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Editor’s Column 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

socioeconomic status.  

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

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

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

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

matched by an increase in resources. 

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

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

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

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

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

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

aspire change. 

        Chief Editor 

                       Dr. Rajeshkumar A. Shrimali 

http://www.shantiejournal.com/�
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AWARENESS AND USAGE OF OPEN ACCESS RESOURCES OF 
MEDICAL SCIENCE GUJARAT STATE: A STUDY  

By, 

Dr. Bharat H. Sondarva 

Librarian 

AMP Govt. Law College, Rajkot 
 

Abstract   

The research access/impact problem arises because journal articles are not accessible to all of their 
would-be users; hence, they are losing potential research impact. The solution is to make all articles 
Open Access (OA; i.e., accessible online, free for all). OA articles have significantly higher citation 
impact than non-OA articles. Open Access publishing is becoming an alternative and increasingly 
popular model for disseminating research papers. Hence the medical professionals require pinpointed, 
accurate and speedy information for updating their knowledge. Medical open access resource provides 
a platform for outstanding research around the globe in the field of medicine. Keeping in view the 
above consideration and aspects, the present research work is undertaken and it has been awareness 
and usage of open access resources in medical science.   

Introduction  

Academic Libraries are in a transitional phase now. The impact of information and communication 
technology has been very high on academic library functioning. Today, users are highly specific in 
their needs and are also aware of other alternatives which provide information. Hence libraries are 
tapping all possibilities to keep the user community satisfied. 

In an academic setup research is a very important component. Current information is very essential to 
researchers for being updated their field. Hence they depend on scholarly journals to meet their 
information requirements Library being the information provider have been subscribing journals in 
various disciplines in accordance with the thrust of the parent institution. But with the tremendous 
growth of specialization in various disciplines the number of journals to be subscribed has increased. 
The prohibitive factor for the library is the escalating cost of the journals and resources and the 
stringent library budget. This has led to a phenomenon called “Scholarly Crisis” where the libraries on 
one hand have to meet the users growing demands and the journal prices (be it print / or electronic) 
are shooting up and on other hand the library budgets are shrinking. At this juncture “Open Access” 
resources have dawned as boon to both the academic users and the library managers. 

Open Access: Meaning and Definition 

Open access resources is one that meets the conditions of “Open Access”- composed of free, online 
copies of peer-reviewed journal articles and conference papers as well as technical reports, theses, and 
working papers. In most cases there are no licensing restrictions on their use by readers. They can 
therefore be used freely for research, teaching and other purposes. 

Open access (OA) is free, immediate, permanent, full-text, online access, for any user, web-wide, to 
digital scientific and scholarly material, primarily research articles published in peer-reviewed 
journals. An open-access article has limited copyright and licensing restrictions which means anyone, 
anywhere, with access to the Internet may read, download, copy, and distribute that article. 

1 
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The three major public definitions of open access are contained in the BBB Budapest, Bethesda, and 
Berlin public statements. These three definitions of open access differ only slightly and because they 
agree in the substance they are referred to collectively as he BBB statement According to Suber. 
(2004) nearly all open access proponents agree on the BBB definition.  
“By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any 
users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl 
them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without 
financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet 
itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this 
domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly 
acknowledged and cited.” 
Three open access declarations, commonly known as BBB declarations, in the beginning of the 21st 
century have shaped open access publishing environment in the successive decades. These 
declarations also have hinted strong philosophical foundations for supporting the ideas and principles 
of open access. 

Types of Open Access 

OA can be delivered in three ways: 

'Green Route ': the author can self-archive at the time of submission of the publication (the 'green' 
route) whether the publication is grey literature (usually internal non-peer reviewed), a peer-reviewed 
journal publication, a peer-reviewed conference proceedings paper or a monograph. The 'green' route 
makes publications available freely in parallel with any publication system but is not, itself, 
publishing. 

'Gold Route': the author or author institution can pay a fee to the publisher at publication time, the 
publisher thereafter making the material available 'free' at the point of access (the 'gold' route). The 
two are not, of course, incompatible and can co-exist. 

 ‘Hybrid Route’– sometimes called Paid Open Access, refers to subscription journals with open 
access to individual articles usually when a fee is paid to the publisher or journal by the author, the 
author's organization, or the research funder. Some universities or libraries have a pool of funding 
available for hybrid journal publications or sometimes funding is written into grant applications for 
open access in hybrid journals, though these are not common instances. Some examples of hybrid 
open access are: I Open Access by Taylor Francis, Online Open by Wiley, or Sage Open by Sage.3 

Characteristics: 

Some of the main characteristics of OA are: 

•It is free availability of scholarly publication 
•It is free of copyright and licensing restrictions 
•Materials are available online or on the internet 
•Efficient archiving and availability 
•Metadata can be harvested 
•Guaranteed sustainable storage and accessibility 
•Provision to link publication to any research dataset used in producing the paper 
•Material is full text 
•Material can be accessed by anybody from anywhere without any discrimination. 
•Material can be freely used by anyone. 
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Objectives of the Study  

•To take overview of open access resource  
•To awareness of open access resource in medical science  
•To analyze the use of open access resources of medical scholars  

Scope and limitations of the study  
 

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

Methodology  

This study is based on review of literature, which includes books, journals, documents, seminar 
papers, etc.  

Relevant literature will also be collected and consulted through internet browsing and data collection 
of some selected libraries to following methods. viz., questionnaire surveys and semi structured 
interviews with librarians and users, observational visits in the libraries will be used in data collection. 
Structured questionnaires will be prepared and administered to chief librarian, supporting staff and 
Users.  

Analysis of Users’ Responses 

Demographic Variables of the User’s Respondents 

The respondents for the study are the academic community in medical science of the post graduate 
students medical colleges of Gujarat. The demographic variables of the respondents such as gender, 
users’ category, and type of college are depicted in this section. The response received in this context 
is furnished in the following tables. The following table (4.2.1) shows the response has been 
considered out of the total response received. 

Table 1.1: College-wise Response 

Sr. 
No 

Name 

of 
College 

Total 

Questionnaires 
Distributed 

Questionnaires 
Received 

Questionnaires 

Usable for 

Study 

Percent (%) 

of  
Questionnaires 

Usable for study 

Percent 
(%) 

Response 
Out of 
Total 

Sample 

1 BJMC 320 257 247 96.10 25.11 

2 MCB 114 84 75 89.28 7.71 

3 MPS 141 122 115 94.2 11.83 

4 MCS 106 92 89 96.73 9.44 

5 PDUM 61 61 56 91.80 5.76 

6 MCBH 71 53 48 90.5 4.93 

7 NHLMC 197 172 177 102.90 18.26 
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8 SMIMER 31 30 28 93.33 2.88 

9 CUSM 24 24 23 95.83 2.36 

10 PKMC 47 33 33 100 3.39 

11 BKSM 84 84 81 96.42 8.33 

12 Total 1196 1012 972 96.04 100.00 

 

 
(Figure 1.1: College-wise Response) 

The investigator classified the total 1012 questionnaires received amongst the medical college PG 
students of medical college in Gujarat covered under the scope of the study. Out of 1196 
questionnaires distributed 1012 filled-up questionnaires were received. Finally, out of 1012 filled up 
questionnaires 992 questionnaires were selected after scrutiny and 20 questionnaires were not used in 
the main analysis due to incompleteness and multiple answers questionnaires. So the response rate is 
96.4%. Table.1.1. Clearly shows that the highest number of questionnaires has been received from 11 
colleges. Table also gives us the detail regarding the percentage of response with respect to the total 
sample. Highest number respondents were from BJMC i.e. 25.11 % and the lowest number of 
respondents were from SMIMER i.e. 2.88 %. 

Awareness of Open Access Resources 

In this section, investigator tries to find out the awareness of open access resources. Open access 
resources are available at free of cost to the users in the higher education system. Analysis and 
interpretation of the data related to awareness of open access resources in medical college of Gujarat 
has been presented in table 4.2.2.1 to 1.3. With regard to know the awareness, investigator divided the 
questionnaires in PG student. 

Table 1.2: Awareness of OAR 

Aware Number of Respondents Percent (%) 
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Yes 972 100 

No 0 0 

Total 972 100 

 

 
(Figure 1.2: Awareness of OAR) 

The awareness of open access resources the respondents of the study is shown in Table 1.2  Above 
depicts that, 972 respondents prefer to accessing open access resources, so that 100 % awareness of 
open access resources. 

Table 1.3: Type of OAR Awareness 

Type of OAR 
Awareness 

Number of Respondents 
Percent (%) 

Open access journals 972 37.33 

Open access repositories 811 31.14 

Self- archiving 528 20.28 

Open Archives Initiative (OAI) 293 11.25 

None of these 0 0.00 

Total 2604 100.00 
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(Figure 1.3: Type of OAR Awareness) 

Table 1.3 indicates the type of OAR awareness. Here respondents have answered more than one 
answer. It is revealed from the table that 972 (37.33 %) aware of open access journals, 811 (31.14%) 
aware of open access repositories, 528 (20.28%) aware of Self- archiving and 293 (11.25%) aware of 
Open Archives Initiative (OAI). So it is concluded from the above data that Open access journals 
more than awareness. 

Uses of Open Access Resources 

In this section, investigator tries to find out the Uses of open access resources. Analysis and 
interpretation of the data related to use, how did you learn to use, purpose for using, how frequently 
do you use of open access resources. 

Table.1.4: Uses of OAR 

Uses of OAR Number of Respondents Percent (%) 

Yes 972 100 

No 0 0.0 

Total 972 100 
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(Figure.1.4: Uses of OAR) 

The uses of open access resources the respondents of the study are shown in Table 1.4 Above depicts 
that, 972 respondents prefer to use open access resources, so that 100 % uses of open access 
resources. 

 

Table 1.5: Learn to Uses OAR 

Type of learn to use Number of Respondents Percent (%) 

Self learning 788 38.07 

Library staff 393 18.99 

From faculty members 256 12.37 

From colleagues 514 24.83 

Seminars/workshop and Training 
Programme 72 3.48 

Any other 47 2.27 

Total 2070 100.00 
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(Figure 1.5: Learn to Uses OAR) 

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

Table 1.6: Purposes for Using OAR 

Purposes 

Assignment Examination Practical Paper 
Presentation 

Writing 
articles 

To 
remain 
updated 

Respo 
ndents 
Percent 
(%) 

Respo 
ndents 
Percent  
(%) 

Respo 
ndents 
Percent 
(%) 

Respo 
ndents 
Percent  
(%) 

Respo 
ndents 
Percent 
(%) 

Respo 
ndents 
Percent 
(%) 

Frequently 582 
(59.88%) 

386 
(39.71%) 

437 
(44.96%) 

895 
(92.08%) 

904 
(93.00%) 

541 
(55.66%) 

Often 141 
(14.51%) 

191 
(19.65%) 

112 
(11.52%) 

40 
(4.12%) 

36 
(3.70%) 

175 
(18.00%) 

Sometimes 182 
(18.72%) 

138 
(14.20%) 

172 
(17.70%) 

24 
(2.47%) 

20 
(2.06%) 

205 
(21.09%) 

Rarely 27 
(2.78%) 

110 
(11.32%) 

158 
(16.26%) 

5 
(0.51%) 

9 
(0.93%) 

35 
(3.60%) 

Never 40 
(4.12%) 

147 
(15.12%) 

93 
(9.57%) 

8 
(0.82%) 

3 
(0.31%) 

16 
(1.65%) 

Total 972 
(100%) 

972 
(100 %) 

972 
(100 %) 

972 
(100 %) 

972 
(100 %) 

972 
(100 %) 
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(Figure 1.6: Purposes for Using OAR) 

Here, investigator tried to know the responses regarding purposes that include assignment purpose, 
examination purpose, practical purpose, paper presentation purpose, writing article purpose and to 
remain updated purpose. Investigator not only tried to know about the purposes but also other factors 
like how much they are dependent on open access resources for aforesaid purposes and its usefulness. 

Table 1.6 depicts the assignment purpose of respondents for using open access resources.  It is found 
from the table that among 972 respondents ,582 (59.88%) respondents use frequently, 141 (14.51%) 
respondents use often, 182 (18.72%) respondents use sometimes and 27 (2.78%) respondents use 
rarely whereas 40 (4.12%) respondents never use open access resources for assignment purpose. 

Table 1.6 depicts the examination purpose of respondents for using open access resources. It is found 
from the table that among 972 respondents, 386 (39.71%) respondents use frequently, 191(19.62%) 
respondents use often, 138(14.20%) respondents use sometimes and 110 (11.32%) respondents use 
rarely whereas 147 (15.12%) respondents never use open access resources  for examination purpose 

Table 1.6 depicts the practical purpose of respondents for using open access resources. It is found 
from the table that among 972 respondents, 437 (44.96%) respondents use frequently, 112(11.52%) 
respondents use often, 172(17.70%) respondents use sometimes and 158 (16.26%) respondents use 
rarely whereas 93 (9.57%) respondents never use open access resources  for practical purpose. 

Table 1.6 depicts the paper presentation purpose of respondents for using open access resources. It 
is found from the table that among 972 respondents, 895 (92.08%) respondents use frequently, 
40(4.12%) respondents use often, 24(2.47%) respondents use sometimes and 5 (0.51%) respondents 
use rarely whereas 8 (0.82%) respondents never use open access resources  for paper presentation 
purpose. 

Table 1.6 depicts the paper writing articles of respondents for using open access resources. It is 
found from the table that among 972 respondents, 904 (93.00%) respondents use frequently, 
36(3.70%) respondents use often, 20(2.06%) respondents use sometimes and 9 (0.93%) respondents 
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use rarely whereas 3 (0.31%) respondents never use open access resources  for writing articles  
purpose. 

Table 1.6 depicts to remain updated of respondents for using open access resources. It is found from 
the table that among 972 respondents, 541 (55.66%) respondents use frequently, 175 (18.00%) 
respondents use often, 205 (21.09%) respondents use sometimes and 35 (3.60%) respondents use 
rarely whereas 16 (1.65%) respondents never use open access resources  for remain updated  purpose. 

Table 1.7: Types of Using OAR 

Using OAR 
E-Books E-Journals/ 

Articles 
E-Theses and 
Dissertation Video lectures 

Respondents 
Percent (%) 

Respondents 
Percent (%) 

Respondents 
Percent (%) 

Respondents 
Percent (%) 

Frequently 934 
(96.09%) 

862 
(88.68%) 

288 
(29.63%) 

883 
(90.84%) 

Often 21 
(2.16%) 

74 
(7.61%) 

409 
(42.08%) 

58 
(5.97%) 

Sometimes 17 
(1.75%) 

36 
(3.70%) 

255 
(26.23%) 

25 
(2.57%) 

Rarely 0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(2.06%) 

4 
(0.41%) 

Never 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(0.21%) 

Total 972 
(100%) 

972 
(100 %) 

972 
(100 %) 

972 
(100 %) 

 

 
(Figure 1.7: Types of Using OAR) 

Table 1.7 indicates types of open access resources. It is observed from the table that types of using 
open access resources such as E-Books, E-Journals/Articles, E-Theses and Dissertation, and video 
lectures.  
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In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Books open access resources. It is found 
from the table that among out of 972 respondents, 937(96.09%) respondents use frequently, 
21(2.16%) respondents use often, 17(1.75 %) respondents use sometimes and 0(0%) respondents use 
rarely whereas 0(0%) respondents never use E-Books of open access resources. 

In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Journals/Articles open access resources. 
It is found from the table that among out of 972 respondents, 862(88.68%) respondents use 
frequently, 74(7.61%) respondents use often, 36(3.70%) respondents use sometimes and 0(0%) 
respondents use rarely whereas 0(0%) respondents never use E-Journals/ Articles of open access 
resources. 

In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Theses and Dissertation open access 
resources. It is found from the table that among out of 972 respondents, 288(88.68%) respondents use 
frequently, 409(42.08%) respondents use often, 255(26.23%) respondents use sometimes and 
20(2.06%) respondents use rarely whereas 0(0%) respondents never use E-Theses and Dissertation of 
open access resources. 

In this observed from the table 1.7 to respondents using of E-Theses and Dissertation open access 
resources. It is found from the table that among out of 972 respondents, 883(90.84%) respondents use 
frequently, 58(5.97%) respondents use often, 25(2.57%) respondents use sometimes and 4(0.41%) 
respondents use rarely whereas 2(0.21%) respondents never use E-Theses and Dissertation of open 
access resources.  

Conclusion  

The open access movement has gained considerable traction in the last six years. It has become the 
most successful scholarly publishing reform movement in modern times, and it has begun to 
transform the scholarly communication system. The open access movement is not the only potential 
solution to the serious problems that libraries face in the conventional scholarly communication 
system, but it is a very important one, and it does not require that other strategies be abandoned. The 
voice of libraries needs to be heard more strongly in it. 

Reference:   

1. Open Access SPARC. http://www.sparc.arl.org/issues/open-access   

2. Suber,P. (2009).Timeline of the Open Access Movement 
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm.  

3. Budapest Open Access Initiative, "Budapest Open Access Initiative," 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read 

4. Budapest Open Access Initiative: Frequently Asked Questions 
 http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm 

5. Bethesda Statement on Open Access publishing  
 http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 

6. Max Planck Society.http://www.mpg.de/549829/pressRelease20071022 

7. Berlin Declaration https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 

8. Suber, P. (2004). Welcome to the SPARC Open Access Newsletter, issue #77 
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09-02-04.htm#progress  

9. SPARC http://www.sparc.arl.org/ 

10. UNESCO Policy for Open Access http://road.issn.org/en/contenu/unesco-policy-open-
access#.VSTNl1KHhA4 

11. Suber, P. (2012). Open access. Cambridge, Mass: MIT Press. 



 

JUNE-2020                                  12                              VOLUME-9, ISSUE-34 

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

12. UNESCO Module -2, (2015). Concepts of Openness and Open Access. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 7p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232207E.pdf 

13. Harnad,S et al. (2004).The Access/Impact Problem and the green and gold roads to Open, 
Access  

              http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/impact.html 

14. Suber, P. (2012). Open Access. The MIT Press Essential Knowledge Series. 

15. UNESCO Module.Concepts of Openness and Open Access. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232207E.pdf 

16. DOAJ http://doaj.org/  

17. Harnad, S. (2004). Fast-forward on the green road to open access: the case against mixing up 
green and gold. 30(4) 2004 http://cogprints.org/4076/1/mixcrit.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNE-2020                                  13                              VOLUME-9, ISSUE-34 

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

The paper presents to develop a rule-based tool which generates a Rūpasiddhi table of a particular 
Sanskrit verb paradigm. A traditional Rūpasiddhi table is the output of a verbal paradigm generation 
process which chronologically displays each and every rule along with their corresponding outputs. 
The system of Aṣṭādhyāyī processes a Dhātu or a verbal root through a number of rules. A Sūtra or a 
rule takes an input and produces an output which again becomes an input of another rule. The set of 
rules in Aṣṭādhyāyī keep processing until the Dhātu is terminated and the paradigm is produced. In 
this way there are a series of steps operated by the rules till the termination of a Dhātu in producing a 
paradigm. The complete algorithm of the tool is based on Panini’s system.And this produces a 
Rūpasiddhi table of a particular paradigm of a Sanskrit verb root technically called Dhātu. 
 

Keywords:Aṣṭādhyāyī; Ᾱrdhādhatuka; Ᾱtmanepada; Dhātupāṭha; Gaṇapāṭha; 
Parasmaipadam;Rūpasiddhi; Sārvadhātuka; Subanta; Syllabic Modifiers;Tiṅ; Tiṅanta; Vācya 

Introduction 

A Sanskrit syntactic word is either a Subanta or Tiṅanta. They are primarily generated from a 
nominal stem and a verbal stem respectively which are stored in two lexicons called Gaṇapāṭha (GP) 
and Dhātupāṭha (DP). A paradigm having the terminal of anyone of the 21 Sup suffixes is called a 
Subanta while a paradigm having the terminal of anyone of the 18 Tiṅ suffixes is called a Tiṅanta. 
Rūpasiddhi is the process of paradigm generation through the system Aṣṭādhyāyī which is comprised 
of around 4000 Sūtra or rules. 

A Tiṅanta Rūpasiddhi explains building of a Tiṅanta (i.e. a verbal paradigm) from its stem. 
Primarily it displays the steps and series of the Aṣṭādhyāyī Sūtras or Rules which process the stem, 
along with their corresponding operations in hierarchal order. 

The tool is supposed to generate a table of Tiṅanta Rūpasiddhi. It is designed on the basis of Panini 
hierarchy. 

Related Works 

Professional guide books on Rūpasiddhi are available. They are written with a view to fulfil the 
requirements of school, college students. Remarkable researches on Pāṇinian morphology has been 
carried out. Linguists have established terminologies for defining Pāṇinian derivational process. 
Cardona2 postulates the following formula for a Pada or syntactical word formation. 

(N – En) p • • • (V – Ev) p 
wherep stands for Pada1having either nominal affixes (En) or verbal affixes (Ev) which is following 
the respective bases. Girish Nath Jha3 who presents a computational morphology of Sanskrit case 
affixes. Under the research, a tool written on Prolog was developed, which generates all the 24 (21 + 
3) forms (of a Prātipadika) in 8 cases and parses constituents and details of processing. Another tool2 
like this tool also has been developed on Java/JSP by the same author collaborating with Divakar 
Mishra, Subhash Chandra and Vertika Verma. This is live on 
http://sanskrit.jnu.ac.in/subanta/generate.jsp#results. One of the tools available on this site is “Sanskrit 
Verb Analyzer(संस्कृत-ितङन्त-िव�ेषक)” which parses a given verb. It is a part of M.Phil. dissertationof 
Muktanand Agrawal1. Muktanand discusses an analysis of Sanskrit verb forms on the basis of the 
                                                             
1सुि�ङन्तं पदम,् Pāṇini: 1.4.1. 
2 http://sanskrit.jnu.ac.in/subanta/generate.jsp#results 

2 
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Pāṇinian morphology somewhat in reverse direction. “Pāṇinian analysis identifies different 
morphemes in any given Pada and presents an analysis where he provides step-by-step methodology 
to derive a verb form from a given verb root in certain paradigms”1. Parsed output of the verb 
भवित(Bhavati), as an example is given here: 

भवित { ( कतृर्वाच्य ) भ ू( [ भ्वािदगण ] [ अिनट् ] [ अकमर्क ] ) ( [ लट् ] ) ितप ्( [ परस्म ै] [ प्रथम-प�ुष ] [ एकवचन ] ) } 
A declension machine by Dhaval Patel, SivakumariKaturi and Mr. MarcisGasuns resembles the 
present work. It derives a given Dhātu in four Lakāras (i.e., Laṭ, Loṭ, Laṅ, and Vidhi-liṅ) in anyone of 
three voices/Vācyas. The Dhātu should be entered with its Anubandhas. It accepts Devanagari 
Unicode, IAST and SLP1 as writing scripts. It generates all the Rūpasiddhi steps in all persons and 
numbers of the selected Lakāra. It is written on Php. The source code is available on 
https://github.com/drdhaval2785/SanskritVerbtiGanta. The tool is live on 
http://lanover.com/lan/sanskrit/SanskritVerb/tiGanta.html with other Sanskrit tools. 

Other online morphological generators and analysers are ससं्कृतपदिव�ेषकः (TDIL, Govt. of India)3, 
Sanskrit Verb Conjugation Rules (Green Message)4 which provides output like aforementioned tools. 

Sanskrit Verb Morphology – Panini’s View or Generative Perspective 

Technically a Sanskrit verb (syntactic) is called a Tiṅantam in Panini’s terminology.In generative 
process of a particular paradigm, first of all a Dhātu is always followed by anyone of ten Lakāras. A 
Lakāra is a semantic constraint which carries the meaning of different syntactic relations, tenses and 
moods. Syntactically a Lakāra expresses either a subject or an object or the Bhāva (the root or the 
action itself). After the assignment ofa Lakāra, that Lakāra is replaced by Tiṅ. 

Tiṅ is an acronym of 18 suffixes. Basically they are comprised of two sets of suffixes (9 + 9 = 18) 
means they are divided into two groups, i.e. 1) Parasmaipadam (Pp) and 2) Ᾱtmanepadam (Ap). 

There are three groups of Dhātus determined by the two sets of Tiṅ. First group is called 
Parasmaipadī. This group can be terminated only in Pp (not in Ap). LiterallyParasmaipadī means that 
which has Pp. Second group is called Ᾱtmanepadī literally meaning that which has Ap.  This group 
can be terminated only in Ap (not in Pp). The third group can be terminated either in Pp or Ap. And 
this is called Ubhayapadī or that which has both Pp and Ap. 

The first three suffixes of both Pp and Ap are called Prathamapuruṣa, the second three are called 
Madhyamapuruṣa and third three are called Uttamapuruṣa. So, now it has three groups of three 
suffixes for each of Pp and Ap. The first suffix of anyone of the groups is called Ekavacanam, second 
is called Dvivacanam and third is called Bahuvacanam6,8. 

Table 1. Tiṅ Suffixes 
 Ekavacanam Dvivacanam Bahuvacanam 
Prathamapuruṣa Tip/Ta Tas/Ᾱtām Jhi/Jha 
Madhyamapuruṣa Sip/Thās Thas/Ᾱthām Tha/Dhvam 
Uttamapuruṣa Mip/Iṭ Vas/Vahi Mas/Mahin 

 

The Architecture of the Tool 

The tool has two main components – DP and Aṣṭādhyāyī. DP is the verbal stem lexicon of Panini 
grammar and it is applied as it is for the tool. The Aṣṭādhyāyī is the central generative processor 
(CGP) of the tool based on actual Aṣṭādhyāyī of Panini5,9. 

Aṣṭādhyāyī — the Rules 

It consists of 7 mainblocks of rules9. They are: 
1. Sanja Rules (1San) 

2. Adhikara Rules (2Adh) 
                                                             
3 http://sanskrit.uohyd.ernet.in/scl/morph/index.html 
4 http://greenmesg.org/index.php 



 

JUNE-2020                                  15                              VOLUME-9, ISSUE-34 

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

3. Paribhasha Rules (3Par) 

4. Vidhi Rules (4Vid) 

5. Nishedha Rules (5Nis) 

6. Niyama Rules (6Niy) 

7. Atidesha Rules (7Ati) 

A 1San introduces and names the technical terms which will be used in different operations by other 
rules, especially the 4Vid. It defines and classifies the terminologies and data in different categories. It 
is also the tagger in the system. For instance the 1San rules Vṛddhirādhaic and Adenguṇaḥ define the 
phonological terms Vṛddhi and Guṇa. The Bhūvādayo Dhātavaḥ names and classifies the list of verbal 
stems in DP as Dhātu. A 2Adh declares a domain, an area and scope of the succeeding rules that these 
rules must function in this definite context, in this definite scope etc. A 3Par is a general rule that is 
applicable through the entire the system. Iko Guṇavṛddhiḥ is an example. A 4Vid executes an 
operation in a particular scope. Just as Vartamāne Laṭ executes the Laṭ after a root in the domain 
suffixation. A 5Nis prohibits a condition previously defined by another rule. Halantyam classifies a 
last consonant of an Upadeśaas It. Na VibhaktauTusmāḥ prohibits the formulation class It on these 
consonants T, Th, D, Dh, N, S, and M of a nominal suffix. A 6Niy restricts an operation. A 7Ati 
allows an object to be stored the attribute of else object. 

 
Fig.1. CGP of Tiṅanta-Rūpasiddhi Tool 

DP 

Panini’s DP is a well-structured verbal root lexicon5. This database is designed with phonetic keys 
called Anubandha (Anb) for making the roots easily interpretable to the rules. The Anbsare directly 
attached to a root. For instance, Gam (to go) is entered as Gamḷ in DP. An Anb either precedes or 
succeeds a root entry.  In some cases an Anb can be attached to both sides of a root. Anb is a Paninian 
hierarchy which tags data as their lexical ID that handles many operations in the generative process. 
For example the sound Ṅ, Svarita and Anudātta accents (SAc & AAc) are some of the Anbs which are 
attached to roots. These Anbsare tagged as terminal ID of roots that decide which roots will be 
terminated in Pp or Ap. The rule Anudāttaṅitātmanepadam (03.01.021, Ast) interprets the roots tagged 
with Anb or ID of AAc and Ṅ will be terminated in Ap. And the rule Svaritañitah Kartrabhiprāye 
Kriyāphale (03.01.072, Ast) terminates roots tagged with Ṅ and SAc in Ap in the semantic 
environment of the result (fruit) of a root goes to the agent. 
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Theroots in DP have 10 sections which means they are divided in 10 classes. A Dhātu is always 
followed by a Lakāra and terminated in anyone of the final terminals of Tiṅ. 

 
Fig.2. Roots Terminal Layers 

Lakāra is the first layer of three semantic terminals undergone in the scope of suffixation. The 
terminals are Kartṛ/agent-expression (KtE), Karma/object-expression (KmE), and Bhāva/action-
expression (BvE). After terminating at any one of these three semantic terminals, it undergoes to next 
terminals of mood and tenses i.e. the Lakāras. From this, it goes to next two terminals of Pp and Ap. 
Next is three personal terminals of first, second and third persons. Then it is finally terminated in the 
numbers i.e., singular, dual, and plural. 

Root Classes 

One of the reasons for dividing roots in 10 classes is phonetic variances of the paradigms of roots. 
Technically a syllabic modifier (SM) of a particular class of a stem occurs when the stem undergoes 
primary terminal process. SM modifies the primary syllabic feature, mostly mono-syllabic, of a stem. 
Just as Bhū is modified as Bhava while it undergoes of primary terminal process of Tiṅ. Thus it 
becomes Bhava-ti >Bhū + ti. SM has no role of semantic modification. Thus Bhava still means Bhū. 
SM are 7 in number. They are listed below: 

Table 2. Root Syllabic Modifiers 
Class Root Syllabic 

Modifier 
Bhvādī (C1) a >śap 
Adādī (C2) --- 
Juhotyādī 
(C3) 

--- 

Divādī (C4) a >śyan 
Svādī (C5) nu >śnu 
Tudādī (C6) a >śa 
Rudhādī (C7) na >śnam 
Tanādī (C8) u 
Krayādī (C9) nā>śnā 
Curādī (C10) aya >ṇic 

 
Thus C2 and C3 have no SM which means stems of these two classes undergo no syllabic 

modification. Other classes also have limited SMs according to the Lakāra.  Technically the limitation 
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of SM occurrence is handled by classifying the 10 La into two groups as Sārvadhātuka5 (SLa) and 
Ᾱrdhādhatuka6,8 (ALa). An SM occurs only in the SLa of the non C2 and C3 classes, that also while 
the La expresses the agent, i.e. in the active voice. Laṭ, Loṭ, Laṅ, and Leṭ1 are SLa7. Liṭ, Luṭ, Lṛṭ, 
Liṅ1, Luṅ, Lṛṅ/ are ALa8. 

Repetition of Listing Roots in DP 

A root is listed in more than one class just because (a) the root optionally has an SM or (2) it has 
more than one SM. For instance, Īḍ is listed twice in C2 and C10 and has the paradigms Īḍ-te (of C2) 
and Īḍ-ya-ti (of C10). First example has no primary syllabic change or it has 0 syllabic modification in 
root and second example has the syllabic modification in the primary root. Both the paradigms 
express the same meaning. /mən/ is another example of having more than two SM. It is listed in C4 
and C6 so it has two different modifications in root. For example, Manute and Manyate have two 
syllabic modifications. 

Homonymous rootsare listed two more times in the same classes and in another classes. Bhūis 
listed once in C1 and twice in C10 in three different meanings 1) to be, 2) to get and, 3) to mix 
respectively. 

4. The Tool Output – The Rūpasiddhi Table 

According to its terminal potency, a Dhātu has a maximum of 396 Tiṅanta paradigms and a 
minimum of 110 Tiṅanta paradigms. The tool processes a Dhātu and creates aRūpasiddhi table for 
each paradigm. Here is an example of a Rūpasiddhi table of the paradigm Bhavati of the Dhātu Bhū. 

     Table 1. Rūpasiddhi Table of DhātuBhū in Laṭ, Ppr, 1v 
Rule Operation Output 
Vartamāne laṭ Assignment of Lakāra in 

present 
Bhū+laṭ 

--- --- Bhū+l 
Laḥkarmaṇi ca bhāvecākarmakebhyah Assign the semantic terminals, 

active, passive, BvE 
Bhū+l 

Tiptasjhisipthasthamibvasmastātāñjhath
āsāthāmdhvamiḍvahimahiṅ 

Assign the two secondary 
terminals AP PP 

Bhū+Tiṅ 

Laḥparasmaipadam Defines which much be Pp in 
Tin 

Bhū+Tiṅ 

Taṅānāvātmanepadam Defines which much be Ap in 
Tin 

Bhū+Tiṅ 

Śeṣātkartariparasmaipadam Assign Pp Bhū+tiptasjhisiptha
sthamibvasmas 

Tiṅastrīṇitrīṇiprathamamadhyamottamā
ḥ 

Divide Tiṅinto 9 sets having 3 
suffixes each 

Bhū+tiptasjhisiptha
sthamibvasmas 

Śeṣeprathamaḥ Assign 3rd person  Bhū+tip 
Tiṅśitsārvadhātukam Define LSd Bhū+tip 
Kartariśap Assign SM (syllabic modifier) Bhū+śap+tip 
--- --- Bhū+a+tip 
Sārvadhātukārdhadhātukayoh Modifies the syllable of root Bho+a+tip 
Ecoyavāyāvah Final Phonetic operation Bhav+a+tip 
---  Bhav+a+ti 
---  Bhavati 
 

                                                             
5Tiṅśitsārvadhātukam : 03.04.113, Ast. 
6ĀrdhadhātukaṃŚeṣah : 03.04.114, Ast. 
716Śitsuffixes + 18 Tiṅ = Sārvadhātuka suffixes. 16 Śit = /śap, śyan, śnu, śə, śnam, śnā, śāyac, śānac, śatṛ, śānan, cānaś, kʰaś, śa, eś, śadhyāi, 
śadhyāin/ Pushpa Dixit, 2007. 
8kərt̪əri ɕəp 03.01.068, Ast. 
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Fig 3. A Screenshot of the Tiṅanta Rūpasiddhi Tool Running of JSP Web App 

5. Conclusion 

The tool is to be lived online for evaluation from the users. There are variances of aRūpasiddhitable 
traditionally taught in Gurukuls and other traditional institutions etc. User comments and may 
improve the architecture of the tool more smart.Other external links and commentaries related to the 
rules can be upgraded. 
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श्रीमद्भागवत-्महाभारताना ंतथा च त�दतरग्रन्थाना ंश्लोकानां टंकणमिस्त अत्र | 

अत्र तु सकंलानात्मककायर्कलापे वचनामतृे ग्रन्थे श्रीह�रणा कृतं श्रीमद्भगवद्गीताया: श्लोकाना ं
टंकणस्य उल्लेख: प्रदश्यर्ते| श्रीमद्भगवद्गीताया: अध्यायक्रमानुसारमत्र श्लोकानां �ववरणं 
क�रष्यते | 

वचनामतृे टं�कतश्लोकसङ्ख्या = ३१ 

अध्याय: श्लोकसङ्ख्या श्लोकक्रमाङ्क: 

२ ५ ५९,६२,६३,४०,६९ 

४ ५ १७,१८,९,३९,१० 

६ १ ४५ 

७ ७ १६,१७,१८,१४,४,५,७ 

९ १ ११ 

१० १ ४२ 

११ ३ ४६,५१,५ 

१४ २ १०,२४ 

१५ ४ १४,६,७,१८ 

१८ २ ५४,६६ 
 ३१ आहत्य  

 

एवंर�त्या वचनामतृग्रन्थे श्रीमद्भगवद्गीताया: अष्टादशाध्यायेष ु दशानामध्यायाना ं
श्लोकानामलु्लेखो प्रदश्यर्ते | तथा च एक�त्रशंत ्श्लोकानाम ्उल्लखेो श्रीह�रणा स्वोपदेशे कृत: | 

द्�वतीयाध्यायस्य श्लोकानाम ्उल्लेख: 

श्रीह�रणा दगुर्पुरप्रकरणस्य नवमे वचनामतृे द्�वतीयाध्यायस्य चतु�व�श�ततमस्य श्लोकस्य 
उल्लेख: कृत: | यथा – 

‘स्वल्पमप्यस्य धमर्स्य त्रायते महतो भयात ्|’ (गी.२/४०) 

3 
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तस्य अथर्बोधने श्रीह�रः स्वरूप�नष्ठाया: �ान ं ददा�त यद् य�द भगवत्स्वरूपस्य बल ं
लेशमात्रम�प स्यात ्चते ्भगविन्नष्ठाया: बलं महत: भयाद् भक्तान ्त्रायत े| 

श्रीह�रणा लोयाग्रामस्य दशमे वचनामतृे द्�वतीयाध्यायस्य नवप�चाशत्तमश्लोकस्य उल्लेख: 
कृत: | यथा – 

�वषया �व�नवतर्न्ते �नराहारस्य दे�हनः | 

रसवज� रसो प्यस्य परं दृष्ट्वा �नवतर्ते || (गी.२/५९) 

श्रीमद्भगवद्गीतायां एषः श्लोकः िस्थतप्र�स्य ल�ण�नरूपणे �वल�सतो वतर्ते | अिस्मन ्
वचनामतृे अ�प श्रीह�रः अथार्वबोध: कारय�त यद्– 

यस्य भक्तस्य अलौ�ककदृिष्टः भव�त, तं भक्तं परमेश्वरेतरसवर्पदाथार्: तुच्छा: भविन्त | 
एवमकु्त्वा िस्थतप्र�भक्तस्य एव ल�णानाम ्अवबोध: स्पष्टर�त्या कारय�त | 

भगवता स्वा�मनारायणने दगुर्परुमध्यप्रकरणस्य प्रथमे वचनामतृे गीताया: द्�वतीयाध्यायस्य 
द्�वषिष्टः तथा च �त्रषिष्टः इ�त श्लोकद्वयस्य उल्लेख: कृत: | 

ध्यायतो �वषयान्पुसं : सङ्गस्तेषपूजायते | 

सङ्गात्स�जायते काम: कामात्क्रोधो �भजायते || (गी.२/६२) 

क्रोधाद् भव�त समंोह: समंोहात्स्म�ृत�वभ्रमः | 

स्म�ृतभ्रशंाद् ब�ुद्धनाशो बु�द्धनाशात्प्रणश्य�त || (गी.२/६३) 

गीतायाम ् अयं श्लोकः �वषयध्यानाद् अनथर्तादशर्नाथ� दृश्यते परन्तु अत्र वचनामतृे श्रीह�र: 
मोहोदयकारणमकु्तसमये अस्य श्लोकस्य �नद�शः कुरुते | 

यथा – यदा मनोवां�छत�वषय ंप्र�त �चत्ताकषर्णं भवेत ्तदा गुरुः वा इष्टदेव: तस्य �वषयस्य 
भोगस्य यदा �नषेधं करो�त तदा तु गुरोः उप�र इष्टदेवोप�र वा अ�प क्रोधो उत्पन्नो भव�त | 

वचनामतृदगुर्पुरस्य प्रथमप्रकरणस्य प�चाशत्तमे वचनामतृे तथा च मध्यप्रकरणस्य �वशं�ततमे 
वचनामतृे श्रीह�रणा परब्रह्मणा श्रीमद्भगवद्गीताया: द्�वतीयाध्यायस्य नवषिष्टतमश्लोकः 
द�शर्तो वतर्ते | यथा – 

या �नशा सवर्भूतानां तस्यां जाग�तर् सयंमी | 

यस्यां जाग्र�त भतूा�न सा �नशा पश्यतो मुन:े || (गी.२/६९) 

दगुर्पुरप्रथमप्रकरणस्य प�चाशत्तमे वचनामतृे श्रीह�रः अस्य श्लोकस्य स्फुटबोधं कारय�त – 
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भगवत: भजनकतर्व्ये सवर्जगज्जीवानां बदु्धी रा�त्रवदन्धकारयुक्ता वतर्ते अथार्द् ते भगवद्भजन ं
नैव कुवर्िन्त | ये च भगवद्भक्ता: सिन्त ते तु भगवद्भजने जागतृा: सिन्त अथार्द् �नरन्तरं 
भगवद्भजनं कुवर्न्तो वतर्न्ते | एव�च ये भक्ता: स्वकल्याणाथ� सावधानर�त्या वतर्न्ते त एव 
कुशाग्रब�ुद्धयकु्ताः सिन्त | वचनामतृमध्यप्रकरणस्य �वशं�ततमे अ�प अस्य श्लोकस्य �नद�शो 
दृश्यते एव�च तत्र सयं�मपरुुषस्य वणर्ने अयं श्लोकोल्लेखो �वलस�त | 

चतुथार्ध्यायस्य श्लोक�नद�श: 

श्रीह�रक�थतोपदेशसंकलनात्मकवचनामतृग्रन्थे श्रीमद्भगवद्गीताया: चतुथार्ध्यायस्य 
अवतारयोगस्य प�चश्लोकानां �नद�शः गुिम्फतो अिस्त | 

यथा दगुर्पुरमध्यप्रकरणस्य दशमे वचनामतृे तथा च वतृ्तालयग्रामस्य अष्टादशतमे वचनामतृे – 

जन्म कमर् च मे �दव्यमेव ंयो वेित्त तत्त्वत: | 

त्यक्त्वा देहं पनुजर्न्म नै�त मामे�त सो जुर्न || (गी.४/९) 

