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Editor’s Column 

The blast of knowledge at the universal hut due to scientific dynamics has without 

doubt redefined the very concept of new Era. The main set-up of education especially higher 

education-has become a subject of study and scrutiny for the scholars and practitioners who 

have a hunger desire to face change and challenges. It is because we, the creature beings, are 

brilliant with the faculty of option and a liberated will.  

Unlike other type, we are not planned. We can make choices and use our free will to 

act and get our objectives. Inequities in learning opportunities, quality of educational military 

and level of learning success persist by gender, rural/town locality, ethnic backdrop, and 

socioeconomic status.  

The quality of education and the aptitude to define and monitor this quality is absent 

in most upward countries. The means and span of education continue to be fine and curbed to 

past models of delivery, and the use of other channels continues to be informal and 

subsidiary. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not in step by 

an raise in funds. 

At this point in time, it is safe to situation that the split of views on the risk of change 

is marvelous. We, the publishers of  Research Genius E Journal,  are very much eager to view 

some aspect of these changes through academic article contributed by impressive scholar and 

social group. The nearby issue contains papers with decisive coming and scrutiny as well as 

orderly argument and reflection on various theme of language, prose, information technology, 

commerce and so on. We trust this will positively be helpful for the community who desire 

transform. 

        Chief-Editor 

                       Dr. Rajeshkumar A. Shrimali 
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A COMPARATIVE STUDY ON ADJUSTMENT OF COLLEGE GOING ATHLETES 

AND NON-ATHLETES 

Hatel D Dhimmar             Prin. Dr. C.B. Kagathara 
Research Scholar              Research Guide 
V.N. South Gujarat University     Shree C.P.Degree College of Phy. Edu.  
Surat             Rajpipla 

 

Abstract:  

The purpose of this study was to comparison of level of adjustment between athlete 

and non-athlete of college going student. It was a causative comparative study and the 

necessary data is obtained through field research. In this study 120 girls’ athletes and non-

athletes were selected randomly from different colleges of Surat city. Bell‘s Adjustment 

Inventory develop by Hugh M Bell was use to measure personal and social adjustment. To 

find out the major effects of athletes and non-athletes on adjustment; Independent T statistical 

method used to analyze data's. Results showed that there are significant differences between 

the athletic and non-athletic student regarding the home, health and emotion adjustment and 

no significant difference in social adjustment. In the other words, athletes girls are batter 

adjustment then non-athlete girls.  

Introduction:   

Sport psychology researchers have been interested in how athletes’ psychological and 

characteristics influence performance. From this point, it is clear that psychological 

characteristics differ between more and less effective athletes and teams. Moreover, the 

ability to mentally prepare is considered a key component of such differences. (Brewer 

2009). The term 'adjustment' has been defined in different ways. Psychologists, biologists, 

educationist, sociologist and other behavioral scientists have described the term in their own 

exclusive ways of explanation. Athletes may be ‘‘underachieving’’ outside the academic 

realm as well. Self-reports of overall ‘‘growth as a person’’ during college were negatively 

related to time with teammates on and of the held in one study (Cantor and Prentice, 1996). 

Many research have consistently reported that participating in sports student have batter 

adjustment then non-sports student. 

Methods:  
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Subject: A total one hundred and twenty college going girls; age range between 18 to 22 

years were selected random. 60 athletes’ girls of minimum inter college level participation 

standard and 60 non-athletes of not participation in any sports standard selected from Surat 

city. 

Criterian Measure:  Bell‘s Adjustment Inventory develop by Hugh M Bell was use to 

measure personal and social adjustment. The items were split into four categories, home, 

health, social, and emotional. 

Procedure for collecting data: Questionnaire method was used in this study. A 

questionnaire was administrated to all subjects under the supervision of the investigator. The 

questionnaire was filled up in accordance with the instruction laid down in the manual. The 

collected information was converted into scores on the basis of rating scale provided along 

with each part of inventory. The analysis of row data was prepared by necessary and proper 

statistical method. 

Analyzing the data: The independent “t” ratio was used to analyze the data. Level of 

significance was set at 0.05. 

Result and Discussion: 

Table – 1 
Results of ‘t’ teat on adjustment of athlete and non athlete students 

Variable N Mean Stander  
Deviation 

T – value Sig. 

Home 
Adjustment  

Athlete 60 8.28 1.95 
2.55 0.01 

Non-Athlete 60 9.13 1.69 

Health 
Adjustment 

Athlete 60 5.78 1.76 
3.29 0.00 

Non-Athlete 60 6.80 1.62 

Social 
Adjustment 

Athlete 60 12.20 2.760 
1.12 0.26 

Non-Athlete 60 12.77 2.763 

Emotional 
Adjustment 

Athlete 60 10.50 2.45 
2.37 0.02 

Non-Athlete 60 11.68 2.97 

*Significant at 0.05 level.  
Table-1 shows, the home adjustment mean score (8.28±1.95) of athlete is lower than 

mean score (9.13±1.69) of non-athlete. However, the ‘t’ ratio is 2.55 (p<0.05), which is 

significant at 0.05 level. 
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The health adjustment mean score (5.78±1.76) of athlete is lower than mean score 

(6.80±1.62) of non-athlete. However, the ‘t’ ratio is 3.29 (p<0.05), which is significant at 

0.05 level. 

The social adjustment mean score (12.20±2.760) of athlete is lower than mean score 

(12.77±2.763) of non-athlete. However, the ‘t’ ratio is 1.12 (p>0.05), which is not significant 

at 0.05 level. 

The emotional adjustment mean score (10.50±2.45) of athlete is lower than mean 

score (11.68±2.97) of non-athlete. However, the ‘t’ ratio is 2.37 (p<0.05), which is significant 

at 0.05 level. 

Fig. 1- The means of adjustment of athlete and non-athlete Students  
 

 
Conclusion:  

On the basis of the results of the present study it may be concluded that home, health 

and emotional adjustment of athlete girls seems to be better than non-athlete girls. 
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RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL FITNESS AND PLAYING ABILITY OF 

VOLLEYBALL PLAYERS 

Mitul P Patel Prin. Dr. C.B. Kagathara 
Research Scholar  Research Guide 

V.N. South Gujarat University Shree C.P.Degree College of Phy. Edu.  

Surat Rajpipla 

Abstract:  

The purpose of the study was to examine the relationship between selected physical 

fitness variable and volleyball playing ability. For this study 20 volleyball players were 

selected from Navsari distract and their age ranged between 18-22 years. The selected 

physical fitness: speed, agility and explosive power were measured by standardize test.  

Brady's volleyball skill test was used to assess the volleyball playing abilities of the selected 

subjects. Descriptive statistics and Pearson Product Moment Coefficient of correlation with 

significant level at 0.05 was used to examine the correlations between physical fitness 

variable and volleyball playing. The findings of the present study showed that there was 

significant relationship found in speed, flexibility and explosive power in correlation between 

volleyball playing ability.  

Keywords: Speed, Agility, Explosive Power, Bray’s volleyball skill test and Volleyball 

players. 

Introduction: The game if volleyball is a dandy game and more besides. At its top 

level competitive aspect, it is a fast moving energetic game demanding skill, strength, agility, 

team work and intelligence from its players. Physical fitness is necessary for success in most 

of the games and sports. Without a high level of physical fitness, an individual will not be 

able to withstand the stress and staring caused on the body by various games and sports. 

Physical fitness in addition to bringing about better performance in games and sports also 

helps in prevention of injuries in the long run. Volleyball is highly competitive require a high 

degree of fitness, coordination and agility. It requires a training regimen which develops 

muscular strength, power, flexibility and agility all of which must be included to achieve the 

optimum skill performance from each player (Smith, Timothy, 1982). Natraj, H. V. & 

Kumar, C. (2006) successful performances of skill components of motor abilities contribute 

independently and interdependently. The role of motor abilities for successful sports 

performance cannot be disputed. Strength, endurance, speed, flexibility, agility and co-

2 
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coordinative abilities are the prerequisites for motor action in all sports. Physical fitness 

characteristics of the players and volleyball skills can be effectively applied in volleyball 

programs. In view of this the investigator aims to find out the relationship between selected 

physical fitness components and playing ability of volleyball players. 

Methodology: 

Selection of Subjects: For this study 20 male volleyball players were selected randomly 

from various colleges of Navsari affiliated to Gujarat Technological University and the age 

ranging between 18-22 years.  

Selection of Variables: Keeping the in mind, the researcher selected the following variables 

for the present study: physical fitness - Speed, agility and explosive power (independent 

variables) and volleyball playing ability (dependent variables).  

Criterion Measures:  

Selected variables and their criterion measures –  

No Variable Test Items Mea. Unit 

1 Speed 50 Yards Dash Second 1/100 

2 Agility 4 X 10 Feet shuttle run Second 1/100 

3 Explosive Power Vertical Jump Centimeter 

4 
Volleyball playing 

ability 
Brady’s volleyball skill test In Count 

 

Statistical Analysis:  

To find out the significance correlation between the selected physical fitness variables 

and volleyball playing ability the data were analyzed by applying descriptive statistics and 

Pearson Product Moment Coefficient test. The level of significance was set at 0.05.  

Results:  

Table 1 

Descriptive statistics of selected physical fitness variables and playing ability of 

volleyball players 

Variable N Mean S.D 
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Speed 20 7.28 0.68 

Agility 20 10.12 0.57 

Explosive Power 20 20.35 3.77 

Volleyball playing ability 20 15.10 2.53 

 

Table 2 

Coefficients of correlation of volleyball playing ability with physical fitness variables of 

volleyball players 

Variable ‘r’ Value Sig. 

Volleyball Playing 

Ability 

Speed 0.52 0.02 

Agility -0.43 0.06 

Explosive Power 0.53 0.02 

 

Table 2 reveals that the calculated ‘r’ value of speed (r = 0.52) and explosive power (r 

= 0.53) of an individual correlates maximum with volleyball playing performance. These 

variables have significant relationship (p<0.05) with volleyball playing performance at 0.05 

level of significance. In other words, calculated ‘r’ value of agility (r = -0.43) have not 

significant relationship (p>0.05) with volleyball playing performance at 0.05 level of 

significance.  

Discussion of the Study: 

The findings of the study indicate that the speed and explosive power are significantly 

related to the performance of volleyball playing ability. And agility is not significantly related 

to the performance of volleyball playing ability. Sheela (1994) conducted a study and found 

significance motor fitness component underlying performance in the game of volleyball. 

Agility showed an in significant relation to playing ability in volleyball.  Sridhar (1984) 

conducted that power was the most significant motor fitness component that contributes 

successful performance in volleyball and agility showed an insignificant relationship to 

volleyball playing ability. Joseph (1983) conducted a study, power was the most reliable 

single variable in predicting playing ability of men volleyball layers and the variables of 
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agility and shoulder flexibility did not show significant relationship and also prediction of 

playing ability of male players. 

Conclusion of the Study:  

On the basis of findings following conclusions have been made –  

• Significant relationship found in volleyball playing ability in relation to speed (r = 0.52, 

p < 0.05).  

• Significant relationship found in volleyball playing ability in relation to explosive power 

(r = 0.53, p < 0.05).  

• Not significant relationship found in volleyball playing ability in relation to agility (r = -

0.43, p > 0.05).  

References:  
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    �યારથી મ��ુયને ગ�ં મ��ુ ં �યારથી ગીત મ��ુ ં છે. માનવ�વન �વતા ં�વતા ં � સવંેદનો 

અ�ભુવે તેને સ�હુમા ંર�ૂ થતા ંલોકગીતોનો જ�મ થયો એમ કહ� શકાય. માનવ�વનમા ંજ�મ પહ�લાથંી  માડં� 

��ૃ�બુાદ એમ દર�ક �સગંો સાથે લોકગીત જોડાયે�ુ ંઅને  વણાયે�ુ ંછે. ઝવેરચદં મેઘાણી પણ લોકગીતના ઉ� �ભવ 

િવશે વાત કરતા ંકહ� છે “ �ના ંરચનારાઓએ કદ� કાગળ અને લેખણ પકડ�ા ન�હ હોય, એ રચનારા ંકોણ તેની 

કોઇને ખબર જ ન�હ હોય, અને �ેમાનદં ક� નરિસ�હની �વૂ� ક�ટલો કાળ વ�ધીને એ �વરો ચા�યા આવે છે તેની ભાળ 

કોઇ નહ� લઇ શ�ુ ંહોય તે�ુ ંનામ લોકગીત.” [1] તો ડૉ. સ�યે�� ન�ધે છે ક�, “मानव क� उपलि�धयां म� गीत का 
मह�वपूण� �थान है | संभवतः आ�दम मानव ने वाणी का �थम दश�न गीत के रूप म� ह� �कया था | िजतना 
गीत मानव के �वाभा�वक �पंदनो से संब� है उतना वाणी का कोई और रूप नह�ं |” [2] ઝવેરચદં મેઘાણી કહ� 

છે તે �માણે લોકગીતો તે �ાચીનકાળથી લોકોના કંઠ� ગવાતા ંઆવે છે. તથા લોકગીત એટ�ુ ં પ�રવત�નશીલ 

�વ�પ છે ક� તે જમાને-જમાને �દ�શે-�દ�શે બદલાય છે. પરં� ુતેમ છતા ંપણ ગીતમા ંરહ�લો ભાવ અને લહ�કો એવા 

ને એવા જ જળવાઇ રહ� છે. ડૉ. બળવતં �ની ન�ધે છે ક�, “લોકગીતના અ�યાસમાથંી �યાલ આવે છે ક� લોકગીત 

લોકિશ�ણ�ુ ં અસરકારક મા�યમ છે. તથા એમા ં લોક�વન ક��ુ ં સાચી ર�તે પડઘા� ુ ં હોય છે.”[3] તો પિ�મી 

િવ�ાન રા�ફ િવ�લયમ લોકગીત િવશે કહ� છે “ A folk song is neither new or not old it is like a forest tree,with its 
root deeply burried in the past, but which continually puts forth new branches new leaves and new fruits”[4] 
( “ લોકગીત એ ન�ુ ંપણ નથી અને �ુ�ુ ંપણ નથી. તેતો જગંલી ��ૃ ��ુ ં છે, ક� �ના ં�ળૂ�યા �તૂકાળ સાથે 

જોડાયેલ હોવા ંછતા ંતેને સતત નવી શાખાઓ , નવી ડાળો �ટ� છે. તેમજ નવા ંનવા ંપણ� અને ફળફળાદ� આવતા ં

રહ� છે”)  
 
            આમ લોકગીતો પ�રવત�ન સાથે નવી ઢબે �ગટ� છે. તથા ભાવક સાથે અ�બુધં ર�તે જળવાય છે. 

પરં� ુઅહ� લ�નગીતોની વાત કરવાની છે. તેથી લોકગીતોની વધાર� ચચા� ન કરતા ંલ�નગીતોને જોવામા ંઆવશે. 

લોકગીતોમા ં લ�નગીતો બહોળા �માણમા ં મળ� આવે છે. લ�ન વખતે ગવાતા ં ગીતો તે લ�નગીતો. ભારતીય 

સ�ં�ૃિતમા ંઅને ��ુય�વે �હ��ુધમ�મા ંલ�ન�ુ ં  આગ�ુ ંમહ�વ છે. �હ��ુધમ�મા ંલ�ન એક પિવ� બધંન છે. લ�ન 

એટલે બે ભી� ભી� �ય��તઓ�ુ ંબે આ�માઓ�ુ ંઅ��નની સા�ીએ એક થ�ુ ંઅને �વનભર એકમેકને �ખુ: �ુ:ખમા ં

સાથ આપવાનો કોલ લેવાય છે. લ�ન એ મા� વર અને ક�યાને જ પિવ� બધંનમા ંનથી બાધંતા પરં� ુતેમની 

સાથે સાથે તેમના પ�રવારને પણ એક સાથે બધંને બાધંી દ� છે. લ�નના ંઆગળના �દવસથી માડં�ને િવદાય �ધુી 

ઘર�ુ ં વાતાવરણ આનદંથી હય�-ભ�ુ� બની રહ� છે. લ�નની દર�ક િવિધ �માણે તેના ં લ�નગીતો પણ �ુદા-�ુદા 

જોવા મળે છે. 
 
            અહ� ���તુ લ�નગીતોની પ�ં�તઓ તે ઉ�ર �જુરાતના પાટણ, મહ�સાણા અને બનાસકાઠંા  પથંકના 

આ�ુબા�ુના િવ�તારોમા ંમારવાડ� �ંુભાર �ાિત(��પિત પણ કહ� છે) ક� � �ળૂ રાજ�થાની �ાિત છે � ઘણા ંવષ� 

પહ�લા ંમારવાડથી આવીને �જુરાતમા ંવસેલી આ �ાિતના  લ�નગીતોમા ંરાજ�થાની અને મારવાડ� ભાષા-બોલી 

જોવા મળે છે. હવે તેમના લ�ન સમયે ગવાતા ંલ�નગીતો  જોઈએ. તેને ચો�સ િવિધ-િવધા�સુાર ગોઠવીને તેન ે

સદંભ� અ�ભ�ય��તની ����એ ચકાસવાનો મારો ઉપ�મ છે.  

3 
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                  લ�નની મગંળ �ભાતે લ�નવાળા ઘેર સગા સબંધંી અને પાડોશના સવ� લોકો ભેગા થાય છે અને 

�યાર� આવા �ુદંર ગીતો ગવાય છે: 
 
“કોઈ જત ર� પરભાતે �કૂડ બો�લયો, 

કોઈ જત ર� સા��ુ  હ�લો  માર�યો, 

કોઈ જત ર� પાડોસણ ઘટં� માડં�યો”  
 

              લ�ન લખાયા બાદ વરને બાજવઠ પર બેસાડ� લ�નને તેની માતા, કાક�, બહ�ન, તથા સગા-સબધંીઓ 

કં�ુનો ચા�લો કર�ને લ�નને વધાવવામા ંઆવે છે અને વરને આશીવા�દ આપે છે, તે સમયે ગવા� ુ ંગીત: 

“નેનક�યો બજોટ�યો ને, મોતીડ� �જુડ�યો 

સમર� ક�ર� સોયા ંસોપટ મેલો હો લાડલડા તને બાજોઠ� બેહા�ંુ, 

ઢોલના ઢ�સાક� પરણા�ુ ંહો લાડલડા તને બાજોઠ� બેહા�ંુ” 

              �હ��ુધમ� �માણે દર�ક �ભુ�સગેં ગણેશ�ની �થાપના કરવામા ંઆવે છે, લ�ન�સગંે પણ ગણશે�ને 

બેસાડવામા ંઆવે છે એટલે ક� તેમની �થાપના કરવામા ંઆવે છે, તે સમયે ગવા� ુ ંગીત: 

“હાલો િવનાયક આપણે જોશી� ને હાટ�  

સોખ સોખ �રૂત જોવરાવો ર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 

ગણેશ �ંુદાળા ને સતર� ફાદંાળા” 

લ�નની સા�ં � ઘર� લ�ન�સગં હોય �યા ં�ા�ણ ક� વણકર સમાજના લોકો આસોપાલવના તોરણ 

બાધંવા આવે છે. પછ� વર ક� ક�યાની માતા, કાક�, ભાભી, વગેર� એક પછ� એક આવીને �ા�ણને ક� વણકર 

સમાજના માણસને ચા�લો કર� તેને ગોળ ખવડાવી દ��ણા આપે છે અને તોરણને વધાવે છે, તે  સમયે ગવા� ુ ં

ગીત: 

“અણમોતી માર� સમદ�રયા ંમે નીપ� 

અણમોતી માર� સજંયભઈ ને કાનં ર�  

વધાવો રજરો આવીયો.”   

ક�યાના ંઘર� �નના આગમન પહ�લા ંમડંપ બાધંવામા ંઆવે છે. તે વખતે ગવા� ુ ં ગીત. 

“સોખા� સાવળ કણે� �ુપંીયા, 

                          કણા ર� ઘર જ� તો સોખા સાવળા    
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નામં નહ� જો�યો ન ગામં નહ� જો�યો,    

                          કણા ર� ઘર જ� તો સોખા સાવળા”    

            વર-ક�યા પરણે તે પહ�લા ંપોત પોતાને ઘેર મામા મો�રયાના ંસગાઓને ભેગા કરવામા ંઆવે છે. અને 

�રંુત મામેરાની િવિધ ભરાય છે. મામેરામા ં મોસાળ તરફથી ક�યા અને માતા માટ� લાવેલ ભેટ સોગાદોને 

�લુવવામા ંઆવે છે. અને �યારબાદ ક�યાની માતા પોતાના ંભાઇને માથે કં�ુનો ચા�ંલો કર� �સગંમા ંહાજર� આપી 

તે માટ� આિશ�વચન આપે છે, મામેરા વખતે ગવા�ુ ંગીત: 

“તોરણ બેઠ� સલકણા ંબોલે જોવે મામેંરાનંી વાટ�ો, 

મામેંરાનંા ભા� સજંયભૈ વેગા તેડયા મોડા આવીયા. 

�યા ંતા હો બૈ� સીરિવયાની હાટ� �ડૂલા મોલાવતાં વેળા વે ગઈ.”   

 
             પીઠ�ને �ભુ �કુન માનવામા ંઆવે છે. તેથી લ�નના આગલા �દવસે વર અને ક�યાને સાત-સાત વાર 

પીઠ� ચોળવામા ંઆવે છે. તે સમયે ઘરની �ીઓ વર વ� ૂને પીઠ� ચોળતી વખતે આવા મીઠા મ�રુા ગીત ગાય 

છે. 

“�હાર� હળદ� રંગ � ુરંગનીપ� માળવે, 

એને ચોળે લાડલડાની કાચી નીપ� માળવે .”  

             વર �યાર� ક�યાના ઘર� �ન લઇને આવે છે �યાર� મડંપમા ંજતા ં�વૂ� વરને ક�યાની માતા ક� ભાભી 

�ારા પ�ખવાની િવિધ કરવામા ંઆવે છે, તે સમયે ગવા� ુ ંગીત: 

“તેતો તોર�ણયે આઈને ઉબા હો ર�જો નેતલબઈના િવ�દરા�, 

તેતો સવર�એ સળ�ને ઉબા હો ર�જો નેતલબઈના િવ�દરા�.”   

              વર અને વ�ુ મડંપમા ં લ�નની િવિધ દર�યાન અ��નની સા�ીએ ચોર�ના ફ�રા ફર� છે. તે સમયે 

ગવા� ુ ંગીત. 

“આયા રા� સવર�ને માયં ઘોડ�ના વાગે ડાબલા , 

પેલો ફ�રો તે રા� ફર�ય ર�, ફર�યા રા�સવર�ને માયં.” 
 
