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Editor’s Column
The blast of knowledge at the universal hut due to scientific dynamics has without
doubt redefined the very concept of new Era. The main set-up of education especially higher
education-has become a subject of study and scrutiny for the scholars and practitioners who
have a hunger desire to face change and challenges. It is because we, the creature beings, are
brilliant with the faculty of option and a liberated will.
Unlike other type, we are not planned. We can make choices and use our free will to
act and get our objectives. Inequities in learning opportunities, quality of educational military
and level of learning success persist by gender, rural/town locality, ethnic backdrop, and
socioeconomic status.
The quality of education and the aptitude to define and monitor this quality is absent
in most upward countries. The means and span of education continue to be fine and curbed to
past models of delivery, and the use of other channels continues to be informal and
subsidiary. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not in step by
an raise in funds.
At this point in time, it is safe to situation that the split of views on the risk of change
is marvelous. We, the publishers of Research Genius E Journal, are very much eager to view
some aspect of these changes through academic article contributed by impressive scholar and
social group. The nearby issue contains papers with decisive coming and scrutiny as well as
orderly argument and reflection on various theme of language, prose, information technology,
commerce and so on. We trust this will positively be helpful for the community who desire
transform.

Chief-Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali
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ROLE OF PHYSICS IN ICT REVOLUTION

1

Mihir M. Vora Anil H. Gor
Physics Department ShriR.R.Lalan College BhujKachchh-Gujarat -370001

1. Introduction:
Nowadays, the experience with using computers, multimedia CD-ROM and the World Wide
Web (www) sources in physics practicing and individual studying of the students. The opinions of the
students and their experience with this way of teaching when mainly the student’s individual or group
creative activity is accentuated can help in increasing the effectively of the teaching process. The
contribution can also serve to the teachers as a motivation to diversify and enliven the teaching
process in physics and in this way to help in the cognitive process to the students to whom, as resulted
from a survey, the physics lectures appear often as tedious or boring our world functioning is largely
based on science and technology. Thus, we need technically literate citizens with complex problemsolving skills that allow them taking wise decisions and understanding the challenges we might face
now and in the near future. However, it is a well-known fact that student’s learning efficiency of
science in general and physics in particular is not as good as expected. Digital technologies provide
researchers in general and teachers in particular with many interesting tools that can be used
to improve, on one side, the flux and exchange of information and, on the other side, the
teaching - learning process. These resources, barely imaginable just a few years ago, open a vast field
of possibilities that can be used to enrich the traditional classroom activities. Besides the fact that the
Internet is a vast source of available information, there are some specific web-based
applications that are devised to be used as a teaching tool. These applications (often called elearning platforms) can be used to deliver online courses (where there is no face-to-face
interaction with the student) or as a complement to the traditional lectures (blended learning
instruction). With the aid of these online activities, the student is no longer a mere spectator
of his learning process, but he can also participate, create his own studying schedule,
exchange information with other students and interact with his instructor in real-time. On the
other hand, the teacher himself can follow the performance of their students in specific tasks, and can
give them support, feedback and assistance. This rich collaborative environment makesit easy to share
information, experiences and knowledge.At the present time, when the students experience absence of
technical literature and the high quality foreign literature is for them (sometimes even for the
pedagogue) inaccessible becauseof its price, the e-learning appears to be an effective method of
studying that is accessible toall students at almost no cost. The only condition is an unoccupied
computer with an installed and functioning browser html, php, sql server and other documents in the
library or in the PC center ofthe school or university. A question is remaining, though, whether the
student spends their timeat the computer playing games and having fun or obtaining for him so
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necessary information [1-8].a review of the most relevant features of the e-learning platforms is
presented. And, how such platform used in physics education is also narrated from survey analysis.
2.Physicse ducation and E-learning
Basically, electronic

learning

(or

e-learning)

is

a

type

of

technology-supported

education/learning (TSL) where the medium of instruction is through computer technology,
particularly involving digital technologies. In general, during an e-learning course, no face-to-face
interaction takes place among instructors and students.These digital technologies are widely used
nowadays in a variety of different contexts.E-learning platforms (also known as Virtual Learning
Environments (VLE)) are designed to create online courses which allow both the interaction with the
students and a collaborative learning experience, so learners can contribute to their own
educational process (Weller,2007). A VLE typically provides tools such as those for
assessment, communication, uploading of content, return of students’ work, administration of student
groups, quizzes, tracking tools, wikis, blogs, chats, forums, etc., over the Internet.
In our class, we suggested to our students to take part in physics practicing in
computerlaboratory. All students agreed with this idea andwe could say they were curious about
thisform of practicing and it captured them. We carried out our physics education processes in a small
computer laboratory and students could continue educating themselves at home because of all
materials needed forstudying and e-books they could find on www sources [1,2] or off-line web
version on CD-ROM [3].
In the laboratory the students worked in pairs, independently of other pairs and could useany
studying materials, which they found on www sources. Their task was to solve problems related to
physicseducationgiven from various parts of physics, which they had in their lectures. At the
beginning of practicing, we all together solved one example, repeated basic equations and physics
laws and then students could start to work independently in pairs. Ourtaskwas to consult and assist
impartial problems individual students encountered. An award for the students who have solvedall the
problems before the end of the practice was an interactive and fun physics with usingphysics applets
[1], where students could simulate some physics problems, charted behavior of systems after change
of initial conditions.
3.Public opinions urvey
Before the end of class, we decided to know the opinion of the students about such type of
form ofphysics education. We prepared some questions for the students and tried to do public opinion
survey.Students in every question could pick one choice (a, b, c and d) or could write something what
they thought about problems asked. In this survey took part 25 persons. Students answered the
following questions:
1.

What impression made on you teaching with using e-books and other e-materials in physics
practicing?
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The student’s answers (relative in %):
(a) It was excellent (27.6 %)
(b) It was very good (48.8 %)
(c) Sometimes it was good; other times no (23.6 %)
(d) More often I did not like this form of studying (0 %)
2.

Did the course of practice suit you, when you on the basis of one or two (sometimes more)
Solved example the problems solved other tasks in pair independent of other colleagues?
(a) It suited me very much (19.4 %)
(b) It suited me quite good (51.2 %)
(c) Sometimes it suited me, other times it did not (29.4 %)
(d) Itdid not help me in solving the problems (0 %)

3.

How much time did you spend with preparing on the practices with using e-materials in
Comparison with the traditional preparation?
(a) Shorter time (65.8 %)
(b) Longer time (10.9 %)
(c) The same time (11.8 %)
(d) I never prepared on the practices (11.5 %)

4.

Which kind of form of the practices for the subject Physics II would you prefer in the next
class?
(a) Inmultimedia laboratory with using computers (62.2 %)
(b) In multimedia laboratory with using www sources (22.0 %)
(c) Using classical forms of studying in classroom (11.8 %)
(d) Using classical forms of studying with multimedia environment in classroom (4.0 %)

5.

Would you like to cooperate in preparing the educational e-materials?
(a) I would like to cooperate (0 %)
(b) Perhaps I would like to cooperate (72.6 %)
(c) I never would like to cooperate in preparing (27.4 %)

6.

Did you use the physics educational CD-ROM In studying physics?
(a)Yes (78.2 %)
(b)No( 21.8 %)

7.

What are your observations about the education carried out by using computational
technique?
(a)Positives
(b)Negatives

8.

What is your overall evaluation of this form of physics education in the classroom teaching?

4.Results Analysis
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In question no. 7, students wrote about their observations of the education carried out using
Computing technique. What do they consider as positives in this form of physics education?
• Quick explanation of the principles of problems, quickly going through, quick and clear form of
the studied problems, saving time in solving the problems.
• Accessibility of information (equations) and solved problems instructions for solving new
problems, an opportunity to find information in a short time.
• Clearness (picture information).
• Big number of solved problems during the practicing.
• Using computational technique, everything, what we needed, we could find in the computer
immediately, we could access all the educational materials also from home.
• Cooperation with the teacher, individual professor's approach to every student, supporting the
self-reliance of the individual.
• Not only one student was solving a problem at the blackboard, but also all students worked
independently on solving the problem using the computer.
• A very advantageous form of learning, if we do not understand something, we can ask promptly,
however, we have to think and find the information independently of the others.
In addition, what the student considered the flaws in such form education:
• Very hot and small room.
• Technical equipment in this laboratory, slow and outdated PC.
• It was unusual to study using this form of education.
Finally, the overall evaluation of such kind of form of physics education in the class by some
student’s narrated in question no. 8 is as follows:
• It was very good, congenial atmosphere, gingering us up, something new for us.
• The learning was very good, lively, it was quite a good change, and we was pleased with this
form of learning, we liked this form of learning
• We think that it will be good to continue in this form of education.
• We have learned and understood a lot, but the exam will show if it was enough.
The graphical analysis of the public opinion survey is displayed in Figure 1.
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Figure 1.Graphic representation of the public opinion survey.
5. Summary and conclusions
As we could see in the presented public opinion survey and other surveys [4, 5], the students
(About 250 asking) like to work with the computer. If we connect the work on computers with
studying physics, this form of education will become very attractive for students and we can suppose
that their knowledge in physics will be better. Studying using computer (e-learning) compels the
students to work in an independent and creative way. It will be the task of us, pedagogues, to lead the
students, by means of the right motivation and by setting suitable Projects, not only to obtaining of
new information but also to the creative valuation and application of the obtained knowledge in
practice.
Today, multimedia technologies have shown their potential in the teaching of scientific
subjects. Multimedia techniques attract student’s attention, enabling an easier and rapid process of
learning. Physics and technology are often considered difficult subjects. Main reason is that it is not
easy to explain empirical laws and dynamic phenomena in textbooks. Interactive multimedia tools,
with simulation and movies, are particularly effective in teaching physics. It is very important to use
these tools in other subjects, including basic education, to make science and technology more
appealing and address the scientific apathy crisis of young people [6].
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વેદોમાં નૈિતક� ૂલ્યોના પ્રિતમાન તર�ક� ‘ઋત’
ડૉ. ભરત આર. કણઝર�યા

2

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (સંસ્�ૃત)
સરકાર� િવનયન અને વાણી�ય કૉલેજ થરાદ.

૧. પ્રસ્તાવના :
ऋत�य �ह शुरुध: सि�त पव
ू �ऋत�य धी�तविृ जना�न सि�त |
ऋत�य �लोको ब�धरा ततद� कणा� बुधान: शुचमान आयो: ||૧
અથાર્ � ્ ઋતદ� વનો �ુબજ પ્રભાવ છે , ઋતદ� વની સ્�ુિત બધાજ વ�નીય પાપોને નષ્ટ કર� દ� છે .
‘ઋત’ દ� વની �ાન�ુક્ત અને દ� �દપ્યમાન સ્�ુિત�પ વાણી મ�ુષ્યના બહ�રા કાનોને ખોલી નાખે
છે .
‘ઋત’ વૈ�દક ઋિષઓની એક મૌ�લક ધારણા છે . તેના ઉપર સમગ્ર � ૃ�ષ્ટની વ્યવસ્થાનો
આધાર છે . ‘ઋત’નો ઋગ્વેદમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ �ુ દા-�ુ દા �પોમાં અને િવભ�ક્તઓમાં
લગભગ છસ્સો છે �ાલીસવાર ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે . વૈ�દક ઋિષઓ આ વાસ્તિવકતાથી
� ૂણર્�પે પ�ર�ચત હતા ક�, ‘ઋત’ જ સં� ૂણર્ જગત�ુ ં આ�દ કારણ છે . આ ધરતી, આકાશ, � ૂયર્,
અ�ગ્ન વગેર� સવ�નો ઉત્પ� કરનાર અને િનયમન કરનાર છે . ‘ઋત’ પોતાના આ �પમાં
પરમત વજ પ્રતીત થાય છે . અને એટલેજ ‘ત મીમાંસા’ની �તગર્ત નીિવ�ષ્ટ કર�ને એના પર
િવચાર કરવામાં આવે છે .
૨. ઋત� ંુ મહ

:ગ્રી�ફથે ઋગ્વેદમાં આવેલ ‘ઋત’ શબ્દને િવ�ની વ્યવસ્થા અને એના િવધાન�ુ ં � ૂચક

માનેલ છે . તેણે સવર્ત્ર તેનો અ�ુવાદ “શા�ત િનયમ” (ઇન્ટનર્લ લો) અથવા પિવત્ર િનયમ
(હોળ� ઓડર્ ર) કહ�લ છે .મોનીયર િવ�લયમ્સે ‘ઋત’ ને ય� સબંધી િનયમ, દ� વી િનયમ તથા દ� વી
સત્ય માનેલ છે . ‘રોથે’ ‘ઋત’ને પ્ર�ૃિતનો એક િનયમ માનેલ છે . તેણે ય� સબંધી િનયમ તથા
માનવ �વનના વ્રત આ�દને પણ ‘ઋત’ના અ�ભધાયક કહ�લ છે .
ડૉ. મંગલદ� વ શા�ી ‘ઋત’ તથા સત્ય એ બંનેને એક સાથે જોડ�ને કહ� છે ક� स�पूण� �व�वमे �या�त नै�तक आधार के रुपमे ॠत ह� हे |૨
િવલ્સને મોટાભાગે સાયણનાજ અથ��ુ ં અ�ુસરણ કર� લ છે . બ્�ુમફ�લ્ડ� ‘ઋત’ નો અથર્
બ્રાહ્મણીય િનયમ અથવા િવ�નો િનયમ બતાવેલ છે .
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શ્રી અરિવ�દના મતા�ુસાર, બધી વસ્� ુઓનો સાર� ૂત પદાથર્ ‘ઋત’ છે . ભૌિતકથી આદ્યા�ત્મક �પમાં
પ�રવતર્ન કારણ ‘ઋત’ જ છે . ‘ઋત’ � ૂયર્, ચંદ્ર આ�દનો િનયમ દશાર્ વે છે. પરં � ુ ખર� ખર એ
આચરણનો િનયમ છે . શ્રી અરિવ�દનાજ અ�ુયાયી આ�ુિનક િવદ્વાન �ુરાણીએ ‘ઋત’ને “સત્ય� ૂત
ચૈતન્ય” (Truth-કોન્શયસનેસ) માનીને, તેને સં� ૂણર્ ચેતન પ્રાણી વગર્નો ઉત્પિ� સ્થાન કહ�લ છે .
િવ�ભ� િવદ્વાનોની ઉપરોક્ત ધારણાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે ક�, ‘ઋત’આ � ૃ�ષ્ટ�ુ ં પ્રવતર્ક
િવધાન છે . બધી વસ્�ુઓ ‘ઋત’ ને આધીન છે . તથા આ સં� ૂણર્ નૈિતક� ૂલ્યો અને િનયમો માટ�
પ્રેરક છે . બ્�ુમફ�લ્ડ� ‘ઋત’ ના ત્રણ પાસા સ્પષ્ટ કર� લ છે . બ્રાહ્મણીય અ�ુક્રમ દ� વોની પ�રિન�ષ્ઠત
ઉપાસના પદ્ધિત અને મ�ુષ્યોના નૈિતક આચાર બ્રાહ્મણીય ક્રમ અથવા િનયમના �પમાં ‘ઋત’
સંસાર તથા પ્ર�ૃિત�ુ ં િનયમન કર� છે . પ્ર�ૃિત તથા તેના દ્વારા િનયંિત્રત સં� ૂણર્ પદાથ�ની સતત
ગિતના નીિ�ત ક્રમ�ુ ં કારણ ‘ઋત’ જ છે .
ઋગ્વેદને તમામ ધમ� તથા દશર્ન ય�ો પર આધા�રત છે . � ર�તે પ્ર�ૃિતની બધી
વ્યવસ્થા િનયિમત છે . એજ પ્રકાર� દ� વોની ઉપાસના પદ્ધિત ય� પણ િનયિમત છે . ઋગ્વેદના
�ુ�ુષ � ૂક્તમાં ય� દ્વારાજ સમગ્ર � ૃ�ષ્ટની કલ્પના કરવામાં આવી છે . એમાં િવ�ભ� ઋ�ુઓને
ય�ીય ઉપકરણોના �પમાં પ્રક�લ્પત કર� લ છે .
મ�ુષ્યો દ્વારા િવધીયમાન કાય�માં ‘ઋત’ નૈિતક િનયમના �પમાં પ્ર� ૃત થાય છે . ય�ોમાં
વ્રત, અ�ુષ્ઠાન, સદાચાર વગેર� િનયમો�ુ ં પાલન કરવા�ું આવશ્યક છે . આ બધી પ્ર�ક્રયા ‘ઋત’
દ્વારા િનયિમત થતી હતી. તેનો િવપર�તાથર્ક શબ્દ ‘અ� ૃત’ ઉપલબ્ધ થાય છે . � અસત્યના
અથર્માં પ્ર�ુક્ત થાય છે . ખર� ખર ‘અ� ૃત’ સત્યનો િવલોમ બની ગયો. વ�ુણને આ બં�ન
ે ા દ્રષ્ટા
અથાર્� ્ િનર�ક્ષક માનેલ છે . ત્યાં �ુધીક� ‘ઋત’ નો રક્ષક બનવાની ઈચ્છા કરવાવાળા અ�ગ્નને
પણ થોડ�વાર માટ� વ�ુ ણ બનવા�ુ ં આવશ્યક બતાવેલ છે . સત્ય અને ‘અ� ૃત’ ધીર� ધીર� ઉ�ચત
અને અ�ુ�ચત �ૃત્યોના �પમાં ઉપયોગ થવા લાગ્યો. �ુપ્રિસદ્ધ યમ-યમી � ૂક્તમાં યમે યમીને
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ક�ું છે ક�, આપણે ‘ઋત’ અથાર્� ્ સત્ય બોલતા-બોલતા ‘અ� ૃત’ આચરણ ક�વી
ર�તે કર� શક�એ? અહ� ‘ઋત’�ુ ં તાત્પયર્ ઉ�ચત અને ‘અ� ૃત’�ુ ં અ�ુ�ચત માનવામાં આવેલ છે .
ખર� ખર યમ કહ�વા માંગે છે ક�, જયાર� આપણે આપણા કાયર્ને ‘ઋત’ અથાર્� ્ ‘ઉ�ચત’ કાયર્ના
�પમાં પ્રિતપા�દત કર��ુ,ં તો નીિ�ત �પમાં �ણી જોઇને ‘અ� ૃત’ અથાર્� ્ અ�ુ�ચત કમર્થી
પ્ર� ૃત થઈ�ુ.ં આ પ્રકાર� ‘ઋત’ નૈિતકતાના પ્રિતમાનના �પમાં પ્રિત�ષ્ઠત થયેલ જોવા મળે છે .
વૈ�દક ઋિષઓએ અ�ગ્ન, � ૂયર્, ઉષા, િમત્ર, વ�ુ ણ અને � ૃહસ્પિત આ�દ દ� વતાઓને
‘ઋત’થી ઉત્પ� થયેલા માનેલ છે . એક મંત્રમાં અ�ગ્નને ‘ઋત’નો પ્રથમ �ુત્ર કહ�લ છે . એને
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ઋતને બોલાવનાર પણ માનવામાં આવેલ છે . તેને ‘ઋત’નો �ાતા અને એની (જળની) ધરાને
કાપવાવાળો પણ કહ�વામાં આવે છે .
�ુલોકની �ુત્રી ઉષા ‘ઋત’ના માગર્� ુ ં અ�ુસરણ કર� છે . ઉષા અને રાિત્રને ‘ઋત’ની
માતાઓ કહ�વામાં આવે છે . એ�ુ ં તાત્પયર્ એ છે ક�, રાિત્ર અને ઉષા સાથે સાથે કાયર્ કર� છે . અને
લોકોમાં ‘ઋત’ની ભાવનાને ઉત્પ� કર� છે . ઉષાદ� વી ‘ઋત’ના ઘરમાં પ્રબદ્ધ થઈને યાત્રા પ્રારં ભ
કર� છે . એક સ્થાન પર અ�દિતને ‘ઋતાવર�’ કહ�વામાં આવેલ છે . ‘ઋત’ની સ્� ુિત કર�ને
� ૃહસ્પિતએ ય��ુ ં પદ પ્રાપ્ત કર� લ, ��ગરસોએ ‘વલ’નો ‘ઋત’ની શ�ક્તથીજ નાશ કય�, સોમ
વારં વાર ‘ઋત’ના માગર્ને બતાવે છે . એ ‘ઋત’ અથાર્� ્ સત્ય વાણીદ્વારા પિવત્ર થાય છે . એક
મંત્રમાં કહ�વામાં આવ્�ુ ં છે ક� , ધાવા � ૃથ્વી ‘ઋત’ની યોિનમાં એકસાથે િનવાસ કર� છે .૩
સમસ્ત દ� વતા ‘ઋત’ના માગર્� ુ ં અ�ુસરણ કર� છે . એક મંત્રમાં દ� વોને દ� વો�મ અ�ગ્નને
એ કામના કરવામાં આવી છે ક�, એ ‘ઋત’ના માગર્થી દ� વતાઓ માટ� અમારા સ્તોત્રો તથા
હિવષ્યોને પહોચાડ�. ઋગ્વેદના અનેક મંત્રોમાં દ� વતાઓને ‘ઋત�’ અથાર્� ્ ‘ઋત’નો �ાતા
કહ�વામાં આવેલ છે . એના અિત�રક્ત તેને ‘ઋતા� ૃધ’ અથાર્� ્ ‘ઋત’ને વધારવાવાળો અથવા
‘ઋત’ દ્વારા � ૃ�દ્ધગત પણ કહ�વામાં આવેલ છે . દ� વતાઓ ‘ઋત’ની સહાયતા વગર કંઈપણ
કરવામાં સમથર્ નથી.
અન્ય એક મંત્રમાં ��ગરસો માટ� કહ�વામાં આવ્�ું છે ક�, તેને ‘ઋત’ દ્વારાજ � ૂયર્ને
� ૂલોકમાં સ્થાિપત કર� લ છે . તથા સ��
ું ુ ં િનમાર્ણ કરવાવાળ� � ૃથ્વી માંતાને િવસ્� ૃત કર�
િમત્રાવ�ુણને સંબોિધત કરતા એક મંત્રમાં કહ�વામાં આવ્�ુ ં છે ક�, તમે ‘ઋત’ દ્વારાજ સમગ્ર
સંસારને પ્રકાિશત કરો છો. ત્યાં �ુધી ક� આ�દત્યો�ુ ં અ�સ્તત્વજ ‘ઋત’ પર આધા�રત બતાવેલ છે .
અહ� સા�હત્ય�ુ ં તાત્પયર્ અ�દિતના �ુત્ર સમસ્ત દ� વતાઓથી છે . એક સ્થાન પર ‘ઋત’�ુ ં પાલન
કરવાથી મ�ુષ્યો દ્વારા દ� વ

પ્રા�પ્તની વાત કહ�વામાં આવી છે .

