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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

MARCH-2021,

VOLUME-10, ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/
SHANTI E
JOURNAL OF RESEARCH

ISSN : 2278-4381
MARCH: - 2021,
VOLUME-10, ISSUE-37

INDEX

Title

Page

The Dangers Effects Of Cyber-Attacks On Online Education
-Hetal Rajendrakumar Bhatt

;\:S'T GF8SMGF SFI"J[UDF\ lJN}QFSGL E}lDSF
-0F¶P ZlD,F VFZP DSJF6F

रसानभु िू त�मः

-हेमराज भ�ः

1-8

9-14
15-19

ઉમાશંકર જોશી : �ચ�તક કિવ

-કૌિશક�ુ માર એલ. પંડ�ા

5

20-22

જોસેફ મેકવાનના સાિહ�યમાં �ગટતી દિલતવેદના
-વ�ર �િવણભાઇ ભીખાભાઇ

23-28

વેદના, સંવેદના અને �ા�ય પ�રવેશથી ઊભરાતો વાતા�સ�
ં હ : પંખીઘર
- ભરતભાઈ

ક�શાભાઈ મકવાણા

29-34

રાવ� પટ�લ �ૃત ‘�ગત’ કા�યસં�હમાં �ૃષક અસબાબ� ંુ આલેખન
-ડૉ.અિ�ન�ુમાર વી.બારડ

35-42

નવી નજર� ..... કા�મીર
-પાઠક નેહલ એ.

MARCH-2021,

43-47

VOLUME-10,

ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

Title

Page

�િશ�ટ �ૃિતનો આ�વાદ “મળે લા �વ”
-રાઠોડ ચેતનભાઇ ઇસરાભાઈ

48-51

“A STUDY OF OCCUPATIONAL STREES AND JOB
SATISFACTION OF HIGHER SECONDARY SCHOOL
TEACHERS”
-Sadhnaben P. Dhakan
52-67
AWARENESS AND USAGE OF OPEN ACCESS RESOURCES
OF MEDICAL SCIENCE GUJARAT STATE: A STUDY
-Dr. Bharat H. Sondarva

METHOD

SOFT

EACHING

-VINODBHAI KANTIBHAI SALAT

68-79
MATHEMATICS

80-84

લ�લતા �ુઃખદશ�ક� ંુ � ૂ�યાંકન
-ડૉ. અ� ૃત પરમાર

85-88

�ચ�કારો�ુ ં �ુજરાતી સા�હ�ય �ે�ે �દાન
-પરમાર િમતેષ�ુ માર ચં�કાંતભાઈ

--

89-94

ANALYS IS OF CURRENT RATIO AT CORPORAT VIEW POINT
-VIRENDRA S.PAREKH

MARCH-2021,

VOLUME-10,

95-96

ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

Title

Page

श्रीस�सङ्िगजीवनग्रन्थानुसारे ण �ीणां स्वा�न्�यं िश�ा सरु �ा च
-साधु ल�मण�काश दासः
कमर्कारकम ्

-जोषी

भावेशकुमार च�दल
ु ाल

97-99

100-106

व्याकरणस्य मु�यगौण प्रयोजना�न
-महेता

�वशालकुमार रमेशच��

ZCLD:I 5n;FlCtI[ ;\:S'T;]EFlQFTFGF\ 5|EFJo
-कु लदीपः के राजगोरः

107-113
114-117

मु�य पुराण�म� िन�िपत सूयव
र् श
ं से चं�वंश का उ�व - एक अ�ययन
-बारै या गीताबेन डी.

God’s Grace or Self-Effort? An Analysis Regarding
Svāminārāyaṇa-Sādhanā
-Sadhu Gyanananddas

118-127

128-137
138-142

�ાિત�થા : એક સામા�જક કલંક
-ડૉ.નંદલાલ

નારાણ છાંગા

�वषय : वाकोत्पित्त ओर अथ�त्पित्त
-मुंजपरा जल्पा एस

MARCH-2021,

VOLUME-10,

143-145

146-151

ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

Title

Page

Ú„ç±™¢Ú:

-हर�शचन्द्र: �कर�टकुमार भट्ट:

अ�भ�ानशाकुन्तलस्य

-हषर्दकुमार ट�. भुर�या

152-155

अथर्द्योत�नकाट�काया

अ�ययनम ्
156-161

AN OVERVIEW OF GUJARAT BUDGET 2021-22
-Vinod Khimjeebhai Parghi Dr. Dineshkumar R. Chavda

MARCH-2021,

VOLUME-10,

162-171

ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

The Dangers Effects Of Cyber-Attacks On Online Education
Hetal Rajendrakumar Bhatt
Ph.d. Research Scholar
Rai University , Dholka, Ahmedabad
Dr. Akash Saxena
Guide and Supervisor
Rai University , Dholka, Ahmedabad
Abstract
In this paper it will attempt to clear that online instruction has given
numerous new roads to learning It isn't important to give before training however
numerous alternate ways for keeps educating and learnings. As the finish of the
lockdown time frame drew closer, state governments and other warning boards of
trustees suggested broadening the lockdown, yet a few divisions of government will
attempt to recuperate to work and change far to typical condition.

Same time Education office was concluded understudies are eventual fate of
India on the off chance that not zeroing in on understudies, at that point they will be
disappointed and they will become zero, so its need for to proceed with training and
occupied in information and accomplishments.
In any case, as long as internet learning keeps on filling in notoriety,
cybercriminals will endeavor to misuse this reality for their own benefit. That implies
instructive associations will keep on confronting a developing number of digital dangers
– into this fall and past. Luckily, captivating – and secure – online scholarly encounters
are conceivable. Instructive establishments simply need to audit their network safety
programs and embrace suitable measures to all the more likely secure their internet
learning conditions and assets.
Keywords: Online learning; security; risk; threat; protection; e-learning

The Dangers Effects Of Cyber-Attacks On Online Education
Introduction:
On 24 March 2020, the Government of India under Prime Minister Narendra Modi
requested a cross country lockdown for 21 days, restricting development of the whole 1.3
billion populace of India as a preventive measure against the COVID-19 pandemic in India. It
was requested following a 14-hour deliberate public check in time on 22 March, trailed by
requirement of a progression of guidelines in the nation's COVID-19 influenced locales. The
lockdown was put when the quantity of affirmed positive Covid cases in India was around
500.Observers expressed that the lockdown had eased back the development pace of the
pandemic by 6 April to a pace of multiplying at regular intervals, and by 18 April, to a pace
of multiplying like clockwork.
Covid-19 Impact in India:
Education:-
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The choice to close schools is by and large dependent on the logical information that
during flu infection pandemics lower social relationship among understudies is important to
intrude on the spread of the infection. The end of schools can positively affect mortality by
lessening the transmission and frequency of an infection. In any case, it can likewise have a
negative effect by lessening the accessible medical care labor force to really focus on the evil
since they can't tie down childcare to empower them to go to work.
As per research on school understudies, the mean estimation of day by day social
affiliation when schools are shut is practically a large portion of that of when schools are
open. Then again, there is an increment in contact between school understudies and guardians
and different grown-ups when schools are shut. The proof on the viability of shutting schools
and different measures for social separating for the most part comes from research attempted
on this measure during flu episodes, and it has been appeared in such flare-ups that school
understudies drive infection transmission. It has been indicated that end schools prompts
critical decreases in the pinnacle pace of contamination contrasted with the pace of aggregate
disease, and dependent on displaying research, such a methodology can significantly affect
the generation of contamination rate if the transmission pace of the infection is low. The
technique utilized to close schools contrasts by nation and the choice might be made at a
public, provincial, or neighborhood level. Also, there might be responsive terminations of
schools due to the individual decision of various guardians to pull out their youngsters from
school in response to the pace of understudy disease.
Online Education Methods:
Presentations
Introductions, as in the actual study hall, are quite possibly the most well-known
techniques for web based instructing. This procedure helps have a more critical effect on
understudies – the majority of whom are visual students – than an educator basically handingoff data out of a course book.
Above all, introductions permit you to join visuals (pictures, GIFs, recordings, and so
forth) which makes it simpler to convey and understand complex data and information while
making the exercise additionally captivating. Besides you can likewise impart your
introduction to the understudies after the exercise for update and considering.Here are a few
presentation tools to get started with
• Google Slides
• Microsoft PowerPoint
• Prezi
• SlideShare
Online, presentations are more effective when delivered over video conferencing with
a tool like Zoom or Google Meet.
Online Whiteboard
Online whiteboards have ascended as a well known decision to essentially imitate the
in-person study hall experience divided among educators and understudies. They offer a
limitless material, shape libraries to make various graphs and outlines, pre-made layouts,
drawing, composing, picture import alternatives, and so forth
In contrast to the customary whiteboards, they additionally let you digitize the
substance made, subsequently permitting you to re-share them and allude to them sometime
in the not too distant future. You can likewise team up with understudies on a similar material
continuously which makes ready to
• Carry out assignments
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Brainstorm around lessons
Mind mapping
Do interactive exercises such as quizzes
Review homework and leave feedback
Find out more about how to successfully use an online whiteboard for teaching.
•
•
•
•

Live Online Classes
Technology has made it straightforward to deliver lectures online even if you are not
in the same room as the students, replicating many of the elements of face-to-face
interaction.
Using video conferencing tools you can connect and communicate with students across the
globe to deliver lessons. Incorporating an online whiteboard, you can make the classes even
more engaging.
Lectures tend to put students in a passive role. Therefore to keep students engaged throughout
the class online;
• Be prepared by outlining the content of the lesson
• Ask questions during and after the lesson and leave time for students to answer
• Carry out discussions around the topic and encourage students to participate actively
• Make use of graphic organizers, images, posters, videos, visuals, etc.
• Break down the main topic into sub-parts which will allow you to deliver the lecture
in smaller chunks making it more effective in terms of keeping the students focused
and engaged
• Set clear guidelines for online class etiquette for students to maintain
Pre-Recorded Video Lectures
The advantage of pre-recorded talks, instead of the live ones, is that the previous
permits the understudies to learn at their own speed whenever without the presence of the
educator. It likewise gives them material to go over during amendment.
The educator or teacher, then again, can utilize the recordings to maintain a strategic
distance from dreary instructing between various classes.
To create effective pre-recorded lectures;
• Start with a script. Outline the talking points and what should go on each slide.
• Practice as necessary. Unless you are confident enough to do it in one go, rehearse
what you will be saying prior to recording.
• Keep it short. If the video is longer than 20 minutes, consider breaking it up into
smaller videos. This will not only come in handy when uploading them online but in
case you need to replace the content with new information, it’ll be easier to re-do a
few minutes video than an hour-long one.
• Have everything ready before recording. Make sure that you are in a place devoid of
distracting noises and backgrounds, and that your script and props are in place.
• If you are recording your screen, make sure to have closed unnecessary tabs and apps
that may send you notifications.
• Maintain good eye contact with the camera and a tone you would use in a normal oneon-one conversation
Flipped Classroom
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The flipped homeroom has gotten quite possibly the most mainstream showing
strategies in schooling during the previous few years.
It involves a system inverse to the conventional class design; here the understudies are
needed to survey class material before the real exercise, thus holding genuine in-class time to
put what they have realized into test with instructor guided exercises, for example, discusses,
critical thinking, inside and out conversations, tests, and so on Recordings have become a
center component in the flipped homeroom model. While numerous instructors make
recordings of their own, some additionally use recordings made by different educators.
Video-sharing stages, for example, YouTube can be used to share these among understudies.
A portion of the other powerful strategies for the flipped homeroom incorporate,
• Online quizzes – help students self-regulate what they have learnt and further improve
their comprehension of the subject
• Polls – help students reflect and analyze what they have learned by polling their own
choices
• Infographics – increase student engagement and enhances memory
• Mind maps or word clouds – allow students to brainstorm around topic areas and
develop their thinking skills
Game-Based Teaching
Game-based learning is a well known method used to improve understudy commitment
and hold consideration. This methodology decreases understudy nervousness and increment
their contribution, particularly when showing complex ideas. It likewise makes ready for
more fragile understudies to build up their skills by associating effectively with their cohorts
and in web based instructing, games help close the holes in the connection between vis-à-vis
learning and internet learning. Contingent upon the game you select, here are a couple of tips
to remember while completing it on the web
• Ensure that all students in the virtual classroom have access to the same set of data.
You can share your screen or communicate them to your audience using a video
conferencing tool
• Use the chat option to take down concerns and questions of students and clarify and
you can answer them live
• Allow students time to reflect their answers and discuss them with other group
members by breaking down the game into subsequent periods
• Allow students to carry out discussions using chat platforms such as WhatsApp,
Skype, Slack, Facebook, Zoom breakout rooms, etc.
Class Blog
A blog can be an extraordinary spot for understudies to share what they have realized
as top to bottom articles. Understudies can chip away at blog entries separately or in
gatherings. It's an incredible procedure to improve understudies' exploration abilities and urge
them to investigate self-learning. The instructor can likewise utilize the blog as a stage to
share learning material for the exercises.
Live Chatting
Live visiting is another extraordinary method to recreate the constant conversations
that occur in the homeroom. Stages, for example, Slack, WhatsApp, Facebook Messenger,
Skype, and so forth permit understudies and educators to impart and conceptualize around
exercises. The visit itself will furnish the understudies with data for changing before tests or
tasks. Make a point to set clear rules to guarantee that all understudies get an equivalent
opportunity to impart their thoughts and offer their conversation starters.
Discussion Boards and Forums
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These instruments give understudies the space to share what they have realized or
what they need to find out about with others in the homeroom including the educator. You
can keep up various conversation sheets for singular exercise themes, so it'll be more
coordinated. You can make one effectively with an online visual workspace like Creately and
offer it with all understudies with one public alter connect giving everybody fast access. You
can likewise make separate Slack channels, Facebook gatherings, or Whatsapp bunches for
gathering conversations.
Any Other Online Teaching Method?
Internet educating has prepared for new models of instructing and learning. With the
overall school conclusion brought about by COVID-19, the cycle just has quickened. As
understudies and educators investigate better approaches to convey and get exercises for all
intents and purposes, we trust these strategies will assist you with investigating something
new and do it all the more viably.
Methodology
This report examines several different types of threats – phishing pages and emails
related to online learning platforms and video conferencing applications, threats disguised
under the names of these same applications, and distributed denial of service (DDoS) attacks
affecting the education industry.
Various threats disguised under popular online learning platforms/video conferencing
applications
For this part, we utilized results from the Kaspersky Security Network (KSN) – a
system for processing anonymous data related to cybersecurity threats shared voluntarily
from Kaspersky users – for two different periods: January-June 2019 and January-June 2020.
Using KSN, we searched for files bundled with various threats that contained the name of one
of the following platforms/applications during one of the two periods above:
• Moodle – the most popular learning management system (LMS) in the world. It is
used by educators to build online courses, host classes and create activities.
• Blackboard – another popular LMS. It provides a virtual learning environment where
educators can build entirely digital courses or create additional activities to
supplement in-person instruction.
• Zoom – a highly popular online collaboration tool that provides free video
conferencing capabilities. Many educators used Zoom to conduct online classes this
past spring.
• Google Classroom – a web service designed specifically for educators to host classes,
generate assignments and track students’ progress.
• Coursera – a popular online learning platform that hosts a variety of open online
courses, certificates and even degree programs.
• edX – a provider of open online courses available to users worldwide.
• Google Meet – a video communication service similar to Zoom, which can be used to
host meetings and online classes
The results display those (PC and mobile) users that encountered various threats disguised as
the above platforms/applications from January-June 2019 and January-June 2020.
Distributed denial of service (DDoS) attacks
Kaspersky tracks DDoS (disseminated refusal of administration) assaults utilizing the
Kaspersky DDoS Intelligence System. A piece of Kaspersky DDoS Protection, the
framework catches and examines orders got by bots from C&C workers. The framework is
proactive, not responsive, implying that it doesn't trust that the client gadget will get
contaminated or an order to be executed. Every "remarkable objective" speaks to a particular
IP address that was assaulted. The accompanying report shows the level of DDoS assaults
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that influenced instructive assets out of the all out number of DDoS assaults enrolled by the
Kaspersky DDoS Intelligence System for Q1 2019 and Q1 2020.
• Our Key Findings. The number of DDoS attacks affecting educational resources grew
by 550% in January 2020 when compared to January 2019.
• For each month from February to June, the number of DDoS attacks that affected
educational resources out of the total number of attacks was 350-500% greater in
2020 than in the corresponding month in 2019.
• From January to June 2020, the total number of unique users that encountered various
threats distributed under the guise of popular online learning platforms/video
conferencing applications was 168,550 – a 20,455% increase when compared to the
same period for 2019.
• From January to June 2020, the platform most commonly used as a lure was Zoom,
with 5% of the users that encountered various threats encountering them via files that
contained the name Zoom. The second most common platform used as a lure
was Moodle.
• By far the most common threats encountered in 2020 were downloaders and adware,
which were encountered in 98.77% of the total registered infection attempts. Various
classes of trojans followed adware.
• For threats distributed under the guise of popular platforms for conducting online
classes in 2020, the highest infection rate was registered in Russia (59 attempts per
1000 users) followed by Germany (39 infection attempts per 1000 users).
Phishing risks of online learning platforms / video conferencing applications
It isn't unforeseen that phishing, one of the most established and most mainstream
types of cybercrime, would arrive at instructive associations. Indeed, a large group of
phishing sites for mainstream stages like Google Classroom and Zoom started to spring up
after the change to separate learning. From the finish of April to mid-June, Check Point
Research found that 2,449 spaces identified with Zoom had been enrolled, 32 of which were
malevolent and 320 were "dubious". Dubious areas were likewise enlisted for Microsoft
Teams and Google Meet. Clients who land on these phishing pages are frequently fooled into
clicking URLs that download vindictive projects, or they may be fooled into contributing
their login qualifications, which would put these in the possession of the cybercriminals.
These crooks probably won't be after admittance to your record. They can utilize your
login qualifications for different accursed purposes: dispatching spam or phishing assaults,
accessing your different records as individuals regularly reuse passwords, or gathering all the
more by and by recognizable data to be utilized in future assaults/endeavors to take reserves.
Most colleges likewise have their own foundation where understudies and staff can
login to get to significant assets and different scholarly administrations. This previous spring,
a few aggressors ventured to such an extreme as to target explicit colleges by making
phishing pages for their individual scholarly login pages. Aside from counterfeit website
pages, cybercriminals conveyed an expanding number of phishing messages identified with
these equivalent stages. These told clients they had missed a gathering, a class had been
dropped, or the time had come to initiate their records. Obviously, in the event that they
opened the email and tapped on any connections, they were in danger of downloading
different dangers.
The cyber threats of online learning platforms
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A typical method to appropriate dangers camouflaged as mainstream video meeting
applications and online course stages is by packaging dangers as genuine application
installers.
There are a few different ways clients can experience these malevolent installers. One path is
through phishing sites intended to appear as though the genuine stages, as seen previously.
Those clients who accidentally end up on some unacceptable page are then presented to
malware or adware when they endeavor to download what they accept is the veritable
application. Another regular route is through phishing messages masked as exceptional offers
or notices from the stage. On the off chance that clients click the connections in the email, at
that point they are in danger of downloading undesirable records. From January to June 2019,
the quantity of interesting clients that experienced different dangers dispersed by means of
the stages indicated in the strategy part of this report was 820. The most famous draw was
Moodle, with Blackboard and Zoom being the second generally mainstream. In 2020, in any
case, the all out number of clients that experienced different dangers camouflaged as
mainstream web based learning stages leaped to 168,550, a 20,455% increment. Zoom was
by a long shot the stage most regularly utilized as a bait, with 99.5% of clients experiencing
different dangers masked under its name. This isn't astounding given that Zoom turned into
the go-to video conferencing stage. By February 2020, the stage had added all the more new
clients (2.22 million) than it had, in all of 2019 (1.99 million). As of April 30, the
organization professed to have 300 million every day meeting members. Given its massive
notoriety, it is just legitimate that it would be the favored objective for pernicious
entertainers. Furthermore, with a great many more clients hoping to download the
application, the odds are high that probably a portion of these would run over phony installers
or arrangement documents.
Educational resources hit by DDoS attacks
In April, a large Turkish university was forced entirely offline for 40 minutes after it
was hit with a DDoS attack on the morning of exams. In June, a major university in the
northeastern United States had its exams disrupted after a DDoS attack affected its online test
platforms. These are just two examples of a larger trend that began after schools were forced
to transition to emergency remote learning: the rise of DDoS attacks against the education
sector.
In general, the total number of DDoS attacks increased globally by 80% for Q1
2020 when compared to Q1 2019. And a large portion of that increase can be attributed to the
growing number of attacks against distance e-learning services.
January: February: March: April: May:
June:
550%
500%
350% 480% 357.14% 450%
The percent growth in the number of attacks on educational resources when compared to the
same month in 2019
The more educational organizations rely on online resources to conduct their regular
activities, the more of a target these networks become for cybercriminals looking to disrupt
their operations.
Looking forward
Web based learning is certainly not a transient reaction to a worldwide pandemic. It is
setting down deep roots. For one, the pandemic isn't finished. Numerous understudies are as
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yet concentrating essentially, in any event part of the time, and a few schools that chose to
open have just chosen to return to online classes as it were. The chance of a subsequent wave
actually lingers, which means instructors must be ready for enormous scope school
terminations later on. In any event, when the pandemic finishes, most concur that web based
learning won't vanish by and large. A new worldwide overview by Pearson Education, a
scholarly distributing organization, discovered that almost 90% of the 7,000 people reviewed
anticipate that web based learning should keep on assuming a job at all training levels. Truth
be told, even before the pandemic, a few colleges had just evolved mixing educational
programs (a blend of disconnected encounters and online courses). An ever increasing
number of scholarly organizations are thinking about this as a possibility for future projects.
Conclusion
The growing availability of the Internet and the number of diverse end user devices
facilitate the demands of online learning. Online learning brings with it all of the security
risks inherent to the use of the Internet. Many of them rush into adopting information
communication technologies without fully understanding the related security concerns.
Scholars have identified diverse security risks and have proposed solutions to mitigate the
security threats in online learning. security is not a hot topic among blog posts.
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;\:S'T GF8SMGF SFI"J[UDF\ lJN}QFSGL E}lDSF
0F¶P ZlD,F VFZP DSJF6F
lZR;" :SM,Z4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8

;FZF\X v ;\:S'T ¹xISFjIGM VFlJ"EFJ 5Z\5ZFUT ZFHl;S JFTFJZ6DF\ YI[,M K[P EZTD]lGGF
DT[ GF8ŸI —lJzF\lTHGGDŸ˜! G]\ 5|IMHG WZFJ[ K[P T[YL S'lQFSFI" SZLG[ GFGF U|FdI lJ:TFZDF\ ZCLG[
;FDFgIHGMG]\ DGMZ\HG YFI V[ C[T]YL EZT[ GF8ŸIGL ZRGF SZL CMIG[ lJN}QFSGF 5F+G]\ ;H"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P 5|FRLG GF8ŸIDF\ S[8,LS GF8ŸI 5|I]lÉTVMG[ VWLG J:T]lGlD"lTDF\ lJN}QFSGL E}lDSF GF8ŸISFZG[
S[8,FS ;}RS TÀJMGL VlEjIlÉTDF\ ;CFI~5 YFI K[P CF:I lGlD"TDF\ lJN}QFS GFIS DF8[ V[S VlEgG
lGlD¿M5FNFG K[P 5MTFGF :Y}/ XZLZYL CF:I p5ÔJ[ T[ p5FNFG~5 K[P H–FZ[ 5MTFGL VGJWFGTFYL S[
5|DFNYL V[JF ;\JFNM SZL ÔI tIFZ[ T[ CF:IG]\ lGlD¿ SFZ6 AG[ K[P VFD lJN}QFSGL E}lDSF GF8ŸIGF
SFI"J[U DF8[ VG[ 5F+GF 5FZ:5FlZS lJSF; DF8[ läW|]JL K[P
;\:S'T GF8ŸI5Z\5ZFDF\ lJN}QFSG]\ :YFG4 E}lDSF VG[ GF8SMDF\ lJN}QFSGL VlGJFI"TF o
;\:S'T GF8SMDF\ lJN}QFS V[S DCÀJ5}6" 5F+ K[P T[ GF8SG[ ,MSEMuI AGFJJFDF\ ;CFIS YFI K[P
T[GF lJGF ;\:S'T GF8SMDF\ CF:IZ;G]\ :YFG GlCJTŸ AG[ K[P VFRFI" EZT GF8ŸIXF:+DF\ GF8SGF NZ[S
5F+MGF SFI"GL TYF Z\UE}lDGL TDFD lJ:T'T DFlCTL VF5[ K[P GF8SGL X~VFTDF\ SZJFDF\ VFJTF\
5}J"Z\UDF\ ;}+WFZ4 5FlZ5Fl`JS ;FY[ G8 56 SFD SZ[ K[P 5}J"Z\UDF\ !) V\UM CM. K[ T[DF\ !(D]\ V\U
l+UT K[PZ T[ l+UTDF\ T[GF 5|DF6DF\ 5FlZ5Fl`J"S4 ;}+WFZ VG[ lJN}QFS V[ +6[IGM V\XTo ;}RS VG[
lJGMNL ;\JFN CMI K[P T[DF\ Z\UE}lD 5Z ;F{YL 5C[,F ;}+WFZ VG[ T[GM DNNGLX 5FlZ5Fl`J"S 5KL lJN}QFS
5|J[X[ K[P 5|J[XLG[ T]Z\T H T[ V;\Aâ 5|,F5MJF/]\ ,F\A]\ EFQF6 VF5[ K[P H[GFYL ;}+WFZG[ C;J]\ VFJ[ K[4
5KL T[ 5FlZ5Fl`J"S ;FY[ RRF"DF\ pTZLG[ T[GL E},M SF-[ K[4 VF1F[5M SZ[ K[4 tIFZ[ ;}+WFZ JRDF\ 50L D}/
D]ÛM ;DÔJ[ K[P VF +6[IGF VF ;\JFNG[ l+UT SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCÄIF lJN}QFS ;}+WFZG[ H–FZ[ VF
GF8S lJX[ AM,TM CX[ tIFZ[ lJN}QFSGM VF V;\Aâ 5|,F5 56 GF8ŸI5|IMU ;FY[ ;\A\lWT CX[P lJN}QFS
l+UTDF\ T[GF lJGMN äFZF GF8S 5|tI[G]\ S]T}C, HgDFJJFG]\ SFD SZ[ K[P l+UTDF\ +6 H6GM ;\JFN CMJM
Ô[.V[4 T[DF\ lJN}QFSGL E}lDSF V5lZCFI" SC[JFI H–FZ[ 5|ZMRGFDF\ lJN}QFSGL E}lDSF V{lrKS CMI K[P#
VFD lJN}QFS G8D\0/LDF\ V[S VFJxIS G8S CTM TYF 5}J"Z\UDF\ T[G[ lJlXQ8 SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJTL
CTLP VFRFI" EZTGF GF8ŸIXF:+DF\ GF8SLI 5F+MGF N{JL ;\Z1F6 lJX[ SC[ K[ S[4 —GFISG]\ Z1F6 çã SZ[ K[4
GFlISFG]\ Z1F6 ;Z:JTL SZ[ K[4 lJN}QFSG]\ Z1F6 ›SFZ SZ[ K[ VG[ AFSLGF 5F+MG]\ Z1F6 CZslXJf SZ[ K[P$
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VFRFI" VlEGJ VF `,MSGL ;DH}TL VF5TF\ SC[ K[ S[ GF8SGF\ D]bI 5F+MGF ;\Z1F6GL 5|FY"GF jIlÉTUT
SZJL .Q8 K[ VG[ T[YL H EZT[ GFIS4 GFlISF4 lJN}QFS JU[Z[ 5F+MGM p<,[B H]NM H]NM SIM" K[ VG[ lJN}QFS
CF:I VG[ X'\UFZ Z;G]\ V[S DCÀJG]\ V\U CMJFYL T[GM BF; p<,[B SIM" K[P X'\UFZDF\YL CF:I lGDF"6 YFI
K[P VFD VF A\G[ Z; 5Z:5Z ;\S/FI[,F K[P VluG5]ZF6SFZ 56 lJN}QFSG[ 5L9DN" VG[ JLZGL AZMAZLGM
GFISGM ;CRZ DFG[ K[ VG[ X'\UFZZ;GF NX"GDF\ T[G[ —GD";lRJ˜ H[JL ;\7F VF5[ K[P5 VFRFI" XFZNFTGI
EFJ5|SFXGDF\ lJN}QFSG[ —SFD;lRJ˜ VG[ —GD";lRJ˜ SC[ K[P& lJ`JGFY GFISGM ;CRZ DFG[ K[P —5|SZ6˜
GFDGF GF8ŸI5|SFZ l;JFI AFSLGF ,UEU AWF GF8SMDF\ ;FDFgI ZLT[ SM. 5|[DSYF CMI K[P GFIS ZFÔ
CMI K[ VG[ GFISGF ;CRZ TZLS[ 5|[D5|Fl%TDF\ ZFÔG[ DNN SZJFG]\ SFI" :JFEFlJS ZLT[ H lJN}QFS SZ[ K[P
;\:S'T GF8SMDF\ lJN}QFSGL E}lDSF VtI\T DCÀJ5}6" ZLT[ GF8ŸISFZMV[ NXF"JL K[P T[DF\ D]bItJ[
GFISG[ GFlISFGL 5|Fl%T SZFJJL4 5|[DDF\ 50[,F ZFÔG[ p¿[HG VF5JFG]\ SFI" SZJ]\4 S]l5T :+LG[ 5|;gG
SZJL4 ZFÔGF lJZCFJ:YFDF\ ;F\tJG VF5L4 lJGMN SZL ZFÔGF DGGM AMÔ[ ZFÔG[ C,SM SZJFGM 5|ItG
SZJM K[P H[DS[ —DF,lJSFluGlD+˜DF\ lJN}QFS TZLS[ UF{TD VluGlD+G[ DF,lJSF ;FY[GF 5|YD lD,GYL
,.G[ T[GF lJJFC ;]WL VG[S 5|SFZGF lJZMW VG[ D]xS[,LGM ;FDGM SZLG[ T[GL 5|6I5}lT" SZFJ[ K[P T[YL H
T[G[ DF8[ ZFBLV[ JF5Z[,M —SFDT\+;lRJ˜ XaN IMuI K[P UF{TD H[8,L DNN NZ[S GF8SDF\ NZ[S lJN}QFS
SZTM GYL 5Z\T] 5|[DDF\ 50[,F ZFÔG[ p¿[HG VF5JFG]\ SFI" TYF lJZCDF\ N]oBL YTF ZFÔG]\ lJGMNJ'l¿ äFZF
DGMZ\HG SZJFG]\ SFI" NZ[S lJN}QFS SZ[ K[P ;\:S'T GF8SGM GFIS sZFÔf DM8[EFU[ AC]5tGLS CMJFYL4 T[GL
GJL 5|[lDSFG[ ,LW[ T[GL ZF6L VYJF ZF6LVMGF ÊMWG[ XF\T SZJFG]\ SFI" lJN}QFS SZ[ K[P VD]S GFH]S
5|;U
\ MDF\ GFISG[ ARFJJFG]\ SFI" lJN}QFS DF8[ 56 D]xS[, YFI K[P 36F 5|;\UMDF\ GFISvGFlISFG]\
5|6IFZFWG RF,] CMI tIFZ[ H ZF6L VFJL HTF\ lJN}QFSG[ U%5F DFZJF 50[ K[ VG[ V\T[ SF\. H G ;}hTF\4
ZFÔG[ ZF6LGL DFOL DF\UJFG]\ SZ[ K[ VYJF ÔT[ H DFOL DF\UL ,[ K[P DF,lJSFGL 5|6IIFRGF SZTM
VluGlD+ H–FZ[ VXMS J'1F GLR[ éEM CMI K[ tIFZ[ lJN}QFSG[ SF\. ;}hTF\ T[ éE[ 5U[ NM8 D}S[ K[P S[8,FS
GF8SMDF\ lJN}QFSGL DNN VYJF GFISGL 5C[,L 5tGLG]\ 5|;FNG SZJFGM 5|`G H pNŸEJTM GYLP —
VlJDFZS˜ VG[ —GFUFGgN˜GF GFISM TZ]6 CMJFYL T[DGL 5tGL H CMTL GYLP :J%G5F;JN¿FDF\ GFISGL
5|YD 5tGL JF;JN¿F VluGDF\ A/L HJFGL VOJFG[ ,LW[ 5ÍFJTL ;FY[ lJJFC lJwG lJGF YIF CMJFYL
lJN}QFSGL DNNGL H~Z ZFÔG[ 50TL GYLP —D'rKSl8S˜DF\ W}TF pNFZ CMJFYL J;\T;[GFGL .QIF" SZTL GYLP
XFS]\T,DF\ N]QI\T DF-jIG[ 5|[D5|SZ6YL N}Z ZFB[ K[P ZFÔ H–FZ[ lJZCFJ:YFDF\ CMI tIFZ[ ZFÔG[ 5|DNJGDF\
S[ DFWJL,TFD\05 H[JF :Y/MDF\ ,. H.G[ tIF\GF ;F{\NI":Y/M ATFJJF S[ V;\Aâ 5|,F5M äFZF lJGMN
pt5gG SZL ZFÔG[ lJZCDF\YL D]ÉT SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P
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lJN}QFSG]\ D]bI SFI" 5}J"Z\UDF\ S[ GF8SDF\ lJGMN äFZF CF:I lGDF"6 SZJFG]\ K[P T[ RT]Z VG[
CFHZHJFAL CMI K[P T[ 5MTFGL A0F. äFZF VYJF ;LWF;FNF 5|;\UMDF\ 56 UM8F/M SZLG[4 CF:ISFZS
J[XE}QFF äFZF4 5|FS'T EFQFF AM,LG[vV[D VG[S ZLT[ lJGMN pt5gG SZ[ K[P
VF p5ZF\T lJN}QFSGL ALÒ 56 VG[S E}lDSFVM K[P GF8SMDF\ AN,FTF ¹xIMG]\ J6"G SZJFG]\ VG[
GF8SGM 5|J[X ;}RJJFG]\ SFI" SZ[ K[P :J%GJF;JNDŸGF RMYM V\S lJN}QFSGF 5|J[XYL H X~ YFI K[ VG[ T[GF
äFZF H AGL UI[,L 38GFVMGM bIF, VFJ[ K[P —VlJDFZS˜ GF8SGF ALÔ V\SGF VFZ\EDF\ lJN}QFS 5|J[XLG[
VlJDFZS lJX[ H~ZL DFlCTL VF5LG[ T[GF S]Z\UL lJX[GF 5|[DGL 56 Ô6 SZ[ K[P RMYF V\SDF\ VlJDFZS
BMJFIFGF ;DFRFZ 56 T[ H VF5[ K[P T[JL H ZLT[ —D'rKSl8S˜ GF8SGF 5C[,F V\SDF\ lJN}QFS 5|J[XLG[ T[GF
EFQF6 äFZF GF8SGL 5F`J"E}lD :5Q8 SZ[ K[ TYF GFISGM 5|J[X 56 ;}RJ[ K[P +LÔ V\SDF\ RFZ]N¿GF 3Z
TZO HJFGM Z:TM4 V\TEF"UGF XIG:Y/G]\ ;}RG 5F\RDF V\SDF\ J'1FJFl8SF4 ;FTDF\ V\SDF\ 5]Q5SZ\0S
Ò6M"WFG4 NXDF\ V\SDF\ D{+[I H–FZ[ RFZ]N¿GF 5]+G[ JW:YFG TZO ,. ÔI K[ v VF TDFD ¹xIMG]\ J6"G
lJN}QFS SZ[ K[P VlE7FGXFS]\T,DF\ ALÔ V\SGF 5|FZ\EDF\ H lJN}QFSGL :JUTMlÉT VF56G[ ;F\E/JF D/[
K[P T[DF\ N]QI\TGF lXSFZG]\ J6"G K[4 T[DH XS\]T,F lJX[GF 5|[DGL DFlCTL K[P :JUTMlÉTG[ V\T[ T[ N]QI\TGM
5|J[X ;}RJ[ K[P 5F\RDF\ V\SDF\ C\;5lNSFGF ULT TZO N]QI\TG]\ wIFG NMZ[ K[P l5|INlX"SFGF ALÔ V\SGL
X~VFTDF\ lJN}QFS ZFÔGF VFUDGG]\ ;}RG SZ[ K[4 tIF\GF WFZFU'C pnFGG]\ J6"G SZ[ K[4 SD/ TM0TL
GFlISF TZO ZFÔG]\ wIFG B[\R[ K[P VFD lJN}QFS Z\U:Y/ AN,FTF\ ¹xIM4 GF8–38GFGM SF/4
GFISvGFlISFGF 5|J[XG]\ ;}RG4 D]bI 5F+ VYJF 5|;\U lJX[GL DFlCTL TYF A[ V\SMGL JrR[ AGL UI[,L
38GFVM ;}RJJFG]\ SFI" 56 SZ[ K[P
lJN}QFSG]\ 5F+ GLR,L S1FFG]\ CMJFYL GF8SDF\ 36F DFD},L SFD 56 SZ[ K[P H[DS[ ;\N[XF JFCSG]\
SFDP ZFÔGM lD+ CMJFYL ZFÔ VG[ V\To5]ZGM ;\A\W Ô[0JFG]\ SFD 56 T[G[ SZJ]\ 50[ K[P VFD lJN}QFS E,[
GF8SDF\ EFU EHJGFZ G8 CMI TM 56 5|tI1F GF8–J:T]GL Vl,%T ZCL 5|[1FSMGL ¹lQ8V[ VFJxIS
DFlCTL VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P U|LS GF8SMDF\ V[JF SFI" SZGFZG[ Choric function VG[ T[ SFI" SZGFZ
5F+G[ Choric Character SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF56[ T[G[ GF8ŸIlGJ[NSG]\ SFI" SCLV[ KLV[P lJN}QFS
N[BFJDF\ E,[ AF3M N[BFTM CMI TM 56 T[GL jIJCFZ] CM\lXIFZL H–FZ[ C/JL 8LSFG]\ :J~5 ,[ K[ tIFZ[ T[
ÒJGGF p¿D EFQISFZ H[JM ,FU[ K[P T[GL DFlD"S VJ,MSG A]lâ TS D/[ tIFZ[ Ô[JF D/[ K[P VluGlD+
H–FZ[ DF,lJSFG]\ 5|6IFZFWG SZTM CMI K[ tIFZ[ tIF\ .ZFJTL VFJL 5CM\R[ K[ tIFZ[ ZFÔ lJN}QFSG[ SFGDF\
5}K[ K[ —X]\ SZJ]\m˜ tIFZ[ lJN}QFS SC[ K[ S[ —CJ[ X]\ SZJFG]\ K[m RMZ DF, ;FY[ 5S0FI tIFZ[ T[GF DF8[ GF;L
HJF l;JFI ALÔ[ SIM Z:TM CM. XS[ m VlE7FGXFS]\T,DF\ 56 N]QI\T H–FZ[ XS]\T,F TZO VFSQFF"I K[
tIFZ[ BF.G[ S\8F?IF 5KL DW]Z VFD,LGL .rKF YFI4 T[D VG[S p¿D :+LVMGF 5lZEMU ,. S\8F?IF
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5KL V[S TF5;SgIFGL .rKF VF5G[ Y. CMI V[D ,FU[ K[P lJÊDMJ"XLIDŸDF\ pJ"XL VRFGS 5]~ZJFG[
D/JF VFJ[ K[ tIFZ[ 5]~ZJF T[G[ 5MTFGF VF;G p5Z A[;F0[ K[P 5F;[ H lJN}QFS TYF pJ"XLGL ;BL CMI K[
tIFZ[ lJN}QFS sDF6JSf SC[ K[ S[4 —VZ[ VCÄ H TDFZM ;}ZH VFYdIM S[ X]\m˜
D'rKSl8SDDF\ D{+[IG[ :JEFJ[ ALS6 56 NXF"jIM K[ T[G[ V\WFZFDF\ Al, D}SJF HJ]\ 50[ K[ tIFZ[ T[
ZNlGSF NLJM ,.G[ VFJ[ TM H HJF T{IFZ YFI K[P XSFZ J;\T;[GFGL 5FK/ 50–M CMI tIFZ[ RFZ]N¿GF 3Z[
VFJ[,L J;\T;[GFG[ D}SJF HJFG]\ D{+[IG[ SC[ K[ tIFZ[ D{+[I SC[ K[ S[4 —TD[ H ÔVM V[G[ 5CM\RF0JF ¦ SFZ6
S[ TD[ V[GL ;FY[ ÔVM tIFZ[ S,C\;L 5FK/ HGFZF ZFHC\; H[JF ,FUM KM¦ D{+[IGL E},GF ,LW[ H
J;\T;[GFGF 3Z[6F RMZL YFI T[ J;\T;[GFGL DFTFGL DxSZL SZJFDF\ ;\ID Ô/JTM GYLP J;\T;[GFGL
DFTFG]\ JWL UI[,]\ 5[8 Ô[.G[ NF;LG[ 5}K[ K[ S[4 —lX\Jl,\U :YF5L V[GL VFH]AFH] D\lNZ AF\WJFDF\ VFJ[ T[D
DFÒG[ 56 VMZ0LDF\ A[;F0L 5KL H AFZ6F AGFjIF CX[ GlCm˜ D{+[IGL VF GOO8 DxSZL ;F\E/L NF;L
SC[ K[ S[ DFÒG[ ZMUGF ,LW[ VF l:YlT K[4 tIFZ[ 56 D{+[I SC[ K[ S[4 —VF DZ[ TM SF\. GCÄ TM CÔZ lXIF/
VFGF p5Z 5MTFG]\ 5[8 EZL XSX[P˜ RFZ]N¿ p5Z H–FZ[ B}GGM VFZM5 D}SJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ RFZ]N¿G[
5]+ S[ 5tGLGL GlC 56 l5|I lD+ D{+[IGL IFN VFJ[ K[ T[ D{+[I DF8[ —;J"SF,lD+˜ XaN JF5Z[ K[P
VFD4 ;\:S'T GF8SMDF\ lJN}QFS DF+ CF:I pt5gG SZGFZ GlC 5Z\T] jIJCFZ]\4 CM\lXIFZ4 ÒJGGM
EFQISFZ4 DFlD"S 8LSF SZGFZ TZLS[ Ô[JF D/[ K[P T[ ZFÔGF AC]5tGLtJ4 T[DF\YL pNŸEJTF XZDHGS
5|;U
\ M4 36L JBT lXQ8FRFZG[ OUFJL N[TM4 ZFÔGM pTFJ/M 5]Z]QF ;CH R\R/[ :JEFJ JU[Z[ :YFGMDF\
lJN}QFS DFlD"S 5|CFZM SZTM Ô[JF D/[ K[P 5MTFGF DxSZF VG[ D:TLBMZ :JEFJYL lJGMNL ,FUTM4 :G[CG[
,LW[ D{+[IGL DFOS N]oBL YGFZ4 AF3M CMJF KTF\ H[GF VJ,MSGDF\ TL16TF K[4 T[JF lJN}QFSGF VG[S
SFIM"YL ;\:S'T GF8SM ZD6LI ,FU[ K[P
lJN}QFS GFDSZ6 v XaN jI]t5l¿ VG[ ,1F6 o
lJN}QFS V[S ;FDFgI ;\7F K[P XFZNFTGI[ EFJ5|SFXGDF\ XFS4 JFt:IFIG4 XFS<I4 DF{NU<I4
J;\TS VG[ UF,J V[JF GFDM VF%IF\ K[PZ H–FZ[ lJ`JGFY[ J;\TS4 S];]D V[JF GFDM CMI K[ T[D Sæ]\ K[P#
H–FZ[ lX\U]E}5F,[ J;\TS4 SFl5,[I GFDM CMJF Ô[.V[ T[D Sæ]\ K[P$
VFD4 ;\:S'T GF8SMDF\ lJN}QFSGF GFDGM +6 J:T]VM ;FY[ ;\A\W K[ v s!f J;\TkT] VYJF O},
;FY[4 sZf A|Fï6 ÔlT ;FY[ VG[ s#f XFZLlZS BM0 ;FY[P T[ 5{SL 5C[,F 5|SFZDF\ VF56G[ J;\TS H[JF
GFDM Ô[JF D/[ K[P H[DGM ;\A\W pt;JM ;FY[ CMI T[J]\ ,FU[ K[P V`J3MQFGF GF8SDF\ lJN}QFSG]\ GFD
SF{D]NU\W ZFbI]\ K[P T[GM VY"vH[GL SD/ H[JL ;]JF; K[4 T[GM 5]+ V[JM YFI K[P EF;GF :J%GJF;JN¿DŸ4
5|lT7FIF{UFgWZFI6 VG[ CQF"GL l5|INlX"SF VG[ ZtGFJ,L RFZ[IDF\ lJN}QFSG]\ GFD J;\TS K[P SFZ6 S[ V[
RFZ[I pNIGSYF VFWFlZT GF8SvGFl8SFVM K[P
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lJN}QFSGF GFDM A|Fï6 ÔlT ;FY[ Ô[0FI[,F K[ VYJF GF8SSFZMV[ A|Fï6ÔlTNX"S GFD ZFbIF K[
VYJF ALÔVMV[ lJN}QFSG]\ A|Fï6tJ :JLSFZL ,.G[ GFD ZFbIF\ K[ H[DS[v UF{TD sDF,lJSFluGlD+DŸf4
D{+[I sD'rKSl8Sf4 VF+[I sGFUFGgNf4 J{BFG; RFZFI6 slJäXF,E\lHSFf4 AF{WFIG sR\0SF{lXSf H[JF
A|Fï6 JFRS TYF ;F\bIFIG sZlTDgDYf H[JF TlâTFgT GFDM K[P
lJN}QFSGF GFDM XFZLlZS BM0G[ ;}lRT SZGFZF 56 CMI K[P XF:+U|\YMDF\ H6F. VFJT]\ cSFl5,[Ic
GFD l5\U, J6" ;}RJ[ K[P T[DH T[GM SlJ ;FY[ 56 ;\A\W K[P cS5}"ZD\HZL˜DF\ Sl5\H, äFZF cSl5,J6"GM
DS"8c V[JM VY" jIÉT SZ[ K[P SFl,NF;[ VF5[, DF6JS˜ VYJF —DCMNZ˜ V[ A[ GFDM 56 XFZLlZS jI\UG]\
;}RG SZ[ K[P VFD JF;\lTS pt;J A|Fï6ÔlT VG[ XFZLlZS jI\U lJN}QFSG]\ GFDSZ6 SZJFDF\ SFZ6E}T K[P
SFjIXF:+LVM äFZF G NXF"J[,L 56 GF8SSFZM äFZF ;}lRT YTL ALÒ V[S AFAT 56 GM\WJF H[JL K[ S[4
lJN}QFSGL XFZLlZS lJS'lT ;FY[ T[GL DFGl;S lJS'lT VYJF N]A",TFG]\ T[GF GFD äFZF ;}RG SZJFDF\ VFjI]\
K[P H[DS[4 XFS]\T,DF\ —DF-jI˜ GFD lJN}QFSG]\ A]0Y,]\56]\ ;}RJ[ K[P5 DFGl;S NMQF 5|DF6[ DFGl;S U]6MG]\
;}RG 56 VF GFDM äFZF YI[,]\ K[4 H[DS[ VlJRFZSG]\ —;\T]Q8˜ VG[ —D'rKSl8SG]\ D{+[I˜ v VF A\G[ GFDM
VG]ÊD[ lJN}QFSGL ;DFWFGJ'l¿ VG[ T[GL lHUZÔG NM:TLGF nMTS K[P
lJ ´ N}QFŸ WFT] 5ZYL lJN}QFS XaN AgIM K[P

N}QFŸ WFT]GM VY" NMQF VF5JM4 NMQF XMWJM4 AUF0L

GFBJ]\ JU[Z[ YFI K[4 H–FZ[ lJ~5GM VY" DF+ —AUF0L GFBJ]\˜ V[8,M H YFI K[P lJN}QFSGF DxSZLEIF"
NMQFFZM56G[ pÛ[XLG[ lJ p5;U"GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P GF8ŸI5|IMU RF,TM CMI tIFZ[ T[DF\ NMQF SF-L
sN}QFIlTf 5MTFGL lJlXQ8 CF:II]ÉT 5âlTYL slJX[QF[6 lJlXQ8\ IYF :IF¿YFf HZF UdDT SZJFG]\ SFD
lJN}QFS 5}J"Z\UDF\ SZTM CMI K[ VYJF lJX[QF[6 N}QFIlT .lT lJN}QFSFo P V[JL jI]t5l¿ YFI K[P N}QFIlgT
5NGM VY" lJGFXIlgT VYJF lJ:DFZIlgT V[JM ZFDR\ã SZ[ K[P XF\lT CMI tIF\ hU0M lGDF"6 SZJM VG[
hU0M CMI tIF\ hU0M lGDF"6 SZJM VG[ hU0M CMI tIF\ T[GM V\T ,FJJM4 T[DH GFISG]\ lJZCN]oB E},FJJ]\
v V[JF\ lJN}QFSGF\ GF8SDF\ H6F. VFJTF\ lJlJW SFIM"GM AMW YFI K[P T[GF DMlH,F :JEFJYL CF:I
lGDF"6 SZTM CMJFYL J{CFl;S 56 SC[JFI K[P& —lJ˜ p5;U" T[GL lJlXQ8 lJGMNLJ'l¿ NXF"J[ K[P
;\NE";}lR o
!P GF8ŸIXF:+ v !q!$
ZPEFJ5|SFXG v 5|SZ6v)4 5'PZ**
#P ;FlCtIN5"6 v #q$Z
$P Z;F6"J;]WFSZ v #q#Z)
5P VlE7FGXFS]\T, v &q(
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&P SFD;}+ v !q$q$&
*P GF8ŸIXF:+v 5q!#(v!$!
(P GF8ŸIXF:+ v Z_qZ(vZ)
)P GF8ŸIXF:+ v !q)&v)*
!_PVluG5]ZF6 v ##)v!_
!!P;FlCtIN5"6 v #q$Z
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रसानुभूितक्रमः
शोधच्छात्रः हेमराजभट्टः
श्रीसोमनाथ-संस्कृ त-िव�िवद्यालयः
वेरावलम,् गजु रातराज्यम्
अथ कोऽयं रसः ? इित िज�ासायाम् अनेके आचायार्ः प्रयत्नरताः आसन् । सव� आचायार्ः स्वं स्वं मतं
प्रकिटतवन्तः ।सवर्प्रथमम् आचायर्भरतः आह -‘िवभावानुभावव्यिभचा�र सयं ोगाद्रसिनष्पि�ः
।’िवभावानभु ावव्यिभचा�रभावैः रसस्यिनष्पि�भर्वित । काव्यपठनेन, दशर्नेन, श्रवणेन यः आनन्दः अनभु यू ते सः एव
रसः । सािहत्यजगित रसस्य प्रधानता अिस्त । रसः एव चरमं ल�यं वतर्ते सािहित्यकानाम।् यायावरीयः राजशेखरः
वि� यत् –‘रसिद�ात्मा’ रसस्य अपरं नाम आनन्दः । उपिनषत्सु अिप प्राप्यते ‘रसो वै सः।’
‘िवभावानभ
ु ावव्यिभचा�रसयं ोगाद्रसिनष्पि�ः’ अस्य सत्रू स्य चत्वारः मख्ु यव्याख्याकतार्रः सिन्त ।तेषु
सवर्प्रथमः - भट्टलोल्लटः, िद्वतीयः - शङ्कुकः,तृतीयः - भट्ट नायकः,चतुथर्ः - अिभनवग�ु ः । प्रथमं तावत्
भट्टलोल्लटस्य िसद्धान्तं पश्यामः –“भट्टलोल्लटस्य उत्पि�वादः – मीमासं ादशर्नम् अनसु त्ृ य इयं व्याख्या
अथवा अयं िसद्धान्तो वतर्ते । िवभावैलर्लनोद्यानािदिभरालम्बनोद्दीपनकारणै ः रत्यािदको भावो जिनतः,
अनभ
ु ावैः कटा�भज
ु ा�ेपप्रभृितिभः काय�ः प्रतीितयोग्यः कृतः, व्यिभचा�रिभिनव�दािदिभः
सहका�रिभ�पिचतो मुख्यया वृ�या रामादावनक
ु ाय� तद्रूपतानस
ु न्धानान्नतर्केऽिप प्रतीयमानो रस इित –
भट्ट लोल्लटः ।”
आचायर्ः भट्टलोल्लटः तस्य अनुयाियन� कथयिन्त यत् – नाियकािदिभः आलम्बनिवभावैः चिन्द्रकािदिभः
उद्दीपनिवभावैः स्थाियभावानां िनष्पि�भर्वित । नायकादीनां भुजा�ेपािदिभः अनभु ावैः स्थाियभावानां प्रतीितभर्वित
। िनव�दािदिभः व्यिभचा�रभावैः रत्यादीनां भावानां पुि�� भवित । एवं प्रकारे ण स्थाियभावाः एव रसतां प्राप्नुविन्त
।स्थाियनां िवभावैः सह संयोगात् उत्पाद्योत्पादकभाव�पात् सम्बन्धात् रसस्योत्पि�भर्वित ।अनभु ावैः सह संयोगात्
– गम्यगमकभाव�पसम्बन्धात् रसस्य प्रतीितभर्वित । व्यिभचा�रभावैः सह संयोगात् पोष्यपोषकभावसम्बन्धात्
रसस्य िनष्पि�ः पिु �� भवित । एवं प्रकारेण अनुकाय� रामादौ नायके िस्थतोऽिप तद्रूपानसु म्बन्धात् नटे रामत्वारोपाद्
प्रतीयमानः सामािजकै ः आरोप्यमाणः रसो भवित ।
स�
ं ेपेण एवं व�ंु शक्यते यत् असौ नैय्याियकः समािजके षु रसस्य उत्पि�ं न मनतु े । अतः अस्यािप मतम्
असमीचीनम् ।
शङ्कुकस्य अनुिमितवादः –
अिस्मन् वादे िसद्धान्ते वा शङ्कुकः भट्टलोल्लटस्य मतस्य न्यूनतां दशर्ियत्वा स्वक�यस्य मतस्य स्थापनां कत�ु
यतते, यतो िह यावन्न सामािजकाः रसानभु िू तं कुवर्िन्त तावत् कथं स रसः ? अतः उ��च शङ्कुके न –
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“राम एवायम् अयमेव राम इित न रामोऽयिमत्यौ�रकािलके बाधे रामोऽयिमित, रामः स्याद्वा न
वाऽयिमित, रामस�शोऽयिमितच सम्यिक्मथ्यासश
ं यसा�श्यप्रतीितभ्यो िवल�णया िचत्रतुरगािदन्यायेन
रामोऽयिमित प्रितप�या ग्रा�े नटे ।”
श्रीशङ्कुकमते ‘संयोगशब्दस्य’ गम्यगमकभावसम्बन्धात,् अनमु ाप्यानुमापकभावसम्बन्धात् च
रसस्यिनष्पि�ः ।सम्यिक्मथ्यासंशयसा�श्यप्रतीितभ्यो नोऽयं रसः आस्वाद्यते न च िचत्रतरु गन्यायेन अतः इदं मतमिप
असमीचीनम् ।
भट्टनायकस्य भुि�वादःभट्टलोल्लटशङ्कुकयोःिसद्धान्ताभ्याम् असन्त�ु ः भट्टनायकः रसिवषये आह -“न ताटस्थ्येन
नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते, नािभव्यज्यते अिपतु काव्ये नाट्ये चािभधातो िद्वतीयेन
िवभावािदसाधारणी-करणात्मना
भावकत्व-व्यापारेण
भाव्यमानः
स्थायी,
स�वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसिं विद्वश्रािन्तसत�वेन भोगेन भुज्यते इित भट्टनायकः ।”
रसिनष्प�ौ व्यापारद्वय,ं भावकत्वव्यापारः भोजकत्वव्यापार� । तत्र भावकत्वव्यापारे ण रसः साधारणः
िक्रयते । भोजकत्वव्यापारे ण रितः स�दयैः आस्वाद्यते इित ।अत्रािप प्रमाणाभावे इदं मतमिप न यिु �य�
ु म् ।
अिभनवगु�स्य अिभव्यि�वादःआचायार्िभनवग�ु स्य व्याख्यायाम् एवम् अिभव्यनि� आचायर्मम्मटः स्वक�ये काव्यप्रकाशे –
“लोके प्रमदािदिभःस्थाय्यनमु ानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वािदप�रहारेण
िवभावनािदव्यापारव�वादलौिककिवभावािदशब्दव्यवहाय्य�मर्मैवैते, शत्रोरेवैते, तटस्थस्यैवैते, न ममैवैते
न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैते, इित सम्बन्धिवशेषस्वीकारप�रहारिनयमानध्यवसायात् साधारण्येन
प्रतीतैरिभव्य�ः सामािजकानां वासनात्मकतया िस्थतः स्थायीरत्यािदको िनयतप्रमातगृ तत्वेन
िस्थतोऽिप
साधारणोपायबलात्
तत्कालिवगिलतप�रिमत-िनयतप्रमातगृ तत्वेन
िस्थतोऽिप
साधारणोपायबलात्
तत्कालिवगिलतप�रिमत-प्रमातृभाववशोिन्मिषतवेद्यान्तरसम्पकर् शून्याप�रिमतभावेन प्रमात्रा सकलस�दय सवं ादभाजा साधारण्येन स्वाकार इवािभन्नोऽिप
गोचरीकृत�व्यर्माणतैकप्राणः, िवभावािदजीिवताविधः, पानकरसन्यायेन चव्यर्माणः पुर इव प�रस्फुरन,्
�दयिमव प्रिवशन,् सवार्ङ्गीनिमवािलङ्गन,् अन्यत्सवर्िमव ितरोदधद् ब्र�ास्वादिमवानभ
ु ावयन,्
अलौिककचमत्कारी शृङ्गारािदको रसः ।”
अतः अिभनवग�ु ाचायर्मतेन िवभावािदिभः समं संयोगात् व्यङ्ग्यस्य-व्य�जकत्वभाव-सम्बन्धात् िवभावादीनामेव
वा परस्परसंयोगात् सामािजके षु रसािभव्यि�जार्यते ।
आचायर् मम्मटः िलखित काव्यप्रकाशे –
कारणान्यथ कायार्िण सहकारीिण यािन च ।
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रत्यादेः स्थाियनो लोके तािन चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥ (काव्यप्रकाशः ४/२७)
िवभावाऽनभ
ु ावस्ते कथ्यन्ते व्यिभचा�रणः ।
व्य�ः स तैिवर्भावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ (काव्यप्रकाशः ४/२८)
शृङ्गारहास्यक�ण-रौद्रवीर-भयानकाः ।
बीभत्साद्भुतस�ं ौ चेत्य�ौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ (काव्यप्रकाशः ४/२९)
काव्यादश� – दण्डी अिप रसिवषये िलखित ।
प्राक् प्रीित-दिशर्ता सेयं रितः शङ
ृ ् गारतां गता ।
�प-बाह�ल्य-योगे न तिददं रसवद्वचः ॥ (काव्यादशर्ः २/२८१)
धन�जयोऽिप वि� –
िवभावैरनभ
ु ावै� साि�वकै व्यर्िभचा�रिभः ।
आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ (दश�पकम् ४/९)
िवभावानभु ावसाि�वकव्यिभचा�रभावैः स्थायीभावो िह स्वाद्यत्वं प्राप्नोित ‘श्रोतृप्रे�काणमन्तः’ श्रव्यकाव्ये श्रोता
�श्यकाव्ये च दशर्कः इमं रसम् अनभु वतीित ।
सरस्वतीकाण्ठाभरणे भोजराजेनािप उ�म् –
आलम्बनिवभावेभ्यः स्वेभ्यः स्वेभ्यः समिु न्मषन् ।
रसो रत्यािद�पेण भाव इत्यिभधीयते ॥ (स.का. ५.१३)
भोजराजमतानुसारे ण आलम्बनिवभावैः व्यिभचा�रभावैः रसस्य िनष्पि�भर्वित ।
अन्यच्च िवभावस्यानभ
ु ावस्य साि�वक-व्यिभचा�रणोः ।
सयं ोगे तस्य िनष्पि�मात्रं िनष्पि��च्यते ॥ (स.क. ५/१३)
िवभावेन, अनभु ावेन, साि�वकभावेन, व्यिभचा�रभावेन च तस्य रसस्य िनष्पि�भर्वित सा च िनष्पि�ः
सयं ोगेन भवित । कस्य सयं ोगः ? इत्यत्र न स्प�ीकृ तः िकन्तु एतेषां भावानां सयं ोगेन भोजराजोऽिप रसस्य िनष्पि�ं
प्रितपादयित इित ।िवभावा अनभु ावास्ते कथ्यन्ते व्यिभचा�रणः ।
शारदातनयेनािप उ�ं स्वक�ये भावप्रकाशनग्रन्थे –
न द्रव्यं न च सामान्यं न िवशेषोगुणो न च ।
न कमर् समवायो न च पदाथार्न्तरं च सः ॥ (भा.प्र. २ अिधकरण)
अयं िह रसो न द्रव्यं न सामान्यं न िवशेषः न च गणु ः न कमर् न समवायः न च पदाथार्न्तरस्य एव । रसः तु ब्र�वत्
वाण्याः िवषयोनािस्त वचनातीतं वतर्ते ।
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िवकारो मानसो यस्तु बा�ाथार्लम्बनात्मकः ।
िवभावाद्यािहतोत्कष� रस इत्युच्यते बध
ु ैः ॥ (भा.प्र.२ अिधकरण)
बा�िवषयाः आलम्बनात्मकाः भत्ू वा मनसस्तु यो िवकारः स एव रसः इित ।अन्यच्च –
िवभावैरनभ
ु ावै� साि�वकै व्यर्िभचा�रिभः ।
आनीयमानः स्वादुत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ (भा.प्र. २ अिधकरण)
िवभावानभु ावसाि�वकै ः व्यिभचा�रिभः रसः आस्वाद्यते इित ।
उ��च आचायर् िव�नाथेन िवभावेनानभ
ु ावेन व्य�ः स�चा�रणा तथा ।
रसतामेित रत्यािदः स्थायी भावः सचेतसाम् ॥ (सािहत्यदपर्णः ३/१)
स�वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दिचन्मयः ।
वेद्यान्तरस्पशर्शून्यो ब्र�ास्वादसहोदरः ।। (सािहत्यदपर्णः ३/२)
लोको�रचमत्कार प्राणः कैि�त् प्रमातिृ भः ।
स्वाकारवदिभन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः ॥ (सािहत्यदपर्णः ३/३)
िवभावानभु ावस�चा�रभावैः स्थायीभावः रसतां प्राप्नोित । स च रसः स्वप्रकाशः, आनन्दमयः िचन्मय�ेित ।
ब्र�ानन्दस्वादसहोदरः वेद्यान्तरशन्ू यः अलौिकक� ।
अयं रसः सख
ु स्व�पात्मकः, चमत्कार�पः, िच�िवस्तार�पः िवस्मय�प� । उ��च किवपिण्डतेन
नारायणेन रसे सार�चमत्कारः सवर्त्राप्यनभ
ु यू ते ।
तच्चमत्कारसारत्वे सवर्त्राप्यद्भुतो रसः ॥ (सािहत्यदपर्णः ३/२३)
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारयणो रसम् ।
रत्याद्यद्बु ोधकालोके िवभावाः काव्यनाट्ययोः ।
आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावभ
ु ौ स्मतृ ौ ॥ (सािहत्यदपर्णः ३.२९)
‘रस्यते आस्वाद्यते इित रसः ।’ यथा – आम्र-कदली-जम्बीर-दािडमानां स्वादः रसनया अनभु ूयते तथात्र
रसस्वादनप्रकारः नैकिवधः । भरतसूत्रस्य संयोग िनष्पि�शब्दयोः िभन्नाथर्म् स्वीकृ त्य अनेके आचायार्ः रसिसद्धान्तं
प्रितपािदतवन्तः । वस्ततु ः रसः तु अलौिककः आनन्दस्व�प� । क�णादौ अिप सख
ु म् एव अनभु ूयते स�दयैः ।
सन्दभर्ग्रन्थाः –
नाट्यशा�म्
काव्यप्रकाशः
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दश�पकम्
सािहत्यदपर्णः
काव्यादशर्ः
सरस्वतीकण्ठाभरणम्
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ઉમાશંકર જોશી : �ચ�તક કિવ
- કૌિશક�ુ માર એલ. પંડ�ા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કોલેજ, પડધર�.

