieved by the help of theories,
methods, skills, techniques and tools of our profession. Social work as an intervention
profession has knowledge and skill set, that often used in health care setting. Medical and
psychiatric social work is a field of social work, where social workers get trained to work in
the field of health care. People with health problems are often experiencing psycho-social
difficulties with their environment. They may have personality, emotional, and social
disorders. Their family and surrounding may not co-operate them to overcome problems.
Patients with deferent health problems need psycho-social support. So, aim of social work is,
intervene with their family,situation, and environment and help them to cope up with their
surroundings. Social workers assess their psycho- social needs and help in professional
manner. They contribute a lot and help utmost their clients. Especially, intervention made by
medical social workers includes, casework, counseling, therapy, psychosocial treatment and
social support. Intervention is derived from the hospital situation and psycho- socio-economic
and suitability of familial conditions.However, social case work and group work are widely
used in hospital situations. Social case work, having theoretical and practical
background introduced by Mary Richmond in 1920, it is focus on “social diagnosis “and
“social process”. Social group work (including theory and models) used in therapeutic
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situations, helps to treat the patients with chronic diseases and addictions. In addition,
different types of groups formed by Medico social worker/group worker in hospitals are,
Therapeutic groups, Support groups, Psycho- educational groups, Self help groups,
Recreational groups, Prevention groups, Voluntary groups, Task oriented and target groups.
Educational background and skill set
To entering in to medical context, one should have PG degree in Social Work with the
specialization Medical and Psychiatry. In most of the countries, they need to get registered
and licensed with the professional organizations followed by some laws and legislations.
However,Several PG degrees and diplomas are there enter into the field of health i.e. MA in
Public health, MBA specialization with hospital administration, PG diploma in Medical and
Psychiatry, PG diploma in Patient care and Management, PG diploma in Hospital
management and PG diploma in Counseling and Rehabilitation recognized by the RCI,
Rehabilitation Council of India. Apart from that, a medical or Psychiatric social worker
needs to have different types of skills and
strategies to their basket. Because they need to deal with different type of people with
different psycho-socio- economic and multi-cultural background. Although, they are having
professional background, certain kinds of training programmes are helpful to gain the
knowledge and fulfill the skills they needed.
1. Analyzing and Assessment skill
2. Interviewing and counseling skill
3. Documentation skill
4. Managing skill
5. Communication skill
6. Guidance skill
7. Intervention (crisis intervention) skill
8. Good rapport building skill
9. Recourse mobilization and utilization skill
Current status and future perspective
Indian government is providing health care services at free of cost and spending crores
together on it. The objective behind of this is, everyone needs to get access for health
facilities. According to health research reports conducted by health critics, says that, the
India, seeking for the medical assistance is rapidly growing. In patient care is more than the
outpatient care. But the people to visit outpatient departments in hospital are increasing
gradually. People with all categories are tend to use public health services in India. When we
compare to other developed countries health care market in India is expected to grow more
and more. So, many experts and trained
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persons and doctors’ service are required. We need to build and develop hospices/hospitals
with multi specialty fecilities according to needs and necessities of our patients.As stated
above, the health care system has potential to grow much more. The health care system in
India has different dimensions historically. No matter what, medical social work is powerful
and essential branch of medicine. Without social work input; the health care system becomes
zero. It’s trying to provide organized services in a professional manner, but it is foreseeing
problems and challenges too. Health social work is one of the growing concepts in India, as
health care sector is multi-dimensional; we the social workers need to work with doctors,
physicians, Psychiatrists, nurses, Physiotherapists, Lab technicians to give the best to our
clients.Even though, there are influence of many factors on social work practice within the
hospitals, need based, person based and focused social work services are found grateful.Some
influential factors while rendering social work services are as bellows
1.The nature and style of organization
2.Health needs and necessities of the clients
3.The demographic factors
4. Advanced science and technology
Conclusion
Health care system has gone through several drastic changes over the periods. All hospitals,
health care Centers, health providers are providing key driven, need based and patient centric
services. They have adopted new technology in their service. Need and intervention of social
work in health Setting is growing day by day. Of course, scope of social workers is very
wide in health care setting, they play very important role. They assist patients and families to
recover from illness. All public and private Hospitals, mental hospitals, acute homes, drug
and de Addiction centers, rehabilitation centers, nursing Homes, intensive care, emergency
departments And blood banks employ social workers.
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यशपाल के ऐ�तहा�सक उपन्यास� म� नार� संवेदना
श्री �दनेशभाई पी झाला
सहायकाचायर्

गांगेथा प्राथ�मक शाला
प्रस्तावना

मनुष्य जीवन स्त्री-परु
ु ष दोन� से बना है ले�कन समाज का उनक� ओर दे खने का

दृिष्टकोण अलग-अलग है । पा�रवा�रक जीवन म� परु
ु ष और नार� दोन� उतने ह� उपयोगी है

िजतने �क रथ के दो प�हये । एक उपयोगी तथा सफल रथ के �लए दस
ू र� आवश्यक वस्तुओं

के साथ ह� साथ प�हये भी अपना �वशेष महत्त्व रखते ह� । य�द �कसी रथ का प�हया छोटा,
�नबर्ल तथा जजर्र है तो दस
ू रा प�हया भी �कसी काम का नह�ं रहता और धीरे -धीरे रथ का

अिस्तत्व भी �मट जाता है । ठ�क इसी प्रकार पा�रवा�रक जीवन म� परु
ु ष तथा नार� क�

समानता अ�त आवश्यक है । इन दोन� म� से एक के �नबर्ल तथा अशक्त हो जाने से समाज

का अिस्तत्व भी अ�निश्चत सा हो जाता है तथा उसम� िस्थरता आती है ।

नार� को �नबर्ल बनाने म� समाज का पुरा पुरा हाथ है । राष्ट्र क�व मै�थल�चरण गुप्त

ने अपनी दो पंिक्तय� म� ह� वतर्मान नार� के जीवन का �चत्र स्पष्ट �कया है –
“ अबला – जीवन, हाय ! तम्
ु हार� यह� कहानी ।
आँचल म� है दध
ू और आँख� म� पानी ।“

न जाने कब से भारतीय नार� इस ददर् भर� कहानी को अपने आँचल म� छ�पाकर बैठ�

है । यह सबला होते हुए भी ‘अबला’ कहलाती है । परु
ु ष को वह जन्म दे ती है , बाल्यास्था म�

ऊँगल� पकड़कर उसे चलना �सखाती है । समयानस
ु ार उसके दे खरे ख करती है परन्तु यह� परु
ु ष

बड़ा होकर इस दया क� म�ू तर् के साथ कठोर व्यवहार करता है उसका �तरस्कार करता है । वह

परु
ु ष द्वारा पग-पग पर अपमा�नत होती है इस�लए उनक� आँख� से प्रायः जल क� धारा

बहती रहती है । वास्तव म� गह
ृ स्थाश्रम क� सफलता नार� पर आधा�रत है इस�लए प्राचीन
काल म� नार� प्र�तिष्ठत पद पर �वराजमान थी। मनु ने भी अपने सामािजक ग्रंथ मनुस्म�ृ त

म� �लखा है

“यत्र नायर्स्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र दे वताः ।
यत्रे तास्तु न पज्
ू यन्ते सवार्स्तत्राफलाः �क्रयाः ॥“
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अथार्त ् िजस कुल म� िस्त्रय� क� पूजा होती है, उस कुल पर दे वता प्रसन्न होते ह� और

िजस कुल म� िस्त्रय� क� पज
ू ा नह�ं होती उस कुल म� सब कमर् �नष्फल होते ह� प्रस्तुत कथन

के अनुसार उस समय नार� केवल घर का काम करनेवाल� ह� नह�ं बिल्क पुरुष क�

अद्यो�गनी, सहयो�गनी तथा सहध�मर्णी मानी जाती थी । �हन्द ू ग्रंथ� म� ऐसे कई उदाहरण

�मलते ह�, जहाँ नार� क� भरपरु प्रशंसा भी क� गई है तथा कह�ं-कह�ं उसे अ�त �नंदनीय पात्र

भी ठहराया गया है । केवल �हन्द ू धमर् ग्रंथ� म� ह� नह�ं बिल्क �वश्व के अन्य धमर् ग्रंथ� म� भी

इसक� कम �नंदा नह�ं क� गई।

अतः यह स्पष्ट होना है �क “वै�दक काल म� भारतीय समाज म� नार� का सशक्त

व्यिक्तत्व सवर्त्र दृिष्टगत होता है , �कन्तु उनक� दशा उत्तरोत्तर द�न होती चल� जाती
है ...बौद्ध काल म� अनेक िस्त्रय� �नवार्ण क� खोज म� �भ�ु�णयाँ बनी पर सामािजक �ेत्र म�

उनक� िस्थ�त भी उत्तरोतर �गरती जा रह� थी। मध्ययुग तक पहुँचते पहुंचते स्त्री �बल्कुल

पंगु हो गई थी। इस�लए महादे वी वमार् जी का कथन है “उसने (परु
ु ष ने) कहाँ इस स्त्री को

दे वता क� दासी बनाकर प�वत्रता का स्वांग भरा, कह�ं मं�दर म� नत्ृ य कराकर कला क� दहु ाई

द� और कहाँ केवल अपने मनो�वनोद के �लए वस्तु मात्र बनाकर अपने �वचार म� णग्राहकता
ह� �दखाई स्त्री-परु
ु ष को असमानता के �वषय म� गाँधी जी ने अपने �वचार प्रकट �कये

ह�।आधु�नक यग
ु म� नार� क� प्राचीन समस्याएं काफ� मात्रा म� सल
ु झ चक
ु � ह�। पुरुष प्रधान

तथा पूंजीवाद� समाज म� जब�क नार� प्राचीन परम्पराओं तथा रु�ड़य� को पालने के �लए

बाध्य थी, आ�थर्क पराधीनता उसके �लए बाध्य थी, आ�थर्क पराधीनता उसके �लए एक

अ�भशाप था िजसे वह �नरं तर सहती आई थी, नै�तकता तथा सामािजक मयार्दा का दा�यत्व
भी परु
ु ष समाज ने केवल नार� के कंध� पर ह� रखा हुआ था याने �क �कसी भी प्रकार क�

मयार्दा का पालन करना परु
ु ष के �लए अ�नवायर् नह�ं था परन्तु अब �श�ा के सहारे नार� ने

बहुतेर� समस्याओं का रूप बदल डाला है । अतः यह कहा जा सकता है �क आध�ु नक युग म�

�श�ा के बल पर तथा अपने अ�धकार� को जाग�ृ त और सामािजक सध
ु ार� के कारण नार�

अपने स्वतंत्र व्यिक्तत्व के �वकास का महत्त्व जान चक
ु � है और अब वह परु
ु ष के कंधे से

कंधा �मलाकर आगे बढ़ रह� है । वह अपने जीवन के अथर् को समझने लगी है वह परु
ु ष

समाज से प्रश्न भी पछ
ं रखकर भी
ू लेती है �क अगर परु
ु ष पराई नार� के साथ अवैद्य संबध

अपनी गह
ृ स्थी बसाये रखने क� कामना रखता है उसे समाज तथा प�रवार से ब�हस्कृत क्य�
नह�ं �कया जाता परं तु ऐसा व्यवहार अगर नार� कर बैठे तो समाज तथा प�रवार का उसके

साथ दव्ु यर्वहार क्य� ? प्रायः रोक-टोक करनेवाले जीवन साथी को स्वीकार नह�ं करती। वह
भी अपने सख
ु ी जीवन बनानेवाले अ�धकार को समझने लगी है इस�लए इस प्रकार क� कई

�वसंग�तयाँ जब उसके वैवा�हक जीवन म� आ जाती है तो वह सती सा�वत्री नार� बनकर
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घुलघल
ु कर अपनी जान ह� नह�ं दे दे ती अ�पतु इन �वसंग�तय� से मुिक्त पाने के उपाय ढूँढ़ती
है तलाक भी दे सकती है, चाहे तो पन
ु ः �ववाह भी कर सकती है ।

स्त्री समाज क� दद
ु र् शा भारतेन्द ु क� दृिष्ट से �छपी न रह सक� थी यह �हन्द ू नार� का

सुधार करना चाहते थे भार� जा�त के प्र�त उनका दृिष्टकोण अत्यंत उदार था। उन्ह�ने अपने

घर पर ह� एक स्कूल खोला और बाल्यबो�धनी प�त्रका का प्रकाशन �कया भारतेन्दज
ु ी भारतीय
नार� को प�ततावस्था को दे खकर अत्यंत दःु खी थे उन्ह�ने प्रथम बार नार� को सम्मान क�

दृिष्ट से दे खा और उसका दःु ख दरू करने क� चेष्टा क� |
यशपाल के कथासा�हत्य म� नार� जीवन क� समस्याएँ :
 �दव्या

इस उपन्यास म� दास वगर् तथा नार� के अ�भशप्त जीवन का बड़ा �वशद �चत्र �च�त्रत

�कया है । ‘�दव्य’ क� दारा के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार �कया जाता है । सद्यः प्रसूता

�दव्या दासी के रूप म� या��क परु ो�हत चक्रपर द्वारा केवल इसी�लए खर�द� जाती है िजससे

उसका दध
ू पुरो�हत के नवजात �शशु का भरण-पोषण कर सके। पुरो�हत क� पत्नी का कहना

था �क पहले उसके पत्र
ु को स्तन पान कराया जाए �फर �दव्या अपने पुत्र शाकुल को दध
ू दे

|अपने बच्चे को भूख से �बकते हुए छोड़कर दस
ू रे के बच्चे को दध
ू �पलाना �दव्या के �लए
मान�सक वेदना का कारण बन जाता ।
 अ�मता :

उपन्यास म� नार� पात्र� म� मख्
ु य तीन पात्र है । अ�मता जो ना�यका है और राजमाता

सन
ु न्दा और दासी �हता अ�मता भले ह� महारानी है परं तु वह बा�लका है इस �लए वह

पकड़ती है दस
ू रा पात्र जो राजमाता सन
ु न्दा का है, वह सत्यवाद�, अ�हंसा और लोग� के

(प्रजा) प्र�त प्रेम, सहानभ
ु �ू त रखने वाला पात्र है। इसी�लए तो क�लंग के आचायर् सक
ु ं ठ भी

कभी-कभी उनक� बात मानने को तैयार नह�ं होता । क्य��क सुकंठ राज्य के �लये संसार को

तुच्छ समझ प्राण दे ने के �लए तैयार हो जाता है । इसी �लए सन
ु न्दा और सुकंठ दोन� का

च�रत्र परस्पर �वरोधी लगता है । तीसरा पात्र जो �हता का है । �हता व्यवहार कुशल, चालाक
और �नभर्य है वह भले ह� बा�लका महारानी क� खास दासी है , परं तु जब उसे समय �मलता

वह अ�मता से अलग हो जाती है । और अपने �प्रयतम मौद के पास पहुँच जाती है । तो उनका

च�रत्र थोड़ा सा इसी �लये अलग है �क वह अपने प्यार के �लए कोड़े क� मार भी सह लेती
है ।

