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Editor’s Column 

The explosion of knowledge at the global hut due to technological dynamics has 

certainly redefined the very concept of education. The prevailing scenario of education--

especially higher education--has become a matter of study and analysis for the scholars and 

practitioners who have a craving desire to face changes and challenges. It is because we, the 

human beings, are endowed with the faculty of choice and a free will.  

Unlike other species, we are not programmed. We can make choices and use our free 

will to act and achieve our objectives. Despite the dramatic progress in ICT in education 

achieved so far at the school and college levels, much remains to be done: each country, to 

varying degrees, continues to struggle with issues of children out of school and illiterate 

youths and adults. Inequities in educational opportunities, quality of educational services and 

level of learning achievement persist by gender, rural/urban locality, ethnic background, and 

socioeconomic status.  

The quality of learning and the capacity to define and monitor this quality is lacking 

in most developing countries. The means and scope of education continue to be narrow and 

confined to historical models of delivery, and the use of other channels continues to be ad hoc 

and marginal. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not 

matched by an increase in resources. 

At this juncture, it is safe to state that the polarity of views on the possibility of 

change is amazing. We, the publishers of Journal of research , are very much excited to view 

some aspects of these changes through scholarly articles contributed by august scholars and 

colleagues. The present issue contains papers with critical insight and analysis as well as 

systematic discussion and deliberation on various themes of language, literature, information 

technology, commerce and so on. We hope this will certainly be useful for the people who 

aspire change. 

        Chief Editor 

                       Dr. Rajeshkumar A. Shrimali 
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ધોલરેા સત્યાગ્રહમા ંમ�હલાઓનો ફાળો 
PRASHIL S. THAKAR 

Ph.d. Student, Bhavnagar university. 
Bhavnagar. 

 
 
પ્રસ્તાવના:-  

 ભારતની આઝાદ�ની ચળવળમા ંમ�હલાઓ નો ફાળો નાનો�નૂો ન હતો. અનકે પ્રકારના સત્યાગ્રહો થયા 

હતા. તેમા ં સ�ુથી રસપ્રદ પ્રકરણ તો  મારા મત પ્રમાણે મીઠા સત્યાગ્રહને �ુ ં મા�ુ ં �.ં કારણક� 

સૌરાષ્ટ્રમા ં મ�હલાઓ તનેા પ�રવાર સાથે જોડાતી હતી, અને ગાધંી� પણ તેઓની ભાગીદાર�ન ે

મહત્વની બતાવતા હતા. આમ જોઈએ તો મોટાભાગની િવગતો લોકો �ણતા હોય છે. માટ� મ� અહ� 

સમગ્ર લડતની િવગતો આપી નથી. પરં� ુ મ�હલાઓના ં સાથ અને સહકારની ઘટના જ મોટ�ર� છે. 
આજની મ�હલાઓ સાથે સરખાવતા તે સમયની મ�હલાઓ ઓછા સાધનો વારા સમયમા ંપણ ��ુુષ 

સમોવડ� કરતા આગળ પડતી હતી.  

 અસહકારની લડત પછ� તરતજ સિવનય કા�નુ ભગં ચળવળમા ંમીઠાના કાયદાનો િવરોધ કરવા�ુ ંશ�ંુ 

થ�ુ.ં �વન જ��રયાતની વસ્� ુઅને બહ�નો માટ� તો રસોઈના ઉપયોગની બાબત પણ હતી. સામાન્ય 

લોકોના જ��રયાત ની બાબત હોય અને �ીઓ ના ંજોડાય તે� ુ ંહોઈ ના શક�. આમ સિવનય કા�નુભગં 

ના ંભાગ�પે ની િવગતો મારા આ લેખમા ંલીધી છે.  
:: ધોલેરા સત્યાગ્રહમા ંમ�હલાઓનો ફાળો:: 

ગાધંી�એ રા�ય મેળવવાના સકંલ્પ સાથ ેદાડં��ૂચ કર� સમગ્ર દ�શમા ંખળભળાટ મચી ગયો, 

અન ે ક�ટલાકં બહા�ુરો તેમના �કુમની રાહ જોતા ં સત્યાગ્રહ ની તૈયાર� કરવા લાગ્યા હતા. �મા ં

સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ પણ પાછળ રહ્યા ન હતા. સૌરાષ્ટ્રના �ખુ્ય સત્યાગ્રહ� તર�ક� અ�તૃલાલ શઠે� આ વખતે 

ગાધંી� ની આ�ા લઈને “સૌરાષ્ટ્ર” મેગઝેીન ના અિધપિત તર�ક� રા�ના�ુ ંઆપ્�.ુ  ધોલેરા ના મીઠા 

સત્યાગ્રહમા ં જોડાયા અને લોકોને પણ તમે કરવા માટ� અપીલ કર�લી હતી. ��િૃતના પ્રહર� એવા 

“સૌરાષ્ટ્ર” સાપ્તા�હકમા ં 29 માચર્ 1930ના રોજ �હ�રાત કરવામા ં આવી ક� “ધોલરેા સત્યાગ્રહ ની 

જવાબદાર� સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ ના માથા પર છે. આ સમગ્ર કાયર્ક્રમ દરિમયાન �ીઓની ક�ટલીક �ુકડ�ઓ  

�ુસ્સાદાર  ગીતો ગાઈ અન ેલોકોને ��તૃ કરતી હતી. 

 ધોલરેા�ુ ંપ્રખ્યાત (�દુ્ધ કિવ) મોહનલાલ મહ�તા �ુ ંગીત રોજ ગાવામા ંઆવ� ુ ંહ� ુ.ં 

“રણભરે�ઓ આ  વાગે �ા ં?ધોલેરા - ધોલેરા 

મરણ વીરો પડકાર� �ા?ં ધોલેરા -ધોલેરા 

સત્યાગ્રહની સેના �ા ં? ધોલેરા -ધોલેરા 

મોતની મહ��ફલો �ા ં? ધોલરેા -ધોલેરા 

લડશ ે કોણ ?  લડશ ેકોણ ? ધોલેરા- ધોલેરા 

1 
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મર�ને અમર થાશે  કોણ ? ધોલેરા- ધોલેરા"૧ 

“૬ઠ્ઠી એિપ્રલ 1930ના અ�તૃલાલ શઠે ની આગેવાની નીચે સત્યાગ્રહ�ઓની પ્રથમ �ુકડ�એ 

ધોલરેા ના ખારા તરફ �ૂચ કર�. �મા ંઅ�તૃલાલ શઠેના �તુ્રી લા� ુબહ�ન ે િપતા સાથે સાથીદારોન ે

�ુમ�ુમ િતલક કર�લા હતા.તેમજ  િશયાણીના ચચંળબને દવે એપણ અ�તૃલાલ શેઠના હાથમા ંરાષ્ટ્રધ્વજ 

આપ્યો હતો”૨. મી�ંુ હાથમા ંલઇ અને સૈિનકોની �ુકડ� �ૂચ કરતી આગળ ચાલી રહ� હતી. �મા ં�ીઓ 

પણ ખભેખભો િમલાવી સૌરાષ્ટ્ર અન ેસૌરાષ્ટ્રના બહારના પ્રાતંોમા ંપણ સિવનય કા�નૂભગંની લડત મા ં

જોડાઈ  રહ� હતી. અ�તૃલાલ શેઠના �તુ્રી લાબ્�બેુન મોહનલાલ મહ�તા( સોપાન ) પણ 1930ના નમક 

સત્યાગ્રહ મા ંજોડાયા હતા.આમ અનેક બહ�નો ધોલેરા સત્યાગ્રહમા ં સ�ક્રય રહ� હતી. 

“1930ના મીઠા સત્યાગ્રહોના પ્રારંભે ગાધંી� એ લોકોને અને ખાસ કર�ને �ીઓને સત્યાગ્રહના 

ચાલકબળ એવા રચનાત્મક કાયર્ક્રમો મા ંજોડાવાની હાકલ કર� હતી. તેઓએ ક�ુ ંહ� ુ ંક� “તમે મારા પર 

એટલો પ્રેમ બતાવો છો તે ત્યાર� સાચો કહ�વાય ક� �યાર�, તમે ખાદ��ુ ં કામ કરો, પરદ�શીઓને કાઢો, 

ર��ટયો ચલાવો બી�ને તે બ�ુ ં કરવા માટ� પ્રેરણા આપો, દા� છોડો અને છોડાવો અને સાથે �ત્યજ 

સાથેના  ભદેભાવો �લુો.”3  
��ુુષવગર્ ધમર્�દુ્ધમા ં�ય છે પછ� બહ�નોએ હળ�-મળ�ને આશ્રમનો કારોબાર ચલાવવો. મને 

લાગે છે ક� તમાર� લડતમા ંજોડાવા ના બાક� �દવસો બ�ુ થોડા રહ્યા છે. એટલાવખતમા ં  બધા સાથે 

રહ�ને લડવાની શ�ક્ત ક�ળવજો. ક�ટલીક બહ�નો સિવનય કા�નૂભગંમા ંભાગ લેવા માટ� અધીર� બની 

રહ� છે � મને ગમે છે પરં� ુ�ીઓની ઉ�િત િવના �હન્�ુસ્તાન કડ� �દુ્ધસ્વરા�ય નહ� ભોગવી શક� . 

ગાધંી�ની આવી હાકલને સ�ંણૂર્ ભારત ની �ીઓ તરફથી સારો પ્રિતસાદ મળ્યો અને �ીઓ સિવનય 

કા�નૂભગંની લડત મા ં જોડાઈ, સભા સરઘસો પ્રભાત ફ�ર�ઓ વગરે� િવિવધ રચનાત્મક કાયર્ક્રમ મા ં

બહ�નોએ સ�ક્રય ભાગ લીધો.  

“1930ની દાડં� યાત્રા દરિમયાન કસ્�રુબાએ �રુત �જલ્લામા ંછાવણી નાખીને, દા�ના પીઠા પર 

પીક�ટ�ગ કરવા માટ� ગામડાની �ીઓને પણ જોડ� હતી. આ મ�હલાઓ મા ં�ખુ્યત્વે ગગંા બહ�ન, રામી 

બહ�ન પટ�લ, માલીબહ�ન મહ�તા, ચચંળબને ,હસંાબેન મહ�તા, �ણુવતંબેન, રોહ�ણી બને દ�સાઈ, 

હમીદાબહ�ન તૈયબ� ,જોસનાબને વગરે� અનેક બહ�નો સામેલ હતા”.૪ 

“કસ્�રુબાએ સદં�શો આપતા કહ�� ુ ંક� “ગાધંી�એ સ�પે�ુ ંકામ પાર ઉતાર�ુ ંએ જ આપણો ધમર્ 

છે. આમ કસ્�રુબા ગામડ� ગામડ� ફર�ને કાયર્કતાર્ઓને અને સ્વયસંેવકોને પ્રોત્સાહન આપતા હતા 

તેમનામા ંચેતનાનો સચંાર કરતા હતા ગાધંી� દાડં� યાત્રા હતા ત્યાર� કસ્�રુબા સખત પ�રશ્રમને કારણે 

થાક�લા હોય તો પણ તેનામા ંઅ�વૂર્ હતા અને આ આ િવ�ાસ ના દશર્ન થતા હતા આ સમયે તેમનો 

�ુસ્સો રણ�િૂમમા ંઉતાર�લી વીરાગંના �વો જોવા મળતો હતો”.૫ 

આ લડતમા ંિવજયાબેન પચંોલી બારડોલી ગયા હતા.  સત્યાગ્રહ �ગ ેપ્રચાર કરતા તેમને ત્રણ 

મ�હનાની �લ થયેલી .િવજયાબને અને તેની સાથેની બહ�નો બારડોલી આસપાસના ગામડાઓમા ં�ગ્રજે 

સરકાર સામે થઇ રહ�લા સત્યાગ્રહ ની સમજ આપતા હતા. એ સમય ેસરકારની �ુલ્મી નીિતથી ડર�ને 

તેમને કોઈ �તની મદદ મળતી નહ�. કોઈ પાણી પણ ન પાય ક� કોઈ તેમની વાત પણ ન સાભંળે.  

છતા ંપણ તેઓ પ્રચાર કર� રહ્યા હતા � બાબતની ન�ધનીય હતી. 
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“ગાધંી�ના દતક �તુ્રી લ�મીબને ની મીઠા સત્યાગ્રહ વખતે �રુત �જલ્લાના લાલ�રુ �કુામે થી 

ધરપકડ કરવામા ંઆવેલી તેમણે સાબરમતી અને યરવડા �લમા ંછ માસનો �લવાસ ભોગવ્યો હતો ."૬  

�ષુ્પાબેન �ળૂશકંર વ્યાસ ે1932 થી લડત દરમ્યાન લડતમા ંભાગ લેતા કરાચીમા ંછ માસનો �લવાસ 

ભોગવ્યો હતો. તેઓ ભારતમા ંઆવ્યા ત્યાર� કરાચીની િમલકત તેમણ ે�મુાવી હતી. અને રાજકોટમા ં

વસવાટ કય� હતો એવી જ ર�તે ગગંાબહ�ન �દુ્ધભટ્ટી �મનગર આવીને સ્થાયી થયા હતા,. પરં� ુ

આઝાદ�ની લડત દરિમયાન તેઓ �મનગરના �ળૂ રહ�વાસી હતા. આઝાદ� પછ� કરાચીમા ં વસતા 

લોકો ની પણ ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી.ગોદાવર� બહ�ન કા�લદાસે 1932 મીઠાની લડતમા ં�ુબંઈમા ં

ભાગ લીધો હતો. ત્યા ંસરઘસ વખતે તેની ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી”૭.  શ્રીમતી દયા �ુવર બહ�ન 

નારણદાસ દવે પણ �મનગરના િનવાસી હતા. �ઓ ૧૯૩૦ ની સાલ મા ંતેમના પિત સાથ ેકલક�ાના 

રહ�તા હતા. િવદ�શી માલનો બ�હષ્કાર, પ્રચાર �વી પ્ર�િૃ� કરતા હતા. દરિમયાન એક વખત �લમા ં

તેઓન ેમોકલવામા ંઆવેલા હતા. પાચં વખત તેમની ધરપકડ થયેલી હતી અને ચાર માસની સ� 

િપક��ટ�ગ ના �નુા માટ� તેમને થઈ હતી. તેમના પિતને પારલે કંપનીની  નોકર� �મુાવી પડ� હતી. 

દયાબેન  કલક�ા થી પોરબદંર આવ્યા ત્યાર� તેમ�ુ ં પોરબદંર મા ં �હ�ર સન્માન કરવામા ં

આવ્�ુ ંહ� ુ ં.લોકો �લો અને ગજરા  સાથે સ્વાગત માટ� ભેગા થયેલા, કારણ ક� તેને માત્ર પદંર વષર્ની 

વયે રાષ્ટ્ર�ય લડતમા ંભાગ મા ંજોડાવા ને લીધે �લવાસ થયેલો.  �થી દ�શ માટ� એક સા�ંુ �ૃષ્ટાતં ��ંુૂ 

પાડ��ુ.ં  આવી જ સ�ઓ અને શીક્ષાઓ દ્વારા મળેલી  આપની  આજની આઝાદ� આપણ ેભોગવી રહ્યા 

છ�એ તે �લૂ�ુ ંન જોઈએ. 

1930ની લડતમા ંદસરાબેન �કુ્લ એ રાજકોટમા ંકાયર્ કર�� ુ ંહ� ુ.ં અમદાવાદથી લડતને લગ� ુ ં

� કંઈ સા�હત્ય આવે, તે ઘર�  ઘર� પહ�ચાડવા�ુ ંકાયર્ કરતા ં . “બળવો” નામની પિત્રકા પણ આવતી 

હતી, તે  પિત્રકાઓ �ઠાલાલ ભાઈ જોશી  તેમને મોકલતા ,અને દસરાબેન રાિત્રના સમય ેતે વેચવા 

જતા.ં આ ર�તે લોકો �ધુી મા�હતી પહ�ચાડવા�ુ ંકામ કરતા. સત્યાગ્રહની લડતમા ંસભા ભરવી , સરઘસ 

કાઢવા , દા�ના અને િવદ�શી  કાપડના િપકટ�ગ ના કાયર્ક્રમમા ંજોડા�ુ ંવગેર� �વા કામો બહ�નો  કર� 

રહ� હતી”.૮ પાલીતાણાના ં કસ્�રુબેન કિવ રાષ્ટ્ર�ય લડ્ત  સાથે હમેંશા જોડાયેલા રહ્યા હતા.  

1930ની લડતમા ં િવલાયતી કાપડની �ુકાન ઉપર િપક��ટ�ગ ને લીધ ે સાબરમતી �લમા ં છ 

માસનો �લવાસ ભોગવ્યો. અને ઈ.સ. ૧૯૩૨મા  ગાધંી�ના કાયર્ક્રમ �ગેની પિત્રકાઓ સાથ ે 

િવરમગામ થી પકડાઈ ગયેલા હતા તનેી પણ તેને ત્રણ માસની સ� થયેલીહતી.”૯ ભાવનગરના 

સોનાબાઈ  કાન�ભાઈ બાર�યા તમેના પિત સાથે રાષ્ટ્ર�ય ચળવળમા ંજોયા જોડાયા હતા .િવદ�શી કાપડ 

ના િવસ્તારમા ં�દોલનની સાથે ખાદ�નો પ્રચાર અને શેર�એ-શેર�એ ફર�ને બનાવવા માટ� અગત્યનો 

ફાળો આપેલો હતો”.૧૦ 

અમર�લીના શ્રીમતી પ્રેમ �ંુવરબેન �ુદંર� શાહ પણ તેમના �તુ્રી ઈચ્છાબેન સાથે લડતમા ં

જોડાયા અને �લવાસ પણ ભોગવેલો હતો. હ�રાબેન શેઠ પણ આવી જ એક સ�ક્રય મ�હલા હતી. અ�કુ 

�ુ�ંુબો પિત અને પત્ની તેના બાળકો સાથે આ સમગ્ર ય�મા ંજોડાયા હતા, તે બાબત ન�ધવા લાયક છે. 

રાણ�રુમા ં  પણ બહ�નોના એક સરઘસે  ગેરકાયદ�સર સબરસ ગામની બહ�નોમા ં વેચ્�ુ ં હ� ુ.ં આ  

સરઘસમા ં સૌરાષ્ટ્રની બહ�નોએ �ખુ્ય ભાગ લીધેલો હતો. આમ બહ�નોની ��િૃત એ ગાધંી�ના 
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સૌરાષ્ટ્રના કાયર્ન ેપાર પાડવામા ંઅનેરો સહકાર આપલેો  હતો.ગાધંી�એ દ�શભરમા ંમીઠા સત્યાગ્રહ�ુ ં

એલાન આપ્�ુ ંત્યાર� દ�વી બહ�ન ધોલેરા સત્યાગ્ર મા ંસામેલ થવા આવી પહોચ્યા . 

અનેક  નતેાઓની ધરપકડ થતા ંજ બહ�નો લડત�ુ ં�કુાન સભંાળ� લેતી હતી. ધોલેરા સત્યાગ્રહ 

ના ૧૩મા  સેનાપિત તર�ક� દ�વી બહ�ન અગે્રસર હતા.”૧૧ સાબરમતી �લમા ંકસ્�રુબા �શુીબને નવરો� 

,લીલાવતી આસર ,ગગંાબેનવૈદ અન ેગગંાબને ઝવેર� પણ સાથે હતા. 

અમર�લીના �િુમત્રાબને હ�રપ્રસાદ ભટ્ટ પણ ધોલરેા સત્યાગ્રહમા ં જોડાયા હતા ગ્રહની અને 

મીઠાની લડતો કોઈપણ િવસ્તારમા ંહોય બહ�નો તેમા ંસતત સાથે ન ેસાથ ેજોડાયેલા હતા.”૧૨ 

આમ, મી�ંુ લે�ુ ંવેચ�ુ ંપકાવ�ુ ં એ તો પ્રતીકાત્મક લડત હતી. લડત દ્વારા હક�કતમા ં �બ્ર�ટશ 

સ�ાને  �હન્દના એક નાગ�રક તરફથી પડકાર ફ�કવામા ંઆવ્યો હતો. આથી લોકોલડત  વ્યાપક અને 

અસરકારક -રહ�. ધોલેરા આ મીઠા સત્યાગ્રહોમા ંસૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ અને બહ�નોએ સાથ ેમળ� વીરતા 

બતાવી. સયંમ �ળવી વ્યવ�સ્થત લડત ચલાવી સૌરાષ્ટ્રની શાન વધાર� હતી. ગાધંી�ના અ�હ�સાના 

િસદ્ધાતંમા ં�ણૂર્ શ્રદ્ધા ધરાવતા લોકોએ તેને ચલાવી હતી અને તનેા દ્વારા અ�હ�સાના િસદ્ધાતંમા ંરહ�લી ઠંડ� 

તાકાતનો �ુિનયાના લોકોને પ�રચય કરાવ્યો હતો. 
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7.   �જુરાત ના સ્વાત�ંય સ�િનક પ્રથમ અિધવેશન સ્�િૃત ગ્રથં ૧૯૭૭, વડોદરા, �-ૃ૯૮  

8. દસ્રા બહ�ન �કુલની �લુાકાત મા�હતી પત્રક પરથી તા.૨૮/૫/૧૯૯૧ રાષ્ટ્ર�ય શાળા રાજકોટ  

9. કસ્�રુ� બહ�ન જોરિસહકિવના �ળૂ મા�હતી પત્રક પરથી રાજકોટ. 

