


 

 

MESSAGE 

 

It is indeed a matter of great pride to jointly organize International Conference at Indira Gandhi 

National Open University & Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Ahmedabad from 14 & 15 

October, 2017 

Every University is established to provide a platform for the upliftment of human being, be it 

students, teacher or any person of society who wants to spread the message of harmony and oneness. 

When one tries to have a glance at the Indian Civilization, one of the richest civilizations of the world in 

the sense of variety of languages and cultures, one observes that language has played vital role in 

shaping and guiding the culture and society. Hence, holding this motif, Dr. Babasaheb Ambedkar Open 

University and Indira Gandhi National Open University, regional centre, Ahmedabad, Gujarat, jointly 

organized this two day International Conference on the title, “The Journey of Indian Languages: 

Perspectives on Culture and Society”. 

I also congratulate team BAOU and Team IGNOU for working tirelessly to make this 

International Conference Successful by all means.  

 

 

Dr. Pankaj Jani  

Ex. Vice Chancellor 
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, 

Ahmedabad. 

 



 

 

MESSAGE 

Since its existence, the language plays vital role in the development of civilization. When one 

tries to have a glance at the Indian Civilization, one of the richest civilizations of the world in the sense of 

variety of languages and cultures, one observes that language has played vital role in shaping and guiding 

the culture and society. In the present era where it is very difficult to keep yourself from the effect of 

English language, which is undoubtedly inevitable to preserve, but along with this, it is also equally 

important to give importance to other Indigenous languages or Indian languages as to English. Hence, 

holding this motif, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University and Indira Gandhi National Open 

University, regional centre, Ahmedabad, Gujarat, jointly organized this two day International Conference 

on the title, “The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and Society”. All the papers 

submitted and presented on various themes and sub themes broadly focused on the role of communication 

in the development and growth of society. It has been observed that the present time is the most dynamic 

time in the history of humankind where there are constant changes observed in Language and therefore in 

order to bridge the gap, English has been declared as a Global language. Amid this condition, the scope of 

multi-cultural, also symbolically called “Salad Bowl”, in the world has increased and Hybridity is 

observed in all the walks of life. Therefore, it would be no exaggeration to say that this conference has 

provided the voice and platform for the multi-disciplinary discussion to take place to promote this new 

emerging academic scenario. We are glad to appear with this publication which will definitely contribute 

to the society in General and Nation in particular. 

 

 

Prof.(Dr.)Ami Upadhyay 

Vice Chancellor, 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, 

Ahmedabad. 
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      ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડઔય ન યતુનલતવિટી, 
      અભદાલાદ.  
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International Confrerence 

“The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and society “Proceeding 
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તનમાભઔશ્રી, સ્કરૂ પ હ્યભુીનીટીઝ એન્દ્ડ વતળમર વામન્દ્વીઝ 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડઔય ન યતુનલતવિટી, 
“જ્મતતભચમ દયવય”, 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડઔય ન યતુનલતવિટી ભાખચ, છાયડી, અભદાલાદ -382481 
 

પ્રકાળન-વંાદન : 

ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડઔય ન યતુનલતવિટી, અભદાલાદ 
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ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
 
 

 

ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
(ગજુયાત વયકાય દ્વાયા સ્થાનત) 

“જ્મતતભચમ દયવય” 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડઔય ન યતુનલતવિટી ભાખચ, 

વયકેજ- ખાધંીનખય શાઈલે , છાયડી, અભદાલાદ -382481 

નોંધ : દયેક રેખભા ંવ્મક્ત થમેર નલચાય જે તે રેખકના વ્મક્ક્તગત અભબપ્રામ છે. વભીક્ષા , 

નલચાય , નલલેચન,ફાફત દયેક રેખક તયપથી ભોંભરકતા નલમક ખાતયી ભળ્મા ફાદ અતે્ર 

પ્રનવદ્ધ કયેર છે. 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 8 

 

અનકુ્રભભણકા  

 

ક્રભ  ળીાક રેખકનુ ંનાભ  ાના ન.ં 
1 “ભશાકવલ બાવના રૂકભાાં જીલન ભુલ્મ” દેલને્દ્ર ફી. ઠાકય 10 

2 ડૉ. ફાફા વાશેફ આાંફેડકયના વાભાવજક અને યાજકીમ વલચાય ડૉ. શ્રીધય આય. વનભાલત 15 

3 વવળમર નટેલવકિંગ વાઈટ્વ અને મલુાન પ્ર.ળબના ચોશાણ 25 

4 “માવિકન્દ્મામભારામાાં કાવ્મબાાવોન્દ્દમયભ” યાલર વનરભ એવ. 33 

5  બાયતીમ બાા અને વાંીકૃવત  મળારતવિંશ વી. યશલેય  40 

6 ળાાંવતલયનાાં વાંદબયભાાં િાવયત્ર્ય વનભાયણ ીનેશા નટલયરાર પ્રજાવત 48 

7 शरीरमाध खलु धर्मसाधनम । ફારકૃષ્ણ શવયળાંકય ાંડમા  55 

8 ‘ગાાંધીજીના ત્રની બાા : એક અભ્માવ.’ શ્રીભતી ઉલી અજીતકુભાય 
ભશતેા 

58 

9 ‘ાના નાંફય ફવ વત્તાલન’નુાં બાા વોાંદમય. શ્રીભતી જશાનલી અજીતકુભાય 
ભશતેા  

62 

10 બાયતીમ વાંીકૃવત અને લદૃ્ધ વાથને વ્મલશાય ડૉ. બાન ુએન. ઔાદડમા  65 

11 બાયતીમ વાવશત્મભાાં વાાંીકૃવતક વાંદબય પ્રા.કભરળે ડી. ટેર 71 

12 વશન્દ્દુધભય અને તેનુાં વાવશત્મ :    પ્ર .કે.ી.ચોધયી 78 

13 ળાસ્ત્ર વાંયક્ષણ ભાટે ગ્રાંથારમનુાં મગદાન શ્રી વલળાર એ. જી 83 

14 કુરુક્ષેત્રભાાં શ્રીકૃષ્ણની ધભયક્ષેત્ર બાા તળલાખં જળી  86 

15 બાા અને વાંીકૃવત જીતર એ. યાઠડ  94 

16 વભાજ ઘડતયભાાં વાવશત્મન પા નયેન્દ્ર યાલર  99 

17 ગજુયાતી બાા અને વભાજનુાં ભાખુાં  પ્રા .રૂળેબાયતી ગીલાભી 102 

18 આધુવનક ગજુયાતીન પ્રથભ ગદ્ય ગ્રાંથ ‘લચનાભૃત  ’- એક વયચમ 

અને લતયભાન અવય 
જી .ડી .વભસ્ત્રી 

 

106 

19 વભાજ અને વાંીકૃવતના વાંદબયભાાં બાાની બૂવભકાન અભ્માવ રારજીબાઈ ડી. ખાતંલત  115 

20 વાંીકૃવત અને ધભય ડૉ. ઉવભયરા ફી. બરવડ 118 

21 “ચાયણી વાવશત્મ  :શીતપ્રતભાાં વચલામેર વાાંીકૃવતક ધયશય” ડૉ .તીથિંકયદાન યતુદાન 

યશવડમા 
122 

22 “વાવશત્મ, વાંીકૃવત અને અવબનમકરાન ાયીવયક વાંફાંધ ” ડૉ. યાજશે્વયી ટેર  128 

23 અથયળાસ્ત્રના વાવશત્મભાાં ગાાંધીજીના વલચાય ડૉ. પ્રબાલતંી જી. ળેયઠીમા  132 

24 “બાા  વાવશત્મ  અને વભાજ દ્વાયા આદળય વ્મવિત્લનુાં   વનભાયણ” ડૉ .નમના કે .યભાય 139 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 9 

 

ક્રભ  ળીાક રેખકનુ ંનાભ  ાના ન.ં 

25 ઇવતશાવભાાં બાાની બૂવભકા ડૉ. ભનીકુભાય એન. ડંમા  142 

26 વાંીકૃત વાવશત્મ અને બાયતીમ વાંીકૃવત – अतिथि देवो बव ! ડૉ. કાવરન્દ્દી શવયકૃષ્ણ ાઠક 148 

27 વાદશત્મના તલઔાવભા ંખાધંીજીન ુફહમુલૂ્મ પ્રદાન ડૉ. જમા ફાયેલડીમા  156 

28 "સુ્તઔ લાિંન વાદશત્મની દુતનમાને જલાની ફાયી" ડૉ. જમા ફાયેલડીમા 162 

29 ખાધંીજીના ંવલોદમ તલિાય ડૉ. દદવ્મા ટેર  168 

30 શ્રી અયતલિંદ કૃત ‘વાતલિી’ ભશાઔાવ્મભા ંતનરુતત અધ્માત્ભ  ડૉ. દદઔ ડંમા  173 
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“ભહાકવિ બાસના રૂકભાાં જીિન ભૂલ્મો” 

દેિેન્દ્ર ફી. ઠાકય 

પ્રસ્તાિના 

બાવ એ એક ભશાકવલ છે જ અને તેની વાથે વાથે જીલન જીલલાની કા ણ આે છે. ડૉ. ટી. 
ગણવત ળાસ્ત્રીના વયશ્રભ ીલરૂે ભેર 13 ગ્રાંથ કે જ ે“ બાવ નાટક ચક્ર ” તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
જનેી કથાલીતુ ઐવતશાવવક અથાયતૌ યાભામણ અને ભશાબાયત ય આધાવયત છે. જભેાાં દયકે જગ્માએ તેભણ ે

ાવયલાવયક જીલન, ાવયલાવયક બાલના, ાવયલાવયક વલનમ, ભાન, વન્દ્ભાન, અને ભમાયદાને ડગરેને ગર ે

વનરૂવત કયરે છે. 
         બાવે એક વયલાય વાથે વયલાય દ્વાયા નાના નાના અાંળભાાં –એકાાંકીઓભાાં ાવયલાવયક 

જીલનભૂલ્મના દળયન કયાવ્મા છે. તે ાંચયાત્રભૌ શમ કે કણયબાય શમ દૂતલાક્યભૌ શમ દૂતઘટત્કચ કે છી 

ભધ્મભવ્મામગ કે છી ીલપ્નલાવલદત્તભ કે છી તેભની અન્દ્મ કઈ ણ કૃવત શમ તે દયકે ાવયલાવયક જીલન 

ય આધાવયત છે. 
બાસન ાં જીિન અન ેકિન   

 અત્માંત વલનમ્રતાના કાયણે વાંીકૃતકવલઓ બાગ્મે જ તાની કૃવતઓભાાં તાના જીલન વલળે રખે છે 

કવલના ચાશક તાના વપ્રમ કવલ વલમે અનકે કાલ્વનક કથાઓ લશેતી ભકેૂ છે. ઐવતશાવવક યુાલાના 

અબાલે જનેે કવલના વભકારીન વલદ્વાન એ અવધકૃત વલગત આતા નથી વયણાભે વાંીકૃતના ભટાબાગના 

કવલઓના જીલન અને વભમ અાંગે પ્રભાણબૂત ભાવશતીન અબાલ છે . તેલી યીતે બાવના ણ જીલન અાંગેની 

પ્રભાણબૂત ભાવશતી ઉરબ્ધ નથી અને તેના કાયણે ઘણી ફધી દાંતકથાઓ પ્રલતયભાન થમેર છે. જનેે ણૂયણ ે

વત્મ વાવફત કયલી તે વાંબલ નથી.  

 એક ભાન્દ્મતા ભજુફ તેઓ એક ધાલક- ધફી શતા . તેભણ ેવપ્રમદવળયકા અને યત્નાલરી નાભની નાટ્ય 

કૃવતઓ રખી શતી . તે શ્રી શયલધયનન ેખૂફ ાંવદ આલી શલાના કાયણ ેયુીકાય ીલરૂ અત્માંત ધન આપ્મુાં 

શતુાં . આ ભાન્દ્મતાને ખૂફ જ ઓછા વલદ્વાન ીલીકાય કય ે છે . લીતુતઃ ઉયની ફાંને નાવટકાઓ વમ્રાટ 

શયલધયનની જ છે , તે વલાયનભુતે ીલીકાયરે શકીકત છે . જ્યાય ેકે पृथ्वीराजविजय ઉયની ટીકાભાાં નધ્મુાં છે કે 

બાવ અને ભશાબાયતકાય લદેવ્માવ લચ્ચે શે્રષ્ઠત્લ અાંગે વલલાદ થમ, વલલાદના ઉકેર ભાટે ફાંન ેતાના એક 

એક ગ્રાંથ યીક્ષા ભાટે અવગ્નભાાં નાખ્મ  ત્માય ેબાવના विष्णुधर्म નાભના ગ્રાંથને અવગ્નએ ફાળ્મ નશી ાં જ્યાય ે

લેદવ્માવન ગ્રાંથ ફી ગમ બાવના કઈ ઉત્વાશી પ્રાંળવકે ઉજાલી કાઢેરી આ ઘટના રાગે છે . બાવન આ 

ગ્રાંથ અત્માય ેપ્રાપ્ત નથી તેથી આ ઘટનાની વત્મતા પ્રભાણ તયીકે ીલીકાય કયલાભાાં આલતી નથી.  

બાવે અરગ નાટ્યળાસ્ત્ર અને વ્માકયણળાસ્ત્ર યચના કયી શલાનુાં ભનામ છે. તદ્દનવુાય બાવની 

કૃવતઓના અધ્મમન દ્વાયા તેભના વ્મવકતત્લ વલળે અનુભાન કયીએ ત બાવ એ જન્દ્ભે બ્રાહ્મણ શળે. પ્ર. ધ્રલુના 

ભતે બાવ કવલનુાં નાભ નથી ણ તેભના ગત્રનુાં નાભ છે. અગીત્મ ગત્રની શૈભદેક ળાખાભાાં ગત્ર ભે છે. તેનુાં 

વયલવતયત રૂ “ બાવ ” શળ ે. તેભના ભટા બાગના નાટકની નાંદી બગલાન વલષ્ણુ અલતાયની ીભવૃત વાથે 

કયલાભાાં આલેર છે  તેથી તે લૈષ્ણલવાંપ્રદામના શળે તેલુાં અનુભાન કયી ળકામ તેભની યચનાઓભાાં લદે ુયાણ 

ઈવતશાવ લગયેનેુાં િાન પ્રગટ થામ છે. આમય ધભય અને તેની ઉજ્જલર યાંયાઓનુાં તેભને વૂક્ષ્ભદળશી  િાન છે 

અને તેની ભમાયદાઓનુાં તે ણૂય યીતે આદય કયતા જણામ છે.ભાનલ ભનના વૂક્ષ્ભબાલન ેચકાવલાની અને તેનુાં 

ભાવભયક આરેખન કયલાની કવલની અલૂયળવિ છે તેભણે આેર પ્રકૃવતલણયનુાં તેભની મયલકે્ષણ ળવિન 

વયચમ આે છે. તેઓ વલવલધ રવરત કાઓથી વુવયવચત છે. ઐવતશાવવક ભશાકાવ્મ અને ુયાણની 
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ઉેવક્ષત કે અન્દ્મામ ાભેરા ાત્રનુાં ઉદાવત્તકયણ કયલાની પ્રલૃવત્ત ભાનલજાતની વજ્જનતા ઉયન કવલન 

અતૂટ વલશ્વાવ વચૂલે છે.  

વશભારમ અને વલાંધ્મ લચ્ચ ે ળાવન કયનાય કઈ યાજવવાંશ નાભના યાજાઓનુાં ઉલ્રેખ તેભના 

બયતલાક્યભાાં ભે છે. ત કદાચ યાજવવાંશ તેભના આશ્રમદાતા શળે. તે ઉત્તયાથ વનલાવી શલાનુાં ભાની 

ળકામ, તેભના નાટક છેક દવક્ષણભાાં ભળ્મા છે તે વૂચલે છે વભગ્ર બાયતભાાં ભશાકવલ ભાઘ ખૂફ ખ્માવત ામ્મા 

છે. અને તેભની આ વલગત વવલામ બાવના જીલન, જન્દ્ભ, ીથાન, વળક્ષણ, કે વ્મલવામ અાંગે કઈ 

ઐવતશાવવક યુાલા પ્રાપ્ત નથી.  

બાસની કૃવતઓ  

ભશાકવલ બાવના આળય ેએક ળતાબ્દી શેરાાં પ્રત્મક્ષ યીતે કઈ ણ ગ્રાંથ ઉરબ્ધ ન શતાાં. ડૉ. ટી 

ગણવત ળાસ્ત્રીએ કેય પ્રદેળના વત્રલેન્દ્રભૌ ગાભથેી કેટરાક વાંીકૃતનાટક ઈ.વ.1912ભાાં ક્રભળઃ પ્રકાવળત કમાય. 
તેભણે આ નાટકનાાં આાંતવયક અને ફાહ્ય ુયાલાઓને આધાય ેકાવરદાવના લૂયગાભી બાવે યચેરા છે તેલ ભત 

આપ્મ. અને આ પ્રકાવળત ગ્રાંથ “ બાવનાટકચક્ર ” તયીકે ખ્માવત ામ્માાં છે જ ેનીચે ભજુફ છે.  

1. કણયબાય 2. દૂતઘટત્કચ  

3.ભધ્મભ વ્મામગ  4. દૂતલાક્ય  

5. ઉરૂબાંગ    6. ાંચયાત્ર  

7.ફારચવયત        8. અવલભાયક  

9. ચારૂદત્ત         10. પ્રવતિામોગન્દ્ધયામણ  

11. ીલપ્નલાવલદત્તભૌ  12. અવબેકનાટકભૌ 

13. પ્રવતભાનાટકભૌ   

 

બાયતીમ ાવયિાવયક ભૂલ્મો – 

   ભૂલ્મને  ચક્કવ લરણ અને ભાન્દ્મતાઓ તયીકે વ્માખ્માવમત કયી ળકામ છે કે જ ે વ્મવિ તેના 

લતયનભાાં છે તે ધાયા-ધયણ ભજુફ વ્મવિ તે તાની વક્રમાઓનુાં ભૂલ્માાંકન કય ેછે, છી બરે તે ખરુાં  શમ કે 

ખટુાં  શમ ણ તે ભૂલ્મ તયીકે ઓખામ છે. ભૂલ્મ પ્રણારીભાાં તે તભાભ ભાન્દ્મતાઓ અન ે અવબપ્રામન 

વભાલેળ થામ છે કે જ ેભાતાવતા તેભની આગાભી ેઢી આે છે, તેઓ આગ તેભના વાંતાનને આે છે અન ે

તેથી લાયવ ચારુ યશે છે.  

શલે ચાર આણે 'બાયતીમ ાવયલાવયક ભૂલ્મની દ્ધવત' ભાાં આલીએ - તે ળુાં છે અને તે વ્મવિઓ 

ય કેલી યીતે અવય કય ેછે ? બાયતીમ વાંીકૃવતભાાં, અભુક વનમભ છે જ ેદયકે ફાકને તેભના ફાણથી જ 

ળીખલલાભાાં આલે છે. જ ેતે ફાકને બવલષ્મભાાં ઉન્નત વયલાયની બાલના ાવયલાવયક ભૂલ્મ અને વન્દ્ભાનન ે

જાલી યાખલાભાાં ભદદરૂ થામ છે.  

 

બાયતીમ વયિાયના ભૂલ્મોના ઉદાહયણો જોઈએ તો – 

 શાંભેળાાં લડીરના ગ ીળય કયલા જઈએ અથાયતૌ નભીકાય કયલા જઈએ . 
 ઉચ્ચ અથલા અણઘડ ીલયભાાં તેભણે લદૃ્ધ રક ભાટે ક્યાયમે ન ફરલુાં જઈએ અથાયતૌ 

અભાવનત કયલા જઇએ નશીાં , શાંભેળા લૃદ્ધ પ્રત્મે યાખલુાં જઈએ. 
 વ્મવન અને કુટેલથી દૂય યશેલુાં જઈએ .  

 સ્ત્રીઓન આદય કયલ જઈએ .  

 શાંભેળાાં વત્મ ફરલુાં જઈએ અને અવશાંવક લતયન ભાટે વાંરગ્ન થલુાં જઈએ.  
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આભ, ભટાબાગના ભૂલ્મ કે જ ે ભાતાવતા બાયતભાાં તેભનાાં ફાકને ૂયા ાડે છે, 

કુટુાંફની ભૂલ્મ પ્રણારીના બાગરૂ,ે પ્રકૃવતની વભાન શમ છે .જ ેદયકે ભનુષ્મને ઉત્કૃષ્ટ જીલન જીલલાની પ્રેયણા 

યૂી ાડે છે.  

બાસની કૃવતઓભાાં ાવયિાવયક જીિન ભૂલ્મો –  

બાવની કૃવતઓભાાં જીલન ભૂલ્મ ઘણી ફધી જગ્માએ જલા ભે છે. બાવ એક ાવયલાવયક 
કવલ છે, તેભણ ેતેભના નાટક શમ કે એકાાંકી શમ દયકે જગ્માએ એક વાંમુિ કુટુાંફની યચના કયરે છે. 
જ ે તેભના વાંલાદભાાં કથાલીતુઓભાાં ક્ષણે ક્ષણ ે જલા ભે છે. તેભણ ે ાવયલાયને ધ્માનભાાં યાખતા 
ભાનલભાાં, ઈશ્વયભાાં અન ેતેનાથી ણ આગ લધીને યાક્ષવભાાં ણ ભાનલીમ વદ્દગુણ વાંકરન કમુિં છે. 
ાવયલાયની બાલનાને જીલાંત યાખલા બાવે એક વપ પ્રમાવ કમો છે.  

જભેકે ભધ્મભવ્મામગભાાં કેળલદાવના વયલાયની બાલના અને ફીજી તયપ ઘટત્કચની 
ભાતૃબાલના યીયવાંલાદ ભે છે. કેળલદાવ તાના વયલાયના યક્ષણ ભાટે તટીથણે ઊબ છે તે 
તાનુાં જીલન વભવયત કયલા તૈમાય છે અવશમા બાવ દ્વાયા વયલાયનુાં યક્ષણ,એક લડીર દ્વાયા 
વયલાયનુાં યક્ષણ દળાયલલાન પ્રમત્ન કયલાભાાં આલ ેછે.  

कृतकृत्यं शरीरं मे परिणामेन जर्जरम् ।  

राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होष्यामि विधिसंस्कृतम् ।। 1       
પ્રીતુત શ્રક ભાાં બ્રાહ્મણ તાના વયલાય ભાટે યાક્ષવ વાથ ેજલા ભાટે તૈમાય થામ છે. 

તેભાાં राक्षसाग्नौ ... અશીાં તે કશે છે ુત્રની યક્ષા કયલાની અેક્ષાલા શુાં  યાક્ષવરૂી અવગ્નભાાં શભાલલા 

ભાટે તૈમાય છુાં  અશી બ્રાહ્મણની ાવયલાવયક બાલના જલા ભે છે.  

ત, ભધ્મભવ્મામગના અાંતે ઘટત્કચ બીભ અને વશવડમ્ફાના વભરનભાાં ણ ાવયલાવયક બાલના 

જલા ભે છે. જભેકે ઘણા વભમ છી ત્ની વશવડમ્ફાન ેઅનામાવે બીભના દળયન થામ છે. ુત્રપ્રાવપ્ત ફાદ 

છૂટા ડેરા વયલાયનુાં લો છી ુનઃવભરન થામ છે. એક ુત્ર જ તાની ભાતાના ાયણા ૂણય કયલા ભાટે 

ફરી રૂે તાના વતાને જ રઈ આલે છે અશીાંમાાં અનામાવે બાવે ુત્રદ્વાયા તાનુાં વયલાયનુાં ુનઃવભરન, 
ઉદ્ધાય દળાયવ્મ છે. જનેે આજના વાંદબયભાાં જઈએ ત ુત્રએતાનાાં વયલાયને વાથે યાખલાની બાલના 

યાખલી જઈએ, અને વાંમિુ વયલાય વુખી વયલાય વમ્ન્ન વયલાય વનભાયણ કયલુાં જઈએ. જ ે વુુત્રનુાં 

દાવમત્લ છે તે બાવે દળાયવ્મુાં છે .  

