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zL AFA],F, 5]GDR\N XFC lJnF;\S], ;\RFl,T zLDTL VFZPV[DP5|HF5lT
VF8Ÿ;" SM,[H4 ;T,F;6FGF JFlQF"S ;FDFlIS cVZJ<,LGM 8C]SMc ;\XMWG VG[ ,[BG 5ZtJ[
;}h S[/JJF TZOGM VlEUD ZFbIM K[P JT"dFFG ;DIDF\ prRlX1F6 v S[/J6L 1F[+[
VFD], 5lZJT"GM Y. ZCIF K[P ;FY[ lJlJW DFwIDMG]\ VFS|D6 ;DFH 5Z Y. ZCI]\ K[P
VFJF ;DI[ 5Z\5ZFVMG[ ;FY[ ZFBLG[ S\.S GJ]\ SZJFGM VDFZM VFU|C CZ C\D[X ZC[TM CMI
K[P VDFZL DYFD6M ;TT µwJ" TZOGL ZCL K[ VG[ T[GF GSSZ 5lZ6FDM 56 VDG[ D?IF
K[P S[/J6L ;FY[ VD[ ;TT VFU/ JWL ZCIF KLV[P RF,] JQF[" VDG[ RUSA GL U|Fg8 D/L
K[P T[DF\YL VD[ VnTG VMl08MlZID TYF GJF JU"B\0M T{IFZ SZJFGF KLV[P JT"DFG
JU"B\0MG[ VD[ :DF8" S,F;~D 56 AGFjIF K[P ;DIGL ;FY[ SND lD,FJL ZCIF KLV[P
;FY[ V[ JFT 56 GM\WJL HM.V[ S[ RF,] JQF[" VDFZL ;\:YF NAAC GL +LHL ;FIS,DF\ 5|J[X
SZJFGL K[P tIFZ[ VFG\N YFI K[ VG[ WFZ[,F 5lZ6FDM ,FJJF VDM Sl8AwW KLV[P VF
AWFGL JrR[ VDFZL NlQ8 TM lX1F6 VG[ ;DFHGF JT"DFG 5|JFCM v 5lZ6FDMYL JFS[O ZCL
GJ]\ ;\XMWG SZL ;DFH ;FD[ ;TT D}STF ZCIF KLV[P cVZJ<,LGM 8C}SMc V\S v !# T[G\]
5lZ6FD K[P VFXF K[ S[ VwIF5SM VG[ ;\XMWG 1F[+[ SFD SZL ZC[,F lJnFYL"VMG[ 5|:T]T
V\S p5IMUL GLJ0X[P

VF5GM
0F"P HI[X V[GP AFZM8
l5|g;L5F,zL
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;\5FNSLI
ી બાબુલાલ પુનમચંદ શાહ િવધાસંકુલ સંચાિલત ીમતી આર.એમ.

પિત આ સ

કોલેજ,સતલાસણાનામની શૈ િણક સં થા ગઢવાડા દેશ અને ઉ ર ગુજરાતમાં આજ ે એક આગવી િત ા
ઊભી કરી છે. આ િવ તારના િવધાથ ઓને ઉ ચિશ ણ મળી રહે એ હે તુથી ૨૩ વષથી શૈ િણક સેવા કરી રહી
છે.આજ ે ઉ ચિશ ણ તરફ નજર કરીએ છીએ તો સંશોધન
પોતે પોતાના િવષયમાં

ે ે ઘોર િનરાશા યાપેલ

વા મળે છે.અ યાપક

ડો ઊતરતો નથી. સાં ત સમયમાં સમાજ ઉપર મી ડયાનું સતત આ મણ થતું રહે

છે.તેમ છતાં અમારી સં થા સંશોધન માટે અ યાપકો અને િવધાથ ઓ માટે કામ કરી રહી છે. તેમનું સશોધના મક
કાય અહ મુ તા આનંદ અનુભવું છુ .આવનાર સમયમાં તેમનું સંશોધના મક કાય સૌને મદદ પ થાય અને
શૈ િણક જગતમાં તેમની આગવી ભૂિમકા રહે તેવી આશા ય ત ક ં છુ . ‘અરવલલીનો ટહુ કો’ ની પરં પરા આગણ
વધારતા વષ-૨૦૧૯-૨૦,અંક૧૩ ને કાિશત કરતાં ધ યતા અનુભવી ર ો છુ .આશા રાખું કે સા હ યના સૌ
અ યાપકિમ તેમજ િવધાથ ઓને ઉપયોગી બની રહે શ.ે
આ અંક કાિશત કરવામાં

સતત

ેરણા અને માગદશન પૂ ં પાડવા બદલ િ િ સપાલ ડો જયેશકુ માર

એન.બારોટ સાહે બનઆ અમે આભારી છીએ . સમય મયાદામાં ટાઈપ સેટીગ પુ

કરી આપવા બદલ કોમ યુટર

ઓપરે ટર રણ ત વી.રાવત અને સમયમયાદામાં મુ ણ કાય કરી આપવા બદલ કો હનૂર િ ટસ,સતલાસણા િત
દય પૂવક આભારની લાગણી સંપાદક મંડળ યકત કરે છે.

0F"PEUJFGEF. S[P RF{WZL
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ELITE CLASS : AN INTRODUCTION
Dr.Jayesh M Barot,
Principal
R M Prajapati arts college
Satlasna
INTRODUCTION
According to the International Encyclopedia of Social Science, the
concepts of elite is used to describe certain fundamental features of organised social life. It
is derived as Selection by Election but in real sense used for a leadership. Concept of elite
was defined in a form of social group in oxford dictionary in 1823.
According to C.Right.Mills ( The Power Elites ),it is a supreme group in
terms of money, power, and prestige, who is capable of living life on their own wishes
despite the oppose of rest of the society.
Tom Botomore has opinion that the growth of elites occurred in society
mainly due to opposition in democracy. They have gain upper position in society due to
certain reasons. Elites have strong grip over society in form of social political economical
and many other fields. They are in minority in society though play major role in a progress
of society and have highest status in all walks of life.
Vilfredo Pareto has used this word elite first time in sociology. this english
word is used for the best thing in society. Pareto has a creative meaning of elites.
The difference in quality, skills and eligibility among people create
enequality in society, such a enequality create different level especially upper and lower
level. People with higher quality of level create a new group in society. Pareto called such
group as elites. He defined them as a group of people in society having higher quality in
certain specific work.
Pareto has divided elites into two parts.
1.

Governing Elites. Include those who directly or indirectly rule the governement.
This is an important group.
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Non Governing Elites. Those who are higher in quality in government as well as in
allied sectors in society. They dont participate in government but impress the
government directly or indirectly.

Aims Of Elites.
Elite’s aim is to achieve rewards, compensations, and physical benefits i.e
land ,house,and properties whereas nonphysical benefits i.e awards,social prestiges, and
respect from the society as well as from the government. Such benefits from government
and society provide them status and impression on society. In modern society it is seen in
form of higher income, prestige, power and strength. These elites with help of physical and
nonephysical achievement try to influence the rulers, policy makers and decision takers of
society and government in modern India but many elites keep themselves away from
influencing the society. Influence in society is made by achieving more physical property
,land social prestige, controlling the media, keeping higher public status, surrounded with
right and faithful assistants, keeping good guides, and keeping widespread followers by
them.
The aims of elites are categorized into three (I) getting benefits for society (II) benefits for
self (III) benefit inspired by unconsciously.
Elites though work for their own benefits pretend to be doing for the benefits of society, so
it is hard to understand them. In a childhood or at teens their unfulfilled wishes, and ego
demand for more respect and power at young age and make them egoist and selfish. Elites,
start welfare activity to fulfil their unsatisfied desire intelligently. Due to their intelligent
personality their aim and desire towards society is a subject of research which social
science has tried to unveil it.
Work Of Elites
Elites work is associated with their aims and objectives.Saint Saima has put their work into
three categories (i) Science related ii economic association (iii) religious and cultural while
Menhim has categorized into four group as follow. (i.) target achievement –this is used by
political leader for making policy matter. (Ii.) Related to unity- this is done by religious
leaders, philosopher , educationalist, and sophisticated family. (iii.) Adjustment relatedthis is done by elites in army, businessmen, sciencetist and political leader. (iv.) Conflicts
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and tension release-this is done by elites in artist film actor and authers. In short work of
elites is to bring understanding and unity amongst various groups and castes which have
varsatality in culture by adjustment and removing conflicts with one others.
The characteristics of Elites described by Paroto, Mosca,and Barnham etc has been seen
in a present study but emerge of elites in Adivasi society which is known for backward (
Schedule Tribe ) in the country is different. It has a huge support of government’s policy
and many financial help in India. They were given the reservation in Political leadership
and participation in government. Their upliftment in Politics was with the help of the rest of
the community in society. People in adivasi society are forbearance , have no other
ambition than to educate their children, live happily with family and work to earn. They
help relatives to get a job in urban area.
There are many categories of Elites in Adivasi society. Social

management in

Adivasi society has keep changing from different elites group but in a villages it has
remained in a hand of elders in a family. In a rural area educated and high profile elites
have enjoyed the power in society while in villages religious leaders, political leaders, and
social workers have special importance in society.
The categories of Elites experienced in a present study has many similarity with
that of Botomore and Adverb Shielse rather than

it was shown by Paroto and in

international dictionary. In a present study, political elites, landowner elites, religious elites,
professional elites and elites in arts were found. Present study has opinion that getting
awards, compensation benefits , and living peaceful life are main objective found in elite.
Selfishness and benefit to society as whole is there motto.
The work of Elites shown by Saint Saima

was economic union, cultural and religious

identity more or less found in Adivasi Elites in the area, also found that Adivasi work for
their selfness and maintaining their cultural identity in the area.
APPROACH TO THE IDENTIFICATION OF ELITES
In a sociology problem of identifying the Elite in the society in now new. Western
society has categorized them into three division.
THE POSITIONAL APPROCH : - Upto 1953 Positional Approach was know to
sociologist this approach was “ THOSE HOLDING POSITIONS OF AUTHORITY
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ACTUALLY MAKE KEY DECISIONS WHILE THOSE WHO DO NOT OCCUPY
SUCH POSITION DO NOT MAKE KEY DECISION ” According to Marks those who
are economically sound can take healthy decision. Marks sees them as economically
dominant Elites while Stouffer , choose higher citizenship and political status instead of
Marks view. Schulze and Blumberg

prefer economical dominant and other criterion

which are decisive for positional Elites. Other sociologist Jennings believes that Positional
Elites are found among government bureaucrat, government servent at public department
and economical dominant people in society.
There are many variation, and difference of opinion in this approach so it is
criticized by many elites.
THE REPUTATIONAL APPROACH :
Despite the principle framework of Reputational Approach has been designed by Weblar
and Lesswell a pioneer use of the Approach was done by Hunter and Angell while Warner Hobinsed and other had used this approach in social level.This approach is very
versatile and based on hypothesis that

respondents should have enough knowledge of

panel, capacity to understand power structure and asked questions throughly well. Hunter
had used Reputational approach to derive elite by asking various questions to respondents
in Atlanta city of USA. Though it is reputed and widely used approach in social science,
many often

it is criticized by saying that

respondents’ ill knowledge and lack of

understanding of power structure may bring a different result. A variation in method has
also criticized by many in past.
THE ISSUE PARTICIPATION APPROACH OR “ DECISION MAKING ”
APPROACH OR CASE STUDY APPROACH : THE ISSUE PARTICIPATION APPROACH is known by ‘ EVENT ANALISIS ’ and
DECISION MAKING ’ APPROACH too.

Who participate in decision making in crucial

problems is the main hypothesis of the theory as elites effect is always considered in
society.
Socioligist Robert Dhale had studied New Heven city of USA asking questions like who
take important decision ,how such a decision are taken with decision making approach to
derive the conclusion and he derived the conclusion that economic, administration, and

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

10

VZJ<,LGM 8C]SM

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

educational etc related decisions were taken by different elites who were the same in form
but not similar in the city. Different elite with the same pattern and with the same socio
economic background were dominating the city. Inspired by his conclusion Dhale derived
a issue participation Approach.

Such approach plays important role to understand the Elites and for their case study. The
study of elites have help find out the real elites dominating the society than really seen in
public. The conclusion of elites lead toward the conflict analysis. Who rule who? Who
dominating whom? are the irony of the society which had brought conflict among the
different section of society. The root of conflict in society are very old. Those who rule
have always exploited other’s rights physically economically and socially in a society.
Rulers and those who is ruled, elites and average people, upper caste and lower cast – two
section of society- have always conflicts over their interest in the society. How interest of
this two section come into conflict with each other and how it is solved are subject of
research and need to be done. Keeping in a view above three approaches an attempt is
made to derive the criterion for Adivasi elite of Sabarkantha district in present study.
This includes
1

Political leaders from Sarpanch to member of parliament, taluka and district
panchayt president,vice presidents and members are included.

2

Bureaucrates from class one and two.

3

From religious field whom people follow

4

President or vice president from NGO of society.

5

Land owners- who possess lands more than other in village or in society

6.

Businessmen who have established their big or small business and having a good
turn over.

7

From music and arts
Keeping in a view economical and education aspects along with the above

mentioned point, an attempt is made to find out the elites respondents from Adivasi
society of Sabarkantha district. Those, who follow the society, who become an example in
many way, who has put a good impression on society are also included as elite
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respondents in present study.

Power of Subconscious Mind
Dr. Dipak K. Desai
Associate Professor
English Department
Arts College,
Satlasana.
Abstract
Do you have annoying habits you really want to stop? Do you sometimes forget to cover
your mouth while yawning or get upset about constantly making the same mistakes at
work? Then you should get to know your subconscious mind.The subconscious is, in fact,
the most powerful tool we have. It is the part of your brain that makes you function in
everyday life. If programmed in the wrong way, however, the consequences can be
devastating.In this article, we will explain what the subconscious is, how it works and how
you can reprogram it to your advantage. With a little work, you can put an end to all the
unpleasant habits you may have. End bad habits today and optimize yourself!


What Is The Subconscious Mind



How Does the Subconscious Mind Work



How To Reprogram Your Subconscious Mind



Tips and Tricks on How to Access the Subconscious



Conclusion

What is the Subconscious Mind?
Your mind is divided into two main parts. The conscious and subconscious mind.
Consciousness is the creative part of our brain. This part is active when you consciously
perceive things. Consciousness allows us to make decisions. When you go to sleep, that
part of your mind turns off. The subconscious, on the other hand, is everything we
experience and perform passively. It controls most of our lives. 95 % of the thinking is
done here. Since it is very difficult for you to control this part of your mind, you have
actually no access to 95 % of your mind.Think of your subconscious as a machine that
executes instructions. It is the powerhouse, similar to a robot. It only executes commands
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and is totally uncreative. What kind of automatism it executes when, depends on how you
programmed your subconscious in the past.
Every single habit you have is the result of conditioning and programming your
subconscious. These habits are automatisms that are triggered by your subconscious as
soon as a certain situation occurs. They can be activated even by the slightest trigger, for
example, a certain time of day, a place or a person you see. Habits are not only physical
activities, such as drinking coffee or brushing your teeth after waking up. The way you
think about yourself and other people is also a mental habit. If you control your
subconscious mind, you will be able to activate these mental habits in a controlled way and
make use of them.
How Does the Subconscious Mind Work
Your subconscious mind, whether you want to admit it or not, is shaped by your
environment. Above all, mental habits are being programmed in by parents, friends and all
people who are important to us.
In order to understand how the subconscious mind works, think of it as a kind of register. It
learns, stores and organizes the behavior patterns and routines you have built up over the
years. It communicates constantly with the conscious mind and interprets the emotions and
thoughts that come from it. As a result, it triggers the corresponding reaction that it found
in the register. The subconscious mind power is the automation of your behavior and
the way you think.
Just as important is the fact that conscious and subconscious mind influence each other.
Just as the conscious dictates the content of the register, the subconscious dictates how you
perceive things in the conscious mind. It influences you in how you sense emotions and
shape thoughts.
If your subconscious is programmed incorrectly, it can have serious consequences for your
conscious mind. Above all, mental habits play an important role here. If you have stored
negative thinking habits, you will trigger negative automatisms with your conscious mind
and see most things negatively.
When you manifest in your subconscious that you don’t deserve anything, for example, it
will prevent you from being successful by demotivating you.
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Even if your conscious mind is the active component, it is influenced by the “filters”
you have manifested in your subconscious. So if you change your subconscious mind,
you will have full power over how you perceive your surroundings and how you see certain
things. This way you can optimize your behavior, establish your desired mindset and live
your life the way you want.
To gain control over the way you think, you must begin with the conscious mind.
Reprogram the right thoughts into the subconscious and change the content of your register
piece by piece. If you manage it to unleash the power of your subconscious, you’ll be
unstoppable. Depending on how you see it, the power of the subconscious mind can be
both. A curse and a blessing.
How to Reprogram Your Subconscious Mind
After explaining what the subconscious is and what power it has over you, we now go
ahead and explain how to reprogram the subconscious mind.Here is a good test when it
comes to reprogramming your subconscious mind. In the first step, ask yourself the
following questions:


What is your mind afraid of?



What do you believe in? What are your values?



Is there something you tell yourself every day?

You probably won’t have an answer to those questions right away. That’s because your
subconscious is doing this kind of thinking for you. A lot happens on autopilot. Our mind
activates its protective mechanism and relieves us of routine tasks so that you can
concentrate on more complex things.
Observing your behavior and reactions more attentively has two advantages for you. On the
one hand you will understand yourself better and on the other hand, it will be easier for you
to reprogram new ideas and ways of thinking into your subconscious.
To successfully change your subconscious, you must first understand how it works. First of
all, you should know that your mind cannot distinguish between imagination and
reality. For example, once you imagine driving in a sports car, your mind will start
preparing your body for that.In addition, your subconscious works with the power of
repetition. Repetition creates habits. You should also pay attention to that if you want to
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reprogram your subconscious.
Imagine something and tell it to yourself often enough. Your subconscious will begin to
store this mindset. This is the only way to successfully stop unwanted mental habits and
replace them with new ones. That’s why positive affirmations work so well. They address
the fundamental way that the subconscious works.
The best way to reprogram the subconscious mind is to repeat these “new” thoughts daily.
This will turn the desired thought into a habit. That’s the case when you start thinking like
that without repeating it all the time. Suppose you don’t like the smell of coffee. Every time
you walk past a café, your subconscious confronts you with a negative experience. This is
because you have stored and programmed a fundamentally negative thought in your
register.
If you want to change your subconscious, every time you walk past that café you’ll have to
tell yourself, “I like the smell of coffee.” It will take a little time to program the new
thought. After a certain time, you will no longer have to tell yourself the phrase “I like the
smell of coffee“, you will automatically develop positive thoughts as soon as you perceive
the smell of coffee.

This may seem strange to you at first, but this method is effective. This way you can
fundamentally change your behavior, character and thus also your life. If you can
reprogram little things like the smell of coffee, what can you do for your career or other
aspects of your life? However, it is important that you observe your thoughts in an
unbiased and neutral way. Stand mentally above your thoughts and observe them “from
above”. Imagine being a neutral observer of your thoughts. As soon as you start to
interpret, however, you give your subconscious mind the command to look for a filter for
your point of view. That, in turn, will influence you in forming your opinion.
Tips and Tricks on How to Access the Subconscious
We explained what your subconscious is, what it can do and how you can use it. The next
step is to give you some tips and tricks on how to tap into your subconscious mind more
easily. These beginner tips are especially helpful if you have issues reprogramming the
subconscious mind.
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Brain Waves
To access the subconscious mind, you should definitely try the power of brain waves and
binaural beats. They can be the key to success. The reason is that our mind works at
different speeds. The brain activity is measured in frequency.
Especially interesting are the alpha and theta waves.
Alpha waves are also called the door to the subconscious. They put you in a state of
relaxation and inner peace. If you have inner peace, it will be easier to listen to your inner
voice and thus better understand your subconscious.
Tapping into the subconscious mind is easier in the alpha state because you are not caught
up in thoughts. This is where the binaural beats come into play. With binaural beats, you
can consciously accelerate or slow down your brain activity. In other words, binaural beats
give you the ability to specifically cause an alpha or theta state.
The same applies to theta waves. When you are in the theta state, you have an expanded
imagination and activate your creative reserves. This is particularly helpful when you want
to visualize things that your subconscious should accept directly. Since your mind is not
able to distinguish between reality and imagination, this is a good training for your
subconscious mind.
Meditation
As we have already mentioned above, it is important to observe your thoughts unbiased.
However, since this is a problem for many, it can be a good idea to start meditating. This
way you will learn to observe more and interpret less. Through daily meditation, you will
significantly improve the ability to see thoughts abstractly and “from above”. It will be
much easier for you to tap into the subconscious mind.
Similar to binaural beats, meditation will let you dive into the mode of relaxation and make
your mind send out theta waves. Through these theta waves, you can access your
subconscious more easily. Apart from the fact that meditation can help you to attain inner
peace, it also helps you to be more mentally stable and spiritually advanced. It helps you to
break down any mental barriers or limitations you have in your subconscious. That’s why
meditation can be a good option if you want to gain access to the subconscious. We

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

16

VZJ<,LGM 8C]SM

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

published an entire article on meditation that you can access here.
Positive Affirmations
Positive affirmations are positively formulated statements that serve self-conviction. They
are an effective way to talk to your subconscious mind and ask questions. They use the way
your subconscious works: By the power of repetition and the fact of not being able to
distinguish between reality and imagination. You define positive affirmations that are
important to yourself and repeat them several times a day. This is how you convince your
mind to accept a certain state that you pretend to be the reality.
What is important here is not only the repetition itself but also that you really talk to
yourself several times a day. No matter when. The main thing is to make it a routine until
you no longer need the positive affirmations because you have manifested them in your
subconscious.You will literally start to change your way of thinking – about money,
yourself and your life. Finally, here is a video that shows you one of the most proven
techniques for programming your subconscious mind.
Conclusion
The subconscious controls most of our lives. It is the power center of our mind and takes
many daily thinking procedures from us. You and your environment have trained it over
the years to do so. The power of the subconscious mind is limitless. It affects your view of
things and your reality. Depending on how your subconscious is programmed, you will see
and comprehend certain situations. So, it’s up to you if you let your subconscious influence
your world positively or negatively.
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Mahesh Dattani and His Art of Dramatic Narration
Dr. Bharat S. Patel
Associate Professor,
Department of English,
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Drama is a representational art, which presents virtual characters in a virtual
universe. The composition of drama is different and more difficult work than other forms
of literature. The playwright is suppose to take into consideration so many elements like
dialogue, plot, metaphoric construction, music, audience, stage craft and of course the three
unities i.e. unity of time, unity of place and unity of action. William Worsfold has rightly
said, “It is a composite art, in which the author, the actor and the stage manager all
combines to produce the total effect.” Bharat Muni also remarked in his Natyashashtra,
“Theatre is life. There is no art, no life, no craft, no learning, and no action which cannot be
seen in it.”
In the field of English Drama, it was Nicholas Udall, who is given the credit of
writing first regular play Ralph Roister Doister in 1541. After that, there is a long list of
English dramatists in whose hands the English drama blossomed fully like Thomas
Sackville and Thomas Norton, the University Wits, William Shakespeare and so on. The
journey of Indian drama started with Sanskrit plays. Kalidas, Bhasha, Bhavbhuti etc. were
the sources of inspiration and imitation for the successors. This Sanskrit plays were also
translated into English. The Indian English Drama had been performed for over nearly two
centuries. If we go through the history, we can find that most of the Indian plays available
in English are translated from different Indian Languages. Though, several original works
in English are also notable for their qualities – literary as well as stage. The journey of real
Indian English drama started with the publication of Michael Madhusudan Dutt’s translated
play Is This called Civilization? in 1819. Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore,
Harindranath Chatopadhyay etc. were prominent Indian playwrights in the preindependence period.
The Indian English drama has been flourished and enriched in the post-
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independence period in the hands of reputed playwrights like G.V. Desani, Lakhan Deb,
Nissim Ezekiel, Asif Currimbhoy, Girish Karnad, Badal Sircar, Mohan Rakesh, Mahasweta
Devi, Manjula Padmanabhan etc. R.K. Dhawan in 50 Years of Indian Writing has rightly
remarked, “Very recently Indian English Drama shot into prominence. Younger writers like
Mahesh Dattani and Manjula Padmanabhan have infused new life into this branch of
writing.” Mahesh Dattani is the most potent dramatic voice who has enriched the tradition
of Indian drama with his innovations. His dramas are diverse in themes, techniques and
devices. Commenting on his plays; John Mc Rae says: “they are the plays of today,
sometimes as actual as to cause controversy, but at the same time they are the plays which
embody many of the classic concern for world drama.” Dattani has a different approach to
theatre. In a very authentic and realistic manner, his plays visits an unexplored fields like
religious tension, homosexuality, gender discrimination, sexual abuse of the children,
communal riots and many such current issues and problems of India. In one interview, he
disclosed the secret of his great success in the following words:
“I wouldn’t say the only one, but I would say that I have been the most successful
for various reasons: I have my own theatre company (Playpen), and I have a theatre
background. I’m not writing because I’m a writer (of literature), I’m writing because I have
theatre background.”
He has invented a new language and many techniques for the theatricality of the
Indian English Stage. He focuses on the urban and middle class issues and experiments
new ideas successfully. He has already accepted the fact that drama writing is a process of
writing, editing and rewriting. Commenting on his writing, Michael Walling, the founder of
multi-cultural theatre company named ‘Border Crossings’ (in 1995), says that, “To direct a
play is the process of making the word flesh. When the words are Mahesh Dattani’s, the
flesh is already contained within the word; the written texts are only fully realized through
the process of performance.” He further adds, “Dattani’s plays fuse the physical and
special awareness of the Indian theatre with the textual rigour of western models like Ibsen
and Tennesse Williams. It is a potent combination, which shocks and disturbs through its
accuracy, and its ability to approach a subject from multiple perspectives.”
As a sensible and sensitive writer, Mahesh Dattani not only makes the audience
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aware with various current issues, but also compels them to think seriously about them. It is
the achievement of this multi-talented craftsman that due to the theatrical performances of
his drama, the Indian audience has turned to the theatres. The dramatic techniques used by
him enhance the meaning and understanding of the audience. The different techniques add
the suggestive meaning and enable the perception as well as the performance on the stage.
We can say that the plays of Dattani are like ‘fresh arrivals’ in the field of English drama
which have a universal appeal and draw full attention of the audience. It is his credit that
his drama crosses the barriers of language and culture. As a result, he received the
prestigious Sahitya Akademi Award in 1998. (for Final Solutions and other plays) The
International Herald Tribune also praised him as “one of India’s best and most serious
contemporary play wrights writing in English.” According to the Sahitya Akademi Award,
“(Dattani’s work) probes tangled attitudes in contemporary India towards communal
differences, consumerism and genera brilliant contribution to Indian drama in English.”
‘Tara’ is a family tragedy in which Dattani discusses one of the serious issues of the
country- gender discrimination. The play centers on the emotional separates that grows
between two conjoined twins following the discovery that their mother and grandfather to
favor the boy (Chandan) over the girl (Tara). Tara, a feisty girl who isn’t given the
opportunities given to her brother (although she may be smarter) eventually wastes away
and dies. Chandan escapes to London, changes his name as Dan and attempts to repress the
guilt he feels over his sister’s death by living without a personal history. The performances
of this play by the Playpen group exercised long last impression upon the audience. It is
here that we can find the Indian Gender perspective when Tara explains to Roopa about the
conversation between father and son, she says that, “The men in the house were deciding
on whether they were going to hunting while the women looked after the caves.”
We can also find one more reality as Mr. Patel always thinks about future plans for
Chandan. He never thinks Tara’s future. We always think about boy’s future, first, because
more significance is given to boy than girl. A girl has to learn how to cook/ how to look
after house? How to behave with other? All these things a girl must learn otherwise people
criticize her and her family.
Here it should be noted that Tara is a very strong girl. She is stronger than Chandan.
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Life has taught her lots of things. She often makes witty remarks in the play, like when
Roopa is warning her to stay away from Prema and Nalini, at that time she says, “That’s
okay. I can handle them.” These words of Tara show us her courage. She is more mature
than other girls and has seen all the colors of life. In a way, Dattani has shown Tara
physically challenged, but mentally strong. With the help of various dramatic techniques,
Dattani has proved it and has presented an analysis of gender identity in an unbelievable
way in “Tara”.
To conclude the discussion, I must say that the aura of stage and audio-visual
devices of a play attracted and appealed a lot to the mind and heart of Dattani. In the
answer of the question what makes him write plays, Dattani said that, “I participated in the
usual school plays and skits but I always yearned to direct performances. I realized that
there must be a script for a performance. That's why I started writing - not very serious stuff
though, initially. I watched a play whenever I could. Every time there was a group from
Bombay or Ahmadabad staging a play in Bangalore, it became a community event that we
would all attend. I remember a play I saw as a child at Ravindra Kalakshetra that fascinated
me. It used the "play within the play" concept that I'd never seen before and a dramatic
finale that took place in the auditorium. The teasing tone, the costume and make-up, the
lights -- were all bright and loud yet I was utterly captivated. I later learnt that it was
Madhu Rye's Koi Pun Ek Phool Nu Naam Bolo (Tell me the name of a flower). He is a
sensational playwright. I got the chance to see his other plays, especially Kumarni Agashe
(Kumar's Terrace), also in Hindi as Neela Kamra, in Bombay. Then the Bangalore Little
Theatre was formed and I became seriously involved in acting, directing and writing plays.
I learnt much from Vijay Padaki in the early years. I started my own theatre studio after a
few years.” Thus, Mahesh Dattani experiments different dramatic techniques to depict quite
unconventional and radical themes in his plays. The complexities of human relationship
and predicament of the modern men find due expression in his dramatic works. His
dramatic techniques and stagecraft are superb. Truly, he is an unconventional voice in the
theatrical firmament of India.
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GUJARATI DIASPORA: HISTORICAL STUDY,
HISTORY OF INDIAN DIASPORA
Dr.Vishnu R Vankar
Assistant Professor
Abstract:
Diasporic communities that advance their ancestral homelands through forging links with
it can be best examined in the context of the history of migration of these communities and
the culture of developing stakes in the homeland through material and emotional
investments of various kinds. While globalization of migration has facilitated diasporas of
various kinds, there has been a marked turn of gaze towards the homeland by diasporic
members. What ties the emigrant/diasporics with the places of origin are collective
mesostructures of village communities/associations and hometown networks which
integrate and manage the changes induced by migration, in maintaining and constructing
boundaries, villages spaces, resources, hierarchies, norms and practices. While migration
encompasses a whole range of social, political and economic factors, the focus of this study
is a Gujarat, Gujarti Diaspora and the history of Indian Diaspora.
Keywords: Diaspora, Gujarat, History, Emigrants, Diasporic Communities
Introduction:
Dispora is a multifaceted social phenomenon which has attracted the attention of Social
Scientists, Government, NGOs and policy makers. Research in the field of Diaspora
particularly in Indian society started only after Independence and got momentum with
globalization process. The word Diaspora is analyzed in terms of immigration of people to
foreign lands. Many studies on Indian Diaspora have focused on migrant or indentured
laborers to various countries. The diasporic study incorporates aspects of identity, culture,
conflicts, multiculturalism, power, ethnicity etc. These include emigration to and settlement
in foreign countries, their socio- economic profile, position in host and home countries,
organization of socio-cultural life in host country, problem of socio- cultural adjustment
and preservation of separate socio-cultural identity, relation with home country and impact
on home country in terms of bringing of socio-economic development and changes. Basic
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reason for lighting the sociologist‟s interest in study of Diaspora and its emergence as the
important subject title of sociology is its nature of influencing changes and adjustments in
socio-cultural and economic life of migrant and its family left behind. International
migration leaves an impact, which may be direct or indirect, on everybody in the concerned
family. The movement of people across the international boarders has multiple impacts
such as demographic, economic and social in both countries of the origin and destination.
Moreover it influences the lives of people in areas as diverse as the rural regions of
developing countries and great metropolises of the industrialized countries.
What is Diaspora? :
The word Diaspora is originated from two Greek words dia-meaning through, speiromeaning scattered. In Greek it means „to disperse‟ and is based on a translation of the
Hebrew word, Galut. It means movement of people from one place to another, whereby
they shift their residence and in the Ancient Greece, the word referred to migration and
colonization. Diaspora was originally used for Jewish people ousted from their homeland
Israel and settled all over world. In Hebrew, “the term initially referred to the setting of
colonies of Jews outside Palestine after the Babylonian exile and has assumed a more
General connotation of people settled away from their ancestral homelands” (Shuval,
2003).Human civilization is outsized densely inhabited cluster which possesses definite
territory, culture and sovereignty. Society is studied generally in terms of member people
residing in it. But, during recent time, a new trend of studying society in terms of native
people residing presently in foreign country has developed. This trend is called as
Diasporic Studies.
ccording to the Oxford English Dictionary Online, the first known recorded usage of the
word diaspora in the English language was in 1876 referring "extensive diaspora work (as
it is termed) of evangelizing among the National Protestant Churches on the
continent". The term became more widely assimilated into English by the mid 1950s, with
long-term expatriates in significant numbers from other particular countries or regions also
being referred to as a diaspora. An academic field, diaspora studies, has become established
relating to this sense of the word. In English when capitalized (referring to the Jewish
community) without modifiers (that is simply, the Diaspora), the term refers specifically to

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

24

VZJ<,LGM 8C]SM

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

the Jewish diaspora.
In all cases, the term diaspora carries a sense of displacement the population so described
finds itself for whatever reason separated from its national territory, and usually its people
have a hope, or at least a desire, to return to their homeland at some point, if the
"homeland" still exists in any meaningful sense. Some writers have noted that diaspora may
result in a loss of nostalgia for a single home as people "re-root" in a series of meaningful
displacements. In this sense, individuals may have multiple homes throughout their
diaspora, with different reasons for maintaining some form of attachment to each.
Diasporic cultural development often assumes a different course from that of the population
in the original place of settlement. Over time, remotely separated communities tend to vary
in culture, traditions, language and other factors. The last vestiges of cultural affiliation in a
diaspora is often found in community resistance to language change and in maintenance of
traditional religious practice
History of Diaspora:
The word diaspora is used to refer to the involuntary mass dispersion of a population from
its indigenous territories, most notably the Jews who were dispersed from the Land of
Israel in

antiquity

(known

as

the Jewish

"https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_diaspora"diaspora.
the African

transatlantic

slave

trade,

the

Some

HYPERLINK
other

diasporas

are

southern Chinese or Indians during

the coolie trade, the Irish during and after the Irish Famine, the Romani from India,
the Italian

HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_diaspora"diaspora, the

exile and deportation of Circassians, the flight or expulsion of Arabs from Palestine, fleeing
of Greeks after the fall of Constantinople, Expulsion of the Acadians, and the emigration
of Anglo-Saxon warriors and their families after the Norman Conquest of England.
Recently, scholars have distinguished between different kinds of diaspora, based on its
causes such as imperialism, trade or labor migrations, or by the kind of social coherence
within the diaspora community and its ties to the ancestral lands. Some diaspora
communities maintain strong political ties with their homeland. Other qualities that may be
typical of many diasporas are thoughts of return, relationships with other communities in
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the diaspora, and lack of full integration into the host countries. Diasporas often maintain
ties to the country of their historical affiliation and influence the policies of the country
where they are located.
Classification of Diaspora:
Robin Cohen classifies Diaspora as: 1. Victim Diasporas 2. Labour Diasporas 3. Imperial
Diasporas 4. Trade Diasporas 5. Homeland Diasporas 6. Cultural Diasporas The author finds
a common element in all forms of Diaspora; these are people who live outside their 'natal (or
imagined natal) territories' (ix) and recognize that their traditional homelands are reflected
deeply in the languages they speak, religion they adopt, and cultures they produce. Each of
the categories of Diasporas underline a particular cause of migration usually associated with
particular groups of people. So for example, the Africans through their experience of slavery
have been noted to be victims of extremely aggressive transmigrational policies.
Indian Diaspora:
In 2019, according to data released by United Nations with 17.5 million Indian
HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_diaspora"diaspora is world's largest
diaspora,

followed

by

11.8

million Mexican

"https://en.wikipedia.org/wiki/Emigration_from_Mexico"diaspora and

HYPERLINK
10.7

million

of Chinese HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese"diaspora.
Indians living overseas constitute one of the world’s largest, most dynamic and oldest
Diaspora communities. They constitute a series of migrations spanning several decades and
centuries. With each wave, a new class of Indians has moved abroad in pursuit of
academic, trade and professional opportunities.
The history of the Indian Diaspora is closely linked to India’s trade links and can be traced
back nearly four millennia, when the Indus Valley Civilization traded with ancient
Mesopotamia and Egypt. Small merchant communities in these regions were the precursors
of the modern Indian Diaspora.
From 500 to 1600AD, trade, again, was the foundation on which sizeable Indian Diasporas
developed across the Indian Ocean rim – from Zanzibar and Egypt in the West, to Yemen
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and Oman in the Arabian Peninsula to the Arakkan and Malacca in the Far East.
The modern Diaspora is 26 million strong with roots enmeshed with the advent of
Colonialism in the 19th century when European powers consolidated their claims across
Asia. A bright May summer morning in 1879 witnessed the first Indians setting foot in Fiji,
destined for work in the sugarcane plantations. Large scale cash-crop plantations in
Guyana, Suriname, and Trinidad & Tobago – much like Fiji – became profitable on the
backs on indentured Indian labour. People of Indian Origin now constitute 42% of Fiji’s
population. Similarly, Indian construction workers from the Punjab laid the East African
Railway across modern-day Kenya, Uganda and Tanzania.
The 20th century and Indian Independence brought to the fore a new generation of Indians
living and working abroad. A large number of Indians moved to Western Europe to fill
post-war labour shortages in the 1940s and 50s. The oil rush in the Middle East around the
same decade saw thousands of Indians from the southern states moving to take up mid and
low level jobs in the petroleum sector.
The 1960s too saw the emigration of a new class of Indians, especially to the United States.
Indian engineers and entrepreneurs, finding India’s socialist government stifling and with
not enough jobs for their qualifications, made their way to the U.S. – which was then
welcoming academic talent and offering a better lifestyle. The same decade saw thousands
of Punjabis move to Canada to escape rising violence in the Punjab. Then a large number
of Goans moved to Portugal after Goa was annexed to the Indian Union in 1961. They were
followed by Indians from Mozambique in 1974. The 1970s also saw a further migration of
Indians from Uganda to Europe and the U.S., to escape persecution under Idi Amin’s
regime.
Now in the 21st Century, Indians live in over 140 countries across the globe. While some
identify themselves as first-generation Non-Resident Indians (NRIs), others, whose
forefathers emigrated, are termed as People of Indian Origin (PIOs). There are 12 countries
which host over a million Indians each, with four of them being home to over two million
Indians each.
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Gujarati Diaspora & Its History :
The Gujarati Diaspora forms a vital part of the great Indian Diaspora. The Non-resident
Guajarati are now spread all around the world and are settled in various countries like USA,
UK, Canada, New Zealand, South Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Australia and the
Gulf. Being an important component of the host societies, providing services in sectors as
diverse as retailing, hospitality industry (hotels and motels), medicine, drug stores,
engineering and information technology, Gujarati Diasporas are now making a great
contribution to their socio-economic, cultural and political life of the host countries. Lord
Dholakia, Lord Meghnad Desai, Lord Bhiku Parekh and others are the better examples that
testify to the great success of Gujarati Diaspora. Formation of the Asian American Hotel
Owners Association (AAHOA) and Federation of Gujarati Associations in North America
(FOGANA) with membership in USA and Canada is a evidence of dynamism of the
vibrant Gujarati Diaspora. The Gujarati Diaspora has maintained its emotional, cultural and
economic relations with the homeland in a very special way. It is noticeable in their desire
to make emotional and economic investment in Gujarat by establishing hospitals, schools
and colleges. Their prompt response in coming forward to the aid of Gujarat during the
terrible earthquake in 2001 was remarkable. They have successfully lobbied in their host
countries for foreign investment in boosting and developing industries in Gujarat. Their
role in getting the latest technology and their contribution to the enrichment of religious
and cultural life cannot be exaggerated. For instance, the Swaminarayan sect has built up
many temples in the West as well as in the home country. North Gujarat has witnessed a
large-scale migration of the various castes and communities to the many countries of
Europe, Africa, Australia, North America and the Gulf. In the case of North Gujarat, 21 a
large number of patels, chaudharies, jains, Prajapatis and Vohras have migrated from Patan,
Palanpur, Mehsana, Visnagar, Kadi, Sabarkantha and Banaskantha. Most of them are
settled in USA, UK, South Africa, Australia, and Canada and even in the Gulf countries.
Most of the Gujarati Diaspora migrated from North Gujarat are flourishing in computers,
information technology, medicine, hoteling & moteling, retailing business, diamond
business and leather goods. For instance, India’s diamond industry handled 80 percent of
the global polished diamond market and earned 8 billion dollars last year. The global
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polished diamond market is entirely controlled by jains from palanpur, a small town in
North Gujarat. They went to the Belgium city of Antwerp in 1970s and 80s where 90
percent of the world’s diamond trade is concentrated. The Jews have controlled this
diamond trade for the last 500 years. Now the Jains from North Gujarat control 65 percent
of this diamond trade of Antwerp undoing the monopoly of the Jews within twenty years.
In fact, seven of top ten Diamond merchants of Antwerp, are from North Gujarat, breaking
the 500-year old monopoly of the Jews. It is only one instance of the numerous success
stories of the diaspora from North Gujarat. Vohras from siddhpur, palanpur and patan are
well settled in many countries in East Africa and South Africa and have a monopoly over
the retail businesses and leather industry there. Similarly, many Patels from Mehsana, Kadi,
Patan, and Visnagar in North Gujarat have securely established themselves in the field of
Plastic, leather, and chemical industries in addition to the hospitality industry in many
countries. Many of them have become powerful members of the African National Congress
and sent remittance for the freedom movement of India. The Chaudharis from various
districts of North Gujarat like Patan, Mehsana, Banaskantha and Sabarkantha have
migrated to distant places like USA and UK and have taken a foothold over professional
jobs in medicine, engineering and even modern agriculture. Many of these diasporic
chaudharis have remitted foreign exchange so that educational institutions could be
established in their far-flung villages in North Gujarat. Many patels from North Gujarat
who are successful today in the west migrated there under hard and trying circumstances.
Their success curve and the work and struggle that have gone into making them leaders in
hospitality industry deserve to be studied closely. Similar is the case with prajapatis from
Patan, Mehsana, Sabarkantha who are chiefly in the service sector of various countries.
Many of these migrants have gradually and 22 steadily carved out a position for themselves
in their host countries. In short we can say that Guajarati diaspora maintains its own unique
identity as a part of Indian diaspora as a whole. Diaspora has great bearing upon the
economy, social structure and culture play significant role in socio-economic development
and socio- cultural changes in area of origin at local, regional and national level. These
immigrants also act as ambassador in the country of their immigration by representing
culture and society of origin. In view of such numerical and functional significance, several
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Diasporic studies have been conducted on Gujarati Diaspora. In the absence of sufficient
socio- cultural study on Gujarati Diaspora, the present research is an effort to achieve a
broader understanding of the socio-cultural study of Gujarati Diaspora with special
reference to England, America and Canada.
Conclusion:
Diaspora has great bearing upon the economy, social structure, culture and play significant
role in socio-economic development and socio- cultural changes in area of origin at local,
regional and national level. These immigrants also act as ambassador in the country of their
immigration by representing culture and society of origin. In view of such numerical and
functional significance, several diasporic studies have been conducted on Gujarati diaspora.
In the absence of adequate studies on Gujarati diaspora, the present workis an effort to
achieve a broader understanding of the study of Gujarati diaspora with special reference to
Englandand Canada.
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lCgNL DLl0IF VF{Z ZFQ8=LI D]î[
0F"_SLlT" ˜;_HFNJ
VwI1FvlCgNL lJEFU
DLl0IF HGTF VF{Z ;ZSFZ S[ DwI ˜S 5], SF SFI" SZTL C{ P JC HGTF4
;ZSFZ VF{Z lJxJ HG ;[ ˜S ;\JFN :YFl5T SZTL C{ P .; ;\JFN S[ DFwID ;[ VFD HG SL
;D:IF4 N[X S[ hJ,\T D]î[ VF{Z lJxJ S[ AGT[ lAU0T[ CF,FT SM lJxJ HG ;[ ;D1F ZBTL C{
TYF ;\JFN SL G> ZFC[\ BM,TL C{ P lCgN]:TFG D[\ lCgNL DLl0IF SF 5|EFJ jIF5S VF{Z AC]VFIFDL
C{ P VFH S[ NF|{Z D[\ lCgNL DLl0IF SL E}lDSF DCtJ5}6" AGL U> C{ P lCgNL EFQFF VFH N[X SL
HGEFQFF AG U> C{ P HGTF S[ CNI TS 5C]RG[ D[\ EFQFF DCtJ5}6" DFwID C{ P VFH EFZTLI
DLl0IF D[\ lCgNL SL VG[S R{G,[ p5,aW C{