               ફટાણા ંગાવાની પણ દર�ક સમાજમા ંએક આગવી મ� છે. વરરા�  �યાર� મડંપમા ં�વેશ કર� 

છે,�યાર� ક�યાપ�વાળા મોટ� મોટ�થી વરને ગાળો(ટ�ખળ�, મઝાક) ગાય છે. આ ગાળો તે હા�ય�પદ હોય છે, � 

બનેં પ�ો એક બી�ને પણ ગાય છે: 

“ કાઈં હો વના કાઈં હો.... મ� લા� મયા�, 
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તાર ભૈ ભીલ કાઈં હો.... મ� લા� મયા� , 

તાર કાકો કોળ� કાઈં હો.... મ� લા� મયા�.” 

            લ�ન �વા હરખના અવસરમા ંબધી �ીઓ ભેગી મળ�ને ગોળ વ�ુ�ળાકાર� ઢોલના તાલે રાસ  લેતી 

હોય છે , તે સમયે ગવા� ુ ંગીત: 

“�બો ફા�યો ઘમર �લડ�, �લ વેણવા �ુણ �ય, 

જશે વીરો મારા પાતળા ઘોડલે �ઘુર માળ.” 

લ�ન થઈ ગયા બાદ છે�લે ક�યાને િવદાય કરવામા ંઆવે છે, તે વખતે ગવાત� ુ ં ગીત. 

“પાકા �બા ને પાક� �બલી, 

મૌડાનંી લેર�લેર કોયલ હન સા�યા ં 

  �ું તમને ��ુુ ંમારા ંક�લમબઈ ર�, 

અતરા દાદા�ના હ�ત મેલીને ર�.” 

   ક�યાિવદાય કર�ને વળતી વખતે એટલે ક� �નને �કુ�ને ઘેર પાછા ફરતી વખતે ગવા�ુ ંગીત 

“કાળ� કોયલડ� તમે વનવગડામા ંર�તા ંર� , 

ભોળા ં ર� કાજલબઈ તમે સાસ�રયે િસદ ર�શો ર�.”   
 
              ક�યા �યાર� પરણીને સાસર� આવે છે �યાર� ઘરના ંઝાપેં સા� ુ�ારા પ�ખવામા ંઆવે છે. તે વખત ે

ગવા� ુ ંગીત. 

“માતા  �છેૂ  ર�  જશોદા  �બ�દડ�  શીદ  ને �ુખંી �  

આડા પોમર�યાના પળદા હોના ર� હળ�એ �બ�દડ� �ુખંી �.”   

આમ ઉપરો�ત ગીતો મારવાડ� �ંુભાર સમાજના ં લ�ન �સગેં ગવાતા ં ગીતો છે. આ ગીતો અ�ય 

�દ�શમા ં ક� સમાજમા ં પણ ગવાતા હશે. થોડ� �શે તેમા ં �ભ�તા પણ હશે પરં� ુ ગીતમા ં રહ�લો તેનો ભાવ 

અ�ભ�ય��ત એવીને એવી જ રહ� છે. તેમા ંકોઇ ફ�રફાર થતો નથી. બી�ુ ક� અ�યાર� આ�િુનક સમયમા ંલોકોના ંકંઠ� 

ગવાતા ંઆ “ગાણંા”ં ઓછા જોવા મળે છે. કારણ ક� ઢોલ નગારા સાથે ગવાતા ંઆ “ગાણંા”ં નો �ગુ અ�ત થયો છે 

તેન ે�થાને ડ�..� ઓરક���ાએ �મુ ધડાકા સાથે ગવાતા ંગીતોનો જમાનો આ�યો છે. એટલે આવા ગીતો તે ભા�યે 

જ કોઇ જ�યાએ ગવાય છે. અથવા તો સાભંળવા મળે છે. બી�ુ ક� ભ� સમાજ આ�િુનકતાના રંગે રંગાયેલો હોવાના 

કારણે તે આવા “ગાણા”ં ગાવામા ંશરમ સકંોચ અ�ભુવે છે. �થી કર�ને આ ‘ગાણંા’ં તે ��ુત થવાના આર� છે. 

એટલે �મ બને તેમ વહ�લાસર આ �જુરાતી લ�નગીતોની મ�ઘી �ડૂ� સમા ગાણંાનંે સ�ંહ� લેવા ંજ�ર� છે. 
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શ�દાથ� :-  

1.  જત ર�- �ગ�ુ ં 

2.  હ�લો- �મૂ મારવી  

3.  �જુડ�યો- શણગાર�ુ ં

4.  સોપટ- �ુગાર  

5.  રજરો- ટો�ં  

6.  સાવળ- આમ�ંણ  

7. કણે- કોને, કોના  

8. વેગા- વહ�લા  

9.  સીરિવયા- સોની 

10. મોલાવતા-ં �લૂવ�ુ ં

11. હળદ�- પીઠ�, હળદર 

12. માળવા- એક �દ�શ 

13. કાચી- કાક� 

14. ઉબા- ઉભા  

15.  સા�યા-ં ચા�યા ં 

16. પોમાર��ુ-ંસાડ�નો પાલવ   

મા�હતીદાતા :-      

1.ક�ુબેંન રિતલાલ ��પિત  �મર – ૪૫ વષ�  , પાટણ. 

2.�રુ�બેન �પાભાઈ �ંુભાર      �મર – ૪૭ વષ� , મહ�સાણા. 

3.નમ�દાબેન મોહનભાઈ �ંુભાર  �મર- ૬૭ વષ� , સબોસણ. 

સદંભ��થં :-  

1. ‘રઢ�યાળ� રાત’ સ:ં ઝવેરચદં મેઘાણી,�કાશક :�સાર ભાવનગર, �હૃદ આ�િૃ� ૧૯૯૭, ��ૃઠ – 

૧૭  

2. लोकसा�ह�य�व�ान, डॉ. स�ये��, �थम सं�करण- १९६२, �शवलाल ए�ड कंपनी, आगरा, प.ृ 
३८८. 

3. ‘લોકગીત: ત�વ અને ત�ં’, ડૉ. બળવતં �ની(સપંા) , �.આ. ૨૦૦૨, �કાશક: �જુરાત 

સા�હ�ય અકાદમી, ગાધંીનગર, �.ૃ ૨૦૬. 

4. ‘ એ�સાઇ�લોપી�ડયા ઓફ ��ટાનીકા’ વો��મુ – ૯, ��ૃઠ – ૪૪૮ 

•      ‘લોકવા�ય: �વ�પ સદંભ�’, સ:ં ડૉ. રા�શ મકવાણા, �કાશક: આ�થા �કાશન, �.આ. ૨૦૦૭. 

                                    ****************************** 
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ડૉ. સર મહ�મદ ઈકબાલ ��ુ�લમ અન ેરાજક�ય �ચ�તક તર�ક� ઐિતહાિસક ��ુયાકંન  
Mayursinh Ranjitsinh  Adiol  
Associate Professor (History) 

  Govt. Arts & Commerce College, Gambhoi (S. K.) 
 

સારાશં : 

 �હ��ુ�તાનમા ં�હ��ુ-��ુ�લમ કોમી �� ધાિમ�ક �વ�પે રહ�વાને બદલે રાક�ય �વ�પે ધારણ કરતો ગયો િવશેષ કર�ને 

��ેજ શાસનની નીિતર�તી તેને રાજક�ય �વ�પે આપવામા ં િવશેષ જવાબદાર� રહ�. દ�શની રા���ય એકતામા ં

વષ�થી અગ�યનો રહ�લો આ �� �તે તો ��ેજોની “ભાગલા પાડો અને રા�ય કરો” ની નીિતમા ંપ�રણ�યો. �હ�ુ-

��ુ�લમ કોમોમા ં ધાિમ�ક અને સામા�જક મતભેદોનો �રુ��રુો કાયદો ��ેજોએ ઉઠા�યો. શ�આતમા ં ��ેજોએ 

��ુ�લમ િવરોધી નીિત અપનાવી કારણ ક� તેમના આગમન પહ�લા દ�શમા ં��ુ�લમ સા�ા�ય હ�ુ.ં પરં� ુવહાબી 

�દોલનના �તે ��ેજોની મા�યતા ��ુ�લમ િવરોધી બની હતી. વળ� �હ��ુ�તાનમા ં��ે� િશ�ણના �ચારની 

શ�આત થઈ �કુ� હતી. લોકોમા ં��િૃ� આપી અને �હ��ુઓમા ંરા��વાદ� િવચારો ઉદભવ થયો. તેથી ��ેજોએ 

��ુ�લમો ��યે પ�પાતીની નીિત શ� કર� ઉપરાતં ��ેજોને એક મોટો ભય હતો ક� �હ��ુ-��ુ�લમ એકતા થશે તો 

તેમને �કુશાનકારક નીવડશે તેથી આ એકતા ઉભી થવા ન દ�વામા ં��ેજો શાસકોએ રસ લીધો.  

 એટલામા ં ઈ.સ. ૧૯૩૦ થી ૧૯૪૭ �ધુીના સમયગાળામા ં ��ુ�લમ રાજનીિતએ નવી �દશા ઉઘાડ� અને તે 

પા�ક�તાનની રચના ૧૯૩૦ માઈં�લામી ચેતનાને આગેવાન કિવ અને િવચારક મહ�મદ ઇકબાલે �વત�ં ��ુ�લમ 

રા�યની ક�પના કર� આ�હાબાદ �કુામે ��ુ�લમ લ�ગના ખાસ અિધવેશનના  ��ખુ�થાને થી બોલાતા તેમણ ે

જણા��ુ ં ક� િવિવધ �કારની આબોહવા, કોમો, ભાષાઓ, સ�ંદાયો, અને સામા�જક વણ��યવ�થાઓ જોતા ભાષા, 

�િત, ધમ�, ઈિતહાસની ���ટએ એકતા તેમજ આિથ�ક ર�તે સમાન�હતો ધરાવતા �દ�શો �વાયત રા�યોની રચના 

થવી જોઈએ, આથી કિવ ઈકબાલે પા�ક�તાનની ક�પના કર�.  

ચાવી�પ  શ�દો :અલામા ઈકબાલ, પા�ક�તાન  

ડૉ. સર મહ�મદ ઈકબાલનો �વન પ�રચય : (ઈ. સ. ૧૮૭૩ થી ઈ. સ. ૧૯૩૮) : 

 મહ�મદ ઈકબાલનો જ�મ ઈ. સ. ૧૮૭૩ મા ંપ�ંબના િસયાલકોટમા ંથયો હતો તેમને બા�યાકાળની જ �ુરાન, 

અરબી અને ફારસી�ુ ં �ાન આપવામા ંઆ��ુ ં હ� ુ.ં તેમણે લાહોરમા ં �ફલોસોફ� િવષય સાથે એમ. એ. ક�ુ� હ� ુ.ં 

ડ�લીટની ડ��ી મેળવી હતી. ઉ�ચ િશ�ણ મેળવવા માટ� ઈ�લે�ડમા ંક���ીજ અને જમ�નીમા ં ��િુનચ ગયા હતા. 

તેમની કાર�કદ�ની શ�આત લાહોરની ઓ�રએ�ટલ કોલેજના �યા�યાતાથી થઈ હતી. આ ઉપરાતં ઉ�ુ�  કિવ તર�ક� 

પણ તેમણે ભાર� �યાિત મેળવી હતી. રા���ય ભાવનાઓથી સભર અનેક કિવતાઓ લખી હતી. પોતાની 

કિવતાઓમા ં �હ��ુ-��ુ�લમ એકતા તથા ઈ�લામી સ�ં�ૃિતની ભ�યતા દશા�વી હતી. “આમ તે ૧૯૦૫ �ધુી રા���ય 

ભાવના ધરાવનાર �િતભાશાળ� નેતા અને કિવ હતા.”૧ તેમના �રુોપના �વાસ દર�યાન �રુોપીય �વનના 

સારા-નરસા પાસાઓના અ�યાસ કય� હતો. તેમના મતે ઈ�લામ ધમ� �રુોપીય સ�યતા કરતા ંઘણો �ે�ઠ છે. 

              ઈકબાલે ��ુ�લમ િવચારકો અને સા�હ�યકારોમા ંપણ �થાન �ા�ત ક�ુ� હ� ુ.ં ઈ. સ. ૧૯૨૨ મા ં��ેજ 

સરકાર� તેમને ‘સર’ નો ઈ�કાબ આ�યો હતો. તેમજ ઈ. સ. ૧૯૨૫ �ધુી તેઓ પ�ંબ િવધાનસભાના સ�ય ર�ા 

5 
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હતા.ં તે એક િવચારોની ���ટએ ��ઢ��ુત ન હતા.ં તેઓ �નુ:ઉ�થાનવાદ� હતા. તેઓ ઈ�લામમા ંઆ�િુનક�ગુની 

ઉદાર િવચારધારા હોવા�ુ ં�યેયપણે જણાવતા હતા. ઈ. સ. ૧૯૩૦ મા ંતેઓ ��ુ�લમલીગના અ�ય�પદ� � ૂટંાયા 

અને ��ુલીમોના ��ખુ નેતા તર�ક� તેમને ‘અલામા ઈકબાલ’ પદથી નવા જવામા ંઆ�યા ં હતા.૨ ૨૧ એિ�લ 

૧૯૩૮ ના રોજ લાહોર �કુામે તેમ�ુ ંઅવસાન થ�ુ ંહ� ુ.ં  

સર મહ�મદ ઈકબાલના રાજક�ય િવચારો :  

 ઈકબાલ સરસૈયદ અહમદની �મ શ�આતમા ંરા��વાદ� ભાવનાથી ઓત�ોત હતા.ં તેઓ અ�ખલ ઈ�લામવાદમા ં

િવ�ાસ કરવા લા�યા. તેમણે એક કિવ તર�ક� આદશ� સમાજ�ુ ં �વ�ન જો�ુ ંઅને તેમા ં�િત, ધમ�, રંગ વગેર� 

�તના કોઈ �કારના ભેદભાવ ન હોય એક રાજક�ય આગેવાન તર�ક� તેમણે એવો િવ�ાસ ઊભો કય� ક� ફ�ત 

ઈ�લામ જ આવા �કારના આદશ� સમાજની સામા�જક �યવ�થા અને �વન ��ુયોની �થાપના ર�તે કર� શક� તેમ 

હતો. ઈકબાલની િવચારધારાની �ળૂમા ંએક અ�ભ�ાય હતો ક� �ુદા �ુદા સગંઠન �થાપવામા ંઆવે આ માટ� જ 

તેમણે �હ�દ� રા��વાદની �શસંા કર� નથી. તેમના મત �માણ ેરા��વાદનો પિ�મ ઢાચંો ��ુ�લમ લોકો માટ� ઘાતક 

હતો. અને પિ�મી રા��વાદ� સા�ા�યવાદ� સ�ાઓ �ારા ઈ�લામને િનબ�ળ બનાવવાની એક �ુ�ટલ રમત હતી.  

 ��ુ�લમો માટ� અલગ રા�યની ક�પના કરનાર પણ ઈકબાલ હતા.ં એ ક�પના આગળ જતા ંમહ�મદઅલી ઝીણાએ 

સાકાર કર�. ઈકબાલના મત �માણે �હ��ુ�તાનના ��ુ�લમોના ઉ�જવળ, ભિવ�ય માટ� ઉપખડંમા ંઅલગ રા�ય હો�ુ ં

જ�ર� હ� ુ.ં ઈકલાબ ��ુ�લમોને મા� બ�મુતી �િત એક રા�� તર�ક� તેમની ગણતર� કરતા ં હતા. અખડં 

�હ��ુરા��ની �થાપનાના આદશ�ના તેઓ િવરોધી હતા. તેમના મત �માણે આવો શ�દનો બ�મુતી �ારા લ�મુતી 

પર આિધપ�ય �થાપવાની એક યોજના હતી. “ઈ.સ. ૧૯૩૦ મા ં અ�હાબાદમા ં મળેલા ��ુ�લમ લ�ગના  

અિધવેશનમા ંતેમણે સૌ �થમવાર પા�ક�તાનનો �યાલ ર�ૂ કય�.”3“ઈકબાલે ર�ુ કર�લા પા�ક�તાનના �યાલથી 

ઈ�લે�ડમા ં ��ુ�લમ િવ�ાથ�ઓ ઘણા �ભાિવત થયા. રહમત અલી નામના ��ુ�લમ િવ�ાથ� નેતાએ ગોળમે� 

પ�રષદમા ં��ુ�લમ �િતિનિધઓ સમ� �વત�ં ��ુ�લમ રા�ય (પા�ક�તાન) ની યોજના �પ�ટ કર� તેની યોજના 

�માણે પ�ંબ, અફઘાન સરહદ પરનો �દ�શ, કા�મીર, િસ�ધ અને બ��ુચ�તાનને પા�ક�તાનમા ંસમાવવામા ંઆવે 

�થમ ચાર િવ�તારોના નામના �થમ ચાર અ�રોને જોડ�ને તેમજ છે�લા �દ�શના નામના છે�લા અ�રોજોડ�ને 

પા�ક�તાન (Pakistan)શ�દ યોજવામા ંઆ�યો.”૪ 

 “ઈકબાલે પા�ક�તાનનો �યાલ ર�ુ કય� તે પહ�લા ંપાચં વષ� (૧૯૨૫) લાલા લજપતરાયે �હ�દમા ંબ�ેં કોમોમા ં

અિવરત ચા� ુરહ�તા ઝઘડા અને અદ�ખાઈને શાતં કરવા માટ� �હ�દના ઉ. �વૂ� અને ઉ. પિ�મને ��ુ�લમ �ાતંોની 

રચના�ુ ં�ચૂન ક�ુ� હ� ુ.ં (Modern Review-1925 : PART-IP. 489).” 

 ઈકબાલે �ડૂ�વાદ� �થા તથા જમીનદારો �થાનો કડક િવરોધ કય� હતો. આ િવરોધ કરવા તેમણે આ�યા��મકનો 

આધાર લીધો હતો. પોતાની કિવતાઓ �ારા તેમણે �ડૂ�વાદ�ઓથી થતા ંશોષણને વખોડ�ુ ંહ� ુ.ં “૧૯૩૮ મા ંતેમણે 

પોતાના એક કા�યમા ં�વૂ�ના દ�શોના પતન�ુ ંકારણ છે. આ આિધપ�યે તેમના િવચારોની ��ુતા અને મૌ�લકતા 

અને �વત�ંતાનો નાશ કય� છે. તેથી �વૂ�ના દ�શોએ પિ�મની રાજક�ય અને આિથ�ક �લુામીનો નાશ કરવો 

જોઈએ. ભલે પછ� તે માટ� તેમને �ખેુ મર�ુ ંપડ� ભલે પછ� તેમને �વનની મહ�વની જ��રયાતો વગર �વ�ુ ંપડ� 

તેમને એ�ુ ં �ચૂન ક�ુ� છે ક� �વૂ�ના દ�શોની ��ઓએ બધા લોકોની �વત�ંતાના પાયા પર ધાિમ�ક રા�યની 

�થાપના કરવી જોઈએ. ક� �મા ંદર�ક �ય��તએ યો�ય અને કાયદ�સરના સાધનો વડ� પોતા�ુ ં�વન �વ�ુ ંજોઈએ. 
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પોતાના કબ�મા ં� કોઈ હોય તે પ�યે દર�ક મા�લક તર�ક� ન�હ પરં� ુએક એક ���ટ તર�ક� વત��ુ ંજોઈએ.” તેમણે 

�રુોપીય સા�ા�યવાદની પણ કડક ટ�કા કર� હતી. તેમનો મત હતો ક� સા�ા�યવાદઓએ તેમનો ભોગ બનેલા 

ગર�બો�ુ ંશોષણ ક�ુ� હ� ુ.ં તેમણે ���ેસનો પણ િવરોધ કય� કારણ ક� તેમના મત �માણે ક��ેસ એ �ળૂ�તૂ ર�તે 

�ડૂ�વાદ�ઓ�ુ ંસગંઠન હ� ુ.ં આથી જ તેઓ �હ�દ� રા��વાદને �ડૂ�વાદ� રા��વાદ �વ�પે િનહાળતા હતા.  

��ુયાકંન :  

 ઈકબાલ ઉ�ુ�ના કિવ હતા.ં તેમણે પિ�મી સ�ં�ૃિત�ુ ંઊ�ું અ�યયન ક�ુ� હ�ુ.ં છતા ંવીસમી સદ�ના વૈ�ાિનક અને 

��ુ�વાદ� �વાહોમા ંતેમણે ��ુ�લમ સમાજના �નુ��થાન માટ� ધાિમ�ક આધારો લીધા તેને કારણે તેમના િવચારોમા ં

અનેક િવસગંિતઓ આવી ગઈ. એક રાજક�ય �ચ�તક તર�ક� તેઓ કોઈ િવિશ�ટ સમકાલીન િવચારધારાના સમથ�ક 

નથી બની શ�ા. દ�શના ભાગલા પાછળ તેમના િવચારોની ઘણી મોટ� અસર હતી. ઈકબાલ �હ��ુ�તાનના 

�સુલમાનો માટ� એક આગેવાન �ચ�તક અને સા�હ�યકાર હતા,ં અને ��ુ�લમોને એક ચો�સ �યેય તરફ લઈ 

જવામા ંસફળ િનવડ�ા ંહતા.૫ 

પાદન�ધ : 

(૧) ઝાલા ધમ���િસ�હ ડ�. “આ�િુનક ભારતના �ચ�તક”, �િુન, �થંિનમા�ણબોડ�, �જુરાત રા�ય અમદાવાદ, �થમ 

આ�િૃ�-૧૯૯૨ �.ૃ૮૫.  

(૨) એજન, �.ૃ ૮૬-૮૭. 

(3) શેઠ �રુ�શભાઈ પી. “ભારતમા ં સામા�જક અને ધાિમ�ક ચળવળો (૧૮૧૮-૧૯૬૦) �િુન, �થંિનમા�ણબોડ�, 

�જુરાત રા�ય અમદાવાદ, ��િતય આ�િૃ�-૧૯૯૯, �.ૃ૧૩૮. 

(૪) એજન, �.ૃ ૧૩૯-૧૪૦. 