 તેલી જ યીતે બાવની અન્દ્મ કૃવત જઈએ ત કણયબાયભાાં ણ ાવયલાવયક ભૂલ્મ જલા ભે છે. જભેકે 

એક વતા તાના ુત્ર ભાટે દયકે લીતુને અનલલા તૈમાય શમ છે તેભાાં તે તાનુાં વારુાં  કે ખયાફ નથી 

વલચાયતા યાંતુ ુત્ર ભાટે ભાંગરની આળા યાખે છે જભેકે,  

शक्रः ( ईन्द्रः ) – महत्तरां भिक्षां याच े।  
कर्णः – महत्तरां भिक्षां भवते प्रदास्ये ।  

અશીાંમાાં દેલતાઓન યાજા વલયવત્તાઓના આવધવત ીલગાયવન ય વલયાજભાન ઈન્દ્ર તાના ુત્રની 

યક્ષા ભાટે આટર લૈબલ શલાાં છતાાં ણ વબકુ્ષક  થામ છે. અને તે કણય ાવે જઈને તેના કલચકુાંડ ભાાંગે છે જને ે

ુત્રની યક્ષા ભાટે વબકુ્ષક થલાભાાં ણ વાંકચ થત નથી અશી ુત્રના વલકાવ ભાટે દ અન ે પ્રવવદ્ધ ણ નલે ે

ભૂકીને કામય કયલા તૈમાય થામ છે આભ અશીાં બાવે ાવયલાવયક બાલનાને પયીથી પ્રીથાવત કય ેછે .  
ાંચયાત્રભભાાં જમાય ે રક્ષાગૃશભાાં આગ રાગે છે તે પ્રાંવગ ે ાાંડલ તાન જીલ જખભભાાં ભકૂીને ણ 

તાની ભાતાન ેઆગભાાંથી ફચાલી રાલલાના પ્રવાંગભેાાં ણ ાવયલાવયક ભૂલ્મનુાં દૃષ્ટીકણ તયી આલે છે .  
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ઉસાંહાય –  
 જીલનભૂલ્મભાાં ાવયલાવયકભૂલ્મ ખૂફ જ વાથયક છે. જભે વશભારમના દયકે વળખયની 

ઊાં ચાઈ અરગ અરગ છે છતાાં ણ તેન ેવશભારમ તયીકે જ ઓખલભાાં આલ ેછે તેની ઉાંચાઈ કે 
વશભની ઘનતા તેનાથી તેન ે અરગ કયાત નથી તે વમ્ણૂય લયતભાાને વશભારમ તયીકે જ 
ઓખાલલાભાાં આલ ે છે તેભ વયલાય ણ તેલી યીતે જ છે. વયલાયના દયકે વભ્મની 
કામયક્ષભતા વલચાયળવિ જીલન જીલલાના વવદ્ધાાંત અરગ અરગ શઈ ળકે છે યાંતુ ાવયલાવયક 
એકતા ખૂફ જરૂયી છે. તેનાથી જ વયલાય આગ આલ ેછે .  

 ભશાકવલ બાવ એ આલા જ ભૂલ્મ કે જ ેવયલાય ન ેએકવત્રત કય ેછે વયલાયના વભ્મના 
અલગણુને છડી તેભના વદગુણને વલકવાલલા શભળેા પ્રમત્નળીર યશે છે. જભે કે દૂત 
ઘટત્્ચભાાં ુત્ર અવબભન્દ્મુનુાં ભૃત્મુ થમા શલા છતાાં મુદ્ધભાાં યશેર ળે વયલાય તે છી તાના 
વભત્રન કે છી ળત્રુઓન જ કેભ ના શમ ! યાંતુ વયલાયનુાં યક્ષણ વલોવય છે તેભ વભજી 
ળાાંવતવાંદેળ ભકરલાભાાં આલે છે. આલા ઘણા ફધા ઉદાશયણ બાવ ે તાની કૃવતઓભાાં 
આરેખેરા છે. જ ેખયખેય ભશાકવલને ળબે તેલાાં છે .  

 

ાદટી  

1.ભાધ્મભવ્મામોગ શ્લોક નાં. 15  

વયસ્લતી સુ્તકબડંાય આવનૃત 200૩/04 

વયસ્લતી સુ્તકબડંાય આવનૃત 2000/01 
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ડૉ. ફાફા સાહેફ આાંફેડકયના સાભાવજક અને યાજકીમ વિચાય 
 

ડૉ. આય. વનભાિત 

આવસસ્ટટન્દ્ટ પ્રોપેસય 

િીય નભમદ દવિણ ગ જયાત મ વનિસીટી, સ યત 

 srnimavat@vnasgu.ac.in, ભો.નાં.:-૯૮૨૫૧ ૪૯૦૦૭ 

 

ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડઔય (૧૮૯૧-૧૯૫૬) ભશાન દેળપે્રભી વાભાત્જઔ ચિિંતઔ અને યાજઔીમ 
સધુાયાલાદી શતા. તેભના તલિાય ક્ાતંતઔાયી અને પ્રખતતરક્ષી શતા. તે બાયતના ફધંાયણના ગડલૈમા 
તયીઔે કામ જ છે યંત ુતે વાિા અથચભા ંયાષ્રના ગડલૈમા શતા. તે ભાનલખદયભા, વભાનતા, 
ભાનલતલઔાવ અને ભાનલસકુના દશભામતી શતા. તેએ જ્ઞાતતપ્રથા, લણાચશ્રભ અને જ્ઞાતતબેદ વાભે જખં 
છેડય શત. જેના શબુ દયણાભ આજે બાયતભા ં જલા ભે છે. બાયત શજુ વંણૂચ ણ ેજ્ઞાતતબેદ ઔે 
લણચવ્મલસ્થાની ચ ૂખંારભાથંી મતુત થમેર નથી તે શઔીઔત છે. આભ છતા ં વભાનતાને બાયતે તનેા 
ફધંાયણન વોથી ભશત્લન મદુ્દ ફનાલલાભા ંતેનુ ંશે્રમ ડૉ. આંફેડઔયને પાે જામ છે. 

 ડૉ. આંફેડઔય તે દચરતલખચની ભશાય જ્ઞાતતભાથંી આલતા શતા. તેભણે દચરતના 
ળણ અને ીડા સ્લમ ંજમા અને અનબુવ્મા શતા. તભેના તતા ચિદટળ આભીના સફૂેદાય શતા. ફાફા 
વાશફેે મુફંઈભા ંળાા તેભજ ઔરેજ તળક્ષણ ભેવ્યુ ંશત ુ.ં મુફંઈ યતુનલતવિટીભાથંી તેભણે અથચળાસ્ત્ર અને 
યાજ્મળાસ્ત્રભા ંસ્નાતઔની દડગ્રી ભેલી. ભશાયાજા વમાજીયાલ ખામઔલાડની ભદદથી તે ય.ુએવ.એ.ની 
ઔરચંફમા યતુનલતવિટીભા ં ઉચ્િ અભ્માવ ભાટે ખમા, જ્મા ં તેભણે અથચળાસ્ત્રભા ં અનસુ્નાતઔની દલી 
ભેલી. તે વભાજળાસ્ત્ર, ઇતતશાવ, તત્લજ્ઞાન અને ભાનલનલૃળં ળાસ્ત્રના ણ ઊંડા અભ્માવી શતા. 
તેભના ય જખપ્રતવ્ધ અભેદયઔન (ત્તત્લચિિંતઔ) જ્શન ડયઈુની પ્રફ અવય શતી. ત્માયફાદ તેભણ ે
તલતલધ તલમભા ં ઉાતધ ણ ભેલી જેભા ં ડી.રીટ, ડી,એવ.વી., એર.એન.ડી. જેલી ડૉતટયેટ 
ઉાતધ ણ વાભેર શતી  

  ડૉ. બીભયાલ આંફેડઔય ઉત્તભ વળંધઔ ણ શતા. તેભણે તેભના સુ્તઔ "Who 
Were The Shudras" (રુ ઔણ શતા?) ભા ંઆમોની આક્ભણની તથિંમયીન તલયધ ઔયીને પ્રતતાદદત 
ઔયુું શત ુ ં ઔે રુ (દસ્ય)ુ લાસ્તલભા ં આમોન જ દશસ્વ શતા. ડૉ. આંફેડઔયનુ ં વોથી ભશત્લનુ ં પ્રદાન 
અસ્શૃ્મતા અને લણચપ્રથા વાભેન તલયધ અને વભાનતા ભાટેની રડત ખણી ળઔામ. તે ભાનતા શતા 
ઔે દચરત ઉ્ધાય ભાટે દચરતએ તળક્ષણ ભેલવુ ંજઈએ. તળક્ષણ ઔેલણી વભાજના ઉધ્ધાય ભાટેની ગરુુ 
િાલી છે. 

  ડૉ. આંફેડઔય તલરાન રકેઔ શતા. અંગ્રેજી બાા ય તેભનુ ં પ્રભતુ્લ વોને 
પ્રબાતલત ઔયી દે તેવુ ંશત ુ.ં તેભની તલદ્વતા, ફોદ્ધ્ધઔતા, તાદઔિઔ અચબખભ તેભના રકણભા ંજલા ભે છે. 
તે અત્મતં પ્રબાલળાી લતતા ણ શતા. તેભના ભશત્લના સુ્તઔભા ં 'The Untouchables', 'Who 
Were Shudras ?', 'Castes in India' 'Anni Hilation of Caste', 'Buddha or Karlmarx' ન વભાલળે 
થામ છે. તેલ ભાતવચની તલિાયધાયાથી પ્રબાતલત શતા યંત ુતે ભાનતા શતા ઔે ભાિ બખલાન બ્ુધના 
ભાખચ દ્વાયા જ વાિા અથચભા ં વભાનતા સ્થાી  ળઔામ. રેનીનની આરિના ઔયતા તેભણે રકેુ ં ઔે 
સ્લતિંતા અને બાઈિાયા તલના વભાનતા ળક્ય જ નથી. 

mailto:srnimavat@vnasgu.ac.in
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ડૉ. આંફેડઔયનુ ંદચરત ઉ્ધાય અને વભાનતા ભાટેનુ ંસિૂ શત ુ,ં "Educate, Agitate, Organize" 

(તળચક્ષત ફન, આંદરન ઔય અને વખંદઠત ફન) તે ભાનતા શતા ઔે વભાનતા ભાટે તળક્ષણ અને 
યાજ્મની ઔદટફ્ધતા અતનલામચ છે. બાયતભા ં લખચ (CClass) નદશ યંત ુ લણચ (Caste) આધાદયત 
અવભાનતા છે. જેના મચુમા તથા ઔતથત ળાસ્ત્રભા ંઅને િાહ્મણ લાદભા ંડરેા છે તેને દૂય ઔયલા ભાટે 
ફધંાયણીમ જખલાઈ ભાિ યૂતી નથી, યંત ુવભાજની વભજભા ંદયલતચન જફૃયી છે. તળક્ષણ દ્વાયા 
વ્મક્તત જ્ઞાતતથી લખચ બણી પ્રખતત ઔયી ળઔે છે. લણચ ઔે જ્ઞાતત ફતંધમાય વ્મલસ્થા છે. જમાયે લખચ (Class) 
ખલુ્રી વ્મલસ્થા છે, જેભા ંઔઈણ વ્મક્તત પ્રલેળી ળઔે છે. 

ડૉ. આંફેડઔયના તલિાય આજના વભમભા ં ણ અત્મતં પ્રસ્તતુ છે. વભજ ઔે યાષ્રના વાિા 
તલઔાવ ભાટે તેભના તલિાયન અભર થામ ત િક્કવ ણે એઔ ઉત્તભ યાષ્ર અને વભાજ નુ ં તનભાચણ 
થઈ ળઔે. 

 

Key words: 

 ડૉ. આંફેડઔય - સધુાયાલાદી, વાભાત્જઔ ચિિંતઔ-ક્ાતંતઔાયી તલદ્વાન- ચિિંતઔ લણચપ્રથાના મૂ- 
તળક્ષણ વભાજના ઉ્ધાયની ગરુુિાલી - દરીત ભાટેની આંફેડઔય ની ભતૂભઔા - પ્રદાન - લખચ અને લણચ - 
લણચપ્રથા નાબદૂી - વભાનતા - સ્લતિંતા - બાતબૃાલ    
 

ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડકયની વાભાજજક-યાજકીમ (Social - Political) નલચાયધાયા 
ડૉ. શ્રીધય આય. નનભાલત 

 

 ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડઔય (૧૮૯૧-૧૯૫૬) ભશાન દેળપે્રભી, વાભાત્જઔ ચિિંતઔ તભેજ યાજઔીમ 
સધુાયાલાદી શતા. તે ઇતતશાવ, વભાજળાસ્ત્ર, ભાનલ ઇતતશાવ અને ઔામદાના ઊંડા અભ્માવી શતા. 
વાભાન્દ્મ યીતે રઔ તેભને બાયતના ફધંાયણના ગડલમૈા તયીઔે કે છે, યંત ુતે વાિા અથચભા ં
યાષ્રના ગડલૈમા શતા. તે ભાનલખદયભા, વભાનતા, ભાનલતલઔાવ અને ભાનલ સકુના ચસુ્ત દશભામતી 
શતા. તેએ લણચપ્રથા, જ્ઞાતતપ્રથા, જ્ઞાતતબેદ વાભે જખં છેડય શત. જેના શબુ દયણાભ લતચભાન 
બાયતભા ં િક્કવણ ે જલા ભે છે. એ શઔીઔત છે ઔે આણ દેળ અને પ્રજા શજુ લણચવ્મલસ્થાની 
ચ ૂખંારભાથંી ણૂચણે મતુત થમ નથી. આભ છતા ં 'વભાનતા'ને બાયતના ફધંાયણભા ંવોથી ભશત્લન 
મદુ્દ ફનાલલાભા ંઆવ્મ છે. તેનુ ંશે્રમ ડૉ. આંફેડઔયને પાે  જામ છે. 
 આંફેડઔય ભશાયાષ્રની અશ્શૃ્મ ખણાતી ભશાય જ્ઞાતતભાથંી આલતા શતા. ભશાયાષ્રના ભશાય 
રઔ તનમ્ન લખચના રઔ ખણાતા શતા. જેનુ ંઔાભ ળેયી લાલાનુ,ં વદેંળા શિાડલાનુ,ં દીલાર 
ફનાલલાનુ ંઅને મતૃ ઢયને રઈ જલાનુ ંશત ુ.ં ભશાય રઔભાથંી ઔેટરાઔ રઔ િીદટળ રશ્ઔયભા,ં તભરભા,ં 
યેલ્લેના ાટા ખઠલલા ઔે ફદંયના ડઔમાડચભા ંઔાભ ભાટે જડામા શતા. તે િીદટળ અતધઔાયીના 
ગયભા ંવપાઈ અને અન્દ્મ ઔાભ ણ ઔયતા શતા. ભશાય રઔને િીદટળ રશ્ઔયના વંઔચને ઔાયણે તળક્ષણભા ં
યવ ડલા રાગ્મ. બીભયાલ આંફેડઔયના તતાજી િીદટળ રશ્ઔયભા ં સફૂેદાય શતા જેને તેથી તેભન ે
રશ્ઔયની ઔેન્દ્ટનભેન્દ્ટ ળાાભા ંતળક્ષણ ભેલલાની તઔ ભી. 
 આંફેડઔયની ળૈક્ષચણઔ ઔાયદઔદી અત્મતં ઉજ્જલ શતી. તે ઉચ્િ અભ્માવ ભાટે મુફંઈ અને 
ત્માયફાદ અભેદયઔા ખમા. લડદયાના ભશાયાજા ખામઔલાડ ેતેભને ઉચ્િ અભ્માવ ભાટે તળષ્મવતૃત આેરી. 
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ન્દ્યમૂઔચની ઔરચંફમા યતુનલવીટીભાથંી તેભણ ેM.A. અને  Ph.Dની દડગ્રી ભેલી. અભ્માવ દયમ્માન 
તે ભટાબાખન વભમ રાઈિેયીભા ં જ ખાતા. ભખૂ્મા યશીને ણ તે તેભના ૈવા સુ્તઔ 
કયીદલાભા ંલાયતા. તેભણે યાજ્મળાસ્ત્ર, ઔામદા, અથચળાસ્ત્ર, તત્લજ્ઞાન જેલા ઔેટરાઔં તલમભા ંદડગ્રી 
ભેલેરી.  
 

 તે અભેદયઔાના તલદ્વાન તત્લચિિંતઔ, તલિાયઔ અને તળક્ષણળાસ્ત્રી જ્શન ડયઈુના તપ્રમ તલદ્યાથી 
શતા. તલદેળની યતુનલતવિટીભા ંતે ઔેટરામ તલદ્વાન પ્રપેવયના દયિમભા ંઆવ્મા શતા અને તેભની 
અવય નીિે તેભનુ ં વ્મક્તતત્લ ણૂચણે તનકયલા રાગ્યુ ં શત ુ.ં તેએ ચિદટળ વામ્રાજ્મલાદની તલળદૌ  
આરિના તેભના Ph.D ના ભશાતનફધંભા ં ઔયી શતી. આભ, આંફેડઔય વામ્રાજ્મલાદ, લણચલાદ અન ે
વભાજના નીિા લખચના ળણના ઔડલા ટીઔાઔાય શતા. તેભના તલિાય તનતભિઔ અન ેક્ાતંતની ભળાર વભા 
શતા. રઔળાશી, વભાનતા, સ્લતિંતાના તે ભટા દશભામતી શતા. 
 ડૉ. આંફેડઔયે ઔેટરાઔ તલિાય-પે્રયઔ અને ઊંડા થૃક્કયણ યતુત સુ્તઔ રકેરા છે. 
The Untouchables (1948) 
The Annihilation of Caste 
The Castes in India ,Their Mechanism , Genesis and Development  
What Congress and Gandhi have done to the Untouchables? 
Buddha or Karl Marx. 
 

 અખચણત મશુ્ઔેરીન વાભન ઔયીને તેભણે તલદેળભા ં અભ્માવ ઔયેર. તભેણ ે એટરી ફધી 
દડગ્રી ભેલી શતી ઔે ફહ ુ છા રઔ તેભની વાથે આ ફાફતે સ્ધાચ ઔયી ળઔે. તેભની તલદ્વતા, 
ફોદ્ધ્ધઔતા અન ેવત્મતપ્રમતા ફે-જડ શતી. તિભભા ંતળક્ષણ ભેલલા છતા ંડૉ. આંફેડઔયની બાયતીમતા 
અને દેળપે્રભ ખફુ જ deep rooted  (ઊંડા મચૂમાલાા) યહ્યા શતા. તે આજીલન બાયતના 
વાભાત્જઔ-આતથિઔ અને યાજઔીમ પ્રશ્ન અંખ ેચિિંતા વેલતા અને તેના ઉઔેર ળધલા ભાટે વતત ઔામચયત 
યશતેા. 
 ડૉ.આંફેડઔય ૧૯૨૩ભા ં તલદેળભાથંી ાછા પમાચ. તેની આતથિઔ ક્સ્થતત બાયે કયાફ શતી અને 
તેથી લઔીરાત ઔયલા ભાટે વનદ ભેલલાની પી ભાટે ણ તભિની ભદદ રેલી ડી. તેભણે લઔીરાત ળફૃ 
ઔયી યંત ુ જ્ઞાતતપ્રથાને ઔાયણે તેભને ખફૂ વશન ઔયવુ ં ડેુ.ં ઉચ્િલણચના અવીર આંફેડઔય 
તનમ્નલખચના શલાથી તેભને લઔીર તયીઔે યાકલા તૈમાય ન શતા. તે જભાનાભા ં અંગ્રેજ લઔીરન ે
બાયતભા ંણ લધાયે ઔાભ ભતુ.ં ૧૯૨૦ છી બાયતની આઝાદી ભાટેના આંદરને લેખ ઔડય શત. 
લીય વાલયઔય આંદભાન જેરભાથંી મતુત થમા. ભશાત્ભાખાધંી ણ તેભની નાદુયસ્ત તચફમતને ઔાયણ ે
મયલડા જેરભાથંી મતુત થમા. વાલયઔય અને ભશાત્ભા ખાધંી ફનંેએ તતાની યીતે દશન્દ્દુના ઐક્ય 
અને અસ્શૃ્મના ઉત્થાન ભાટે પ્રમત્ન આદમાચ. ડૉ. આંફેડઔયે ણ આ અયવાભાજં અસ્શૃ્મના ઉ્ધાય 
ભાટે આંદરન ળફૃ ઔયુું. તેભન મખુ્મ શતે ુઅસ્શૃ્મભા ંતળક્ષણ અને વબાનતા તલસ્તાયલાન શત. 
 ઔૉગ્રેવે દશિંદુ-મકુ્સ્રભ એઔતા ય તલળે બાય મઔેૂર યંત ુબાયતભા ંદચરતની ક્સ્થતત અંખ ેઆંક 
આડા ઔાન ઔમાચ શતા. ડૉ. આંફેડઔય આ ફાફત ે  ચિિંતતત તેભજ વ્મતથત શતા. આંફેડઔય ઔશતેા ઔે  
અસ્શૃ્મ ખણાતા દચરત દશિંદુ ધભચભા ંજ ભાને છે, યંત ુઉચ્િલખચના દશિંદુ તેભની શભેંળા ંઅલશરેના 
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ઔયે છે. તે તેભને ક્યાયેમ વભાન ખણતા નથી. તેભને દશિંદુ ભદંદયભા ંપ્રલેળલા દેતા નથી. ૧૯૩૦ની 
વાર બાયતના ઈતતશાવભા ં એઔ ભશત્લન ડાલ વાચફત થઈ. ભશાત્ભા ખાધંીએ વત્માગ્રશ િલ 
િરાલી જેભા ંઔેટરામ વત્માગ્રશીને ચિદટળ રશ્ઔયે ભતના ભોંભા ંધઔેરી દીધા. દાડંીકિૂનુ ંઆ લચ ડૉ. 
આંફેડઔયની િલનુ ં ણ ભશત્લનુ ં લચ શત ુ.ં નાતવઔભા ં દચરતના ભદંદયપ્રલેળ ભાટે ડૉ. આંફેડઔયે 
જયદાય ઝફંેળ િરાલી. ૧૫૦૦૦ ળતતલખચના રઔ વાથે ઔેટરાઔ ઉચ્િલણચના નેતા ણ જડામા 
જેભા ં શ્રી ફી.જી.કેયન ણ વભાલેળ થામ છે જે ૧૯૩૭ભા ં મુફંઈ યાજ્મના પ્રથભ પ્રમકુ ફનેરા. 
ભદંદય પ્રલેળની તેભની િલ વપ  ન થઈ યંત ુદચરત વત્માગ્રશીની આ િલે તલિાયળીર 
અને ઉદાયભતલાદી દશન્દ્દુના દદર જીતી રીધા. 