સારાંશ: ઉમાશંકર જોશી ૨૦મી સદ�ની �ુજરાતી કિવતાના પ્રિતિનિધ કિવ છે . તેમણે �વનના છ

દાયકા લગી કાવ્યસ�ન ક�ુ� છે. �વનના બધા જ િવષયોને આવર� લેતા કાવ્યો તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત
થાય છે . ઉમાશંકર જોશી ઉપર કિવ ન્હાનાલાલાલ, રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, ગાંધી� અને કાલર્ માક્સર્ના
િવચારોની જબર� અસર જોઈ શકાય છે . આ ઉપરાંત તેઓ એક �ચ�તનશીલ સ�ક છે . આથી તેમના
કાવ્યો મોટાભાગે �ચન્તનાત્મક રહ્યા છે . સમાજ�વન, રાજકારણ, ધમર્, ઈ�ર, િનયિત, િશક્ષણ એમ ઘણા
ક્ષેત્રોને સ્પશર્� ું ગંભીર, તલસ્પશ� અને િવિશષ્ટ દ્ર�ષ્ટકોણ સાથે� ુ ં �ચ�તન તેમના કાવ્યોમાંથી પ્રાપ્ત થાય
છે . આવી �ચ�તનશીલતાને કારણે તેમના કાવ્યો ઘણા ન�ધપાત્ર બન્યા છે . તેમાં કિવ ઉમાશંકર જોશીના
અભ્યાસ અને અ�ુભવનો િનચોડ પણ જોઈ શકાય છે .અહ� તેમના આ પ્રિતિનિધ બાર કાવ્યોમાં પ્રગટ
થયેલા �ચ�તન િવશે અભ્યાસ કરવાનો ઉપક્રમ રાખ્યો છે .
ચાવી�પ શબ્દો: ઉમાશંકર જોશી, �ચ�તન, અધ્યાત્મ,ગાંધી�ુગ.
(૧) ‘િવ�માનવી’: આ કાવ્યમાં કિવએ ‘િવ�માનવી’ની ઉમદા ભાવના ર�ૂ કર� છે . માનવીએ
પોતાના સં�ુ�ચત વલણો છોડ� દઈને સમગ્ર િવ�ના �હતનો િવચાર કરવો જોઈએ તથા કોઈપણ
ભેદભાવ વગર સમગ્ર માનવ�ત પ્રત્યે પ્રેમભાવ દાખવવો જોઈએ એ�ુ ં �ુલ્યવાન �ચ�તન આ કાવ્યમાં
પ્રસ્�ુત થ�ુ ં છે . કિવ કહ� છે :
“વ્ય�ક્ત મટ�ને બ�ુ ં િવ�માનવી;
માથે ધ�ું � ૂળ વ�ુન્ધરાની.
(૨) ‘પ��ં ’: અહ� પંખી�ુ ં પ��ં જોઇને કિવને સ્�ર� � ું �ચન્તન ર�ૂ થ�ું છે . પંખી�ુ ં પ�� સાવ
નગણ્ય છે , છતાં તે આપણા �દયને ગા� ું કર� શક� છે . પ્ર�ૃિતના તત્વો માનવીમાં ઊ�ર્ અને પ્રસ�તાનો
સંચાર કર� �વનને રસસભર બનાવી શક� છે . આમ, પ્ર�ૃિતના ઘટકો માણસની કદ� ન થાકતી આશાના
પ્રતીકો છે એવો નમણો િવચાર આ કાવ્યમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે . �ૂઓ:
“પોતે ના કઇ ગા�ુ,ં �કન્� ુ �ુજને ગાતો કર�ને ગ�ુ.ં ”
(૩) ‘ઉકરડો’: આ પ્રતીકાત્મક કાવ્ય છે . વંટોળ�યાના કારણે આકાશે ચડ�લી રસ્તાની � ૂળ
ઉકરડાને અ�ભમાન� ૂવર્ક કહ� છે ક� તેની પાસે �ુગ
ં ર ઉખેડ� નાખવાની શ�ક્ત છે . પણ એ પછ� �ધી શમી
જતા જ � ૂળ નીચે આવીને પડ� છે , જયાર� પેલા ઉકરડાને ખે�ૂત ખેતરમાં લઇ �ય છે . વરસાદ વરસતા
ં મહ�કવા લાગે છે . કિવ અહ� માિમ�ક ર�તે �ચન્તન ર�ૂ કર� છે ક�,
જ ઉકરડાના એ ખાતરમાંથી �ુગધ
અન્યની મહ�રબાનીથી આગળ આવી ગયેલા લોકોમાં આવી ર�તે અ�ભમાન આવી જ�ું હોય છે પણ
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અ�ભમાનને કારણે આપ�ું પતન જ થાય છે . બી� તરફ આપણે �ને િનમ્ન કક્ષાના ગણીએ છ�એ એવા
લોકોમાં પણ ખાતરની �મ મહ�કવાની શ�ક્ત હોય છે . કિવ કહ� છે “ દખ્ખણના વાયરા સ�ચી ગ્યા વાદળાં,
ઉકરડો �ગ �ગ મ્હ�ક� રહ્યો.”
(૪) ‘એક બાળક�ને સ્મશાને લઇ જતા’: સમાજના માનવીનો વ્યવહાર ઘણીવખત િવરોધાભાસી
હોય છે . તેમના �દયનો ભાવ કઇક �ુ દો હોય અને વતર્ન કઇક �ુ �ું હોય છે . સમાજમાં લોકશરમે દ� ખાડો
થતો હોય છે . વ્યવહારજગતમાં સંબધ
ં ો ગણતર� પ્રમાણે ચાલતા હોય છે , જયાર� બી� બા�ુ બાળકો�ુ ં
િનદ�ષ અને િનદ� ભ બાળજગત પણ છે . આ�ુ ં અ�ુભવ આધા�રત �ચ�તન ઉમાશંકર જોશીના ‘એક
બાળક�ને સ્મશાને લઇ જતા’ કાવ્યમાં આલેખાયે� ું જોવા મળે છે . લોકશરમે રડતા લોકો િવશે કિવ કહ�
છે “ – છતાં સૌયે રોયાં �ઢ�સર, દઈ હાથ લમણે.”
(૫) ‘હ�રોશીમા’: બી� િવ��ુદ્ધ વખતે અમે�રકાએ �પાન પર ફ�ક�લા અ�ુબ�બ�ું મહાિવનાશક
પ�રણામ આવ્�ુ.ં પરં � ુ કિવ ‘હ�રોશીમા’ કાવ્યમાં માનવ�િત ઉપરની પોતાની શ્રદ્ધા પ્રગટ કર� છે . કિવ
�ચ�તન આપે છે માણસની �દર રાક્ષસી� ૃિ� અને માનવતા એમ બંને � ૃિ� રહ�લી હોય છે . માણસે ભલે
સંહારલીલા આચર�, પરં � ુ એ જ માનવની �દર માનવતા પણ ચો�સપણે િવજયી બનશે એ�ુ ં
શ્રદ્ધા� ૂવર્ક�ુ ં �ચન્તન આ કાવ્યમાં જોવા મળે છે . �ૂઓ –
“�તે તો મ�ુષ્ય સામે અમા�ુિષતા જ થાક�,
હ�રોશીમા...નાગાસાક�...”
(૬) ‘રડો ન �ુજ � ૃત્�ુને’: ગાંધી�ની હત્યા પછ� રડતા પ્ર�જનોને ગાંધી� પોતે જ આ�ાસન
આપી રહ્યા હોય અને ‘વેરની સામે પ્રેમ’નો સંદ�શો કહ� રહ્યા હોય એવી કલ્પના ઉમાશંકર જોશીએ આ
કાવ્યમાં કર� છે . પરં � ુ કિવ કહ� છે ક�, આ �ુિનયા�ુ ં પ્રારબ્ધ જ કલંકમય છે . તેઓએ દ્રષ્ટાંતો આપીને આ
સંદભ� �ચ�તન ર�ૂ ક�ુ� છે ક� સત્ય, પ્રેમ અને અ�હ�સાનો સંદ�શો લઈને આવનાર મહાન વ્ય�ક્તઓનો
હંમેશા આ સમાજના સ્વાથ� લોકોએ િવરોધ જ કય� છે . આપણે સત્યને સ્વીકાર� શકતા નથી. આમ, સત્ય
અને પ્રેમનો મ�હમા સમ�વનાર મહાત્માઓ જન્મે તો છે પણ આપ�ું નસીબ જ દ�ન છે ક� આપણે એના
િવચારોને સમ� અને સ્વીકાર� શકતા નથી. એટલે જ કિવએ ઉચ્ચા�ુ� છે ક� –
“ અમે ન રડ�એ, િપતા, મરણ આપ�ુ ં પાવન,
કલંકમય દ� ન્ય�ુ ં િનજ રડ� રહ્યા �વન.”
ં ૃ ો �ચા’: આ કાવ્યમાં કિવએ � ૂતન દ્ર�ષ્ટકોણથી િશખર અને ખીણના સૌન્દયર્ િવશે
(૭) ‘ભલે �ગ
�ચન્તન ર�ૂ ક�ુ� છે . �ના ઉપર તડકો ઢોળાયેલો હોય તેવા બરફાચ્છા�દત િશખરો�ુ ં સૌન્દયર્ કિવને
આકષર્ક લાગે પરં� ુ તે� ુ ં �ચ� તો સામાન્ય ગ્રામીણ લોકો �યાં િનવાસ કર� છે એવી ખીણમાં જ રહ�વા
ં ર �ચ�તન ર�ૂ ક�ુ� છે . શા�ોનો અભ્યાસ કરનાર િવદ્વાન પં�ડતો�ુ ં
ચાહ� છે . અહ� કિવએ વ્યંજના દ્વારા �ુદ
�ાન એટલે િશખર અને અભણ ગણાતા ગ્રામીણ લોકોમાં રહ�લી િનખાલસ પ્રેમભાવના એટલે ખીણ.
પં�ડતાઈભ�ુ� �ાન આવકારદાયક છે પરં � ુ સાચી પ્રસ�તા તો િનદ�ષ પ્રેમ હોય ત્યાં જ મળ� શક�. કિવ
કહ� છે –
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ં ો �ચાં, અવિનતલ વાસો �ુજ રહો !”
“ભલે �ૃગ
(૮) ‘ગયા વષ� તે માં’: આ �ણીતા સોનેટમાં ઉમાશંકર જોશીએ પોતાના �વનના વીતી ગયેલા
વષ� િવશે �ચ�તન આલેખ્�ુ ં છે . તેમાં માનવ�વન િવશે� ુ ં કિવ�ુ ં વ્યાપક દશર્ન પણ આપણને પ્રાપ્ત
થાય છે . તેઓ દશાર્વવા માંગે છે ક� માનવ�વનમાં હષર્-શોક, ભય, �ુખ-�ુ ઃખ, સ્નેહ એમ િવિવધ પ્રકારના
અ�ુ�ુળ તથા પ્રિત�ુ ળ અ�ુભવો પ્રાપ્ત થતા રહ�તા હોય છે . પરં � ુ િવધાયક દ્ર�ષ્ટકોણ અને સ્નેહની
ભાવના ક�ળવવાથી િવપર�ત અને પ્રિત�ુ ળ સંજોગો પણ આનંદમય બની શક� છે . આ�ુ ં હકારાત્મક �ચ�તન
તેમના આ સોનેટના ક�ન્દ્રમાં રહ�� ું છે .
(૯) ‘રહ્યાં વષ� તેમાં’: આ સોનેટમાં પણ �વનની પ્રસ�તા કઇ ર�તે ટકાવી શકાય એ બાબતે
ઉમદા �ચન્તન કિવ પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે . કિવ કહ� છે ક�, વીતી ગયેલી ક્ષણોને યાદ કરવી એના કરતા
�જ�દગીના � વષ� હવે બચ્યા છે એમાં � ૃ�ષ્ટ�ુ ં �ત�રક સૌન્દયર્ પી લે� ું જોઈએ. �ુિનયામાં �ુષ્ટતત્વો
પણ રહ�લા છે , પરં � ુ સદતત્વોની સંગાથે કલ્યાણ� ૂવર્ક �વનયાત્રા પસાર કર� શકાય છે તથા પ્રણય�ુ ં
અ� ૃત સમગ્ર સંસારને વહ�ચવા�ુ ં છે . એમની આ પં�ક્ત ઘણી �ણીતી છે –
“ બધો પી આકંઠ પ્રણય �ુવનોને કહ�શ �ું :
ં
મળ્યાં વષ� તેમાં અ� ૃત લઇ આવ્યો અવની�ુ.”
(૧૦) ‘િછ��ભ� �ં ’: આ�ુિનક સંવેદનને આલેખતા આ કાવ્યમાં આ�ુિનક માનવીની ચેતના
િવશે કિવએ ન�ધપાત્ર �ચન્તન આપ્�ુ ં છે . આ�ુિનક માનવી�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ િવ�ચ્છ� બની ગ�ુ છે . આવી
િછ��ભ�તાને કારણે પ્ર�ૃિતના તત્વોમાં પણ તેને િવસંગતીનો અ�ુભવ થાય છે . આ�ુિનકતાનો આવો
િવિશષ્ટ બોધ કિવના આ કાવ્યમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે . કિવ કહ� છે –
“િછ��ભ� �ં
િનશ્છંદ કિવતામાં ધબકવા કરતા લય સમો”
(૧૧) ‘માઈલોના માઈલ માર� �દર’: ઉમાશંકર જોશીએ પોતાની િવિશષ્ટ અ�ુ� ૂિત દ્વારા
િવ�માનવીની અવધારણા આ કાવ્યમાં પણ આપણને આપી છે . કિવ કહ� છે ક� –
“િવ�ોનાં િવ�ો માર� આરપાર પસાર થયા કર� .”
(૧૨) ‘મંગલ શબ્દ’: કિવએ અહ� �ચ�તન ર�ૂ ક�ુ� છે ક�, �વન�ુ ં િનયામક તત્વ પ�ુબળ ન�હ
પણ પ્રેમ છે . આવી માંગલ્યની ભાવના સનાતન અને સાવર્િત્રક છે . માનવ-માનવ વચ્ચે �ચરશાંિતનો
માગર્ તે માંગલ્યનો માગર્ છે . આ માગર્ પ્રકાશમય ગિતનો અથવા પ્રકાશ તરફની ગિતનો છે . એ ઉપરાંત
આ કાવ્યમાં ઉમાશંકર કહ�વા માંગે છે ક�, જગતમાં મ�ુષ્યમાત્ર � ૂલને પાત્ર છે , પણ એનો અથર્ એ નથી
ક� મ�ુષ્યમાત્ર િધ�ારપાત્ર છે .
તારણ: આમ, અહ� જોઈ શકાય છે ક�, ઉમાશંકર જોશીના કાવ્યોમાંથી આપણને બધા િવષયોને
આવર� લે� ું ��ુ ,ં ગંભીર અને િવિશષ્ટ દ્ર�ષ્ટ�બ��ુ�ુક્ત �ચન્તન પ્રાપ્ત થાય છે . આપણે એમ કહ� શક�એ ક�
કિવના મોટાભાગના કાવ્યો આવાં �ચ�તન-દશર્નથી સભર હોય છે . સાર�પે આપણે એમ કહ� શક�એ ક�
િવ�શાંિત માટ� સમસ્ત માનવ�ત પ્રત્યેની પ્રેમભાવના ઉમાશંકર જોશીના �ચન્તનનો સાર છે .
**********
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જોસેફમેકવાનના સાિહત્યમાં �ગટતી દિલતવેદના
વ�ર �િવણભાઇ ભીખાભાઇ

પીએચ.ડી. િવ�ાથ�, ગુજરાતી િવભાગ,
હેમચં�ાચાયર્ ઉ�ર ગુજરાત યુિનવ�સટી, પાટણ
�સ્તાવનાદિલત સાિહત્યના દાદા, જં ગમ િવ�ાપીઠ,વંિચતોના વકીલ જે વા અનેક ઉપનામોથી ઓળખાયેલા જોસેફ મેકવાન
ચરોતરી સમાજમાં વ્યાપ્ત અસ્પૃશ્યતાને સાિહિત્યક વાચા આપે છે .તેમની બળુકી તળપદી ભાષામાં બોલીનું ભાષાકમર્
ઊડીને આંખે વળગે તેવું છે . જોસેફ મેકવાન એ ગુજરાતી સાિહત્યના સુખ્યાત અને લોકિ�ય લેખક ર�ા છે .ગુજરાતી
દિલત સાિહત્યના શ�આતી �ારંભક અને �મુખ સજર્ ક તરીકે એમનું અપર્ણ ગુજરાતી સાિહત્યમાં મૂલ્યવાન છે .તેઓ
મા� દિલત સાિહત્યના સજર્ ક ન રહેતાં મુખ્યધારાના મહત્વના સજર્ ક તરીકે પણ ઊભરી આવ્યા છે . િવષય વૈિવધ્ય,
વ્યાપ તથા ગુણવ�ાની �િ�એ પણ એમનું સજર્ ન વ્યાપક વગ�માં સ્વીકૃિત પામેલંુ છે .દિલત સાિહત્ય એ અનુકંપા
�ેરવાનું સાિહત્ય નથી, પડકારનું સાિહત્ય છે ,ચેલેન્જનું સાિહત્ય છે .એની �થમશરત �િતબદ્ધતા છે અને �િતબદ્ધતા
એક જવાબદારી હોય છે .
જન્મ અને બાળપણ:
જોસેફ મેકવાનનો જન્મ ૦૯/૧૦/૧૯૩૬ના રોજ આણંદ િજલ્લાના �ણોલ ગામે થયો હતો. તેમના િપતા��ી
ઇગ્નાસ મેકવાન િશક્ષક હતા, ને ઘરે થોડુ ખેતીકામ પણ કરાવતા હતા. એમનું વતન ગામ ઓડ િજ.-આણંદ. એમના
બાનું નામ હીરા હતું. એમનું યુવાનવયે અવસાન થતાં એમના િપતા� (મૂળ નામ ડા�ાભાઈ હરખાભાઈ માસ્તર) એ
બી�વાર લગ્ન કરેલું. કઠોર સ્વભાવના િપતા� તથા સાવકી બાએ જોસેફ પાસે ઘર-ખેતરના ઠીક ઠીક વૈતરાં કરાવેલાં.
આમ, આ�થક સંકડામણો અને લાગણીઓના અભાવોએ એમની કસોટીઓ કરી હતી. તેઓ કહે છે કે એ ગરીબી અને
�ેમઝંખના તથા ઝૂ રણે એમને અનેક રીતે ઘડ્યા હતા.
જોસેફના બાળપણ િવશે વાત કરીએ તો, જોસેફનું બાળપણ ભારે અભાવોમાં વીત્યું હતુ.ં લેખક એને શબ્દોમાં
આ રીતે વ્યક્ત કરે છે .- “આઠ વરસની વયે ગામના �ડા કૂવેથી અધમણના દોરડે, પંદરશે�રયા ઘડે, બાર બેડાં પાણી
ખ�ચવું, ઘર વાળવાથી માંડી વાસણ-કુસણ અજવાળવાં, તુવેર ભરડવી, દાળ મોવી, બે ઢોરનું વાસ�દુ ઉકરડે નાખવુ,ં
નવી માના સાત ખોટના �દકરાને કેડેથી કોરે ના મેલવો, �ધણા એકઠા કરવાં, ખેતરની વાડને હુ ળ કરવાં- એ બધાંની
સાથે ભણવાની હ�શને લીધે િનશાળે જવું એ મારી �વનચયાર્ હતી, પ�રણામે વનાર્ક્યુલર ફાઈનલ સુધી ભણી, પછી
આપબળે આગળ ભણ્યો, રા�ે �ૂફ રી�ડગ કરીને પણ કૉલેજમાં �ાધ્યાપક અને પછી સેન્ટ ઝે િવયસર્ હાઈસ્કૂલ
આણંદમાં િશક્ષક બન્યો.” (૧)
પોતાના �દયની વેદના વ્યક્ત કરતાં લેખક કહે છે - “વહાલના વીરડા કાજે તો હુ ં ભવરણ ભટક્યો છુ ં .મારા
સદાનાં બારેય પહોરને આઠેય ઘડીનાં સંગી સાથી તો ર�ા છે વેદનાને વલોપાત.! વ્યથર્તા,િવહવળતા ને વલવલાટ.!
વીતરાગતા આવી ગઈ છે .ઘણીવાર મને સુખ સાથેના વેરથી વલખા માયાર્ કયાર્ છે મ�,સાચુકલા ‘વહાલ’ કાજે ક્યાં-ક્યાં
નથી રખડ્યો હુ .ં વહાલ પરના બે બોલ ઝીલવા -હુ ં તો ભૂખ્યો હતો ભાવનાનો,વહાલનો,શૈશવ આખુંય મા�ં વલખાતા
વલખાતા જ વીત્યું છે .”
જોસેફ મેકવાનના સાિહત્યમાં �ગટતી દિલતવેદના:
જોસેફે વીસમી સદીના નવમા દાયકે વન �વેશની વયે ફરી કલમ �હી. ગુજરાતમાં દિલત સાિહત્યનો એ
આરંભનો દાયકો. અનામત િવરોધી ઉ�ેકો અને દિલત સાિહત્ય ચળવળના એ �દવસોમાં જોસેફભાઈ ‘વ્યથાનાં વીતક’
(૧૯૮૫) લઈને આવ્યા અને સમ� સાિહત્યાકાશમાં છવાઈ ગયા.
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દિલત �િ�કોણનો સબળ ઉન્મેષ દાખવતી જોસેફ મેકવાનની નવલકથા ખેડા િજલ્લાના ગામડાંમાં પટેલો
અને ઠાકોરોના સમાજથી ઘેરાયેલા વણકર સમાજના �વન સંઘષર્ની કથાનું દસ્તાવે� મૂલ્ય છે . તો ‘વ્યથાનાં વીતક’ને
વાંચતાં આપણી સંવેદનાઓ ખળભળી �ય છે , તો લખનારે કેટકેટલું વેઠવું પડ્યું હશે? શોષાતાં, રીબાતાં, રવરવતાં,
વલવલતાં ને તો યે ખુમારી ના છોડતાં �વતરોની કથા માંડવા આ જમાનાને જોસેફદાદો મળ્યો એ ગુજરાતી દિલત
સાિહત્યનુ જ નિહ, બલકે એકંદરે ગુજરાતી �વનનું પણ બડ્ભાગ્ય.
આપણા મૂધર્ન્ય સાિહત્યકાર રઘુવીર ચૌધરી દિલતોની ખુમારીને પોતાના શબ્દોમાં આ રીતે મૂકી આપે છે “(આંગિળયાતમાં) દિલત પુ�ષોનો અન્યાય સામેનો �િતકાર, �ેમીઓનો ઝૂ રાપો અને સંયમ, વગર્ સંઘષર્ જે વો જ
આંતર સંઘષર્ અને બી� માટે કશુંક કરી છૂ ટવાની ભાવના �શ્યાત્મ્ક ઘટનાઓ દ્વારા વ્યક્ત થઇ છે .”(૨)
જોસેફ મેકવાન �વનવાદી લેખક છે ,�િતબદ્ધ લેખક છે .‘કલાને મ� �માણી છે પણ �વતરને ભોગે કલાની
ઉપાસના કરવાનું મને હરગીજ મંજૂર નથી’ એવું વારેવારે વગાડીને કહેનારા આ લેખકનું સાિહત્ય �નપદી છે અને
ગ�માં જ આલેખાયેલું છે .નવલકથા,ચ�ર� િનબંધ તથા ટૂંકીવાતાર્:આ �ણે ગ� સાિહત્યનાં સ્વ�પોમાં એમણે પુરા
અિધકારપૂવર્ક અને ખાસ્સું ગુણવ�ાસભર-સંતપર્ક કાયર્ કયુ� છે .
સજર્ ન-લેખન િવશેનો એમનો પોતાનો મત,કહો કે �િતબદ્ધતા એમણે આ રીતે મૂક્યાં છે ."હુ ં લખું છુ ં �વન
�ત્યેની �િતબદ્ધતાથી,સચ્ચાઈ �ત્યેના સ્નેહથી,અનુભિૂ ત �ત્યે ઈમાનદારરહેવું મને હંમેશાં ભાવ્યું છે .માણસાઈના
ચરણોમાં માથું મેલવું મને ગમ્યુ છે .મારી અપા�તા હુ ં સારી પેઠે ��ં છુ ં પણ માણસ મા�માં સારાપ�ં જોવાના,મને
કડવા વખ અનુભવો થયા છતાં ય,મારી �ધ્ધા જરા સરખીયે ઓછી થઇ નથી.આ જ અંત:�ેય�ુ બળ છે ,જે મારા
પા�ોમાં શિક્તસ�ચે છે .એમાં કલ્પના છે પણ એ તો કથાને �વાહમાન કરવા પુરતી અને ઘટનાને વળ તથા બળ દે
એટલી જ! બાકી ચ�ર�ોના અભ્યંતરમાં ઉછાળા મારતું િચ� તો મ� �વનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક �માણેલું તથ્ય જ છે .”(૩)
'આંગિળયાત’, ’વ્યથાનાં વીતક’ જોસેફ મેકવાન તથા કુન્દિનકા કાપ�ડયાની નવલકથા ‘સાત પગલાં
આકાશમાં’ (૧૯૮૪) ના �કાશન સાથે આધુિનકતાવાદી સાિહત્યનો દબાવ હઠયો અને અનુ-આધુિનક સાિહત્યની
આલબેલ ગૂ�
ં ઊઠી હતી.આ કૃિતઓથી દિલત સાિહત્ય,નારીવાદી સાિહત્ય અને �ામચેતનાના સાિહત્યના દરવા�
નવેસર ખૂલે છે .આ કૃિતઓ સામાિજક તથા સાંકૃિતક સંદભ�માં પણ મૂલ્યવાન ઠરેલી છે .આમ,આ ઘટના સાિહત્યના
ઇિતહાસમાં પણ િવશેષ મહત્વની બની રહેલી જણાય છે .
‘આંગિળયાત’જે મુખ્ય શીષર્ક છે તેનો અથર્ એ છે કે જયારે કોઈ એક સ્�ી છૂ ટાછે ડા લઇ ને બી� લગ્ન
કરે,ત્યારે જે બાળક તેની સાથે હોય છે ,તેને આંગિળયાત કહેવાય છે .‘વાલ�’ના છોકરાને બધાં આંગિળયાત કહે છે .આ
નવલકથામાં વાતાર્ અને તેનાં પા�ોની જે સાહિજક કલાત્મકતાથી માવજત કરવામાં આવી છે ,તે આફરીન થઇ જવાય
તેવી છે .તેની ભાષા અને કથાગૂથ
ં ણી તેને ગુજરાતી ભાષાની ઉ�મ નવલકથાઓમાંની એક ઠેરવે છે .
‘આંગિળયાત’જનપદમાં ય ઉપેિક્ષત અને શોિષત માણસોના સંઘષર્ની વાત માંડે છે .એમાં ૧૯૩૫ થી ૧૯૬૦
સુધીના વષ�નુ,ં મધ્ય ગુજરાતના ચરોતર-ડાકોર-ઓડ આસપાસના �ામીણસમાજનું આલેખન દિલતો-પી�ડતોના
સંદભ�માં ધ્યાન ખ�ચના�ં બની ર�ું છે .દિલતોની ગરીબાઈ તથા એમની ન્યાત તથા રીવાજોની મુશ્કેલીઓ તો એમાં છે
જ,પણ સવણર્ સમાજ દ્વારા દિલતોનું જે શોષણ થાય છે એ સૂરકથા િનિમ�ે-�ધાનપણે �ગટાવાયો
છે .વાલ�,ટીહો,દાનો,�વણતથા કંકુ અને મેઠી જે વાં નારી પા�ો-ભવાન ભગતની ઓથ માનીનેશોષણ સામે ને
ન્યાતની અવળચંડાઈ સામે બાખડી બાંધીને સંઘષર્ કરે છે ...ને કૃિતનો એ િવશેષ,તળબોલીના બળ સાથે કથાકથનના
વળથી સ્પ�પણે ઉપસી આવ્યો છે એમાં કૃિતની સફળતા વાંચી શકાશે.
દિલતો અને નારી ઉપરના બેરહમ અત્યાચારોને નીદ�શતી આ કથામાં સવણ�ની અક્ષમ્ય અમાનુિષતા ઓછા
લસરકાઓમાં પણ �ભાવકતાથી આલેખાઈ છે .જોસેફ મેકવાનની અન્ય રચનાઓમાં પણ શોિષતોનો શોષકો સામેનો
સંઘષર્ ઉ�ગર થાય છે .વેઠનારાં પા�ોમાં રહેલા મૂલ્યો-નીિત-�ેમ, માણસાઈ તથા સચ્ચાઈ,પરગજુ તા અને પ�ર�મ
કરીને હક્કનું ખાવાનું વલણ વગેરેએમની કૃિતઓને �સ્તુત અને મૂલ્યવાન ઠેરવે છે .

MARCH-2021

24

VOLUME-10, ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

ગુજરાતમાં કાપડમીલોનો મધ્યાહ્ન હતો. (૧૯૫૦-૭૦) એ ઉ�ોગે ગામડાંના વણકરોનો સાળ ઉ�ોગ
ભાંગી નાખ્યો હતો.પ�રણામે દિલતોએ કાળી મજૂ રી કરવાની આવી.જોસેફના સાિહત્યમાં આવાં મજૂ રીયાં
મનેખની,અજં પ કરી દેનારી વેદનાઓ આલેખાઈ છે .બાકી,શોષણ તો હ�ર �કારે સૌ કોઈ નબળાં સબળાં વડે થતું
આવ્યું છે ,જે િવ�દત છે .જોસેફમાંના સજર્ કે આવી વેદનાની વાતો વચ્ચે ય ‘લ�મણની અિગ્નપરીક્ષા’ નવલકથા
લખી,જે માં િમ�-ભાઈ એવા બંધુની િવધવા જોડે �દયરવટુ કરીને ય ��ચયર્ પાળતો નાયક તથા એ દંપતીનો
સત્યશીલ �ેમ સરસ રીતે આલેખાયાં છે .આ િનિમ�ે લેખકે આદશર્ િ�સ્તી કુંટુંબ આલેખીને માણસાઈને પ�ખી
છે .દિલત સમાજમાં નારીનો સમાદર કરનારા વધારે નીકળે એમ બન્યું છે .છતાં ‘મારી પરણેતર’ અને ‘મનખાની િમરાત’
એ બંને નવલકથાઓમાં દિલત સમાજ પોતે પણ નારી ઉપર કેવો �ાસ ગુ�રે છે એનું �દય�ાવક િચ�ણ છે .‘મારી
પરણેતર’ની ગૌરી નપુસંક અને નઠારા ધણીને ત્ય� દે છે પણ મનના માણીગરને પામી શકતી નથી,બલકે િવષપાન
કરીને �વન પણ ત્ય� દે છે .સમાજ અને કુટુંબની આણ સારાં માણસને વધારે તાવે છે . ‘મનખાની િમરાત’ ની
ગુણવંતી ગુિણયલ છે ને સચ્ચાઈ જણાવ્યા િવના રહી શકતી નથી. બસ આટલા કાજે જ એનો કશે ય સમાવેશ થતો
નથી ને એને રાન રાન ને પાન પાન ભટકવું પડે છે .
‘બીજ-�ીજનાં તેજ’ ચરોતરના વાઘરી સમાજની કથા છે .ચોરીને વ્યવસાયધમર્ માનનારી આ ��નો
માથાફરેલ વડીલ વેલ�એની દીકરી પૂનમ માટેરિવશંકર મહારાજના બોચાસણ આ�મમાં ભણેલોને ગુિણયલ િશક્ષક
થયેલો યુવાન ભૂપતજમાઈ તરીકે મેળવે છે .પણ વેલ�ને િવ�ાની કોઈ �કમત નથી,એ તો ભૂપતને ‘ચોરીની’ ની
િવ�ામાં પારંગત થવા કહે છે નહીતર પૂનમ એની વહુ નહી બની રહે! ભૂપત િવ�ાના પક્ષે રહીને સંઘષર્ કરે છે ને
સમાજમાં અજવાળું �ગટતું ભળાય છે .સમાજમાં અનેક દુષણો છે .ચોરી એમાંનું એક છે . જ્યાં સુધી છે વાડાના
માણસને �વન જ��રયાતની સઘળી વસ્તુઓ કે એ માટે કમાવાનું સાધન નહી સંપડાય ત્યાં સુધી દુરીતો દૂર થવાના
નથી.થોડા લોકો િનરાંતે ઉપભોગ કરે ને મોટા ભાગનાને એ જોવા પણ ન મળે ત્યારે સમતામૂલક સમાજ વ્યવસ્થા કેવી
રીતે આવશે?
છ જે ટલા વાતાર્સ�
ં હોમાં િવિવધ િવષયો ઉપર આશરે ૮૦ થી વધારે વાતાર્ઓ આપનાર જોસેફ મેકવાનની
નોધપા� વાતાર્ઓ આશરે બાર-પંદર જે ટલી મિણલાલ હ. પટેલે તારવી છે . એ પણ બી� વાતાર્કારોની તુલનામાં
આવકાયર્ છે .પોતાની વાતાર્લખ
ે ન �વૃિ� િવશે લેખકના પોતાના બે �િતભાવો જોઈએ-“મારા વાતાર્લખ
ે નનો આરંભ
જ વાતાર્થી,મારો મનગમતો સાિહત્ય �કારે ય વાતાર્.જો કે મને �ણીતો કીધો મારાં રેખાિચ�ોએ. પણ વાતાર્ને મ�
હંમેશાં સાચુ સાધન માન્યું છે .” (સાધનાની આરાધના)
રેખાિચ�ોમાં માિહર એવા જોસેફ મેકવાનની કી�તદા કૃિ� ‘વ્યથાનાં વીતક’ એ કોઈ કાલ્પિનક કથાઓ નથી.
�જદગીનાં િવિવધ �પોનું �ગટીકરણ છે . એમાં વાત્સલ્ય છે , ભોળપણ છે , ટીખળ છે , ન�ભરતા ય છે ને �ૂરતા પણ છે .
પણ એનું �ાધાન્ય પાસું છે વેદનાનુ.ં ..કોઈને કોઈ �કારના વહેણના વમળમાં વમળાતું હોય છે ...ને છતાં એ ધબકતું
હોય છે . એના ‘માંયલા’માં પડેલો માણસ ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યક્ત થવા મથતો ર�ો છે .
જોસેફ કશુંક કહેવા વાતાર્ લખે છે .વાતાર્ને એ સમાજદશર્ન અને માનવ િનયિતની અિભવ્યિક્તનું સાધન માને
છે , વેદનાનો તથા શોિષતોની પીડાઓ વણર્વીને ઉપેિક્ષતોને જગાડવા,ઘડવા,તૈયાર કરવા,એટલા માટે વાતાર્ અહ�
સાધ્ય કરતાં સાધન જ િવશેષ છે .
લેખક લખે છે કે-“મારી વાતાર્ મારા અનુભવ જગતમાંથી નીતરી આવે છે .એને આત્મસાત કરતાં અને એને શબ્દોમાં
અિભવ્યક્ત કરતાં હુ ં એક િનરિનરાળી મન:િસ્થિતમાંથી પસાર થા� છુ ં . ‘રેખાિચ�’ પૂ�ં કયાર્ પછી ક્વિચત હાશકારો
અનુભવું છુ ં ,પણ વાતાર્ પૂરી કયાર્ પછી ય એ મારા મનોજગતમાં એ ક્યારેય પૂરી થતી નથી,એ િનરંતર ચાલ્યા જ કરે
છે .” (આગળો)
�ામ�વનના પ�રસરમાં દિલતચેતનાને ઉ�ગર કરતી આ વાતાર્ઓમાં,વાસ્તવ�વનની સમસ્યાઓનો
લોકબોલીમાં ઉપસી આવતો વણાટ લેખકની સજર્ કતાનો પણ પ�રચાયક બની રહે છે .કસ્બાનું તથા શહેરનું વાતાવરણ
પણ એમની કથા વાતાર્ઓમાં આવે છે . ગરીબી,શોષણ,મૂલ્યહાસ્ ઉપરાંત સમકાલીન �વનની સમસ્યાઓ એમની
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કથાવાતાર્ના િવષયો છે .ક્યારેક ઘટના-�સંગોની સ્થૂળતા સુધી જ રહી જતી વાતાર્ઓમાં પણ ચ�ર�-િચ�ણની માવજત
તો �ભાિવત કરે જ છે .
આ સં�હની મોટાભાગની વાતાર્ઓની જે મ ‘પરભુદા પટેલનું મામે�’ં વાતાર્નો આરંભ ફ્લેશબેકથી થાય
છે .આ વાતાર્માં ગામડામાં દિલતો બીન દિલતો વચ્ચે સ�ા-સંપિ� માટે જે કાવાદાવા રચાય છે અને �ા�ણ, વાિણયા,
પટેલો દ્વારા દિલતો તેનો ભોગ બને છે .પછાત વગર્ને લોભ લાલચ આપી તેમની જમીન પચાવી પાડે છે .કહેવાતા
સવણર્નાં બતાવવાના અને ચાવવાના દાંત જુ દા હોય છે .તેનું દંભી માનસ અહીયા છતું થયા િવના રહેતું નથી.
દિલત સંવેદના અને બે વગર્ વચ્ચેનો સંઘષર્ કૃિતના મૂળમાં છે .સવણર્ પરભુદા દિલત પા�ો ઈચ્છો, નાથો, રતન
વગેરેનું શોષણ કરે છે .પરભુદા નાથાની જમીન પચાવી પાડે છે અને સામે પડતા દાનાને મારી નાખે છે .તે જ પરભુદા
નાથાની પુ�ીનું મામે�ં કરવાનું કહે છે ત્યારે ઈચ્છાને શંકા �ય છે , હાળું કાંક કારનામું લાગ છ.પટેલ પાધરો ન પડે, ને
આવો આ પચી હ�રનું ખરચ કરે તે માન્યામાં નથી આવતું.ગામમાં દિલતો મુિસ્લમ, િહન્દુ વચ્ચે સંપ હતો, પરંતુ
ચૂંટણી આવતા વેરઝે રને કારણે તેમની વચ્ચે ફાટ�ટ પડી અને બધું વેર િવખેર થઈ ગયું.વાતાર્માં સંદ�ભત સમળગાળો
ઈ.સ .૧૯૪૮નો છે .ગાંધી હત્યા, આઝાદી, ગણોતધારો વગેરેનો િનદ�શ થયો છે .લેખકની ભાષા શૈલી, વણર્ન કળા,
ધ્યાનાહર્ છે . તળપદી લહેકાવાળી િલજ્જતદાર બોલી તાજગી ભરી દે છે જે વાતાર્ને �વંત રાખે છે .
મકનો પરભુદા પટેલનો વસવાયો યા વાણોતર હતો, એટલે પટેલને ડેલે એની અવરજવર વધુ રહેતી, તહેવાર ટાંકણે,
સારે માઠે અવસરે ને કામ પડ્યે મકનો પરભુદા પટેલની ડેલીએ હાજર રહેતો, કદાવર ગઠાયેલો દેહ આંગણે આઘો
પાછો થતો જોવામાં પણ પરભુદા પટેલ ગૌરવનો અનુભવ કરતા.ભલે મકનો પછાત હતો, પણ એનો દેહ દેવાંશી
હતો.ભલભલાં �દલડાં એના પર વારી જવાને તડપતાં હતાં, પણ અંતરાય નડતો હતોમા� વરણનો, એની હલકી
�તનો. કેટલાંયે બળાપો કરતાં કે ભલા ભગવાન આવો અદકેરો દેહ દઈને તે એને �ત દેવામાં કંજુસાઈ કરી?
વાતાર્નાં પા�ો ભીની માટીની સોડમવાળાં છે .તેની �વંતતા ભાવકને સ્પશ� �ય તેવાં સાચુકલા પા�ોની
છે .આ પા�ો �મ�વી વગર્નું �િતિનિધત્વ કરે છે .કથા નાયક જે ને પુ�ષ તરીકેના અહંને સંતોષવા તેની બબ્બે પત્ની
મ�ઘી અને કંકુડી પર �ાસ ગુ�રે છે .તેનું �વવું હરામ કરી દે છે .આમાં હાસ્યરસ એ વાતાર્નું જમાપાસું છે .મ�ઘી
જણસ જે વી િવલાયતી બ�ી કંકુ જે ણાને ખેતર જવા માટે આપે છે .તે ગાયબ થઈ જતાં તેની દાઝ કંકુ પર ઉતારે
છે .તેણે રીત સરની રાડ નાખી કંકુડી ...ઈ ...ઈ ...? મામી હાહુ ...ઉ ...ઉ ...મરી જ્યો રે ...એ ...એ!...આ વાંચી
ભાવકને મ� પડી �ય છે .બે સ્�ી અને એક પુ�ષ વચ્ચે સંઘષર્ પેદા થાય છે .તેના મૂળમાં બેટરી રહેલી છે .બેટરીનું મૂળ
જમાઈ હતો અને જમાઈનું મૂળ મ�ઘલી છે . જે ણો મ�ઘી પાસે એવું સાંભળવા માગતો હતો કે ‘એક દા’ડો તો એ મારા
પગ ઝાલવાની ન કૈવાની શા હાતર આમ કરો છો ભુંડા! શું જોઈએ છે તમાર તે દન રાત લોઈ ઉકાળા કરો છો!’ મ�ઘી
જે ણાને અને જે ણો મ�ઘીના મા�લાને ન ઓળખી શક્યો.શાંત રસમાં િવરામ પામતી આ સામાન્ય �કારની વાતાર્
છે .પા�ની ભાષા તેનો લય વાતાર્ને �વંતતા બક્ષે છે .��ઢ�યોગો, કહેવતો વગેરે રચાઈ આવે છે . માનવતાને નાતે સવર્
ધમર્ સમભાવ, સમતા, સમાનતા, સમરસતા વગેરેની ભાવના બે વ્યિક્ત સમાજને જોડવાનું કાયર્ કરે છે .પરંતુ આપણી
સામાિજક વ્યવસ્થા અસમાનતાના પાયા પર ઊભી છે .એક જ િવષયનું વારંવાર પુનરાવતર્ન થતાં તે તેનું અથર્ સ�દયર્
ગુમાવી દે છે .દિલત સવણર્નાં પા�ો વચ્ચે �ેમ થાય અને અંતે પ�રણામ દુઃખદ આવે આ �કારનો િવષય હવે નવો નથી
ર�ો.
‘રેખાનો ગૃહત્યાગ’ વાતાર્માં આ ��ન સહેજ અલગ �િ�કોણથી િન�પાયો છે .એમ કહેવામાં વધારે પડતું નહી
ગણાય કે દિલતો બીન દિલતો વચ્ચે જ્યાં સુધી રોટી બેટીનો વ્યવહાર નહ� થાય ત્યાં સુધી સમાનતા ભાઈચારાની
ભાવનાને કારણે દિલતો �ત્યેનો બીન દિલતોનો અણગમો, ઈષ્યાર્, િતરસ્કારની ભાવનાને કારણે સવણર્ રેખા અને
દિલત મૃગેશ લગ્ન કરી શકતા નથી.રેખાનું તી� મનોમંથન વાતાર્માં કેન્� સ્થાને છે .રેખા એક બાજુ માતા-િપતા અને
બહેનનો �ેમ જ્યારે બી� બાજુ મૃગેશનો �ેમ આ બે �બદુ વચ્ચે એ ઝોલા ખાય છે .તે િદ્વધામય પ�રિસ્થિતમાં કોઈ
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િનણર્ય પર આવી શકતી નથી.વાતાર્ના શીષર્ક �માણે રેખા ગૃહત્યાગ કરે છે .પરંતુ તે મૃગેશ સાથે રહી શકતી નથી પરંતુ
સંન્યાસી બની િવહારમાં જતી રહે છે ,અને વાતાર્ આમ, શાંત રસમાં પ�રણમે છે .વાતાર્નો અંત અણધાય� આવે છે .
‘આંગિળયાત’ જે વી કી�તદા દિલત નવલકથાના આ સજર્ કની આગવી સજર્ કતા હતી.જોસેફભાઈના �વેશથી
ગુજરાતી દિલત સાિહત્ય એક નવી �ચાઈ મેળવે છે .આ�ોશ અને આત્મદયાનું દિલત સાિહત્ય સ્વમાન અને
આત્મિવ�વાસનું સાિહત્ય બની શક્યું તેમાં જોસેફ મેકવાનનો �સહ ફાળો છે .જોસેફના પા�ો થકી એમનું સમાજદશર્ન
કે દિલતદશર્ન અવ્યક્ત થયા િવના નથી રહેતું.દિલતત્વ લેખકના �પડમાંથી ઘાટ ઉતારવાનું કારણ બનીને આવે
છે .ઈ.સ.૧૯૮૬માં �ગટ થયેલી આ નવલકથાએ જોસેફને યશ અપાવ્યો છે .આ નવલકથામાં પી�ડત,શોિષત
માનવસમાજની વ્યથાને તેનાં ઉચ્ચ સંસ્કારોને,અિસ્મતાને,�દયની અમીરાતને આલેખવામાં આવેલ છે .આ
નવલકથાએ ચરોતર �દેશ અને તે �દેશમાં �વસતા પછાત દિલત લોકોને �વંત કયાર્ છે .સમાજની ગરીબીને તેની
રહેણીકરણી,રીતરીવાજો,લોકબોલી,આધ્યાિત્મક જ્યોત તથા ભોળા માણસોની ગરીમાને આલેિખત કરી
છે .નવલકથાની શ�આતમાં ટીહો અને વાલ� શીલાપુર ગામમાં વણાટ કરેલા વસ્�ોની હરા� કરવા,વેચવા માટે આવે
છે ,ત્યારે મેઘ� પટેલનો પુ� ભારાડી નાનીયો દિલત યુવતી મેઠીની મશ્કરી કરી છે ડતી કરે છે ત્યારે ટીહારામ પરાયા
ગામમાં વચ્ચે પડે છે અને �શ્ય �વંત કરે છે .એ પછી અનેક �સંગ િચ�ોબનતાં રહે છે .ટીહો મદર્ પુ�ષને શોભા આપે
તે રીતે મેઠીને બચાવીને મેઠીના �દયમાં ટીહા �ત્યે અનુરાગ જન્માવે છે , ત્યારે મેઠીનું અપહરણ થાય છે .ટીહાના િમ�
વાલ�નું મૃત્યુ,ટીહો,મેઠી,દાના� સૌનાં �દયને વલોવતું રહે છે .મેઠીનું કેરડીયાના વતની ચૂંથવા સાથેનું
બાળિવવાહ,પિત-પત્ની વચ્ચેનો અણબનાવ તો એ તે એના દીકરાની મા બને છે .ચૂંથીયાના �ાસથી કંટાળીને મેઠી
ટીહાની ઘરે આવે છે અને ચૂંથીયો ન મરે ત્યાં સુધી ટીહા સાથે ઘર માંડવાની ના કહે છે . બી� તરફ રત્નાપુરમાં કંકુ
પોતાનો શોક દોઢ વરસ સુધી પાળે છે ,અને તે અંતે ભવાન-ભગત અને ટીહાના કહેવાથી યથાથર્ને સ્વીકારી વાલ�ના
કાકાના દીકરા ધન� સાથે �દયરવટુ કરી ઘર માંડે છે .�ણયી �વો ટીહો તથા મેઠીને ધન�,કંકુ સમ�વે છે તો યે એક
થતાં નથી.ચૂંથીયો �વે છે અંતે કંકુના મામાના સાળાની દીકરી વાલી સાથે ટીહારામ પરણે છે . પરણ્યા પછી બંને વચ્ચે
મેઠીના લીધે િતરાડ પડે છે .ઘરમાં ક�યા થાય છે .અંતે ગામના સરપંચ સાથે ટીહાને ઝઘડો થતાં ધ�ગા�ં થાય છે ,અંતે
તેને સારવાર મળતી નથી અને તે છે લ્લા �વાસ છોડે છે .ટીહાના મૃત્યુનું દુઃખ મેઠીને થાય છે ,તે અન્ન-જળનો ત્યાગ
કરે છે .અંતે ટીહાના મૃત્યુ બાદના અઢારમા �દવસે તે પણ મૃત્યુ પામે છે .જે જગ્યાએ ટીહાને દાટવામાં આવેલ તેની
બાજુ ની જગ્યામાં જ મેઠીના દેહને પણ દફન કરવામાં આવે છે .કૃિતને અંતે ગામમાં શાળા બાંધવાની વાત થાય છે ત્યારે
ટીહાપુ� સાત હ�ર એક �િપયાનું દાન આપે છે .
વસ્તુ-સંકલનાની �િ�એ ‘આંગિળયાત’ ધ્યાનાહર્ છે .નાનાિવધ �સંગોની �લગૂંથણીમાં ક્યાંય સાંધો જોવા
મળતો નથી.કૃિતમાં િવધ-િવધ ઘટનાઓને કારણે લેખક સળંગ કથાસૂ�તા �ળવી શક્યા છે .કૃિત અનેક ઘટનાઓથી
ભરચક છે . આ ભરચક કથા�વાહ કૃિતત્વને અહ�નશ ગિતમાં રાખે છે .શીલાપુરમાં કાપડનું વેચાણ કે મેઠીની
છે ડતી,પટેલો સાથે નાયકનું ધ�ગા�,મેઠીનું અપહરણ,વાલ�નું મૃત્યુ,કંકુનું �દયરવટુ,ટીહા-વાલીના લગ્ન,મેઠીનું એકલા
રહેવું,ટીહાનું મૃત્યુ થતાં મેઠીનો અઢારમાં �દવસે �ાણત્યાગ...વગેરે મુખ્યકથા �વાહો ‘આંગિળયાત’ નવલકથાને �ન
બક્ષે છે .અહ� સજર્ કનો મુખ્ય ઉદેશ્ય દિલત સમાજની વાતને અિભવ્યક્ત કરવાનો રહેલો છે .જોસેફ પોતે કહે છે તેમ“એક આથમી ગયેલી સંસ્કૃિત અને આયાસપણે િવસારે પાડવામાં આવી રહેલ સામાિજકતાની વાત છે . ‘આંગિળયાત’
એ સમાજ વ્યવસ્થાની પુન:�િત�ાનો આ �યાસ નથી,પણ એમાં રહેલ સત્યશીલતાનાં પુરસ્કારનો ઉદેશ છે .ઈ.સ.
૧૯૩૫ થી માંડીને ૧૯૬૦ સુધીના અઢી દાયકાની આ કથામાં સામાિજક અન્યાય અને ઉલ્લેખાયેલી એક �િત
�ત્યેના સંપન્ન સવણ�ના હાડોહાડ દ્વેષનો પણ િચતાર છે .”(૪)
કિવ�ી હરીન્� દવે ‘આંગિળયાત’ િવશે કહે છે - “આ નવલકથા આપણી વણખેડાયેલી ભોમને ફલક બનાવે
છે .એ માટે જ નહી; એમાં સજર્ કતા છલકી રહી છે એ માટે મને ગમી છે ,એના પા�ો અત્યારે મારી અનુભવ સૃિ�નો
ભાગ બની ગયા છે .”
કિવ�ી ઉમાશંકર જોષી ‘આંગિળયાત’ ને આ રીતે નવાજે છે - “તમે ‘આંગિળયાત’ ને ઉ�ગર કરતા
નથી,‘આંગિળયાત’ તમને ઉ�ગર કરે છે .ગુજરાતી કલા સાિહત્યમાં એક િવિશ� રચના આપે છે ,એટલું જ નહી
ગુજરાતને મળ્યું છે એમ નહી એક િવશાળ સહાનુકંપાવાળો સમજદાર માનવી આ ભાષા બોલનારાઓની વચમાં
હરતો ફરતો જોવાનું ભાગ્ય સાંપડે છે ને હૈયાધારણા મળે છે .”(૫)
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સાિહત્યની �ાદેિશક કૃિતઓમાં ચોથા મો�માં ‘આંગિળયાત’ માં �થમ જ દિલત સમાજ અિખલાઈપૂવકર્
અિભવ્યક્ત થયેલ છે .આથી ધવલ મહેતા આ નવલકથાથી ગુજરાતી નવલકથા સાિહત્યમાં ચોથું મોજુ ં આવે છે તેમ કહે
છે .આ નવલકથામાં દિલત ��ને થતા અન્યાયો તો છે જ સાથેસાથે દિલત ��ના આંતર ��નો-સંબધ
ં ોને લીધે એક
જુ દાં �કારનું િવ�વ અહ� રચાય છે .
‘આંગિળયાત’ માં મૂળભૂત િસ્થિત સાથે સંભિવત પ�રિસ્થિતઓનું ઘષર્ણ શક્ય તેટલી હદે િવસ્તયુ� છે .જે થી
િસ્થિત જડ સમસ્યાઓ સહજપણે જુ દી તરી આવે છે . છે લ્લાં વીસ-પચ્ચીસ પાનામાં લેખકે કરેલી ઉતાવળ આ
નવલકથાની મોટી મયાર્દા બની રહે છે .જે ચુસ્તતા પૂવર્ ભાગમાં છે ,તે ઉતરાધર્માં ખં�ડત થતી ભળાય છે . સામાિજક
સંદભ�ને પી�ડતની નજરે જોવાની વૃિતને લીધે એક �બળ સંઘષર્ની ભૂિમકા ‘આંગિળયાત’ માં જોઈ શકાય છે ,પરંતુ
વસ્તુસયં ોજન ક્યારેક કથળતું માલુમ પડ્યું છે .દરેક �સંગે તેમનાં પા�ો આગવી ઓળખ ઊભી કરે છે .તેથી પા�
િવકસતુ-ં ઘડાતું આવે છે . આ નવલકથાનું અિસ્તત્વ એના પા�ોને કારણે કાયમ ટકી રહે છે .
સંદભર્સૂિચ1. દિલત અિધકાર (પાિક્ષક તા-૫/૪/૨૦૧૦ સળંગ અંક-૧૧૩) પૃ�-૧૧
2. એજન- પૃ�-૨૩
3. મિણલાલ હ. પટેલ -‘કતાર્ અને કૃિત’- પા�વ પિબ્લકેશન �.આ-૨૦૧૩ પૃ�-૫૬
4. એજન-પૃ�-૬૦
5. ડૉ.મોહન પરમાર -‘સમાજિમ� સામાિયક’ (અંક-૧૦/૧૧ ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૭) પેજ નંબર-૮ થી ૧૪
6. જોસેફ મેકવાન’ -આંગિળયાત’ (૨૦૧૦ની સંવ�ધત આવૃિ�)
7. હરીન્� દવે -‘જન્મભૂિમ �વાસ’ ‘સામાિયક’ અંક-૧૯૮૬
8. જોસેફ મેકવાન-‘વ્યથાનાં વીતક’ -ડીવાઈન પિબ્લકેશન- અ�તન આવૃિ�-જુ લાઈ-૨૦૧૩
9. ડૉ.બાબુભાઈ બારડ:’જોસેફ મેકવાનનું નવલકથા િવ�વ’
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“વેદના, સંવેદના અને ગ્રામ્ય પ�રવેશથી ઊભરાતો વાતાર્સગ્ર
ં હ : પંખીઘર”
ભરતભાઈ ક�શાભાઈ મકવાણા
એમ.એ�્ - સેમ.1
શ્રી એ.બી.વોરા એમ.એ�્ કૉલેજ, રાધન�રુ