दगुर्पुरमध्यप्रकरणे परमेश्वरस्य �दव्यभावयतुभिक्त�नरूपणे अस्य श्लोकस्य �नद�शो उपयुज्यते | 
तत्र श्रीह�रणा उक्तं यद् भगवत: जन्म कमर् च सव� �दव्यमिस्त | य: एवंर�त्या भगवत: 
च�रत्रचषे्टा�दकं �दव्यं जाना�त स: पनुजर्न्म नै�त, परमात्मन: अ�रधाम प्राप्नो�त | 

तथा च वतृ्तालयस्य �वशं�ततमे वचनामतृे भगवत: �नगुर्णस्वरूपं दृढ�कतु� अस्य श्लोकसहाय: | 

श्रीमद्भगवद्गीताया: चतुथार्ध्यायस्य दशमश्लोकः वचनामतृग्रन्थे कायार्यनस्य प्रथमे वचनामतृ े
श्रीह�र: �न�दर्ष्टवान ्| यथा – 

बहवो �ानतपसा पतूा मद्भावमागता: || (गी.४/१०) 

अयं श्लोकः श्रीह�रणा भक्तस्य परमात्मपरायणता भगवत: सा�ात्कारश्च इ�त वणर्नसमये 
मुखकमलाद् उप�दष्ट: | 

लोयाग्रामस्य सप्तमे वचनामतृे कमार्कमर्णोः �ानाय गीताया: चतुथार्ध्यायस्य 
सप्तदशतमश्लोकस्य प्रदशर्नं भव�त यथा – 

कमर्णो ह्य�प बोद्धव्यं बोद्धव्यं च �वकमर्ण: | 

अकमर्णश्च बोद्धव्यं गहना कमर्णो ग�तः ||(गी.४/१७) 
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मुम�ुूणां कृते तु परम�न:शे्रयसहेतुभूताया: �क्रयाया: अवबोध: अवश्यमेव कायर्: | तथा च 
मो��वरुद्धस्य कमर्ण: अ�प तत्त्व ं �ातव्यम ् एव ं कमर्�भन्नरूप�ानस्या�प अकमर्ण: तत्त्व ं
बोद्धव्यं �वद्यते | इत्येव श्रीहरेः हृदयाथर्: | 

दगुर्पत्तनस्य मध्यप्रकरणस्य एकादशतमे वचनामतृे स्वयं श्रीह�रणा भक्तवत्सलेन सहजानन्देन 
सवर्कमर्णां भिक्तरूपकरणाय उपदेशप्रदाने गीताया: श्लोकस्य स्पष्टसत्यावबोधनं कृतम ्| यथा 
– 

कमर्ण्यकमर् य: पश्येदकमर्�ण च कमर् य: | 

स ब�ुद्धमान्मनषु्येष ुस यकु्त: कृत्स्नकमर्कृत ्|| (गी.४/१८) 
अस्य श्लोकस्य अथर्: श्रीह�रणा उक्तं यत ्– 

भगवतो भक्त: स्यात ्स: तु भगवत: प्रसन्नताय ैया�न या�न कमार्�ण करो�त तिस्मन ्कमर्�ण 
य: परमात्ममाहात्म्य�ानं पश्येत ् तथा च अकमर्�ण कमर् पश्येत  ् स: मनुष्य: ब�ुद्धमान ्
कृत्स्नकमर्कृत ्य ुक्त: �ानी भव�त | 

श्रीह�रणा तीथ�कृतदगुर्पत्तने उप�दष्टे मध्यप्रकरणस्य षोडशतमे वचनामतृ े
अखण्डानन्दस्वा�मन: िज�ासासंतषु्ट्यै श्रद्धाम�हमा प्रत्युत्तरेण उक्तम ्| 

श्रद्धावाँल्लभते�ानं तत्पर: संयतेिन्द्रय: | 

�ानं लब्ध्वा परां शािन्तम�चरेणा�धगच्छ�त ||  (गी.४/३९) 
संयतेिन्द्रय: श्रद्धावान ्परुुषः ब्रह्म�वद्यात्मकं �ान ंसा�ात्करो�त तथा च �ानं लब्ध्वा सद्य 
एव परमं पदं प्राप्नो�त | एवमकु्त्वा अखण्डानन्दस्वा�मकृतप्रश्नप्रत्युत्तरं गीताश्लोकमाध्यमेन 

श्रीह�रणा स्पष्ट�कृतम ्| 

षष्ठाध्यायस्य श्लोकटंकणम ्

श्रीह�रमुख�न:सतृाध्याित्मकोपदेश ेगीताया: षष्ठाध्यायस्य एक एव श्लोक�नद�शः वचनामतृग्रन्थे 
प�रदृश्यते �कन्तु तस्य श्लोकस्य पनुरावतर्नं समग्रे ग्रन्थे प�चवारं वचनामतृेष ुदृश्यते – 

१. दगुर्पुरप्रथमप्रकरणस्य प�चदशतमे वचनामतृे 

२. सारङ्गपरुप्रकरणस्य एकादशतमे वचनामतृ े

३. दगुर्पुरमध्यप्रकरणस्य प्रथमे वचनामतृ े

४. दगुर्पुरमध्यप्रकरणस्य अष्टमे वचनामतृ े



 

JUNE-2020                                  23                              VOLUME-9, ISSUE-34 

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

५. दगुर्पुरमध्यप्रकरणस्य षोडशतमे वचनामतृ े

‘अनकेजन्मसं�सद्धस्ततो या�त परां ग�तम ्|’ (गी.६/४५) 

अथार्त ् भक्त: नैकजन्मा भ्याससम्पा�दतयोग�सद्ध: सन्नवे परां ग�त ं मो�ं लभत इ�त 
सहजानन्दोपदेश: | 

नवमाध्यायस्य श्लोक�नद�शः 

लौहग्रामस्य अष्टादशतमे तथा च पा�चालखेटकस्य सप्तमे वचनामतृे श्रीह�रणा 
श्रीमद्भगवदगीताया: नवमाध्यायस्य एकादशतमश्लोकाथर्: प्रद�शर्तः | 

अवजानिन्त मां मूढा मानुषीं तनुमा�श्रतम ्| 

परं भावमजानन्तो मम भतूमहेश्वरम ्|| (गी.९/११) 

अस्य श्लोकस्य उल्लेखेन श्रीह�र: सहजानन्द: स्वभक्तान ् प्र�त 
भगवत्स्वरूपयथाथर्�ानरूप�नश्चयावबोधकरणाय भगवत: मानुषीं तनुमा�श्रत े अ�प �दव्यतामवे 
पश्ये�द�त उपदेशेन यथाथर्�नश्चयावबोध: कारय�त | 

दशमा ध्यायस्य श्लोकटंकणम ्

परब्रह्म भगवान ् श्रीस्वा�मनारायण: सकलसाधनमागर्मा�गर्तानां स्वभक्तानाम ्
आत्यिन्तकमो�ाथ�पयो�ग-उपदेशप्रदानसमये आध्याित्मकोन्न�तकरणाय लौहग्रामस्य सप्तम े
वचनामतृे श्रीमद्भगवद्गीताया: दशमा ध्यायस्य अिन्तमश्लोकस्य चतु�व�श�ततमश्लोकस्य उल्लेख: 
कुरुते, यथा – 

�वष्टभ्याह�मदं कृत्स्नमकेांशनेिस्थतो जगत ्|| (गी.१०/४२) 

श्रीह�रः स्वा�मनारायण: स्वस्य यथाथर्स्वरूप�ानाय स्वम�हमान ं श्लोकव्याजेन �नरूपय�त – 
परमात्मा एव सवर्व्यापी सवार्धार: सवर्�नयामक: च अिस्त | इदं प�रदृश्यमानं जड�चदात्मकं 
जगत ् परमात्मन: ऐश्वयार्णाम ् अयुता युता शाशेंन व्याप्य अविस्थतो �वद्यते इ�त 
परमात्म�व�ाते सकल ं�व�ात�म�त तात्पयर्म ्| इ�त श्रीहरे: हृदयाथर्: | 

एवं र�त्या मया अत्र श्रीह�रणा सहजानन्देन 
उप�दष्टाध्याित्मकोपदेशसकंलनात्मकग्रन्थवचनामतृकृतश्रीमद्भगवद्गीताश्लोकटंकणम ् अत्र 
स्वमत्या स्वल्पमेव कृतमिस्त | एवं श्रीह�रणा न केवलं श्रीमद्भगवद्गीताया: �कन्त ु
श्रीमद्भागवतपुराण-उप�नषद्-महाभारता�द�व�वधशास्त्राणां सन्दभार्णामलु्लेख: �नद�शः च 
स्पष्टावबोधपूवर्कं स्वोपदेश ेकृतम ्| इ�त शम ्|| 
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પખંીઘર: ‘સામા�જક િનસ્બત ધરાવતી વાતાર્ઓ’  
પ્ર�પિત હા�દ�ક�ુમાર �પાભાઈ 

અ�સુ્નાતક, �જુરાતી િવભાગ. 

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

 
અ�-ુઆ�િુનક �જુરાતી વાતાર્ સા�હત્યસ્વ�પમા ં અનેક નવી કલમો પ્રગટ� તેમા ં શ્રી અ�તૃ 

પરમાર�ુ ં નામ પણ ધ્યાનાકષર્ક ખ�ંુ. આ�િુનક સા�હત્ય તરફથી અ�-ુઆ�િુનક સા�હત્ય તરફ ગિત 

એટલે જનપદ, પ્રાદ�િશક, દ�લત, પી�ડત, દર�બી વગેર��ુ ં સવા�ગી િન�પણ. શ્રી અ�તૃ પરમારની 

વાતાર્ઓ પણ અ�-ુઆ�િુનકતાના સદંભ� સામા�જક �ઢ�ઓ, દ�લત, પી�ડત, ગર�બી વગરે�ની પીડાઓ 

વ્યક્ત કરવા પ્રિતબદ્ધ છે. ઉપરના િનર�ક્ષણો અ�તૃ પરમારના પ્રથમ વાતાર્સગં્રહ ‘પખંીઘર’(૨૦૧૯)ના 

આધાર� જોવા રસપ્રદ બાબત થઈ પડ� તેમ છે. ‘પખંીઘર’ વાતાર્સગં્રહમા ં‘પખંીઘર’, ‘�ડ�ઓ’, ‘નોકર�’, 

મામે�ંુ’, ‘તમે ક�વા?’, ‘માજંર�’, ‘આબ�’, ‘દોસ્તી’, ‘પડઘા’, ‘બ ેદોકડા’, ‘ભડાકો’, ‘ગવર્ભગં’, ‘પાણી�ુ ં

પાઉચ’, ‘એકાતં’ અને ‘માણસની ખોટ’ એમ �ુલ પદંર વાતાર્ઓ ગ્રથંસ્થ છે. દર�ક વાતાર્ િવષયવસ્�નુી 

�ૃ�ષ્ટએ �ુદ� જ તર� આવે છે. અહ� આ સગં્રહની ક�ટલીક વાતાર્ઓ િવશ ેવાત કરવાનો મારો ઉપક્રમ છે 

� માર� �ૃ�ષ્ટએ ધ્યાનાકષર્ક છે. 
 

પ્રસ્�તુ વાતાર્સગં્રહની પ્રથમ વાતાર્ છે ‘પખંીઘર’.  આ વાતાર્મા ં‘કા�’ � િવધવા ગગંાડોશીનો 

�તુ્ર છે અન ેપોત ેવ્યસની અને �ુગાર�યો ખરો. પોતાની વ�ટ� , ઘ�ડયાળ, દોરો વગરે� �વી વસ્�ઓુ 

ગીરવે �કૂ�ને શોખ �રુા કરતા ંકરતા ંએક �દવસ પોતાની પત્નીના દાગીના વેચી ખાય છે. છેલ્લે કા�ની 

નજર ગગંાડોશી એટલ ેએની માની જમીન પર અટક� અને છેવટ� એ બે વીઘા જમીન પણ રમશે તતં્રીન ે

વેચી નાખે છે. ગગંા ડોશી મા�ુ ં �ટતી બોલે છે, “...આ ક�તૂર પાચ્યો મારા કાર�ના કટકા �વી 

અખેપાતર ધરતી માતાનવચેવા નેકળ્યોછે...”(�.ૃ ૦૩) ગગંાડોશીની લગભગ બધી સપંિ��ુ ંદ�વા�ં �ંક� 

દ� છે. કા�ની પત્ની પણ કા�ન ેકશો ઠપકો આપતી નથી ને એ પણ મોતશોખ કરતી રહ� છે. “વ�, 

ભડંાર તો �ુબરેના નથી ભયા� ર�’તા,ં બે �તુો �તુી મ� કરો છો. કામ કરતા ંજોર આવ છ. તે ચ્ય� �ુદ� 

ચાલશ ે?...” (�.ૃ ૦૪) ગગંાડોશી આમ ઠપકો આપતી ને રો� રોજ સા�-ુવ�નુા ઝગડા થયા જ કરતા,ં 

એક �દવસ  કા�ની પત્ની ના બોલવા�ુ ંબોલે છે ને કંટાળ�ને ગગંાડોશી ઘરમા ંપડ�લી �દર મારવાની 

દવાના બે પડ�કા પી �ય છે ને �વન �ૂંકાવી દ� છે. પોતાની માના �તૃ્�થુી કા� �બૂ પસ્તાય છે અને 

તે હવે એની માના નામે કંઈક દાન આપવા માગંતો હોય છે. શાળાના આચાયર્ના કહ�વાથી કા� ગામની 

ભાગોળે માના નામ�ુ ંપખંીઘર બધંાવ ેછે. ગામ આ�ુ ંકા�ના આ પખંીઘરના વખાણ કરતા ંથાક� ુ ંનથી 

પણ આ પખંીઘર ક�વી ર�તે બન્�ુ ંએની સચ્ચાઈ તો ગગંાડોશીના પાડોશી લખીમા જ �ણે છે. વાતાર્નો 

આરંભ વતર્માનથી થાય છે પછ� વાતાર્ લખીમાની સ્�િૃતમા ંચાલ ેછે. 
 
આ સગં્રહની બી� વાતાર્ છે ‘�ડ�ઓ’. િવ�રુ કાન�ડોસાએ દસ વષર્ પહ�લા ં �ગરનારથી “એક 

સરસ ઘાટવાળો, વાકંા માથાવાળો, વધાર� ગાઠંોવાળો મજ�તૂ �ડ�ઓ પસદં કર�લો”. (�.ૃ ૦૭) અને 
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લીધો હોય છે અને આ �ડ�યાથી ઊભી થતી રોજ ક�ઠન પ�રસ્થિતની વાતાર્ છે. ડોસાનો પૌત્ર બટં� અને 

બટં�ના મા-બાપ પ્રકાશ અને સગંીતા ઘરમા ંરહ�તા ંહોય છે. આ �ડ�આથી બટં� આખો �દવસ રમતો ને 

રમતા ંરમતા ં�ાર�ક પડ� પણ જતો એટલે સગંીતા ડોસાને ના બોલવાન�ુ ંબોલતી, ‘શકંરની �મ ઝેર 

પી જતો’ ડોસો ખાસ બોલે નઈ. પછ� અચાનક એક �દવસ �ડ�ઓ રમતા ંરમતા ંબટં� લોહ� �હુાણ થઈ 

�ય છે ને સગંીતા ત્રાટક� છે, “તમે અને તમારા આ જમ �વા �ડ�યાએ ભેગા થઈને મારા સાત ખોટના 

દ�કરા�ુ ંમા�ુ ંફોડ�ુ.ં..”(�.ૃ ૧૦) અને સગંીતા કા ંતો પોતે રહ�શે ઘરમા ંકા ંતો ડોસો એ�ુ ંન�� કર� છે. 

ડોસાથી આ બ�ુ ંસહન થ�ુ ંન હોવાથી એક રાતે તે એસીડ પી �ય છે ને �વન �ૂંકાવે છે. પ્રકાશ અન ે

સગંીતાન ે ખબર પડ� છે. “પ્રકાશની નજર બાપની ફાટ� ગયલેી �ખો ઉપર મડંાયેલી હતી અને 

સગંીતાની નજર બાપની બા�ુમા ં પડ�લા ‘�ડ�યા’ ઉપર.”(�.ૃ ૧૧) અહ� વાતાર્ �રૂ� થાય છે. �યા ં

�ડ�ઓ �વનના �િતમ પડાવમા ંસહારો બનતો હોય છે એ �ડ�ઓ જ વાતાર્મા ં�તૃ્��ુુ ંકારણ બને છે. 
 
‘મામે�ંુ’ વાતાર્ રમશે, �કુ�શ, સિવતા અને એમની માતા ‘વાલીમા’ના મામેરા માટ�ના સઘંષર્ની 

વાતાર્ છે. છે, ત્રણયેના ંલગ્ન થઈ ગયા ંછે ને પોતપોતાના �હૃસ્થ �વનમા ંવ્યસ્ત છે. સમ�ુ ંચક્ર ચાલ ે

છે, દ�કરાઓન ેઘેર દ�કરા અને દ�કર�ને ઘેર એક ભાણો એમ પારણા ંબધંાયા.ં બે ભાઈઓમા ંમનમેળ 

ઓછો. સમય જતા ંભાણો મોટો થાય અન ેસાર� નોકર� મળે ન ેઘ�ડયા ંલગ્ન લેવાય છે, વાલીમા મામરેા 

માટ� �બૂ ઉત્સા�હત હોય છે. બહ�ન સિવતા મામેરા�ુ ં કહ�વા માટ� બનંે ભાઈઓને શહ�રમાથંી ગામડ� 

બોલાવી ત્રણેય વાલીમા પાસે આવે છે. સિવતા મામે�ંુ લઈને આવના�ુ ંજણાવી  આગળ બોલે છે ક�, 

“ભાઈ � લાવો તે પણ બૈરા,ં છોકરા ંઅન ેબા બધા મળ�ને આવજો.”(�.ૃ ૨૦) બનેં ભાઈઓની �ચ�તા 

વધતી �ય છે, બનેં પાસ ે પૈસા તો �બૂ છે, પણ મોટો ભાઈ નાના ભાઈને સમ�વે છે ક� આપણ ેપૈસા 

નથી કાઢવા અને બાના દાગીના વેચી નાખંીએ, એટલે મામે�ંુ થઈ જશે. નાનો ભાઈ રા� થઈ �ય છે 

પણ આ વાત વાલીમાને ખબર પડતા ંતે  �બૂ જ ઉદાસ થઈ �ય છે ને તેમને ગામમા ંથયે�ુ ંઠાકોર�ુ ં

મામે�ંુ અને �ંુવરબાઈ�ુ ંમામે�ંુ યાદ આવી �ય છે. છેવટ� એક ભાઈ બાના દાગીના વેચી નવા દાગીના 

લે છે, મામે�ંુ થાય છે.  આ બ�ુ ંબા વગર થાય છે ક�મ ક� બા �ચ�તામા ંને �ચ�તામા ં�બમાર પડ� �ય છે 

અન ેલગ્નમા ંજઈ શકતા ંનથી, ને લગ્નના એક અઠવા�ડયા બાદ દ�હત્યાગ કર� છે. લોકો ચચાર્ કર� છે ક� 

બા નસીબદાર હતા ક� ભાણો પરણાવીને ગયા.ં “પણ એક ડોશી અને બી� ભગવાન જ �ણતા હતા ક� 

ભાણીઓ પરણાવ્યો પણ ‘મામે�ંુ’ તો ના જો�ુ ંડોશીએ.”(�.ૃ૨૪) અહ� વાતાર્નો �ત આવે છે.  
 
‘માજંર�’ વાતાર્મા ંસતંાન પ્રા�પ્ત માટ� ‘શ�ુ’એ ભર��ુ ંપગ�ુ ંએની વાતાર્ છે. ભરતની પત્ની શ�ુ, 

તેમના લગ્નને સાત સાત વષ� થયા છતા ંસતંાન નથી, ભરતના બનેં ભાઈઓને સતંાન�ખુ છે. ડોક્ટર 

પાસે શ�ુ અને ભરત તપાસ કરાવે છે ને �ણ થાય છે ક� ભરતમા ં ખામી છે ને દવા કરાવે છે. 

સતંાન�ખુમા ં�ધળ� થયલેી શ�ુને ધીરજ રહ�તી નથી અને ગામનો જ એક ‘માજંર�’ �ખો વાળો 

�વુાન ‘રા�ુ’ � ભરતનો િમત્ર છે તેની સાથે મધ્યાહને ખતેરમા ંદ�હસબંધં બાધેં છે. “આ વાતની કોઈન ે

�ણ ન થાય એમા ંજ તમાર� ભલાઈ છે.”(�.ૃ ૩૫) આટ�ુ ંકહ� શ�ુ નીકળ� �ય છે. સમય એ�ુ ંકામ 

કર� છે. ત્યા ંએક �દવસ અચાનક શ�ુને ચ�ર અને ઉબકા આવે છે, શ�ુ મા બનનાવની છે. જોતજોતામા ં

૯ મ�હના નીકળ� �ય છે ને શ�ુને દવાખને લઈ જઈ ઓપરેશનથી ડ�લીવર� થાય છે, દ�કરો જન્મે છે, 
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પરં� ુડ�લીવર� પછ� થોડાજ સમયમા ંશ�ુ �તૃ્� ુપામે છે. બધા ંઘેર �ય છે, એક બા�ુ શ�ુનો શોક તો 

બી� બા�ુ �તુ્રપ્રા�પ્તનો આનદં. લોકો દ�કરો જોવા આવ્યા, �પાળો છે, એની મા �વો લાગે છે એવી 

ચચાર્ થતી હતી ત્યા ંટોળામાથંી કોઈક બોલ્�ુ,ં “ અલ્યા, આની �ખો તો માજંર� છ, આતો માજંરો છ, 

એની મા �ા ંમાજંર� હતી?”(�.ૃ ૩૮) રા�ુ આ સાભંળ� ત્યાથંી ચાલ્યો �ય છે અને વાતાર્ �રૂ� થાય છે. 

અહ� આપણને પ�ાલાલ પટ�લની ‘કં�ુ’ વાતાર્ યાદ આવી �ય. 
 
‘પડઘા’ વાતાર્ પેટનો ખાડો �રુવા માટ� થતા દ�હવ્યાપારની અને ગર�બીના દશર્ન કરાવતી 

ક�ુણવાતાર્ છે. વાતાર્મા ં લાલ�રુાથી �બા� જવા સઘં નીકળ્યો છે. બોલ માડ� �બે ...જય જય 

�બ.ે.ના નાદ સઘંમા ં�ુ�ં છે, સઘંમા ંપાતં્રીસ વષર્ના લાલો અને કા� રઘવાયા સાઢં �વા ંબ ે�વુાન 

પણ છે. કા� િવ�રુ અને લાલો �ંુવારો છે. સઘં ચાલતો નાદ કરતો અરવલ્લીની  �ુગંરમાળામા ંએક 

ધમર્શાળામા ં રોકાય છે. સા�ં બધા ં કામમા ં વ્યસ્ત હોય છે ત્યાર� લાલો અન ે કા� ત્યાથંી છટક� જઈ 

જગંલમા ંપોતાની વાસના સતંોષવા નીકળ� પડ� છે. ત્યા ંન�ક જ એક િવધવા ‘લા�’ુ અન ેતેની સ�ર 

વષર્ની દ�કર� ‘�રૂ�’ છાપરામા ંરહ� છે, લા� ુ�બૂ ગર�બ હોવાથી દ�હવ્યાપાર કરતી અને પોતા�ુ ંઅને 

દ�કર��ુ ંપેટ ભરતી, પણ હવ ેપોતે ક્ષય રોગથી પીડાય છે. લાલો અને કા� ફરતા ફરતા આ છાપરા 

પાસે આવે છે ને મનની વાત �કૂ� છે, લા� ુપોતાને એમની સમક્ષ �કૂ� છે પણ, “ના ભાઈ ના , આમા ંતો 

.. મ� નઈ આવ.ે” (�.ૃ ૫૭) કહ� લાલો ના પાડ� છે ને બી�ુ ંકોઈ હોય એની માગંણી કર� છે ને લા� ુ

પેટને ખાતર પોતાની દ�કર� �રૂ�ને ચારસો �િપયામા ં�ખૂ્યા વ�ુ �વા લાલો અને કા�ન ેસાપંી ત્યાથંી 

બ�રમા ંમકાઈ લેવા નીકળ� �ય છે. થોડ� જ વારમા ં“ક�તૂર� �વી �રૂ�ને બે-બે િશકાર� �ૂતરાઓ 

વચ્ચે સસલા�ુ ંબચ્� ુ ં� ૂથંાઈ �ય એમ �રૂ� પ�ખાઈ ગઈ..”(�.ૃ ૫૮) અને બનંે ત્યાથંી પાછા સઘંમા ં

ચાલ્યા �ય છે. બેભાન અવસ્થામા ંકણસી રહ�લી �રૂ� “ ક� ગી ... માડ� .... માડ�”  �મૂો પાડ� છે ન ે

છાપરામા ંમાડ�.... માડ�...ના પડઘા પાડ� છે. અન ેબી� તરફ સઘંમા ંમાઈકમા ં“બોલ માડ� �બે ... 

બોલ માડ�...માડ�...માડ�...”ના પડઘા �ુગંરોમા ંસમાઈ �ય છે.  
 
‘પાણી�ુ ં પાઉચ’ વાતાર્ ‘બાબો’ નામના છોકરાની સઘંષર્ની છે. હાઇવેની ચોકડ�ની બા�ુમા ં

પોતાની િવધવા મા અને બે બહ�નો સાથે બાબો રહ� છે. બાબો બારમામા ંભણે છે. બાબાના િપતા ટ્રક 

ડ્રાઈવર હતા � ક�ટલાકં વષ� પહ�લા ંઅકસ્માતમા ં�તૃ્� ુપામ્યા હતા. દર�ક માની �મ બાબાની માન ેપણ 

ઈચ્છા હતી ક� બાબો સા�ંુ એ�ુ ં ભણીને નોકર� લે એટલે પછ� શાિંતથી �વન �જુર�. પણ હવે તો 

બાબાના િપતા �તૃ્� ુપામ્યા છે તો આવક પણ બધં થઈ ગઈ એટલે હવ ેબાબો હાઇવે પર પાણીના 

પાઉચ વેચવા�ુ ંશ� કર� છે. ઘરમા ંથોડ� આવક થઈ. બાબા�ુ ં મન હવે ભણવામા ંન હ� ુ ં ને ઘરમા ં

આિથ�ક ર�તે મદદ કરવામા ંહ� ુ.ં બાબો પાઉચ વેચતો એટલે ક�ટલીક �ીઓના �ગ પર દાગીના જોતો 

અન ેમનમા ંથ� ુ ંક� �ુ ંપણ માર� માને સોનાના દાગીના અપાવીશ. રોજ મોડા �ધુી પાઉચ વેચીને રાત્ર ે

ઘેર આવી પૈસાનો નાનો ઢગલો કરતો અને માને દાગીના�ુ ં કહ�તો ત્યાર� એકવાર મા બોલી, “....આ  

ઢગલો �િપયામાથંી બટેા આવા તો હ�ર ઢગલા કરન તાણ એક દોરો આવ.” (�.ૃ ૮૦) ભાદરવી �નૂમ 

આવે છે બાબો પૈસા માટ� વ� ુને વ� ુપાઉચ વેચે છે ત્યા ંએક �દવસ અચાનક રોડ ઓળંગતા બાબાનો 

અકસ્માત થાય છે ને બાબો �તૃ્� ુપામે છે. લોકો ટોળે વળે છે, એની લાશ ઉપર કપ�ું ઓઢાડ� છે, પોલીસ 
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આવી તે કપ�ું હટાવે છે ત્યા ં દ્રશ્ય એ�ુ ં છે ક�, ‘એક હાથમા ંકોણીએ પાઉચની ડોલ હતી. તેમા ંથોડા ં

પાઉચ હતા.ં થોડા ંનીચે ઢોળાઈ ગયેલા ંહતા ંઅન ેબી�ં હાથમા ંએક પાણી�ુ ંપાઉચ હ� ુ.ં’(�.ૃ ૮૧) આ 

વાતાર્ સાથ ેઆપણન ેમાય ડ�યર જ�નુી ‘છકડો’ વાતાર્ના નાયક ‘�ગલા’ની યાદ આવે, �ગલાની �મ 

અ�હયા ંપણ બાબો પૈસા માટ� વ�નેુ વ� ુદોડધામ કરતો હોય છે ને છેલ્લે ‘�ગલા’�ુ ંઅકસ્માતથી �તૃ્� ુ

થાય છે, બનેં વાતાર્નાયકો એક સરખા લાગે.   
 
 
સામગ્રી�ુ ં કળામા ં �પાતંર કરવા માટ� સ�ક ભાષાકમર્, બોલી, વણર્ન, કહ�વત વગરે�નો કળા 

પ્ર��ુક્તનો િવિનયોગ કરતો હોય છે, આ વાતાર્ઓમા ંજોઈએ તો- 
 
  “અલી ! લખી કાઈં જોણ્�ુ ંત� પેલી ગગંાના છોકરા કા�રયાએ ચ�તૂરો બનાવરાયો. ગ�મ આ�ુ ં

એના ંવખાણ કરતા ંથાક� ુ ંનથી.” (�.ૃ ૦૨) 
 
“લખીમા �ુ ં�ુ ંક�ંુ? મારો કા�રયો નપાવટ પાચ્યો. રોજ રોજ ઝગડા એના નામની હોર�, એક�ય 

દાળો કોરો જતો નથી. કાયમ હ�યા હોર� હોય છે. લખીમા �ુ ંતો થાચી. એનો બાપ મર� �ય� એવી �ુ ં

મર� જઈ હોત તો હા�ંુ. આ દા’ડા જોવાના તો ના આવત” (�.ૃ ૦૨) 
 
 
“એટલા થાય જ મ�ઘવાર� છ. સો�ુ ંઆસમાને છ. ચાદં�એ ચ્યા ંસસ્તી છ. વળ� અતાર �ઘુડાના 

ચેટલા બધા �િપયા થાય છ. તમનેય ભગવાને ઘ�ુ ંઆપ્�ુ ંછ. એક જ �નુ છ ન એક જ ભાણો, મા�ંુ તો 

મન થાય છ ક સા�ંુ મામ�ંુે કરો. પછ� તમારો િવચાર. �ુ ંતો હવ ઘોરમા ં�” (�.ૃ ૨૧) 
 
“બરાબર મધ્યાહનના �રૂજ તપતો હતો. જગત આ�ુ ં શાતં હ� ુ,ં �ાકં સમડ� આભમા ં ફ�રા 

ફરતી હતી. પખંીઓ માળામા ંલપાઈ ગયા ંહતા”ં (�.ૃ ૩૫) 
 
“અરવલ્લીની �ુગંરમાળામા ંલીલોતર� છવાઈ છે. ચાર� બા�ુથી માનવ મહ�રામણ ઉમટ� રહ્યો છે. 

હ�યે હ��ુ ંદબાય એવી ભીડ છે. સરકાર� તતં્ર અને સવેાભાવી માણસો વ્યવસ્થા કરવાના પ્રયત્નો કર� રહ્યા 

છે. ભક્તોની ભરતીથી મહ�રામણ ગા� રહ્યો છે” (�.ૃ ૫૪) 
 
“�વુા પછ� ક�ય લ ેબાપા ખીચડ�” (�.ૃ ૦૨) 
 
 

ક�ટલાકં અલકંારો પણ સ�ક� િન�પ્યા છે, �વા ક�- 
 

“શકંરની �મ ઝેર પી જતા” (�.ૃ ૦૯) 
 
“જમ �વા �ડ�આ” (�.ૃ ૧૦) 
 
“�ખૂ્યા વ�ુ �વા બ ેજણા” (�.ૃ ૫૮) 
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“સવારથી જ �રૂજ �ણે મેશ લઈન ેઊગ્યો હતો” (�.ૃ ૦૯) 
  
“બાના કાળ� ઉપર કરવત ફર� રહ� હતી” (�.ૃ ૨૨) 
 
ઉપરોક્ત વાતાર્ઓમા ંપાત્રોના સઘંષર્ જોઈએ તો ‘પખંીઘર’ વાતાર્મા ંગગંાડોશીનો તેના દ�કરા 

અન ેદ�કરાની વ� ુસાથનેો બાહ્ય સઘંષર્ અન ેપોતાના પિત�ુ ં�તૃ્� ુયાદ કરતી વખતનો �ત�રક સઘંષર્ 

જોઈ શકાય છે. ‘�ડ�ઓ’ વાતાર્મા ં કાન� ડોસાનો દ�કરાની વ� ુસાથનેો સઘંષર્, તો ‘મામે�ંુ’ વાતાર્મા ં

વાલીમાનો મામેરાની �ચ�તાથી થતો �ત�રક સઘંષર્ ધ્યાન ખ�ચે છે. ‘માજંર�’ વાતાર્મા ં શ�ુનો 

સતંાનપ્રા�પ્ત માટ� �ત�રક સઘંષર્. ‘પડઘા’ વાતાર્મા ંલા�નુો ગર�બી �ૂર કરવા કરતી દ�હવ્યાપારનો 

સઘંષર્ તો એની દ�કર� �રૂ�નો પણ વાતાર્ના �તે ક�ુણ બાહ્ય સઘંષર્ જોવા મળે છે. ‘પાણી�ુ ંપાઉચ’ 

વાતાર્મા ંિવધવા માનો ગર�બી સામે �ત�રક અન ેબાહ્ય સઘંષર્ તો  બાબાનો પણ સઘંષર્ જોઈ શકાય છે. 
 
આ વાતાર્સગં્રહની ક�ટલીક ઊડ�ને �ખ ે વળગ ે એવી થોડ� મયાર્દાઓ જોઈએ તો સ�ક 

મોટાભાગની વાતાર્ઓમા ં પાત્રોન ે સઘંષર્મા ં �કૂ�ને ઉજ્જવળ બનાવવાના બદલ ે �તૃ્�નુો સદંભર્ આપી 

વાતાર્માથંી કાઢ� નાખવા�ુ ંપસદં કર� છે. પાત્રોના �તૃ્� ુકરતા ંસ�ક� બીજો કોઈ રસ્તો અપનાવ્યો હોત 

તો કંઈક નાવીન્ય�ણૂર્ થ�ુ ંહોત, મોટાભાગની વાતાર્ઓ છેલ્લે ક�ુણરસમા ંઢળ� �ય છે. ઉપરાતં સ�ક� 

આ આખા વાતાર્સગં્રહમા ં ‘પખંીઘર’, ‘�ડ�ઓ’, ‘પાણી�ુ ં પાઉચ’ વાતાર્ઓને બાદ કરતા ં અન્ય કોઈ 

વાતાર્ઓમા ં િવિશષ્ઠ કળા સદંભ� અથાર્� ્ �તૂન પ્રિતકો, કલ્પનો, �રુાકલ્પનો પ્રગટવી શ�ા નથી. 

ક�ટલીક વાતાર્ઓમા ંવણર્નો, સઘંષ� તા�ૃશ્ય કરાવી શ�ા હોત તો વાતાર્ઓ વ� ુઆસ્વાધ્ય બની શક� 

હોત. 
 
આમ, સમગ્રર�ત ેજોતા ંઅ�તૃ પરમારના આ વાતાર્સગં્રહ ‘પખંીઘર’માથંી પસાર થતા ંઆપણા 

સમાજની ક�ટલીક સમસ્યાઓ, કૌ�ંુ�બક પ્ર�ો, રાગ-દ્વષે, સામા�જક વ્યવહારો વગરે� માથંી ઊભા થતા 

પ્ર�ો �દયસ્પશ� બન્યા છે. સગં્રહની બધી જ વાતાર્ઓ ભાવકોને શીરાની �મ ઉતર� �ય એવી છે અને 

આસ્વદ્યાત્મક પણ છે. આથી �તે કહ� શકાય ક� ‘પખંીઘર’ની વાતાર્ઓ સામા�જક િનસ્બત ધરાવતી 

વાતાર્ઓ બની રહ� છે.  આપણે અપેક્ષા રાખીએ ક� અ�તૃ પરમાર પાસથેી પ્રાપ્ત થતા બી� 

વાતાર્સગં્રહમા ંસામા�જક િનસ્બત સાથે સાથે કળા િનસ્બત પણ પ્રગટ�, એવી અપકે્ષા સાથે અટ�ંુ �.ં 
 
 
(પખંીઘર, લે: અ�તૃ પરમાર, પ્રકાશક: પોતે, પ્રથમ આ�િૃ�: ૨૦૧૯, �લૂ્ય: ૧૨૫/- �િપયા) 
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‘��ભુીનો ઉ�સ’ નવલકથાની કથાવસ્� ુઅને વસ્�સુકંલના 

પરમાર િમતેષ�ુમાર ચદં્રકાતંભાઈ 

       એમ.ફ�લ., �જુરાતી િવભાગ. 

     �જુરાત ક�ન્દ્રીય િવ�િવદ્યાલય, ગાધંીનગર

. 

‘�� ુભીનો ઉ�સ’ નવલકથા�ુ ં કથાવસ્� ુગ્રામ-ઉદ્ધારની ગાધંીવાદ� િવચારસરણીને ર�ૂ કર� 

છે. ગાધંી�ગુમા ં�ગુ�િૂત� વાતાર્કાર શ્રી રમણલાલ વસતંલાલ દ�સાઈએ એમના ં�ગુના પ્ર�ો પોતાની 

નવલકથાઓમા ં � ૂથં્યા. તમેા ં ગ્રામોદ્ધારના પ્ર��ુ ં કથાવસ્� ુ લઈને ‘ગ્રામલ�મીની’ નવલ લખી તે જ 

�દલીપ રાણ�રુાએ પણ સૌરાષ્ટ્રના ંપછાત ગર�બ ગામડાનંા નવિનમાર્ણ�ુ ંકથાવસ્� ુલી�ુ ંછે. 

મે�ુપર નામના એક નાનકડા ગામડાનો વતની કોળ� કરસન કાળન ેકારણે પત્ની, �તુ્રીઓ અને 

નાનકડા �તુ્ર દ�વા-દ�વ�ન ેલઈને શહ�રમા ંગાયો. મહ�નત મ�ૂર� કર�ને �જુરાન ચલાવતો. એકવાર 

કરસન પટ�લ લાર�મા ંમાલ ભર�ને જોરાવરનગરથી વઢવાણ જતો હતો. અ�ગયાર વષર્નો દ�વો બાપાન ે

લાર� ખ�ચાવતો હતો. રસ્તામા ંએક ગામમા ંિવસામો ખાવા બઠેા. દ�વાને તરસ લાગી હતી તેથી કરસન 

પટ�લ સામેના મકાનમા ં ઘરશાળા-િનશાળ હતી. ત્યા ં પાણી પીવા લઈ ગયો. �દૃ્ધ િશક્ષક પ્રાણભાઈએ 

તેમને આવકાયાર્. તેમણ ેદ�વાને એ�ુ ંનામ �છૂ�ુ.ં દ�વાઈ જવાબ આપ્યો: “દ�વો.” �દેૃ્ધ ક�ુ:ં “દ�વો ન�હ, 

દ�વરાજ કહ�.” એ ભણતો નથી એ �ણી એને કોઈ કોઈ વખત ભણવા જવા જણાવ્�ુ.ં પછ� એક �દવસ 

તેને વખત મળતા ં એ �દૃ્ધ િશક્ષક પ્રાણભાઈ પાસે જઈ પહ�ચી ક�ુ:ં “મને ભણાવો” પછ� તો તે 

અવારનવાર ત્યા ંજતો. એ ક�ો-બારાખડ� શીખ્યો અને બાળવાચનની ચોપડ�ઓ વાચંવા લાગ્યો. તેથી 

એ �દૃ્ધ િશક્ષક પ્રભાિવત થયા અને દ�વા-દ�વરાજને એક �ણીતા આશ્રમ ‘વ�ધુા’મા ંભણવા મોકલ્યો. 

દ�વો-દ�વશી-દ�વરાજ ત્યા ંસાર� પ્રગિત કરતો હતો.તેણે ��ુદ્ધ અને િનષ્ઠાથી વ�ધુાના આચાયર્ 

મોટાભાઈ અન ેઉપાચાયર્ જયદ�વભાઈ તથા સહાધ્યાયીઓને પે્રમ સપંાદન કર� લીધા.ં એ પચ્ચીસ ત્રીસ 

વષર્નો થયો હતો. તેણ ે ‘વ�ધુા’ના ઉપાચાયર્ની �તુ્રી સરોજ સાથે પ્રેમ થયો. સરોજ �જૂરાત 

િવદ્યાપીઠની સ્નાિતકા હતી. મોટાભાઈ અન ેસરોજના િપતાન ેલાગ્�ુ ંક� દ�વરાજ અન ેસરોજનો પ્રમે પ્રેમ 

ન હતો, પણ મોહ હતો, તેથી તેમણ ેસરોજને અન્યત્ર મોકલી દ�ધી. દ�વરાજને આઘાત લાગ્યો. તણે ે

‘વ�ધુા’ આશ્રમ છોડવા િન�ય કય� અને મોટાભાઈની ર� લેવા ગયો. મોટાભાઈએ તનેે �છૂ�ુ ંક� એણે 

ઉકળાટમા ં તો િનણર્ય લીધો ન હતો ને? પછ� વળ� તેન ે અન્ય સ્થાને એણ ે યોગ્ય કામ અપાવવા 

જણાવ્�ુ.ં પણ દ�વાઈ સાભાર ના પડ�. 

  દ�વરાજ િપતા પાસે રતન�રુ ગયો. િપતા �શુ થયા પણ ભણેલો-ગણેલો દ�વરાજ એને યોગ્ય 

નોકર� કરવા નથી માગંતા પણ પોતાના વતન મે�ુપરની સેવા કરવા માગે છે, એ �ણી નારાજ થયો. 