ખસ્ટ ૮, ૧૯૩૦ભા ં દચરતલખચની યાષ્રીમ વબા નાખયુભા ં ભી. ડૉ. આંફેડઔયે તેભના 
પ્રલિનભા ંઔહ્યુ ંઔે જખતના ઔેટરામ ફહબુાી, ફહ-ુધભી દેળને યાષ્ર ખણલાભા ંઆલે છે, યંત ુચિદટળ 
વયઔાય બાયતને યાષ્ર ખણતી નથી. તેભના આ ળબ્દ તેભની બાયત પ્રત્મેની ઊંડી વભજ અને રાખણી 
દળાચલે છે. તેએ ચિદટળ વયઔાયને ળણ ઔયનાય વોથી ભોંગી વયઔાય ખણાલરેી. ભશાત્ભા ખાધંી ના 
'સ્લયાજ ' ના તલિાય વદંબે તેભણે ઔશેુ ં ઔે સ્લયાજ વભગ્ર બાયતને અને તેના ફધા રઔને ભવુ ં
જઈએ, નશીં ઔે ભાિ બરલખચ અને ઉચ્િલણચને. 
 ભશાત્ભા ખાધંી અને ડૉ. આંફેડઔય ઔેટરામ ફાફતભા ં ચબન્ન ભત ધયાલતા શતા. ઔેટરાઔ 
રેકઔએ તેભના લચ્િેના ભતબેદને ણૂચ ય્ુધ (TOTAL WAR) ખણાલેુ ંછે જે તદ્દન અમગ્મ અને કટી 
ફાફત છે. ડૉ. આંફેડઔય ભશાત્ભા ખાધંીથી જુદા તલિાય ધયાલતા શતા, યંત ુખાધંીજીની વત્મતપ્રમતા 
અને વત્મતનષ્ઠા ય તેભને ઔઈ જ વદેંશ શત નદશ. એટુ ં જ નદશ તેભણે ખાધંીજીના અસ્શૃ્મતા 
તનલાયણના પ્રમત્ન અંખ ે ણ ળઔંા ન શતી. તેભને ખાધંીજીના લણચવ્મલસ્થાભા ં શ્ર્ધા શલાની લાત 
તલચિિ અન ેઅતાદઔિઔ રખતી શતી. લાસ્તલભા ંડૉ.આંફેડઔય અને ભશાત્ભા ખાધંી ફનેંભા ંયેૂયૂી તલિાય-
તનષ્ઠા અને શતે ુઅંખેની સ્ષ્ટતા શતી. ઇતતશાવ એ  લાતની ખલાશ છે ઔે ભશાત્ભા ખાધંીના તલિાય વાથ ે
આણા દેળના ઔેટરામ ભશાન નેતા, આઝાદીના રડલૈમા વભંત ન શતા જેભા ં સબુાિરંફઝ, 
જલાશયરાર નશરુે, વયદાય ટેર, આિામચ દક્રાણી, જમ પ્રઔાળ નાયામણ લખેયેન વભાલેળ થામ છે. 
      ભશાત્ભા ખાધંી  અને ડૉ.આંફેડઔય લચ્િેના એઔ લાતાચરાભા,ં ભશાત્ભા ખાધંીએ ડૉ. આંફેડઔય ન ે
ઔશેુ ં"તભે જન્દ્ભથી અસ્શૃ્મ છ અને હુ ં સ્લૈતછઔ યીતે દત્તઔ રલેામેર છ.ં"(You are untouchable by 
birth and I am by adoption)  
 

ડૉ.  આંફેડઔય ખાધંીજી વાથે લણચવ્મલસ્થા ફાફતે ચબન્ન ભતના શતા. તેભણે ઔહ્યુ ં શત ુ ં ઔે 
અસ્શૃ્મતા લણચપ્રથાની ેદાળ છે. જ્મા ંસધુી જ્ઞાતતપ્રથા યશળેે ત્મા ંસધુી અસ્શૃ્મતા ણ યશળેે. ભાિ 
લણચપ્રથાની નાબદૂીથી જ અસ્શૃ્મતા તનલાયણ ળક્ય ફનળે. ખાધંીજી અસ્શૃ્મતાના તલયધી ત શતા 
યંત ુલણચવ્મલસ્થાના વભથચઔ ણ શતા. ગણા તલિાયઔ ખાધંીજીના આ ભતને તઔચવખંત ખણતા નથી. 
ખાધંીજી દશિંદુ ધભચની પ્રાિીન વ્મલસ્થાને ળાસ્ત્રવભંત અને આદળચ ખણતા શતા. વલચધભચ વદૌ  બાલનાના 
દશભામતી શલા છતા ંતેભની ઔેટરીમ ભાન્દ્મતા દશન્દ્દુધભચની અવય લાી શતી. 
 ડૉ. આંફેડઔય યાષ્ર વેલાના ઔાભભા ંએટરા વ્મસ્ત યશતેા ઔે તે દયલાય ભાટે વભમ પાલી 
ળઔતા નશતા. ૨૭ ભી ભે, ૧૯૩૫ભા ં તેભના ધભચત્નીનુ ં દુુઃકદ અલવાન થયુ.ં તેભના ત્ની અત્મતં 
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ધાતભિઔ શતા અને તેભને ઢંયયુની માિા ઔયી ભદંદયભા ંદળચન ઔયલાની તીવ્ર ઈચ્છા શતી યંત ુભદંદય 
પ્રલેળ ળક્ય નશત. ડૉ. આંફેડઔયે તેભને આશ્વાવન આતા ઔશેુઔેં આણા તન:સ્લાથચ જીલન, દચરત 
વેલા જ તલિ જીલન છે તેથી આણે ઢંયયુ જલાની ઔઈ જફૃય નથી. એઔ દદલવ એલ જફૃય આલળ ે
ઔે આણ ેએઔ નવુ ંઢંયયુ વત્જૉ ળઔીશુ ંજ્મા ંઆણે તલઠ્ઠરાની  પ્રાથચના ઔયીશુ.ં આભ ત ડૉ. આંફેડઔય 
મતૂતિ જૂાના તલયધી શતા છતા ંતેભના ત્નીની બાલનાન શભેંળા ંઆદય ઔયતા. એટુ ંજ નદશ તેભની 
ત્નીના મતૃ્યફુાદ તેભની અંતતભ દક્મા દશન્દ્દુધભચની યંયા પ્રભાણે જ ઔયલાભા ંઆલી શતી. 
 દચરતની માતના અને ળણથી વ્મતથત ડૉ.આંફેડઔયે તટફય ૩૦, ૧૯૩૫ ના દચરતવબાભા ં
જાશયેાત ઔયી ઔે તે દશિંદુ ધભચ છડી એલ ધભચ અનાલળે જેભા ંવો ભાનલ વભાન શમ. આંફેડઔયની 
આ જાશયેાતે ફધા યાજઔીમક્ષભા ંતથા વાભાત્જઔ વસં્થાભા ંભઔંૂ વત્જૉ દીધ. તલતલધ ધભોભાથંી ડૉ. 
આંફેડઔયને તેભના ધભચભા ંજડાલાના પ્રસ્તાલ ભલા રાગ્મા. મકુ્સ્રભરીખે તેભને આલઔામાચ અને ઔહ્યુ ં
ઔે તેભને ઇસ્રાભભા ંઅન્દ્મ મકુ્સ્રભ જેટરી વભાનતા પ્રાપ્ત થળે. ળીક, ઈવાઈ અન ેફો્ધ ધભીએ 
ણ ડૉ. આંફેડઔયને તેભના ધભચભા ંજડાલા ભાટે આલઔામાચ. 
 ભશાત્ભા ખાધંીએ આંફેડઔયની આ જાશયેાતને ઔભનવીફ ખણાલી. તેભણે ઔહ્યુ ંઔે ધભચ લસ્ત્ર નથી ઔે 
તેને ફદરી ળઔામ. તે ભાનલના 'સ્લ' ન એઔ આંતદયઔ દશસ્વ છે. લીય વાલયઔય અસ્શૃ્મતા તનલાયણના 
ફહ ુભટા દશભામતી શતા. તેભણે ઔહ્યુ ંઔે અન્દ્મ ધભોભા ંણ દચરત ભાટે વભાનતાની ળક્યતા છી છે. 
િાલણઔયભા ં દક્તિમનભા ં ણ સ્શૃ્મ-અસ્શૃ્મ દચરત શતા. તેભણે ઔહ્યુ ં ઔે ધભચભા ં ભશદૌ  અંળ ે
તઔચવખંતતા શતી જ નથી. તેભા ંભાિ ભાન્દ્મતા જ શમ છે. તે વભમના દશિંદુ તભળનયી ભસયુઔય ભશાયાજે 
ચિિંતા વ્મતત ઔયતા ઔશેુ ં ઔે ડૉ.આંફેડઔયન આ તનણચમ દશિંદુ વભાજને ફહ ુ ભટ પટઔ ાડળે. 
ડૉ.આંફેડઔયે ઔબલૂ્યુ ં ઔે તે ણ ધભચ દયલતચનના તલિાયથી ખળુ નથી યંત ુ આ ઔરુણાક્ન્દ્તઔાથી 
ફિલા ભાટે ઉચ્િલણચના દશિંદુએ તેભની જાતને લૈિાદયઔ યીતે ફદરલી જઈએ. તનતિત વભમખાાભા ં
જ અસ્શૃ્મતા નાબદૂ ઔયલા ભાટે ઉચ્િલણચના દશિંદુ નેતા પ્રાભાચણઔણ ે પ્રતતજ્ઞા રે ત જ 
ધભચદયલતચન અંખે નુુઃ તલિાયણા ળક્ય ફને. 
 ડૉ. આંફેડઔયે ણ સ્ષ્ટ યીતે ઔશેુ ં ઔે ધભચન ામ વભાજ જીલન અને તેના આિયણ વાથે 
જડામેર છે. દશિંદુ ધભચ ભનસુ્મતૃતભા ંજણાલેરા તનમભ આિાયવદંશતા ય આધાદયત છે. તેભા ંજે પ્રઔાયની 
લણચવ્મલસ્થા પ્રફધરેી છે તેભાથંી અવભાનતા અને અસ્શૃ્મતા દૂય ઔયલી અળક્ય છે. દશિંદુધભચ 
ભનસુ્મતૃતન ણૂચ ણે ત્માખ ઔયે તજ દશિંદુ વભાજ નુુઃ નલા ામા ય તનભાચણ ાભી ળઔે. તેભણ ે
જણાલેુ ંઔે આ તનણચમના અભર ભાટે તે ાિં લચ સધુી યાશ જલા ભાટે ણ તૈમાય છે.  
 દચરત ભાટે લયાતા 'શદયજન' ળબ્દની આરિના ઔયતા ડૉ. આંફેડઔયે ઔશેુ ં ઔે જ અસ્શૃ્મ 
'પ્રભનુી પ્રજા' શમ ત સ્શૃ્મ ઔણ? જ ફધાજ રઔને શયીજન ખણલાભા ંઆલે તજ આ ળબ્દ મગ્મ 
ખણામ. ભાિ આલા ભધયુ ળબ્દ લાયલાન ઔઈ અથચ નથી. તેભની ક્સ્થતત સધુાયલા ભાટે પે્રન્તટઔર 
ખરાં ન રેલામ ત તને ઔઈ અથચ નથી. ડૉ. આંફેડઔય વભાનતા અને ળણશીન વભાજના વભથચ 
દશભામતી શતા. તે ઔાભદાય અને નાયીના દશતભાટે ણ વતત રડતા યશરેા. તેભણ ેવભાજના નાના 
લખચ ભાટે એઔ સિૂ આેુ.ં"EDUCATE, ORGANISE AND AGITATE" (તળક્ષણ આ, વખંદઠત ફન 
અને આંદરન ઔય). ૨૦ભી, જુરાઈ ૧૯૪૨ના નાખયુ વબાભા ંદચરતને વખંદઠત થઈને વભાનતા ભાટે 
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વગંચ ઔયલાની શાઔર ઔયી. તેભને તળક્ષણભા ંઊંડી શ્ર્ધા શતી. તે સ્ષ્ટણે ભાનતા શતા ઔે તળક્ષણ જ 
વભાનતા, સ્લતિંતા અને ભાનલખદયભાની િાલી છે. ૧૯૪૬ભા ં તેભણે દચરત અને તનમ્નલખચ ભાટે 
"PEOPLE'S EDUCATION SOCIETY" ની સ્થાના ઔયી અને તેના નેજા શઠે મુફંઈભા ંતવ્ધાથચ ઔૉરજે 
ણ ળરુ ઔયી. તવ્ધાથચ બખલાન બ્ુધનુ ં લૂચ-નાભ શત ુ.ં તે ભાનતા શતા ઔે બખલાન બ્ુધ વાભાત્જઔ 
સ્લતિંતા, ફોદ્ધ્ધઔ સ્લતિંતા, આતથિઔ સ્લતિંતા અને યાજઔીમ આઝાદીના દશભામતી શતા. તે ભાનલ-
ભાનલ અને ફુૃ-સ્ત્રી લચ્િેની વભાનતાના વભથચઔ શતા. તેભના તવ્ધાતં લતચભાન અને થૃ્લી યના 
ભાનલજીલનના ઔલ્માણ અને સકુ ભાટે શતા, નશીં ઔે મતૃ્ય ુફાદના યરઔના જીલન ભાટે.   
 ડૉ. આંફેડઔયનુ ંવોથી ભટંુ પ્રદાન બાયતના ફધંાયણનુ ંગડતય શત ુ.ં જેથી જ તે ફધંાયણના 
ગડલૈમા ખણામ છે. તેભણ ે ફધંાયણ અંખ ે ઔશેુ ં ઔે ફધંાયણભા ં તનદેળ ઔયેર ફાફત અને બાયતના 
વાભાત્જઔ-આતથિઔ જીલન લચ્િે ઔેટરામ તલયધાબાવ છે. બાયતને યાજઔીમ સ્લતિંતા પ્રાપ્ત થઈ ચઔૂી 
શતી યંત ુવાભાત્જઔ અને આતથિઔ જીલનભા ંબાયે વભાનતા જલા ભે છે. આ તલયધાબાવને દૂય ઔયલા 
આણા યાષ્રે પ્રમત્ન ઔયલ જ ડળે નશીંતય આણી યાજઔીમ રઔળાશી ણ જકભભા ંઆલી ડળે. 

ડૉ.આંફેડઔય ઔામદા, ઇતતશાવ, આણા દેળની વાભાત્જઔ, આતથિઔ ક્સ્થતત અન,ે જખતના 
અન્દ્મ દેળના ફધંાયણના ઊંડા અભ્માવી શતા. બાયતની ફધંાયણ-વબા અને તત્ઔારીન િઔાયત્લે 
તેભણે 'આધતુનઔ ભન'ુ {Modern Manu (lawgiver )}  ખણાલેરા-ફધંાયણના ગડલૈમા ડૉ. આંફેડઔય એ 
ફાફતે વ્મતથત શતા ઔે બાયતની વાભાત્જઔ-આતથિઔ ક્સ્થતત અંખે યાજનેતા શલા જઈએ તેટરા ચિિંતતત 
ન શતા. બાયતભા ંઊંડા મચૂમા ંધયાલતી લણચવ્મલસ્થા દૂય ન થામ ત આ દેળભા ંવાભાત્જઔ-આતથિઔ 
વભાનતા ભાિ સ્લપ્નુ ંજ ફની યશ-ેતેભ તે સ્ષ્ટ ણે ભાનતા શતા. છેઔ ૧૯૩૫થી ડૉ.આંફેડઔયના 
ભનભા ંધભચ-દયલતચનની ઈચ્છા શતી યંત ુબાયતની આઝાદી ફાદ ૧૯૫૬ભા ં તેભણે દશિંદુધભચન ત્માખ 
ઔયી ફો્ધધભચ અનાવ્મ. આ વભમ દયતભમાન તેભણ ેતેભના ચિિંતનના વજૉન ફૃ સુ્તઔ 'The Buddha 
and his Dharma' રખ્યુ ંબ્ુધ ધભચ ફાહ્ય જખત નદશ યંત ુભાનલની આંતદયઔ ળક્તત ય બાય મઔેૂ છે. 
તેન મૂભતૂ તવ્ધાતં વભાનતા અને વો ભાટેની ઔરુણા છે.     
ડૉ. આંફેડકયના વાભાજજક નલચાય :  