.; R{G,[ VFH S[ N|F[Z D[\ HGTF SM •IF 5ZM; ZCL

C{ IC EL DCtJ5}6" AFT C{ P ;ZSFZ VF{Z HGTF S[ ;\JFN SF DFwID DLl0IF C{ P ˜[;L l:YlT D[\
DLl0IF SF T8:Y CMG A[CN H~ZL C{ P •IF VFH SF DLl0IF V5GF IC NFlItJ .DFGL ;[ lGEF
ZCF C{ m VFH SF IC A0F ;JF, C{ P
DlC,F VFgNM,G4 HFlT VF{Z HGHFlT VFgNM,G4 HdD] SxDLZ SL WFZF #*_ SM
C8F N[GF4 ;L_˜_˜ TYF ˜G_VFZ_;L lGID4 ;\;N S[ lUZT[ D]<I4 >_JL_˜D SL lJxJ;GLITF 5Z
;JF,4 ZFD HgD E}lD vAFAZL DlhHN4 l+5, T<,FS TYF :+LIM\ SL ;D:IF VFlN D]î[ VFH ZFQ8=
S[ DCtJ5}6" D]î[ AG UI C{ ,[lSG N[BF HFI[ TM .GD[\ ;[ S> D]î[ ZFQ8= S[ l,˜ .TG[ DCtJ5}6" GCL
C{ P VFH DCtJ5}6" D]î[ C{ DC\UF>4 A[ZMHUFZL4 :JFyI VF{Z lX1FF P NZV;, N[BF HFI[ TM DLl0IF
VFH ˜[;[ D]î[ SM :YFG N[SZ lCgN]:TFG SL HGTF VF{Z ,MST\+ S[ 5|lT WMBFW0L SZ ZCF C{ P
pGSF ST"jI C{ JFN ;\JFN SZS[ N[X S[ lJSF; SM VFU[ A-FGF P •IF VFH SF DLl0IF IC
SFI" SZ ZCF C{ m N[BF HFI[ TM DLl0IF D[\ K5G[JF,L W8GF 5Z lSTGF ISLG lSIF HFI[ IC A0F
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;JF, C{ P VFH S[ lCgNL DLl0IF U,T VF{Z lAG5IMUL D]îM SM V5GFSZ V5GL lJxJ;GLITF BM
ZCF C{ P lH; DLl0IF ,MST\+ SF RF{YF l5<,Z SCF HFTF C{ JC l5,Z SL VFH GLJ CL, U> C{
P ,MU VFH S[ DLl0IF SM UMNL DLl0IF SCG[ ,U[ C{ P A[;S VFH S[ DLl0IF SM VlWS
lJxJ;GLI AGG[ SL AC]T VFJxISTF C{ P N[X S[ ElJQI SF VFWFZF VFH DLl0IF CM UIF C{ P
˜[;[ D]îM\ SM ZFQ8= SL HGTF S[ ;FDG[ SEL 5ZM;GF GCL RFlC˜ lH;;[ ZFQ8= SL TZ•SL D[\ AFWFF
pt5gG CM P DLl0IF D[\ 5|SFlXT CMG[JF,L IF lNBF> HFG[JF,L W8GF SM ;DFH S[ lCTM\ SM N'lQ8
D[\ ZBSZ lNBFGL RFlC˜ TFlS ;DFH VF{Z ZFQ8= SF VlCT G CM P VFH N[X D[\ SM> EL W8GF CM
TM S> TFSTM\ SM wIFG D[\ ZBSZ lNBF> HFTL C{ P A0F ;JF, TM IC C{ lS W8GF SM WD"4
;\5|NFI VF{Z HFlT S[ VFWFZ 5Z DLl0IF p;SF 51FWZ AG HFTF C{ P EFZT D[\ l5K,[ ˜S NXS
;[ p5ZM•T D]î[ RRF" D[\ C{ P S], D]îM\ SL VGN[BL VA DLl0IF D[\ WLZ[ WLZ[ V;\EJ lNB ZCL C{
P ZFQ8= S[ D]bI D]î[ VA N[X SL ZFHGLlT D[\ ˜S DCtJ5}6" O{•8Z AG U> C{ P ;F\5|NFlIS DLl0IF
S[ D]î[ N[X SL HGTF SM lSTGF 5|EFlJT SZ ZCF C{ P
ZFQ8= SF lCgNL DLl0IF ElJQI TI SZTF C{ P VFH ZFQ8= hJ,\T D]î[ SF
lXSFZ C{ P ZFQ8=JFN S[ D]î[ DLl0IF D[\ p9TF ZCTF C{ P N[X EI\SZ +F;NL

;[ U]HZ ZCF C{ P

DLl0IF G[ ;FO SZ lNIF C{ lS ;ZSFZ HGTF SM lAH,L4 5FGL4 :JFyI4 lX1FF4 ;]Z1FF VF{Z ZMHUFZ
VA GCL N[ ;STL VF{Z HGTF EL DFG R]SL C{ lS AFHFZ D[\ CM ZC[\ DM,EFJ 5Z CL U]HFZF SZGF
50[UF P VFH ;FJ"HlGS ;[JF SL HM ;]lJWF˜« ARLvB]RL EL C{\4 pGSL CF,FT .TGL BZFA C{ lS
,MUM\ S[ l,˜ AFHFZ SL XZ6 D[\ HFGF DHA]ZL CM UIL C{ P VFH SL 5}\HL A[ZMHUFZM\ SF XMQF6
;FD\TL jIJ:YF ;[ EL VlWS CM ZCF C{\ P VFlY"S GLlTIM\ ;FD|FhIJFN S[ lCT D[\ AGF> HF ZCL C{
VF{Z EFZT S[ lHG ZFhIM\ SM lJSF; SF DM0[, ATFIF HF ZCF C{ 4 JCF" 5}\HLHFN VF{Z ;FD\TJFN
SL NM:TL HGTF S[ XMQF6 D[\ B]A SFD VF ZCL C{ P I[ AFT VFH SF lCgNL DLl0IF SEL GCL
ATFI[\UF P VA DLl0IF SL KAL lNG 5|lTlNG VFD HGTF S[ DFG; ;[ ULZ ZCL C{

l5K,[ NX JQFM"

D[\ EFZTLI ZFHGLlT D[\ SFlO AN,FJ VFIF C{ P VFH SL ;ÚFF S[gN|LS'T VF{Z SFlO Xl•TXF,L CM
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U> C{ P N[X SL ;ÚFF VFH .TGL Xl•TXF,L CM U> C{ lS ZFhI ,FRFZ CM UI[ C{\ P
ZFQ8= SL TDFD AFT[\ VFH DLl0IF GHZ V\NFH SZ ZCF C{ P ˜[;L AFTM\ SM p9FTF
C{ HM VFD HGTF SL VF"BM\ D[\ W}, ×MFSG[ SF SFD SZ ZCF C{\ P ;rRF> S]K VMZ C{ VF{Z ATFIF
S]K VMZ HFTF C{ P ZFQ8= S[ D], D]î[ SM E8SFSZ HGTF SM U,T D]îM 5Z ,UFG[ SF SFD VFH
SF DLl0IF SZ ZCF C{ P ,MST\+ SF IC RF{YF l5,Z V5GL T8:YTF VF{Z .DFGL G[EFI[UF TM ZFQ8=
SL ;]BFSFZL4 ;D'lwW VF{Z lJSF; AC]T N]Z GCL C{ P DLl0IF VFD HGTF SL VFJFH CMGL RFlC˜
P JC VFH VFD HGTF SL VFJFH G CMSZ S]K lUG[R}G[ ,MUM\ SM 5lZIMlHT SZT[ C{ P A0F B[N
TM TA CMTF C{ lS VFH SF 5|A]wW JU" EL p;S[ ;FDG[ V5GL ;rRF> GCL SC ;STF VF{Z HM
SZG[ D[\ ;1FD C{ pGSM DLl0IF ARFI[ ZBTF C{ P VFH S[ DLl0IF SM V5GF WD" lGEFGF RFlC˜ P
EFZTLI ,MUM\ SF HG;DF; VFH DLl0IF

ÛFZF ,AF,A EZF UIF C{ P HGTF SL

lJRFZWFZF D[\ VFH ZFQ8=5|[D H{;[ D]î[ SM p9FIF HFTF C{ P VFH S, DLl0IF D[\ ZFQ8=LI AFTM\ SL
RRF" A0[ jIF5S ~5 D[\ R, ZCL C{ P HGTF S[ V;,L AFTM\ SM U]DZFC lSIF HFTF C{ P DLl0IF
SF ST"jI HGTF VF{Z XF;S SM ;rRF> SF VF>GF lNBFGF C{ P U,T B]XFDT SZGF GCL C{ P
,MST\+ SL DHA}T ;\:YF˜« VFH SDHMZ CM ZCL C{ lH;SF SFZ6 DLl0IF SFL T8:YTF 5Z A0F
;JF, p9FTF C{ P
CF««4 S]K VrK[ D]î[ EL DLl0IF p9F ZCF C{ H{;[ ,0SLIM\ SL ;]Z1FF 5Z AC]T CL VrKF
JFTFJZ6 DLl0IF G[ lGlD"T lSIF C{ P lH;;[ 5]Z[ N[X D[\ DlC,FVM\ SL ;]Z1FF D[\ CSFZFtDZ ;MR
HGDFG; D[\ 5{NF C]> C{ P ˜[;[ VG[S D;,[ C{ HM ;DI ;DI 5Z DLl0IF A0L ;rRF> S[ ;FY
p9FTF ZCF C{ P ,[lSG A0L lN•ST SL AFT IC C{ HGTF SM V;,L D]î[ ;[ SEL U]DZFC GCL
SZGF RFlC˜ P D{\ pdDLN SZTF C}« lS DLl0IF V5GF WD" A0L >DFGNFZL ;[ lGEFI[UF P
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deZ Qy O;oLFkk esa dqN ekU; HkzkfUr;kas dk 'kadk] lek/kku
डॉ. भगवानभाई के.

जाप त

ƒŠoÈ 'krkfCn esa Ákphu oSfnd _f"k;¨a dh Js.kh esa ge ,d ek= egf"kZ n;kuUn LkjLorh
d¨ ikrs gSaA D;¨afd egÆ"k n;kuUn th Lks LkaLkkj d¨ bZ'ojh; _rqLkR; Kku o foKku Lks t¨M+us
dk ekxZ fn[kk;kA mUg¨aus osn¨a ds :<h vFk¨aZ ij Ágkj djds bfrgkLk ijd vFk¨aZ Lks NqM+k dj bZ'oj
ijd vFkZ crk, A v©j osn¨a ds bZ'oj ijd vFk¨aZ Lks Lkekt esa O;kIr reke /kkÆed vU/kfo'okLk
Lkkeftd] jktuSfrd] LkkEÁnk;d ekU;rkvksa dk mUewyu fd;kA
;g Òh LkR; gS fd Lkfn;¨a Lks reke vU/kfo'okLk¨a dh xgjh tMs ekuo¨a ds LkaLdkj¨a esa te
pqdh gSA bud¨ fudkyuk bruk vkLkku ugÈ gS fdUrq eqf'dy Òh ugÈ gSA vkt ds ;qx esa cM+k
jk"Vª usr`Ro okyk rFkk /keZ x# ;k Lkekt Lkq/kkjd LkR; vk/;kRe Kku ds vÒko esa ÒVd jgs gSaA
v©j tc mPp usr`Ro gh vfoKku iFk ij pys r¨ tu Lkk/kkj.k dh ckr gh D;k dgsaA vkb, dqN
ÒzkUr ekU;rkvksa ij fopkj djrs gSaA
'kadk Lkek/kku Lkaf{kIr esa
Á'u& D;k gesa t¨ Lkq[k nq%[k ÁkIr g¨rs gSa ;g iw.kZ tUe ds ;k bLk tUe ds de¨aZ ds
Qy gSa\
mŸkj%& euq"; d¨ tUe Lks fefJr Qy ÁkIr g¨rs gS fdUrq orZeku de¨aZ ds Qy gesa Lkq[k nq%[k #i
esa bLkh tUe esa feyrs gSaA rhu¨a Ádkj ds LkÒh vk/;kfRed] vkfnoSfnd rFkk vkf/kÒ©frd Lkq[k¨a v©j
nq%[k¨a dk iwoZtUe¨a ds de¨aZ ds LkkFk ugh t¨M+k tk Lkdrk gS fdUrq iwoZtUe ds de¨aZ ds vk/kkj ij
dqN xjhc ds ;gka tUe ysrs gSa dqN ?kuk<~; ifjokj¨a esa tUe ysrs gSaA ;g Lkqfo/kk v©j vLkqfo/kk
feyuk iwoZ tUe¨a ds Qy gSA fopkj.kh; gS fd tho ds tUe Lks igys ekrk] firk ds ikLk miyC/k
ekx¨aZ o Kku vkfn ds Lrj d¨ gh mLk tUe ysus okys tho ds iwoZ de¨Z Lks LkEc) fd;k tk
Lkdrk gSA
Á'u %& D;k ;g ekU;rk Bhd gS fd ÒkX; d¨ cnyk tk Lkdrk gS ;k gj d¨bZ fdLker
dk [kkrk gS\
mŸkj %& bLk Á'u ij vÒh ;g dguk gS fd ge ÒkX;oknh ugÈ deZoknh cusA thou esa deZ
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Á/kku gS v©j vPNs o cqjs deZ Qy d¨ ge ÒkX; dk Qy vKkurk Lks dgrs gSaA
tc ÒkX; iwoZ fuf'pr gh ugÈ] vFkkZr bLk tUe es feyus okys LkÒh Lkq[k o nq[k tc iwoZ
tUe¨a ds vk/kkj ij fuf'pr ugÈ r¨ iwj"kkFkZ djds Lknkpkj }kjk vius Lkq[k¨a d¨ c<+k;k rFkk
nqjkpkj }kjk vius nq[k¨a d¨ c<+k;k tk Lkdrk gSA osn¨a dh f'k{kk esa iq:"kkFkZ ij gh cy fn;k x;k
gSA dgk Òh gS esjs nk;sa gkFk esa iqj"kkFkZ gS v©j cka;s gkFk esa ÒkX; gSA dsoy ÒkX; ds Lkgkjs cSBus
okys O;fä dÒh LkQy ugÈ g¨rs gSA
Á'u %& Lkekt esa Òzw.k gR;k djuk D;k tUe ysus okys tho ds deksZa dk Qy gSA
mŸkj& tUe ysus okys tho dk deZ Qy ugÈ gSA D;¨fd Òzw.k gR;k ekrk firk ds Lkgefr Lks
mudh LorU=rk ds dkj.k gqbZ gS] bLkesa bZ'oj dk d¨bZ gLrk{ksi ugÈ gS bLk Ádkj nq%[k d¨
vkf/kÒ©frd nq[k dgk tk Lkdrk gSA
egÆ"k n;kuUn LkjLorh th us Òzw.k gR;k d¨ czãgR;k dh LkaKk nh gSA vr% Òz.k gR;k
djkus okyk djus okyk rFkk Lkgefr nsus okyk LkÒh bLk vijk/k ds n¨"kh gSa]
Á'u %& egÆ"k n;kuUn LkjLorh th }kjk e`R;q iwoZ dgk 'kCn] gs bZ'oj rsjh bPNk iw.kZ g¨
dk D;k vFkZ gSA
mŸkj& egÆ"k n;kuUn LkjLorh th osn¨a ds egk fo}ku Fks og tkurs Fks fd ;g eq>s ekjus dk
foj¨f/k;¨a dk "kM;U= gSA v©j "kM;U= djuk mudk LorU= deZ djus dk dkj.k gS vr "kM;U=
dkfj;¨a us vius deZ dh LorU=rk ds dkj.k Lokeh th d¨ muds jLk¨b;s ds ek/;e Lks dkydwV
fc"k nw/k esa fiyok fn;k Fkk] egÆ"k n;kuUn th mLkh fo"k Lks egkÁ;k.k dj x;s Fks] egku bZ'oj
Òä dh vius vfUre Lke; esa ijekRek ds Áfr LkPph J)k Fkh t¨ bLk Ádkj Lks O;ä gqbZ v©j
Lokeh th ds vfUre 'kCn Òh fopkj.kh; gS fd rsjh bPNk iw.kZ g¨] vkgk! cgqr ÁLkérk iwoZd ;g
'kCn dgs x;s gS fd gs Òxou rsjs }kjk tho¨a ds dY;k.k dh bPNk gS og iw.kZ g¨] Lokeh th us
viuk LkEiw.kZ thou ekuo dY;k.k ds fy, yxk fn;k Fkk v©j bLkh dY;k.k dh bZ'ojh; ds iw.kZ
g¨us dh ÁkFkZuk vfUre esa dj x;s FksA
Á'u %& fdLkh nq?kZVuk esa dqN O;fä ej tkrs gS] dqN cp tkrs gS] D;k cpus oky¨a dh
vk;q'ks"k Fkh bLkhfy, cp x;sA
mŸkj& nq?kZVuk esa ejus oky¨ dh u r¨ vk;q LkekIr gqbZ Fkh] v©j u gh cpus oky¨a dh vk;q 'ks"k
Fkh] D;¨afd fdLkh Òh vk;q iwoZ tUe¨a ds de¨aZ ds ds vk/kkj ij iwoZ fuf'pr ugÈ gSA D;¨afd nq?kZVuk
esa vyx&vyx O;fä;¨a dh 'kkjhfjd p¨V yxus ds dkj.k mudh e`R;w 'kkjhfjd {kerk ij fuÒZj
djrh gSA gj O;fä ij yxus okyk p¨V vyx&vyx g¨rh gSA bLkesa fdLkh dh fdLer dk
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fuf'pr d¨bZ gkFk ugÈ g¨rk gS bLkfy, nq?kZVuk fdLkh Òh Lke; dgÈ ij Òh g¨ Lkdrh gSa] o
O;fä;¨a dh e`R;w ;k p¨V yxuk nq?kVukZ ds Ádkj ij fuÒZj djrh gSA vr ;g ugÈ dgk tk
Lkdrk fd ftudh e`R;w gqbZ mudh vk;q LkekIr g¨ x;h Fkh] v©j t¨ cp x;s mudh vk;q 'ks"k FkhA
,sLkk ekuuk ekufLkd vU/kfo'okLk gSA
Á'u %& D;k T;¨fr"k xzUFk¨a esa Qfyr Òfo";okf.k;ka dh tkrh gS og >wBh g¨rh gSA
mŸkj& Qfyr T;¨fr"k dh Òfo"; okf.k;¨a o xzUFk LkÒh dYiuk ij vk/kkfjr gS os >wBs gSA rFkk
xf.kr T;¨fr"k xzUFk o mLkdh Òfo"; okf.k;k¡ Bhd gSA xf.kr T;¨fr"k esa Òwx¨y esa Lkw;Z] pUæ vkfn
dh xfr Lks LkEcfU/kr Kku foKku gS oggh ek= ekuus ;¨X; gSA 'ks"k ekuo¨a d¨ Òzfer djus okyk
gSA
Á'u %& t¨ y¨x oSfnd /keZ d¨ ugÈ ekurs gS v©j fofÒé er¨ es tkdj iwtk ikB djrs
gS v©j Lkq[k 'kkfUr dk vuqÒo djrs gS D;k og Lkq[k 'kkfUr xyr gSA
mŸkj %& bZ'ojh; iwtk dk LkEcU/k vkRek Lks gS v©j vkRek LkR; Kku deZ Lks gh LkUrq"V g¨rh gS
t¨ bZ'ojh; ok.kh oSfnd /keZ d¨ N¨M+ dj vU; er¨ esa jgdj vU/k iwtk djrs gS] og muds eu
d¨ r¨ og LkUrq"Vh ns Lkdrk gS fdUrq LkR; foosd v©j vkRe Kku ugÈ ns Lkdrs gSA mud¨ vius
y{; es t¨ LkQyrk feyrh gS og mudk iq#"kkZFk jgrk gSA LkR; dh iwtk Lks dsoy LkR; ekxZ
feyrk gS v©j dfYir nso¨ dh iwtk vpZuk Lks euq"; iki] vR;kpkj] o vuSfrdrk Lks ugÈ cp
Lkdrk gSA
Á'u %& fofÒé er¨ ds /kekZpk;Z t¨ osn¨ ds Áfrdwy vLkR; /keZ dk Ápkj dj jgs gS
D;k ;g xyr gSA
mŸkj %& egÆ"k n;kuUn LkjLorh th LkR;kFkZ Ádk'k ds X;kjgosa LkEeqykLk esa fy[krs gS fd t¨
fo|kfn Lknxq.k¨a esa xq#Ro ugh gS] v©j ,sLkk dgrs v©j >wB&>wB daBh fryd osn fo#) ea=¨ins'k
djrs gS] os xq# gh ugÈ xMfj;s tSLks gSA tSLks xMfj;s viuh ÒsM cdfj;¨a Lks nw/k vkfn dk Á;¨tu
fLk) djrs gS oSLks gh f'k";¨a ds psys psfy;¨a ds /ku gV ds viuk Á;¨tu fLk) djrs gSaA
ÁkDdFku&/;kukd"k.kZ
vkt LkaLkkj esa vf/kdka'k ekuo txr dfYir vU/k fo'okLk o Òze o er Òsn esa QaLks gq,
gSA mruk r¨ egkÒkjr dky Lks iwoZ esa Òh ugh FksA osn /keZ u ekuus ds dkj.k gh tu Lkk/kkj.k
ewy LkR; fLk)kUr¨a d¨ ugÈ Lke> ikrs gSA bLkds fy, LkR; deZ ehekaLkk d¨ Lke>uk vfuok;Z gSA
euq"; dk LokÒkfod y{; gS LkR; /keZ] LkR; bZ'oj d¨ ekuuk] v©j _rLkR; dh v¨j Lkekt d¨
jkg fn[kkuk LkcLks mŸke iq.; gS v©j vLkR;] bZ'oj ds xq.k dekZuqLkkj v©j Lk`f"V deZ ds fo:)
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turk d¨ Òzfer djuk LkcLks cM+k iki gSA bLk ys[k esa geus orZeku vU/k deZ ehekaLkk dk Lkadsr
ek= fd;k gSA vkt dh LkcLks cMh vko';drk gS Lkekt d¨ LkR; ekxZ fn[kkus dh gSA J/;s ikBd
vkt foijhr ekU;rkv¨ ds dkj.k gh ekuo deZ rFkk deZ Qy ds ewy fLk)kUr¨a d¨ Lke> ugÈ
ikrk gSA v©j mfpr v©j vuqfpr D;k gS bLkdk fu.k;Z ugh dj ikrkA v©j euq"; dh
LkR;iq:"kkFkÊ 'kfä] iq#"kkFkZ Lks dek;k gqvk /ku] v©j vewY; thou ds ewY;oku {k.k] v©j bZ'ojh;
fLk)kUr o Lk`f"VØe o /keZ ds foijhr ekU;rkvksa ds dkj.k] ;g thou v©j vxyk tUe nq%[k nk;h
g¨rk gSA
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“जनभोगी एवम ् सा हि यक नाटक”
डॉ. वनोदचं
एसो सएट

जी. चौधर
ोफ़ेसर ( ह द

वभाग)

ाचीन काल से ह भार तय सा ह य म नाटक वधा का

े ठ कोट

का वकास एवं व तार हम सं कृ त सा ह य के मा यम से दे ख सकते है | इसम
कोई शक नह ं क आधु नक भार तय

ादे शक सभी भाषाओं म ना य वधा का

ज म एवं वकास सं कृ त नाटक के अनु शरण एवं अनु करण से ह हु आ है फर भी
यह कहना अनु चत न होगा क सन 1850 के बाद के यु ग क िजसे हम बहु तर
आधु नक काल क सं ा दे ते है, उसमे पि चम के
सकता | सं ेप म हमार
सा ह य म सं कृ त के

भाव को भी नकारा नह ं जा

ादे शक भार तय भाषाओं म उपल ध आज के ना य
ाचीनता का एवम ् पि चम क आधु नकता का सि म लत

व प हम दे ख सकत है , फर चाह वह भारत क

कसी भी भाषा के नाटक

यु न

हो ? कु ल मलाकर नाटक का यह वकास नाटक को जनभोगी बनाने के प

म है

| नाटक जैसी वधा का वकास ह वा तव म साधारण जन को
हु आ है | नाटक के तमाम पहलु ओं को आम जनता को क
दया जाता है | ‘ हं द

यान म रखकर्

म रखकर् ह मू त

नाटक’ और ‘गु जराती नाटक’ म तो कई

समानताए भी दे ख सकते है |

तु त शोधप

म हम

हं द

े

प

म हम

ना य सा ह य म

उपल ध कु छ जनभोगी नाटको क चचा करग | और नाटक जनभोगी होने से उसके
सा हि यक मू य म कोई कमी नह ं होतीं | कभीकभार तो नाटक के जनभोगी होने
से उसमे

कये गय नए बदलाव का बाद के ना यकार

वारा उस बदलाव का

वीकार भी सव वीकृ त हो जाता है | अतः यह कहना अनु चत नह ं क नाटक क
मु य उपलि ध उसक जनभो गता है नह ं क सा हि यकता |
जनभोगी नाटको म हम हमारे

ाचीन कथावृ तो से जु ड़े नाटक क

कई परं पराओ को दे ख सकत है , जैसेः ‘माधवी’ और ‘शकु तला’ दोन ह च र
ाचीन काल से जु ड़ है | जन साधारण म व दत ‘शकु ं तला’ का च र

हमार

हमारे सामने

महाक व ‘का लदास’ ने इस. 5 वी शता द म ‘अ भ ानशाकु तल’ नाटक क रचना
करके रखा है | वैसे ‘महाभारत ्’ के आ यानोमे म ‘माधवी’ से जु डा हु आ एक
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आ यान ज र मलता है पर तु सा ह य म ‘माधवी’ को क

म रखकर् बहु त कम

लखा गया है | ‘भी म साहनी’ ने सन. 1977 म ‘माधवी’ को क

म रखकर् एक

सु दर जनभोगी नाटक लखा है | माधवी नाटक के क य का वृ ता त क
करते हु ए भी म साहनी ने कहा था क उ होन अपने क व म

प टता

लोचन शा

ी से

माधवी क कथा सु नी थी | उसमे उ ह जनभोगी नाटक के बीज लगे | सु नी हु
कथा म तो माधवी गौण च र

थी और गालव, यया त और व वा म

थे | पर भी म जी ने रचना रचते समय माधवी क
वह

ी जीवन से जु ड़ीं हु

त

ि टकोण, पु ष और

यव था के

प म उसक

मानो एक

मु य च र

ासद ि थ त को क

म रखा |

तर पर चलती है | पर तु उसम से नार के

ी के बीच पाए जाने वाले संबंधो के भेद, सामािजक
ासं गकता आ द नये त व अनायास उभरते ह |

महाभारत क कथा पर आधा रत इस पौरा णक कथा के साथ क पना त व का भी
सु दर सम वय है | माधवी गालव क
राजाओं का
लालची वृ

णय कथा, माधवी के संतान को लेकर

वयंवर म उपि थत होना एवं माधवी
य क अवहे लना करना जैसे

वारा पु ष धान समाज क

संग ईस मथक के साथ नए सरे से

क पना त व पर जोड गय है | वैसे माधवी क वरदानी वशेषताए आ द मथक क
पहचान है , पर उसक तमाम ् मनःि थ तय
य न ह

नाटक क

को मानवीय धरातल पर जोड़ने का

न वन मौ लकता एवम ्

जनाभो गता का प रचायक है |

आजीवन यौवन क वरदानी वशेषता वाल माधवी जब अपने
पास वा त वक

यतम गालव के

प म उपि थत होती है तब उस व त माधवी कहतीं है –“तु म तो

मु झे जानते हो, तु हार सामने तो मै जैसी हु वैसी ह पेश आऊ तो

या फक़ है ?

तु म तो मु झे जानते हो मेरे हू दय को भी जानत है |” तब गालव उससे पीछा छुड़ाना
चाहता है | उस व त माधवी पु नः कौमाय को धारण करती है |
दे खकर गालव लपकता है | पर माधवी पु ष के कठोर एवम ्

प और यौवन

वाथ हू दय को परख

चु क थी | वह गालव से कहती है –“ प और रं ग तो फर भी मल जाएंग पर ईस
हू दय का

या क ँ गी जो बार-बार छलनी हो चू का है |” त प चात वह अपने नए

जीवन क शु आत करने

नकल पड़ती है | कथा श प क नवीनता

एवं

ी

सम या क शा वतता पर लखा गया भी म साहनी का यह बहु च चत हं द नाटक
है |
जनभोगी एवं सा हि यक नाटको म हं द के
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जगद शचं

माथु र जी का ‘कोणाक’ नाटक अपने आप म अदभु त रचना है | कोणाक

उनका सु

स ध ए तहा सक नाटक है, िजसका

थम सं करण सन 1951 म

हु आ था | कथा श प, रं गमंचीयता, शैल , उ दे य आ द क

ि ट से माथु रजी क

यह उ कृ ट को ट क कलाकृ त है | इसम कथाव तु को छोटे-छोटे
वभािजत कर

तु त कया है | उसम

गट

तन अंको म

ाचीन एवम ् अवाचीन ना यकला का अ यंत

मनोरम सम वय हु आ है | यह रचना इस लए भी मह वपू ण मानी जाती है क
उसका

मंचन करने के बाद नाटक को अं तम

नाटक पहले छप जाते है , उ ह रं गमंच पर बाद म

प दे कर छापा गया था | हं द म
तु त कया जाता है | पा चा य

दे शोमे ना यलेखक रहशल के समय अपनी ह त त म आव य तानु सार प रवतन
करता है | माथु रजी ने भी अपनीं ना यरचनाओम पि चम क यह प ध त अपनायी
है , उनक ना य कला क यह सबसे बड़ी
रं गमंचीयता क

वशेषता है | इस प ध त के कारन

ि ट उनक ना यकृ तयाँ सवा धक सफल है | स ा

एवम ् कला के रखवालो को जब दबाने तथा कु चलने का
धमपद कहता है- “बहु त हु आ, बहु त हु आ दू त |

वारा कला

यास कया जाता है तब

या हम भेड़-बक रया है , जो चाहे

िजसक हवाले कर द जाये ?...िजस सं हासन को तु म आज डांवाडोल कर रहे हो,
वह हमार ह तो कंधो पर टका है |...क लं ग हमारा है और उसके अ धप त है हमार
जाव सल नरे श

ी नर सं हदे व |” यहाँ शासन

यव था कला एवम ् कलाकार को

उ चत मह व एवं सु वधाएं दे ने म नरं तर काल से उदासीन रहा है यह वा त वकता
को

तु त क है और यह दु दशा आज भी वैसी क वैसी ह बरक़रार है | आजभी

कला के पू जा रयो क दशा हमारे दे श म अ छ नह ं है |
हं द ना य सा ह य म सवा धक मह वपू ण योगदानकताओं मे से एक
है

ी जयशंकर

करने का यथे ट
नह

साद | उ ह ने हमार भ य भार तय सां कृ तक ग रमा को उजागर
यास कया है | उनके लगभग सारे नाटक रं गमंच के उपयु त

थे पर सा हि यक एवं जनभोगी ज र थे | वे पाठको के स मु ख हमारे

गौरवाि वत भारत क

अि मताओं को ले आये थे | उनका

त काल न म हलाओं क सम याओ को
राजघराने से जु डा हु आ के

य सश त पा

ु व वा मनी नाटक

तु त करती है, जब क यह नार पा
है | जब इतना सश त पा

होते हु ए

भी वह केवल नार होने से पु ष स ा क बे डयो म बंद है तो फर आम नार पा
क या नार समाज के सु ख क तो क पना भी नह ं क जा सकतीं |
Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana
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भावक है िजतनी शायद गु त काल म थी | सं ेप म

नार क ि थ त म इतने यु ग बाद भी एवं इतने

यास के बावजू द भी कोई खास

प रवतन नह ं हु आ है | नाटक क मु य ना यका ‘ ु व वा मनी’
कहती है - “पु षो ने ि

वमान क र ा हे तु

य को अपनी पशु-स प त समजकर उन पर अ याचार करने

का अ यास बना लया है , वह मेरे साथ नह ं चल सकता | य द तु म मेर र ा नह ं
कर सकत, तो मु झे बेच भी नह ं सकते हो |” वैसे भी

सादजी ने अपने नाटको म

इ तहास के कु छ ऐसे काल चु ने है, िजनसे आज के भारत को कु छ
डॉ. हजार साद

वीवेद उ चत ह

सहारा लेते अव य थे, पर उनक

ेरणा

ा त हो |

लखते है - “वे

ाचीन ए तहा सक त यावल का

व नयोजना ईस

कार करते थे क उसम वतमान

काल क सम याओं का हल सू जे और भावी मानवीय सं कृ त को भी कु छ
मल जाय | यह बात ‘ ु व वा मनी’ के बारे म भी सह

है |” जनवाद

जनभोगी पर परा म और भी कई नाटको को हम ले सकते है पर तु यहाँ
मयादा को

काश
एवम ्
प

क

यान म रखते हु ए मने क तपय नाटको क चचा क है िज ह हम आम

जनता के लए उपयोगी एवम ् पथदशक बन सके ऐसे नाटक कह सकत है साथ हम
ए भी न भूले क वे सा हि यक नाटक तो ज र है |

संदभ सू च :
(१) माधवी : भी म साहनी
(२) कोणाक : जगद शचं

माथु र

(३) ु व वा मनी : जयशंकर

साद
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आंबेडकर का धम पर पु निवचार
-Dr.Dipikaben K. Rohit
आज हमारे िलए आंबेडकर के धम संबंधी िवचार पर िफर से नज़र डालना ज़ री हो गया है।
भारत के प र य पर तेजी से छा रहे िह दु व से मु काबला करने म आंबेडकर हमारी मदद कर सकते ह।
इस िह दु व के िनशाने पर ह दिलत, मु सलमान और वे सभी, जो उससे सहमत नह ह। इसके अित र ,
आंबेडकर हम धम क समालोचना करने और एक प रघटना के प म धम को समझने म सहायक हो
सकते ह। आंबेडकर के धम संबंधी िवचार का पया अ ययन नह हआ है। इसके दो कारण ह। पहला यह
िक एक लंबे अस से भारत म धम पर िवचार, केवल ‘िह दू-मु ि लम

’ तक िसमट कर रह गया है और

दूसरा, य िक ‘ गितशील ’ ने हमे शा धम को नज़रअंदाज़ िकया उदारवादी यह कहते रहे िक धम, यि
का िनजी मामला है और होना चािहए और इसिलए उस पर सावजिनक िवमश का कोई अथ नह है।
मा सवािदय का यह तक रहा है िक धम एक फरे ब है, जो लोग को उनके असली आिथक िहत को
समझने से रोकता है। परं तु या हम इस त य को नज़रअंदाज़ कर सकते ह िक धम आज भी हमारी
राजनीित और सामा य लोग क रोज़मरा क िजंदगी म मह वपू ण भू िमका अदा करता है।
धम के

पर आंबेडकर का पु निवचार एक बहत िव तृ त िवषय है। यहां हम केवल उसके कुछ

मह वपू ण पहलु ओ ं पर चचा करग। हम पाठक को आमं ि त करते ह िक वे इस िवषय के अ य पहलु ओ ं पर िवचार
तु त कर। आंबेडकर, धम के कटु और िनभ क आलोचक तो थे ही, इसके साथ-साथ उ ह धम क गहरी समझ भी
थी। यह अनू ठा था, य िक उनके समय म सावजिनक जीवन म सि य लोग या तो धम को बांटने वाला और
अतािकक कहकर उसक आलोचना करते थे या गांधी क तरह, यह मानते थे िक सभी धम स चे और हमारे
स मान के पा ह। आधु िनक भारत म सवधमसमभाव क प रक पना – अथात रा य ारा सभी धम को एक ि
से देखना – धमिनरपे ता क कसौटी बन गई है। यह कसौटी इसी िवचार पर आधा रत है िक सभी धम मू लतः अ छे
ह। आंबेडकर जहां यह मानते थे िक धम, जीवन के िलए अप रहाय है और सावजिनक जीवन म उसक मह वपू ण
भू िमका है, वह वे इस बात से सहमत नह थे िक सभी धम अ छे ह। उ ह ने जब िह दू धम को असमानता का धम
बताया य िक वह जाित को पिव दजा देता है; या जब वे अपने समथको के साथ बौ बने, तब, दरअसल, जो वे
कह रहे थे, वह यह था िक धम क आलोचना क जा सकती है, और क जानी चािहए। वे धम को खा रज नह कर
रहे थे; वे एक यादा यायपू ण और स चे धम क ओर बढ़ रहे थे। और यह सब उ ह ने लाहौर के जातपात तोड़क
मं डल जै से अपनी अनु याियय को अपने से दू र करने का खतरा मोल लेकर भी िकया। जातपात तोड़क मं डल ने
उ ह ‘एिनहीलेशन ओफ का ट‘ पर उनका भाषण नह पढ़ने िदया था।
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दू सरे , आंबेडकर ने धम को केवल पहचान के प म देखने का कड़ा िवरोध िकया। जै सा िक हम
जानते ह, यू रोप म आधु िनकता का उदय, धम के िव

िववेक और चच के िव

रा य को खड़ा कर हआ। परं तु

आधु िनकता न तो धम का उ मूलन कर सक और ना ही उसे केवल यि गत आ था का

बना सक । धम,

सावजिनक जीवन म मह वपू ण भू िमका अदा करता रहा। जमन दाशिनक काल ि मट के अनु सार, धम ने आधु िनक
यू रोपीय रा य को आकार देने म मह वपू ण भू िमका िनभाई। हे गेल जै से दाशिनक, िव

के न शे को धािमक

इकाईय (ईसाई धम/यू रोप, िह दू धम/भारत, क यू शीवाद/चीन, इ लाम/म यपू व इ यािद) से बना मानते थे। इस
तरह, धम, आधु िनकता पर िवमश म भी िपछले दरवाजे से वेश कर गया। उसे अब धम के
सं कृित/स यता के

प म नह बि क

प म देखा जाने लगा। धम और सं कृित के बीच का यह प तः झू ठा अंतसबंध,

औपिनवेिशक काल म पू रे िव

म वीकाय हो गया य िक औपिनवेिशक देश ने पू री दु िनया म लोग को धािमक-

सां कृितक समु दाय के प म देखना और उन पर शासन करना शु कर िदया। नतीजे म भारत जै से देश म भी
रा वाद ने धािमक रा वाद का व प हण कर िलया।
यही कारण है िक आंबेडकर के काल म धम क आलोचना करना बहत किठन बन गया था। वह इसिलए
भी य िक धम क आलोचना को रा ीय सं कृित क आलोचना के प म देखा जाता था। जब आंबेडकर ने िह दू
धम क आलोचना क तो उससे उनके कई समकालीन को ध का लगा। इनम गांधी शािमल थे। इन लोग क यह
मा यता थी िक धम क आलोचना, दरअसल, भारतीय रा वाद क आलोचना है। परं तु आंबेडकर अपनी बात से
िडगे नह । उ ह ने खु लकर कहा िक ऐसा रा वाद, जो देश के नाग रक के एक बड़े तबके (अथात अछू त ) को
अलग-थलग रखता है और उ ह तािड़त करता है, वह रा वाद कहलाने लायक नह है। रवी नाथ टेगौर के
अित र , आंबेडकर, उन चंद साहसी यि य म से थे िज ह ने उस समय रा वाद क समालोचना क , जब
भारतीय रा वादी आंदोलन अपने चरम पर था। जािहर है िक ऐसा करना िकसी भी सावजिनक यि

व के िलए

खतर से भरा था। ‘‘मे रा कोई देश नह है’’, आंबेडकर ने गांधी से कहा (यह हम मा स के इस िस कथन क
याद िदलाता है िक िमक वग का कोई देश नह होता)। जब आंबेडकर ने अछू त को ‘सामािजक अ पसं यक’
बताया और दिमत वग के िलए मु सलमान क तरह पृ थक मतािधकार क मांग क तब, दरअसल, वे बहसं यक
और अ पसं यक श द को पु नप रभािषत कर रहे थे। वे उ ह धािमक-सां कृितक नह बि क िविधक-संवध
ै ािनक
वग बता रहे थे। जै सा िक हम जानते ह, इस नए वग करण ने वतं भारत के जातं के इितहास म मह वपू ण
भू िमका िनभाई।
यही नह , आंबेडकर का यह तक भी था िक धम को केवल सां कृितक पहचान तक सीिमत कर देना,
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उसे उसके असली मह व से िवहीन कर देना है। आंबेडकर यह चाहते थे िक वे धम को विनयु
के चंगु ल से मु

धािमकतावािदय

कर – उन धािमकतावािदय के, िज ह ने धम को केवल सां कृितक आचरण और तीक तक

सीिमत कर िदया था – और धम के दाशिनक और धमशा ीय आयाम पर िफर से लौट। यह आंबेडकर के धम पर
पु निवचार का तीसरा मह वपू ण प

था, िजस पर हम यान देना चािहए। अपनी पु तक ‘िफला◌ॅसफ आ◌ॅफ

िह दु म’ म आंबेडकर िलखते ह िक धम, मानव समाज का मह वपू ण िह सा इसिलए है य िक वह मानव जीवन
के आधारभू त

से जु ड़ा हआ है िजनम ज म और मृ यु, भोजन और रोग आिद शािमल ह। परं तु यह कहने िक

धम, मानव के अि त व का भाग है, का यह अथ नह है िक सभी थान और सभी काल म धम मू लतः समान रहा
है। स चाई इसके ठीक उलट है। आंबेडकर का कहना था िक धम का इितहास,

ांितय का इितहास है और धम को

समझने के िलए हम पू री दु िनया म उसम आए भारी प रवतन पर यान देना होगा। आंबेडकर का कहना था िक
‘‘ ांित, दशन क जननी है’’। यह िदलच प है िक आंबेडकर आधु िनकता के पारं प रक आ यान से सहमत नह
थे। उनका कहना था िक िव ान का उदय और धम पर उसक तथाकिथत िवजय, धम के इितहास का सबसे
मह वपू ण घटना म नह था। आंबेडकर के अनु सार धम के इितहास क सबसे मह वपू ण

ांित थी ई र का

अिव कार!