છતા ં દ�વરાજ તો મે�ુપર ગયો. ત્યા ં પોતાના બાળિમત્ર વસતાને ત્યા ં ગયો. પોતે હમેંશ માટ� રહ�વા 

આવ્યો હતો તે ક�ુ ંઅને એણે તો ચોરામા ંરહ� કામ કરવા�ુ ંશ� ક�ુ�. તે કોઈને ત્યા ંકામકાજ કર�ન ેબે 

ટંક ભોજન મેળવી લેતો. તેણે ચોરાને લ�પી-� ૂપંીને એની �રૂત ફ�રવી નાખંી. ત્યા ંશાળા શ� કર� અન ે
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વ�ધુાની નાનકડ� આ�િૃ� ઊભી કરવાના શ્રી ગણેશ કયાર્. તે ત્યા ંપ્રાથર્ના કરતો. ભજન ગાતો. એવી તે 

છોકરા ંઅન ે�વુાનોમા ંિપ્રય બનવા લાગ્યો. પણ તેથી મે�ુપરના મોવડ� આપા રાણ�ગ અને ચોરા તથા 

મ�ંદરનો ભોગવટો કરતા વેણીરામ મહારાજ અને તેમના સાથીદારો નારાજ થયા. દ�વરાજની ઉપેક્ષા 

થવા લાગી એટ�ુ ંજ ન�હ પરં� ુતેના કામમા ંિવઘ્નો પણ નખંાવા લાગ્યા.ં 

ગામમા ં ટપાલી ટપાલ આપવા આવતો ન હતો. કરણ ક� ગામમા ં કોઈ ભણે�ુ ં ન હ� ુ ં તેથી 

ટપાલ આવતી ન�હ. અને આપા રાણ�ગ �વા ંબે-અક્ષર ભણલેા �ખુી, મતં્રી વગરે�ની એકાદ બે સરકાર� 

ટપાલ આવે તો ટપાલી જતા-આવવા માણસ સાથ ેમોકલાવી દ�તો. દ�વાએ શહ�રમા ંજઈ પોસ્ટમાસ્તરન ે

મળ�, એક ટપાલપટે� મ�ુેપરમા ં �કુાવવાની અન ે ટપાલીન ે ટપાલ આપવા જવાની સગવડ કરાવી. 

આપા રાણ�ગને તે ન ગમ્�ુ.ં દ�વો ધીમે ધીમે પોતાનો હર�ફ બનતો હતો તેને િવદાય કરવા િવચા�ુ�. તે 

સ�ક્રય બન્યા અને એક િવધવા રતનભાભી અન ેદ�વરાજની વાતો ઉડાડ� અને ચોરામા ંિવરોધીઓ એકઠા 

થયા. દ�વરાજ કાછડ�-�ટો હતો એવો આરોપ ��ૂો. તેને બીજો �દવસ ઊગ ે તે પહ�લા ં ગામ છોડ� 

જવાની ચતેવણી આપી. પણ ત્યા ં તો રતનનો �ઠ મેઘો, �દયર અને �રો ભગત આવી પહ�ચ્યા. 

લોકોએ માન્�ુ ં ક� દ�વા�ુ ંઆવી બન્�ુ ં પણ ત્યા ં તો રતનના �ઠ� દ�વરાજનો પક્ષ લીધો, એને ક�ુ ં ક� 

આરોપ ખોટો હતો. રત્નભાભી રડતી હતી. આપા રાણ�ગ રતનભાભીના �ઠને દબડાવવા ગયા પણ ત્યા ં

તો એને આપા રાણ�ગની આબ�ના ંજ ચીથરા ંઊડ� જશે એમ ક�ુ.ં આપા રાણ�ગ �પૂ થઈ ગયા. કારણ 

ક� એમણે એક વખત સીમમા ંરતનભાભીની છેડતી કર�લી ત્યાર� રતનભાભીએ એમના ંપર �ુહાડ�નો ઘા 

કર�લો. વાત પલટાઈ ગઈ. દ�વરાજ બચી ગયો. પછ� તો િનશાળમા ંછોકર�ઓ પણ આવવા લાગી. 

દ�વરાજ ટપાલ ચા� ુકરાવી. સરકાર� કાગ�ળયા ં�ગ ે�છૂપરછ કર� તેથી આપી રાણ�ગ બળ� 

ઊઠ�ા ં હતા.ં તેમા ં વળ� રતનભાભીના પ્રસગંથી બળતામા ં ઘી હોમા�ુ.ં તેમણ ે દ�વાને �ૂર કરવા એક 

કાવત�ંુ ક�ુ�. એક રાતે દ�વો ચોરા પર �ઘતો હતો ત્યાર� ��ડુ� નામની એક છોકર�ને મોકલી. દ�વરાજ 

�ગી ગયો. “��બુહ�ન તમે તમે” કહ� કંઈ બોલ ેત્યા ંતો ��ડુ� તેને બાઝી પડ�. તે જ વખતે આપા 

રાણ�ગ અને એમના મળિતયા આવી પહ�ચ્યા. ��ડુ�ને લઈ ગયા. અન ેદ�વરાજને સવાર પહ�લા ંગામ 

છોડ� જવા ચતેવણી આપી, ન�હ તો ભયકંર પ�રણામ ભોગવવા જણાવ્�ુ.ં  બધા ગયા. દ�વરા� મોટા 

અવા� પ્ર� ુપ્રાથર્ના કર� એ સાભંળ� આપા રાણ�ગ વેણીરામ વગરે� દંગ થઈ ગયા. એમણે �ંફાડા માયાર્ 

પરં� ુએમ�ુ ંકંઈ વળ્�ુ ંન�હ. દ�વરાજ કોઈ મોટાની ઓથને કારણે �ૂદ� છે એમ તેમણે માન્�ુ.ં 
 
આપા રાણ�ગે �જલ્લાના જ�ુભા, ડ�લીવાળા શેઠ અને �દુામડાના નવીન ક�ડલ વગેેર� શ�ક્તશાળ� 

રાજકારણીઓને કહાવ્�ુ.ં પણ એમણે ધીરજ રાખવા જણાવ્�ુ.ં િવદ્યાથ�ઓવધ્યા હતા તેથી ચોરાનો ઓરડો 

નાનો પડતો હતો. દ�વાને શાળા�ુ ંમો�ંુ મકાન બાધં�ુ ંહ� ુ.ં તે માટ� ગામતળની જમીન �બૂ ઉપયોગી 

થાય તેમ હતી, પણ એને તો આપા રાણ�ગ દસ વરસથી દબાવી બઠેા હતા. એ માટ� પચંાયતની મ�ૂંર� 

મળ� હતી ક� ન�હ તેની ચચાર્ થઈ, પણ દ�વરા� ક�ુ ંક� એ જમીન રા�પાથી મળતી હોય તો જ લેવી 

હતી. તેથી આપા રાણ�ગે ક�ુ ં ક� દ�વરાજના પડ� ગયલેા ઘરની જગાએઓરડા બાધંી શક�. એ વાત 

બધાએ વધાવી લીધી. �વુાનોની અને �થુાર, �હુાર વગરે�ની મદદથી દ�વરા� ત્યા ં સરસ મકાન 

બનાવી લી�ુ.ં દ�વરાજ મોટાભાઈના આશીવાર્દ લવેા ‘વ�ધુા’મા ં ગયો. પોતાની પ્ર�િૃ�ની વાત કર�, 
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એમણ ેઆશીવાર્દ આપ્યા. દ�વરા� ક�ુ ંક� એની પ્ર�િૃ� એના સ્નેહના આઘાત�ુ ંપ�રણામ હ� ુ.ં પણ એણે 

નવી �દશાએ શ�ક્ત વાળ� હતી. મોટાભાઈએ ક�ુ ંક� એ �મર� થતો પ્રેમ મોહ હોય છે. સરોજના િપતા, 

ઉપિનયામક જયદ�વભાઈએ ક�ુ ંક� સરોજ જો દ�વરાજને ખર�ખર ચાહતી હોત તો એ બી� લગ્ન કરવા 

તૈયાર ન થાત. િવ�ટૂા પડવાથી મોહ �ટૂ� છે સ્નેહ વધે છે. 
 
દ�વરાજ મે�ુપર પાછો આવ્યો. મકાન બાધંવામા ંહ�રજનોને પણ ઉમળકાથી ભાગ લીધો. આપા 

રાણ�ગ, વેણીરામ વગરે�એ ઉગ્ર િવરોધ કય�. પરં� ુએમ�ુ ંકંઈ ન ચાલ્�ુ.ં ઉલ્ટાના ક�ળવણી-િનર�ક્ષક અન ે

શાસનાિધકાર� ઓ�ચ�તા આવી ચઢ�ા તમેણે દ�વરાજના કામની પ્રશસંા કર� અન ે શાળાન ે માન્યતા 

આપવા જણાવ્�ુ.ં પરં� ુ દ�વરા� ક�ુ ં ક� માન્યતાવાળ� શાળાઓમા ં મળતા િશક્ષણથી માણસ�ુ ં લક્ષ 

નોકર� તરફ વળે છે. તેથી માન્યતા લવેી નથી. અિધકાર�ઓએ ગ્રાન્ટ આપવા જણાવ્�ુ.ં દ�વરા� એનો 

અસ્વીકાર કય�. ક�મ્પમાથંી ર��ટયા મોકલવા દરખાસ્ત કર�. પણ દ�વરા� કંઈ ન સ્વીકા�ુ�. આપા રાણ�ગ 

ફફડ� ગયા. દ�વો પક્ષમા ં ભળ� �ય તો ગામમાથંી પોતાનો એકડો નીકળ� �ય. એમણ ે ન�� ક�ુ� 

દ�વરાજ પક્ષમા ંભળવો ન જોઈએ અન ેક�ન્દ્રમા ંરહ�વો ન જોઈએ. 
 
દ�વરા� ગામનો �વૂો લોકોના સહકારથી ગળાવ્યો. દ�વરાજનો નાનો ભાઈ પર� ુ િવદ્યાપીઠની 

પર�ક્ષા આપી આવી ગયો હતો. કાન્તા પણ આવવાની હતી. દ�વરાજ આસપાસના ંગામડામા ંફરતો. હવે 

તેણ ેખતે�ધુારણા, સફાઈ આરોગ્ય વગેેર��ુ ંકામ શ� ક�ુ� હ� ુ.ં �ાકં િવરોધ થતો. અપમાન પણ થતા.ં 

દ�વરાજ િનવાસી શાળા ખોલવા માગતો હતો. એક �દવસ શાસનાિધકાર�, શ�ં ુ ભટ્ટ, િનર�ક્ષક જોષી, 

જ�ુભા ડ�લીવાળા શેઠ અને નવીન ક�ડલ �પમા ંઆવી પહ�ચ્યા. એમણ ેગ્રાન્ટ વગરે� આપવા ક�ુ ંઅન ે

દ�વરાજને પક્ષનો કાયર્કર બનાવવા દરખાસ્ત કર�. શ�ં ુ ભટ્ટ� િવદ્યાથ�ઓને ભોજન, િશક્ષકોના પગાર, 

�િુનફોમર્ વગેર�ની સરકાર� ગ્રાન્ટ શ�ં ુભટ્ટના માણસ તર�ક� મળશે એમ પણ જણાવ્�ુ.ં પણ દ�વરા� ક�ુ ં

ક� પોતે લોકોમાથંી એ બ�ુ ં ઊ�ુ ં કરવા માગતો હતો. છેવટ� શ�ં ુ ભટ્ટ વગેર� આપા રાણ�ગને ત્યા ં

ગયા.આપા રાણ�ગે ઊભરો ઠાલવ્યો. �તુ્સદ્દ�ઓએ એમને ટાઢા પાડ�ા.પછ� �તુ્સદ્દ�ઓ િવદાય થયા. 

એમને આપા રાણ�ગને પણ હાથમા ંરાખવા હતા. � ૂટંણી વખતે એ ઉપયોગી હતા. 
 
પચંાયતની � ૂટંણી�ુ ં �હ�રના�ુ ં બહાર પડ�ુ.ં દ�વરા� લોકશાહ� ઢબથી � ૂટંણી થાય એવી 

માગંણી મ�રુભા પાસે કર�. � ૂટંણીના ફોમર્ ભરાયા. થોડા �વુાનોએ પણ ફોમર્ ભયા�. � ૂટંણીમા ંઆપા 

રાણ�ગના મળિતયા મ�રુભા�ુ ં�ૂથ હાર� ગ�ુ.ં મેઘો સરપચં થયો. લોકોએ હવે આપા રાણ�ગની સામ ે

ફ�રયાદો કર�. �રુગ ધાધલને �ખુી બનાવવાની અર� કરાઈ. શહ�રમા ંશોધ-�ૂવા થયા. ઉકરડાની જગા 

ન�� થઈ.દ�વરાજની બહ�ન કાન્તા છાત્રો માટ� રસોઈ બનાવતી. પર� ુ િશક્ષણ�ુ ંકામ સભંાળતો. એના 

લગ્નની વાત ચાલતી હતી. દ�વરા� ક�ુ ં ક� પોતે આજન્મ �ંુવારો રહ�વા માગંતો હતો તેથી પર�નુા ં

લગ્ન થયા.ં હવે એની પત્ની રસોઈ કરતી. ગ્રામસભાએ, છાત્રાલયના િનભાવમાટ�, શૈક્ષ�ણક હ��ઓુ માટ� 

જમીન આપવાનો િનણર્ય કય�. કલેકટર, ટ�.ડ�.ઓ. વગરે�ની મ�ૂંર� મળ� ગઈ. ૪૦ વીઘા જમીન 

એકવાયર કર� છાત્રાલયન ેઅપાઈ. આપા રાણ�ગ�ુ ં લોહ� ઊકળ્�ુ.ં તે થોડ� પલાણી પથંકમા ં ફરતા 

દ�વરા� પછાડવાની પેરવીમા ંપડ�ા. 
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દ�વરા� સમાજસેવા પણ શ� કર�. તે પણ પથંકના ગામડામંા ં ફરતો. તેણ ેસબ-હ�લ્થ સેન્ટરો 

ખોલાવ્યા.ં શ�ં ુભટ્ટ, નવીન ક�ડલ વગરે� પણ સમસમી જતા. આ માણસ આપણી પાસે આવતો નથી, 

બારોબાર કામ કરાવી લે છે. એવામા ં દ�વરા� છેક ડ�.એસ.પી. �ધુી પહ�ચીને એક છોકર�ન ે ઉપડ� 

જનાર �નુગેારને પકડાવ્યો. એ �નુેગાર આપો �ઠ�રુ ગામનો માણસ હતો. તે �મીન પર �ટ� ગયો, 

દ�વરાજના �નનો પણ ભય ઊભો થયો પણ તે ગભરાયો ન�હ. તે તો ગામના ચોરામા ંજ પડ�ો રહ�તો. 

ત્યા ંએક રાતે થતી બે જણની વાત સાભંળ�ને દ�વરા�, એક છોકર�ની વહાર� ધાયો અને એ છોકર�ને 

સામાની �ુગંાલમાથંી છોડાવી. તેમ શકેડોદની િવપિ� સાભંળ�ને તેના ઉપાય તર�ક� ભાદરમા ંબધં બાધંી 

ખેતરમા ં પાણી લાવવા�ુ ં કામ ઉપાડ�ુ.ં નદ� પર �ા ં બધં બાધંવો એ જગા જોઈ આવ્યો. તેની 

અર�ઓપણ કર�. મડંળ�ઓમા ંિધરાણ આપતી વખતે � રકમ લવેાતી એ પણ દ�વરા� બધં કરાવી. ત ે

બધં બાધંવાની કાયર્વાહ� માટ� ક�મ્પમા ં ગયો. શ�ં ુ ભટ્ટ� આવતી � ૂટંણીમા ં પોતાના પક્ષ તરફથી 

ઉમદેવાર� કરવા દ�વરાજને જણાવ્�ુ ંપણ એણે ના પાડ�. 
 
દ�વરાજને િશક્ષણ-સિમિત ક� બાધંકામ સિમિતના ચેરમેન બનાવવાની વાત કર� પણ દ�વો 

લપટાયો ન�હ. બધં માટ� કાગ�ળયા ંલઈ દ�વરાજ ગાધંીનગર ઊપડ�ો, પણ પ્રધાન ક� સ�ચવો તે વાત 

સમજવા તૈયાર ન હતા. પ્રધાને તો ક�ુ ંપણ ખ�ંુ “તમે પક્ષના ઉમેદવારને હરાવ્યો છે.” 
 
 દ�વરાજ અમદાવાદમા ં એક િમત્રને ત્યા ં ગયો. ત્યાનંા ખાદ� ભડંારમાથંી ખર�દ�લા ં કપડા�ં ુ ં

પાસર્લ બદલાઈ ગ�ુ ં હ� ુ,ં તે આપવા બી� ગ્રાહક પ્રોફ�સર કિવ પ�રિમતભાઈને ત્યા ં ગયો. બાર�ુ ં

ખોલતા ંજ એ સ્તબ્ધ બની ગયો. સામે સરોજ ઊભી હતી. દ�વરા� બદલાઈ ગયેલા બડંલની વાત કર�. 

સરો� ક�ુ ં ક� પોતે પણ �લૂથી પ�રિમતની પત્ની બેઠ� હતી. પણ દ�વરા� એ વાત ન ઉચ્ચારવા 

જણાવ્�ુ.ંસરો� �છૂ�ુ,ં “તમ મને �લૂી શ�ા છો?” દ�વરા� જવાબ આપ્યો ક� એના કામમા ંએ �લૂી 

ગયો હતો. એના પે્રમની યાદ આવતી ન હતી. સરો� જણાવ્�ુ ંક� એ દ�વરાજ �લૂી ગયો હતો. એના 

પ્રેમની યાદ આવતી ન હતી. સરો� જણાવ્�ુ ંક� એ દ�વરાજને �લૂી શકતી ન હતી. પણ દ�વરા� પોતાન ે

�લૂી જવા જણાવ્�ુ.ં તે બસમા ંબેઠો ત્યાર� એણ ેથ�ુ ંક� સતત કામમા ં�બૂી રહ�વાના સકંલ્પ પાછળ સતત 

સરોજની યાદ હતી. 
 
વરસાદ ખ�ચાયો, વાદળા ંદોડમદોડ કર�, પણ રાત પડ� ત્યાર� તારા નીકળે. �ુદરત �ઠ� હતી. 

વળ� નવીન ક�ડલ હાર� ગયો હતો. તેથી એ અને એનો પક્ષ તથા સાથીઓ પણ �ઠ�ા હતા. �ુકાળ 

આગળ વધતો હતો. માલધાર�ઓ ઢોર લઈ �જુરાત તરફ જતા હતા. લોકોદ�વા માસ્તરને િવનતંી 

કરતા.ં સરકાર� કામ શ� કરાવવા દ�વરાજ મથતો હતો. ઢોર મરતા ં હતા,ં માણસો મરતા ંહતા.ં બી�ં 

કંદ�ળૂ અને પાદંડા ંખાઈને �જુરાન ચલાવતા ંહતા.ં ક�ટલીક જગાએ સરકાર� કામ શ� થયા ંહતા ંપરં� ુ

દ�વરાજના ંગામોમા ંથતા ંન હતા.ં રાજકારણ વચ્ચે આવ�ુ ંહ� ુ.ં દ�વરાજ શ�ં ુભટ્ટને મળ્યો. તેમણે બધં�ુ ં

કામ શ� કરાવવા ક�ુ.ં �તુ્સદ્દ� શ�ં ુભટ્ટ� આશા આપી ક� કામ થઈ રહ�શ,ે ક�ટલીક િવિધઓ કરવી પડ� તે 

વણર્વ્�ુ ંઅને દ�વરાજને�તી લેવા એના તા�કુાના ંકામ પણ શ� થશ ેએ�ુ ંઆ�ાશન આપ્�ુ.ં 
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કામ થવા લાગ્�ુ.ં પણ એમાયં સરકાર� અમલદારો વચ્ચેથી પૈસા ખાતા. �ણ થાય ત્યાર� 

દ�વરાજ લડ� લતેો. મામલતદાર �વો કોઈક અિધકાર� મદદના બદલામા ં છોકર�ઓની માગંણી પણ 

કરતો. �ીઓને �ત પણ વેચવી પડતી. લોકો � ૂટંફાટ કરવા ઉશ્ક�ર� છે એ�ુ ંતહોમત �કૂ� દ�વરાજની 

ધરપકડ કરાવી પરં� ુઆપા રાણ�ગ�ુ ં�દય પ�રવતર્ન થ�ુ ંહ� ુ.ં તે �તે દ�વરાજન ેછોડાવવા રાતોરાત 

શ�ં ુભટ્ટ પાસ ેગયો અને ક�ુ ંક� પોતે દ�વરાજને છોડાવવા આવ્યો હતો. શ�ં ુભટ્ટ� �લુાટં માર�. પોતાની 

�ણ બહાર ધરપકડ થઈ હતી એમ જણાવી દ�વરાજને છોડવાનો ડ�.એસ.પી..નો �ુકમ પી.એસ.આઈ.ન ે

આપ્યો. દ�વરાજ તો પીડાતા લોકોની સહાય માટ� ચાલી નીકળ્યો. લોકો જમીનમાથંી ‘લોઢા’ નામ�ુ ં

કંદ�ળૂ ખાઈને અન ેપાદંડા ખાઈને �વતા હતા. દ�વરાજના િપતા�ુ ં�તૃ્� ુથ�ુ.ં લોકો ઢ�બરા ંબાધંીન ે

આવ્યા કારણ ક� દ�વરાજ બાપ પાછળ ખચર્ કરવા ઇચ્છતો ન હતો. લોકોનો એવો પ્રમે જોઈ દ�વરાજ 

પરવશ બની ગયો. તે ગામેગામ ફરતો હતો. લોકોને �હ�મત રાખવા કહ�તો. લોકોની યાતનાની વાતો 

સાભંળ�ને એ રડ� પડતો. એ અિધકાર�ઓના અન્યાય સામે લડતો. લોકો અને બાળકો પાણી માટ� 

ટળવળતા.ં 
 
એકવાર દ�વરાજ મ�ુેપર પહ�ચ્યો ત્યાર� તણેે એક મ�હલાને જોઈ તે ઓળખી ગયો. એ તો 

સરોજ. સરો� ક�ુ ંક� એ દ�વરાજના કામને સ્પોટ પર જોવા આવી હતી. દ�વરા� ક�ુ ંક એણ ેસરકાર� 

કામ જો�ુ ંહશે પણ સા�ુ ંકામ તો માણસના �દયમા ંથાય  છે એ એણે જો�ુ ંછે ન�હ? સરો� રસ્તામા ં

ક�ુ,ં “દ�વરાજ, આટ�ુ ંબ�ુ ંકામ ક�મ કર� શ�ા? તમા�ંુ ગ�ુ ંઆટ �ુ ંમો�ંુ હશે એ બા��ુ �ણતા હોત 

તો....” 

દ�વરા� ક�ુ:ં “-તો આ લોકોનો અસીમ પ્રેમ મને ન મળ્યો હોત.” 

સરો� �છૂ�ુ:ં “મારા પ્રત્ય ેતમારા મનમા ંક�ુતા હતી?” 

દ�વરા� ક�ુ:ં “ના” 

સરો� �છૂ�ુ ં ક� ધરતી વરસાદથી ભ��ય તેમ એમાથંી ક�ુકં ઊગી નીકળે? તો હવે એક જ 

ધરતી છે. એક જ આકાશ છે ને એક જ વરસાદ છે. સરોજ ક�ુ ંન બોલી, તેને થ�ુ ંદ�વરાજ એક કિવતા 

�વી રહ્યો હતો. 
 
નવલકથામા ંઆ�દ, મધ્ય અને �તની ��ુસ્લષ્ટતા િસદ્ધ કરવાનો અ�ભગમ પ્રચ�લત ગણાય છે. 

લેખકની કળા ત્રણ િવભાગમા ંએ ��ુસ્લષ્ટતા િસદ્ધ કરવામા ંછે. અહ� ક�ુ ંએબ્સડર્ નથી. અહ� ક�ુ ં�ુબ�ધ 

નથી. નવલકથામા ંઆલેખાયેલા બધા ંજ પાત્રોને પોતાની િવશેષતા છે. 
 
આ નવલકથાની વસ્�સુકંલના એવી ર�તે થઈ છે ક� દ�વરાજ�ુ ંપાત્ર ક�ન્દ્રસ્થાને છે. ‘�� ુભીનો 

ઉ�સ’ એક આખા પથંકનો આતમરામ જગ્યાની પણ આ કથા છે. એક વાર ન�હ, બબ્બ ેવાર પથંકમા ં

�ુષ્કાળ પડ�ો એ વખતે દ�વરા� લોકોન ે� �હ�મત આપી, પોતા�ુ ંહ�� ુ ંતરફડ�, પણ બહાર તો �હ�મત-

�હ�મત. બધાયં �ુઃખો સામે, બધી આસમાની �લુતાની સામે અણનમ રહ�તા ંશીખવ્�ુ,ં તેના ંપ્રકરણોન ે

વણર્નો અ�લૂો દસ્તાવેજ છે. 
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�જુરાતી સા�હત્યમા ં ગ્રામસવેા ક� ગ્રામ �નુરર્ચનાની નવલકથાઓ લખાઈ છે. દા.ત. 

‘ગ્રામલ�મી’, ‘ગાઠં �ટ�ાની વેળા’ પાત્ર આ�દવાસી િવસ્તારમા ંએકલમલની �મ સવેા કરનારની કથા 

છે. પણ ‘�� ુ ભીનો ઉ�સ’ નવલકથાની કથાવસ્�નુી સકંલના એવી ર�તે ઉ�મ થઈ છે ક� �ુદા 

પ્રકાર�ુ ંકથાવસ્� ુર�ૂ થ�ુ ંછે. તે એક પથંકના ગ્રામજનોન ે�ચે માથે, પોતાના ંકાડંા ંપર �વતા અને 

લડતા કરવા માટ� છે. અહ� વ્ય�ક્તત્વ બહા�ુર� નથી, એક વેરિવખરે ગ્રામસમાજમા ંરચનાત્મક કામની � 

બા�ુ િવસરાઈ ગઈ છે. તે અન્યાયના સામનાના શ�ક્ત પ્રાગટ�ની આ કથા છે. 
 
�ુષ્કાળ�ુ ંવણર્ન પ�ાલાલની ‘માનવીની ભવાઈ’મા ં હચમચાવી �કૂ� તે�ુ ં છે. તેમા ં� ગદ્યની 

શ�ક્ત પ્રગટ થઈ છે. તે અસાધારણ છે. �દલીપ રાણ�રુાના ંઆ વણર્નો તે ગદ્યને સીમાડ� ભલે ન પહ�ચે 

પણ આ વણર્નોમા ં� િવશષેતા છે  તે તેમા ંઆવતા ંવ્ય�ક્ત�ચત્રણોની, ઘરડા,ં છોકરા-ંછૈયા,ં ખાલી ઘરમા ં

�નૂ�નૂ બઠે�લી મા-દ�કર�ઓ, આ બ�ુ ંહચમચાવી �કૂ� તે�ુ ંછે. કોઈક જગ્યાએ ક�ુણ ગાઢો, અિત ગાઢો 

લાગે છે,પણ એકંદર� �તૃ્�નુા ંજડબામા ંસપડાયેલા,ં �વવા માટ� બાથો�ડયા ંભરતા ં�ાર�ક ટ�ક�લા, �ાકં 

ભાગી પડતા ંઅસખં્ય લોકોના પ્રિતિનિધ સમા એ �વતં �ચત્રો છે. 
 
આ નવલકથાની વસ્�સુકંલના એવી ર�તે થઈ છે ક� નવલકથાની કથાવસ્�મુા ં લોકશ�ક્તન ે

નૈિતક આધાર આપવાનો આ રાહ છે. લોકશ�ક્તને નૈિતક-ધોરણ તે નવરચનાનો મતં્ર છે. દ�વરાજની આ 

વાત ક�ટલાક લોકોમા ં �ુકાળ વખતે પણ જળવાઈ રહ� છે. હ��ુ ં ખાવા માટ� ત ે લડવા તૈયાર છે. 

અણહ��ુ ંલે�ુ ંતમેણે અગ્રાહ્ય છે. 

એક રાહતકામ પર જઈ �છેૂ છે: “ઘડ� સરકાર� િનયમ �જુબ મળે છે?” 

“હા- પણ સમયસર મળતી નથી.” 

“�રૂતી મળે છે?” 

“ના- �ાર�ક �િપયા બ ે�િપયા ઓછા થઈ �ય છે” 

“ફ�રયાદ ક�મ નથી કરતા?” “ફ�રયાદ કોણ સાભંળે , દ�વા માસ્તર? � ુ ં ઘ�ુયંે કર� છે, અમે 

સમ�એ છ�એ, � ુ ંએકલપડં� ક�ટલ ેઠ�કાણ ે�ગૂી વળે? એટલે જ અમે ના �રવાય તઈં તને કહ�યે.” 

�દલીપ રાણ�રુાની એ પ્રશસ્ય િસ�દ્ધ છે ક� લોકોની આ સમજને ન�ધી શ�ા છે. 

આમ, ‘�� ુ ભીનો ઉ�સ’ નવલકથાની વસ્�સુકંલનામા ં કથાવસ્�,ુ પાત્રો, સવંાદો, વણર્નો, 

�ુષ્કાળ�ુ ંવણર્ન, પ્રસગંો�ુ ંિન�પણ, લોકોની તળપદ� બોલી સમગ્ર ગ્રામીણ પ�રવશે, આરંભ અને �ત, 

સ્વાથ� રાજકારણીઓ અને સડ�લા તતં્ર તળે લાલ� ુઅન ે ભ્રષ્ટ અિધકાર�ઓ- કાર�ુન દ્વારા ડગલે ને 

પગલે થતી પર�શાની તેમજ �કાવટોના ંઆલેખનો વાસ્તિવક અને �વતં બન્યા ંછે. 
   
(�� ુભીનો ઉ�સ, લે: �દલીપ રાણ�રુા, પ્ર: આર. આર. શેઠની કંપની, �ુબંઈ. પ્ર.આ.:૧૯૮૪, 

�લૂ્ય: ૫૨/- �િપયા) 
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કોરોના કોિવદ -19 મહામાર� સમયગાળા દરિમયાન ઓનલાઈન અભ્યાસ કરતા 

િવધાથ�ઓના વાલીઓના અ�ભપ્રાયોનો અભ્યાસ 

ડાર્. સમીર બી વાધરોડ�યા 

�ખુ્ય િશક્ષક મોદજ �ુમાર શાળા તા.મહ�મદાવાદ �.ખડેા

 
પ્રસ્તાવના 

 ભારત�ુ ંભાવી વગર્ખડંમા ંઘડાઈ ર�ુ ંછે ત્યાર�  કોરોના કોિવદ- 19 એ વગર્ખડં�ુ ંકાયર્ સ્થ�ગત કર� દ�� ુ

છે ત્યાર� વગર્ખડં�ુ ંકાયર્ ટ�કનોલો�ના માધ્યમથી શ� થઈ ર�ુ ંછે ,આ કોરોનાવાયરસ ના સમયગાળા 

દરિમયાન � બાળકો ઓનલાઇન દ્વારા અધ્યયન કર� છે તે બાળકોના વાલીઓના અ�ભપ્રાયો નો 

અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કય� છે બાળકો ઓનલાઇન દ્વારા ભણવામા ં �શુ્ક�લી પડ� છે ક� ક�મ તેમને 

ભણવામા ંરસ પડ� છે ક� ક�મ ,ક� પછ� તેમન ેકોઇ શાર��રક ક� માનિસક તકલીફ પડ� છે ક� ક�મ તે �ણવા 

અભ્યાસક� આ અભ્યાસ હાથ ધય�  છે 

સમસ્યા કથન 

કોરોના કોિવદ-19ના લોકડાઉન દરિમયાન ઓનલાઈન દ્વારા અભ્યાસ 

 કરતા િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓના અ�ભપ્રાયોનો અભ્યાસ 

અભ્યાસના હ��ઓુ 

૧.ઓનલાઇન દ્વારા અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓના અ�ભપ્રાયોનો અભ્યાસ કરવો 

વ્યાપિવ� 

પ્રસ્�તુ અભ્યાસમા ં ખેડા �જલ્લાના મહ�મદાવાદ તા�કુાનાના િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓનો વ્યાપિવ�મા ં

સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છે 

િનદશર્ 

પ્રસ્�તુ અભ્યાસમા ંમોદજ ક્લસ્ટરની ૧૨ શાળામાથંી દર�ક શાળાના ૧૦-૧૦વાલીઓ મળ�ને �ુલ ૧૨૦ 

વાલીઓને  િનદશર્મા ંઆક�સ્મક ર�તે લેવામા આવ્યા હતા.  

સશંોધન પદ્ધિત 

પ્રસ્�તુ અભ્યાસસવ�ક્ષણ પદ્ધિતથી કરવામા ંઆવ્યો હતો 

સાધન  

સશંોધન દ્વારા અ�ભપ્રાય ની રચના કરવામા ંઆવી અને તજ�ો મોકલવામા આવી અન ેતજ�ો 

દ્વારા આ અ�ભપ્રાયવલી ની ચકાસણી કયાર્ બાદ 10 િવધાનો અ�ભપ્રાયવલી મા ંપસદં કરવામા ંઆવ્યા 

હતા. 

6 
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મા�હતી એકત્રીકરણ 

પ્રસ્�તુ અભ્યાસમા ં મા�હતી એકત્રીકરણ કરવા માટ� વાલીઓના અ�ભપ્રાયો �ગુલફોમર્ 

ભરાવવામા ંઆવ્યા હતા 

મા�હતી�ુ ંિવશ્લેષણ 

સશંોધનમા ંમા�હતી એકત્રીકરણ કયાર્ બાદ ટકાવાર� દ્વારા મા�હતી�ુ ંિવશ્લેષણકરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં

�મ િવધાનો હા ના 
ખબર 

નહ� 
ચાટર્  

1 
બાળકોને ઓનલાઇન 

ભણાવવાજોઈએ 
81.3 15.6 3.1 

 

2 

ઓનલાઇન ભણાવતી 

વખતેબાળકોનો 

િવકાસ થશ ે

68.7 25 6.3 

3 
બાળક�ુ ં�લૂ્યાકંન 

કર�શકો છો 
78.1 18.8 3.1 

 

4 

  ટ�કનોલો�માત્ર 

અભ્યાસમા ંમાત્ર 

મદદ કર� શક� 

78.1 18.8 3.1 
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5 
બાળકોના સમયનો 

સદઉપયોગથશે 
84.4 15.6 

0 

6 
વાલીનીમદદની જ�ર 

પડ� છે 
78.1 18.8 3.1 

 

 
 

7 

િશક્ષકનાપ્રત્યક્ષ 

િશક્ષણને વ� ુપસદં 

કરો છો 

84.4 15.6 0 

  

8 

ઓનલાઇનભણતી 

વખતે�શુ્ક�લી અ�ભુવે 

છે 

71.9 15.6 12.5 

 

9 
�લૂ્યોઅને િસદ્ધાતંો નો 

િવકાસ થશ ે
53.1 40.6 6.3 
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10 

બાળકોને શાર��રક 

ક�માનિસક તકલીફ 

પડ� છે. 

50 46.9 3.1 

  

 ઉપરોકત મા�હતીન ેધ્યાનમા ંરાખીને નીચે �જુબ�ુ ંઅથર્ઘટનજોવા મળ્�ુ ંહ� ુ ં 

1) કોરોના સમયગાળામા ં બાળકોને ઓનલાઇન ભણાવવા જોઈએ ક� ક�મતેના સદંભ� 81%વાલીઓ 

ઓનલાઇન દ્વારા અભ્યાસ કરાવાની તરફ�ણમા ંજોવા મળ્યા હતા 

2) ૬૮ ટકા વાલીઓ ઓનલાઇન દ્વારા ભણાવતી વખતે બાળકોનો િવકાસ થશે તે�ુ ંમાને છે. 

3) ઓનલાઇન દ્વારા બાળકો ભણ ેછે તે�ુ ં�લૂ્યાકંન કર� શકાય છે ક� ક�મ ? તેના સદંભ� ૭૮ વાલીઓ 

ઓનલાઇન અભ્યાસ કરાવવાની તરફ�ણમા ંજોવા મળ્યા હતા 

4) ઓનલાઇન દ્વારા અભ્યાસ કરતી વખતે ટ�કનોલો� માત્ર અભ્યાસમા ંમદદ�પ બની શક� છે ક� ક�મ 

તેના સદંભર્મા ં૭૮ ટકા વાલીઓએ સમંિત દશાર્વી હતી 

5) ૮૪ ટકા વાલીઓ એ�ુ ંમાને છે ક� બાળકોના સમયનો સદ ઉપયોગ થાય છે 

6) ઓનલાઇન અભ્યાસ કરતી વખત ે78% વાલીઓને િવદ્યાથ�ઓની મદદ કરવી પડ� છે 

7) િશક્ષકના પ્રત્યક્ષ િશક્ષણને 84% વાલીઓ પસદં કર� છે. 

8) ઓનલાઇન ભણતી વખતે બાળકો �શુ્ક�લી અ�ભુવે છે તેના સદંભ� 72% વાલીઓએ સમંિત 

દશાર્વી છે 

9) બાળકો �યાર� ઓનલાઇન ભણે છે ત્યાર� તમેનામા ં�લૂ્યો અને િસદ્ધાતંો નો િવકાસ થાય છે ક� ક�મ? 

તેના સદંભર્મા ં૫૩ ટકા  વાલીઓએ સમંિત દશાર્વી હતી 

10) ૫૦ ટકા વાલી એ�ુ ંમાન ેછે ક� ઓનલાઈન દ્વારા ભણતી વખતે બાળકોને શાર��રક અને માનિસક 

તકલીફ પડ� છે. 

તારણો 

ઉપરોકત િવશ્લષેણને ધ્યાને લેતા તારણો જોવા મળ્યા હતા ક�,ઓનલાઇન દ્વારા 

અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓ કોરોનાની મહામાર� દરમ્યાન બાળકોને ઓનલાઇન 

ભણાવવા જોઇએ ત�ે ુમાન ેછે અને ઓનલાઇન દ્વારા ભણાવતી વખતે બાળકોનો િવકાસ થશે 

તેમજ બાળકોના સમયનો સદ ઉપયોગ થશે વળ� �લૂ્યો અને િસદ્ધાતંો નો િવકાસ કઇક �શે 

પણ થશે  
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 ઓનલાઇન દ્વારા અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓ કોરોનાની મહામાર� દરમ્યાન 

બાળકોને ઓનલાઇન ભણાવવામા�ંશુ્ક�લી અ�ભુવ ે છે અને ઓનલાઈન દ્વારા ભણતી વખતે 

બાળકોને શાર��રક અને માનિસક તકલીફ પડ� છે.તેમજ વાલીઓને િવદ્યાથ�ઓની અભ્યાસ 

કરતી વખતે મદદ કરવી પડ� છેતે�વુાલીઓના અ�ભપ્રાયો દ્વારા જોવા મળ્�ુ ં હ� ુપંરં� ુ

ઓનલાઇન દ્વારા અભ્યાસ કરતા િશક્ષકના પ્રત્યક્ષ િશક્ષણને વ� ુપસદં કર� છે. 

સારાશં  

િવદ્યાથ�ઓ  કોિવદ-19 ના મહામાર� ના સમયગાળા દરિમયાન ઓનલાઈન દ્વારા 

અભ્યાસ કરવામા ં વાલીઓએ સહમિત દશાર્વી હતી �થી કહ� શકાય ક� આ સમયગાળા 

દરિમયાન ઓનલાઈન દ્વારા િશક્ષણ મેળવ�ુ ં એ આશીવાર્દ સમાન છેપરં� ુઓનલાઇન દ્વારા 

અભ્યાસ કરતા િશક્ષકના પ્રત્યક્ષ િશક્ષણને વ� ુપસદં કર� છે 
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ઉતથ્યગીતામા ં રાજધમર્  
મિનષા એલ. સોલંકી  

શોધ છાત્રા, મહારા� કષૃ્ણકુમાર�સહ� ભાવનગર �િુનવિસ�ટ�, ભાવનગર 

 
              પ્રત્યેક વસ્�નુો પોતાનો ધમર્ હોય છે.તેમાથંી જો ધમર્ નાશ પામે તો તે વસ્��ુ ુ ંવસ્�તુ્વ  જ નાશ પામે ! દાહકત્વ 

અને પ્રકાશત્વએ અ�ગ્નના ધમર્ છે.જો તેની ઉપેક્ષા કરવામા ં આવ ે તો તે માત્ર લાક�ું  જ બની રહ� છે.�-તે વસ્� ુ ક� 

વ્ય�કતનો �ળૂ�તૂ ધમર્ બહારથી આવતો નથી પણ �-તે વ્ય�કત ક�  વસ્�મુા ંઓતપ્રોત હોય છે;તેને �ૂર કર� શકાતો 

નથી.મ�ષુ્યન ેમ�ષુ્ય તર�ક�ની ઓળખ આપે અને એ જ  સ્વ�પે  તેન ે �સ્થરતા આપે તે છે ‘ધમર્’. 
 
             અતે્ર ‘ધમર્’ એટલે કતર્વ્ય ક� ફરજના અથર્મા ં �લૂવવાનો આશય છે.રા�એ શાસનકાળ  દરિમયાન � 

ફરજ,કતર્વ્ય�ુ ં પાલન કરવા�ુ ં હોય છે તેન ે ‘રાજધમર્’ કહ�વાય.મહાભારતના શાિંતપવર્ �તગર્ત  રાજધમાર્�શુાસન 

ઉપપવર્ના અધ્યાય ૯૦ અને ૯૧મા ંરાજધમર્ િન�હત છે તે વણર્વવાનો હ�� ુછે.  
 
