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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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**અિનલ ગોર

�ીઆર.આર.લાલન કોલેજ ભૌિતકિવ�ાનભવન,�ુજ -ક�છ -૩૭૦૦૦૧

િમત્રો હાલ ભયંકર ગરમી પડ� રહ� છે અને વરસાદ બરોબર થતો નથી ત્યાર� આ એક લેખ દયાન
દોરનારો છે .મ� માત્ર િવિવધ અહ�વાલો અને િવિવધ અખબાર� અહ�વાલો ઉપરથી માત્ર મા�હતી આપવાનો
પ્રયત્ન કય� છે �ની ન�ધ લેવા િવનંતી છે .�તરરાષ્ટ્ર�ય એજન્સી વોટર એડના �રપોટર્ માં �ુલાસો.
�રપોટસર્માં જણાવ્યા પ્રમાણે, આગામી થોડા �દવસોમાં જ ક�પટાઉનમાં પાણી �ુ� થઈ જશે તેવો �દાજ
છે .તેને ઝીરો ડ�� ુ ં નામ આપવામાં આવ્�ુ ં છે .જોક� આ જોખમ માત્ર ક�પટાઉન ઉપર જ નથી.�ુએ દ્વારા ર�ૂ
કરવામાં આવેલા એક �રપોટર્ માં જણાવવામાં આવ્�ુ ં છે ક�, આગામી સમયમા બ્રાઝીલના સાઓપાઉલ
અને ભારતના બ�ગ�ુ�ુમાં પાણીની અછતની સૌથી વધાર� સમસ્યા ઊભી થઈ શક� છે ક�પટાઉન અને
સાઓપાઉલોમાં આ જોખમ �ુષ્કાળના કારણે ઊ�ુ થશે �યાર� બ�ગ�ુ�ુમાં આ તકલીફ માણસો દ્વારાજ
ઊભી કરવામાં આવેલી હશે.પાણી ના �ુદ્દા સાથે જોડાયેલી �તરરાષ્ટ્ર�ય સંસ્થા વોટરએડના �રપોટર્ માં
જણાવવામાં આવ્�ુ ં છે ક�, ક�વી ર�તે �ુ િનયાના લાખો લોકો પાણી માટ� તરસી રહ્યા છે .- વોટરએડ ની સ્ટ� ટ
ઓફ ધી વલ્ડર્ 2018: ધી વોટર ગેપના �રપોટર્ ના જણાવ્યા પ્રમાણે, �ુગાન્ડા, નાઈ��રયા, મો�ં�બક,
ભારતઅનેપા�કસ્તાન તે દ� શોમાં સામેલછે �યાં સૌથી વધાર� લોકો એવા છે �મને અડધો કલાકના �તર
ું
પહ�લાં ચોખ્�ુ પાણી પણ નથી મળ�.-�રપોટર્
માં જણાવ્યા પ્રમાણે ભારતમાં 16.3 કરોડના લોકો ચોખ્ખા
પાણી

માટ�

તરસી

રહ્યાછે .

ગયા

વષ�

આ

�કડો

6

કરોડ

30

લાખ

લોકોનો

હતો.

�કડો વધવા�ુ ં કારણ એ છે ક� , એ લોકો �મને તેમના ઘર� પાણી લાવવામાં અડધો કલાકનો સમય
લાગેછે તેમને �ુએનના િનયમ પ્રમાણે તે લોકોને પાણી �ુધી નહ� પહ� ચનાર શ્રેણીમાં સામેલ ન કર�
શકાય.
પાટણના હા�રજ તા�ુકાના સરવાલ ગામમાં પાણીનો બોર બંધ પડ� જતાં લોકો માટ� પીવાના પાણીનો
પ્ર� મોટો બની ગયો હતો.બીજો કોઈ િવકલ્પ ન હોવાના કારણે ન�કમાંથી પસાર થતી લેન્ડ યોજનાની
પાઈપલાઈનમાં વાલ્વમાંથી તેઓ પાણી મેળવે છે , નાના બાળકો �વનાજોખમે વાલ્વ ઉપરના કાપડને
પકડ� રાખે છે ત્યાર� તેમને મી�ુ ં પાણી મળે છે .�ુજરાતના જળાશયોમાં હાલ પાણી�ુ ં પ્રમાણ 38.57%2017 માં માચર્ મ�હનામાં રા�યનાં જળાશયોમાં પાણી�ુ ં પ્રમાણ 45% કરતા વધાર� હ�ુ-ં ચોમાસાના
આગમન �ુધીમાં રા�યના જળાશયોમાં પાણીનો જથ્થો �દા� 20% થઈ જશે નમર્દા ડ�મમાં પાણીનો
જથ્થો માત્ર 32%2017 માચર્માં નમર્દા ડ�મમાં 45 ટકાથી વધાર� પાણી હ�ુ.ં ચોમા�ુ ં આવતા �ુધીમાં નમર્દા
ડ�મમાં �દા� માત્ર 17થી 18 ટકા પાણી બચશે. સાંતલ�ુર તા�ુકાના મ�ુ ત્રા થી ફાંગલી, ઝઝામ,
પાટણકા ગામ �ુધી અઢ� ક�મીની લાંબી �ડરગ્રાઉન્ડ સાયફન બનાવેલ છે �ના મારફતે કચ્છમાં પાણી
પહ� ચાડવામાં આવે છે . આ સાયફનમાં પાટણકા પાસે ઘણી મોટ� માત્રા માં પાણી લીક�જ�પે બહાર
િનકળ� રણમાં જઇ ર�ું છે �ના લીધે નાના મોટા વોકળા નદ�ની �મ ભરાઇ ગયા છે . જોક�, આપાણી
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વન્ય પ્રાણીઓ માટ� આશીવાર્દ�પ બની રહ�શે પણ ખે�ૂતોને અપા�ું નથી અને રણમાં વહ� �યછે તેની
નારાજગી લોકોમાં ફ�લાઇ છે . જોક� , આ બાબતે ઝઝામ ક� નાલના ઇજનેર� જણાવ્�ું ક� ગ્રાઉટ�ગ કરવા માટ�
પાઇપો નાખી ફોસર્ હળવો કરાયો હતો.જોક� , લીક�જનો પ્ર� બ�ુ ગંભીર નથી.ક�નાલ સાયફન ર�પેર કરવા
માટ� પાણી બહાર કાઢ�ુ ં જ�ર� હોય છે .ક�મ ક� ક�નાલ સતત ચા�ુજ રહ�તી હોય છે .3 દ� શો પાસે પાણીની
ઉપલબ્ઘી સૌથી ઓછ�- ઈર��ટ્રયા, પા�ુઆન્� ૂ�ગની અને �ુગાંડા એવા ત્રણ દ� શો છે �યાં ઘની ન�ક
ચોખ્�ુ પાણી � ૂબ ઓ� મળે છે . �ુગાન્ડામાં માત્ર 38 ટકા લોકો જ પાણી �ુધી પહ�ચી શક� છે .- પાણી
િવશે � ૂબ સા�ુ કામ કરવામાં ટોપ 4 માં મો��મ્બક સામેલ છે .તેમ છતા પાણી � ૂબ ઓ� હોવાના
�લસ્ટમાં તે ટોપ10 માં છે .-અમીર�-ગર�બીની ખાઈ પણ પાણીની ઉપ્લબધ્તામાં �તર ઊ�ુ કર� છે .
નાઈઝરમાં 41% ગર�બો �ુધી જ પાણી પહ�ચી ર�ું છે .�યાર� અમીરોમાં આ �કડો 72 ટકા છે .માલીમાં 45
ટકા અને 93 ટકા સાથે આ �તર જોવા મળ્�ુ ં છે .આ લોકોને પાણી ન મળવા�ું �ુખ્ય કારણ
1.આિથ�ક અને રાજક�ય પ્રાથિમકતાનો અભાવ
2.પાણી પહ�ચાડવા અને સાચવણીમાં સક્ષમ સાધનોનો અભાવ
અને

3.જગ્યા

જમીનનો

અભાવ

4.ભેદભાવ. હોનારત અને િવસ્થાપન �ુિનયાના 200 શહ�ર પાણીની ગંભીર સમસ્યા સામે ઝ�મી રહ્યા છે
10 મોટા શહ�ર ઝડપથી 'ડ�ઝીરો' તરફ વધી રહ્યા છે .ડ� ઝીરો એટલે �યાર� નળમાંથી પાણી
આવવા�ુ ં બંધ થઈ �ય છે . સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટની પિત્રકા ડાઉન�ુ અથ� શહ�રોમાં
પાણીની સમસ્યાને લઈને એક �રપોટર્ �હ�ર કય� છે .આ �રપોટર્ માં સમગ્ર �ુ િનયાના શહ�રોમાં પાણીની
સમસ્યાને લઈને ચેતવણી �હ�ર કરવામાં આવી છે .િથ�કટ�ન્ક� િવ�જળ �દવસે પોતાનો આ �રપોટર્
પ્રકાિશત કય� છે . �રપોટર્ માં કહ�વામાં આવ્�ુ છે ક� બ�ગા�ુ�ુ ની પ�ર�સ્થિત ક�પટાઉન �વી હોઈ શક�
છે .ક�પટાઉન આ�ફ્રકાના સ� ૃદ્ધ શહ�રોમાં� ુ ં એક છે પરં � ુ આ શહ�ર પાણીની સમસ્યાને લઈને અત્યાર �ુધી
સૌથી ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ ર�ું છે .ક�ટલાક �રપોટર્ માં �દાજો છે ક� આ વષ� ક�ટલાક મ�હનાની
�દર આ શહ�રની ટ��ટયોમાં પાણી આવવા�ુ ં બંધ થઈ જશે. સીએસઈ ના ડાયર� ક્ટર �ુનીતા નારાયણ
�ુ ં કહ�� ુ છે ક� ભલે તે ક�પટાઉન હોય, બ�ગ�ુ�ુ હોય અથવા ચે�ઈ.આ શહ�રો માં કોઈ વધાર� �તર
નથી.આ દર� ક શહ�રોની પ�ર�સ્થિત એક �વી છે .જ�ર� પ્ર� એ છે ક� �ું આ શહ�ર એક ન�ુ અને �ુર�ક્ષત
ભિવષ્ય બનાવી શકશે ?. �યાં પાણીની સમસ્યા ના હોય. ગત 30 વષ�માં બ�ગ�ુ�ુમાં �ુવાની સંખ્યા 5000
થી સીધી 4.5 લાખ થઈ ગઈ છે . ગેર યોજનાગત ર�તે વસી રહ�લા શહ�રોમાં ગ્રાઉન્ડ વૉટરને�ર ચા�
કરવા�ુ ં કામ થઈ શ�ુ નથી.બ�ગ�ુ�ુ પોતાના ભાગના માત્ર અડધા પાણીનો ઉપયોગ બી�વાર કર� શક�
છે .અને બચે� ુ પાણી નદ�ઓ અને સ�ુદ્રોમાં ચાલી �ય છે . પેઈ�ચ�ગ(ચીન), મે�ક્સકોિસટ�(મે�ક્સકો), સના
ુ (ટક�), સાઉપાઉલો(બ્રાઝીલ), કરાંચી(પા�કસ્તાન), કા�ુલ( અફઘાિનસ્તાન)
(યમન), નેરોબી(ક�ન્યા), ઈસ્તાં�લ
અને �ુએનસઆઈરસ (આજ �ન્ટ�ના). �રપોટર્ માં પાણીને લઈને થયેલો વૈિ�ક અભ્યાસ નો હવાલો
આપવામાં આવ્યો છે .�રપોટર્ માં કહ�વામાં આવ્�ુછે ક� 2050 �ુધી સમગ્ર �ુિનયામાં 36 ટકા શહ�ર પાણીની
ભયંકર સમસ્યાથી �ૂજવા લાગશે અને 2050 �ુધી શહ�રોમાં પાણીની માંગ 80 ટકા વધી જશે. ૧૯૫૭ માં
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યોજના આયોગના �રપોટર્ �ુજબ ભારતમાં માત્ર ૨૩૨ ગામો પાણી િવહોણા હતા.આ� ૧ લાખ કરતા
પણ વધાર� ગામો પીવાના પાણીનો લોકલ સોસર્ ધરાવતા નથી.આજ�ુ ં �ડ�જટલ ભારત વોટર
મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં હ�ુ પણ પાછળ રહ� ગ�ું છે ભારતમાં ૮ કરોડ લોકોને દરરોજ પીવા�ુ ં �ુધ્ધ પાણી
મળ�ું નથી મોબાઇલ નેટવકર્ પહ�ચ્�ુ ં પરં � ુ પાણી નહ�.૨૦૧૭ ના �ુએનના એક �રપોટર્ માં પણ ગ્લોબલ
વોટરક્રાઇિસસને �ૂ ર કરવાની એક માત્ર ક�વેસ્ટ વોટરમેનેજમેન્ટ હોવા�ુ ં જણાવવામાં આવ્�ુ ં હ�.ું તેમ
છતાં ભારતના મોટા શહ�રોમાં દરરોજ ૪૦૦ કરોડ લીટર વેસ્ટ પાણીમાંથી માત્ર ૨૦ ટકા�ુ ં જ
ર�સાઇક�લ�ગ થાય છે .ભારતમાં પાણીની