यह धम के बारे म आंबेडकर क सोच का सबसे िदलच प पहलू है। ‘आिदम’ धम के
मानवशा ीय अ ययन से आंबेडकर इस िन कष पर पहंचे िक धम के पु राने व प म न तो ई र क
अवधारणा थी और ना ही नै ितकता क । उस काल म धम मु यतः मृ यु, बीमारी, ज म, गित, भोजन व
अभाव जै से दु िनयावी मसल से संबंिधत था और उसके ज़ रए ाकृ ितक शि य जै से सू य, वषा, वायु,
महामा रय इ यािद को स न करने क कोिशश क जाती थी। ये शि यां न तो अ छी थ और ना ही बु री,
न नै ितक और ना ही अनै ितक। उ ह तो केवल तु

िकया जाना था, उनका दोहन िकया जाना था और

कभी-कभी उनसे संघष िकया जाना था। त कालीन समाज म नै ितकता तो थी परं तु वह मनु य के पर पर
संबंध को िनधा रत करने वाले मानदंड के व प म थी। उसका धम से कोई ले नादे ना नह था। दू सरे
श द म, धम केवल िज़ंदगी के बारे म था – उसक ज़ रत के बारे म, उसके सम

तु त खतर के बारे

म और उसक समृ ि के बारे म।

समािजक प रवतन म धम क भू िमका
यह पू छा जा सकता है िक अगर आंबेडकर क वा तिवक िच उ रदायी काय से उदभू त नै ितकता म
थी तो उसे धम कहने क

या ज रत है। यह एक िदलच प

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

है। यह प

है िक आंबेडकर का ट क इस

44

VZJ<,LGM 8C]SM

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

आधु िनक अवधारणा से सहमत नह थे िक नै ितकता केवल तािकक और मानिसक िववेक है (का ट का कहना था
िक नै ितकता के िलए धम के आधार क ज रत नह है)। आंबेडकर क नै ितकता एक कार क पिव ता से जु ड़ी
हई थी और इस पिव ता का संबंध केवल तािककता से नह था। इस नै ितकता का पालन करने के िलए उस तरह
क ितब ता क ज रत थी, िजस तरह क ितब ता क मांग धािमक आ था करती है। यह ितब ता हम अंत
तक लड़ने और अपना बिलदान देने क ेरणा देती है। और ऐसा इसिलए नह था य िक आंबेडकर पारं प रक अथ
म परं परावादी थे (य िप वे परं परा को काफ गंभीरता से लेते थे और यह इस बात से जािहर है िक उ ह ने
जीवनपय त सं कृत और पाली थ का अ ययन िकया। वे परं परा क समालोचना भी करते थे और उसे नए
ोत भी मानते थे)। ऐसा इसिलए था, य िक जै सा िक आंबेडकर ने सन् 1950 म िलखे अपने लेख

िवचार का

‘बु ा ए ड द यू चर ओफ िहज़ रलीजन‘ म िलखा थाः ‘‘नई दु िनया को पु रानी दु िनया क तु लना म धम क कह
अिधक ज रत है।’’ उनका आशय था िक नै ितकता के प म धम, आधु िनकता क ज रत है। आंबेडकर का कहना
था िक नई दु िनया को धम क ज रत इसिलए है य िक कानू न (जो िक िनयम का संकलन है और िजसम हम
आधु िनक लोग बहत अिधक िव ास करते ह) समाज को बदलने के उपकरण के प म अ भावी और अिव सनीय
है। उनके श द म :
‘‘कानू न का उ े य अ पसं यक को सामािजक अनु शासन के दायरे म रखना है। बहसं यक को तो
नै ितकता के िस ांतो के आधार पर अपने सामािजक जीवन का संचालन करने के िलए छोड़ िदया जाना चािहए
और छोड़ देना पड़ता है। इसिलए नै ितकता के अथ म धम, हर समाज का शासी िस ांत होना चािहए।‘‘
यह बात उस यि
यह प

ने कही, जो हमारे यु ग का सबसे बड़ा संिवधानवादी और िविधक सु धारक था। इससे

पता चलता है िक आंबेडकर धम पर इसिलए पु निवचार कर रहे थे य िक उ ह आधु िनक रा य और

आधु िनक उदारवाद के ‘िविध के शासन’ क सीमाओं का अहसास था (यह मा संयोग नह था िक उ ह ने नेह
सरकार के िविधमं ी के पद से इ तीफा देने के बाद, बौ धम अंगीकार िकया। उ ह यह अहसास हो गया था िक
िह दू संयु

प रवार – जो भारत म जाितगत और लिगक भेदभाव के मू ल म था – म कानू न के ज रए सु धार लाना

असंभव है)।
आंबेडकर के धम के पु निवचार के िजस अंितम मह वपू ण पहलू पर म जोर देना चाहती हं वह यह है िक
आंबेडकर धम को एक ऐसी शि

मानते थे जो रा य और कानू न क सीमाओं पर काय करती है। इसका सबसे बड़ा

माण यह है िक 2 िदसंबर 1956 को – उनक मृ यु के केवल चार िदन पहले – उ ह ने एक लेख िलखा िजसका
शीषक था ‘बु ा और मा स ‘। इस लेख म उ ह ने िलखा िक बौ धम और मा सवाद म कुछ मू लभू त समानताएं ह।
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ोत है (और इसिलए बौ

धम म िभ ु क

अवधारणा है और मा सवाद म सवहारा क । ये दोन वे वग ह िजनके पास खोने के िलए कुछ नह है और इसिलए
उनम प रवतन का शि शाली कारक बनने क संभावनाएं ह)। परं तु मा सवाद और बौ धम इसके आगे अलगअलग रा त पर चले जाते ह। मा सवाद, धम को आम लोग क अफ म बताकर खा रज कर देता है और रा य को
सामािजक प रवतन का ाथिमक उपकरण मानता है (जै सा िक सोिवयत समाजवाद और नेह वादी समाजवाद के
मामल म था)। हम सब जानते ह िक इसका प रणाम तानाशाही और िहं सा के प म सामने आता है। समानता के
िलए मा सवाद वतं ता क बिल चढ़ाता है। आंबेडकर, सवहारा क तानाशाही क तु लना बौ संघ से करते ह,
जो, उनके अनु सार, जातांि क शासन का सं थागत व प है और उनम वेश पू री तरह से ऐि छक है। उनका
कहना था िक बु , जातं के िस ांत क तु लना म अिहं सा के संदभ म अिधक लचीले थे। गांधी और दिकयानू सी
जै िनय के िवपरीत, बु यह मानते थे िक कुछ मामल म िहं सा अप रहाय व यायपू ण भी हो सकती है। परं तु बु को
तानाशाही कतई वीकाय नह थी य िक उनका यह िव ास था िक िकसी को भी सही आचरण करने के िलए
मजबू र नह िकया जा सकता। सही आचरण करने क ेरणा हम हमारे वभाव म प रवतन से िमलती है और वभाव
म प रवतन, कानू न से नह बि क धम से ही आ सकता है। आंबेडकर का यह तक िक धम वहां से शु होता है, जहां
रा य का े ािधकार समा होता है उनके इस उ रण से प

हैः

‘‘क यु िन ट वयं यह वीकार करते ह िक रा य क थायी तानाशाही का िस ांत, उनके राजनै ितक
दशन क कमजोरी है। वे यह कहते ह िक अंततः रा य िवलु हो जाएगा। उ ह इन दो

का उ र देना चािहए –

रा य कब िवलु होगा और उसके िवलु हो जाने के प ात उसका थान कौन लेगा?…क यु िन ट के पास इन
दोन

का कोई उ र नह है। कम से कम दू सरे

का तो कतई नह , जो िक पहले

से अिधक मह वपू ण

है। या रा य के िवलु हो जाने के प ात उसका थान अराजकता लेगी? अगर ऐसा है तो क यु िन ट रा य का
िनमाण करना बेकार है…। वह एकमा चीज जो रा य का थान ले सकती है वह है धम।’’ अंत म म धम पर
पु निवचार के संदभ म आंबेडकर क अि तीय मौिलकता क ओर यान िदलाना चाहता हं ।

धमिनरपे ता का आधु िनक िस ा त, जो यह कहता है िक धम के समा हो जाने के बाद शु
राजनीित का उदय होगा, के िवपरीत आंबेडकर का तक यह है िक धम तब सि य होगा, जब धमिनरपे
राजनीित असफल हो जाएगी या थक जाएगी। इसिलए जो लोग यह मानते ह िक आंबेडकर का िवचार यह
था िक धम, राजनीित के अधीन एक उपकरण है वे गलत सोचते ह। यह सही है िक उ ह ने ‘ वतं ता,
सामानता और बंधु व’ – जो िक ांस क रा य ांित का नारा था- को अपने धम का आदश घोिषत िकया
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था परं तु हम यह नह भू लना चािहए िक अ य सभी के िवपरीत, वे यह मानते थे िक बंधु व ही वह आधार है
िजस पर समानता और वतं ता क इमारत क तामीर हो सकती है। बंधु व का अथ है एक दू सरे को
समझना व एक दू सरे के ित क णाभाव रखना (क णा क यह प रक पना बौ धम पर आधा रत है)।
यह केवल दू सर के ित अ छी सोच रखने और शीलता से ही संभव हो सकता है। यह केवल धािमक सोच
से संभव हो सकता है – अनु शािसत या िनयम से चािलत आचरण से नह और ना ही यह शु राजनै ितक
तािककता से उपज सकता है। दू सरे श द म, आंबेडकर का धम पर पु निवचार, धमिनरपे ता और धािमक
सिह णु ता के उदारवादी ढांचे क मदद के बगै र नह समझा जा सकता। और ना ही उसे जीन ज कुएस
सो ारा अपनी पु तक ‘द सोशल का े ट‘ म ितपािदत ‘नाग रक धम‘ के ढ़ांचे क मदद से समझा
जा सकता है। उसे इस ढ़ांचे म समझने का यास कई लोग करते ह। इसके दो कारण ह पहला यह िक
नाग रक धम वह धम है िजसम चच या धमशा ीय ान का कोई थान नह है। वह केवल आधु िनक
रा य के काम आता है। दू सरे , नाग रक धम सभी मनु य क
जै सा िक

ाकृ ितक व मू ल समानता पर आधा रत है।

सो ने वयं िलखा था िक ‘‘ज म के समय सभी मनु य समान होते◌े ह।’’ इसके कारण,

आिदम राजनै ितक समु दाय क क पना करना संभव होता है। परं तु आंबेडकर हम यह याद िदलाना नह
भू लते िक सभी मनु य ज म के समय समान नह होते। ऐसा कोई राजनै ितक समु दाय नह होता जो समय
के साथ पितत हो गया हो और िजसे उसके पु राने शु

प म पु नः ले जाया जा सकता हो। राजनै ितक

समु दाय को म पू वक, मु सीबत का सामना करते हए िनिमत करना होता है और यह पू वकाल के पद म
और शोषण पर आधा रत यव था के मलबे पर बनता है। इसिलए आज ज रत एक नए और अभू तपू व धम
क है य िक धम के अलावा िकसी चीज से काम नह चले गा।
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ઉમાશં કર જોશીની સોનેટરચનાઓ
ડા.આરતીબેન પટલ
આચાયા,
એન.પી.પટલ આટસ એ ડ એસ. એ. પટલ
કોમસ કોલેજ,
પાલન રુ .

તાવાના
‘સોનેટ એ ચૌદ લીટ ઓ નથી પણ એક જ મનોભાવને િન ુ પિત, િવષયને આઠ તથા
છ પં કિતમાં ચડાવઉતાર આપની અથવા તો તેને
લીટ ઓમાં ચોટ આપતી રચના છે. એ મા
િન ુ પણ છે . આ

ે

મશઃ

ણ લોકોમાં િવકસાવી છે લી બે

ઉિમ ું નહ પણ ઉિમથી આ

યા યાની ભાવના એ

ે

બનેલા િવચાર ું

છે એટલા માટ નીહ પણ રસદ ટ ું

એક ઉ મ આલેખન છે . માટ તે વધાર યાપક બને તે ઇ ટ છે .
ુ દરમે કરલી સોનેટ વ ુ પની આ અવલોકનમાં ‘સોનેટ’ એ મા
ઉિમથી આ

ઉિમ ું ન હ પણ

બનેલ િવચાર ું િન ુ પણ છે. એ વાકય અગ ય ું છે. કારણ ક સોનેટમાં ચતન

અને મનન રહ ું છે. ઉિમથી આ
િનહ ુ ક રથાન પામી શક નહ

બનેલ િવચાર તે ું

સોનેટમાં સ ક ચ ની કોઇ લા ણીક અને િવિશ ટ

અ ુ ુ િત ું િન ુ પણ હોય છે
. આ અ ુ
સોનેટની મહ ા થપાય છે .

ાણત વ છે. તેમાં એકપણ શ દ

ૂ ત તરલ, રહ યમય, ગહન-અ ુ ભવની હોય તો જ

મ િવરાટ વામન અવતાર શોભે છે તેમ મહાકિવતા સોનેટ

વા નાના ુ પે શોભે છે . (સોનેટ અને ુ ં કિવતા િવવેક ઉ.જોશી)
આમ કહનાર

ી ઉમાશં કર જોશી

ુ જરાતી સોનેટ િવકાસયા ામાં મહ વ ું

થાન

ધરાવે છે કિવતા લખવાની લગની અને છંદ સાથે કામ લેવાની આદતમાં થી ઉમાશં કરની
પહલી કિવતાના

ૂળ

ગટયા અને એ પણ સોનેટ ુ પે ‘ નખી સરોવર ઉપર શરત ૂ ણમા.’

ઉમાશં કરનો સોનેટ
િમ

વ ુપ

યેનો સમજણભય

પ પાત એમણે પો લશ કિવ

ૂ કયેિવચના ‘ક િમયન સોને સ’ નો અ ુ વાદ ( ુ લેપોલા ડ-૧૯૩૯) માં કય અને સોનેટ

િવશે િનબં ધ લ યો ઉપર ું

યાં થી સમ ય છે. ઉપરાં ત બળવં તરાય ઠાકોરના સોનેટ ું

સં પાદન ‘ હારા’ સોનેટ (૧૯૫૩) તેની સા બતી છે .
ગાંધી ુ ગના

િતિનિધ સોને ટકારઃ-

વનના મમને સમજનાર અને તેના િવશે સતત ચતન

કરનાર કિવ

ત સાથે િવચારિવમશ કરતો જ હોય છે . તો વળ તે સામા જક
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જયાર એ સમાજના િવચારો અને ભાવનાઓનો સ ક બને છે . યાં એનાથી

ભાિવત પણ

થાય છે . જ સમાજમાં જ તેની ભાવા ભ યકિત પ ર ૃ ત થાય છે. અને સમાજમા પ રવતન
સાથે પ રવતન થતી

ય છે . એ િનયમ

છે . એટલે તેમની કિવતા ગાં ધી ુ ગના

ુ જબ ઉમાશં કર જોશી ગાં ધી ુ ગના
વાહમાં ભળ તે સમય ત

વનના

િતિનિધ સ ક
ુ

અને

ુ છ

િવષયો તેમની કિવતામાં પણ વણાયા અને તે ારા ચતન યકત થ ું આમ એક ર તે કહવા
જઇએ તો કિવ ું યકિત વ ગાં ધી ુ ગના િવિવધ

વાહો અને ભ - ભ

મનોભાવોની અસર

ઝીલ ું હોઇ તેમ કિવતામાં વરતાય છે.
ગાંધી ુ ગ ચેતનાનો

ુ લ ં દ કા ય વિન આપણને ઉમાશં કરમાં સં ભળાય છે પો લશ કિવ

િમ સ કયેિવચના ' Crimean Sonnets ' ના અ ુ વા દત સોનેટને બાદ કરતાં તેમના સોનેટ
‘ગં ગો ી’, ‘િનશીય’, ‘આિત ય’, ‘વસં તવષા’ અને ‘અ ભ ા’ એ પાં ચ સં હોમાં મળે છે. તેની
સં યા ુ લ ૧૪૫

ટલી છે .

તેમની ચતનશીલ સ ક િતભા સાથે

ુ મેળ સાથે છે. તેમના

સોનેટને િવષયવૈિવ યમાં િવભા ત કરવા હોય તો.
(૧) વાતં ય સં ામના

ુ ગધમને ગાતા સોનેટ-ઃ

- ‘ ૂ રસં મેલન’, ‘ ુ વતારલી’, ‘મોખર’, ‘પં થહ ણ પં થ’, ‘ઉરખાખ’ વગેર
(ર) િવ બં ુ વની ભાવનાવાળા સોનેટ-ઃ
- ‘િવ તો ુ ખી’, ‘િવ માનવી’, ‘િવક પ’, ‘ઓરતા’, વગેર
(૩) પ રતિપ વેઠવાની અહ સં ક દ ટ અને માનવ
- ‘વાં છા’, ‘હદયિસ ’ુ , ‘રહરા મ ુ જના’

ેમ ૃ ટવાળા સોનેટ-ઃ

વા સાનેટ

(૪) દશદાઝની ભાવનાભયા સોનેટઃ- ‘જઠરા ન’
(પ)

ૃ િત સૌદયના સોનેટઃ- ‘નખી સરોવર ઉપર શરત ૂ ણમાં, ‘કાં ક રયાં’, ‘મ યાહન’, ‘હતો જલિધ શાં ત’,

‘ ુ ુ િશખર’,
(૬)

ણયિન ુ પણ કરતાં સોનેટઃ- ‘બે

(૭)

ૂ ણમાઓ’, ‘રાખી મ ક પીતી’, ‘મળ

હોતી યાર’, ‘પ ો’, ‘ ુ નલ ન’ વગેર

વનમાં િન ુ પતા સોનેટઃ- ‘આ મસં તોષ’, ‘િવજય’, ‘કિવધમ’, ‘ઇ યા’, ‘અ ભનય’, ‘ ય કત વ’, ‘ભલે’, રહં ગો

ચા’, ‘ગયા વષ તેમા’, ‘ હસાબો

યાના’,

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

49

VZJ<,LGM 8C]SM

(૮) ચતના

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

ૂ િતશીલ સોનેટ-ઃ

- ‘આ મના ખં ડર’,
(૯) ય કતલ ી સોનેટઃ- ‘મહાકિવ દા તે’, ‘રવી નાથ’, ‘નમદ’, ‘ગોવધન
‘અજબ

ુ પ માન ય ’,ું ‘મહા મા લકંન’, ‘રડો ન

ુજ

ૃ તીમં દ ર ’, ‘પાઠકસાહબ’,
ૃ

ુન
’,ે

(૧૦) િવનોદ શૈલીનો સોનેટઃ- ‘ ુ નલ ન’, ‘ઝ ભો’, ‘ ુ રશી’, ‘એકલી’, વગેર
(૧) વાતં

સં ામના

ુ ગધમને ગાતા સોને ટ-ઃ

ુ ુ ંબ િવના સમાજ ું સેવધન નથી તો રાજય િવના સમાજ ું સં ર ણ ન
થી ૧૯૩૨
માં ‘

ુ ગદ ય’, સોનેટ

તે આ ‘ મ ઘી

ુ મ આપનાર ઉમાશં કરની સમ

વાતં

ચ’ ના વાતાવરણને

વા મી ક અને યાસ છે અને પછ

યકત કર શક એવા કોઇ

ીજો કિવની

ઝં ખના કર છે.
‘‘ માગે છે આજ

ીજો ભરત ુ લકિવ

ૌઢ વાચ પિત કો’’

એમના પોતાના જ શ દોમાં કહ એ તો ભારતની િવિવધ ભાષાઓમાં મોટા ગ ના
જો કોઇ કિવઓ પાકયા હશે તેમણે ‘

ેમ’ અને ‘ધમ’ ના કિવ આદશ િસવાય બી

શા ું

અ ુ કરણ ક ુ હશે ?
એમ કહ ું હોય તો કહ શકાય ક ભારતવષમાં

ીજો કિવ પામવો

કિવતાની સમ તાને આ બે કિવઓએ બાથમાં લીધેલી છે . ભારતમાં

ુ કલ છે

કોઇ મોટા કિવઓ

આ યા ક આવશે તેઓની ગિત વા મી ક અને યાસ એ બ ેના પ રદામાં જ રહવાની.
(ર) િવ બં ુ તાની ભાવનાવાળા સોને ટ-ઃ
ય કતનો સમ ટ માટનો

ેમ એ ઉમાશં કરનો િ ય કવન િવષય છે. ‘ ય કત

મટ ને બ ું િવ માનવી’ ના ગાયક કિવ અહ પણ એવા જ એક િવ
ની ભાવના ચતના મક ર તે ગાય છે
છતાં આજના માનવની િવષાદ

ૃ િત સાથેના

થિત અને કા યને

ેમની ‘િવરાટ

ણય’

ુ ુ લ સં ઘષમાં મ ુ યનો િવજય હોવા
તે યકત થતી કિવની ભાવના

- ‘ ય કત મટ ને બ ું િવધમાનવી,
માથે ધ ુ ં

ૂ ળ વ ું ધરાની
’

વગેરમાં કિવ ું ચ

મનોભાવો અ ુ ભવે છે એ ું ગાન છે યથાથ ર તે જ‘આ

ૃ િતમાં માનવ િત માટ એક ય કતએ સેવેલા
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વન

યેની

ૃ િતનો યાલ આવશે.

ૃ જવી,

ધારા અજર રસજયોિત જગાવવી’’
- ઉમાશં કર જોશી (વાં દગ)

તેમને

ધારાની અકળામણ છે .

ૃ વી માટ અપાર

ીિત છે. આ

િતઓ એમને

માનવ ૂ યા માણ ૂ ડા કિવ બના યા છે
.
- ‘છે માનવીની

ૂખ

ટલી મને,

હશે નહ તેટલી

ુ ધદવને’,

ુ પચાપ ચાહ ને

ુ િનયાને સમજવી એ તેમની ર ત છે ‘િનશીથ’ માં કિવનો

‘ભો ંડા લોકહયા’
ક ુ ણઘે ુ ં ચ

ુ ધી િવ તર છે. ‘ બચારો મ ુ જ’ માં માનવ વનના િન ફળ

ેમ

ય નો ું

છે . મહલ, વા જ , અને ઝર ું સજયા પછ એના ઉપભોગ વેળાએ જ તે

ૂટ

પડ એનાથી મોટ ક ુ ણતા કઇ હોઇ શક.
(૪) દશદાઝની ભાવનાવા ં સોને ટઃઅ ને ઉગાડવામાં પ ર મ કરનારાઓ ‘અ ને’ ‘ સૌ ટટળે

ૂ ં ઠ’,

ુ ધ વીઓ તેમને

અ નો કો ળયો બતાવીને, હસાવીને અને આશા ક લાલચ જગાવીને
- ‘ ૂ યા પાસે પ ર મો કરાવે શા અનગળો’,
એમ વગર મહનતે

ત તની સેવાઓ કરાવે છે . અને.

- ‘ નાખે

ઠ મા

િમકોને

કદ કદ ’ એ જોઇને કિવનો

તરા મા ુ ઃખી થઇ કહ

ઉઠ છે .
- ‘ અ ના ભ નારા તે થશે ભ
અને
સં

જ અ ના’

તે કિવ નવી આશા જ માવીને િવરમે છે ક - ‘સ વવં તા મ ુ યોની ઓહર

ૃ િત નવી’
- ‘ ને હ ન આ અ મયે જ કોષે
શો ફોરશે િનમળ આ માસૌરભ.’

(પ)

ૃ િતસૌદયના સોને ટઃકિવને

ૃ િત

યે અ ુ રાગ છે. ‘ િનશીથ’ હોય ક
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ઉપરની શરત ૂ ણમા હોય ક સાબરદશન હોય કિવને એમાં માનવભાવ, વતમાન વન,
રણા, સૌદય, ુ દરતની મહ ા, મારવીની બં ુ તા, દશ ેમ, ચતન વગેર દ ટગોચર થાય
છે . ‘નખી સરોવર ઉપર શરત

ૂ ણમા’ ના સોનેટના

થમ અ ટકમાં

વણન આલેખી પછ ના ષ ટકમાં કિવ પર થયે તો
આલેખન કવળ

ૃ તા ું દશન અને

ભાવ વણવાયો છે . તેમ ું

ૃ િત -

ુ ક નીરસ ક ચીલાચા ુ વણન જ નથી. પણ એનાથી અ ુ ભાવી ધ યતા

પણ તેમાં છે.
- ‘સ દય થી ઉરઝરણ ગાશે પછ આપ મેળે’
તેમાં

ૃ િત-વણનના સાર ૂ ત

પશ મ બ
(૬)

વી પં કત મળે છે. ‘ મ યાહન’ માં વૈશાખી બપોર ું ચ

ું છે.

ણયિન ુ પણ કરતા સોને ટઃણય િન ુ પણ થ ું હોય એવા સોનેટ ઉમાશં કર જોશી પોસેથી આપણને

ઓછા મળે છે . તેમના

ારં ભના

ણય સોનેટમાં ુ ંવારા હદયની

‘સારસ બેલડ ’ ના નાદ સાં ભળ ને એમના હદયની - ‘
ઝં ખના ઝં ૃ ત થાય છે. પરં ુ

ુ ધ

ૂ ં ઝવણનો ઉદગાર છે
.

ુ ં યે ચ ુ ં અ ય ઉર

ાબ ય અને આવેગને બદલે એમ ું

માણમાં
ૂ ં થાવા’ એ

ણયગાન િશ ટ, સં યિમત

મા ુ યનો અ ુ ભવ કરાવે છે.
-

ખો મળ ન મળ ને નમી ગઇ

ુ શીલ,

ઉિમ લળ ન લળ ને શમી ગઇ િવવેક.’
ણય જગતનો સનાતન િવષય છે એ ૂ ં આકષણ જગતને અને કિવઓને સતત રહ ું
જ છે . ગાં ધી ુ ગે

ણયને વૈય કતક બં ધનોમાં થી અને

કિવ ગાય છે . ખરો, પણ એ ું દ ટ બ ુ તો રહ ું છે
‘ િનશીથ’ ના

ણયમાં સમ

ૂ ર કય
. સં સાર

ેમને

મશઃ િવકાસ ું જ.

ણયકા યોમાં પણ આ દ ટ બ ુ જ

મ ુ ર િમલનની સાથે છે િવરહ હયાની, એક
છે . કિવને સખીના

ૂ ળતામાં થી

વા મળે છે. કિવ બે હદયના

ણવારના િમલનની યથાનો આનં દ પણ ગાય

િવધ ું દશન થાય છે. પરં ુ જયાર તે જગતથી યિથત

થઇ ઉઠ છે . યાર ગાય છે .
‘ હલી િવ ે કોડ શા
અને પછ
‘મ

વવાના?’

ણયના આશાતં ુ પર સાં વના મેળવે છે.

ું આશાઓને

ૂ ળ પણ નથી એ તેમના

વતર ન ું આ જવલનમાં કિવનો

ણયભાવ સીિમત નથી. તો

ણયની િવશેષતા છે.
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વનમમને િન ુ પતાં સોને ટઃસામા ય ર તે માણસનો આ હ એવો હોય છે ક લોકો એને સમ ’ પણ ુ િનયા ું કામ

લોકો દરક વ

ુ ને પોતાના દ ટકોણ થી

વનનો માગ

ભયથી ભરલો એને વીકારવો એ ઉમાશં કરની ચતન

અને અનાગતને માપવાનો અને પામવાનો
તો સોનેટનો િવષય મા
પણ

વતી

(૮) ચતના

મિતમય હોય ક

ૃ િત ું એક મહ વ ું પા ું .છે

- ‘ગયા વષ’, રહયાં વષ તેમાં’- આ સોનેટ
અ યં ત પ ટ પણે ઉપસાવે છે કિવ અહ કોઇ એવી

ૂ લવ
તા હોય છે .

ુ મ ઉમાશં કરની ભાવ ચતન

ુ ાને

ણ પર ઉભા છે ક જયાં થી તેઓ િવગત

ય ન કર છે .

ાથિમક દ ટથી ૂ ર જઇને જોઇએ

ય કત નહ સમય પણ છે . સમય ય કતને થકવે, હરાવે છતાં

ગતી ય કત સમયને પરા જત કર સમય પર િવજયર મેળવી શક છે .
ૂ િતશીલ સોને ટ-ઃ

‘આ માના ખં ડર સોનેટમાળા ઉમાશં કરની સ ક િતભાની િસ ધછે. આ સોનેટ
માળામાં

ય કતની અશાં િત િવષય બને છે. પણ તેમાં થી

ય કત જયાર દબાઇ, ટ પાઇ,

તવાઇ બહાર આવે છે . યાર તેનામાં એક

તની આ યા મક અ ુ

ૂ િત

ગટ છે. પરં ું તેના

માટ વા તિવકતનો વીકાર કરવો રહયો.

ધારામાં થી જયોિત મેળવી શકાય છે. અને તે ‘

Reality ’ ના વીકારથી ગાય છે . માનવીના અહમ તેની અશકય આકાં ં ઓ તેના દા ર ,
િવષદ, દં ભ, આશા, િનરાશા, િવ મય, વેર ૃ િત,
ચતન આ સોનેટના

ૃ

ુ વગેર

વા િવષયો

ણ વો છે . વા તિવકતા એ છે ક માનવીની

ું

, ું

ુ મ

તર થિત ખં ડર

વી

છે . તેમછતાં કિવ ું ચતન કયારય િનરાશા ૃ િત નથી
.
(૧)

ય કતલ

ી સોનેટ :-

ય કતલ ી સોનેટ કિવએ કોઇને કોઇ િનિમતે
છે . ગાં ધી ના અવસાન િનિમતે
આ

ુ છે. આ સોનેટ

ધાં જલી

ુ પે ‘

સં ગે અથવા કયારક
ુ ડો ન

ુજ

ૃ

ુ ને’

ૃ િત ુ પે આ યાં
ુ ભાિવસોનેટ

ુ જરાતી સોનેટના ગૌરવ ુ પ છે. ઉપરાં ત તેમણે આપેલા ‘ કાલીદાર ’

મહાકિવ દા તે’ વગેર તેમના િસ ધકામ

કાયા શ કત ભાવનાઓ વગેરને િન ુ પતા સોનેટ

ઉમાશં કર જોશીએ તેમની ય કતશે ને પામવાની શ કતથી ર યાં છે.
(૧૦)

િવનોશૈલીના સોને ટ : બહારથી િવનોદશૈલીના લાગતા ઉમાશં કર જોશીના ‘

ુ નલ ન ’, ‘

ુ રશી’,‘ એકલી’,

વા હઇવા સોનેટ આખર તો આ િવનોદની પાછળ રહલા મમને જ દશાવે છે .આ ઉપરાં ત
અ યા મને લગતા નાર િવષયને લગતા

ટાછવાયાં સોનેટ પણ તેમણે ર યાં છે.
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ઉમાશં કર જોશીનાં સોનેટની લા ણકતા :-


૧.

JQF" o Z_!) v Z_Z_

વ ુ પ અ ુ સ ં ધાને જોવા જઇએ તો તેમનામાં પે ોકશાઇ સોનેટ રચનાઓ

િવશેષ મળે છે . તેમાં તેમના ઉતમ સોનેટ રચાયા છે. વતં

વ ુ પ રચના ઉપરાં ત

તેમણે શેકસિપયર અને િમ ટનશાઇ સોનેટ પણ ર યાં છે.
૨.

પરં પરા

માણે

રાયોજના ઉપરાં ત વતં

ાસ માટની સભાનતા છતાં કિવતાને ચોગે

ર તના

ાસ તેમણે મેળ યા છે .

ાસ માટનો જડા હ તેમણે સો યો નથી

ાસ સ હત સોનેટ પણ મળે છે .
(૩) સોનેટમાં તેમણે

ૃ વી છંદ િવશેષ વાપય છે.

(૪) તેમના સોનેટ

થમ ભાવના મક વલણથી શ ુ થયા અને

વન ચતનની

ગહનતા તરફ ગિત કર છે .
(પ) તેજ વી

ુ ધમ ા અને ચતનશીલતા એ તેમના સોનેટ ું

તરબળ છે.

ઉપસંહારઃ‘િવ શાં િત’ થી જ પોતાને
આ

ૃ વીના

વાસનો રોમાં ચ સં

િવશાળ ુ ુ ંબમાં સમાવતા આ યા છે. તેવા કિવ
ૃ િત
-

ૃ િતમાં ર ુ કર છે. અને ‘ગં ગો ી,’ ‘િનશીથ’

માં િવકસાવે છે. અને તેમ છતાં ય એટલી જ સં વેદનશીલતાથી આગળ વધે છે.
સં દભ

ં થ :-

(૧) સં િનિધ - ચં શં કર ભ ૃ
(ર) અવાચીન

ુ જરાતી સા હ યનો ઇિતહાસ - ડો. રમેશ એમ. િ વેદ

(૩) પ રતોષ - બ ુ લ રાવળ
(૪) સમ વય - સં.
(પ) સમ

તાવના

ુ રશ દલાલ

કિવતા - ઉમાશં કર જોશી
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ામીણ આ દવાસી િવ ાથ નીઓની પા

ૂ િમ
ડૉ. મોસમ િ વે દ
આસી ટ ટ
સમાજશા

વીરનમદ દ

ણ

ુ જરાત

ોફસર
િવભાગ

ુ િનવસ ટ ,
ૂ રત

તાવના:
ભારતમાં અ ય સામા જક સ ુ દાયો કરતા આ દવાસી સ ુ દાયસાં ૃ િતક
આવે તેવો છે . આ આ દવાસી સ ુ દાય
સં

દશ અ સ
ુ ાર વૈિવ યસભર સં

ૃ િતક વૈિવ યતાધરાવતા હોવા છતાં

આ દવાસી સ ુ દાય

ટ એ અલગ તર
ૃ િત ધરાવે છે .

તેઓવસવાટની ટ એ સા યતા ધરાવે

ુ ય વેજ ં ગલીય અને પવતીય

છે .

દશમાં ગામ ક નાના નાના પરગણા

બનાવીને રહ છે .આ સ ુ દાયના સ યો પરં પરાગત ખેત પ િત અને પરં પરાગત આ િવકાના
સાધનોના કારણે વતમાન સમયમાં પણ સામા ય
પ ચીસ વષમાં તેમની શૈ

ણક

કારની આિથક

થિત ધરાવે છે . છે લા

થિતમાં બદલાવ આ યો છે. આ સ ુ દાયના ુ ુ ંબમાં દ કરા

અને દ કર ના ઉછે રમાં ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી. બં નેના િશ ણ અને િવકાસ પર વે
યાન આપવામાં આવે છે . આમ છતાં
સાથે ખેતીકામ અને અ ય આિથક
િશ ણમાં

ૃિ

ામીણ િવ ાથ નીઓના

ણાવી જ ર છે .

ુ ત સં શોધન પ

તારાબેન પટલ અને િવમળભાઈ શાહ
અ યાસ કરવામાં આ યો હતો.
પા

સાથે જોડાયેલા રહ છે. આવા સં જોગોમાં ઉ ચ

વેશ મેળવેલ હોય તેવી િવ ાથ નીઓની સામા જક પા

કરવામાં આ યો છે. આ
થિત

ામીણ આ દવાસી ુ ુ ંબના બાળકો અ યાસની સાથે

ૂ િમ

ણવાનો

યન

વનને સમજવા માટ તેમની કૌ ુ ં બક
ારા ણી શકાય છે . ૧૯૭૬માં ડૉ.

ારા Who goes to colleges નામેઉ ચિશ ણ

ગેનો

માંઉ ચિશ ણમાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓની સામા જક

ૂ િમ તપાસવામાં આવી હતી.

ુ ત અ યાસ

ારા વતમાન સમયમાં તેમાં આવેલ

પ રવતનને સમજવામાં ઉપયોગી બની રહશે.
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અ યાસનો હ :ુ
દ

ણ

ુ જરાતના

ા ય િવ તારો માં થી

આ દવાસીિવ ાથ નીઓનાસામા જક

ૂ રત શહરમાં ઉ ચ િશ ણ અથ આવતી

વનને

સમજવા

માટ

કરવામાં

આ યો

છે.

આિવ ાથ નીઓ અ યાસની સાથે સાથે ઘરકામ તો કર છે ઉપરાં ત ખેતી અને ખેત મ ૂ ર
કર ને

આ મિનભર

િવ ાથ નીઓના

હોય

છે .

આવા

સં જોગોમાં

ુ ુ ંબની આિથક, સામા જક અને શૈ

તેમના
ણક

અ યાસ

થિત

ારા

આ દવાસી

ણવા અને સમજવાનો

હ ુ રહલો છે. સાથે સાથે એક અ યાપક તર ક પોતાના વગખં ડમાં આવતી િવ ાથ નીિવશે
ણીને તેમની સાથેનાિશ ક અને િવ ાથ વ ચેના સં બ ં ધ વ ચેસ ં વાદ તતા સાધવા માટ
ુ ત અ યાસ સે ુ પ બની રહશે.
સંશોધન પ િત:
ુ ત સં શોધન પ

માટસમાજશા

િવષયમાંઅ ુ નાતકનો અ યાસ કરતી િવ ાથ નીઓની

પસં દગી કરવામાં આવી છે. આ િવ ાથ નીઓ પાસેથી સમાન
માટ સવ પ િતનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે . આ સવ માટ
કરવામાં આવી છે.

કારની મા હતી મળ રહ તે
ાવલી

ુ તની પસં દગી

થીસરળતા ૂ વક એકસરખીમા હતી ઉપલ ધ બની રહ.

ઉ રદાતાની પસંદગી:
સં શોધન માટ યો ય ઉ રદાતાની પસં દગી થવી જ ર છે . તેથી સં શોધનના હ ુ માટ દ
ુ જરાતના િવિવધ

લાઓના

ણ

ા ય િવ તાર માં થી ુ રત શહરમાં અ યાસ કરવા આવતી

આ દવાસીિવ ાથ નીઓની હ ુ ૂ વકપસં દગી કરવામાં આવી છે . આ િવ ાથ નીઓ દ ીણ
ુ જરાત

િનવસ
ુ
ટ નાસમાજશા

િવિવધઆ દ િત ું

િવભાગમાં

િતિનિધ વ કર તે ું

અ ુ નાતક

યાન રાખવામાં આ

પચાસ િવ ાથ નીઓની પસં દગી કર , તેમની પાસેથી

કર

રહ

છે.

તેઓ

ું છે. ઉ રદાતા તર ક

ાવલી ારા મા હતી એક

કરવામાં

આવી છે . આમા હતી િવ
ું લેષણ આગળ જોઈ .ું
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ઉ રદાતાની મા હતી:
ુ ત સં શોધનમાં દ
કરવામાં આ યો છે.
મ
૧

ણ
નીચે

ુ જરાતના છ

લામાં થી આવતી િવ ાથ નીઓનો સમાવેશ

ુ જબ છે.

લો
ૂ રત

તા ુ કો(ગામની સં યા)
૧. મ ુ વા (૦૨)

ુલ
૦૪

૨. માં ડવી(૦૨)
૨

તાપી

૧. સોનગઢ (૧૪)

૨૭

૨. યારા (૦૨)
૩. ડોલવણ (૦૨)
૪. વાલોડ (૦૧)
૩.

ડાં ગ

૧. વઘઈ (૦૧)
૨.

૦૬

ુ બર (૦૨)

૩. આહવા(૦૩)
૪.

નવસાર

૧. વાં સદા(૦૭)

૧૦

૨. ખેરગામ(૦૩)
૫.

નમદા

૧. સાગબારા(૦૨)

૦૨

૬.

ભ ચ

૧. ને ં ગ(૦૧)

૦૧
(કો ટક: ૧)

ઉપ ુ ત કો ટક:૧ પરથી જોઈ શકાય છે ક, અ ુ નાતકનો અ યાસ કરવા આવતી
િવ ાથ નીઓ છ

િતિનિધ વ કર છે.

ૂ રત શહરમાં

ઉ ચિશ ણ મેળવવા આવતી િવ ાથ નીઓ ૧૦૦થી પણ વ ુ કલોમીટર

ૂ રથીઅ યાસ

કરવા માટ આવે છે .

લાના૧૩ તા ુ કા અને ૫૦ ગામો ું

ુ રતની પાસેના

લાઉપરાં ત ડાં ગ અને નમદા

કરવા માટ આવે છે . સૌથી વ ુ તાપી

લા માં થી અ યાસ

લાના તા ુ કા અને ગામ માંથી આવેલ

િવ ાથ નીઓ જોવા મળે છે . તો સોનગઢ તા ુ કાના ૧૪ ગામો સૌથી વ ુ જોવા મળે છે .
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િત અને ધમ:
મ

આ દ િત ું નામ

ધમ

ુ લ સં યા

હ ુ

તી

૧.

ગામીત

૧૧

૧૨

૨૩

૨.

ૂ ંકણા

૧૧

-

૧૧

૩.

વસાવા

૦૭

-

૦૭

૪.

ઢો ડયા

૦૫

-

૦૫

૫.

ચૌધર

૦૩

-

૦૩

૬.

