SEPTEMBER, 2021
Volume-10, Issue-39

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

SHANTI
E JOURNAL OF RESEARCH
ISSN -2278-4381
Multi Disciplinary and Peer-Reviewed
Research Journal in India

PUBLISHED BY
http://www.shantiejournal.com/

SHANTI PRAKASHAN

H.Q
1780, Sector-1, Delhi By Pass,
ROHTAK-124001, (HARYANA)

SEPTEMBER-2021,

OTHER CONTACT
D-19/220, Nandanvan Appartment
(Nr. Bhavsar Hostel), New Vadaj,
AHMEDABAD:- 380013.

VOLUME-10, ISSUE-39

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

Editorial Board
Chief Editor

Co-Editor

Dr. Rajeshkumar A. Shrimali

Prof. P.R.Sharma

(M.com., B.ed.,NET.,M.phil.,Ph.D)

(M.A, B.ed.,NET.,M.phil)
Adhyapak Sahayak
Department of English
M.B.Patel Science College, Anad, Gujarat

Executive Editors
Prof. Bharatbhai K. Bavaliya
Assistant Professor in Hindi, G.E.S Class-II

Prof. Rambhai V. Baku
(M.A., B.ED., M.PHIL)

(R.R LALAN COLLEGE, BHUJ)

Managing Editors
Prof. Parimal M. Upadhyay

Prof. D.K.Bhoya

Assistant Professor, G.E.S Class-II
Associate Professor in Gujarati
( R.C Commerce College, Ahmedabad)
( Mahila Arts College Motipura, Himmatnagar,
Dist- Sabarkantha)

Prof. Bhavin S. Shah
Assistant Professor in Accountancy,
G.E.S Class-II

Prof. Dr. Omprakash H. Shukla
Assistant Professor in Hindi, G.E.S Class-II
( Gujarat Arts & Commerce College, Ahmedabad)

( Gujarat Arts & Commerce College, Ahmedabad)

Prof. Dr. Priteshkumar S. Rathod

Dr. Rajesh M. Sosa

Assistant Professor in History, G.E.S Class-II
( Government Arts & Commerce College, Naswadi,
Dist- Vadodara)

(M.A.,M.phil.,Ph.D, G-SET)

SEPTEMBER-2021,

VOLUME-10, ISSUE-39

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

“SHANTI E JOURNAL OF RESEARCH” is a Quarterly based Research Journal
Copy Right, SEPTEMBER- 2021, All Rights Reserved


No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means
without prior written permission



“SHANTI E JOURNAL OF RESEARCH” holds the copyright to all articles
contributed in this publication. In case of reprinted articles “SHANTI E JOURNAL
OF RESEARCH” holds the copyright for the selection, sequence, introduction
material, summaries and other value additions



The view expressed in this publication are purely personal judgments of the authors
and do not reflect the view of “SHANTI E JOURNAL OF RESEARCH”. The views
expressed by external authors represent their personal views and not necessarily the
views of the organizations they represent.



All efforts are made to ensure that the published information is correct. “SHANTI E
JOURNAL OF RESEARCH” is not responsible for any errors caused due to
oversight or otherwise.

SEPTEMBER-2021,

VOLUME-10, ISSUE-39

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381

Peer Review CommitteeThe following Experts are working as a guide in M.Phil and Ph.D Degree. They are
provide their service in our shanti e journal of research at free of cost. Papers published
only after review through their important guidance, advice correction and required
instructions.
Name
Dr.devjibhai maru
( Assistant Professor Government Arts College-Talaja.DisBhavnagar.)
Dr.Mahendrakumar A.Dave
(Associate Professor, Shree Somanath Sanskrit UniversityVeraval)
Dr.Parvinsinh R.Chauhan
(Associate Professor, Bosmiya Arts & Commerce College-Jetpur.)
Dr. Bhaveshbhai L.Dodiya
(Assistant Professor, R.R.Lalan College-Bhuj-Kachchh)
Dr. Nareshkumar Yayantilal Parikh (Associate Professor,
P.S.Scince & H.D. Arts College-Kadi.)
Dr.Nimeshkumar D.Chaudhari
(Associate Professor, Faculty of physical education and sports
science, Gujarat vidyapith, sadara, Gandhinagar)
Dr.C.M.Thakkar
(Principal, T.A. Chatvani Arts & J.V Gokal Trust Commerce
College,Radhanpur,Patan.)
Dr.Samyak M Makwana (Associate Professor, R.R.Lalan CollegeBhuj-Kachchh)
Dr.IROS Vaja(Associate Professor, M.V.M Arts College Rajkot)
Dr.Hemaben Jikadra(Associate Professor, Gujarat Arts & Science
College(Aft) Ellishbredge Ahemdabad)
Pro. Ramesh L.Deshmukh
(Associate Professor, Tolani Arts & Science College Aadipur)
Dr.C.S.Zala (Associate Professor, R.R.Lalan College-Bhuj-Kachchh)
Dr. Bhargav Dave, RPT, DPT(UC), MPT (LLU)
2804 Field Hollow Dr, Pearland, Texas 77584.
Contact no: (248) 416-3221 Fax: (888) 789-2329
E-mail: pt.davebhargav@gmail.com
New York Physical Therapy license Number: 033650
Michigan Physical Therapy license Number: 5501015759
Texas Physical Therapy license Number: 1217440

SEPTEMBER-2021,

Designation
Chief in sociology

Chief in Sanskrit

Chief in Hindi
Chief in Chemistry
Chief in History
Chief in Physical
Education
Chief in Commerce

Chief in Psychology
Chief in English
Chief in Political
Science
Chief in Gujarati
Chief in Economics
Chief in
Physiotherapy
(International)

VOLUME-10, ISSUE-39

http://www.shantiejournal.com/

ISSN : 2278-4381
ISSN -2278-4381

Editor’s Column
The explosion of knowledge at the global hut due to technological dynamics has
certainly redefined the very concept of education. The prevailing scenario of education-especially higher education--has become a matter of study and analysis for the scholars and
practitioners who have a craving desire to face changes and challenges. It is because we, the
human beings, are endowed with the faculty of choice and a free will.
Unlike other species, we are not programmed. We can make choices and use our free
will to act and achieve our objectives. Despite the dramatic progress in ICT in education
achieved so far at the school and college levels, much remains to be done: each country, to
varying degrees, continues to struggle with issues of children out of school and illiterate
youths and adults. Inequities in educational opportunities, quality of educational services and
level of learning achievement persist by gender, rural/urban locality, ethnic background, and
socioeconomic status.
The quality of learning and the capacity to define and monitor this quality is lacking
in most developing countries. The means and scope of education continue to be narrow and
confined to historical models of delivery, and the use of other channels continues to be ad hoc
and marginal. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not
matched by an increase in resources.
At this juncture, it is safe to state that the polarity of views on the possibility of
change is amazing. We, the publishers of Journal of research , are very much excited to view
some aspects of these changes through scholarly articles contributed by august scholars and
colleagues. The present issue contains papers with critical insight and analysis as well as
systematic discussion and deliberation on various themes of language, literature, information
technology, commerce and so on. We hope this will certainly be useful for the people who
aspire change.

Chief Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali
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Analysis of Financial Services in India and Its Impact on
Economy
Vinod K. Parghi* and Dr. Dineshkumar R. Chavda1
*

Research Scholar and 1Research Guide & Assistant Professor
Department of Commerce and Management
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh

Abstract
Financial services are an essential component of the financial system as a whole. Financial
services are the backbone of today's economy. Financial services are vital to a country's
economic development. The Indian financial services industry has changed dramatically
since 1990. Prior to its founding, commercial banks and other financial institutions dominated
the area, and they serviced the financial needs of the Indian industry. Covid-19 has an impact
on various of sectors and economies throughout the world. India is one of the worst-affected
countries, ranking third internationally. Covid-19 had a negative impact on the BSFI industry,
which is one of the backbones of the Indian economy. We address many aspects in the
banking, financial services, and insurance sectors in this research paper, including the
lockdown strategy, moratorium, and varied consequences. Furthermore, we have made
several recommendations to assist alleviate the situation so that financial services can
continue with less negative consequences, resulting in improved customer service and less
income loss for financial institutions.
Keywords: Financial Services, Banking, Insurance, Moratorium, RBI, Economy, Covid-19
Introduction
In India, the financial services sector is rapidly expanding, both in terms of current financial
services organizations’ robust development and the entry of new enterprises into the market.
Banks, insurance companies, non-banking financial companies, cooperatives, pension funds,
mutual funds, and other smaller financial institutions make comprise India's financial
services. India's financial sector reforms have improved resource allocation and
consolidation. Interest rate liberalization and cash reserve rule simplification have aided in
the availability of money for many industries. New companies such as payment banks have
lately been authorized to be created by the banking regulator expanding the types of entities
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that operate in the industry. However, India's financial services industry is dominated by the
banking sector and non-banking financial businesses with commercial banks accounting for
more than 64 percent of the financial system's total assets.
Objectives of the Study
•To know the Impact of the financial services in India economy
•To know the importance of the financial services in India
•To know the study of recent trends in financial services in India
Research Methodology
This study is based on secondary source of data. Data has been collected from official
government websites, ministry of finance reports, financial budget of India, research papers,
cash study, and newspapers etc.
BSFI (Banking, Financial Services and Insurance Industry)
The BFSI sector refers to the banking, financial services, and insurance industries. It
comprises all banking, insurance, and non-banking financial institutions and accounts for a
substantial portion of the Indian economy. NBFCs stand for Non-Banking Financial
Institutions. Financial services businesses such as broking and asset management are also
included in the BFSI industry. The word BSFI refers to businesses that offer a wide range of
products and services. Core banking, retail banking, private banking, corporate banking,
investment banking, and card services are all examples of banking.
Financial ServicesImportance in the Indian Economy
The breadth of financial services provided by financial service organization’s is critical to the
proper operation of any financial system. The following points will help you understand the
significance of financial services in the Indian economy:
Growth of The Economy: By offering a variety of services to individuals in general and
business companies in particular, the financial services industry collects people's money and
leads them to productive investments. In short, the economic growth of any country is
determined by its savings and investments.
Promotion of Savings: By offering transformation services, the financial services sector
gathers people's savings. It provides liability, asset, and resizing services by making big loans
from a large number of modest deposits. In this approach, the financial services business
encourages people to save money.
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Formation of Capital: By providing diverse capital market intermediary services, the
financial services business aids capital formation. Capital formation is the bedrock of
economic development.
Opportunities for Employment Creation: Millions of individuals across the world are
employed by the financial services sector.
Contribution to GNP: In recent years, the contribution of financial services to GNP in
virtually all nations has risen year after year.
Availability of Funds: By shifting and reallocating savings and investment into various
avenues of economic activity, the financial services industry supports liquidity in the
financial system. It makes it simple to convert financial assets into liquid cash.
Moratorium
Educational institutions and industries have been closed as a result of the COVID-19
lockdown. Because there is no sale, the automobile sector is completely impacted. The pay
was/is paid to state and federal government personnel. Some employees were only getting
paid in part, and few businesses were completely devastated since there was no business.
Because there is no output, the small and medium-scale manufacturing businesses are also
impacted, and they have declared layoffs without compensation. The Reserve Bank of India
(RBI) has taken a number of steps to safeguard the country's financial stability. One of the
RBI's attempts is the moratorium.
The borrower is not obligated to make any repayments under a moratorium plan. It is a period
of time prior to the start of EMI repayment. The moratorium that we are discussing in India,
however, is connected to COVID-19. On March 27, 2020, the RBI announced and approved
all commercial banks (Including Regional Rural Banks, Small Finance Banks and Local Area
Banks), Cooperative Banks, All India Financial Institutions and NBFCs (Including Housing
Finance Companies and Micro Finance Institutions) allow 3 months deferral on payment of
EMI for outstanding loan till 1st March 2020. Because of the seriousness of COVID-19, the
RBI has decided to allow banks to prolong the moratorium for another three months, from
June 1 to August 31, 2020.
Impact to BSFI Sector
EMI and Usage of Moratorium: People who have lost their jobs or are earning less money
are compelled to use the moratorium option provided by banks in accordance with RBI
directives. In the banking and financial business, about 35% of debtors have taken use of a

SEPTEMBER-2021

3

VOLUME-10, ISSUE-39

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

moratorium. This is bad for the sector since money is tied up for six months, affecting the
banks' liquidity and cash flow. The bank's fund-issuing capacity is reliant on loan EMI
collections due to non-performing assets (NPA).
Recovery Funds from Defaulters: EMI on a loan Both the banking and nonbanking sectors
suffer from inadequate customer collection. Prior to COVID-19, the default customer
collection ratio was about 90%. The collection ration during COVID-19 is around 60%.
Despite bank attempts, clients are unable to pay owing to a shortage of money flow as a result
of the COVID-19 epidemic.
Impact on Personal Loan: A financial guarantee is provided for mortgages and housing
loans. In the event that the EMI is not paid, the banks have the ability to recover the money
by seizing the property. Personal loans, on the other hand, are hazardous for banks since they
have no guarantee of repayment. Most banks and financial businesses have put a hazardous
investment like a personal loan on hold. In addition, most banks have raised the interest rates
on personal loans. The Reserve Bank of India has cut the repo rate in order to strengthen the
economy, resulting in lower interest rates on house loans. In one sense, it's a forced technique
for banks to raise the ROI on personal loans in order to compensate for income losses in other
areas.
Impact on Salary: Many financial organizations in the private sector have lowered salaries
to a specific threshold. Though not all employees would receive the same wage decrease,
they have chosen to do so depending on job and package. Banks must use this method to
compensate for income losses; nevertheless, employees and their families are financially
impacted.
Credit Reliability: Customers' creditworthiness is an important subject in the loan process
since it allows lenders to access the applicant's income, capacity, behavioral references, and
creditworthiness. Individuals, as well as businesses and organizations, can benefit from credit
dependability. There is uncertainty in the banking business as a result of the lockdown, the
amount of COVID-19 cases, and the closure of offices and companies, which is causing
customers to mistrust their credit dependability.
Insurance: Only the insurance industry is positively impacted by COVID-19 in the BFSI
sector. During the COVID-19 scenario, insurance firms are making money and recruiting
new clients. Even though there is no cure for COVID-19, if someone gets sick and needs a
ventilator, the expense will be enormous. People are afraid and wish to avoid a financial
disaster if they are infected with Coronavirus. As a result, consumers have begun to invest in
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COVID-19-specific life insurance, term insurance, and other insurance schemes as a
precautionary step.
Workforce Disruptions: Most of us are aware of and experiencing a labor scarcity in the
banking industry as a result of lockdowns and sickness. Banking employees will have to wear
several hats in order to meet the requirements of a wide range of customers. The banking
staff's efforts are leading to dread and mental exhaustion as a result of the uncertainty caused
by the COVID-19 epidemic. Banking employees are unable to refuse office visits since it is a
matter of work; yet, coming to the office poses a significant health risk.
Increased Cyber-Crimes: Banks are unable to provide all of the services. In order to keep
clients, they are required to maintain contact with them and transmit various details about the
services they provide and the options they have available via mobile or the Internet. Not
every consumer is capable of deciphering bank advice and classifying which regions are at
risk. Many fraudsters in the online world use this method to send SMS or emails to
consumers in order to get control of their bank accounts or credit cards for fraudulent
purposes.
Less Profitability: Based on the Return on Assets ratio, the COVID-19 scenario suggests
that the banking industry is not profitable. In fiscal year 2021, it appears that Return on
Assets will be decreased by 50-90 basis points.
People’s Hesitation on Financial Products: When the COVID-19 pandemic problem will
be resolved is unknown. Employment and money have an impact on Indian citizens. Even
those who are not financially impacted are hesitant or afraid to make more expenditures, such
as purchasing land and building homes. People who had planned to build a house in 2020-21
have put their plans on hold. The number of loans processed by banks has decreased as a
result of these difficulties.
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Source: www.ibef.org

Above chart is show to the Mutual Fund Industry’s Assets Under Management were at Rs
3,305,660 crore (US $ 454.12 billion) in May 2021. A total of 100.4 million accounts were
created. The mutual fund industry achieved 10 crore folios in May 2021. In FY21, mutual
fund schemes in India received Rs. 96,080 crore (US$ 13.12 billion) in inflows via systematic
investment plans.By the end of December 2019, equity mutual funds had received a total
revenue of Rs. 8.04 trillion or US$ 114.06 billion. The expected mutual funds’ assets under
management are 454.12 US$ billion.

Source: www.ibef.org

Above information show to investor break-up on financial market in percentages. Corporate’s
investor is 48.80% is highest where banks and financial investors are 0.20% is lowest. For the
high-net-worth individuals is second highest in the financial investors.
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Source: www.ibef.org

Above information show the total companies listed on NSE and BSE. In addition, India's
largest stock market, the Bombay Stock Exchange, will enter a joint venture with Ebix Inc to
create a comprehensive insurance distribution network in the nation via a new distribution
exchange platform. In fiscal year 2021, $4.25 billion was raised via 55 initial public offerings
(IPOs). In FY21 there were 1,920 and 5,542 listed firms on the NSE and BSE respectively.
Financial year 2021 total number of listed companies is 7,462 on NSE and BSE which is big
growth in the stock market.

Source: www.ibef.org

Above chart is show many investment opportunities exist in the banking and financial
services industry. It is inextricably connected to the economy and has the ability to
outperform it. This is evident in the fact that the financial services sector's portion of India's
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market capitalization has risen from 6% in FY01 to 24% in FY21. Capital markets, insurance,
and non-banking financial companies are all part of the country's financial services industry.
In 2019 India's Gross National Savings as a proportion of its Gross Domestic Product was 28
percent. The retail loans to GDP ratio in India is under 13%, compared to 76 % in the United
States and 88 % in the United Kingdom. India's mortgage loan to GDP ratio is relatively low,
at 6%, compared to 77 % in the United States and 59 % in the United Kingdom.

Source: www.ibef.org

In FY20, derivative segment turnover was Rs 3,453.9 lakh crore (US$ 49.41 trillion), while
in FY21, it was US$ 5.09 trillion (until May 2020). FPI investment in Indian stocks hit a fiveyear high of Rs 101,122 crore (US$ 14.47 billion) in 2019. Mergers and acquisitions (M&A)
totaling $25.162 billion were announced in the first 10 months of 2019. At present FY21
turnover for derivatives segment is 72.32 US$ billion. In 2019, the National Stock Exchange
of India surpassed the CME Group to become the world's largest derivatives exchange. The
NSE, located in Mumbai, transacted 5.96 trillion contracts in 2019, compared to 4.83 trillion
by CME Group. In 2019, the NSE transacted 6 billion contracts, rising 58 percent from the
previous year, overtaking CME Group to become the world's largest exchange. The CME's
volume in 2019 was about the same as the previous year, at 4.83 billion contracts.For
multinational business could acquire a currency derivative to assure that it can buy a certain
currency or below a specified price in the future, guarding against an adverse change in the
exchange rate.
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Recent Trends and Government Initiatives
•Under the Union Budget 2021-22, the government allowed 100 percent FDI for
insurance intermediaries and boosted the FDI cap in the insurance sector to 74 percent
from 49 percent.
•The Central Board of Direct Taxes introduced an automated e-portal on the department's
e-filing website in January 2021 to handle and receive tax evasion, foreign hidden
assets, and ‘Benami' property complaints.
•The Reserve Bank of India published a draught circular on NBFC dividend declarations
in December 2020, proposing that NBFCs have a Capital to Risk Weighted Assets
Ratio (CRAR) of at least 15% for the previous three years, including the accounting
year for which it intends to declare a dividend.
•Two Memorandums of Understanding were signed in November 2020, one between the
India International Exchange and the Luxembourg Stock Exchange, and the other
between the State Bank of India and the Luxembourg Stock Exchange, for financial
services, ESG (environmental, social, and governance), and green finance in the local
market.
•The Cabinet Committee on Economic Affairs authorized the continuation and upgrading
of the ‘Infrastructure Viability Gap Funding Scheme' for financial support to publicprivate partnerships through 2024-25 on November 11, 2020, with a total outlay of
Rs. 8,100 crore.
Recommendations and Suggestions
Banks

should

make

their

working

environments

more

convenient

for

their

workers.Customized products can help increase customer centricity. Banks must identify
business continuity strategies in order to provide consumers with uninterrupted service.
Define each operation's and offer's risk evaluation. Employees must be retrained to work in
the new typical environment. Banks and homeowner associations can collaborate to expand
their retail services.To compensate for the in-person services at branches, the number of
ATMs with cash/cheque deposit facilities might be expanded. Create a critical response team
to receive input and respond to the customer's main concern. The number of nodal officials at
each bank may be raised to better manage escalating issues. To achieve their financial plan,
banks should collaborate with organizations, state governments, and the federal government.
Digital customer service should be capable of resolving enquiries more efficiently and
effectively answering consumer questions.Banks should determine which financial goods
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require paper documentation and give a digital substitute so that some financial products may
continue to be offered.
Conclusion
By 2028, India is anticipated to be the world's fourth largest private property market. Because
of its strong banking and insurance industries, India is now one of the most dynamic
economies in the world. The insurance industry has reacted positively to the easing of foreign
investment regulations, with several businesses declaring plans to raise their interests in joint
ventures with Indian enterprises. There might be a slew of collaborative ventures between
global insurance behemoths and local companies in the coming quarters. By 2025, the
Association of Mutual Funds in India (AMFI) hopes to increase AUM by nearly five times to
Rs. 95 lakh crore and investor accounts by more than three times to 130 million.
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Abstract:
The textiles and wear trade occupies a awfully necessary place within the Indian economy in
terms of its share in a job, price intercalary and export earnings. the clothes sector is
undergoing important growth in recent years. Bharat has the potential to extend its textile and
attire share within the world trade from this level of 4.5 per cent to eight per cent and reach
US$ eighty billion by 2020.Recently, Asian nation has come upon 2 SEZ for attracting Indian
corporations, and duty trade between the 2 countries. The trade attracted FDI, that stood at
USD 129 million in FY11. The export ban for cotton in Bharat creates a restriction on textile
trade as demand rises for the trade goods in China that pushes up the costs, threatening India's
textile manufacturers. India's yarn production growth declines by eight.8% in might 2011.
Bharat is considering filing an officer appreciation against Egypt at the planet Trade
Organization for “wrongful‟‟ fraud of penal charge on cotton yarn borrowed from the
country. The allow 2013-14 has given a push for improvement and growth of the business.
TEXPROCIL has come upon higher cotton textile exports target of twenty per cent in FY14.
TEXPROCIL request Cotton Corporation of Bharat (CCI) and NAFED to start out
commercialism their giant inventory to get rid of the bogus shortage and restore international
worth parity that is very important to assist maintain export momentum. India's textiles and
wear trade is one among the mainstays of the financial system. it's additionally one among
the most important conducive sectors of India's exports worldwide.
Keywords: Sez, Texprocil, Textile and wear trade.
Introduction:
The Indian Textiles Industry has an overwhelming presence in the economic life of the
country. Apart from providing one of the basic necessities of life, the textiles industry also
plays a vital role through its contribution to industrial output, employment generation, and the
export earnings of the country.The Indian textile and cotton trade contributes regarding
fourteen per cent to industrial production, four per cent to the country's gross domestic
product (GDP) and seventeen per cent to the country's export earnings. The trade provides
direct employment to over thirty five million folks and is that the second largest supplier of
employment once agriculture.
India has the potential to increase its textile and apparel share in the world trade from the
current level of 4.5 per cent to eight per cent and reach US$ 80 billion by 2020.Textile
exports in FY15 are expected to grow by 25 per cent to US$ 50 billion,
Cotton yarn production increased by 2 per cent during April 2014. Cloth production by mill
sector and power loom sector increased by 5 per cent and 6 per cent respectively during April
2014. Total cloth production increased by about 2 per cent during the same month.
Further, the Government of India plans to launch US$ 44.21 million missions for promotion
of technical textiles, while the Ministry of Finance has cleared setting up of four new research
centers for the industry, which include products such as mosquito and fishing nets, shoe laces
and medical gloves.
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The global technical industry is estimated at US$ 127 billion and its size in India is pegged at
US$ 11 billion.
Investments
The textiles sector has witnessed a spurt in investment during the last five years. The industry
(including dyed and printed) attracted foreign direct investment (FDI) worth Rs 6,985.86
crore (US$ 1.15 billion) during April 2000 to June 2014.
SEZ in Asian nation :
Bangladesh is going to came upon 2 Special Economic Zones (SEZ) for attracting Indian
corporations, and duty trade between the 2 countries. the 2 SEZs ar meant to come back
informed 100-acre plots of land in Kishoreganj and Chattel, in Asian nation. Italian luxury
major Canal has entered into a 51:49 Joint Venture with Genesis Luxury Fashion that
presently has distribution rights of Canal-branded merchandise in Bharat. the corporate can
currently sell Canal branded merchandise in Bharat solely. Material production rose to
sixty,996 million sq. meters in FY 2011.Production of yarn grew to six,233 million kgs in
FY11.Production of synthetic fiber rose to one,281 million kgs in FY11. Bharat has the
potential to extend its textile and attire share within the world trade from this level of four.5
per cent to eight per cent and reach US$ eighty billion by 2020.
Investment and Industrial Growth:
The trade attracted FDI value US$ 934.04 million between Gregorian calendar month 2000
and Jan 2011. FDI within the textile trade stood at USD 129 million in FY11.NSL Textiles
has came upon a textile process facility at Chandolu close to Guntur, state with AN
investment of US$ sixty four.23 million. Indian textile and wear trade has kicked off a vision
of capturing market value USD one hundred ten billion by FY 2012 - total of domestic social
unit consumption and exports, from USD fifty two billion in FY 2006. The on top of growth
would translate into price of production of the trade (including non-household consumption)
to extend at Sixteen Personality Factor Questionnaire p.a. from USD twenty seven billion in
FY 2005 to around USD seventy six billion in FY2012
Cotton Exports:
Short offer in native markets caused India to impose a ban on cotton exports - the second
within 2 years. Rising demand for the goods in China pushed up costs, threatening India's
textile manufacturers. The export ban for cotton was imposed with "immediate effect", a
statement issued by the Indian Commerce Ministry. the choice taken by the ministry's board
General of Foreign Trade (DGFT) came in light-weight of stagnant cotton production in India
and spiking exports recently. India - the world's second largest producer of cotton once the u.
s. - has already exported eight.5 million bales (1.4 million tons) within the current year, that
ends in March. That’s over a government estimate of eight.4 million bales and well higher
than the seven million bales exported within the last year, ending in March 2011. The ban
conjointly comes within the wake of lower output estimates for India, seeing production fall
to thirty four.5 million bales this year from35.6 million Projected earlier. Additionally,
demand has soared recently, driven chiefly by factories in China, the world’s largest textile
manufacturer. The ban comes simply six months once India fully freed cotton export
controls. However, it's India's second stop of overseas shipments of the goods among 2 years
and probably to crimp international provides and afterward approach market costs.
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Cotton Imports:
India is currently commerce an oversized amount of cotton mistreatment interchange, and is
making a deficit within the economy. And, it will this once commerce massive quantities
within the same season simply a number of months agone. within the on-going cotton season
(October 2011- Sept 2012), India exported120 100000 bales, considerably more than the
Cotton conclusive consultive (CAB) calculable marketable surplus of 80-85 100000 bales.
And now, together, the mills ar probably to import over fifteen 100000 bales. Domestic costs
have firmed up and ar presently more than international costs. With deficit monsoon in
several of the cotton growing areas, arrival of cotton is anticipated to be delayed next season
that starts in Oct. Hence, the textile mills ar getting in contracts for imports to make sure
convenience of cotton at a comparatively cheaper price for following 2 to 3 months. China,
that is that the largest producer, shopper and businessperson of cotton, incorporates a robust
information observation system. every phase faces value pressure as costs of all inputs, like
power and labor, have inflated manifold. thegovt ought to, therefore, refrain from dominant
or observation costs in anybody phase alone. (The Hindu, August 6, 2012)
Growth of Cotton Yarn Drops by eight.8%:
In the last seventeen years, India’s yarn production has accumulated 111% from a pair of.2
billion metric weight unit in the twelvemonth ending March 1995 to four.6 billion metric
weight unit within the
fiscal year ending in March 2011. However, in current twelvemonth 2011-2012, India’s yarn
production small zero.46% in April 2011 and born drastically by another eight.8% in might
2011. The decrease in overall yarn production was thanks to an enormous drop in cotton
yarn production, that fell by twelve.3% to 248.93 million metric weight unit in might 2011
from 283.69 million metric weight unit within the previous year. Cotton yarn makes up
regarding seventieth of India’s total yarn production, followed by homogenized yarn at
regarding 2 hundredth and non-cotton yarn at regarding 100 percent. in step with the
chairman of the Confederation of Bharat Textile trade, the lax demand for cotton yarn forced
spinning mills to chop cotton yarn production by regarding thirty third in might 2011. The
unsold stocks of cotton yarn and high-cost cotton junction rectifier to losses for many
spinning mills, leading to closures and production cuts for cotton spinning mills throughout
the country. Recently, leaders of assorted associations wanted many solutions to forestall the
crisis from worsening. These measures embody reinstatement of downside facility on cotton
yarn exports, withdrawal of the excise duty of ten.3% on clothes, similarly as alternative
actions to be taken by the govt.
Egypt’s Safeguard Duties:
India is considering filing a political candidate grievance against Egypt at the globe
TradeOrganisation the globe imposition of penal duties on cotton yarn foreign from the
country. Egypt is that the fourth largest marketplace for Indian cotton yarn once China,
People's Republic of Bangladesh and Asian nation, and also the further duties move between
thirteen per cent and14 per cent has affected the industry‟s fight. Egypt obligatory safeguard
duties
–a levy to examine surge in import of a specific artefact inflicting disruption within the native
market
–on cotton yarn fromBharat last Gregorian calendar month. Bharat has argued that its cotton
yarn imports to Egypt haven't surged or discontinuous the native market and there's no
justification for the safeguard duties. (Business Line, 2013)
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Texprocil Expects 2 hundredth Growths in Exports:
The Cotton textile exports area unit expected to realize integer growth this year. Last year‟s
exports were US$ eight.42 billion and it's expected to be North American country $ nine.56
billion for this year. The yarn export is calculable to grow at eight per cent, materials nine per
cent and residential textiles ten per cent in FY thirteen. The council (TEXPROCIL) has
started higher cotton textile exports target of twenty per cent in FY14, adding the trade has to
maintain momentum by making certain raw materialsare offered at international costs to
Indian makers. The textile trade looks to possess absolutely recovered from the losses it
incurred within the previous years once there was a severe volatility within the national and
international markets. The allow 2013-14 has given a push for improvement and enlargement
of the trade. The trade is observing increasing exports to Japan and Asian nation, UN agency
supply zero tariff, and Australia, with that Bharat is predicted to sign a trade Agreement.
TEXPROCIL request Cotton Corporation of Bharat (CCI) and NAFED to begin marketing
their massive inventory to get rid of the unreal shortage and restore international value parity
that is vital to assist maintain export momentum. India Ratings for Textile trade.
This year‟s outlook for the Indian cotton textiles is “negative-to-stable” thanks to subdued
demand, tho' margins area unit seemingly to profit from softening of raw material costs,
Bharat Ratings has aforementioned in an exceedingly report.

IndiaRatingsforTextile Industry:
The outlook for artificial textilesremains negative for 2013 thanks to reversal of substitution
demand and oversupply in domestic partially-oriented yarn, pressurizing marketing costs and
margins of artificial textile corporations,” it aforementioned within the report „2013. Muted
international demand for cotton and surplus production area unit seemingly to stay cotton
costs stable and range- sure throughout 2013. “India Ratings expects cotton yarn makers to
benefit from slow however steady pick-up in domestic demand, the seemingly higher demand
of cotton yarn from China, and up margins on detailof low cotton costs and firm cotton yarn
costs .
Textiles Exports:
The size of the Textile Industry in India stood at 150 billion US dollar as of 2017. Textile
Industry in India is one of the largest in the world with a large raw material base and
manufacturing strength. The mill sector, with 3400 textile mills having installed capacity of
more than 50 million spindles and 842000 rotors is the second largest in the world.
Textile industry contributes to 7% of industry output in value terms, 2% of India’s GDP and
to 15% of the country’s export earnings. With over 45 Million people employed directly, the
textile industry is one of the largest sources of employment generation in the country.The
targets for textiles exports for 2012-13 initially set at USD thirty eight billion are revised
upwards to USD forty.50 billion, following the Foreign foreign policy Annual Supplement in
Gregorian calendar month, 2012. The export Council-wise targets area unit (i) attire Export
Promotion Council (AEPC) – USD 18.00 billion (ii) The Cotton Textiles Export Promotion
Council (TEXPROCIL) & The Power loom Development Export Promotion Council
(PDEXCIL) – USD nine.00 billion (iii) The artificial & cloth Textiles Export Promotion
Council (SRTEPC) – USD seven.00 billion (iv) Export Promotion Council for Handicrafts
(EPCH) – USD 3.30 billion (v) loom Export Promotion Council (HEPC) zero.40 billion (vi)
Wool & Woolens Export Promotion Council (W&WEPC) – zero.75 billion (vii) National
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Jute Board (NJB) – zero.50 billion (viii) Carpet Export Promotion Council (CEPC) – one.05
billion (ix) Indian Silk Export Promotion Council (ISEPC) zero.50 billion.

The India textile industry is the second largest exporter in the world after China. The share of
textile and clothing in India’s total exports stands at 12.4% in 2018. India has a share of 5%
of the global trade in textile and apparel.
The major textile and apparel export destination for India is the European union and USA
with 47% total textile and apparel export. It employs 4.5 crore people directly and another 6
crore people in allied sectors.
The import of textiles & apparel Products in India stood at US$ 6.3 Billion during FY
2017. India enjoys a trade surplus in this sector
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Conclusion:
During 2008-2009, the cotton textile trade had suffered unfavourable climate that hampered
cultivation; nevertheless, it managed to get290 hundred thousand bales of cotton, and still
preserved the second position in world cotton production. Lately, the textile and wear trade
has been developing in tremendous momentum to cater to foreign markets. they're so
transferral home prized interchange. One of the issues faced by cotton textile trade in
Bharat was the old style technology of previous mills and their industrial illness. Slowly,
however steady previous technology is being confiscated by the new one. The textile trade
has implementing varied techniques and measures to provide eco-friendly product, that ar of
superior quality, to the globe market. In India, use of non-hazardous colors and dyes has
inherit use for producing textiles. At present, the Indian attire and textile sector is troubled to
survive attributable to increasing prices of raw material, poor off take of yarns as well as the
poor realization from yarn dealers and a pointy rise in charge per unit and, the worse, the
rising worth of the Indian rupee.
Reference:
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મામૈદ�વની આગમવાણી : એક િવ�હગાવલોકન
ડૉ. ચૈતાલી એન. ઠ�ર
અ�ય� �ુજરાતી િવભાગ,
શ્રી રામ� રવ� લાલન કોલેજ, �ુજ-કચ્છ

�ુજરાત અને રાજસ્થાન�ુ ં જન�િત�ુ ં લોકસા�હત્ય આ વે�બનાર �તગર્ત
કચ્છ પ્રદ� શનાં જન�િતના સા�હત્યમાં �ુદાં �ુદાં સ્વ�પો રચાયા�ુ ં ઈિતહાસમાં ન�ધા�ુ ં
છે . કહ�વત, ભડલી વા�, �ુભાિષત, આગમવાણી, િપરોલી, ��ઢપ્રયોગ, સલોકા �વાં
વૈિવધ્યસભર લોકવાણીનાં આ સ્વ�પો સંશોધકોએ ખેડ�ાં છે અને તે િવષયક �ુ�દ્રત
સા�હત્ય વતર્માનમાં પ્રાપ્ત છે . છે ક મધ્યકાળથી માંડ�ને કચ્છ પ્રદ� શ�ુ ં જન�િત�ુ ં
સા�હત્ય મળે છે . િવિવધ કોમના �રવાજો, લગ્નગીતો, � ૃત્�ુિવષયક કાવ્યો પર કામ થ�ુ ં
છે . અત્રે આગમવાણી િવશે વાત કરવાનો ઉપક્રમ છે .
જગતના બધાં જ ધમ� અને સંપ્રદાયોમાં �ભ� �ભ� પ્રકારની ભિવષ્યવાણી
એટલે ક� આગમવાણી કરનાર વ્ય�ક્ત જોવા મળે છે . સંશોધકોના મતે લગભગ બધી જ
બોલીઓના લોકસા�હત્યમાં પણ આ પ્રકારની ભિવષ્યવાણીઓ�ુક્ત ઉ�ક્તઓ ઉપલબ્ધ
છે , એમ કહ�વાય છે ક� કચ્છની રા�શાહ� પર �યાર� �મ � ૂળવા�નો અમલ હતો ત્યાર�
મામૈદ�વ થઇ ગયા. એ જ સમયખંડમાં સૌરાષ્ટ્રમાં રા’નવઘણનો સમય હતો. મામૈદ�વના
�વનની િવગતોમાં િવશેષ ન જતાં, એમની અગમવાણી િવશે ન�ધીએ.
મામૈદ�વ િવષે એક પ્રસંગ છે , � આગમવાણી તેમણે ઉચ્ચાર� તેની પા�દ� ૂ માં
હ�.ું આ વાત છે . મામૈદ�વના સમયમાં િસ�ધનાં નગર-સમૈની રાજગાદ� પર નંદા�મ
રા� હતો. એક �દવસ નંદા�મે મામૈદ�વને અન્ય રા�ઓને તેમણે બતાવેલા ચમત્કાર
�ગે જણાવી ક�ું મને પણ ચમત્કાર બતાવો. ત્યારબાદ મામૈદ�વે બતાવેલા ચમત્કારથી
આતં�કત થયેલા નંદા �મે એક �દવસ લાગ જોઇને તેમના પર તલવારનો એવો ઘા
કય� ક� મામૈદ�વ�ુ ં મસ્તક ધડથી �ુ�ું થઇ ગ�ુ ં અને �ૂર જઈને પડ�ુ.ં મામૈદ�વ�ુ ં ધડ,
મસ્તકને હાથમાં પકડ�ને આગળ ચાલવા લાગ્�ુ.ં મસ્તકના �ુખમાંથી આગમની
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અમરવાણી વહ�વા લાગી.એમ કહ�વાય છે ક� લોકો તેની ન�ધ કરતા મામૈદ�વનાં ધડ
સાથે ચાલવા લાગ્યા.
આ આગમવાણીમાં કચ્છપ્રદ� શ, મામૈદ�વ અને રાજ�ુળનાં રા�ઓનો સંબધ
ં ,
કચ્છની રા�શાહ�, છે ક િસ�ધ પ્રાંતથી તત્કાલીન �ુજરાતના અન્ય પ્રદ� શના રા�ઓનો
આલેખ અને ઐિતહાિસક તેમજ રાજક�ય, સામા�જક િવગતો�ુ ં આલેખન મળે છે . એક
ર�તે જોતાં કચ્છની સંસ્�ૃિતની ઝલક આ આગમવાણીમાં છે . આ આગમવાણીનાં
�ુહાઓના ક� ટલાંક �શો જોઈએ :

“જ ંધ�રયેજ ંધરિનકરં ધા, હબેથ�ધા �ગાર,
ત્ર��ર પાડો ન ચડંધો, તડ� �ટં ધી કચ્છ તરાર ! ”
ં રમાંથી ઘંટ�ઓ કાઢવામાં આવશે, હબ્બા �ુગ
ં રમાં કોયલા
એટલે ક� જધ�રયા
ં
�ુગ
થશે અને ત્ર��ર પર પાડો ન�હ ચડ� ત્યાર� કચ્છની તલવાર �ટ� જશે. અથાર્ત
રા�શાહ� નહ� રહ�.
અહ� �ૂના કચ્છ� શબ્દોમાં પરં પરાગત કચ્છનો પ�રવેશ ર�ૂ થયો છે અને
ભૌગો�લક સ્થળના નામ સાથે ભાિવ�ુ ં ઉચ્ચારણ થ�ુ ં છે .