જ�ુ ર�યાતનો ૭૫ ટકા �ુરવઠો � ૂગભર્ માંથી ખ�ચવામાં આવે

છે .િસ�ચાઇ, ઉધોગ અને કારખાનાઓમાં પણ � ૂગભર્ જળનો બેફામ ઉપયોગ થાય છે .તેની સામે � ૂગભર્માં
પાણીનો જથ્થો સતત ઘટતો �ય છે .બ�કખાતામાં નાણા �ડપો�ઝટ કયાર્ વગર સતત ઉપાડવામાં આવેતો
એક �દવસ બેક બેલન્ે સ ખાલી જઇ �ય છે .એવી જ ર�તે પાતાળના પાણી પણ સતત ઉલેચાવાથી
ખાલી થઇ રહયા છે .એક જમાનો હતો ક� ૩૫થી૪૦ �ટ ખોદવામાં આવે ત્યાર� પાણી મળ� રહ�� ું હ�ુ.ં આ�
સર� રાશ ૨૦૦ �ટ જમીન ખોદવામાં આવે તો પણ કોર�કટ માટ� િનકળે છે . આ એ વાતની સાબીતી ભર�
છે ક� પાણી જમીનમાંથી �ટ�ું ખ�ચાયછે તેટ�ું ઉમેરા�ું ન હોવાથી � ૂગભર્ જળ �ડા ઉતરતા �ય
છે .�ુજરાત, રાજસ્થાન સ�હત દ� શના અનેક � ૂકા અધર્ � ૂકા િવસ્તારોમાં તો ૭૦૦ થી ૯૦૦ �ટ� પણ પાણી
મળતા નથી. ભારતમાં પેક�જ પાણી�ુ ં માક� ટ ૭૦૪૦ કરોડથી વ�ુ છે . દ� શમાં પાણીની �ુણવ�ા અને
�ુધ્ધતા પણ એક ગંભીર સમસ્યા છે .આિથ�ક સગવડ ધરાવતા લોકો �ુધ્ધ પાણી પીવા માટ� ઘર� આર
ઓપ્લાન્ટ નખાવે છે યા તો તેના િવકલ્પે પાણીની તૈયાર બોટલો પણ ખર�દ� છે . � ૃથ્વીનો ૭૧ ટકા
િવસ્તાર ખારા પાણીના મહાસાગરો એ રોકયો છે .બી� કઠણાઇ એ પણ છે ક� � ૃથ્વી પર ઉપલબ્ધ
પાણીનો ૯૭.૩ટકા જથ્થો પીવા લાયક નથી.એટલે ક� પીવાના પાણીનો જથ્થો૨.૯૭ ટકા છે .એમાં પણ
૬૮ ટકા પાણી બરફ સ્વ�ુપે છે તેવા સંજોગોમાં ઉપલબ્ધ પાણીનો જથ્થો ૧ ટકાથી વધાર� નથી.િવ�ના
સૌથી વ�ુ વસ્તી ધરાવતા ભારત અને

ચીનની �ુલ વસ્તી ૨.૭૦ અબજ �ટલી છે . આવનારા

૫૦થી૬૦ વષર્માં િવ�ની વસ્તી બમણી થઈ જશે ત્યાર� � ૃથ્વી પરના આ ૧ ટકા પાણીના જ્થ્થાની
વહ�ચણી અને વપરાશની �સ્થિત �ું હશે તેની કલ્પના કરવી �ુશ્ક� લ છે .વરસાદ� પાણી�ુ ં આમતો
સદ�ઓથી �ુદરતી ર�તે જ�ર� ચા� થ� ું રહ�ુ ં છે . આપણે � � ૂગભર્ પાણીનો લાભ મેળવીએ છ�એ તે
દાયકાઓ પહ�લાજ મીનમાં ઉતર� � ું પાણી જ છે .પરં � ુ મોડર્ ન ડ�વલપમેન્ટના પગલે પાણી જમીનમાં
ઉતરવાની આખી �ુદરતી િસસ્ટમ ખોરવાઇ રહ� છે .િસમેન્ટ ક��કટના વધતા જગલો,
ં
ઘટતા જતા લીલા
જગલો,
ં
ખેતીમાં રાસાય�ણક ખાતરો તથા દવાઓના બેફામ ઉપયોગથી જમીન�ુ ં બંધારણ બગડ�ું
છે . તળાવ, નદ�ઓ અને �ૂવાઓમાં પાણીના આવરા અટક� જવાથી �ુ દરતી ર�ચા� પ્ર�ક્રયા ખોટકાઇ
છે .કમાવ નહ� અને માત્ર વાપયાર્ જક રો તો દ� � ું વધે એ સ્વભાિવક જ છે .
આમ આપણા સૌના માટ� પાણીની ઘટ�ુ ં �ુ દરતી દ� � ુ ં વધ�ું �ય છે પાણી બચાવો અને ટ�પે-ટ�પે
સરોવર ભરાય તે બાબત ને દયાનમાં રાખવાની જ�ુર છે .જો વેળાસર નહ� �ગીએ તો તેના પર�ણામો
ભાવી પેઢ�એ અવશ્ય ભોગવવા પડશે.
સંદભ� :િવિવધઅખબારોનીકોલમો,અહ�વાલોઅનેિવ�કપી�ડયા
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ુ ાર સમાજનાં લ�નગીતો : એક અ�યાસ
વાવ-થરાદ પંથકના �થ
ુ ાર �કાશ�ુમાર ગણપતભાઈ
�થ

2

�ોફ�સર, ઈિતહાસ િવભાગ
સરકાર� િવનયન કૉલેજ, ભાભર.

��તાવના :
�ુજરાતની �ુજરાતી ભાષામાં અનેક સા�હત્ય સ્વ�પોનો ઉદ્દભવ અને િવકાસ થયો છે . તેમાં,
લોકસા�હત્યનાક્ષેત્રમાં રસપ્રદ ખેડાણ અને લખાણ થ�ુ ં છે . એમ કહ�વાય છે ક� �યારથી માનવીને ગ�ં મળ્�ું છે
ત્યારથી ગીત મળ્�ુ ં છે .
�ુલેરાયકારાણી,
ક�ુભાઈ�ની,

�ુજરાતી લોકસા�હત્યમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી થી લઇનેજયમલ પરમાર,