10. શાહ જયાબેન �વુાર્ક્ત ગ્રથં �-ૃ૩૭૭ 

11. દ�વી બહ�ન પટણી, ની �ળૂ �લુાકાત�ુ ંમા�હતી પત્રક રાષ્ટ્ર�યશાળા, રાજકોટ. 

12. સ્વાત�ંય સગં્રામના લડવેયા’’ �જુરાત રા�ય પ�રચય, ગ્રથં-૧ મા�હતી ખા� ુ ંઅમદાવાદ, 
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ઉ�ર �જુરાતના મેવાસી કોળ�યારા પરગણામંા ંમકવાણા સમાજમા ંગવા� ુ ં

લગ્નગીત: એક અભ્યાસ. 

મકવાણા ભરતભાઇ ક�શાભાઈ 

અ�સુ્નાતક, �જુરાતી િવભાગ 

શ્રી અને શ્રીમતી પી.ક�. કોટાવાલા આ�્ર્સ કૉલેજ, પાટણ

 

                લોકસા�હત્ય એટલ ે પરા�વૂર્થી ઉતર� આવેલ લોકસ્�િૃતએ વાગોળા� ુ,ં રમ� ુ,ંલોકકંઠ� 

�વતં રહ�� ુ ં સા�હત્ય.લોકસા�હત્ય એ લોકો�ુ ં સા�હ�ય્ છે.એટલે ક� લોક જ એના કતાર્ છે.ઝવેરચદં 

મેઘાણીએ ક� ુછે ક� ' લોકસા�હત્ય એ જનવાણીનો િનચોડ છે'. લોકસા�હત્ય મૌ�ખક પરંપરા દ્રારા લોકોમા ં

ઉતર� આવે�ુ,ં કઠોપકંઠ અને કણ�પકણર્ દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર પામે�ુ ં�વતં લોકબોલીમા ંરચાય�ે ુ,ં લોકો 

દ્વારા અને લોકો માટ� સ�ર્યે�ુ ંસા�હત્ય છે 

              �ીઓને લગ્નગીત ગાવાનો �બુ જ શોખ હોય છે. �ીઓ �બુજ �ુદંર લય સાથ ેલગ્નગીત 

ગાય છે અને લગ્નમા ંઅલગ અલગ િવિધ સમય ેઅલગ-અલગ ગીત ગવાતા હોય છે �મક� પીઠ��ુ ં

ગીત,સ્નાન�ુ ંગીત, વરરા� તૈયાર થતા હોય એ વખત ેગવા� ુ ંગીત વગરે�.. 

               આ લગ્નગીત ઉ�ર �જુરાતના મેવાસી કોળ�યારા પરગણામા ંમકવાણા સમાજમા ં�યાર� 

ગણેશ સ્થાપના થાય ત્યાર� ગવા� ુ ંલગ્નગીત છે. આ�િુનક �ગુમા ં�યાર� ડ�� અને પાટ�પ્લોટ�ુ ંપ્રમાણ 

વધી ર�ુ ં છે ત્યાર� આવા �ુના લગ્ન ગીતો �પુ્ત થતા જોવા મળે છે. મારો ઉદે્દશ એ છે ક� આવા 

લગ્નગીતો �પુ્ત ન થાય અન ે સમાજમા ં અને લોકોમા ં જળવાઈ રહ� એવો છે. આ લગ્નગીત મને 

કોતરવાડા ગામમાથંી મળેલ છે. આ લગ્નગીતને મ ેમાર� ર�ત ે�લૂવવાનો પ્રયત્ન કય� છે. 

                                    ગણેહ� ક� �ુ ંભોયે ના બે�ું.... 

જોશે હોનાના ંબાજોઠ,જોશે હોનાના ંબાજોઠ 

                     ગણેહ� ક� �ુ ંભોયે ના બે�ું.... 

ગણેહ� ક� �ુ ંઉઘાડો ના ંબે�ુ.ં... 

2 



 

MARCH-2020                                  6                              VOLUME-9, ISSUE-33 

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

જોશે ર�શમીયા ં�માલ,જોશે ર�શમીયા ં�માલ. 

                   ગણેહ� ક� �ુ ંઉઘાડો ના ંબે�ું.... 

ગણેહ� ક� �ુ ં�ધાર� ના ંબે�ુ.ં...               

 જોશે  વીજળ�યા દ�વા,જોશે  વીજળ�યા દ�વા  

              ગણેહ� ક� �ુ ં�ધાર� ના ંબે�ું....            

ગણેહ� ક� �ુ ં�ખૂ્યો ના ંબે�ું....              

  જોશે �રૂમીયા લા�ુ, જોશે �રૂમીયા લા�ુ. 

                  ગણેહ� ક� �ુ ં�ખૂ્યો ના ંબે�ું....   

ગણેહ� ક� �ુ ંતરસ્યો ના ંબે�ુ.ં...    

જોશે ગગંાજળ લોટા, જોશે ગગંાજળ પાણી 

                   ગણેહ� ક� �ુ ંતરસ્યો ના ંબે�ું.... 

                   ઉપરોક્ત દશાર્વેલ લગનગીત એ ગણશે સ્થાપના વખત ે ગવા� ુ ં લગનગીત 

છે.ભગવાન શ્રી ગણશેની �યાર� સ્થાપના કરવામા ંત્યાર� આ લગનગીત ગવાય છે. આમા ંભગવાન શ્રી 

ગણેશ � � માગંણીઓ છે એન ે �ુદંર ર�ત ે ર�ૂ કરવામા ં આવી છે �મ ક�,સોનાના બાજઠ,ર�શમના 

�માલ, િવજળ�યા દ�વા,�રુમાના લા�ુ અને ગગંાજળ પાણી વગેર�... અને લગ્ન �ખુશાિંતથી �રૂા થાય 

એ માટ� ગામડાની બહ�નો માટ�ના ગણપિત બનાવીન,ે એમને �ુદંર મ�ના બાજઠ ઉપર બેસાડ� દ�વા- 

અગરબ�ી કર� લગ્ન �રૂા થાય એટલા �દવસ �ધુી એમની ��ૂ આરાધના કર� છે. હવે આપણે આ 

લગ્નગીતને િવસ્�તૃ ર�ત ેસમ�એ: 

ગણેહ� ક� �ુ ંભોયે ના બે�ું....              

જોશે હોનાના ંબાજોઠ,જોશે હોનાના ંબાજોઠ 

                 ગણેહ� ક� �ુ ંભોયે ના બે�ું.... 
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               આમા ંભગવાન ગણશે કહ� છે ક� નીચ ેજમીન પર બેશીશ નહ�. માર� બસેવા માટ� સોનાથી 

મઢ�લા બાજઠ જોઈશ.ે જો સોનાના બાજઠ ન�હ હોય તો �ુ ં જમીન પર બેસી નહ�. માટ� ગણેશ�ની 

સ્થાપના બાજઠ ઉપર કરવામા ંઆવ ેછે. અને પ્રેમથી ��ૂ આરાધના કરવામા ંઆવે છે. 

ગણેહ� ક� �ુ ંઉઘાડો ના ંબે�ુ.ં... 

જોશે ર�શમીયા ં�માલ,જોશે ર�શમીયા ં�માલ. 

                 ગણેહ� ક� �ુ ંઉઘાડો ના ંબે�ું.... 

                ભગવાન શ્રી ગણેશ કહ� છે ક� �ુ ં સાવ ના� ુ ��ુ ુ નહ� બે�ુ.ં માર� બેસવા માટ� �ુદંર 

મ�ના, ક�મતી અને �લુાયમ ર�શમના �માલ જ જોઈશ.ે ર�શમના �માલની ગાદ� હશે તો જ �ુ ંબેસીશ 

એ�ુ ંભગવાન શ્રી ગણશે કહ� છે. માટ� સૌ બહ�નો ભગવાન શ્રી ગણશેની સ્થાપના ર�શમના �માલ ઉપર 

કર� છે. 

ગણેહ� ક� �ુ ં�ધાર� ના ંબે�ુ.ં...            

જોશે  વીજળ�યા દ�વા,જોશે  વીજળ�યા દ�વા  

                ગણેહ� ક� �ુ ં�ધાર� ના ંબે�ું....   

            �યાર� ભગવાન શ્રી ગણેશને લગ્ન પ્રસગેં બેસાડવાના હોય ત્યાર� ભગવાન ગણશે એક 

વધારાની શરત �કૂ� છે ક� �ુ ંઘરના �ણૂામા ંક� �ધારામા ંબસેીસ નહ�. મારા માટ� બેસવા માટ� �ુદંર 

મ�ની લાઈટ હોવી જોઈએ. તો જ �ુ ંબેસીશ. 

ગણેહ� ક� �ુ ં�ખૂ્યો ના ંબે�ું....            

  જોશે �રૂમીયા લા�ુ, જોશે �રૂમીયા લા�ુ. 

          ગણેહ� ક� �ુ ં�ખૂ્યો ના ંબે�ું....   

                 કહ�વાય છે ક� ભગવાન શ્રી ગણશેને મોદટ એટલે ક� લા�ુ બ� ુજ િપ્રય હોય છે. અન ે

આપણ ે ભગવાન શ્રી ગણેશને �રઝવવા માટ� પણ �રૂમીયા લા�ુ બનાવતા હોઈએ છ�એ. આ 

લગ્નગીતમા ંપણ ભગવાન શ્રી ગણશે �રૂમીયા લા�ુની માગંણી કર� છે. એ કહ� છે ક� �ુ ંકોઈ કાળે �ખૂ્યો 
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નહ� બે�ુ.ં માર� જમવા માટ� ઘી ના �રૂમીયા લા�ુ જ જોઈશ.ે આથી આ પ�ંક્તમા ંભગવાન શ્રી ગણેશની 

િપ્રય વસ્�નુી વાત �ુદંર ર�તે ર�ૂ થઈ છે. 

ગણેહ� ક� �ુ ંતરસ્યો ના ંબે�ુ.ં...    

જોશે ગગંાજળ લોટા,જોશે ગગંાજળ પાણી 

              ગણેહ� ક� �ુ ંતરસ્યો ના ંબે�ું.... 

             ભારતીય સસં્�ૃિતમા ંગગંા નદ�ન ેપિવત્ર નદ� ગણવામા ંઆવ ેછે. અન ેએ�ુ ંપાણી �દુ્ધ અન ે

સા�ત્વક ગણવામા ંઆવ ેછે. એટલા માટ� ભગવાન શ્રી ગણશે કહ� છે ક� �ુ ંતરસ્યો બેસીશ નહ�. માર� પીવા 

માટ� ગગંા�ુ ં પાણી જોઈશે આમ, આ લગ્નગીતમા ં ગગંા નદ� અને એના �દુ્ધ પાણીનો સારો એવો 

િવિનયોગ થયો છે. 

                આમ આ સમગ્ર ગીત લગ્નપ્રસગેં ગણેશ સ્થાપના વખતે ગાવામા ંઆવ ેછે. ગામડામા ં

�યા ંલગ્નપ્રસગં હોય ત ેસમાજમા ંઆઠ-દસ �ીઓ સાથે મળ�ન,ે દ�શી ઢોલ સાથ ે�ુદંર લય સાથ ેગીત 

ગાય છે. અને સમગ્ર વાતાવરણ ને લગ્નમય વાતાવરણ બનાવી દ� છે. 

 શબ્દાથર્: 

ગણેહ� - ભગવાન શ્રી ગણેશ 

�ુ-ં �ુ ં

ભૉયે- નીચે, જમીન પર 

બ�ેુ-ં બેસ�ુ ં

જોશે- જોઇશ ે

બાજોઠ- બાજઠ,ચાર પાયાવા�ં ઍક �ત�ુ ંઆસન 

ર�શમીયા- ર�શમ�ુ ં

લોટો-  જળપાત્ર. 

માહ�તીદાતા: 

નામ:                                  �મર:       ગામ: 
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મકવાણા ના�ુબેન વ�ભાઈ        70 વષર્    કોતરવાડા 

મકવાણા જબીબેન સગથાભાઈ     66 વષર્     કોતરવાડા 

મકવાણા ધરમાબેન ક�શાભાઈ.       50 વષર્    કોતરવાડા 
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             ડૉ.બાબાસાહ�બ અને મહાડ ચળવળ 

સરોજ પી. પ��કયા  

પીએચ.ડ�. િવદ્યાથ�   

                                          સૌરાષ્ટ્ર �િુનવિસ�ટ� રાજકોટ. 

 
�હ��ુ સમાજમા ંપ�રવતર્ન લાવી પોતાના સમાજ�ુ ં�હત, ઉત્કષર્ અને ઉ�તી કરવી એ જ એમ�ુ ં

પ્રથમ ધ્યેય હ� ુ.ં એટલા માટ� જ તમેણે મહાડના માચર્ ૧૯૨૭ મા ંપોતાના સમાજના માનવીય અિધકારો 

સ્થાિપત કરવા માટ� પહ�લ કર� હતી. તે સમયે તેમના સમાજના બી� બ ે �ુશ્મનો હતા એક તરફ 

સનાતની �હ�ુ સમાજ અને બી�ુ ંતરફ િવદ�શી સરકાર એટલ ે પહ�લા તે �હ��ુ સમાજની સામે બળવો 

પોકાય� . 

મહાડની પસદંગી માટ� ડૉ.�બડેકરની એક આગવી �િૂમકા હતી. મહારાષ્ટ્રની દલીતોત્થાનની 

પ્ર�િૃતના પ્રથમાગં્રણી પાયાના પથ્થર મહાત્મા �યોિતબા �લેના સાથી ગોપાળની જન્મ-કમર્�િૂમ મહાડ 

હોવાથી અહ� દ�લતોમા ં સિવશેષ ��િૃત પણ હતી. મહાડ �ુબંઈથી આશર� ૧૭૦ ક�.મી.ના �તર� 

આવે� ુ ંછે. તેની ન�ક રાયગઢનો ઐિતહાિસક �કલ્લો આવેલો છે.૧. 

તા -૦૫ �ન્�આુર�ના મહાડ મ્�નુીસીપાલીટ� નો પ્રસ્તાવથી મહાડ�ુ ંચવદાર તળાવ સાવર્જિનક 

છે. પારસી , �સુલમાન, �ખ્રસ્તી વગરે� િવધમ� લોકો પણ � તળાવે પાણી ભર� છે મહાડના સવણ� 

પ�-ુપક્ષીઓ પાણી પીએ, મળ�તૂ્ર કર� તે સામે વાધંો ઉઠાવતા નથી, પરં� ુ માનવ �વા માનવો 

સ્વધમ� પદદ�લતોને પાણી પીવા દ�તા નથી. અ�તો ખોખારો પણ ખાઈ શક� ન�હ તેવી �સ્થિત હતી. 

�હ��ુશા�ોએ �ને અસ્�શૃ્ય સમાન ગણલેી છે. તે �િતના લોકો પોતાના તળાવ ેપાણી પીએ અને સમાન 

હોવાને િસદ્ધ કર� તે તેમને મ�ુંર નથી. એટલા માટ� જ �બેડકર� દ�લત સ્વાત�ંય સગં્રામ માટ� મહાડ�ુ ં

મેદાન પસદં ક�ુ�.  

ડૉ. �બેડકર� બ�હષ્�ૃત �હતકરણી સભાની પ્રથમ પ�રષદ ૧૯ મી માચર્ ૧૯૨૭ ના રોજ “શ્રી 

િવર��ર થીયેટરમા”ં મા ં મળ� સમગ્ર કોકણપટ્ટીમાથંી હજોરો લોકો હાજર રહ્યા હતા. સભંા� �કુારામ 

ગાયકવાડના સ્વાગત પ્રવચન થ�ુ ં.૨. 

ચવદાર તળાવ�ુ ંપાણી પીવાનો અિધકાર સ્થાપવા માટ� એક િવશાળ સરઘસ નીકળ્�ુ ં. સદ�ઓ 

�ધુી સામા�જક અને માનિસક દાસતામા ંજકડાયેલા સમાજના િવદ્રોહ�ુ ંભારતીય ઇિતહાસમા ંઅ�તૂ�વૂર્ 

અન ેઅ�વૂર્ જ હ� ુ.ં ડૉ.�બડેકર ચૌવદાર તળાવ�ુ ં પાણી �જ�લમા ંભર� આચમન ક�ુ�. ઈ મહાન 
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સરઘસના દ�લતોએ પણ તળવના પાણી�ુ ંઆચમન ક�ુ� અને એક નવા �ગુનો , નવા ભારતનો પ્રારંભ 

થયો.  

દ�લત સમા� ચળદાર તળાવ�ુ ંપાણી અભડાવ્�ુ ંએ વાત સાભંળ�ને ચાર� બા�ુ હાહાકાર મચી 

ગયો. સનાતનીઓના ઉકળાટનો પાર નહોતો ધમા�ધાઓ અનેક �ુડંાઓની ફોજ ઊભી કર�ને એના દ્વારા 

પ�રષદના મડંપ પર �મુલો કય�. વીસ માણસોને �હ�ર દવાખાને લઇ જવાયા . જ બ�ર� ખર�દ� 

કરવા ગયા હતા. તેને પણ માર પડ�ો. ત્યારબાદ ધમા�ધોએ ચવદાર તળાવમાથંી ૧૦૧ ઘડા પાણી 

તેમાથંી બહાર કાઢ� નાખ્�ુ ંઅને ‘પચંગવ્ય’ દ્વારા વ�ૈદક મતં્રોરચાર સાથ ેતા ૨૧/૦૩/૧૯૨૭ ના રોજ 

�દવસે તળાવની ��ુદ્ધ કર� હતી.૩. 

ડૉ. �બડેકર ધમર્ભી�ુ �હ�ુઓન ેઠપકાયાર્ ક� “ � ધમર્�ુ ંરક્ષણ ન કહ�વાય બલક� ધમર્દ્રોહ છે 

હવે અમે એ�ુ ં માનીએ છ�એ ક� � �હ�ુ ધમર્ પર લાગ�ેુ ં કલકં છે અમે તળાવ પરના હ� માટ� 

સત્યાગ્રહ કર��ુ ં “ અન ેસત્યાગ્રહ કરવા માટ� તા ૨૫ મી ડ�સેમ્બર ૧૯૨૭મ બી� પર�ષદ મહાડમા ં 

ભરવામા ંઆવી .અધવચ્ચે અસ્�શૃ્ય નેતાઓ સામ ેમહાડના સવણર્ �હ�ુઓએ ફ�રયાદ પણ દાખલ કર� 

હતી �ને કારણ ેસરકાર� અસ્�શૃ્યોને તળાવ પર જતા રો�ા હતા.૪. તા ૨૫ ડ�સેમ્બર ૧૯૨૭ ના રોજ ડૉ. 

બાબાસાહ�બે એક મહાન ઠરાવ દ્વારા �દૂ્ર �િતને શરમાવાનો સામા�જક, આિથ�ક, રાજક�ય �લુામી કાયમ 

રાખનારો ‘મ�સુ્�િૃત ગ્રથં’ �હ�રમા ં સળગાવ્યો ‘મ�સુ્�તુી દહન �િૂમ” ‘અસ્�શૃ્યતાનો ખાતમો કરો.” 

�વા �તૂ્રોવાળ� ધ�ઓ ફરકતી હતી.�ઢ�વાદ� �હન્�ુઓના � ઘટનાથી ભ�કૂ� ઉઠ�ા. આ�િુનક 

ભારતના ઇિતહાસમા ંધાિમ�ક ગ્રથં ઉપર થયેલો �વલેણ �મુલો હતો. ક�ટલાક ડૉ. �બડેકરને ‘ભારતના 

માટ�ન લ્�થુર’ કહ્યા . અને મહાડને વીટ�નબગર્ ક�ુ.ં પરં� ુજગતના ઇિતહાસમા ંપોપના પાપિવમોચન 

પવર્ની હોળ� કરનાર માટ�ન લ્�થુર કરતા સનાતનવાદ� ઓ ઉપરનો  � �િૂત�ભજંક �મુલો ભાર� હતો . 

તા ૨૬ ડ�સેમ્બર, ૧૯૨૦ ના રોજ સત્યાગ્રહ કરવાના ચાર આગવેાનોએ પ્રવચનો કય� �મા ં

બા� ુસાહ�બ પા�ુંરંગ રા�ભોજ પદ્મનાભ હાટ� સત્યાગ્રહ કરવાના પકે્ષ હતા. � સત્યાગ્રહમા ંબ્રાહ્મણ�ેર 

નેતાઓ �ન્ધે અને જવળકર�. ડૉ.બાબાસાહ�બે ક�ુ ંહ� ુ ંક� આપણા સત્યાગ્રહમા ંદર�કને મ�ૂંર� છે, ભલેન ે

તે વ્ય�ક્ત ગમે તે �િતની ક�મ ન હોય . � તકરાર સાચી ઓળખ આપવાની છે, કોઈ એક વ્ય�ક્ત ક� 

કોઈ એક �િતની નથી.૫. 