 झठ
ू ासच :
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झूठा सच यशपाल जी का एक अलग प्रकार का नवीनतम उपन्यास है । यह उपन्यास दो

भाग� म� दे श और वतन’ तथा ‘दे श का अ�वष्या म� बटा है । प्रथम भाग ‘दे श और बतन’
१६५० म� प्रका�शत हुआ था। और दस
ू रा भाग ‘दे श का भ�वष्य’ जनवर� १६६० म� प्रका�शत
हुआ। दस
ू रे भागने भी पहले भाग क� तरह सराहना पाई। १६६१ के प्रारं भ म� पंजाब सरकार

और उत्तर प्रदे श सरकार� ने ‘झठ
ू ा सच’ को �हन्द� के सव�त्तम उपन्यास के रूप म� परु स्कृत
�कया। प्रस्तुत उपन्यास ऐ�तहा�सक, राजनी�तक और सामािजक तीन� ह� दृिष्टय� से �वशेष
महत्व रखता है। पव
ू ार्द्ध दे श और वतन का आधार सन ् १६४७क� है , िजसके प�रणाम स्वरूप

लाख� �हन्दओ
ू ं और • मुसलमान� को दःु ख सहना पड़ा और वे घर-बेघर हो गए। और �हन्द-ू

मुसलमान� के द्वारा बार-बार झगड़ा होता रहा। िजससे �हन्दस्
ू तान और पा�कस्तान दोन�
अलग-अलग स्वतंत्र दे श बने पा�कस्तान से आये हुए �हन्दओ
ू ं क� दशा बहोत बरु � हो गई वैसी

ह� हालत �हन्दस्
ु तान से जो मस
ु लमान पा�कस्तान गये उनक� भी हालत बरु � हुई।
•�नष्कषर् :

उपन्यास सम्राट यशपाल जी ने वैसे तो बारह उपन्यास� क� रचना क� है । उनके

ऐ�तहा�सक उपन्यास� म� ‘�दव्या’, ‘अ�मता’ और ‘टा सच’ तीन है । परं तु ‘झूठा सच’ उपन्यास
म� राजनै�तक और सामािजक प�रिस्थ�तय� का वणर्न यशपाल जी ने ज्यादा �कया है । अत:

‘झठ
ू ा सच’ को शद्ध
ु ए�तहा�सक उपन्यास नह�ं �कया जा सकता। य�पाल जी ने अपने

ऐ�तहा�सक उपन्यास� ‘�दव्या’ और ‘अ�मता’ म� �ववाह क� समस्या, अन्तजार्�तय �ववाह क�

समस्या, काम-यौन संबध
ं ी समस्या नार� क� परा�धनता क� समस्या, वेश्या समस्या, धा�मर्क

शोषण, दासी प्रभा क� समस्या इत्या�द समस्याओं को अपने उपन्यास� म� उठाया है । अतः
यह कहा जा सकता है �क यशपाल ऐ�तहा�सक कथासा�हत्य म� नार� संवेदना को लेकर सबसे

े ना का वणर्न �कसी
श्रेष्ठ उपन्यासकार है । प्रेमचंद काल से लेकर यशपाल तक ऐसा नार� संवद

ने नह�ं �कया है।
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सोश्यल नेटवकर् और िहन्दी भाषा
डॉ. एन.ओ.भािलया
आिसस्टन्ट �ोफे सर-िहन्दी िवभाग
सरकारी िवनयन कॉलेज-तलाजा, िजला- भावनगर । (गुजरात)

वैि�करण के प�रणामस्व�प दुिनया क� तमाम भाषा� क� भांित िहन्दी के स्व�प, क्षे�
एवं �कृ ित म� प�रवतर्न आया है तथा �सार म� वृि� �ई है । िहन्दी भाषा न िसफर् भारतीय मंडल
अिपतु समूचे भूमंडल क� एक मुख्य भाषा के �प म� अपना स्थान कायम कर पाई है । सूचना
�ौध्योिगक� और संचार के क्षे� म� �ए िवकास के कारण वैि�करण को काफ� रफ्तार िमली,
िजसका �भाव िहन्दी भाषा पर भी पडा है । युिनकोड के आिवष्कार ने इन्टरनेट और संचार के अन्य
माध्यम� ने उसे दुिनयाभर म� फै लाया है । हाला�क युिनकोड क� खोज �ावसाियक सम्भावना�
को ध्यान म� रखकर �ई थी, पर इससे वैि�क मंच पर िहन्दी �सार को काफ� मजबूती िमली और
इसका असर सोश्यल मीिडया पर भी अवश्य पडा है ।
सोश्यल नेटवकर् और िहन्दी भाषा :भूमंडलीकरण के इस दौर म� सम� िव� को एक स्थान पर लाने का �ेय सोश्यल मीिडया
को भी जाता है । सोश्यल मीिडया तकनीक� दुिनया का महत्वपूणर् िवकास है । इसके माध्यम से
कोई �ि� एक स्थान से ही, एक ही समय म� देश-िवदेश म� कई लोग� के साथ बात कर सकता है ।
फे सबूक, व्हाट्स एप, �टवटर, ईन्स्टा�ाम, आरकू ट आ�द दो सौ से ज्यादा िव� म� सोश्यल नेटवकर्
साइट्स है । आज सामािजक संबंध� को बनाने के िलए मोबाईल और वेब �ौध्योिग�कय� का
उपयोग �कया जा रहा है ।
सोश्यल मीिडया पर एक समय था जब ज्यादातर अं�ेजी भाषा का ही �योग करते थे और
िहन्दी भािषय� के िलए सोश्यल मीिडया क� राह म� बाधा क� तरह देखा जाता था। “सोश्यल
मीिडया के �यो�ा� पर �कए गए अनेक सव�क्षण� से एक बात हमारे सामने आती है �क दुिनया म�
फे सबूक के लगभग १ अरब़ २८ करोड़, ईन्स्टा�ाम के १५ करोड़, �लक्डइन के २० करोड़, माय स्पेस
के ३ करोड़ और �टवटर के ९ करोड़ लोग �यो�ा है, िजस म� फे सबूक सब से ज्यादा �यु� है ।”१
इन सभी लोकि�य सोश्यल मीिडया साईट्स पर उपयोग क� जानेवाली िविभ� भाषा� म� िहन्दी
ने भी अपना वचर्स्व बना िलया है । एक �रपोटर् के अनुसार भारत म� ही फे सबूक पर १० करोड़ एवं
�टवटर पर ३.३० करोड़ स��य उपभो�ा पाए जाते है । स्माटर्फोन पर चलनेवाले व्हाट्स एप
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मेसेन्जर सेवा म� तो िहन्दी भाषा ने धूम मचा रखी है ।व्हाट्स एप के सब से ज्यादा यूजसर् भारत म�
ही है । आज ४० करोड़ इन्टरनेट उपभो�ा� म� से ३३ करोड़ लोग मा� स्माटर्फोन के ज़�रए
सोश्यल मीिडया का उपयोग कर रह� ह� । १.५ िबिलयन यू-�ुब युज़सर् म� से २२५ िमिलयन युज़सर्
भारत के मोबाईल युज़सर् ह� । अत: हम कह सकते है �क सबसे ज्यादा सोश्यल मीिडया म� िहन्दी
भाषा को बढ़ावा िमल रहा है ।
िहन्दी भाषा के प�र�े�य म� देखा जाए तो भारत म� २८ �ितशत वोईस के माध्यम से
पूछ्ताछ होती है । उसम� ४०० �ितशत से ज्यादा �ितवषर् वृि� हो रही है । युिनकोड जैसे फोन्ट के
आ जाने से इन्टरनेट पर िहन्दी का देवनागरी िलिप म� िलखना आसान हो गया है । भारत म�
युिनकोड के आगमन से सोश्यल मीिडया पर िहन्दी को काफ़� बढ़ावा िमला है । माचर् २००७ म�
गूगल समाचार सेवा िहन्दी भाषा म� शु� होने के बाद से िहन्दी के अनेक सोफ्टवेयर उपलब्ध �ए
अत: िहन्दी भाषा का �योग उपभो�ा� के िलए ब�त आसान हो गया है ।
आज के समय म� भारत म� सोश्यल मीिडया म� िहन्दी सब से लोकि�य भाषा के �प म�
स्थािपत होती जा रही है । स्टोरीनोिमक्स संस्था ने १० भाषा� – “ अं�ेजी, िहन्दी, बंगाली,
गुजराती, क�ड, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तिमल, और तेलुगु के १३५ अ�णी भारतीय मीिडया
�ारा साझा �कए गए ८,७०,००० संदश
े � का अध्ययन करने पर पाया गया �क अं�ेजी क� तुलना म�
िहन्दी भाषा म� संदश
े ब�त अिधक साझा �कए जा रहे है । ”२
सोश्यल मीिडया म� िहन्दी के बढ़ावे म� भारतीय सोश्यल मीिडया के िहन्दी एप शेयरचैट
का महत्वपूणर् योगदान रहा है । आई.आई.टी, कानपुर के अंकुश सचदेवा, भानु�सह और फ़रीद
नामक तीन युवा� ने बनाया �आ यह एप िहन्दी के साथ अन्य भाषा� को भी बढ़ावा दे रहा है ।
आज-कल हर चीज़ को सोश्यल मीिडया म� उसक� उपिस्थती के पैमाने पर नापा जा रहा है । संसार
क� हर भाषा म� सोश्यल मीिडया के �भाव को महसूस �कया जा रहा है । तब फे सबूक से लेकर
�टवटर एवं ब्लोग जैसे सोश्यल मीिडया म� िहन्दी भाषा का ओर भी बेहतर तरीके से उपभो�ा
उपयोग कर रहे है । सोश्यल मीिडया पर जोक्स, मेसेज या अन्य साम�ी का ज्यादा से ज्यादा �सार
िहन्दी भाषा म� ही हो रहा है क्य��क उपयोग कतार् और पाठक को यह सीधे और सरलता से जोडने
का कायर् कर रही है ।
िहन्दी भाषा का सोश्यल मीिडया म� ज्यादा उपयोग होने का कारण िहन्दी अिभ�ि�
का एक ब�त बढ़ीया माध्यम है । इसे समजने म� �कसी भी �कार क� असुिवधा नह� होती । िहन्दी
भाषा अपनी सुगमता एवं सरलता के कारण सोश्यल मीिडया का एक महत्वपूणर् अंग बन गई है ।
माननीय �धानमं�ी �ीनरे न्� मोदीजी ने हम� िडजीटल इंिडया का नया नारा �दया है, जो संचार के
िलए महत्वपूणर् है । अम�रका म� भारत के संदभर् म� िहन्दी भाषाम� उनका व�� – “दुिनया जो
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साप-सपेरे के देश के तौर पर जानती थी, पर आज दुिनया को यह एहसास हो गया है �क सापसपेरेवाले लोग उं गिलय� से माउस को चलाते है । ” ३ अथार्त् िडजीटल इंिडया का �भाव भी
िहन्दी भाषा पर पडा, िजसका सीधा फ़ायदा िहन्दी भाषा को ही �आ है । सोश्यल मीिडया के आने
से िहन्दी का वचर्स्व बढ़ता ही गया है । एक ओर दृ�ांत को देख� तो भारत-पा�कस्तान क� मैच म�
�टवटर पर ‘#जय �हद’ शब्द िलखा गया िजसका �भाव पुरे िव� म� पड़ा था । इस तरह सोश्यल
मीिडया पर िहन्दी भाषा का �योग �दन ब �दन बढ़ता ही जा रहा है ।
िनष्कषर्त: हम कह सकते है �क भूमड
ं लीकरण के इस दौर म� सोश्यल मीिडया िवचारिविनमय का एक सेतु �प माध्यम है िजसम� �दन दूना रात चौगुना िहन्दी भाषा का उपयोग बढ़ता
ही जा रहा है । जो िहन्दी भाषा क� समृि� ही है और पूरे भारत वषर् के िलए गौरव क� बात है ।
संदभर्:१.सोश्यल मीिडया मे बढ़ता िहन्दी का �योग (लेख) - डॉ. शु�ता िम�ा
२.वही
३.सोश्यल मीिडया मे िहन्दी का �भाव –yongisthan.in
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वेदानां र�णोपायेषु जटािदिवकृितपाठानामुपादेियत्वम्
लोके शकुमार:
शोधच्छात्र:, व्याकरणिवभाग:
श्रीसोमनाथसंस्कृ तिवश्विवद्यालय:
वेरावलम,् गजु रात

