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5|FSŸSYG

zL AFA],F, 5]GDR\N XFC lJnF;\S], ;\RFl,T zLDTL VFZPV[DP5|HF5lT
VF8Ÿ;" SM,[H4 ;T,F;6FG]\ JFlQF"S ;FDFlIS cVZJ<,LGM 8C]SMc ;\XMWG VG[ ,[BG 5ZtJ[
;}h S[/JJF TZOGM VlEUD ZFbIM K[P AN,FTF ;DIGL ;FY[ EFZT VG[ U]HZFTDF\ prR
lX1F61F[+[ 5lZJT"GM ;TT Y. ZCIF K[P VF 5lZJT"GMG[ RMSS; lNXF VG[ UlT
5lZ;\JFNM4 SFI"XF/FVM4 lXlAZM4 TH7 jIFbIFGM YSL D/[ K[P lX1F6 VG[ ;DFHGF
JT"DFG 5|JFCM v 5lZ6FDMYL JFS[O ZCL GJ]\ ;\XMWG SZL VG[ ,BJFGL RMSS; 5|[Z6F
D/[ K[P ;DFHXF:+ lJEFU wJFZF EFZTDF\ U|FDL6 ;DFHGL ;D:IFVG[ VG[ 50SFZM4
;\:S'T VG[ U]HZFTL lJEFU wJFZF cEFZTLI GF8I ;FlCtIc lJQFI 5Z ZFQ8=LI 5lZ;\JFNM
IMHIFP ;FY[ RF,] JQF[" UF\WLÒGL !5_ DL HgDHI\lT EFZTEZDF\ pHJF. ZCL K[ tIFZ[
V\U|[Ò VG[ lCgNL lJEFU wJFZF cUF\WLHLGL lJRFZWFZF o HLJG VG[ ;FlCtI 5Zc ZFQ8=LI
5lZ;\JFN IMHIMP AWFH ZFQ8=LI 5lZ;\JFNMGF ;\XMWG ,[BMG[ VD[ 5]:TS ~5[ VFSFZ VF5L
ZCIF KLV[P ;\XMWG SFI" jIlSTUT l;lDT G AGTF\ prR lX1F6GF VeIF;]VM DF8[ ,[B[
,FU[ T[JM H VFDFZM VFXI K[P 5|:T]T ;FDlISDF\ :GFTS lJnFYL"VMV[ 56 5MTFGL S'lTVM
5|:T]T SZL K[P H[ VlEG\NGG[ 5F+ K[P VwiFF5SM T[DH lJnFYL"VMG]\ VWLT T[H:JL AG[ T[
H EFJGF ;FY[ VZJ<,LGGM 8C]SM V\S v!Z ;F{G[ p5IMUL YX[ HP

VF5GM
0F"P HI[X V[GP AFZM8
l5|g;L5F,zL
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lX1F6G]\ WFD U6FTL VZJ<,LGL lUZLDF/F JrR[ VFJ[,F U-JF0F 5|N[XGF
;T,F;6F UFDDF\ 7FGGL 5ZA TZLS[ bIFlT 5FD[,F zL AFA],F, 5]GDR\N XFC lJnF;\S],
;\RFl,T zLDTL VFZPV[DP5|HF5lT VF8Ÿ;" SM,[H4 ;T,F;6F GFDGL X{1Fl6S ;\:YF ;DI
;FY[[ SND lD,FJL ZCL K[P ZZ JQF"YL X{1Fl6S ;[JF SZTL ;\:YF VFH[ V[S J8J'1F Y. VF
lJ:TFZG[ XMEFJL ZCL K[P lJlXQ8 l;lwWVM VG[ ;\XMWGG[ SFZ6[ VF ;\:YF p¿Z
U]HZFTDF\ 5MTFGL VFUJL VM/B pEL SZL K[P H]NF H]NF lJQFIGF VwIF5SM NZ JQF["
;\XMWG 1F[+[ ;\XMWG SZL 5|UlT SZL ZCIF K[P RF,] JQF[" VwIF5SMGL ;FY[ SM,[HGF
lJnFYL"VMG[ 56 5|SFXG DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P T[DG]\ ;\XMWGFtDS SFI"
VCL\ D}STF VFG\N VG]EJ]\ K]\P VFJGFZ ;DIDF\ lJnFYL"VM VG[ VwiFF5SMGF ;H"G
SF{X<IM HFU'T SZJF cVZJ<,LGM 8C]SMc DF.,:8MG AGL ZC[X[P VF 5Z\5ZFG[ VFU/
W5FJTF cVZJ<,LGM 8C]SMc JQF" Z_!(v!) V\S v !Z 5|SFlXT SZTF CQF"GL ,FU6L
VG]EJ]\ K]\P
cVZJ<,LGM 8C]SMc 5|SFlXT SZJFDF\ 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G 5]~ 5F0JF AN,
SM,[HGF VFRFI"zL 0F"PHI[X V[GP AFZM8GF VFEFZ DFG] K]\ P SM,[HGF VwIF5SMGL ;FY[
H]NL H]NL SM,[HMDF\YL VeIF;] VwIF5SMV[ ;\XMWG ,[BM DMS<IF T[ AN, T[DGM 56
VFEFZ DFG]\ K]\P ;DI DIF"NFDF\ 8F.5 ;[8L\U 5]~ SZL VF5JF AN, Sd%I]8Z VM5Z[8Z zL
Z6ÒT JLP ZFJT VG[ D'B5'Q9 ;HHF T[DH D]ã6 SFI" SZL VF5JF AN, SMlCG}Z l5|g8L\U
5|[;4 ;T,F;6F DF8[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K\]P
0F"PEUJFGEF. S[P RF{WZL
;\5FNS
5FNS
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Indian Diaspora, Globalization and Multi Culturalism

Dr.JAYESH N BAROT
PRINCIPAL
Smt. R. M. Prajapati
Arts College, Satlasana
INTRODUCTION

Migration-diaspora is a continuous process from the ages. People are in
an ancient time keep on migration for their shelter, in search of food, and save himself from
cruel animal, but in modern age it has become easy and fast due to modern mean of
transportation. Now from local to universe level migration has become easy. In ancient
time nearly two fifth of spain’s foreign residents come from the latin diaspora-mostly from
Ecuador and Colombia. France population of Arabic origin is the continent’s largest
drawing on Francophone diaspora from North Africa and Lebanon.

DEFINITION
A group of community disperse from his native place to settle down in
another area, was known by many different name in ancient period. People of one society
migrate to another region to settle down is usually known diaspora. Such a migration was
common in ancient era. Now such a migration in history is called Diaspora. Their social
economical and cultural network spread to different nation and in the world too. Learned
people and literated person called themselves a diaspora. The first diaspora in world history
was of Yahudi community also Nigros settled down in united state are of the same
diaspora. Diaspora is not only related with the geographical area but social, political,
cultural, economical and psychological aspect also. People of Gujarat is also mentionable
in a diaspora. Gujarati diaspora is seen in Africa ,gulf countries, England ,Canada and in
Australia too.
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A recent research and writing indicate minimum three type of meaning of
diaspora, one as a social aspect secondly as awareness, and thirdly as pattern of cultural
output among them. The first meaning is generalized from recent literature. According to
Cambridge dictionary ‘a group of people who spread from one original country to other
countries, or the act of spreading in this way’. The diaspora label usually assumes cultural
and linguistic difference between place that give form to diasporic consciousness and
identity and place of origin.
A general definition is derived that ‘people who come from a
particular nation or whose ancestors came from it,but who now live in many different parts
of the world are sometimes referred to as th diaspora. A descendant of sub sahran Africal
community living anywhere in the western hemisphere are a great diospare example in the
world.

CAUSE OF MIGRATION
Migration which is known as diaspora in recent term is hard to confine
in a particular reason but community from different region migrating to another region for a
various reason. In a diaspora people has setted down in an another region leaving their own
for many reasons. Indian has two thousand years long history in diaspora in various country
of the world. It is third in the world after British and Chinise but it is in a large number
today. Diaspora is a world wide movement but this chapter confined to the Gujarat only.
Many gujarati recently have migrated to many nations of the world. Sabarkantha district
and kheda which is know as Charotar have played a crucial role in education and diaspora.
Youth from charotar always dream of migrating Canada, USA, England, and Newziland.
Dipak bardolikar defines that Gujarati society residing outside the Gujarat is called
diaspora. Gujarati culture is spread over the 125 Countries in the world. Gujarati has started
migrating to abroad from the beginning of British era from India but they were settled
down there mostly upper class and businessman used to go abroad. Their mode of
migrating is varied from time to time. After independence, western culture and pattern of
education attracted Gujarati

rapidly. Now today one person from each family from

charotar reside abroad.
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Gujarati is known for his business in all over India and abroad and their
business mind cause them to migrate abroad to earn money. Slow economic growth, and
lack of better education attracted them. Eager to take a high risk and money oriented mind
have help them earning abroad. Recently lack of employment in India have also attracted
Gujarati youth to migrate. learned people has attractive salary and status rather than in their
own country have played an important role in Gujarat. Today they have well furnished
motel,gas station and departmental store. Many who is second or third generation have
played an important role in politics in respective nation.
Many gujarati who are in England USA and Canada have double nationality of their own
nation as well as nation where they reside. In India they are called non residencial Indian
(NRI). This word have given them status symbol in their own native village. Gujarati still
migrate in a pretext of getting education and a purpose of marriage. Their better living
standard, opportunity of white coloured job, NRI symbol, earning money and attraction of
western culture have inspired them to settle down in many nations of the world like Britain,
USA, Canada, Newziland, South Africa and Dubai.

CULTURALISATION
Few decades settlement in another country and some have two to three generation away
from their own nation have now new problems other than getting a job, enlarging a
business or finding a partner for marriage. Western countries are no more religious or
fundamental in their behavior. They are scientific in nature. Totally opposite to a nature of
Indian psyche. They have survival struggle to save a culture of their own religion. People
are found more religious in other nation than they were in their own nation. They easily
could not leave their Indian culture nor could accept the foreign culture.
The term diaspora is ancient greek word meaning ‘ to scatter about’ and that exactly people
of diaspora do. They are scattered from their homeland to place across the globe spreading
their culuter as they go but being in minority in other nation needed to accept the culture of
their nation more than spreading their own. A lust of their culture in a long run make them
rigid and orthodox there. In a case of Gujarati he has keen sense of spreading their culture
wherever he lives. They carry with them their own ,ritual ,customs ,ceremony and
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fundamentalism wherever they settle. They try to maintain their food choice, dress sense,
customs , religious ceremony and daily routine. They held get together programme every
weekend, celebrating Indian festival like navratri, diwali, holy etc. Their Gujarati food and
dishes like khakhara, udhiyu, dhokara, and handvo,khaman remain attraction of party.
Gujarati always love Garba and Dandiya ras which become centre of attraction not only to
Gujarati and surrounding people of that country.
CULTURALISM
A flow of culture of both nation merge at any point. Gujarati
spread his culture and also accept certain cultural ritual of that nation in their life. Guajarati
has not discarded his own culture neither has accept the culture of that nation fully but great
Indian culture and his ritual he perform with great enthusiasm. Many a time Guajarati feel
the unnecessary attack of their culture on their own. A psychological defence work and
give positive and sometimes a negative reaction. They prefer many good things of western
culture to accept in their life and at the same time love to keep up their own culture in life.
They build various temple, organize a fair and gathering, celebrating festival and enjoying
folk dance ,folk songs to survive their Indian soul inside. A famous sanct of Swaminarayan
Sampraday has built up many huge temples and spread human serving chain in their region.
Many swyam sevak has emerged there to propagate the Indian culture. Inside the home
they still love to perform Indian culture. Money, job, business and education has enriched
them but never violate the rules of that nation. An equal respect to culture of that nation has
been accorded by them.
Despite a good settlement in foreign they have never forgotten their native. Once a
year or in a periodical interval ,during festive season, getting a marriage of their son, they
visit the native place of their nation and do a charitable work like building temple,water and
sanitation facilities, building a guest house, building school etc . These NRI’s become a
point attraction in town. In a gathering they talk of western culture their work in abroad.
Many time they dislike the Indian habbits and criticize in a public. A dirty public places
,sense of dirtiness amongst Indian has been criticized in a public. Many bad ritual, omen,
many social customs has no place in western society become a topic of criticism for them.
This NRi feel themselves upper than any Indian in a town.
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CONCLUSION
India had vast cultural heritage having about five thousand old
culture. The upnishad, Ayurvedshastra, sculpture, classical dance and songs and drama. We
have meditation and yoga to attract the west. A varieties in culture has enriched us from
inside. West is mad after it. Gujarati people invite their friends and neighbors in such a
organization to celebrate. They share their dishes with them which has allured them too.
Gujarati has imitated the many way to west but west is also run after the Gujarati and
Indian heritage. Gujarati diapora has occurred in such a way; a two or three generation live
in many part of globe continueously. And a flow of migration in one or other reason from
Gujarat is still continue.
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INDIAN SENSIBILITY IN RAJA RAO'S KANTHAPURAM
Dr. Rakesh Joshi
H.O.D. Deprt. of English

Kanthapura is considered to be one of the finest novels of Raja Rao. It is a classic of
the Gandhian movement. It was written in 1938. The title Kantapura is apt, suggestive and
appropriate because the novel is about a south Indian village named Kanthapura and if
there is any hero in the novel it is the people, the community of the village named
Kanthapura. It is the first major Indian novel in English. It is a story of how the
independence movement becomes a tangible reality in a tiny and secluded village in South
India. It is a story of young Moorthy, stormy and idealistic and his fight against
conservative forces because the central character of the novel is Moorthy or Moorthappa
who is one of the Satyagrahis and leaders of the non-violent movement in Kanthapura. It is
he who explains the economy of the Khadi and the importance of the Charkha to the
ignorant and superstition-ridden Gandhian philosophy and ideology and becomes the
freedom fighter for the cause of his motherland.
Kanthapura is a classic of Indio-Anglican fiction and it has received international
recognition. It has been called “ a varitable grammar of the Gandhian myth” . The
novel gives us a living picture of representative South Indian village, which is passing
through a hectic phase of the congress movements, under the inspiring overall leadership of
Mahatma Gandhi, the apostle of non-violent Satyagrah.
The novel is a western art-form but Raja Rao has used it to express an essentially
Indian sensibility. Kanthapura is Indian both in theme and treatment. It is not to be judged
with reference to the western novel, say the novels of Henry James. It is an Indian novel,
and it expresses the Indian sensibility to perfection.
-

Kanthapura is Indian both in theme and treatment :The theme of Kanthapura is to put it simply, “Gandhi and our village”

Kanthapura is a typical Indian village, and it has been described minutely with great
realism. We are told of its location, of its crops, of its grinding poverty, illiteracy and
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superstition. The coming of the Gandhi movement to it enables the novelist to penetrate to
the rivalries, jealousies and the rigidities of the caste system that lie below the surface. The
villagers are represented in realistic colours. Their names are made descriptive in a
typically rural way. They live in close intimacy with nature, and are a par. of it. For them
nature is a living being, and even hills, rivers, fields and animals have a distinct presence, a
personality of their own. They have not lost their sense of wonder, of the enchantment of
nature and an intuitive wisdom to perceive natural phenomena in terms of man’s place in
the scheme of things: Suddenly a shooting star sweeping across the sky between the houseroof and the byre-roof, and Ramakrishanyya says, ‘Some good soul has left the earth’.
Here is a distinctive Indian sensibility, a peasant sensibility, to be precise, expressed in the
English language.
-

Indian Way of Story-telling
The theme of the novel is Indian and the treatment of the theme is also typically

Indian. The method of narration is typically Indian. The Indian Grandmother is the most
ancient and most typical of story-tellers, and the narrator in the novel, Achakka, is just such
a grandmother, narrating the story for the benefit of a new comer, years later.
Raja Rao has used the ancient Indian way of narration. It is a breathless story
illustrating the age old Indian tradition of story-telling. As the novelist says “We, in India,
think quickly, we talk quickly and when we move we move quickly. Achakka’s
inordinately long, meandering sentences, use of blanks, digressions and expressions like
‘this and that’, ‘here and there’, are meaningful.” In the very opening sentences, as
Mulk Raj Anand points out, “the reader can almost hear grandma talking. Episode
follows episode, and each one is integral to the story.”
-

Use of Indian Imagery, Proverbs and Idioms
In order to convey an essentially Indian sensibility, — we may say peasant

sensibility — Raja Rao has evolved a suitable style. It is not “Babu English” that he has
used. The words are English but the organisation is Indian and the novelist had to organise
it himself. The language is saturated with Indian idiom, Indian imagery and rural colour.
Sometimes there are literal translations from Kannada, and sometimes there is breaking up
of the English syntax to convey emotional upheavals and agitations. Many words are
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imported from Indian languages, and used as they are without any translation. For example
we get Ahimsa, Dhoti, Harikatha, Maistri, Mandap, to name a few. He frequently uses
village proverbs, legends and concrete imagery in Indian context. For instance, in his
similes familiar animals and birds figure most:
(1) Our hearts beat like the wings of bats’, (2) every squirrel has his day’, (3)
the youngest is always the holy bull; (4) and yet he was as honest en, an elephant.
Numerous proverbs find a natural place in the peasant speech: (1) The policemen are
not your uncle’s sons (2) the first daughter milks the cow (3) there is neither man nor
mosquito in Kanthapura; (4) only a pariah looks at the teeth of dead cows; (5) land,
lust and wifely loyalty go badly together.
-

Use of Peasant Speech
Sometimes the peasants use an abusive, vulgar language, and Raja Rao also does

not hesitate to use such a language when the occasion demands it, though his use of it is
more restrained and judicious than that of Mulk Raj Anand. Such language is an integral
part of peasant speech, and so its use is essential to express peasant sensibility. At one time
the peasants burst out when the wind or rain lets them down: “May your house be
destroyed—may your wife die childless—I’II sleep with your mother.” Outbursts like
these are fully justified. This is indeed the natural speech of the rural folk transmuted into
English. With the effective use of the “dialect” and village material the novelist has
succeeded in conveying, “in a language not one’s own the spirit that is one’s own.”
To conclude: Kanthapura is Indian both in theme and treatment. Raja Rao has
shown to other Indians writing in English how best to express in a foreign art-form a
sensibility which is essentially Indian.
Notes and References :
(1) Rao Raja, Kanthapura Oxford Uni Press, New Delhi – 1963
(2) Tilak Dr. Raghukul : Raja Rao Kanthapura (A Critical Study) Rama Brothers 2011
(3) Dayal P. Raja Rao : A study of His novels : Atlantic Pub, New Delhi. 1991

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

12

VZJ<,LGM 8C]SM

V\
V\S v !Z

JQF" o Z_!( v Z_!)

ISSN : 2277 - 7598

Sons and Lovers: A Psychoanalytic Criticism
Dipak K. Desai
Deprt. of English

Psychoanalysis is a psychological approach that focuses on the concepts of Sigmund Freud
and helps us to understand human behavior. D.H. Lawrence’s Sons and Lovers (1913) is a
text that cries out for a psychoanalytic interpretation.One of Freud’s most famous theories
is the Oedipus complex, which deals with a child’s emerging sexuality. Freud used the
story of Sophocles’ Oedipus Rex to help illustrate his theory. In the story, Oedipus
unwittingly kills his father and marries his mother. According to Freud, all male children
form an erotic attachment to their mother and are jealous of the relationship the father has
with the mother. The male child fears he will be castrated by the father so he represses the
sexual desire for the mother and waits for his own sexual experience. However, if the boy
does not fulfill these steps, then he will carry the oedipal complex with him into adulthood
(Dobie 52-53). As a result, having this complex makes it very difficult to form adult
relationships with others. In other words, if the child never grows out of this type of
behavior, he will be dysfunctional in adulthood.

The Oedipus complex theory attracted attention in 1910 when psychoanalyst Ernest Jones
published Hamlet and Oedipus. Freud had already applied his theory to literature, but this
was the first time the Oedipus complex had been emphasized in a major literary work such
as Hamlet. The character of Hamlet shows signs of having a repressed Oedipus complex in
the relationship he has with his mother (Guerin 161-162). In Sons and Lovers, Gertrude
Morel has a dysfunctional relationship with her two sons, William and Paul. Therefore, the
text is conducive to this type of analysis because the Oedipus complex and other
psychoanalytic concepts are displayed so vividly in their relationships.

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

13

VZJ<,LGM 8C]SM

V\
V\S v !Z

JQF" o Z_!( v Z_!)

ISSN : 2277 - 7598

The beginning of the Oedipus complex appearing in William and Paul is exemplified in the
relationship between the parents. The boys witness an abusive marriage in which Walter
Morel often comes home drunk after squandering the family’s income gambling. All of this
causes the boys to hate their father and be sympathetic and protective towards their mother.

In their mother, the children see someone who is good and pure. She, in turn, keeps her
sons all to herself and sheltered from their father. By this act, Gertrude Morel is
unconsciously molding her sons into what she wants, so eventually they can take the place
of her husband. She is clearly unhappy in her marriage, so she tries to live vicariously
through her sons. This is the stimulus that allows the oedipal attachment to form in the two
boys.

William is the oldest son and the mother’s favorite. He does everything he can to please
her. Sibling rivalry exists between William and Paul as they compete for their mother’s
affection. Mrs. Morel becomes jealous of William’s female companions and he eventually
moves to London. William’s moving to London was his unconscious way of trying to break
free from the oedipal attachment to his mother. In London, William meets a girl by the
name of Lily. They become engaged but William is not happy. He has a misogynistic
attitude towards her. It is very clear Lily does not possess the good qualities he sees in his
mother and it angers and frustrates him.
William exhibits classic symptoms of displacement. When William voices his
dissatisfaction with Lily, his mother asks him to reconsider marrying her. He responds, “Oh
well, I’ve gone too far to break it off now (Lawrence 130). These conflicted feelings that
William is experiencing are a sign of his apparent struggle to rid himself of the oedipal
fixation and the reader is not surprised when William eventually gets sick and dies.

After William dies, Paul takes his place as his mother’s favorite. By her actions, one would
think she thought of him as a suitor. This is evident when she accepts a bottle of perfume
spray from him. “Pretty!” she said in a curious tone, of a woman accepting a love-token
(Lawrence 69). As Paul reaches adulthood, it is quite evident the Oedipus complex has
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taken him over. His relationship with his father is strained and he becomes jealous of him.
He even asks his mother not to sleep with the father anymore (Lawrence 215).

Paul meets Miriam Leivers and although he likes her, he repeats the same misogynistic
behavior as William did with Lily. He feels he would be betraying his mother by being
with her. However, the idea that Paul is interested in someone other than his mother shows
an attempt to break the oedipal fixation he has. But, the mother foils this attempt by making
him feel guilty for wanting to be with Miriam. She says, “I can’t bear it. I could let another
woman – but not her. She’d leave me no room, not a bit of room. And I’ve never -- you
know Paul -- I’ve never had a husband, not really” (Lawrence 212).

This same behavior the mother exhibited with William, by being jealous of his female
companions, is now being inflicted on Paul. She reinforces the Oedipus complex that is
within Paul by suffocating him and in a subtle way asking him to replace her husband.
Paul’s relationship with Miriam is reduced to friendship. He has to repress any romantic
feelings that he might have for her, so she will not replace his mother.
Later in the novel, Paul does become physically intimate with Miriam, but it is short-lived
because Paul will not marry her. This also shows that Paul suffers from a fear of intimacy
as he continues to remain emotionally detached from Miriam. Once again, Paul succumbs
to the oedipal attachment for his mother. However, Paul does have an affair with a married
but separated woman by the name of Clara Dawes. Paul allows himself to have this
relationship because he knows that realistically this relationship can never go anywhere.
She would never divorce her husband. Therefore, Clara is not a threat to Paul’s oedipal
fixation to his mother. There is no danger of her taking his mother’s place.
Paul’s mother becomes ill. Since she is bedridden and in pain, Paul gives her morphine.
However, he administers an overdose of morphine to her, which leads to her death. While
this might be seen as euthanasia, it seems equally likely that killing his mother was Paul’s
unconscious way of releasing himself from the Oedipus complex once and for all. Her
death leaves Paul devastated and alone. Although much time has passed, Miriam still wants
to be with Paul, but he refuses. It is clear that even after his mother’s death, he is still not
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free from his attachment to her because he chooses to remain alone. The dysfunctional
relationship with his mother is still present in Paul’s life and it appears the Oedipus
complex is still intact.

By applying psychoanalytic criticism to Sons and Lovers, one can gain a better
understanding of the text. What may at first look like unbelievable behaviors can be
understood and recognized by using this type of criticism. Psychoanalysis adequately
explains the relationships within the Morel family. It also allows us to see the Oedipus
complex, which is so blatant throughout Sons and Lovers.
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Lord Krishna’s Lila in Bhagavata Purana
Dr. Bharat S. Patel
Dept. of English

The writer of Bhagavata Purana, Krishna Dvaipayana Vyasa is the philosopher,
who has contributed greatly in India assembled all the holy texts. He compiled the Vedas,
the Mahabharata, The Bhagavad Gita and the eighteen great story books the puaânas of
India as the tenth book, dedicated to Krishna has provided much popularity of the
Bhagavata Purana. This book is having the most enduring images and stories of Krishna:
the mischievous child who steals butter; the God as a child who holds the entire universe
within himself; the boy who can slay demons and move an entire mountain with one finger;
the cowherd who is the love of all the gopis, making them leave all their duties to follow
him. The life of Bhagavan Sri Krishna, as mentioned, is divided into three stages, known as
Vrindavana Lila, Dvarka Lila, and Kurukshetra Lila. The present paper focuses on first two
lilas by God Krishna.

The play of God in the theatre of this world is the life of Bhagavan Sri Krishna. He
behaved in the same way as God would behave in His creation. The avatara of Rama is
regarded as a maryada that he kept in terms of the rules and regulations of human society.
Bhagavan Sri Krishna is known not as Maryada Purushottama, but as Lila Purushottama.
The demonstration of the perfection of human nature is the subject of the Ramayana, the
life of Sri Ramachandra; and the demonstration of the perfection of God as He would
operate Himself, independently, free from all accessories, is the theme of the life of
Bhagavan Sri Krishna in the Srimad Bhagavata. Everything that Krishna did was the
opposite of the world, while everything that Rama did was in consonance with the world.

Everything is a miracle right from the beginning of Sri Krishna’s life—his birth in a prison,
the prison doors opening automatically, the crossing of the Yamuna River, and the various
fantastic scenes that are associated with him in the Vrindavana Lila. Boisterous, naughty
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and uncontrollable is the nature that Sri Krishna demonstrated right from childhood. He
was not a simple, obedient, calm and quiet child. He was disobedient, boisterous,
rebellious, independent in every way, and if anybody interfered with his independence, he
would react with consternation, a wonder which surpasses human understanding.

God’s ways are always a combination of opposites. It is not a stereotyped action, as we
think. God can create the world, and He can also destroy the world. He can create human
beings, and then flood them with heavy rains which damage crops and wash away villages.
Even after having created the Earth as an abode for people, He can cause earthquakes,
pestilence, disease, and He can also provide the greatest cures. When Sri Krishna was
naughty, his mother, out of exhaustion, tied him to a huge pestle, and he used the pestle to
which he was tied to uproot a tree—an unthinkable action. He could kick up a row and
create a dust storm, and do whatever he liked with his comrades, and yet they loved him
immensely.

The contrary nature that is so remarkably seen in Bhagavan Sri Krishna cannot be seen in
anyone else. Whatever he did, and whatever he said, had this characteristic of a blending of
contrary features which are not easily reconcilable. The first part of the Tenth Skandha of
the Srimad Bhagavata occupies itself with these pranks of the child Krishna, and while
every action of his was superhuman, he made it still worse by engaging himself in a
dramatic performance called the Rasa Lila, which cannot be seen in the life of any other
person in the world.

The Rasa Lila has many a meaning, as commentators would tell us—namely, it is the dance
of the whole cosmos around the central pivot of the Absolute. The whole cosmic dance is
demonstrated there. The feminine nature of the Gopis, which is the nature of the
components of creation, is comparable to its counterpart, the centrality which is the
Absolute. The Absolute Supreme Being does not evolve. Krishna was not a man, and the
Gopis were not women; they were something transcendent. Therefore, the description of
the Rasa Lila is a cure for the maladies of human nature, says Suka Maharishi.
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Sri Krishna had a reason to behave in the way that is described in the first part of the Tenth
Skandha of the Srimad Bhagavata, and he behaved in a different way altogether in the
Uttarardha, or the second part of the Tenth Skandha. Bala Lila is the predominant theme of
the first part of the Tenth Skandha. The maturity of a world-wise householder is depicted in
his Dvarka Lila. Sri Krishna’s whole life can be classified into three parts: the Vrindavana
Lila, which is also called the Mathura Lila, the Dvarka Lila, and the Kurukshetra Lila.

In the Vrindavana Lila, Sri Krishna was a child, though he may be naughty, beautiful,
enchanting, incomparably gracious, the sweetest, and the dearest of all. But in his Dvarka
Lila, he became a mature gentleman of the world, and a statesman to some extent. After
Krishna killed Kamsa, Kamsa’s two queens, Asti and Prapti, repaired to their father’s house
in grief, and complained to him of the cause of their widowhood. Jarasandha, their father,
was enraged, and attacked Mathura seventeen times, all of which were repelled by the
forces of the Yadus. But it was too much for the residents of Mathura, and Sri Krishna
thought it better to leave that place. He did not want to end Jarasandha, because he had
many things to do through him. Balarama would have caught him and killed him on the
spot, but Sri Krishna prevented him. He said, “Let him bring more forces. We will see to it
later on.” So, Jarasandha was allowed to live, and he was not destroyed.

Sri Krishna had innumerable associations, and we are told that he had multiple queens.
Again, the divinity in him manifested itself, which contradicted his having many wives—
namely, his being present with many people simultaneously. He had so many consorts, and
he was as many forms. When Narada went to see how Sri Krishna could manage having so
many queens, he went to one palace and found Sri Krishna was taking bath, and his queen
was there.

“Oh, Narada! How are you? How did you come?” Krishna asked.
“My Lord! I am just grateful to you. I came for your darshan,” replied Narada.
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Narada was inquisitive as to what was happening with the other queens, and went to their
palaces. Sri Krishna was there as well. In one palace he was taking his meal, in another he
was receiving guests, in another he was performing a havan, and so on. Narada could not
understand how Sri Krishna had appeared at all these places. Sri Krishna was present
everywhere.

It is impossible to recount the many lilas in the Uttarardha in a short article. When the
Kamsa Vadham was over, Sri Krishna sent Akrura to Dhritarashtra to enquire about the
welfare of the Pandavas. He had not forgotten them. Sri Krishna had not seen either the
Pandava brothers or the Kurus even once until the idea came to him to enquire about their
fate, because he heard that they were about to be burnt in the lakshagraha.
So Akrura went there, and he advised Dhritarashtra, “Your Highness! You must be very
impartial to the sons of Pandu also.”
Dhritarashtra pleaded his inability. “I am glad that Krishna has sent a message. Whatever
you have said is perfectly right, I agree. But my sons are dear to me, and they are
pressurising me to behave like this. I cannot follow Krishna’s advice because of love for
my children.”
Hearing all this, Akrura felt it was useless to talk to Dhritarashtra. He left, and conveyed
the news to Bhagavan Sri Krishna.

Sri Krishna completed one phase of his life entirely before he entered another phase. He
entirely finished all the lilas of childhood before he entered into the householder life of
Dvarka. The majestic good man and gentleman who was the ruler of Dvarka was altogether
different from the little child in Vrindavana. But he had something else to do. His work was
not over merely with the Vrindavana Lila and Dvarka Lila, where he lived a calm and quiet
life of a householder, meeting people, blessing them, and helping them in any manner
whatsoever. In this connection we are reminded of the blessing that he bestowed upon one
of his old schoolmates, called Sudama.
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The story of Sudama is touching indeed. He was utterly poor to the core, and was in rags.
On the insistence of his wife, he trudged from Avanti, near Indore, through the deserts of
Rajasthan to Sri Krishna’s palace in Dvarka. The gatekeepers would not allow him in
because of his ragged appearance, but when Sudama insisted that he was a classmate of Sri
Krishna, they went and told Sri Krishna, “Somebody is standing at the gate like a beggar,
and he says he is your classmate.”

“Oh, I see!” said Sri Krishna. He ran and hugged Sudama and, to the horror of all, brought
him into the palace and washed his feet.
“Ah! What have you brought me?” asked Sri Krishna.
Sudama, poor man, had brought nothing. He was ashamed to say anything. His wife had
nothing to give him to offer when he went to have darshan of Sri Krishna, so she begged
for a little beaten rice—chura—from neighbours, and tied it in a dirty old cloth, which he
kept under his armpit. But he would not show it to Sri Krishna because he was dazzled by
the glory of the palace and the wonderment of the entire atmosphere, so he hugged it tightly
and said, “I have nothing.”
“No, you must have brought something,” said Sri Krishna.
He pulled out the small bundle, and it fell on a large plate. The little handful of beaten rice
became a large heap that overflowed from the plate.

Then there was a beautiful conversation between Sri Krishna and Sudama.
Sri Krishna enquired, “How are you? I am seeing you after a long time. Is everything going
on well with you?”

“Ah! Yes. Everything is well,” replied Sudama.
He would not say why he had come. He was ashamed. He thought that Sri Krishna would
know that it was due to his poverty. But Sri Krishna did not say anything about it. After
giving Sudama a cosy bed to sleep in, Sri Krishna bid him farewell, giving nothing to him,
not even a little gift as a memento, a token. Nothing was given.
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Barehanded, helpless, the poor man had to walk back. Mentally he was cursing himself.
“Why did I come here? He never asked me anything. I am not able to understand. Now
what shall I tell my wife when I return?” But then he reconciled himself. “I understand very
well why he did not talk to me on this matter. It is because he knows what the true welfare
is for a person. Wealth is very bad. It binds a person, and he will get attached to it, and will
never attain salvation. Money is not my welfare. Wealth is a cause of attachment. He has
done a very wise thing. He has made me free from all attachment. Blessed be Sri Krishna! I
am going as I came.”
When Sudama returned home, he could not find his hut. In its place there was a huge
palace, lustrous like the sun, and a queen dressed in shining robes was standing in front. He
did not understand. He thought he had missed his way and had entered the palace of some
king.

“Mother!” he addressed that lady, “Do you know where that hut of Sudama lies, in what
direction?”
She immediately said, “Oh, my dear! You don’t recognise me? I am your own wife. In one
night, the whole thing transformed itself into this gorgeous palatial empyrean that you are
seeing now. It is all the Lord’s greatness.”

Can we imagine a person building a palace in one night, by thought itself? Do we call it a
superhuman feat, a divine feat, or a human action? Who, which human being, can do that?
Can we consider Sri Krishna as a man at all? Was he a human being? No—it was the purna
avatara, the Full Perfection that was manifest.
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pura[ae me< gey gItae< ke nana àkar
faR0rmez @s0àjapit
AaqR!s kaelej
stlas[a

s¼It sda hI saxna se saXy haeta hE, pura[ae< me< suNdr gItae< kae pu{y ka à-av hI
kha hE<, mTSypura[ me< btaya hE ik %Åam Ann, jl, gIt, Anucr, mala@~, cNdn, rTn AaEr bhumULy
vSÇ tae pu{ykmR ka )l hI hE £
vraNnpan< gIt< c -&TymaLyanulepnm!/,
rTnvSÇai[ muOyain )l< puPySy kmR[>.1
pura[ae< me< s¼It ke àit Anek vcn àaPt haete hE<, $ñrIy tÅv ke àit ij}asa
pura[ae< ke ïv[ se -lI-a~it jga$ ja sktI hEtae s¼It se $ñr kI àsNnta ka Anu-v ikya ja
skta hE, #sIl@ pÒpura[ me< kha gya hE ik yid hir kae àsNn krne ka mn me< s»Lp hae tae s-I
mnu:yae< kae inr<tr ïIk&:[ ke A¼-Ut pura[ae< ka ïv[ krna caih@ £
tSma*id hre> àIteéTpade *Iyte mit>,
ïaetVyminz< puiM-> pura[< k&:[ êip[>.2
i)r, pura[ tae Svymev gey khe g@ hE<, ved Vyas ka mt hE ik jae vedae< me< nhI< deoa
gya jae Sm&ityae< me< nhI< deoa gya AaEr jae daenae< me< nhI< deoa gya hae vh pura[ae< me< gaya jata rha hE £
yNn d&:q< ih vede;u n d&:q< Sm&it;u iÖja>,
%-yaeyRNn d&:q< c tTpura[e;u gIyte.3
pura[ae< me< gey s¼It ka Sp:q Svêp tae imlta nhI< hE ikNtu k$ Swanae< pr gey
Stuityae< Stvnae< ke paQ AvZy imlte hE< , ye DNdaebÏ haete hE< AaEr iniít hI gey hE<, pÒpura[
äüvEvtRpura[ makR{feypura[ äüpura[ il¼pura[ Aaid me> k$ StaeÇ Stvn àawRna vNdna Aaid imlte
hE<,
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devI -agvtpura[ me< #nka AnekÇ àyaeg huAa hE ijske Aaxar pr #nkI ivze;taAae<
kae jana ja skta hE £
Stvn >
devg[ae< Öara ApnI iviz:q kayR isiÏ ke bad idVyziKt kI mihma me< ikya jane
vala gan Stvn haeta hE, pura[kar ne smSt devtag[ae< Öara ANtir] me< iSwt haekr devkayR isÏ krne
valI AÑut Svêip[I devI ka in-IRktapUvRk Stvn ikya ,4 #sme< nmSkar –av ke saw£saw bl kaEzl
kI Aitrek ke saw àz<sa -I haetI hE, #nme< ivze;[ siht @kaixk namae< ka àyaeg -I haeta hE, jEse
pura[kar ne ivñeñir àa[SvaimnI devI AaiddevSvêip[I ivñvN*e Aaid ivze;[aeKt namae< ka àyaeg
ikya hE,
àawRna >
vr£yacna Awva kamna àkq krne ke AwR me< khe jane vale vcn ke il@ pura[kar ne
àawRna zBd ka àyaeg ikya hE,5
Stuit>
iksI iviz:q iv-Uit à-aivt haekr %ske bfPpn ke il@ gey vcnavlI Stuit haetI hE,
APsraAae< ne muinyae< kI Stuit ke sNd-R me< yh -av àkq ikya hEE,6 #sI àkar àsNn hu@ #Nd+aid
devtaAae< Öara jgdMba kI AhEtukI k&pake )l Svêp ikya gya paQ -I Stuit s<}k hE,7
yzaegan>
Stuit ke saw hI pu:pv&i:q krte hu@ jy innad krna yzaegan kha gya hE, pura[kar
ne yzaegan ke bIc duNdui-yae< ke vadn ka -I s<ket ikya hE, yh jykara barMbar ikya jata hE,8
pura[kar ne ikNnrae< Öara devI ke yzaegan ka v[Rn ikya hE,9 smra¼[ ka éixr se sI<ckr vha<
yzaegan se yuKt sud&F yz £ StM- 0 kIitRSt<-0jySt<- Swaipt krne ka sNdR- -I #s pura[kar ne
idya hE,

10

#s àkar gey s<gItaid ke paErai[k êpaekae jana ja skta hE ikNtu yh AvZy hE ik
#ska kae$ laEikk Svêp AvZy hI rha haega jEsa ik kUmRpura[ me< Aaya hE £
gayiNt
gayiNt laEikkEgaRnEdEvtain nraixp,11
#ske ivprIt pura[karae< kae gItae< ka zaSÇIy Svêp hI A-I:q rha hE,
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vNdna>
äüpura[ me< vNdna kI prMpra Aa$ hE, vNdna ka samaNy AwR iksI kI Aaraxna
krna hE, zBdkae;ae< me< à[am kae #ska pyaRy kha gya hE AaEr iv:[uxmaeRÄrpura[ me< #se Ai-vadn ke
AwR me< ilya gya hE £ AiAi-va* jgNnaw< k&tawRí twa -vet!, nmSkar i³ya tSy à[am< devSy sVvaRn!
Kamnvaßuyat!.