ડૉ. આંફેડઔય ભશાય જ્ઞાતતના શતા અને અસ્શૃ્મ રઔની ીડા અને અભાન ન તેભને ણ 
જાત અનબુલ શત. અસ્શૃ્મતાના મચૂમા ળધલા તેભણે ખફૂજ ખશન વળંધન ઔયુું. તેભના સુ્તઔ 
"The Untouchables”, “The shudra, Who are They? "  અને "Caste in India, its Mechanism, 
Genesis and development" ભા ંતેભણે લણચ વ્મલસ્થાન ખફૂજ ઊંડાણલૂચઔ અભ્માવ ઔમો છે. તેભના 
ઇતતશાવ, વભાજળાસ્ત્ર તથા ભાનલ-નલૃળં ળાસ્ત્રની ઊંડી વભજ તેભના આ સુ્તઔભા ંપ્રતતચફિંચફત થામ 
છે. તેભણે તેભના રકાણભા ંપ્રતતાદદત ઔયુું છે ઔે દશિંદુ વભાજ વ્મલસ્થા દશન્દ્દુ ધભચ ય આધાદયત છે, 
ન્દ્મામ ઔે ભાનલ વભાનતા ય નદશ. દશિંદુની પ્રલતચભાન વભાજ વ્મલસ્થા દશિંદુ ધભચની િતલુચણચ 
વ્મલસ્થા ય આધાદયત છે. તેભના તનફધં "Hindu Social Order : Its essential Principles" ભા ં
જણાલેુ ં છે ઔે દશિંદુ વભાજ વ્મલસ્થાભા ં ભાનલ અતધઔાયને ઔઈ સ્થાન નથી. તેભા ં વ્મક્તતનુ ં ઔાઈં જ 
ભશત્લ નથી. તેભા ંભશત્લ છે ભાિ લણચ અને લખચનુ.ં 
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 દશિંદુ લણચવ્મલસ્થાભા ં મૂભતૂ યીતે િાય લણો શતા. િાહ્મણ, ક્ષતિમ, લૈશ્મ અને શરુ શતા. 
ાછથી તેભા ંશરુ(દાવ) નાભના લખચન િંભ લખચ તયીઔે ઉભેય થમ. આ લખચને અસ્શૃ્મ ખણલાભા ં
આલત શત. છી ત આ ાિં લખોના ઔેટરામ ેટા લખો ણ અક્સ્તત્લભા ંઆવ્મા. દશિંદુ વભાજનુ ં
એઔભ વ્મક્તત નથી યંત ુલણચ છે. તેથી વ્મક્તતની તલળેતા ઔે ગણુનુ ં ઔઈ જ ભશત્લ નથી. વ્મક્તતન ે
ભતુ ંભશત્લ ઔે વન્દ્ભાન ણ લણચઆધાદયત છે. તેલી જ યીતે વ્મક્તતને વાભાત્જઔ અલશરેનાન બખ 
ફનવુ ં ડ ે તેના ભાટે ણ લણચ જ જલાફદાય ફને છે. દશિંદુ વભાજ વ્મલસ્થાભા ં 'વભાજ' ઔે 'વ્મક્તત' 
ઔેન્દ્રભા ંનથી. ઔેન્દ્રભા ંછે ભાિ લણચ. તેથી આ વ્મલસ્થાભા ંન્દ્મામ ભાનલ વભાનતા, ભાનલ ખદયભા ક્યાયેમ 
ઔેન્દ્રભા ંયશી ન શતી. 
 દશિંદુ ધભચના ળાસ્ત્રભા ંલણચવ્મલસ્થા ઈશ્વયના દેશભાથંી ઉદ્દબાલી શતી તેભ ઔશલેામ છે. આભ લણચ 
વ્મલસ્થાને ધભચ વાથે જડી દેલાભા ંઆલેર છે. આ પ્રઔાયની લણચવ્મલસ્થા ભા ં નૈતતઔ અને ઔામદાઔીમ 
ફાફત લચ્િે બેદ ન શત. અશીં જે નૈતતઔ ખણલાભા ંઆલતુ ંતેને ઔામદાઔીમ ણ ખણલાભા ંઆલતુ.ં આ 
વ્મલસ્થાભા ં તલતલધ સ્થલાી અવભાનતાન તવ્ધાતં રાગ ુડત શત. િાહ્મણ વભાજની ટિ ય 
શતા અને ત્માયફાદ ક્ષતિમ, લૈશ્મ, શરુ અને અતત શરુ એલા બેદ શતા. આ બદે ભાનલ જીલનના 
વાભાત્જઔ, યાજઔીમ અને આતથિઔ ાવાને ણ આલયી રેતા શતા. ડૉ.આંફેડઔયે આ પ્રથાની છણાલટ 
ઔયતા રકેુ ં ઔે જખતભા ં ક્યામં ણ આતથિઔ પ્રવતૃત્તને ધભચ વાથે જડલાભા ં આલતી નથી. ઔેટરામ 
દેળભા ંજાખીયદાયીભા ંબેદ છે યંત ુતે વાભાત્જઔ પ્રઔાયના છે. દશિંદુ જખતભા ંએઔ ભાિ એલા રઔ છે 
જેભા ંવાભાત્જઔ વફંધંન ેધભચ દ્વાયા જ પ્રતતન્ષ્ઠત ઔયલાભા ંઆલ ેછે અન ેધભચ જ તેને તલિ, વનાતન 
અને અકડં ફનાલે છે. સ્તયીમ (Grader) અવભાનતાને ઔાયણે ઉચ્િલણચના રઔન ે વન્દ્ભાન અન ે
યાજઔીમ/વાભાત્જઔ પ્રતતષ્ઠા ભતી શતી અને તનમ્ન લખચના રઔન ે તતયસ્ઔાય અને ખયીફીના બખ 
ફનવુ ંડત ુ ંશત ુ.ં એભા ંઅસ્શૃ્મની ક્સ્થતત ત શુ ઔયતા ંણ ફદતય યશતેી શતી. 
 અન્દ્મ વભાજ ઔે દેળભા ં ણ આતથિઔ સ્તયીઔયણ શમ છે યંત ુ તેભા ં વ્મક્તતને ઔઈણ 
વ્મલવામભા ંજડાલાની સ્લતિંતા શમ છે. દશિંદુ ધભચભા ંવ્મક્તતખત ળક્તત, વદંખી ઔે યવ ભાટે ઔઈ 
અલઔાળ ન શત. બાયતભા ંદયેઔ લણચ ધભચ દ્વાયા નક્કી ઔયેરા વ્મલવામભા ંજ જડાલાનુ ંયશતે ુ.ં િાહ્મણ 
ઔભચ-ઔાડં, જૂા-ાઠ અને તળક્ષણ જેલા પ્રતતન્ષ્ઠત ઔમો ઔયતા અન ેતેથી વન્દ્ભાન અને આતથિઔ વ્ધયતા 
બખલતા ક્ષતિમ ય્ુધ ઔોળલ્મને ઔાયણે યાજ ઔયલાની ક્ષભતા પ્રાપ્ત ઔયતા. લૈશ્મ લેાય ધધંાન ેઔાયણ ે
પ્રભાણભા ંવમ્ૃધ જીલન જીલતા. શરુ દાવત્લ બખલતા અને વોથી તનમ્ન અને વ્મજમચ ખણાતા ઔામો 
તે ઔયતા. અતત શરુ ત અસ્શૃ્મ ખણાતા અને મતૃ શુની િાભડી ઉતાયલાનુ ંતથા તેનુ ંભાવં 
કાતા. આભ શરુ અન્દ્મ લખચની વેલાભા ંજીલન તલતાલતા અન ેછતામં તેને તતયસ્ઔાય અને અભાન 
બયી જીદખી જીલલી ડતી. 
 ડૉ.આંફેડઔયે લણચવ્મલસ્થાના થૃક્કયણ ઔયતી લકતે રખ્યુ ં છે ઔે શરુને તળક્ષણથી લચંિત 
યાકલાભા ંઆલતા. તલદ્યા ભાટે તે રામઔ ખણાતા નદશ. લેદ અને ધભચ-ળાસ્ત્રના તળક્ષણને જ તળક્ષણ 
ખણલાભા ંઆલતુ.ં ડૉ. આંફેડઔયે ઔશેુ ં ઔે આ તળક્ષણ પ્રથા ણ બાયે વકુંચિત અને વઔંીણચ શતી. આ 
તળક્ષણ વ્મલસ્થાભા ંઔરા ઔે તલજ્ઞાનને ણ ઔઈ સ્થાન ન શત ુ.ં તનયક્ષયતા જ્ઞાતતપ્રથાન એઔ આંતદયઔ 
અતનલામચ દશસ્વ જ ફની ખમ. આભ અતધઔાયના તનધાચયણ (fixation) ને ઔાયણે શરુ તળક્ષણથી લચંિત 
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યશતેા અને તેભનાભા ંછામેરી ભાનલીમ ળક્તતને તલઔતવત ઔયલાની તઔ તેભને ભતી ન શતી. આ 
વદંબે ડૉ. આંફેડઔયે ઔશેુ ંઔે "Manu is the only divine lawgiver who has denied the common man 
the right to knowledge."  (ભનુ ંએઔ ભાિ એલ દદવ્મ ઔામદા ગડનાય શત, જેણે વાભાન્દ્મ ભાનલીન ે
જ્ઞાન ભેલલાના અતધઔાયથી લચંિત યાકેર શત. (Ambedkar, B.R.1987 The Hindu Social Order : 
its Essential Principles) 
 આભ ભન ુ દ્વાયા પ્રફધામેર દશિંદુ વભાજ, અન્દ્મામી વભાજ શત. આલ વભાજ આદળચ ખણી 
ળઔામ નદશ. તેભણે ઔહ્યુ ં ઔે જ્ઞાતત અને લણચપ્રથા વંણૂચ નાબદૂીથી લણચશીન, લણચતલશીન આદળચ અને 
ન્દ્મામી વભાજ યિી ળઔામ. 
 ડૉ.આંફેડઔયની áન્ષ્ટએ ઔઈ ણ વભાજન ઉદેૌળ વ્મક્તતના તલઔાવન શલ જઈએ. વભાજ 
વ્મક્તત ઔયતા લધાયે ભશાન નથી. તેભા ં તલઔાવ ભાટે ઔે ઔલ્માણ ભાટે તે વભાજ વાથે જડામેર યશ ેછે. 
સ્લાતતં્ર્મ વભાનતા અને બાઈિાયા દ્વાયા જ વ્મક્તતન અને વભાજન વાિ તલઔાવ થઈ ળઔે. બાયતીમ 
વભાજભા ંતેન લખચ/લણચ આધાદયત વફંધં લૂચતનમત્જત છે અને તેથી વ્મક્તતન તલઔાવ ગ ૂખંામ છે. 
ડૉ. આંફેડઔયે તેભના સુ્તઔ "Philosophy of Hinduism" ભા ં જણાલેુ ં છે ઔે વાિ ન્દ્મામ સ્લાતતં્ર્મ, 
વભાનતા અને બાતબૃાલન માચમ છે. 
 તેભના તનફધં "Hindu Social  Order : Its Essential Principles" ભા ંતેભણે સ્લતિંતાને ફ ે
બાખભા ં લશિેી છે. (૧) નાખદયઔ સ્લાતતં્ર્મ અને (૨) યાજઔીમ સ્લાતતં્ર્મ. Civil liberty (નાખદયઔ 
સ્લાતતં્ર્મ)ભા ંલાણી સ્લાતતં્ર્મ, શરનિરનનુ ંસ્લાતતં્ર્મ અને ઔામચ ઔયલાના સ્લાતતં્ર્મન વભાલેળ થામ છે. 
યાજઔીમ સ્લાતતં્ર્મભા ંવ્મક્તતને ઔામદા ગડલાની પ્રદક્માભા ંદશસ્વ રેલાન અતધઔાય તથા વયઔાયને યિલી 
ઔે દૂય ઔયલાના અતધઔાયન વભાલેળ થામ છે. ડૉ.આંફેડઔય સ્ષ્ટ ણ ે ભાનતા શતા ઔે વ્મક્તતની 
સ્લતિંતા વાથ ે વાભાત્જઔ સ્લતિંતા, આતથિઔ વભાનતા અને વોને તળક્ષણ પ્રાપ્મ શવુ ં જઈએ. ફધા 
ભાનલ ળાયીદયઔ ફ, બોતતઔ વખલડ ઔે ભાનતવઔ ક્ષભતાભા ંવભાન શતા નથી યંત ુફધા ભાનલ 
છા-લત્તા અંળે ઔેટરાઔ મૂભતૂ ગણુ ધયાલે છે અને તેથી "નૈતતઔ વભાનતા " ય બાય મતૂલ જ 
જઈએ. વ્મક્તત અન્દ્મ વ્મક્તત પ્રત્મે ભાન, પે્રભ અને ઐક્યની રાખણી અનબુલે છે. તેભા ંઅન્દ્મન્દ્મન 
તલઔાવ થામ છે. આ બાલનાને બાઈિાય (fraternity) ઔશલેાભા ંઆલે છે. વ્મક્તત અરખ ટાનુી જેભ 
જીલત નથી. તે વભાજ અને અન્દ્મ વાથે જડામેર યશ ેછે.ટૂંઔ ભા ંવભાજ વાથેના વફધં અને બાઈિાય 
તેના ઔલ્માણ અને તલઔાવભા ંલધાયે ઔયે તે જફૃયી છે.  
 ડૉ. આંફેડઔયે ન્દ્મામી વભાજની યિના ઔેલી યીતે થઈ ળઔે તે અંખ ેઊંડુ ં ચિિંતન ઔયેુ ં શત ુ.ં જે 
તેભના રકાણભા ંજલા ભે છે. બાયતભા ંપ્રલતચતી લણચ વ્મલસ્થા બાયતીમ વભાજનુ ંફહ ુભટંુ અતનષ્ટ 
છે. તેથી બાયતભા ં ન્દ્મામ વભાજની યિના થઈ ળઔી નથી. લણચપ્રથાને નાબદૂ ઔયલા ભાટે બાયતભા ં
પ્રલતચતી ઔેટરીઔ ધાતભિઔ ભાન્દ્મતાન છેદ ઉડાલલ ડ.ે ડૉ.આંફેડઔયે જણાલે ુઔે સ્લતિંતા, વભાનતા 
અને બાઈ-િાયા વાથે સવુખંત એલા નલા તવ્ધાતં દશિંદુ ધભચભા ંયિલા ડ.ે વભાનતા તલયધી તનમભ 
દશિંદુ ળાસ્ત્રભાથંી વંણૂચ ણ ેદૂય ઔયલા જઈએ. તેભણે ળીક અને ઈસ્રાભના  ઉદાશયણ આતા ઔહ્યુ ંશત ુ ં
ઔે આ ધભચભા ંજીલનના વખંદઠત ફૃ (Associated mode of life) ન તવ્ધાતં ન્દ્મામી અને વભાનતાબમાચ 
વભાજની યિના ભાટે અનાલલાભા ંઆવ્મ છે.  
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 બાયતીમ વભાજભા ં તનમ્ન લખચને ય્ુધ ઔોળલ્મ, યાજઔીમ ળક્તત તથા નૈતતઔ ળક્તતથી લચંિત 
યાકલાભા ંઆલેરા શતા અને તેથી તેભણે ઔશેુ ં ઔે આ િણેમ ળક્તત ળતત લખચને પ્રાપ્ત થલી જ  
જઈએ. તેભને રશ્ઔયભા,ં યાજઔીમ શક્ક અને તળક્ષણ ભેલલાન આતધઔાય પ્રાપ્ત થલ જ જઈએ. આ 
અંખે તેભણ ે આંતયજ્ઞાતીમ વમશૂબજન અને આંતયજ્ઞાતીમ રગ્નની બરાભણ ઔયેરી. જ્ઞાતત પ્રથાન ે
તડલા ભાટે આંતયજ્ઞાતીમ રગ્ન ફહ ુજ ભશત્લન યર બજલી ળઔે તેભ છે. 
 ડૉ.આંફેડઔય વ્મશલારુ ચિિંતઔ શતા. તે જાણતા શતા ઔે દશિંદુ વભાજભા ંજ્ઞાતતપ્રથાના મચૂમા 
ખફૂ જ ઊંડા છે અને ઉચ્િલણચના રઔ વભાનતાની લાતન સ્લીઔાય ઔયે તેભ નથી. તેથી તેભણે દચરત 
અને અસ્શૃ્મને શાઔર ઔયીઔે તે તળક્ષણ ભેલે. ઉચ્િ શદા ય ચફયાજે અને આતથિઔ વ્ધયતા પ્રાપ્ત 
ઔયે. એઔ લાય વ્મક્તત વભાજભા ંઉચ્િ સ્થાને શોંિે છી  તેને ઉચ્િલણચના રઔનુ ંવન્દ્ભાન ણ ભને 
ઔભને પ્રાપ્ત થળ ેજ. એઔ લકત વન્દ્ભાનનીમ સ્થાને શોંિલાભા ંઆલ ેત જૂનલાણી ધાતભિઔ ભાન્દ્મતા 
ણ તટૂલા રાખળે. 
ડૉ. આંફેડકયના યાજકીમ નલચાય :  
 ડૉ. આંફેડઔયની યાજઔીમ તલિાયધાયા ણ ભાનલ જીલન, ભાનલ ઔલ્માણ અને વભાનતાના 
તવ્ધાતં વાથે વરંગ્ન શતી. તે વવંદીમ પ્રણારીના દશભામતી શતા. જેના િણ ભશત્લના રક્ષણ છે. 
મતુત અને તનષ્ક્ષ ચ ૂટંણી, એઔ શથ્થ ુઅને એઔ ક્ષીમ વત્તાથી મતુત વ્મલસ્થા અને ચ ૂટંામેરા જન 
પ્રતતતનતધભા ંજનતાન તલશ્વાવ. તે વવંદીમ પ્રણારીભા ં સ્લતિંતા અને વભાનતા લચ્િે વભતરુા 
જલાતી નથી ત ેક્ષતતથી ણ દયચિત શતા. આભ છતા ંયાજઔીમ રઔળાશીન અન્દ્મ ઔઈ તલઔલ્ નથી 
તેભ તે ભાનતા શતા. રઔળાશી સિુારુ યીતે િાર ેતે ભાટે વાભાત્જઔ અન ેઆતથિઔ ામ વફ અન ે
વક્ષભ શલ જઈએ તેભ તે રઢણે ભાનતા શતા. તેથી જ વભાજલાદને તભેણે ફધંાયણન દશસ્વ 
ફનાવ્મ શત. વાભાત્જઔ અને આતથિઔ વસં્થા જન ઔલ્માણરક્ષી શલા જઈએ ત જ વવંદીમ રઔળાશી 
અથચણૂચ ફને તેલી તેભની રઢ ભાન્દ્મતા શતી. 
 ડૉ.આંફેડઔયના ભત મજુફ યાજ્મ એઔ અખત્મની વસં્થા છે. જે તેના નાખદયઔના અતધઔાય, 
વભાનતા, સ્લતિંતા અને ઔલ્માણ ભાટે ઔાભ ઔયી ળઔે. તેનુ ં વોથી અખત્મનુ ં અને પ્રાથતભઔ ઔામચ છે 
જનતાના અતધઔાયની જાણલણી, લાણી સ્લાતતં્ર્મ, ધભચ ાલાનુ ંસ્લાતતં્ર્મ અને ભાનલ ઔલ્માણ છે. ફીજુ ં
ઔામચ છે વાભાત્જઔ,  યાજઔીમ અને આતથિઔ અવભાનતા દૂય ઔયલાનુ.ં જેભા ં લચંિત અને ળતતન ે
વભાનતા ભાટેની તઔ યૂી ાડલાનુ ંઔામચ પ્રાથતભઔતા ભાખંી ર ે છે. તે ભાનતા શતા ઔે યાજ્મ ઔઈ 
અરખ અન ેસ્લમ ંતાની જાતન ેતી વસં્થા નથી, ત ેએલી સ્લૈચ્ચ્છઔ વસં્થા છે જેભા ંરઔ વભાજ 
અને યાજ્મ લચ્િેના આંતય વફંધં અક્સ્તત્લ ધયાલે છે. ભાનલ ભાટે ભાિ યજઔીમસ્લાતતં્ર્મ યૂત ુ ંનથી, 
તેભા ંયાજઔીમ, આતથિઔ, ફોદ્ધ્ધઔ અન ેઆધ્માત્ત્ભઔ સ્લતિંતા ણ પ્રાપ્ત થલી જઇએ. યાજ્મ વાધ્મ નથી 
યંત ુભાનલ ઔલ્માણ અને બાતલ વભાજના દશત-પ્રાચ્પ્તનુ ંવાધન છે. 
 ડૉ. આંફેડઔય ભાનતા શતા ઔે ભાનલ શક્કનુ ંયક્ષણ ભાિ ઔામદાથી ળક્ય ફનતુ ંનથી યંત ુતે 
વભાજના નૈતતઔ અને વાભાત્જઔ અંતયાત્ભાના અલાજ અને વદશષ્ણતુા ય આધાય યાકે છે. ઔઈ ણ 
વભાજભા ં જ ફાહ્યલખચ દ્વાયા મૂભતૂ અતધઔાયન અનાદય ઔયલાભા ં આલ ે ત ઔામદા, વવંદ ઔે 
ન્દ્મામતિં રઔને મૂભતૂ અતધઔાયન બખલટ ળક્ય ફનાલી ન ળઔે. આભ યાજ્મ વભાજથી ઉય 
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નથી, તેથી યાજ્મ ઔયતા વભાજ જ લધ ુ ભશત્લનુ ં દયફ છે. ઔામદા ણ વભાજ અને યાષ્રને 
તનમતંિત ઔયનાય વાધન છે. ઔામદા જ્ઞાતત, લણચ, યંખ, વપં્રદામથી ય શલા જઈએ. ઔામદાની રન્ષ્ટએ 
વોને વભાન નાખદયઔ શક્ક ભલા જઈએ. 
 દશિંદુ વભાજભા ંજ્ઞાતત અને જૂથ દ્વાયા વ્મક્તતની સ્લતિંતા ય ઔા મઔૂી ળઔામ છે. આ ફાફત 
દશિંદુ વભાજનુ ં ભટંુ અતનષ્ઠ છે, જે ભાિ ઔામદા દ્વાયા જ દૂય ઔયલાનુ ં ળક્ય ફને નદશ. તેના ભાટે 
ફધંાયણીમ ઔામદા, વવંદ, યાજ્મ વ્મલસ્થા અને વભગ્ર વભાજ આમત્જત યીતે પ્રમત્ન ઔયે તજ તે 
ળક્ય ફને. આંફેડઔય ભાનતા શતા ઔે વયઔાય અને યાજ્મ ફનંેએ ભાનલીમ ધાયણાના ામા ય જ  
આધાદયત યીતે ઔાભ ઔયવુ ં જઈએ. તે વ્મશલારુ યાજરુુ શતા અને તેભન અચબખભ શભેંળા ં
લાસ્તલલાદી જ યહ્ય શત. તેની એલી દરીર શતી ઔે યાજ્મના વભાજલાદ તલના વાિી રઔળાશી 
પ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ નદશ. તથેી તેએ ધભચ તનકે્ષતા, અંતયાત્ભાનુ ંસ્લાતતં્ર્મ અને ધાતભિઔ વદશષ્ણતુા ય 
ખફૂ જ બાય મઔેૂર. વાભાત્જઔ ન્દ્મામ જ વાધ્મ છે. ન્દ્મામતિંન ન્દ્મામ ત વાધન ભાિ છે. 
 ડૉ. આંફેડઔયે ભશાત્ભા ખાધંીના વાભાત્જઔ ન્દ્મામ ભાટેના વલોદમલાદના વતવ્ધાતંને નઔાયતા 
ઔહ્યુ ંશત ુ ંઔે ધભચ અને વાભાત્જઔ ન્દ્મામને જડલાની લાત ચફરકુર અતાદઔિઔ તથા અથચશીન છે. તેભને ભન 
ન્દ્મામ વભાનતા અને વ્મક્તતનુ ં સ્લાતતં્ર્મ જ આદળચ વભાજ, આદળચ યાજ્મન ામ છે. તે ઔારચ 
ભાઔચવની તલિાયધાયાથી ણ અરખ ડતા શતા. તે યાજ્મ તલશીનતા (statelessness) ની લાત વાથ ે
વભંત ન શતા. તેભણ ેત જ્ઞાતત તલશણ (casteless) વભાજની જ ઝકંના શતી. તે ભાનલ ભાનલ 
લચ્િેના, ઔે સ્ત્રી-રુુ લચ્િનેા બેદના ઔટ્ટય તલયધી શતા. 
 અસ્શૃ્મના ળણને દૂય ઔયલાભાટે તેભને ઔારચ ભાઔચવની યીત અનકુૂ નશતી રાખી ઔાયણ ઔે 
તે દશિંવાના ણ તલયધી શતા. તેભને બખલાન બ્ેુધ પ્રફધેર ભાખચ લધ ુમગ્મ અને ન્દ્મામણૂચ રાગ્મ 
શત. આભ ડૉ. આંફેડઔય, ખાધંીજી, ભાઔચવ, પ્રેટ, એદયસ્ટર લખેયેના તલિાયથી ચબન્ન ભત ધયાલતા 
શતા. અરફત, તેની તલિાયધાયા ય ફ્રેંિ ક્ાતંત, ભાનલ શક્કન ઢઢેંય, અભેદયઔન ફધંાયણ, ભાઔચવની 
ળણ તલશીન વભાજ વ્મલસ્થા તથા બ્ુધ બખલાનના ભાનલ ઔલ્માણના તલિાયની પ્રફ અવય શતી. 
તે ભોચરઔ ચિિંતઔ શતા અને બાયતીમ વભાજને અનફુૃ વભાજ-વ્મલસ્થા ઔેલી શલી જઈએ તેના ઊંડા 
અભ્માવી શતા. તેભનુ ંઆ પ્રઔાયનુ ં ચિિંતન અને તલિાય અત્મતં ભાનનીમ અન ેલતચભાન વભમભા ંણ 
ખફૂ જ પ્રસ્તતુ છે. ટૂંઔભા ંતેભને ભન ન્દ્મામી વભાજ સ્લતિંતા વભાનતા અને બાઈિાયાય આધાદયત 
શમ છે. બાયતીમ વવંદે ૨૬ જાન્દ્યઆુયી, ૧૯૫૦ના યજ ફધંાયણન સ્લીઔાય ઔમો ત્માયે તેભણે ઔશેુ ંઔે 
આણે ભાિ યાજઔીમ રઔળાશી જ નશીં યંત ુવાભાત્જઔ રઔળાશીનુ ંવજૉન ઔયીએ છીએ જેભા ંઆણ ે
સ્લતિંતા, વભાનતા અને બાઈિાય જીલનના તવ્ધાતં તયીઔે સ્લીઔાય ઔયીએ છીએ. 
 ડૉ.આંફેડઔય વાિા અથચભા ં યાષ્રલાદી શતા. દેળનુ ં દશત તેભના હ્રદમભા ંઅગ્રસ્થાને શત ુ.ં તે 
બાયતને વમ્ૃધ યાષ્ર ફનાલલાનુ ં સ્લપ્નુ ં શભેંળા વેલતા યહ્યા શતા. તેભણે ઔશેુ ં ઔે બાયત ઉજ્જલ 
બતલષ્મની આળાથી બયેર દેળ છે અને બાયતની પ્રજા પ્રભનુી પ્માયી પ્રજા છે. બાયતના રઔએ 
જ્ઞાતત, જાતત, ધભચના બેદથી ઉય ઉઠલાની જફૃય છે. રઔને ધભચ, જ્ઞાતત, લણચ, જેલી ફાફતન ેઔયાણ ે
મઔૂીને યાષ્રને વોથી ંિા સ્થાને મઔૂવુ ં જઈએ. તે વ્મક્તત-જૂાના ણ તલયધી શતા અને તેભના 
અનમુામીને તેનાથી દૂય યશલેાની લાયંલાય વરાશ આતા. દશન્દ્દુલાદના અલતાયલાદની આરિના 
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ઔયતા તેભણે ઔશેુ ં ઔે ઔઈ અલતાય તભને ફિાલલા આલળે નદશ. ભાિ તભે જ તભાયા તાના 
તાયણશાય છ. તભાય ભક્ષ ભાિ અને ભાિ તભાયા શાથભા ંજ છે. 
   ડૉ. આંફેડઔયના તલિાયન બાયતીમ વભાજે, યલુાનએ ઊંડ અભ્માવ ઔયલાની અત્મતં જફૃય 
છે. લતચભાન બાયતભા ં તેભના તલિાય રાગ ુ ાડલાભા ં આલે ત આણા દેળની ભશત્તભ વભસ્મા 
િક્કવણ ેઉઔેરી ળઔામ છે. 
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વનળમર નેટલર્કિંગ વાઈટ્વ અને યલુાન 
પ્ર.ળબના ચોશાણ 

એભ.ફી.ટેર યાષ્ટ્રબાા આટાવ ઍન્ડ કભવા કૉરેજ, એભરવબ્રીજ, અભદાલાદ 
(ભ) ૯૮૯૮૯૦૬૧૧૮ 

વાભાત્જઔ તલઔાવ એઔ પ્રદક્મા છે. વભાજ દયલતચનળીર છે. વભાજ તાની જફૃદયમાત ણૂચ 
ઔયલા ભાટે વાભાત્જઔ ભાકા અને વસં્થાભા ંફદરાલ રાલ ેછે. જશન્દ્વન એને વાભાત્જઔ દયલતચન 
ઔશ ે છે. દયલતચન એ વતત િારતી પ્રદક્મા છે. ભાનલ વભાજની ળફૃઆત થઈ ત્માયે ભાનલી તળઔાય 
અને શુારન ઔયત. ભાનલી ક્સ્થય થતા સ્થામી કતેીની ળફૃઆત થઈ. ભાનલ વભાજની ઉત્ક્ાતંત થતા 
ઓદ્યચખઔયણ થયુ ંઅન ેમિંતલજ્ઞાનની ળફૃઆત થઈ. મડૂીલાદનુ ં વજૉન થયુ.ં મિંલૈજ્ઞાતનઔ ક્ાતંત અન ે
ઓદ્યચખઔ વભાજને દયણાભે નેટલઔચ વભાજન ઉદબલ થમ. આ વભાજ microeletronics ટેઔનરજીન 
ય આધાદયત છે. નેટલઔચ વભાજનુ ંભાખુ ંલૈતશ્વઔ છે યંત ુઅનબુલ સ્થાતનઔ છે. નેટલઔચ વભાજ પ્રાદેતળઔ 
અન ે વાસં્કૃતતઔ ફનંે વભાજભા ં તનમભને અનવુયે છે. નેટલઔચ વભાજના ભાકાભા ં ફનંે વશઅક્સ્તત્લ 
ધયાલે છે. જેનાથી વભગ્ર વભાજભા ંરઔ ઔઈણ વભમે ઔઈણ પ્રઔાયના અલયધ લખય એઔફીજા 
વાથે જડાઈને આવાનીથી લાતિીત ઔયી ળઔે છે. નેટલઔચ વાભાત્જઔ ભાકાભા ં વ્મક્તતખત ઔે વામદૂશઔ 
યીતે ખભે ત્માયે ખભે ત્મા ંએઔફીજા વાથે જડાઈ ળઔે છે, પ્રત્યતુ્તય આી ળઔે છે. ત્માયે અનબુલ થામ છે 
ઔે ઇન્દ્પભેળન ટેઔનરજીના વશઔાયથી આ ળક્ય ફન ેછે, જે ઝડથી વતળમર નટેલઔચ વાઈટ્વ (Social 
Network Sites) લધી યશી છે. તે જતા ંએવુ ંરાખ ેછે ઔે તેનુ ંબતલષ્મ ગણુ ંઉજફૄ છે.  
નેટલઔચ વવામટી : લૈિાદયઔ અન ેવૈ્ધાતંતઔ ભાખુ ં: 
 વભાજળાસ્ત્રભા ં નેટલઔચ વભાજન ઉલ્રકે વોપ્રથભ ૨૦ભી વદીભા ં Manuel Castells (૧૯૯૬) 
દ્વાયા ઔયલાભા ં આવ્મ શત. નેટલઔચ વભાજનુ ં ભાખુ ં microelectronics અને િક્કવણ ે ઔશીએ ત 
ભાદશતી અને પ્રવાયણ ટેઔનરજી ય આધાદયત છે. ઓદ્યચખઔ વભાજનુ ંએ રક્ષણ છે ઔે જેભા ંલાતિીત 
અન ેવ્મલશાય Social Network દ્વાયા ળક્ય ફને છે. નટેલઔચ વભાજભા ંdigital ્ધતતથી લાતિીત ળક્ય 
ફને છે. Castells એલ તઔચ ઔયે છે ઔે ‘જે ઝડથી ઓદ્યચખઔ વભાજન તલઔાવ થમ શત, તે ઝડથી 
Networking વભાજન તલઔાવ થમ છે. Castells નોંધ ેછે ઔે, મિંતલજ્ઞાન વભાજન ેફદરી ળઔળ ેનદશ ણ 
વભાજની જફૃદયમાત અનવુાય તેભા ં ફદરાલ આલળે. વભાજની જફૃદયમાત અનવુાય એઔફીજા વાથ ે
જડાલા અન ે તલઔાવ ઔયલા ભાટે તેભા ંફદરાલ રાલલ જફૃયી ફનળે. Castells ના પ્રભાણે ઓદ્યચખઔ 
વભાજની રાક્ષચણઔતા આ પ્રભાણે છે. 
(૧) ટેઔનરજી આધાદયત વભાજભા ંવ્મક્તત તનેી વભંતતથી ઔઈણ જગ્માએ ઔે વભમે લાતિીત ઔયી 

ળઔે છે.    
(૨) બોતતઔલાદ આધાદયત વભાજભા ંવભગ્ર ભાકાનુ ંવિંારન ાલયગ્રીડ દ્વાયા થામ છે.  
(૩) આ વભાજભા ંવ્મક્તત વાથેન વંઔચ વભમ ઔે જગ્મા ય આધાદયત શત નથી ઔાયણ ઔે વ્મક્તત 

નેટલઔચની આવાવ ખતતળીર શમ છે જેને “space of flows” ઔશ ેછે. 
(૪) નેટલઔચ વભાજભા ં ઊજાચ તેના નેટલઔચ વાથે જડામેરી યશ ે છે. તે આઔાળની વભાતંય આડી 

તલઔવેરી શમ છે.  
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(૫) નેટલઔચ એ વ્મક્તત અને વમશૂને જીતલત યાકે છે. વ્મક્તત અને વમશૂને વામદુાતમઔતા ઔેલલાભા ં
અને તનઔટ રાલલાભા ંવદૃ્ધ્ધ ઔયે છે. 