મહાડ સત્યાગ્રહમા ં મદ�ના ખભંે – ખભ્ભા િમલાવી મેદાનમા ં આવેલી દ�લત મ�હલાઓની 

રાત્રીસભામા ંદ�લતોના તારણહાર પોતાની હળવી, સરળ,હદયમા ં�ડ� ઉતર� �ય તેવી વાણીમા ંબોલ્યા 

ક�   ----- “તમે તમાર� �તને અસ્�શૃ્ય માનશો ન�હ અને સવણર્ �ીઓ � પદ્ધિતએ સાડ� પહ�ર� તેમ 
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તમાર� પણ પહ�રવી જોઈએ. કપડા ભલે ફાટ�લ હોય પર� ુ ંસ્વચ્છ રાખો. તમાર� �ૂખે જન્મ લેવો એ પાપ 

અને સવણર્ જનેતાની �ૂખે �મ લેવો તે �ણુ્ય ક�મ માનવામા ંઆવે છે . તમે પ્રિત�ા લ્યો ક� આવા 

કલ�ંકત �સ્થિતને �ૂર કર�ને જ જપંી�ુ ં. મર�લા �નવરો�ુ ંમાસં ખાવા�ુ ંન પીરસશો દ�કર�ઓને િશક્ષણ 

આપો. �ાન અને િવધા નાર�ઓ માટ� પણ જ�ર� છે. સોનાના ઘર�ણા ં પહ�રો અને સન્માનથી �વન 

�વો.” 

ડૉ. બાબાસાહ�બના પ્રવચનો એવો તે પ્રભાવ પડ�ો ક� બી� �દવસે પોતાના વતન જતી વેળાએ 

પોતાની વેશ�ષૂા તમેના આદ�શ �જુબ બદલી નાખી એ દ્રશ્ય જોતા બાબાસાહ�બ�ુ ં�દલ ગદગ�દત થઇ 

ઉઠ�ુ.ં૬. 

મહાડ ચળદાર તળાવ સત્યાગ્રહ સાચે દ�વાની �હ��ુ �નુ્સફ �.વી – વૈધે તા ૧૪/૧૨/૧૯૨૭ ના 

�દવસે મનાઈ �કુમ આપ્યો ત્યારથી મહાડ સત્યાગ્રહની એક કા�નૂી લડતનો આગવો ઇિતહાસ બન્યો 

હતો. પ્રથમ �કુાદો (�ૂન,૧૯૩૧ એ ��ુસ્લમ ન્યાયધીશ મી શરાફ� અસ્�શૃ્યતાની તરફ�ણમા ં આપ્યો 

તેનાથી વૈધે થાણા �લ્લા કોટર્મા ંઅપીલ દાખલ કર�. �મા ં૩૦ �ન્�આુર� ૧૯૩૩ ના �દવસે �કુાદો 

આપી સવણ�ની  અપીલ ફગાવી દ�ધી. �તે સવણર્ �હન્�ુઓએ હાઇકોટર્મા ંઆશરો લીધો. હાઇકોટર્મા ં

�ગ્રેજ મી. �ચૂફ�લ્ડ અને પારસી મી. વા�ડયાની બેન્ચ ેમાચર્ ૧૯૩૭ મા ંઅ�તોની તરફ�ણનો �કુાદો 

આપ્યો.૭. એ જ �દવસે ડૉ. બાબાસાહ�બ સ્વતતં્ર મ�ૂર પક્ષના ઉમદેવાર તર�ક� િવધાસભામા ં� ુટંાયા. ત ે

�દવસે મહાડ તળાવનો વષ� �ુનો �કુાદા આવતા કા�નૂી સઘંષર્મા ં િવજય થયો. ડૉ. બાબાસાહ�બ 

એકપણ ��ુસ્લમોને આમા ં�ાય ��ૂા નહોતા તે એક નોધપાત્ર હક�કત છે. અન ેપછ�થી સ્થપાયલે 

સ્વતતં્ર પક્ષમા ંએકપણ પદાિધકાર� ક� ઉમેદવાર �સુલમાન ન હતા.૮.  

આમ, મહાડ સત્યાગ્રહ� દ�લતોમા ં ચૈતન્યનો પ્રવાહ પ્રસાર�ત કય� હતો. વળ� , મ�સુ્�િૃતની 

હોળ�થી સમગ્ર �ઢ�વાદ� �હન્�ુસમાજ ખળભળ� ઉઠ�ો હતો. બાબાસાહ�બની િનભ�કવાણી છેવડાના 

ગામડાના ંદ�લતો �ધુી પહોચી હતી.ડૉ. �બડેકરના જય ઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ગા� ઉઠ�ુ ંહ� ુ.ં 

સદંભર્ ��ૂચ ;- 

(૧) �મુાણ �ળૂ�ભાઈ વી. “િવ��ષૂણ ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર”(માનસ અને તત્વિવચાર) પ્રથમ              

           આ�િૃ�, ૨૦૦૩, અમદાવાદ, � ૃ૨૮.  

(૨) �યોતીકર પ્રા.(ડૉ.) પી.�. “ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર �વનચ�રત્ર” પ્રથમ આ�િૃ�, સપ્ટ�મ્બર                                   

            ૧૯૯૫,અમદાવાદ, �-ૃ૧૨૬-૧૨૭. 



 

MARCH-2020                                  13                              VOLUME-9, ISSUE-33 

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

(૩) એજન , � ૃ-૧૩૫  

(૪) ગોહ�લ નટવર ‘મહામાનવ ડૉ.�બડેકર’, પ્રથમ આ�િૃ�, ૨૦૦૯, � ૃ૧૦૨ 

(૫) ઉપ�ુર્ક્ત ગ્રથં – ડૉ. બાબાસાહ�બ આબેડકર �વનચ�રત્ર �-ૃ૧૪૫- ૧૪૬  

(૬) િસ�ધવ ગણેશ ‘બાદલ’ બધં �દશાનો ઊઘાડ ‘ બી� આ�િૃ� ૨૦૦૩, અમદાવાદ ,�-ૃ૫૦ . 

(૭) ઉપ�ુ�ક્ર ગ્રથં ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેકર �વન �વન ચ�રત્ર , � ૃ-૧૫૦ 

(૮) એજન �.ૃ-૧૫૧. 
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બનાસકાઠંા િવસ્તારના �રુ� (બારોટ) સમાજ�ુ ંલગ્નગીત -એક આસ્વાદ. 

�રુ� �રુ�શ�ુમાર માગંીલાલ 

અ�સુ્નાતક, �જુરાતી િવભાગ 

શ્રી અને શ્રીમતી પી. ક�. કોટાવાલા આ�્ર્સ કોલેજ,પાટણ

 
               લોકગીત નદ�ના વહ�તા ખળખળ ઝરણા ��ુ ં છે. �જુરાતની ભાતીગળ સસં્�ૃિતમા ં

લોકગીત આગવી ઓળખ ધરાવ ેછે. લોકોથી, લોકો વડ� અને લોકો માટ� રચાય�ે ુ ંલોકગીત �જુરાતની 

કહો ક� ગામલોકની સાચી તાસીર છે. આ સદંભ� ઝવેરચદં મેઘાણી ન�ધે છે ક�-"�ની રચનાઓને કદ� 

કાગળ અને  લેખણ પકડા નહ� હોય, એ રચનારા કોણ તેની ભાળ નહ�  લઈ શ�ુ ં હોય તે�ુ ંનામ 

લોકગીત". લોકગીતનો જ એક પેટા પ્રકાર એટલ ે લગ્નગીત અને લગ્નગીત શબ્દ કાન ે પડતા જ 

લગ્નને િનિવ�ઘ્ન �ણૂર્  પાડતા ગણપિત �જુરાત-રાજસ્થાનનો કોઈ એવો સમાજ ભાગ્યે જ હશે �મા ં

ગણપિતના  ગીતો ન ગવાતા હોય.  

               અહ� પ્રસ્�તુ લગ્નગીત � ઉ�ર �જુરાતના  બનાસકાઠંા �જલ્લાના પાલન�રુ, ડ�સા, 

ધાનેરા અને થરાદના આ�ુબા�ુના િવસ્તારોમા ં�રુ� (બારોટ) � �ળૂ રાજસ્થાની �ાિત છે, � ઘણા વષ� 

પહ�લા મારવાડ થી આવીને �જુરાતમા ંવસેલી આ �ાિતના લગ્નગીતોમા ંરાજસ્થાની મારવાડ� ભાષા–

બોલી જોવા મળે છે તો હવે તેમના ગણશે સ્થાપના વખત ેગવા� ુ ંલગ્નગીત નો આસ્વાદ સમ�વવાનો 

મારો ઉપક્રમ છે. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે જોિસડાર� હાટ�, 

       સોખા સોખા લગનીયા લખાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે પટિવડાર� હાટ�, 

સોખા સોખા પડ�લયા મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે િસરિમયાર� હાટ�, 

સોખા સોખા �ડુ�લયા મોલાવો, 
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ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે સોનીડાર� હાટ�, 

સોખા સોખા વાલેરા મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે મોસીડાર� હાટ�, 

સોખી સોખી  મોજડ�ઓ મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

               ઉપરોક્ત દશાર્વ ેલગ્નગીત ગણશે સ્થાપના વખત ે�ુ ં છે �મા ંગણેશને િવનતંી કરવામા ં

આવી છે ક� તમ ે અમાર� સાથ ે ખર�દ� કરવા આવો એવો ભાવ પ્રગટ કર� ુ ં લગ્નગીતન ે િવસ્�તૃ 

સમ�એ. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે જોિસડાર� હાટ�, 

       સોખા સોખા લગનીયા લખાવો, 

   ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

               અહ� ઉપરોક્ત પ�ંક્તમા ંગણશે� ન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક� તમે ગો�ુળ ના રહ�વાસી 

છો વળ� હોિશયાર છો તો તમે અમાર� સાથ ેજોષીની �ુકાને આવો અને �ભુ ��ુતૂર્ લખાવો. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે પટિવડાર� હાટ�, 

સોખા સોખા પડ�લયા મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

               અહ� ઉપરોક્ત પ�ંક્તમા ંગણશે� ન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક� તમે ગો�ુળ ના રહ�વાસી 

છો વળ� હોિશયાર છો તો તમે અમાર� સાથ ેપટવી ની �ુકાન ેઆવો અને �બુજ �ુદંર પડ�ુ ંમોલવી 

આપો. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે િસરિમયાર� હાટ�, 
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સોખા સોખા �ડુ�લયા મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

               અહ� ઉપરોક્ત પ�ંક્તમા ંગણશે� ન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક� તમે ગો�ુળ ના રહ�વાસી 

છો વળ� હોિશયાર છો તો તમે અમાર� સાથ ે િસરમીની �ુકાન ેઆવો અને  અિત�ુદંર �ડૂલા મોલવી 

આપો. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે સોનીડાર� હાટ�, 

સોખા સોખા વાલેરા મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

               અહ� ઉપરોક્ત પ�ંક્તમા ંગણશે� ન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક� તમે ગો�ુળ ના રહ�વાસી 

છો વળ� હોિશયાર છો તો તમે અમાર� સાથ ેસોની ની �ુકાને આવો અને અમન ે�ુદંર વાડલો મોલવી 

આપો. 

‘હાલો ગણેશ ઓપે મોસીડાર� હાટ�, 

સોખી સોખી  મોજડ�ઓ મોલાવો, 

ગણેશ થેતો ગોકળરા વાશી’. 

               અહ� ઉપરોક્ત પ�ંક્તમા ંગણશે� ન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક� તમે ગો�ુળ ના રહ�વાસી 

છો વળ� હોિશયાર છો તો તમે અમાર� સાથ ેમોચી ની �ુકાન ેઆવો અન ેએમને �બુજ સરસ મોજડ� 

મોલવી આપો. 

               આમ આ સમગ્ર ગીત લગ્નપ્રસગેં ગણેશ સ્થાપના વખતેય ગવાય છે અને એમના 

સમાજમા ં �મ બને એમ વ� ુ�ીઓ સાથ ેમળ�ને લય સાથ ેગાઈને વાતાવરણ લગ્નમય બનાવ ેછે. 

શબ્દાથર્:- 

હાલો- ચાલો 

ઓપે- આપણે 

હાટ�- �ુકાને  
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સોખા સોખા- સા�ંુ,�ુદંર વગેર�.. 

વાશી- રહ�વાસી 

પટિવડા- એક પ્રકારની �ાિત 

પડલીયા- પડ� ુ(ચોર� �ુ ંવ�) 

િસર�િમયા- એક પ્રકારની �ાિત 

�ડૂ�લયા- �ડૂલા 

મોલાવો- ખર�દ� કરવી, �લુવ�ુ ં

થેતો- તમ ે 

વાલેરા- વાડલો 

મા�હતીદાતા:- 

૧) �રુ� ઝીણાબેન હ�રા�   �મર-૭૦ વષર્, ક�સરગામ 

૨) �રુ� ચપંાબને મસરા�    �મર-૬૦ વષર્, ક�સરગામ 

૩) �રુ� નીલાબેન માગંીલાલ  �મર-૫૮ વષર્, ક�સરગામ 

૪) �રુ� �દવાળ�બેન ગવરા� �મર-૫૦ વષર્, ધાનેરા 

સદંભર્ગ્રથં:- 

૧) 'રઢ�યાળ� રાત' સ: ઝવેરચદં મેઘાણી, પ્રકાશક: પ્રસાર ભાવનગર, �હૃદ આ�િૃ� ૧૯૯૭, �ષૃ્ટ-૧૭. 
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ઉ�ર �જુરાતના પાટણવા�ડયા પ્ર�પિત સમાજ�ુ ંવરસાદ� લોકગીત- એક 

અભ્યાસ 

પ્ર�પિત મે�લુ�ુમાર સોમાભાઈ 

(સ્નાતક) 

�.ુભલાણા, તા. હાર�જ, �. પાટણ

 
              લોકો�ુ ં લોકો માટ�� ુ ં લોકો દ્વારા રચા� ુ ં લોકો�ુ ં તળપ�ુ ધન એટલે લોકસા�હત્ય. અલગ 

અલગ િવસ્તારમા ંઅલગ અલગ સમાજમા ંઅને અલગ અલગ ભાષામા ંઅસખં્ય લોકગીતો આપણને 

સાભંળવા મળે છે.  આ ગીતોમા ંપ્ર�ૃિત, પ્રણય, હાસ્યાસ્પદ ગીતો વધાર� જોવા મળે છે. લોકગીત �-ત ે

સમાજની સહા��ુિૂત અને સમાજ સવેંદનોન ેવ્યક્ત કર� છે. આ કાવ્યપ્રકાર સમાજ �લુભ અલકંારો અન ે

અનકે �ખેુ વહ�� ુ ંરહ�� ુ ં હોવાથી અનેક પાઠો લઈને આવ ેછે, �મા કતાર્, નામ િવના�ુ,ં �ાર�ક આનદં 

માટ�� ુ ંપણ મોટ�ભાગે તો લોક�વનના કોઈ પ્રસગં માટ��ુ ં�ાર�ય શાબ્દ� ક� �ાર�ક અશાબ્દ� એ�ુ ં�ગુમ 

અન ેસરળ, અત્યતં �ગેુય કાવ્ય બન�ુ ંલોકગીત સા�હ�ત્યક દ્ર�ષ્ટએ પણ અગત્ય�ુ ંકાવ્યસ્વ�ુપ લેખાય 

છે.  

              લોકગીત િવશ ેલોકસા�હત્યકાર મેઘાણી કહ� છે ક� "�ના રચનાકાર� કદ� કાગળ ક� કલમ 

પકડ�ા નહ� હોય અને પે્રમાનદં ક� નરિસ�હની �વૂર્ ક�ટલાક કાળ વ�ધીને એ સ્વરો ચાલ્યા આવે છે, 

તેનીય કોઈ ભાળ નહ� લઈ શ�ુ ંહોય એ�ુ ંનામ લોકગીત." 

             "લોક�વનમા ં અવ્યક્ત મનમાથંી અ�ચ�ત્ય �પથી અનાયાસે ઉદભવતા મનોભાવોની 

લયાત્મક અ�ભવ્ય�ક્ત તે લોકગીત"  (જયમલ્લ પરમાર). 

         લોકસા�હત્યમા ંિવિવધ સ્વ�પોમા ંઅસખં્ય પ્રમાણે ખેડાણ થ�ુ ંછે. �મ ક�, લોકગીત, લગ્નગીત,  

મરિશયા,ં ફટાણા,ં હાલરડા ં વગેર� પ્રકાર� ુ લોકસા�હત્ય મળ� આવ ે છે. લોકસા�હત્યન ે �વ�ુ ં રાખવા 

રણ�જતરામ મહ�તા, �ુલેરાય કારાણી, ઝવરેચદં મેઘાણી, �ષુ્કર ચદંરવાકર, હ� ુયા��ક, ક�ભુાઈ �ની, 

શાિંતભાઈ આચાયર્, જયમલ્લ પરમાર, જોરાવરિસ�હ �દવ, હ�રવલ્લભ ભાયાણી, અ�તૃ પટ�લ, બળવતં 

�ની, ભગવાનદાસ પટ�લ, પ્રેમ� પટ�લ, રા�શ મકવાણા �વા સશંોધકોએ લોકસા�હત્યના કે્ષત્રમા ં

ન�ધપાત્ર પ્રદાન ક�ુર્ છે. 

              આ ગીત વષ�ઋ�મુા ં �બૂ લાબંી પ્રતીક્ષા કરાવ્યા ં પછ�� ુ વરસાદ�ુ ં આગમન 

ગ્રામ્ય�ીઓના �દયન ે ઝ�ૃંત કર� �કૂ� છે. અહ� આ લોકગીતમા ં પ્ર�ૃિત અને ભાઈ બહ�ન વચ્ચનેા 

સબંધંન ેઅને સવંાદોન ેર�ુ કરવામા ંઆવ્યા છે.  �ને �લૂવવાનો પ્રયત્ન છે. 

6 
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 લી�ડુા  માર  મગ  વાયા  વેગળા 

એટ'લે  માર  નેદવા  �ુણ  �ય 

માર  ર�� ુ ં તડકા  માલ્યા  શોયડ� 

            સેજલબઈને  ઓળા'ય  દાદાએ  વે'ગળ 

એટલે  માર  તેડવા  �ુણ  �ય 

                                                        માર�  ર�� ુ ં તડકા  માલ્યા  શોયડ� 

       મે�લુભઈએ  ઘોડલે  પલગં  મોડ�'ય 

                                                       જઈને  ઉતયાર્  વાડ�ને  વડ  હ�ઠ 

                                                       વડલો  વરહ�  ઝેણા  મોતીએ 

      ભડચા  ભડચા  પરા  ગીમના  લોકો 

                                                        ચમ  ર�  લોકો  તમે  ભડકો 

                                                        અમે  સમા  સેજલબઈના  વીરા  

                                                        ભમર�યાળો  ભાલો  ભઈના  હાથમા 

  *                    *                    * 

             નીચે �જુબ પ�ંક્તમા,ં મગના વાવેતર િવશે ગાવામા ંઆવ્�ુ ં છે. મગ�ુ ંલાવેતર કયાર્ બાદ 

તેને વરસાદ�ુ ંપાણી અને ખાતર મેળવાથી મગ લીલાછમ દ�ખાય છે. �ટા �ટા મગ વાવ્યા હોય તો 

તે�ુ ંઉત્પાદન વધાર� થાય છે. વાવેતર કયાર્ બાદ તેને નેદવા પણ પડતા હોય છે. પણ અહ�યા વાવેતર 

કરનાર �ૂર રહ�તો હોવાથી તેને સમય ન મળવાથી તે પોતાની વેદના અહ� ગીત દ્વારા જણાવ ેછે.  

 લી�ડુા  માર  મગ  વાયા  વેગળા 

                                                         એટ'લે  માર નેદવા �ુણ �ય  

 માર  ર�� ુ ં તડકા  માલ્યા  શોયડ� 
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             નીચે �જુબ પ�ંક્તમા,ં �દકર� િવશે ગાવામા ંઆવ્�ુ ંછે.  ખ�ેૂત પ�રવારમા ંકામ કરવાવાળા 

થોડા હોવાથી કામ થઈ શક� નહ�. પ�રવારમા ં�દકર� ઘ�ુબં�ુ ં  કામ કરતી હોય છે. ઘર�ુ ંઅને �ાર�ક 

�ાર�ક ખેતર�ુ ંપણ કામ કરતી હોય છે. �યાર� તેની �મર થાય ત્યાર� તેના દાદા �ૂર પરણાવે છે, �થી 

સબંધં સારો રહ�. આમ આ પ�ંક્તમા ં�દકર�ની �બૂજ જ��રયાત પડ� છે. પણ તેને �ૂર પરણાવી હોવાથી 

ઘ�ુ ંખ�ંુ થઈ શક� ુ ંનથી તેથી તે પોતાની વેદના ગીત દ્વારા જણાવે છે.  

         સેજલબઈને  ઓળા'ય  દાદાએ  વે'ગળ 

                                                         એટલે  માર  તેડવા  �ુણ  �ય 

                                                         માર�  ર�� ુ ં તડકા  માલ્યા  શોયડ� 

             નીચે �જુબ પ�ંક્તમા,ં પ�રવારના લાડકવાયા �દકરા�ુ ંનામ લઈને સરસ ગીત ગાય છે. 