‘ઋત’ સં� ૂણર્ પ્ર�ૃિતમાં ઓતપ્રોત છે . અનેક મંત્રોમાં ઉષા દ� વીને ‘ઋતાવર�’ કહ�લ છે .
નદ�ઓને પણ ‘ઋતાવર�’ કહ�લ છે . તો પણ તે સ્થાનો પર ‘ઋત’નો મતલબ ‘ઉદક’ માનવામાં
ુ
અથાર્ � ્ નદ�ઓને “ઋત’ને પ્રવા�હત કરનાર� બતાવેલ છે .
આવે છે . અન્ય એક જગ્યાએ િસ��ઓ
બી� એક મંત્રમાં કહ�વામાં આવ્�ુ ં છે ક�, જળ વગરની � ૃથ્વી ‘ઋત’ના જળથી વષાર્ કાળમાં
જળ�ુક્ત થાય છે .
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ઋગ્વે�દક ઋિષ વામદ� વે તો એક � ૂક્તમાં ત્રણ મંત્રોમાં ‘ઋત’�ુ ં મહ

પ્રિતપા�દત ક�ુ�

છે . સાયણાચાયર્એ એ ત્રણેય મંત્રો�ુ ં વૈક�લ્પક દ� વતા ‘ઋત’ને માનેલ છે . તેમ છતાં તેમણે
‘ઋત’નો કોઈ નીિ�ત અથર્ ન કર�ને, તેને ઇન્દ્ર, આ�દત્ય, સત્ય અથવા ય�નો વાચક માનેલ છે .
તો પણ તેનાથી ‘ઋત’ની મહ�ામાં કોઈ ન્� ૂનતા નથી આવતી. ‘ઋત’એ આ મંત્રોમાં એમ
બતાવેલ છે ક� ‘ઋત’ની �ુ�દ્ધથી પાપ નષ્ટ થઇ �ય છે . ‘ઋત’ની સ્� ુિત�પ વાણી મ�ુષ્યના
બહ�રા કાનો �ુધી ચાલી ગઈ છે . ‘ઋત’ દ્વારા સ્તોતા અત્યાિધક અ� પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે . ‘ઋત’
દ્વારા ગાવામાં આવેલ ‘ઋત’માં પ્રિવષ્ટ થઇ ગયેલ છે . ‘ઋત’ (દ� વતા) તે સ્�િુ ત દ્વારા પોતાના
વશમાં કરનાર વ્ય�ક્ત ‘ઋત’ને જ પ્રાપ્ત કર� લે છે . ઋતની શ�ક્ત અત્યંત તીવ્ર છે . િવસ્� ૃત
તથા ગંભીર ધાવા � ૃથ્વી ‘ઋત’ માટ�જ છે . આ બ�ે ધે��ુ પે ‘ઋત’ માટ� જ �ુગ્ધ પ્રદાન કર� છે .
ઋગ્વેદ�ય ઋિષ ‘ઋત’ને રાષ્ટ્ર�ય પ્રિતષ્ઠાના સ્તંભના �પમાં સ્વીકાર કર� લ છે . એ રા�
વ�ુણને ‘ઋત’ દ્વારા ‘અ� ૃત’ને �ુર કર� રાષ્ટ્રનો અિધપિત િનમવાની પ્રાથર્ના કર� છે .૪
‘ઋત’�ુ ં અ�ુસરણ કરવાથી, પાપ સવર્થા �ુર રહ� છે . અને કોઈપણ પ્રકાર�ુ ં કષ્ટ થ�ુ
નથી. એક મંત્રમાં આ�દત્યો ‘ઋત’ પર ચાલવાવાળાના માગર્ને �ુગમ તથા િનષ્કંટક કરવાની
પ્રાથર્ના કરવામાં આવી છે . �ુરાચાર� લોકો ‘ઋત’ના માગર્ને પાર કર� શકતા નથી. એનાથી એ
�ણવા મળે છે ક� એ સમયે સદાચાર માટ� સ�ન
ુ ી કામના રહ�તી. અન્ય એક મંત્રમાં કહ�વામાં
આવ્�ુ ં છે ક�, ‘ઋત’�ુ ં આચરણ કરનાર વ્ય�ક્તને માટ� વા�ુ મ�ુર થઇ �ય છે . તથા ન�દય� અને
સ�ુદ્ર પણ મ�ુર જળ પ્રદાન કર� છે . ‘ઋત’�ુ ં આચરણ કરવાથી માત્ર ભૌિતક ઉપલ�બ્ધઓ
પ્રાપ્ત થાય છે . એટ�ુજ નહ� પરં � ુ તેનાથી સ્વગર્ પણ પ્રાપ્ત થાય છે . એક સ્થાન પર � ૃત્�ુના
દ� વતા યમને એ પ્રાથર્ના કરવામાં આવી છે ક�, � ૃતકને સ્વગર્માં લઇ �ય. �યાં ‘ઋત’�ુ ં
આચરણ કરનાર ‘ઋત’�ુક્ત અને ‘ઋત’થી ઉત્કષર્ પ્રાપ્ત કરનાર િપ� ૃ િનવાસ કર� છે . ‘ઋત’ને
સમજવામાં એક બી� મહ � ૂણર્ વાત એ �ણવા મળે છે ક�, એના દ્વારા અમરતા પણ પ્રાપ્ત
કર� શકાય છે . એક મંત્રમાં ઋતની ના�ભથી અ� ૃતની ઉત્પિ� બતાવેલ છે .
૩. ‘ઋત’નો સ્વીકાર :ઉપ�ુક્ર્ ત િવવેચનથી એ સ્પષ્ટ થાય છે ક�, ‘ઋત’ આ � ૃ�ષ્ટના � ૂળમાં િવદ્યમાન ત

છે .

આ સં� ૂણર્ જગત�ુ ં આ�દકારણ છે . અને � ૃથ્વી �ત�રક્ષ, � ૂયર્, અ�ગ્ન વગેર� સમસ્ત તત્વોનો
ઉત્પાદક અને િનયામક છે . ‘ઋત’ના અ�સ્ત ને કારણેજ સવર્ત્ર િવષમતાની જગ્યાએ સમતા તથા
અશાંિતની જગ્યાએ શાંિત, પ્રિત�ષ્ઠત થઇ છે . એ સતત ગિતશીલ છે . અ� ૂતર્ હોવા છતાં, તે
સમગ્ર � ૃ�ષ્ટમાં વ્યાપ્ત છે . તેની ગિતશીલતા આ શબ્દની િનષ્પિ�ની � ૂળમાં �સ્થત છે . ‘ઋ’
ધા� ુમાંજ સમાયેલી છે . � ગિત તથા �ક્રયાશીલતાની પ�રચાયક છે . ‘ઋત’ ના મહ ને તેના
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�વાજ ધ્વની વાળો શબ્દ ‘ઋત’�ુ ં પ�રપેક્ષમાં પણ જોવામાં આવે છે . ‘ઋ�ુ’ પણ સદ� વ
ગિતશીલ છે . ભાષ્યકારો દ્વારા ‘ઋત’ માટ� ઉદક, ય�, કમર્ફળ, વગેર� અથર્ પણ તેની
ગિતશીલતાને પ્રિતપા�દત કર� છે . ‘ઋત’�ુ ં અ�સ્ત

બધા સ્વીકાર કર� છે . એમાં કોઈનો પણ

િવરોધ નથી, એટલે જો એને પરમ ત ના �પે સ્વીકાર કરવામાં આવે તો, કોઈ બાધ નથી.
ઋગ્વેદમાં કોઈ દ� વ-િવશેષને બધા ઋિષઓએ પરમ ત

નથી માનેલ અને દર� કના મત અલગ

અલગ છે . તેમ છતાં તેની સ�ા સ�ું સ્વીકાર� છે .
‘ઋત’ એક એ�ું ત

છે �નો સવ�એ સ્વીકાર કય� છે . આ ર�તે તે સવર્ભૌમ છે .

ઋગ્વેદમાં ‘બ્રહ્મ’ની અવધારણા પણ સ્પષ્ટ ર�તે પરમત ના �પમાં નથી થઇ શક�. એ સ્તોત્ર,
સ્તોતા, બ્રહ્મા વગેર�ના �પમાં પ્રાયઃ વ્યખ્યાિયત થયેલ છે . તેનાથી આગળ ત્યાં કોઈ પણ
નામથી ઉલ્લેખ નથી. � પણ સ્� ુિતઓ છે , તે બધી તાત્કા�લક �ુ પમાં છે , દ� વતાઓને

પરમત

સમિપ�ત કરવામાં આવી છે . એટલે સંભવ છે ક� ‘તદ� ક્�્’થી ઋિષ ‘ઋત’ત ની તરફ જ સંક�ત
થાય છે . આમ ‘ઋત’ નો પરમત ના �પમાં સ્વીકાર કર� શકાય.૫
૪. ઉપસંહાર :ઋગ્વેદમાં ‘ઋત’ એક અ�ત શબ્દ છે . � સ્વયં અનેક ર�તે ગંભીર �ુઢાથ�થી પ�ર� ૂણર્ છે .
આ સમગ્ર �ત અથવા બ્રહ્માંડની વ્યવસ્થાની પાછળ �પાયેલ અનન્ય અટલ િનયમિવધાનને
વેદમાં ‘ઋત’ શબ્દથી પ્રયોજવામાં આવેલ છે . અહ� એ સમજ�ુ ં જ�ર� છે ક�, �વન� ૂલ્યો�ુ ં
મહ

એ સમગ્ર માનવ�ત માટ� ઉપકારક છે . અને િનયમિવધાન એ જ �વન� ૂલ્ય ઋગ્વેદમાં

‘ઋત’ને સત્યના પયાર્ય તર�ક� પ્રયોજવામાં આવેલ છે .
સંદભર્ � ૂચી.
૧. ऋ�वेद सं�हता (भाग-२) प,ृ २०७
૨. ऋ�वेद�य दश�न एवं �मख
ु दाश��नक सू�त प.ृ ६४
૩. એજન, � ૃ. ૬૬
૪. એજન, � ૃ. ૬૭
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In the present article, it is studied that literature created by the contemporary Diaspora writers deal
with psychological as well as emotional problems. Getting uprooted from the native cultural traditions
and values, the loss of native language, the expatriate position as a mere outcast or an unaccomodated
alien together with multiple affliction on the psyche, all account for the theme of ‘identity crisis’ in
expatriate fiction. Diaspora experiences such as alienation, immigration, expatriation, exile, identity
crisis and Indianness have led writers to expose their talent which is rooted in the tradition of society
and culture.
Indian English literature specifically refers to works written in English by Indian writers. English as
a language was introduced in India during the British rule. Having learned a colonial language there
were few Indian writers who started writing in English. The first book written by an Indian in English
was by Sake Dean Mahomet, titled Travels of Dean Mahomet; it was published in 1793. The first
pamphlet written in English by an Indian appeared in 1806. The first play Indian play in English,
Krishna Mohan Banerjea’s The Persecuted was published in 1831. The first Indian novel in English,
Bankim Chandra’s Chatterjee’s Rajmohan’s Wife appeared in 1864.
The novel originated in the early 18th century after the Italian word ‘novella’, which was used for
stories in the medieval period. Novel, an invented prose narrative of considerable length and a certain
complexity that deals imaginatively with human experience, usually through a connected sequence of
events involving a group of persons in a specific setting. The early English novels concerned
themselves with complex, middle-class characters struggling with their morality and circumstances.
‘Pamela’ a series of fictional letters written in 1741 by Samuel Richardson, is considered the first real
English novel.
India has a number of women novelists who write in English. The Indian born writer Bharti
Mukherjee(1940-2017) is one of the most widely known immigrant writers of America. She is the
author of a number of novels short story collection, as well as works of nonfiction. Mukherjee is best
known for her novels, ‘The Tiger’s Daughter’(1971),‘Wife’(1975), ‘Jasmine’(1989), ‘The Holder of
the world’(1993), ‘Leave It to Me’(1997), ‘Desirable Daughters’(2002), ‘The Tree Bride’(2004),and
‘Miss New India’(2011)
Bharti Kirchner(1940) is an American Indian novelist. Bharti Kirchner is best known for her novels
‘Shiva Dancing’(1998), ‘Sharmila’s Book’(1999), ‘Darjeeling’(2002), ‘Pastries: A Novel of Desserts
and Discoveries’(2003), ‘Tulip Season’(2012), ‘Goddess of Fire’(2015), ‘Season of Sacrifice’(2017).
Meena Alexander(1951) is another Indian women Novelist. She has published two novels, Nampally
Road(1991) and Manhattan Music(1997). Chitra Banerjee Divakaruni(1956) is an Indian-American
author. Her major novels include The ‘Mistress of Spices’(1997), ‘Sister of My Heart’(1999), ‘Queen
of Dreams’(2004), ‘One Amazing Thing’(2010), ‘Palace of Illusions’(2008), ‘Oleander Girl’(2013),
and Before We Visit the Goddess(2016). Kiran Desai(1971)is an Indian author. Desai is best known
for her ‘The Inheritance of Loss’(2006), ‘Hullabaloo in the Guava Orchard’(1998), ‘WinQSB’(2003),
‘India Pack’(2003).
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The term ‘Diaspora’ which was originally used for the Jewish dispersion from their native land has
connotations of expatriates, exiles, immigrants, political refugees etc. This phenomena is migration
and dispersion is not new to the contemporary world of human beings. Even after the settlement of
nomads as communities these people experiences dislocation from their homeland. The term
‘diaspora’ comes from an ancient Greek word meaning ‘to scatter about’, to separate and go in a
different directions. And that is exactly what the writers of a diaspora do, they scatter from their
homeland to places across the globe, spreading their culture as they go.
The second chapter will present the diaspora sensibility in the novels of Bharti Mukherjee, Bharti
Kirchner, Meena Alexander, Chitra Banerjee Devakaruni, Kiran Desai. The Indian born writer Bharti
Mukherjee is one of the most widely known immigrant writers of America. Mukherjee’s female
protagonist are immigrants and suffer cultural shock but they are potential women and are anxious to
establish their identity.
In her second novel ‘Wife’ the protagonist Dimple wants to break through the traditional taboos of a
Wife. This novel tells the story of Dimple, a seemingly docile young Bengali girl who, as another
normal girl, is full of dreams about her married life and so she eagerly and impatiently waits for
marriage. She marries Amit Basu. She Visualizes a new life for herself in America where Amit is
expecting to immigrate. Bharti Mukhejree’s novel ‘Wife’ focuses on how cultural displacement or
dislocation cause new identities but of course, through a rigorous path. In ‘Wife’ Mukherjee expresses
and challenges the hardships of multicultural society of an immigrant.
The struggle for the self identity experienced by the immigrants is very well portrayed by Bharti
Mukherjee in her powerful novel ‘Jasmine’. The protagonist of the novel Jasmine fights against the
unfavourable circumstances comes out from them and carries out a new identity in an alien country. It
has often been described as the projection and depiction of the hypersensitive mind of a woman.
‘Jasmine’ is a novel that tells the story of a young Indian woman who tries to adapt to the American
way of life in order that she can survive. The protagonist of the novel changes her identities several
times so that she can live up to the culture she thrusts herself into.
Bharti Kirchner is an American Indian novelist. Most of the diaspora writers speak of their personal
experiences, feeling and emotions. Shiva Dancing is one such her debut novel, premeditated by Bharti
Kirchner’s personal knowledge, experiences of the software industry, health, world, cuisines, diaspora
experiences such as hyphened identity, assimilation, identity crisis and so on.
In ‘Shiva Dancing’ the protagonist Meena Kumari faces loneliness and alienation in the new country
and due to this she was not able to mingle with others in America during her childhood. Here memory
and nostalgia play a major role. When she grows up, her psychology gradually turns as the second
generation diaspora. She was rejected by her own village people in India and at the same time herself
found very difficult to accept her childhood husband. It was next to impossible for meena tobe and
live like Indian and accepting the Indian way of living. The story revolves around the theme of
displaced protagonist’s endeavour to integrate her cultural identity.
In Bharti Kirchner’s another novel named ‘Sharmila’s Book’ a second generation South Asian
Bengali heroine travels to Delhi to marry an Indian executive. Second generation diasporas faces
more cultural clashes both with their parents as well as with their surroundings. Such cultural clashes
is described in the story through Sharmila sen. Sharmila sen, a second generation Indian-American
graphic artist at a Chicago department store, who is convinced by her parents to visit India for an
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arranged marriage with the hope of settling in India permanently. The novel is more about arranged
marriage and cultural clashes leading the issue of identity crisis.
Meena Alexander is an eminent poet and one of the finest thinkers of Asian American aesthetics.
Alexander is also a famous memoirist, fiction writer and academic. Meena Alexander’s ‘Nampally
Road’ is the semi autobiographical novel which presents the character of Meera, who went abroad to
pursue her studies. She experienced ‘a sense of dislocation’ which made her hasten her return to India
to stitch together her past in order to make a creditable present. The novel revolves around the theme
of dislocation at various levels. Alexander has had to deal with over the course of her life. As the title
of the novel indicates, her sense of displacement or dislocation is such a strong sentiment owing
perhaps to the physical trajectory of her life, that she appears to struggle with lines boundaries and
environments in her work and self.
‘Manhattan Music’ another novel by Meena Alexander is a fictional work with different locales,
trying to establish identities of Sandhya and at the same time discusses about their challenges as
immigrant. The transformation brought in Sandhya is remarkable, because she develops a resistance
against all odds and is capable to carve out their respective places. In the novel ‘Manhattan Music’ the
protagonist like Alexander tries exploring her immigrant self and also tries realizing the exact process
of constant self-construction so as to preserve the self in an unfamiliar land. The text presents the
story of Sandhya Rosenblum, who is an immigrant from India married to a Jewish American Stephen
Rosenblum.
Kiran desai the daughter of Anita Desai occupies a unique place among the modern Indian Writing in
English. Kiran Desai’s Debut Novel ‘Hullabaloo in The Guava Orchard’ depicts the sense of
alienation, negation, estrangement, social isolation and unhappiness in life. Each of the major
characters- the protagonist Sampath Chawla, his father Mr. R. K. Chawla, his mother Kulfi and his
sister Pinky suffer from alienation, isolation, dislocation and loneliness. All the characters are
alienated and isolated not only because of their distress in life but also of their inability to understand
and respond to one another. The treatment of these characters shows Desai’s increasing interest in
complex, disturbed and alienated personalites.
Desai’s another novel ‘The Inheritance of Loss’ deals with a number of present day issues such as
multiculturalism, economic inequality and poverty but the major emphasis is on alienation, mobility,
migration, dislocation and the subsequent loss of background of history and of family. The majority of
characters are in one way or another alienated or displaced. The novel tells the story of Sai, who lives
with her grandfather Jemubhai, a retired judge in Kalimpong on the Indian side of the Himalayas. At
the same time, Desai reveals the life of Biju, the cook’s son on the judge’s household who works as an
illegal immigrant in New York. The theme of alienation is presented throughout the novel in
particular in the sense of losing one’s pride and respect.
In the era of post modernism and globalization, it is seen that the diasporic women Indian writers are
empowered by the mass of writing which has taken the literary world of diasporas to the great height
in recent decades. These women’s writings have gained literary triumph, appreciation and
acknowledgement in the modern world of literature. The thesis limits its focus to women writers only.
Additionally, it is noted that diasporic women writers have explored various literary genres of
literature fiction, poetry, memoirs, fictional narratives, non-fiction and so forth. Fiction is the most
prevailing form of literature practised by them, the diasporic writers have earned status as fiction
writers. Though exceptional short story writers as well as poets among the Indian diaspora writers
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have also come to the scene. However, this thesis is also confined itself to the analysis of novel
writing.
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र��तकाल क� वैचा�रक पष्ृ ठभ�ू म
डॉ.भरत के.बाव�लया