�ુષ્કરચંદરવાકર, ભગવાનદાસ પટ�લ,

શાંિતભાઈ આચાયર્,

જોરાવરિસ�હ �દવ,

ડૉ. બળવંતભાઈ �ની �ુધીના સા�હત્યકારોએ િવ�ુલ પ્રમાણમાં ખેડાણ ક�ુર્ છે . આ

સા�હત્યકારોની �ફ
ં ૂ થી અનેક નવા સંશોધકોએ આ માગર્ પસંદ કય� છે .
ર�ઢયાળ� રાતમાં લોકગીત િવશે ઝવેરચંદ મેઘાણી લખે છે ક� : "�નાં રચનારાઓએ કદ� કાગળ
અને પેનપકડ�ા ન�હ હોય, એ રચનારાં કોણ હતાં તેની કોઈને ખબર જ ન�હ� હોય અને પ્રેમાનંદ ક� નરિસ�હની
� ૂવ� ક�ટલો કાળ વ�ધીને એ સ્વરો ચાલ્યા આવે છે . તેની ભાળ કોઈ નહ� લઈ શ�ુ ં હોય તે� ુ ં નામ લોકગીત."
લોકગીતો પ્રાચીન કાળથી લોકોના કંઠ� ગવાતાં આવ્યાં છે અને સચવાતાં આવ્યાં છે . આ લોકસા�હત્ય િવશે
લોકગીત : તત્વ અને તંત્રમાં ડૉ. બળવંત �ની ન�ધે છે ક� : "લોકગીતના અભ્યાસમાંથી ખ્યાલ આવે છે ક�
લોકગીત લોકિશક્ષણ�ુ ં અસરકારક માધ્યમ છે . તથા એમાં લોક�વન ક�� ુ ં સાચી ર�તે પડઘા� ું હોય છે ." આ,
ઉપરાંત લોકસા�હત્યે િવદ� શની ધરતી ઉપર પદાર્પણ ક�ુર્ છે , ત્યાર� રાલ્ફ િવ�લયમ ન�ધે છે ક� : "A FOLK
SONG IS NEITHER NEW OR NOT OLD. IT IS LIKE A FOREST TREE, WITH ITS ROOT DEEPLY BURRIED IN
THE PAST, BUT WHICH CONTINUALLY PUTS FORTH NEW BRANCHES NEW LEAVES AND NEW FRUITS."
લ�નગીત :
લગ્નપ્રસંગે ગવાતાં ગીતોને લગ્નગીતો કહ�વામાં આવે છે . લગ્નગીત લોકસા�હત્ય�ુ ં અિવભા�ય
�ગ છે . દર� ક િવસ્તારમાં અલગ અલગ લગ્નગીતો ગાવવામાં આવે છે . �ુ દા-�ુ દા િવસ્તારોમાં અલગ અલગ
�પકો વાપર�ને ગીતો ગાવવામાં આવી રહ્યાં છે . દર� ક પંથક અને સમાજને પોતાનાં આગવી ઓળખ સમાં
લગ્નગીતો હોય છે . ભારતીય સંસ્�ૃિતમાં અને �હન્�ુ ધમર્માં લગ્ન�ુ ં આગ�ુ ં મહત્વ છે .
લગ્નના આગલા �દવસોથી લઇને લગ્નની દર� ક િવિધ પ્રમાણે તેનાં લગ્નગીતો ગવાતાં હોય છે . �માં
પાટ� બેસાડવાનાં - લગ્ન વધાવવાનાં, કંકોત્રી લખવાના સમયે, માણેક સ્તંભ (મંડપ રાંપણ)ની િવધી સમયે,
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ગણેશ સ્થાપના, પીઠ� કરવાના સમયે, વાંનોળા લેતી વખતે, �નપ્રસ્થાન ક� આગમન સમયે, હસ્તમેળાપ
વખતે, મામે� ભરતી વખતે, િવદાય �વા લગ્નના પ્રસંગો�ુસાર �ુ દાં-�ુ દાં ગીતો ગાવવામાં આવે છે .
ુ ાર સમાજનાં લ�નગીતો :
 �થ
બનાસકાંઠા �જલ્લાના વાવ-થરાદ પંથકના �ુથાર સમાજમાં લગ્નપ્રસંગમાં ગીતો ગાવવામાં આવે છે , �
તળપદ� �ુજરાતી અને સ્થાિનક લોકબોલીમાંમીઠામ� ૂર અવાજમાં લહ�કા સાથે ગાવવામાં આવે છે . જોક� ,
રાજસ્થાન ન�ક હોવાથી તેની પણ થોડ�-થોડ� અસર વતાર્તી હોવા�ુ ં �ણવા મળે છે . અત્રેવાવ-થરાદ
પંથકના �ુથાર સમાજમાં ગવાતા લગ્નગીતોને એકિત્રતકર�ને સમાજનીનવી �ુવાપેઢ�આ ગીતોને માણી શક�
તેવો ઉપક્રમછે .
લ�ન�સંગ � ૂવ�ની તૈયાર�ની કામગીર� શ� થાય �યારથી જ લ�નગીતો ગાવવાનાં શ� કરવામાં આવે છે .
લ�ન� ૂવ� પણ અને ક ગીતો ગાવવામાં આવે છે . �ુઓ:
વર૧ના બાવા૨ ર� , �ડો કરો ર� ઉચેર૩; ક� અવસર આિવયો �ુ ંકડો૪ ર� .
વરના બાવા ર� , લીધી મધમરાત ર� , નગરમાં તં� ુ તાંણજો ર� .
*
સોપાર�માં ભર�યા ર� હો મૈયા, રાયે જગ માંડ�ોમોરા રાજ;
�ંન્યાં તેડાવવી પણ �ુ શે અને �દકર� પરણાવવી પણ �ુ શ.ે
ક�યાનાં લ�ન હોય તો સવારમાં તેને પાટ� બે સાડવામાં આવે છે . �યાર� ��ુ ષના લ�ન વખતે સાંજના સમયે
લ�ન વધાવવામાં આવે છે . ક�યાનાં લ�ન હોય �યાર� વેવાઈપ�ને કં કો�ી લખીને �ન લઇને આવવા� ંુ
આમં�ણ આપવામાં આવે છે . કં કો�ીમાં પ�રવારજનોનાં નામ સ�હત લ�નના �ુ�ત
ૂ �ની િવગતો ગોરમહારાજ
(�ા�ણ)�ારા લખવામાં આવે છે . ક�યાને પાટ� બેસાડવામાં આવે �યાર� કં ઈક આવાં ગીતો ગવાય છે :
�ગણીયેઢાળો ર� બાજોઠ, ને ફરતી મેલો કંકોતર� ર� ...
*
ક�સર ઘોળ�ને લખજો કંકોતર� ર� , માંય લખજો માડ�ના �યા વીર મ� રાય જગ માંડ�ો;
લગ્ન બાંધો માર� ચીયા૫ભાઈને હાથ, ��ુ ર� ચીયાં બેનને સાસર� ર� .
ક�યા પ� તરફથી વેવાઈને �યાં લ�ન લઈને પહ��યા બાદ અને લ�ન વધાવતી વખતે આવાં ગીતો
ગાવવામાં આવે છે :
કહોને લગનીયા૬ તમે ચઈ વાટ� આવીયા;
કહોને લગનીયા, તમે લગનમાં �ું �ું લગનલાયા.
*
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સોનાનો બાજોઠ�યોને૭ મોતીડ� �ુજડ�યો;૮
મોતીડાંની છાંયે સોપટ૯ખેલો હો લાડકડા, તને બાજોઠ� બેહા�ુ.ં ૧૦
*
ઢાળો ઢાળો ટ�બલ ઢાળો �ુરશીયાં,
માથે ર�ઈયાં પથરાવો વારં વાર,
ઐસા ઐસા વધાવો વીરને ચોખલીયે.
લગનીયા સાં� જમવા બેસે �યાર� તેમની ગીતો ગાવીને ઠ�ા-મ�કર� કરવામાં આવતી હોય છે . તે સમયે
ગવાતાં ગીત :
ધાંણા લસણની ચટણી તમે ચીયા ગામના વતની,મારા વેવાઈ જમવાનો જલસો આજ છે ;
શીરો આપી દ�ધો, તમે પાપડ માંગી લેજો,મારા વેવાઈ જમવાનો જલસો આજ છે .
*
પાંચે મીઠાઈનો લા�ુવો ર� , િપરસો મારા ચીયા વેવાઈને ભાંણે;
માણીગર લા�ુ ં ખસપસ થાતાં લા�ુ ં ખસી પડ�ો.
ુ બ �ભ
ુ �સંગોએ ગણેશ�ની �થાપના કરવામાં આવે છે . ગામના �થ
ુ ારને
�હ��ુ ધમ�માં વષ�ની પરં પરા �જ
�યાંથી લાકડાના ક� �ુંભારને �યાંથીમાટ�ના ગણેશ લાવીને બેસાડવામાં આવે છે અને ગણેશની �થાપના
કરવામાં આવે છે . તે સમયે ગવાતાં લોકિ�ય ગીતો:
ગણપિત આગળ દ�વો વરકન્યા ઘ�ું �વો, ગણપિત દાદા પહ�લી તમાર� થાપના;૧૧
ચાર� કાકા સરખામાંય ચીયા કાકાનાં નાંમ, ગણપિત દાદા પહ�લી તમાર� થાપના.
*
ગણેશને �ુ શે૧૨ સોનાના બાજોઠ, �ુ શે �પાનાબાજોઠ,
ગણેશને �ુ શે ઘીના દ�વા, �ુ શે �લડાંની માળા,
ગણેશ ક� છે �ત
ું ો �ધાર� નહ� બે�.ું
*
તેતર� કરોડ દ� વતાઈ૧૩ સેમાડ�૧૪ ર� આયા,
ં ર�એ આયા,
તેતર� કરોડ દ� વતાઈ �ુદ
હલચાં સેમાડ�યાંનાં માંન ર� .
*
મારો સવ� સોનાનો� ૂરજ ઉગ્યો,
ભાઈ ભાઈ ર� �ુથાર�યા વીરા િવન�ુ.ં
ઘડજો ઘડજો માર� ગણેશાં વાળ� જોડ.
લ�ન�સંગમાં તેમના �ુ �ંુ બોમાંથી વાંનોળો લેવામાં આવે છે , �યાર� અલગ ગીતો ગાવવામાં આવી ર�ાં છે .
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સાંકડ� શેર�ઓમાં સમર� ઢોળાય ર� , અમાર� બાવે અમને નાંનર
ે ાં પરણાયાં;
નાંનેરાં પરણાયાંને ઘોડલે ચડાયાં, ઘોડલે ર� ચડાયાંને મોતીડ� વધાયાં.
*
મેડ�એથી જલ્દ� ઉતરો, જલ્દ� મારા વીરને પ�ખો;
નડ�સેરથી નાળે ર મંગાવો, જલ્દ� મારા વીરને પ�ખો.
ુ �ક
ુ ન માનવામાં આવે છે . લ�ન શ�ુ થાય �યારથી પાંચ ક� સાત વાર પીઠ�
લ�ન�સંગમાં પીઠ�ને �ભ
ચોળવામાં આવે છે . �યાર� ંુ ગીત:
ઘ� ર� મગાંની પીઠડ�,૧૫
માંય રાય ને ચંપલીયા�ુ ં તેલ ર� ;
ચોળો ચોળો ચીયા ભાઈને પીઠ�.
*
મ્હાર� હળદ� રં ગ �ું રં ગ નીપ�;
એને હળવે થી ચોળજોપીઠ� ર� .
��ુ ુ ષને સવારમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે . અવનવાં વ�ો પહ�ર�ને તે પરણવા �ય છે . વષ� � ૂવ� વ�ોમાં
અઢ�વટો અને પહ�રણ પહ�રાવવામાં આવતાં હતાં. પરં �,ુ તે� ંુ �થાન આ� સમય બદલાતાં � ૂટ અને
શૅરવાનીએ લી� ંુ છે . તે સમયે ગવાતાં મ� ૂર ગીતો:
લીલા વાઘા પહ�રો ર� વરરા�, લીલે વાઘે તે લીલે� લાગે.
પીળા વાઘા પહ�રો ર� વરરા�, પીળ� વાઘેતે પીળે �ં લાગે.
*
ચોકડ�યાળા૧૬ � ૂટ વીરનેહાથોમાં �માલ,
વની૧૭ ફ�શનદાર છે ને વનો હ�િશયાર છે .
વરપ� તરફથી ક�યાના ઘર� �ન લઇને જવામાં આવે છે , �યાર� ર�તામાં આવાં કં ઈક ગીતો ગાવવામાં આવે
છે .
લાડ� વર�યાળ� વેરા�ું તાર� સેમાડ�,
તારાં સેમાડ�યાંને વેણવા મેલ;
મારા વીરાનો વ�ુ વો૧૮હ�ર� જડ�ો.
*
� ૂમે પડ� ધરતી, તપેર� નગારાં વાળ� ધોર� ;
પડ� નગારાંની તોર, ભમરા તાર� �ંનમાં ર� .
*
લી�ુડા વરની વાંસળ�, મારગડ�૧૯ વાજતી
ં �ય;
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ગામને પટ� લીયે૨૦ �ુછ��ુ ં કોણ પરણવા ને �ય.
�ન વેવાઈના ગામમાં પહ�ચે �યાર� એક આનંદ અને ઉ�સાહથી લ�નગીતો ગાવવામાં આવી ર�ાં છે .
�ચા ગઢની �કરનાર,૨૧ સોનાની ચાંચે મોરલો મોતી ચણવા �ય;
વેવાઈ ઉતારા૨૨ દ� વરાય, ઉતારાંના શોખીન મારો વીરો આવે તાર� દ� શ.
*
બાર ગાઉનો વેવાઈ તારો માંડવો;
તેર ગાઉની�ુ �લી૨૩ છે �ંન.
ક�યાના ઘર� �ન આવે �યાર� માણેક�તંભની િવધી કરવામાં આવે છે . �ને માંડવો રોપવો કહ� છે .
મારો માંડવો સોળે ર� ર�ઢયાળોએણે માંડવે સૌ સગાં આવ્યાં, લોભીયા ચીયો બા ન આવ્યા;
લોભે મત કરજોઅવસર��ુ તો કાલે રહ� �શે, ભવનાં મહ�ણાં રહ� �શે.
જો વર-ક�યા નાની વયનાં હોય તો તેમના લ�નને બાળલ�ન કહ�વામાં આવે છે . આ �ુ �રવાજને લ�નગીતમાં
ં ૂ ડ� લાવે છે , પરં � ુ �દકર� કહ� છે ક� માર� �મર હ�ુ નાની
વખોડવામાં આ�યો છે . �દકર� માટ� દાદા નવરં ગ �દ
છે એટલે �ું સાસર� નહ� ��.
વાછ�ું શોભે વાડ�ના વડ હ�ઠ જો, �દકર� શોભે સૈયર સાસર� ...
ં ૂ ડ�.
દાદા ચાલ્યા બવળ� બ�ર જો, ત્યાંથી લઈ આવ્યા નવરં ગ �દ
ં ા હોરો૨૪ જો, નાંની �મરમાં નય �� સાસર� .
ં ૂ ડ��ુન
દાદા મોરા �દ
વર લ�ન મંડપમાં �વેશે તે � ૂવ� ક�યાની માતા ક� ભાભી �ારાપ�ખવાની િવધી કરવામાં આવે છે . તે સમયે
ગવા� ંુ ગીત:
શેયા�માં �ુરજ ઉગ્યો,
દિનયામાં પડગાહ૨૫ પડ�ો;
ભમરશા નવી હવેલી વાટ.
લ�ન મંડપમાં �વેશ વખતે ગવા�ું ગીત:
હાટાં૨૬ની કસ્� ુર�, ચીયાભાઈ મ�ઘેરા ઢ�લી ખાંડ�ાં૨૭ના મેવા મેઠા;
સસરાના તેડાયા ચીયાભાઈ ધીમા હ�ડો૨૮ ર� .
*
મોટાંની ધેડ� માયર�યે૨૯ સધાય;
ક�સર�યો ભ��ય રાજને �ગણે.
*
વેવાઈ ચોર�ઓ �ચતરાય,