(૫) �વૂ��ત, ઝાલા ધમ���િસ�હ ડ�. �.ૃ૮૭. 
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»âÔ ÐëÊ ð 
स�ुम�ा ठ�कर 

पी एच.डी. एम एस युनी. बरोदा

 
 

Ôí»âÌâÑnÈ»öÈz »âÔ ð »âÔí;nÒð »ÔÌâtÑ» ð ó 
Ö ã]Ëâ sÉèÔÖèxÑtÕânÑèÈôS¿âÑèÈô écÒÈë óó 

áÉâôÈz »âÔÐëÊ åtÒÌëÌíÍãsÉÈï »âÔï ÍýÉÑï ãÌRÍãÒÈïçsÈâÕÈz »âÔÑz ãÕÐÁÈëó »âÔí ã]Ëâ ÈÝì»ð 
»âÔí;¼NÅâÒÑâÌð ×âsÝânÈÓ ÍýÑâÇãÖ}ðó Ôí»âÌâï ÁäÕâÌâÑçÍÔxâÇâÊ¿ëÈÌâÌâÑâãÍ ánÈ»öã]Ìâ×»ðó ÒYãÍ 
»âÔsÈëwââÑçtÍãÈãsÉãÈ»âÓ»sÈÍãÍ ãÕÌâ×sÒâÌnÈtÕâÈz »âÔtÕÍýãÈÍâÊÌâÒ ¿ânÈ»öãÊtÒçkÈÑzó 
ánÈ»öãÊtÒÌëÌìÕítÍã^âãsÉãÈ»öãÊtÒçkÈÑnÒÉâ Ìâ×âÖmÐÕâÈzó áÈ#Õó 
 åtÒâYçkÈï ½ýÉýânÈÓëó ánÒí ã]ÈäÒð »âÔð ¼NÅ»âÔðó »ÔÌâtÑ»í ÞâÌãÕwâÒsÕRÍðó ÞâÈçï ×kÒ åtÒÒï Ö 
ã]ÈäÒ ð »ÔÌâtÑ»ð »âÔâë;ãÍ ã]Ëâ ÐëÊ]ÒâtÑ»ðó ÈÊâÚó sÉèÔÖèxÑtÕâãÊãÈ ó ÑÚ^ÕâÇçtÕâBÒâÑzó ÑèÈôðó 
åÒÈâ;ÕãcÀnÌÍãÓÑâÇðó áÑèÈôsÈÊãBânÌð »âÔÈ^ÕãÕãÊzÐð »TÒÈëó ¿»âÓí ÚëÈç»ýÑëÇ ÑèÈâôÑèÈô»ýÑâÉô»ðó ÈëÌ ÑÚâÌz 
ÑèÈôð »âÔí;ÇçÓÑèÈôð »âÔ åtÒÉôð 

ÍýâÇâãÊð »ãÉÈí ÑèÈôsÝçÃzÒâYí;ÑèÈôÖïÞ»ð 
wâÅzãÐðÍýâÇìãÕôÌâÅäsÒâ^âtÕwÃ¥â ÌâãÅ»â sÑöÈâðóó1óó  

ÌâÅäwâwÃ¥â Èç ÌâxâÝÑÚíÓÝï Íý»äãÈôÈÑzó 
ÈÈz ãÝï×Èâ ÐÕënÑâÖð ÖâÕÌí;»íôÊïÒìsÈÉâóó2óó 

 áÉíkÈï ÐëÊ]Òï sÕRÍëÇ ÍýÊ×ôÒÌz ÍýÉÑÐëÊï ÍýãÈãÍÍâÊãÒwâçsÈÊÕânÈÓ ÐëÊëwâç ÐëÊ]ÒÑâÚó ÍýâÇð sÕsÉÖç¼âÖäÌsÒ 
SÕâÖícÀzÕâÖânÈÕôÈäô »âÔí Ê×-½çÕôxâÓíc¿âÒôÑâÇ áâãÊÒôsÒ #ÈâÊö×ð ÍýâÇânÈ½ôÈí ÑèÈôð »âÔ ékÈðó ÝçãÃÓâYâ 
ÒsÒ #ÈâÊö×ð »âÔ #»ÍýâÇânÈ½ôÈÈsÝçãÃÈtÍÓâãÊ»í;ÑèÈôÖïÞðó áÉâÑèÈôsÒ ÑèÈâôãÊÐèÈsÒ vÒÕÚâÓâÒígÒtÕëÌ 
ÍýËâÌÈÒâÌnÈÓíãÊzÊwÃsÒ ÐëÊÍýãÈÍâÊÌÑçÍëxÒ ÑèÈô»âÔsÒ vÒÕÚâÓâÒígÒtÕëÌ ÍýËâÌÈÒâ ÍýÉÑíãÊzÊwÃÐëÊâÌz ãÕÕxâçð 
ÍýÉÑï ÍÔ ¾Ã¥âÕâÚó wâÅzãÐãÓãÈó wâÃzÍýÑâÇìÓÖçãÐð ÍâÌäÒÍÔï ÐÕãÈ ÍÔâÌâï wâwÃÒâ ¾ãÃ»íkÈâ »âÔÈtÕÞìðóó 
 áÉ ãÊÌÑâÖâÕâÚó ¾ÃäÌâï wâwÃ¥âÚíÓâÝï ÌâxâÝÑçkÈÑzó Èç»âÓâÊÚíÓâÝsÒ ÌâxâÝtÕíkÈÒâ ékÈ¾ÃzÒâ áãÍ 
ÌâxâÝtÕÑçkÈÑzó #ÈÈz wâãwÃ¾ÃäãÐÐô¿®ÍãÓ ÕÈôÌâÈzó ÌâxâÝãÊÌâÌâï ãÝï×tÖïKÒâ ÑâÖí ÌâxâÝðó ÑâÖâÌâÑÌë»tÕëÌ 
ÖâÕÌ ÑâÖsÕRÍÑâÚó ÖâÕÌ åãÈ ÈÉâ ãÝï×ÊÚíÓâÝëð ÖèÒíôÊÒÖmÏ}ìsÈÊÕãË»ìð 
ÖèÒíôÊÒâãÊÖèÒíôÊÒânÈ»âÔRÍì»âÚíÓâÝÑâÌÑâÌÑâãÍÈíãÓtÒÉôðó ÖâÕÌíÑâÖðóó 
ãÕÑ×ô - »âÔ ÑâÌ 
10 ÊäËâôxâÓ éc¿âÓÇ »âÔ = 1 ÍýâÇ = 10 ãÕÍÔ 
6 ÍýâÇ = (10 ? 6) = 60 ãÕÍÔ = 1 ÍÔ 
60 ÍÔ = ÌâÅä 
60 ÌâÅä = 1 áÚíÓâÝ (ÌâxâÝ) 
30 áÚíÓâÝ = 1 ÑâÖ 

¿ânÊýÖâìÓÑâÖãÌRÍÇÑz 
#ënÊÕãsÈãÉãÐsÈÊÈz Öï®ântÒâ ÖâìÓ écÒÈëó 

ÑâÖì]ãÕ×ãÐÕôwâõ ãÊvÒï ÈÊÚ écÒÈëóó13 óó Öè.ãÖ. 
 áÉ ¿ânÊ÷ ÖâìÓÑâÖãÌRÍÇÍèÕô»ï Õwâõ ÕÊÌz ãÊvÒãÊÌÑâÚ È]Èz ãÝï×Èâ ãÈãÉãÐS¿ânÊ÷í ÑâÖsÈÝ Ê×âônÈâÕãË»ð 
ÍèãÇôÑânÈâÕãË»S¿ ×âsÝë ÑçKÒÈÒâ ÍýãÈÍâãÊÈðó áÝ ×âsÝë Èç Ê×âônÈâÕãË» #Õ ÑçKÒðó åwÃãÈTÒ ÕãË»sÈç 

6 
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ÑâÖí ½âìÇðó Öï®ântÒÕãË»ëÌ »âÔëÌ ÖâìÓí ÑâÖí ÑâÌÞìð »TÒÈëó Öï®âãnÈsÈç ÖèÒôÑNÅÔ»ënÊ÷sÒ ÓâSÒâãÊ 
ÍýÊë×Ö:¿ÓÇ»âÔðó ]âÊ× ãÐÑâôÖìÕôwâôÑzó ÒnÑâÌëÌ ÑâÖâsÈnÑâÌëÌ Õwâõ ÞëÒÑzïó È]wâõ ÖâìÓÑâÖsÒâÖnÌtÕâÈz ÖâìÓÑzó 
áÚð áÚíÓâÝï ãÊvÒÑzó È]wâõ ÖâìÓÑâÖsÒâÖnÌtÕâÈz ÖâìÓÑzó áÚð áÚíÓâÝï ãÕYÒÑzó ãÊãÕ ÐÕÑzó ÖâìÓÕwâõ 
ÊëÕâÌâÑÚíÓâÝÑâÌï ÑâÌÈtÕÞìð »TÒÈ åtÒÉôð 

ÖçÓâÖçÓâÇâï ãÊÌÓâãÝvÒÕsÉâ 

ÖçÓâÖçÓâÇâÑnÒínÒÑÚíÓâÝï ãÕÍÒôÒâÈzó 
ÈtwâãwÃð wâÅz½çÇâ ãÊvÒï ÕwâôÑâÖçÓÑëÕ ¿ óó  14 óó Öè.ãÖ. 

 ÌÌç ÊëÕâÌâï ÒÉâÚíÓâÝÑçkÈï ÈÉâ ÊìtÒâÌâÑÚíÓâÝï »Éï ÌíkÈãÑtÒÈsÈÊç^âÓï ÕÊÌz ÊëÕâÖçÓÒíÕôwâôÑâÚÊëÕÊìtÒâÌâï 
ÏÚçtÕâ]ÚçÕ¿ÌÑzó ánÒí;nÒÑz ÍÓsÍÓï ãÕÍÒôÒâÈz vÒtÒâÖâÈzó áÚíÓâÝÑzó áÒÑÉôðó ÊëÕâÌâï ÒãÊzÊÌï ÈÊÖçÓâÇâï 
ÓâãÝðó ÊëÕâÌâï Òâ ÓâãÝsÈÊÖçÓâÇâï  ãÊÌÑzó ÊìtÒâÌâï ÒãÊzÊÌï ÈÊzÊëÕâÌâï ÓâãÝð ÊìtÒâÌâï Òâ ÓâãÝsÈÊzÊëÕâÌâï ãÊÌãÑãÈó 
ÈÉâ ¿ ÊëÕÊìtÒÒíãÊôÌÓâXÒíÓëÕ vÒtÒâÖâÊz ÐëÊí Ì ÑâÌëÌëãÈó ÈÒíÓÚíÓâÝsÒì»ÒâÊz ÊëÕâÚíÓâÝÑâÌ»ÉÌÌìÕ 
ÊìtÒâÚíÓâÝÑâÌÑçkÈãÑãÈ ÐâÕðó Òç½»ÉÌâÉõ ãÊvÒÕwâõ ÍãÓÐâwâÒâ Ö½ÑÑãÍ ãÕ×ëwâYíÈÌâÉõ Íý»âÓânÈÓëÇâÚ - 
ÈÈzwâãwÃãÓãÈó ãÊvÒâÚíÓâÝãwâÃð ó ÊëÕ^âçôRÍâ Õwâôô^âçôãÐð wâÅzãÐ½çÇÈâ ãÊvÒÑâÖçÓï ÊìtÒÖmÏãnËó ¿ð ÖÑc¿Òë ó ÈëÌ 

]ÒíãÓtÒÉôðó ÕwâôÑó #ÕÓâÓsÈÒíãÊôÌÓâXÒíÐôëÊëÌ ÕwâôÐëÊð sÒâãÊãÈ ÑnÊ×¹âãÌÕâÓÇâÉôÑzó 
éÍÍãÈ ð - ÑëwââãÊ wâÅzÓâã×wâç ÓãÕr^âÓ½íÔë ÐýÑãÈó ÖâìmÒÒâmÒçËýçÕÒíð ãxâãÈÁÕöÈï ÌâÅäÕö̂ âÑëÕ ÐÕãÈó ÑëwââãÊ 
»nÒânÈâãÌ áÚíÓâÝÕö^ââãÌ ÌâÅäÕö̂ ââÊçÊg½ÈâãÌ ÐÕãnÈó áÈð ÖâìmÒËýçÕsÉâÌÕâãÖÌâï »öÈë ÑëwââÊâì ÖèÒíôÊÒð »nÒânÈë 
¿ ÖèÒâôsÈð ÐÕãÈó 

ÑÚâÒç½ÍýÑâÇÑz 
ÈÊz]âÊ×ÖÚsÝâãÇ ¿ÈçÒçô½ÑçÊâ_ÈÑzó 

ÖèÒíbÊÖazKÒÒâ ã]ãÝÖâ½ÓìÓÒçÈâÚÈìð óó 15óó Öè.ãÖ. 
ÖnDÒâÖnDÒâï×ÖãÚÈï ãÕÞëÒï Èc¿ÈçÒçô½Ñzó 

»öÈâÊäÌâï vÒÕsÉëÒï ËÑôÍâÊvÒÕsÉÒâóó16óó 

 áÉ »lÍÑâÌï ãÕÕxâçð ÍýÉÑï Òç½ÑâÌÑnÒÊãÍ SÔí»âBÒâÑâÚó Èëwââï ãÊvÒÕwââôÇâï ]âÊ×ÖÚsÝâãÇ ¿ÈçÒçô½Ñzó ¿ÈçÇâõ 
Òç½âÌâï »ööÈÝëÈâ]âÍÓ- »lÒâKÒâÌâï ÖÑâÚâÓí Òí½sÈÊâtÑ»ï ÑÚâÒç½ãÑtÒÉôðó #ÈÊzYíÈÌâÉõ ¿ÈçãÓtÒçãkÈÓnÒÉâ 

Òç½ãÑtÒçktÒâ È]ìÒTÒâôÍ^âëðó ÑâÌâãÐÞìrkÈÑzó áÉ ÖâìÓÑâÌëÌ ÈÈzÖïKÒâï ãÕ×ëwâï ¿âÚ – ÖèÒâôbÊÖïKÒÒëãÈó 
ÈÊzÊëÕâÖçÓÑâÌëÌíkÈï ¿ÈçÒôç½ï ]âÊ×ÖÚsÝÕwââôtÑ»ï ÑÚâÒç½ï ÖnDÒâ- ÖnDÒâï×ÖãÚÈÑzó Òç½¿ÓÇsÒâYnÈÒíð ®ÑëÇ 
ÍýtÒë»ï ÖnDÒâ ÖnDÒâï×âBÒâï ÒçkÈï ÈÊëÕ ÖnDÒâÖnDÒâï×âì ánÈ½ôÈâì Ì ÍöÉ»z ÒÝ #ÈâÊö×Ñz ÖâìÓÕwâôÍýÑâÇëÌ 

ã]ãÝÖâ½Óìðó á¹Ìâï ÕâÑÈí ½ãÈãÓtÒÌëÌ ]âãÝï×ÊãË»ìð ¿Èçð ×ÈãÑÈìð áÒçÈëÌ Ê×ÖÚsÝëÇ ½çãÇÈìðó 

¼¿Èçw»]âãÝïS¿ÈçãÐôð ÍãÓãÑÈï ÞëÒÑz åtÒÉôðó áÉ ¿ÈçÒçô½ânÈ½ôÈÒç½âaz¾ýäÇâï ãÕ×ëwâÈí ÑâÌâÙÕÇâÈz ÖÑï sÒâÊz – 
ÙçÈtÕâãÊãÈ nÒâÒëÌ ÍýtÒë»ï ÑÚâÒç½¿ÈçÉâõ×í ÑâÌãÑãÈ ¿ÈçÒçô½ãÑtÒëÌëÌ ÎãÔïÈ ãÌwâëãËÈó »öÈâÊäÌâãÑãÈó 
»öÈÝëÈâ]âÍÓ-»ãÔÒç½âÌâÑzó ËÑôÍâÊvÒÕsÉÒâ ËÑô¿ÓÇâÌâï ãsÉtÒâó åÒï ÕxÒÑâÇâ vÒÕsÉâ ãsÉãÈÞôëÒâ Ì Èç 
ÖÑ»âÔÍýÑâÇï ãsÉãÈð áÒÑÉôðó »öÈÒç½ë ¿ÈçS¿ÓÇí ËÑô åãÈ ÈsÒ ÑâÌÑãË»Ñzó ÈÈð ÝëÈâÒâï ËÑôsÒ 
ãÝÍâÊÕtÕâÈz ÈÊÌçÓíËëÌ ÝëÈâÑâÌï nÒèÌÑz, #Õï ]âÍÓ-»lÒíËÑôsÒ ®ÑëÇ ]¥ë»¿ÓÇÕtÕâÈzó »öÈÝëÈâÑâÌâBÒâï 
®ÑëÇíkÈâÌçÓíËânÒèÌÑâÌÑzó Ì Èç ÖÑï ÑâÌãÑãÈó 
éÍÍã^âð-360 ÖâÕÌãÊÕÖâÌâï = 1ÕwâôÑz = 1 ãÊvÒãÊÌÑzóó 
   áÈð 360 ÕwââôÇâÑë»ï ãÊvÒÕwâôÑzó 
  12000 ãÊvÒÕwââôÇâÑë»ï ÑÚâÒç½Ñzó 
  áÈð12000 ? 360 = 4620000 ÖâìÓÕwââôãÇó  
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Òç½sÒ Ê×Ñí Ðâ½S¿ÈçãsÝ]ë»Öï½çÇðó 
®ÑâÈz »öÈÒç½âÊäÌâï wâwÄâï×ð ÖnDÒÒíð sÕ»ðóó 17óó Öè.ãÖ. óó  

áÉâôÈ ÖÕôËÑô¿ÓÇÒí½ëÌ Ê×âãÑÈëÌ ÑÚâÒç½ï ÐÕãÈ ÈãÚô sÕsÕËÑô¿ÓÇìð ã»ãÑtÒÌçÍâÈëÌ ÍèÕíôkÈÎãÔÈëÌ 

»öÈâãÊ Òç½âÌâï ÑâÌÞâÌï ÖãÕ×ëwâÑâÚ - Íý½ÖçkÈ – ãÊvÒÕwâô]âÊ× ÖÚsÝãÑÈsÒ Òç½sÒ Ê×Ñí Ðâ½í Ê×âï× 
åtÒÉôðó ¿Èç}âô ®ÑëÇ ¿ÈçãsÝ]í»ì½çôãÇÈð ½çÇ®ÑâÈz »öÈÒç½âÊäÌâï »öÈÝëÈâ]âÍÓ»ãÔÒç½âÌâï ÑâÌï sÒâÈz åãÈ ×ëwâðó 
ÌÌç ÑÌç½ýnÉë »öÈâãÊÑâÌï ãÊvÒÕwâôÍýÑâÇëÌ 4000, 3000, 2000, 1000, áÝ Èç ÈnÑâÌï È]wâôÍýÑâÇëÌ 

4800¾ 3600,2400, 1200, åãÈ ãÕÓíË åtÒÈ áâÚ – wâwÄ åãÈó sÕ»ð sÕÖmÏnËä wâwÄí ãÕÐâ½ð 
ÖnDÒÒíð áâYnÈÖnDÒíð #kÒ»âÔ åãÈ ×ëwâðó ÈÉâ ¿ ÑÊçkÈÑâÌâãÌ 4800,3600,2400,1200, #wââï wâÅï×âð 
800, 600, 400, 200 #Èë sÕsÕÒç½âÌâÑz áâYnÈÒíð ÖnDÒíÒíô½â åtÒëwââÑËõ ÖãnË»âÔðó ÍýtÒë»ÑâYnÈÒíð 
ÖãnË»âÔð 400, 600, 200, 100, áÌëÌ ÍýtÒë»ï ÑÊçkÈ ÑâÌï nÒèÌä»öÈï ½ýnÉânÈÓíkÈï »ëÕÔ ÑâÌï ÐÕãÈ Ì 
sÕÖãnËBÒâï ÖãÚÈÑzó ÒÉâ »öÈâãÊÖãnËð 400, »öÈÑâÌÑz 4000, »öÈânÈÖãnËð 400, ÝëÈâãÊÖãnËð 600, 
]âÍÓânÈÖãnËð 100, »ãÔÑâÌï 1000, »lÒnÈ ÖãnËð 100, #Õï ¿ sÕÖãnËBÒâï ÖãÚÈï ÑÒíkÈï sÕÖmÏnËâÈz 
ÖnDÒísÈÊnÈ½ôÈtÕâc¿ÒëãÈ Ì ãÕÓíË åãÈ ÐâÕðóó 
ÒÉâ - ¿ÈçÒôç½ (ÑÚâÒç½) = 12000 ãÊvÒÕwâô 
12000 ? 1/10 = 1200 ãÊvÒÕwâô ÑÚâÒç½sÒ Ê×Ñâï× ÖâìÓÕwâô 
1200?4 = 4800 ãÊvÒÕwâô, »öÈ (ÖtÒ)Òç½   1728000 
1200?3 = 3600 ãÊvÒÕwâô ÝëÈâÒç½Ñz  1296000 
1200?2 = 2400 ãÊvÒÕwâô ]âÍÓÒç½Ñz   864000 
1200?1 = 1200 ãÊvÒÕwâô »ãÔÒç½Ñz   432000 
ÖãnË 
»öÈ Òç½ 4800 ? 1/6 = 800 ãÊvÒ Õwâô ÖãnË  
(400 ÍýÉÑ ÖãnË + 400 ã]ÈäÒ ÖãnË) 
ÝëÈâ 3600 ? 1/6 = 600 ãÊvÒ Õwâô ÖãnË (300 + 3009 
]âÍÓ 2400?1/6 = 400 ãÊvÒ Õwâô ÖãnË (200 + 200) 
»âãÔ 1200 ? 1/6 = 200 ãÊvÒ Õwâô ÖãnË (200 + 2009 
ÖnDÒâ-ÖnDÒâï×Òíð  Òç½ÑâÌâãÌ  
ãÊvÒ ÕwâôÑz      ÖâìÓÕwâôÑz 
4800-800=4000    »öÈÒç½ 1440000 
3600-600=3000    ÝëÈâÒç½ 1080000 
2400-400= 2000    ]âÍÓÒç½ 720000 
1200-200=1000    »ãÔÒç½ 360000 

 
ÖÖãnËÌçÍýÑâÇÑz 

Òç½âÌâï ÖpÈãÍð Öì»â ÖnÕnÈÓãÑÚícÒÈëó 
»öÈâbÊÖazKÒsÈsÒínÈë ÖãnËð ÍýíkÈí ÁÔpÔÕð óó 18 Öè.ãÖ. óó  

áÉ »lÍÑâÌÉõ ÑÌçÑâÌï ÈtÖãnËÑâÌï ¿ áâÚ - Òç½âÌâï Öì»âÖpÈâãÈÓë» - ÖpÈãÈÑôÚâÒç½ãÑtÒÉôðó åÚ ÑèÈô»âÔë 
ÑnÕnÈÓï ÑnÕâÓmÐÈÈz ÖÑâãpÈ»âÔÒíð ánÈÓ»âÔÑâÌÑz åtÒÉôð ÑèÈô»âÔÑâÌÐëÊâãÐÞìð »TÒÈëó ÈsÒ ÑÌíð ánÈë 
ãÕÓâÑë ÁâÈë ÖãÈ »öÈâbÊÖïKÒâ ÑÊçkÈ»öÈÒç½ÕwâôãÑãÈð ÖãnËð »âÔãÕÊzãÐð Íý»wâôëÇ ã]ÈäÒÑnÕâÓmÐÒônÈï 
ÐèÈÐâãÕÑtÕíð áãnÈÑâãÊ ÖãnËRÍì»»âÔëÌ »ãÉÈð ÈÈzsÕRÍÑâÚ - ÁÔpÔÕ åãÈ ó ÁÔÍèÇâô Ö»Ôâ ÍöTÕä 
ÈãmÑÌz Ôí»ÖïÚâÓ»âÔë ÐÕãÈó 
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ÖÖnËsÈë ÑÌÕð »lÍë ÞëÒâS¿ÈçÊô×ó 
»öÈÍýÑâÇð »lÍâÊâì ÖãnËð Í:¿Ê×ï sÑöÈðóó 19 Öè.ãÖ. óó  