12

paÒaeÄro{f ke izvpavRtI s<vad me< #se ;aefzx-iKÄ ke ANtgRt @k –iKÄ ke A¼ ke êp me< SvIkara
gya hE, ;aefz -iKÄ ke A¼ hE £
Aa*< tu vE:[v< àaeKÄ< zŒc³a»n< hre,
Xar[Âaed!CvRpuf+a[a< tNm<Ça[a< pir¢h>.
tulsIraep[< iv:[aedeRvdevSy zai¼R[>,
-iKÄ> ;aefzxa àaeKÄa –vbNxivmu
vbNxivmuKÄye.13
äüpura[kar ne k$ Swanae< pr vNdna kI ccaR kI hE, pura[kar ne g[pit kI vNdna
inMn DNdae< me< kI hE jae gey hE £
y> svRkayRe;u yda sura[ampIziv:{vMbujMM-vanam!,
pUJyae nmSy> piricNtnIySt< ivXnraj< zr[< ìjam>,
yae matr< srsEn&RTygItEStwa=itwa=i-la;EriolEivRnaede>,
s<tae;yamas tdaittu:q< t< g[ez zr[< àp*e .14
AwaRt! £ sda sb kayaeR me< sMpU[R devta twa izv iv:[u AaEr äüajI -I ijnka pUjn
nmSkar AaEr icNtn krte hE %n ivXnraj g[ez kI hm zr[ ¢h[ krte hE, ijNhae< ne Apne srs
s<gIt n&Ty smSt mnaerwae< isiÏ twa ivnaed ke Öara mata pavRtI kae pU[R s<tu:q ùdy vale ïI g[ez k//I
hm zr[ lete hE,
vEidk sUKÄ>
pura[ae< me< SviStvacn ke AitirKÄ ANy jae vEidk sUKÄ imlte h Eve -I gey kI kaeqI me<
hI il@ ja skte hE, mNÇae ka -I gey êp se hI paQ ikya jata wa,
#nme< muOy hE£ ztéÔ

ztéiÔy g-aeRpin;d! nIléÔaepin;d! éÔsUKÄ iv:[usUKÄ

ïIsUKÄ jIvsUKÄ mxuäaü[ DaNdaeGy ÖadzéiÔy pvmanIsUKÄ zakUnsUKÄ jabalaepin;d!, AnekÇ
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sUKÄaid kI trh hI s<hIta äaü[ sUKÄaeKÄ m<Çae< ka indeRz -I imlta hE, pura[ae< me< ye mNÇ àtIkae< ke
saw imlte hE<,
pura[karne kha hE ik \Gved ke paQk haeÇa yjuveRd ke paQk AXvyuR samved ke gayk
%d!gata AaEr AwvRved ke paQk äü %pÔ:qa khe jate hE< ,

15

yhI maNyta iv:[upura[ me< -I Aa$ hE £

AaXvyRev< yjui-RStu \iGiG-haeRÇ< twa muin> , Aaed!gaÇ< samaisamai-í³e äüTv< caPywvRi->.16
pÒpura[ me< AartI kae -I gane ka indeRz idya gya hE, svRmasivix ke ANtgRt pa~c
àkar ke va*ae< ke vadn ke saw hI AartI krne ka sNd-R hE £ pÂvaidÇincaeR;E> kuyaRdaraitRk< bux>, yame
yame twa deiv pUjnIy> àyTnt>.17 devI-agvt! me< æamrI devI kI Anekivx StaeÇae< se Aaraxna às¼ me<
sSvr vedpaQ ke saw hI gNxvaeR Öara AalapcarI krne Aakaz me< duNdui- vadn APsraAae< ke ntRn AaEr
m&d¼ Fael vI[a Fak fmê "{qa AaEr zŒ Aaid va*ae< kI Xvin haene ka v[Rn Aaya hE

18

ijsse Sp:q

haeta hE ik paErai[kkal tk vedpaQ ke saw s¼It ke tInae< A¼ae< ka -I àyaeg SvIk&t wa,
££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££
padqIp>
1 mTSypura[m! 212 15£16

10 devI-agvtpura[m! 5 14 27

2 pÒpura[m! sgR 62 62

11 kUmRpUra[m! 1 28 24

3 SkNdpura[m! 7 1 2 £ 92

12 iv:[uxmaeRÄr 3 341 100£101

4 devI-agvtpura[m! 5 30 50

13 pÒaeÄro{f 224 23£26

5 devI-agvtpura[m! 5 27 16 £ 17

14 äüpura[m! 114 6£16

6 devI-agvtpura[m! 4 6 40

15 mTSypura[m! 23 20

7 devI-agvtpura[m! 5 19 1 £ 21

16 iv:[upura[m! 3 4 12

8 devI-agvtpura[m! 5 18 56

17 pÒaeÄro{f 83 28

9 devI-agvtpura[m! 5 16 52

18 devI-agvtpura[m! 9 13 120 122
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वै व ध

डॉ. वनोदचं

गणेशभाई चौधर

ह द वभाग

आधु नक हंद सा ह य तमाम वधाओ म$ वक%सत होता रहा है | इतना ह नह ं
* येक वधा म$ भी वह वह बहमखी
शाखाओ म$ वकास करता रहा है | यहाँ हम नाटक
ु ु
क0 बात कर रहे है तो नाटक भी क1य के 2े3 म$ तथा %श5प के 2े3 म$ कई नवीनताए
लेकर चला है | क1य और %श5प दोन: 2े3 म$ नाटक पा;चा यीकरण के *भाव म$ आगे
बढ़ता रहा है | मल
ू भार तय आ द नाटक न=न वग> के मतलब ?%मक, सेवक, द%लत,
सBा से जड़ी
पा3 एवम उनक0 मFय
ु नार को छोड़ सारा नार जगत आ द को मFय
ु
ु
कथावHतु को लेकर कभी नाटक नह ं रचे गए | जबIक आधु नक काल म$ उपरोJत सारे
समह:
पा3 एवम उनको क$
ू को ह नाटको म$ मFय
ु

म$ रखकर कथावHतु का गठन करने

वाले नाटको क0 संFया बहत
ू म$ से न=नवग> को क$
ु है | मै यहाँ उपरोJत व वध समह:
म$ रखकर %लखे गए नाटको क0 चचा> करना चाहता हु | आधु नक काल म$ कई रचनाकार:
ने न=नवग>-क$ य

नाटक %लखे है | इनमे से मै कछ
महMवपण>
ू नाटको क0 बात यहाँ
ु

रखना चाहता हु | िजसमे ‘डा. एन. के. %संह’ और ‘लादन मैदोला’ का %लखा ‘कठौती म$
गंगा’, ‘एन. आर. सागर’ कत
‘अं तम अवरोध’, ‘भीSम साहनी’ कत
‘कबीरा खड़ा बाजार
ृ
ृ
म$ ’,आ द मFय
है |
ु
‘कठौती म$ गंगा’ मTयकाल न भार तय संत ‘रै दास’ पर आधाUरत है | ‘रै दास’
चमार जा त थे और उनके समय म$ उ ह$ न=न वग>-को ट का माना जाता था | उनका उस
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माना जाता था | Iफर

भी न=न वग>-जा त म$ पैदा होने के बावजद
ू भी रै दास महान संत हए
ु यह बड़े आ;चय> क0
बात है | रै दास के समय न=न जा त के लोगो को अपने घर म$ भी ई;वर को भजने क0
छट
होकर रै दास को कहना पड़ा है ु नह ं थी | काफ0 दखी
ु
“हर को भजै सो हर का होय
जात पांत पछै
ु नह ं कोय |”१
‘रै दास’ के साथ उस वJत बहत
है | लोग उनके साथ भोजन तक
ु अ याय हआ
ु
नह ं करते थे | इतना ह नह ं संत %सTध होने के बाद भी उनका सह उपदे श का वरोध
होता था | “रै दास और कबीरदास दोन: ह

न=न जा त म$ पैदा हए
ु थे अलबB इनको अपनी

जा त के कारण बहत
ु ह अपमा नत होना पड़ा है | यहाँ तक क0 कबीर और रै दास कभी
उपदे श दे ते तो भी उनके सामने न=न जा त का *;न आ जाता |उनका उपदे श दे ना पाप
समजा जाता था अगर वे अपनी बात: पर अड़े रहते तो उ ह$ अपनी स\चाई सा]बत करनी
पड़ती |”२ इस _म म$ दसरा
मह वपण>
ू
ू नाटक है -एन. आर. सागर कत
ृ ‘अं तम अवरोध’ |
सागरजी शसJत ना`यकार के साथ एक अ\छे क व भी है | ‘अं तम अवरोध’ के अलावा
‘लाजवंती और दसरा
प2’ नामक ना`य-संaह भी है | इस नाटक म$ लेखक ने एक ऐसे
ू
पा3 के चUर3 को

याय दे ने क0 को%शश क0 है , िजसे ‘महाभारत’ म$ ‘वेदcयास’ ने उdचत

याय नह ं दया है | नाटक म$ सागर जी ने पांडु-प3
ु ‘अज>न
ु ’ और ‘dच3ांगदा’ (मfणपरु क0
महारानी) के प3
’ क0 बात मFय
iप म$ क0 है | इस नाटक के बारे म$ ववाद भी
ु ‘बhवाहन
ु
ु
है क0 यह द%लत नाटक नह ं है , JयोIक कह भी इसक0 भनक नह ं लगती | नाटक के
चतथ>
ु

;य म$ अज>न
को उ\च राजवी मानने से इंकार करता है | यह एक बात है
ु jभवाहन
ु

क0, शायद jभवाkन
न=न जा त हो | लेIकन वह द%लत है ऐसा कह *तीत नह ं होता |
ु
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बांध दे ता है तब यह
ु
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याय होता है- “यl का अ;व पकड़ने

क0 धSटता
करने वाले jभवाहन
अपने अपराध क0 2मा याचना करते हए
ु
ृ
ु अ;व लौटा डॉ
और *ायि;चत के iप म$ मfणपरु का राजमकट
ु ु सmाट क0 सेवा म$ *Hतत
ु करो |”३ यहाँ
सीधे iप म$ नह ं Iक तु ना`यकार ने “राजमकट
ु ु सmाट क0 सेवा म$ लौटा दो” कहकर यह
dच]3त Iकया है क0 उ\चवण> का Iकतना अdधक बल है तम
ु अभी नह ं जानते | बादमे
दोन: के सेनाप तय: के बीच यTध
होता है | अज>न
ु
ु क0 हार होती है , Iफर ‘अज>ुन’ माता
‘dच3ांगदा’ और प3
’ दोन: का Hवीकार करता है और नाटक का सखद
अंत होता
ु ‘jभवाहन
ु
ु
है |
इस _म एक नाटक क0 मै चचा> करना चाहगा
ू ँ ,वह है ‘भीSम साहनी’ का बहु
चdच>त नाटक ‘हानश
पा3 ‘नहश
द%लत या न=न वग>-जा त
ँू
ु ’ | इस नाटक का मFय
ु
ु ’ चIक
का नह ं है | Iक तु वह पद-द%लत जoर है िजसक0 हमेशा से सBा या शासन के pवारा
उपे2ा क0 गई है | उसके आ वSकार क0 परेु राqय म$ चचा> है ,इसके कारन उसे मानस मान
भी %मला है , दरबार भी बना दया है और आdथ>क सहायता भी %मल रह है |Iक तु उस
पर उसके आ वSकार ‘घडी’ बनाने के भेद को दसरे
राqय म$ भेजने का आरोप
ु

भी है |

लेIकन इससे पहले ‘हानश
घड़ी न बना सके इस%लए इसक0 दोन: आख$
ु ’ Iफर कभी दसर
ू
नकाल दे ने का फरमान जार Iकया जाता है | िजसक0 सजा के iप म$ उसक0 आँख$ फोड़ने
के आदे श

का पालन Iकया जाता है | यहाँ एक cयंrय वाकय हम$ जकजोरता है - “...याद

रहे क0 हानश
ू अब राज-दरबार है | परेु अदब-कायदे से इसके साथ बता>व Iकया जाए |”४
यहाँ कोई चाहे Iकतना ह मह वपण>
ू cयिJत Jयु न हो वह न=न या पद-द%लत या द%लत
है तो उसके साथ अ यायपण>
ू cयवहार होने क0 स=भावनाए बढ़ जा त है | भीSम जी ने
हानश
ू नाटक के जUरए यह %सTध Iकया है | उपरोJत नाटको को छोड़कर और कई न=न-
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वगtय पा3: से सबंdधत एकांक0 भी हंद सा ह य म$ उपलuध है , लेIकन उसक0 चचा> करना
मेरा आशय नह ं है |

स दभ> सdच
ू :
१ कठौती म$ गंगा, डा. एन. के. %संह, प.ृ ४६
२ हंद द%लत सा ह य, मकवाणा िजतभाई
बाबभाई
, प.ृ २४२
ु
ु
३ अं तम अवरोध,

डा. एन. आर. सागर, प.ृ २३

४ हानश
ू , भीSम साहनी, प.ृ ९७
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– સમાજશા ની
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ટએ
ડૉ, સંગીતા પટલ
આિસ.

ોફસર, સમાજશા

િવભાગ,

ુ
જરાત

ુ
િનવિસટ

સમાજિવ ા ભવન,

તાવના
ાન અખંડ છે એ િનયમે િવિવધ િવષયો પર)પર જોડાયેલા છે . સમાજશા
અથ,શા

અને

બંને સામા.જક િવ ાનોના અ0યાસ1 ુ ં ક23 સમાજ છે . ભારત અને િવ4ના િવિવધ

દશોમાં આચાય, ચાણ81 ુ ં અથ,શા

િસ9 છે .

ુ લેખમાં આચાય, ચાણ8ના અથ,શા
):ત

િવષયક િવચારો, નીિતિવષયક િવચારો તથા રાજનીિત િવષયક િવચારોને સમાજશા ની
િવ<ભ= િવભાવનાઓ તથા િસ?ધાંતો સાથે જોડવાનો
સાBયતા દશા, વવાનો

આચાય! ચાણ

યાસ કય@ છે તથા બંને વAચેની

યાસ કય@ છે .

નો સં#$%ત પ&રચય

ચાણ8નો સમય ઈ.સ.D ૂવF ૨૭૫-૩૦૦ નો મનાય છે . M ૂબ નાની વયથી તેમણે
ુ
અ0યાસ શN કય@ હતો. ભારતની P ુ િસ9 તQિશલા િવ4િવ ાલયમાં અથ,શા ના RSય
અ?યાપક હતા. મહાન િશQક તર ક આT પણ િવ4 તેમને યાદ કર છે . મૌય,વશ
ં ની
ૃ સાYહZયમાં ચાણ8ના જ2મ, જ2મ )થળ, તેમની
)થાપનામાં તેમનો િસVહફાળો હતો. સં)Xત
રચનાઓ, કૌYટ\ય અને ચાણ8 એક છે ક અલગ ]ય^_તઓ? વગેર aગે અનેક મતમતાંતરો
વતF છે . પરં : ુ

ુ અ0યાસ આ બધા મતોને બાbુ પર R ૂક ચાણ8ના સામા.જક
):ત
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યાસ કય@ છે .

ુ
અ)યાસના હ+ઓ

→

ચાણ8ના અથ,શા

િવષયક, નીિતશા

િવષયક તથા રાજનીિતશા

િવષયક િવચારો

cણવા.

→

ચાણ8ના િવચારોને સમાજશા ની કટલી િવભાવનાઓના સંદભF સમજવા.

→

ચાણ8ના

ીઓ aગેના િવચારો1 ુ ં સામા.જક િવdલેષણ કરe.ુ ં

મા&હતી.ંુ એક0ીકરણ
ુ અ0યાસમાં માYહતીના fૈિતક
):ત

ોતોનો ઉપયોગ કય@ છે . ચાણ8 િવષયક

ુ
D)તકો
, અ0યાસ લેખો, દ)તાવેજો વગેરને આધાર માYહતી એકiીકરણ ક j ુ છે . ઉપરાંત ડૉ.
ગૌરાંગ cની, ડૉ. હYરગોપાલ, ડૉ. Ylmમોહન પાંડ વગેર િવષય િનnણાંતો સાથેની ગહન
ુ
Rલાકા
તને આધાર માYહતી મેળવી છે .

ે
મા&હતી.ંુ િવ2લષણ
સમાજશા

એટલે સામા.જક Ylયા, સામા.જક oતરYlયા, સામા.જક સંબધ
ં ો,

સામા.જક રચના, સામા.જક સં)થાઓ, સામા.જક સમ)યાઓ વગેરનો અ0યાસ કર: ું શા .
ૂ માં સમાજના સામા.જક પાસાંનો વૈ ાિનક અ0યાસ કર: ુ શા
pંક

એટલે સમાજશા .

સમાજશા ની R ૂળq ૂત િવભાવનાઓમાં સામા.જક ધોરણો, સામા.જક R ૂ\યો, સામા.જક
Ylયા, સામા.જક oતરYlયા વગેરનો સમાવેશ થાય છે . અહr સામા.જક ધોરણોના સંદભ,માં
જોઈએ તો ‘]ય^_તના વત,નના માપદં ડો’ એટલે સામા.જક ધોરણો. એટલે ક ધોરણો સમાજમાં
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]ય^_તના વત,નને માગ,દશ,ન આપે છે . ચાણ8ના આિથક, રાજનૈિતક વગેર િવચારોમાં
રાcથી શN કર

માતા-િપતા, સંતાનો, પZની, િમi, િશQક વગેર તમામ દરucઓમાં

]ય^_તના વત,નને માગ,દિશત કર છે . સામા.જકરણની

Ylયામાં T બાબતો ]ય^_તને

શીખવવામાં આવે છે તે ચાણ8એ િવિવધ P ૂiો Nપે આપી છે .
દા.ત.

“If the rulers are righteous, people are righteous. If they are sincer,
people are also sincer. like ruler like people.”
“One should not argue with intelligent, the foolish, friends, teacher and
the beloved.”
ચાણ8ને આT આપને મહાન િશQક,

િસ9 અથ,શા ી તર ક યાદ કર એ છ એ.

પરં : ુ એક સમાજશા ી તર ક તેમણે મહZવની q ૂિમકા અદા કર છે .
સમાજશા ીય

િસ?ધાંતોના

સંદભ,માં ચાણ8ના

િવચારો

જોઈએ

તો

િશnટ

સમાજશા ી કાલ, માક, સે ઐિતહાિસક ભૌિતકવાદનો િસ?ધાંત આwયો છે તેમાં પાયા1 ુ ં
રચનાતંi અને માળ1 ું રચનાતંi િવભાવના આપી છે તથા આિથક બાબતો સમx સમાજને
ૂ
િનયંિiત કર છે એવી રbઆત
કરવામાં આવી છે . ઉZપાદનના સાધનોની મા<લક ને મહZવ
અપાય છે તથા સમx સમાજમાં બેજ વગ@ haves અને have not. પરં : ુ Tમ-Tમ સમાજનો
િવકાસ થતો ગયો તેમ-તેમ માi આિથક બાબતો ક બે જ વગ@ને )થાને અનેક વગ@ ઊભા
થયા. ]ય^_તની સામા.જક

િતnઠા1 ું મહZવ પણ વ? .ુ ં સમાજશા માં અનેક િવfાનોએ

માક, સના િસ?ધાંત1 ું િવવેચન ક .j ુ આ બધાના સંદભ,માં ચાણ8ના આિથક િવચારો જોઈએ
તો,
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“Chanakya envisioned a society where the people are not running
behind material pleasures. Control over the sense organs is essential for
success in any endeavor. Material pleasure and achievements are always
secondary to the spiritual development of the society and country at large.”
સમાજમાં ધમ, aગે કાલ, માક, સ, એિમલ દખા, ઈમ, મેકસવેબર વગેરએ અ0યાસો કયા,
છે . કાલ, માક, સના મતે ‘ધમ, એ અફ ણ છે T સમાજની ]ય^_તઓને નશામાં રાખે છે .’ એિમલ
દખા, ઈમના મતે, ‘ઈ4ર1 ું સ{ન સમાT ક j ુ છે .’ મે_સવેબર ‘Protestant ethic and

spirit of capitalism’ aતગ,ત િવ4ના િવિવધ ધમ@નો અ0યાસ રbૂ કય@ છે . ધમ,ના
સંદભ,માં ચાણ8ના િવચારો જોઈએ તો ‘God is not present in idols. Your

feelings are your God. The Sould is your temple.’ એટલે ક ધમ, માi આદશ,
નYહ પરં : ુ ]યવહારમાં હોવો જોઈએ. સાથે-સાથે ]ય^_તઓની િવિવધ q ૂિમકા સાથે ધમ,ને
જોડ|ો છે . દા.ત.

c1 ું રQણ એ રcનો ધમ, છે , િવ ાદાન એ

ુ
Nનો
ધમ, છે . િવ ાNપી

ઔષિધઓનો સંxહ કરવો એ િવ ાથ~નો ધમ, છે , બાળકને િશQણ આપe ુ ં એ માતા-િપતાનો
ધમ, છે વગેર. આમ, ધમ, સાથે ]ય^_તના દરuc અને q ૂિમકાને જોડ સામા.જક માળખાની
ુ
Pxિથત
કાયા, Zમકતા ચાણ8ે રbૂ કર છે Tમાં તેમનો સમાજશા ીય 3•nટકોણ ]ય_ત થાય
છે .
एकं एव अ2रं यHतु गo
ु : %शSय *बोधये
पथटयां
नािHत तp cयं यp
ृ

वा च आनणी
भवत: ।
ृ
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:

Women Sociology, Gender, Sociology aતગ,ત સમાજશા માં
સામા.જક )થાન,

ી સશ^_તકરણ,

ીઓ1 ું

ીઓના સામા.જક )થાનમાં આવેલ પYરવત,ન વગેરનો

અ0યાસ કરવામાં આ]યો છે . નાર વાદ પYર ે€ય aતગ,ત

ીઓની પYર^)થિત પાંજરામાં

ૂ
D ૂરાયેલા પQી Tવી હતી એવી રbૂઆત કરવામાં આવી છે . આવો જ કંઇક રbઆત
ચાણ8ના P ૂiમાં જોવા મળે છે .
कवच : क0 न प;चयि त Iक न कव>
ु ती यो षत: ।
मpयपा: Iक न जलपि त Iक न खाद खािp त वायसा:
वनयं राजप3े
ु |य: पा}डते |य: सु भा षतम ।
अनत
|य: H3ी|य: %श2ेत कै तवम ॥
ू
ृ धतकारे
ચાણ8ના ઉપરો_ત P ૂiમાં
ચાણ8ના

ીઓ aગેના આ

ીઓનો િનBન સામા.જક દરuજો )પnટ થાય છે .

ુ
કારના 3•nટકોણના R ૂળમાં T-તે સમયનો DNષ
ધાન સમાજ

અને સામા.જક ]યવ)થા હોઈ શક. જો ક સમાજમાં

ીઓના િનBન સામા.જક દરuc અને

શોષણનો િવરોધ પણ તેમણે કય@ છે .

“Laws of the state should be the same for all, irrespective of the
person who is involved in the case. Disttitute women should be
protected by the society because they are the result of social
exploitation and the uncouth behavior of men.”
અ)યાસ.ંુ મહ6વ :
ઈ.સ. D ૂવF ૩૦૦માં ચાણ8 fારા T અથ,શા
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વત,માન સમયમાં પણ એટલી જ ઉપયોગી છે . આT પણ રા‚યશા , અથ,શા , મેનેજમે2ટ
વગેર િવષયોમાં ચાણ8ના િવચારો સમાિવnટ છે . સમાજશા નો ઉƒભવ ૧૮ મી સદ માં
પિ†મના દશોમાં થયો.

િશnટ સમાજશા ીઓ (ઓગnટ કોBટ, કાલ, માક, સ, મે_સ વેબર,

એિમલ દખા, ઈમ વગેર) અને સમાજશા ની પાયાની િવભાવનાઓ1 ું

િત<બVબ ચાણ8ના

ૃ સાYહZયમાં ચાણ8ની રચનામાં ઈ.સ. D ૂવF ૩૦૦
િવચારોમાં જોઈ શકાય છે . એટલે ક સં)Xત
ૂ
માં T રbઆત
થઇ તે ૧૮મી, ૧૯મી સદ માં સમાજશા માં વૈ ાિનક, સૈ?ધાંિતક ર તે થઇ
એમ કહ શકાય. એટલે ક oતરિવ ાક ય 3•nટએ

ુ અ0યાસ લેખ1 ું મહZવ રહŠંુ છે .
):ત

અ)યાસની મયા!દા :
ુ અ0યાસ લેખમાં ચાણ8ના િવચારોને સમાજશા ની મયા, Yદત િવભાવના અને
):ત
માi

િશnટ સમાજશા ીઓના િવચારો સાથે જોડ|ા છે . આ એક મયા, દા છે .
ચાણ8ના બધા િવચારો1 ુ ં સામા.જક િવdલેષણ કરવામાં નથી આ] ુ ં તે પણ

અ0યાસની એક મયા, દા છે .

Research Gap :
ચાણ8ના નીિતશા , અથ,શા

અને રા‚યશા

iણેય િવષયના િવચારોને અલગ

ુ -bદ
ુ શાખાઓ સાથે જોડ અ0યાસ કર શકાય.
તારવી સમાજશા ની bદ
વૈિ4ક રાજકારણ અને ચાણ8ના િવચારો1 ું સામા.જક િવdલેષણ પણ કર શકાય.
ચાના8ા1 ું િશQણQેiે

દાન અને સામા.જક િનસબત સંબધ
ં ી અ0યાસ કર શકાય.
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ૂ
સંદભ! 9#ચ
૧.

V. K. Subramaniam, Maxims of Chanakya : Kautilya, Abhinav
Publications : Miles Devis, The Political Ethics of Chanakya Pandit

૨.

*ो. ?ीकांत *Hतत
ु चाणJयनी त एवं कौ ट5य अथ>शाH3, बी. ए}ड एस.
पिuलसश>, नई द5ह

૩.

T2ડર અને સમાજ, ડૉ. ચંY3કા રાવલ, પા4,

૪.

સમાજશા ીય િસ?ધાંતો, ડૉ. વાય. એ. પરમાર,

૫.

ુ જોષી, અQર
સમાજ િવ ાન શŒદકોશ, ડૉ. િવ•ત

૬.

www.ethicalvaluesinvedas.blogspot.com

૭.

www.speakingtree.in
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ૃ
ૈ
; ુ ક ર#ચત <=છકટ?કમાં
કલાવિવAય
ુ
ડૉ.ર•ભાઇ
કાન•ભાઇ પટલ
ૃ િવભાગ
સં)Xત
ધી ક.એન.એસ.બી.એલ.આ‘સ,
એ2ડ કૉમસ, કૉલેજ, ખેરાŠુ.

ુ છે .
માનવ•વનમાં કલા1 ું િવશેષ મહZવ છે . કલા અને •વન બંને એકબીcના Dરક
ૃ
ું સ{ન કર છે .૧
ડો.<ચiા શમા, ના મતે કલા અને •વનના સહયોગથી જ કલાકાર સ•વ કલાXિત1
ભ:,હૃ ર એ પણ માનવ માટ કલાના

ાનની આવdયકતા )વીકાર છે . નીતીશતકમાં કલા1 ું મહZવ

બતાવતા કહ છે ક સાYહZય,સંગીત અને કલાથી રYહત માનવ Dછ
ં ૂ ડા વગરના પ’ુ Tવો છે .૨
ૃ
ૃ
ડો.<ચiા શમા, કહ છે ક Tમ શાર Yરક :“wત
માટ અ=ની જNYરયાત છે , તેમ માનિસક :“wત
માટ
ુ નાટક RAછકટ
ૃ
ુ સાYહZય,સંગીત,<ચi,R ૂિત,તથા )થાપZય
કલાની જNYરયાત છે .૩ ):ત
કમાં ’3ક
Tવી િવિવધ કલાઓ1 ું િનNપણ કરŠંુ છે .
Zયેક

ુ
ૃ
ગમાં
સાYહZય1 ું સ{ન થ: ું રહ છે . RAછકટ
ક એ સાYહZયકલાના

કાર પૈક 1 ું

એક અજોડ

ૃ
કરણ છે . તZકાલીન સાYહZયમાં ાXતને
િવશેષ મહZવ આપવામાં આવ: ું હ:.ું તેમજ

કા]યના ગ

અને પ

બ=ે સાહ Zય)વNપોની એકસમાન ગિત હતી. સાYહZયકારો અને િવfાનોને

સમાજમાં િવશેષ )થાન

ુ
ાwત થ: ું હ:.ું સાYહZયા1રાગી
કિવ,ભાટ ક ચારણને •વનપયjત

રા‚યા”ય અને માન-મોભો ાwત થતા હતા.
ુ
લ<લતકલાઓમાં સંગીતકલા1 ું પણ અને•ંુ મહZવ છે . વાZસાયનના મતા1સાર
ુ
સંગીતના RSય
iણ

ૃ .૪ RAછકટ
ૃ
કાર માનવામાં આવે છે : (૧) ગીત, (૨) વા અને (૩) 1Zય
કના

અ?યનથી )પnટ થાય છે ક તZકાલીન સમાજમાં ગીત,વા
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ચ<લત હતા. (૧) શા ીયગીત અને (૨) લોકગીત.

શા ીયગીત િનયમબ9 હ:.ું તે1 ું ગાન કરતી વખતે શા ોમાં બતાવેલા તમામ િનયમો1 ું ?યાન
ૃ
રાખe ું પડ: ું હ:.ું RAછકટ
કમાં

િસ9 ગાયક તર ક રભીલ1 ુ ં પાi જોવા મળે છે . ચાNદ– અને

મૈiેયના સંવાદ fારા આપણને એ Sયાલ આવે છે ક રભીલ શા ીય સંગીતનો D ૂણ,

ાતા છે . તે

ગાન કરતી વખતે )વરપરં પરા, આરોહ-અવરોહ, હલા સંયમન તથા લ<લત રાગોAચારણ વગેર
બાબતો1 ુ ં D ૂરD ૂ•ંુ ?યાન રાખે છે . નાટકમાં ચાNદ– રભીલના ગીતની ઘણી

શંસા કર છે . તે

સમયમાં વેdયા\યોમાં પણ સંગીત માટની અલગ અલગ ]યવ)થા જોવા મળતી હતી. વેdયાઓના
]યવસાયમાં સંગીતના
iીc

ૃ
િશQણની આવdયકતા રહતી હતી. RAછકટ
કમાં વસંતસેનાના મહલના

કોnઠમાં સંગીતના અ0યાસ માટ િવશેષ

કારની ]યવ)થા કરવામાં આવી હતી તેનો

ૃ , ગીત વગેર કલાઓમાં િનDણ
ુ હતી. તેના િવશે
ઉ\લેખ છે . વળ વસંતસેના પોતે પણ 1Zય
ૃ -ગીત વગેર કલાઓનો અ0યાસ કર ને બીc
નાટકમાં િવટ કહ છે ક તે નાટ˜કલામાં જઇને 1Zય
લોકોને છે તરવામાં હોિશયાર બની ગઈ છે . વળ તેણીએ પોતાનો )વર-પYરવત,ન પણ કર લીધો
ુ
પણ સંગીતનો અZયંત શોખીન છે . તેના ઘરમાં ચોર કરતી વખતે શિવલકને િવવધ
છે .૫ ચા•દ–
વા ો જોવા મ™યા હતા. શા ીયગીતની સાથે તZકાલીન સમાજમાં લોકગીત પણ M ૂબ જ ચ<લત
હ:.ું શા ીય ગીત શા ીય િનયમો ઉપર આધાYરત હોય છે . ‚યાર લોકગીત )વર ક તાલની સાથે
સંબધ
ં ીત હોય છે .૬
ૃ
ૃ ગ, પણવક, વીણા Tવા RSય
ુ
RAછકટ
કમાં Rદં
વા યંiોનો ઉ\લેખ જોવા મળે છે . આ
ુ ને નખોના
બધા વા યંiોમાં સ0ય સમાજમાં વીણા1 ું વધાર મહZવ હ:.ું Tને ખોળામાં Rક
ુ
ૃ
પરામશ, fારા વગાડવામાં આવતી હતી.૭ RAછકટ
કમાં નાયક ચા•દ–ે
પોતાની વીણાને િવિવધ
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ૃ
શંસાZમક આq ૂષણો fારા શણગાર હતી.૮ ગીત અને વા ની સાથે 1Zય
પણ સંગીત1 ું
ૃ
ુ
અિવભા‚ય aગ મનાય છે . 1Zયના
RSય
બે

ૃ અને (૨) શા ીય 1Zય
ૃ .
કાર છે : (૧) લોક1Zય

ુ
દશNપકકાર ધનંજયના મતે એક ભાવા”ીત છે અને બીbુ ં તાલ ક લય પર આધાYરત છે . ’3કના
સમયમાં બ=ે

ૃ
કારના 1Zય

ચ<લત હતા. વસંતસેનાના મહલના ચોથા

ૃ અને
કોnઠમાં 1Zય

ૃ અને સંગીતના શોખીન લોકો વેdયા\યોમાં જતા હતા. તથા
સંગીતની ]યવ)થા હતી. 1Zય
ૂ
ૃ
ુ ં રસપાન કરતા હતા.િવšષક
વેdયાઓ fારા રbૂ કરાતા 1Zયો1
વસંતસેનાના ચોથા

કોnઠમાં

વેશ કરતાં કહ છે ક એક બાbુ વા યંiોનો મ›રુ અવાજ સંભળાઈ રœો છે , તો બી• બાbુ
ુ
Dnપરસથી
મ– ભમર ઓ Tવી મ›રુ ગીતો ગાતી વેdયાબાળાઓ નાચી રહ છે .૯ આમ તZકાલીન
ૃ
સમાજના લોકો સંગીત અને 1Zયના
શોખીન હતા તેe ું )પnટપણે જણાઈ આવે છે .
કા]યકલાની Tમ <ચiકલા પણ •દયના ભાવોને ]ય_ત કરવા1 ું એક મા?યમ છે . કિવ ક
સાYહZયકાર પોતાની રચનાના મા?યમથી પોતાના િવચારો રbૂ કર છે . તેમ <ચiકાર પણ પોતાના
ુ
ૃ
ગટ કર છે . ’3ક
RAછકટ
કમાં <ચiકલાને

<ચiોના મા?યમથી અR ૂત, ભાવોને R ૂત, )વNપે

લગતા કટલાક aશો રbૂ કયા, છે . નાિયકા વસંતસેનાએ પોતે જ ચાNદ–1 ું <ચi બના] ુ ં હ:.ું વળ
ૃ
RAછકટ
કમાં “<ચiા<ભ–” અને “પiAછે ” શŒદોના ઉ\લેખ પરથી cણી શકાય છે ક T દ વાલ
પર <ચi દોરવામાં આવતા હશે, તેને <ચiા<ભ–

૧૦

કારના આકારો fારા રચાતા <ચiોને પiAછે
વસંતસેનાનો મહલ પણ અનેક
કોnઠમાં

કહવામાં આવ: ું હશે. ‚યાર પાંદડાના અનેક
૧૧

કારના <ચiો કહવામાં આવતા હશે.

ૃ
ુ
કારના <ચiોની આXિતઓથી
Pશો<ભત
કરલો હતો. iીc

ૂ
ુ વેdયાઓ અને e9
ૃ વીટ
વેશ કરતી વખતે િવšષક
બોલે છે – અ2ય કામોમાં િનDણ

વગેર અનેક

કારના રં ગોથી દોરલા <ચiપટોને હાથમાં લઈને આમતેમ ફર રœા છે .૧૨
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ું ણ કરલ બાબતનો ઉ\લેખ પણ છે . ચાNદ– અને
થ

<ચiકલાની સાથે સોય fારા વ ો પર

શકારના વ ો ઉપર તેમના નામો aYકત કરલા હતા.
સાYહZય,સંગીત,અ<ભનય વગેર કલાઓની સાથે સાથે તે સમયે R ૂિતકલા1 ું પણ ઘžંુ
ુ
ૃ
મહZવ હ:.ું ’3ક
RAછકટ
કમાં ‘કાnઠ િતમા’૧૩ અને ‘શૈલ િતમા’૧૪ શŒદોનો ઉ\લેખ કય@ છે .
તZકાલીન સમાજમાં ધાિમક ભાવના

બળપણે જોવા મળે છે . તે સમયમાં અનેક દવાલયોના

િનમા, ણકાય@ થતા અને દવા\યોમાં અનેક

કારની R ૂિતઓ )થાિપત કરવામાં આવતી હતી.

ૃ કટ કના અ?યયનથી )પnટ થાય છે ક તે સમયમાં અ2ય કલાઓની સાથે )થાપZયકલા1 ું
RAછ
ુ
ૂ
માણ િવશેષ જોવા મળે છે . ચા•દ–ે
ઉદાર હાથે દાન આપીને સરોવરો,Xવાઓ
, મંYદરો,
ધમ,શાળાઓ અને િવહાર)થાનો1 ું િનમા, ણ કરા] ું હ:.ું

ૃ
ુ
ુ Xિતમાં
):ત
શકાર અને ચા•દ–ના

ુ
ુ
ું ભવન આજના કોઈ bના
ભવનો1 ુ ં વણ,ન કરŠંુ છે . ડો.રમાશંકર િતવાર ના મતે ચા•દ–1
જમીનદારના ભવન Te ું વણ,વાયેŠ ુ છે .૧૫ તZકાલીન )થાપZયકલાનો અ િતમ નR ૂનો
ુ
વસંતસેનાનો મહલ છે . તેના મહલની અગાશી પરથી વસંતસેનાએ ચા•દ–ને
નીચે ર)તા પરથી
પસાર થતો જોયો હતો.૧૬ તેના િવશાળ ભવન1 ું અહ અિતભ]ય વણ,ન આw ું છે . ભવનની aદર
એક મોpંુ

ુ
ાંગણ હ:.ું Tમાં એક બાbુ કામદવ1 ું મંYદર બનાવેŠ ું હ:.ું ચા•દ–નો
િમi મૈiેય

વસંતસેનાને રZનાવલી આપવા માટ cય છે Zયાર તે વસંતસેનાના મહલ1 ુ ં િવ)તારD ૂવ,ક વણ,ન
કર છે . તેના મહલના દરવાc િવશાળ હતા. મહલના દરવાcની નીચેનો ભાગ પાણી છાંટ ને
છાણથી લેપવામાં આ]યો હતો. અનેક

ુ િધત Dnપોથી
ુ
કારના Pગં
Zયાંની q ૂિમ શોભતી હતી.