SEPTEMBER-2019

8

VOLUME-8, ISSUE-31

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

વેવાઈ ચોર�ઓ �ચતરાય;
ચોર�ઓનો શોખીન મારો વીરો આવે તાર� ઘેર.
મંડપમાં ગવાતા લ�નગીતોમાં એકબી� પ�ની ટ�ખળ ક� મ�ક કરવામાં આવે છે . વરપ�વાળા વરના
ુ ગાન ગાય છે , �યાર� ક�યાપ�વાળાં ક�યાને સાર� દશા� વવા �ય�નો કર� છે . �ુઓ:
�ણ
માર� વીર� �બલીયે ચડ�ને ચાર� દશે જો�ુ,ં
માર� વીર� તીકમને તડાક�, બં�ૂકને ભડાક�.
ં મ દ� ખ્�ું મોરા રાજ;
ચી�ુગાં
લાડડ� લાવી મોરા રાજ.
*
િવમાન ઉ�ુ ં દ�રયા�કરનાર;
મોટર ઉભી વડલાની છાંયે મોરા રાજ.
લ�ન વખતે મામા મામે� લઈને આવે છે . મામે રામાં મોસાળપ� તરફથી ક�યા અને માતા માટ� લાવે લ ભેટ
સોગાદોને બધા લોકોની હાજર�માં પ�ખવામાં આવે છે . ક�યાની માતા પોતાના ભાઈને માથે કં �ુનાં ચાં�લો
કર� આિશ�વચન આપે છે . મામેરા ભરતી અને ઢાલ ભરતી વખતે ગવાતાં ગીત :
�ડા રણમાં ઝેણી૩૦ ર� તી ઉડ� ર� �ઠાણી;
હ� એ ન આવ્યો આવ્યો મારો માડ��યો વીર.
ઝબ�ાં ધોર�ડાં૩૧નાં શ�ગ ર� , ર� �ઠાણી;
ઝબ�ાં ચીયા ભાઈનાં મોળ�યાં ર� .
*
તોરણ બેઠ� શણકલ બોલે, જોવે મોમેરાંની વાટ�ાં;
મોમેરાના મોરવી ચીયાભાઈ વેલા તેડાયા, તમેમોડા ચમ આવીયા.
*
�બ�લયાની ડાળે પોપટ બોલીયો,
માયર�યામાં ચીયાંબાઈ બોલીયાં;
હ�એ ન આયા મારો માડ� �યો વીર.
*
મધ બે�ું ર� �ુડા �બ�લયાની ડાળ ર� ;
મારાં ડાયલાંને ગાંડાં ચમ ર� વેઠાય.
ક�યાને સાંજના સમયે િવદાય આપવામાં આવે છે . તે વખતે ગવાતાં ગીત:
ઘડ�યેક ઉભા રહ્યોને વરરા�;
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મારા બાવા પાસે માં� ું શીખ.
*
વડવાઈ વાઢ� ખેતર ખેડ�યાં૩૨મછરાળા ઢોલા;
ં ૂ રાં.
છે ડ�ાંછેડ�ાં વેવાઈના ગામનાં �દ
*
લીલી વાડ� લીલાં �બો લીલી નાગરવેલ;
� ૂડલાંનાં પેરનાર૩૩ નાંની વ� ૂ ચાલો અમાર� દ� શ.
વર ક�યાએ પરણીને પોતાના ઘર� આવે છે , �યાર� તેને પ�ખવામાં આવે છે , �યાર� ગવાતાં ગીત:
માતા જશોદા � ૂછે ર� રાયવર શેણ૩
ે ૪પ�છ�ા;
આડા નાળે રાંના૩૫ પડદા હો, સોનાની સળ�એ રાયવરનેપ�છ�ા.
*
�ુરજ ઉગ્યો ક�ક�વડ�યાની કણછે , ક� પડ�લાં૩૬ ર� ,
�ગો �ગો ર� મારા નગર� શેરનાં લોકક� � ૂરજ ઉગ્યો.
*
બાવા બાવા હો �ું પરણીને આવ્યો,
પરણીને આવ્યો ને લાખેણી લાડ� લાવ્યો.
*
મોભી માર� ચીયા બાના બેટા ર� , મોભી ઘર� આયા.
*
સીતા સતીનાં બાંણ વાગ્યાં, �િું શલા વીરને ચોખલીયે વધાવો;
પહ�� ું ર� પ�ખ�ું રવાઈયો ર� લેજો, ઈ ર� રવાઈયે હ�રલા ર� જડ�યા.
લ�ન �સંગમાં બધી �ીઓ સાથે મળ�ને ગોળ વ�ુળ
� ાકાર� દ� શી ઢોલના તાલેરાસ રમતી હોય છે , તે સમય�ું
ગીત:
પાટણથી તડ� ૂચ મંગાવો, સોના�ુ ં હ�મ�ું લ્યો;
ઈ તડ� ૂચની કાતળ� પડાવજો, સોના�ુ ં હ�મ�ુ લ્યો.
*
� ૂ�ણયાં � ૂ�ણયાં તળાવ ર� ,
લી�ુડ� માટ�નાં ઝળહળ ઉબચ્યાં ર� .
વાગ્યા વાગ્યા તંબા� બે ઢોલ,
�પડ� નગર�માં વા�ં વાગીયાં.
વાવ-થરાદ પંથક રાજ�થાન રા�યની ન�ક આવેલો હોવાથી રાજ�થાની ગીતોની અસર જોવા મળે છે .
�ુઓ:
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લાલ ક�ુતર આતો મ�, પેલી બની ન સમ� બાતો મ�;
� ૂડલા � ૂડલા ક� કર� , તને લાઈ �ુ બંગડ� જોડ� ર� .
*
ં ૂ ટ � ું ખોલ �ઘ
ં ૂ ટ � ું ખોલ, તારા �ઘટમાં
ંૂ
બની �ઘ
કંઈક ચમક�;
નથ૩૭ ચમક� નથ ચમક� , નથની આ�ુ બા�ુ માં હ�રા ચમક�.
ઉપસંહાર :
આમ, ઉપરોક્ત લગ્નગીતો વાવ-થરાદ પંથકના �ુથારસમાજમાં લગ્ન પ્રસંગે ગાવવામાં આવી રહ્યાં છે . આ
લગ્નગીતો અન્ય પ્રદ� શોમાં ક� અન્ય સમાજમાં પણ �ાંક ગવાતાં હશે. જોક� તેમાં મહ�્ �શે અલગતા જોવા
મળે છે . આઉપરાંત, પણ ઘણાં બધાં લગ્નગીતો છે , જોક� એ અન્ય સમાજો અને પંથકમાં ગવાતાં હોવાથી
તેમને અહ� સ્થાન આપ્�ુ નથી. આમ, અત્રે વાવ-થરાદ પંથકના �ુથાર સમાજની આન-બાન-શાન સમાન
પ્ર�ુખ લગ્નગીતોનો અભ્યાસ અત્રે કય� છે .

આપણા લોકસા�હત્યમાં પ્રાચીન સંસ્�ૃિત સચવાયેલી છે .

લગ્નગીતો આપણી પ્રાચીન પરં પરાનો મીઠો રણકતો ધબકાર છે . આ� આપણી સંસ્�ૃિત �ુપ્ત થવા લાગી છે .
આજના ઢોલ-નગારા અને ડ�.�.અને સાઉન્ડ િસસ્ટમના �ુગમાં સ્વ�ુખે ગવાતાં આ લગ્નગીતોએ પોતા�ુ ં
સ્થાન �ળવી રાખ્�ુ ં છે . આજના સમયમાં અવાર્ચીન પેઢ�ની �ીઓ આવાં પ્રાચીન લગ્નગીતો ગાતાં સંકોચ
અ�ુભવે છે . આ �ુજરાતી લગ્નગીતો સમાજની ઓળખ હોવાથી તેને સાચવી લેવાં ક� સંગ્રહ� લેવાં આવશ્યક
છે .
શ�દ� ૂ�ચ :
૦૧. લગ્ન કરનાર �ુ�ુષ માટ� વપરાતા શબ્દો :વર, રાય, લાડકડા, મોભી, વરરા�, વનો, વીરો, ભમરા,
ભમરશા, રાયવર
૦૨. બાવા - વરના િપતા
૦૩. ઉચેર - િવચાર
૦૪. �ુ કડો - ન�ક
૦૫.ચીયા -કયા, ચીયાં -કયાં, ચીયો -કોણ, ચઈ - કઈ (તળપદ� ભાષામાં)
૦૬. લગનીયા -કન્યાના પ�રવારનાસભ્યો �ુ�ષ(વર)ને ત્યાં લગન (કંકોત્રી) લઈને �ય છે , ત્યાર� તેઓ
લગનીયા તર�ક� ઓળખાય છે .
૦૭.બાજોઠ�યો - બાજોઠ
૦૮. �ુજડ�યો - શણગાર�ુ ં
૦૯.સોપટ - �ુ ગાર (એક રમત)
૧૦.બેહા�ું - બેસાડ�ું
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૧૧. થાપના - સ્થાપના
૧૨.�ુ શે - જોઈશે
૧૩. તેતર� કરોડ દ� વતાઈ - તેત્રીસ કરોડ દ� વ
ં ર�યે - ગામથી થોડ�ક �ૂ રનો િવસ્તાર
૧૪.સેમાડ�, �ુદ
૧૫.પીઠડ� - પીઠ�
૧૬. ચોકડ�યાળા - ચોકડ�વાળા
૧૭. લગ્ન કરનાર �ી માટ� વપરાતા શબ્દો : વની, વનલી, લાડ�, વ�,ૂ લાડ�ડ�
૧૮. વ�ુવો - �ુ�ુષ વર પોતાની સાથે નાની મોતીની બનાવેલ થેલી સાથે રાખે તેને વ�ુવો કહ� છે . �માં
વ�રયાળ� સ�હતની વસ્� ુઓ � ૂક� છે . �ને ક�ડમાં બાંધવામાં આવતો હતો.
૧૯. મારગડ� - માગર્
૨૦. પટ� લીયે - ગામના �ુખીને પટ� લ કહ�વામાં આવતા હતા.
૨૧. �કરનાર - �કનાર�
૨૨. ઉતારો - વર પક્ષને કન્યા પક્ષ તરફથી રહ�વા માટ� આપવામાં આવ�ું સ્થળ.
૨૩. �ુ �લી - થાક�લી
૨૪. હોરો - ખર�દ� કરવી
૨૫. દિનયામાં પડગાહ - �ુિનયામાં પ્રકાશ પડવો (� ૂયર્� ુ ં ઉગ�ુ)ં
૨૬. હાટાં - બ�ર
૨૭. ઢ�લી ખાંડ�ાંનાં - ગળ� ખાંડ
૨૮. હ�ડો - ચાલો
૨૯. માયર�યે, માહ્ર�, માય� - લગ્ન પ્રસંગમાં આવતો એક પ્રસંગ.
૩૦. ઝ�ણી - ઝીણી
૩૧. ધોર�ડાં - બળદ (પ�ુ)
૩૨. વડવાઈ વાઢ�, ખેતર ખેડ�ાં - ગામની સીમ વટાવવી
૩૩.પેરનાર - પહ�રનાર
૩૪.શેણે - ક�વીર�તે, કઈ ર�તે
૩૫. નાળે રાં (નાળે ર) - વરની

પ�ખણિવધી વખતે આસોપાલવના તોરણની સાથે બાંધવામાં આવ�ુ

શ્રીફળ(ના�ળયેર)
૩૬. પડ�લાં - � ૂતેલ ાં, િનદ્રામાં
૩૭. નથ - નથણી (નાકમાં પહ�રવામાં આવતો અલંકાર)
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 સંદભ��થ
ં ો :
I. �ની (ડૉ.) બળવંત, "લોકગીત : ત�વ અને તં�", �ુજરાત સા�હત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર, પ્રથમ આ� ૃિ�
- ૨૦૦૨.
II. મકવાણા (ડૉ.) રા�શ, "લોકવા�ય: �વ�પ સંદભ�", આસ્થા પ્રકાશન પ્રથમ આ� ૃિ� - ૨૦૦૭.
III. મેઘાણી ઝવેરચંદ, "ર�ઢયાળ� રાત", પ્રસાર ભાવનગર, � ૃહદ આ� ૃિ� - ૧૯૯૭.
IV. સત્યેન્દ્ર (ડૉ.),"લોકસા�હ�યિવ�ાન",િશવલાલ એન્ડ કંપની", આગ્રા, પ્રથમ આ� ૃિ� - ૧૯૬૨.
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અષ્ટાવક્રગીતામાં િન�િપત આત્મતત્ત્વ.