“ઢાલિપનધીતરારિપનધી, િપનધીકટાર�,
�ચક િપનણ છડ�ધા, થ�ધી �રુ � � વાર�.”
-અથાર્ત ઢાલ, તલવાર અને કટાર� ભીખ માગશે અને યાચકો ભીખ છોડ� દ� શે
એવો ઠગ અને �ુચ્ચા લોકોનો વખત આવશે.
‘માગ�ુ’ં શબ્દનો કચ્છ� પ્રયોગ અને એની �ુહામાં યોજના કિવત્ત્વ િસદ્ધ કર� છે
સાથે સાથે તે સમયની અને ભિવષ્યમાં આવનાર સમયની આગાહ� કરવામાં આવી છે .
રા�શાહ� જવાથી ક�વી ક�વી પ�ર�સ્થિત આવશે એનો �દ� શો વ્યક્ત થયો છે .

“ઉકડ�ત��ડયાબરં ધા, �ુધનવસં
ં
ધા મ�,
સામા થ�ધા સામ ક�, ઈ અચ�ધા ડ�.”
- ભાવાથર્ છે ક� ઉકરડા પર દ�વા બળશે, મોસમ પર મેહ–વરસાદ ન�હ વરસે, લોકો
પોતાના મા�લકને સામા થશે એવા �દવસ આવશે.
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શેર�એ શેર� � સ્ટ્ર�ટલાઈટ છે તેની અહ� વાત કર� છે અને વતર્માનમાં ક�ટલાક
સમયથી

કમોસમી

વરસાદ

વગેર�

જોઈ

શકાય

છે ,એટલે

ક�

ભિવષ્યવાણી

આગમવાણીમાં માન�ું – ન માન�ુ ં એ વાતને પડખે � ૂક�એ તો પણ વતર્માન
પ�ર�સ્થિતને જોતાં મામૈદ�વની આ વાણી હક�કત � ૂરવાર થતી જણાય છે . છે ક
મધ્યકાળમાં ૧૩મી સદ�ની આસપાસની આ કથન અને તેની સત્યતા અહ� જોઈ
શકાય છે . અન્ય એક �ુહામાં કહ� છે ,

“ખરચડા ખીર પ�ધા, તગડાંધા તા�,
વડા મા�ુવઈ ર�ધાં, �ુછાંધા પા�.”
-અથાર્ત, ખચ્ચરો �ૂધ પીશે અને તા� ઘોડાને તગડ થાશે.મોટા માણસો એક
બા�ુ બેસી જશે અને �ુચ્ચા લંફ્ગા �ુછાવા લાગશે.

“સા છડ�ધા સા-પ�ુ,ં સરમ છડ�ધા સેઠ,
ભ્રામણ ભણણ છડ�ધા, કંધા �ડ�� વેઠ.”
-શાહમાંથી શાહપ�ું ચાલ્�ું જશે, શ્રીમંતો શરમને છોડ� દ� શ,ે બ્રાહ્મણો ભણવા�ુ ં
છોડ� દ� શે અને �ડ�� વેઠ કરતા થશે.
અહ� વતર્માન પ�ર�સ્થિતમાં સમાજ�ુ ં િવહંગાવલોકન થ�ુ ં છે . �માં
આગમવાણી િવ�ાન ક� ઈિતહાસનાં �પ દર વખતે સ્વીકાર� શકતા નથી. આ �ગે
કચ્છ� લોકસા�હત્યના સંશોધક ડૉ. ગોવધર્ન શમાર્ અને ડૉ. ભાવના મહ�તા ન�ધે છે ,
“વસ્� ુતઃ આગમવાણી કિવતા જ છે . તેની ભાષા પણ કિવતાની જ છે .
વ્ય�ક્ત િવશેષ દ્વારા સ��ત સા�હત્યથી આપણે એટલા ટ�વાઈ ગયા છ�એ ક�
લોકભાષાના લા�લત્યને પારખવાની, લોક-કાવ્યનાં ઉપકરણોનો આનંદ લેવાની
ક્ષમતા �ુમાવી બેઠા છ�એ ...”
આગમવાણી લોકસા�હત્યનો એક �શ છે અને સા�હત્યના સંદભ� એને
જોવાનો અહ� ઉપક્રમ છે . અહ� સ્પષ્ટ કથન છે , કોને સા�ંુ લાગશે, કોને ખરાબ, અહ�
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તેવી વાત ન હોય તે સમ� શકાય છે . અહ� તો � લાગ્�ુ,ં � લાધ્�ું તેની માિમ�ક
ર�ૂઆત છે , તો �ાંક �ુલ્�ું સ્પષ્ટ કથન છે .

“�ુખ મા�ુ સે ભડ થ�ધા, સીયાડ� ધ્રીજધા
ં સ�,
પે ધ્રીજધા
ં �ુતર ડ�, એડા અચ�ધા ડ�.”
અથર્ છે , દ�રદ્ર માણસ શ્રીમંત થઇ જશે. િસ�હ �ુ�ુષ િશયાળથી ડરતા થશે.
િપતા પોતાના દ�કરાથી ડરતો રહ�શ.ે એવા �દવસો આવશે.
અહ� માિમ�ક કથન દ્વારા એકસાથે ત્રણ બાબતોનો ઉલ્લેખ છે અને આ
ત્રણેય પ�ર�સ્થિત સમાજના �ુદા �ુદા સ્તર� �ાંકને �ાંક પ્રવતર્તી જોઈ શકાય છે .
કોઈ ચો�સ તવાર�ખી બાબત પણ બી� એક �ુહામાં છે , જયાર� અહ� ‘સીયાડ�
િધ્રજધા
ં સ�’ વડ� વા�ચક અથર્ ન લેતાં, વ્યંગ્યાથર્ મહ્ત્વનો બને છે . � આ �ુહા –
આગમવાણીની લાક્ષ�ણકતા છે . એક ધમર્ના �ુ�ુ તર�ક� મામૈદ�વ � ૂ�ય છે , પરં � ુ
તેમની આગમવાણીમાં અનાયાસે તેમ�ું સા�હ�ત્યક પા�ુ ં દ્ર�ષ્ટગોચર થાય છે .
પ�ુઓ�ુ ં દ્રષ્ટાંત આપી અહ� અલંકારની યોજના થઇ છે એમ પણ કહ� શકાય છે .
સંશોધકોના મતે ન�ધા�ુ ં છે ક� આ આગમવાણીમાં � �ચત્રો ��કત થયા છે તે એક
તરફ કિવતાને સ્પશ� છે તો બી� તરફ �તઃપ્રેરણા અથવા કોઠા� ૂઝની વાત કર�
છે . અન્ય એક �ુહો જોઈએ :

“સંવત કોડ� સ�રો, ક� �ુલણ જો ભે,
સ� બકર� સરખા થ�યે, રાજ કચ્છડો ર� ,”
સવંત ૨૦૧૭માં દ� શમાં ખળભળાટ થવાનો ભય રહ�. િસ�હ –બકર� વચ્ચે
સમાનતા થાય. કચ્છ�ુ ં રા�ય રહ�.
અહ� ચારણોની વાણીની માફક ‘કચ્છ�ુ ં રાજ’ રહ�, એમ કહ� �ણે આ�સ્થ
કરવાની વાત છે અને િસ�હ – બકર� સરખા થાય એટલે રા�શાહ�ને બદલે
લોકશાહ� આવશે એવો સંક�ત થયો છે . આ ભાિવ�ુ ં કથન સમય�ુ ં � ૂચન કર� છે .
તો હ�ુ એક �ુહામાં પણ સમય�ુ ં � ૂચન છે , � સત્ય પણ થ�ુ ં છે .
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“છ�ુએ �ુદશર્ન �ટશે,�જલ્લે કરશે �ણ,
વા�ુ વેગ કરશે તે દ�, મેઘ કરશે તાણ,
મામૈ ભણે માયશ્રીયા, આગમના �ધાણ.”
- સવંત છ�ુની સાલમાં શ્રાવણ મ�હનામાં િવ�માં �ણે �ુદશર્ન ચક્ર �ટ�ુ ં
હોય તેમ જમર્નીના સર�ુખત્યાર હ�ટ �હટલર સામે �બ્રટ�શ સલ્તનતે �ુદ્ધની �હ�રાત
કર� અને આગળ જતાં એ �ુદ્ધ િવ��ુદ્ધમાં ફ�રવાઈ ગ�ુ.ં ચોમાસા પહ�લાં વૈશાખ અને
�ઠ એ બે મ�હનાઓમાં રાત-�દવસ પ્રબળ વા�ુ �ંકાયો હતો. અને મેઘ તાલ કર�
જતાં આખા કચ્છમાં ભયંકર �ુષ્કાળ આવી પડતો હતો.
આ આગમવાણી �ગે િવિવધ �ુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે , તેમજ ક� ટલાંક
�ુસ્તકોમાં આગમવાણી િવશે �ડાણથી વાત કરવામાં આવી છે . આ �ુસ્તકોમાં
કાન�ભાઈ કોચરા�ુ ં ‘મામૈદ�વ�ુ ં �ુરાણ’માં મામૈદ�વની આગમવાણી સંગ્રહાયેલી છે .
ડૉ. નાથાલાલ ગો�હલનાં ‘બારમતી સંપ્રદાય’ નામના �ુસ્તકમાં મામૈદ�વની મોટા
ભાગની આગમવાણી ભાવાથર્ સાથે આપવામાં આવેલ છે .
કચ્છમાં ચાંગડાઈ ગામ પાસે મામૈદ�વના સ્થાનક� દર વરસે �ુદ
આઠમના �દવસે આવતા વષર્� ુ ં ભિવષ્ય દશાર્ વતો મામૈદ�વે વષ� પહ�લાં કહ�લી
આગમવાણીની એક ‘ફકરો’ બહાર પાડવામાં આવતો.
સંવત ૨૦૧૨ �ુધી ક્રમ ચા�ુ રહ લ
� . તે ફકરો વતર્માન૫ત્ર – ‘કચ્છિમત્ર’માં
પ્રગટ થતો. મામૈદ�વે કહ�લી આગમવાણીના ફકરાઓની સંખ્યા ઘણી જ મોટ� છે .
મહ��ર� સંપ્રદાયના મામૈદ�વ �ગેના �ુસ્તકમાં આ ફકરા ક� �ુહાની સંખ્યા અને �ુહાઓ
આપેલા છે . �ની સંખ્યા ૧૩૪ (એકસો ચોત્રીસ) છે . આ આગમવાણી િવશે કચ્છના
�ણીતા ઈિતહાસિવ�્ અને સા�હત્યકાર શ્રી ઉિમયાશંકર અ�ણી ન�ધે છે ,
“કચ્છ� ભાષામાં કહ�વાયેલી આગમવાણીમાં �ાંક �ુજરાતી, િસ�ધીની છાંટ
જોવા મળે છે . તે આગમવાણી �ાંક બે ચરણોમાં છે તો �ાંક વ�ુ લીટ�ઓમાં છે ..”
કાવ્યમય આગમની આ વાણી લોકસા�હત્યની િનિધ છે , તે �ુત –
પરં પરાની દ� ન છે , એટલે તેમાં પ�રવતર્ન થ� ું જ રહ� છે , � સ્વાભાિવક છે . વતર્માન
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સ્વ�પમાં મામૈદ�વની આગમવાણીના નામે � કંઈ પ્રાપ્ત થઇ ર�ું છે તે પોતાના
� ૂળ�પમાં જ છે એમ માની ન શકાય. હસ્તપ્રતોમાં તે સમયે � લખ્�ુ ં તેમાં કંઈ
પ્રક્ષેપ પણ થયો હોય ક� પછ� અ�ાત લોકપ્રિતભાએ � ૂળમાં પ�રવતર્ન ક�ુ� હોય એમ
પણ બને. એક સંશોધન અ�ુસાર ‘છ�ુએ..” �ુહો ક્ષેપક મનાયો છે . ક�મ ક� અન્ય
�ુહાઓ કચ્છ�માં છે , જયાર� આ �ુહો �ુજરાતીમાં છે . બી� પણ ક�ટલીક સામ્યવૈષમ્યની બાબતને ધ્યાન લઈએ તો અન્ય �ુહાઓમાં મામૈદ�વના નામનો કશે
ઉલ્લેખ નથી. જયાર� અહ� “મામૈ ભણે” એવો શબ્દપ્રયોગ થયો છે . આગમવાણીના
�પમાં � કથનો પ્રાપ્ત છે . તેમાં બ�ુઅથ� િવધાનો થયેલા જોઈ શકાય છે . �માંની
ક� ટલીક રચનાઓ અહ� દ્રષ્ટાંત�પે ર�ૂ કર� તે પર છણાવટ કર� લ છે .
આ ર�તે કચ્છ� લોકસા�હત્યમાં આગમવાણી�ુ ં સ્વ�પ � મામૈદ�વના હસ્તે
રચા�ુ ં તે� ુ ં અહ� રાજક�ય, સામા�જક, ભૌગો�લક, સા�હ�ત્યક વગેર� પાસાંઓને સાથે
રાખીને િવહંગાવલોકન કર� લ છે .
પાદટ�પ :
૧. ‘કચ્છ� લોકસા�હત્ય : એક અધ્યયન’, લે. ડૉ. ગોવધર્નશમાર્, ડૉ. ભાવના
મહ�તા, પાના નં.૮૪, �ાનલોક પ્રકાશન, ગાંધીનગર
૨. “મામૈદ�વ : એક અધ્યયન’, � ૂ.લે. કાન� મહ��ર� ‘�રખીયો’
પ્રસ્તાવના – ઉિમયાશંકર અ�ણી, પાના નં- ૨૪, પ્રકાશક – ‘મેઘધારા’, અ�ખલ
કચ્છ મહ��ર� િવકાસ સેવા સંઘ, �ુન્દ્રા – કચ્છ
સંદભર્ :
૧. ‘કચ્છના સંતો અને કિવઓ’-૧, �ુલેરાય કારાણી
૨. ‘કચ્છના સંતો અને કિવઓ’-૨, �ુલેરાય કારાણી
૩. ‘કચ્છ� લોકસા�હત્ય: એક અધ્યયન’, લે. ડૉ. ગોવધર્નરામ, ડૉ. ભાવના મહ�તા
૪. ‘મામૈદ�વ : એક અધ્યયન’, લે. કાન� મહ��ર� ‘�રખીયો’
૫. ‘શ્રી મામૈદ�વ’, લે. માતંગ વેરશી રામ� લાલણ
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મલક: ‘માનવના અમાનવીય વતર્નની નવલકથા’
�દનેશભાઈ મેઘરાજભાઈ
પીએચ.ડ�. સ્કોલર, �ુજરાતી િવભાગ.
હ�મચંદ્રાચાયર્ ઉ�ર �ુજરાત �ુિનવિસ�ટ�, પાટણ.
‘મલક’એ દલપત ચૌહાણની દ�લત નવલકથા ક્ષેત્રે નવી જ ભાત પાડતી
નવલકથા છે . દ�લત �ુવક ભગો અને સવણર્ �ી સંતોકનો દ� હસંબધ
ં આખા દ�લત સમાજ માટ�
ં
છે સંતોક અને ભગાના
�ણે ક� આપિ�ઓનો પહાડ બની રહ� છે . સંતોકનો પિત હઠો ન�ુસક
સંબધ
ં ની વાતો ચોર� ચોતર� થતાં એક એક વાર વાસ ઉપર પથરા પડ�લા પરં � ુ ગોકળની સમય
� ૂચકતાથી બ�ુ થાળે પડ�� ુ પરં � ુ �યાર� સંતોકને �ુત્ર જન્મે છે ત્યાર� ફતામાના શબ્દો: “આ
ગોદડ હોમળાના સોકરાની વઉએ સોકરો જણ્યો . “હંતોકનઅ? ઓબ્વ ઈને, સોક�ુ સઅ તો
ભગલા ��ુ �પા�ં ખ�ુ ... અદ્દલ’’ કહ�તાં ફતામા અટ�ાં, “અમ �ુન, આગેળ બોલ્યાં નઈ?”
‘‘એ તો જરા �ભ કચરાય એ�ુ સઅ, હાહ� સોક�ુ અદ્દલ પેલા ઈમના હાથી ભગા ઢ�ઢ ��ુ
સઅ” ફતામા એક �ાસે આ�ુ વા� બોલી ગયાં.
બસ ફતામાના આ શબ્દો વડલા નીચે ચચાર્ય છે અને સવણ�ના ઉશ્ક� રાટ�
દ�લતોને �હજરત કરવાની ફરજ પડ�. અહ� એક વ્ય�ક્તના �ુનાની સ� આખા સમાજને
ભોગવવી પડ� છે . વણકરો �ધાર� રાતે ઉચાળા ભર�ને ઊપડ� છે , ગામમાંથી નીકળ� તો પડ� છે
પરં � ુ તેમ�ુ ં કોઈ ચો�સ લ�ય-સ્થળ નથી, �ાં જ�ુ?ં �ાંય એ�ુ ં સ્થળ છે �યાં દ�લતો પર
અત્યાચારો ન થતા હોય, અને આથી જ ગોકળ કહ� છે , ‘‘સાલ્�ુ આ ધરતીનઅ છોડ�નઅ હ�ડ�
નેકળ્યાં, પણ આરો...ચ્યાં? “સાં� છગન બધાને ભેગા કર�ને પ�ર�સ્થિતથી વાક� ફ કર� છે અને
બધા �હજરત આરં ભે છે . �હજરત વેળા નવલકથાનાં �ુદાં - �ુદાં પાત્રો પોતાના વીતકોને ભ�કાર
� ૂતકાળને વાગોળે છે . ભરત મહ�તા ન�ધે છે , ‘‘ સમય સંકોચનની �ૃ�ષ્ટએ �ૃિતએ સાર�
સાવધાની વત� છે . �હજરતીઓના માનિસક સમયમાં �ૃિત િવશેષ ચાલે છે ’’ નવલકથાનાં �ુદાં�ુદાં પ્રકરણો એક પછ� એક અત્યાચારોને િન�પે છે .
નવલકથાનો સમયપટ એક જ રાિત્રનો છે . સાં� �હજરત આરં ભાય છે અને સવાર
પડતાં �ૃિત � ૂર� થાય છે . એક જ રાિત્રના સમયગાળામાં નવલકથા �વા સ્વ�પને સફળતા� ૂવર્ક
ખેડવા માટ� દલપત ચૌહાણે અહ� ક્લેશબેક ટ�કનીક પદ્ધિતનો પ્રયોગ કય� છે . �ક�મત ઘટનાઓ
સીધે સીધી બનીને ભાવક સમક્ષ પ્રગટતી નથી. નવલકથાના �ુદાં-�ુદાં પાત્રો એક યા બી�
ર�તે પોતાના � ૂતકાળમાં સર� પડ� છે અને પોતાની વ્યથાના વીતકો કહ� છે . ‘મલક’ એ નાયક
િવનાની નવલકથા છે . અહ� કોઈ નાયક નથી. આખો સમાજ અહ� ક�ન્દ્રસ્થાને છે , વ્ય�ક્ત નહ�
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દલપત ચૌહાણ �ુદ ન�ધે છે , માર� કથાનો કોઈ નાયક નથી �હજરત મારો પ્રચ્છ� નાયક છે .
અહ� ‘મલક’ નાયક િવનાની નવલકથા છે એમ કહ�તાં આપણને મેઘાણીની ‘સોરઠ તારાં વહ�તાં
પાણી’ યાદ આવે જ આવે.
‘મલક’

નવલકથા

દ્વારા

દલપત

ચૌહાણ

દ�લત

સમાજની

સામા�ક

વાસ્તિવકતાઓ લઈને આવે છે , � સમાજ પ્રત્યે �ુજરાતી નવલકથાએ �ખમ�ચામણાં કયાર્ છે .
�ુજરાતી નવલકથામાં ન િન�પાયેલ એવી દ�લત�વનની કઠોર વાસ્તિવકતાઓનો �ચતાર
અને એ દ્વારા ‘મલક’ વણર્વ્યવસ્થા ઉપર દલપત ચૌહાણે �ણે કોરડો વ�ઝ�ો છે .
દલપત ચૌહાણે ‘મલક’ નવલકથા દ્વારા આઝાદ� � ૂવ�ના ગામડાની કાળ� બા�ુને
શબ્દબદ્ધ કર� છે . પ્રસ્તાવનામાં તેઓ ન�ધે છે : ‘‘ભલે , આવતીકાલે વણાર્ શ્રમ-અસ્� ૃશ્યતા-સઘ�ં
ંૂ
ં
સમાજ રચાઈ આવે, પણ આ સમાજને વચ્ચે એક અમાનવીય
�સાઈ
�ય, એક નવો �ુદર
વ્યવહાર�ુ ં લો�હયાળ કદ��ુ પા�ુ પડ�� ું છે તેન ી ન�ધ તો રાખવી ઘટ� જ ને ? ’’ આમ ‘મલક’
નવલકથા એક ર�તે જોવા જઈએ તો ‘‘આપણા ઇિતહાસ�ુ ં અમાનવીય વ્યવહાર�ુ ં લો�હયાળ,
કદ��ુ પા�ુ છે અત્યાચારોની વણથંભી વણઝાર નવલકથાના પ્રત્યેક પ્રકરણમાં આપણને
દ�લતો પ્રત્યે ક�ુણાનો ભાવ જગાવી �ય છે . છગન, ભગા�ુ ં શાર��રક, આિથ�ક શોષણ, છગનની
પત્ની રામી, અને ગોકળની પત્ની હ�મી પર સવગ�ની � ૂર� નજર, ભગતની પત્ની શીવી અને
મનાની બહ�ન � ૂરજ ઉપરના બળાત્કાર, મનાના બાપની હત્યા , વગેર� અત્યાચારો આઝાદ� � ૂવ�
તો ઠ�ક પરં � ુ આ� પણ �ાં નથી થતા? દલપત ચૌહાણ ભલે કહ� ક� �ૃિતનો સમયગાળો
આઝાદ� � ૂવ�નો છે પરં � ુ આપણે જોઈ શક�એ છ�એ ક� �ૃિત આજના સમયમાં પણ એટલી જ
વાસ્તિવક છે . ‘મલક’ માં દ�લતોની � િવટંબણાઓ છે તે આજના ગામડામાં પણ હ�ય
�ટછાટ સાથે અકબંધ છે .
નવલકથામાં નવાઈની વાત તો એ છે ક� િવટંબણાઓથી ઘેરાયેલો સમાજ ભાર� લા
અ�ગ્ન �વી �સ્થિતમાંય �વ્ય �ય છે , માત્ર �વ્યે જ જતો નથી �વનને માણતો �ય છે . ટોળ
ટ�ખળ, ઠઠ્ઠા - મશ્કર� કર� શક� છે . ભાષા એ ‘મલક’ નવલકથાની ઊડ�ને �ખે વળગે એવી
િવશેષતા બની રહ� છે . દલપત ચૌહાણ પોતે � પ્રદ� શમાંથી આવે છે તે ઉ�ર �ુજરાતની બોલી
અને તેમાંય ઉ�ર �ુજરાતના વણકરોની પ્રાદ� િશક બોલીને તેમણે આબે�બ
ૂ પ્રયો� છે .
નવલકથાના કથનવણર્નમાં ભાષા�ુ ં માન્ય�પ જોવા મળે છે . અને આથી કથનવણર્ન �ુ�ુ ઉપસી આવે છે . વણકર સમાજના લાક્ષ�ણક શબ્દપ્રયોગો , ��ઢપ્રયોગો, કહ�વતો
વગેર�નો યથો�ચત પ્રયોગ તવલકથામાં અત્ર - તત્ર જોવા મળે છે આથી પ્રવીણ ગઢવી કહ� છે ,
‘‘શ્રી દલપત ચૌહાણ વણકર સમાજના ર�ત �રવાજ , ભાષા , કહ�વતો , ��ઢપ્રયોગો , લોકગીતો ,
સંસ્કારો વગેર�ના અચ્છા �ણકાર’’ આમ સમગ્ર ર�તે જોવા જઈએ તો દલપત ચૌહાણ ‘ મલક ’
નવલકથા દ્વારા દ�લતોના �ુઃખ દદર્ ને કલાત્મક ર�તે િન�પ્યાં છે .
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‘મલક’ નવલકથાની પાત્ર� ૃ�ષ્ટ અન્ય �ુજરાતી દ�લત નવલકથાઓ કરતાં
િનરાળ� છે . ‘મલક’માં િન�િપત પાત્ર� ૃ�ષ્ટમાં કોઈ એક વ્ય�ક્ત - પાત્ર ક� ન્દ્રમાં નથી પરં � ુ અહ�
તો આખો દ�લત સમાજ - વણકર સમાજ ક� ન્દ્રસ્થાને છે , એટલે ક� સ� ૂહમાનસને ક�ન્દ્રમાં રાખીને
રચાયેલી નવલકથા છે
'દલપત ચૌહાણ ‘મલક’ની પાત્ર� ૃ�ષ્ટ અનેક �ૃ�ષ્ટએ વૈિવધ્યસભર છે . પં�ડત�ુગ,
ગાંધી�ુગ અને આ�ુિનક�ુગની નવલકથાઓમાં જોવા મળતી પાત્ર� ૃ�ષ્ટમાં િવિવધતા ન હતી
કારણ ક� સમયની નવલકથાઓના નાયક- નાિયકા, �ુખ્ય પાત્રો સવગર્ સમાજના પ્રિતિનિધ
હતા. �ાંક મેઘાણી , ૨.વ.દ� સાઈ �વા નવલકથાકારોએ દ�લત પાત્રોનો અછડતો ઉલ્લેખ કય�
પરં � ુ એ પણ અત્યંત ગૌણ ર�તે , �યાર� ‘મલક’ ઉપરોક્ત મયાર્દાથી પર છે . ‘મલક’ નાં પાત્રો
�ુદાં - �ુદાં સમયજમાંથી આવે છે . સવણર્ અને દ�લત એવા બે પ્રકારના સ્પષ્ટ ભેદ આ
પાત્રોમાં છે . સવણ�માં પણ પટ�લ, ઠાકોર , રાવળ , વાઘર�, વાળંદ �યાર� દ�લતોમાં વણકર,
ચમાર, સેનમા, �વી પેટા �ાિતઓ છે . આવી પાત્ર� ૃ�ષ્ટ દ્વારા ‘ મલક ’ નવલકથા ભારતીય
સમાજ�ુ ં અખંડ દશર્ન કરાવે છે ખરા અથર્માં સમાજ�ુ ં પ્રિત�બ�બ ‘ મલક'માં જોવા મળે છે .
‘મલક’માં ગોકળ , રમણ, છગન, ભગત, અનાર� , નારસંગભા, �વો, હઠો , સંતોક, ભગો , મનો,
રા� વગેર� પાત્રો પોતાની આગવી છાપ ભાવકના મન ઉપર � ૂક� �ય છે .
‘મલક’ નવલકથા�ુ ં સૌથી આકષર્ક અને �ચરં �વ પાત્ર ગોકળ�ુ ં છે . �હજરત કરતા
ટોળાનો તે �ુકાની છે . તેની પાસે અ�ુભવબળ છે , ચાલાક� છે , �હ�મત છે . �હજરતીઓને વારં વાર
હ�યાધારણ આપતો, સમ�વતો ગોકળ સાચા અથર્માં કથાનો નાયક ઠર� છે . �મ
ુ લો થયાની રાતે
આખો વાસ ગોકળની આગેવાની હ�ઠળ �હજરત કર� છે . બધાને ગોકળમાં િવ�ાસ છે . ગોકળનો
પડ�ો બોલ ઝીલવા આખો વાસ તૈયાર છે . વાસ ઉપર પથરા પડ� છે ત્યાર� લો�ુ લોઢાને કાપે
એ ન્યાયે અનરા�ને દા�નો શીશો અને �ુક�ુ આપીને પથરા પડતા અટકાવે છે અહ� ગોકળ
ચાલાક �ુ�ુષ તર�ક� પ્રગટ થાય છે . ગોકળ પોતાના ભાઈ હ�રના દ�કરાની �ન �ટ ઉપર
કઢાવે છે તે સમય પણ તે અનાર�ને દા�ના બે શીશા અને બે �િપયા રોકડા આપીતે તેમની
ર� મેળવી લે છે . �ન આગળ જતાં વચ્ચે �ુટારાઓ
ં
આવતાં સ્વભાવે શાંિતમાં માનનારો
ગોકળ �વ સટોસટનો ખેલ ખેલવા તલવાર ખ�ચતાં પણ અટકાતો નથી ત્યાર� કહ� છે , ‘‘વાહ !
ું ઠાક� ડાં કરતાં ઓસો નહ�”
ગોકળ �ય
�હજરત � ૂવ� ટોળાને � ૂચનો આપતો ગોકળ લોકનાયકની યાદ અપાવે છે .
�વનની તડક� છાંયડ� જોઈ � ૂક� લો ગોકળ �યાર� આખી જ�દગી વીતાવી તે મલકને – ગામેન
છોડ�ું પડશે એમ �ણતાં તે ઘરતીને કહ� છે , ‘‘માડ�, તાર� આસર� બવ રયા, બવ રચ્યા, તે �ુબ
� ૂબ આલ્�ુ ં , હ�ત આપ્�ુ ં , માયામાં કા�ું બંધા�ુ ! તારો ખોળો ખાલી કરવો પડઅ સઅ , અમનઅ
માફ કર� માડ� . બી�ુ �ુ ં કવ ? �યના દાંણો પાણી � ૂટ�ાં ! નકર ઓમ રાત માથે ના લેવી
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પડઅ !, ( � ૃષ્ઠ -૪૯ ) હતાશ થયેલા વાસના લોકોને ગોકળ હ�યાધારણા આપતા કહ� છે . ‘‘ભૈ
હવે ઈમનાં માનસો , ભગાના કરમે આપણે ઉચાળા ભયાર્ સઅ, પે� ુ ક�ત મઅ ક��ુ સઅ! ‘તેર�
મંગન બોત ; તો મેર� � ૂપ અનેક ' ઈમ આથ હા�ર અસી તો મ�ૂર�ય મળસે નઅ �વતર
ં પેલાં ઢ�લા થઈ �યો
આગળ વધસે . બીજઅ નસીબ આ�ું પાંદ�ું ફરસે , એ ભ�ણે તો સઅ �ુય
તો , અમ ઢ�લા થ� પાલવય નઈ . બધાય કાઠ� સાતી રાખી , ચ્યાંક તો આસરો મળસે!” ( � ૃષ્ઠ
-૧૭૩ ) એ જ ર�તે રમેશ ર. દવે પ�ાલાલના કા� અને દલપત ચૌહાણના ગોકળની � ુલના
કરતાં સાચે જ કહ� છે ક� , “કા� અને આપણો આ ગોકળ એક જ ગોત્રના નથી �ુ?ં ”
એક અલગાર� �વ તર�ક� ભગત�ુ ં પાત્ર નવલકથામાં ધ્યાનકષર્ક બને છે . નામ
પ્રમાણે તે ઈ�રનો સાચો ભક્ત છે . સત્સંગ અને ઈ�રની વાતોમાં ભગતને પહ�ચે એવો કોઈ
વ્ય�ક્ત ન હતો . દ�લત હોવા છતાં માંસાહારના તે સખ્ત િવરોધી છે . હંમરાજની ભ�સ�ુ ં માંસ
આખા વાસમાં રં ધાય છે ત્યાર� ભગત � ૂખા રોટલા ખાઈ લે છે . ભગત�ુ ં પાત્ર નવલકથામાં
આપણને ઈ�રના અ�સ્તત્વ પ્રત્યે િવચારતા કર� � ૂક� એટ�ું અસરકારક ર�તે િન�પા�ુ ં છે . ભગતે
આખી �જ�દગી પ્ર�ુભ�ક્તમાં વીતાવી. કપરામાં કપર� પ�ર�સ્થિતમાં પણ તેણે ઈ�ર�ુ ં નામ
ં રો તેની ઉપર આવી પડ�ા. ભગતની પત્ની પર પાંચ
લેવા�ુ ં છોડ�ુ નથી છતાં �ુ:ખના �ુગ
જણાએ બળાત્કાર કય� અને પ�રણામે ભગતાણીએ લ�ડ�ચાર � ૂ�ુ� . આટઆટલી ભ�ક્ત કરવા
છતાંય ભગતના જ શબ્દોમાં કહ�એ તો ‘‘બ�ુય � ૂળમઅ મળ� ��ુ” ભગતને શીવી સાથે
ભવસાગર તરવાના અભરખા હતા. િશવમં�દર� દશર્ન કરવા જતાં ભગતે ઢોર માર ખાધો. આવી
બધી ઘટનાઓ એ ભગતને હચમચાવી � ૂ�ા.
એક બહા�ુર વીર લંકા તર�ક� રમણ�ુ ં પાત્ર આપણને સ્પશ� �ય છે . �ુખી, ગામના
ઠાકોર ક� કોઈના બાપથીય ન ડર�ુ એ તેના વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં પ્રભાવક લક્ષણ છે . સવણ� પ્રત્યે
પ્રિતકારની ભાવના તેનામાં હાડોહાડ ભર� લી છે . ઠાકોર �વી કાં�ટયાળ કોમ સાથે પણ બાખડા
બાંધતાં તે પાછો પડતો નથી. રમણને ખબર છે ક� માસંગને આપણે માર��ુ તો પછ�થી આ
માસંગ લાગ જોઈને આપણાં હાડકાં ખોખરાં કરવાનો જ છે છતાં પણ મનાની બેન � ૂરજ ઉપર
કર� લો બળાત્કાર અને તેના કર� લા � ૂનનો બદલો વાળવા તે એક વીર બંકો બનીને માસંગને � ૂ
ચટાડ� છે . માસંગને માયાર્ બાદ તે માસંગના ઘેર જઈને આ�ુ નાટક ભજવે છે તે ઘટનામાં
તેની ચાલાક� જોઈ �વો દં ગ રહ� �ય છે .
છગન અને ગોકળ ઉચાળા ભરવાની વાત કર� છે ત્યાર� રમણ છે લ્લે પાટલે જઈને
બેસે છે . લડ�ને ખતમ થઈ જઈ�ુ ં પરં � ુ ગામ નહ� છોડ�એ એમ કહ�વામાં તેની �હ�મત કા�બલે
દાદ માગી લે છે . નીચેના ક� ટલાક સંવાદો તેનામાં રહ�લી � ૂરવીરતાના દ્યોતક છે . ‘‘�ુ ં તો કવ�ુ ં
મર� જ�,ુ ં હા ગોકા ભા; ઓમ ગાંમ નઈ સોડ�એ , ભગલા એકલાનો ગનો સઅ ? કો ભા , કોનઅ ?
ગોકળ જવાબ ન આપ્યો એટલે રમણ ઊકળ્યો’’ (� ૃ.૨૯) ‘‘હાળાં ઓ�ં અનઅ કોળાં �દયોર
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બવ ફાટ�ાં સઅ , આજ તો વારો સઅ લેતી �, કઅ આલતી � ! ઈ�ી �ુ��ુ .. .એ �ું હમજ
સઅ �દયોર !” (� ૃ.૩૦)
છગન એ નવલકથા�ુ ં મહત્વ�ુ ં પાત્ર છે . બાળપણથી સાથીપણામાં જોતરાયો
હોવાથી બાળપણની મ� માણવાની આકાંક્ષાઓ હોવા છતાં છગન બાળપણને ખરા અથર્માં
માણી શ�ો નથી . આખી �જ�દગી સાથી પણ કરવા છતાંય તેને ‘ એક ટ�મ ઘ�સ, બે ટ�મ રોટલા
ૂ માં છગન�ુ ં પાત્ર વંત અને અસરકારક છે . ભગા�ુ ં
નઅ સાસ ' િસવાય ક�ુ મળ્�ુ નથી . �ંક
ચ�રત્ર નવલકથામાં � ૂબ જ મહત્વ�ુ ં છે . ભગો ગઠોડભાને ત્યાં સાથી તર�ક� રહ� છે . ભગાનાં
લગ્ન બાળપણમાં વાલી સાથે થયેલાં પરં � ુ બળ�યાના રોગમાં તેની પત્ની � ૃત્�ુ પામેલી.
ં
ગોઠડના ન�ુસક
�ુત્ર હઠાની પત્ની સંતોક સાથે ભગા�ુ ં મન મળ� �ય છે ર� લ્લાને પટોળતાં
ભગાની ઠર� લ તાકાત જોઈને સંતોક મનોમન ભગાની થઈ �ય છે અને આ પ્રેમ પાંગરતાં
પાંગરતાં ઘે� ૂર વડલાની �મ ફાલે છે અને છે વટ� આ પ્રેમપ્રકરણ સમગ્ર દ�લત સમાજ માટ�
�હજરતની ફરજ પાડ� છે . સંતોકના ફાટફાટ થતા યૌવનને હઠા �વો બાયલો પિત મળે છે �
તેને �ુખ આપી શક્તો નથી તો તેની િવ�ુદ્ધમાં ભગામાં અજબની તાકાત છે તે પાડા �વા
ંૂ
કર� દ� છે . હઠા �વો નમાલો િપત મળવાથી સંતોક પોતીન શાર��રક � ૂખ
ર� લ્લાને પણ �ટણીયે
સંતોષવા ભગા સાથે આડ સંબધ
ં બાંધે છે . ભગો અને સંતોક એકબી�માં ઓતપ્રોત થઈ ગયા
છે પરં � ુ આ બંનેનો પ્રેમ સમાજને મં�ૂર નથી . સવણ� દ�લત કન્યાઓ ઉપર બળાત્કાર કર�
ં ૂ નાખે તો દ�લતો � ૂક નજર� જોઈ રહ� �યાર� કોઈ દ�લત સવણર્ �ી સાથે તેની
તેને �થી
મર�થી પ્રેમ કર� તો તેનાથી આખો સવણર્ સમાજ છંછેડાઈ �ય અને એક વ્ય�ક્તના �ુનાની
સ� આખો સમાજ ભોગવે આ તે વળ� ક�વો ન્યાય?
ઉપરોક્ત મહત્વનાં પાત્રો િસવાય �વો, મનો, નારસંગભા, અનાર�, માસંગ ,
રા�, કા�, હ�મો �વા ગૌણ પાત્રો પણ ભાવકના મન ઉપર પોતાની િવિશષ્ટ છાપ � ૂક� �ય છે .
‘મલક’ નવલકથામાં બે પ્રકાર�ુ ં પાત્રમાનસ સ્પષ્ટ ર�તે જોવા મળે છે એક
પ્રકાર�ુ ં પાત્રમાનસ એ�ુ ં છે ક� � પ્રિતકારમાં માને છે , િવદ્રોહમાં માને છે , સવણ�ના
અત્યાચારથી તેઓ હવે ભરાઈ ગયા છે . �વસટોસટના ખેલ ખેલવા તેઓ તૈયાર છે કોઈણ
ભોગે ગામ છોડવા તૈયાર નથી તો સામે પક્ષે બી� પ્રકાર�ુ ં પાત્રમાનસ જોવા મળે છે �
સવણ� દ્વારા થતા અત્યાચારને િવિધના લેખ સમ� છે . સવણ�ના િવશાળ સ� ૂહને આપણે
પહ�ચી વળવાના નથી. વેઠ, વારા, અત્યાચાર આપણા લમણે લખાયેલા છે તેને સ્વીકાયર્ જ
�ટકો છે . છગન અને ગોકળ �યાર� ખેતર� થી આવેલા �ુવાનીયાઓને ઉચાળા ભરવા�ુ ં જણાવે
છે ત્યાર� નવલો�હયા �ુવાનીયાઓ�ુ ં પ્રિતકાર� માનસ છંછેડાય છે . �ુવાનીયાઓના પ્રત્�ુ�રમાં
ભારોભાર પ્રિતકાર-િવદ્રોહનો � ૂર વ્યક્ત થાય છે �ુઓઃ
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‘‘અમ બોલતા નહ�, હાહરો પાડાનો વાંક, નઅ પખાલીનઅ ડૉમ, એ ચ્યાંનો
નીયાય' ‘‘હાહર�હંતોકડ�નઅભેગી ભેગી કાઢો નઅ “કોઈ જોરથી બોલ્�ુ.ં અલ્યા, સોના રો, �દયોરો
... મોટા બા�ુર�વાળા થઈ �યા સતે, અમનઅ તો �ણઅહમજ નૈ પડતી હોય? ’’ ‘‘રમ�ણયા,
મનીયા, લ્યો હ�ડો લ્યા, લાકડ�ઓ ધા�રયાં કાઢો ધરમથી, �ુવા મર� જ�ુ તો , �ય ચેઈ લંકા
� ૂટઈ જવાની સઅ ! ‘‘કોઈ દાડો હા� ખાવા�ુ ં ભાળ્�ુ સઅ ગોકા'ભા કો તો ખરા! ' કહ�તા મનો
�ં�ો . ‘‘અધરાતે આવતા હોય તો ભલઅ આવઅ '' (� ૃ.૨૯)
‘મલક’ નવલકથા એક ર�તે જોવા જઈએ તો ‘‘દ�લતો પ્રત્યેના અમાનવીય
વ્યવહારના લો�હયાળ, કદ�પા પાનાની ન�ધ ' છે આ�દ - અના�દકાળથી દ�લતો પર અત્યાચારો
થતા આવ્યા છે અને આ� એકવીસમી સદ�માં પણ થાય છે . દલપત ચૌહાણે ‘મલક’ નવલકથા
આવી અમાનવીય અત્યાચારોની વણથંભી વણઝારને શબ્દબદ્ધ કર� છે .
વ્ય�ક્ત નથી, સમસ્ત સમાજ છે . સમાજક�ન્દ્રી સંવેદનકથા છે . કહ�વાય છે ક�,
‘સા�હત્ય સમાજ�ુ ં પ્રિત�બ�બ છે .' સા�હત્ય દ્વારા સ�ક સમાજની વાત લઈને આવે છે .
નવલકથાકાર � સમયની વાત આપણી સમક્ષ કર� છે તે સમય�ુ ં સમાજ�વન તેના હાથે
�ણે-અ�ણે િન�પા� ુ હો ય છે . ‘મલક’ �નપદ� નવલકથા છે . ઉ�ર �ુજરાતના મહ�સાણાનો
િવસ્તાર ‘ મલક’નવલકથાના ક�ન્દ્રમાં છે .
દલપત ચૌહાણ � સમાજમાંથી આવે છે તે સમાજને તે �વો છે તેવો , કશાય
રં ગરોગાન િવના અહ� ચીતર� છે . વણકરો શાળ ચલાવી કાપડ વણતા . ચોમાસા શાળ બંધ
કર� વડ� મ�ૂર� કરવા જતા . ગામમાં મ�ૂર�નો વ્યવહાર વણકરોના હાથમાં હતો . વેઠ , વૈતરાં
અને મ�ૂ ર� ના બદલામાં તેમને તહ�વાર� ‘ પરબ ’ અને મર� લાં ઢોર ખ�ચી જવાના હ� મળ્યા
હતા . વણકરો વણાટના કામ સાથે દાડ� - મ�ૂ ર� અને ક�ટલાક સાથી પણ કરતા . ‘ મલક’માં
િન�િપત સમાજ પરં પરાગત વ્યવસાયમાં જોતરાયેલો છે . દર� ક �િત મોટ� ભાગે પોતાનો
વારસાગત વ્યવસાય કર� છે . સેનમા , સાવરણી , �ઢોણી અને મોસલા બનાવતા સાથે સાથે
ગામ લોકો માટ� ( દ�લતો માટ� ન�હ ) ઢોલ વગાડવા�ુ ં કામ પણ કરતા તેમજ વણકર લોકોની
સેવા ચાકર� કરતા.
અગાઉની નવલોમાં સારાં, મહત્વનાં, �ુખ્યપાત્રો સવણર્ સમાજમાંથી આવતાં �યાર�
‘મલક'માં કહ�વાતા સવણર્ સમાજનાં પાત્રો ખલતાથી સભર છે �યાર� તેના િવ�ુદ્ધમાં દ�લતો
માનવીય �ુણોથી સભર છે . ભરત મહ�તા કહ� છે . ક� , ‘‘અભાવો કોઠ� પડ� ગયા છે તેવો સમાજ
વ્યથાની વચ્ચે પણ હળવો�ુલ રહ� શક� છે . મહાદ� વનાં દશર્ન કરવા જતાં ચં�ુ ઠાકોરના હાથે
િપટાઈ ગયેલા ભગતની ખબર કાઢવા આવેલા વાસજનોને ભગત માટ� ભારોભાર સહા�ુ� ૂિત છે
. રમણ �વા તો એમના માટ� ધ�ગા�ું ખેલવા પણ તૈયાર છે એ સમાજ ‘ ભરત �તરા કર�
આયા તે વેઠ�ો પરસાદ ! ’ ‘ અલ્યા પરસાદ તો ભગત ખઈનઅ આયા ' કહ� ટ�ખળ ક� ર છે .
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આ ઘટના દલપત ચૌહાણે સમાજને ન�કથી જોયો છે એની પ્રતીિત કરાવે છે ’ તત્કાલીન
સમાજ�ુ ં ઝીણામાં ઝી�ું િનર�ક્ષણ ‘મલક ’ નવલકથામાં ઠ�ર ઠ�ર જોવા મળે છે .
લોકબોલીનો થયેલો લાક્ષ�ણક િવિનયોગ એ ‘મલક’ નવલકથાની ઊડ�ને �ખે
વળગે એવી િવિશષ્ટતા છે . ઉ�ર �ુજરાતમાંય ખાસ તો મહ�સાણા �જલ્લાના વણકર સમાજની
લોકબોલી અહ� અસરકારક ઉપયોગ કય� છે . ઉ�ર �ુજરાતમાંય ખાસ તો મહ�સાણા �જલ્લાના
વણકર સમાજની લોકબોલી અહ� શબ્દસ્થ પામી છે . ઉ�ર �ુજરાતના મહ�સાણા �જલ્લાના
વણકરો , ઠાકોરો , પટ� લો વગેર� વચ્ચેન ા બોલીભેદને પણ દલપત ચૌહાણે �ુદા - �ુદા પાત્રોના
�ુખે બોલતા સંવાદો દ્વારા આપણી સમક્ષ ર�ૂ કય� છે .‘ ‘અહ� આમ છે તો ઉ�ર �ુજરાતની
માન્ય બોલી�ુ ં �પ પણ એમાંય �ાિતગત , ��ઢઓને ઝીલી લેવાને સક્ષમ એવી સામા�જક
બોલીભેદને પણ પકડ� પ્રયો�યો છે . નવલકથાના કથનવણર્નમાં ભાષા�ુ ં માન્ય�પ પ્રયો��ુ
છે . એથી ‘ મલક’ના બે ભાષા�પ વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદર� ખા જળવાઈ છે . ’ઉ�ર �ુજરાતની
લોકબોલીનાં ક�ટલાંક ઉદાહરણો જોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� અહ� તળપદ� બોલીનો ક� ટલો
આબે�બ
ૂ િવિનયોગ થયો છે �મક�, ‘‘હ�ાર�ના ભઈ મા�ંુ ! �દયોર એ તો કોઇ �સ્વાના લ્હાવાસ
કએ લાળા’’ (� ૃ-૨)
‘‘ઈ�ી મા�ુ ભાં�ુ , �દયોર “ (� ૃ- ૨૩) ‘ ‘ આ તો �ુ ં �ુ ..નકર? જો � બે શીહા ના
�ુલાય, અનએ અમઅ ભગલાન ક�ઈ દ� � નકર જોવા �વી થહઅ ! ''(� ૃ -૨૪) ‘‘અલ્યા ઘરોમાં
હતઈ �વ, કોક �દયોર પથરા નાખઅ સઅ, ભો�ુ બો�ુ �ટસે ! ‘‘ઊભી રઅ નોમવાળ�, નકર
આથ ઝા�ુ પસી ક�તી નઈ કઅ વાટમઅ આથ ઝલાય? �ુ ં આમ ઉ�ર્ ઉ� કરસએ? '' (� ૃ-૫૯)
આમ, દર� ક પાત્ર પોતાની લાક્ષ�ણક બોલીમાં શોભી ઊઠ� છે . લોકબોલીનો આવો
િવિનયોગ ગ્રામી પ�રવેશને તાદશ્ય કર� આપે છે .
*