દરવાcનો ઉપરનો ભાગ એટલો Ÿચો હતો ક cણે આકાશની શોભા જોવા માટ તેમ1 ું મ)તક

¡ ું

કર રœા હતા. તેના ઉપર હાથીદાંત1 ું તોરણ લટકાવેŠ ું હ:.ું ચં3કાંત વગેર મહારZનોથી જડલ
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ધcઓ ફરકતી હતી.દરવાcની બંને બાbુ બહારની તરફ )તંભની વેદ કાઓ ઉપર )ફટ કમાંથી
ૂ
બનાવેલ મંગલ કળશ શોભી રœા હતા. િવšષક
મૈiેય ભવનના દરવાcની શોભા જોઇને ગદગદ
ૃ ને પણ બળજબર થી
થઈને બોલે છે ક વસંતસેનાના મહલનો દરવાજો ઉદાસીન માણસની š•nટ
આકષ,તો હતો.૧૭
ૂ
ભવનના દરવાc ઉપરાંત િવšષક
વસંતસેનાના મહલના આઠ

કોnઠ1 ું િવ)તારD ૂવ,ક

વણ,ન ક j ુ છે ,T તZકાલીન વૈભવ,િવલાસ અને ઐ4ય,1 ું આ†ય,જનક <ચi ખ¢ંુ કર છે .
કોnઠમાં

થમ

વેશ કરતાં મૈiેય બોલે છે - અહr ચં3મા,શંખ,કમલનાલ Tવી કાંિતવાળ , અનેક

કારના રZનોથી

ું ેલી, Pવણ,
ુ મય પગથીયાથી Pશો<ભત
ુ
થ
અ£ાલીકાઓની ”ેણીઓ, ¤લતી

ુ
મોતીઓની માળાઓ તથા )ફટ કમાંથી બનાવેલ ઝરોખાNપી Rખચં
3થી cણે ઉu¦ની નગર ને
જોઈ રહ છે .૧૮ વસંતસેનાના મહલનો બીજો કQ પાલ: ું ાણીઓ રાખવા માટ હતો. iીજો કQ
ઉAચતમ લોકો માટનો )વાગત કQ હતો. ચોથા સંગીતકQમાં િવિવધ

કારના વા યંiો

ૃ -સંગીત1 ું કાય, પણ થઇ ર§ંુ હ:.ું ૧૯ રસોઈઘર Nપે
વગાડવામાં આવી રœા હતા. તેમ જ 1Zય
પાંચમાં કQમાં િવિવધ

કારના ખા પદાથ@ બની રœા હતા. એ જ કQમાં એક બાbુ આq ૂષણોથી

સuજ વેdયાઓને લીધે તે1 ું ઘર )વગ, Te ું લાગી ર§ંુ હ:.ું ૨૦ છ¨ા
વસંતસેના માટ અનેક

ુ કાર ગરો fારા
કોnઠમાં િનDણ

ુ
કારના આq ૂષણો તથા ક મતી હ રા-જવેરાત, વૈšૂ ય,, મોતી, Dnપરાગ
,

ઇ23નીલ, પ©રાગ, મરકત વગેર િવશેષ

કારનાં રZનો બનાવવા1 ું કાય, થઇ ર§ંુ હ:.ું ૨૧ સાતમા

ુ
કોnઠમાં રાજહંસ, સારસ Tવા પQીઓને જોવાથી િવšષકને
વેdયા1 ું ઘર નંદનવન Te ું લાગે
છે .૨૨ મહલનો aિતમ આઠમો

ુ
કોnઠ વસંZસેનાની માતા માટ Pર<Qત
હતો. આમ અનેક
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ૂ
કોnઠવાળા વસંતસેનાના ભવનને જોઇને મૈiેય િવšષક
બોલી ઉઠ છે – ‘’ંુ

ુ ર1 ું ભવન છે ?૨૩
આ વેdયા1 ું ઘર છે ક Xબે
ૂ
િવšષક
fારા વણ,વાયેલ વસંતસેનાના મહલને આધાર તZકાલીન વેdયાવાસની ભ]યતા
ૃ
જોઈ શકાય છે . RAછકYટકમાં
જોવા મળતા મહલના વણ,ન પરથી તZકાલીન

ુ
ગમાં
વા):કુલા

ૃ
સંD ૂણ,ર તે િવકિસત થયેલી હતી, એમ )પnટપણે જોઈ શકાય છે . આમ RAછકYટક
નાટક1 ું
ૃ ,<ચi,R ૂિત તથા વા):કલા
ુ
અ?યયન કરવાથી cણી શકાય છે ક તે સમયમાં સાYહZય,સંગીત,1Zય
Tવી િવિવધ કલાઓ1 ું આગe ું )થાન હ:.ું
પાદનCધ :ૃ નાટકો મª સમાજ<ચiણ - ડો.<ચiા શમા, , મેહરચંદ લ€મણદાસ કાશન D ૃ.૨૭૨
(૧) સં)Xત
(૨) નીિતશતક – ભ:,હૃ Yર , dલોક ૧૨
ૃ નાટકો મª સમાજ<ચiણ - ડો.<ચiા શમા, , મેહરચંદ લ€મણદાસ કાશન D ૃ.૨૭૨
(૩) સં)Xત
ૃ નાટકો મª સમાજ<ચiણ - ડો.<ચiા શમા, , મેહરચંદ લ€મણદાસ કાશન D ૃ.૨૭૫
(૪) સં)Xત
ૃ
ુ , aક-૧ dલોક-૪૨
(૫) RAછકYટક
– ’3ક
(૬) દશNપક – ધનંજય , ૧-૯
ૃ
ૃ
ુ , aક-૩
(૭) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૪ (૮) RAછકYટક
– ’3ક
dલોક-૩
ૃ
(૯) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૪
ૃ
(૧૦) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૫ dલોક-૫૦
ૃ
(૧૧) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૫ dલોક-૫
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ૃ
(૧૨) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૨
ૃ
(૧૩) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૨ D ૃ.૭૪
ૃ
(૧૪) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૨ D ૃ.૭૪
ુ – ડો. િતવાર , ચૌખંબા કાશન D ૃ.૩૯૮
(૧૫) મહાકિવ ’3ક
ૃ
(૧૬) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૨ D ૃ.૧૦૪
ૃ
(૧૭) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૦
ૃ
(૧૮) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૦
ૃ
(૧૯) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૪
ૃ
(૨૦) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૪
ૃ
(૨૧) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૬
ૃ
(૨૨) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૭૮
ૃ
(૨૩) RAછકYટક
– ”ીિનવાસશા ી, મેરઠ કાશન . aક-૪ D ૃ.૧૮૨
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MkkrníÞ yLku Mk{ks
zkì. «ðeý yuMk. ðk½u÷k
yu{.yu{.[kiÄhe ykxoMkT fkì÷us,
hksuLÿLkøkh,

«MíkkðLkk ::MkkrníÞ yLku Mk{ksLkku MktçktÄ swËku Lk Ãkkze þfkÞ íkuðku yr¼Òk Au. SðLkLkk rðr¼Òk ûkuºkku{kt
{kýMku MkkÄu÷e y«rík{ «økrík yLku ðíko{kLk Mk{Þ{kt {kLkðu yLku {kLkðMk{ksu Q¼e fhu÷e MkÇÞíkk
yLku SðLkheríkLkwt {wÏÞ ©uÞ fkuELku ykÃkðwt nkuÞ íkku íku MkkrníÞLku ykÃkðwt ½xu. {kLkð yLku
{kLkðMk{ksLke rðfkMkÞkºkk{kt ykÃkýu suLku ÃkhtÃkhk fneyu Aeyu íkuLkwt rLk{koý fhðk{kt, íku{kt MkwÄkhkuðÄkhku ÷kððk{kt yLku ÃkhtÃkhkLku ðíko{kLk {kLkðSðLkLkkt swËkt-swËkt ÃkkMkktyku MkkÚku òuzðk{kt
MkkrníÞLkku Vk¤ku çknw{qÕÞ hÌkku Au. Mk{ÞLkk rðrðÄ íkçk¬u {kLkð yLku {kLkðMk{ks ßÞkhu
SðLkrð½kíkf Ãkrhçk¤kuLku þhýu ÚkÞku Au íÞkhu «u{, {kLkðíkk, MkíÞ, ËÞk, Ä{o, ÃkhkuÃkfkh suðkt
SðLkÃkku»kf {qÕÞkuLku Vhe {kkLkðMk{ks{kt MÚkkÃkðkLkwt yLku yu{ SðLkLku ðÄw [uíkLkðtíkw çkLkkððkLkwt fk{
MkkrníÞu MkwÃkuhu çkòÔÞwt Au. yux÷u ykÃkýu yu{ Ãký fne þfeyu fu, {kLkð yLku Ãkþw ðå[uLkku ¼uË,
Mkkhk-¾hkçkLkku, Wr[ík-yLkwr[íkLkku su rððuf Mk{ks{kt Q¼ku ÚkÞku íkuLkkt {q¤ MkkrníÞ{kt Ãkzu÷kt Au.
yk{, MkkrníÞ yLku Mk{ks yufçkeò MkkÚku økkZ heíku òuzkÞu÷kt Au.
MkkrníÞ yux÷u þwt ? ::MkkrníÞ rð»kÞf rð¼kðLkk yLku yku¤¾ yk {wsçkLke Au.
MkkÚko økqshkíke òuzýefkuþ {wsçk MkkrníÞ yux÷u -(1) MkkÄLk, Mkk{økúe (h) «òLkk rð[kh,
¼kðLkk, ¿kkLk ðøkuhuLke ¼k»kk{kt MktøkúnkÞu÷e {qze, ðkzT.{Þ
MkkrníÞLku ytøkúuS{kt ‘r÷xhu[h’ fnuðk{kt ykðu Au. yk ‘r÷xhu[h’ þçË ‘÷uxh’ þçË ÃkhÚke
çkLÞku nkuðkLkwt {LkkÞ Au. ÷uxh yux÷u yûkh yLku yu heíku ÷exhu[h - yûkhkuLkwt çkLku÷wt Au. ÃkkùkíÞ
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rð[khfku MkkrníÞLkk ÷r÷ík MkkrníÞ yLku ¿kkLk {kxuLkwt MkkrníÞ yu{ ¼uË fhu Au. EríknkMk, økrýík,
¼qøkku¤, yÚkoþk†, rð¿kkLk, hkßÞþk†, ßÞkurík»kþk† ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ¿kkLk-MkkrníÞ{kt fhðk{kt
ykðu Au. ßÞkhu ÷r÷ík MkkrníÞ{kt ¼k»kkLkk WÃkÞkuøk îkhk Mkòoíkwt MksoLkkí{f MkkrníÞ. Mk{ksLkk
rðfkMk yLku Mkw¾ {kxu yk çktLku MkkrníÞkuLke ykð~Þfíkk Mkrðþu»k Au. yhçke ¼k»kk{kt MkkrníÞLku
‘yËçk’ fnuðkÞ Au. ‘yËçk’Lkku yÚko Au rþüíkk. yux÷u fu su rþüíkkLkku {rn{k fhu Au yLku rþüíkk
þe¾ðkzu Au íkuLku MkkrníÞ fnuðkÞ.
Mk{ks yux÷u þwt ? ::MkkÚko økwshkíke òuzýefkuþ {wsçk Mk{ks yux÷u- (1) Mk{wËkÞ, (h) {tz¤e, Mk¼k (3) yuf
Ä{o fu yk[khðk¤ku sLkMk{wËkÞ (4) ÔÞðÂMÚkík sLkMk{wËkÞ; sLkíkk.
{kLkð yk rðïLkk rðrðÄ «kýeyku{kt ©uc økýkÞku Au. yux÷u SðLkLku yuf÷íkkÚke Ëqh hk¾ðk
yLku MkøkðzMktÃkÒk íkÚkk ¾wþe¼ÞwO çkLkkððk íkuýu Mk{ksLke h[Lkk fhe Au. ykÚke s {Lkw»ÞLku Mkk{krsf
«kýe Ãký fnuðk{kt ykðu Au. fuð¤ yufXk ÚkÞu÷k {kýMkkuLkk xku¤kLkku Mk{ks LkÚke fnuðkíkku Ãkhtíkw
ßÞkhu herík, ÃkhtÃkhk, rhðks, rLkÞ{ku, çktÄLkku yLku yu çkÄkLku ÷ELku fkuEf [ku¬Mk æÞuÞ íkhV økrík
fhu Au íÞkhu íkuLku ‘Mk{ks’ yuðe Mkt¿kkÚke yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yux÷u s ®sMkçkøko Lkk{Lkk ®[íkfu fÌkwt
Au fu, “{Lkw»ÞkuLkk Mk{qnLku Mk{ks LkÚke fnuðkíkku Ãkhtíkw Mk{qn ytíkøkoík hnu÷e ÔÞÂõíkyku ðå[uLkk
MktçktÄkuLke ÔÞðMÚkkLkwt Lkk{ Mk{ks Au.”
Mk{ksLkku MkkrníÞ Ãkh «¼kð ::MkkrníÞ yLku Mk{ks ðå[uLkku ÃkhMÃkhLkku MktçktÄ Mk{sðk {kxu íkuLkku yufçkeò Ãkh fuðku yLku
fux÷ku «¼kð hnu÷ku Au íkuLkku ykAku ÏÞk÷ {u¤ðeþwt.
fkuEÃký frð fu ÷u¾fLkk MksoLk{kt fkuELku fkuE heíku yLku fux÷kf ytþu íkuLkk Mk{ksLkwt yk÷u¾Lk
«íÞûk fu Ãkhkuûk heíku Úkíkwt òuðk {¤u s Au. ÷u¾fLkk Mkkt«ík Mk{ÞLkk Mk{ksLkk rðrðÄ ÏÞk÷ku yLku YrZ
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fu rð[khýk íkuLkk MkkrníÞLku ½ýk ytþu «¼krðík fhu Au. MksofLkku su Mk{Þ yLku Mk{ks{kt WAuh ÚkÞku
Au íku Mk{ksLkk hksfeÞ, Mkk{krsf, ykŠÚkf fu ÄkŠ{f rð[khkuLkku «¼kð íkuLkk MkkrníÞ{kt õÞktf Lku
õÞktf zkufkÞ Au. fkuEÃký Mksof ÃkkuíkkLkku Mk{ks, ÃkkuíkkLkku Mk{Þ fu ÃkkuíkkLke ÃkrhÂMÚkríkLke WÃkuûkk fheLku
{kºk fkÕÃkrLkf Mk]rüLkwt rLk{koý fhe þfíkku LkÚke. su íku Mk{ksLke «ðíko{kLk Mk{MÞkyku yLku íkuLkwt YÃk su
heíku «ðíkuo Au íku íkuLke MkkrníÞMk]rüLkku ¼køk çkLku s Au. yk MktË¼uo rnLËe MkkrníÞLkk rðîkLk yk[kÞo
þwf÷S fnu Au fu, ‘«íÞuf ËuþLkwt MkkrníÞ íÞktLkk ÷kufkuLke r[¥kð]r¥kykuLkwt Mktr[ík ÚkÞu÷wt «rík®çkçk Au.’
yk MktË¼uo ykÃkýu ykÃkýe økwshkíke MkkrníÞLke Þwøk «{kýuLke ÃkhtÃkhk íkÚkk MkkrníÞLku
rLknk¤eyu íkku ÏÞk÷ ykðþu fu su íku Mk{ksLkk «ðíko{kLk ÏÞk÷kuyu yk MkkrníÞLku «¼krðík fÞwO Au.
{æÞfk÷eLk ÞwøkLkwt ykÃkýwt «khtr¼f siLk yLku siLkuíkh MkkrníÞLku yk árüyu òuEyu íkku ÏÞk÷ ykðu Au
fu íkífk÷eLk SðLkheríkLkwt «rík®çkçk [ku¬Mk Ëu¾kþu. siLk MkkrníÞfkhkuLkk MkkrníÞ{kt siLk Ä{o ytøkuLke
«¼kðf herík-LkeríkLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku Ëu¾kÞ Au. siLkuíkh MkkrníÞ{kt Ä{oLke YrZ[wMíkíkk yLku [ku¬Mk
«fkhLkkt ð¤økýkuÚke {wõík SðLkLkk ykLktËLku {kýðkLke ð]r¥kLkkt ËþoLk ÚkkÞ Au. siLk f]ríkyku{kt íku
Mk{ÞLkk Mk{ks{kt ÷øLkrðrÄ ð¾íku Úkíke Ãkþw®nMkk yLku çkeS ÄkŠ{f rðrÄyku{kt Úkíke Ãkþwçkr÷Lke
rðrÄykuLke ðkík fkuELku fkuE «fkhu yk÷u¾kíke òuðk {¤u Au. Lkh®Mkn, {ehktLkk MkkrníÞ{kt íkífk÷eLk
Mk{ksLke YrZszíkk, yMÃk]~Þíkk, †e íkhV òuðkLkku neLk árüfkuý ðøkuhu ykæÞkÂí{f MÃkþo MkkÚku Ãký
ykðu íkku Au s. «u{kLktË-y¾ku suðk LkkUÄÃkkºk MksofkuLkk MkkrníÞ{ktÚke íkku Mk{ksLke çkkËçkkfe ykÃkýu
fhe þfeyu íku{ Aeyu s Lknª. «u{kLktËu ykÏÞkLkku{kt íkífk÷eLk Mk{ksLku íkuLke yLkuf ykøkðe
ÃkthÃkhkyku Mk{uík Sðíkku-òøkíkku fÞkuo Au. y¾kyu Ãký íku{Lkk ð¾íkLkk Mk{ksLke Ëktr¼fíkk yLku
YrZszíkk rðþu fXkuh [kçk¾kyku ðªÍeLku Mk{ksLku Lkðe rËþk çkíkkððkLkku MíkwíÞ «ÞkMk fÞkuo Au.
yðko[eLk ÞwøkLkk «khtr¼f íkçk¬k{kt Lk{oË-Ë÷Ãkík, íkku Ãktrzík Þwøk{kt Lkð÷hk{, Lkh®Mknhkð,
hýAkuz¼kE WËÞhk{ Ëðu suðkLkk MkkrníÞ{kt Mk{ksLkwt yk÷u¾Lk òuE þfkÞ Au. økktÄeÞwøkLkwt MkkrníÞ
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íkku íku Mk{ÞLkk Mk{ksLkwt Mkk[wt «rík®çkçk íkkhMðhu «økxkðeLku økktÄe«urhík ¼kðLkkykuLkku Vuu÷kðku fhLkkÁt
{kuxwt MkkÄLk çkLku Au. ykÄwrLkf Þwøku «íkefku yLku fÕÃkLkkuLkk {kæÞ{ îkhk Ãký {kLkðeLke ¼eíkhLkk
søkíkLku ÔÞõík fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au. yLkwykÄwrLkf Þwøk{kt Vhe ÃkkAku Mkk{kLÞ {kýMk íkuLke ðuËLkkMktðuËLkk Mkrník yk÷u¾kÞ Au yLku økúk{SðLk íkuLke rMkrØyku-{ÞkoËkyku Mk{uík «økxíkwt Ëu¾kÞ Au.
yux÷u ykÃkýu yu{ fne þfeyu fu fkuEÃký Mk{ÞLkk MkkrníÞLku «¼krðík fhðk{kt su íku Mk{ksLkk
«ðíko{kLk ÏÞk÷ku, YrZyku, ÃkthÃkhkyku yLku rð[khkuLkku çknw {kuxku rnMMkku hÌkku Au.

MkkrníÞLkku Mk{ks Ãkh «¼kð ::Mk{ksLkk ÏÞk÷ku suðe heíku MkkrníÞfkhLku íkuLke f]ríkLkk yk÷u¾Lk Ãkhíðu «¼krðík fhu Au íkuðe
s heíku su íku Mk{ÞLkwt MkkrníÞ íkuLkk Mk{ksLku Ãký «uhðk-Ãkku»kðk{kt yLku «¼krðík fhðk{kt rLkýkoÞf
¼køk ¼sðu Au. fkuEÃký MkkrníÞMksof Mk{ksLkk s yuf ¼køkLkku rnMMkku Au yux÷u íkuLku MðefkhLkkhku
ðøko íkuLke f]rík{kt yk÷ur¾ík LkðeLk ¼kðrð[khýkLku SðLk{kt yÃkLkkððk íkíÃkh çkLkíkku nkuÞ Au.
MkkrníÞ{kt yk÷ur¾ík ¼kð÷kufLku Ãkrhýk{u su íku Mk{ks{kt Sðíkk yLkuf ÷kufkuLku yLku Mk{ksLku yuf
LkðeLk rËþk íkhV Ëkuhðk-«uhðkLkwt fkÞo MkkrníÞ çkòðu Au.
MkkrníÞLke Mk]rü ¼÷uLku fkÕÃkrLkf fu fÕÃkLkk÷kuf Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Aíkkt ðkMíkðLkk fkuEf
AuzkLku MÃkþoíke yk fÕÃkLkk ¼kðfLkk r[¥kLku rðhur[ík fhe LkðeLk ykþkykuLkku Mkt[kh fhu Au. hk{kÞý
fu {nk¼khík suðk {nkfkÔÞkuLkku yÇÞkMk yLku íkuLkwt yæÞÞLk {kºk ®nËw Mk{ks s Lknª Ãký søkíkLkk
fkuEÃký Mk{ksLku LÞkÞ-Lkerík, MkíÞ-y®nMkk, fÁýk yLku ÔÞðnkÁíkkLkk hMíku [k÷ðkLke «çk¤ «uhýk
Ãkqhe Ãkkzu Au. ykx÷k ÷ktçkk Mk{ÞÚke ykðkt W¥k{ {nkfkÔÞku yLkuf Mk{kòuLku ¾qçk MkwtËh heíku ÃkÚkËþof
çkLke hÌkkt Au íkuu íkuLkku «¼kð Mk{ks{kt òuðk {¤u Au íku ÞÚkkÚkoÃkýu Ëþkoðu Au fu MkkrníÞLkku Mk{ks Ãkh
fux÷ku {kuxku «¼kð Q¼ku Úkíkku nkuÞ Au.
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økwshkíke MkkrníÞLkk yðko[eLkÞwøkLkk «khtr¼f økk¤kLku ykÃkýu MkwÄkhfÞwøk íkhefu yku¤¾eyu
Aeyu. yk Mk{Þu h[kÞu÷wt MkwÄkhkðkËe MkkrníÞ íku Mk{ÞLkk ÷kufkuLku MkwÄkhkLkk hMíku ÷E sðk{kt yLku
YrZ[wMíkíkk{ktÚke LkðeLk «økríkLkk ÃktÚku Ëkuhðk{kt hk{çkký E÷ks rMkØ ÚkÞwt Au yu{ fneyu íkku ¾kuxwt
LkÚke. økktÄeÞwøkLkk MkkrníÞ{kt økktÄeSyu ykÍkËeLke [¤ð¤Lke MkkÚku {kLkð Mk{ksLku MkwÄkhðkLke
[÷kðu÷e Íwtçkuþ Mk[kux Mkkrçkík ÚkkÞ Au. MðåAíkk, yMÃk]~ÞíkkrLkðkhý, ykhkuøÞ «rík òøkYfíkk yLku
Mktfwr[íkíkk Akuzðk suðk su {qÕÞðkLk ÏÞk÷ku «økxkÔÞk íku MkkrníÞLkk {kæÞ{ îkhk ÷kufku MkwÄe ÃknkU[u
Au. W{kþtfh, MkwtËh{T, {u½kýe, MLkunhÂ~{ suðk yLkuf MkkrníÞfkhkuyu økktÄeÞwøkeLk yk ÏÞk÷kuLku
ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ{kt {n¥ðLkwt MÚkkLk ykÃÞwt suÚke fheLku ¼kðfku ykLkkÚke «urhík ÚkÞk. ykÚke yk
MkkrníÞ îkhk Mk{ks MkwÄkhýkLkwt ¾qçk {kuxwt ÃkrhðíkoLk òuðk {éÞwt. økktÄeÞwøkeLk MkkrníÞu MðkíktºÞLke
[¤ð¤Lku ðuøkðkLk çkLkkððk{kt {n¥ðÃkqýo Vk¤ku ykÃÞku. Íðuh[tË {u½kýe suðk çk¤wfk MksofLkk
«¼kðf MkkrníÞu ËuþËkÍ yLku ÷kufku{kt Mðíktºkíkk {u¤ððkLke ¼khku¼kh [uíkLkk «økxkðe. {u½kýeLke
su{ çktøkk¤e Mksof çktrf{[tÿ, hðeLÿLkkÚk fu rnLËeLkk {irÚk÷eþhý økwó, hk{Lkhuþ rºkÃkkXe yLku
{k¾Lk÷k÷ [íkwðuoËe suðk MkkrníÞfkhkuLkk MkkrníÞ{kt {k-¼ku{Lku ykÍkË fhðkLke «uhýk ykÃkíkwt «uhf
MkkrníÞ Au suuýu su íku Mk{ÞLkk Mk{ks Ãkh «çk¤ AkÃk Ãkkze Au.
MkkrníÞ ykÃkýk Mk{ksSðLkLkwt yrLkðkÞo ytøk Au. MkkrníÞ rMkðkÞLkk Mk{ksLke fÕÃkLkk
yÄqhe hnu Au. {kLkðLkk MkktMf]ríkf-Mkk{krsf rðfkMkLke nhýVk¤{kt MkkrníÞLkku Vk¤ku yrLkðkÞoÃkýu
yíÞtík LkkUÄÃkkºk hÌkku Au. MkkrníÞ {kºk {kýMkkuLku «uhýk s LkÚke ykÃkíkwt Ãkhtíkw íkuLke ð]r¥kykuLkwt
þwrØfhý Ãký fhu Au. òu Mk{ks{ktÚke MkkrníÞ yá~Þ ÚkE òÞ íkku ÔÞÂõíkøkík SðLk yLku
Mk{ksSðLk yk çktLkuLku ¾qçk s LkwfþkLk ÚkðkLkku Ãkqhku Mkt¼ð Au. MkkrníÞ s {kLkð ÔÞÂõíkíðLku yLku
Mk{ksSðLkLku Mkw¾, þktrík¼ÞwO çkLkkðu Au. yux÷u íkku MktMf]ík{kt yk[kÞo ¼íkwonrhyu fÌkwt Au íku{,
‘MkkrníÞ Mktøkeík f÷krðneLk Mkkûkkík Ãkþw ÃkwåA rðneLk’. yksu Ãký søkíkLke yLkuf ¼k»kkyku{kt
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h[kÞu÷wt W¥k{ MkkrníÞ {kLkð Mk{kòu Ãkh ¼hÃkqh «¼kð ÃkkÚkheLku íkuLku Wæðoøkrík yÃkeo hÌkwt Au.
WÃkMktnkh ::yk{, MkkrníÞ yLku Mk{ks yLÞkuLÞ ¾qçk s WÃkfkhf yLku ykð~Þf Au. yefçkeòLke yLÞ
Ãkh nfkhkí{f yLku Lkfkhkí{f yMkh Ãkzâk rðLkk hnuíke LkÚke. {kLkð yLku {kLkðMk{ks
ÃkrhðíkoLkþe÷ Au íkÚkk Mkíkík Úkíkk hnuíkk ÃkrhðíkoLkLkk Ëkuh{kt ykÃkýu ðíko{kLk yLku ¼rð»Þ{kt su ftE
MkkÁt Au íkuLku Mkíkík Qòøkh fhíkk hnuðkLkwt Au. MkkrníÞ ykÃkýLku Mkkhk-¾kuxk, Lkerík-yLkerík ðøkuhuLke
ÞkuøÞ Mk{s ykÃku Au Lku yk Mk{sÚke {kLkðSðLk yLku {kLkðMk{ks ðÄw Mkkhku çkLkeLku rLk¾he ykðu
Au. Mk{ks{kt hnu÷kt nfkhkí{f ík¥ðku MkkrníÞ{kt ykMðkã heíku yk÷u¾kÞ yLku MkkrníÞLkk Wå[ík{
ykËþkuo {kLkðMk{ks{kt yLkwfhýeÞ çkLku íkku ytíku íkku íkuLkkÚke SðLk yLku Mk{ks çktLkuLke økwýð¥kk
MkhknLkeÞ çkLkþu yux÷wt s Lkrn {kLkðSðLk yk Ähíke Ãkh ðÄw Mk{]Ø yLku þktríkÃkqýo çkLkþu.

: MktË¼oMkqr[ :
(1) økwshkíke MkkrníÞfkuþ ¾tz:3

{wÏÞ MktÃkkËf : [LÿfkLík xkuÃkeðk¤k

(h) MkkÚko økqshkíke òuzýefkuþ

økqshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË.

(3) MkkrníÞ yLku Mk{ks

rðãwík òuþe

(4) ykÃkýu yLku Mk{ks

Mðk{e MkÂå[ËkLktË
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VFW]lGS ;DIDF\
;DIDF\ U|FDL6 ;DFHDF\
;DFHDF\ J'wWMG]\ ;FDFlHS v VFlY"S :YFG
5|MPJH[l;\C S[P 5UL
;DFHXF:+ lJEFU
p\Ativni
Ativni ::si>p\t smymi> (vkisn) (vBivnin&> Av$p (vAtrt&> jiy C[. ai(Y<k (vkis a[ j fkt (vkisn)
p(rBiOii tr)k[ Av)kiriti[ t[n) j³yia[ simi(jk, pyi<vrn)y, Bi](tk vg[r[ simi(jk ÄyvAYini> Bigi[ni[
smiv[S krvimi> aiÄyi[ C[. nv) T[kni[li[Jkl Si[FKi[L, m[D)kl siyºsni> (vkis[ Äy(ktn) sr[riS aiy&Oy
myi<dimi> vFiri[ kyi[< C[. ai (vFiyk bibtn) Krib asr tr)k[ si>p\t smymi> vZoi[n) smAyi uB) Ye
C[. an[ aivnir (vkriL Av$p FirN krS[. ai simi(jk GTni Si miT[. ? j[ simi(jk (c>tki[ miT[
(c>tnni[ (vPy bºyi[ C[. p\ik` ai]wi[(gk Birt)y smijmi> mi[Ti Bigni> vZojni[ Jvn py<t pi[tin)
Sir)(rk xmti m&jb uRpidk p\vZ(tmi> shBig) bnti vZoi[ niNi(ky r)t[ aiRm (nB<r hti> pr>prigt
simi(jk, si>AkZ(tk m*Ãyi[ an&sir k&T*>b, xi(t an[ g\im s(mt) k[ ngr s(m(tmi> slihkir tr)k[n) (nN<y
l[vin), mig<dS<k tr)k[n) B*(mki Bjvti. aiY) t[mni> Jvnmi> apmi(nt k[ B*(mki (v(hn (AY(t
p\vt<t) nhi[t). p).k[. miT&>gi {1997} ti[ siY[ g\im)N s>²yimi> pN vFiri[ ni[>Fiti[ jiy C[. s[ºss
2001 m&Jb Birtmi> k&l gimDin) s>²yi 6.38.588 hti t[ 2011 mi> 6.40.867 j[Tli Yy[li ji[vi
mL[ C[.
vZoivAYi a[ aiF&(nk smyn) smAyi C[. kirN ph[li fkt Sir)r)k smAyi tr)k[ ji[vit) t[ aij[
simi(jk, min(sk, tYi ai(Y<k smAyi tr)k[ ji[e Skiy C[. uwi[(gkrN[. Sh[r)krN[. Äy(ktvid) m*Ãyi[ni>
kirN[ s>y&kt k&T*>bn&> AYin (vBkt k&T*>b le rH&> j[ FTnia[ simi(jk smAyi tr)k[ vyi[vZon) smAyi uB)
kr)C[. “zDp) simi(jk prvt<nn[ kirN[ vZoi[ k&T*>bni> y&vin s¿yi[ vµc[ (vciri[ an[ rh[N) krN)ni[ K*b
mi[Ti[ tfivt uBi[ Yiy C[. ai bibtn[ kirN[ y&vini[mi> vZo Avjni[ trf (trAkir, nfrt tYi up[xi jºm[
C[. pi[tini> j*nviN) (vciri[ vZoi[ t[mni> k&T*>bni> s¿yi[ni> g&Asini[ Bi[g bn[ C[.” Sih (hni{2004}
vyi[vZo (vS[ni> j[m-j[m s>Si[Fni[ Yti gyi an[ ap[(xt aiy&Oy myi<dimi> vFiri[ Yti[ hyi[ t[m-t[m vZoi[n)
s<kÃpnimi> pN f[rfir Yti rHi C[. Birt j[vi d[Smi> sr[riS 60 vP<n[ vZon) p(rBiPimi> smivvimi>
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aiv[ C[ ti[ (vks)t d[Si[mi> 65 vP[< vZon) p(rBiPimi> smivvimi> aiv[ C[. j[n[ m&²yRv[ #iN (vBigmi>
v[cvimi>> aiv[l C[. 60 k[ t[Y) 70 s*F)n) u>mr Frivnirn[ y&vivZoivAYi, (Yong Old Age) b)ji vZo
Old k[ j[ 70 Y) 80 s&F)n) vy Frivti hi[y an[ a>tmi> 80 k[ t[Y) uprni> Old Old
gi>F)Ja[ dSi<v[l k[ ji[ Birtni[ (vkis krvi[ hS[ ti[ t[n[ Birtni> gimDiai[ pr d^(OTpit krvi[
pDS[. aizid) bid Birt[ (vkisni> Av¼niai[ sikir krvi (v(vF kÃyiN kiy<k\mi[, sm&diy (vkis yi[jni,
kin*n) migi[< vg[r[ apniÄyi j[ni> kirN[ ai(Y<k (vkis j[v) p\g(t siF) Skiy ti[ siYi[-siY k[Tl)k
smi(jk smAyiai[ pN uB) kr) t[mi> vZoivAYin) smAyin[ avgN) Skiy nh). vAt)SiA#i)ai[ pi[tini>
a¿yis an[ avli[kn krti> jNiv[ C[ k[ (vVmi> vyi[vZon) vF) rh[l) vAt) aivnir smymi> j[-t[ riOT^ k[
smij smx an[k pDkiri[ f[>kS[ j[ni> Big $p[ k[Tlik (dSis&cn p&ri piD[l C[. p\At&t a¿yis a[ (dSimi>
rj& krvini[ p\yis krvimi> aiv[l C[. j[n[ n)c[ m&jb (vbigmi> vh[cvimi> aiv[l C[.
s>Si[Fn a¿yis l[Kni> h[t&ai[ ::• g\im)N sm&diyni (vkisn) g\im)N k&T*>b s>AYi pr pD[l asrn[ tpisv).
• g\im)N sm&diymi> vF) rh[l vZoi[n) vAt)n&> ai>kDi(ky (c#i tpisv&>
• g\im)N sm&diyni[ (vkis an[ vyi[vZo vZoni[ sh:s>bF ji[Dvi[.
• g\im)N sm&diyni> (vkismi> ¹yinmi> l[vi j[v) bibtn) ApOTti krvini[ h[t&
• g\im)N vZoi[n) smAyi n) tpis krvini[ h[t&
s>Si[Fn po(tSiA#i ::p\At&t a¿yisl[Kn[ po(tSiA#in) d^(OTa[ g\>(Yy d^(OT(b>d& aiFir[ rj& krvi> p\yis krvimi>
aiv[l C[. j[mi> g\Yily po(tni[ upyi[g krvimi> aiv[l C[. tYi mi(ht)ni> p\kir aiFir)t gi]N
mi(ht)ni[ upyi[g krvimi> aiv[l C[. j[ni> miT[ srkir) ah[vili[ r)pi[T<, s>Si[Fn smAyi an&s>Fin
Frivti p&Atki[, s>Si[Fn ah[vili[, v[b siET, tYi ain&Bi(vk t¸yi[ni[ shiri[ len[ rj& krvimi> aiv[l
C[.
k)k)-vD< ::- g\im)N sm&diy, vyi[vZo, k&T*>b, g\im)N (vkis
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s>dB< si(hRy ::Desai. K.G. & Nayak R.D. (1972)
oiri Birtni> aiyi[jn p>cn) s>Si[Fn kiy<k\m s(m(tni> g\[Tr bi[>b[ni (nvZt li[ki[n) smAyiai[ni[
a¿yis Yyi[ hti[. ai a¿yisni> h[t&ai[ (nvZti[ oiri niNi(ky, airi[³y (vPyk tYi t[n) simi(jk
smAyiai[n[ jiNvini[ p\yis krvimi> aiÄyi[ C[. j[n) mi(ht) m[Lvvi t[mN[ m&likit po(tni[ upyi[g
kr)n[ mi(ht) m[Lv[l ht). airi[³yn) d^(OTa[ mi(ht)ditin) (nvZ(t ph[li (AY(t sir) hi[vin&> jiNvi
mL[l. j[n&> p\miN 88 Tki j[Tl&> ht&> an[ (nvZ(t bid 61 Tkin&> p\miN ht&> a[Tl[ (nvZ(tbid aimi> 18
Tkini[ GTiDi[ ni[>Fvi mL[l. ai a¿yisn) myi<di a[ jiNvi mL[l k[ p\At&t a¿yis Sh[r) sm&diy p&rti[
myi<(dt hti[.
Sti (1972)
rijAYin Sh[rni> 352 (nvZt Äy(ktai[ni[ a¿yis kyi[< hti[ j[mi> p[ºSn m[Lvti 325 tYi
p[ºSn nh)> m[Lvti 25 j[Tli u_irditiai[ ps>d kyi< hti. j[mi> klis 1, 2, tYi 3 k[ºd^ k[ rijy
srkirni> aF<srkir) km<cir)ai[ hti. ai a¿yisni[ m&²y h[t&> vZoi[n) JvnS]l)mi> aiv[li> p(rvt<n
jiNvini[ hti[. j[mi> vZoi[n) min(sk, simi(jk, ai(Y<k, ki]T&>(bk tYi airi[³y (vPyk tpis hiY Frvimi>
aiv[l. t[mni tirNi[mi> jiNvi mL[l k[, mi[TiBigni> vZoi[ simi(jk tYi ki]T&>(bk a[klti an&Bvti hti.
Anatraman. R.N. (1981)
vZoivAYimi> Sir)(rk airi[³y an[ an&k&ln (vS[ a¿yis kyi[< hti[. p\At&t a¿yismi> b[>gli[r
Sh[rni> vZoi[n[ aik(Amk (ndS<n oiri ps>d kr[l 172 vZoi[n[ (ndS<n oiri ps>d kr[l hti. j[mi>
mi(ht)diti (v(Bºn S[x(Nk Atr, (nrxr vg[r[ n[ ps>d kriyi hti. airi[³y an[ an&k*ln vµc[ni>
sh:sb>Fn[ tpisvi p\yis krvimi> aiÄyi[ C[. tirNi[mi> jNiv[l k[ nbLi airi[³y Frivti vZoi[ an&k*ln
siFvimi> m&Æk[l) an&Bvti hti. j[ t[n) Sir)(rk tYi min(sk bibti[ pr asr kr[ C[.
Alfred de Souza A (1981)
pi[tini> a¿yismi> Sh[r) gr)b vZoi[n) simi(jk ai(Y<k p(r(AY(tn) mhRvn) jiNkir) m[Lv[l
ht). vZoi[ miT[ (vks[l) AviAYy (vPyk s&(vFi, shiykir) yi[jniai[, vg[r[n) t[ni> Jvn pr pD[l) asri[
tYi t[n[ UB) Yt) min(sk tNiv vg[r[ bibt pr p\kiS f[>k[l C[. t[mni mtin&sir jyir[ ph[l&> s>tin
l³n kr[ C[. Ryir[ t[ni[ miti-(ptini> sb>Fi[mi> an[ aºy s¿yi[ siY[ni> sb>Fi[mi> p(rvt<n aiv[ C[.
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Birtmi> g\
im)N vZoi[n&> vFt& jt&> p\
miN :g\im)N
p\miN
:vÃD< m)Tr v[bsiET an&sir (vVn) 2018 n) vAt) 7.632.819.325 {763 kri[D} C[. j[mi>
Birtn) vAt) 1.350.117.491 {135 kri[D } C[. Birtn) 72.8 Tki j[Tl) vAt) aiSr[ 6.38.000
vAt) gimDimi> vsviT kr[ C[. smiºy r)t[ vAt)n) Tkivir) ji[vimi> aiv[ ti[ a[v) r)t[ smjvimi> aiv[
C[. k[ Birtn) gimDin) vAt) GT) rh) C[. an[ Sh[r) vAt) vF) rh) C[. pr>t& viAt(vkti a[ C[ k[ Tkivir)
GT[ C[. jyir[ vAt)mi> ti[ u_iri[_ir vFiri[ j Yti[ jiy C[. j[mk[ Birtni> s[ºss 1901 m&jb 89.2 Tki
vAt) gimDiai[mi> vsviT krt) t[ 1951 mi> 82.7 an[ 2011 m&jb 68.8 Yy[l jiNvi mL[ C[.
vAt) SiA#i)ai[ pi[tini> a>dijmi> 2025mi> (vVn) vAt) 8.185.613.757 {8.18 kri[D} YS[
an[ 2035 s&F)mi> ai vAt) 8.892.701.940 {8.89 kri[D} Yvin&> jNiv[ C[. (vVn) k&l 3.4
(bl)yn vAt) gimDimi> vsviT kr[ C[. T&>kmi> g\im)N sm&diymi> pN vAt)n) vFt) smAyi n[ njr a>dij
krvimi> aivS[ ti[ g\im)N (vkis upr G[ri p\RyiGit piDS[ j[Y) t[ bibtn[ ¹yinmi> riK)n[ g\im)N
(vkisni> lÈyi[ (so krvi pDS[.
ji(ty p\
miN aiFir)t vAt) :
p\miN
k\m

vP<

vAt)mi> jnrl

vZo A#i) ai[n&>

A#i) p\miN

p\miN

01

1951

946

1028

02

1961

941

1000

03

1971

930

938

04

1981

934

960

05

1991

927

930

06

2001

933

970

upri[kt vAt)ni> ai>kDin) tpis krvimi> aivti simiºypN[ dr 1000 p&$Pi[n) vAt)a[ 1951
mi> j[ 946 A#i)ai[ ji[vi mL[l ht) t[ 2001 mi> 933 ji[vi mL[ C[. a[Tl[ k[ j[ j&Yni[ kiy<bLmi>
smiv[S kr) Skiy t[v) A#i)ai[n) s>²yimi> GTiDi[ Yti[ jiy C[. jyir[ j[n[ (nvZ(tni[ smygiLi[ gN) Skiy
aYvi ti[ aºy pr ai(~t C[ t[v) A#iai[mi> vFiri[ Yti[ jiy C[. mi[TiBig[ p(tni> avsin pC) A#i)
s>p*<N r)t[ ai(Y<k r)t[ aºy pr ai(~t Yiy C[. j[ t[ni> min(sk, Sir)(rk, an[ simi(jk p(r(AY(t pr
g>B)r asri[ phi[ciD[ C[.
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siri>
siri>S ::si>p\t smymi> JvnS]l) tYi ri[jgir) miT[ g\im)N sm&diymi>Y) AYLit>r aTikv) Ryi vF& ri[jgir)ni>
x[#ii[ p&ri piDvi p\yis krvi ji[ea[.
vyi[vZon[ srkir oiri apit) shiyn) jiNkir) aipv) ji[ea[.
g\im)N (vAtirmi> vZoi[n) JvnS[l) skiriRmk bn[ t[vi> p\yis krvi ji[ea[.
ji(tytin) d^(PTa[ mi[TiBig[ vyi[vZo m(hli ai(Y<k skDimNni[ vF& an&Bv krS[ t[ni agmc[t)ni> Big
$p[ aRyirY) j t[ni> (vkis miT[ p\yis krvi ji[ea[.
smipn ::ki[epN d[Smi> vZoi[n) vFt) jt) vAt) K&bj mhRvp&N< simi(jk, ai(Y<k, an[ rijn](tk p(rvt<nni[ s>k[t
aip[ C[. b)j& k[ vZoi[n) vFt) vAt) k&T*>b k[ riOT^ upr Kis kr)n[ AvAYy (vBig pr simi(jk dbiN p[di
kr[ C[. vZoRvn) vFt) jt) vAt) aivnir smymi> GN) s&(vFiai[ mi>g) l[ t[m C[. j[ni[ hl krvni> p\yisi[
tYi simi(jk s>Si[Fni[ krvin) j$r)yit uB) kr[ C[.
-: s>dB<s&(c ::1. Desai, K.G. and Naik R.D. (1972) Problems of Retired Pepole in Greater
Bombay, Tata Institute of Social Sciences, Bombay (PP 180)
2. Purohit C.k. and Sharma R. (1972) A Study of Aged 60 Yeaars and above in
Social Profile. Indian Journal of Gerntology, New Delhi.
3. Anantraman R.N. (1981) Journal of Psychological Research, Vol. 25(1), p.46-50
4. Marula (1983)

Old Pepole of Makunti Dharwar. Unpublished Ph.d Thesis,

Karnataka.
5. Dak and Sharma (1987) Comparative study of the stressful life events and
coping mechanisams used by aged women in institution and at home. Burman
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̒રઘુવંશ ̓માં સીતાનું ઉમદા યિતવ
ડૉ.
ડૉ.મંજુલાબેન એ.
એ.પટેલ
સંકૃત િવભાગાય,
િવભાગાય,
કિવ કાિલદાસ મા