મલયાિનલની ‛ગોવાલણી’ �ૂંક�વાતાર્થી આરં ભાયેલી નવ�લકા સા�હત્ય સ્વ�પની
સફર અનેક સ�કોના હાથે પોખાઈને આ� છે ક અ�ુ-આ�ુિનક �ુગમાં પણ �ૂંક�વાતાર્ એટલી જ લોકિપ્રય
બની છે . � ૂમક��,ુ રા.િવ.પાઠક, ઊમાશંકર જોશી, જયંત ખત્રી, પ�ાલાલ પટ� લ, જયંિત દલાલ, �ુ ન્દિનકા
કાપ�ડયા, ભગવતી�ુમાર શમાર્, �હમાંશી શેલત, ડૉ. ભરત સોલંક�, રામ મોર�, અજય સોની વગેર� �વા
અનેક વાતાર્કારોએ �ૂંક�વાતાર્ને અઢળક લાડ લડાવ્યા છે . આ બધા જ વાતાર્કારો �ૂંક�વાતાર્ ના સ્વ�પને
�વંત રાખવા પ્રયત્નશીલ છે . એમાં મહ�સાણા �જલ્લાના કડ� તા�ુકાના કોલાદ ગામના વતની ડૉ.
અ� ૃત પરમાર પાસેથી તેમનો �્રથમ વાતાર્સગ્ર
ં હ ‘પંખીઘર’ (2019) આપણને પ્રાપ્ત થાય છે .
‛પંખીઘર’ વાતાર્સગ્ર
ં હથી શ્રી અ� ૃત પરમાર અ�ુઆ�ુિનક �ુજરાતી વાતાર્ના સ્વ�પમાં પોતાની હાજર�
�ુરાવે છે .
‘પંખીઘર’ વાતાર્સગ્ર
ં હ િવશે ડૉ.ભરત સોલંક� ન�ધે છે ક�, “વાતાર્ઓ પ્રમાણમાં લાંબી
છે , સરળ છે ને સપાટ� પરની પણ લાગે છે . આ� વાતાર્માં � ‘વાતાર્ તત્વ’ નો ‘કળા તત્વ’ નો � આગ્રહ
રખાય છે ક� અપેક્ષા સેવાય છે તે અપેક્ષા � ૂર� કરવામાં કદાચ આ વાતાર્ઓ ઊણી ઉતર� છે . એક જ બેઠક�
સડસડાટ વાંચતા આ વાતાર્ઓ કશીક, કોઈકની વાત માંડ� છે જ�ર પણ કલાપદાથર્થી છે ટ� રહ� છે .
વાતાર્ના ભાવને કશી �ુશ્ક�લી ન પડવા દ� તી આ વાતાર્ઓ કદાચ ભાવકને ર�ઝવી �ય છે પણ
િવવેચકને કદાચ િનરાશ કર� એ�ુ ં બને.”
‘પંખીઘર’ વાતાર્સગ્ર
ં હમાં �ુલ ૧૫ વાતાર્ઓ ગ્રંથસ્થ થઈ છે . �માં ‘પંખીઘર’,
‘�ડ�ઓ’, ‘નોકર�’, ‘મામે�ુ’, ‘તમે ક�વા?’, ‘માંજર�’, ‘આબ�’, ‘દોસ્તી’, ‘પડઘા’, ‘બે દોકડા’, ‘ભડાકો’,
‘ગવર્ભગ
ં ’, ‘પાણી�ું પાઉચ’, ‘એકાંત’ તથા ‘માણસની ખોટ’ �વી વાતાર્ઓનો સમાવેશ થાય છે . �માં
િન�પાયેલી વેદના, સંવદ
ે ના અને ગ્રામ્ય પ�રવેશને ઉ�ગર કરવાનો મારો ઉપક્રમ છે .
‘પંખીઘર’ વાતાર્માં ક�ુ ણરસની િન�પવામા અ� ૃત પરમાર સફળ થયા છે . કાળ�યાના
ઝગડાટંટાઓથી કંટાળ�ને કાળ�યાની મા ગંગાડોશી લખીમા આગળ કહ� છે ક�, “લખી મા �ું �ું ક�ું? મારો
કા�રયો નપાવટ પાચ્યો. રોજ રોજ ઝઘડા એના નામની હોર�, એક�ય દાડો કોરો જતો નથી. કાયમ હ�યા
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હોર� હોય છે . લખી મા �ું તો થાચી. એનો બાપ મર� �યો એવી �ું મર� જઈ હોત તો હા�ું. આ દા’ડા
જોવાના તો ના આવત. માડ� મા� તો �વતર � ૂળ થઈ ��ુ.ં ” (� ૃષ્ઠ.૨)
માવતર તો માવતર હોય છે . કાળ� મ�ૂર� કર�, રાત �દવસ એક કર�, �ૂ ધ વેચી
છાશ ખાઈને ગંગામાંએ પોતાના એકના એક દ�કરા કા� માટ� જમીન રાખી હતી પણ કા�ળયો તો
જમીન વેચીને બસ જલસા જ કર� છે . રોજ નવી નવી રસોઈ બનાવીને જમે છે ત્યાર� ગંગામાં દ�કરાની
વ�ન
ુ ે કહ� છે , “વઉ, ભંડાર તો �ુબેરના નથી ભયાર્ ર� 'તા, બે �ત
ુ ો �ત
ુ ી મ� કરો છો. કામ કરતા જોર
આવ છ. તે ચ્યો �ુદ� ચાલશે? ” (� ૃષ્ઠ.૪) આટલા વેણ ક�ધા એટલામાં તો ઘરમાં મહાભારત�ુ ં
વાતાવરણ રચાઈ ગ�ુ.ં પૈસાના મોહમાં �ધ બનેલા કાળ�યો પોતાની પત્નીનો પક્ષ લઇને પોતાની માને
ન બોલવાની ગાળો બોલે છે . એમાંથી ભારોભાર ક�ુણ રસ િનષ્પ� થાય છે , “તાર� હાર� ના તો ચેટલાય
�તા યાર્; તા�ું જ નથી આવ�ુ.ં �ની આય ખપ ન હોય ઈની ત્યા ખપ ન હોય. મારો બાપ �યો ઈના
કરતા �ુ જઇ હોત તો હા�ું...” (� ૃષ્ઠ.૪-૫)
‘�ડ�ઓ’ વાતાર્માં આપણને સંવેદનાસભર સંવાદો જોવા મળે છે . �ગરનારની
�ત્રાએથી કાન� ડોસાએ લાવેલો સરસ ઘાટવાળો,વાંકા માથાવાળો, વધાર� ગાંઠોવાળો મજ� ૂત �ડ�ઓ
દ�કરાની વ�ન
ુ ે � ૂબ જ ખટક� છે . આથી એકવાર દ�કરા પ્રકાશની વ�ુ સંગીતા લડતાં લડતાં બબડ� ક�,
“તમારા આ �ડ�આને બાળો નહ� તો �ું બળ� મર�શ. આ સાત ખોટના દ�કરાનો હાથ-પગ ભગાવશો
ત્યાર� તમે જપશો.” (� ૃષ્ઠ - ૮)
‛�ડ�ઓ’ નામની વાતાર્માંથી �ાંક �ાંક આપણને સંવેદનાસભર વા�ો પણ જોવા
મળે છે . � સામાન્ય માનવીને હચમચાવી � ૂક� તેવા છે .કાન� ડોસા�ુ ં દ�કરા પ્રકાશ અને �ુત્રવ�ુ
સંગીતા દ્વારા થ� ું હળાહળ અપમાન સહન ન થતા પોતાની

સ્વગર્સ્થ ડોશી મણીમાને ઠપકો આપતા

કાન� ડોસા કહ� છે ક� , “ગાંડ� ! મને � ૂક�ને ચાલી ગઈ.સાથે રહ�વાના ઓરતા હતાં ને...પણ મારો
િવચાર� ય ન કય�.” (� ૃષ્ઠ. ૯)
‛મામે�ું’ નામની વાતાર્માં આ�ુિનક સમાજ�ુ ં પ્રિત�બ�બ �ુપરે � ઝીલા�ુ ં છે .હાલના
સમયમાં સમાજના ર�ત�રવાજો કરવા�ુ ં બધાને ભાર�પ લાગે છે . સામા�જક સબંધો રા�પાથી કરવાને
બદલે એક આવી પડ�લી જવાબદાર� પાર પાડવી એમ �ણીને લોકો કામ કર� છે . આ�ુ ં જ કંઈક �ચત્ર
મામે�ું નામની વાતાર્માં જોવા મળે છે . નાનાભાઈ અને મોટાભાઈનો સંવાદ આ પર પ્રમાણે છે :
“ના,તાર� ય નથી કાઢવા અન માર� ય નથી કાઢવા...”
ત્યાં ડોશી બોલી ઉઠ�ા -
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“તો બેટા મામે�ું શા માંથી કરશો?”
નાનાભાઈ સામે જોઈ બોલ્યો, “બાના દાગીના છ જ ન આજ નહ� તો કાલે બા નહ� હોય તે દાડ� પાછા
ડખા વહ�ચવા ન વેચવા એના કરતાં અત્યાર� બાની હાજર�માં વાત � ૂર� થઈ �ય.પછ� કાલે કોઈ
�હસાબ કરવાનો નાર� ય.જમીન �ના ભાગમાં આવે તેની અને ઘર બે બાયણે છ તે વચ્ચે� ુ ં બાર�ું બંધ
કર� �ું એટલે ઘર પણ �ુ દા.” (� ૃષ્ઠ.૨૨)
21 મી સદ�માં અનેક �ૂ ષણો જગત સામે ખતરા�પ બનીને ઊભા છે . તેમાં �િતવાદ
એ ભારત માટ� �ચ�તા ન�હ પણ અિત�ચ�તાનો િવષય બન્યો છે . �િતવાદ તરફ �ગળ� ચ�ધતી વાતાર્
‘તમે ક�વા?’ અ� ૃત પરમાર� સા�હત્ય જગતને આપી છે .
‛ એકવીસમી સદ� અને �ી’ વક્� ૃત્વ સ્પધાર્ માં મળે લ લ�ા પરમારને અને દ�પક
વાઘેલા બંનન
ે ી મૈત્રી ગાઢ બને છે . બંને વચ્ચે થતી રોજ �ુલાકાતથી કોલેજના અન્ય �ુવકો ઈષાર્ કરવા
લાગે છે દ�પક અને લતાની પ્રેમ કહાની કોલેજ માટ� ચચાર્ નોિવષય બની ગઈ હતી. બંનન
ે ે �ુ દા કઈ
ર�તે કરવા એ જ પ્ર� બધે �ુટાતો હતો ત્યા �ચો કદાવર, શ્યામ રં ગ, હંમેશા લાલ રહ�તી �ખો, કાળ�
ભમ્મર દાઢ� �ુછ, બંને હાથે સોનાની ચાર ચાર વ�ટ�ઓ રાખનાર નાગર દા� નામનો માણસ ‘એવા તો
ચેવા િમત્ર છ ક �ુ દા ના પડ’ , ‘આ જો�ુ ના તો�ુ તો � ૂછો કાઢ� નંખાવીશ’ (� ૃ�ઠ
્ .૨૯) કહ�ને દ�પક
અને લતા ની જોડ� તોડ� નાખવાની પ્રિત�ા કર� છે . લ�ાને એકલી આવતા જોઈને નાગર� વાત કર� ક�,
“જો લ�ા � ું માર� બેન �વી છે . માતા�ના સોગંધ ખાઈને તને ક� એટ�ું સાંભળ �ું કદ� આ રસ્તે નહ�
આ�ુ.ં પણ એટ�ું સાંભળ અને ધ્યાન રાખ�. તને કોઈ ના મળ્�ુ ં અને ........... વરણનો છોકરો જ
મળ્યો.” (� ૃષ્ઠ.૩૦)
આ ખાલી જગ્યાએ લ�ાના મગજને ચકરાવે ચડાવી દ��ુ ં અને પછ� બસ એ તો
ખાલી જગ્યા... ખાલી જગ્યા... ખાલી જગ્યા... ના જ િવચારો કરતી રહ�.એક �દવસ લતાએ દ�પકને
પ્ર� � ૂછ�ો ક� , “�દપક તમે વાઘેલા ખરા, પણ ક�વા?” (� ૃષ્ઠ.૩૦) અને આ તમે ક� વા પ્ર�ાથ� દ�પકના
�દય પર જોરદાર થપાટ માર�. આમ, અ� ૃત પરમારની વાતાર્ ‛તમે ક�વા?’ એ �િતવાદની પરાકાષ્ઠા
બતાવે છે .
‘માંજર�’ નામની વાતાર્માં આપણને સામા�જક ગિતિવિધઓની વાત અ� ૃત પરમાર
સરસ ર�તે કર� છે . ભરત અને શ�ુ ના લગ્નને સાત વષર્ થઇ ગયા હોવા છતાં સંતાન �ુખ નથી અને
ં
એની �ચ�તામાં શ�ુ �દવસે ને �દવસે થાકતી �ય છે . આ વાતાર્માં શ�ું અને એની બહ�નપણી રમ�ુનો
સંવાદ સંવદ
ે નાસભર ઉપસી આવ્યો છે �ુ ઓ :
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“ચ્યમ લી ખાધે-પીધે �ુકાતી �ય છે ? ક�ય રોગ તો નથી થ્યો?”
“બઈ! આનાથી મોટો રોગ ચીયો હોય?”
“ચ્યો રોગ લી?” �ું કાંઈ હમ� નઈ?”
“ચ્યમ ભાભી સાવ અ�ણ્યા થાવ છો.તમારા �દયરને પૈણે આ સાત�ુ ં વરસ થાય છ. પર�ુ વેર� થ્યો
છે .હ�ુ ં સા�ુ ં નથી જોતો.દવાદા�ુ નો પાર નથી રાખ્યો.પથ્થરા એટલાં પીર કયા�.” (� ૃષ્ઠ.૩૨.૩૩)
‛આબ�’ નામની વાતાર્માં આપણને ગ્રામ્ય �વનનો પડઘો જોવા મળે છે .
ગાંધી��ુ ં કથન, “સા�ુ ં �હન્�ુસ્તાન તો ગામડાઓમાં �વે છે ,” આ વાતાર્માં સા�ુ ં ઠર� છે . ‛આબ�’
વાતાર્માં ગ્રામ્યપ�રવેશનો ધબકાર જોવા મળે છે . �ુ ઓ, �કસ્મત�ુરા ગામ�ુ ં વણર્ન...
ક��ડુ � �લ બેઠ ાં છે . ધરતીએ રં ગ બદલ્યો છે . ખેતરમાં ઊભેલો કપાસ ગાંડા માણસની
�મ દાંત કાઢ� રહ્યો છે . ખરવાળમાં �ુરાના ગંજ ખડકાયેલા પડયા છે . ખળામાં મગ, �ુવેરના ઢગલા
પડ�ા છે . ખે�ૂતો મન � ૂક�ને મહ�નત કર� છે . �ાંક �ૂ ર ઘ�ના ખેતરમાં કોશ ફરતા દ� ખાય છે . એવામાં
કોઈ � ૂની ખે�ૂત ‛રામ’ ગાતો ને સીમ ગજવતો કોષ હાંક� છે . સૌ લોકો સીમમાં છે . ગામમાં તો બાળકો
અને � ૃદ્ધો િસવાય લગભગ કોઈ જોવા મળ� ું નથી. પાદર પણ કોઈ ભેળાઈ ગયેલા ખેતર ��ુ ં �ુ� ુ ં લાગે
છે . વડની છાયામાં એકાદ નધણીયાં

ગાવડાં બેઠા છે . વડની મીઠ� છોયાંમાં પંખીઓ કલરવ કર� છે .

(� ૃષ્ઠ.૪૦)
�તે તો ગામ જ વ્ય�ક્તની સાચી ઓળખ હોય છે . બે માણસો ગામમાં કોઈ જ નથી
એમ કહ�ને પાછા જતા હતા. ત્યાં ગામના એક વડ�લને લાગી આવે છે ક� આ તો ગામની આબ� લઈને
�ય છે . અને એ બે માણસોને પાછા બોલાવીને ભરપેટ જમાડ� છે . છે લ્લે બાપા બોલે છે , “હવે કોઈ ન
ક�તા નઈ ક ગામમાં કોઈ ‛માણસ’ ન હ�ુ.”ં (� ૃષ્ઠ.૪૩) આમ ‛આબ�’ નામની વાતાર્માં ગ્રામય�વનની
રહ�ણીકરણી, સંસ્�ૃિત અને વાણીવતર્નનો સરસ પ�રચય થાય છે .
‛બે દોકડા’ વાતાર્માં કાળ� અને લખાના ઘરની ગર�બાઈની ચરમસીમા જોવા મળે
છે . ટ�.બી.થી પીડાતા �બમાર લખાને ઠપકો આપતાં પત્ની કાળ� કહ� છે ક�,
“�વ�ું હોય તો આ બીડ�ના �ૂંઠા છોડો ! ”
“હવે આ જન્મારામાં બાક�યે �ું છે ? દ� વલો હવે દાડ�યે

જતો થઈ �યો છ.પછ� તાર �ું વાંધો.ચ્યાક

'સાથી' મેલીને પૈણવ�, વઉને ઘરમાં પડ� ર� શે અન �ું ઓસર�માં” (� ૃષ્ઠ.૬૦)
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દ� વચંદ શેઠની નજર ‛કાંટો �ુક� અને આ �લ પર પડ�’ અને પોતે ભાનસાન �ુમાવી
બેસે છે .ચાર છોકરાનો બાપ,પચાસ વટાવી ગયેલો �ણે ફર�વાર �ુવાનીમાં આવતો હોય એવી કાલી
ઘેલી ભાષામાં વાત કરતો થયો છે . પછ� તો રોજ સવાર� “કાળ� ન આવે ત્યાં �ુધી શેઠનો �દવસ ઊગે
ન�હ.” (� ૃષ્ઠ.૬૧) શેઠ ગમે તેમ કર� કાળ�ને પોતાનો િશકાર બનાવવા માંગે છે . એટલે એ � જોઈએ તે
લઈ જ�, વ્યાજ ઓ�ં લઈશ એમ અનેક લોભામણી લાલચો કાળ�ને આપે છે . અને છે લ્લે ખેતરમાં �ર
વાઢવા આવેલ કાળ�ને �ુકાનને તા�ં માર� ખેતરમાં પહ�ચી �ય છે .ત્યાં કાળ�ને પોતાના હવસનો
િશકાર ક�વી ર�તે બનાવે છે તે� ુ ં વણર્ન શ્રી અ� ૃત પરમાર� સરસ ર�તે ક�ુ� છે , �ુ ઓ :
ગજવામાંથી સ�ગના દાણા કાઢતા બોલ્યા “લે મ� મી�ુ ં કર. દાંતેડામાં મેલ
ૂતર�
ં
દ� વતા.�રતો કાલેય વઢાશે.” - કાળ�ના હાથમાં સ�ગદાણા આપવાના બહાને શેઠ� કાં�ું પકડ�ુ.ક�
�વી કાળ� ચ�ક� ઉઠ� બે પગલાં પાછ� ગઈ. અચાનક બોલી ઉઠ�. “હાય હાય શેઠ, �ુ કરો છો? ભાનમાં
તો છો?” શેઠ હસતા હસતા બોલ્યાં. “ગાંડ� �ું તો ભોનમાં �ં, �ું ભોનમાં આય, આ કંચન �વી કાયા છ.”
કાળ�ને “કંચન �વી કાયા કહ�નારા આ પહ�લો �ુ�ુષ હતો.”( � ૃષ્ઠ.૬૩-૬૪) કાળ� ઘડ�ભર તો ભાન �ુલી
ગઈ �ણે સ્વપ્નની �ુિનયામાં ખોવાઈ ગઈ. ત્રીસ વષર્થી સાચવી રાખે� ું ચ�રતર આ� શેઠ� �ટં ૂ �
ુ ં �રમાં કાળ� ખોવાઈ ગઈ. જતાં જતાં દ� વચંદ શેઠ બોલ્યા,“ગાંડ� રડ નઈ આ�ું તો ચાલે,
ં
લી�ુ.મથો�
કોઈન ખબર નથી, �ું જ� �ં અને હા, હવ નઈ આ�ુ.ં કોઈ જ�ણ નહ� હ�, તા�ું વ્યાજ માફ અને � ૂડ� તો
તારાહાથમાં જ માન� અ�ુ�ૂળતાએ આપ�.” ખોળ�બારામાંથી જતાં જતાં શેઠ ફર�વાર બોલ્યા,“તારા
વ્યાજના “બે દોકડા” માફ.” ( � ૃષ્ઠ.૬૪)
‘ભડાકો’ નામની વાતાર્માં કાન�ની નબળ� આિથ�ક પ�ર�સ્થિત�ુ ં વણર્ન લેખક�
�ુશળતાથી પાર પાડ�ું છે . સાઇકલ પર નોકર� જતા કાન�ને સાઇકલ દગો આપે છે . ત્યાર� પ્રથમ ક્ષણે
એને સાઇકલ પર �ુસ્સો આવે છે પણ બી� ક્ષણે સંવદ
ે નાસભર વા�ો કાન� બોલી ઊઠ� છે ક�, “
બીચાર� ટ�ુબનોય વાંક નથી. બે વરસ થયા, અને છ મ�હનામાં પાંચ પંચર, �બચાર� ક�ટ�ું ખ�ચે મારો,
બૈરાંનો,છોકરાનો ક�ટલો ભાર, ઘ�,ચોખા, લાકડાં બ�ુ ં જ આના ઉપર જ ને અને ઘરમાં બે જણા જ ભાર
ખ�ચનારા છે એક �ું અને બી� આ સાઈકલ.” (� ૃષ્ઠ.૬૫)
‛માણસની ખોટ’ નામની વાતાર્ માણસાઈના હદની પરાકાષ્ટાના દશર્ન કરાવે છે .
કોઈક માણસની ખાલી પડ�લ જગ્યા કોઈ માણસ જ ભર� શક� છે . ઘર, નોકરચાકર બ�ું જ હોય પણ જો
� ૂળ માણસ ના હોય તો બ�ુ ં જ વ્યથર્ છે . આ વાતાર્માં ક�ુણસભર વાત કરતા મા� કહ� છે ક� , “ બ�ુ ં
બરાબર ભૈ પણ માણસ તો જતાયાર્ ને ‛માણસની ખોટ પડ�’ ભૈ એ તો �ુરાય નહ�. એ માણસની ખોટ
એટલે માણસની ખોટ.” (� ૃષ્ઠ.૯૦)
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‛પંખીઘર’ વાતાર્સગ્ર
ં હમાં સમાિવષ્ટ પંદર વાતાર્ઓ � ૂબ જ ધ્યાનાકષર્ક છે . �માં
મોટાભાગે વેદનાની કથાવ્યથાની વાતાર્ઓ છે . �ુજરાતી ગ્રામ�વન, નગર�વન, કૌ�ું�બક સમસ્યાઓ,
�ી-�ુ�ુષ રાગ દ્વેષ તથા કાળના ચક્રમાં �ભ� �ભ� �પ બતાવતી િનયિત મોટ� ભાગે આ વાતાર્ઓના
િવષય બનીને આવે છે .શોિષત, પી�ડત,દ�લત અને સામા�ક સંવેદનાઓનો ધબકાર આ સંગ્રહમાં જોવા
મળે છે . કલાતત્વનો અભાવ હોવા છતાં સ�ક શ્રી અ� ૃત પરમાર� ‛પંખીઘર’ વાતાર્સગ્ર
ં હમાં કથાને
પ્રાધાન્ય આપીને સમગ્ર સ�ક�ુ ં ધ્યાન ખ�ચ્�ુ ં છે . આપણી આ�ુ બા�ુ બનતી રોજબરોજની ઘટનાઓને
સ�ક શ્રી અ� ૃત પરમાર� � ૂબ જ સાર� ર�તે �વંત કર� છે .
સંદભર્ગ્રથ
ં ો:
- સ�ર સા�હત્ય સ્વ�પો (સ્વ�પ અને િવકાસ) પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, પા�ૅ પ�બ્લક�શન, અમદાવાદ.
- ‘પંખીઘર’ (વાતાર્સગ્ર
ં હ), લેખક : અ� ૃત પરમાર, મોડર્ ન િપ્રન્ટસર્-અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિ� 2019,
�ક�મત 125/-
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રાવ� પટ�લ �ૃત ‘�ગત’ કાવ્યસંગ્રહમાં �ૃષક અસબાબ� ંુ આલેખન :પ્રસ્� ુતકતાર્:ડૉ.અિ�ન�ુ માર વી.બારડ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (�ુજરાતી)
સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કૉલેજ-તાલાળા(ગીર)
તા.તાલાળા, �જ-ગીર સોમનાથ
રાવ� પટ� લનો કિવ-સ્વર સૌ આ�ુિનક કિવઓમાં �ુ દો તર� આવે છે . રાવ�ની કિવતા એટલે
આ�ુિનકતાનો કોઈ અ�ભિનવેશ ન�હ અને છતાં સહજ ર�તે ��ુ ં ભાવસંવેદન શબ્દમાં
ધારણ કર�ને આવે એવા કિવની કિવતા.

આ�ુિનક �પ

રાવ� પટ�લે કિવતા ઉપરાંત નવલકથા,વાતાર્ �વા

કથાસ્વ�પોમાં પણ સા�હત્યસ�ન ક�ુ� છે પણ �ુજરાતી સા�હત્યમાં તેમની �ુખ્ય ઓળખ કિવ તર�ક�ની
રહ� છે . તેમનો કાવ્યફાલ ‘�ગત’ કાવ્યસંગ્રહમાં ગ્રંથસ્થ થયો છે . િવષયવૈિવધ્યની �ૃ�ષ્ટએ તેમાં
પ્ર�ૃિત,પ્રણય,�ૃિષજગત,નગર�વન,� ૃત્�ુ,ં કાવ્યજગત વગેર� �વા િવષયો આલેખન પામ્યા છે . કિવ�ુ ં
બાળપણ વતન ગામ વલ્લવ�ુરામાં પ્ર�ૃિત અને સીમ-વગડા વચ્ચે વીત્�ુ ં હ�ુ.ં પા�રવા�રક અભાવો અને
અગવડ વચ્ચે પણ રાવ�એ પ્ર�ૃિત�ુ ં આકંઠ પાન ક�ુ� હ�ુ.ં આ સીમનો અનહદ લગાવ ક�વો અદ� ૂત
ં ર ર�તે પ્રગટ થયો છે .
હતો તે તેમની જ કાવ્યપં�ક્તઓમાં �ુદ
‘સદા ઘરથી છે ટ� રહ્યો ઘાસ �વો
છતાં �ખથી ના અલગ થાય શેઢો.’
‘ને �ું હવે નગરને પથ સંચ�ું ત્યાં,
આખી ય સીમ �ુજને વળગી રહ� છે .’
રાવ� પટ� લ ખે�ૂત �ુત્ર છે . કહો ક� એ �નપદ� � ૃ�ષ્ટનો �વ છે . �ૃિષ�વનના અને ક સંદભ� એમની

કિવતામાંથી મળે છે .

મોલ ભર� લા ખેતરો,શેઢો,હર�ભર� સીમ, બળદ અને ઘાસ,હળ,પંખીઓનો

કલરવ,કલશોર કરતાં � ૃક્ષો,પાકની �બીઓ,�ૂ ધમલ �ૂડ
ં ાઓ, ઢ�ફા ને કણસલાં, વગડાનો �ચત્કાર,કોસ
ં મ્મ લ્હ�રા�ું આકાશ વગેર�� ુ ં આલેખન �ૃિષ�વનની આબોહવા
,વાલોળનો વેલો, સારસના ટ�ક
ુ ા,લી�ુછ
રચી આપે છે . રાવ�ની કિવતામાં આવતો �ૃષક પ�રવેશ માત્ર વણર્ન ખાતર ન�હ પણ એક સ�વ

� ૃ�ષ્ટ રચી આપે છે . ઘર,ઘાસ,શેઢો તેના વ્ય�ક્તત્વની સાથે અિવનાભાવે જોડાઈ ગયેલા છે .જનપદમાં
ઊછર� લાં કિવને પછ�થી નગર�વનમાં ગોઠવા�ુ ં પડ� છે ત્યાર� પે� ું જનપદ,ખેતર,સીમ-શેઢા પ્રત્યેનો
અ�ુરાગ તો અકબંધ છે.
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રાવ� એ �ૃિષકિવ છે . �ૃ ષક �વન તે તેમના રો�જ�દા અ�ુભવ�ુ ં �વન છે . એની કાવ્યસંપદા

ગ્રામ�વન અને સીમવગડાથી ભર� ૂર છે . �ુજરાતી કિવતામાં ગ્રામ�વન અને સીમપ્ર�ૃિતને આટલી

પ્રભાવક અને કાવ્યાત્મક ર�તે આલેખનાર રાવ� પ્રથમ �ુજરાતી કિવ છે . ‘�ગત’કાવ્યસંગ્રહની પ્રથમ

રચનામાં જ આવો �ૃષક અસબાબ કલાત્મક ર�તે આલેખન પામ્યો છે .‘મારા ખેતરને શેઢ�થી
’લ્યા ઊડ� ગઈ સારસી!
મા,
ઢોચક�માં છાશ પાછ� ર� ડ� દ� .
રોટલાને બાંધી દ� .
આ ચલમની તમા�ુ માં કસ નથી.
ઠાર� દ� આ તાપણીમાં
ભારવેલો અગ્ની,
મને મ�ડ
ુ �ની છાંય તળે
પડ� રહ�વા દ� .
ભલે આ�ું આભ ર� લી �ય,
ગળા સ�ુ ં ઘાસ ઊગી �ય,
અલે એઈ
બળદને હળે હવે જોતર�શ નંઈ .....’

કિવ ઉપરોક્ત રચનામાં ખે�ૂતો �યાં ખેતી કર� છે તે સીમ�ુ ં �વંત �ચત્ર ઉપસાવી આપે છે .
કાવ્યમાં આવતા છાશ-રોટલો-ઢોચક�-તાપણી-તમા�ુ ચલમ અને ભારવેલો અગની-�વા શબ્દોના

આલેખન દ્વારા સરળ ર�તે ખે�ૂતના રો�જ�દા �વનને ઊ�ગર કર� આપે છે . કાવ્યમાં સારસી એ પ્રતીક

છે . તેના ઊડ� જવાથી કાવ્યનાયકને હવે કોઈ પ્ર� ૃિતમાં રસ-કસ રહ્યો નથી એટલે જ તે હવે બળદને

હળે જોતરવાની ના પાડ� છે . કાવ્યના બધા જ શબ્દો અસલ તળના છે . નાગર� શબ્દની છાંટ �ાંય જોવા

મળતી નથી. કિવ તળના શબ્દો વડ� કાવ્યાત્મકતાથી �ૃષક પ�રવેશ આપણી સમક્ષ ખડો કર� છે .
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રાવ� પટ� લ પાસેથી આપણને જનપદ-�ૃષક અસબાબની � નવતર કિવતા પ્રાપ્ત થાય છે
તેના � ૂળમાં તો પેલો તળ�વનનો અ�ુભવ કામે લાગ્યો છે . ઘર -ગામ

સીમ વગડાના કાયમી

રઝળપાટ� તેમના ભાવજગતને સ� ૃદ્ધ બનાવ્�ુ ં છે . આ સંદભ� તેમની બે રચના ‘ભાઈ’ અને ‘સીમ�ુ ં
મન’માં �ૃિષ પ�રસર પ્રગટ થયો છે ‘બપોર� વેળા�ુ ં હ�રતવર�ું ખેતર ચડ�ું
િવચાર� એ�ુ ં ક� લસલસ થતો મોલ સઘળો;
અને આ કોસે તો બસ હદ કર� :�ખ મળતાં
ઉલેચ્યા પાતાળો �ુનરિપ, હવે તે ટપકતો
રહ્યો ભ�તે. બે�ું િવહગ જઈ ત્યાં સીમ નીરખી
..................................’લચકાય પડ�ાં લોચન મહ�
પછ� તો �ૂડ
ં ાઓ, હરખ નવ માયો �દયમાં.’
કાવ્યનાયક કોસ ઉલેચતાં ઉલેચતાં કાન સરવા કર� પંખીના કલરવને સાંભળે છે ત્યાં તેમની
�ખોમાં �ૂડ
ં ાઓને લચકાય પડતા અ�ુભવે છે તેમના �દયમાં હરખ સમાતો નથી. બપોરના સમય�ુ ં
લીલપવર�ું ખેતર આપણી �ખ સામે ખ�ું થાય છે . કાવ્યમાં કોસનો ઉલ્લેખ આપણી �ૂની �ૃિષ િપયત
વ્યવસ્થાને ચ�ધી બતાવે છે . આ� તો ખેતીમાં ટ�કનોલો�ના આગમનને કારણે અનેક સગવડો આવી છે .
આમ ‘ભાઈ’રચનામાં બપોરના સમયની સીમ�ુ ં મનભાવન �ૃ શ્ય �ચિત્રત થાય છે .
જનપદમાં ઉછર� લા અને પ્ર�ૃિત�ુ ં ધાવણ ધાવેલા રાવ�ને સંજોગાવશાત નગરવાસી બન�ુ ં પડ�
છે . આ નગરવસવાટને લીધે આ ભયાર્ ભયા� �વનનો િવચ્છે દ કિવ અ�ુભવે છે . એમાં વળ� ક્ષયની
બીમાર� તેના િવચ્છે દને વ�ુ િવષાદમય બનાવે છે .‘સીમ�ુ ં મન’ રચનામાં નગર તરફ જતાં
કાવ્યનાયકના સમગ્ર અ�સ્તત્વમાં ગામની સીમ,ડોલતા કણસલાં,લીલપવરણો મોલ,હવાનો કલબલાટ�ૃિષ�વનનો સઘળો અસબાબ વ્યાપી વળે છે .
‘આવ્યે હ� પલ નથી થઈ એક, ત્યાં તો
આ સીમ�ુ ં કલક્લ્�ુ ં મન િવસ્તર� �;ું

મ� ડોલતાં કણસલાં પર કાન માંડ�ા
પંખી સમા ત્યહ�ય બેઉ રમે મ�થી !
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લીલાશમાં સરકતી પકડ� હવાને
� ૂમી લઈ,કલકલાટ બધોય ચાખ્યો!
ને �ું હવે નગરને પથ સંચ�ું ત્યાં
આખીય સીમ �ુજને વળગી રહ� છે !’
પ્ર�ૃિત એ રાવ�ના લોહ�નો લય છે . �ૃિષ પ�રસરને આલેખતી અન્ય એક રચના તે ‘વરસાદ�
રાતે’‘સહ�જ વળ� ફણગાની �મ �ૂ� ું કણસીને
બચ બચ પીધા કર� માયા�ં ખેતર.
માર� ક�ક�ઓમાં કણસલાં હ�ં હ�ં હલ્યા કર�
એની પર પંખીઓનાં પ�છાં સ્હ�જ ફરફર�
આખો દહાડો ઢ�ફાઈ �ુટાઈમા
પં�ઠ�ની �મ � ૂસ ખાટલામાં પડ� રહ�.
મારા બાવડામાં �દવસ,બળદ,હળ,બાર� મેઘ પોઢ�ાં.’
અિન�દ્રાની ક્ષણોમાં અજપો
ં વેઠતો કાવ્યનાયક િવરિત અને અલસતાનો ભાવ અ�ુભવે
કલ્પનોનો

છે .

ં ર િવિનયોગ કર�ને �ધકાર, ફણગા�ું ખેતર, કણસલાનાં સંદભ� ર�ૂ કર�ને ખેતીની
�ુદ

ફસલના આનંદદાયી �દવસોનો ઉલ્લેખ થયો છે . ખેતરને માયા�ં કહ�ને સીમ પ�રસરને �વંત બનાવી
� ૂક� છે .‘ઢ�ફાઈ �ુટાઈ’ની �ક્રયા દ્વારા ખેતીના આકરા સંઘષર્ને કિવ ચ�ધી બતાવે છે . કાવ્યનાયકના
બાવડામાં બળદ,હળ અને બાર� મેઘ પોઢ�ાં છે . ખેતીની મોસમ છે પણ કાવ્યનાયકને એ પાકની લણણી
કરવાનો ઉમંગ નથી.
‘પત્નીનો િન�દ્રાસ્પશર્’ રચનામાં કાવ્યનાયકના �િવક આવેગોને અ�ભવ્ય�ક્ત અપર્વામાં �ૃષક
પ�રસર ઉપયોગી નીવડ�ો છે .-
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‘�ઘના અણખેડ�ા ખેતરમાં ઊગ્યા સારસટ�ક
ુ ા.
નભનીલાં �ૂડ
ં ાના ભરચક ભાર થક�
�ક�લા સાંઠા!
એક કોરથી સહ�જ સ્વપ્નથી ચા�ું
આ�ું સાકરની કટક� �ું ખેતર
�ભ ઉપર સળવ�ુ.ં
આ પાથી વંટોળ � ૂરજનો
તે પાથી વા�ુનાં પંખી
હભળક કરતાં આવ્યાં........’
કાવ્યનાયકને પત્નીનો �ગસ્પશર્ અિન�દ્ર કર� દ� છે . નાર�દ� હના સ્પશર્ની અસર ‘ઊગ્યા સારસ
ટ�ક
ુ ા’થી સંવેદ્ય બનાવ્યો છે .
‘હ�ય તે’ નામની રચનામાં ખે�ૂતની પત્ની ક� �ુવાન છોકર�ની ભાવ સંવેદનાને

ં ર
�ુદ

અ�ભવ્ય�ક્ત અપ� છે .‘હ� �ું તો ટાઢાઊના તડકામાં ઘ� વી�ુ,ં હ�ય તે
�ું તો માર� આ�ુ ં તે� ુ ં કયાર્ ક�ું. ખાલી પેલી ગમાણના
ખીલા �વી,�ું તો માર� પડ� ર�.ું કદ� કદ� મ�ડ
ુ ાનાં
વન આખાં,વન આખાં,વન આખાં વેડ� દ�,
�ૃિષના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ લોકો માટ� સીમ-ખેતર-વગડો-ગમાણ વગેર� એમના �વન
સાથે આ બ�ુ ં ઓતપ્રોત હોય છે .એમની �દનચયાર્ ઉપરોક્ત બાબતો સાથે સંકળાયેલ હોય છે . ખે�ૂતનો
મોલ પાક� ગયા પછ� લણણી કર�ને ફ�ળયામાં એના ઢગલા કરવામાં આવે છે . ઘરની �ીઓ પછ� એની
સાફ� ૂફ�માં લાગે છે . અહ� પણ ખે�ૂતની પત્ની ક� �ુવાન છોકર� ઘરના �ગણામાં બેસીને ટાઢાઊના
તડકામાં ઘ� વીણે છે -પછ� તો મનોમન તે સીમવગડામાં લટાર પણ માર� આવે છે . ગાય ભ�સના
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ધણમાં ચાલ્યાં જવાથી ખાલી ગમાણના ખીલા �મ નાિયકા એકાક�પણાની અ�ુ� ૂિત કર� છે . સમગ્ર
કાવ્યમાં નાિયકાની સંવદ
ે નાને અ�ભવ્ય�ક્ત અપર્વા માટ� �ૃષક પ�રવેશ સહાય� ૂત થયો છે .
રાવ� ગામની � ૂળમાં જન્મેલો,રમેલો ને મોટો થયેલો ખે�ૂતનો દ�કરો.માટ�ની મહ�ક એની
કિવતામાં ગળ� ૂથીની િનપજ�પે પ્રગટ� છે . િવષય કોઈ પણ હોય રાવ�ની કિવતામાં આવતાં તળપદા
સંસ્કારો એનાં � ૂળના �વનને ચ�ધે છે . ભારતીય ગ્રામીણ સંસ્�ૃિતની અનૌપચા�રક આબોહવા ‘�ગત’નાં
કાવ્યોની અગત્યની લાક્ષ�ણકતા છે . �વનનો થાક, વ્યાિધગ્રસ્ત િનવ�દ �નપદ� માહોલમાં �ાંય �ૂ ર
સર� �ય છે . રાવ�ની કિવતામાં ગામ પ્રત્યે અસીમ પ્રેમ છે તો નગર પ્રત્યેનો સંઘષર્ પણ છે .
અફાટ ખેતરની હ�રયાળ�માં ઊછર� લો કિવ �વ નગરવાસી બન્યા પછ� પણ ‘ખેતર વચ્ચે’ની
અ�ુ� ૂિતને અકબંધ �ળવી રાખે છે .
‘રોમ પર એકાંત સરક� સીમ�ુ ં
�ું �ું ક�ું?
ર� , �ું ક�ું?
�હ�થી ભાગી �� �ાંક,
પણ તે �� �ા?
મારા ભણી વાલોળનો વેલો સર� આવે!
રાવ��ુ ં રોમ રોમ ગ્રામાસક્ત છે . કિવ �તને જ બે પ્ર� � ૂછે છે . આ બે પ્ર�ોમાં ‘�’ું નો ‘ર� ’
�ુધીનો િવસ્તાર કિવની લાચાર� દશાર્વે છે . ઈ�ન્દ્રયગ્રાહ્ય કલ્પનો રાવ�ની કિવત્વશ�ક્તનો ચેતોિવસ્તાર
દશાર્ વે છે . એક બા�ુ નગરમાં �વવાની ન�રતા અને બી� બા�ુ

ગ્રામ�વનની ઋ�ુ સ્� ૃિત વચ્ચે

રાવ�નો િપ�ડ પીડાય છે . ગ્રામ�વનના આલેખનમાં રાવ�ની સૌન્દયર્લ�ક્ષતા પ્રતીત થાય છે .
રાવ�ની કિવતાઓમાં જનપદ,�ૃિષ�વન,ખેતર,તળાવ, હળ-બળદ,પંખીઓ વગેર� સાથેનો તેનો
લગાવ જોવા મળે છે તો બી� બા�ુ ક્ષયની �વલેણ બીમાર�ને લીધે શાપ�પ બની ગયે� ું તે� ુ ં
વતર્માન �વન તેનામાં તીવ્ર સંવેદન જન્માવે છે . �ુ ગ્ણ દ� હ અને લાલસાઓ તથા રિતઆવેગોને વ્યક્ત
કરવા પણ રાવ�ને પ્ર�ૃિત કલમવગી છે . પ્ર�ૃિત એના �વનનો અકાટ� �હસ્સો છે . અ�સ્તત્વનો બોધ
પણ એ પ્ર�ૃિત વડ� કરાવે છે . ‘�જ�િવષા’ નામની રચનામાં ક્ષયની બીમાર�ને કારણે કાવ્યનાયક અશક્ત
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બની ગયો છે પણ ‘વીસ વષર્� ુ ં એકસામ�ું જોમ’ જો ઘડ�ભર એક�ુ ં થઈ �ય તો એના ખેતરની
છાપર�એ જઈને બેસવા,ફણગાતા ખેતરની વચોવચ ડોલવાની ઝંખના વ્યક્ત કર� છે .‘માર� ડબડબ � ૂતી છાપર�એ � બે� ુ ં
ડો�ું ફણગાતા ખેતરની વચ્ચે
દ�ક્ષણ પવન સર�ખા ર� લ્લાં
સીમ છોડ�ને �ટ�
સૌની મોર �ું ય આ ઘરમાં આવી
ધીર� થી આ ચારપાઈને
સાંજ પડ�ે ક� � ૂ�ં ગા�ં .....’
‘ડબડબ � ૂતી છાપર�’�ુ ં પ્રતીક મરણાસ� અ�સ્તત્વને માટ� પ્રયો��ુ ં છે . પણ નાયક તો ટચલી
�ગળ�ના નખ �ુધી �વવા માગે છે . તેની �જ�િવષા પ્રબળ છે . ફણગાતા ખેતર વચાળે જઈને
પવનની લ્હ�રખીઓથી ડોલી ઊઠવાની ઝંખના એની �જ�િવષા છે .
‘સમય’ નામની રચનામાં પણ અ�સ્તત્વની વંધ્યતા, િવફળતા તથા એમાંથી ઉદભવતો િવષાદ
ં ર અ�ભવ્ય�ક્ત પામ્યો છે .
�ૃિષ પ�રસરમાં �ુદ
‘શેઢ� પડ�ું �રણ � હળ સાવ � ૂ�ુ ;ં
મારા અશક્ત પગથી અવ કાળ ખે�ુ,ં
�ું ક�ટલાં વરસથી કણથી ભર� લાં
�ૂડ
ં ા ભ�ું નજરમાં ? ન જર�ય થા�ું.’
‘�ણર્ � ૂ�ુ ં હળ’ અને ‘અશક્ત પગ’ અ�સ્તત્વની હતવીયર્તાને પ્રગટ કરવા તાક� છે . કશા કણ
મનમાં ઊગી શક� એવી શ�તા રહ� નથી. છતાં ‘દાણા સમો સમય થાય’ એની હ� ઝંખના રહ�
છે .ગામ-સીમના િવચ્છે દ અને નગર�વનની કઠોરતા વચ્ચે અટવાતો કાવ્યનાયક એ બંને વચ્ચે રહ�ને
રિતના આવેગોને િવિશષ્ટ ર�તે કાવ્યબદ્ધ કર� છે . ‘અસંખ્ય રાિત્રઓને �તે’ રચનામાં નાયકની સં�ુલ
ઝંખના �ૃિષ આબોહવામાં વ્યક્ત થઈ છે .
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‘િશયાળની લાળ�માં સરક� સીમ,
રાિત્રઓ પીપળની ડાળ� પર થથર� ;
લબડ� �ુષ્ક ચંદ્ર�ુ ં પાંદ,
અર� ,માર� �ાં જો�ું તા�ું ઘાસલ પગ�ું
ં
ફરફર�ુ.........?
િશયાળની લાળ�,સળવળ� જતી સીમ,પીપળા પર થરથરતી રાત ને � ૂકા પાંદડા �વો ચંદ્ર-આ�ું
િવિશષ્ટ શબ્દસંયોજન એક સં�ુલ ભાવજગતને વ્યક્ત કર� છે .
આમ,રાવ� પટ� લની અનેક રચનાઓમાં �ૃષક પ�રવેશ પમાય છે . રાવ�ને આ પ�રવેશ
જનપદના એ રઝળપાટમાંથી મળે લો હોવાથી તે� ુ ં આલેખન રાવ� માટ� સહજ બની �ય છે . આવા
આલેખનો એ માત્ર વણર્ન ખાતર ન�હ પણ તેના અ�સ્તત્વમાં ભળ�ને એક�પ બની �ય છે .
સંદભર્(૧) ‘�ગત’-રાવ� પટ� લ, આદશર્ની અભ્યાસ લેખો સાથે પ્રગટ થતી આ� ૃિ�,આદશર્ પ્રકાશન
ઓગસ્ટ ૨૦૦૮
(૨)રાવ� પટ� લ- મ�ણલાલ હ.પટ� લ, પા�ર્ પ�બ્લક�શન, પ્ર.આ. ૨૦૦૫
(૩) ‘મોલ ભર� � ું ખેતર’- મ�ણલાલ હ.પટ� લ,�ુજરાત િવ�કોશ ટ્રસ્ટ, પહ�લી આ� ૃિ� ૨૦૧૮
(૪) અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહાસ –પ્રસાદ બ્રહ્મભટ,પા�ર્ પ�બ્લક�શન, બી� આ� ૃિ�
૨૦૧૪
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નવી નજર� ..... કાશ્મીર
પાઠક નેહલ એ.
�ુ-પો , �ુજ�ુર, તા-શંખ�
ે ર, �-પાટણ ,
પ્રવાસ માનવીની પ્ર�ૃિત છે .એ પ્ર�ૃિત શોખ�ુ ં સ્વ�પ ધારણ કર� છે . ત્યાર� પ્રવાસો ખેડાય છે .
આવા પ્રવાસોના કારણે જ આપણે આપણા સંસ્�ૃિતના ઇિતહાસની આ�દકળથી તેની મા�હતી
મળે છે . િવિવધ પ્રવાસવણર્નો માનવીના સાહાસની પ્રેરણા બન્યા છે ; તો સાથે સાથે માનવીની
�દવાદાંડ� પણ બન્યા છે . માનવ�ત િવકાસને પંથે વધતી ચલી તેમ તેમ િવકસનાં સધનો
વૈ�ાિનક સ્વ�પ પકડવા લાગ્યાં પ્રવાસને િશક્ષણના ક્ષેત્રેમાં સ્થાન અપા�ુ ં એટલે પ્રવાસ એક
વૈ�ાિનક સાધન બની રહ� છે અને ભણનાર િવદ્યાથ�નો સવ�ગી િવકાસમાં ફાળો આપે છે .
કાશ્મીરનો પ્રવાસ અમદાવાદથી શરદામં�દરના િવદ્યથ�ઓ માટ� આયો�યો છે . આ પ્રવાસ દ્વારા
િવદ્યાથ� માનવસંપકર્ સાધીને પોતાના સમાજના સામા�જક ,આિથ�ક, ધાિમ�ક અને રાજક�ય
સ્વ�પ અને ઇિતહાસ �ુગોળને �ણવાનો હ�� ુ રહ�લો છે .
આ પ્રવાસ શારદામં�દર

નામની

સંસ્થા તરફથી જવાનો હોય છે .

શારદામંદ�રના

િવદ્યાથ�ઓએ અને િશક્ષકો પ્રવાસ માટ� િન��ચત થયેલા ર� લના ડબ્બામાં �ય છે . તે ર� લનો
ડબ્બો થોડા સમય માટ�� ુ ં િનવાસસ્થાન બની �ય છે . પ્રવાસની ગાડ� આગળ વધતી �ય
છે . રસ્તામાં િન��ચત

કર� લા સ્થળોએ રોકાતી �ય છે ; એ રોકાણ

દરમ્યાન યોજના� ૂવર્ક

િવિવધ સ્થળોના દશર્ન કરાય છે . અને એવા દશર્નદ્વારા માનવઇિતહાસના અને � ૃ�ષ્ટની
� ૂગોળનાં પળો ઉક� લાય છે . આ �ક્રયા પ્ર�ક્રયા �ટલી રિસક અને રોમાંચક છે તેટલી જોવામાં
મ� આવે છે . બધા િવદ્યાથ�ઓ �ુ�શ્કલીઓનો સામનો કરવા તતપર એવા સંજોગો જોવા મળે
છે .
પ્રવાસલેખક પોતે શારદામં�દરના જવાબદાર આચાયર્ અને િશક્ષક છે . શારદામં�દરના િશક્ષકો
અને આચાયર્ િવદ્યાથ� �ટ�ું �ણવા મળે તેટ�ું જણાવવા માટ� આગ્રહ સેવ્યા િવના રહ� શકતા
નથી . આચાયર્ અને િશક્ષક બંને �યાં �યાં શ� હોય છે ત્યાં ત્યાં આવી બધીજ તકો ઝડપી લે
છે .કોઈવાર ડબ્બામાં તો કોઈવાર સ્ટ�શનના
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કોઈવાર ઇિતહાસ પ્રિશધ્દ્ધ કોઈ સ્થળની છત્રછાયામાં , કોઈવાર ભોજનવેળાએ તો

કોઈવાર

આરામ સમયે પ્રવાસમંડળ�ને હાલતી ચાલતી શાળામાં ફ�રવી નાખે છે . અથર્� ૂચક � ૂચનો દ્વાર,
તથા પ્ર�ોતર� દ્વાર નવો માગર્ મોકળો કર� આપે છે . હવે પ્રવાસવણર્નો જોઈએ.
“ભોિમયા િવના માર� ભમવાતા �ુંગરાં ,
જગલની
ં
�ુંજ

�ુંજ જોવી હતી.”

એ ગીત � ૂ�ંુ ન થ�ુ ં ત્યાં તો �ુદર હવામાન જોઈ “હવામાં આજ વહ� છે . ધરતી ક�ર�
�ુશહા લી”�ુ ં શ� થ�ુ,ં પ્રવાસી હ�યા દોડતી મોટર� નાચવા લાગ્યા. પઠાણકોટ

પહોચ્યાં ત્યાં

લાગ્�ુ ં ક� પાઠણકોટ નમાજ ખો�ું છે . �યાં પઠાણોના દરશા �ુલર્ભ તે શહ�રને પાઠણકોટ કહ�વાય
જ ક� મ? આગળ વધતાં જમ્�ુમાં િવ�દ� વી��ુ ં મં�દર છે . બરસો �ટની �ચાઈએ

આ શહ�ર

આવે� ું છે . લશ્કરની દ્ર�ષ્ટએ તે � ૂબ જ મહત્વ�ુ છે . જમ્�ુના ઉધમ�ુરગામને લશ્કર� થા�ું
ગણવામાં એએ છ� હ�ર�ટની �ચાઇએ બટોટ નામ�ુ ં શહ�ર આવે� ું છે . ત્યાં �ચનાબ નદ�ના
દશર્ન થાય હહ�. રામબાણ આગળ જતાં ‘બિનહાલ’ છે . ત્યાં

વનર��ુ ં સૌદયર્ પ્રત્યેક�ુ ં

ં ાના અ�ુભવ અનેર ો આનંદ
આકષર્ણ�ુ ં ક�ન્દ્ર બને છે . શ્રીનગરમાં ડાલલેક , હાઉસબોટ , �ુગ
આપે છે . શ્રીનગર�ુ ં દ�રદ્ર પા�ુ ં �લમના પાણીનો ગંધાતા કર� દ�ધા છે . પઠાણકોટની સીમા
વટાવ્યા પછ� રાવીની પ્રચંડ નહ�રના દશર્ન થયા. દોડતી, ઊચલતી �ુદકા મારતી જતી જોઈ
અને સવર્ત્ર આનંદ પ્રસરવા લાગ્યો.
કશ્મીરનો પ્રદ� શ ર�ળયામણો છે એ સબંધે બે મત નથી પણ હ�રદ્વાર ��ુ ઉ�ત વાતાવરણ
�ાય જોવા મળ� ું નથી . બધી જ જગ્યાએ પ્ર�ૃિત�ુ ં સૌદયર્ જ જોવા મળે છે . એટલે

દ� શ-

િવદ� શની પ્ર� આ પ્ર�ૃિત�ુ ં સૌદયર્ માણવા માટ� આવે છે . સૌદયર્ પાછળ ગાંડ� ુર બનનારા માટ�
નાનાલાલની પં�ક્ત “નાર� સરળતા કોણ � ૂજશે ?તમે યાદ રાખજો ક� ન�ુ� સૌદયર્ કોણ � ૂજશે ?
શીલને જ આપના શા�ોએ સા�ું સૌદયર્ માણ્�ુ ં છે . �યાર� અન્ય સંસ્�ૃિતઓ આવા સૌદયર્ પાછળ
ગંદ� થઈ છે .”
આખા કશ્મીરની ગર�બાઈ ક� ટલી ? �ાય િસમેન્ટવા�ં લ�ું મકાન શોધવા જઈએ તો પણ
મળે નહ�. �ૂના માટ�ના ખખડધજ મકાનો જોવા મળે છે . નરિસહ મહ�તાએ ગ�ુ ં છે “ભ�તો ડો
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દશ બેવડ� વળ�” �વા જ દ� ખાય છે . કશ્મીરની ચાર� બા�ુ દં ડા એ નાના શહ�ર સવર્ત્ર �હન જ
દશા જોવા મળે છે .
કાશ્મીરમાં કોઈ પણ પ્રકારના ઉદ્યોગો ક� વેપાર નથી ક�વળ પ્ર�ૃિત સૌદયર્ જોઇયાને પ્ર�ના
પેટની આગ � ૃપ્ત તથી નથી. �ગ્રે� પ્ર�એ આ દ� શની આટલી ક�ણ હાલત આની દ�ધી છે .
થોડા વષ�થી શ� થયેલ રાષ્ટ્ર�ય

કયાર્ છે પણ વષ� �ૂની

�ુકમતે પ્રગિતના પ્રયાણ શ�

ગર�બાઈને �ૂર કરવા અને સ� ૃ�દ્ધ ર� લમછે લ કરવા વષ� વીતી જશે.
કશ્મીર �ુન�ુથન માટ� સળવળ� ર�ું છે . ત્યાંના માનવીઓ કદાવર , ચપળ ,સ્વ�પવાન છે .
તે અભણ હોવા છતાં તેમ�ુ ં ડાહપણ ભણેલા કરતા િવશેષ ��ું અને પ�રપક્વ છે . ખર� ખર !
કશ્મીર ભારત�ુ ં કા �ું ધન છે . ભારતનો કચોમાલ છે . તેને ક�ળવવાથી , તેને હમદદ�
આપવાથી તેને ઉ�ેજન આપવાથી ભારત વ�ુ સ� ૃદ્ધ અને િવકિસત બની શક� છે .
ં રો �પેર� રં ગના
“પહ�લગામ” પહોચતા મોટરની ગિત ઢોળાવ ઉતરતા વધતી હતી. ત્યના �ુગ
�ણે સપ્તરં ગના �ુંડા ર� લાતા હોય તેવા રં ગોના �વારા ઉડતા હોય તેમ લાગ� ું હ�.ું “હવામાં
આજ વાહ છે ધરતી ક�ર� ખીશ�ુશાલી” �ુ ં �ુટ ઉપડ� ત્યાં ઝરણાને �ુદકા મારતા જોઈ �ભમાથી
“મ�ુર નાના ઝરણા વહ�...........” વગેર� વગેર�
�યાર� બી� નદ� છલંગ માર� ત્યાર� ન્હાનાલાલ યાદ આવે .
“ ઉર ઊછળ� સ�રતા ચાલી ..........”
ત્યા�ુ ં પ્ર�ૃિત સૌદયર્ પ્રવાસીઓને ગાંડા કર� છે . બસમાં “ચેલૈયા” �ુ ં આ�ું નાટક ગવાય
છે . અને અનેક કિવઓની કિવતાઓ પ્રવાસમાં પ્ર�ૃિત�ુ ં સૌદયર્ જોતાં યાદ આવે છે
પ્રવાસીઓ રાજઘાટ પર ગાંધીની સમાિધ �ુ એ ત્યાર� સતી અને અ�હ�સાના આદશ� વાણી
દ્વારા પ્રવાસી બાળકોને શીખવે છે . �દલ્હ�ની પ�રક્રમા રાજઘાટના દશર્ન અને �બરલામં�દરની
યાત્રા કયાર્ િવના � ૂર� થતી નથી . પ્રવાસી બાળકો પં�બના િવિવધ સ્થળોના દશર્ન કર�ને
જ�લયાવાલા બગના દશર્ન કર� રાષ્ટ્રની વીરતા, રાષ્ટ્રપ્રેમ�ુ ં ભા�ુ ં મેળવે છે . અને કલ્પનાની
�ખે ઉડ્ડયન પણ કર� છે ભરત અને કશ્મીરને સાંકળતી � ૂિમર� ખા�ુ ં દશર્ન બાળકોને ઉ�મ
કલ્પક બનાવે છે . અને

તે કલ્પનાથી તે આનંદિવભોર બની �ય છે . અને બાળ�ુસાફર�

કશ્મીર તરફ પ્રયાણ કર� છે .
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બાળકોને અદ્દ�ુત આકષર્ણ બની રહ� છે

�લમ નદ��ું � ૂળ શોધવા જતાં � ૂતકાળની ઈજનેર� શ�ક્તના દશર્ન થાય છે . �લમ નદ�
પ્રવસીઓને આનંદ આપે છે . �લમ નદ�ના કારણે લાકડાનો ઉદ્યોગ િવકસ્યો છે . એટલે �લમ�ુ ં
પાણી

ગંધક��ુ ં કારણ દશાર્ વે

શ્રીનગર�ુ ં દ�રદ્ર પા�ુ ં �લમના પાણીને ગંધતા કર� દ�ધા છે

“સ�કડો માઈલથી પોતાના ખભા ઉપર હ�રો ટન ઇમારતી લાક�ું ખેચી લાવતી �લમ અહ�
�હન �દશાઓ પ્રાપ્ત થાય છે કારણ ક� તેને પટરાણી વેશ ઉતારવી શ્રીનગરવાસીઓ પોતાના
પેટનો ખાડો � ૂવાર્ દાસી બનાવે છે . આ ગંધક��ુ ં દશ� પ્રવસીઓની નજરથી અળ�ું રહ�� ું નથી.
ઉદ્યોગની ર�તભાત આ પરદ� શની ગર�બાઈની અથર્� ૂચક છે ગર�બીમાથી પેદા થતાં અનેક
અિનષ્ટોપ્ર�માં પ્રવેસેલો છે .
�ુલર સરોવર ચાર હ�રવષર્ પેલા ધરતીકંપના કારણે ઉપસી આવે� ું છે . તેર માઈલલાં� ુ
અને છ માઈલ પહો�ં છે . �ુલર સરોવરની િવશાળતા, એ�ુ ં સૌદયર્ માનવીની વામાનતા અને
કદ�પતા પ્રગટ કર� છે . સ્વગર્� ૂિમ કા શ્મીર�ુ ં પ્રેમ , સૌદયર્ �ુદરત�ું આકષર્ણ

જન્માવે

સીએચએચ. �ુલમગર્ જતાં આકાશમાં વાદળાં ચડ� આવતા એ મેઘદશર્ન થી પરાસ્ત થવાને
બદલે વરસાદનો આનંદ લે છે . શ્રીનગર ચોધયા પછ� �હ�દસં�ૃિતને

યાદ કર� ું અવંતી�ુર

એટલે ઠ�ઠ અમરનાથ �ુધીના �ુધીના રસ્તે આયર્સસ્ં �ૃિત જોવા મળે છે . કશ્મીર પં�ડત�ુ ં ધામ
�ુરાણ ી િવદ્યાના સા�હત્ય ભંડારો હ� પણ ત્યાં પડ�લા છે . પ્રયત્નો કરવાથી તેનો �ુન�ુદ્ધર

છે

થાય તો નવી જ �દશા-ઉઘાડ� શકાય તેમ છે . ક�સરના વાવેતરો અથવા તો ‘લીલાવતી’ �વા
ગ�ણત ગ્રંથ�ુ ં ઉદ્દગમ સ્થાન છે . પોતાની મા� ૃ� ૂિમની ગૌરવગાથાના અ�ભમાન ઝીલવાની
તાકાત આવે છે .
શંકરટ�કર� તે કાશ્મીર�ુ ં ધાિમ�ક દ� વસ્થાન છે . તે તેરસો વષર્ �ુરા�ું દ� વળ છે . કશ્મીરના
સ�દમાન નામના રા�એ આ દ� વળ બંધાવ્�ુ ં હ� ું . જગદ્દ�ુ�ુ શંકરાચાયર્ તેને �ગામશ�ર
ૂ ક�ુ�
હ� ું તેરમા અને ચૌદમા સાઈકમાં આ ટ� કર� ઉપર ઇસ્લામી સંસ્�ૃિતના ઓળા ફર� વળ્યા. અને
થોડા વષ� પછ� �હન્�ુ રા�ઓએ અહ� શંકર ધ�ઓ ફરકાવી હતી.
કશ્મીર

�વા ઠંડા પ્રદ� શને � ૂલીને બાળકો આનંદ લે છે . પ્રવાસની યાત્રામાં માગર્દશર્ક

બ�ુક�ને સં� ૂણર્ યશ આપવામાં આવ્યા છે . તેમાં લેખક પોતે અને િશક્ષકોની નમ્રતા દાખવે
છે .