 Jan van Jijk (૨૦૧૨) એ જાણીતા વભાજળાસ્ત્રી, પ્રવાય ભાધ્મભ અને વદેંળા લશીલટઔતાચ છે. 
તે જણાલે છે ઔે વાભાત્જઔ અને લૈતશ્વઔ સ્તયે આણ ેજઈએ ત ભીદડમા નેટલઔચ વભાજના ખણૂે ખણૂ ે
પેરામેુ ંછે. જે આણા વાભાત્જઔ અને આતથિઔ નેટલઔચને જીલતં યાકે છે. વેટેરાઈટના તલઔાવને ઔાયણે 
ટી.લી., ભફાઈર, ટેચરપન અને ઈન્દ્ટયનેટન તલઔાવ થમ છે. જેને રઈને આણી દુતનમા લૈતશ્વઔ ફનતી 
જામ છે. તલઔાવન ેરઈને બાયત અને િીન જેલા તલઔાવળીર દેળએ ઝડથી અનઓુદ્યચખઔ વભાજભાથંી 
વિંાય ઓદ્યચખઔ વભાજભા ં અને થડ ે ગણે અંળે અનઓુદ્યચખઔ નેટલઔચ વભાજભા ં ફદરાઈ યહ્યા છે. 
૨૧ભી વદીભા ંનેટલઔચ વભાજ એ આણુ ંિેતાતિં છે જે આણા વ્મક્તતખત અને વમશૂ જીલનને અવય 
ઔયે છે. નેટલઔચ વભાજના આખભનને રઈને આણે લૈતશ્વઔ મડૂીલાદ અને યાષ્રીમ મડૂીલાદ વભાજ વાથ ે
જડાઈ યહ્યા છીએ. યસ્યના જડાણને રઈને વાસં્કૃતતઔ આદાન પ્રદાન થામ છે. દયણાભ ેવાસં્કૃતતઔ 
તલસ્પટ થામ છે. જે લાદતલલાદના ક્ષેિન ેતલસ્તાયે છે.  
 Jemson (૧૯૮૪) નેટલઔચ વભાજને નલા અલતાયભા ં વાસં્કૃતતઔ પ્રબાલ તયીઔે લણચલે છે જે 
ક્યાયેઔ જુદા પ્રઔાયના અને અરખ અરખ યસ્તેથી આલેરી વસં્કૃતતન પ્રબાલ છે. Jemson આધતુનઔ 
વભાજનુ ંચિિ આ પ્રભાણ ેદળાચલે છે.  
(૧) નેટલઔચ વભાજભા ંવફંધં ઉય છલ્રા શમ છે. વફંધંભા ંઊંડાણન અબાલ શમ છે.  
(૨) નેટલઔચ વભાજ એ વ્મક્તતની રાખણી ય અવય ઔયે છે. જેને રઈન ેવ્મક્તત રાખણીતલશીન ફન ે
છે.  
(૩) નેટલઔચ વભાજભા ં વ્મક્તતની ઐતતશાતવઔ ભાદશતીભા ંફદરાલ આલે છે. ક્યાયેઔ ઐતતશાતવઔતાનુ ં

તન થામ છે.  
(૪) આ વભાજભા ંટેઔનરજીભા ંવતત ફદરાલ આવ્મા ઔયે છે. રેકઔ તેન ે‘નુરુત્થાન ટેઔનરજી’ 

તયીઔે કાલે છે. ટેઔનરજીના પ્રબાલને રઈને વિંાય ભાધ્મભ જેલા ઔે ‘ઈન્દ્ટયનેટ’ ન 
તલસ્પટ થામ છે.  
અનઆુધતુનઔ વભાજ એ નટેલઔચ આધાદયત છે જે નલી નલી વસં્કૃતતનુ ંવજૉન ઔયે છે અન ેતે છે 
‘Social Networking Site’.  
Jomson અનઆુધતુનઔ વાભાત્જઔ તલિાયઔ છે અને Jean Baudrillard એઔ અનઆુધતુનઔ 

ઉદ્દાભલાદી તલિાયઔ છે જે વાભાત્જઔ વભસ્માનુ ં તલશ્રેણ ઔયીને ઔશ ે છે ઔે આધતુનઔ વભાજભા ં
ભીદડમાન પ્રબાલ લધત જામ છે. વભાજ Cybermetic Model, Computers તયપ વભાજ આખ લધત 
જામ છે. વભાજભા ંભાદશતી પ્રવાયણ અને ભનયંજનના વાધન વતત ફદરાતા જામ છે. 

Kellner (૧૯૮૯) દાલ ઔયતા ઔશ ેછે ઔે, નેટલઔચ વભાજભા ંઆ પ્રઔાયના વાધનનુ ંનુ:ઉત્ાદન 
લધળે અથલા આ વાધનન પ્રબાલ લધત જળે. તે રકે છે ઔે વભઔારીન વભાજભા ં‘ભીદડમા’ન પ્રબાલ 
પ્રિડં ફનળ ેઅન ેલતચભાનભા ં તે પ્રસ્તતુ ણ છે. Baudrillard (૧૯૮૩) આખ ઔશ ેછે ઔે દયણાભે શુ ં
થળે? આણે એઔફીજાને ભલાનુ ંછ ં ઔયી દઈએ છીએ અથલા અરખ થતા જઈએ છીએ. તે 
અનઆુધતુનઔ વભાજના રઔનુ ંલણચન ઔયતા ઔશ ેછે ઔે ભીદડમાન પ્રબાલ લધતા રઔભા ંવફંધંભા ંએઔ 
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પ્રઔાયની તન:સ્દૃશણુ ં ઔે જડતા આલતી જામ છે. નેટલઔચ વસં્કૃતત જનવમદુામને એઔફીજા વાથે જડી 
યાકે છે. ઉમખી છે, ઉચિત છે, અતનલામચ છે અને ફધી યીતે અથચગટન ઔયતા જઈએ ત તે ભાદશતીના 
આદાન પ્રદાનભા,ં ભવેેજ આલાભા ં ઔે ફીજુ ંગણુ ંફધુ ંિરાલભા ં તે જફૃયી છે. અનઆુધતુનઔ વભાજભા ં
જનવમદુામનુ ં લણચન ઔયતા ઔશ ે છે ઔે નેટલઔચ વભાજભા ં રઔના વફંધંભા ં ઉદાવીનતા, તલયક્તત, 
ફેજલાફદાયી, જડતા જલા ભે છે જેને અનઆુધતુનઔ વભાજ વાથ ેવફંધં છે. રઔ અંખત વફંધં ઔયતા 
ઔાલ્તનઔ ઔે આબાવી વફંધંને લધાયે ભશત્લ આે છે. આધતુનઔ વાભાત્જઔ નેટલઔે ભાનલવફંધંભા ં
તનનુ ંઔામચ ઔયુું છે.  

Kubicek (૧૯૮૮) જણાલે છે ઔે, નલા પ્રવાય ભાધ્મભએ વ્મક્તતના અંખત વ્મલશાય તેભજ 
એઔફીજા વાથે ફૃફફૃ ભલાના વફંધંને છા ઔમાચ છે, ગટાડ ઔમો છે, ઔે ઔદાિ નાળ ઔમો છે તેભજ 
ઔાભના વફંધંભા ંઓિાદયઔ ફનાવ્મા છે.  

એઔ દવઔા શરેા ંનાની જગ્માભા ંનાના નાના ઔાભ ઔયલા ભાટે વ્મક્તતને ળધલાનુ ંમશુ્ઔેર 
શત ુ.ં યંત ુ શલે ઔમ્ટુયની એઔ ચ્તરઔ ઔયલાથી તે ભી જામ છે. આ પ્રઔાયની વેલા યૂી ાડતી 
website ઉરબ્ધ શમ છે. ટેઔનરજીન તલઔાવ થતા આ પ્રઔાયની વેલા વય ફની છે. નેટલદઔિંખ  
વવામટીની ઉત્ક્ાતંત થતા Internet, Social Media, Wireless Mobilephone ની વખલડ લધી છે. 
દયણાભ ેવંઔચ ભાટે એઔ નલા પ્રઔાયના ચક્ષતતજ વભાતંય નેટલઔચન તલઔાવ થમ જેલા ઔે ‘The Blog’ 
(Internet Diary), ‘The Vlog’ (Video Diary), ‘The Podcasts’ (Own Radio Broadcast) આ લસ્તુ 
ખભે ત્માયે, ખભ ેત્મા,ં વયતાથી ઉરબ્ધ શમ છે.  

આ દયલતચનને રઈને ઔઈણ વ્મક્તત તાનુ ંઔાભ વભગ્ર નેટલઔચભા ંઔયી ળઔે છે. આ પ્રઔાયની 
વ્મક્તતખત આલડત, ઔામચકુળતા, તનણુતા ઔે ઔાભ ઔયલાની ક્ષભતા ધયાલતી વ્મક્તત તાનુ ંઔાભ 
Networking Site ભા ંઔયી ળઔે છે.  
Social Networking Site :  ઉદ્દબલ અને તલઔાવ : 
 Social Networking Site ન તલિાય ગણ જૂન છે. Social Network ન તલઔાવ થતા ંરઔના 
વાભાત્જઔ વફંધં અને વંઔચ ભાધ્મભના યસ્તા ફદરાઈ યહ્યા છે. My space, Facebook, Bebo, 
Friendster and Xanga ન ઉદ્દબલ થમ. (Coyle C & Vughn H (2008)   

ઇન્દ્ટયનેટની રઔતપ્રમતાને ઔાયણે વંઔચ ભાટે રઔ Social Networking Site ય વદક્મ ફન્દ્મા. 
Social Networking વેલા web based ય આધાદયત છે. જે વ્મક્તતખતથી રઈ જાશયે અને વાલચજતનઔ 
ઔે વયઔાયી પ્રપાઈર ફનાલે છે. આ વ્મલસ્થાને રઈને રઔ એઔફીજા વાથે જડાઈને તાના ભતંવ્મ, 
અચબપ્રામ ઔે તલિાયનુ ંઆદાન-પ્રદાન ઔયી ળઔે છે. નટેલદઔિંખ વાઈટ ભમાચદદત વીભાભા ંવ્મક્તતને જાશયે 
ઔે કાનખી પ્રપાઈર ફનાલલાની વેલા આે છે. નેટલઔચ ધયાલનાય વ્મક્તત તેભની વાથ ેજડામેરા ફીજા 
લયાળઔાયની વાથ ેવફંધં ફાધંી ળઔે છે અને વફંધં લધાયી ળઔે છે. તેભની માદીભા ંજડામેરી વ્મક્તત 
વાથે જડાઈન ેતેભના અચબપ્રામનુ ંકડંન-ભડંન ઔયી ળઔે છે. (C.Boyd & Ellison N (2007)   

વોપ્રથભ Social Networking Website ળફૃઆત ૧૯૯૭ભા ંથઈ શતી. જે Singlegress.com શતી. 
જેભા ંરઔ તાના પ્રપાઈર ફનાલતા તભેજ વાથે વાથે તાના તભિની પ્રપાઈર ણ જઈ ળઔતા. 
૧૯૯૭ થી ૨૦૦૧ દયતભમાન ફીજા ગણા નલા વાધનની ળફૃઆત થઈ. જેભા ંફીજા તભિની ન શમ ત 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 28 

 

ણ તેની પ્રપાઈર જઈ ળઔતા અન ેજાશયેભા ંતાના અચબપ્રામ આી ળઔતા. Social Networking 
site નુ ંફીજુ ંભજુ ં૨૦૦૧ ભા ંઆવ્યુ.ં ryze.com. જે વ્મલવાતમઔ વફંધં ભાટેની શતી. Friendstar 2002 
ભા ંઆલી. ryze.com જે વાભાત્જઔ યૂઔ તયીઔે match.comની શયીપાઈભા ંળફૃ ઔયલાભા ંઆલી શતી. જે 
online deting site શતી. (Cohen, 2003) વાભાત્જઔ અને ટેઔતનઔર મશુ્ઔેરીને ઔાયણે Friendstar રાફંા 
વભમ સધુી િારી ળઔી નદશ. તે છી ફીજી ગણી Social Networking site ળફૃ થઇ. ૨૦૦૫ભા ં ભાઔચ 
ઝઔયફખચ દ્વાયા Facebookની ળફૃઆત થઈ. Facebookના લયાળઔતાચ ળફૃઆતભા ંળાાના તલદ્યાથી, 
ઔૉોયેટ વ્મલવાતમઔ શતા અને અંતે તેન ેફધા ભાટે ળફૃ ઔયલાભા ંઆલી. Facebookન ઉમખ ઔયનાય 
વ્મક્તત તાની પ્રપાઈર ફધાને ભાટે જાશયે ઔયી ળઔતા નથી. ૨૦૦૯ભા ંBrian Acton અને Jan Koum 
દ્વાયા Whatsappની ળફૃઆત થઈ.  

રઔની વતત લધતી જતી ભાખંણીને રઈને ઈજનેયએ ટેઔનરજીન ઝડથી તલઔાવ ઔયલ 
ડ ેછે. જૂન ૨૦૧૭ પ્રભાણે તલશ્વભા ં૩.૨ ચફચરમન એટરે ઔે ૫૧% રઔ ઈન્દ્ટયનેટન ઉમખ ઔયે છે. 
તલશ્વની અડધી લસ્તી ઈન્દ્ટયનેટન લયાળઔતાચ છે. જમાયે બાયતભા ં ૨૦૧૭ પ્રભાણ ે ઈન્દ્ટયનેટના 
લયાળઔતાચની વખં્મા ૪૫૦ તભચરમનને ાય ઔયી ખઈ છે. તલશ્વભા ં લધનેુ લધ ુ રઔ ઈન્દ્ટયનેટન 
ઉમખ ઔયે છે. તલઔતવત દેળભા ં૮૧% રઔ અને તલઔાવળીર દેળભા ં૪૦% રઔ ઈન્દ્ટયનેટ લાયે છે. 
(wekipedia, International Tele communication Union) 

Social Mediaના ઉદ્દબલ છી તેના જેલી ફીજી ગણી siteની ળફૃઆત થઈ. જેલી ઔે blog, 
forums, business, microblog, chatapp. Worldwideના જણાવ્મા પ્રભાણે ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૬ સધુીભા ં
૨.૧૭ ચફચરમન રઔ Social Media ન ઉમખ ઔયતા શતા જે ૨૦૧૭ભા ંલધીને ૨.૭૭ થમા છે.  

ભફાઈર પનની વખલડને રઈન ેઈન્દ્ટયનેટના લયાળભા ંલધાય થમ છે. ભફાઈરભા ંવોથી 
લધ ુ૬૬% રઔ Social Media ન ઉમખ ઔયે છે જેભા ંદય અઠલાદડમે સ્ભાટચ પનભા ં૨૧૫ તભતનટથી 
લધાયે, P.C. ઉય ૬૧ તભતનટ, ટેબ્રેટ ય ૪૭ તભતનટ Social Media ભા ં વાય ઔયે છે. બતલષ્મભા ં
સ્ભાટચપન અને ભફાઈર પનની લધતી જતી ઉમચખતાને રઈને ઈન્દ્ટયનેટના લયાળભા ંલધાય થળે. 
ભફાઈરભા ંInternet Browsingની વયતાને ઔાયણે ભટાબાખની social app લાયલાનુ ંવય ફન્દ્યુ ંછે.  

૧.૮૬ ચફચરમન રઔ facebookન ઉમખ ઔયે છે. facebook એ વોથી પ્રિચરત Social 
Networking site છે. ૨૦૧૬ પ્રભાણે ૧.૧૫ ચફચરમન રઔ ભફાઈર ય facebook િા ુ ઔયે છે જે 
૨૦૧૭ ભા ં૨૬.૩ તભચરમન થમા છે.  

Whatsapp ૧૮૦ દેળભા ં લયામ છે. world wide userના પ્રભાણે ૪૧૭ તભચરમન રઔ    
Whatsapp ન ઉમખ ઔયે છે. જુરાઈ ૨૦૧૭ પ્રભાણે ૧.૩ ચફચરમન રઔ દય ભદશને whatsapp ળફૃ 
ઔયાલે છે. જેભા ં૪.૫ ચફચરમન રઔ દયયજ પટ ળેય ઔયે છે. ૫.૫ તભચરમન રઔ યજ ભેવેજ ભઔરે છે 
અન ે૧ ચફચરમન રઔ યજ લીડીમ ળેય ઔયે છે. Social Networking site ભાિ ઉમખઔતાચને જડતા જ 
નથી ણ તે તવલામ ભાદશતીના આદાન-પ્રદાનભા ં ગણી ઉમખી છે. જે વ્મક્તતને તેભના સ્થાતનઔ, 
વાભાત્જઔ વંઔચ લધાયલાભા ંઉમખી નીલડ ેછે. રઔ જાશયે કફય ભાટે તેન લધનેુ લધ ુતેન ઉમખ 
ઔયે છે.  
યલુાન :  
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 બાયત એ યલુાનન દેળ છે. ‘યલુાન એટરે દઔળયલમથી ભધ્મભલમ સધુીની વ્મક્તત.’ લમને 
ધ્માનભા ં યાકીને જુદી જુદી એજન્દ્વી તેની રાક્ષચણઔતાને આધાયે યલુાનની વ્માખ્મા આી છે. The 
National Youth Policy (૨૦૦૩) ૧૩ થી ૩૫ લચની વ્મક્તતને યલુાન ઔશ ેછે. ૨૦૧૪ભા ંThe National 
Youth Policy આ વ્માખ્માન ેપયી ફદરાલતા ૧૫ થી ૨૯ લચની લમને યલુાન ઔશ ેછે.   
 ૨૦૧૧ની ભાદશતીને આધાયે બાયતભા ં૪૧% રઔ ૨૦ લચની નીિેની લમના છે. The Times of 
Indiaના જણાવ્મા પ્રભાણે બાયતભા ંઅડધાથી લધાયે લસ્તી ૨૦-૫૯ લચની લમજૂથની છે. ભાિ ૯ ટઔા 
રઔ જ ૬૦ લચથી લધાયે લમ ધયાલે છે. લતચભાન વભમભા ં યલુાન ‘ટેઔનવેલી’ ફનતા જામ છે. 
૨૧ભી વદીભા ં યલુાનના જીલન જીલલાન રન્ષ્ટઔણ ફદરાઈ યહ્ય છે. વભાજભા ં ઈન્દ્ટયનેટ અન ે
ઔમ્પ્યટુયની વ્માઔ ઉરબ્ધતાન ે ઔાયણે યલુાનભા ં આ નલી આલડત અન ે ભાદશતીન લધનેુ લધ ુ
પ્રવાય થઈ યહ્ય છે. લતચભાન વભમભા ંયલુાનભા ંપ્રતળક્ષણ ભાટે તે જફૃયી ણ છે. યલુાન અભ્માવની 
વાથે ઔમ્પ્યટુય ક્યા ંઅને ઔેલી યીતે ઉમખ ઔયે છે તે જાણલા ભાટે ઔૉરજેના તલદ્યાથીન વળંધન 
અભ્માવ ઔયલાભા ંઆવ્મ. આ વળંધન અભ્માવ વલે ય આધાદયત છે. આ અભ્માવ અભદાલાદની છ 
ઔૉરેજના તલજ્ઞાન, લાચણજ્મ અને તલતનમન તલદ્યાળાકાભા ંઅભ્માવ ઔયતા યલુાનન છે. જેભા ંકુર ૩૦૦ 
તલદ્યાથી અન ે તલધાતથિનીને તનદળચ તયીઔે વદં ઔયલાભા ંઆવ્મા. જેભા ં ૧૪૭ તલધાતથિની અન ે
૧૫૩ તલદ્યાથી શતા. 
 આ તલદ્યાથી ાવેથી ભાદશતી ભેલલા ભાટે મરુાઔાત અનસુચૂિન ઉમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ. 
જે pre-testing ઔયલાભા ં આલી શતી. આભ, ઔૉરેજભા ં તલદ્યાથીને ફૃફફૃ ભીને અનસુચૂિ આીન ે
ભાદશતી એઔતિત ઔયલાભા ંઆલી.  
 આ અનસુચૂિભા ં ઔમ્પ્યટુય અન ે ઈન્દ્ટયનેટના લયાળન વભમ, અભ્માવભા ં તેની ઉમચખતા 
Social Mediaન ઉમખ, Social Mediaની ભાદશતીભા ંવરાભતીના પ્રશ્ન, Social Mediaની શઔાયાત્ભઔ 
અને નઔાયાત્ભઔ અવય, જેલા પ્રશ્નને અભ્માવભા ં આલયી રેલાભા ં આવ્મા. આ યલુાન તલદ્યાથીના 
અભ્માવનુ ંતલશ્રેણ ઔયતા ંતેના તાયણ આ પ્રભાણે જલા ભળ્મા.  
અભદાલાદની ઔરેજભા ંઅભ્માવ ઔયતા ંયલુાનના Social Media અંખેના તાયણ અને તલશ્રેણ : 
 ઔૉરેજના યલુાનભા ંSocial Mediaન ઉમખ વોથી લધ ુજલા ભે છે. ૧૫૭ છઔયા અન ે
૧૪૩ છઔયી Social Media વાથે જડામેરા ંછે. જેભા ં૧૪૭ તલદ્યાથી whatsappન ઉમખ ઔયે છે. 
છઔયી ઔયતા ંછઔયાભા ંwhatsappન ઉમખ લધ ુઔયલાભા ંઆલે છે. ૧૦૮ તલદ્યાથી facebook 
અને ૪૫ તલદ્યાથી twitterન ઉમખ ઔયે છે. (Social Mediaની અન્દ્મ વાઈટ જેલી ઔે facebook, 
twitter, linkedin, google, tamblr, instagram, gaming) 

આજના વભમભા ંયલુાન ભાટે Social Media તેભના જીલનન બાખ ફનત જામ છે. ઔઈણ 
પ્રઔાયના અલયધ લખય ભટાબાખના રઔ Social Media વાથ ેજડાઈ ળઔે છે. Social Media વાથ ે
જડામેરા રઔ શુ ંજીલનભા ં દયયજ એઔફીજા વાથે પ્રત્મક્ષ વંઔચ ઔયે છે? અથલા એઔફીજાન ે ફૃફફૃ 
ભલાનુ ંવદં ઔયે છે? ૫૨% યલુાન જણાલે છે ઔે તે તાના તભિ તવલામ વખાવં્શારાનેં ભલાનુ ં
વદં ઔયતા નથી અથલા છ ંવદં ઔયે છે. વિંાય ભાધ્મભ એ રઔને ભલાની ઔે ટિભા ંયશલેાની 
તઔ યૂી ાડ ેછે. યલુાન ભાને છે ઔે Social Mediaભા ંવભમન ફખાડ થામ છે. જેની બણલા ય અવય 
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થામ છે. દયયજના ૧.૩૦ થી ૨ ઔરાઔ યલુાન Social Media ય વાય ઔયે છે. Social Mediaની રાફંા 
વભમે આણા જીલન ય ઔેલી અવય ઊબી થળે. Social Mediaની શઔાયાત્ભઔ અને નઔાયાત્ભઔ ફનં ે
પ્રઔાયની અવય છે.  