ભારતના જ નિહ પરંતુ િવવસાિહયરિસકોના કિવ છે . સંકૃતઅલંકારશા માં

̒વા વદેવતાવતાર ̓ તરીકે નવા#યેલા આચાય& મ'મટે ̒કા)ય*કાશ ̓ માં કા)યના *યોજનોની ચચા& કરતી વખતે ̒
का.ं यशसे ̓ ની વૃિ4માં कािलदासादीनािमव यशः કહીને કાિલદાસની યશોગાથાનું ગાન કયુ? છે . કાિલદાસ
રામાયણ અને મહાભારતમાંથી કથાવતુ પસંદ કરીને પોતાની સાિહિયકકૃિતઓની રચના કરી છે . તેમાં રામાયણની
નાિયકા એવી સીતાનું રઘુવંશના ચૌદમા સગ&માં કEણ અને આદ&શ હોવા છતાં માનવીય )યિFતવ *ગટ થાય છે .
રઘુવંશ મહાકા)ય રચનાનો ઉદેશ Hવંત કથાનક, મહાન નાયક, માનવHવનનાં િચરંતન મૂKયો, અને
શાવત સયોની )યંજના તથા સાંકૃિતક ચેતનાની અિભ)યિFત તથા નૈિતક આદશM *થાિપત કરવાનો છે .
સમN કૃિત

̒બહુ જનિહતાય , ̓ ̒બહુ જનસુખાય ̓ છે . આ કૃિતમાં કાિલદાસે દેવતાઓ તથા PાQણો *યેનો

ભિFતભાવ, ગુEજનો *યે અતૂટ RSધા,માતાતુKય નંUદની ગાયની સેવા-શુRૂષા, રઘુની મનો)યથા
,અયોSયાવાસીઓ *યેનું અપાર વાસKય ,સીતાનો યાગ, કત&)યપરાયણતા વગેરે અનેક િવષયોનું તલપશW િચ ણ
કયુ? છે .
ભારતીય નારીHવનના આદશ&Xપ બનેલી, ઉ4મ ચાUરYયશીલ તથા પાવનકાUરણી સીતાનું )યિFતવ
કાિલદાસની કલમે કમનીય રીતે કંડારાયું છે . ચૌદ વષ&નો વનવાસનો કઠોર સમય તથા રાવણ \વારા થયેલા અપહરણ
જે વી ]દયિવદારક ઘટનાઓની વાતિવકતા સાથે સીતાHનો અયોSયામાં *વેશ તથા ભ^ નામના #સૂસ \વારા
પોતાના ચાUરYયને લગતી લોકવાયકા સાંભળીને રામ \વારા સીતાનો યાગ સુધીની ઘટનાઓનું કથાનક સીતાના
)યિFતવનાં અિત ઉ`જવળ પાસાંને *ગટ કરે છે .
રઘુવંશના ચૌદમા સગ&માં રામના પુનરાગમનથી અયોSયા સુધીના બદલાયેલા િચ નું આલેખન છે . ચૌદમા
સગ&ના આરંભમાં જ અયોSયાનગરીની બહાર ઉપવનમાં રામ અને લaમણનો માતા કૌશKયા અને સુિમ ા સાથે
મેળાપ થયો. પુ ોનાં શરીર પર રાbસોએ કરેલા શ ોના ઘાનાં િચcનો જોઇ બંને માતાઓને ખૂબ દુઃખ થયું.
સીતાHએ ભેદભાવ રાfયા િવના સમાન ભિFતભાવથી બંને માતાઓને *ણામ કયા&. અહg સીતા

̒भतुkः

lलेशावहा अलoणा अहं सीता ̓કહીને પિતને કq આપનારી પોતાની #તને ખરાબ લbણોવાળી જણાવે છે .
̒rवगktितurय गुरोः मिहxयौ ̓ વગ&વાસી વસુરની રાણીઓ એ શzદો \વારા સાસુઓની વૈધ)યપૂણ& દશા જોઇને
સીતાHને થયેલી વેદના અને દુઃખ સૂિચત થાય છે . અહg સીતાHએ પોતાને માટે *યોજે લ अलoणा શzદનું
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માનસશા ીય મહ{વ છે . તેની આમ લાિનને દૂર કરતાં કૌશKયા અને સુિમ ા એને ̒પુ ી ̓ કહીને સંબોધે છે .
તેમજ સીતાના પિવ ચાUરYય વડે આ બંને ભાઇઓ મોટી આફતને ઓળંગી ગયા છે એમ કહી માયાળુ વત&નને
લાયક એવી સાચી વાત કરી સીતાને સાંવન આપે છે . સાસુઓએ કરેલી આ *શંસા મા મધુર ન હતી પરંતુ તેમાં
સ}ચાઇનો રણકો હતો. *થમ દિqએ આ *સંગ ભલે સામા~ય જણાય,પરંતુ વત&માન પUરિથિતમાં સમાજના
મોટાભાગના પUરવારોમાં સાસુ-વહુ વ}ચે વણસતા જતા સંબંધો તથા તેના કારણે ઉભી થતી િવભFત કુટુંબની
પUરિથિતના સંદ&ભમાં મામક જણાય છે .
સાસુઓ \વારા સુંદર વેશ પહેરાવીને સુસિ`જત કરવામાં આવેલા સીતાHને અયોSયાની  ીઓએ
પોતાના મહેલોની બારી પાસે રહીને *ણામ કયા&. અહg સાસુઓનો સીતા પરનો નેહ અને નગરની  ીઓનો
સીતા *યેનો પૂ`યભાવ જણાય છે . સીતા સદય&શાિલની યુવતી હતી જ.તેમાં વળી અિ મુિનનાં પની
અનસૂયાએ આપેલ અbય અંગરાગનો સીતાએ પોતાના શરીર પર લેપ કયM હોવાથી તેમાંથી એવો તેજઃપુંજ ફેલાતો
હોવાથી સીતાH #ણે કે અિ નની મSયમાં રહેલી હોય તેમ લાગતું હતું. આ અંગે કિવ કKપના કરે છે કે રામ
સીતાને #ણે કે ફરીથી અિ નમાં *વેશ કરાવીને અયોSયાવાસીઓને સીતાની પિવ તાની ખાતરી કરાવી રા હતા.
સમય જતાં સીતાએ માતૃવ ધારણ કયુ? એટલે આનંUદત થયેલા રામે તેને એકાંતમાં બેસાડીને તેને દોહદની
અિભલાષા શી છે તે પૂછતાં સીતાHએ ભાગીરથીના તટ પરનાં તપોવનમાં જવાની ઇ}છા દશા&વી.મનોવાંિછત
*દેશ તરફ *થાન કરતાં સીતાHએ મનોમન “ મારા પિત માEં મનગમતું કરનારા છે ” (

िtय करो मे िtय

इयनदत् ) પરંતુ રામ જ અહg અિ*ય કાય& કરનારા છે એ વાતનો સીતાને અણસાર પણ ન હતો.જે રામ
કKપવૃb જે વા અને એની દરેક ઇ}છાને પૂરી કરનારા હતા તે હવે અિસતપ વૃb જે વા બની ગયા છે . જમણી
આંખ ફરકવાથી અમંગલ ઘટનાની ધાણ મળતાં જ પિતના દુઃખમાં સહભાગી એવી સીતાએ પોતાના પિતનું તથા
ભાઇઓનું અિનq ન થાય તેવી મનોમન *ાથ&ના કરી.
રઘુવંશમાં િચિ ત સીતાHના ઉમદા )યિFતવનો અયાસ આધુિનક  ીઓ માટે ઉપાદેય છે . કેમકે
આધુિનક સમયમાં  ીઓના વભાવમાં જ~મતી ઇયા&, કટુ વભાવ, ^ેષ વગેરેને કારણે સંયુFત પUરવારની એકતા,
સંપ, ભાઇચારો, મનમેળ વગેરેમાં િતરાડ પડવાથી સમાજ)યવથા તૂટી પડે છે . આપUરિથિતમાં સીતાનું પા
અનુકરણીય બની રહે તેમ છે .
મોટાભાઇની આા િશરોધાય& ગણીને િનજ& ન વનમાં પોતાને યાગ કરનાર લaમણનો દોષ કાઢયા િવના
સીતા તેને ધીરજ અને આશીવા&દ આપે છે . તેમાં તેની પિત પરાયણતા અને ]દયની િવશાળતા દિqગોચર થાય છે .
મારામાં રહેલા તમારા પુ ના ગભ&નું કKયાણ થાય એ માટે ચતન કરવાનો સંદેશો સાસુઓને મોકલે છે . ]દયભ ના
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સીતાHએ પોતાના વામી રામને જે સંદેશો મોકલા)યો. તેમાં તો કEણરસની પરાકાા જોવા મળે છે . અને હવે તે
રામને માટે ̒ તે રા#

̓ (स राजा) જે વો ઠપકાભયM શzદ *યોHને તે લaમણને કહે છે કે –

वायrवया मचनास राजा वहौ िवशुामिप यसमoम् ।
मां लोकवादवणादहासीः ुतrय क तसदृशं कु लrय ।।
મારા વચનથી તારે તે રા#ને કહેવું કે તમારી દિq સમb અિ નમાં િવશુSધ થયેલી હોવા છતાં મને તમે
લોકવાયકા સાંભળીને યH દીધી તે શું તમારા િવfયાત કુળને યો ય છે ?
અહgયાં સીતાનો માનવસહજ આોશ જોઇ શકાય છે . પરંતુ થોડી જ bણોમાં જ તે વથતાપૂવ&ક
જણાવે છે કે કKયાણબુિSધવાળા રામમાં આવા વે}છાચારની શંકા ન કરવી જોઇએ. આ તો તેના પૂવ&જ~મના
કમMનું પUરણામ છે .
સીતાનો આ આમનદનીય ભાવ અને પિત ઉપર દોષારોપણ કયા& િવના પોતાના ભા યને જ દોિષત માને
છે . સીતાના ઉદરમાં પિતની સંતિત હોવાથી તેમના વંશના બીજભૂત બાળકને ઉદરમાં સાચવી બાળકના જ~મ
પછી સૂય& તરફ દિq િથર રાખીને તપ કરશે કે જે થી બી# જ~મમાં રામ જ પિત થાય અને િવયોગ ન થાય
.સીતાએ મોકલેલા આ સંદેશામાં આય& સ~નારી તરીકેનું ચUર )યFત થાય છે .પોતાના પૂવ&જ~મનાં પાપોને દોિષત
દશા&વી રામ *યેના *ેમમાં RSધા )યFત કરે છે . સતીવનો આટલો ઉ}ચ આદશ& સીતાના )યિFતવમાં જ જોઇ
શકાય છે . ધરતીનું છોE એવી સીતા ધરતી જે વી જ સહનશીલ અને bમાશીલ છે .
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ઇફિલબનેટ : પ રચય,
રચય, વૃિત અને સેવાઓ
ડૉ ભગવાનભાઇ ક. ચૌધર
xંથપાલ
ઇ2ફ«¬લબનેટએ
શNઆત IUCAA ના

ુ
સી•
આધાYરત ઇ2ફમFશન અને નેટવક, કાય,lમ છે Tની

ોTકટ તર ક 1991 માં કરવામાં આવી હતી, T1 ું હડ_વાટ, ર

ુ
જરાત

ુ
ુ
િનવિસટ
કBપસ, અમદાવાદ હ: ું T ફ³આર
2013 માં બદલી ને ગાંધીનગર રાખવામા
આ] .ું મે 1996 માં તેને
)વાયત બના] .ુ ં આ

ુ
•સીએ
Autonomus Inter-University Center (IUC)તર ક

ોxામ માYહતી ક23ોને અને

સંકળાયેલ છે . તેની મહZવની

ુ
xંથાલયોના આ›િનકરણ
સાથે

ૃ
eિતઓ
અને સેવાઓમાં શૈQ<ણક xંથાલયો અને

માYહતી

ક23ો1 ું યાંિiક કરણ, શૈQ<ણક xંથાલયોમાં રહલ Yરસોસ, નો ડટાબેઝ તૈયાર કરવો શૈQ<ણક
xંથાલયો વAચે Yરસોસ,શેYરVગને

ોZસાહન આપe,ુ ં માYહતી એ_સેસ અને Ãા2સફરને

આપe,ું )કોલરશીપ લિનગ અને શૈQ<ણક

ોZસાહન

ુ
eિતને
મદદ કરવી. તેનો ઉƒે શ ભારતના

ુ
િનવિસટ
xંથાલયો અને માYહતી ક23ો, ઉAચ િશQણ D ૂર પાડતી સં)થાઓ અને R&D
સં)થાઓમાં રાnÃ ય નેટવક, )થાિપત કર ને

સહકાર સાહસ fારા કોઈપણ M ૂણે રહલ

કોઈપણ ઉપભોકતાને વાÇÈમયP ૂ<ચગત અને અવાÇÈમયP ૂ<ચગત માYહતી

ોત ઉપલŒધ

કરાવીને ઉપયોગી બનાવવાનો છે અને આ માટ ઇ2ફ«¬લબનેટ

ૃ
eિતઓ
fારા

િવિવધ

સેવાઓ D ૂર પડ છે .
ુ
ુ
ઇ2ફ«¬લબનેટ તેના કાય@ની જNYરયાત અ1સાર
xંથાલય અને શૈQ<ણક સRદાય
Tવા ક
ુ
િવધાથ~, ફક\ટ , અને સંશોધકો માટ R&D (Research and Development) અને §મન
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ૃ
eિતઓ
કર છે .

Automation of University Library :

•

ુ
•સી

fારા

ઇ2ફ<લબનેટ

સે2ટરની

ભલામણથી

ુ
િનવિસટ
ઓને, અ<ગયારમાં અને બારમાં wલાન દરBયાન 24
ઓટોમેશન, સો¬ટવેર અને Ãિનગ

નવમા

wલાનમાં 142

ુ
િનવિસટ
ઓને લાઈÔેર

ોxામો કરવા માટ 195.60 લાખ Nિપયા ફાળવવામાં

ં
આ]યા, નવમા wલાન દરBયાન યાંિiક કરણ કરલ xંથાલયોને xંથાલય યાંિiક કરણ ફડ
fારા

ુ
િનવિસટ
ઑને સહાય આપવામાં આવી આ ઉપરાંત xંથાલય યાંિiક કરણ, )ટા2ડડ,

ૂ એ2ડ ટ^_નક અને Yરટરો-ક2ઝરવેશન Tવી બાબતો ઉપર િવિવધ
<બ«Œલઓxાફ ક ફોમFટ, pલ
Ãિનગ

ોxામો1 ુ ં આયોજન કરવામાં આવે છે ॰
IndCat : Union Catalogues of Indian University

•

ભારતીય
મહZવની

ુ
િનવિસટ
ઓનો ઓનલાઈન કટલૉગ IndCat એ આ સે2ટરની

ૃ છે આ સે2ટર fારા શNઆતથી અZયાર Pધી
ુ િવિવધ xંથાલયોમાં સંxહાયેલ
eિત

ુ , થીિસસ અને િસYરયલોનો
Ø_સ

ુ
િનયન
કટલૉગ િવકસાવવામાં આ]યો છે . આ

ુ યન
િન

કટલોગ1 ુ ં નામ IndCat : online Union Catalogues of Indian Universites
રાખવામા આ] ું છે આ સે2ટર રાnÃની કટલીક

ુ
િનવિસટ
ઓને તેના xંથાલયના કલે_શનના

ં પણ આપવામાં આવે છે . આ
<બ«Œલઓxાફ ક રકોડ, તૈયાર કરવા માટ ફડ
રાnÃની 184

ોxામ aતગ,ત

ુ વિસટ ઓના 1,41,85,886 <બ«ŒલઓxાYફક ડટાબેઝ, 223 સં)થાઓના
િન

35,248 િસYરયલ ડટાબેઝ અને 317

ુ
િનવિસટ
ઓના 4,36,967 Ph.D થીિસસ ડટાબેઝ નો

સમાવેશ કરવામાં આવે છે . આ મહZવનો સોસ, ઇ2ટરલાઇÔેર લોન, કલે_શન ડવલોપમે2ટ,
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કોપી કટલૉગ અને <બ«ŒલઓxાYફક રકોડ, 1 ું Yરટરો-ક2ઝરવેશન માટ ઉપયોગી છે . T
xંથાલયો અને તેના ઉપભોગતાઓ માટ ઓપન એ_સેસ અવેલેબલ છે . T તેની વેબસાઇટ
htt:/indcat.inflibnet.ac.in પરથી એ_સેસ કર શકાય છે .
Subsets of Books Database :
ુ
ાદિશકતાની માગણીને ?યાનમાં રાખી આ સે2ટર fારા Ø_સના

િુ નયન

કટલોગને બે પેટા િવભાગો GujCat અને NERCat માં િવભા.જત કરવામાં આ]યો છે .
I. GujCat :
ુ
ુ અને
જરાત
રા‚યની કોલેજો, ઇ2)ટ ટäટો

GujCat એ

ુ
xંથાલયો ના D)તકોનો
કટલૉગ છે Tમાં

ુ
િનવિસટ

ુ
જરાતનાં
33 કરતાં વ› ુ xંથાલયોમાં રહલ

ુ
D)તકોની
હો•\ડåગ માYહતી, <બ«ŒલઓxાYફક વણ,ન અને લોકશન િવશેની માYહતી દશા, વે છે .
આ અલગ િવભા.જત કરલ
સરળતાથી

ુ
જરાતના
xંથાલયોનો એકિiક કરલ કટલૉગ વેબ fારા

ાwત કર શકાય છે . GujCat એ

ુ
જરાતની
ઇ2ટરલાઇબેર લોન, કલે_શન

ડવલોપમે2ટ તેમજ કોપી કટલૉગ અને <બ«ŒલઓxાYફક રકોડ, ના Yરટરો-ક2ઝરવેશન માટ
મહZવનો <બ«ŒલઓxાYફક માYહતી
II.

ોત છે .

NERCat :
NERCat એ નોથ,-ઈ)ટ

નોથ,- ઈ)ટ રા‚યની

દશની 8

ુ
ુ
િનવિસટ
ના D)તકોનો
કટલૉગ છે . T

ુ
િનવિસYટ
xંથાલયોમાં અવેલેબલ <બ«ŒલઓxાYફક રકોડ, છે T તે

દશની ઇ2ટરલાઈÔેર લોન માટ ઉપયોગી છે .
Online Copy Catalogue (OCS) :
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ુ
ઓનલાઇન કટલૉગ પ?ધતી એ િવ2ડો આધાYરત એ“wલકશન છે T D)તકોના
ુ
િનયન
કટલૉગની સેવા D ૂર પાડ છે . Tનો ઉƒે શ નવા
ઓનલાઇન

ુ
ાwત કરલ D)તકોની
માYહતી

ુ
ાwત કર સહકાર ધોરણે કટલોગrગ1 ું કાય, કર Dનરાવત,
ન ટાળવા1 ુ ં છે . OCS

એ xંથાલયમાં રહલ

લેખો1 ુ ં <બ«ŒલઓxાYફક રકોડ, સચ, કર અને િસલે_ટ કરલ રકોડ, ને

સીધા Soul 2.0 તથા MARC-21 મા2ય સો¬ટવેરમાં ડાઉનલોડ કરવાની સગવડ D ૂર પાડ છે .
CES’s Vedio Database : An INFLIBNET- CEC Collaborative Endeavour
ઇ2ફ<લબનેટ સે2ટર અને Consortium for Educational Communication
ુ
(CEC) ના સં _ત
Yરસોસ,

ુ
ુ
યZનો fારા ICT અમલ અને ઉપયોગ fારા ટકPયલ
અને િવ.જ અલ

સાર કરવા1 ું કાય, કર છે . ઇ2ફ<લબનેટ અને CEC બંને

ુ
ુ
•સીના
ઇ2ટર- િનવિસટ

ુ
િનવિસટ
અને કોલેજોને સંશોધન અને શૈQ<ણક

સે2ટરો છે તેની સેવા અને સગવડો fારા

કાય, સંબિધત માYહતી D ૂર પાડ છે . ઇ2ફ<લબનેટ તેના
આધાYરત ઇ2ફરમેશન YરÃાઇવલ સેવા D ૂર

ુ
ુ
િનયન
ડટાબેજ fારા ટકPયલ

પાડ છે . અને ક2સોYટëયા એ<xમªટ fારા

<બ«ŒલઓxાYફક અને ìલ ટ_)ટ ઇ-Yરસોસ, એ_સેસની સેવા D ૂર પાડ છે . CEC મ\ટ મીYડયા
આધાYરત ઇ-Yરસોસ, લિનíગના િવકાસ અને િવ)તાર સાથે સંકળાયેલ આ બંને સં)થાઓ તેની
ુ
સેવાઓના િવકાસ અને િવ)તાર માટ ઇ2ટરનેટ, વેબ અને અ2ય કોB િનકશન
ટ_નોલૉ•નો
ઉપયોગ કર છે .
•

Software for University Libraries (SOUL) :
ઇ2ફ<લબનેટ

સે2ટર

fારા

State

of

the-art

Integrated

Management Software એ SOUL 2.0 1 ુ ં િનમા, ણ કરવામાં આ] .ુ ં SOUL 1 ુ ં
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ચે=ઈમાં CALIBER 2000 સમયે રbૂ કરવામાં આ] ુ ં જ1 ુ ં નામ SOUL 1.0 રાખવામાં
ુ
આ] .ું તે1 ું બીbુ ં વ{ન SOUL 2.0 c2 આર
2009 માં રbૂ કરવામાં આ] ુ ં T

ુ
ઝર

ï2ડલી િવ2ડો આધાYરત છે . T _લાય2ટ સવ,ર એ2વાયરમે2ટ aતગ,ત કાય, કર છે . આ
સો¬ટવેર શૈQ<ણક xંથાલય િસવાય અ2ય xંથાલય માટ ઉપયોગી છે . Unicode-based અને
MARC-21 oતર રાnÃ ય માનાંક મા2ય છે . Tમાં Acquisition, Cataloguing, Circulation,
ૃ મોડલો છે , T MARC-21 fારા
Serial Control, OPAC અને Administration Tવા છ અિધXત
ડટા Ãા2સફર અને એ_સેસની સગવડ D ૂર પાડ છે . િવશેષમાં મ•\ટલªÈવેજ પેજ ક2ટ2ટની
ુ
]યવ)થા પણ છે . અZયાર Pધી
3559 Tટલી સં)થાઓ fારા ઇ2)ટોલ કરવામાં આ] ું છે .
SOUL સો¬ટવેરમાં ઉƒભવતા

mોના િનરાકરણ માટ પણ ઇ2ફ<લબનેટ Query Management

Software િવકસાવવામાં આ] ુ ં છે .
•

UGC : Infonet Internet Connectivity Programme :
ુ
િનવિસટ
ઓને ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ કરવા માટ કને•_ટિવટ એ એક મહZવની
જNYરયાત છે . અને આ માટ

ુ
•સીએ
ઉAચ િશQણમાં શૈQ<ણક ઇનફા)ટકચરમાં

ુ
_ત
પYરવત,ન લાવવા માટ 2002 માં UGC- Infonet કને•_ટિવટ

ુ
ણવ–ા

ોxામ લો2ચ કય@ આ

ોxામ1 ું નામ બદલી ને UGC-Infonet રાખવામાં આ] .ુ ં
•

E-Shodhsindhu :
ઇ2ફ<લબનેટ સે ેટ ક2સોYટëયા1 ું િનમા, ણ ક j ુ હ: ુ ં T1 ુ ં

ુ
િનવા,
િસટ , કોલેજો અને

ટકનીકલ સં)થાઓને ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ D ૂરા પાડવા માટ મહZવની q ૂિમકા ભજવતા હતા. આ
ક2સોYટëયાએ એકિiત કર ઇ-શોધિસV› ુ નામ આપવામાં આ] .ુ ં Tમાં UGC – Infonet DLC,
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INDEST-AICTE Consortium અને N-LIST Programme ને એ_સપટ, કિમટ ની ભલામણના
આધાર MHRD fારા મ{ કરવામાં આવેલ છે . ઇ-શોધિસV› ુ 15000 કરતાં વધાર કોર અને
ુ
િ Yર] ુ જન,\સ, િવિવધ િવષયના <બ«ŒલઓxાYફક, સાઇટશન અને ટકPયલ
ડટાબેજ D ૂરા
પાડ છે . Tના સ0ય

ુ
ુ ં 12(B) અને 2(f) જોડાણ ધરાવતી કોલેજો,
•સી1

ક•23ય નાણાં ભંડોળ મેળવતી સં)થાઓ થઈ શક છે . Tની સાથે 217

ુ
િનવિસટ
ઑ અને
ુ
િનવિસટ
ઑ, 108

ુ નો અને 3000 કરતાં વ› ુ કોલેજો જોડાયેલ છે . T 3000 કરતાં વ› ુ ઇટકિનકલ ઇ2)ટ ટäશ
ુ , 20 ઇ-Yરસોસ, અને 4 ડટાબેઝ એ_સેસ D ૂરા પાડ
જન,\સ, 31,35,000 કરતાં વ› ુ ઇ-Ø_સ
છે .
UGC – Infonet Digital Library Consortium
UGC – Infonet Digital Library Consortium

ોxામને A.P.J Abdul Kalam fારા

YડસેBબર 2003 માં લો2ચ કરવામાં આ]યો આ ક2સોYટëયમમાં

વત,માન તેમજ આગળના

ુ -Yર] ુ ઈલે_Ãોિનક જન,\સ અને <બ«ŒલઓxાYફક ડટાબેજનો સમાવેશ
8000 કરતાં વ› ુ Øક
થાય છે . આ
50
વ› ુ

ોxામ તબöા વાઈજ ઇ2ફ<લબનેટ કરવામાં આ]યો.

થમ તબöો 2004 માં

ુ
િનવિસટ
ઓને ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ D ૂરા પાડવામાં આ]યા. બીજો તબöો 2005માં 50 થી
ુ
િનવિસટ
ઑને આ

ોxામમાં સમાવેશ કરવામાં આ]યો. T lમશ: વધતાં 206

ુ
ુ ની ટ જ
િનવિસટ
ઓને આ ટ^_નક ઇ-Yરસોસ, D ૂરા પાડ છે . આ ઇ-Yરસોસ,માં આ‘સ,, §મે
ુ
સોિસયલ સાય2સ, Yફ•કલ સાય2સ, કિમકલ સાય2સ, લાઈફ સાય2સ, કBDટર
સાય2સ,
મેનેજમªટ, મેથેમેટ _સ અને )ટટ )ટ ક Tવા િવષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે .
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Associated Membership Programme :
UGC – Infonet Digital Library Consortium ની મદદથી ઇ-Yરસોસ, નો
ઉપયોગ

ુ
િનવિસટ
ઓમાં િવ)તારવા માટ આ સે2ટર 2009 થી Associated Membership

ુ
Programme શN કય@ તેનો RSય
ઉƒે શ

ાઈવેટ

ુ
િનવિસટ
ઑ અને અ2ય સંશોધન

સં)થાઓને સŒ)lાઈબલ ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ D ૂરો પાડવાનો છે . આ )ક મ aતગ,ત

ાઈવેટ

ુ
િનવિસટ
ઑ અને અ2ય સંશોધન સં)થાઓ Associate Member fારા પોતાની પસંદગીના
ઇ-Yરસોસ, સŒ)lાઈબ કર શક છે .
N-LIST (National Libraray and Information Services Infrastructure for Scholary Content )
આ

ોxામ ઇ2ફ<લબનેટ સે2ટર અને INDEST-AICTE Consortium fારા

ુ
સં _ત
ર તે ચલાવવામાં આવે છે . આ
એ_સેસ કર

શક છે . N-LIST

ોxામ aતગ,ત કોલેજો પસંદગીના ઇ-Yરસોસ,

ોTકટ એ ઇ2ફ<લબનેટ સાથે સંકળાયેલ સં)થાઓ અને

કોલેજોના િવધથ~ઓ, સંશોધકો અને ફક\ટ ને ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ D ૂરો પાડ છે . આ

ોTકટ

સાથે જોડાયેલ કોલેજોના ઉપભોકતાઓ ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ કર શક છે અને જNર આટ÷કલને
ડાઉનલોડ કર શક છે . આ માટ ઇ2ફ<લબનેટ fારા સવ,ર ડવલોપ કરવામાં આ] ું છે આ
ુ
ોxામ aતગ,ત 6000 કરતાં વધાર જન,\સ અને 31,35,000 કરતાં વધાર ઇ-Ø_સ
અવેલેબલ છે .
•

Open Access initiative :
આ સે2ટર fારા OJAS aતગ,ત

ુ
િનવિસટ
ના સંશોધકો અને ફક\ટ માટ શોધગંગા

fારા સં)થાની ર પો•ટર અને તેના ઓપન એ_સેસ જન,લ માટ wલેટફોમ, D ૂ•ંુ પાડ છે .
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Shodhganga :
શોધગંગામાં ભારતની

ુ
િનવિસટ
ઑમાં સંશોધકો fારા રbૂ કરવામાં આવેલ

ø
Yડજટશન
અને થીિસસને ઈલે_Ãોિનક )વNપમાં Yડ.જટલ ર પો•ટર તર ક સંxહવામાં આવે
ુ
ૃ
છે T તમામ શૈQ<ણક સRદાય
માટ મહZવનો અને સR?ધ
ુ
િનવિસટ
ઑ સાથે એમો ુ કરલ છે . T aતગ,ત 388

ોત છે . આ માટ આ સે2ટર 438

ુ
િનવિસટ
ઑના 2,15,128 ìલ ટ_)ટ

થીિસસ અવેલેબલ છે .
ShodhGangotari :
શોધગંગાએ ભારતની

ુ
િનવિસટ
ઓમાં સŒમીટ કરવામાં આવેલ ìલ ટ_)ટ

થીિસસનો સંxહ કર છે ‚યાર શોધગંગોiી ભારતની

ુ
િનવિસટ
ઓમાં Ph.D માટ ર•)ટર

ુ
થયેલ સંશોધકોની સંશોધન માટ એùઅલ
થયેલ સંશોધક ટોપીકની િસનોwસીસ રbૂ કર છે .
હાલમાં 6400 Tટલી િસનોwસીસ ઉપલŒધ છે .
•

Shibboleth based Access Management System :
ઇ2ફ<લબનેટ સે2ટર Sodhasindhu

ૃ IP ને પYરણામે
Yરસોસ, એ_સેસ D ૂ•ંુ પાડ છે . પરં : ુ અિધXત

ોxામ aતગ,ત િવધવાનોને ઇુ
િનવિસટ
કBપસમાં આ ઇ-

ૂ
Yરસોસ, એ_સેસ કર શકાતા હતા. પરં : ુ આ સે2ટર યોÈય એ_સેસ મેનેજમે2ટ p\સ
િવકસા] ુ ં
આથી તેની સાથે સંકળાયેલ ઉપભોગતા કBપસ, ઘર તથા Ãાવે<લVગ દરBયાન ઇ-Yરસોસ,
એ_સેસ કર શક છે . આ માટ )ટા2ડડ, આધાYરત ઓપન સોસ, સો¬ટવેર Shibboleth િવકસા] ુ ં
T કોઈપણ ભૌિતક )થળે ઇ-Yરસોસ, એ_સેસ કરવાની સવલત D ૂર પાડ છે .
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VIDWAN : Subject Expert Database
VIDWAN એ ભારતની શૈQ<ણક સં)થાઓ અને R&D સં)થાઓમાં સંશોધન અને

શૈQ<ણક કાય, કરતાં િવfવાનો, સંશોધકો અને ફક\ટ

મેBબરોની

ાઇમર

ડટાબેજની

ોફાઇલ છે . T એ_સપટ, ના બેકxાŸડની માYહતી, કો2ટક એûસ, )ક લ અને િસ“?ધ સંબિધત
માYહતી D ૂર પાડ છે T 1999 માં ભારતની િવિવધ

ુ
િનવિસYટઑ
અને શૈQ<ણક સં)થાઓમાં

િવિવધ િવષયના એ_સપટ, ની માYહતી D ૂર પાડવા માટ લો2ચ કરવામાં આ]યો.2001 માં
સાય2સ અને ટ_નોલૉ•નો ડટાબેજ િવકસાવવામાં આ]યો. 2012 આ બંને ડટાબેઝ મ{ કર
VIDWAN : Expert Database શN કય@ Tમાં 25,342 કરતાં વ› ુ એ_સપટ@ની માYહતી
ઉપલŒધ છે .
•

e-PG Pathshala :
ુ ટના િવિવધ િવષયો માટ િવિવધ
ઇ2ફ<લબનેટ સે2ટર fારા પો)ટxે‚ એ
ુ
મોડýલના
ઇ-ક2ટ2ટ િનમા, ણ કરવામાં આવેલ છે . આ ક2ટ2ટ તેની
િસ)ટમની ક -કBપોન2ટ છે . Tમાં

ચી

ુ
ુ
ણવ–ા
અને એ‚ કશન

ુ
ણવ–ા
અને અ0યાસlમ આધાYરત િવિવધ

િવષયોની ક2ટ2ટનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે .

ૂ :
સંદભ, P<ચ
http://www.inflibnet.ac.in
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lX1F6olR\
TF VG[ lR\
TG
lX1F6olR\TF
lR\TG
0F"PS[PV[;PHFNJ
lCgNL lJEFU
SIF\ ;F\NL5GL klQFGM VFzD VG[ SIF\ VFHGL XF/F SM,[HM ¦ 5|FRLG ;DIDF\ SIFZ[I SFU/ p5Z
SM.56 5|SFZGF 5lZ5+ AGFJJFDF\ VFJTF G CTF4 VFRFI" S[ klQF 5MT[ H[ VFRZ6 SZ[ T[ H DF{lBS
lGID VFzD DF8[ SFIDL lGID AGL HTMP lXQIM 5MTFGF HLJGDF\ VFRFI"G] VFRZ6 VD,DF\ D]STFP
;JF, VFHGF lX1F6G[ HMTF\ YFI K[ S[ X] VFHGF VFRFIM" VFJ] VFRZ6 SZ[ K[ m W6F VFRFI" TYF
VwIF5SM 5MTFGF ARFJDF\ SC[TF CMI K[ S[ VFHGF ;DI[ VF AFAT XSI H GYL
lX1F6 H[JF 5lJ+ SD" G[ jIJ;FI ;DHTF ,MSMGL ;\bIF lNG 5|lTlNG JWTL HFI K[P ;F{YL DM8L
N]oBGL JFT TM V[ K[ S[ VFJF lJRFZJF/F ,MSM VF SD" DF\ JW] 5|DF6DF\ VFJTF HFI K[P VFH[ lX1F6DF\
T[H T[DH ;tJ GFDMX[QF YT]\ HFI K[P lX1FS 5MTFG] SD" E],TM HFI K[P lX1FSGF VFRFZ lJRFZ TYF
JT"G 5|lTlNG AN,FTF HFI K[P 5|FRLG ;DIDF\ lXQIMGF ZM, DM0[, OST G[ OST T[GF lX1FS H CTFP
VFH[ VF56F DFGJTFGL VF0DF\ ,5FTL K]5FTL :J:O]lZT R[TGF G[ HM VF 5|xG 5]KJFDF\ VFJ[ TM m
lX1FS 5MT[ V5ZFW EFJGF VG]EJTF H CX[ ¦
JT"DFG lX1F6 DFlCTL G] UMNFDF\ AG UIM K[P VFRFI" TYF T[GM ;DU| :8FO
J0L SR[ZLGL DFlCTL VF5JFDF\ prRM VFJTM H GYLP lJWFYL" E],FTM HFI K[P E6FJJFGM ;DI AC]
H H]H D/[ K[P VFH[ 56 V5JFN Z]5 lX1FSM ;F\NL5GL klQFGL IFN V5FJ[ K[P 56 B[Z W6F lX1FSM
5MTFGL VFBL ;lJ"; NZdIFG lGJ'T H CMI K[P H[ lX1FSMGL V\NZ DFGJTF 50[,L K[ T[JF lX1FSM VFH[
56 JT"DFG ;DIDF\ V5ZFW EFJGF VG]EJTF CX[ ¦ XF/F4 SM,[HGF VFRFI" V0WF S,FS" VG[
V0WF VFRFI" TYF V0WF ;[JSGL E]lDSFDF\ 5MTFGF jIlSTtJYL JC[RF. UI[, UI[, K[P tIF\ lX1FS
CMJFGM VC[;F; SIF\YL YFIP
JT"DFG lX1F6 5|tI[ JF,LYL ,.G[ UFDGF ;Z5\R ;]WL TYF 5|;FXGG] wIFG T[GF
TZO D\0FI[,] ZC[ K[P HFuIF V[8,[ TZT H U]6JtTF ;]WZL HFI GCLP U]6JtTF ;]WFZJF DF8[ ;DI TYF
lX1FS EFJGF CMI TM H U]6JtTF ;FSFZ Y. HX[P VFHGF lX1F6 GL S~6F V[ K[ S[ SD"RMZL SZLG[
VFG\N DF6[ K[P UF\WLHL GL !5_ DL HgD HI\lT pHJF. ZCL K[ tIFZ[ V[S lCgNL SlJV[ EFZTGL SCFGL
SFjIDF\ SCL K[v
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cc AF5} CDFZ[ N[XD[\
G[TF C{ BFNL S[ J[X D[\
5|HFT\+ S[ ZBJF,[ C{
N[X .GS[ CJF,[ C{
lS;FG VFtDCtIF SZTF C{
lX1FS SFD S[ AMH ;[ DZTF C{
HGTF E}B ;[ ANCF, C{
AF5} N[X SF IC CF, C{
gIFI ACZF U}"\UF C{
HG;[JSM\ G[ HGTF SM 9UF C{
HGT\+ D[\ E|Q8FRFZ C{
N[XD[\ ;F5|NFlISTF TYF HFlTJFN C{
1F[+JFN TYF EFQFFJFN C{
VFT\SJFN TYF GS;,JFN C{
5lZJFZJFN TYF VJ;ZJFN C{
AF5} N[X SF ICL CF, C{
;0SM 5Z ,UTF HFD C{
IC ;D:IF VFD C{
GFD S[ l,I[ CZSM> DZTF C{
SFD SM> SZTF GCL
AF5} VFHFN EFZT SL ICL SCFGL C{
IC lCgN]:TFG SL HGTF SL H]AFG C{ P
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HIFZYL lX1F6 lJEFUDF\ lJSF; BR" VFJTM UIM tIFZYL ;ZSFZ TYF 5|HFGF 5lJ+ lJEFU 56
VE0F. UIM K[P lX1FSG] wIFG VFH[ ALHF DFU" 5ZMJF. UI] K[P U]6JtTFGL V5[1FF SZTM VFHGM
;DFH TYF ;ZSFZ[ D\YG SZJFGL HZ]Z K[P VFHGF lX1F6GL S~6TF V[ K[ S[ lX1F6GL V\NZ ZFHGLlT
E[/JFTL HFI K[ CSLST[ TM ZFHGLlTDF\ lX1F6GL H~Z K[P VFHGF lX1FS lJQF[ HF6LTF U]HZFTL
TtJlR\TS U]6J\T XFC ,B[ K[ S[v
cc ,F\R ,[TM VlWSFZL4 JUZ T{IFZLV[ S,F;DF\ HTM lX1FS4 lJWFYL"GF lCTGM lJRFZ G SZTM VFRFI"
TYF VFT\SJFNLDF\ SM. O[Z GYLP
JT"DFG ;DIDF\ SM,[H S1FGF lX1F6G[ GHZ ,FUL K[P VFHGF ;[D[:8Z lX1F6DF\ S,F; ~5
;]GFEF;[ K[P 5ZL1FF VG[ 5|J[X 5|lS|IF DF\ DM8FEFUGM ;DI 5;FZ Y. HFI K[P VF ;}RLYL CJ[ TM
VWIF5SM 56 VFNL Y. UIF K[P ;TT lX1F6 lXJFIGF VgI SFI" SZTF VC[J]\ V[ ;[D[:8Z lX1F6G]\
,1F6 K[P VFHG]\ lX1F6 VFHGF I]\JFGMG[ 5F\U/M VG[ GA/M AGFJJFG]\ SFI" SZ[ K[ SFZ6 V[H K[ S[ H[
;FwITF ;FY[ VF 5wWlT VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL K[ T[DF\ VG[S 5|SFZGF lGQF[WFtDS 5lZA/M SFI" SZ[ K[P
;[D[:8Z l;:8DGL ;F{YL DM8L GA/F. SF{X<I JUZGF 0LU|LWFZSMG[ pt5G SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P HIFZ[
VFH[ H~Z K[ SF{X<IJF/F lJwFYL"VMGLP SF{X<I E],FTF\ CJ[ TM 0LU|L SZTF\ EZTLDF\ SF{X<I DCtJG]\
AGL UI]\ K[P
VFHGF lX1F6G[ ;FY[ TF, lD,FJJF VG[S 5|SFZGL TS,LOM DC;}; SZJL 50[ K[[P
UF\WLGF DFGDF\ !5_ DL HI\lT pHJFTL CMI VG[ VF56F ELZTZDF\ UF\WL GL J{RFlZSTFGL CFHZL G
CMI V[ S[D RF,[P lX1F6 ;DFHGF 5FIFGF D}/DF\ pNEJTL ;D:IFGL VNE]T H0A]0L K[P 56 VF56[
V[ H0LA]0L G[ V,U ZMU DF\ p5IMU SZL ZCIF K[P lX1F6 HUTDF\ YM0F lGlxRT ;]WFZF JWFZF ;FY[GL
GJF ;\:SZ6GL JFT SZJFDF\ ;DFHG]\ lCT H/JFI4 GlCTZ VFJGFZ 5[-LGL DFGl;STF SF{X<I JUZGL
CX[ H T[DF\ SM. A[DT GYL P
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zLEUJNÍULTFGM DlCDF
0F[P³ EUJFGEF. S[P³ 5|ł5lT
;\:S'T lJEFU4
B~\ ł[TF\ zLEUJNÍULTFGF DFCFtDIG]\ JF6LäFZF J6"G SZJFG]\ ;FDyI" SM.DF\ 56 GYL4 SFZ6
S[ VF V[S 5ZD ZC:IDI U|gY K[P ULTFDF\ ;\5}6" J[NMGM S[J/ ;FZ ;\U|C SZ[,M K[P ULTFGL ;\:S'T EFQFF
V[8,L ;]gNZ VG[ ;Z/ K[ S[ 8]\SF VeIF;YL 56 DG]QI T[G[ ;C[,F.YL ;DÒ XS[ K[P 56 T[GM VFXI
V[8,M U}- K[ S[ VFBF ÒJG ;]WL lGZ\TZ VeIF; SZJF KTF\ 56 T[GM V\T VFJTM GYLP NZZMH GJF
GJF EFJM pt5gG YIF SZ[ K[4 T[YL T[ VFXI ;J"NF GJLG H ZC[ K[P V[SFU|lRT Y. zâFElST ;lCT
lJRFZ SZJFYL ULTFGF NZ[S 5NDF\ 5ZD ZC:I EZ[,]\ 5|tI1F ł[JFDF\ VFJ[ K[P EUJFGGF U]6 5|EFJ
VG[ ZC:IG]\ J6"G4 H[J]\ VF ULTF XF:+DF\ SZ[,]\ K[P T[J]\ ALł U|gYMDF\ 5|F%T YJ]\ S96 K[4 SFZ6 S[ ALł
36F U|gYMDF\ 5|FIo ;F\;FlZS lJQFI lDzT ZC[ K[P 5ZgT] ·zLEUJNÍULTF→ V[ V[J]\ VG]5D XF:+
EUJFG[ SÕ]\ K[ S[ H[DF\ V[ 56 XaN ;N]5N[XYL ZlCT GYLP V[G[ DF8[ H zLJ[NjIF;ÒV[ DCFEFZTDF\
ULTFÒG]\ J6"G SIF" 5KL SÕ]\ K[ S[v
ULTF ;]ULTF ST2jIF lSDgI{o XF:+lJ:T¯{o P
IF :JI\ 57ŸDFE:I D]B7ŸDFl£lGo;'TF PP
ULTF ;]ULTF SZJF IMuI K[P V[8,[ zLULTFÒG[ ;FZL ZLT[ E6LG[ T[G[ VY VG[ EFJ;lCT
VgToSZ6DF\ WFZ6 SZJL V[ D]bI ST"jI K[4 H[ :JI\ zL57ÍDGFE lJQ6] EUJFGGF D]BSD/ YL lG;'T
K[4 5KL ALł XF:+MGF lJ:TFZYL X]\ 5|IMHG K[P
:JI\ EUJFG[ 56 ULTFGF DFCFtdIG]\ V\TDF\ J6"G SI]" K[P sVwIFI !( x,MS &( YL *! ;]WLf
VF ULTFXF:+DF\ DG]QI DF+GM VlWSFZ K[4 E,[ T[ UD[ T[ J6" VG[ VFzDGM CMI4 56
EUJFGDF\ zâF,]\ VG[ ElSTvI]ST VJxI CMJM ł[.V[4 SFZ6 S[ EUJFG[ 5MTFGF ESTMDF\ H ULTFGF
5|RFZ DF8[ VF7F SZ[,L K[P T[D6[ V[J]\ 56 SÕ]\ K[ S[ :+L4 J{xI4 X}ã VG[ 5F5IMlGVMJF/F DG]QIM 56
DFZ[ 5ZFI6 Y. 5ZD UlTG[ 5FD[ K[ sVwIFI ) x,MS #Zf VG[ 5MT5MTFGF :JFEFlJS SDM" J0[ DFZL
5}ł SZLG[ DF6; 5ZD l;lâG[ 5|F%T YFI K[ P sVwIFI !( x,MS $!f VF A3L JFTM µ5Z lJRFZ
SZJFYL H6FI K[ S[ 5ZDFtDFGL 5|Fl%TDF\ ;J"GM VlWSFZ K[P
VF lJQFIGF DD"G[ GlC\ ;DHJFG[ ,LW[ 36F ,MSM4 H[VMV[ zLULTFÒG]\ S[J/ GFD DF+ H
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;F\E?I]\ K[4 T[VM SÕF SZ[ K[ S[ ULTFÒ TM S[J/ ;gIF;LVM DF8[ H K[P V[J]\ DFGLG[ T[VM 5MTFGF AF/SMG[
56 VF EI YL H zLULTFÒGM VeIF; SZFJTF GYL S[ ULTFGF 7FGYL SNFlRT AF/S U'C tIÒG[
;gIF;L TM GlC Y. HX[P 5MTFGF 1FF+WD"YL lJD]B Y. lE1FFGFP VgGYL lGJF"C SZJF T{IFZP YI[,M
VH]"G H[ 5ZD ZC:IDI ULTFGM p5N[X U|C6 SZLG[ VFÒJG U'C:YDF\ ZCL 5MTFGF ST"jI5F,GDF\
Tt5Z Y. UIM4 T[ ULTFXF:+YL V[J]\ lJ5ZLT 5lZ6FD S[D Y. XS[ K[¦
DF8[ DMCGM tIFU SZL VlTXI zâFElST5}J"S 5MTFGF AF/SMG[ VY" VG[ EFJ;lCT
zLULTFÒG]\ VwIIG SZFJJ]\ VG[ 5MT[ 56 zLULTFÒG]\ 5CG TYF DGG SZTF ZCL EUJFGGL VF7F
5|DF6[ ;FWG SZJFDF\ Tt5Z Y. HJ]\P S<IF6G[ .rKGFZF DG]QIMG]\ VF 5ZD ST"jI K[P VlT N],"E
DG]QI XZLZ 5FDLG[ 5MTFGF VD}<I ;DIGL V[S 5/ N]oB 5}6"4 1F6E\U]Z EMUM EMUJJFDF\ GQ8 SZJL
IMuI GYLP
zLULTFHLGM 5|3FG lJQFI
zLULTFÒDF\ EUJFGG[ 5|F%T SZJFGF A[ D]bI DFUM" ATFjIF K[v VS[ ;FbIIMU VG[ ALł[
SD"IMUP T[DF\v
s!f ;J" 5NFY" D'UT'Q6FGF H/GL 5[9[ VYJF :J%GGL ;'lQ8 ;ðX DFIFDI CMJFG[ ,L3[ DFIFGF
SFI"~5 ;J" U]6M H U]6MDF\ JT[" K[4 V[D ;DÒG[ DG4 çlãIM VG[ XZLZ äFZF YGFZF ;\5}6" SDM"DF\
STF"56FGF VlEDFGYL ZlCT YJ]\ sVwIFI 5 x,MS (v)f TYF ;J"jIF5L ;lrRFG\N3G 5ZDFtDFGF
:J~5DF\ V[S EFJYL lGtI l:YT ZC[TF V[SFvV[S ;lrRNFG\N3G JF;]N[J l;JFI ALł SXFGL 56
;TFGM EFJ GlC ZC[JM VF ;F\bIIMUG]\ ;FWG K[ VG[v
sZf ;J" 5NFYM" EUJFGGF\ ;DÒG[ l;lâ Vl;lâDF\ ;DtJEFJ ZFBLG[ VF;lST VG[ O/GL
.rKFGM tIFU SZLG[ EUJFGGL VF7F 5|DF6[ S[J/ EUJFGG[ DF8[ H ;J" SDM"G]\ VFRZ6 SZJ]\ sVwIFI
Z x,MS #( VG[ VwIFI 5 x,MS !_f TYF zâFElST5}J"S DG4 JF6L VG[ XZLZ J0[ ;J" 5|SFZ[
EUJFGG[ XZ6 Y. GFD DG4 JF6L VG[ XZLZ J0[ ;J" 5|SFZ[ EUJFGG[ XZ6 Y. GFD U]6 VG[
5|EFJ;lCT T[DGF :J~5G]\ lGZgTZ lR\TG SZJ\] sVwIFI & x,MS $*f VF lGQSFD SD"IMUG]\ ;FWG K[P
p5ZMST AgG[ ;FWGMGF 5lZ6FDDF\ V[S H O/ CMJFG[ ,LW[ VF AgG[ JF:TJDF\ VlEgG
DFGJFDF\ VFjIF K[P sVwIFI 5 x,MS $v5f 5ZgT] ;FWGSF/DF\ VlWSFZLE[NYL AgG[DF\ E[N ZC[ K[P
DF8[ AgG[ DFUM"G[ H]NF H]NF ATFjIF K[ sVwIFI # x,MS #f V[8,F DF8[ V[S 5]~QF AgG[ DFUM"J0[ V[S
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SF/DF\ T[ 5|DF6[ H RF,L XSTM GYL4 H[ 5|DF6[ zLU\UFÒ HJF DF8[ A[ DFUM" CMJF KTF\ 56 V[S DF6;
AgG[ DFUM" äFZF V[S SF/[ GYL H. XST]\ GYL4 SFZ6 S[ ;gIF; VFzDDF\ SDM"GM :J~5YL 56 tIFU
SC[,M K[4 5ZgT] ;F\bIIMUG]\ ;FWG AWF VFzDMDF\ Y. XS[ K[P
VUZ SM. V[D SC[ S[ ·;F\bIIMUG[ EUJFG[ ;gIF;GF GFDYL SÕM K[ DF8[ ;gIF; VFzDDF\ H
T[GM VlWSFZ K[4 U'C:Y VFzDDF\ GYL→ TM\ VFD SC[J]\ I]ST GYL4 SFZ6 S[ ALł VwIFIDF\ x,MS !! YL
#_ ;]WL H[ ;F\bIlGQ9FGM p5N[X SZJFDF\ VFjIM K[4 T[G[ VG];ZLG[ 56 EUJFG[ 36F :Y/MDF\ VH]"GG[
I]â SZJF DF8[ IMuITF ATFJL K[P ł[ U'C:YDF\ ;F\bIIMUGM VlWSFZ G CMT TM VF 5|DF6[ EUJFGG]\
SYG AGL XST]\ GYLP V[8,L lJX[QFTF H~Z K[ S[ ;F\bI DFU"GM VlWSFZL 5]~QF N[CFlEDFG YL K]8[,M
CMJM ł[.V[4 SFZ6S[ ßIF\ ;]WL XZLZDF\ VC\EFJ ZC[ K[4 tIF\ ;]WL ;F\bIIMUG]\ ;FWG ;FZL ZLT[ ;DłT]\
GYLP V[8,F DF8[ H EUJFG[ ;F\bIIMUG[ Sl9G ATFjIM K[ sULTF VwIFI 5 x,MS &f VH]"GG[ JFZ\JFZ
VFJF XaNMDF\ SZJFDF VFjIM K[ S[ ·T\] lGZgTZ DF~\ lRgTG SZTM YSM lGQSFD SD"IMUG]\ VFRZ6 SZP→
VY wIFGDŸ
XFgTFSF¯\ E]HUXIG\ 57ŸDFGFE\ ;]¯[X\
lJxJFWF¯ UUG;nX\ D[3Jˆ2\ X]EF0ŸUDŸ P
,1DLSFgT\ SD,GIG\ IMlUlWwIF2GUdI\
JgN[ lJQ6]\ EJEIC¯\ ;J2,MS{SGFYDŸ PP
H[DGL VFS'lT VlTXI XFgT K[4 H[ X[QFGFUGL XiIF5Z XIG SZL ZÕF K[4 H[DGL GFlEDF\ SD/
K[4 H[ N[JTFVMGF 56 .xJZ VG[ VFBF HUTGF VFWFZ K[4 H[ VFSFXGL 5[9[ ;J"+ jIF%T K[4 GL, D[3
H[JM H[DGM J6" K[4 H[DGF ;J[" V\UM VtIgT ;]gNZ K[4 H[ IMULVM J0[ wIFG SZLG[ 5|F%T SZFI K[4 H[
;\5}6" ,MSMGF :JFDL K[4 H[VM HgD DZ6~5 EIGM GFX SZGFZF K[4 V[JF zL,1DL5lT4 SD/G[+
zLlJQ6] EUJFGG[ C]\ sD:TS J0[f 5|6FD S~\ K]\P
U\ A|ïFJ#6[gN|#ãD#To :T]gJlgT lNjI{o :TJ{v
J[2N{o ;F0U5N+SDM5lGQFN{UF2IlgT I\ P ;FDUFo P
wIFGFJl:YTTãT[G DG;F 5xIlgT I\ IMlUGM
I:IFgT\ G lJN]o ;]¯F;]¯U6F N[JFI T:D{ GDo PP
A|ïF4 J~64 .gãv~ã VG[ D~ã6M lNjI :TM+MJ0[ H[DGL :T]lT SZ[ K[4 ;FDJ[NG[ UFIG SZGFZF
V\UM 5NM ˇDM VG[ p5lGQFNM ;lCT Y. TãT YI[,F DGJ0[ H[DG]\ NX"G SZ[ K[ VG[ N[JTF TYF V;]ZM
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sSM. 56f H[DGM VgI 5FDTF GYL4 T[ s5ZD5]~QFf GFZFI6N[J 5|tI[ DFZF GD:SFZ K[P
zLDNÍ EUJNÍULTFG]\ wIFG
5FYF2I 5|lTAMlWTF\ EUJTF GF¯FI6[G :JI\
jIFF;[G U|lYTF\ 5]¯F6D]lGGF DwI[ DCFEF¯TDŸ P
V£{TFD'TJlQF26L\ EUJTLDQ8FNXFjIFlIGLv
DdA tJFDG];\NWFlD EUJNŸULT[ EJ£[lQF6LDŸ PP!PP
C[ DFTF EUJNÍULTF ¦ EUJFG GFZFI6[ :JI\ VH]"GG[ p5N[X[,L4 5|FRLG D]lG jIF;Ò äFZF
DCFEFZTDF\ U}\YFI[,L4 Vä{T~5L VD'T JQFF"JGFZL4 V-FZ V~IFIJF/L4 ;\;FZGM ä[QFvGFX SZGFZL4
EUJTL V[8,[ K 5|SFZGF\ V{xRI"YL I]ST sV[JLf TFZ]\ C]\ wIFG SZ]\ K]\ s!f
GDM0:T] T[ jIF; lJXF,A]â
O]<,FSlJgNFIT5+G[+ P
I[G tJIF EF¯TT{,5}6o
5|ßJFl,TM 7FGDIo 5|NL5o PPZPP
5|O], 5\SHGF lJXF/ 5+ ;DFG G[+JF/F4 DCFG A]lâJF/F C{ EUJFG jIF; ¦ VF5G[ GD:SFZ4
H[ VF5 äFZF DCFEFZT~5L T[,YL 5lZ5}6" 7FGDI sULTF~5Lf 5|NL5 5|U8FJJFDF\ VFjIMP sZf
55gG5Fl¯HFTFI TF{+J[+{S5F6I[ P
7FGD]N|FI S'Q6F\I ULTFD'TN]C[ GDo PP#PP
XZ6FUTG[ DF8[ 5FlZłTJ'1F ;DFG4 sI]âDF\ ZY CFSTL JBT[f V[S CFYDF\ VG[ RFA]S WFZ6
SZGFZ4 sALł CFYYLf 7FGD]ãF ZRGFZ VG[ ULTF~5L VD'TG]\ NMCG SZGFZ zLS'Q6G[ GD:SFZP s#f
;JM25lGQFNM UFJM NMuWF UM5F,GgNGo
5FYM2 Jt;o ;]3LEF[2•TF N]uW\ ULTFD'T\ DCTŸ PP$PP
;J[" p5lGQFNM ~5L UIM K[ UMJF/GF AF/SvUM5F,G\NG sEUJFG S'Q6f NMCGFZF sK[f4 VH]"G
Jt; sK[f4 ;FZL A]lâJF/M sDG]QIf EMSTF K[ sVG[f ULTF~5L VD'T V[ DCFG N}W K[P s$f
J;]N[J;]T\ N[J\ S;RF6}¯DN2GDŸ P
N[JSL5¯DFGgN\ S'Q6\ JgN[ HUNŸU]#D PP%PP
J;]N[JGF 5]+4 N[J4 S\; VG[ RF6}Z GFDGF N{tIMG[ DFZGFZ4 sDFTFf N[JSL G[ 5ZD VFG\N
VF5GFZ4 HUNÍ U]Z] zLS'Q6G[ C]\4 5|6FD SZ]\ K]\ s5f
ELQDN|M6T8F HIN|YH,F UF\WF¯GL,M5,F
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X<IU|FCJTL S'5[6 ACGL S62[G J[,FS],F P
V`JtYDlJS623M¯DSX N]IM2WGFJlT2GL
;M¿L6F2 B,] 5F^0J{ ¯6GNL O{JT2So S[XJo PP&PP
ELQD VG[ ãM6~5L lSGFZFVMJF/L4 HYãY~5L H/JF/L4 U\WFZZFH XS]GL~5L SF/DL5yYZMJF/L4 X<I~5L U|FC sh]0f JF/L4 S'5FRFI" p5L4 JC[6JF/L4 S6"~5L DMłVMYL EZ5}Z4
V`JtYFDF VG[ lJS6"~5L DUZMJF/L4 N]IM"WG~5L JD/MJF/L4 I]â~5L sH[f GNL T[G[ BZ[BZ 5F\0JM
5FZ SZL UIF sSFZ6 S[f zLS'Q6 sT[DGGL GFJGFf ;]SFGL CTFP s&f
5F¯FXI2JRo ;¯MHDD\, ULTFYUgWMtS\8
GFGFbIFGSS[;¯\ Cl¯SYF;dAMWGFAMlWTDŸ P
,MS[ ;ßHGQF8Ÿ5N{¯C¯Co 5[5LIDFG D]NF P
E}IFtEF¯T50SH Sl,S,5ôJ\l; Go z[I;[ PP*PP
EUJFG jIF;GL JF6L~5L ;ZMJZDF\ ;D]ãEJ[4 lGD"/4 ULTFGF VYM"~5L pDSF ;]U\3JF/]\4
VG[S VFbIFGM~5L S[;ZJF/]\4 ClZGL SYF VG[ p5N[XMYL ;FZL ZLT[ lJS;[,]\4 ;\;FZDF\ ;HHGM~5L
QF8Í5NvE|DZMYL CZZMH VFG\N5}J"S 5FG SZFT]\4 Sl,I]UGF\ 5M5FGM GFX SZGFZ]\4 DCFEFZT~5L SD/
VDFZF S<IF6 DF8[ AGL ZCMPs*f
D}S\ S¯MlT AFRF,\ 50U] ,\3IT[ lUl¯DŸ P
ItS'5F TDC\ JgN[ 5¯DFGgNDF3JDŸ PP(PP
H[GL S'5 D}UFG[ JFRF/ AGFJ[ K[4 VG[ ,\U0FG[ 5J"T 5Z R-FJ[ K[ T[ 5ZD VFG\N :J~5 DF3JG[
C]\ J\NG SZ]\ K]\P s(f
I\ A|ïF J~6[~N|D~To :T]gJlgT lNjI{o :TJ{v
J2[N{o ;F0ŸU5NØDM5lGQFN{UFlgT I\ ;FDUFo P
wIFGFJl:YTTNŸUT[G DG;F 5xIlgT I\ IMUGM
I:TFgT\ G lJN]o ;]¯F;]¯U6F N[JFI T:D{ GDo PP)PP
A|ïF4 J~64 .gã4 ~ã4 DZ]T sJU[Z[ N[JTFVMf H[GL lNjI :TM+M J0[ :T]lT SZ[ K[4 ;FDG]\ UFG
SZGFZF H[G]\ V\U4 5N4 ˇD4 VG[ p5lGQFNM ;lCT J[NM J0[ IMULVM H[G]\ NX"G l:YZ VG[ T[ s5ZDFtDFf
DF\ ,LG YI[,F DG J0[ IMULVM H[G]\ NX"G SZ[ K[P N[JM VG[ V;]ZM H[GF 5FZG[ 5FDL XSTF GYL V[JF T[
N[JG[ GD:SFZP
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સં jત
ૃ સા&હ6યમાં રાkનાં લ$ણો અને કત!lયો

ૈ ે ક. જોષી
ા.ડૉ.શલષ

;\:S'
:S'T lJEFU
ૃ
ભારતીય સં)Xિતમાં
રાc1 ું )થાન અZયંત મહZવD ૂણ, છે . તેથી જ તો राजा कालHय कारणम।्
यथा राजा तथा *जा। કહવા ું છે . ‚યાર
આચરણ કર Zયાર રાc ધમ, fારા
લQણ વગેર cણવાનો

c મયા, દા1 ું ઉ\લંઘન કર, લોભવશ ખરાબ

cમાં શા^2ત )થાપે છે . આ રાcની બાબતમાં તેનાં

યZન કર એ.

ુ
ુ राS‚वारपाराƒ घखौ P ૂiથી घ
राजा શŒદની ] Zપિ–
જોઇએ તો राज ृ द •तौ ધા:થી
Zયયથી राजा શŒદ િનnપ= થાય છે . તેનો અથ, દ “wતમાન અથવા
શા^2ત પવ,ના 59 મા અ ાયમાં

તાપી એવો થાય છે .

ુ
િધ•nઠર
‚યાર રાc શŒદ કવી ર તે ઉZપ= થયો? એવો

m D ૂછ˜ો Zયાર તેનો ભીnમે તેનો િવ)તારથી ઉ–ર આwયો હતો. તેમાંની એક ]યાSયા એટલે
T 'બધી

cને

સ= કર તે રાc.' रि„जता;च *जाः सवा>Hतेन राजे त शuदयते।1

”ીમþાગવ: ્ માં ક§ંુ છે તેમ પોતાની ચેnટાઓથી

cને આનંદ આપવાને લીધે જ તેને

રાc કœો છે . Tમ કर„जय त य5लोकमयमा म वचेिSटतैः।
2
अथाममाह
ु ू राजनं मनोर„जनकैः *जाः।।

ુ ૃ
મ1)Rિતમાં
ક§ંુ છે તેમ 'િવચાર કર ને દં ડ કરવાથી બધી

c

સ= રહ છે .' Tમ ક-

3
समी†य स धतः
ृ स=यक् सवा> र„जय त *जाः।
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ુ શમાં ક§ંુ છે તેમ "Tમ બધાંને આ ાદ આપીને ચ23એ પોતા1 ુ ં નામ સાથ,ક ક j ુ છે તથા
ર•વં
ુ
બધાને તપાવીને P ૂય,એ પોતા1 ુ ં નામ સાથ,ક ક ,j ુ તેવી જ ર તે ર•એ

c1 ુ ં અ1રંુ જન

કર ને પોતા1 ું 'રાc' નામ સાથ,ક ક .j ુ " જે મ કેयथा t¢लादना£¤ः tतापा¥पनो यथा।
तथैव सोऽभूदवथ© राजा tकृ ितरªनात्।।4
વળ મહાભારતમાં ક§ંુ છે તેમ RZૃ ુ પછ Tના કાય,ની બધા જ લોકો

શંસા કર તે રાc છે .

વળ એમ પણ ક§ંુ છે ક Tમાં ધમ, િવરાT ચે તેને રાc કહ છે . Tમ કयिHमन ् धम‡ वराजेत तं राजानं *च2ते।5
અZયાર રાc શŒદમાં તાનાશાહ નો અથ, કટલાક જોવાનો

યZન કર છે . પણ 'રાc' શŒદ

'રાnÃપિત' શŒદથી વધાર યોÈય લાગે છે , કારણ ક તેમાં )વાિમZવનો ભાવ છે .
ૃ
ૃ
ૃ વી ,
યા વ\8)Rિતમાં
દશા, ] ુ ં છે તેમ રાcએ મહાન ઉZસાહ , દાની, Xત
, e9સે
ુ ,
િવનય _ત

ુ ,
ધૈય, _ત

ુ
Xલીન
,

સZયવાદ ,

પિવi,

અદ ઘ,P ૂiી,

ૃ
)Rિતમાન
,

અ 3ુ

પYરવારવાળા, ધાિમક, અ]યસની, પંYડત, ’ ૂર, તથા રહ)યિવš્ થe ું જોઇએ. તેને
ુ , લાભના ઉપાય તથા iણેય
અથ,ગોપનમાં ચ:રુ, આZમિવ ા તથા રાજનીિતમાં િનDણ
દાનમાં

િવણ થe ુ ં જોઇએ.Tમ કमहो साहः Hथलल2ः
कतlो
वpधसे
वखः।
ू
ृ
ृ
वनीतः स वस=प नः कल
ु
ु नः स यवाक् शdचः।।
अद घ>स3ी
ू Hम ृ तमान2ु पoष
ु Hतथा।
धा%म>कोऽcयसन;चैव *ाlः शरो
्
ू रहHय वत।।
Hवर ‰गो•ता वीŠ2Jयां द}डनी यां तथैव च।
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वनीतH वथ वाता>यां 3‹यां चैव नराdधपः।।6
ુ
’lાચાય,
જણાવે છે તેમ D ૂવ,જ2મના તપને લીધે જ ]ય^_ત રાc બને છે . આગળના જ2મોમાં
ુ
તેણે Tવી તપ)યા કર હોય છે તેને અ1Nપ
જ તે સા.Zવક, રાજસી તથા તામસી હોય છે . T
રાcએ સાZવક તપ ક j ુ હોય છે તે ધમ,િનnઠ,

ુ
cપાલક, ય ો1 ું અ1nઠાન
કરવાવાળો, શ ુ

િવTતા, દાની, Qમાવાન, ’ ૂરવીર િનલ@ભી તથા િવષય અને ]યસનોથી િવર_ત હોય છે અને
તે અ2ત સમયે મોQ

ાwત કર છે .

નારદ અને કાZયાયને પણ રાcનાં લQણ બતા]યાં છે , પરં : ુ કૌYટ\યએ પોતાના
અથ,શા ના 'म«डलयोिन' નામના છ¨ા અિધકરણમાં અZયંત િવ)તારથી િવચાર કય@ છે . તેમના
મતે રાcના 16 આ<ભગાિમક, 8

ાના, 4 ઉZસાહના તથા 30 આZમસંપિ–ના

ુ છે . Tમાં
ણો

ુ
ૃ
ૂ
મહાXલીન
, ભાÈયશાળ , મેધાવી, ધૈય,શાળ , šરદશ~
, ધાિમક, સZયવાદ , સZય િત , Xત
,
મહાદાની, વગેરનો સમાવેશ થાય છે .7
રાcએ ઉપરો_ત

ુ
ુ
ણો
_ત
બન1 ુ ં જોઇએ અથવા તે

ુ Tનામાં છે તે જ રાc બની શક
ણો

ૂ રહe ુ ં જોઇએ, બચe ું જોઇએ. તે દોષોનો િનદશ
ø
તે જ અ<ભ ેત છે . વળ રાcએ દોષોથી šર
ૃ
)Rિતx2થોમાં

ાwત થાય છે . મહાભારતના સભાપવ,માં નારદ•એ ક§ંુ છે ક ના^)તકતા,

અસZય, lોધ,

માદ, દ ઘ,P ૂiતા,

ુ
ાની DNષોનો
અસંગ, આળસ, ઇ•23યપરાયણતા વગેર

દોષોનો પYરહાર કરવો જોઇએ.
સામા2ય ર તે રાcનાં ઉપરો_ત લQણોમાં જ રાcએ કરવાનાં કત,]ય સમાઇ cય છે .
ુ
રાcના કત,]યનાં લQણોમાં આખી રાજનીિત આવી cય છે . મZ)યDરાણના
215 મા
અ?યાયમાં અZયંત સંQેપમાં રાcના કત,]યનો િવચાર કરવામાં આ]યો છે . ઉપરાંત બધાં જ
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ુ
શા ોમાં, ઇિતહાસ, Dરાણ
તથા રાજનીિતના x2થોમાં િવ)તારથી દશા, વવામાં આ]યાં છે .
આમ તો ધમ,રQા િસવાય રાc1 ુ ં કોઇ કત,]ય મહZવ1 ુ ં નથી. ધમ,1 ું રQણ કરવા કાT જ
હYર†23 વગેર રાcઓએ રાજલ€મીનો Zયાગ કય@ હતો. આ D ૃ વી પર કટલાયે રાcઓ
થયા અને ચા\યા ગયા. આ D ૃ વી કટલાની થઇ અને ચાલી ગઇ. તેમાં કટલાય રાcઓનાં
ુ
નામ શો?યા મળતા નથી. તેથી જ અ^ÈનDરાણમાં
ક§ંુ છે आdधcयाdध वर ताय अpय ;वो वा वना%शने।
को ह राजा शर राय धमा>पेतं समाचरे त।।
् 8
આિધ-]યાિધથી x)ત તથા આT અથવા કાલે નnટ થનાર આ શર ર માટ કયો રાc
ુ આચરણ કર.
ધમા, િવ•9
જો રાc

c1 ુ ં પાલન સાર ર તે ન કર તો સંસારમાં iાસ ફલાય, બધાના

દય

ુ ભોગવે, ચોરોનાં ટોળાં વધી cય, ધમ,ની મયા, દા : ૂટ cય,
ડામાડોળ થાય, Ô હZયારા Pખ
લોકો ભયભીત થઇ cય તેથી જ તો દવતાઓએ

cપાલન માટ રાcની રચના કર છે .

ૃ સાYહZય તરફ નજર કર એ તો તેમાં રાcનો મYહમા કિવઓ, નાટ˜કારોએ
િશnટ સં)Xત
ુ શમાં રાc Yદ<લપની કત,]યિનnઠા, ગૌ સેવા, ર•ની
ુ દાનશીલતા,
મન R ૂક ને ગાયો છે . ર•વં
ુ
ુ
અ<ભ ાનશાX2તલR
ન તા જોઇ શકાય છે . માલિવકા^ÈનિમiR ્ માં
્ માં રાc šnય2તની
ુ ુ
કા<લદાસે અ^Èનિમi1 ું તેજ)વી રાc તર ક ચYરi<ચiણ ક j ુ છે . િવlમોશ~યR ્ માં D•રવાને
P ૂય,સમાન દશા, ]યો છે . વત,માન સમયમાં Tને ]યાપાર )થાનકો બની ગયાં છે , તેવાં
તપોવનો, િવ ા)થાનકો તરફ રાcનો D ૂ‚ય ભાવ રહતો હતો. ઋિષઓ તરફ ન તા અને
ુ
ુ
ુ ુ
આદરભાવ હંમેશાં રહતો હતો. Xલપિતની
ક Xલ
•ની
આ ા રાcને િશરોમા2ય ગણાતી
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ુ
હતી. એટŠંુ જ નYહ ઋિષXમારોના
વચનથી પણ રાcનો રથ થંભી જતો હતો. વત,માન
ુ
ુ
ુ ુ
ુ ુ
સમયમાં ન રœા તેવા Xલ
•ઓ
ક ન રœા તેવા રાcઓ. Xલ
•ઓના
ગયો અને રાcઓ (શાસકો) બ2યા )વાથ~.

ાનનો છે દ ઊડ

ુ લેખનો હ: ુ એ છે ક ઉપ _, ુ ત રાcનાં
):ત

ુ
ૃ
લQણો અને કત,]યો સામા2ય માણસો અને શાસકો Pધી
પહ ચે અને તેe ુ ં ને:ZZવ
િનમા, ણ
થાય.

સંદભ!1. મહાભારત, શા^2તપવ,- 59-125
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4. ર•વં
5. મહાભારત, શા^2તપવ,- 90-318
ૃ , રાજધમ,-309 થી 312
6. યાiવ\8)Rિત
7. કૌYટ\ય1 ું અથ,શા -6-1-3
ુ
8. અ^ÈનDરાણ
-23-12.
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;DFH HLJGDF\
WzwWF
HLJGDF\ V\
V\WzwWF
5|FP0F"PlJQ6]PVFZ J6SZ
;DFHXF:+| lJEFU4
5|:TFJGFov
;DFHXF:+DF\ ;TT GJ]\ ;\XMWG YT]\ ZC[ K[P J{7FlGS ;\XMWGG[ SFZ6[ GJL 8[SGM,MHLG]\
lGDF"6 YFI K[P X{1Fl6S 1F[+DF\ VeIF; DF8[ GJL lJRFZ;Z6L VD,DF\ VFJLP J{l`JSZ6G[ SFZ6[
N]lGIF GFGL AGTL HFI K[P X{1Fl6S 1F[+[ 8[SGM,MHLGF lJSF;GF SFZ6[ 36F O[ZOFZ YIF K[ H[YL ;DFH
HLJG JW] ;]B ;UJ0TFEI"] AgI]\P VFD KTF\ lX1F6 JWTF\ KTF\ VFH[ 56 36F AWF ;DFHGF ,MSM
V\WzwWFDF\ DFGTF HMJF D/[ K[P 5|FRLG SF/YL X]EvVX]E4 X]SGvV5X]SG[ VF56F N[XDF\ ,MSM
DFGTF Y. UIF K[P
X]SG VG[ V5X]SG V[ AWL E|FDS S<5GFVM K[P HM T[G]\ 5lZ1F6 SZJFDF\ VFJ[ TM BAZ
50[ S[ VF AWL JFTM WD"4 5Z\5ZF4 ~l-5|YF VG[ XMQF6 5Z VFWFlZT K[P :JFYL" ,MSM T[GM OFINM p9FJ[
K[P JT"DFG ;DIDF\ A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 V[8,]\ pR]\ K[ S[ HIFZ[ SM. 56 DFGJLG[ SFD W\WM GF D/[ tIFZ[
T[ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ V[JM SM. Z:TM XMWL SF-L V\WzwWF O[,FJL ,MSMG[ U[ZDFU"[ NMZ[ K[P

HLJGDF\
WzwWFVM ov
HLJGDF\ HMJF D/TL V\
V\WzwWFVM
!f HDTL JBT[ V[0SL VFJJL ov
SM. 56 jIlSTG[ HDTL JBT[ V[0SL VFJ[ TM SM. IFN SZT]\ CX[P IFN SZJF JF/L
jIlST E,[ G[ UD[ T[8,F lS,MDL8Z N}Z A[9L CMI T[GL IFNGM SZ\8 TDFZF ;]WL 5CMRL H HFIP HM S[ T[G]\
SFZ6 XZLZ ;FY[ ;\AlWT K[P XZLZDF\ V[S `JF; ,[JFI K[ H[ KFTL VG[ 5[8GF A[ EFU SZ[ K[ tIF\ H
pNZ58, VFJ[,M K[ VG[ T[GF ,LW[ `JF;M`JF;GL lS|IF YFI K[P VF 50NM :GFI]GM AG[,M CMI K[ VG[
T[DF\ 5|;Z6 VG[ ;\SMRGGL lS|IF YFI K[P pTFJ/DF\ HDTL JBT[ VF lS|IFDF\ V;\T],G VFJL HFI K[
VG[ T[G[ ;FZ\] YTF ;]WL V[0SL VFJ[ K[P T[G[ A\W SZJF SM. 5F6L 5LJ[ K[ VYJF HDJFG]\ YM0M ;DI DF8[
A\W SZ[ K[P
T[ H 5|SFZ[ E}Tl5XFR4 X]SGvV5X]SG4 D\+vT\+4 U|CIMU4 ;5"NMX4 N[JLvN[JTF4
DFGTF JU[Z[ 36L AWL AFATM 5Z ,MSMGM N- lJ`JF; CMI K[P VFDF\GL 36L AFATM V\WFG]SZ6G[
SFZ6[ YTL CMI K[P
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AF{wW VG[ H{G ,MSMV[ VF E|FDS S<5GFVMGM lJZMW SIF"[ CTM KTF\ 56 T[DF\ ;]WFZM G
YIMP AF{wW VG[ H{G ;FlCtIDF\ VG[S SYF K[ H[GFYL HF6JF D/[ K[ S[ T[ ;DIDF\ 56 V[JL E|FDS
S<5GFVM VMKL G CTLP tIFZ[ lJ7FG[ VF8,L 5|UlT GCMTL SZL VG[ V\WzwWFGM V\WSFZ 36M p\0M
CTMP 5Z\T] VFH[ R\§ p5Z 3Z J;FJJFGF ;5GF ,MSM HM. ZCIF K[ T[D KTF\ S[8,F\S ,MSM V7FGTFGF
V\WSFZDF\ 0}A[,F K[P

Zf E}Tl5XFRG]\ Vl:TtJ ov
lJ`JDF\ VFH ;]WL E}Tl5XFRG]\ Vl:TtJ SM. 56 l;wW SZL XSI]\ GYLP
E}TMG]\ SM. Vl:TtJ GYL KTF\ 56 ,MSMGF HLJGDF\ VG[S 5|SFZGL S<5GFVM CMI K[P E}T :DXFG
3F8DF\ CMI4 VDFJ:IF VG[ SF/LRF{NXGF lNJ;[ E8S[4 E}T 36F p\RF CMI4 36L XlST CMI4 DG]QIG[
DFZL GFB[ K[P HM VFJ]\ CMT TM VtIFZ ;]WL DG]QIGM ;J"GFX YI UIM CMTP

#f HIMlTQF U|C ov
DFGJLG[ D/T]\ O/ HIMlTQF U|C p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[ 5|DF6[ U|C4 TFZF JU[Z[GM
DG]QI p5Z 5|EFJ 50[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ DG]QIG]\ ElJQI lGWF"ZLT YFI K[P VFD HM.V[ TM U|CM4 TFZF
5°yJLYL SZM0M DF., N}Z K[P X]\ T[G]\ 5lZ6FD jIlST p5Z ;\EJ K[ m R\§ U|C6 VG[ ;]I" U|C6 V[S
EF{lTS 38GF K[P ;M,Z ;L:8DGF UlTE|D6G[ SFZ6[ T[ YFI K[P RC[ZM HMJM4 CFYGL Z[BF HM.G[
ElJQI SYG SZJ]\4 ;D:IFVMDF\YL K}8SFZM D[/JJFGM Z:TM N[BF0[ V[JF HIMlTQFLVM 56 BM8F CMI K[P