0.0 उपोद्घात: :मानवस्येयं स्वाभािवक� प्रवृि�यर्दयं स्वाथर्िसद्धये उत्कृ �जीवनिसद्धान्तेष्विप िवकृ ितम् (पाठान्तरम्) उद्भाव्य
स्वानुकूल्येनाथर्रचनायां कासुिचदिप सद्भावनासु सिद्वचारप्रवाहेषु च प�रवतर्नाय तिद्व�पणाय च न िक�चन भयं वा सङ्कोचं
वादधाित। सामान्यजनस्तु रजोबाह�ल्याद् िवषयेिन्द्रयसयं ोगाच्च यत्सख
ु ं प्राप्यते, तत्सख
ु मेव सख
ु ं मन्यमानः सच्छा�िसद्धान्तेषु
विणर्तं ''य�दग्रे िवषिमव प�रणामेऽमृतोपमम'् 'i इित साि�वकं सख
ु ं प�रहरित। तदिभसमी�यैव स्वाथर्परायणाः जना: तदनक
ु ू लमेव
तित्सद्धान्तेषु प�रवतर्नं प�रवधर्नं च िवधाय पाठभ्रश
ं तां जनयिन्त, मूलत� भ्र�ाः पितता� सन्तः अन्यानिप अन्धतमिस पातयिन्त।
तािममां मानवस्या�ानाित्मकां प्रकृ ितं प्रवृि�ं च िव�ाय अशेषशेमषु ीसम्पन्ना: िनमर्लिधयः प्रत्य�धमार्णः ऋषयः
ई�रप्रद�िदव्यानन्त�ानिनचयान् अिखलिवचारराशीन् वेदान् प्रत्यिप नास्य तथा प्रवृि�ः स्यािदित तिन्निहतमन्त्रप�रर�णाथ�
वेदचचर्निवधायै च के चनोपायिवशेषान् िवरचयामासःु । तेष्वन्यतमा एते अ�धा िवकृ ितपाठा:। तद�
ु ं व्यािडमहिषर्णा िनजे
िवकृ ितवल्लीग्रन्थे शैिशरीये समाम्नाये व्यािलनैव महिषर्णा।
जटाद्या िवकृितर�ौ ल�यन्ते नाितिवस्तरम।् ।ii
जटा माला िशखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः।
अ�ौ िवकृतयः प्रो�ाः क्रमपूवार् महिषर्िभः।।iii
प्रो�पद्ये िवकृ ित�रित शब्दो नैव िवकारवाची, िकन्तु ''िविवधाकृितिवर्कृितिवर्शेषाकृितवार्'' इित ल�णत्वात्
श्रुितमन्त्राणां क्रमपाठे न अ�ािभः प्रकारै यर्थाल�णं िवरचनैव िवकृ ित�रत्यत्र िनगद्यते।
िनत्या िह वणार्नुपवू � वेदा�। आह चेदं वैयाकरणकुलभषू णभूतो भगवान् पत�जिलः स्वीये महाभाष्ये :आम्नायशब्दानामान्यभावं स्वरवणार्नुपूव�देशकालिनयतत्वात।् iv
वेदा�ामी सकलमानवसमुदायस्य सव�त्कृ �ाः आिदमाः िसद्धान्तग्रन्थाः, तेषु पाठभ्रंशो मानवसमाजे अिन�त्वं िवका�रत्वं
च भावियष्यित। अतो वेदानां प�रर�णाथ� महिषर्िभः पाठिवकृ ितपाठपद्धितद्वयमािवष्कृ तम।् यद्यिप अनेकशोऽस्य
पिवत्र�ानिनधेव�दस्य दषू णाय भ्रंशनाय वा बह�धा कुप्रयासानिप चक्रुस्तिद्वरोिधनः। परन्तु ऋिषप्रणीतेषु अमीषु पाठे षु सत्सु नाशकन् ते
िनजकुचक्रे साफल्यमवा�ुम,् फलतश्च वेदा मूलस्व�पमेवाद्यािप भजन्ते।
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अमीषां पाठपद्धितमन�ु ध्य िनभर्ुजसिं हता प्रतृणसंिहता इित द्वेधा पाठो िवभज्यते। तत्र मल
ू मन्त्रस्यािवकलः पाठो
िनभर्ज
ु पाठः उच्यते, मल
ू मन्त्रस्य च िवकृ ित�पेण पाठः प्रतण
ृ पाठ इत्यच्ु यते। एतयो: प्रथमस्य सिं हतापाठः पदपाठः क्रमपाठ�ेित
त्रयः प्रकृ ितपाठत्वेन सामान्या पाठाः उच्यन्ते, ततो िद्वतीयस्य अ�ौ िवकृ ितपाठाः - जटा माला िशखा रे खा ध्वजो दण्डो रथो
घनश्चे ित।
एषु पाठे षु प्रथमः पदपाठः, येन सिं हतािन पदािन िवभज्य संिहतापाठस्य मौिलकं �पं प्रदिशर्तं भवित। मन्त्राणां
मल
ू ाश
ं प्रि��ाश
ं योिवर्वेचने स एषः पदपाठप्रप�च एव िनकषायते। ततः सिं हतापाठं प्र�ेपच्यत्ु यवसादािदिवकारे भ्यः प�र�ातंु पदक्रम-घन-जटािदपाठा आिवष्कृ ताः। यथा न तत्राणमु ात्रमिप दोषलेशः संि�ष्येत, न च मात्रयािप कि�न्मन्त्रिवकृ ितं प्रित क्राम्येत
संिहतापाठस्य तन्मौिलकत्वौज्ज्वल्याथर्म्।
एषां पाठानां प�रवजर्नेन िकयान् अथर्भेदः समत्ु पद्यते। तिद्ध ल�ु वैिदकधम�द्धतर्ःु आषर्रीतेः पनु �पस्थापियतुः
महिषर्दयानन्दस्य पौरािणकै ः सह शा�ाथर्-प्रसङ्गे संल�यते। यथा िह सनातनधमार्वलिम्बिभः यजुव�दस्य ''न तस्य प्रितमा
अिस्त''v इित मन्त्रे ‘न’ ‘तस्य’ इित पदयोः संिहतां िवधाय 'नतस्य' अथार्त् 'नम्रीभूतस्य प्रितमा अिस्त' इत्य�
ु म्। तत्समये
महिषर्णा दयानन्देन दाि�णात्यानां घनान्त-वेदपािठनामुपयर्�
ु ानाम् अ�िवकृ ितपाठानामेव साहाय्येन 'न तस्य प्रितमा' इित पदच्छे दं
यिु �य�
ु ं प्रदश्यर् तन्मन्त्रस्य िवकृ तेः र�ां प्रकुवर्ता तन्मल
ू त्वं यथावत्समुपस्थािपतम्।
अद्याविध घनान्त-वेदपािठिभः िवद्विद्भरे िभः िवकृ ितपाठै रेव अनािदिनधनाया भगवत्याः श्रुतेः िनमर्लत्वं पावनत्वं चा�ण्ु णं
स्थािपतम्। वेदर�ाव्रितिभस्तदनयु ाियिभ�ास्मािभरिप िकल भयू सा यत्नेन श्रुितिश�ार�ायै यथापूवर्मेते सरु �णीया इित।
1. िवकृितपािठनां ल�णािन :1.यः वेदपाठी जटाधारी सन् स्व�पेण जटापाठस्य अभ्यािसत्वं प्रकटयित, स घनान्तवेदपाठी जटापाठस्य
पणू �ऽिधकारीित मन्यते।
2.य� कण्ठे वा करे वा पुष्पाणां मणीनां वा मालां प्रकुवर्न् मालापाठस्य अभ्यािसत्वं प्रकटयित, स घनान्तवेदपाठी
मालापाठस्य पणू �ऽिधकारीित।
3.िशखावान् िशखापाठस्य।
4.चन्दनचिचर्तभालो रे खापाठस्य।
5.ध्वजधारी ध्वजपाठस्य।
6.दण्डधारी दण्डपाठस्य।
7.पदयात्रां न िवधाय के वलं रथेन यात्रां कुवार्णो रथपाठस्य।
8.स्वकुटीरे स्तम्भ इव िस्थरिच�ो िन�लीभयू घनस�शो वेदाभ्यासं कुवार्णो घनपाठी भवतीित।
एषां घनान्तवेदपािठनाममीिभः जटामालािदिवकृ ितपाठै रेवास्माकम् अिखल�ानिव�ानिनधीनां वेदानां र�ा सम्भवा
स�जाता।
2. जटामालाद्य�िवकृितपाठानां सल�ण: पाठः JUNE-2022
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अ�ौ िवकृ तयः क्रमपूवार् भविन्त। तासु जटा-दण्डसं�के द्वे िवकृ ती मुख्ये। यत एताभ्यामेवान्याः िवकृ तयः संभविन्त। तत्र
जटां िशखामनसु रित तथा च दण्डं माला-रे खा-ध्वज-रथाः अनुसरिन्त। घनस्तु जटादण्डावनसु रित। त इमे पाठा मन्त्रपरु स्सरं
सल�णिमह स�
ं ेपत: प्रदश्यर्न्ते :2.1 सिं हतापाठः :ओषधयः सवं दन्ते सोमेन सह रा�ा। यस्मै कृणोित ब्रा�णस्तं राजन्पारायामिस।।vi
2.1.1 जटापाठः :अनुलोमिवलोमाभ्यां ित्रवारं िह पठे त् क्रमम।् िवलोमे पदवत्सिन्धरनुलोमे यथाक्रमम।्
क्रमं यथो�ं प्रब्रूयाद् व्युत्क्रमेण क्रमेण च। सल�णं सवर्सन्धौ जटा सा प्रोच्यते बुधैः।।vii
ओषधयः स,ं समोषधय, ओषधयस् सम्।। सं वदन्ते, वदन्ते स,ं सं वदन्ते।। वदन्ते सोमेन, सोमेन वदन्ते, वदन्ते सोमेन।।
सोमेन सह, सह सोमेन, सोमेन सह।। सह रा�ा, रा�ा सह, सह रा�ा।। रा�ेित सह।। यस्मै कृ णोित, कृ णोित यस्मै, यस्मै
कृ णोित।। कृ णोित ब्रा�णो, ब्रा�णः कृ णोित, कृ णोित ब्रा�णः।। ब्रा�णस्तं, तं ब्रा�णो, ब्रा�णस्तं।। तं राजन,् राजंस्तं, तं
राजन्।। राजन्पारयामिस, पारयामिस, राजन् राजन्पारयामिस।।
जटापाठस्य च मिहमा शास्त्रेषु इत्थमु क्ु त: सिं हतापाठत: पण्ु यं िद्वगुणं पदपाठत:। ित्रगुणं क्रमपाठे न जटापाठे न षड्गण
ु म।् ।viii
2.1.2 मालापाठः :मालाया द्वौ भेदो पुष्ममाला क्रममाला चेित।।
ब्रूयात् क्रमिवपयार्सावद्धर्चर्स्यािदतोन्ततः। अन्तं चािदं नयेदेवं क्रममालेित गीयते।।ix
ओषधयः सं। रा�ेित रा�ा।। सं वदन्ते। रा�ा सह।। वदन्ते सोमेन। सह सोमेन।। सोमेन सह। सोमेन वदन्ते।। सह रा�ा। वदन्ते
स।ं । रा�ेित रा�ा। समोषधयः।। यस्मै कृ णोित। पारयामसीित पारयामिस।। कृ णोित ब्रा�णः। पारयामिस राजन।् ब्रा�णस्तं।
राजंस्तं।। तं राजन।् तं ब्रा�णः।। राजन्पारयामिस। ब्रा�णः कृ णोित।। पारयामसीित पारयामिस।। कृ णोित यस्मै।।
2.1.3 िशखापाठः :पदो�रां जटामेव िशखापाठं प्रच�ते।x
ओषधयः सं, समोषधय, ओषधयः सं वदन्ते। सं वदन्ते, वदन्ते स,ं सोमेन। वदन्ते सोमेन, सोमेन वदन्ते, सोमेन, सह। सोमेन
सह, सह सोमेन, सोमेन सह, रा�ा। सह रा�ा, रा�ा सह, सह रा�ा। रा�ेित रा�ा। यस्मै कृ णोित, कृ णोित यस्मै, यस्मै
कृ णोित, ब्रा�णः। कृ णोित ब्रा�णो, ब्रा�णः कृ णोित, कृ णोित ब्रा�णस् तम्। ब्रा�णस्तं, तं ब्रा�णो, ब्रा�णस्तं राजन।् तं
राजन,् राजंस्तं, तं राजन् पारयामिस। राजन्पारयामिस, पारयामिस, राजन् राजन्पारयामिस। पारयामसीित पारयामिस।
2.1.4 रे खापाठः :क्रमाद् िद्व-ित्र-चतःु -प�चपदक्रममदु ाहरेत।् पथ
ृ क् पथ
ृ क् िवपयर्स्य रे खामाह�ः पनु ः क्रमाद्।।xi
पूवार् धर्स्य JUNE-2022
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ओषधयः सं। समोषधयः। ओषधयः स।ं । सं वदन्ते सोमेन। सोमेन वदन्ते सं। सं वदन्ते।। वदन्ते सोमेन सह रा�ा। रा�ा सह
सोमेन वदन्ते। वदन्ते सोमेन।। सोमेन सह। सह रा�ा। रा�ेित रा�ा।
उ�राधर्स्य यस्मै कृ णोित। कृ णोित यस्मै। यस्मै कृ णोित।। कृ णोित ब्रा�णस्तं। तं ब्रा�णः कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः।।
ब्रा�णस्तं राजन्पारयामिस। पारयामिस राजंस्तं ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं।। तं राजन्। राजन् पारयामिस। पारयामसीित
पारयामिस।।
अथ सवर्स्य मन्त्रस्य ओषधयः सं। समोषधयः। ओषधयः सम्।। सवं दन्ते सोमेन। सोमेन वदन्ते सं। सं वदन्ते।। वदन्ते सोमेन सह रा�ा। रा�ा सह
सोमेन वदन्ते। वदन्ते सोमेन।। सोमेन सह रा�ा यस्मै कृ णोित। कृ णोित यस्मै रा�ा सह सोमेन।। सोमेन सह। सह रा�ा यस्मै
कृ णोित ब्रा�णस्तं। तं ब्रा�णः कृ णोित यस्मै रा�ा सह। सह रा�ा।।
रा�ा यस्मै कृ णोित ब्रा�णस्तं राजन् पारयामिस। पारयामिस राजंस्तं ब्रा�णः कृ णोित यस्मै रा�ा। रा�ा यस्मै।। यस्मै
कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं। तं राजन।् राजन् पारयामिस। पारयामसीित पारयामिस।।
2.1.5 ध्वजपाठः :ब्रूयादादेः क्रमं सम्यगन्तादु�ारयेिदित। वग� वा ऋिच वा यस्यं पठनं स ध्वजः स्मृतः।।xii
ओषधयः सं। पारयामसीित पारयामिस। सं वदन्ते। राजन् पारयामिस। वदन्ते सोमेन। तं राजन।् सोमेन सह। ब्रा�णस्तं। सह
रा�ा। कृ णोित ब्रा�णः। रा�ेित रा�ा। यस्मै कृ णोित। यस्मै कृ णोित। रा�ेित रा�ा। कृ णोित ब्रा�णः। सह रा�ा। ब्रा�णस्तं।
सोमेन सह। तं राजन।् वदन्ते सोमेन। राजन् पारयामिस। सं वदन्ते। पारयामसीित पारयामिस। ओषधयः स।ं
2.1.6 दण्डपाठः :क्रममुक्त्वा िवपयर्स्य पुन� क्रमम�
ु रम।् अद्धर्चार्देवमु�ोऽयं क्रमदण्डोऽिभधीयते।।xiii
पूवार् धर्स्य ओषधयः सं।। समोषधयः।
ओषधयः सं। सं वदन्ते।। वदन्ते समोषधयः।
ओषधयः सं। सं वदन्ते। वदन्ते सोमेन।। सोमेन वदन्ते समोषधयः।
ओषधयः सं। सं वदन्ते। वदन्ते सोमेन। सोमेन सह। सह सोमेन वदन्ते समोषधयः।
ओषधयः सं। सं वदन्ते। वदन्ते सोमेन। सोमेन सह। रा�ा सह सोमेन वदन्ते समोषधयः। ओषधयः स।ं
सं वदन्ते। वदन्ते सोमेन। सोमेन सह। सह रा�ा।। रा�ेित रा�ा।
उ�राधर्स्य यस्मै कृ णोित।। कृ णोित यस्मै।
यस्मै कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः।। ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
JUNE-2022