Social Mediaની શઔાયાત્ભઔ અવય તલળેની લાત ઔયતા યલુાન જણાલે છે ઔે તળક્ષઔ અન ે
તલદ્યાથી ગૃ દ્વાયા એઔફીજા વાથે વશરેાઈથી જડાઈ ળઔે છે. બણલા ભાટેના સ્રત નરાઈન ય 
વશરેાઈથી ભી ળઔે છે. ખેયશાજય યશલેા છતા ં તાન ગ્રેડ જાલી ળઔામ છે. ૫૯% તલદ્યાથી 
તાના ળૈક્ષચણઔ મદુ્દાને રઈને િિાચ ઔયે છે. ઔૉરેજના ઔાભને રઈને લાતિીત ઔયે છે. ઔૉરેજભા ંથતી 
પ્રવતૃત્ત ભેવેજ અને પટા દ્વાયા આ-રે ઔયે છે. તલદ્યાથી ભાટે એઔફીજા વાથે વંઔચ જાલલા ભાટે 
whatsapp વોથી વશરે યસ્ત છે.  

યલુાન એ આલતી ઔારના બાતલ નાખદયઔ છે. ચ ૂટંણી દયતભમાન તલદ્યાથી યાજઔીમક્ષની 
તલિાયધાયાને રઈને િિાચ ઔયે છે. યાજઔીમ દયક્સ્થતત તલળેના ભેવેજ ઔે લીદડમની આ-રે ઔયે છે તેથી 
ભતદાયના વશબાખીણાભા ંલધાય થામ.  

યાજઔીમ અને અન્દ્મ કફયની જાણઔાયી online ભી યશ ે છે. ૫૦% રઔ ઔશ ે છે ઔે Breaking 
News Social Mediaના ભાધ્મભથી ભે છે. વોથી ઝડથી વભાિાયન પેરાલ Social Media દ્વાયા 
થામ છે. Social Media ળૈક્ષચણઔ તેભજ વળંધનાત્ભઔ પ્રવતૃત્ત ભાટેની ભાદશતી યૂી ાડ ે છે. જમાયે 
ક્યામંથી ભાદશતી ભલાની ળક્યતા ન શમ ત્માયે રઔ ઈન્દ્ટયનેટ ય ળધક ઔયે છે. Social Media 
વ્મક્તતખત ઔે વામદુાતમઔ ફદરાલ ભાટેની વળતત ભાદશતી યૂી ડ ે છે. તનેે રઈને વામદુાતમઔ 
ફદરાલની દયક્સ્થતત તનભાચણ થામ છે.  

નઔયી ઔે વ્મલવામ તલળેની જાણઔાયી online ભે છે. નઔયીની તઔ, ભાઔેદટિંખ ભાટેનુ ંવોથી ભટંુ 
platform છે. Whatsapp દ્વાયા આલી ભાદશતીન પેરાલ થામ છે. ઔંની તાના ભાટે ઔભચિાયી ળધી 
ળઔે છે. ફેઔાય રઔ નઔયી ળધી ળઔે છે. ૮૯% નઔયીની બયતી linkedin ના ભાધ્મભથી થામ છે. ૨૬% 
facebook અન ે૧૫% twitter દ્વાયા ઔભચિાયી ભેલે છે. Social Mediaની site નઔયી ભાટેની તઔ ઊબી 
ઔયે છે અન ેનઔયી દ્વાયા આલઔ ભેલે છે.  
યલુાનની રષ્ટીએ Social Mediaની નઔાયાત્ભઔ અવય : 
 તિભી વભાજના Social Mediaના ઔેટરાઔ અભ્માવ જણાલે છે ઔે જે ઔૉરેજના તલદ્યાથી ૧૦૬ 
તભતનટ વાય ઔયે છે તેનુ ંપ્રભાણ ૯૩% છે. જે તાના ગ્રેડભા ંગટાડ ઔયે છે. અભ્માવ દયતભમાન 
Social Mediaન ઉમખ ઔયે છે તે યીક્ષાભા ંનફ દેકાલ ઔયે છે.  
 ઔૉરેજભા ં પ્રલેળ ભેલતા ૩૫% તલદ્યાથી ય તનેી નઔાયાત્ભઔ અવય જલા ભે છે. જે 
તલદ્યાથી પ્રલેળ ભેલલા ભાખંે છે તે ળધક ઔયે છે. Social Media એ વાિી ભાદશતી પ્રખટ 
ઔયતી નથી તેથી તેભને નઔુવાન થામ છે. તેની અવય તેભના પ્રલેળના તનણચમ ય ડ ેછે. ૨૫ થી ૩૪ 
લચના યલુાન ઔાભ દયતભમાન  Social Media જમા ઔયે છે. Social Mediaન ઉમખ ઔભચિાયીની 
અેક્ષાભા ંગટાડ ઔયે છે. નઔયી આનાય ઔંની ઔભચિાયીનુ ંSocial Media નુ ંએઔાઉન્દ્ટ તાવ ેછે અન ે
તલિાયે છે. Spellingની ભરૂ, નફફંૄ વ્માઔયણ, ઔે જાતતલાદ અને ધાતભિઔ તલમલસ્ત ુતલળેના અચબપ્રામ 
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વયલાે તેભની તલરુ્ધ રઈ જામ છે. યલુાન Social Mediaન વોથી લધ ુઉમખ તળક્ષણ, વ્મલવામ ઔે 
નઔયી ભાટે ઔયે છે.  

યલુાન કાવ ઔયીને જાશયેભા ંonline ઉય તાની અંખત ભાદશતી પ્રઔાતળત ઔયે છે. ભટાબાખના 
રઔએ આ અંખેના તનમભ લાચં્મા શતા નથી તેભજ આ તલળનેી ભાદશતીન અબાલ શમ છે. અ 
ભાદશતીન િીજી વ્મક્તત ઉમખ ઔયે છે. યલુાનને છૂલાભા ંઆવ્યુ ં ઔે શુ ંSocial Media ય મઔૂલાભા ં
આલેરી ભાદશતી ળઔંાસ્દ શમ છે? ૭૧% યલુાન ભાને છે ઔે Social Media ય મઔૂલાભા ં આલતી 
ભાદશતી વંણૂચ વત્મ શતી નથી. facebook ય મઔૂલાભા ંઆલતી profile ણ ગણી લકત અધચવત્મ 
ભાદશતી યજૂ ઔયે છે. ૨૧% યલુાન ભાને છે ઔે કાનખી ભાદશતી ઔે પટા એ Social Media ય વરાભતી 
નથી. ઔૉોયેટ ઔંનીની ચફનજફૃયી સિૂના ઔે જાશયેાતન ભાય Social Media ય ઔે Email ય 
આલીન ેઅતતયેઔ ઔયે છે.  

Online Cyber Crime વાભાન્દ્મ છે. જમાયે રઔ online તાની જન્દ્ભતાયીક, ળાાનુ ંનાભ, પન 
નફંય જાશયે ઔયે છે. આ ભાદશતી Cyber Crimeભા ંલાયલાભા ંઆલે છે અન ેગનેુખાય Social Media ય 
દળાચલેરી ભાદશતીન ઉમખ ગનુ ઔયલા ભાટે લાયે છે. તે તભાયી ભાદશતીની િયી ઔયે છે. જેભા ં
ક્યાયેઔ online ય child pornography જેલા ગનુા ણ થામ છે.    

Social Media દ્વાયા cyber bullying થામ છે. જે રાખણીને ઈજા શોંિાડ ે છે જે ક્યાયેઔ 
આત્ભશત્માભા ં ણ દયણભ ે છે. ૪૯.૫% તલદ્યાથી તાને bullyingન તળઔાય ભાન ે છે. ૨૦૧૨ના 
અભ્માવ પ્રભાણે ૮ રાક દઔળય facebook ય શયેાન થામ છે. ભાધ્મતભઔ ળાાના તલદ્યાથી જે 
buylling ભાથંી વાય થામ છે તે આત્ભશત્મા ઔયે છે તેની વબંાલના ફ ેખણી લધી છે. ૧૫% યલુાન 
ઔશ ેછે ઔે એલી ઔેટરીઔ ગટના ફની છે ઔે જેને રઈને તેભની તભિતાભા ંગટાડ થમ છે. ૧૨% યલુાન 
એવુ ં ઔશ ે છે ઔે facebook ને રઈન ે તેભને ફૃફફૃભા ં ફરાિારી થઈ છે. ૩% યલુાન એવુ ં ઔશ ે છે ઔે 
facebook ગટનાન ે ઔાયણે તેભની લચ્િે છટ્ટા શાથની ભાયાભાયી થઈ છે. નરાઈન લધ ુ ડતા 
જડાએરા યશલેાને ઔાયણે ળાયીદયઔ અને ભાનતવઔ ક્ષતત થામ છે. કયાફ વાભાત્જઔ લતચન, એઔાગ્રતાભા ં
ગટાડ, અતત વ્મસ્તતા, તાની જાતભા ંભસ્ત યશવે ુ,ં તાત્ઔાચરઔ ઔાભનુ ંલતય લખેયે નઔાયાત્ભઔ અવય 
ઊબી ઔયે છે. વતળમર ભીદડમાની આદતને ઔાયણે, રાખણી તલમઔ પ્રશ્ન જેલા ઔે શતાળા, ચિિંતા, 
એઔરતાની ગટના ફન ેછે. તાના વખા વફંધંી વાથે છાભા ંછ ંશવુ-ંભવુ ંજેલા વાભાત્જઔ 
પ્રશ્ન ઊબા થમા છે. ૧૮ થી ૩૪ લચના ંભયના  ૪૭% રઔ જભતી લકત ે વતળમર ભીદડમાન 
ઉમખ ઔયે છે. ફાઔને વોથી લધ ુ શતાળા, આત્ભતલશ્વાવભા ં ગટાડ, કાલાની કુટેલની વાથે તેભને 
રઔથી અરખ યશવે ુ ંઔે દૂય યશવે ુ ંજેલી ટેલ શમ છે.  

કટી અપલા અન ેઅતલશ્વવનીમ ભાદશતીન પેરાલ ઔયે છે. ૪૯% રઔએ કટા વભાિાય 
Social Media ઉય લાચં્મા શમ છે. facebook ભા ંઆલતી જાશયે કફય તેભને લધ ુ નાણા ં કિચલા 
પ્રબાલી ઔયે છે. facebook ઉય આલતી જાશયે કફય તભાયી ભાદશતી ભેલે છે અને તેભની લસ્ત ુ
લેિલા ભાટે ઉમખ ઔયે છે. વતળમર ભીદડમા વભમન ફખાડ ઔયે છે. ઔઈ નલી સ્ટ આલ ેછે ત્માયે 
ભાણવન ેતાના ઔાભ તયપ ાછા જલાભા ં૨૦ થી ૩૦ તભતનટ રાખ ેછે. જમાયે ઔઈ નલી ટેતસ્ટ ભેવજે 
આલે છે ત્માયે તેભને ૨૫-૩૦ તભનીટ રાખે છે. નરાઈન ખેતભિંખ યલુાનને ભાનતવઔ યીતે તલકૃત 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 32 

 

ફનાલે છે. ગસુ્વ, શતાળા, ભાયાભાયી, ઘણૃા, તતયસ્ઔાય અન ેઆત્ભશત્મા ઔે ખનૂ જેલી ગટના તયપ પે્રયે 
છે.  
 આભ બાયતન વભાજ ટેતનરજીના ફદરાલભાથંી વાય થઈ યહ્ય છે. યલુાન લતચભાન 
વભમભા ં આબાવી તલશ્વભા ં જીલી યહ્યા છે. Social Media યલુાન ભાટે આઔચઔ ફન્દ્યુ ં છે. યલુાન 
વતળમર નેટલદઔિંખ વાઈટને પ્રબાલળાી ળક્તત તયીઔે વયકાલે છે. (Giddens ૧૯૯૦) જે યભાિંઔ ત 
છે યંત ુ ઔાબ ૂ ઔયી ળઔત નથી. વતળમર નેટલદઔિંખ વાઈટન આડધેડ ઉમખ એ બાયતના વભાજ 
અને વસં્કૃતત ભાટે જકભ છે ઔાયણ ઔે તે તલિચરત જીલનળૈરી અને લતચનન ેપ્રત્વાદશત ઔયે છે. યલુાનની 
ગનેુખાય વસં્કૃતત ઉદ્ભલી યશી છે જે નરાઈન ગુડંાખીયી, ફદનક્ષી અને cyber crimeભા ંબાખ રઈ  યશી 
છે. લયાળની વયતા અને ગભુનાભી દયક્સ્થતત અયાધભા ંલધાય ઔયે છે. નેટલદઔિંખ વવામટીના 
જકભ તેન ે ‘દયસ્ઔ વભાજ’ ફનાલે છે. અત્માયના યલુાન વામફય અયાધભા ં ના ઔેલ ળાભેર છે 
યંત ુતેન બખ ણ ફને છે ઔાયણ ઔે તેન ેઆ ઉમખના જકભ તલે જાણઔાયી નથી અન ેતેભન ે
આ જકભ ટાલાની આલડત ણ નથી. આ વભસ્મા લૈતશ્વઔ સ્તયે છે અને તેથી વતળમર વાઈટની 
આડઅવય વાભે રડલા ભાટે વ્યશૂયિના ણ લૈતશ્વઔ સ્તયે ફનાલલી જઈએ અન ે તેભા ંગણુ ં ઔયલાની 
જફૃદયમાત છે.  
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 “માભિકન્મામભારામા ંકાવ્મબાાવૌંદમાભ” 
યાલર નનરભ એવ. 

માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા એ લૈદદઔ ઔભચઔાડં વફંતંધત માચજ્ઞઔ ગ્રથં છે. જેભા ંમાચજ્ઞઔઔભચઔાડંની વાથે જ 
ઔાવ્મબાાવૌંદમચ ણ જઈ ળઔામ છે. શ્રી ખારિન્દ્ર તભશ્ર (માચજ્ઞઔ ીયૂ) પ્રચણત માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા 
ગ્રથંના ંઆઠ અધ્મામભા ંલચણિત શ્રઔભા ંમાચજ્ઞઔ તલમના ંલણચનની વાથે જ ઔાવ્મબાાવૌંદમચન ણ 
આસ્લાદ ઔયી ળઔામ છે. વો પ્રથભ માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથંન દયિમ પ્રાપ્ત ઔયીને છી તેની ઔાવ્મખત 
તલળેતા જઈએ.  

માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથંભા ંઆઠ અધ્મામ છે. જેને ેદટઔા એવુ ંનાભ આલાભા ંઆવ્યુ ં છે. ફધ ુ
ભીને ૬૮અતધઔયણ છે અને ભખંરાિયણના ં નલ શ્રઔ ઉયાતં ૧૭૭ શ્રઔ અનષુ્ટુ છદંભા ં છે. 
તલમને ન્દ્મામ આતા શરેા ં તલતલધ તલદ્વાનના ંભતે ઔાવ્મ ઔને ઔશલેામ તે વભજીએ. વાદશત્મળાસ્ત્રના ં
છ વપં્રદામભા ં આદ્ય એલા યવવપં્રદામના ં સ્થાઔ બયતમતુન જણાલે છે 
“તલબાલાનબુાલવ્મચબિાદયવમંખારવતનષ્તત્તુઃ” |(1) આિામચ તલશ્વનાથ જણાલે છે “લાક્ય ંયવાત્ભઔં ઔાવ્મ”ં 
|(2) દંડતયાજ જખન્નાથ ઔશ ે છે “યભણીમાથચ: પ્રતતાદઔ: ળબ્દ: ઔાવ્મ”ં |(3)  આિામચ ભમ્ભટઔાવ્મની 
વ્માખ્મા આતા ઔશ ેછે “તદ્દો ળબ્દાથસ વગણુાલનરરંુતિતત નુુઃ તલાી” |(4) છદંફ્ધ દ્યભમી યિનાન ે
ઔાવ્મ ઔશલેામ છે. જે છદંભા ં તનફ્ધ  શમ તે ઔાવ્મ અને છદં વ્મલસ્થા લખયનુ ંજે શમ તે ખદ્ય. લેદથી 
ળફૃ ઔયીને રોદઔઔવાદશત્મ સધુીનુ ંભશદ્દઅંળે વસં્કૃત વાદશત્મ છદંફ્ધ છે જેને આણે લૈદદઔ વદંશતા, ભિં 
વાદશત્મ, સિૂવાદશત્મ, શ્રઔવાદશત્મ, અને ઔાદયઔા વાદશત્મ તયીઔે જાણીએ છીએ. દેલતા મજ્ઞ અને 
સ્તતુતથી પ્રવન્ન થામ છે. દેલતાને પ્રવન્ન ઔયલાના ંતલતલધ ભિં ણ છદંફ્ધ છે. લેદિમીના ંતલમ 
જ્ઞાન, ઔભચ, અને ઉાવના છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયલા ઋગ્લેદનુ ંઅધ્મમન, ઔભચન ભદશભા વભજલા મજુલેદનુ ં
અધ્મમન અને ઉાવનાની ભશત્તા વભજલા વાભલેદનુ ંઅધ્મમન આલશ્મઔ છે. એટરે જ તેની વ્માખ્મા 
આતા ઔહ્યુ ંછે : 

         «Ó²¼ï S¼ê²¼ï ¥Ý²¢ �¢ «ÜUì, ²�é²ü�¼ï, x¢èç¼¯é �¢}¢¢w²¢ J
(5)

 

જેને ખાઈ ળઔામ છે જેના દ્વાયા દેલની સ્તતુત ઔયી ળઔામ છે તે ફધુ ંવસં્કૃત વાદશત્મ દ્યભમ 
ઔાવ્માત્ભઔ છે. લેદ લૈદદઔ છદંભા ં તનફ્ધ છે. જેભા ંખામિી, ઉક્ષ્ણઔ, અનષુ્ટુ, તિષ્ટુ, બશૃતત, કં્તત, 
જખતત, અતતજખતત, ળતલદય, અતતળતલદય લખેયે અને લૈદદઔ વદંશતા તવલામનુ ંવસં્કૃતદ્યાત્ભઔ ઔાવ્મ 
અનષુ્ટુ, લવતંતતરઔા, ઉજાતત, ભાચરની, તટઔ, લળંસ્થ, ભદંાક્ાતંા, તળકદયણી, ળાદૂચરતલક્ીદડત, 
સ્રગ્ધયા, કુ્ષ્તાગ્રા જેલા રોદઔઔ છદંભા ંછદંફ્ધ છે.  

માચજ્ઞઔન્દ્માભારા લૈદદઔ વાદશત્મને અને મજ્ઞ ભીભાવંાન ેસ્ળચ ઔયત ઔાવ્માત્ભઔ અને છદંફ્ધ ગ્રથં 
છે. જેભા ં ૧૭૭ અનષુ્ટુ છદંના ં શ્રઔ છે. આણ ે અશીં લૈદદઔ અને રોદઔઔ અનષુ્ટુ છદંનુ ં રક્ષણ 
જઈએ. લૈદદઔ અનષુ્ટુ :-¥ÝéCéÐì x¢¢²~²ñ: અનષુ્ટુભા ંિાય િયણ શમ છે. પ્રત્મેઔ િયણભા ંઆઠ અક્ષય શમ 
છે. વો પ્રથભ પ્રત્મેઔ િયણભા ં૮ અક્ષયલા ખામિી છદં પ્રખટય તે સ્તતુતપ્રધાન શલાથી સ્તૂ ણ 
ઔશલેામ. ત્માય છી ખામિીના ંિણ ાદભા ં8 અક્ષયલાફંૄ િથ ુાદ ઉભેયાયુ ંઅને જે છદં પ્રખટય ત ે
અનષુ્ટુ ઔશલેામ. 
રોદઔઔ અનષુ્ટુ:- 
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અનષુ્ટુની જેભ જ અન્દ્મ છદંનુ ંણ રક્ષણ છે. યંત ુઅશીં અનષુ્ટુની િિાચ ઔયલાનુ ં તલળે 

ઔાયણ એ છે ઔે યાભામણ શમ ઔે ભશાબાયત, ધભચળાસ્ત્ર શમ ઔે યુાણ, ઉયુાણ શમ ઔે સ્મતૃત વાદશત્મ 
ફધુ ંજ અનષુ્ટુ છદંભા ંયિામેુ ં છે. રોદઔઔ વદશત્મભા ંત વલચપ્રથભ અનષુ્ટુ છદં જ પ્રખટય ભશતિ 
લાલ્ભીદઔના ંમકુે. જ્માયે તેભણે ક્ૌંિલધ જમ ત્માયે 

}¢¢ çÝ¯¢ÎÐíç¼D¢y±}¢x¢}¢: à¢¢E¼è �}¢¢: J 

²yRU¢ñ@ ç}¢�éÝ¢ÎïÜU}¢±{è: ÜU¢}¢ }¢¢ïçã¼}¢ì JJ
(5)

 

અને ત્માયફાદ આદદઔાવ્મ યાભામણની યિના થઈ. અને Ý¢Ú¢²‡¢æ Ý}¢SÜUëy² થી 
આચઔાવ્મ ભશાબાયતની યિના થઈ. યાભામણના ંિલીવ શજાય  શ્રઔ, ભશાબાયતના ંએઔરાક શ્રઔ, 
અઢાયયુાણના ં ભીને આળયે િાય રાક જેટરા શ્રઔ અને આ તવલામનુ ં ઈત્તય સ્મતૃત, ઉયુાણ, 
સિૂવાદશત્મ લખેયે ણ ભશદ અંળે અનષુ્ટુ છદંભાજં જલા ભે છે. વસં્કૃત બાાનુ ં પ્રચયુ વાદશત્મ 
અનષુ્ટુ છદંભા ંજ છે. એટરે તેને શ્રઔશ્છદં ઔશલેાભા ંઆલે છે. ખાખયભા ંવાખય વભાલલાની ક્ષભતા 
અનષુ્ટુ છદંભા ંછે. વસં્કૃત વાદશત્મનુ ંઔઇણ ક્ષિે ઔે ઔઇણ વાદશત્મઔાય એલા ન જઈ ળઔામ ઔે જેને 
અનષુ્ટુ છદંન સ્ળચ ન થમ શમ. આદદઔાવ્મ, આચઔાવ્મ, યુાણ, ભશાઔાવ્મ લખેયે વ્માવ શમ ઔે 
ઔાચરદાવ, બાવ શમ ઔે બલભતૂત, ભાગ શમ ઔે શ્રીશચ, બરે ચ્તરષ્ટ છદંન પ્રમખ ઔયે યંત ુઅનષુ્ટુની 
અલખણના ત ન જ ઔયી ળઔે. ભાટે જ ભને અનષુ્ટુભા ંપ્રમજામેરા એઔ શ્રઔનુ ંસ્ભયણ થામ છે. 