$f DFGTF VG[ 5X]Al, ov
5C[,FGF ;DIDF\ HIFZ[ lJ7FGGL VF8,L 5|UlT Y. G CTL tIFZYL lXl1FT S[
VlXl1FT jIlST 56 ;FZL S[ BZFA 38GFVMGF STF" N[J K[ T[ .`JZ S[ SM. VNxI XlST K[ V[J]\ DFGTF
CTFP E]S\5 CMI4 HJF/FD]BL CMI4 TMOFG S[ RS|JFT CMI4 5]Z4 N]QSF/ JU[Z[ D]xS[,LG]\ SFZ6 N[J
.`JZGM 5|SM5 DFGJFDF\ VFJTMP H[YL T[ N[JG[ B]X SZJF DF8[ lGN"ITFYL 5X]Al, VF5JFDF\ VFJ[ TM
SIFZ[S TM GZ Al, 56 V5FI K[P
5X] Al,GL 5|YF 5|DF6DF\ JWFZ[ HMJF D/[ H[DF\ S}S0M4 S}S0L4 ASZM4 5F0M JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P N[JMG[ JXDF\ SZJF4 N{JL XlST 5|F%T SZJF4 HFN}8MGF4 D\+vT\+4 JXLSZ6 lJnF
JU[Z[G[ 5|F%T SZJF DF8[ V3MZL4 VDFG]QF VG[ V;\:S°T Al, 5|YFG]\ VJ,\AG SZ[ K[ VG[ ZMH N[XDF\
VFJL 38GFVM 38TL ZC[ K[P
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5f VluG p5Z RF,J]
RF,J]\ ov
XZLZ VG[ VluGGM ;\5S" HM +6 ;[S\0YL VMKM CMI TM VFUGM TF5 VF56G[ GYL
,FUTMP VF V\UFZ 5Z RF,JF DF8[ 5UGM S|D +6 ;[S0\ YL JWFZ[ CMI T[ JFTG]\ wIFG ZBFI K[P HM S[
5UGF Tl/IFGL RFD0L 36L HF0L VG[ S96 CMI K[P 36F ,MSM V\UFZF p5Z RF,JF 5C[,F 5U G[ WM.
,[ K[P H[GFYL pQ6TF ,FUJFG]\ 5|DF6 VMK]\ Y. HFI K[ 56 ,MSMG[ T[G]\ SFZ6 5}KTF\ VluG 5lJ+ K[
T[GF 5Z RF,JF DF8[ 5U WMJF H~ZL K[ GlC TM 5F5 ,FU[ K[ V[J]\ SC[ K[P RF,JF JF/FGM 5U S]\0DF\ G
50[ T[ DF8[ S]\0G[ K .\RYL JWFZ[ p\0M SZJFDF\ VFJ[ VG[ V\UFZFG[ C,FJLG[ ;FO SZJFDF\ VFJ[ K[ H[GFYL
VluG 5Z HFD[,L ZFB p0L HFI S[D S[ VF UZD ZFBYL H HJ,G YFI K[P VF ZC:I HM ,MSMG[ SCL
N[JFDF\ VFJ[ TM V\UFZ p5Z SM. 56 RF,L XS[P 5F\Rv;FT JQF"GM AF/S 56 RF,L XS[ K[P
VFD4 T[G[ N{JL XlST S[ S°5F GM VFWFZ DGFI K[P SIFZ[S p,8F 5lZ6FDM 56 VFJ[ K[
H[DF\ SM. S]\0DF\ 50L HFI VG[ BZFA ZLT[ NFhL HFI K[P H[G[ N{JLGM 5|SM5 DFG[ K[P S[8,F\S :+|L S[ 5]~QFM
S5}ZG[ ;/UFJL 5MTFGF DM-FDF\ GF\B[ K[ VG[ DM-FDF\ GFBTF\ H DM\G[ A\W SZL N[ K[ H[GFYL S5}ZG[
;/UJF DF8[ H~ZL VMlS;HG D/TM GYL H[YL T[ VM,JF. HFI K[P DM-FGM V\NZGM EFU ELGM CMI
V[8,[ DM-]\ 56 A/T]\ GYL 56 ,MSM VF J{7FlGS VFWFZG[ G DFGL N[JL XlSTG[ VFWFZ DFG[ K[P S5}ZGF
8}S0FG[ V[S CFYDF\ ZFBLG[ ;/UFJ[ VG[ V[S CFYDF\YL ALHF CFYDF\ ,. DM-FDF\ D}SL DM-]\ A\W SZL N[ K[P
VF SFDDF\ +6 ;[S\0YL JWFZ[ ;DI G YFI T[G]\ wIFG ZFB[ K[ VG[ ,MSMG[ N{JL XlST 5|tI[ zwWF HFU[ K[
,MSM VF 38GFG[ RDtSFZ DFG[ K[P VFJF ,MSM 5Z N{JL S°5F K[ VG[ T[ SM. 56 ;D:IFGM pS[, ,FJL XS[
K[ T[YL V\WzwWFDF\ DFG[ K[P H[YL 5 S[ * ZlJJFZ S[ D\U/JFZ S[ U]~JFZ EZ[ K[P H[YL E]JFG[ GF6F\ D/L
ZC[ K[ T[DH T[GF 5lZJFZG]\ U]HZFG RF,[ K[P
;\NE"
NE";}lR ov
!f ;DFH,1FL DGMlJ7FG4 VG0F 5|SFXG
Zf RDtSFZGF ;MNFUZ4 SM8[RF HDGFNF;
#f ;F\:S°lTS DFGJXF:+|4 N[;F. plD",FA[G
$f U]HZFTGF VFlNJF;LVM4 XFC lJD,
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W}DS[
DS[T]GL JFTF";'lQ8
0F¶PDGLQF ALP RF{WZL
U]HZFTL GJl,SF1F[+[ U]HZFTG[ W}DS[T] H[JF ;DY" ;H"S ;F\50IF\ T[ 5}J[" V[ 1F[+DF\ YM0]\S SFI" YI]\
CT]\P VFD TM cD,IFlG,c VF56L 8}\SL JFTF"S,FGF VFNL ;H"S U6FI K[P 5Z\T] T[ H ;DIUF/FDF\
GFZFI6 C[DR\ã4 Z6lHTZFD JFJFEF. JU[Z[V[ 5|YD DFl;SMDF\ VF 5|SFZGF :J~5GF S,[JZG[
30JF DF\0[,]\P cD,IFlG,c GL cUMJF,6Lc VF lNXFDF\ 5C[,]\ ;LDFlRCŸG U6L XSFIP WG;]B,F,
DC[TF4 SG{IF,F, D]GXL4 cD,IFlG,c H[JF YM0F ,[BSMG[ AFN SZLV[ TM ;F{ 5|YD DCtJG]\ :YFG
WZFJTF DCtJGF JFTF"SFZ K[P cW}DS[T]c UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD HMXL4 U]HZFTLGF p¿D JFTF"SFZMDF\
T[DG]\ :YFG 8MRG]\ K[P
8]\SLJFTF" 1F[+[ W}DS[T]G]\ VFUDG YI]\ T[ 5C[,F 8}\SLJFTF"GF ,[BSM p5,F YZGL DwIDJUL"I
jIlSTVMGF ÒJG4 V[DGL ;D:IFVM4 VFXF4 VFSF\1FFVM VFlNG]\ VF,[BG SZTF\ VF ;H"SM zLD\T
JU"GF I]JFGvI]JTLVM 5|6ISYF VG[ ;FDFlHS ;]WFZ6FG[ VG],1FLG[ D]bItJ[ JFTF"VM ,BTFP
VF ;H"SM E}TSF/G[ JFUM/TF4 GFZLG[ ZC:ID}lT" DFGTF G[ VJF"RLG 5lüDGF ÒJGG[ S[ VF56F
5|FRLG ÒJGG[ JBF6TF SF\ TM JBM0TFP 5KL 5|YD lJ`JI]wWs.P;P!)!$v!(f ZlXIG S|F\lT
s.P;P!)!*f Nl1F6 VFlO|SFYL UF\WLÒG]\ 5]GZFUDG lA|8G 5|tI[ VF56L p5[1FF4 VlJ`JF; VG[
:JFT\È5|Fl%TGL h\BGF VF AWF AGFJM AgIFP EFZTGF ,FBM UFD0F\VMDF\ HFU'lT VlGJFI"
H6F.P 5C[ZJ[X VG[ BFGv5FGDF\ ;FNUL VG[ EFJMDF\ p¿DTF VF6LG[ UF\WLÒV[ EFZTLIMDF\
D},UFDL 5lZJT"G VF^I]\P VF56F I]JFG JFTF"SFZMGL VF\BM NLG p5[l1FTTFG[ VE64 V7FGL
DFGJLVM 5|tI[ ;CFG]E}lTYL pEZF. U.P T[VM VF JU"GF DGMEFJM VG[ ÒJGZLlT VF,[BJF
,FuIFP lJN[XDF\ YTM 8}\SLJFTF"GM lJSF; VG[ ,MSl5|ITF T[ ;DIGF VF56F ,[BSM lGCF/L ZæF\P
Z_DL ;NLGF VFZ\EDF\ :+LlX1F6GM jIF5 JWJF ,FuIMP 5|6ISYFVMGF\ 5F+M JFTF"SFZMG[ CFY
R0JF ,FuIFP :+Lv5]Z]QF ;DFGTF ;\I]ST S]8]\A EFJGF 5ZtJ[ p5[l1FT GHZ VF56L VG[ 5lüDGL
ÒJG ÒJJFGL V,U ZLlTVM JrR[GM lJ;\JFNG[ T[DF\YL 5|U8TL SZ]6TF4 lJlR+TFVMV[
JFTF"SFZMG[ lJQFI J{lJwI DF8[ VFSQIF"P J/L VF56F JFTF"SFZM lXl1FT DwID JU"DF\YL VFJTF CTFP
VF ;DI[ D,IFlG,4 WG;]B,F, D]GXL4 A8]EF. JU[Z[ JFTF"VM ,BTF CTFP D]GXL YM0F\S 0U,F\
T[DGFYL VFU/ RF,[ K[P T[DGF\ 5F+M ;DSF,LG HDFGFG[ D]SFA,[ VFW]lGS ,FU[ T[JF\ K[P
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5Z\T] V{lTCFl;S ¹lQ8V[ 8}\SL JFTF"1F[+[ D,IFlG,[ ;H[",L 5UN\0LG[ WMZL DFU"GF O[ZJJFG]\ SFD TM
W}DS[T] SZ[ K[P T[ ;DI[ 5|[DR\N4 ;]NX"G S[ lJ`J\EZGFY H[JF lCgNL VG[ ZJLgãGFY H[JF\ A\UF/L
;FlCtISFZM 8}\SLJFTF" ,BTF CTFP zL pDFX\SZ[ Sæ]\ K[ T[D ccW}DS[T]GL 5|lTEFGL S1FFV[ SFD SZTF
V[ JBT[ lCgNLDF\ 5F\RvK JFTF",[BSM CMI TM 56 DM8L JFTccZ
U]HZFTL GJl,SFG]\ ;J"z[Q9 30TZ TM W}DS[T]GF CFY[ H YI]\ K[P prRSMl8GF JFTF",[BS TZLS[
DF+ U]HZFTDF\ H GCL\4 56 EFZTEZDF\ VG[ EFZT ACFZ 56 5|l;lâ 5FdIF\ K[P H[ ;DI[ V\U|[Ò4
O|[gR4 ZlXIG S[ A\UF/L JFTF"GF VG]JFN VG[ T[GL H 5|lTS'lT H[JF JFTF" ;H"GM lJX[QF YTF\ CTFP H[
;DI[ 8}\SL JFTF" :YFG4 ;DI4 5F+ VG[ lJQFI S[ lG~56GL ¹lQ8V[ 5MTFGF ;LÂDT JT]"/DF\ H
3}DTL CTL tIFZ[ W}DS[T]GL JFTF"VMG]\ VFUDG YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ ccJFTF"S,FGL S/L O}8[ K[P
D,IFlG,GL JFTF"VMDF\ V[ S/L BL,]\ BL,]\ YFI K[P D]GXLGL JFTF"VMDF\ cJL;DL ;NLc V[GL
5F\N0LVMGL DFJHT SZ[ K[P 56 5}Z[5}Z]\ U],FA TM 5F\UZ[ K[ W}DS[T]GL 8}\SL JFTF"GF pnFGDF\ H cc#
.P;P!)Z#DF\ W}DS[T]GL c5MQ8 VMlO;c c;FlCtIc DF\ cD/[,]\c p5GFDYL 5|U8 YFI K[P T]ZT H
.P;P!)Z&DF\ T[DGM 5|YD JFTF";\U|C cT6BFD\0/cv!G]\ 5|SFXG YFI K[ VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\
5lZ5SJ 8}\SLJFTF"GM VFZ\E YFI K[P VF ;\U|CDF\YL ;\bIFA\W VG[ ;tJXL, GJl,SFVM VF56G[
W}DS[T] 5F;[YL D/[ K[P c5MQ8 VMlO;c GFDGL VF ;\U|CGL 5|YD JFTF" cW ,[8Zc GFD[ V\U|[ÒDF\
EFQFF\TlZT Y.G[ lJ`JGL z[Q9 N; JFTF"VMGF ;\U|C c8[G8[<;c DF\ :YFG 5FD[ K[ V[8,]\ H GlC\ T[DGL
;FT p¿D 8}\SLJFTF"GM ;\U|C c;%T56"c lC\NLDF\\ EFQFF\TlZT SZJFDF\ VFjIM K[P VF CSLST W}DS[T]
T[DH U]HZFT pEIG[ DF8[ UF{ZJ5|N K[P
cT6BF D\0/v!cs!)Z&f4cVJX[QFcs!)#Zf4 c5|NL5cs!)##f4 cT6BF D\0/v$cs!)#&f4
cDl<,SF VG[ ALÒ JFTMcs!)#*f4 cl+E[8Mcs!)#(f4 cVFSFXNL5cs!)$)f4 cJGKFIFc
s!)$)f4 c5|lTlA\Ac s!)5!f4 cJGZ[BFc s!)5Zf4 cH,NL5cs!)5#f4 cJGS]\Hcs!)5$f4
cJGJ[6]\cs!)5&f4

cD\U,NL5c

s!)5*f4

cR\ã,[BFcs!)5)f4

clGS]\Hcs!)&_f4

c;F\wIZ\Ucs!)&Zf4 c;F\wIT[Hc s!)&Zf4 cJ;\TS]\Hcs!)&$f4 cK[<,M hASFZMcs!)&$f VFD4
VF56G[ RMJL; JFTF";\U|CMGF ,UEU $)Z JFTF"VM VG[ VFXZ[ +[5G;M 5FGFDF\ VF JFTF" ;FDU|L
;RJFI[,L D/[ K[P W}DS[T]V[ cT6BF D\0/v!c 5|U8 SI]"\ V[ 5KL #) JQF" ;]WL GJl,SF ,[BG RF,]\
ZFbI]\P T[DGL 5F;[YL VF56G[ GJl,SF p5ZF\T GJ,SYF4 GF8S4 VFtDSYF4 5|JF;SYF4
RlZ+lGA\W H[J]\ J{lJwIJ\T] ;FlCtI;H"G D/[ K[P 5Z\T] GJl,SFVMGL lJlJWTF4 lJ5],TF VG[
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;tJXL,TFG[ SFZ6[ V[ ;DI[ W}DS[T] V[8,[ GJl,SF VG[ GJl,SF V[8,[ W}DS[T] V[D GJl,SFGF
5IF"I TZLS[ T[ lJX[QF HF6LTF K[P
ccW}DS[T]GL JFTF"VM GJF VlEUD4 GlJG lJQFIM4 AC]HG ;DFHDF\YL ,LW[,F 5F+M VG[
S<5GFGF\ pgGT p0IGM äFZF EFJGF VG[ ÒJGDF\ ;GFTG D}<IMGF ;tJ VG[ ;tIG]\ lR\TG SZL T[
äFZF 8}\SL JFTF"G[ ;A/4 ;ÒJ VG[ VlWS J{lJwI;EZ 5üFNE}lDSFVMJF/L JFTF"VM W}DS[T]V[ ZRL
K[P cc$
VF JFTF"VMDF\ jIlSTYL DF\0LG[ ;DlQ8 ;]WLGL SYF;'lQ8 5MT5MTFG]\ VFUJ]\ SIF\I DFNS TM SIF\S
:J:Y4 SIF\S SZ]6 TM SIF\S CF:IYL D-I]\ ~5 ,.G[ pEL K[P 5F+ VG[ 5|;\UMGL J{lJwI;EZ ;D'lâ
;F{ 5|YDJFZ W}DS[T]GL JFTF"VMDF\ HMJF D/[ K[P
W}DS[T]GF JFTF"30TZDF\ T[DG]\ lJXF/ JFRG4 U|FDÒJGGM ACM/M VG]EJ4 5|JF;M4 T[DGL ;}1D
lGZL1F6 SZJFGL J'l¿vlR\TGXL, VG[ ,FU6LXL, :JEFJG[ D]bI HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ U6FJL
XSLV[P cD[3F6LGL H[D W}DS[T]GF 'Those day's are gone'

' T[ lCGF lNJ;F UTF o 'GF\

B8DW]ZF\ :DZ6MG]\ 5|FWFgI K[P H]GF DF6;MGL DCMaAT4 lN,FJZL4 tIFUEFJGF4 S]8]\AJFt;<I4
NM:TL VF AW]\ V[DGF V\TZG[ EZL N[ K[P V[YL V[DGL JFTF"VMDF\ ;C[H H}GF HDFGFGF VFJF H}GF
DF6;M DF8[ EFJFS]\Z :O]Z[ K[P cc5
T[DGL JFTF"VMDF\ VA]WvELZ] B[0}TM VG[ zDÒJLVMGF Sl9G vSZ]6 vNIGLI ÒJG p5ZF\T
lXl1FT RT]Z RAZFS WlGS XC[ZVMGF hFSDhM/ N[BFTF 56 V\NZYL BMB,F4 AGFJ8L4 VDFGJLI
ÒJG 56 :YFG 5FdIF K[P T[DGF H]NF H]NF VG]EJ VG[ lGZL1F6G]\ :JFEFlJS 5|lTlA\A T[DGL
JFTF"VMDF\ 50I]\ K[P T[DGL JFTF"VM T[YL J:T] 5F+4 EFJ lJRFZG]\ 36]\ J{lJwI ,.G[ VFJ[ K[P
ccp5[l1FT U|FD,MS4 B[0}TM4 DH]ZM4 Nl,TM4 5Ll0TM VG[ T/5NL ,MSAM,LGL ,F,LGF\ ;\RFZcc&
UF\WLÒYL :JT\+56[ 5MTFGL VF5 H~lZIFTYL 5|[ZF.G[ W}DS[T]V[ ;F{ 5|YDJFZ 5MTFGL
JFTF"VMDF\ SIM"P ;F{ZFQ8=GF UFD0F\ tIF\GL 5|S'lT4 tIF\GF EFTEFTGF\ VG[ HFTHFTGF\ U|FDHGM4
V[DGL H]NL H]NL 5|J'l¿VM VG[ 5Z\5ZFVM V[DGF ;]BvN]oB4 lJlEgG 5lZl:YlTVM4 ;\3QFM"4
JC[DM4 ~l-VM4 .QFF"VM4 5|[D4 IFTGFVM4 ÒJG JUZGF ;]BL ;\5gG JU" VG[ VD,NFZ T[DH
T[DGL H0 IF\l+S ;eITF äFZF VF VA]W VE6 U|FDHGMG]\ YT]\ XMQF64 VF AW]\ U]HZFTLDF\
;DTF5}J"S 5|YDJFZ lG~5FI]\P W}DS[T]GL JFTF"VMGF\ NFPTP cE{IFNFNFc4 c5MQ8 VMlO;c4 cUMlJ\NG]\
B[TZc4 c ZTGM -M,Lc4 cUM5F,c JU[Z[DF\ N}ZN}ZGF lCDFR, 5|N[XGF UZLA zDÒJL T[D DãF;
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AFH]GF ;FUZT8GF SM. UFD0FGF DFKLDFZ[ T[DGL JFTF";'lQ8DF\ :YFG D?I]\ K[P 5Z\T] V[D6[ S[J/
ÔG5NL

ÒJGGL

H

JFTF"VM

,BL

K[P

V[J]\

H

GYL

GUZ;\:S'lT4lR+SFZM4

lX<5LVM4;\ULTSFZMDF\GL ;\J[NGMG[ VF,[BTL 5|FRLG N[JvN[JL4 U]Z]lXQI VG[ ZFHFNZAFZL
Ul6SFGF ÒJGG[ D}T" SZTL JFTF"VM 56 T[D6[ ,BL VF5L K[P
V[ H ZLT[ ;F{ 5|YDJFZ W]DS[T] GLR,F YZGF DFGJLVMG[ JFTF"GF GFIS GFlISFGF :YFG[ :YF5[ K[P
XC[ZGF I]JS I]JTLVMG[ KM0L ELB]4 E{IFNFNFG[ S[XL S[ ZTGM –-M,L VG[ cN[JN}TGMc UMJM ZAFZL
W}DS[T]GL JFTF"DF\ VFJ[ K[P W}DS[T]GL J{lJwIZ\UL 5F+;'lQ8DF\ zL R]GL,F, Dl0IF GM\W[ K[ T[D
cUFD0FGF V-FZ[ JZ6 VG[ T[Z TF;/LGF VFNDLVM V[DF\YL VJxI D/L ZC[Pc*
T[DGL VF 5F+;'lQ8DF\ U|FDÒJGGL DL9FX4DDTF VG[ ÒJG 5|tI[GM EFJFtDS VlEUD
N"lQ8UMRZ YFI K[ T[DGL 5F+;'lQ8 5F{ZFl6S 5|FRLG DwISF,LG VG[ VJF"RLG I]UG[ VFJZL ,[ K[P
V{lTCFl;S JFTF"GF l;\CGFIS4 VFD|5F,L4 SlGQS4TFlTIM 8M5[4 lJZWJ, VG[ ZFDS'Q64 N]JF";F
VG[ ZlT SFDN[JGF\ 5F{ZFl6S 5F+M VFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P
W]DS[T]GL VF GJl,SFVMGF lG~56DF\ 56 9LS 9LS J{lJwI HM. XSFI K[PT[DGL JFTF"VMDF\ YM0L
EFJGF 5|WFGTF K[P S[8,LS 38GF 5|WFG K[ V[D6[ VFtD,1FL VG[ 5Z,1FLGL A[p ZLlTVMDF\
JFTF"VM ;Ò" K[P J:T] lG~56G]\ VFJ]\ J{lJwI AC] VMKF U]HZFTL GJl,SFSFZM l;â SZL XSIF K[P
W]DS[T]GL 5}J["GL JFTF"VMG]\ Un S[8,LS JFZ lOSS]4 ,58] ,FUT]\ CT]\P W}DS[T] V[ T[DF T/5NL AM,LGL
DL9FXGM pD[ZM SIM" CTMP ALÒ AFH] lXQ8 ;\:S'TDI EFQFFGF UF\ELI"4 UF{ZJ äFZF U]HZFTL UnG[
GJ]\ H 5lZ6FD A1I]\P cV[ Un GZL ;Z,TFGL XMEF 5|U8FJL XS[ K[P
SlJTFGL S]DFZL WFZ6 SZLG[ DGMCZ VF,\SFlZTFDF\ ;ZL XS[ K[P 5|;\U[ VMH:JL DG]QIMGF ZFUFJ[UM
O]\OF0FVMG[ hL,L XS[ K[P SFZ6 S[ T[DGL 5F;[ lJXF/ VG[ J{lJwI5}6" XaNE\0M/ K[P T[DGL X{,L
38GF4 5lZl:YlT4 5F+4 DGMEFJ JFTFJZ6G[ VG]~5 GJF\ GJF\ ~5 ;H[" K[P
ÒJGGF DFlD"S 5|;\UM4 ÒJ\T 5F+M4 lJlEgG EFJM VG[ ;\J[NGFVM T[DGL JFTF"VMDF\ VF,[BFI[,M
K[P T[ H ZLT[ 5|S'l¿GF\ Z\ULG4 ZD6LI SFjI lR+M4 J[WS ;\JFN VG[ lJRFZ5|[ZS lR\TGSl6SFVM
W}DS[T]GL S,D VF;FGLYL VF JFTF"VMDF\ lG~5[ K[P c;MG[ZL 5\BLc4 c5MQ8 VMlO;c4cE{IFNFNFc4
cìNI5,8Mc H[JL JFTF"VM T[DGL VFJL ;U"XlSTGF pNFCZ6M K[P
5Z\T] W}DS[T]GL AWL JFTF"VM VFJL ;Z;TFGM VG]EJ SZFJL XSTL GYLP VF lJ5], JFTF";'lQ8DF\
SIFZ[S J:T]G]\ TM SIFZ[S 5F+MG]4\ 5|;\UMG]\ S[ lJRFZMG]\4 S[8,LSJFZ XLQF"SMG]\ 56 5]GZFJT"G YT]\ ZC[
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K[P T[DGL GJl,SFVMDF\ ìNID ¹lQ8V[ GHZ[ R0T]\ J:T]4 5F+4 lJRFZFlNG]\ J{lJwI 5FK/YL
VFEF;L 56 ,FU[ K[P TM J:T];\lJWFGGL lXlY,TF 56 GJl,SFGF ;]l`,Q8 VFSFZG[ .HF 5CM\RF0[
K[P S[8,LS JFZ ,[BSGL VlT plD"DITF EFJGFDITF4 SF{T]Sl5|ITF4 S,F5ZFI6TF4 U|FDÒJG
TZOGF 51F5FT VG[ XC[ZL ÒJG TZOGF V6UDFG[ SFZ6[ T[DG]\ VF,[BG V5|TLlTSZ VJF:TlJS
VG[ V[SF\UL AGL HFI K[P
W}DS[T]GL 5F+;'lQ8DF\ 56 S[8,LSJFZ DIF"NFVM H6F. VFJX[ H[D S[ T[DGF 5F+M SM.G[ SM. W}GDF\
ZrIF5rIF CMI K[P V[ W}T V[ 8[S S[ V[ VFNX" E\U SZJFG[ AN,[ VF 5F+M 5|F6 tIFU SZJM JW]
IMuI DFG[ K[P JFZ\JFZ DZTF G[ VFtD3FT SZTF VF 5F+M JFRSGM lJ`JF; U]DFJL A[;[ K[P VF lJX[
lJPDPE c;FlCtI ;DL1FFc DF\ GM\W[ K[v
ccV[DGF ;3/F\ 5F+MG[ ÒJG SF-L GFBJM V[ TM ZDT JFT ,FU[ K[P VFHGF A]lwWDFG I]UG[ VF
JFT VF8,L ;CH GYL ,FUTL V[8,[ V[J]\ plD"NF; V[DG[ B}\rIF SZ[ K[Pcc
S[8,LS JFZ W}DS[T]GF X{,L XMB VG[ JFTF"DF\ JrR[ VFJL 5MTFGF 8LSF 8L%56 pD[ZJFGL S]8[J 56
T[DGL JFTF"G[ VMK[ J¿[ V\X[ G]SXFG 5CM\RF0TF CMI K[P GJl,SFG]\ CFN" p3F0] 5F0L N[TL D]ZBTF V[
W}DS[T]GL GJl,SFGL DM8L DIF"NF K[P 8}\SLJFTF" V[ TM wJlG H T6BM H D]SJFGM V[JL ;DH
WZFJGFZF W}DS[T] JFRSG[ ;C[H[ VFIF; S[ zD G SZJF\ 50[ V[8,L CN[ SJlItJG[ 5|U8 SZL N[ K[ TM
GJl,SFG[ S,F TZLS[ :JLSFZTF W}DS[T]GL 36L GJl,SFVM S,FGL SMl8V[ 5CM\RJFG[ AN,[ SFZLUZL
AGLG[ H V8SL HFI K[P
VFD KTF\ W}DS[T] U]HZFTLGF V[S DM8F UHFGF JFTF"SFZ K[P GJl,SFG[ U]HZFTLDF\ ;]5|lTQ9 SZGFZF
VG[ N[XGL VgI EFQFFVMGF JFRSMDF\ 56 T[G[ HF6LTL SZGFZ 5|YD U]HZFTL ,[BS W}DS[T] H CTFP
ccW}DS[T] V[8,[ U]HZFTGF 5|[DR\NÒ VG[ ;]NX"G4 zL HIlEbB]V[ TM V[DG[ DF8[ cU]HZFTGM ;JFIM
5|[DR\Nc XaN 5|IMHIM K[Pcc
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વૈ દક સાિહયની સુર ાના ઉપાયો
ડૉ.
ડૉ. ભારતી એ.
એ. પટેલ
સંકૃત િવભાગ

વેદ શzદનો અથ& ‘ાન’ - પરમાન થાય છે . સંકૃત ભાષાના ‘#ણવું’ અથ&વાળા िवद् ¯ाने ધાતુમાંથી
આ ‘વેદ’ શzદને )યુપ~ન કરવામાં આવે છે .1 ‘જે નાથી ધમ&, અથ&, કામ અને મોb પુEષાથM #ણી શકાય છે અથવા
મેળવી શકાય છે તે વેદ છે .’2 સાયણાચાય& કહે છે કે આપણે *યb કે અનુમાન *માણથી જે ઉપાયને #ણી શકતા
નથી, તેને ‘વેદ’થી #ણી શકાય છે .3 વામી દયાન~દ સરવતીએ પણ िवद् ¯ाने (2જો ગણ), िवद् स¥ायाम्
(4થો ગણ), िवद् लाभे (6³ઠો ગણ), िवद् िवचारणे (7મો ગણ) – એવા જુ દા જુ દા ચાર ગણના िवद् ધાતુમાંથી
આ વેદ શzદ બ~યો છે એમ મા~યું છે . વેદનો શzદાથ& સમ#વતાં ‘ઋ વેદાUદભાય-ભૂિમકા’માં તેમણે લfયું છે કે –
“જે નાથી સૌ મનુયો સઘળી સય િવ¶ાઓને #ણે છે , અથવા જે માં સઘળી સયિવ¶ાઓ રહેલી છે , અથવા
જે નાથી સઘળી સયિવ¶ાઓ િવચારીને બધા માણસો િવ\વાન થાય છે તેને વેદ કહેવાય છે .”4 ટૂંકમાં ‘વેદ’ એટલે
પરમ ાન, આSયાિમક ાન એમ સમ#ય છે .
‘વેદ’ શzદ “વૈUદક સાિહય” કે જે માં ઋ વેદ, યજુ વ·દ, સામવેદ અને અથવ&વેદનો મુfયવે સમાવેશ થાય છે
- તેનો પણ વાચક છે . આ ઉપરાંત વેદના મૂળમ~ ો (=સંિહતાભાગ), PાQણો, આર¹યકો અને ઉપિનષદ્ સુધીના
ભાગનું પણ આ ‘વેદ’ શzદથી Nહણ થાય છે . આ ઉપરાંત વેદોને સમજવા માટે ઉપયોગી એવા છ વેદાંગો,
*ાિતશાfયો, બૃહદ્ દેવતા અને અનુમણી N~થોનો પણ વૈUદક સાિહય અ~તગ&ત સમાવેશ થાય છે .
ભારતીય મા~યતા મુજબ સૃિqની રચના થવાની સાથે જ *ાર'ભમાં અવતરેલા બધા જ Hવોમાં સૌથી
વધારે પિવ ામા એવા અિ ન, વાયુ, આUદય અને અંિગરા નામના ચાર ઋિષઓના આમામાં મશઃ ઋ વેદ,

1 .िवद् ाने (2જો ગણ ,પરમૈપદ) वेि येन स वेदः । જે નાથી )ઈ$વરીય 'ાન ((ણી શકાય છે તે વેદ .िवद् + घञ्
અહ2 िवद् ધાતુને કરણ અથ5માં घञ् 78યય લગાડવામાં આ<યો છે .

2 .िव=>ते ाय>ते लAय>ते वा एिभधमाFGदपुJषाथाFः इित वेदाः ।
3. NOयPेणानुिमOया वा यRतूपायो न बुVयते ।
एतं िवदि>त वेदन
े तRमाद् वेदRय वेदता ।।

4. िवदि>त जानि>त, िव=>ते भवि>त, िव>दि>त अथवा िव>द>ते लAय>ते, िव>दि>त िवचारयि>त सव\
मनु]याः सवाFः सOयिव=ाः येषु वा तथा िव^ांस_ भवि>त ते वेदाः । (ऋaवेदाGदभा]य-भूिमका)
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યજુ વ·દ, સામવેદ અને અથવ&વેદ – એમ ચાર વેદોનો પરમામાએ *કાશ કયM. હવે જે મને આ ઈવરીય ાન *ા¼ત
થયું છે તેવા અિ ન વગેરે સાbાકૃતધમા& એવા પિવ ામા ઋિષઓએ વમુખેથી PQા વગેરે અનેક ઋિષઓને પોતપોતાના વેદોનું Rવણ કરા)યું. આ રીતે વેદો Rુતપર'પરાથી અનેક ઋિષઓ પાસે પહ½}યા. આ વેદોના મ~ ો અને તે
મ~ ોના અથ& સમ#વતા ઈિતહાસપૂવ&કના અ~ય N~થો જે વા કે PાQણો, આર¹યકો અને ઉપિનષદો રચાયા. આમ
વેદની સંિહતાઓ, PાQણN~થ, આર¹યક અને ઉપિનષદ્ - એમ ચાર િવભાગમાં વૈUદક સાિહયને િવભાિજત
કરવામાં આ)યું. આ વૈUદક સાિહયની સુરbા માટે ઋિષમુિનઓએ િવિવધ ઉપાયો કયા& છે .
આ ચારેય વેદની સંિહતાઓને મૂળ વXપે સાચવી રાખવા માટે ઋિષમુિનઓએ િવિવધ ઉપાયો અમલમાં
મૂFયા છે . વેદના મ~ ોનાં ઉ}ચારણને વધારે *ામાિણકપણે સાચવી રાખવા માટે ઋિષમુિનઓએ કાળમે જુ દી જુ દી
આઠ િવકૃિતઓ િવકસાવી. આ આઠ િવકૃિતઓનો વૈUદક સાિહય અ~તગ&ત સમાવેશ થાય છે . જે મ કે – 1.
જટાપાઠ, 2. માલાપાઠ, 3. િશખાપાઠ, 4. રેખાપાઠ, 5. Sવજપાઠ, 6. દ¹ડપાઠ, 7. રથપાઠ, 8. ઘનપાઠ.5 આ
આઠેય િવકૃિતઓમાં ઘનપાઠ સૌથી વધારે કUઠન છે . આ આઠેય િવકૃિતઓ ઉપરાંત

ણ અ~ય પાઠો છે –

સંિહતાપાઠ, પદપાઠ અને મપાઠ.
વેદની સુરbાના આ ઉપાયોમાં છ *કારના પાઠ મુfય છે : 1. સંિહતાપાઠ, 2. પદપાઠ, 3. મપાઠ, 4.
જટાપાઠ, 5. િશખાપાઠ, 6. ઘનપાઠ. આ આઠ િવકૃિતઓને કારણે હ#રો વષM વીતવા છતાં પણ સંિહતાઓના
મ~ ોમાં આજ સુધી કોઈ *bેપ કે પUરવત&ન થયા નથી. આ વેદોના ાનને સમજવા માટેના અ~ય સહાયક N~થો
તે છ વેદાંગો છે 6 – િશbા, )યાકરણ, છ~દસ્, િનEFત, `યોિતષ્ અને કKપ. Xપકામક રીતે વેદપુEષની જે કKપના
કરવામાં આવી છે , તે વેદપુEષના પગ તે છ~દ નામનું વેદાંગ છે , બે હાથ તે કKપ નામનું વેદાંગ છે , `યોિતષ તેનું
ચbુ છે , િનEFત તે કાન છે , િશbાવેદાંગ તે નાિસકા છે અને )યાકરણ એ વેદપુEષનું મુખ છે .7 િશbા વેદાંગ તરીકે
‘પાિણનીય િશbા’નો વીકાર થયો છે . )યાકરણ વેદાંગ તરીકે મહષ પાિણિનએ રચેલા ‘અqાSયાયી’ )યાકરણની
5. जटा माला िशखा रे खा, Vवजो दfडो रथो घनः ।
अhौ िवकृतयः Nोkाः, lमपूवm महoषिभः ।। (अिभयुkोिkः)

6. िशPा pाकरणं छ>दो िनJkं rयोितषं तथा ।
कsप_ेित षडtगांिन वेदRयाvमFनीिषणः ।। (अिभयुkोिkः)

7. छ>दः पादौ तु वेदRय हxौ कsपोऽथ पzते ।
rयोितषामयनं चPुoनJkं {ौ|मु}यते ।
िशPा ~ाणं तु वेदRय मुखं pाकरणं Rमृतम् ।। (पािणनीय िशPा – 41, 42)
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ગણના થાય છે . િનEFત વેદાંગ તરીકે આજે આચાય& યાકે લખેલું ‘િનEFત’ *ા¼ય થાય છે , જે ‘િનઘ¹ટુ’ નામના
*ાચીનતમ વૈUદક શzદકોશ ઉપર લખાયેલું ભાય છે . છ~દસ્ વેદાંગ તરીકે પગલાચાય&નું છ~દસ્ સૂ *ચિલત છે .
`યોિતષ વેદાંગ તરીકે બે N~થો મળી આવે છે : ઋ વેદ સ'બિ~ધત ‘આચાય& `યોિતષ્’ અને યજુ વ·દ સ'બિ~ધત
‘યાજુ ષ્ `યોિતષ્’. કKપ વેદાંગ તરીકે મુfયવે ચતુવધ કKપસૂ ો છે . જે મ કે – Rૌતસૂ ો, ગૃસૂ ો, ધમ&સૂ ો અને
શુKબસૂ ો. આ છ વેદાંગોએ પણ વેદની રbા કરવામાં અગયનો ફાળો આ¼યો છે .
િશbા એ વેદમ~ ોના વર, વણ& વગેરે ઉ}ચારણના *કારોનો િનદ·શ કરે છે . *કૃિત અને *યયનો ઉપદેશ
કરીને મ~ ોનો અથ& કરવાનું કાય& )યાકરણ કરે છે . કKપ વેદાંગમાં વેદના ય-યાગાUદનું િવધાન કરવામાં આ)યું છે .
િનEFત એ િનઘ¹ટુ પરની ટીકા છે . િનઘ¹ટુમાં જે કUઠન વૈUદક શzદોનો સમુ}ચય છે તે શzદોના અથ& િનEFત કરી
આપે છે . વેદમ~ ોના છ~દનું િવધાન પણ છ~દ નામના વેદાંગમાં કરવામાં આ)યું છે . વેદાંગોમાં `યોિતષ અંિતમ
વેદાંગ છે , જે માં યના સમય વગેરેનું િવધાન કરવામાં આ)યું છે .
વેદોના વરો, છ~દ, સિ~ધ, પદપાઠ, ઉ}ચારણિવિધ વગેરન
ે ો *ાિતશાfય *કારના N~થોમાં િનદ·શ
કરવામાં આ)યો છે . આવા *ાિતશાfય *કારના N~થોનો પણ વેદની રbા કરવામાં બહુ મોટો ફાળો છે .
વેદના અbરો, શzદો, પાદો, કયા છ~દમાં કેટલા મ~ ો, તે મ~ ોના દેવતા કોણ, વેદમ~ ોના ^qા
ઋિષઓનાં નામો વગેરે િવગતોની પૃથFકરણામક યાદીઓ તૈયાર કરીને અનુમણી N~થોએ તેનો સંNહ કયM છે .
આજે ઉપલzધ વેદની સંિહતાઓ જોતાં આ બધી િવગતો તેની સાથે સુસંગત જણાય છે . વેદની રbા કરવામાં આ
અનુમણી N~થોનો પણ ફાળો છે .
આ િવિવધ ઉપાયોને કારણે વૈUદક સાિહય *bેપ કે પાઠા~તર િવના અ¶ાવિધ સચવાઈ રું છે અને એ
માટે આપણે સૌ વેદપાઠી િવ\વાનોનાં ઋણી છીએ.