             ઉતથ્યગીતા બે અધ્યાયમા ં વ�ણ�ત છે.અધ્યાય ૯૦મા ં ૪૧ શ્લોક છે �યાર�  અધ્યાય ૯૧મા ં ૬૦ શ્લોક 

છે.ભીષ્મિપતામહ �િુધ�ષ્ઠરને રાજધમર્નો ઉપદ�શ આપવા માટ� ��ગરસ ગોત્રમા ંઉત્પ� થયેલા ંમહાબ્રહ્મવેતા ઉત થય 

�િુનએ �વુના�ના �તુ્ર માધંાતા રા�ને � ધમર્ િશક્ષણ આપ્�ુ ંહ�ુ ંતે સ�ંણૂર્ ર�તે કહ� છે.ઉતથ્ય�િુનના �ખેુ � ઉપદ�શ 

ગવાયો તે  ‘ઉતથ્યગીતા’. 
 
            �િુધ�ષ્ઠર ભીષ્મિપતા સમક્ષ રાજધમર્ �ણવાની ��ાસા વ્યક્ત કર�  છે ત્યાર� ભીષ્મિપત ઉતથ્ય �િુનએ માધંાતા 

રા�ને � રાજધમર્�ુ ંિશક્ષણ આપ્�ુ ંહ�ુ ંતે પ્રસ્�તુ કરતા કહ� છે  -  
 
                            राजा चर�त चदे् धम� देवत्वायैव क्ल्यते | 

                              स चेदधम� चर�त नरकायैव गच्छ�त  || 
                                               (મહાભારત શા.ં પ. ૯૦/૪,પ.ૃનં.૪૬૫૬) 
 
            અથાર્� ્ - "રા� જો ધમાર્ચરણ કર�  છે તો દ�વ સમાન ગણાય છે; પણ જો અધમાર્ચરણ કર�  છે, તો નરકમા ંજ �ય 

છે".   
 
                રા� પ્ર� માટ� દ�વ સમાન છે.સ્વધમર્મા ંવતર્નારા રા�ના બધા ંકાય� િસદ્ધ થાય  છે.ઉતથ્ય�િુન રા� માટ� ‘હ� 

તાત ! ' એ�ુ ંસબંોધન કરતા કહ� છે ક� - "હ� તાત ! � સમયે અધમર્ની પાપી  પ્ર�િૃતન ેઅટકાવવામા ંઆવે ન�હ તે સમયે 

સત્��ુુષો ‘અ�કુ વસ્� ુ માર� છે ‘એમ ધમર્ દર્ �ષ્ટએ કહ� શકતા  નથી અને લોકોમા ં કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા રહ�તી 

નથી."રા�યની �વુ્યવસ્થા માટ� ધમાર્ચરણ આવશ્યક છે.કારણ ક� અધમર્ના કારણે દ�વોની ��ુ થતી નથી; િપ�ઓૃના 

શ્રાદ્ધ થતા ં નથી; અિતિથઓ ��ૂતા નથી; બ્રાહ્મણો બ્રહ્મચયર્ પાળ�ને વેદા�ય્યન કરતા નથી;ય�ો કરતા નથી અને 

શર�રો �ણે કપાઈ ગયા હોય તેમ,  સવર્ પ્રાણીઓના મન િવહવળ રહ� છે.‘�ની �દર ધમર્ િવરાજમાન હોય તેને જ 

ઋિષઓ રા� કહ� છે.’ "�ના રા�યકાળમા ં ધમર્નો લય થાય છે,ત ે રા�ને દ�વો ‘वषृल’ કહ� છે; કારણ ક� ‘वषृ’ એટલે 

ભગવાન ધમર્ અને તેનો � ‘अल’ એટલે નાશ કર� છે તે હ��થુી દ�વો અધમ� રા�ને ‘वषृल’ કહ� છે. માટ� �મ બને  તેમ 

ધમર્ની ��ૃદ્ધ જ કરવી.*૧ સવર્ પ્રાણીઓની ��ૃદ્ધ અથ� ધમર્ની ��ૃદ્ધ કરવી. ધમર્�ુ ં�ળૂ બ્રહ્મણો છે,માટ� તેઓની સદા ��ુ 
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કરવી. "બ્રાહ્મણોની ઈચ્છા પ્રમાણે ન�હ કરવાથી રા�ઓને ભય રહ� છે,તેઓના શ�ઓુ વધી પડ� છે અને િમત્રો પણ શ� ુ

બની રહ� છે."*૨ આ વાતન ેસ્પષ્ટ કરવા માટ� ઉતથ્ય�િુન એક  ઐિતહાિસક દ્રષ્ટાતં આપતા કહ� છે -  
 

ब्राह्मणानां  सदासूयाद्  बाल्याद्  वैरोचनो  ब�लः । 
अथास्माच्छ्ररपाकामद्   यािस्मन्नासीत ्  प्रता�पनी ।। 

                             (મહાભારત  શાં. પ. ૯૦/૨૪ , પૃ. નં. ૪૬૫૮) 

 

                  "િવરોચનનો �તુ્ર બ�લરા� �વૂર્ બાલ્યાવસ્થાથી જ હમેંશા બ્રાહ્મણોની ઈષાર્ કયાર્  કરતો,તેથી તેનામા ં

વસી રહ�લી પ્રતાિપની રા�યલ�મી તેનો ત્યાગ કર�ને �ૂર નાસી ગઈ હતી."અને બ�લરા�નો ત્યાગ કર�ને તે 

રા�યલ�મીએ ઈન્દ્રનો આશ્રય કય�.�ના કારણે બ�લરા�ને �બૂજ પ�ચાતાય  થયો.પોતાને બ્રાહ્મણોની ઈષાર્� ુ ંફળ મળ્�ુ ં

તે તેમણે �ણ્�ુ ંમાટ� �ાર�ય પણ રા�એ બ્રાહ્મણોની ઈષાર્ ક� અપમાન કર�ુ ંન�હ.�થી રા�યલ�મી રા�નો �ાર�ય ત્યાગ 

ન કર�.મ�સુ્�િૃતકાર� મ�સુ્�િૃતમા ંક�ુ ંછે -    
 
                       ब्राह्मणान्पयुर्पासीत  प्रातरुत्थाय  पा�थर्वः । 

                       त्रै�वघवधृ्दािन्वदषुिस्तष्ठेतेषां  च  शासने  ।। 
 

                       वधृ्दांश्च �नत्यं  सेवेत �वप्रान्वेद�वदः शुचीन ्। 

                       वधृ्दसेवी  �ह  सततं  र�ो�भर�प   पूज्यते ।। 

                                                (મનુસ્મૃિત ૭/૩૭,૩૮ , પૃ.નં.૧૩૧) 
 
                   "સવારમા ં ઊઠ�ને રા�એ ત્રણ વેદોના �ાનથી �દૃ્ધ ગણાતા િવદ્વાન બ્રાહ્મણોની સેવા કરવી અને તેમની 

આ�ામા ંરહ��ુ.ંરા�એ �દૃ્ધ,વેદ �ણનાર અન ેપિવત્ર બ્રાહ્મણોની િનત્ય સેવા કરવી;કારણ ક�(એવા)�દૃ્ધોની સેવા કરનારને 

રાક્ષસો પણ િનરંતર ��ૂ છે." ઉતથ્ય�િુન રા�ના ઉત્કષર્ માટ� અ�ભમાન,દંભ,અધમર્નો ત્યાગ કરવા�ુ ંજણાવે છે.જો રા� 

પ્રમાદ� બની �ય તો આ  જગતમા ંમહાન દોષ  ઉત્પ� થાય છે.તેની અસર પ્ર�જનો,પ�ઓુ,પક્ષીઓ અને ઋ�ઓુ પર 

પણ  થાય છે." � સમયે રા�  ધમર્નો ત્યાગ કર�ને પ્રમાદ� બની �ય છે, તે સમયે મ�ષુ્યોમા ંકોઈપણ ‘આ વસ્� ુમાર� 

છે’ એમ કહ�  શકતો નથી."*૩ િવધાતાએ �ુબર્ળ પ્રાણીને માટ� જ રા��પ બળની ઉત્પિ� કર� છે.તેથી સવર્ પ્રકાર�  �ુબર્ળ 

પ્રાણીઓ�ુ ંરક્ષણ થાય ત ેકતર્વ્ય રા��ુ ંબની રહ� છે.આવા �ુબર્ળ પ્રાણીઓ હમેંશા અપમાિનત થતા હોય છે.�થી તેની 

ક્રોધ ભર� દર્ �ષ્ટનો િશકાર ન બન�ુ ંપડ� તેનો ખ્યાલ રાખવો કારણ ક� તેની ક્રોધભર� દર્ �ષ્ટ બાધંવો સ�હત �ળૂને બાળ� 

નાખવા સક્ષમ છે અને ફર� �ાર�ય તેમા ં��ુર �ટતા ંજ નથી.વળ�,ગર�બો પાસેથી કર પણ ન ઉધરાવવાની સલાહ આપે 

છે. એક રા� તર�ક� ન્યાયની િવભાવના સમ�વતા ઉતથ્ય�િુન  કહ�  છે -  
 
                          य�द  नात्म�न  पुत्रषे ु न चेत ्पौत्रषे ु नप्तषुृ । 

      न �ह पापं कृतं कमर् सधः कल�त  गौ�रव ।। 

                            (મહાભારત શાં.પ. ૯૧/૨૧,પૃ.ન.ં૪૬૬૦) 
 
              કોઈપણ વ્ય�કત પર ખોટા દોષારોપણ નાખીશ નહ�, પર�ક્ષા કયાર્ િવના �ુબર્ળને �ુ:ખી  કરવાથી તે પ�ઓુ તથા 

�ુળનો સહંાર કર� નાખે છે. કમર્ મ�ષુ્યને �ાર�ક છોડ�ુ ંનથી. "હરકોઈ મ�ષુ્યે કર��ુ ંપાપકમર્ તેન ેપોતાને જ ફળદાતા 

થાય છે, પણ તે પોતાને જો ફળ ન આપે તો તેના �તુ્રોને, �તુ્રોને નહ� તો પૌત્રોને અને પૌત્રોને નહ� તો પ્રપૌત્રોને પણ 

પોતા�ુ ંફળ અવશ્ય આપ ેછે; કારણ ક� �થૃ્વીમા ંવાવે� ુબીજ �મ �રંુત જ ફળદાયક થ�ુ ંનથી." રાજયની પ્ર��ુ ંભરણ-

પોષણ થાય, કામ-ધધંો મળ� રહ�, અત્યાચારનો ભોગ ન બને- આ તમામ કતર્વ્ય રા��ુ ંહોય છે. જો રા� તેમા ંકાળ� ન 
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રાખે તો તેના ભોગ પોતે જ બને છે. રાજયની પ્ર� જો પાપાચરણ કર�  તો તે�ુ ંફળ પણ રા�એ ભોગવ�ુ ંપડ�  છે. તેથી 

�ુષ્ટોને સ� કરવી તે રા�નો ધમર્ છે.  
 
 � રા� પોતાના મતં્રીઓ�ુ ં માન �ળવીને યોગ્ય મતં્રણા નથી કરતો તેના રાજયની ��ૃદ્ધ થતી નથી.મતં્રીઓ િવના 

રાજયની વ્યવસ્થા ન જળવાઈ તે ઉપદ�શ માધંાતાને આપ ેછે. દર�ક વ્ય�ક્તમા ં�ભ� - �ભ� પ્રકાર�  આવડત અન ે�ુશળતા 

હોય છે.તેથી તે �જુબ મતં્રીઓની િનમ�ુકં કરવી.મતં્રીઓ અને પ્ર�જનોની આવડતને સમયાતંર� �બરદાવવી 

જોઈએ.રા�નો ઉ�મ ધમર્ એ છે ક� ત ેપોતાની સપંિતનો યોગ્ય ઉપયોગ કર� ,અમાત્યો�ુ ંઅપમાન ન કર� અને મદાધં બની 

ગયેલા બળવાન શ�ઓુનો િવનાશ કર� . ન્યાયની બાબતમા ંરા�એ સમાન રહ��ુ ંજોઈએ. પોતાના �તુ્ર અને ગમે તેવી 

પ્રીિતપાત્ર વ્ય�ક્ત પણ પાપાચરણ કર� તો તેન ેયોગ્ય દંડ દ�વો તે રાજધમર્ છે.સ�ંણૂર્ દ�ક્ષણાવાળા ય�ો કર�ને શ્રદ્ધા�વૂર્ક 

પરમાત્મા�ુ ં �જૂન કર�ુ ં તે રાજધમર્ છે.�ૃપણ,અનાથ અને �દૃ્ધોના શોકા�ઓુને �છૂ� નાખવા,ંિમત્રોનો અભ્�દૂય 

કરવો,શ�ઓુનો સહંાર કરવો,સત્��ુુષો�ુ ં �જૂન કર�ુ,ંસત્ય�ુ ં પાલન,િનરંતર �િૂમદાન,અિતિથ સત્કાર, ઈ�ન્દ્રયો�ુ ં

દમન,રાગ-દ્વષેનો ત્યાગ કરવો- આ બધા ંજ ધમર્પાલક રા�ના �લુક્ષણ છે. "�મ યમરા� સવર્ પ્રાણીઓને એક સરખી 

ર�તે જ િનયમમા ંરાખે છે તેમ સવર્ પ્ર�ઓને િનયમમા ંરાખીને રા�એ સ્વધમર્�વૂર્ક વતર્ન કર�ુ ંજોઈએ."*૪ રા�ને 

સાક્ષા� ્ઈન્દ્રની જ ઉપમા આપવામા ંઆવે છે.તેથી રા� �ને ધમર્ તર�ક� �ૂએ છે તે જ પરમ ધમર્ છે.રા�ને દંડનીિત�ુ ં

યોગ્ય �ાન હો�ુ ંજોઈએ.મોટા-મોટા રાજિષઓએ પણ �વૂ� � સદાચાર�ુ ં સેવન ક�ુ� હ�ુ ં તે માગર્નો �ુ ંઆશ્રય કર. હ� 

ભારત ! મહાતેજસ્વી દ�વિષ�ઓ, િપ�ઓૃ અને ગધંવ� ધમર્શીલ રા�ના આ લોકમા ંઅને પરલોકમા ંવખાણ કર�  છે.  
 
 ભીષ્મે ક�ુ ં : "હ� �િુધ�ષ્ઠર ! ઉતથ્ય�િુનએ એ પ્રમાણે ક�ુ ંએટલે માધંાતાએ શકંાનો ત્યાગ કર�ને તેમના કહ�વા પ્રમાણે જ 

ક�ુ�  અને આખી �થૃ્વી પર રાજયશાસન ક�ુ�. તે પ્રમાણે હ� રા� ! તમ ેપણ સાર� ર�તે ધમાર્ચરણ કર�ને �થૃ્વી�ુ ંરક્ષણ 

કરો,�થી તમને સ્વગ�ય સ્થાન પ્રાપ્ત થાય.   
 
 આમ, �િુધ�ષ્ઠરને રાજધમર્�ુ ં િશક્ષણ યથાથર્ ર�તે આપી શકાય તે માટ� ઉતથ્ય�િુનએ માધંાતા રા�ને � રાજધમર્નો 

ઉપદ�શ આપ્યો હતો તે આપે છે. ઉતથ્ય�િુનએ � રાજધમર્�ુ ં�ાન આપ્�ુ ંતે સવર્કા�લન સાથર્ક છે. �મ વારંવાર અભ્યાસ 

કરવાથી �ાનમા ંવધારો થાય છે તેમ ઉતથ્ય�િુનના �ખેુ કહ�વાયેલ રાજધમર્નો ઉપદ�શ િત્રકાલબાિધત છે. ખાસ પ્રકાર� 

રા�એ રાજધમર્�ુ ં�ાન માધંાતારા�ની માફક ઉતથ્ય�િુન �વા િત્રકાળ�ાની ��ુુષ પાસેથી મેળવ�ુ ંજોઈએ.  
 
                *********************************** 
    પાદટ�પ 

   *૧. यिस्मन ्धम� �वराजेत तं राजानं प्रच�ते । 

          यिस्मन ्�वल�यते धमर्स्त ंदेवा वषृलं �वदःु ।। 

           (મહાભારત શા.ંપ. ૯૦/૧૫, પૃ.નં.૪૬૫૭) 
 
   *૨.  तेषा ंह्यकामकरणाद् रा�ः संजायते भयम ्। 
      �मत्रा�ण न च वधर्न्त ैतथा�मत्रीभवन्त्य�प ।। 

           (મહાભારત  શાં. પ. ૯૦/૨૩, પૃ.નં.૪૬૫૭) 
 
   *૩.   ममेद�म�त नैकस्य मनषु्येष्वव�तिष्ठ�त । 

      त्यक्त्वा धम� यदा राजा प्रमादमनु�तष्ठ�त ।। 

           (મહાભારત  શાં. પ. ૯૦/૪૧,પૃ. નં.૪૬૫૮) 
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   *૪.   यमो यच्छ�त भूता�न सवार्ण्येवा �वशषेतः। 
          तथा रा�ानुकतर्व्य ंयन्तव्या �व�धवत ्प्रजाः।। 

           (મહાભારત શા.ંપ.૯૧/૪૪ ,પૃ.ન.ં૪૬૬૧)  
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               ‘બે દોકડા’ : વાતાર્મા ંજોવા મળ� ુ ંસામા�જક પ્રિત�બ�બ 
�રુ� �રુ�શ�ુમાર માગંીલાલ ‘�યૂાર્’ 

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

અ�સુ્નાતક , �જુરાતી િવભાગ

. 

               �જુરાતી વાતાર્� ુ ંકલા તત્વ ક� વાતાર્� ુ ંસ્વ�પ સતત પ�રવિત�ત ર�ુ ંછે કહ�વાય છે ક� ‘દર 

દસક�’ ઘણા નવા વાતાર્કારો પોતાની વાતાર્ઓ લઈને આવતા હોય છે નવ�લકા કે્ષત્રમા ંસ�નના પ્રયત્નો 

એ સા�હત્ય સ્વ�પ પ્રત્ય ેઆશા જન્માવ ેછે  એવી જ ર�તે અ�તૃ પરમારનો પ્રથમ વાતાર્સગં્રહ ‘પખંીઘર’ 

(૨૦૧૯)મા ંઆપણને મળે છે. ‘પખંીઘર’મા ંક�ટલીક વાતાર્ઓ પ્રમાણમા ંલાબંી જોવા મળે છે પરં� ુ�ૂંક� 

વાતાર્મા ં વસ્� ુપ્રમાણમા ંના�ુ ં હોય છે પણ તેના ગભર્મા ં િવશાળ ��ૃષ્ટ સમાયેલી હોય છે આ સદંભ� 

ઉમાશકંર જોશી ન�ધે છે ક�: “�ૂંક� વાતાર્ એટલ ેઅ��ુિૂત કણ. એ અ��ુિૂતમા ંચમત્�ૃિત હોવી જોઈએ... 

�ૂંક� વાતાર્ છે લેખકની િવિશષ્ટ ભાવપ�ર�સ્થિતએ કથ્ય �તૃાતંની મદદથી લીધેલો કલાઘાટ”. પરં� ુ

વસ્�નેુ બાદ કરતા એના િવષય તરફ ધ્યાન દોર�એ તો િન:સકંોચ  કહ� શકાય ક� વાતાર્ઓ�ુ ંિવષયવસ્� ુ

કંઈક �શે �મૂક�� ુ શૈલીની યાદ અપાવ ે છે, �મા ં ગ્રામ�વન, કૌ�ંુ�બક સમસ્યાઓ, �ી-��ુુષની 

િવ�ટબણાઓ તથા કાળના ચક્રમા ં�ભ� �ભ� �પ બતાવતી વાતાર્ઓ જોવા મળે છે � ભાવકને મો�હત કર� 

છે.  

               ‘પખંીઘર’મા ંપદંર વાતાર્ઓ ગ્રથંસ્થ થઈ છે  �મા ં‘પખંીઘર’, ‘�ડ�ઓ’, ‘નોકર�’,  ‘મામે�ુ’ 

, ‘તમ ેક�વા ?’, ‘માજંર�’, ‘આબ�’,  ‘દોસ્તી’,  ‘પડઘા’,  ‘બે દોકડા’,  ‘ભડાકો’, ‘ગવર્ભગં’,  ‘પાણી�ુ ં

પાઉચ’, ‘એકાતં’  અને ‘માણસની ખોટ’ જોવા મળે છે એમાથંી ફલક સ�ુંલ ધરાવતી વાતાર્ �  �ીની 

વેદના અને મજ�રૂ��ુ ં સમાજ દશર્ન કરાવતી વાતાર્  ‘બે દોકડા’ને આસ્વાદવાનો મારો ઉપક્રમ છે. 

               વાતાર્ના િવષયવસ્�નુા આરંભ ેદવાખાના�ુ ં�બલ સળ�યામા ંપરોવતા કાળ�ની નજર �સ્થર 

થઈ. ઘડ�ભરમા ંતો બધા બીલો, �કુવેલા નાણા,ં દ�વચદં શેઠ�ુ ંઉઘરા�,ુ તેન ેઠપકો વળ� એની વાસના 

ભર� નજર આ બ�ુ ંયાદ આવતા કાળ�ની �ખો ��થુી છલકાઈ. લખાને ઉધરસ ચડતા કાળ� બોલી 

એ ર�જો પાણી લા�ુ ં �.ં પાણી આપતા બોલી :‘�વ�ુ ં હોય તો આ બીડ�ના �ંૂઠા ં છોડો’આ સાભંળ�ન ે

લખાય એને ક�ુ ં :‘હવ ે આ જન્મમારામા ં બાક�એ �ુ ં છે?’ દ�વલો હવે દાડ�એ જતો થઈ ગ્યો એને 

પરણવા� બસ આટલી ભલામણ. સા�ં મોડ� રાત્ર ેકાળ�ને િવચાર આવ્યો દ�વલા ને ભણાવો ક� ઉઠાડ� 

દ�વો કારણ ક� એના બે બાવડાજ ઘરની સાચી આવક. લખાને વષ�થી ટ�.બી�ુ ંદદર્  હ� ુ,ં એની દવા કાળ� 

�રૂ� પાડતી. કાળ�ના �ુ�ંુબમા ંઝઘડો થયલેો એટલ ેએની માએ �દયર �ઠના વટ ઉપર કાળ�ને લખા 

સાથ ેપરણાવી, લખો તો વગડાનો વને��વો �થી કાળ�ના ગામમા ંવાતો થતી ‘કાગડો દહ�થ�ંુ લઈ 
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ગયો’. બે-ચાર આણા આવતી-જતી થઈન ેકાળ�ન ેદ�વલો પેટ� રહ્યો. એકવાર દ�વચદંની �ુકાને ક�રયા�ુ ં

લેવા જતા શેઠની નજર કાટંો �કૂ�ને  આ �લ પર પડ� અને �છૂ�ુ ં :‘અલ્યા કોના ઘરના છો?’કાળ�એ 

બા�ુમા ંઊભેલા છોકરાએ વડ� જવાબ આપ્યો ક�:‘લખા- �સગં’ના ઘરથી. શેઠ� મા�ુ ં�ણુાવીતા જણાવ્�ુ ં

લઈ જ�ુ ંહોય ત ેલઈ �ઓ ગભરાતા નહ�, ત્યારબાદ તો કાળ� શેઠન ેત્યા ંરોજ ચા, ગોળ, મી�ુ,ં મર�ુ,ં 

તેલ, તમા�ુ બધી જ વસ્� ુલેવા જતી. શેઠ પણ સમજતા હતા ક� બીજો કોઈ રસ્તો નથી ‘જવાની પણ 

�ા ં જવાની છે?’ચાર છોકરાનો બાપ �ણ ે ફર� વાર �વુાનીમા ંઆવતો હોય એવી કાલીઘેલી વાતો 

કરવા લાગ્યો. નમ�ુ ંજોખ�ુ ંઅન ેબે-ચાર બીડ� પેટ� �વી વસ્�ઓુ લખ ેપણ નહ� , એક ઘડ�એ તો 

કાળ�ન ેઆ બ�ુ ંવહા�ુ ંલાગ� ુ ંહ� ુ.ં એકવાર શેઠ� કાળ� ન ે�છૂ�ુ ંહવે લખાને ક�મ છે? �િપયા જોવ ેતો 

લઈ જજો તમા�ંુ વ્યાજ ઓ� ંલઈશ બી�ના ચાર છ પણ તમારા ‘બે દોકડા’ લ�ેુ.ં આ સાભંળ� કાળ� 

ફ�કડો વાળ� ચાલી નીકળ� પણ ઉભી વાટમા ંથયા ક�ુ� ઓ� ંવ્યાજ ક�મ?. દ�વચદંના ચોપડ� કાળ��ુ ંખા� ુ ં

ચાલ� ુ ંને વ્યા� �િપયા લેવાતા હતા. આ બ�ુ ંદ�વચદં દર વખતે યાદ કરાવતો. સમયજતા દ�વચદંન ે

ખેતરમા ં�ર વાઢવાની આવી તેથી તેણ ેકાળ�ન ે�ર ઉધડ� આપીન ેક�ુ ં� ુ ંએકલી આવ� �થી પૈસા 

તારા જ ઘરમા ંરહ� વળ� તન ેપાચં �િપયા આપીશ એ પણ રોકડા. કાળ� હા પાડ�ન ેગઈ �થી રાત્ર ે

આખી રાત �ગતી �ખ ેદ�વચદં એ કાળ� ના િવચારો કયાર્. 

               વાતાર્ના �ત તરફ જતા દ�વચદં� કાળ�ને �ર વાઢવા આપી �થી સવાર� વહ�લો ઉઠ�ો 

એના મનમા ં�ત�તના પ્ર�ો થવા લાગ્યા. કાળ� ગઈ હશે ક� નહ� ? એકલી હશે ? વગરે�... પછ� એ 

દસ વાગ્ય ે�ુકાન બધં કર�ન ેખેતર� ગયો. ખેતરમા ંજઈને કાળ�ન ેસ�ગના દાણા આપવાન ેબહાન ેકાળ��ુ ં

કા�ું ંપકડ� ુ.ં ક�તુર� �વી કાળ� બોલી આ �ુ ંકરો છો શેઠ? ભાનમા ંતો છો? શેઠ જવાબ આપ્યો ‘ગાડં� 

�ુ ંતો ભોનમા ં�,ં � ુ ંભોનમા આય, આ કંચન �વી કાયા છે’આ શબ્દો �ાર�ય કાળ�એ લખા પાસથેી 

નહોતા સાભંળ્યા , શેઠના �ખેુથી સાભંળ�ન ેઘડ�ભર ભાન �લૂીન ે�ણ ેસ્વપ્નની �ુિનયામા ંખોવાઈ ગઈ. 

ત્રીસ વષર્થી સાચવી રાખ�ે ુ ંચ�રત્ર આ� શેઠ� � ૂટં� લી�ુ.ં ઘડ�ભરમા ં�વતર � ૂટંાઈ ગ�ુ ંને માથોડા 

�રમા ંકાળ� ખોવાઈ ગઈ. થોડ�વારમા ંતેતર�ુ ંએક ટો�ં દાણા ચણ�ુ ંઉડ�ુ ંન ેકાળ� ફફડાટથી  ડર�ન ે

�ગીન ેરડવા લાગી. શેઠ� તેને સમ�વી હવ ેપાછો ન�હ આ�ુ ંઅને બોલ્યા:‘કોઈ હોય જ�ણ ન�હ હો, તા�ંુ 

વ્યાજ માફ અને �ડૂ�તો તારા હાથમા ંજ માન� અ��ૂુળતાએ આપ�’ અને છેલ્લ ેખોડ� બારામાથંી જતા 

બોલ્યા તારા વ્યાજના “બે દોકડા” માફ. 

               પાત્ર િન�પણ તરફ નજર કરતા જોવા મળે ક� ‘કાળ�’ આ વાતાર્�ુ ં�ખુ્ય પાત્ર છે, �નો 

પિત લખો ટ�.બીની બીમાર�થી વષ�થી પીડાય છે અને �તુ્ર દ�વલો � પાચંમા ધોરણમા ંભણે છે એવામા ં

કાળ�  મ�ૂર� કર�ને પિતની દવા અને �તુ્રને ભણાવવાની સવલત �રૂ� પાડ� છે. વાતાર્નો ખલનાયક 
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દ�વચદં શેઠ � કાળ�ની મજ�રૂ�નો લાભ ઉઠાવી એના ચા�ર�યને દાગ લગાડ� છે સાચી દ્ર�ષ્ટએ જોતા ં

અહ� કાળ��ુ ંપાત્ર િનદ�ષ જોવા મળે છે. 

               વાતાર્મા ંઆવતા સવંાદો જોઈએ તો સ�કની અલગ જ પ્રિતભા જોવા મળે છે અહ�  �ત 

સાથેનો સવંાદ તો વળ� પાત્ર પાત્ર વચ્ચ ેનો સવંાદ જોવા મળે છે. કાળ� �યાર� બે-ચાર આણા આવતી 

થઈ અને શેઠની �ુકાન ેક�રયા�ુ ંલેવા ગઈ ત્યાર� શેઠની નજર પહ�લીવાર કાટંો �કૂ� �લ પડ� ત્યાર� શેઠ  

અન ેકાળ� વચ્ચ ેનો સવંાદ:- શેઠ: “અલ્યા કોના ઘરના છો? 

કાળ�એ બા�ુમા ંઊભલેા છોકરાના કાન મા ંક��ુ:ં‘લખા-�સગં’ 

‘લખા-�સગં’- શેઠ� મા�ુ ં�ણુાવતા ક�ુ ં:લઈ �વ � જોવ એ લઈ �વ હો ગભરાતા નઇ”(��ૃઠ્ - ૬૧). 

દ�વચદં શેઠ કાળ�ન ે�ર ઉધડ�  વાઢવા આપીન ેએકલી બોલાવે છે ત્યાર� મનમા ંથતો �ત સાથેનો 

સવંાદ: “કાળ� પગના ��ઠૂાથી ધરતી ખોતરતી હતી. ઘડ�ભર તો િવચારોના વમળમા ં �ૂબી ગઈ 

એકલી? માથો�ુ ં �રમા ં એ�ુ ઝાઝં� હોય. કોઈ આવ�ુ ં કર� ુ ં અન ે આમયે માર એકલી�ુ ં તો કામ 

નઇ”(�ષૃ્ઠ - ૬૩). 

               વાતાર્મા ંઆવતા વણર્નો તરફ નજર કર�એ તો �યાર� દ�વચદં શઠે કાળ�ના ચા�ર�યને 

કલકં લગાડ� છે ત્યાર �ુ ંવણર્ન:-“પદંર વષર્ પહ�લા પરણીને  આવેલી ત્યાર� તો પદંર વષર્ની �ગુ્ધ કન્યા 

હતી અને લખો ઓછ� ��ુદ્ધનો અણધડ �વુાન. યૌવન વીતી ર�ુ ં હ� ુ.ં આ� તો �ખના પલકારામા ં

�ુિનયા બદલાઈ ગઈ. 30 વષર્થી સાચવી રાખ�ે ુ ં ચ�રતર આ� શેઠ� � ૂટં� લી�ુ.ં ઘડ�ભરમા ં કાળ��ુ ં

�વતર � ૂટંાઈ ગ�ુ.ં માથો�ુ ં�રમા ંકાળ� ખોવાઈ ગઈ”(�ષૃ્ઠ - ૬૪). કાળ�ના ચા�રત્રને � ૂટં�ને રડતી 

કાળ�ન ે સમ�વીન ે શેઠ કપડા સકંોરતા ઊભા થાય છે ત્યાર�ુ ં વણર્ન:- “ભાદ્રપદનો મધ્યાન તપે છે. 

વગડામા ંચક�ુયં ફરક� ુ ંનથી એકાતં છે. કાળ�એ ફર� દાતંર�ુ હાથમા ંલી�ુ ંઅન ેકામ ેવળ�, પણ વળ� 

વળ�ન ેશેઠની સા� ુ�ુએ છે. દ�વચદં બોલ્યા ‘ગાડં� છે, તાર તો ઉધ�ુ ંછે કાલે વાઢ�, થોડો આરામ કર’ 

કાળ� ફફડતી હતી”(�ષૃ્ઠ - ૬૪). 

               ભાષાની �ૃ�ષ્ટએ જોતા વાતાર્કાર� િશષ્ટ ભાષાનો ઉપયોગ કય� છે, પરં� ુએમા ં ક�ટલીક 

જગ્યાએ ગ્રામ્ય ભાષા પણ જોવા મળે છે , �મ ક� :- ‘મૉ�ડયો મલેીન આઇ તારથી પગવાર�ન ેબેઠ� �’ં. 

‘હવ ેલખાને ચ્યમ છ’. 

‘ક�ુ ં� ંચ્ય� કામે �વ છો ?’. 

‘અમા�ુ પાછા િવધો વાઢવા�ુ ંછ.ઉધ�ં રાખો તો આ�લયે’ 
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‘ગાડં� �ુ ંતો ભોનમા �,ં � ુ ંભોનમા આય, આ કંચન �વી કાયા છ’. 

વાતાર્મા ંસ�ક� ક�ટલીક કહ�વતો પણ �કૂ� છે �મક�:-‘ કાગડો દ�હથ�ંુ લઈ ગયો’, ‘વ્યાજને તો ઘોડાય ન 

પ�ચ’ે. 

               કોઈપણ �ૃિતમા ંરસ અિનવાયર્ છે તેથી તો ભારતીય કાવ્યશા�ીઓ કહ� છે ક� :-‘रस्यते 

आस्वाद्यते असौ रस: ।’એમ કહ�ન ેરસ દ્વારા આસ્વાદની પ્ર�ક્રયા�ુ ં�ચૂન કર� છે. અહ� સ�ક� ક�ુણરસ 

�ખુ્ય અન ે શાતંરસ�ુ ં આલેખન ક�ુ� છે. વાતાર્ની શ�આત જ ક�ણ રસથી જોવા મળે છે:- કાળ� 

દવાખાના�ુ ં�બલ સળ�યામા ંપરોવતી જોવા મળે છે ત્યાર� એની નજર સમક્ષ દ�વચદં�ુ ંઉઘરા�,ુ ઠપકો 

અન ેએની વાસના ભર� નજર �ખો સમક્ષ આવતા એ રડ� પડ� છે � ક�ુણ પ્રસગં છે. �યાર� કાળ�ના 

ચ�રતરને � ૂટં� છે એ પણ ક�ુણ પ્રસગં છે. વાતાર્નો �ત શાતંરસથી થાય છે, દ�વચદં શેઠ કાળ��ુ ંવ્યાજ 

અન ે‘બ ેદોકડા’ માફ કર� છે � કાળ�ના �વન માટ� �ખુદાયી છે. 

               મ�ષુ્ય�ુ ં �વન સઘંષ�થી ભારોભાર ભર�લી હોય છે �ાકંને �ાકં તો એવા ભયકંર 

સકંટોનો સામનો કરવા�ુ ંઆવ�ુ ં હોય છે. અહ� નાઈકા�ુ ં�વન પિત, �તુ્ર અને શઠે વચ્ચેથી પસાર 

થતી જોવા મળે છે. રાત�દવસ મ�ૂર� કર�ને પિતની દવા અને �તુ્રને ભણાવવા માટ� પૈસાની સગવડ 

કયાર્ કર� છે. ક�રયા�ુ ંલેવા જતી વખતે શેઠની વાસના ભર� નજરનો રોજ િશકાર બને છે �તે તનેા 

ચા�ર�યને હોમે છે આવા સઘંષર્મય �વન માથંી પસાર થતી નાિયકા જોવા મળે છે. 

               વાતાર્� ુ ં સમગ્ર લક્ષી �લૂ્યાકંન કરતા ખ્યાલ આવે છે ક� વાતાર્મા ંઆવતા દ�વચદં શેઠ 

�વા પાત્રથી �ણવા મળે ક� સમાજની કાળ� �વી �ીઓ બચીને રહ� એવા ઉમદા ખ્યાલ વાળ� વાતાર્� ુ ં

વસ્�,ુ વણર્ન, સવંાદ ,રસ,ભાષા ,સઘંષર્ અને સમાજ દશર્ન કરાવતી  ‘બે દોકડા’ એક ઉ�મ વાતાર્ કહ� 

શકાય. 

( ‘પખંીઘર’- લે : અ�તૃ પરમાર, પ્રકાશક : પોત,ે પ્રથમ આ�િૃ� - ૨૦૧૯, �લૂ્ય -૧૨૫) 

સદંભર્ગ્રથં :- 

૧) સ�ર સા�હત્યસ્વ�પો : પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, પા�ર્ પ�બ્લક�શન - અમદાવાદ , છઠ્ઠી આ�િૃ�-૨૦૧૬, (�ષૃ્ઠ 

- ૮૯). 

૨) ભારતીય અને પા�ાત્ય સા�હત્યમીમાસંા : ડૉ.રમેશ એમ.િત્રવેદ�. શબ્દલોક પ્રકાશન, સાતમી આ�િૃ� 

-૨૦૧૯, (�ષૃ્ઠ -૬૫). 
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|| पािणनीयाितदशेसू�ाणा ंटीका�न्थदशृा िववचेनम ् || 

    XMWrKF+o                                               DFU"NX"So 

कुलदीपः के राजगोरः                                   0¶F@8L@/,@zLDF,L 
;F{ZFQ8=vI]lGJl;"8L                                             ;CFRFI"o4 ;\:S'TlJEFUFwI1Fo 

ZFHSM8GUZD¡                                          zLDTLvVFZ@VFZ@58[,DlC,FDCFlJnF,Io  

                                                                 8M5,[̂ 0lJnFEJG4 ZFHSM8

 

 ससं्कृत�ाकरणवा�ये समासशैली लेखनशैलीष्वन्यतमा वतर्ते | अ�ाध्याय्याः सू�ाणा ंसम्यग्�ानाय 

टीका�न्थानां महती आवश्यकता वरीवतर्ते | अ�ाध्याय्याः तािन सू�ािण षट्सु िवभागेषु िवभज्यन्ते 

| तेषु ‘अित�दश्यन्ते तुल्यतया िवधीयन्ते कायार्िण यसै्तऽेितदशेाः’| अितदशेसू�ािण िव�ि�ः भू�रशः 

िविचन्त्यन्ते | त�था – 

१) स्थािनवदादशेोऽनिल्वधौ | १.१.५६ 

 आदशेः स्थािनवत ्स्यात् न तु स्थान्यला�यिवधौ |  

मूलिस�ान्तकौमु�ा अस्य कथनस्य स्प�ीकरणाथ� �ौढमनोरमायां �ाख्यानं कृतमिस्त 

'धात्वङ्गकृ�ि�ता�यसुि�ङ्पदादेशाः' त� 'क इ�ः' 'रामाय' इत्युदाहरणािन सू�स्प�तायै 

संगृहीतािन सिन्त | अस्य सू�स्य िववरणे महाभाष्येऽिप चचार् कृताऽिस्त | त�था -  

वत्करणं �कमथर्म् ?  

आदशे�हणं �कमथर्म् ?  

सू�े िविध�हणं �कमथर्म् ?  