 áÉ »lÍÍýÑâÇï ÖãÕ×ëwâÑâÚ - Èë #»ÖpÈãÈÒç½RÍâ ÑÌÕð sÕâÒmÐçÕâYâð ÖÖnËÒð sÕsÕÖãnËÖãÚÈâS¿ÈçÊô× 
ÖïKÒâ»âð »lÍ»âÔë ÞâÈâvÒâðó sÕÖãnËÒçkÈ ¿ÈçÊô×ÑÌçãÐð »lÍð sÒâãÊtÒÉôðó ÌÌç ½ýnÉânÈÓë »lÍÑâÌ 
Òç½ÖÖÚsÝï tÕÒâ Èç Òç½ÑâÌÑz #»ÖpÈãÈ½çÇï ÑÌçÑâÌï 306720000, »öÈâbÊ 1728000, ÒçkÈï 
ÖÖãnËÑÌçÑâÌï 308448000, åÊï ¿ÈçÊô×½çÇï »lÍÍýÑâÇï »öÈíÌï Òç½ÖÚsÝãÑtÒÈ áâÚ - »öÈÍýÑâÇ åãÈó 
»lÍâÊâì ÍýÉÑÑÑnÕâÓmÐë »öÈÒç½ÕwâôãÑÈí ÑÌíS¿ÈçÊô×tÕ;ãÍ áâYð Í:¿Ê×»ð ÖãnËð »âÔÞìrkÈðó ÈÉâ ¿ 
»öÈÕwââôÌnÈÓï ÍýÉÑÑnÕâÓmÐ åãÈ È]wâôÒíÁÌëÌ áãÕÓíË åãÈ ÐâÕð óó 

ãÕ×ëwâ ð – 71 ÑÚâÒç½âãÌ = 1 ÑÌçð 
14 ÑÌÕð + 16 ÖnËÒð (»öÈÒç½) = 1 »lÍâðó 
1 ÑÚâÒç½âãÌ = 12000 ãÊvÒÕwâôãÇ = 4320000 ÖâìÓ ÕwâôâãÇ 
1 ÑÌç = 71 ÑÚâÒç½âãÌ = 71?12000=862000 ãÊvÒ ÕwâôâãÇ 
    = 306720000 ÖâìÓ ÕwâôâãÇ 
1 »lÍâ = 14 ÑÌÕð + 16 ÖnËÒð (»öÈÒç½)  
   = (14?862000)+(16+4800) 
  = (11928000)+(72000)=12000000 ãÊvÒÕwâôâãÇ 
  = 4320000000 ÖâìÓÕwâôâãÇó 

 
Ïýâ¢ãÊÕÖÍýÑâÇz 

åtÉï Òç½ÖÚsÝëÇ ÐèÈÖïÚâÓ»âÓ»ðó 
»lÍí Ïýâ¢ÑÚð ÍýíkÈï ×ÕôÓä ÈsÒ ÈâÕÈäóó 20 Öè.ãÖ. óó  

 áÉ Ïý¢Çí ãÊÌÓâXÒíð ÍýÑâÇÑâÚ – åtÉï ÍèÕíôkÈÍý»âÓ ãÖ}ëÌ Òç½ÖÚsÝëÇ ÐèÈÖïÚâÓ»âÓ»í Ïýâ¢ÔÒâtÑ»ð 
»lÍ»âÔí Ïýâ¢ï Ïý¢Çð ÖmÏnDÒÚí ãÊÌï »âÔÞìrkÈÑzó ÈsÒ Ïý¢âÇð ÈâÕÈä ãÊÌÍãÓãÑÈâ ×ÕôÓä ÓâãÝð, »lÍ]Òï 
ÈÊÚíÓâÝãÑãÈ ÎãÔÈâÉôðóó 

Ïý¢Çð áâÒçwâð ÍýÑâÇÑz 
ÍÓÑâÒçð×Èï ÈsÒ ÈÒâ;ÚíÓâÝÖazKÒÒâó 

áâÒçwâí;ËôãÑÈï ÈsÒ ×ëwâ»lÍí;ÒÑâãÊÑð óó 21 Öè.ãÖ. óó  

 áÉ Ïý¢Çð áâÒçð ÍýÑâÇÑÈäÈÕÒð ÍýÑâÇï ¿ áâÚ – ÍÓÑ ÍÓï ÙöÇç ÍèÕíôkÈï tÕÒâ ÙçÈÑÍÓï ¿ ÕxÒÑâÇï ÙöÇç tÕÑzó 
Ò]â ÍÓÑëãÈ ÊìtÒÕÓâÉô»ï ÖmÏíËÌÑzó tÕï ÈsÒ Ïý¢ÇsÈÒâ ÍèÕíôkÈÒâ áÚíÓâÝãÑtÒâ »lÍ]ÍRÍÒâ ×Èï 
×ÈÕwâôÍãÓãÑÈÑâÒç ð ×ÓäÓËâÓÇ»âÔï ÁâÌäãÚó #ÈÊçkÈï ÐÕãÈó áÚíÓâÝÑâÌâÈz ÍèÕôÍäÓÐâwâÒâ ÑâÖÑâÌï ÈsÑâÈz 
ÍèÕíôkÈÍãÓÐâwâÒâ Ïý¢Çí ÕwâôÑâÌÑëÈÈz ×ÈÖïKÒÒâ Ïý¢ÒçãÓãÈó Ì Èç ÒÉâ ÙçÈâÉôëÌ »lÍ×È]ÒÑâÒçð »äÃâÊäÌâÑãÍ 
ãÊÌÖïKÒÒâ áâÒçwâí;ÌçkÈë ÖçÈÓâï Ïý¢Çð ×ÈãÊÌâtÑ»âÒçwâí;ÖmÐÕâÈzó “ãÌÁëÌìÕ Èç ÑâÌëÌ áâÒçÕôwâ×ôÈï sÑöÈÑzó” 
 åãÈ ãÕwÇçÍçÓâÇíkÈëS¿ó #ÈëÌ ÍÓÑâÒçãÓãÈ ãÌÓsÈÑzó Ïý¢Çí;ãÌÒÈâÒç ÊâôÒâÖmÐÕâÈzó ÈsÒ Ïý¢Ç áâÒçð 
×ÈÕwâôRÍÑsÒâ}õ Íï¿â×]wâôÍãÓãÑÈãÑÈï ½ÈÑzó áÒï ÕÈôÑâÌ áâãÊÑð ÍýÉÑð ×ëwâ»lÍð ×ëwââÒçÊâôÒsÒ Ïý¢ãÊÕÖ 
é^âÓâ}ôsÒ ÍýÉÑãÊÕÖí ÕÈôÑâÌ åãÈ ÎãÔÈâÉôð 
 ½ýnÉâÓmÐ»âÔë »lÍâãÊÈí½ÈâbÊâð 

»lÍâÊsÑâc¿ ÑÌÕ ð wâÅz vÒÈäÈâð ÖÖnËÒðó 
ÕìÕsÕÈsÒ ¿ ÑÌíÒçô½Ìâï ãÝ¾Ìí ½Èðóó 

áwÃâãÕï×âYç½âÊsÑâYâÈÑëÈÑz »öÈï Òç½Ñzó 
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áÈð»âÔï ÍýÖazKÒâÒ ÖazKÒâÑë»Ý ãÍNÅÒëÈóó 

áÉ ÕÈôÑâÌë;ãsÑÌz ãÊÕÖë;pÒëÈÊz½ÈãÑtÒâÚó ásÑâ]^âÑâÌâÈz »lÍâÊz Ïý¢ ãÊÕÖâÈz wâÃzÖïKÒâ»â ÑÌÕ 
#»ÖpÈãÈ Òç½RÍâð ÖÖnËÒð ÖpÈãÐð ÖãnËãÐð »öÈÒç½ÍýÑâÇìð ÖãÚÈâ vÒÈäÈâ ½Èâðó ¿»âÓ áâÒçwâí;}ôãÑÈãÑãÈ 
Íýâ½çkÈëÌ ÖÑçïc¿ÒâÉ»ðó ÕÈôÑâÌsÒ ÖpÈÑsÒ ÑÌíÕEÕsÕÈâKÒsÒ Òç½âÌâï ãÝËÌð ÝÒâÇâï ¾Ì ð sÉâÌÝÒãsÉÈ 
ÈçlÒâÌâï ¾âÈð ÖpÈ ãÕï×ãÈÖïKÒâtÑ»í ½Èðó ÖpÈãÕï×ãÈ- Òç½âãÌ ½ÈâãÌ åtÒÉôðó ¿ð ÖÑçc¿Òëóó 22óó  
 áÉ ÕÈôÑâÌÒç½sÍãÈ ½ÈÑëÈãÊãÈ ÕÊÌz áãÐÑÈ»âÔë;½ýÈí Õwâô½Èð »âÒô åtÒâÚó áwÃâãÕï×ãÈÈÑâ]ÈôÑâÌâÈz 
ÑÚâÒç½âÈz #ÈÈz álÍ»âÔëÌ ÍèÕô»âÔë ÖâmÍýÈï ãsÉÈï »öÈï Òç½ï ½ÈzÑó áÈð »öÈÒç½ânÈâÌnÈÓÑãÐÑÈ»âÔë »âÔï 
ÕwââôtÑ»ï ÍýÖïKÒâÒ ½ÇãÒtÕâ ÖïKÒâï Íï¿sÉâÌãsÉÈâï ãÐnÌâÑz #»Ýì»sÉâÌë ãÍNÅÒëÈz Öa»ÔÌãÕwâÒâï »çÒâôÈzó 
ÖÕôëwââï ½ÈâÌâï Òí½ï »çÒâôãÊtÒÉôðóó 

 »âÔ½ÇÌâ – 6 ÑÌÕð + 7 ÖnËÒð + 27 ÑÚâÒç½âãÌ + »öÈÒç½Ñz 
    = »lÍâãÊ Èð ÖtÒÒç½ ÍÒônÈð »âÔðó 
ÒÉâ-1 ÑÌç = 862000 ãÊvÒ ÕwâôâãÇ (=306720000 ÖâìÓÕwâôâãÇ) 
 ÑÌçð  6?862000=6112000 
 ÖãnËð  7?862000=33600 
 ÑÚâÒç½Ñz 27?12000 =324000 
 »öÈÒç½Ñz4800   = 4800 
    Òí½ = 6474400 ãÊvÒ ÕwâôâãÌ 
   »lÍâãÊÈð ÖtÒÒç½ÍÒônÈâãÌ ãÊvÒÕwââôãÇ ó 
ÖâìÓ Õwâíô Ñe 
 6 ÑÌÕ  = 306720000?6  = 1840320000 
 7 ÖnËÒð = 1728000?7 = 12093000 
 27 ÑÚâÒç½âãÌ = 4320000?27 = 116640000 
 1 »öÈÒç½âãÌ = 1728000 = 1728000 
      Òí½ð = 1970784000 ÖâìÓÕwâôâãÇ  
»lÍâÓmÐâÈz ÖtÒÒç½ânÈÕwâô½Çâð  

ÖöãwÃ»âÔÍýÑâÇÑz 
½ýÚxâô-ÊëÕ ÊìtÒâãÊ ÖöÁÈí;sÒ ¿Óâ¿ÓÑzó 

»öÈâãÊ÷ÕëÊâ ãÊvÒâbÊâð ×ÈwGÌâ ÕëËÖí ½Èâð 24 Öè.ãÖ. óó  
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�ी शङ्कराचायर् के का��न्थ� म� अ�तैवाद – एक अनशुीलन  
�स्तो�ी 

�ो. डॉ. योिगनी िहमांशु �ास 
�ोफेसर- इन्चाजर् : अन�ुातक केन्� 

अध्यक्ष: ससं्कृत िवभागः 
उमा आट्सर् एण्ड नाथीबा कोमसर् 

मिहला कोलेज, गांधीनगर

 
अ�तै वेदान्त के �ित�ाता, अलौ�कक �ितभा और तेजिस्वता से संप�, अि�तीय साधना तथा 

भास्वर चतेना से यु� शङ्काचायर् का भारतीय दशर्नशा� के इितहास म� �मुख स्थान ह ै। उनका अद्भूत 
�ि�त्व िव�-दशर्न का �ेरणाकेन्� बना �आ ह ै। सृि� के मूल  म� जो महामौन ह,ै जो दिक्षणाम�ूत ह,ै जो 
�प�ोपशम, शािन्त, िशव सवार्त्मा अ�तै ह ैवही आ� शङ्कराचायर् के �प म� अवत�रत �आ । ब�ीस वषर् 
क� अल्प आयु म�, जन्म से लेकर महा�याण तक उन्ह�ने जो कुछ �दान �कया वह सभी अ�तै दशर्न क� 
िनष्पि� ह,ै अ�तै-दशर्न क� िसि� ह,ै िनवर्हन ह,ै मीमांसा ह,ै �कटन ह ै। 
 हमारे शा�कार� न ेपते क� बात कही ह,ै �क का� रचना क� शि� भगवती शारदा क� अनुकम्पा का �साद 
ह ै । संसार म� मनुष्य का जन्म िमलना ही क�ठन होता ह,ै उस पर िव�ा का अजर्न दलुर्भ होता ह,ै िव�ा 
सम्प� होने पर किवत्व क� �ाि� अनुपम घटना ह,ै और उस पर किवता िलखने का सामथ्यर् तो संसार म� 
िनतरा ंदलुर्भ ह ै– 

  नरत्वं दलुर्भ लोके, िव�ा त� सुदलुर्भा । 
  किवत्वं दलुर्भं त�, शि�स्त� सुदलुर्भा ।। 

शङ्कराचायर् के पािण्डत्य के िवषय म� देख� तो �स्थान-�यी जैसे क�ठन अथर्द�ुह अध्यात्म-�न्थ� के 
अिभ�ाय को अपने भाष्य� म� ब�त सुगमता और सरलता से समझाया ह ै। मनोरम द�ृान्त� के सहारे आचायर् 
ने अपने- अ�तै िस�ान्त का �ितपादन इतने �कार से �कया ह ै�क उसके समझने म� सशंय नह� रह जाता । 
इस िवषय म� आचायर् शङ्कर को हम भारतीय दाशर्िनक� के िशरोमिण मान� तो कथमिप अत्युि� न होगी । 
िजस �कार कोई धनुधर्र अपना तीर चलाकर ल�य के ममर्स्थल को िव� कर दतेा ह,ै इसी �कार आचायर् ने 
अपना तकर् �पी तीर चलाकर िवपिक्षय� के मूल िस�ान्त को िछ�-िभ� कर �दया ह ै । मूल िस�ान्त का 
खण्डन होते ही अन्य िस�ान्त बालू क� भ�त के समान भतूलशायी हो जाते ह� । 
 पािण्डत्य के अित�र� आचायर् क� किवत्व शि� भी अनुपम ह ै। आचायर् क� किवता पढकर सचमुच िव�ास 
नह� होता �क यह �कसी तकर् कुशल पिण्डत क� रचना ह ै । शंकर क� किवता िनःसदंहे रस और भाव� के 
सायुज्य से य�ु ह,ै आनन्द का अक्षय �ोत ह,ै उ�वल अथर्र�� क� मनोरम पे�टका ह,ै कमनीय कल्पना क� 
ऊँची उड़ान ह ै। उनक� किवता म� शब्द-सौन्दयर् इतना अिधक ह ै �क शब्द� क� माधरुी चखकर िच� अन्य 
िवषय� से हटकर इस मनोरम का�-�वाह म� �वािहत होने लगता ह ै । कौन ऐसा भावुक होगा िजसका 

मनमयूर ‘भज गोिवन्दम्’ स्तो� क� भावभंगी पर नतर्न नह� करता ?  

  ‘भज गोिवन्द ंभज गोिवन्द ंभज गोिवन्द ंमूढमते 

  �ा�े सि�िहते ते मरण ेनिह निह रक्षित डुकृञकरणे’ 

7 
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- क� मधुर स्वरलहरी हमारे कान� म� जब सुधा बरसाने लगती ह,ै तब �ोता इस दःुखमय जगत् स ेब�त ऊँचे 
उठकर �कसी अलौ�कक लोक म� प�चँ जाता ह ै और स�ः ��ानन्द का आस्वाद लेने लगता    ह ै । 
‘आनन्दलहरी’ सचमुच स�दय� के िच� म� आनन्द का सचंार करती ह ै। भगवती को आचायर् के िचदानन्द 

क� लता बतलाते �ए किव कहते ह� – 
िहमा�ःे सम्भूता सुलिलत करैः पल्लवयतुा 
सुपुष्पा म�ुािभभर्मरकिलता चालकभरैः । 
कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सूि�सरस 
�जां हन्�ी-गन्�ी िवलसित िचदानन्दलितका ।।  

आनन्दलहरी-6 ।। 
 अथार्त् िचदानन्दमयी भगवती जंगम-लता ह,ै जो िहमालय से उत्प� �ई ह,ै सुन्दर हाथ� से पल्लवयु� ह,ै 
मोितयां- फूल के समान ह,ै बाल� के भार से वह �मर से सम्प� ह,ै स्थाणु (िशव तथा ठँूठ चेड़) पर वह 
आ�य लेनेवाली ह,ै स्तन� के फल स ेवह न� ह,ै सूि�योँ से सरस ह ैतथा रोग� को न� करनवेाली औषिध   
ह ै। 
 बूढे बैल पर सवारी करना, श्मशान भूिम म� ��डा करना, हाथ� म� सप� का आभूषण होना- यह सब भगवान 
िशव के ऐ�यर् तथा सौभाग्य का कारण माता पावर्ती ही ह ै। शंकराचायर् कहत ेह� – 

  वृषो वृ�ो यानं िवषमशनमाशा िनवसनं  
  श्मशानं ��डाभूभर्जगिनवहो भूषिणिविधः । 
  सम�ा साम�ी जगित िव�दतवै ंस्मर�रपो- 
  यर्देतस्य�ैयर् तव जनिन सौभाग्यमिहमा ।। 
      आनन्दलहरी – 16 ।। 

 ‘सौन्दयर्लहरी’ तो अपनी-का�कला तथा आध्याित्मकता के िनदशर्न म� ससं्कृत के स्तो�-सािहत्य म� एक 

ददेीप्यमान र� ह ैिजसक� ि�ग्ध �भा शतािब्दय� से भ� �दय� को शीतलबनाती ह ै। इस स्तो� के प�� म� 
कल्पना क� ऊँची उड़ान, अथ� क� नवीनता तथा भाव� क� मनोहरता के दशर्न होते ह� । 

तनोतु के्षम ंनस्तव वदन सौन्दयर्लहरी  
  परीवाहः �ोतः सरिण�रव सीमन्तसरणी । 
  वहन्ती िसन्दरंू �बलकबरी भारितिमर 
  ि�षां वृन्दबैर्न्दीकृतिमव नदीनाकर् �करणम ्।। 

भगवती कामाक्षी के सीमन्त तथा िसन्दरूरेखा का यह वणर्न वस्ततुः सािहत्य-संसार के िलए कल्पना 
क� कमनीयता का एक अिभराम उदाहरण ह ै। 

दवेता क� दिृ� से ‘सौन्दयर्लहरी’ और ‘आनन्दलहरी’ शा�स्तो� ह,ै जब�क ‘िशवानन्दलहरी’ शतक-

स्तो� ह ै। इस स्तो� म� िशवत�व क� महनीयता, िशव क� शरणागित, शैवी भि� क� अनन्यता, भ� और 
भगवान के बीच का अिवनाभािव सम्बन्ध, अपराध-क्षमायाचना आ�द िवषय� का िन�पण �कया गया ह ै। 
शंकराचायर् क� दिृ� म� भि� भाव से परमात्मा के चरण म� रहना- यही सव��म भि�योग ह ै। 

गुहायां गेह ेवा बिहरिप वने वाऽ��िशखरे 
 जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः �क वद फलम् । 
 सदा यस्यवैान्तः करणमिप शम्भो तव पद े
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 िस्थतं चे�ोगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी ।। 
      िशवानन्दलहरी.12 ।। 
इस लहरी म� िशव क� ���पता पौरािणक कथा- सकंे त� के �ारा िस� क� गयी ह ै। भि� के �ारा 

��साक्षात्कार, अ�तैानुभूित �दखानवेाले शैव पंथ का माहात्म्य सुन्दर ढगं से द�शत �कया गया ह ै।भि� 
और ज्ञान के आ�ययु�, अ�तै ध्विन इस लहरी म� पद- पद म� तरंिगत होती ह ै। िशवभि� का अिन्तम ल�य 
मोक्ष यािन बन्धनमुि� ह ै। अज्ञान ही बन्धन का कारण ह ै। ज्ञान ही बन्धन� से मुि� �दलवाता ह ै और ज्ञान 
ही परमात्मकृपा भि� का फल ह ै– 

आ�ािव�ा ��ता िनगर्तासी ि�धा ��ा ह�ता त्वत्�सादात् । 
  सवेे िनत्यं �ीकरं त्वत्पदाब्जं भावे म�ेुभार्जनं राजमौले ।। 
        िशवानन्द लहरी- 91 
 �ी शंकराचायर्ने परमात्मानुभूित क� चार कथाए ँ िन�िपत क� ह ै – सा�प्य, सामीप्य, सालोक्य और 

सायुज्य । 
सा�प्यं तवपूजन ेिशव महादवेेित संक�तर्न े

  सामीप्यं िशवभि�धुयर्जनता साङ्गत्यसम्भाषणे । 
  सालोक्यं च चराचरात्मकतन ुध्याने भवानीपते 
  सायुज्यं मम िस�मन्� भवित स्वािमन्कृताथ�ऽस्म्यहम् ।। 

किवता-कन्या के �पक िच� म� भी आदशर् किवता तो आदशर् कन्या क� तरह सवार्लङ्कारयु�ा, 
सरलपद सम्प�ा, सुवृ�ा, सुवणार्, सरसगणुसम्प�ा, ध्विनसम्प�ा और कल्याणका�रणी बतायी गई ह ै। ऐसी 
किवता-कन्या को भ� किव शंकर भगवती के �ीचरण� म� सम�पत करते ह� – 

 सवार्लङ्कारयु�ां सरलपदयु�ां साधुवृ�ां सवुणा� 
 सि�ः ससं्तूयमानां सरसगुणयुतां लिक्षतां लक्षणा�ाम ्। 
 उ�द्भूषािवशेषामपुगतिवनयां �ोतमानाथर्रेखा ं
 कल्याणी दवे गौरीि�य मम किवताकन्यकां त्वं गृहाण ।। 

 ‘िववके चूडामिण’ म� माया क� दो शि�य� का उल्लेख ह ै– (1) आवरण शि�- यह तमोगुण क� शि�  ह ै। 