4

ASSISTANT PROFESSOR
श्री आर.आर.लालन कॉलेज भुज-कच्छ |

 सारांश ;�हन्द� सा�हत्य के इ�तहास म� सन १७०० से १९०० तक क� समयाव�ध को र��तकाल क� सं�ा से
अ�भ�हत �कया गया है | इससे पूवर् भिक्त का जो नया बवंडर द��ण से �नकलकर समग्र दे श के कौने-कौने म�
फैला था,वह भिक्त पुन: मिन्दर-मिस्जद� म� कैद हो गई | यह वह�ं समय था जब �वदे शी सता के सामने अपना
सतागत तेज �ीण हो जाने से दे शी राज-रजवाड़े स्वप्नह�न हो गये | अपनी इसी कमी को परू ा करने के �लए
,अपनी कायरता का गम दरू करने के �लए ये राज-रजवाड़े सूरा-सुन्द�रय� के मोहपाश म� डूब गये | ऐसे हालत
म� श्रंुगार� सा�हत्य का जन्म

होना लाजमी था | दरबार� वातावरण म� अपने पां�डत्य को प्रद�शर्त करने हे तु

क�वता का शास्त्रीय पहनापन लेकर आम क�व गण अपना पां�डत्य काव्यशास्त्र के अंग-उपांगो के द्वारा �दखाने
लगे | ईन २०० साल� म� कई राजनै�तक प�रवतर्न भी हुए | १८५७ क� असफल क्रां�त के बाद से ह�

आधु�नककाल क� नींव चढ़ चुक� थी | भारतेन्द ु ह�रश्चन्द्र जैसा एक मेधावी �चतारा इसी युग क� उपज था |

आलोच्य युग म� २०० वष� क� लम्बी सा�हत्यसाधना म� पयार्प्त मात्रा म� सा�हत्य सजर्न हुआ है |

मुगल साम्राज्य का अंत और अंग्रज
े सल्तनत के आरिम्भक दौर म� राजाओं के मन को बहलानेवाल� किल्पत
प्रंशसा सभर �वचारधारा उभरने लगी थी

| इसी संदभर् म� आचायर् हजार� प्रसाद �दवेद� का यह कथन साथर्क है -

“इसी कारण क�वय� क� किल्पत प्रंशसावाल� काव्य-व�ृ त भी �श�थल हो गई थी | परं तु �फर भी यह सब प्रव�ृ तयां
सम्पूणर् रूप

से �न:शेष नह�ं ह ु ई |” १

 श्रंग
ु ा�रकता ;शंग
ृ ार �चत्रण इस युग क� क�वता का प्रमुख �वचार प� है | तत्काल�न समय का वातावरण ह� कुछ

ऐसा थ �क क�व शंग
ृ ार को अपना मूल �वषय बनाते रहे | ले�कन इनक� श्रुंगा�रकता भौपरक और इिन्द्रयजन्य

थी | इस�लए इसम� प्रेम क� अनन्यता,एक�नष्ठां,त्याग,जैसे उदात पहलुओं क� कमी है | इनका शंग
ृ ार लौ�कक

क� को�ट तक �स�मत रह गया | राजनाथ शमार् ने �लखा है �क-

“श्रंग
ृ ार आध्याित्मक न रहकर ,शुद्ध रूप से लौ�कक रह गया | इन क�वय� ने नार� क� आँख म�ुं दबो खेल ने क�
आयु से लेकर �नसंकोच बालम स� ड्रग जोड़ने तक क� िस्थ�तय� का �वस्तत
ृ वणर्न �कया है |” २

 अलंका�रकता ;प्रदशर्न,चमत्कार और र�सकता प्रधान इस युग म� आलंकार� प्रव�ृ त का होना स्वाभा�वक ह� था | युिक्त

चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को िजतना इस युग के क�वय� का ल�य और उनक� सफलता का
मापदं ड भी था | एक तो उस समय का �वलासी दरबार� वातावरण दस
ू रा जनमानस क� मनोव�ृ त भी ऐसी ह� थी
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�क क�व को अपनी क�वता को अलंकरण� से सजाना पड़ा था | इस�लए प्रत्येक क�व अपनी क�वता का�मनी को
सजाने के �लए इतने तत्पर हो गये �क क�वता मात्र एक शोभा क� पुतल� बनकर रह गई | क�वता का भाव
सौन्दयर् दब गया |

 ल�ण ग्रन्थ� का �नमार्ण ;र��तकाल�न क�वय� का प्रमख
ु प्रयोजन था पां�डत्य प्रदशर्न करना या राजाओं क� वाह-वाह� करना |
यह पां�डत्य उन क�वय� ने काव्यशास्त्रीय �ान के आधार पर क�वता म� व्यक्त �कया | आलोच्य युग के
अ�धकांश क�वय� ने काव्यशास्त्र के ग्रंथो को आधार बनाकर काव्यशास्त्र के �व�भन्न अंगो पर ल�ण-ल�णा
ग्रन्थ �लखे है | यथा:
“ अत: उनके द्वारा बड़ा भार� कायर् यह हुआ �क रस� ( �वशेषत: शंग
ृ ार रस ) और अलंकार� के बहुत ह� सरस
और ह्रदयग्राह� उदहरण अत्यंत प्रचुर प�रणाम म� प्रस्तत
ृ ह ु ए |” ३

इन क�वय� ने

छं द,रस,ना�यकाभेद जैसे अंग� पर ल�ण ग्रन्थ �लखे है |

 काव्यरूप ;र��तकाल के सा�हत्य प्रजनन क� पष्ृ ठभू�म थी वैला�सक दरबार� वातावरण | जहाँ ��णक चमत्कार से

उत्पन्न बादशाह� के �लए सा�हत्य रचा जा रहा हो वहाँ प्रबंध काव्य का क्या स्थान ? दरबार� प�रवेश म�
प्र�तस्पधार् रखनेवाले क�वय� क� लेखनी मुक्तक काव्य तक ह� �स�मत रह� है

| ईन क�वय� ने

क�वत,सवैया,दोहा जैसे छं द� म� मुक्तक रचनाएँ ह� �लखी है |

 भिक्त और वैराग्य ;�वलासी दरबार� वातावरण म� श्रंृगार का प्राधान्य था | �फर भी इस युग म� भिक्त और वैराग्य

सम्बन्धी श्रेष्ठ रचनाएँ यत्र-तत्र �बखर� हुई �मलती है | इस काल म� भिक्तपरक क�वताएँ �लखनेवाले क�व को

भक्त क�व नह�ं कह सकते ,क्य��क ऐसी रचनाएँ मात्र �वषय प�रवतर्न हे तु ह� �लखी गई थी | अपने
आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के �लए ईन क�वय� ने �व�वध दे वी-दे वताओं क� स्तु�त क� है |

इस युग म� कई क�व ऐसे भी थे जो वैरागी जीवन व्यतीत करते थे | उनक� आत्माओं क� वाणी क�
पुकार ने

ह� उन क�वय� को वैरागी बनाया था | केशवदास,दे व,धनानंद जैसे कई क�व इस नश्वर संसार से

�वरक्त होकर अलौ�कक जगत क� ओर औमुख हुए थे | यहाँ क�व पद्माकर के वैराग्यमुलक उद्गार द्रष्टव्य है “ आस बस डोलन सु याके �बसवास कहा ,
साँस बस बोलै मल मांस ह� को गोला है
कहै पद्माकर,�वचार छन भंगुर या ,
पानी को सो फेन फलक फफोला है |” ४

 वीररसयक्
ु त काव्य रचना ;र��तकाल का युग प्राय: शां�त और �वला�सतता का युग था | �फर भी इस युग म� वीर रस क� रचनाएँ
�मलती है | औरं गजेब क� कट्टरता के सामने कई वीर योध्धाओं ने अपने प्राण� का ब�लदान �दया था | �कतने
राजा-महाराजा इस काल म� �वदे शी सता के सामने लड़ते रहे | िजनम� द��ण म� �शवाजी महाराज,पंजाब म�
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गो�वन्द�संह,मध्यप्रदे श म� नरे श छत्रपाल आ�द उल्लेखनीय है | इस काल म� भी अपने –अपने आश्रयदाताओं को
प्रोत्सा�हत करने के �लए क�वय� ने वीररसयक्
ु त क�वताएँ �लखी है | इनम� प्रमुख है -भूषण,सुदन और पद्माकर |

 प्रकृ�त �चत्रण ;-

इस यग
ु क� क�वता म� केवल उद�पन रूप म� प्रकृ�त का �चत्रण �मलता है | क्य��क र��तकाल�न क�व

राज्या�श्रत दरबार� क�व थे | उनके पास प्रकृ�त के उन्मुक्त प्रांगण म� �वचरण करने का अवकाश नह�ं था |

इनके प्रबंधकाव्य� म� षडरुतु ,बारहमासा का वणर्न �मलता है | इन क�वय� ने नायक-ना�यका क� मनोदशा के

�चत्रण म� प्रकृ�त �चत्रण का सहारा �लया है | �बहार� जैसे कई क�वय� ने नख�शख वणर्न के अंतगर्त प्रकृ�त का

�चत्रण �कया है | जैसे:

“ सांज के सलौने धन अम्बुज सुरंगन सौ,
कैसे कै अनंग अंग अंगनी सताउतो |” ५

 नार� �चत्रण ;र��तकाल म� नार� ह� पुरुष के आकषर्ण का क�द्र�बंद ु थी | उस काल म� नार� को केवल उपभोग क�
वस्तु ह� समजा जाता था | इस�लए ईन क�वय� ने अपनी क�वताओं म� नार� के �व�वध रूप� का वणर्न �कया
है | �वला�सततामय वातावरण के कारण र��तकाल�न क�व नार� के सामािजक महत्व,उसके श्रध्दामय रूप और
उसक� शिक्त को न दे ख सके | वह केवल उसके शार��रक लावण्य पर ह� �रजता रहा और उसी म� ह� डूबता
रहा | दे व ने कहा है “ कौन गनै पुर वन नगर का�मनी एकै र�ती,
दे खत हरै �ववेक को �चत हरै कर� प्री�त |”

 ब्रजभाषा क� प्रधानता ;ब्रजभाषा र��तकाव्य क� प्रमुख सा�हित्यक भाषा रह� है | अलंका�रकता प्रधान भाव� के �लए ब्रजभाषा
ह� �वशेष रूप से उ�चत थी,क्य��क इसक� प्रकृ�त बड़ी ह� मधुर थी | इसम� कोमल भाव� का सुंदर प�रपाक होता

है | उिक्त औ�चत्य,चमत्कार और भाव� का ममर्स्पश� वणर्न इसम� �मलता है | इसी संदभर् म� राजनाथ शमार् ने
�लखा है �क“ला��णक प्रयोग� ,स्वाभा�वक अलंकरण,भावप� क� कोमलता एवं सरसता से युक्त होकर इस काव्य म�
ब्रजभाषा अपने सम्पूणर् वैभव के साथ उ�दत हुई |” ६
सम्पूणर् चचार् का सारसंग्रह यह�ं है �क संवत १७०० से १९०० तक का �हन्द� सा�हत्य का पड़ाव
र��तकाल है | आलोच्य युग क� क�वता भावानभ
ु ू�त ,रसात्मकता,कलावैभ व,प्रकृ�त सौन्दयर् ,भाषा जैसे गुण� से

प�रपूणर् रह� है | नी:संदेह र��तकाल�न काव्यधारा रसग्राह� रह� है |

 संदभर् स �ू च ;(१) �हन्द� सा�हत्य उद्भव और �वकास –हजार�प्रसाद �दवेद�- पष्ृ ठ-१५६
(२) सा�हित्यक �नबंध-राजनाथ शमार्- पष्ृ ठ-६१

(३) �हन्द� सा�हत्य का ई�तहास- रामचन्द्र श ुक्ल-पष्ृ ठ- १६२
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(४) सा�हित्यक �नबंध- गणप�तचन्द्र ग प्ु त-पष्ृ ठ- ३२९
(५) सा�हित्यक �नबंध - गणप�तचन्द्र ग प्ु त-पष्ृ ठ- ३३०
(६) सा�हित्यक �नबंध-राजनाथ शमार्- पष्ृ ठ-३३१
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ુ ારણા �દોલનમાં હરકોર શેઠાણીનો ફાળો
સામા�જક �ધ
સરોજ પી. પ��કયા
5

પીએચ.ડ�. સ્�ુડન્ટ્સ (ઈિતહાસ)
ઈિતહાસ અ�સ્ુ નાતક િવભાગ
સૌરાષ્ટ્ર �િુ નવિસ�ટ�-રાજકોટ

‘�ી’ એ સમાજ�ુ ં અિવભા�ય �ગ છે . એક �ગ ખો�ુ ં હોય તો, �ુ �ુંબ સમાજ ક� દ� શ િવકાસ કર� શક્તો
નથી. �ી એક ઐિતહાિસક પાત્ર છે . �ીને ઇિતહાસના પાનાઓમાં ખોવાયેલો વ્ય�ક્ત ના રાખી શકાય. �ીઓના
પોતાના અ�ુભવો, �ી તર�ક� ના, માતા, �ૃ�હણી પત્ની, દ�કર� તર�ક�ના અ�ુભવો એ ઇિતહાસ�ુ ં મહત્વ�ુ ં
િવષયવસ્�ુ ં બને છે .
�ુજરાતના ઐિતહાિસક તબ�ાના સામા�જક, આિથ�ક, શૈક્ષ�ણક િવકાસમાં �ી એક મહત્વ�ુ ં ઘટક � ૂરવાર થ�ું છે .
આમ, છતા સમાજમાં રહ�લા �ૂ ષણો, �રવાજો, �ધશ્રધ્ધાએ �ીઓની સમસ્યામાં વધારો કય� હતો. સમાજની સામે
�ીઓની �સ્થિત �બચાર�, બાપડ� અને દયનીય ગણાતી. તેમાં વળ� સતીપ્રથા, �ૂ ધપીતી કરવાનો �રવાજ,
બાળલગ્ન પ્રથા, િવધવાઓની દા�ુ ણ દશા એ સમાજને �ધકારમય બનાવ્યો હતો.
‘�ી’ એ આવા આફત બનેલા સમાજમાંથી િવકાસનો માગર્ કાઢ�ો અને બધા પ્રકારના �ુ �રવાજો, સામા�જક
�ૂ ષણોને િતલાંજલી આપી િવકાસની �દશામાં હરણફાળ ભર�. એવા એક મ�હલા દાને�ર� તેમજ સમાજ�ુધારક
એટલે હરકોર શેઠાણી.


હરકોર શેઠાણી�ું �વન કવન :
હરકોર શેઠાણીનો જન્મ ભાવનગરથી ૩૫ �ક.મી. �ૂ ર આવેલા ઘોધા બંદરમાં ઇ.સ. ૧૮૨૦ માં થયો હતો.

તેમ�ુ ં � ૂળ નામ હર�ુ ંવર હ�ુ,ં પરં � ુ �ુજરાતમાં તેઓ હરકોર શેઠાણીના લાડ�લા નામથી �ણીતા હતા.૧
ઘોઘામાં તે સમયે એક પણ શાળા ન હોવાથી હર�ુ ંવર અભણ રહ� ગયા હતા. ઘરમાં િશક્ષણ મેળવ્�ુ ં હોય
તે શ� લાગ�ુ ં નથી. હર�ુ ંવરના ૧૨ વષર્ની વયે ઇ.સ. ૧૮૩૨ માં અમદાવાદના કરોડપિત �ન વેપાર� હઠ�િસ�હ
ક�સર�િસ�હ સાથે થયા. તે સમયે હઠ�િસ�હની �મર ૩૬ વષર્ની હતી. આ ર�તે સંસાર માંડ�ો ત્યાં અચાનક ઇ.સ.
૧૮૪૫ માં હઠ�િસ�હ�ું � ૃત્�ુ ં થ�ુ.ં હર�ુ ંવર ૨૬ વષર્ની ભર�ુવાન વયે િવઘવા બન્યા.૨ તે િન:સંતાન હતા.


સમાજ �ુધારણાની �દશામાં કાયર્ :
હર�ુ ંવર� શૈશવકાળમાં ગર�બાઇ જોયેલી તે થી તેમને ગર�બો અને વં�ચતો તરફ ભાર� અ�ુકંપા હતી.

હઠ�િસ�હ મબલખ િમલકત સ�પીને ગયા હતા. તેનો ઉપયોગ તેમણે માનવ કલ્યાણાથ� કય�. તેમણે તીથર્ધામોના
સંઘો કાઢ�ા. તેમજ ફતાશાની પોળમાં હંસનાથ��ું મં�દર �. ૫૦ હ�રના ખચ� બંધાવ્�ુ.ં તેમના દાનનો પાયો ધમર્
અને કોમના કોઇ પણ ભેદભાવ વગર સમાજપયોગી કાય� પર રચાયો હતો.
હર�ુ ંવર ફાબર્સસાહ�બ, ગોપાળ હ�ર દ� શ�ુખ, સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર, દલપતરામ, ભોગીલાલ પ્રાણવલ્લભ
�વા સમાજ�ુધારકોના સંપક�માં આવ્યા. તેમણે સમાજ�ુધારાના કામોમાં ભાગ લીધો. હર�ુ ં વર� સાવર્જિનક
ઉત્કષર્ના કાય� પાછળ તે મણે તન અને મનને પરોવીને વૈધવ્યને કાયર્રત અને આનંદમય બનાવ્યો. � જમાનામાં
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િવધવાને અપ�ુકિનયાળ ગણીને તરછોડવામાં આવતી તે સમયનો િવચાર કરતા એ�ુ ં લાગે છે ક� હરકોર
શેઠાણીમાં પ્રચંડ આત્મિવ�ાસ હતો.૩


�ુજરાતના પ્રથમ મ�હલા ક�ળવણીકાર :
ુ ર સોસાયટ�માં શ�આતથી જ સંકળાયેલા હતા. ઇ.સ. ૧૮૪૯માં �યાર�
હર�ુ ંવર ‘�ુજરાત વનાર્�લ

સોસાયટ�એ �ુપ્રિસધ્ધ િશક્ષક ક�ુ ણાશંકરની શાળાનો વહ�વટ પોતાને હસ્તક લીધો ત્યાર� નાણાની તંગી ઊભી થઈ
ત્યાર� ઇ.સ. ૧૮૫૦ માં હરકોર શેઠાણીએ �. બાર હ�ર�ુ ં દાન ક�ુ.� ત્યારથી એ શાળા તે મને નામે જ ‘હરકોર
શેઠાણીની શાળા’ લોક�ભે ચઢ� ગ�ુ.ં ૪ તે જ વષ� મગનભાઈ કરમચંદ� સ્થાપેલી કન્યાશાળામાં હર�ુ ં વર
અવારનવાર જતા અને સાથે મહ�પતરામના પત્ની પાવર્તી�ુ ંવર, મગનભાઈ કરમચંદની �ુત્રી સમરથ,
સત્યેન્દ્રનાથના પત્ની, ગોપાળહ�ર દ� શ�ુખના પત્ની, અમદાવાદના કલેક્ટર ઓ�લફન્ટના પત્ની િમિસસ ચેમ્બરલેન,
િમિસસ કોલેટ વગેર� જતા હતા.
તે સમયે કન્યાશાળામાં કન્યાઓને ઇિતહાસ, � ૂગોળ, �ુજરાતી ભાષા, ગ�ણત તેમજ િસવણ અને
ગરબાઓની તાલીમ આપવામાં આવતી હતી. હર�ુ ંવર અન્ય મ�હલાઓ સાથે કન્યાશાળાની તપાસ માટ� જતા
છોકર�ઓની પર�ક્ષા લેતા અને ઇનામો તથા ગોળ પતાસાની લહાણી કરતા તેમજ િશષ્ય� ૃિ� પણ આપવામાં
આવતી.૫