3

ભરતભાઈ �ુ. �દવ

,

શોધછાત્ર, �ુજરાત �ુિનવિસ�ટ� અમદાવાદ

આત્મતત્ત્વ એ િવ�ના તમામ અધ્યાત્મ સંપ્રદાયોના �ુ � ૂહલનો િવષય રહ્યો છે . ભારતીય દશર્ન
પરં પરામાં તો આ �ચ�તન િવશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે . આત્મા�ુ ં સ્વ�પ ક�� ુ ં છે , તે� ુ ં કાયર્ �ું છે , તેની
ગિત �ું છે આવા અનેકિવધ પ્ર�ોની િવચારણા ભારતીય તત્ત્વ�ાનપરં પરામાં સિવશેષ જોવા મળે છે .
� ૃષ્ટ�માં દ� ખાતા જડ ચેતન પદાથ�માં સ�ા�પ �વાત્મા�ુ ં સ્વ�પ �ું છે એની િવિવધ િવચારણા ઓ
િવષયક થોડો િવચાર કર� અષ્ટાવક્રગીતામાં �વાત્મા િવશે થયેલી િવચારણાનો અભ્યાસ પ્રસ્� ુત
કરવાનો િવનમ્ર પ્રયાસ છે .
િવિવધ દશર્નોમાં પ્રાચીન કાળમાં અત્યન્ત પ્રચ�લત લોકાયત સંપ્રદાય ક� �ને ચાવાર્ ક દશર્નથી
ઓળખવામાં આવે છે તે ભૌિતકવાદ�ઓ�ુ ં દશર્ન હ�ુ.ં આત્મતત્ત્વ િવશેના તેઓના િવચાર આ પ્રમાણે
હતા ક�

त� पृिथ�ादीिन भूतािन चत्वा�र त�वािन । तेभ्यः एव देहाकारप�रणतेभ्यः

�कण्वा�दभ्यो मदशि�व�ैतन्यमुपजायते । तेषु िवन�ेषु सत्सु स्वयं िवनश्यित । तदा�ः
िव�ानधन एवैतभ्े यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुिवनश्यित न �ेत्य सं�ािस्त ।
(बृहदारण्यकोपिनषद् २/४/१२)1તેઓશર�રને

જ �વાત્મા માનતા હતા. � ૃથ્વી, જળ વગેર�

પંચમહા� ૂતોના સંયોજનથી ચૈતન્ય� ૂણર્ �વાત્મા ઉદ્ભવે છે એવો તેમનો �ૃ ઢ મત હતો. પરં � ુ આ મતને
વ્યાપક સ્વી�ૃિત નહોતી મળ�. કારણ ક� �વાત્માના િવિવધ શર�ર ધારણ થવામાં તેના કમ�ને ભારતીય
માનસ �ૃઢ પણે સ્વીકાર� ું હ�ુ.ં �ુન�ન્મ માટ� �વાત્માનાં કમર્ને જવાબદાર માનવામાં આવ�.ું ત્યાં
ભૌિતક�ૃ�ષ્ટએ �વાત્માને જોવાવાળો વગર્ આવા પ્ર�ોનો ઉ�ર ન આપી શ�ો. અને આ િવચાર અ�ૃશ્ય
થઇ ગયો.
ગીતાનો તત્ત્વિવચાર નામના ગ્રન્થમાં િવદ્વાન શ્રી ડૉ. �કશોરભાઇ દવે �વાત્મા માટ� ચૈતન્યવાદમાં
સમાવેશ પામે એવી ત્રણ િવચારધારાઓ ર�ૂ કર� છે . �માં પ્રથમ છે બૌદ્ધોની �વાત્મા સંબધ
ં ી
િવચારધારા. તેમના મતે �વાત્મા એ િવિવધ ક્રિમક િવચારોની હારમાળા. તે િનત્ય નથી. જોક� બૌદ્ધદશર્ન
� ૃત્�ુ ં પછ�ની �સ્થિતને કમર્ સાથે જોડ�ને જન્માન્તરના િસદ્ધાન્તને સ્વીકાર� છે . ધમ્મપદમાં જરાવગર્માં ક�ું
છે ક�

अनेकजाितसंसारं सन्धािवस्सं अिनिब्बसं । गहकारकं गवेसन्तो दुःखा जाित पुनप्पुनं ॥

� ૃ. ૧, સવર્દશર્નસંગ્રહ (ચાવાર્કદશર્ન) સં. ડૉ. એસ્તરબેન સોલોમન. પ્ર. સંસ્�ૃત સા�હત્ય અકાદમી,

1

ગાંધીનગર.
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(ધમ્મપદ-૧૫૩) અહ� �ુદ્ધે શર�ર�પી � ૃહના કારકને �ણી લીધાની વાત કરતાં ક�ું ક� આ � ૃહકારકને
શોધતાં શોધતાં અનેક જન્મો િવત્યા. આ દશાર્વે છે તેમની �ુન�ન્મની સ્વી�ૃિત. અને �વાત્માની ગિત
પણ.અનાત્મવાદ� દશર્ન હોવા છતાં કમર્ તથા �ુન�ન્મમાં માન� ું હોવાથી ચૈતન્યવાદ�ુ ં જ સ્વ�પ
ગણાય.ન્યાય અને વૈશેિષક દશર્નો �વાતામાને પદાથર્�પે �ુ એ છે . ચેતના એ �વાત્માનો �ુણ છે .
�વાત્મા �ભ� �ભ� શર�રોમાં અલગ હોય છે . જોક� બ�ે દસર્નો �ુન�ન્મ અને કમર્ ને માનતાં હોવાથી
ચૈતન્યવાદમાં જ સમાિવષ્ટ છે . વેદાન્ત દશર્નમાં તો સ્પષ્ટ �પે સ�ચ્ચદાનન્દ�પ માનવામાં આવ્યો છે .
સાથે સાથે તેને બ્રહ્મ�પ પણ માનવામાં આવ્યો છે . જોક� શાંકરવેદાન્તમાં �વ અને બ્રહ્મના અદ્વૈતને
સ્વીકારા�ુ ં છે . વેદાન્તની જ અન્ય પરમ્પરામાં આ મત સવર્સ્વી�ૃત નથી.
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આત્મા અને પરમાત્મા�ુ ં ઐ� સ્વીકારા�ું છે .

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः

सनातनः । मनः ष�ानीिन्�यािण �कृ ितस्तािन कषर्ित ॥ (�ी, भ. गी. १५/७)

પરમાત્માએ જ

�વને પોતાનો �શ કહ� દ�ધો છે . ગીતામાં અનેક સ્થળોએ આત્માના સ્વ�પ�ુ ં �ચ�તન છે . �મક�न

जायते ि�यते वा कदािच�ायं भूत्वा भिवता वा न भूयः । अजो िनत्यः शा�तोऽयं पुराणो न
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥(२/२०)

ક� પછ�नैनं

िछन्दिन्त श�ािण नैनं दहित पावकः । नचैनं

क्लेदयन्त्यापो न शोषयित मा�तः ॥( २/२३)અહ�

ભગવદ્ગીતામાં આત્માના અિવનાશી પણાની

સ્વી�ૃિત છે . સાથે સાથે તે ચૈતન્ય�પ પણ છે . તથા પરમાત્માનો �શ માનવામાં આવ્યો છે .
અષ્ટાવક્ર�ુિન ઉપ�દષ્ટ અષ્ટાવક્રગીતા બ્રહ્મિવદ્યાનો ગ્રન્થ છે . અદ્વૈત પરં પરાનો આ ગ્રન્થ �ૂંકો પણ
અથર્ગહન �ુક્ત છે . અદ્વૈતવાદ�ુ ં સમથર્ન અહ�સ્પષ્ટ જોવા મળે છે . અહ� વેદાન્તની �વન�ુક્ત
કલ્પનાને આગળ વધતી જોઇ શકાય છે . અષ્ટાવક્ર� એ �વન્�ુક્ત થવા આત્મ�ાન જ�ર� માન્�ુ ં છે .
માટ� તેમણે �ાનોપદ� શની શ�આતમાં આત્માના સ્વ�પ િવશે િવમશર્ કય� છે . તેઓ િશષ્યને કહ� છે ક�
�ુ�ક્ત ઇચ્છતો હોયસાક્ષી�પ આત્મતત્ત્વને પ્રથમ �ણ

न पृथ्वी न जलं नाि�नर् वायु��नर् वा भवान्

। एषां सािक्षणमात्मानं िच�ूपं िवि� मु�ये । (अ�ाव�गीता १-३)િશષ્યની

શંકા છે ક�

પંચ� ૂતાત્મકશર�ર જ આત્મા છે . અને પંચમહા� ૂતોના જ પાંચ િવષય છે . આત્મા આ આ સ્વભાવોને તો
છોડ� નથી શકતો. ઉદાહરણ �પે જોઇએ તો � ૃથ્વીથી ગન્ધનો ક� ગન્ધથી � ૃથ્વીનો કદાિપ િવયોગ નથી
થઇ શકતો. �ના ઉ�રમાં �ુ�ુ કહ� છે ક� � ૃથ્વી આ�દ પંચમહા� ૂતોના સ્વભાવથી �ુક્ત �ું છે એ ભાવ
છોડ� દ� . વાસ્તવમાં પંચમહા� ૂતોના શબ્દા�દ ધમર્થી � ું અ�ાત છે માટ� અહંભાવ(�,ું મા�ું આ વગેર�)થી
�ુક્ત છે . પ્રથમતો આનાથી �ુક્ત બન. અને સાક્ષી�પ ચૈતન્ય�ુક્ત આત્માને જ � ું �ણ. આમ તેમણે
આત્માને િવષયધમર્થી �ુક્ત નહ� પણ સાક્ષી�પ માન્યો છે . સાથે સાથે તેને ચાતન્ય�પ પણ કહ્યો
છે .ચૈતન્ય આત્માને દ� હથી �ુક્ત માનીશ તો તત્કાલ �ુખી અને શાન્ત થઇ જઇશ. કારણક� બન્ધનોથી
�ુક્ત બનીશ. તને ખ્યાલ આવશે ક� � ું િવપ્રા�દ વણર્ધમર્થી �ુક્ત છે . અસંગ િનરાકાર િવ�સાક્ષી છે એ
ભાવ જન્મશે. ક�ાર્પણા ભોક્તાપણાથી �ુક્ત બનીશ.
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एको िवशु�बोधोऽहिमित िन�यविह्नना ।

�जावाया�ानगहनं वीतशोकः सुखी भव ।।( अ�ाव�गीता १/९) તથાआत्मा साक्षी िवभुः पूणर्
एको मु�ि�द��यः । असङ्गो िनःस्पृहः शान्तो �मात्संसारवािनव ।।(अ�ाव�गीता
१/१२)અહ�

એક આત્મતત્ત્વનો િસદ્ધાન્ત સ્વીકારાયો છે . એટલેક� સ�તીય િવ�તીય ભેદ નથી. ક�

સ્વભાવગત ભેદ નથી. ક�વલ એક િવ�ુદ્ધ છે . િવ�ુ છે . � ૂણર્ છે . �ુક્ત છે . અસંગ છે . અ�ક્રય છે . િનઃસ્� ૃહ
છે . શાન્ત છે .

िनत्यं िनरन्तरं ��

કહ�ને આત્માને અદ્વૈત �પે બ્રહ્મનો જ �શ માન્યો છે . �વીર�તે

તરં ગો, ફ�ણ ક� પરપોટા પાણીથી અલગ નથી. ત્રણેય �ુ ં કારણ જળ જ છે . એવી જ ર�તે જગ�્
આત્મા(અથાર્� ્ પરમાત્મા) થી જ ઉત્પ� થ�ુ ં છે . આત્માથી �ભ� નથી.
પરં � ુ આ અ�ભ�તા ને �ણવા આત્માના �ાનની આવશ્યકતા છે . ક�ું છે ક� आत्मा�ाना�ग�ाित

आत्म�ाना� भासते (अ�ाव�गीता २/७) આત્માને ન �ણવાથી જગ�્ ભાસે છે . આત્મ�ાન થયા પછ�
નહ�.