*

*
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1. મલક, લે: દલપત ચૌહાણ, પ્ર.આ. ૧૯૯૧, રં ગદ્વાર પ્રકાશન,
અમદાવાદ.

2. હયાતી(સામિયક), માચર્-�ૂન ૨૦૧૪.
3. કથાદશર્ન, લે. ભરત સોલંક�, પ્ર.આ. ૨૦૧૪, ફ્લેિમ�ગો પ�બ્લક�શન,
અમદાવાદ.
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‘મશાર�’ નવલકથામાં પ્રગટ દ�લતની વ્યથાકથા
ગેલોત નર� ન્દ્રિસ�હ છગનિસ�હ
પીએચ.ડ�. સ્કોલર, �ુજરાતી િવભાગ,
હ�મચંદ્રાચાયર્ ઉ�ર �ુજરાત �ુિનવિસ�ટ�, પાટણ.

શ્રી �કશોરિસ�હ સોલંક� ઉ�ર �ુજરાતમાં આવેલા બનાસકાંઠા �જલ્લાના વતની
છે અને એથી જ ‘મશાર�' નવલકથામાં ઉ�ર �ુજરાતની બોલીના શબ્દો , ઉ�ર �ુજરાતના
ખેતીના ર�ત�રવાજ અને ઉ�ર �ુજરાતના સામા�જક વ્યવહારો પણ આપણને જોવા મળે છે .
લેખકની ભાષા સરળ અને લ�યગામી એટલે એ�ુ ં િન�પણ કરવામાં લેખકને �ાંય આયાસ
કરવો પડ�ો નથી. કથા આરં ભાય છે િશયાળાની ઋ� ુથી અને �યાર� કથા � ૂર� થાય છે વૈશાખ
- �ઠ માસમાં. નવલકથા પાત્ર�ચત્રણ ઉપર લેખક� પ્રશસ્ય ��ુશ સ્થાિપત કય� છે એટલે જ
કલમના આછા લસરક� પાત્ર�ચત્રણ થ� ું રહ � છે . એ જ ર�તે પાત્ર�ચત્રણ માટ� અને પ્રસંગાલેખન
માટ� સ�ક� પોતીક� ભાષાને સમથર્ ર�તે પ્રયો� છે અને કથા� ૃ�ષ્ટને આસ્વાદ્ય બનાવવા�ુ ં કામ
ક�ુ� છે , પાત્ર�ુ ં ક�ન્દ્રસ્ય પાત્ર વીરા�ુખીના મશાર� ગોદડ ભગત છે .
'મશાર�’ નવલકથા�ુ ં કથાનક તો અત્યંત સા�ું-સી�ું અને નાનક�ું છે . ચમાર
કોમમાં જન્મેલા ગોદડ ભગતે પોતાની ર�તે પોતાના મન અને �દયમાં એક સપ�ુ ં રચે� ું ક�
ં ર નાનકડ�
પોતાને પણ બે વીઘાં જમીન હોય અને બે વીઘાં જમીન ઉપર પોતાની એક �ુદ
વાડ� હોય, પોતાની વાડ�માં સાંજની વેળાએ પંખીઓ ચહચહાટ કરતાં હોય. લોકોની જમીન
�ુધાર�ને એમાંથી મનમાન્�ુ ં ધાન પકવવાની આવડત ધરાવતા ભગતના મનમાં પોતાની
વાડ��ુ ં સપ�ુ ં રમી શક� એ સ્વાભાિવક હ�.ું એમ�ુ ં આ સપ�ુ ં સાકાર કરવામાં મદદગાર થાય છે
દલા પટ�લ.
ગદડ ભગત હ�રા�ુર ગામમાં આવીને વીરા�ુખીની વાડ�માં મશાર� તર�ક� કામ
કરવા�ુ ં આઠ વષર્ પહ�લાં શ� કર� �.ું ભગત�ુ ં પોતા�ુ ં ગામ તો હ� ુ લીલા�ુર, પરં � ુ લીલા�ુરથી
હ�રા�ુર આવીને ભગતે વીરા�ુખીની વાડ�માં મશાર� તર�ક� કામ કરવા�ુ ં શ� કર� �.ું �ુખીએ
એ�ુ ં કામ જોઈને એનો મશારો ન�� કર� દ�ધો હતો. એ �ુજબ ભગતને વરસે દહાડ� દોઢસો
ં ૂ ડાં, એક જોડ� ખાસડાં અને ખાવા પીવા�ુ ં તથા તમા�ુ મળતાં હતાં. પરં � ુ
�િપયા, બે જોડ� �ગ
�ુખીને ત્યાં મશાર� તર�ક� કામ કરતાં ભગત એકવાર ના�ુ અને �વી વચ્ચેના આડા સંબધ
ં ો
પોતાની સગી �ખે જોઈ ગયેલાં. ના�ુ અને �વી પણ ભગતને જોઈ ગયેલાં. એટલે પોતાના
આડા સંબધ
ં ો ચા�ુ રહ� એ માટ� �વી અને ના�ુએ કાચા કાનના વીરા�ુખીના કાન સતત
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ભંભય
ે ાર્ કયાર્. દા� ગાળવાનો ધંધો નરસંગ - ના�ુ �ુખીની વાડ�માં કરતા, પોલીસ ના�ુ અને
નરસંગને પકડ�ને લઈ ગઈ . પરં � ુ �વીએ �ુખીના મનમાં એ�ુ ં ઠસાવ્�ુ ં ક� દા�નો ધંધો ભગત
કરતા હતા ના�ુ એ �ુખીને કહ�� ું ક� ભગતને છાટો લેવાની ટ�વ છે . �વીએ ક�ું ક� ના�ુ નરસંગ િનદ�ષ છે . એટલે વીરા�ુખીએ રાતોરાત ભગતને પોતાની વાડ�માંથી તગેડ� � ૂક�લા.
દલા પટ�લે પોતાની વાડ�માં ભગતને મશાર� તર�ક� રાખી લીધો અને દલા પટ� લ �ુખીના શેઢા
પાડોશી હતા. એથી જ ભગતને �ુખીના પતનની એક પછ� એક બાબતોની મા�હતી સતત
મળતી રહ� અને સમય ક�ટલો અને ક�વો બળવાન છે એની પ્રતીિત દલા પટ�લ અને ભગતને
થતી રહ�.
ભગતના �ટા થયા પછ� �ુખીના ઘેર ર� ડ પડ� છે અને �ુખીને પોલીસ પકડ�
�ય છે . �ુખી અફ�ણના બંધાણી હતા . એટલે પોલીસને બાતમી મળતા પોલીસ ર� ડ પાડ� છે
અને �ુખીન ે અફ�ણ સાથે પોલીસ �લ ભેગા કર� છે . �ુખીના ખેતરની દશા બગડતી ચાલે છે .
નરસંગ અને ના�ુ �ુખીના ખેતરમાંથી પાક�લા અનાજમાંથી અધાર્ અધર્ માલ સગેવગે કર� દ� તા.
�થી �ુખીની આિથ�ક હાલત કથળતી ચાલી. �વીને બે મ�હનાનો ગભર્ રહ�વાને કારણે �વીએ
ૂ ખાધો પરં � ુ �વી ગળે �ંપ
ૂ ો ખાવા છતાં બચી ગઇ. ના�ુ અને �વી એક રાત્રે �ુખીનાં
ગળે �ંપ
ુ થઈ
ઘરમાંથી દાગીના અને રોકડ રકમ લઈને ભાગી ગયાં. આ સમાચાર સાંભળ�ને �ુખી બે�દ્ધ
ગયેલા . જમીન ઉપર �ુખીએ સહકાર� બ�કમાંથી લોન લીધેલી એ લોનના હપ્તા ભરપાઈ થઈ
શ�ા નહોતા એટલે �ુખીના ખેતરની�હ�ર હરા� થઈ. સામી તરફ ભગત �ુખીની વાડ�ને
છોડ�ને દલા પટ�લની વાડ�માં મશાર� તર�ક� રહ્યા તો દલા પટ�લના સારા સ્વભાવને કારણે
ભગતને પોતા�ુ ં સપ�ુ ં સાકાર કરવા�ુ ં સદ્દનસીબ પ્રાપ્ત થ�ુ ં . કથામાં ભીખો , નરસંગ , �વી ,
ના�ુ , દલા પટ�લ �વાં પાત્રો આવે છે પરં � ુ કથાકાર તર�ક� �કશોરિસ�હ સતત ભગતના પાત્રને
ક�ન્દ્રસ્થ પાત્ર તર�ક� િવકસાવીને કથા સજ � છે . આ નવલકથામાં લેખક� પાત્ર�ચત્રણ કરવા માટ�
નવલકથાના બધા જ �ુખ્ય પાત્રોનો - અગત્યનાં પાત્રોનો પ�રચય કથાકાર� નવલકથામાં
કરાવી દ�ધો છે . એમાં પણ વીરા�ુખીનો વટ , વીરા �ુખીની �હોજલાલી , વારસાગત મળે � ું
�ુખીપ�ું અને ચાર - ચાર મશાર�થી એમની વાડ�માં - ખેતરમાં કરાવાતી ખેતીની વાત
આપણને પ્રાપ્ત થાય છે .
કથાના ક�ન્દ્રસ્થ પાત્ર ગોદડ ભગત પણ કથા� ૃ�ષ્ટના બધાં જ પાત્રો ઘટનાઓ
સાથે એક યા બી� ર�તે સંકળાયેલાં રહ� છે . નવલકથાના િવકાસ સાથે ગોદડ ભગત�ુ ં પાત્ર
પણ સતત િવકસ્યા કર� છે . ગોદડ ભગતના પાત્રની સાથે જ સતત ગોદડ ભગતની
ં ૂ ાતી �ય છે . ભગતના મનમાં સપ�ુ ં હ� ું ક� પોતાને પણ
સ્વપ્નલીલા પણ આ કથા� ૃ�ષ્ટમાં �થ
બે વીઘાં �ટલી જમીન હોય . અને આ સપ�ુ ં નવલકથાના �તમાં સાકાર થાય છે . ભગત�ુ ં
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આ સપ�ુ ં સાકાર કરવામાં સ�ક્રય સહ્યોગ આપે છે દલા પટ� લ . વીરા�ુખીને ત્યાંથી �ટા થયા
પછ� દલા પટ�લ ભગતને પોતાના ખેતરમાં મશાર� તર�ક� રાખી લે છે અને ભગતના પગલે
પોતાના ત્યાં આવેલી સ� ૃ�દ્ધને નીરખીને દલા પટ�લ ભગતના મશારામાંથી બે વષર્નો મશારો
જમા રાખીને ફતાની ભાઠાની જમીન ભગતના નામે કરાવી આપે છે . ભગત સતત િવચારમાં
ને િવચારમાં ગરકાવ રહ્યા કર� છે .
ૂ છે . તેમના િવચારો પણ
દલા પટ�લ � ૂર� � ૂરા સજ્જન અને ખાનદાન ખે�ત
પ્રગિતશીલ છે . ભગતના મનમાં રમી રહ�લા સપનાને સાકાર કરવામાં દલા પટ� લ સ�ક્રય
સંધ્યોગ આપે છે . દલા પટ�લ ભગતને બે વીઘા જમીન પ્રાપ્ત થાય એટલા માટ� જમીન મા�લક
ફતાને સમ�વવાની કામગીર� પણ દલા પટ� લ કર� છે . વીરા�ુખીને ત્યાં ભગત �યાર� મશાર�
તર�ક� કામ કરતા હતા ત્યાર� પણ તેમનો ભગત િવશે સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય હતો ક� �ુખીને ભગત
�વો મશાર� મળ્યો છે એ વીરા�ુખી�ુ ં સદ્ભાગ્ય છે . પોતાના બે વરસના મશારાના બદલામાં બે
વીઘા જમીન મળવાની છે એ વાત �યાર� ભગત �ણે છે ત્યાર� ભગત દલા પટ�લના પગ પકડ�
લે છે ત્યાર� દલા પટ�લ ભગતને જણાવે છે ક� , ‘ ‘ એમાં તો પણ પકડવાની કોઈ જ�ર નથી ,
ભગત પણ માણસ માણસ માટ� કામ ન�હ આવે તો કોણ આવશે ? આ તો તે વાત કર� હતી
એટલે મ� સાંભળ્�ુ ં તો મને થ�ું ક� ગામની એકબા�ુ છે એટલે તને તકલીફ પણ ન�હ ને ? આમ
તો ચમારોનો �ાં કોઈ પડછાયો પણ કાપે છે ? ' ' દલા પટ�લના િવચારોની ઉદારતા અહ� જોવા
મળે છે .
દલા પટ�લનો દ�કારો શામળો પણ િશક્ષકની નોકર� કર� છે એટલે એ પણ
પ્રગિતવાદ� િવચારો ધરાવે છે . ચમાર અને ઉચ્ચવણર્ વચ્ચે શહ�ર� �વનમાં �ૂર થયેલા
ભેદભાવોને એ સમ� છે એથી જ શામળા�ુ ં ભગત સાથે� ુ ં વતર્ન માનવીય વ્યવહારોથી સભર
છે . એજ ર�તે ભગતના ગામના શામળ પટ�લના િવચારો પણ પ્રગિતવાદ� છે એથી જ તેઓ
પોતાને ઘેર આવેલા ભગતને માન - પાન - સન્માન આપીને એ�ુ ં કહ� છે ક� હવે જમાનો
બદલાયો છે અને �ચ - નીચના ભેદ પણ હવે �ાં રહ્યા છે ? ના�ુ અને �વીનાં પાત્રોને
શ�આતમાં જ વણર્વી દ�ધાં છે પરં � ુ ત્યાર પછ� તો ના�ુ એનાં કાળાં કર� ૂતોથી એની
વ્ય�ક્તમ�ાને પ્રગટ કર� આપે છે . એના �વી સાથેના સંબધ
ં ો એના લોભથી ખરડાયેલાં છે . ‘
મશાર� ' નવલકથામાં હ�રા�ુર અને લીલા�ુર ગામનાં બે ગામડાં ક�ન્દ્રમાં છે પરં � ુ સ્થળ તર�ક�
ખેતર અને ચમારવાસ જ ક� ન્દ્રમાં રહ્યાં છે . ખેતી અને ખેતી િવષયક કામગીર�ની આસપાસ
આખી નવલકથાની ઘટનાઓ રચાયાં કર� છે અને એથી જ નવલકથાકાર� આ સ્થળ િવષયક
ૂ ાણમાં છતાં લાક્ષ�ણક ર�તે કર� લા છે .
વણર્નો પણ �ંક
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વાતાવરણિનિમ�ત માટ� સ�ક� ભાષાનો પણ �ુશળાથી ઉપયોગ કય� છે �ના
કારણે આખો પ�રવેશ રચાય છે . વાતાવરણ રચવા માટ� લેખક� ગોદડ ભગતની સ્વપ્નલીલાનો
પણ �ુશળતાથી ઉપયોગ કય� છે . ગ્રામ�વન અને ખેતી િવષયક કામગીર�ના સંદભ�ને કારણે
પણ આ પ�રવેશ સાકાર થઈ શ�ો છે . ખેતરમાં આવે� ું �ુખી�ુ ં ઘર , એમાં ભરા� ું ઘાસ ,
ભ�સોના પોદળા , �ુવારની વાવણી , પાણોત , ઢાળા બનાવવા , બાવળવા� ખેતર , પાવડો ,
કોદાળ� , ચાંદર� ભ�સ માટ� � ુ ં ખાણ , ખેતર ખેડ�ું , રોઝડાં બગાડ ન કર� એ માટ� હાકોટો કરવો ,
ંૂ
�ડલી
, ભ�સ દોહવી , ઢા�ળયે માટ� નાખવી , ખેતરની વાડ , વાડ�ુ ં છ��ું , માટ��ુ ં વાસણ ,
બાજરાના રોટલા , તળાવ , દ� તવા ઉપર ચાની ક�ટલી , મશારામાં તમા�ું , એક જોડ� ખાસડાં ,
બે જોડ� � ૂગડાં , દોઢસો �િપયા વરસના આપવાના આ બધાં સંદભ�થી ખેતી અને ગ્રા�વનનો
પ�રવેશ રચાય છે .
‘મશાર�' નવલકથામાં બાહ્ય અને �તર એમ બંને પ્રકારનાં સંઘષ��ુ ં િન�પણ
કર� � ું છે . ના�ુ અને નરસંગ લાકડ� અને �ુહાડ� લઈને એકબી�ને મારવા માટ� ઉદ્ય�ુક્ત બને
છે એમાં સીધે સીધો બાહ્ય સંઘષર્ આપણને જોવા મળે છે . �વી વચ્ચે પડ�ને આ બંને વચ્ચેની
મારામાર� અટકાવી દ� છે . પરં � ુ ના�ુ - નરસંગ વચ્ચેની ઉગ્રતાભર� વાતચીતમાંથી પણ
સંઘષર્ – બાહ્ય સંઘષર્ – પ્રગટ થતો આપણને જોવા મળે છે . ભગતનો સ્વભાવ નરમ છે એટલે
એ ના�ુ અને �વીના �ુત્કારને ખમી ખાય છે પરં � ુ ના�ુ અને �વી � ર�તે ભગતની સાથે
બોલે છે એમાં સંઘષર્� ુ ં - બાહ્ય સંઘષર્� ુ ં ભય જ રહ�� ું છે .
‘મશાર�' નવલકથામાં રસિનવર્હરણ કરવા�ુ ં ઊ�ું લ�ય સ�ક� પોતે જ રાખ્�ુ ં
નથી . એટલે જ કોઈ એવી ઘટના નથી ક� �માંથી સળંગ એક સર�ુ ં િનવર્હાણ થ�ુ ં હોય એમ
ં ારનો અ�ુભવ
છતાં અહ� �વી - ના�ુ વચ્ચેના આડા સંબધ
ં ોના સંક�તોમાંથી તમને સંયોગ �ૃગ
થશે . કાળ� રાત્રે ભગતને અપમાિનત કર�ને પોતાની વાડ�માંથી હાંક� � ૂકવાની �ુખીની
ર�તભાતને કારણે અને ભગતની િનઃસહાય હાલત�ુ ં વણર્ન જોતાં એમાંથી ક�ુણસર િનમાર્ ણ
થતો અ� ૂક જોવા મળશે . આખી નવલકથામાં �ાંય હાસ્ય રસનો અ�ુભવ આપણને થતો
નથી . ના�ુ અને નરસંગ બંને લાકડ� અને �ુહાડ� લઈને મારા માર� કરવા માટ� ઉ�ુક્ત થાય છે
ત્યાર� તેમના સંવાદોમાંથી િનષ્પ� થતો રસ અને વીરરસ જોવા મળે છે .
‘મશાર�’માં તળપદ� કહ�વતો , તળપદ� ભાષા અને પ�રવેશ�ુ ં િન�પણ વાંચતાં
આપણને સ�કની ભાષા ક� િન�પણશૈલીનો ખ્યાલ આવે છે . આ નવલકથાની ભાષા સરળ ,
સહજ અને પ્રસંગો�ચત ક� પાત્રો�ચત છે . આ ભાષાના અનેકિવધ ન� ૂના આપણને આ
નવલકથામાં જોવા મળે છે . દલા પટ�લ અને ભગત વચ્ચેના સંવાદોની ભાષા �ુ ઓ:
દલા પટ�લ : ‘ ‘ ભગત , ક�મ કોઈ જણા� ું નથી ? ' '
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ભગત : ‘ ‘ �ુખી મા - બાપ પરગામ ગયા છે . નરસંગ માંદો છે , ના�ુ ઘેર
ગયો છે . ' '
દલા પટ� લ : ‘ ‘ � ું એકલો જ છે ? ' ' ભગત : ‘ ‘ હા� , કાંઈ કામ હ� ું ? ' '
આમ , દર� ક પાત્ર પોતાની લાક્ષ�ણક બોલીમાં શોભી ઊઠ� છે . લોકબોલીનો આવો
િવિનયોગ ગ્રામીણ પ�રવેશને તાદ્રશ્ય કર� આપે છે . એ જ ર�તે ઉ�ર �ુજરાતના બનાસકાંઠામાં
માન્ય ભાષાના શબ્દો બોલીમાં કઈ ર�તે બોલાય છે તેનો અભ્યાસ કરવા માટ� પણ ‘ મશાર� '
નવલકથા ઉપયોગ થઈ પડ� છે . �મક� ,
બી�ગામ-પરગામ
બીમાર-માંદો
હા-હા�
પગરખાં - ખાસડાં
�ં-�ું
ખે�ૂત - ખે�ુ
ખાટલો - માંચો
ચાલને - હાલ
વીસ �કલો ઘ� - મણ ઘ�
કોઈપણ સ�ક પોતાની નવલકથામાં મ�ુષ્ય�વન �ગે� ુ ં દશર્ન ર�ૂ કરતો હોય
છે . આ નવલકથામાં પણ �કશોરિસ�હ સોલંક� ભગતના પાત્ર દ્વારા એ કહ�વા માંગે છે ક� જો
�વનમાં સા�ુ ં - સા�ંુ િવચા�ુ� હોય અને એ માટ� ઈમાનદાર�થી કામ કરો તો તમા�ંુ િવચાર� � ું
સપ�ુ ં િવિધ સાકાર કર� છે . ભગતને દલા પટ�લ �વા મા�લક મળ� ગયા એને કારણે એમ�ુ ં
સપ�ુ ં િસધ્ધ થાય છે . �વનમાં જો કોઈ�ુ ં �ુ�ંુ ન ઈચ્છો અને કોઈ�ુ ં પણ સા�ંુ કરવા ઉ�ુક્ત
રહો તો આખર� તમારા સપનાં સાકાર થશે આવી કોઈક વાત આપણને આ નવલકથાનાં વાચન
પરથી પ્રાપ્ત થાય છે .
લ�ુનવલનાં લક્ષણો પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આ નવલકથા લ�ુનવલ બનતી
નથી . અહ� ક�ન્દ્રસ્થ પાત્ર ભગત�ુ ં છે ખ�ંુ , પરં � ુ એની �તર મથામણોનો આલેખ જોઈએ
એટલો તીવ્ર નથી બનતો . ભગત Submissive છે એટલે ક� પાત્ર અને પ�ર�સ્થિતના બો� નીચે
ભગત�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ સતત દબા� ું -કચડા� ું રહ� છે . લેખક� પણ એની �તર�ુહામાં પ્રવેશ
કરાવવાનો સફળ પ્રયાસ કય� નથી . કસાવદાર ભાષા દ્વારા લ�ુનવલનો સ�ક ક�ન્દ્રસ્થ પાત્રના
ભીતર� મનોમંથનોને સાકાર કરતો હોય છે . આ પ્રકારની કોઈ ભીતર� મથામણો ભગતના
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પાત્રમાં સજ� શકાઈ નથી . તેથી આ કથા લ�ુનવલ તો નથી જ બનતી . એ નવલકથા બને
છે .
•
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નોક�રયાત �ીની સમસ્યાને લગતી વાતાર્

�નક�બેન ગંગારામભાઈ પટ�લ
આજની િશ�ક્ષત �ી ઘરની બહાર પગ � ૂકવા લાગી.નોકર� કર�ને આિથ�ક ર�તે પગભર
થવા લાગી.�ીના ભણતર અને આિથ�ક સ્વાતં�યના કારણે સામા�જક � ૂલ્યો બદલાયા છે .પરં � ુ
�ું �ીના શોષણમાં કોઇ ફ�ર પડ�ો છે ખરો?આિથ�ક ર�તે પગભર �ી �ુ ં સ્વતંત્ર િનણર્ય કરતી
બની છે ?નોકર� કરવાને કારણે ઘરની બહાર રહ�તી �ી પર ઘરની જવાબદાર� ઓછ� થયી છે
ખર�?પોતાની કમાણી �ી સ્વેચ્છાએ વાપર� શક� છે ખર�?�ી ઘર ને ઓ�ફસ બંને જગ્યાએ
એકસરખી ર�તે સં� ુલન સ્થાપી શક� છે ?આવા પ્ર�ો નોકર�યાત �ીની સમસ્યાઓ હોય શક�
છે .બદલાતા સમય સાથે �ીની આિથ�ક ર�તે પગભર થવાની જવાબદાર� વધી છે પરં � ુ તેની
�સ્થિતમાં મહદ�શે કોઇ બદલાવ જોઇ શકાતો નથી.ઘર અને વરની તથા બાળકોની જવાબદાર�
� ૂણર્ કરવાની સાથે સાથે તેને નોકર� કરવી જોઈએ એવી આશા ઘરના સભ્યો રાખતા હોય
છે .નોકર� કરતી �ી પર બે પ્રકારનો બોજો પડ� છે .નોકર� કરવાને કારણે સંતાનોથી �ૂ ર રહ�વાથી
તે� ુ ં મા� ૃવત્સલ્ય અપરાધભાવ અ�ુભવે છે અને ઓ�ફસમાં ક� કામના સ્થળે તે સાથી
કમર્ચાર�ઓનો સતામણી ક� શોષણનો ભોગ બને છે .જો તે સાથી કમર્ચાર� તરફ �ુક્ત ર�તે વત�
તો પિત ક� અન્ય લોકો તેને શંકાની નજરથી �ુ એ તેમ પણ બને છે .
‘થો�ુક અમ�ુ ં અજવા�ં’ વાતાર્માં લેખક� નોકર�યાત �ુવતીની વ્યથા-વેદનાની કથા�ુ ં
વણર્ન કરવામાં આવ્�ુ ં છે .તે ઓ�ફસમાં ચાલતી �ૂથબંધી અને ઘાલમેલની ફર�યાદ કરવા �ય
છે તો તેની બદલી �ૂ રના સ્થળે થાય છે .�ૂ ર ઓ�ફસ�ુ ં સ્થળ તથા સચ્ચાઇનો સામનો કરવા
જતાં તેને આ ર�તે મળતી સ� વગેર�ને કારણે તે વ્યગ્ર રહ� છે .અસ્વસ્થ રહ�વાને કારણે ઘર
તરફની તેની બેદરકાર� વધતી રહ� છે .�ના કારણે ઘરમાં ક્લેશ થાય છે ,તેની વ્યગ્રતા વધતી
�ય છે .
વાતાર્ ની શ�આતમાં અજપો
ં અ�ુભવતી નાિયકા સ્વાતી ઓ�ફસમાં એવા લોકોને
શરણે જવા તૈયાર નથી ક� �ઓ ઘાલમેલ કરતા હોય.પણ સાથે સંતાનને સાર� સ્�ૂલમાં
ભણાવવા,અણધાર� આફત વખતે આવી પડતા ખચાર્ને પહ�ચી વળવા પ્રસંગે હાથ �ટ્ટો રાખવા
તથા પિતની �ુશી માટ� તે નોકર� છોડવા તૈયાર થતી નથી.પહ�લાંની નોકર�ના સ્થળની
અ�ુ�ૂળતા રહ�તી.પરં � ુ ત્યાં સાથી કમર્ચાર�ઓ અનેક ઘાલમેલ કરતાં.પૈસાથી જ મતલબ
રાખતા.સ્વાતી તેમને સાથ આપતી નથી.પ�રણામે િનદ�ષ હોવા છતાં કમર્ચાર�ઓની ચાલાક�ને
કારણે દસ હ�ર ભરવા પડ� છે .
ઓ�ફસમાં સાથી કમર્ચાર�ની ફ�રયાદ કરવા બદલ તેની સ��ુપે તેની બદલી શહ�રથી
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ખાસ્સી �ૂર,બંિધયાર મકાનમાં થાય છે .સ્વાિતની વ્યથામાં તેને પિતનો સાથ મળતો નથી તે કહ�
છે ,”....રા�શ તો હંમશ
ે ની �મ એના અ�ભપ્રાયમાં સ્પષ્ટ છે ,કહ�,’એટ�ું ખરાબ લાગ� ું હોય તો
છોડ� દ� નોકર� ઘેર બેસ’.�યાર� મને એના સપોટર્ ની જ�ર છે ,એ મને ઘર� બેસવા � ૂચવે છે .જો
ઘર� જ બેસ�ુ હોત તો આ પહ�લા ઘણા પ્રસંગો હતા.લગ્ન કયાર્ ત્યાર� ,બાળકો નાના હતા
ત્યાર� ,મારા સા�ુમાં ગયા ત્યાર� એ બધી જ ક્ષણોમાં સમી� ૂતર� પાર પડ� છે .ત્યાર� માત્ર આ કશા
કારણ િવનાની બદનામીથી ડર�,થાક� નોકર� છોડ� દ�?”(૧)
ઘરમાં સ્વાિતનો િનત્યક્રમ જળવાઇ શકતો નથી.વ્યિથત હોવાથી ધા�ુ� કામ તે પહ�લાની
�મ પાર પાડ� શકતી નથી.પોતાની �તને એકલતાના �ૂવામાં ઘસેડ� દ�ધી છે .ત્રણ મ�હના
�વો લાંબો સમય વીતી ગયા બાદ પણ તે સ્વસ્થ બની શકતી નથી.પિત તેના િવના થો�ું ઘ�ું
કામ કર� લે છે ,ઘર ચલાવી લે છે ત્યાર� તે બી� િવચારોમાં ધક�લાય છે .તેને થાય છે ,”�ુ ં ઘેરાઈ
ગયી ક� એકલી પડ� ગયી?આ બધા મારા િવના ચલાવી શક� છે ,આટલી વ્યવસ્થા ગોઠવી શક� છે
ધીમે ધીમે બાક�ની પણ ગોઠવી શકશે.માર� શી જ�ુર છે ?�ું હોઉ ક� ના હોઉ બ�ું સર�ું
છે ....”(૨)
ૂ ી ગયેલી નાિયકા આત્મહત્યા કરવા�ુ ં પણ િવચાર� છે .
િનરાશાની ગતાર્માં �બ
“......એટલી બધી િનરાંત લાગે છે .ક�ુ ં નથી સાંભળવા�ુ,ં નથી કોઈની નજરો
જોવાની,નથી પેટમાં પડતા �ડા સળો,�ું હો� જ નહ� તો ક�� ુ ં સા�ંુ .”(૩)આવી ક્ષણોમાં
ઓ�ફસમાં કામ કરતી �ુડ�ની વાત તેને નવ�વન બક્ષે છે .�ુડ�ની હાથમાં પહ�લી વાર �ુરા
�ુિપયા આવતાં �ુડ� પ્રસ� હતી.તે સ્વાિતને કહ� છે ,
“.....હા મને ખબર છે , હંમશ
ે ા કોઈને કોઈ બહાને ક� વી ર�તે �ુિપયા કાપી લેવામાં આવે
ં આ બોજો ખંખેર� નાખવાથી ક�� ુ ં સા�ંુ લાગે છે !”(૪)
છે ,પણ છોડો,હવે માર� �ુ?
�ુડ�ની પ્રસ�તા અને તેની વાતથી સ્વસ્થ બનેલી સ્વાિત હકારાત્મકતા તરફ વળે
છે .ઘર અને ઓ�ફસ તેને પોતાના લાગે છે .વાતાર્ના �તમાં તે સંતાનો માટ� ખર�દ� કર� છે અને
પિત�ુ ં ભાવ� ું શાક બનાવે છે .વાતાર્ના �તમાં પિત તેની સાથે છે તેવો ભાવ વ્યક્ત થયો છે .
ં અમ�ું અજવા�ં’ વાતાર્માં કંદપર્ ર.દ� સાઈએ નોકર�ના સ્થળે અકળામણ
આમ ‘થો�ુક
ં ૂ વણ સમ� શકતો નથી ક� તેને
અ�ુભવતી નાિયકાને પિતનો સાથ મળતો નથી.પિત તેની �જ
કંઈ મદદ�પ થયી શકતો નથી.તેવી નોકર�યાત સ્રીની વેદના દશાર્ વવામાં આવી છે .