કાશ્મીર�ુ ં આહ્લાદક

અને પિવત્ર વાતાવરણ િશક્ષણ મંડળ�ના અનેક પ્રકારની ઊિમ�ઓ

જન્માવે છે કશ્મીર �વો સ્વગ�ય પ્રદ� શ ક�વા પ્રકારની િવચાર માળાઓ

જનક બની રહ� છે .

તે� ુ ં ઉત્�ૃષ્ટ ઉદાહરણ છે .
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કશ્મીર ભારત�ુ ં અિવભા�ય ભાગ છે . તેમાં િતરાડ પાડનાર દ� શદ્રોહ� ગણાય છે . તે સામના
કશ્મીરના વડાપ્રધાન બક્ષી� અને પ્રધાનમંડળ� ભારતના તમામ યાત્રીઓ તરફ � ૂબ આદરથી
જોવે છે . કાશ્મીર�ુ ં દશર્ન પ્રવાસીઓને ઘેલા બનાવે છે .

ઉપસંહાર
“પ્રવાસ એટલે �વતી �ગતી � ૂગોળ , ભાગે� ું તા�ુ ં કર � પ્રત્યક્ષ અ�ુભવા માટ� જ પ્રવાસ
હોય છે આવા પ્રવાસ ગ્રંથોના કારણે જ આપણે ઇિતહાસ અને સંસ્�ૃિતને
શ� છ�એ . પ્રવાસ �ુસ્તકોના સહાર� આપણે

દ� શ- િવદ� શના

આજ �ુધી �ળવી

સ્થળોની �નકાર� મેળવી

શક�એ અને કોઈ પીએન અઠળના નવિનમાર્ણમાં આપણે આવા પ્રવાસ �ુસ્તકોનો સહારો લઈને
તે� ુ ં સ�ન કર� શકાય છે .
‘ નવી નજર� કશ્મીર’ આ પ્રવાસ �ુસ્તકમાં આઝાદ� પછ�ના કશ્મીર�ુ ં આલેખન છે �ગ્રેજોએ �
કશ્મીરની કફોળ� �સ્થિત કર� હતી તે� ુ ં �બ
ૂ � ૂ આલેખન છે અત્યારના સમયમાં કશ્મીરની �સ્થિત
પહ�લા કરતાં થોડ� સાર� છે . પણ હ�ુ કશ્મીરનો િવકાસ થયો નથી કશ્મીરના િવકાસને લઈને
સરકાર નવી ક� ડ� કં ડાર� રહ� છે .
સંદભર્� ૂચી
( નવી નજર� કશ્મીર:વ�ુભાઈ દવે, પ્રથમ આ� ૃિત 1956 , પ્રકાશક: પ્રકાશ સ�હત ભંડાર,
અમદાવાદ)
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પ્રિશષ્ટ �ૃિતનો આસ્વાદ “મળે લા �વ”
શોધપત્ર ર�ૂ કરતા રાઠોડ ચેતનભાઇ ઇસરાભાઈ
િશવનગર સોસાયટ� થરાદ 38 55 65
M.A, M. ED, NET, SET, PH.D CONTINUE
�ુજરાતી સા�હત્યમાં પ�ાલાલ પટ�લ નવલકથા ક્ષેત્રે આગ�ું સ્થાન ધરાવે છે . તેમની પ્રથમ
નવલકથા “ વળામણાં” છે અને ધીમે ધીમે અિવસ્મરણીય નવલકથાઓ તેમને આપી છે . અહ�
મળે લા �વ �ૃિત અને નવલકથાઓમાં કઈ ર�તે પ્રિશષ્ટ �ૃિત ગણવામાં આવી છે . તે પ્રસ્� ુત
સંશોધનમાં આલેખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે ,તે વખતે સમાજની રહ�ણી, આચાર-િવચાર,
સમાજના �રવાજો, ��ઢ�ુસ્તતા, �ાિતપ્રથાના બંધનો, �ચનીચના ભેદભાવ ક� વા જોવા મળતા
હતા તે તપાસવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે .
મળે લા �વ નવલકથા માં એક આગ�ું સ્થાન ધરાવતી નામની નવલકથા છે ઘણો જ ઓછા
સમયમાં આ નવલકથાની રચના કર� છે .ઓછા સમયમાં � ૂણર્ થયેલી હોવા છતાંય આ
નવલકથા � ૂબ સફળ અને લોકિપ્રય બની છે ,વળામણાં નવલકથામાં �મ ગ્રામીણ સ�ુદાય�ુ ં
િન�પણ ક�ુ� છે તેવી જ ર�તે પ�ાલાલ અહ�યા ગામડાની ક�ન્દ્રમાં રાખીને તેમના �રવાજો,
આચાર-િવચાર અને સામા�જક પ્રસંગો ,મેળાઓ વગેર�� ુ ં િન�પણ પોતાની આગવી શૈલીમાં ક�ુ�
છે , તેથી �ુજરાતી સા�હત્યની અનેક �ૃિતઓમાં આ નવલકથા આવી ઓળખ ધરાવે છે .
આ નવલકથામાં પણ એ �ુઃખ િન�પણ ક�ુ� છે . એટલે તે વેદનાપ્રણયની કથા છે . આ
નવલકથામાં ખેતીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ કાન� અને �વી વચ્ચેના પ્રણય�ુ ં િન�પણ
ક�ુ� છે . અહ�યા સમાજમાં ચાલતા �ચનીચના ભેદભાવ સ્પષ્ટ બતાવવા માટ� પ�ાલાલે બે પાત્રો
કાન� અને �વીને આલેખીને �ર સમાજની ��ઢ�ુસ્તતાનો ઉલ્લેખ કય� છે . કાન� અને �વીનો
વાંક માત્ર એટલો જ હોય છે ક� તેઓ �ુ દ� �ુ દ� �ાિતમાં જન્મ્યા છે . અને તેથી બંને પાત્રો
એકબી�ને ચાહતા હોવા છતાં સમાજના બંધનો,�ચનીચના ભેદભાવનાકારણે અનેક સમસ્યાઓ
ઉત્પ� થાય છે અને સમાજ દ્વારા બંને પાત્રોના પ્રણયને ન્યાય મળ� ું નથી �ના પ�રણામે આ
બ�ે પાત્રો વચ્ચે અઢળક પ્રેમ સંબધ
ં હોવા છતાય વેદનાની ભઠ્ઠીમાં સતત બ�ે શેકાતા રહ�� ુ ં પડ� છે .
તે સમાજના ઘણા બધા પ્રત્યાઘાતો સહન કર� છે એટલે �ુજરાતી સા�હત્યમાં કાન� �વી અમર
પાત્ર બને છે .
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કાળા અક્ષર ભ�સ બરાબર એટલે ક� િશક્ષણ�ુ ં

ઘણો જ અભાવ જોવા મળે છે . અને સમાજના લોકો પોતાની �ુિનયામાં જ રહ�તા હતા બહારની
�ુિનયામાં

�ુ ં ચાલી ર�ું છે . તેનો ખ્યાલ જ નથી અહ�યા પ�ાલાલ ગ્રામીણ સ�ુદાયમાં

િશક્ષણ�ુ ં સ્તર�ુ ં છે ? તે પર પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયત્ન કય� છે . �ુ�ુષો માત્ર ખેતીકામ જ કરતા
હતા.ઢોર ઢાંખરને પાણી પી�ુ,ં ખેતરમાં હળ ફ�રવો, વાવણી કરવી, કાપણી કરવી, ખેતરના
રખોપા કરવા અને એક ખેતરમાંથી બી� ખેતરમાં જઈ �ુ�ો પીવો અને ચા પાણી પીવા તે
�દનચયાર્ હતી
�ીઓને પણ પાણી ભર�ુ,ં વાંસી�ુ કાઢ�ુ,ં મકાઈ દ� વી, રસોઈ કરવી અને નવરાશની પળોમાં
ખેતીકામમાં મદદ કરવી એ તેમ�ુ ં �ુખ્ય વ્યવસાય હ� ું આમ બહારથી �ુષ્ક લાગતા ગ્રામીણ
સમાજમાં ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા વારં વાર ગર�બો�ુ ં શોષણ થ� ું હ�.ું અહ�યા
પ�ાલાલે અમીરોની નજરમાં ગર�બો�ુ ં સ્થાન �ું હ� ું તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કય� છે .
લોકો ઘણા ઉત્સવિપ્રય તા �ુદા �ુદા પ્રસંગોને સમય ગામમાં મેળો ભરાતા હતા, ઉત્સવો
ઊજવાતા અને ગમે તેટ�ું કામ હોય તો તે પણ નેવે � ૂક�ને તેઓ આવા પ્રસંગોનો લાવો
ંૂ
માણતા હતા અઢ� શેર ના વજન વાળા નાળ જડ�લા જોડા, �ટણ
�ુધીનો ધોિત�ુ,ં રં ગીન ખમીસ
પર સફ�દ કોટ અને માથે �ુલાબના ગોટાવા�ં લાલ સોફો અને હાથમાં પાવ લઇ નીકળ� પડતા.
તો �ીઓ પણ �ુદ� �ુદ� ભાતનો ઘાઘરો પહ�ર�,તાણીને બાંધેલી કપડાની કસોના મોતી ભયાર્
ગોટા અને માથે રં ગીન ઓઢણી ઓઢ� મેળો મહાલવા ગીતો ગાતી નીકળ� પડતી. અહ�યા પણ
આલય ગ્રામીણ સંસ્�ૃિત�ુ�ં ચત્ર આપીભારતીય સંસ્�ૃિતના દશર્ન કરાવ્યા છે .
“મળે લા �વ” �ૃિતમાં પ�ાલાલને ધમર્ને પણ સ્થાન આપ્�ુ ં છે . આસ્થા, લોકસંસ્�ૃિત, ગીતો,
�ુહા, ભજનો,�ડ
ૂ ાની રમઝટ બતાવી સા�હત્યને �ચરં �વી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે .
�ૂની સંસ્�ૃિતમાં રહ�લી િવિવધતા અને મયાર્દાઓ બ�ેનો પ�ાલાલ િન�ુપણ કય� છે . ગામમાં �યાર�
ચોપટ રમતા તે પ્રસંગે �ુ�ો તાણવા ઘણા લોકો ભેગા થતા હતા. નશીલા પદાથર્માં અ�ફણ અને
ં ાની રમ છો રમઝટ �મતી સારા પ્રસંગ હોય ક� પહ�લો વરસાદ તેઓ �ુખીના ઘર� ભેગા
ક�ુબ
થતા હતા. આમ ઉત્સવ પ્રસંગે આનંદ માણતા હતા તો �ુઃખના પ્રસંગે રડ� પણ લેતા આ�ુ ં માનવ
મેળા�ુ ં આ નવલકથામાં આલેખન કરવામાં આવ્યો છે . ગામ સવાર� ઘંટ� અને નાદથી ગા� ઉઠ� ુ.
ગામના સીમાડામાં ગાયો અને બળદોની ડોક� બાંધેલા � ૂઘરા ના ઘેરા રણકારથી આખી િસમ �ણે
ગા� ઉઠતી હોય તેવો અ�ુભવ કરાવ્યો છે . આ નવલકથામાં સમાજમાં િશક્ષણનો અભાવ હતો
અન્ય પ્રદ� શ સ�ુદાયના લોકો સાથે અવરજવર ઓછ� હતી. પ�રણામે �� ૃિતનો અભાવ હતો
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ં
તર માં વ�ુ આસ્થા ધરાવતા હતા.
તેથી લોકો વહ�મ, �ધશ્રદ્ધા, ડાકલા, �ુવા અને જતરમં
ગામમાં મોટ�છે ડા દ� વ�ું મં�દર હોય ત્યાં પાંચ વ્ય�ક્તઓ � ૂણવા માડતા અને લાભ �ુતારા લોકો
ઉઠાવતા હતા. કારણ ક� ભોળ� પ્ર�ને માત્ર �ધશ્રદ્ધામાં િવ�ાસ હતો.
એ�ું કહ�વામાં આવે છે ક� “નાર� � ુ નારાયણી” પરં � ુતે સમયના�ુ�રવાજો પર દ્ર�ષ્ટ કરતા
નાર��ું સ્થાન કોણ હોય તે� ું આ નવલકથામાં લાગે છે . �ીઓ માત્ર ઘર �ુ ં જ કામ
ં
અન્યાયનો ભોગ બનતી જોવા મળે છે .તે બાબત સવર્સામાન્ય બતાવવામાં આવી
કરવા�ુ�ીઓ
છે . તે સમયે કોઈ �ી અન્ય �ી�ુ ં ઉપરા�ું લઇ શકતી નથી.
આ નવલકથામાં બે પાત્રો �ુ ં પ્રથમ િમલન મેળામાં કરાવ્�ુ ં છે . અને બંને �ુગલોના પ્રેમમા
ઘણા ચડાવ-ઉતાર આવે છે . અને �ુઃખ સહન કરતાં-કરતાં એક પાત્ર નાયકા �વી હાડિપ�જર
�વી બની �ય છે . અને �તમાં તેને ગામલોકો
તેની પ્રજવે

� ૂતડ� તર�ક� ઓળખાવે છે . ગામના લોકો

છે . એ�ું ક�ુણરસ�ુ ં િન�પણ પણ આ લે આ નવલકથામાં ક�ુ� છે આ

પ�ર�સ્થિત જોઈને ભગત બોલી ઊઠ� છે અર� ભગવાન એક દન એની નજર પડતા ભલા
�ુવાનો ભાગ્ય માંગતા તેની સાથે વાતો કરવામાં લાવો ગણતા એની આજ હાદસા �ાં �વ
બગડ�ો ક� જય પરણાવી અને આ� �ાં લઇ જઇને પહ�ચાડ� આમ મનાલી આ
નવલકથામાં �ીની વેદના �ુ ં સરસ િન�પણ ક�ુ� છે જોગી પર ગામના � ૃદ્ધ એકની એક
દ�કર� આ નવલકથાની નાિયકા છે �ના દ્વારા �ી ની ક�ુણતા દશાર્વી છે .
મેળામાંથી �યાર� કાન� ઘર� �ય છે ત્યાર� તેને વસવસો લાગ્યા કર� છે .એ સ્વાભાિવક છે તે
પારકાને પોતાના બનાવવાની શ�ક્ત ધરાવતી હતી. ટ�ખળ, કટાક્ષ, મ� તેના લક્ષણો હતા.
અને વાત કર� એટલે �ણે સાક્ષાત સરસ્વતી બોલી રહ્યા હોય એવો અ�ુભવ થતો
�વની રસ્તો બતાવવા �ય છે . ત્યાર� બંને પાત્રો વચ્ચે �

કાન�

મ�ુર સંવાદ થાય છે તે

રમણીય છે .
કાન�: તમે

નાહકના માર� પાછળ આવ્યા

�વી:

�ું કોઈને

વાટ

પણ � ૂછ� લેત

આમ કાન� અને �વીના સંવાદમાં પ્રેમ છલકાય છે . ગામના

�ુ વાિનયા �વીના વખાણ

કરતા થાકતા નથી. તેમાં લેખકની ભાષાશૈલી અને �ુદા �ુદા રસોની પ્રિતિત કરવાની કલા
જોવા મળે છે ,
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આમ �ુજરાતી સા�હત્યમાં આ� પણ “મળે લા�વ” નવલકથા િવશેષ મહત્વ ધરાવે છે . �નપદ�
નવલકથામાં અગ્રેસર સ્થાન ધરાવેછે શાળા કોલેજમાં તે અભ્યાસ વસ્� ુ તર�ક� પણ ઉપયોગમાં
લેવાય છે �ુજરાતી નવલકથાકારોમાં પ�ાલાલે “મળે લા�વ“ �ૃિતથક� અ� ૂવર્ િસ�દ્ધ પ્રાપ્ત કર� છે .
સંદભ�ગ્રથ
ં :
પટ� લપ�ાલાલ 2016 “મળે લા�વ“અમદાવાદસં�વનીપ્રકાશન.
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SECONDARY SCHOOL TEACHERS”

Sadhnaben P. Dhakan
(M.A., M.Ed., M.Phil, GSET)
Ph.D. Student
Department of Education
Veer Narmad South Gujarat University
Surat (Gujarat)
Introduction
The creation of human beings is an invaluable natural creativity. Human it‟s the same
with another human being adjusting with and with this adjustment he finds out the different
ways to lead this own life. The human is a social animal as well as an the earth only human
being is an unique quaint budge and thoughtful. He has taken his life foreword in natural
situation by taking artificial support.
For many years human had face several challenges, problems and obstacles that have
been faced and still facing, change also he lives his own life with ability in this problematic
situation by adjusting by his own unique style human from aden era to today’s current era,
has produced various conditions. When human reputation was less, mental stress was also
less, but as the human population significantly increased there stands the lack of their life
needs and required resources. To meet this needs of the human is values changed the life
method and life style also has changed as a result the social life has been bronghten up. Alone
with this social questions advance and questions of social defense arisen.
In spite of having this full view sat management land, human experienced
psychological uncomfortable behind that there were incomplete requirements and aspirations
of human beings were responsible requirements and overly ambitions it not fulfilled can
create stress in humans satisfaction of the needs and aspirations, human get happiness,
success and enjoyment but when human requirements increase beyond a limit that time
human need are not ingested by the managment view sat, created by human himself like
inspite of similar responsibilities of employees, similar duty, similar Slahus, similar rights,
some how the economics needs huge ingested and some peoples not. For this individual
variation is fully responsible. So as a result human pushes in mental struggle. It‟s full impact
can affect his mind machinery.
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For this reason that study presented in this research was conducted by keeping in
mind this kind of psychological and educational aspect in which how is the occupational
stress and job satisfaction of the teachers? It affects how an then? For the purpose of knowing
that this research work was initiated.
Research Problem
In the modern era economic forces impact throughout the country. Many questions
has arisen due to slowdown of then the biggest question originated is unemployment. In such
times to get a job is an essential requirement along with this task satisfaction also was noticed
as an effective factor. In any kind of job occupational stress occurred by several factors like,
exploitation the governments policy and fix salary, recruitment ext. Alone with this employee
can not experience job regarding satisfaction. It we talk about the teacher employees then due
to several reasons described above like anxiety, frustration, disappointment stress were
produced in teaching. Which directly affect there family, economic, social psychological life.
So in this research presentation, occupational stress and job satisfaction of teachers
are consider when study task has been undertaken problem of the research presented has been
formed like this.
“A STUDY OF OCCUPATIONAL STREES AND JOB SATISFACTION OF HIGHER
SECONDARY SCHOOL TEACHERS”
Definition Research Problem
To understand any study by the same way it is important to genuinely understand the
important words used in it. Common word and technical terms used in this research are
defined. The main goal of the researcher to give a practical definition is that, the reader class
many get the proper understanding of this research and smooth mental connection with the
research. This kind of words were describe as below.
Occupational Stress
1.

“Mental change due to external stimulants or events responsible for change in
physical, mental, internal, external situation and concern with persons occupation
is called occupational stress. ” – volttercanen (1920)

2.

“Occupational stress is s physical, psychological or an impulsive factor which is
generated by physical or mental stress and due to this stress and tiredness, are
generated in the work.” – Hans shelly(1956)

3.

“Negative impulsive experiences which are associated with behavioral and
physical. Changes related with intense and long lasting challenges experienced in
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occupation is called occupational stress.” – sarason and sarason (1960)
4.

“Occupational stress means challenging situation like depression, struggle or
pressure originated due to occupation which can be heavy and person’s physical or
mental strength. ”- Haring, Sthock and ocun(1984)

5.

Occupational stress means challenges physical, mental, social and financial
challenges faced by teachers in their occupational. That challenging situation’s
called occupational stress.

Job Satisfaction
1.

“Job satisfaction mean impulsive and lyrical experience of the employees
associated with work”- Donnald (1939)

2.

“Characteristics of positive and negative feelings generated as a result of job/work,
which

affects directly or indirectly an behavior, is Job satisfaction.”- morch

(1953)
3.

“Job satisfaction is related with employees work, inspiration and work
production.” – Berg hutz (1957)

4.

“Employee‟s felling impulse attitudes, opinions, physical and mental health etc.
Psychological factors are included in Job satisfaction.”- Raghavan v. (1960)

Objectives of the Study
Objectives of the presented research were as follow.
1.

To check the effect of main interaction and perspective interaction of occupational
stress and job satisfaction of male and female teacher in concern with gender.

2.

To check the effect of main interaction and perspective interaction of occupational
stress and job satisfaction of government and private teacher in concern with
school type.

3.

To check the effect of main interaction and perspective interaction of occupational
stress and job satisfaction of teacher aged between 31 to 40 years and 41 to 50
years in concern with age.

4.

Correlation between occupational stress and job satisfaction.

Hypothesis of the Study
1.

An occupational stress of the teachers there is no main effect of gender as well as
significant effect of reciprocal interaction.

2.

An job satisfaction of the teachers there is no main effect of gender as well as
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significant effect of reciprocal interaction.
3.

There is no main effect of occupational stress as well as significant effect of
reciprocal interaction between government and private teachers.

4.

There is no main effect of job satisfaction as well as significant effect of
reciprocal interaction between government and private teachers.

5.

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of teachers aged 31 to 40 years.

6.

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction
betweenoccupational stress and job satisfaction of teachers aged 41 to 50 years.

7.

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government female teachers.

8.

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private female teachers.

9.

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government male teachers.

10

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private male teachers.

11. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government teachers aged 31 to 40
years.
12. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private teachers aged 31 to 40 years.
13. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government teachers aged 41 to 50
years.
14. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private teachers aged 41 to 50 years.
15. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of female teachers aged 31 to 40 years.
16. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of female teachers aged 41 to 50 years.
17. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of male teachers aged 31 to 40 years.
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18. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of male teachers aged 41 to 50 years.
19. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government female teachers aged 31 to
40 years.
20. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private female teachers aged 31 to 40
years.
21. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government female teachers aged 41 to
50 years.
22. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private female teachers aged 41 to 50
years.
23. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government male teachers aged 31 to 40
years.
24. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private male teachers aged 31 to 40
years.
25

There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of government male teachers aged 41 to 50
years.

26. There is no significant effect of main as well as reciprocal interaction between
occupational stress and job satisfaction of private male teachers aged 41 to 50
years.
27. There is no significant correlation between occupational stress and job satisfaction
in concern with gender.
28. There is no significant correlation between occupational stress and job satisfaction
in concern with school type.
29. There is no significant correlation between occupational stress and job satisfaction
in concern with age.
Research Design
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The main purpose of this presented research was to get information about
occupational stress and job satisfaction of the teachers at higher secondary school. Is there
any significant effect of reciprocal interaction with occupational stress and job satisfaction of
other important factors like female and male(Gender), government and private(school type),
31 to 40 and 41 to 50 years (age) etc. To check this 2x2x2 factorial design was used, which is
shown in table no.1.1 below.

Table No.1.1
Factorial Design
2x2x2
A1
C1

B1

A2
B2

B1

B2

C2
A = Gender
A1 =Female
A2 =Male
B = School type
B1 = Government
B2 = Private
C =Age
C1 = 31 to 40 year
C2 = 41 to 50 year
Sampling Technique
In present research total 240 female and male teachers were selected as sampling by
considering the factors like gender as well as school type and age in Bhavnagar district of the
saurastra region government and private schools. In this sample total 60 government female
teachers were selected from which 30 government female teachers aged between 31 to 40
years and another 30 government female teachers aged 41 to 50 years were selected and 60
private female teachers from which 30 teachers aged 31 to 40 years and another 30 teachers
aged 41 to 50 years were selected. 60 government male teachers from which 30 teachers aged
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between 31 to 40 years and another 30 teachers aged between 41 to 50 years were selected
and 60 private male teachers from which 30 teachers aged 31 to 40 years and another 30
teachers aged between 41 to 50 years were selected. Classification of that is described in table
no. 1.2 below.

Table No 1.2
The numbering of teachers included in sampling
A1

A2

Female teachers

Male teachers
TOTAL

B1

B2

B1

B2

Government School

Private School

Government School

Private School

30

30

30

30

120

30

30

30

30

120

60

60

60

60

240

C1
31 to 40
year
C2
41 to50
year
Total

Variables included in the study
(I) Independent Variable
A = Gender
A1 Female Teachers
A2 Male Teachers
B = School Type
B1 Government Schools
B2 Private Schools
C = Age
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C1 31 to 40 years
C2 41 to 50 years
(II) Dependent Variable
A = Occupational Stress
B = Job Satisfaction
(III) Controlled Variable
- In present research only Bhavnagar districts of the saurastra region were
included from it government and private schools were selected as sample.
- In this study retired teachers were not selected as sample.
- In this study secondary schools teachers were not selected as sample.
- In this study teachers with certain particular caste were not chosen as sample.
- In this study teachers with certain particular region were not selected as
sample.
Tools
In present research by keeping in mind the purpose of the research, following tools
used.
(1) Personal Data Sheet :
Personal data sheet was prepared basically an the basic of purposes as well as individual
variables. In which teachers name, gender, school type, age and service years as well as
information of the concerned district of teachers were included. In which only there sign
was to be made.
(2) Scale of Occupational stress :
By keeping in mind the purpose of the present research to know the level of the
occupational stress in teachers. stress scale was used which is created by shreevastav and
singh(1981) and convert by dhadhaniya(1995) of which total statements were 46. For
these statement five alternative responses were given of which 19 statements
respectively 6,7,8,10,14,15,17,18,19,21,22,29,30,31,32,33,40,41,43 were of positive
forms. For these statement five alternative responses were given to the answering person
to given the answer back of which marking was to be done by t he way of 5,4,3,2,1 of
strongly agreed, agreed, neutral, disagreed, strongly disagreed. While 27 statement
respectively by 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34,
35,36,37,38,39,42,44,45,46 were of negative form. For these statement the answering
person was given five alternatives to give reply answer of which marking was done by
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the way of 1,2,3,4,5 of strongly agreed, agreed, neutral, disagreed, strongly disagreed. In
this comparison minimum 46 and maximum 230 marks obtained in concern with marks.
(3) Scale of Job Satisfaction :
In present research to measure the Job Satisfaction, Job Satisfaction scale was used. Job
Satisfaction scale generate by Muthaiya(1976) was basically in English. It was translated
in gujarati and partly change were made in it. At the end by keeping in maid the different
factors related with Job Satisfaction. Total 35 statements were prepared. Five
alternatives were given for every statement from which any one of the option had to be
selected to gave answer. At the end total score of the Job Satisfaction were find out, after
that according to different score five different ranks has to be given. Total 35 statements
were there in the Job Satisfaction scale of which 13 statements 1, 8, 13, 17, 18, 22, 23,
26, 30, 31,33,34 and 35 were of positive forms. While 22 statements respectively 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20,21,24,25,27,28,29,32 were of negative forms.
Five alternative reply were given to answering person to give answer. For positive
statements of which marking was done as 5,4,3,2,1 of strongly agreed, agreed, neutral,
disagreed, strongly disagreed. While for negative statements marking was done as
1,2,3,4,5 respectively of strongly agreed, agreed, neutral, disagreed, strongly disagreed.
In this comparison as per as marks are concerned minimum marks were 35 and
maximum marks were 175. Here the thing noticeable was that as the score the more
higher it is the job satisfaction more. It was classified in different five categories of job
satisfaction an the basic of points of the job satisfaction.
Data collection
The purpose of the research presented was to do comparative study in regard
occupational stress and job satisfaction of the teachers. In this study 240 sample were
included. To select the sample teachers from Bhavnagar districts of the saurastra region were
selected for sample. In which teachers were selected for sample by keeping in mind the
different factors like female, male, government and private, 31 to 40 and 41 to 50 years.
which the samples were selected by simple random sampling method for data collection
occupational stress scale created by shreevastav and singh(1981)and job satisfaction scale
created by muthaiya(1976) were used by questionary method by visiting teachers in
individual.
Data Analysis
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In research presented for statistical analysis of the information gathered by researcher
and to get clear details of the lucidness to derive meaningful result in the from of success to
get general findings and to do interpretation of that as well as to analyze the effects of
accidental causes is to be done. In present researcher has a used same of the statistical
implementations by keeping in mind study purposes and null hypothesis. The main purpose
of this research was to get information of the effect of main as well as reciprocal interaction
between occupational stress and job satisfaction of teachers. Is there any effect an
occupational stress and job satisfaction of interaction among gender, school type and age? To
know that (1 to 26) null hypothesis has to be generated. To check that in SPSS(Statistical
Package for Social Science) 2x2x2 F ANOVA method was used underlying factorial design.
Mutually what kind of relationship are there between occupational stress and job satisfaction.
To know that (27 to 29) null hypothesis was generated. To check it correlation method by
karlpiyerson was used.
Result and Discussion
Result and findings received in present research have been introduced here in very
short.
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Table No 1.3
“F” value of the marks of the occupational stress and job satisfaction of deferent groups of
Teachers Source of Variation
Source of Variation

Sum of Square

Df

Mean Sum of Square

F

sig.

A1 x A2

2665

1

2665

1.30

N.S.

A1 x A2

42.28

1

42.28

1.17

N.S.

B1 x B2

0.93

1

0.93

1.13

N.S.

B1 x B2

47.01

1

47.01

1.10

N.S.

C1

259.11

1

259.11

0.97

N.S.

C2

273.42

1

273.42

0.93

N.S.

B1 x A1

134.08

1

134.08

1.26

N.S.

B2 x A1

120.73

1

120.73

1.18

N.S.

B1 x A2

4.54

1

4.54

0.11

N.S.

B2 x A2

0.615

1

0.615

0.91

N.S.

B1x C1

140.16

1

140.16

1.36

N.S.

B2 x C1

250.00

1

250.00

5.79

N.S.

B1 x C2

3.306

1

3.306

0.95

N.S.

B2 x C2

32.34

1

32.34

0.06

N.S.

A1 x C1

1.53

1

1.53

1.05

N.S.

A1 x C2

71.31

1

71.31

0.08

N.S.

A2 x C1

93.10

1

93.10

1.04

N.S.

A2 x C2

71.57

1

71.57

1.02

N.S.

B1 x A1 X C1

273.56

1

273.56

1.53

N.S.

B2 x A1 X C1

251.32

1

251.32

1.49

N.S.

B1 x A1 X C2

3.316

1

3.316

1.05

N.S.

B2 x A1 X C2

32.10

1

32.10

1.10

N.S.

B1 x A2 X C1

1.046

1

1.046

1.24

N.S.
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B2 x A2 X C1

278.36

1

278.36

1.23

N.S.

B1 x A2 X C2

222.28

1

222.28

0.90

N.S.

B2 x A2 X C2

20.07

1

20.07

0.74

N.S.

Sr No

Variables

N

r value

1

occupational stress

240

-0.45

2

job satisfaction

Table No 1.4
Showing of correlation of Gender

Table No 1.5
Showing of correlation of school type
Sr No

Variables

N

r value

1

occupational stress

240

-0.55

2

job satisfaction

Table No 1.6
Showing of correlation of Age
Sr No

Variables

1

occupational stress

2

job satisfaction

N

r value

240

-0.26

Findings
An the basic of result received in present research following findings were derived.
1.

Difference noted in occupational stress of teachers in context of gender.

2.

Difference noted in job satisfaction of teachers in context of gender.

3.

Difference noted in occupational stress of government and private teachers.

4.

Difference noted in job satisfaction of government and private teachers.

5.

Difference noted between occupational stress and job satisfaction in teachers aged 31
to 40 years.

6.

Difference noted between occupational stress and job satisfaction in teachers aged 41
to 50 years.
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Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government
female teachers.

8.

Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private female
teachers.

9.

Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government male
teachers.

10. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private male
teachers.
11. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government
teachers aged 31 to 40 years.
12. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private teachers
aged 31 to 40 years.
13. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government
teachers aged 41 to 50 years.
14. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private teachers
aged 41 to 50 years.
15. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in female teachers
aged 31 to 40 years.
16. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in female teachers
aged 41 to 50 years.
17. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in male teachers
aged 31 to 40 years.
18. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in male teachers
aged 41 to 50 years.
19. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government
female teachers aged 31 to 40 years.
20. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private female
teachers aged 31 to 40 years.
21. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government
female teachers aged 41 to 50 years.
22. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private female
teachers aged 41 to 50 years.
23. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government male
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teachers aged 31 to 40 years.
24. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private male
teachers aged 31 to 40 years.
25. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in government male
teachers aged 41 to 50 years.
26. Difference noted between occupational stress and job satisfaction in private male
teachers aged 41 to 50 years.
27. Ordinary negative correlation was observed between occupational stress and job
satisfaction in teachers in context of gender.
28. Ordinary negative correlation was observed between occupational stress and job
satisfaction in teachers in context of school type.
29. Ordinary negative correlation was observed between occupational stress and job
satisfaction in teachers in context of age.
Limitation of the Study
A research is not perfectly in any science. It is having many limitations of time,
power, (stamina, strength) finance or area. Purposely study done by considering are these
limitations in mind has become more materialistic. Researcher’s own research to have such
limitations some of the limitations were there in the present research also which were as
follow.
1.

In present research teachers from bhavanagar district were included in the sample, so
findings of this research can not be applicable for any other district or area.

2.

Findings of the presented research can not be applicable by considering a particular
religion of the teachers.

3.

This research findings can not be applied for the teachers of the secondary school,
science and commerce stream.

4.

In present research the principals were not included as a sample. So the findings of
the present research can not be applicable for principals.

5.

Present research findings research can not be applicable for the retired teachers.

6.

Only 240 sampling were selected from huge population in this research and so in
terms of sampling more larger sample can be taken for sampling.

7.

Human life is changeable so today’s stress or job satisfaction can be changed after
some time.

8.

In present research data collection was done by only questionnaires in addition to this
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any other methods were not used.
9.

In present research only 3 independent variables Gender, school type and Age were
taken into consideration.
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AWARENESS AND USAGE OF OPEN ACCESS RESOURCES OF MEDICAL
SCIENCE GUJARAT STATE: A STUDY
By,
Dr. Bharat H. Sondarva
Librarian
AMP Govt. Law College, Rajkot
Abstract
The research access/impact problem arises because journal articles are not accessible to all of their
would-be users; hence, they are losing potential research impact. The solution is to make all articles
Open Access (OA; i.e., accessible online, free for all). OA articles have significantly higher citation
impact than non-OA articles. Open Access publishing is becoming an alternative and increasingly
popular model for disseminating research papers. Hence the medical professionals require pinpointed,
accurate and speedy information for updating their knowledge. Medical open access resource provides
a platform for outstanding research around the globe in the field of medicine. Keeping in view the
above consideration and aspects, the present research work is undertaken and it has been awareness
and usage of open access resources in medical science.
Introduction
Academic Libraries are in a transitional phase now. The impact of information and communication
technology has been very high on academic library functioning. Today, users are highly specific in
their needs and are also aware of other alternatives which provide information. Hence libraries are
tapping all possibilities to keep the user community satisfied.
In an academic setup research is a very important component. Current information is very essential to
researchers for being updated their field. Hence they depend on scholarly journals to meet their
information requirements Library being the information provider have been subscribing journals in
various disciplines in accordance with the thrust of the parent institution. But with the tremendous
growth of specialization in various disciplines the number of journals to be subscribed has increased.
The prohibitive factor for the library is the escalating cost of the journals and resources and the
stringent library budget. This has led to a phenomenon called “Scholarly Crisis” where the libraries on
one hand have to meet the users growing demands and the journal prices (be it print / or electronic)
are shooting up and on other hand the library budgets are shrinking. At this juncture “Open Access”
resources have dawned as boon to both the academic users and the library managers.
Open Access: Meaning and Definition
Open access resources is one that meets the conditions of “Open Access”- composed of free, online
copies of peer-reviewed journal articles and conference papers as well as technical reports, theses, and
working papers. In most cases there are no licensing restrictions on their use by readers. They can
therefore be used freely for research, teaching and other purposes.
Open access (OA) is free, immediate, permanent, full-text, online access, for any user, web-wide, to
digital scientific and scholarly material, primarily research articles published in peer-reviewed
journals. An open-access article has limited copyright and licensing restrictions which means anyone,
anywhere, with access to the Internet may read, download, copy, and distribute that article.
The three major public definitions of open access are contained in the BBB Budapest, Bethesda, and
Berlin public statements. These three definitions of open access differ only slightly and because they
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agree in the substance they are referred to collectively as he BBB statement According to Suber.
(2004) nearly all open access proponents agree on the BBB definition.
“By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any
users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl
them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without
financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet
itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this
domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly
acknowledged and cited.”
Three open access declarations, commonly known as BBB declarations, in the beginning of the 21st
century have shaped open access publishing environment in the successive decades. These
declarations also have hinted strong philosophical foundations for supporting the ideas and principles
of open access.
Types of Open Access
OA can be delivered in three ways:
'Green Route ': the author can self-archive at the time of submission of the publication (the 'green'
route) whether the publication is grey literature (usually internal non-peer reviewed), a peer-reviewed
journal publication, a peer-reviewed conference proceedings paper or a monograph. The 'green' route
makes publications available freely in parallel with any publication system but is not, itself,
publishing.
'Gold Route': the author or author institution can pay a fee to the publisher at publication time, the
publisher thereafter making the material available 'free' at the point of access (the 'gold' route). The
two are not, of course, incompatible and can co-exist.
‘Hybrid Route’– sometimes called Paid Open Access, refers to subscription journals with open
access to individual articles usually when a fee is paid to the publisher or journal by the author, the
author's organization, or the research funder. Some universities or libraries have a pool of funding
available for hybrid journal publications or sometimes funding is written into grant applications for
open access in hybrid journals, though these are not common instances. Some examples of hybrid
open access are: I Open Access by Taylor Francis, Online Open by Wiley, or Sage Open by Sage.3
Characteristics:
Some of the main characteristics of OA are:
•It is free availability of scholarly publication
•It is free of copyright and licensing restrictions
•Materials are available online or on the internet
•Efficient archiving and availability
•Metadata can be harvested
•Guaranteed sustainable storage and accessibility
•Provision to link publication to any research dataset used in producing the paper
•Material is full text
•Material can be accessed by anybody from anywhere without any discrimination.
•Material can be freely used by anyone.
Objectives of the Study
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•To take overview of open access resource
•To awareness of open access resource in medical science
•To analyze the use of open access resources of medical scholars
Scope and limitations of the study
•
•
•

The scope to open access resource through internet.
The present study consists of only the open access resource of medical user study.
The geographical area is restricted in medical college Library of Gujarat state

Methodology
This study is based on review of literature, which includes books, journals, documents, seminar
papers, etc.
Relevant literature will also be collected and consulted through internet browsing and data collection
of some selected libraries to following methods. viz., questionnaire surveys and semi structured
interviews with librarians and users, observational visits in the libraries will be used in data collection.
Structured questionnaires will be prepared and administered to chief librarian, supporting staff and
Users.
Analysis of Users’ Responses
Demographic Variables of the User’s Respondents
The respondents for the study are the academic community in medical science of the post graduate
students medical colleges of Gujarat. The demographic variables of the respondents such as gender,
users’ category, and type of college are depicted in this section. The response received in this context
is furnished in the following tables. The following table (4.2.1) shows the response has been
considered out of the total response received.
Table 1.1: College-wise Response
Percent (%)

Questionnaires
of
Questionnaires
Usable for
Questionnaires Received
Questionnaires
Distributed
Study
Usable for study

Percent
(%)

Name
Sr.
No of
College

Total

1

BJMC

320

257

247

96.10

25.11

2

MCB

114

84

75

89.28

7.71

3

MPS

141

122

115

94.2

11.83

4

MCS

106

92

89

96.73

9.44

5

PDUM

61

61

56

91.80

5.76

6

MCBH

71

53

48

90.5

4.93

7

NHLMC

197

172

177

102.90

18.26

8

SMIMER 31

30

28

93.33

2.88

9

CUSM

24

23

95.83

2.36
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10

PKMC

47

33

33

100

3.39

11

BKSM

84

84

81

96.42

8.33

12

Total

1196

1012

972

96.04

100.00

(Figure 1.1: College-wise Response)
The investigator classified the total 1012 questionnaires received amongst the medical college PG
students of medical college in Gujarat covered under the scope of the study. Out of 1196
questionnaires distributed 1012 filled-up questionnaires were received. Finally, out of 1012 filled up
questionnaires 992 questionnaires were selected after scrutiny and 20 questionnaires were not used in
the main analysis due to incompleteness and multiple answers questionnaires. So the response rate is
96.4%. Table.1.1. Clearly shows that the highest number of questionnaires has been received from 11
colleges. Table also gives us the detail regarding the percentage of response with respect to the total
sample. Highest number respondents were from BJMC i.e. 25.11 % and the lowest number of
respondents were from SMIMER i.e. 2.88 %.
Awareness of Open Access Resources
In this section, investigator tries to find out the awareness of open access resources. Open access
resources are available at free of cost to the users in the higher education system. Analysis and
interpretation of the data related to awareness of open access resources in medical college of Gujarat
has been presented in table 4.2.2.1 to 1.3. With regard to know the awareness, investigator divided the
questionnaires in PG student.
Table 1.2: Awareness of OAR
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Aware

Number of Respondents

Percent (%)

Yes

972

100

No

0

0
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(Figure 1.2: Awareness of OAR)
The awareness of open access resources the respondents of the study is shown in Table 1.2 Above
depicts that, 972 respondents prefer to accessing open access resources, so that 100 % awareness of
open access resources.
Table 1.3: Type of OAR Awareness
Type of OAR

Awareness
Number of Respondents

Percent (%)

Open access journals

972

37.33

Open access repositories

811

31.14

Self- archiving

528

20.28

Open Archives Initiative (OAI)

293

11.25

None of these

0

0.00

Total

2604

100.00
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(Figure 1.3: Type of OAR Awareness)
Table 1.3 indicates the type of OAR awareness. Here respondents have answered more than one
answer. It is revealed from the table that 972 (37.33 %) aware of open access journals, 811 (31.14%)
aware of open access repositories, 528 (20.28%) aware of Self- archiving and 293 (11.25%) aware of
Open Archives Initiative (OAI). So it is concluded from the above data that Open access journals
more than awareness.
Uses of Open Access Resources
In this section, investigator tries to find out the Uses of open access resources. Analysis and
interpretation of the data related to use, how did you learn to use, purpose for using, how frequently
do you use of open access resources.
Table.1.4: Uses of OAR
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Uses of OAR

Number of Respondents

Percent (%)

Yes

972

100

No

0

0.0

Total

972

100
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(Figure.1.4: Uses of OAR)
The uses of open access resources the respondents of the study are shown in Table 1.4 Above depicts
that, 972 respondents prefer to use open access resources, so that 100 % uses of open access
resources.
Table 1.5: Learn to Uses OAR
Type of learn to use

Number of Respondents

Percent (%)

Self learning

788

38.07

Library staff

393

18.99

From faculty members

256

12.37

From colleagues

514

24.83

Seminars/workshop and Training
72
Programme

3.48

Any other

47

2.27

Total

2070

100.00
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(Figure 1.5: Learn to Uses OAR)
Table 1.5 shows the how did you learn to use open access resources. Here are given respondent
multiple choice answer. Learn to use of OAR. It is found from the table that among self learning 788
(38.07%), library staff 393 (18.99%), from faculty members 256 (12.37%), from colleagues 514
(24.83%), Seminars/workshop and Training Programme 72 (3.48%), any other 47(2.27%).
Respondents more learn to uses of OAR self learning and Seminars/workshop and Training
Programme less uses of lean open access resources.
Table 1.6: Purposes for Using OAR

Purposes

Frequently
Often
Sometimes
Rarely
Never
Total

Assignment

Examination Practical

Paper
Presentation

Writing
articles

Respo
ndents
Percent
(%)
582
(59.88%)
141
(14.51%)
182
(18.72%)
27
(2.78%)
40
(4.12%)
972
(100%)

Respo
ndents
Percent
(%)
386
(39.71%)
191
(19.65%)
138
(14.20%)
110
(11.32%)
147
(15.12%)
972
(100 %)

Respo
ndents
Percent
(%)
895
(92.08%)
40
(4.12%)
24
(2.47%)
5
(0.51%)
8
(0.82%)
972
(100 %)

Respo
ndents
Percent
(%)
904
(93.00%)
36
(3.70%)
20
(2.06%)
9
(0.93%)
3
(0.31%)
972
(100 %)

MARCH-2021

Respo
ndents
Percent
(%)
437
(44.96%)
112
(11.52%)
172
(17.70%)
158
(16.26%)
93
(9.57%)
972
(100 %)

75

To
remain
updated
Respo
ndents
Percent
(%)
541
(55.66%)
175
(18.00%)
205
(21.09%)
35
(3.60%)
16
(1.65%)
972
(100 %)
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(Figure 1.6: Purposes for Using OAR)
Here, investigator tried to know the responses regarding purposes that include assignment purpose,
examination purpose, practical purpose, paper presentation purpose, writing article purpose and to
remain updated purpose. Investigator not only tried to know about the purposes but also other factors
like how much they are dependent on open access resources for aforesaid purposes and its usefulness.
Table 1.6 depicts the assignment purpose of respondents for using open access resources. It is found
from the table that among 972 respondents ,582 (59.88%) respondents use frequently, 141 (14.51%)
respondents use often, 182 (18.72%) respondents use sometimes and 27 (2.78%) respondents use
rarely whereas 40 (4.12%) respondents never use open access resources for assignment purpose.
Table 1.6 depicts the examination purpose of respondents for using open access resources. It is found
from the table that among 972 respondents, 386 (39.71%) respondents use frequently, 191(19.62%)
respondents use often, 138(14.20%) respondents use sometimes and 110 (11.32%) respondents use
rarely whereas 147 (15.12%) respondents never use open access resources for examination purpose
Table 1.6 depicts the practical purpose of respondents for using open access resources. It is found
from the table that among 972 respondents, 437 (44.96%) respondents use frequently, 112(11.52%)
respondents use often, 172(17.70%) respondents use sometimes and 158 (16.26%) respondents use
rarely whereas 93 (9.57%) respondents never use open access resources for practical purpose.
Table 1.6 depicts the paper presentation purpose of respondents for using open access resources. It
is found from the table that among 972 respondents, 895 (92.08%) respondents use frequently,
40(4.12%) respondents use often, 24(2.47%) respondents use sometimes and 5 (0.51%) respondents
use rarely whereas 8 (0.82%) respondents never use open access resources for paper presentation
purpose.
Table 1.6 depicts the paper writing articles of respondents for using open access resources. It is
found from the table that among 972 respondents, 904 (93.00%) respondents use frequently,
36(3.70%) respondents use often, 20(2.06%) respondents use sometimes and 9 (0.93%) respondents
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use rarely whereas 3 (0.31%) respondents never use open access resources for writing articles
purpose.
Table 1.6 depicts to remain updated of respondents for using open access resources. It is found from
the table that among 972 respondents, 541 (55.66%) respondents use frequently, 175 (18.00%)
respondents use often, 205 (21.09%) respondents use sometimes and 35 (3.60%) respondents use
rarely whereas 16 (1.65%) respondents never use open access resources for remain updated purpose.
Table 1.7: Types of Using OAR

Using OAR

Frequently
Often
Sometimes
Rarely
Never
Total

E-Books

E-Journals/
Articles

E-Theses and
Video lectures
Dissertation

Respondents
Percent (%)
934
(96.09%)
21
(2.16%)
17
(1.75%)

Respondents
Percent (%)
862
(88.68%)
74
(7.61%)
36
(3.70%)

Respondents
Percent (%)
288
(29.63%)
409
(42.08%)
255
(26.23%)

Respondents
Percent (%)
883
(90.84%)
58
(5.97%)
25
(2.57%)

0
(0%)

0
(0%)

20
(2.06%)

4
(0.41%)

0
(0%)
972
(100%)

0
(0%)
972
(100 %)

0
(0%)
972
(100 %)

2
(0.21%)
972
(100 %)

(Figure 1.7: Types of Using OAR)
Table 1.7 indicates types of open access resources. It is observed from the table that types of using
open access resources such as E-Books, E-Journals/Articles, E-Theses and Dissertation, and video
lectures.
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In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Books open access resources. It is found
from the table that among out of 972 respondents, 937(96.09%) respondents use frequently,
21(2.16%) respondents use often, 17(1.75 %) respondents use sometimes and 0(0%) respondents use
rarely whereas 0(0%) respondents never use E-Books of open access resources.
In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Journals/Articles open access resources.
It is found from the table that among out of 972 respondents, 862(88.68%) respondents use
frequently, 74(7.61%) respondents use often, 36(3.70%) respondents use sometimes and 0(0%)
respondents use rarely whereas 0(0%) respondents never use E-Journals/ Articles of open access
resources.
In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Theses and Dissertation open access
resources. It is found from the table that among out of 972 respondents, 288(88.68%) respondents use
frequently, 409(42.08%) respondents use often, 255(26.23%) respondents use sometimes and
20(2.06%) respondents use rarely whereas 0(0%) respondents never use E-Theses and Dissertation of
open access resources.
In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Theses and Dissertation open access
resources. It is found from the table that among out of 972 respondents, 883(90.84%) respondents use
frequently, 58(5.97%) respondents use often, 25(2.57%) respondents use sometimes and 4(0.41%)
respondents use rarely whereas 2(0.21%) respondents never use E-Theses and Dissertation of open
access resources.
Conclusion
The open access movement has gained considerable traction in the last six years. It has become the
most successful scholarly publishing reform movement in modern times, and it has begun to
transform the scholarly communication system. The open access movement is not the only potential
solution to the serious problems that libraries face in the conventional scholarly communication
system, but it is a very important one, and it does not require that other strategies be abandoned. The
voice of libraries needs to be heard more strongly in it.
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METHODS OF TEACHING MATHEMATICS

NAME: VINODBHAI KANTIBHAI SALAT
DESIGNATION : INCHARGE PRINCIPAL
GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, LUNEJ TA: KHAMBHAT

1.પ્રસ્તાવના

(INTRODUCTION):

“િશક્ષણના લ�યો માટે ગિણત દરેક સ્તરના અભ્યાસ�મનો મૂળભૂત ભાગ છે ." “ગિણત એ �તીકો અને તેમનો
એકબી� સાથેનો એક શબ્દ છે . તે િવ�ાન તરીકે પણ ઓળખાય છે , કે જે માપન, ગણતરી, શોધ સાથે સંબંિધત છે . તે િવ�ાનની
વ્યવિસ્થત, સંગ�ઠત અને સચોટ શાખા છે . તેની પોતાની ભાષા અને લાક્ષિણકતાઓ છે . તે આંકડાકીય અને માણસના �વન
અને �ાનનાં ગણતરીનો ભાગ છે . તે મા�ાત્મક તથ્યો અને સંબધ
ં ો તેમજ સમસ્યાઓ સાથે સંબિં ધત છે . (િસધ્ધુ,,2005)
“દરેક િવષયના િશક્ષક માટે પધ્ધિત આપવામાં આવે છે . પધ્ધિત એ બાળકોની માનિસક અને શારી�રક
આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, િવષયને �સ્તુત કરવાની વૈ�ાિનક રીત િસવાય કંઈ નથી. ગિણતના અસરકારક િશક્ષણ
માટેસામ�ી સારી હોવી જોઈએ. તે ફક્ત પધ્ધિત દ્વારા જ કોઈ િવષયને રસ�દ અને ઉપયોગી બનાવવાનું શક્ય છે . ગિણત
શીખવવાની પધ્ધિત દરેક તબક્કે-તબક્કે

અને વય જૂ થથી અલગ છે . “પધ્ધિત” શબ્દ એ િવ�ાથ�ઓ વચ્ચે સ્થાન

લેવાની,શીખવાની સૌથી અસરકારક અને આ�થક રીત તરીકે િવચારી શકાય છે . “ગિણતશાસ્� જે વા િવષયને શીખવવામાં સૌથી
મહત્વની પૂવર્શરત એ િવષયોના િવચારો અને િવકાસનો સંપકર્ છે . ” (કુમાર, 1993)

2.

ગ�ણત� ું સ્વ�પ (NATURE OF MATHEMATICS):
“ગ�ણત એ બધા િવ�ાનની માતા છે . ગ�ણત � ૂબ જ અ� ૂતર્ છે . તે પદાથ�ને બદલે િવચારો

સાથે સંબિં ધત છે ; તે િનષ્કષર્ પર પહ�ચવાના સાધન તર�ક� પ્રસ્તાવના કરતાં પ્રતીકોની હ�રફ�ર સાથે
સંબિં ધત છે .”(�કડ એટ. અલ., 1970)
િસધ્ધુ,(2005) અ�ુસાર, "ગ�ણતની સૌથી મહત્વ� ૂણર્ લાક્ષ�ણકતા છે ,�તેને ઘણા અન્ય િવષયોથી અલગ
પાડ�ું એ તેની િવ�ચત્ર ભાષા અને પ્રતીકવાદ છે .ગ�ણત એ શાર��રક િવ�ાનની ભાષા છે અને માણસના
મનમાં કોઈ વ�ુ શાનદાર ભાષા �ાર� ય ઉપ�વી શક� નથી. માણસમાં પદાથ�અને િવચારો માટ� પ્રતીકો
સ�પવાની ક્ષમતા છે . ગા�ણિતક ભાષા અને પ્રતીકો લાંબા િનવેદનોને કાપીને �ૂંકા કર� છે અને િવચારો
અથવા વસ્�ુઓના અ�ભવ્ય�ક્તને ચો�સ સ્વ�પમાં મદદ કર� છે .”
ુ
3. શાળાઓમાં ગ�ણત િશક્ષણ આપવાના હ��ઓ
અને ઉદ્દે શો (AIMS AND OBJECTIVES OF
TEACHING MATHEMATICS IN SCHOOLS):
ુ અને ઉદ્દે શો:
િમશ્રા (2008) દ્વારા આપવામાં આવેલા ગ�ણત િવષયના અધ્યયનના હ��ઓ
ુ (Aims):
3.1 હ��ઓ


બાળકને તેમના રો�જ�દા �વન સાથે સંકળાયેલા નંબરો અને માત્રાઓનો ઉપયોગ સમજવા
માટ� સક્ષમ કરવા.



તેની સંસ્�ૃિત સાથે બાળકના પ�રચયમાં િવકાસ કરવો.
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િવદ્યાથ�ના મગજમાં યોગ્ય પ્રકારનો િશસ્ત પ્રદાન કરવા.



િવદ્યાથ�માં એકાગ્રતા, આત્મિવ�ાસ અને શોધ �વી આદતોનો િવકાસ કરવો. તેમનામાં �વન
પ્રત્યે વૈ�ાિનક અને વાસ્તિવક વલણ િવકસાવવા.



બાળકમાં માનિસક શ�ક્તઓ �વી ક� િવચાર, તકર્ , વગેર�નો િવકાસ કરવો.



બાળકના વ્ય�ક્તત્વનો સવા�ગી િવકાસ લાવવો.



િવશ્લેષણ, સંશ્લેષણ, ગણતર�, વગેર�ની ક્ષમતાઓ િવકસાવવા.

3.2 ઉદ્દે શો (Objectives):


શબ્દ, ખ્યાલો, કાયદા, � ૂત્ર, િસધ્ધાંતો, પ્રતીકો, ગણતર�ની િન�ુણતા, વગેર�� ુ ં �ાન અને સમજ
પ્રાપ્ત કર�ુ.ં



દ� િનક �વન અને ઉચ્ચ િશક્ષણ માટ� જ�ર� અન્ય � ૂળ� ૂત �ાન પ્રાપ્ત કર�ુ.ં



ગ�ણત શીખવામાં �ુ�ચ ક�ળવવી.



ક�લ્�ુલટે ર, કમ્પ્�ુટરવગેર� �વા તા�તરના તકનીક� ઉપકરણો સાથે કામ કરવા માટ� જ�ર�
�ુશળતા િવકિસત કરવી.



ગા�ણિતક �ાનને તેમના દ� િનક �વન સાથે લા�ુ કર�ુ.ં



િવચારણા, િવશ્લેષણ, સંશ્લેષણ, કારણ, તા�ક�ક ર�તે સારાંશની ટ�કા કરવાની ક્ષમતાનો િવકાસ
કરવો.


4.

માપન, �ચત્રકામ, િનદશર્ન, �દાજ અને િનણર્ય લેવાની �ુશળતાનો િવકાસ કરો.
શાળાના અભ્યાસક્રમમાં ગ�ણતશા�� ંુ સ્થાન(PLACE OF MATHEMATICS IN THE

SCHOOL CURRICULUM):
ગ�ણતશા� હંમેશાં શાળાના અભ્યાસક્રમમાં એક મહત્વ� ૂણર્ સ્થાન ધરાવે છે . િશક્ષણ પંચે (196466) શાળા કક્ષાએના િવદ્યાથ�ઓ માટ� ગ�ણતને ફર�જયાત િવષય તર�ક� � ૂચવ્�ુ ં હ�ુ.ં તે દર� ક શાળાના
અભ્યાસક્રમનો ભાગ છે અને કદાચ એકમાત્ર િવષય � અજોડ હોદ્દો ધરાવે છે . આ � ૂરતા �ુરાવા � ૂરા
પાડ� છે ક� ગ�ણતશા�એ શાળાના અભ્યાસક્રમમાં ક��ન્દ્રય સ્થાન હાંસલ ક�ુ� છે . દર� કને એક અથવા બી�
ર�તે ગ�ણત�ુ ં થો�ું �ાન હો�ુ ં જ�ર� છે .પરં � ુ એ�ુ ં અ�ુભવાય છે ક� સામાન્ય માણસ માટ�, પ્રાથિમક અને
મધ્યમ તબ�ા દરિમયાન પ્રાપ્ત કર� � ું �ાન � ૂર� ું હશે. હાઇસ્�ૂલના તબ�ે િવદ્યાથ�ને આ િવષયના
�ાનથી વં�ચત રાખવાનો અથર્ એ છે ક� તેના માટ� વ્યવસાયની પસંદગીને સં�ુ�ચત કર�ુ.ં અન્ય ઘણા
િવષયોમાં તેમના અભ્યાસની પ્રગિતમાં ગ�ણતની અ�ાનતા એક મહાન િવકલાંગતા હશે. માધ્યિમક
કક્ષાએ જો ગ�ણતને બાકાત રાખવામાં આવ્�ુ ં હોય તો શાળા િશક્ષણ અ� ૂ�ું અને અગમ્ય રહ�શ.ે કોઈ અન્ય
િવષય ગ�ણતનો િવકલ્પ હોઈ શક� નહ�. તેને ફર�જયાત બનાવતી વખતે, િવદ્યાથ�ઓનાં �હત�ુ ં રક્ષણ
કર�ું પડશે. તેથી અભ્યાસક્રમમાં આ પ્રકારના િવષયોનો સમાવેશ થવો જોઇએ કારણ ક� તે લોકો માટ�
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ઉપયોગી છે �ઓ હાઇસ્�ૂલના તબ�ા પછ� તેમ�ુ ં િશક્ષણ બંધ કરશે અને અન્ય વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ
કરશે. ગ�ણતનો ઉપયોગ �વનના દર� ક તબ�ે થાય છે . દ� શનો િવકાસ િવ�ાન અને તકનીક� પર
આધા�રત છે , િવિવધ વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગોમાં િવ�ાન અને તકનીક�ના ઉપયોગને કારણે પ્રોગ્રામો
બનાવી રહ્યા છે .નવા વૈ�ાિનક િસદ્ધાંતોની શોધ માટ� અને તેમની ચકાસણી માટ� પ્રયોગો કરવા માટ�
ગ�ણત જ�ર� છે .આપણે ગ�ણતની સહાય િવના િવ�ાનમાં યોગ્ય ર�તે િનણર્ય લઈ શકતા નથી. (�ુપ્તા,
2004)
ગ�ણતના િશક્ષણની પધ્ધિતઓ (METHODS OF TEACHING MATHEMATICS):

5.