અહ� પ�ંક્તમા ં ઘોડ� ઉપર બેઠ�લા મે�લુભાઈ િવશે સરસ ગીત ગાય છે. અને તેઓ િવિવધ જગ્યાએ 

ફર�ને વાડ�મા ંજઈ વડલાની નીચે ઉભા હોય તેમ જણાવે છે. વડના ફળને મોતી સાથે સરખાવીને ઘોડ� 

ઉપર બેઠ�લા મે�લુભાઈ ઉપર તે મોતીનો વરસાદ કરવતા સરસ ગીત ગાય છે. 

                                                         મે�લુભઈએ  ઘોડલે  પલગં  મોડ�'ય 

                                                         જઈને  ઉતયાર્  વાડ�ને  વડ  હ�ઠ 

                                                         વડલો  વરહ�  ઝેણા  મોતીએ 

             નીચે �જુબ પ�ંક્તમા,ં �દકર�ના સ�રુાલના લોકોની મ�ક ઉડાવતા �દકર�ના પર�વારના 

લોકો ગીતમા ંસવંાદ પણ લાવે છે. અને એકબી� �મ તેમ બોલીને પ્ર� પણ �છેૂ છે. અહ� પ�ંક્તમા ં

ભાઈ પોતાની બહ�ન�ુ ં નામ લઈ પોતાની વીરતા બતાવ ે છે. ભાલા નામ�ુ ં હિથયાર લઈ પોતાની 

શ�ક્ત�ુ ંવણર્ન કર� છે. આમ સરસ કલ્પનાત્મક ગીત ગવાય છે.  

    ભડચા  ભડચા  પરા  ગીમના  લોકો 

                                            ચમ  ર�  લોકો  તમે  ભડકો 

                                          અમે  સમા  સેજલબઈના  વીરા  

       ભમર�યાળો  ભાલો  ભઈના  હાથમા 
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             આમ સમગ્ર ગીતમા ં પ્ર�ૃિત અને સામા�જક સબંધંને વણર્વામા ં આવ્યા છે. ભાઈ બહ�ન 

વચ્ચેના સબંધંને લાગણીશીલ અને ભાઈની વીરતાન ેસરસ ર�ત ેગીતમા ંગવા�ુ ં છે. આમ આ ગીત 

�યાર� વરસાદની �બૂજ રાહ જોયા બાદ વરસાદ�ુ ંઆગમન થતા ગ્રામ્ય �ીઓના હ્રદય ઝ�ૃંત કર� �કૂ� 

છે. અને �ીઓ સરસ ગીત ગાય છે. આ ગીત મોટ�ભાગે વરસાઋ� ુવધાર� ગવાય છે. 

શબ્દાથર્: 

લી�ડુા- લીલી હ�રયાળ�,  વેગળા- �ટા �ટા,  શોયડ�- છાયો,  વેગ'ળ- �ૂર,  ઓળા'ય- પરણાવ્યા,  

ઘોડલે પલગં- ઘોડા ઉપર બેસ�ુ,ં  વડલો- �કૃ્ષ,  ભડચા- ઝગડ�ુ,ં  પરા- ગામ�ુ ંનામ,  ભાલો- હિથયાર.  

મા�હતીદાતા:                                       ઉમર:                       ગામ: 

૧) લ�મીબેન ઈ�રભાઈ પ્ર�પિત                       ૮૯                               નાણા 

૨) ઈસીબેન બળવતંભાઈ પ્ર�પિત                     ૮૪                                ભલાણા 

3) શાિંતબને હર�ભાઈ પ્ર�પિત                       ૮૨                               ભલાણા 

૪) જોમીબને સોમાભાઈ પ્ર�પિત                        ૭૮                              ભલાણા 

સદંભ�: 

૧) 'ર�ઢયાળ� રાત' સ:ં ઝવેરચદં મેઘાણી, પ્રકાશક: પ્રસાર ભાવનગર, �હૃદ આ�િૃ� ૧૯૯૭, �ષૃ્ઠ- ૧૭ 
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‘વગડો- એક અરણ્ય કન્યા કથા’ 

પરમાર િમતેષ�ુમાર ચદં્રકાતંભાઈ 

        એમ.ફ�લ., �જુરાતી િવભાગ. 

          �જુરાત ક�ન્દ્રીય િવ�િવદ્યાલય, ગાધંીનગર. 

 

 
લેખક જણાવે છે તેમ િમત્રોના �ચુનથી તેઓ નવલકથા લખવા પે્રરાય છે અને તેમનો િપ્રય 

િવષય વગડો છે. એમની કિવતાઓમા ંપણ ‘વન’ આવે છે, એટલે કથામા ંપણ વન જ ક�ન્દ્રમા ંછે. �કશોર 

�દવની લ�નુવલ ‘િનશાચક્ર’ અને િવ�િૂત�ષૂણ બધંોપાધ્યાયની ‘આરણ્યક’ અને �નુીલ 

ગગંોપાધ્યાયની ‘અરણ્યમા ં �દનરાત’ તથા ‘સ્વગર્ની નીચ ેમ�ષુ્ય’ યાદ આવે છે. એવી એક વનક�ન્દ્ર 

નવલકથા આપવાનો પ્રયત્ન છે. તેમા ંવળ� સામા�જક �લૂ્યોવાળા ગાધંી�ગુથી પ્રભાિવત એવો નાયક 

વનમા ંરહ�વા �ય છે , ત્યા ંઆ�દવાસી �વુતીના સપંકર્મા ંઆવે છે એ તે �દ્વધામય સઘંષર્ અ�ભુવે છે. 

આ છે કથા�ુ ંબીજતત્વ , તેના વારંવાર પા�ુ અને વસતંિવજયનો ઉપયોગ કય� છે.વળ� વસતં અન ે

વગડાને �વતંપાત્ર તર�ક� લાવે છે. તનેા �ુલ બાર પ્રકરણ છે. તેમા ંછ પ્રકરણમા ંતો શીષર્કમા ંજ ‘વન’ 

આવે છે. વળ� લખેક� પત્રશલૈીનો પણ નવતર પ્રયોગ કય� છે.  

એકાવનમા વષ� િન�િૃ� લઈન ેનગર છોડ�ને વનમા ંજઈને વ�ંચતોની સેવા કરવા ધરતો નાયક 

શર�ર ઉપર તો કા� ૂમેળવે છે પણ મન ઉપર મેળવી શકતો નથી. તેનો ભોગ બન ેછે એક આ�દવાસી 

�વુતી. � સમાજની સેવા કરવા માગંતો નાયક સેવાની જગ્યાએ એક નવો પ્ર� ઉભો કર�ને આવ ેછે, 

આથી કથાનો સાર એ પણ નીકળે છે ક� ‘એવા નથી નહ� �ય’ વળ� ‘સેવા કરવા માટ� �ત અને 

�વતર ધરબી દ�વા પડ� છે.’ ત્રી�ુ ં�ગર�વનમા ં�વેલો માણસ ભાગ્યેજ ગ્રામ્ય અને વન�વનમા ં

�સ્થર થઈ શક� છે વગેર� વગરે�. તથા લ�લતા સાથે બનેલી ઘટનામા ંજવાબદાર કોણ? સ્થળ, સમય, 

સજંોગ, �ી-��ુુષ, પ્ર�ૃિત ? પણ � હોય તે મા�ંુ તો �ગત માન�ુ ં છે ક� ‘કાટંો �લને વાગે ક� �લ 

કાટંાન’ે વેદના તો �લને જ થાય છે. �બચાર� લ�લતાના  �કસ્મત ક�વા, દ�કર�ની �મ રાખનાર ચદં્ર 

�ડ�� ‘આજ મરે� �ન’ કહ� બાથમા ંલે છે તો પપ્પા-પપ્પા કહ�તી લ�લતાને એકાતંમા ંભોગવી લતેા ં

પ્રકાશ મહ�તા. આ બધામા ંવાકં કોનો ? લ�લતાની મજ�રૂ�નો તો નહ�?  

આપણા �ણીતા કિવ અને િવવેચક શ્રી ઉશનસની એક લ�નુવલ છે, કહ�વાય છે ક� લોકાગ્રહ� 

લખાયલેી કથા છે. તેની પ્રથમ આ�િૃ� ૧૯૯૭મા ંથઈ છે. એક લેખક �ળૂ કિવ છે. તેમના દસ �ટલા 

કાવ્યસગં્રહો મળ્યા ં છે. છતા ં કોઈ ખાસ કારણોસર એમની પાસે અપેક્ષા રાખવામા ં આવ ે છે ક� તમે 

(નવલ) કથા લાખો. એક તો એમની આત્મકથા ‘સ�્ માતાનો ખાચંો’ મળ�. પણ એ આત્મકથા છે. �� ુ

અપકે્ષા ઉભી હતી એટલે એમણ ેએક નવતર પ્રયોગ કય� તેમા ંઆત્મકથાનાત્મક અને પત્રશૈલી એ 

ર�તનો ઉપયોગ કય�. પ્રથમ ��ુુષ એકવચનથી શ� થયેલી આ નવલકથા બાર પ્રકરણ અને ૧૧૦ �ષૃ્ઠ 

છે. કદ પણ ના�ુ ંછે. તેમા ંપત્રો આવે છે. લેખક િમત્ર પર અને િમત્ર લેખક પર એમ પત્રો ચાલ ેછે અને 
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૧૧૦ �ષૃ્ઠમા ંકથા �રુ� થાય છે. કોઈ મહાનવલના એક પ્રકરણ �ટલી નાની આ લ�નુવલ �જુરાતી 

નવલકથામા ંએક નાનક�ુ ંછો�ુ ંલગાવી �ય છે. 

�જુરાતી નવલકથાના ૧૫૦વષર્ના િવશાળ પટ પર અનેક વળાકંો આવ્યા છે. �ધુારક�ગુની લી 

શ� થયેલી કથા �મા ંસમાજ-િશક્ષણ, �ુ�ંુબ અને વ્યવસ્થાના પ્ર�ોને વાચા આપતી નવલકથાઓ મળે છે 

તો તેના પછ� િવ�િવદ્યાલયો�ુ ં િશક્ષણ લઈ નીકળેલા પ�ંડત�ગુના સ�કો ભારતીય સસં્�ૃિતના �લૂ્યો�ુ ં

�તન કરવાનો પ્રયત્ન કર� છે. અને ગોવધર્નરામ �વા તો �વૂર્ અને પિ�મની સસં્�ૃિતને સમન્વય 

સાધવાનો પ્રયાસ પણ કર� છે. અન ે એક મહામે�ુ ક�વી નવલકથા ‘સરસ્વતીચદં્ર’ આપીને �જુરાતી 

સા�હત્ય સ�દૃ્ધ કર� છે. આ ગાળામા ંઅન્ય ઘણા લેખકો પોતાની નવલકથાઓ આપ ેછે.  

�જુરાતી નવલકથાની આ ગગંોત્રીને ત્યા ંવીસમી સદ�ના બી� દાયકામા ંમાત્ર �જુરાત જ નહ� 

ભારતના �હ�ર�વન ગણી શકાય તેવી ઘટના બને છે અને તે ગાધંી��ુ ંઆગમન, તેમણ ેવ્ય�ક્તગત 

અને સામા�જક �વન�લૂ્યો બદલી નાખ્યા.ં રાજક�ય ઉથલપાથલ થઈ અને �હ�રકે્ષત્રોમા ં પ�રવતર્ન 

આવ્�ુ.ં ગાધંી�નો આગ્રહ હતો ક� ગામડામંા ંકોિશયો પણ સમ� શક� તેવી ભાષા હોવી જોઈએ અને ત ે

થ�ુ.ં વા�રચના થી લઈ િવષયવસ્�મુા ં પ�રવતર્ન આવ્યા.ં આ ગાળો ગાધંી�ગુ ગણાયો. િવચાર, 

સ્વ�પ, પ્રકાર વગરે� ર�તે �બૂ જ બદલાવ આવ્યો. સ��ૃદ્ધ વધી. પત્રો, ડાયર�, આત્મકથા, પ્રવાસ, 

અ�વુાદ આમ ઘણો નવો ફાલ આવ્યો. �જુરાતી ભાષામા ંઅને િવષયવસ્�નુી ર�ત ેપણ સૌથી મોટો 

લાભ થયો તે દ�લત-સા�હત્ય સ�ર્�ુ.ં તેના અનકે દાખલાઓ છે. રા.વી. પાઠક, �નુ્દર�,્ ઉમાશકંર 

જોષીથી લઈને ઘણા સ�કો મળ્યા ં�મણ ેતેમના સ�નમા ંસમાજના છેવાડાના લોકોને સ્થાન આપ્�ુ ં 

નાનામા ંનાની વસ્�,ુ માખી, મચ્છર, ગોટલો, ઉકરડો, દાતર�ુ,ં ખેતર, મ�ૂર, ગર�બ, પી�ડત, મ�હલાઓ, 

ગામ�ુ,ં ગ્રામસમાજ આવા ક�ટલાયં િવષયો આવ્યા.ં સા�હત્યમા ંઆ બધા ગાધંી�ગુનો પ્રભાવ હતો, �બૂ 

લોકિપ્રય થયા, ગવાય, પ�ખાયા. 

ગાધંી�ગુ�ુ ંદ�લત સા�હત્ય એ �ગુમા ંગાધંી�ના પ્રભાવવાળા મોટાભાગના ઉજળ�યાત વગર્ના 

લોકો જ હતા. ઉમાશકંર જોષી, રા.વી. પાઠક, મ�ભુાઈ પચંોળ�, નાનાભાઈ ભટ્ટ, �નુ્દરમ, મેઘાણી બી� 

ક�ટલાય અન ેક�વા નામ દઈએ. આ બધાએ સા�હત્ય�ુ ંતો સ�ન ક�ુ� અને લોકોએ સ્વીકા�ુ� પણ ખ�ંુ પણ 

તેમાસં�ક અન ેસ�ન બનંે �ુદા હતા. રા.વી. પાઠક બ્રાહ્મણ હતા. ખેમી દ�લત હતી. એટલે એમ કહ�વાય 

ક� અ�ભુવની વેદના નહ� પણ કલ્પનાની વદેના રચાય છે. ત્યાર� વેદનાનો રસ અને રંગ અતડા ંરહ� છે. 

આમ કરતા ંકરતા ંઆઝાદ� આવી. ગાધંી� ગયા, �બડેકર ગયા, સ્વાત�ંય સેનાનીઓ પણ હવે તો 

ગયા. આ� આઝાદ�ના ૭૦વષ� પણ સમાજ, રાષ્ટ્રદ�શ �ા ંછે ત ેજોવો હોય તો આ દ�શના કોઈ પહાડ� 

િવસ્તારના �ત�રયાળ ગામડામા ં વસતા આ�દવાસી લોકોના �વનમા ં ડો�ક�ુ ં કર�ુ ં જોઈએ. દ�શની 

આઝાદ� મળ� આપણે રાજક�ય ર�ત ેઆઝાદ થયા. તેની સાથે ઘણા �ુઃખદ પ્રસગંો પણ બન્યા તેમા ં

ગાધંી�ની હત્યા, ભારતના ભાગલા અને રાજક�ય પ્ર�ો ઉભા થયા. િવકાસના નામે નગર તરફની 

�ધળ� દોટ અને ગામડા�ુ ં ભગંાણ, શહ�ર��વનની સમસ્યાઓ, સમાજમા ં અથર્પ્રધાન માનિસકતા 

િવકસી. અનેક પ્ર�ો ઉભા થયા લોકોના �વનમા ંઅને તનેી અસર સા�હત્ય ઉપર પણ પડ�. 

ત્યાર બાદ ૨૫-૩૦વષર્ના ગાળામા ં બ�ુ ં ગોઠવા�ુ.ં રાજક�ય �સ્થરતા આવી. સમાજ આ �વૂ� 

જોયેલા ંબે �દુ્ધોના ઘાવની કળ વળ�, ઔદ્યો�ગક ક્રાિંત, �ેતક્રાિંત, હ�રયાળ�ક્રાિંતના પણ સારા પ�રણામો 
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આવ્યા.ં શાળા, કૉલજે સ્થપાઈ, િશક્ષણ વધ્�ુ.ં ખાસ કર�ને ગામડાઓમા ંઅન ે�ીઓમા ંત�ે ુ ંપ્રમાણ વધ્�ુ.ં 

�વનશલૈી બદલાઈ. સવેા, સગવડના સાધનો વધ્યા.ં નગર�વન વધ્�ુ ંપણ બી� િવકરાળ પ્ર�ો ઊભા 

થયા. સમાજ �ટૂ�ો, પ�રવારો �ટૂ�ા,ં સબંધંો �ટૂ�ા, સ્વાથર્ વધ્યો, પૈસા રળવા-ભગેા કરવાની દોટ વધી, 

નગરોમા ં માનવ મદેની વધી. ચા�ર�યનો ભોગ લેવાયો, િવ�ાસઘાત , �હ�સા, તકરાર વધ્યા,ં માણસ 

માણસ રહ્યો નહ�. ભીડ વચ્ચ ે એકલો �રબાતો માણસ, માણસથી પણ ડરતો માણસ. અન ે છેલ્લા 

દાયકામા ંતો નક્સલવાદ, આતકંવાદ, ત્રાસવાદ, વકયાર્. �વન અસ્ત વ્યસ્ત થઈ ગ�ુ.ં પ્રગિતના મીઠા 

ફળોમા ંઝેર ભળ્યા.ં �ા?ં �ાર�? �ુ ંથાય એ�ુ ંકંઈ કહ�વાય નહ�. 

આ બધાની વચ્ચ ે �લુાયા માણસો એમા ં ખાસ કર�ને સમાજનો છેવાડાનો માણસ ગર�બ, 

અભણ, પછાત, દ�લત, કચડાયેલો વગેર� વગેર�. તેમાયં વળ� રાષ્ટ્ર ક� રા�યના િવકિસત િવસ્તારોથી 

જોડાયેલા લોકો ક� ગામ કસબા, વસાહત હતી. તેતો થોડા ઘણા જગ્યા, ભણ્યા, પગભર થયા અને �ાકં 

રાજક�યવગ, અનામત, વપેાર, ઉદ્યોગ, કસબ, કૌશલ્યના જોર� પણ રડ�ા, લડ�ા, સામા પડ�ા, �ત્યા, 

હાયાર્ પણ રા�યના સરહદ� િવસ્તારો પહાડ� િવસ્તારો, �ૂરના લોકોએ સમાજ અને લોકો�ુ ં�ુ ં ત્યા ંતો 

‘અભી ભી �ધેરા હ�!’ સાચો દ�શ અને સાચી આઝાદ� ત્યા ંજોવા મળે છે. ત્યા ંપાણીના નળ, વીજળ�ના 

દ�વા, પાકા રોડ, શાળાના મકાનો નથી પહ�ચ્યા. એવા સમાજના લોકો ક��ુ ં�વન �વે છે. �ુ ંછે એમની 

વ્ય�ક્તગત �સ્થિત, આિથ�ક, સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક�સ્થિત. એણે સાચો �ચતાર આપતી અ એક લ�નુવલ 

છે.  

દ�ક્ષણ �જુરાતના ડાગં �જલ્લાના આહવા, સા�તુારા, ડાગં એ પહાડ� િવસ્તારના એકદમ પછાત 

કહ� શકાય એવા આ�દવાસી સમાજના લોકો ચૌધર�, ગાિમત, વસાવા, �ુબળા, ઢો�લયા, ક�વા ક�વા લોકો 

છે? વળ� પ્રદ�શમા ંક�વા એમના પ્ર�ો છે. અને તમેા ંત્યાનંી �ીઓની �સ્થિત �ુ ંછે. એનો સાચો આપતી 

લ�નુવલ લેખકના પત્રથી શ� થાય છે. પ્રક્ષ મહ�તા અમદાવાદની કૉલેજમા ં�જુરાતી પ્રોફ�સર હતા. 

િન�િૃતની વય પહ�લા ંજ સ્વૈ�ચ્છક િન�િૃ� લઈને પછ� થોડો સમય આ�દવાસી લોકોની સેવા કરવામા ં

�વન ��ુર�ુ ં છે. એવો િવચાર કર� છે. ત્યા ં એમનો કૉલેજનો િમત્ર ચદં્રિસ�હ �ડ�� ક� � ડાગંના 

જગંલોમા ંજગંલ અિધકાર�ની નોકર� કરતો હોય છે. તેને પત્ર લખીન ે�ન કર� છે. તે તેમણ ેઆવકાર� છે. 

તરત જ વળતો પત્ર લખીને બોલાવે છે. એણે લખેક અન ેતેની પત્ની કમળા, આહવા પહ�ચી �ય છે. 