સદભ થ –
1. ऋÄवेदाÅदभाxय-भूिमका – दयानद Æथमाला, परोपकारी सभा, अजमेर
2. वैÅदक वाÇय का इितहास – पं. भगवÈ¥, tणव tकाशन, नई ÅदÊली
3. वैÅदक सािहय और संrकृ ित – आचायk बलदेव उपाÏयाय, शारदा मिदर, वाराणस
4. વૈUદક સાિહયનો ઇિતહાસ – વસ~તકુમાર મ. ભÐટ, સરવતી પુતક ભંડાર, અમદાવાદ
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:+Lv5]~QF V;DFGTFGL ;D:IF
5|FPDF,FA[G 0LPUFDLT
;DFHXF:+ lJEFU
:+Lv5]~QF ;DFGTFGF DFU"GF DM8F EFUGF VJZMWM45}J"U|CM45Z\5ZFUT DFgITFVM VG[ :+LG[
T[GF AF/56DF\ XLBJ[,L E}lDSF :J~5[ ,MSMGF DGDF\ 50[,F\ K[4 H[ :+LVMG[ T[DGL AF{l£S 1FDTFGM 5}ZM
p5IMU SZJF V8SFJ[ K[P5lZ6FD[ lX1F6GF NZ[S :TZ[ :+LVMG]\ 5|DF6 38[ K[PlX1F6G[ V[S ;DFGTF,1FL
V;Z p5HFJGFZ 5lZA/ TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ VFJ]\ AG[ K[ T[ 38GF lR\TFGM lJQFI K[P
DFUF"Z[8 VF<JF SC[ K[ T[D4EFZTDF\ :+LGM SFG}GL NZHHM N]lGIFGF DM8FEFUGF N[XM SZTF JW]
;FZM K[P5Z\T] EFZTLI GFZLG[ lJlJW :J~5GL V;DFGTFGM ;FDGM SZJM 50[ K[PT[DH T[VMG[ jIlSTUT
VG[ ;FDFHLS lJSF; DF8[GL ;DFG TSMGM .gSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P,FBM :+LVM T[DG[ D/[,F A\WFZ6LI
VG[ SFG}GL VlWSFZMYL V7FT K[PVYJF TM V[ VlWSFZM EMUJJF V;DY" K[P
VDtI" ;[GGF DT D]HA :+LVM ;FT 5|SFZGL V;DFGTFVMGM ;FDGM SZL ZCL K[PHgDNZDF\
V;DFGTF4D'tI]NZDF\ V;DFGTF4lX1F6 VG[ SF{X<IGF lJSF;GL ;]lJWFDF\ V;DFGTF4prR lX1F6 VG[
jIFJ;FlIS TF,LDDF\ TSGL V;DFGTF4ZMHUFZL VG[ jIJ;FIDF\ 5|DMXGGL AFATDF\ V;DFGTF4 3Z4
HDLG VG[ lD<STGL DFl,SLDF\ V;DFGTF43ZSFD VG[ AF/pK[ZDF\ ;CEFUL56FDF\ V;DFGTFP
lD,ST VG[ NZHHM o

•

J{lNSI]UDF\ 5]+L TZLS[ :+LG[ DIF"lNT lD<FST VlWSFZ CTMP5tGL TZLS[ T[GF 5lTGL lD<FSTDF\YL JFZ;M
D/L XSTM GCL\P:+LvWG l;JFI T[G[ 5lZJFZDF\ SM. lD<FST VlWSFZ G CTMPDwII]UDF\ :+LvWGG]\ 1F[+
lJ:T'T AgI]\P lJWJF :+LG[ T[GF 5lTGL lD<ST JFZ;FDF\ D[/JJFGM CS CTMP5Z\T] T[ 5]~QF ;DS1F G
CTLPlA|8LX I]UDF\ ;]WFZSMGF 5|IF;MYL :+LVMG[ S[8,FS lD<ST v VlWSFZM 5|F%T YIFP5tGLG[ BFGUL
lD<FST WZFJJFGM4 5lTGL lD<FST JFZ;FDF\ D[/JJFGM T[DH ;\I]ST S]8]\AGL lD<FSTDF\YL lC:;M
D[/JJFGM VlWSFZ D?IMPVFD KTF\ lD<FST VG[ JFZ;F VlWSFZDF\YL :+Lv5]~QF V;DFGTF 5|JT"TL
CTLP
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:JT\+ EFZTDF\ !)5&GF lCgN] JFZ;F VlWSFZYL AWL H lD<FSTDF\ :+LG[ ;\5}6" DFl,SL56]\ AGFJL
K[PVF SFINFYL lD<FST VG[ JFZ;FGF 1F[+[ 5]+LG[ 5]+ ;DMJ0L U6JFDF\ VFJL K[PlJWJFG[ D'T 5lTGL
lD<FST JFZ;FDF\ D/L XS[ K[P5MTFGL SDF6L p5Z 5MTFGM lD<FST VlWSFZ WZFJL XS[ K[PVFD :JT\+
EFZTGM SFINM :+LG[ lD<FST VG[ JFZ;FGF VlWSFZ ;\5}6"56[ 5]~QF ;DS1F VF5[ K[P
KTF\56 jIJCFZDF\ CHL :+L DF8[ VF VlWSFZ EMUJJF D]xS[, AG[ K[P5]+L TZLS[ :+LGL lD<FSTv
VlWSFZG[ ;FDFHLS :JLS'lT D/L GYLPDFT';œFS™ ;D]NFIMDF\4 S[ HIF\ lD<FSTGM JFZ;M :+LVMG[ D/[
K[PtIF\ 56 lD<FSTGM JCLJ8 5]~QFM H ;\EF/[ K[PS[Z/GF VF\S0FVM NXF"J[ K[ S[4 3Z S[ HDLG WZFJTL
DlC,FVMDF\ 3Z[,]\ lC\;FGM EMU AGJFG]\ 5|DF6 VMK]\ K[PHDLG DF,LSG[ 5U,[ DCL,FVMG]\ ;XlSTSZ6
YFI K[4 DlC,FVMGL jIlSTUT UlTXL,TF JW[ K[PVG[ T[GM ;DFHDF\ 5|JT"œF ;œFSLI ;A\WMG[
50SFZJFDF\ ;1FD AG[ K[P
•

5lZJFZ VG[ NZHHM o

:JT\+ EFZTDF\ S]8]\ADF\ :+LGF NZHHFDF\ ;DFGTF VG[ :JFT\˚ ;}RS 5lZJT"GM VFJL ZCIF\
K[PV,Aœ S]8]\ADF\ :+LGM NZHHM CH] ;\5}6"56[ 5]~QF ;DS1F AgIM GYLP 5Z\T] S]8]\ADF\ :+LG]\ H[
5Z\5ZFUT :YFG CT]\PT[DF\ VFW]lGS :J~5GF V[8,[ S[ ;DFGTF VG[ :JFT\˚;}RS 5lZJT"GM KTF\ CHL
S[8,LS H]GL 5Z\5ZFVM S]8]\ADF\ :+LGF NZHHFG[ 5]~QF ;DS1F AGFJFGF DFU"DF\ VJZMWS K[P
S]8]\ADF\ 5]+ HgD YTF\ H[ VFG\N VG[ p<,F;G]\ JFTFJZ6 ;HF"I K[ T[ 5]+LGF HgD ;DI[ ;HF"T]\
GYLP5]+G[ H[ ,F,G5F,GYL pK[ZJFDF\ VFJ[ K[ T[JF ,F,G5F,GGM 5]+LGF pK[ZDF\ V[S\NZ[ VEFJ CMI
K[PUE" 5ZL1F6YL AFl,SFGM HgD YJFGL HF6 YTF\ UE"5FT SZFJJFG]\ J,6 HMJF D/[ K[PVFYL SFINF
âFZF T[GF p5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM K[P5]+LGF JC[,F ,uG T[GL :J5;\NULG[ TYF lX1F6 VG[
jIJ;FIGL TSMG[ ;LlDT AGFJL N[ K[P5ZNF5|YF GA/L 50L CMJFKTF\ CH] 36L 7FlTVMDF\ T[ V[S IF
ALHF :J~5[ 5|JT"[ K[PVF 5|YF :+L :JFT\˚G[ VJZMW[ K[PT[GL D]ST VlEjIlST VG[ lJSF; VJZMWFI
K[PNC[H5|YF :+LGF ,uG VlWSFZ VG[ NF\5tIHLJG p5Z lJ5ZLT V;Z SZ[ K[PTYF T[ GJJW}G[ NIGLI
l:YlTDF\ D}S[ K[PVF 5|YFV[ 36F S]8]\AMG[ GJJW] DF8[ NDGSFZL ;\:YF AGFJL NLWL K[P:+LGL SDF6L p5Z
CH] :+LGM VlWSFZ ;\5}6" AgIM GYLP
VFD S]8]\ADF\ 5]+L45tGL VG[ DFTF TZLS[ :+LGM NZHHM 5]~QF ;DS1F AGJFDF\ 5Z\5ZFUT
5|YFVM4lZJFHM4DFgITFVM VG[ D}<IM VJZZMW~5 K[P
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DlC,FVMGL SFDULZLG]\ DF5G o

EFZTLI 5lZ5|[1IGF ;\NE"DF\ VF56[ HF6LV[ KLV[ S[4 J:TL U6TZLDF\ TYF G[XG, ;[d5, ;J"[DF\
DlC,FVMGF\ pt5FNS SFIM"GL SNL GM\W ,[JFDF\ VFJTL GYLPSFZ6 S[ ,MSM V[JL DFgITF WZFJ[ K[ S[
DlC,FVMGF\ SFIM"4 BF; SZLG[ 3Z[,]\ SFIM" AN, J/TZ G D/T]\ CMJFYL T[G[ pt5FNSLI SFIM"GL CZM/DF\
D}SL XSFI GCL\P;J"[ NZdIFG 56 DlC,FVMGF SFI"G[ ,UTF 5|`GMGF HJFA 56 5]~QF pœZNFIL H VF5[
K[PT[GF SFZ6[4 DlC,FVMGF SFI"G[ lAG DCtJG]\ U6JFGL TYF zDSFI"DF\ DlC,FVMGL VMKL
;CEFULTFGL ;D:IF IYFJT K[P
DlC,FVM DF8[ ZMHUFZL WZFJTL 5|J'lœVM VG[ ZMHUFZL G WZFJTL 5|J'lœVM V[D A\gG[ 5|SFZGF\ SFIM"GM
;DFJ[X SZJM HM.V[P;FY[v;FY[ DlC,FVMGF\ SFIM"G[ :5Q8LS'T SZTL JBT[ 3Z[,]\ VG[ lAG 3Z[,]\ SFIM"
JrR[ RMSS; E[NZ[BF GSSL SZJL HM.V[PjIFbIFG]\ lJ:TZ6 SZJF NZdIFG zDGF ;DI p5IMUGF
VeIF;MDF\ ZMSF6G[ J[U VF5JFGM ;DFJ[X YFI K[PVF 5U,F\YL 5lZJFZ VG[ jIF5S VY"T\+DF\
DlC,FVMGF 5|NFGG]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ J[U D/X[P
:+Lv5]~QF E[NEFJ VFWFlZT VFlY"S V;Z DlC,FVMGF J[TG NZM 5Z 56 50[ K[PHFlTUT lJ`,[QF6G[
JU" âFZF lJEFlHT SZJ]\ HM.V[4 SFZ6 S[ UZLA DlC,FVM J5ZFI[,L 8[SGM,MHLGM ,FE D[/JL XS[ VG[
;\5gG 5lZJFZGL DlC,FVMG[ B[TLDF\ ;DFG 8[SGM,MHLGF p5IMUYL SM. ,FE 5|F%T YTM GYLPH[D S[4
0F\UZGL B[TLDF\ JW] p5H D[/JJF DF8[GL J{lJwI;EZ 8[SGM,MHLGM p5IMU YJFYL UZLA DlC,FVM
DF8[ ZMHUFZLGL TSM JW[ K[PHIFZ[ ;\5gG DlC,FVM 5lZJFZGL 5|lTQ9FG[ 5U,[ zDSFI" SZTL
GYLPzDSFI" KM0L N[JF KTF\4 T[DG]\s3Z[,]\fSFD TM RF,] H ZC[ K[P56 T[ N[BFT]\ G CMJFYL T[G[ DCtJ
VF5JFDF\ VFJT]\ GYLPVFD4 T[ DlC,FVM T[DGL BZLN XlST U]DFJ[ K[P
•

:JZMHUFZL 5|F%T SZJFDF\ o

JT"DFG ;DIDF\ :+LVMGM VFlY"S NZHHM ;]WFZJF DF8[ TYF :+LVMG]\ VFlY"S ;CEFUL56]\ JWFZJF
:+LVM DF8[ BF; :JZMHUFZ IMHGF NFB, SZJFDF\ VFJL K[P:+LVMG[ pnMU ;FCl;S AGJF 5|[lZT
SZJF 5|IF;M YFI K[P5Z\T] V[SAFH] :+LVMDF\ VF DF8[GL DCtJSF\1FFGM VEFJ H[JL 5lZl:YlT K[PTM
ALHL AFH] :JZMHUFZL 5|F%T SZJF .rKTL S[ pnMU ;FCl;S AGJFGL DCtJFSF\1FF WZFJTL :+LVMGF
DFU"DF\ S[8,FS V\TZFIM ZC[,F K[PVFJxIS 5|FYlDS D}0LGL T\UL4lWZF6GL ;]lJWFVMGL V5IF"%TTF4
AHFZ4 J[RF6 V\U[GF 7FGGM VEFJ4VFJxIS4TF,LD DF8[GL V5}ZTL jIJ:YF4:5WF" ;FD[ 8SJFGL

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

102

VZJ<,LGM 8C]SM

V\
V\S v !Z

JQF" o Z_!( v Z_!)

ISSN : 2277 - 7598

D]xS[,L4lGZ1FZTF S[ V<5 lX1F64DwI:YLVM âFZF XMQF6 JU[Z[ VG[S VJZMWMGM ;FDGM SZJM :+LVMG[
DF8[ D]xS[, AG[ K[PVFJF VJZMWM VM/\UJFGL VXlST :+LVMG[ :JvZMHUFZL 5|F%T SZJFDF\ S[ pnMU
;FCl;S AGJFGF DFU"DF\ VJZMWS AG[ K[PVFYL VF 1F[+DF\ :+LVMG]\ VFlY"S ;CEFUL56]\ VMK]\ ZC[JF
5FD[ K[P
lX1F6YL :+LDF\ A]lâ VG[ SF{X<IM lJS;[ K[4;D:IFG[ ;DHJFGL T[DH T[G[ pS[,JFGL T[GFDF\ ;}h
S[/JFI K[PlX1F6YL :+LDF\ lJS;TF VF U]6M :+LG[ HLJGGF\ ;\S8MGM ;FDGM SZJFGL XlST 5}ZL 5F0[
K[P;\S8EIF" HLJGDF\ hH]DJFGL XlST 5}ZL 5F0[ K[PT[DH T[GL 5|lTSFZ XlSTDF\ JWFZM SZ[ K[PVFD :+L
lX1F6[ :+LGF NZHHF p5Z ;DU| HLJG p5Z ;JF"\UL4jIF5S VG[ N}ZMUFDL V;ZM p5HFJL K[P:+L
lX1F6 :+LHLJGG[ JW] pgGT AGFJL AC]lJW E}lDSF DF8[ ;HH SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ VFD},
5lZJT"GM DF8[GF ZFHDFU" lGDF"6 SI]"\ K[P
;\NE" o
s!f0F¶PGLZF N[;F. oEFZTLI ;DFHDF\ :+LHLJG s!)&*f
sZfS<5GF XFC o :+LVM VG[ lJSF;4sZ___f
s#fpQFF 9FSZ o :+LVM VG[ ZFHSFZ6 vS5ZF R-F64Z___
s$fGLZF N[;F. o :+L VeIF; o7FGGL lJ:TZTL l1FlTHM4Z__Z
s5fH[PS[PNJ[ o :+L VG[ ;DFH sZ_!#f
s&fH[PS[PNJ[ o :+LVMGL ;D:IFVM sZ_!#f
s*flJRFZ4JQF" ZZ V\S Z4;/\U V\S *)4V[l5|,vH}GvZ_!*
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A[8L ARFJM A[8L 5-FJM IMHGFGF ,FEMP
0F"PlN5LSFA[G S[P ZMlCT
;DFHXF:+ lJEFU
EFZTGF h05YL lJS;L ZC[,F ;[S; Z[lXIMGL 5|lTlS|IFDF\ ;ZSFZ[ VMS8MdAZ Z_!$DF\
A[8L ARFJM4 A[8L 5-FJM 5|MU|FD X~ SIM"P SgIFAF/ lXl1FT SZMP KMSZL ART SZM4VF IMHGFG]\
;DU| EFZTDF\ DM8F 5FI[ DlC,F S<IF6 ;[JFDF\ ;FD}lCS HFU'TœF VG[ ;],E J5ZFXGM
p5IMU SZL ZCIM K[PKMSZLVMG[ AF/SMG[ HLJG 8SFJL ZFBJFGL4;,FDTL VG[ lX1F6 ;]WL
5CM\RF0JF DF8[ l0hF.G SZJFDF\ VFJL K[PHIFZ[ KMSZLVMG[ AF/SG[ p\0F D}/ l,\UGL 5}J"U|C
;FD[ ,0JFDF\ l,0L\U SZTL JBT[ VG[ KMSZLVMG[ ;FD[, SZJFGL TS VF5[ K[P
VF pN[XM ;FY[ SFI"S|DGM pN[X EFZTGF V[g0L\U :+L lXX]\ VG[ E}6CtIFGF 5lZ6FDM
5|F%T SZJFGM K[PKMSZLG]\ ;XlSTSZ6 SZJF DF8[ EFZTGL ;F{YL p\RL ~5Z[BF VlEIFG4A[8L
ARFJM4A[8L 5-FJM H[ OFINM K[PT[ HMJFG]\ DCtJ K[P
J]DG V[g0 RF.<0 0[J,5D[g8GF 5|WFGGF H6FjIF D]HA SFI"S|D C[9/ VFJZL ,[JFDF\
VFJ[, !__ lH<,FVMDF\ $) ;[S; Z[lXIM 38F0JFYL Z_!&DF\ ;[S; Z[lXIM V[8 AY"DF\
CSFZFtDS J,6 GM\WFI]\ K[PVF NFISFGF ;TT 38TF VF\S0FVMGL T],GFDF\ VF V[S 5|[Z6FNFIS
5lZJT"G K[PSFI"S|D Z_!$DF\ 3MlQFT SZJFDF\ VFjIM CTMPVF SFI"S|D VF{5RFlZS ZLT[ HFgI]VFZL
Z_!5DF\ ClZIF6FDF\ X~ YIM CTMPH[ EFZTGM ;F{YL GLRM V[;VFZAL WZFJT]\ ZFHI
K[PClZIF6FV[

5LP5LP5LPV[GP0LP8LPs5|L

Sg;[%XGf45|LGTF,

0FIU|Ml;S

8[SlGSf

VG[

V[DP8LP5LPsUEF"J:YFGF TALAL ;DFl%TfGL SFINFG]\ p<,\3G SZJF DF8[ ! ,FB ~l5IFGL
Al1F;GL :YF5GF SZL K[P lJüjIF5L4HgD ;DI[ ;FDFgI HFlT U]6MtTZsV[;VFZALf!_5 DFNF
AF/S DF8[!__ DFNF AF/SM K[PEFZTGF ;FDFgI !___ GZ AF/SM DF8[ )5_ DFNF AF/SM
K[PV[GHLVM DF8[ NF,AF/ AF/SG[ lXl1FT VG[ ;XST AGFJJF DF8[ AF/SMG[ T[GF 36F SFI"S|DG]\
E\0M/ ARFJJFP
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ુ
ુ મહ6વ
ે ઉkગર કરવામાં મળાઓ.ં
ે
ઉoર pજરાતની
ભાતીગળ લોક સં jિતન
ૃ

ૃ
ુ
પરમાર XપલXમાર
િવરભ3િસVહ
બી.એ. સેમ.-૪,

ુ
જરાતી

“ કલા છે ભોજય મીઠ? તો, ભોtતા િવણ કલા નહu
કલાવાન કલા સાથે, ભોtતાિવણ મળે નહu”

ૃ
આપણી વૈિવ?યસભર સં)Xિતએ
આપણને અનેક ઉZસવોની ભેટ આપી છે .
ૃ અને િવ4ભરમાં
સમx દશમાં સR9

Sયાત એવો

આપણને એવો જ આબે ુબ ધબકતો જોવા મળે છે .

ુ
જરાતનો
”ે)ઠ કલાવારસો આT પણ
ુ
જરાતી
લોક•વનના અનેક િવધ

રં ગબેરંગી પાસાં અને લોક•વનની િવિશnટ છાપ લોકસR ૂહ fારા ઠર ઠર ઊજવાતાં
લોકોZસવો અને લોકમેળામાં 3•nટગોચર થાય છે .
મેળાઓ અને ઉZસવો એકધારા •વનમાં નવી ચેતના સંચાર કર છે . આવા
ુ
મેળાઓ અને ઉZસવોમાં મ1nય
આનંદ વહચે છે . માનવ•વનમાં આનંદ, ઉ\લાસ અને
ચેતનાના રં ગછાંટણા નાખી લોકહયાને Yહલોળે ચડાવનાર મેળાઓ સદાયે મોખર રœા છે .
મેળાએ માનવ

ૃ
દયના ઉ\લાસ1 ું મોઘે•ું પવ, છે .મેળામાં ધમ, ,સં)Xિત
અને માનવ

હયાનો િiવેણી સંગમ જોવા મળે છે મંગલમય ધમ,ની સાથે સાથે Zયાં લોક•વનમાં એકતા
પણ જોવા મળે છે . માનવ cતને આનંYદત કર તે1 ુ ં નામ જ ઉZસવ, તે1 ું નામ જ મેળો.
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ૃ
કારના આનંદ અને ઊિમનો ઉભરો છે . લોક•વનની T સં)Xિત

છે એ લોકમેળા fારા 3•nટગોચર થાય છે .

ૃ
ુ
જરાતની
સાં)Xિતક
એકતા1 ું R ૂળ એક

જોઈએ તો લોકમેળામાં જ પડŠંુ છે .દરક મેળા1 ું Nપ અને તેમાંની

કાર

ુ bદ
ુ હોય
ૃ
eિ–ઓ
bદ

ૃ
છે . આપણા D ૂવ,જોનો R ૂળq ૂત ઉƒે શ આપણી ભારતીય સં)Xિતના
વારસા1 ું જતન કરવાનો
હોવાથી મેળાઓની શNઆત થઈ હશે એમ કહ શકાય.
ુ
મેળો એટલે હળe-ુ ં મળe,ું પરં પરાગત Yરવાજ Rજબ
િનયત કરલા )થળે ભેગા
થe.ું ધમ,ની ધc ફરકાવતાં ધાિમક )થળોએ માનવ મહરામણ એકઠો થાય છે . મેળો એe ું
નામ કદાચ મોડથી
ુ
Dરાવા

ચ<લત થ ુ હોય તો પણ મેળાનો ઉZસવ ઘણો

ાચીન xંથોમાંથી

ાચીન છે તેના અસંSય

ાwત થયા છે . દરક મેળાની સાથે તે1 ુ ં મહZવ અને T તે )થળની

ાચીનતાનો ઈિતહાસ સંકળાયેલો જોવા મળે છે .આT મેળો એક ઉZસવ બની ગયો છે Tમાં
ૃ સૌ કોઈ ઉમંગભેર ભાગ લે છે . દશ1 ુ ં
અબાલe9
Tમાં

Zયેક રા‚ય આવા મેળાઓથી સભર છે .

ુ
જરાતને
િશરમોર ગણી શકાય.
ૃ
મેળામાં લોક•વનનો ઉમંગ, ઉZસાહ લોક સં)Xિતની
રં ગીન કલાનો )વભાિવક

આનંદ છતો થાય છે ,

ુ
જરાતમાં
)વ<ણમ

ુ
જરાતની
શાન Tવા લગભગ ૧૫૨૧ મેળાઓ

ભરાય છે . Tમાં સૌરાnટ-કAછના .જ\લાઓમાં ૪૨૫ મેળાઓ યોcય છે . cિત

માણે જોઈએ

ુ
ુ
તો Yહ2šઓના
લગભગ ૧૨૯૩, R^)લમોના
૧૭૫, ¦નોના ૨૧, લોકમેળા ૧૪, ધંધાદાર મેળા
૧૩ અને પારસીઓનો ૧ મેળો યોcય છે .
ાચીન સમયથી

ૃ
ૃ
ભારતીય સં)Xિત
Xિષ

ૃ
ધાન સં)Xિત
હોવાથી પંચાગ

ુ
ઋ:ઓ
અને ખેતીનાં કામકાજની જNYરયાત સાથે ઉZસવો અને મેળાઓની ઉજવણીનો સમય
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ુ
ધિનnઠ ર તે સંકળાયેલો છે . ચોમાસાની ઋ:માં
અને એમાં પણ ખાસ કર ને ”ાવણ અને
ભાદરવા માસમાં D ૂ<ણમા અને અમાસના Yદવસોમાં સૌથી વ› ુ મેળાઓ યોcય છે . મેળાનો
ુ
બીજો ગાળો ઓ_ટોબર-નવેBબર માસમાં આવે છે અને iીજો ગાળો ïØઆર
થી એિ લ
માસનો છે . સામા2ય ર તે ¢ંુ ગરાઓ અને નદ ઓની રમણીય જÈયાઓએ મેળાઓ યોcય છે .
મંYદરના પટાંગણમાં મેળાઓ યોcતા જોવા મળે છે . આમ, તેનાથી માનવીને આનંદ, ખર દ
ૂ šરથી
ૂ
અને દવદશ,નની અR ૂ\ય તક D ૂર પાડ છે . šર
રં ગબેરંગી વ ો પહર ને આવેલા નર,
નાર ઓથી મેળો એક રં ગભય@

ઉZસવ બની રહ છે . મેળાઓ આખો Yદવસ મહનત કરતાં

માનવીના •વનમાં વૈિવ?ય લાવી, એના હયાને હળe ું બનાવી આનંદથી ભ j ુ ભાદ j ુ બનાવે
છે .

ુ
ે
ઉoર pજરાતનાં
મળાઓ
:
ે :
xબાzનો મળો
બનાસકાંઠા

.જ\લાના

દાંતા

ુ
તાŠકાનાં

aબા•

યાiાધામમાં

બાવન

શ^_તપીઠોમાની એક શ^_તપીઠ આવેલી છે . અરવ\લી ગીર માળાઓની ”ેણીમાં આરાPરુ
ટકર માં, સર)વતી નદ ના ઉƒગમ )થાને aબા•1 ુ ં )થાનક આવેŠ ું છે . આથી જ માતા
aબાને આરાPરુ મા aબા કહવામાં આવે છે . સામા2ય ર તે દરક D ૂનમે અહr મેળા Te ુ જ
વાતાવરણ હોય છે . પણ કારતક, ચૈi, ભાદરવો અને આસો માસની D ૂનમે મોટા મેળા ભરાય
છે . તેમાંય ભાદરવી D ૂનમે મેળો સૌથી મોટો મેળો ગણાય છે . Tની િવ4માં અલગ છાપ છે .
આ મેળો તેરસ,ચૌદશ અને D ૂનમ એમ iણ Yદવસ ચાલે છે . આ Yદવસે લાખો
લોકો માતાની ભ^_ત માટ ઉમટ પડ છે . મોટાભાગના લોકો તો અહr પગપાળા યાiા કર ને
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ૂ
આવે છે . મંYદર સાથે ઘણી bની
મા2યતાઓ પણ જોડાયેલી છે . મા aબાએ શ^_તNપ ધારણ
કર મYહષાPરુ રાQસ સાથે નવ Yદવસ અને નવ રાiીના

ુ બાદ વધ કય@ હતો. Zયાર
9

બાદ તે ગŒબરના ગોખને જ પોતા1 ુ ં )થાન બનાવી )થાિપત થયા. અહr ભ_તો મોટા સાદ
ૃ
ું પઠન કર માતા•ને ર ઝવે છે .
શlારા?ય ):તી1
D ૂ<ણમાના Yદવસે માતા•ને ખાસ શણગારોથી શોભાયમાન કરવામાં આવે છે .
Zયાર Ôા ણો

સwતશતી બોલે છે . ભાદરવી D ૂનમે ફ_ત

ુ
જરાતમાં
થી જ નહr પણ આખા

દશમાંથી અને િવદશથી પણ માતાના ભ_તો ”9ાD ૂવ,ક મા ું નમાવવા આવે છે . પોષી D ૂનમ
T માતા•નો

ાગટ˜ Yદવસ મનાય છે . ચૈiી D ૂનમ અને શરદD ૂ<ણમા એ પણ ધાિમક િવિધ

કર D ૂc અને હવન થાય છે તથા મેળો ભરાય છે . D ૂ<ણમાના Yદવસે માતા•ના દશ,ને
આવેલા િવિવધ સંઘો fારા ભવાઇ અને ચાચર ચોકમાં રાસગરબા1 ુ ં ભ]ય આયોજન કરાય છે .
અહr મંYદર પYરસરમાં જ ઢોલ, પખવાજના તાલે માતા•ના ભ_તો અƒq ૂત રાસ રbૂ કર છે .
aબા•ના આ માહામેળામાં ૨૫ લાખ થી વ› ુ યાિiકો માતા•ના દશ,ને ઉમટ
છે . આ પિવi મહાપવ,

સંગે aબા• જતા તમામ ર)તાઓ પદયાિiકોથી ભરચક હોય છે .

ઠરઠર ગરબાની રમઝટ cમે છે . િવિવધ સેવાક23ો fારા યાિiકોને િવસામો, ચા-ના)તો અને
ુ
સરસ જમવાની Pિવધા
આપવામાં આવે છે . મેળા

સંગે ”ી aબા• દવ)થાન Ã)ટ અને

ુ
બનાસકાંઠા .જ\લા વહ વટ તંi fારા ]યાપક Pિવધાઓ
આપવામાં આવે છે .
aબા•ના

મેળા

ઉપરાંત

બનાસકાંઠામાં બાલારામનો

મેળો,

ધરણીધર

ભગવાન ઢ માનો મેળો, કાંકરજનો મેળો, િવ4ે4ર મહાદવનો મેળો, કટાધામવાવનો મેળો,
મગરવાડાનો મેળો, મોક4રનો મેળો, નડ4ર
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સªભરનો મેળો, િસ?ધ“Bબકા માતા•નો ડ સાનો મેળો વગેર નાના-મોટા અનેક મેળાઓ
આ)થાD ૂવ,ક ઉજવાય છે .
”ાવણ વદ સાતમ અને અમાસના Yદવસે પણ aબા• લોકમેળા1 ુ ં મોpંુ ધામ
બની રહ છે . ઉ–ર

ુ
જરાતમાં
aબા•ના મેળા1 ું M ૂબ મહાZમ રહ છે .

ૈ { ૂનમનો મળો
ે (બ}ચરાz
ચ0ી
):
ુ
ચૈiી D ૂનમે માતા•ના
માતા•નો મેળો ભરાય છે .

ાગટ˜ના Yદવસે ¡ ુ ંવાળ પંથક બ ુચરા•માં

ુ
જરાતની
iણ શ^_ત પીઠ પૈક બ ચરા•માં
”9ા ભ^_ત અને
ુ

શ^_તનો િiવેણી સંગમ રચાય છે . બાવન શ^_ત પીઠ પૈક

ુ
મા બાલાિiDરા
P ુ ંદર

બ ુચરા•1 ુ ં )થાન મહસાણા .જ\લાના અનેક ”9ા )થાનોમાં િશરમોર છે . ‚યાં દQ ક2યા મા
ભગવતી સતીના હાથના અવયવો પડલા છે . તે )થળે આ )થાન આવેŠ ું છે . Tથી આ )થળ
એક િસ9

ુ
શ^_ત પીઠ છે . આ યાiાધામમાં માતા•નાં સંXુ લમાં RખZવે
iણ મંYદરો

ુ
ુ
આધ)થાન, મ?ય)થાન અને RSય
મંYદર આવેલા છે . Tમાં )ફYટક િનિમત Pવણ,
જYડત
બાલાયંiની D ૂc કરવામાં આવે છે .
ચૈiી D ૂનમના Yદવસે મા બ ુચરના ચાર

ાગટ˜ )વNપે મેળાની Ÿજવણી

થાય છે . માતા• ચૈiી D ૂનમની રાiે ગાડ, ઓફ ઓનર આપવામાં આવે છે . .જ\લા વહ વટ
તંi fારા યોcતા આ મેળામાં લાખોની સંSયામાં લોકો ઉમટ પડ છે . ”ી બ ુચર માતા•ના
ચોથા

ુ
ુ D ૂનમના Yદવસે કાલર ગામના રાc વTિસVહ સોલંક ના Xંુ વર
ાગટ˜ Rજબ
ચૈi Pદ

તેજલબામાંથી તેજપાલિસVહ બનાવી માતા•એ પોતાના તેજ)વNપના દશ,ન દ ધા તે

સંગે

માતા•નાં દશ,નાથF સમx ¡ ુ ંવાળ પંથકમાંથી માનવ મહરામણ ઉમટ પડ|ો હતો. તેની
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ુ
યાદમાં આT પણ દર વષF ચૈiી D ૂનમના Yદવસે બ ુચરા• Rકામે
લાખોની સંSયામાં ભાિવક
ભ_તોનો મોટો લોકમેળો ભરાય છે . બ ુચરા•મા યોcતા આ મેળામાં વહ વટ તંi fારા
ુ
ાથિમક આરોÈય સYહત યાiા ઓને કોઈપણ cતની Rdકલી
ન પડ તે1 ુ ં ?યાન રાખવામાં
આવે છે .
તƒઉપરાંત ”ાવણી જ2માnટમીના Yદવસે ખેરાŠ ુ ન•ક eદ
ંૃ ાવન મહાદવ
મંYદર P ુ િસ9 આઠમનો મેળો ભરાય છે . આઠમના મેળાની િવશેષતા એ છે ક, આ મેળામાં
ુ
ુ
પરં પરાગત પોષાક પહર ને આbબાbના
લોકો મેળો માણવા ઉમટ પડ છે . મેળામાં eદ
ંૃ ાવન
ુ
મહાદવના દશ,નથી લોકો ધ2યતા અ1ભવે
છે .
ે :
શામળાzનો મળો
ુ
જરાત
અને રાજ)થાની સીમ રખા પાસે મે4ો અને િપVગળા નદ ના સંગમ
)થાન પાસે આશર ૧૫૦૦ વષ, પહલાના અવશેષો ધરાવતી એક ભ]ય નગર તીથ,q ૂિમ
ુ અ<ગયારસથી D ૂનમ Pધી
ુ શામળા•નો
શામળા• દશ,નીય )થળ છે . ‚યાં કારતક Pદ
મેળો ભરાય છે .
શામળા•1 ુ ં મંYદર 8ાર અને કોણે બંધા] ુ ં તેનો ઇિતહાસ ઉપલŒધ નથી.
ુ
ુ ના િવ)તારમાં સાંપડલ અવશેષો ઉપરથી DરાતZવ
ુ
પરં : ુ શામળા•ની આbબાb
ખાતાની
3•nટએ ૫૦૦ વષ, પહલાં અહr નગર અ^)તZવમાં હોવી જોઈએ. અહrથી છ ી સદ ની મળ
આવેલી R ૂિતઓ અને શામળા• અને દવની મોર િવ)તારમાંથી મળ આવેલ એકવીસ
ચની લંબાઈની

ટોના થર

ાચીન સમયની ભ]ય નગર હોવાની વાતને સમથ,ન આપે છે .

ુ ઈ પાસે આવેલ
કળસી છોકરાની માના નામે ઓળખાતી R ૂિતના આવશેષો Rંબ
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Sયાત િશ\પને મળતા આવે છે .

માણે સવંત ૧૭૨૮માં શામળા• ઉપર આlમણ થ .ું ઇડરના

મહારાc અને બીc ઠાકોરોએ વીરતાથી તેઓનો સામનો કય@. શામળા•ના મંYદરમાં લdકર
વેd ું R ૂિતઓ તોડવા માંડ . aદર દાખલ થઈને ગNડ•1 ુ ં નાક
સcયો
, . ગNડ•ના

દ
ં ાયેલા નાકમાંથી અસંSય ભમરા

દ
ં .ુ ં એ સાથે જ ચમZકાર

ગટ˜ા. લdકરના સૈિનકો ઉપર

ભમરા : ૂટ પડ|ા. તેમનાં aગો ઉપર ચોટrને ડંખ દવા લાÈયા. ડંખની પીડાથી સૈિનકો
<ચZકાર ઉઠ|ા. ચીસ પાડ ને •વ બચાવવા મંYદરમાંથી ભાÈયા.
સૈ2યબળ િવહોણા આ રાજD ૂતો અને ઠાકોરો એ તીથ,ની R ૂિતઓ પવ,તોની
કંદરામાં

ુ તળાવમાં પધરાવી. Zયાર પછ
પાવી અને ભગવાન શામળ યાની R ૂિત કરાજ જ

ુ તળાવમાંથી એક આYદવાસી
સો-સવાસો વષ, પછ એ જ કરાર જ

ુ
વાનને
હળ ચલાવતા T

R ૂિત હાથ લાગી એ જ કા<ળયો ઠાકર. એ જ ભગવાન શામળા•.
ૃ
ુ D ૂc1 ુ પણ અને•ું મહZવ છે . મેળામાં
શામળા• ખાતે Xnણ
ઉપરાંત િવnžની
Ôા ણો, વા<ણયાઓ, રાજD ૂતો અને પાટ દારો ઉપરાંત રાજ)થાનથી પણ ઘણાં ”9ા ઓ
દશ,ન કરવા આવે છે .
ુ
શામળા•ના મેળામાં મંYદરની સામે બાbના
ર)તાની બંને તરફ હાટડ ઓ
ુ
લાગી cય છે . મંYદર આગળની M\લી
જÈયા મેળા1 ુ ં )વNપ ધારણ કર છે . આ સમયે
શામળ યાને અƒq ૂત શણગારથી સcવવામાં આવે છે . ઉ–ર

ુ
જરાત
અને રાજ)થાનના

મોટાભાગના લોકો માટ શામળા•નો મેળો એ ”9ા અને આ)થા1 ું

તીક છે .
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ે (ઉનાવા) :
મીરાં દાતારનો મળો
મહસાણા •\લાના

ુ ન•ક Yદ\હ – બોBબે નેશનલ હાઇવે ઉપર
ા તાŠકા

ુ દરગાહ ભાિવકોમાં અનેર
આવેલા ઉનાવામાં આવેલી હજરત સૈયદઅલી મીરાંદાતાર બાDની
આ)થા1 ું

ુ
િતક બનેલી છે . વષ, ૨૦૧૩માં ૫૩૭ માં ઉષ,Rબારકની
ઉજવણી ધામ› ૂમથી કરાઇ

ુ
ુ
હતી. સબે Øરહાનની
ઉ)માનDરાથી
સંદલ કમીYટના સ0યો નવિનશાન લઈને પગપાળા
ુ ુ કાઢ ને ધામ› ૂમથી દરગાહમાં
ુ દરગાહ આવી પહોચે છે . ‚યાં bŠસ
નીકળ દાતાર બાDની
ુ
ું પઠન કરવામાં
નવ િનશાન ચઢાવવામાં આવે છે . ઉZસવ િનિમ–ે સવાર દરગાહમાં Xરાન1
ુ
આવે છે . સફરની ચાંદ જોયા બાદ બીc Yદવસે સવાર ચાર વાÈયે દાતાર બાDની
મcર
શર ફને

ુ
સલ
કર ને સંદલ ચઢાવવામાં આવે છે . આ

યાiા ઓને

ુ
ુ ં પાણી Rંc
ુ વર ભાઇઓ
સલ1

સાદ Nપે આપતા હોય છે આ Yદવસે ભારતભરમાંથી યાiા ઓ આવી દાતાર

ુ દશ,ન કર છે .
બાDના
એક

ુ
Rજબ

દં તકથા

અરબ)તાનમાંથી ભારતમાં ઉ–ર

મીરાંદાતારના

દાદા

સૈયદ

ઇલમોƒ નમીયાં

દશના માણેકDરુ નામના ગામમાં આ]યા હતા. Zયારબાદ

ુ
ુ
જરાતમાં
અમદાવાદ ખાતે ખાનDરમાં
તેમણે વસવાટ કય@ હતો. ઇલમોƒ નમીયાં અને
ુ સૈયદ ડોPમીયાં
ુ
તેમનો Di
બંને મહમંદ બેગડાના લdકરના ચીફ કમા2ડર હતા. ઉનાવા1 ું
ૂ ુ ં નામ લીલાDર
ુ T પાટણ
b1

ાંતમાં આવેŠ ું હ:.ુ મીરાંદાતારનો જ2મ રા)તી અBમાના ખોળે

ુ
ઉનાવામાં થયો હતો. રા)તીમાએ •વંત સમાધી લીધી Zયાર ડોPમીયાં
એ બી• પZની કર
T1 ુ ં નામ દમાયા હ:.ુ ં આ સમયે હજરતમીયાં સૈયદ અલી દાતાર છ માસના હતા. Zયાર
ૂ પીવડાવી મોટા કરવાની જવાબદાર દમાયાએ ઉપાડ . Zયાર દમાયાને વગર Diે
ુ
તેમને šધ
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ૂ
šધની
ધાર વહ અને દાતારને )તનપાન કરાવી મોટા કયા, . Zયારથી મીરાંદાતાર ચમZકાYર
છે . તે વાત

ચ<લત છે .
દાતારના )થાને દર વષF aદાT દશ – િવદશમાંથી એક લાખ દશ,નાથ~ઓ

આવે છે . ઉપરાંત યાiા ઓ પધાર છે . દર વષF ઉનાવામાં યોcતા દાતારના ઉષ,માં
ુ
ુ
R^)લમોની
સાથે YહVšુ ઓ પણ મોટ સંSયામાં ભાગ લે છે . દરગાહમાં દ ન, šઃખીઓને
લઈને
તેમના )વજનો મનોકામના D ૂણ, કરવા માટ દશ,નાથF આવે છે . મીરાંદાતારના મેળા
દરિમયાન ઉZસાહ, ઉમંગ અને ”9ાના વાતાવરણમાં ક]વાલીનો જલસો cમે છે . દરગાહના
સંXુ લમાં આકષ,ક રોશની કરવામાં આવે છે . ”9ા ઓ લ, અ–ર,

ુ
લાબ
જળ, સાકર ”ીફળ

અને સોના – ચાંદ ના દાગીના અપ,ણ કર ને પોતાની ”9ા ]ય_ત કર છે . અને દરગાહની
D ૂજનિવિધ કર છે . ઉષ, સમયે સાદરનો ચાંદ જોઈ દાતારને સંદલ સાદર કરાય છે .
ે :
#ચ0 – િવ#ચ0નો મળો
ુ
ુ
જરાતના
સાબરકાંઠા .જ\લાના ખેડÔ ા તાŠકાના
દલવાડા ગામથી માi
દોઢક Yક.મી. ના aતર આવેલા

ુ
ણભાં
ખર ગામમાં <ચi – િવ<ચi મેળો યોcય છે . આ

ગામ આકળ – વાકળ અને સાબરમતી નદ ના સંગમ ઉપર આવેŠ ું છે . હોળ પછ ના ચૌદમાં
Yદવસે એટલે ક ફાગણવદ ચૌદશે ભરાતો <ચi – િવ<ચiનો મેળો તેના નામ

માણે િવ<ચi

છે .
પૌરા<ણક કાળથી એવી મા2યતા છે ક, હ^)તનાDરુ (આજ1 ું Yદ\હ ) ના
ુ બે Diો
ુ હતા. <ચiવય, અને િવ<ચiવીય,. T તેઓની માતા સZયવતી (T
શાસનકતા, શાંત1ને
ૂ (મહાભારતના
ુ જયેnઠDi
ુ દવšત
મZ)યગંધા તર ક પણ cણીતા હતા) અને રાc શાંત1ના
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ભીnમ) વAચેના સબંધો aગે ખોટ મા2યતા ધરાવતા હતા. પાછળથી પોતાની q ૂલ તેઓને
સમcતા પોતે cતે જ બ<લદાન આપી અ^Èન )નાન ક j ુ હ:.ુ ં આ બ<લદાન તેમણે
ુ
ણભાં
ખર નામની ટકર પાસેના િiવેણી સંગમ )થળે આw ુ ં હ:.ુ ં પોતાની ગેરસમજથી
થયેલી q ૂલના પ)તાવાના કારણે દહ Zયાગ કરનાર બંને ભાઈઓની યાદમાં <ચi - િવ<ચiનો
મેળો ભરાય છે .
અરવ\લીની કંદરાઓમાંથી સોળે શણગાર સ•ને ભીલ અને ગરાિસયા
આYદવાસીઓ આ મેળામાં ઉમટ પડ છે .

ીઓ મોટાભાગે ચાંદ ના ઘરણાંથી સuજ હોય છે .