�काशो मे िनजं �पं नाित�र�ोऽस्म्यहं ततः ।(अ�ाव�गीता २/८)

પ્રકાશ એ જ આત્મા�ુ ં

વાસ્તિવક �પ છે . આગળ જતાં આત્માને જ નમસ્કાર કરતાં કહ�વા�ુ ં છે ક�

म�ं(अ�ाव�गीता

२/११-१४).આત્માના

અિવનાશીત્વને,

अहो अहं नमो

ગતા�દિવકાર

ર�હતપણાને,

િવ�વ્યાિપપણાને, શર�ર�ભ� સ્વ�પપણાને, અ�ક�ચન પણાને અહ� વારં વાર નમસ્કાર થયેલા જોવા મળે
છે .
આમ અદ્વૈત વેદ ાન્ત પરક અષ્ટાવક્રગીતામાં આત્માના સ્વ�પ િવશે પ્રારં ભે જ િવચારણા થયેલી જોવા
મળે છે . અષ્ટાવક્ર�ુિન �વન્�ુક્ત અવસ્થાને �વન�ુ ં પરમલ�ય માને છે . આ િસ�દ્ધને પ્રાપ્ત કરવા
સવર્પ્રથમ આત્મ�ાનની આવશ્યકતા તેમણે સ્વીકાર� છે . માટ� આત્મા�ુ ં સ્વ�પ પણ તેમણે િવશદર�તે
ચચ્�ુ� છે .

*******
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kaildas ka A-IQ4 i=v-Aara3na
4

p/Stutk]aaR6a$.kipldev hrek<Q8 =aS{aI
‘Assistant Professor’
Dept.of Traditional Sanskrit Studies
Baroda Sanskrit Mahavidyalay
The M.S.University of Baroda

mhakiv kaildaskI k<ityo&me& p/ai8ma{ake p/it yhI =u--avna VyKt imltI hE |
sa9 hI wnkI rcnaAo&me& p/k<itke k8-k8 me& AaTmIytaka -av mu`irt dI`ta hE |
kaildaskI k<ityo&me& svRVyapk m lkamna wnkI A-IQ4 i=vara3na hE | i=v jgtke
m lkark t]vke hI pyaRy hE& | mhakiv kaildas ;sI A9Rme& i=vkI wpasna krte hE& |
cracrke p/it ;sI Vyapk svR kLya8
-avna ke wd\-avk ke p me& mhakiv ka Apna SvtN{a S9an hE | mhakiv kaildas
wdaric]a,sihQ8u AOr prm AaS9avan\ hE& |
kaildas ke Apne Aara#y -gvan\ i=v wNhe& prm ip/y hE& | wnke lg-g s-I g/N9o&ka p/arMm l 1v& AanNdmUi]aR -gvan\ i=vkI Stuit se hota hE | wnkI i=v-iKt wnke kaVyo& AOr
na4ko&ke m lacr8 1v& kaVygt ivi-Nn S9lo&ke ANt-aRv se SpQ4 hE | mhakaVyo& me&
‘r0uv&=’ wnkI svR[aeQ5 rcna hE | ;s k<itme& mhakiv ne p/tapI r0uv=
& I rajaAo&kI 3vl
kIitRka gan ikya hE,ikNtu ;s mhakaVy me& kiv ne svRp/9m ApnI p/8amaZjil -gvan\
i=v t9a jgJjnnI mata pavRtIke cr8o&me& hI AipRt kI hE |
vag9aRivv sMp<KtO vaga9Rp/itp]aye |
jgtŠ iptrO vNde pavRtIprme+vrO || r0uv&=-1.1.
iv=u³ =Bda9Rke pir}aan keilye =Bd 1v& A9RkI trh prSpr s&i+lQ4 sMpU8R iv+vke mata
ipta A3RnarI+vr -gvan\i=v ya i=v-pavRtIkI mE& vNdna krta hU%|
;sse mhakivkI -gvan\ Aa=utoqke p/it ANaNy -iKtka s&ket imlta hE | wnkI k<itka
v*yR ivqy cahe 1eithaisk ho A9va pOrai8k,cahe vh ramay8se g<hIt ho A9va
mha-artese,ikNtu k<itka p/arM- ve -gvan\ i=vkI Stuitse hI krte hE& |
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wnka iµtIy mhakaVy kumarsM-v to -gvan\ i=vkI mihmase Aotp/ot hE | sMpU8R
kumarsM-v i=vjIke mihmamy +loko&se pirpU8R hE | ;s mhakaVyme& ‘kam’ kI dynIy
prajyka v8Rn imlta hE |
yha% kivne mdnke gvRko to #vSt ikya hI hE, sa9 hI ;s t(yko -I re`a&ikt ikya hE ik
narIkI =airrIk suNdrta,wskI svoRCc sMpi]a nhI& hE | wsse sCce p/emkI wpliB3 sM-v
nhI& hE| mhakiv pu£qa9RctuQ4y ke p/itpadk Av+y hE&, ikNtu ‘A9R 1v& kam’ko
Aav+yktase Ai3k mh]v p/dan krne ke ve k-I px3r nhI& hE& | kiv ne ;s t(yko -I
wjagr ikya hE ik ibna tpSyake p/em k-I pirinQ5It nhI& hota | kumarsM-v ke
pZcmsgRme& pavRtIkI k5or tpSyaka ATyNt wda]a v8Rn hE | wsI tpke blpr hI
pavRtIko -gvan i=vkI p/aiPt hu;R | ibna Apna =rIr tpaye 3mRkI -avna wTpNn nhI&
hotI | jgJjnnI pavRtIne -I 0or tpSya krke hI Apna A-IQ4 p/aPt ikya | smg/ lokke
m lka -av ;sI tpme& smaiht hE |
mhakiv kaildas k<t ‘me0dUt’ ka gIitkaVyke pme& -artIy saihTyme& ivi=Q4 S9an hE& |
yh gIitkaVy 3npit kuberke µara di*6t Apne -<Ty-1k yxke vqR
-r keilye invaRist jIvnka Ai-le` ma{a nhI& hE,p/Tyut yh to -van\ cd/=e`rkI
mihmase Aotp/ot gIitmy kaVy rcna hE | ;s gIitkaVyme& mhakiv ne -van\ i=vkI
mihma ka bhut gan ikya hE AOr ;s p/kar wnke p/it Apna p/8it-av VyKt ikya hE |
me0dUtme& me0ke ma#ymse kaildasne -van\ i=vke cr8o&me& ApnI sMpU8R [a³a AipRt
kridya hE | wJjiynIme& -van\ mhakalkI s&#ya AcRnake smy ApnI sevaZjil AipRt
kraneka ve me0se Anuro3 krte hE& | yha% me0 ke ma#ymse -van\ i=vke p/it kivne Apna hI
[a³aiNvt -iKt-av VyKt ikya hE |
-gvan\ i{alocnka vahn v<q hE A9aRt\ ve v<qko Apne v=me& krke wspr AasIn hote hE& | v<q
kamka p/tIk hE | ;ske µara kivka s&ket hE ik ‘kam’ -gvan\ i=vke v=I-Ut hE | ;sIilye
me0dUtme& kam i=vke p/de=me& p/ve= krneka sahs nhI& krta | vh vha% cap c7aneme& -I
6rta hE |
mTva dev& 3npits`& y{a saxad\ vsNt& |
p/ay+cap& n vhit -yaNmNm9Š q4\pdJym\ || w]arme0-10,
me0 ;C2acarI hE | Aaka=me& vh SveC2ase ivcr8 krta hE | ;sIilye kaildasne me0ko
kam p p/k<it-pu£q kha hE SEPTEMBER-2019
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janaim Tva& p/k<itpu£q& kam p& m0onŠ | pUvRm0
e -6,
AtŠ kam p me0 se ws Alka ngrIko janeka Anuro3 krta hE,ijske mhl ws ngrIke
bahrI wÀanme& ivrajman -gvan\ cNd/mOilke mStkpr su=oi-t cNd/kI ivC2urt
ciNd/kase 3vilt hE& | yha& mhakivka s&ket hE ik kam t]vko Apne kLya8 keilye i=vke
saiNNa#yme& ing<hIt-avse rhna hI [aeySkr hE | me0dUtkaVy i=vaTmk cEtNykI p/aiPtka
s&ket deta hE | ;s p/kar mhakivne ‘me0dUt’ke smg/ pirve=ko -gvan\ i=vkI mihmase
sMp<Kt in ipt ikya hE |
Ai-}aan=akuNtl na4kme& mhakiv kaildasne vasnajNy p/emko nkara hE AOr kevl wsI
p/emko SvIk<it p/dankI hE jo Anutap kI AiGnme& inrNtr tpkr ANtme& kuNdnkI -a%it
`ra,piv{a AOr idVy p/mai8t hota hE | -gvan\ i=vkI mihmaka gan na4kke Apne
svoRTk<Q4 na4k Ai-}aan=akuNtlke svR p/9m ma ilk+lok ka AarM- hI ve i=vjI
ApnI ;n Aa5 -OitkmUi]aRyo& µara ;s iv+v me& p/Tyxtya Av-aist ho rhe hE&,ijnkI s]aa
kI puiQ4 ke il1 iksI ANy ‘Anuman’ ya ‘=Bd’ Aaid p/ma8 kI Aav+ykta nhI& hE | ve
i=vjI Aap logo& kI rxa kre& | m lacr8 ka =Bd ivNyas ;s p/kar hE Ý
ya s<iQ4Š s/Q4uraÀa vhit ivi3hut& ya hivyaR c ho{aI
ye µe kal& iv3]aŠ [auitivqygu8a ya iS9ta VyaPy iv+vm\ |
yamahuŠ svRbIjp/k<itirit yya p/ai8nŠ p/a8vNtŠ
p/Tyxai-Š p/pNnStnui-rvtu vStai-rQ4ai-rI=Š || Ai-}aan=akuNtlm\-1.1
;s +lok me& kaildas i=vjI kI ivi-Nn mUi]aRyo& ka namtŠ wLle` nhI& krte,Aiptu t]at\
-Oitk t]vo& kI iv=eqtaAo& ka v8Rn krte hu1 ws mUi]aR iv=eq ko #vint krte hE& | i=vjI
kI p/9m mUi]aR vh hE jo s/Q4a kI svRp/9m s<iQ4 hE •jl–,iµtIy vh hE jo ivi3pUvk
R hvn kI
gyI hiv ko devtaAo& ke pas le jatI hE •AiGn–,t<tIy mUi]aR vh hE jo ;s hiv ko y}aaiGn me&
6altI hE •yjman–,ctu9R AOr pZcm mUi]aR ve hE& jo smy ka in3aRr8 1v& inymn krtI hE&
•sUyRÝcNd/ma–, qQ5 vh hE jo smSt iv+v ko VyaPt ikye hu1 hE AOr ijska gu8 =Bd hE
•Aaka=– | sPtm mUi]aR smSt p/ai8yo& kI wd\gm S9lI hE
•-Uim– AOrAiNtm AQ4mmUi]aR vh hE ijsse ;s iv+v ke p/a8I p/a8van\ rhte hE& •vayu– |
mhakivne ;n AQ4mUi]aRyo& keilye ‘p/Tyxai-Š’ yh pd p/yuKt ikya hE A9aRt\ ye Aa5mUi]aRya%
s&sarme& p/Tyx d<iQ4gocr hotI hE& | ;sse kaildaska
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s&ket hE ik ;n p/Tyx mUi]aRyo& ko 3ar8 krnevale ;s jgt\ ke inyamkkI s]aa sNdehse pre
hE | biLk sTy to yh hE ik iv+vka p/Tyek k8 wnkI s]aako VyKt krta hE |
t]v}a honeke kar8 wNho&ne -gvan\ i=vse k-I A9RkamkI lalsa nhI& kI, Aiptu
i=vsayuJy ya kEvLykI hI kamna krte rhe | ve -gvan\ nIlloihtse iksI sa&sairk
vStukI yacna n krte hu1 wnse jNm mr8ke ck/se muiKt p/dan krne hetu ivny krte hE& mmaip c xpytu nIlloihtŠ pun-Rv& pirgt=iKtraTm-UŠ ||
malivkaiGnim{a na4kkI naNdIme& wNho&ne samaijko& keil1 -gvan\ se p/a9Rna kI hE ik ve
wnkI tamsI v<i]aka =mn kre& taik wn sbkI sNmagRme& p/v<i]a ho|
sNmagRloknay Vypnytu s vStamsI&& v<i]amI=Š || malivkaiGnim{am\
;sI p/kar ivk/movR=Iy na4kkI naNdIme& wNho&ne iS9r-iKtyogse sul-gvan\ =&krse s-Iko inŠ[aeys p/dan krnekI p/a9Rna kI hE |
Sa S9a8uŠ iS9r-iKtyogsul-o inŠ[aeysayaStu vŠ || ivk/movR=Iym\
mhakiv kaildaskI yh iv=eqta hE ik wnkI Aara3nase Vyapk lokm lkI kamna
iniht rhtI hE | ve -gvan\ i=vse sda jnkLya8kI hI yacna krte rhe AOr yhI wnke
i=vke Sv pka y9a9R }aan t9a wnkI y9a9R i=vopasna hE | yhI -artIy 3mR AOr d=Rnka
AiNtm låy -I hE |
------------------------
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ક�ુણા� ૂિત� ‘મા’ની િવિવધ છબી ઝીલતી ગઝલ- ‘મા’
હા�દ� ક�ુમાર �પાભાઈ ��પિત
ુ રાતી િવભાગ
અ��ુ નાતક, �જ

5

શ્રી અને શ્રીમતી પી.ક�. કોટાવાલા આ�્ર્ સ કૉલેજ, પાટણ.
હ�મચંદ્રાચાયર્ ઉ�ર �ુજરાત �ુિનવસ�ટ�.
� ું હ� પણ સ્વપ્નમાં આવી મળે છે મા;
આયખાની હા, બધી

પીડા ટળે છે મા.