આખી લ�નુવલની કઠ આ પ્રમાણે છે. લેખકનો કૉલેજકાળનો િમત્ર ચદં્રિસ�હ �ડ��, ડાગં-આહવામા ં

ફોર�સ્ટ ઓ�ફસર હતા. ત્યા ં સરકાર� બગંલો ગાડ� હતા. તેના ં બાળકો નોકર� ધધંાની ર�તે અન્યત્ર 

ગોઠવાયેલા ંહતા.ં એટલે �ડ�� અને તેની પત્ની િવમળા બે જ જણા ંહતા.ં મકાન મો�ંુ હ� ુ.ં સગવડ 

સાર� હતી. બધા ં�ખુ ેરહ�તા ંહતા.ં આ કથા�ુ ં�ખુ્ય પાત્ર એમની સાથે ઘરમા ંકામ કરવાવાળ� એવી 

ઘરઘાટ� એક છોકર� લ�લતા છે. � અ ડાગંમા ં જગંલોમા ં આવેલા પહાડ� િવસ્તારના એક નાનકડા 

ગામડાની આ�દવાસી છોકર� હતી. તે માડં લખતા ંવાચતા ંઆવડ� એટ�ુ ંભણેલી હતી. તેનો બાપ �ખ્રસ્તી 

ધમર્ ��ગકાર કર� અન્ય પત્નીને લઈ ભાગી ગાયો હતો. તેની મા કાયમ બીમાર રહ�તી હતી. એક બહ�ન 

હતી તે પરણી ગઈ હતી. એક ભાઈ હતો તે પરણીને આ ઘર છોડ� ચાલ્યો ગાયો હતો. તેની પત્ની અન ે

બાળકો સાથે �ુદો રહ�તો હતો. �બમાર મા ની દવાના પૈસા �રૂા પાડવા અને ��ુરણ ચલાવવા�ુ ં

લ�લતાના માથે હ� ુ.ં એ જવાબદાર� અદા કરવા માટ� લ�લતા ભણવાની �મર� તો કામે (નોકર�) લાગી 
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હ� હતી. ત્યા ંએણે રહ�વા�ુ,ં ખાવા�ુ ંઅને કામ કરવા�ુ.ં મ�હને � પગાર મળે છે તમેાથંી તેની �બમાર 

મા�ુ ં�જુરાન ચાલ ેછે. 

આ થઈ લ�નુવલની કથા પણ �ળૂ કથા છે એક �વુાન �પાળ� છોકર�ની વદેનાની વ્યથાની 

કથા � હવે શ� થાય છે. એમ કહ�વામા ંવાધંો નથી “લ�લતા દ�ખાવે સરસ હતી. ભીને વન છે પણ 

ઘાટ�લી કહ�વાય એવી છે, �ચી ને પાતળ� ને કામકાજમા ંચોખ્ખીને ચીવટવાળ� કામઠ� છે, એકવાર ક�ુ ં

એ સાણમા ંસમ� �ય. સ્વભાવ ેપણ િવવેક�ને ર�તભાત વાળ� છે. આપણા �વા ઉજળ�યાતના ઘરની 

છોકર�નહોય એવી છે. માને તો ગમી ગઈ છે. એણે કોણ જગંલની આ�દવાસી કહ�. ક�� ુ ંચોખ્�ુ ં�જુરાતી 

બોલે છે.” (�.ૃ૩૧) 

એનો િનત્યક્રમ પણ આ ર�તે હતો. “�ૂધવાળાનો ડોરબેલ વાગ ેત્યા ંજ વહ�લી સવાર� ઉઠ� �ય 

છે. �ૂધ લઈને પછ� બ્રશ કર� �ુથપસે્ટનો ઉપયોગ કર� પછ� વોશબેઝીનમા ંકોગળા કર�ને મ� સાફ રાખ,ે 

ગીઝર ચા� ુ કર� ઝટપટ નાહ� લ ે ને સ્વચ્છ ધોયેલા ં કપડા ં ચ�ણયો બ્લાઉઝ પહ�ર� લ.ે માથામા ં

િવમળાવા�ં �ગુિંધત તેલ નાખે, કાસંકાથી મા�ુ ંઓળે, �ાર�ક પાવડર લગાવે. નખ રંગ,ે �ાર�ક �ાર�ક 

તો �લપસ્ટ�ક પણ લગાવે. બધા કામ સા�થુી હાથ સાફ કર�ને જ કર�. આહવામા ંઅન ે�ડ��ના ઘર� 

રહ�તી હોવાથી �દુ્ધ કહ� શકાય એવી �જુરાતી બોલતી હતી. એટલે તો િવમળાબને એને ‘નખરાળ�’ 

કહ�તા.ં તેના ંલાબંા કાળા વાળ, કાળ� ભમ્મર �ખો એમા ંવળ� મ�સ નાખે ત્યાર� તો �બૂ �ુદંર લાગતી 

હોય. એને શણગાર ગમતા તે આશ્રમમા ંભણલેી હતી. ત્યા ંખાદ�નો પોષાક પહ�રતી એટલે રોજ ધોયેલા 

સ્વચ્છ કપડા ંપહ�રતી હતી. ઘરમા ંઆ�િુનક સાધનો �વા ક� ફોન, ટ�વી, ગીઝર પણ વાપરતી હતી. 

ઘરકામમા ં �બૂ ચીવટ રાખતી, રોજ �દવાનખાનને બરાબર વ્યવ�સ્થત રાખ.ે  સોફા તથા 

પથર�ના ંકવર અને ચાદરો બદલી નાખે. બાર� બારણાને સાફ રાખે, પગરખાનંે ગોઠવીને �કૂ�. બધા ંઉઠ� 

એ પહ�લા ંતો ચા �કૂ� દ� પછ� રસોઈની તયૈાર�મા ંપડ� �ય. ગેસ પર રસોઈ બનાવ.ે બાપર� વાસણ-

�ુસણ પતાવી આખા ઘરમા ં પો� ુ ં માર�. પછ� થોડો સમય આરામ કર� લે. વળ� �ગી �ય અન ે

બપોરની ચા બનાવી દ� અને બધા ં�ઈુ �ય પછ� પોતે �ઈુ �ય.” (�.ૃ૩૨) આ છે એનો િનત્યક્રમ, રોજ 

આ ર�તે કરતી હતી. 

લેખકના આવતાનંી સાથે જ એમના �દલ �તી લીધા ંહતા.ં અઠવા�ડયામા ંતો આત્મીય બની 

ગઈ હતી. �ડ��ને સાહ�બ કહ�તી. કમળાને ક�બુા કહ�તી. મહ�તાને બા� ુ કા ં તો પપ્પા કહ��ુ ં વધાર� 

ગમ�ુ.ં આવા વાતાવરણમા ંતો લેખકને ગમી ગ�ુ.ં પાટલે જમવા�ુ ંને ખાટલ ે�વૂા�ુ,ં ગાડ�મા ંફરવા�ુ ં

મળ્�ુ,ં થોડા જ �દવસોમા ંતો લગભગ આ�ુ ંડાગં�ુ ંજગંલ ફર� વળ્યા. બે ત્રણ �દવસોમા ંએક નવી �દશા 

તરફ �ય ત્યાનંા જગંલો, પહાડો, �કૃ્ષો, નદ�ઓ, ગામડા, લોકો, પ્રાણીઓ ને �ુએ અને મન ધરાય 

એટલે પાછા વળે. વળ� બ ે�દવસ પછ� બી� રસ્ત.ે આમ લગભગ આખો ડાગં �જલ્લો ફયાર્. મન ભર�ન ે

માણ્�ુ ંએ જગંલ એની પ્ર�ૃિત, સસં્�ૃિત. 

આ બા�ુ આપણી નાિયકા લ�લતા સાથે �ુ ંથાય છે જોઈએ. એકવાર ચદં્રિસ�હ �ડ�� જગંલમા ં

કોઈ િમત્રો સાથ ેદ�શીદા� પીને આવ ેછે ત્યાર� પોતાની �ત�ુ ંભાન રહ�� ુ ંનથી. એવામા ંલ�લતા પણ 

ટ�વી ચા� ુ કર�ને ‘�ચત્રહાર’ જોતી હોય છે. તેમા ં નાયક-નાિયકા કપગીત ગાતા ં હોય છે. �ગચષે્ટા 

કરતા ંહોય છે આ જોઈ દા� પીધલે �ડ��ને તેની �ત વશ રહ�તી નથી અને લ�લતાને પકડ� છે. ‘આ� 
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મેર� �ન’ કહ�ને બાથમા ંભર� છે.  તેની ક�ડમા ંહાથ નાખી નાચવા ગાવા માડં� છે. લ�લતા ગભરાઈ �ય 

છે. તેના ંપ�ંમાથંી �ટ�ને બા�ુના �મમા ંબેઠ�લી કમળાના ખોળામા ંમા�ુ ંનાખીને લપાઈ �ય છે. ત્યા ં

તે એના ંગળામા ંનખ વાગેલા હતા. છાતીના કપડા ંફાટ�લા ંહતા.ં �દયના ધબકારા વધેલા હતા. લ�લતા 

ગભરાયલેી હતી. લ�લતા કોઈ જ ફ�રયાદ કરતી નથી. બધા સમ� �ય છે. ઉલટા�ુ ં‘ચોર કોટવાલને 

દંડ�’ એવો ન્યાય થયો. િવમળા લ�લતાને ધમકાવ ેછે. � ુ ંનખરા કર� છે. �ચત્રહર �ુએ છે વગરે�. અને 

થોડો ઠપકો મહ�તા દંપતીને આપે છે ક� તમે આવ્યા ત્યારથી આ વધાર� ફાટ� છે. �તે વાત�ુ ં ભી�ુ ં

સકં�લી લ ેછે. મામલો શાતં પડ� �ય છે પણ અજપંાભર� શાિંત છે. 

આ ગાળામા ંપ્રકાશ મહ�તા લ�લતાના સામા�જક �વન િવશે �ણવાની કોિશશ કર� છે. 

લ�લતા એક કમનસીબ છોકર� હતી. િપતા એની પત્ની એટલ ે ક� લ�લતાની �બમાર મા ન ે

છોડ�ન ેચાલ્યા ં�ય છે. કોઈ �ખ્રસ્તી �ી સાથે લગ્ન કયાર્ છે. લ�લતાની મા કાયમ માટ� �બમાર રહ� છે. 

એક બને છે � પરણાવી છે. ભાઈ પણ પરણીને �ુદો રહ� છે. હવે �બમાર મા ના ખચર્ની જવાબદાર� 

લ�લતાના ભાગે આવી છે. �વુાન થતા ંજ અન્ય લોકો એને પામવાનો પ્રયત્ન કર� છે. તેના ં િવ�લયમ 

વાસવામા નામનો �વુાન તેને ઉપાડ� જવા માગંતો હતો. લ�લતાને તે પસદં ન હતો. લ�લતાને � 

પસદં હતો તે મગન ચૌધર� ક� � લ�લતાને પરણીને તે ઘર માડંવા માગંતો હતો. મોજ મ� કર�ન ે

છોડ� દ�વા માગંતો હતો. લ�લતા �ુખી હતી, એક બે વર તો િવ�લયમ હોળ� ઉપર આવીને લ�લતાન ે

ઉપાડ� જવાનો પ્રયાસ પણ કર� ��ુો હતો. બી� તરફ લ�લતા મગન ચૌધર�ને પરણવા માગં ેછે � 

�ૂરના જગંલોમા ંકોઈ સહકાર� મડંળ�મા ંકામે લાગી ગાયો હતો. તેનો અતો પતો નથી. લ�લતા �ુઃખી 

હતી. એની મજ�રૂ�નો લાભ આ �ડ�� સાહ�બ ઉઠાવી રહ્યા હતા. 

એ ઓ� ંહોય તમે મહ�માન�પે આવલેા મહ�તા સાહ�બ પણ લ�લતાથી પ્રભાિવત થાય છે. � 

છોકર� પપ્પા પપ્પા કહ� છે. તેમને સાચવે છે. તેમના પણ મનમા ંવાસનાનો ક�ડો સળવળે છે. બે ત્રણ 

મ�હનાના સહવાસથી એટલી તો આશ�ક્ત થઈ �ય છે ક� એ વખતે �ડ�� અને િવમળા તથા કમળા 

ચતૈ્રી �નુમના મળેામા ં �ય છે. મહ�તા સાહ�બ અન ે લ�લતા ઘરે હોય છે. આવા સમય ે એકાતં�ુ ં

આક્રમણ, વસતં�ુ ંવાતાવરણ અને કામદ�વનો આવેગ. મહ�તા સાહ�બ તનેી �ત પર કા� ૂરાખી શ�ા 

ન�હ�. અન ેલ�લતાને લ�લતાન ેબાથ ભર� �ઇુ �ય છે ભોગવી લે છે. થોડા સમય પહ�લા ં�ડ��એ એન ે

� ર�તે હ�રાન કર� હતી એમ જ આ� મહ�તાએ પણ એકાતંનો લાભ લીધો છે. લ�લતા લાચાર છે. 

મહ�તાને અહ� આવ ેત્રણ ચાર મ�હના થયા છે.  એટલે હવે તેઓ જવાની જલ્દ� કર� છે. આ વાતની 

કોઈને ખબર ન પડ� એ ર�તે તૈયાર કર� છે પણ એ પહ�લા ંતો લ�લતા જ એક રાતે સૌને �તુા �કૂ�ન ે

�ડ���ુ ંઘર છોડ�ને ચાલી નીકળે છે. સવાર� બધાને ખબર પડ�. જો�ુ ંતો કંઈ જ ચોર� નથી કર�. માત્ર 

પોતાના ંકપડા ંજ લઈને ગઈ છે. થો�ું �ુઃખ થ�ુ.ં બી� �દવસ ેમહ�તા સાહ�બ અમદાવાદ આવી ગયા. 

આ ગાળામા ંલ�લતા રખડતી-ભટકતી તનેા ઘરે પહ�ચે છે. એ પહ�લા ં િવ�લયમ વસાવાનો ભોગ બની 

ગઈ, િવ�લયમ અને અન્ય િમત્રોએ તેના પર બળાત્કાર કય� અને મોઢા પર પથ્થર માર�ને માર� નાખી, 

લાશ ફ�ક� દ�ધી હતી. આ આખા સમાચાર ત્યાનંા સમાચારપત્રમા ંઆવ્યા. એટલે તેની િવગત �ણવા 

�ડ��એ માણસો મોકલ્યા. વાત સાચી નીકળ�, વળ� �ુઃખ થ�ુ.ં એ વાતની �ણ કરતો પત્ર �ડ�� 

મહ�તાને લખે છે. મહ�તા આખા �ળૂ સોતા ઉખળ� �ય છે. લ�લતાના �ુઃખ ઉપર. એટલે મહ�તા �ડ�� 
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ઉપર પત્ર લખે છે અને છેવટ� આખી વાત�ુ ં સત્ય બહાર આવે છે. એક �વુાન મજ�રુ છોકર� 

ક�ટક�ટલાના હાથમા ંફસાય છે. �તે માર� �ય છે. એના ંમાટ� કારણ�પ �ડ��, મહ�તા, મગન ચૌધર�, 

િવ�લયમ વસાવા �વા લોકો હતા. �તે પોતાની મજ�રૂ�ની વાત લખી મહ�તા �ુઃખી થાય છે. 

એક ગર�બ આ�દવાસી છોકર� ક�ટલા લોકોનો ભોગ બને છે. તેની મજ�રૂ�, તેના �ુઃખ, તેની 

માની બીમાર�, તેના િપતાની નાલાયક�, ભાઈની બેજવાબદાર�, મગન ચૌધર�ની બવેફાઈ. એ આ 

છોકર�નો ભોગ લીધો. આ� પણ આ સમાજમા ંઆવી ઘણી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. હ�ુ પણ આ� 

આઝાદ�ને િસ�ેર થવા આવ્યા ંછતા ંદ�શની દશા �ુ ંછે. તે કહ�વાતા ઉજ�ળયાતો, ભણેલાઓ, �ખુી લોકો, 

ખબર નથી આવી તો કંઈ ક�ટલીએ લાલીતાઓ લોકોની વાસનાનો ભોગ બનીન ે�વન �ૂંકાવે છે, �ની 

કોઈ ન�ધ પણ લે� ુ ંનથી. આમ આ એક અરણ્યની ક�ુણ કથા છે. 
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कृ�णासोबती क� कहा�नया ँऔर मनौ�व�ान  

डॉ.भरत.के.बाव�लया 
Assistant Professor (Hindi) 

श्री आर.आर.लालन कोलजे भजु |

 
 स्वातं�योतर �हन्द� कथा सा�हत्य क� एक मूधर्न्य ले�खका के रूप म� कृ�णासोबती का नाम 

उल्लेखनीय रहा है | बहुमुखी प्र�तभा क� धनी कृ�णासोबती का जन्म १९ फरवर� १९२५ के �दन पंजाब 

प्रांत  के ‘गुजराल’ नामक िजल्ले म� हुआ है | बचपन से ह� प्राप्त होनेवाल� उनक� सा�हत्य सजर्न क� 

व�ृत न ेऐसा व्यिक्तत्व �दया,िजनसे समग्र �हन्द� सा�हत्य अलौ�कक रहा है | उनक� रचनाध�मर्ता बड़ी 

ह� उज्ज्वल रह� है | �हन्द� सा�हत्य म� एक उत्कृ�ट उपन्यासकार के रूप म� ,सफल संस्मरण लेखक 

के रूप म� एवं नामी कव�यत्री के रूप म� उनक� ग�रमा रह� है | उनक� लेखनकला का सबसे 

दैद�प्यमान पहलू य�द कोई है तो उनक� कहा�नयाँ है | ‘बादल� के धेरे’ उनके करकमल� से �न�मर्त 

बेनमून कहानीसगं्रह है | आलोच्य कहानीसंग्रह म� बादल� के धेरे ,खम्माधणी अन्नदाता ,नफ�सा ,मेर� 

माँ कहाँ ,आजाद� शम्मो जान क� ,आ�द जसैी तकर�बन २५ कहा�नयाँ सगं्र�हत है | प्रस्ततृ संग्रह क� 

प्रत्येक कहा�नय� म� मनो�व�ान अ�धक बलवतर रूप म� �दखाई देता है | 

              जैनेन्द्र के द्वारा पल्ल�वत होनेवाल� मनो�व�ान क� धारा को प्रवा�हत करने म� कृ�णासोबती 

का भी मूल्यवान योगदान रहा है | इसी सन्दभर् म� रामस्वरूप चतुव�द� का यह कथन साथर्क है – 

“पे्रमचंदोतर कथा सा�हत्य म� मनो�व�ान के बीज जनेैन्द्र ने बोये है | जनेैन्द्र के शब्द� से काम न 

लेकर अ�ंगमा से कथन का संवधर्न आरंभ �कया | इसी राह पर राजेन्द्र यादव ,कमलेश्वर ,मन्न ू

भंडार� ,भैरवप्रसाद गुप्त , कृ�णासोबती ,मोहन राकेश जसेै लेखक जमीनी सच्चाई तथा यथाथर् को 

लेकर आगे बढ़े |”1 

       कृ�णासोबती कृत ‘बादल� के धेरे’ कहानी म� उनका मनो�व�ान का पटु व्यक्त हुआ है | 

प्रस्ततृ कहानी म� ले�खका ने व्यिक्त के अतंर्मन म� छुपे मन के स�ुमाती –स�ूम �बन्दओु ंको उद्धा�टत 

�कये है | इस  कहानी म� र�व व मन्नो के मन क� मन:िस्थ�तय� को च�रताथर् �कया गया है | इस 

कहानी म� मन क� ‘स्वप्न अवस्था’ के पहलू का उद्धाटन हुआ है | इस कहानी म� र�व अपनी बुआ के 

यहाँ नैनीताल म� मन्नो के साथ �बताये हुए सु-मधुर �दन और अपनी पत्नी मीरा के साथ व्यतीत १० 

साल को बार-बार अपनी स्म�ृत पर देखता है | वह सोचता है- 

“अपने कंध� से जडुी अपनी बांह� को देखता हँू ,,,मेर� बाहं� से लगी वे भर�-भर� बांह� कहाँ है .........|” 

इस प्रकार पूर� कहानी म� र�व अपने बीते हुए अतीत एवं आनेवाले कल को स्वप्न के रूप म� देखता  

है | 

8 
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        प्रस्ततृ कहानी म� ले�खका ने र�व के द्वारा मनो�व�ान क� ‘भय गं्रथी’ से भी हम� अवगत 

करवाया है | र�व के माध्यम से कृ�णाजी ने मतृ्यु का भय ,मतृ्य ुक� भयानकता इन्सान को कैसे 

कंु�ठत कर देती है उस बात क� ओर भी संकेत �कया है | यथा : 

“एक �दन �खड़क� से बाहर देखते इन्ह�ं बादल� के धेरे म� समा जाऊंगा | इन्ह�ं म� समा जाऊंगा |”2 

कृ�णासोबती कृत ‘नफ़�सा’ , ‘लामा’ , जसैी कहा�नयाँ भी मतृ्य ु भय से आग�ृहत मन का �चतंन 

प्रस्ततृ करनेवाल� कहा�नयाँ ह� | 

            एक पागल जवान बेटे के मन क� �व��प्तता के कारण एक माँ क� कैसी मनोदशा 

होती है,उसी बात को ले�खका ने बड़ ेह� मा�मर्क रूप म� ‘भोले बादशाह’ कहानी म� व्यक्त क� है | 

अपनी संतान को क�ट देखकर एक माँ के मन म� कैसी िस्थ�तयाँ पदैा होती है उस बात का ज्वलंत 

उदाहरण यह कहानी है | इसी सन्दभर् म� मधुरेश का मानना है – 

“ भोले बादशाह मान�सक रूप से �व��प्त बेटे क� यातना के सन्दभर् म� माँ क� �पडं क� कहानी है |”3 

आलोच्य कहानी म� ले�खका ने  ‘भोला’ नामक च�रत्र म� �न�हत ‘ययुुत्साव�ृत’ से हम� प�र�चत करवाया   