ભીલ

૦૧

-

૦૧

૩૮

૧૨

૫૦

ુલ

(કો ટક:૨)
ુ ત કો ટક: ૨માં
િવ ાથ નીઓ

ુ જરાતમાં જોવા મળતી

ુ લ ૨૯ આ દ િતમાં થી છ આ દ િતની

િતિનિધ વ કર છે . આ દવાસીઓમાં ૂ ળઆ દમ ધમના થાને હ ુ ક

તી

ધમાતરણની સમ યા રહલી છે . આવા સમયે આ િવ ાથ નીઓના ધમ િવષયક મા હતી
આવ યક છે . ધમ િવષયક મા હતી જોતા પ ટ બને છે ક ૫૦ માં થી ૧૨ િવ ાથ નીઓ
તી ધમ પાળે છે . તો અ ય ૩૮ હ ુ ધમમાં માને છે . એકપણ િવ ાથ ની એ પોતાનો ધમ
આ દમ ધમ છે તેમ જણા

ું નથી.

સં

ૃ તીકરણની

યામાં આ દવાસી સ ુ દાયે

ભાવી

એવા હ ુ ધમનેઆ મસાત કર લીધો હોવા ું જણાય છે.
વળ આ દવાસી ામીણિવ તારોમાં છે લા થોડા વષ માં િવિવધસં દાયો ું મહ વ
વધ ું ચા

ું છે.

માં મો

માગ , રામદવ પીર, વા યાય પ રવાર, નાથ સં દાય અને

વામીનારાયણ સં દાય વગેરનો
મો માગ , ૦૩

ભાવ વધી રહલ જોવા મળે છે . ૩૮ હ ુ

ુ ુ ંબો માં થી ૦૭

વા યાય પ રવાર, ૦૧ નાથ સં દાય, ૦૧રામદવ પીર, અને ૦૧

વામીનારાયણ સં દાયમાંમાનતા જોવા મળે છે .આમ ુ લ ૧૩ ુ ુ ંબ કોઈને કોઈ સં દાયમાં
જોડાયેલ જોવા મળે છે .
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ુ ુ ં બિવષયક મા હતી:
મ

ુ ુ ંબની સ ય સં યા

સં ુ ત ુ ુ ંબ
-

િવભ ત ુ ુ ંબ

૧.

ણ

૨.

ચાર

-

૧૨

૩.

પાં ચ

-

૧૦

૪.

છ

-

૧૧

૫.

છ થી વધાર

૦૬

૦૯

૦૬

૪૪

ુલ

૦૨

(કો ટક:૩)
આ િવ ાથ નીઓના

ુ ુ ંબની

થિત જોઈએ તો તેઓમાંિવભ ત પરં ુ મોટા

ુ ુ ંબ ું ચલ
ણ

જોવા મળે છે . ુ લ પચાસ ુ ુ ંબની િવ ાથ નીઓમાં થી ૪૪ ુ ુ ંબ િવભ ત છે. તેમાં ય ુ ુ ંબની
સ ય સં યાને જોતા સમ ય છે ક ૩૦ ુ ુ ંબ એવા છે
વધાર બાળકો

ુ ુ ંબ માટ ભાર

મળતી નથી. અલબ

મને

ણ ક તેથી વધાર બાળકો છે.

પ છે તેવી મા યતા આ દવાસી

ામીણ િવ તારોમાં જોવા

આ પેઢ માં બાળકોની સં યા તેમની આગલી પેઢ કરતા ચો સ ર તે

ઘટલી જોવા મળે છે .
મકાનોની થિત:
મ

આ દ િત ું નામ

પા ુ ં મકાન

કા ું મકાન

૧.

ગામીત

૦૭

૧૪

૦૨

૨૩

૨.

ૂ ંકણા

૦૫

૦૫

૦૧

૧૧

૩.

ચૌધર

-

૦૩

-

૦૩

૪.

વસાવા

૦૬

૦૧

-

૦૭

૫.

ભીલ

૦૧

-

-

૦૧

૬.

ઢો ડયા

૦૫

-

-

૦૫

૨૪

૨૩

૦૩

૫૦

૭.

ુલ

અધ કા /
ું પા ુ ં

સં યા

(કો ટક: ૪)
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ટ એ મોટા તો છે સાથે સાથે તેમના મકાનોની

થતી

યાલ પણ મેળવી શકાય છે . ૫૦ ટકા ામીણ આ દવાસી

િવ ાથ નીઓ કાચા મકાનમાં રહ છે. જયાર

ણ િવ ાથ નીઓ ું મકાન કા ું પા ુ ં છે, એટલે

ક મકાનની દ વાલ પાક છે પરં ુ છત ન ળયા ક વાં સની બનાવેલ છે. અહ સૌથી વ ુ
ગામીત આ દવાસી િવ ાથ નીઓના મકાન કાચા જોવા મળે છે . તો ઢો ડયા આ દવાસી ુ ુ ંબ
માં થી આવતી સવિવ ાથ નીઓનામકાન પાકા જોવા મળે છે .
જમીન ુ ં

માણ:
મ

વીઘા

ુ બ
ૂ ં ની સં યા

૧.

૧થી ઓછ

૦૨

૨.

૧ થી ૩

૨૬

૩.

૪ થી ૬

૧૦

૪.

૭ થી ૧૦

૭

૫.

૧૦થી વધાર

૦૧

૬.

પોતાની જમીન નથી.

૦૪

ુલ

૫૦
(કો ટક: ૫)

ુ ત કો ટકમાં આ દવાસી
તપાસવાનો

ુ ુ ંબમાં થી આવતી િવ ાથ નીઓના

ુ ુ ંબની જમીન મા લક

ય ન કરવામાં આ યો છે .આ દવાસી ુ ુ ંબનોઆ િવકાનો

ુ ય ોત ખેતી છે ,

પરં ુ અહ જમીનની થિત જોતા સમ ય છે ક અડધાથી પણ વ ુ િવ ાથ નીઓના
પાસે ૧ થી ૩ વીઘા

ટલી જમીન છે . મા ૧ જ ુ ુ ંબ એ ું છે

ુ ુ ંબ

ની પાસે ૧૧ વીઘા જમીન

છે . તે પણ એટલા માટ ક તે એક સં ુ ત ુ ુ ંબ છે . તો૪ ુ ુ ંબ પાસે પોતાની મા લક નીજમીન
નથી, તેમાં થી

ણ

ુ ુ ંબ ખેતમ ૂ ર કર ને

વન

ુ

ર છે તો અ ય એક

ુ ુ ંબ અ ય

યવસાય સાથે સં કળાયેલ છે .
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ઘરમાં પાળે લા પ ુ પં ખીઓની સં યા:
મ

પ -ુ પં ખીઓ

સં યા

ુ બ
ૂ ં નીસં યા

૧.

ગાય

૫૯

૨૫

૨.

ભસ

૭૭

૧૮

૩.

બકર

૩૪

૦૫

૪.

બળદ

૩૦

૧૪

૫.

સસલાં

૧૯

૦૨

૬.

મરઘી

૧૯૩

૨૧

૭.

પોપટ

૦૪

૦૩

૮.

ક ુ તર

૦૭

૦૧
(કો ટક: ૬)

આ દવાસીઓના
ઉ પાદન

ારા

વનમાં ખેતીની સાથે બી ુ ં આ િવકા ું સાધન એટલે પ ુ પાલન.

ૂધ

ુ ુ ંબને આિથક મદદ કરવા ઘરની

ીઓ અને દ કર ઓ પ ુ પાલન કરતી

જોવા મળે છે .અ યાસહઠળના પચાસ ુ ુ ંબોએવા છે

ઓના ઘરમાં ગાય ક ભસ પાળે છે. આ

િસવાય આ દવાસીઓની જમીન ું
પરં પરાગત છે .

માણ ઓ ં છે અને વળ તેમની ખેતી કરવાની ર ત પણ

ના પ રણામે તેઓના ઘરમાં ૧૪

આ દવાસીઓખાન પાનની

ટલા બળદ પાળે લા જોવા મળે છે .

ટ એ જોઈએ તો તે ઓ િમ ાહાર છે એટલે તેઓ ખોરાકમાં

મરઘીનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી મરઘીને પણ પાળે છે , તો સસલાં અને બકર ને વેચવા માટ
પાળતા જોવા મળે છે .
ઘરમાં વાહનોની સં યા:
મ
૧.

વાહનો

સં યા

સાયકલ

૩૫

૨૯

૫૮

૪૩

૨.

ુ ટર ક બાઈક

ુ ુ ંબની સં યા

૩.

મોટરકાર

૦૨

૦૨

૪.

ટર

૦૩

૦૨

ા

૦૨

૦૨

૫.

ર
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થિત જોઈએ તો મોટાભાગના

ુ ટર જોવા મળે છે. તેમ છતાં સાત ુ ુ ંબ એવા છે

ટર છે તે પણ સાદા

મના ઘર વાહન

ટર છે . આ બધાજ ુ ુ ંબ ખેતી સાથે જોડાયેલ હોવા

બે જ ુ ુ ંબપાસે જમીન ખેડવામાટના

ટરછે .

િવ ાથ નીઓના માતા િપતા ુ ં િશ ણ:
મ િશ ણ

િપતા

માતા

ુ લ સં યા

૧.

િનર ર

૦૮

૧૫

૨૩

૨.

સા ર

૧૬

૧૯

૩૫

૩.

ાથિમકથી ઓ ં

૦૫

૦૧

૦૬

૪.

ાથિમક

૦૬

૦૧

૦૭

૫.

મા યિમક

૦૪

૦૩

૦૭

૬.

એસ.એસ.સી.

૦૩

૦૪

૦૭

૭.

એચ.એસ.સી.

૦૨

૦૪

૦૬

૦૩

૦૨

૦૫

૦૧

-

૦૧

૮.
૯.

નાતક
એમ. ફલ.

(કો ટક: ૮)
િવ ાથ નીઓનામાતા િપતાના િશ ણની
થિત નબળ

જણાય છે ૫૦ િવ ાથ નીઓમાં થી ૧૫ની માતા િનર ર છે . તો ૧૯ની

માતાઓને સા ર છે , સા રતાના
મા

થિત જોઈએ તો,િપતા કરતા માતામાં િશ ણની

માણમાં માતા અને િપતા બં ેમાં વ ુ ફર

એક જ િવ ાથ નીના િપતાએ એમ. ફલ.

ુ ધી ું િશ ણ મેળ

ું છે. તો

માતા નાતકની પદવીધરાવે છે .સરરાશ માતા િપતા ું િશ ણ જોવાનો
ટકા િવ ાથ નીઓના માતાિપતા િનર ર ક સા ર છે .
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ુ ધી ું જ િશ ણ મેળવેલ છે .એનો અથ એ થયો ક આ િવ ાથ નીઓ માં થી

મોટાભાગની િવ ાથ નીઓ તેમના ઘરમાં થી ઉ ચ િશ ણ લેનાર

થમ િવ ાથ નીઓ છે .

યવસાય:
િવ ાથ નીઓનાઘરના સ યોનો યવસાય કયો છે તે નીચેના કો ટક: ૯ પરથી સમ
છે . અહ

ુ ુ ંબના અ યાસ કરતા િસવાયના સ યોના યવસાયની મા હિત મેળવવાનો

શકાય
યન

કય છે .
મ

યવસાય

ુ ુષ

ી

સં યા

૧.

ખેતીકામ

૩૦

૩૩

૬૩

૨.

ખેતમ ૂ ર

૧૦

૧૩

૨૩

૩.

ખેતી+ખેત મ ૂ ર

૧૫

૧૧

૨૬

૪.

ધં ધો

૦૭

૦૧

૦૮

૫.

સં થા

૦૩

-

૦૩

૬.

નોકર

૦૭

૧૧

૧૮
(કો ટક: ૯)

ઉપ ુ ત કો ટક: ૯ પરથી સમ ય છે ક, અડધાથીપણ વ ુ
ખેતમ ૂ ર ના કાય સાથે જોડાયેલા છે . કટલાક મા
ચલાવે છે . આવા સમયે આ
કાય કર ું

ણ ાઈવર તર ક કામ કર છે , ૦૨
અને૦૧

ી અને ૦૧

ખેતમ ૂ ર કર ને જ

ુ ુ ંબમાં થી આવતી િવ ાથ નીઓઘર

વનની આવ યકતા બની

ુ ુ ષ દર

ય છે.

૦૭

ી અને

ુ ુ ષો ખેતી અને
વન િનવાહ

ય યાર ખેત મ ૂ ર

ુ ુ ષોધંધો કરતા જોવા મળે છે . તેમાં

ટર ચલાવવા

ય છે . ૦૧ હ રા ઘસવા ું કામ કર છે.

કામ કર છે. તો

ઓ નોકર કરતા જોવા મળે છે તેઓ

પોલીસ ખાતામાં, વક લ તર ક, ાથિમક આરો ય ક માં, C.R.P.F.માં૦૭ ુ ુ ષો અને
િશ ક,

ું

ાથિમક

ગણવાડ કાયકર, નિસગ અને શાળામાં રસોઈ કરવાના કાય સાથે ૧૧ બહનો

નોકર કરતી જોવા મળે છે . તો

બે

ુ ુ ષો સં થા સાથે કામ કર છે તેમાં એક આગાખાન

વૈ છક સં ગઠનમાં કાય કરતી જોવા મળે છે તોઅ ય એક બાયફ નામની ખા પેદાશ ું
ઉ પાદન કરતી સં થામાં નોકર કર છે .
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રસોઈ બનાવવાની મર:
મ

મર

સં યા

૧.

૧૦ થી ઓછ

૦૧

૨.

૧૦ થી ૧૨

૧૯

૩.

૧૩ થી ૧૫

૧૮

૪.

૧૬ થી ૧૮

૧૦

૫.

૧૮ થી વ ુ

૦૨
(કો ટક: ૧૦)

રસોઈ બનાવવી એ
દવામાં આ

ું છે. આ

તેના પ રણામ

ામીણ હોય ક શહર હોય ી તે તેના

વન અને

ૂ િમકા સાથે જોડ

ૂ િમકા

ીએ ઉ મ ર તે બ વવી જ રહ તેવી સમાજ અપે ારાખે છે .

વ પ નાની

મરથી જ ઘરની દ કર ઓને રસોઈકામ સાથે જોડ દવામાં

આવે છે . અહ અ યાસ હઠળ િવ ાથ નીઓ કઈ ઉમરથી રસોઈ કરતા શીખી અને રસોઈ કર
છે તે

ગેના જવાબમાં મોટાભાગની િવ ાથ નીઓ ૧૦ થી ૧૨ વષની વયમાં રસોઈ કરતા

થઇ ગઈ હતી. તો અ ય ૧૩ થી ૧૮ વષ
૧૦થી૧૫ વષ

ુ ધીમાં શીખી ગઈ હતી. તેનો અથ એ થયો ક

ુ ધીમાં અડધાથી પણ વ ુ છોકર ઓ રસોઈ કામ કરતાથઇ ગઈ હતી.મા

બે

જ છોકર ઓ ૧૮થીવ ુ વય પછ રસોઈ કરતા શીખેલ જોવા મળે છે .આ મા હતી પરથી
સમ ય છે ક આ સવ િવ ાથ નીઓ અ યાસ કરવાની સાથે સાથે રસોઈ અને અ ય
ઘર કામ
ું
કરતા ઉ ચિશ ણ

ુ ધી પહ ચી છે.

આ િવ ાથ નીઓ દર અઠવા ડયે શિન, રિવ અને ર ઓમાં ઘર

ય યાર ઘરકામ િસવાય

અ ય કયા કય કર છે તેના જવાબ પે મોટાભાગે ખેતી સાથે જોડાયેલા કાય મોટા
કરતી જોવા મળે છે . તેઓ જયાર પણ ર ઓમાં ઘર

ય યારનીચેયાદ માં આપેલ કય કર

છે . એટ ું જ ન હ આ કાય તેઓ પોતાના ઘર જ ન હ પરં ુ ગામમાં અને પડોશમાં
ખેતરમાં કામ કરવા માણસોની જ ર હોય યાં કરવા

માણમાં

ય છે. અલબ

તે બી

ના યાં

કામ કરવા

ય યાર તેના બદલામાં આિથક વળતર મેળવે છે .
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ય યાર િવ ાથ નીઓ ારા કરતાકાય ની યાદ :

૧. કાપણી (૩૩)
૨. િનદામણ (૨૯)
૩. રોપણીકરવા. (૨૨)
૪. કપાસ કાઢવા.(૦૧)
૫. મ ૂ ર કરવી.(૦૫)
૬.બળતણના લાકડા ભેગા કરવા (૦૩)
૭. શકભા

તોડવા (૦૫)

૮. ખાતર નાખ .(૦૨)
ું
૯. ભાત/ ચોખા ઝાટકવા.(૦૯)
૧૦. ભાત/ડાં ગર બાં ધીને ઘર લાવવી. (૦૬)
૧૧. વાસી ુ ં કર .ું (૩૩)
૧૨. કામ કરતા નથી (૦૮)
૧૩. કર યાણાની ુ કાન સં ભાળવી (૦૧)
૧૪. ઘર મં ગળ ૂ (ઘરણા) બનાવવા. (૦૧)
તારણો:
૧. આ અ યાસ હઠળ સમાવેશ િવ ાથ નીઓ
મળે છે .તેમના
ચાલતી

માણમાં ની મ આિથક

થિત ધરાવતી જોવા

વનમાં આિથક સં ઘષ કરવો અને િશ ણ મેળવ ું એક સમાં તર

યા છે .

૨. માતા િપતાના િશ ણની
એવી િવ ાથ નીઓ છે

થિત જોતા સમ ય છે ક તેઓ પોતાના ુ ુ ંબમાંથી આવતી
તેમના

ુ ુ ંબમાં ઉ ચ િશ ણ મેળવનાર

થમ પેઢ ની

દ કર ઓ છે .
૩. આ સવ િવ ાથ નીઓ અ યાસની સાથે સાથે પોતાના ખચા અને બચત થાય તે હ ુથી
જયારપણ ર ઓમાં પોતાના ગામ

ય યાર મ ૂ ર કરતી જોવા મળે છે . તેઓ

બાળપણથી જ ઘર અને ખેતીની તાલીમ આપવામાં આવે છે. એટ ુ જ ન હ પરં ુ ગાય
ભસ

વા પ ુ સાથે જોડાયેલ કાય પણ તેમની દનચયાનો ભાગ છે .
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૪. આ િવ ાથ નીઓ અ ય શહર િવ ાથ નીઓ કરતા અલગ તર આવે છે તેઓ િશ ણ
મેળવવા સં ઘષ કરતી હોય છે . સરકારની અનામત, િશ ય ૃ િતની સહાય અને સમરસ
હો ટલના પ રણામે તેઓને િશ ણ મેળવવા સહાયતા મળ છે .
૫. આ િવ ાથ નીઓના ુ ુ ંબ પાસે પોતાની મા લક ની જમીન ું

માણ ઓ ં હોવાની સાથે

તેઓ િવભ ત પરં ુ મોટા ુ ુ ંબ માં થી આવતી હોવાથી તેમની આથ ક

થિતના કારણે

તેમનાિશ ણ પર અસર પડ છે .
૬. આમાં ની મોટાભાગની િવ ાથ નીઓ

થમ વખત

ૂ રત શહરમાં આવી છે આ પહલા

તેમણે પોતાની આસપાસના ગામ અને ક બામાં જ તેમની ભૌગો લક ગિતશીલતા હતી.
ઉ ચિશ ણના

વેશથી તેમણે

ુ જરાતના શહર િવ તારમાં આવવાની તક મળ .
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સાં ત સં યમમાં ગીતાની મહ ા અને

વન સં દશ

ડૉ. ડ . એસ. વાઘેલા
અ ય , સં

ૃ ત િવભાગ 

ીમતી સી. સી. મ હલા આ ્ સ
અને



શેઠ સી. એન. કોમસ કોલેજ,
િવસનગર 


“ગીતા ૃ ત

વનમાં ચેતન

ભારત ુ ં એ

ગટાવ , ુ ં

વનમાં સદવ

ૃ

ુ ની ભીિતને ૂ ર એ હતાવ . ુ ં

વન, માર ગા ુ ં કનૈ યા ુ ં ગીતા કવન”

નેપો લયન બોનાપાતાના મતે – “ વન એક ક લો છે .” કિવ
સા હ ય રિસકને મન “
હયાતીનો
તેમજ
વવાની

ુ રાવો અને

વન કોયલનો ટ ુ કાર છે.”
થમ

વની ઉ પિ .”

વે તે

ૃ વં શશા ની

વન સાર ર તે

વનનો કલાકાર છે .

હાનાલાલ

ૃ ટએ

વ ચેતનાની

વ ું એ પણ એક કલા છે.

ું દર

વન

ેરણા

ૂ ર પાડતો ધમ ં થ છે. તેનો સં દશ સવકાલીન બની રહ છે.

ીમદભગવદગીતા ઉ મ

માણસ અનેકવાર મોટ િવટંબણાઓમાં, ન ઉકલી શકાય એવી
સં ભવ છે. ઘણીવાર “માગ

ુ ઝે નહ ઘોર રજનીમાં”

વા

ટ

ૂ ં ટ માં ફસાઈ

વો અ ુ ભવ થાય અને માણસ

વન
વનમાં
ય તેવો
ૂ ં ઝાઈ

ય, તેને દશા ૂ ઝ ન રહ તેવી પ ર થિતઓ ઉભી થાય છે. આ બધી વખતે ગીતા માણસના
મન ઉપર એવો ચમ કાર નાખે છે ક તેની
ટ

ૂ ં ટ ઓ એક

ુ રખ કલા ૃ િત ું

ૃ ટ સાફ થઈ

ય છે .

વનની બધી જ

વ પ ધારણ કર છે
. ગીતા ભારતીય ર ન સાગર ું

દદ યમાન ર ન છે . મ ુ ય

યાર અનેક િવટંબણાઓમાં ઘેરાઈ

અકત યનો બોધ કરવામાં તેની

ુ

ય છે, કત ય –

ૂ ં ઝાય છે યાર તેમાં થી બહાર નીકળવાનો ઉ મ માગ

બતાવવા ું કામ ગીતાએ ક ુ છે. 
આ

ીમદભગવદગીતા એ મહાભારતની મૌ તક માલાનો કૌ

આજથી ૫૦૦૦ વષ પહલાં માગસર

ુ દ અ ગયારસના

જગતના પાલનહાર સ ુ ણ સાકાર એવા

ી ૃ ષણના

ુ ભ દવસે

ુ ભમણી સમાન છે.
ુ ુ ે ની ધમ ૂ િમ પર

ુ ખારિવદમાં થી નીકળે ું મા ુ,ય તે

ીમદભગવદગીતા છે . મહિષ વેદ યાસ ર ચત ભી મપવના ૨૫ થી ૪૨ અ યાય આમ ુ લ
૧૮ અ યાયામાં ૭૦૦ લોકોમાં િવ તરલ
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ાચીનકાળથી એક ધમ ં થ તર ક

પા યો છે . આનં દ શં કર

ં થર ન છે.
થમ લોક धम े े कु

થમ અ યાયનો

े े धम कु ....।। એવો કર એ તો
ેય વ ચે

િસ

કા યકલા અને દશનનો િનચોડા જોવા મળે છે. ત વ ાન, ભ ત

અને સદાચારના પાઠ િશખવનાર તે

સિ હત થઈ

વવાના એક માગદશક તર ક

ુ વના શ દોમાં કહ એ તો મહાભારત ું અણમોલ ર ન તે ગીતા છે
.

માં મહિષ યાસની સમ
ગીતાના

વન
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ને ક આ

े े....।।૧ નો અ વય આપણે

થમ પાદમાં જ ગીતાનો સમ

ય છે . ુ ુ ે માં સ ્ – અસ ્ વ ચે દવી – આ ુ ર સં પિ

े े
સાર

વ ચે,

ેય –

ભષણ સં ામ ચાલે છે, તે ું વણન ગીતામાં છે. આ માને આગળ વધતો

અટકાવનાર તેનો ર તો રોક બેઠલા ષડ ર ુ ઓ પી

ું ટારા છે, તે જ આ પકની ભાષામાં

કૌરવો છે . પાં ડવો પી મ ુ યના સદ ણોને
ુ
આ ષડ ર ુ ઓ એવા આ કૌરવો પચાવી બેઠા છે.
આ આતતાયીઓને હણવા અ ુ ન (મ ુ ય) રને ચડ ો છે . આ અ ન પર
અ ુ નની હમત ચાલતી નથી, તેથી જ
મોહપાશમાં થી

વેશવાની

ી ૃ ણ તેનામાં ઉ સાહ રડ છે અને તેથી જ અ ુ ન

ુ ત થાય છે. આથી જ અ ુ ન કહ છે ક -  
न टोमोहो

मृ तल

वा व

ि थतोऽि म गतसंदेहः
ગીતાનો

યવહારમાગ

પાછળ ું ગીતા ું
લ

ામાં

ુ ય

વનમાં

सादा मया यु त ् ।

क र ये

वचनं तव ।।૨

ૂ બ જ ઉપયોગી થઈ છે.

યેય કમના તા વક િસ ાં તની

િવ ાના િન પણ

ૂ િમકા આપવા ું . છેતે ું

ધાન

તો િવષાદ અને મોહથી ઘેરાયેલા અ ુ નને કમરત બનાવવા ું છે. આમ ગીતા

િન ૃ િ માં થી

ૃિ

એવી સમ યાઓ અને

તરફ લઈ જવા ું િશખવે .છે

વનમાં

ુ દા- ુ દા

સં ગોએ અક પત

સં ગો ઉભા થાય છે. અ ુ નની સમ યા શે સપીયર હ મેટની સમ યા

“ To be or not to be”

વી છે . આવી

ધા અ ુ ભવતો અ ુ ન યવહા રક

ઉદાહરણ છે . માનવ વભાવની સં વેદનશીલતા સં સારની લપસણી
છે . ઋ ુ અને લાગણીશીલ અ ુ ન

ુ

વન ું

ૂત

ૂ િમ પર તેને લપસાવી દ

ૂ િમ પર સગાં વહાલાને જોતાં જ મોહ અને િવષાદથી

યિથત બને છે . પરં ુ ગીતા પી ૃ ણાનો ઉપદશ તેનો મોહ ૂ ર કર છે .
ગીતા કોઈ એક જ દશ, સમાજ ક
કરતો

ના િવચારોને

ં થ નથી, પરં ુ તે ભારત ઉપરાં ત સં મ

તેનો લાભ લઈ શક છે . ગીતા િવ
પ રવતનશીલ

વનમાં

વનના આદશ ું

િતિનિધ વ

સં સારની િમલકત છે
. સમ ત માનવ

યાપક છે . સમ

ૃ ટની તે આ યા મક

િત
ૂ ડ છે.

ેરણા ોત બનતી ગીતા તો ગાં ધી ની પરમ શરણાગિત હતી.
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“ભીડ વખતે ગીતા માતાની પાસે જતાં િશ યો
દરક વખતે

ં.” એ તેમનો આદશ હતો. ગીતા એ દશકને

ેરણા આપનાર દાશિનક કા ય છે . એના
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તેવાસી બનનારને તે સઘળા

વં ત દશન આપે છે .

ગીતાની એક િવશેષતા તેની મહાન ઉદારતા છે . તેના સમ
કોઈપણ ઉપદશ ધમ, સં દાય,
ૃિ

જોવા મળટ નથી.

િત ક સાધન

ી, વૈ ય, ક

માનવ િત
માગ

ાં ક

ણાલી સામે િતર કારની ભાવના ક હન

ૂ ને માટ પણ ગીતા

વનના િવકાસમાં સમાન

અિધકારોની હમાયત કર છે . આ સં સારમાં કોઈ ઉ ચ ક નીચ નથી. બા
કારણે ઈ રના દરબારમાં કોઈ

ઉપદશમાં

લૌ કક ભેદભાવના

ે ઠ ક કિન ઠ બની જ ું નથી. આ ઉદારતા કવળ

ુ રતી માયા દત નથી, માનવના ધમ અને કમ તથા

વન િવકાસના

ધાન

ી અરિવદ ઘોષે જગતનો મહાનમાં મહાન ધમ ં થ ગણાવીને ક ું છે ક“રા

અને

યે પણ ગીતા સહા ુ

ુ ન ુ થાન વખતે
કનૈયાલાલ
વન છે ,

ૂ િત ભ ુ વલણ દાખવે છે
.

ું ઘડતર કરવા ું ભાર સામ ય આ ગીતામાં રહ ું .”
છે

ુ નશી ભગવદગીતા અને અવાચીન
ાણ છે , જનની જ મ

ભગવદગીતા તે તેમાં ચૈત ય

વનને યાનમાં રાખીને કહ છે ક “ધમ તે

ૂ િમ તે એ ું પા
ગટાવનાર

ી

અથવા અિધ ઠાન છે. શ દ અથાત

યોિત છે.” િવનોબા ભાવે કહ છે ક “માનવ

િતમાં સતત કૌરવો, જ થો ક કચકો જ યા છે , તે સૌને સ માગ દોર શક તેવા
સવ દયનો

ં થ એ ગીતા છે.”

આ ગીતા “भगव गीता कं ि चत ्।” બને તો પણ
રહ તેમ છે . ગીતામાં શં કરાચાય
રામા ુ

ાન ું

વન

વવામાં તે દ વાદાં ડ બની

બળ િન પણ જો . ું ગીતાના ઉદભવથી માં ડ ને

ચાય, માધવાચાય ક વ લભાચાય

ુ ધીના િવ ાનોને ગીતામાં ભ તના પરમ દશન

થયા. તો લોકમા ય િતલક કમયોગ આ યો. એ જ માગ આગળ વધ ડૉ. પી. એમ. મોદ એ
ગીતાની સમ વ ભાવના તારવી “सम वंयोग उ यते।”૩ ને જ “योगः कमसु कौशलम ् ।”૪
ગ

ું

છે. એજ ભાવનાથી િવનોબાએ સવ દયની ભાવના િવકસાવી અને ગાં ધી

અનાશ તથી

યા. પરં ુ ગીતામાં

ાં ય એક જ માગ ું

ઉ ે શ ‘ ાનો ર કમ ધાન ભ ત માગ’ ક ‘ ાનો ર ભ ત
સમ વય સાધવાનો

ય ન કય છે . પરમ શા ત ક

ગીતા એટલે
વ પ એમ गीतामृ तम ्

ી ૃ ણના

િતપાદન નથી
. તેનો
ધાન કમ યોગ’ કહ

ુ તનો રાહ ગીતાની

ધાન
ણેયનો

ધાનતા છે.

ુ ખારિવદમાં થી નીકળે લ મા ુ ય તેમજ સૌ દય વાઙમય
ું

ં થમાં ક ું છે.

ી ૃ ણના
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વનમાં સં ગીત ું િનમાણ કર છે અને મ ુ યને
ભા જ કાં ઈક

વવાની કલા િશખવે છે
.

ુ દ છે, તેમાં મા ુ ર માં છે, પિવ તા છે , તેમાં મ ુ ય

ઉઠાવવાની શ ત છે .

વન

દાન કારની શ ત છે . ઉપિનષદોના

કાઢ ને ગીતા પી અ ૃ ત ભગવાન

ી ૃ ણએ પા . ું ગીતા

તે ભગવાને વ ુ ખે કહલી છે. અ ુ નને િનિમ
અદ ૂ ત અને મહાન

વન

ૃ િત

ડા

વનને ઉપર

ુ વામાં થી પાણી

ં થોનો કાળશ છે. કારણ ક

બનાવી ભારત ારા સમ

િવ ને મળે લો એ

ં થ છે. ગીતા માનવ મા ને રાહ બતાવે છે . પાથનો િવષાદ અને

પરમા મા પી વાણીના ફળ વ પે

ું િનમાણ થઈ તે ગીતા. આ ગીતા પી સાગર અનં ત

છે . તેને આપણે તાર શક એ નહ , એ આપની શ તની બહારની વાત છે . એ ું લૌ કક અ ૃ ત
આપણને મળ ગ ું તે
અન ય

ં થ છે ક

ી ૃ ણના અવતારની જ મહ ા છે .

માં અ ય દશનોની

નીરસ ચચા નથી ક પિ મના ત વ
પર ભાર

ીમદભદગવદગીતા એ એવો

મ કવળ આ મા, પરમા મા,

ં થોની

મ તે બા

વ, જગત વગેરની

જગત અને તેને લગતી બાબતો

ૂ ક ું નથી
, પરં ુ ભારતીય જન સમાજ અને વાતાવરણે લ માં લઈને

તેની આસપાસ

ૂ ં થાયેલી સઘળ સમ યાઓની

ગીતાનો ખરો

ગીતાનો અિધકાર નથી, પરં ુ

ક તે

થ
ં છે .

વનનો

ું દર ર તે ચચા કરવામાં આવી છે
.

ચાર તો ગીતાનો ઉપદશ

વાં ચનાર જ મા

વનમાં ગીતા આશાનો

વનમાં ઉતાર ને જ થઈ શક. સં
યેક

વન ઘડતર કર છે . િનરાશાના

ધકારમાં અટવાતા માનવ

કાશ પાથર છે. હતો સાહ મ ુ યને ગીતા નવો ઉ સાહ આપે છે.

તીક છે. તો

मृ तमधा धृ तः

मा ।।”૫

ીઓ માટ ગીતાનો િવિશ ટ સં દશ છે. “क त ः

ત રક

ीवा य नार णां

ીએ ક િત ું પાલન કર ું જોઈએ. તેમજ આ મત વને શા ો

છે દ શકતાં નથી. આ ર તે િવ ભ
સં દશાઓ આપતી ગીતા

કારના માનવોને તેમને અ ુ પ એવા માગદશક

તે તો માનવને સાચા માનવ બનવા ું જ કહ છે.



પાદટ પ :
(१)

ीम भगव गीता : १/१

(३)

ीम भगव गीता : २/४८

(५)

ीम भगव गीता : १०/३४

(२)
(४)

ीम भगव गीता : १८/७३
ीम भगव गीता : २/५०



ૃત

ુ વાન ગીતાનો અિધકાર છે, કારણ

ગીતા સ યાસી માટ કહ છે ક સ યાસ એ કવળ બહારનો દખાવ નથી, પરં ુ
પ રવતન ું

વન અને
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ં થાલયનો ફાળો
ડો. ભગવનભાઇ ક. ચૌધર
ં થપાલ

ાચીનકાળમાં િવ યા યાસ એક ઉમદા સં સકાર ગણાતો હતો,તે માટ ઘર ય ને
ુ ુ ુ ળમાં િનવાસ કરવો પડતો હતો.
વતમાન િશ ણ

ુ ુ ુ ળમાં વસતા બધાજ એક ુ ુ ંબીજન ગણાતા હતા.

થામાં અથ પા ન એ

ુ ય યેય બ

ભણવામાં આવે છે એ મોટ કમનસીબી છે .િશ ણ મ ુ યના

ું છે. નોકર મેળવવા માટ
વન ઘડતર માટ ું હો ું

જોઈએ.
િશ ણ માનવીને ઉમદા
એ િવધાથ ઓમાં

વવા ું શીખવાડ છે. કોઈ પણ સારા અથ વાળ િશ ણ પ િત

વિનભરતા,આ મિવ ાસ, રા

યતાઅને સામા જક જવાબદાર ઓનો

અહસાસ ,નૈિતક ૂ યો વગેર આદશ શીખવા ડવા
સા ું યેય માનવીના

તઃમનમાં

રહલા ઉમદા

યાસ કરવો જોઈએ. િશ ણ ું

ય ત વને

યાપક પણે િવકસાવવાનો

ર ો છે ,સમાજને ઉપયોગી થવાય તે ર તે તાલીમ આપવાનો યેય હોવો જોઈએ ક
તેથી તે સાં

ૃ િતક અને આિથક િવકાસ સાધી શકો એકસારા ઉમદા માનવી બની િવ માં

પોતાનો યતો ક ચત ફાળો આપીને ફોરમ ફલાવી શક
આજના િવ િવધાલયો

ં થાલયો અને તેમની જવાબદાર

.

આજના િશ ણમાં વાં ચનસામ ી ,વાં ચનાલાય અને રિસ તા એ ઉ ચિશ ણના ક માં
છે .સા હ યકાર બોઈલ જણાવે છે ક “ સાચી શોધો
યોગશાળામાં પર

ણ થાય છે. નવી શોધો એ

નવા િનવેશમાં વૈ ાિનકના
સાધનોની
મનમાં

માનસમાં

ન ું સં યોજન

તા રહતી હોય છે.

ં થાલયમાંથાય છે

ૂ ના િવચારો ું સં યોજન છેતે

રવાની સં ૂ ણ શકતા છે. તે

હરફર વખતે નહ ,પરં ુ બી
રવાની શ

થમ

સં યોજનના
યોગશાળામાં

ય તઓ સાથે વાતચીત દર યાન પોતાના
ડા પ રવતનના આ કલાકોમાં

રવાની સં ૂ ણ શકયતા છે પછ તે તેને

યોગશાળામાં જવા ું

યારબાદ તે ું

ુ નાસીબ માને છે. શોધ માટ

તેનામાં

આ

માણ ૂ તર તે સા બત કરવા

ં થાલય અ યં ત આવ યક છે."

િવિવધ મીશનો,પં ચો એ ઉ ચિશ ણ ના િવકાસમાં

ં થાલયની

મહ વની

ૂ િમકા

દશાવી છે . ુ શળ કળવણીકાર રાધા ૃ ણનની અ ય તામાં િન ુ કત પં ચ પણ િવ િવ યાલય
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માણે દશાવે છે॰

ં થાલય એ િવ િવધાલય ું ધબક ું

અને

પરો

ર તે તે શૈ
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ણક કાય કર

ૃ દય છે. તેના સં શોધન કાય માટ
છે .સં શોધક ું

માળખામાં થી ઉપસી આવે છે વૈ ાિનક કાય માટ
છે . યાર માનવ િવધા ના િવષયો માટ

સં શોધન કાય

ં થાલય અને

ં થાલય એ

યોગશાળા અને

ય

ર તે

સં શોધનના

યોગશાળા બં ને જ ર
ં થાલય બં નેની ગરજ

સાર છે .”
પાઉલ

ુ ક જણાવે છે ક શૈ

થાલયના ફાળા ઉપર આધા રત છે .
શક નહ .અને

ુ ણવ ા સભર

ણક

ગિત તેના શં શોધનો ઉપર આધા રત છે.

ં થાલયની

ં થાલય િસવાય

ુ ણવ ા િસવાય િશ ણની
ુ ણવ ા

રાખી શકાય નહ તેમજ આપણા બૌ ક સં શોધનો માટ
સૌ

ુ ત સારા િવધાલયો ની અપે ા

ં થાલય અ યં ત આવ યક છે.

થમ ૧૯ મી સદ માં િન ન તર લેખન-વાં ચનની

ટન અને આયરલડમાં સામા જક
ુ તકાલય દવારા િશ ણા

ુ ણવ ાસં ભવી

ુ િ ના બહોળા ફલાવા માટ

દોલન આરં ભા ુ તેના દવારા િવકાસના િવષય તર ક

સારના અ ભગમનો િવચાર બળવં તર બ યો.

વતમાન સં દભમાં િશ ણ ની

ટએ અવલોકન

કર એ

તો

ં થાલયની

પડકાર પ છે . ાથિમક િશ ણથી શ કર ઉ ચિશ ણ

ુ ધી

ં થાલયોએ મહ વની

ભજવવાની તાતી જ રયાત છે . િવશેષ કર ઉ ચિશ ણ

ે ે

ં થાલયોની

સા બત થઈ છે . યાર તેને િન ઠા ારા પ ર ૂ ણ કર ને
વતમાન સમયમાં

ાથિમક-મા યિમક ક ાએ

જોઈએ તેટ ું અપા ું નથી અને આ
ં થાલયોમાં કો
યામાં

િત ઠા

ૂ િમકા

ૂ િમકા િનણાયક

ા ત કરવી જોઈએ.

ં થાલયોને

ગે િશ કોએ મહ વની

ૂ િમકા

ટ ું

મહ વ

આપ ું

ૂ િમકા ભજવવી જોઈએ
.શાળા

ુ ટરના ઉપયોગની શકયતાઓ પણ િવચારવી જોઈએ. િશ ણ અને શૈ

ં થપાલની સ ય

ૂ િમકા ભજવવી જોઈએ
, એ

ણક

ગે તેમણે તાલીમ પણ આપવી

જોઈએ.
િશ ણ માં ટોટલ વો લટ મે નેજમટ (TQM ) :
િશ ણમાં

ુ ણવ ા એ આજના આ ુ િનક સમાજ માટ િવચારણા માગીલે તેવો પડકાર

છે .કારણક હદરાબાદ અને બગલોર
કર રહયા છે યાર

વા શહરો ગણકયં ની ગવાહ

િશ ણમા કવો લટ
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ા ત થતાં નથી.

એ જનીયર બની
મોટા

માણમાં
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યાર 30 ટકા િશ ત વગ પોતાના

િત ઠા પામી રહયા છે

ય નો દવારા કો

ુ વેતન મેળવે છે

ાથિમક િશ ણ પણ

યાર પછાત િવ તારમાં

િશ ણનો

યાપ જોઈએ તેટલા

નથી.તેઓ પોતાની આ િવકા મેળવવા માટ એક જ યાએ થી બી

િવચરતા રહ છે આથી તેમના બાળકો
િશ ણની

વતમાન

ું

માણમા
જ યાએ

ાથિમક િશ ણ થી પણ વં ચત રહ છે.

થિત જોઈએ તો

ાથિમક શાળાઑ

સં ચા લત શાળાઓના િશ ણમાં મોટો તફાવત જોવા મળે છે કારણક
ફ

ુ ટર

ા ત થ ું નથી. ુ જરાતમાં કટલાં ક આ દવાસી

િવ તારમાં પછાત વ તી છે તેમાં હ
સય
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અને ખાનગી

ટ

ટ સં ચા લત શાળામાં

ધોરણ હોય છે તે સામા ય/િન ન તરના લોકોને આિથક ર તે પરવડ તે ું હો ું

નથી. સરકાર શાળાઓમાં આવતા િવધાથ ઓ ું સામા જક

તર ની ું વાને કારણે

ટ

સં ચા લત શાળાઓના િવધાથ ઓની સરખાણીમાં સરવાળે પાછા પડ છે તેમની

ુ ણવ ા

શહર /

કારણે

ટ સં ચા લત શાળાઓના િવધાથ ઓ કરતાંપાયામાં થી જ િન ન હોવાને

પધા મક પર

ાઓ

ુ ધી પહ ચી શકતા નથી અથવા બેકાર

સામા ય નોકર માટ ફાફાં માર છે. આ ગં ભીર
તેમજ િશ ણમાં રસ ધરાવતા સૌ િશ
કટલેક

શે

નો કવી ર તે જવાબ મેળવવો તે સરકારની

તોની ફરજ છે . જો ક

તમાન સમયમાં

તે

ગે

ુ ધારો જોવા મળે છે.