84

VOLUME-11, ISSUE-42

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

यस्मै कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं।। तं ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
यस्मै कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं। तं राजन।् राजंस्तं। ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
यस्मै कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं। तं राजन।् राजन् पारयामिस।। पारयामिस राजंस्तं ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
यस्मै कृ णोित। कृ णोित ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं। तं राजन।् राजन् पारयामिस। पारयामसीित पारयामिस।
2.1.7 रथपाठः :पादशोऽद्धर्चर्शो वािप सहोक्त्या दण्डवद् रथः।।xiv
1.ओषधयः सं। यस्मै कृ णोित। समोषधयः। कृ णोित यस्मै।
2.ओषधयः सं। यस्मै कृ णोित। सं वदन्ते। कृ णोित ब्रा�णः। वदन्ते समोषधयः। ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
3.ओषधयः स।ं यस्मै कृ णोित। सं वदन्ते। कृ णोित ब्रा�णः। वदन्ते सोमेन। ब्रा�णस्तं। सोमेन वदन्ते समोषधयः। तं
ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
4.ओषधयः सं। यस्मै कृ णोित। सं वदन्ते। कृ णोित ब्रा�णः। वदन्ते सोमेन। ब्रा�णस्तं। सोमेन सह। तं राजन्। सह
सोमेन वदन्ते समोषधयः। राजंस्तं ब्रा�णः कृ णोित यस्मै।
5.ओषधयः स।ं यस्मै कृ णोित। सं वदन्ते। कृ णोित ब्रा�णः। वदन्ते सोमेन। ब्रा�णस्तं। सोमेन सह। तं राजन्। सह
रा�ा। राजन् पारयामिस। रा�ेित रा�ा। पारयामसीित पारयामिस।
2.1.8 घनपाठः :अन्तात्क्रमं पठे त् पूवर्मािदपयर्न्तमानयेत।् आिदक्रमं नयेदन्तं घनमाह�मर्नीिषणः।।xv
पूवार् धर्स्य 1. रा�ेित रा�ा। सह रा�ा। सोमेन सह। वदन्ते सोमेन। सं वदन्ते। ओषधयः स-ं सं वदन्ते। वदन्ते सोमेन। सोमेन सह। सह
रा�ा। रा�ेित रा�ा।
उ�राधर्स्य 2. पारयामसीित पारयामिस। राजन् पारयामसीित। तं राजन।् ब्रा�णस्तं। कृ णोित ब्रा�णः। यस्मै कृ णोित।
कृ णोित ब्रा�णः। ब्रा�णस्तं। तं राजन।् राजन् पारयामसीित। पारयामसीित पारयामिस।
उपसहं ार: :अपौ�षेयस्य परमेश्वरोक्तस्य वैिदकशब्दराशे: सरु �ाथ� साकल्येन च यथोपिदष्टमन्त्राणाम् सदा एक�पतायै
मानवसमाजस्य कल्याणमीहमानै: महनीयै: महिषर्िभ: एषां िवकृ ितपाठानाम् उपदेशो व्यधािय। महिषर्िभ�पिदष्टानामेतेषां िविवधानां
िवकृ ितपाठानां मिहम्नैव अद्यािप वेदानां मौिलकशब्दराशे: वणर्मात्रस्यािप िवपयर्यो नास्मािभ�पलभ्यते। अथ च
िवल�णिवकृ ितपाठानां वैिशष्ट्येनवै धमर्प्रमाणका वेदा यथास्व�पमद्य सवर्त्र भिु व जेगीय्यन्ते।
वैिदकमन्त्राणाम् अ�ण्ु णाया िनभ्रार्न्तायाश्च परम्पराया: र�णं जटामालािदिवकृ ितपाठै रेव समजायतेित िधया एषां
जटािदिवकृ ितपाठानां िवद्विद्वशेषा: पङ्ि�पावनतया परु ाणै: प�रपज्ू यन्ते। तथा �क्ु तम् :JUNE-2022
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जटािदिवकृतीनां ये पारायणपरायणा:।
महात्मानो िद्वजश्रे�ास्ते �ेया: पङ्ि�पावना:।।xvi इित
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ુ રાતી ભાષા અને �ાદ� િશકતા
�જ
-મોઢવા�ડયા ભરત એલ.
[પીએચ.ડ�. �રસચ� �કૉલર]
�ુજરાતી ભાષા-સા�હ�ય ભવન,
સૌરા�� �ુિનવિસ�ટ�,રાજકોટ.

�યાર� �ુજરાત અને �ુજરાતી ભાષાની વાત કરવાની હોય તો એટ�ું જ કહ� શકાય ક� આ
પ્રદ� શ અને તેની ભાષા, સદ�ઓથી ભળે લા દ� શ-િવદ� શના સાંસ્�ૃિતક રં ગો અને તેની અસરથી
તૈયાર

થયેલ

છે .આપ્રદ� શમાંવસતીપ્ર�નાવેપારમાં

કોઠા� ૂઝ, અનેક

સૈકાઓથી

િવકસેલી

વેપારની� ૃિ�, અ�ુભવથી ઘડાયેલી આવડત અને નફા-�ુકસાનની અનોખી ગણતર�એ
�ુજરાતીઓને િવ�ના કોઈપણ � ૂણે વેપાર-ધંધામાં સફળતા અપાવી છે . હવે આવી ઘડાયેલી
પ્ર�ને એનાજ પ્રદ� શ �ુજરાતમાં કોઈ વસ્� ુ ક� સેવા આપવી હોય તો 21મી સદ�માં તેમને �ુ ં
આપ�ુ ં પડ�? સદ�ઓથી સમગ્ર િવ� સાથે વેપાર કરતા �ુજરાતી સમાજને જો એક ગ્રાહક તર�ક�
સમજવા હોય તો �ુ ં �ણ�ુ ં પડ�? એનો જવાબ છે તેમ�ું �ુજરાતી પ�ુ,ં તેમની ભાષા.�યાર� કોઈ
અને સામેવાળ� વ્ય�ક્તના િવચારો એકબી�ને ક�ટલા ઉપયોગી બનશે તે માત્ર સંવાદથી જ
�ણી શકાય છે અને આ સંવાદ શ� બને છે તે માત્રને માત્ર ભાષાથી જ.
કોઈપણવ્ય�ક્તના સ્વભાવની �મ જ કોઈ ચો�સ જનસ� ૂહનો સ્વભાવ પણ તેમની �વનશૈલી,
આહાર, ઉત્સવો, મનોરં જનના માધ્યમો અને સા�હત્ય �વા પ�રબળોથી ઘડાય છે . ભારતના
મોટાભાગના રા�યોની �મ �ુજરાત પ્રદ� શને પણ પોતાની આગવી ભાષા છે . આ ભાષા એટલે
'�ુ�ર' ક� '�ુજરાતી'. આ �ુજરાતી ભાષા ભારત-�ુરોપીય ભાષા પરં પરામાંથી કઈ ર�તે ઉતર�
આવી છે તેની એક લાંબી િવકાસયાત્રા પણ જોવા મળે છે ;
'સં��ૃત-પા�લ-�ા�ૃત-અપ�ંશ-�ૂની�ુજરાતી-�ુજરાતી'
ભારતની મોટાભાગની ભાષાઓની �મ આ �ુજરાતી ભાષા�ુ ં �પ અનેક પેટા બોલીઓથી
બંધા�ુ ં છે . અન્ય રાજયોની �મ �ુજરાતમાં પણ 'બાર ગાવે બોલી બદલાય 'છે . લગભગ ૭
કરોડથી પણ વધાર� જનસ� ૂહ ધરાવતી �ુજરાતી પ્ર�માં પણ વૈિવધ્ય� ૂણર્ પેટા સંસ્�ૃિત ધબક�
છે . �યાં ઉ�ર �ુજરાત, મધ્ય �ુજરાત, દ�ક્ષણ �ુજરાત, � ૂવર્ પટ્ટી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ �વા
પ્રદ� શોમાં તેમની �વનશૈલીથી માંડ� ને ર�ત-�રવાજ, ભોજન, પોશાક-પ�રધાન અલબ� ભાષામાં
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ં ર િવિવધતા દ� ખાય છે .એમાંય સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કા�ઠયાવાડ, ઝાલાવાડ, ગો�હલવાડ, સોરઠ
પણ �ુદ
અને હાલાર �વા પ્રદ� શ ભેદ� �ાિતગત િવિવધતા નજર� ચડ� છે .
આ પ્રદ� શોની ભાષા,બોલીઓ અને તેમના �ુજરાતી શબ્દોના અથર્ સંદભ� �ુદા�ુદા જોવા મળે
છે . �તે પ્રદ� શની બોલી ઉપર તેની ન�કના પાડોશી રા�યોની ઐિતહાિસક ઘટનાઓની, મોટા
સ� ૂહની અસરો પણ જોવા મળે છે . બનાસકાંઠાના રાધન�ુર, ધાનેરા, ડ�સા, થરાદ અને
પાલન�ુર િવસ્તારની બોલીઓમાં રાજસ્થાની અને ઉ�ૂર્ ની અસર વતાર્ય આવેછે તો
અમદાવાદમાં રાજસ્થાની અને �ુરતમાં સૌરાષ્ટ્રની કા�ઠયાવાડ� બોલીના શબ્દોનો પ્રભાવ
જણાય છે . આમ છતાં �ુરતમાં �ુરતી બોલીએ પોતાનો આગવો લહ�કો �ુમાવ્યો નથી.
વડોદરામાં પણ ચરોતર�, �ુજરાતી અને મરાઠ� ભાષાની અસર જોવા મળે છે . દ�ક્ષણ
�ુજરાતના િવસ્તારમાં પણ પારસી બોલી, ગાિમત બોલી, ચૌધર� બોલી, વસાવા બોલી, ક�કણી
બોલી, કચ્છમાં પણ ક�છ� બોલી ઉપરાંત િસ�ધીભાષાના શબ્દો અને �ુ�સ્લમ વહોરા સ�ુદાયની
વોરા �ુજરાતી બોલી પણ � ૂળ �ુજરાતી ભાષા અને તેના સંવાદોમાં સંદભ��ુ ં અનો�ુ ં વૈિવધ્ય
ઊ�ું કર� છે .
ં માન્ય ભાષા�ુ ં પણ છે .
બોલી સ્વ�પ �મ વહ�વટ�-રાજક�ય કારણોસર આકાર લે છે ,એ�ુજ
એકજ પ્રદ� શમાં અનેક બોલીઓ બોલાતી હોય છે તેમાંથી અ�ુક િવસ્તાર વહ�વટ�, રાજક�ય
કારણોસર અથવા તો િવદ્યાક�ય ઔદ્યો�ગક, ધાિમ�ક, સામા�જક ગમે તે કારણોસર ક� ન્દ્રવત� બની
�ય તો તે િવસ્તારના પ્ર�જનો પણ સામા�જક મોભાને કારણે અને વહ�વટ� સરળતા ને માટ�
પેલા ક�ન્દ્રવત� િવચારમાં બોલાતી બોલીવા પરવા લલચાય,પછ� ધીમે ધીમે તે બોલીને આખા
પ્રદ� શના ભાષકોની સ્વી�ૃિત-માન્યતા મળતાં તે માન્ય ભાષા તર�ક� આકાર લે, તેમાં સા�હત્ય
રચાવા માંડ,� વતર્માનપત્રોછપાવાલાગે, ર� �ડયો-ટ�.વી.નાકાયર્ક્રમ � તે બોલીમાંઆવવામાંડ,� તે� ુ ં
વ્યાકરણ રચાય ત્યાર� તે માન્યભાષા તર�ક� પ્રસ્થાિપત થાય છે .આ માન્ય ભાષા બનવા માં
�ાંક ઐિતહાિસક ઘટનાઓ અને પ્રાદ� િશકતાની અસરો સિવશેષ ફાળો આપતી હોય છે .
�દ� શના પ�રમાણ ઉપર ભાષા વૈિવ�ય
અરસપરસની ભાષાને અરસપરસની ભાષા ઉપર પડતી અસરોને કારણે,આ વાિનયમનને
કારણે ભાષા સમાજમાં નાના નાના ભાષા �ૂથો�ુ ં િનમાર્ ણ થાય છે . એક ભાષા બોલતા ભાષકોની
સંખ્યા તો સામાન્ય ર�તે હ�રો ક� લાખોની હોવાની પણ આ બધા ભાષકો એક જ ભાષા બોલે
તે વાત શ� નથી, ક� મ ક� તેનાં � ૂળમાં પ્રાદ� િશકતા રહ�લીછે ,� પ્રદ� શની ભાષા માન્ય ભાષાથી
ઘણી �ભ� હોવાની આ�ભ�તા ને'બોલી'તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .

JUNE-2022

88

VOLUME-11, ISSUE-42

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

�ુજરાતના પ્રત્યેક પ્રદ� શની પ્ર�ની આગવી � ૂબી, �ુમાર� અને ખાિસયત જોવા મળે છે તેમ
તેની બોલી પણ �ુજરાતી ભાષામાં વૈિવધ્ય બક્ષે છે ,��ુ ં એકમાત્ર કારણ એ પ્રાદ� િશકતા છે .
દર� ક ભાષાને તેની પ્રાદ� િશકતા ઘડતી હોય છે . ભાષા પ્રદ� શના િવસ્તારમાં વૈક�લ્પક વપરાશની
િવિવધતાઓને 'ભૌગો�લક બોલી' તર�ક� અથવા માત્ર' બોલી 'તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . આ
િવસ્તારો ભૌગો�લક ર�તે �ુદા પડતા હોવા ઉપરાંત �ુજરાતી સામા�જક, ઐિતહાિસક, ધાિમ�ક તથા
રાજક�ય કારણોસર �ુદા પડ� શક�, �ાર� ક તો એ�ું બને ક� દર� ક ગામડાની �ુદ� પડતી હોય
તેવી બોલીઓ સાંભળવા મળે પરં � ુ વહ�વટ� ક� રાજક�ય કારણોસર ક�ટલાંક ગામનો સ� ૂહતા
�ુકા-�જલ્લા �પે અ�સ્તત્વમાં આવ્યો હોય એ પ્રમાણે તે તા�ુકા �જલ્લાની બોલી ગણાવા માંડ.�
દા.ત. એક સમયે નંદરબાર અને પીમ્પલ્નેરમાં બોલાતી બોલીને ડૉ. ટ�.એન.દવે �ુરતી �ુજરાતી
ુ રાત �રસચ� સોસાયટ�, વૉ.1.� ૃ.8) પણ
નાં જ એક સ્વ�પ તર�ક� ઓળખાવે છે .( જન�લ ઓ�ધ �જ
રાજક�ય વહ�વટ� કારણોસર ખાનદ� શી (મરાઠ�) બોલી તર�ક� હવે ઓળખાય છે .
�ુજરાતમાં બોલાતી ચાર પ્રાદ� િશક બોલીઓ �ુજરાતી ભાષાના સ્વ�પમાં વૈિવધ્ય બક્ષે છે . આ
�ુખ્ય બોલી પ્રદ� શો અને એમના પેટા બોલી પ્રદ� શો પણ જોઈ શકાય છે . આ �ુજરાતી ભાષાની
પ્રાદ� િશક બોલીઓની �ભ� �ભ� લાક્ષ�ણકતાઓ પણ રહ�લી છે . �નો પ�રચય મેળવીએ;
સૌરા��� ક� કા�ઠયાવાડ�બોલી:
�ુજરાતનો સૌરાષ્ટ્ર પ્રદ� શ પણ ઘ�ું વૈિવધ્ય ધરાવે છે . પ્ર�ૃિત, સંસ્�ૃિત અને ઇિતહાસના પાયા
પર ઉભેલ સૌરાષ્ટ્રમાં 'સૌરા���' ક� ' કા�ઠયાવાડ� 'બોલી�ુ ં મ્હાતમ છે . �ના પ્રદ� શ �ુજબ પ્રભેદો
જોવા મળે છે . હાલાર, સોરઠ, ઝાલાવાડ અને ગો�હલવાડમાં પોતાની કહ� શકાય એવી બોલીઓ
બોલાય છે �માં, હાલારની બોલીને 'હાલાર�બોલી', સોરઠની બોલીને 'સોરઠ� બોલી', ઝાલાવાડની
બોલીને 'ઝાલાવાડ� બોલી', તથા ગો�હલવાડની બોલીને 'ગો�હલવાડ� બોલી'તર�ક� ઓળખવામાં
આવે છે ,એમાં પણ �ાિત-�િત પ્રમાણે બોલી માં ક�ટલાક ભેદ અથવા તો કહોક� આગવા લ્હ�કાઓ
જોવા મળે છે .આ સૌરાષ્ટ્ર� બોલીની ક�ટલીક લાક્ષ�ણકતાઓ જોવા મળે છે .�માં;
 દશર્ક સવર્નામ અને તે પરથી થયેલા �પોમાં 'એ'ને સ્થાને 'ઇ’અને 'તેમ'�ુ ં
'િતમ’વગેર�…
(ખાસ કર�ને હાલાર-સોરઠ િવસ્તારની લાક્ષ�ણકતા)
 'હ’ �િુ તનોલોપ:'�હા�ં ુ ’�ુ ં ‘મા�ં ુ’, '�હ�ન'�ુ ં 'બેન’, 'રહ��'ંુ �ુ ં 'ર� �'ં ુ વગેર�…
આ સૌરાષ્ટ્ર� બોલી�ુ ં પોતા�ુ ં આગ�ું શબ્દભંડોળરહ�� ું છે ;
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'હાલ�'ંુ (=ચાલ�ુ),'હાર�
'(=સાથે),