  .lT RRF"GF\ 8LSFU|gYN'XF ;DF;[G lJJZ6\ 5xIFDM JID¡ P  

  T+ 55|YD\ JtSZ6\ lSDY"D¡ m  

 :YFlGJT¡ .tIjII5ND¡ P :YFlGGF T]<ID¡ .lT :YFlGJT¡4 ‰T[G T]<I\ lÊIF R[älTŠ .lT JlT 5|tIIo P   

  AF,DGMZDFIF\ SlYT\ IT¡ v ‰:YFG\ 5|;ùŠ .tI]ÂD¡ P I:I :YFG[∙v gIläWLIT[ Tt:YFlG P I[G 

lJWLIDFG[G VgIt5|;Â\ lGJT"T[ ; VFN[Xo P :YFlGGF T]<Io :YFlGJT¡ P ‰‰T[G T]<I\ lÊIF R[älTŠŠ.lT 

;}+[6 T[G T]<I\ lÊIF :IFlNtIY"\ JlT 5|tIIo P  TÀJAMlWGLSFZo SYIlT IT¡ v VFN[X[ S'T[ 

:J~5E[NFt:YFlG5|I]ÂSFI"5|J'ÀFFJlTN[X VFZeIT[ P ‰‰V:T[E}"oŠŠ VFW"WFT]S[ lJJl1FT[ WFtJFN[XM WFT]JT¡ 

10
1 



 

JUNE-2020                                  55                              VOLUME-9, ISSUE-34 

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

P T[G ‰‰VRM IŠŠlNtIFlNWFT]5|IMUo v EjI\ AE}J P  ‰‰lSDo SoŠŠ VùFN[XM∙ùJT¡ P  T[G 

.GFN[XNL3{":JEFJFo P S[G SFeIF\ S{o P gIF;SFZ[6MÂ\ IT¡ v lJGFl5 T[G TNYM" UdIT[4 IYF 

‰‰V;\IMUFl<,8¡ lST¡ŠŠ .tIFNFlJtIlE5|FIo P ‰:YFGMŠ .tIFlN P 5|FI[6 æl:DG¡ 5FN[ ‰J'lâZFN{R¡Š 

.tIFNLlG ;}+Fl6 ;\7F;\l7;dAgWFYF"gI[J N'Q8FlG P VTM∙;lT JtSZ6[ :YFgIFN[X:I ;\7F lJWLIT .lT 

lJ7FIT[ P TN[J\ DF lJ7FILtI[JDY"\ JtSZ6D¡ P  

  VFN[XU|C6\ lSDY"D¡ m 

  VFN[XFo VQ8WF EJlgT v WFT]vVùvS'T¡vTlâTvVjIIv;]5¡vlT¢¡v 5NFN[XFo P pNFCZ6D¡ v 

WFtJFN[Xo v ElJTF4 ElJT]D¡4 ElJTjID¡ P JÂF4 JÂ]D¡4 JÂjID¡ P VùFN[XovS[G4 SFeIFD¡4 S{o P 

S'NFN[Xo v 5|S'tI4 5|ìtI P ;]AFN[Xo v 5]Z]QFFI4 J'1FFI P lTùFN[Xo v VS]Z]TFD¡4 VS]Z]TD¡ P 5NFN[Xo v 

U|fDM Go :JD¡4 U|FDM Jo :JD¡ P Vl<JWF{ :YFlGJT¡ G EJlT4 TnYF v V,os?q!flJlWov nF{o4 

5gYFo4 ;o P V,os&q!flJlWovn]SFDo P Vl,s*q!flJlWo v So .Q8o P 

V,Fs#q!flJlWovDCMZ:S[G4 jI}-MZ:S[G P  

  AF,DGMZDFSFZo SYIlT IT¡ U]Z]:YFGF5gG[ U]Z]5]+FNF{ :YFGF5ÀIF TâD",FEM ,MSTo l;âo P 

S]XFlN:YFGF5gG[QF] XZFlNQF] R J{lNSgIFIl;âo P .C T] XF:+[ :J\ ~5\ XaN:I[lT JRGFt:YFlGWDF" 

VFN[X[QF] G 5|F%G]I]lZlT Tt5|F%tIY"\ :YFlGJNFN[Xo P VFN[Xo :YFlGGF T]<IM EJlT P :YFlGWD"SM EJTLlT 

IFJT¡ P TÀJAMlWGLSFZ:I DTFG];FZ\ ‰:YFlGJŠlNtI[TFJT{J ;dAlgWXaNDlCdGF T<,FEFT¡4 IYF 

‰l5T'JNWLT[Š .tI]Â[ ‰5]+Š .lT UdIT[ .lT R[N+FC]o 5|tI1Fo P ‰‰T[:T]oŠŠ .tIFlN:tJFG]DFlGSo P ‰‰/Z]oŠŠ 

.tI+ lC .SFZ[6[SFZFgTo :YFGL VG]DLIT[4 pSFZ[6 RMSFZFgT VFN[Xo P TYF R ‰‰T[:T]ŠŠlZlT 

Ol,TM∙Y"o4 T+F;tIFN[XU|C6[ 5|tI1F:I{J U|C6\ :IFgGtJFG]DFlGS:I P VFN[XU|C6;FDyIF"ÀF}EI5lZU|Co 

P gIF;SFZ[6MÂ\ IT¡ :YFGLlT ;dAlgWXaNM∙ID¡ P T+ IYF ‰‰l5T'Jt:Y},oŠŠ .tI]Â[∙gTZ[6F%I+ 

5]+U|C6\ ;dAlgWXaNtJFT¡ 5]+ .lT UdIT[4 TYF :YFlGJlNtI]Â[ lJGF%IFN[XU|C6[G ;dAlgWXaNtJFNFN[X 

/J :YFlGJN¡ EJTLlT lJ7FIT .tIlE5|FIo P 

  VGl<JWFlJlT lSD¡m  

  s!fV,F lJlWo v Vl<JlWo4 T'TLIFTt5]Z]QFo P  

  s2fV,o s5Z:IflJlWo v Vl<JlWo4 5£RDLTt5]Z]QFo P  

  s#fV,o s:YFG[flJlWo v Vl<JlWo4 QFQ9LTt5]Z]QFo P  

  s$fVl, s5Z[f lJlWo v Vl<JlWo4 ;%TDLTt5]Z]QFo P  
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  G Vl<JlWo v VGl<JlWo4 Tl:DG¡ VGl<JWF{4 G£Tt5]Z]QFo P  

  V<5|tIFCFZ[ ;J"J6";DFJ[Xo4 VTo V,¡ J6"5IF"Io P Vl,tI]Â[ :YFGL :YFgIJIJU|C6D[J P VFN[Xo 

:YFGLJT¡ EJlT lSgtJGl<JWF{ P  

  SFlXSFSFZ[6MÂ\ IT¡ n]5lYTNFN[XF G :YFlGJN¡ EJlgT P nF{o 5gYFo ;o .lT P C<¢ˆFaeIM NL3F"T¡ 

;]lT:I5'Â\ Cl,lT ;],M5M G EJlT P TÀJAMlWGLSFZ[6MÂ\ IT¡4 I`RF,FlJlWo I`RF,o 5Z:I lJlWo4 

I`RF,M lJlWo4 I`RFl, lJlW :T+ DF E}T¡ P  T+F∙,F lJWF{ IYF v jI}-MZ:S[G P V+ ;SFZ:I 

:YFlGJÀJ[G lJ;U"JN8¡tJDFlztI ‰V0¡jIJFI[Š .lT 6tJ\ 5|F%TD¡ P V,o 5Z:I IYFvnF{o4 5gYFo P .C 

C<¢ˆFlN ,M5M G P V,M lJWF{ IYFvn]SFDo P ,M5M jIMJ",LlT ,M5M G P G RMtJlJlW;FDyIF"<,M5M 

G EJ[lNlT X¢¡ÉID¡4 ‰n]IFGŠlDtIFNF{ T:I ;FJSFXtJFT¡ P Vl,lJWF{vIH[o Âo P S .Q8o P ‰‰ClX 

R[ŠŠtI]tJ\ G P G R[C :YFlGJáFJ[G HFT[%I]tJ[ VFN¡U]6[∙JFN[X[ R S'T[ ‰Cl, ;J["QFFŠlDlT lGtI\ ,M5[G ‰S 

.Q8Š .lT ~5\ l;witI[J[lT JFrID¡4 ‰SlIQ8Š .lT ~5FgTZF∙l;â5|;ùFT¡ P V,\ R[C :YFgIJIJ /J 

U'æT[4 T[G ‰ZFDFI[ŠtIFNF{ ‰‰;]l5 R[ŠŠlT NL3"o l;wIlT4 TläWF{ lC I+FlNtJDFlzTD¡ P I£F¡ RFN[XFJIJM 

G T] :YFgIJIJo P 5|F{-DGMZDFIFDlT ;\1F[5[6 :5Q8TIF 5|lT5FlNT\ IT¡ v T[G4 T:DFT¡4 T:I4 Tl:DG¡ 

lJWF{ DF E}T¡ P T+ V,F lJWF{ IYF v jI}-MZ:S[G P V+ ;SFZ:I :YFlGtJ[G lJ;U"JN8¡tJDFlztI 

‰V0¡jIJFI[Š .lT 6tJ\ 5|F%TD¡ P V,o 5Z:I n{Fo 5gYFo P C<¢ˆFlN ,M5M G P V,M lJWF{ n]SFDo P 

Jl, ,M5M G P Vl, lJWF{ v IH[o Âo4 S .Q8o P ‰‰ClX RŠŠ .tI]tJ\ G P V,¡ R[C :YFgIJIJ /J 

U'æT[ P T[G ZFDFI[tIFNF{ ;]l5 R[lT NL3" l;âo P I£FFlNtJDFlzST\4 I£RFN[XFJIJM G T] :YFgIJIJ 

.lT P TN[Tt;S,DlE5[|tIFC v G T] :YFgI,FzI .lT P VFzI6\ R[C IYFSYl£RgG T] 

5|FWFgI[G{J[tIFU|Co P T[G 5|59gtI+ J,FlN,1F6 .6¡ G P TlgGQF[WFlNlT :YFlGJtJlGQF[WFlNtIY"o P  

2f  VgTFlNJrR PP &q!q(2 PP 

  IM∙ID[SFN[Xo ; 5}J":IFgTJT¡ 5Z:IFlNJT¡ :IFT¡ P lXJ[lC P 

  /So !q! 5}J"5ZIMo &q2 s/So 5}J"5ZIMof VgTFlNJT¡ .tIjII5ND¡ P R .tIjII5ND¡ P VgT`R 

VFlN`R v VgTFNL4 .TZ[TZägäo P VgTFlNeIF\ T]<ID¡ v VgTFlNJT¡4 T[G T]<I\ lÊIF R[älTo .lT JlT 

5|tIIo P   

AF,DGMZDFlN8LSFU|gYFG];FZ\ lJJ[RGD¡ 

  /So 5}J"5ZIMlZlT ;}+DG]JT"T[ P IYF;\bI5lZEFQFIF VgTFlNJrR P /So 5}J"5ZIMlZlT ;}+DG]JT"T[ P 

IYF;\bI5lZEFQFIF VgTFlNJlNtI:I ÊD[6FgJIo P TT`R 5}J"5ZIME"JgG[S VFN[Xo 
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5}J":IFgTJt5Z:IFlNJlNlT ,eIT[ P Inl5 /SFN[X:I äF{ J6F"{ :YFlGGF{ v 5}J"o 5Z`R4 TIM`R J6"IMo 

5|tI[SD[StJFNB^0tJFÀFN5[1FIF /SFN[X:I VgTFlNJÀJSYGD;ùTD¡4 TYFl5 5}J"5ZJ6"IME"JgG[SFN[Xo 

5|YD:YFlG3l8T;D]NFI:I 5}J":I IM∙gTo P 5|YD:YFGL TtSFI"SFZL EJlT P 

läTLI:YFlG3l8T;D]NFI:I pÀFZ:I I VFlNlä"TLI:YFGLTtSFI"SFZL EJTLtIYM" lJJl1FTo PŠ  

  VG[G 8LSFU|gY[G{J JID:I ;}+FYM" :5Q8\ 7FT]\ XÉG]Do P  

  VID¡ /SFN[Xo 5}J"5ZIMo VgTJN¡ VFlNJrR EJlT P TFt5I"lDtY\ JT"T[ IT¡ /So 5}J"5ZIMo 

s&q!q(2f ;}+[6 I:I{SFN[X:IFlWSFZo S'To ;o /SFN[Xo 5}J":I VgT .J TYF R 5Z:I VFNLJ 

EJlT P VG[G ;d5}6{"SFN[X:IFlWSFZ[ 5}J"5ZJ6" /J :YFGL JT"T[4 T[G J6["G /SFN[X:I VB^0tJF¿+ 

VgTo VFlNJF" ElJT]\ G XÉGMlT P VTo V+ 5}J" .lT J6["G 5}J"J6"3l8TXaNo TYF 5Z .lT XaN[G 

5ZJ6"3l8TXaNo U'æT[ P IYF 1FLZ5´.G V+ VFN¡U]6o .tIG[G ;}+[6 5SFZMÀFZvVSFZ:I TYF 

‰.GŠXaN:IFlNv.SFZ:I :YFG[ ‰/Š .lT U]6{SFN[Xo EJ[T¡ /SFH]ÀFZ5N[ 6o ;}+[6 6tJ[ S'T[ ‰1FLZ5[6Š 

.lT l;âˆlT P V+ /SFN[Xo ‰/Š JT"T[ P V+ ‰/Š 5}J"XaNo VYF"T¡ ‰1FLZ5ŠXaN:I VgToµVSFZJT¡ 

TYF 5ZXaNo VYF"T¡ ‰.GŠXaN:I VFlNJT¡µ.SFZJT¡ EJlT P VYF"T¡ ‰/ŠJ6"\ VSFZo DtJF VSFZFlzT\ 

SFI"\ TYF .SFZ\ DtJF .SFZFlzT\ SFI"\ EJ[T¡ P   

  ‰lXJ´/lCŠ V+ ‰/Š .lT /SFN[Xo P VID[SFN[Xo 5}J"XaN:IFgTJT¡  ElJQIlT P 5}J"XaNo V+ ‰VFŠ 

JT"T[ P T:I VgTM∙l5 ‰VFŠ JT"T[ P sSFZ6\ IT¡ /SF1FZ[QF] XaN[QF] VFngTF{ /S /J Pf VTo V+ ‰VFŠ 

.lT ‰VF¢¡Š;N'X\ ElJQIlT VYF"T¡ I[ ä[ SFI[" ‰VF¢¡Šl:YT[ :IFTFD¡4 TtSFI"D+Fl5 ElJQIlT P 

‰VF¢¡Šl:YT[ ‰VMDF¢M`RŠ ;}+:I 5|J'l¿E"JlT4 T[G V+ ‰/Š .lT l:YT[∙l5 ElJQIlT P T:DFT¡ 

‰VMDF¢M`RŠ ;}+[6 HFIDFG\ 5}J"5ZIMZ[SFN[XD+Fl5 E}tJF 5}J":IFSFZ:I /SFZ:I R :YFG[ 

/SFZFN[XtJFT¡ ‰lXJ[lCŠ ~5\ l;âˆlT P  

  V+ X÷F ;D]áJlT IT¡ v VMDF¢M`R ;}+[6 ‰VF¢¡Š .tI:I U|C6\ G S]D":TYFl5 ‰lXJ[lCŠ ~5\ l;â\ 

ElJT]DC"lT P IYF v ‰lXJ´VF´.lCŠ V+ VSo ;J6[" NL3"o ;}+[6 ;J6"NL3"tJFT¡ ‰lXJF´.lTŠ 

.tIJ:YFIF\ VFN¡U]6o ;}+[6 U]6{SFN[X[ S'T[ ‰lXJ[lCŠ 5|IMUo l;â /J P TlC" V+ VMDF¢M`R ;}+[ 

‰VF¢¡Š U|C6\ lSDY"D¡m  

  T+ ;DFNWlT IT¡ DCFEFQIFlNQF] ;J["QJl5 8LSFU|gY[QF] IT¡ 5Fl6GLIjIFSZ6[ Vl;â\ AlCZùDgTZù[ 

.tI[SF 5lZEFQFF P V:IFlE5|FIo IT¡ I+ VgTZùvAlCZùSFI[" I]U5T¡ p5l:YT[ T+ AlCZù\ SFI"\ 

Vl;âlDlT DtJF VgTZù\ SFI"\ ST"jID¡ P WFT}5;U"IMo SFI"DgTZùD¡ .lT P V+ ‰lXJ´VF´.lCŠ 
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.tI+ ‰VFŠ p5;U"o4 ‰.lCŠ .lT WFT]o P VTo ‰VF´.Š .tI:I :YFG[ U]6SFI"DgTZùtJFT¡ 5|YD\ 

ElJQIlT4 ;J6"NL3"SFI"\ AlCZùtJFT¡ 5}J"\ G ElJT]DC"lT P T[G ‰lXJ´/lCŠ .lT l:YTF{ IlN 

‰VMDF¢M`RŠ;}+To VF¢¡U|C6\ G S]D"̀ R[T¡ ‰J'lâZ[lRŠ ;}+To J'lâZ[SFN[XtJFT¡ ‰‰lXJ{lCŠ .tIFnlGQ8o 

5|IMUo ElJT]DC"lT P VTo VlGQ85|IMU5lZCFZFY"D¡ VF¢¡U|C6DFJxISD¡ P  

 V+ wIFTjI\ IT¡ ‰VMDF¢M`RŠ ;}+\ ‰J'lâZ[lRŠ ‰VSo ;J6[" NL3"oŠ .lT ;}+äI:IF5JFN;}+D¡ 

P 

.tY\ JI\ :5Q8\ 7FT]\ XÉG]Do IT¡ 8LSFU|gYFGF\ DFwID[G ;}+F6FJUDGFIFtIlWS\ ;FZ<I\ EJlT P  

  मन्येऽह ंमामक�नेनानेन शोधप�ेण �ाकरणिज�ासवः छा�ा उपस्कृता भिवष्यिन्त | मत्शोधपत्�ेण 

शोधच्छा�ा अितदेशसू�ान ्अव�ास्यिन्त, अथ च टीका�न्थानां �ाख्या�न्थानां मह�वं �ास्यिन्त |  

सन्दभर्�न्थसूिचः  

 अ�ाध्यायी - पािणिनः -  चौखम्बा िव�ाभवन , वाराणसी  

 वयैाकरणिस�ान्तकौमदुी - भ�ोिजदीिक्षत:, चौखम्बा िव�ाभवन, वाराणसी 

 बालमनोरमा (दीिपका ) - गोपालद�पाण्डेय: , भ�ोिजदीिक्षत:, चौखम्बा िव�ाभवन , 

वाराणसी 

 �ौढमनोरमा (शब्दर�म्) -�ा�रका�सादि�वेदी, ह�रदीिक्षत:, चौखम्बा िव�ाभवन, 

वाराणसी 

 महाभाष्यम ्- (मलूमा�म)् - पत�िल  , मोतीलाल बनारसीदास - �दल्ली  

 महाभाष्यम ् (�थमभाग:) - �दीपो�ोतसिहता तथा वै�नाथपायगुण्डेकृता 'छाया' 

टीका सिहता, �जजीवन �ाच्यभारती �न्थमाला ।  

 कािशकाविृ� – वामन जया�दत्य, संपादकः ई�रचन्�, चौखम्बा संस्कृत �ित�ान, 

�दल्ली  

 TÀJAMlWGL4 ;\5FNS  o ClZGFZFI6 lTJFZL4 GFZFI6 5|SFXG4 VFUZF4 ;\:SZ6DŸ v 2__! 
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सन्यासीजीवनप�रचयः 

मायाबेन आर. परमार 

मददनीश प्राध्यािपका संस्कृत िवभाग 

 सवर्कारी िवनयन एवं वािणज्य महािवद्यालय,समी, पाटण

 

सनं्न्यासस्य अथर्ः 

 सवर्स्वस्य त्याग एव सन्न्यासः। सन्न्यासस्य व्यतु्पि�गताथ� भवित। सम+्िन+आस ् धातुः अथार्त ् सम्यकतया 

रहणमवे ईशोपिनषिद प्रो�ं यत-् 

तेन त्य�ेन भु�जीथाः मा गृधः कस्यिस्वद् धनम ्।। (ईशो-1) 

 अथार्त ् ई�रं सा�ीकृत्वा जगतस्त्यागं िवधाय तस्य भोगं कु�। यदा मनुष्यः स्ववणार्श्रमस्य सवर्कतर्व्यानां पालन ं

कृत्वा िनगूढिवचारं कृत्वा इद ं�ायते। यज्जगदिस्थरं वतर्त।े एवं च ित्रिवधदःुखेभ्यः मिु�मिधगन्तुं सुखसम्पद्यशसा ं

त्यागः अत्यावश्यकः। तदा मनषु्यः सवर्स्यं व्यक्त्वा आध्याित्मकजीवनं गच्छित। तदिन्तमं सत्यं शा�ज्जीवनं तथा 

परमात्मनोऽन्वेषणं कतु� िनगर्च्छित। 

 सन्न्यासः िहन्दधुमर्स्य  विैश� ंवतर्ते। कमर्णान्यास इित सन्न्यासः अथार्त ्कमर्णस्त्याग एव सन्न्यासः। या�वल्क्येन 

उ�म।् 

वनाद् गृहद्वा कृत्येि� ंसाधर्वेदसदि�णाम।् 

प्रजापत्यां तदन्ते तान ्अग्नीम ्आरो��चात्मिन।। 

अधीतवेदो जपकृत पुत्रवान ्अन्नदोऽिग्नमान।् 

शक्त्या च य�कृन्मो�े मनः कृपादु्गनान्यथो।। 

        (यित धमर् 56/57) 

 अथार्त ्गहृस्थो वने वसेद्वा गेह।े तेन यिद सन्न्यासं ग्रहीतंु िनणर्यः कृत�ते ्चतणुा� वेदनां ब्रा�णानाह�य य�होमं कृत्वा 

व्रतािन िवधाय अिग्नं धतृ्वाप्रवज्यां ग्रहणीमात।् स�ाय असमथर्ः स्याचेत् अन्तं दद्यात्। अनन्तरं मो�प्रा�ावेव मनः 

पे्ररयते।् (सनं्यास स्वीकरणीयः) जाबालश्रतुाविप उ�म ्। 

 यदी चेतरवा ब्र�चयार्दवे प्रव्रजेद ्गहृाद्वा वनाद ्वा। 

    अथ 

11 
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 पनुरव्रती वा स्नातको वा अस्नातको वा उत्सन्निग्नको यदहरेव िवरजेदादहरेव प्रवजेत ्। 

(जाबालोपिनषत-्4) 

 अथार्त ् यिद त्रीन ् आश्रमान ् नोल्लङ्िघतुिमिच्त चेत ् ब्र�चयार्दवे सा�ात ् सनं्यासाश्रम ं प्रिवशेत ् अथवा 

गहृस्थाश्रमानन्तरं वा वानप्रस्थाश्रमानन्तरम।् ब्र�चयार्त ्पूव� ब्र�चयर्व्रती वा स्नातको वास्नातको वािग्नतपर्णरिहतो 

वािग्नतपर्णसिहतो भवेत।् िकन्तु यत्�ण ेवैराग्यमदुीयात् तत्�णे एव प्रवध्यां (त्यागाश्रमम ्स्वीकुव�त। 

सन्न्यािसनः भेदः। 

हारीतशु्रतौ किथत ंयत-् 

कुटीचको बह�दको हंस�ैव तृतीयकः। 

चतुथर्ः परमो हंसो यो यः पश्यात्स उद्धामः।। 

 अथार्त ् कुटीचकः, बह�दकः, हसंः तथा परमहसंः इत्येते चत्वारो भेदाः सन्न्यािसनो भविन्त। एतेषां श्रे�तमो भेदः 

परमहसंः। 

1. कुटीचकः यः कुटीरे वसित। ित्रदण्डोपिवतिशखाः धरित। यस्स्वगहृ े एव भोजनं ग�ुाित। सः सनं्यासी 

कुटीचक्रः कथ्यते। 

2. बह�दकः यः िनजं प�रवारं िवहाय स�गहृािण िभ�ते स संन्न्यासी बह�दकः कथ्यत।े एष कुषर्टीचकिमव वेशं 

धरते। 

3. हसंः एषोऽिप कुटीचकायते। िकन्त ु एकदण्डी भवित। एष सन्न्यासी उपवीतस्य वाससः दण्डस्य 

कमण्डलस्य प�रग्रह ंकरोित। 

4. परमहसंः एष एकदण्डी संन्यासी वतर्त।े य िशखाय�ोपवीतसन्ध्यादीनां िनलकमर्णा ंत्याग ंकरोित। 

 

सनं्न्यािसनः कमर् 

 सन्न्यािसनः अिन्तमं ल�यम् आत्मनः मिु�ः तथा जगतः कल्याणमेव भवित। आत्मनो मो�ाथ� जगतिद्वताय च। 

सन्न्यासी मानवजातःे िनस्वाथर्सेवको भवित। स आत्मबलेन शािन्त ं प्राप्य जगतां शािन्तं प्रसारियतुं प्रयत्न।े 

सन्न्यािसनः जन्म एव ं बह�जनिहताय बह�जनसखुाय भवित। सन्न्यासी संसारं त्यक्त्वा जगत् प�रर�ित। बुद्धः, 

शङ्कराचायर्ः, रामानचुायर् इत्यादयः प्रजास ु धमर्स्य बीजािन अवयन।् राष्ट्राय चापे्ररयत्।यदा क�न मनुष्यः 

सांसा�रकिवषयाणां त्यागं करोित तदा जनाः तं मढंू मन्यन्त।े िकन्त ुई�शो मनषु्य एव समाजे स�जीवनीयते। 
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 साध ु संन्यासी समाजे ऊध्वर्गमनस्य भावं प्रसारयित उि��त जाग्रत प्राप्यवरान ् िनबोधत्। अथार्त ् उि��, जाग्रिह 

तथा ध्येयप्राप्त्ये योग्यजनान् सेवा एष संन्यािसनः जीवनमन्त्रः। एता�शः संन्न्यासी एवं समाजे उन्नतजीवनं 

तथाश�त्सत्यं प्रकाशियतु ंशक्नोित। 

माकर् ण्डेयपरुाणे सत्यमेव प्रो�म्- 

 सन्तो सङ्गे िह भेषजम्। 

 अथार्त ्सन्तजनानां सङ्गः सवार्श्रिमणां कृते अनपुमभैषजं वतर्त।े 

 

।।अस्त।ु। 
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ABSTRACT: 

Tyre industry plays a dynamic role in the development of the company, tyre industry very 

important for the automobile sector. In the current research paper, an undertaking has been 

a comparative study of the financial performance of the selected unit of the tyre industry. This 

study base on secondary data and cover four-year data from 2015-16 to 2018-19. It has been 

trying to analyzed Profitability, liquidity, solvency, and efficiency with the help of various 

tools and techniques. Like T-test. Form the analyses data Jk tyre company financial 

performance not satisfactory and the company should improve its business policy. overall 

Apollo tyre company performance is good.    

KEYWORD: Profitability ratio, Liquidity ratio, Solvency ratio, T-test. 

INTRODUCTION: 

 Financial performance in a broader sense refers to the level to which financial objectives 

being or has been proficient and is a significant fraction of finance risk managing. It is the 

process of measure the outcome of a firm’s policy and operation in financial terms. Finance 

plays an essential job in each part of the business. It gives the existence of the working capital 

of a company. So exclusive of appropriate management of finance, we cannot have a 

successful use of finances for the growth facts. Thus, the investigation of financial 

presentation refers to the handling of information contained in the financial report in a way to 

afford a full judgment of the profitability and financial situation of the firm concerned. The 

Indian Tyre Industry is a vital part of the auto sector and its fortunes are co-dependent on 

those of the Automobile company. 

COMPANY PROFILE: 

12 
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APOLLO TYRE LTD: 

The world's seventh-biggest tyre manufacturer, with annual consolidate revenues of 172.76 

billion (US$2.46 billion) in March 2018. It has an association of nearly 5,000 dealerships in 

India, of which over 2,500 are restricted outlets. It gets 69% of its revenues from India, 26% 

from Europe, and 5% from other geographies. Apollo Tyres Ltd is the leading tyre 

manufacturing company in India. They are affianced in manufacturing automobile tyres and 

tubes. They are the first Indian tyre company to launch a restricted branded outlet for truck 

tyres and also the first Indian company to launch radial tyres for the farm group.  

They increased the production ability of Automobile Tyres and Automobiles Tubes by 

1283560 Nos and 414000 Nos respectively and in the next year, they further increased the 

production capacity by 1466432 Nos and 1567200 Nos respectively. During the year 2005-

06, the company incorporated a wholly-owned additional company Apollo (Mauritius) 

Holdings Pvt. Ltd in Mauritius and they also formed Apollo Automotive Tyres Ltd 

JK TYRE & INDUSTRY: 

JK Tyre & Industries Ltd is one of the leading automotive tyre manufacturers in India. The 

company mainly develops manufactures markets and distributes automotive tyres tubes flaps 

and retreads. It markets tyres for sale to vehicle manufacturers for fitment as original 

equipment and sale in replacement markets. The company has manufacturing plants located 

in India and Mexico with worldwide distribution. The company has 134 sales service and 

stock points located throughout the country. They have over 3500 dealerships across India.  

The company's customer base covers virtually the entire Original Equipment Manufacturers 

in India together with Replacement Market for four-wheeler vehicles Defense and State 

Transport Units. Besides India, they have a worldwide customer base in over 45 countries 

across all six continents. JK Tyre & Industries Ltd was incorporated in the year February 14 

1951as a private limited under the name JK Industries Pvt. Ltd. 

REVIEW OF LITERATURE: 

Paghadar Amala Anilbhai (2013) has analyzed about a comparative analysis of the financial 

performance of SAIL and JSW. The main object of the study analyzed liquidity, profitability, 

and examine the management efficiency of selected units. This study base on secondary data 

and data collected through company annual reports. The researcher has used various tools and 
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techniques for analyzes data. Like accounting ratio, mean, standard deviation, and T-test. The 

researcher has found that sail company financial performance is good but JSW company 

should improve its financial performance and increase profitability by control the cost of 

goods sales. Jsw company should use proper techniques for production. 

C. Karthik and P.Kasthuri (2015) Have investigated a study on the financial performance of 

HPCL. The main target of the study to analyze the liquidity, profitability, solvency position 

of the company. This study base on secondary data collected from the company's annual 

reports. This study cover 5 years I .e.2009 to 2014. The researcher has used accounting ratios 

and common-size statements. The researcher has concluded that the company should 

minimize their operating expenses so that they can maintain their liquidity position in the safe 

zone.  

V. Porkodi, Dr.M. Syed, and others (2017) have discussed a study on financial performance 

analysis of ICICI bank and HDFC bank. The main intention of the study the financial 

performance and comparative study of the selected banks. This study base on secondary data 

and data collected from the company annual reports and its websites. The researcher has used 

Mean, standard deviation, and standard error for analyzed data. The researchers have 

explored that, HDFC financial performance is better than ICICI bank but in some cases both 

bank performance is satisfactory. 

RESEARCH GAP: 

It is experimental that most of the comparative financial performance analyses ware done in 

the other sector like steel companies, oil companies, cement companies but hardly ever 

research considered were done or passed out on the comparative financial performance 

analyses in the Apollo tyre and JK tyre. most researchers were studied in dissimilar 

companies of tyre companies and No one has studied comparative financial performance 

analyses Apollo tyre and JK tyre company particularly the period from  2015-16 to 2018-

19.so that researcher undertook this study to comparative financial performance analyses 

Apollo tyre and Jk tyre. 

OBJECTIVE OF THE STUDY: 

• To analyze the profitability performance of selected companies 

• To study the liquidity position of selected companies 

• To make an offer of the upgrading of financial position.   
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 HYPOTHESES: 

H01: There is no significant difference in the profitability ratio of selected units. 

H02: There is no significant difference in the Liquidity ratio of selected companies. 

H02: There is no significant difference in the management efficiency ratio of selected 

companies. 

RESEARCH METHODOLOGY: 

 To practice any kind of research researcher requirements to follow the methodology and here 

in this study researcher will be going to use the methodology are as below. 

SOURCES OF DATA : 

This study base on secondary data and data collected from the company's annual report and  

Dion global solution limited. 

• This study covers 4 (four) years period from 2015-16 to 2018-19. 

SAMPLE OF STUDY: 

The universe of the study consists of all tire companies working in India and listed in the 

stock market in India. Here researcher has selected two tire companies Apollo tyre and JK 

tyre & industry for this comparative financial performance. 

TOOLS AND TECHNIQUE FOR ANALYZE  DATA 

(1) ACCOUNTING RATIO 

• Profitability ratio 

• Liquidity & Solvency ratio 

(2) STATISTICS TOOLS 

• Mean 

• Standard Deviation 

• T-test 

DATA ANALYSIS & INTERPRETATION: 

TABLE .1.  Profitability ratios of Apollo tyre and  JK tyre 
 
YEARS  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 AVG. 
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GPM 
 
 

Apollo 
Tyre 

6.53 8.70 16.77 20.02 13.00 

JK TYRE 7.69 5.29 10.93 20.90 11.20 
NPM 
 
 

Apollo 
Tyre 

3.87 4.79 7.75 8.73 6.28 

JK TYRE 1.70 0.79 4.88 6.16 3.38 
ROCE 
 
 

Apollo 
Tyre 

8.70 10.05 24 33.05 18.95 

JK TYRE 11.73 3.39 12.34 36.47 15.98 
RONW 
 
 

Apollo 
Tyre 

8.76 10.01 28.65 31.52 19.73 

JK TYRE 7.71 3.36 19.10 26.68 14.21 
        (Source: Dion Global Solution Limited)  

Table 1 discloses the following outcome: 

• Apollo tyre and JK tyre companies Profitability performance was better in 2015-16. 

• Apollo tyre and JK tyre both companies downward ration last four previous years 

• Overall Apollo tyre company profitability performance is better than Jk tyre company of 

selected periods. 

Table 2. Liquidity & Solvency ratios of Apollo tyre and  JK tyre 
YEARS 
 

 2018-19 2017-18 2016-17 2016-15 AVG. 

Current 
Ratio 
 

Apollo 
Tyre 

1.09 0.89 0.86 1.03 0.96 

JK TYRE 0.63 0.55 0.65 0.63 0.61 
Quick 
Ratio 
 
 

Apollo 
Tyre 

0.59 0.52 0.54 0.80 0.61 

JK TYRE 0.80 0.72 0.98 0.81 0.82 

Debt 
Equity 
Ratio 
 

Apollo 
Tyre 

0.45 0.45 0.45 0.21 0.39 

JK TYRE 2.29 2.54 2.71 1.52 2.26 

         (Source: Dion Global Solution Limited) 

Table 2. Disclose the following outcome: 

• Apollo tyre company has current ratio was better than Jk tyre company. 

• JK tyre & Industry has a quick ratio is better than  Apollo tyre company. 

• JK tyre & Industry debt-equity ratio was more than double of Apollo tyre company. 

• Overall liquidity and solvency ratio of  JK tyre better than  Apollo tyre. 

HYPOTHESIS TESTING: 
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GROSS PROFIT MARGIN: 

H0: There is no significant difference between the gross profit margin ratio among the 

selected tyre companies. 

H1: There is a significant difference between the gross profit margin ratio among the selected 

tyre companies.  

                                          Table:3 T-test for Gross Profit Margin  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
   Apollo Tyre JK Tyre 

Mean 13.005 11.2025 
Variance 41.28136667 47.137025 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
df 6   
t Stat 0.383383982   
P(T<=t) one-tail 0.35732567   
t Critical one-tail 1.943180274   
P(T<=t) two-tail 0.714651341   
t Critical two-tail 2.446911846   

 

Table value of “t”  of 6 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 2.44  whereas “t” calculated 0.38. 

Since calculated “t” was less than tabulated “t” .the different is a highly significant difference 

and therefore H0 had been accepted and H1 had been not accepted. Hence there is no 

significant difference between the gross profit margin ratio among the selected tyre 

companies. 

NET PROFIT MARGIN: 

H0: There is no significant difference between the net profit margin ratio among the selected 

tyre companies. 

H1: There is a significant difference between the net profit margin ratio among the selected 

tyre companies.  

Table:4 T-test for Net Profit Margin 
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t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
  

    Apollo Tyre JK Tyre 
Mean 6.285 3.3825 
Variance 5.397166667 6.50295833 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
df 6   
t Stat 1.682776593   
P(T<=t) one-tail 0.071704043   
t Critical one-tail 1.943180274   
P(T<=t) two-tail 0.143408086   
t Critical two-tail 2.446911846   

 

Table value of “t” of 6 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 2.44  whereas “t” calculated 1.68. 

 Since calculated “t” was less than tabulated “t” .the different is a highly significant 

difference and therefore H0 had been accepted and H1 had been not accepted. Hence there is 

no significant difference between net profit margin ratio among the selected tyre companies 

RETURN ON CAPITAL EMPLOYED: 

H0: There is no significant difference between the return on capital employed among the 

selected tyre companies. 

H1: There is a significant difference between the return on capital employed among the 

selected tyre companies.  

Table:5 T-test for return on capital employed. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
  
  

   Apollo Tyre JK Tyre 
Mean 18.95 15.9825 
Variance 136.195 203.2200917 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
df 6   
t Stat 0.322147784   
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P(T<=t) one-tail 0.379134713   
t Critical one-tail 1.943180274   
P(T<=t) two-tail 0.758269425   
t Critical two-tail 2.446911846   

 

Table value of “t” of 6 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 2.44  whereas “t” calculated 0,32 

 Since calculated “t” was less than tabulated “t” .the different is a highly significant 

difference and therefore H0 had been accepted and H1 had been not accepted. Hence there is 

no significant difference between the return on capital employed among the selected tyre 

companies 

RETURN ON NET WORTH: 

H0: There is no significant difference between the return on net worth among the selected 

tyre companies. 

H1: There is a significant difference between the return on net worth among the selected tyre 

companies.        

Table:6 T-test for return on net worth. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 

  Apollo Tyre JK Tyre 
Mean 19.735 14.2125 
Variance 144.4632333 113.1284917 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
df 6   
t Stat 0.688176386   
P(T<=t) one-tail 0.258525111   
t Critical one-tail 1.943180274   
P(T<=t) two-tail 0.517050221   
t Critical two-tail 2.446911846   

 

Table value of “t” of 6 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 2.44  whereas “t” calculated 0.68. 
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 Since calculated “t” was less than tabulated “t” .the different is a highly significant 

difference and therefore H0 had been accepted and H1 had been not accepted. Hence there is 

no significant difference between the return on net worth among the selected tyre companies 

CURRENT RATIO: 

H0: There is no significant difference between the current ratio among the selected tyre 

companies. 

H1: There is a significant difference between the current ratio among the selected tyre 

companies.        

Table:7.T-test for  Current Ratio 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 

  Variable 1 Variable 2 
Mean 0.9675 0.615 
Variance 0.012158333 0.001966667 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
Df 4   
t Stat 5.931914583   
P(T<=t) one-tail 0.002024111   
t Critical one-tail 2.131846782   
P(T<=t) two-tail 0.004048223   
t Critical two-tail 2.776445105   

 

Table value of “t”  of 6 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 2.77 whereas “t” calculated 5.93 

Since calculated “t” was not as much of than tabulated “t” .the different is a highly significant 

difference and therefore H0 had been not accepted. Hence there is a significant difference 

between the current ratio among the selected tyre companies. 

QUICK RATIO: 

H0: There is no significant difference between the quick ratio among the selected tyre 

companies. 
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H1: There is a significant difference between the quick ratio among the selected tyre 

companies.      

Table:8.T-test for  Quick Ratio 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 
  Apollo Tyre JK Tyre 
Mean 0.6125 0.8275 
Variance 0.016491667 0.011958333 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
Df 6   

t Stat 
-

2.549337417   
P(T<=t) one-tail 0.021764733   
t Critical one-tail 1.943180274   
P(T<=t) two-tail 0.043529467   
t Critical two-tail 2.446911846   

 

 Table value of “t”  of 6 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 2.44  whereas “t” calculated 2.54. 

Since the calculated “t” was less than tabulated “t” .the different is a highly significant 

difference and therefore H0 had been not accepted Hence there is a significant difference 

between quick ratio among the selected tyre companies. 

DEBT EQUITY RATIO: 

H0: There is no significant difference between the debt-equity ratio among the selected tyre 

companies. 

H1: There is a significant difference between the debt-equity ratio among the selected tyre 

companies 

Table:9.T-test for Debt Equity Ratio 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 

  Apollo Tyre JK Tyre 
Mean 0.39 2.265 
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Variance 0.0144 0.276433333 
Observations 4 4 
Hypothesized Mean 
Difference 0   
df 3   
t Stat -6.95359156   
P(T<=t) one-tail 0.003050619   
t Critical one-tail 2.353363435   
P(T<=t) two-tail 0.006101238   
t Critical two-tail 3.182446305   

 

Table value of “t”  of 3 degrees of freedom at 5% level of significance for the two-tailed test 

is 3.18 whereas “t” calculated -6.95 

Since calculated “t” was less than tabulated “t” .the different is a highly significant difference 

and therefore H0 had been not accepted. Hence there is a significant difference between the 

debt-equity ratio among the selected tyre companies. 

FINDING:  

RATIO Calculated 

Value 

Table 

Value 

Degree Of  

Freedom 

Level Of 

Significance 

H0 / H1 

Gross Profit Margin 0.38 2.44 6 5 % H0 

Net Profit Margin Ratio 1.68 2.44 6 5% H0 

Return On Capital Employed 0.32 2.44 6 5% H0 

Return On Net Worth 0.68 0.2.44 6 5% H0 

Current Ratio 5.93 2.77 4 5% H1 

Quick Ratio 2.54 2.44 6 5% H1 

Total Debt Equity Ratio -6.95 3.18 3 5% H1 

 

SUGGESTION: 

• Gross profit margin ratio both company not satisfactory (expect 2015-16 

year).So both companies should increase their selling price and optimize Production 

costs. 
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• The net profit margin ratio of both company downward trend form the last four 

previous years. The company should try to decrease its operating expense and 

reconstruction of its expenditure policy. 

• Return on capital employed and return on the net worth of both company is 

comparatively equally and satisfactory. 

• The liquidity position of both company comparatively different. Apollo tyre 

liquidity position is satisfactory  

- Apollo tyre should improve its quick ratio with the help of inventory control 

and make policy for payment ratio. 

- Both companies should manage their receivable and inventory and make new 

policies. 

• JK tyre company debt-equity ratio is higher than Apollo tyre than mean Jk tyre 

company has more risk. So than Jk tyre company should reduce its financial burden. 

CONCLUSION: 

This study was undertaken about a comparative financial analysis of Apollo tyre and Jk tyre 

company. Both company profitability position comparatively equally but the liquidity 

position of both companies show different results overall Apollo tyre profitability 

performance is better than Jk tyre company. Jk tyre company should improve its profitability 

to make effective policies for the future. 

LIMITATION:  

There were certain limitations in understanding this research work.  
 
1)  Comparatively Performance analysis of the company is done only for the past four years, 
     due to the time limit. 
 