* સંદભર્ગ્રથ
ં :
1.’ખાલી ફ્ર�મ’ કંદપર્ ર.દ� સાઈ-2009,� ૃ-27 (�ુ�ર પ્રકાશન,અમદાવાદ)
2.એજન � ૃ-29
3.એજન � ૃ-30
4.એજન � ૃ-30
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િશક્ષણ: ભારતીય સમાજની સવા�ગીણ અપેક્ષાઓ પ�ર� ૂણર્ કર� ંુ પ�રબળ
ડૉ. ચંદ્રકાંત એ પટ�લ
શેઠ એસ.વી.આ�્ર્ સ એન્ડ કોમસર્ કોલેજ માંડવી માંડવી (કચ્છ)

સારાંશ
ભારતીય િવરલ િવ� ૂિતઓમાંના એક એવા મહાત્મા ગાંધી� અ�હ�સાના ઉપાસક અને રાષ્ટ્રિપતા
હતા. એટ�ું જ નહ� પણ સત્યના સાધક, અ�હ�સાના ઉપાસક અને ક�ુણાના સાગર હતા.
સદ�ઓથી �ુલામીની પકડમાં સપડાયેલા ભારત દ� શને �ુક્ત કરાવનાર �ુ�ક્તદાતા હતા. તેમજ
વતર્માન લોકશાહ� ભારતના તેઓ ભાગ્યિવધાતા હતા. આ�ુિનક િશક્ષણના તેઓ પ્રણેતા હતા.
િશક્ષણની િવિવધ િવચારધારાઓના તેઓ સમન્વયકતાર્ હતા. ડૉ. એમ. એસ. પટ� લના મતે

‘’Gandhi’s philosophy of Education is naturalistic in its setting, idealistic in its
aims and pragmatic in its methods and programme of work’’.
એટલે ક� , ‘’ ગાંધી��ુ ં િશક્ષણદશર્ન તેના સ્થાનમાં પ્ર�ૃિતવાદ�, તેના હ�� ુઓમાં આદશર્વાદ� અને
તેની પદ્ધિતઓ તેમજ કાયર્ યોજનાઓમાં વ્યવહારવાદ� છે ’’.
ગાંધી� એવા પ્રકારની િશક્ષણ પ્રણાલી પર ભાર �ુકતાં � ભારતીય સંસ્�ૃિત પર આધા�રત
હોય, ભારતીય સમાજની અપેક્ષાઓ સંતોષી શક� તેવી હોય, � ૂતન સમાજવ્યવસ્થા�ુ ં સ�ન
કરનાર� હોય, ભણનારમાં સ્વા�ભમાનની ભાવના િવકસાવનાર� હોય, � ૂલ્ય વધર્ન�ુક્ત હોય.
મફત, ફર�જયાત અને સાવર્િત્રક હોય. મા� ૃભાષામાં ઉપલબ્ધ હોય, જ��રયાત � ૂિત� કરવા સક્ષમ
હોય.
આમ, ભારતીય સમાજની સવા� ગીણ અપેક્ષાઓ પ�ર� ૂણર્ કરનાર એક સક્ષમ પ�રબળ એટલે
િશક્ષણ એ�ુ ં ગાંધી� �ૃઢપણે માનતા હતા.

પ્રસ્તાવના :
ગાંધી�ના િશક્ષણ દશર્ન �ગે ચચાર્ કરતાં પહ�લા તત્કા�લન િશક્ષણ પ્રથાનો ખ્યાલ મેળવવો જ�ર� છે .
તેમના સમયમાં િશક્ષણ ભેદભાવ� ૂણર્, અન્યાયી શાસન સાથે સંબિં ધત, િવદ� શી સંસ્�ૃિત પર આધા�રત
અને માત્ર �ગ્રે� માધ્યમ પર જ આધા�રત હ�.ું ગાંધી� માનતા હતા ક� િશક્ષણ ભારતીય સંસ્�ૃિત
આધા�રત અને ભારતીય ભાષામાં જ હો�ુ ં જોઈએ. ભારતીય સમાજની તમામ અપેક્ષાઓ સંતોષી શક�
તેવા િશક્ષણનાં તેઓ �હમાયતી હતા.

તેમના મતે િશક્ષણથી વ્ય�ક્તના �વનમાં પરાવલંબીપ�ું નહ�

પરં � ુ સ્વાવલંબીપ�ું આવ�ું જોઈએ .
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ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ ગાંધી�એ િશક્ષણની નવી જ પ્રણાલી ને જન્મ આપ્યો. આ � ૂતન
પ્રણાલી આ� િવિવધ નામે ઓળખાય છે . �વા ક� નઈ તાલીમ, પાયાની ક�ળવણી, વધાર્ યોજના, �વન
િશક્ષણ �ુિનયાદ� િશક્ષણ , રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણ વગેર�. આ � ૂતન િશક્ષણ પ્રણાલીના �ુખ્ય િસદ્ધાંતો આ પ્રમાણે
હતા.
•પ્રાથિમક િશક્ષણ મફત અને ફર�જયાત હો�ુ ં જોઈએ.
•બાળક�ુ ં પ્રારં �ભક િશક્ષણ લાભપ્રદ ઉધ્યોગ ક�ન્દ્રી િશક્ષણથી શ� થ�ુ ં જોઈએ.
•�વોકોપા�ન�ુ ં િશક્ષણ હો�ુ ં જોઈએ.
•િશક્ષણ મા� ૃભાષા દ્વારા જ આપ�ુ ં જોઈએ.
•સમાજના �હતને ધ્યાનમાં લઈ બાળકની શ�ક્તઓનો િવકાસ થવો જોઈએ.
•િશક્ષણ દ્વારા બાળકોમાં અપે�ક્ષત માનવ �ુણોનો િવકાસ થવો જોઈએ.
ં ાદ� િવકાસ થવો જોઈએ.
•િશક્ષણ દ્વારા બાળકના શર�ર, મન, હ્રદય અને આત્માનો �ુસવ
•િશક્ષણ બાળકની શાર��રક, માનિસક અને આધ્યા�ત્મક શ�ક્તઓનો િવકાસ કર� તે� ું હો�ુ ં જોઈએ.
•પ્ર� ૃિત ક� ક્ર�ડા દ્વારા િશક્ષણ આપ�ુ ં જોઈએ.
•�વનની વાસ્તિવક પ�ર�સ્થિતઓ સાથે િશક્ષણનો સંબધ
ં હોવો જોઈએ.
•િશક્ષણ � તે સમયની જ��રયાત સંતોષી શક� તે� ુ ં સક્ષમ હો�ુ ં જોઈએ.

ગાંધી�ના મતે િશક્ષણની સંકલ્પના :
ગાંધી� કહ�તા ક� િશક્ષણ એટલે માત્ર અક્ષર�ાન ક� સાક્ષરતા નહ� , સાક્ષરતા તો �ાન પ્રા�પ્ત�ુ ં માધ્યમ
છે . સાક્ષરતા એ િશક્ષણનો �ત ક� પ્રારં ભ�બ��ુ નથી. તે તો માત્ર એક સાધન છે ક� �ના દ્વારા �ુ�ુષો ક�
�ીઓને િશ�ક્ષત કર� શકાય છે . સાક્ષરતા એ સ્વયં િશક્ષણ નથી .
બાળક ના શર�ર, મન અને આત્મામાં રહ�લા ઉ�મ �શોનો સવા�ગી િવકાસ કર�ને તેને બહાર લાવવા
તે� ુ ં નામ ક�ળવણી એમ ગાંધી��ુ ં કહ�� ુ ં છે .

ુ :
ગાંધી�ના મતે િશક્ષણના હ��ઓ
ગાંધી�એ �ુબજ કાળ�� ૂવર્ક િશક્ષણના હ�� ુઓ દશાર્વ્યા છે સવ�દય સમાજમાં વ્ય�ક્તના િવકાસ�ુ ં
�્ �ષ્ટ�બ��ુ રાખીને સમાજવાદ� િશક્ષણ રચના માટ� સ્વાવલંબનથી આત્મસાક્ષાત્કાર �ુધી તેમણે આ
ુ દશાર્વ્યા છે :
પ્રમાણેના હ��ઓ

•આત્મિનભર્રતા માટ� િશક્ષણ : ગાંધી�ના મતે િશક્ષણનો �ુખ્ય હ�� ુ આત્મિનભર્રતા છે . િશક્ષણ
દ્વારા વ્ય�ક્ત અને સમાજ બંને સ્વાવલંબી બનવા જોઈએ. બી� ઉપર આધાર રાખી �વ�ુ ં ન
પડ� અને �તે જ પોતાનો �વનિનવાર્હ કર� શક� તેવી શ�ક્ત બાળકને િશક્ષણમાંથી પ્રાપ્ત થવી
જોઈએ. આ પ્રકારની ક�ળવણી તેમના માટ� એક પ્રકાર�ુ ં રક્ષા કવચ બનવી જોઈએ. તેમણે
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આપેલ Three Hની ક� ળવણીમાં Heart, Hand and Head નો સમાવેશ થાય છે . આ

પ્રકારની ક� ળવણીમાં બાળક સ્વાશ્રયી અને આત્મ િવ�ા�ુ બને છે . તે માત્ર �ુસ્તકનો
ક�ડો ન બની રહ�તા િવિવધ પ્રકારના કૌશલ્યો પણ હસ્તગત કર� છે . �થી તે નાના
પાયાના ઉધ્યોગો તથા � ૃહ ઉધ્યોગોમાં જોડાઈને આ�િવકા મેળવી શક� છે . તેનામાં
શ્રમની ભાવના િવકસે છે .
આજના સમાજમાં બેકાર� એ સળગતી સમસ્યા ગણાય છે ત્યાર� ગાંધી�એ બતાવેલ આ
પ્રકારની ક� ળવણીથી સદર સમસ્યા�ુ ં િનરાકરણ આવી શક� છે .
•ચા�ર�ય ઘડતર માટ� િશક્ષણ : �સોની �મ ગાંધી� પણ બાળક� �ન્દ્ર િશક્ષણમાં માનતા હતા.
બાળક�ુ ં સંસ્�ૃિતક પા�ુ ં તેના સાક્ષરતના પાસા કરતાં વ�ુ મહત્વ�ુ છે . સંસ્�ૃિતના ઉચ્ચ
આદશ� અને � ૂલ્યો�ુ ં જતન કરવા�ુ ં અને �ળવી રખવા�ુ ં કામ િશક્ષણ�ુ ં છે .
સંસ્કા�રતાની સૌથી મોટ� ફળ�ુિત ચ�રત્ર �ુ ં િનમાર્ણ છે . �ગત લાભ માટ� કામ કરવાને
બદલે નવી સમાજ રચના માટ� તથા દ� શના ઉત્થાન અને રાષ્ટ્ર િનમાર્ણ માટ� કામ કર� તે
ચા�ર�યવાન નાગ�રક કહ�વાય.
ુ માં ફસાયેલો છે ત્યાર�
સમગ્ર દ� શ આ� �યાર� ભ્રષ્ટાચાર અને ચા�ર�ય�હનતાની ચં�લ
ગાંધી�ના આ પ્રકારના િશક્ષણથી સમાજ અને પ્રત્યેક વ્ય�ક્તને યોગ્ય રાહ મળશે અને
સાચા અથર્માં રામ રા�યની સ્થાપના થઈ શકશે.
•� ૂલ્યલક્ષી િશક્ષણ ;

માનવ �વનના ક� ટલાક શા�ત ક� સનાતન � ૂલ્યો �વા ક� સત્ય,

અ�હ�સા, પ્રેમ, ક�ુણા તેમજ ભા� ૃભાવ વગેર�નો િવકાસ એ લોકશાહ� ભારતની �ુખ્ય
જ��રયાત છે . સમગ્ર િવ�માં આપણો દ� શ સૌથી વ�ુ િવિવધતા ધરાવતો દ� શ છે . આ
િવિવધતામાં પણ એકતા સ્થાિપત કરવા�ુ ં કામ આ પ્રકારના � ૂલ્યલક્ષી િશક્ષણથી જ
થઈ શક� છે . દર� ક પ્રકારની પ�ર�સ્થિતમાં સત્ય વચન બોલ�ુ,ં �વ માત્રની �હ�સા ન
કરવી, પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પ્રેમ અને ક�ુણાનો ભાવ રાખવો તથા દર� ક કોમ પ્રત્યે
ભાઈચારાની ભાવના રાખવી આવા � ૂલ્યોથી જ એક મજ� ૂત રાષ્ટ્ર�ુ ં િનમાર્ ણ થઈ શક�
છે .
આજના સમયમાં અસત્ય, �હ�સા, વેરઝેર વગેર� અિનષ્ટો�ુ ં �યાર� તાંડવ જોવા મળે છે
ત્યાર� ગાંધી��ુ ં � ૂલ્યલક્ષી િશક્ષણ જ તમામ સમસ્યાઓને �ૂર કરવાની એક �ુ�ુચાવી
બની રહ� તેમ છે .
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•સંસ્�ૃિતક િવકાસ માટ� � ંુ િશક્ષણ : િશક્ષણનો મહત્વનો ઉદ� શ રાષ્ટ્રની � ૂલ્યવાન સંસ્�ૃિત�ુ ં
સંરક્ષણ અને સંવધર્ન કરવાનો છે એ�ુ ં ગાંધી��ુ ં માન�ું હ�.ું માનવ �વન માટ�ના
જ�ર� સંસ્કારો આપણને સંસ્�ૃિત માંથી જ મળે છે . સંસ્�ૃિત એટલે માનવ �વનના
ધ્યેયો, આદશ�, િસદ્ધાંતો તથા � ૂલ્યોનો સરવાળો. િશક્ષણ એટલે માત્ર �ાન પ્રા�પ્ત જ
નહ� પણ આ પ્રકારના સાંસ્�ૃિતક ઘટકોથી પ�ર�ચત થ�ુ ં તે છે . વ્ય�ક્ત માત્ર સાક્ષરતાથી
જ નહ� પરં � ુ પેઢ� દર પેઢ� મળતા સાંસ્�ૃિતક �ાનથી જ �વે છે . િશક્ષણની ફરજ થઈ
પડ� છે ક� તે પ્રત્યેક બાળકને તેના � ૂલ્યવાન સાંસ્�ૃિતક વારસાથી પ�ર�ચત કરાવે.
આ� સમગ્ર દ� શમાં �યાર� પિ�મી દ� શોની સંસ્�ૃિત�ુ ં �ધ�ં અ�ુકરણ થઈ ર�ું છે અને
તેના લીધે ભારતીય સમાજ � ભોગવી રહ્યો છે તેનાથી �ટકારો મેળવવા માટ�
સંસ્�ૃિત�ુક્ત િશક્ષણ જ કામ લાગે તેમ છે .

શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથર્ :
ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ જો શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથર્ તારવવામાં આવે તો :
િશક્ષણ �ગેના ગાંધી�ના િસદ્ધાંતો દ્વારા આજના સમાજની અપેક્ષાઓ પ�ર� ૂણર્ થઈ શક�
તેમ છે .
 ગાંધી�એ આપેલ િશક્ષણની સંકલ્પના સાથર્ક થતાની સાથે જ સમાજની અપેક્ષાઓ
� ૂણર્ થશે તેમાં કોઈ શંકા નથી .
 જો આ� સામા�જક અપેક્ષાઓ તરફ ધ્યાન આપવામાં આવેતો ગાંધી� એ આપેલ
િશક્ષણના હ�� ુઓને અ�ુસરવા જ પડશે.
 સમાજમાંથી બેરોજગાર� �ૂ ર કર� રોજગાર�ના પ્રમાણને વધારવાની સમાજની અપેક્ષા
ગાંધી�ના �ુિનયાદ� િશક્ષણ દ્વારા � ૂણર્ થઈ શક� તેમ છે .
 � ૂલ્યવાન નાગ�રકો અને ચા�ર�યવાન નાગ�રકોની ખોટ ગાંધી�ના િશક્ષણ થક� જ
�ુરાઈ શક� તેમ છે .
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ુ રાતી સા�હત્યમાં નાર�વાદ� િવચારધારા
�જ
વ�ર પ્રિવણભાઈ ભીખાભાઈ

� ૂવર્માં ક� પિ�મમાં સમાજ �ુ�ુષ શાિસત રહ્યો છે . તેની અસરમાં િપ� ૃસ�ાક સમાજમાં �ી�ુ ં સ્થાન
બી� દરજ્��ુ ં ર�ું છે . �ી�ુ ં કાયર્ક્ષેત્ર ઘર, વર અને બાળક � ૂર� ું િસિમત ર�ું છે . િવ��ુ ં સમગ્ર
નાર� જગત િપ� ૃસ�ાક સમાજની આ જો�ક
ુ મી અને ઠોક� બેસાડ�લા જડ, અન્યાયી િનયમો-ર�િતઓને
કારણે અનેકાનેક વેદનાઓ સહન કરતી આવી છે . સમસ્ત િવ�ના � ૂણે-� ૂણામાં વસનાર� �ીની
ભાષા, ધમર્, સંસ્�ૃિત ક� પછ� ભૌગો�લક અને સામા�ક પ�ર�સ્થિતઓમાં �ભ�તા હોઈ શક� છે . પણ
િપ� ૃસ�ાક સમાજને કારણે �ણે-અ�ણે થતા અન્યાયોની વેદનાનો � ૂર એક જ છે . સદ�ઓથી એમ
જ ચાલ� ુ ર�ું છે . �ુ�ુષોની આ સ�ા પ્રત્યે નાર� સમાજ તરફથી છે લ્લા બે સૈકાથી િવરોધના � ૂર
ઉઠ�ા છે .
િવ�ની પહ�લી વ્યવ�સ્થત નાર�વાદ� ચળવળની શ�ુઆત ૧૮૪૮માં અમે�રકામાં એ�લઝાબેથ
સ્ટ�ન્ટને કર�. તેમણે ક�ું ક� �ી પોતે જ પોતાની અવનિતની �ડાઈને બરાબર સમ� શક� છે અને
તેને �ચાઈએ લઈ જવા�ુ કામ પણ �ીએ જ કરવા�ુ ં છે . એ જ અરસામાં ૧૮૬૫થી ૧૮૬૮ના
સમયગાળામાં �બ્રટનમાં �હોન સ્�ુઅટર્ િમલે �ી ક�ળવણી, �ીને મતદાન અને વારસાના હ�ના
�બલ માટ� મોટ� લડત આપી હતી. તે વખતે જ ૧૮૬૯માં મેર� વોલ્સ્ટોન ક્રાફ્ટની �ૃિત ‘અ
િવન્ડ�ક�શન ઓફ ધ રાઈટ્સ’ અને ૧૮૬૯માં જ �.એસ.મીલની ‘ધ સબ્�કશન ઓફ િવમેન’ �વી
�ૃિતઓમાં �ી�ુ ં સમાજમાં આિથ�ક, સામા�ક, સંસ્�ૃિતક અને વૈય�ક્તક સ્વાતં�યના �ુદ્દે �ું સ્થાન છે
તેની ઝીણવટ� ૂવર્કની ચચાર્ કર�. ૧૮૭૯માં નાર�ના બંધનોમાંથી �ુ�ક્તની વાત નોવ�માં નાટ�કાર
ઈ�બ્સને ‘A Doll’s House’ નાટકમાં કર�. ઘરનો ત્યાગ કરતી પત્ની નોરાને રોકવા પિત તોરવાલ્ડ
�ુ દા �ુ દા અનેક કારણો બતાવે છે . છે વટ� તે નોરાને તેની પત્ની અને માતા તર�ક� ના કતર્વ્યની યાદ
અપાવે છે . ત્યાર� નોરા કહ� છે – ‘માર� બી� ફરજો પણ છે .’‘કઈ?’ ‘માર��ત પ્રત્યેની.’ નાર� હવે
પોતાની આત્મ ઓળખ માટ� સજ્જ થવા લાગી.
આમ જોવા જઈએ તો ૧૯૨૦પછ� નાર�વાદ� �દોલન થો�ું નરમ પડ� ગ�ુ ં હ�.ું પણ પછ� તરતના
જ વષ�માં ૧૯૨૯માં વ��િનયા �ુલ્ફ� ‘અ �મ ઓફ વન્સ ઓન’ માં �ુ�ુષપ્રધાન સમાજમાં �ી
સ�નાત્મકતાની �ંધામણ અને શોષણની અ�ભવ્ય�ક્તની �ુદ્દાસર ચચાર્ ઓ કર�. ૧૯૪૯માં ફ્રાન્સમાં
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િસમોન દ �ુવાની �ૃિત ‘ધ સેકન્ડ સેક્સ’ પ્રકાિશત થઈ. આ મહત્વના �ુસ્તકમાં એ વાત પર પ્રકાશ
પાડવામાં આવ્યો ક� �ી �ુ�ુષનો ભેદ એ સામા�કરણ�ુ ં પ�રણામ છે . અને તેથી �ી-�ુ�ુષને સમાન
ં થયો. ૧૯૬૮માં અમે�રકન લે�ખકા મેર� એલમ�ુ ં
ગણી, સમાન હ�ની માંગણીનો અવાજ �ુલદ
�ુસ્તક ‘િથ��ક�ગ અબાઉટ �ુમન’ પ્રકાિશત થ�ુ.ં �માં �ુ�ુષ ર�ચત �ૃિતમાંના �ીના હ�ન પાત્રોની
િવગતે ચચાર્ કરવામાં આવી છે . ૧૯૬૯માં ક�ટ મલેટ�ુ ં ‘સેક્સ્�ુઅલ પો�લ�ટકલ્સ’ નામ�ુ ં � ૂબ
ક્રાંિતકાર� �ુસ્તક પ્રકાિશત થ�ુ.ં આ �ુસ્તક્માં મલેટ� વ્યવ�સ્થત ર�તે ઊભી કરાયેલી સામા�ક
સંસ્થાઓની ચચાર્ કર� છે � �ુ�ુષ પ્રાધાન્યને અને �ીના ગૌણ દરજ્�ને ન્યાયી ઠ�રવે છે .સમગ્રપણે
સદ�-દોઢ સદ�ના નાર�વાદ� �દોલનના અને નાર�વાદ� સ�નના સમયગાળાને શો વોલ્ટરના
�ુસ્તક ‘(A Literature of theirown)’ ‘અ �લટર� ચર ઓફ ધેર ઓન’ માં નાર� લેખનની પરં પરા અને
�ભ�તા સંદભ� ત્રણ મહત્વની સં�ાઓ પ્રયો� છે .
ુ રણ)
ફ�િમિનન તબ�ો (1920 થી 1949) (અ�ક
પ્રારં �ભક તબ�ામાં નાર�લેખન �ુ�ુષ લેખકની સમકક્ષ થવા મથે છે પણ દ્ર�ષ્ટકોણ લગભગ
�ુ�ુષનો જ રહ� છે . આ તબ�ો એ લેખનના ક્ષેત્રમાં નાર�ને �દશા બતાવે છે . નવી � ૂઝ આપે છે . �ુલ્ફ�
પોતાના �ુસ્તક ‘અ �મ ઓફ વન્સ’ માં નાર�લેખન િવશેની લગભગ દર� ક �ુદ્દાની ચચાર્ કર� છે .
ફ�િમિનસ્ટ તબ�ો – (1960 થી 1975) (િવદ્રોહ)
આ તબ�ામાં �ુ�ુષ િવદ્રોહ – િવરોધનો � ૂર તેની ચરમસીમાએ પહ�ચ્યો હતો. આ તબ�ો
નકારાત્મક હતો તે �ુ�ુષ સ�ાનો િવરોધ એ જ �ુખ્ય લ�ય હ�.ું �ીના �ુ�ુષથી અલગ અ�સ્તત્વનો ક�
તેની આગવી ઓળખનો મ�હમા કરવામાં આવ્યો અને તેથી �ુ�ુષની સ�ા અને આિધપત્ય સામેનો
િવરોધ અને આક્રોશ પ્રકટ કર� ું નાર� સા�હત્ય સ�ર્ય છે . �ુ�ુષપ્રધાન સમા� �ના � ૂબ �ુણગાન
ગાયા હતા તેવા પત્નીવ્રતા ક� મા� ૃત્વની � ૂિમકાને બા�ુએ � ૂક� પોતાના વ્ય�ક્ત તર�ક�ના સ્થાનને
મહત્વ મળે એ�ું �દોલન અ�સ્તત્વમાં આવ્�ુ.ં
ુ ી) (આત્મ ઓળખ)
�ફમેલ-ગાયનોસેન્ટ્ર�ક તબ�ો (1979 થી અત્યાર �ધ
આ મહત્વના તબ�ામાં પોતાના �િતગત ભેદનો અને સ્વ-અ�સ્તત્વનો સ્વીકાર કર�, હવે તે� ુ ં
સમગ્ર ધ્યાન �ુ�ુષ પરથી હટ�ને �ી અને �ીએ રચેલ સા�હત્યના અભ્યાસ પર ક��ન્દ્રત થ�ુ.ં આ
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તબ�ામાં � ૂતકાળમાં �ુ�ુષે કર� લ અન્યાયોની ફ�રયાદને બદલે �ીને, તેના મનને, તેના સ�ક્ત્વને
સમજવાનો પ્રયત્ન થયો અને તેવા સા�હત્ય�ુ ં સ�ન થવા લાગ્�ુ.
આ તો થઈ પિ�મના નાર� �દોલનની વાત. પરં � ુ ભારતમાં પણ નાર� �ગરણની ઘટના (191441 વ��િનયા �ુલ્ફના લેખનકાળ દરમ્યાન) ઘટ� � ૂક� હતી.મ�ની વાત એ છે ક� �મ પિ�મમાં
નાર�િવકાસ અને નાર� ચેતના �.એસ.િમલ �વા �ુ�ુષને કારણે અ�સ્તત્વમાં આવી હતી તેમ
ભારતમાં �ી �� ૃિત અને �ી હ� માટ� રા� રામ મોહનરાય, ઈ�રચંદ્ર િવદ્યાસાગર, દયાનંદ
સરસ્વતી, મહાદ� વ ગોિવ�દ રાનડ�, મહાત્મા �લે, ક� શવચંદ્ર સેન, સ્વામી િવવેકાનંદ, મહિષ� ક�શવ કવ�
અને મહાત્મા ગાંધી� �વા �ુ�ુષોના સઘન પ્રયાસોને પ�રણામે �ીમાં �� ૃિત, આત્મિવ�ાસ ઉત્પ�
થવા લાગ્યો હતો. ભારતીય નાર�વાદના પોતાના આગવા પ્ર�ો હતા. પિ�મ અને � ૂવર્નો નાર�વાદ,
નાર�શોષણ િવ�ુદ્ધની �ંબેશમાં અને નાર� ઉત્કષર્ની િવચારણામાં સામ્ય ધરાવતો હોવા છતાં
સામા�ક, સાંસ્�ૃિ�ક, ભૌગો�લક અને ઐિતહાિસક સંદભ� �ભ� હોવાનેલીધે ભારતીય નાર�વાદની
પોતાની એક આગવી છ�બ છે .ભારતમાં ધમર્� ુ ં પ�રબળ દર� ક ક્ષેત્રમાં અને દર� ક તબ�ે પ્રભાવક ર�ું
છે . એ જોતાં ભારતીય નાર�વાદને સમજવા માટ� વૈ�દક કાળથી આજ �ુધી ધમર્એ � ભાગ ભજવ્યો
છે તેને નજર�દાજ કર� શકાય તેમ નથી.
વૈ�દક કાળ દરમ્યાન નજર કર�એ તો �ી-�ુ�ુષ સમાનતાના ખ્યાલો પ્રચ�લત હતા. �ી�ુ ં સ્થાન
�ુ�ુષની સાથે ક� ન્દ્રમાં હ�.ું ભગવાન િશવ�ુ ં અધર્નાર��ર�ુ ં સ્વ�ુપ તે� ુ ં પ્રતીક છે . ગાગ� ક� મૈત્રેયી
ું
પૌરા�ણક
�વી �ાનિનષ્ઠ અને તેજસ્વી �ીઓને સમાજમાં ગૌરવ� ૂણર્ સ્થાન મળ્�ુ ં હ�.આપણી
કથાઓમાં સીતા, સાિવત્રી, દમયંતી, ગાંધાર�, �ુંતી, દ્રૌપદ� �વી �ીઓની પોતાની એક આગવી
ઓળખ હતી. છતાં આ કથાઓમાં �ુ�ુષસ�ા અને �ુ�ુષ આિધપત્યનો પ્રભાવ સતત છવાયેલો
દ� ખાય છે . વાલ્મી�કએ સીતા�ુ ં સ�ન ક�ુ,� વ્યાસે દ્રૌપદ��ુ ં અને કા�લદાસે શ�ુન્તલા�ુ ં સ�ન ક�ુ.�
પરં � ુ છે વટ� તો એ એક �ુ�ુષ ચેતનના મનોજગત�ુ ં પ�રણામ હ� ુ.આપણે અહલ્યા, શ�ુન્તલા,
દમયંતી ક� સીતાની પૌરા�ણક કથાઓ જોઈએ તો ચાર� ય કથાઓના ક� ન્દ્રમાં �ુ�ુષ દ્વારા એક યા બી�
ર�તે �ીનો પ�રત્યાગ છે . પછ� ભલેને એમાં સમાધાન માટ� �ુદા�ુદા �ુસ્ખાઓ ગોઠવાયા હોય.
ગૌતમ સાથે િવ�ાસભંગનો, �ુષ્યંત સાથે સ્� ૃિતભ્રંશનો, નળ સાથે ક�લપ્રવેશનો અને રામ સાથે
રાજધમર્નો પ્રપંચ છતાં �ુ�ુષ સ�ા� ૂવર્ક સંપિત હડસેલતા હોય એમ �ીને હડસેલવાનો �ુદ્દો ચાર� ય
કથાના ક� ન્દ્રોમાં રહ� છે . આમ પૌરા�ણક અને ધમર્શા�ોના સમયમાં �ી�ુ ં સ્થાન િનમ્ન કક્ષાએ પહ�ચી
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ગ�ુ ં હ�.ું મ�ુસ્� ૃિતના રચિયતા મ�ુએ �ીઓ માટ� અનેકાનેક િનયંત્રણો-િનયમો બનાવ્યા.
મધ્ય�ુગમાં �ી પોતાની શ�ક્તઓ અનેસામથ્યર્ને � ૂલી જઈને સબળ અબળા બની ગઈ. મીરાં,
લલ્લા, �ુક્તા, આકા, જનાબાઈ �વી �ગળ�ને વેઢ� ગણાય એવી મ�હલાઓએ સમાજના
�ુ�રવાજોનો �ુલ્લો િવરોધ કર�ને �ી શ�ક્તનો પ�રચય આપ્યો પણ તેની વ્યાપક �ી સમાજ
પરઅસર ન�હવત �વી.
આમ ભારતીય સંસ્�ૃિતની વાત કર�એ તો �ીની કાય�� ુ મંત્રી, કરણે� ુ દાસી, ભોજને� ુ માતા, શયને� ુ
રં ભા એમ કહ� તેના િવિવધ �પોની પ્રશંસા કરવામાં આવતી. તેને દ� વી ક� શ�ક્ત કહ� નવાજવામાં
આવતી. આથી સા�હત્યમાં આનો પડઘો �ીના ચા�રત્રલેખનમાં સતત પડઘાયા કર� છે . સા�હત્યમાં
�ી પિતવ્રતા, સતી, � ૃહલ�મી એટલે ક� એક આદશર્� ૂિત�ને ��કત કર� છે .પ્રસ્� ુત પેપરમાં �ુજરાતી
સા�હત્યમાં �ુ�ુષ લેખક અને �ી લેખક� સમાજમાં આવતા પ�રવતર્નો સાથે નાર� ચ�રત્ર આલેખન
કઈ ર�ત�ુ ં ક�ુ� છે તેને અવલોકવાનો પ્રયાસ કય� છે .
1866 માં �ુજરાતી સા�હત્યની પહ�લી નવલકથા સા�ુ-વ�ુની લડાઈમાં લેખક મહ�પતરામ નીલકંઠ�
�હ��ુ સમાજમાં વ�ુઓની અવદશા�ુ ં માિમ�ક િન�પણ ક�ુ� છે . સા�ુ દ્વારા વ�ુ પર અત્યાચાર થાય અને
ંૂ ા
છે લ્લે તે � ૃત્�ુ પામે. એક �ી જ �ીની �ુશ્મન બને અને બી� �ી એવી ડાહ�-�ુ�ણયલ ક� બ�ું �ગ
મોઢ� સહ્યા જ કર� , એ ક�ુણાંિતકા�ુ ં આલેખન એ વખતના સમાજમાં વ�ુઓની માઠ� દશા ઉદ્ઘોિષત
થાય છે .
ત્યાર પછ� એ વખતે ખાસ્સી લોકિપ્રય એવી સરસ્વતીચંદ્ર નવલકથામાં ગોવધર્નરામ િત્રપાઠ�એ
ુ �ું સ�ન ક�ુ.� આ પણ એક આદશર્ નાર�પાત્ર – � ૂપચાપ વ્યથાને �દયમાં ભંડાર� રાખ�,ું
�ુ�દ
ુ અને
ત્યાગ, સેવા, સમપર્ણના ય�માં પોતાની ઈચ્છાઓ, લાગણીઓની બ�લ ચઢાવ� ું પાત્ર. �ુ�દ
સરસ્વતીચંદ્રના લગ્નની સંભાવના છતાં િવધવા િવવાહને લેખક� ટાળ્યો. આમાં લેખકની પરા� ૂવર્થી
ચાલી આવતી પરં પરાગત માન્યતા પ્રિત�બ��બત થાય છે .
કનૈયાલાલ �ુનશી આમ તો પોતાના સમય અને સમાજથી આગળ એવા આ�ુિનક િવચાર
ધરાવનાર. તેથી તેમની નવલકથાના �ીપાત્રો સ્વતંત્ર િવચાર ધરાવનાર, અવાજ ઉઠાવનાર,
િનભર્ય, સ્વમાની બૌ�દ્ધકક્ષમતા ધરાવનાર અને થોડાં ગિવ�ષ્ઠ પણ ખરાં. છતાં આ �ીપાત્રો કથાના
�તે નાયકને સમિપ�ત થઈ જવામાં જ ધન્યતા અ�ુભવે છે . તેમની નવલકથાઓમાંની
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� ૃથ્વીવલ્લભની � ૃણાલ , ‘�ુજરાતનો નાથ’ ની મંજર�ના પાત્રોમાં આ વાત સ્પષ્ટ દ� ખાય છે .
મ�ુભાઈ પંચોળ�, ‘દશર્ક’ ની � ૂબ �ણીતી નવલકથા ‘ઝેર તો પીધા �ણી �ણી’ માં ‘રો�હણી’ �ુ ં
નાર�પાત્ર પણ આદશ�ને વર� � ું છે .�ુ�ુષ સ�ક� કર� � ું આ આલેખન સાચા અથર્માં નાર�ને
િનષ્ક્ર�યતાની � ૂિત�માં ફ�રવી દ� છે . �ીની અ�સ્મતાને આદશર્ના �ચળા હ�ઠળ ઢાંક�, છે લ્લે તેને
પરાધીનતા અપ� છે . શ� છે ક� લેખક પરં પરાગત સમાજના િનયમો, � ૂલ્યોને ઉખેળવા માંગતો ન
હોય. � છે તે બ�ું બરાબર છે . એવી તેની પોતાની સમજણને વફાદાર રહ� છે . ‘આ�ું જ હોય’ એ�ું
તેણે સ્વીકાર� લી�ું છે અને તેના �ીપાત્રો પણ તેને અ�ુસર� છે .
ુ ની સાથે �ુ�મ
ુ �ુ ં પાત્રાલેખન પણ ક�ુ.� � નાર�ના વ્ય�ક્તત્વને
હા, ગોવધર્નરામ િત્રપાઠ�એ �ુ�દ
ુ ના પાત્ર દ્વારા �ીની પણ લગ્ન િવશેની પોતાની
ગૌરવ બક્ષ� ું સીમા �ચહ્ન�પ ગણી શકાય. �ુ�મ
પસંદગી હોઈ શક�, તે િવશેના સ્વતંત્ર િવચાર હોઈ શક� , �ુંવારા રહ�વાનો િનણર્ય કર� શક� �વો
આ�ુિનક નાર� �ુ�ક્તનો સંદ�શ સમાજમાં વહ�તો થયો.
ત્યારપછ� �દ્વર� ફની ખેમી ક� પ�ાલાલની �વી પછાત સમાજમાંથી આવતા હોવા છતાં પોતા�ુ ં
કૌવત પ્રકટ કર� છે . એ સમય દરમ્યાન જ જયંિત દલાલની સિવતા, મેઘાણીની લાડકો રં ડાપોવાળ�
‘ભાભી’ અને અિત આકરા, બી�ને ડારનારા � ૃિસ�હપ્રસાદની સામે મા�ુ ં �ચકનાર� શાંિતદા �વી
ં ર�તે આલેખન થ�ુ.મોહન
ં
પરમારની વાતાર્ ‘થળ�’ માં હ�રજન �ુ�ુંબની �ી
�ીપાત્રો�ુ ં પણ �ુદર
પોતાના શોષણનો િવરોધ કર� છે તે દશાર્ વ્�ુ ં છે .
આ તો થઈ �ુ�ુષ સ�ક દ્વારા રચાતા નાર�પાત્રોની. પણ �ી લે�ખકાઓ દ્વારા પણ નાર�પાત્રો�ુ ં
આલેખન એક નવો ચીલો ચાતર� છે .વીસમી સદ�ના � ૂવાર્ધર્માં િવનો�દની નીલકંઠ, લીલાવતી
ે મહ�તાએ તેમની વાતાર્ ઓમાં �ીને થતા અન્યાયો, શોષણ અને ઉપેક્ષાને શબ્દબદ્ધ
�ુનશી, લા�ુબન
કયાર્ છે . પણ છતાં એમના �ીપાત્રો િપ� ૃસ�ાક સમાજની પરં પરાગત માન્યતા ધરાવતા આદશર્
નાર�ના છે . �ુ�ુષને પડકારવાની માનિસકતા નહ� પણ સમાધાન�ુ ં વલણ ધરાવતી �ીપાત્રો
ઉ�ગર થાય છે . કદાચ આ લે�ખકાઓને � �ુ�ઢવાદ� માળખામાં ઉછે ર થયો હોય તેની અસર હોઈ
શક�.
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1968 માં �ુન્દિનકા કાપ�ડયાની ‘પરોઢ થતાં પહ�લાં’ નવલકથાની નાિયકા પણ � આ�ુિનક અને
િશ�ક્ષત હોવા છતાં �વનમાં એક જ વાર પ્રેમ થઈ શક� એવી પરં પરાગત માન્યતાને તોડ�ને બહાર
આવી શકતી નથી.
વષાર્ અડાલ�ની નવલકથા ‘માર� પણ એક ઘર હોય’ માં નાિયકા લીનાની �િતમ મં�લ એટલે
િપ� ૃ સમા� ઊભા કર� લ આદશર્ �ુજબનો પત્ની અને માતાની � ૂિમકામાં જ �વન સાફલ્યનો
અ�ુભવ. એક નવો ચીલો ચાતર� શક� તેમ હોવા છતાં વષાર્ બહ�ને પરં પરાગત િવચારોથી નાિયકાને
વ�ુ સ્વતંત્ર થવાની �ટ નથી આપી. િવનોદ�ની નીલકંઠની ‘કદલીવન’ માં �ી�વનની
સમસ્યાઓ, પરા� ૂવર્થી ઉતર� આવેલા �ુ�રવાજો સામે �ુધારાવાદ� પવન�ુ ં �ચત્રણ છે .
1984 માં �ુજરાતી સા�હત્યમાં નાર�ની વ્ય�ક્તગત અ�સ્મતાને વાચા આપતી �ુન્દિનકા કાપ�ડયાની
‘સાત પગલા આકાશમાં’ નવલકથાએ નાર�વાદના િવચારને ર�ૂ કરવાની પહ�લ કર�. આ �ુસ્તક
પ્રગટ થ�ુ ં ત્યાર� ખર� ખર તો એક સામાન્ય, મધ્યમવગ�ય � ૃ�હણી �ુધી નાર�વાદનો ખ્યાલ પહ�ચ્યો
ન હતો. એવા સમયે આ લાક્ષ�ણક �ુજરાતી નાર�પણાની પ્રતીકસમી વ�ુધાના પાત્રમાં, તેને
પોતા�ુ ં પ્રિત�બ�બ દ� ખા�ુ.ં આ � ૂબ ચચાર્ સ્પદ નાિયકાપ્રધાન નવલકથાએ �ીના દ્ર�ષ્ટ�બ��ુનેલઈને
અમાપ સામા�ક �� ૃિત ઉભી કર�. વ�ુધાના િન� ૃિ� િવશેના આદશ� દર� ક ભારતીય �ીની ઘરના
રો�જ�દા, એકધારા યંત્રવત કામો અને એકધાર� સામા�ક જવાબદાર�ઓમાંથી �ુક્ત થવાની �પી
ઈચ્છા પ્રગટ કર� છે . વ�ુધાના પ્ર�ો એ ખર� ખર તો દર� ક �ીના અવ્યક્ત પ્ર�ોનો પડઘો છે . તેમની
�ગત સમસ્યાઓ, વેદનાને વૈિ�ક સ્વ�પે વ�ુધાના પાત્ર દ્વારા વાચા મળે છે . અને તેથી જ �ી
વાચકોને વ�ુધા�ુ ં પાત્ર પ�ર�ચત જ ન�હ પણ આ�ાસન�પ લાગે છે . આ નવલકથાએ �ુ�ુંબને �ી�ુ�ુષના લગ્ન�વનને નવી દ્ર�ષ્ટથી જોવાની ફરજ પાડ�. �ીને પણ પોતાની ર�તે �વવા �ુ�ુંબમાં
જગ્યા (space)આપવી પડ� ! આ નવલકથાથી પરં પરાગત સમાજને એક જબરદસ્ત ધ�ો લાગ્યો.
�ી માટ� સ્વતંત્રતાની � વાતો અહ� ર�ૂ કરવામાં આવી તે કદાચ બધી જ વ્યવહારમાં શ� ન બને.
પણ એક વાત ચો�સ ક� �ી પોતાની �ત માટ� વ�ુ સચેત અને �� ૃત થઈ.
1982 માં પ્રગટ થયેલી ઈલા આરબ મહ�તાની બત્રીસ � ૂતળ�ની વેદનામાં �ી�ુ�ક્તની ઝંખનાને
અત્યંત કલાત્મકતાથી વ્યક્ત કરાઈ છે . �ુ�ુષપ્રધાન સમાજ વ્યવસ્થામાં �ીનો એક મ�ુષ્ય તર�ક�
સ્વીકાર થતો નથી. અસ્વીકારની આ વેદનાને લે�ખકાએ પચ્ચીસ �ટલા �ીપાત્રો દ્વારા આકા�રત
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કર� લી છે . નાર� �ુધારણાના િવિવધ સંક�તો લે�ખકાએ અસરકારક ર�તે ર�ૂ કયાર્ છે . તેમની બી�
વાતાર્ ‘પાંખ’ પણ આ વાતને ઉદ્ઘોિષત કર� છે .
1988 માં ધી�ુબહ�ન પટ� લની નવલકથા ‘કાદમ્બર�ની માં’ ‘સા�ુ’ ની નવી વ્યાખ્યા લઈને આવે છે .
પરં પરાગત સામા�ક માળખામાં સા�ુને શંકાની નજર� જ જોવાય. પણ આ નવલકથા બે �ી વચ્ચે
જો લાગણી અને સમજણના સંબધ
ં િવકસે તો ક� ટલાય પ્ર��ુ ં સમાધાન મળ� �ય તેની ર�ૂઆત
ં ર�તે થઈ છે . તેમની બી� નવલકથા ‘શીમળાનાં �લ’ ની ર�ા અન્યાય સામે આક્રોશ વ્યક્ત
�ુદર
કર� છે . વાત છે ક � ૃહત્યાગ �ુધી પહ�ચે છે . પણ �તમાં તેને ઘર� પાછ� ફરતી બતાવી છે .
પરં પરાગત સમાજની �ી પોતાને ન�હ પરં � ુ સમગ્ર �ુ�ુંબને ધ્યાનમાં રાખી િનણર્યો લે છે . �ુ�ુંબ�ુ ં
�હત તેની પ્રાથિમકતા બને છે .
સરોજ પાઠકની ‘સા�રકા િપ�જરસ્થા’ વાતાર્માં પોતાના વ્ય�ક્તત્વના અનાદર�ુ ં અને જન્મથી � ૃત્�ુ
�ુધી પરોક્ષ ર�તે િપ�જરામાં � ૂરાયેલી નાર��ુ ં ક�ુણ આલેખન છે . � નાર��ુ�ક્તના ઘોષ તરફ �દશા
ચ�ધે છે . �હમાંશી શેલતની વાતાર્ ‘બળતર�ના બીજ’, ‘�ધાર� ગલીમાં સફ�દ ટપકાં’, ‘અકબંધ’,
‘�ુવણર્ ફળ’ માં નાર�વાદ� દ્ર�ષ્ટ ઘોષણા�પે ન�હ પણ � ૂ�મ ર�તે િન�ુિપત થઈ છે .
�બ��ુબેન ભટ્ટની લ�ુનવલ ‘મીરાં યા��કની ડાયર�’ અને �ુવણાર્ની વાતાર્ ‘તો તો ક�� ું સા�ંુ’ માં
ે
લે�સ્બયન સંબધ
ં ો�ુ ં િવષયવસ્� ુ � ૂબ �હ�મતભેર લઈ આવ્યા છે .વીસમી સદ�ના ઉ�રાધર્માં ધી�ુબન
પટ� લ, �ુન્દિનકા કાપ�ડયા, વષાર્ અડાલ�, ઈલા આરબ મહ�તા, સરોજ પાઠક, �હમાંશી શેલત, �ી
સ�કોના લેખનમાં હવે ક� ન્દ્ર બદલા�ુ ં છે . �ુ�ુષ તરફનો આક્રોશ અને આક્રમકતા સ્પષ્ટપણે અથવા
તો ગ�ભ�ત ર�તે આલેખાયા છે .
આટલી નવલકથામાં �ીઓ�ુ ં �ચત્રણ જોયા પછ� એ�ું કહ� શકાય ક� આ�ુિનક એકવીસમી સદ�ના
પ્ર�ો, સમસ્યા થોડાં �ુદાં છે . સતીપ્રથા, બાળલગ્નો, િવધવાની અવદશા �ત�રયાળ િવસ્તારોમાં
આ� પણ છે જ. પણ હવે � ૂણહત્યા, બળાત્કાર, મારપીટ, દહ�જપ્રથા વગેર�ની સાથે �ીના આિથ�ક
સ્વાતં�ય અને સમાનતા માટ� �ી ઝ�મે છે . ઉચ્ચ-મધ્યમવગર્ની શહ�ર� િશ�ક્ષત �ીઓની સમસ્યા,
સંઘષર્, અવગણના હવે છાના રહ્યા નથી. આ બધાને લીધે તાણ અને �દ્વધા અ�ુભવતી �ી�ુ ં સ�કો
દ્વારા સા�હત્ય�ૃિતમાં આલેખન થાય તે જ�ર� છે . �ીની �મ બોલ�ુ ં અને �ી હોઈને બોલ�ું એ બે
વચ્ચે મોટો ભેદ છે . તેથી જ �ી લે�ખકા દ્વારા લખાયેલી નવલકથામાં �ી ને તેના � ૂળ સ્વ�પમાં ર�ૂ
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કરાઈ છે . આ �ીચ�રત્રો સ�ગ અને સચેત છે . કોઈ તેનો લાભ ન ઉઠાવી �ય તે માટ� સાવધ છે .
ં પણ છે .અત્યાર �ુધી રચાયેલા
�ુ�ુષશાિસત સમાજ સામે િવદ્રોહ છે છતાં પરં પરા સાથે અ�ુબધ
સા�હત્ય પર નજર ફ�રવતા એટ�ું તો સ્પષ્ટ થાય છે ક� �ી માટ� ત્યાગ, સહનશીલતા, સમપર્ણ �વા
શબ્દો �ૂના થઈ ગયા છે . �ીને આદશર્ ક� કલ્પના� ૂિત� તર�ક� ન�હ પણ એક �ી તર�ક� જ જોવી ઘટ�.
નાર�ચેતના અને નાર� �� ૃિતના પ�રણામો સા�હત્યમાં હવે દ� ખાવા લાગ્યા છે . આવનારો સમય
ઘણી બધી ર�તે નીર-ક્ષીરનો િવવેક કર�ને યોગ્ય સંદભર્માં નાર��ુ ં ખ�ંુ સ્વ�પ અને તે� ુ ં સામા�ક
સ્થાન પ્રગટાવી રહ�શે તેમાં કોઈ શંકા નથી. એટલે ક� આપણને શ્રદ્ધા રાખવાના ભર� ૂર કારણો છે
નાર�વાદ : નવા અવતાર� :
1962થી 1975ના ગાળાના ‘ર� �ડકલ’ નાર�વાદ�ુ ં ક�ન્દ્ર �ુ�ુષ રહ્યો હતો. આ પ્રકારનો નાર�વાદ
િપ� ૃસ�ાકોએ �ીને કર� લ સતત અન્યાય તથા શોષણના આક્રોશ પર રચાયેલ હતો. એવા અન્યાયી
િપ� ૃસ�ાકનો અસ્વીકાર, િવરોધ તથા તેને પરાસ્ત કરવાની વાત ‘ર� �ડકલ ફ�િમિનસ્ટ’ કરતા. પરં � ુ
તેની સાથોસાથ તેઓ સમાનતાના િસદ્ધાંતને આગળ કર�ને �ીને ‘�ુ�ુષ સમોવડ�’ બનાવવાની
હોડમાં પણ હતા. સમાનતાના િસદ્ધાંત પર મંડાયેલ આવા ફ�િમિનસ્ટ�ુ ં સ્વપ્ન હ� ું �ુ�ુષ �વા બન�ુ.ં
ૂ માં �ુ�ુષસ�ાકો સાથેની ર� સ માટ� �ી-સહજ આચાર, િવચાર, વાણી, વ્યવહાર ત્ય�ને
�ંક
િપ� ૃસ�ાકોનો પ�રવેષ તથા પો�લ�ટક્સ અપનાવવા, અને આમ કર�ને �ુ�ુષ �વા બન�ુ,ં તેના �વા
જ શ�ક્તશાળ� અને સ�ાશાળ� બન�ું તે તેમ�ુ ં લ�ય હ�.ું
�ુજરાતી સા�હત્યમાં નાર�વાદની ચચાર્ અદ્યતન કાળમાં આપણે કર�એ, પરં � ુ તે� ુ ં આલેખન- ગાનર�ૂઆત તો મધ્યકાલીન સા�હત્યથી જોવા મળે છે . એ નાર�વાદની અ�ભવ્ય�ક્ત સા�હત્યમાં બે ર�તે
થઇ છે : (૧) નાર� દ્વારા નાર��ુ ં �ચત્રણ, અને (૨) �ુ�ુષ દ્વારા નાર��ુ ં આલેખન.
આ� ૨૦૨૧ની વાત કર�એ તો પણ �ીની �સ્થિતમાં સં� ૂણર્ પણે �ુધારો થઈ ગયો નથી. આ� પણ
�ીની સમસ્યાઓ – પ્ર�ો�ુ ં સમાધાન થ�ુ ં બાક� છે . પરં � ુ એ વાત ન�ધવી પડશે ક� �ી�ુ ં �હ�રના
સ્થળે , અભ્યાસના સ્થળે તે� ુ ં રક્ષણ જ�ર થ�ુ ં છે . તથા �ીિશક્ષણના દરમાં પણ વધારો થયો છે પણ
એના િન� �વનમાં ઘણો �ુધારો બાક� છે . અને જો આ ર�તે �ીઓ પોતાની ર�તે પગભર થતી �ય
ં �ું પ�રવતર્ન શ� છે .
અને િશક્ષણ મેળવતી થાય તો ઘ�ુબ
સંદભર્ � ૂ�ચ :
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1. ફ�િમિનઝમ, નાર�વાદની �ુસ્પષ્ટ િવભાવના – રં જના હર�શ, ઉદ્દે શ – 1999.
2. પોતાનો ઓરડો – રં જના હર�શ, �ુ�ર ગ્રંથરત્ન – 1999
3. સાત પગલા આકાશમાં – �ુન્દિનકા કાપ�ડયા, અશોક પ્રકાશન અમદાવાદ
4. અ�સ્મતા પવર્ – અિનલા દલાલ, �બ��ુ ભટ્ટ – આદ્યકિવ નરિસ�હ મહ�તા સા�હત્યિનિધ (�ૂનાગઢ)
5. બત્રીસ � ૂતળ�ની વેદના – મહ�તા ઈલા આરબ – આર.શેઠ એન્ડ કંપની – 1992
6. સાચી ઓળખ – મીરા ભટ્ટ – પરમ પ્રકાશન ભાવનગર
7. િન� આકાશ – રં જના હર�શ – �ુ�ર પ્રકાશન 1998
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પયાર્વરણ તથા સંસ્�ૃત સા�હત્ય.
પ્રા.ડો.ક�િત�દા બંસીલાલ વ્યાસ.
સંસ્�ૃત િવભાગ
શેઠ એસ.વી આટર્ સ & કોમસર્ કોલેજમાંડવી (કરછ).
પયાર્વરણ શબ્દ નો વ્�ુત્પ્રિત્રપરક અથર્- ચા�ર તરફથી