ISSN :2278-4381
‘અટાણે’(=અત્યાર� ),

ં
'ઝાલ�'ં ુ (=પકડ�ુ),

'બરક�'ંુ (=બોલાવ�ુ)ં વગેર�…
ં
ક�ટ�ુકં �ૂ�ુંશબ્દભંડોળ રહ�લ છે .�માં;
આ સૌરાષ્ટ્રના ચાર ક� પાંચ બોલીપ્રદ� શો�ુપણ
હાલાર�બોલીમાં='પૈસો', 'દો�ઢ�ુ’ં ,
ગો�હલવાડ�બોલીમાં='ફ�દ�ુ'ં ,
ઝાલાવાડ� બોલીમાં='જ ંઇ',
સોરઠ� બોલીમાં='કાવ�ડ�’ંુ .
 'વાં'ને સ્થાને ક� ટલેક ઠ�કાણે '�યાં’અને 'પણે’વપરાય છે .
આ સૌરાષ્ટ્ર�બોલી �નાં અનેક ઉદાહરણોઆપણેન�ધી શક�એ.આ બોલીઓનેલક્ષમાં રાખી અનેક
સંશોધનકાય� થયાંછે �માં,શાંિતભાઈ

આચાયર્ 'હાલાર� બોલી', ડોલરરાય માંકડ'સોરઠ�

બોલી'અને 'કા�ઠયાવાડ� બોલી', ગ�ન્દ્ર વ્યાસ 'ઓખામંડળનાવાઘેરોની બોલી’�વાં�સ્ુ તકો આપે
છે .આ બોલી એ� તેિવસ્તારનીપ્રાદ� િશકતા એનાંલહ�કાઅને લઢણોને આગવી િવશેષતા અપાવે
છે .� �ુજરાતી ભાષામાં એક મહત્વ�ુ ં સ્થાન ધરાવે છે .આઆખા સૌરાષ્ટ્ર પ્રદ� શમાં �ુ દા �ુ દા
સમયે ઘણી ભાતીગળ પ્ર�ઓ આવીને વસી અને તેમાંની ક�ટલીક ત્યાંની પ્ર�માં ભળ� ગઈ.
આ પ્ર�ઓની બોલીઓની અસર પણ ભાષા ઉપર થઈ હોવાની � ૂર� શ�તા છે . આ પ્રદ� શમાં
ે ીટો અને ને�ેઇટ,પછ�ઓ���ક, પછ� �િવડો અને છે લ્લે આય� આવીને વસ્યા.
સૌથી પહ�લાંન�
આય� ઘણા લાંબા સમયથી ત્યાં વસ્યા હોવાને કારણે આ બોલી આય�બોલી�ુ ં �પ ધારણ કર� છે .
છતાં એમાં અગાઉ વસેલી પ્ર�ની બોલીઓનાં લક્ષણો �ાંક �ાંક સચવાયા હોવાની શ�તાને
નકાર� ન શકાય. આ ઉપરાંત ઝાલાવાડ િવસ્તારમાં બહારથી આવેલા ઝાલાઓની(�ઓ
ભારતીય આયર્ની કોઇ એક બોલી બોલતા) બોલીની વ્યાપક અસર થઈ હોય અને હાલારમાં
કચ્છમાંથી આવેલા �ડ��ઓના અમલ દરિમયાનઅને એ પછ� પણ તેમની બોલીની અસર
થઈ હોય એ શ�તા ન�ધવી જ�ર� જણાય છે .
ુ રાતની પ�ણી બોલી:
 ઉ�ર �જ
આ દ્ર�ષ્ટએ એકબા�ુ સૌરાષ્ટ્ર તો બી� બા�ુ તળ �ુજરાત મહ�ની ઉ�રનો પ્રદ� શ એટલે ક�
ઉ�ર �ુજરાત (�માં મધ્ય �ુજરાતનો પણ સમાવેશ થઈ �ય) અને દ�ક્ષણનો પ્રદ� શ એટલે ક�
દ�ક્ષણ �ુજરાત બોલી,લક્ષણોની દ્ર�ષ્ટએ જોઈએ તો ઉ�ર �ુજરાત અને મધ્ય �ુજરાતની
બોલીઓના ઘણા લક્ષણો સર ખા છે અ ને અ�ુક જ લક્ષણો �ુદાં પડ� છે .પ્રાચીન અણ�હલવાડ
રા�ય�ું પાટનગર એકસમયમાં લગભગ સમગ્ર િવસ્તાર�ુ ં (અને �ાર� ક આ�ુ બા�ુ િવસ્તર� લા
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ું
િવસ્તાર�ુ ં પણ) શાસન ક�ન્દ્ર ર�ું હ�,એટલે
આ બોલી િવસ્તાર�ુ ં પ્રસારણ ક� ન્દ્ર ક� પ્રસાર િવસ્તાર
ર�ું હોય તે સમ�ય એમ છે . આજના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા માં અને ખાસકર�ને પાલન�ુરની
ઉ�ર� બોલા� ું �પ રાજસ્થાની ક�ટલીક લાક્ષ�ણકતાઓ�ુ ં િમશ્રણ ધરાવે છે અને આ બોલી�ુ ં
સાબરકાંઠામાં અને તેમાંય �હ�મતનગરની ઉ�રમાં અને � ૂવર્માં (શામળા�, ખેડબ્રહ્મા વગેર�
િવસ્તારોમાં બોલા � ું �પ) ઉ�મ ભીલીની ક�ટલીક લાક્ષ�ણકતાઓ�ુ ં િમશ્રણ ધરાવે છે એમ
દ� ખીતી ભાષા-�સ્થિત ઉપરથી અ�ુમાની શકાય ક� શામળા�ની આ�ુ બા�ુ ની ઉ�ર �ુજરાતી
ુ રાતની
અને ઉ�ર ભીલીમાં ઘ�ું સામ્ય છે એની ન�ધ ડૉ.યોગેન્દ્રવ્યાસ 'બોલી િવ�ાન અને �જ
બોલીઓ'નામના �ુસ્તકમાં કર� છે . આ બોલી �ગેની લાક્ષ�ણકતાઓને 'ભાષા પ�રચય અને
ુ રાતી ભાષા� ંુ �વ�પ'નામના �ુસ્તકમાં જયંત કોઠાર� ન�ધે છે ;
�જ
'ય', 'એ','ઈ'નાસાિનધ્યમાં'વ'નોલોપ.
દા. ત.'લાયો','પકઇએ','વાયતર' (વાવેતર),'આઇ' (આવી) વગેર�...
'આ'અને 'ઈ'નાિવ� ૃત 'ઑ'અને'એ'ઉચ્ચારાય. �મક�;
રામ=રૉમ, પ�પળો=પ�પરો, પાંચ=પ�ચ, વ�ટ�=વ�ટ�,
ચાંદો= ચ�દો, મીણ=મ�ણ વગેર�…
સૌરાષ્ટ્ર� ક� કા�ઠયાવાડ� બોલીની �મ આ ઉ�ર �ુજરાતની પટ્ટણી બોલી�ુ ં પણ માન્ય ભાષા
�ુજરાતી થી ભી� એ�ું શબ્દ ભંડોળ છે . �મક�;
તાણે(તયાર� ), સઈરાખ� ંુ (પકડ�રાખ�ુ)ં ,છોડ�(છોકર�),
હ�ડ (ચાલ),વાયરો(પવન),ડો�(ંુ ભ�સ)વગેર�…
સમગ્ર ઉ�ર �ુજરાતમાં 'ચાલ�'ં ુ માટ�'હ�ડ�'ંુ શબ્દપ્રયોગથાય છે .આ� એ બોલીપ્રયોગ ગણાય છે .
કા�ઠયાવાડમાં 'આપ�ુ’ં માટ� 'દ� �’ંુ એિવશેષતા છે .
 મ�ય �ુજરાતની ચરોતર� બોલી:
ચરોતર� બોલી મહ�નદ�ની ઉ�ર� એટલે ક� માત્ર ખેડા �જલ્લામાં અથવા ચરોતરમાં આ બોલી
બોલાય છે .આ ચરોતર� બોલીની ઉચ્ચારણગત લાક્ષ�ણકતાઓ ખાસ ન�ધવા યોગ્ય છે . � માન્ય
�ુજરાતી સાથે ઘ�ું સામ્ય ધરાવે છે .
માન્ય �ુજરાતીના સ્પશર્સઘ
ં ષ� 'ચ','છ’,'ઝ'ના ઉચ્ચારણ વખતે વ�ુ સંઘષર્ કરવા
તરફ આ બોલીના ભાષકો�ુ ં વલણ છે .ઉપરાંત દાંતની વ�ુ ન�ક �ભ�ુ ં ટ� ર�ુ ં આણીને
આ ઉચ્ચારણ કરવા�ુ ં વલણ િવશેષ છે .આ કારણે'ચ'ના '�સ'�વાં ઉચ્ચારણો સંભળાય
છે .�મ ક�;
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વેચી=વે�સી,વાંચી= વાં�સીવગેર�…
‘હ’ �િુ તનો સાવર્િત્રક ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે �મ ક�;
મારો=�હારો, મગર=�હગરવગેર�…
બ�ુવચનમાં 'અ'કારાંતના મોને '�’પ્રત્યય.�મક�;
માણસો=માણહા,ઢોર=ઢોરાંવગેર�…
મધ્ય �ુજરાતની આ ચરોતર� બોલી�ુ ં પણ આગ�ું શબ્દ ભંડોળ કા�ઠયાવાડ� બોલીની �મ �ૂ�ું
તર� આવે છે .દા.ત.
ગમ(બા�ુ), �મણાં(છાણા),અગાડ�(આગળ),
ં
ધાગળ�(ગોદડ�), સાની(થાળ�), સફ�ર�ુ(તપે
લી)વગેર�…
ુ રાતની �ર
ુ તી બોલી:
દ��ણ �જ
�ુરતી બોલી � �ુજરાતના દ�ક્ષણ ભાગમાં બોલાય છે .આ�ુરતી બોલીની લાક્ષ�ણકતાઓ એક
બા�ુ વડોદરા �જલ્લાની દ�ક્ષણ-� ૂવર્ના(ડભોઇ અને આ�ુબા�ુના)િવસ્તારમાં ભ�ચ �જલ્લાની
દ�ક્ષણેઅને � ૂવર્માં,�ુરત અને વલસાડ �જલ્લામાં જોવા મળે છે .આ બોલીનોપ્રદ� શ �ુખ્યત્વે �ુરત
પ્રદ� શ હોવાથી તેમાં ડાંગી અને ખાનદ� શી,ભીલી અને ચરોતર� �વી બોલીઓ�ુ ં સંિમશ્રણ થ� ું
જોવા મળે છે . આ બોલીની પણ આગવી ઓળખ છે .� તેનાં લક્ષણોને આધાર� તપાસી શકાય.
બધા જ 'શ'અને'સ'ની સ્થાને અઘોષ 'હ'ઉચ્ચારાય.
દા.ત. �ુરત સોનાની � ૂરત= �ુરતહોનાની� ૂરત
'ળ'નો 'લ'વપરાય.
દા. ત. સોળ=સોલ, મળવા=મલવા
�ુરતી બોલી�ુ ં પણ લાક્ષ�ણક શબ્દભંડોળ છે �મક� ;
હવાકો(પૈસો), પોયરો(છોકરો),તીવાર� (ત્યાર� ),
આ ફા (આ બા�ુ),તી ફા(તેબા�ુ) વગેર�…
આ �ુખ્ય ચાર બોલીઓ િસવાય �ુજરાતી ભાષાને સરહદો ઉપરની બોલીઓ પણ અસર કર�
છે .�માં કચ્છમાંબોલાતી 'ક�છ�', �ુજરાતનાઉ�ર-� ૂવર્થી શ� કર�ને � ૂવર્ની આખી સરહદ ઉપર
બોલાતી 'ભીલી'તથા ગામડા ની સાવ �ુદ� પડતી બોલીઓને સમાવતી 'ખાનદ� શી'બોલી.આ
ત્રણેય બોલીઓ એક ર�તે જોઈએ તો એકએકબોલી નથી પરં � ુ અનેક બોલીઓના સ� ૂહથી
બનેલી બોલીઓ છે . �માન્ય ભાષા�ુજરાતીને ન�ું �પ આપે છે .
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પ્રદ� શના પ�રમાણ સંદભ� જોવા મળ� ું માન્ય �ુજરાતી ભાષા�ુ ં �પ અનો�ું જછે .આબોલીઓમાં
� તેપ્રદ� શની પ્રદ� િશકતાઆપોઆપ નજર� પડ� છે . ��ુજરાતી સા�હત્યમાં પણ િવિનયોગ થવા
પામી છે .�નો પ�રચય મેળવીએ.
સા�હ�યમાં �ાદ� િશક બોલી�યોગ
સા�હત્ય ત્યાર� જ ઉત્�ૃષ્ટ બને છે �યાર� તે ભાવકના �દય �ુધી પહ�ચે છે . સ�કની અ�ુ� ૂિતને
ુ ૂિત છે .’એમ ગણે ત્યાર� સા�હત્ય સાથર્ક થ�ુ ં ગણાય.
પોતાની એટલે ક� આ માર� જ અ��
સા�હત્ય�ુ ં માધ્યમ તો ભાષા જ રહ�વા�ુ.ં ઘણી વખત એ�ું બને ક� િશષ્ટ માન્ય ભાષા સમાજના
દર� ક વગર્ �ુધી પહ�ચી ન શક� પરં � ુ ભાષા બોલી પ્રયોગવાળ� સાદ�,સરળ, વાસ્તિવક હોયતો તે
સમાજ અને જગતના કોઈપણ ભાવકને પોતાના તરફ આકષર્વાની અને રસ, લાગણી અને
પોતાપણાનો ભાવ જગાડવાની. ભાષા માં લય, પ્રાસ,અલંકાર,છંદ હોવા જોઈએ પણ એ
�ુબ�ધતાને આશરો આ પે જ છે ને!
સા�હત્ય�ુ ં માધ્યમ ભલે ભાષા હોય પરં � ુ પ્રાદ� િશક સા�હત્ય�ુ ં ક� ન્દ્ર તો બોલી જ હોઈ શક�. �
િશષ્ટ ભાષાથી વ�ે ઓ છે �શે અલગ પડતી જણાય છે .
અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં' નમ�દ�' પોતાના લખાણોમાં ક� ટલાક પ્રાદ� િશક શબ્દોનો િવિનયોગ
કય� છે . દા. ત. પોતાના િપતા એ �ાર� ય એને ઠપકો આપ્યો નથી એમ કહ�વા નો બદલે“ઝાંસો
સરખો યદ�ધોન થી.”એ બોલીમાં ર�ૂ કર� છે . પં�ડત �ુગમાં તો પાં�ડત્ય� ૂણર્ ભાષાને સ્થાન મળ્�ુ ં
હ� ું તેથી એ �ુગની ભાષાનો દાય ઝો� ચો હતો,એટલાં માટ� પ�ાલાલની' મળે લા�વ' �ગે
ન્હાનાલાલ કહ� છે ક�, “દાયઝાની તો કં ઈક થા હોય!”