इसके कारण वास्तिवकता िछप जाती ह ै। यह िवके्षप शि� के िवस्तार का हतेु भी ह ै। (2) िवक्षपे शि�- 
यह रजोगुण क� िस्थित ह ै। �लगदहे से लेकर सम्पूणर् ��ाण्ड को यह उत्प� करती ह ै। 
 आवरणशि� के संसगर् से य�ु पु�ष को अभावना, िवपरीत भावना, िव�ितपि� आ�द दोष छोडते नह� ह,ै 
और िवके्षप शि� उसे जन्मान्तर म� भटकाती रहती ह ै। िववेक चूडामिण म� बताया �क स�वगुण से मनुष्य 
को अमािनत्व, यम-िनयम, ��ा-भि�, वरैाग्य, मुमकुु्षता आ�द दवैी सम्पि� �ा� होती ह ै। िवशु� स�वगुण 
से परम शािन्त, परमानन्द, आत्मानुभव व परमात्मिन�ा क� �ाि� होती     ह ै। इससे स्प� ह ै�क स�व गणु 
क� शि� उन्मोचक शि� ह ै। अ�तै-दशर्न के सार का �ितपादन करते �ए शंकर कहते ह� – 

  वेदान्त-िस�ान्त-िन�ि�-रेषा ब�वै जीवः सकलं जग� । 
  अखण्ड-�प-िस्थितरेच मोक्षो ��ाि�तीये �ुतयः �माणम् ।। 
        िववेक चूडामिण- 479 
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 कनकधारा स्तो� क�णासागर शंकर क� �थम लहरी ह ै । एक िनधर्न वृ�ा क� धमर् िन�ा स े िविस्मत- 
िवगिलत- रोमांिचत होकर बाल-हर प�चँ जाते ह� ह�र के अन्तःपुर म� और पु�षो�म-�ेम म� िनम� ल�मी 
व�ृा क� कु�टया म� अवत�रत होती ह ै। 
  अङ्गं हरेः पुलक-भूषणमा�यन्ती 
  भृङ्गाङ्गनेव मकुुलाभरणं तमालम्...... । 

गीद�वतेित ग�डध्वजसुन्दरीित 
शाकम्भरीित शिशशेखर-वल्लभेित । 
सृि�-िस्थत �लय-केिलषु संिस्थता या 
तस्यै नमि�भवुनैक-गुरोस्त�ण्यै ।। 
   �ीकनकधारास्तो�म् – 10 

 अ�तै दशर्न को समझाने के िलए �ीकनकधारा-स्तो� का यह �ोक ही पयार्� ह ै। ‘मनीषा-पंचक’ के – 
��ैवाऽहिमद ंजग� सकल ंिचन्मा�िवस्ता�रत ं

                      सव� चैतदिव�या ि�गुणयाऽशेषं मया किल्पतम् । 
                       इत्थं यस्य दढृा मितः सुखतरे िनत्ये परे िनमर्ले 
                   चाण्डालोऽस्तु स तु ि�जोऽस्त ुगु��रत्येषा मनीषा मम ।। 

�ोक म� शंकर अपने िन�य को �कट करत ेह� – 

‘जो शु�- चैतन्य (संिवत्) जा�त, स्व� एवं सुषुि� म� स्प� �प से िवस्तृत होता ह,ै एव ं��ा से लकेर च�टी 

(तात्पयर् �क स�ूमाितसू�म जीव) के शरीर म� एक जैसा िपरोया �आ रहकर, सारे जगत् का साक्षी ह,ै वही 
चैतन्य म� �,ँ शरीर, मन आ�द दषृ्यवस्तु नह� है – ऐसी दढृ �ज्ञा िजस �कसी क� भी हो, वह चाण्डाल दहे म� 

हो या िव� दहे म� हो, वह मेरा ग�ु ही ह,ै यह मेरा दढृ िन�य ह ै। 
 तन्�.शा� के अनेक िस�ान्त� या िविश� च�� को गूँथकर ‘सौन्दयर्लहरी’ म� शंङ्कराचायर् कहते ह� – 

                        धनुः पौष्पं मौव� मधुकरमयी प� िविशखा 
                          वसन्तस्सामन्तो मलयम�दायोधनरथः । 
                         तथाऽप्येकस्सव� िहमिग�रसुते कामिप कृपा 
                       मपाङ्ग�े लब्ध्वा जग�ददमनङ्गो िवजयते ।। 

अथार्त् ह ेिहमालय क� पु�ी ! कामदवे का धनुष्य पुष्प� का, पणछ �मर� क�, पाँच बाण पुष्पो से 

बने �ए, वसन्तऋतु सामन्त के �प म� होकर भी आप के न�ेापाङ्गो के कटाक्ष� से अवणर्नीय कृपा �ा� कर 
सम� िव� पर िवजय �ा� करता ह ै। ‘िशवानन्दलहरी’ म� किव कहते ह� �क – 

धीयन्�ेण वचोघटेन किवता कुल्योपकुल्या�म-ै 
                    रानीत�ै सदािशवस्य च�रताम्भोरािश �द�ामतृैः । 
                      �त्केदारयतुा� भि�कलमाः साफल्यमातन्यते 
                    द�ुभक्षान्मम सेवकस्य भगवन ्िव�ेश भीितः कुतः ।। 

अथार्त् बुि��पी यन्�, वाणी �पी पा� और किवता �पी लहर के �ारा लायी गयी सदािशव क� 
कहािनय� के अमृत जल से �दय�पी खेत क� �सचाई क� जाय, तो भि� क� कलम फलदायी बन सके । 
 भगवान शङ्कर का सम्पूणर् जीवन, जीवन-मुि� के भूमानन्द िवतरण का महोत्सव  था । वे अ�तै-िस�ान्त 
के जीवन्त �प थे । उनक� अनुभूित, कृित व गित म� अ�तै-दशर्न क� िनष्पि� थी । उनक� िशष्य-परम्परा, 
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नाद-परम्परा आज भी अ�तै दशर्न क� िविभ� भाषा� म� कृत अपनी रचना� म� तथा अपने जीवन म� 
च�रताथर् कर रही    ह ै। भगवान भाष्यकार के प�ात ्भारत म� िजतन ेभी महनीय मनीषी �ए ह� उनक� 
�ज्ञा को ‘�स� गम्भीर’ भाष्य� का �साद �ा� �आ ह ै । अ�तै-म�ूत आचायर्�ीने जीवन, जगत और 

जगदी�र को अपनान ेका पुण्य दशर्न �दया । उन्ह�ने च�रताथर् �कया �क �तै-जगत, अ�तै-िशव क� जटा� 
म� सुशोिभत ि�तीया क� कला सदशृ आत्म-िशव का आभरण ह ै । लोक-जीवन म� �ा� जडता, भय, 
अवसाद, अँधेरे व द�ुाचार का िनवारण कर, कामना को सुमङ्गली �ंृगार द े िनष्कामना का पावन �वाह 
उन्मु�कर उन्ह�ने लोकिच� म� ज्ञान-�दीप �ज्विलत �कया । उस महान ् �ि� के िलए हमारे �दय म� 
�कतना आदर होगा जो स्वयं िहमालय के ऊँचे िशखर पर चढ गया हो और घाटी के िवषम मागर् म� धीरे-धीरे 
पैर रखकर आगे बढनेवाले रािहय� के उपर सहानुभूित �दखलाकर उनको राह बतलाया हो । आचायर् स्वयं 
�ज्ञा के �साद पर आ�ढ थे और उस पर चढन ेक� इच्छा करनवेाले �ि�य� के उपर सहानुभूित तथा 
अनुकम्पा �दखाकर उनके मागर् का िनद�श कर रह ेथे । भगवान् भाष्यकार जगद्ग�ु शङ्काचायर् का पावन 
च�र� और उनका अ�तै दशर्न युग� युग� तक परमाथर्- पथ के पिथक� के िलये मानवता का पथ �दशर्न 
करता रहगेा ।  
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ભારતમાં સ્�ી મા� ગ સંચાલનની જ જવાબદારી નથી િનભાવતી પરંતુ તે આ�થક રીતે પણ અગત્યનું 

�દાન કરી રહી છે. દાખલા તરીકે ષ ક્ષે� અને પશુપાલનમાં તેમજ મ  ઉધોગમાં સ્�ીઓ ગણનાપા� 

�માણમા �દાન કરે છે. આ�થક  ક્ષે�ોમાં સ્�ીઓની વધાર ે�માણમાં સામેલગીરી ઇચ્છનીય પણ છે. આ માટે 

મખુ્ય �ણ દલીલો કરી શકાય. �થમ તો કાયર્ કરતી સ્�ીઓનો દરજજો વધારે સારો છે. બીજુ એકે  સ્�ી જો 

કામ કરે તો કુટુંબની આવક વધે છે.  �ીજુ એ કે પુખ્ત �મરની સ્�ી માનવ�મ શ�કતનો (એક મખુ્ય)  િહસ્સો 

છે. સ્�ીઓ આ�થક �વ તનાં તમામ કે્ષ�ોમાં  કાયર્ કરતી જોવા મળે છે. જેમ જેમ સ્�ીઓની �મદળમાં 

સામેલગીરી વધતી �ય છે. તેમ તેમ રા�ીય અને આંતરરા�ીય  કક્ષાએ સ્�ીઓની  રોજગારીની શરતો  કાયર્ 

પરીિસ્થિત  કામના કલાકો વેતન અને  સ્�ી સામાિજક સલામતીની યોજનાઓ અંગેની િવચારસરણી

કાયદાઓ અન ેતેમનું અમલીકરણ બળવતર બનતુ �ય છે. આંતરરા�ીય �મ સંસ્થા સ્�ીઓની કામગીરીન ે

લગતા ઠરાવો અને ભલામણો કરીને સભ્ય રા�ોને તેનો અમલ કરવા માટે  નૈિતક દબાણ કરી રહેલ છે. 

અત્યારસધુીમાં આંતરરા�ીય �મ સંસ્થા દ્વારા  સ્�ીઓની કામગીરીને લગતા કેટલાક અગત્યના ઠરાવો અને 

ભલામણો રજુ થયેલ છે. તેમાં માતુત્વ સંરક્ષણ  રા�ીના સમયે કામ કરતી સ્�ીઓ માટેની જોગવાઇઓ  કાયર્ 

પ�રિસ્થિત  કામના કલાકો અને વેતન સંબધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. ભારત સરકારે આંતરરા�ીય �મ 

સસં્થાની  ભલામણો અન ે  ઠરાવોમાંથી મોટા ભાગનો સ્વીકાર કરેલ છે. જો કે આંતરરા�ીય �મ સં ના 

ઠરાવો અને  ભલામણો  તથા રા�ીય સરકાર દ્વારા ઘડવામા આવેલા કાયદાઓ થતા સ્�ી �િમકોની કેટલીક 

ગંભીર સમસ્યાઓ અિસ્તત્વમાં આવી છે. તેઓના કામના કલાકો  કાયર્ પ�રિસ્થિત  કામની શરતો  કાયર્નંુ 

સ્વ�પ  વેતન અને કાયર્ સમસ્યાઓ  તેમના માટે �િતકુળ છે.  અસગંઠીત �િમકોની ઘણી જ સમસ્યાઓ  

વધુ ગંભીર છે. �સ્તુત લેખમાં બાંધકામ ક્ષે�માં કાયર્ કરતી સ્�ી �િમકોની સમસ્યાઓનુ સ્વ�પ અન ેતેના 

કારણો  તપાસવાના �યાસ સરુત શહેરના બાંધકામ ઉધોગના કે્ષ�ના સંદભર્માં કરવામા ંઆવેલ છે. બાંધકામ 

ક્ષે�માં કાયર્ કરતી સ્�ી �િમકોની સમસ્યાને વધારે અસરકારક રીત ે સમજવા માટે સ્�ી �િમકોની િવિશ� 

સમસ્યાઓ અંગે થયેલ અભ્યાસો અન ેઅવલોકનોનું િવ ષણ તપાસવું આવશ્યક છે.

સ્�ી �િમકોની સમસ્યાઓ અગંનેા અભ્યાસનુ\ િવ`,[ષણ –

8 
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સુરત શહેરમાં સ્�ીની કાયર્ સામલેગીરીનુ �માણ  તેઓની કાયર્ સમસ્યાઓ  વેતન અન ે તેઓનાં 

કાયર્ના પ�રણામે થતી અસરો અંગે કેટલાક અભ્યાસો અને તેના તારણો કે અવલોકનોની ચચાર્ સ્�ી �િમકોની 

સમસ્યાઓ �ણવામાં ઉપયોગી થશે. સ્�ી �િમકોની કેટલીક સમસ્યાઓ આ બાબત સાથે સંકળાયેલ છે.

૧) સ્�ી �િમકોનો અિસ્થર પરુવઠો- 

 સ્�ી �િમકો  મોટાભાગે તેમના કુંટુંબની મુખ્ય કમાનાર વ્યિક્ત નથી. તેઓ કુંટુંબની પુરક કમાણી માટે કામ કર ે

છે. આથી તેઓનો �મ પુરવઠો સતત ચોકકસ અન ે િસ્થર નથી. કુટુંબની  આવકને આધારે સ્�ીઓન ે

�મદળમાં સામેલ કરવાનો અથવા ન કરવાનો  િનણર્ય કુંટુંબના વડા  દ્વારા લેવામા ંઆવે છે. આ િસવાય 

વ્યિક્તગત અને કૌટુબીક કારણોસર પણ સ્�ી પુરવઠા માં વધારો કે ધટાડો થયા કરે છે.

 જયારે કામની મોસમ હોય છે ત્યારે સ્�ી �િમકો �મ બ�રમાં �વેશે છે. અને કામની મોસમ પુરી થતા અને 

સસુ્ત મોસમ શ� થાય ત્યારે તેઓ �મદળનો ત્યાગ કરે છે. આ રીતે સ્�ી �મીકો નો પુરવઠો અિસ્થર હોય છે. 

સ્�ીઓ બહાર ગામ પણ કામ કરવા માટે નું પણ ટાળતી હોય છે.

૨) U'હ સંચાલન પર સ્�ી રોજગારીની અસરો- 

 સ્�ી જો રોજગારી મેળવે તો તેને આ�થક જવાબદારી ઉપરાંત મુખ્યત્વે હ સંચાલનની જવાબદારી  પણ 

હોય છે. સ્�ી �િમકોને બાળકોની દેખરેખ  ધ્ધોની સારસંભાળ  ખરીદી તથા સામાિજક �સંગોમાં હાજરી 

વગેરેની  કામગીરી  કરવાની હોય છે. સ્�ી �િમકો આ�થક કામગીરી કરે તો હ સંચાલન પર તનેી �િતકળુ 

અસર થાય તે સ્વાભાિવક છે. રોજગારી માટે સમય આપવાનો હોવાથી સ્�ી �િમકોએ  આરામ હકાયર્  

વગેરે  બાબતો માંથી સમય ઓછો કરવો પડે છે.  જયા સ્�ીઓએ આ�થક કામગીરી કરવાની હોય છે. ત્યા ં

પુ�ષો હ કાયર્માં ભાગીદાર બને છે.  ડીસો સાફ હ સફાઇ કરે છે. આ રીતે  સ્�ી �િમકોની 

રોજગારીની અસર હ કાયર્ કરવુ પડે એ પધ્ધિત પા�ચાત્ય દેશોમાં સામાન્ય પણે જોવા મળે છે. ભારતમાં 

તો સ્�ીઓેએ  જ હ કાયર્ કરવાનંુ રહે છે.

૩) વતેન સબંંધી સમસ્યા- 

 સ્�ીઓ પોતાના કુંટુંબની આવક વધારવા માટે જ રોજગારી �ાપ્ત કર ે છે. અથવા તો િવધવા ક ે ત્યકતા 

સ્�ીઓ સ્વગુજરાન માટે રોજગારી મેળવે છે. મા� કામ કરવા ખાતર  શોખન ે ખાતર કે વેતન િસવાયના 

લાભ માટે  રોજગારી મેળવે છે. મા� કામ કરવા ખાતર  શોખન ેખાતર  ક ેવેતન િસવાયના લાભ માટે કામ 

કરતી સ્�ીઓની  સંખ્યા ભારતમાં નિહવત છે. આથી  તેઓનાં કાયર્ બદલ �ાપ્ત થતંુ વળતર ક ેવેતન તેમના 

માટે અગત્યની બાબત ગણાવી શકાય. સ્�ી �િમકોની મુખ્ય સમસ્યા નીચા વેતનની સમસ્યા છે. સ્�ીઓને 
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પુ�ષો કરતા ઓછા �માણમાં  વેતન �ાપ્ત થાય છે.  સમાન કામ કરનાર એક જ કક્ષાના સ્�ી �િમકોના 

વેતનમાં તફાવત જોવા મળ ેછે.  સ્�ીઓની કામગીરી એવા �કારની છે અથવા તઓેના કાયર્નુ સ્વ�પ એ 

�કારન ુછે કે જેથી તેઓને પુ�ષો કરતા ઓછુ  વેતન મળે છે. તેઓ ઓછા અગત્યના અને �ાથ મક સ્વ�પના 

ક્ષે�મા કામ કરે છે. જેમા તેઓનો વધારે વેતન આપવાની શકયતાઓ નિહવત છે. તેઓનાં નીચા વેતન માટે 

�ણાલીગત આ�થક અને સામાિજક કારણો પણ જવાબદાર છે. સ્�ી �િમકોન ે શા માટે નીચંુ વેતન મળે છે 

તેની િવશ છણાવટ કરતા ં આતરરા�ીય �મ સંગઠનના એહવાલમા જણાવવામાં આવ્યુ છે કે તેમન ુ એક 

િવિશ� અન ેકાયમી પરીબળ જે તઓેનાં  વળતર પર અશર કરે છે  તે પુ�ષોની તુલનાએ પોતાનુ વ્યવસાિયક 

કૌશલ્ય સુધારવા ઓછી આતુર હોય છે. સ્�ીઓ જે �ણાલીગત ક્ષે�માં કામ કરે છે તે િન શક રીતે 

રોજગારીના અન્ય ક્ષે�ો કરતા ઉતરતી કક્ષાના હોય છે. �ણાલીગત રીતે સ્�ીઓને વેતન ન ચુ આપવામા ં

આવે તે બાબત સમ� શકાય છે તેમ છે  પરંતુ જયા સ્�ીઓના વેતન માટેના ચોકકસ ધોરણો હોય છે ત ે

દેશોમાં પણ આજ પ�રિસ્થિત છે. મુંબઇ સરકાર દ્વારા કાપડ ઉધોગની તપાસ સિમિતએ આ બાબતનો 

ઉલ્લેખ  પોતાના એહવાલમાં આ રીતે કરેલ છે. સ્�ી �િમકો ની કમાણીના ��નોન ેજુદી રીતે જ તપાસવો 

જોઇએ. અમેરીકા  કેનેડા જેવા દેશોમાં સ્�ીઓ માટે મુળ અથવા લધુતમ વેતન નક્કી કરવામા આવે છે. તેના 

મુલં્યાંકનના ધોરણો પુ�ષના વેતનના ધોરણો  કરતા જુદા હોય છે.  જો ક ેમુંબઇમાં જ ૧૯૪૮ના લ @ મ 

ધારા અન્વય ેરસ્તા બાંધકામ અને મકાન ��ીયાઓ માટેની સિમિતના અહેવાલમાં સ્�ી �િમકોના ચા વેતન 

ની તરફેણ કરવામાં આવી છે. સ્�ી �મીકોને પ�ુષ �િમકો કરતા અિનવાયર્પણે નીચુ વતેન આપવામાં આવે 

છે. તે સ્�ી �િમકોના પોતાના હતમાં જ છે. તેઓને પુ�ષ કરતા ઓછંુ વેતન મળે છે. એટલેજ રોજગારીમા ં

ચાલુ છે.  નિહતર તઓે વ્યવસાયમાંથી ફેકાઇ જશે. આનો અથર્ એ થાય છે કે જો સમાન કામ માટે સ્�ી 

પુ�ષ �િમક ને સમાન વેતન આપવામાં આવે તો માિલકો સ્�ી �િમકોને કામે રાખશ ેનહી. કારણકે  તેઓ 

એમ માને છે સ્�ીઓની સીમાંત ઉત્પાદકતા પુ�ષ કરતા નીચી હોય છે. આથી તેટલાં જ વેતનમાં  તેઓ 

પુ�ષ �િમકોની તરફેણ કરશે  આ દલીલ તા�કક છે પણ ઇચ્છનીય નથી મ�ાસની કોટન ટેક્ષટાઇલ િમલ 

સંબધી એક ચુકાદામાં ઔધોિગક અદાલતના ન્યાયધીશોએ એવું અવલોકન કરેલ છે કે સ્�ીઓને નીચા દર ે

વેતન ચુકવવામા આવે છે.  આ અિનચ્છનીય તફાવત છે. સ્�ીને પુ�ષ જટલું જ વેતન ન આપવાનુ કોઇ 

કારણ નથી. બન્ને માટે સમાન વેતન દરો હોવા જોઇએ વાજબી વેતન તપાસ સિમિતએ પણ તેના એહવાલ 

માં સ્પ� રીતે જણાવેલ છે કે જયા રોજગારી કાયર્  િનદર્િશત થતુ હોય  ત્યા  વેતન ચુકવણીની બાબતમાં 
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સ્�ીઓ અને  પુ�ષ  વચ્ચે તફાવત પાડવો જોઇએ નહી. આમ છતા વાસ્તિવક પ�રિસ્થિત એ છે કે સ્�ી 

�િમકોને એક સમાન કાયર્ માટે સમાન વેતનના િસધ્ધાતનો અમલ થતો જોવા મળતો નથી.

૪) બાધંકામ ક્ષ�ે ેસ્�ી �િમકોની સમસ્યાઓ- 

 બાધંકામમાં સ્�ીઓનુ ન�ધપા� �દાન છે. કુશળ અન ેઅધર્ કુશળ �િમકન ેમદદ કરવા તથા માલવહન  પાણી 

લાવવુ  પાણી છાંટવુ  માલ બનાવવો  માલ ગોઠવવો ઇટો કે પ ર ચઢાવવા ક ેઉતારવા જેવી કાયર્ ���યા 

બાંધકામ ઉધોગમા સ્�ી �િમકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. અન્ય વ્યવસાયમાં અધર્ કુશળ અને કુશળ કામગીરી 

સ્�ીઓ દ્વારા કરવામા આવે છે. જયારે  બાંધકામ ક્ષે�ેમા સ્�ીઓ અકુશળ કામદાર તરીકે કાયર્ કર ે

છે.  આમ બાંધકામમાં કામ કરનાર તમામ સ્�ી  �િમકો અકુશળ �િમકો તરીકે જ કાયર્ કરે છે. આમ છતા 

તેઓને  અકુશળ પુ�ષ �િમક કરતા નીચુ વેતન મળે છે.  તેઓ પ�ર�મ યુકત કાયર્ કરે છે છતા તઓેને પુરતુ 

વેતન આપવામાં આવતુ નથી. એક મિહના દરમ્યાન થી   �દવસ સુધીનું કામ મળતું હોય છે. જ્યારે 

કામ ના મળે ત્યારે તેમના પડા પર બેશી રહીને સમય પસાર કરે છે  તેમન ેકાયદાનું �ાન ન હોવાના કારણે 

કોન્�ાકટર દ્વારા દુઘર્ટના થાય ત્યારે વળતર પણ આપવામાં આવતંુ નથી. માિલક દ્વારા સામાિજક સુરક્ષાના 

સાધનો જેવાકે પી.એફ., �ેજયુટી, બોનસ, ઇ.એસ.આઈ.સી.ના લાભો આપવામા ં આવતા નથી. ફકત 

સલામતીના સાધનો જ આપવામાં આવતા હોય છે. સરકારી યોજનાઓની માિહતી જ ના હોવાના કારણે 

યોજનાઓનો લાભ પણ લઈ શકતા નથી. સગભાર્ સ્�ી �િમકો છેક છેલ્લે સુધી જોખમ લઇને કામ કરે છે 

કારણ કે તેઓ કામ પર ન �ય તો આવક ગુમાવે છે. તેઓને એક સ્થળે અલ્પ �માણમાં જ કામ મળે છે. 