વતમાન સમાજને કવો લટ
સોફટવેર

નાતક બની અહ તહ

ુ ણવ ા સભર િશ ણની સિવશેષ જ ર છે આપણાં

જિનયર અને ડો ટરો િવદશના કોઈ પણ સોફટવેર

જિનયરો અને ડો ટરોની

હર ફાઈ કર તેવા કવો લટ - ુ ણવ ા િશ ણની જ ર છે.
િશ ણ ની

ુ ણવ ા

શૈ
૧.બાળ

ણક

ુ ધારવામાં

ં થાલયોનોફાળો

ં થાલયોને સામા ય ર તે નીચે

ં થાલયો ૨. ાથિમક શાળાનાં

ુ જબના િવભાગોમાં િવભા જત કર શકાય
શાળા

ં થાલયો ૪.

ં થાલયોનો બાલમં દરના િવધાથ ઓ માટ હોય છે. બાળ

ં થાલયો નવા

મહાિવધાલય
બાળ

:

ં થાલયો ૩.

ં થાલયો ૫. િવ િવધાલય

નાગ રક િનમાણ કરવા ું

કાય કર છે .

ં થાલયોમાં બાળકોને સ ચ

મા યિમક

ં થાલયો

તમામ

કાર મદદ કરવી જોઈએ જો બાળ

ુ તકો દવારા સા ુ ં િશ ણ અને સં કાર મ યા હશે તો તે

ચો સ ઉમદા નાગ રક બનશે.
Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana
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ં થાલયો નો જોઈએ તેટલો ઉપયોગ થતો નથી. કોઈ એક િશ કને

ં થાલયનો હવાલો સોપાતો હોવાથી
રાખે છે . યાર

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ુ તક તેમાં થી ખોવાય નહ ક ફાટ નહ તેની કાળ

ં થાલય દવારા િશ ણની કોઈ ખેવના કર ું નથી.

મા યિમક ક ાએ

ં થાલયોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ તેટલો થતો

આશર ૨૦૦૦ કરતાં વ ુ શાળાઓમાં થી ૧3૦૦ શાળાઓમાં
માં ફ ત ૫૦

ટલી શાળાઓમાં સ ૃ

અને ું દર

નથી

ં થાલયો અને

ં થાલયો છે. યાર બાક ના

ુ જરાતમાં
ં થપાલો છે.
ં થાલયોનો

િવધાથ ઓ દવારા ઉપયોગ ન હવત થાય છે .
ભારતમાં આ
દશના શૈ

ણક

સમાન ગણા

રા

ે ે િવિવધ કટલાં ક

ં થાલયો ઉપર અિધક ભાર
ું છે. રા ના િવકાસ માટ

િશ ણની
કર છે . તેમાં

ઉ ચિશ ણ

ુ ણવ ા

દિશક તર

ૂ ક છે.

ુ ભ ચતકો અને

ં થાલયોની શૈ

િશ ણિવદો

એ

ણક સં થાનાં

હાદ

ં થાલયોનો ફાળો અ ૂ ય છે.

ુ ધારવામાં ઘણી વાય

સં થાઓ(NGOs) સ ય

ુ જરાત કાઉ શલ ઓફ એ ુ કશન રસચ એ ડ

ય તર(NCERT) ,નેશનલ કાઉ શલ ફોર ટ ચગ ઇન એજ ુ કશન

ર તે કામ

િનગ(GCRTC),

(NCTE),

ઓલ

ઈ ડયા કાઉ શલ ઓફ ટ ચર એ ુ કશન (AICTE), મે ડકલ કાઉ શલ ઓફ ઈ ડયા(MCI)
ુ ય ફાળો છે .
મહાિવધાલય/િવ િવધયાલય
ઉ ચિશ ણ
શૈ

ણક નીિત

તર

.ુ .સી. ની

ૂ િમકા પણ મહ વ

ે ે મહાિવધાલય, િવ િવધાલયોને જ રયાત

ૂ ણ છે. તે

માણે નાણાં ક ય ફાળવણની,

િનયમો દવારા િનયમન થાય છે તેના પ રણામે નવા કાય મો ું આયોજન

અને તે ું અમલીકરણ, મહાિવધાલયોની મં ૂ ર , નવા કાય મો માટ પાં ચ વષ માટ નાણાં ક ય
જવાબદાર અને અ ુ દાન આપે છે.આમ

.ુ .સી.િશ ણ

ુ ધારામાં અગ યની

ૂ િમકા ભજવે

છે .
નેશનલ એ ડટશન એ ડ એસેસમે ટ કિમટ (NAAC) દવારા િવ િવધયાલયો અને
કોલેજોની સમયાં તર તપાસણી અને
આ ્ સ કોલેજ સતલાસણાને B+ 2.79
અને કોલેજોના કામકાજ ું

ૂ યાં કન થાય છે. દા.ત.

ૂ ર પડ છે.

પિત

ેડ ા ત થયો.આમ નેક દવારા િવ િવધાલયોની

ૂ યાં કન તેની કાય મતામાં વધારોકર છે .

અને INFLIBNET દવારા િવ િવધાલય
સેવાઓ

ીમતી આર.એમ.

ં થાલયોને

ં થલ
ા ય લગતી તમામ મા હતી

ભારતના િવ િવધાલયો અને કોલેજોને જોડ ું નેટવક સે ટર છે. આ
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સે ટર માં સં શોધકોને અને અ યયન અને અ યાપન કરનારને પણ ઉપયોગી મા હતી

ૂર

પડ છે .
યાંિ ક કરણની અસર :
યાં િ ક કરણે પણ િશ ણની
આ
કોઈ

વેબ ૨.૦ ની
પણ

ુ ણવ ામાં મહ વનો ફાળો આ યો છે

ુ િવધા ઉપલ ધ થઈ છે .

ને પ રણામે ઇ ટરનેટની

ૂ ણે બેઠલ વાચક ઉપભો તા િવ ના કોઈ પણ

ના પ રણામે
ુ િવધાથી િવ ના

ૂ ણે રહલમા હતીને સમય ના

યય વગર ઘર બેઠા મેળવી શક છે .
ં થાલયોનો િશ ણ

ુ ણવ ામાં ફાળો:

ં થાલય એ સમ
સારની અગ યની

ર તે જોઈએ તો ધબક ું

ુ દયછે

િશ ણ

ના

ચાર

ૂ િમકા ભજવે છે મહાિવધાલય અને િવ િવધાલયના અ યાપકોને

યા યાન તૈયાર કરવા માટ

ં થાલય િવિવધ અને અ યતન મા હતી

િવધાથ ઓ પણ પાઠય

ુ તકો િસવાય સં દભ સા હ ય તર ક

ૂ ર પડ છે
ં થાલયનો વ ુ

ઉપયોગ કર છે વગખં ડ બહાર તેમજ વગખં ડમાં િશખવાડલ િશ ણની પ ર ૂ િત માટ

ં થાલય

એ અિતઆવ યક જ રયાત રહ છે .
ં થાલય િવધાથ ઓ,શૈ

ણક તેમજ બન-શૈ

અને તમામ મા હતી યવ થત ર તે
િશ ણની

ણક કમચાર ગણ, સં શોધકો સમ

ને

ૂ રતી

ૂ ર પડ છે.

ુ ણવ ામાં મ ટ મી ડયાનો ફાળો :
ૂ રદશન/વી ડયો વગેર મા યમો િશ ણની

ુ ણવ ામાં અગ યની

ૂ િમકા ભજવે છે .

સમાજના નાગ રકોને તે ચો સ માતા ુ સાર માનિસક તૈયારકર છે . આમિશ ણની
ુ ણવ ામાં મ ટ મી ડયાનો ફાળો પણ મહ વનો

છે .

સંદભ ૂ ચ :(૧)

પિત, મ ણભાઈ-સં પા.(૧૯૪૮). ઉ ચિશ ણમાં

પી.ટ .પટલ ષ ટ ૂ િત અ ભનં દન

ં થાલયની

ૂ િમકા
. પાટણ:

ં થ સિમિત
.
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જડભરત આ યાન (પુરાણ સંદભ)
ા.ડૉ.મંજુલાબેન એ.પટેલ
સં કૃતિવભાગા ય
આપણા

ાચીન મહિષઓએ િવ ના સ ક અને િનયં તા એવા અગોચર

આ માને સમજવાનો ભગીરથ
̒आ मनाम्

યાસ કય . ઉપિનષદના ઋિષઓ પોકાર પોકાર ને કહ છે .

̓ ું તારા આ માને ઓળખ.

िव

ત વ ક

અને આ મા આ બે શ દોની આધારિશલા

ઉપર ભારતીય ત વ ાનની ઇમારત ઉભી છે . આ મની ઓળખ એટલે માણસના સાચા
વ પની ઓળખ. આપણા

ુ રાણકારો કથા-દ ટાં તો

ારા આ માને ઓળખાવવા મનોમં થન

કર છે .
ુ રાણોમાં એક પા

એ ું મળે છે.

ઓળખાયો. ઘણીવાર આપણે કોઇ

ું નામ ભરત હોવા છતાં તે ̒જડભરત ̓ તર ક

ૂ ખાને ̒જડભરત ̓ કહ એ છ એ. પરં ુ આ ̒જડભરત ̓તો

વા તવમાં મહાન આ મ ાની ક

ાની છે . ભાગવત ુ રાણ અને િવ

આ યાનનો કથાનક િવ તાર જોઇ શકાય છે . તો તેનો પ રચય આ
વાયં ુ વ મ ુ ના વં શ
જોમાં એક ભરત નામે રા
દશ ું નામ ̒ભરત ̓ પડ ,ું એમ િવ

ુ ુ રાણ કહ છે. આ રાજિષ ભરતનો

̒ ું શર ર

ુન

મ એક યોગી

ું હ . ું પ રવારના સ યો

ું કામ કરાવતા. છે વટ એને તે સમયના સૌવીર રા ને યાં પાલખી

ચકવાના કામમાં જોતર
જડભરત પાલખી

માણે છે .

થયો. એના નામને આધાર આપણા

ા ણપ રવારમાં થયો. તે મેલો ઘેલો રહતો, તે ું વતન ગમાર
એની પાસે બળદ

ુ ુ રાણમાં આ

દ ધો. એકવાર સૌવીર રા

પાલખીમાં બેસીને જતા હશે.

ચક ર ો હતો. પાલખી હાલકડોલક થતી હતી, તેથી રા એ ટકોર કર -

ટ ુ ટ છે. છતાં થાક ગયો? આટલો ભાર પણ ઊપાડ શકતો નથી? ̓

જડભરતે જવાબ આ યો,

̒ ું

ુ ટ નથી, આપની પાલખી ઉપાડતો નથી, થાકયો પણ

નથી અને મને ભાર પણ લાગતો નથી ̓ જડભરતે પાલખી
એટલે રા ને નવાઇ લાગી. તેણે રા ને ક -ુ
મારા ઉપર એ વાત ખોટ છે .

ચક હતી છતાં તે આમ બો યો,

̒ હ રાજ ્ મ આ પાલખી ઉપાડ છે અને

ૃ વી ઉપર મારા બે પગ છે, છાતીના આધાર હાથ અને ખભા

છે અને ખભા ઉપર પાલખી છે . આમાં મને પોતાને કયો ભાર છે? તમે પાલખીમાં છો અને
જમીન ઉપર
દરક

ં, એ વાત પણ િમ યા છે . કારણ ક બધા

વમાં એક જ આ મા છે. આમાં

થતાં નથી, તેથી તેને

ટ ુ ટ ક

વોને પં ચમહા ૂ તો ઉપાડ ર ા છે.

ુ ં અને તમે કઇ ર તે

ુ દા છ એ? આ મામાં

ૃ ધ- ય

ડો-પાતળો કહ શકાય નહ . આ પાલખીનો ભાર મને,
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મારા આ માને લાગે,તો તમને પણ લાગવો જોઇએ. ̓
જડભરતની આવી વાતો સાં ભળ રા ને ભાર અચરજ થ .ું
નીચે ઉતર તેના પગ પકડ લીધા અને
આ યોઃ ̒

ું અ ુક

નથી, પરં ુ શર રના
કોઇ

ં ̓એમ કહ ું શ
ુ દા

̓ એમ

ૂ છ , ું જડભરતે જવાબ

નથી, આ મા િવશે ̒ ુ ં ̓શ દ યોગ કરવામાં કોઇ દોષ

ુ દા ભાગો માટ ̒

ુ દો હોય યાર જ ̒ ુ ં ̓અને

રહ છે યાર આવો

̒ તમે કોણ છો?

રા એ પાલખીમાં થી

ુ ં ̓શ દ વાપર એ તે ખો ુ ં છે . મારાથી બીજો

ું એવો ભેદ કર શકાય. સઘળા શર રોમાં એક જ આ મા

જ િનરથક છે.

જડભરતે વળ નામ- પની

̓
યથતા સમ વતાં ક ું - હ રાજ ્ ! તમે છો, આ

પાલખી છે , અમે પાલખી ઉપાડનારા છ એ એમ કહ ું પણ શ

નથી. પાલખી

પે હતી,પછ લાક ુ ં થઇ અને હવે પાલખી થઇ છે . તે પાલખી થઇ યાર તેની
ગઇ ? લાક ુ ં નામ

ાં ગ ું ? પાલખી તો મા

રા

કાળાં તર પણ બી ુ ં નામ ન પામે તે જ સાચી વ
છો, તમારા િપતાના

તમને

ુ , પ નીના પિત,

ાં
ુદ

દખાય છે, તે સાચી

ુ કહવાય
. હ રાજન, તમે

ના

ુ ના િપતા અને શ ુના શ ુ છો. આમાં

ું

ા નામે બોલા ?ું
જડભરતની ત વ ાનભર વાતોથી રા

આપવા ભરતને જણા
િન ુ ણ અને

ૂબ

સ

થયો. તેણે િવશેષ ઉપદશ

.ું જડભરતે ક ું , ̒ આ માજ પરમાથ છે . તે એક સવ યાપી, સમાન,

ાન વ પ છે. નામ-

િત-ભેદ – િવનાનો છે . તે પોતાના અને અ યના

શર રમાં રહતો હોવા છતાં એક જ છે.
નથી.

ુઓ

ૃ

સં ા

લાકડાનો અ ુ ક આકાર છે. લાકડાથી

પાલખી કઇ ર તે હોઇ શક? આ ું જ તમારા –મારા િવશે છે . વ
નથી.

ૃ

થમ

ઓ એકબી માં

મ એક જ વા ુ વાં સળ ના િછ માં

છે , તેમ એક જ સવ પાપક આ મા

ુ દા

ુ દાપ ું

વેશતાં ષડજ
- છ

ુ દા શર રમાં

ુ એ છે, તેઓ સા ું જોતા

કારના વરવાળો બની

ય

વેશીને ભેદવાળો હોય એમ ભાસે છે .

વા તવમાં સ ુ માં એક જ આ મા છે. આકાશ એક જ છે , છતાં રં ગબેરંગી દખાય છે. તેમ
આ મા પણ

ાં િતથી અલગ અલગ વ પવાળો લાગે છે. ̓ રા ને

જડ નહ , પણ મોટો

તીિત થઇ ક જડભરત એ

ાની છે !

ધારા ું આવરણ

ૂ ર થાય, તો દોરડામાં થતો સાપનો

માયા ું ક અ ાન ું આવરણ

ૂ ર થાય, તો

મ

ૂ ર થઇ

દય પી ગભ ૃ હમાં

ય છે . તેમ

યોિતમય આ માનો

સા ા કાર થાય, આ મા ું દશન થતાં જ

વ-િશવના ભેદ શમી

સમયે તેની

મ થાય છે તે વાત ું સમથન આ ઉપા યાનમાં

વાસના હોય તે

માણે

ુન
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છે . ભગવ ીતામાં પણ ક ું છે,
यं यं वािप मर भावं यज य ते कलेवरम् ।
तं तमेवैित कौ तेय सदा त ावभािवतः ।। (ભગવ ગીતા,8.6)
ઉપિનષદ ,ું વેદા ત ું અ ૈત ત વ ાન અહ જડભરતના ઉપા યાન
સરળ ભાષામાં

ર ૂ

થ ું

ઉપિનષદોના ઋિષઓએ

છે.

ત વ ક આ મત વને સમજવા-સમ વવા માટ

યો લી આ છે અવળવાણી! જડભરત ની પણ કંઇક આવી

અવળવાણી છે . આ અવળવાણી સમ ય,
ૂ લી જવાય, સવ

્ ટ ખીલે તો માનવ-માનવ વ ચેના ભેદ

એક જ આ મા ું દશન થાય. અ ૃ ત- વ પ આ માનં દનો અ ુ ભવ કરવો

એ જ સાચી િવ ા, તે જ

ાન, તે જ સાચી અમરતા ક મો ની

પદાથમાં પોતાના આ મા ું દશન કર ું એ જ સાચા અમર વની
ાન પચા

ારા એકદમ

ું છે, તેથી રા

સમ

થિત. દરક

ાણી-

ા ત છે. જડભરતે આ ું

આવાં અચરજભયા વચન ઉ ચાર છે .
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“ ~)md`Bgvd`g)timi>(vÅv$pdS<n.”
Di<.rm[S.a[s.p\jip(t
~)mt).air.a[m.p\jip(t aiT`<s ki[l[j,
stlisNi.
(vÅv-si(hRymi> ~)md`Bgvd`g)tin&> a(ot)y AYin C[. a[ sixit` Bgvinni ~)m&KY) n)kL[l)
prmrhAymy (dÄyviN) C[.Bgvin ~)kZONa[ a[mi>aj&<nn[ (n(m_ibniv)n[ mn&Oymi#inikÃyiNmiT[ upd[S
ai¼yi[ C[. mhiBirtmi>pNkh[vimi>aiÄy&> C[, “svRzaSÇmyIgIta”{B)Om. 43/2}.pr>t&aiTl&>kh[v&> p*rt&>nY),
kirN k[ bFi> j SiA#ii[n) uRp(_i v[di[Y) Ye C[. v[di[n&> p\ikTyBgvin b\MiJnim&Kmi>Y) Yy&> an[
b\MiJBgvinniniB)kmLmi>Y) uRpºnYyi. ai p\miN[ SiA#ii[ an[ Bgvinbºn[ vµc[ bh&
mi[T&>ÄyvFinpDy&>. pN g)titi[ Avy>Bgvinnim&Kir(v>dmi>Y) n)kL) C[ t[Y) t[n[ bFi> j SiA#ii[Y)
~[Oqkh[vimi>aiv[ ti[ t[ aRy&(kt n(h gNiy. Avy>Bgvin v[dÄyis[ kH&> C[gItasugItaktRVyaikmNyE>zaôs<¢hE>,
yaSvy<pÒna-Sy muopÒaiÖin>s&ta.

“ g)tin&> j sir) r)t[ ~vN, k)t<n, pqn-piqN, mnn an[ FirNkrv&> ji[ea[, aºySiA#ii[ni s>g\hi[n) S)
aivÆykti C[ ? kirN k[ t[ Avy>pÞniBBgvinnisixit` m&KkmLmi>Y) n)kL) C[.”1 g)tin[
Avy>BgvinY) pN (vS[P kh)a[ ti[ ki[e aRy&(kt n(h gNiy. Bgvin[ pi[t[ j kH&> C[ gItaïye=h<it:QaimgIta me caeÄm<g&hm!,
gIta}anmupaiïTy ÇI<Llaekan! palyaMyhm!.

“ h&> g)tiniai~ymi> rh&> C&>, g)timir&> ~[Oq Gr C[.g)tiniXinn) shiyY) j h&> #iN[ li[ki[n&>pilnkr&>
C&>.”2 ai (sviypNBgvinm&ktk>q[ g)timi> Gi[PNikr[ C[ k[ “ j[ ki[e mir) ai g)ti$p) aiXin&>pilnkrS[
t[ avÆym&kt Ye jS[, t[mi> S>kin[ AYinnY).”3
1.mhiBirt. B)Ompv<. 43/1
2. vrihp&riN.
3. g)ti. 3/31.
(vB*(t yi[gni a>tmi> ~)kZONkh[ C[ k[ s>p*N< s>sirn[ h&>miri a[k a>S mi#iY) FirNkr&> C&>. t[m kh)n[
~)kZONjiN[ aj&<nn) (jXisin[ hv[ ri[k) d[vi mig[ C[. kh[vin&>tiRpy< a[ C[ k[ j[ aX[y C[ t[n[ t&> k[v) r)t[
jiN)Sk)S ? miT[ ai bF&> Ci[D) den[ k[vLmn[ jiN-tn[ jiN. prmiRmitiriY) d*r nY),k[ tiriY)
(BºnnY). ~)kZON[ j[ j[ (vB*(tai[n) vit kr) C[ t[ ti[ a(AtRvni> e>(gti[ C[- ESiri C[. miNs[
eSiriupraTk) n jti> t[n) pir phi[>c) jvin&> C[. vitni[ mm<ji·yipC) a(AtRvni[ (vAtirsm[Tie jiy
C[ an[ pC) rh[ C[ k[vLprmiRmi-a(AtRv.a[k an&pmaji[Dn) an&B*(t.
“Ryirbid ai(vV$pdS<nyi[gmi>aj&<n ~)kZONn[ kh[ C[ k[, miriuprkZpikr)n[ aip[ mn[ j[ aRy>t g&H
ai¹yi(Rmk (vPyi[n) vit kr), t[niY) miri[ mi[h niSpiÀyi[ C[.h[ kmlnyn ! m[>aipn) pis[Y) B*tmi#ini –Jvmi#iniuRp(_ily (vS[ (vAtirp*v<k si>BÇy&> C[
an[ aipniaxy m(hmin[ pNsi>BÇyi[.h[ prm[Vr, aipaipni (vS[ j[ khi[ Ci[, t[vi j aip Ci[ pr>t& h[ p&r&Pi[_im ! h&>aipni Xin,
a]Vy<, S(kt, bL, v)y< an[ t[jY) y&kt a[vi a]Vr) $pn[ p\Ryx ji[vi EµC&> C&>.Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana
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h[ p\B& ! h&>aipni t[ (vV$pni>dS<n krvini[ a(Fkir) aipn[ ligti[ hi[u>aYi<t` miriY) aipn&> a[
$p ji[e Skiy t[m tmn[ ligt&> hi[y ti[ t[ a(vniS) Av$pni>mn[ dS<n krivi[.” 4
aj&<n[ aigL ~)kZONn) yi[g (vB*(tai[ (vS[ si>BÇy&> t[mN[ kh[li g&HXinn) vit jiN) pN t[n[ a[TliY)
s>ti[P n Yyi[. AviBi(vkC[ aiv) bF) si>BL[l) viti[ an[ ji[y[l) vit vµc[ aiBjm)nni ai>tri hi[y
t[Y) aj&<n hv[ Avy> t[ (vB*(tai[ni>dS<n krvimig[ C[ an[ t[ miT[ t[ t[n) p*v<B*(mkirc) rHi[ C[.
aj&<n kh[ C[ k[ tmir) vit si>BL)n[ miri[ mi[h niSpiÀyi[ C[. p*N<dS<n krvimiT[n) ai p*v<Srt C[ j[
aj&<n[ hv[ p*N<kr). aYit` hv[ t[n) pi#iti (vks) C[. Cti>y aj&<n ai vit k[Tl) (vnyp*v<k rj* kr[ C[. t[
kh[ C[ : ji[ aipn[ ligt&> hi[y k[ t[ dS<n krivvin&> Sky C[ aYi<t` t[ aipn[ yi[³y ligt&> hi[y ti[ t[ dS<n
krvin) mir) EµCi C[. ah)> b)J pN a[k vit ¹yin upr l[vi j[v) C[ k[ aj&<n hqkr)n[ dS<n
krvimigti[ nY). aiv&> (vriTdS<n krvin) t[n) tikit C[ k[ n(h t[n) t[n[ KbrnY) an[ hv[ t[ EVr)
kZpin) vit pNsmjyi[ C[. t[Y) t[N[ C[vT[ni[ (nN<y krvin) vit ~)kZONupr Ci[D). Jvnmi>Jdkr[ nicil[.
ki[e vitn) hqpkD)n[ b[s) jea[ ti[ d&:K) j Yea[. AvAY an[ s&K) Jvnjiet&< hi[y ti[ Jdn[ jt) krv)
pD[ an[ aºyni[ Av)kirkrvi[ pD[. ai ghnsRy ah)>pD[l&> C[.tiRpy< a[ C[ k[ aj&<nni[ mi[h gyi[ C[ a[Tl[ k[
t[n) pi#iti (vks) C[, an[ t[ kZONn[ ai r)t[ (vn>t) kr[ C[ t[ni[ aY< a[ Yyi[ k[ hv[ t[n[ t[n) myi<di
smjiege C[ an[ t[Y) t[ prmiRmin[ sm(p<t Yyi[ C[ a[Tl[ k[ v](Vk p(rbLi[n[ aiF)n YvitRpr
C[.g)tin) S$aitmi. aj&<nni[ j[ p\Ånhti[ t[ ti[ jiN[ ah)>B&liegyi[ C[. y&Ükr&> k[ n kr&> ? Avjni[n[ k[m
hN&> ? ainikrti> s>ºyis l[vi[ siri[. aiv) bF) viti[ aRyir[ pDdipiCLcil) ge C[. aj&<nn[ mnaRyir[
k[vL
pidT)p:4.~)md`Bgvd`g)ti 11/1Y) 4
a[k j p\Ån C[ an[ t[ - sRyni[ sixiRkirkrvi[ni[. tiRpy< a[ k[ s>sir jyir[ mnmi> n rh[ Ryir[ j
prmiRmimiT[ni[ mig< mi[kLi[ Yiy. Jvnn) (jXisijyir[x&Ãlkmi>nY) rmt) Ryir[ j (vriTn[ jiNvin)
z>Knimnmi> jig[ C[.
a>t[Bgvin ~)kZONaj&<nn[ kh[ C[ :
pZy mepawRépai[ztzae=w shöz>,
nanaivxainidVyainnanav[aRk&tIin c.

“h[ piY< ! hv[ t&>mir) (vB*(tai[n[, s[>kDi[ an[ hjir p\kirni> d]v) an[ (v(vFvN<viL) ji[.h[ Birt ! hv[ t&>
ah)> ai(dRyi[, vs&ai[,r&Wi[.a(Vn)k&miri[,m@ti[,tYiaºy d[vi[ni> (Bºn (Bºn $pi[n[ ji[a[ vi>aiáy<my $pi[
ai ph[li>kyir[y ki[ea[ ji[yi>nY).h[ aj&<n !t&> k>e ji[vi eµC[ C[ t[ hmNi> j miri ai d[hmi> ji[.t&>aRyir[
an[ Bi(vmi> j[ ki[e ji[vi eµCti[ hi[eS t[ sv<miri ai (vV$pdS<nmi> ji[e Sk)S. ah)>mirimi> a[k j
jgia[skLscricr av(AYt C[.pr>t&tir) ai ai>K[ t&>mn[ n(h> ji[e Sk[ t[Y) h&>tn[ (dÄy Ø(OT aip&> C&>.
t[niY) t&>miriyi[g a]Vy<n[ ji[.”5
(dÄycx&ni[aY< C[ Ø(OTn) S&Üti. S&Ü Ø(OT (vni (dÄydS<n n Ye Sk[. ai>Kmi> s>sir n rh[
Ryir[ (dÄy cx& K*lvi lig[. ah>kirn&> (vglnYiy, pi[tin) myi<dini[ Av)kirYiyRyir[ j smp<N Ye Sk[.
~)kZON[ (dÄy Ø(OT aip) a[Tl) j vit nY). GTni b>n[ Atr[ GT) C[ : ~)kZONniAtr[ kZpi an[aj&<nniAtr[
pi#iti.
aRyirs&F) aipN[ B*l) gyi C)a[ k[ ai bF&>niTkmi>niTk j[v&> C[. aipN[ ~)kZON an[ aj&<nni[ s>vid
si>BLtinY) pN s>jyFZtriOT^n[ j[ kh) btiv[ C[ t[ aipN[ si>BL) rHi C)a[. ah)>mh(P<Äyis s>jyn[
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t²ti upr liv)n[ aipNn[ yid d[vDivti hi[y a[m lig[ k[ m*L vit a[ C[ k[ a[k mi[hi>F - jºmi>F Äy(ktn[
- FZtriOT^n[ a[k tTAYCti>y Bgv_iiY) Br[l Äy(kt- s>jy ai bF) vit kh) rHi C[. s>jykh[ C[ “ h[
riji ! aim kh)n[ mhiyi[g[Vr ~)kZON[ aj&<nn[ pi[tin&>prm a]Vy<Av$pbtiÄy&>aYi<t` (vriT $p
btiÄy&>.aj&<n t[ an[k m&K an[ an[k n[#ii[vili $pmi> an[k aiáyi[< ji[yi>. ai $p an[k (dÄyiB*PNi[Y)
al>kZtht&> an[ s&g>F) WÄyi[ni (vli[pnY) mh[>kt&>ht&>. bF&>aiáy<my, t[jimmy, as)m an[ sv<Äyipkht&>.
aikiSmi>hjiri[ s*yi[< a[ksiY[ ug) n)kÇyi hi[y t[v&> d[d)¼ymin ai $p d[Kit&> ht&.ai (vriTAv$pmi>aj&<n[
skL b\Mi>Dn[ an[k Bigi[mi>vh[ciy[l&> ji[y&>aYi<t` a[ktimi> an[kti ji[e. ai (vV$p ji[en[ At¾F Ye
gy[l Fn>jy- aj&<n ri[mi>(ct Ye gyi[ an[ t[n[ nm)n[ p\Nimkrti>kh[vi li³yi[.” 6
pidT)p
5.~)md`Bgvd`g)ti 11/5 Y) 8
6. ~)md`Bgvd`g)ti 11/9 Y) 14
“h&>aipni d[hmi>sv< d[vi[n[ tYiaºy (v(vFJvi[n[ a[k(#it Yy[li ji[u> C&>. kmLniaisnupr b\Min[,
mihd[vn[, sv< ä(Pai[n[ an[ (dÄyspi[<n[ ji[e rHi[ C&>. h&>aipn[ (vV$pmi> an[kin[k
hiY,u>dr,m&KtYicx&ai[viLi an>t$p[ ji[e rHi[ C&>. aipn) a>drmn[ ki[e ai(d, m¹y k[ a>t d[Kiti[ nY).
h&>aipn[ S>K, ck\,gdian[ pÞy&ktm&kTFir) t[jni p&>j j[vi d[d)¼ymin p\jv(lt a(³n an[ s*y< j[vi
t[jAv) ghnAv$p[ sv<#i ji[e rHi[ C&>” 7
(vV$pni>dS<n pC) aj&<n prmiRmin) GN) nJkaiv) gyi[ C[. pi[t[ ti[ aÃpni[y aÃp C[ t[v) t[n[
p\t)(t Ye ge C[ an[ t[Y) t[ p*N, (vnm\tiY) kh[ C[ : aipaxr, prb\M,jgtni[ aiFir, a(vniS),
snitnp&r&P Ci[ - a[vi[ miri[ mt C[. ph[li>ti[ aj&<n ai vit aºy d[vi[ -ä(Pai[, mh(P<ai[
vg[r[nikh[viY) minti[ hti[ pNhv[ t[N[ prmiRmini (vV$pni>dS,nkyi<ph[li> t[N[ j[ si>BÇy&>ht&> t[ Avy>
ji[y&> an[ t[n) p\t)(t Ye ge. Hv[ aj&<n kh[ C[ : aip j jiNviyi[³y Ci[ a[Tl[ k[ aipn[ ji·yipC)
jgtmi> k>e jiNvin&>bik) rh[t&>nY). prmiRmin[ ji·yiaºy k>e jiNvin) (jXisi rh[t) nY) t[ vit
aj&<nni ai kYnmi> C[.
Ryirbidaj&<n prmiRmini ai (vkriLAv$pn[ ji[en[ a[Tli[ gBriegyi[ C[ k[ t[n[ (dSi d[Kit) nY). hv[
S&>krv&> ? kyi>jv&> ? vg[r[ k>e smjit&>nY). ByB)t (c_in[ s&K k[ Si>(t kyi> mL[ ? t[ prmiRmin[ (vn>t) kr[
C[ : aip p\sºnYiai[. ah)> j a[ vitn&> s*cn Ye gy&> k[ aj&<n prmiRmin) nJkuBi[ C[ pNhj& t[
prmiRmBivmi>nY) aiÄyi[. prmiRmin[ p\sºnYvin&>kHini[ s*ÈmaY< a[ Yyi[ k[ hj& t[ni[ “ h ”uBi[ C[ gBriy C[- bik) ji[ t[ni[ “h&>” p*N<tyism(p<t Ye gyi[ hi[t ti[ t[n[ aim kh[v&> j n pDt. jyi>“h&>”nY)
Ryi> a(AtRvmi>ki[e aºynY).
~)kZONaj&<nn[ kh[ C[ : sv< (vVi[ni[ (vniSkrnirkiL h&> C&> ah)> h&>aRyir[ bFini[ niSkrvi
p\vZ_iYy[li[ C&>, t&>y&Ükr[ k[ n kr[, p\(tpxmi> j[ bFiuBi C[ t[mi>Y) ki[e bcvin&>nY). miT[ t&uBi[ Yi. y&Ükr
an[ yS n[ p\i¼t kr. a>t[ aj&<n ~)kZONn) pis[ xmin) yicnikrti>kh[ C[ k[ h&>aipni (vV$pni>dS<n
kr)n[ ain>d(vBi[r Ye gyi[ C&>. pNsiY[ siY[ a[ pNkh[ C[ k[ t[ ji[en[ Äyik&L Ye gyi[ C[- ByB)t Ye
gyi[ C[ an[ t[ ~)kZONn[ hv[ d[v$p[ - j[ t[N[ p\Ym ji[y&>ht&> t[ dS<n aipvi p\iY<nikr[ C[.
aj&<nn) p\iY<ni Av)kirkrti>> ~)kZONkh[ C[ k[ : “m[ p\sºn Yen[ mir) a>tr>g S(ktai[ oiritn[ miri ai
(vV$pni>dS<n kriÄyi> C[ ai ph[li>ki[ea[ miri aid[d)¼ymin aiw$pn[ kyir[y ji[y&>nY)”.8
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pidT)p
--------------------------------------------------------------------------------------------------7.~)md`Bgvd`g)ti 11/15 Y) 17
8.~)md`Bgvd`g)ti 11/47.
a>t[ aj&<nn[ ~)kZONnimn&Oy$pni>dS<n Yti> t[ bi[Ãyi[ : “h[ jnid<n ! aipni ai aRy>t s&>drmin&P)
$pni>dS<n kr)n[ h&>AvAY (c_iviLi[ Yyi[ C&> an[ m[>hv[ mir) AviBi(vk (AY(t p\i¼t kr) l)F) C[.”9
d&:q!ved<manu;<rUp< tv saEMy<jnadRn,
#danImiSm s<v&Ä>sceta>àk&it<gt>.

~)kZONkh[ C[ : h[ aj&<n ! t&aRyir[ miri j[ $pn[ ji[e rHi[ C[ t[ a(t d&l<B C[. d[vi[ pN ai
a(td&l<B $pni>dS<n krvini[ avsr Si[Fti rh[ C[.- t&miri j[ $pni>dS<n kr) rHi[ C[ t[ v[di[ni
a¹yynY), kqi[rtpkrviY), dinY) aYvi p*jiY) pNpim) Skit&>nY). ai bF&>krviCti>y miNsmn[ miri
m*L $pmi> ji[e Skti[ nY).- h[ aj&<n ! mi#ianºy B(ktoiri j mn[ ji[e-jiN) Skiy C[. j[ $pmi>
h&>aRyir[ p\Ryx C&> an[ a[ j r)t[ mir&. p\RyxdS<n kr) Skiy C[.k[vL ai r)t[ j t&>miri
(vS[niXinnirhAyi[n[ pim) Sk)S.-ai r)t[miri j[ Bktmn[ prm min)n[, mn[ priyn rh)n[ aYi<t` mn[
ai~y min)n[ - prm g(t min)n[ bFi> km<mn[ ap<N kr)n[ rh[ C[ an[ Jvmi#i p\(t m]#i)BivriK[ C[ t[
nkk) jmn[ p\i¼t kr[ C[.”10

pidT)p :
--------------------------------------------------------------------------------------------------9.~)md`Bgvd`g)ti. 11/51
10.~)md`Bgvd`g)ti. 11/52 Y) 55.
s>d<B s*(c :1.~)md`Bgvd`g)ti. {jydyilgi[yºdki}
2. Fm<x[#i[ k&r&x[#i[. {c>Whis (#iv[d)}
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Äyi²yin . . . . . s>Si[Fnn&>
5|MPJH[l;\C S[P5UL
VwI1F4 smijSiA#i (vBig.
p\Ativni :si>p\t smya[ msl pivr mn) pivr krti mieºD pivr pr Bir m&kti[ smy C[.
(dn-p\(t-(dn Xin m[Lvvi pr k[ pC) Xin) miNsn) a[k S(ktSiL) Äy(kt gNie rh) C[.
an[ ai siY[ a[ pN ni[>Fn)y bibt bn) rh[l C[ k[ j[ Xin mLv[ C[, t[ ke r)t[ S&> ? t[
Xin v]Xi(nk C[ Kri ? t[vi p\âi[ siY[ Xinni[ Av)kir Ye rHi[ C[. ai bibtn) ApOTti
krvi p\At&t s>Si[Fn)y ah[vil krti ain&Bi(vk a¿yis ni aiFir[ rj& krvini[ p\yis kyi[<
C[. ki[e po(tSiA#ini[ a¿yis kr)n[ s>Si[Fnni[ p\ir>B krvi[ ? k[ pC) l[K)t si(hRy Av$p[
s>Si[Fn kti<n[ smj&t) p&r) piDv) k[ pC) Äyi²yin aip)n[ smj p&r) piDv) GN) bF)
mYimNi[ an[ (vciri[ni> a>t[ a[ (nOkP< pr aiv) Skiy&> k[ j[n&> Av$p l[K)t hi[y pN
s>Si[Fnn) S$ait krvi mi>gnir s>Si[Fkn) siY[ Äyi²yin ai¼y& t[vi[ ah[sis Äykt krvi
ai l[Kn& S)P<k “Äyi²yin . . . . .s>Si[Fnn&> ” ps>d krvimi> aiÄy& C[, j[n[ rj& krvi
s>Si[Fn a¿yisl[Kni> (nymi[ n[ ¹yinmi> l[vin) siY[ Äyi²yin p&$ piDvini[ pN p\yis
krvimi> aiÄyi[ C[.
a¿yis l[Kmi> a[k bij& vick vg<n[ s>Si[Fnn) (dSimi> pgl& Brti hi[y t[n[
smjivvin) siY[ Äyi²yin si>BLti hi[y t[ r)t[ siY[ si>kLvini[ pN p\yis krvimi> aiv[l
C[. t[mj t[n[ k[Tlik m&diai[mi> (vBiJt kr) rj& krvimi> aiv[l C[. t[mj vickvg< fkt
vi>cn nh)> pN pi[tin) (vcirFirn[ aimi> rj&ait krvin) tki[ p&r) piD[l C[,
a¿yis l[Kni> h[t&ai[ :ain&Bi(vk s>Si[FniRmk Av$p[ (vcirNi rj& krvini[ p\yis.
vick vg<n[ Äyi²yiniRmk Av$p[ smj&t) p&r) piDv).
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Birt)y smijmi> j[ mhin pi#ii[ C[. t[n) kÃpniai[ oiri vick vg<n[ s>Si[Fn kti<n[ smj&t)
p&r) piDv).
vickvg<n[ #iN “v” oiri s>Si[Fnni> pgrv krivvi.
a¿yisl[Kn) po(tSiA#i :p\At&t a¿yisl[Kmi> Kisti[ ain&Bi(vk a¿yis po(tni[ aiFir l[vimi> aiÄyi[ C[
tYi j[ Birt)y Fi(m<k si(hRymi> j[ pi#ii[ k[ pC) Birt)y smijni> li[ki[ miT[ j[N[ Bgvin
k[ eVr tr)k[ AYin m[LÄy& C[ t[ni[ tk< s>gt d(lli[ siY[ sh sb>F ji[Divini[ p\yis krvimi>
aiÄyi[ C[ j[n[ po(tSiA#in) p(rBiPimi> aipN[ gi]N simg\) tr)k[ uÃl[K kr) Sk)a[ C)a[.
p\Ym (vBig a[Tl[ #iN v
j[mi> p\Ym aipN[ “vicn” ki[epN a¿yisn) SiKi hi[y t[mi> tmi$ vicn k[Tl& C[
t[ bibt mhRvn) bn) rh[ C[. aij[ ApFi<Rmky&gmi> (vwiY)<ai[ vicn krti Yyi C[ t[
bibtni[ Av)kir ti[ krvi[ j pD[ an[ a[ siY[ a[ bibtn) avgNni kr) Skiy nh) k[
pi[tini (vPy p&rt& myi<(dt vicn kr[C[. ji[ ki[ÀT[ p\Kr g(NtSiA#i) hti[ an[ t[vij
si(hRyn&> vi>cn ky&< hi[tti[ smijSiA#i j[vi (vPyni[ jºm j n Yyi[ hi[t t[ gN)tSiA#in)
siY[ tRvXin n&> vicn krti j[miY) t[mN[ smijSiA#in[ jºm ai¼yi[ aiY) j tmn[ kh& C& k[
(vPyn& p&rt& vi>cn kr)n[ k&vini> d[Dki smin n bni[ pN tmn[ j[mi> pN rs pD[ t[ni[ pN
vi>cnmi> smiv[S kri[.
b)ji[ “v” a[Tl[ (vciri[ j[ vicn kri[ Ci[ t[ni> (vS[ tmiri a(BgmY) (vciri[ kS&k nv&
Xin p\i¼t YS[. kiti[ j[ni oiri lKiy& C[ t[ni> (vciri[n[ smY<n aipi[ an[ a[ smY<n
aipvi tmir) ti(k<k d(lli[ (vksivi[ aYvi smY<n nY) aipti ti[ Si miT[ nY) aipti
t[v) d(lli[ (vksivi[ j[mk[ kil<mik<sn[ vic)n[ m[ksv[br[ a[v& jNiÄy& bF) j bibti[ ai(Y<k
p(rbLi[ni kirN[ uB) Yt) nY) k[Tlik Fm<ni> (vciri[ ai(Y<k bibt pr p\Biv piD[ C[.
#i)ji[ v a[Tl[[ vigi[Lv& ji[ k[ vigi[Lv& a[ g&jrit) tLpdi[ S¾d C[ pN t[mi> a[k (v(SOTti
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ji[ti kh) Skiy k[ Qi[r j[Tl& vigi[L[ a[Tl& t[n) d&F aipvin) xmti dSi<v[ ah) Xin $p)
d&F m[Lvvi tmir[ pN ai p\(k\yin[ vigi[L) smij smx m&kvin) hi[y C[. j[Y) tmiri vi>cn
an[ (vciri[n[ vigi[Lvini> C[. an[ an&Bv[ a[k (dvs tm[ a[Tli t]yir Ye jS[ k[ p[li[ “v”
kyi ? kirN “vicn” “ (vcir” “vigi[Lv&>”