�ી-અધ્યાપન શાળાની શ�આત :
હરકોર શેઠાણીની કન્યાશાળામાં િવધવાઓને માનભ�ુ� સ્થાન હ�ુ.ં તે સંવેદનશીલ િવધવા હતા. ૩

ઓક્ટોબર, ૧૮૬૬ના રોજ �ુ .મેર� કાપ�ન્ટરને સંસ્થા જોવા લઈ ગયા ત્યાર� મેર� ત્યાં ૬ થી ૧૧ વષર્ની ૮૦
કન્યાઓને અભ્યાસ કરતી જોઈ. મેર�એ �ુપ્રિસધ્ધ ક�ળવણીકાર, અને નાર�વાદ� �ગ્રેજ નેતા હતા. તે તો આ દ્રશ્ય
જોઈને �ુશ�ુશ થઈ ગયા.
આમ, છતા એક વાત ન�ધનીય હતી ક� જો કન્યાક�ળવણીનો વ્યાપ વધારવો હોય તો �ીિશક્ષકો તૈયાર
કયાર્ વગર �ટકો નથી. એ બાબતે હર�ુ ંવર� સમાજ�ુધારકો અને શે�ઠયાઓ સાથે ચચાર્ કર�ને ઇ.સ. ૧૮૭૦ માં
‘ફ�મેલ ટ્ર� િન�ગ કોલેજ’ ની સ્થાપના થઈ.૬
ઈ.સ. ૧૮૭૪માં �ણીતા િમલમા�લક અને સમાજ �ુધારક બેચરદાસ લશ્કર�એ દાન કરવાથી આ
સંસ્થાની આગળ ‘મહાલ�મી’ �ું નામ ઉમેરા�ુ.ં મહાલ�મી બેચરદાસની �ુત્રી હતી. તેમની ઈચ્છા હોવા છતા �ી
િશક્ષકો ન મળતા. તે દરિમયાન તે� ુ ં બાળપણમાં અવસાન થવાથી બેચરદાસે �ુત્રીની સ્�િૃ તમાં દાન આપ્�ુ.ં


અન્ય શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓમાં દાન :
હર�ુ ંવર� ઇ.સ. ૧૮૫૭-૫૮ માં �ુજરાત પ્રાંતની કોલેજ (આજની �ુજરાત કોલેજ નહ�) શ� કરવા �. ૫

હ�ર �ુ ં દાન ક�ુ� હ�ુ.ં ઈ.સ.૧૮૬૧ માં નાનાભાઈ હ�રદાસની કાયદાના પ્રોફ�સરની િનમ�કં ૂ થઈ. તે જ વષર્ના
ં ઈના યંત્રિવદની િનમ�કં ૂ કરવામાં
�તમાં એ�ન્જિનય�ર�ગનો અભ્યાસક્રમ ઘડાતા કાવસ� મંચેર� નામના �ુબ
આવી. કોલેજ શ� થતા પહ�લા કિવ દલપતરામ �ુજરતમાં ઠ�રઠ�ર ફરતા અને �ુધારાના કામમાં મદદ મેળવવા
ફંડફાળો ઉઘરાવતા હતા. તેઓ લોકોને જણાવતા ક� “� દાન આપતા રા� મહારા�ઓ પણ અચકાય છે તેવા
દાન હરકોરબાઇ આપે છે . તે કારણોસર અને સમાજ �ુધારણાના કામો કરતા હોવાથી તેમની ક�િત� ઠ�ઠ �ગ્લેન્ડ
�ુધી પહ�ચી છે .”૭
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માનવકલ્યાણના કાય� :
ઇ.સ. ૧૮૫૫ માં હર�ુ ંવર� �.૫૨ હ�ર અને નગરશેઠ પ્રેમાભાઇ �હમાભાઇએ �.૨૨,૧૫૦ �ુ ં દાન ક�ુ�. �

“હ�ઠિસ�હ-પ્રેમાભાઇ હો�સ્પટલ” તર�ક� �ર�લફ રોડ પર શ� થઈ. � સંસ્થા આ� તો ‘િસિવલ હો�સ્પટલ’ તર�ક�
દ� શભરમાં ખ્યાતનામ છે . પણ તેનો પાયો નાંખનાર એક મ�હલા દાને�ર� હતા તે યાદ રાખવા ��ુ ં છે .
હો�સ્પટલમાં �ખોના ઔષધ અને વાઢકાપ ઉપરાંત અન્ય રોગોના િનદાન અને સારવારની મફત
વ્યવસ્થા હોવાથી � ૂબજ પ્રમાણમાં લોકો તેના લાભ લેતા. હો�સ્પટલમાં ડૉ. કો�લયર �વા ઘણાખરા તબીબો �ગ્રેજ
ં ઈ�ુ ં ઉદ્ઘાટન કરવા �ુબ
ં ઈના ગવનર્ર લૉડર્ એ�લ્ફન્સ્ટન તેમની ‘લેડ�’ સાથે પધાયાર્ હતા. તે પ્રસંગે હરકોર
હતા. �ુબ
ં ઈ સરકાર� તેમને
સેઠાણીની �હ�ર સખાવતોની �ુક્ત કંઠ� પ્રશંશા કર� હતી. એટ�ું જ ન�હ સેવાઓની કદર �પે �ુબ
૧૨ �ૂ ન ૧૮૫૬ ના રોજ ‘સોનાના ચાંદ’ સ�હત ‘નેક નામદાર સખાવતે બહા�ુ ર’ નો ઈલકાબ આપ્યો હતો.
સરકાર� ગે�ટમાં તેની �હ�રાત આ પ્રમાણે થઈ હતી.
“આ દ� શમાં કોઈ રા�ની રાણીએ પણ હર�ુ ંવરબાઈ �વા ઉદાર કામો કયાર્ નથી તેથી આ �ખતાબ તેમને
યોગ્ય છે .” ગાયકવાડ સરકાર� પણ તેમને છત્ર, શાલ, મશાલ અને પાલખી સ�હતે ‘ચોબદાર’ નો ઈલકાબ આપ્યો
હતો.૮


હર�ું વરબાઈ દાનવીર તર�ક� :
�ુજરાતમાં ઇ.સ. ૧૮૬૫ માં �ુ ષ્કાળ પડ�ા તે વખતે બ�રોમાંથી અનાજ ખર�દ�ને ગર�બો માટ� સસ્તા

અનાજની �ુ કાનો શ� કરાવી હતી. તેમજ ઈ.સ. ૧૮૬૮ અને ઈ.સ. ૧૮૭૫ માં ર� લ વખતે �યાર� અમદાવાદ તારાજ
થ�ુ ં ત્યાર� તેમણે �.૭૦ હ�ર રાહતકાય� પાછળ ખચર્ કય� હતો.૯


હર�ું વર શેઠાણી સમાજ �ુધારક તર�ક� :
ં ઈના સમકાલીન લેખક� ન�ધ્�ુ છે ક� “હર�ુ ંવર શેઠાણીએ લગ્ન અને � ૃત્�ુ
રતન� વાચ્છા નામના �ુબ

પાછળના જમણવારો નો િવરોધ કય�” સાથે-સાથે � ૃત્�ુ પાછળ રોવા �ૂટવાના �રવાજ સામે પણ પોતનો આક્રોશ
વ્યક્ત કય� છે .૧૦
હર�ુ ંવર આ�ુિનક �ુજરાતના સૌપ્રથમ મ�હલા ક�ળવણીકાર અને સમાજ-�ુધારક હતાં. કિવ નમર્દની �મ
તેમને પણ ‘અવાર્ચીનોમાં આદ્ય’ ગણી શકાય, તેમ �ુ ં ૫ ઓક્ટોબર, ૧૮૭૬ના રોજ ૫૬માં વષ� અવશાન થ�ુ.ં ત્યાર�
�ુ :ખની વાત તો એ છે ક� �ુ�ધ્ધપ્રકાશ િસવાય તેમની કોઈએ પણ ન�ધ સરખી લીધી ન�હ. ત્યાર પછ� ગોપાળહ�ર
ુ ર� ૧૮૭૭ના રોજ ન્યાયાધીશ
દ� શ�ુખ �વા મહારાષ્ટ્ર� �ુધારક આ દ્ર�ષ્ટએ વધાર� ઉદાર હતા. ૧૬ ફ��આ
સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરના પ્ર�ુખપદ નીચે તેમનો િવદાય સમારં ભ યો�યો. તે પ્રસંગે ખાસ યાદ કર�ને દ� શ�ુખે હરકોર
શેઠાણી િવશે ઉદ્ગાર કાઢ�ા હતા ક�.....
“�હ�ર સખાવતો અને ક� ળવણીની બાબતમાં નેક નામદાર સખાવતે બહા�ુ ર હરકોરબાઈની હ�રફાઈ કર�
શક� તે� ું �ુજરાતમાં હાલ બી�ુ ં કોઈ દ� ખા� ું નથી. તેઓ માત્ર દાનો આપીને બેસી રહ્યા નથી. �ી ઉત્કષર્ની
પ્ર�ૃિ�ઓમાં તેમણે �ડો રસ લીધો હતો.”૧૧
આમ, હરકોર શેઠાણીએ આજની નાર� ઉત્કષર્ની પ્ર�િૃ �ઓના � ૂળમાં છે . સમગ્ર �ુજરાતમાં છોકર�ઓની
સૌપ્રથમ શાળા તેમણે શ� કર� હતી. ભલે ને ભણ્યા ન હતા. આ એમ�ુ ં ઉમદા કાયર્ હ� .ુ ં તેમજ તેઓ અમદાવાદની
�ુપ્રિસધ્ધ િસિવલ હો�સ્પટલનાં અને હ�ઠિસ�હના મં�દરના સ્થાપક હતાં. આ ર�તે તે સામા�જક � ૂલ્યોમાં પ�રવતર્ન
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લાવનાર, વ્ય�કત સ્વાતં�ય, ઉદાર મતવાળા � ૂલ્યો દાખલ કરનાર, �ુજરાતની સંસ્�ૃ િતના ઘડતર અને ચણતરમાં
તેમની � ૂિમકા સિવશેષ રહ� છે .
સંદભર્ � ૂ�ચ
૧. મહ�તા િશર�ન, ‘�ુજરાતમાં નાર�ચેતના’, અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૦૯, � ૃ-૩૫૧
૨. એજન, � ૃ-૩૫૨
૩. મહ�તા (ડૉ.) મકરં દ, ‘�ુજરાતના ઘડવૈયા’, અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૦૭, � ૃ-૯૦
૪. મહ�તા િશર�ન, ઉપ�ુક્ર્ ત, � -ૃ ૩૫૪
ં ર� � ૂ�ભાઈ, ‘ રાજનગરના રત્નો’, અમદાવાદ, ૧૯૧૮, � ૃ-૨૪૬
૫. વલ્લભ� �ુદ
૬. મગનલાલ વખતચંદ, ‘ અમદાવાદનો ઈિતહાસ’ , અમદાવાદ, ૧૮૫૧, � ૃ-૧૫૦
૭. મહ�તા (ડૉ.) મકરં દ, ‘ઉપ�ુર્ક્ત ગ્રંથ, � ૃ-૯૧
૮. �ુ�દ્ધસાગર�, “�ન ઐિતહાિસક રાસમાળા, રાજકોટ, ૧૯૧૩, � ૃ-૨૬૩
૯. મગનલાલ વખતચંદ, ‘�ુજરાત દ� શનો ઈિતહાસ’, �ુબ
ં ઈ, ૧૮૭૦, � ૃ-૧૨૩
૧૦. વ્યાસ રજની, ‘ �ુજરાતનો સાંસ્�ૃિતક ઈિતહાસ’, અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિ�, ૨૦૧૩, � ૃ-૪૪૬
૧૧. મહ�તા િશર�ન, ઉપ�ુક્ર્ ત �ુસ્તક, � ૃ-૩૫૭
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ુ ના �દોલનમાં �જ
ુ રાતની મ�હલાઓની � ૂિમકા
ગાંધી�ગ
6

રા�શ એન. ડાભી
અધ્યાપક સહાયક (ઈિતહાસ)
શ્રી �કશનદાશ �કકાણી આટર્ સ
ુ ા
એન્ડ કોમસર્ કોલેજ, ધં�ક
.

મ�હલા શ�ક્તના ઈિતહાસમાં ગાંધી�ુગ એ નવા�ુગ�ુ ં િનમાર્ણ ગણી શકાય. કારણ ક� �ીઓની સ્વાતં�યસંગ્રામમાં
સ�ક્રય ભાગીદાર�એ �ુગ પલટ�ો હતો. �માં શહ�ર�, ગ્રામીણ, ભણેલી, અભણ, બાહોશ હ�િશયાર �ીઓ તેમજ
અગ�ણત અ�ાત નાની-મોટ� �ીઓએ ગાંધી� અને તેમના િવચારોથી, કાય�થી પ્રેરાઈ સ્વતંત્રતાના �દોલનમાં
ઝં૫લાવ્�ુ.ં
�ુજરાતમાં કસ્�ુરબા, િવદ્યાગૌર� નીલકંઠ, શારદાબેન મહ�તા, અન� ૂયાબહ�ન સારાભાઇ, � ૃ�ુ લાબહ�ન સારાભાઇ,
મીઠ�બહ�ન પીટ�ટ, �ુષ્પાબહ�ન મહ�તા વગેર�એ પોતાની સ્વાતં�ય �દોલનની પ્ર� ૃિ�થી નામ કાઢ�ુ ં હ�ુ અને
ગ્રામીણ �ીઓનો પણ તોટો ન હતો. �ીઓના �હસ્સાએ રાષ્ટ્ર�ય �દોલનને �ીઓની સ�ક્રય ભાગીદાર�વા�ં
�દોલન બનાવ્�ું હ�ુ.ં


સ્વતંત્રતાના �દોલનમાં જોડાવાની પ્રેરણા :

ગાંધી� દ�ક્ષણ આ�ફ્રકા બે�રસ્ટર તર�ક� ગયા હતા. ત્યાર� વંશીય ભેદભાવવાળ� �બ્રટ�શ સરકાર� દ�ક્ષણ આ�ફ્રકા
ગયેલી �હ�દ પ્ર� ઉપર અન્યાયી �ુ લમી કાયદાઓ નાંખ્યા હતા. તે પ્રમાણે � લગ્ન �ખ્રસ્તી દ� વળમાં થ�ુ ં હોય તે
જ લગ્ન કાયદ�સર�ું ગણાય. આમ �હદમાંથી ગયેલી �ીઓના લગ્ન ગેરકાયદ� સર �હ�ર થયા.૧
આવા કાયદાઓથી ભારતીય પ્ર��ુ ં ને� ૃત્વ ગાંધી�એ લી�ુ.ં ત્યાર� સૌપ્રથમ દ�ક્ષણ આ�ફ્રકામાં ગયેલી તિમલ અને
�ુજરાતી બહ�નોએ આ �દોલનમાં જોડાવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કર�. ગાંધી�એ શ�આતમાં િવરોધ કય� કારણ ક�
ં
ં બહ�નો સહન નહ� કર� શક�, પરં � ુ
તેમને ભય હતો ક� �લ, લાઠ�ચા�, ધરપકડો, �ગ્રેજ સૈિનકો�ુ ં જગ�લયાતપ�ુ
કસ્� ૂરબાના ને� ૃત્વ હ�ઠળ બહ�નો જોડાઈ ત્યાર� �દોલનમાં અનેરો ઉત્સાહ આવ્યો.૨


સત્યાગ્રહ �દોલનમાં �ીઓની � ૂિમકા :

ગાંધી�ની ઈચ્છા શહ�ર� બહ�નો અને ગામડાની બહ�નો વચ્ચે સે� ુ ં સંધાય તે હતો. સૌપ્રથમ આ બે �ૂથોની બહ�નો
વચ્ચે આદાનપ્રદાન � ૂબ જ�ર� લાગ્�ુ.ં દર� ક સત્યાગ્રહ વખતે કસ્� ૂરબા, મ�ણબહ�ન પીટ�ટ, અન� ૂયાબહ�ન,
સારદાબહ�ન મહ�તા, મીઠ�બહ�ન, ભ�ક્તબા, �યોત્સનાબહ�ન �ુકલ, વગેર� બહ�નોએ સત્યાગ્રહ �દોલનમાં ગામડ�ગામડ� � ૂણી ધખાવી હતી.
ખેડા સત્યાગ્રહ ૨૦ નવેમ્બર ૧૯૧૭ના રોજ શ� થયો તે સમયે ગાંધી� અને વલ્લભભાઈએ �ુજરાતી નેતાઓને
કાગળો લખ્યા ક� તેઓએ તેમની પત્ની, બહ�ન ક� દ�કર�ને લઈને ખેડા આવ�ુ.ં ગાંધી� સાથે કસ્� ૂરબા, અન� ૂયા
બહ�ન સરાભાઈ, મીરાબહ�ન જોડાયાં. વલ્લભભાઈના દ�કર� મ�ણબહ�ન પટ�લ, દરબાર ગોપાળદાસના પત્ની
ભ�ક્તબા વગેર� આવી પહ�ચ્યા. આ બહ�નોએ ખેડાના ગામડાઓ �દ
ં ૂ યા. પ્રચારકાય�માં �થ
ં ૂ ાઈ ગ્રામીણ બહ�નોને
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પ્રોત્સા�હત કર�. આ બહ�નો સાદ� ભાષા બોલતી. સમ�ય તેવી ભાષા બોલતી. ધાિમ�ક �ુસ્તકો અને પ્રચ�લત
કથાઓના પાત્રોના દાખલાઓ આપતી.૩
કસ્� ૂરબા ગાંધ ી�એ તા. ૬ એિપ્રલ, ૧૯૧૮ના રોજ વડતાલના ગામડામાં સભામાં ક�ું ક� ..... “ �ી માટ� સાચો ધમર્
પિતને પગલે ચાલ�ુ,ં તેને અ�ુસર�ુ.ં સતી સીતાએ વનવાસ વેઠવા�ુ ં રામને બળ આપ્�ુ ં હ�ુ.ં અને પ્રિત�ા�ુ ં
પાલન કરવાની �હ�મત આપી હતી તેમ તમાર� તમારા પિતને સરકારની જપ્તી આવે, ઢોરો લઈ �ય, તો પણ
તમા�ું પોતા�ુ ં રાજ પામવા માટ� �ુ લમી સરકારને મહ�� ૂલ આપી એને બળવાન ન બનાવાય. આવી લડાયક
�ીઓ જ બહા�ુ ર બાળકોને જન્મ આપી શક્શે તો જ સ્વરાજ પ્રાપ્ત થઈ શક્શે.”૪


અસહકાર�ું �દોલન :

ગાંધી�એ પ્ર� સમક્ષ ચાર �ુદ્દાનો કાયર્ક્રમ ર�ૂ કય�. જો આ ચાર �ુદ્દા�ુ ં પાલન થાય તો “એક વષર્માં સ્વરાજ
શ� બને.” આ વાતની મોટ� અસર થઈ. લોકો �દોલનમાં સ�ક્રય ર�તે જોડાવા લાગ્યા.
(૧) શાળા, કોલેજોનો બ�હષ્કાર કરો.
(૨) સરકાર� �ખતાબોનો બ�હષ્કાર.
(૩) અદાલતો અને નોકર�ઓનો બ�હષ્કાર.
(૪) �બ્રટ�શ માલનો બ�હષ્કાર, જમીન મહ�� ૂલ, કરવેરા ના ભરશો.
આની સાથે ગાંધી�એ ૧૧ �ુદ્દાનો રચનાત્મક કાયર્ ક્રમ ર�ૂ કય�.
�માં બહ�નોની � ૂિમકા �ુખ્ય રહ�વાની હતી. ખાદ�નો પ્રચાર, કાંતણને ઉ�ેજન, દા�બંધી, ગ્રામોધ્ધાર, ગ્રામીણ
ઉદ્યોગ , હસ્તકલા, હ�ન્ડ� ૂમ ઉદ્યોગોને બહાલી આપવી, �ી ઉધ્ધાર, �હ��ુ-�ુ�સ્લમ એક્તા અને અસ્� ૃશ્યતા િનવારણ
વગેર�.
�ુરતમાં �યોત્સનાબહ�ન �ુકલ અને મીઠ�બહ�ન િપટ�ટના ને� ૃત્વ હ�ઠ�ળ �ી સંઘની સ્થાપના સપ્ટ� મ્બર, ૧૯૨૪માં
કર� અને પાયાના �ી-કાયર્કરોની હરોળ તૈયાર કર� હતી.