 
2) The study is done based on secondary data obtained from the annual reports of the   

   Organization. 
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      “तथा�पपठपतु्र! व्याकरणम।्”। 

 अं�कतः जे. रावलः 
 दशर्नम्संस्कृतससं्थानम,् SGVP,एस.जी. राजमागर्ः,कणार्वतीनगरम,् 

 
 
 

पत�जलेः प्राक्तनः भारतयुद्धकाल�न आचायर्ः यास्कोऽ�प ’चत्वा�र वाक्‘  इत्येतस्य मन्त्रस्य 

व्याख्यां मखुस्वरुपोप�र व्याकरणोप�र एव कृतवन्तः इ�त दृश्यते । 

 ’ व्याकरणम ् ‘इ�तयत्पदंयस्माद्धातोः�नष्पन्नतंस्या�पमूलाथर्ःयजवु�देयथा’दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत ्

सत्यानतृ ेप्रजाप�तः‘ 1इत्येतिस्मन ्वाक्ये प्रयकु्तो लभ्यते । स्कन्दपुराणे अ�प व्याकरणस्य वेदप्रादभुूर्तत्वं 

प्र�सद्धम ्। यथा – 

      आपः प�वतं्र परमं प�ृथव्यामअ्पां प�वतं्र परमं च मन्त्राः । 

तेषा�च सामग्यर्जषुां प�वत्रमंहषर्यो व्याकरण ं�नराहुः ।।2 

लोके वेदशास्त्रपुराणागममन्त्रतन्त्रकाव्यनाटकाऽलङ्कारा�द यावान ् शब्दरा�शः  ,तस्य कृत्स्नस्य 

संस◌्कारो व्याकरणेनैव जायते इत्यत्र नािस्त संदेहस्यावस्था । न्याय�सद्धान्तमकु्तावल्याम�प 

भाषा�ाना�धगमाय समेषाम�प अष्टानां शिक्तग्रहकाणां मध्ये मूधर्न्यं स्थान ं ’व्याकरणम ् ‘एवाध्यास्ते । 

न्याय�सद्धान्तमुक्तावल्यां शब्दखण्ड ेच यथा –  

शिक्तग्रहं व्याकरणोपमान 

कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषाद् �ववतृ्तेः वदिन्त 

सािन्नध्यतः �सद्धपदस्य वदृ्धाः ।।3 

                                                             
1यजवु�दः अ॰ १९। मं॰ ७७॥ 
2स्कन्दपरुाणम ्। 
3न्याय�सद्धान्तमकु्ताव�लः. शब्दखण्डः । 

13 
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व्याकरण ंनाम शब्दाख्य ंज्यो�तः या च समगं्र संसारं च प्रद�य�त । यथा च शू्रयते – 

इदमन्धं तमः कृत्स्नंजायेत भुवनत्रयम ्। 

य�द शब्दाह्वयं ज्यो�तःआससंारं न द�प्यते ।।4 

समग्रभुवनत्रयम ्अन्धकारमय ंभव�त य�द शब्द�वद्यारूपी ज्यो�तः समगे्र संसारे न स्यात ्चेत ्

। सवर्शास्त्रप्रवेशाय इय ंज्यो�तः आवश्यक� । शास्त्र�ानद्वाररूपाचेय ंशब्द�वद्या । 

श्रीह�रः कथय�त यत ् - संसारेऽिस्मन ् धमार्थर्कामरूपपुरुषाथर्सा�धकाचेय ं शब्द�वद्या �कन्त ु

परम्परया चरमपरुुषाथर्ः ’न स पुनरावतर्ते ‘इ�त श्र�ुतबो�धत�नत्यमो�स्या�प सा�धका एव ंसवर्�वद्यास ु

एषा शब्द�वद्या प�वत्रतमज्यो�तरूपा स्वरूप�ानप्रका�शका अ�प । 

एवमेव व्याकरणं वाणीगतमल�नवारकम�प सत्वात ् �च�कत्साशास्त्रम�प कथ�यतु ंशक्यते ।तथा 

�ह – 

त�वारमपवगर्स्यवाङ्मलानां �च�कत्सकम ्। 

प�वत्र ंसवर्�वद्यानाम�ध�वद्यं प्रकाशते ।। 

इय ंसा मो�यमाणानमिजह्वा राजपद्ध�तः । 

अत्रातीत�वपयार्सःकेवलानुपश्य�त ।।5 

अपवगर्स्य द्वाररूप ंतथा वाङ्मलानां �च�कत्सारुपं च इदं व्याकरणशास्त्रमिस्त । एषा एव एका 

�वद्या यया भाषाशु�द्धः ततः मो�प्रािप्तपयर्न्ताः लाभाः भविन्त । 

भास्कराचाय�ऽप्यकथयत ्– 

        यो वेद वेदवदनं सदन ं�ह सम्यक् 

ब्राह्म्याः स वेदम�प वेद �कमन्यशास्त्रम ्। 

       यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य �वद्वान ्

                                                             
4काव्यादशर्ः १ .४  
5वाक्यपद�यम ्१ .१४ -१६  
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शास्त्रान्तरस्य भव�त श्रवणेऽ�धकारो ।। 

यः प्रथमं व्याकरणम ् अधीते तस्यवै कृते शास्त्रान्तरस्य श्रवणे अ�धकारः प्रवेशो वा । 

सवर्शास्त्रप्रवेशकं द्वारं व्याकरण�म�त । 

कोऽ�प �पता स्वपतंु्र व्याकरण�वषयकाध्ययनप्रवतृ्तौ एकेन श्लोकेन व्याकरणम�हमा च कथय�त 

। व्याकरणस्य म�हमा तथा शे्रष्ठता च प्रदशर्नाय �वद्वजनेषु प्र�सद्धा च इय ंपिंक्तः – 

यद्य�प बहु नाधीषेतथा�प पठ पुत्र  !व्याकरणम ्।  

स्वजनः श्वजनः मा भूत्सकल ंशकलं सकृत ्शकृत ्।।6 

�पता स्वपुत्रम ्आदेश�त बहु नाधीषे चेद�प हे पुत्र  !त्वं व्याकरणं त ुअवश्यमेव पठ  !येन च 

भाषाप्रयोगे दोषः न स्यात ्। 

व्याकरणस्य उपादेयता माहात्म्य ं च वतर्मानकाले एव इ�त वक्तु ं न शक्यम।् यतो �ह 

वेदकालादेव व्याकरणस्य महत्त्वम ्अिस्त । 

एकं कथानकं भोजकाल�न ंप्र�सद्धमिस्त यत ् – महाराजो भोज अ�धकेन भारगौरवेण आक्रान्त ं

ब्राह्मणं दृष्ट्वा अप्रा�ीत्त ंयत ् –  

भ�ूरभारभराक्रान्तः तव स्कन्धो न बाध�त ? 

इ�त एव ंरूपेण पषृ्टे स�त ब्राह्मण उत्तरं प्रदत्तवान ्यत ्– 

न तथा बाधते राजन ्  !यथा बाध�त )अशुदं्ध (बाधते ।  

अनेनवै कथानकेन भोजकाले व्याकरणस्य उपे�यता मह�मा चक�दृशी भवेत ्इ�त स्पष्टं भव�त 

। तिस्मन ्काले एकः सामान्य इन्धनहार� ब्राह्मणोऽ�प शुद्धां वाचं ब्रतेू स्म येन सः रा�ः भोजस्या�प 

अशुद्धां वाणीं प�रष्कृत्य  ,इन्धनभारेण न �ह तद्वपुः बाधते अ�प तु ’बाध�त ‘इत्यस्य अशदु्धप्रयोगेण 

बाधते इ�त �नसङ्कोचं वक्तंु शक्यम।् 

                                                             
6सुभा�षतरत्नभाण्डागारः वैयाकरणप्रशंसा –, श्लो२ संख्या. 
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भगवान ्पत�ज�लर�प व्याकरणस्य उपयो�गता वणर्यन ्आह ’शब्दशास्त्र ंयः न जाना�त स 

शुद्धम�प वक्तु ंन शक्नो�त ।‘  

शुद्धोच्चारणलाभाय व्याकरणमवश्यमेव अध्येयं योऽशुद्धोच्चारण ं कुवर्िन्त ते समाजे �नन्दाभाग ्

भविन्त । यतो �ह ’ह्रस्व ंलघु‘ ,’संयोगे गुरु‘ ,’द�र ◌्घ ंच ‘ ,’उच्चैर ◌ुदात्तः‘ इत्याद�नां सूत्राणां �ानेनवै 

शुद्धोच्चारण कतु� शक्यते । वयैाकरण एव तत्तत्पदानां ह्रस्वद�घर्प्लुतोच्चारणेष ु किस्मन ्अवसरे द�घ� 

ह्रस्व ंवा प्लुतम ्उच्चायर्म ्? इत्येतत ्सम्यक् �वजाना�त । 

यः स्फुटां वाचं व्याहर�त स एव या��कानषु्ठानेषु अ�धकारम ्अहर्�त । एतादृशस्या�धकाराथ� 

व्याकरणम ्आवश्यकम ्। 

पत�ज�लः स्वीये महाभाष्ये ’यदधीतम ् ‘ इ�त गौणप्रयोजनप्रतीकमादाय कथय�त यत ् –  

अध्ययनं तदैव साथर्कं भव�त यच्चाथार्वबोधनपूवर्कं �क्रयते ।  

शब्दाथार्�धगमाय व्याकरणशिक्तरपे��ता । अथर्�ानशनू्य ं पठनं प�ठते भाररूपमेव भव�त । 

यत्तेनाधीतं  ,तदथर्�ानर�हत�म�त सदा तन्मनः चे�खद्यते ।  

पुनश्च महाभाष्यकारः कथय�त यत ्  – मनषु्येण शब्दप्रयोगे �नपुणने भाव्यम ्, कः शब्दः केन 

प्रकारेण प्रयोक्तव्यः ? इत्येतद् यो जनः वेित्त सः स्वक�येन एकेन पदेना�प नैजम ् ओज 

अ�धजनमानसम ्प्रस्थाप�यतु ंशक्नो�त ।  

लौ�कका अ�प बहुधा वदिन्त यत ् – मानवः य�द अन्य ं मानवं तद�ुदतं सव� श्रुणुया�द�त 

काङ्��त चेत ् ,तेन �ह तत्स्वरे ओजः �नधेयम ् ,अ�प तु तत्छब्देष ुओजः �नधेयम ् । 

वाचःशुद्धताआवश्यक�अ�नवायार्च।सैवशुद्धताव्याकरणाधीनाएव।व्याकरणंवस्ततुः�ततउसिन्नभंवतर्ते।यथा

�ततउनावस्तुशदु्धी�क्रयतेतथैवव्याकरणोपकरणेनवैयाकरणअसाधुशब्दाित्नजवाक्यंप�रष्कृत�ंवदधा�त। 
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कमर्समस्याका िनराकरण  “मामनुस्मर यदु्ध्य च” 
�ो.महने्�कुमार ए.दवे 

�ोफेसर,सािहत्यिवभाग, 
�ीसोमनाथसंस्कृतयिुनव�सटी,वरेावल

 
 

                 �ीम�गवद-्गीता1 महाभारत (भीष्मपवर्)के अध्याय २५ से ४२ तक ७०० �ोकोम� िवस्ता�रत ह� । 
हमारी वै�दक परंपराके अनुसार वेदोका सार उपिनषद और उपिनषद�का सार �ीम�गव�ीता माना गया ह� क्य��क 
हमारा जीवनका गढूरहस्य�क� जिडब�ुीय� इनम� िमलती ह� । कृ  धातुको मनन् �त्ययसे उणा�दसू�2 िनष्प� �ए 
कमर्शब्दका अथर् ’कोई बी ��या ऎसा �आ ह� ।  और शब्दाथर्-मीमासंा क� दिृ�स ेभगवत् शाब्द ’भग’ धातमु� मतप ्
�त्यय लगाने से िन�मत �आ ह� ,िजसका अथर् यशस्वी,सम्मािनत,��ये,�द�, पिव�,आ�द �प� म� �कया जाता ह� । 
3साखं्यका�रकाम� �योदशिवध कारणोक� गणना �ई ह� । 4 �ीम�गव�ीताम� �योद़शिवध ��या� का उल्लखे �आ ह� 
।5शरीर,वाणी एवं मनस् के �ारा कमर् होने का उल्लेकभी गीताम� सिं�िहत ह� ।6 न्यायस�ू�मे �य�का अथर् ’कृित’ 
बताके कृितका अथर् “वाणी,बुि� एवं शरीरके �ारा होने वाली ��याके अथर्म� �दया ह� ।7 
                इस कमर्को ही वेदोम� ऋत,  न्यायवैशेिषकम� अद�ृ,मीमांसकम� अपूवर्के �पम� माना गया ह� । यह कमर्ही 
समाजम� Ethical and moral order अथार्त् नैितक एवं मूल्यिन� �वस्थािनमार्णक त�वके �पम� माना जाता ह� । 
उसको एक स्वीकृतिस�ांत ( Postulated Principle ) के �पम� स्वीकारनसे े समाजक� अनके समस्या�का 
िनराकरण सरलतासे हो जाता ह� । समाजम� अनके�कारक� िवषमता� �दखाई देती ह� ।�कसीको शरीरम� 
िनरोिगता,�कसी को दीघार्युष्यता-अल्पायषु्यता,�कसी को संतानके बाबतम� िवषमता रहती ह�  । ऎसी िवषमताम� 
मानवको ई�र पक्षपाती होनेका जो अहसास होता ह� वो �थर् ह� िजसक� चचार् ��सू�म� और इसके उपर िलखा गया 
शांकरभाष्यम� िमलती ह� ।8 ई�रम� कोई पक्षपात नह� ह� वो कमार्नुसारी फल दतेा ह� ।9 अच्छे कमर्का फल अच्छा और 
बूरे कमर्का बूरा िह फल िमलेगा ।10 कई वकृ्षको जल्दी फल आत ेह� कई को समय लगता ह� इसी तरह कमर्भी अद�ृ, 
अपूवर्, एवं कमार्शय �पसे रहते ह� योग्य समयम� प�रपाक होते फल�पसे �ादभूूर्त होते ह� ।11 कमर्के प�रपाकके कारण 
                                                             
1 �ीमद-्भगवद-्गीता-४/२९-३० 
 2 पािणिन-अ�ाध्यायी-४-१४४ 
3 वामन िशवराम आप्टे,ससं्कृत-िहन्दी कोष । 
4  करण ं�योदशि�धम् –सांख्यका�रका-३२ 
 5.न,एव,�कि�त,्करोिम,इित,य�ुः,मन्येत,त�विवत,् 
    पश्यन्, �ृण्वन्, स्पृशन,् िज�न,् अ�न्, गच्छन्, स्वपन्,।।8।।  
    �सन,्�लपन्,िवसजृन्,ग�ृन,्उिन्मषन्,िनिमषन,्अिप, 
     इिन्�यािण, इिन्�याथ�षु, वतर्न्त,े इित, धारयन्।। 9।। 
6  शरीरवा�नोिभयर्त्कमर् �ारभते नर: ॥ �ीम�गवदगीता-१८-१५ 
7 �वृि�वार्ग्बिु�शरीराम्भ: ।- न्यायसू�- १/१/१७ 
8 नषै्कम्यर्नैधणृ्ये न सापेक्षत्वात् तथा िह दशर्यित । ��सू�म्- २/१/३४ 
9  फलमत उपप�े:.....। ��स�ूम-् ३/२/३८ 
10 पुण्यो वै पुण्यने कमर्णा भवित ,पाप:पापेन  _ बहृ्दारण्यकोपिनषद-्३/२/१३ 
11  क्लेशमूल:कमार्शय:द�ृाद�ृ जन्मवेदनीय:,सितमूले ति�पाको जात्यायुभोग्या: । - योदसू�म-्२-१२/१३ 
     

14 
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जन्म िमला ह�  वो �ारब्धकमर् ह�  और पाकोन्मुख िविहनकमर्को संिचत कमर् तथा दिैनककमर्को ��यमाण कमर् कहा गया 
ह� । �ारब्धकमर्का “सुखद:ुखान्यतरसाक्षात्कार:” भोग अिनवायर् होता ह� ।12 मनुष्य ही कमर् से िल� ह� परंतु ई�र इससे 
परे ह� ।13 ऋत अपन ेस्व�पको �कॄित तथा मानव समाजम� समान �पसे अिभ�� करता ह� ।हम �त्येक क्षण अपने 
भाग्यका िनमार्ण कर रहे ह� – “ The theory of karma recognizes the rule of law not only in outward 
nature , but also in the world of mind and morals .....We are every moment making our 
characters and shaping our destinies”14 
          मनुष्यको जन्मस े िह कमर् तो करना ही होता ह�  ईशोपिनषदम� कहा ह� �क “मनुष्यको कमर् करते रहकर स� 
साल तक जीना चािहए । 15 ल�ेकन कमर्म� िलप्सा नह� होनी चािहए ।16  गीताम ेकहा ह� �क “�ान,�ेय,अने प�र�ाता 
ये तीनम� से कमर्क� �रेणा आती ह� ।17 इनम�से �ेय अथार्त् ��म�से �रेना जेना,वे ��िवदके िलए िह शक्य ह� ,�ानक� 
�ेरणा अथार्त ् ’शा��ामाण्य’,इसी तरहका वतर्न करना. �कन्त ु सामान्य जीव�क� �रेणा ’प�र�ातानी’ होती ह� । 
महाभारतके य�ुम�  जब अजुर्न प�रिस्थित के सामने हार मान लेता ह� और जो कमर् करने वॊ य�ुके मदे ानम� गया तब 
वहॉ सभी आित्मय�को दखेकर वो तो यु� करने स ेमना कर रहा था तब कृष्णन”े मामनुस्सर,यु� च “ कहकर इनका 
मोह िनकालने को समझाया ।  क्षि�यका धमर्के बारेम� उपदशे दतेा ह� ।अजुर्नको न्यायत: युद्� करनेका उपदशे दतेा ह� 
। अजुर्नक� एसी अवस्था- मोहवृि�को  दखेकर अजुर्नको समझाना आवश्यक मानकर स्वयं िन�वकार�पस े दढृ 
सङ्कल्पपूवर्क संयत स्वरम� अजुर्न को �बोिधत करने लग े। इससे बोध िमलता ह� �क सांसा�रक मोहपासम�  पडा �आ 
मनुष्य क�र्�ा-क�र्�क� ि�धाम� पडकर क�र्�च्युत हो जाता ह� । अत:एव मनुष्यको मोहासि� रिहत होकर 
स्वकतर्� ( स्वधमर्) का पालन क्जरना चािहए ।   इस अजुर्नको �दया �आ उपदशे सभी मानवोके िलये �कया गया ह� 
आधुिनक मानवभी कमर् से जुडा �आ ही रहता ह� िबना कमर् मनुष्यक� गित ही नह� होती ह�  गीताम� भी कहा गया ह� 
�क “न िह दहेभृता शक्यं त्य�ंु कमार्ण्यशेषत: ।18  अथार्त् कोई भी दहेधारी कमर् को पुरी तरह से नह� छोड सकता ह� । 
एक ही साथम� पदेा होने वाल ेमनुष्य� म� अलगता �दखाई दतेी ह� , इसका कारण भी कमर् ही ह�  । ईशोपिनषद ्म� भी 
कहा ह� �क कमर् करनार ही सो साल तक अच्छी तरह जीिवत रहता ह ैऔर कमर् करने म� कौशल्य इतना रखना �क 
इनसे अिल�ता न आये ।।19  तथा च साधारण जनसमुहको िशिक्षत करनकेे िलये कतर्� कमर् करने को कहा ह� ।20 आज 
सम� िव� क�टाण ुयु� जसैी बडी क�ठन िवटंबणासे झझमु रहा ह� कोरोना जैसी इस महामारीम� भी लोक अपने 
कमर्म� आत्मिन�ा या �भ ुसम�पत कमर्करने म� कमी �दखा रह ेह� परन्तु एसी िस्थितका भी मागर्के �पम�  गीताम�   
�ीकृष्ण अजुर्नको उपदशेके �पम� कहते ह� �क मेरे आदशेके अनसुार कमर् करने वाल ेसकाम कम� भी कमर् बंधनसे म�ु 
हो जाता ह� ।21 ई�रको स्मरण करते �ए कमर् करन े के जीवन साफल्यता के साथ �भकु� ही िजम्मेदारीका मनम� 

                                                             
12 �ारब्धकमर्णां भोगादवे क्षय:,भोगने ित्वतरे क्षयियत्वा संप�त-े ��स�ूम-्४/१/१९ 
13 क्लेशकमर्िवपाकाशयैरपराम�ृ: पु�षिवशेष ई�र:-योगस�ूम्-१/२४ 
14 Hindu View of Life . p.-73 
15 कुवर्�ेवेह कमार्िण िजजीवेषते् शतं समा: ।- ईशोपिनषद-् २ 
  एवं “ िनयतं कु�... शरीरया�ािप च ते न �िसद्ध्येदकमर्ण:-भगव�ीता-३/८ 
16  न कमर् िलप्यते नरे –ईशोपिनषद-्२ तथा “योग: कमर्सु कौशलम् – भगव�ीता- २/५० 
17 �ानं �ेयं प�र�ाता ि�िवधा कमर्चोदना ।- �ीम�गव�ीता-१८/१८ 
18 �ीमद ्भगवद-्गीता-१८-११ तथा 
   िनयतं कु�....शरीर या�ािप च ते न �िसद्ध्येदकमर्ण: भगवद-्गीता-३-८   
19 ईशोपिनषद-्२ 
20  कमर्णैव िह संिसि�मािस्थता जनकादय:। 
   लोकसं�हमेवािप सम्पश्यन ्कतुर्महर्िस ॥ �ीम�गव�ीता-३-२० 
21 ये मे मतिमद ंिनत्यमनुित�िन्त मानवा: । 
  ��ावन्तोऽनसूयन्तो मचु्यन्ते तेऽिप कमर्िभ: ॥ - �ीम�गव�ीता-३-३१ 
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उमदा भाव रहता ह� । मनुष्य कोई भी क�ठन प�रिस्थितका सामना कर रहा हो इसे सरल मागर्दशर्नका उमदा कायर् 
गीताम� ही ह� । अजुर्न जैसा मानिसक �पस ेभ� �दयको भी गीता उपदशेसे दढृिन�यी बना कर यु� करने के िलये 
तैयार �कया था वो ही गीता कोई भी िवटंबना म� स ेसरलता स ेउपकारक बनती ही ह� । �कसी भी �ाचीन �न्थक� 
�ाणशि� उसक� इस शि�म� िनिहत होती ह� �क वह समय-समय पर ऎस ेलोगोको जन्म द ेसके , जो उस �न्थम� 
�ितपा�दत सत्य� को अपने अनुभव से पु� कर सक�  ।22 मनुष्यको अपन ेकमर्म� ई�र रटन ,भजन आदीके साथ काय�म� 
अनसुंधान रखना भी ज�री ह� कहा भी ह� �क  
                      “तस्मात् सव�षु कालेष ुमामनुस्मर यधु्य च ।  
                      मय्य�पतमनोबिु�मार्मेवषै्यस्यसंशय: ॥23 
               इससे अनुस्मरताके साथ कतर्�कमर् करन े का उपदशे �दया ह� । और भगवत्�ित ��ाके कारण  �भ ु
गोलोक-वनृ्दावनम� रहते �ए भी सवर्�ापी बनकर हमारी ��ाको फलीभूत करने के िलये हमारे बीच होने का 
अहसास हम कर सकत ेह� ।24 �भ ुअद�ृ होने के बावजदू दशृ्य जगतका संचालक होन ेके कारण हमारी ��ा होने के 
कारण सु�विस्थत संचालन करते ह� ।25भगव�ीता पर िव�ान� �ारा िविभ� कालखण्डो म� िलखी गई टीकाय� 
इसिलए समकालीन सदंभ� और �ि� िवशेष क� अिभ�िच के साथ �स्तुत �ई ह� यह इसक� िवशेषता ही ह� । गीता 
म� अिभ�� धा�मक चेतना,निैतक आदशर्,आध्याित्मक  िववचेन एवं िनष्काम कमर् का सदंेश  इतने �दय स्पश� ह� �क 
न केवल भारत बिल्क िव� के िवख्यात िवचारक�न ेइस पर अपने िवचार बृहत ्�न्थ� के �पम� �� �कये ह� । 
 
एवं �ीम�गव�ीताम� भी कहा ह� �क  ���ानीको भी ���रेणास ेहोने वाला कमर् करके इस कमर्को ��ापर्ण कर 
दनेा चािहए ।26 ��िवद का कमर् ���ेरणास ेउत्प� होकर इसम� िह िवलीन होता ह� । महाभारत शािन्तपवर्म� भी 
कहा गया ह� �क बन्धन वस्तुत: एक ही ह� और वह कामबन्धन । कामबन्धनस ेमु� हो जान ेस े�ि� ��क� �ाि� कर 
लेता ह� – 
     कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम् । 
     कामबन्धनम�ुो िह ��भूयाय कल्पत े॥27 
�ीमद ्भगव�ीता के सोलहव� अध्यायम� दवैी-सम्पि� के प�ुष� को  �े� कहा ह� । वह� भी �े� पु�ष� के लक्षण� म� 
’अभय’ को गीता म� सवर्�थम स्थान �दया ह� । इससे भी ’गीता’ म� अभय का ही मह�व �कट होता ह� । 
      िनष्कषर्�पम� हम कह सकत ेह� �क य�िप गीता का केन्�ीय िस�ान्त ’िनष्काम कमर्योग” ह� , �कन्त ुिबना अभय के 
तो इसक� सफलता म� संदहे ह� । क्य��क अभय ह� तो जीवन ह� और कमर्योग ह� तो समत्व ह� । समत्व बुि� से ही ई�र 
का �ान होकर अन्त म� मोक्ष िमलता ह� ।   
   
 

 

  

                                                                                                                                                                                              
 
22 डॉ.सवर्पल्ली राधाकृष्णन्-भगव�ीता,भूिमका से उद्धृत  
23 �ीमद ्भगवद ्गीता- ७-८ 
24 ��संिहता – ५-३७ 
25 परास्य शि��विवधवै  �ूयते , स्वाभािवक� �ान बल ��या च  ..। 
      ---�ेता�तरोपिनषद-्६-८ 
26 कमर् ��ो�व ंिविद्� – �ीमद ्भगवद ्गीता-३/१५ एवं ��ापर्णं ��हर्िव...�ीमद ्भगव�ीता-४/२४ 
27 महाभारत- शािन्तपवर्:- २४३-७ 
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वै�दककाले लैङ्�गक�समानता 
�ीनहेलः एन. दव े 

िव�ावा�रिध-शोधच्छा�ः,  
�ीसोमनाथससं्कृतिव�िव�ालयः 

 
 
 

शोधसारः (Abstract) 

लैिङ्गक�समानतायाः (Gender Equality) िवषयः अ�त्वे न केवल ं भारतस्य अिप तु सम्पूणर्िव�स्य कृते 
मह�वपूणर्ः िवषयः व�र्ते। चलि��ं पश्यित उत धारावािहकं प�रपश्यित उत नेतणॄां भाषणािन शृणोित उत 
समाजस्य िवकासाय आवश्यकेषु मह�वपूण�षु घटकेष ु िचन्तयित, सवार्स ु एतास ु ��यासु लैिङ्गक�समानतायाः 
चचार् भवत्येव। ५०% मिहलाजनसङ्ख्यायाः िवकसनेन एव सम्पूणर्स्य समाजस्य िवकासः शक्यते, समकालीना 
नारी पु�षतुल्यं सवर्िवधं काय� कतु� समथार् अिस्त इत्यादयः िवचाराः अ�त्वे �चलने सिन्त। स�ःकालीनाना ं
नारीणां तुलना �ाचीननारीिभः सह अिप भवित। परन्तु व�ैदककाले लैिङ्गक�समानतायाः िवषये समाजे 
अस्प�ता दशृ्यते। अतः अ� व�ैदककालीननारीणां च�र�ाणां, �वहाराणाम,् उल्लेखानां च अध्ययनेन 
लैिङ्गक�समानतायाः सन्दभ� स्प�िस्थितः उपस्थािपता अिस्त।  

सङ्केतशब्दाः (Keywords) 

लैिङ्गक�समानता, व�ैदककाले नारी, व�ैदककाले मिहला, व�ैदककाले लैिङ्गक�समानता, व�ैदकसािहत्ये 
लैिङ्गक�समानता, संस्कृतसािहत्ये लैिङ्गक�समानता 

भिूमका (Introduction) 

व�ैदककाल े लिैङ्गक�समानता-सन्दभ� सवर्दा पक्ष�यं �स्तूयते। �थमे पक्षे नायार्ः पूजनीयतायाः चचार् भवित, 
अपरिस्मन् च पक्षे नायार्ः अपमानस्य उत अवगणनायाः िस्थतेः उ�रणािन �दीयन्ते। तयोः पक्षयोः कः पक्षः 
साधुः क� असाधुः इित िनणर्यः अतीव क�ठनः। साम्�तं वयं पश्यामः यत्, केचन नारीणां सेना-��डा�दषु क्षे�ेषु 
सहभािगतायाः �शंसां कुवर्िन्त, अपर� केचन बलात्कारा�दकृ त्येन, मिहलायै अभ��टप्पण� कृत्वा च अपमाननम् 
अिप कुवर्िन्त। अ� समाने काले, दशेे च सम्माननम्, अपमाननं च दशृ्यते। एतादशेृ िमि�ते िवषये वतर्मानिस्थतौ 
कोऽिप िनष्कषर्ः दषु्कर एव, त�ह �ाचीनकालीनानां नारीणां िस्थतेः अभ्यासः अतीव समयभोग्यः, दसु्साध्य� 
स्वीकतर्�ः। ��थमं तु क�न िवचारः अङ्गीकतर्�ः यत्, कोऽिप एकः समाजः, धमर्ः, समदुायः, जाित�कारः उत 
दशेः सवर्था उिचतः उत अनिुचतः न। तेष ुतेषु वग�ष ुिव�मानाः केचन जनाः उिचताः उत अनुिचताः मन्यन्ते। 
अतः अमकुः वगर्ः �े�ः उत ��ः एव इित धारणा अयोग्या इित। एक� संयिमनी सीता अिस्त, तस्याः �शंसा 
भवित,1 अपर� शूपर्णखा, या अयोग्ये स्थाने कामातुरा भवित, सा िनन्�ते।2 अ� नारीणां �शंसायाः उत 

                                                           
1 तस्यापनोदाय फलप्रवतृ्तावपुिस्थतायाम�प �नव्यर्प�ेः। 
त्य�या�म वदेैहसतुा ंपसु्तात्समदु्रन�ेम ं�पतुरा�येव। रघवुशंमहाकाव्यम,् सगर्ः - १४, श्लो. ३९ 

15 
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िनन्दायाः िवषयः न, अिप तु च�र�स्य िवषयो व�र्ते। एवमेव शा�ेषु ब�धा नारीणां िनन्दायाः, �शंसायाः च 
वाक्यािन �ाप्यन्ते। त� कः सन्दभर्ः इित ब�धा ज्ञात्ववै नारीिस्थतेः िनणर्यः शक्यते। 

शोधो�शे्यािन (Objectives) – 
�कृतिमदमध्ययनं वै�दककालीननारीणां लैिङ्गक�समनातायाः सन्दभ� वणर्नात्मकमनुसन्धानं, 
िविश�ाध्ययनात्मकमनुसन्धानं च व�र्ते। 

 व�ैदककालीनाना ंनारीणां समाजे सहभािगतायाः अध्ययनम्। 
 व�ैदकनारीणां पु�षबा�ल्यय�ेुषु काय�षु स��यतायाः अध्ययनम्। 
 व�ैदकनारीिव�� ंजातानाम् अपराधानाम् अध्ययनम्। 
 व�ैदकनारीणां, समकालीननारीणां च लैिङ्गक�समानतादषृ्�ा िविश�म ्अध्ययनम्। 

लिैङ्गक�समनातायाः दिृ�ः - 

नारीणां सामािजक-सहभािगतायां सत्याम् अ�त्व े वयं सेना��डा�दक्षे�ेष ु नारीणां सहभािगता ं
सम्मानिवषयत्वेन पश्यामः, परन्तु �ाचीने काले कदािचत् एषः सम्मानस्य िवषयः न स्यात्। कदािचत ्तिस्मन ्
काले सनेाया ंनारीणां सहभािगता सहजा भवेत्। �ाचीने काले यज्ञः, गाहर्स्थ्यम,् आितथ्यं, दान,ं यु�,ं �ापारः, 
मनोर�नम,् आिवष्कारः इत्या�दकं सव� सामािजकसहभािगता मन्यते स्म।  अ�ािप सैव प�रपा�टः �व�र्ते। 
ऋषयः, ऋिषकाः च मन्���ारः आसन ् इित �िस�मेव। शौनकरिचताया ं बृह�वेतायां स��वशितः ऋिषकाः 
समुिल्लिखताः। यथा - 

घोषा गोधा िव�वारा अपालोपिनषि�षत।्  
��जाया जु�नार्मागस्त्यस्य स्वसा�दितः।। 
इन्�ाणी चने्�माता च सरमा रोमशोवर्शी।  

लोपाम�ुा च न�� यमी नारी च शा�ती।। 
�ीलार्क्षा सापर्राज्ञी वाक्��ा मधेा च दिक्षणा।  
रा�ी सयूार् च सािव�ी ��वा�दन्य ई�रताः।।3 

शकै्षिणकक्ष�े ेनारीसहभािगता - 

महाभाष्यकारस्य पत�लेः युगे अिप िशक्षाक्षे�े नायर्ः स��याः आसन्। अतः उ�ं महाभाष्ये यत्–  

लोके अिभ�पायोदकमानयेम ्अिभ�पाय कन्या दयेिेत,  

न चानिभ�प े�विृ�रिस्त, त� अिभ�पतमायिेत गम्यत।े4 

                                                                                                                                                                                           
2 अत्यारूढो �ह नार�णाम ्अकाल�ो मनोभवः। रघवुशंमहाकाव्यम,् सगर्ः - १२, श्लो. ३३   
3 बहृद्देवता २/८२-८४ 
4 महाभाष्यम,् अध्यायः १, पादः – ४ (साधकतम ं करणम ् इत्यस्य (१-४-४२) सतू्रस्य व्याख्याकाले पत�ज�लः 
करणस्य स्पष्टताय ैउदाहरणत्वेन एतत ्वद�त।) 
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पािणिनः सू�ेषु अध्यािपकानां पदस्य उल्लेखमिप करोित। मीमांसायाः काशकृत्�ा-शाखायाः िवदषुी 
"काशकृत्�ा"-पदधा�रणी आसीत्। गु�कुलेषु "आचायार्"-"उपाध्याया"-पदयोः आ�ढा िवदषुी भवित 
स्म।(४/१/४९) वेदशाखानाम् अध्यािपका "कठी", "ब�वची" च पदधा�रणी आसीत्।(४/१/६३) शक्त्या�स्य 
स�ालने पारङ्गता यो�ा "शाि�क�"-पद ं�ा�ोित स्म। छा�ाणां छा�ावासस्य मुख्यपद े"छाि�शाला" िवराजते 
स्म।(६/२/८६) एत�ह िशक्षा इत्यु�े भाषाज्ञानं, �ौ�ोिगक�ज्ञानं, सचूनाज्ञानं च मन्यते, परन्तु व�ैदके काल े
'अमतृ'-�ौ�ोिगक�5 एव जनेषु �िस�ा आसीत्। अत एव तत्कािलन्यः नायर्ः ��वा�दनीिभः भिवतुं �ायतन्त। 
�� बोधयित उत ��िवषये वदित इित ��वा�दनी। नारीणाम् अध्ययने �वृि�ः पु�षवदवे आसीत्।6 
बालकवत् बािलका अिप आ�मवासं कृत्वा ��चयर्स्य पालनं करोित स्म - “��चय�ण कन्या यवुान ं िवन्दत े

पितम”्।7 ततोिधकं, सा अध्ययनो�रं स्वतन्�तया स्वपितम् अिप चेतुं �भवित स्म। उ�ं च ऋग्वेद े– 

�कयती योषा मयर्तो धयूोः प�र�ीता पन्यसा वाय�ण।  

भ�ा वधभूर्वित यत ्सपुशेाः स्वय ंसा िम� ंवनतु ेजन ेिचत।्।8 

अथार्त्, बह्�ः ि�यः भविन्त, याः इच्छुकस्य पु�षस्य वचनेषु, धनषेु च आस�ाः भविन्त, परन्तु या 
कल्याण�दा, सु�पा �ी भवित, सा प�रतः िस्थतेष ुपु�षेषु स्वमनसः अनकूल ंिम�पु�षं पितत्वेन िचनोित। यथा 
अ�त्वे शैक्षिणके प�रसरे उत अन्य� अिप नारी स्वस्य भािवपत्युः चयनं कतु� स्वतन्�ा, तथैव व�ैदके काल ेअिप 
स्वातन्�यम ्आसीत्।9 (द�ांशसंशोधने (data research) िस� ंयत्, २६% आधुिनकमिहलाः स्वपितिभः सह 

शैक्षिणकक्षे�ं गच्छिन्त इित।)10 11 पु�ी लोपामु�ा स्विववाहस्य कृत े उिचतं पु�षम् अगस्त्यं िचत्वा स्विपतरं 
िवदभर्राज ंसूचयित इत्यनने तत्कालीनानां नारीस्वतन्�तायाः अनुमानं कतु� श�ुमः।12  

िववाहाय, अिववाहाय च स्वतन्�ा - 

                                                           
5 येनाहं नामतृा स्या ं �कमहं तने कुया � यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्र�ूह। बहृदारण्यको�नषद्, अध्यायः - २ 

चतथुर्ब्राह्मणः, श्लो. ३  
6 Till about the beginning of the Christian era Upanayana or the ceremonial initiation into Vedic studies 

was as common in the case of girls as it was in the case of boys. (The Position of Women in Hindu 
Civilization From Prehistoric Times to the Present Day – by Anant Sasashiv, Altekar, Ch. 7, Page. 9-
10, ISBN – 81-208-0324-8) 

7 अथवर्वेदः, काण्डः – ११, सकू्तम ्– ७, मन्त्रः – १८ 
8 ऋग्वेदः, मण्डलः – १०, सकू्तम ्– २७, ऋचा - १२ 
9 सखा �ह जाया – ऐतरयेब्राह्मणम ्पि�चका ७, मन्त्रः - १३ 
10https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/from-classmates-to-
soulmates/10151779448773859/ 
11 http://www.nydailynews.com/life-style/couples-found-kindergarten-article-1.2086944 
12 न मत्कृत ेमह�पाल पीडामभ्येतमुहर्�स। प्रयच्छ मामगस्त्याय त्राह्यात्मान ंमया �पतः।। महाभारतं, वनपवर्, अ. 