¥C¢Îà¢ÐéÚ¢‡¢ï é̄ Ã²¢�S² ±™Ým²}¢ì J 

ÐÚ¢ïÐÜU¢Ú Ðé‡²¢² Ð¢Ð¢² ÐÚÐèÇÝ}¢ì JJ 

િાયરાક શ્રઔભાથંી આળયે ૮૫% થી ૯૦% શ્રઔ અનષુ્ટુભા ં છે. અને તેભા ંણ ફધાન 
વાય એઔ જ શ્રઔભા ંવભાઈ જામ છે. 

²¼ì À‹Î¢ïÏ¢hæ ¼¼ì ÜU¢Ã²}¢ì (Ðl}¢ì) À‹Î¢ïÚçã¼æ x¢l}¢ì J 

પ્રસ્તતુ ગ્રથં માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાભા ંણ માચજ્ઞઔીયૂ ભશાદેલે અનષુ્ટુ છદંન જ પ્રમખ ઔમો 
છે. આઠ અધ્મામભા ં૬૮ અતધઔયણના ં૧૭૭ શ્રઔ અનષુ્ટુ જ છે. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથંભાાનુ ંસિૂ 
અનષુ્ટુ છે. અનષુ્ટુના ંસિૂભા ં૧૭૭ શ્રઔ ભોક્તતઔ ફધંામેરા છે. અને ેદટઔા એ ભાાના ંભેફૃ છે. 
ભખંરાિયણભા ંફીજા છદંન પ્રમખ ણ છે. અનષુ્ટુ છદંભા ંશલાને ઔાયણ ેતે ઔાવ્માત્ભઔ ગ્રથં છે એભ 
નથી યંત ુ તેભા ં લેદના ં ચ્તરષ્ટ તવ્ધાતંને વયતાલૂચઔ યજુ ઔયલાભા ં આવ્મા છે. આદદઔાથી ળફૃ 
થમેરી લૈદદઔ મજ્ઞ યંયાનુ ંઅનવુયણ માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથં ઔયે છે. તેભા મજ્ઞને રખતા તનમભનુ ં
તનફૃણ અને મજ્ઞનુ ંભશત્ત્લ પ્રતતાદદત છે. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાભા ંમજ્ઞના ંઅનવુધંાને ઔે મજ્ઞ વાભગ્રીના ં
અનવુધંાને જે ઔાઈં ઔહ્યુ ંછે તે ફધુ ંઅનષુ્ટુભા ંઔશરે છે. મજ્ઞના ંરક્ષણને અને તેની વાભગ્રીના ંરક્ષણન ે
દળાચલત આશનીઔ સિૂાલરી નાભન ગ્રથં ણ અનષુ્ટુ છદંભા ંજ યિામેર છે.  

માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથંભા ં ચ્તરષ્ટ તલમલસ્ત ુ ને વયતાથી વભજાલલાન પ્રમત્ન ઔયલાભા ં
આવ્મ છે. મજ્ઞનુ ં ભશત્લ પ્રતતાદદત ઔયલાભા ંઆવ્ય ુ છે. શ્રીભદ્ભખીલદખીતાભા ંણ બખલાન શ્રીકૃષ્ણ 
મજ્ઞનુ ંભશત્ત્લ  પ્રતતાદદત ઔયતા જણાલે છે. 

¥ó¢¢j±ç‹¼ |¢ê¼¢çÝ Ð�ü‹²¢Îó¢�}|¢±: J 
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લેદ ત માચજ્ઞઔ ઔભચઔાડંન જ તનદેળ ઔયે છે. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા એ દ્યાત્ભઔ ગ્રથં છે તેભા ં
બાાનુ ં અને છદંનુ ં પ્રાચમુચ છે. જે લેદ વાથે જડામેુ ં છે. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા લૈદદઔ ઔભચઔાડંની નુ્ષ્ટ  
ઔયત ગ્રથં છે. ઔઈણ ઔતલ જ્માયે છદંની ઔે શ્રઔની યિના ઔયે ત્માયે બાા, ળરૈી, લણચન, ગણુધભચ, 
ઉભા લખેયેને ધ્માનભા ંયાકીને ઔયે છે. અત્માય સધુી આ ગ્રથંનુ ંમજ્ઞ, ઔભચઔાડં, જ્ઞાન લખેયેથી લાિંન 
ઔે ઠન ત ગણા ફધા રઔએ ઔયુું શળે, યંત ુઅદશિંમા ઔાવ્મ તથા બાાની રષ્ટીએ લૈતલધ્મ જઈશુ.ં 
માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા લૈદદઔ ઔભચઔાડંન ગ્રથં શલા છતા ં વાદશત્મ દૃન્ષ્ટથી તેનુ ંમલૂ્માઔંન ઔયલાન આળમ છે.  

મજ્ઞ વાથ ેજડામેર દયેઔ વાભગ્રીનુ ંઅને તેના ંરક્ષણનુ ંઆદ્ધિઔ સિૂાલરીભા ંતનફૃણ છે. જેભઔે 
મજ્ઞ એટરે શુ ં? િંખવ્મ એટરે શુ ં? ઔઈ દક્માભાટે ઔેટરી ભાિાભા ંિંામતૃ સ્લીઔાયવુ?ં ઔેલા લણચની 
ખામનુ ંિંામતૃ રેવુ ં? લખેયે રક્ષણ આદ્ધિઔ સિૂાલરીભા ંઅનષુ્ટુ છદંભા ંજ આેર છે. શ્રઔભા ંઔતાચ, 
ઔભચ, દક્માદનુ ંઔઈ સ્થાન તનતિત ન શમ જેભ લાક્યભા ંએ સ્થાન તનતિત શમ તેભ શ્રઔભા ંન શમ. 
શ્રઔના ંયિતમતા એને તાની ઈચ્છાળક્તત અને ઔલ્ના ળક્તત લડ ેદયલતતિત ઔયી ળઔે છે. જેભઔે...  

¥Ð¢Úï ÜU¢Ã²�æ�¢Úï ÜUç±ÚïÜU: Ðí�¢Ðç¼: J 
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ઔતાચ, ઔભચ અને દક્માદ લાક્યના ં તનમભ પ્રભાણે નશીં યંત ુછદંના ફધંાયણ પ્રભાણે િારે છે. 
લૈદદઔ વાદશત્મ તથા રોદઔઔ વાદશત્મભા ંવલચિ વસં્કૃત બાા પ્રલતતિત છે. યંત ુતેભા ંળૈરી ચબન્ન -ચબન્ન છે. 
લૈદદઔ ગ્રથં વાથે જડામેર શલાથી માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાની ઔે તેના ં યિતમતાની ળૈરી લૈદદઔવાદશત્મ ઔે 
વદંશતા જેલી જ શમ તે જફૃયી નથી. યાભામણ અને ભશાબાયત ફે મધૂચન્દ્મ ગ્રથંન જ આધાય રઈને 
યલતી વાદશત્મ, ભશાઔાવ્મ, નાટઔની યિના થઈ છે. જ ફધી બાા, ળૈરી, ઔાવ્મવૌંદમચ લખેયે વભાન 
શમ ત યલતી વાદશત્મની આલશ્મતતા જ ન યશ.ે યંત ુદયેઔ વાદશત્મ ઔે વાદશત્મઔાય તાની બાા-
ળૈરીથી જ ચબન્નતા પ્રાપ્ત ઔયે છે. લાલ્ભીદઔ અને વ્માવે જે ઔાવ્મળૈરી અને જે બાા યાભામણ અને 
ભશાબાયતભા ં પ્રમજી છે તે જ ળરૈી બાવ અન ે ઔાચરદાવ, ભાગ, અન ે બાયતલ તાના ં વાદશત્મભા ં
પ્રમજતા નથી. દયેઔ વાદશત્મ ઔે વાદશત્મઔાય તાની બાા અને ળૈરીથી લૂચલતી વાદશત્મ ઔે 
વદશત્મઔાયથી ચબન્ન યશી ળઔે છે. યાભામણને આધાય તયીઔે સ્લીઔાયીને યિામેર યઘલુળં ભશાઔાવ્મ શમ ઔે 
ભશાબાયતન આધાય રઈને યિામેર દઔયાતાજુ ચતનમભ શમ ઔે િંયાિ નાટઔ શમ. દયેઔ ળૈરીભા ંચબન્નતા 
જલા ભે છે. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા લૈદદઔવાદશત્મ ઔે લૈદદઔ ઔભચઔાડં વાથે વઔંામેર ગ્રથં શલાથી તેનુ ંજ 
અનઔુયણ ઔયે તેવુ ંન શમ. લૈદદઔ વદંશતા, શ્રોતગહૃ્ય લખેયે સિૂનુ ંઅનવુયણ ઔયલા છતા ંતે તાની 
બાા ળૈરીના ંઔાયણ ેતાનુ ંઅરખ અને આખવુ ંસ્થાન ધયાલે છે.  

ઔાવ્મની, છદંની, મજ્ઞની, બાા અને ળૈરીની ભાદશતી પ્રાપ્ત ઔમાચ છી માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાભા ં
ઔાવ્મબાાવૌંદમચ ક્યા ંઅને ઔેલા પ્રભાણભા ંછે એ જલાન અને વભજલાન પ્રમાવ ઔમો છે.  

માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથંન  પ્રથભ અધ્મામ લેદ ેદટઔા નાભથી કામ છે. જેભા ંલેદ રક્ષણ, 
લેદની અોરુેમતા, િાહ્મણની અોરુેમતા, ણૂચળાકા અદ્યમન તનત્મતાતનઔયણ, વભાલતચનભા ં
લેદાધ્મમન તનત્મતાતનયાઔયણ, લેદાધ્મમન તલતધારન લખેયે િોદ તલમ અતધઔયણ સ્લફૃે આલાભા ં
આવ્મા ંછે. જેભા ંલેદરક્ષણાતધઔયણભા ંઔહ્યુ ંછે ઔે,  

²¢ï ±ñçÎÜU¢ï à¢ÏÎÚ¢çà¢: Ÿ¢¢ñ¼S}¢¢¼¢üçÎ ÜU}¢ü�é J 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 36 

 

Ðí²éÁ²¼ï � }¢‹~¢: S²¢Îì ±ïÎ¢ïÝïy²~¢ �æà¢²: JJ 

}¢‹~¢S² �æçã¼¢x¢í‹�ï Ð¢Æ¢Îì ±ïÎ¢±{¢Ú‡¢¢ J 

}¢ñ±æ, ±ïÎ: � »± S²¢¼ì �S±Ú¢ï Ýñ± ç±S±Ú: JJ
(7)

 

શ્રોતસ્ભાતચ અથાચત લૈદદઔઔભચ અને ોયાચણઔ ઔભચ લખેયેભા ંજે ઔાઈં ળબ્દયાતળ પ્રમજલાભા ંઆલે છે 
તે ભિં છે. તભેા ંઔઈ વળંમ નથી. વદંશતા ગ્રથંભા ંજે પ્રમજલાભા ંઆવ્મા ંછે તે જ ભિં છે. તે જ લેદની 
અલધાયણા છે. જે વસ્લય છે તે જ તલસ્લયતા લત્જૉત છે. લેદ વસ્લય છે. તલસ્લય લેદ ના શમ ળઔે. લેદનુ ં
રક્ષણ અરખ-અરખ તલદ્વાન તાના ભત પ્રભાણ ે આે છે. લાજવનેતમ પ્રાતતળાખ્મ ઔશ ે છે ઔે 
S±Ú�æSÜU¢Ú²¢ïàÀ‹Îç� çÝ²}¢:J 

(8) લેદ ફૃે એજ ળબ્દયાતળ સ્લીઔાયલાભા ંઆલે છે જે સ્લય અને છદંયતુત છે તે જ 
લેદ છે. આભ લેદનુ ં રક્ષણતલદ્વાન તાના ભતાનવુાય આે છે. તે જ લાતને માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા 
ઔાવ્માત્ભઔ ળૈરીભા ંએઔ જ નાના અનષુ્ટુ છદંભા ંવભજાલે છે. આભ જ લેદની અોરુેમતા ણ તવ્ધ 
ઔયી છે.   

±ïÎ¢ï }¢ñ±}¢ë ï̄Ý¢ü}¢ Ý¢çS¼ Ï¢ír¢ ¼ÎéÓ²¼ï J 

�ç±à¢ï¯‡¢æ Ý¢}¢ ²S² ±ïÎ¢ï çÝ:E¢� »± çã JJ
(9) 

ઔઈ ણ લૈદદઔ વદંશતાનુ ંણૂચફૃે લેદાખં વાથે સ્લળાકાભા ંઅદ્યમન ઔયલાનુ ંઔહ્યુ ંછે.  
¥Š²ï¼Ã²¢ Ðê‡¢üà¢¢¶¢ çSƒç¼ÓÀ¢à¢çv¼ãï¼éç|¢: J   

²çyÜUç@mïç¼ ±ïÎS² �}¢¢#¢ñ F¢ÝÏ¢¢ï{Ý¢¼ì JJ (10) 
ભિં રક્ષણ તલમે ણ ઔહ્યુ ં છે. 

}¢‹~¢S² Hÿ¢‡¢æ Ý¢çS¼ ç±l¼ï ±¢ Ý ç±l¼ï J 

²¢ç¿¢ÜU¢Ý¢æ �}¢¢w²¢Ýæ Hÿ¢‡¢æ Î¢ï¯±<�¼}¢ì JJ (11) 
ભિંનુ ંરક્ષણ આલા ભાટે અનષુ્ટુ છદંન પ્રમખ ઔમો છે. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાની તલસ્તયટીઔા 

રકનાય શ્રી દઔળય તભશ્ર માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાના ંશ્રઔની તૂતિ ભાટે વભથચન ભાટે જે ઔાઈં વભથચન આે છે 
તે વદંબો ણ અનષુ્ટુ છદંભા ંજ છે. જેભઔે ભિં રક્ષણ ભાટે ળાફય બાષ્મભા ંઔહ્યુ ંછે :  

«¯²¢ïùçÐ ÐÎ¢�¢üÝ¢æ Ý¢‹¼æ Ðë�vy±à¢ J 

Hÿ¢‡¢ïÝ ¼é ç�h¢Ý¢}¢‹¼æ ²¢ç‹¼ ç±Ðçp¼: JJ
(12) 

આભા ંજ ઔાવ્મખત ળરૈીભા ંઅનૂતનત, સ્ત્રી, શરૂ લખેયેન લૈદદઔભિંચ્િાયભા ંઅતધઔાય છે ઔે નશીં 
? તાનસ્લય તનયાઔયણ શભ લખેયેભા ં ળાકાધભચ નીતતઔયણ, આખ્માનનુ ં પ્રયિન લખેયે તલમ 
લેદેદટઔાભા ંલણચલેરા છે.  

ફીજા અધ્મામનુ ંનાભ સ્મતૃ્માિાય ેદટઔા આલાભા ંઆવ્યુ ં છે. જેભા ંશ્રોતસ્ભાતચ ઔભચ વમચુ્િમ 
અતલયતધ યળાકીમઔભચભા ંસ્લળાકીમ ધભચ વભન્દ્લમ લખેયે તલમની વાથે યુાણનુ ંસ્મતૃતતલુ્મત્લ છે ઔે 
નશીં તે અંખે જણાલતા ઔશ ેછે : 

ÐéÚ¢‡¢¢ïv¼Łç±ç{: S}¢¢¼¢ü¼ì ÐíÏ¢H¢ï ÎéÏ¢üH: �}¢: J 

Ÿ¢é¼¢ñ ÐéÚ¢‡¢à¢¢›S² çÝÎïüà¢¢¼ì ÐíÏ¢H: S}¢ë¼ñ: JJ
(13)

 

અથાચત યુાણતતતલતધ સ્ભાતચ અથાચત સ્મતૃ્યતુત તલતધ ઔયતા પ્રફ છે, દુફચર છે ઔે ફનેંનુ ંફર 
વભાન છે ? ળતથ િાહ્મણ લખેયે શ્રતુતભા ં ઔહ્યુ ં છે ઔે ²ÎÝéà¢¢�Ý¢çÝ ç±l¢ ±¢ ÜU¢ï ±¢v²ç}¢ç¼ã¢�ÐéÚ¢‡¢æ x¢¢�¢:J

(14) 

લખેયેથી ભિં િાહ્મણભા ં યુાણ ળાસ્ત્રન સ્ફુટ ઉલ્રેક જલા ભે છે. તેથી ઔશી ળઔામ ઔે યુાણ એ 
સ્મતૃતવાદશત્મ ઔયતા પ્રફ છે. એલ એઔ ક્ષ છે. જ્માયે માજ્ઞલલ્ક્ય અને ભનસુ્મતૃતને રક્ષ્મભા ંયકીને 
ઔહ્યુ ંછે ઔે  

Ÿ¢éç¼: S}¢ëç¼: �Î¢™¢Ú: S±S² ™ çÐí²}¢¢y}¢Ý: J
(15)
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  પ્રભાણ િતષુ્ટમભા ંયુાણની દયખણનાના ંઅબાલથી અને 
±ïÎ¢ïùç¶H¢ï {}¢ü}¢êHæ S}¢ëç¼à¢èHï ™ ¼Îìç±Î¢}¢ì J 

¥¢™¢Úpñ± �¢{êÝ¢}¢¢y}¢ÝS¼éçCÚï± ™ JJ
(16)

 

 એભ અન્દ્મિ ણ ધભચ પ્રાઔભભા ંયુાણના ંઅદયગ્રશથી અને સ્મતૃતના ંઉલ્રેકથી યુાણ તલતધ 
સ્મતૃતથી દુરચબ છે એલ ફીજ ક્ષ છે.  
 આભ જ ઈતતશાવનુ ં ધભચપ્રાભાણ્મ, લણચતલનશ્વયતા, આિાય ગ્રશણ, આિાય વમચુ્િમ, 
ળાસ્ત્રતલયધી વદાિાય લખેયે તલમનુ ંતલલયણ છે.  
 તતૃીમ ાઔમજ્ઞ ેદટઔા નાભના ં અધ્મામભા ં દશિંવાતનધે તલતધ, ભાવં બક્ષણ તનેધ, અથાચત 
દશિંવાન તલયધ અને ભાવં બક્ષણન તનેધ દળાચલલાભા ંઆવ્મ છે. ખો ભાવંન વદૈલ તનેધ ઔયલાભા ં
આવ્મ છે. તથા મજ્ઞ, તલલાશ અને ભધુઔચભા ંભાવં તનત્મતાનુ ં તનયાઔયણ ઔયલાભા ંઆવ્યુ ં છે. ાઔમજ્ઞ 
પ્રમખ અતધઔયણ, સ્મતૃતયુાણ લખેયેના ંઔામચભા ંઋત્ત્લજની વખં્મા ફાફતે ઔહ્યુ ંછે. 

à¢¼™‡Çè }¢¶ï ±ëœ±¢ Îà¢�æw²¢ÜU±¢Ç±¢Ýì J 

±ëçhRU}¢ï‡¢ ÜUé±èü¼ Ð@¢ã:�é �}¢¢ÐÝ}¢ì JJ
(17)

 

અથાચત ળતિડંી માખભા ં દળ ઋત્ત્લજ તનયતુત ઔયલા. છી પ્રતતદદન ાઠની વદૃ્ધ્ધ ઔયીને વ 
વખં્મા સધુી જઈને ણૂચતા ઔયલી. ાિંભા દદલવે શભ ઔયીને વભાન ઔયવુ.ં ત્માય છી અનતુતાલતધ ઔે 
વલંત્વયઔાર તનણચમ, વ્રતાલતધ તનણચમ, દચક્ષણાદયભાણાદદની િિાચ ઔયી છે : 

       Îçÿ¢‡¢¢ çÝ²¼¢ Îï²¢ Ý ±¢ïv¼y±¢çh çÝçp¼¢ J 

S}¢¢¼ïü Ð¢ñÚ¢ç‡¢ÜUï ÜU¢²ïü à¢vy²¢ ÜU¢²ü�}¢¢ÐÝ}¢ì JJ
(18)

 

દયેઔ ઔામચની તનતિત દચક્ષણા આલી. શ્રોત ઔે સ્ભાતચ ઔભચભા ંળક્તત અનવુાય ઔામચની વભાચ્પ્ત 
છી દચક્ષણા આલી. જેભઔે તલષ્ણમુાખનુ ંદચક્ષણા પ્રભાણ ઔહ્યુ ંછે : 

¥C¯çCÐH¢ï‹}¢¢Ýæ Îl¢Îì ±ñ Îçÿ¢‡¢¢æ x¢éÚ¢ï: J 

Ã¢ï¼ë‡¢¢æ ™ñ± �±ïü¯¢æ ô~¢à¢yÐH}¢éÎ¢N¼}¢ì J 

¥Š²ï¼ë‡¢¢æ ¼Î{ïüÝ m¢ÚÐ¢Ý¢æ ¼Î{ü¼: JJ
(19)

 

અને ઉત્ઔરીમ પ્રતતષ્ઠપ્રદીભા ંઉલ્રેક જલા ભે છે : 
¥¢™¢²üÎçÿ¢‡¢¢ ™ñ±}¢ï¼Î{Z ™ Ï¢í¢r¢‡¢ï J 

ÐíÎl¢ÓÀ¢ÆKÚçã¼¢ï ²�}¢¢Ý: çÐí²æ±Î: JJ 

ç±|¢±ï �ç¼ ²¢ï Ýñ± ÐíÎl¢Îì x¢éLÎçÿ¢Ð¢}¢ì J 

Ý � ¼yÈUH}¢¢ŒÝ¢ïç¼ ÐíH¢ï|¢¢RU¢‹¼}¢¢Ý�: JJ
(20)

 

નાના એલા શ્રઔભા ંદચક્ષણા ભાટેની ફહ ુભટી લાત ઔશી છે ઔે, આિામચને જે દચક્ષણા અામ 
તેની અડધી િાહ્મણને આલી. જે ગરુુને દચક્ષણા ન આે તેને ઔભચપ પ્રાપ્ત થતુ ંનથી.  

આભ, ળાસ્ત્રતત તલળદ અન ેખશન તલમની િિાચ માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ગ્રથંભા ંઅનષુ્ટુ છદંભા ં
જલા ભે છે. અનષુ્ટુ છદં દ્વાયા ખાખયભા ંવાખયના ંદળચન થામ છે.  