બારડોલી સત્યાગ્રહ :

ૂ ોએ સત્યાગ્રહ�ુ ં હિથયાર ઉગામ્�ુ.ં સરદાર પટ� લ આ
ુ ર� ૧૯૨૮ ના બારડોલી તા�ુકાના ખે�ત
૧૨, ફ��આ
ૂ ોએ ૫૦ ટકા બહ�નોની હાજર� તેમજ તેમની સ�ક્રય
�દોલન�ુ ં ને� ૃત્વ સ્વીકારવા તૈયાર થયા. �યાર� ખે�ત
ભાગીદાર�ની ખાતર� આપી હતી ત્યાર� , આમ �ીની પાત્રતા અને ભાગીદાર��ુ ં મહત્વ ગાંધી�ના �દોલનમાં
અકલપ્ય અને અકથ્ય હ�ુ.ં બારડોલી લડતની શ�આતમાં �ીઓએ � ૂ� કર�, આ�દવાસી �ીઓએ ભ�ક્તગીતો
ગાયાં અને નેતાઓને િતલક કયા�.
બારડોલી સત્યાગ્રહમાં વલ્લભભાઈના �ુત્રી મ�ણબહ�ન, દરબાર ગોપાળદાસના પત્ની ભ�ક્તબા, ચંપકલાલ ધીયાના
ં મહ�તાના પત્ની શારદાબહ�ન મહ�તા, ગંગાબહ�ન, ચંચળબહ�ન, મી�ુ બહ�ન િપટ�ટ વગેર�
પત્ની �ુણવંતીબહ�ન, �ુમત
ં ઈના સ્�ુ ડન્ટ્સ બ્રધર�ડૂ તરફથી ત્રણ પારસી બહ�નો ફ્ર�ની, િશર�ન અને જરબહ�ન આવ્યા હતા. આ
આવ્યા હતા. �ુબ
ું
બહ�નો િવભાગીય વડા સાથે પણ કામ કરતી અને સ્થાિનક બહ�નો સાથે અગત્યની સે��પ
કામ કરતી હતી.
બારડોલી સત્યાગ્રહ�ુ ં શ્રેય વલ્લભભાઈએ બહ�નોને આપ્�ુ.ં ૫


સિવનય કા� ૂન ભંગમાં �ીઓની � ૂિમકા :
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ગાંધી�એ �બ્રટ�શ સલ્તનત સામે સિવનય કા� ૂન ભંગની લડત- દાંડ��ૂચ અથવા મીઠાનો સત્યાગ્રહ ઉપાડ�ો.
અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમથી નવસાર�ની દાંડ� �ુધીની યાત્રા હતી. �માં ગામડ�-ગામડ� સભા થતી,
રાતવાસો થતા, ભજનો થતા, ગાંધી�એ ૮૧ માણસોને જ દાંડ��ૂચમાં આવવા માટ� પસંદ કયાર્ હતા. દાંડ� આગળ
મી�ુ ં પકવવા�ુ ં હ�ુ.ં અને મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવાનો હતો. ગાંધી�ને ખબર હતી ક� ધરપકડ થશે. એટલે
ં ા તેમના સાથીઓ ચપટ� મી�ુ ં પકડ� �લવાસ ના કર� તેવી
બહ�નો રચનાત્મક કાયર્ક્રમોમાં જોડાતી રહ� અને �ુનદ
ઈચ્છા હતી. એટલે ગાંધી� બહ�નો દાંડ�યાત્રામાં જોડાય તે� ુ ં ઈચ્છતા ન હતા.
ઈ.સ. ૧૯૩૦ માં બહ�નોએ ગાંધી�થી �ુ �ુ ં મંતવ્ય ર�ૂ ક�ુ� અને દાંડ��ૂચમાં ભાગ લે વા આગ્રહ સે વ્યો. �માં
સરો�જની નાય�ુ , અ�ુ ણા અસફઅલીએ ગાંધી�ના િનણર્યનો િવરોધ કય�. �ુજરાતી બહ�નો આખા �ુજરાતમાંથી
આવી. સૌરાષ્ટ્રથી દ� વીબહ�ન પટણી, ઢસાથી ભ�ક્તબા, �ુરતથી �યોત્સનાબહ�ન તેમની સ્વયંસેવક સંઘની બહ�નો
સાથે દાંડ� આવ્યા. ‘ચેતન’ અને ‘પ્રતાપ’ દ� િનક છાપાઓમાં �યોત્સનાબહ�ને દાંડ� ઉપર કાવ્યો રચ્યા.
અમદાવાદથી ગંગાબહ�ન ઝવેર�, �ુણવંતીબહ�ન ધીયા વગેર� આવ્યા. તેમજ દાદાભાઈ નવરો�ના દો�હત્રી
�ુરશીદબહ�ન નવરો��ુ ં �ુજરાત િવદ્યાપીઠમાં રહ્યા �થી સાબરમતી આશ્રમમાંથી નીકળવાની દાંડ��ૂચમાં ભાગ
લઈ શકાય.૬ દાંડ� આખા �હ�દ�ુ ં લડત�ું ક�ન્દ્ર બન્�ુ.ં
ગંગાબહ�ન ઝવેર� �ઓ સાબરમતી આશ્રમનાં �તેવ ાસી હતા. તેઓ સમગ્ર �ુ �ુંબ સાથે આવ્યા. તેમની સાથે બી�
૩૦ કાયર્કરો હતા. તેઓ કસ્� ૂરબા સાથે દાંડ�ની બા�ુ માં આવેલા ઓલપાડ ગામના ક� મ્પમાં જોડાયા. વડોદરાથી
બદ�દ્દ�ન તૈયબ�ના �ુ �ુંબની બહ�નો દાંડ�માં આવી. બદ�દ્દ�ન તૈયબ�ના પત્ની અમીનાબહ�ન , દો�હત્રી શર�ફા,
હમીદ અલી, �ુફ્ફ� ખ�દ�, શ્રીમતી ફ� ઝ તૈયબ� વગેર� લડતમાં ભાગ લેવા આવ્યા. તેઓએ ધરપકડ પણ વહોર�
તેમજ �લમાં પણ ગઈ. �થી �લનો ભય બહ�નોમાંથી જતો રહ્યો.૭


�હ�દ છોડો �દોલનમાં �ીઓ સહભાગી :
ઈ.સ. ૧૯૪૨-માં �હ�દ છોડો �દોલન�ુ ં આયોજન �ુવ્યવ�સ્થત થ�ુ ં હ�ુ.ં “કર� ગે યા મર� ગે” ના નારા હ�ઠળ

�દોલન તીવ્ર ગિતએ શ� થ�ુ.ં �ુજરાતમાં શાળા-કોલેજો બંધ થઈ. પોસ્ટ-ઓ�ફસ, સ્ટ�શનો, ર� લ્વે ઑ�ફસ પર
�મ
ુ લા થયા. ર� લ્વે કમર્ચાર� હડતાળ પર ગયા. �ી-�ુ�ુષો િવદ્યાથ�ઓ બધાં જ સ�ક્રય બન્યાં.
પ્રોફ�સર ઉષા મહ�તા �વા સમાજવાદ� �ી કાયર્કરો � ૂગભર્ પ્ર�ૃિ� ચલાવતા અને ખાનગીમાં ર� �ડયોના
ટ્રાન્સિમટરથી દ� શવાસીઓને સંદ�શો પહ�ચાડતા હતા. તેઓને સખત ક� દની સ� પણ થઈ હતી. પરં � ુ તેઓ
બહા�ુ ર સ્વતંત્રતા સેનાની હતા.
� ૃ�ુ લાબહ�ન સારાભાઈ પણ આ પ્ર� ૃિ�માં જોડાતા તેમને �લ થઈ હતી. �લમાંથી તેઓ સતત બહ�નોને
સંદ�શો મોકલતા અને બહ�નોમાં �હ�મત રાખીને લડતમાં જોડાવાનો સંદ�શો પાઠવતા.
 �ી-સંસ્થાઓનો ફાળો :
ૃ ુ લાબહ�ને સ્થાપી હતી. તેમજ ઈ.સ. ૧૯૩૭ માં ‘િવકાસ�ૃહ’
ઈ.સ. ૧૯૩૪ માં ‘�યોિતસંઘ’ સંસ્થા � �
� ૃ�ુ લાબહ�ન અને �ુષ્પાબહ�ને સ્થાપી હતી. આ સંસ્થાની બહ�નોએ સ્વતંત્રતાની લડતમાં ઝંપલાવ્�ુ ં હ�.ુ ં
આ ઉપરાંત, ‘�હ�દ �ી મંડળ’ , ‘અ�ખલ �હ�દ મ�હલા પ�રષદ’ , ‘ઓલ ઈ�ન્ડયા િવમેન્સ એસોિસએશન’
�વી સંસ્થાઓ પણ ૧૯૪૨ના �હ�દ છોડો �દોલનમાં એકરસ થઈ હતી. તે સમયે �ુ�ુષોની ધરપકડ, લાઠ�ચા�,
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ટ�યરગેસથી ઘવાયેલાઓની સારવાર કરવી વગેર� અનેક કામો આ બહ�નોની હરોળે ઉપાડ�લા હતા. આમ, આ ર�તે
આઝાદ�ની લડતોમાં બહ�નોનો ફાળો નાનો� ૂનો ન હતો.૯
આમ, અત્યાર �ુધી �ી ‘સહા�ુ� ૂિત’ દાખવવા લાયક ગણાતી. ગાંધી�એ તેને કાયર્ કરનાર�, પ�રણામ
લાવનાર�, ઉત્પાદક ઘટક બનાવી. તેની �ુખ્ય ચચાર્માં ‘�ી’ �ુખ્ય પાત્ર બની છે . ગાંધી�એ ગામડાની �ીઓને
એકિત્રત કર�ને કામની સ�પણી કર�. ત્યાર� તે બહ�નોએ ક�ુ.ં .....
“ગાંધીબા�ુ, અમે તો અભણ-અ� ૂધ છ�એ. અમે તમને �ુ ં કામ આવી�ું ? ત્યાર� ગાંધી�એ ક�ુ,ં “ માર�
ક�ળવણીની જ�ર નથી. તમારામાં અ� ૂટ શ�ક્ત, શ્રધ્ધા, ખંત છે તેની માર� જ�ર છે .”
આ ર�તે ગાંધી�એ ‘�ીશ�ક્ત’ નો ખ્યાલ દ� શને અને જગતને આપી નાર�ઓની અમાપ �ુ�પ્ુ ત
શ�ક્તઓનો ખ્યાલ કરાવ્યો. �ીઓને પોતાના વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં ઘડતર કર�ને સમાજની �દશા� ૂચક બની છે .
સંદભર્ � ૂ�ચ
૧. મહ�તા િશર�ન, ‘�ુજરાતમાં નાર� ચેતના, અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિત, ૨૦૦૯, � ૃ-૪૦૧
૨. ભટ્ટ દોલત, ‘�ુ�ક્ત સંગ્રામને મોરચે મ�હલાઓ’ , (મા�હતી ખા�ુ),
ં અમદાવાદ, �ડસેમ્બર ૧૯૯૭, � ૃ-૯
૩. વ્યાશ રજની, ‘�ુજરાતનો સાંસ્�ૃિતક ઈિતહાસ’ , અમદાવાદ, પ્રથમ આ� ૃિત, ૨૦૧૩, � ૃ-૧૬૮
૪. મહ�તા િશર�ન, ઉપ�ુક્ર્ ત �ુસ્તક � ૃ-૪૧૦
૫. ‘�ુજરાત’ , �ુજરાત િવ�કોશ ટ્રસ્ટ, (પ્રકાશક), અમદાવાદ, ચોથી આ� ૃિત, ૨૦૧૩, � ૃ-૫૩
૬. દવે રા�ન્દ્ર, ‘િવ� પ્રિસધ્ધ મ�હલાઓ’ , રાજકોટ, પ્રથમ આ� ૃિત, ૧૯૯૯, � ૃ-૩૮
૭. પાર� ખ હ�રાલાલ િત્ર�ુવનદાસ, ‘અવાર્ચીન �ુજરાત�ુ ં ર� ખાદશર્ ન’ , અમદાવાદ, ૧૯૩૫, � ૃ-૧૫૩
૮. જોશી સતીશચંદ્ર, ‘તપો� ૂિમ ભ�ક્તબાનો સેવાય�, અમદાવાદ, ૧૯૮૨, � ૃ-૧૬૭
૯. શાહ.આર.સી. ‘અવાર્ચીન ભારતનો ઈિતહાસ’ , રાજપીપળા, પ્રથમ આ�િૃ ત, ૨૦૦૪, � ૃ-૧૪૭
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કચ્છ �લ્લાની બદલાતી પાકની તરાહ : એક િવશ્લેષણત્મક અભ્યાસ
સંશોધનકતાર્

7

ફાલ્�ુની અિનલભાઈ કતીરા
ુ ાકાતી અધ્યાપક અથર્શા�, રામ� રવ� લાલન કોલેજ � ૂજ.
�લ

• સારાંશ:
કચ્છ �લ્લાની બદલાતી પાકની તરાહ: એક િવશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ એ કચ્છની પાકની તરાહની
સમ�ુ તી આપે છે . સમય સમયે કચ્છની પાકની તરાહમાં ક� વા પ�રવતર્નો આવ્યા છે તે નો અભ્યાસ આ
સંસોધનમાં કરવામાં આવેલ છે . આ સંસોધનમાં વષર્ ૨૦૦૮-૦૯ અને વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ ના
સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને પાક હ�ઠળનો વાવેતર િવસ્તાર, �ુ લ ઉત્પાદન અને �ુ લ ઉત્પાદકતાની
�કડાક�ય મા�હતીનો અભ્યાસ કરવામાં આવે લ છે .
સંશોધક� અહ� એ �ણવાનો પ્રયાસ કય� છે ક� કચ્છ �લ્લામાં વધાર� પડતા કયા પાકો�ુ ં વાવેતર
કરવામાં આવે છે તથા તેની ઉત્પાદકતા�ું પ્રમાણ ક�ટ�ું છે . આ સંસોધન દ્વારા �ણવા મળ્�ું છે ક�
કચ્છમાં પાકની તરાહમાં એરં ડા, ��, ઘ�, મગફળ�, કપાસ, રાયડો, બાજર�, ઘાસચારા�ું વાવેતર વ�ુ
જોવા મળે છે .

• પ્રસ્તાવના :પાકની તરાહ એટલે કોઈ એક દ� શમાં િવસ્તારમાં ક� ગામમાં ચો�સ સમયગાળા દરમ્યાન � તે પાક નીચે
જમીન અને તેમાં થયે લો ફ�રફાર. એટલે ક� � તે સમયગાળાના સંદભ� અન્ય સમયગાળામાં િવિવધ પાક
નીચેની જમીનમાં આવેલા પ�રવતર્નો. આ ર�તે પાકની તરાહ કોઈ ચો�સ સમયના ગાળામાં િવિવધ
પાકો નીચે� ુ ં વાવેતર િવસ્તાર દશાર્વે છે .
• પાકની તરાહને અસર કરતા પ�રબળો :પાકની તરાહને નીચે �ુજબના પ�રબળો અસર કર� છે .
 ભૌગો�લક પ�રબળો
 ઐિતહાિસક પ�રબળો
 આિથ�ક પ�રબળો
 સરકારની નીિત
 સામા�જક પ�રબળો
 ટ�કનીકલ પ�રબળો
• સંશોધન સમસ્યા:-
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કચ્છ �લ્લાની બદલાતી પાકના તરાહનો અભ્યાસ એટલા માટ� પસંદ કરવામાં આવ્યો છે કારણક� કચ્છએ
એક �ુકો પ્રદ� શ ધરાવતો િવસ્તાર છે . �યાં સામાન્ય ર�તે �ુબજ ઓછો વરસાદ પડ� છે . અને ખાસ કર�ને
�ૃ િષક્ષેત્રે અ�ુક જ પાકો�ુ ં વાવેતર કરવામાં આવે છે . પરં � ુ વતર્માન સમયમાં કચ્છ �લ્લામાં �ૃ િષક્ષેત્રે
અનેક પ�રવતર્નો જોવા મળ્યા છે . �માં ખાસ કર�ને સંશોધકને એ�ું લાગ્�ું છે ક� પાકની તરાહમાં પણ
પ�રવતર્નો આવ્યા હશે.
ુ :• સંશોધનના હ��ઓ
 કચ્છ �લ્લામાં પાકની તરાહનો અભ્યાસ કરવો.
 કચ્છ �લ્લામાં સમય સમયે બદલાતી પાકની તરાહનો અભ્યાસ કરવો.
 કચ્છ �લ્લામાં બદલાતી પાકની તરાહને કારણે �ૃ િષ ક્ષેત્રમાં આવેલા પ�રવતર્નોનો અભ્યાસ કરવો.
• અભ્યાસનો સમયગાળો:આ સંશોધન પત્ર બે મ�હનાના �ૂંકા સમયમાં � ૂ�ું કરવામાં આવેલ છે .
• મા�હતી�ું પ્રા�પ્ત સ્થાન:આ સંશોધન પત્ર માટ� ગૌણ મા�હતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે . � કચ્છની �લ્લા પંચાયત દ્વારા
વખતો વખત બહાર પાડવામાં આવે છે .
• અભ્યાસ�ું મહત્વ:આ સંશોધન દ્વારા કચ્છ �લ્લાની �ૃિષક્ષેત્રની મા�હતી મેળવવી સરળ થશે. કચ્છની ધરતી અને આબોહવા
�ુજરાતના અન્ય પ્રદ� શો કરતા અલગ હોવાને કારણે ખેતીક્ષેત્રે �ુખ્યત્વે કયા પાકો લેવામાં આવે છે . તેની
ૂ ોની આિથ�ક પ�ર�સ્થિતમાં વખતો વખત ક�વા ફ�રફારો થયા છે . તેની
�ણકાર� મેળવી શકાશે. તથા ખે�ત
સમ�ુ તી મેળવી શકાશે.
• અભ્યાસની મયાર્દા :આ સંશોધનમાં ગૌણ મા�હતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે . તથા સંશોધનનો સમયગાળો �ુબ જ ઓછો
હોવાને કારણે સંશોધનમાં �ુટ�ઓ હોવાની શ�તા છે .
• મા�હતી�ું િવશ્લેષણ:આ સંશોધન પત્રમાં મા�હતી�ુ ં િવશ્લેષણ કોષ્ટક દ્વારા કરવામાં આવે� ું છે .
• ક્ષેત્ર પ�રચય :કચ્છ પ્રાચીન � ૂિમ છે . �નો મહત્વનો પ્રાચીન ઈિતહાસ �ુગ છે . ભૌગો�લક લાક્ષ�ણકતાઓ અને કાચબાને
મળતા �ુ�ષ્ુ ઠ લક્ષણોને કારણે તે� ુ ં નામ કચ્છ પડ�ુ.ં પ્રાચીન સા�હત્યમાં તેના નામનો ઉલ્લેખ છે .
મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્યમાં સં� વનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજ વાળા પ્રદ� શ ક�
પડતર જમીન તર�ક� વ્યાખ્યા કર� છે . કચ્છ �લ્લો ૨૨.૪૪.૧૧ �શથી ૨૪.૪૧.૨૫ �શ ઉ�ર અક્ષાંસ
અને ૬૮.૦૯.૪૬ �શથી ૭૧.૫૪.૪૭ �શ આસર� � ૂવર્ ર� ખાંશ વચ્ચે આવેલો છે . તેની ઉતર અને
વાયવ્યએ કચ્છ�ું રણ આવે� ું છે અને રણ � ૂ�ું થતાં પા�કસ્તાન�ુ ં િસ�ધ પ્રદ� શ, ઈશાનમાં રાજસ્થાન,
� ૂવર્માં બનાસકાંઠા અને રાજકોટ �લ્લાનો મા�ળયા તા�ુકો, દ�ક્ષણે કચ્છનો અખાત અને પિ�મ
નૈઋત્યમાં અરબી સ�ુદ્ર આવેલ છે .
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કચ્છ �લ્લાનો િવસ્તાર ૪૫, ૬૧૨ ચો.�કમી છે . �લ્લાનો �ુખ્ય મથક � ૂજ છે . અને �જલ્લો દશ તા�ુકામાં
વહ�ચાયેલો છે . કચ્છની વસ્તી ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતર� પ્રમાણે ૧૫,૮૩,૨૨૫ છે . �માં ગ્રાિમણ વસ્તી�ુ ં
પ્રમાણ ૧૧,૦૮,૨૦૩ છે . અને સાક્ષરતા�ુ ં પ્રમાણ ૫૯.૭૯% છે .
• કચ્છમાં �ૃિષક્ષેત્રનો પ�રચય :કચ્છ �લ્લાની જમીનના �ુખ્યત્વે ચાર િવભાગ પડ� શકાય.
 કાંઠાની કાંપવાળ� ફળ� ુપ જમીન
 ર� તાળ જમીન
 કાળ� જમીન
 કાદવવાળ� જમીન
�લ્લાના બી� ભાગોની સરખામણીમાં વાગડ િવસ્તારની જમીન ઘણી ફળ� ુપ છે . એકંદર�

જમીનની

ભેજ સંગ્રહ શ�ક્ત ઘણી જ ઓછ� છે . અવારનવાર વરસાદની અછત રહ્યા કર� છે . �થી ઝાડ-પાન નો
ઉછે ર ઘણો જ �ુશ્ક�લ બને છે . સામાન્ય ર�તે જમીન ખર�ફ પાક માટ� ઉપયોગી છે .
• �ુખ્ય પાકો :કચ્છ �લ્લામાં �ુખ્યત્વે લેવાતા પાકો આ પ્રમાણે છે .
1.કપાસ
2.તલ
3.બાજર�
4.�ુ વાર
5.એરં ડા
6.મગફળ�
7.કઠોળ
8.ઇસબ�ુલ
• મા�હતી�ું વગ�કરણ અને િવશ્લેષણ:• અહ� કચ્છ �લ્લાની પાકની તરાહની મા�હતી�ુ ં િવશ્લેષણ વષર્ ૨૦૦૮-૦૯ અને વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ ના
સંદભર્માં કરવામાં આવ્�ું છે . �માં પડતર જમીન, જગલો,
ં
િપયત િવસ્તાર, વાવેતર િવસ્તાર અને કયા
પ્રકારના પાક�ુ ં વાવેતર કરવામાં આવે લ છે તેની મા�હતી દશાર્વતા કોષ્ટક આપવામાં આવે લ છે .
• કચ્છમાં ખેતીવાડ�ની મા�હતી દશાર્વ�ું કોષ્ટક :- જમીનનો ઉપયોગ હ�કટરમાં :-
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ઉજ્જડ અને

�બનખેતી

ખેડ� શકાય

કાયમી

પ્રક�ણર્

ચા� ુ

અ

ચોખ્ખો

એક કરતા વ�ુ

એકંદર�

૨૦૧૧

ખેડ�

િવષયક

તેવી

ગૌચરની

�ૃક્ષો

પડતર

ન્ય

વાવેતર

વખત વાવેતર

વાવેતર

અ�ુસાર

શકાય તેવી

ઉપયોગમાં

પડતર

અને

અને

િવસ્તાર

કર� લો િવસ્તાર

િવસ્તાર

જમીન

લેવાયેલ

જમીન

ચરાણની

ઝાડ

જમીન

હ�ઠળની

૫૫૮૩૯૨

૧૨૦૨૧૭

૬૭૮૬૦

એગ્રી.સેન્સસ

જગલો
ં

ન

જમીન

જમીન

કચ્છ

૧૯૫૭૬૨૯

૩૦૬૭૭૦

૪૧૨૪૯૯

૫૮૩૫૪

૧૮૭૦૩૦

૭૦૦૫૮

૦

૫૭૪૧૦

૦

૯

પ્રા�પ્ત સ્થાન – �લ્લા ખેતીવાડ� અિધકાર�શ્રી, �લ્લા પંચાયત.
• મા�હતી�ું િવશ્લેષણ:ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં કચ્છ �લ્લાની જમીનનો ઉપયોગ હ�ક્ટર દ�ઠ દશાર્વવામાં આવ્�ુ ં છે �માં એગ્રીકલ્ચર
સેન્સસ ૨૦૧૧ અ�ુસાર ઉપયોગમાં લેવાતી જમીનનો પ્રમાણ ૧૯૫૭૬૨૯ છે . �માં જમીનનો ઉપયોગ
અલગ અલગ િવસ્તાર દ�ઠ દશાર્વવામાં આવ્�ું છે . �માં જગલોનો
ં
પ્રમાણ ૩૦૬૭૭૦ છે . આમાંથી
જમીનનો અ�ુક પ્રમાણ ઉજ્જડ અને ખેડ� ન શકાય તેવી જમીન છે �નો પ્રમાણ ૪૧૨૪૯૯ છે . ત્યાર
પછ� �બનખેત ી િવષયક ઉપયોગમાં લેવાયેલ જમીનનો પ્રમાણ ૫૮૩૫૪ છે . જયાર� ખે ડ� શકાય તેવી
પડતર જમીનનો પ્રમાણ ૧૮૭૦૩૦ છે . કાયમી ગૌચરની અને ચરાણની જમીનનો પ્રમાણ ૭૦૦૫૮ છે .
તથા પ્રક�ણર્ �ૃક્ષો અને ઝાડ હ�ઠળની જમીનનો પ્રમાણ � ૂન્ય છે . બી� અન્ય પ્રકારની જમીનનો પ્રમાણ
પણ � ૂન્ય દશાર્વવામાં આવ્યો છે . જયાર� ચા�ુ પડતર જમીનનો પ્રમાણ ૫૭૪૧૦ છે . ત્યારબાદ ચોખ્ખા
વાવેતર િવસ્તારની જમીનનો પ્રમાણ ૫૫૮૩૯૨ છે . � જમીન એક કરતા વ�ુ વખત વાવેતર થયેલ હોય
તેવી જમીનનો િવસ્તાર ૧૨૦૨૧૭ છે અને � જમીન એકંદર� વાવેતર િવસ્તાર દ�ઠ આવતી હોય તેવી
જમીનનો િવસ્તાર ૬૭૮૬૦૯ �ટલો છે . તેથી એમ કહ� શકાય ક� જમીનના બી� િવસ્તારની �ુલનાએ
સૌથી વધાર� � જમીનનો િવસ્તાર છે તે એકં દર વાવે તર િવસ્તારની જમીનનો છે .
• ૨૦૦૮-૦૯ માં ખર�ફ મોસમ�ું �લ્લા�ું પાકવાર વાવે તર, ઉપજ અને ઉત્પાદનની િવગત દશાર્વ�ું કોષ્ટક :ક્રમ

પાક�ુ ં નામ

વાવેતર

િવસ્તાર

�દા�ત

ઉપજ

ઉત્પાદન

(હ�કટરમાં)

(�ક.હ�.)

(મે.ટન માં)

૧

મગફળ�

૫૧૬૮૫

૯૦૦

૪૬૫૧૬

૨

તલ

૨૪૯૩૦

૪૦૦

૯૯૭૨

૩

એરં ડા

૬૩૮૫૫

૧૧૦૦

૭૦૨૪૦

૪

બાજર�

૪૩૮૯૫

૮૦૦

૩૫૧૧૬

૫

�ુવાર

૫૦૯૦

૪૦૦

૨૦૩૬

૬

મગ

૬૬૩૩૦

૫૦૦

૩૩૧૬૫

૭

કપાસ

૬૭૫૦૦

૯૦૦

૨૭૦૦૦

૮

મઠ

૧૪૨૭૦

૪૦૦

૫૭૦૮
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પ્રા�પ્ત સ્થાન – �લ્લા ખેત ીવાડ� અિધકાર�શ્રી, �લ્લા પંચાયત.
• મા�હતી�ું િવશ્લેષણ :ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં કચ્છ �લ્લા�ુ ં ૨૦૦૮-૦૯માં ખર�ફ મોસમ�ું પાકવાર વાવેતર, ઉપજ અને
ઉત્પાદનનો પ્રમાણ દશાર્વવામાં આવ્યો છે . �માં મગફળ�ના પાકનો વાવેતર િવસ્તાર ૫૧૬૮૫ હોય છે
અને ઉપજ ૯૦૦ �ક.ગ્રામ હોય ત્યાર� તેમાંથી થતો ઉત્પાદન ૪૬૫૧૬ મે.ટન �ટલો થાય છે . તેવી ર�તે
તલ નો વાવેતર િવસ્તાર ૨૪૯૩૦ ત્યાર� તેની ઉપજ ૪૦૦ �ક.ગ્રામ હોય ત્યાર� તેમાંથી થતો ઉત્પાદન
૯૯૭૨ મે.ટન �ટલો થાય છે . જયાર� એરં ડામાં પાકનો વાવેતર િવસ્તાર મગફળ� અને તલ થી વધાર� છે
�નો િવસ્તાર ૬૩૮૫૫ છે એટલે તેમાંથી ઉપજ પણ વધાર� થાય છે ��ુ ં પ્રમાણ ૧૧૦૦ �ક.ગ્રામ �ટલો છે
અને તેમાંથી ઉત્પાદન ૭૦૨૪૦ મે.ટન �ટલો થાય છે એટલે બી� પાકોની �ુલનામાં કચ્છમાં એરં ડાનો
વાવેતર િવસ્તાર વધાર� છે . તે જ ર�તે બાજર�નો વાવેતર િવસ્તાર ૪૩૮૯૫ છે �માંથી તેની ઉપજ ૮૦૦
�ક.ગ્રામ �ટલી થાય છે અને તે� ું ઉત્પાદન ૩૫૧૧૬ થાય છે . કપાસનો વાવેતર િવસ્તાર આપણે જોઈએ
તો ૬૭૫૦૦ છે તો તેની ઉપજ ૪૦૦ �ક.ગ્રામ �ટલી હોય ત્યાર� તેનો ઉત્પાદન ૨૭૦૦૦ �ટલો થાય છે .
�ુવાર,મગ અને મઠ ની ઉપજ એકસરખી છે � ૪૦૦ �ક.ગ્રામ તેનો દર� ક નો વાવેતર િવસ્તાર અલગ
અલગ છે �માંથી સૌથી વધાર� ઉત્પાદન મગનો થાય છે �નો પ્રમાણ ૩૩૧૬૫ મે.ટન �ટલો છે .
કચ્છમાં ખર�ફ પાકમાં સૌથી વધાર� ઉત્પાદન એરં ડાનો થાય છે અન્ય પાકોની �ુલનામાં.
ુ ંુ �લ્લા�ું પાકવાર વાવેતર, ઉપજ અને ઉત્પાદનની િવગત દશાર્વ�ું કોષ્ટક :• ૨૦૦૮-૦૯માં રિવ ઋ��
ક્રમ

પાક�ુ ં નામ

વાવેતર

િવસ્તાર

�દા�ત

(હ�કટરમાં)

(�ક.હ�.)

ઉપજ

ઉત્પાદન (મે.ટનમાં)

૧

ઘ�

૨૦૦૭૫

૩૦૮૦

૬૧૮૩૧

૨

રાયડો

૮૦૯૦

૧૧૩૦

૯૧૪૧૭

૩

��

૭૭૭૧

૪૭૦

૩૬૫૨૩

૪

ં ળ�
�ુ ગ

૯૩૧

૨૩૦૦૦

૨૧૪૧૩

૫

લસણ

૪૫૫

૫૮૦૦

૨૬૩૯

૬

ઇસબ�ુલ

૩૩૧૦

૬૭૫

૨૨૩૪

પ્રા�પ્ત સ્થાન – �લ્લા ખેત ીવાડ� અિધકાર�શ્રી, �લ્લા પંચાયત.
• મા�હતી�ું િવશ્લેષણ :ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં કચ્છ �લ્લા�ુ ં ૨૦૦૮-૦૯માં રિવ ઋ�ુ� ુ ં પાકવાર વાવેતર, ઉપજ અને ઉત્પાદનનો
પ્રમાણ દશાર્વવામાં આવ્યો છે . �માં અન્ય પાકોની �ુલનામાં રાયડાના ઉત્પાદન સૌથી વધાર� થાય છે
�નો પ્રમાણ ૯૧૪૧૭ મે.ટન �ટલો છે . અને તેનો વાવેતર િવસ્તાર ૮૦૯૦ છે તે ની ઉપજ ૧૧૩૦ �ક.ગ્રામ
�ટલી છે . ત્યાર બાદ ઘ�નો વાવેતર ૨૦૦૭૫ છે . �ની ઉપજ ૩૦૮૦ અને તેમાંથ ી તેનો ઉત્પાદન
૬૧૮૩૧ મે.ટન �ટલો થાય છે . જયાર� �� અને ઈસબ�ુલ�ુ ં આપણે જોઈએ તો ���ુ ં વાવેતર િવસ્તાર
વધાર� છે �નો પ્રમાણ ૭૭૭૧ છે ત્યાર� તે� ુ ં ઉત્પાદન ૩૬૫૨૩ મે.ટન �ટલો થાય છે �ની �ુલનામાં
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ઇસબ�ુલનો વાવેતર િવસ્તાર ૩૩૧૦ છે તો તે નો ઉત્પાદન ૨૨૩૪ મે. ટન �ટલો થાય છે . �ુ ગ
ં ળ� અને
ં ળ� કરતા ઓછો થાય છે �માં �ુ ંગળ�નો વાવેતર
લસણ ની �ુલના કર�એ તો લસણનો ઉત્પાદન �ુ ગ
િવસ્તાર ૯૩૧ છે ત્યાર� તની ઉપજ ૨૩૦૦૦ �ક.ગ્રામ હોય છે ત્યાર� તેમાંથી ઉત્પાદન ૨૧૪૧૩ મે . ટન
�ટલો થાય છે .
કચ્છ �લ્લામાં રિવ પાકોમાં સૌથી વધાર� રાયડાનો ઉત્પાદન થાય છે .
• ખેતીવાડ�: �ુખ્ય પાકો હ�ઠળ િવસ્તાર અને ઉત્પાદન (૨૦૧૬-૧૭)
ક્રમ

પાક�ુ ં નામ

૧.

વાવેતર

િસ�ચાઈ

ઉત્પાદન

હ�ક્ટર દ�ઠ

િવસ્તાર

િવસ્તાર

(મે. ટન)

ઉત્પાદન

(હ�કટરમાં)

(હ�કટરમાં)

(�ક.ગ્રા.)

અનાજ

1

ચોખા

૦

૦

૦

૦

2

ઘ�

૨૦૮૭૧

૨૦૮૭૧

૬૨૩

૨૯૮૫

3

�ુ વાર

૨૬૪૩૫

૨૬૪૩૫

૦

૦

4

બાજર�

૧૮૭૮૪

૫૦૦

૨૩૦

૧૨૨૨

5

મકાઈ

૩૨

૩૨

૦

૦

6

અન્ય ધાન્ય (અડદ,મઠ,�ુવાર)

૦

૦

૦

૦

�ુ લ અનાજ(૧.૧ થી ૧.૬)

૬૬૧૨૨

૪૭૮૩૮

૮૫૩

૪૨૦૭

૨.

કઠોળ

1

મગ

૭૪૦૧૮

૪૦૦

૩૧૨

૪૨૧

2

�ુવેર

૬૩૭

૬૩૭

૬

૧૦૦૦

3

ચણા

૮૧

૮૧

૧

૧૦૭૭

4

અન્ય કઠોળ (અડદ,મઠ,�ુવાર)

૧૦૮૨૫૫

૦

૪૫૫

૪૨૧

�ુ લ કઠોળ (૨.૧ થી ૨.૪)

૧૮૨૯૯૧

૧૧૧૮

૭૭૪

૨૯૧૯

૩.1

શેરડ�

૪૫

૪૫

૩

૬૫૦૦

2

મર�મસાલા (��,ધાણા,વ�રયાળ�,અજમો)

૩૨૪૮૧

૩૨૪૮૧

૧૯૧

૫૯૦

3

ફળો

૩૮૭૬૭

૩૮૭૬૭

૭૨૪૭

૧૮૭

4

શાકભા�

૬૪૨૯

૬૪૨૯

૧૦૫૯

૧૬૪૭૫

5

અન્ય (મ�ઢ�આવળ)

૩૨૫૩

૦

૦

૦

�ુ લ (૩.૧ થી ૩.૫)

૮૦૯૭૫

૭૭૭૨૨

૮૫૦૦

૨૩૭૫૨

�ુ લ ખાધ પાકો (૧+૨+૩)

૩૩૦૦૮૮

૧૨૬૬૭૮

૧૦૧૨૭

૩૦૮૭૮

૪.

અખાધ પાકો

1

કપાસ

૪૪૫૫૯

૪૦૦૦૦

૧૦૪૧

૨૩૩૮

2

અન્ય

૦

૦

૦

૦

�ુ લ ર� સાવાળા પાકો (૪.૧ થી ૪.૨)

૪૪૫૫૯

૪૦૦૦૦

૧૦૪૧

૨૩૩૮

૪૬૯૩૫

૩૨૦૦૦

૮૮૨

૧૮૮૦

૫.

ખાધ તેલી�બયાં

1

મગફળ�
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2

તલ

૪૮૩૮૪

૨૮૦૦

૨૯૧

૬૦૩

3

અન્ય

૦

૦

૦

૦

�ુ લ ખાધ તેલી�બયાં (૫.૧ થી ૫.૩)

૯૫૩૧૯

૩૪૮૦૦

૧૧૭૩

૨૪૮૩

૬.

અખાધ તેલી�બયાં

1

એરં ડા

૮૭૬૪૫

૩૦૦૦૦

૧૮૩૬

૨૦૯૫

2

અન્ય

૦

૦

૦

૦

�ુ લ અખાધ તેલી�બયાં (૬.૧ થી ૬.૨)

૮૭૬૪૫

૩૦૦૦૦

૧૮૩૬

૨૦૯૫

�ુ લ તેલી�બયાં (૫+૬)

૧૮૨૯૬૪

૬૪૮૦૦

૩૦૦૯

૪૫૭૮

૭.