है | 

          कृ�णासोबती कृत इस संग्रह क� कहा�नय� म� फ्रायड �न�मर्त ‘�ल�बड़ो व�ृत’ का भी उद्धाटन 

हुआ है | ‘आज़ाद� शम्मोजान क�’ कहानी इसी तथ्य पर आदृ्धत कहानी है,िजसम� ‘शम्मो’ नामक एक 

वदृ्ध वैश्या क� मनोव्यथा को,उसक� कामभावना को व्यक्त �कया गया है | वैश्याव�ृत का व्यवसाय 

करनेवाल� कहानी क� ना�यका शम्मोजान आज़ाद� के �दन भी उदास एवं बेबस है,क्य��क वह जानती 

है �क वदृ्धावस्था आने पर ,शर�र �श�थल हो जाने पर आज उसके कोई खर�ददार नह�ं है | इस कारण 

वह अनेक अतर्द्वद� का �शकार बनती है | वह सोचती है- 

“िजन कोठ� पर बठैकर वह राहगीर� को �नमंत्रण �दया करती है,उन्ह�ं पर आज �तरंगी झं�डयां लगायी 

जाय�गीं |”4 

इस कहानी म� शम्मोजान के मन म� धनीभतू ‘स्वपीडन व�ृत’ को ले�खका ने बखूबी व्यक्त �कया है | 

कृ�णासोबती क� ‘गुलाब जल गंडेर�यां’ , ‘बदल� बरस गयी’ जसैी कहा�नयाँ भी मानवमन म� �न�हत 

�ल�बड़ो व�ृत क� प�रचायक  है | 

           संसार क� प्रत्येक नार� के मन म� पुत्र-प्रािप्त क� कामना देखने �मलती है | ‘बहन�’ 

कहानी भी कृ�णासोबती र�चत ‘मंझल�’ के मन म� व्याप्त पुत्र-प्रािप्त क� इच्छा क� दास्ताँ है | मंझल� 

अपने वैधव्य ,अपने �न:संतान होने के कारण मन म� एक खाल�पन महसूस करती है | कहानी म� 

ले�खका ने मंझल� के मन म� व्याप्त �नराशा,उनका एकांक�पन एवं उनक� कंुठा से हम� भल�भा�ंत 

अवगत करवाया   है | बादल� के धेरे संग्रह क� कहा�नय� म� यवुावस्था ,बाल्यावस्था,ना�रयां ,वेश्याओं 

आ�द �व�भन्न आय ुके च�रत्र� क� मनोव्यथाओ ंका अंकन हुआ है | ‘खम्माधणी अन्नदाता’ कहानी म� 

कृ�णासोबती ने राजनेताओं क� मनोदशा को बड़ े ह� प्रामा�णक ढंग से �नरु�पत �कया है | प्रस्ततृ 
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कहानी म� राजा क� सतालोलुप्ता,राज्य छुटने क� वेदना को उद्धा�टत �कया गया है | इस कहानी म� 

ले�खका ने राजा के मन म� �न�हत कंुठा का प�रचय �मलता है | जसेै; 

”सुबह होगी,हम भी ह�गे ,पर हाय,हमारे देवकुल का देवत्व न होगा |” 

कहने म� कोई आप�त न होगी �क इस कहानी के प्रत्येक प�ृठ पर राजा के मन क� मनोवेदना अ�ंकत 

है | 

         कृ�णासोबती ने अपनी कहा�नय� म� मानवीय संवेदना का को भी रूपा�यत �कया है | इसी 

संदभर् म� मधुरेश ने �लखा है- 

“मानवीय सदभाव के �रणवाले उस भयावह दौर म� भी �बना भावुक हुए कृ�णासोबती क� संवेदना 

�सक्का बदल गया ,डरो मत म� तमु्हार� र�ा करंूगा ,मेर� माँ कहाँ आ�द कहा�नय� म� अ�ंकत करती  

है |”5 

मेर� माँ कहाँ मानवीय संवेदना क� दस्तान है | ब्लौज रेिजम�ट का एक जाबाज फौजी ‘यनूुस खां’ इस 

कहानी का नायक है | भारत-पा�कस्तान के �वभाजन के प�रणाम स्वरूप उसने अपनी आँख� के 

सामने कई लाश� के ढेर देखे थे | ले�कन आज अपनी ट्रक दौडाते हुए एक बेहोश बच्ची को देखता   

है | यनुूस खां जा�त,धमर्,मजहब पछेू �बना ह� उस मासूम छोट�-सी बच्ची को उठाकर अस्पताल 

पहंुचता है | पांच प�ृठ� क� इस छोट� सी कहानी म� मानवीय संवेदना क� भरमार है | यथा; 

“यनूुस खां क� उँग�लयाँ बच्ची के बाल� म� और बाल� का रक्त हाथ� म� .........शायद सहलाने के 

प्रयत्न म� | पर नह�ं यनूसु खां इतना भावुक कभी नह�ं था | इतनी रहम-इतनी दया | उसके हाथ� म� 

कहाँ से उतर आयी है ? वह खुद नह�ं जानता |”6 

कहानी का यह कथन पाठक� के र�गटे खड़ ेकर देता है | इर प्रकार आज यहाँ जा�त-पाती धमर् का 

वैमनस्य चार� ओर फैला हुआ है ,मानवीयता का हास ्हुआ है ,तब इस कहानी के माध्यम से ले�खका 

ने मानवमन म� �वद्यमान संवेदनशीलता को झंकृत करने का प्रयास हुआ है | 

        ‘अभी उसी �दन ह� तो’ कहानी म� मनो�व�ान का अजनबीपन पहलू व्यक्त हुआ है | 

‘सकुन्ती’ जो प्रस्ततृ कहानी क� ना�यका है,वह अपने प�त क� मतृ्यु के बाद अपने बच्च� के व्यवहार 

से अनेक यन्त्रणाओ ंका �शकार बनती है | अपने बच्च� के दवु्यर्हार से ह� उसके मन म� अकेलापन 

का जन्म होता है | मनो�व�ान भी इस बात क� पिृ�ट करता है- 

“अजनबीपन का एक कारण व्यवहार क� कृ�त्रमता है | व्यवहार क� इस कृ�त्रमता के कारण व्यिक्त 

पहले प�रवार से ,�फर समाज से अतत: अपने आप से अजनबी हो जाता है |”7 

  सदंभर् स�ूच ;- 

(१)  संमेलन –भाग-८९-�वभू�त �मश्र –प�ृठ-७३  
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બરોબર ૨૦૦ વષર્ પહ�લા કચ્છ અને �જુરાતની તાસીર બદલી નાખતો ભયકંર                  

ધરતીકંપ આવ્યો હતો 

*િમ�હર એમ વોરા     **અિનલ એચ ગોર 

ભૌિતક િવ�ાનભવન શ્રી આર આર લાલન કોલેજ �જુ કચ્છ. 

 
            િમત્રો ૧૬ �ૂન ેઆજથી બરોબ ર૨૦૦ વષર્ પહ�લા કચ્છ અને �જુરાતની તાસીર બદલી 

નાખતો ભયકંર ધરતીકંપ આવ્યો હતો અને �ને કારણે ભારતને અને ખાસતો કચ્છને બ� ુ �કુશાન 

ભોગવવા�ુ ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંતે હતો અલ્લાહ બધંનો બનાવના ર૭ .૯ �રક્ટર સ્ક�લનો ધરતીકંપ ... 16 �ૂન 

1891 નાસા�ં પોણા સાત વાગ્યે 7.9 મૅ�ગ્નટ�ડૂનો અિત િવનાશક �કંૂપ થયો હતો.�ને કચ્છના 

નકશામાથંી િસ���ુુ ંવહ�ણ ગાયબ કર�ને 90 �કલોમીટર લાબંો,16 �કલોમીટર પહોળો અને 6 મીટર �ચો 

એકબધં સજ� દ�ધો હતો, � ઇિતહાસમા ં અલ્લાહબધંથી ઓળખાય છે. 

પા�કસ્તાનના િસ�� ુનદ�ની એક ચેનલ �નરાથી ઓળખાયછે,તેનો અલ્લાહબધં સ�ર્ઈ જતા કચ્છ સાથ ે

છેડો આ �દવસથી ફાટ� ગયો હતો. આ વહ�ણ સાથ ે કચ્છના લખપત બદંર�ુ ં ઓમાન,કરાચી અન ે

અફઘાિનસ્તાન �વા દ�શો સાથે�ુ ં ઇનલેન્ડને િવગશેન બધં થતા વહાણ વટા ઉદ્યોગ અને લખપત 

આિથ�ક ર�તે પડ� ભાગં્�ુ ંહ� ુ.ં�ણકારોના મત �જુબ આ ઘટનાથી �જુરાતમા ં�દા�જત 2000 લોકો �તૃ્� ુ

પામ્યા હતા અન ે 7000 ઘર ધરાશાયી થયા હતા.જોક� આ �કંૂપ વષર્ 893 માડં�બાલ અને 1668 મા ં

બ્રાહ્મણાબાદ આવેલો આ �કંૂપ અત્યાર �ધુીનો કચ્છનો સૌથી ભયાવહ �કંૂપ સા�બત થયો હતો. 

િસ�� ુ નદ� �ઠ� બદલાવ :�ગૂોળ બદલાઇ, જમીનની તાસીર બદલી ગઈ 

અલ્લાહબધંના સ�ન સમયે જમીન ઉપસી આવતા અહ��ુ ંસમગ્ર �ગૂોળ બદલાઈ ગ�ુ ંહ� ુ,ંજોક� િસ���ુુ ં

મી�ુ ંવહ�ણ બધં થઇ જતા અહ� નદ� અને રણના સયંોગ પર િનભર્ર મહત્વની વન્ય સપંદા પણ નાશ 

પામી હતી. જોક� સશંોધન પત્રોમા ંહાલક્લાઈમે ટચને્જ પર વધાર� સશંોધન થ�ુ ંનથી.પણ િસ�ધથી શ�ક્ત 

બેટખારો પાટ સ�ર્તા જમીનની તાસીર બદલી ગઈ હતી.હવે અહ�ની ર�તીના સેમ્પલ એકિત્રત કર� તેના 

પર સશંોધકો 10,000 વષર્મા ં�ુ-ં�ુ ંબદલાવ આવ્યા તેના પર સશંોધન કર� રહ્યા છે.કચ્છ આજ તેના 

સફ�દરણના કારણ ેજગ િવખ્યાત છે આ રણ પણ �કંૂપ ની દ�ન છે.�કંૂપ બાદ િસ���ુુ ંપાણી કચ્છમા ં

આવ�ુ ંબધં થ�ુ ંહ� ુ,ં ત્યાર બાદ દ�રયાના પાણી કચ્છમા ંફર� વળ્યા હતા.પિ�મમા ં�ક્રકોના માધ્યમથી 

સમયાતંર� પાણી આ રણમા ં ફર� વળે છે.�ના કારણે આ રણ અ�સ્તત્વમા ં આવ્�ુ ં છે. 

કચ્છના રણમા ં�કંૂપ બાદ ઉભી થયેલી આ �ુદરતી બધં છે.�ને અલ્લાહબધં તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ે

છે.સમય સાથે આ �ુદરતી બધંની �ચાઇમા ંઘટાડો થયો છે, જોક� આ� પણ આ �ુદરતી �દવાલ સ્પષ્ટ 

ર�તે જોઇ શકાય છે.લાલ ચોખા કાયમ બધં જ થઇ ગયા 

           લખપતથી કચ્છને આઠ લાખ કોર�ની આવક થતી હતી.અહ� િવ�લુ પ્રમાણમા ં ડાગંર�ુ ં

ઉત્પાદન થ�ુહં � ુ.ં� િસ��નુા વહ�ણ સાથે બધં થઇ ગ�ુ.ંલાલ ચોખાની િનકાસ અન્ય દ�શોમા ં થતી 

હતી.લખપતનો આિથ�ક વ્યવહાર �ટૂ� પડતા અહ�થી લોકો �હજરત કર� ગયા.�લગ્રાન્ડ �કબ નામના 
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�ગ્રેજ અિધકાર�એ 1860મા ંલખપતની �લુાકાત લીધી ત્યાર� ન�ધ્�ુ ં ક� અહ� માત્ર 20 લોકો જ બચ્યા 

છે,�માથંી 12 માત્રને તેણ ેજોયા હતા.લગભગ 2400 �કમી �ૂર કલક�ા �ધુી �કંૂપની અસર વતાર્ઇ.�ન ે

2400 �કલોમીટર �ૂર આવેલા કલકતામા ં પણ ખળભળાટ સજ� દ�ધો હતો. 

�જુમા ં 1140 લોકો મોતને ભેટ�ા હતા અને 7000 ઘર ધરાશાયી થયા હતા 

�કંૂપની સા�ં પ્રલયકાર� પ્રથમ �ચકો આવ્યો હતો,� પછ� �ચકા આખીરાત ચાલતા રહ્યા.�જુમા ં

7000 મકાન ધરાશાયી થયા હતા અને 1140 લોકો �તૃ્� ુ પામ્યા હતા. 

�બ્ર�ટશ સરકાર� 4000 �િપયાની સહાય મોકલી 

ક�પ્ટન મેકમડ�એ �બ્ર�ટશ સરકારને પત્ર લખી �ણ કર�ક� ��રમા ં 1547 મકાન નાશ પામ્યા ં છે.�ની 

�ક�મત 4,73,790 કોર� થાય છે અને વાિષ�ક ભા�ુ ં 26,778 કોર� થાય છે. મેકમડ�ના પત્રો સદંભ� 20 

ઓક્ટોબર 1819ના રોજ �બ્ર�ટશ સરકાર� કચ્છ અન ેખાસ કર�ને ��રમા ંથયેલા �કુશાન પ્રત્યે સવેંદના 

દશાર્વી હતી અને આજથી 200 વષર્ પહ�લા 4000 �િપયા �ટલી મોટ� રકમની સહાય ક�પ્ટનને મોકલી 

િવતરણ કરવા જણાવ્� ુહ� ુ.ંક�પ્ટ્ન મેકમડ�એ તત્કાલીન એિશયા�ટ કજનર્લમા ં 1819 ના �કંૂપ�ુ ંવણર્ન 

કરતા લખ્�ુ ં ક�, " 19મી �ૂન,1819. અમ ેઅત્યાર� માનિસક તગંહાલતમા ંછ�એ. ગઈ કાલે સા�ં 6 થી 7 

વચ્ચ ે ભયાનક �કંૂપ થયો.�જુના ગઢની દ�વાલો જમીનદોસ્ત થઇ ગઈ છે.રા�ના મહ�લ સ�હત 

ઘણીમોટ� સખં્યામા ં મકાનોને પારાવાર �કુસાન થ�ુ ં છે.આ� ધરતીકંપને ત્રણ �દવસ થયા. હ�ુ ં

ધરતીમા ં�ચકા વારંવાર આવ્યા કર� છે.�જુના શહ�ર�જનો�ુ ંકલ્પાતં �ુઃખદ છે.ઘણા ને લાગ્�ુ ંછે, લોહ� 

�હુાણ છે, ભયથી બેબાકળા છે.�જુ બહાર નાના નાના �ુગંરની ધાર પાસે લોકો ભાગી ગયા છે.ત્યા ંરહ� 

છે પણ દરરોજ સા�ં તઓે પોતાના જમીનદોસ્ત થયેલા ઘરોમાથંી પોતાના 

�ુ�ંુબીજનો,પત્ની,છોકરા,ભાઈબહ�ન,મા બાપ વગેર�ના �દંાયેલા દ�હો મેળવવા ગામમા ં�ય છે.બીક છે, 

�ાકં �વાળા�ખુી પણ ફાટ�ો હશે. ��રમા ંપણ �કુસાન છે" આ વણર્ન શબ્દશ: ક�પ્ટને લખ્�ુ ં હ� ુ.ં 

િવઘાકોટ :ભારત-પાક �તરરાષ્ટ્ર�ય બોડર્ર,એ વખત નો�ડફ�ન્સપોઇન્ટ 

િવઘાકોટ આ� ભારત પા�કસ્તાન વચ્ચેની �તરરાષ્ટ્ર�ય બોડર્ર છે. સ્થાિનક �ુનવાણી લોકોએ �ખ ે

દ�ખ્યો અહ�વાલની �મ જણાવં્�ુ ંહ� ુ ંક�, િવઘાકોટએ 18 મી સદ�મા ં �કલ્લો હતો.લખપતથી કરાચંી બદંર 

વચ્ચ ે    એ કચ્છના રા�નો એ�ડફ�ન્સ પોઇન્ટ હતો.�-તે સમય ેવેપાર�ઓ � કરાચી અને લખપત �ધુી 

વહાણવટાના વેપારમા ંજોખમ લઇ આવતા એ સૈન્યના આશર� અહ� રોકાતા.તેમને અહ� સૈન્ય�ુ ંરક્ષણ 

મળ�ુ ં હ� ુ.ં�કંૂપમા ં આ �કલ્લો નેસ્તના�દૂ થયો અને ક�ટલાય લોકો મોત પામ્યા હતા. 

આટલી મોટ� સપાટ� �ાયં નથી ઉદ્ભવી 

પા�કસ્તાનના િસ�ધથી લઈને કચ્છના મોટા રણમા ંશ�ક્ત બટે �ધુીના બનેં છેડ� �કંૂપ ેકચ્છને ન માત્ર 

િવ�ના �સૂ્તરશા�ને એટલો �ડો �ચકો આપ્યો છે. સ�ર્યેલ �-ૂભાગ એટલે ક� અલ્લાહબધં 90 

�કલોમીટર લાબંો,16 �કલોમીટર પહોળો અને 6 મીટર �ચો જમીની સપાટ� �કંૂપ થક� ઉદ્ભવી છે.� 

િવ�નો એકમાત્ર છે,અન્ય �ાયં નથી તેમ અલ્લાહ બધં પર સશંોધન કરનારા અને કચ્છ �િુનવસ�ટ�ના 

�થૃ્વી અને પયાર્વરણ િવ�ાન િવભાગના વડા ડો.મહ�શ ઠ�ર� જણાવ્�ુ ં હ� ુ.ં 

લખપતથી પા�કસ્તાન તરફ 35 �કલોમીટર �ૂર નરા ચનેલમા ંએક �કલ્લો આવેલો હતો,��ુ ં નામ છે 
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િસ�દર� �કલ્લો.અલ્લાહબધંનો �ુલ િવસ્તાર 19 �ટ ઊપસ્યો તો િસ�દર� �કલ્લો જમીનમા ંગરકાવ થઇ ગયો 

હતો.િસ�દર� બદંર એ સમયે કચ્છ અને પા�કસ્તાન વચ્ચ�ેુ ં કસ્ટમ કલકે્શન સેન્ટર હ� ુ.ં બી� તરફ 

િસ�ધના ડ�લ્ટામા ં આવલે બાસ્તા બદંર વહાણવટાઓ માટ� રોકવા�ુ ં એક સ્થાન હ� ુ,ંઅન ે એ પણ 

વહાણવટા ઉદ્યોગ�ુ ંએ સમય�ુ ંકસ્ટમ કલકે્શન સેન્ટર હ� ુ.ં �નો હાલ માત્ર 1 મીટર �ટલો ભાગ હયાત 

બચ્યો છે.કચ્છની ખાસ કર�ને રણની જમીની તાસીર એવી છે ક�, પહ�લા 200 થી 300 મીટર �ધુી ર�ત 

િમિશ્રત પડ છે,� સેન્ડસે�ન્ડમેટથી ઓળખાય છે. તેની નીચે 35 �કલોમીટર �ડ� �ડ� પ્લેટ છે.હવે પ્ર� એ 

છે ક�, અલ્લાહબધં નો ભાગ �,6 મીટર જમીનથી ઉપસ્યો ક� કઈ ર�તે 35 �કલોમીટરની પ્લેટમાથંી પ્લેટડ� 

ફૉમ�શન થ�ુ ં તે િવષય પર સશંોધન ચા� ુછે. 1819 મા ં�ગે્રજો એ કચ્છના લોકોને �કંૂપ સહાય કર� 

હતી, પી�ડતોને 4 હ�ર �િપયા�કૂવ્યા હતા 16 �ૂન 1819 ના મહાભયાનક �કંૂપ બાદ �ગે્રજ 

અિધકાર�ઓ એ ઇસ્ટઇ�ન્ડયા કંપનીન ે થોક બધં પત્રો લખ્યા હતા. પત્રોના આધાર� �બ્ર�ટશ સરકાર� 

કચ્છના �કંૂપ પી�ડતોને તે સમયે 4 હ�ર �િપયાની સહાય કર� હતી.હાલ આઈ.એસ.આર આ િવષય પર 

સશંોધન કર� ર�ુ ંછે આમ આ અલ્લાહ બધં કાયમ માટ� યાદ રહ� ગયો છે પણ કદાચ એક શક�યતા એક 

છે ક� ૨૦૦૧ ના િવનાશકાર� �કંુપ પછ� પા� ંિસ���ુુ ંપાણી કચ્છ તરફ વળ્�ુ ંછે 

આના માટ� ઈસરોના વૈ�ાિનકો પણ સશંોધન કર� છે � એક સાર� બાબત છે . 