(vcir

vicn

vigi[Lv& a[v& vt&<Lik C[

j[ni[ kyiy t[ni[ a>t nY). t[ r)t[ smj) Skiy.
b)ji[ (vBig Birt)y s>AkZ(tmi> j[ pi]ri(Nk pi#ii[ k[ j[n[ tm[ jiNi[ Ci[ t[n[ a[k s>Si[Fnkti<
(vcirk k[ p(rkÃpni p&r) piDnir pi#ii[ tr)k[ rj& kr)a[ ti[.
nirdJn&> pi#i an[ T[kni[li[Jni siFn tr)k[[n) p(rkÃpni> :si]Y) p\Ym Birt)y si(hRymi> ki[Ày&(nk[Sn p&$ piDnir nirdJn[ yid kr)a[ ti[ a[k
hrt&-frt& a[s.T)>.D) p)s)ai[ k[ t[ni krti mi[biel tr)k[ kÃp) Skiy an[ miY[ ci[T) C[ t[n[
Tivr kh) Skiy an[ a[ T[kni[li[J k[ kyir[y kvr[j (vAtirn) bhir nh) hi[y. Birt)y
s>AkZ(tmi> aivi pi#ii[ (vS[ tm[ jiNi[ Ci[ bs t[n[ (vciri[, vigi[Li[ an[ a[mi>Y) p&v<FirNi
m[Lvi[ s>Si[Fnn) (dSin) siY[ d^(OTni[ pN (vkis YS[.
pi]ri(Nk pi#i (vON& b[AT (vcirk :j[n[ aij[ Bigvin (vON& a[k b[AT (vcirk an[ po(tSiA#ini> (nONi>t {tmn[ sh[j[
p\â p&Cvin&> mn Yiy C[ k[ t[ni> hiYmi> S&-S& C[.} jvib tmiri[ si>BL) a[Tl& ti[ k[vin&> mn
Yiy k[ S&> t[mn[ vjn upiDvini[ Si[K hS[. k[ pC) ki[e (vcir siY[ aivi SA#ii[ ri²yi C[.
gdi Y) tlvir, p&Atk Y) ai(Sv<cn miT[ hiY pN riK[l C[ ti[ siY[ kmLn&> f&l pN riK[l
C[. hv[ ain[ a[k (vcirk tr)k[ ji[ea[ ti[ j[vi[ rixs a[v& SA#i ti[ t[n) pis[ v]Xi(nki[
(vcirki[ t[ni> Bkti[ k[ j[ni> miT[ p&Atk ai(Sv<cn pN riK[l C[ a>tmi> a[ kh[vin&> c&kiy
Skiy k[ ji[ bFi miT[ (vcir kr)n[ kekn[ kek FirN ky&< hi[y ti[ t[n) p(Rnni[ pN hkk bn[
C[. t[n) pN ap[xi hi[y j[[Y) t[ni> miT[ kdic kmL ri²y& hi[y. T&>kmi> s>Si[Fn kti<n) smx
an[k GTniai[ hi[y C[ t[n) jiNkir) miT[ v]Xi(nk po(tn) jiNkir) j$r) j nh) pN
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a(nviy< kh) Skiy. miT[ ke po(t$p SA#i viprv&> j[m risxn[ hN) Skiy t[m ah)
simi(jk GTnin[ v]Xi(nk r)t[ smJ Skiy.
s>Si[Fk k[vi[ hi[vi[ ji[ea[ a[ a[k a](thi(sk pi#i “mjn&”> j[vi[ hi[vi[ ji[ea[ {nihk
tmn[ p&C) niK& S&> tm[ “mjn&” bnvi mi>gi[ Ci[ ji[k[ tmiri (vcir[ h& aiv& kh)S Ryir[ tmn[
hsv&> aivvin) siY[ p\â pN Yiy k[ sr mjn&> ti[ bnv&> C[ pN l]li kyi. ? } ar[ (m#i
“mjn&>” n&> pi#i ti[ m[> a[Tli miT[ ps>d ky&< C[ k[ Yi[D& tm[k t[ni> (vS[ jiNi[ Ci[ t[ni> a[k
(kAsi oiri tmn[ smjivvi mi>g& C& k[ s>Si[Fk k[vi[ hi[vi[ ji[ea[ a[kvir l]lini> kyiy
smicir nY) hi[ti Ryir[ mjn&> t[n[ gi[tvimi> a[Tli[ pigl hi[y C[ k[ aij&-bij& S&> Ye rH&
C[ t[n& t[n[ Bin nY) bn[ C[, a[v&> k[ a[ K&dini[ b>di[ nmij pQti[ hi[y C[ an[ t[n) aigLY)
“mjn&>” n)kL[ C[ a[Tl[ p[li[ b>di[ K)jiy jiy C[. an[ “mjn&n[“ kh[ C[ k[ aÃlih tn[ mif
nh) kr[ tn[ l]li nh)> “mjn&” Ryir[ jvib aip[ C[ k[ h& ti[ l]li piCL a[Tli[ pigl C& k[
mir) aij&-bij& S&> Ye rH& C[ t[n&> mn[ Bin nY) an[ t& ti[ b>dg) kr[ C[ an[ tir) aigL
Y) h& n)kÇyi[ t[n) tn[ Kbr C[ ji[ miri aiTli bFi Fm pCiDi Cti l]li mLt) nY) an[
t&> ti[ aÃlihn) b>dg) kr[ Ci[ ti[ tn[ aÃlih kyiY) . . .? jvibni[ aiFir tmir pr Ci[D&
C&>.
ji[ k[ aij[ simi(jk s>Si[Fni[ krvi miT[ jvibdir) bn) ge C[. v[Fk (vFini[ krvi
bibt[ kyir[k s>Si[Fkn[ GN&> shn krvini[ viri[ aiv[ C[. aivi j a[k (c>tk kil<mik<s k[ j[
lKti t[ni> kirN[ t[n[ d[S(nkil krvimi> aiv[l C[. aij[ Birt)y smijmi> Xi(tni> aiFir[
v(g<krN krv&> hi[y ti[ S&> Yiy S&> t[ni[ uÃl[K kr) Skiy . .?
p\At&t a¿yis l[K S$aitmi> jNiÄy& t[m lKiN lKvi krti s>Si[Fmi> p\Ym pgrv
krvi mi>gti (vwiY)<ai[ siY[ cci< krti hi[y an[ t[ aimi> Big)dir bnti hi[y t[vi
ah[sis siY[ lKvini[ p\yis kyi[< Ci[ ji[ k[ lKiNn) myi<din[ ¹yin[ lE p&$ krv&> j$r) C[
pN aiSi C[ k[ tm[ ai bibt[ (vcirti Yiv
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0F[PAFAF ;FC[A VF\A[0SZGL ZFHSLI lJRFZWFZF
5|FPS<5GFA[G ALPRF{WZL
VF8"; SM,[H4;T,F;6FP
‘’lJEFU v;DFHXF:+
;DFH ‘;]WFZSMGL H[D 0F[PAFAF ;FC[A VF\A[0SZ[ 5C[,F\ ;FDFHLS 5]G"ZRGFG]\ SFD CFYDF\
,LW]4 V[D KTF\I +LHL UM/D[HL 5lZQFN AFN V[ ZFHSLI ;]WFZFVM V\U[ p\0F6YL lJRFZJF
,FuIFP;G[o!)$_YL V[ ZFQ8=GL DCtJ5}6" ZFHSLI ;D:IFVM TZO J?IFPVF\A[0SZG[ U|FD 5\RFIT
VFWFZLT ,MSXFCL DFgI GCMTLPV[DGM DT CTM U|FdI ;\:YFVMG[ SFZ6[ EFZTLI ;DFH ;[\S0M JQF" l:YZ
ZCIM4 5Z\T] V[GL UlTXL,TF GFX 5FDLP5Z\T] V[DGF TZ\UM U|FdI ;\:YFVMG[ :5X" SZL G XSIFPU|FD
;\:YFV[ HFlT jIJ:YFG[ DHA}T SZLP
VF\A[0SZ V[DGL .lg05[g0g8 ,[AZ 5F8L" DFZOT[ SMS6GF U6MlTIFVMG[ B[TLGF ;S\HFDF\YL
KM0FJJFGM 5|IF; SIF"PV[D6[ V[DGF 51F TZOYL DH}ZMGM 51F ,. H]<DL SFINF ;FD[ 5|R\0 VF\NM,G
X~ SI]"PEFZT ;ZSFZGF DHN}Z 5|WFG5N[YL AFAF ;FC[A[ DH}ZMGF CLT DF8[ VG[S IMHGFVM
AGFJLP!)$_DF\ ,FCMZ VlWJ[XGDF\ D]l:,D ,LU[ 5FlS:TFGGM 9ZFJ ZH] SIF"PlHgGFV[ EFZTGF 5}J"
VG[ 5lxJD EFUMDF\ H[ 5|FgTMDF\ D];,DFGM JW] ;\bIFDF\ K[PV[DGF V[S S[ A[ V,U ZFHIMG]\ lGDF"6
SZJFDF\ VFJ[ V[JL DFU6L SZLPVF ;JF, TDFD EFZTLI G[TFVMG[ ;TFJL ZCIM CTMPDCFtDF
UF\WL45\l0T HJFCZ,F, GC[~4;]EFQFR\gN= AMh4lHgGF ;FY[ RRF"vlJRFZ6F SZL 5Z\T] SM. ZLT[ ;DH}TL
G Y.PV[JFDF\ 0MPVF\A0SZ[ V[ HJ,\T ;JF, lJQF[ cYM8; VMG 5FlS:TFGc GFDGM 5|1FMtDS4lJRFZ
5|JT"S VG[ lR\TGXL, U|\Y ,BLG[ V[ 5|xGG[ UlT VF5LP
5FlS:TFG 5Z U|\Y ,bIFGF +6 JQF" AFN AFAF ;FC[A[ clDPUF\WL V[g0 .D[g;L5[XG VMO W
VG8R[A<;csUF\WL VG[ V:5'xI HGMGM JW lJDMRGfGFDGM U|\Y ,bIMPV[U|\YDF\ ZFHUM5F,FRFZLGF
5FlS:TFG 5|RFZG[ SFZ6[ AFAF ;FC[A[ V[DGL 8LSF SZLP
;FWG X]lwW VG[ lC\;FvVlC\;F lJQF[GF AFAF ;FC[AGF lJRFZ :5Q8 VG[ VeIF;GLI
K[PDCF0GF RJNFZ T/FJG]\ 5F6L 5LJFGF VlWSFZG[ 5|:YFl5T SZJF DF8[ ;tIFU|C SZJFGM lG6"I
SIM"PV[ ;DI[ ;tIFU|C VCL\;F lJQF[ AFAF ;FC[A[ TFltJS RRF" SZLP lJ`JI]wWDF\ ,MSXFCLGM lJHI
YJFYL V[DF\YL ptS'Q8 D}<IMG]\ lGDF"6 YX[PV[JL :5Q8TF SZTF V[D6[ SCI]\ cc :JT\+TF VG[ G}TG ;DFH
ZRGFGF VF O/ ,MSXFCLGF lJHIG[ SFZ6[ D/X[P
AFAF ;FC[A EFZTLI A\WFZ6GF D]bI lX<5L CTFPA\WFZ6 5]~\ Y. UIF 5KL V[D6[ :5Q8
H6FjI]\ S[ A\WFZ6DF\ ZC[,F TtJM VFHGL 5[-LVMGM H DT K[PA\WFZ6 E,[G[ UD[ T[8,]\ ;Z; S[D G
CMI456 V[GL ;FZ5 VG[ A}ZF. VFBZ[ TM ZFHISTF"GF p5IMU SZJF 5Z VFWFlZT CMI K[PZFHI5F,
S[gN=LI ;¿FGF S[J/ N,F, H G AG[ N[XGF ZFHIGF SFZEFZDF\ 51FLI ZFHSFZ6G[ AN,[ ZFQ8=CLT JW]
DCtJ5}6" K[PV[ AFATG[ EFZTLI G[TFVM VG[ ZFHI5F,MV[ DFGJL HM.V[PV[8,[ S[ ZFHISTF"VM DFZF
;\S[T lGDF"6 SZ[ V[J]\ AFAF ;FC[A SFID DFGTF CTFP
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0MPVF\A[0SZ[ V[DGF ,MSXFCL 5|WFG ZFQ8= ;D1F H[ DFU"NX"G 5}6" lJRFZM jIST SIF" K[PV[
VtI\T pNAMWS K[P0MPVF\A[0SZ DF+ EFZTLI ,MSXFCLGF H GCL\ A,S[ lJ`J ,MSXFCLGF 56 DCFG
5]Z:STF" VG[ VFWFZ:T\E CTFP JT"DFGSF/DF lJ`JDF\ ,MSXFCLGF H[ ;DY"S VG[ lCDFITL U6FI
K[PV[DF\ AFAF ;FC[AG]\ :YFG p<,[BGLI K[PEFZTLI ,MSXFCLG[ A/JFG45|EFJXF/L VG[ pgGT
AGFJJF DF8[ AFAF ;FC[A[ lNJ;vZFT TgDITF ;FY[ lJRFZ SZTF CTFP
AFAF ;FC[AG]\ ALH]\ V[S SYG CT]\ S[4 ;FdIJFN VG[ ,MSXFCL A\gG[ V[S ;FY[ ZCL G XS[PS[D
S[4;FdIJFN NFJFluG K[PV[GF DFU"DF\ H[ S\.56 VFJ[ K[PV[G[ AF/L D]SL V[ ZFB SZL N[ K[PVFJM V[DGM
9M; DT CTMPV[DG[ V[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[ ZFHIXFl;T ;DFHJFN ,MSXFCLlGQ9 ;FWGM wJFZF SZJM HM.V[
AFAF ;FC[A[ ;DFHJFNL 51FG[ ;CFITF SZLPV[G]\ D]/ V[DGL lJRFZWFZFDF\ K[PAFAF ;FC[AGF DT
VG];FZ ccZFHI XFl;T ;DFHJFN N[XGF VF{nMlUSZ6 DF8[ H~ZL K[Pcc
EFQFFJFN VG[ ZFHI5]G"ZRGF AFAT[ T[VM SC[ K[ S[4 ccV[S ZFHI4V[S EFQFF VF lJ`JGF TDFD
ZFQ8=M wJFZF :JLS'T l;wWF\T K[PH[ VF TtJG[ TFS 5Z ZFB[ K[PV[S EFQFL ZFHI C\D[XF V;ZSFZ VG[
XlSTXF/L CMI K[PAC]EFQFL ZFQ8= Vl:YZ VG[ N[BF0M SZGF~ CMI K[PV[DF\ V[STF lGDF"6 SZJL D]xS[,
AG[ K[PT[VF SC[TF EFQFFJFZ 5]G"ZRGF p5ZF\T V[ ZFHIGL 5|FN[lXS EFQFF H SFDSFHGL EFQFF AGX[PVG[
V[GF YSL V[ 5|FN[lXS EFQFFDF\ :JT\+ ZFQ8=LItJGF ALH JFJJFDF\ VFJX[PEFZTGL SFDSFHGL EFQFF 56
V[S H CMJL HM.V[P VG[ V[ CLgNL CMJL HM.V[PCLgNLG[ H ZFQ8=EFQFFG]\ UF{ZJ VF5J]\ HM.V[P
EFZTLI ,MSXFCL4EFZTLI ZFQ8=LI V{SI VG[ EFZTLI :JFT\+GL Z1FF T[DH ;\JW"G SZJFGL
N=lQ8V[ AFAF ;FC[A[ ALHL +6 AFATM E6L .XFZM SIM[P5C[,L V[ S[ HM ZFHISTF" :JT\+TF HMBDDF\
D]SFX[PHM VFJ]\ AG[ TM ,MCLG]\ K[<,]\ 8L5]\ XZLZDF\ ZC[JF ;]WL EFZTLIMV[ 5MTFGL :JT\+TF SFH[ ,0JFGM
V8, lG6"I SZJM HM.V[P,MSMV[ AFAT wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[ S[ ;FDFHLS T[DH VFlY"S C[T];Z
;FwI SZTL JBT[ A\WFZ6LI ;FWGMGM DFU" :JLSFZJM HM.V[PT[VM V;CSFZ4SFG]GE\U VG[ ;tIFU|CGM
DFU" KM0L N[4 S[D S[4A\WFZ6LI AFCI DFU" S[J/ VFT\SG]\ jIFSZ6 K[P
VF\A[0SZGL V[JL DHA}T WFZ6F CTL S[4 ;FDFHLS ;DTF 5|:YFl5T SIF" lJGF ;DFHJFN 5|T1F
S'lTDF\ GCL\ pTZ[4 IX:JL GCL\ AG[ V[8,F DF8[ ;FDFHLS ,MSXFCLDF\ GCL\ DFGGFZF4 5|FY"GF G SZTF\
lR\TG SZGFZF AMwW WD" 5Z VF\A[0SZGL V8, lGQ9F CTL S[D S[4 A]wW 5|FY"GF GCMTF SZTF V[TM lR\TG
SZTF CTFP
0MPVF\A[0SZG]\ 5|SF\0 0MPEF\0ZSZGL lJXFF/ lJ£TFYL S\.S lGZF/]\ CT]\PVF\A[0SZGF 7FGDF\
EF\0ZSZGM XFgT VG[ VB\0 jIF;\U CTMPV[DF\ l8/SGL ;\XMWG A]l£GL p0FG CTLPV[DF\ T5:IFG]\ T[ H
CT]\Pc:JN[X[ 5}HIT[ ZFHF4 lJ£FG ;J"+ 5}HIT[ cc VF ;tIJRG 0MPEFpNFHL ,F04SFXLGFY +8F\AS4
T[,\U 0MPZFDS'Q6 EF\0MZSZ T[DH ,MSDFgI l8/SGF ;DI AFN VF\A[0SZGF HLJGDF\ HM. XSFI K[
ZFG0[GF A]lwWGL H[D VF\A[0SZGL A]lwW D}/UFDL CTFP VY"XF:+GF TM V[ lJbIFT 5\l0T CTFPVF\A[0SZ
;FRF VY"DF\ lJnF;FUZ CTFP
J|HYL 56 S9MZ N[BFTF VF\A[0SZ CNIYL S];]D SZTF\I SMD/ CTFPV[J]\ CMJF KTF\I 36FG[ ;FR]\
GCMT]\ ,FUT]\P 5MTFGF l5|I S]TZFGF DZ6YL W|];S[ W|];S[ Z0GFZF4l5|I 5]+G]\ VJ;FG YJF 5Z V[GL ,FXG[
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BM/FDF\YL S,FSM ;]WL N}Z GCL\ SZGFZF4 5tGLGF D'tI] 5Z VFS|MX SZGFZF VG[ l5TFGF D'tI] 5Z VFS|\N
SZGFZF VF\A[0SZ 5|;\UJX TtJM DF8[ S9MZ HDNluG 56 CTFP
VF\A[0SZ B]NG[ V,U DFGTF CTFPAFAF ;FC[AG]\JS'tJ 56 VS'l+D ;FN] CT]=PVF 5|SFZ[
VF\A[0SZGF jIlSTtJG]\ 30TZ VG[ SFI"5wWlT CTLPS[8,F lJZF8 5]~QF H[ G[ GFG56DF\ lCgN] ;DFH[ 5U
GLR[ SR0IF H[GM 5F9XF/F4SM,[H4U,LDF\4D\lNZDF\4;ZSFZL SR[ZLVMDF\ :5'xI ;DFH[ T[HME\U TYF
DFGE\U SIF" H[G]\ V5DFG SI]"\PH[GF J0JFVMGL ;M 5[-LVMG[ :5'xI ;DFH[ ;FDFHLS U],FDLDF\ AZAFN
SZL V[ CZLHGGM lNSZM 5MTFGL lJXF/ A]lwW4;FDy"I45|R\0 pnMUXL,TF4VB\04jIF;\U4,MStTZ
W{I"4:J;]B EMUDF\ 5ZFD]BTF V;LD tIFU NLW"SF,LG ;[JF4N=lQ8 5|tI[lGQ9F45|SF\0 5F\l0tJ VFJF U]6
;D]ZRIYL SFINFXF:+ TtJ7FG VF lJQFIM 5Z V;FWFZ6 5|E]tJ D[/JLG[ ,0TF\v,0TF\ CYM0LGF 3F
;C[TF CTFP5|;\UJX GZDFX 5|U8 SZLG[ ;\5FNS .lTCF;SFZ VG[ 5|FRFI" AGL UIFPV[
;DFHXF:+74VY"XF:+74SFINFXF:+L AgIFP
AFAF ;FC[A[ V[DGF VFNX" A]wW SALZ T[DH O],[G[ AGFJL DFGJTFG]\ DCFG SFI" SI]"PVF\A[0SZG]\
HLJG V[S DFU"NX"S NL5 K[PVF D\lNZMDF\ N[XDF\ V[DGF jIlSTtJYL 7FGGL GJL lJ`J lJnF,I D/L
K[PV[ DH}Z G[TF4 DHN}Z 5|WFG4SM,[HMGF ;\:YF5S4SFINF5|WFG AgIF4 W]/DF\ HgDLG[ lJ`JGF DCF5]~
QFMGL 5\lSTDF\ H. A[9MPVFD AFAF ;FC[AGL ZFHSLI lJRFZWFZF 5Z V[0D\0 AS"[GF lJRFZMGL
V;ZSFZSTF 5|U8[ K[P
;\NE" ;}lR
• What congress and Gandhi have done to the untouchables p. 274,297
• Ambedkar,Dr. B.R.Federation Versuse Freedom, p.153
• Gandhi M.K.Jawaharlal Nehru, p.150
•

Ambedkar Dr.B.R.Ranade, Gandhi and Sinnah,p48

5. EFZTLI ;DFHG]\ DF/B]\P
6. ;FDFHLS S<IF6 VG[ SFG}GLSZ6P
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પ ાલાલ પટેલની મુ ા ઉપસાવતો ંથ એટલે ‘તર યા મલકનો મેઘ’
ડૉ. યોગેશચં પટે લ
ગુજરાતી િવભાગ
(‘તર યા મલકનો મેઘ’(૨૦૦૭), લે.મિણલાલ હ. પટેલ, .ગુજરાત િવ કોશ ટ ટ, અમદાવાદ, મૂ ય.૧૫૦/-)

મિણલાલ હ. પટે લ અનુઆધુિનક સમયના મહ વના સજ ક છે. કિવતા, નવલકથા, નવિલકા, િનબંધ,
વનકથા, આ મકથા જ ે વાં વ પોમાં મહ વનું સજ ન કયુ છે. આ ઉપરાંત િવવેચન, સંશોધન-સંપાદન,
અનુવાદ જ ે વા

ે ોમાં પણ તેમની કલમ િસ

છે.

વનચ ર ો િવશે સજ કનો પહે લેથી

વનકથા,

થઈ

નાતો ર ો છે. સજ નનાં આરં ભનાં વષ માં તેમણે
‘ વનકથા’ વ પની ચચા કરી હતી. સમયાંતરે તેઓ
જુ દા જુ દા સજ કોનાં ચ ર ોને આલેખી શ યા છે.
આપણે યાં સજ કોની

વનકથાઓ ઓછી લખાય

છે. મિણલાલ પટે લે પ ાલાલ પટે લની

વનકથા

‘તર યા મલકનો મેઘ’ (૨૦૦૭) લખી છે એ પૂવ
એમણે ઈ ર પેટલીકરના

વન અને સા હ યનો

અ યાસ રજૂ કય છે. વળી કે ીય અકાદમીના
િનમં ણથી એમણે ભારતીય સજ કોની ેણીમાં સજ ક
રાવ

પટે લ િવશે હં દી અને ગુજરાતીમાં મોનો ાફ

લ યા છે. અહ સજ કોનું
અને એમનું સજ ન કે માં છે. યારે પ ાલાલની

વનકથામાં

‘તર યા મલકનો મેઘ’ નામે મિણલાલ હ પટે લે પ ાલાલ પટે લનું

વન કે માં છે એ િવશેષ વાત છે.
વનચ ર

િવ કોશ ટ ટની ી ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ િવ િવ ા ેણીઅંતગત આ
આ લખાઈ છે. નવલકથાના કથાપટની જ ે મ લેખકે આ

વન પ રચય પૂરતું છે
આલે યું છે. ગુજરાત
વનકથા ઈ સ ૨૦૦૭માં

વનચ ર ને ૨૩ કરણોમાં આલે યું છે. થમ

કરણમાં તેમણે પ ાલાલનું વતન માંડલી અને તેમનો પટેલ સમાજ, તેમના યવહારોની વાત માંડીને કરી
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છે. ઈસ ૧૯૧૨માં પ ાલાલનો જ મ થાય છે ને બે વષ પછી પ ાલાલના િપતાનું અવસાન થાય છે.
યિ ત અને વ તુઓના અભાવોમાં

વનની શ આત થાય છે. કૃ િત, સીમ, વગડો, ઋતુઓના શરણે

પ ાલાલ મુકાય છે. રામાયણ-મહાભારતની કથા કહે નાર િપતા તો ર ા નહોતા પણ બા પાસેથી
છ પિનયા દુકાળની વાતો સાંભળવા મળેલી. સમયની સાથે બધું ગોઠવાતું

ય છે ને પ ાલાલને ભણવા

મૂકવાનું િવચારાય છે. મરતી વખતે બાપાએ કહે લું કે, ‘‘બીજુ ં બધું તો થઈ રહે શ, ે ભાઈ! પણ ઘરમાંથી
િવ ા ના ખોશો. ભણ -ભણાવ .’’૧
આ બધાંની વ ચે પ ાલાલ ભણવા માટે જયશંકરાનંદ મહારાજની સાથે મેઘરજ જવા માટે નીકળી પડે
છે. મેઘરજ તેમના માટે સાવ નવું જ હતુ.ં પ ાલાલ મેઘરજ આ યા તો ખરા પણ પોતાનું વતન માંડલી,
ઘર, કુ ટુ ં બીજનોને તેઓ ભૂલી શ યા નહોતા. બાળ પ ાલાલના
અહ ન યા છે. એક વાર ઈડરના રા

વનના ઘણા નાના-મોટા સંગોને લેખકે

કુ ં વરસાહે બ મેઘરજ પધાયા અને તેમના માનમાં રા ે ગીત-

સંગીતનો કાય મ યો યો. એમાં પ ાલાલે ગીત ગાયું હતું જ ે કુ ં વરસાહે બને ગમી ગયું હતુ. ં પછી
કુ ં વરસાહે બે આદેશ કય કે ‘‘િલખો : ઇસ ટાબરકો પઢાઈ કે િલયે ઈડર બો ડગ મ રાજ તરફ સે ભે યો
ય...’’૨ બે ધોરણ ભણીને પ ાલાલને આગળનો અ યાસ ઈડરની બો ડગમાં કરવાનો હતો. શાળા
ખૂલવાની હોય છે ને પ ાલાલને ઈડર જવાનું થાય છે. ઈડર જતાં પ ાલાલને ઘણા નવા અનુભવો થાય
છે. ર તામાં ઘોડાગાડી, મેલ-ગાડી, ટે શન એમ ઘ ં તેમણે થમ વાર
‘‘પ ાલાલે હાથ ફે રવી ફે રવીને ગાડી

યું હતું જ ેનું વણન લેખકે કયુ છે.

ઈ પણ હતી... એંિજન, એનો અવાજ, સીટીનો આબ ને

ડ બાઓમાં મોકળાશ – એ તો આભો જ બની ગયેલો....’’૩ નવા જગતને

તાં

તાં પ ાલાલ ઈડરની

કેસરીિસંહ બો ડગ કૂ લમાં પહ ચે છે. ટૂ ં ક સમયમાં જ તેમને યાં ચાર િમ ો થયા હતા; જ ે વા કે ઉમાશંકર
શી, કેશવલાલ, સરદારમલ અને જ ે ઠાલાલ. પ ાલાલના રમૂજિ ય વભાવને લીધે િમ ોને તેઓ ઘણી
ગ મત કરાવતા હતા. આ બાજુ વતનમાં પ ાલાલના ઘરમાં બે- ણ ઘટનાઓ અચરજભરી બને છે. તેના
લીધે પ ાલાલની બાને સતત િચંતા ર ા કરતી હતી. બા વલોપાત કરતાં કહે છે, ‘‘હવે તો તું મોટો થયો,
બેટા! હવે તારે તા ં
પડશે. મારા

તે સંભાળવાનું છે. આજ ે જ ે મ સામે ચાલીને ભણવા નીક ો એમ બધી વાતે કરવું

વને ટાઢક વળી છે કે તું હવે સમજતો થયો છે. ને

સાંભળ, બેટા! આજથી મનમાં ગાંઠ

પાડી લે કે – ભણતર િસવાય તા ં કોઈ નથી...’’૪ બાએ પ ાલાલને બાથમાં લીધો અને બચીઓ કરતાં
છે ે બો યાં, ‘‘દીકરા, મારો

વ તો તારામાં ને તારામાં જ રહે છે. રોજ દવસ ઊગે – રાત પડે ને
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ણે મા-દીકરાનું આ િમલન છે ું હતુ.ં થોડો

ણવા મ ું કે બાનું મરણ થયું છે. બાનું મરણ પ ાલાલને અજ ં પ કરી

મૂકે છે. સામે પરી ા આવતી હતી. વાંચતાં વાંચતાં પ ાલાલનું મન બામાં પરોવાઈ જતું અને આંખો
આંસુથી દદડી પડતી. બાળ પ ાલાલ ધીરે ધીરે પુ ત કશોર બનતો જતો હતો.
પ ાલાલના
બી

વનમાં મહ વના બી

કેટલાક સંગો બને છે. પ ાલાલ દેખાવે ગમી

ય એવા હતા. તો

બાજુ પ ાલાલ બી ને ગમાડતા પણ ખરા. જયશંકર મહારાજના કહે વાથી પ ાલાલ બાજુ ના

ગામમાં ય ચાલતો હોવાથી ય માં

ય છે. યાં તેમને એક બાઈબા મળે છે તેની સાથે ી યુની ગોઠડી

બંધાય છે. અને તેમને અંદરથી અંજપ કરી મૂકે છે જ ે ભિવ યમાં તેમની નવલકથાનું પા

બને છે.

માંડલીમાં અને કુ ટુ ં બમાં લ ગાળો શ થાય છે. પ ાલાલ લ માં હાલે છે અને સૌના રં ગે રં ગાય છે.
ગીતો-ફટાણાં ગવાય છે ને મન રં ગે ચડે છે. એમાં પ ાલાલ બાકાત રહે તા નથી. આ બધાંમાં પ ાલાલને
રે વા મળે છે જ ે પ ાલાલને ખૂબ ચાહે છે. પ ાલાલને પગે તલવાર વાગે છે એને

ડો ચીરો પડી

દદની પીડાના કારણે રે વા પ ાલાલની ન ક આવે છે. પ ાલાલના પગે ખોડ રહી ના

ય છે.

ય તેની િચંતા

રે વાને છે. રે વા અભણ છે પણ તેનામાં કોઠાસૂઝ વધારે છે. રે વા જ ‘માનવીની ભવાઈ’માં રાજુ નું પા
બનીને આવે છે. પ ાલાલને પગે આરામ થાય છે ને ઈડર જવાનું બને છે. ઈડર જતાં િમ ો બદલાઈ છે
અને િચ પણ ચ ટતું નથી. ધીરે ધીરે
વધતી

વનની વા તિવકતાનો યાલ આવતો

ય છે. પ ાલાલ પરી ા આપે છે ને

ી

ય છે. આિથક સંકડામણો

નંબરે પાસ થાય છે. સાથે ન ી કરી લે છે કે

આગળનો અ યાસ અહ ન હ થાય. સદાને માટે તેઓ ઈડરથી િવદાય લે છે. આ સાથે બી
સંગો

વનમાં બને છે તેને લેખકે અહ દશા યા છે.

પ ાલાલ ભણવું કે નોકરી કરવી એ િચંતામાં
ક પાઉ ડરની નોકરીમાં ગોઠવે છે. બી
છે. બાવ

કેટલાક

ડા ઊતરતા

ય છે. છે વટે બાવ

એને દા તરને યાં

બાજુ બાવ ની ચાલચલગતનો યાલ પ ાલાલને આવતો

પાછા પ ાલાલને લઈને અમદાવાદ

ય

ય છે યાં નોકરી અપાવે છે. બાવ એ સંસારમાં પાછો

પગ મૂ યો અને પ ાલાલના ગામની બાઈ સાથે બધા અમદાવાદમાં રહે છે એનો ડર પ ાલાલને ર ા
કરે છે. પ ાલાલ આ બાઈને લઈને માંડલી ચા યા

ય છે યારે તેમને જુ દો અનુભવ થાય છે. પ ાલાલ

નોકરી-ધંધા પર યુિ તઓ અજમા યા કરતા. ડુ ં ગરપુરમાં કાપડની દુકાન કરી તેમાં પણ ફાવટ આવી નહ.
જ ે પછી બંધ કરવી પડી. નોકરી કરતાં કરતાં દા બનાવવાની ડ ટલરીમાં તેમણે નોકરી કરવી પડી હતી.
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એ દરિમયાન સાગવાડાના અનુભવો ઘણા ન ધપા

છે. ‘વળામણાં’ જ ે વી વાતાઓના લેખનમાં આ

અનુભવો કામ લા યા. કશોરકાળ અને અ યાસકાળ

ણે પૂરો જ થઈ ગયો હતો. હવે તો િજ ં દગીના

ખરા ખેલ તેમની સામે આવાના હતા. નોકરી, ધંધો બધું જ પ ાલાલ કરે છે પણ કશામાં ભલીવાર
આવતો નથી.
વનના અનુભવોએ પ ાલાલને સજ ક બના યા છે. કલમની સાધના કરતા થયા છે. એ િનિમ ે અનેક
સજ ક-લેખકોને મળવાનું બને છે. અનેક સજ કોએ તેમના સા હ યને આવકાયુ છે. ‘‘આટલી નાની મરે
તમે અ ભુત લખો છો.’’૬ જ ે વા મેઘાણીના શ દો અંદરથી તેમનો

સો વધારતા હતા. સમયની સાથે

પ ાલાલને સા હ યમાં અમર બનાવી મૂકનારી કૃ િતઓનું સજ ન થઈ ર ું હતુ. ં શરીર રોગોનું િનવાસ
બનતું

ય છે. આ સમયમાં તેમણે આ કાનો િવદેશ વાસ કય હતો જ ે

હતો. સજ નના કારણે સજ ક પ ાલાલ અનેકમાન- સ માનોથી પ ખાતા

વનમાં પહે લો અને છે ો
ય છે. ઈસ ૧૮૮૫માં તેમને

ભારતીય ાનપીઠ પુર કારથી નવાજવામાં આ યા. ઈસ ૧૮૮૯માં પ ાલાલ ગુજરાતી તેમજ ભારતીય
સા હ યમાં અમર બની

ય છે.

વનચ ર કારે પ ાલાલના

વને પૂરેપૂરો યાય આ યો છે. પ ાલાલના

વનમાં બનેલા નાનામોટા

સંગોને મબ રીતે મૂકી આ યા છે. મિણલાલ હ પટે લનું ગામ અને પ ાલાલ પટે લનું ગામ ન ક છે.
બંનેના સમા

પણ અડીને છે. એટલે મિણલાલ હ પટેલ પ ાલાલનો સમાજ તેમની ભાષા,

યવહારોથી પ રિચત છે જ ે ને પોતાની

વનકથામાં તેમણે ન યા છે. લેખકને

સા હ ય વ પોનો િવશેષ યાલ હોવાના કારણે ‘તર યા મલકનો મેઘ’
વનકથામાં આવતા

વનના
વનકથાનાં

વનકથા વધારે રોચક થઈ છે.

સંગો, પા ોનાં વણનો ઇ યા દની રજૂ આત અસરકારક બની છે. ગ ની

વા હતામાં ભાષાની તાજગી અને કહે વતોનું વૈિવ ય કૃ િતને ગુણવ ાસભર સા હ યકૃ િત બનાવે છે.
લેખકે આપેલાં કરણોનાં શીષકો પ ાલાલના
એટલે આ

વન સંગોને રસ દ બનાવીને રસાળ શૈલીમાં મૂ યાં છે

વનકથા નવલકથાનો આનંદ આપે છે. ધી ભાઈ ઠાકર કહે છે તેમ, ‘‘મુનશીની માફક

મિણલાલ પણ નાની

ના પણ નવલકથાકાર છે. વ તુ, પા , સંવાદ આ દની તેમણે

વનકથામાં

ગોઠવણી પણ નવલકથાની રીતે કરી છે. તેથી કથાનો રસ જળવાઈ રહે છે. તેમની ભાષા તળપદા
ઠોકવાળી પણ કિવતેઈ છે, તેથી ગાંઠા-ગળફા વગર કથનનો વાહ સહજગિતએ ચાલતો રહે છે.’’૭ આ
વનકથાનો િવશેષ એ છે કે સજ કનું

વનઘડતર, એના સા હ યનું ઘડતર કેવી રીતે બને એ વાત અહ
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ઈએ. ‘‘ધોળા પથરાળી ટે કરીઓ. વાંકીટે ઢી
વતાં. વ ચે વ ચે ઢોળાવે ને મેદાને લાંબાંટ ૂ ં કાં

ખેતરો-િનશાિળયાં છોકરાંની લેટ જ ે વી યારીયે યાંક યાંક હોય. ટે કરીએ વળગેલું ગામ ટૂ ં ટયું વાળી
બેઠ ે લાં કૂ તરાં જ ે વુ. ં માંડ પંદર-વીસ ઘર. મોટા ભાગનાં ગાર-માટીનાં, બે પડાિળયાં; ઢાિળયાં; માથે દેશી
નિળયાં. ઘર ખા સાં મોટાં. આંગણે ઢોર ને ઘાસની મેડીઓ, વાડામાં ખળું ને ઘાસમાં કૂ ં ધવાં. ઘરમાં
અનાજની કોઠીઓ – માટીની. એમાં ઝાઝાં તમસ ને ઓછાં તેજ. પાિણયારાં અને અંધા રયા તથા ધુમાડે
કાળાં કજળેલાં રાંધિણયાં. ઢોરની કોઢ ને માથે માળા. લાંબી પડસાળો ને મોટી ચોપાડો... ભ તે ખાટલા... ને
ફિળયે ગા ાં. ગામમાં ઝાડવાં ઓછાં, સીમ-વગડોય લગભગ વેરાન. ટે કરીઓ

ટોની ખૂંધ જ ે વી... હ ય

ણે છ પિનયા દુકાળનો પડાવ ઊ ો નથી! આ ગામ તે માંડલી.’૮ આમ

વનકથામાં ગ ની િવિવધ

છટાઓ

વા મળે છે. આ

વનકથાની બે વષમાં બે આવૃિ ઓ થઈ એ એની લોકિ યતા બતાવે છે.

પાદટીપ :
૧. ‘તર યા મલકનો મેઘ’, પૃ ૧૨
૨. એજન, પૃ ૪૪
૩. એજન, પૃ ૪૮
૪. એજન, પૃ ૫૫
૫. એજન, પૃ ૫૫
૬. એજન, પૃ ૧૫૨
૭. એજન, પૃ vii
૮. એજન, પૃ ૧
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દવિષ નારદ- એક પ રચય
ા.ડૉ.શૈલેષ ક.જોષી
સં

ૃ ત િવભાગ,

આ ્ સ કોલેજ,સતલાસણા
'નારદ' શ દ સાં ભ યા પછ 'નારાયણ નારાયણ' એ ું રટણ કરનાર, કોઇપણ દવ
દાનવ પાસે િવના સં કોચે પહ ચી જનાર, હાથમાં વીણા ધારણ કરનાર, ચોટ ધારણ કરનાર
દદ યમાન

િતભા

ખ સામે ખડ થાય. ફ મો, નાટકોમાં આ મહાન પા ને ર ૂ જ ું

સાધન તથા નારદ ના નટખટ
બ ુ ુ ખી

વભાવને કારણે

લહિ ય તર ક ઉપસા

િતભા તર ક ય ત વ તર ક તેમનો ઉ લેખ અનેક

અથવવેદ

ુ રાણો, ધમ

ું છે. પરં ુ
થો, ઋ વેદ,

વા વેદો, છાં દો યોપિનષ ્ , ઔતરય આર યક, પૌરા ણક કથાઓ, રામાયણ,

મહાભારત વગેરમાં મળ આવે છે .
નારદ ુ િનને પરમ િપતા
જ મ

ાના માનસ ુ

ાના મનથી થયેલો મનાય છે .તેઓ

િ લોક સં ચાર તર ક પણ

િસ

માનવામાં આવે છે. કારણ ક તેમનો

ણેય લોકમાં

છે.તેઓને

ુ ત ર તે િવચરતા હોવાથી

થમ નાટ યોગી પણ માનવામાં આવે છે.

વૈ ણવ સં દાયમાં નારદ ુ િન ું એક આગ ું થાન છે
. ુ રાણોમાં તેમનો સમાવેશ ભગવાન
િવ

ુ ના બાર મહાજનો અથવા મહાન ભ તોમાં થાય છે. ઋિષ બ યા પહલાં તેમના

ૂવ

જ મમાં તેઓ ગં ધવ હોવાથી તેઓને દવિષ ગણવામાં આવે છે.
દવિષ નારદ વેદા તશા ના
તેઓ મહાન િવ ાન તપ વી અને

ાતા અને બધી જ િવ ાઓના પારં ગત િવ ાન છે .
તેજ સં પ

ૈધીભાવ, અને સમા ય રાજનીિતના આ છ

ઋિષ છે. વળ સં િધ, િવ હ, યાન, આસન,

ુ ણોના

ણકાર,

ુ

અને સં ગીતકળામાં િન ુ ણ

છે .
આ

ુ ણો ઉપરાં ત બી

સકડો

ુ ણોથી

ુ ત મનનશીલ
, કા તમાન, ચ

ુ ખવાળા મહાતેજ વી નારદ એકવાર વે છાએ મહારાજ
થયા. દવિષ નારદને જોઇને

ુ િધ ઠરની રાજસભામાં ઉપ થત

ુ િધ ઠર પોતાના ભાઇઓ સ હત

ઉપરાં ત તેમને મ ુ પક તથાલ અ ય વગેર આપીને તેમ ું
િવનયથી મહિષ નારદ અ યં ત

સ

ેમ ૂ વક આવકાર આ યો,

ૂ જન ક. ુ ુ િધ ઠરની

થયા. યારબાદ દવિષ નારદ

હતકામના કરતાં ધમ, અથ અને કામ સં બ ં િધત કટલીક બાબતો
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ડો અ યાસ ય ત થાય છે . તે

ો નીચે

માણે છે .