અન્ય અખાધ પાકો

1

ક�ફ� અને માદક પાકો

૦

૦

૦

૦

2

ઘાસચારો

૧૦૫૬૭૪

૧૮૦૦૦

૦

૦

3

અન્ય

૦

૦

૦

૦

�ુ લ અન્ય અખાધ પાકો (૭.૧ થી ૭.૩)

૧૦૫૬૭૪

૧૮૦૦૦

૦

૦

વાવેતરનો સરવાળો

૬૬૩૨૮૫

૨૪૯૪૭૮

૧૪૧૭૭

૩૭૭૯૪

પ્રા�પ્ત સ્થાન – �લ્લા ખેત ીવાડ� અિધકાર�શ્રી, �લ્લા પંચાયત.
• મા�હતી�ું િવશ્લેષણ :ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં અનાજ�ુ ં ઉત્પાદન વષર્ ૨૦૧૬-૧૭માં જોઈએ તો ચોખા�ુ ં વાવેતર � ૂન્ય છે �નો અથર્
એ થાય ક� કચ્છમાં ચોખાનો પાક લેવામાં આવતો નથી. ઘ��ુ ં વાવેતર િવસ્તાર જોઈએ તો ૨૦૮૭૧
હ�કટરમાં વાવણી કરવામાં આવેલી �માં ૬૨૩ મે. ટન ઉત્પાદન થયે� ું અને હ�કટર દ�ઠ ઉત્પાદન ૨૯૮૫
હ�ુ.ં �ુ વાર�ુ ં વાવેતર િવસ્તાર ૨૬૪૩૫ હ�કટર હ�ુ.ં બાજર�નો વાવેતર િવસ્તાર ૧૮૭૮૪ હ�ક્ટર હતો અને
તેમાં ૨૩૦ મે.ટન ઉત્પાદન થયે� ું અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદન ૧૨૨૨ �ક. ગ્રામ હતો. �ુ લ અનાજનો
વાવેતર િવસ્તાર ૬૬૧૨૨ હ�ક્ટર હ�ુ.ં �ના દ્વારા ૮૫૩ મે.ટન ઉત્પાદન થયે� ું અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદકતા
૪૨૦૭ �ક.ગ્રામ હ�ુ.ં
કઠોળની �સ્થિત જોઈએ તો કચ્છમાં મગ,�ુવેર,ચણા અને અન્ય કઠોળ�ુ ં વાવે તર િવસ્તાર ૧૮૨૯૯૧
હ�કટરમાં કર� � ું �માંથી ૭૭૪ મે.ટન ઉત્પાદન મળે �ું અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદકતા ૨૯૧૯ �ક.ગ્રામ હતી.
કચ્છમાં શેરડ�,મર� મસાલા,ફળ,શાકભા� અને મ�ઢ�યાવળ વગેર�� ુ ં વાવેતર િવસ્તાર ૮૦૯૭૫ હ�કટર હ�ુ ં
�ના દ્વારા ૮૫૦૦ મે.ટન ઉત્પાદન મળે �ું અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદકતા ૨૩૭૫૨ �ક.ગ્રામ હતી.
અખાદ્ય પાકોનો �સ્થિત જોઈએ તો કપાસ,અન્ય પાકો અને ર� સાવાળા પાકો�ુ ં વાવેતર િવસ્તાર ૪૪૫૫૯
હ�ુ ં �ના દ્વારા ૧૦૪૧ મે.ટન ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થયેલ અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદકતા ૨૩૩૮ �ક.ગ્રામ હતી.
ખાદ્ય તેલેબીયાની �સ્થિત જોઈએ તો મગફળ� અને તલ�ુ ં વાવેતર િવસ્તાર ૯૫૩૧૯ હ�કટર હતો. �માંથી
૧૧૭૩ મે.ટન ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થયેલ અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદકતા ૨૪૮૩ �ક.ગ્રામ હતી.
અખાદ્ય તેલી�બયાની �સ્થિત જોઈએ તો એરં ડાનો વાવે તર િવસ્તાર જોઈએ તો ૮૭૬૪૫ હ�ક્ટર હ�ુ.ં
�માંથી ૧૮૩૬ મે.ટન ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થ�ુ ં અને હ�ક્ટર દ�ઠ ઉત્પાદકત ૨૦૯૫ �ક.ગ્રામ હતી.
કચ્છમાં ઘાસચારા હ�ઠળનો વાવેતર િવસ્તાર ૧૦૫૬૭૪ હ�ક્ટર હતો.
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�ુ લ વાવેતરની દ્રષ્ટ�એ જોઈએ તો કચ્છમાં ૨૬૩૨૮૫ હ�કટરમાં વાવે તર કરવામાં આવે �.ું અને ૧૪૧૭૭
�ુ લ મે.ટન ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થયે� ું અને હ�ક્ટર �ુ લ ઉત્પાદકતા ૩૭૭૯૪ �ક.ગ્રામ હતી.
• તારણો :1. ૨૦૦૮-૦૯માં ખર�ફ પાકમાં સૌથી વ�ુ વાવેતર એરં ડામાં કરવામાં આવે�.ું �નો વાવેતર િવસ્તાર ૬૩૮૫૫
હ�ક્ટર હતો અને ૭૦૨૪૦ મે.ટન ઉત્પાદન થયે� ું જયાર� ૨૦૧૬-૧૭માં એરં ડા�ું વાવેતર િવસ્તાર ૮૭૬૪૫
હ�ક્ટર હતો. અને ઉત્પાદન ૧૮૩૬ મે.ટન હ�ુ ં આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� ખે�ૂતો એરં ડાના પાક તરફ
વધાર� આકિષ�ત થયા છે . એરં ડાના ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા તથા ભાવ વ�ુ હોવાને કારણે પણ ખે�ૂતો
એરં ડાના પાક તરફ વળ્યા છે .
2. ૨૦૦૮-૦૯માં ખર�ફ પાકમાં એરં ડા પછ� સૌથી વ�ુ વાવેતર િવસ્તાર મગફળ�નો હતો. �નો વાવેતર
િવસ્તાર ૫૧૬૮૫ હ�કટરમાં હ�ુ.ં અને ૪૬૫૧૬ મે.ટન ઉત્પાદન હ�ુ.ં ૨૦૧૬-૧૭માં ૪૬૯૩૫ હ�કટરમાં
વાવેતર થયે� ું અને ૮૮૨ મે.ટન ઉત્પાદન થયે� ું અહ� મગફળ�ની ઉત્પાદકતામાં �ૃ�દ્ધ થવાથી ખે�ૂતો
મગફળ��ુ ં વાવેતર કર� છે .
3. ૨૦૦૮-૦૯માં રિવ પાકમાં રાયડાનો વાવેતર િવસ્તાર ૮૦૯૦ હ�ક્ટર હ�ુ.ં અને ઉત્પાદન ૯૧૪૧૭ મે.ટન
હ�ુ.ં અહ� રાયડાની ઉત્પાદકતા ૧૧૩૦ હતી તેથી તે� ું વાવેતર વધાર� જોવા મળે લ છે .
4. ૨૦૦૮-૦૯ના રિવ પાકમાં ઘ�નો વાવેતર િવસ્તાર ૨૦૦૭૫ હ�ક્ટર હ�ુ ં અને ઉત્પાદન ૬૧૮૩૧ મે.ટન હ�ુ.ં
૨૦૧૬-૧૭માં ઘ�નો વાવેતર િવસ્તાર ૨૦૮૭૧ હ�ક્ટર હતો અને ઉત્પાદન ૬૨૩ મે.ટન હ�ુ.ં અહ� ઘ�ના
ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયેલ છે
5. કચ્છમાં �ુખ્યત્વે પાકની તરાહ જોઈએ તો ઘ�, એરં ડા, મગફળ�, ��, રાયડો, તલ, બાજર�, �ુ વાર, મગ,
�ુવેર, કપાસ અને ઘાસચારા�ુ ં ઉત્પાદન વધાર� જોવા મળે છે .
• સંદભર્� ૂચી :1. �કડાક�ય મા�હતી કચ્છ �લ્લા પંચાયત વેબસાઈટમાંથ ી
2. ભારતીય અથર્વ્યવસ્થા: �ુ �દ� અને ક�.પી.એમ.�ુન્દરમ
3. કચ્છ સંસોધનની પાંખે: �ુષાર હાથી
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જળવા�ું પ�રવતર્ન અને �ૃિષક્ષેત્ર

8

(કચ્છ �લ્લાના સંદભ�)
ડૉ. સી.એસ.ઝાલા
ુ
આર.આર.લાલન કોલેજ �જ

સારાંશઆ�ુિનક �ુગમાં ખેતીક્ષેત્ર સાથો સાથ ઔધો�ગક અને સેવાક્ષેત્રનો િવકાસ ઝડપી બન્યો છે . તેમજ
ખેતીક્ષેત્રે પણ પરં પરાગત ઘટકો�ું સ્થાન આ�ુિનક ઘટકોએ મેળવી લી�ુ ં છે . ત્યાર� પયાર્વરણીય પ્ર�ો
અને ખેતી તેમજ પયાર્વરણ વચ્ચેનો પરસ્પપરાવલંબન તેમજ �ુરાકાતાનો સંબધ પણ બદલાયો છે .
ં આ� કદાચ જોવા
પયાર્વરણ અને ખેતીક્ષેત્રે � આ�ુિનક સમય પહ�લા એક બી�ના �ુરક હતા તે સંબધ
મળતો નથી. આ�ુિનક સમયમાં ઉભા થયેલા પયાર્વરણીય પ્ર�ોની અસર વ્યાપક ર�તે �ૃિષક્ષેત્ર ઉપર
જોવા મળ� રહ� છે અને તેની તીવ્રતામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે .
કચ્છ �જલ્લામાં જળવા�ું પ�રવતર્નની અસર �ુજરાતના અન્ય િવસ્તારના સંદભ� સિવશેષ જોવા
મળે છે. ત્યાર� જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની અસર કચ્છ �લ્લાના �ૃિષક્ષેત્ર ઉપર �ું હોય શક� છે તેના ઉપર
પ્રકાશ પાડવા માટ� આ સંશોધન અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે . � ગૌણ મા�હતી ઉપર અધાર� છે . �માં
કચ્છ �જલ્લામાં જળવા�ું પ�રવતર્નની �સ્થિત અને તેની તીવ્રતાને �ણીને આગામી સમયમાં �ૃિષ ક્ષેત્રે
તેની �ું અસર થઈ શક� તેમ છે . તેની ર�ૂઆત કરવામાં આવી છે .
 પ્રસ્તાવના
પ્રા�ચન સમયથી ખેતીક્ષેત્ર અને પયાર્ વરણ વચ્ચે સા�ુ�ુળ સંબધ
ં ો રહ્યા છે . કારણ ક�
ખેતી ક્ષેત્ર પયાર્વરણના પોષક તર�ક� કાયર્ કર�ું હ� ું અને પયાર્વરણ પણ �ૃિષક્ષેત્રના િવકાસ માટ�
મહત્વની �ુિમકા ભજવા� ું હ�.ું આ ર�તે પ્રા�ચન સમયમાં પ્રયાવરણ અને ખેતીક્ષેત્ર�ુ ં પરસ્પપરવાલંબન
હ�ું અને બંને ક્ષેત્રો એક બી�ને �ુરક હતા તેમ કહ� શકાય.
આ�ુિનક �ુગમાં ખેતીક્ષેત્ર સાથો સાથ ઔધો�ગક અને સેવાક્ષેત્રનો િવકાસ ઝડપી બન્યો
છે . તેમજ ખેતીક્ષેત્રે પણ પરં પરાગત ઘટકો�ુ ં સ્થાન આ�ુિનક ઘટકોએ મેળવી લી�ુ ં છે . ત્યાર�
પયાર્વરણીય પ્ર�ો અને ખેતી તેમજ પયાર્વરણ વચ્ચેનો પરસ્પપરાવલંબન તેમજ �ુરાકાતાનો સંબધ
ં
પણ બદલાયો છે . પયાર્વરણ અને ખેતીક્ષેત્રે � આ�ુિનક સમય પહ�લા એક બી�ના �ુરક હતા તે સંબધ
આ� કદાચ જોવા મળતો નથી. આ�ુિનક સમયમાં ઉભા થયેલા પયાર્વરણીય પ્ર�ોની અસર વ્યાપક
ર�તે �ૃિષક્ષેત્ર ઉપર જોવા મળ� રહ� છે અને તેની તીવ્રતામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે .
સમસ્યા કથન ;-
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બદલાતા જળવા�ું પ�રવતર્નની વ્યાપક અસર ખેતીક્ષેત્ર ઉપર થઈ રહ� છે . કારણ ક�
ખેતીક્ષેત્ર એવી ક�ટલીક િવિશષ્ટતા ધરાવે છે ક� પયાર્વરણ સાથેનો તેનો સંબધ
ં અન્ય ક્ષેત્રો (ઉધોગ અને
સેવા)ની �ુલનામાં વ�ુ ં વ્યાપક અને ગહન હોય છે . કારણ ક� ખેતીક્ષેત્રના ઉત્પાદનના �ુખ્ય ઘટકો
જમીન,વાતાવરણ,ભેજ,હવા,વરસાદ,ઠંડ�,ગરમી વગેર� ઉપર સિવશેષ આધાર રાખે છે . આ �સ્થિતમાં
જયાર� જળવા�ુ ં પ�રવતર્ન દ્વારા ઉપરોક્ત ઘટકોમાં ફ�રફાર થાય છે ત્યાર� સ્વાભાિવક ર�તે જ ખેતીક્ષેત્ર
ઉપર તેની સિવશેષ અસર જોવા મળશે અને આ અસર એટલી વ્યાપક અને તીવ્ર છે ક� �ને કારણે
ખેતીક્ષેત્રના મહત્વના ઘટકો ઉત્પાદન,ઉત્પાદકતા,પાકતર� હ,ઉત્પાદન ખચર્,આવક વગેર� ઉપર તેની
વ્યાપક અસરો ઉભી થાય છે . ત્યાર� જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની �ૃિષક્ષેત્ર ઉપરની સંભિવત અસરને કચ્છ
�લ્લાના સંદભ� �ણવા માટ� પ્રયાસ એ આ સંશોધન પેપરમાં કય� છે .
 સંશોધન અભ્યાસના હ�� ુઓ ;(૧) કચ્છ �જલ્લામાં જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની �સ્થિત �ણવી.
(૨) કચ્છ �જલ્લામાં જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની �ૃિષક્ષેત્ર ઉપર થનાર સંભિવત અસર �ણવી.
 અભ્યાસ�ુ ં કાયર્ક્ષત્ર
ે ;કચ્છ �લ્લો સમગ્ર ભારતમાં એક િવિશષ્ટ ભૌગો�લક સ્થાન ધરાવે છે . એક� સાથે સ�ુદ્ર
િવસ્તાર,રણ િવસ્તાર,�ુગ
ં રાળ પ્રદ� શ વગેર� ધરાવતો કદાચ ભારતનો આ એક માત્ર �લ્લો છે . કચ્છ
�લ્લાનો �ુ લ િવસ્તાર ૪૫૬૫૨ ચોરસ �કલોમીટરનો છે . કચ્છ �લ્લાની �ુ લ ૧૯૫૭૬૨૯ હ�ક્ટર
જમીનમાંથી ૩૦૬૭૭૦ હ�ક્ટરમાં જગલો
ં
તેમજ ૪૧૨૪૯૯ હ�ક્ટરમાં રણ િવસ્તાર છે . જયાર� ચોખ્ખો
વાવેતર િવસ્તાર ૫૫૮૩૯૨ હ�ક્ટરનો છે . કચ્છ �લ્લાના �ુખ્ય પાકોમાં મગફળ�,બાજર�,તલ, કઠોળ,
�દવેલા એ બાગાયતી પાકો �ુખ્ય છે . જયાર� ૨૩૫૬૫૮ ન�ધાયેલ ખે�ૂતો છે .
 અભ્યાસનો સમયગાળો ;આ અભ્યાસ પેપરમાં �ુખ્યત્વે જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની �ૃિષક્ષેત્ર ઉપરની અસરોને
ધ્યાને લેવા માટ� �ુખ્યત્વે ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૬ �ુધીના વષ�ને ધ્યાને લેવામાં આવ્યા છે .
 મા�હતીના પ્રા�પ્ત સ્થાનો ;અભ્યાસ માટ� જ�ર� મા�હતી તેમજ �કડાઓ માટ� �ુખ્યત્વે ગૌણ મા�હતી ઉપર આધાર
રાખવામાં આવ્યો છે . �માં �ુખ્યત્વે કચ્છ �લ્લા પંચાયતની �કડાક�ય �પર� ખા,�ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
ર�પોટર્ ને આધાર� કચ્છ �લ્લામાં જળવા�ું પ�રવતર્નની ખેતીક્ષેત્ર ઉપરની અસરો માટ� જ�ર� �કડાઓ
મેળવવામાં આવ્યા છે . આ ઉપરાંત ઉપરોક્ત સંશોધન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા અન્ય સંશોધન અભ્યાસોના
તારણો તેમજ � ૂચનોને પણ ધ્યાને લેવામાં આવ્યા છે . ખેતીક્ષેત્ર ઉપરની વતર્માન અને ભિવષ્યની
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અસરને �ણવા માટ� ખે�ૂતો,તજ�ો તેમજ ખેતીક્ષેત્રના �ુ દા �ુ દા ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલ વ્ય�ક્તઓના
અ�ભપ્રાયો �ુચનોને ધ્યાને લેવામાં આવ્યા છે .
 સંદભર્ સા�હત્ય સિમક્ષા ;(૧) એસ.એમ.સ્વામીનાથન અને રં ગાલ�મી (�ન્�ુ-૧૬) એ પોતાના સંશોધન પેપર “ભારતીય �ૃિષક્ષેત્ર
ઉપર હવામાનની અસર”માં જણાવ્�ુ ં છે ક� જળવા�ું પ�રવતર્ન અને હવામાનમાં આવી રહ�લ તીવ્ર
ફ�રફારોની અસર ખાધ �ુરક્ષા,ખે�ૂતો�ુ ં �વન ધોરણ,ઉત્પાદન પર �ું પડશે અને તેને કારણે ભિવષ્યમાં
ઉભી થનાર અસરો ઉપરની ચચાર્ કરવામાં આવી છે .
(૨) વી.�ુ.એમ.રાઓ અને બા�ુ� રાઓ ૨૦૧૬ :- એ “�ુષ્કાળગ્રસ્ત િવસ્તારમાં પાક તર� હની પદ્ધિત”
નામના પોતાના સંશોધન અભ્યાસમાં જણાવ્�ુ ં છે ક� ભારતમાં અખાધ્યન પાકોમાં �ુષ્કાળગ્રસ્ત
િવસ્તારોનો ફાળો ૫૨% છે . જયાર� ખાધ્ય પાકોમાં આ િવસ્તારનો ફાળો ૪૨% છે . તેથી જયાર� મૌસમમાં
આવતા પ�રવતર્નને કારણે સમગ્ર સામા�જક વ્યવસ્થા ઉપર તેની વ્યાપક અસર ઉભી થાય છે .
(3) એસ.બી.યાદવ,એચ.આર.પટ� લ,એસ.ક�.િમશ્રા (�ન્�ુ-૨૦૧૭) : એ પોતાના સંશોધન પત્ર “મધ્ય
�ુજરાતમાં મગફળ�ના પાકમાં જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની અસર” માં જણાવ્�ુ ં છે ક� �ુજરાતમાં ૨૦૦૮થી
૨૦૧૧ દરિમયાન મૌસમી �સ્થિતમાં પ�રવતર્ન જોવા મળ્�ુ ં છે . તેવો એ ૧૯૬૧-૧૯૯૯ આ �કડાઓને
આધાર તર�ક� સ્વીકાર� વરસાદમાં ૧૩.૭% વધારો ન�ધાયો છે . જયાર� તાપમાન ૧૯.૧ અને ૨૯.૮ના
આધાર સામે ક્રમશ 3.૬ તથા ૫.૧ વ�ુ ં ર�ું છે . �ને કારણે મગફળ�ના ઉત્પાદનમાં તેના આધાર
(૧૯૬૧-૧૯૯૯)ની �ુલનામાં ૨૧ થી ૩૧ % �ટલો ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે .
(૪) જયવંત સરકાર અને �.આર.ચીચોલકર (ઓકટો-૧૭) :- “સૌરાષ્ટ્રમાં જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની
સંભિવત અસરો”માં જણાવે છે ક� એકિવશમી સદ�માં જળવા�ુ ં પ�રવતર્ન એ સૌથી મોટ� સમસ્યા છે .
તેવોના માટ� વરસાદ અને અન્ય મૌસમી ઘટનાઓમાં મોટા ફ�રફાર થવાની સંભવ
ં ના છે . તેવોના
સંશોધન અભ્યાસ પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્ર િવસ્તારમાં ૨૦૧૧ થી ૨૦૩૦ના વષ� દરિમયાન વરસાદમાં ૨% નો
વધારો થશે. જયાર� મહ�મ તાપમાનમાં ૦.૫ નો વધારો થશે. જયાર� ન્�ુનતમ તાપમાનમાં ૦.૮ નો
ઘટાડો ન�ધાશે.
(૫) કચ્છ �ડઝાસ્ટર પ્લાન (૨૦૧૭-૧૮) :- કચ્છ �ડઝાસ્ટર પ્લાનમાં કચ્છમાં આવનાર સંભિવત
આપિ�ઓની ચચાર્ કરવામાં આવી છે . �માં �ુદરતી આપિ� અને મૌસમ સંબધ
ં ી આપિ�ઓની �ુ દ�
�ુ દ� ક�ટગર�માં કચ્છને �ચા લેવલમાં સમાિવષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે . �થી કચ્છમાં જળવા�ુ ં
પ�રવતર્નને કારણે થનાર સંભિવત અસર�ુ ં પ�રણામ ��ુ ં હોઈ શક� છે .
ઉપરોક્ત સંશોધન અભ્યાસોનો સારાંશ એ છે ક� જળવા�ું પ�રવતર્નની વ્યાપક અસર
ખેતીક્ષેત્ર ઉપર પડ� શક� તેમ છે .
 કચ્છ �જલ્લામાં જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની �સ્થિત ;-
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(૧) વરસાદ :- કચ્છ �લ્લામાં થતા સર� રાશ વરસાદના છે લ્લા સર� રાશ વરસાદના �દવસો વષર્
દરિમયાન ૨૦ થી ૨૫ના જોવા મળે છે . વરસાદના ૧૫ વષર્ના �કડા તપાસતા તેમાં �ુબ જ
અસમાનતા જોવા મળે છે . વષર્ ૨૦૧૦માં માંડવીમાં ૧૭૦૧ િમલી.લીટર વરસાદ ન�ધાયો હતો. જયાર�
૧૯૯૯માં નખત્રાણામાં માત્ર ૧૦ િમલીલીટર વરસાદ ન�ધાયો હતો.
(૨) તાપમાન :- કચ્છ �લ્લાની આબોહવા �ુબ જ િવષમતા ધરાવે છે . છે લ્લા ૧૫ વષર્માં ન�ધાયેલ
તાપમાનને તપાસતા જોઈ શકાય છે ક� મહ�મ તાપમાન ૪૫.૮ (�ુ ન ૨૦૧૧)માં ન�ધાયેલ હ�.ું જયાર�
ન્�ુનતમ તાપમાન ૨.૦ (�ન્�ુઆર� ૨૦૧૧)માં ન�ધાયે� ું હ�.ું સાથો સાથ સર� રાશ ગરમીના �દવસોમાં
વધારો થયો છે . જયાર� સર� રાશ ઠંડ�ના �દવસોમાં ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે .
(3) ઘરતીકંપ :- ભારતમાં ધરતીકંપના સંભિવત સ્થળો અને તેની તીવ્રતાને આધાર� કચ્છ �લ્લાને
અિત સંવદ
ે નશીલ ઝોન ૫ માં �ુકવામાં આવેલ છે . છે લ્લી એક સદ�માં મોટા ત્રણ ધરતીકંપનો સામનો
કચ્છ �જલ્લાએ કય� છે .
(૪) વાવાઝો�ું : કચ્છ �લ્લો સ�ુદ્ર કાંઠો ધરાવતો હોઈ તેમજ વૈિ�ક �ુગોળમાં તે� ુ ં સ્થાન િવિશષ્ટ
હોવાને કારણે વાવાઝોડાની સંભવ
ં નાની �સ્થિતમાં કચ્છનો સંભવ
ં નાં �ક ૪ નો છે . � દશાર્વે છે ક�
કચ્છમાં વાવાઝોડાની શ�તા દર બે વષ� એક વખત છે .
(૫) �ુષ્કાળ :- કચ્છ �લ્લો અધર્ �ુકા પ્રદ� શમાં હોવાને કારણે �લ્લામાં �ુષ્કાળની સંભવ
ં ના વ�ુ ં છે .
�માં પણ કચ્છ �લ્લાને �ુ ષ્કાળની સંભવ
ં નાનો �ક ૪ આપવામાં આવે છે . � દશાર્વે છે ક� �લ્લામાં
દર બે વષર્ એક �ુ ષ્કાળ�ુ ં વષર્ હોય છે .
(૬) ઋ�ુચક્રમાં પ�રવતર્ન – �જલ્લાના ઋ�ુચક્રમાં વ્યાપક ફ�રફારો જોવા મળ� રહ્યા છે . સામાન્ય ર�તે
�જલ્લામાં ૧૫ �ુ ન થી ૨૫ �ુ ન વચ્ચેના સમયગાળામાંમાં ચોમાસાની શ�આત થતી હોય છે . તેની સામે
વષર્ ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭મા વરસાદની શ�આત �જલ્લામાં ૧૫ �ુ લાઈ બાદ થઈ છે . તેજ પ્રમાણે
�જલ્લામાં િશયાળાની શ�આત ૧૫ નવેમ્બર બાદ જોવા મળે છે � છે લ્લા ત્રણ થી ચાર વષર્ દરિમયાન
તેની શ�આત �ડસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં થાય છે
ઉપરના િવષ્લેષણને આધાર� કઈ શકાય ક� કચ્છ �લ્લામાં જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની
સંભવ
ં ના�ુ ં પ્રમાણ �ુબ જ વધાર� છે . વરસાદ,તાપમાન,વાવાઝોડા,કોલ્ડવેવ અને હોટ્વેવના પ્રમાણમાં
સતત અિનિ�તતા ઉભી થતી જોવા મળે છે .
 જળવા�ું પ�રવતર્નની ખેતીક્ષેત્ર ઉપરની સંભિવત અસરો ;(૧) વાવેતર િવસ્તારમાં અિનિ�તતા :- કચ્છ �લ્લામાં વરસાદ�ુ ં પ્રમાણ અિનિ�ત હોવા ઉપરાંત �ુબ
જ ઓછો વરસાદ પડતો હોવાને કારણે ખર� ખર વાવેતર િવસ્તારમાં વધારો ઘટાડો જોવા મળે છે .
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(૨) પાક તર� હમાં ફ�રફાર : જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની એક અસર પાક તર� હ પણ જોવા મળે છે . કચ્છમાં
અનાજ,કઠોળ,તલ વગેર�નો વાવેતર િવસ્તાર ઘટતો ગયો છે . જયાર� અખાધ્યપાકો અને બાગાયતી
પાકોના વાવેતર િવસ્તારમાં વધારો થયો છે .
(3) ખેત ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદન : જળવા�ું પ�રવતર્નને કારણે ખેત ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતામાં
અસમાનતાના દર� વધારો ઘટાડો થાય છે . �ુ ષ્કાળની �ચી સંભવ
ં ના �ુક્ત િવસ્તારમાં ખેત ઉત્પાદકતામાં
સતત વધારો �ળવી રાખવો શ� બનતો નથી. તેજ પ્રમાણે સા�ુ�ુળ ચોમા�ુ ં હોય તો ઉત્પાદનમાં
વધારો થાય છે . પરં � ુ �ુ ષ્કાળની �સ્થિતમાં ઉત્પાદન ધટ� છે .
(૪) ખે�ૂતની આવકમાં અસમાનતા- જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની એક અસર ખે�ૂતની આવક ઉપર પણ જોવા
મળે છે . ખે�ૂતની આવકમાં અસાતત્ય પ�ું જોવા મળે છે . જળવા�ુ ં પ�રવતર્નની જયાર� તીવ્ર અસર હોય
છે . ત્યાર� ખે�ૂતની આવકમાં ઘટાડો જોવા મળે છે .
(૫) ખે�ૂતના ખચર્માં વધારો – જળવા�ુ ં પ�રવતર્નને કારણે ખે�ૂતના ખચર્માં વધારો થાય છે . ખાસ
કર�ને �જલ્લામાં વરસાદ�ુ ં પ્રમાણ ઓ�ં હોય તેમજ તાપમાન�ુ ં પ્રમાણ વ�ુ ં હોય ત્યાર� િશચાઈ
પાછળના ખચર્ �ુબ મોટો વધારો થાય છે .
(૬) વસ્તી�ુ ં સ્થળાંતર –જળવા�ું પ�રવતર્નની વ્યાપક અસરને કારણે કચ્છ �લ્લાની ગ્રાિમણ વસ્તી�ુ ં
સતત સ્થળાંતર થય ર�ું છે . ખાસ કર�ને અબડાસા, નખત્રાણા,લખપત અને રાપર તા�ુકામાંથી તેમજ
કચ્છના પ્રખ્યાત બ�ીના ઘાસના મેદાનમાં થી વસ્તી�ુ ં સ્થળાંતર થઈ ર�ું છે .
(૭) ખે�ૂતની આિથ�ક �સ્થિતમાં ફ�રફાર- જળવા�ું પ�રવતર્નને કારણે એક બા�ુ ખે�ૂતના ખચર્માં વધારો
થયો છે જયાર� તેની આવકમાં કોઈ ખાસ વધારો થયો નથી તેથી ખે�ૂતની આિથ�ક �સ્થિત વ�ુ કફોડ�
બની છે ખે�ૂત ઉપર સંસ્થાક�ય અને �બનસંસ્થાક�ય દ� વાના પ્રમાણમાં સતત વધારો થાય રહ્યો છે .
સંદભર્ સા�હત્ય ;(૧) સંશોધન પધ્ધિત એ.એ. પરમાર પોપ્�ુલર પ્રકાશન
(૨) ભારત�ુ ં �ૃિષ ક્ષેત્ર િવકાસ અને પડકારો ડો. ભાસ્કર હ. જોષી �ુિનવસ�ટ� ગ્રંથ િનમાર્ણ બોડર્
(૩) પયાર્વરણ�ુ ં અથર્શા� ડો. બી. ક�. ભટ્ટ - પોપ્�ુલર પ્રકાશન
(૪) કચ્છ �લ્લાની �કડાક�ય �પ ર� ખા વષર્ – ૨૦૧૬-૧૭ કચ્છ �જલ્લા પંચાયત �ુજ
(૫) કચ્છ �લ્લાનો ડ�ઝાસ્ટર પ્લાન – ૨૦૧૬ કચ્છ �જલ્લા ડ�ઝાસ્ટર િવભાગ �ુજ
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l5|g;L5F,