आवरण-આ� ૃત થયેલ. એટલે ક�

ચરાચર જડ-ચેતન ભોિતક જગત આપણી આ�ુબા�ુ વ્યકત જોઇએ છે તે પયાર્વરણ.
� ૃથ્વીપર �સ્થત જળ નદ�, ઝરણા, સરોવર, વન ઉપવન,�ુષ્પ � ૃક્ષ પક્ષી, નક્ષત્ર, � ૂયર્,ચંદ્ર વગેર�
બધા તત્વો પયાર્વરણ નાં �ગ છે . આપણાં પ્રાચીન સંસ્�ૃત માંપ્ર�ૃિત સંરક્ષણની �ચરં તન ધારા
આપણી ભારતીય સંસ્�ૃિત માં જોવા મળે છે .
ऋगवेद માં न: सूयस्
र् य सन्द्शे मायुयो था(ऋग्वेद 2/३३/1)
બધી પ્રા�ૃિતક શ�કત ઓને દ� વતા સ્વ�પ મનાયાછે ઉ�ર્ ના અપ�રિમત �ોત ને દ� વતા મનાય
છે सुयद
र् वोभव|’� ૂયર્ ને સ્થાવર જગમ
ં
ની આત્મા કહયોછે .सय
ू र् आत्मा

जगतस्तस्थुषश्च(ऋग्वेद

१/११६/२)� ૂયર્ બધા પ્રાણીઓ વનસ્પિતઓ અને �વન નો સંચાર કર� છે. ભારતીય સંસ્�ૃિત માં
જળ ને પણ દ� વતા માનવામાં આવેછે

સ�રતા ઓને �વનદાિયની ગણી છે . માનવ કલ્યાણ

માટ��ધ્ુ દ્રજળ � ૂબ જ�ર� છે . आपो�हष्ठामयो भव
ु स्ता न उजे दृधातन| महे रणाय च�से|
(ऋग्वेद १०/५/१)આ� આપણે�ધ્ુ દ્રજળ�ુ ં મહત્વ સમ�એ છ�એ આજના �ુગ માં જળપ્ર�ૂષણ
ની સમસ્યા િવકટ બનતી �યછે નદ� જળાશયોમાં અ�ુ�દ્ર ઠલાવાય છે � સ�વો માટ�
પયાર્વરણ માટ� આફત �પ બનીછે . પ્ર�ૃિતનાં મહત્વ � ૂણર્ તત્વ વા�ુ � પ્રાણ શર�ર માં �વાસ
બનીને િનવાસ કર� છે. વેદોમં ઉપિનષદોમાં વા�ુમાં દ� વીય શ�કત ની માન્યતા રહ�લી છે .
आवात वा�ह भेषज �ववात ् वा�ह यद्रय:|

त्वं �ह �वश्व भेषजो दे वनां दत
ू ईयसे|| ऋग्वेद१३७||
અથવર્ વેદ માં કહ�વા�ુ ં છે ક� વા�ુમાં રોગા�ુ ક� �ૃિમ ઉત્પન થાય છે .તે �ૃિમ

અનેક પ્રકારના

રોગો ને ઉત્પન્�ા કર� છે તેનો નાશા કરવો જોઇએ.
इन्द्रस्य या मह�

दष
ु ित्क्रमो �वर्श्वस्य तहॅ णी तया �पनश�म सं�क्रमीन्द्रषदा

२|३१|४).ઉગતો અને આથમતો � ૂયર્ પોતાની �કરણો થી

ख�वाँ इव || (अ.

� ૂિમ પરનાં �કરણો નો નાશ કર� .

उधन्ना�दत्य �क्रमीन ् हन्तु �नम्रोचन हन्तु रिश्म�भ चे अन्त: �क्रमीयो ग�व|( अ . 2/ ३२/ १)
� ૃક્ષ પયાર્ વરણ-પિવત્રી કરણ �ુ ં સવર્શ્રેષ્ઠ સાધન ગણાય � ૃક્ષો અને જન �વન નાંપ્રાણ સ્તોત્ર
મનાયાછે � ૃક્ષ અને વનસ્પિતઓ ઓ�ક્સજન છોડ� છે અને પ્ર�ુિષત વા�ુ ગ્રહણ કર� છે છતા પણ
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આ� આપણે � ૃક્ષોને ઓછા થતા જોઇએ છે ત્યાર� પયાર્વરણ ની િવનાશક પ્ર� ૃિત � ૃક્ષ છે દન
બંધ થવા જોઇએ અને વ�ુને વ�ુ � ૃક્ષો માટ� પ્રયત્નશીલ રહ�� ુ જોઇએ.
ં
નષ્ટ થવાથી ય� દ�ધાર્ � ુ આપતા વેદમાં પયાર્વરણ સંબધ
ય� અને હવનથી રોગ�ુઓ
ં ી
સં� ુલન બનાવવામાં પયાર્વરણમાં શાંિત સથાિપત કરવા માટ� પ્રાથર્ના છે .
धौ शािन्तरन्त�रर् � शािन्त प�ृ थवी शािन्तराप: शािन्तरोषधय शािन्त:|
वनस्पतय: शािन्त�वर्श्वेदेवा शािन्त ब्रह्म शािन्त सवर् शािन्त:
शािन्त रे व शािन्त: सामा शािन्तरे �ध: || यज.ुर् ३७. १७

પ્રાચીન ભારતીય સા�હત્ય પયાર્વરણનો આધાર-સ્તભં છે .
વેદોની જળ, વા�ુ, �ુયર્, સોમ, � ૃિથવી, આકાશ વગેર�ની સ્� ુિત આરણ્યક ઉપિનષદોની
ઉપદ� શાત્મક કથાઓ રામાયણનાં ઋિષઓનો આશ્રમ રામનાં વનવાસનાં ચૌદવષર્,કા�લદાસ,
ભવ� ૂિત શ્રીહષર્, બાણભટ્ટ જયદ� વ વગેર�ની �ૃિતઓમાં પ્ર�ૃિતમાં વણાયેલાં તાણાવાણા વગેર�માં
પ્રા�ૃિતક � ૃ�ષ્ટ – પયાર્વરણ થાય છે .
આ� પ્ર�ુિષત થતાં િવ�ને પયાર્વરણના सत�चतએમં आनन्दमय સ્વ�પના �દગ્દશર્નની
આવશ્યકતા છે . સંસ્�ૃત કિવ સં� ૂણર્ જડ-ચેતનમાં એક જ ચેતનત્ય ને �ુ એ છે .
વેદ માં �યાં જળ,વા�ુ,અ�ગ્ન,ઉષા,પ�ન્ય વગેર� પ્ર�ૃિતક તત્વોની સ્�ુિતઓ છે ત્યાં સોમને �ુખ્ય
સ્થાન અપવામાં આવ્�ુ ં છે . ઋગ્વેદમાં નવ�ુ ં મંડળ સોમ દ� વતાને અિપ�ત કર� લ છે . મં�ૂક �ુક્ત
ઋગ્વેદનો �શ છે . ગાયને માતા માનીને � ૂ� કરવામાં આવે છે . શેષનાગ � ૃથ્વી ધારણ કર� છે
નાગ િશવના � ૃક્ષ સ્થળ પર સ્થાન ધરાવે છે . હંસ, મ� ૂર, િસ�હ, � ૃષભ, � ૂષક દ� વતાઓનાં વાહન
છે . ગણેશ એવં હ�ુમાન �ુખ્ય દ� વતા છે . વડ, લીમડો, પીપળો, ક�ળ, �બલ્વ� ૃક્ષ વગેર�ની � ૂ�
થાય છે . ગંગા, ય�ુના, નમર્દા આ�દની � ૂ� થાય છે . ગોવધર્ન પવર્ત ની પ�રક્રમા �ુણ્ય કાયર્
છે . િવ� િવખ્યાત મં�દર બદ્રીનાથ, ક�દારનાથ, અમરનાથ, વૈષ્ણોદ� વી દ� લવાડા, �ન મં�દર
ં છે . માનવ�વન માટ� પ�ુપખ
ં ી પ્રાણી વનસ્પિત
વગેર� માનવના પ્ર�ૃિત સાથેના અ� ૂટ સંબધ
ઓષિધ પવર્ત નદ� અિનવાયર્ છે . � આપણા શા�ો દ્વારા અ�ુષ્ઠાવોથી જોડાયા છે .
ईशावास्य�मदं सव� यित्क�च जगत्यां जगत ्|

तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गध
ृ : कस्यिस्वद्धनंम ्|| (ईशावाओ प�नषद १)

પ્રત્યેક કાયર્, ઉત્સવ વગેર�ના પ્રારં ભમાં ઇ�ર વંદના અને તેની � ૂણાર્ �ુિત પર ॐधौ: शािन्त
रन्त�र�शािन्त: प�ृ थवी शािन्त राप: शािन्तरोषधय:

शािन्त:| वनस्पतय: शािन्त �वर्श्वेदेवा: शािन्त ब्रह्म शािन्त: सवर् शािन्त:
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शािन्त रे व सा मा शािन्त रे �ध | ॐ शािन्त: शािन्त: || (यजुव�द ३६ ,१७ ब्रह्मवचर्स

ં ોના િવષયમાં વૈ�દક
शािन्तकुज्ज ह�रद्वार|)પાઠ કરવાની પરં પરા પ્ર�ૃિત સાથે માનવના સંબધ
ઋિષઓના ગહન અ�ુભવી એવં �ાતની સ્પષ્ટ સંક�ત આપે છે .
શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં ક�ુ છે :
अन्नाद्र_भविन्त भूता�न षजिन्यदनन्द् संभव:|

य�ाद_भव�त पजर्न्य: य� कमर्समद
ु भव:|| (શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં.३.१४)
આપણા કમર્ શ્રેષ્ઠ હશે તો જ આપણે શ્રેષ્ઠાના અિધકાર� બની શક��ુ :न�हक�याणकृत
कश्चतदग
ु ॅ�त तात गच्छ�त|(ભ.ગી.દ.૪૦) આપણા ધમર્ શા� �ુરાણ િનરં તર પયાર્વરણ પ્રત્યે
આપણને સાવધાન કરતા આવ્યા છે . મ�ુસ્� ૃિત િનદ� શ કર� છે ક� ગામની સીમા તળાવ,
�ુવા,તેમજ � ૃક્ષા રોપણ અવશ્ય થ�ુ ં જોઇએ(મ�ુ સ્� ૃિત ૮.૨૩૭.૪૬-� ુ સંસ્કાર��ુસ્તક મં�દર
મ�ુરા)� �વ�હ�સા કર� છે �ુવા તળાવઅનેઉઘાનો ને પ્ર�ુિષત કર� છે તેને નરકાવાની માન્યા છે
(�ુધ �ુરાણ �ુિમ ખંડ૫૬ .૭-૮) સ્કન્દ�ુરાણમાં� ૃક્ષ છોડ છે દન િન�દનીય �ૃત્યગણાયછે (સ્ક્ન્દ
�ુરાણમાં ૨૦-૮�) આપણોઉદ્ર�શ સમાજ સેવામાટ� થવો જોઇએ આપણેપ્રાથ�એ:

सहनाववतु |

सहुनौ

(कठोप�नषद

भन
ु क्तु

सहुवीयर् करवा

वहे |

तेजिस्वनावधीतमस्तु

मा

�व�द्धषावहै ||

શાંિતમંત્ર)
પ્ર�ૃિત

માંિવધમાન

બધા

�વજ�ં ુ

ુ ર્તા�ુપ્રિતકછે
ં
તેનીિવિવધતામાંસ�
ં ણ

� ૃક્ષછોડ,દશ્ય

અદશ્ય

પદાથર્

અને

શ�કતઓ

અને તેનાિમલનથીચરાચર જગતનીસ્�ૃ�ષ્ટ થઇછે .જો એકને

પણ ક્ષિત પહ�ચે તો � ૃ�ષ્ટ �ું નૈસ�ગ�કચક્રર્્ ખં�ડત થઇ �ય.અને આ � ૂણર્તાનાસ્વ�પ ને આપણે
પ્રાથ�એ:
पण
र् ुद्च्यते |
ू र्�मद्रं पण
ू र्मद: पण
ू ार्त्पुणम