ગાંધી�ુગમાં આ ભાષા�ુ ં વલણ અને ચલણ બદલાય છે .ગાંધી�ના ઉપદ� શ “કોિશયો પણ
સમ� શક� એવી ભાષા હોવી જોઈએ.”એ વાતને ધ્યાનમાં રાખી ઉમાશંકર જોશી, પીતાંબર
પટ� લ, �ુન્દર�્,મેઘાણી, �ૃષ્ણલાલ શ્રી ધરાણી, �ુનીલાલ મ�ડયા,�ુષ્કર ચંદરવાકર �વા
સ�કોએ પ્રાદ� િશક બોલીઓ ને િવશેષ મહત્વ આપ્�ુ ં છે . ઉમાશંકર જોશી એ ઉ�ર �ુજરાતીની
બોલી, ઝવેરચંદ મેઘાણીએ સૌરાષ્ટ્ર� ક� કા�ઠયાવાડ� બોલી, પ�ાલાલ પટ� લની ઇશાિનયા
પ્રદ� શની બોલી ક� ન્દ્રસ્થાને રહ� છે .
આ�ુિનક�ુગમાં ફર� પા�ં પં�ડત�ુગની ભાષા ��ુ ં વલણ અ�સ્તત્વમાં આવ્�ું પણ અ�ુ આ�ુિનક
ક� આ�ુિનકો�ર�ુગમાં સ�કના પોતાના અ�સ્તત્વ સાથે ,ગામ�ુ,ં ભૌગો�લક િવસ્તાર,તેનો સમાજ,
વેશ� ૂષાના દશર્ન થતાં જોવા મળે છે .આ �ુગમાં પારસી બોલી, દ�વના માછ�મારોની બોલી
,ઉ�ર �ુજરાતના દ�લતોની બોલી ,મેર પ્ર�ની બોલી �વી �િત િવષયક બોલીને પણ
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સા�હત્યમાં સ્થાન મળ્�ુ ં છે . અ�જત ઠાકોર દ�ક્ષણ �ુજરાતના �ુ�સ્લમ માછ�મારોની બોલી પ્રયો�
છે ,તો �કર�ટ �ુધાત અમર� લીની બોલીનો િવિનયોગ કર� છે .
પ�ાલાલ પટ� લ 'માનવીની ભવાઈ’, 'મળે લા�વ '�વી કથાઓમાં ઈડ�રયા મલકની બોલી
પ્રયો� છે .તો ઝવેરચંદ મેઘાણી એમની' સોરઠ તારાં વહ�તાં પાણી’, ‘રા 'ગંગાજ�ળયો' �વી
નવલકથામાં સોરઠ� બોલીની છાંટ નાખેછે, તો �દ્વર� ફની 'ખેમી ’વાતાર્ માં “ઓરો ર� ને અ�યા
ક� શવા.”દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર� બોલીનો ઉત્�ૃષ્ટ ન� ૂનો � ૂરો પાડ� છે .મ�ડયાની 'રાજ ભંગડો’વાતાર્માં
દ�લત સમાજની બોલી તથા રમેશ પાર� ખ �ૃત'� ૂરજને પડછાયો હોય!’ નાટકમાં મેર અને આહ�ર
�ાિતની બોલીનો પ્રયોગ ધ્યાન ખ�ચે છે .
�ુજરાતી કિવતા ક્ષેત્રે પણ આવા અવનવા બોલી પ્રયોગો થયેલા જોવા મળે છે .�માં રમેશ
ુ ે’ � સૌરાષ્ટ્ર� બોલીની લાક્ષ�ણકતા ઓ ધરાવે છે .તો સૌમ્ય
પાર� ખ�ુ'ં ખ�મા આલા બા�ન
જોશીની'�ઠો ભરવાડ’નામની રચના ચરોતર� બોલીની છટામાં રચાઈ છે .આ ઉપરાંત વતર્માન
સમયમાં િવનોદ જોશી, રા�ન્દ્ર�ુક્લ, અિનલ જોશી ક� સં�ુવાળાના કાવ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર� બોલીના
તળપદા પ્રયોગો અને કા�ુઓ સાથે લહ�કાઓ સાથેના અથર્સભર પ્રયોગો જોવામળે છે.
આજનો સ�ક તળ સંવેદના માટ� તળની બોલી પ્રયોજવા મથે છે .એક િન�સંવદ
ે ના અ�ુભવવા
ક� એનો અ�ુભવ કરાવવા તેની અસલ બોલીમાં જ અ�ભવ્ય�ક્ત કરવી જ�ર� છે .આવી બોલી�ુ ં
સા�હત્યમાં પ્રયોજન �ાર� ય �ૂબ�ધ નહ�પણ સ�નાત્મક બની રહ�છે. �ને ઉ�મ સા�હત્ય�ુ ં
દ્યોતક ગણી શકાય, �તે ભાષા�ુ ં દ્યોતક ગણી શકાય.આવી પ્રાદ� િશક બોલીઓથી ઘડાયેલી આ
�ુજરાતી ભાષા પોતાનો એક આગવો �ુવાબ ધરાવે છે . �ભ��ભ� પ્રદ� શોની સંસ્�ૃિતની �મ
ભી�ભી� પ્રદ� શોની બોલી પણ �ુજરાતી ભાષામાં એક અનો�ુ ં આકષર્ણ જમાવે છે .�માં
�ુજરાતની પ્રાદ� િશકતા, અ�સ્મતા અને �ુજરાતી પ�ું પ્રગટ� છે .
•સંદભ�:
ુ રાતીભાષા-ઉ�ગમ, િવકાસઅનેસ્વ�પ'
- '�જ
લે. સ્વ. ડૉ.ક� .બી.વ્યાસ. (�ુિનવિસ�ટ�ગ્રંથિનમાર્ ણબોડર્ , અમદાવાદ.આ� ૃિત-2021)
ુ રાતીભાષા��ંુ વ�પ'
- 'ભાષાપ�રચયઅને�જ
લે. જયંતકોઠાર� (�ુિનવિસ�ટ�ગ્રંથિનમાર્ ણબોડર્ , અમદાવાદ. આ� ૃિ�-2019)
- 'ભાષાિવ�ાનપ�રચય'
લે. ડૉ.રમેશએમ. િત્રવેદ� (આદશર્પ્રકાશનઅમદાવાદ. આ� ૃિ�-2007)
ુ રાતનીબોલીઓ'
-'બોલીિવ�ાનઅને�જ
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લે. ડૉ. યોગેન્દ્રવ્યાસ (�ુિનવિસ�ટ�ગ્રંથિનમાર્ ણબોડર્ ,અમદાવાદ. આ� ૃિ�-2017)
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वास्तुशा�स्य एक�वशित-अङ्गािन
वाघेला सुरेशभाई अर�व�दभाई
पी.एच.डी.छा� (S.S.S UNIVERSITY)
अस्माकं शा�ानुसारम् अस्माकं चरमं ल�यं परमात्मनः �ाि�ः अिस्त। �कन्तु परमात्मनः �ाि�ः सरला नािस्त।
परमात्मनः �ा�यथ� मनुष्यशरीरम् आवश्यकमिस्त। अन्यािन शरीरािण तु �थार्िन एव सिन्त। मनुष्यशरीरस्य
रक्षणमावश्यकमिस्त। कारणम् अस्माकं जीवनेषु नैकाः िव�ाः सिन्त तेषां िव�ानां िनवारणाथर्म् अस्मदीयैः ऋिषवय�ः
वै�दककालादेव िचन्तनं कृ तमिस्त।
“वास्तोष्पते �ित जानी�स्मान्स्वावेशो अनमीवो भवा नः ।
य�वेमहे �ित त�ो जुषस्व शं नो भव ि�पदे शं चतुष्पदे1 ।।”
अथार्त् मानवाः सवार्सु �दक्षु �ारयु�ािन िवशालािन भवनािन िनमार्य तेषु िनवासं कु वर्िन्त। रोगिवमु�ाः भूत्वा स्वस्मै
तथा अन्यस्मै सुखं ददाित। तदेव सुखं सव�भ्यः मङ्गलकारी भवित।
ततः अि�मायाम् ऋचायां क�दृशं गृहं भिवत�म्? इित ज्ञापयिन्त –
“य आस्ते य� चरे ित य� पश्यित नो जनः ।
तेषां सं हन्मो अक्षािण यथेदं हम्य� तथा2 ।।”
अि�मे सू�े गृहिनमार्णं कृ त्वा तिस्मन् कथं �भुः �स�ः भवेत् तत् व�णतमिस्त तद�े वण्यर्ते –
“वास्तोष्पते �ुवा स्थूणां स�ं सोम्यानाम् ।
�प्सो मे�ा पुरां श�तीनािमन्�ो मुनीनां सखा3 ।।”
अस्यां ऋचायां भगवन्तं �ाथर्ना कृ ता अिस्त यत् सव�षां बलवृि�ः भवे�दित। सव�षां िनवासः दृढः भवेत् तथा सुयोग्यआचरणेन भगवान् �स�ः भवे�दित। एवम्
“अमीवहा वास्तोष्पते िव�ा �पा�ो िवशन् ।
सखा सुशद
े एिध नः4 ।।”
ऋग्वेदकारस्य �ाथर्नायाः आधारे ण तत्कथियतुं श�ु मः यत् वास्तुशा�स्य �थमः �योगः ऋग्वेदे �ाप्यते। ततः
वेदाङ्गेषु, उपवेदष
े ु च वास्तुशा�स्य �योगः दृश्यते यथा गान्धवर्वेद-धनुव�द-आयुव�द-स्थापत्यवेदष
े ु स्थापत्यवेदे
वास्तुशा�स्य उल्लेखः अिस्त, यथा वास्तुशा�स्य �न्थेषु भवनादीनां िनमार्णस्य वणर्नमिस्त तथैव स्थापत्यवेदे अिप
भवनादीनां िनमार्णस्य वणर्नं दृश्यते।

1

ऋग्वेदसंिहता ७ / ५४ / १

2

ऋग्वेदसंिहता ७ / ५५ / १

3

ऋग्वेदसंिहता ८ / १७ / १४

4

ऋग्वेदसंिहता ५ / ४१ / ८
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एवं वै�दकसािहत्ये �ाम-पुर-दुगर्-�ाकार-गृह-वे�दका-स्तम्भादीनां शब्दानां �योगः वारं वारं दृश्यते। अनेन स्प�ं भवित
यत् वै�दककाले वास्तुिव�ायाः �चलनमासीत्। वै�दकसािहत्ये वास्तुशा�स्य ‘लिलतकला’ इित अपरं नाम िव�ते।
तदथ� वै�दकसािहत्ये बहवः �ोकाः दृश्यते तेषु एकः अिस्त –
“िव�ा�नन्ता� कलाः सं ख्या तु नैव शक्यते5 ।
िव�ा मुख्या �ा��श��ुः षि�कलाः स्मृताः ।।”
अथार्त् िव�ा तथा कला अनन्ता अिस्त, मुख्याः िव�ाः �ा��शत्संख्यकाः सिन्त तथा कलाः चतुःषि�ः सिन्त, तासु
वास्तुकलायाः च समावेशः भवित।
•वास्तुशब्दस्य अथर्ः
िनवासाथ� यत् योग्यं भवित तत् वास्तुः इित। ‘वास्तोः शा�िमदं वास्तुशा�म्।’ आचायर्स्य मयस्य मते
वास्तुशब्दस्य ‘वस्तु’ इत्यथर्ः भवित। वस्तुिन पृथ्वी-�ासाद-यान-शयनानां �हणं भवित किथतमिस्त यत् “अमत्यार्�व
ै मत्यार्� य� य� वसिन्त िह ।
त�िस्त्वित मतं तज्ज्ञैस्त�े द� वदाम्यहम् ।। १ ।।
भू�ासादयानािन शयनं च ब�िवधम् ।
भूरेव मुख्यवस्तु स्या�� जािनिम यािन िह 6।। २ ।।”
�ासा�दकं भूमेः उत्प�ं भवित अथार्त् भूम्याधा�रतं भवित, अतः �ाचीनैः मुिनिभः तस्य ‘वास्तु’ इित संज्ञा
कृ ता। चतुषर्ु वस्तुषु वास्तोः चचार् करणीया अथार्त् भूमेः िवषये चचार् कतर्�ा। �ासादादीनां िनमार्णाय भूिमपरीक्षा
वणर्-गन्ध-रस-आकृ ित-�दशा-शब्द-स्पशार्�दिभः कतर्�ा।
“अ� मूत्यार्मत्यार्� वसिन्त इित वस्तुशब्देन ज्ञायते7 ।
वास्तुिनघण्टुनामके �न्थेऽिप वास्तुशब्दस्य अथ� �ितपादयन् िलखित यत् – “वास्तुशब्दः ‘वस्’-धातोः िनष्प�ते, एतस्य
अथर्ः ‘िनवासः’ एवं भवित। अयं धातुः पािणिनना भ्वा�दगणे ‘वस्’-िनवासे इत्यिस्म�थ� प�ठतः। चुरा�दगणे
‘�ेहच्छेदापहरणेषु’ इत्यिस्म�थ� प�ठतः। अदा�दगणे ‘वस्’-आच्छादने अथ� प�ठतः। अ� भ्वा�दगणस्थः अथर्ः स्वीकतर्�ः
अतः वास्तुशब्दस्य िनवासः एतादृशः अथर्ः िनष्प�ते। गृह-भवन-आवास-िनवासा�दषु अथ�षु वास्तुशब्दस्य �योगः
भवित। एवं वास्तु-अथ� या िव�ा ‘वास्तुिव�ा’ इित शब्दः िनष्प�ते, अथार्त् भवनिनमार्णिव�ा इित। िशल्प-स्थापत्यं
च वास्तुिव�ायाः अङ्गोपाङ्गमेवािस्त8।
वास्तुशा�ान्तगर्तं स्थापत्यं भवित तथा स्थापत्यान्तगर्तं िशल्पमिस्त।