િસ� (2005) ના અ�ુસાર, �ુ દા �ુ દા શૈક્ષ�ણક િવચારકો અથવા શાળાિશક્ષણ દ્વારા િશક્ષણની િવિવધ
પધ્ધિતઓ � ૂ�ચત અથવા આગળ ધપાવવામાં આવી છે .
ગ�ણતશા� શીખવવા માટ� ની પધ્ધિતઓ નીચે �ુજબ છે :
 વ્યાખ્યાન પધ્ધિત (Lecture method )
 પ્રો�ક્ટ પધ્ધિત (Project method )


પ્રાયો�ગક પધ્ધિત (Practical method)

 િવશ્લેષણાત્મક-�ૃિત્રમ પધ્ધિત (Analytic-synthetic method )
 પ્રસંગો�ચત પધ્ધિત (Topical method)


સમસ્યા હલ કરવાની પધ્ધિત (Problem solving method)

હાલના અભ્યાસક્રમમાં અભ્યાસક્રમ, સહ-અભ્યાસક્રમ અને વધારાના અભ્યાસક્રમની પ્ર� ૃિ�ઓ સામેલ છે .
અભ્યાસક્રમની પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા આપણે િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે �ાનાત્મક પાસા િવકિસત કર� શક�એ છ�એ.
આમ, િવદ્યાથ�ઓમાં સવા�ગી િવકાસના લ�ય �ુધી પહ�ચવા માટ� સહ-અભ્યાસક્રમની પ્ર� ૃિ�ઓ � ૂબ જ
મહત્વ� ૂણર્ છે . (ICFAI, 2004).
લેખકનાં મત �ુજબ પ્રાયો�ગક પધ્ધિત ગ�ણતના િશક્ષણ માટ� સાર� પધ્ધિત છે .
દા.ત.., learning by doing. એટલે ક� , કર�ને શીખ�ુ.ં
6.

ગ�ણતના

અધ્યાપન

માટ�

પ્રાયો�ગકપધ્ધિત

(PRACTICAL

Method

for

Teaching

Mathematics):
“ગ�ણતને વ�ુ રસપ્રદ અને અથર્� ૂણર્ બનાવવા માટ�, ગ�ણતના અધ્યાપનમાં પ્રાયો�ગક પધ્ધિતનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આ પધ્ધિત માટ� પ્રયોગશાળાની જ�ર છે �માં ગ�ણતશા�થી સંબિં ધત
ઉપકરણોની જ�ર પડ� છે . ઉદાહરણ તર�ક�

ગ�ણત મોડ�લ, ચાટર્ , લાકડા અથવા હાડર્ બોડર્ થી બનેલા

િવિવધ આ�ૃિતઓ અને આકારો, આલેખ, કાગળ વગેર�. " (િસ�ઘ, 2007)
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“અન્ય િવષયોના ઓરડાની �મ ગ�ણત માટ� પણ એક અલગ ઓરડો હોવો જોઈએ.આ ઓરડામાં
ગોઠવણી એવી હોવી જોઈએ ક� તે ગ�ણતના અધ્યયન અને અધ્યાપન માટ� વાતાવરણ બનાવે,
ઓરડામાં પ્રવેશતા જ િવદ્યાથ�ઓ ગ�ણતશા�ના અધ્યયનમાં રસ લેતા થાય." (�ુમાર, 1993)
ઉદાહરણ તર�ક�: શં�ુ� ુ ં ઘનફળ.
ઉદ્દે શ્ય: શં�ુનાં ઘનફળ�ુ ં �ુત્ર પ્રદિશ�ત કર�ુ.ં
� ૂવર્ આવશ્યક �ાન: જથ્થાની માત્રા અને તેના પ્રમાણની િવભાવના. નળાકારનાં ઘનફળ�ુ ં �ુત્ર=Π r²h
ુ પ
પધ્ધિત: એક નળાકાર અને એક શં�ુ લો.શં�ુને ર� તીથી સં�ણ
ર્ ણે ભરો.આ શં�ુની મદદથી નળાકારમાં
ુ ર્પણે ભરાઇ
ર� તી ભરો.આ પ્ર�કયાને �ુનરાવિત�ત કરો ક� �યાં �ુધી નળાકાર સં�ણ

�ય.

ુ ર્પણે ભરવા માટ� ત્રણ વખત શં�ુની મદદથી
અવલોકન: િવદ્યાથ�ઓ િનર�ક્ષણ કર� છે ક� નળાકાર સં�ણ
ર� તી ભરવી પડ� છે .
ભણવાના પ�રણામો ( Learning Outcomes):
ઉદાહરણમાંથી, િવદ્યાથ�ઓ સમ� શકશે ક� સમાન િત્રજયા અને સમાન �ચાઇ ધરાવતાં શં�ુ� ુ ં ઘનફળ,
નળાકારનાં ઘનફળ કરતાં ત્રી� ભાગ�ુ ં થાય છે . એટલે ક� ,શં�ુ� ુ ં ઘનફળ=⅓Πr²h
ગ�ણત

7.

લેબોર� ટર�

માટ� નાં

ઉપકરણો(EQUIPEMENTS

FOR

MATHEMATICS

LABORATORY):
�ુમાર (1993) ના જણાવ્યા �ુજબ,
 �ચત્રો અને ફોટોગ્રાફ્સ (Pictures and Photographs)
 ગા�ણિતક મોડ�લો (Mathematical Models)
 બ્લેક-બોડર્ અને ભૌિમિતક ઉપકરણો(Black-Board and Geometrical Instruments)
 �ુલ�ે ટન બોડર્ અથવા �ડસ્પ્લે બોડર્ (Bulletin Boards or Display Boards)
 સવ�ક્ષણ સાધનો (Surveying Instruments)


ચા�્ર્ સ ( Charts)
પ્રાયો�ગક પધ્ધિતના ફાયદાઓ:

8.

�ુપ્તા (2004) ના જણાવ્યા અ�ુસાર,


આ પધ્ધિત મનોવૈ�ાિનક િસદ્ધાંત પર આધા�રત છે , learning by doing. એટલે ક� , કર�ને
ં
શીખ�ુ.�થી
િવદ્યાથ�ઓ તેમના કામમાં રસ લે.



આ પધ્ધિત ગ�ણતને વ્યવહા�રક િવષય તર�ક� ર�ૂ કર� છે .



તે શોધ અને આત્મ-અભ્યાસની ટ� વ િવકસાવવામાં મદદ કર� છે .



આ પધ્ધિત દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ �ાન વ�ુ અથર્� ૂણર્ છે .



આ પધ્ધિત િવદ્યાથ�ઓમાં િનર�ક્ષણ અને લો�જકલ શ�ક્તના િવકાસમાં મદદ કર� છે .
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િવષયોની બાબતો�ુ ં યોગ્ય �ાન/ ગ�ણતનાં પાઠ ફક્ત પ્રાયો�ગક પધ્ધિત દ્વારા જ રમી શકાય
છે .



િવદ્યાથ�ઓ સચેત અને િશસ્તબદ્ધ સ્વ�પમાં સાથે કામ કર� છે , તેથી િશસ્તની ભાવના પણ
િવકિસત થાય છે .

9.

પ્રાયો�ગક પધ્ધિતની મયાર્ દાઓ:
 આ એક ખચાર્ળ પધ્ધિત છે તેથી આિથ�ક અવરોધને લીધે, બધી શાળાઓ આ પદ્ધિત
અપનાવવા સક્ષમ નથી.
 આ પધ્ધિતનો ઉપયોગ ફક્ત નાના વગર્ માટ� થઈ શક� છે .
 તે શીખવવા માટ� વ�ુ સમય લે છે , તેથી િવશાળ અભ્યાસક્રમ સમય સાથે � ૂણર્ થઈ શકતો
નથી.
 આ પધ્ધિત માટ� િવિવધ ઉપકરણોથી સજ્જ પ્રયોગશાળાની જ�ર છે .
 આ પધ્ધિતદ્વારા બધા પાઠ ભણાવી શકાતા નથી.
 આ પધ્ધિત માં તા�ક�ક શ�ક્તનો િવકાસ સં� ૂણર્પણે થઈ શકતો નથી.

10.િનષ્કષર્(CONCLUSION):
લેખકનાં મત �ુજબ, ગ�ણત શીખવવા માટ� પ્રાયો�ગક-પ્રયોગશાળા પધ્ધિત સાર� પદ્ધિત છે અને
તે ગ�ણતના િવષયમાં રસ ઉત્પ� કર� છે . આ પધ્ધિતથી, િવદ્યાથ�ઓમાં શોધ અને આત્મઅભ્યાસની ટ�વ િવકસાવશે.
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લ�લતા �ુઃખદશર્ક� ંુ � ૂલ્યાંકન
- ડૉ. અ� ૃત પરમાર

�ુજરાતી િવભાગ, એચ. ક�. કૉલેજ
અમદાવાદ - 9.

રણછોડભાઈ દવે �ુધારક �ુગ અને પં�ડત �ુગના સંસ્કા�ન્તકાળ સ�ક છે . એમનો આ�ુષ્યકાળ 9-7-1837 થી
9-4-1923. એમનો જન્મ મ�ધ
ુ ા અને પ્રાથિમક િશક્ષણ મ�ધ
ુ ામાં અને ન�ડયાદમાં લી�ુ.ં અમદાવાદમાં ‘લો
ં ઈની મેસસર્ કંપનીમાં નોકર� કર�. કચ્છ નર� શ
ક્લાસ’ કયાર્. પ્રારં ભમાં કલેક્ટર કચેર�માં નોકર� મળ�, પછ� �ુબ
ખ�ગાર�એ તેમને ‘��
ૂ ર આિસસ્ટન્ટ’ �ુ ં �બ�દ આપ્�ુ ં હ�ુ.ં �બ્રટ�શ સરકાર� એમને ‘�દવાને બહા�ુર’ નો �ખતાબ
આપ્યો હતો.
ઇ.સ. 1921માં વડોદરામાં ભરાયેલી સા�હત્ય પ�રષદના અિધવેશનના સભ્ય બન્યા. આમ એમની કાર�કદ�
ઉજ્જવળ રહ� છે . આ દરિમયાન મનઃ�ુખરામ િત્રપાઠ� �વા િમત્ર પણ મળે છે . નાટકમંડળ�ઓ દ્વારા
નાટ�પ્રયોગો અને એની ભજવણીની પ્ર� ૃિ� ચાલે છે . એમ�ુ ં �વન �ુધારક �ુગના અન્ય સ�કોની �મ સતત
સ�ક્રય ર�ું છે .
‘લ�લતા �ુ ઃખ દશર્ક’ એ પાંચ �ક�ુ ં નાટક છે . પહ�લા �કમાં આઠ, બી� �કમાં છ, ત્રી� �કમાં અ�ગયાર,
ચોથા �કમાં દસ, પાંચમા �કમાં પાંચ એમ �ુલ ચાલીસ પ્રવેશો છે . લ�લતા નામની એક �ુલીન, સંસ્કાર�,
સમ�ુ અને િશ�ક્ષત �ુવતીનાં લગ્ન સ્નેહ�ુરના �ુલીન, વ્યાપાર� દં ભરાજના અસંસ્કાર�, અણસમ�ુ અને
અિશ�ક્ષત �ુત્ર નંદન�ુ માર સાથે થયાં છે . પણ િપ્રયંવદા નામની ગ�ણકાની �ુ છદ
ં માં અને છળદાસ નામના એક
કપટ� અને લોભી િમત્રના સકં�માં ફસાયેલો નંદન પોતાની બધી િમલકત �ુમાવતો �ય છે . લ�લતાને તે
તેડ� લાવતો નથી અને બોલાવતો નથી. એ જયાર� સાસર� આવે છે ત્યાર� , તેની સા�ુ, નણંદ એના પર અમા�ુષ
િસતમ �ુજર� છે . આ ત્રાસને કારણે લ�લતા આત્મહત્યા કર� છે . આ વસ્�ુને રણછોડભાઇએ કમ સહ િવકસાવ્�ું છે .
પહ�લા �કના પહ�લા પ્રવેશમાં પંથીરામ આવે છે , � ચંપાનગર�થી લ�લતાનો પત્ર લઇને આવે છે અને સ્નેહ�ુર
�ય છે . એની બોલીમાં તત્કાલીન તળ �ુજરાતની ભાષા ર�ૂ થઇ છે .
રણછોડભાઈ પાસે તત્કાલીન બોલચાલ�ુ ં ગદ્ય ક�ટ�ું સહજ હ�ુ,ં એની અહ� પ્રિતતી થાય છે , પંથીરામની
ઉ�ક્તઓ હળવાશસભર છે . લ�લતાએ તેની સાથે તે મોકલવાનો છે , તેમાં તેની ભાષાનો ન� ૂનો જોઈએ તો,
“એને તો જોબન વહ� �ય છે , પણ માર� �ું વહ� �ય છે , પાણી ?” આવી બોલચાલના લહ�કાવાળ� ભાષાના
ં ર ન� ૂનાઓ છે .
�ુદ
બી� પ્રવેશમાં � વાડ� આવે છે , તે નંદનની છે અને િપ્રયંવદા નામની ગ�ણકા સાથે િવલાસાથ� નંદન અહ� જ
છે . તે પંથીરામને આ�ાસન આપે છે . તમાર� સ્નેહ�ુર �ુધી લંબાવ�ુ ં નહ� પડ�, પણ બી� તરફ આઘાત એ છે ક� ,
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તમાર� લ�લતાનો પિત તો અહ� ગ�ણકા સાથે પડ�ો છે . ત્યાં બીજો પ્રવેશ � ૂરો થાય છે અને ત્રી� પ્રવેશમાં
નાયક નંદનનો પ્રવેશ થાય છે . એની સાથે િપ્રયંવદા છે તે, ચ�ુર છે . તે માળ� પાસેથી એ પત્ર લઈ લે છે . પત્રમાં
� કિવતા છે તે લ�લતતાનો પ�રચય કરાવે છે . આખો કાગળ માત્ર આઠ પં�ક્તઓનો છે . નંદનને એ પસંદ નથી,
એ તો અણગમો ર�ૂ કર� છે અને િપ્રયંવદાને પણ લ�લતા ઘણી ચ� ુર લાગે છે . એ પછ�ના સંવાદોમાં નંદન અને
િપ્રયંવદાના છે , તેમાં એક બી�ની મ�ક કર� છે અને નંદનને આ વાડ� ખતવી દ� વાનો િનણર્ય કય� છે . આ બધી
વાતો પંથીરામ �પાઈને સાંભળે છે . તેમના સંવાદોમાં નંદનનાં પરાક્રમો અને તેની સંપિ� વેચવા બેઠ ો છે , તે
વાતો આવે છે . ત્યાંથી જ તેની ખરાબીઓની ખબર પડ� �ય છે . લાગે છે ક� , ઘરના ન�ળયા �ુધી વેચી નાંખશે.
આ �ૃશ્યમાં માળ� �ુઃખી જોવા મળે છે . તેને નંદન�ુ ં ભિવષ્ય દ� ખાઈ ગ�ુ ં છે , પણ પોતા�ુ ં ક�ું ચાલે તેમ નથી,
એટલે માત્ર �ુઃખી થાય છે .
છઠ્ઠા પ્રવેશમાં પંથીરામ રાજમાગર્ પર ગીત ગાતો �ય છે . નગરની શોભાને એ લાવણીમાં વણર્વે છે . માગર્માં
ટપાલ-પેટ��ુ ં વણર્ન કર� છે . એ સમયે એટલે ક� �ુધારક �ુગમાં ટપાલ-પેટ�ઓ હશે ? આવી ટપાલ પેટ��ુ ં
કાવ્યમાં વણર્ન કર� છે . ર� ૂ� વણર્ન છે અને રસ્તામાં પ્રવેશતાં દં ભરાજની હવેલીમાં થતી પંથીરામ અને
દં ભરાજની �ુલાકાત�ુ ં �ૃશ્ય છે . અહ� પણ પંથીરામ ગાતો ગાતો આવે છે . તેમાં જોડકણાં બનાવે છે . �માં
છળદાસ, નંદન અને લ�લતા �વાં પાત્રોને � ૂક� છે . આઠમા પ્રવેશમાં િપ્રયંવદા અને છળદાસ નંદનનો માલ
લઈને ભાગી જવાની યોજના પડ� છે . આમ પહ�લો �ક � ૂરો થાય છે . હ� લ�લતાનો પ્રવેશ થયો નથી. પણ
�ુપાત્રના સંગથી ક�વી �ુ�ધ્ધ બગડ� છે , અને તેનાં ક�વાં પ�રણામો આવે છે , તે� ુ ં �ચત્ર ર�ૂ થાય છે .
બી� �કમાં લ�લતાને ભણતી, ગાતી જોઈને તેના સા�ુ-સસરા �ચ�તામાં છે . માતા-િપતા િશવરાજ અને કમળા
વચ્ચેનો સંવાદ છે . ત્યાર� લ�લતાનો પ્રથમ પ્રવેશ થાય છે અને લ�લતાને રાત્રે આવેલા ભયાનક સ્વપ્નની વાત
તેની માતાને કર� છે અને તેના ભાિવ�ુ ં � ૂચન કર� છે . તે� ુ ં પ�રણામ �ું આવશે, તેની �ચ�તા કર� છે . તેની �ચ�તામાં
લ�લતા � ૂિછ�ત બને છે . ચોથા પ્રવેશમાં તેની સખી પ્રભાવતીના સંવાદો છે , તેમાં લ�લતાના �ુ ઃખને વાચા મળે
છે . એ જ ગાળામાં લ�લતાને સાસર� જવાની સં� ૂણર્ તૈયાર� થાય છે . આ�ું �ૃશ્ય ત્યાં જ � ૂ�ું થાય છે અને તેમાં
પંથીરામને પણ સાથે લઈ જવાની � ૂચના આપવામાં આવે છે . છઠ્ઠા �કમાં લ�લતા સાસર� �ય છે . તે વખતે
તેના માતા-િપતા અને તેની સખી પ્રભાવતી તેને સલાહ આપે છે ત્યાર� આપણને ‘શ�ુન્તલા’ અને ‘ઓખાહરણ’
ની યાદ કરાવે છે . ત્યાં જ લ�લતાના સજ્જન પાત્રનો ત્રી� �કમાં લંબાણ છે , તેમાં રચાતાં �ૃશ્યો છે , સ્નેહ�ુર
છે . ત્યાં પંથીરામ માગર્માં વાડ� જોઈને માળ�ને મળવા �ય છે , ત્યાર� માળ� પંથીરામને જણાવે છે , ક� આ વાડ�
તો વેચાઈ ગઈ છે , હવે �ું નંદનનો નોકર નથી રહ્યો. હવે આ વાડ�નો મા�લક અને મારો મા�લક બદલાઈ ગયા
છે . આ િવગતો �ણતાં જ લ�લતા �ુઃખી થાય છે , આઘાત અ�ુભવે છે અને ઘેર જવાની ઉતાવળ કર� છે . તે
પછ�ના ત્રી� �ૃશ્યમાં લેખક� સા�ુ અને નણંદનાં પાત્રો � ૂ�ાં છે . સા�ુ કકર્ શા અને નણંદ નખરાળ� છે . અહ� �ી
સહજ સ્વભાવ જોવા મળે છે . તેમનાં પાત્રોનો પ�રચય થાય છે . ચોથા �ૃશ્યમાં લ�લતા આવે છે અને સા�ુને
પ્રણામ કર� છે ત્યાં સા�ુ અને નણંદ મેણા મારવાનાં શ� કર� છે ત્યાર� લ�લતાના �ુ ઃખની શ�આત થઈ �ય છે .
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પછ�ના છઠ્ઠા-સાતમા �કમાં, નવમા અને દશમા અને અ�ગયારમા �કોમાં અ�ુક્રમે દં ભરાજ, �ુ�દ્ધસાગર,
છળદાસ, િપ્રયંવદા તેની સા�ુ, નણંદ અને લ�લતા આવે છે . તેમનાં પાત્રોની િવશેષતાઓ જોવા મળે છે .
ચોથા �કમાં પવર્ત�ુરના રા�નો પ્રસંગ આવે છે . તે નંદનના પાત્રને �ણતો હોવાથી લ�લતા �વી �ુકન્યા
ં ાડ� છે અને
પોતાને મળે એવા પ્રયત્નો કર� છે . આ સમય દરિમયાન નંદન લ�લતાને બેભાન થવાની દવા �ુઘ
લ�લતા બેભાન થઈ પછડાઈ પડ� છે . આ�ું �ૃ શ્ય ક�ણ બની �ય છે . તેમાં આવતા સંવાદો બનાવટ� લાગે છે .
એ પછ��ુ ં �ૃશ્ય તેના માતા-િપતાના �ુ:ખના પ્રસંગો�ુ ં છે . તે લ�લતાનાં �ુઃખોને વાગોળે છે અને તેમનાં �ુઃખ
અને સંઘષર્ની વાત ર�ૂ કરવામાં આવે છે . આ �કમાં સંઘષર્ થયો છે . લ�લતા, તેના માતા-િપતા, નંદન અને
તેના સાથીઓ, ગામના લોકો, બ્રાહ્મણ, � ૂ�ર�, રસોઈયા વગેર�ના સંઘષર્ની વાતો જોવા મળે છે અને છે લ્લે
લ�લતાની � ૂછાર્ �ૂ ર થાય છે અને ભાનમાં આવે છે , ત્યાર� એક રસોઈયો આવીને તેના માતા-િપતાને સમાચાર
ં ની લાગણી ફર� વળે છે . અહ� �ુનઃ લ�લતા પર પડ�લાં �ુ ઃખોની ઉ�ક્તઓ છે . તે � ૂર�
આપે છે , ત્યાર� એમાં આન દ
થતાં જ ફર� વાર� લ�લતા ક�ડ કટાર�થી આત્મહત્યા કર� લે છે અને પ્રભાવતી પરનો પત્ર આવા િવતકોથી ભર� લો
છે . તેમાં �હન્�ુલગ્ન સંસ્કારિવિધની ટ�કાઓ છે . તે વાંચ્યા પછ� પ્રભાવતી પણ બેભાન થઈ �ય છે . �તે
લ�લતાના અ�ગ્નસંસ્કાર થાય છે અને કથા � ૂર� થાય છે .
આ કથાની વાત કર�એ તો પ્રારં ભમાં � ઉ�શ હતો, તે ધીમે ધીમે ઓસરતો �ય છે . ઘણા પ્રસંગો બનાવટ�
બનતા �ય છે . પંથીરામના પાત્ર િસવાયનાં પાત્રો ખલનાયક�ુ ં જ કામ કર� છે . સૌથી વધાર� મયાર્દા જોવામાં
મળે છે . અહ� વાર� વાર� પદ્ય આવે, કાવ્ય પં�ક્તઓ, જોડકણાં વગેર� કથમાં રસપાન કર� છે . વળ� ખાસ કંઈ
ઉપકારક નથી પણ બન�,ું �થી ઘણા સંવાદો તો અ�ુ�ચત છે . �બનજ�ર� બોલાયેલા લાંબા સંવાદો, ગામડ�
ભાષા િનરસતા ઉપ�વે છે . કથાના �તમાં વળાંક લાવે છે , તે પણ બનાવટ� લાગે છે . � ૂછાર્માંથી ઉગર� લી
લ�લતા �તે જ કટાર� માર�ને આત્મહત્યા કર� છે , ત્યાર� કથા�ુ ં પોત પાત�ં બની �ય છે . લ�લતાએ � ૃત્�ુ
વખતે લખેલો પત્ર પણ વ્યથર્ લાગે છે . આખી કથા જોયા પછ� ઉપદ� શ આપવાની જ�ર રહ�તી નથી, પણ એટ�ું
સ્વીકાર�એ ક� કદાચ એ વખતનો દ� શકાળ એવો હશે અને સ�કનો હ�� ુ સા�હત્ય કરતાં સમાજ �ુધારો વધાર� છે .
વળ� તે સમયમાં લોકિપ્રયતા મેળવવા પણ આ બ�ુ ં જ�ર� હોય તે� ુ ં લાગે છે . અત્યારની મયાર્દા એ સમયની
િવશેષતા ગણી શકાય તો ખો�ું નથી. એટલે તેમાં કલા � ૂલ્યો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે . એની વાકછટાઓમાં
તત્કાલીન �ુજરાતી�ુ ં સા�ું એ�ુ ં પ્રિત�બ�બ પડ� છે . તેમાં બોલચાલની ભાષા પણ છે અને નાટકની ભજવણી માટ�
આ પ્રકારની ભાષા ઉપયોગી બને છે . તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન કરતી એક ન�ધ જોઈએ તો, �ુજરાતી ભાષાના કોઈ પણ
�ુસ્તક� �ુજરાતીના સામા�જક માનસને વધાર� ને વધાર� હચમચાવી દ��ુ,ં હ� ું એવી ગણના કરવામાં આવે છે
અને લ�લતા �ુઃખદશર્કને એ જમાનામાં પ્રથમ કક્ષા�ુ ં �ુસ્તક અને નાટક ગણવામાં આવ�ું હ�ુ.ં તેની કિવતા
લોક�ુખે લોકિપ્રય બની ગઈ હતી. એ જમાનામાં આવાં નાટકો ભાગ્યે જ લખાતાં-ભજવાતાં ત્યાર� આ નાટક�
વષ� �ુધી પ્રભાવ પાડ�ો હતો. એટ�ું જ નહ�, પણ સા�હત્ય જગતમાં પણ દસ �ટલા સ�કોએ આવા જ શીષર્ક
અને કથાવસ્� ુવાળાં નાટકો, વાતાર્ઓ, કથાઓ લખી હતી.
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ં ઈની નાટક મંડળ�એ એના ઘણા ખેલ કયાર્ હતા
‘લ�લતા �ુઃખદશર્ક’ પ્રિસદ્ધ થતાં જ �ુહ લોકિપ્રય થ�ુ ં હ�ુ.ં �ુબ
ં ઈમાં તો ‘નંદન’ એ �ુપાત્ર�ું નામ બની ગયો હતો. વળ�
દર� ક વખતે તેના દશર્કોની સંખ્યા � ૂબ જ રહ�તી. �ુબ
�યાં �યાં આ નાટક ભજવા� ું ત્યાં ત્યાં લગ્ન િવશેના િવચારો બદલાઈ જતાં લોકો પોતાની દ�કર�ઓના
લગ્ન�વનમાં િવગતે િવચારતા થયા હતા અને ઘણા તો લગ્ન�વનમાં ફ�રફાર થયા હતા �થી ઘણા પ્ર�ો
થતા અટક� ગયા હતા. �ુંકમાં કહ�એ તો, એક સરકાર, સંસ્થા ક� ધમર્ � કામ ના કર� શક� તે કામ આ નાટક� ક�ુ�
હ�ુ.ં ખાસ કર�ને �ીઓમાં � ૂબ જ લોકિપ્રય હ�,ું
આમ, રણછોડભાઈને ભાર� લોકિપ્રયતા મળ� હતી. મનોરં જન સાથે ખાસ પ્ર� ક�ળવણી, સમાજ-�ુધારા�ુ ં મો�ું
કામ ક�ુ� હ�ું અને આપણા સમાજમાં પરા� ૂવર્થી ચાલી આવતી પ્રથાઓને મોટો �ચકો લાગેલો, તેથી જ
લોકિપ્રય બને�.ું તેમની મયાર્દાઓ જોઈએ તો, રણછોડભાઈ, દલપતરામ ક� રમણભાઈ �વી સવર્કાલીન પ્રીિત
દ�ષ્ટ રાખી શ�ા નથી. રસ�ુ ં શા� સમજનારા સમીક્ષક રસને કલા�ૃિતમાં ચ�રત્ર કર� શ�ા નથી તેથી તે
ચીરકાલીન બની શ�ું નથી. તે ઐિતહાિસક સ્થાન ધરાવે છે , પણ એ�ુ ં સ્થાન પણ મહત્વ�ુ ં છે , તે વાત સાચી
છે .

(લ�લતા�ુખદશર્ક, લે:રણછોડભાઈ દવે, પ્ર.આ: ૧૮૬૫, �ડવાઈન સંપા�દત આ� ૃિ�: ૨૦૦૯, પ્ર: �ડવાઈન
પ�બ્લક�શન, અમદાવાદ)
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ુ રાતી સા�હત્ય ક્ષેત્રે પ્રદાન
�ચત્રકારો� ંુ �જ
પરમાર િમતેષ�ુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ
ુ રાતી િવભાગ
પીએચ.ડ�., �જ
ુ રાત ક�ન્દ્રીય િવ�િવદ્યાલય, ગાંધીનગર
�જ

આ જગત �માં િવદ્યમાન છે તે સમગ્ર બ્રહ્માંડ કોઈ અગમ્ય શ�ક્ત દ્વારા ઉદભવેલી કળા છે . કાળે કર�ને
આપણે �ની પર વસવાટ કર� રહ્યા છ�એ તે �ુિનયા અ�સ્તત્વમાં આવી. એમાં મ�ુષ્ય�ુ ં અવતરણ થ�ુ,ં
તે � ૂણર્ પ્ર�ૃિતએ પોતા�ુ ં કળા સ્વ�પ પ્રગટ ક�ુ� હ�ુ.ં પછ� � ક્રાંિત સ�ર્ઈ એમાં મ�ુષ્ય સવર્થી
�ુ�દ્ધશાળ� સા�બત થયો. મ�ુષ્યની મનશાથી, િવચારોથી, તકર્ -િવતકર્ થી, દાખલા-દ�લલથી, ખંડનમંડનથી � જગત અવતા�ુ,� તે પણ કળા�ુ ં જ સ્વ�પ છે . આ� આપણે � કક્ષાએ ઊભા છ�એ ત્યાં �ુધી
આવતા કળા િવશે આખી �ુ િનયામાં કંઇ ક�ટલાય શા�ો રચાયાં અને િવિવધ િવદ્વાનોએ િવચાર-િવમશર્
કયાર્. તે દલીલ કળાઓ અને લ�લતે�ર કળાઓ એ િવશે આપ�ું જગત હવે સાર� ર�તે પ�ર�ચત છે .
લ�લતકળાના પ્રકારોમાં સ્થાપત્ય, િશલ્પ, �ચત્ર, સંગીત, સા�હત્ય એ પાંચ પ્રકારો મળે છે . આ પાંચય
ે
કળાઓ એકબી�ની � ૂરક રહ� છે . આ કળાના કલાકારો એકથી વ�ુ કળામાં િસ�દ્ધ હાંસલ કર� શ�ા છે .
હ�રો વષર્ના સમયપટ પર નજર કર�એ તો એક બાબતના અગ�ણત દાખલા મળે છે . એક કળાનો
મહારથી બી� કળામાં હાથ અજમાવે ત્યાર� એને હસ્તગત કળાની અસર પેલી નવી હાથ લીધેલી
કળામાં ય ઉતર� છે . આપણે ત્યાં આવી બેવડ� િસ�દ્ધ હાંસલ કર�ને સફળ થયા હોય એવા ક�ટલાય
કલાકારો મળે છે . આવી પ�ર�સ્થિતમાં કોઈ ઉ�મ �ચત્રકાર� સા�હત્યમાં પણ ઉ�મ પ્રદાન ક�ુ� હોઈ શક�
છે . તો ઉ�મ સા�હત્યકાર� �ચત્રકળામાં પણ ઉ�મ પ્રદાન ક�ુ� હોઈ શક� છે . કહ�વાય છે ક�, �વનના
ઉ�રાધર્ આવ્યો ત્યાર� િવ�કક્ષાના ઉ�મ સા�હત્યકાર રિવન્દ્રનાથ ટાગોર� �ચત્રકળા પર હાથ અજમાવેલો
અને તેઓ �ચત્રકાર તર�ક� નામના મેળવે છે . ટાગોર તો સા�હત્યકાર, �ચત્રકાર, સંગીતકાર, ગીતરાક
તર�ક�ની અદ� ૂત પકડ ધરાવતા હતા. આ�ુ ં કળા ક્ષેત્રે થ�ું સ્વાભાિવક છે . એ�રસ્ટોટલને મોટા ભાગે
બધા િવવેચક-િવશ્લેષક તર�ક� ઓળખે છે . પરં � ુ તેઓ દાક્તર� �ાનના પણ માહ�ર હતા તે બ�ુ ં ઓછા
લોકો �ણે છે . આ બાબત એટલા માટ� ન�ધવી જ�ર� લાગે છે ક� મ�ુષ્યની પ્રિતભા ગમે ત્યાર� ગમે તે
ક્ષેત્રે ઝળક� ઉઠ�ાના દાખલા િવદ્યમાન છે .
આટલી વાત કયાર્ પછ� �ું �ુખ્ય વાત પર આ�ુ ં તે એ ક�, �ુજરાત પ્રદ� શમાં � સફળ �ચત્રકારો થઈ
ગયા તેમણે સા�હત્યમાં પણ સફળતા� ૂવર્ક ખેડાણ ક�ુ� છે . આવા ઉ�મ �ચત્રકારોને લઈને �ચત્ર અને
સા�હત્યના સંદભ� ��ેશ બ્રહ્મભટ્ટ� પીએચ.ડ�. ક�ુ� છે . તેમાં તેમણે રિવશંકર રાવળ, � ૂપેન ખખ્ખર,
�ુલામ મહંમદ શેખ અને અ� ૃતલાલ વેગડ િવશે સઘન ચચાર્ કર� છે . ઉપરાંત તેમણે એ શોધ-પ્રબંધમાં
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સા�હત્યકારો�ુ ં �ચત્રકળા ક્ષેત્રે ક�� ુ ં ને ક�ટ�ું પ્રદાન ર�ું છે તેની ચચાર્ને આ�ું પ્રકરણ ફાળવ્�ુ ં છે . આ
િસવાયના �ચત્રકારોની � ચચાર્ કર� છે તેનો સંદભર્ લઈને માર� વાતને અહ� પ્રસ્� ુત કર�શ.
�તરરાષ્ટ્ર�ય ખ્યાિત ધરાવતા �ુજરાતના �ચત્રકારોની સાથે એવા �ચત્રકારો છે , � રાષ્ટ્ર�ય કક્ષાએ
પ�ખાયા હોય. તેઓએ સા�હત્ય �ૃિતઓય રચી છે . મોટા ભાગના �ચત્રકારો કાં’તો કિવ છે કાં’ નાટ�કાર,
વાતાર્કાર પણ એ સ્વ�પમાંય પેલી તેમની �ચત્રકા�રત્વતા અછતી રહ�તી નથી. આવા �ચત્રકારોની વાત કર�એ
ત્યાર� એ પણ ન�ધ�ું જોઈએ ક� , �ુજરાત સા�હત્ય અકાદમી�ુ ં પત્ર ‘શબ્દ� ૃ�ષ્ટ’ અને �ુજરાતી સા�હત્ય
પ�રષદ�ુ ં પત્ર ‘પરબ’ ના �ુખ� ૃષ્ઠ ઉપર �ાર� ક ને �ાર� ક �ચત્રો ક� ર� ખાંકનો � ૂકવામાં આવે છે . અહ� �
�ચત્રકારોની વાત ક�ું �ં એ �ચત્રકારો સા�હત્ય ઉપરાંત બી� કળામાંય પાવધરા સા�બત થયા છે .
ભા�ુ શાહ અમદાવાદમાં જન્મીને ત્યાં જ પ્રાથિમક, માધ્યિમક િશક્ષણ મેળવીને કંઇક ન�ુ ં કરવાની િવિશષ્ટ
કરવાની ખેવનાથી �ચત્રકળા ક્ષેત્રે પગરણ માંડ� છે ત્યાર� � ૂપેન ખખ્ખર� �મ કૉલાજમાં અલગ ચીલો ચાતર� લો,
એમ ભા�ુ શાહ અ� ૂતર્ �ચત્રોની હારમાળા સજ�ને પોતાના નામનો િસ�ો જમાવે છે . આ �ચત્રકાર� ક�ટ�ું અઘ�ું
કામ હાથ પર લી�ુ ં છે , એનો ખ્યાલ એ વાત પરથી જ આવી �ય છે ક� તેમણે ‘ભારતીય શા�ીય સંગીતની
અ� ૂતર્તાને �ચત્રના માધ્યમથી વ્યક્ત કર� છે .’ (�જ�ેશ બ્રહ્મભટ્ટ, � ૃ. 224) આ �ચત્રશૈલીનો પાયો નાંખનાર
આ સ�ક પાસેથી પચાસ વષર્થી ય વ�ુ સેવા �ચત્રકળાને મળ� છે , ફળ� છે . એમનાં �ચત્ર પ્રદશર્નો િવદ� શ �ુધી
િવસ્તયા� છે . ક�ટલાય માન-અકરામ મેળવનાર આ �ચત્રકાર� �ુજરાતી સા�હત્યના ચરણે ઇ.સ. 1973માં
‘�ુધવારની રાત’ અને ઇ.સ. 1977માં ‘તડત�ડયાં’ � કાવ્યસંગ્રહો ધયાર્ છે . આ સ�કને �ુલામ મહંમદ શેખની
છત્રછાયા પણ મળ� છે . �ુર�શ જોશી �વા �ુરંધર સા�હત્યકારના પ્રભાવ હ�ઠળ આવ્યા િવના � કિવતાઓ લખે
છે , તેમાં તેમની પેલી પ�છ�-રં ગો એક�પ થયા િવના રહ�તાં નથી. શબ્દ�ચત્રો અને રં ગોથી સભર-વાસ્તવ �ચત્રોબલક� ગિતશીલતા તેઓ આ કાવ્ય સંગ્રહોમાં આપી શ�ા છે . એમનાં સંગ્રહનાં શીષર્ક જ �ુ ઓને �ણે �ચત્ર
બતાવતાં હોય, એમ કિવતાઓ બતાવે છે . �ચત્રકળાની િત્રપ�રમાણીયતા અહ� ડોકાય છે . એક જ રં ગ દ્વારા
પ�છ�થી �ુ દા �ુ દા લય િસદ્ધ કરતો �ચત્રકાર પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહનાં 24 કાવ્યોમાં 240 �ચત્રો�ુ ં �ણે ભા�ું ભર�
આપે છે . એક �ચત્રકાર માટ� બધી જ ર�તની મોકળાશ અિનવાયર્ છે , એમ અહ� પણ �ુલ્લાપણાંની અપેક્ષા
અછતી રહ�તી નથી.
“�ુલ્લી �ખો,
�ુલ્લી બાર�,
�ુલ્લા વાળ,
�ુલ્લાં કપડાં,
�ુલ્�ું મન”
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પં�ક્તમાં ‘અવકાશ’ ખલ ધા�ુની સાથે ઈ, ઓ, �, � �વા સ્વર � ૂક�ને સં�ક્ુ તાક્ષરો દ્વારા � ર�તે દશાર્ વે છે ,
તેમાં મોકળાશ કઈ-કઈ અને શેની જોઈએ, તે �ચત્રપટની �મ �ખ આગળ ઉપ�સ્થત થઈ �ય છે . આ
સંગ્રહનાં કાવ્યોની ઉડ�ને �ખે વળગે એવી બાબત તે અ�ુક વણર્� ુ ં �ુનરાવતર્ન છે . એ સંદભ� તેમણે પોતાની
�ગત સંવેદનાઓ બ� ૂબી વ્યક્ત કર� છે , પરં � ુ બી� સંગ્રહમાં તેઓ એકાંતિપ્રય બની ગયા હોય એમ લાગે
છે . પોતાને મ્� ૂ�ઝયમ બનાવી દઈને ‘તડત�ડયાં’ નો આનંદ લેતા હોય એમ લાગે છે . �ુ ઓ –
વાત ક�ું, બોલ્યા વગર
સાંભળ્યા વગર
સતત બોલાય ને,
�ું જ,
સાંભ�ં સતત, સતત સંભળાય ને,
સાંભ�ં એકલો �ું જ સતત.
કિવએ �ચત્રની લીલાનાં િવવત� અહ� િવસ્તાયા� છે . આ બેઉ સંગ્રહમાં તેમણે પોતાની �તને બે �ુ દા � ૂણાથી
અ�ભવ્ય�ક્ત આપી છે . અહ� �ચત્રકળાની રમત-સહજતા સતત ડોકાય છે . કિવતામાં એમની વેદના
સહોપ�સ્થિત કશીક અ� ૂરપને ય �ુખર કરતી રહ� છે .
ં ઈ�ુ ં દહા�ુ.ં ભારતીય
પ્ર�ુમ્ન ત�ાની � ૂળ� ૂત ભાવનગર�ુ ં �ધેવાડ અને કમર્� ૂિમ તથા જન્મ� ૂિમ �ુબ
�ચત્રશૈલીની લ�ુ �ચત્રશૈલી, ભાત �ચત્રશૈલી અને �ુશોભન �ચત્રશૈલીનો િવિનયોગ કર� આગવી �ુદ્રા
િનપ�વી પરં પરાગત અને પ્રયોગશીલ �ચત્રકળામાં ભારતીય સમગ્રતાને અવતારવાનો પ્રયત્ન કય� છે .
પ્ર�ૃિતના બાર� બાસના ક્ષણે-ક્ષણનાં �પોથી ��યેલી �ક એ �ખની અ�ુ� ૂિતમાંથી મં�યેલી પ�છ� ગામ
ં ઈમાં ગ્રા�ફક ડ�ઝાઈનની પદવી મેળવેલી છે . એ �યાર� સમગ્ર િવ�ને
પ�રવેશને આબાદ ઝીલે છે . એમણે �ુબ
આસપાસની �ુ િનયાને �ુ એ ત્યાર� એ�ુ ં સમગ્રલક્ષી અ�સ્તત્વ �ચત્રમાં ન સમાય ત્યાર� ફોટોગ્રાફ� કર� છે અને
એમાંય ન સમાય ત્યાર� �તરિન�હત થઈ કિવતામાં ઢાળે છે . હા ! આ વ્ય�ક્ત, ફોટોગ્રાફર અને કિવ તર�ક�ની
િત્રિવધ � ૂિમકાએથી કળાને પામવાનો પ્રયત્ન કર� છે . એમ કર� િવસ્મયની �ુ િનયા આપણી સામે � ૂક�
ં ૂ ણ, �ંદણાં વગેર�થી �લવેલ,
આપે છે . તેમની �ચત્રકળાની ખાિસયત એ છે ક�, માંડણા-રં ગોળ�, ભરત�થ
પ�ુઓ-પક્ષીઓ, ભૌિમિતક આકારો એમની �ચત્રકળાના વ�ુ પડતાં િવષયો છે . �ચત્રકાર તર�ક� તેમણે
ભારતીય સંસ્�ૃિતના અપાર વૈિવધ્યને �ચત્રોમાં અને ર� ખાંકનોમાં ઉતાર� આપ્�ું છે . આવા બળકટ,
�ચત્રકાર�ુ ં �ુનીલ કોઠાર�, �વા નાટ�-� ૃત્ય િવવેચક, �ચત્રકાર � ૂપેન ખખ્ખર� એને �ચત્રની �ુિનયાના
તથા સા�હત્યની �ુિનયાના ક�ટલાય કિવ-િવવેચક-લેખકોએ આદર-સન્માન આપીને બ�ુમાન કરા�ું છે .
રા�ન્દ્ર શાહ �વા કિવ પાસે કિવતા�ુ ં િશક્ષણ ચચાર્ દ્વારા લઈને તેમણે ‘છોળ’ નામનો પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ
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ઇ.સ. 2000ની સાલમાં પ્રકાિશત કય� છે . ‘�ુમાર’ સામિયકમાં આ સ�ક� સ�ચત્ર લેખો પણ છપાવ્યા છે . એટલે
િવશ્લેષક તર�ક� પણ સાર� એવી નામના ધરાવે છે . છોળ શબ્દનો અથર્ જ છાલક થાય છે . પ્ર� એ થાય ક� , શેની
છોળ ? તો કહ�વા�ુ ં ક� , રં ગોની છોળ શબ્દો પર છાંટ� કિવતાની ર� લ ર� લાવી દ�ધી છે . �યાં બસ પ્ર�ૃિતનો ખોળો
જ સાંપડ� છે . એમનાં આ સંગ્રહની કિવતાઓ �વનના ઉલ્લાસને પ્ર�ૃિતના સાંિનધ્યે રં ગલીલાની રમતો રમતી
હોય એમ લાગે છે . �ુ ઓ –
“ઉપર � ૂરાં આભને નીચે સોનલવલણાં ખેત
વચમાં વ્હ�� ું �ય �પેર� વ્હ�ણ વળાંક લેત,
�ંબળ� �ક� ર� ખ આઘેર� �ુંગ�રયાની ઓળ
આઘેર� �ુંગ�રયાની ઓળ !
અડક� ગઈ નેણ અ�ચ�તી રં ગની છાકમછોળ !”
સમગ્ર કાવ્ય સંગ્રહમાંથી પસાર થતાં એક સંવેદનશીલ કિવની સાથે �ુશળ કલાકાર સાથે ગો�ષ્ઠ કરતા હોય
એ�ુ ં પ્રિતત થાય છે . પ્ર�ૃિતના ન�હ� જોયેલાં �પ તેઓ શબ્દસ્થ કર� આપે છે . આ સંગ્રહની િવશેષતા એ છે ક� ,
�ચત્રકળા અને ફોટોગ્રાફ�ની કળા કઈ ક્ષણે સંક્રાંત થઈને શબ્દ�પ પામી એનો અણસાર� ય આવતો નથી, એટલી
ઉપકારક િનવડ� છે . કિવનો આ એક કાવ્ય સંગ્રહ ક�ટલીય રમણા�ુ ં દશર્ન કરાવી રહ� છે . આ સંગ્રહ િવશે
અલગથી આખો લેખ થઈ શક� એટલી કિવત્વ શ�ક્ત પડ�લી છે .
અિમતાભ મ�ડયાનો જન્મ 8-8-1964 ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. બચપણ�ુ ં િશક્ષણ તેમણે
અમદાવાદમાં લી�ુ.ં િપતા �ુનીલાલ મ�ડયા �ુજરાતી સા�હત્યના ખમતીધર સ�ક હતા, એટલે ઘરમાં જ
સા�હ�ત્યક વાતાવરણ વચ્ચે ઉછે ર પામેલ આ કલાકાર� િપતાના રસ્તે ન ચાલતાં �ચત્રકળાનો માગર્ અપનાવ્યો.
પણ આ કલાકારને બેવડો ફાયદો એ થયો ક�, �ચત્રકાર�ને લીધે �ુજરાતના, ભારતના અને િવ�ના મહાન
�ચત્રકારોનાં સંપકર્ માં આવવા�ુ ં બન્�ુ ં (પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બેઉ ર�તે) તો િપતા સા�હત્યકાર એટલે ઘરમાં
કિવઓ, લેખકોની આવન-�વન રહ�તી. એથી તે સા�હત્યકારોના સંપકર્ માં રહ્યા. ખાસ કર�ને સંસ્�ૃિત �ુ�ુષ
ઉમાશંકર જોષી સાથે સૌથી વ�ુ સમય િવતાવવાનો અવસર તેમને મળ્યો. એ અવસરનો પ�રચય આપતી
વખતે તેઓએ કિવશ્રી ઉમાશંકર જોષીના ચ�રત્રને ��કત કરવા�ુ ં કામ ક�ુ,� તે ‘અમારા દાદા� ઉમાશંકર’
(1999) �ુસ્તકમાં મળે છે . આ �ુસ્તકથી લેખક� ઉમાશંકર જોષી સાથે િવતાવેલી સ્� ૃિતઓ થક� કિવની છબીમાં
� લગાવ જોવા મળે છે , એ અન્યત્ર જોવા મળતો નથી. અહ� ઉમાશંકર�ુ ં �ચત્ર િવશે� ુ ં �ાન પણ છ� ું થાય છે .
ઉમાશંકર જોષી સાથે અિમતાભ મ�ડયાએ � વાદ-િવવાદ કયાર્, સંવાદ કયાર્, સંગીત અને �ચત્રની ચચાર્ ઓ
કર�, સા�હત્યની ચચાર્ ઓ કર�, તે બ�ુ ં સરસ ર�તે ઉપસી આવ્�ુ ં છે . આ �ુસ્તકથી અિમતાભ મ�ડયા ચ�રત્રકાર
તર�ક�ની છાપ ઉપસાવે છે . ત્રણ-ત્રણ કળામાં પગપેસારો કરનાર આ ચ�રત્રકાર પાસેથી ‘�લયોનાદ�-દ-િવન્ચી
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અને માઇકલ એન્�લો � ૂનારોતી’ 2001 પ્રગટ થયે� ું બી�ુ ં �ુસ્તક છે . આ �ુસ્તકમાં �ુિનયાની મહાન
િવ� ૂિતઓની મા�હતી અને એમનાં �ચત્રો દ્વારા-કલા�ૃિતઓ દ્વારા આપણી સામે � ૂક� છે . અહ� આ બે �ચત્રકારોના
કળા િવષય િવચારો પણ �ૂંકમાં ર�ૂ થયા છે . આ બે કલાકારોની ઉ�મ �ૃિતઓનાં ભાવસભર વણર્નો પણ આ
�ુસ્તકમાંથી મળ� રહ� છે . ‘મોત્સાટર્ એને લીથોવન’ એમ�ુ ં ત્રી�ુ ં �ુસ્તક છે . આ બે મહાન સંગીતકારોની
�ુ િનયાનો સવર્લક્ષી પ�રચય આ �ુસ્તકમાં તેઓ આપે છે . આ એવા કલાકારો છે , �મની સંગીત સાધના સવા�ગ
ં ર છે , પ�ર� ૂણર્ છે અને સમગ્ર િવ�માં પ્રિશષ્ટતાનો માપદં ડ ધરાવતી �ૃિતઓ તેઓ આપે છે . અિમતાએ
�ુદ
ઈ.સ. 2006 �ુધીની સાલ દરિમયાન પોતાના ઓઈલ પેઈન્ટ અને વોટર કલર �ચત્રોના પ્રદશર્નો યો�યાં હતાં.
પણ તેમનાં આ �ચત્રો �ટલાં જ ખ્યાત તેમનાં શબ્દ�ચત્રો છે . એમાં ઉમેરો કર� છે , ઇ.સ. 2006માં પ્રગટ થયે� ું
‘ક�ન્વાસની પેલે પાર’ નામ�ુ ં �ુસ્તક. આ �ુસ્તકમાં પોતાના પ�રચયમાં આવેલા દસ �ટલાં �ચત્રકારોનાં
વ્ય�ક્તત્વો, તેમ�ુ ં �વન, તેમનાં �ચત્રો અને સાધના િવશે રસપ્રદ વાતો કર� છે . આ ચાર� ય �ુસ્તકોમાંથી પસાર
થતા એટ�ું તો પ્રિતત થાય છે ક� , અિમતાભ મ�ડયા લેખક ઉપરાંત કલાપ્રેમી �વ છે . ��ેશ બ્રહ્મભટ્ટ કહ� છે
તેમ, આ સ�ક� � કામ ક�ુ� છે તેમાં, ‘કલાકારોના �વન િવશેની મા�હતી આપતાં લેખ � પાત્રો, પ્રસંગોના
વણર્ન કર� છે તેમાં અનાયાસે �ૃશ્યાત્મકતા પ્રવેશે છે .’ આ �ુસ્તકો મા�હતી આપે છે , �ાન આપે છે . તે િસવાય
કલાના ક� સા�હ�ત્યકતાના બી� ઉન્મેશો પ્રગટ કરતા નથી, છતાં ચ�રત્રકાર અિમતાભ મ�ડયા સા�હત્ય ક્ષેત્રે
સા�ું યોગદાન કર� શ�ા છે .
િનિમ�શ ઠાકર 18-3-1960 માં �ુરતમાં જન્મેલા. આ કલાકાર � ૂળ �ચત્રક્ષેત્રનાં કા�ૂર્ ન િવભાગનાં માહ�ર ગણાય
છે . તેઓશ્રી�ુ ં બાળપણ�ુ ં િશક્ષણ અને માધ્યિમક િશક્ષણ �ુરતમાં � ૂણર્ થ�ુ,ં તેઓ �ુજરાતના હાસ્યકાર,
િનબંધકાર અને વ્યંગ �ચત્રકાર તર�ક�ની ખ્યાિત ધરાવે છે . આ �ચત્રકારનાં �ચત્રો સાથેના લેખ હાસ્ય િનબંધોમાં
મળે છે . તેમણે કટાર લેખક તર�ક� � લેખ લખ્યા તે �ુજરાતના દર� ક સમાચારપત્રમાં છપાયા છે . ‘ગનપટ
�ર
ુ ટ�’ નામે �ુસ્તકમાં આ લેખોનો સમાવેશ કરાયો છે .
ઊજમશી પરમાર અમદાવાદના હાંસોલમાં રહ� છે . 11-6-1943ના રોજ અમદાવાદમાં જન્મેલ આ �ચત્રકાર
ં ઈમાં �ચત્રકારની કાર�કદ� સાથે
ગીત કિવ છે અને વાતાર્કાર છે . ક�ુભાઈ દ� સાઈ � ૂળ �ુજરાતના અને જન્મ �ુબ
િનબંધકાર

તર�ક�

ખ્યાિત

ધરાવે

છે .

પ્રિવણ

ભટ્ટનો

જન્મ

અમદાવાદના

નારણ�ુરામાં

1-5-1949ના રોજ થયેલો. તેઓ �ચત્રકાર હોવા સાથે કિવ તર�ક� ખ્યાત છે . �ુજરાતી સા�હત્યમાં પ્રબોધ પર�ખ,
જયેન્દ્ર શેખડ�વાલા અને ક�ુભાઈ પટ� લ પણ આ ક્ષેત્રે પ્રિતષ્ઠા ધરાવે છે . ઉપર િનદ� શ્યા એ બધા �ચત્રકારો
સા�હત્યના ક્ષેત્રે પણ એટલી જ સફળતા મેળવનાર વ્ય�ક્ત િવશેષ છે . આ િસવાય પણ ઘણા એવા �ચત્રકારો
હશે, � માર� નજર બહાર રહ� જવા પામ્યા છે , તે િવશે ફર� સંશોધન કર� આગળ લખીશ.
લેખના સંદભર્ �સ્ુ તકો :
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1.કલાવીશી, અજયિસ�હ ચૌહાણ અને અન્ય
પ્રકાશક : ડૉ. મોહન પટ�લ, પ્રથમ આ� ૃિ�, 2004.
2. �ુજરાતી સા�હત્યમાં �ચત્રકાર લેખકો�ુ ં પ્રદાન,
અજયિસ�હ ચૌહાણ અને અન્ય પ્રકાશક : ફ્લેિમ�ગો પ્રકાશન, પ્રથમ આ� ૃિ�, 2017.
3. પરબ : �ક 2013, �ૂન, 2014 ઓગસ્ટ, ઑક્ટોબર
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ANALYS IS OF CURRENT RATIO AT CORPORAT VIEW POINT
VIRENDRA S.PAREKH

M.COM,C.A(INTER),SLET
HOD,(COMMERCE DEPARTMENT
SMT,V.B NANDOLA COMPUTER SCINCE COLLEGE BHACHA

1. CURRENT RATIO
 What Is Current Ratio?
The current ratio is a liquidity ratio that determines a company's ability to pay shortterm or current liabilities. It says how a company can maximize the current asset to
satisfy its current debt.
 Other Components:
The current ratio is a ratio between current assets to its current liabilities. Assets
means that are cash or will be turned into cash in a year or less, and liabilities that
will be paid in a year or less.
The current ratio is also known as the “working capital” ratio and helps investors
understand more about a company’s ability to cover its short-term debt with its
current assets.
 Formula of Current Ratio
Current Ratio =

Current asset

Current liabilities
Current assets = cash, accounts receivable, inventory, loans and advances and
other assets that are expected to be turned into cash in less than one year.
Current liabilities = Accounts payable, bank overdraft, taxes payable, and provision
for taxation.
A current ratio matched with industry average or slightly higher is generally
considered acceptable. A current ratio that is lower than the industry average may
indicate a higher risk. Similarly, if a company has a very high current ratio compared
to their similar group, it indicates that management may not be using their assets
efficiently.
 Use of Current Ratio
A company with a current ratio less than one does not, in many cases, have the
capital on hand to meet its short-term liabilities if they were all due at once so it will
affect the solvency of company , while a current ratio more than one indicates the
company has the financial resources to remain solvent in the short-term. However, it
is not a complete representation of a company’s liquidity or solvency.
For example, a company may have a very high current ratio, but recovery from
debtors may be pending since long, which may be hidden in the current ratio.
Analysts must also see the quality of a company’s other assets to its obligations as
well. If the company’s inventory is unable to be sold, the current ratio may still look
good at one point in time, but the company may not be good solvent.