पण
र् ेवाव�शष्यते||....
ू ॅस्य पण
ू ॅमादायपण
ू म

સંદભર્ગ્રથ
ં .
ऋग्वेद

अथवॅद

यजुवैद

इशावास्य उप�नषद्
श्रीमद भगवद्गीता,
પદ્મ�ુરાણ,
સ્ક્ન્દ�ુરાણ, કઠોપિનષદ.
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EFZTDF\ AF/ DH]ZLGL ;D:IF VG[ T[GF pS[,GM V[S VeIF;
0MP Ò7[QF ELDÒEF. TF/F
VF;LP 5|MO[;Z4 ;DFHSFI" lJEFU
S[PV[;PS[PJLP SrK I]lGJl;"8L4E]HvSrK
8]\S;FZo
VF56[ VF56F AF/SG[ H[8,M 5|[D VG[ ,FU6L VF5LV[ KLV[ T[8,F H 5|[D VG[ ,FU6LGM VlWSFZL
;DFHGM NZ[S DF6; K[P 5|tI[S AF/SV[ ;DFHGL VD}<I DFGJ ;\5lT K[P VFYL AF/SMDF ZC[,L ;]QF]%T
XlSTVMGF lJSF; DF8[ H~ZL VG[ VG]S]/ JFTFJZ6 VG[ TSM 5}ZL 5F0JFGL 5|tI[S ;DFH 5F;[ V5[1FF
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P AF<ISF/DF\ jIlSTG[ XF/F VG[ ZDTG]\ D[NFG KM0LG[ VFlY"S 5|J'lTDF\ HM0FJF DF8[
DHA}Z YJ]\ 50[ T[JL 5lZl:YlT AF/SMGF XFZLlZS4 DFGl;S4 AF{lwWS lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P V[S
AFH] V[D SC[J]\ S[ AF/SMDF 5|E]GM JF; K[4 5Z\T] ALÒ AFH] V[ H AF/SG[ S]D/L JI[ YSJL GFBGFZF SFD
SZJF DHA}Z AGJ] 50[ K[P AF/SMG[ AF/56 NZlDIFG ZDTvUDT DF8[ DMS/FX TYF 5}ZTL TSM
VF5JFGL HJFANFZL ;ZSFZGL VG[ ;DFHGL K[P AF/SGF ;CH lJSF;G[ V8SFJGFZ VG[ XMQF6 SZGFZ
AF/ DH}ZGL 5|YF S,\S~5 K[ T[G[ V8SFJJF DF8[ SFINF p5ZF\T ;DU| ;DFHGF ;CSFZ T[DH HFU'lTGL
VlGJFI"TF K[P
VlC\ AF/SG[ HIFZ[ 5MTFGF ÒJGGM VD]<I ;DIUF/M V[8,[ S[ AF/56G[ DH]ZL H[JF SFDSFHDF\ lJTFJ[
K[ tIFZ[ T[GF DFG; 5Z YGFZL V;ZM TYF ;DFHDF\ AF/ DH]ZLG[ V[S ;D:IF TZLS[ J6"JJFGM 5|IF;
;\XMWS[ SZ[, K[P
VUtIGF XaNM oAF/S4 DH}Z4 AF/ DH}Z
EFZTLI ;\:S'lTDF\ AF/SG[ EUJFGG]\ :J~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P EUJFGG]\ DF[CS :J~5 AF, SG{IFG]\ K[P
SG{IFGF UMS], J'\NFJGDF\ B]X B]XF, AF/56 D?IFGF 5|;\UM VG[ J6"GM VF56L HF6DF\ K[4 T[JM H
VFG\N NZ[S AF/SG[ D/[ T[ VJF"RLG VG[ :JT\+ EFZTGM VFNX" K[P VF56F AWFZF6DF\ VG]rK[N Z#4
Z$DF\ SM. 56 HFTGF E[NEFJ JUZ AF/SMGF VlWSFZMGL ;]Z1FF SZJFGL H~lZIFT l:JSFZJFDF\ VFJL
K[P
VIMuI VG[ CFGLSFZS SFIM" GF K}8S[ SZJF 50TF CMI K[4 T[GF DF8[ UZLAL4 lADFZL4 V7FGTF4 DHA}ZL
HJFANFZ CMI K[P D]xS[,LDF\ DFTFvl5TF K}8SFZM D[/JJF ;C[,F Z:TF V5GFJ[ K[P EFUJFv ZDJFGF
lNJ;MDF\ AF/SG[ 5|lTS]/ ;\HMUMDF\ SFD SZJF 5|[Z[ K[P AF/ DH}Z s5|lTA\W VG[ lGIDGf WFZF !)(&
C[9/ H[6[ !$ JQF" pDZ 5}ZL SZL GYL T[JL ZMSJFDF\ VFJ[,L jIlST AF/ DH}Z SC[JFIP VF SFINF 5|DF6[
AF/ DH}ZLV[ U]GM K[ H[DF AF/SG[ SFD 5Z ZFBGFZ jIlST U]G[UFZ U6FI K[P AF/ DH}Z AF/S U]G[UFZ
GYL 56 T[ XMQF6 ;CG SZGFZ lGNM"QF AF/S K[ H[GF DF8[ VF56F ìNIDF\ ;\J[NGF 5|U8JL HM.V[P
AF/ DH}ZLGF SFZ6M
ooo UZLAL o
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AF/ DH]ZLG]\ ;[M 5|YD SFZ6 UZLAL K[ S]8]\ADF\ HIFZ[ SDFGFZ ;eIM VMKF CMI VG[ ;DU| S]8]\AGF EZ6
5MQF6GL HJFANFZL 5]ZL Y. XSTL GF CMI TM AF/SMG[ AF/ DH]ZL DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF
SFZ6G[ ,LW[ AF/SGM ;JF"\UL lJSF; V8SL HFI K[P
ooo lGZ1FZTF o
UZLAL VG[ lGZ1FZTF V[ A[ E[UF YFI V[8,[ V[GL ;FY[ ALHF 36F N]QF6M RF<IF VFJ[ K[P EFZTDF H[D
jIF5S UZLAL K[ V[D 5]QS/ lGZ1FZTF 56 K[P Z_Z_GF ;TFJFZ VF\S0F D]HA S], lX1F6 NZ **P*@ K[P
V[8,[S[ N[XDF\ CH] 56 ZZ@ H[8,F ,MSM lGZ1FZ K[P :+VMGL lGZ1FZTFGM H]NM lJRFZ SZLV[ TM VF VF\S
CH] 56 p\RM HFI T[D K[P
oo h05L J;TL J'lwW o
EFZTDF J;TLG]\ SN VtI\T h05YL JWL ZCI] K[P h05L J;TL J'lwWV[ UZLAL4 A[SFZL VG[ lGZ1FZTFDF
JWFZM SIM" K[ VG[ UZLAL4 A[SFZL TYF lGZ1FZTFDF JWFZM YTF AF/DH}ZMGL ;D:IF TLJ| AGL K[P
EFZTDF\ JFQFL"S ,UEU ZYL ZP5@GF NZ[ J;TL J'lwW Y. ZCL K[P !)Z!YL TLJ| ZLT[ J;TL JWTL ZCL
K[P EFZTG[ :JT\+TF D/L tIFZ[ J;TL ,UEU #& SZM0 CTLP 5_ JQF"GF ;DIUF/FDF J;TLGF SNDF
V-L U6F SZTF JW] J'lwW Y. K[P !))!DF () SZM0 CTL H[ Z___DF !__ SZM0 ;]WL 5CM\RL U. VG[
Z_Z!DF\ ,UEU !#5 SZM0 ;]WL 5CM\RL K[P
oo DM8F SNGF S]8]\AM o
EFZTLI ;DFHDF\ 5|FRLG SF/YL ;\I]ST S]8]\A 5|YF 5|Rl,T ZCL K[P JT"DFG ;DIDF\ XC[ZLSZ64
pnMULSZ64 lX1F64 ,MSXFCL VG[ jIlST :JFT\ÈGF lJS;[,F D}<IM JU[Z[GF 5|EFJGF SFZ6[ ;\I]ST
S]8]\AM T}8LG[ lJEST S]8]\AMG]\ 5|FWFgI JWJF ,FuI]\ K[P
UFD0FVMDF\ ;\I]ST S]8]\AM ;\5}6"56[ VSA\W ZCIF K[ V[J]\ 56 GYL4 tIF 56 ;\I]ST S]8]\AMDF\YL lJEST
S]8]\A ZRFJF ,FuIF K[P U|FDL6 UZLA S]8]\AMDF\ AF/SMGL ;\bIF JW] CMJFYL VCL S]8]\AGF lJEST CMJF
KTF DM8]\ S]8]\A N[BFI K[P S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF JW] K[ VG[ SDFGFZ V[S H CMI K[P 3ZGF ;eIMGF
EZ6v5MQF6 DF8[ JW] 5{;FGL H~Z 50[ K[P VFD T[VM 5MTFGF AF/SMG[ E6FJJFGL HuIFV[ SFD SZJF
DMS,[ K[ VG[ AF/ DH}ZL HgD[ K[P
oooS]8]\AGF SDFTF ;eIG] D'tI] o
S]8]\ADF\ SDFTF ;eIG]\ VFSl:DS D'tI] YFI VgI SM. 5]bT ;eI SDFGFZ G CMI4 VFJSG]\ ALH] SM. ;FWG
G CMI TM S]8]\AGF EZ6 5MQF6 DF8[ AF/SMG[ GMSZLV[ ,UF0JFGL H~lZIFT pEL YFI K[P S[8,LS JBT
VFJF ;\HMUMDF XF/FDF\ E6TF AF/SMG[ XF/F KM0LG[ 56 GMSZL W\WFDF\ HM0J] 50[ K[P HMS[ VFJF
lS:;FVM VMKF AGTF CMI K[ VG[ T[ 56 UZLAL S]8]\A TYF YM0F 5|DF6DF\ ,MVZ lD0, S,F;DF\ AG[ K[P
D'tI] 5FDGFZ jIlST ;ZSFZL GMSZ CMI TM 5[gXG JU[Z[GF ,FEMG[ SFZ6[ AF/SMG[ XF/F KM0LG[ GMSZL
SZJL 50TL GYLP
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EFZTGF ZFHIMDF\ AF/ DH}ZMG]\ 5|DF6 o
EFZT VG[S 5|SFZGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJlJWTF WZFJTM V[S N[X K[P EFZTGF S[gã ;ZSFZGF zD
;lRJ zL V5}J" R\§FGM V\NFH K[ S[ EFZTDF ,UEU V[S SZM0 VG[ V[S ,FB AF/SM AF/ DH]ZL SZ[ K[[P
H[ 5{lS pTZ5|N[X4 lACFZ4 ZFH:YFG4 DwI 5|N[X VG[ DCFZFQ8=DF\ AF/ DH]ZMGL ;\bIF ;[MYL JW] K[P
AF/DH}ZLGL AF/SM 56 V;Z o
ooo ÒJGDF\YL Z; VG[ VFG\N ,]%T YJM o
S]D/L JIGF AF/SMG[ 5{;F SDFJJF DF8[ SFD 5Z WS[,L N[JF V[ T[DGF ÒJGGM Z; VG[ VFG\N KLGJL
,[JF AZFAZ K[P SFRL p\DZ[ SFD SZJFGF SFZ6[ AF/SM YFS VG[ S\8F/M VG]EJFI K[P SFD T[G[ ;HF H[J]\
,FU[ K[P J[TGLI VFlY"S 5|J'lT SZJLV[ 5]bT JIGF DF6;MGL E}lDSF K[P AF/SMGF XZLZ VG[ DGGM CÒ
5}ZTM lJSF; YIM CMTM GYLP 5Z\T] S]8\]AGL UZLALDF\ DFvAF5GF NAF6 VG[ 5MTFGL VFJxISTFVM
;\TMQFJF DF8[ ,FRFZLYL SFD SZJF HJ]\ 50[ K[P
ooo ÒJGGM C[T] U]DFJL N[JM o
DF6;G]\ ÒJG VY";EZ CMI TM H T[G[ ÒJG DF6JF H[J\] ,FU[ K[P HIFZ[ AF/ DH}ZMGL AFATDF\ V[J]\
HMJF D/[ K[ S[ DF+ 5{;F DF8[ T[VM 5MTFG]\ ÒJG U]DFJL A[;[ K[P lN<CL Z[,J[ :8[XG 5FK/GL V[S B]<,L
h]50LDF T[GF S]8]\A ;FY[ ZC[TL !Z JQF"GL pDZGL ;LDFGL ,F.O :8MZDF 5;FZ YFI K[4 VF KMSZL &YL *
S,FS RLH J:T]VMG]\ J[RF6 SZLG[ DF+ ( ~l5IF D[/J[ K[P 3Z[ VFjIF 5KL T[G[ 3ZDF\ Z;M.4 5F6L EZJF4
A/T6 E[U] SZJ]\ JU[Z[ SFDM SZJF 50[ K[P
ooo 3Z KM0LG[ EFUL HJ] o
AF/ DH}ZMGF VG[S jIlSTUT T5F;GF lS:;FVM 5ZYL H6FI]\ K[ S[ SFDG]\ ;TT NAF64 SFD SZJF DF8[
AF/SM 5Z DFvAF5GM +F; VG[ DFZ5L84 SFD SZLG[ D/TF 5{;F DFvAF5 äFZF ,. ,[JF VG[ 5MTFGL
H~lZIFTM JF6 ;\TMQFFI[,L ZC[JL JU[Z[ SFZ6M;Z 36F AF/DH}ZM 3Z KM0LG[ EFUL HFI K[P D]:TOFV[
lN<CL VG[ S,STFGF AF/ DH}ZMGL ,F.O :8MZLGF VeIF;DF\ VFJF lS:;F 8F\SIF K[P lN<CLGF
lZIFh]NLGG[ V[GF l5TFV[ * JQF"GL p\DZ[ SFD[ ,UFJL NLWM ALHF WMZ6YL XF/F KM0FJL NLWLP l5TF äFZF
JWFZ[ 5{;FGL ;TT DFUYL S\8F/LG[ T[6[ 3Z KM0L NLW]\P
ooo lX1F6YL J\lRT ZC[J] o
AF/DH}ZLGL ;D:IF D]bItJ[ UZLAL ;FY[ ;\S/FI[,L K[P ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT 56 AF/
DH}ZLG[ ptT[HG VF5[ K[P S]8]\AGL UZLAL TYF ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT U6FTL 7FlTVM4 Nl,TM4
VFlNJF;LVM JU[Z[ ;D]NFIMDF\ AF/SMG[ XF/FDF\ E6JF DMS,JF V[GF SZTF S]8]\AGF EZ6 5MQF6 DF8[
5}ZS VFJS D[/JJF SFD 5Z DMS,JFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P T[VM AF/SMGM p5IMU SDF6LGF ;FWG TZLS[
SZJFDF\ DFG[ K[P DFvAF5 lGZ1FZ CMJFYL T[DGF AF/SMGF ÒJGDF\ lX1F6GF DCtJGL ;DH WZFJTF
GYLP VFYL DM8F EFUGF AF/DH}ZM lX1F6 D[/JJFGL TSYL J\lRT ZCL HFI K[P
ooo jI;GGM J/UF0 o
AF/ DH}ZM H[ JFTFJZ6 S[ 5lZl:YlTDF SFD SZ[ K[ T[DF T[VM jI;GM TZO ;C[,F.YL J/L HJFGM ;\EJ
CMI K[P lGZ1FZTF VG[ SFDGM YFS jI;GMG[ ptT[HG VF5[ K[P J/L SFDGF JW] S,FSM4 SFDGM
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XFZLlZSvDFGl;S YFS4 DFl,SGF N]jIJCFZGF SFZ6[ AF/ DH}ZMDF\ RF4 5FG4 AL0L4 l;U[Z84 TDFS]4
U]8BF JU[Z[ jI;GMG]\ 5|DF6 jIF5S ZLT[ HMJF D/[ K[P
AF/ DH}ZLGL ;DFH 5Z V;Z
ooo ;FDFlHS lJSF;DF\ VJZMW o
AF/ DH}ZL ;DFHGF lJSF;DF\ VJZMWS AG[ K[P ;DFHG]\ EFlJ AF/SMGF CFYDF\ K[P AF/SMG[ T[GF
AF<ISF/DF\ lX1F64 ZDT4 BMZFS4 S50F4 DGMZ\HG JU[Z[ D/L ZC[4 ;DFHDF\ lD+M VG[ S]8]\A TZOYL 5|[D
VG[ ,FU6LVM EIM" pK[Z D/[ TM H T[GM ;JF"UL lJSF; XSI AG[ K[P AF/SGL ;H"GFtDS XlSTVMG[
lJS;FJJFGL TS D/[ V[J]\ ;FDFlHS JFTFJZ6 AG[ K[P AF/DH}ZLG[ VFJL SM. TS D/TL GYLP
ooo ;DFHGL 5|lTQ9FDF 38F0M o
H[ ;DFHDF\ lJXF/ ;\bIFDF\ AF/SM 5F;[ DH}ZL S[ VFlY"S SFIM" ,[JFDF\ VFJ[ K[ V[ ;DFHGL VF\TZZFQ8=LI
5|lTQ9FDF\ 38F0M YFI K[P V[JF ;DFHG[ VF\TZZFQ8=LI lJ`JDF ;F\:S'lTS ZLT[ c5KFTc TZLS[ U6JFDF\ VFJ[
K[P AF/SMGL 5lZl:YlT ;DFHGF RC[ZFG]\ NX"G SZFJ[ K[P EFZTDF SZM0M S]D/L JIGF AF/SM E6JFG]\
D}SLG[ VW"E}bIF4 A[CF,4 ,FRFZLYL S]8]\AGF NAF6YL EZ65MQF6 DF8[ 5{;F SDFJFGL 5|J'lTDF\ HM0FI K[P
ljF`JGF lJSl;T N[XMDF\ 56 AF/SM VFlY"S SFIM" SZ[ K[P lJ`JGF SM. V[S N[XDF ;F{YL JW] AF/DH}ZM
EFZTDF\ K[P
ooo lGZ1FZTF J'lwW o
DH}ZL SZTF AF/SM lX1F6GL TSYL J\lRT ZC[ K[P V[8,[ S[ AF/ DH}ZL lGZ1FZTFDF\ J'lwW SZ[ K[P &YL !$
JQF"GL pDZ ;]WLGF AF/SMG[ lX1F6 DOT VG[ OZÒIFT CMJF KTF lJXF/ ;\bIFDF\ AF/SM lX1F6 D[/JL
XSTF GYL VFJF AF/SM AF/DH}ZL SZ[ K[P XF/FV[ HTF AF/SMDF\YL 56 36F DFvAF5 SFD 5Z DMS,JF
DF8[ VW JrR[YL XF/F KM0FJ[ K[P
VCL\ ;\XMWS[ lJQFIGF VG];\WFG[ DFCLTL V[S+LT SZJF DF8[ 1F[+ TZLS[ SrK lH<,FGF E]H XC[ZG[ 5;\N
SZ[, K[P EFZTGF 5l`RD K[0[ VFJ[, SrK lH<,MV[ lJ:TFZGL NlQ8V[ ALHF S|DGM VG[ U]HZFTGM ;F{YL
DM8M lH<,M K[P lH<,FG]\ 1F[+O/ VFXZ[ $54&5Z RMZ; lS,MDL8Z K[P lH<,FGM VF ;DU| lJ:TFZ E]H4
V\HFZ4 GB+F6F4 DF\0JL4 D]gãF4 VA0F;F4 GB+F6F4 ,B5T4 ERFp4 ZF5Z VG[ UF\WLWFD V[D N;
TF,]SFVMDF\ JC[RFI[,M K[P ;F[YL DM8F lJ:TFZGL ;FY[ ;FY[ VF lH<,M T[GF JlZQ9 EF{UMl,S EFUMGL
NlQ8V[ 56 N[X VG[ N]lGIFGF GSXFDF\ VFUJ]\ VFSQF"6 WZFJ[ K[P T[YL ;\XMWGSTF"V[ U]HZFT ZFHIGF
SrK lH<,FGF E]H XC[ZDF\YL lAG INrK lGNX"G 5wWTLYL 5{lSGL VFS:DLS lGNX"G 5wWTLYL 5_
p¿ZNFTF 5;\N SZLG[ AF/ DH}ZL lJX[ T[DGF D\TjIM HF6JFGF 5|IF; SZ[, K[ H[GF TFZ6M ;\l1F%TDF\ VF
5|DF6[ K[P
VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s$_@f !$ JQF"GF K[P VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s5_@fV[ 5|FYlDS lX1F6 D[/J[,]\ K[ TYF lGZ1FZ p¿ZNFTFG]\
5|DF6 $&@ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s$&@f VG];]lRT HFlTGF
K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s)_@f lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P VeIF;
C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s5_@f K]8S DH}ZL SZ[ K[ TYF GMSZL SZTF CMI T[JF
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p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 $&@ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTFG[ s&$@f T[DG]\
J[TG ;DI;Z D/[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF T[DG[ D/TF J[TGYL
;\T]Q8 GYL s*&@fPVeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTFG[ T[DGF SFI"DF\ RMSS;
;DI GSSL CMI K[ s&_@fP VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s($@f G[ T[DGF
SFI"DF\ VFG\N VFJTM GYLP VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s5Z@f &YL (
S,FS SFD SZ[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF s5(@fGL S]8]\AGL VFlY"S
l:YlT lGdG K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s5$@ fp¿ZNFTFG[ Z EF.vAC[G K[P
VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*_@f p¿ZNFTFG]\ ZC[9F6 h]50L K[P VeIF; C[9/GF
S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s)Z@f p¿ZNFTFGF 3ZDF\ JLH/LGL ;]lJWF K[P
VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL #Z@ p¿ZNFTF Z JQF"YL AF/DH}ZL SZ[ K[P ! JQF"YL AF/DH}ZL SZTF
CMI T[JF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 #_@ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF p¿ZNFTF
s)&@fG]\ AF/ DH}ZLDF\ HM0FJF 5FK/G]\ SFZ6 3ZGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L K[P VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*&@f p¿ZNFTFG[ AF/DH}ZLDF\ S]8]\ALHGMV[ HM0[, K[P VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s)&PZ#@f p¿ZNFTF AF/DH}ZLDF\ SDFI[, 5{;F T[DGF DFTFvl5TFG[ VF5[
K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s5&@fGF 3ZDF\ 5 ;eIM K[P VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s($@f p¿ZNFTF AF/DH}ZL NZlDIFG YFS VG]EJ[ K[P VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s&_@f p¿ZNFTF DFl;S !__ S[ T[YL JW] VFJS WZFJ[ K[P
VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s&&@f p¿ZNFTFGF l5TF K}8S DH}ZL SZ[ K[P VeIF;
C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s)&P!5@f p¿ZNFTF AF/DH}ZLDF\YL YI[, VFJSGM p5IMU 3Z
DF8[GL J:T]VM DF8[ SZ[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DFl,S äFZF ;CFG]E]lT D/TL CMI TYF G
D/TL CMI T[JF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 ;ZB] s5_@f K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF
s&_@f p¿ZNFTFG[ ZlJJFZ[ ZHF D/[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s(_@f
p¿ZNFTFG[ SFD NZlDIFG E}, YFI TM ;HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F
EFUGF p¿ZNFTFYL SFD NZlDIFG E}, YFI TM ;HF~5[ 5UFZ SF5JFDF\ VFJ[ K[ s5ZP)$@fP VeIF;
C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s($@f p¿ZNFTFG[ SFD NZlDIFG T[DG]\ XMQF6 YT] CMI T[J] ,FU[
K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s(&P&*@f p¿ZNFTFG[ ,FU[ K[ S[ SFD NZlDIFG
T[DGF DFl,S äFZF T[DG]\ XMQF6 YFI K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*$P!)@f
p¿ZNFTFG[ T[DGF SFDDF\ DFvAF5 DFU"NX"G VF5[ K[P
VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*(@f p¿ZNFTFG[ T[DGF SFD NZlDIFG VS:DFT
YJFGM EI ,FU[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*_@f p¿ZNFTFG[ T[DGF SFD
NZlDIFG SIFZ[I SM. .HF Y. GYLP VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*_@f p¿ZNFTF
T[DGL VFZMuI SF/Ò GCLJT ZLT[ ZFB[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*Z@f
p¿ZNFTFG[ SM.G[ SM. jI;G K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s5ZP*Z@f
p¿ZNFTFG[ TDFS]G]\ jI;G K[4 HIFZ[ #(P!(@ p¿ZNFTFG[ U]B8FG]\ jI;G K[P VeIF; C[9/GF S],
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p¿ZNFTFDF\YL 5Z@ p¿ZNFTF jI;GYL YTF G]S;FG lJX[ HF6TF GYLP VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*&@f p¿ZNFTF HF6TF GYL S[ !( JQF"YL GLR[GL JIGL jIlSTG[ jI;G
SZJ]\ U]GM AG[ K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s)Z@f p¿ZNFTFV[ jI;G KM0JF
5|ItG SZ[, GYLP VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*!P$Z@f p¿ZNFTF jI;G SZTF
T[DGF lD+M 5F;[YL XLbIF K[P
VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s&&@f p¿ZNFTF VeIF; SZJF HFI K[P VeIF;
C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s*_@f p¿ZNFTFG[ VeIF; SZJFGL .rKF YFI K[P VeIF;
C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL 5|FYlDS lX1F6 D[/J[,]\ CMI TYF 5|FYlDS lX1F6 D[/J[,]\ G CMI T[JF
p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 ;ZB]\ s5_@f K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s&$@f p¿ZNFTF
;ZSFZGF OZlHIFT lX1F6GF lGID lJX[ HF6TF GYLP VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF
s(Z@f p¿ZNFTF AF/ DH}ZLG[ ,UTF SFINFYL VHF6 K[P VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFDF\YL DM8F
EFUGF s($@f p¿ZNFTF HF6TF GYL S[ AF/DH}ZL SZJFYL ;HF YFI K[P VeIF; C[9/GF S],
p¿ZNFTFDF\YL DM8F EFUGF s(Z@f p¿ZNFTF HF6TF GYL S[ AF/SG[ DH}ZLDF\ ZFBGFZ DFl,S ;FD[ U]GM
YFI K[P
AF/ DH]ZLGL ;D:IFGM pS[,
AF/ DH}ZLGL ;D:IF ;DU| ;DFH DF8[ VlEXF5 K[P lJ`JGF lJlEgG N[XM VG[ ;eIMGL VY" jIJJ:YF
5Z ,FU[, S,\S K[P VF{nMlUS S|F\lT4 XC[ZLSZ64 :Y/F\TZ4 U'C pnMU EF\UL 50JFG[ ,LW[ U|FDL6
5lZJFZM A[CF, AGL UIFP ZMÒ ZM8L DF8[ ;C 5lZJFZ XC[ZDF\ VFJJF ,FuIF4 XC[ZDF\ O[S8ZL VG[
SFZBFGFGF DFl,SM VF ,MSM 5F;[ TGTM0 DC[GT SZFJTF VG[ AN,FDF VtI\T V<5 J[TG R}SJTFP :+L
VG[ AF/SM 56 DH}ZLGF SFDDF\ HM0FIF VG[ 5lZ6FD :J~5[ AF/ DH}ZMGM pNEJ YIMP AF/SM 5F;[
;BT DH}ZL SZFJLG[ YM0F J[TGDF\ JW] GOM D[/JJFG]\ J,6 SFZBFGFVMGF DFl,SM V5GFJTF TYF RF GL
,FZLVM4 CM8,M4 5FGGF U<,FJF/F 56 VF J,6 V5GFJTF YIFP JW] pt5FNG D[/JFGL ,F,RDF\
AF/SM 5F;[ lGWF"ZLT ;DI SZTF JW] ;DI SFD ,.G[ XMQF6 SZJF ,FuIF H[YL AF/ DH}ZMGL ;D:IFVM
ACFZ VFJJF ,FULP
S]D/L JIGF AF/SMG[ 5{;F SDFJJF DF8[ SFD 5Z WS[,L N[JFV[ T[DGF ÒJGGM Z; VG[ VFG\N KLGJL ,[JF
AZFAZ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM T[DG]\ AF/56 KLGJL ,[JF AZFAZ K[P AF/SM SFRL p\DZGF SFZ6[
SFD SZJFYL YFS VG[ S\8F/FGM VG]EJ SZ[ K[4 SFD T[DG[ ;HF H[J]\ ,FU[ K[P J[TGLI VFlY"S 5|J'lT
SZJLV[ 5]bT p\DZGF DF6;MGL E}lDSF K[P AF/SMGF XZLZ VG[ DGGM 5}ZTM lJSF; YIM CMTM
GYLPVFlY"S SFIM" SZJF DF8[ T[DGF XZLZ VG[ DG 30FIF CMTF GYLP 5Z\T] S]8\]AGL UZLAL4 DFvAF5G]\
NAF6 VG[ 5MTFGL VFJxISTFVM ;\TMQFJF DF8[ ,FRFZLYL SFD SZJF HJ]\ 50[ K[4 5lZ6FD[ ÒJGDF\YL Z;
VG[ VFG\N ,]%T YFI K[P
T[YL AF/ DH]ZLGL ;D:IF N]Z SZJF DF8[ SFG]GL HMUJF.VM TYF SFINFVMGM R]:T56[ VD, YFI T[ H~ZL
K[ H[D S[ EFZTLI SZFZ WFZMv!(*Z4 AF/DH}ZL ULZJL D]SJF V\U[GM WFZF[v!)##4 AF/DH}ZL
s5|lTA\W lGIDGf WFZM v!)(&4 O[SZLh V[S8 !)$( JU[Z[ H[JF SFINFVM TYF T[ V\TU"TGL
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HMUJF.VM H[JL S[ H[DG[ !$ JQF" 5}ZF YI[, G CMI T[JF AF/SMG[ SFINFDF\ H6FJ[, W\WFVM VG[
5|lS|IFVM 5Z SFD 5Z ZFBJF 5|lTA\W D]SJMP VFDF SF{8]\lAS V[SDM VG[ TF,LD S[gãMGM ;DFJ[X YTM GYLP
SM.56 AF/S 5F;[ lNJ;GF & S,FSYL JW] SFD ,. XSFX[ GCL # S,FS SFD SIF" 5KL ! S,FSGM
VFZFDGM ;DI VF5JFGM ZC[X[P NZ V9JFl0I[ V[S lNJ;GL ZHF VF5JFGL ZC[X[P ;F\HGF &YL ;JFZGF (
JFuIFGL JrR[GF UF/FDF\ SM. 56 AF/SG[ SFD SZJFGL K}8 ZC[X[ GCLP SM.56 jIlST4 VlWSFZL4
5M,L;GF U]GF ;AA VlWS'T SFI"1F[+ WZFJTL VNF,TDF\ OlZIFN NFB, SZL XSX[ JU[Z[P
T[D KTF VF ;D:IF DF+ SFINFYL pS[,L XSFI T[D GYLP UZLAL VG[ A[ZMHUFZL GFA}NL OZlHIFT
5|FYlDS lX1F6GF SFINFGF VD, äFZF T[DH ;D:IF 5|tI[ ;DFHDF\ ;DH6 VG[ ;\J[NGXL,TF HUF0LG[
;D:IF C, SZJFGF lNXF;}RS 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ TM VFXFHGS 5lZ6FDM D/L XS[P
;\NE" ;]lRo
!P .g8ZG[XG, ,[AZ VMU["GF.h[XGsZ__$f4 RF.<0 ,[AZv V 8[S; A]S OMZ I]lGJl;"8L :8]0g8;4
.g8ZG[XG, ,[AZ VMOL;P
ZP U]ZRFY[G V[; ;\W[ZFsZ_!&f4 RF.<0 ,[AZ .G .g0LIF o u,MA,F.h[XG4 5FJZ V[g0 W 5M,L8LS;
VMO .g8ZG[XG, RL<0=g; ZF.84 VMS;O0" I]lGJl;"8L 5[|;P
#P 5FWL 5LPS[P sZ_!Zf4,[AZ V[g0 .g0:8=LI, ,M4 5[|g8L; .g0LIF ,GL"\U 5|F.J[8 ,LDL8[04 E]JG[`JZ
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આિથ�ક સવ� ૨૦૨૦-૨૧ ના �ખ્ુ ય �શો
ડૉ. �તેન્દ્ર�ુમાર ખીમ�ભાઈ ગ�રા,
એમ.એ., એમ.�ફલ., પીએચ.ડ�.,
શ્રી �.એમ.એન.લાલ� આટર્ સ કોલેજ, દ� હગામ
તા�કુ ો: દ� હગામ,�લ્લો: ગાંધીનગર.

ક�ન્દ્રીય નાણાં અને આિથ�ક બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી િનમર્લા િસતારમને સંસદમાં આિથ�ક સવ�
૨૦૨૦-૨૧ ર�ૂ કય� હતો. કોિવડ યોદ્ધાઓને સમિપ�ત આિથ�ક સવ� ૨૦૨૦-૨૧ ના �ુખ્ય �શોનો અહ�
ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે .
 સદ�માં એકાદ વખત આવતી કટોકટ� દરિમયાન �વન અને આ�િવકા બંને બચાવવા:
ભારતે કોિવડ-19 મહામાર� દરિમયાન �ૂંકાગાળાની પીડા અને લાંબાગાળાના લાભ માટ� પોતાની
ઇચ્છા દ્વારા લોકોના �વન અને આ�િવકા બંનેને બચાવવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત ક�ુ� છે .
 �ુમાવે� ં ુ માણસ� ંુ �વન �ાર� ય પા�ં મેળવી શકા� ં ુ નથી:
મહામાર�ના કારણે ક્ષ�ણક �ચકાનો ભોગ બનેલી GDP � ૃ�દ્ધ ફર� પાછ� પ્રાપ્ત થઇ જશે.
•વહ�લી

તક�, સઘન લૉકડાઉનના

લાંબાગાળામાં

આિથ�ક

કારણે લોકોના

�ુન:�ુ ત્થાન

�વન બચાવવામાં અને મધ્યમ

દ્વારા

આ�િવકા

બચાવવામાં બંને

તેમજ
પક્ષે

લાભની વ્� ૂહનીિત � ૂર� પાડ� છે .
•આ વ્� ૂહનીિત હ�ન્સેન એન્ડ સા�ન્ટ (2001)ના નોબેલ �ુરસ્કાર િવ�તા સંશોધન પરથી પણ પ્રે�રત
હતી. આ નીિત �યાર� અિનિ�તતા તેના સવ�પર� સ્તર� હોય તેવા સૌથી ખરાબ પ�રદ્રશ્યમાં
�નહાિનને લ�ુતમ સ્તર� લાવવા પર ક��ન્દ્રત હતી.
•ભારતની વ્� ૂહનીિતએ કવર્ને સપાટ કર� દ�ધો છે અને સપ્ટ� મબર 2020માં આવેલી ટોચની
�સ્થિતને તે પછ�ના સમયમાં ઘટાડ� દ�ધી છે .
•સપ્ટ� મ્બરમાં ટોચની �સ્થિત પછ�, ભારતમાં લોકોના આવન�વનમાં વધારો થવા છતાં દ� િનક
ક�સોમાં ઘટાડાનો અનન્ય અ�ુભવ જોવા મળ્યો છે
•Q2 માં GDPમાં 7.5% નો ઘટાડો ન�ધાયો હોવાથી V-આકારની �રકવર� જોવા મળે અને તમામ
�ુખ્ય આિથ�ક � ૂચકાંકોમાં �રકવર� ન�ધાઇ છે �યાર� Q1 માં GDPમાં 23.9%નો ઘટાડો ન�ધાયો
હતો.
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•કોિવડ મહામાર�એ માંગ અને � ૂરવઠા બંને પર િવપ�રત અસર પાડ� છે .
•ભારત એકમાત્ર એવો દ� શ હતો �ણે ઉત્પાદન ક્ષમતાઓમાં મધ્યમ ગાળા અને લાંબાગાળાના
ુ વઠામાં િવસ્તરણ કરવા માટ� માળખાક�ય �ધ
ુ ારાની �હ�રાત કર�
�ુકસાનને ટાળવા માટ� �ર
હતી
•�યાર� આિથ�ક પ્ર� ૃિ�ઓના અવરોધકોને �ૂ ર કરવામાં આવે ફક્ત ત્યાર� જ પ્રવેગક ધીમે ધીમે નીચે
�ય છે તે �ુિનિ�ત કરવા માટ� �ુધાર� લી માંગ બા�ુ ની નીિત માંગના વેગને આગળ વધારવા
માટ� અને વ�ુ �રકવર� માટ� રાષ્ટ્ર�ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇનની આસપાસમાં ક�ન્દ્ર�ૃત �હ�ર
રોકાણ કાયર્ક્રમ
•અથર્તત્ર
ં માં ઉધ્વર્ વળાંક, ચેપનો બીજો તબ�ો ટાળવો - સદ�માં એકાદ વખત આવતી આવી
મહામાર� વચ્ચે વ્� ૂહાત્મક નીિત િનમાર્ ણમાં આ અ�દ્વિતય �કસ્સો છે .
 2020-21મા અથર્તત્ર
ં ની �સ્થિત: �ુ�મ દ્ર�ષ્ટ
•કોિવડ-19 મહામાર�ના કારણે વૈિ�ક આિથ�ક પડતી આવી છે � વૈિ�ક આિથ�ક કટોકટ�થી અત્યાર
�ુધીમાં સૌથી તીવ્ર મંદ� પૈક� એક છે .
•લૉકડાઉન અને સામા�જક �તરના માપદં ડોએ પહ�લાંથી વૈિ�ક અથર્તત્ર
ં ને થંભાવી દ�� ંુ છે .
•વૈિ�ક

આિથ�ક

આઉટ�ુટ 2020માં 3.5%ના

ઘટાડા

સાથે

રહ�વા�ુ ં

અ�ુમાન

છે (IMF �ન્�ુઆર� 2021 અ�ુમાન)
•સમગ્ર �ુ િનયાની સરકારો અને ક�ન્દ્રીય બ�કોએ તેમના અથર્તત્ર
ં ને સહકાર આપવા માટ� િવિવધ
નીિતગત સાધનો અમલમાં � ૂ�ા છે �મ ક� , પો�લસી દરોમાં ઘટાડો કરવો, િવિવધ માપદં ડો
ન�ધપાત્ર પ્રમાણમાં હળવા કરવા વગેર�.
•ભારતે કન્ટ� ઇન્મેન્ટ, રાજકોષીય, નાણાક�ય અને લાંબાગાળાના માળખાક�ય �ુધારા એમ ચાર
સ્તંભની વ્� ૂહનીિત અપનાવી છે .
•લૉકડાઉન દરિમયાન �ુશ્ક�લીમાં હોય તેમને આધાર આપવા માટ� અને અનલૉ�ક�ગ દરિમયાન
ુ ાર� લો રાજકોષીય અને આિથ�ક સહકાર આપવામાં
વપરાશ અને રોકાણને વેગ આપવા માટ� �ધ
આવ્યો હતો.
ુ ળ
•નાણાક�ય નીિત ટ્રાન્સિમશન અવરોધો �ૂ ર કરતી વખતે અ��
ૂ નાણાક�ય નીિતના કારણે � ૂરતા
પ્રમાણમાં પ્રવા�હતા �ુિનિ�ત થઇ છે અને ઋણધારકોને તાક�દની રાહત મળ� છે
•NSOના આગોતરા અ�ુમાનો અ�ુસાર, ભારતનો GDP FY 21માં (-) 7.7%ના દર� વધશે તે� ુ ં
અ�ુમાન કરવામાં આવે છે
•ભારતનો વાસ્તિવક GDP

FY

2021-22માં

િવક્રમી 11.0% અને ન�વો GDP 15.4%ના

દર�

વધશે - � સ્વતંત્રતા પછ� અત્યાર �ુધીમાં સવાર્ િધક છે .
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•નીચા આધાર અને આિથ�ક પ્ર� ૃિ�ઓ સતત સામાન્ય �સ્થિત તરફ જવાથી અથર્તત્ર
ં ફર� બે�ું થઇ
ર�ું છે , કારણ ક� COVID-19 રસીઓનો પણ સાથે સાથે અમલ થઇ રહ્યો છે .
•સરકાર� વપરાશ અને ચોખ્ખી િનકાસના કારણે � ૃ�દ્ધને વ�ુ નીચે તરફ જવા સામે આધાર મળ્યો છે
�યાર� રોકાણ અને વપરાશના કારણે તેને ઉધ્વર્ �દશામાં પાછ� ઉપર લાવી શકાઇ છે
•FY 2020-21ના બી� અધર્વાિષ�ક ગાળામાં સરકાર� વપરાશના પીઠબળના કારણે �રકવર� વાિષ�ક
ુ
�લનાએ
17%ના દર� આવશે તે� ું અ�ુમાન છે
•FY 21ના બી� અધર્વાિષ�ક સમયમાં િનકાસમાં 5.8%નો ઘટાડો થવા�ુ ં �યાર� આયાતમાં 11.3%નો
ઘટાડો થવા�ુ ં અ�ુમાન છે
•ભારત FY 21માં GDPના 2% ચા� ુ ખાતાની િસલક પ્રાપ્ત કરશે તે� ુ ં અ�ુમાન છે , � 17 વષર્થી
ઐિતહાિસક �ચો �કડો છે
•� ૂરવઠા બા�ુ એ, સકલ � ૂલ્ય વિધ�ત (GVA) � ૃ�દ્ધ FY 21માં -7.2% િનધાર્�રત કરવામાં આવી છે
�યાર� FY 20માં તે 3.9% હતી.
•ભારતના અથર્તત્ર
ં પર FY 21માં મહામાર�ના કારણે આવે લા �ચકામાં �ૃિષ ક્ષેત્ર 3.4%ની � ૃ�દ્ધ
સાથે આધાર આપશે
ુ મે 9.6% અને 8.8% સં�ુ�ચત થશે તે� ંુ અ�મ
ુ ાન છે
•ઉદ્યોગો અને સે વાઓ FY 21 દરિમયાન અ�ક્ર
•�ૃિષએ

હ�ુ

પણ

રાહત

માટ�

આશા�ુ ં

�કરણ

બતાવ્�ુ ં

છે

�યાર� સંપકર્

આધા�રત

સેવાઓ, િવિનમાર્ ણ, બાંધકામને સૌથી વ�ુ અસર થઇ હતી અને એકધાર� �રકવર� ન�ધાઇ હતી.
•વૈિ�ક અસ્કયામતોના ઇ�ક્વટ�માં સ્થળાંતરણ અને ઉભરતા અથર્તત્ર
ં ોમાં ઝડપી �રકવર�ની
સંભાવનાઓ વચ્ચે FDIના સતત વધતા પ્રવાહ સાથે FY 2020-21મા ભારત પસંદગી�ું
ુ ામ બની ર�ું છે .
રોકાણ� ંુ �ક
•ચોખ્ખી FPI આવક નવેમ્બર 2020માં US$ 9.8 �બ�લયનના સવાર્ િધક માિસક �કડાએ ન�ધાઇ છે
કારણ ક� , રોકાણકારોમાં જોખમ લેવાની � ૂખ ફર� �ગી છે .
•2020મા ઉભરતા બ�રોમાં ઇ�ક્વટ� FII આવક મેળવનારો ભારત એકમાત્ર દ� શ હતો.
•સેન્સેક્સ અને િનફ્ટ�માં તે�ના કારણે ઓક્ટોબર 2010 પછ� પહ�લી વખત GDP ર� િશયોમાં
ભારતની બ�ર � ૂડ� 100%નો �કડો વટાવી ગઇ છે .
•CPI �ગાવાને નરમ પાડતા તા�તરમાં � ૂરવઠા બા�ુ એ આવતા અવરોધમાં સરળતા પ્રિત�બ��બત
થાય છે �નાથી ખાદ્ય �ગાવાને અસર થઇ છે .
•રોકાણમાં FY 21ના પ્રથમ અધર્વાિષ�ક ગાળામાં 29%ના ઘટાડા સામે FY 21ના બી� અધર્વાિષ�ક
ગાળામાં 0.8%�ુ ં ન��ું સં�ુચન.
•ફર�

શ�

કરવામાં

આવેલી �તર

અને

�તર

રા�ય

હ�રફ�ર અને

િવક્રમી

�ચાઇએ

માિસક GST એકત્રીકરણે ઔદ્યો�ગક અને વ્યવસાિયક પ્ર� ૃિ�ઓમાં અનલૉ�ક�ગ થ� ું હોવા�ુ ં
��કત ક�ુ� છે .
•બાહ્ય ક્ષેત્રએ અસરકારક આધાર � ૂરો પાડ�ો છે �ના કારણે ભારતમાં FY 21ના પ્રથમ અધર્વાિષ�ક
ગાળામાં GDPના 3.1% ની ચા� ુ ખાતાની િસલક ન�ધાઇ છે .
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•મજ� ૂત સેવા િનકાસ અને નબળ� માંગના કારણે િનકાસની (મક� ન્ડાઇઝ િનકાસમાં 21.2%�ુ ં
સં�ુચન થ�ું છે ) સરખામણીએ આયાતમાં (મક� ન્ડાઇઝ આયાતમાં 39.7%�ુ ં સં�ુચન થ�ુ ં
છે ) તીવ્ર સં�ુચન થ�ું છે .
•િવદ� શી �ું�ડયામણ એવા સ્તર� વધ્�ુ ં છે ક� �થી �ડસેમ્બર 2020મા 18 મ�હના�ુ ં � ૂલ્ય આવર� શકા�ુ ં
છે .
•બાહ્ય

દ� � ંુ સપ્ટ� મ્બર 2020ના

�તે GDPના

�ુણો�ર

તર�ક� 21.6% એ

વધ્�ુ ં

છે

�યાર�

માચર્ 2020ના �તે 20.6% હ� ુ.
•ન�ધનીય પ્રમાણમાં ��ું ડયામણના એકત્રીકરણના કારણે �ુલ અને �ુંકાગાળાના દ� વાએ િવદ� શી
��ું ડયામણનો �ુણો�ર �ુધય� છે .
•V-આકારની �રકવર� આવી રહ� છે , કારણ ક� વીજળ�ની માંગ, ઇ-વે �બલો, GST એકત્રીકરણ, સ્ટ�લ
વપરાશ વગેર� ઉચ્ચ આવતર્નના � ૂચકાંકો દ્વારા સતત �ુન:�ુત્થાન બતાવવામાં આવી ર�ું છે .
•ભારત 6 �દવસમાં 10 લાખ લોકોને રસી આપનારો સૌથી ઝડપી દ� શ બની ગયો છે અને પડોશી
રા�યો તેમજ બ્રા�ઝલ માટ� અગ્રણી રસી � ૂરવઠાકાર તર�ક� પણ ઉભર� આવ્યો છે .
•મહા રસીકરણ કવાયતનો અમલ શ�

કરવામાં આવ્યો

હોવાથી અથર્તત્ર
ં

ફર� સામાન્ય

�સ્થિતમાં વ�ુ ન�ક આવી ર�ું છે .
•સેવા ક્ષેત્ર, વપરાશ અને રોકાણમાં મજ� ૂત �રકવર�ની આશા ફર� �� ૃત થઇ છે .
•ભારતને પોતાની સંભિવત � ૃ�દ્ધ માટ� સક્ષમ કરવા અને મહામાર�ની િવપ�રત અસરોને �ૂ ર કરવા
માટ� �ુધારાઓ અવશ્યપણે ચા�ુ રહ�વા જોઇએ.
•સદ�માં એકાદ વખત આવતી કટોકટ� સામે ભારતનો પ�રપકવ નીિત પ્રિતભાવ લોકશાહ�ઓને �ૂંક�
�ૃ�શ્ટના નીિત િનમાર્ણ ટાળવાનો બોધપાઠ આપે છે અને લાંબાગાળાના લાભો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત
કરવાનો ફાયદો બતાવે છે .
 કોિવડ-19 રોગચાળા સામે ભારતની લડાઈઃ
•લોકડાઉન, સોિશયલ �ડસ્ટ�ન્સ�ગ, પ્રવાસલક્ષી � ૂચનાઓ, હાથ ધોવાની ર�ત, માસ્ક ધારણ કરવા
�વા શ�આતના િવિવધ પ્રકારનાં પગલાથી રોગચાળાના પ્રસારમાં ઘટાડો થયો હતો.
•ભારતે આવશ્યક દવાઓ, હ�ન્ડ સેિનટાઇઝસર્, માસ્ક, પીપીઇ �કટ્સ, વે�ન્ટલેટસર્ સ�હત �ુરક્ષા પ્રદાન
કરતા સાધનો, કોિવડ-19 પર�ક્ષણ અને સારવારની �ુિવધાઓમાં આત્મિનભર્રતા પણ હાંસલ
કર� હતી.
•16 �ન્�ુઆર�, 2021ના રોજ દ� શમાં બનેલી બે રસીઓ સાથે િવ��ુ ં સૌથી મો�ું કોિવડ-19
રસીકરણ અ�ભયાન શ� થ�ું હ�ુ.ં
--------------------------
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“�� ુ ભીનો ઉ�સ” દ�લત ચેતનાને ઉ�ગર કરતી નવલકથા
રાઠોડ ચેતનભાઇ ઇસરાભાઈ
�ુજરાતી સા�હત્યમાં

નવલકથા ક્ષેત્રે �દ�લપ રાણ�ુરા

આગ�ુ ં સ્થાન ધરાવે છે . . તેમની

પ્રથમ નવલકથા “ � ૂક� ધરતી � ૂકા હોઠ ” 1967 છે . અને ધીમે ધીમે અિવસ્મરણીય
નવલકથાઓ તેમને આપી છે . અહ� નવલકથામાં આવતા ઘટકતત્વો દ્વારા તેમના અતઃસ્ત્વ
પર અભ્યાસ કર�ને “��ુભીનોઉ�સ” નવલકથામાં આલેખવામાં આવેલા પાત્રો તેમની
ભાષાશૈલી, સંવાદકથા, સમાજનાર�ત�રવાજો, રહ�ણીકરણી, આચારિવચાર, છબઢબ, ઉચ્ચ�ાિતના
લોકો દ્વારા િનમ્ન�ાિતના લોકો�ુ ં શોષણ વગેર� બાબતો પર પ્રકાશ પાડ� તેને તપાસવાનો
પ્રયત્ન કય� છે .
“��ુભીનોઉ�સ“ નવલકથા �દ�લપ રાણ�ુરા દ્વારા 1984 ના સમયમાં “જન્મ� ૂિમ“ પ્રવાસીમાં
ધારાવા�હક�પે

“ઓતરાદાવાયરાઉઠો“

નામના

શીષર્કથી

પ્રગટ

થઈ

છે .