સદંભર્ :તાર�ખ ૧૬ �ૂનેના તમામ કચ્છના અખબારો કચ્છિમત્ર , �દવ્યભાસ્કર , �જુરાત સમાચાર , 

સદં�શની કોલમ� અને િવિવધ વૈ�ાિનકોના ૧૬�ૂને કચ્છ �િુનવિસ�ટ� ખાતે આયો�જત નેશનલ 

�ફલ્ડવકર્શોપમા ંતારણ આધા�રત લેખ… 
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Abstract 
The study was conducted to find out the use of Electronic Resources by the studentsof 
Faculty members and students of post graduate engineering colleges affiliated to GTU. 
Objectives of the study were to determine thefrequency of utilization, major problems users 
face while using e-resources, to study the purpose of use,to determine the advantages and 
disadvantages, and to find out the format which users usually prefer. The data was collected 
with the help of questionnaire and analyzed by simple statistical method.A total number of 
925 users from the postgraduate engineering students and faculty members were selected 
and their response was obtained with the help of questionnaire. According to the main 
findings of this research the students and faculty members seems to be very interestedin 
using e-resources, because they use e-resources for academic purpose, for teaching purpose  
and for research work purpose. The main problems found duringthis study areslow access 
speed, lack of sufficient databases and Lack of ICT Infrastructure,etc. Besidesthis they also 
need to get trained for an effective use of these resources. It is also recommendedthat post 
graduate engineering colleges shouldarrange some training and orientation programme for 
the maximum usage of e-resources. Colleges should have to provide high speed network 
within campus. It is also recommended thatcolleges should have increase access points for 
the use of e-resources in the campus. 
 
Keywords:Electronic Resources,awareness of e-resources, Library, Online 
Database,GTU,Post Graduate Engineering Colleges.  
 
1.Introduction: 
 
Information and communication technology has rapidly changed in twenty first Century. It 
has changed the way of teaching, learning and conducting the research in Academic 
Institutions. Recent development in information and Communication Technology (TCT) 
especially the internet and the web have brought significant changes in the ways of the 
information being generated, distributed and accessed and being used. Development of ICT, 
information centers are migrated from print resources to electronic resources.Today the 
libraries are migrating from traditional to digital libraries. Libraries are providing access to 
various learning resources in electronic form for its users. E-Resources are occupying a 
major role in Information Communication Technology. The Different types of E-resources 
are E-books, E-journals, E-Conference proceedings, E-maps, E-reports, E-thesis, E 
newspapers, Cds/DVDs, institutional repository and some online e-learning websites such as 
MOOCs, SWAYUAM etc. Today, the users are access and utilize the online resources and 
other services by the implement of ICT in the libraries effectively. E-Resources are becoming 

10 
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most important these days as it is more up-to-date. Most of the Academic Institutions are 
providing Electronic resources in their libraries for their faculty members and students. E-
resources can be accessed anywhere, anytime and any device by many people or users at 
the same time, which makes it very convenient to use. Now a day more and more libraries 
are subscribing e-resources to satisfy their user’s information needs. Thus e-resources are 
useful to upgrade teaching and learning skills of faculty members as well students of any 
educational institute. Present study was selected to study the utilization of the various e-
resources by the faculty members and students of post graduate engineering colleges 
affiliated to GTU. 
 
2. Review of Literature: 
 
Majid &Abazova,(1999)explored the use of e-resources relevant to computer literacy 
among academic staff of the International Islamic University, Malaysia. Nearly all 
respondents considered themselves to have good or very good computer skills. 
 
Thanuskodi,(2011) discussed following recommendations are made for the effective use of 
e-resources by the users of Dr T.P.M. Library, Madurai Kamaraj University ,that are The LIS 
professionals of the Central Library have to spread more awareness on e-resources. In this 
context the website of library, and newsletter of the Institution should highlight the 
available e resources in the library regularly. Higher speeds Wi-Fi campus needs to be 
developed by Central Library, so that users can use online e-resources and internet within 
the campus according to their convenience. 
 
Mirza, Muhammad Sajid and Mahmood,Khalid (2012) described to evaluate the 
effectiveness of electronic resources and services in Pakistani University libraries on the 
basis of users’ satisfaction.  A survey method was employed to conduct the research, using 
convenience sampling, eight university libraries, four each from Islamabad and Lahore 
including two  from the Public sector and two from the Private sector, having IT applications, 
were included in the users survey. The total population (i.e.40, 236) of library users was very 
large, therefore a reasonable, manageable and convenient sample of 800 library users, 
including 100 users each from the eight libraries was selected. A semi structured 
questionnaire was designed to collect data, while a five point Likert scale from 
1(Dissatisfied) to 5(Extremely satisfied) was used to measure the satisfaction level of the 
respondent. The study concludes that Pakistani University libraries are offering electronic 
resources and services to their users.  

Praveen Kumari, (2015) discussed about the advantages and disadvantages of electronic 
resources in academic libraries and also discuss the role of a library to procurement of e-
resources. In this paper explains various levels in the process of e-resources 
implementations.  
 
3. Scope and Limitation: 

It is very important to know that information regarding the research topic to obtain from 
which field it pertaining. On the basis of size of the field, researcher can get the idea 
regarding population available. According to the problem of the study respondent is decided 
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and the information to be obtained is also decided, this will ultimately decide the 
population and sample required for the study.  

According to the title of the study, scope of the study covers 59 post graduate engineering 
colleges affiliated to GTU. 

Limitations of the study on the basis of scope and objectives are as under:  

• The study is limited to only affiliate post graduated engineering colleges of GTU in 
Gujarat. 

•    The selected post graduated engineering colleges affiliated to GTU only up to 
academic year 2016 is included, the colleges affiliation after academic year 2016 are 
excluded from the study. 

•    The data collected is up to limited period during the year January’2017 to 
December’2018. 

•    The geographical area is restricted up to 20 post graduate engineering colleges 
affiliated to GTU 

4. Objectives of the Study: 
 
The main objectives of the study is to find out the awareness and utilization of electronic 
resources by the faculty members and students in the institution and to rectify the problems 
of the users to getting the relevant information. The study was conducted and designed to 
achieve the following objectives; 

1) To know the awareness and use of e-resources. 

2) To identify various e-resources using by the users of post graduates engineering 
colleges. 

3)   To know the sufficient infrastructure facilities available in College libraries. 

4) To know the different purposes of using e-resources by users. 

5) To know the productivity and quality of information retrieved through e- resources. 

6) To find out problem faced by users while accessing e-resources. 

7)    To know the level of satisfaction of e-resources among the users. 

8)    To suggest measures to take full advantage of information technology to make 
institutional library more digitally resourceful and for providing better 
information service. 

5. Methodology of the Study: 
 
The present study consists of Students and Faculty members of post graduate engineering 
colleges of Gujarat State. A structured questionnaire was prepared to collect the data from 
the users of e-resources. For the analysis 1322 questionnaires were circulate to the faculty 
members and students, total 925 questionnaires were collected and the data was analyzed 
through descriptive analysis. 
 
6. Data analysis and Interpretation: 
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The data which are collected from faculty members and students through various data 
collection techniques have been organized and analyzed. The responses received though 
questionnaire the data is analyzed and interpreted in the following sections 
6.1. Category-wise number of Respondents: 
 
Table 1: Category-wise Response 

Category 
Total 

Questionnaires 
Distributed 

Questionnaires 
Received Percent (%) 

PG 
Engineering 
Student 

635 550 59.46% 
 

Assistant 
Professor 481 326 35.24 

Associate 
Professor 96 34 3.68 

Professor 90 11 1.19 

Lecturer 20 4 0.43 

Total 1322 925 100.00 
 
Table-1:The Survey was conducted in post graduate engineering colleges of GTU, among the 
students and faculty members. Total 1322 questionnaires were distributed to faculty and 
Post graduate engineering students, 925 members were responded to given their 
questionnaire. It is noticed that out of the 925 respondents, 59.46% of the PG Engineering 
Student ,35.24% of Assistant Professor and 3.68% of Associate Professor and  0.43% of 
Lecturer. 

 

(Figure 1: Category-wise Response) 

 
6.2. Awareness of E-resources: 

Table 2: Awareness of E-resources 

Aware Number of Respondents Percent (%) 
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Yes 786 84.97% 

No 139 15.03% 

Total 925 100.00% 

Table – 2:The Table 2 shows that Majority of the user 84.97% are using e-resources out 
of 924 respondents for enhancing their knowledge. Thus, majority of the respondents are 
aware of e-resources. 

(Figure 2: Awareness of E-Resources) 

 
 
6.3. Usage of Full-Text E-resources: 
 

Table 3: Usage of Full-Text E-resources 

Usage Number of 
Respondents Percent (%) 

Yes 658 71.14% 

No 267 28,86% 

Total 925 100.00% 
 
Table-3: It is reflected from the Table 3 that 658 (71.14%) respondents are using full-text E 
resources whereas 267 (28.86%) respondents are not using full-text E-resources. Overall, in 
affiliated colleges of post graduate engineering colleges to GTU, usage ratio of full-text E-
resources is very high. 
 

(Figure 3: Usage of Full-Text E-resources) 
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6.4. Types (names) of E-Resource Usage: 
 

Table 4: Types (names) of E-Resource Usage 

Type of e-resources/databases? Number of 
Respondents 

Percent 
(%) 

INDEST e-resources 92 3.21% 
ACM Digital Library 67 2.34% 
AIP 24 0.84% 
ASCE Journals 147 5.13% 
ASME Journals 170 5.93% 
JSTOR 30 1.05% 
Oxford University Press 56 1.95% 
Nature 25 0.87% 
Elsevier Science Direct 92 3.21% 
IEEE/IEE Electronic Library Online (IEL) 349 12.17% 
Elsevier 331 11.54% 
Science Direct 409 14.26% 
Springer 315 10.98% 
Taylor & Francis 113 3.94% 
Project Muse 33 1.15% 
Indian Standards 162 5.65% 
McGraw Hill's Access Engineering 87 3.03% 
Scopus Database 85 2.96% 
Emerald Full-text 40 1.39% 
ISID Database 15 0.52% 
Total 2868 100.00% 

 
Table-4: It is also revealed from the table that, Science Direct, IEEE/IEE Electronic Library 
Online (IEL), Elsevier and   Springer e-resources are more used by respondents compare to 
other e-resources, whereas Project muse and ISID database are least used e-resources by 
the respondents. 
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(Figure 4: Types (names) of E-Resource Usage) 
 

 
6.5. Advantages of E-resources: 
 

Table 5: various advantages of using e-resources 

Advantages 
Strongly 
Disagree 

 

Disagree 
 

Agree 
 

Strongly 
Agree 

 
Total 

User-Friendly 
interface 

58 
6.27% 

28 
3.03% 

645 
69.73% 

194 
20.97% 925 

Retrieval 
Possibilities 

33 
3.57% 

89 
9.62% 

529 
57.19% 

274 
29.62% 925 

Full-text retrieval 30 
3.24% 

108 
11.68% 

550 
59.46% 

237 
25.62% 925 

Link to related 
Items 

29 
3.14% 

66 
7.14% 

560 
60.54% 

270 
29.19% 925 

Credibility 19 
2.05% 

71 
7.68% 

467 
50.49% 

368 
39.78% 925 

Accuracy 22 
2.38% 

55 
5.95% 

511 
55.24% 

337 
36.43% 925 

Time Savings 25 
2.70% 

29 
3.14% 

449 
48.54% 

422 
45.62% 925 

Table 5 shows the various advantages of using of e-resources amongst PG engineering 
students and faculty members It is found from the table 6 that among User-Friendly 
interface, 645 (69.73%) respondents agree,529 (57.19%) respondents agree to  Retrieval 
Possibilities, 550 (59.46%) respondents agree to Full-text retrieval, 560 (60.54%) 
respondents agree to Link to related Items, 467 (50.49%) respondents agree  to 
credibility,511 (55.24%) respondents agree to Accuracy and  449 (48.54%) respondents 
agree to Time Savings. 

(Figure: 5: various advantages of using e-resources) 



 

MARCH-2020                                  46                              VOLUME-9, ISSUE-33 

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

 
6.6. Problem Faced During Accessing E-Resource: 
 
                          Table 6: Problem Faced During Accessing E-Resource: 

Problems Respondent 
 

Percentage 
(%) 

Slow Access Speed 474 20.48% 

Library working hours is Inconvenient 177 7.65% 

Irrelevant Information 103 4.45% 

Lack of IT Knowledge 213 9.20% 

Access has been restricted to Campus Only 280 12.10% 
Library does not Subscribe the Required e-
resources 213 9.20% 

Lack of Sufficient Databases 338 14.61% 

Lack of ICT Infrastructure 321 13.87% 

Lack of trained Library Professional 195 8.43% 

Total 2314 100% 

Table 6 shows the various problems faced by the respondents while accessing e-resources. 
It is observed from the table thatmaximum 474 (20.48%) respondents were faced problem 
of Slow Access Speed and 338 (14.61%) respondents were facedproblem of Lack of trained 
Library Professional. 

(Figure 6: Problem Faced During Accessing E-Resource) 
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6.7.Benefits of E-resources In Compare to Print Resources 
 
Table 7: Benefits of E-resources In Compare to Print Resources 

Benefits Respondent Percentage (%) 
Up to date & latest Information 525 17.61% 
Faster access to Information 445 14.93% 
Continuing Professional Development 222 7.45% 
Links to other related e-resources 313 10.50% 
Save Time & Money 618 20.73% 
Access to E-archive 248 8.32% 
Allow 24X7 Access to e-resources 602 20.19% 
Any Other 8 0.27% 
Total 2981 100.00% 

 
Table 7 shows the benefits of E-resources in compare to print resources. It is found from 
the table that among 925 respondents, 525 (17.61%) respondents are getting more benefits 
of Up to date & latest Information,618 (20.73%) respondents are getting more benefits of 
Save Time & Money and 602 (20.19%) respondents are getting more benefits of Allow 24X7 
Access to e-resources compare to print resources. 
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Figur
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8.  
 
c)  
 
 
 
 

6.8.Conduct User Awareness Programme in Library for Utilization of E-resources. 

Table 8: Conduct User Awareness Programme in Library for Utilization of E-resources. 

User Awareness 
Programme Respondent Percentage% 

Yes 611 66.05% 
No 314 33.95% 

Total 925 100.00% 

It is reflected from the Table 8 that 611 (66.05%) respondents are agree to conduct user 
awareness programme by the library for the utilization of e-resources,whereas 314 (33.95%) 
respondents are not agree to conduct user awareness programme by the library. Overall, 
the ratio of conducting user awareness programme in library is very high. 
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(Figure 8:Conduct User Awareness Programme in Library for Use of E-

resources.  

7. Findings& Suggestions: 
 
Findings 

• Research findings indicate that 1322 questionnaires were distributed amongst the PG 

engineering students and Faculty members of the 20 affiliated colleges of Gujarat 

Technological University covered under the scope of the study. Out of 1322 

questionnaires distributed 1102 filled-up questionnaires were received. Finally, out 

of 1102 filled up questionnaires 925 questionnaires were selected after scrutiny and 

397 questionnaires were not used in the main analysis due to incompleteness and 

multiple answers questionnaires. So the response rate is 69.97%. 

• It is found from the studythat 786 (84.97%) respondents are aware of e-resources 

whereas 139 (15.03%) respondents are not aware of e-resources. Thus, majority of 

the respondents are aware of e-resources. 

Suggestions 

           On the basis of the present study following suggestions and recommendations are   

given for the improvement of the e-resources services provided to the college libraries to 

access better utilization of e-resources. 

• Infrastructure at college level should be further increased for maximum utilization of 

the e-resources. 

• Every college and universities subscribed more and more useful e- resources for the 

improvement educational quality of their students and staff members. 

• Off Campus access of the e-resource must be provided bythe library. 
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• Library staff should be more helpful and keep up to date their knowledge about e-

resources. 

• All Institute should teach and aware about an importance of research to their 

students at very first year through orientation programme for good quality of research 

work. Thus, more orientation programme should be initiated by the colleges and 

university library to increase the use of e-resources. 

•State Government and GTU should provide additional finance for required ICT 

facility to utilization of e-resources. 

• College libraries should organize seminars and workshops for faculty members, 

students and LIS professionals at regular interval of time to create the awareness 

and usefulness of e-resources services among them and keep them pace with latest 

technological changes. 

• In order to increase the speed, more bandwidth should be provided by the 

management to the colleges for the better utilization of e-resources. 

• Printing facilities should be made available to the library users in reasonable rate 

for the more use of e-resources. 

Conclusion: 
Using of e-resources in post graduate engineering colleges by the faculty members and 
students are increasing day by day. All the faculty and students are having awareness about 
using the e-resources. The colleges has to increase the procurement of e-resources in the 
Library. The survival of an academic libraries depends upon the utility of its e-resources and 
services. The institutions need to be provide infrastructure facilities and also provide 
awareness programmes and orientation programmes for effective use of e-resources by the 
faculty members and students. 
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One of the burning issues of the present day world that is crying for the immediate attention 

to one and all is the ecological imbalance which has resulted in generating an adverse 

situation for mankind on the surface of the earth. All humanbeings require a favorable 

environment with the purity of its elements for their survival. Due to the so-called rapid 

industrialization and urbanization of the society and lack of appreciation for the flora and 

fauna of his surroundings, man who had found his happiest and safest day in the lap of 

mother Nature, is getting alienated from her day by day and has virtually become a poor 

victim of ultramodern inventions of science and technology. Eighty-four lakh species live in 

this universe, which include human beings, animals, birds, trees, mosquitos, worms, germs 

and so on. All the species have the power to converse and think in their own manner, but man 

is considered to be the best thinker. Hence, he is called ‘manava’ or ‘manushya’, the word 

derived from the root ‘man’ ‘to think’. Philosophers, religious souls and great thinkers always 

warn human beings not to waste human life as it is attained with great difficulty. 

The Sanskriti(culture) of every country depends on its environments, climatic conditions and 

human behavior. Literatures reflect in their own culture, geographical conditions, climatic 

influences and environmental aspects. Therefore, from this point of view the Vedic literature 

is the great utility to us and to the world society at large. Accordingly if we study the 

environmental conditions of our society and the world, we shall be greatly benefited in our 

living and healthy life. Sanskrit is the vehicle of civilization and culture of Bharatvarsha, i.e. 

India. Sanskrit has been serving the human race from the time immemorial. The Vedas are 

treated to be the oldest literature of the world. When the people of the other continents were 

under developed, our Vedic seers contributed to Science, Technology, Mathematics, 

Astrology, Cosmology, binary system which gave birth to computer science and high 

philosophical order at all. They built the treasure house of India full of human wisdom, social 

welfare, unity, peace and prosperity, instead of personal gain or internal prosperity at large. 

The Vedic Aryans were children of nature. They studied Nature’s drama very minutely. 

Sand-storm and cyclone, intense lightening, terrific thunderclaps, the heavy rush of rain in 

11 
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monsoon, the swift flood in the stream that comes down from the hills, the scorching heat of 

the Sun, the cracking red flames of the fire, all witness to power beyond man’s power. The 

Vedic sages felt the greatness of these forces. They adored and appreciated these forces. They 

worshiped and prayed them due to regard, surprise and fear. They realized instinctively that 

action, movement, creation, change and destruction in nature and thus they attributed divinity 

to Nature. 

Vedas occupy a first place in the world literature. It is said that ‘sarvajyanmayo hi sah’ and 

‘sarvamvedatprasidhyati’. Agni, the God of Fire is a terrestrial, one of the most prominent of 

the deities of the Vedas. In the beginning of Rigveda, the Rishi says, 

ॐ अि�मीळे पुरोिहतं य�स्य दवेमृित्वजम|् होतारं रत्नधातमम ्||   - ऋग्वेद: १|१|१ 

I praise Agni, the God of fire, (who) is the family priest, the divine priest of the Yajna or 

ritual of worship, Hota, (and who) distributes great riches (wealth). The common 

manglacharana of Yajurvedic hymns needs no explanation how the Vedic seer was quite 

serious of preservation and promotion of their environment in particular and Nature in 

general. The Rishi says,  

�ौ: शािन्तरन्त�रक्षशािन्तः पिृथव� शािन्तराप: शािन्तरोषधय: शािन्त: | 

                         वनस्पतय: शािन्त�व� ेदवेा शािन्त: �� शािन्त: सवर् शािन्त: | 

                         शािन्तरेव शािन्त: सा मा शािन्तरेिध | 

                                                                               यजुव�द:– ३०.१७ 

O Lord of Peace ! 
May there be peace in heaven and earth, 
May the waters, plants and herbs give health and life to us, 
May all the divine and material forces be merciful to us. 
May all the forces of material and spiritual world be benevolent to us. 
May peace itself bestow eternal joy on us. 
 
In the Vedas, the order of the Universe is called ‘Rita’. Rita reduces chaos to cosmos and 

gives order and integration to matter. It also gives symmetry and harmony in the 

environment. The Gayatri mantra has beenchronicled in the Rigveda which was written in 

Sanskrit about 2500 to 3500 years ago, and the mantra may have been chanted for many 

centuries before that: 
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ॐ भूभुर्वः स्व: तत्सिवतवुर्रेण्यं | भग� दवेस्य धीमिह िधयो यो न: �चोदयात् ||     - ऋग्वेद:-३|६२|१० 

“By the grace of the Supreme God, Self-existent, Omniscient All-bliss, Source of Life, 

The Dispeller of all Sufferings and All-pervading. We meditate on the most excellent glory of 

the Supreme God; That He may lead us to noble works.” The mantra of Rigveda says: 

महो अणर्: सरस्वती � चेतयित केतनुा | िधयो िव�ा िव राजित || - ऋग्वेद: १|३|१२ 

Sarasvati, by the perception, awakens in consciousness the great flood (the vast movement of 

Ritam) and illumines entirely all the thoughts. 