MARCH-2021

95

VOLUME-10, ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

 Interpreting the Current Ratio
A Current ratio is said to be good if it is 2:1. That means if current assets are double
the current liabilities the company is good enough to pay its current obligation.
However, while a high ratio, say over 3, could indicate the company current assets
are 3 times more than its current liabilities, it may indicate that it's not using its
current assets efficiently, is not managing its working capital.
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श्रीसत्सङ्िगजीवनग्रन्थानुसारेण �ीणां स्वात्रन्�यं िश�ा सरु �ा च
The Safety, Power & Rights For Women According to Shree Satsangivjianam Shastram .
ले. साधु ल�मणप्रकाश दासः,
(शोधछात्रः159, सोमनाथ संस्कृ त िव�िवद्यालयः, वेरावल - गुजरात)
श्रवणं मङ्गलं यस्य क�तर्नं यस्य मङ्गलम्।
स्मरणं मङ्गलं यस्य स ह�रमर्ङ्गलं िक्रयात् ।।
पण्ु यभूिमभारते वैिदककाले जनानां िवकासस्य मानदण्डो सद्गिु णजीवनम् आसीत।् कालस्य प�रवतर्नेन सह
समाजस्य लोकजीवनस्य वा प�रवतर्नं भवित। सािहत्य-संगीत-कलापणू र्जीवनमेव सफलजीवनं इित भतृहर् �रणा
नीितशतके i िनिदर्ि�तम।् उ�रो�रं तत्सुलभतरं भवेिदित िधया इदानीं सामािजकिवकासस्य आधारोऽिस्त गृहि�यः।
सा एवाऽिस्त गृहस्वािमनी। तस्याः सख
ु समृिद्धमयजीवनेन सव�षां गृहिनवासीनां जीवनं सख
ु मयं भवेत।्
गृहस्वािमनीनां �ीणां जीवने सािहत्यसङ्गीतकलेत्यादय गणु ाऽऽगच्छे यःु तदा गृहस्थाश्रमः प�रपणू �
गौरवय�
ु �। सािहत्यं सङ्गीतं कलेित त्रयं मानवजीवनस्य सम्पणू पर् �रपणू तर् ायाः कारणिमित िनिदर्ि�म।् एतेष ां त्रयाणां
सम्पणू िर् वकासस्य आधारमिस्त िश�णम।् �ी यिद संका�रणी िशि�ता स्यात् तिहर् सम्पणू र्गहृ ं शोभापूणमर् ेवं
गृहिनवािसनां सव�षां जनानां जीवनं संस्कारपणू � च भवेत।्
सख
ु मयसमाजस्य समाजिवकासस्य च प्रथमाधारोऽिस्त गृहसंस्कारः। गृहसंस्कारस्य आधारोऽिस्त
िशि�तगृहस्वािमनी। िद्वशताब्दीवषर्पवू � �ीिश�ायै भगवता स्वािमनारायणेन भ�ु रप्रयत्नाः कृ ताः। तस्योल्लेखः वतर्ते
सत्सङ्िगजीवननामकग्रन्थे।
परु ाणकालीनसन्नायर्ः – यमी, सरस्वती, गाग�, मैत्रैयी, लोपामद्रु ा, अनसयू ा, कौिशतिक, पौलोमी,
िव�म्भरा, घोषा, अपाला, अङ्िगरसी, सनु ीितः, कयाध्वादयः ; मध्यकालीनसन्नायर्ः - भामती, महारा�ी
मदालसेत्याद्यनेकाः नायर्ः िश�णप्रिश�णद्वारा नीितिनपणु ा आसन।् परन्तु मध्यकाले िवधिमर्णा कृ तस्य
भारतोपयार्क्रमणस्यानन्तरं, नारीणां िस्थितः अतीव दयनीयतामपु गता। धािमर्कता साम्प्रदाियकता वा इत्यिप
नायर्द्ध
ु ा�रका नाभतू ।् एवं िस्थतौ िवक्रमसवं त् 1858 (1800 AD) तमे वष� भगवत्स्वािमनारायणः
नायर्द्ध
ु ारकायर्मारब्धवान।्
नारीस्वातन्�यम्
–
स्वतनत्रता
तु
सव�षां
िप्रयैव।
राजक�यिश�ाप्रणाली
आिथर्क��्याऽऽधिु नकसामािजक��्या कायर्कारीणी स्यान्नाम, िकन्तु तत्र �ीणां स्वातन्�यं प�ु षाणािमव
द�मिस्त परन्तु धािमर्किवभागे �ीस्वातन्त्रं कुत्रािप न �श्यते। भगवता स्वािमनारायणेन �ीभ्यो आत्मसम्माननपवू र्कं
धािमर्कस्वतन्त्रता प्रद�ा। प्रथमं लोजपरु नगरात् तत्काय� प्रारब्धम।् स्वतन्त्रताशरु �ायाः प्रारम्भे जाते सित धमार्न�ु ाने
स्वयं नारी िशि�ता, िवदषु ी च भवेत्। �ीिभः �ीणां िश�णाथ� धमर्सभा समायोिजता। इदमिस्त भगवतः
स्वािमनारायणस्य नायद्ध
र्ु ाराय प्रथमं सोपानम।् अनेन प्रयत्नेन �ीसमाजे िश�ा िवविधर्ता। अयं स्वातन्�येण
आगामीिन काले भगवत्स्वािमनारायणः स्वसम्प्रदाये ‘�ीणामाचायार् �ी एव भवेिद’ित िनयमो प्रस्थािपतः। साऽिप
के वलं �ीभ्यः शा�ाध्यापनं मन्त्रोपदेशं कतु� च शक्नोित। “कृष्णमन्त्रोपदेश� कतर्व्यः �ीभ्य एव िह”ii। तथा
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च प्रत्येकिस्मन् ग्रामे तासां कृ ते, तािभः प्रचािलतािन मिन्दरािण प्रित�ािपतािन च। एवं नारीभ्यः धािमर्कस्वातन्�यं
प्रद�म।्
नारीिश�ा – नायर्द्ध
ु ाराथ� प्रथमं िश�णमावश्यकम।् िशि�तव्यि�ः लोके शा�च��ु रत्यच्ु यते। अतः प्रथमं
लोजपरु े �ीिश�ा प्रारब्धा। सत्सङ्िगजीवने िद्वतीयप्रकरणे स्वािमनारायणप्रभुः “कायर्ः सच्छा�ाभ्यास आदरात्।
स्वस्वबुद्ध्यनुसारेण भविद्भमर्दुपाश्रायैः”iii। इत्यभ्यासिवषयकमािदशित। तेन नारी सुिशि�ताऽभवदेव। तस्याः
बाल्यकाले यवु ावस्थायां वा िश�ाग्रहणयोगाऽभावे, स्वगृहे िश�णव्यवस्थां कृ त्वा “पाठनीयाऽधीत िवद्या ”iv
स्वगृहजनैः िश�ा देया। िकन्त्विशि�तस्तु कोऽिप न स्यािदित ल�यम।् तिच्छ�णं िकयत्प�रिमतं देयं तिद्वषये
“स्तोत्रादेरथकृ ष्णस्य पाठः कायर्ः स्वशि�तः ”v। शद्ध
ु शा�ीयभाषायां रिचतस्तोत्रादीनामिप स्वयमेव स्वशि�तः
पाठकत�ु शक्येत तावत् पयर्न्तं िश�णं देयम।् पाठकै ः शान्त्या यावत्स्वजीवनिनवार्हं कुयार्त् तावत् प�रिमतं
िश�णमवश्यं ग्रिहतव्यम।् भगवतः स्वािमनारायणस्याऽयमादेश आिश्रतजनैः अवश्यं पाल्यते। अनेन �ीसमाजे
िश�णं िवविधर्तम।्
अिस्मन्सन्दभ� समाजस्य ध्यानाकषर्का जातैका घटना। यदा वडोदरा इित नगरस्य
महाराजसयाजीरावसवर्कारः स्वराज्ये ‘�ीिश�ा’ िवधेया इत्यािदशत।् तमनसु त्ृ य ‘�ीिश�णाथ� िश�क�पेण �ी
एव स्यािद’ित िनयमानसु ारे ण िशि�ता �ी एव िशि�का भवेत।् तदा सव�षु िवद्यालयेषु िशि�का�पेण
स्वािमनारायणसम्प्रदायानयु ाियनीिभः िशि�त�ीिभरे व िश�णकाय� कृ तिमित प्रिसद्धमेव।
�ीर�ा - नारीणां िश�या सह र�णमिप भिवतव्यम।् नारीणां नारी�पेण र�ा न भवित चेत् महाननथ�
भवित। तद�
ु मजर्नु ेन गीतायां “�ीषु द�ु ासु वाष्ण�य जायते वणर्सङ्करः, सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
”vi। अतः �ीर�ाऽऽवश्यक�। िकन्तु आधिु नके काले नारीसम्बिन्धनी अवाि�छता वा अिप्रया घटना श्रयु ते। तथा न
भवेत् तदथ� स्वस्य र�ा स्वयमेव कतर्व्यं तदथ� िश�ा एवं सरु �ा इित उभयं के न्द्रीकृ त्य िनिदर्शित यत्
“िवद्याऽनासन्नसम्बन्धा�ािभः पाठ्या न क्वािप नःु ”vii इित। िश�णं अभ्यासं वा िनिम�ीकृ त्य अिधककालं एवं
बह�िदनपयर्न्तं गृहात्बिहः वा परप�ु षेण सह सहवासो भवित। “बलवािनिन्द्रयग्रामो िवद्वासं मिप कषर्ित”viii,ix।
तस्मात् काऽिप अिप्रया घटना भवेत् तथा न स्यात् तदथ� नारीणां कृ ते क�न सदा प�रपालनीयो वतर्निववेको
सिू चतः। “बाला यवु त्यो वृद्धा वा सधवा िवधवास्तथा ि�यः स्वछन्दा नैव स्यःु ”x। तथैव स्वर�णाथ�
स्ववतर्नकायर्स्य िववेकोऽिप भवेत।् यथा “यिस्मन् प�रिहतेऽिप स्य�ु श्र् यान्यङ्गािन चात्मनः तद्दष्ू यं वसनं नैव प�रधाय�
मदािश्रतैः ”xi। स्वशरीरे व�प�रधारणे सत्यप्यात्मीयमङ्गं प�र�श्यते ता�शं (outfit or westenwear) दष्ू यवसनं
नैव प�रधायर्म।् तथा “नरे �यनाभ्य�ू कुचाऽन�ु रीया च नो भवेत् न िनलर्ज्जािदसङ्िगनी ”xii। नारी कदािप स्वस्य
नाभ्य�ू व�स्थल�च अन्यैः प्रत्य�ीभवेत् तथा न वितर्तव्यम,् तान् सवार्न् सदैव स्वव�ैः आच्छािदतव्यमेव। अतः
सदा अवश्यं पणू र्�पेण व�धारणं कतर्व्यम।् िकमथर्िमित चेत् नारीशरीरं सदा मोहकं सुन्दर�च अतः सा सुन्दरी इित
उच्यते। तस्य सन्ु दर�पेण लावण्येन वा के ऽिप जनः सम्मो� अनथ� कुयार्त् चेत् तस्याः एव हािनः सम्भवित।
सव�षां जीवने सङ्गस्यािप अतीव प्रधान्यं वतर्ते। यथा सङ्गः तथा रङ्गः इित न्यायः। अतः िनलर्ज्ज�ीणां
सङ्गं त्याज्यम।् द�ु िवचारय�
ु स्य पािपजनस्य वा सङ्गेन मानवस्य पापकमर्िण �िचः जायते तदनन्तरं तत्र
प्रवृि�रिप भवित। अतः अधमस्य सङ्गं त्याज्यम।् भगवत्स्वािमनारायणः िनिदर्शित यत् भ्रणु हत्याका�रणी नारी
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अत्यधमा। अतः ता�शीनां नारीणां सङ्गो न कतर्व्यिमित “सङ्गो न गभर्पाितन्याः स्पशर्ः कायर्� योिषतः”xiii।
गभर्पातमहापापः। ता�शकमर्का�रणीनां गभर्पातक�नारीणां संसग�ण स्विस्मनिप पापसंसग� पापे प्रवृि�वार् जायते
अतः तिन्निषद्धमत्र।
�ीर�ा इित व्याजेन तस्या अवमानना न कायार्। साऽिप सम्माननीया आदरणीया च। तदथ� श्रीह�रः
िनिदर्शित यत् “भायार् च सवर्था र�या सव�पायैगर्हृ िस्थतैः। अन्नव�िवभषू ाद्यैमार्ननीया च िनत्यदा।।”xiv नारीर�ा
कायार् तथैव अन्नव�ाभषू णािदिभः सदा सन्तोषणीया इित।
�ीधमर् सरु ि�तः इित कथनात् �ीणां माध्यमेन समाजस्योन्नितः िविहता। अतः नारीशि�ः समाजस्य
महान्शि�ः। सा च यिद सदाचारी सदािववेक� स्यात् तेन कुटुम्बे, समाजे, ग्रामे, राज्ये, प्रशासने, सवर्त्र
सख
� स्य िपतवु श
� स्य च सक
ु मिभवधर्ते। तदथ� श्रीह�रिनर्िदर्शित यत् नारी एकािकन्येव , पत्यवु श
ु �त�ः आधारो वतर्ते।
तस्याः पतनेन महाननथ� जायते। अतः सा सावधानतया “शीलमेव सदा र�यं तािभः सन्त्यज्य चापलम।् �ाशयु � च
कुलं िप�यं ला�छनीयं न तु क्विचत् ”xv। मयार्दा वा लज्जा एव नारीणां शोभा सौन्दयर्�च। तेनवै नारीर�ा भवित।
एवं �पेण भगवता स्वािमनारायणेन समाजे �ीणां स्वात्रन्�यं िश�ासरु �ाथर्�च कृ तं लोको�रकाय�
सत्सङ्िगजीवनग्रन्थे उिल्लिखतं वतर्ते। तस्मात् िकि�चत्स्वमत्यानुसारे ण िन�िपतमत्रेित।।

Foot note

i

नीितशतकम् Pdf, �ोक12, प्र.ह�रदास अन्ड कंु पनी – मथरु ा 1948, पे.34
सत्सङ्िगजीवनम,् 4/44/133, प्र. श्री स्वािमनारायण मिं दर भजु - कच्छ
iii
श्रीसत्सङ् िगजीवनम्, 2/2/27 ,,,,
iv
श्रीसत्सङ्िगजीवनम,् 4/44/36 ,,,,
v
श्रीसत्सङ् िगजीवनम्, 4/44/57 ,,,,
vi
श्रीमद्भगवद्गीता, 1/42, प्र. गीता प्रेस गोरखपरु – संवत् 2050
vii
श्रीसत्सङ्िगजीवनम,् 4/44/166 प्र. श्री स्वािमनारायण मिं दर भजु - कच्छ
viii
श्रीसत्सङ्िगजीवनम् , 3/59/59 ,,,,
ix
श्रीमद्भागवतम,् 9/19/17 प्र. गीता प्रेस गोरखपरु – संवत् 2050
x
श्रीसत्सङ्िगजीवनम् , 2/7/74 प्र. श्री स्वािमनारायण मिं दर भजु - कच्छ
xi
श्रीसत्सङ्िगजीवनम,् 4/44/38 ,,,,
xii
श्रीसत्सङ् िगजीवनम्, 4/44/161 ,,,,
xiii
श्रीसत्सङ्िगजीवनम,् 4/44/170 ,,,,
xiv
श्रीसत्सङ् िगजीवनम्, 5/8/28 ,,,,
xv
श्रीसत्सङ्िगजीवनम,् 2/7/77 ,, ,,
ii
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कमर्कारकम ्

जोषी भावेशकुमार च�दल
ु ाल

श्रीवरत�तु संस्कृत महा�वद्यालयसोला (आमदावाद)– ३८००६०

�स्तावना :अिस्मन् जगित न िह कि�त् क्षणमिप िनिष्�य: ित�ित| जीवा: सदैव ��यारता: भविन्त| तथा ��या तु कारकाधीना
भवित | संस्कृ तभाषामध्ये कारणानां बोधाय स�िवभ�य: सिन्तयािभ: िवभि�िभ: ज्ञायते यत् कु � �क कारकम् |
कारकिवषये पूवर्मअ
् िधका चचार् न िव�ते कारणं �ाचीनकाले कदािचत् “कारकम्” ब��चिलतमासीत् | कारकशब्दस्य
�ुत्पि� यथा“डु कृञ्” इत्यस्मा�ातो: “ण्वुल्तृचौ”(३.१.१३३) इत्यनेन सू�ेण कतर्�र अथ� ण्वुल् �त्यये अनुबन्धलोपे “कृ +वु”
इत्यवस्थायां “युवोरनाकौ” इत्यनेन सू�ेण वु इत्यस्य अक आदेशे“कृ +अक” इितिस्थते“अचोिञ्णित” (७.२.११५)
इत्यनेन सू�ेण ऋकारस्य वृ�ौ “कारक” इितशब्द: िसद्ध्यित | अस्य कारकशब्दस्याथ� भवित करोित इित | अथार्त् यत्
करोित वा जनयित तत्कारकम् इत्युच्यते| िजज्ञासायां �� उ�वित �क जनयित ? त�ह ��यां जनयित तत्कारकम् |
अथार्त् ��याजनकत्वं कारकिमित| कारकािण षट् िव�न्ते“कतार् कमर् च करणं सम्�दानं तथैव च|
अपादानािधकरणे कथ्यन्ते कारणािन षट् ||”
त� कमर्कारकिवषयेपश्याम: चेत् - ��यते य�द् कमर् उच्यते | “डु कृञ्” करणे इत्यस्मा�ातो: “ सवर्धातुभ्यो मिनन् ”
उ.सू. ४/५८४ इत्यनेन उणा�दसू�ेण मिनन् �त्यये सन् कमर्शब्दस्यो�पि�भर्वित |
 कमर्कारकिवषये िविभ�वैयाकरणानां तथा आचायार्णां मतािन :पािणिन�ाकरणम् - “ कतुरर् ीिप्सततमं कमर् ” 1
“ तथायु�ं चानीिप्सतम् ”2
चान्��ाकरणम्- “ ��याप्ये ि�तीया ”3
काततन्��ाकरणम्- “ यत् ��यते तत् कमर् ”4
जैनन्े ��ाकरणम्- “ क�ार्प्यम् ”5
क�ार् यदाप्यं तत् कारकं कमर्संज्ञं भवित| तथा का�रकायामिप िलिखतमिस्त त�था –

1

पा.�ाकरणम्– १/४/४९

2

पा.�ाकरणम्– १/४/५०

3

चा.�ाकरणम् – २/१/४३

4

का.�ाकरणम्– २/४/१३

5

जै.�ाकरणम् – १/२/१२०
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“�ाप्यं िवषयभूत� िनवर्त्य� िव�यात्मकम्|
कतुर्� ��यया�ाप्यमीिप्सतानीिप्सततेतरात्||”
सारस्वत�ाकरणम्- “ कतुरर् ीिप्सततमं कमर् ”6
यथापािणने: �ाकरणे तथैव सारस्वत�ाकरणेऽिप इदं सू�ं समानमेववतर्ते| उभयो: मतयो: एक्यं वतर्त,े त� शब्दानां
प�रवतर्नमिप न वतर्त|े तथा सुप��ाकरणं तथा हेमचन्��ाकरणम्इत्युभयो: मतयो:ऐक्यं वतर्ते | त�थासुप��ाकरणम् - “ कतृ�
र् ाप्यं कमर् ”7
हेमचन्��ाकरणम् - “ कतृ�
र् ाप्यं कमर् ”8
क�ार् ��यया यि�शेषणा�ुिमष्यते तत् कारकं तत् �ाप्यं कमर्सज्ञ
ं ं स्यात्, तत्�ेधािनवर्त्य� िवकाय�,�ाप्य�ेित |
ह�रनामामृत�ाकरणम् - “ ��या यत्सािधका तत् कमर् ”9
ऋग्वेदे तथा िन��े ऽिप कमर्िवषये िलिखतमिस्त | त�था ऋग्वेद: - “ येकमर्ण: ��याणमस्यमह्न ऋते कमर्मद
ु जायन्ते देवा: ”10
िन��म्- “ कमर्नाम्यान्यु�रािण ष�ड्वशित | कमर् कस्मात्? ��यते इित सत: ”11 |
 कमर्कारकभेदा: कमर्कारकस्य भेदिवषये बहषु स्थानेषुउल्लेख: वतर्ते| तथातेषु अि�पुराणम्, वाक्यपदीयम्, तथा
कारकमालानाि��न्थे �क िलिखतमिस्त तेषां िन�पणम� वतर्ते|
क�ार् प�िवधः �ो�ः कम्मर् स�िवधं �ुणु ॥४॥12
अि�पुराणान्तगर्त कारकाध्याये कतार्रं प�िवधं चोक्त्वा कमर् स�िवधं�ो�म्| त�था१) ईिप्सतं कमर्, २)
अनीिप्सतं कमर्, ३) ईिप्सतानीिप्सतिभ�ंकमर्, ४) अकिथतं कमर्, ५) कतृर्कमर्, ६) अिभिहतं कमर्, ७) अनिभिहतं कमर्,
अनेन �कारे ण कमर् स��कारकं चो�म् |
ईिप्सतं कम्मर् च यथा ��धाित ह�र यितः ।
अनीिप्सतं कम्मर् यथा अ�ह लङ्घयते भृशं ॥५॥13
ईिप्सतं कमर्यथा – “ ��धाित ह�रयित:” इित ईिप्सतकमर्ण उदाहरणमिस्त| तथा अनीिप्सतं कमर् यथा- “अ�ह
लङ्घयते भृशम्” इितअनीिप्सतकमर्ण उदाहरणमिस्त|
नैविे प्सतं नानीिप्सतं दुग्धं सम्भक्षय�जः ।
भक्षयेदप्यकिथतं गोपालो दोिग्ध गां पयः ॥६॥14
6

सा.�ाकरणम्– कारक�करणम् १९ सू.४१२

7

सु.�ाकरणम्– २/१/३

8

हे.च.�ाकरणम्– २/२/३

9

ह.�ाकरणम् – कारक�करणम् सू�.20

10
11

– //
िन��म् – तृतीय अध्याय पृ.२७४

12

अि�पुराणम् २६२ अध्याय, �ोक.०४
अि�पुराणम् २६२ अध्याय, �ोक.०५
14
अि�पुराणम् २६२ अध्याय, �ोक.०६
13
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ईिप्सतानीिप्सतिभ�कमर् यथा – “दुग्धं सम्भक्षय�जः” इित ईिप्सतानीिप्सतिभ�कम�दाहरणमिस्त| अकिथतं
कमर् यथा – “गोपाल: दोिग्ध गां पयः” इितअकिथतं कम�दाहरणमिस्त|
क�ृर् कमार्ऽथ गमयेिच्छष्यं �ामं गु�यर्था ।
कम्मर् चािभिहतं पूजा ��यते वै ि�ये हरे ः ॥७॥15
कतृक
र् मर् यथा – “गमयेिच्छष्यं �ामं गु�:” इितकतृक
र् म�दाहरणमिस्त| अिभिहतं कमर् यथा – “पूजा ��यते वै
ि�ये हरे ः” इितअिभिहतं कम�दाहरणमिस्त|
कम्मार्निभिहतं स्तो�ं हरे ः कु य्यार्�ु सव्वर्दम् ।16
अनिभिहतं कमर् यथा – “स्तो�ं हरे ः कु य्यार्�ु सव्वर्दम्” इितअनिभिहतं कम�दाहरणमिस्त| अनेन �कारे ण
स�िवधं कम्मर् तथा तस्योदाहरणािन आ�ेये �ाकरणे कारकं नाम चतुःप�ाशदिधक-��श�मेऽध्याये व�णतािन
सिन्त|17
कमर्कारकिवषये कारकमाला( �काशकम् :- शा. ल�मीचन्द कुं वरजी नागडा, माटुंगा, मुम्बई-१९,
िव�मसंवत् :- २०१७) नाि� �न्थेऽिप िलिखतमिस्त |
त�ादौ कमर्णो लक्षणमाह –
“यित्�यते तत्कमर् स्या�े दैस्त्वेतदनेकधा |
िनवर्त्य� च िवकाय� च �ाप्यं च �ैधिमष्यते ||१६||
पुनि�धा भवे�द�ाऽिन�ाऽनुभयभेदत: |
तथैवाऽकिथतं कमर् कतृक
र् मर् तथाऽपरम् ||१७||18
१) िनवर्त्य� सलक्षणोदाहरणमाह –
“यदस�ायते य� जन्मना वा �काशते |
ति�वर्त्य� करोत्येष कटं सूते सुतं यथा ||१८||19
२) िवकायर्माह –
“ सतो गुणान्तराऽऽधानात्�कृ त्युच्छे दतोऽिप वा |
जायते िव��या यस्य ति�काय� िवदुबुर्धा: ||१९||20
उदाहरणमाह –
“कु ण्डलीकु �ते स्वण� का�ं दहित पावक: |
15

अि�पुराणम् २६२ अध्याय, �ोक.०७
अि�पुराणम् २६२ अध्याय, �ोक.०८
17
अि�पुराणम् २६२ अध्याय:
18
कारकमाला, �ोक:-१६-१७, पृ�.-१५
19
कारकमाला, �ोक:-१८, पृ�.-१६
20
कारकमाला, �ोक:-१९, पृ�.-१७
16
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३) �ाप्यमाह“��याकृ तो िवशेषस्तु य� नािस्त कदाचन ||२०||21
तत्�ाप्यं स्या�थाऽऽ�दत्यं यश्यत्यमललोचन: |
४) इ�माह –
“ यदीिप्सतं त�द�ं स्यािच्छशुरि� यथौदनम् ||२१||22
५) अिन�माह –
“ि��ं यत्�ाप्यते तत्स्यादिन�ं भुजगा�दकम् |
यथाऽ�ह लङ्घयत्यन्धोऽथवा मृ�ाित कण्टकान् ||२२||23
६) इ�ािन�िभ�माह –
“ य� नेच्छा न च �ेषस्तत्स्यादनुभयं यथा |
�ामं गच्छंस्तरोमूल
र् ान्युपसपर्ित मागर्ग: ||२३||24
७) अकिथतं कमार्ह –
“ दुहादीनां �योगे च ि�तीयं कमर् यित्कल |
भवेदकिथतं त� यथाऽसौ दोिग्ध गां पय: ||२४||25
८) त� ि�कमर्केषु �यो: कमर्णो: गौणमुख्य�वस्थामाह–
“य�ोपयुज्यमानं पय: �भृत्य� त�वेन्मुख्यम् |
यि�िम�मपरं तद् गौणं गो�भृित िवज्ञेयम् ||२५||26
महष�: पािणने: अनुसारमीिप्सततमकमर्ण:, अनीिप्सतकमर्ण� प�भेदास्सिन्त | तेषां चचार् वाक्यपदीयकारे ण
कृ ताऽिस्त | यथाईिप्सततमकमर्ण: �य: �कारा: िव�न्ते|
“िनवर्त्य� च िवकाय� च �ाप्यं चेित ि�धा मतम्”27
१)िनवर्त्य� कमर् –
के नाप्युपादानकारणेन कस्यािप वस्तुन: िनमार्णं ��यते तदा तत्कमर् नाम िनवर्त्यर्कम�’ित| यथा -‘मृदा
घटं करोित’ मृि�कया घटिनमार्णम्भवित | अत: अ� िनवर्त्यर्मानात् घटात् मृदा: भेदपूवक
र् ोल्लेख: ��यते|
२)िवकाय� कमर् –
21

कारकमाला, �ोक:-२०, पृ�.-१८
कारकमाला, �ोक:-२१, पृ�.-१८
23
कारकमाला, �ोक:-२२, पृ�.-१८
24
कारकमाला, �ोक:-२३, पृ�.-१९
25
कारकमाला, �ोक:-२४, पृ�.-१९
26
कारकमाला, �ोक:-२५, पृ�.-२०
27
वाक्यपदीयम्, साधनसमु�श
े :, काण्ड-३
22
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के नाप्युपादानकारणेन कस्यािप वस्तुन: िनमार्णं ��यते, �कन्तु त�ोपादानकारणस्य

(�कृ ते:)

अभेदपूवर्कोल्लेख: दृश्यते, तदा तत्कमर् िवकाय� कमर् कथ्यते | यथा –मृदं घटं करोित | घट�पकाय�ण मृि�का न
िभ�ाऽस्त्यतोऽ�‘मृद’् शब्दस्य ि�तीयािवभि��र’ित | अस्यिवकायर्कमर्ण: �ौ भेदौस्त: | यथा १) �कृ ते:
उच्छेदात् जायमानं कमर् | यथा –“का�ािन भस्मं करोित”| तथा २) गुणान्तरस्य उत्प�या जायमानं कमर् | यथा
–“सुवण� कु ण्डले भवत:” | अ��योरप्युदाहारणयोमर्ध्ये �कृ ित: (का�ं सुवणर्�) अभेदपूवक
र् तया
िवविक्षताऽिस्त, एव� ि�तीयािवभ�ौ �स्तुता इित|
३)�ाप्यकमर् –
यदा ��यायोगिवशेषस्य दशर्नेन वा अनुमानेन उपलिब्धनर् जायते, तत्कमर् नाम �ाप्यं कम�’ित | यथा
–“आ�दत्यं पश्यित” | अ� दशर्न-गमन-पठना�दिभ: ��यािभ: आ�दत्य-नगर-वेदा�दषु कोऽिपिवकार: न
जायतेऽत: �ाप्यकम�दिम’ित |एतेषां �याणामिप कमर्णामावरणं “कतुर्री...” सू�ेऽिस्मन् ��यते |
अनीिप्सतकमर्ण: �ौ �कारौस्त: “औदासीन्येन यत् �ाप्यं य� कतुरर् नीिप्सतम्” |28
४)औदासीनपूवक
र् �ाप्यकमर् –
औदासीनपूवक
र् े �ाप्येकमर्िण यथा- “�ामं गच्छन् तृणं स्पृशित” इत्य� तृणस्पश� नािस्त तात्पयर्म् , सा
औदासीनता यु�ाऽत: “तृणम्” औदासीन्यपूवक
र् ं �ाप्यकमर् इित कथ्यते|
५)�ैष्यपूवक
र् �ाप्यकमर्–
�ैष्यपूवर्के �ाप्ये कमर्िण यथा –“ओदनं भु�ानो िवषं भुङ्�े ” अ� भोजनकमर् ईिप्सततमम्ओदनमेव, �कन्तु
िवषम� �ैष्यानीिप्सतकमर्िव�ते|
एतयो: �योरिपकमर्णो: गणना पािणने:“तथायु�ं चानीिप्सतम्” १-४-५० इित सू�ेऽिस्मन्भवित|

28

वाक्यपदीयम्, साधनसमु�श
े :, काण्ड-३
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सू�ोदाहारणािनवैयाकरणिस�ान्तकोमु�ां कारक�करणे ि�तीयािवभ�े : सू�ािण कारके १/४/२३29

सू�ादारभ्य

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २/३/५30 पयर्न्तम् वतर्न्ते | ि�तीयािवभ�े : आहत्य प��वशित (२५) सू�ािण सिन्त | त�
�योिवभागा: िव�न्ते| त�था- १) कमर्कारकसू�ािण, २) उपपदि�तीयासू�ािण, ३) कमर्�वचनीयसू�ािण इित |
१)कमर्कारकसू�ािण नव (९) सिन्त | ईिप्सततमम्, अनीिप्सतम्, अकिथतम्,गितबुि�त्या�थ�षु कमर्संज्ञा
भवित| उदाहरणािन यथा –ईिप्सततमम्-देवद�: गृहप
े स्ु तकं पठित | अनीिप्सतम्- �ामं गच्छन्तण
ृ ं स्पृशित |
अकिथतम्-गां दोिग्ध पय:, ब�ल याचते वसुधािमत्या�द | गत्यथर्: - (�ीह�र:) श�ून् स्वगर्म् अगमयत्| बुद्ध्यथर्: (�ीह�र:) स्वान्वद
े ाथर्म् अवेदयत् | �त्यवसानाथर्: - (�ीह�र:) देवान्अमृतम्आशयत्| शब्दकमर् - (�ीह�र:)
िव�धवेदम् अध्यापयत् | अकमर्क- (�ीह�र:) पृथ्व�सिलले आसयत् | अिधशीङ्स्थासां कमर् - ह�र:वैकुण्ठं अिधशेते
अिधित�ित अध्यास्ते वा |
२)उपपदि�तीयासू�म् अन्तरान्तरे ण यु�े31 इत्येकमेव सू�मिस्त, तथाउभसवर्तसो....

तथा अिभत:

प�रत: ....... इित �े वा�तके स्त: | उदाहरणािन यथा -अन्तरा - अन्तरा त्वां मांह�र: | अन्तरेण - अन्तरेण ह�र न
सुखम्| सवर्त: - सवर्त:कृ ष्णंगोपा: | िधक् - िधक् कृ ष्णाभ�म् | अिभत: - अिभत:कृ ष्णंगोपा: | प�रत: प�रत:कृ ष्णंगोपा: इत्या�ुदाहरणािन सिन्त |

29

वै.िस.कौ.-सू�म् ४३४, पृ�-५७
वै.िस.कौ.-सू�म् ५५८, पृ�-६०
31
वै.िस.कौ.-५४५, पृ.५९
30
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सिन्त|

कमर्�वचनीया:

१/४/८३32

इित

सू�ादारभ्यकालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २/३/५33इित सू�पयर्न्तं कमर्�वचनीयसू�ािण सिन्त | अनुलक्ष
र् णे - पजर्न्य:
जपम् अनु �ावषर्त् | तृतीयाथ�- नदीम् अनु अविसता सेना | हीने - अनुह�र सुरा: | लक्षणाथ� �ित,प�र,अनु -वृक्षं
�ित प�र अनु वा िव�ोतते िव�ुत् | भाग इत्यथ� �ित,प�र,अनु–ल�मी:ह�र �ित प�र अनु वा इत्या�ुदाहरणािन
सिन्त|
सन्दभर्�न्थसूची
१. अ�ाध्यायी, पािणनी, चौखम्बा सुरभारती �काशनम्, वाराणसी
२. संस्कृ त �ाकरण शा�का इितहास, लेखक: - �ीयुिधि�र मीमांसक:
३. अि�पुराणम्, ह�रनारायण आप्टे, आनन्दा�म मु�णालय
४. कारकमाला, शुभशङ्कर िवजय-सव�दय िवजय,�काशक- ल�मीचन्द कु वरजी नागडा
५. वाक्यपदीयम्, साधनसमु�ेश:,ला.द. भारतीय संस्कृ ित िव�ामिन्दर- अहमदावाद
६. वैयाकरण िस�ान्त कौमुदी, चौखम्बा सुरभारती �काशनम्, वाराणसी
-------------------------------------------------

32
33

वै.िस.कौ.-५४६, पृ.५९
वै.िस.कौ.-५५८, पृ.६०
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व्याकरणस्य मुख्यगौणप्रयोजना�न
महे ता

�वशालकुमार रमेशचन्द्र
सहायक अध्यापक

श्री नमर्दा संस्कृत वेद पाठशाला,भरुच

वाग्वै सवार्न ् कामान ् दहु े I1
शब्दशास्त्रमनधीत्य य: पुमान ् वक्त�ु मच्छ�त वचः सभान्तरे I
बन्धु�मच्छ�त वने मदोत्कटं हिस्तनं कमलनालतन्तन
ु ा II
यद्य�प बहु नाधीषे तथा�प पठपुत्रव्याकरणम ् I

स्वजन: स्वजनो माभूत ् सकलं शकलं सकृच्छकृत ् II

भाषा लोकव्यवहारस्य एकम�भन्नं अङ्गमिस्त I मानवानां भावप्रकाशनाय उपाय: तेषां भाषा I भाष्यते

अनया

या

सा

भाषा

इ�त

व्यत्ु पित्त:

I

प्राचीनकालादे व

वेदवेदांगपुराणधमर्शास्त्रसा�हत्यकाव्यशास्त्रज्यौ�तषाद�नां शास्त्राणां

भारतवष�

गूढमध्ययनम ्

दे वभाषामा�श्रत्य

प्रचल�त I तत ् सव�

व्याकरणं �वना अशक्यम ् अस्य �वषये आचायर्भतह
र्ृ �र: स्वस्य वाक्यपद�यग्रन्थे व्य�लखत ् यत ्
2
न सोSिस्त �वषयो लोके य: शब्दानग
ु मादृते I अन�ु वद्ध�मव �ानं सव� शब्दे न भाषते II

शास्त्राणां भाषानां

च �श�ायै व्याकरणस्य �ानम ् अ�नवाय� वतर्ते I वेद�ाने उपयो�गत्वादे व अस्य

शास्त्रस्य

नाम वेदाङ्ग इ�त दत्तमिस्त I “प्रधानं च षडङ्गेषु व्याकरणम ्”

अपरं

3

इ�त

पत�ज�लवचनात ् वेदाङ्गेषु व्याकरणं प्रधानम्मतम ् I व्याकरण�ानं �वना शब्दानां प्रकृ�तप्रत्यय�ानं न

संभव�त I पा�णनीय�श�ायाम�प क�थतमिस्त- “मख
ु ं व्याकरणं स्मत
ृ म ्” I व्या�क्रयन्ते व्यत्ु पाद्यन्ते

प्रकृ�त-प्रत्यया�द- �वभागेन शब्दा अनेने�त व्याकरण�म�त व्याकरणशब्दस्य व्युत्पित्त: (�व-आ –कृ +

ल्यट्
ु करणाथ� ) I संस्कृतसा�हत्ये व्यवहृतशब्दानां
व्याकरणस्य

अध्ययनस्य �कं

�वशलेषणं �ह व्याकरणस्य मुख्योद्देश्यम ् I

प्रयोजनम ् ?इ�त प्रश्ने “र�ोहागमलघ्वसंदेहा: प्रयोजनम ्”4 इ�त

भाष्यवचनम ् अथार्त ्
1. र�ा
2. ऊह
1

2
3
4

ऐतरे य आरण्यक,१.३.२ II
वाक्यपद�यम ्
महाभाष्यम ्

महाभाष्यवचनम ्
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3. आगम
4. लघु
5. असन्दे ह
र�ा5 :
र�ाथ� वेदानामध्येयं व्याकरणम ् I लोपागमवणर्�वकार�ो �ह वेदान ् सम्यक् प�रपाल�यष्यती�त I अथार्त ्
वेदानां र�ायै व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं �नतरां आवश्यकम ् I
यो जन: लोपं, आगमं, वणर्�वकारं जाना�त सः

सम्यग्तया वेदानां र�ां कतु� शक्नो�त I अत्र जन: लोके

प्रयज्
ु यमानानां शब्दानां यथा प्रयोगं करो�त तथैव वेदस्यान्तगर्तशब्दानां प्रयोगम�प करो�त तन्न वरम ्
यथा वेदे अदह्र
ु इ�त प्रयोग: अत्र त इत्यस्य स्थाने र् इ�त आदे श: जात: लोके अदहु त इ�त प्रयोगोsिस्त
I
ऊह:6 :- ऊह: खल्व�प I न सव��लर्ङ्गैन र् च सवार्�भ�वर्भिक्त�भव�दे मन्त्रा �नग�दता: I
“ऊह”

अथार्त ्

�वभिक्त�वप�रणामम�प

शब्दशास्त्राध्ययनस्य

एकं

प्रयोजनमिस्त

I

वै�दकमन्त्रेष ु

प्रयज्
ु यमाना: शब्दा: सव�षु �लङ्गेषु सवार्षु च �वभिक्तषु न भविन्त I �कन्तु य�गतेन परु
ु षेण यथो�चतं
�लङ्ग�वभिक्तप�रवतर्नं

कतर्व्यं

तत ्

अवैयाकरण:

कतु�

न

शक्नो�त

अत:

व्याकरणाध्ययनं

�नतरामावश्यकम ् I
यथा- दे �वराप: शुद्धा: स्थ: तत्र िस्त्र�लङ्गे प्रयक्
ु तस्य शद्ध
ु ा: इत्यस्य स्थाने दे वाSज्यं

शुद्धम�स इत्यत्र

आज्यशब्दे न सह अिन्वतत्वात ् शुद्धशब्दस्य �लङ्गं प�रवत्यर् शुद्ध�मत्येव �वप�रणामं स्या�द�त I
आगम:7 :- आगम: खल्व�प I ब्राह्मणेन �नष्कारणो धमर्: षडङ्गो वेदो ध्येयो �ेयश्च I
अथार्त ् वे दा: अ�प व्याकरणाध्ययने हे तभ
ु ूता: I ब्राह्मणेन तु कारणं �वना लाभाद��न प्रयोजना�न
अ�वचायर् षडङ्गै: सह वेदानामध्ययनं कतर्व्यं वेदाः आत्मसात ् कतर्व्या: इ�त श्रत्ु या�ा वतर्ते I वेदस्य
षड्षु अङ्गेषु व्याकरणं प्रधानमिस्त I पुनश्च प्रधाने च कृतो यत्न: फ़लवान ् भव�त इ�त उक्त्यनुस ारं

शब्दशास्त्राध्ययनं अवश्यं कतर्व्यम ् I

लाघव: 8:- लघ्वथ� चाध्येयं व्याकरणम ् I ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दा: �ेया: इ�त I
न चान्तरे ण व्याकरणं लघूनोपायेन शब्दा: शक्या �ातम
ु ्I

5
6

7
8

महाभाष्यवचनम ्
महाभाष्यवचनम ्

संस्कृतमन्जुषा व्याकरण�वभाग:

संस्कृतशास्त्रमन्जष
ू ा व्याकरण�वभाग:
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व्याकरणस्य अध्ययनम ् आवश्यकम ् I पुनश्च ब्राह्मणेन शब्दा: अवश्यं

�ेया: I व्याकरणं �वना अन्येन उपायेन शब्दा: �ातुम ् अशक्या: I
यथा :- राम इत्यस्य प्रकृ�तप्रत्ययाद�नां �ानेन तत्समानानां सव�षां शब्दानां �ानं स्वत: भव�त

अत:

लाघवाथ� शब्दशास्त्राध्ययनमावश्यकम ् I

असंदेहः9

I

असंदेहाथ� चाध्येयं व्याकरणम ् I अथार्त ् सन्दे हस्य �नवत्ृ यथ� व्याकरणध्ययनम ्

आवश्यकम ् I उक्तं च ‘स्थूलपष
ृ तीमािग्नवारुणीमनड्वाह�मालभेते�त’ I वाक्येSिस्मन ् स्थूलपष
ृ ती इत्यस्य
अथार्वबोधकाले स्थूला चासौ �बन्दय
ु ा गौ: वा स्थूल�बन्दय
ु त
ु ुता गौ: �कं �ेयं ?

इत्यस्य पूवप
र् दप्रकृ�तस्वरत्वात ् बहुव्री�ह:, अपरे प�े अन्त्योदात्तवशात ् तत्पुरुष

इत्याशंकायां स्थूलपष
ृ ती
अिस्त इ�त वैयाकरण:

�ास्य�त I

इत्थं महाभाष्ये

व्याकरणस्य

प�चमुख्यप्रयोजना�न

प्र�तपा�दता�न

सिन्त

I

ततोS�प

मह�षर्:

शब्दानश
ु ासनस्य त्रयोदशगौणप्रयोजनानां उल्लेखं करो�त I तेS�प अत्र सोदाहरणं नीरूप्यते I

१.

तेSसूरा:10 = “तेSसूरा: हे लयो हे लयो इ�त कुवर्न्त: परबभूव:ु I तस्मात ् ब्राह्मणेन न म्लेिच्छतवै
नापभा�षतवै, म्लेच्छो ह वा एष यदप शब्द: I”

म्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम ् I

अथार्त ् ते असरू ा: दै त्या: हे अरय: हे अरय: इत्यस्य स्थाने हे लय: हे लय: इ�त वदन्तः पराभवं
प्रापन ् I अत: ब्राह्मणेन अपशब्दस्य प्रयोग: न कतर्व्य: I

 अत्र “हैहेप्रयोगे हैहयो:” इ�त सूत्रण
े प्लुत: “प्लुत प्रगह्
ृ या अ�च �नत्यम ्” अनेन प्रकृ�तभावो
भव�त स्म तन्न क ृ त इ�त म्लेच्छत्वमपशब्दत्वम ् I

 सवर्स्य द्वे इत्यनेन यत्र पदस्य द्�वरुक्तं कतर्व्यमसीत ् तत्र असुरकथने संपूण� वाक्यमेव
द्�वरुक्तम ्

 तत
ृ ीयं म्लेच्छत्वं अपशब्दत्वं िजह्वादोषात ् रकारस्य स्थाने लकारोच्चारणं कृतम ् I

२.दष्ु ट:

अत: दष्ु टप्रयोगा: मा भू: तदथर्मध्येयं व्याकरणम ् I

शब्द:11 = दष्ु ट: शब्द: स्वरतो वणर्तो वा �मथ्या प्रयुक्तो न तमथर्माह I
स वाग्वज्रो यजमानं �हनिस्त यथेन्द्रशत्र:ु स्वरतोपराधात ् II

दष्ु टान ् शब्दान ् मा प्रय�
ु मह�त्यध्येयं व्याकरणम ् II

9
10
11

महाभाष्ये पश्पश आिह्नकम ्

महाभाष्ये पश्पश आिह्नकम ्

महाभाष्ये पश्पशािह्नके द्�वतीयं गौणप्रयोजनम ्
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�मथ्यास्वरवणार्भ्यां

शब्द:

यमथ�
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प्र�तपाद�यतुं

प्रयङ्
ु क्त:

तन्न

प्र�तपादय�त

अथर्वैप�रत्यत्वात ् वज्रीभूय यजमानं �हनिस्त I यथा त्वष्ट्राकृते अ�भचारयागे स्वहे न्द्रशत्रव
र् स्
र् व इ�त
ू ध

वाक्ये हे अिग्नदे व त्वं तथा वधर्स्व येन तव ज्वाला�भ: उत्पन्न: वत्र
ृ : ( इन्द्रस्य शत्र:ु ) वधर्स्व
इ�त �कन्तु

�वव��त अथार्वाप्तये इन्द्रशत्रु इ�त पदं तत्पुरुषसमासयत
ु ं अन्तोदात्तं च पठे �द�त

आवश्यकमासीत ् �कन्तु त्वष्टा प्रमादवशात ् पव
र् दं प्रकृ�तस्वरयत
ू प
ु ं प�ठतं येन बहुव्री�हसमासो जात:,

यस्याथर्ः

12

इन्द्र: शत्र:ु यस्य तादृक् इन्द्र: वध�त फ़लत: यगान्ते उत्पन्नो वत्र
ृ : इन्द्रे ण मा�रत: ।

अत: वयं द ष्ु टान ् शब्दान ् न प्रयन्
ु ज्म: तदथर्मध्येयं व्याकरणम ् ।

३.यदधीतम13्

:- यदधीतम�व�ातं �नगदे नव
ै शब्द्यते ।
अनग्ना�वव शुष्केन्धौ न तज्ज्वल�त क�हर्�चत ्

।।

तस्मादनथर्कं मा�धगीष्मह�त्यध्येयं व्याकरणम ् ।।
अथार्त ् यद् अधीतं �कन्तु पाठस्य स्वरा�दसंस्काराणां �ानं, अथर्�ानं च नािस्त केवलं

पाठमात्रेन

उच्चा�रतमिस्त तद् तथैव �नष्फ़लम ् यथा अिग्नं �वना शुष्कं काष्ठं प्रकाश�यतुं अशक्यम ् ।
कथनस्य आशय: तदे वािस्त यद् शब्द�ानेन सह अथर्�ानम�प स्यात ् तदथर्मध्येयं व्याकरणम ् ।
“स्थाणरु यं भारहार: �कलाभूदधीत्य वेदं न �वजाना�त योऽथ�म ् ।
योऽथ�� इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमे�त �ान�वधूतपाप्मा ।।“

४.यस्तु

इ�त वाक्यम�प अथर्�ानपव
र् ं शब्दाध्ययनस्य आदे शं ददा�त
ू क
प्रयुङ्क्ते

14

:- “यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो �वशेषे शब्दान ् यथावद् व्यवहारकाले ।
सोऽनन्तमाप्नो�त जयं परत्र वाग्योग�वद् दष्ु य�त चापशब्दै : ।।”

अथार्त ् शब्दव्यवहारकाले यो �ह कुशलो जन: अथर्�वशेषे शब्दान ् सम्यक् प्रयक्
ु ते स: शब्द अन्यं

�न�मत्तीकृत्य अनु�चतोऽ�प भव�त । अत: शब्दान ् सम्यक् प्रयुज्य कुशलो जन: इह परत्र च उत्कषर्म ्
अ�धगच्छ�त अपशब्दे भ्य: पापभाग�प भव�त ।

इ�त �वषये पूवप
र् �ी को दोषी कथ�म�त पच्
ृ छ�त �सद्धान्ती उत्तर�त वाग्योिग्वद् कारणं यो �ह

शब्दान ् जानात्यपशब्दानप्यसौ जाना�त। यथा शब्द�ाने धमर्: तथैव अपशब्द�ानेऽधमर्:।
गौ इत्यस्य साधु शब्दस्य

गावी,गोणी,गोता,गोपोत�लका

इत्यादय असाधु शब्दा इ�त ।

पुन: पूवप
र् �ी योऽवाग्योग�वद् अ�ानं तस्य शरणं ? �सद्धान्ती यो �ह अ�ात्वा ब्राह्मणं हन्यात ्

सरु ां

वा �पबेत ् सोऽ�प मन्ये प�तत: स्यात ् । अथार्त ् वाग्योिग्वद् इह परत्र च जयं आप्नो�त अवागयोग�वद्
अपशब्दै : दष्ु य�त इ�त �ेयम ् ।

12
13
14

�सद्धान्तकौमद
ु � स्वरप्र�क्रयायाम ्

संस्कृतशास्त्रमन्जष
ू ा व्याकरण�वभाग:

महाभाष्ये पश्पशािह्नके चतुथ� गौणप्रयोजनम ्
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५. अ�वद्वांस15:

=
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अ�वद्वांस: प्रत्य�भवादे नाम्नो येन प्ल�ु तं �वद:ु ।

कामं तेषु न �वप्रोष्य िस्त्रिष्ववायमहं वदे त ् ।।
अ�भवादे िस्त्रवन्मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम ् ।
प्रयोजन�ममम�ु द्दश्य मह�षर्पत�ज�ल: कथय�त यत ् अवैयाकरणा: प्रत्य�भवादे नामषु प्लुतीकृत्य उच्चारणं
कत ु� न जानिन्त ते यात्रया संप्राप्य अयमहमागत इ�त परदे शादागताया: स्त्रीवत ् विक्त तेन अयं
स्त्रीसदृश इ�त वयं स्त्रीवन ् मा भू�रत्यध्येयं व्याकरणम ् ।

६. �वभिक्तं

कुवर्िन्त16 = ‘या��का: पठिन्त – प्रयाजा: स�वभिक्तका: कायार् इ�त

।

न चान्तरे ण व्याकरणं स�वभिक्तका: शक्या: कतम
ुर् ् ।’

या��का: पठिन्त

प्रयाजा: मन्त्रा: सम�ु चत�वभिक्तपव
र् मुच्चारणीया: । व्याकरणं �वना तत ् न
ू क

शक्यमत: व्याकरणाध्ययनं परममावश्यकम ् । येन केना�प कारणेन कमर्च्छे दो न भव�त

७. यो

वा इमाम17
् = यो वा इमां पदश: स्वरशोऽ�रशश्च वाचं �वदधा�त स आित्वर्िजनो
भव�त । आित्वर्जीना: स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम ् ।’

अथार्त ् यो �ह जन: वेदस्वरूपस्य सरस्वत्या: प्रत्ये कपदानां, स्वराणां, अ�राणां सम्यगुच्चारणं कुरुते स:
आित्वर्जीन अथार्त ् यज्वा वा याजको भव�त । वयम�प ऋित्वजो भवाम:, यज्वत्वं याजकत्वं च लभाम:

तदथर्मध्येयं व्याकरणम ् ।

८. चत्वा�र18

= “चत्वा�र श्रेङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीष� सप्त हस्तासो अस्य ।
�त्रधा बद्धो वख
ृ भो रोरवी�त महो दे वो मत्या� आ�ववे श ।।

अथार्दयं नाम – आख्यात – उपसगर् - �नपाते�त चत:ु शङ्
ु :,भूतभ�वष्यवतर्मान- काले�त
ृ गयत

�नत्यशब्द: कायर्शब्दे �त द्�वशीषर्यत
ु :,सप्त�वभक्ती�त

�त्रपादयत
ु :

सप्तहस्तयत
ु : शब्दरूपी महादे व: ( महान ् दे व:

) उरिस्सरसाकण्ठे न च बद्ध: कामपू�तर्कतत्र्ृ वात ् वष
ृ भ: रोरवी�त (शब्दं करो�त ) । अनेन महादे वेन

शब्दे न सह तादात्म्यं स्यात ् तदथर्मध्येयं व्याकरणम ् । अन्यस्य व्याख्यानकत:ुर् मतं स्पष्ट�यतुं

महाभाष्यकारे ण अन्यस्या: रुचाया: उल्लेख: कृत: ।
“चत्वा�र वाक् प�र�मता�न

पदा�न ता�न �वदब्र
ु ार्ह्मणा ये मनी�षण: ।

गुहा त्री�ण �न�हता नेङ्गयिन्त तुर�यं वाचो मनुष्या वदिन्त ।।”

अथार्त ् शब्दस्य �निश्चता�न चत्वा�र पदा�न एता�न संय�मत�चत्तयुतो �वप्र अवगन्तुं शक्नो�त ।
अ�ानरूपीगुहायामस्य त्रयो भागा: न चेष्टन्ते �कन्तु मनुष्येषु यत ् चतथ
ु � स्थानमिस्त तत ्

शब्दस्य

चतुथ� भागो वतर्ते ।

15
16
17
18

महाभाष्ये पश्पशािह्नके प �चमं

महाभाष्ये पश्पशािह्नके षष्ठं

गौणप्रयोजनम ्

गौणप्रयोजनम ्

महाभाष्ये पश्पशािह्नके स प्तमं गौणप्रयोजनम ्
महाभाष्ये पश्पशािह्नके अष्टमं गौणप्रयोजनम ्
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त्व:19 = उत त्व : पश्यन्न ददशर् वाचमुत त्व: शण्
ृ वन्न श्रुणोत्येनाम ् ।
उतो त्वस्मै तन्वं �वसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा: ।।

अथार्त ् अवैयाकरण वाचं पश्यन्न�प न पश्य�त तथैव शण्
ृ विन्त न शण
ृ ो�त । �कन्तु ऋतुस्नाता भायार्
सन्
ु दरा�ण वस्त्रा�ण धत्ृ वा सज्जा सत्य�प स्वा�मने स्वशर�रं यच्छ�त तथैव वाण्य�प वैय ाकरणानां

सन्मुखे स्वस्य स्वरूपं प्रकटय�त । अत: वाणी स्वस्वरूपं प्रकटयेत ् तदथ� व्याकरणस्याध्ययनं कतर्व्यम ्
।

१०.सक्तु20�मव

= सक्तु�मव �ततउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रमत ।
अत्रा सखाय: सख्या�न जानते भद्रै षां ल�मी�नर्�हता�धवा�च ।।

कुवर्िन्त

यथा �ततउना सक्त:ु प�रष्कृतो भव�त तथैव बु�धमन्त: स्वमत्यनुसारं वाण्या: �वश्लेषणा�दकं
।

तेन

च

समानख्या�तयक्
ु तजना:

परस्परं

सायज्
ु यमनभ
ु विन्त

कारणं

तेषाम�धवा�च

कल्याणका�रणी ल�मी: �न�हताऽिस्त ।
प्रस्तत
ु �मदं पद्यं मो�जनकस्य �ापकमिस्त । अस्य व्याख्यां कुवर्न ् मह�षर्पत�ज�ल: विक्त –

सक्त:ु सचतेदर् ध
ु ब्द: सच ् धातो: �नष्पन्न:
ु ावो भव�त,कसतेवार् �वपर�ताद्�वक�सतो भव�त। सक्तश
यस्याथर्:

�लम्पनं

तस्य �लं�पतस्य शोधनं क�ठन�म�त । �ततउना वस्तन
ु : शोधनं भव�त । तद्वदे व

व्याकरणाध्ययनेन साधुशब्दानां प्रयोग: असाधु शब्दानां शोधनं भव�त । अत अस्माकं शब्दानां शोधनं
स्यात ् तदथर्मध्येयं व्याकरणम ् ।
पुन: िज�ासु: पच्
ु यभावनाऽिस्त ? सा कुत्र भव�त
ृ छ�त अत्र शब्दाथर्यो: या सायज्

समधाता

उत्तर�त य: दग
र् : मो�मागर् अिस्त स �ानेन प्राप्तुं शक्य: अथ च स एव वेदरू�पण्या: वाण्या: �वषय
ु म
अिस्त तच्च �ानं वैयाकरणेषु भव�त
�न�हता ।

कारणं तेषाम्मख
ु े वा वा�च

ल�णयत
ु ा अ�धकारयत
ु ा ल�मी:

सा च अ�धकारयुता ल�णयत
ु ा ल�मी अस्मद् वाच्य�प �न�हता स्याद् तदथर्म ् अध्येयं

व्याकरणम ् ।

११.सारस्वतीम21्

= आ�हतािग्नरपशब्दं प्रयज्
ु य प्रायिश्चत्तीयां सारस्वतीम ् इिष्टं �नवर्पेद् ।
प्रायिश्चत्तीया मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम ् ।।”

य: अिग्नस्थापनपरु :सरं तस्य पालनं कुवर्िन्त य�द

ते असाधु शब्दानां प्रयोगं कुवर्िन्त त�हर् तेभ्य:

प्रायिश्चत्तीयां सरस्वतीम�ु द्दश्य इिष्टयाग: प्रकतर्व्यो भव�त । वयं प्रायिश्चत्तभािजन: मा भू इत्यध्येयं
व्याकरणम ् ।

१२.दश22म्यां

पुत्रस्य = दशम्यत्ु तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम �वदध्यात ् ।
घोषवदाद्यन्तरन्त:स्थमवद्ध
ृ ं �त्रपुरुषानूकमन�रप्र�तिष्ठतम ् ।।

19
20
21
22

महाभाष्ये पश्पशािह्नके स प्तमं गौणप्रयोजनम ्
संस्कृतशास्त्रमन्जष
ू ा व्याकरण�वभाग:
संस्कृतमन्जष
ू ा व्याकरण�वभाग:

संस्कृतमन्जष
ू ा व्याकरण�वभाग:
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पुत्रजन्मन: दशम�दनान्ते एकादशे �दने नामकरणं कतर्व्यम ् । नाम्न: प्रथमा�र: घोषयत
ु :
मध्यमो वणर् अन्त:स्थ: वणर्युत: व�ृ द्धस्वरर�हत: तथा �पतु: पूवप
र् ूरुषाणां नामस्मरणं भवेत ् शत्रण
ू ां

नाम्न: प्र�स�द्ध न स्यात ् । द्व्य�रं चतरु �रं कृदन्तान्तं च स्यान्नाम न तु त�द्धतान्तम ् ।

व्याकरणाध्यययनं �वना क ृ दन्तत�द्धतशब्दानां �ानमशक्यम ् । अत: अध्येयं व्याकरणम ् ।

१३.23सुदेवो

अ�स वरुण: = सुदेवो अ�स वरुण यस्य ते सप्त �सन्धव: ।
अनु �रिन्त काकुदं सूम्यर् स�ु षरा�मव ।।

पत�ज�ल: कथय�त त्वं शोभनो दे व: अ�स । यथा लोहप्र�तमां प्र�वश्य तं शद्ध
ु ीकरो�त तथैव
व्याकरणेन यथा सप्तनद्य: भुवनं पुना�त तथैव सप्त�वभक्तय: तालुदेशं प्र�वश्य तम�प प्रकाशय�त ।
अस्यैव व्याख्यां कुवर्न ् पत�ज�ल: कथय�त सुदेवो अ�स वरुण सत्यदे वोऽ�स । यस्य ते सप्त �सन्धव:

सप्त�वभक्तय:’ । अन �
ु रिन्त काकुदम ् । काकुदं तालु । काकुिजह्वा, सिस्मन्नद्
ु यत इ�त काकुदम ् ।
सम्
ू य� सु�षरा�मव । तद्यथा

शोभनामू�तर् स�ु षरामिग्नरन्त: प्र�वश्य दह�त ,एवं ते सप्त �सन्धव: सप्त

�वभक्तयस्ताल्वन�
ु रिन्त । तेना�स सत्यदे व: । सत्यदे वा: स्यमेत्यध्येयं व्याकरणम ् ।

23

संस्कृतशास्त्रमन्जष
ू ा व्याकरण�वभाग:
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ZCLD:I 5n;FlCtI[ ;\:S'T;]EFlQFTFGF\ 5|EFJo
कु लदीपः के राजगोरः
सहायकाचायर्ः
सवर्कारीयकलावािणज्यमहािव�ालयः
तालाला (गीरसोमनाथजनपदम्) गुजरातम्

 5|F:TFlJSD¡
lJ`J:I 5|FRLGTDEFQFFIFo SFZ6tJFT¡ lJ`J:I G{SF;] EFQFF;] ;\:S'T:I DCt5|EFJM NZLN'xIT[ P G SM∙l5 SlJo
,[BSM JF ;\:S'T:I 5|EFJFNl,%To P Tt5|EFJM KgNl;4 V,÷FZ[4 X{<IF\4 lJQFIJ:T]lG JF I+S]+Fl5 ©Q8]\ XÉIT[ P
ZCLD:I ZRGF;] ;\:S'T:I 5|EFJo VFwIFltDSZLtIF ,F{lSSZLtIF R N'xIT[ P
IYF v
HM ZCLD VMKM A-{³4 TM VlC CL .TZFI P
%IFN[ ;M\ OZHL EIM4 8[-³M 8[-³M HFI P
;]EFlQFT:I /SlDtYDl5 ,1F6\ JT"T[ IT¡ N]H"GlGgNF ;¾HG5|X\;F R P V+ N]H"GlGgNF N'xIT[ P Io ;\:S'T:I{J 5|EFJo
P IYF v
VgI:DF<,aW5NM GLRo 5|FI[6 N]o;CM EJlT P
ZlJZl5 G NClT TFN'S¡ IFN'S¡ NClT JF,]SFlGSZo PPsSFNdAZLf
Vl:DG¡ ;]EFlQFT[∙l5 lEgGZLtIF N]H"GlGgN{J JT"T[ P
VY RF+{J JI\ ZRGF;gNE["∙l5 ;\:S'T:I{J 5|EFJo .lT :5Q8\ 5xIFDo P IYF ;\:S'T[ SlYT\ IT¡ ‰‰DFW]I"jI£HS{J"6{"o
ZRGF ,l,TFltDSF P VFJ'l¿Z<5J'l¿IF" J{NEL" ZLlT lZQIT[ PP 1ŠŠ Vl:DG¡ ZCLD5n[ 5|FIXo DFW]I"jI£HSFGFD[J 5|IMUo
P ,l,TFltDSF J'l¿Zl5 ¹xIT[ P KgNl; T] 5|FIXo ;JF";] EFQFFQJ[J ;\:S'T:I{J 5|EFJo P ‰‰;F1FFt;÷[lTT\
IM∙Y"DlEW¿[ ; JFRSo PPŠŠ .tIG];FZD+ ZCLD5n[ VlEWFJ'l¿o :5Q8\ ¹xIT[ P TYF R ‰‰¹Q8FgTo 5]GZ[T[QFF\ ;J["QFF\
5|lTlAdAGD¡ PPŠŠ .tIG];FZD+ ZCLD5n[ ¹Q8FgTo V,÷FZo VG]DLIT[ .tIl5 ;\:S'T:I{J 5|EFJo P VTo :5Q8\ EJlT IT¡
;\:S'T:I{J 5|EFJ[6 ZCLD5nFlG ;lgT P
‰‰lKDF A0³G SM RFlCI[@@@ŠŠ .tI:IF\ 5¢¡ÉtIFD:I ;\:S'T;]EFlQFT:I 5|EFJM N'xIT[ v ‰‰1FDF JLZ:I E}QF6D¡ŠŠ P
VgIrR v
TZ]JZ O, GlC\ BFT C{4 ;ZJZ l5IlC G 5FG P
SlC ZCLD 5Z SFH lCT ;\ 5lT ;¥RlC ;]HFG PP

1

;FlCtIN5"6 v )q!v2
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5|FIXo ;\:S'T;]EFlQFT:I{JFG]JFNM∙+ N'xIT[ P Vl:DgGl5 5n[ VlEWFJ'¿[ZFzIM NZLN'xIT[ P ‰‰;FDFgI\ JF lJX[QFM JF
TNgI[G ;DyI"T[ P I¿] ;M∙YF"gTZgIF;o ;FWdI["6[TZ[6 JF PP 2ŠŠ .tIG];FZD+ ZCLD5n[ VYF"gTZgIF;vV,÷FZo
5|lT5nT[4 GNLJ'1FFNIo ;TF\ ;d5láo ;DyIT"[.lT SFZ6FT¡ P Vl:DG¡ ZCLD5n[ ;\:S'T;]EFlQFT:IFG]JFNo T] EJtI[J
lSgT] T+Fl5 X{,LUTo V,÷FZUTo JF Io 5|EFJo JT"T[ ; 5|EFJo ;\:S'TEFQFFIF /J P
l5AlgT Gno :JID[J GFdEo :JI\ G BFNlgT O,FlG J'1FFo P
GFNlgT ;:I\ B,] JFlZJFCF 5ZM5SFZFI ;TF\ lJE}TIo PP
V5Z+ ©Q8]\ XÉIT[ IYF v
VFJ U> VFNZ UIF4 G{TG UIF ;G[lC P
I[ TLGM\ TA CL UI[4 HAlC SCF SK] N[lC PP
.tI+ IFRSlGgNF N'xIT[ P V<5J'l¿tJFT¡ V<5;DF;tJFT¡ DFW]I"jI£HStJFT¡ ;d5}6"ZLtIF+ ;\:S'T:I
J{NEL"ZLT[Z[JFzIo P TYF RF+Fl5 ;\:S'T:IFWMl,lBT:I{J `,MS:I 5|EFJo N'xIT[ P
N[CLlT JRG\ z]tJF N[C:YFo 5£RN[JTFo P
Tt1F6FN[J ,LIgT[ WLC|LzLSFlgTSLT"Io PP
‰N[lCŠ .lT JRG\ z]tJF /J N[C:YFo WLC|LzLSFlgTSLT"Io .lT 5£RN[JTFo Tt1F6FN[J ,LIgT[ P VTo SNFl5 S]+Fl5
IFRGF G ST"jIF P
RFC U> lRgTF lD8L4 DG]VF A[5ZJFC P
lHGSM SK] GlC RFlCI[4 J{ ;FCG S[ ;FC PP
Vl:DG¡ 5n[∙l5 ;\:S'T;]EFlQFT:I DCF 5|EFJo 5|F%IT[ P 5|FIo jIJCFZ[ ¹xIT[ IT¡ ZFHFGo ;J";d5l¿I]ÂF VF;G¡ P
lSgT] ZCLDo :J5n[ lJZMW\ J6"IlT IT¡ Io lSDl5 G JF£KlT ;o ZF7FDl5 ZFH[lT P VTo ‰‰lJZMWo ;M∙lJZMW[∙l5
lJZ]âtJ[G IäRo PPŠŠ .lT JRGFG];FZDl:DG¡ 5n[ lJZMWF,÷FZo ¹xIT[ P ; ;\:S'T:I 5|EFJo P
;5F"o l5AlgT 5JG\ G R N]A",F:T[ X]QS{:T'6{J"GUHF Al,GM EJlgT P

SgN{O",{D]"lGJZFo 1F5IlgT SF,\ ;gTMQF /J 5]Z]QF:I 5Z\ lGWFGD¡ PP3

VG[G{J ZLtIF VgI+Fl5 ©Q8\] XÉG]Do IT¡ v
TY{J VgI+Fl5 ©Q8]\ XÉIT[ IT¡ v
AFGL /[;L AMl,I[4 DG SF VF5F BMI P
VF{ZG SM XLT, SZ[4 VF5C] XLT, CMI PP
2
3

SFjI5|SFXo v !_q!_)

5£RTg+ v lD+;d5|Fl%To v !?&
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V+ v
l5|IJFÉI5|NFG[G ;J[" T]QIlgT HgTJo P
T:DFÀFN[J JÂjI\ JRG[ SF NlZ©TF PP4
.tI:I `,MS:I ;]DCt5|EFJo P
ZlCDG VMK[ GZG ;M4 J{Z E,L GF 5|LT P
SF8[ RF8[ :JFG S[4 NMp EF¥lT lJ5ZLT PP
ZCLDZRGFIF\ 5|F%T[ ,F{lSS7FG[∙l5 ;\:S'TEFQFFIF Vl5 5|EFJo N'xIT[ P 5n[∙l:DG¡ ;DF;lJZlCTtJFT¡
DFW]I"jI£HStJFrR J{NEL"ZLlT lZQIT[ PV+FY"gTZgIF;F,÷FZo 5|F%IT[ P
JH"GLIM DlTDTF\ N]H"Go ;bIJ{ZIMo P
`JF EJtI5SFZFI l,CgGl5 NXgGl5 PP

 p5;\CFZo
ZCLD;FlCtI:I 5|EFJo HGDFG;[ ©Q8\] XÉIT[ TY{J ;\:S'T:I 5|EFJo ZCLD;FlCtI[ 5|F%IT[ P G T] SlT5I NMCF;] /J4 Vl5 T]
5|FIo ZCLD:I ;FlCtI[ AC]Xo ;\:S'T:I{J ;]EFlQFT:I JF 5|EFJo .lT T] JI\ :5Q8\ ©Q8\] XÉG]Do P ;\:S'T;]EFlQFT[ DFGJDl:TQS:I
IF ;Z,TF4 ;CHTF X{,L R N'xIT[ ;F /J ;Z,TF4 ;CHTF4 X{,L R ZCLD:I 5n;FlCtI[ ©Q8]\ XÉIT[ P T:I 5n;FlCtI[ 5|FIXo
J{NEL"ZLlTo 5|F%IT[4 ;J"+F,÷FZF6F\ ;]5|IMUo ¹xIT[ Tt;J"Dl5 ;\:S'T:I{J 5|EFJo P
G S[J,\ ZCLD;FlCtI[ /J ;\:S'T:I 5|EFJo Vl5 T] 5|FIXo ;J["QJl5 SlJQF] T[QFF\ ZRGF;] JF ;\:S'TEFQFFIFo 5|EFJo I[G S[G
5|SFZ[6 JT"T /J P IYF NLGSZSJ[o S]Z]1F[+SFjI[ ;\:S'TDCFEFZT:I 5|EFJo P ZlxDZYLtIFlnS'lTQJl5 ;\:S'TEFQFFIF /J
5|EFJo ©Q8]\ XÉIT[ P TY{J N]QIgTvHIX÷ZFNLGF\ SJLGF\ S'lTQJl5 ;\:S'T:I{J 5|EFJo P T],;LNF;S'T\ ZFDRlZTDFG;\ T]
;d5}6"TIF JF<DLlSZFDFI6:I 5|EFJ[6 ZlRTD¡¡ P .tY\ 5|FIXo ;J"+ ;\:S'T5|EFJo JT"T[ GF+ SFl5 lJ5|lT5l¿o P

 ;gNE"U|gY;}lRo
1)5£RTg+DŸ v 8LSFSFZov :J@UMS],NF; U]%T4 ;d5FNSov 5\@ZD[XRgã hF4 RF{BdAF lJnFEJG JFZF6;L4 >@;@ v2_!!
2)lCTM5N[Xo v ;\:S'T8LSFSFZo v zLU]Z]5|;FNXF:+L4 EFQFF8LSFSFZo v VFRFI" zL;LTFZFDXF:+L4 ;d5FNSo v 5|M@AF,XF:+L4

RF{BdAF ;]ZEFZTL 5|SFXG4 >@;@ v 2_!_
3)GLlTXTSDŸ v jIFbIFSFZo v zLS'Q6Dl6 l+5F9L4 RF{BdAF ;]ZEFZTL 5|SFXG4 JFZF6;L4 >@;@ v 2__?
4)RF6ÉIGLlTN5"6ov jIFbIFSFZo v 0¶F@ U]£H[`JZ RF{WZL4 RF{BdAF ;]ZEFZTL 5|SFXG v 2_!_
5);FlCtIN5"6o lJ`JGFYFRFI"56
| LTo4 jIFbIFSFZo v VFRFI" S'Q6DMCGXF:+L4 5|SFXG v RF{BdAF ;\:S'T ;\:YFG4 JFZF6;L4

;\:SZ6o 5]GD]"ã64 lJ@;\@ 2_&# s2__*f

4

RF6ÉIGLlTN5"6v!&q!*
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6)SFjI5|SFX sEFDCf ,[BS o :J@lJ`J[`JZ l;âFgT lXZMDl6 ;\5FNS o 0¶F@GZ[gã /D@/@l0l,8Ÿ 5|SFXG ;\ :YF o 7FGD^0,

l,lD8[04 JFZF6;L VFJ'l¿ JQF" o ;FTJF¥ ;\:SZ6v!))(
7)ZCLD S[ NMC[

MARCH-2021

117

VOLUME-10, ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

मु�य पुराण�म� िन�िपत सूयव
र् ंश से चं�वंश का उ�व - एक अध्ययन
बारै या गीताबेन डी.