નદ ઓના સંગમ )થાને આવી તેઓ તેમના D ૂવ,જોની યાદમાં િવલાપ કર છે . વહલી સવાર
<ભલોડા, Yહમંતનગર, શામળા•,

ૃ
ાંિતજ અને ખેડÔ ાના આYદવાિસઓ નદ માં િપ:ઓના

ૂ šરથી
ૂ
અ^)થ1 ું િવસ{ન કર છે . ધાિમક િવિધ પણ કર છે . વળ šર
આવેલા સગા)નેહ ઓને
મળ વષ, દરિમયાન RZૃ ુ પામેલા )નેહ જનોને યાદ કર િવલાપ કર છે . એક બીcને
આ4ાસન આપે છે , આ િવિધને ‘હાડ ગાળવા’ની િવિધ કહ છે . આમ કદાચ આ એક માi મેળો
ુ
હસે T šઃખદ
યાદોને તા• કરવા માટ યોજતો હોય.
બીc Yદવસે આ મેળો નવો જ રં ગ ધારણ કર છે . િવલાપ કરતાં લોકો બીc
ૃ કર , તાલબ9 )વર ગીતો ગાય, આનંદ
Yદવસે ઢોલનગારાના તાલે 1Zય

મોદ કર છે . આ

મેળામાં પાન ખાવાનો અને ખવડાવવાનો પણ અનેરો મYહમા છે . મેળામાં ઠર ઠર
પાનવાળાઓ • ૂમતા જોવા મળે છે . ન•કના ગામોમાંથી આYદવાસી સR ૂહો ઢોલ નગારા
વગાડતા િવ<ચiે4ર મહાદવ તરફ )પધા, Zમક ર તે ધસી cય છે . સાથે આYદવાસી ક2યાઓ
ૂ કરતી આવે છે .
માથે જવારા લઈને Nમbમ
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અ2ય મેળાઓથી <ભ= એવા આ <ચi-િવ<ચi મેળામાં બી• એક આ†ય,ની વાત એ
છે ક, અહrના આYદવાસી ઢોલ વાગવાની સાથે જ અચાનક એમની ટકર ઓ ઉપરથી આવેલા
bુ પડાઓમાં
ં
થી િવશાળ સંSયામાં બહાર આવી cય છે . અને મેળો D ૂરો થતાજ અચાનક આખો
માનવ સR ૂદાય <ગYરમાળાઓમાં 8ાં સમાય cય છે . તેની ખબર પડતી નથી.
ે (િસ•{રુ) :
કા6યોકનો મળો
ૂ
િસ9Dરુ સર)વતી નદ ની Xખમાં
ભરાતો કાZયોકનો મેળો કાિતક D ૂનમની
રાiીના સમયે રોશનીથી ઝળહળ ઊઠ છે . અહr લોકો સર)વતી નદ ક T Xંુ વાર કા કહવાય
ુ
છે . એ નદ માં તપ,ણ િવિધ કર ધ2યતા અ1ભવે
છે . આ મેળામાં મોટ સંSયામાં લોકો ઉમટ
પડ છે . Tને ?યાનમાં લઈને ગોઠવાતા

ટ બcર, શેરડ

બcર, અ4 બcર તેમજ

ુ
મનોરં જનને લગતી અવનવી ચીજોની šકાનો
તેમાં આકષ,ણ1 ુ ં ક23 બને છે . મેળામાં નાની
મોટ ચકડોળાં પણ જોવા મળે છે . Tમાં બાળકોને આનંદ અને મનોરં જન D ૂ•ંુ પાડતાં સાધનો
ૃ
ુ <બVšુ સરોવર ખાતે ભારતભર1 ુ ં
પણ જોવા મળે છે . િવ4 િસ9 મા:ગયા
તીથ, િસ9Dર
ુ
એકમાi ભગવાન કાિતકય )વામી1 ું મંYદર આવેŠ ું છે . આ મંYદર કારતક માસમાં Pદ
ુ
અ<ગયારસથી D ૂનમ Pધી
વષ,માં એકજવાર M ૂલ: ું હોવાથી કાZયોકનો લોકમેળો માણવાં
ુ
આવતા લાખો ”9ા ઓ ભગવાન કાિતકયના દશjન કર ધ2યતા અ1ભવે
છે .
ુ
િસ9Dરુ એટલે િસ9q ૂિમ પૌરા<ણક કથા Rજબ
ચૌદશની રાiીએ ૧૨ કલાક
ુ , સર)વતીનો સંગમ થાય છે .
મોQપીપળો ,સર)વતી નદ ના તટ,ગંગા, યRના
અહr ઉ–ર Ylયા, દશા ”ા9, એકાદશી ”ા9, અ^)થ િવસ{ન નારાયણબલી
ુ
Tવા અ1nઠાનો
માટ ”9ા ઓ આવે છે . અહr
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શેરડ નો મોટો વેપાર થાય છે . Tથી આ મેળાને શેરડ યો મેળો પણ કહવામા આવે છે . ઉ–ર
ુ
ુ ૂ<ચત cિતના લોકોમાં આ મેળો સાચા અથ,માં )નેહ સંબધ
જરાતના
અ1P
ં અને સગપણનો
મેળો બની રહ છે .
આ મેળામાં પિવi નદ સર)વતીમાં િવિવધ ધાિમક િવિધઓ લોકો fારા
કરવામાં આવે છે . અને ધાિમક િવિધ કરાવી Ôા ણોને ચોયા, સી જમાડવા1 ુ ં અનેN મહZવ
ુ D ૂનમ Pધી
ુ આ પરં પરા ચાŠ ુ રહ છે .
રહŠંુ છે . કારતક Pદ
ુ
એe ુ કહવાય છે ક િસ9Dરના
કાZયોકના મેળામાં મીઠ મ›રુ રસ ઝરતી
શેરડ નો )વાદ ન માણો તો મેળો અ› ૂરો ગણાય. આ મેળાની શNઆત થતા જ <ભલોડા,
કરજણ, ભNચ, પાલેજથી શેરડ ની Ãકો ઉતર છે . Tમાં ભીલોડાની લાલ શેરડ

તેમજ

રાજપીપળાંની પીળ શેરડ વેચાય છે . એe ું કહવાય છે ક આ પિવi Xંુ વાYરકા નદ માં
ુ ા અને સર)વતીનો બાર વાÈયા પછ િiવેણી સંગમ થાય છે .
D ૂનમની રાિiએ ગંગા, યRંન
ુ
Tના પિવi જળ1 ુ ં આચમન કર ને ”9ા ઓ ધ2યતા અ1ભવે
છે .
ે
વરાણાનો મળો
(વ&ઢયાર પંથક) :
ૃ કહવાય છે . સમી
પાટણ .જ\લા1 ુ ં વYઢયાર પંથક કાઠ યાવાડની લ› ુ આeિ–
ુ
ુ
તાŠકાના
રણની કાંધીએ વસેલ પંથકમાં વરાણા સદ ઓ Dરાણા
આઇ ખોYડયારના
ુ આઠમે-ભાતીગળ લોકમેળો
તીથ,ધામની મોટ ઓળખ છે . વરાણા ખાતે દર વષF મહા Pદ
યોcય છે . આ મેળામાં વYઢયાર, cલાવાડ, ¡ ુંવાળ અને રાધનDરુ , સાંતલDરુ ગામના લોકો
ુ ચાŠ ુ
મોટ સંSયામાં હાજર રહ છે . આ મેળો આમ તો મહા બીજ-iીજથી શN થઈ D ૂનમ Pધી
રહ છે . મેળા દરિમયાન આશર પાંચથી સાત લાખ ભાિવકો દશ,ન કરવા અહr આવે છે . અહr
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ભાિવકો આઈ ”ી ખોYડયારને તલ, સાકરની બનેલી સાંની1 ુ ં નૈવેધ ધરાવે છે . આઠમના Yદવસે
ુ ના દશ,ન માટ ઉZPકુ બને છે . અZયારતો ભ_તો આ વરાણાના
ભ_તો લાંબી કતારોમાં વ•ડ
ુ
મેળામાં મોટરગાડ fારા આવે છે પરં : ુ વષ@ પહલા ‚યાર આવી Pિવધા
ન હતી Zયાર લોકો
ુ
ુ
બળદગાડામાં આવતા અને ›<ળયા
ર)તાની લાંબી Rસાફર
અને કડકડતી ઠંડ થી i)ત
ુ િત
બનતા ભાિવકો “ગયા વરાણે... આ]યા પેરાણે...’’ની અ1q
ૂ
કર લેતા પરં : ુ અZયાર
ુ
યાiાધામની Pિવધાઓ
વધવાને લીધે ભ_તોને સગવડો મળ રહ છે . એટલેજ તો વરાણાનો
ૃ Tવો રમણીય બની રહ છે .
લોકમેળો ભાિવકો માટ તરણેતરની લ› ુ આeિ–
અહr આખા વષ, દરિમયાન ભ_તજનો માટ ભોજનની

સાદ ની િવના R ૂ\યે

સગવડ D ૂર પાડવામાં આવે છે . અહr તલ સાકર અને તલ ગોળની સાંની ચઢાવી તેનો
ૂ
સાદ ભકતોમાં વહચવામાં આવે છે . આ સાંની ચડાવવાની વષ@ bની

થા પરં પરાગત

ચાલી આવે છે .
આ ઉપરાંત પણ ઉ–ર

ુ
જરાતમાં
બીc અનેક મેળાઓ ભરાય છે . Tવાક

ુ
હાથીયા ઠા ુ નો મેળો T વાલમ (િવસનગર) માં ચૈi વદ છઠથી દસમ Pધી
વરદાયીની
ુ , મોઢરાનો મેળો,
માતાનો મેળો, પ\લી (Nપાલ) ગાંધીનગર ચૈi વદ છઠથી દસમ Pધી
મોઢરા (મહસાણા) ”ાવણ વદ અમાસ, લોટ4રનો મેળો લોટ4ર, વYઢયાર પંથકમાં ”ાવણ
ૂ 4ર મહાદવનો મેળો, અYડયા હાર જ ”ાવણ વદ અમાસે.
વદ આઠમથી અ<ગયારસ, šધે
વગેર Tવા મેળા ભરાય છે .
સંદભ! 9 ૂ#ચ :
(૧)

ુ
જરાતના
મેળા અને ઉZસવો (૨૦૧૬-૧૭). માYહતી િનયામક,
ગાંધીનગર : માYહતી િનયામક,

ુ
જરાત
રા‚ય.

ુ
જરાત
રા‚ય.
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ૃ
આ&દવાસીઓની આગવી ઓળખ ઉભી કરતા આ&દવાસી .6યો
ુ
પટલ પલક Rકશભાઇ
બી.એ. સેમ.-૪, સમાજશા
ૃ : વ‚પ અને
લોક.6ય

કાર:
ભારતમાં હરકોઈ

ૃ
ાંતની લોકકલાઓમાં તેના લોક1Zયો
મોખરા1 ુ ં

ૃ
)થાન cળવે છે .લોક1Zયો
એટલે લોક •વનના સરળ, સહજ, આિવભા,વના સંગીત અને ,
ૃ
વાદન અને 1Zયનો
િiવેણી સંગમ .
ૃ :
લોકkિત: સંગીત અને .6ય
ૃ
ુ ં અZયંત મહZવ છે . આ બંનેને
લોકcિત સમાજમાં સંગીત અને 1Zય1
ૂ ુ ૂ )થાનોમાં
ૃ
તેમના •વનમાં અ<ભ= aગો કહ શકાય છે . સંગીત અને 1Zય
જ šરPšર
મનોરં જન ક આનંદ ]ય_ત કરવા1 ુ ં એકમાi સાધન છે . અનેક ધાિમક તથા સામા.જક
સંગોએ ગામડાઓમાં વસતી લોકcિતઓના

ુ ુ અને બાળકો એકi થઈ ને સંગીત
ી-D•ષ

ૃ
ુ ં આયોજન કર છે . ી-D•ષ
ુ ુ વAચેની સમાનતાએ તેમની સંગીત તથા 1Zયકલા1
ૃ
ું
તથા 1Zય1
મહZવ વધાર દ › ુ ં છે .
ૃ )થળે માi 1Zય1
ૃ
ું
1Zય
થ: ું , પરં : ુ એ િવનોદ )થળ પણ હ: ુ ં ‚યાં

િશQણ ક મનોરં જન આપવા1 ુ ં કાય, નહો: ું
ુ ુ
ી-D•ષોની
વAચે

ૃ
અને લોકcિત સમાજ તેને મા2યતા આપતો હતો. આમ, 1Zયો
,
મા2યતા સાથે સંકળાયેલા રહતા. સામા2ય ર તે લોકcિતમાં

ેમાંXુ રો પણ ìટતા રહતા
ેમ ,

ુ અને ધાિમક ”9ા
9

ીઓ1 ું સામા.જક )ટાર

¡ ું

ૃ તથા ગીતોમાં તે D•ષોની
ુ ુ
જોવા મળે છે . પYરણામે 1Zય
સાથોસાથ બરાબર સYlય ર તે ભાગ
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લે છે . 8ારક-8ારક તો તે આકષ,ણ1 ુ ં ક23<બVšુ પણ બની cય છે .
ૂ માં કહ
pંક

શકાય ક તેમની સામા.જક ]યવ)થાના ભાગNપે પણ

ૃ
ુ ં )થાન સદવ િવશેષ અને મહZવD ૂણ, ર§ંુ છે .
સંગીત તથા 1Zય1
ુ વ‚પ:
ૃ
લોક.6ય.ં
ૃ
લોક1Zય

ુ
વ):તઃ

ૃ
ાXિતક

ૃ
1Zય

ુ
ુ ૂ કોઈ ને કોઈ
ભાeકતાની
Qણ આવે છે Zયાં તેને અ1Xળ

છે .

લોક•વનમાં ‚યાં પણ

ૃ
ુ ં )વNપ
કારના 1Zય1

ગટ થાય

ૃ
છે . આ 1તયોમાં
કલા તો )વાભાિવક Nપે હોય જ છે , પરં : ુ કલાZમક હોવા1 ું ચૈત2યની નથી
ૃ TટŠંુ સશ_ત હોય છે . એટŠંુ અ2ય
હો:.ું આમ, આYદમ અને Tગલી cિતઓમાં આ 1Zય
ૃ હોય જ
cિતઓમાં નથી હો:.ું એનો અથ, નથી ક અ2ય Qેiો અથવા cિતઓમાં લોક1Zય
નહr. સ0યcિતઓમાં પણ લો_માનસતાનો એક aશ હોય છે .
•વન તથા

ૃ સાથેનો ધિનnટ સબંધ હોવાને કારણે લોક 1Zયોના
ુ
Xિત

ૃ
ુ ૂ થઈ cય છે . Xષકો1
ું 1Zય
ૃ પ’પાલકોથી
ુ
Nપો કોઈ પણ વગ,ના ]યવસાયને અ1Xળ
અલગ
ુ ુ જ હોય છે .
હોય છે , અને આYહરો1 ું વળ કઈક bšં
નત,ન સં ા :
ૃ , 1Zય
ૃ
શા ોએ નત,નને GF8I\ G‘tI TYF G‘T\ +[WF TlNlT SLlT"TD એમ કહ 1ત
તથા નાટ˜ iણ િવભાગમાં વણ,]યા છે .
GF8I o JFSIFlE"GI Z;FzI\ GF8ID P
ૃ એટલે નાટ˜
રસ ધાન 1Zય
G‘tI o 5NFI"EGI EFJFzI\ G‘tID P
ભાવ

ૃ
ધાન નત,ન એટલે 1Zય
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G‘T o G‘T TF,SSIFVMD P
તલ

ૃ એટલે 1ત
ૃ :
ધાન 1Zય

Tમાં માi aગચલન, aગિવQેપ હોય છે . અને T કોઈપણ

કારના ભાવ

ુ કહવામા આવે છે .
અને અ<ભનયથી વ.{ત હોય છે . તેને 1ત,
ખલીલ •Ôાએ ક§ંુ છે ક:
“ગાનારનો આZમા એના કંઠમાં હોય છે , <ચiકારોનો એની પrછ મા
અથવા oગ<ળયોમાં , કિવનો એના મ^)તnકમાં પણ નત,કારનો આZમા એના aગે aગમાં
હોય છે ’’
ુ માં દરક નત,ક1 ુ ં D ૂણ, દશ,ન થઈ શક છે . નત,કોને શાર Yરક અને
વ:,ળ
ુ ૂ આવે છે . વ:,ળ
ુ ાકાર નત,નની
માનિસક ર તે ગોળાકાર િવશેષ અ1Xળ

થા D ૃ વી ફરતે

ુ
ૃ લોકસR ૂહ સાથે
તારામંડળના પYર મણના અ1કરણNપે
આ]યાની એક મા2યતા છે . લોક1Zય
D ૂણ,પણે જોડાયેલી

ુ કળા છે . લોકસR ૂહમાં T તે ઉƒભવે િવકિસત થઈ અને લોકસR ૂહ
):િત

fારા જ સંર<Qત પણ થાય છે .
ુ
ૃ -નત,ન લોક1Zય
ૃ
સમા2ય જનસRદાયના
લોક1ત
તર ક
ૃ
છે . આ લોક1Zયને
નત,નકલા1 ુ ં
cિતઓમાં

ચ<લત

ાથિમક )વNપ માનવામાં આવે છે . T િવ4ની સવF

ુ
ચ<લત હ: ુ ં આYદમ કાળમાં YહVસક પ’ઓથી
બચવા ક અ2ય cિતઓથી રQણ

ુ
ૂ
પામવા ક Xદરતી
આપિ–કાલીન પYર^)થિતઓમાં માનવીને bથમાં
રહe ું પડ: ું તેથી તેને
ુ
નત,ન કલા1 ુ ં )વNપ પણ RSયZવે
સાR ૂYહક છે .
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ૈ
ૃ વિવAય
આ&દવાસી .6ય
:
ભૌગો<લક વસવાટ )થાનો, cિત વૈિવ?ય, વાધ વૈિવ?ય, Yરવાજો
ૃ , મેળા 1Zયો
ૃ , દવ 1Zયો
ૃ , લÈન
તથા પરં પરાઓને ?યાનમાં લઈને આYદવાસીઓ ઉZસવ 1Zયો
ૃ , ગરબા-રાસડા 1Zયો
ૃ , વાધ 1Zયો
ૃ
ૃ
ુ ં આયોજન કર છે .Tમાનાં
1Zયો
Tવા િવિવધ 1તયો1
ુ
કટલાંક નીચે Rજબ
છે
•

ે , ઘર„ે યા .6ય
ૃ :
ઘર
ુ ુ
હોળ ની રાખ ચોળ ને D•ષો
ઘેરયા બને છે . એકવાર T ઘેરયા થાય તેને

ુ ઘેરયા બનe ુ ં પડ છે . આ ઘેરયા 1Zય
ૃ cતcતના હોય છે .
લાગલગાટ પાંચ વષ, Pધી
ૃ
હોળ ઘેર 1Zયમાં
¢ંુ ગર ગરાિસયાઓ ઢોલ સાથે એક હાથમાં લાકડ અને
બીc હાથમાં તલવાર લઈને ઢોલના તાલ સાથે ભાઈ-બહનો નાચે છે .
•

ે :
રાઠવા અને …ંુ ગર? ભીલની ઘર
નસવાડ

ુ
ુ
તાŠકાના
¢ંુ ગરોમાં રહતા ભીલ અને છોટાઉદDરના
રાઠવા

લોકો ઘેરયા બને છે . તેમની ઘેર ઘેર સરખી હોય છે .
ુ ુ
D•ષો
કડ લંગોટ પહર છે , કડ • ૂઘરા બાંધે છે . તેઑ વાધોમાં મોટા
પીહવા, ઢોલ અને થાળ રાખે છે . તેઓ પણ ગોળાકાર નાચે છે . નાચતી વખતે તેમની
અનોખી અદા નજર પડ છે .
•

ુ ઢોલ .6ય
ે
ૃ :
મવાસ.ં
ુ
સંખેડા અને નસવાડ તાŠકામાં
િશવરાiી, તેલાવ અને ¡ ૂલના મેળા ભરાય છે .

ુ ુ નાચવા આવે છે . આ મેળામાં ઢોલ 1Zય
ૃ
આ મેળામાં ગામે ગામથી મોટો ઢોલ લઈને D•ષો
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ૃ કરતી નથી. બધા ઢોલ લઈને cય છે .
ીઓ 1Zય

ુ
દરક pકડ
પોતાનો ઢોલ સારો વાગે તેની કાળ• રાખે છે .
આ ઢોલ સાથે મ હ-જો-દડો Tવા કા<ચVડા અને વાંદરાના રમકડાં પણ લાવે
છે . તેને
•

ચા-નીચા કર ને નચાવવામાં આવે છે .
ુ .6ય
ૃ :
jવાર?યો.ં
ુ
પાલમાં Xંુ વારાંની માનતા રાખેલી હોય છે . તેને ‘Xંુ વાYરયો’ કહ છે . T એક

કારની માનતા છે . T નાના પાયા ઉપર થાય છે . ‘Xંુ વાર યો’ માં ઢોલીની એકાદ બે જોડ
હોય છે . ‚યાં ઢોલ હોય Zયાંથી લઈ ને નાચવા આવે છે .
ૃ સાથે ગીતો ગવાતા નથી. Xંુ વાર માતાના
‘Xંુ વાYરયો’ માં થતાં 1Zય
)થાનને ક23માં રાખીને તેની ફરતા ફર ને
•

ુ ુ ભેગા નાચે છે .
ી-D•ષો

માતાના ખેળા :
મહારાજના ખેળા ઉપરાંત માતાના ખેળા પણ બને છે . ભીલ
ુ નોમ ક તેરસ-ચૌદસ ઉપર માતાના જવારા
ેદશમાં નવરાિiના Yદવસોમાં, કારતક Pદ

ુ ુ 1Zય
ૃ છે . તે સમયે
ુ ુ
નદ એ પધરાવવા લઈ જતી વખતે D•ષો
ખેળા બને છે . ખેળા એ D•ષ
ુ
ુ ં ગીત ગવાય છે .
નીચે Rજબ1
ખેળા ! ખેળા !
ઑ માતા ! ભલે નાચે તારા ખેળા !
ખેળા રમવા િનસરાં
ઑ માતા ! ખેળા રમવા િનસરાં

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

122

VZJ<,LGM 8C]SM

•

V\
V\S v !Z

JQF" o Z_!( v Z_!)

ISSN : 2277 - 7598

ે :
હાલણી
નાચનાર એક- બીcને ખભે હાથ R ૂક , ગોળાકાર ફર ને, ગીતો ગાતા નાચે

છે . તેને હાલેણી કહ છે .
ુ ુ
હાલેણી D•ષો
અને

ૃ
ીઑ બંને1 ુ ં 1Zય
છે

ુ
ુ
ુ ુ
ીઓ અને D•ષો
bદાં
bદાં

ૂ બનાવીને નાચે છે .
ુ ોમાં પોતપોતાના નોખા bથો
વ:,ળ
ુ bદાં
ુ
હાલેણીને લોકબોલીમાં ‘આલેણી’ કહ છે . હાલેણીના bદાં

કારો છે .

ુ
ુ રોળાગીત ગાઈને હાલેણી નાચે છે . તેને ‘રોળા’ કહ
વતીઓ
વસંત ઋ:માં

તડવી cિતની
છે .
•

ટ?મલી :
ૃ
ૃ લÈનના Yદવસોમાં
આ 1Zયમાં
ઢોલ-શરણાઈની જNર પડ છે . એટલે આ 1Zય

ૂ
ુ ં ને મળ: ુ ં 1Zય
ુ છે .
રાiે થાય છે . ટ મલી એ Xદણી
ૃ
ઢોલી વચમાં રહ છે . માટલી 1Zયમાં
ઢોલની એક દાંડ

પડ છે . ‚યાર

ુ
ટ મલીમાં બે-iણ દાંડ પડ છે . નાચનારા ઢોલીની ફરતા, મનગમતા bથમાં
જોડાઈ ને નાચે
ૃ કરનાર એક-બીcને કડ હાથના કંદોરા બાંધીને નાચે છે .
છે . 1Zય
ૃ નો િવશેષ
સમાજમાં આ 1Zય
•

વત,માન સમયમાં દરક

ભાવ પડ|ો છે .

ૃ :
ડાં&ડયા .6ય
ુ સમયમાં અને લÈન
વસંત ઋ:ના

ુ ુ
સંગે D•ષો
રં ગીન ક સાદા ડાંYડયા લઈને

ૃ ને ડાંYડયા 1Zય
ૃ કહવાય છે .
નાચતા આ 1Zય
ુ સંખેડા મેવાસની ભીલ અને ગઢબોYરયાદ િવ)તારની રાઠવા cિતમાં
આ 1Zય
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ચ<લત હ:.ુ ં

ૃ વખતે D•ષો
ુ ુ
ભીલ cિતમાં આ ડાંYડયા 1Zય
સીસમના ડાંYડયા લઈને ગોળ
નાચે છે .
એ... છતરસંગ રામ ર ...
તારો તૈડકાં ઘોડા ...
ૂ પાંણી પીય (૨)
તરાંબે Xંડ
ૂ ુ ં દખીને ઘોડ ચમક .
એ .... Xં¢
કંઈ ઘોડો દખી મલકાય (૨)
ગોફ pથ
ૂં ન :

•

ૃ પણ ડાંYડયા રાસ Te ુ 1Zય
ૃ છે . આ 1Zય
ૃ ફ_ત સંખેડા તાŠકાનાં
ુ
આ 1Zય
આYદવાસીઓમાં જ

ુ ુ 1Zય
ૃ છે .
ચ<લત છે . આ D•ષ

ૃ માં માંડવા, eQ
ૃ ક )તંભની મદદ લેવાય છે . આ 1Zયમાં
ૃ
આ 1Zય
રં ગીન
ુ
ુ
ૃ સમયે Xટાણને
દોર અથવા રાશ વપરાય છે . M\લામાં
રમાય છે . આ 1Zય
લગતા ગીતો
ૃ
ૃ
ગવાય છે . કોઈ કોઈ વખત aબા માતાનો ગરબો પણ થાય છે . આ 1Zયને
‘રાસ રમe’ું 1Zય
કહ છે .
•

નાચણાનો રં ગ :
હોળ , Yદવાળ , દશેરા Tવા ઉZસવો હોય, સગાઈ-લÈન Tવા સામા.જક

ૃ કવળ ડોબરાના સંગીત અને ઢોલક અવસર હોય Zયાર નાચવા1 ુ ં જ. ગાિમત સR ૂહ 1Zય
કાંસા જોડ ક થાળ ના તાલ પર કલાકોના કલાકો ચાલે છે .
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નાચણાના આવા નાના નાના ઉિમ કા]યો Tવા અસંSય ગીતો મળ આવે
છે . નાચવા જવા1 ુ ં હોય એટલે વા.જViો લઈને િનકળવા1.ુ ં એક ગીતમાં ઢોલ લઈને નાચવા
આવવા1 ું આમંiણ આ ર તે અપાય છે .
રrગી ઢોલ વાc વાT માN બેના
રrગી ઢોલ લીયા આખે માN બાયા
ૃ
ૃ
આ િસવાય પણ કટલાંક 1Zયો
T આYદવાસીની સં)Xિતને
ઉcગર કરવામાં
મહZવનો ફાળો આપે છે .
સંદભ! 9 ૂ#ચ :
૧.ખારોડ, મેઘના – સંપા. (૨૦૧૧-૧૨ ).
કિમmર.

ુ
ૃ . ગાંધીનગર : માYહતી
જરાતનાં
લોક 1Zય

ુ
જરાત
રા‚ય.
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ૃ
ીˆણહ6યા
D[D6 l;DZGAFG] V[P
ALPV[P;[DPv$4 V\U|[Ò

તાવના :
ૃ
ીqણહZયા
એક એવો

m છે ક T દરક સમાજમાં જોવા મળે છે . તે ખાસ

કર ને સમાજના ઉAચ વગ,ના લોકોમાં વધાર
સમયમાં પણ

માણમા જોવા મળે છે . અZયારના વત,માન

ીઓને બોજ સમજવામાં આવે છે .
ભારતીય સમાજમાં આT પણ દહજ થા, શાર Yરક શોષણનો ભોગ,

ુ
સામા.જક PરQાનો
અભાવ Tવા ડર ને કારણે દ કર ને ભિવnયમાં આવનાર šુ :ખને સહન ના
કરe ું પડ એ માટ દ કર ના જ2મપહલાજ ગભ,માં મરાવી નાખે છે . આT પણ દ કર ઓને
બોજ સમ•ને “ દ કર તો સાપનો ભારો છે ”“દ કર તો પારક થાપણ કહવાય ” Tવી
કહવતો

ચ<લત છે . દ કર એતો લ€મીનો અવતાર છે એe ુ ં માનવમાં આવ: ુ ં હોય તો શા

માટ તેની ગભ,માંજ હZયા ?
ૃ
ીˆણહ6યા
એટલે ;ંુ ?
“માતાના ગભ,માંજ ઉછર રહલા બાળક1 ું ગેરકાયદસર ર તે ગભ,પYરQણ
અને ગભ,માંના બાળકની હZયા કરવી એટલે

કરe ું

ૃ
ીqણહZયા
”.

વષ@ પહલા તબીબી રોગ િનદાનને એ^Bનયોસી2ટિસન નામે ઓળખાતી પ9િતનો
ઉપયોગ અમેર કામાં જ2મ પહલાના બાળકોની ખોડ ખોપણ અને )વા)થ પર Qણ માટ થાય
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ુ
છે . ભારતમાં ગભ,પYરQણ બાળકની જતી cણવા માટ થાય છે . તેનો šરઉપયોગ
કર ને
ગભ,મા1 ુ ં બાળક દ કરો છે ક દ કર એ cણવામાં આવે છે . અને જો ગભ,મા1 ુ ં બાળક દ કર
હોય તો જ2મ પહલા જ શ માટ એક માP ૂમ બાળક ની હZયા ?
જો વષ@ પહલા 1857 ના સંxામમાં ઝાંસીની રાની પોતાના રા‚ય માટ લડ હતી
અને પોતાના રા‚ય માટ શહ દ વહોર લીધી હતી. કોઈ કિવ તેમની િવરતાને <બરદાવવા
કહ છે ક...

ુ
“ ચમક ઉઠ સન સતાવનમે વહ તલવાર Dરાની
થી
M ૂબ લડ મરદાની વો તો ઝાંસીવાળ રાની થી... ”

વષ@ પહલા

ી આટŠંુ કર શકતી હોય તો વત,માન સમયમાં તો ભારત દશ

ગિતના પંથે છે , છતાં કમ હZયા?
ૃ
ીˆણહ6યા
માટ જવાબદાર પ&રબળો :ુ જŠમ.ંુ મહ6વ:{0
ુ હોયતો તે ‘Dુ’ નામના
ભારતીય સમાજમાં અને તેમાં પણ Yહ2šુ સમાજમાં Di
નક, માથી તાર છે , તેવી મા2યતા

ુ ુ રહ
ચ<લત છે . ભિવnયમાં પોતાના ઘર1 ુ ં બારžંુ M\Š

ુ
ુ
ુ વતી
માટ Diજ2મને
આવકાય, ગણવામાં આવે છે . વડ લો અને ઋિષRિનઓ
fારાપણ“ Di
ભવ” એવા આશીવા, દ આપવામાં આવેછે. મોટાભાગના

ુ
ુ
ગલો
Di

ા“wતની ઘેલછામાં રાચે

ુ
છે , પYરણામે Diી
જ2મને જ2મતાં પહલા જ હZયા કરવામાં આવેછે. માટ આ પYરબળ

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

127

VZJ<,LGM 8C]SM

V\
V\S v !Z

JQF" o Z_!( v Z_!)

ISSN : 2277 - 7598

ૃ
ીqણહZયા
1 ું જવાબદાર પYરબળ છે .
ૃ
િપ+સoાક
j‹ં
ુ ુ બ lયવ થા :ુ ુ
બ ુધા ભારતીય સમાજ ]યવ)થા D•ષ

ુ ુબ
ૃ
ધાન છે . િપ:સ–ાક
Xpં

ુ હોવો જNર છે . એe ું માનવામાં આવે છે .
]યવ)થામાં વંશવેલો આગળ વધે એ સંદભ,માં Di
ુ હોય તો સા•ંુ T ઘડપણમાં દખરખ માટ Di
ુ અિનવાય,
માટ દં પતી પણ એe ુ ં ઈAછે છે ક Di
છે . આ માનિસકતા પણ

ૃ હZયા માટ જવાબદાર છે .
ીqણ

ુ િવરોધી સંjુ #ચત માનિસકતા :{0ી
ુ ુ
ુ
ભારતીય સમાજમાં D•ષોની
:લના
માં

ીઓનો સામા.જક દરuજો નીચો છે .

ુ ુ
ીઓને D•ષો
Tટલા હકો અને અિધકારો મળતા નથી. તેને અબળા માની તેની કામગીર
બ ધા
ુ ઘર D ૂરતી સીિમત રાખવામા આવે છે . આિથક ઉપા{ન માં તેમની q ૂિમકા ન હોવાથી
દ કર ઓનો જ2મ આવકારદાયક ગણવામાં આવે છે . દ કર ના જ2મને બોજ સમજવામાં આવે
છે . પYરણામે

ૃ
ીqણહZયા
થાય છે .

દા.ત.
૧) વત,માન સમયમાં પણ

ુ ુ
ીઓ D•ષોની
Tમ બહાર

ફર શકતી નથી.
૨)

ુ
ીને ચાર Yદવાલોમાં Dરાઈ
રહe ું અથવા પડદામાં
જ રહe ુ ં Tવી મા2યતાઓ જોવા મળે છે .
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દહજ થા :ભારતીય સમાજમાં અગાઉ માતા-િપતા )વેAછાએ લાગણીવશ પોતાની
દ કર ના લÈન

ુ
સંગે યથાશ^_ત િવિવધ વ):ઓ
દ કર

અને જમાઈને આપતા હતા.

સમયાંતર િવિવધ કારણોસર દહજ થા Yરવાજ અ^)તZવમાં આ]યો અને તેની ]યાપકતા વધી
ગઈ છે .
વત,માના માં કટલી

ાિતઓમા દ કર ના લÈન માટ દહજ આપe ુ ં તે

ુ
અિનવાય, Yરવાજ થઈ ગયો. હવે તો દ કર ના માતા-િપતા એ દહજ આપવા માટ Mબજ
મોટ આિથક જોગવાઈ કરવી પડ છે . કટલીક સગભા,

ીઓ

ૃ હZયા કરાવે છે , આ
ી qણ

ુ
િનણ,ય મોટ ભાગે પિત-પZની સં _ત
ર તે )વેAછાએ લે છે . 8ાક સગભા,
ુ પણ
િવ•9

ી ને તેની ઈAછા

ૃ હZયા કરાવવી પડ તેવા Yક)સાઓ પણ બને છે .
ીqણ
આમ દહજ

થા એ

ૃ હZયા1 ુ ં મહZવ1 ું પYરબળ છે .
ીqણ

ુ
ીઓની સામાŒજક 9ર$ાનો
અભાવ:ભારતીય સમાજમાં આT પણ કટલીક પYરણીત

ીઓને અપમાન, શાર Yરક

અને માનિસક iાસ દહજ લાવવા માટ દબાણ Tવી સમ)યાઓ સહન કરવી પડ છે .
ુ
સામા.જક PરQાના
અભાવે કટલાક પYરણીત
šુ:ખ ન સહન કરe ું પડ તે માટ ક2યા જ2મ

ીઓની

ુ
ગલો
લાગણીવશ થઈ દ કર ને ભિવnયમાં

Zયે નકારાZમક વલણ ધરાવે છે . પYરણામે તેઓ

ૃ
ીqણહZયા
કરાવવાનો િનણ,ય લેતા હોય છે .
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આ સમ)યા વત,માન સમયમાં પણ જોવા મળે છે .
આ ઉપરાંત

ૃ
ીqણહZયા
માટ બીc એવા પણ પYરબળો જવાબદાર છે .

ૃ
ીˆણહ6યા
ની અસરો:ૃ
ીqણહZયા
ને કારણે સમાજ પર દશ પર અનેક માઠ અસરો પડ છે , T નીચે
ુ
Rજબ
છે .

ુ
અસમ+#લત
kિત માણ
ૃ
ુ
ુ ુ
ીqણહZયાને
કારણે cિત માણમાં અસમ:લા
જોવા મળે છે . D•ષો
અને
વAચે1 ુ ં

ુ ુ કરતાં
માણ જળવા: ુ ં નથી. D•ષો

ીઓ

ુ , સમાજમાં
ીઓની સંSયા ઓછ હોવાથી અRક

છોકરાના માતા-િપતાએ દ કરાના લÈન માટ દ કર વાળા પQ ને મ માÈયા પૈસા આપવા
પડ છે .
આ સમ)યા પણ

ૃ
ીqણહZયાની
અસરોમાં એક મહZવ1 ુ ં પYરબળ છે .

બળા6કારની સમ યા:ુ ુ
ુ
D•ષોની
:લના
માં

ીઓની સંSયા ક\પના બહાર ઘટ ગઈ છે . અને હ•

પણ ઘટ રહ છે . તેથી સમાજમાં બળાZકાર Tવી ગંભીર સમ)યાના Yક)સા વધશે. બળાZકાર
એ વૈિ4ક સમ)યા છે .

ીઓ ઉપર થતાં અZયાચારમાં સૌથી મોટો અને ગંભીર

તા.૦૪/૧૨/૨૦૦૬ ના

ુ
જરાત
સમાચારમાં

ુ
કલે2ડર Rજબ
દર ૨૯િમિનટ એક

ુ
નો
છે .

ુ
સાYરત થયેલા lાઇમ Œ રોમાં
બહાર પડŠંુ

ુ
વતી
પર બળાZકાર થાય છે .

આ કારણને લીધે પણ

ૃ
ીqણહZયા
1 ું
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આ6મહ6યા ની સમ યા :ુ
ુ ુ
ુ
અગાઉ વાત કર ગયા તે Rજબ
D•ષોની
:લનામાં
T ર તે ઘટ રહ છે

ુ
તે સમાજમાં બળાZકારની સમ)યા ને વ› ુ ગંભીર બનાવશે, એટŠજ

નહr પણ બળાZકારનો ભોગ બનેલ
પણ

ીઓની સંSયા

ી હતાશ બની ને 8ારક આZમહZયા કર બેશે છે . આ

ૃ
ીqણહZયાની
માઠ અસર છે .

બ}પિત
થાના ઉદભવની સમ યા:ુ
ુ ુ
વષ@ પહલા આપણા દશમાં D•ષોના
કારણે બ ુ પિત
ુ
:લનામાં

ીઓની ઓછ સંSયાને

ુ ુ
થા જોવા મળિત હતી. આT પણ cણીએ છ એ ક એક હcર D•ષોની

ીઓની સતત સંSયા ઘટ રહ છે . T ભિવnયના બ ુ પિત

કારણ Nપ બનશે. કટલાક રા‚યોમાંતો આ

કŠયા િવ•ય

થાના ઉƒભવ માટ

થા જોવા મળે છે .

થાનો ઉŽભવ:-

ુ ુ
સામા2ય ર તે આપણે Zયાં D•ષ
છે , અને તે પણ સવણ, ઉAચ

ાિતઓમાં આ

ાિતઓમા જોવા મળે છે . Yહ2šુ શા માં આ
સમયમાં

માણમાં

ધાન સમાજ માં વર િવlય
થા

ચ<લત છે . ક2યા િવlય

થા

ચ<લત
થા િનBન

થાને આPરુ લÈન કહ છે . પરં : ુ વત,માન

ીઓની સંSયામાં થઈ રહલા ઘટાડાને કારણે ભિવnયમાં ક2યાિવlય ઉƒભવી શક

છે .
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અપર#ણત અવ થા:ુ ુ
ુ
D•ષોની
:લનામાં
ુ
છે . લÈન ઉZPકુ DNષોને

ીઓની ઓછ સંSયા લÈન સં)થા સામે પડકાર Nપ બને

ીઓ ન મળતા અપર<ણત અવ)થામાં રહe ુ ં પડશે. અથા, ત લાખો

વાંઢાઓ વગર વાંક cિતય માનિસક-સામા.જક સમ)યાઓનો ભોગ બનશે.
ૃ
ીqણહZયા
માટ ઉપ _, ુ તપYરબળોની માઠ અસર થાય છે .

ૃ
ીˆણહ6યા
અટકાવવા માટના ઉપાયો:ૃ
ીqણહZયા
અટકાવવા માટ લોકોની માનિસકતાને બદલવી એટલે ક, લોકો
ૃ લાવવી.
માં c િત
ૃ
ીqણહZયાને
અટકાવવા માટ નર23ભાઈ મોદ fારા “બેટ બચાવો, બેટ
પઢાવો” યોજનાની શNઆત હYરયાણાના પાણીયત થી કર હતી.
ૃ
ીqણહZયા
અટકાવવા માટ એબોશન કરનારને ચોöસ િનયમો અને કડક
સc કરવી જોઈએ.
ૃ
ીqણહZયા
અટકાવવા માટ T માતાઓ બાળક ઓને જ2મ આપે છે , તેમ1 ું
cહરમાં સ2માન કરe ું જોઇએ.
ૃ
ીqણહZયા
અટકાવવા માટ Tના ઘર દ કર હોય એને ફર.જયાત સહાય મળે
એવી યોજના હોવી જોઇએ.
Yફ\મ, નાટક ક મYહલા સશ^_તકરણ Tવા કાય,lમો fારા સંXુ <ચત માનસને
બદલી શકાય
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ૂ કરવા જોઈએ, ક2યા જ2મ ને
દહજ થા Tવા X-ૂ Yરવાજો ને šર

ોZસાYહત

ુ િનિ†ત Ÿમર દ કર ઓને નોકર મળે એવી ]યવ)થા ગોઠવવી જોઈએ. આ
કરવા માટ અRક
ર તે થાય તો માતા-િપતા બોજ સમજશે નહr.
ઉપ _, ુ ત પYરબળો

ૃ
ીqણહZયા
અટકાવવા માટ ]યાપક અને

બળ અસર

કરતાં પYરબળો છે .

“ પZથર Tવા બાપના •દયને
િપગળાવાની શ^_ત એટલે જ દ કર ”

“ દ કર એ‘લે લ€મીનો અવતાર
દ કર એ‘લે ઘરની રોશની”
સંદભ! 9 ૂ#ચ:

બારોટ,જયેશ એન.

ુ
VG[ 5UL4 JLPS[P સંપાદક(૨૦૦૭). અસમ:<લત

cિત માણ અને તેની

સમ)યાઓ. સતલાસણા : ”ીમતી આર.એમ. cપિત આ‘સ, કોલેજ.
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