5

वेद-उपिनषद्पुराणेषु वास्तुिव�ा (�स्तावनायाम्)

6

मत्स्यपुराणम् २ / १५२

7

मयमतम् अ. १ / १

8

वास्तुिनघण्टु – �थम�करणम्
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देशपथ-नगर-दुगर्-जला�य-उ�ान-िव�ामगृह-राज�ासाद-देव�ासाद-भवन-सामान्यगृह-शल्यज्ञान-

िशराज्ञान-भूिमपरीक्षा�दकं सव� वास्तुशा�ान्तगर्तम् अिस्त।
२) स्थापत्यम् – दुगर्-जला�य-राज�ासाद-देव�ासाद-भवन-सामान्यगृहा�दकं सव� स्थापत्यमिस्त।
३) िशल्पम् – दुगर्�ार-राजभवन-देवालय-जला�यादीनां स्थापत्यानां सुशोभनम्, अलङ्कार-मूत्यार्�दकं सव� िशल्पमिस्त।
“चतुः �कारं स्थापत्यम�धा च िच�कित्सतम् ।
धनुवद
� � स�ाङ्गो ज्योितषं कमलालयात्9 ।।
चतु�वधानां स्थापत्यानां, अ�-आयुव�दानां तथा ज्योितषिव�ायाः मूलः �वतर्कः ��ा अिस्त। चतुषुर् स्थापत्येषु
पुरिनवेश-भवनिनमार्ण-�ासादवास्तुशा�-जलाशयादीनां

समावेशो

भवित।

वास्तुिव�ा

अथवर्वेदस्य

एकम्

अङ्गमिस्त। ऋग्वेदस्य उपवेदः आयुव�दः, यजुव�दस्य उपवेदः धनुव�दः, सामवेदस्य उपवेदः गन्धवर्वेदः तथा अथवर्वेदस्य
उपवेदः वास्तुशा�मिस्त। वास्तुशा�स्य सवर्�थमः ज्ञाता ��ा आसीत्, एतस्य ज्ञानस्य िवस्तारः कथमभवत्? तथा
इदं ज्ञानं कथम् उत्प�ं जातिमित िवषये वै�दक�न्थेषु एका कथा �ाप्यते।
•वास्तुशा�स्य एक�वशित-अङ्गािन
वास्तुकमर्णः गिणतं ज्योितषशा�स्य बालबोधनामके �न्थे दृश्यते, एतिस्मन् �न्थे वास्तुशा�स्य एक�वशितअङ्गानां प�रचयः िव�ते। एतस्य उल्लेखः ‘क्षीराणर्व’-नामके �न्थे अिप दृश्यते तद� व�यते –नारदिव�कमर्णोः
संवादे एक�वशित-अङ्गानां चचार्यां िव�कमर्णा किथतं यत् –
१) आयः “शृणु वत्स महा�ाज्ञ य�वं प�रपृच्छिस ।
इदान� तं कथियष्यािम गिणतवास्तुकमर्के ।।
आयत्वं च पृथत्ु वेन गुणयेदायकमार्िण ।
अ�िभहर्रेत्भागं यत्शेषं आय�दशेत्10 ।।
अथार्त् ध्वज-धूम-�सह-�ान-वृष-खर-गज-ध्वाक्षाः एवम् अ�-आयाः सिन्त, एतेषु �थम-तृतीय-प�स��िमकाः आयाः शुभाः सिन्त तथा ि�तीय-चतुथ-र् ष�-अ�संख्यकाः आयाः अधमाः मन्यन्ते।
२)नक्ष�म् – बालबोधज्योितषे नक्ष�ाणां संख्या अ�ा�वशितः अिस्त।
“आयामे य�द क्षे�ं तु िवस्तरं गुणयेदथ ।
स��वशत्याहर्रेत्भागं शेषं स्यात् फ़लं िन�यः ।।
फ़ले चा� गुणे तिस्मन् स��वशित भािजते ।
यत्च्छे�ं लभते त� नक्ष�ं तद्गृहष
े ु च11 ।।”
9

समराङ्गणसू�धारः अ.४४

10

क्षीराणर्व अध्यायः ९९ �ोकः ४ / ५
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बालबोधज्योितष�न्थानुसारनक्ष�नामािन –
“अि�नी भरणी चैव कृ ि�का रोिहणी मृगः ।
आ�ार् पुनवर्सःु पुष्यस्ततोऽ�ेषा मघा तथा ।।
पूवार्फ़ाल्गुिनका तस्मादु�रा फ़ाल्गुनी ततः ।
हस्ति��ा तथा स्वाती िवशाखा तदनन्तरम् ।।
अनुराधा ततो ज्ये�ा ततो मूलं िनग�ते ।
पूवार्षाढो�राषाढस्त्विभिजिजच्�वणस्तथा ।।
धिन�ा शतताराख्यं पूवार्भा�पदा ततः ।
उ�राभा�पा�ैव रेवत्येतािन भािन च12।।
३) �यः – वास्तुकमर्णः तृतीयम् अङ्गं �यः अिस्त। �यः आयस्य तुलनायाम् अिधकः उपयोगी अिस्त। यथा आयस्य
संख्या अ�ौ अिस्त तथैव �यस्य संख्या अिप अ�ौ अिस्त। नक्ष�ाणाम् अङ्कम् अ�िभः िवभज्य यत् अविशष्यते तत्
�यं ज्ञात�म्। आयस्य �यस्य च अङ्कं य�द समानं भवेत् चेत् तत् िपशाचं ज्ञात�म्। �याङ्कं य�द अिधकं भवेत्
चेत् राक्षससमानं ज्ञात�म्, तथा �याङ्कं न्यूनं भवेत् चेत् तत्फ़लं �े� ं ज्ञात�म्।
४) अंशकः – अंशकस्य �यः �काराः सिन्त १) इन्�ांशकः २)यमांशकः ३) गजांशकः। अंशकगणना अधोवत् भवित।
“मूलराशौ �यं िक्षप्य� गृहनामाक्षरािण च ।
ि�िभरे वं हरे �ागो यच्छेषः तदंशकः ।।
इन्�ो यम� राजानां अंशकि�िभरे व च ।
�माणं ि�िवधात्कतर्�ा ज्ये�मध्यमकन्यासाः ।।”

•इन्�ांशके – �ासाद-िलङ्ग-पीठ-मण्डप-वे�दका-कु ण्ड-िव�गृह-ध्वजादण्ड-पताका-गानशाला-अलङ्कार-व�ाणां स्थानेषु
उपयोगी भवित।
•यमांशके – नागदेव-भैरव-नव�ह-स�मातृका-दुगार्�ासादेषु आपिणक-म�ापिणक-अ�ाणां स्थानेषु उपयोगी भवित।
•राजांशके – राज�सहासन-पयर्ङ्क-िशिबका-राजगृह-अ�गजशाला-नगर�ामानां रचनाथ� तथा साधारणगृहेभ्यः गजांशकं
दात�म्।

11

क्षीराणर्व अध्यायः ९९ �ोकः ७ / ८

12

बालबोधज्योितषसारसमु�यः �ोकः २५ तः २८ (संवत्सरज्ञानम्)
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५) तारा – ताराणां नव�काराः सिन्त ते च �मशः शान्ता-मनोहरा-�ू रा-िवजया-कलो�वा-पि�नी-राक्षसी-वीरा-आनन्दाः
इित सिन्त। एतेषु �ू रा-कलो�वा-राक्षसी-तारकाः अशुभाः सिन्त। अधः �ोकयोः वणर्नमिस्त। “गणयेत्स्वामी

नक्ष�ं

याव�क्षं गृहस्य च ।
नविभ� हरे त्भागं शेषे ताराः �क��तताः ।।
ताराः षड् शुभाः श्येका�द चतुः षड्चा�नवके ।
ि�-प�-स�िभ�ैिभः ताराः िवव�जताः13 ।।”
६) गणः – वास्तुकमर्िण गणस्थानमिप अगत्यपूणम
र् िस्त। एतस्य अथर्ः ‘समूहः’ इित भवित। एतिस्मन् नक्ष�ाणां �याणां
समूहस्य चचार् कृ ता अिस्त। �मशः अधोवत् सिन्त ते समूहाः।
१)देवगणः

–

पुनवर्स-ु अि�नी-पुष्य-मृगशीषर्-�वण-रे वती-स्वाती-हस्त-अनुराधानक्ष�ािण

देवगणस्य

नक्ष�ािण मन्यन्ते।
२)मनुष्यगणः – भरणी-रोिहणी-आ�ार्-ि�पूवार्-ि�-उ�रानक्ष�ािण मनुष्यगणस्य नक्ष�ािण सिन्त।
३)राक्षसगणः – िवशाखा-कृ ि�का-आ�ेषा-मघा-शतिभषा-िच�ा-ज्ये�ा-धिन�ा-मूलनक्ष�ािण राक्षसगणस्य
नक्ष�ािण मन्यन्ते।
गृहस्य गृहपतेः च गणः समानः एव भवेत् चेत् कः प�रणामः भवित? इित चचार् अधः �ोके ��यते –
“स्वगणे चो�मा �ीितमर्ध्यमा देवमानुषे ।
कलहो देवदैत्यानां मृत्युमार्नव राक्षसे14 ।।”
गणसम्बन्धे मनुष्यस्य वा देवस्य जन्मनक्ष�ाणां गणाधारे ण किथतमिस्त �कन्तु सामान्यतया देवस्य देवगणः
तथा मनुष्यस्य मनुष्यगणः तथा म्लेच्छानां राक्षसगणः एवं िशिल्पनां मतं भवित15।
७) चन्�ः – कृ ि�कायाः स�नक्ष�ािण पूव,� मघायाः स�नक्ष�ािण दिक्षणे, अनुराधायाः स�नक्ष�ािण तथा अिभिजत्समेतािन
स�नक्ष�ािण पि�मे एवं धिन�ायाः स�नक्ष�ािण उ�रे एवं स�-स�नक्ष�ािण चतुषुर् �दक्षु �दिक्षणवत् ज्ञात�ािन,
अतः यत् नक्ष�ं य� यस्यां �दिश भवेत् तत् त�त्यं चन्�ं गणनीयम्। तस्य सन्मुखत्वात् �क फ़लं �ाप्यते तदधस्तनेन
�ोके न ज्ञात�म्।
“अ�तो हरते आयुः पृ�तो हरते धनम् ।
वामदिक्षणतो चन्�ो धनधान्यकरस्मृताः ।।”
�ासादे राजभवने च चन्�माः सन्मुखः कतर्�ः अन्य� चन्�माः सन्मुखः न कतर्�ः16।
13

क्षीराणर्वम् अ.९९ �माङ्कः अ. १ (�ोकः १२, १३)

14

क्षीराणर्वम् अ. ९९ �माङ्कः अ. १ (�ोकः १७)

15

क्षीराणर्वम् अ. ९९ �माङ्कः अ. १ (पृ.सं. �टप्पणीमध्ये)
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८) रािशः – ज्योितषकमर्िण वास्तुकमर्िण च राशेः मह�वपूण� स्थानमिस्त। �ादशसंख्यकाः राशयः सिन्त। एतासां नामािन
मेष-वृषभ-िमथुन-ककर् -�सह-कन्या-�सह-कन्या-तुला-वृि�क-धन-मकर-कु म्भ-मीन-इत्याख्यािन

ज्योितष�न्थेषु

वास्तु�न्थेषु च �ाप्यते17।
एतेन सह रािशस्वामीनामािन च �ाप्यते अधोवत् –
रािशः

रािशस्वामी

मेषः

मङ्गलः

वृषभः

शु�ः

िमथुनः

बुधः

ककर् ः

चन्�माः

�सहः

सूयर्ः

कन्या

बुधः

तुला

शु�ः

वृि�कः

मङ्गलः

धनुः

गु�ः

मकरः

शिनः

कु म्भः

गु�ः

मीनः

गु�ः

९) रािशमै�ी – गृहरािशना गृहस्वािमनः रािशगणना स�मी आगच्छेत् तदा �ीितः कारयित, ष�ी वा अ�मी भवेत् चेत्
मृत्युकारकं भवित, नवमी प�मी आगच्छेत् चेत् क्लेशः भवित। ि�तीया वा �ादशतमा आगच्छेत् चेत् श�ुता भवित।
चतुथ� वा दशमी आगच्छेत् चेत् वृ�� कारयित। तृतीया वा एकादशतमी भवेत् चेत् मै�ीभावे वधर्नं कारयित, एवं
षड�के किथतमिस्त।

रािशः

नक्ष�ािण

16

सू�धारराज�सहिवरिचते ‘वास्तुराजे’ नवमे अध्याये किथतमिस्त।

(पा�र्दिक्षणवामेषु भवना�े देयं भूपयो।)
17

मेषो वृषोऽथ िमथुनः ककर् टः �सहकन्यके ।

तुलाऽथ वृि�को धन्वी मकरः कु म्भमीनकौ ।। ३७ ।।
--- बालबोधज्योितषसारसमु�यः
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अि�नी, भरणी, कृ ि�का

मेषः

रोिहणी, मृगशीषर्ः

वृषभः

आ�ार्, पुनवर्सुः

िमथुनः

पुष्य, आ�ेषा

ककर् ः

मघा, पूवार्फ़ाल्गुनी, उ�राफ़ाल्गुनी

�सहः

हस्त, िच�ा

कन्या

स्वाती, िवशाखा

तुला

अनुराधा, ज्ये�ा

वृि�कः

मूल, पूवार्षाढा, उ�राषाढा

धनुः

�वण, धिन�ा

मकरः

शतिभषा, पूवभ
र् ा�पदा

कु म्भः

उ�रभा�पदा, रे वती

मीनः

एवं नक्ष�ाणां तथा रािशनां वणर्नं दृश्यते तेन सह तस्य फ़लमिप द�शतमिस्त।
१०) गृहमै�ी – �ादशरािशनां स्वािमनः वण्यर्ते यथा मेषवृि�कयोः स्वामी मङ्गलः, तुलावृषभयोः स्वामी शु�ः,
कन्यािमथुनयोः स्वामी बुधः, ककर् स्य स्वामी चन्�माः, �सहस्य स्वामी सूयर्ः, धनमीनयोः स्वामी गु�ः, मकरकु म्भयोः
स्वामी शिनः ज्ञात�ः। एते स��हाः �ादशरािशक्षे�ाणाम् अिधपतयः सिन्त।
“आत्मक्षे�े न पी�न्ते स्वस्थाने क्षे�पालकाः ।
िवषमस्थाने �पीडयेत् इित च गृहम
े ाः स्मृताः18 ।।”
इयं गृहमै�ी-अनुसारं यस्य गृहस्य येन सह मै�ी भवेत् तत् य�द गृहस्थाने भवे�थािप न पी�ते।
रािशस्वािमनः िम�श�ोः समभावं ��ु ं को�कम् अधः �दीयते।