તેજ આખા ઘરને આપે, �ત સળગાવી,
કો�ડયાની શગ થઈ હરપળ બળે છે મા.
�ૂ ર છે એ પણ કર� સંચાર મારામાં,
રોમરોમે તેજ થઈને ઝળહળે છે મા.
છે ઘણી અટકળ હ� પણ દ�કરા િવશે,
પણ સદાયે
રાખવાના

દ�કરાને
દ�કરા

તો ફળે છે મા.

વારા

કર� તેથી,

� ૂબ સ� ૃ�દ્ધ છતાં પણ ટળવળે છે મા.
-

પી� ૂષ ચાવડા (હાથ સળગે છે
હ�, � ૃ.૫૦)

�ુજરાતી પદ્ય સા�હત્યમાં આ� જો સૌથી વ�ુ કોઈ સા�હત્ય સ્વ�પ ખેડા�ુ હોય તો તે ગઝલ�ુ ં
છે . આ સા�હત્ય સ્વ�પમાં શે’રના માધ્યમ દ્વારા �ૂંકમાં ઘ�ું બ�ુ ં કહ� શકવાની શ�ક્ત રહ�લી છે , આ�
ગઝલનો � ફાલ ઉતર� રહ્યો છે એમાં ક�ટલીક સત્વશીલ ગઝલસંગ્રહો પણ પ્રકાિશત થાય છે , આવા જ
એક �ુવાકિવ શ્રી પી� ૂષ ચાવડાનો સત્વશીલ ગઝલસંગ્રહ ‘હાથ સળગે છે હ�’માં ગ્રંથસ્થ ગઝલ ‘મા’
નો આસ્વાદ કરવાનો મારો ઉપક્રમ છે .
ભગવાન પછ� જો બી� કોઈ�ુ ં નામ લેવામાં આવે તો તે મા છે , કદાચ ભગવાન કરતાં
પણ �ચા સ્થાને મા ને ગણવામાં આવે છે . ભાગ્યેજ કોઈ એવો સ�ક હશે ક� �ણે મા િવષય
લઈને સ�ન ક�ુ� નહ� હોય.

આ�ું આય�ુ,ં આ�ું �વન મા સાથે હરખ-શોક, આનંદ-

ઉલ્લાસ, �ુખ-�ુ ઃખ, વાર-તહ�વાર, પ્રસંગો ઉજવ્યા હોય, મા પ્રત્યે અપાર સ્નેહ-લાગણી હોય ને
જયાર� મા નો સાથ �ટ� �ય ત્યાર� કિવને મા સ્વપ્નમાં આવીને મળે છે અને મા ના મળવાથી
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કિવના આયખાની બધી જ પીડા, �ુઃખ, દદ� ટળ� �ય છે . અને એટલે જ કિવ ગઝલના
મત્લામાં લખે છે � ંુ હ�

પણ �વ�નમાં આવી મળે છે મા;

આયખાની હા, બધી

પીડા ટળે છે મા.

મા એટલે ત્યાગની � ૂિત�, ઘરમાં ડગલેને પગલે મા નો ત્યાગ દ� ખાતો જ હોય, આપણે જો�ું હશે
ક� જમતી વખતે બધા ઘરના સદસ્યો જમી રહ� પછ� છે લ્લે જ મા જમતી હોય છે , જો કદાચ � ૂટ� એ�ુ ં
લાગે તો મા તે �દવસે જમતી નથી અને ઉપવાસ છે એમ જણાવી દ� છે . આવા તો ક�ટલાંય ઉદાહરણો
જોવા મળે છે . �મ કો�ડયામાં શગ(વાટ) પોતે સળગી �ધકાર �ૂ ર કર� છે તેમ મા પોતાની �ત
સળગાવી આખા ઘરમાં હરપળ પ્રકાશ પાથરતી હોય છે . અને એટલે જ કિવ શે’રમાં લખે છે ક� તેજ આખા ઘરને આપે, �ત સળગાવી,
કો�ડયાની શગ થઈ હરપળ બળે છે મા.
બાળપણથી લઈ મા નો સાથ હોય ત્યાં �ુધી મા સાથેની ક�ટ-ક�ટલીયે યાદોના પહાડો થઈ ગયા
હોય છે , પર�ું હવે તો મા નો સાથ રહ્યો નથી. માત્ર ખાલીપો વતાર્ઈ ગાયો છે. મા � ૂબ �ૂ ર હોવા છતાં
પણ, મા કિવ સાથે સંચાર કર� છે અને કિવના રોમેરોમમાં તેજ થઈ ઝળહળ્યા કર� છે , કિવનો આ ભાવ
એમના આ શે’રમાં સ્પષ્ટ દ� ખાય છે �ૂ ર છે એ પણ કર� સંચાર મારામાં,
રોમરોમે તેજ થઈને ઝળહળે છે મા.
દ�કરા પ્રત્યે દર� ક મા નો અ� ૂટ પ્રેમ હોય છે , જરાક પણ તકલીફ પડ� દ�કરાને તો પીડા મા ને
થતી હોય છે , આટલો બધો પ્રેમ ને સ્નેહ વરસાવ્યા પછ� દ�કરો ક�� ુ ં વળતર આપશે? આવા પ્ર�ોની
અટકળ મા ને દ�કરા િવશે થતી હોય છે , પણ ‘મા તે મા’. કાયમ દ�કરા�ુ ં સા�ું જ િવચારતી હોય છે ,
હંમેશાં દ�કરાને ફળતી જ હોય છે અને ફળતી આવી છે , ગઝલનો શે’ર જોઈએછે ઘણી અટકળ હ� પણ દ�કરા િવશે,
પણ સદાયે

દ�કરાને

તો ફળે છે મા.

જન્મથી લઈ મા દ�કરાઓને મોટા કર� છે , ભણાવે-ગણાવે છે , ધંધા ક� નોકર� તરફ વાળે છે ,
લગ્ન કરાવી સંસારમાં પગ �ુકાવે છે , આ બ�ું જ કરવા માટ� કંઈ ક�ટ-ક�ટલીયે અઢળક �ુશ્ક� લીઓનો
સામનો કય� હશે ત્યાર� મેળવ્�ું હશે. પરં � ુ છે લ્લે વળતરમાં દ�કરાઓ �ું આપે છે ? �વનના છે લ્લા
પડાવમાં મા ને દ�કરાઓ સાથે િવતાવવાની તીવ્ર ઝંખના હોય છે પણ દ�કરાઓ મા �ુ ં બ�ુ ં જ ઋણ
� ૂલીને �હન્દ� �ફલ્મ ‘બાગબાન’ની �મ મા ને રાખવાના વાર કાઢ� છે , અઢળક સંપિત-સ� ૃ�દ્ધ હોવા છતાં
પણ �વનના છે લ્લા પડાવમાં મા ટળવળે છે , કિવ ગઝલના છે લ્લા શે’રમાં લખે છે ક�રાખવાના
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� ૂબ સ� ૃ�� છતાં પણ ટળવળે છે મા.
મા પોતાના બાળકો માટ� �ું �ું નથી કરતી? કિવની આ ગઝલનો છે લ્લો શે’રમાં જોઈ કિવ
અનીલ ચાવડાનો એક શેર ફર� યાદ આવે છે - “દ�કરા સાથે રહ�વા મા �દયમાં હષ� રાખે છે ./દ�કરો

બીમાર મા માટ� અલગથી નસ� રાખે છે .” ગાલગાગાના ત્રણ આવતર્ન અને એક ગા એવા મીટરમાં
ં ર ગઝલ આપી છે . �ુ દા �ુ દા પ્રતીકો લઈ મા �ુ ં અનમોલ સ્થાન દશાર્વ્�ુ ં
કિવએ મા િવષેની આ � ૂબ �ુદ
છે , બી� શેરમાં મા ને શગની ઉપમા આપી મા નો ત્યાગ કિવએ ચમત્�ૃત ર�તે બતાવ્યો છે . એક એક
શેર ભાવથી તરબોળ છે , આ ગઝલ માટ� કિવને હા�દ� ક અ�ભનંદન.
(હાથ સળગે છે હ�, લેખક: પી� ૂષ ચાવડા, �ક�મત: ૧૧૦ �િપયા, �થમ આ� ૃિ�:

�ુલાઈ ૨૦૧૮,�કાશક: આ�થા પ��લક�શન, રાજકોટ.)
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िनष्�मणसंस्कारस्य मह�वम्
राजपरा मिनषः