In order to have a conducive atmosphere for survival of human society, purity of both the 

aspects of environment is required. The Vedas, being the embodiments and epitomes of 

knowledge and wisdom of the great seers and saints of this country, have elaborately dealt 

with these two aspects of environment. The methodical study of this can guide us to identify 

the areas of pollution followed by the realization of the problem in its right perspective which 

will ultimately lead us to generate a public awareness for the solution of the problem. For 

living in atmosphere, where universal brotherhood and global fraternity are the salient 

features, the mind, which is the cause of all kinds of evil thoughts and narrow attitude, which 

is further turbulent and tenacious by nature, should be controlled and made transparent for 

attaining its purity. Hence, the Vedic seers have fervently prayed for a mind to be of 

auspicious resolution: 

दरंूगमं ज्योितषां ज्योितरेकं तन्मे मन: िशवसंकल्पमस्तु |  - शुक्ल यजुव�द:३४|१६ 

An uncontrolled and polluted mind is the root cause of all kinds of problems of human life. 

The Vedic seers have contemplated the design of the earth, as the loving mother, the nectar 

personified-where life has got a purposeful meaning and charming existence. It is told in the 

Vedas – माता भूिम: पु�ोऽहं पृिथ�ा: |  -  अथवर्वेद: १२|१|१२          The earth is our mother and 

we are her children. The Aryans of this sacred land have resolved to make their 

contemplations, conservations and creations ever elegant so as to obtain a pollution free 

environment. Keeping this in view the Vedic seers have prayed- 

Dear Lord, grant us wisdom to enjoy Thy blessings.These may be showered on us, who obey 
Thy order. 

May the wind filled with fragrance blow softly.May the rivers flow calmly, echoing sweet 
melody,And the plants grow their yield with fresh vitality 

For us, the law-abiding devotees.   -  Yajurveda 13.27.29 



 

MARCH-2020                                  55                              VOLUME-9, ISSUE-33 

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

The Rishi of Atharvaveda prays –“Maintain us in well-being in Summer, Winter, Dew-time, 
Spring, Autumn, and Rainy season.Grant us happiness in cattle and children. May we enjoy 
your unassailedprotection.” 

                        In the Rigveda the goddess Ushas is consistently associated with and often 

identified with the dawn. She is generally an auspicious goddess associated with light and 

wealth. The following stanza from one of the finest hymns of Dawn (I-113) furnish more 

general picture of this fairest creation of Vedic poetry: “There Heaven’s daughter has 

appeared before us, The maiden flushing in her brilliant garments. Thou Souran lady of all 

earthly treasure, Auspicious Dawn, flush here today upon us.” The Rishi describes Ushas – 

The Goddess of morning in this way - “Her colour changing, she, doubly brilliant, displays 

her body from the east, and follows to perfection the path of Order, and, as one who knows 

all, strays not from the quarters.” 

The Samaveda prays the water, “We use thee, O water, so that thou makest us happy by 

curing our diseases. Thou rejuvenatest our potent energy, to enable us to have more 

progeny.”  -   Samaveda 1839 

                         The Yajurveda also prays the water, “O water, thou art the reservoir of 

welfare and prosperity, sustains us to become strong. We look up to thee to be blessed by thy 

kind nectar on this earth.” This prayer truly highlights the high and heavenly position of 

rivers in the Vedic culture. The rivers are worshipped like goddesses, and considered sacred 

and the waters in rivers are treated as holy. The oldest living city of the world – Varanasi, 

situated on the bank of Ganga, and Rishikesh- Haridwar are considered as the holy seats of 

Mother Ganga.  

The Ishopanisada states that the God is present in each and every part of this creation. 

‘IshaVasyamidamSarvamYatkinchaJagatyamJagat’ (Iso.1). Thus it indicates that one should 

not dare to disturb the environment which is nothing but a manifestation of God. Following 

the Upanishadic maxims, like ‘Sarvamkhaluidam Brahma’, ‘Yatpinde tat Brahmande’ etc. 

also bear the same moral obligation to all. An interesting concept defending the destruction of 

animal-wealth has been suggested in Chandogyopanishad (6|9|3). Brihadaranykopanishad 

suggests offering trunodaka to birds and beasts as a duty(1|4|16). 

According to the BrahmandaPuran (Poorvardh 24.26-30), the sun is called “Sahasrarashmi” 

(having thousand rays). It is further divided into three significant groups: “Vrushtisarjana”or 

“Amrita” (causing rain), “Gharmsarjana” (causing heat) and “Himsarjana” (causing snow). 
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Many Puranas shows the importance of the trees like bilva, tulasi and pipal. Since 

Manusmruti is regarded as the first ethical law book of human beings (Manav Dharma 

Shastra), it extends its applicability to the whole humanity, without being effected by space 

and time. It suggests that one must gently place some food on the ground for dogs, crows and 

insects. (Manusmruti 3|92)  

In the great Indian epic, the Ramayana, when Lakshmana is lying unconscious, Hanuman 

brings the entire mountain for the recovery of Lakshmana. The entire Ramayana is filled with 

beautiful and very accurate accounts of plants. On the island of Lanka, it was forbidden to cut 

down trees. Although the king Ravana was guilty of abducting Sita, he always showed a 

sincere appreciation of trees. In his kingdom, planting of trees was considered a very 

praiseworthy activity. Trees were worshipped in Lanka and throughout India, as they still are 

today. It is clear from the detailed and abundant descriptions of 182 plants that Valmiki was 

absolutely familiar with the medical uses of the plants. We have seen Chitrakoot, 

Dandkaranya, and Panchavati forests, Dronagiriand Rushymuk mountains, animals in 

Ramayana who has made friendship with man. The bird Jatayu, monkey, squirrels had solved 

many problems of Rama and his society. We also get the description of different medicines in 

Ramayana. 

(1) MritaSanjeevani (which brings the dead back to life) 

(2) Vishalyakarani (which cures all wounds caused by weapons) 

(3) Suvarnakarani (which restores the body) 

(4) Sandhani (which joins the fractured bones) 

Mahabharata has various verses advising protection of trees and forest. Bhishma says to 

Yudhishthir, ‘Let not such trees as yield edible fruits be cut down in your dominions’. (Shanti 

parva, Adhyay 89) Ramayana and Mahabharata epics clearly mention about the Ganga, 

Yamuna, Kalindi, Sarayu, Narmada, Godavari, Krishna at etc. 

                         A Stotra can be a prayer, a description or a conversation, but always with a 

poetic structure. It may be a simple poem expressing praise and personal devotion to a deity 

for example with embedded spiritual and philosophical doctrines. Lord Shiva is the most 

powerful God among the trinity who has given a strong message of the sustainability of the 

environment long ego. The Lord is almost always shown as wearing a necklace having 108 

heads, made with seeds of the Rudraksha tree. The word Rudra means strict or 
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uncompromising and Aksha means eye. It illustrates the fact that Shiva is firm about his 

cosmic laws and strictly maintains law and order in the universe. Ganga is the most sacred 

river for pious Hindus and that according to a legend, Ganga has its source in Shiva and flows 

from His matted hair which is symbolically represented by depicting Ganga as a jet of water 

sprinkling out of his head and falling on the ground. 

‘Aadityahridayam stotra’ was revealed by the sage Agastya to Rama on the battlefield before 

fighting the king Ravana. By worshipping Surya, Shree Rama killed Ravana and achieved 

victory, Kunti was blessed with Karna, Satrajit obtained Syamantak-mani, Dharma Raja 

obtained AkshayaPatra, Samba-the son of Jambvati could get himself cured of his leprosy 

and Mayurbhatta could make his body a diamond wise and became free from disease. 

                        Kalidasa, the great poet – dramatist occupies a dominant place in the field of 

Sanskrit literature. The description of Nature in Kalidasa’s work is unique, majestic and 

significant one through which he earns the world-wide recognition as ‘the poet of Nature’. 

Kalidasa is truly called the National poet of India as the Ganga is our National river and the 

Geeta is our National scripture. He is a courtly poet, but his knowledge of the human heart 

and his understanding of the complex play of human motivation are profound. A keen 

observer of nature in all its varied aspects-he sees with a painter’s eye and speaks with a 

poet’s tongue-he is at the same time a learned writer who wears his enormous learning lightly 

and with grace. 

In the Rtusamhara, the poet of nature Kalidasa portrays six Indian seasons in a most 

fascinating way. It is the first literary product of the young poet, whose eye misses no 

loveliness in nature where Kalidasa establishes an equal harmony between man and nature. 

Here, the poet shows the impact of various seasons upon the flora and fauna. In the 

Rtusamhara, Kalidasa shows that nature itself has its own beauty. Each and every season can 

glad the earth with their own virtue. Again, each and every season offers abundant items 

towards mankind which has been highlighted by the poet time and again in this lyric. For 

example, during the summer season, the women ally heat by using sandal paste and some 

other cosmetics used in their bath which are produced by some trees. All these reveal 

Kalidasa’s affectionate love towards his natural environment.In summer, deer, snake, lion, 

elephant, peacock, pig, frog, buffalo, monkey, oxen, sharabhassuffer due to scorching heat, 

thirst and they make search of watery place. Peacock, elephant and lion, serpent and frog etc. 

forget their revengeful approach to each other and have friendly relation. The curiosity of 
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Chataka to welcome clouds and the happiness of bees and peacock due to arrival to rain are 

well delineated here. The wild elephants are angry as they heard the noise of thundering of 

cloud. The satisfaction of Chatak and the pleasure of peacock are continued in autumn season 

as they are satisfied with rain.The sweet smell of flowers like Kadamba, Kesar, Ketaki and 

flowers of Kakumbha trees are enjoyed by women. The poem also shows cultural side of 

society and shakes our sensibility for eco consciousness and alerts the persons to preserve 

nature, to have inter-tuning with nature, to use and utilize the parts of nature for decoration by 

women. Respect towards nature enables persons not to cut trees and disturb the environment. 

Meghaduta, the famous lyric of Kalidasa is written in Mandakranta meter. Even today, on the 

first day of Ashadha, the connoisseur remembers Kalidasa’s Meghaduta. The floating clouds 

at sky pains Yaksha who is separated from his wife. Yaksha got a curse from his master 

Kuber due to his carelessness in duties. He has to obey the command of Kubera to live alone 

for one year at Ramagiri. Yaksha sends his love message to his wife at Alaka through cloud. 

He chooses cloud as a messenger and sends his messages to his beloved wife through cloud 

becauseकामातार् िह �कृितकृपणा�तेना�ेतनषेु (Unni 12)(for those who are afflicted with love 

could not at all distinguish between animate and inanimate). Yaksha instructs cloud for his 

path from Ramagiri to Alaka. The flight of cloud colours the rainbow (seven colours design 

of the incidents) as we experience through eyes of cloud like beauty of nature, its effect on 

birds and animals, its effect on human being, reflection of society and culture in nature, 

mythology and historical places of India. Yaksha treats cloud as an animate person who will 

move and give message to Yaksha’s beloved wife. The beauty of trees like Ashoka, Mandar, 

Kalpavruksha (desire granting tree), Bakul, Devadar etc., flowers like Nima, Kutaja, Ketaka, 

Kadamba, Jasmine, Lotus, Kunda, Lodhra, Kurvaka, Shirisha, Nipa etc., Manasa lake, rivers 

like Reva, Vetravati, Shipra, Ganga, Saraswati, Yamuna, Sindhu, Gambhira, the mountains 

like Kailash, Himalaya, Amarakuta, Vindhya, Nicha enrich the poem with depiction of 

ecology. The minute detail of nature like blowing of breeze, rainbow, slopes of Himvan and 

other mountain slopes etc. are outstanding. 

In theepic Kumarasambhava, Kalidasa portrays a very pleasing and exciting picture of 

environment. In the Himalaya Mountain, everybody becomes very excited and delighted by 

the presence of nature. The description of spring season as found in the third canto is very 

unique and noticeable where Kalidasa presents all the living and non-living objects of nature 

in the same platform. By presenting the natural objects in different important character of this 
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epic the poet establishes an equal harmony between man and nature. The live picture of the 

natural environment as found in the third canto may be mentioned here as a clear instance. 

Moreover, he shows that nature has its own feelings and emotions. These are nothing but 

Kalidasa’s aware-mind towards nature or natural environment.The Himalaya is depicted as 

the great shelter for kiratas, hunters, animals and birds. The praise of mountain, moonbeams, 

rainclouds, cascading water of Bhagirathi narrate the lively picture of Himalaya and praises 

the Creator i.e. God, as a source of sacrificial materials and supporter of Earth. So, ecology is 

well presented here. “The delineation of Himalaya in the finest in characterization of poem” 

(Chandra 20). In Canto 3, Kalidasa has given the depiction of spring season. Cupid, God of 

love, (Kamadev) has created his spring to awake Lord Shiva from Samadhi and love Parvati 

so that their marriage can become possible as forecasted by Narad. 

                        The attractive mind of Kalidasa towards nature is reveals from the beginning 

of the epic Raghuvamsa. In the second verse of the first canto, Kalidasa compares the 

description to the solar dynasty to the vast ocean and his poetical genius to a small boat. 

Similarlythe poet calls the ocean as the rampart of the earth. The earth is a heroine. The ocean 

serves as her girdle and bracelet. These all shows Kalidasa’s affectionate love towards nature 

or environment.In Raghuvamsha, Rama’s journey from Lanka to Ayodhya depicts the 

ecological beauty of southern India. The beauty of nature enrichesin the canto no 2, 4, 9, 13 

and 14 of poem. In this way, ecology which is the part of eco criticism is well reflected here. 

The beauty of forest is well depicted thus: “The wind charged with the spray of the mountain 

streams, and bearing the fragrance of the gently shaken flowers of trees, served (refreshed) 

him, who purified by his righteous conduct was oppressed by heat as he had no umbrella with 

him” (Kale 10). King Dilip’s pious and dedicated service and care to cow (Kamadhenu) 

reflects his love for animals. Thus, it reminds of eco criticism which also encourages animal 

study. 

                        The Malavikagnimitram is known as the first attempt of dramatic creation of 

Kalidasa containing the love-story between the king Agnimitra and Malavika as its central 

theme. From the beginning to the end, in delineation of the main theme, the poet associates 

various types of pictures of different seasons, and natural objects like the Sun, Moon, Clouds, 

Sky etc. are the inanimate objects apart from flora and fauna in a very fantastic manner which 

ultimately reflects the aware or attractive mind of Kalidasa towards his surroundings. In the 

Malavikagnimitram, Kalidasa portrays a very delightful and excting picture of environment. 



 

MARCH-2020                                  60                              VOLUME-9, ISSUE-33 

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

The heroine of the play Malavika, the Paribrajika, the king Agnimitra, the Vidusaka etc. who 

became delighted by such types of environment. Kalidasa makes an interrelationship between 

man and nature. As for instance, in the third act of the Malavikagnimitram, Malavika goes to 

the Asoka-garden to strikethe Asoka-tree which is eagerly waiting for the kick of a fair lady 

to blossom fully. To make an intimate relationship between man and nature Kalidasa 

establishes this concept that the natural objects have also the capacity to share with human 

feelings. For example, in the third act the intoxicated cuckoos with pleasant notes asked the 

king that if the love-torture is bearable. Again, this play reflects Kalidasa’s emphasastic mind 

to protect the plant kingdom. By comparing the natural elements to the hero and the heroine 

of the play, the poet establishes an equal harmony between man and nature where the natural 

objects are stands in the human form. Sometimes, Kalidasa places the animals in higher 

position than man. In the third act, Malavika is compared to the hidden treasure jealously 

guarded by the serpents, suggesting that Malavika was under the strictest watch of the queen 

Dharini which suggests man’s dependence on even the poisonous snake for guarding his 

wealth. All these reveal Kalidasa’s awareness and great concern towards environment. 

                       In the Vikramorvasiyam the poet of nature, Kalidasa endows poetic grandeur 

in the delineation of nature. In this description of nature the dramatist includes the inanimate 

objects apart from the flora and fauna. He deals with all these from a subjective point of 

view. King Pururava, the hero of the play becomes almost mad in grief due to separation 

from his beloved. So, in search of his beloved in the forest he expresses his mournful 

emotions to each and every object of the forest that he sees before him. Kalidasa makes the 

hero of the play to perceive an image of the heroine in the various objects of nature. So, 

Pururava finds immense similarities of his beloved in many of these objects and suspects 

them as the disguised form of Urvasi and finally rescued his beloved in the form of a creeper. 

Thus, in this play nature plays a dominant place. These ultimately ponder Kalidasa’s 

knowledge and affiliation towards natural environment.           Abhijnanasakuntalam, by almost 

universal consent, is regarded as the best of all Sanskrit dramas. That the Indian tradition 

regards it so is clear from the first half of the floating subhashita‘kavyeshunatakamramyam, 

tatraramyashakuntla.’ The whole play is set in the lap of nature through which the great 

playwright spreads the importance of nature or environment in human life. In Kalidasa, the 

eight Gods of environment are established in only one form of Lord Shiva : 

‘Eight forms has Shiva, lord of all and king: 
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And these are water, first created thing; 

And fire, which speeds the sacrifice begun; 

The priest and time’s dividers, moon and sun; 

The all embracing ether, path of sound; 

The earth, wherein all seeds of life are found; 

And air, the breath of life may he draw near; 

Revealed in these, and bless those gathered here’        - Abhijnanasakuntalam, 1|1 

Except the fifth act of the play almost all the acts have their settings admits nature where we 

find a perfect harmony between man and nature in a most appreciating and unique 

manner.The action of the play moves out of green world of nature, set apart and centering 

round the heroine who is presented as the lady of nature, into the gilded world of Dushyanta’s 

palace and pleasure-gardens, and finds its resolution in yet another world – a higher world 

that is inaccessible to ordinary mortals and which partakes of the quality of timelessness 

because it is presided over by Maricha and Aditi, whose origins are before the world ever 

was; a world that is the creation of art to be held against the insistent, pushing realities and 

pressures of the actual world.The poet’s immortal creation, the drama of the signet ring 

i.e.Abhijnanasakuntalam begins with and ends in tapovana. In the first act the penance-grove 

belongs to the earth and in the seventh act it is of heaven. Kalidasa shows that one must 

remain with and in nature, and must not forget the natural laws. A man can reach his ideal 

only by having an intimate relation with nature. He should not consider himself separate and 

severed from nature of which he is only a portion. He has to breath air, drink water, eat the 

grains, see the light, smell the odour and has to derive all benefits from nature. These soil, 

food, drink etc. are not at all inanimate objects but they are manifestations of one single 

ultimate conscious Being from which has also evolved this particular human being. In the 

fourth act of this drama, we see to what extent the separation of a human being from a forest 

can be pitiful and heart-rending. It is difficult to find a parallel to the intimacy between man 

and nature as exemplified in this act. In Kalidasa’s portrayal of Nature, everywhere she is full 

of life. According to Kalidasa Nature is very close to man. An apt illustration of this can be 

noticed in this act. There the environment of the hermitage is itself a living character. As an 

effort to console Shakuntala who is in mental distress, imagining her forthcoming separation 
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with the hermitage, at the time of her journey to her husband’s place, her friend Priyamvada 

says: 

“It is not that our friend alone is grieved at the separation from the penance grove. Just behold 

the (troubled) condition of the penance-wood whose separation from you is impending. The 

deer has dribbled down the mouthful of Kushagrass, the pea-fowls have given up their 

dancing; creepers with their brown leafage falling, are shedding tears, as it were.”  

The event of asking for the farewell-wishes of the hermitage for his dear daughter 

Shakuntala, by Kanva is quite extra-ordinary. On the eve of the departure, the great sage 

addresses the trees of the hermitage aloud and says “Ye neighbouring trees of the penance 

grove! She, who never drank water without watering your roots or who despite having a 

liking for ornaments never tore even single foliage of any tree and whose joy was boundless 

when every flower that blossomed in your branches, has to start for her husband’s place 

today. All of you please give permission to her.” An invisible answer descended from the sky 

in reply ‘िशव� पन्थाः’ (शाकु ४-२२)  ‘Let the journey of Shakuntala be auspicious. Let the 

ponds on the wayside adorn blossoming lotuses and look captivating, let the trees give a 

shadow for preventing the hot sun. Let the dust on the roads be as soft as the lotus – pollens 

and may it have gentle and favourable breeze.’ In that very instant a cuckoo sings out and 

hearing that, disciple of the sage says that it is a propitious sign to hear a cuckoo sing of the 

eve any journey. This is as if the entire hermitage is feeling the pain of the imminent 

separation from Shakuntala. The kinship of Shakuntala with the flora and fauna of the 

hermitage reveals a loving and tender heart and thus establishes the heroine’s worthiness to 

be the queen of a sovereign. 

                       Kalidasa was a poet of beauty. Nothing beautiful escaped from his eyes. In his 

writings, beauty is not for beauty’s sake alone, beauty is created for life. It is for this reason 

that his works display an effective combination of beauty with the life-force.    
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