મહારાજ ુ તન દન !
િનવાહમાં

ું તમા ુ ં ધન તમારા ય , દાન, ુ ુ બ-ર ણ વગેરના

ૂ ુ ં પડલ છે ને? રાજ ્ તમા ુ ં મન તો ધમમાં રહ છે ને? સાં સા રક

ુ ખોની ઇ છા ુ સાર

ા ત થાય છે ને? સાં સા રક બાધાઓથી

ત તો નથી થ ું

ને?


મહારાજ !

ા ણ,

િ ય, વૈ ય, તથા

મહા તાપી ુ ુ વગેર

ૂ વજોએ ધમ તથા અથથી

પ પાતર હતતા રાખી છે તેનેત
ધમને, ધમ

ૂ - આ ચારય વણ

તમે

ળવા રા

ુ ત

યે આપના

મહાન ઉદારતા અને

ું છે ને? આપ અથ

ારા

ારા અથને અથવા સાં સા રક િવષયોની આસ તને લીધે કામ

ારા

ધમ અને અથને પી ડત તો કરતા નથી ને? કારણ ક ધમ, અથ તથા કામ આ
ણેય

ુ ુ ષાથ પર પર બાિધત ન થાય તે જ ઉ િત ું

કત ય છે ક તે પોતાની તી ણ
િવભાજન કર ને


હ રાજ ્ !

ું એ

ુ થી સમયને ઓળખીને ધમ, અથ અને કામ ું

ના ક યાણમાં ત પર રહ.

ું તમે પોતાના યા યાનશ ત,

ૃ િત, ભિવ યકાળ પર
મ

ૂ ળ છે
.1 રા

, ઔષધ, ઇ

ગ ભતા, તક ુ શળતા,

ટ તથા નીિતનૈ ુ ય

લ, સામ, દામ, દં ડ, ભેદ,

વા રાજો ચત છ

ૂ તકાળની
ુ ણો

ારા

વા સાત િવષયો ું પોતાના

અને શ ુના બળાબળ ું તથા દશ, ુ ગ, રથ, રથ, હાથી, ઘોડા, યો ા, અિધકાર ,
અ તઃ ુ ર, અ , ગણના, શા , લે ય, ધન અને બળ
બરાબર િનર


ુ ઓ ું

ણ કરો છો ને?

તમારા રા યની સાત
માં કોઇ

વી ચૌદ વ

ૃ િતઓ વામી, મં ી, િમ , કોષ, રા , ુ ગ, તથા સો ુ

ટ તો નથી ને? તેઓ શ ુઓ સાથે મળ ગયા તો નથી ને? તેઓ

શ ુઓ સાથે મળ ગયા તો નથી ને? તમારા રા યમાં ધિનક લોકો, માન
ધરાવનારા લોકો, યસનોમાં

ૂ બી ગયા તો નથી ને?
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મહારાજ તમે કસમયે િન ાને વશ તો થઇ જતા નથી ને? યો ય સમયે ઊઠ
ઓ છો ને?

ા

ુ ૂ તમાં ઊઠ ને તમે આવ યક કત ય અને વ હતનો િવચાર

કરો છો ને?2


રા

હતનાં કાય માં તમારા રા યનાં મ ૂ ર અને

તમારાથી અ ાત તો નથી ને? તમે તેમની

મ વી ખે ૂ તો વગેર

ૂ ર સાર સં ભાળ તો રાખો છો ને?

મહારાજ ! હં મેશાં યાદ રાખો ક રા ના ઉ થાનમાં અને
અ


ના મહાન

ુ દયમાં તે બધાનો નેહ ણૂ સહયોગ જ કારણ ૂ ત છે.

હ રા ! તમારા રા યમાં

િશ કોની િન ુ ત થાય છે તે ધમ, નીિત અને

સં ૂ ણ શા ના િવ ાન હોય છે ને? કારણ ક િવ ાન િશ ક જ રાજ ુ મારો, યો ાઓ
અને

ને ઉ ચત િશ ણ આપી શક છે . મહારાજ ! તમે હ ર

એક પં ડતને ખર દવાનો

ૂ ખાઓને બદલે

ય ન કરો. કારણ ક િવ ાન જ અથસં કટના સમયે

મહાન ક યાણ કરવામાં સમથ હોય છે.
મહાભારતમાં

ુ િધ ઠર સાથેના નારદ ના આ

કારના સં વાદના અનેક લોકો

ા ત થાય છે . પરં ુ િવ તાર ભયથી કટલાક લોકોનો ભાવા ુ વાદ જ અહ ઉ ત
કય છે . પરં ુ આ સં વદ
ા પરથી નારદ ની અમાપ િવ
ો

ૂ છ ા છે, તે બાબતોની કાળ

જો સાશક

ાનાં દશન થાય છે. તેમણે

ારા રાખવામાં આવે તો તેની

િનિ ત જ રહ છે .
નારદ એ કરલાં મહાન કાય તરફ નજર કર એ તો તેમણે
િવવાહ ભગવાન િવ

ુ સાથે કરા યાં હતાં. ઇ ને સમ વીને ઉવશી- ુ રવાનો

પ રણય કરા યો, વા મી કને રામાયણ લખવાની
ભાગવતની રચના કરાવી.
ૃ હ પિત અને

ૃ ુ ક યા લ મીના

હલાદ અને

ેરણા આપી. મહિષ યાસ પાસે

ુ વને ઉપદશથી મહાન ભ ત બના યા.

ુ કદવને ઉપદશ આ યો. નારદ ને ભગવાને

ીમ ્ ભગવ ીતામાં

પોતાની િવ ૂ િત ગણા યા છે.3
દવિષ નારદના અ તીય

થોમાં ‘નારદ પાં ચરા ’, ‘નારદ ભ ત ૂ ’,

‘નારદ મહા ુ રાણ’, ‘ ૃ હ ારદ ય ઉપ ુ રાણ’, ‘નારદ-પ ર ાજકોપિનષ ્ ’, ‘ નારદ ય
િશ ા’ છે .

ુ રાણોમાં ઉ લેખો

ા ત થાય છે તે
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તીયા એ નારદ જયં િત મનાવવામાં આવે છે. ભારતમાં અનેક જ યાએ નારદ
જયં િત પ કાર દન તર ક ઉજવાય છે. જો ક િવિવધ

ાં તોમાં તેની તાર ખ અલગ

અલગ હોય છે . ભારતમાં 19 મે 2019 રોજ નારદ જયં િતની ઉજવણી કરવામાં આવી
હતી. સં દશ પહ ચાડવામાં, જ ર પડ ે માગદશક બનવાંમાં, અ ુ ભવ ાનમાં તથા
વીણાના સં ગીત અને નારાયણ મરણ સાથે સમાધાનકારક િનણયો લેવામાં તેમની
િતભા અને ુ શા

ુ

અ તીય હતાં. તેથી જ તો દવો, દાનવો બધાના િ ય તો

હતા જ પરં ુ આ ુ િનક સમયમાં કિવઓ
, લેખકો, પ કારો, સં વાદદાતાઓ બધાય
માટ માગદશક,

ુ ,ુ

ેરણાદાયી અને િ ય બની ર ા છે . આવા દવિષ નારદ ક

મની વાતને કોઇ રદ- ના કર શક તેમના ચરણોમાં કો ટ કો ટ વં દન.
સંદભઃ

1. कि चदथन वा धम धमणाथमथा प वा।
उभौ वा
2. कि च

ी तसारे ण न कामेन

बाधसे।। महाभारते सभापव 5-19.

न ावशं नै ष कि चत ् काले वबु यसे।

कि च चापररा ेषु च तय यथमथ वत ् ।। महाभारते सभापव 5-29.
3. अ व थः सववृ ाणां दे व षणां च नारदः।
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;DFH ;]WFZS VF\A[0SZ
0F[PDF,FA[G 0LPUFDLT
VF8"; SM,[H4;T,F;6FP
cc5C[,F\ lJRFZ AFNDF\ ;\RFZ cc V[ plST VG];FZ AFAF ;FC[A VF\A[0SZ[ H],F.4!)Z$DF\
cAlCQS'T lCTSFlZ6L ;EFc GFDGL ;\:YF TZOYL Nl,TMV[ :JFT\+I VF\NM,GGF zLU6[X SIF" H[
c:JFlEDFG4:JFJ,\AG VG[ VFtDMwJFZc l+v;}+ 5Z VFWFlZT CT]\P
NZ[S 5MTFGM pwWFZ HFT[ H SZJM HM.V[4V[ H AFAF ;FC[AGF VF\NM,GG]\ 5|F6;}+ CT]\PHIFZ[
SM. ;DFH 5MTFGF pwWFZ DT:JFT\+I VG[ VlWSFZ DF8[ p<,[B SZ[ K[4tIFZ[ H V[GL 5|UlT YFI K[P
• lCgN] ;DFHDF\ ZC[JFGL SMlXX o
lCgN] ;DFHGM ;]WFZM SZJM V[ VF\A[0SZG[ DFgI CT]\P lCgN] ;DFHDF\ 5ZLJT"G ,FJL 5MTFGF
;DFHG]\ lCT4ptSQF" VG[ pgGlT SZJL V[ H V[DG]\ 5|YD wI[I CT]\PV[8,F DF8[ V[D6[ DCF0GF DFR"
!)Z*DF\4 5MTFGF ;DFHGF DFGJLI VlWSFZM :YFl5T SZJF DF8[ DFGJLI :JFT\+ I]wW K[0I]\P
lCgN]:TFGDF\ GJ;DFH TYF GJEFZTGF lGDF"6GL DFU6L SZJF DF8[ DCF0 5lZQFNG]\ VFIMHG
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[ 5lZQFNDF\ VF\A[0SZ[ B}A H WFZNFZ EFQF6 SI]"P V[DGF ;DFHG[ V[D6[ H6FjI]\P
cc;ZSFZ H[ VF5X[ V[ H ,[J]\4 H[ SC[ V[ H ;F\E/J]\4 H[JL ZLT[ ZFB[ T[JL ZLT[ ZC[J]\4 V[JL U],FDL EFJGF
tIHL NMP TDFZF DG 5Z H[ UF\056 EIF" VlGQ8 lJRFZMGM D[, HFDL UIM K[P V[ WM.G[ ;FO
SZMPVF56[ ;ZSFZL ;\:YFDF\ 5|J[X SZJM HM.V[P p\RGLRGF E[NEFJMG[ lT,F\Hl, VF5MP5}J"HMGL CFDF\
CF D[/JJFG]\ KM0L NMP ;C]\ H}G\] V[ ;MG]\ SC[XM TM GJM ;]WFZM SIFZ[I GCL\ YFIPcc
AFAF ;FC[A[ 5lZQFNGL ;DFl%T AFN p5N[X VF%IMPcc TD[ TDFZL HFTG[ V:5'xI G DFGXMP
3ZDF\ :JrKTF ZFBM ;J6" lCgN] :+LVM 5C[Z[ K[ V[JM 5C[ZJ[X 5C[ZM4 ;F<,M OF8[,M S[D G CMI45Z\T] V[
:JrK CMJM HM.V[PTD[ V[ AFAT[ lJRFZM S[4 TDFZL S}B[ HgD ,[JMV[ 5F5 U6FI VG[ ALHFGL S}B[ HgD
,[JM V[ 5]^I U6FIP TD[ V[JL 5|lT7F SZM S[ VD[ V[JL S,\lST CF,TDF\ EFlJ HLJG GCL\ HLJLV[Pcc
• lCgN] ;DFHGL 5]G" ZRGFGL DF\U o
VF\A[0SZGM ~BvZJ{IM V[JM CTM S[4 ;J6" lCgN]VM ;FY[ V:5'xIMGL ;FDFHLS4ZFHSLI VG[
VFlY"S 1F[+DF\ ;DFGTF D/[P AFAF ;FC[A[ VFU/ SCI]\ cclCgN] WD"G]\ SYG K[ S[ TDFD DFGJM .xJZGF\
H H]NF\vH]NF\ ~5M K[PtIF\ p\RGLRGM SM. E[N GYL SZL XST]\P ;DTFG]\ ;FD|FHI :YF5JF DF8[ VFGFYL
ALHM SM. VFWFZ XMWJM D]xS[, K[PX]lwW ;\U9G VF\NM,G lJQF[ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ lCgN] ,MSMV[
VFHSF, X]lwW SZJFG[ AN,[ ;\U9GGL JW] H~Z K[P
AFAF ;FC[A[ V[DGF ;DFHG[ H6FjI]\ K[ S[4 cclE1FFgG\ N[lC SCLG[ VlWSFZ D[/JL GYL
XSFTFPTDFZ[ TDF~ T[H 5|U8FJJ]\ HM.V[P Al,NFG ASZFG]\ V5FI K[Pl;\CG]\ GCL\Pcc
V:5'xITFG[ SFZ6[ ZFQ8=GL CFlG Y. K[P4V[J]\ :5Q8 SZTL JBT[ V[D6[ SCI]\ PV:5'xITF V[S
U],FDL K[P U],FDL VG[ WD" V[S ;FY[ GEL G XS[PV:5'xITFG[ SFZ6[ S[J/ V:5'xIMGL H CFlG Y.
Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana
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K[PV[J]\ GYLPV[DGL ;FY[ ;J6M" T[DH N[XGL 56 VG[SU6L CFlG Y. K[P
• DCFG ZFQ8=EST o
AFAF ;FC[A lCgN] ;DFHDF\ HLJG jIlTT SZTL J[/FV[ HFT[ VG[S IFTGFVM ;CG SZL CTL4
V[D KTF\I lCgN] ;DFHDF\ 5lZJT"G ,FJJFGL CHLI 5|A/ .rKF CTLP V[DGL ZFQ8=ElST 56 V[ H
ZLT[ ptS'Q8 VG[ VlEHFT CTLP
GJ[dAZ !)#_GF ZMH ,\0GDF\ UM/D[HL 5lZQFN AM,FJF. V[ 5lZQFNDF\ SF\U|[;GF 5|lTlGlW
GCMTFPVgI ALHF 51FM VG[ ;\:YFVMGF 5|lTlGlWVMV[ EFU ,LWM CTMP V[ JBT[ AFAF ;FC[A[ V[
5}Z[5]ZL ZLT[ HF6L ,LW]\ CT]\ S[4 V[DGF VG]EJ4;DI;}RSTF VG[ lGEL"STF JU[Z[ U]6JtTF VG[
ZFQ8=ElST VG[ ZFQ8=JFNL lJRFZWFZF 5|U8 SZJFGM VF H ;DI K[4 5MTFGF HLJGDF\ VF H V[S DM8M
DMSM K[PVG[ 5MTFGF HLJGSFIM" DF8[ SZJM HM.V[P
0MPVF\A[0SZ[ UM/D[HL 5lZQFNG[ ;FNZ lGJ[NG SZLG[ XaNMDF\ lJG\TL SZL S[ V:5'xI ;DFHG[
c5|Ml8:8\8 lCgN]c c4GMG SgOMlD":8 lCgN]c VYJF TM VJ6" lCgN] V[J]\ VlENFG VF5JFDF\ VFJ[P 5|:T]T
lGJ[NG AFAF ;FC[AGF DG 5Z lJNFZS 5|SFX O[\S[ K[P
0MPVF\A[0SZ[ H[ p5N[X VF%IM V[ S[J/ Nl,T A\W] H GCL\ A,S[ ;D:T EFZTLI lXl1FT A\W]
5|FwIF5S wIFGDF\ ZFBLG[ VFDZ6GM 5|IF; SZ[4 EFZTGF ;FRF pwWFZGM DFU" V[ H K[ H[D6[ AFAF
;FC[AG[ N[JtI 5N 5Z VF~- SIF" V[ Nl,T ;DFHG[ ;\AMWG SZTF\ V[D6[ SCI]\ cc :T]lT5}ZS V,\SFZL
EFQFF wJFZF TD[ TDFZF H[JF DF6;G[ V[S DFGJLDF\YL .xJZ AGFJL NLWM K[PTDFZL VF EFJFGFVM
TDFZF lCT DF8[ lJnFTS K[P.xJZ AGFJJM VG[ TDFZF pwWFZGM AMH V[GL 5Z WS[,JM V[ EFJGF
TDG[ ST"jIrI]T SZ[ K[P
• WDF"\TZGL WMQF6Fo
5lZQFNDF\ EFQF6 VF5TL J[/FV[ AFAF ;FC[A[ SCI]\ cc VF56F DFGJTFJFNL ;Z/ VlWSFZ
D[/JJF DF8[ lCgN] ;DFHDF\ ;DFG :TZ D[/JJF DF8[G]\ VF56]\ VF\NM,G lGQO/ UI]\ K[PV[ VF\NM,GDF\
jIlTT SZJFDF\ VFJ[,M zD4SF/ VG[ WG lGZY"S AGL UIF K[PH[ WD" VF56G[ ;DFG :TZ VF5X[4
;DFG VlWSFZ VF5X[ VG[ VF56L ;FY[ plRT ZLT[ JTF"J SZX[4 V[JF SM. ALHF WD"DF\ 5|J[X SZLV[
V[J]\ TDG[ GYL ,FUT]\ m
VFBZ[ AFAF ;FC[A[ SCI]\4cc V[8,[ HM V:5'xIMG]\ WDF"gTZ SZJ]\ CX[ TM V[ N[XlCTGL N=lQ8V[
XLB WD"DF\ 5|J[X SZ[P C]\ V[J]\ DFG]\ K]\ S[4 C]\ lCgN] ;DFH DF8[ S[8,[S V\X[ HJFANFZ K]\4 V[8,[ V[ DFU" D[\
DFgI ZFbIM K[cc VF ;A\WDF\ OZL V[S JFZ V[D6[ SCI]\4ccHM DFZF DGDF\ wJ[QF CMT TM4 HM AN,M ,[JFGL
EFJGF CMT TM D[\ 5F\R JQF"GL V\NZ H N[XG]\ GFDMlGXFG lD8FJL NLW]\ CMTPccVF JRG V[ DCFG VG[
z[Q9 EFZT5]+G]\ K[4 V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ HM.V[P
• AM£ WD"GL NL1FFo
AFAF ;FC[A[ AM£ WD"GL 5|lTQ9F ;\EF/JFGL DM8L HJFANFZL ;FY[ AM£ WD"GL NL1FF ,LWLP
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AFAF;FC[AG[ ;C]YL DCFG WDF"gTZ SZGFZF DCFG WD"G[TFGL C[l;ITYL UF{ZJFlgJT SZJFDF\
VFjIFP5lZQFNDF\ Z_ GJ[dAZGF ZMH cI]£ VG[ SF," DFS;"clJQFI 5Z AFAF;FC[AG]\ V;ZSFZS lJRFZ
5|JT"S jIFbIFG YI]\PV[DGF jIFbIFGDF\ V[D6[ SCI]\ S[4cc AM£ VG[ DFS";G]\ wI[I V[S H CT]\PBF; SZLG[
lD<FST H N]oBG]\ D}/ K[PV[GL 5lZ6lT K,4N]oB VG[ U],FDLDF\ YFI K[PA]£G[ N]oBGM GFX SZJM
CTMPA]£sN]oBf XaNGM VY" lD<ST H6FJTF CTFPV[8,[ ;\5lT DF8[ h30M SZJFGL H~ZT GYL4V[J ]\
A]£G]\ SYG CT]\P
HM S[ V[DGF pN[xI ;FwI SZJFGF DFUM" H]NFvH]NF K[PDFS";GM DFU" lC\;F VG[ TFGFXFCL 5Z
VlWlQ9T K[P A]£GM DFU" VGtIFRFZ VG[ ,MSXFCL K[P
VF56[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ HM.V[ S[ AFAF ;FC[A[ lCgN] WD" lJ~wW lJN=MC SIF"4V[D6[ HFT[
VUl6T SQ8M J[9IF\PV5FZ N]oB EMUjIF\4 V5DFGM ;CIF\ V[D KTF\I EFZTLI ;\:S'lT4 EFZTLI
ZFQ8=GL Vl:DTFG[ SIFZ[I N]oB GCMT]\ 5CM\RF0I]\P
;\NE"ovs!f 0MPAFAF ;FC[A VF\A[0SZ4
,[BS o 0MPWG\HI SLZ
VG]JFN oD}/HLEF. JLPB]DF6
5|SFXG o VDL 5la,S[XG4VDNFJFN JQF" o Z__)
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ઇ લામ ધમ સાથે સંકળાયેલ રો

ુ ં મહ વ

પરમાર ૃ પલ ુ માર વી.
બી.એ.સેમ.-૬( ુ જરાતી)
આજથી લગભગ ૧૪૫૦ વષ પહલા એટલે ક ઈ.સ.૫૭૦ માં મ ામાં મહો મદ
અ

ુ લા અને અમીનાની ુ ખે એક બાળકનો જ મ થયો હતો.આ બાળકની

મર ૪૦ વષની

થઇ યાર તેમને દવી આકાશવાણી થઇ ક તેઓ પયં ગબર છે.તેઓ પોતાના બ ુ મહ વ ૂ ણ
સં દશો આપી માનવીને સીધા અને સાચા ર તા તરફ દોરવાના છે . એ ું અ લાહ ું ફરમાન
અ લાહના ના મહ વના ફ ર તા

ઇલ લઇ આ યા. સમય જતા સમ

ુ રાન ઈ ર

તેમના દયમાં થાપીત ક ુ અને એક નવા ધમની થાપના થઇ.
આ નવા ધમની થાપના એટલે ુ રાન. ુ રાન ારા ઈ ર પયં ગબર સાહબને માનવીના
ધાિમક વતનના નીિત-િનયમો શીખ યા
સમ

યા. ુ રાનના આ

પયં ગબર સમ

ુ ય આદશો

ચાલનાર માણસને

તેઓએ િવિવધ માનવીઓને પહ ચાડ ા અને

માણે એક ઈ ર પર

ધા રાખી મહ મદને ઈ રના

ઈમાનવાળા માણસ અથવા તો બી

ુ સલમાન તર ક ઓળખવા એવો દવી આદશ પયં ગબર સાહબે

શ દોમાં

ુ રાનના મા યમ

ારા

આ યો.
સૌ થમ મહ મદ પયં ગબર સાહબના પોતાના જ સગા સબં ધીઓ િવરોધ કરવા લા યા
અને

સમય જતાં ઇ લામના ૫

ધા થઇ.આ આદશોમાં એક
આવે છે . આ સમ
કહવામાં

ુ ય આદશો ઇ લામ ધમ તર ક વીકારવા સૌના મનથી
ુ ય આદશ છે ઇ લામ ધમના કલે ડરમાં રમ ન મ હનો

આખા મ હના દર યાન ઉપવાસ કરવામાં આવે છે

આવે છે. આપણા

ને રો

કરવામાં

દશમાં આ રમ ન માસ ઇ લામ ધમના અ ુ યાયીઓ

ુબ

ધા ૂ વક અને ુ રાનના િનયમો અ ુ સાર ઉજવે છે.
રમ ન ુ પાલન કરનાર ઇ લામના અ ુ આયીઓ િનયમ

માણે ચા-ના તો કર છે . ને

અરબી ભાષામાં ‘સેહર ’ કહવામાં આવે છે.સવારમાં ‘સેહર ’ નો સમય
સમય શ થાય તેને ‘રો ’ કહવામાં આવે છે. રો

ૂ રો થાય તે પછ

એટલે ખાવા-પીવા ું બં ધ કરવામાં આવે

છે અને ખરાબ િવચારો અને ખરાબ કામકાજ બં ધ કરવામાં આવે છે અને આખો દવસ
‘રોજદાર’ (રો ુ રાખનાર) ય ત એક અથવા બી
કરતા અ લાહના આશીવાદ

ર તે અ લાહના

ા ત કરવા તપ-ભ કત અને
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ગઢવાડાના મયા દત િવ તારમાં
શાં િતવા

યાં

અને સા વક વાતાવરણ સ

યાં માણસો રો

કરતા હોય છે યાં યાં

ય છે. અશાં િત અને હસા ુ

મળે છે . ‘રો ુ ’ કર ું ફર યાત છે.
રો
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ી અને

ુબ

માણ નહ વત જોવા

ુ ુ ષ ૧૨ વષના થાય યાર તેમના માટ

કરવા ફર યાત છે . આ રમ ન મ હનામાં

ુ ુ ષો મ જદોમાં જઈ દવસમાં ૫ વાર

નમાજ પઢ છે , ુ રાન ું વાં ચન કર છે અને ગર બોને મદદ કરવા માટ તમામ તૈયાર રહ છે .
જયાર સાં જ પડ યાર રો
ૂ યા તની થોડ ક

રાખનાર તમામ

ણો બાદ રો

ય તઓ માં

ખાસ નમાજ ‘તરાબી’ પઢ છે . આમ આ સમ

ય છે. મ જદોમાં

રમ ન માસ દર યાન

અને કઠ ન તપ કરવામાં આવે છે. જો ક છે લા

રાખનાર ય તને તરસની પણ

રો ના દવસે

ત સફળ ર તે

ુ યા ત પછ

ુ ષો
ુ રમ નની
ધા ઓ ારા ભાર

ણ વષથી આ રમ ન મ હનો

ઠ

ુ કલી સહન કરવી પડ છે.

ઠ મ હનાની સખત ગરમીમાં પાણી વગર આખો દવસ કાઢવો
આ થા ધરાવતા લોકો આ

ધા હોય છે . અને

ૂ રા કર ‘ઇફતાર’ કરવામાં આવે છે. ુ યા ત પછ લોકો

ખાઈ-પી અને અ લાહની ઇબાદત માં મશ ુ લ થઇ

મ હનામાં આવે છે. આથી રો

ુબ

ૂ ુ ં કર છે.જયાર મ હનો

બીજના ચં ના દશન કર ને બી

ુ કલ બને છે. પરં ુ
ૂ ણ થાય યાર છે લા
દવસે ઇદનો ઉ સવ

મનાવવામાં આવે છે. આ દવસે દરક ગામમાં ઇદની નમાજ માટ લોકો મોટ સં યામાં
એકિ ત થાય છે અને નમાજ અદા કયા પછ તમામ લોકો ‘ઈદ
એકબી ને ગળે મળે છે . આમ પિવ
ગઢવાડાની પિ મની હદ
માહોલ દખાય છે . ઈદ

રમ ન મ હનામાં સતલાસણા થી શ ુ કર ને

ુ ધી અને ઉ ર દ ીણના ગઢવાડાના ગામોમાં બ ુ જ આનં દનો
ુ બારક કહવામાં કોઈ

નથી.ભારતના વડા ધાન પણ ભારતના

ાિત, ધમ ક સં દાયની મયાદા હોતી

ધાવાન અ ુ યાઈઓની ઇદની

ર તે ભાગીદાર બને છે અને આ ર તે કા મીરથી ક યા ુ માર
ુ ધી રાજક ય પ ો પણ આ

ુ ધી અને

ુ શીમાં અનેક
ું બઈથી કલક ા

ુ શીમાં સહભાગી બને છે.

“ઘડ ઘડ હમરમન લઇયો

તરશાહ ું નામ

દાં તાના ુ ંગર યે શોભી ર ું છે
દાં તાથી દ ણમાં આવેલ પહાડોમાં લગભગ ૨૦૦ વષ
તેઓ આવા પિવ

ુ બારક’ કહવા માટ

ુ કામ”
ૂ વ એક સં ત

ુ ુ ષ રહતા હતા

માસ રમ ન ુ પાલન કર અ લાહની ઈબાદત કરતા. આ ુ બા ુ

દશમાં રહતા લોકો પોતાની

ુ કલીઓના હાલ માટ તેઓની પાસે જતા અને આશીવાદ

મેળવતા એવી મા યતા છે ક દાં તા રા યના રાજવી ી તેઓને મળવા ગયા અને તે સમયે
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ુ ુ ષની આસપાસ ુ વાતાવરણ

ુ

ુ દાર અ રથી મહક

ુ ુ ષને બધા ‘ તરશાહવલી’ એટલે ક તે મહા મા ક

આસપાસ તેમના તપથી સરસ

ુ

ુ ફલાય છે. આથી આ સં ત

સરસ ‘દરગાહ’ એટલે ક સમાિધ બનાવી છે અને આ
પોતે માનેલી માનતા
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ૂ ર કર છે અને એ સં ત

ુ ુ ષની

પણ યાં

ૂ ર ૂ રથી

મની

ધા ઓ ારા યાં
ધા ઓ આવી

ુ ુ ષની દરગાહના દશન કર છે
.

સતલાસણાથી ૧૦ ક .મી.પિ મે આવેલ ભા સ
ુ ણા ગામમાં આવી એક બી

દરગાહ

છે . યાં આજથી ૪૦ વષ પહલા અ લાહના એક મહાન સં ત ની સમાિધ બની છે. તેઓ
ભા સ
ુ ણાના વતની હતા અને લગભગ ૮૪ વષની વયે તેમને જ ત નસીબથઈ હતી.
ગઢવાડાના કટલાં ક

મરલાયક

ી- ુ ુ ષોએ તેમના દશન કયા છે અને તેમની સાથેનો

સ સં ગ અ ુ ભ યો છે. દરવષ ઇ લામના કલે ડરના ‘સફર’ મ હનાની પાં ચમી અને છ ી
તાર ખે ‘ઉસ’ થાય છે . તેમાં તમનામાં

ધા ધરાવતા લોકો

ભ તમાં આ બે દવસ િવતાવે છે. આ

પણ આ પિવ

સં તની દરગાહ સતત

મળે છે . િવિવધ સં દાયના લોકો માનવ ેમ ના િસ ધાં ત પર
ઝાથી લગભગ ૧૦-૧૨ ક .મી. દ
આવેલ છે યાં વષ

થઇ

ુ ુ ભ તનો અ ુ ભવ કર છે.

માણસમાં

ૂ ત- ેતની છાયા હોય અને માનિસક ર તે
ુ ધી રહવાથી

ૂ ત ભાગી

ય છે અને માણસ

ય છે . આ ઉપરાં ત તેમના આશીવાદથી રોગીઓના રોગ પણ મટ
ય છે .

ત જોવા

ણમાં મહસાણા હાઇવે પર ઉનાવા નામ ું ગામ

અ થર થઇ ગયેલ હોય તો યાં અ ુ ક સમય
સા

ુ ુ

ૂ વ જ તવાસ થયેલ મીરાં સઈદ અલી સાહબની દરગાહ છે. આ

દરગાહ માં એક ખાસ બાબત છે ક
વ થ થઇ

ૂ બ જ આ થા થી આવે છે .

ય છે અને

ુ કલીઓમાં તેમને યાદ કરવામાં આવે તો તે સહાય કર છે . એક

પટલની દ કર એકલી યા ાએ નીકળ હતી અને ર તામાં ૪ ચોર તેની ઉપર

ુ મલો કરવા

આ યા તો તેને મીરાદાતારને યાદ કર પાથના કર તો તેને મીરાં દાતાર બચાવી લીધી.
“ઉનાવે

ા

ું ર,

ુ ણ દાતારના ગા ુ ર...”

*---------------**---------------**---------------*
“ધન માલતો જોઇતો નથી પૈસાનો નથી પાર ર...
ુ ઘર યાળો એક દ કરો માં , ુ દાતારને દરબાર”
*---------------**---------------**---------------*
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ુ ર તરગાળે,નથી ગા ુ કોઇ ગાય ચરાયે....”

*---------------**---------------**---------------*
“ ૂં

પટલની દકર ગાવે દાતારને દરબાર”

*---------------**---------------**---------------*
આ ગીત ગાનાર
એમની આશા

ૂં

પટલ દકર ને મા લક સરસ

ુ ઘર યાળો દકરો આ યોને

ુ ર કર .
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મહાવડ ગઢનો ઇિતહાસ

5,S 58[,
ALPV[P;[DP&
મહાવડ ગઢ ઇિતહાસ અ ુ ય
ઋિષ ુ િનઓનો અરવ લી
કંદરાઓ
પાપા

ુ ંગરની , હમાલયની, ક મીર થી ક યા ુ માર ની ગીર માળા

ભારતીય સમાજ મોહ-જો-દડો, હડ પા હ ુ સં

ના વેદો શા ો

ુ રાણો અશ

મહાવડ ગઢ મહ વ સમજ
મેરાપાની ભાં ખર અને
રા

લ
ુ ભ, શૈય, સાહસ, િવરતા, કસર યા, સતી વ, સા ુ સં ત,ો

– સશ

જોવાલાયક

આ

િતની ગાથા

પણ સં વની

ના

ુ ીના પેઠ અકબંધ છે .

થળ ગરનાર બાવા નરસં ગ ભારતની

લબાઇ ગાંઠ અને પાણી માટ વાવ

ર , ચૌહાણ રાજ ુ ત

ની પાળ યા

ુ ણી

યાં વાવની ગોખ- રાજ

ુ ળ દરબાર ગઢ, બાલેચા દરબાર રાજકના ગાદ ના

ુ ળદવી

ચ ું ડા આશા ુ રા છે. તથા ઇ ટદવતા કાળભૈરવદાદા મંદ ર છે . ુ લે ર મહાદવ દાદા મંદ ર
છે . મહાવલશાપીર બા ુ ની દરગાહશર ફ પણ છે. દરબાર ગઢ મહાવડ ગઢ મેઇન દરવા
હાથી પગ પ થર ઉપર છે . રાજમાગ પર તેમના ન ક કાળવણીયાનો ભાં ખરો,

ુ ધે ર નો

ુગ
ં ર છે .
તે સમય ઢબર તળાવ રાજ થાન થી સ યવતી

હાલ ઢલાવીર, ઇ ર યા મહાદવ, પણ

મં દર છે . તારં ગાનો ભાં ખરો , તારણ-ધારણ માતાનો
મં દર પણ છે . માણેકનાથ બાવ
બાઘાટા

બા

ું મં દર પણ છે .

ુ ંગર છે .

ન અ તનાથ ભગવાન ું

અિત મહ વ ું થાન ધરાવે છે .

માતા ું શ ત પીઠ મં દર આવે ું છે . વષ ગં ગા નદ ,

ુ ણી નદ

બા મા ું થાન છે . તે જ નદ પર છે . ઠાકોર – ડાકોર નારસં ગાવીર મહારાજ ું મં દર છે .
તે ું કારણ તખતિસહ ઠાકોર સાહબ

સતીયા

ુ ષ

ુ ણી ઉપાસક હતા. તેમના ધોતીયા

પાટલીથી ગં ગાજળ પાણી છે ડો પલાડ આપતા ગમે તેવી
પાતા અને

ુ િત થઇ જતી. બી ુ ં મહ વ રાજગઢ દરબાર માંથી

અ નસં કાર યાં આપવામાં આવતા. ભાટવાસ

ખાર -બાકરાઇ જોનડો આવેલ છે . અનેક નાના મોટા
વામીનારાયણ મં દરો,

ુ થયેલ કોઇપણ

ુ મહારાજ

ુ ણી જળો ુ ંડ આવેલ છે.

થાનો, મં દરો, મ જદો, દરગાહ,

ન મં દરો, ધાિમક જોવાલાયક થળો આવેલા છે .

ચૌહાણ રાજ ૂ તોની ઉ પિત આ ુ પવત પર આવેલ
“અનક ુ ડ
ં ” માંથી થઇ હોવાની દં તકથા અને
ુ ળના રાવ

ુ

ાચીન મહાકાળ મા ું મં દર આવે ુ છે.

ભીમ ુ ર વરસં ગ તળાવ વરસં ગવીર મંદર છે . ઉમર

ચૌહાણ

ુ તી પીડાવાળ બાઇને પાણી

સાહબો,

ી અચલે ર મહાદવ પાસે આવેલા

ાચીન કા યો માંથી મા હતી

ુ ળ ુ , રાણીમગા બધા આિ તોના
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ા પ થાય છે.

મેપા એ નરસં ગભારથી મહારાજના આશીવાદથી મહાવડ ગઢની થાપના કર .
મહાવડ ગઢ નામ એટલા માટ પડ ું ક યાં એક મોટો વડ હોવાથી ‘મહાવડ ગઢ’ નામ પડ ું
છે .
મહાવડ ગઢમાં રાજઘરાનાની ગાયો માવો રબાર ચરાવતો હતો. એક દવસ માવો રબાર
ગાયો ચરાવતો ચરાવતો નારસં ગભારથી જોડ

ય છે. માવો રબાર

નરસં ગભારથી

મહારાજને ગાયના ુ ધ ું આચમન કરવા ું કહ છે . તેનો જવાબ આપતા નરસં ગભારથી કહ
છે ક

ુ વાર ગાય ું

ુ ધ દોહ લાવ આ સાં ભર માવો રબાર િવચારમાં પડ

ય છે .

નરસં ગભારથીના કહવાથી ુ વાર ગાયને માવો રબાર દોવે છે અને તે ુ ધ આપે છે તે ુ ધ ું
નરસં ગભારથી મહારાજ આચમન કર છે.
આ ઘટનાની

ણ માવો રબાર મેપા

મહારાજ સાહબની કહ છે મેપા

દશનાથ પધાર છે . નરસં ગભારથી મહારજ રા ને આશીવાદ આપી
ુ કાવે છે. અને

ખો ખોલી જોવા ું કહ છે .

રા ને દ ધ

ટ

નરસં ગભારથીના
ખો પર જમણો હાથ

ા ત થાય છે અને ઇડર

ગઢથી લઇ અમદાવાદનો ખાન દરવાજો દખાવા લાગે છે . આ જોઇ રા ને શર રમાં
આવી
દધ

ય છે . નરસં ગભારથી ફર થી ડાબો હાથ
ટ

ા ત થતાં ચાર બા ુ પચાસ માઇલ

આશીવાદથી તેમને આ િવ તાર ું રાજ

ખો પર

ુ ય

માવોળ ભાગીને સતલાસણા વ
ભારથી

ુ

ુ ધી દખાવા લાગે છે. નરસં ગભારથીના

ા ત થાય છે .

ભાણેજ દાવે

ું

ુ ના માવોળ ગઢમાં હાલ પણ

મહારાજ ું થાન તેમન ભૈરવ
ુ ળરાજ સોલં ક તરફ દાનમાં અને

ણ કોટ અને નરિસહ

ું થાન માવોળપીરની દરગાહ આજ પણ
ંથ

ુ જબ માવોળ પં
ડ ા અટકના

ઝાવી આવેલ મહતા અટકના પ રવાર

થર થયા.

આ ઘા ુ ધીના કાળમાં ચૌહાણ

ુ ધમલ

લીધો આ પરં પરામાં મહપા

અને રાજ ાર બાકરખંધા રાજવી થયા

એ માવોળની ગાદ

ઇડરના િવ હમાં મહ વનો ભાગ ભજ યો દરબાર હ રિસહ
ુ ષોની આ

ું વણન થઇ

ય ન કય છે.

મહ વ ધરાવે છે . ઔ દ ય સ ુ ય નામના ઐિતહાિસક
ા ણોને

ર

ુ કાવે છે. અને રા ને ફર

ગઢવાડાના ગઢ તર ક ગણાતા માવોળગઢનો ઇિતહાસ તો ધણો િવશાળ છે
શક તેમ નથી . તેમ છતાં

ુ

થાપી ર ણનો ભાર ઉપાડ
મણે તરસં ગ અને

અને તખતિસહ

વા

તાપી

ૂ િમ વંદનીય છે .
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ઝાનો માચેત ગણાય એ ખેરા ુ

પાસેન લાલાવાડા ગામે થોડો સમય રહલા યાંથી માવોળ આ યા અને મહતા ઇ છારામની
ેરણાથી મહતા અને લાલાવતોએ મળ સતલાસણા ગામ વસા

.ું

ગઢવાડા ું ક

બ

ું

કાલબર ઇડર અને પાલન ુ રની ચડાઇઓમાં મેવાળનો િવનાશ થયો અને ગાદ ની થાપના
સતલાસણામાં થઇ આમ ગઢવાડાની ગૌરવ ગાથામાં એક બી ુ ગામ ભા ુ સણા નામ
મં દરો ું નગર બની ર ું હોય અમ લાગે છે .
ુ રા ું િનલકંઠ મહાદવ ું મં દર તેમજ મેવાડા સમાજ થાિપત િવ કમા ભગવાન ું મં દર,
પિત સમાજ
વલીભાઇની

થાિપત

ાણી માતા

ું મં દર તેમજ ગીતાના

ુ િતમાં તેમના પ રવાર બનાવેલ મકબરો હ ુ

છે . ગઢવાડાના દરક ગામે

ડા અ યા ુ

વ.

ુ લીમ એકતાની ઝાંખી કરાવે

ન મં દરોએ સં

િતનો િવકાસ કય છે. ગઢવાડાના ગૌરવ સમાન

કળવણી મં ડળ સં ચાલીત ક.એમ.કોઠાર

હાઇ ુ લ અરિવદભાઇ પટલની તપ યાના

ફળ વ પે સં

િતના િવહાર ું વટ ુ

બ

ું છે . અને સમ

ગઢવાડા માટ આશીવાદ

પ

વનધારા હો પટલ આવેલી છે .
અ દા
ુ માતા ું મં દર સતલાસણામાં ચો ડ પાસે આવે ું છે તેની આ ુ બા ુ સોસાયટ ,
ખેતરો વગેર આવે ું છે .
અ ુ દા માતાના મંદરમાં

ાવણનો મેળો ભરાય છે .

ાવણ મ હનાના સોમવાર પણ બધા

લોકો દશન કરવા આવે છે . યાં જ મા ટમીનો પણ મેળો ભરાય છે .
અ ુ દા માતાના મંદર પાસે કલાસ ટકર

ું પણ મં દર આવે ું છે . દશન કરવા બધા લોકો

યાં આવે છે .
તારં ગા

ભગવાન અ તનાથ મં દર

નો ું

સોલં ક

ુ ગમાં ુ મારપાળના હ તે થયેલી ચૈ ી

યાત તીથ થાન છે . આ મં દરની થાપના
ુ દ ૧૫મો મ હમા મોટો છે . અહ

ુ ર ુ રથી

દશનાથ ઓ આવે છે . આમ આ ગઢવાડા ના વ ુ ળમાં અનેક િતથ થાનો આવેલા છે .
સતલાસણા ગામ ું

ી રામ

મં દર પરમ

ી દવક નંદ મહારાજની પા ુ કા

ૂ

ુ ય

ી હ રદાસ

ય છે મંદરના

મહારાજ હાથે િનમાણ થયેલ

ુ ન:િનમાણ ું કાય પટલ સમાજ

ૂણ

ઉ સાહથી કર રહલ છે .
રામ

મં દર બ ર ચોકમાં આવે ું છે . રામ

પણ આપણને જોવા મળે છે .
ૂ

મં દરમાં િશવ

ું મં દર, હ ુ માન

ું મં દર

ાવણ મ હનાના દર સોમવાર બધા લોકો યાં મં દરમા જઇને

અચના કર છે.
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ૂ ય ભવાની શં કર પં ડ ા પોતાના ઘરને મંદર ું

ી હ ુ માન ની થાપના કરલ યારબાદ તેનો

ભગત અને ભ ત મં ડળ ઓ
બા માતા
બા

JQF" o Z_!) v Z_Z_

બાઘાટા ું

ુ ન ઉ ધાર કરવા રામ

વત ત કરલા પરં ુ સફળતા મળે લ ન હ.
થાન પરમ

જતાં દાંતા રા યના

ુ

ૂ ય

ાવેરો સામે

ાતા

મરણીય અમદાવાદથી સંઘ લઇ

ૂ ક સ યા હ કર દાંતા અને ગઢવાડાની સરહદ

ઉપર માતા ની થાપના કર .
ગઢવાડાની

ૂ વ દશાએ “ મા ુ ધે ર ” બીરાજમાન થયા છે . અને યાં સાબરમતી નદ સને

૧૯૭૨ ની સાલમાં
સમ

ઉ ર

ુ જરાત સરકાર બંધ બાંધી ધરોઇ ડમ ું િનમાણ ક ુ છે. આ જળાશય થી

ુ જરાતને હ રયાળો બના યો છે. આમ આ ગઢવાડાની

અને સાબરમતી

ુગ

ુ ગથી

ૂ

ૂ વ દશાએ મા ુ ધે ર

ય છે
. યાર પિ મ દશાએ થાપેલ

સર વતી નદ નો મ હમા અપાર છે . ઉ ર

ુ તે ર મહાદવ અને

દશાએ માં જગદં બા

બાઘાટામાં અને

આરા ુ રમાં બીરાજમાન છે .
આવા ગઢવાડની આરા યા દવી મા
આજ પણ અનેક ચમ કાર પરચાં

ુ ધેલ

પ ુ રામના માતા ર ુ કા

ુ ધે ર

વ પે

ૂ ર છે.