V[DPV[P lO, sVY"XF:+f

zL V[DPALP VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H4

;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8P

UM\0, ÒPZFHSM8
JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S lJSF;V[ ZFQ8=GM D]bI 5|`G K[ VFlY"S lJSF;G[ J[U VF5JF DF8[ pnMU
VG[ ;[JFT[+GL ;FY[ ;FY[ S'lQF1F[+GM lJSF; B}A H VFJxIS K[P
tIFZ[ U]HZFT DF8[ S'lQF1F[+ V[S DCtJG]\ 1F[+ DFGJFDF\ VFJ[ K[ VFH[ VFW]lGS I]UDF\ S'lQF1F[+[
5Z\5ZFUT 38SMG[ AN,[ VFW]lGS 38SMGM p5IMU ;TT JWL ZCM K[P tIFZ[ l;\RF.V[ S'lQF1F[+G]\ V[S DCtJG]\
38S K[ l;\RF.V[ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ 5FIFGL E}lDSF EHJK[ K[ tIFZ[ U]HZFTDF\ S'lQF lJSF; DF8[
cc;ZNFZ ;ZMJZ l;\RF. IMHGFcc GL B}A H VFJxIS E}lDSF K[P

5|:TFJGF o
JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S lJSF; V[ lJ`JGF TDFD ZFQ8=GM 5FIFGM 5||`G K[ V<5 lJSF; VG[ prR ;M5FGM
;Z SZJF DF8[ ;TT 5|ItG;L, ZC[ K[ tIFZ[ lJS;LT ZFQ8=M VFlY"S lJSF;G[ 8SFJL ZBJF DF8[ ;TT
5|ItGXL, CMI K[ ;FDFgI ZLT[ VFlY"S lJSF;GM VFWFZ VY"T\+GF D]bI +6 1F[+M p5Z ZC[,M K[ H[DFG]\
V[S 1F[+ S'lQF1F[+ K[P
U]HZFT DF8[ S'lQF1F[+ V[S DCtJG]\ 1F[+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFJS ZMHUFZL4 lGSF; H[JL VFlY"S AFATM
T[DH ;FDFHLS ;F\:S'lTS VG[ EF{UMl,S l:YZTF DF8[ S'lQF1F[+ B]A H DCtJG]\ 1F[+ K[ VFhFNL AFN S'lQF1F[+DF\
5Z\5ZFUT 38SM AN,[ VFW]lGS 38SM s;FWGMf GM p5IMU ;TT JWL ZCIM K[ tIFZ[ l;\RF.V[ S'lQF1F[+G]\
V[S DCtJG]\ 38S K[ l;\RF. VFH[ VFW]lGS I]UDF\ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ 5FIFGL E}lDSF EHJ[ K[ SFZ6 S[
VFW]lGS l;\RF.GL ;]lJWFGL 5wWlTG[ SFZ6[ S'lQF1F[+ pt5FNG4 pt5FNSTF 5FSGL TZ[C. VG[ 5FSGL
U]6JTMDF\ ;SFZFtDS 5lZJT"G VFJ[ K[ U]HZFT ZFHI VFlY"S lJSF;GL N=Q8LV[ VU|[;Z K[P U]HZFTDF\
pnMU ;[JF 1F[+GL ;FY[ ;FY[ S'lQF1F[+GM 56 ;FZM V[JM lJSF; YIM K[ EFZTGF VgI ZFHIMGF S'lQFlJSF;GL
T],GFV[ U]HZFTGM S'lQF1F[+[ lJSF;GM NZ GM\W5F+ ZLT[ JW] K[P Z_!Z DF\ V[8,[ S[ K[<,F NFISFDF\ EFZTGM
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S'lQFlJSF; NZ #P5*@ ZCIM K[ tIFZ[ T[GL ;ZBFD6LV[ U]HZFT ZFHIGM S'lQF lJSF; NZ !_P&*@ ZCIM
K[P
p5ZMST NZ V[ U]HZFTDF\ S'lQF1F[+GM lJSF; YJF 5FK/GF D]bI 5lZA/ 8[SGLS, VG[ ;\:YFUT
5lZA/MDF\ VFJ[, ;SFZFtDS O[ZOFZM VG[ VFW]lGS 5|IF;M K[ H[DF\ 56 K[<,F sZf A[ NFISFYL l;\RF.GL
;]lJWF JWL T[DH JW]G[ JW] JFJ[TZ lJ:TFZ l;\RF. GLR[ VFJZL ,[JF DF8[GF 5|ItGM Y. ZCIF K[
U]HZFTDF\ l;\RF. DF8[GF 36F D]bI :+MTM K[ H[DF\ S]JFVM4 5FTF/ S]JFVM4 T/FJM4 l;\RF. IMHGFVM lJU[Z[
K[P VFDFGL U]HZFTGL DCtJSF\1FL VG[ AC] C[T]S IMHGF cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc K[P
VFH[ U]HZFTDF\ S'lQFlJSF; DF8[GF VFW]lGS 5|JFCMDF\ VF ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF l;\RF. IMHGFGL E}lDSF
VU|[;Z ZC[, K[ VFW]lGS l;\RF. 5wWlT âFZF 5FSG[ 5F6L 5CM\RF0JFDF\ ;O/TF D/L K[P T[GFYL
S'lQFlJSF;V[ J[U 5S0[, K[P

cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc
cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc U]HZFTGL ;F{YL DM8L GNL 5Z VFJ[, IMHGF K[P H[ GNL DwI 5|N[XDF\
VDZS\8S 5J"TDF/FDF\YL GLS/TL 5}J"YL 5l`RD[ JCL B\EFTGF VFBFTG[ D/L K[ GD"NF GNL ,UEU
!#!5 lSPDLP s(!* DF.,f ,F\AL K[P H[ EFZTDF\ 5F\RDF\ G\AZ[ VFJ[ K[P VF IMHGFGL X~VFT
TFP_5q_$q!)&! DF\ 5\l0T HJFCZ ,F, GC[~V[ BFT D]C]"T SZL X~ SZL H[GL T[ ;DI[ ;]lRT p\RF. $&_
O]8 GSSL SZJFDF\ VFJL CTL VG[ TASSFJFZ A\WGL p\RF. JWFZJFGL D\H]ZLG[ SFZ6[ K[<,[ Z_!_ DF\
GD"NF A\WGL p\RF. !Z!P)Z DL8Z ;]WL ,. HJFDF\ VFJL K[ VG[ CF,DF\ Z_!5 YL GD"NF A\WGL p\RF.
!&# DL8Z ;]WL ,.HJF DF8[ D\H]ZL D/[, VG[ SFI"JFCL UlTDF\ K[P
GD"NF IMHGFV[ VFW]lGS AC]C[T]S IMHGF K[ H[DF\ S'lQF1F[+[ l;\RF. 5LJFG]\ 5F6L4 pnMU 1F[+G[ 5F6L
JLH pt5FNGGF C[T] ;FY[ VF IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFTG[ OF/[ )_ ,FB V[SZ O]8 5F6L D/GFZ
K[ V[S V\NFH 5|DF6[ VF IMHGF âFZF U]HZFTGL l;\RF. 1FDTFDF\ !( 8SFGM JWFZM YJFGL ;\EFJGF K[P VF
IMHGFG]\ 5F6L ;DU| U]HZFTG[ D/JFG]\ K[ VG[ U]HZFTGF SFI"1F[+GM B}AH lJSF; YJFGM K[ ;ZNFZ
;ZMJZ GD"NF l;\RF. IMHGFYL U]HZFT ZFHIGF !5 Ò<,F TYF *# TF,]SF VG[ #!!Z H[8,F V\NFHL
UFDMG[ l;\RF.GM ,FE D/X[ ;DU| l5IT lJ:TFZ #$PZ( ,FB C[S8Z VG[ B[0JF ,FIS l5IT lJ:TFZ $5
,FB C[S8Z HDLGGM JFlQF"S l;\RF.GM ,FE D/X[ TNp5ZF\T !#! XC[ZM VG[ )&## UFD0FVMG[P 5LJFGF
5F6LGM ,FE D/X[P cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc GL V;ZYL U]HZFT l;\RF. 1FDTFDF\ !( 8SFGM
JWFZM YJFGL ;\EFJGF K[ VFYL VF IMHGFG[ U]HZFTGL ÒJFNMZL U6JFDF\ VFJ[ K[P
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cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc GL U]HZFTGF S'lQF lJSF; DF8[GL E}lDSF o
K[<,F sZf A[ NFISFGM VFlY"S lJSF;DF\ ;F5[1F OF/M VgI 1F[+GL T],GFV[ 38TM HFI K[P VYJF ALHL lZT[
SCLV[ TM VgI1F[+GL T],GFV[ S'lQF1F[+GM lJSF;NZ 36M GLR[ HMJF D/[ K[P VF l:YlTDF\ S'lQF1F[+GF h05L
lJSF; DF8[ S'lQF1F[+[ VFW]lGS S|F\lTSFZL O[ZOFZM YJF HM.V[ VF p5ZF\T JW]G[ JW] JFJ[TZ S'lQF1F[+GF h05L
lJSF; DF8[ l;\RF. V[ DCtJG]\ VG[ 5|YD ;M5FG IF 5UYLI]\ K[ H[G[ VG],1FLV[ VFH[ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[
VFW]lGS l;\RF.GL ;]lJWF JWFZJF DF8[GF 5|IF;M YIF K[ H[G[ SFZ6[ U]HZT ZFHIGM S'lQF lJSF; NZDF\
JWFZM YIM K[ p5ZMST AFATG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;\RF.GL ;]lJWF VG[ V[S ALHF ;FY[ HM0FI[,F
5lZA/M K[ S'lQFlJSF;V[ l;\RF.GL ;]lJWFG[ lJ:TZ6GM lJQFI K[ T[D SCL XSFI V[8,[ S[ l;\RF.GL ;]lJWF
JWTF S'lQF1F[+GM lJSF; JW[ K[P S'lQF1F[+ VG[ l;\RF. lJ:TFZ JrR[ C\D[XF ;LWM ;A\W CMI K[P 8]\SDF\ SCLV[ TM
l;\RF. lJ:TZ6 HIFZ[ VFlY"S ZLT[ ,FENFIS CMI V[8,[ S[ l;\RF.GL SFZ6[ BR"DF\ YTF JWFZF SZTF
VFJSDF\ YTM JWFZM JW] CMI tIFZ[ H B[0}T l;\RF. lJ:TZ6 VG[ T[GF SFZ6[ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[
EFULNFZ AGJF Tt5ZTF NFBJ[ K[ VFD VFW]lGS I]UDF\ l;\RF. 1F[+GM JWFZM YJFGL VFUFDL ;DIDF\
l;\RF. lJ:TZ6YL S'lQF1F[+ lJSF; YX[ T[ GSSL YFI K[P



cc;ZNFZ ;ZMJZ l;\RF. IMHGFcc GF OFINF



;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFG[ SFZ6[ S'lQF1F[+[ l;\\RF.DF\ JWFZM YI[, K[P



;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFG[ SFZ6[ l;\RF.DF\ JWFZM YTF\ S'lQF1F[+DF\ T[Ò VFJL K[P



;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFG[ SFZ6[ B[0}TMGL S], VFJSDF\ JWFZM YIM K[ H[GF SFZ6[ B[0}TGL
VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM VFJ[, K[P



;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFG[ SFZ6[ S'lQF1F[+ 5FSGL TZFCDF\ 36F AWF H 5ZLJT"GM VFjIF K[
VG[ 5FSDF\ B}A H JWFZM YIM K[P pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ J'wWL HMJF D/L K[P



;ZNFZ ;ZMJZ l;\RF. IMHGFYL U]HZFTGF S'lQFlJSF;DF\ BF; O[ZOFZM YIF K[ H[GF SFZ6[
U]HZFTGF S'lQF lJSF;DF\ JWFZM YIM K[P

VFD U]HZFTDF\ S'lQF lJSF; DF8[GF VFW]lGS 5|JFCMDF\ ;ZNFZ ;ZMJZ l;\RF. IMHGFG]\ B}A H DCtJ ZC[,]\
K[P VFW]lGS l;\RF. 5wWlT âFZF B[TLGF 5FSG[ ;DIF\TZ[ 5FSG[ 5F6L VF5JFDF\ VFJ K[P VG[ ;ZNFZ
;ZMJZ l;\RF. IMHGFYL 5FSG[ 5]ZT] 5F6L D/L ZC[ K[P H[ âFZF VFH[ U]HZFTDF\ DA,S 5FSG]\ pt5FNG
YFI K[P V[ SC[J] ;FR] K[ S[
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ccB[0 BFTZ 5F6L ;D'wWL ,FJ[ TF6Lcc
TM VFH[ U]HZFTGF S'lQF lJSF;DF\ cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF l;\RF. IMHGFcc G]\ B]AH DCtJG]\ :YFG ZC[,]\ K[P



;\NE" ;}lR o

!P

A]S o
!P EF:SZ HMQFL s!)))f
EFZTG]\ S'lQF 1F[+ lJSF; 50SFZM U]HZFT U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN
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