આથી આ સ્�ી �િમકોને પણ એક સ્થળે કામ માટે જવું પડે છે. કામના સ્થળે તેઓ માટે કોઇ અલાયદી 

આવશ્યક સવલતો પણ �ાપ્ય નથી. નાના બાળકોને સાથે લાવનાર સ્�ી �િમકોને તેમના બાળકો ને સાથે 

લાવનાર સ્�ી �િમકોન ે તેમના બાળકોન ેખુલ્લી જગ્યામાં અથવા ક્ષના છાયે રાખવા પડે છે. કોન્�ાકટરને

બાળકો સાથે લઈ આવે તે પણ ગમતંુ નથી. કામદારોને કામના સ્થળે બાળકોની સાર સંભાળની સવલત કે 

ઘો�ડયાઘરની સવલત પણ મળતી નથી. જ્યારે હાલની કટેલીક ર�સ્ટર નવી મોટી બાંધકામ સાઇટો પર એક 

શિક્ષકાબહેન રાખીને ભણાવવામા ંઆવે છે. સ્�ી �િમકોના બાળકોને પોષણયુકત આહાર 

પણ મળતો નથી.  તેઓને આરોગ્યની સારવાર માટે દવાખાને જવાનો સમય પણ મળતો નથી. બાળકોના 

રસીકરણ માટે જો આરોગ્યની સ્�ીની આશાબહેનો આવે તો રસીકરણ કરાવે છે અન્યથા રસીકરણ કરાવવા 

માટે જતાં નથી.  સ્�ી �િમકોના બાળકો મોટાભાગે વતનમાં રહેતા હોય છે અને સરકારી શાળામાં ભણાવે 
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છે. તેમની આ�થક સધ્ધરતા સારી ન હોવાના કારણે સારી ખાનગી શાળામાં ભણાવી શકતા નથી અને 

બાળકોને પૂરતું િશક્ષણ પણ આપી શકતા નથી.      
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        સ�તનતકાલીન  સમયમા ં �ીઓની  ��થિત  -એક  િવહંગાવલોકન     
             �થુાર �કાશ�ુમાર ગણપતભાઈ

                         

મ�યકાલીન સ�તનત સમયની  ભારતીય સમાજ ��ુય�વે બે વગ�મા ં વહ�ચાયલેો હતો. ૧. 

��ુ�લમ સમાજ અને ૨. �હ��ુ સમાજ એમ બ ેમહ�વના વગ� હતા. ��ુ�લમોમા ં િવદ�શી ��ુ�લમો અને  

ભારતીય ��ુ�લમો એવા બ ેવગ� હતા.   

  ��ુ�લમ સમાજ : 

  સ�તનતકાળ દર�યાન ભારતીય સમાજમા ં સૌથી વધાર� મોભાદાર અને સ�માિનત વગ� િવદ�શી 

��ુ�લમોનો હતો. શાસકો અને તેના સહાયક િવદ�શી ��ુ�લમોનો સમાજ �કુ�, અફઘાન, અરબ, ઈ�જ�ત, 

ઈરાક, ઈરાન, વગરે� માથંી હ�રો ��ુ�લમો રોજગાર� મેળવવા અને સ�ા �થાપવા માટ� ભારતમા ં

આ�યા હતા. તેમનો િવદ�શી ��ુ�લમોના વગ�મા ંસમાવશે થતો હતો. િવદ�શી અને ભારતીય ��ુ�લમોમા ં

સમાનતા મા� એટલી હતી ક� તેઓ  બધા જ �ુરાન અને કલમાને માનનારા હતા, �યાર� ર�ત–ર�વાજ, 

ભાષા વગેર�નો તફાવત હતો. િવદ�શી ��ુ�લમો પોતાની મન:��થિત�ુ ં સમ�લુન �મુાવતા ં ભારતીય 

��ુ�લમો અને �હ��ુઓની સાથે અપમાનજનક �યવહાર કરવા લા�યા હતા. આ િવદ�શી ��ુ�લમો પોતાના 

સ�હુ બહાર લ�નો કરતા ન�હ�. િવદ�શીઓમા ં૧.શમશરેધાર� અને ૨.કલમધાર� એવા બે વગ� હતા. 

  ભારતીય ��ુ�લમ સમાજ : 

��ુ�લમ સમાજના બી� વગ�મા ંભારતીય ��ુ�લમોનો સમાવેશ થતો હતો. ભારતીય ��ુ�લમોએ 

�હ��ુ અને અ�ય ધમ�માથંી ધમ�પ�રવત�ન ક�ુ� હોવાથી ભારતીય ��ુ�લમો તર�ક� ઓળખાતા હતા. 

ભારતીય ��ુ�લમો સાથે તમેના મનોવલણો �માણે િવદ�શી ��ુ�લમો િન�ન ગણાવતા હતા  અન ે

સમાજમા ંનીચો દર�જો આપતા હતા. ભારતીય ��ુ�લમો રાજક�ય કારણોસર તથા લોભલાલચને વશ 

થઈ ધમ�પ�રવત�ન કર�લ હ� ુ.ં ભારતીય ��ુ�લમોન ે રા�યમા ં �ચા હો�ાથી વ�ંચત રાખવામા ં આવતા 

હતા. િવદ�શી ��ુ�લમો, અમીરો અને સરદારો ભારતીય ��ુ�લમો સાથે સારો �યવહાર કરતા ન હતા. આ 

સમયમા ં ��ુ�લમોમા ં �તર�તીય લ�નો �ચ�લત થવા લા�યા, તેના પ�રણામ ે ભારતમાથંી �કુ� 

�િતના ��ુ�લમોની વ�તી ઘટવા લાગી. ભારતીય ��ુ�લમ સમાજમા ં ધમ� પ�રવત�ન કર�ને લોકો 

આવવા લા�યા હતા. આ ધમ� પ�રવત�ન બળજબર�થી, સતાલાલસા, લોભ, લાલચો  આપવાથી વ� ુ

�બન��ુ�લમોએ ��ુ�લમ ધમ� �ગીકાર કય� હતો. 

  ��ુ�લમ �ીઓની ��થિત : 

    �લુતાનો સ�હત ઉ�ચ વગ�ના ��ુ�લમો �ીઓને ભોગિવલાસ�ુ ંસાધન સમજતા હતા. �ુરાને શર�ફ 

�જુબ ��ુ�લમોને ચારથી વધાર� �ીઓ રાખવા પર �િતબધં હોવા છતા ંઅનેક �પ�ુદંર�ઓને �ત:�રુમા ં

રાખવામા ં આવતી હતી. ��ુ�લમ �ીઓ પોતાના �ગત ર�ણ માટ� �રુખામા ં રહ�તી હતી. ��ુ�લમ 

�ીઓન ેમાટ� સમાજમા ંચા�યા આવતા મનોવલન, ધાક, ધમક�, દબાણથી ઘરમા ંજ રહ�� ુ ંપડ� ુ ંહ� ુ.ં 

��ુ�લમ �ીઓ �ટથી હર�ફર� શકતી ન હતી. તેઓન ેસતંોની કબરો પર તથા મ��જદમા ં�વેશ પર 

�િતબધં હતો. આ ઉપરાતં તેમને �નુ:લ�નનો �િતબધં હતો. સમાજમા ં ��ુષ વગ� �ારા ત�લાક 

9 



 

MARCH-2019                                  38                              VOLUME-8, ISSUE-29 

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

આપવાની �થા �ચ�લત હતી. આમ, ��ુ�લમ સમાજમા ં�ીઓ�ુ ં�થાન િન�ન ક�ા�ુ ંહ� ુ.ં તેથી તેમની 

માનિસક ��થિત ઘણી જ દયનીય હતી. તેમાથંી તે �વત�ંતા ઈ�છતી હતી. પરં�,ુ સામા�જક દબાણોના 

કારણ ેધાક, ધમક� �ારા તેમના પર અનેક િનય�ંણો હતા, તેથી તેમનો માનિસક િવકાસ અટકતો હતો. 

આ ઉપરાતં �ીઓને િશ�ણથી વ�ંચત રાખવામા ં આવતી હતી. તેથી તે મ�ય�ગુની બહાર િનકળ� 

શકતી ન હતી.  

  �હ��ુ�ીઓની��થિત  : 

      સ�તનતકા�લન સમયમા ં �હ��ુઓની �ાિત�થા અ�યતં જડ બની હતી. �હ��ુ સમાજ અનેક 

�ાિતઓ અને પેટા�ાિતઓમા ંવહ�ચાઈ ગયો હતો. �હ��ુ સમાજમા ં�ીઓ આદરપા� હતી. �હ��ુ �ીઓ 

િશ�ણથી વ�ંચત રહ�તી હતી.  

  બાળલ�ન :                             

      �હ��ુઓમા ં �ીઓ�ુ ં ��ુ�લમો �ારા અપહરણ કરવામા ં આવ�ુ ં અને બળજબર�થી લ�નો કરતા 

હોવાથી સમાજની બદનામીથી બચવા �હ��ુ સમાજમા ંબાળલ�ન �થા અને લાજ�થા અ��ત�વમા ંઆવી 

હતી. ઈ�જત, આબ� બચાવવા અને કૌ�ંુ�બક મોભો દશા�વવા માટ� ��ુ�લમોમા ં પડદા�થા અને 

�હ��ુઓમા ં � ૂઘંટ�થા �ચ�લત બની હતી. ર�ણના એક મર�ણયા �યાસ તર�ક�  પડદા�થા અન ે

બાળલ�નની શ�આત થઈ હતી. પડદા�થાને ઉ�ચતા અને ખાનદાની�ુ ં�િતક ગણવામા ંઆવ� ુ ંહ� ુ.ં 

�લુતાન ર�ઝયા બેગમે પડદો ફગાવી દ�ધો હોવાથી તેને ઘણા અમીરોની ખફગી વહોરવી પડ� હતી. 

બાળલ�નોને કારણે કજોડા ંથતા.ં �ીઓ �વત�ંન હોવાથી તેમનો માનિસક િવકાસથયોનહતો. 

  સતી�થા : 

       સ�તનતકાળમા ંસતી�થા �ચ�લત બની હતી. આ સાથે સહમરણ અન ેઅ�મુરણ �વી �થાઓ 

�ચ�લત બની હતી. સમાજમા ંસતી ��યે સ�માનની ભાવના જોવા મળતી હતી. પિતના ��ૃ� ુપછ� 

િવધવા �ીને બળજબર�થી સતી કરવાની �થા �ચ�લત થઈ હતી. તે �ીની ઈ�છા હોય ક� ના હોય તો 

પણ સતી બનાવવામા ંઆવતી હતી. સતી ન થનાર� �ીને ચા�ર�ય��ટ�ુ ં  �બ�દ આપવામા ંઆવ�ુ ં

હોવાથી ના�ટક� �ીઓને સતી થ�ુ ંપડ� ુ.ં સતી�થા રાજ�થાન અને બગંાળમા ંસિવશેષ જોવા મળતી 

હતી.  

  જૌહર�થા : 

      �ુ�મનના ઘેરા વખત ેપોતાના રા�ની હાર થશે તેવી ખાતર� થતી �યાર� રાણી અને રાજ�ુ�ંુબની 

અનકે �ીઓ �ુ�મનના હાથમા ં પડવાને બદલે જૌહર અથવા સા��ુહક અ��ન�નાન કરતી. આમ 

રાજ�ુ�ંુબની �ીઓ પોતાના ગૌરવની ર�ા કરવા અન ેપોતાના તરફથી િનિ�ત બનીને પોતાના વીર 

રા�ને બ�લદાન માટ�ની �રેણા આપતી. દા.ત. અલાઉ��ન �ખલ�એ ઈ.સ. 1303 મા ં �ચતોડ પર 

આ�મણ ક�ુ� �યાર� રાણા ર�નિસ�હની રાણી પિ�ની (પ�ાવતી) અન ે અ�ય રાજવશંની મ�હલાઓએ 

જૌહર કયા�ની ઘટના ઈિતહાસમા ં�િસ� છે.   

  દહ�જ�થા : 

      સ�તનત દર�યાન ક�યાના િપતા તરફથી �દકર�ન ે દહ�જ આપવાની �થા �ચ�લત બની હતી. 

દહ�જમા ંઘરની તમામ વ��ઓુ આપવામા ંઆવતી હતી. આ સમયમા ં�ીના િપતાએ લ�ન વખતે તેના 
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જમાઈ (વર) ને અ�કુ રકમ આપવી પડતી. �ને ટ�કો પણ કહ�વામા ંઆવે છે. �ી મ�યમવગ�ની હોય ક� 

િન�ન ક�ાના વગ�ની હોય �યાર� આ વરિવ�ય �દકર�ના િપતાએ આપવી પડતી હતી. આ સમયમા ં

અ�કુ સમાજોમા ં ક�યાઓની સ�ંયા ઓછ� હોવાથી �દકરાના િપતાએ ક�યાના િપતાને અ�કુ રકમ 

આપવી પડતી , �ને ક�યાિવ�ય કહ�વામા ંઆવતી હતી. 

  દ�હિવ�ય : 

    દશા�હન, ગર�બ, આધારિવહોણી, કામીની �ીઓ, અસ�ં�ુટ બનેલી અને મનોબળ ભાગંી �કુ�લી 

�ીઓ દ�હવપેારનો ધધંો કરતી હતી. તેમની માનિસક િવ�ૃિતઓના કારણ ે તે દ�હિવ�યનો �યવસાય 

કરતી હતી. ઘણી વખતે �ીઓને ઉઠાવી લાવીને બળજબર�થી દ�હવેપારમા ં જોડવાની ��િૃ� થતી 

હતી.તેથી �ીઓની મનો�યથા ઘણી જ ખરાબ હતી. તેથી �ીઓને હતાશાની લાગણીમા ં હોય ત�ેુ ં

લાગ� ુ ંહ� ુ.ં  

  લ�ન�થા : 

        સ�તનતકાલીન ��ુ�લમ સમાજમા ંબ�ુપ��ન�વ �થા હતી. �ુરાને શર�ફ અને શ�રયતના આદ�શ 

�જુબ એક ��ુષ ચાર �ીઓ સાથે લ�ન કર� શકતો હતો. તેની �બળ અસરથી �હ��ુ સમાજના �ુ�લન 

વગ�મા ંબ�પુ��ન�વ�થા પણ અ��ત�વમા ંઆવી હતી. �લુતાનો અને ઉ�ચ વગ�ના લોકો �ારા �ુદંર 

�ીઓ�ુ ંઅપહરણ કરવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ.ં 

              સ�તનતના શાસકો અને અમીરોના જનાનખાનામા ંસ�કડો �ીઓ રાખવામા ંઆવતી હતી. 

તેથી �ીઓની મનો�યથા ઘણી જ ખરાબ હતી. બાળલ�નોને કારણે કજોડા ંથયા.ં અસ�ં�ુટ અન ે�ુ:ખી 

�ીઓ કપટ� સા�ઓુ અને ભોગીઓ તેમને ફસાવતા હતા. 

  ��ુ�લમ �ી  િશ�ણ : 

             નીચલા  વગ�ની  ��ુ�લમ છોકર�ઓ દસ વષ�ની �મર �ધુી  મકતલમા ં �ારં�ભક  િશ�ણ 

મેળવતી  હતી.  �લુતાનો  અને  ટોચના  અમીર-ઉમરાવો  અને સરદારો  પોતાની  �દકર�ઓ  માટ�   

ઉ�ચ િશ�ણની  �યવ�થા ખાનગી  ર�તે  ઘરમા ં જ કરાવતા  હતા.  

  �હ��ુ  �ી  િશ�ણ : 

                સ�તનતકા�લન સમયમા ં  પડદા�થાથી  બાળલ�નોન ે કારણે �ીઓની  �વત�ંતા 

છ�નવાઈ ગઈ હતી.  તેના પ�રણામે  �હ��ુ �ીઓ  િશ�ણથી વ�ંચત  રહ�તી  હતી.  તેમ  છતા,ં  

�ુ�ંુબ�વન�ુ ંઉપયોગી િશ�ણ આપવામા ંઆવ�ુ.ં  ઉ�ચ વગ�ની  �ીઓ સા�હ�ય,  ત�વ�ાન,  ધમ�,  

સગંીત,  ��ૃય�ુ ં િશ�ણ મળેવતી હતી.   નાના  નગર ક� ગામમા ં સાધારણ  અ�ર�ાન  મળ� શક� ુ ં

હ�.ુ  નીચલા વગ�ની �ીઓને િશ�ણથી વ�ંચત રહ��ુ ંપડ� ુ ંહ� ુ.ં  

  સ�તનતકા�લન �ીઓ ભોગિવલાસના સાધન તર�ક� : 

  સ�તનતકાલીન સમયમા ં�ીઓ માનિસક દબાણનો ભોગ બનતી હતી. તેથી તેઓ મનોદબાણને 

��ુશમા ં રાખવા દા� અને ક�ફ� ��યો�ુ ં ખાનગીમા ં સેવન કરતી હતી. અ���ૃય �ીઓ દા� ક� ક�ફ� 

��યોનો માનિસક દબાણને ��ુશમા ં લાવવા માટ� સમાજમા ં તેનો �ટથી ઉપયોગ કરતી હતી. આન ે

સમાજમા ં લાછંન�પ ગણવામા ં આવ� ુ ં ન હ� ુ.ં આ ઉપરાતં વૈ�યાગમન ક� ગ�ણકાગમન �થા 

અ��ત�વમા ંહતી. �ીઓને દાવ પર લગાડવામા ંઆવતી હતી. �ી�ુ ંવચેાણ થ� ુ ંહ� ુ.ં આવી મનોદશા 
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માટ� તે પોતે જવાબદાર ન હતી, પરં� ુ ��ુષો તમેને ફ�તને ફ�ત ભોગિવલાસ�ુ ંઅને બાળકો પેદા 

કરવા�ુ ંસાધન ગણતા હતા. આમ, �ીઓના પતનમા ં�ુટણી �ીઓ પણ મદદ�પ થતી. �શુીલ �ીઓ 

પ�રવારની દર�ક �ય��તનો �ેમ અન ેઆદર કરતી. આવી �ીઓ �ુ�ંુબના બધા જ સ�યોનો �ેમ સપંાદન 

કરતી. 

  ઉપસહંાર : 

આમ, સ�તનતકાળમા ં�ીઓની ��થિત િન�નક�ાની હતી. �ીઓ �વત�ંતા ભોગવી શકતી નહ�. 

�ીઓ માનિસક દબાણનો ભોગ બનતી હતી. �ીઓ�ુ ં�વનધોરણ �બૂ ની� ુહ�ુ.ં �ીઓનો માનિસક 

િવકાસ થયો નહોતો. 

  સદંભ��થંો :   

l. ઓઝા ઈ�રલાલ �. “�ાચીન અને મ�યકાલીન �જુરાતના ઈિતહાસની લેખન��િૃત”, િવસનગર -   

૨૦૦૨. 

ll. જોટ� ર�નમ�ણરાવ ભીમરાવ. “�જુરાતનો સા�ં�િૃતક ઈિતહાસ”, ખડં. ૧ થી ૪,  �જુરાત િવ�ાસભા  - 

અમદાવાદ,  ૧૯૫૯. 

lll. ધાર�યા રમણલાલ ક�. “મ�યકા�લન ભારતનો ઈિતહાસ ભાગ- ૧,  ૨”,  સી. જમનાદાસની કા.ં,  

અમદાવાદ,  ૧૯૭૫-૭૬. 

lV. પર�ખ �િવણચ�ં. "ભારતનો સા�ં�ૃિતક ઈિતહાસ",  �િુનવિસ�ટ� �થંિનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ,  

૧૯૪૨.    

 

         -------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ઉ�ર �જુરાતના પાટણવા�ડયા ��પિત સમાજ�ુ ંલ�નગીત અન ેતેમા 

આવતા સામા�જક સવંાદો: - એક અ�યાસ 

��પિત મે�લુ�ુમાર સોમાભાઈ 

(�નાતક) 

 
           આખી ��ૃ�ટમા ં માનવીના અવતારન ે �ે�ઠ અવતાર ગણવામા ં આવ ે છે. માનવીના �ી-

��ુુષના સબંધંન ેમહાન ગણવામા ંઆવે છે. આ સબંધંને જોડવામા ંલ�નગીતો �બુ મહ�વ�ુ ંપ�રબળ છે. 

આ લ�નગીતો એ આપણા લોકસા�હ�ય�ુ ં માતબર �ગ છે. લ�ન સમય ે �ુદ�-�ુદ� િવિધઓ વખત ે

અલગ અલગ ગીતો ગવાય છે તેને લ�નગીતો કહ�વાય. તેમા ં ગણશે �થાપન કરતી વખતે, કંકો�ી 

લખતી વખત,ે મડંપ રોપણ સમય,ે પીઠ� ચોળવાની િવિધ વખતે, હ�તમેળાપ સમયે તથા મામ�ંુે, 

વરઘોડો �વા લ�નના �સગંા�સુાર �ુદા-ં�ુદા ંગીતો ગવાય છે. 

           લોકસા�હ�યમા ંઅસ�ંય �માણમા ંલ�નગીતો મળે છે. દર�ક િવ�તારમા ંઅલગ અલગ ગીત 

ગવાતા હોય છે. લ�નગીતમા ંવરલાડા અથવા િવ�તારન ે �યાનમા ં રાખીન ેવખાણ તથા િન�દા કરતા 

સરસ ગીત ગાવાય છે.  માનવી ને �યારથી ગ�ં મ��ુ,ં �યારથી ગીત મ��ુ ં છે. અન ેઆ ગીતોમા ં

લોકગીત, લ�નગીત,  મરિશયા,ં ફટાણા,ં હાલરડા ંવગેર� �કાર� ુલોકસા�હ�ય મળ� આવ ેછે.લોકસા�હ�ય 

ને �વ� ુ ં રાખવા રણ�જતરામ મહ�તા, �ુલેરાય કારાણી, ઝવરેચદં મેઘાણી, ��ુકર ચદંરવાકર, હ� ુ

યા��ક, ક�ભુાઈ �ની, શાિંતભાઈ આચાય�, જયમ�લ પરમાર, જોરાવરિસ�હ �દવ, હ�રવ�લભ 

ભાયાણી, અ�તૃ પટ�લ, બળવતં �ની, ભગવાનદાસ પટ�લ, �ેમ� પટ�લ, રા�શ મકવાણા �વા 

સશંોધકોએ લોકસા�હ�યના �ે�મા ંન�ધપા� �દાન ક�ુ� છે. 