આજથી ૯૦૦ વષ પહલા કહવાય છે ક આ ુ પવત અ ુ દા ચલ

ુ ંગર રાજ થાન

અરવ લીની ગીર માળા પાવાગઢ મહાકાળ કાળકામા છે ક છે વાડાના ભારત વષના સહદ
સીમાડો જોડ છે મા સ યવતી સાબર િવધા દવી સાબરમતીમાં ખર ખર વહ છે.
ધં ુ કામાં સમાય છે . વૌઢા સતસં ગમાં સમાય છે .
સાબરમતી, હાથમતી, સર વતી,
જોડ સં ગમ થાય છે.
બાદશાહ રા

પહલા

ૂ ય ુ ંડ મ ુ ડ મહાદવ, વી

દ રયાદવ સાથે સમાય છે .

ધોળકા

ીવેણી સં ગમ સમાય છે.
ુ ર, તા ુ કા સં ઘ ુ ર-ઘસાયતા

માં કણાવતી નગર

અહમદશાહ

કણદવ વાઘેલા વં શને સર કર કણાવતી નગર ને અહમદ નગર નામ પાડ ું

સર કહવાય છે ક તે સમયે મ ગલ બાદશાહ સતલદ રા ય કરતાં

ુ મલા વગ

રા યો, સરહદ, સીમાડા પાડ લેવા અને ધમ પર વતન કરાવતા

આદામ ખોળ શેતાન

દાનવ દત

વી

ર હતા.

ુ િતવાળા હતા. સમય જતાં સાજ થાન, મારવાડ, દ લી, કનોજ, સાં ભર,

અજમેર, નાનાબેદા, બાલીયા રાજ ૂ ત ચૌહાણ

િ ય દરબાર, આનબાન શાન કત , સોહારા,

અ ય, રા ય ચાલ ું હ ું કણદવ વાઘેલા ચૌહાણ વં શ રા ના મામા-ભાણેજ, ફઇયાર સ ુ
થ ુ હ ું
સ નહાર

ુ ટની રચના કર સ ુ સ રતા સરોવર, વન, પવત, અર ય, પ ,ુ પ ી,
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ુ વીની સમ ુ લા

ળવવા માટ પવત

માળાઓની રચના કર ઉ ર હમાલય તો પિ મ દશામાં અરવ લીની રચના કર આ
અરવ લીની

મ ધ
્ ં ગોઢવણી કરતાં કરતાં થોડા કાકરા બાક ર ા તે સ નહાર ખોબો

ભર ને ઉછાર દ ધા આના નાના મોટા વ ુ ળો રચાયા આમાંથી સ ુ થી ના ું અને છે
એ ગઢવાડા

દશ કહવાયો આ ગઢવાડાને સ નહાર પાણી અને

િતની

ું વ ુ ળ

ુ બ દરતા
ું
બ ી

છે .
ુ ંગરોનો ગઢ હોવાના કારણે એ ગઢવાડા કહવાયો આવા ગઢવાડાની

ુ વ દશાના ુ ંગર “મા

ુ ધે ર ” બીરાજમાન થયા છે . અને યાં સાબરમતી નદ ઉપર સને ૧૯૭૨ ની સાલમાં
ુ જરાત સરકાર બંધ બાંધી ધરોઇ ડમ ું િનમાણ ક ુ છે. આ જળાશયથી સમ
ુ જરાતને હ રયાળો બના યો છે. આમ આ ગઢવાડાની
સાબરમતી

ુ ગથી

ૂ

ય છે”

ુ વ દશાએ “મા

યાર પિ મ દશાએ સ યવાદ રા

ઉ ર

ુ ધે ર અને

ુ િધ ઠર

થાપેલ

ુ તે ર મહાદવ અને સર વતી ( ુ માર કા) નદ નો મ હમા અપાર છે . ઉ ર દશાએ મા
જગદં બા

બાઘાટામાંઅને આરા ુ રમાં બીરા

થાય છે . અને

રહલ છે . દ

ણે અરવ લીની ગીર માળા

ુર

ુ જરાત ું મેદાન શ થાય એવા તારં ગા નામે ઓળખાતા ુ ંગર ઉપર ભગવાન

અ તનાથ ું બેસ ું છે .
આવા ગઢવાડાની આરા ય દવી મા ુ ધેલ ક ભગવાન પર ુ રામના માતા ર ુ કા
વ પે આજ પણ અનેક ચમ કાર પરચા

ુ ધે ર

ૂ ર છે.

આ માતા નો મ હમા વણવી શકાય તેમ નથી દરવષ ભાદરવા

ુ દ આઠમ (ધરો આઠમ)

ના દવસે મોટો મેળો ભરાય છે . માટલી અને ચો લીનો મ હમા અપાર છે . હરકોઇ માનવીના
ઘેર પહલો

ુ

થાય યાર માટલી કરવી ફર યાત છે. સવાશેર સવાશેર ઘી ગોળની

બનાવી તાંબા િપ રની ચ ડ માં ભર ઉપર લાલ ક લીલા કપડાનો

ુ ખડ

ુ કડો બાંધી માતા ને

સાદ ધરાવી વહચવામાં આવે છે . તમામ પ ુ પાલકો ુ ઝણા ગાય ભસના ુ ધની ચો લી
અને ઘીનો દવો અને
િશલાની િનચે
વા

ુ ખડ સાથે

સાદ ધરાવે છે. આ માતા

ુ ફામાં આવે ું છે . આવા કાળમીઢ પ થરમાં

ચળ ઉ પન થાય છે . અને આ

ુ

થાન એક જબરજ ત

ુ દરતી ર તે ગાયના

ચળમાંથી ુ ધ પી પાણી ટપ ટપ ટપ

ચળ

ા કર છે .

ગમે તેટલા ુ કાળ પડ તો પણ ુ ધ પી પાણી અિવરત ટપક છે . કોઇ કોઇ બાળકની માતાને
ધાવણ આવ ું ન હોય યાર આ બાળકની માતાનો
કહવામાં આવે છે . એ કાં ચળ માં માતા ના
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ાથના કર બાધા રાખવામાં આવે છે . અને તે કાં ચળ અથવા બીકા કોઇ અ ધરાયેલી
કાં ચળ લાવીને પહરવામાં આવે તો

ુ તાના તનમાં ુ ધ ઉભરાય છે . સં તાન

ા તી માટ

માતા ની બાધા રખાય છે . મેળા િસવાય કોઇ પણ દવસે માતા ના દશન અને બાબર
ઉતારવા ું કામ થાય છે . અહ બરાજમાન થયેલ ુ ધે ર મહાદવ એ જમદઋિષ ુ વ પ છે.
આ શીવલ ગ ઉપર પ થરમાંથી ઉ પન થયેલ
માતા ની

ુ ફના દરવા

ચા ું ડાની

ુ ફા છે આ

હ ુ માન

ચળમાંથી અખં ડ જળાધર

બીરાજમાન થયેલા છે.

વહ છે.

યાર નીચે માતા ની બહન

ુ ફાની શીલામાંરહલા બખોલમાં ભમોર એટલે ક મધ ુ ડા આવેલા છે

આવા અસં ય મધ ુ ડાઓના થાન છે અને કોઇ અ ુ ધી માનવી યા જઇ ચડ તો ભમરાઓ
ડખ દ છે . આ િશખાની ઉપર રથના પૈડા અને ભીમના પગલાનો આકાર છે .
સં વત ૨૦૧૧ ની સાલમાં માતા ની

ુ ફા િશખર ઉપરની દર અને પાણી પીવા માટ ુ વો

બનાવામાં આ યો છે . તળે ટ મા િવશાળ વડ આવેલ છે . આ વડની વડવાઇઓથી નવીન વડ
ઉ પન થાય છે . આમ દં તકથા આ વડ હ રો વષ
વ છરાજનો જ મ થયેલો અને
પાથી વેણી વ છરાજ
આમ આ ચમ કાર
છે .

ેજોની

ુ ખી

બ યા યાર માતા નો

ણ ધાર કય . માતા

માટ અ થાવં ત છે. માતા એ અનેક પરચા

ું
ૂ રલા

ુ ુ મત વખતે પોલીટ કલ એજ ટને આ થાન જોવા ું મન થયે ું પોલીટ કલ

એજ ટની પ નીએ માનતા(બાધા) રાખી
માં સ

થાને ઇડરના વેણી

ુ ખી રાણીને માતા એ દશન આપેલા માતા ની

યાર ઇડરના રા

થાન અહ ની

ુ રાણો છે. આ

થી તેમને

ુ

યેલા ઘરોઘર અ ુ ભવાયા છે. આમ આ માતા

ભ તોના મનોરથો

ૂ ણ કર છે. આ ભગવતીની છ છાયામાં

ા ત થયેલી આવા અહ ની
ુગ

ુ ગથી બીરાજમાન થૈ

ાચીન અને અવાચીન તીથ

આવેલા છે .
ી

ુ તે ર મહાદવ સર વતી કનાર

પાં ડવો

યાર
ું

ભાદરવા

ના

ુ િધ ઠરના હાથે થયેલી છે.

ુ તવાસમાંજવાની તૈયાર કરતા હતા યાર ુ ય ધનના

બચવા ભગવાન સદાશીવની
બાના

ની થાપના ધમરાજ

તીક પે પાં ડવો

ાથના કર

આથી ભગવાને

ુ તચરની નજરથી

ગટ થઇ ધરતીમાં િવવર

ુ ંગર આજ પણ પોલો છે. યાં પાં ડવા ગામ વસે ું છે .

ુ દ ૧૧ એકાદશી એ મોટો મેળો ભરાય છે . નારાયણબલી અને

નાન માટ આ થાન પિવ
ી િનલકંઠ મહાદવ

છે .

ગોઠડા ગામે

િસ ધતા ધરાવ ુ નગર

ા ધ યા અને

િસ ધ છે . આ

થાન તરસં ગ સા ય વખતે

ા ણોએ આ ુ િનમાણ કર ું ુ ના ગોઠડા ગામના
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ુ રો હત હતા ય

વખતે રાણા-

ાણ યાગનાર સમથ િવધવાનોની આ

ૂ મી હતી.

બા માતા
બા

બાઘાટા ું

થાન પરમ

જતાં દાંતા રા યના

ૂ ય

ુ ડકાવેરા સામે

ાતા

મરણીય અમદાવાદથી સં ઘ લઇ

ૂ કો સ યા હ કર દાં તા અને ગઢવાડાની

સરહદ ઉપર માતા ની થાપના કર દશન ું થાન બનેલ છે .
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;K ds }kjk i;kZoj.k dh ifo=rk
&çtkifr –f"V HkxokuHkkbZ
f}rh; o"kZ ch-,- ¼vaxzsth½

;K ifjp; %

;K 'kCn

Hokfnx.k dh Þ;tnsoiwtkLkaxfrdj.knkus"kß /kkrq Lks Þ;t;kp;rfoPNÁPNj{k¨ U;³~Þ Lkw= Lks U;³~
ÁR;; djus ij fu"ié g¨rk gSA ;K 'kCn vius vUnj ,d fo'kky vFkZ fufgr fd;s gq, gSA bLkh
d¨ –f"V esa j[krs gq, egÆ"k ;kKoYD; us dgk & Þ;K¨ oS Js"Brea deZÞA vkpk;Z ;kLd us r¨ ;K
ds fo"k; esa ppkZ djrs g, fu#ä 'kkL= esa dgk & ;K% dLekr\ ÞÁ[;kra ;tfr desZfrÞA vFkkZr~
;K og gS ftLkesa ;t~ /kkrq ds deZ ik;s tk;saA ;t~ /kkrq ds de¨Z dh LkqUnj ppkZ djrs gq, egku~
euh"kh _f"k n;kuUn LkjLorh vius ;tqosZn ds Òk"; esa dgrs gSa & Þ/kkRoFkkZ|KfL=/kk Òofr& ¼ƒ½
fo|kKku/kekZuq"Bkuo`)kuka nsokuka fonq"kkeS fgdikjekÆFkdLkq [kLkEiknuk; LkRdj.ke~] ¼„½ LkE;d~
inkFkZxq.kfoj¨/kKkuLkaxR;

f'kYifo|kÁR;{kh

dj.ke~]

fuR;a

fo}RLkekxekuq"Bkue~]

¼…½

fo|k Lkq[k/kekZfn'kqÒxq.kkuka nkudj.kfefrAÞ
;t~ /kkrq ds rhu vFkZ fd, x, gSa &
ƒ- nsoiwtk& ;tua bUæfnnsokuka iwtua LkRdkjÒkoua ;K%A
„- Lkaxfrdj.k& bT;Urs Lodh;a cU/kqckU/kokn;% ÁseLkEekuÒkt Lkaxfrdj.kk; vkgw;Urs
ÁkF;ZUrs p ;su deZf.k ;K%A
…- nku&nku bT;rs nsor¨·Ìs';su J)kiqjLLkja æO;kfnR;T;rs·fLeu~ bfr ;K%A Lo fuLoRoo`fŸkiwoZd
ijLoRokiknkuEk~A
;K 'kCn dk pkj¨a osn¨a esa dqy ƒƒŠ† ckj ikB gqvk gS] ftLkesa _Xosn esa ‡ŠŒ] ;tqosZn esa
„†…] Lkkeosn esa ˆ… v©j vFkZosn esa „‹Š ckj gqvk gSA dkO; txr~ esa –';] JO;] –';JO; #i Lks
rhu Ádkj ds dkO; ekus x, gSaA buesa t¨ –";JO; dkO; vFkkZr~ t¨ ukVd gS ogh bu dkO;¨a esa
Js"B ekuk tkrk gSA bLkh Ádkj ijes'oj dk Òh –'; dkO; ds #i esa LkeLr LkaLkkj ,oa JO; dkO;
ds #i esa osn¨a dk Kku v©j ukVd ds :i esa ;K gSA ;K ijes'oj dk LkcLks Js"B dkO; gS D;¨afd
bLkd¨ ns[kk Òh tkrk gS v©j x;k gS &
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v'o uRok okjoUra oUn/;% vÇXu ue¨fÒ%A
LkezktUre/ojk.kke~ AA ¼Lkkeosn&17½
vFkkZr~ tSLks ?k¨M+k viuh iwaN Lks eD[kh mM+krk gS oSLks ;KkfXu nq[k¨A d¨ Òxk nsrh gSA
;Fkk okr´kÓko;fr ÒwE;kjs.kqeUrfj{kk´;kÒzeA
,ok er~ LkoZ nqÒwZra czã.kŸkeik;fr AA ¼vFkoZ ƒŒ&ƒ&ƒ…½vFkkZr~ tSLks rst ok;q ds dkj.k /kwy ds d.k vUrfj{k esa mM tkrs gS oSLks Lkkjs j¨x ;K Lks
mM+ tkrs gSaA tSLks ukfÒ dh xM+cM+h Lks LokLFk; [kjkc g¨rk gS oSLks gh ;K vxj xM+cM+ gvk r¨
LkeLr txr~ [kjkc g¨ tk;sxk] D;¨afd ;tqosZn dgrk gS Þv;a ;K¨ ÒqouL; ukfÒ%Þ bLk ukfÒ d¨
Bhd j[k¨ i;kZoj.k vius vki Bhd g¨ tk;sxkA
ÁR;sd Lkaf/k;¨a esa j¨x g¨rs gSa pkgs og fnu&jkr dh g¨; _rq&_rq dh g¨ ;k v;u dh
g¨ ;k o"kZ dh g¨A oSKkfud¨a us [k¨t dh fd Áfrfnu Ákr% v©j Lkk;a dh Lkaf/k;¨a esa vFkkZr~ tc
fnu v©j jkr dk feyu g¨rk gS] tc Ákrdky jkr ds Lkekiu ij v©j fnu dh 'kq#okr esa Lkk;a
fnu ds Lkekiu ij v©j jkr ds ÁkjEÒ esa LkfU/k ds iwoZ ds „Œ feuV v©j ckn ds „Œ feuV vFkkZr~
Ákr% †Œ feuV v©j Lkk;a †Œ feuV okrokj.k esa ,d fo"kSyk ÁÒko jgrk gS mLkh ds fuokj.k ds
fy, gekjs _f"k;¨a us dgk& Ákr v©j Lkk;a rqe ;K djuk o¨ LkeLr nw"k.k¨a d¨ nwj djsxk] D;¨afd
;K esa LkqxfU/kr inkFk¨Z d¨ Mkyk tkrk gS vfXu mLks Lkw{e djds ok;q d¨] o¨ es?k d¨] v©j o¨
/kjrh d¨ ns nsrk gSA bLk iwjs pØ dh 'kqf) ;K Lks g¨rh gSA
i;kZoj.k d¨ 'kq) djus dk mik; ;g gS fd o`{k¨a dh j{kk dh tk, v©j bUgsa Òkjh ek=k esa
yxk;k tk, ij fcuk ;K ds o`{k Òh LoLFk ugÈ jg LkdrsA ,rnFkZ vxj euq"; pkgrk gS fd
i;kZoj.k ifo= g¨ r¨ ,dek= mik; ;K gh gSA bLks vkt foKku Òh Lohdkj dj jgk gS ekus pkgs
u ekus] dY;k.k gsrq ekurk gh iM+sxkA

v¨me~ 'kj.k esa vkv¨
rtZ ty teuk jh rhj Lk‚ojk A
v¨me~ 'kj.k esa vkv¨ th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨A
vkv¨ esjs ÒkbZ vkv¨ th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨ AAƒAA
feyk gS ekuo p¨yk] fo"k;¨a esa D;¨a gS j¨ykA
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bZ'oj Lks usg yxkv¨ th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨A
ÁÒq us t¨ Òh fn;k gS] cnys esa dqN u fy;k gSA
xq.k xku mLkh ds xkv¨ th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨ AA…AA
t¨ v¨e~ 'kj.k es vkrs] Lkarki LkÒh feV tkrs A
vrqfyr vkuan d¨ ikv¨th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨ AA†AA
fo"k;¨a us ged¨ ?ksjk] gqvk tUe ej.k dk Qsjk A
Qsjs dk Qsj feVkv¨ th] v¨e'kj.k es vkv¨ AA‡AA
Òwys ÒVds t¨ ÒkbZ] bZ'oj dh jkg ÒqykbZ A
Òwy¨a d¨ jkg fn[kkv¨ th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨ AAˆAA
osn¨a d¨ inkv¨] osn¨a d¨ Lkqu¨&Lkquk v¨A
;s ije /keZ viukv¨ th] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨ AA‰AA
osn */keZ/kj* ÒkbZ] Lkqu y¨ vkokt yxkbZA
Lkc d¨ ;s ckr crkv¨] v¨e~ 'kj.k esa vkv¨ AAŠAA
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A Feminist Approach in ‘Seven Steps in the Sky’
Prof.Rakesh Joshi
Dept. of English

Kundanika Kapadia is an outstanding revolutionary female novelist of Gujarati
Literature. Her novel Seven Steps in the Sky is the English translation of Gujarati Novel
named Saat Pagla Akashma. It was given Sahitya Akademi Award in 1985. It belongs to
the category of novel as a record of the observation about woman in different walks of life.
It poses the problems of woman’s equality, individuality and liberty. Woman’s love, share,
honesty, sympathy and co-operation all these expected by male husband in a family but in
return she does not get true love and contentment of self-fulfillment.
- A Feminist Approach in ‘Seven Steps in the Sky’ :
‘Seven Steps in the Sky’ is Kapadia’s masterpiece. She has adopted feminist approach
in this novel. Here, She presents a traditional Indian housewife who is poor. “Seven Steps
in the Sky” is Kapadia’s master-piece. Here, she has adopted a feminist approach. Today
we find progress in different fields of life, but here is no significant change. In the status of
women, she deserves a life of contentment and self-fulfillment. One the contrary, she lives
a passive and suppressed life. Kapadia firmly believes that ‘only a wailing baby gets milk’.
A woman herself should staret a fight aginst the evils of suppression and injustice.
According to Kapadia, an Indian woman is capable of become a successful ruler,
organizer and fighter, too. But she is ignorant of her potentials. In this novel, Vasudha has
also an inner urge to fly high in the sky like a free bird But she is bound the her household
duties. She is a household slave. The novelist’s message is that all the women should
continue their collective efforts till they reach their goal of liberty and equality. Here
Sumitra represent such women. She is a bacon light to the distressed and tormented women
of her society.
“Seven Steps in the Sky” is Kapadia’s master-piece. It won her the Sahitya
Academy Award. She ahs adopted a feminist approach in this novel. Here she presents a
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traditional Indian housewife who is a poor victim of the male-dominated society. The novel
is a record of her observations about women in different walks of life. Today we find
progress in different fields of life; but there is no significant change in the status of woman.
She still belongs to the oppressed class. She is tortured both physically and mentally.
The novelist asks,
‘Is woman equal to man?
Does she have separate identity?
Is she in need of emancipation?
Woman plays a magnificent role as a daughter, wife and mother etc. but she has not got the
recognition which she deserves.
‘Seven Steps in the Sky’ is a novel which talks about the story of its protagonist
Vasudha and her her married life of Thirty-two years. It revolves round the story of
Vasudha, her friends, and relatives. Finally, She dares to challenge her husband Vyomesh’s
authority and leave home to fulfil her aspiration. Theme of responsibility, woman’s
suppression, social and physical imprisonment are successfully presented through the
character of Vasudha.
Moreover, the novelist has discussed the social status as well as the exploitation of
woman in male-dominated society. At the end of the novel, Vasudha is reborn, rebuild and
rethought woman made by the novelist in Anandgram. ‘Seven Steps in the Sky’ is an
inspirational book about woman’s equality and empowerment. We have seen the rebel of
the novelist in her voice against age old misconception about woman. In our society,
woman liberation comes when people change their mindset and consider women with
equality. Women also change their mindset about themselves. It is a tale of superficial
feminism.
- The Title : Its Appropriateness And A Voice for Woman’s equal rights :
‘Seven Steps’ is the symbol of marriage ceremony in Hindu society. Sky is the symbol
of freedom and space. The story tells of Vasudha, who after thirty two years of marriage
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and servility, dares to challenge her husband’s authoritive behaviour and finds her way to
growth and fulfilment. 'Seven Steps in the Sky' represents a voice in argument for equal
rights and sharing the true joy of male. It is a Gujarati novel published in 1984. The
novelist from feminists view frames the problems of all women in the society giving full
weight age and consideration to what she does. What a woman can do, as she wishes is not
offered by society. This denial of giving rights and liberty to women’s because this pain
struggle in them. It has been the along vexed problem depicted here in this work. The novel
is a record of the observation about women in different walks of life. It poses the problem
of women’s equality, individuality and liberty. A woman wishes equally and loves from
male dominated society. The heroine Vasudha’s wishes which are wises of every common
woman who except in married life. The novelist through this work loads her readers to
think over woman’s passive and suppressed living in a family. Woman’s love, share,
honest, sympathy, and co-operations all these are expected by male husband in a family but
in return she doesn’t get true love and contentment of self-fulfillment all that she deserves
indeed.
-Freedom and equal rights to women :
Kapadia’s works point out certain basic issue problems related to status of women in
traditions board Gujarati family. Throughout the work, the novelist focused her attention on
man, her role that is burdensome and family that dines to provide any such staysail. The
novelist’s main aim is to draw a true picture of a male dominated middle class society of
contemporary woman and her situation in Indian family. Like other modern woman
novelist. Kapadia has always to say something new fresh pointing and exciting to tell. She
is enough bold to express bitter realities faced but Indian women.
It represents her earth of the suppressed second sex with the entire family approach.
She presents the grim and sorrowful picture of woman called a beast of burden. A woman
is made a poor victim of male dominion in society or home. So the status of woman is the
basic theme of this work in the introduction of the novel, the author herself says,
“All are unequal in the onward between are more unequal.
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Kapadia entitles her discussion among women when characters this novel like Anna
Alpa, Vasudha and Vinod. After a long struggle and realization of the self in Indian family
perceptive Vasudha has to tell the close of the novel to Adiyata
‘I was not in search of happiness… I was in search of my right to become truthful.
-The theme of Responsibility :
Vasudha is the female protagonist in this novel. When she enters her husband’s house,
she becomes free from her girlish selfishness and egoism. Her family becomes the central
point of her life. Now it is her duty to please others. She feels herself an alien. She finds
herself in the midst of strangers. She has left everything behind, her home, her parents, her
friend, her free laughter and her games. She does not get and support from Faiba also
because she is also nothing more than a work-horse. Here Vasudha is dominated by Faiba
and her husband Vyomesh. She wants someone who can understand her feelings. Faiba
lives for Vyomesh only. She finds satisfaction in renunciation only. Here Vasudha says,
“Why do women get married ? Why should I marry? She compares herself to be bird in a
golden cage. She can not fly high in the sky. She is caged in responsibilities. Her duty is to
care for her husband, bring up the children and do the household duties. She had to live for
them and give up anything and everything for their sake. She has deep love for Vyomesh,
but he goes not reciprocate same feelings towards her. When she is about to become a
mother, she thinks, “This physical responsibility for bearing the child” But after the birth of
a son’s she find some meaning in her life. Now she wants to be a real woman. At last, she
reconciles to the role of a wife and a mother, She feels she is destined for this only.
-Theme of woman’s suppression :
Next to it theme of woman’s suppression at the hands of male world has been
elaborated discussed by Kapadia. Ranjana does not belong to a rich family. She has the
lowest status in the family, but she never complains. Her husband Deepak never cooperates her in any matter. He does not accompany her on Raksh Badhanan Day to her
brother’s house. Like Ranjana Leena is also very unhappy at her husband’s house. She has
to do all the household duties alone. No one is ready to help her.
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Once Vasudha goes to Lolita’s house. She finds her in depression Lolita always tries
to appear happy and satisfied. She makes a mistake by telling her husband. Sudhir that
before marriage, she had inters in a young boy of her college. Sudhir is highly suspicious
and thinks that she has still relations with that boy. Such a woman has to suffer through her
life.
Vadanti has the same such problems. Her husband Satish is a music critic. She
wants to make progress in the same field. But Satish thinks that a woman’s greatest
ambitious should be not have loving husband, children, a beautiful house and a new care.
Vadanti does not want to live such a submissive life.
-Theme of Social and Physical Imprisonment :
One another the time of social and physical imprisonment is woven in this novel.
Therefore a critic Ill Pathak considers this novel as a story of “Woman’s Journey from
Prison to Kailas”. Means a woman freedom can come only when she dies, there is no
chance to escape or save herself from this cage from birth to death. Women like Vasudha
and Lalita has to suffer the pangs of life laden to them. Indeed in order to prove her point
and basic issue of woman’s life, Kundanika Kapadia has made an extensive use of the
character and episodes to explain or exposé the woman’s family is a self prison. Vasudha is
dominated by Fiaba and her husband Vyomesh. She is alienated. No one is ready to
understand her feeling. She compares herself to a bird of the olden cage. She is caged in
responsibilities which are unavailability she rethink it “Why do women get married” Why
should I marry?”
A male does not impart the same feeling toward her what she gives. During the days
of her pregnancy she thinks. “This is a seed from a man I am providing it facility to row
and yet he has no physical responsibility for be the child. “
-'Seven Steps in the Sky'- A landmark in the history of women's literature in
Gujarati:
Sat Pagla Akashma - 'Seven Steps in the Sky' - eminently a committed
novel is Kundanika Kapadia's tour de force. It is a landmark in the recent history of
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women's literature in Gujarati. Hardly any other book by a woman writer has evoked the
range and variety of responses, sparked off critical controversy, aroused popular interest the
way Sat Paglan has. During its serialization in a Gujarati daily of Bombay she was hugely
acclaimed and wildly admonished: "You deserve Nobel Prize", "You should be jailed",
"The character of Vasudha: I guess I've met her, I know her....It's me'", etc. It soon became
the rage of readers. Where the book-trade is in doldrums, its two editions during the first
year of its publication speak volumes for its enormous popularity. For its seriousness of
purpose, intellectual energy and large canvas, the novel is commendable. It is a
loudthroated protest against injustice and indignities inflicted on women by men. Many a
woman reader at least is apt to Identify herself with one woman character or another in the
novel if not with the heroine altogether and hear in her voice an authentic and sincere cry
that remained strangled and unheard for long. At one level, it is a quest for self - realization
through total love and total freedom. Here is a work of art that so much obliterates the line
of demarcation between art and life that the novelist could have as well said:"This is no
book. He who touches the book touches woman". Woman is so vitally and outstandingly at
the center of the novel that but for her symbolical concern the novel might have as well
said: "This is no book. He who touches the book touches woman". Woman is so vitally and
outstandingly at the center of the novel that but for her symbolical concern the novel might
have as well entitled it 'woman' as it was intended originally.
Woman is the protagonist of the novel, caught in to meshes of a social structure where
inevitably man is an antagonist. Sprawling over more than five hundred pages, Sat Paglan
unfolds more than seven stories of women as victims, prey to the manmade conventions
and practices that exploit and oppress them. The four walls of their homes are prison-walls
as it were denying them love and freedom, which are at the thematic and symbolical center
of the novel that is subtitled in its long Shavian preface as Woman's Pilgrimage: From
Captivity Kailas, the preface that promises to answer several question raised in the novel an attempt to assist art in its didactic function. Here the creative process loses quite a bit of
its autonomy and is conditioned and controlled to serve a missionary cause. I've taken
interest in the Women's Lib Movement right from the start. After gathering all the material
I intended to write a treatise called Woman. Meanwhile, reading Woman's Room, etc I
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thought if I too had to communicate all this why not write a novel? Indeed a formidable
genesis for a work so ambitiously planned. When a treatise is chosen to be turned into a
novel, inculcates a great conflict between the artist and the propagandist. The mould here is
rather feebly built, and the burden of ideas and incidents nearly cracks it leaving the content
of the work aesthetically untransmuted, even raw. The novelist is blissfully conscious of
this. "Most of the situations in the novel, "she points out, "are based on facts, and that way
this is a documentary novel". Facts often submerge fiction, and we have dissonance
between art and life, imagination and actuality, illusion and reality threatening to fracture
the novel.
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Gandhi may die; but Gandhism will live forever
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Vijaynagar - 383460
Dist. S. K.( Gujarat )

What is Gandhism? Defining Gandhism, Dr. B. Pattabhi Sitaramayya, one of the
illustrious disciples of Gandhiji writes:
“Ism means a name. Gandhism then means the name of
Gandhi and Gandhi and his name stand for nothing, if
they do not stand for definite principles and policies,
really constitute the philosophy for which Gandhi stands
and what is meant by Gandhism is that philosophy which
has shaped his life and character, his work and
achievements, his gospel and teachings.”1
Once Gandhiji himself had remarked “Gandhi may die” but “Gandhism will live for ever”2,
which is true till today. Gandhiji told the members of Gandhi Seva Sangh in 1936:
“There is such thing as ‘Gandhism’ and I do not want to
leave any sect after me. I do not claim to have originated
any new principle or doctrine, I have simply tried in my
own way to apply the eternal truths to our only life and
problems...... The opinions I have formed and the
conclusions I have arrived at are not final. I may change
them tomorrow. I have nothing new to teach to the world.
Truth and non-violence are as old as hills....... well, all
my philosophy, it may be called by at pretentious name,
is contained in what I have said, You will not call it
‘Gandhism’; there is no Ism about it.”3
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Mahatma Gandhiji gave the practical message of spirituality, love, truth and nonviolence; but he did not enunciate any system of philosophy in the academic sense of the
term. He led a life of action and sacrificed himself for the welfare of humanity. Indeed
there is a concord between his philosophy and his daily conduct. Not only his high ideals
elevated him to the sublime spiritual status of Mahatma; but his unique and unrivalled
greatness lies in giving the shape of action and practice to these sublime ideals in his
everyday life.

Gandhiji’s famous autobiography, “The Story of My Experiments with

Truth” reveals the development of his personality. It describes different stages of his life –
from a shy kathiawadi boy to one of the greatest men of the modern times. It reveals him as
a householder, social, political leader and a spiritualist. Gandhiji’s autobiography, his
voluminous writings and speeches contain imperishable values which for the sake of
convenience may be called ‘Gandhism’ or ‘Gandhian Philosophy.’
Faith in the existence of God is the cardinal element in Gandhian thoughts.
According to Gandhiji God is not an external reality, but an abiding presence in the human
heart and an indefinable mysterious power pervading all things? Man without faith in God
drifts like a rudderless boat on the pathless sea of life. We feel things mysterious power but
do not see it. This unseen power makes itself felt but defies proof. It transcends reason.
Gandhiji realized God in the service of humanity. He wrote in Young India in 1925:
“God having cast my lot in the midst of the people of
India, I should be untrue to my maker if I failed to serve
them. If I do not know how to serve them I shall never
know how to serve humanity.”4
To Gandhiji ‘God is Truth’ and ‘Truth is God’. Knowledge accompanies Truth.
Absence of Truth means ignorance or the absence of Knowledge. Therefore the word Chit
or knowledge is associated with the name of God. Where there is true knowledge, there is
always bliss or Anand. The greatest source of strength for Gandhiji was this absolute faith
in God. His faith in God turned brighter and firmer with every trial he faced. God saved
Gandhiji when at the persuasion of his friend he went to a brothel. God is great and
compassionate: “I went into the jaws of sins, but God in his infinite mercy protected me
against myself.”5 God again saved Gandhiji when “a woman, other than my wife, moved
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me to lust.”6
Truth was Gandhi’s pole star. His life and his ideas are always studied in relation to
his religion of truth. From his early childhood, he loved truth and as he grew up, truth
became his sole object and ultimately he became the apostle of Truth, Ahimsa and Peace.
In other words, he perfected the art and science of Ahimsa. According to Gandhi, Ahimsa
and Truth are correlated and can never be disentangled and separated. He believed that
Ahimsa is the means and Truth is the end. If we take care of the means, we are bound to
reach the end sooner or later. Since Ahimsa is the means for the attainment of Truth, we
should firmly observe it in our daily life. He writes :
“Ahimsa is not the goal. Truth is the goal. But we have
no means of realizing Truth in human relationship except
through the practice of Ahimsa. A steadfast pursuit of
ahimsa is inevitably bound to truth – not to violence.
That is why I swear by Ahimsa. Truth came naturally to
me. Ahimsa I acquired after a struggle.”7
Ahimsa is love infinite. None should be regarded as an enemy. We should love the
evil-doer but should fight the poison of evil in his heart. ‘Hate the sin and not the sinner.’
Without the observance of Ahimsa in thought, word and deed, Truth cannot be realized. He
writes, “This Ahimsa is the basis of the search for truth. I am realizing everyday that the
search is vain unless it is founded on ahimsa as a basis.”8
Gandhiji was a man of religion and a humanist, more than a nationalist and patriot.
Although he was a devout Hindu, he stood for religious homogeneity of mankind. He
always preached the truth of the universality of all religious and practiced and proved this
truth in his life. By religion, he did not mean the customary religion,
“but that religion which underlines all region which
brings us face to face with our maker.........To him
religion meant Dharma or the sincere performance of
duty and stood for Truth and righteousness.”9
Although Gandhiji remained essentially a Hindu, he also studied the scriptures of
other religions. He found divinity not only in Ramayana, Bhagavad Gita or Vedas, but also

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

125

VZJ<,LGM 8C]SM

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

in the scriptures of all religions of the world. The very thought of religious conversion was
spurious to him. He said :
“Every religion is as precious to me as my own
Hinduism....... No thought of conversion is permissible to
me at all. We must help a Hindu to become a better
Hindu, a Musalman to become a better Musalman and a
Christian to become a better Christian”10
According to Mahatma Gandhiji, prayer is the soul and essence of religion. He believed
that prayer brings order and peace in our day to day activities. If there is no discipline in
one’s life, he is ultimately shattered. Prayer is an unfailing means of cleansing the heart of
passions.
Gandhiji’s aim of education is the complete development of physical, spiritual and
moral faculties of men and women and also at evolving a pattern of education which suited
the genius of India. According to him, the supreme aim of education is “to make men who
can see clearly and imagine vividly, think soundly and will nobly, plan quickly and act
faithfully for their country’s service.”11 This is the Gandhian ideal of education which aims
at the perfect development of intellectual faculties, but intellectual brilliance
unaccompanied by sound moral character and spiritual development cannot deliver the
goods. Therefore he regarded character building as proper foundation of education.
Gandhiji fought for the human rights of untouchables and women, non-violently
and vehemently. He believed in the fundamental equality of all persons. The degrading and
inhuman condition of women and untouchables, whom he called ‘Harijans’ appealed him.
He laboured all through his life for the welfare of ‘Harijans’. He condemned Hinduism for
the induction of untouchability. He called untouchability “a sin against God and man a blot
upon, Hinduism. He wrote : what I am at is not every Hindu touching an ‘untouchable,’ but
every touchable Hindu driving untouchability from his heart, going through a complete
change of heart”12 He rightly advocated that Harijans should he granted religious,
economic, social and educational equality.
Gandhiji also strove for the human rights of women. He condemned the
exploitation of women. He criticized Hindu culture for giving a subordinate position to

Smt. R. M. Prajapati Arts College, Satlasana

126

VZJ<,LGM 8C]SM

V\S v !#

JQF" o Z_!) v Z_Z_

ISSN : 2277 - 7598

wife. He regarded women as ‘an incarnation to tolerance’ and also as ‘the incarnation of
Ahimsa’ which means infinite love and infinite capacity for suffering. She should transfer
this love to the whole of humanity. She should not be treated as the object of man’s lust.
Woman is the supreme embodiment of strength, moral power, sacrifice, courage and
endurance. So Woman is the mother and maker of man. Without her, man could not be.
Satyagraha is the technique of overcoming evil with good. It is absolutely a nonviolent weapon; but at the same times a very powerful weapon. With this weapon,
Mahatma Gandhiji could win political freedom. He said, “Satyagraha in its essence is
nothing but the introduction of truth and gentleness in the political, i.e., the national life.”13
The aim of Satyagraha movement is not to capture power; but to control and guide power
effectively. A Satyagraha never intends to embarrass the wrong doer. His object is to
convert and not to coerce the wrong doer. He never ignores the distinction between evil
and the evil doer. According to Gandhiji, Satyagraha is like a coin, on whose face you read
love and on the reverse you read truth. The greatest achievement and lasting contribution
of Mahatma Gandhi consists in giving the shape of action to the ideal of Satyagraha. He
was both the propounder of the technique of Satyagraha and its practitioner. He further
extended the scope of Satyagraha for the maintenance of liberty and peace in the world.
Gandhiji developed three general types of Satyagraha, Non-Cooperation, Civildisobedience and Fasting and penance. He believed in Satyagraha as a powerful means of
national liberation and well-bing and as an instrument for establishing a non-violent society
and also for maintaining it.
According to Mahatma Gandhi, Brahmcharya meant “the fullest control over all the
senses.”14 For him, it did not mean birth control only. One must have control over the
mind. Mere physical control has no importance. It is an ideal form of conduct, conduct
which puts one in touch with God. It means complete control of the senses in thoughts,
word and deed. Thought must be under control of the will. A Brahmchari is always
conscious of his weaknesses. He always tries to get rid of them. Control over food and taste
is very necessary for a Brahmchari. Gandhiji made many experiments in his own diet not
only from a vegetarian point of view, but also from a Brahmchari point of view. After
many experiments, he came to a judgement that a Brahmchari’s food should be limited,
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simple, spiceless and uncooked. For a Brahmchari, Gandhiji said, “As an external aid to
Brahmcharya fasting is as necessary as selection and restriction in diet.”15 Absolute
Brahmcharya is an ideal state. If a man cannot remain unmarried, he should marry but he
should live a life of self-control. Uncontrolled sexual urge is a animal-like. Uncontrolled
sexual lust is a sin against God and humanity. Every married couple should understand the
true function of marriage. They should not violate the law of Brahmcharya by creating
more than a child or two.
Gandhiji believed in the unity of India. India is a one nation because people belong
to different castes, communities and religions live in it. Foreigner came here but without
any breach of peace they assimilated with the main current of life. A country is one nation
only when such a condition obtains in it. India has infinite faculty for assimilation:
“If the Hindus believe that India should be peopled only
by Hindus, they are living in a dream land. The Hindus,
the Mohammedans, the Parsis and the Christains who
have made India their country are fellow countrymen and
they will have to live in unity, if only for their own
intrest.”16
The India of Mahatma Gandhi’s dreams were a democratic India. He called democracy the
art and science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of all the
various sections of the people in the service of the common good of all. Gandhiji realized
that student had to play a vital role in the reconstruction of India. Therefore, in his
numerous articles, speeches and discourse he advised the students to develop character and
imbibe the qualities of spirituality, non-violence, truthfulness, charitableness, innocence
and sacrifice. He exhorted the students to play a major role in the reconstruction of Indian
villages and in the uplift of Harijans.
On the whole, Gandhian ethic is no doubt rooted in the Indian tradition and has its
close affiliations with the Christian tradition as well. The Gandhian way aims to the health
and strength of the society as well as of the individual. It is built on the firm foundation of
love, truth, chastity, honest labour, equitable sharing, simple living and the uncompetitive
ordering of national and international affairs. The aim of human life is happiness, not
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luxurious living and happiness is won only through work and good-fellowship and by the
expulsion of cowardice and violence from our hearts.
Gandhian thought is relevant today because it contains universal values. Pearl S.
Buck has rightly remarked that “the name of Gandhi even in his life time has passed
beyond the meaning of an individual to the meaning of a way of living in our troubled
modern world.”17 Holmes calls Gandhian philosophy “a social programme for the
redemption of the world.”18
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