કથાનાયક

ૂ પ�ર�સ્થિતમાં
કોળ�સમાજનો દ� વરાજ પોતાના વતનમાં ક� ટલી યાતનાઓ વેઠ� છે . પ્રિત�ળ
પણ સમાજ માટ� કંઈક કરવા તત્પર રહ� છે . અહ�યા નવલકથાકાર� દ� વરાજના પાત્રદ્વારા
આદશર્ ભારતીય �ુ�ુષના લક્ષણો અને િવષમપ�ર�સ્થિતમાં રહ�ને પણ એક સા�ંુ કામ કર�
શકાય તે વાત પર પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયત્ન કય� છે . અહ� આપણને ગાંધીવાદ� િવચારોના
દશર્ન થાય છે .
દ� વરાજ � પ�ર�સ્થિતમાં આવે છે , તે પ�રવારની આિથ�ક�સ્થિત પણ � ૂબ જ નબળ� છે . �ના
પ�રણામે એ િનયિમત ર�તે શાળાએ જઈ શકતો નથી અને પોતાના િપતાની સાથે મ�ૂર� કરવા
�ય છે . અને તે જગ્યાએ થો�ુ અક્ષર�ાન પ્રાપ્ત કર� છે અને એ ક�ળવણી દ્વારા અ�ગયાર
મહા� ૃતાં, પ્રાથર્ના, �ગ, કસરત, સફાઈ, � ૃક્ષારોપણ અને આ�ુબા�ુના ગામોમાં પ�રવતર્ન
લાવવા �ુલાકાત લેવી,

ખેત�ુધારણા, આરોગ્ય, ગામમાં ટપાલની વ્યવસ્થા કરવી, �ૂના

ર�ત�રવાજો ના� ૂદ કરવા આ તમામ કાય�માં દ� વરાજ ભાગલે છે . અ�હયાં દ� વરાજના પાત્ર દ્વારા
એક નવી પહ�લ સમાજક્ષેત્રે કોઈ વીર�ુ�ુષ કરતો હોય તેમ બતાવી ભાતીગળ ભારતીય
સંસ્�ૃિત�ુ ં આલેખન ક�ુ� છે .
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તો.. ગામમાં અભણ લોકોને િશક્ષણ આપ�ુ, પ્રમા�ણકતાથી �વન �વ�ુ ં એ જ આદશર્ �વન છે .
�વા શબ્દોથ� દ્વારા નવલકથાકાર� વ�ુધૈય �ુ�ુંબકમની ભાવનાને �� ૃત કરવાનો પ્રયાસ
અ�હ�યા કરવામાં આવ્યો છે .
બી� તરફ સામા પક્ષે ગામમાં વષ�થી પોતાની સ�ા, અિધકાર જમાવીને બેઠ�લા ખંધા, �ુખી,
સરપંચ મા�ુરભા, મં�દરની � ૂ� કરનાર વેણીરામ દ� વરાજના આ પ�રવતર્નની નવી �દશા
ખેડવાની પ્ર� ૃિ�થી નારાજ થાય છે . અને તેના કાયર્માં સતત િવધ્ન નાખે છે , અડચણ ઉભી કર�
છે , �ત�તના આક્ષેપો ઊભા કર� છે અને તેને ફસાવવાનો પ્રયત્ન કર� છે . અ�હયાં નવલકથાકાર�
આ�ુિનક�ુગમાં પણ ઉચ્ચ�ાિતના લોકો દ્વારા િનમ્ન�ાિતના લોકો�ુ ં ક� � ુ શોષણ થ� ું હ�.ું તે
બાબત પર પ્રકાશ પાડયો છે .
આ તમામ પ્રહારો થતા હોવા છતાં એ આઘાતને તેણે (દ� વરાજ) પોતાના રચનાત્મકકાય�માં
વાળ� દ� છે . અને ક�ટલાય લોકોનો તે પ્રેમ મેળવે છે . અને આવી િવષમ પ�ર�સ્થિતમાં પણ
ગામોદ્ધારના કાય� કર� છે .
તો સંવાદકલામાં પણ વ્ય�ક્તના મન પર પડ�લા વષ�ના િવચારો એમને એમજ આ� પણ ક�વા
�સ્થર હતા તે બતાવવાનો પ્રયત્ન આગવી શૈલી દ્વારા કર� છે . પોતાના િપતા આગળ �યાર� તે
પોતાના ગામના િવકાસની વાત કર� છે . તે સમયે િપતા કહ� છે . ક� “ત્યાં �ુકાળ પડ�ો છે , ત્યાં
જઈને �ુ ં કર�શ?
સંવાદકથા દ્વારા નવલકથાકાર નવલકથાને ધારદાર બનાવી દ�લત ચેતનાને ઉ�ગર કર� છે .
તો સાથે સાથે એક ચ�રત્રવાન �ુ�ુષ તર�ક�ની ઓળખ આપવાનો પ્રયત્ન કર� છે .
આ નવલકથામાં ભાષા શબ્દોની વૈધકતા અને શબ્દોના બે અથ� જોવા મળે

છે . �ુષ્કાળના

વણર્ન દ્વારા �ુદરતી આપિ�ના સમય માનવ�વન ક� � ું વ્યિથત બની �ય છે . તે સમયના
ગ્રામ્ય પ�રવેશમાં વસતા લોકોના સંવાદો સજ�ને લેખક� ગ્રામીણ ભાષાને ઊ�ગર કરાવવાનો
પ્રયત્ન આગવી શૈલીમાં કર� છે . પાત્રોને અ�ુ�પ ભાષાશૈલીનો ઉપયોગ નવલકથાકાર� કય� છે .
� ૃક્ષારોપણ કાયર્ક્રમ સમયનો સંવાદ જોઈએ તો.. રાણીગં તેનો િવરોધ કર� છે . અને કહ� છે ક�” આ
પથરાળ ભોમમાં �ુઠા ના થાય દ� વરાજ તેનો જવાબ ભાષાના આગવા સ્વ�પ સાથે આપે છે .
“થાય……… આપા થાય પથ્થરમાથી પાણી નીકળે તો ઝાડ �ુ ં કામ ન ઉગે? ને ઓ�ુ ભજન છે ને
પહાડ ફાડ�ને પીપળો ઉગ્યો એમ ”એક પીપળાને ઉગવા માટ� પહાડ ફાટ� શકતો હોય તો આ
તો ધરતી છે . એમાં રોપાયેલા બી ઉગી નીકળે તો આતો કલ�ું છે . નવલકથાકાર� પાત્રોને
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ૂ ચોટદાર ભાષા પ્રયો�
ઉપસાવે તેવી ભાષાનો પ્રયોગ આ નવલકથામાં ક�ુ� છે . પાત્રોને અ�ુ�ળ
છે .
આ નવલકથા�ુ કથાવસ્� ુ આઝાદ� પહ�લાના ઝાલાવાડ પ્રદ� શનો છે . આ નવલકથા ત્યાંની
સામા�જક અને આિથ�ક પ�ર�સ્થિત દશાર્વે છે . સમગ્ર નવલકથામાં ઝાલાવાડનો ર� તાળ અને
કંગાળપ્રદ� શનો ઉલ્લેખ આગવી શૈલી દ્વારા કય� છે . લેખક પોતા�ુ ં આ�ુષ્ય જ આ િવસ્તારમાં
કાઢ�ું હોવાથી આ પ્રદ� શના વાતાવરણથી સાર� પેઠ� વાક�ફ છે . પાંચાળની ધરતી પર પડતા
�ુષ્કાળ�ુ વાતાવરણ આ�ુ �વંત ર�તે ચીતર� આપ્યો છે . વણર્ન કરતા લખે છે ક�
“ચોમેર ઉજ્જડ વગડો હતો. રસ્તામાં માણસોના ને ઢોરના હાડિપ�જર દ� ખાતા હતા. .હાલતાં
હાલતાં થાક� જઈને બેસી પડતા ઢોર ત્યાને ત્યાં મર� જતા હતા. હવામાંથી સડતા માંસની
ં આવ્યા કરતી, � ૃત્�ુની વાસ ચોપાસથી ફ�લાતી હોય એ�ું લાગ્યા કર�.ું કં કાલોના ધાડા
�ુગધ
કયાંકથી ઉતર� આવશે ને પાણીને ઝાડનાં �ુકકા�ુંઠાને બટકાં ભરવા લાગશે. �વવા માટ�
હવાિતયાં મારતાં કંકાલોને કોઈ કામ નથી આપ�.ું આ બીજો �ુષ્કાળ ત્રીજો �ુષ્કાળ �વો લાગતો
હતો“
આ વણર્નો દ્વારા ગર�બ લોકોની માંગણી પરથી આખા પંથકની �ુષ્કાળની �સ્થિતનો ખ્યાલ આવે
છે . અ�હયાં આપણાને પ�ાલાલ પટ�લની “માનવીનીભવાઈ“ નવલકથા અ� ૂક યાદ આવી �ય
છે .
કામ ન મળવાથી ગર�બ લોકોની માંગણી �ુર� થતી નથી. “�ાંય કામ નથી, ધાન નથી, પાણી
નથી. આ મલકમાં તો ઝાડનાં પાંદડાય � ૂટ� ગયા છે , ને હવે આયખાંય � ૂટવા આવ્યા છે ; પણ
અમે �વવા માટ� ફાંફા માર�એ છ�એ“ અમને કામ આપશો કામ દ� વા ભા…..?
અ�હ�યા નવલકથાકાર� કામની માંગણી કરતા ગર�બ લોકો�ુ ં �વનએ સાચા અથર્માં �વનનથી.
એમની ક�ુણતા�ુ ં િન�પણ �ખમાં ઝળઝ�ળયાં લાવી દ� છે તેવી ર�તે ક�ુણ વાતાવરણ�ુ
આલેખવામાં આવેલો છે .
આમ સમગ્ર નવલકથાનો અભ્યાસ કરતા “��ુભીનોઉ�સ“ એ ઉચ્ચકક્ષાની નવલકથા છે .
નવલકથામાં

આલેખવામાં

આવેલા

પાત્રો, કથાવસ્� ુ, સંવાદકલા, સમાજનાર�ત�રવાજો,

ૂ તા સાધવી તે
રહ�ણીકરણી, આચારિવચાર, છબઢબ, ક�ઠન પ�ર�સ્થિતમાં પણ કઈ ર�તે અ�ુ�ળ
તમામ ઝીણામાં ઝીણી બાબતોને આલેખવાનો પ્રયત્ન કય� છે .
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સંદભર્:
“��ુભીનોઉ�સ“ �દલીપ રાણ�ુરા. અમદાવાદ:�ુ�રગ્રંથરત્ન કાયાર્લય 1996
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भास िवरिचत स्व�वासवद�े सामािजकजीवने भाग्यसुखदुःखानां िन�पणम्
कमलेशभाई भुपतराय पं�ा
�ाध्यापकः�ी आणदाबावा वेदान्त संस्कृ त महािव�ालय - धोरीवाव, जामनगरम्
िव�ावा�रधी शोधच्छा�सरदार पटेल युिनव�सटी-व.िव�ानगर.
जीवने सुखदुःखयोः अनुभवः करणीयः, कारणं दुःखं एवं सुखं च�वत् �मणं कु �तः। संस्कृ त सािहत्ये सत्यस्य
प�रवतर्नं सुखदुःखयोः �ानम् अतीव वतर्ते।
यथो�म्सुखमापिततं से� दुःखमापिततं तथा ।
च�वत् प�रवतर्न्ते दुःखािन च सुखािन च ।।
जीवने दुःखं तु आयात्येव तस्मात् अस्मािभः अस्माकं सुंदरतमे जीवने जीवने अिप कदािचत् सुखमायाित एवं
कदािचत् दुःखमायाित सोऽयं य�द वयं जीवने सहनशीलतां स्वीकु मर्ः चेत ् उ�मान् ध्येयान् �ा�ुं श�ु मः।
अस्माकं शा�ािण �त्येकप�रिस्थत्यां पथ�दशर्क�पेण सवर्सामािजकानां मानवानां मागर्�दशर्नं कु वर्िन्त। तेषु
सव�षु शा�ेषु नाटकानां च महती भूिमका िव�माना वतर्ते। संस्कृ त सािहत्ये नाटके षु य�त्समयकालानु�पं
सामािजक�ितिबम्बं एव दृश्यमानं भवित। अथा� स्व�वासवद�िमित नाटके सुखदुःखावसरे षु मानवानां
कृ ते �क कतर्�ं �क च �ेयस्करमिस्त तस्य च िन�पणं वतर्ते। यथायदा प�रचा�रकाः दूरी कु वर्िन्त तदा वासवद�ा योगन्धरायणं पृच्छित यत् ममािप अपमानं भिवष्यित।
अ�ावसरे योगन्धरायणः कथयित यत् – इत्येवं अिन�मतािनअिन�ार्तानां देवानामिप अपमानं भवित।
स्व भतुर्ः देवस्य अभ्युदयाय वासवद�ा महतः भोगः दत्वा अ�तावश जीवनं यापियतुं स�ा तु भवित �कन्तु
कठोर वास्तिवकतायाः �थमं स्पश� एव तस्याः स्वमानं गच्छित तदा एव सा महद्दुःखम्
अनुभवित।किववरे ण भासेन नाटकस्य �ारम्भे एव स्वमानस्य प�रचयः द�ः एवं च का�ठन्यां प�रिस्थत्यां
अिप कथं जीवनं िवना अवरोधेन तथागितना �चलन् आसीत् तथैव कस्यामिप प�रिस्थत्यां �चलित एव
इत्युप�दशित। अिधकं महत्वं दत्वा पा�ाणां मानिसक िवकासः �द�शतः वतर्ते एतादृशं वणर्नं कृ त्वा स्वक�य
मनोरथः अिप स्प�ी कृ तः वतर्ते।
अ� अप�रचयन् जनस्य ितरस्कारस्य �ीद�वाडकर सम्यगुदाहरित पाषाणस्य लघुपाषाणे पिततः
शािल�ामोप�र पदं दत्वा एव भ�ाः �ानाथ� यािन्त, त�देव अप�रचयन् िशविलङ्गस्य न मा� उपेक्षा अिप
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तु महदपमानमिप भवित एव। जनाः िशविलङ्गस्व�प पाषाणमाध्यमेन भोज्यपदाथार्नां िनमार्णं कु वर्िन्त
तथा च िशव�पेण आगताय दीनाय कथयिन्त यत् प�र�मं कु � एवमेव �कमिप नैव �ा�ुमहर्ित। इदमिप
अपमानं एव वतर्ते। यथो�म्काल�मेण जगतः प�रवतर्माना
च�ारपिङ्��रव गच्छित भाग्यम्।।
समयः एवं भाग्यस्य परम्परा शकटस्य च�वत् �मित। भाग्यं जीवनस्य मूलाधार�पेण िव�मानमिस्त �कन्तु
भाग्येन सिहतं पु�षाथर्मिप सामािजकानां मानवानां कृ ते अत्यन्तमावस्यकमिस्त। नाटकादस्मात् मानवानां
जीवने भाग्यस्य पु�षाथर्स्य च अनयो�भयो�प�र िव�ासमाधा�रकृ त्यैव मानवानां सवर्कायार्िण िस�यिन्त
इित बोधः �हणीयः।
नाटके ऽिस्मन् योगन्धरायणः वासवद�ां अनेन �कार�येन सुखदुःखभाग्यम् इित िवषयान्तगर्ते आस्वासनं
�ददाित। त�था१. य�द सवर्दा भूतकालस्यैव स्मरणं िचन्ता च कु मर्ः चेत् भिवष्यकालस्य सुवणा� उ�वलां च आशां
ब�ामः।
२. िवना य�ेन भाग्यमिप फलीभूतं भिवतुं नाहर्ित। इत्थं भाग्यस्य िवषयं नैके दृ�ान्तं दत्वा सत्यं सनातनं
एतादृशं िव�ापयित।
भासेन स्वक�येषु नैकेषु नाटके षु तेषां िचन्तनेन �ानेन च सदैव वारं वारं भाग्यस्योप�र उप�द�ं वतर्ते। अ�ािप
योगन्धरायणेन भाग्योप�र स्वयोजना ज्योितषशा�माधा�रकृ त्य िन�द�ा वतर्ते।सम्�त्यिप समाजे
ज्योितषस्य महत्वं वतर्ते। समािजकदृष्�ा भासकृ ते नाटके सम्पूणार्दिृ �ः सामािजक�रत्या एव �ा�ा भवित।
योगन्धरायणः वासवद�ां सप�द वदित यत् भाग्यमेव सत्यं वतर्ते ��ां िवना जीवनं अन्धकारमयं वतर्ते।
सुखदुःखान्तगर्ते िवषये नीितशतक� िववणर्यित यत्कमार्य�ं फलं पुसां बुि�ः कमार्नस
ु ा�रणी।
तथािप सुिधया भा�ं सुिवचाय�व पूवत
र् ा।।
मनुष्येषु सुखदुःख�पी फलं पूवर्कृत कमार्णामाधारे ण एव िनयतं भवित तथा च बुि�रिप कमार्नस
ु ारी भवित।
अतो िह मनुष्यैः सम्यि�त्या िवचारं मननं च कृ त्वैव स्वकमर् करणीयम् कारणं यत् िवचारयु�ं कृ तं काय�
सुखाय एवं त�त् अिवचारी कृ तं कमर् िन�येन िह दुःखाय एव िनयतं वतर्ते। सवर्सामाजीकानां मनुष्याणां
जीवने सदैव दुःखान्तरे सुखमागच्छत्येव। जीवने सुखं च दुःखं च कोटी प�रिमतं भवेत् तथािप कस्यामिप
प�रिस्थत्यां मनुष्यैः धैय� न त्याज्यम्। यथो�ं �ीम�गव�ीतायां भगवता �ीकृ ष्णेन-
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मा�ास्पशार्स्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः।
आगमापाियनोऽिनत्यास्तां ितितक्षस्व भारत।।
सवर्दा इिन्�यैः सह कृ त सम्बन्धः िनत्यं सुखदुःखमेवोत्पादयित। एते सुखदुःखे अिनत्ये स्तः शीत�ीष्मवषार्ऋतुवत् आयातः एवं त�देव िनगर्च्छतः अतो िह अस्मािभः स्वस्थो भूत्वा सुखस्य दुःखस्य च स्वीकारः
करणीयः। अधीकं च उ�ं गीतायामिस्मन् िवषये यत् यो नरः सुखदुःखे िवचिलतो न भवित सः एव नरः धीर
पु�षः कथ्यते, एतादृशाः एव मोक्षं �ा�ु अहर्ित।
किवकु लगु�ः कािलदासः उ�रमेघे कथयित यत्कस्यात्यन्तं सुखमुपगतं दुःखमेकान्ततो वा।
नीचैगच्र् छत्युप�र च दशा च�नेिम �मेण ।।
सामािजकजीवने कस्यािप मनुष्यस्य सुखदुःखं िनरन्तरं न भवित सुखदुःखं च�वत् �मित। कदािचत् उप�र
अध� याित। यथा वातावरणस्य �ितकू लता भवित त�देव अ�ािप प�रवतर्नशीलं भवित अतो िह सव�ः
मनुष्यैः िनत्यं स�ी भूय धीरतां च धारणं करणीयः।
दुःखागमनस्य नैकािन कारणािन भिवतुं अहर्िन्त। तािन च कािन इत्यिस्मन् िवषयेऽिप िवचारणीयं भवित।
तेषां िनत्यस्मरणेन दुःखागमनं न भवेदत
े दथ� मनुष्याः िनत्यं जीवनयापने स�ाः भिवतुं अहर्िन्त। त�थाअसन्तोषः परमं दुःखं सन्तोषः परमं सुख।ं
सुखाथ� पु�षस्तस्मात् सन्तु�ः सततं भवेत।् ।
दुःखागमनाय असन्तोषः एकं मुख्यं कारणं वतर्ते। सन्तोषी नरः िनत्यं सुखमेव �ा�ोतीित भावः। एतदथ� यो
नरः सुखाकाङ्क्षां करोित तेन िनत्य सन्तोषी भिवत�म् इित। अतो िह यदा समािजकजीवने मानवाः
दुःखमनुभविन्त तिस्मनवसरे पलायनवादी न भिवत�म्, सवर्प�रिस्थत्यां धीरो भूत्वा स्वीकारः करणीयः
एवं �त्येक क्षणे जीवनं नूतनं पाठं पाठयतीित बोधः �हणीयः। महाकवी भासः अिप योगन्धरायणः एवं
वासवद�ा इत्युभयोः माध्यमेन इत्यवमुप�दशित।इित।।
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A Critical Appraisal of Meghdoot
Dr.Yogini Himanshu Vyas
Kalidasa is truly called the National poet of India as the Ganga is our
national river and the Gita is our national scripture. He is held in high esteem all
over India and numerous legends have grown around his name. The Meghdoot
is, by common consent, admitted to be one of the best works of Kalidasa. It is
small in size, but is packed up with excellences, both of language and thought,
and the theme itself is such as to evoke a ready response from the reader.
A certain Yaksa cursed by his master Kubera is forced to make his stay
on tha Ramagiri (near Nagpur) for a year in exile,away from his wife. On the
first day of Asadha month,he notices a cloud on the mountain and at once thinks
of making use of the Megha as a duta (messenger) to send a message to his wife
at Alaka (on the Kailasa). The Yaksa then describes in detail the path of the
cloud should follow from Ramagiri to Alaka.Then comes the description of
Alaka,Yaksha’s mansion and wife,and last comes the message proper.
The poet himself has divided the poem in to two parts—the first
describing the path,and the second the message proper. Popularly the two parts
of Meghdoot are called the Purvamegha and the Uttarmegha,the former ending
with the description of the route up to Alaka (Stanzas 1-65) and the latter
describing Alaka and the message
(Stanzas 66-117).
The metre used is the Mandakranta which is admirably fited for describing
the sentiment of pathos and tender emotions.The descriptions of the various
places of interest like the Amarkuta mountain,Dasarna country,Mahakala
temple,the Devagiri, Brahmavarta and Kuruksetra, the city of Alaka ,rivers like
the Narmada, the Nirvindhya , the Sindhu ,the ,Sipra, the Gambhira,the
Carmanvati,the Ganges are astonishingly accurate and the changes effected in
nature by the advent of the rainy season are portrayed with the hand of a master.
The description of Alaka is conventional, but the mansion of Yaksa is described
in such a detailed manner that one can see the mansion rising up before one’s
eyes.
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The actual message of the Yaksa to his wife is a master-piece of its kind.
He first describes how he is constantly thinking of her and how keenly he feels
the separation. Union with her even in a picture is denied to him, for so great in
his emotion that he cannot possibly draw such a picture, owing to his eyes being
full of tears. The sylvan deities sympathise with him, but he finds no remedy to
allay his grief. The only thing to do therefore is to bear up patiently and he
expects his wife to do the same.
The richness of Kalidasa’s imagination is revealed in the colourful
descriptions of Alaka, of Ujjayini, of Himalaya and of Kalidasa. Indeed,
Kalidasa’s handling of Nature in the first part of the poem shows how his art
has been maturing. The description of the cloud’s route would contain
geographical descriptions of mountains, rivers, countries, villages, cities, etc,
which would be dry and uninteresting. The poet, however, has touched them
with his magic wand and invested them with beauty and freshness. Apart from
the background of the Yaksa’s emotion, the poet has conceived these objects of
Nature in the relationship of friends, of guest and host,or mainly of lovers. This
relationship is based either upon conventions or poetic fancy founded upon the
actual relation of the objects. The poem abounds in figures of speech, Upama,
Utpreksha, and Artantarnyasa being the most outstanding. Paronomasia is alsothough very rarely-used, and with good effect.
The Nature in Indian life is inseparable. Threeforth of human life is spent
in the forest, first at the brahmacharyashrama and second in vanprasthashrama
and finally at Sanyasa. He starts his life at the lap of Nature which teaches him
and finally resumes to the life of Nature and becomes one with it being in deep
meditation. The great poet Kalidasa,who has been appreciated as a priest in the
temple of Nature has depicted all it’s facets. Moreover Meghdoot is lively
painting of Indian natural sceneries in majestic words. Kalidasa infuses life into
the Nature by depicting the feelings of Nature and the close relationship
between human beings and Nature.
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Activity Lesson : The Heart of Teacher Training
Programme
Dr. Dhirajlal T. Rathod
Snatak Nai Talim Mahavidyalaya Lokbharti Snosara
Abstract
The Programmes of Student teaching in Gandhian Nai Talim based five Institutions which
have some innovative features. Plentyn of programme in this education system. One of it is
the Activity lesson.It may have flexible time duration,verbalism in classroom has been
replaced by an activity, text-bbok is this replaced by work centered education. The teacher
works along withn the children. The authoritarianism is replaced by democratic approach.
An important educational feature of this work-centered correlated lesson is that actual work
situations are created.The children are provided real experience of work and later on thay will
correlate the work. There are 20 steps of Activity lesson describes in this paper.I also corelate Activity Lesson with 18 measures to bring excellence in education.
Our education system have not been able to take advantages of the possibilities that Activity
Lesson offers for improving the quality of education for promoting nai talim and the
education philosophy of Gandhiji wordwide, deriving social,cultural,political and economic
benefits.
Key word : Nai Talim,Basic Education,Activity,Value Education
Introduction
There are five institutions in Gujarat State which have developed Innovative teacher training
programme at the secondary stages.All five institutions are the product of the national
awakening in the pre and post Independence periods which was highly Influenced by
Mahtma Gandhi’s basic education.
Being a family member of lokbharti pariwar I firmly said that its my good luck and god’s
gift to be a part of it. I am lucky enough for taking my first breath in Darshak’s world. We
lokbharti is spreading the seeds of ‘ we’ feeling better than ‘I’ which is the side productivity
of today’s so called modern education system, We want to prevent our culture. We have to
reform our teacher training programme which will be fruitful for society. According to
Nanabhai Bhatt, Manubhai pancholi, Jugatram Dave (Vedchhi no Vadlo) Gijubhai.
Gandhiji’s education philosophy has many things which are either reveled by one thinker
or another. But the idea of co-relation education was Gandhiji’s original thought,that why
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co-relation is a unique ID of Lokbharti and its college .Snatak Nai Talim Mahavidyalay is
preparing teacher for work centred education.The Programme of Student teaching in these
institutions have some Innovative features, One of it is the Activity Lessson.It may have
flexible time duration.Such a lesson may have duration of 90 minutes or even more.
In this lesson,verbalism in classroom has been replaced by an activity.The centrality of the
text-book in thus replaced by the centrality of work centered education.The children
irrespective of their socio-economic status but their shoulders with one another,casteism
vanishes.Not theoretical knowledge but practical skills also get developed.The teacher works
along with the children.The authoritarianism is replaced

by a democratic approach.An

important educational feature of this work centered correlated lesson is that actual work
situations are created. The children are provided real experience of work and later on thay
will correlate the work activity with selected units from other disciplines like: planting of a
tree is correlate with various typesof trees and their place in the national economy.
The spinning is correlated with clothing and textile industries etc.
The steps of Activity Lesson
1.Classroom arrangement
2.Introduction of both sides-teacher and children
3.Preface/Preamble
4.Statement of aim/Statement of activity
5.Showing the model
6.Discussion of material
7.Reading theory of making model
8.Making a group and select a leader of group
9.Discussion of time management
10. Demonstration of making model/Doing activity by the teacher
11. Divide children in groups
12. Distribution of materials
13. Making a model –Activity starts by children
14. Teacher’s observation and guidance
15. Collection of ready models and remaining materials
16. Discussion on time management
17. Evaluation of ready models and motivation
18. Discussion and solution of convenience while making models
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19. Tentative cost/expenditure
20. Work-reporting/Activity reporting
Then the teacher will co-relate this activity towards the textual items. Thus Gandhi’s
education is ‘for life’ ‘education through life’. By education I mean an overall around
drawing out the best in child and man, in body, mind and spirit. Through the Activity Lesson
Snatak Nai Talim Mahavidyalaya prepare teachers who are suited to our educational needs,
requirements, genius and aspirations for the future. It is the unique identity of creativity
thought.
Excellence in Teacher Education
To bring quality in education, wee should have to take some measures which already
involved in Activity Lesson are as following.
Quality
Quality is the first step towards Excellence in Teacher Education. Depth of teacher education
is quality and length and breadth are the quantity in the process of education. It is not
sufficient to ‘cover’ the number of subjects prescribed in the syllabus. But it is essential to
ensure their study in depth.
Real Quality is the depth of understanding that is reach amongst the learner. This can be only
Completeness
Completeness make the education a total process, Half knowledge is dangerous. For
completeness in education, student teachers themselves should be equipped with latest
information and details and should share these details white carrying our Activity Lesson.
Defectlessness
Defectlessness ensure perfectness. Even a small defect can destroy. But teaching through
Activity Lesson is defectless. It is essential that student teachers themselves search and
identify the gaps in their own knowledge.
Student teacher can achieve the perfectness by putting their preachings into practice through
experimentation and application in the field of reality.
Accuracy
Accuracy ensures excellence in terms of actual usefulness of knowledge and information. It is
only availing by the Activity Lesson.
Cleanliness
Cleanliness is the divine aspect of excellence Sanskrit has a word “Shuddhi” which involves
true sprint of cleanliness. It is essential that the premises of education centres should be
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clean and simple. When the purpose of education is not only to impart knowledge but also to
inculcate knowledge, skill, values and spirit, and Activity Lesson also inculcate these.
Effectiveness
Effectiveness is the right thing to do whereas efficiency is the right way to do it. Effective
education means the right education. Activity Lesson make education effective by activities.
Activity Lesson base teacher education programme generates contribution-oriented citizens
rather than job –oriented salary earners. It also generates citizens who can date to stay in
rural areas and generate wealth at the place where they are, rather than rushing to cities to
earn the livehood (upadhi). It also generates citizens who live in urban centres but are fully
aware of potentials, opportunities and responsibilities of rural india, and they can contribute
to the harmony between man and nature.
Economy
Economy is the essence of excellence. Excellent education is that which is qualitative,
complete ,perfect, accurate, clean, effective and economic .Economy

of education is

disturbed when teachers and students indulge in non-educative activities. But in Activity
Lesson based education is economic because it is efficient and effective.
Order
Order is the arrangement aspect of excellence in education. The right thing in the right
place is order. Orderliness of premises, orderline of conducting the learning sessions and
orderliness and excellence in education. By Activity Lesson we can bring orderliness in the
Students.
Appropriateness
Appropriateness is doing right things-at right time-in right measure. What is proper is
appropriate. Matching different aspects to right measure is appropriateness. Activity Lesson
is the right way to ensure proper development of both, smart and apparently not so smart
learners. Activity Lesson is the appropriate way to transfer the knowledge and information
of different areas.
Simpleness
Simpleness leads directly to excellence. Complication leads to confusion. Simpleness ensures
sweetness. It costs less. Actually most of the processes of life are simple. But man
complicates them with mindless intervention of his mind. Gandhiji was a simple and great
teacher, educating millions of Indians through simple truths and nai talim. And Nai Talim
includes Activity Lesson.
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Timeliness
Timeliness is the excellence of doing right things at the right time. Education should be right
for

the right age (both chronological and mental) of learners. The learner should be

stimulated and given inputs as per his ‘stage’ rather than his ‘age’.
Reliability
Reliability is the step that takes to the stage of faith in excellence in education. People
become dependent on those who are kind. People become inter-dependent with those who
experience empathy. Experience empathy rather than expressing sympathy. Then there is
total reliability.
Brevity
Brevity is the excellence because it is economy of words. Long lectures are less effective than
brief but intensive interactions. Our Rishis have mastered the excellence in brevity. They
packed entire volumes of philosophy into few brief. In Activity Lesson teacher speaks less
and instructs more but in brief.
Meaningfulness
Meaningfulnes means what is understood and retained by the learners. It is not what the
teacher intends to convey. Usually there are deviations from what we intend to say, we say,
what is heards and what is understood. Activity Lesson is total when what we intend to say
is the same as what is understood and retained. With this practice, the transmitters(teachers)
and receivers(learners)will improve their communication skill. Meaningfulness of Activity
Lesson is assured by a two-way process. One way can be meaningless and two-way is
meaningful.
Informativeness
Informativeness is excellence in education when each session enhances the levels of
information available with the receivers. In Activity Lesson the principle of learning by
doing is present so the levels of receivers are automatically enhances.
Awareness
Awareness is being conscious at all levels of thought. Awareness is the result of education.
Teachers themselves have to be continuously aware of the totality of events consisting of
time ,place, situation and person, so that the learners become aware. Being alert is to know
what is the environment and situation and relationship between various elements .Being
awake is ‘seeing’. Being alerts is to know what is happening now and to know what is
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changing. Being alert is ‘sensing ‘. This thing exactly happened in Activity Lesson. Thus
Activity Lesson creates an environment of awareness all around you.
Concentration
Concentration is aligning body, mind and intellect to inner signals and being attentive and
intensive to the “One” objective. When based on the bow of body, and the string of mind, the
arrow of thought is pointedly directed to target at self which is concentration (Dhyanam). In
Activity Lesson the teacher become masters by the practice and perfection of this
conecentration and only then can they lead the learners through the ocean of learning.
Clarity
Clarity is the supreme goal of all teaching and learning processes. Clarity is absence of
confusion, doubt or question mark. Encourage learners to ask “why “ ? and “ why ”
disappears. When “why “ disappears, the learner is high on the clear sky of clarity. In
Activity Lesson when a teacher participates in the process of lifting himself and the learners
to this state of “Whylessness,” the difference between teacher and learners disappear and all
become the representation of the ultimate master.
Conclusion
From quality to Clarity in Activity Lesson is in the centre of the whole education process in
the classroom. When the purpose of education is not only to impact knowledge but also to
inculcate knowledge, skill, values and spirit and Activity Lesson also inculcate these. To
bring excellence in education we must have to bring Activity Lessons which included in Nai
Talim in our teaching learning system. Through the concept of Activity Lesson we could
bring excellence in education.
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प�रभाषेन्दु�भायाः प�रचयः
शोधकतार् – �ास पाथर् ई�रलाल
अभ्यासः - आचायर्ः,िशक्षाशा�ी
�पदेशः – �ाथिमकः िशक्षकः

 �स्तावना
‘काणादं

पािणनीय�

सवर्शा�ोपकारकम्’

एतदनुसारं

संस्कृ तवाङ्गमये

पािणनीय�ाकरणस्य महत्वपूण� स्थानं वतर्त।े शब्दानां िवशुि�करणम् एव �ाकरणशा�स्य
�ुत्पि�लभ्यः अथर्ः अिस्त तद् �ाकरणशब्दस्य ‘�ा��यन्ते �ुत्पा�न्ते शब्दा येन तद् �ाकरणम्’
इित �ु�पि�ना स्प�ं भवित। �ाकरणेन एव भाषायाः समस्तिव�ानाम् आलोडनं कतु� शक्यते।
संस्कृ तवाङ्गमये

नैकािन

�ाकरणािन

�ूयन्ते

तथािप

समस्तेषु

�ाकरणेषु

पािणनीय�ाकरणं सवार्ितशायी एवं सवार्ङ्गपूणर्म् अिस्त। य�िप भगवतः पािणनेः अ�ाध्याय्याः
आधारे ण कािशका�द�न्थाणाम् अिप रचना जाता, तथािप तस्याः आधारेण नैकैः िव�ि�ः
�चािलता परम्परा अ�ािप संस्कृ तजग ित दृश्यमाना वतर्ते। अस्याम् एव परम्परायां नागेशस्य
�दानम्

अतीव

मह�वपूणर्म्

अिस्त।

नागेश�ारा

नैकानां

�ौढ�न्थानां

रचना

जाता

,‘प�रभाषेन्दुशख
े रः’ तेषु अन्यतमः अिस्त।
 प�रभाषेन्दुशख
े रः
प�रभाषा इन्दु�रव शेखरे यस्य इत्यथर्ः प�रभाषेन्दुशख
े रस्य। प�रभाष्यते इित प�रभाषा।
सवर्साधारणतया साकल्येन सारल्येन अबोधयन्तः िनयमाः प�रभाषापदेन उच्यते। इयं प�रभाषा
पािणनीमुनीनां चतुःसह�सू�ािण अिधकृ त्य वतर्ते।
े रस्य �ितपा�िवषयः
 प�रभाषेन्दुशख
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अिस्मन् �न्थे प�रभाषाणां �ाख्यानं कृ तम् अिस्त। प�रभाषायाः उभे �कारे वत�ते ।
पािणिनना उ�ा�रता सू�ाित्मका प�रभाषा - यथा ‘तिस्मि�ित िन�द�े पूवर्स्य’ इत्यादयः एवं
पािणनीयसू�ैः �ािपताः वा वाचिनक्यः वा लोकन्यायिस�ाः। अिस्मन् �न्थे सू�ाित्मकाकनां
प�रभाषाणां �ाख्यानं नािस्त।
�ाख्येयप�रभाषाणां स्व�पे अिस्मन् �न्थे लोकन्यायिस�ाः प�रभाषाः गृहीताः सिन्त।
�ाख्येयप�रभाषाणां स्व�पं �कटयन् भूितकारः िलखित यत्—
‘सङ्के त�ाहकिभ��वे

सित

शब्दध�मकसाधु�व�कारकशा�जन्या�ामाण्य�ानानास्किन्दतबोधकसहका-�र�वेन
मुन्यिभ�ेत�वे सित पािणन्यु�ा�रतिभ��वम्।’
प�रभाषाणां िववेचनात्मकः अयं �न्थः शब्दानां �ुत्प�यथर्मुपयोगी अिस्त। अिस्मन्
�ाकरणशा�िवषयकिविवधन्यायानां सं�हः अिप अिस्त। अिस्मन् �न्थे व�णताः प�रभाषाः
मुख्य�पेण का�यायनादीनां �मुख�ाकरणशा�ीयाचायार्णां �न्थेभ्यः संकिलताः सिन्त। का�न
प�रभाषाः माहे�रसू�ैः �ािपताः सिन्त यथा ‘�ाख्यानतो िवशेष�ितपि�नर् िह सन्देहादलक्षणम्।’
एतासां प�रभाषाणां कायार्नुसारे ण िभ�ेषु �करणेषु िवभाजनं कृ तं वतर्त।े
 अन्ये प�रभाषा�न्थाः
प�रभाषेन्दुशेखरात्

�ाक्

प�रभाषाणां

सन्दभ�

परम�ाचीन�न्थस्य

�ािडरिचतस्य

प�रभाषापाठस्य तथा सीरदेविवरिचतस्य प�रभाषावृ�ेः उल्लेखः य� त� �ाप्यते। �कन्तु उ�ौ
�न्थौ तथा उपयोिगनौ न स्तः यथा वतर्मानः प�रभाषेन्दुशेखरः अिस्त। नागेशेन न�न्यायशैल्याः
अवलंबनं कृ त्वा प�रभाषाणाम् अपूव� मौिलकं िववेचनं कृ तं वतर्त।े
 प�रभाषेन्दुशख
े रस्य टीकोपटीकाः
य�िप प�रभाषेन्दुशेखरस्य नैकाः टीकाः �ूयन्ते, तथािप भैरविम�स्य ‘भैरवी’, महामहोपाध्यायस्य
तात्याशाि�णः ‘भूितः’ एवं िव�न्मूधर्न्यस्य �ीजयदेविम�स्य ‘िवजया’ इमाः ित�ः टीकाः �िस�ाः
सिन्त। त� संदह
े ः नािस्त यत् इमाः टीकाः अभूतपूवार्ः एवं स्वप�रष्कृ तरीत्यथ� �िस�ाः सिन्त।
एतासां टीकानाम् आधारेण तत् िन�येन कथियतुं शक्यते यत् एतासां टीकानां रचियतारः
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संस्कृ तजगतः अपूवर्िव�ान्सः आसन्। साम्�तं वैयाकरणपरं परायां प�रभाषेन्दुशख
े रस्य एतासां
टीकानाम् एव अध्ययनस्य �ाधान्यम् अिस्त। अ�ािप शा�ाथर्चचार्याः के न्�स्थाने इमाः टीकाः एव
सिन्त। अ� प�रभाषेन्दुशेखरम् आधारीकृ त्य एव िवरिचतायाः �ीमन्तो अमृतलालशाि�णः
प�ाित्मकायाः प�रभाषेन्दु�भायाः उल्लेखः अिप आवश्यकः। यथा वैयाकरणिस�ान्तकौमु�ाः
िस�ान्तान् आधारीकृ त्य एव तस्य �न्थस्य प�मयी-�ोकिस�ान्तकौमु�ाः रचना कृ ता तथैव
प�रभाषेन्दुशख
े रस्य प�रभाषाः आधारीकृ त्य प�रभाषेन्दु�भायाः रचना कृ ता । प�रभाषेन्दु�भायां
प�रभाषाः सप�रष्कृ ितः का�रकास्वेव �िथताः। अस्याः समालोचनेन �न्थकतुर्ः �ाकरणशा�े �भुत्वं
तथा का�रकािवरचने नैपुण्यं सम्यक् �तीयते। एतत् काय� सामान्यबुि�भ्यः जनेभ्यः नैव शक्यम्।
प�रष्कृ तस्य प�रभाषाथर्स्य ल�ये संगितः अिप का�रकास्वेव िनब�ा। इयमपरा चातुरी।
अमृतलालशाि�णा अस्याः प�रभाषेन्दु�भायाः ‘भाव�कािशका’ इित टीका अिप िवरिचता। अस्य
�न्थस्य भूयः प�रशीलनं ��येत चेत् �ाकरणशा�स्य सव� िस�ान्ताः बुि�गम्याः भवेयुः न त�
संदह
े ः। अिस्मन् �थम�करणे शा��वसाधके प���शदु�रचतुःशतम्, बाधबीजे ि�तीये �करणे
चतु��रचतुःशतम्,

शेषाथर्िन�पणे

समस्तवैयाकरणिस�ान्ताः

व�णताः

�ा��शदु�रचतुःशतं
।

इतरवणर्नं

का�रकाः
िवना

िनमार्य

अलङ्कारा�दव�जतं

के वल�ाकरणपदाथार्नाम् एव का�रकासु वणर्नं कृ त्वा स्वस्य पािण्डत्यं �द�शतम्। एताः सवार्ः
प�रभाषाः

आयार्छन्दिस

िवरिचताः

सिन्त।

नागेशस्य

प�रभाषेन्दुशेखरम्

अनुसृत्य

एव

�ीमताममृतलालशाि�णां प�मयी “ �भा-”ख्या �ाख्या।
वस्तुतः प�रभाषेन्दुशेखरस्य टीकोपटीकानां समीक्षायाः काय� तु िवशालम् अिस्त, तथािप
अ� अन्य-प�रभाषा�न्थाणां, प�रभाषेन्दुशेखरस्य टीकानां तथा प�रभाषेन्दु�भायाः िवषयवस्तुनः
उल्लेखपुरःसरं वणर्नं कृ तम् ।
।। अस्तु ।।
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ગીતામાં ભિક્તયોગની િવભાવના
ડો. ભાવ�કાશ મહેન્�ભાઈ ગાંધી
ગુજરાત િશક્ષણ સેવા વગર્ -૨
મદદનીશ �ાધ્યાપક – સંસ્કૃત
સરકારી િવનયન કોલેજ – ગાંધીનગર, સેક્ટર -૧૫