           લ�ન સમયે અથવા લ�નની બધી રશમો �રુ� કરતી વખત ે િવિવધ �કારના ગીતો ગવાય 

છે. આ ગીતોમા ંવરલાડા તથા િવ�તારન ેક���મા ંરાખીને સરસ ગીત ગવાય છે. અલગ અલગ રશમમા ં

અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ ગીત ગવાય છે. આ ગીત ગણેશ વધાવતી વખતે ગાવામા ંઆવ ેછે. 

અહ� આ ગીતને સરળતાથી સમ�વવાનો મારો ઉપ�મ છે.  

'અનદણ સનદણના ઓ'રડા; 

                                           �ખુડ  સ�રયા  કમાડ, 

                                             તો માર� મે�લુભઈ પો'�ઢયા; 

                                                 નોની વઉ ઢોળે વાય, 

10 
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                                                 વાય ઢોળ'ત �છુ�ુ,ં 

                                              બ�ભુઈની ગોર�ને �'ંમણ; 

                                                 એવ અમને ઘડાવો, 

                                               સોની તેડાવો �રુત શેર'નો; 

                                                 સામે ઓર'ડ� બેહાડો, 

                                                ભઈ'ર� સોનીડા વીરા વેન'�ુ;ં 

                                                  તેથી ભ'ર�લ ઘડ�, 

                                                 સપંત હોય તો પેર�'એ; 

                                                   નક� સમ� ને રઈ'એ, 

કડ�યા તેડાઓ કડ� શે'રના;  

                                                           આડા વડંા નખાવો, 

                                                           સપંત હોત તો પેર�'એ; 

                                                           નક� સમ� ને રઈ'એ. 

                                                   *                     *                     * 

             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં ઘર િવશ ે વાત કરવમા ં આવી છે. અનદણ અને સનદણ �વા 

લાકડાથી ઘર બનાવવા બના��ુ ં હોય તેમ જણાવવામા ંઆ��ુ ં છે. અને �ખુડ �વા લાકડાનો ઘરના 

કમાડ (દરવા�)બનાવવામા ં ઉપયોગ કય� છે. આમ અનદણ, સનદણ અને �ખુડ �વા લાકડાનો 

ઉપયોગ ઘરમા ંકય� છે �થી િશયાળામા ંઠંડ� ઓછ� લાગે. આમ પોતાની સામા�જક બાબતોન ેપણ લોકો 

ગીતમા ં�યો� છે. 

 'અનદણ સનદણના ઓ'રડા; 

                                                          �ખુડ  સ�રયા  કમાડ, 
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             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં �થમ �તરાને અ�સુર�ન ે જ કહ�વામા ં આ�� ુ છે ક�, અનદણ 

સનદણના ઓરડામા ંમે�લુ નામનો �ય��ત આરામ કર� છે. અન ેતેની પ�ની તેન ેહવા નાખ ેછે. આમ આ 

પ�ં�તમા ંસબંધં િવશ ેવધાર� મહ�વ આપી ગીતમા ંસબંધંની વાત કરવામા ંઆવી છે.  

તો માર� મે�લુ ભઈ પો'�ઢયા; 

                                                          નો ની વઉ ઢોળે વાય, 

             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં �ીઓન ેપહ�રવાના અલકંાર િવશે ગાવામા ંઆ��ુ ંછે. �ુદંર લાગતી 

�ી�ુ ં�મ�ુ ંજોઈને બી� �ી તેના ��ુ ંપોતાને માટ� લાવવા તેના પિતન ેજણાવે છે. આમ આ પ�ં�તમા ં

ઘર�ણાની સરસ વાત કરવામા ંઆવી છે.  

                                                          વાય ઢોળ'ત �છુ�ુ,ં 

બ� ુભઈની ગોર�ને �'ંમણ; 

                                                           એવ અમને ઘડાવો, 

             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં સોનાના ઘર�ણા માટ� વખાણા� ુ ં�રુત શહ�ર િવશ ેગાવામા ંઆ��ુ ંછે. 

�મ�ુ ં(�ીઓને ગળામા ંપહ�રવા�ુ ંઘર��ુ)ંબનાવવા માટ� �રુત શહ�ર માથી સોનીને બોલાવવા જણાવ ે

છે. અને બોલાવીન ે ઘરના બી� ઓરડા (�ુમ) સામ ે બેસાવા જણાવ ે છે. આમ, પહ�લાના સમયમા ં

�ીઓન ેમાન સ�માન આપવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ.ં તેમની બધી બધી ઈ�છાન ે�રુ� કરવામા ંઆવતી હતી.  

સોની તેડાવો �રુત શેર'નો; 

                                                           સામે ઓર'ડ� બેહાડો, 

             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં સોનીન ેઘર��ુ ંબનાવતી વખતે �ી જણાવ ે છે ક�, મે જો�ુ ંએનાથી 

પણ ઘ�ુ ં �ુદંર બનાવવા િવનતંી કર� છે. આમ, પહ�લાના સમયની �ીઓ પોતાની ઈ�છા �માણે 

ઘર�ણાથી પોતાન ેશણગારતી હતી. અને �ુદંર અલકંારોથી પોતાન ેશણગારતી હતી.  

ભઈ'ર� સોનીડા વીરા વેન'�ુ;ં 

                                                         તે થી ભ'ર�લ ઘડ�, 

           નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં પણ પૈસા િવશે ગાવામા ંઆ��ુ ં છે. પૈસા હોય તો િવિવધ �કારના 

ઘર�ણા ખર�દ� શકાય, પણ પૈસા ના હોય, ઘરની પ�ર��થિત ખરાબ હોય તો ઘણા શણગાર ના કરાય. 
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સમ�ને પ�રવાર સાથ ે રહ��ુ ં જોઈએ.  આમ,  આ પ�ં�તમા ં માનવીની સામા�જક અને આિથ�ક 

પ�ર��થિતની વાત કરવામા ંઆવી છે. � પોતાના મ�રુ કંઠ� ગાય છે.  

સપંત હોય તો પેર�'એ; 

ન ક� સમ� ને રઈ'એ, 

             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં ઘર બનાવવાના કાર�ગર િવશ ે ગાવામા ં આ��ુ ં છે. કડ� શહ�રના 

વખાણાતા ક�ડયા િવશે કહ�વામા ંઆ��ુ ં છે. અને તેને ઘર બનાવવા માટ� કામ �કુવે છે. આમ, આ 

પ�ં�તમા ંકાર�ગર અને તેના કામ િવશે ગાવામા ંઆ��ુ ંછે. 

 કડ�યા તેડાઓ કડ� શે'રના;  

                                                           આડા વડંા નખાવો, 

             નીચે �જુબ પ�ં�તમા,ં પણ પૈસા િવશે ગાવામા ંઆ��ુ ં છે. પૈસા હોય તો િવિવધ �કારના 

ઘર�ણા ખર�દ� શકાય, પણ પૈસા ના હોય, ઘરની પ�ર��થિત ખરાબ હોય તો ઘણા શણગાર ન કરાય. 

સમ�ને પ�રવાર સાથ ે રહ��ુ ં જોઈએ.  આમ,  આ પ�ં�તમા ં માનવીની સામા�જક અને આિથ�ક 

પ�ર��થિતની વાત કરવામા ંઆવી છે.  

સપંત હોય તો પેર�'એ; 

ન ક� સમ� ને રઈ'એ, 

             ઉપરો�ત ગીત ઘરમા ં ગણેશ�ની �થાપના કરતી વખત ેગાવામા ંઆવ ે છે. આ ગીતમા ં

લ�ન કય� પછ� પતી-પ�ની વ�ચ ેબનતા િવિવધ �સગંોને વણ�વવામા ંઆ�યા છે. પતી-પ�ની વ�ચેના 

�ેમની વાત કરવામા ંઆવી છે. આ ગીતમા ંઘર�ણા ંઅને તેન ેઘડનાર સોની િવશે પણ ગાવામા ંઆ��ુ ં

છે. અન ેમ�ુર� કરતા કડ�યા િવશે પણ ગાવામા ંઆ��ુ ં છે. આમ સમ� ગીતમા ંમાનવીની એકબી� 

��યેની લાગણીને સરસ ર�તે ર�ૂ કરવામા ંઆવી છે.  

શ�દાથ�: 

અનદણ-સનદણ- લાક�ુ,ં  ઓરડા- ઘર,�ુમ,  �ખુડ- લાક�ુ,ં  કમાડ- દરવાજો,  પો�ઢયા- �ઘ�ુ,ં  ઢોળે 

વાય- હવા નાખવી,  ગોર�- પ�ની,  �'મણ- ઘર��ુ,ં  �રુત શ'ેર- �રુત શહ�ર,  બેહાડો- બેસાડો,  

સોનીડા- સોનાનો કાર�ગર સોની,  વેવ'�ુ-ં િવનતંી કરવી,  ભ'ર�લ- ચ�ઢયા� ુ,ં  સપંત- સપંતી,પૈસા,  

પે'ર�એ- પહ�ર� ુ,ં  ક�ડયા તડેાવો- ઘર બાનાવવાવાળા કાર�ગર,  કડ� શ'ેર- કડ� શહ�ર. 
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મા�હતીદાતા:                                   ઉમર:                    ગામ: 

૧) ઈસીબેન બળવતંભાઈ ��પિત              ૭૨                    ભલાણા       

૨) શાતંાબને હર�ભાઈ ��પિત                ૬૬                     ભલાણા 

૩) લ�મીબેન ઈ�રભાઈ ��પિત               ૭૮                     નાણા 

૪) જોમીબને સોમાભાઈ ��પિત                ૬૨                     ભલાણા 
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     “सू�ात्मको मन्�ाशंः” । 

 अं�कतः जे. रावलः 
 दशर्नम ्संस्कृत संस्थानम,् SGVP,एस.जी. राजमागर्ः,कणार्वतीनगरम,्३८२४८१. 

 
“दलुर्भभंारतेजन्म” इित कथनस्य मलूं तु भारतदशेोऽयं िव��ाचीनदशेेषु अन्यतमः ।भारतवषर्स्य मूल े उत 

भारतीयसंस्कृतेः मूले नैकािन त�वािन सिन्त ।त�था मन्�द�ृारःऋषयः, नकैािन तीथर्स्थानािन, मिन्दरािणतथा च 
वैि�कसािहत्ये आदशर्भूतं �ाचीनतममस्माकं व�ैदकसािहत्यम ्। 

 वै�दकसािहत्यकारणादवे अस्माकिमय ं संस्कृितः �ाचीनसंस्कृितष ु अि�मा �ाचीनतमा च । अस्माकम ् ऋग्वेदः 
�ाचीनसािहत्यस्य िव�स्य वा �थमः �न्थः ।वै�दकसािहत्यकारणदेव अस्माकिमय ंसंस्कृितः िशरच्छ��पणे राराजत े। 
व�ैदकसािहत्यकारणादवे वयिमदान� वैि�क�ाचीनसंस्कृित�चारक�पणे गौरनमनभुवामः । �ीमतः वेद�ासस्य 
योगदानेन सम्पणूर्ः भारतः उ�तिशरो भूत्वा िव�ं पश्यित । तादशृमतुल्यं वै�दकसािहत्यमपुलब्भ्य गौरवािन्वताः  
वयम् । 

 एतादशृस्य वै�दकसािहत्यस्योप�र आ�दकालादारभ्य अ�ािप पयर्न्तं ब�िवधं िचन्तनलंेखन� जातम ्। समय-ेसमये च 
िविवध आचायार्ःपिव�ा ं भारतभ�ूम स्वजीवनमपर्ियत्वा वै�दकसािहत्यरक्षणाय कृतभ�ूरप�र�माः । एतादशृानां 
महापु�षाणां बिलदानेन वेदोपिनषत्सािहत्यम ्अ�ािप पयर्न्त ं सुरिक्षतं सलुब्ध� । िभ�ैः आचाय�ः मन्�ाणामकैेकस्य 
शब्दस्य रक्षणाय ब��यासः कृतो दशृ्यत े । कृत�ाः वयं यत् एतादशृस्य वै�दकसािहत्यरक्षणाय इदान� िचन्त्यमानाः  
स्मः । 

 गौरवस्य िवषयोऽयम् एतावद ् पयर्न्तं वेदानां मन्�ोप�र,व�ैदकसू�ानामुप�रतथा च वेदिनिहताना ं
सामािजकधा�मकिवषयाणामुप�र ब�िवधं िचन्तन ं लेखनं च जात ं परंतु इदान� �क�त ् नूतन�कल्पत्वेन वेदाना ं
सू�ात्मकवाक्यस्योप�र वय ंिचन्त्यमानाः । 

 �ाकरणशा�रचियतणृा पािणिनना �ाकरणस्याद्भूतो �न्थः “अ�ाध्यायी” सू�शलै्या िन�मतः । सू�शैल्या ं

रिचतोऽयम“्अ�ाध्यायी” �न्थः नकेवल�ाकरणशा�े अिप तु सू�शैल्या ं रिचतैःब�िवध�न्थैः कृत �न्थमिणमालाया ं
समुे��रव िवराजत े। कारण ंत ुअ�ाध्याया ंपािणिनमिुनना चतसु्सह�सू�ािण रिचतािनयैः सम्पूण� �ाकरण ंसुदढृतरं 
�िथतम ्। अत एव नैकेषु सू��न्थेष ुअ�ाध्यायी अ�ितमा । यतो िह पारम्प�रक-परम्परया �ा�ं सू�लक्षण ंसम्यकतया 
सुब� ं भवित ।वेदषेु �ा�ािन सिू�वचनािन मन्�ांशान् स्वीकृत्य सू�द�ृया िवचारिवमशर्ः �क�ित्भ��पेण 
िवचायर्माणो �कल्पः ।�ायः अनेनैव कारणने �ाकरणं वदेस्य मखु ं स्मतृम्  ।वेदमुखकारणादवे वेदेऽिप सू�ात्मकाः 
मन्�ांशाः व�रवतर्ते । 

 पािणिनना रिचतािन सू�ािण �िस�लक्षणषेु िनब�ािन । लक्षणं च उ�ं का�मीमासंाकारेण यायावरीयराजशेखरेण 
ि�तीये अध्याय ेउ�ं – ‘स�ूणात ्सू�म’्इित । 

अपर� �िस� ंसू�लक्षण ंयथा-  

   अल्पाक्षरमसिन्दग्ध ंसारवि��तोमखुम ्। 

    अस्तोभमनव�� स�ू ंस�ूकृतो िवदःु ।। 

 वस्तुतः �िस�िमद ंसू�लक्षणम् अल्पाक्षरिमित मह�षणा वेद�ासेन अि�पुराणेवायुपरुाणे च किथतम् । सू�रचियतारः 
बहवः सिन्त �कन्तु सू�लक्षणरचियता तु मह�षवेद�ासएकएव । स एवभगवान् वेद�ासः वेदिवभागकतार् । अतः 
वेदमन्�ांशान् स्वीकृत्य सू��पणे उपस्थापनं सम्य�या भिवतुमहर्ित । सू�लक्षणरचियता तथा वेदानां भागकतार् 
तुल्यत्वात् वदेमन्�ांशान् स्वीकृत्य सू��पणे उपस्थापनं नूतनपथ�दशर्को मागर्� । 

11 
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 सू�ं �कदशृ ंभव�ेदित चेत ्अल्पाक्षरम ्अथार्त् स्वल्पवणर्कम,् असन्दहेम् अथार्त ्सन्दहेरिहतम,् सारवत् अथार्त ्ब�ना ं
ल�याणां साधुत्वादथर्गाम्भीयार्त्मकसारसिहतम ् , �ि�चापकषार्त ् पूवर्� पर� च अनु�ाहकत्वाद ् िव�तोमुख ं नाम 
सवर्� च सलुभान्वयम,् अस्तोभं स्तम्भनरिहतम,् अथर्�तीित�ितबन्धकिवरिहत ं िनरथर्कशब्दशून्यं वा, अनव�ं नाम 
अव�ो दोषः तद ्रिहतंिनद�ष ंसू�ं भवित । 

 सरलया भाषया यथा स्वल्पवणर्यु�ं, सन्दहेरिहतम ्, सारय�ुम ्, अनावश्यकशब्दरिहतम ्तथा च शुभाथर्स्य �काशकरं 
सू�ं भवित । एतादशृैः स�ूयु�ैरेव शा�ं भवित अत एवोच्यते । 

  “स�रतािमव �वाहास्तचु्छाः �थम ंयथो�रं िवपलुाः । 

    य ेशा�समारम्भा भविन्त लोकस्य त ेवन्�ाः ।।” 

 पािणनःे चतुस्सह�सू�ािण, षडड्गषे्विप िन��ं िवहाय �ायः अन्याड्गािन सू�शैल्यामेव िलिखतािन । एतादशृाणा ं
सू��िथताना ंमन्�ाणा ंसं�ह एव वेदः । वेद ेएतादशृाः बहवः मन्�ाः सिन्त य� मन्�ांशो सू�त्वने दशृ्यते । तस्मात् 
िचतमकंे सू�ं “स्विस्त पन्थामनचुरेम” इित । ऋग्वेदस्य प�ममण्डलस्य एकप�ाश�मसू�स्य प�दशतममन्�ात ्िचतः 

मन्�ांशोऽयम् । सम्पूण� मन्�ः यथा– 

   स्विस्त पन्थामनचुरेम सयूा र्चन्�मसािवव । 

पनुदर्दता�ता जानत स ंगममेिह ।।1-ऋग्वदेः 

•मन्�स्य िवषयः  
मनुष्यैः दानकतार्, अ�हसकेन, िवदषुा च संगेन धमर्माग�ण गन्त�िमत्याह । 

•मन्�स्यान्वयः  
(वय)ं  सूयार्चन्�मसािवव स्विस्त पन्थामनुचरेम पनुदर्दता�ता जानता (सह) सं गममेिह ।। 

•मन्�पदाथर्ः  
स्विस्त – सुखम ्   पन्थाम् – वत्मार्नम ्

अनुचरेम – अनुगच्छेम  पुनःददता – दानक�ार् 

अ�ता – अ�हसकेन  जानता – िवदषुा 

सं गममेिह – सड्गच्छेमिह  (सयू�चन्�मसौ इव) 

•मन्�भावाथर्ः  
ह ेमनुष्य !यथा सूयर्ः चन्�मा च िनयमेन अह�नश ंगच्छतः तथा न्यायमाग� गच्छत स�नैः सह समागम ं

कु�तेित ।। 

“स्विस्त पन्थामनुचरेम” इित मन्�ांशे सू�लक्षणस्य समन्वयः भवित वा नेित िवचारः �दश्यर्ते । 
सू�लक्षणानुसारं स�ेू षड् धमार्ः यथा – 

1. अल्पाक्षरत्वम ्।     2. असिन्दग्धत्वम् । 
3.सारवत्वम ्।    4. िव�तोमखुत्वम ्। 

5. अस्तोभत्वम् ।    6.अनव�त्वम ्। 
                                                             
1ऋग्वदेः मण्डलिवभागः५-५१-१५ 
ऋग्वदेः अ�किवभागः ४-३-७-५ 
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•अल्पाक्षरत्वम ् । 
सम्पूणर्स्य मन्�स्य िवविक्षताथर्स्य च �ितपादन ं केवलं मन्�ाशेंनैव जायते तेनास्य मन्�ाशंस्य अल्पाक्षरत्वं 

िस�यित । सम्पूणर्स्य मन्�स्य गिलताथर्कत्वम ्अिस्मन् मन्�ांश ेदशृ्यते । 

•असिन्दग्धत्वम ् । 
मन्�ांशे शब्दगतसन्दहेाभाववत्वमथर्गतसन्दहेाभाववत्व ंचेत्युभाविप िव�ते । सन्दहेने कायर्त्यागस्य नास्माकं 

परम्परा मन्�ांशो असिन्दग्धात्वात् । िव�शड्कया पथत्यागो अनुिचतः इित वदिन्त सभुािषतािन अिप । 

अनवुतु� सता ंवत्मर् कृत्� ंय�द न शक्यत े। 

    स्वल्पमप्यनगुन्त� ंमागर्स्थो नावसीदित ।।2 - सभुािषतम ्

न िह कल्याणकृत कि�त ्

दगुर्�त तात गच्छित ।।3�ीमद ्भ.गीता 

•सारवत्वम ्।  
“स्विस्त पन्थामनुचरेम” इत्य� ब�नां ल�यानां साधतु्वात् अथर्गाम्भीयार्त्मकं सार�हीत�वं सारवत्वंचािस्त । 

“ सारो बल ेदढृाशं ेच ” इत्यमरः ।4 

”स्विस्त न इन्�ः“, “भ� ं कण�िभः �णुुयामः”, “असतो मा स�मय” इत्यादयः मन्�ाः सारवत्वं यथा 
�ितपादयित तथैव “स्विस्त पन्थामनुचरेम” इत्यिप ।। 

•िव�तोमखुत्वम ् 
मन्�ांशेऽिस्मन ्ब�िवषय�ािपत्वम् िव�तोमखुत्वमिस्त । मन्�ाशंे व��िवषयाः यथा – 

   कल्याणमागर्स्य अनुसरण ंकतर्�म ्।  

   िवदषुासह सड्गः कतर्�ः ।  

   अ�हसकेन साकं व�तत�म ्। 

   दानक�ार् सह सड्गः कतर्�ः । 

 एति�हाय अिप ब�मलू्याना ं सारग�भतोपदशेः मन्�ाशंेऽिस्मन् ”स्विस्त पन्थामनुचरेम“ इत्य� सत्वात् मन्�ाशंस्य 
�ापकता, िव�तोमखुत्व�  िस�यित । 

•अस्तोभत्वम ्। 
मन्�ांशे स्तम्भनरािहत्ये नािस्त सन्दहेः । नकैोऽिप शब्दः वण� वा यः स्वस्य चा�रताथ्य� न �ोतयित । 

�त्यकेमप्यक्षरं स्वं स्वं गाम्भीयार्थ� �कटयित । 

•अनव�त्वम ्। 
अथर्दोषरािहत्यम् अनव�त्वम् । ब�थर्काः वणार्ः शब्दाः वा भविन्त अत अथर्दोषेन दिूषतो मन्�ांशो न भवेत् । 

मन्�ाशंात्मकं स�ंू च वेदमलूकत्वात् स्वाभािवकतया अपौ�षेयत्वात् आ�ो�त्वात् शब्दचा�रतथ्यर्त्वात् 
अव�दोषरिहतम् । 

                                                             
2सुभािषतर�भाण्डागारः 
3�ीम�गवन�ीता अ.६ �ोक.४० 
4अमरकोषः 
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इत्थ ं ”स्विस्त पन्थामनुचरेम“ इित मन्�ांशस्य अल्पाक्षरत्वात् , असिन्दग्धत्वाम,् सारवत्वात्, िव�तोमखुत्वात् , 
अस्तोभत्वाम्, अनव�त्वात् इत्या�द सू�लक्षणसमन्वयात् सू��पेण च �ित�ादनात् सवार्थर्तया सू�त्वं िस�यित । वेद े
च ब�िन एतादशृािन सू�ािण इित �दक् । 

•  सन्दभर्�ंन्थसिूचः । 
1. �ाकरणशा�स्येितहासः – डो. ��ानंद ि�पाठी, चौखम्बा सुरभारती �काशन. 
2. ऋग्वेद सिंहता –�ो.�प�कशोरः शा�ी, मह�षसा�ंदपिनरा�ीयवेदिव�ा�ित�ानम्, उ�नै. 
3. अमरकोषः – पिंडत िशवद�दािधमथः, चौखम्बा संस्कृत �ित�ानम.् 
4. �ीमद ्भगव�ीता – गीता�से,गोरखपुर 
5. सभुािषतर�भाण्डागारः 
6. का�मीमांसा – डो. कृष्णमिण ि�पाठी,चौखम्बा सुरभारती �काशन. 
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        બાળકોમા ં�ુપોષણ�ુ ં�માણ : એક �લુના�મક અ�યાસ 

  �દનેશભાઇ એમ. રો�હત 

આસીસ્ટન્ટ પ્રોફ�સર 

  શ્રી �કશનદાસ �કકાણી આ�્ર્સ એન્ડ કોમસર્ કોલેજ, ધ�ંકુા. 