18

�मः

रािशः

स्वामी

१

�सहः

सूयर्ः

२

ककर् ः

चन्�ः

िम�भावः
चन्�ः, गु�ः,
मङ्गलः
सूयर्ः, बुधः

श�ुभावः

समभावः

शु�ः, शिनः

बुधः

-

गु�ः, शु�ः,

क्षीराणर्वम् अध्यायः ९९ �माङ्कः अ.१ �ोकः – २८
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मङ्गलः, शिनः

सूयर्ः, चन्�ः,

३

मेषः, वृि�कः

मङ्गलः

४

िमथुनः, कन्या

बुधः

५

धनुः, मीनम्

गु�ः

६

वृषभः, तुला

शु�ः

बुधः, शिनः

७

मकरः, कु म्भः

शिनः

बुधः, शु�ः

बुधः

गु�ः
सूयर्ः, शु�ः
सूयर्ः, चन्�ः,
मङ्गलः

चन्�ः

शु�ः, शिनः
मङ्गलः, गु�ः,
शिनः

बुधः, शु�ः

शिनः

सूयर्ः, मङ्गलः

चन्�ः

सूयर्ः, चन्�ः,
मङ्गलः

गु�ः19

११) नाडीवेधः – वास्तुकमर्णः एकादशतमम् अङ्गम् अ� नाडीवेधः अिस्त, अिस्मन् �करणे नाडीवेधिवषये
�ितपा�दतमिस्त। ि�नाडीरे खावत् एकं च�ं कतर्�म्। तिस्मन् च�े �त्येकिस्मन् भागे अनु�मेण अि�नादीनां ि�-ि�नक्ष�ाणां स्थापनं पङ्�ौ कतर्�म् अनया रीत्या नवसपार्ङ्गेषु स��वशितः नक्ष�ािण िलिखत�ािन। अिस्मन्
सपार्कारच�े

वरकन्ययोः नक्ष�म् एकस्यां नाडौ आगच्छेत् चेत् मृत्युः भवित, एवमेव स्वामीसेवकयोः,

गृहगृहस्वािमनोः, राजानगरयोः नक्ष�म् एकस्यां नाडौ आगच्छेत् चेत् सुखदायकं ज्ञात�म्20।
१२) अिधपितः – वास्तुकमर्िण िवकृ त्-कणर्क-धू�न-िवतथस्वर-िबडाल-दुन्दुिभ-दन्त-कान्ताः इत्यख्याः अ�-अिधपतयः
सिन्त।
अिधपितज्ञानाय गृहस्य प�रमाणं क्षे�फ़लेन सह योजियत्वा यत् अङ्कम् आगच्छेत् तम् अ�िभः िवभज्य यत्
िशष्यते तदनु�मेण अिधपितः ज्ञात�ः। एतिस्मन् कः अिधपितः शुभः? क� अशुभः इित िवस्तारे ण िलिखतमिस्त।
“अ�िभस्तु हरेच्छेषं शुभः सोऽिधपितः समः ।।”
अथार्त् कणर्क-िवतथस्वर-दुन्दुिभ-कान्ताः शुभाः अिधपतयः सिन्त। अन्ये िवकृ त-धू�क-िबडाल-दन्ताः एते अशुभाः
अिधपतयः सिन्त।
अिधपितगणनायां मतान्तरं च दृश्यते।
“यदाय�यसंयोगे यदैक्यं वसुिभभर्जद
े ्।
शेषस्त्विधपितः के िचिन्वषमः स भयावहः ।।”
अ� आय�ययोः योगं कृ त्वा अ�िभः भागस्य िवषये किथतमिस्त यत् िशष्यते सः अिधपितः ज्ञात�ः।
19

क्षीराणर्वम् अध्यायः ९९ �माङ्कः अ. १ पृ. सं. १९

20

क्षीराणर्वम् अध्यायः ९९ अ. ९ �ोकः (२९. ३०)
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एवमिधपतीनां प�रगणनम् उभयिवधमिस्त।
“आयक्षर्�य तारांशािधपात् क्षे�फ़ले िक्षपेत् ।
अक� भ�े भवेल्ल�मथ ल�े� ं संगण
ु ै ।।
हरे शरकै ः शेषन्तु ितिथनार्म समं फ़लम् ।
ितथौ नव�े वारः स्यात् का�ोमुिनिभ�र्ते ।।”
अिस्मन् �ोके ल�-ितिथ-वाराणां प�रगणनं कृ तमिस्त, तेषु ल�ािन �ादश, ितथयः प�दश तथा वाराः स� सिन्त,
अनु�मेण अधः वण्यर्ते।
१३) ितिथः – ितिथनां नन्दा�दसङ्ग्याः – ितथयः प�दश सिन्त। तासां िवभाजनं प�धा कृ तमिस्त, नामािन अधः �दीयते।
“नन्दा च भ�ा च जया च �र�ा
पूणि� त ितथ्योऽशुभमध्यशस्ताः ।
िसतेऽिसते शस्तसमाधमाः स्युः
िसतज्ञभौमा�कगुरौ च िस�ाः21 ।।”
ितिथच�म्
ितिथसङ्ग्या

नन्दा

भ�ा

जया

�र�ा

पूणार्

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

फ़लम्

अशुभः

मध्यमः

शुभः

अशुभः

मध्यमः

िसि�योगः

शु�ः

बुधः

मङ्गलः

रा�ः

बुधः

ितिथः

नन्दा

भ�ा

जया

�र�ा

पूणार्22

ितिथः

21

बालबोधज्योितषसारसमु�यः पृ. सं. ७ �ोकः २१

22

बालबोधज्योितषसारसमु�यः पृ. सं. ८ (ितिथच�म्)
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१४) स�वासराः –
“आ�दत्य�न्�मा भौमो बुध�ाथ बृहस्पितः ।
शु�ः शनै�र�ैव वाराः स� �क��तताः ।।
गु��न्�ो बुधः शु�ः शुभवाराः शुभे स्मृताः ।
र् ाः23 ।।”
�ू रास्तु �ू रकृ त्येषु सदा भौमाकर् सूयज
उपरो�योः �ोकयोः स�वारेषु सोम-बुध-गु�-शु�ाः चत्वारः वासराः शुभकायार्थ� मताः परं रिव-मङ्गल-शनयः
वासराः �ू रकायार्थर्म् उ�माः मन्यन्ते।
१५) उत्पि�ः – उत्प�यः प�िवधाः सिन्त तासां प�रगणनम् अधः �दीयते।
“नव�ं गृहनक्ष�ं ��संख्या समिन्वतम् ।
प�िभस्तु हरे �ागं शेषमु त्पि�ः प�धा24 ।।”
उत्प�ौ �ासादगृहस्य नक्ष�ं नविभः सह गुिणत्वा यत् अङ्कम् आगच्छेत् तिस्मन् एकादशं योजियत्वा यत् अङ्कम्
आगच्छेत् तं प�िभः िवभज्य यत् िशष्यते तत् अङ्कम् उत्पि��पे ज्ञात�म्। य�द एकं िशष्यते चेत् अिधकं दानं
�ाप्यते, �े शेषं भवेत् चेत् सुखस्य �ाि�ः भवित, �ीिण शेषं भवेत् चेत् �ी�ाि�ः भवित, चत्वा�र शेषं भवेत् चेत्
धन�ाि�ः भवित, प� शेषं भवेत् चेत् पु��ाि�ः भवित।
१६) अिधपितवगर्वरै म् – अिधपितवगर्वैरज्ञानपूव� तत् वग� कथं िनष्कासनीयिमित इित जानीमः।
“सूपणर् ओतुः �सहः �ा सुसपार्खु मृण्मीढकाः ।
वणार्िधपाः ि�धा द�ौ भ�यो यः प�मो मतः25 ।।”

अिधपितवगर्वैरस्य को�कम् अधः �दीयते।
नामाक्षरािण

वगर्ः

अ, इ, उ, ए

ग�डवगर्ः

क, ख, ग, घ, ङ

िबडालवगर्ः

च, छ, ज, झ, ञ

�सहवगर्ः

ट, ठ, ड, ढ, ण

�ानवगर्ः

23

बालबोधज्योितषसारसमु�यः पृ. सं. ८ �ोकः २३

24

क्षीराणर्वम् अ.९९ �ोकः ४०

25

�ोकः ४१
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त, थ, द, ध, न

सपर्वगर्ः

प, फ़, ब, भ, म

मूषकवगर्ः

य, र, ल, व

मृगवगर्ः

श, ष, स, ह

मेषवगर्ः26

अिस्मन् को�के �त्येकस्य वगर्स्य तस्मात् प�मः भक्षकः अिस्त। यथा ग�डस्य सप�ण सह वैरं, �सहस्य मृगेण सह वैरं,
िबडालस्य मूषके न सह वैरं, �ानस्य मेषेण सह वैरमिस्त।
१७) योिनवैरम् – शा�ेषु मुख्याः चत�ः योनयः सिन्त १) मनुष्ययोिनः २) अण्डजयोिनः ३) स्वेदजयोिनः ४) जलजयोिनः।
परन्तु अ� उपयुर्�ानां योनीनां िवषये न किथतमिपतु �ािणनां योनीनां िवषये किथतमिस्त यस्याः नक्ष�ैः सह संबन्धः
अिस्त।

26

�मः

नक्ष�म्

योिनः

१

अि�नी, शतिभषा

अ�योिनः

२

भरणी, रे वती

गजयोिनः

३

कृ ि�का, पुष्यः

अजयोिनः

४

रोिहणी, मृगशीषर्म्

सपर्योिनः

५

पूवार्फ़ाल्गुनी, मघा

मूशकयोिनः

६

मूलम्, आ�ार्

�ानयोिनः

७

आ�ेषा, पुनवर्सुः

िबडालयोिनः

८

भा�पदः, उ�रफ़ाल्गुनी

गोयोिनः

९

स्वाितः, हस्तः

मिहषीयोिनः

१०

िच�ा, िवशाखा

�ा�योिनः

११

ज्ये�ा, अनुराधा

मेढायोिनः

१२

पूवार्षाढा, �वण

किपयोिनः

१३

उ�राषाढा, अिभजीत्

नकु लयोिनः

क्षीराणर्वम् पृ. सं. २३
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पूवार्भा�पद, धिन�ा

�सहयोिनः27

एवं नक्ष�योिनः द�शता अिस्त। तथा अ�े त�ैरं के न सह अिस्त तदिप संद�शतमिस्त तथा योिनवैरत्यागिवषये अिप
द�शतमिस्त।
“उषाढािभिजतोबर्�ःु �सहे िसहे �भाधिन�योः ।
मेषमकर् टयोव�रङ्गो �ा�ं गज�सहयोः ।।
�ानैवं सपर्नकु लं िबडालोन्दुरके महत् ।
मिहषा�िमित त्याज्यं मृत्युः �ी �भु वेऽ स्मसु28 ।।”
१८) नक्ष�वैरम् – वास्तुकमर्िण नक्ष�वैरस्य अिप िवचारः कतर्�ः। उ�राफ़ाल्गुनीनक्ष�स्य अि�नीनक्ष�ेण सह वैरम्,
रोिहणीनक्ष�स्य उ�राषाढानक्ष�ेण सह वैरम्, िच�ानक्ष�स्य हस्तनक्ष�ेण सह वैरम्, स्वाितनक्ष�स्य भरणीनक्ष�ेण
सह वैरम्, �वणनक्ष�स्य पुनवर्सुनक्ष�ेण सह वैरम्, पुष्यनक्ष�स्य आ�ेषानक्ष�ेण सह वैरम्, एवं य�द नक्ष�ाणां
परस्परं वैर भवेत् चेत् �ासाद-गृह-आसन-शयन-गृहाणां गृहस्वािमना त्यागः कतर्�ः।
१९) आयुष्यम् – क्षे�फ़लम् अ�िभः सह गुिणत्वा षि�िभः सह िवभज्य यत् अङ्कम् आगच्छेत् तं दशिभः सह गुिणत्वा यत्
अङ्कम् आगच्छेत् तत् गृहस्य आयुष्यं ज्ञात�म्।
२०) त�वम् – आयुष्यानन्तरं षि�िभः िवभज्य यत् शेषं भवेत् तस्य प�िभः भागं कृ त्वा यत् शेषं भवेत् तत् त�वं भवित।
त�वािन पृिथ��ेजोवाय्वाकाशािन प�िवधािन भविन्त। एवं त�वस्य यत् शेषं भवित तेन त�वेन ‘िवनाशः’ भवित।
ल�म् – vEidk Jyaeit;zaSÇe Jyaeit;lGn va kalJyaeit;e AaTmaya> -UMya< nUtn Avtr[Sy mXye
sMpRkSy àwm ][> lGnm! #it kWyte,lGna> Öadz> siNt,te raiz Anusarm! clit,
वास्तुकमर्काले वास्तुप�
ु षस्य एक�वशित-अङ्गेभ्यः येषाम् अङ्गानां मेलनं भवित तेन कः लाभः भवित
इित िलिखतमिस्त।

“ि�िभः �े�ं ि�िभः �े� ं प�िभ�ो�मम् ।
स�िभः सवर्कल्याणं नविभः सवर्सप
ं दः29 ।।”

य�द वास्तुकमर् एक�वशित-अङ्गानुसारं भवेत् चेत् स्वल्पानां दोषाणां िचन्ता न कतर्�ा। अङ्गेषु प�-षड्जलिबन्दवः
�कमिप हािनः न कु वर्िन्त तथैव अ�ािप �कमिप ��ं न भवित।
29

क्षीराणर्व�न्थे आयगिणतअध्याये �थमे �ोकः ५०

27

क्षीराणर्वम् अ. ६६ �माङ्कः अ. १ �ोकः ४२ तः ४४

28

क्षीराणर्वम् अ. ६६ �माङ्कः अ. १ �ोकः ४५ तः ४६
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sNdR- ¢Nwa>
• ऋग्वेदसंिहता
• वेद-उपिनषद्पुराणेषु वास्तुिव�ा
• मत्स्यपुराणम्
• मयमतम्
• वास्तुिनघण्टु
• समराङ्गणसू�धारः
• क्षीराणर्व
• बालबोधज्योितषसारसमु�यः
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