पीएच.डी.शोध छात्रा, संस्कृत �वभाग,

महाराजा कृष्णकुमार�संहजी भावनगर यू�नव�सर्ट�, भावनगर

•

संक्षप
े :

परु ाण भारतीय इ�तहास का प्र�त�बंब है , िजसमे भारत क� सभ्यता, संस्कृ�त, �वद्या-वैभव का �वलास

और सामान्य जीवन क� छ�व प्र�त�बंब होती है । भारत क� आ�धभौ�तक, आ�धदै �वक एवं आध्याित्मक
उन्न�त का श्रेय परु ाण� को ह� है । परु ाण न केवल इ�तहास है , आ�पंटु वे �शव-कल्याणकार� �त्र�वध
उन्न�त के प्रथ प्रदशर्क भी है । परु ाण भारतीय संस्कृ�त का मेरुएड है ।

महाभारत के (आ�दपवर् १ /२४०) आ�द पवर् म� कहा गया है �क सत्यवती के पुत्र व्यास ने प्रथमत:

अढारहो

परु ाण� का प्रणयन �कया तद्परान्त महाभारत क� रचना क� ।

परु ाण� �क संख्या प्राचीन काल से अढार

मानी जाती है । “अष्टादश”शब्द का प्रयोग अक्सर �व�भत्र

ग्रंथ� और परु ाण� म� �कया जाता है । दे वीभागवत म� अष्टादश नाम� का श्लोक �मलता है ।
मद्वयं भद्वयं चैवब्रत्रयंवचतष्ु टयम ्।

अनाप�लंगकूस्का�नप रु ाणा�नपथ
ृ क् -पथ
ृ क् ॥(१)

•

शब्द कुं जी
ययाित, वंशावली, न�ष

•

परु ाण का ल�ण

परु ाण� क� वै�शष्टय क� चचार् करने पर प्रायः “पंचल�ण”काउल्लेखयत्र-

तत्र�मलताहै िजससेयह�सद्धहोताहैक�परु ाणकेसाथ“पंचल�ण”काघ�नष्ठसम्बन्धहै ।
सगर्श्चप्र�तसगर्श्च वंशोमन्वन्तरा�णच।
वंशानच
ु �रतंच�े तपरु ाणंपश्वल�णम ्।।(२)

(दे वीभागवतम परू ाणम – १,३,२)

माहातम्यम�प चािस्तवयं सत्यं शौयं दय
ु ाजर्वम ।

�वद्वद्र�भ : कथ्यते लोके परु णे क�व सत्तम� ॥
पुराण-िवमशर् पृ� नं. १२५

•

िवष्णुपुराण के अनुसार
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सगर्श्यप्र�तसगर्श्य वंशमन्वन्तरा�णच।

•

सवर्ष्वेतेषक
ं ानच
ु थ्यन्तेवश
ु �रतंचयत ्।।(३)

मत्स्यपुराण के अनुसार

सगर्श्यप्र�तसगर्श्य वंशोमन्वन्तरा�णच।
वंशानच
ु �रतंचैवपरु ाणंपश्वल�णम ्।।(४)

“पंचलक्षण”शब्दपुराणकाइतनाअिनवायर्अंगमानाजाताहै�कअमरकोशमेयहशब्दिबना�कसी�ा�याके ही�यू�
�आहै।
•

मख्
ु य परु ाण� मे यया�त का वंश

यया�त चंद्रवंश के एक प्रतापी और तेजस्वी राज्य थे ।

पु�रवा
आयुः
न�ष
यया�त

इस तरह उनक� वंशावल� है । उनका �ववाह शक्र
ु ाचायर् क� बेट� और स्वामी क� बेट� दे वयानी से

हुआ था । उनका �ववाह वष
ु ी श�मर्ष्ठा के साथ भी हुवा था ।
ृ भ क� पत्र

-

पुराण� मे पु�षाथर् चतृष्� पृ� नं. १६

-

िवष्णुपुराणम् ३.६.२५

-

मतस्यपुराणम् २५,६४

-

माकर् ण्डेयपूराणम् १३४,१३

-

अि�पूराणम् १,१४

-

भिवष्यपूराणं

-

�ू मपुराणम् १-१२
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१) �व�णुपरु ाणम� यया�त क� वंशावल�

�वष्णुपरु ाण के चौथे भाग के दसवे अध्याय म� यया�त क� सय
र् श
ं से चंद्रवंश क� उत्पती दजर्
ू व

क� गई है ।

सूयर्वंश
मनु
बुध – ईला (चं�वंश)
पु�रवा
आयुः
न�ष
ययाित (प�ी : देवयानी, श�म�ा )
प�ी

(ययाित – देवयानी)

यदु

(ययाित – श�म�ा)

तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�

२) वामनपरु ाण के अनस
ु ार यया�त के वंशावल� म� कोई मा�हती �मलती नह�ं है ।
३) भ�व�यपरु ाण के अनस
ु ार यया�त क� वंशावल�

भ�वष्यपरु ाण म� कुछ अंश� म� �मले चंद्रवंश के वणर्न के अनस
ु ार, यया�त ने अपने पत्र
ु � का उपयोग

क्रमशः चार पत्र
ु � के पास जाता है।उनका एक बेटा यद ु है ।जब यया�त वद्ध
ृ को गले लगाने के �लए यद ु से

कहता है , तो यद ु यया�त से कहता है �क वह पी�ड़त� को नष्ट करने के �लए बढ़
ु ापा नह�ं
चाहता,बढ़
ु ापारूप,शिक्त,ब�ु द्ध और जीवन शिक्त को नष्ट कर दे ता है ।

य�त ने म्लेच्छोका राजा बनने के �लए यद ु को शाप �दया �क यद ु म्लेच्छोका राजा बन

जाए।म्लेच्छो का वणर्न भ�वष्यपरु ाण के प्रथम खंड के प्र�तसगर्पवर् म� �मलता है ले�कन चंद्रवंश के वणर्न

म� भी यया�त के बारे म� जानकार� नह�ं है ।

य�तययातीसंयात्या�त�वया�तकृ�तसं�ा।
नहुषस्यषट्पुत्रामहाबलपराक्रमाबभ्रव
ू ःु ॥
यदं ु च तुवस
र् ुं चैव दे वयानी व्यजायत ।

द्रह्
ु युं चानुं च पूरुं च श�मर्ष्ठा वाषर्पवर्णी ।।
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४) भागवतपरु ाण के अनस
ु ार यया�त क� वंशावल� चं�वंश के अनस
ु ार भागवतपरु ाण ९ �क�ध १८
से१९

िवराटपु�षनारायण
��ाजी
अि�
चं�मा
बुध
पु�रवा

आयु

�ुतायु

सतापु

रय

िवजय

जय

रं ल

अनेन

आयु
न�ष

रिज

शि�शाली
न�ष

यित

ययाित

संयाित

आयित

िवयित कृ ित

प�ी

(ययाित – देवयानी)

यदु

(ययाित – श�म�ा)

तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�

५) माक�डेयपरु ाण के अनुसार वंशावल�

माक�डेयपरु ाण म� १४ मन्वंतर का वणर्न �वस्तार से �कया गया है �कं तु यय ा�त के बारे म� उल्लेख

नह�ं �मलताहै।
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६) अि�नपरु ाण के अनस
ु ार यया�त क� सोमवंश क� वंशावल� (अ�याय २७४ से २७८)

है।

अि� पुराण म� के वल ययाितवंशावली पाई जाती है।सोमवंशी के वंशावली २७४ से २७८म� पाई जाती
िवष्णु
��ा
अि�
सोम
चं�
बुध
पु�रवा
आयु

दढायुअ�ायु

धनायु �ृितमान वसु

�दिवलत

शतायु

आयु
न�ष �ृ�शमार्रिज दंभ िवयाप्मा
न�ष
यित ययाितउ�म उ�व पंचक शया�तमेघपालक

यदुतुवर्सुदह
ु य
ं ु अनु पुर

७) नारद�य परु ाण के अनस
ु ार वंशावल�

नारदपरु ाण म� �व�भन्न �वद्याओं, कमर्कांडो और राजवंश� का वणर्न, राजा के कतर्व्य� का राजतंत्र

का पालन कैसे कर� ; इसके अलावा यया�तके बारे म� कोई जानकार� नह�ं है ।
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८) गरुड़परु ाण के अनस
ु ार गरुड़परु ाण म� पाए गए चं�वंश क� सच
ू ी

नारायण
�लो
अि�
सोम
चं�-बुध
पु�रवा

�ृतात्मकिव�ावसु शतायु आयु धीमानअमावसु
यितययाित संयाितआयाितिवकृ ित
प�ी

(ययाित – देवयानी)

यदु

(ययाित – श�म�ा)

तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�

९) वराहपरु ाण के अनस
ु ार वंशावल�

भगवान के सभी अवतार वराहपरु ाण म� व�णर्त है । �व�भन्न वण� का वणर्न �कया गया है । श्राद्ध

के महत्व को समझाया गया है। पंद्रह अवतार� क� उत्पित्त क� कहानी पंद्रह तार�ख� को से जुड़ी हुई है ।
प्राचीन इ�तहास का �वस्तत
ृ वणर्न है ले�कन इस परु ाण म� यया�त का कोई उल्लेख नह�ं है ।
१०) ��मांडपरु ाण के अनस
ु ार वंशावल�

ब्रह्मांडपरु ाण म� सिृ ष्ट, �वनाश आ�द क� उत्पित्त का �वस्तार से वणर्न �कया गया है । इसके

अलावाजमदिग्न, परशरु ाम के च�रत्र और भागर्व द्वारा �कए गए ��त्रय �वनाश के साथ-साथ सागर च�रत्र

और सागर के �दिग्वजय का वणर्न भी है , ले�कन ब्रह्मांडपरु ाण म� यया�त के बारे म� कोई जानकार� नह�ं
है ।
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११) ��मपरु ाण के अनस
ु ार वंशावल�

आयु-स्वभार्वनुकुमारी (प�ी का नाम)
न�षवृ�शमार् रं भरिजअनेना
न�ष-िवरजा (प�ी का नाम)
यितययाित संयाितआयाितपा�र्क
ययाित (प�ी : देवयानी, श�म�ा )
प�ी

(ययाित – देवयानी)

यदु

(ययाित – श�म�ा)

तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�

१२) रामायण के अनस
ु ार वंशावल�

रामायण म� अयोध्याकांड म� सगर् -१३ से सगर्-२१ म� ययाितच�र� क� थोड़ी सी मािहती उपलब्ध है
उसके अनुसार ययाित सोमवंशी आयुपु� न�ष का छहपु��का दूसरा पु� है। ययाित राजा �ए।
ययाित (प�ी : देवयानी, श�म�ा )
प�ी

(ययाित – देवयानी)

यदु

MARCH-2021
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तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�
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१३) कूम�परु ाण के अनस
ु ार वंशावल� (- २२अ�यायम� )

बुध
पु�रवा
आयु मायु अमायु िव�ायशतायु �ुतायु
आयु
न�ष
यितययाित संयाितआयाितअ�क
प�ी

(ययाित – देवयानी)

यदु

(ययाित – श�म�ा)

तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�

१४) ��मवैवत�परु ाण के अनस
ु ार वंशावल�

ब्रह्मवैवतर्परु ाण म� भगवान कृष्ण के महाभाष्य और राधा के महाभाष्य का वणर्न है । �कं तु यया �त

का उल्लेख नह�ं है।

१५) �कंदपरु ाण के अनस
ु ार वंशावल�

इस परु ाण म� सोमवंश का वणर्न �मलता है , िजसम� नहुष के च�रत्र का वणर्न �वस्तत
ृ से है । इसम�
नहुष के कम� और स्वगर् से नहुष के वंशज, इंद्र द्वारा स्त�ु त आ�द का वणर्न है । इसके अलावा कई अन्य
पात्र भी ह�, ले�कननस
ू ानंदन यया�त का उल्लेख नह�ं है ।
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१६) महाभारत के अनस
ु ार आ�दपव� म� वंशावल�

पु�रवा-उवर्शी
आयुधीमानअमावसुशतायु �ढायुवनायु
आयु
न�षवृ�शमार् रजी गय अनेना
न�ष
यितययाित संयाितअयितआयाित�ुव

(ययाित – देवयानी)

यदु

(ययाित – श�म�ा)

तुवर्सु

�ुह्युअनुपु�

• समापन
मख्
र् श
ं से चंद्रवंश उद्भव म� उपरोक्त महाभारत म� आया�त का उल्लेख
ु य परु ाण� म� �नरू�पत सय
ू व

नहुष के पाँचवे पत्र
ु के रूप
ु के रूप म� �कया गया है , जब�क �वष्णुपरु ाण म� �वया�त और ध्रुव को छठे पत्र
म� उल्लेख �कया गया है जब�क �वष्णुपरु ाण म� कृ�त का उल्लेख �कया गया है । �वष्णुपरु ाण और
भागवतपरु ाण क� एक ह� वंशावल� है। अिग्नप रु ाण म� नहुष के सात पत्र
ु � का उल्लेख है , जब�क अन्य
परु ाण� और महाभारत म� छह पत्र
ु � का उल्लेख है । इसके अलावा, अिग्नप रु ाण म� नहुषपत्र
ु �नश नाम भी
अलग अलग पाए गए-ह�। वायप
ु रु ाण म� नह ु ष के पाँच पत्र
ु � का उल्लेख है । ले�कन पाँचव� बेटे का नाम का

उल्लेख वायप
ु रु ाण म� नह�ं है क्य��क पाठ म� �भन्नता है । गरुड़परु ाण अन्य परु ाण� के साथ चंद्रवंश क�
साम्यहै । ब्रह्मपरु ाण म� भी चंद्रवंश के नामकरण म� साम्यता है । ब्रह्मपरु ाण म� आयु क� पत्नी का
स्वभार्नक
ु ु मार� और नहुष क� पत्नी का �वरजा नाम से उल्लेख �मलता है । अन्य कोई परु ाण म� आयु और
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नहुष क� पित्नय� के नाम नह�ं �मलते ह�। कूमर्परु ाण के अनस
ु ार पाँचवे पत्र
ु का नाम अलग है इस तरह
�लंगपरु ाण म� भी पाँचवां पत्र
ु का नाम अलग है ।
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Abstract
Over the years, scholars have given considerable attention to the circulation of key
philosophical principles and the development of religious practices in the Svāminārāyaṇa
faith.Svāminārāyaṇa had revealed both sādhanā and siddhi (the final attainment) in his teachings.
However, less attention has been shown to its unique spiritual endeavors(sādhanā).
From ancient times, the question has been posed in front of the scholars in the various
philosophical debates that which is the most indispensable factor in attaining emancipation or
moksha? One group of scholars believe that God’s grace is the only factor to attain moksha. On the
other hand, the second group claims that personal endeavor is the only key to obtain liberation.
In this paper, we are exclusively analyzing the role of God’s grace and the self-effort
regarding Svāminārāyaṇa sādhanā explored in the Svāminārāyaṇa Bhāṣya in light of the
Svāminārāyaṇa’s Vacanāmṛta.
Keywords
Svāminārāyaṇa Vedānta,sādhanā, God’s grace, self-effort, Akṣarabrahman, Guru
Abbreviation
BG – Ṡrimad-Bhagavad-Gītā
IU – Īśāvasya Upaniṣad
IUSB – Ishavashya-Upaniṣad-Svāminārāyaṇa-Bhāṣya
KeU – Kena Upaniṣad
KU – Kaṭha Upaniṣad
MU – MuṇḍakaUpaniṣad
SSS – Svāminārāyaṇa Siddhānta Sudhā
SSSK – Svāminārāyaṇa Siddhānta Sudhā – Kārikā
SU – ṠvetāṡvataraUpaniṣad
SV- Svāmīnī Vāto
Vac. – Vacanāmṛtam
Introduction
The Svāminārāyaṇa School of Vedānta aims to provide a coherent system of philosophy combined
with the tradition which satisfies aspirants to sustain their faith and attain the spiritual goal which can
be realized during one's life-time through the Guru-directed discipline enlivened and enlightened by
brahmavidyā coupled with dutifulness (dharma), (vairāgya), knowledge (jñāna) and devotion (bhakti),
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which is crowned by the grace of God earned through the devotionals in its truly cognitive spirit.1
Svāminārāyaṇa’s philosophy is realistic. In it, man, the world and God are all real. Man's outlook on
life and the world is real. The values, spiritual endeavor, bondage and liberation are real. The denial of
these things would reduce the whole spiritual efforts into a sort of mock-battle. The denial of all these
would lead to spiritual anarchy of values and virtues; and would cause disinterest, inactivism and a
loss of inspiration and enthusiasm, self-ascent and freedom. Svāminārāyaṇa, therefore, holds that
without assiduous spiritual endeavor (sādhanā), the jīvas cannot attain the highest goal. 2
Spiritual Endeavor (Sādhanā)
The Svāminārāyaṇa School believes in five eternal ontological entities, jīva īśvara, māyā,
Brahman and Parabrahman.3 Among this, the jīvas and īśvara are under the clutch of māyā, with the
grace of Brahman and Parabrahman, they engross in the spiritual endeavors and free themselves from
māyā and attain mokṣa. All the efforts that an aspirant does by thought, word, and deed to achieve the
final goal of his life are called Sādhanā or disciplined and dedicated spiritual
endeavors.Bhadreśadāsa4, the Svāminārāyaṇa Bhāṣyakāra elaborates:
कायार्तत्रैवभक्त्याप्रकटह�रसधु ीिदर्व्यभावंिनधाय
सेव्योब्र�स्थदेवोभवभयतरणेस्वािमनारायणोयम।् ।(SSS5 Pg. 306)
“To overcome and become free from the fear of māyika samsāra, one should worship the manifest
Svāminārāyaṇa, who resides within the Brahmasvarūpa Guru with intense divinity.”
The final aim of life is the ultimate liberation of one’s Ātman to attain Parabrahman and the
realization of Ātman and Paramātman. To accomplish this ultimate aim of life, an aspirant performs
endeavor according to the given place, time, actions, company, mantra, śāstra, initiation meditation.6
Graceand Self-Effort
What does self-effort play a role and what is the significance of God’s grace to attain the ultimate
spiritual goal? Or both have the same weightage? These are some of the most discussed questions in
the Indian Vedanta tradition. In the Svāminārāyaṇa tradition, both factors are accepted to attain
liberation, yet each has a perfect proportion and essential role which are elaborated in the Vacanāmṛta.
Firstly, Svāminārāyaṇa chides those who rely on their endeavors to achieve liberation while
discounting the absolute need and power of God. Evoking the classical imagery of crossing the ocean
of life and death, Svāminārāyaṇa explains:
“A person without such a [resolute] conviction [of God's nature) attempts to attain liberation using the
strength of his own endeavors, but he does not strive for it by relying on the grace of God. Such a
senseless person is as foolish as someone wishing to cross the ocean by his own efforts, without the
aid of a ship. Conversely, one who wishes for liberation through the grace of God is wise, like one
who wishes to cross the ocean by traveling in a ship.” (Vac. Gadh. 1/37, Pg. 94)
1

SSSK – 366, 387
Vac. Sar. 11
3
Vac. Gadh. 1/7, Pg.36; Vac. Gadh. 3/10, Pg.599
4
Sadhu Bhadreśadāsa is a Sanskrit scholar and an ordained sadhu of the Bochasanwasi Akshar
Purushottam Swaminarayan Sanstha. In 2017 he completed the Swaminarayan Bhāṣyam, a fivevolume classical Sanskrit commentary on the Prasthānatrayī (the Upaniṣads, the Gita and the
Brahmasūtra).
5
SSS- M-1- Svāminārāyaṇa Siddhant Sudha, Mangaldhara, there are also some abbreviations like,
only BS for Brahmasūtra, BSSB- Brahmasūtra Svāminārāyaṇa Bhāṣyam, xUSB, respectively
UpaniṣadSvāminārāyaṇa Bhāṣyam, BGSB- Gita Svāminārāyaṇa Bhāṣyam and so on.For detail see at
appendix. The Bhāṣyakāra stands for Svāminārāyaṇa Bhāṣyakāra; Bhadreśadāsa.
2

6

Brahmadarshan Sādhu, Brahmvidyano Rajmarg-2, Pg.1. Svāminārāyaṇa Akṣarapīṭha, Ahmedabad.
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On the other hand, Svāminārāyaṇa highlights personal endeavor as well:
“Hence, the personal endeavor itself is the greatest of all spiritual endeavors for attaining liberation.”
(Vac. Gadh. 2/12, Pg. 416)
Now we will elaborately analyze that what roles do God's grace (kṛpā) and on effort (prayatna) play in
securing liberation.
Ocean of Compassion
In the Svāminārāyaṇa tradition, with the inspiration of the Guru, when the aspirant’s spiritual
endeavor (sādhanā) reaches its peak of performance, it draws a quicker response from God and His
consequent grace. He showers His grace, draws the seeker closer to Him, uplifts him to the height of
perfection, and blesses him with the place in His divine abode. God is the beginning and God is the
end of all efforts. He is both necessary and sufficient to realize the highest goal. A seeker treads the
path of perfection by His grace, derives the strength to work out appropriate efforts, finds inspiration
at each stage to get His closer and succeeds in attaining perfection through His grace. Bhadreśadāsa
cites:
दयाणर्व: कृ पासाध्य: प्रसादात्सल
ु भाकृ पा।
ब्र�भावात्प्रसीदेच्च��रप�ु षो�म:।।SSSK 366।।
“Parabrahman is an ocean of compassion and attainable through His grace. His grace is easily
attainable through his favor. Puruṣottama, who is accompanied with Akṣara, is pleased through
brahmabhāva.”
To remind the power of God’s grace, the Śruti reveals:
नायमात्माप्रवचनेनलभ्यो
नमेधयानबह�नाश्रतु ने ।
यमेवैषवृणतु ेतने लभ्यः
तस्यैषआत्मािववृणतु ेतनंस्ू वाम॥् KU 2/23॥
“This Self (Paramātman) cannot be attained by instruction, nor by intellectual power, nor even
through much hearing [i.e. learning). He is attained only by the one whom the Self [Paramātman]
chooses. To such a one, the Self (Paramātman) reveals his own form.” (MU 3/2/3, KU 2/23) When
elaborating on the term 'chooses' (vrnute), Bhadreśadāsa explains:
“यमं मु �
ु वंु णृ तु स्े वानग्रु हेणस्वीकरोित, यिस्मन्प्रसन्नोभवितइितयावत्, तेनैवपरमात्मानगु हृ ीतेनकृ पापात्रेणभ�े नएष: परमात्मालभ्य:सा�ात्कत�श
ु क्य:।” (KUSB
2/23, Pg. 118-119)
“Of the worshipper who is dedicated solely to Him (svaikanistha upāsaka). Only to such a vessel of
Parabrahman's grace {Parāmātmakspābhājana} does he become realizable {labhya} and reveals
himself.”This as the gracious and loving acceptance by Parabrahman - whom he variously describes
as 'an ocean of great compassion' {Parāmadayāsāgara} and a treasure true love of grace {Kṛpānidhi} –
Bhadreśadāsa adds at KU 2/23 that instruction, intellectual power, and scriptural learning are
representative of all endeavors that can be performed in an attempt to reach God. They alone are
inadequate. Parabrahman thus remains 'Kṛpā Sādhya', attainable by grace alone.7
Efforts Earn Pleasing
If God does everything, then what is the need of other spiritual endeavors? By keeping this question
in mind, Bhadreśadāsa is careful, however, of not being overly forcefully pitting human effort against
divine grace. In adding the word ‘kevala’ his comment above, he clarifies that while all endeavors are
adequate in realizing God, they are inadequate alone, in and of themselves. They can still be effective
7

KUSB 2/23, Pg. 119
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in pleasing God, who will then bestow his liberating grace upon his beloved devotee. To be absolutely
clear here: God is pleased with the seeker's devout, sincere and persistent effort, or striving, not
necessarily the 'works' themselves. God himself remains infinitely beyond the reach of those actions.
So, God's grace is absolutely indispensable, but efforts are not totally useless either, even though they
can only please God and never (fully or directly) earn his grace. 8 Thus,
“परमात्मानस्वतःकिल्पतसाधनसाध्योिपततु त्कृ पैक साध्यइितिसद्धािन्ततम”् (MUSB 3/2/3, Pg. 293)
“God is not realized by self-imagined means but by only His grace. This is the principle.”
Self-imagined Means
In the Svāminārāyaṇa Darshan, whatever spiritual endeavors are described are directly guided by God
or the brahmasvarūpa Guru, on the other hand, self-imagined endeavors have no value at all, even
they may seem very stringent and difficult to be applied on an average seeker. GuṇātitānandaSvāmi
proclaims:
“Even if only a little is done by the commands of God, much is achieved. And even if one does more
by one’s own will, little is achieved. And those commands which erode dharma should be followed
judiciously.” (SV 2/26)
He further goes:
“For tens of millions of years, this jīva has acted as per its own wishes. In fact, it is not possible to
state for how many years. But now, with this body, do what God likes. Do not be deceitful in obeying
commands. Do not enjoy everything that is offered, but learn to renounce.” (SV 2/83)
If there are any efforts that Bhadreśadāsa does dismiss as utterly futile, they are the 'self-imagined
means' (Svataḥkalpitasādhanā) of a person who refuses to follow the authoritative teachings enjoined
in revealed texts or by the Guru. These qualifications are necessary because of the immediately
following verse in the Muṇḍaka Upaniṣad:
नायमात्माबलहीनेनलभ्यो
नचप्रमादा�पसोवाप्यिलङ्गात।्
एतै�पायैयर्ततेयस्तिु वद्वा-ं
स्तस्यैषआत्मािवशतेब्र�धाम॥MU 3/2/4॥
“This Self [Paramātman] cannot be attained by one who is weak, nor by inadvertency, nor by
austerities marked without authoritative endorsement. It then concludes:
“But the knower [of Brahmavidyā] who strives by these means [i.e. learning, austerities, etc.) attains
this Self [Paramātman) and enters Brahmadhāma. (MU 3/2/4)
Thus, when these same efforts - including those mentioned in MU 3/2/3 and all others are informed
by correct philosophical knowledge, practiced according to the calling and guidance of the Guru and
directed solely to please God, they can indeed play some useful part in securing liberation by God's
grace.
Praxis, therefore, is not in total contradistinction to the idea of sola gratia (liberation by ‘grace alone').
All efforts are directed to pleasing God and thereafter receiving his grace, which alone is capable of
granting liberation. Liberation thus comes at the end of one's endeavors, but not as the fruit. With
liberation being totally unattainable by human effort alone, it leaves no scope for finite souls to boast
of it as their accomplishment.’
Receiver of Grace

8

KUSB 2/24, Pg. 120
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What praxis does do, however, is to develop the aspirer of liberation into a vessel (patra or bhājana')
as Bhadreśadāsa states, capable of effectively receiving and, importantly, retaining and responding to
God's grace. Without in any sense diminishing the potency of God's grace, this also helps explain why
God is not an unjust or capricious distributor, injudiciously doling out his favor.
In so saying, however, nor does God relinquish his absolute native to shower his grace upon
whomsoever he pleases. Thus, even if God's grace is regarded as absolutely free and un-earnable,
Yet available fully and equally for everyone, like the rain that showers upon the earth, it is only those
who are adequate ‘vessels' who can receive that grace and make use of it. Svāminārāyaṇa elaborates
on this in Vac. Sār.11. When Muktānanda Svāmi asks, “Personal endeavor is mentioned in the
scriptures, but how much is actually achieved by personal endeavor and how much is achieved by
God's grace?”
Svāminārāyaṇa goes on to describe a worthy recipient of God's grace. Such a person, he explains,
strictly observes dhārmika disciplines such as nonviolence and eightfold brahmacarya, has an
absolutely firm realization of him/herself as the ātman, is firmly detached from worldly pleasures and
has an intense and enduring devotional faith. These four aspects of sādhanā correspond to what is
traditionally termed within Svāminārāyaṇa texts as dharma {observance of scriptural injunctions},
jñāna (ātman-realization) (not to be confused with the broader, more philosophical knowledge of
Brahman and Parabrahman), vairāgya (detachment) and bhakti (devotion). Collectively, they are
called 'Ekāntika Dharma' or 'Bhāgavata Dharma', which we learned earlier is one of the reasons for
God's manifestation on earth (Vac. Gadh. 2/46, Gadh. 3/21), and which features repeatedly in the
Vacanāmṛta and Svāmīni Vāto as a matrix for pleasing God (e.g. Vac. Gadh. 1/21, SV 3/25). In Vac.
Sār. 11, Svāminārāyaṇa is sure to add that all of these endeavors should be enjoined by the words of a
true Guru and the scriptures', before concluding:
“God’s grace is only bestowed upon one who has such characteristics.”(Vac. Sār. 11, Pg. 228)
Perhaps sensing the enormity of the task of perfectly cultivating these characteristics, Nityānanda
Svāmi firstly acknowledges Svāminārāyaṇa's point but then immediately asks:
“What becomes of one who has some deficiency in cultivating these characteristics?”
Svāminārāyaṇa forthrightly answers:
“Then he does not attain ultimate liberation, i.e. God's Akṣaradhāma. Instead, he attains some other
abode of God.”
Svāminārāyaṇa refers here to the abodes of other avatāras and paradisiacal realms of the devas, which,
in comparison to Akṣaradhāma as good as naraka, he states. After further elaboration Svāminārāyaṇa
ends by reiterating his answer by reiterating his earlier position, this time with added force.
“Hence, whether it takes one life or innumerable lives, only when one develops the previously
described characteristics and becomes extremely free of worldly desires, does one become a worthy
vessel of receiving God's grace, and only then will one attain ultimate liberation. Without it, one will
definitely not attain it.”
Svāminārāyaṇa is clear, then, that liberation is a result of God's grace only, and that spiritual praxis is
necessary to receive and apply that liberating grace. BGSB echoes:
“िवधेयात्मािवधेय: शा�गुवार्दश
े वत�आत्मायस्यास्वच्छन्दाचार: प्रसादगं �ु हयर्नग्रु हम्अिधगच्छितप्राप्नोित”(BGSB 2/64, Pg. 64)
“A devotee who treads the path of righteousness shown by the scriptures and the Guru will attain the
grace of God and the Guru.” Moreover, in the very next verse of the BG declares the benefit of the
grace: “all the miseries and problems of that devotee are removed and he can engross freely in the
form of God.”9 In this manner, the BG invariably demonstrates the micro role of both factors.10
9

BGSB 2/65; Pg. 64
BG 18/56,58,62,73,75

10
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The BSSB also emphasizes the fact.11 We can draw a connection between the grace and the efforts by
this example:
“परमात्मकृ पयैवतदपु ाकस्यस्वाभीिप्सतसकलसाधनोद्योगसंभवा��तेकेवलानांसाधनानामिकिन्चत्करत्वात्सच्छा�प्रितपािदततदलौिककमाहात्म्यानसु न्धानल�नस्तद
िभसंबन्ध: सवर्त्रसाधनेषिु नयमेनउपसंहायर्इितभाव:”(BSSB 3/3/55, Pg. 351)
“Only by the immense grace of God, an aspirant can accomplish his spiritual endeavors, without Him,
all the spiritual efforts are worthless, so one must add the brahmabhāva in his spiritual efforts in order
to make them fruitful, which are asserted in the scriptures.”
At this point, we should ask the more pointed question: What form does this loving grace take?
Bhadreśadāsa answers while commentating on KU 2/23, the same verse found in MU 3/2/3 cited
above.
This is the form of his [Paramātman's) grace: Seeing his devotee earnestly endeavoring by several
means to please him, God, the ocean of grace that he is, grants that devotee access to the profound
association of the Akṣarabrahman Guru – who is his [Paramātman's] supreme worshipper, who has
the greatest love for him, who eternally has a complete and perfect realization of him, and who can be
regarded as his own form - so that his devotee can easily realize him [Paramātman]. Then, by
listening, reflecting, etc. upon the Guru's teachings, and serving him with the belief that he is the very
form of God - as directed by such statements as 'Who has the highest devotion to God and, as he does
to God, also to the Guru (SU 6/23)', etc. – that devotee, having developed an oneness with his self and
Brahman and having received the grace of God, realizes Paramātman.(KU 2/23)
In this way, the Svāminārāyaṇa school deciphers explicitly the role of God’s grace and personal
endeavors.
The Prominent Sādhanā to Attain Unhindered Grace
Brahmabhāva is the most prominent spiritual endeavor in the Svāminārāyaṇa tradition to attain the
grace of Parabrahman and Akṣarabrahman. All the spiritual endeavors, for realizing the ultimate
reality are included in brahmabhāva. Bhadreśadāsa proclaims:
यद्वैभवात्पराशािन्तःकमार्ऽलेपोऽप्यवाप्यते।सुकरःकमर्योग�देहभाविनवारणा॥
स्वजनेममताऽभावः�ीिवषयािदनाशनम।् परभक्त्यिधका�रत्वंजीवन्मक्ु त्यनभु ावनम॥्
िदव्यभावोऽ�रप्राि��रत्यािदसहजंभवेत।् इहोच्यतेब्र�भावोब्र�सङ्गप्रभािवतः॥SSS Pg.307॥
“After attaining brahmabhāva through accompany of Brahman, an aspirant attains the ultimate peace,
no bondage of karma and the affection towards his body remain. Karma yoga becomes easy, the sense
of I ness, my ness, and attraction towards the opposite gender is removed. He gets the ability for
ultimate devotion and experiences the divinity, acquisition of the abode of God in this very life.”
What exactly this brahmabhāva is? Bhadreśadāsa answers the question in the SSS:
Brahmabhāva means to acquire oneness with Brahman. One who attains this Brahmabhāva state is
called brahmarūpa. Here oneness means acquiring the virtues of brahman which are indispensable for
attaining the ultimate liberation.12

11

“प्रत्य�ब्र�स्व�पग�ु �ढतमप्रसगं ोपदेशािभब्रर्�ात्मैक्यसं ंपाद्यप्रत्य�परमात्मसमाराधानल�णभ�ावनिु �तायातं स्यैवानुग्रहतिस्दव्यस्व�पसं ा�ाित्क्रयते” (BSSB
3/2/23, Pg.300)
12

SSS Pg. 308
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Svāminārāyaṇa invariably states the importance of brahmabhāva. For example,
“Only one who is brahmarūpa has the right to offer bhakti to Purușottama.”(Vac. Loya. 7, Pg. 303)
Accepted EssentialDaily Sādhanā for Grace
Svāminārāyaṇa was more interested in dealing with the practical problems faced by the seekers of
salvation; and their solutions which would enable them to reach the goal easily. In his Vacanāmṛta we
find a large section dealing with these problems put forth by the disciples in the form of questions and
queries. The practical guidance and solutions suggested by him, after discussing each of the factors
which help or hinder the spiritual perfection, is a unique contribution of Svāminārāyaṇa forcing us to
call his teaching a 'practical philosophy'. Therefore, in this section, we shall deal with the same.
Satsaṅga is a cognitive act of keeping the company of the holy. The word Satsaṅga' is composed of
two words, namely, ‘sat' + 'saṅga'. The word 'sat' connotes 'true', 'real', and 'holy'; whereas the word
'saṅga' connotes 'congenial company'. Thus, the word 'Satsaṅga' means the sincere maintenance of the
company of the holy (which is true and real). The word 'sat' refers to ‘ātman', 'Paramātman', Satpuruṣa
(the Akṣarabrahman Guru) and the holy scriptures (satśāstra). In its broader sense, the word Satsaṅga
refers to the holy fellowship of the devotees consisting both of sādhus (monks) and Gṛhasthas
(householders) who are committed and dedicated to God.
A seeker on a pathway to God must do Satsaṅga to acquire virtues. The development of certain
ethico-religious virtues and eradication of untoward elements i.e. vices and habits is an integral part of
spiritual perfection. The discipline, the qualities and the virtues that ought to be acquired and
developed with systematic sincere efforts and constant Goal-awareness and practice are discussed in
the passages that hereunder.13 The nature and place of each one, in the life of a seeker, is mentioned
here.
इिन्द्रयसंयमोमायािवकारािदिवदारणम्।
एकान्तधमर्पुि��स्वात्मिनब्र��पता।।SSSK 136।।
माहात्म्यसिहतःसम्यङ्िन�यःपरमात्मनः।
मो�ःसवार्थर्िसिद्धिहर्प्रत्य�ब्र�सङ्गतः।।SSSK 137।।
13

परमिदव्यभावनरिसतप्रत्य�परमात्मैकािन्तकिभवा�छा (BSSB 1/1/1, Pg. 3)

श्रेयसािभकाड़�ातत्परमप्रसादलाभ: (BSSB 1/1/1, Pg. 3)
बा�ान्तःकरणसंयमनल�णतं पः (BSSB 1/1/1, Pg. 3)
वेदान्तािदशा�ाणावं चनेषचु ाऽऽिस्तक्यािद�पःपरमोिव�ासइत्यािद। (BSSB 1/1/1, Pg. 4)
यःसवर्�ःसवर्िवद्यस्य�ानमयतं पः। (BSSB 1/1/1, Pg. 6)
िहयतःततःपरमात्मसङ्कल्पल�णािभध्यानादेवअस्यजीवे�रात्मनःबन्धिवपयर्यौजाग्रत्स्वप्नािदत�दवस्थासगु मन�पबं न्धनतं िद्वपयर्यणे त�दवस्थातोवस्थान्तरप्राि�ल�
णामिु ��ेत्यभु ौभवतः। (BSSB 3/2/5, Pg. 287)
तस्ं वाच्छरीरात्प्रवहेन्म�ु जािदवेषीकांधैयण� । (BSSB 3/2/13, Pg. 294)
अिववि�ताथर्व्यदु ासकोमात्रशब्दः। (BSSB 3/2/16, Pg. 295)
सेव्यसेवकभावाद्यापादकोभेदसम्बन्धइष्यतइत्यत्राह। (BSSB 3/2/28, Pg. 303)
परब्र�प्राि�परमोपायतयासेतत्ु वेनव्यपदेशात।् (BSSB 3/2/30, Pg. 304)
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“Control over the senses,14 eradication of worldly desires,15 nourishment of ekāntik dharma,16
realizing one’s Ātman as brahmarūpa, a complete conviction in God along with the knowledge of his
glory,17 mokṣa,18 and achievement of all there is to be achieved- all this is to be achieved- all this is
realized through association with the manifest, Akṣarabrahman Guru.”
उत्साहोऽभ्यसनंधैय�िव�ासःसंयमोबलम।्
सह्रु द्भावस्तथैक्यंचदासत्वगं �ु सेवनम।् ।SSSK140।।
प्राथर्नाचममु �
ु ाचसह�गणु ग्रािहता।
प्राप्यािदकाऽनसु न्धानमनन्त�र्ि�स्थाि�कम।् ।SSSK141।।
एतािनसाधनािनस्यगु �र्ु प्रसन्नतायतः।
सा�ाद्ब�प्रसङ्स्ततु ष्े विपप्रमख
ु ंभवेत।् ।SSSK142।।
19
“Enthusiasm repeated practice of spiritual endeavors, 20 passions,21 faith,22 self-control,23 strength,24
fraternity, unity,25 humility, service towards the Brahmasvarūpa Guru,26 Prayer,27 a desire for mokṣa,28
tolerance,29 perception of the good in others,30 awareness of such concepts is the significance and
glory of that which we have attained in the form of Satsaṅga, introspection, and daily offerings of
bhakti.
These are spiritual endeavors through which one earns the guru’s grace. However, amongst all of
these, association with the Brahmasvarūpa Guru itself is truly the foremost endeavor.”
Conclusion
The present study was designed to determine the essence of spiritual endeavors prescribed by
Bhagavān Svāminārāyaṇa and his Gunātīta Sādhus, who have lived and taught a unique and
practical path of spiritual Sādhanā that leads to the realization of Ātman, Brahman and
Paramātman. Svāminārāyaṇa Sādhanā provides a detailed description of the importance of God’s
grace and self-effort. However, the grace of Parabrahman and the Brahmasvarūpa Guru is
indispensable and playsa vital role in acquiring the ultimate spiritual goal; nevertheless, the
value of spiritual endeavors is not overridden.
14

Vac. Gadh. 1/8, 2/1
Vac. Gadh. 3/18
16
Vac. Gadh. 1/19
17
Vac. Loya 7
18
Vac. Gadh. 1/54
19
Vac. Kar. 10
20
Vac. Sar. 11
21
Vac. Gadh. 1/29
22
Vac. Sar. 18
23
Vac. Gadh. 2/2
15

24

Vac. Gadh. 2/12

25

Vac. Gadh. 2/61

26

Vac. Gadh. 2/7

27

Vac. Gadh. 1/47

28

Vac. Gadh. 1/70

29

Vac. Gadh. 1/27

30

Vac. Gadh. 1/6,
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One of the more significant findings to emerge from this study is the deep inclination with every
sādhanā. This article provides an enumeration of specific spiritual practices that the devotee is to
undergo to obtain the brahmasvarūp Guru’s grace on earth ; thus, he attains the ultimate liberation.
These findings contribute in several ways to our understanding ofvarious spiritual practices performed
by millions of people every day. Thus, we have indeed touchedupon the most fundamental topic and
question within the field of spiritual endeavor of the Svāminārāyaṇa tradition.
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�ાિત�થા : એક સામા�જક કલંક
ડૉ. નંદલાલ નારાણ છાંગા
મદદનીશ �ા�યાપક
ુ .
�ી આર.આર. લાલન કોલેજ, �જ

�ાિત વ્યવસ્થાએ �હન્�ુ સમાજની પ્રાચીન�મ વ્યવસ્થાઓમાંની એક છે . શ�આતમાં સમાજ
વણ�માં િવભા�જત હતો. � �ુજબ ઋગ્વેદના દસમા મંડળમાં �ુખ્ય ચાર વણ� ક્રમશઃ બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય,
વૈશ્ય અને � ૂદ્ર હતા. આ ચાર વણ� �ુખ્યત્વે વ્ય�કતના કમ� પર આધા�રત હતા. પરં � ુ સમય જતાં આ
વણ�ની કક્ષા િનમ્ન સ્તર� ગઈ અને તે જન્મ આધા�રત થતાં ગયા. �ના પ�રણામે સમાજમાં �ાિતપ્રથા
અિસ્તત્વમાં આવતી ગઈ.
�ાિતપ્રથાની �્થાપના �ાર� થઈ તેનો કોઈ િનિશ્ચત સમયગાળો નથી. પણ તે ભગવાન
મ�ુનાં જન્મથી પણ � ૂવ� હોવા�ુ ં મનાય છે . ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના મત અ�ુસાર મ�ુએ �ાિત
વ્યવસ્થાની રચના નથી કર� પરં � ુ �ાિતપ્રથા તે તેમની � ૂવ� પણ અિસ્તત્વમાં હતી.
ઈિતહાસમાં દ્ર�ષ્ટપાત કર�એ તો જણાય છે ક� ઘણા ભારતીય મહા�ુ�ુષોએ �ાિતપ્રથાને સમાજ�ુ ં
સૌથી મો�ું કલંક ગણી તેનો િવરોધ કય� છે . �માં કબીર, રહ�મ, �ુલસીદાસ, નરિસ�હ મહ�તા, રા�
રામમોહનરાય, મહાત્મા ગાંધી�, અ� ૃતલાલ ઠ�ર ઉફ� ઠ�રબાપા �વાં મહા�ુ�ુષો મોખરા�ુ ં સ્થાન
ધરાવે છે .
�ાિતવ્યવસ્થાને કારણે કહ�વાતા ઉચ્ચવગર્� ુ ં મા�ુ ં �ાર� ય પણ શરમથી ��ુ ં નથી, ઉલ�ું
�ાિતવ્યવસ્થાને દ� વીય આધાર બનાવીને પિવત્ર બનાવવાના પ્રયત્ન થયા છે . �ાિત વ્યવસ્થાનાં પક્ષમાં
તકર્ આપવામાં આવ્યા છે ક� તે શ્રમ િવભાજન ઉપર આધા�રત છે તથા કોઈપણ સમાજ વ્યવસ્થાને સાર�
ર�તે ચલાવવા માટ� તે � ૂબ જ જ�ર� છે . પરં � ુ આ તકર્ � ુ ં ખંડન કરતાં ડૉ. �બેડકર જણાવે છે ક�
“�ાિતપ્રથા માત્ર શ્રમ�ુ ં િવભાજન જ નથી, પરં � ુ તે શ્રિમકો�ુ ં િવભાજન પણ છે .” એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન
નથી ક� એક �ુસસ્ં �ૃત સમાજ માટ� શ્રમ�ુ ં િવભાજન કર�ુ ં અિત આવશ્યક છે . પરં � ુ તે શ્રમ િવભાજન
શ્રિમકોના િવભાજનમાં પ�રણમે તે કદા�ચ�્ ઉ�ચત ન ગણી શકાય. �ુિનયાના કોઈપણ અન્ય િવકિસત
દ� શ ક� સમાજમાં શ્રમના િવભાજનની સાથે શ્રિમકો�ુ ં િવભાજન થ�ું જોવા મળ� ું નથી. મ�ુષ્યને
�ાિતવ્યવસ્થાના �પમાં વહ�ચતી આ વ્યવસ્થા શોષણ વ્યવસ્થા બનતી �ય છે . � ભારત �વા
િવકાસશીલ દ� શ માટ� ગંભીર �ચ�તાનો િવષય છે .
પોતાની �ાિતથી બહારનાં સારા �ુણોને અવગણીને પોતાની �ાિતની �દર રહ�લા �ુ �ુર્ણોને
પણ પકડ� રાખવા એ આપણા સમાજ�ુ ં પતન�ુ ં લક્ષણ નહ� તો બી�ુ ં �ું છે ? આ �ાિતપ્રથાના પ�રણામે

MARCH-2021

143

VOLUME-10, ISSUE-37

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

જ આજનો સમાજ �ુ દા �ુ દા િવભાગોમાં વહ�ચાઈ રહ્યો છે . મ�ુષ્ય�ુ ં સન્માન તેના �ુણોને આધાર� થ�ુ ં
જોઈએ ન�હ� ક� તેના જન્મ, �ાિત, ગોત્ર, ભાષા, �લ�ગ ક� રં ગને આધાર� . � ૂવ�થી પ્રચ�લત �ાિતપ્રથાનાં
� ૂવર્ગ્રહોનાં કારણે અવ�ુણી વ્યિક્તને પણ સન્માન મળે છે પ�રણામે મ�ુષ્યની કાયર્�ુશળતા િનમ્ન
કક્ષાની થતી �ય છે . �યાર� એ�ુ ં માનવામાં આવે છે ક� કહ�વાતી ઉચ્ચ �ાિતની વ્યિક્ત વધાર� યોગ્ય છે
અને તેને પ્રાથિમકતા આપવામાં આવે છે �યાર� યોગ્ય વ્યિક્તને માત્ર એટલા માટ� નકારવામાં આવે છે
કારણ ક� તે કહ�વાતી િનમ્ન �ાિતનો છે ત્યાર� આપણી કાયર્�ુશળતા � ૂબ જ ખરાબ ર�તે પ્રભાિવત થતી
જોવા મળે છે .
આ� આપણે �ુિનયાના સૌથી ગર�બ, પછાત, અિશ�ક્ષત દ� શોમાંથી એક છ�એ તો તે� ુ ં એક
કારણ આપણી �ાિતપ્રથા પણ છે . આ� કહ�વાતી ઉચ્ચ �ાિતનાં ક�ટલાંક લોકોએ પોતાનાં �ાિતગત
સ્વાથર્ હ�� ુ સમાજનાં મોટા વગર્ને િવકાસના �ુખ્ય પ્રવાહથી �ૂ ર કરવા�ુ ં િનમ્ન કક્ષા�ુ ં કાયર્ ક�ુ� છે .
આ� આપણી સમક્ષ �ચ�તાનો િવષય એ છે ક� � �ાિતપ્રથાની �બમાર�ને આપણે શ�આતમાં જ
ખતમ કર� નાખવાની જ�ર હતી �ુભાર્ગ્યવશ આ� તેનો િવસ્તાર થતો રહ્યો છે . આ બાબત પ્રમા�ણત કર�
છે ક� �ાિતપ્રથાને ખતમ કરવાના ઈમાનદાર�� ૂવર્કનાં પ્રયાસો થઈ શ�ા નથી અને થયા છે તો તે
િનરથર્ક � ૂરવાર થયા છે . પરં � ુ આપણે એ ઘ્યાનમાં રાખ�ું જોઈએ ક� � ૂતકાળમાં પ્રયાસો િનષ્ફળ ગયા
છે તો તેને વાગોળવાને બદલે નવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. માત્ર �ત�ાર્ તીય ખાન-પાન અને
�ત�ાર્તીય લગ્નો એ જ તે� ુ ં સમાધાન નથી પરં � ુ આપણે �ાિતપ્રથાના � ૂળમાં જઈને તેના પર પ્રહાર
કરવા પડશે. ઉપરાંત � સંસ્થાઓ, સમાજ ક� વ્યિક્ત �ાિતપ્રથાને શાસ્ત્રોનો આધાર લઈને સાચી બતાવે
છે અથવા તેનો પ્રચાર ક� સમથર્ન કર� છે તેને કાયદાક�ય ર�તે સખત સ� થવી જોઈએ. �યાં �ુધી
આપણા દ� શમાં આવી વ્યવસ્થા અને કડક કાયદાક�ય િનયંત્રણો લાદવામાં નહ� આવે ત્યાં �ુધી આ
સામા�જક કલંકનો િવસ્તાર થતો જ રહ�શે.
�ાિતપ્રથાએ �ુસસ્ં �ૃત સમાજ માટ� કલંક�પ બાબત છે . કરોડો લોકો આ કલંકથી પી�ડત છે . જો
આ �બમાર�નો ઈલાજ તરત કરવામાં નહ� આવે તો આ પ્રથા સમાજમાં ભયંકર િવસ્ફોટક�ુ ં કાયર્ કર� શક�
છે . આવી જ ક�ટલીક ઘટનાઓ િવકિસત દ� શ અમે�રકામાં પણ બની � ૂક� છે ક� �યાં રં ગભેદની નીિતનાં
કારણે કાળા લોકોને દર� ક ક્ષેત્રમાં નકાર� દ� વામાં આવતા. �નાં પ�રણામો અમે�રકા �વા િવકિસત
રાષ્ટ્રએ પણ ભોગવવા પડયા છે . સમય જતાં અમે�રકાના લોકોએ સમ� જઈને �ાિતપ્રથાને િતલાંજ�લ
આપીને એક તં�ુરસ્ત સમાજ�ુ ં િનમાર્ ણ કરવાનાં પ્રયત્નમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે . અમે�રકન લોકોએ
બરાક ઓબામાને બે વખત દ� શના રાષ્ટ્રપિત તર�ક� �ટં ૂ �ને સા�બત કર� બતાવ્�ુ ં ક� સમાજ અને રાષ્ટ્રના
િવકાસ માટ� �ાિતપ્રથા અવરોધ�પ બનવી જોઈએ ન�હ�.
ભારતના લોકોએ પણ અમે�રકા પાસેથી પ્રેરણા લઈને કલંક�પ આ પ્રથાને િતલાંજ�લ આપ્યે જ
�ટકો. જો ક� ધીમેધીમે ભારતમાંથી પણ �ાિતપ્રથાના � ૂ�ળયા ઉખડતા �ય છે . પરં � ુ હ�પણ ક�ટલાંક
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રાજક�ય પક્ષો મત મેળવવા માટ� અને પોતાના રાજક�ય રોટલાં શેકવા માટ� �ાિતપ્રથાને પ્રોત્સાહન
આપતાં જોવા મળે છે . ભારતે જો િવકાસની સીડ� પર અગ્રેસર થ�ું હશે અને ચીન તેમજ �પાન �વા
એિશયાના દ� શો સાથે િવકાસના કદમ િમલાવવા હશે તો આ કલંકને �ૂ ર કરવા િસવાય બીજો કોઈ માગર્
નથી.
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�वषय : वाकोत्पित्त ओर अथ�त्पित्त
मंज
ु परा जल्पा एस.(तत्वाचायर्,NET,G.SET.)
�वद्यावाचस्पतेः शोध छात्रा।
गज
ु रात