           �જલ્લો : અમદાવાદ

 
 �ૂંકસાર :                                                                                     

 ભારતમા ં બાળકોમા ં �ુપોષણની સમસ્યા પ્રિત�દન પ્રબળ બનતી �ય છે. 

બાળકના જન્મ પછ� જો તેની યોગ્ય સાર સભંાળ રાખવામા ન આવ ે તો બાળક 

�ુપોષણનો ભોગ બની �ય છે. પાચં વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા ં

�ુપોષણ�ુ ંપ્રમાણ સૌથી વધાર� જોવા મળે છે. નાના બાળકોમા ં�ખુ્યત્વ ેત્રણ પ્રકાર�ુ ં

�ુપોષણ જોવા મળે છે. �મા પ્રથમ,  �મરના પ્રમાણમા � બાળકોની �ચાઇ ઓછ� 

હોય છે તેવા બાળકોને ઠ�ગણા (Stunted) બાળકો તર�ક� ઓળખવામા આવ ેછે. બી�ુ, 

�મરના પ્રમાણમા ં� બાળકો�ુ ંવજન ઓ� ંહોય તેવા બાળકોન ે(Underweighted) 

બાળકો તર�ક� ઓળખવામા આવ ે છે. અન ે ત્રી�ુ, �ચાઇના પ્રમાણમા � બાળકો�ુ ં

વજન ઓ� ંહોય તવેા બાળકોને પાતળા (Wested) બાળકો તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ે

છે. ભારતમા ં ત્રણેય બાબતે �ુપોષણ ધરાવતા બાળકો� ુ ં પ્રમાણ અન્ય દ�શોની 

�લુનામા સૌથી વ� ુ છે. ભારતમા ં સકં�લત બાળ િવકાસ સેવા (Integrated Child 

Development Service ) યોજના  �તગર્ત કાયર્રત �ગણવાડ�ના બાળકોને ધ્યાનમા 

રાખીન ે સમયાતંર� િવિવધ અભ્યાસો આ સદંભ� હાથ ધરવામા આવેલા છે. �મા 

રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ (National Family Health Survey Program) 

�ખુ્ય છે. �ના ચાર અભ્યાસો અત્યાર �ધુીમા ં �ણૂર્ કરવામા ં આવ્યા છે. આ 
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અભ્યાસોન ે ધ્યાનમા રાખીને �ુપોષણનો �લુનાત્મક અભ્યાસ આ સશંોધન પત્રમા ં

કરવામા ંઆવ્યો છે.  

 

 ચાવી�પ શ�દો : �ુપોષણ, ઠ�ગણાપ�ુ,ં પાતળાપ�ુ,ં ઓ� ંવજન, રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક 

સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ. 

 

પ્રસ્તાવના :  

  ભારતમા ં સકં�લત બાળ િવકાસ સેવા (Integrated Child Development 

Service ) યોજના  �તગર્ત કાયર્રત �ગણવાડ�ના બાળકોને ધ્યાનમા રાખીન ે

સમયાતંર� િવિવધ અભ્યાસો કરવામા ં આવેલા છે. �મા ં રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ 

કાયર્ક્રમ દ્વારા ચાર અભ્યાસો �ણૂર્ કરવામા ંઆવ્યા છે. આ અભ્યાસોમા ં�ગણવાડ�ના 

પાચં વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા ં રહ��ુ ં પોષણ સ્તર માપવાનો પ્રયાસ 

કરવામા ં આવ્યો હતો.  રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ �મા ં રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ 

કાયર્ક્રમ-૧ (૧૯૯૨- ૯૩), રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ- ૨ (૧૯૯૮-૯૯), 

રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ-૩ (૨૦૦૫-૦૬) અને રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ 

કાયર્ક્રમ-૪(૨૦૧૫-૧૬)નો સમાવેશ થાય છે. 

અ�યાસના હ��ઓુ : 

૧.  પાચં વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા ંરહ��ુ ં  

    પોષણ સ્તર�ુ ંપ્રમાણ �ણ�ુ.ં 

૨. પાચં વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા ં રહ�લા �ુપોષણના 

પ્રમાણનો(�જુરાત અન ેરાજસ્થાન)નો �લુનાત્મક અભ્યાસ   કરવો. 

સશંોધન પ�ધિત :  
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 આ સશંોધન પત્રમા ઐિતહાિસક સશંોધન પધ્ધિત અને સવ�ક્ષણ સશંોધન 

પધ્ધિતનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે. �મા રાષ્ટ્ર�ય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમના 

ચોથા સવ�ક્ષણ (૨૦૧૫-૧૬) ની મા�હિતનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે. આ સશંોધન 

પત્રમા �જુરાત અને રજસ્થાનની મા�હિતની �લુના અને િવશ્લેષણ કરવામા ંઆવ્�ુ ં

છે. 

સદંભ� સા�હ�ય : 

 પ્રસ્�તૃ સશંોધનપત્ર માટ� િવષય સબંિંધત સદંભર્ સા�હત્ય નીચે પ્રમાણે છે. 

૧.  Gagandeep Kaur and et all. (2014) સશંોધકો દ્વારા ઉ�રાખડંના દ�હરા�ૂન 

�જલ્લામા ંઅભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો. ઓગણીસ ગામમાથંી એક એક �ગણવાડ� 

પસદં કરવામા ં આવી હતી. �ગણવાડ�ના ત્રણ થી છ વષર્�ુ ં વય �ૂથ ધરાવતા 

બાળકોની પસદંગી અભ્યાસ માટ� કરવામા ંઆવી હતી. આ પ્રિતિનધ્યાત્મક સશંોધન 

પધ્ધિત (Cross sectional study) પ્રકારનો અભ્યાસ હતો. �ુલ બાળકોની સખં્યા ૨૦૦ 

બાળકોની હતી. �મા ૧૧૦ છોકરાઓ અન ે ૯૦ છોકર�ઓ હતી.    સશંોધકોએ 

પોતાના અભ્યાસમા ંHeight for Age (ઠ�ગણાપ�ુ-ં Stunted), Weight for Age(ઓ� ં

વજન- Underweighted) અને Measurement of Under Arms Circumferences ( 

બાવડાનો ઘેરાવો) MUAC દ્વારા બાળકોમા ં રહ�લા �ુપોષણને માપવાનો પ્રયત્ન 

કરવામા ંઆવ્યો હતો. �ુપોષણની તીવ્રતાને માપવા માટ� Z-Score પધ્ધિતનો ઉપયોગ 

કરવામા આવ્યો હતો. સશંોધનના �તે ૬૧.૭ ટકા બાળકો ઠ�ગણા, ૪૦ ટકા ઓ� ં

વજન ધરાવતા અને ૨૭ ટકા બાળકો બાવડાના ઘેરાવાની દ્ર�ષ્ટએ �ુપોિષત છે તમે 

�ણવા મળ્�ુ ંહ� ુ.ં 
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૨. G. S. Borewala and et all.(2015) સશંોધકો દ્વારા છ�ીસગઢ રા�યના રાય�રુ 

શહ�રની �પંડપટ્ટી િવસ્તારનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો. �મા બાર મ�હનાથી 

છત્રીસ મ�હનાની �મર ધરાવતા બાળકોનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો. �ુલ ૬૦૨ 

બાળકો િનદશર્ તર�ક� લવેામા આવ્યા હતા. �મા ૩૦૧ છોકરાઓ અન ે ૩૦૧ 

છોકર�ઓનો સમાવશે કરવામા આવ્યો હતો. સશંોધકોએ પોતાના અભ્યાસમા 

માનવિમિતશા�નો ઉપયોગ કય� હતો. �મા �ુપોષણ �તગર્ત તેઓએ ઠ�ગણાપ�ુ-ં 

Stunted, પાતળાપ�ુ-ંWasted અને ઓછા વજન- Underweighted નો અભ્યાસ 

કરવામા આવ્યો હતો. �ુલ ૬૦૨ બાળકોમાથંી ૨૨૮(૩૭.૯ ટકા) બાળકો સામાન્ય 

હતા. �યાર� ૩૭૪(૬૨.૧ ટકા) બાળકો િવિવધ પ્રકાર�ુ ં�ુપોષણ ધરાવતા હતા. �મા 

ઠ�ગણાપ�ુ-ં ધરાવતા ૪૬.૮ ટકા, પાતળાપ�ુ ંધરાવતા ૧૭.૮ ટકા અને ઓ� ંવજન 

ધરાવતા ૪૫.૨ ટકા બાળકો �ણવા મળ્યા હતા.  

૩. Kaushik Bose and Gopalchandran Mandel (2010). સસંોધકો દ્વારા પિ�મ 

બગંાળના �ુગં�લ પ્રાતંના આરામબાગ તથા બા�લ ગ્રામ પચંાયતના સકં�લત બાળ 

િવકાસ સવેા યો�નાના વીસ �ટલા ક�દ્રની પસદંગી કરવામા આવી હતી. �મા 

બાળકોના �ુપોષણન ેમાપવા માટ� ૧૦૧૨ બાળકોની પસદંગી કરવામા આવી હતી. બ ે

વષર્થી વ� ુઅન ેછ વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોનો િનદશર્ લવેામા આવ્યો  

હતો. �મા ૪૯૮ (૧૯.૨૧ ટકા) છોકરાઓ અન ે૫૧૪ (૫૦.૭૯ ટકા) છોકર�ઓ  હતી. 

સસંોધકોએ સસંોધનમા માનવિમિત શા�નો ઉપયોગ કય�  હતો. �મા તેઓએ 

�ઠ�ગણાપ�ુ,ં પાતળાપ�ુ ં અને ઓછાવજનનો �ુપોષણના માપ તર�ક� ઉપયોગ કય� 

હતો. �ુલ ૧૦૧૨ બાળકોમાથી  ૨૬.૬ ટકા બાળકો ઠ�ગણા, ૬૩.૩ટકા બાળકો 
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ઓ�વજન ધરાવતા અને ૫૦ ટકા બાળકો પાતળાપણા સ્વ�પ ે �ુપોષણ ધરાવતા 

�ણવા મળ્યા હતા. 

૪.  K. Hellena  and et all. (2012). આન્ધ્રપ્રદ�શના  િવશાખાપટ્ટનમ મ્�િુનિસપલ 

કોપ�ર�શનનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો.�ગણવાડ�ના છ માસથી વધાર� અન ે

બો�ેર માસથી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા પોષણ �ગેનો અભ્યાસ થયો હતો. 

�ુલ ૩૬૦ બાળકોમાથંી ૧૭૭ છોકરાઓ અન ે૧૮૩ છોકર�ઓ હતી.અભ્યાસ દ્વારા એ 

બાબત �ણવા મળ� હતી ક� ઓ� વજન (Underweight) ધરાવતા ૨૫.૩૦ ટકા 

બાળકો હતા.ઓછ� ઉચાઇ ધરાવતા (Stunted) ૪૭.૨૦ ટકા બાળકો હતા. અન ે

પાતળાપ� ુધરાવતા (Wasted) ૧૦.૩૦ ટકા બાળકો હતા. 

                       * બાળકોના �ુપોષણ �ગે  રા���ય કૌ�ંુ�બક સવ��ણ કાય��મ �તગ�ત �જુરાત અને 

રાજ�થાન રા�યનો �લુના�મક અ�યાસ . 

    રા�ષ્ટ્રય કૌ�ંુ�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ �તગર્ત પોષણસ્તર �ગનેી �દા�ત મા�હિત 

આપવામા ંઆવ ેછે.  �નો ચોથો રાઉન્ડ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�ણૂર્ કરવામા ંઆવ્યો છે. �ન ે

ધ્યાનમા ં રાખીને �જુરાત અને રાજસ્થાન રા�યના પાચં વષર્થી ઓછ� �મર 

ધરાવતા બાળકોના �ુપોષણ સ્તર �ગનેી �લુના પ્રસ્�તુ સશંોધનપત્રમા ં કરવામા ં

આવી છે. �ને કોષ્ટક એક અન ેબ ેદ્વારા અહ�યા દશાર્વલે છે. 

 કોષ્ટક નબંર એકમા ંરાજસ્થાન રા�યના પાચંવષર્થી ઓછ� �મરના બાળકો�ુ ં

પોષણ સ્તર દશાર્વ�ે ુ ં છે. કોષ્ટક નબંર બેમા ં �જુરાત રા�યના પાચંવષર્થી ઓછ� 

�મરના બાળકો�ુ ં પોષણ સ્તર દશાર્વ�ે ુ ં છે.  કોષ્ટક નબંર એક અને બે મા પાચં 

વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોના િવિવધ વય �ૂથ પાડવામા આવેલા છે અન ે

તે પ્રમાણે તેઓ�ુ ંપોષણ સ્તર –�ુપોષણ�ુ ંપ્રમાણ દશાર્વલે છે. �ુપોષણની માત્રાન ે
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ઝડે સ્કોર પધ્ધિત દ્વારા દશાર્વલે છે. અથાર્ત �ુપોષણની માત્રા અલ્પ, મધ્યમ ક� તીવ્ર 

છે ક� નહ� તે �ણી શકાય છે. ઉપરાતં તે હકારાત્મક છે ક� નકારાત્મક તે બાબત દ્વારા 

અિતપોષણ ક� �ુપોષણને �ણી શકાય છે.જો Z Score પધ્ધિત �જુબ પોષણની માત્રા 

-1 હોય તો અલ્પ �ુપોષણ, -2 હોય તો મધ્યમ �ુપોષણ અને -3 હોય તો ગભંીર 

�ુપોષણ દશાર્વ ેછે.તેવી જ ર�ત ેપોષણની માત્રા Z Score પધ્ધિત �જુબ ‘0’ હોય તો 

બાળક�ુ ંપોષણસ્તર સામાન્ય આવ ેછે. પરં� ુપોષણની માત્રા Z Score પધ્ધિત �જુબ 

+1 હોય તો વ� ુવજન, +2 હોય તો અિત વજન અન ે+3 હોય તો સ્�ળૂતા દશાર્વે છે. 

અથાર્ત Z Score હકારાત્મક હોય તો અિતપોષણ અન ેZ Score નકારાત્મક હોય તો 

�ુપોષણ દશાર્વ ેછે.    

*રા���ય કૌ�ંુ�બક સવ��ણ કાય��મના ચોથા તબ�ાની બે રા�યની �ુપોષણની 

મા�હિતની �લુના કો�ટક નબંર એક અને બેમા કર�લી છે. 

*Height for Age (ઠ�ગણાપ�ુ-ં Stunted) 

કોષ્ટક નબંર એકમા રાજસ્થાન અન ેબેમા �જુરાત રા�યના પાચં વષર્થી ઓછ� �મર 

ધરાવતા બાળકો�ુ ંપોષણ સ્તર દશાર્વેલ છે. ઠ�ગણાપણા (�મરના પ્રમાણમા ઓછ� 

�ચાઇ) ની દ્ર�ષ્ટએ રાજસ્થાન રા�યમા ૧૮- ૨૩મ�હનાના વય �ૂથમા -3 SD મા 

૨૪.૨ ટકા બાળકો અને -2 SDમા ૪૮.૦ ટકા બાળકો હતા. �યાર� �જુરાતમા ૨૪-૩૫ 

મ�હનાના વય�ૂથમા -3 SDમા ૨૦.૪ ટકા બાળકો હતા અને -2 SDમા ૧૮- ૨૩ 

મ�હનાના વય�ૂથમા ૪૮.૦ ટકા બાળકો �ુપોિષત હતા. 
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 Table No.1 

Nutritional Status of Children of Rajasthan State (NFHS-4, 2015-16) 
 
Age in 
Month
s 

Number 
of 
Children 

Height – for-age Weight-for-height Weight – for-age 

  Percentage 
below 
-3 SD 

Percentage 
below 
-2 SD 

Mean 
ZScore 
(SD) 

Percentage 
below 
-3 SD 

Percentage 
below 
-2 SD 

Mean 
ZScore 
(SD) 

Percentage 
below 
-3 SD 

Percentage 
below 
-2 SD 

Mean 
ZScore 
(SD) 

< 6 1352 11.6 22.6 -0.7 15.9 30.8 -1.0 10.8 28.0 -1.3 
6-8 808 11.7 22.9 -0.8 9.1 25.3 -0.9 8.6 26.9 -1.3 
9-11 685 13.6 27.0 -1.1 11.8 30.3 -1.2 13.6 34.8 -1.5 
12-17 1537 16.8 37.5 -1.4 9.3 24.4 -1.0 9.3 29.7 -1.4 
18-23 1499 24.2 48.0 -1.9 6.5 20.6 -1.0 12.4 37.8 -1.6 
24-35 3126 18.3 41.6 -1.7 8.4 21.9 -1.1 12.8 39.4 -1.7 
36-47 3261 17.9 44.6 -1.8 8.0 21.2 -1.1 14.9 39.8 -1.8 
48-59 3082 17.4 41.4 -1.7 5.9 20.8 -1.1 11.1 40.5 -1.7 
Rajasthan  NFHS-4 (2015-16) .India .IIPS.  Page 106 
 
 

 
 

Table No. 2 
Nutritional Status of Children of Gujarat State (NFHS-4, 2015-16) 

 
Age in 
Months 

Number 
of 
Children 

Height – for-age Weight-for-height Weight – for-age 

  Percentage 
below   
-3 SD 

Percentage 
below   
-2 SD 

Mean 
ZScore 
(SD) 

Percentage 
below   
-3 SD 

Percentage 
below   
-2 SD 

Mean 
ZScore 
(SD) 

Percentage 
below   
-3 SD 

Percentage 
below   
-2 SD 

Mean 
ZScore 
(SD) 

< 6 472 8.4 17.7 -0.4 20.9 42.4 -1.5 9.5 27.8 -1.4 
6-8 350 6.5 15.2 -0.2 14.2 33.5 -1.3 4.9 23.5 -1.2 
9-11 313 12.4 24.2 -0.7 16.8 36.8 -1.3 11.8 35.9 -1.4 
12-17 635 17.6 38.0 -1.3 10.8 31.1 -1.2 12.9 35.4 -1.5 
18-23 600 22.0 48.0 -1.7 7.6 20.4 -1.0 11.2 34.9 -1.6 
24-35 1268 20.4 44.0 -1.7 7.8 23.9 -1.2 13.3 42.8 -1.7 
36-47 1438 16.9 42.5 -1.7 7.5 25.1 -1.2 14.3 43.4 -1.8 
48-59 1341 15.9 41.5 -1.7 6.7 20.9 -1.2 12.9 44.5 -1.8 
Gujarat  NFHS-4 (2015-16) .India .IIPS.  Page 104 
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*Weight for height (પાતળાપ�ુ-ં Wasted) 

કોષ્ટક એકમા રાજસ્થાન રા�યમા છ મ�હનાથી ઓછ� �મર ધરાવતા વય �ૂથમા 

�ુપોષણમા પાતળાપણા (�ચાઇના પ્રમાણમા ઓ� વજન) �તગર્ત -3 SDમા ૧૫.૯ ટકા 

બાળકો હતા. આજ વય �ૂથમા -2 SDમા ૩૦.૮ ટકા બાળકો સમાિવષ્ટ હતા. �યાર� કોષ્ટક 

બમેા �જુરાત રા�યમા ંછ મ�હનાથી ઓછ� �મર ધરાવતા વય �ૂથમા -3 SDમા ૨૦.૯ ટકા 

બાળકો હતા. �યાર� -2 SDમા ૪૨.૪ ટકા બાળકો �ુપોિષત હતા. અથાર્ત રાજસ્થાન રા�ય 

કરતા �જુરાત રા�યમા પાતળાપણા�ુ ંપ્રમાણ વધાર� જોવા મળે છે.  

 *Weight for Age (ઓ� ંવજન- Underweighted) 

 કોષ્ટક એકમા રાજસ્થાન રા�યમા ઓ�વંજન (�મરના પ્રમાણમા ઓ�ં વજન) ધરાવતા 

બાળકો�ુ ંપ્રમાણ ૩૬-૪૮ મ�હનાની �મર ધરાવતા વય �ૂથમા -3 SDમા ૧૪.૯ ટકા હ�.ુ � 

પ્રમાણ કોષ્ટક બે અ�સુાર �જુરાતમા આજ વય�ૂથમા ૧૪.૩ ટકા હ�.ુ રાજસ્થાનમા -2 SD 

ધરાવતા બાળકો� ુપ્રમાણ ૪૮-૫૯ના વય�ૂથમા ૪૦.૫ ટકા �ટ� ુહ�.ુ � �જુરાતમા આજ 

વય�ૂથના બાળકોમા ૪૪.ટકા હ� ુ� રાજસ્થાન કરતા વધાર� હ�.ુ 

ઊપસહંાર :  

 સમગ્ર ચચાર્ને �તે એમ કહ� શકાય ક� પાચં વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા 

�ુપોષણ� ુપ્રમાણ �જુરાત રા�ય કરતા રાજસ્થાન રા�યમા ઓ� ંજોવા મળે છે. � �જુરાત 

રા�ય માટ� �ચ�તાનો િવષય છે. 
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