९५ 
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नारी कौमायार्वस्थायां िपतुः उत गुरोः, िववाहो�रं च पत्युः यज्ञा�दकाय�षु, अध्ययनाध्यापनकाय�षु च साहाय्य ं
करोित स्म। सा अि�हो�े पारङ्गता आसीत्।13 “पत्यःु यज्ञ े सयंोगो यया” सा प�ी।14 यज्ञकाय� पु�षात् पूव� 
नायार्ः उपिस्थितः ऋग्वेद े उिल्लिखता।15 िव�ावारा नाम ऋिषका उषिस अ�ःे स्तु�त कतु� सवर्�थमं 
पूवार्भूमुिखनी अ�� �ित गच्छित।16  

गाहर्स्थ्ये नारी एव गृहत्वने स्वीकृता अिस्त।17 सा एव पु�षस्य आ�य�पा उ�ा।18 नारीिवहीनः पु�षः कृपणः 
मन्यते स्म।19 गृहशोभात्वेन नायार्ः मह�वमिप उिल्लिखतम्।20 अिधकारिवषय े रोमशायाः एकं वचनमेव 
पयार्�मिस्त – 'मा म ेद�ािण मन्यथाः।'21 (don’t underestimate me.) अनेन स्प�तया ज्ञायते यत्, नारी 
स्वािधकारं �ित जाग�का आसीत्। 'सवार्हमिस्म रोमशा' इत्यनेन आत्मानं सहवासयोग्यां वदन्ती रोमशा 
स्वावगणनायाः अनौिचत्यं िस�यित। लोपामु�ा नाम अपरा ��वा�दनी अिप 'वषृणः प�ीः जगम्यःु'22 इत्यनेन 
वीयर्वन्तं प�त त�ण्याः प�याः दिैहक-सन्तुष्�ै आ�दशित। �ाचीननारीणां कृते ऋतुमयार्दाया ं
संयिमतगृहस्था�मस्य मह�वम् आसीत्। ताः कामा�दकं सुखमयाय गाहर्स्थ्याय, सन्तानेभ्यः चैव इच्छिन्त स्म। 
अतः ऋिषका घोषा अघोषयत्, “यः स्वप�याः जीवनाय (योगक्षेमाय) �दित, यः स्वप�यै यज्ञािधकारं यच्छित, 

यः मातृगौरवं �ददाित, सः पु�षः प�याः �ेमपा�ः भवित” इित।23 िव�वारा अि�स�ेू कथयित यत् - ह ेअ�े!  
त्वं दाम्पत्यस्य सम्बन्धान् सुदढृान् कृत्वा िनयन्�य इित।24 सौभाग्याय एव सा श�ूणां दमनम् इच्छित स्म।25  

                                                           
13 कौषीत�कब्राह्मणम ्२/९ 
14 पत्यःु य�े सयंोगो यया – इ�त महाभाष्य े ४/१/३३ पत�ज�लना �ल�खतम।् 
15 सहंोत्र ंस्म परुा नार�, समन ंवाव गच्छ�त। ऋग्वदेः १०.८६.१० 
16 स�मद्धो अिग्न�दर्�व शो�चरशे्रत ्प्रत्यङ्ङुषसम�ुवर्या �व भा�त। 
 ए�त प्राची �वश्वावारा नमो�भद�वाँ ईळाना ह�वषा घतृाची।। ऋग्वेदः ५/२८/१ 
17 जायेदमस्त ंमघवन ्– ऋग्वेदः ३/५३/४ 
18 सा इत ्यो�नः – ऋग्वेदः ३/५३/४ 
19 परुुषो जायां �वत्त्वा कृस्नतर�मवाऽऽत्मान ंमन्यत।े ऐतरेयारण्यकम,् १/३/५/१३ 
20 कल्याणीजार्या सरुण ंगहेृ त।े ऋग्वेदः – ३/५३/६  
21 ऋग्वेदः १/१२६/७ 
22 ऋग्वेदः १/१७९/१ 
23 जीव ंरुदिन्त �व मन्यन्त ेअध्वरे द�घार्मन ुप्र�स�त ंद��धयनुर्रः। 
  वाम ं�पतभृ्यो य इदं सम�ेररे मयः प�तभ्यो जनयः प�रष्वजे।। ऋग्वेदः – १०/१०/१० 
24 स ंजास्पत्य ंसयुममा कृणषु्व – ऋग्वेदः ५/२८/३ 
25 तत्रवै – अग्न ेशधर् महत ेसौभगाय 
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ऋग्वेद े शचीपौलोम्या द�ृाः मन्�ाः तत्कालीननारीणां मानसपटलं �दशर्यिन्त।26 त� िलिखतमिस्त यत,् मम 
पु�ः श�ूणां नाशं कुयार्त्, पु�ी च िवराट् (िवदषुी) भवेत् इित �थमः अशंः। येन हिवषा मम पितः यज्ञकमर् 
करोित, ह ेदवेाः! तत् मया एव िन�मतमिस्त। अथार्त् न केवलं यज्ञकाय� अिप तु योग्यतायाः िवषये नारी उत्कृ�ा 
उिल्लिखता इत्येषः ि�तीय�ऽशः। अहं �ु�ा सती अिप, पितना आत्मनः कृते मधुरवचनािन अजर्यािम। अह ंकेतुः 
(ध्वजा) इव ज्ञानवती, िशरोवत् �मुखा अिस्म इित तृतीय�ऽशः। “दिुहता म े पिण्डता जायते” इत्यिप �ाथर्ना 
�ाप्यते।27  

महाभारत2े8, प�पुराण2े9, कूमर्पुराण3े0 च कन्या तीथर्�पा उिल्लिखता। साम्�तं य�द कािचत् कन्या आजीवनं 
िववाह ंिवना िपतृगृह ेस्थातुम ्इच्छित, त�ह तस्यै अवकाशः व�र्ते। तथैव वै�दके काले अिप अिववािहतकन्याभ्यः 
अनुमितः आसीत्। तादशृी कन्या “अमाजूः” इित उिल्लिखता वेद।े सा कन्या स्विपतुः धनं �ा�ुम् अिधका�रणी 

आसीत्।31 व�ैदके काले अमाजू-कन्याः बह्�ः स्युः, परन्तु अमाजूषु घोषायाः प�रचयः बृह�वेतायां �ाप्यते –  

आसीत ्काक्षीवती घोषा पापरोगणे दयुर्गा।  
उवास षि�वषार्िण िपतरेुव गहृ ेपरुा।।32 

गहृस्थजीवन ेमिहलासम्माननम ्- 

मातृभावस्यािप वेद ेब�धा वणर्नं सम्�ाप्यते। अथवर्वेद े पु�ाय आज्ञा द�ा अिस्त यत्, सः स्वमातुः मनोनुकूलः 
भवेत् इित।33 नववधःू ��वा कृते सुखका�रणी स्यात् इत्यिप �ाथर्ना �ाप्यते।34 तां �ित वध्वा सम्मानभावः 
भवे�दित वणर्यित च।35 ऋिषका वसु�प�ी स्वस्य �शुरस्य भोजनस्य िचन्ता ं कुवर्न्ती गृहस�ालने 
स्व�वस्थािपकात्वेन स्वबोधं कारयित। यतः तस्याः स्वशुरः इन्�ः एकदा भोजनाय गहृ ंन अगच्छत्। तस्य िचन्ता ं
कुवर्न्ती सा कथयित – 

िव�ो �ऽन्यो अ�रराजगाम ममदेह �शरुो ना जगाम। 

                                                           
26 ऋग्वेदः,१०/१५९/३ 
27 शतपथब्राह्मणम,् १४.९.४.१६ 
28 महाभारतम,् आ�दपवर्, अध्यायः – ८१, श्लो. १११ 
29 पद्मपरुाणम,् स्वगर्खण्डः, अध्यायः -२७, श्लो. १ 
30 कूमर्परुाणम,् उत्तरभागः, अध्यायः – ४२, श्लो. २१ 
31 अमाजू�रव �पत्रोः सचा सती समानादा सदसस्त्वा�मये भगम।् ऋग्वेदः – २/१७/७ 
32 शौनक�यबहृद्देवता, अध्यायः ७, मन्त्रः ४२, प.ृ२२५ चौखम्बा ससं्कृत ससं्थान, ISBN – 9788186937609, 

सम्पादकः – रामकुमार राय 
33 ऋग्वेदः, ३/३१/२, ज जमाये तान्वो �रक्थमारैक 
34 अथवर्वेदः, १४/२/२६ श्वसरुाय शम्भःू स्योना श्व�व।ै 
35 तत्रवै, ८/६/२४ 
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जक्षीया�ाना उत सोम ंपपीयात ्स्विशतः पनुरस्त ंजगायात।्।36 

अ� आितथ्यस्य तु �दशर्नमस्त्येव। यतः सव� दवेाः वसु�प�याः आितथ्ये भोजनाय समागच्छिन्त। परन्त ु
गाहर्स्थ्यभावेन तस्याः िपतृतलु्यस्य �शुरस्य इन्�स्य तया सह मधुरसम्बन्धः अिप �ितबिम्बतः भवित। आितथ्य े
तु नारी ब�धा मात�ृपेण समादतृा। यतो िह आगन्तुकः बुभुक्षया, पीपासया च क्लान्तः उत आतर्ः भवित। तस्य 
आितथ्येन सेवां कृत्वा नारी मातृवत् सन्तोषयित। न�ः नाम वदे ेऋिषकाः सिन्त। त� आगन्तुकस्य िव�ािम�स्य 
समस्याम् अवगच्छन्त्यः ताः तस्य सन्तु�ताय ैअवनताः भविन्त, यथा कािचत् मिहला स्वस्य िशशंु, ि�यं च �ित 
अवनता भवित।37 

य�ुक्ष�े ेस��या व�ैदकनारी - 

यु� े पु�षवत् नारीणां सहभािगतायाः उल्लेखाः ब�� �ाप्यन्ते। िवि�मती, िवष्पला च मिहलायोद्ध्यौ 
आस्ताम।्38 वि�मत्याः हस्तयोः यु� ेिवच्छ�योः सत्योः अि�नीकुमारौ सुवणर्हस्तौ तस्य ै�ादाताम।् िवष्पलायाः 
पादः य�ु ेिवच्छ�ः भवित, ततः �ाथर्नायां सत्याम् अि�नीकुमारौ तस्य ैलोहपादम् अयच्छताम्।39 सूयर्स्य पु�ी 
उधा अ�ारोहण ेचपला आसीत्, तस्याः अिभननन्दनं सव� दवेाः अकुवर्न्।40 म�ुलनामकस्य राज्ञः प�ी मु�लानी 
यु� े पत्युः साहाय्यम् अकरोत्।41 अतः तिस्मन् काले नारीणां यु� े सहभािगता सहजा आसीत् इित स्प�तया 
अवगन्तुं श�ुमः। 

नारीिभः सह लिैङ्गक� असमानता? - 

यथा कालान्तरे नारीणा ं सम्मानिस्थत्याः मूल्याङ्कने कदािचत् भेदः भवित इित उ�ं, परन्त ु तथा 
असम्मानिस्थत्यां व�ंु न श�ुमः। यतः नारीणाम ्अपमाननं तु ब�धा सवर्काले अपमाननत्वेन एव स्वी��यते। 
यथा नारीहरणं, बलात्कारः, नायार्ः �ा�यै कुच�ािण च सवर्काले अपमाननम् एव मन्यते। �त्युत नारीिभः सह 
क�न �वहारः कदािचत् साम्�तम ्अवगणनात्वेन स्वी��येत, परन्त ुतिस्मन् काले कायर्िवभाजनस्य शैली उत 
प�रपा�टः स्यात्। अतः त� नारीणाम् अवगणना अभवत ्इित व�ंु न शक्यते। शूपर्णखायाः नािसकोच्छेदनस्य 
कथा ब�धा पु�षस्य नायार्म ् आ�मणत्वेन न दशृ्यते स्म। परन्तु पा�ात्यिवचारधारायाः अनुगुणं केचन त� 
नारी�षे ं पश्यिन्त।42 43 परन्तु अ� नारी�षेः न अिप तु न्याय्यम ्अिस्त। यथा शूपर्णखा राम,ं ल�मण ंच �ित 
कामोपशमनस्य याच्ञां करोित, तथैव रोमशा अिप कामोपशमनस्य याच्ञां करोित। परन्तु उभयोः मध्ये भेदः 

                                                           
36 ऋग्वेदः १०/२८/१ 
37 आ त ेकारो शणृवामा वचा�ंस ययाथ दरूादनसा रथेन। �न त ेनसं ैपीप्यानेव योषा मयार्येव कन्या शश्वचै त।े। 
ऋग्वेदः ३/३३/१० 
38 ऋग्वेदः १०/३९-४० 
39 ऋग्वदेः १/११६/१५ 
40 तत्रवै १६ 
41 तत्रवै १०/११२/६ 
42 https://www.speakingtree.in/allslides/the-real-story-of-surpanakha 
43https://m.dailyhunt.in/news/india/english/diwali+english+2017-epaper-
diwalien/diwali+special+5+unknown+facts+about+ravana+sister+surpanakha-newsid-74527063 
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स्प�ः अिस्त। 'उपोप म ेपरामशृ'44 इत्युक्त्वा रोमशा स्वप�त कामोपशमनाय आह्वयित, त� तस्याः अिधकारः 
अिस्त। यतः दहे�ाणयोः ऐक्यमेव गाहर्स्थ्यधमर्ः कथ्यते। त� न दोषः।45 परन्तु परपु�षात् कामयाचना, ततोिधकं 
काप�ेन, बलपूवर्कं च स्वचे्छायाः पू�तः कदािप �ाघ्या न मन्यते।46 एवम ् अपमाननस्य उत अवगणनायाः 
�सङ्गान् आलो� िचन्तनं शक्यते। 

अथवर्वेद े�ाथर्ना �ाप्यते यत,् मम गृह ेतु सवर्दा पु�स्य जन्म एव भवते्, पु�या� जन्म अन्यस्य गृह ेस्या�दित।47 
एषा �ाथर्ना पु�याः अनावश्यकतां िस�यित। एव ंतु पु�-पु�योः जन्म मनुष्यस्य अिधकारे न भवित, परन्तु एषा 
�ाथर्ना तस्य कामनां तु �कटयित एव। वन्ध्या �ी पु�ं जनयेत्,48 तत� पुनः पु�ं जनयेत4्9। एवं सा 
अनेकपु�ाणां जननी भवेत् इित कामना कृता अिस्त। "कृपणं दिुहता"50 इत्यनने दिुहतायाः कृपणता �द�शता 
अिस्त। कन्यािपतृत्वं दःुखकारणमिप �द�शतमिस्त।51 न केवलं पु�ीत्वेन वधूत्वेन अिप सा संशयोत्पा�दका उ�ा 
अिस्त।52 

शोधिनष्कषर्ः (Conclusions) - 

अ�त्वे नारीशोषणस्य या िस्थितः अिस्त, सा तिस्मन् काले अिप आसीत् इित आशयः नािस्त। परन्तु किस्मिँ�त ्
काले सवर्मिप सम्यक् आसीत,् अिस्त, भिवष्यित वा इित सवर्था िमथ्यावादः। सव�षु युगेषु सत्यासत्ययोः 
िम�णम ् आसीदवे। समाने काले िवपरीताः घटनाः दरीदशृ्यन्ते एव। एक� रामः अहल्यायाः उ�ारं करोित, 
अपर� रावणः सीताहरणम्। समाने काल े जन्म �ा�वत्योः उ�मला-शूपर्णखयोः आचरणेऽिप भेदः दरीदशृ्यते। 
अतः नायार्ः िस्थितः तु तिस्मन् काले उिचता एव आसीत्।  

 व�ैदककाले नारी सवर्क्षे�ेष ु समानािधका�रणी अिप आसीत्। परन्त ु कालान्तरे तस्याः आिधकारेषु 
आरोहः, अवरोह� दरीदशृ्यते।  

 शतं वष�भ्यः पूव� नारी स्वपत्युः चयने परतन्�ा आसीत्, परन्तु स�ः सा िस्थितः �पगता। भिवष्यत्काले 
पुनः नार� वस्तुमन्यमानानां शासनं भवे�ेत् पुनः नायार्ः एषा स्वतन्�ता अपगच्छेत्। यथा अ�त्वे अरब-
दशेेषु िस्थितः वतर्ते। पुनः आवरण�थायाः स�ारः भवेत्, पुनः प�त िवना गृहात् िनगर्ता नारी 
दण्डनीया, िनन्दनीया च भवेत्।  

                                                           
44 ऋग्वेदः १/१२६/७ 
45 साध्वीनाम ् �ह िस्थतानाम ्त ुशीले सत्य ेश्रुत ेशमे । स्त्रीणाम ्प�वत्रम ्परमम ्प�तरेको �व�शष्यत।े रामायणम ्

२/३९/२४ 
46 असत्यशीला �वकृता दगु्रार्ह्यहृदयास्सदा। यवुत्यः पापसङं्कल्पाः �णमात्राद्�वरा�गणः। रामायणम ्२ /३ ९ /२ २  
47 प्रजाप�तरनमु�तः �सनीवाल्यऽचीक्लपृत।् स्त्रषैयूमन्यत्र दधत ्पमुांसम ुदध�दह।। अथवर्वेदः ६/११/३ 
48 पमुासं ंपतु्र ंजनय – अथवर्वेदः ३/२३/३ 
49 तम ्अन ुपमुान ्जायताम ्- तत्रवै 
50 ऐतरेयब्राह्मणम,् पि�चका ७, मन्त्रः १३ 
51 कन्या�पततृ्व ंदःुखं �ह सव�षां मानकाङ्��णाम।् रामायणम ्७/१२/११ 
52 कन्या �ह द्व ेकुले �नत्य ंसशंये स्थाप्य �तष्ठ�त। तत्रवै श्लो. १२ 
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 �ाचीने काल ेतु य�ु-गृह-िशक्षा�दषु सवर्क्षे�ेषु नारी स��या दरीदशृ्यते। सा स्वािधकारं �ित जाग�का 
दशृ्यते, सामािजककाय�ष ुसहभािगनी भवित च। स्वोत्कष� साधियतु ंपन्थानः चेतु ंस्वतन्�ा आसीत्, यथा 
अ�त्वे अिस्त।  

 व�ैदकयुगस्य नारीः आदशर्त्वने स्वीकृत्य अ�त्व ेपुनः गौरवपूण� स्थानं �ा�ुं सव�षु क्षे�ेषु केतुः इव नारी 
राराजते। परन्त ु इतोऽिप सुदीघर्ः मागर्ः अविश�ः व�र्ते। तस्य सुदीघर्स्य, क�ठनस्य च मागर्स्य कृते 
शुभाशयाः ऋग्वेदात् सा �ा�ुयात् –  

देवस्त्वा सिवतो�पत ुसपुािणः स्वङ्ग�ुरः सबुा��त शक्त्या।  
अ�थमाना पिृथ�ामाशा �दशऽआपणृ।।६३।। 

उत्थाय बहृती भवोदिुत� �वुा त्वम।्  
िम�तैा ंतऽउखा ंप�रददाम्यिभत्याऽएषा मा भ�ेद।।६४।। 

अथार्त्, ह ेउख!े सूयर्दवेः स्वस्य �द��करणेभ्यः स्वसामथ्य�न, बुि�कौशलेन च भवत� �काशयेत्। भवती भूलोके 
स्वस्य शुभकाङ्क्षाः, उ�ो�शेान् च �ाप्य दःुखरिहता भवेत्। गतार्त् िनगर्त्य िवशालतां, स्थाियत्वं च �ाप्य 
स्वकाय� सम्पादयतु। ह ेसूयर्! भवतः पिव�साि�ध्ये एषा संरिक्षता, अखिण्डता च स्वकाय� पूण� कुयार्त् इित शम्। 
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             મ�હલા ��ુકતના મશાલચી : ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર 

                ડૉ. રા�શ એન. ડાભી 

                   ઇિતહાસ િવભાગ 

            �કશનદાસ �કકાણી આટ�સ એ�ડ 

                  કોમસ� કોલેજ ધ�ંકુા. 

 
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર મ�હલા ��ુ�તના �હમાયતી હતા. તેઓ કહ�તા ક�, “�ી એ 

સમાજ�ુ ંઆ�ષૂણ છે અને કોઈ પણ સમાજના ઉ�થાન – પતનની પારાશીશી તે સમાજમાનંા 

નાર�ના �થાન ઉપરથી ન�� કર� શકાય છે.”  

 વણ��યવ�થામા ં�ી�ુ ં�થાન :- 
ભારતીય ��ુષ�ધાન સ�ં�િૃતમા ં ધમ�ના આધાર� શા�ો�ત ર�તે નાર�નો દર�જો 

ની�નક�ાએ �કૂવામા ં આ�યો હતો. વૈ�દક �ણાલી �માણે માનવ �ત�ુ ં ચાર ભાગ 

િવભાજન ક�ુ�. (૧) �ા�ણ (૨) �િ�ય  (૩) વૈ�ય અને (૪) ��ૂ . ��ુો એટલે સૌથી િન�ન 

�ાિત માનવામા ં આવતી. � �ાિતમા ં �ીઓનો પણ સમાવેશ કર�લો છે. ભારતીય 

વણ��યવ�થામાં �ીઓને હલક� ગણવામા ં આવી છે. �હ��ુઓ શ��ત�ુ ં �જૂન કર� છે. દ�વી 

ઉપાસના કર� છે, પરં� ુ�વતી-�ગતી �ીઓ ��યે �ભ�તા રાખે છે. 

 મ��ુ�િૃતની હોળ� :- 

�ીઓ �ુદંર વ� અને અલકંારો પહ�ર� ન શ��ત. �ીઓ મા-બાપ�ુ ં�ા�ધ કર� શ��ત 

નથી. િવધવા �ી બી� લ�ન કર� શ��ત નથી. કપાળે ચાદંલો થઇ શક� ન�હ. િવધવા �ી 

બહારગામ જતા સામે મળે તો અપ�કુન થાય. આવા અનેક �કારના અ�યાચારો સદ�ઓથી 

આપણા દ�શમા ં��થાિપત થયેલા છે. મહાન સમાજ�ધુારક �યોિતબા �લેને ક�ુ ંહ� ુ ંક� , 

“��ુો અને તેમના વશંજોને ધમ�શા�ો �માણે કાયમ નીચ તથા �લુામ રહ� તે માટ� અનૌરસ 

�ય જ સતંાન ગ�યા. �ીઓને પણ નીચ ગણવામાં આવી �ચ-નીચની ભાવના પેદા 

કરવામા ંઆવી. �મા ં‘ મ��ુ�િૃત ‘ નો સહારો લેવામા ંઆ�યો છે. ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર 

��ુલે આમ પડકાર સાથે ‘મ��ુ�િૃત ‘ ની હોળ� કર�. તે સમયે તેમણે કહ�� ુ.ં 

“��ુ �િતઓનો ઉપહાસ કરનાર�, તેમની �ગિત અવરોધાનાર� તેના આ�મખોજને 

ન�ટ કર� તેમના ઉપર સામા�જક , આિથ�ક , રાજક�ય કાયમી �લુામગીર� થોપનાર� 

“મ��ુ�િૃત” માના વચનો જોતા તે �હ��ુ મા�ના જ�મિસ� હ�ોના �હ�રનામાની ત�ન 

અશોભનીય અને અયો�ય છે . “--------“ નાર� અને ��ુ ને િન�ન��ાએ પહોચાડનાર 

મ��ુ�િૃત  હોળ� કર� નાર���ુતના સ�ંામનો �ભુ �ારંભ કય� હતો. 

16 



 

SEPTEMBER-2020                                  92                              VOLUME-9, ISSUE-35 

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

 મહાડ ચળવળમા ં�ીઓ�ુ ં�દાન :- 

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરને �હ��ુધમ� અને �હ��ુસમાજમાનંી �ીઓની ��થિત તેમને 

કઠતી હતી. �બેડકરની દ�લતો�થાનની ચળવળમા ંમ�હલા વગ� મહ�વ�ુ ંઘટક હ� ુ.ં તેથી 
તેમની દર�ક �ાિંતકાર� ચળવળમા ં�ીઓએ ��ુષોને ખભેખભો િમલાવી સ��ય ભાગ લીધો 

હતો. મહાડ ચળવળમા ંકમર�થી વળ� ગયેલી ��ૃધાઓ લાકડ�ના ટ�ક� આવી હતી. � ૨૫મી 

ડ�સે�બર ૧૯૨૭ નો કડકડતી ઠંડ�મા ં કંગાળ�ુ ં કટક મહાડના મેદાનમાં ડૉ. �બેડકરના 

જયઘોષ સાથે આવી પહો��ુ ંહ� ુ.ં 

�ુબંઈ ઇલાકામાથંી આશર� પદંર હ�રથી વધાર� �ી ��ુષોએ આ મહાડ સ�યા�હમા ં

ઝપંલા��ુ ં હ� ુ.ં તો વળ� �જુરતના ખેડા �જ�લાના ઉઢ�લના હ�રબાઈ સવાભાઈએ પણ 

ખેડાના દ�લતો �ી-��ુષોને મહાડ સ�યા�હમા ંસહભાગી થવા મોક�યા હતા. �નૂાની એક 
�ા�ણ ભ�ગનીએ પણ પોતાના �ા�ણ પિતની સમંિતથી સ�યા�હમા ં સામેલ થવા પ� 

પાઠ�યો હતો. 

મદ�ના કંધે કંધા િમલાવી મહાડના મેદાનમાં આવેલી દ�લત મ�હલાઓની 

રા�ીસભામાં દ�લતોના બેતાજ બાદશાહ પોતાની સરળ, �પ�ટ શૈલીમા ંકહતા ક� ------ “તમે 
તમાર� �તને અ���ૃય માનશો ન�હ અને સવણ� �ીઓ � પ�િતએ સાડ� પહ�ર� તેમ તમાર� 

પણ પહ�રવી જોઈએ . કપડા ભલે ફાટ�લા હોય પરં� ુ�વ�છ રાખો. તમાર� �ખેૂ જ�મ લેવો 

તે ��ુય ક�મ માનવામા ંઆવે છે. તેના ઉપર ગંભીરતાથી િવચાર કરો. તમે આજથી �િત�ા 

કરો ક� , આવી કલ�ંકત ��થિતને �ૂર કર�ને જ જપંી�ુ ંતમારા �ૂના-�રુાણા ગંદા �ુ�રવાજો 

ભાગવા પડશે. દા��ડયા પિત, ��ુ ક� ભાઇને ભોજન આપો ન�હ. ક�યાને ક�ળવણી આપો. 

�ાન અને િવ�ા �ીઓ માટ� ઘણા જ જ�ર� છે. સોનાના ઘર�ણાં પહ�રો અને સ�માનથી 

�વન �વો.” ડૉ. �બેડકરના �વચનનો જબરજ�ત �ભાવ પડ�ો. બી� �દવસે પોતાના 
વતન પાછ� ફર� રહ�લી મ�હલાઓએ પોતપોતાના નેતાના આદ�શ �માણે પોતાની 

વેશ�ષૂામા ંપ�રવત�ન આ��ુ.ં 

 મલબાર િવ�તારની �ીની ��થિત :- 

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર કમ�શીલતા અને િવચારશીલતા �ભુગ સમ�વય �વ�પ 

હતા. તેમ�ુ ં નામ અને કામ સમ� દ�શમાં �ુજંવા લા��ુ ં તેથી �બેડકર પાસે પોતાની 

�યથાઓને વાચા આપવા ઠ�ર-ઠ�રથી દ�ન-�ુ�ખયા દ�લતો �બેડકર પાસે આવતા ક�રલના – 

માલબાર િવ�તારનો અછતો ડૉ. �બેડકરને મળ� પોતાની �યથા ઠાલવતા કહ�તા ક� --- 

“મલબારના ક�ર �ા�ણો પોતાની �ીઓને પણ ��ુ માને છે. અને તેમનો િવ�ાસ 

કરતા નથી. દ�લતો અને �ી પર સીતમનો કોઈ પાર નથી. ��ુ �ીઓને �રૂા �ગ ઢંકાય 

તેવા કપડા પહ�રવા દ�તા નથી . �ીઓને વ��થળ ��ુલા રાખવા પડ� છે. જો કોઈ ��ૂ �ી 
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ચોળ� પહ�ર�ને નીકળ� હોય અને સવણ� �ુઓ તે તેને �રંુત કાઢ�ને સતંાડ� દ�વી પડ�. પછ� 

ભલે તે �વુાન ક� ��ૃ �ી હોય, નહ�તર સવણ� ભરબ�ર� તે ચોળ� ફાડ� નાખેં. �ૂધ-ઘી 

ખાવા દ�તા નથી, સોના-ચાદં�ના ઘર�ણાં પહ�રવાની મનાઈ હતી. સારા વ�ો પહ�રવાની સખત 

મનાઈ ફરમાવે છે.” 

આ ક�ણતા ભર�લી વાતો સાભંળ� �બેડકર પદદ�લતોની વહાર� આ�યા. પાચં 
મ�હનાનો �વાસ કઈ સમ� મલબાર િવ�તાર � ૂદં� વળ� જન��િૃતની તેમણે �યોત 

જગાવી દ�ધી. �ીઓનો સ�માન અપાવા અથાગ �ય�નો કયા�. 

 �હ��ુ કોડ �બલ :- 

ભારતીય �ીઓની દયાજનક ��થિત પણ તેમણે �ૂર કરવી હતી. �હ��ુ સમાજને �ઢ�-

�રવાજોના ��ુત કર�. �હ��ુસમાજને એક સશ�ત સમાજ બનાવી તેઓને �હ��ુઓને એક 

��ૂમા ં પરોવવા માગંતા હતા. ડૉ. �બેડકર� ભારતીય સિંવધાન કલમ ૧૪-૧૫ અ�વયે 

�લ�ગભેદ ન�ટ કર�. �હ��ુ મ�હલાઓને દયાજનક પ�ર��થિતમાથંી ��ુ�ત આપવા . �હ��ુધમ�ના 

અસ�ંય શા�ો, ��િૃતઓ, સામા�જક પરંપરાઓ�ુ ંગહન અ�યયન કર� �હદ�ુ ં કોડ �બલ�ુ ં

સ�ન ક�ુ�.  

�હ��ુ કોડ �બલ નવ ભાગમાં વહ�ચાયે�ુ ંહ� ુ.ં તેમા ંસાત પ�રિશ�ટ તેમજ ૧૩૯ કલમો 

���ત કરવામા ંઆવી હતી. � �હ��ુ કોડ �બલ ૧૧ એિ�લ,૧૯૪૯મા ંપાલા�મે�ટમા ં���તુ 

કર� ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર� ‘સા�ં�િૃતક �ાિંત’ ની શ�આત કર� હતી. તો બી�ને માટ� 

‘કતલ-કલકં હ� ુ.ં બી� બા�ુ તેનો �બળ િવરોધ કરવામા ંઆ�યો હતો. રાજક�ય આગેવાનો 

પોતાના �ૂંકા �વાથ� ખાતર િવરોધ કરતા હતા. 

પ�ંડત જવાહરલાલ નેહ�ના અમદાવાદની �લુાકાતમા ં આરો�યમ�ંી રાજ�ંુવર� 

અ�તૃકૌર� નહ��� ને �હ��ુ કોડ �બલને કારણે લોકમત આપણી િવ�ુ� જશે. તેથી �હ��ુ કોડ 

�બલને હડશેલી �કૂો એક િન�ણૂ� �ીએ �ા� ��ુષની મિત ફ�રવી દ�ધી તે�ુ ંઆ ઉદારણ છે. 

અને તેથી િવશેષ સમ� ભારતીય નાર� સમાજ�ુ ંઘ�ુ ં�કુશાન ક�ુ�. �ુ:ખની વાત તો એ 
હતી ક� અ�ખલ ભારતીય મ�હલા સઘંની મહામ�ંી �ીમતી શાતંાદ�વી �હ��ુ કોડ �બલ હટાવવા 

આમરણાતં ઉપવાસ ઉપર બેઠા હતા . � �ીઓના ઉ�થાન માટ� �હ��ુ િવરોધી દ�ખાવો કર� 

રહ� હતી. 

જવાહરલાલ નહ��એ �હ��ુકોડ બીલની � ચાર ધારાઓ પસાર થઇ હતી તે પણ 

રા��� �સાદના રા�નામાની ધમક�ને કારણે રદ કરવામા ં આવી. અને ડૉ. �બેડકર 

ભારતીય મ�હલાઓની ��ુ�ત માટ� �બૂ ઝ��યા. તેમણે �હ��ુકોડ �બલ માટ� ખાસ એટલે 

ઉ�સાહ હતો ક� �નાથી �ીઓને વારસાઈ હ�, ભરણપોષણ , લ�ન, �ટાછેડા, વાલીપ�ુ ં , 
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દતક, સગીરપ�ુ ં�વી અનેક �ીલ�ી કાયદાઓનો સમાવેશ થતો હતો. �તે �હ��ુકોડ �બલનો 

ક�ણ રકાસ થયો. ડૉ. �બેડકર�ુ ં �હ��ુસમાજને એક સ�ંહતા એ સાકંળવા�ુ ં તેમ�ુ ં �વ�ન 

ભાગંી ગ�ુ.ં 

પછ�થી આજ �હ��ુકોડ �બલના �સુ�ામાંથી મહ�મ બાબતો લઇ ચાર ભાગમા ં

વહ�ચવામાં આ��ુ.ં 

(૧) �હ��ુ લ�નનો કાયદો (૧૯૫૫) 

(૨) �હ��ુ વારસાનો કાયદો (�ુન ,૧૯૫૬)  

(૩) �હ��ુ સગીર અને વાલીપણાનો કાયદો (ઓગ�ટ,૧૯૫૬) 

(૪) �હ��ુ દ�ક કાયદો (ડ�સે�બર,૧૯૫૬) 

� ડૉ. �બેડકરની આષ����ટ�ુ ંપ�રણામ હ� ુ.ં ડૉ. �બેડકરને �હ��ુકોડ �બલ માટ� 

ભાર� મહ�વ હ� ુ.ં તા-૨૭/૦૯/૧૯૫૧ �દવસે રા�ના�ુ ંઆપી �બેડકર� �ધાનપદનો �યાગ 

કય�. �ીઓના �ધુારણા�પી ય�માં �ધાનપદાના સિમધ અપ� દ�ધા. 

આમ, ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર� માનવ અિધકારોનો ઇ�કાર કરતી અ�યાયી સમાજ 

રચનાને નામશેષ કરવા�ુ ં �ણે બી�ંુ જડ��ુ ં હ� ુ.ં તેમાથંી દ�શભ��ત આ� પણ લોકોના 

�દયમા ં�ુજંતી રહ� છે. ��-��િૃતની �દશામાં આગ�ુ ંકામ કર� ગયા. મ�હલા ��ુ�તના 

મહાન નેતાઓ �હ��ુ�તાન અસ�ંય મ�હલાઓને �યાય અપા�યો છે. મ�હલાઓનો અનેક 

કાયદો આપી તેના તારણહાર બ�યા છે. મ�હલાઓના મશાલચી સમાન તેમણે પોતાના 

સઘંષ� �ારા દ�લતો અને �હ��ુ�તાનની મ�હલાઓમા ંઆ�મિવ�ાસ�ુ ંિનમા�ણ ક�ુ� છે.  
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ક� છ �જ� લા�ુ ંઐિતહાિસક નગર : ભ� ��ર 

ડૉ. નદંલાલ નારાણ છાગંા 

મદદનીશ �ા�યાપક 

આર.આર. લાલન કોલેજ, �જુ. 

 
એક જમાનામા ં ભ� ��ર ગામ ભ�ાવતી નગર� તર�ક� �ણી� ુ ં હ� ુ.ં ક� છ �જ� લાના 

પાટનગર �જુથી ૬૦ �ક.મી.ના �તર� આવેલ �ુદંરા શહ�રથી ૩૦ �ક.મી.ના �તર� આવ�ે ુ ંઆ 

ગામ છે. આ ગામ �ાચીન સમયમા ંએક સ��ૃ નગર હ� ુ ંઅને �ક� લબેધંીથી �રુ��ત હ� ુ.ં આ 

નગરની �હોજલાલીની સા�ી આપતા ંઘણા � મારકો આ�ય મો�ૂદ છે. આ ગામની બહારની 

બા�ુએ �ન મ�ંદર આવ�ે ુ ંછે � વસઈ તર�ક� ભારતભરમા ં�� યાત છે અન ેભ� ��ર ગામ પણ 

વસઈ તર�ક� જ ઓળખાય છે.  

ઈ.સ. ૬૨૨ મા ંઅરબ� તાનમા ંમહમંદ પયગબંર� ઈ� લામ ધમ�ની � થાપના કર� હતી. 

� યારબાદ વેપાર ઉપરાતં ધમ��ચાર માટ� આરબોનો પહ�લો �ુમલો ઈ.સ.637મા ં �જુરાતના 

વલભી પર થયો હતો. � યારબાદ ઈ.સ. ૭૧૨ મા ંમહમંદ �બન કાસીમે િસ�ધ ક� � ક�ુ�. � યારબાદ 

�ુનૈદ નામના આરબ સરદાર� ઈ.સ. ૭૨૫ ના અરસામા ંક� છના ભ� ��ર તથા સૌરા� �ના બદંરો 

અને ફર�વાર વલભી પર આ�મણ કર�ને ઘ�ુ ં�કુસાન ક�ુ� હ� ુ.ં તે � ૂટંફાટ કર� આગળ વધતા ં

નવસાર�ના ચા��ુ ય શાસક અવિનજવા�યે ઈ.સ. ૭૩૦ મા ંતેન ેસખત પરાજય આપી � યાગંી 

તગેડ� ��ૂ યો. � યારબાદ આરબોએ બે-�ણ િન� ફળ �ુમલાઓ કયા�. સમય જતા ંહાકમ સલીમ 

�નુીસીએ વલભી પર ઓ�ચ�� ુ ં આ�મણ કર� વલભીમાથંી મૈ�ક શાસનનો �ત કય�. આ 

બાબતની ન�ધ ઠાકરશી ��ુુષો�મ કંસારાની ‘ક� છ ઈિતહાસ અને સ�ં �ૃિત’ નામના �થંમા ં

જોવા મળે છે.  

ક� છમા ંભ� ��રના મહારા� િસ�સેન ે િવ.સ.ં ૪૪૯ એટલે ક� ઈ.સ. ૩૯૩ ની આસપાસ 

ભ� ��રમા ં �ન મ�ંદરની � થાપના કર� હતી. ત ે મ�ંદરનો �ણ��ાર ઈ.સ. ૫૬૨ મા ં કનકસને 

ચાવડાએ કરા� યો હતો. તનેો ઉ� લખે �ન �િુન �ીખતંિવજય�એ તેમના ��ુ તકમા ં કય� છે. 

ક� છમા ંબી� �ચ�લત જન�િુત �માણે ભ� ��રમા ંઅ�ડ ચાવડા નામ ેશાસક ઈ.સ. ૫૬૨ મા ં

થઈ ગયો. એના કારભાર�એ આરબ વસાહતીને કોઈ કારણસર મરાવી નાખલે �નો વેર લેવા 

17 
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માટ� ઈ.સ. ૭૮૬ મા ંઆરબોએ ભ� ��ર પર �ુમલો કર� રા�ન ેહરા� યો અન ેભ� ��રમા ં� ૂટંફાટ 

કર� હતી.  

ભ� ��રમા ં વસઈ �ન દ�રાસરની બા�ુમા ં �ુડા ક� �ુડાની વાવ આવેલ છે. ભ� �� વરમા ં

દાનવીર જગ�ુશા�ુ ં નામ �બૂ �ણી� ુ ં છે. આ વાવ તેણે બધંાવી હોવા�ુ ં કહ�વાય છે પરં� ુ

જગ�ુશાના પ�રવારમા ંતઓે ચાર ભાઈઓ હતા. (1) િવજયપાલ, (ર) ભારમલ, (3) વીરવાલ, 

(4) જગ�ુશા. આથી જગ�ુશાના પ�રવારમા ંકોઈ �ુદાશા નામની � યિ� તત હોવા�ુ ંજણા� ુ ંનથી. 

પરં� ુપાટણના ંસોલકં� વશંના �તાપી શાસક િસ�રાજ જયિસ�હના એક મ�ંી�ુ ંનામ દંડક હ� ુ.ં 

તેણે આ વાવ બધંાવી હોય તે સભંવ હોઈ શક�. દંડક પરથી �ુદા ક� �ુદાશા થઈ ગ�ુ ંહોઈ શક�. 

જો આ બાબતને હક�કત � વ�પે � વીકારવામા ંઆવે તો તે સમયે િસ�રાજ જયિસ�હની સ�ા 

ભ� ��રમા ંહોય તે�ુ ંસભંવી શક�. વત�માનમા ંઆ વાવ અિત ખરાબ હાલતમા ંછે. ઈ.સ.૧૮૧૯ 

નો �કંૂપ અને � યારબાદ ઈ.સ.૨૦૦૧ ના �કૂંપે આ વાવને અિત ભાર� �કુસાન કર�લ છે. 

વાવની �દવાલ પડ� ગયેલ છે. �દર મલબો �ળૂ-માટ�થી દટાઈ ગયેલ છે. ભ� ��રથી �ણ 

�ક.મી. �ૂર આવેલ ચોખડંા મહાદ�વના મ�ંદર પાસ ે એક મોટો િશલાલેખ મળેલ છે. �મા ં

ઈ.સ.૧૧૯૫ ની સાલનો તથા િસ�રાજ જયિસ�હનો ઉ� લેખ છે. એનો અથ� એ થાય ક� િસ�રાજ 

જયિસ�હના સમયમા ંઆ વાવ બધંાઈ હોય એ વ� ુશ�તા છે.  

ઈ.સ.ની બારમી સદ�મા ંરતો રાયધણ િસ�ધમાથંી ક� છમા ંઆ� યો. તે માથા પર રાતો 

�માલ બાધંતો હોવાથી તે ર�ો રાયધણ તર�ક� �ણીતો થયો. તેણે પોતાની સ�ા ક� છમા ં

જમાવી હતી. તનેે ચાર ��ુો હતા. દ�દા�, ઓઢા�, ગજણ� અને હોથી�. તમેાથંી ભ� ��રનો 

િવ� તાર ગજણ�ના ભાગે આવેલ. ગજણ�ના બ ે��ુો હતા. હાલા� અને �હો�. હાલા�ન ે

ગરાસમા ં આ ભ� ��રનો િવ� તાર મળેલ. તથેી આ િવ� તાર હાલાચોવીસી તર�ક� �ણીતો છે. 

સૌરા� �નો હાલાર પથંક પણ તમેણે વસા� �ુ ંહ� ુ.ં 

�યાર� �મ હમીર�ના �ંુવર રાવ�ી ખ�ગાર�એ �મ રાવળને ક� છ છોડવાની ફરજ 

પાડ� � યાર� �મ રાવળ તેના વડ�લ હાલા�એ વસાવેલ હાલા પથંક બા�ુ નીકળ� ગયા અને 

નવાનગર (�મનગર) વસા� �ુ ં અને ક� છ છોડતા પહ�લા તેઓએ ભ� ��રના ૧ર ગામ 

ચારણોને/મ�ંદરને ભેટ તર�ક� આ� યા હતા.  

અ� યાર� ભ� ��ર ગામમા ંહાલા દરબારોના ર00 થી વ� ુઘરો જોવા મળે છે. દરબારગઢ 

પાસ ે મા આશા�રુા�ુ ં મ�ંદર આવ�ેુ ં છે � હાલમા ં ગામની બહારની બા�ુએ આવેલ છે. આ 
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ગામમા ંભા�ટયા તથા ખો�ની વ� તી હતી. આ ભા�ટયા તથા ખો�ઓ ૧૭ મી સદ�મા ંઆ��કા 

બા�ુ વપેાર અથ� નીકળ� ગયા. આ� પણ તેઓ � યા ં જ િ� થત છે. �માનંા અ�કુ જણ 

ઈ.સ.૧૯૭૧ મા ં�ગુા� ડાના ઈદ� અમીનના �ાસને લઈને ક�નેડા તથા �� લે� ડ તરફ � થળાતંર 

કર� ગયા છે. ભા�ટયાઓ વૈ� ણવપથંી છે. તેઓએ બધંાવેલ હવેલી�ુ ંિશ� પ � થાપ� ય અિત �ુદંર 

છે. ઈ.સ.ર૦૦૧ મા ં�કૂંપને કારણ ેભ� ��ર ગામને ઘ�ુ ં�કુસાન થ�ુ ં હ� ુ.ં  ભ� �� વર ગામમા ં

લાલશાબાજની દરગાહ આવેલી છે. � ભારતની �ાચીન ઈ� લાિમક � થાપ� ય છે.  
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Age of Anxiety and stress

Disease of civilization

Response - based Model

Stimulus - Based Model
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Interaction - Base Model

Lazarus & Folkman's Transactional Madel
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“अथातो ब्र�मिज�ासा” सतू्र�वमशर्ः अद्वैत�व�शष्टाद्वतैाअ�रपरुुषोत्तमदशर्नानुसारम ्

प्रस्तु�तकतार् 

साधुः �ानवधर्नदासः 

पीएच.डी. शोधछात्रः, प्राध्यापक स्वा.स.ंम.�व. सारङ्गपरु. 