�वश्व�वद्यालय, अहमदाबाद।

1.1�स्तावना ।
एक या एकसे अिधक वण� से बनी �इ स्वतं� साथर्क ध्वनी 'वाणी' या 'शब्द' ह� । वेसेतो वाणी या अथर्
यानीके ' वाक् अथर् ' तो इस िवषय म� भाषा िव�ान, �ाकरण शा� , का�शा�, दशर्न शा� आ�द म� �ायः
िवस्तारपूवर्क चचार् �कगयी ह�।
वैदीक ऋिषय� ने सवर्�थम ऋगवेदम� 'वाक् ' सु� के 8मं�ो मे इस िवषय को �तीपादीत क�या ह� । वाक् तत्वभाषािह वो �द� ज्योित ह� जो मानव को ऋिष, देवता या िव�ान बनाती ह� ।
अहं राष्ट्र� संगमनी वसन
ू ां �चक�त◌ुषी प्रथमा य��यानाम ् ।
तां मा दे वा व्यदधुः पुरुत्रा भ�ू रस्थात्रां भूरय
् ावेशयन्तीम ् ।।3।।1
अथार्त ् मे संपुणर् जगत क� शािसका ,सबक� अधी�ा�ी �ं, धनको �ा� कराने वाली �ं । सबको जानने वाली �ं,
तथा पुजनीय देवो म� �मुख �ं । अनेक �पोम� अविस्थत तथा ब�तो म� �वेश करने वाली उस मुजको देवो ने अनेक स्थान�
पर िविवध �कार से धारण �कया ह� ।
वस्तुतः मानव अपने भावो को अभी�� करने के लीये जो साथर्क मौिखक माध्यम का �योग करता हे ,विह भाषा
कहलाती ह� ।भाषा मानव जीवनक� �ाचीनतम उपलब्धी ह� । पतंजली ने भी भाषा �क उत्कृ �ता को स्प� �प से अपने
महाभाष्य �न्थ मे िलखा है ।
दष्ु टः श�दः स्वरतो वणर्तो वा ;

�मथ्याप्रयक्
ु तो न तमथर्माह ।

स वाग◌्व ज्रो यजमानं �हनिस्त ; यथेन्द्रशत्रःु स्वरतोपराधात ् ।।2
अथर्◌ात◌् स्वर दोष या वर्ण दोषसे यु� अशु� शब्द िजस अथर् को बताने के िलए �यु� �आ है ,उनसे
भी� अथर् का �ितपान करता �आ , अिभमत अथर् का कथन निह करता ; वह अशु� शब्द व� बनकर यजमानका पतन
करदेता हे । अतः दु� (दोषयु� ) शब्दो का �योग हम न कर� एतदाथर् हमे शब्द-शा� का अध्ययन करना चा�हए ।

'वाग् ' सु�- 3
2
प. मह।.
1
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इससे स्प� होता है �क �ावहारीक दृि� से भाषा�क �कतनी अपयोगीता ह� । भाषा के महत्व को
िस्वकार करते �ए अनेक िज�ासाए �गट होती ह�। �क भाषा क्या ह� ? भाषाक� उत्प�ी के से �ई ? इसका िनमार्ण �कस
�कार से होता ह� ? आदी । तो भाषािव�ान भाषा िवषयक सभी िज�ासाओ का समाधान �स्तुत करता है ।
1.2भाषा िव�ान ।―
भाषािव�ान म� भाषा के �ायः �धान या गौण सभी अंगोका अध्ययन �कया जाताहै । �धान अंगो मे;
(1)ध्वनीिव�ान ।
(2)शब्द या �प िव�ान(पदिव�ान) ।
(3)वाक्यिव�ान ।
(4)अथर्िव�ान ।
पहले ध्वनीका उच्चारण होता है ,�फर अनेक ध्विन मीलकर एक पद बनता हे ,अनेक पदो से वाक्य बनता है ।
तथा उनसे अथर् �ितत होता है । एसे ध्वनीसे अथर् तक का ये सफर चलता रहता है । इन सबका अभ्यास क्षे� इतना
�ापक हे क� सब के लीये अलग अलग शा� का िवकास होचुका है ।
1.2.1. वाक् उत्पित्त ।
वाचामेव प्रसादे न लोकयात्रा प्रवतर्ते ।।
इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम ्
य�द श�दाह्वयं ज्यो�तरासंसारन्न द�प्यते ।।3
अथार्त् वाणी क� कृ पासेिह संसार क� या�ा चलती है । यह �द� ज्योित=वणी िह संपुणर् संसार म� अपना �काश फे लाये
�ए ह� । य�द भाषा �पी यह �द� ज्योित इस संसार म� न होती तो सारा संसार अन्धकारमय होता ।
वागथार्िवव सम्पृ�ौ वागथर्�ितप�ये ।
जगतः िपतरौ वन्दे पावर्तीपरमे�रौ ।।(रधु०1.1)
महाकिव कािलदासने अपने �िस� रधुवंशम् �न्थके मंगलाचरणमे शब्द तथा अथर्का महत्व दशार्ते �ए उपरो� �ोक
िलखा है । िजसमे शब्द और अथर् के समान िनत्यसम्ब� जगत् के माता -िपता पावर्ती और परमे�र को शब्द और अथर्
के प�र�ान के िलए नमस्कार �कया है ।
भाषा को �िस� �प से िवचारो के आदान �दान का साधन कहा जाता ह� । मानव एक सामािजक �ाणी हे इसलीये
वो सवर्दा िवचारो का आदान �दान करता रहता हे । कभी शब्दो से ;तो कभी िसफर् शरीर क� चे�ाओसे हम अपने
िवचार या भाव �कट करते हे । कहीबार हम अपने िवचार लेखनसे , रं गोसे , या �फर शब्दो के �ारा �कट करते हे ।

3

काव्यादशर्1/3-4
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िवस्तृत �प से इन सभी िवचार आदान �दान के साधनो को भाषा कहते ह� । �कन्तु भाषा का इतना िवस्ता�रत अथर्
नही समजा जाता , भाषाको ध्वनी से हो रहे िवचार के आदान �दान के साधन के �प म� समजा जाता हे ।
– " इिस िलये , मनुष्य के मुखसे उत्पन्� ध्विनय� से होनेवाला िवचारो का आदान �दान का साधन यानीभाषा एसी
इसक� परीभाषा कह सकते हे । "
भाषा शब्द √भाष् - धातुसे बना हे जीसका अथर् हे ,'कहना ','बोलना' ,'स्प� वाणी' भाषा के िलये �ािचन
सािहत्यम� 'वाक् ' शब्द�योग �आ हे ,ओर 'वाक् ' का अथर् हे ; 'िवचारो क� स्प� तथा पुणर् अभी�ि� ' जो उ�ारीत या
ध्वन्यात्मक भावोसे िह शक्य ह� । क्योक� वे भाषा के

सु�म से भी सु�म भावो को �� करने के लीये असंख्य

ध्विनसंकेतोसे यु� हे । वेसे भाषा-िव�ान म� के वल मौिखक भाषा , मानव कं ठ से नीकिलयौकतीक भाषा आ�दकाही
अध्ययन करते ह� । मनुष्यको वो ध्वनी अभी�ेत है जीनमे आकांक्षा, योग्यता तथा सि�धी िव�मान हो । अतः भाषािव�ानक� �ि� से हम भाषा क� परीभाषा इस�कार करते है क� ,"जीस या�छीक तथा िवभी� अथ� म� �ढ ध्वनीसंकेतो
के �ारा मनुष्य अपने भावो, िवचारो क� अिभ�ि� करताहै , उन्हे भाषा कहते है ।"बहोतसे िव�ानोने इस िवषय म�
अपनी अलग अलग परीभाषाए दी ह� ।
◇ ध्वनी�व�ान →
भाषा�व�ान अथार्त् भाषा का िविश� �ान । भाषा िव�ान उस शा� को कहते हे जीसमे भाषा का वै�ािनक
और िववेचनात्मक अध्ययन �कया जाता ह� । इसका अभ्यास क्षे� तो ब�त िवस्तृत है ,जीसके मुख्य दो आधार हे
(1)भौितक आधार, (2)मानसीक आधार ।
(1) भो�तक आधार ।
हमारे श्वासोश्वास के द्वारा हवाके आवागमन से हम ध्व�न उत्पन्न कर सकते है ।
हमार�उच्चार�त वाण� वो उच्छवास से बहार िनकाले गये वायुकाही परीणाम ह� । हमारे स्वरतं� ओर �ासोच्छवास
क� मददसे हम जो बोलते है, वो क�सीभी भाषा का भौितक आधार होता ह� ।
(2) मन�सक आधार ।
वाणी को हम हमारे िवचारो क◌ी अिभ�ि� के साधन के �प मे पहचानते ह� । ये िवचार ही भाषाके
मानिसक आधार ह� । इस आधारको दो सोपानो से समजा जा सकता है ।
(अ) शब्द संकेतो को बोलते सुनते वक्ता ओर �ोता के मनम� जन्मते मानिसक �ापार का िवचार ।ओर,
(ब) शब्द संकेत� केद्वारा

वक्ता ओर श्रोता के मनमे◌ं उत्प� होनेवाले उसके अथर् का िवचार । ये दोनो

मानिसक आधार के पहेलु हे िजन्हे िवस्तार से जानना आवश्यक है ।
हर एक शब्द क� एक मान�सक प्र�तमां होती है । िजस शब्द का हम उ�ारण करत� हे उस शब्दके
उ�ारण से पहले हमारे मनम� उस�क मानिसक �तीमां उत्प� होती ह� । यथा, व�ा 'पुस्तक ' ये शब्द बोलना चाहे तो
शब्द उ�ारण से पुवर् उसके मनःचक्षु समक्ष 'पुस्तक' क� एक �ितमा उत्प� होती ह� । फ�र �ोता ये 'पुस्तक' शब्द सुनते हे
, तब उसके मनःचक्षु समक्ष भी एक �तीमां उत्प� होतीह� । शब्दके उ�ारण से पहले व�ाके ओर शब्द �वण के बाद
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�ो�ा के संस्कार स� वणी का अथर् �तीत होता है । यिह भाषा का मानिसक आधार ह� । इसको संम्बधत्व या अथर्त्वसे
जोडके क�सी वाणी को समजा जा सकता है ।
भतह
र्ृ र� ने वाक्पदीयम� वाणी को �� कहा है , तथा 'शब्दघट', 'अथर्घट' ओर '�ानघट' एसे सोपानो से उसे
िनद�िशत �कया है। जबहम �कसी नये शब्दका अथर् जानते या उसे �त्यक्ष करलेते हे तो उसक� एक मानिसक �तीमां
हमारे मन पर बनजाती ह� । जो भिवष्य मे शब्द के संकेत के �प म� अथर्बोध करवाती है तथा विह 'वागथर् ' कहलाती है ।
1.2.2. अथ�त्पि� ।
भाषा के अथर् पक्ष का वै�ािनक रीतोसे अध्ययन ही 'अथर् िव�ान' है । �कसीभी भाषा के िलये वािण ओर अथर् दोनो
आवश्यक है ।वािण शरीर है ,तो अथर् आत्मा । शब्द ओर अर◌्थ एकिह ईकाय के दो पहेलु है ।
भाषा-िव�ान के अन्तगर्त अथर्िव�ान या शब्दाथर्िव�ान (semantics)शब्दोके अथर् से संम्बिन्धत िव�ा ह� ।
भाषाके दायरेमे शब्दो ओर वाक्यो के तात्पयर् का अध्ययन 'अथर् िव�ान' कहलाता है। अथर् ओर उसे सं�िे षत करने वाला
शब्द दोनोही भाषा के अिवछी� अंग है । अथर् शब्द से भी� नही हे ; क�सीभी शब्द क� अभी�ि� ओर अथर् का बोध
क�सी शब्द िवशेष से ही संभव हे । अथर् क� संकल्पना को समजाते �ए �ो. भोलानाथ ितवारी ने कहा है क� ; �कसीभी
भािषक इकाइ (उपसगर्,�त्यय,शब्द,�प,पदबंध,उपवाक्य,या वाक्य)को पढ या सुनकर हमारा मिस्तष्क जो समजता या
�हण करता हे,वही अथर् है । यदी भािषक इकाय से संकेितक वस्तु मुतर् या स्थुल है तो उसका मुतर् या स्थुल �प मिस्तष्क
�हण करता हे, ओर य�द वह सु�म हे (यथा-क�णा,सहानुभुती) तो सु�म या अमुत�र् बब मिस्तष्क �हण करता है ।
इससे यह स्प� हे क� सभी भािषक तत्वो के �ारा जोभी सं�ेष्य है उसे हम अथर् ओर उसके िव�ेषणक� प�रध मे मान
सकते ह� । �कसीभी शब्दका यह सं�ेष्य अथर् �यो�ा ओर �ोता दोनो पर िनभर्र करता हे । ओर इसी लीये अथर् भेद क�
िस्थित बनती ह� ।
व�ा ओर �ोता दोनो �पोमे भाषा के �यो�ा अपिन अपिन सांस्कृ ितक�ृ�भुिम , िशक्षा , �संग आदी के अनु�प
शब्द ओर अथर्को �हण करते ह� । �कसी शब्द िवशेष से उनके मिस्तष्क म� उभरनेवाले अथर्-�बब या अथर्िच� मे पयार्�
अंतर या भेद हो सकता है । इससे स्प�है�क �कसी शब्दका उसके अथर् से िस्थर या िनत्य संबन्ध निह होता । तथा
येभीआवश्यक निह है �क �कसी शब्द िवषेश का एक िह अथर् हो । एक शब्द के एक से अधीक भी अथर् हो सकते ह� जो क�
िवशेष संदभर् मे �योग क�या जाने परिह समज पाये । यथा -'अथर्' इस शब्द का अभी�ाय, हेतु ,कारण ,�योजन आदी के
िवषय मे �योग होता है । साथही एकही शब्द के एक से अिधक अथर् �तीत होते है ।अतः शब्द अथर्के मा� वाहक नही है
उनम� एक पारस्प�रक संबन्धभी होता है । इस शािब्दक संबन्धसे िह अथर् �तीत होताहै । इसके अंगो मै समानाथ�
,िव�धाथ�, अनेकाथर्का�द शामील है ।
◇ अथर्के �कार ।
(1) मुख्याथर् -"स मुख्योङथर्स्त� मुख्यो �ापारोङस्यािभधोच्यते ।"4
साक्षात सांकेतीत अथर् मुख्याथर् या वाच्याथर् कहलाता है ।ओर उसका बोध कराने मे शब्द का जो मुख्य �ापार होता है
,उसे सािहत्यमे 'अिभधा' कहते ह� ।
(2) ल�याथर्- "मुख्याथर्बाधे त�ोगे ��ढतोङथ �योजनात् ।
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अन्योङथ� ल�यते यत्सा ल�णारो�पता �क्रया ।।"5
जब प्रयोजन या रु�ढ के आधार पर शब्द के सामान्य मख्
ु याथर् से अलग हटकर �कसी भीन्न अथर् को
ग्रहण क�या जाता है तो उसे ल�याथर् कहते ह� । सा�हत्य म� जीसे 'ल�णा' कहते ह� ।
(3) व्यंग्याथर् -जब क�सी शब्द से मुख्याथर् व ल�याथर् सेभीआगे कोइ अन्य अथर् ध्वनीत या �� होता है , तो उसे
�ंग्याथर् कहते है । सािहत्य मे जीसे हम '�ंजना' कहते है ।
(5) प्रयोगार्थ या सामािजक अथर् - जेसे -त,ु तम
ु , ओर आप का व्याकरण क� द्रष्ट� से प्रयोग एकह�
अथर् मे होता है । लेक�न इनके सामािजक अथर् अलग अलग है । सामािजकस्तरमे ओर आयु मे बडे
छोटे क� भीन्नता से अंतर आजाता है ।
◇ अथर् बोध के माध्यम ।
अथर् बोध हे तु कुछ प्रचलीत माध्यम है िजन्हे हम अथर् बोध के माध्यम कह सकते है । जोकु छ इस�कारहै।
(1)�वहार,(2)�ाकरण,(3)�करण,(4)शब्दकोश,(5)�ाख्या,(6)आ�वाक्य,(7)उपमान,
(8)सािनध्य,(9)अनुवाद,(10)बलाघात,(11)सुरलहर ,(12)काकु ।
(1) व्यवहार - समाज मे �चलन अथर् ।
(2) व्याकरण - �ाकरण िनयमोसे अमुक शब्दमे प�रवतर्न होता है । यथा '-सुंदर' मे'अ'उपसगर् लगाने से उल्टाअसर
होता है ।
ु क� गोली ,दवाइ क� गोली, ब�ो के खेल क� गोली आ�द
(3) प्रकरण- �संगानुसारशब्दोका अथर् ।यथा-'गोली'=बंदक
अथर् �ितत होते है ।
(4) शब्दकोश - शब्दकोश मे कोइ शब्द �वहारसे िभ� अथर्म� �वृ� होता है ।
(5) व्याख्या- कु छ शब्द संकल्पनामुलक होते है। अतः उसे समजने के िलये एक दो शब्द का�फ नही होते उसमे �ाख्या
�क ज�रत होतीहै । वै�ािनक तकनीक�, दशर्न जेसे िवषय �ायः इसमे आते ह� । जेसे, �ं�ात्मक भौितकवाद , अ�ैतवाद
आदी इसमे आते है ।
(6) आप्तवाक्य - महान �ि�य� या िव�ान� �ारा खोजे गये ,बताये गये या �वहत शब्द� को हम उन
महान�ि�यो के ��ीकोणसे िह समजपाते ह�, राजयोग , हठयोग , िवपश्यना आ�द ।
(7) उपमान - उपमान यािनक� अथर् �हण म� सहायक उदाहरण । यथा-ख�र-घोडे जेसा जानवर ।
(8) सािनध्य - एक वस्तु क� समीपता दुसरी वस्तु का अथर् �हण करनेम� सहायक होती ह� यथा-तोतापुरीआम हापुस से
बडा होता है ।
(9) अनुवाद- कोई शब्द अनुवाद से समजे जासकते ह�।
5
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(10) बलाघात - बलाघात से शब्दो के अथर् बदलते ह� व सही अथर् �हण करने मे सहायता होती हे । यथा- 'ओढना ' कहने
पर अथर् नीकलता है ओढने क� च�र । यदी इसे बलाघात पुवर्क कहे तो यह ��या का अथर् देता है ।
(11) सुरलहर - बोलने मे उतार - चढाव ,रोक आदी भी अथर् समजने मे सहायक होते ह� । यथा -वह गया ? वहगया !
(12) काकु -काकु स्वर लहरकािह िवस्तृत �प है ।
इस अथर् �व�ान के अन्तगर्त�ह अथर् पर�वतर्न, अथर्�वस्तार, अथर् संकोच , अथार्दश
े आ�द का समावेष
होता है ।
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„ç‹¼ J ÜUï™Ý à¢}¢}¢ì ¥çÐ Sƒ¢ç²|¢¢±}¢ì ¥¢}¢Ýç‹¼ J çÜU‹¼é »¼S² ÐéçC: Ý¢ÅKï Ý |¢±ç¼ J
❖Ú„ÐíÜU¢Ú¢: :Ý±Sƒ¢²è|¢¢±¢: Ý±Ú„ï¯é ÐçÚ‡¢}¢ç‹¼ J »¼ñ: ç|¢ó¢¢: ¥‹²¢: ¥çÐ Ú„¢: Îëxx¢¢ï™Ú¢: |¢±ç‹¼ J
1. Ÿ¢ëX¢ÚÚ„: :MARCH-2021
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ÐÚSÐÚ¢ÝéÚQUÝ¢²ÜUÝ¢ç²ÜU²¢ï: Îïà¢ÜU¢HÜUH¢±ï¯|¢¢ïx¢¢çÎ„ï±Ýñ: }¢{éÚ¢çXÜU™ïC¢ç|¢: ÐçÚÐ¢ï¯æ Ðí¢ŒÝ¢ïç¼ J
¥ÝïÝ Ÿ¢ëX¢Ú¢ïj±ç¼ J ¼S² ~¢²: ÐíÜU¢Ú¢: „ç‹¼ J
“¥²¢ïx¢¢ï ç±Ðí²¢ïx¢p „}|¢¢ïx¢pïç¼ „: ç~¢{¢ J ”
¥ƒ¢ü¼ì ç~¢ÐÜU¢Ú¢ï Ÿ¢ëx¢¢Ú: ±¼ü¼ï J
1. ¥²¢ïx¢:
2. ç±Ðí²¢ïx¢:
3. „}|¢¢ïx¢: ™ J
1. ¥²¢ïx¢: :-Ý¢²ÜUÝ¢ç²ÜU²¢ï: ç™œ¢²¢ï: ¥ÝéÚ¢x¢: ÐÚSÐÚçÐí¼è:, ÐÚSÐÚ¢ÜUëCy±}¢ì çÜU‹¼é Îñ±±à¢¢¼ì
}¢¢¼ëçÐ~²¢çÎ ÜU¢Ú‡¢¢¼ì Ð¢Ú¼‹~²}¢ì »± ¥²¢ïx¢: J
2. ç±Ðí²¢ïx¢::- ÜU¢²ü±à¢¢¼ì Ý¢²ÜUÝ¢ç²ÜU²¢ï: ç|¢ó¢Îïà¢¢±¢„: »± ç±Ðí²¢ïx¢Ÿ¢ëX¢Ú: ÜU‰²¼ï J
3. „}|¢¢ïx¢: :- ²~¢ Ý¢²ÜUÝ¢ç²ÜU²¢ï: ÐÚSÐÚ¢ÝéÜUéHï |¢êy±¢ ç±H¢„Îà¢üÝSÐà¢üÝ¢çÎç|¢:

¥¢ÝæÎ²éQUæ

…è±Ýæ ²¢Ð²‹¼: »¯: »± „}|¢¢ïx¢Ÿ¢ëX¢Ú: J
2. ±èÚÚ„: :Ðí¼¢Ðç±Ý²ÜU¢²üÜU¢ñà¢HÐéÚ¢RU}¢}¢¢ïãÝ²ç±¯¢Îç±S}¢²à¢¢ñ²¢üçÎç|¢: ç±|¢¢ç±¼æ |¢êy±¢ Î²¢²éhÎ¢Ý¢çÎç|¢:
¥Ýé|¢¢ç±¼¢ï |¢êy±¢ }¢ç¼x¢±ü{ëç¼ã¯¢üçÎç|¢: „@çÚy² ©y„¢ãÝ¢}¢ÜUï Sƒ¢ç²|¢¢±ï ±èÚÚS² ÐçÚÐéC¼¢ |¢±ç¼ J
3. Ï¢è|¢y„Ú„: :NÎ²ï

©mïx¢…ÝÜU:

RUèÇ¢-Îéx¢üæ{-±™Ý¢çÎç|¢:

Lç{Ú¢çSƒ}¢¢æ„}¢Á…¢çÎç|¢:

…éx¢éŒ„¢…ÝÜUç±|¢¢±ñ:

ÿ¢¢ï|¢¢ïyÐ¢l¼ï J „ »± Ï¢è|¢y„Ú„: J ±ñÚ¢x²±à¢¢¼ì ›è‡¢¢æ çÝ¼æÏ¢S¼Ýæ Ðíç¼ Í¢ë‡¢¢ |¢±ç¼ ¥~¢ à¢éhÏ¢è|¢y„: J
4. Ú¢ñÎíÚ„: :Ú¢ñÎíÚS²¢ïyÐç¼: à¢~¢ém¢Ú¢ ÜUë¼ï ¥ÐÜU¢Úï NçÎ RU¢ï{: „}¢éyÐl¼ï ¼Î¢ Ú¢ñÎíÚ„: „}¢éyÐl¼ï J
5. ã¢S²Ú„: :-
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¥S² Ú„S² Sƒ¢ç²|¢¢±: “ã¢„:” J S±S²¢‹²ï¯¢æ ±¢ ç±ÜUë¼¢ÜU¢Ú±¢‡¢è±ïà¢¢çÎç|¢: ÎëCì±¢ ã¢„: ©yÐl¼ï J
ã¢„Sƒ¢ç²|¢¢±S² ÐçÚÐ¢ï¯: »± ã¢S²Ú„: J ã¢S²Ú„: ÐíÜUëy²¢Ýé„¢Úæ ç~¢{¢ ç±|¢Á²¼ï J ©œ¢}¢}¢Š²}¢¢{}¢¢:
J »¼ï¯¢}¢ì ¥¢y}¢SƒÐÚSƒy±ïÝ çmx¢é‡²¼ï ™ï¼ì ¯ÇìÐíÜU¢Ú¢: |¢±ç‹¼ J
6. ¥jê¼Ú„: :¥j|¢ê¼: Ú„: ç±S}¢²Ý¢}¢ÜUïÝ Sƒ¢ç²|¢¢±¢ïœ¢Ðl¼ï J ²çS}¢Ýì çÝÎí¢HS²Ÿ¢}¢xH¢çÝ}¢êÓÀ¢üÐíÜU¢ÚÜU¢:
Ã²ç|¢™¢çÚ|¢¢±¢: „ç‹¼ J H¢ñçÜUÜUÜUËÐÝ¢¼è¼¢: ¥¢p²¢ïüyÐ¢ÜUÍ¢ÅÝ¢: Ú„ïùçS}¢Ýì ±<‡¢¼¢: |¢±ç‹¼ J
7. |¢²¢ÝÜUÚ„: :|¢²Ý¢}¢ÜUïÝ Sƒ¢ç²|¢¢±ïÝ Ú„¢ïù²æ ©yÐl¼ï J ÜUS²¢çÐ Ðí¢ç‡¢Ý: ç±ÜUë¼ïÝ SÐÚï‡¢ |¢²Ý¢}¢ÜU: Sƒ¢ç²|¢¢±:
ÐçÚÐéc²ç¼ J ¼Î¢ |¢²¢ÝÜUÚ„ï „: Sƒ¢ç²|¢¢±: ÐçÚ‡¢}¢ç¼ J
8. ÜUL‡¢Ú„: :ÜUL‡¢S² Sƒ¢ç²|¢¢±: à¢¢ïÜU: J §CÝ¢à¢ïÝ ¥¼èCÐí¢Œy²¢ ™ ¥²æ Ú„: ©yÐl¼ï J
çÝ:E¢„¢ïÓÂ¢„LÎÝS¼æ|¢: »¼S²¢Ýé|¢±¢: J ¼S² ™ Ã²ç|¢™¢Úè|¢¢±¢: çÝÎí¢, ¥ÐS}¢¢Ú:, Îñ‹²}¢ì, Ã²¢ç{:,
}¢Ú‡¢}¢ì, ¥¢HS²}¢ì, „}|¢í}¢}¢ì,ç±¯¢Î:, …Ç¼¢, ©‹}¢¢Î:, ô™¼¢ ™ „ç‹¼ J
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अ�भ�ानशाकुन्तलस्य अथर्द्योत�नकाट�काया अध्ययनम ्
हषर्दकुमार ट�. भरु �या
M.A. M.Ed. M.Phil

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼HS² ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢ÜU¼¢üÚ: Ú¢Í¢±|¢^¢™¢²¢ü: „ç‹¼ J अथर्द्योत�नकाट�कायां

राघवाचाय� ण रुय्यकाद�नां बहूनां �वदष
ु ां मता�न उरर�कृता�न सिन्त l एतस्या: ट�काया: पठनेन
ल�णग्रन्थानां सरलतया �ानं भव�त l स्वगता सदृशानां छन्दसां �ान�मत: प्राप्तुं शक्यते l बहूनां
कोशग्रन्थानामध्ययनं राघवभट्ट: अरो�द�त तस्य अभ्यासेन �ायते l

मुखाद्या:

प�चसन्धय: राघवाचायार्:

अकुवर्न ् l

सं�ेपेण

ट�काया: �वषये

�लखा�म चेत ्

राघवभट्टस्य अथर्द्योत�नकाट�कानावं समारुह्य य: कोS�प अ�भ�ानशाकुन्तलं ततु�र् मच्छ�त स: पारं

यातंु शक्नो�त l

राघवाचाय� ण अ�भ�ानस्योप�र या: व्याख्या: कृता: ता: लेखस्यास्य माध्यमेन पश्याम: l
¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ „}¢¢„„}¢èÿ¢¢

¥ƒül¢ïçÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ Ÿ¢è}¢‹¼¢ï Ú¢Í¢±|¢^¢™¢²¢ü: „}¢¢„¢Ýì ¥ÜUé±üÝì J ¼ï¯¢æ „}¢èÿ¢¢æ ÜUé}¢ü:J
„é|¢x¢„çHHïç¼ - S±ç¼à¢²ïÝ |¢x¢¢ï ²Õ¢ï ²ïc±ï¼¢Îëà¢¢: „çHH¢±x¢¢ã¢ ²~¢ïç¼ Ï¢ãé±íèçãx¢|¢¢ïü Ï¢ãé±íèçã: J 1
§ü¯Îèç¼ - „éÜUé}¢¢Ú¢: ÜUï„Ú¢‡¢¢æ çà¢¶¢ ¥x¢í|¢¢x¢¢ ²ï¯é ¼¢çÝ – Ï¢ãé±íèçã: J 2
SÜU‹{HxÝñÜUÎ‹¼: -SÜU‹{ï »ÜU¢ï Î‹¼¢ï ²S² „: Ï¢ãé±íèçã: J 3
¥¢¿¢¢±™Ý¢ïyÜU‡Æ:-¥¢¿¢¢²¢ ±™Ý¢²¢ï‹Ý¼ÜU‡Æ ©‹Ýç}¢¼¢ x¢íè±¢ ²S² „: Ï¢ãé±íèçã: J 4
çSƒÚÐíç¼Ï¢‹{: -çSƒÚ: Ðíç¼Ï¢‹{¢ï }¢ëx¢²¢Ðíç¼Ï¢‹{¢ï ²S² „: Ï¢ãé±íèçã: J5
¥ÐçÚÿ¢¼ÜU¢ï}¢H: - Ý ç±l¼ï ÐçÚ¼: ÿ¢¼æ ²S² „ ™¢„¢ñÝ ÜU¢ï}¢Hp ÜU}¢ü{¢Ú²: J6

1

2

3

4
5

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 11
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 12
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 51
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 64
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 65
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ÐçÚÏ¢¢{¢ - ÐçÚ¼¢ï Ï¢¢{¢ ÐèÇ¢ ²S²¢: „¢ Ï¢ãé±íèçã: J7
शान्तानक
ु ू लपवनश्च :- शान्तो अनक
ु ू लश्चासौ पवनश्च यत्र स पन्थाश्च �शवो माङ्गल्यरूपः
सुखप्रदश्च कमर्धारयः ।8
9
नरप�तः - नराणां प�तः – षष्ठ�तत्परु
ु षः ।

¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÜU¢ïà¢„}¢èÿ¢¢
¥S²¢æ ÅèÜU¢²¢æ Ú¢Í¢±|¢^¢™¢²¢ü: ¥}¢ÚÜU¢ïà¢¢ÎèÝ¢}¢ì ©^VÝ}¢ÜUÚ¢ï¼ì J ¼lƒ¢ „é|¢x¢„çHHïç¼ - ÐécÐï vHèÏ¢ï Ð¢ÅH¢ - §y²}¢Ú: J „éx¢‹{ï ™ }¢Ý¢ï¿¢ï „ „éÚç|¢±¢üÓ²}¢‹±¼: - ç±E: J 10
¼±¢çS}¢ - ÚæãS¼Ú„è ¼é Ú²æ S²Î: J …±: - §y²}¢Ú: J 11
x¢¢ã‹¼¢æ }¢çã¯¢ - ¥¢±¢ãS¼é çÝÐ¢Ýæ S²¢ÎéÐÜUêÐ…H¢à¢²ï §y²}¢Ú: J12
Ú¢…¢ - çÝ„x¢¢üÎï± S±|¢¢±¢Îï± J çÝ„x¢ü: à¢èH„x¢ü²¢ï: §ç¼ ç±E: J13
अस्मान ् साधु �व�चन्त्य ......... इ�त श्लोके प्र�तपित्तः - प्र�तपित्तः पदे प्राप्तौ प्रवत्ृ तौ गौरवेऽ�प च इ�त
�वश्वः ।14
स्वसुख�नर�भलाषः श्लोके - तापः - तापोऽ�भतापे दवथौ खेदे च इत्यजयः ।15

¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢}¢ì ¥HV¢Ú„}¢èÿ¢¢
„é|¢x¢„çHHïç¼ - ¥~¢ ÐçÚÜUÚ¢HV¢Ú:, ç±à¢ï¯‡¢„¢ç|¢Ðí¢²y±ï ÐçÚÜUÚ: ¼Ìÿ¢‡¢¢¼ì J 16

6

7

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 113
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 110

8
9
10

11

12

13
14
15

अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः 140
अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः165

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 11
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 14
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 66
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 75
अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः146

अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः 163
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x¢íè±¢|¢X¢ - ÜU¢Ã²çHXm²Ú„Ý¢ÜU¢Ã²çHXãï¼éx¢}²¢ïyÐíïÿ¢¢‡¢¢æ „æ„ëçC: J S±|¢¢±¢ïQUì²¢ „ã ¼ï¯¢}¢X¢çX|¢¢±Hÿ¢‡¢:
„VÚ: J S±|¢¢±¢ï¢QUïÚS² ™ „ »± J 17
Ý Ýç²¼é}¢ç{Á²}¢çS}¢ - ¥~¢ ™¼¢ï ç±vH±y±ï ÜU¢Ú‡¢ï ÐíS¼é¼ï ¼yÜU¢²üS² {ÝéÚ¢Ý}¢Ý¢ÎïLQUy±¢¼ì
Ð²¢ü²ï‡¢¢ïQU}¢ì, Ý¢ÐíS¼é¼Ðíà¢æ„¢ J ²¼¢ïù~¢ ÜU¢Ú‡¢±yÜU¢²ü}¢çÐ ÐíÜUë¼}¢ï± J ¼m‡¢üÝ}¢¢~¢y±ïÝ ¥ÐíS¼é¼S²ñ± ÜU¢²üS²
±‡¢üÝç}¢ç¼ }¢ã¢‹|¢ïÎ: J ±ëy²ÝéÐí¢„ïÝ „ã Ÿ¢éy²ÝéÐí¢„S² „æ„ëçC: J 18
}¢ïÎàÀïÎÜUëà¢¢ï - §üÎëçx±Ý¢ïÎ: ÜUé¼: ? }¢ëx¢²¢²¢ Ã²„Ýy±¢|¢¢±ï Ðê±ü±¢v²æ ãï¼éy±ïÝ¢ïÐ¢œ¢ç}¢ç¼ ÜU¢Ã²çHX}¢ì J19
„æÎCÜUé„é}¢ ......... „éÚ|¢èç‡¢ J - §y²~¢- ÎCæ HxÝ}¢ì J ÜUï±Hæ HxÝæ Ý ¥çÐ¼é „}²xÎC}¢ì J ÜUï±Hæ
ÜUé„é}¢æ Ý ¥çÐ ¼é ÜUé„é}¢à¢²Ýè²æ ²ï¯é ¼¢çÝ J x¢¢~¢¢‡¢¢}¢éyƒ¢Ýï ÜU¼üÃ²ï ÜUé„é}¢à¢Ä²¢Œ²XHxÝ¢ïçœ¢D¼èç¼ |¢¢±: J ¥¢à¢é
à¢èÍ¢íæ vH¢‹¼¢ï çÏ¢„|¢XS¼mœ¢ïÝ ±¢ „éÚ|¢èç‡¢ ™¢Lç‡¢ J à¢èÍ¢íy±æ ™ |¢X¢Ðïÿ¢²¢ ¼ïÝ ¼¢yÜU¢çHÜUvH¢‹¼y±}¢éQU}¢ì –
ÜU¢Ã²çHXÐçÚÜUÚ¢ÝéÐí¢„¢: J20
अन्त�हर्ते श�श�न ..... श्लोकेऽिस्मन ् पव
ू ार्ध� नायकेऽन्त�हर्ते ना�यका दृिष्टं न नन्दयती�त
ना�यकानायकयोव्यर्व्यवहारसमारोपात्समासोिक्तः

।

उत्तराध�न

सामान्येन

�वशेषस्य

समथर्नादथार्न्तरन्यासः । इष्टे �त ज�नजने�त म�तमात्रे�त छे कविृ त्तश्रुत्यनुप्रासाः काव्य�लङ्गं च ।21
भविन्त नम्रास्तरवः इत्यत्र तरुघनयोरचेतनयोनर्म्रत्वदरू �वलिम्बत्वाभ्यां च वस्तुतो �भन्नाभ्यामभेदेन
अध्यव�सताभ्याम ् अ�तशयोिक्तः ।22

¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ Ú„„}¢èÿ¢¢
x¢íè±¢|¢X¢ - Ú„|¢¢±¢çÎ¼¢yÐ²ü}¢¢çŸ¢y² ç±çÝ±ïà¢Ý}¢ì J ¥~¢ |¢²¢ÝÜU¢ï Ú„¢ï Ã²XK: J ¼S² }¢ëx¢x¢¼æ |¢²æ
Sƒ¢ç²|¢¢±: J Îéc²‹¼¢ç{çD¼S²‹ÎÝ¢H¢ïÜUÝ}¢¢H}Ï¢Ýç±|¢¢±: J ¼ÎÝéÐ¼Ýà¢ÚÐ¼Ý¢ñy„év²¢Îè‹²égèÐÝç±|¢¢±: J

16

17

18

19

20
21
22

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 11
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 17
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 62
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 65
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 105
अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः126

अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः 167
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x¢íè±¢|¢X¢{ü|¢çÿ¢¼¼ë‡¢S¶HÝà¢écÜU¢ñDÜU‡Æy±}¢é¶±ñ±‡²üà¢ÚèÚ„æÜU¢ï™¢p@H¢Î²¢ïùÝé|¢¢±¢:
Ã²ç|¢™¢çÚ‡¢: J ÜU}Ð¢Î²: „¢çy±ÜU¢: J ¥ÝïÝ¢~¢ |¢²¢ÝÜU¢ï Ú„: Ã²Á²¼ï J 23

J

~¢¢„Ÿ¢}¢±ïx¢¢Î²¢ï

¥Š²¢RU¢‹¼¢ »±æ Ýñ¼çÓ™~¢ ç}¢y²~¢ ¥¢|²¢æ ²éh±èÚ¢ï Š±‹²¼ï J ¼Ìÿ¢‡¢æ ¼é¥ç±S}¢²¢Î„æ}¢¢ïã¢Îç±¯¢Î¢Ó™ ²: „¼¢}¢ì J
{}¢¢ülƒüç±à¢ï¯ï¯é ÜU¢²ü¼œ±ç±çÝp²: J
¼Ðp ç±Ý²: ÜUèç¼ü: ÐÚ¢RU}¢‡¢à¢çQU¼¢ J
§y²¢Î²: ç±|¢¢±¢: S²é: J
²éh±èÚï ã¯üx¢±¢ü}¢¯¢ül¢ ÃÄ¢ç|¢™¢çÚ‡¢: J
¥„ã¢²ïùçÐ ²éhïÓÀ¢ „}¢Ú¢ÎçÝ±¼üÝ}¢ì JJ
|¢è¼¢|¢²ÐíÎ¢Ý¢l¢ ¥Ýé|¢¢±¢: ÐíÜUèç¼ü¼¢: J
©y„¢ã: Sƒ¢ç²|¢¢±p {èÚ¢ ±èÚæ Ï¢|¢¢ç¯Úï JJ
¥~¢ ç±|¢¢±¢Ýé|¢¢±¢±éÐçÝÏ¢h¢ñ J Ã²ç|¢™¢²¢üÎ²: S±²}¢êãÝè²¢: J ¥ÝïÝ ¥~¢ ±èÚ¢ï Ú„: J 24
¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ Š±çÝ„}¢èÿ¢¢
„é|¢x¢„çHHïç¼ - ±Ý-à¢ÏÎïÝ }¢¢‹læ Š±çÝ¼}¢ì J ¥„éÝ¢ Ú¼Ÿ¢}¢ãÚy±æ Š±‹²¼ï J „±ñü: ç±à¢ï¯‡¢ñ:
ÐíÜUë¼S±è²ÐçÚŸ¢}¢¶ïÎç±Ý¢ïÎ¢ï Š±‹²¼ï J 25
¥Ý¢Í¢í¢¼æ ÐécÐæ - `¥Ý¢Í¢í¢¼’ç}¢y²¢çÎÜUñç±üà¢ï¯‡¢ñ: ÜU‹²¢y±ïÝ S±²¢ïx²¼¢æ „ê™²Ýì ÐécÐ¢çÎç|¢LÐ}¢¢Ýñ:
RU}¢ï‡¢ ÐçÚ|¢¢ïx¢²¢ïx²¼¢ ÜU¢ç‹¼}¢œ¢¢ }¢éx{¼¢ Nl¼¢ïœ¢}¢…Ý¢ç|¢H¯‡¢è²¼¢ ™ Š±çÝ¼¢ J ¥ƒ
Ð@ç|¢LÐ}¢¢ÝÐÎñÍ¢í¢ü‡¢S² ™ÿ¢êÚ„Ýïç‹Îí²¼ÐüÜUy±}¢çÐ Š±çÝ¼}¢ì J Ðé‡²ÈUHS² Ÿ¢±‡¢MÐy±¢œ¢ïÝ Ðíy²ÿ¢¢HæÜU¢Ú¢ï
Š±‹²¼ï J26

23

24

25
26

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 17
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 78-79
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 11
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 73
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¥|²é‹Ý¼ïç¼ - Ð¢‡Çéç„ÜU¼ï – Ð¢‡Çé: ç„ÜU¼¢ ²~¢ ¼çS}¢Ýì J »¼ïÝ ¼¼ì Ðíç¼çÏ¢}Ï¢²¢ïx²y±æ Š±çÝ¼}¢ì J27
पातुं न प्रथम�म�त :- व्यवस्य�त - अत्र वतर्मानप्रत्ययेनाधन
ु ाप्येतदवस्थाया अ�प तिन्नवार्ह इ�त
ध्वन्यते ।28

¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ Ã²¢ÜUÚ‡¢„}¢èÿ¢¢
§ü¯ÓÀÏÎï `§¯Î¢çÎçc±¼ì’ §y²ÝïÝ ¯ÜU¢ÚSƒ¢ÜU¢ÚS²ïÜU¢Ú: J `à¢ï¯¢ï: „:’ §ç¼ „y±}¢ì J `¥‹y²S² ãH:’ §ç¼
¼ÜU¢ÚH¢ïÐ: J ¼ïÝ §üç„ §ç¼ ç„h}¢ì J 29
²Îéçœ¢Dç¼ ±‡¢üï|²¢ï - ¥¢Ú‡²ÜU¢S¼ÐçS±Ý¢ï Ý¢ïùS}¢¢ÜU}¢ÿ¢Ä²}¢ç±Ý¢çà¢ ¼Ð:¯Çì|¢¢x¢æ ÎÎç¼ J `ÿ¢ÄÄ¢…Ä²¢ñ
à¢v²¢ƒüï’ (Ð¢.6/1/81) §ç¼ çÝÐ¢¼Ý¢y„¢{é J30
¼éÁÛ¢ ‡¢ ¥¢‡¢ï §y²~¢ - Úçœ¢ç}}¢ - ¼Î¢ Ú¢ç~¢}¢çÐ §y²ƒü: J `ÜU¢H¢Š±Ý¢ïÚy²‹¼„æ²¢ïx¢ï’ (Ð¢.2/3/5) §ç¼ çm¼è²¢
J31
दौष्यिन्तः :- 'अत इज ्' (पा.४/१/९५)।

¥ÝïÝ Ã²¢ÜUÚ‡¢ïÝ ¿¢¢²¼ï ²¼ì Ú¢Í¢±|¢^¢™¢²¢‡¢¢æ x¢ç¼: „¢ñÚ„ïÝèÃ²¢ÜUÚ‡¢ï, Ðí¢ÜUë¼Ã²¢ÜUÚ‡¢ï
™¢„è¼ì J
अथ�द्योत�नकाट�कायां ल�णा�य�जनयोः समी�ा
प�रग्रहबहुत्वेऽ�प :- इत्यत्र मे मम कुलस्य प्र�तष्ठे प्र�तष्ठाहेतू । द्वे इ�त सारोपाल�णा शुद्धा,

कायर्कारणभावसंबन्धात ् । अन्यवैल�ण्येन प्र�तष्ठका�रत्वं व्यङ्ग्यम ् ।32

अ�भजनवतो भतुःर् - श्लोके अ�भजनवतः इ�त �वशेषणेन सकलबन्धुजनकृत्य�चन्तया
ग�ृ हणीगतोऽ�तशयो व्यज्यते ।33
अथ�द्योत�नकाट�कायां दोषसमी�ा
27
28
29

30

31
32
33

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 90
अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः139

¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 12
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 77
¥ç|¢¿¢¢Ýà¢¢ÜUé‹¼Hï ¥ƒül¢ï¼çÝÜU¢ÅèÜU¢²¢æ ÐëD: - 103
अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः 107
अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः 149
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उत्सज्
ु शयनं – श्लोकेऽिस्मन ् पेलवैः इतयत्र पयार्यं प�ठत्वा व्रीडाश्ल�लदोषः प�रहतर्व्यः
ृ य कुसम

अनेन प्रकारे ण अ�भ�ानशाकुन्तलस्योप�र या ट�का राघवाचायार् अकुवर्न ् सा अ�प मिल्लनाथस्य ट�केव

महत्त्वपूणार् वतर्ते l

34

अ�भ�ानशाकुन्तले अथर्द्योत�नकाट�कायां पष्ृ ठः 110
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INTRODUCTION
Hon’ble Deputy Chief Minister Shri Nitinbhai Patel presented annual budget of Gujarat state
for the financial year 2021-2022 in the Gujarat assembly. It is 9th budget he presented as the
finance minister of the state. With an increase of Rs.9,742 crore over the last budget proposal,
this budget proposal totals to Rs.2,27,029 crore it is Rs.5,8788 crore surplus budget which is
an indication that the state economy is on the recovery path after the impact of the COVID-19
pandemic.
GUJARAT BUDGET MOBILE APPLICATION
In February 2021, Shri Nitinbhai Patel launched Gujarat Budget mobile application through
all information regarding budget, access to budgetdocuments will be provided to the
lawmaker and general public.
LONG TERM HISTORICAL ANNOUNCEMENTS OF THIS BUDGET ARE AS
FOLLOWS:
Policy Highlights:
Government announced Van Bandhu Kalyan Yojana-2 with a substantial amount of Rs. 1
lakh crore for the next five years. Through this scheme, entire tribal population of 90 Lakh in
5884 villages in 53 taluka of 14 districts will be assured of individual and Community
benefits with protection of their rights and cultural identity.
Sagar Khedu Sarvangee Vikas Yojana – 2 is announced for overall development of 70
Lakh people living in 2702 villages of 39 talukas in 15 coastal districts with an outlay Of
Rs.50 thousand crores for the next five years.
New recruitment of 2 lakh eligible youth will be made in Government, Board-Corporations
and the Local Self Government offices, in next 5 years.
In the next 5 years 20 lakh employment opportunities will be created in different sectors Like
manufacturing, pharmaceutical, energy, engineering, infrastructure, information and
technology, tourism, hospitality, food processing, banking, and in various fields of the service
sector.
Achievements And Budget Highlights:
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The Minister projected a revenue surplus of Rs.588 crore for the year 2021-22. The existing
taxes were kept unchanged, while no new tax was introduced considering the impact of
Covid-19 lockdown on the economic activities.
GST collections in January 2021 touched Rs.3,413 crore, the highest ever and the record was
broken in February to touch Rs.3,514 crore.
On the public debt front, State will raise estimated Rs.50,501 crore for the fiscal 2021-22.
The gross public debt of the State as on March 31, 2020, was estimated to be Rs.2,67,651
crore. Revised estimates showed that during the current fiscal 2020-21, Gujarat had raised
Rs.61,008 crore in public debt highest for the State in any year so far. Put together all,
projects Gujarat’s public debt to be at Rs.3.78 lakh crore at the end of fiscal 2021-22.
Expenditure in 2020-21
The finance minister estimated capital receipts at ₹50,751 crore and capital expenditure
including loans and advances at ₹56,571 crore.
The budget has estimated revenue receipts of ₹1,67,969 crore, with a revenue expenditure of
₹1,66,760 crore for the year 2021-22.
RECEIPTS IN 2021-22:
The budget has estimated revenue recipts of Rs. 1,67,969 crore with a revenue expenditure of
Rs. 1,66,760 crore for the year 2021-22.
The finance minister estimated capital receipts at Rs. 50,751 crore and capital expenditure
including loans and advances at Rs. 56,571 crore.
Income of the state from GST in January 2021 was Rs. 3413 crore the highest for any month
till then in February it grew further to Rs. 3514 crore.
FISCAL DISCIPLE AND PUBLIC DEBT POSITION:
Table no. 1 Fiscal Disciple and Public Debt Position
Particulars
Target Achievement 2020-21 BE 2020-21 RE 2021-22BE
2019-20
Revenue Deficit (-) /Surplus
0
+1945
+789
-21952
+1209
(+)
Fiscal Deficit as a % of
3%
1.49%
1.78%
3.10%
1.63%
GSDP
Public Debt as a % of GSD
27.1%
16.19%
15.72%
18.14%
17.40%
Interpretation:
Total outstanding public debt is at 16.19 of its GSDP in FY 2019-20and estimated to be
18.14% in Revised Estimates of FY 2020-21 against the set limit of 27.1%.
Fiscal Deficit is at 1.49% of GSDP in FY 2019-20 while it is estimated at 3.10% in Revised
Estimates of FY 2020-21 against the targeted limit of 3% (For FY 2020-21, the limit is 5%).
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This is primarily due to covid-19 pandemic impact on the economy resulting in higher
Government spending and significantly low (Tax and Non-tax) receipts.
State has achieved a revenue surplus of Rs. 1945 crore in FY 2019-20 and Rs.21952 crore of
revenue deficit is estimated in revised estimates of FY 2 2020-21 against the targeted limit of
eliminate Revenue Deficit “to Zero”. The main reason for revenue deficit is the COVID-19
pandemic and related restriction.
The average cost of debt for the State was 10.79 % in 2004-05. This has reduced to 8.45% in
year 2019-20 and is expected to be 8.27% in the year 2020-21 (RE).
GROSS STATE DOMSTIC PRODUCT
Table no. 2 Gross State Domestic Product
Sr.
YEAR
Current Price
%Age Growth
Constant (2011NO.
Over Previous
12) Prices
Year
1
2011-12
615606
615606
2
2013-14
807623
11.5
734284
3
2014-15
921773
14.1
811428
4
2015-16
1029010
11.6
894465
5
2016-17
1167156
13.4
981342
6
2017-18
1329095
13.9
1086570
7
20181502899
13.1
1186379
19(P)
8
20191649505
9.8
1274229
20(Q)
(P) = provisional, (Q) = quick estimates

%Age Growth
Over Previous
Year
7.6
10.5
10.2
9.7
10.7
9.2
7.4

Interpretation:
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As per the Quick Estimates, the Gross State Domestic Product (GSDP) at Market constant
(2011-12) prices in 2019-20 has been estimated at Rs. 1274229 crore as against Rs. 1186379
crore in 2018-19, registering a growth of 7.4 percent during the year. The Gross State
Domestic Product at Market current prices in 2019-20 has been estimated at Rs. 1649505
crore as against Rs. 1502899 crore in 2018-19, registering a growth of 9.8 percent during the
year.
One of the most industrially developed states. Contribution about a quarter of indias goods
export.Gross state domestic product of Gujarat grew at a rate of 12.87% cent during 2015-16
and 2020-21.
PER CAPITAL INCOME

Interpretation:
The Per Capita Income (i.e. Per Capita NSDP) at Market constant (2011-12) prices has been
estimated at Rs.1,65,359 in 2019-20 as against Rs. 155256 in 2018-19, registering a growth
of 6.5 percent during the year. The Per Capita Income at market current prices has been
estimated at Rs.2,16,329 in 2019-20 as against Rs.1,98,092 in 2018-19, showing an increase
of 9.2 percent during the year.
ESTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22
Table no. 3 Estimates for The Financial Year 2021-22
Particular
Accounts for Estimates for
Revised
the
the
Estimates
Financial
Financial
for the
year
year
Financial
2019-20
2020-21
year 2020-21
(1)Consolidated Fund
Revenue Receipts
142843.76
162447.46
132294.43
Revenue Expenditure
140898.91
161658.07
154246.05
Surplus on Revenue Accounts
(+) 1944.85
(+) 789.39
(-) 21951.62
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Capital Receipts
Capital Expenditure including
Loans
and Advances
Deficit on Capital Accounts
Total (1) Consolidated Fund
(Net)
(2)Contigency Fund (Net)
(3)Public Accounts (Net)
Total Net transactions (1+2+3)
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43927.35
43664.09

46766.01
52474.97

61268.00
37650.68

50751.00
56571.72

(+) 263.26

(-) 5708.96

(+) 23617.32

(-) 5820.72

(+) 2208.11

(-) 4919.57

(+) 1665.70

(-) 4612.12

(+) 0.25
(-) 2193.18
(+) 15.18

--(+) 5525.00
(+) 605.43

--(+) 5200.00
(+) 6865.70

--(+) 5200.00
(+) 587.88

Interpretation:
The actual receipts and expenditure for the financial year 2019-20, It was expected that there
would be surplus of Rs.5388.52 crore. Due to net transactions during the year on the basis of
revised estimates. The accounts for the financial year 2019-20 indicate surplus of Rs.15.18
crore. It was expected that there would be surplus of Rs.605.43 crore in the estimates for the
financial year 2020-21 but now increased surplus of Rs.6865.70 crore. Estimates for the
financial year 2021-22 indicates the surplus Rs.587.88 crore.
STATEMENT SHOWING DETAILS OF SUBSIDIES GIVEN BY VARIOUS
DEPARTMENT FOR THE YEAR 2021-2022 (Rs. In lakhs)
Table no. 4 Subsidies Given by Various Department for The Year 2021-22
SR. DEPARTMENT
NO.
1
Agriculture, Farmers Welfare &
Co-Operation Department
2
Education Department
3
Energy
and
Petro-Chemicals
Department
4
Food, Civil Supplies and Consumer
Affairs Department
5
General
Administration
Department
6
Health and Family Welfare
Department
7
Home Department
8
Industries and Mines Department
9
Information and Broadcasting
Department
10
Labour & Employment Department
11
Narmada Water Resources, Water
Supply and Kalpsar Department
12
Panchayats, Rural Housing and
Rural Development Department
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ACCOUNT BE 2020-21
2019-20
187736.53
193962.06

RE 2020-21

BE 2021-22

226905.63

183510.82

17051.42
857493.78

4108.65
916286.82

3742.50
971187.83

4407.93
916271.57

28594.26

51254.77

101460.02

60856.94

17.83

-

-

-

2388.73

-

1184.07

-

0.60
429589.30
1496.01

304779.05
1000.00

311870.20
1000.00

306167.74
1000.00

24.73
4361.09

4600.00

4600.00

4200.00

5511.99

-

-

-
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ports & Transport Department
Revenue Department
Roads and Buildings Department
Social Justice and Empowerment
Department - Part 1
Social Justice and Empowerment
Department - Part 2
Social Justice and Empowerment
Department - Part 3
Social Justice and Empowerment
Department - Part 4
Sports, Youth & Cultural Activities
Department
Urban Developemnt & Urban
Housing Department
Women and Child Development
Department
TOTAL

ISSN :2278-4381

32097.53
452.45
10224.12
87476.23

40434.61
40.00
98336.00

40434.61
21.00
113296.25

47500.00
21.00
94554.12

49439.79

54643.43

52363.33

50618.81

2498.58

109.28

109.28

97.88

82545.31

69612.14

68843.10

75446.56

4.50

-

-

-

39047.09

63936.72

79814.30

69326.00

3900.90

-

-

-

1841952.77

1803103.53

1976832.12

1813979.37

Interpretation:
About table no. 4 show to the total subsidies of various sector is as above, in which total
subsidies of actual financial year 2019-20 is Rs.1841952.77 Cr. Budgeted estimate in
Financial year 2020-21 total subsidies of increasing is Rs.1803103.53 Cr. Revised Estimate
in Financial year 2020-21 total subsidies of increasing is Rs.1976832.12 Cr. And budgeted
estimate in financial year 2021-22 total subsidies of Rs.1813979.37 Cr. Government gives
subsidies of increasing services to boost up the economy.
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Interpretation:
Above chart no. 3 is showing to proportion of various sectors in development expenditure in
2021-22. Education, sports, and culture in development expenditure is highest of 22% under
total expenditure. In second highest expenditure is 19% of total expenditure to development.
Third highest development expenditure is 15% in water supply, sanitation, housing and urban
development. And lowest sector is 9%, 8%, 6%, 5% is health and family welfare, transport
irrigation and rural development, social welfare and nutrition and other social services for
development expenditure. And the lowest percentage of department in general economic
services of 2%. Government boost to all this department for the development of better
services.
RECEIPT ESTIMATES OF THE STATE GOVERNMENT:

Interpretation:
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This chart no. 4 is showing to where is Gujarat government rupees comes from. No tax
revenue is RS. 16,801.51 crore with 7%. grant in aid contributions from central government
is Rs.16,313.62 crore with 28%. State gst is Rs.62,278.40 crore with 22%. State taxes
(excluding GST) is Rs.49,427.60 crore with 10%.Share in central taxes is Rs.23,148.27 crore
with 2%. Recovery of loans and advances (including other receipts) is Rs. 250 crore. Public
account for the net for government is Rs. 5200 crore. Public debt government is Rs. 50,501
crore with 23%.
EXPENDITURE ESTIMATE OF THE STATE GOVERNMENT:

Interpretation:
This chart no. 5 showing is to where government allocation rupees in development.
Government is development and expenditure gives to Rs.1,32,150.25 crore 59%. Non
developmental expenditure is Rs.64,950.47 crore with 29%. Payments of public debt is
Rs.24,330.02 crore with 11%. Loans and advances is Rs.1,426.03 crore with 1%. Grant in aid
and contribution is Rs.475.75 crore with 0%.
FOREING DIRECT INVESTMENT IN GUJARAT:
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Interpretation:
Above chart no. 6 showing FDI inflow in Gujarat. According to the department of promotion
of industry and internal trade (DPIIT), foreign direct investment inflow in Gujarat reached
US$ 43.6 billion between April 2000 and September 2020. Gujarat accounted for 5.9% share
in the overall FDI inflows in India.
SECTOR WISE ALLOCATION BUDGET IN 2021-22:
Table no. 5 Sector Wise Allocation
Sector

Total Rs.
crore
7.232
5,494
1,501
32,719
11,323
3,511
3,974
4,353
2,656
8,796
13,493
1,502
1,478
13,034
9,01
6,599
1,814
7,960
1,224
4,548
5,63
5,07
1,69
1,698
1,730

In

Agriculture and Farmers’ Welfare and Cooperation
Water Resources department
Kalpasar Division Bhadbhut Barrage Scheme
Education Department
Health and Family Welfare department
Women and Child Development
Water Supply Division
Social Justice and Empowerment Department
Tribal Development Department
Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department.
Urban Development and Urban Housing Department
Labour and Employment Department
Ports and Transport Department
Energy and Petrochemicals.
Climate Change Department
Industry and Mines Department
Forest and Environment Department.
Home Department
Food and Civil Supplies Department.
Revenue Department.
Science and Technology Department.
Sports, Youth and Cultural Activities Department.
Information and Broadcasting Department.
Legal Department
General Administration Department.
Interpretation:
Above table no. 5 is showing sector wise allocation of Gujarat budget 2021-22. Total budget
is 2,27,029 crore in which highest allocation in education department is Rs. 32,719 crore this
is to boost our education system and that wise central education department grow to
implement new education policy in 2020. Lowest allocation in information and broadcasting
department is Rs.168 crore fore the improve information and broadcasting security. To boost
department of urban and development and rural development government allocating is Rs.
13,494 crore and to give health and family welfare department is Rs.11,323 crore and to
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COVID-19. Agriculture and Farmers’ Welfare and Cooperation allocating is Rs.7,232 crore
for the best development and new initiative. In the department ofSocial Justice and
Empowerment allocation is Rs.4,353 crore for improve social justice and empowerment.
In summary this budget by the government has boosted growth in the economy. All sector are
give best services in their area and budget also improve their performance in the year. Gujarat
government main focused in the area of industry development and to give best allocation in
the sector. COVID-19 is the challenges in the years for 2021-22 and government to focus also
health and family welfare to better service and give all facilities to people get healthy and
stay fit. Fit Indian movement developed in the year and benefits for the people these
initiatives are improve our health. This budget is important for boosting the economy and
industrial development.
Reference:
financedepartment.gujarat.gov.in/Budget.html
prsindia.org/budgets/states/gujarat-budget-analysis-2020-21
sandesh.com/gujarat-budget-2021-live-know-all-updates-of-gujarat-budget/
www.divyabhaskar.co.in/madhya-gujarat/latest-news/gandhinagar/news/finance-ministernitin-patel-present-budget-for-finacial-year-2020-21-in-gujarat-legislative-assembly126848139.html
www.thehindubusinessline.com/news/national/gujarat-budget-nitin-patel-presents-surplusbudget-with-no-new-taxes/article33982909.ece
www.livemint.com/news/india/gujarat-budget-2021-rs-32-719-cr-for-education-rs-1-500cr-for-ahmedabad-mumbai-bullet-train-11614763515589.html
www.freepressjournal.in/india/gujarat-budget-2021-22-rs-32719-crore-for-education-rs1500-crore-for-ahmedabad-mumbai-bullet-train
indianexpress.com/article/explained/explained-how-covid-19-pandemic-has-impactedgujarat-budget/
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