શોધસાર
�સ્તુત સ્વાધ્યાય શોધલેખ �ીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભિક્તયોગ િવશેની િવભાવના વ્યક્ત કરે છે . આપણાં
�વનના �ત્યેક કાયર્ક્ષે�માં, જુ દા જુ દા તબક્કે ભાવનાઓનું િવશેષ મહ�વ હોય છે . આવી ભાવના�ધાન
ભિક્તયોગ િવશે ગીતામાં િવશેષ િનદ�શ કરવામાં આવ્યો છે . ગીતાનો સંપૂણર્ બારમો અધ્યાય ભિક્તયોગ અને
ભક્તના લક્ષણોનું સૂ�મ િચન્તન રજૂ કરે છે . તેમ જ અજુ ર્ ન ને સખા સાથે ભક્ત એવું સંબોધન કરી ધમર્ માટે
યુદ્ધ કરવા �ે�રત કરે છે . આ ભિક્તયોગનું િવસ્તરણ અનુગામી અનેક �ન્થોમાં સ્પ��પે જોઈ શકાય છે . આ
શોધપ� ગીતાનો �ારંિભક પ�રચય આપી યોગ શબ્દને પ�રભાિષત કરી ભિક્તયોગનું િવવેચન �સ્તુત કરે છે .
શોધપ�ના મુખ્ય શબ્દો
ગીતા, યોગ, ભિક્ત, ભક્ત
�સ્તાવના
ભારતીય ધમર્, દશર્ન, સંસ્કૃિત, રાજનીિત, પા�રવા�રક વ્યવસ્થા, માનવ મૂલ્ય અને સંસ્કારોથી યુક્ત
વૈ�દક પરંપરાઓના �દવ્યપુનમ�થનનું નામ જ મહાભારત છે અને તેમાં પણ �ીમદ્ભગવદ્ગીતાનવનીત એટલે
કે માખણ જે વું િવશેષ મહત્વ ધરાવે છે . ગીતા િવશે એક સુ�િસદ્ધ �લોક �ાપ્ત થાય છે –
िवनावेदंिवनागीतांिवनारामायण�कथाम्।
िवनाक�वकािलदासंसंस्कृ तंसस्ं कृ तंनिह॥
આ �લોકમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભારતદેશની સંસ્કૃિતમાં વેદ, રામાયણ, ગીતા જે વા �ંથોનો કેટલો
મિહમા છે . �ીમદ્ભગવદ્ગીતાને આપણે ધમર્�ંથ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ એના પાછળનું કારણ એ કહી
શકાય કે આ �ંથમાં મા� ધા�મક �ાન નથી પરંતુ સંપૂણર્ માનવતાના કલ્યાણ માટેનો ઉપદેશ છે જે �વનના
�ત્યેક તબક્કામાં માગર્દશર્ન આપવા માટે યોગે�વર �ીકૃષ્ણ ભગવાને અજુ ર્ નના માધ્યમથી સમ� િવ�વને
�દવ્ય સંદેશ આપ્યો છે .
सव�पिनषदोगाव: दोग्धागोपालनन्दन: ।
पाथ�वत्स: सुधीभ��ादुग्धंगीतामृतंमहत्॥
યોગ શબ્દની િવભાવના
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એમાં પણ યોગ શબ્દની જે વ્યાપક ચચાર્ ગીતામાં થઈ છે એ અદ્ભુત છે . ભારતીય વાઙ્મયમાં યોગ
શબ્દ આધ્યાિત્મક અને ધા�મક �િ�થી પોતાનું િવશેષ મહ�વ ધરાવે છે . વેદ, ઉપિનષદ, પુરાણ જે વા �ંથોમાં
યોગની �ામાિણકતાનો સ્વીકાર થયો છે અને ભારતીય પરંપરામાં િવ�વાસ રાખનારા િવદ્વાનોનું સ્પ� માનવું
છે કે વૈ�દક મં�ો નો સાક્ષાત્કાર એ યોગના અભ્યાસની ઉચ્ચતમ ભૂિમકાઓનું જ પ�રણામ છે . જે ને મહ�ષ
પતંજિલ જે ને ઋતમ્ભરા ��ા નામથી સંબોિધત કરે છે અને તેમાંથી જ સમ� સૃિ�ના આિવભાર્વની વાત
રજૂ કરવામાં આવી છે . આ રીતે ઋત શબ્દ િવ�વના સવર્�થમ ધમર્ માટે વપરાય છે અને તેનાથી યુક્ત
માનવિચ� યોગ શબ્દથી અિભવ્યક્ત થાય છે .
વ્યાકરણશાસ્�માં યોગ શબ્દ આ �ણ ધાતુઓથી િનષ્પન્ન થાય છે ૧.युिजय�गे અને ૨.युज्समाधौ ૩. युज्
संयमने જે ના આધારે બે પદાથ�ના સંયોગને,સમાિધનેઅથવા સામથ્યર્ને િનયન્�ણને યોગ કહી શકાય.
ગીતામાં યોગ શબ્દ
ગીતામાં યોગની િવશેષ િવભાવના વ્યક્ત થઈ છે . ત્યાં મનની એકા�તા અને સમતા �ાિપ્તના સાધન
તરીકે યોગનો સ્વીકાર થયો છે - समत्वंयोगउच्यते ।1સાથે જ ત્યાં કમર્માં કુશળતાના વ્યાપક અથર્માં પણ યોગ
શબ્દ વપરાય છે – योग: कमर्सुकौशलम् ।2ગીતા મા� ઇચ્છાઓને રોકવા સુધી યોગની ગિત નથી માનતી
બલ્કે ઇચ્છાઓને બલપૂવર્ક દમન કરવાની �વૃિ�ને યોગ કહે છે .3 ગીતામાં આત્મા અને �� િવશે અનેક
જગ્યાઓએ ચચાર્ જોઈ શકાય છે . �વ આત્માને શરીર, મન અને ઈિન્�યો માનીને િનરંતર દુ:ખ અને મોહનો
અનુભવ કરે છે . ગીતા સાંખ્યને અને યોગને એક સમાન માનીને બન્નેમાંથી એકના પણ અનુ�ાનથી બન્નેની
�ાિપ્ત થવાનો માગર્ દશાર્વે છે 4 અને તેમાં પણ સંન્યાસ કરતાં િનષ્કામ કમર્યોગથી ���ાિપ્તનો ઉપદેશ આપે
છે .5
संन्यासस्तुमहाबाहोदु:खमा�ुमयोगत: ।
योगयु�ोमुिन�र्�निचरेणािधगच्छित॥6
�ીમદ્ભગવદ્ગીતામાં યોગ શબ્દનો �યોગ �સંગ અનુસાર જુ દા જુ દા અથ�માં જોઈ શકાય છે . જે મ
કે કમર્યોગ, સાંખ્યયોગ, સમત્વયોગ, અ�ાંગયોગ, ધ્યાનયોગ, ભિક્તયોગ વગેરે. આ રીતે ગીતા યોગ ના જુ દા
જુ દા સ્વ�પને જુ દી જુ દી પ�રિસ્થિત અને પક્ષોની �િ�એ અિભવ્યક્ત કરે છે . મુખ્યત્વે �ીમદ્ભગવદ્ગીતામાં
ભગવદ્�ાિપ્તનાં ચાર માગર્યોગ એવા નામથી દશાર્વ્યા છે – ૧. સાંખ્યયોગ ૨.કમર્યોગ ૩.ધ્યાન યોગ અને
૪.ભિક્તયોગ. આની પાછળનું મુખ્ય કારણ મનુષ્ય બુિદ્ધ�ધાન કમર્�ધાન, �ચતન�ધાન અને ભાવના�ધાન
હોય છે .
ગીતામાં ભિક્તયોગ

1

. ગીતા- ૨.૪૮

2

. ગીતા- ૨.૫૦

3

. ગીતા- ૬.૧૫

4

. ગીતા- ૨.૩૯

5

. ગીતા- ૫.૨૧

6

. ગીતા- ૫.૬
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�ીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભિક્તયોગ એક િવશેષ સ્થાન ધરાવે છે . �ીકૃષ્ણ અજુ ર્ નને ઘણાં બધાં
�સંગોમાં ભક્ત બનવાની આ�ા કરે છે - मन्मनाभवम��ो7 ,मामेकंशरणं�ज8. સાથે જ ભિક્તના
અનેક જગ્યાએ ઉલ્લેખ �ાપ્ત થાય છે . ગીતાનો બારમો અધ્યાય તો ભિક્તયોગ ના નામથી જ �ખ્યાત છે .9
ભિક્ત શબ્દ સંસ્કૃતના મૂળ ધાતુ भज सेवायाम् થી િનષ્પન્ન થાય છે . જે નો અથર્ થાય છે �ેમપૂવર્ક
સેવા કરવી અને યોગનો અથર્ છે જોડાવુ.ં આ રીતે ભિક્તયોગ એટલે પરમે�વર સાથે �ેમપૂવર્ક સેવા દ્વારા
જોડાવુ.ં �ેમમાં િન:સ્વાથર્નો ભાવ હોય છે કેમ કે જ્યાં સ્વાથર્ હોય છે ત્યાં �ેમ નથી હોતો.એમાં પણ આપણી
જે િ�ય વસ્તુ હોય એનું પણ દાન કરવાની,એનો પણ ત્યાગ કરવાની અને એને ઉપહાર તરીકે આપવાની
ઇચ્છા થાય તો તેને જ સાચા અથર્માં ભિક્ત કહી શકીએ છીએ.જ્યાં સ્વાથર્થી ઉપર ઉઠીને િન:સ્વાથર્ સેવા
દ્વારા આપણે પરમે�વર સાથે પોતાના મનને,અંતઃકરણને,આત્માને જોડીએ છીએ ત્યારે સાચા અથર્માં તે
ભિક્ત કહેવાય છે અને એમાં પણ પરાભિક્ત એટલે કે મા� અને મા� મોક્ષને છોડીને મનુષ્યને જયારે કોઈ
બી� ઇચ્છા રહી જતી નથી. એવી તત્વ�ાનની પરાકા�ા જે માં માણસને કોઈપણ �કારની
એષણાઓ,ઇચ્છાઓ શેષ રહેતી નથી તે ભિક્તનો િનિહતાથર્ છે .
િવષ્�પુરાણમાં ભિક્તયોગનીખૂબસરસ પ�રભાષા આપવામાંઆવીછે .
या�ीितरिववेकानांिवषयेष्वनपाियनी।
त्वामनुस्मरत: सामे�दयान्मापसमपर्तु॥10
હે ઈ�વર ! જે મ અ�ાની વ્યિક્તઓની �ીિત ઇિન્�યોના ભોગ અને તેના નાશવાન પદાથ� પર હોય
છે એવી જ �ીિત મારી તમારામાં થાઓ અને તે �ેમ મારા �દયમાંથી ક્યારેય દૂર ન થાય. આ ભાવને ભિક્ત
નામથી સંબોધી શકાય.
ભિક્તયોગમાં ઈ�વરના બધા જ �પની આરાધના સમાિહત કરવામાં આવી છે .ઈ�વર સમ� માનવમા�ના
અંતઃકરણમાં િવ�માન છે ,11આપણી ચારેબાજુ છે અને બધી જ જગ્યા એ છે એિન�ચય સાથે ઈ�વર સાથે
આપણે ભિક્તનું સૂ� બાંધવાનું છે .�વનમાં જે કંઈપણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે એને ઈ�વરની અનુકપ
ં ા
માનીને જ્યારે બી� કોઈ ઇચ્છાઓ રહી જતી નથી અને સમ� માનવમા�માં જ્યારે �ેમનો જ અનુભવ
થાય છે એ ચેતનતા,એ �દવ્ય �ેમ િનસ્વાથર્ ભાવના અને એ ઈ�વરીય સમપર્ણનું નામ ભિક્ત કહેવાય છે .

7

. ગીતા- ૧૮.૬૫

8

. ગીતા- ૧૮.૬૬

9

. �ુ ઓ ગીતાનો બારમો અ�યાય સં� ૂણ�

10

ુ ાણ- ૧.૨૦.૧૯
. િવ��ુ�ર

11

. ગીતા – ૧૮.૬૧
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��ापर्ण�
ं �हिव: ��ा�ौ��िण�तम्।
��ैवतेनगन्त�ं��कमर्समािधना॥12
ભિક્તથી રિહત મનુષ્ય જે મ જળ વગર માછલી હોય,પાંખ વગર પક્ષી હોય,ચં�મા અને તારા વગર
રાિ� હોય,સુરજ વગર �દવસ હોય અથવા આત્મા વગરના શરીર હોય એવું સમજવું જોઈએ જે મ એક માતા
પોતાના બાળક ને જે િનસ્વાથર્ �ેમ કરે છે ,એ �ેમને જ્યારે ઈ�વરના સંદભર્માં આપણે જોઈશું ત્યારે તેને
ભિક્ત કહીશુ.ં અપરા ભિક્ત અને પરાભિક્ત આ બે ભિક્તના �કારો જોઈ શકાય છે .મનુષ્ય પાસે જે ઉપલબ્ધ
છે એને ઈ�વરનો ઉપહાર માનીને જે સ્વીકારે છે જે ને કોઈ ઈચ્છા કે અપેક્ષા નથી રહેતી અને જે નંુ સમ� કમર્
��ા પર્ણ ઈ�વરા પર્ણ બને છે અને આ�વનને જે પરમ િપતા પરમાત્માની કૃપા તરીકે અથવા એને પામવા
માટેનું સાધન તરીકે સ્વીકારે છે તે જ સાચો ભક્ત છે . ભગવદ્ગીતામાં ભગવાનને િ�ય ભક્ત કેવો હોય છે
એના લક્ષણોનું ગુણોનું િવસ્તારપૂવર્ક વણર્ન કરવામાં આવ્યું છે .
अ�े�ासवर्भत
ू ानांम�
ै : क�णएवच।
िनमर्मोिनरहङ्कार: समदु:खसुख: क्षमी॥13
सन्तु�: सततंयोगीयतात्मादृढिन�य: ।
मय्य�पतमनोबुि�य�म��: सचमेि�य: ॥14
�વનમાં કંઈક સા�ં થાય ત્યારે એ ઈ�વરની કૃપા સમજે છે અને કંઈક દુ:ખ આવી પડે ત્યારે ઈ�વરની ઈચ્છા
સમજે છે એ સાચો ભક્ત બની શકે છે .સામાન્ય �વનમાં આપણે જે કંઇ કમર્ કરી એ છીએ એમાં ભાવનાનું
િવશેષ મહત્વ હોય છે અને જ્યારે આપણા કમ� મા�ને મા� ઈ�વરને �સન્નતા માટે બની �ય છે ત્યારે એ
સાચા અથર્માં ભિક્તયોગ કહેવાય છે .
यु��ेवस
ं दात्मानंयोगीिनयतमानस: ।
शा�न्तिनवार्णपरमांम त्संस्थामिधगच्छित॥15
જે મકે કોઈ મનુષ્ય મૃત્યુથી બીએ છે ત્યારે અથર્ સમ�ય કે તેને પોતાના �વનથી �ેમ છે .જ્યારે કોઈ
વ્યિક્ત સ્વાથર્ માટે �વતો હોય ત્યારે સમ�ય કે એ સ્વાથ� છે .જ્યારે કોઈ વ્યિક્ત પોતાના પ�રવાર પત્ની પુ�
વગેરેથી િવશેષ �ેમ કરે છે આને પ�રવારથી �ેમ છે .ગીતા અનુસાર જ્યારે �ેમ ઈ�વર સાથે સંધ ાઈ
�ય,ઈ�વર માટે થાય ત્યારે તે સાચા અથર્માં ભિક્ત કહેવાય. જે મ જે મ ઈ�વર �ત્યે મનુષ્યની આસિક્ત વધે
છે તેમ તેમ સાંસા�રક વસ્તુઓથી ભૌિતક પદાથ�થી મોહ ઓછો થતો �ય છે .કોઈ ઈચ્છા સાથે કરવામાં
12

. ગીતા- ૪.૨૪

13

. ગીતા- ૧૨.૧૩

14

. ગીતા– ૧૨.૧૪

15

. ગીતા- ૬.૧૫
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આવેલી ભાવનાને ભિક્તયોગ અંતગર્ત ન માની શકાય. ઈ�વર સાથેનો �ેમ એનું મા� ઉ�ેશ છે મુિક્ત એવા
�ેમ એવા િનસ્વાથર્ સેવા ઈ�વરભાવને ભિક્ત આપણે કહી શકીએ.
स योगी ��िनवार्णं ��भूतोऽिधगच्छित ॥16
ભક્ત પરમાત્માના ગુણ અથવા િનગુર્ણ સાકાર અથવા િનરાકાર સ્વ�પની ઉપાસના કરે છે અને
ભિક્તમાં લીન ભગવાનમાં મનને પરોવીને �દ્ધાપૂવર્ક તેની ઉપાસના કરે છે . ભક્ત ઇિન્�ય�ામમાં સંયમ
સ્થાપી બધે જ સમબુિદ્ધયુક્ત ભક્ત અવ્યક્ત, અ�ચત્ય, કૂટસ્થ, અચલ અને �ુવ તત્વની ઉપાસના કરીને
���પ પરમાત્માને �ાપ્ત કરે છે .17 અવ્યક્ત ��માં આસક્ત મનવાળા સાધકોનું સાધન દુઃખકારક હોય છે
અને વ્યક્ત ��ની ઉપાસના સરળ હોય છે . જે ભક્ત પોતાના સમસ્ત કમ�ને ��ાપર્ણ કરી આનંદની
ભિક્તથી પરમાત્માની ઉપાસના કરે છે અને આ સંસાર સાગરમાંથી મુક્ત થઈ મોક્ષને પામે છે .
मय्यावेश्य मनो ये मां िनत्ययु�ा उपासते।
��या परयोपेतास्ते मे यु�तमा मताः।।18
આ ભિક્ત કોઈ વ્યિક્તને �સન્ન કરવા માટે નહ� હોવી જોઈએ બલ્કે આ ભિક્ત પરમિપતા
પરમાત્મામાં મનમાં લગાવીને તેમાં જ બુિદ્ધ િસ્થર કરી કરવો જોઈએ જે થી તે તેમાં જ િનવાસ કરી શકે.
જ્યારે પરમાત્મામાં િચ�નું િસ્થરીકરણ ન થાય ત્યારે તેણે અભ્યાસયોગનો આ�ય લેવો જોઈએ અને જો
અભ્યાસમાં પણ તે અસમથર્ હોય તો ભગવદથ� કમર્ કરવા જોઈએ. એને જ િનષ્કામ કમર્ નામથી સંબોધવામાં
આવે છે . જે ના થકી તે િસિદ્ધને �ાપ્ત કરી શકે. ભક્ત અને �ાની બધા જ ભગવાનને �ાપ્ત કરી શકે છે
ગીતામાં તો અભ્યાસથી �ાન, �ાન થી ધ્યાન, ધ્યાનથી કમર્ફળની ત્યાગ ભાવના �ે� બતાવવામાં આવી છે .
જે ના થકી એ શાંિત પામી શકે છે .
�ेयो िह �ानमभ्यासाज्�ानाद्ध्यानं िविशष्यते।
ध्यानात्कमर्फलत्यागस्त्यागाच्छािन्तरनन्तरम्।।19
જે મ કે ઉપર જણાવવામાં આવ્યું કે ગીતામાં ચાર યોગોનું વણર્ન છે પણ અિધકાર ભેદની �િ�થી
પરમાત્માની �ાિપ્ત માટે બે �કારની િન�ાઓની જ��રયાત હોય છે એક સાંખ્ય િન�ા અને બી� યોગ
િન�ા.20 સાધક દ્વારા અભય �િ�થી જે ઉપાસના કરવામાં આવે તે સાંખ્ય િન�ામાં સમાિહત થાય અને
ભેદ�િ�થી કરવામાં આવતી ઉપાસના યોગિન�ામાં આવે છે .ભિક્તના િવષયમાં ભગવાન �ીકૃષ્ણ કહે છે કે
મોક્ષ �ાિપ્તનું સવર્�ે� સાધન ભિક્ત છે . ભગવાનમાં અનન્ય �ેમ રાખવી ભિક્ત છે . ભિક્ત દ્વારા મનુષ્ય
પરમ પદને પામી શકે છે . ભિક્ત અને �ાન બંનેનો મૂળ �દ્ધા છે અને જ્યારે ભક્ત પોતાનું સવર્સ્વ
ભગવાનને સમ�પત કરી દે છે જ્યારે ભગવાન પણ એની ઈચ્છાઓને પૂણર્ કરે છે . આ રીતે ગીતા અનુસાર
બધા જ કમ�ને જે મનુષ્ય ઈ�વરને સમ�પત કરી દે છે અને તત્પરાયણ થઈને અન્ય ભાવથી ઈ�વરનું ધ્યાન કરે
16

. ગીતા- ૫.૨૪

17

. ગીતા- ૧૨.૪

18

. ગીતા- ૧૨.૨

19

. ગીતા-૧૨.૧૨

20

. ગીતા- ૩.૩
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છે , ઉપાસના કરે છે , તે સંસારસાગરથી તરી �ય છે. ગીતાના ઉપદેશની આ િવશેષતા સૌથી વધારે
મહત્વપૂણર્ છે કે જે મનુષ્ય જે ભાવથી મનુષ્યનું ધ્યાન કરે છે એ જ ભાવથી ભગવાન એને �ાપ્ત થાય છે .
मय्येव मन आधत्स्व मिय बु�� िनवेशय।
िनविसष्यिस मय्येव अत ऊध्व� न संशयः।।21
જે કોઈ સાથે વૈભવ નથી રાખતો મૈ�ીપૂણર્ વ્યવહાર કરે છે . દુ:ખીઓ �ત્યે ક�ણાપૂણર્ �િ�થી વત� છે
આવો ભક્ત ભગવાનને િ�ય છે . ગીતાના ૮ �લોકોમાં ભગવાનના િ�ય ભક્તોના ગુણો અનેિવશેષતાઓ
બતાવવામાં આવી છે .22 આમ ગીતામાં કમર્યોગની સાથે ભિક્તયોગની પણ મહ�ા દશાર્વવામાં આવી છે . આ
�કારનો યોગી િનષ્કામ કમ� કરતાં કરતાં પોતાની ઈિન્�યો અને મન પર સંયમ રાખી તેના પર િવજય મેળવી
પોતાના અન્ત:કરણને શુદ્ધ બનાવી પિવ� અન્ત:કરણથી અન્ત�નિહત ઈ�વરનો સાક્ષાત્કાર કરે છે . આ
�વનનું પરમ ઉ�ેશ્ય ગીતા ભિક્તયોગ દ્વારા અિભવ્યક્ત કરે છે .

21

. ગીતા-૧૨.૮

22

. �ુ ઓ ગીતા અ�યાય ૧૨.૧૩ થી ૨૦ �લોક
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� ૃહદાર�યકોપિનષદનો તા���વક અ�યાસ
ડૉ. કરશન ડ�.િપઠ�યા
આચાયર્શ્રી
(અમર શહ�દ શ્રી ડ�. એમ.બારડ આ�્ર્ સ એન્ડ કોમસર્ કોલેજ�ુિસયા -ગીર)

વૈ�દક સા�હત્ય એ આપણો અ� ૂલ્ય વારસો છે અને વેદ એ િવ��ુ ં સૌથી પ્રાચીન સા�હત્ય છે .
ભારત ઉપરાંત �ુરોપના અનેક નામાં�કત તત્વ�ચ�તકો તે� ુ ં ભાષાંતર અને િવવેચન કરવા પ્રેરાય તે
હક�કત તેના મહત્વ નો સ્વીકાર કર� છે . વેદનો મ�હમા અનંત છે . ભારતીય સંસ્�ૃિતમાં વેદ�ુ ં સ્થાન છે
પ્રાચીન ભારતના તેમજ ભારતીય સા�હત્યના વેદ�ુ ં સ્થાન મહત્વ�ુ ં છે .
આ પ્રાચીન વૈ�દક સા�હત્યમાં ઉપિનષદો �ુ ં મહત્વ અનેરો છે ઉપિનષદ સા�હત્ય માં પણ � ૃહદારણ્યક
ઉપિનષદ�ુ ં આ પ્રિતિનિધ ગૌરવ પ્રાપ્ત થાય છે .
વેદોથી આરં ભાયેલી તત્વ�ાનની પરં પરામાં સમયને અ�ુ�પ શૈલી જોવા મળે છે . વેદના
� ૂઢ રહસ્યોને આરણ્યકો દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યા તેમને સમજવામાં અઘરા લાગ્યા ત્યાર�
બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની રચના થઈ અને સમય જતાં ઉપિનષદો અ�સ્તત્વ પામ્યા. તેમાં બ્રહ્મ,આત્મા,જગત,
�ુન�ન્મ, મોક્ષ �વા તત્વોનો �ાન એમ�ુ ં એમ જ છે માત્ર િવષયવસ્� ુમાં તફાવત છે .
� ૃહદારણ્યકોપિનષદમાં આ તત્વો�ુ ં િવશદ િન�પણ થ�ુ ં છે .
��:
� ૃહદારણ્યક ઉપિનષદમાં બ્રહ્મ અત્યંત મહત્વ� ૂણર્ તત્વ છે . � ઉપિનષદનો � ૂળ છે . બધા જ
ઉપિનષદ 'બ્રહ્મ' તત્વ પર ચચાર્ કર� છે . � ૃહદારણ્યકોપિનષદમાં બ્રહ્મ ના સ્થાને �ાં- �ાં :આત્મા'
શબ્દ નો પ્રયોગ જોવા મળે છે . પરં � ુ આ ઉપિનષદોમાં બ્રહ્મ અને આત્મા શબ્દથી અ�ભ�હત થ� ું પરમ
તત્ત્વ એક જ છે .
બ્રહ્મા એ�ું તત્વ છે ��ુ ં �દયથી અ�ુભવ કર� શકાય છે . પરં � ુ શબ્દોમાં વણર્વી શકાય નહ�.
બ્રહ્મા સત્ય હોવાની સાથે �ાન સ્વ�પ અને અનંત છે . તેની �ાન સ્વ�પનો તાત્પયર્ એ નથી ક� , તે
�ાતા છે પરં � ુ તે માટ� વગેર�ની સમાન જડ�પ નથી આ દ્ર�ષ્ટકોણથી બ્રહ્મ�ાન સ્વ�પ છે . બ્રહ્મ િન�ુર્ણ
િનિવ�શેષ છે આમાં નામ,�પ, કમર્,ભેદ,�િત અથવા �ુણ �પ બધી િવશેષતાઓનો અભાવ છે . આથી
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આ�ુ ં 'નેિત…. નેિત…' દ્વારા િન�પણ થ�ુ ં છે . કારણક� િવશેષતાઓના અભાવથી શબ્દની પ્ર� ૃિ� થઇ
શક� નહ�. આ બ્રહ્મ સ્� ૂળ નથી, આ�ું સ્વ�પ નથી, હાસ્વ નથી, �ધકાર નથી, ગંધ પણ નથી કોઈ
પ્રકાર� બ્રહ્મનો િનદ� શ કર� શકાય નહ�.
યા�વલ્કય અને ગાગ� ના સંવાદમાં નકારાત્મક શેરડ� થી પરમ તત્વ�ુ ં િન�પણ થ�ુ ં છે આ પ્રમાણે
નકારાત્મક શૈલીથી પરમ તત્વ�ુ ં િન�પણ એ ઉપિનષદ ની િવશેષતા છે �મ ક�,
तदे तद ब्रम्हापव
र् न परमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म…...।
ू म
'નેિત નેિત…..' બ્રહ્માંડના શ�આતના િન�પણની એક સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરવાની શૈલી છે . િનષેધપરક
વ્યાખ્યાનથી વધાર� યોગ્ય કોઈ પણ ઉપદ� શ પધ્ધિત બ્રહ્મસ્વ�પ િવવેચન માટ� નથી.
આ�મા
� ૃહદાર ણ્યક ઉપિનષદ ની દ્ર�ષ્ટએ બ્રહ્મ જ સત્ય છે , બ્રહ્મ િસવાય કોઈ સત્ય નથી. એટલા માટ�
કહ�વામાં આવ્�ુ ં છે કારણ ક� � ૃહદારણ્યક ઉપિનષદની દ્ર�ષ્ટએ સવ�ચ્ચ સતાને ��કત કરવા માટ�
�ાર� ક બ્રહ્મ શબ્દ નો પ્રયોગ થયો છે તો �ાર� ક આત્મા શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે . એક જ તત્વ ના બેબે નામ છે આત્મા અને બ્રહ્મ પરં � ુ �ાર� ક-�ાર� ક આ બંને શબ્દોનો ઉપયોગ બે �ભ� �પથી સ્પષ્ટ
કરવાનો પ્રયાસ પણ જોવા મળે છે .
આત્મા અને બ્રહ્મ એક જ તત્વ છે પરં � ુ આત્મા વ્ય�ક્તનીષ્ટ સતા છે અને બ્રહ્મ સાવર્જિનક સ�ા
છે . એક જ તત્વ �યાર� વ્ય�ક્તગત �પે સંક�તનો િવષય બને છે ત્યાર� આત્મા શબ્દ નો પ્રયોગ
�ૃ�ષ્ટગોચર થાય છે . �યાર� વ્ય�ક્તથી ઉપર ઊઠ� બધી સ�ાની ચચાર્ કરવામાં આવે છે ત્યાર� બ્રહ્મ
શબ્દ�ુ ં અ�ભધાન થાય છે .
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्य� �न�द�या�सतव्यो
અહ� યા�વલ્કય અિવનાશી એવા આત્મા તત્વ�ુ ં િન�પણ કર� છે . � �ાર� ય નામ પામ� ું નથી. તેને
કોઇ જોઇ શક� ું નથી. પરં � ુ તે બધાને �ુ એ છે .
� ૃહદાર ણ્યક ઉપિનષદના ત્રી� અધ્યાયના નવમા બ્રાહ્મણમાં આત્મતત્વ સ્વ�પ�ુ ં િન�પણ બ્રહ્મ
તત્વની �મ િનષેધાત્મક શૈલીમાં થ�ુ ં છે . યથા
स एष नेती �नत्यात्मागह
ृ ो न �ह गहृ तेडशीय� न ।

�ह �शयर्तेड्सड़ो न �ह सजयतेडसीतो न व्यथते न �रष्य�त ।।
� ૃહદાર ણ્યક ઉપિનષદમાં આત્માના અિવનાશી �પની સાથે તેની અવસ્થાઓના િવષયમાં પણ
િવવેચન મળે છે . આત્માને િવ�ભ� માનિસક અવસ્થાઓની �સ્થિત આત્માની િનત્યતા � ૂ�ચત કર� છે .
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� ુર�યઅવસ્થા આત્માની પરમ સત્યતાને � ૂ�ચત કર� છે . આ આત્મા વસ્� ુઓની ઉપ�સ્થિત ક�
અ�ુપ�સ્થિતથી પ્રભાિવત થતો નથી.
જગત
ઉપિનષદોમાં જગતની ઉત્પિ� િવષયક � િવવરણ પ્રાપ્ત થાય છે તે �ુ�ચકર છે અને ધ્યાન
આકષર્ક પણ છે . આ િવવરણો માં આત્મા અથવા જગતની ઉત્પિ� �ભ��ભ� પ્રકારની થ�ુ ં છે એ�ું
દશાર્વ્�ુ ં છે . � ૃહદારણ્યક ઉપિનષદમાં આત્મામાં આ સંબધ
ં માં જગતની ઉત્પિ� નો િવચાર થયો છે . તે
�ુજબ શ�આતમાં એકલો આત્મા જ હતો તે� ુ ં �પ �ુ�ુષના ��ુ ં હ� ું અહ� આત્માને બધા પાપો ને
બાળ� નાખ્યા હોવાથી તેને �ુ�ુષ કય� છે આ આત્મા એકલાતા અ�ુભવવા લાગ્યો આથી
પોતાનામાંથી �ી અને �ુ�ુષને ઉ�પ� કય�.
આ ઉપિનષદમાં બ્રહ્મના સંબધ
ં માં જગતની ઉત્પિ� િવશે પણ િવચાર થયો છે . તે �ુજબ
શ�આતમાં બ્રહ્મ જ હતો. તેણે બ્રાહ્મણ ક્ષિત્રય વૈશ્ય �ુદ્ર અને ધમર્ને પેદા કયાર્. જગતની ઉત્પિ�
પાણીથી થઈ છે એવો ઉલ્લેખ પણ આ ઉપિનષદમાં મળે છે . ખર� ખર તો પાણીને જગત�ુ ં � ૂળ દશાર્વી
એ સાથે જ ઉ�પ� થનારા જગતને 'અ� ૃત' પણ ગણે� ું છે . વળ� અહ� તો બ્રાહ્મ પણ પાણીમાંથી
જન્મ� ું દશાર્ વ્�ુ ં છે . જગત બ્રહ્મની જ અ�ભવ્ય�ક્ત ભલે હોય છતાં એની અિનત્યતા અને મયાર્�દતતામાં
બસત્ય�ુ ં દશર્ન ન જ સંભવે.
માયા
જગતની રચનામાં માયા�ું મહત્વ� ૂણર્ સ્થાન છે . માયા એટલે મયાર્દા સ�નાર� સ�ા. માયા
અિવદ્યા ના લીધે ઉત્પ� થઇ છે . આ અિવદ્યા એ અ�ાન છે . �મ ક� દોરડામાં સાપનો આભાસ થવો.
આભાસ એ અધ્યાસ છે . આ અધ્યાસ અ�ાનના લીધે થાય છે . અ�ાન એ અિવદ્યા છે . �થી એ માયા
છે .
� ૃહદારણ્યક ઉપિનષદમાં માયાની અવસ્થામાં કોઈ ઉ�ચત સમથર્ન ક� એની સ�ા અને િસદ્ધ
કરવા માટ�� ુ ં ચો�સ પ્રમાણ માપવામાં આવ્�ુ ં નથી. લગભગ બધા િવદ્વાનો આ સમસ્યાના સંદભર્માં
કોઇ િનિ�ત િનષ્કષર્ �ુધી પહ�ચી શ�ા નથી. � ૃહદારણ્યક ઉપિનષદમાં આના પ�રપે�યમાં જો
ગંભીરતા� ૂવર્ક િવચાર કરવામાં આવે તો ક� ટલાક મંત્ર ભાવાત્મકતાથી માયાવાદનો સંક�ત કર� છે .
� ૃહદાર ણ્યક ઉપિનષદમાં એક પ્રિસદ્ધ પ્રાથર્ના ર�ૂ થઈ છે . �માં ભક્ત ઈ�રને પ્રાથર્ના કર� છે ક� ,
असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्यो�तगर्मय……
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આ સં� ૂણર્ જગત આત્મમય છે અથાર્ત આત્મા અથવા બ્રહ્મથી �ભ� કોઇ સ�ા નથી, પરં � ુ માયા દ્વારા
�ુ�ું જ દ� ખાય છે . આ માયા�પી આવરણને �ૂર કર�ને સત્ય�પી બ્રહ્મને �ણી શકાય છે .
ુ ઃ જ�મ અને મો�:
કમ�, �ન
સમગ્ર ભારતીય �ચ�તન કમર્, અને મોક્ષની માન્યતા અને �ુબ જ સ્વાભાિવકતાથી સ્વીકાર� છે
અને �ુદા �ુદા સ્વ�પે તેની ર�ૂઆત કર� છે . આ બધા િવચા�ંુ આ માન્યતા�ુ ં મહત્વ સ્પષ્ટ કર� છે .
જગતની �સ્થિતના પ�રપેક્ષમાં કમર્નાં િવધાનનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે . આના અભાવથી
સંસાર�ુ ં અ�સ્તત્વ રહ�� ું નથી. ઉપિનષદમાં કમર્ િસદ્ધાંત પ્રત્યે �ડ� શ્રદ્ધા વ્યક્ત થઈ છે એ�ું લાગે છે
ક� , અહ� ઋિષઓએ સંસારના �ુઃખોને �ૂર કરવાનો પ્રયત્ન કય� છે .
કમર્ ફળની પ્રા�પ્ત પણ એક નૈિતક અવસ્થા પર આધા�રત છે , �ના દ્વારા �ુભકામના
આચરણથી �ુભ અને અ�ુભ કમર્ ના આચરણથી અ�ુભ ફળની પ્રા�પ્ત થાય છે . આ �ૃ�ષ્ટએ �ુણ્યકમર્
�ુણ્ય ફળ દાયક હોય છે અને પાપ કમર્ અથવા અધમ કો�ટ�ુ ં ફળ પ્રદાન કર� છે . આ કમ� ની શ્રેષ્ઠતા
અને અધમતા ના આધાર� પ્રાણીને પ્રાપ્ત થનાર� યોિન�ુ ં િનધાર્રણ થાય છે . આનાથી એ િસદ્ધ થાય છે
ક� સૌ પ્રથમ વ્ય�ક્ત પોતે જ પોતાના આગામી બધા જન્મ માટ� ઉ�રદાયી હોય છે .
કમર્ ફળના ભોગ�ુ ં બી�ુ ંસ્થાન છે ગમનમાગર્ને િપ� ૃયાન અથવા � ૂમયાન કહ�વાય છે . આ માગર્
� ૃહસ્થઓ માટ� છે . � સંસારની પંચા�ગ્નિવદ્યા�ુ ં �ાન રાખતા નથી. ક� વળ અ�ગ્નહોત્રા�દ ય�, દાન
અને તપ વડ� લોકોને મેળવે છે . તેઓ �ુમાડામાં પહ�ચે છે �ુમાડા માંથી રાતમાં �ય છે . રાતમાંથી
�ૃષ્ણ પક્ષમાં �ય છે . �ૃષ્ણ પક્ષમાં દ�ક્ષણાયનના છ મ�હનામાં �ય છે . તે મ�હનાઓમાં થી િપ� ૃયાન
માં �ય છે . ચંદ્ર લોકો માંથી પાછા આકાશમાં આવે છે આકાશમાંથી પવનમાં આવે છે .
ઉલ્લેખનીય છે ક� મોક્ષ, આત્મ�ાન અને અિવદ્યા િન� ૃિ� � ૃથક-� ૃથક અવસ્થા અથવા �સ્થિત ન
હોવાથી એક જ છે . આ આધાર� આત્મ�ાન અને મોક્ષ�ુ ં સાધન માની ન શકાય, પરં � ુ આત્મ�ાનની
�સ્થિત જ મોક્ષ છે .
ઉપસંહાર
આમ ભારતીય પરં પરા પ્રારં ભથી જ તવ�ાન �ગે � દ�ષ્ટ�બ��ુ ધરાવે છે , તેનો પડઘો
� ૃહદારણ્યકોપિનષદમાં બ�ુ સ્પષ્ટ ર�તે સાંભળ� શકાય છે .
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આપણી સૌની શ�ક્ત આપણા સ�ુના ક�ન્દ્ર�પ આત્મતત્વની પ્રા�પ્ત પ્રત્યે અગ્રસર બનો તથા પડળો
�ૂર થાય અને પિવત્ર, �દવ્ય બ્રહ્મતવની અ�ુ� ૂિત સ�ુના �તરને અજવાળે એ ભાવના સાથે
િવરમીએ.
સંદભ� ��થો
(૧) ઉપિનષદો
સસ્� ું સા�હત્ય વધર્ક કાયાર્ લય સં.-૨૦૦૦
(૨) ઉપિનષદો લેખક–પ્રા. નાથાભાઈ પાટ�દાર સંપાદક–ડૉ. ગૌતમ પટ� લ પ્રકાશક-સંસ્�ૃત સા�હત્ય
અકાદમી ગાંધીનગર પ્રથમ આ� ૃિ�-ઈ.સ.૧૯૯૮
(૩) ઉપિનષદોનો અભ્યાસ િવનોબા� ય� પ્રકાશન વડોદરા–૧ �ુન�ુદ્ર
ર્ ણ આ� ૃિ�-ઈ.સ.૧૯૬૮
ં ઈ–૨
(૪) ઉપિનષદ�ુ ં અ� ૃત યોગે�ર, વોરા એન્ડ કં પની પ�બ્લશસર્ પ્રા�લિમટ� ડ, �ુબ
(૫) ઉપિનષદોની ધમર્મીમાંસા ડૉ. એસ. એમ. પંચાલ પા�ર્ પ�બ્લક� શન અમદાવાદ પ્રથમ આ� ૃિ�ઈ.સ.૨૦૦૬
(૬) ઉપિનષદ-નવનીત લેખક-પ્રા.�કશોરભાઈ િશ. દવે �ુિનવિસ�ટ� ગ્રંથિનમાર્ ણ બોડર્ �ુજરાત રાજય
અમદાવાદઃ પ્રથમ આ� ૃિ�-ઈ.સ.૧૯૮૬

SEPTEMBER-2021

97

VOLUME-10, ISSUE-39