 
 दशर्ना�न दाशर्�नकाश्च 

“अद्वतै�व�शष्टाद्वतैा�रपरुुषोत्तमदशर्नानुसारं” इ�त त्रयाणा ं दशर्नानां ग्रहणमत्र। एतेषु 

दशर्नेषु �वशेषव�ैशष्ट्यं ना�वन्यं च दृश्यते।दशर्ना�न सिन्त अतः �मथः �भन्नत्व ं तु स्याद् एव 

अन्यथा दशर्नोद्भवः असम्भवः। �कन्तु नािस्त अत्र �वरोधः वमैनस्यं च। �वशषेता वतर्ते अपरेभ्यः 

अन्यस्य। वै�शष्ट्यशब्देन �वरो�धभाव ं न्यूना�धकभाव ं कृपया मा गहृ्णातु। यथा किश्चद् 

वद�त,“देवदत्तः ब्रह्मदत्ताद् �वशेषः” इत्यत्र न द्वयोः परस्परं �वरोधः �कन्तु �मत्रत्वे सत्य�प 

अन्यस्य अन्याद् �वशेषता। अस्माकं संस्कृ�तः तु समन्वयवाद�। एकस्य दशर्नस्य अनुकूल�वचाराः 

अपरदशर्नेन ग्राह्यन्ते। प्र�तकूल�वचाराः स्पष्टतया �वना �वरोधेन उिल्लख्यन्ते। नािस्त अत्र 

वरैभावः। अन्यथा दशर्न�न�मित्तका �शरोच्छेदनघटना भवेद् एव। �कन्तु अस्माकं भव्यभतूकाले वा 

वतर्मानकाले वा भ�वष्य�तकालेऽ�प एतादृशी घटना न भतूा न च भ�वष्य�त इ�त �नश्चप्रचम।्  

�त्रष ु दशर्नेषु प्रथमदशर्नस्याचायर्ः श्रीशङ्करः। द्�वतीयदशर्नस्याचायर्ःश्रीरामानुजः। तत्र 

व�ैशष्ट्यम  ् – आद्ययोः आचायर्योः दशर्नं स्वयमेव प्रणीतम।् स्वा�मभदे्रशदासेन तु परब्रह्मणः 

स्वा�मनारायणस्य पवूर्प्रका�शतं दशर्नमेवानुसतृ्य भाष्यप्रणयनं कृत्वा अ�रपरुुषोत्तमदशर्नं 

शास्त्रीयस्वरूपेण प्रद�शर्तम।् न कुत्रा�प ततो �भन्नं स्वमतं �नरु�पतम।् आद्यस्य द्�वतीयस्य च 

दाशर्�नकाना ंदशर्नं अस्मा�भः �चत्रपटे कृत ं�कन्तु अस्माकं महद् भाग्यं यद् ततृीयस्य भाष्यकारस्य 

स्वा�मभदे्रशदासस्यदशर्नं प्रत्य�ं भव�त। बहुष ु भाष्यकारेषु त्रयाणा ं चयनं अिस्मन ् �वषये तद�प 

व�ैशष्ट्यं भाष्यकाराणाम ्। सव�भ्यः नूतन�वचारान ्प्रदाय आचायर्शङ्करः वै�शष्ट्यमाप्तः। तस्माद् 

अ�प नूतन�वचारान ्प्रदाय रामानुजाचायर्ः व�ैशष्ट्यमाप्तः। तस्माद् अ�प भदे्रशाचायर्ः नूतन�वचारन ्

प्रदाय वै�शष्ट्यमाप्तः। इत्थं �त्रष ुदशर्नेषु नूतनत्व ंवतर्ते।  

शङ्कराचायर्प्रदत्तदशर्नम ् अद्वतैम।् ब्रह्मणो अ�त�रक्तं �कम�प नािस्त। “ब्रह्म सत्यं 

जगिन्मथ्या जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः”1इ�त। अपरं �कम�प नािस्त केवल ं ब्रह्मैव एकं तत्त्वम ्अतः 

कैवलाद्वैतदशर्नं वा अद्वतैदशर्नम।् 

                                                             
1शङ्कराचायर्ः,�ववकेचूडाम�णः,श्लोकः-२०. 
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रामानुजाचायर्प्रदत्तदशर्न ं �व�शष्टाद्वतैम।् जीवमाया�व�शष्टस्य परब्रह्मणः अद्वतैम।् 

जीवजगद्जगद�शात्मकतत्त्वत्रयाणा ं स्वीकारः अत्र। जीवजगदात्मक�वशेषणैः �व�शष्टपरमात्मनः 

अद्वतैत्वम ्अतः �व�शष्टाद्वैतदशर्नम।्2 

अ�रपरुुषोत्तमदशर्नस्य अपरनामधेयं स्वा�मनारायणदशर्नम।् अिस्मन ्दशर्ने प�चतत्त्वाना ं

स्वीकारः “जीवेश्वरो माया ब्रह्म परब्रह्मच�ेत प�च तत्त्वा�न।”3 जीवेश्वराः अना�दकालतः 

मायाबद्धाः। ब्रह्मपरब्रह्मणी इत्युक्ते अ�रपरुुषोत्तमौ अना�दकालतः मायातीतौ। अतः मायातीतत्वं 

प्राप्तुम ् अ�रब्रह्मणः मननद्वारा सङ्गः कतर्व्यः।4 तदनन्तरं अ�रस्य गुणाः जीवे वा ईश्वरे 

आगच्छिन्त। अ�रब्रह्मभावयकु्तः जीवः वा ईश्वरः भव�त। तादृग्गुणोपतेः जीवः परुुषोत्तमस्य 

उपासनां कतु� योग्यः। अतः जीवशे्वरैः  अ�ररूपत्वं प्राप्य, मायातीत्व ंप्राप्य, परुुषोत्तमस्य उपासना 

करणीया तदेव मो�ः। इ�त अ�रपरुुषोत्तमदशर्नम।् 

कस्या�प दशर्नस्य नामधेयं तद्दशर्नसमा�वष्टतत्त्वानसुारं नािस्त �कन्त ु अस्य दशर्नस्य 

नामा�भधानं मुख्यतत्त्वाधारेण स�जातम।् यथा अद्वतैदशर्ने अद्वतै ं तत्व ं न। �व�शष्टाद्वतै�ेप 

�व�शष्टाद्वतैं तत्व ं न। �कन्तु अ�रपरुुषोत्तमदशर्ने अ�रं च परुुषोत्तमः च इ�त मखु्यतत्त्व े

वत�ते। अ�रं च परुुषोत्तम ंच तौ आधार�कृत्य दशर्नस्य नामधेयं र��तं गरुुवय�ः। सैव �वशेषता 

अस्य दशर्नस्य। 

दशर्नदशर्�नकानां �कि�चत ्प�रचयं प्राप्य अगे्र गच्छामस्तावत।् 

 अथातो ब्र�मिज�ासा 

अस्माकं �वमशर्स्य �वषयः “अथातो ब्रह्मिज�ासा” सूत्रम।् इदम ् आ�दम ं सूत्रम।् 

िज�ास्यत्वेन �नरूपणीयस्य ब्रह्मणः व्याख्यानेनवै वलै�ण्यं �निश्चयते। अतः इदं कुि�चकारूप ं

सूत्र ं कस्या�प दशर्नस्य मखु्य�सद्धान्तं पर���तुम।् अपरं चसवार्चाय�ः इदं सूत्रमाधार�कृत्य 

स्व�सद्धान्तः प्र�तपा�दतः प्रस्था�पतश्च। अस्य सतू्रस्य गौरवं यद् य�द आचायर्शङ्करः स्व�सद्धान्त ं

प्र�तपाद�यतुं इच्छ�त चदे् एन ंगहृ्णा�त। रामानुजाचायर्ः अ�प स्व�सद्धान्तं प्र�तपाद�यतुं इच्छ�त चदे् 

एनं गहृ्णा�त। भदे्रशाचायर्ः अ�प न �वस्मर�त अथातो ब्रह्मिज�ासासतू्रम।् अस्योप�र �व�वधैः 

कृतभू�रप�रश्रमःै स्व�सद्धान्तप्र�तपादनाकाङ्�ैः आचाय�ः बहुगौरवेण �वचारवदैग्ध्यं प्रदत्तम।् अतः 

                                                             
2रामानुजाचायर्ः, श्रीभाष्यम ्३/२/२५. 
3भदे्रशदासः, स्वा�मनारायण�सद्धान्तसुधा, प्रत्रक्रमः ९. 
4परब्रह्मस्वा�मनारायणः, वचनामतृगढडामध्यप्रकरणस्य - ३१. 
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“अथातो ब्रह्मिज�ासा” सूत्र ं दशर्नगगनेऽपरभास्कर इव द्योतते। ब्रह्मसतू्रस्य (५४९)5 

एकोनप�चाशता�धकप�चशतसतू्रषेु मुख्यसूत्रस्य �वमशर्ः वयं क�रष्यामः।  अथातो ब्रह्मिज�ासा 

इ�त सूत्र ेआचायर्त्रयाणां �वचाराणाम ्आलोडनं च क�रष्यामः।  

 अथशब्द�नरूपणम ्

अिस्मन ् सतू्र े चत्वारः शब्दाः सिन्त अथ, अतः, ब्रह्म, िज�ासा। प्रथमशब्दः अथ। 

अथशब्द�नरूपण ेसव�षां साम्यम।् द्�वतीये अतःशब्द�नरूपणऽे�प साम्यम।् �कन्तु ब्रह्म�नरूपणे च 

अत्र �वशेषता दृग्गोचर�भव�त। अिन्तमे िज�ासा पदेऽ�प �वशषेता दृश्यते। प्रायः प्रारम्भे तु साम्यं 

�मल�त �कन्तु गच्छता कालेन �वशषेतायाः दशर्न ंभव�त।  

अस्य सतू्रस्य प्रारम्भः अथशब्देन भव�त। अथशब्दः सव�ः आचाय�ः आनन्तयार्थर्ःग�ृहतः। 

यथा अद्वतैवेदान्त,े“अत्र अथशब्दः आनन्तयार्थर्ः प�रगहृ्यते, ना�धकाराथर्ः”6 इ�त। 

�व�शष्टाद्वतै,े“अत्रायमथशब्द आनन्तय� भव�त।”7 इ�त।अ�रपरुुषोत्तमदशर्ने, 

“इहातःशब्द�शरस्कोऽथशब्दो ह्यानन्तयार्थ� �वव��तः।” 8 अथ शब्द�नरूपण े सव�षामाचायार्णा ं

साम्यम ्।   

कस्य अनन्तरं ब्रह्मिज�ासा जायते येन अथशब्दः प्रयुक्तः? यदनन्तरं ब्रह्मिज�ासा 

उपपद्यते तत ्�कम ्?  

तत्र शङ्कराचायर्ः वद�त,“�नत्या�नत्यवस्तु�ववेकः,इहामतु्राथर्भोग�वरागः,शमदमा�दसाधनसंपत,् 

मुम�ुुत्व ं च।तेषु �ह सत्स ु प्राग�प धमर्िज�ासाया ऊध्व� च शक्यते ब्रह्मिज�ा�सतु ं �ातु ं च न 

�वपयर्ये। तस्मादथब्देन यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तयर्मुप�दश्यते।” 

रामानुजाचायर्ः कथय�त, 

“अधीतसाङ्गस�शरस्कवेदस्या�धगताल्पािस्थरफलकेवलकमर्�ानतयास�जातमो�ा-

�भलाषस्याऽनन्तािस्थरफलब्रह्मिज�ासाह्यनन्तरभा�वनी।” 

अपरं च, “मीमासंाशास्त्रम ् – 

“अथातोधमर्िज�ासा”इत्यारभ्य“अनाविृत्तश्शब्दादनाविृत्तश्शब्दात”्इत्येवमन्तसंङ्ग�त�वशषेेण�व�शष्टक्र

मम ् । तथा�ह- प्रथमंतावत“्स्वाध्यायोऽध्येतव्य”इत्यध्ययननेैवस्वाध्यायतच्चाध्ययन�ंकंरूप ं ? कथं च 

कतर्व्यम ् ?इत्यपे�ायाम“्अष्टवष�ब्राह्मणमपुनीयततमध्यापयेत”्इत्यनेन 
                                                             
5भदे्रशदासः, ब्रह्मसतू्रस्वा�मनारायणभाष्यम.् 
6शङ्कराचायर्ः,ब्रह्मसतू्रशाङ्करभाष्यम,्१/१/१. 
7रामानुजाचायर्ः, श्रीभाष्यम ्१/१/१. 
8भदे्रशदासः, ब्रह्मसतू्रस्वा�मनारायणभाष्यम ्१/१/१. 
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“श्रावण्यांप्रौष्ठपद्यावंाउपाकृत्ययथा�व�ध । युक्तश्छन्दांस्यधीयीतमासािन्वप्रो�धप�चमान ् ।।” 

इत्या�दव्रत�नयम�वशषेोपदेशैश्चाप�े�ता�न�वधीयन्त े । 

एवंसत्सन्तानप्रसूतसदाचार�नष्ठात्मगुणोपतेवेद�वदाचाय�पनीतस्य 

व्रत�नयम�वशषेयकु्तस्याचाय�च्चारणानूच्चारणरूपम�ररा�शग्रहणफलमध्ययन�मत्यवगम्यते । 

अध्ययन�चस्वाध्यायससं्कारः“स्वाध्यायोऽध्येतव्य”इ�तस्वाध्यायस्यक्रमात्रावगमात ् । 

संस्कारो�हनामकायार्न्तरयोग्यताकरणम ् ।ससं्कायर्त्व�चस्वाध्यायेनयुक्तम,् 

धमार्थर्काममो�रूपपरुुषाथर्चतुष्टयतत्साधनावबो�धत्वात ् । जापा�दनास्वरूपेणा�पतत्साधनत्वाच्च । 

एवमध्ययन�व�धमर्न्त्रविन्नयमवद�ररा�शग्रहणमात्रपेयर्वस्य�त । 

अध्ययनगहृ�तस्यस्वाध्यायस्यस्वभावतएवप्रयोजनवदथार्वबो�धत्वदशर्नात ् । 

गहृ�तात्स्वाध्यायादवगम्यमानात्प्रयोजनवतोऽथार्नापाततोदृष्ट्वा 

तत्स्वरूपप्रकार�वशषे�नणर्यफलवेदवाक्य�वचाररूपमीमांसाश्रवणेऽधीतवेदः परुुषःस्वयमेवप्रवतर्ते । 

तत्रकमर्�व�धस्वरूप�ेनरू�पतेकमर्णामल्पािस्थरफलत्वदंृष्ट्वाअध्ययनगहृ�तस्वाध्यायोप�नषद्वाक्येषचुामृ
तत्वरूपानन्तिस्थरफलापात-प्रतीतेस्तिन्नणर्यफलवेदान्त�वचाररूपशार�रकमीमासंायाम�धकरो�त ।” 

भदे्रशाचायर्ः �नरुपय�त, “इत्थमानन्तयार्थर्त्वलाभे यदनन्तरं 

ब्रह्म�वद्या�वचारोपपित्तसम्भवस्तत्पवूर्विृत्तत्व ं तस्य वक्तव्यम।् �कं त�द�त चदेचु्यते। 

पवूर्मीमासंाऽव�सतः स्वनुिष्ठतः सदाचारकमर्काण्डा�दरूपो धम�, वेदान्तशास्त्राथार्ऽऽपातप्रत्ययरूप ं�ानं, 

परमपुरुषाथर्प्रत्यनीकेष ु �प्रयत्व�वरहल�णो �नव�दः, 

परम�दव्यभाव�नर�सतप्रत्य�परमात्मकैािन्तकभक्त्या�भवा�छा, 

सा�ाद�रब्रह्मस्वरूपगुरुदृढतमप्रसङ्गोपदेशा�द-

लभ्याऽनाद्य�ान�नवतर्नपरुस्कृतस्वात्मब्रह्मरूपत्वसम्पत्त्यलङ्कृतप्रत्य�परमात्मपरमोपासनजन्यसह

जानन्दपरमानन्द�दव्यानुभू�तल�णपरम�नःशे्रयसा�भकाङ्�ा, तत्परमप्रसादलोभो, 

बाह्यान्तःकरणसंयमनल�णं तपः, “यस्य देवे....” (श्वेता..६/२३), “तद् �व�द्ध...” (गीता ४/३४), इ�त 

शास्त्रादेशतो �नत्य ं परमात्मानं सा�ात्कुवार्णस्य 

वेदवेदान्ता�दसकलशास्त्र�वद्यापारदृश्वनस्तदथ�पदेश�नपुणस्याऽशेषकल्याणगुणमिण्डतस्य 

परममो�पदवीप्रापकस्य स्वतो ब्रह्मस्वरूपस्य गुरोयर्था�व�ध परमात्मभावतः समाश्रयणं, तस्य 

तदपु�दष्टवदेान्ता�दशास्त्राणां वचनषेु चाऽऽिस्तक्या�दरूपः परमो �वश्वासः इत्या�द।” 9 

प्रायः सवार्चायार्णाम ्आनन्तयर्स्पष्टतायां साम्यम।् 

                                                             
9“अथातो ब्रह्मिज�ासा” सतू्र�नरूपणे सव� सन्दभार्ः तत्तदाचायार्णां ब्रह्मसतू्रभाष्यस्य 
प्रथमसतू्रस्य �ातव्या। 
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 अतःशब्द�नरूपणम ्

अतः शब्दस्य हेत्वथर्ः समस्ताचायार्णा ं समानमेव। यथा शङ्कराचायर्ः, “अतःशब्दो हेत्वथर्ः। 

यस्माद्वेद एवािग्नहोत्राद�नां शे्रयःसाधनानाम�नत्यफलतां दशर्य�त- “तद्यथेह कमर्�चतो लोकः �ीयत 

एवमेवामुत्र पणु्य�चतो लोकः �ीयते” (छान्दो,८/१/६) इत्या�दः।” 

रामानुजाचायर्ः, 

“मीमासंापवूर्भाग�ातस्यकमर्णोऽल्पािस्थरफलत्वादपु�रतनभागावसेयस्यब्रह्म�ानस्यानन्ता�यफलत्वा

च्च, पवूर्वतृ्तात्कमर्�ानादनन्तरंततएवहेतोब्रर्ह्म�ातव्य�मत्युक्तंभव�त।” 

भदे्रशाचायर्ः, “हेत्वथ�ऽयमतःशब्दः” 

 ब्र�मशब्द�नरूपणम ्

ब्रह्मशब्द�नरूपणे त्रयाणामाचायार्णा ं�वशेषता प्राप्यते।  

शङ्कराचायर्ः वद�त, “ब्रह्मणो िज�ासा ब्रह्मिज�ासा। ब्रह्म च व�यमाणल�णं 

“जन्माद्यस्य यतः”इ�त। अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यथार्न्तरमाशङ्�कतव्यम।्” 

“उच्यते- अिस्त तावद्ब्रह्म �नत्यशुद्धबदु्धमुक्तस्वभाव,ं सवर्�ं, सवर्शिक्तसमिन्वतम।् 

ब्रह्मशब्दस्य �ह व्युत्पाद्यमानस्य �नत्यशदु्धत्वादयोऽथार्ः प्रतीयन्त,े बहृतेधार्तोरथार्नगुमात।् 

सवर्स्यात्मत्वाच्च ब्रह्मािस्तत्वप्र�स�द्धः। सव� ह्यात्मािस्तत्वं प्रत्ये�त, न नाहमस्मी�त। य�द �ह 

नात्मािस्तत्वप्र�स�द्धः स्यात ्सव� लोको नाहमस्मी�त प्रतीयात।् आत्मा च ब्रह्म। य�द त�हर् लोके 

ब्रह्मात्मत्वेन प्र�सद्धमिस्त ततो �ातमेवेत्यिज�ास्यत्वं पनुरापन्नम।् न। तद्�वशेष ं प्र�त 

�वप्र�तपत्तेः। देहमात्र ंचैतन्य�व�शष्टमात्मे�त प्रकृता जना लौकाय�तकाश्च प्र�तपन्नाः। इिन्द्रयाण्येव 

चेतनान्यात्मेत्यपरे। मन इत्यन्ये। �व�ानमात्र ं ��णक�मत्येके। शनू्य�मत्यपरे। अिस्त 

देहा�दव्य�त�रक्तः संसार� कतार्, भोक्तेत्यपरे। भोक्तैव केवल ं न कत�त्येके । अिस्त तद्व्य�त�रक्त 

ईश्वरः सवर्�ः सवर्शिक्त�र�त के�चत।् आत्मा स भोक्तु�रत्यपरे। एवं बहवो �वप्र�तपन्ना 

युिक्तवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्रा�वचायर् यित्कि�चत्प्र�तपद्यमानो शे्रयसात्प्र�तहन्येतानथ� 

चेयात।् तस्मात्ब्रह्मिज�ासोपन्यासमखेुन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद�वरो�धतक�पकरणा 

�नःशे्रयसप्रयोजना प्रस्तूयते।” 

रामानुजाचायर्ः वद�त,“ब्रह्मशब्देन च 

स्वभावतो�नरस्त�न�खलदोषोऽनव�धका�तशयासङ्ख्येयकल्याणगुणगणःपरुुषोत्तमोऽ�भधीयत े । 

सवर्त्रबहृत्त्वगुणयोगेन�हब्रह्मशब्दः, बहृत्त्व ंच स्वरूपेणगुणैश्चयत्रानव�धका�तशयंसोऽस्यमखु्योथर्ः । स 

च सव�श्वरएव, अतोब्रह्मशब्दस्ततै्रवमुख्यवतृ्तः। 

तस्मादन्यत्रतद्गुणलेशयोगादौपचा�रकः,अनकेाथर्कल्पनायोगात,् भगवच्छब्दवत ्। तापत्रयातुरैरमतृत्वाय 
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स एविज�ास्यः । अतस्सव�श्वरएविज�ासाकमर्भूतबं्रह्म । �ातु�मच्छा - 

िज�ासाइच्छायाइष्यमाणप्रधानत्वा�दष्यमाणं�ान�मह�वधीयते।” 

भदे्रशाचायर्ः वद�त, “अथ ब्रह्मपदाथर्�नणर्यः। ब्रह्मशब्देनेह 

सकलवेदान्तो�दतब्रह्म�वद्यातत्त्व�नरूपण�नपणेुन भगवता 

व्यासेनाऽ�रब्रह्मपरब्रह्मे�त�दव्योभयतत्त्वयोिजर्�ास्यमानत्वेन �वव��तत्वात,् तथैव 

शु्रत्यवबो�धतत्वाच्च ब्रह्मणो�र�त द्�ववचनान्तो �वग्रहः। पदाथर्भेदेऽ�प पदसारूप्याच्चैकशषेः 

शािब्दकसमय�सद्धो यथा पाथर्पाथर्सारथ्युभय�वव�या कृष्णा�व�त भारते (म.भा.आ.प २२१/३३), 

दाशर�थवासुदेवाऽग्रजोभय�वव�या वदिन्त लोके रामयो�र�त तथेहा�प। ब्रह्म च ब्रह्मच�ेत ब्रह्मणी 

तयो�र�त लौ�कको �वग्रहः। तत्राऽद्यं शक्त्याऽ�रतत्त्व ं द्�वतीय�च परुुषोत्तमतत्त्व ं ब्रवीती�त 

भव�त तदभुयलाभः। तथा ह्येतयोरेव �नत्य ंस्वरूपस्वभावगुणतश्च सकलजीवेश्वरमायातन्मकु्तेभ्यो 

बहृत्वाद् ब ृहंणत्वाच्च मखु्यवतृ्त्यैव ब्रह्मशब्दव्यपदेशः।” 

कुत्र �ल�खत�म�त चते ् शु्र�तमातरः एव वद�त, “शु्र�तप्र�सद्धश्चैतयोबर्ह्मशब्देन सा�ाद् 

व्यपदेशः। यथा �ह षट्प्रश्न्यां सत्यकामिज�ासाप्रत्युत्तरावसरे “एतद् व ै सत्यकाम परं चापरं च 

ब्रह्म यदोङ्कारः।” (प्र.५/२) इत्योङ्कारवा�चतया परुुषोत्तमतत्त्वम�रतत्त्व ं चोप�दष्टं �पप्पलादेन 

मह�षर्णा।” 

“का सा श्र�ुत�र�त चदे् “येनाऽ�रं परुुष ं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म�वद्याम”् 

(म.ु१/२/१३)।” अत्र अ�रपदेन ब्रह्म �ातव्यम।् परुुषपदेन पुरुषोत्तमः �ातव्यः। 

 िज�ासाशब्द�नरूपणम ्

शङ्कराचायर्ः �नरूपय�त, “�ातु�मच्छा िज�ासा। अवग�तपयर्न्तं �ान ं सन्वाच्याया 

इच्छायाः।कमर्फल�वषयत्वा�दच्छायाः। �ानेन �ह प्रमाणेनावगन्तु�मष्टं ब्रह्म। ब्रह्मावग�त�हर् 

परुुषाथर्ः, �नःशेषसंसारबीजा�वद्याद्यनथर्�नबहर्णात।् तस्माद्ब्रह्म �विज�ा�सतव्यम।्” 

रामनजुाचायर्ः िज�ासा�वषये वद�त,“�ातु�मच्छा िज�ासा। इच्छया 

इष्यमाणप्रधानत्वा�दष्यमाणं �ान�मह �व�धयते।” 

भदे्रशाचायर्ः �नरूपय�त, “�ातु�मच्छा िज�ासा। ब्रह्मशब्देन 

यथोक्त�दव्यतत्त्वद्वयाऽ�भधानाद् िज�ासापदस्येष्यमाणाऽ�रपरुुषोत्तम�ानेच्छेत्यथर्ः। 

स्व�वषयप्राधान्यप्रकृ�तत्वाच्चचे्छायास्तद्�वषयभतूाऽ�रपरुुषोत्तमाख्य�दव्यतत्त्वद्वय�ानप्रवतृ्ते�रह 

�वधानम।् �ानं चेह ध्यानोपासना�दरूपम।्” 

 वलै�ण्य�वमशर्ः 

त्रयाणां दशर्नानां सं�ेपेण �वशेषतां पश्यामः 
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(१) अद्वतैवेदान्तस्य �वशषेता – ब्रह्मणः िज�ासा साथर्क� वा �नरथर्क� ? इ�त �वषये सनु्दरः 

उत्तरः प्रदत्तः। ब्रह्म प्र�सद्धमप्र�सद्धं वा स्यात।् य�द प्र�सद्धं न िज�ा�सतव्यम।् अथाप्र�सद्धं 

नैव शक्यं िज�ा�सत�ुम�त। उच्यते ... तद्�वशेष ं प्र�त �वप्र�तपत्तेः। देहमातं्र 

चैतन्य�व�शष्टमात्मे�त प्रकृता जना लौकाय�तकाश्च प्र�तपन्नाः। इिन्द्रयाण्येव 

चेतनान्यात्मते्यपरे। मन इत्यन्ये। �व�ानमात्र ं ��णक�मत्येके। शनू्य�मत्यपरे। अिस्त 

देहा�दव्य�त�रक्तः संसार� कतार्, भोक्तेत्यपरे। भोक्तैव केवलं न कत�त्येके। अिस्त 

तद्व्य�त�रक्त ईश्वरः सवर्�ः सवार्िक्त�र�त के�चत।् आत्मा स भोक्तु�रत्यपरे। एवं बहवो 

�वप्र�तपन्ना युिक्तवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्रा�वचायर् यित्कि�चत्प्र�तपद्यमानो 

�नःशे्रयसात्प्र�तहन्येतानथ� चेयात ् । तस्मात्ब्रह्मिज�ासोपन्यासमखेुन वेदान्तवाक्यमीमासंा 

तद�वरो�धतक�पकरणा �नःशे्रयसप्रयोजना प्रस्तूयते।।” 

(२) �व�शष्टाद्वतैवेदान्तस्य �वशषेता प्रथमसूत्र े एव अद्वतैस्य खण्डनं कृत्वा �सद्धान्तः 

प्रस्था�पतः। यथा कोऽ�प स�ेंपेण रामानुज�सद्धान्तं �ात�ुमच्छ�त चेत ् लघुपवूर्प�ेन 

लघ�ुसद्धान्तने �ायते। पश्चाद् महापूवर्प�ोऽ�प उपस्था�पतः तदनन्तरं महा�सद्धान्तः प्रदत्तः। 

(३) अ�रपरुुषोत्तमदशर्नस्य �वशषेता यद् शु्र�त�ल�खतद्वयोः ब्रह्मणोः समावेशः – यथा 

प्रश्नोप�नष�द, “परं चापरं च ब्रह्म” इ�त। मणु्डकोप�नष�द,“अ�रात ्परतः परः” इ�त। गीतायां, 

“अव्यक्तोऽ�र इत्युक्तः,परुुषस्तु परः पाथर्ः।” इ�त। कठोप�नष�द, “अव्यक्तात ्परुुषः परः”इ�त। 

द्वयोः ब्रह्मणोः समावेशः।  

(४) अतः शब्द�नरूपणे अद्वतै�व�शष्टाद्वतैे कमर्णाम ् अल्पािस्थरफलकत्वम ् उक्तम।् यथा 

अद्वतैे, “अिग्नहोत्राद�ना ं शे्रयःसाधनानाम�नत्यफलता। ”। अ�प च “अभ्युदयफल ं धमर्�ानम,् 

तच्चानुष्ठानाप�ेम।् �नःशे्रयसफल ं तु ब्रह्म�ानम,् न चानुष्ठानान्तरापे�म।्” यथा 

�व�शष्टाद्वतैे, “अधीतसाङ्गस�शरस्कवेदस्या�धगताल्पािस्थरफलकेवलकमर्�ानतया” 

“मीमासंापवूर्भाग�ातस्य कमर्णोऽल्पािस्थरफलत्वादपु�रतनभागावसेयस्य 

ब्रह्म�ानस्यानन्ता�यफवत्वाच्च” इ�त। �कन्तु अ�रपुरुषोत्तमदशर्ने कमर्णः वा धमर्स्य वा 

�ानस्य वा भक्तेः सव�षां साधननां समानं महत्वम।् न्यूना�धकत्व ं नािस्त। 

अ�रपरुुषोत्तमस्य अ�भसन्ध्या, सम्बन्धेन, स्मतृ्या, अनुसंधानेन च आच�रते स�त सव�षां 

मो�ात्मकं फ लम।्  

शङ्कराचायर्ः वद�त कमर्णः मो�े न ग�तः। रामानुजः वद�त मीमांसा�नरु�पत 

यागा�द कमर्णां न उपकारकत्वम।् �कन्तु भदे्रशाचायर्ः न तथा वद�त। यद्य�प धमर्कमार्�दनाम ्

आचरण े अ�रपरुुषोत्तमसम्बन्धः न स्यात ् त�हर् �नरथर्कत्व तेषाम।् अन्यथा तु 

ब्रह्मपरब्रह्मणोः सम्बन्धः स्यात ्त�हर् तेषामपुकारकत्वम।्  
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त�हर् “प्लवा ह्येते अदृढा य�रूपाः” इत्या�दनां �क? अ�रपरुुषोत्तमदशर्ने 

केवलशुष्ककमर्णाम ् अल्पाऽिस्थरफलकत्वम,् न अ�रपरुुषोत्तमा�भसिन्धसहतकमर्णा ं

अल्पाऽिस्थरफलकत्वम,् उत अनल्पिस्थरफलकत्वम।्  

(५) अ�रपरुुषोत्तमदशर्ने �ानस्य �व�शष्टः अथर्ः कृतः “�ानं चेह ध्यानोपासना�दरूपम।्” 

(६) स्वमतस्थापनप्र�क्रया अत्र �ववेचनीया। अद्वैतवदेान्ते प्रप्रथमतः अध्यासभाष्यं �व�लख्य 

पश्चात ् स्वमतस्थापन ं भव�त। �व�शष्टाद्वैते�प प्रप्रथमतः लधुपवूर्प�रूपेण महापवूर्प�रूपेण 

अद्वतैखण्डनान्तरं स्वमतस्थापनं भव�त। �कन्तु अ�रपरुुषोत्तमदशर्न े कस्या�प खण्डन ं

अकृत्ववै स्वमतस्थापनं वतर्ते। भदे्रशदासस्य अवधानं केवल ं द्�वब्रह्म�नरूपण े वतर्ते। तत्र 

किश्चत ्प्रश्नः उपिस्थतः भव�त तदा तस्य �नराकरण ंकृत्वा पनुः ब्रह्म अनसुिन्धयते इ�त।  
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�ગ�રયા લોકકથામા ંભાષાિવશષેતા: 

ઘન�યામભાઈ ક�. તળપદા

 

 લોકસા�હ�ય કથોપકંઠ પરંપરા ચાલી આવ�ુ ંહોય છે, માટ� તેમા ંબોળ�ની અસર �લાતી જોવા મળે છે. તેથી 

તેના ં ક�ટલાકં િવિશ�ટ લ�ણો જોવા મળે છે. �ગ�રયા લોકકથામા ં આવી ભાષાિવશેષતાઓ ચરોતર� 

બોલીના ંસદંભ� અહ� તપાસીએ.  

 “તાલ�યના પ�રસરમા ં કંઠ��ુતંા�કુરણ” ૮: ‘ક�મ’�ુ ં ‘ચમ’, ‘�ા’ં�ુ ં ‘�યા’ં, ‘�ાર�’�ુ ં ‘�યાર�’, ‘ખેતર’�ુ ં

‘છેતર’ વગરે�.  

 “‘સ’નો અઘોષ ‘હ’ થવો” ૯: ‘દસ’�ુ ં ‘દહ’, ‘માણસ’�ુ ં ‘માણહ’, ‘સતંા�ુ’ં�ુ ં ‘હતંા�ુ’ં, ‘�ખુ’�ુ ં ‘હખ’, 

‘સગપણ’�ુ ં ‘હાગપણ’, ‘સવાર’�ુ ં ‘હવાર’, ‘સાચા’�ુ ં ‘હાચા’, ‘સાચવ�’�ુ ં ‘હાચવ�’, ‘સાત’�ુ ં ‘હાત’, 

‘સામ’ે�ુ ં‘હામે’, ‘સાર�’�ુ ં‘હાર�’, ‘સાથ’ે�ુ ં‘હાથ’ે, ‘સોપ�ુ’ં�ુ ં‘હોપ�ુ’ં વગેર�.  

 ‘ય’નો ‘જ’ થાય: ‘�ગુ’�ુ ં�ુગ’, ‘��ુ’�ુ ં‘�ુ�’ વગરે�. 

 “‘ળ’નો ‘ર’ થાય” ૧૦ : ‘તાળા’ંનો ‘તારા’ 

 અહ� ‘ર’નો ‘ળ’ પણ થાય છે: ‘દાડાવાર’નો દાડાવાળ’ થાય છે.  

 “‘હ’નો લોપ થાય” ૧૧ : ‘તહ�વાર’નો ‘તેવાર’, ‘દહ�જ’નો ‘દ�જ’, ‘ન હતા’ંનો ‘નતા’, ‘દહાડા’નો ‘દાડા’ 

વગરે�.  

 ‘આ’નો ‘અ’ થાય: ‘ખાઈ’નો ‘ખઈ’, ‘ભાઈ’નો ‘ભઈ’, ‘ડા�ો’નો ‘ડઈ’, ‘ખા�ુ’ંનો ‘ખઈ’ વગેર�.  

 �વર ‘આ’ અ�નુાિસકના સપંક� હોય તો ‘ઓ’ થાય છે, �મક� ‘�ન’�ુ ં‘જોન’ 

 �ાર�ક મહા�ાણ ‘ઘ’નો અ�પ�ાણ ‘જ’ બન ેછે. �મક�, ‘ઘી’�ુ ં‘�’ 

૫.૧૦ મા�ય �જુરાતીના ંસદંભ�મા ંક�ટલાક િવિશ�ટ શ�દો:    

 �બર – ઢગલો 

 અગોવ – આગમવાણી  

 અછોડો – દોર�ુ ં

20 
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 અછોડો – દોર�ુ,ં રા�ું 

 અમલમે – સમયે  

 અસનાન – �નાન કર�ુ ં 

 અહકંાર – અ�ભમાન  

 અ�ુર – રાત  

 આછ – �ખ  

 આરોપયા – આ�યા, પહ�રાવ�ુ ં

 આશરો – સહાય, સહાયક થ�ુ ં 

 આ� ુ– �� ુ 

 એટો – �ટો  

 ઓઈકારો – હહણ�ુ ં 

 કટમ – �ંુ�ંુબ  

 કદવાડ – િવખવાદ  

 કને – પાસે 

 ક�તી – �ુઃખ  

 ક�લાશમા ં– આનદંમા ં 

 કોટ� – કરોડ  

 ખઈ – ખા�ુ,ં જમ�ુ ં

 ગજર – સમય  

 ગેટમા ં�રૂવા – �લમા ં�રૂવા 

 ગો�રણ – પાપી  

 ઘરાક – �ાહક  
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 ચમ – ક�મ, શા માટ�   

 ચરો – ગૌચર જમીન  

 �ચતારો – �ચ�કાર  

 ચેવો – ક�વો  

 �યા ં– �ા ં 

 �યાર� – �ાર�  

 છર� – ચર� 

 છાબ�ંુ – પોશમા ંસમાય તેટ�ુ,ં �જલી ભરાય એટ�ુ ં 

 છેતર – ખેતર  

 જઉ – એ તરફ જ�ુ ં 

 જગોએ – જ�યા, �થાન  

 જગોતર� – �ર  

 જટા – લાબંા વાળ  

 જણશ – દાગીનો  

 � – ઘી 

 �ુગ – �ગુ   

 �ુ� – ��ુ  

 �ુ�ધા – શ��તશાળ�  

 જોન – �ન(લ�નની)  

 ડઈ – ડા�ો, સમજદાર   

 તાજમ – યાદ  

 તારા – તાળા,ં તા�ં  
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 તેવાર - તહ�વાર   

 તોય – તેમ છતા ં 

 દઈત - રા�સ  

 દહ – દસ(સ�ંયા)  

 દા’ડો – �દવસ  

 દાડાવાળ – િનયત �દવસ, ચો�સ �દવસ   

 દાડ� – �દવસ ે 

 દાર� – દાડ 

 �દ – �દવસ  

 �ુવાર – યાદ કર�ુ ં 

 દ�જ – દહ�જ  

 દ�નાર – આપનાર  

 નઈ – નહ� 

 નતા – ન હતા ં 

 નથી – �ય��તવાચક નામ  

 નાછ�એ – નાખ�ુ ં

 િનધાન કર�ુ ં– સા�બતી આપવી  

 નીકર – નહ� તો  

 નેણ – �ખ  

 પચા – પચાસ  

 પટ – ઝડપથી  

 પટ દઈને – ઝડપથી  
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 પ�યા – િપતા  

 પમધાર� – પરમ �દવસે  

 પોકવા ન દ� – �તી ન શક�ુ,ં પહ�ચી ન શકાય  

 ફાસં�ુ ં– તોડ�ુ ં 

 બઉ – �બૂ, વધાર�  

 બામન – �ા�ણ  

 ભાગ – કરમ, નસીબ  

 ભાળ�ુ ં– જો�ુ,ં દ�ખ�ુ ં 

 ��ંૂ – ખરાબ  

 ભોખ�ડયે – � ૂટંણે પડ� જ�ુ ં 

 મઈ – �દર  

 મોર કરવો – આગળ કર�ુ ં

 મોસ – માસ  

 રંડાપો – િવધવાપ�ુ ં 

 રા� કર� દવ – �શુ કર� દ�વા  

 ર�વતં – રથ  

 રોતી – રડ�ુ ં

 � ૂગં�ુ ં– વ�, કાપડ  

 વખમી વેળા�ુ ં– સહ� ન શકાય તેવા સમય  

 વરહ – િનિ�ત સમય 

 વલખા ંમારવા ં– ફાફંા ંમારવા ં

 વસાયા – વસાવ�ુ ં 
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 વિસયા – રહ�� ુ,ં વસ�ુ ં  

 વસેલ – વસેલા,ં રહ�� ુ ં 

 વહોર�ુ ં– ખર�દ� કરવી, ખર�દ કર�ુ ં  

 વાટ જોવી – રાહ જોવી  

 વાસના પડ� જવી – �ણ થઈ જવી  

 વાહળ – પાછળ  

 વાહ� – પાછળ  

 વેણ – વચન, વાણી    

 સગંાત – સાથે  

 સવ�પ – �વ�પ, સ�દય�  

 સામ�ી – તૈયાર�  

 સેમાડ� – સીમ િવ�તાર  

 હગંાથ – સગંાથ  

 હતંાઈ – સતંા�ુ ં 

 હદં�હો – સદં�શો  

 હખ – �ખુ  

 હ�ુ ં– સગપણ કર�ુ ં 

 હરાપ – શાપ  

 હવાર – સવાર  

 હવાહો – એક સો પ�ચીસ 

 હવાહો – સવા સો  

 હળપ – ઝડપ  
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 હાકંળ – સાકંળ  

 હાચંા – સાચા  

 હાચવ� – સાચવ�ુ,ં સભંાળ રાખ�ુ ં 

 હા� હમ – સા� સમ  

 હાત – સાત  

 હાનમા ં– ઈશારાથી હમ��ુ ં 

 હાબદા કર�ુ ં– તૈયાર� કર�ુ ં 

 હામો – સામે  

 હાર� – સાર�  

 હાર� – સાથે  

 હાલી – ચાલી  

 હોપી �ો - સોપી દો 

 હો�ુ ં– સોપ�ુ ં 

 હોળમા ં– ક�ડમા,ં સાથ ેલીધલેો 

પાદટ�પ: 

        �થંશીષ�ક                            લેખક/સપંાદક            �.ૃ નબંર 

1. ભાષા પ�રચય અન ે�જુરાતી       જયતં કોઠાર�                ૧૪૭ 

ભાષા�ુ ં�વ�પ 

2. એજન         ૧૪૮ 

3. એજન         ૧૪૭ 

4. એજન         ૧૪૮ 
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