6

(M.A.,M.Phil,NET)
जीवने संस्काराः अिधकं मह�वमादधते । ते मानवस्य शारी�रक� मानिसक� चोभयिवधां िस्थ�त �ोतयिन्त ।
संस्कृ तो मानवो योग्यम् उिचता� �ित�ाम�ुते । अतः जीवने संस्काराणां तावन्मह�वं यद् मह�षः
आ�लायनः संस्कारहीनस्य जन्मैव िनरथर्कं मनुत-े
‘संस्काररिहता ये तु तेषां जन्म िनरथर्कम् ।’
भारतीयसंस्कृ तौ षोडशसंस्काराः मह�वपूणार्ः सिन्त ये सवर्� �िस�ाः दृश्यन्ते । यथा - (१) गभार्धानम् (२)
पुंसवनम् (३) सीमन्तो�यनम् (४) जातकमर् (५) नामकरणम् (६) िनष्�मणम् (७) अ��ाशनम् (८)
चूडाकरणम् (९) कणर्वेधः (१०) िव�ारम्भः (११) उपनयनम् (१२) वेदारम्भः (१३) के शान्तः (१४)
समावतर्नम् (१२) िववाहः (१३) अन्त्येि�ः ।
संस्कारोऽयं षोडशसंस्कारे षु ष�ः । िनष्�मणं िनस्सरणम् । कु तः िनस्सारणम्? िज�ासायां कथ्यते
�सूितगृहाद् बिहः िनस्सारणं भवित । यिस्मन् गृहे बालकस्य जन्म भवित । य�स्म� मास�यं यावत् पािलतो
भवित तस्माद् गृहाि�ष्�मणं चतुथ� मािस ��यते । अस्य �ुत्पि�स्तु िनस् उपसगर्ः, �म-धातोः यु �त्यये कृ ते
िनष्�मणशब्दः �ुत्प�ो भवित । वेदे िनष्�मणसंस्कारस्य िवषये उल्लेखः �ाप्यते यथािशवे ते स्तां �ावापृिथवी असंतापे अिभि�यौ ।
शं ते सूयर् आतपतु शं वातु ते �दे ।
िशवा अिभक्षरन्त्वापो �द�ाः पयस्वतीः ॥i
िशशुं बा�संसारे ण परोचियतुं �थमवारं गृहात् बिहः िनष्�मणमेव अस्य संस्कारस्य मूलो�ेश्यं वतर्ते – “अथ
िनष्�मणं नाम गृहात् �थमिनगर्मः ।”ii यथो�ं जातकमर्संस्कारे यत् �सवाथ� तदनुकूलो िवशेषस�हः
िशशोजर्न्मतो मासैकपूवर्मव
े �ारभ्यते । र�ाकरे ण उदी�रतम्
“आस��सवे मािस कु यार्�व
ै िवशेषतः ।”iii
अस्मात् �सूितगृहात् �थिनगर्मनात्मकं कम�व िनष्�मणसंस्कार उच्यते । सुरक्षाथ� �सूितकागृह े कि�त् कालं
स्थािपतः िशशुः िनयतकाल एव बिहरानीयते ।
अस्य संस्कारस्य वै�दकसंिहतासु �ा�ण�न्थादौ वा स्प�ोल्लेखो न लभ्यते । अत एव संस्कारोऽयं सू�कािलक
एवािभमन्यते । पारस्करगृ�सू�े संस्कारोऽिस्मन् िनष्�मणानन्तरं िशशुं सूयर्दशर्नं कारियतुं िन�द�म् –
“सूयर्मद
ु ीक्षयित त�क्षु�रित ।”iv अिस्मन् एव संस्कारोऽयं ‘िनष्�मिणका’v इित ना�ा सम्बोिधतम् ।
िगिभलगृ�सू�े चन्�दशर्नं िन�द�म् ।vi आचाय� यमस्तु सूयच
र् न्�योः उभयोरिप दशर्नं िन�दशित –
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ततस्तृतीये कतर्�ं मािस सूयस्र् य दशर्नम् ।
चतुथम
र् ािस कतर्�ं िशशो�न्�स्य दशर्नम् ॥vii
�ीधरीयेऽिप उ�म् –
मासे तृतीये �दवसे �दनेशं िशशुं चतुथ � शिशनं च धेनम
ु ्।
िवलोकियत्वा च िविध�यु�े काले गृहाि�ष्�मणं िवदध्यात् ॥viii
वस्तुतः गृ�सू�ेऽिप िनष्�मणकमर्णो िवधानम् अतीव साधारणं वतर्ते । त� िपता िशशुं बिहरानीय
“त�क्षुदव
� िहतम्”……इित मन्�ेण सूय� दशर्यित । स्मृितषु िनबन्धेषु चैवास्य कमार्न�
ु ानं �ापकमभवत् ।
िनष्�मणकालः –
जन्मतो �ादश�दवसात् चतुथर्मासाविध िनष्�मणं कतर्�िमित नैकािन मतान्युपलभ्यन्ते । त� िनष्�मणात्
�ाक् नान्दी�ा�ं कायर्म् ।ix छन्दोगानां िनष्�मणसंस्कारे तु नान्दी�ा�स्य �ितषेधो दृश्यते ।x वराहो
�ादशेऽहिन िशशोः गृहात् िनष्�मणं िन�दशित ।xi भिवष्यपुराणे बृहस्पितस्मृतौ चािप िनष्�मणं �ादशेऽिह्न
उ�म् ।xii एत�ु तदानीमेव सम्भा�ते यदा नामकरणेन सहैव संस्कारोऽयं सम्पा�ेत । यतोिह तिस्मन् �दने
िशशुः �सूितगृहात् बिहरानीयते ।
लौगािक्षः जन्मतस्तृतीये मािस िनष्�मणं िन�दशित ।xiii आचाय� मनुः चतुथ� मािस इदं कमार्नु�ातुं
�ितपादयित –
“चतुथ � मािस कतर्�ं िशशो�नष्�मणं गृहात् ।”xiv
यमः तृतीये मािस सूयर्दशर्नं, चतुथ� मािस च चन्�दशर्नं िन�दशित । शौनकोऽिप चतुथ� मािस शुक्लपक्षे शुभे
नक्ष�े िनष्�मणं स्मरित –
“चतुथ � मािस पुण्यक्ष� शुक्ले िनष्�मणं िशशोः ।”
चतुथ� मािस िनष्�मणं िवधातुम् अिधकांशवचनािन समुपलभ्यन्ते । इत्थं गृ�सू�ाणां स्मृतीनां चानुसारं
सामान्यो िनयमो जन्मतस्तृतीये चतुथ� वा मािस िनष्�मणमनु�ातुं िसध्यित ।
के चनाचायार्ः ष�े मासेऽिप िनष्�मणं िन�दशिन्त । आ�लायनेन �ो�म् – “ष�े वा देवतास्थानिमयादादाय
तं िशशुम् ।”xv ष�े मास्येव अ��ाशनस्य �ायेण िविहतत्वात् अ��ाशनकाले िनष्�मणिवधायकािन
वचनान्युपलभ्यन्ते । उ�ं मदनर�े –
“अ��ाशनकाले वा कु यार्ि�ष्�मण��याम् ।”xvi
अ�ेदमेव समाधातुं शक्यते य�ैकेषाम् आचायार्णाम् अनु�रधेन चतुथ� मािस िशशोः गृहाि�ष्�मणं मुख्यं वतर्ते
। अ��ाशनकाले तदनु�ानं तु पूव र्स्याभावे सत्येव िवधेयम् ।
संस्कतार् –
पारस्करगृ�सू�गदाधरह�रहरभास्यानुसारं अिस्मन् संस्कारे मुख्यं कतुत्र् वं िपतुरेव वतर्ते ।xvii आ�लायिनऽिप
आह – “शाकु न्ते �जयेत् सू�े िशशो�नष्�मणे िपता ।”xviii गोिभलोऽिप “अपाम��ल पूरियत्वा िपतोपित�ेत
।”xix इित िपतुरेव कतृत्र् वं िनर�दशत् । शौनकस्तु “िवदधीतास्य िप�ा�द�हतैषी य� रक्षकः ।”xx इत्य�
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िप�ा�दना िपतामहा�दरिप िनष्�मणं कु यार्�दित �त्यपादत् । त�ु िपतुः कथि�दभावे असामथ्य� वा �तीयते
।
मु�तर्सङ्�हे िनष्�मणे मातुलस्य कतृत्र् वं �ितपा�दतम् – “उपिनष्�मणे शास्ता मातुलो वाहयेिच्छशुम् ।”xxi
भािगनेयमु��श्य मातुलस्य �ेह एव त� कारणभूतं ल�यते । िवष्णुधम��रपुराणं धा�या िशशुं बिहः
िनष्�मियतुं िवध�े –
ततस्त्वलङ्कृ ता धा�ी बालमादाय पूिजतम् ।
बिह�नष्कासयेद ् गेहाद् शङ्खपुण्याहिनःस्वनैः ॥xxii
संस्कारिनिम�ं माता �त्यहं गृहं प�रतः एकं वगार्कारभागो य� सूयर्रिश्मः दृश्यते । त� लेपनं करोित ।
स्विस्तकिचह्नेन सह कणार्�द िवक�ण� करोित । अलंकृत्वा बालं कु लदेवतासमीपे नीत्वा वा�सङ्गीतेन सह
देवपूजनं भवित । अ�लोकपालं, सूय,� चन्�ं, वासुदव
े ,ं आकाशं च स्तु�त करोित । शुभसूचक�ोके न सह
�ा�णभोजनं समापयित । शंखध्विनना तथा वै�दकमन्�ेण सह िशशुं बिहः िनष्कासयित । त� िपता िशशोः
बिहिनष्�मणसमये �ाथर्यित यत् सव�ः देवाः एतस्य िशशोः सवार्स्विप अवस्थासु रक्षां कु युर्ः ।
िनष्�मणसंस्कारिविधः –
गृ�सू�ानुसारं िपतरौ संस्कारममुं सम्प�ं कु �तः । पारस्करगृ�सू�ानुसारे ण िपता पु�ं सूय� दशर्यित� िहतं पुरस्ताच्छु �मु�रत् ।
त�क्षुदव
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणय
ु ाम शरदः शतम् ॥
अथार्त् देविहतं पुरस्तात् �ाच्यां �दिश देवेन �ोतनशीलेन स्व�काशेन परं �� स्थािपतं शु�ं शु�ं
पापलेशरिहतं क�दृशं तत् सूयर्मण्डलम् उ�रत् उ�ं दृश्यते तदेव अस्माकं चक्षु�रिन्�यस्थानीयम्, तेन िनत्येन
चक्षुषा शरदः शतम् अस्माकम् आयुष्ट्वेन प�रकिल्पतान् शतं संव त्सरान् पश्येम अवलोकयाम । तथा तावतः
शतसंवस्तरान् जीवेम । अत्यन्तसंयोगे ि�तीया । तावत्कालपयर्न्तं जीवनवन्तः भवेम । तदिप जीवनं
वािधयार्�ददोषरिहतमेव �ाथ्यर्ते शृणुयम इित । शतसंवत्सरपयर्न्तं शृणुयाम �ो�ेिन्�येण शब्द�हणसमथार्
भवेम । एवम् अन्येषामिप इिन्�य�ापाराणाम् उपलक्षणम् । त�दिन्�यपटवत्वेन त�द् �ापारयु�ा एव, न
पुनः कु �का�ा�दवत् इिन्दयपाटवरिहता इित ॥xxiii
सू�काले िपता िशशुं सूयर्दशर्नं कारयित स्म तत्प�ात् संस्कारस्य समाि�ः स�ातेित मन्यते । �कन्तु
परवत�रचनासु अत्यिधकं िवस्तृतं िविधिवधानानां �ानं भवित ।
आध्याित्मकमह�वम् –
िनष्�मणसंस्कारस्यानु�ाने बालं गृहात् बिहरादाय सूयद
र् शर्नं कारयते । सूयर्ः अथवा आ�दत्यस्प �ाधान्येन
एषः संस्कारः कदािचत् आ�दत्यदशर्नसंस्कारे ित ना�ािप अिभधीयते । भारतीयसंस्कृ तेः भावपक्षे सूयर्ः �ानतेज-शि�-जीवनीत्या�द �ितक�पेण स्वीकृ तः । िनष्�ािमतः िशशुः सूय�णािभ�े�रतः भूत्वा �ान-िव�ानउत्थान-पन्थे चानुगमनं कु यार्�दित भावेन िशशुः सूयर्स्याभ्युदयपथः सहगामी ��यते । तदा िशशुं सूयर्दशर्नं
कारयन् िपता ‘त�क्षु…’ इित
संसारे षु िस्थतानां सवार्सां श��नां उ�मः सूय�ऽिस्त । सूयर्स्य �काशं िवना �ाणीनां स्वास्थ्यरक्षा असम्भवा
वतर्ते । अतः िशशोः स्वास्थ्यरक्षायै दीघर्जीवनाय च सूयर्स्य �काशः िनतरामपे�यते ।
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अस्माकं जीवनं सौरशि�माि�त्य ित�ित । सूयार्त् जीवनीशि�ः उत्प�ते । मनुष्यस्य जीवनं �ासोप�र
आधाशीलं वतर्ते । शु�वायौ िवचरणेन स्वास्थ्यलाभो भवित । िनष्�मणसंस्कारे न मानवस्य नविनमार्णं
भवित । अनेन शरीरस्य �त्येकं कोिशका जीवनीशक्त्याप�रपूण� भवित । अत; िशशोः कृ ते संस्कारस्यास्य
मह�वं िनःसंदह
े ो िव�ते एव �कन्तु अस्य आधुिनकवै�ािनकमह�वमिप दृश्यते । यथा शरीरस्य समिवकासाय
calcium तथा phosphorus �योःपदाथर्योः मह�वं व�र्ते । य�द शरीरस्य क�स्मि�त् अंशे �िधरे
calcium इत्यस्य अभावो भिवष्यित तदा मनुष्यस्य तिस्मन् अंशे अधीरता समायाित । vitamin D िवना
calcium शरीरे भण्डा�रतं नैव भवित । Vitamin D के वलं दि�, दुग्धं च नैव �ाप्यते । इदं सूयर्रश्मौ
�ाप्यते । अतः calcium पदाथर्स्याभावे िशशुः दुबल
र् तां न गच्छेत् एतदथ� िशशवे सूयर्रिश्मसेवनं
सवर्दावाश्यकं व�र्ते ।
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