િતથુચ અધ્મામનુ ં નાભ ભિં ેદટઔા આલાભા ં આવ્યુ ં છે. જેભા માચજ્ઞઔજન્દ્ભ, માચજ્ઞઔજન્દ્ભન 
વલાચતધઔાયત્લ, તાતંિઔ ભિંજભા ં અદીચક્ષત અને તાતંિઔ ભિંભા ં પ્રણલ મજન અતધઔયણ લખેયે 
તલમનુ ંતલલયણ ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  

માચજ્ઞઔન્દ્મામભારાના ં ાિંભા ં અધ્મામને આભ્યદુતમઔ ેદટઔા નાભ આલાભા ંઆવ્યુ ં છે. જેભા ં
ડળભાતઔૃાસ્લતિંજૂા, લવધાચયા દેલતાની સ્લતિંતા, ખણનમન તથા સિૂતત મજ્ઞતલત 
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દયધાન અને વભાલતચને જે ઔાઈં અરઔંાય ગ્રશણ ઔયલાના ંશમ તે દયેઔના ંતનમભ અને રક્ષણની વાથે 
લૈણદંડ ેભાનાબાલ, કં્તત મધૂચન્દ્મ ાઠ વ્મલસ્થાનુ ંતલલયણ ણ જલા ભે છે.  

છઠ્ઠ અધ્મામ વમાચ ેદટઔાના ંનાભે કામ છે. જેભા ં  આશલાશન  જૂનાદદ રોદઔઔ ળબ્દ 
પ્રમખ, ણૂચ પરાચણ, તાબંરૂિ લખેયે વભચણ, અન્નતલદ્યા, પરાન્નવ્મલસ્થા, શતલષ્માન્ન વ્મલસ્થાન, 
આતભાન્ન વ્મલસ્થા લખેયે માચજ્ઞઔ અને ચ્તરષ્ટ તલમનુ ંઅનષુ્ટુ જેલા રઘ ુછદંભા ંતલદ લણચન જલા 
ભે છે.  

વાતભા ંઅધ્મામને શ્રા્ધ ેદટઔા નાભ આલાભા ંઆવ્યુ ંછે. જેભા ંશ્રા્ધના ં તનમભનુ ંમકુ્તત પરઔ 
શ્રા્ધત્તય શ્રા્ધ ઔતચવ્મ, મતુતના ં શ્રા્ધ ઔતચવ્મ અને અજાતદળખાિ શ્રા્ધનુ ં શ્રા્ધ ઔતચવ્મ લખેયે તલમ 
લચણિત છે.   

આઠભા ં પર ેદટઔા નાભના ં અધ્મામભા ં ઔભચપ દાતતૃ્લ, માચજ્ઞઔભા ં દેલતા તલગ્રશ, 
માચજ્ઞઔતભભાવંઔ દેલતા તલગ્રશ તવ્ધાતં વભન્દ્લમ, માચજ્ઞઔ ભતથી પર દાતતૃ્લ લખેયે તલમ લચણિત છે.  

માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા આણને માચજ્ઞઔ ઔભચઔાડં અને તેના તનમભનુ ંજ્ઞાન આે છે. અંતતખત્લા 
દયેઔ તલમન એઔ જ શતે ુ છે જ્ઞાનપ્રાચ્પ્ત. જેભ વલચ વદયતાનુ ં જ વમરુભા ં જઈ ભે છે, ફધા 
દેલતાને ઔયાતા પ્રણાભ ઔેળલને ભે છે, તેભ દયેઔ તલમ જ્ઞાનદ છે :  

¥¢ÜU¢à¢¢yÐç¼¼æ ¼¢ï²æ ²�¢ x¢ÓÀç¼ �¢x¢Ú}¢ì J 

�±üÎï±Ý}¢SÜU¢Ú: ÜUïà¢±æ Ðíç¼ x¢ÓÀç¼ JJ 

શ્રીભદૌ  બખલદૌ  ખીતાભા ં ણ બખલાન ે જ્ઞાનપ્રાચ્પ્તને શે્રષ્ઠ અનભુતૂત ઔશી છે. આ અજ્ઞાત 
તલમથી આણન ેજ્ઞાનપ્રાચ્પ્ત થામ છે. 

Ÿ¢ï²¢‹ÎíÃ²}¢²¢l¿¢¢Á¿¢¢Ý²¿¢: ÐÚ‹¼Ð: J 

�±Z ÜU}¢¢üç¶Hæ Ð¢�ü ¿¢¢Ýï ÐçÚ�}¢¢Œ²¼ï JJ
(21)  

 

ાદનોાંધ 

1. બયતનાટયળાસ્ત્ર  
2. વાદશત્મદચણ - તલશ્વનાથ 
3. યવખખંાધય - જખન્નાથ 
4. ઔાવ્મપ્રઔાળ - ભમ્ભટ  
5. લૈદદઔ વાદશત્મ એલ ંવસં્કૃતત – ઔતરદેલ દ્ધદ્વલેદી  
6. લાલ્ભીદઔ યાભામણ  
7. શ્રીભદ્ભખલદૌ  ખીતા ૩.૧૪   
8. શ્રીભદ્ભખલદૌ  ખીતા ૪.૨૮  
9. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૧.૧-૨ 
10. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૧.૧૧  
11. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૧.૮  
12. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૧.૨૧  
13. ળાફયબાષ્મ ૨.૧૭  
14. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૨.૧૩   
15. માજ્ઞલલ્ક્યસ્મતૃત ૧.૭  
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16. ભનસુ્મતૃત ૨.૬  
17. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૩.૨૦  
18. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા ૩.૨૭   
19.  માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા- ષૃ્ઠવખં્મા ૫૪  
20.  માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા- ષૃ્ઠવખં્મા ૫૫  
21.  શ્રીભદ્ભખલદૌ  ખીતા ૪.૩૩  

 

સાંદબમગ્રાંથો 

1. માચજ્ઞઔન્દ્મામભારા 
2. લાલ્ભીદઔ યાભામણ 
3. માજ્ઞલલ્ક્યસ્મતૃત 
4. ભનસુ્મતૃત 
5. શ્રીભદ્ભખલદૌ  ખીતા  
6. ઔાવ્મપ્રઔાળ 
7. વદશત્મદચણ 
8. યવખખંાધય 
9.  નાટયળાસ્ત્ર 
10. ળાફયબાષ્મ 
11. સબુાતતયત્નબાડંાખાય 
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 બાયતીમ   બાા અને વસં્ાનૃત  
મળારનવિંશ વી. યશલેય  

Mo. 9624675951, Email id: Playscorpio9@gmail.com 
Reference By : Dr. Priyankiben Vyas (Associate Professor) 

Library & Information Science 
Dr. Babasaheb Ambedakar Open University, Ahmedabad 

 

 

બાા :  
બાા એ વિંાયની જદટર ્ધતત પ્રાપ્ત ઔયલાની અને તેન ઉમખ ઔયલાની ક્ષભતા છે, 

કાવ ઔયીને આવુ ંઔયલા ભાટે ભાનલ ક્ષભતા, અને ઔઈ બાા એલી ઔઈ ્ધતતનુ ંઔઈ િક્કવ ઉદાશયણ 
છે. બાાના લૈજ્ઞાતનઔ અભ્માવને બાાતલજ્ઞાન ઔશલેાભા ંઆલે છે. બાાના દપરોંવપી વફંતંધત પ્રશ્ન, જેભ 
ઔે ળબ્દ અનબુલનુ ંપ્રતતતનતધત્લ ઔયી ળઔે છે, પ્રાિીન ગ્રીઔભા ંખખીવ અને પ્રેટથી િિાચ ઔયલાભા ં
આલી છે. ફૃવ જેલા તલિાયઔ એલી દરીર ઔયે છે ઔે બાા એલી રાખણીથી ઉદ્ભલે  છે, 20 ભી 
વદીના તત્ત્લચિિંતઔ જેભ ઔે તલટ્ટજેનસ્ટેઇને  દરીર ઔયી શતી ઔે દપરસપૂી કયેકય બાાન અભ્માવ છે.  
 

વસં્ાૃનત 
 ભાનલતાભા,ં વ્મક્તતની તલળેતા તયીઔે વસં્કૃતતના એઔ અથચભા ંતે દડગ્રી છે ઔે જેભા ંતેભણે ઔા, 
તલજ્ઞાન, તળક્ષણ, અથલા તળષ્ટાિાયભા ંિક્કવ સ્તયના અચબખભનુ ંવજૉન ઔયુું છે. વાસં્કૃતતઔ અચબન્નતાના 
સ્તયને ગણીલાય છા જદટર વભાજથી વસં્કૃતતભા ંતપાલત જલા ભાટે જલાભા ંઆલે છે. વાસં્કૃતતઔ 
મડૂી સધુી ભમાચદદત લયાળ દ્વાયા તલતળષ્ટતા ધયાલતા વાભાત્જઔ લિચસ્લની ઉચ્િ વસં્કૃતત અને નીિી  
વસં્કૃતત, રઔતપ્રમ વસં્કૃતત અથલા નીિરા લખોની રઔ વસં્કૃતત લચ્િે વસં્કૃતત આધાદયત આલા 
અતધક્તભઔ દયપ્રેક્ષ્મભા ં ણ જલા ભે છે. વાભાન્દ્મ ફરિારભા,ં વસં્કૃતતન ઉમખ વાભાન્દ્મ યીતે 
વાપં્રદાતમઔ ભાઔચવચને કાવ ઔયીને નોંધલા ભાટે ઔયલાભા ં આલે છે, જેન ઉમખ લળંીમ જૂથ દ્વાયા 
ળયીયભા ંપેયપાય, ઔડા ંઅથલા જ્લેરયી જેલા અન્દ્મ એઔફીજાથી દેકાઈ ળઔે છે. વામદૂશઔ વસં્કૃતત 20 ભી 
વદીભા ંઉબયી યશરેા ઉબતતા વસં્કૃતતના વામદૂશઔ ઉત્ાદન અને વામદૂશઔ ભધ્મસ્થ સ્લફૃને દળાચલે છે. 
તેના ગણુદ અને જદટર ભાદશતી જેલી દપરોંવપીની ઔેટરીઔ ળાાએ એલી દરીર ઔયી છે ઔે 
વસં્કૃતતન ઉમખ લાયંલાય નીિરા લખોભા ં િારાઔી ઔયલા ભાટે અને કટા િતેના ફનાલલા ભાટે 
યાજઔાયણ તયીઔે ઔયલાભા ંઆલે છે, અને આલા દયપે્રક્ષ્મ વાસં્કૃતતઔ અભ્માવના તળસ્તભા ંવાભાન્દ્મ છે. 
તલળા વાભાત્જઔ તલજ્ઞાનભા,ં વાસં્કૃતતઔ બોતતઔલાદના વૈ્ધાતંતઔ દયપે્રક્ષ્મભા ં ભાનવુ ં છે ઔે ભાનલીમ 
જીલનની વાભગ્રીની દયક્સ્થતતભાથંી ભાનલ વાઔેંતતઔ વસં્કૃતત ઉદ્ભલે છે, ઔાયણ ઔે ભનષુ્મ બોતતઔ 
અક્સ્તત્લ ભાટે ળયત ફનાલ ેછે, અને વસં્કૃતતન આધાય તલઔતવત જૈતલઔ સ્લબાલભા ંજલા ભે છે. 

  

mailto:Playscorpio9@gmail.com
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 પ્રાિીનઔા દયતભમાન વસં્કૃત બાાને લધાયે ભશત્ત્લ આલાભા ં આલતુ ં શત ુ.ં વાથ ે વાથ ે
ઋતમનુી દ્વાયા લેદ-ઉતનદ, યાભામણ, ભશાબાયત, બખલદૌ  ખીતા જેલા ધાતભિઔ ગ્રથંનુ ં તનફૃણ 
વસં્કૃત બાાભા ંઔયલાભા ંઆલતુ ંશત ુ.ં જેભ જેભ વભમ વાય થત ખમ તેભ તેભ તલતલધ બાાન ે
સ્થાન આલાભા ંઆવ્યુ.ં વભમખાા વાથ ે અંગ્રજેી "વશામઔ વત્તાલાય બાા" ની ક્સ્થતતને ગટાડલાભા ં
આલી શતી. યંત ુ ફધંાયણની આ જખલાઈને આ ઔરભ 343ની ઔરભ 3ભા ં જખલાઈ દ્વાયા નઔાયી 
દેલાભા ં આલી શતી, જે વત્તાલાય બાા અતધતનમભ, 1 9 63ની વલચશ્રેષ્ઠતા આે છે. બાયતીમ 
ફધંાયણની આઠભી સચૂિભા ં22 બાાની માદી છે,જેને સતુનતિત બાા તયીઔે કલાભા ંઆલે છે 
અને ભાન્દ્મતા, ક્સ્થતત અન ે વત્તાલાય પ્રત્વાશન આલાભા ં આલ ે છે. લધભુા,ં બાયત વયઔાયે તતભર, 
વસં્કૃત, ઔન્નડ, તેગુ,ુ ભરમારભ અને દડમાભા ંળાસ્ત્રીમ બાાના તપાલતન ેએનામત ઔમો છે.  
 

 2001 ની બાયતની લસ્તી ખણતયી મજુફ, બાયત ાવે 122 મખુ્મ બાા અને 1599 અન્દ્મ 
બાા છે. જ ઔે, અન્દ્મ સ્રતના આંઔડા અરખ અરખ શમ છે, મખુ્મત્લે "બાા" અન ે "ફરી" 
ળબ્દની વ્માખ્માભા ં તપાલતને ઔાયણે. 2001 ની લવતી ખણતયીભા ં 30 બાા ફરલાભા ં આલી 
શતી, જે તભચરમન ઔયતા ંલધ ુમૂ ફરનાયા અને 122 દ્વાયા ફરાતી શતી જે 10,000થી લધ ુરઔ દ્વાયા 
ફરાતી શતી. બાયતના ઈતતશાવ દયતભમાન ગજુયાતી, દશન્દ્દી, તતભર, વસં્કૃત, ઔન્નડ, તેગુ ુબાાન 
જીલન જફૃદયમાત ઉમખ ઔયલાભા ં આલત શત, લેાયી ઔાભઔાજભા ં અલનલી બાાન વભાલેળ 
ઔયલાભા ંઆલે છે. બાયતના ઇતતશાવભા ંફ ેવંઔચ બાાએ ભશત્ત્લની ભતૂભઔા બજલી છે: પાયવી અન ે
અંગ્રેજી.બાયતભા ંમગુર ઔા દયતભમાન પાયવી ઔટચની બાા શતી. ચિદટળ લવાશતીઔયણના યખુ સધુી તે 
ગણી વદી સધુી એઔ લશીલટી બાા તયીઔે ળાવન ઔયે છે.  બાયતભા ંઅંગ્રજેી અખત્મની બાા યશી છે. 
તેન ઉમખ ઉચ્િ તળક્ષણ અને બાયત વયઔાયના ઔેટરાઔ તલસ્તાયભા ંથામ છે. દશન્દ્દી, આજે બાયતની 
વોથી લધ ુવ્માઔ બાા છે, ઉત્તય અને ભધ્મ બાયતના ભટાબાખની બાા તયીઔે બાા ફર ેછે. જ 
ઔે, દચક્ષણ બાયતભા ં તલયધ તલયધી આંદરન છે, જેભા ંકાવ ઔયીને તાતભરનાડુ અને ઔણાચટઔ યાજ્મભા ં
તથા ચફન-દશન્દ્દી ટ્ટા યાજ્મભા ંણ આ તલસ્તાયભા ંદશિંદીભા ંજલાભા ંઆલેર તલયધ છે.  
 

ઇનતશાવ :  
 ઈન્દ્ડ-યયુીમન દયલાયની ઇન્દ્ડ-આમચન ળાકાની ઉત્તયીમ બાયતીમ બાા ભધ્મ ઇન્ન્દ્ડઔ  
પ્રાકૃત બાા અને ભધ્મ યખુના અભ્રળં દ્વાયા જૂના બાયતીમભાથંી તલઔતવત થઈ. ઈન્દ્ડ-આમચન 
બાા િણ તફક્કાભા ં તલઔતવત અન ેઊબયી  - લ્ડ ઇન્ન્દ્ડમા-આમચન (1500 ફીવીઇ થી 600 
ફીવીઇ), ભધ્મ આન્દ્દૉ-આમચન ભિં (600 ફીવીઇ અને 1000 વીઇ) અને ન્દ્ય ૂઇન્દ્ડ-આમચન (1000 વીઇ 
અને 1300 વીઇ લચ્િે). આધતુનઔ ઉત્તય બાયતીમ ઇન્દ્ડ-આમચન બાા ન્દ્ય ૂ ઇન્દ્ડ-આમચન યખુભા ં
અરખ, કી ળઔામ તેલી બાાભા ંતલઔાવ ાભી શતી. 
 ાયવીને ખઝનીલી અને અન્દ્મ તઔુો-અપગાન યાજલળં દ્વાયા અદારતની બાા તયીઔે બાયતભા ં
રાલલાભા ંઆલી શતી. વાસં્કૃતતઔ યીતે વીચઝમાઇઝ્ડ, તે, ફાદભા ંમગુર યાજલળં વાથે વમંજનભા,ં 
500થી લધ ુલોથી આ પ્રદેળના ઔરા, ઇતતશાવ અને વાદશત્મને પ્રબાતલત ઔમાચ શતા, દયણાભે ગણા 
બાયતીમ ભાતબૃાાના તવિઝેળનનુ ં દયણાભ આવ્યુ ં શત ુ,ં મખુ્મત્લે રૈંચખઔ યીતે. 1837ભા ં ચિદટળ ે 
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અંગ્રેજને લશીલટી શતેુ ભાટે ઇંચ્ગ્રળન ફદર આપ્મ અને 19 ભી વદીની દશન્દ્દી િલે વસં્કૃતભાથંી 
ઊતયી આલેરી એઔ ળબ્દ ભાટે તવિમા-અયેચફઔ સ્ક્ીપ્ટને ફદરે દશિંદી / દશન્દ્દુસ્તાની ભાટે દેલનાખયી 
વાથે તવિમેડ ળબ્દબડં રીધુ.ં  
  

 દયેઔ ઉત્તય બાયતીમ બાાભા ંઅરખ અરખ પ્રબાલ શતા ; ઉદાશયણ તયીઔે, દશન્દ્દુસ્તાનીને 
વસં્કૃત, પાયવી અને અયફી દ્વાયા બાયે પ્રબાતલત ઔયલાભા ંઆવ્મ શત, જે દશિંદુસ્તાની બાાના નોંધણી 
તયીઔે આધતુનઔ દશન્દ્દી અને આધતુનઔ ઉદૂચના ઉદ્ભલ તયપ દયી ખમ શત. આધતુનઔ દશન્દ્દીને બાયતની 
વત્તાલાય બાા તયીઔે કલાભા ંઆલે છે જ્માયે ઉદૂચ  એઔ સતુનતિત બાા છે. 
ફહુબાાલાદ :  
 દચક્ષણ એતળમાની બાા, આ પ્રદેળના જદટર ઇતતશાવ અને ભખૂનુ ંપ્રતતચફિંફ ાડ ે છે, 
બાા દયલાય, બાાના પામરાન એઔ જદટર ેિલઔચ યિામ છે. દશન્દ્દુસ્તાન ભા ંઆવાભી, ફખંાી, 
ફડ, ડખયી, ગજુયાતી, ઔન્નડા, ઔશ્ભીયી, ઔોંઔણી, ભૈથરી, ભરમારભ, ભણીયુી, ભયાઠી, નેાી, ઉદડમા, 
જંાફી, વસં્કૃત, વાતંચર તવિંધી, તતભર, તેગુ,ુ ઉદુચ , ન વભાલેળ થામ છે. 283 બાયતની બાા 
અનેઔ બાાના કુટંુફની છે, વોથી ભશત્ત્લણૂચ જે નીિે મજુફ ટૂંઔભા ંજણાલલાભા ંઆલે છે 
 

ઇન્ડ-આમાન બાા ાુટંુફ :  
  

 બાાભા ં દયબાાભા ં વોથી ભટ બાા દયલાય, જે ફરનાયાના વદંબચભા ં છે, એ ઇન્દ્ડ-
આમચન બાા દયલાય છે, જે ઈન્દ્ડ-ઈયાની દયલાયની એઔ ળાકા છે, જે ત ેઈન્દ્ડ-યયુીમન બાા 
દયલાયની લૂીમ ઉતનદ છે. 2001 ના વેન્દ્વવ દયતભમાન ભેલેરા ભાદશતી મજુફ, આ બાાના 
દયલાયભા ંઅંદાજે 790 તભચરમન ફરનાયા, અથલા 75% લસ્તીના રઔન દશસ્વ છે. આ જૂથની 
વોથી લધ ુ તલસ્તતૃ બાા દશન્દ્દી (અથલા લધ ુ મગ્મ યીતે, દશન્દ્દુસ્તાની, જેભા ં દશિંદી અને ઉદુચન 
વભાલેળ થામ છે), ફખંાી, ભયાઠી, ગજુયાતી, જંાફી, યાજસ્થાની, આવાભી (અવભાતનમા) અન ે
દડમા, ઈન્દ્ડ-આમચન બાા તવલામ, અન્દ્મ બાયતીમ-યયુતમન બાા ણ બાયતભા ંફરાતી 
શમ છે, જેભા ંવોથી લધ ુજાણીતી ઇંચ્ગ્રળ  છે, જેભ ઔે રગંઆુ ફ્રાન્દ્ઔા 
દ્રનલર્ડમન બાા ાુટંુફ :  
  

 2001 ના વેન્દ્વવ દયતભમાન એઔતિત ઔયેરા ડટેા મજુફ, ફીજા ક્ભના વોથી ભટા બાાભા ં
રલીડીમન બાાના દયલાય છે, જે 215 તભચરમન ફરતા અથલા આળયે 20% ન દશસ્વ ધયાલે છે. 
રતલદડમન બાા મખુ્મત્લે દચક્ષણ બાયત અને લૂચ અને ભધ્મ બાયતના બાખ તેભજ ઉત્તયલૂી 
શ્રીરઔંા, ાદઔસ્તાન, નેા અને ફાગં્રાદેળના બાખભા ંફરલાભા ંઆલે છે. વોથી લધ ુબાણ ધયાલતા 
રતલદડમન બાા તેગુ,ુ તતભર, ઔન્નડ અને ભરમારભ છે. મખુ્મ પ્રલાશની લસ્તી ઉયાતં, રતલદડમન 
બાા ણ નાના અનસુચૂિત જનજાતત વમદુામ દ્વાયા ફરલાભા ંઆલે છે, જેભ ઔે યન અને ખોંડ 
જાતત. પતત ફે રતલડ બાા જ ફધા ંબાયત ફશાય, ાદઔસ્તાનભા ંિહઈુ અને ધાખંય, કુરુકની ફરી 
નેાભા ંછે.  
 

તાઈ-કાદાઈ બાા ાુટંુફ :  
  



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 43 

 

 દચક્ષણ તિભ તાઈ બાાના અશભ બાા આધતુનઔ વભમભા ંઆવાભભા ંઅશભ વામ્રાજ્મની 
એઔ પ્રફ બાા શતી યંત ુાછથી તે આવાભી બાાના પ્રાિીન સ્લફૃે ઔાભરુત બાા દ્વાયા ફદરી 
ઔયલાભા ંઆલી શતી. આજઔાર, નાના તાઈ વમદુામ અને તેભની બાા આવાભ અને અરુણાિર 
પ્રદેળભા ંતવન-તતફદેટમન વાથે યશ ેછે, દા.ત. તાઈ પીઔ, તાઈ આટન અને તાઈ કભતી બાા, જે ળાન 
મ્માનભાયના ળાન બાા, જેલી વભાન છે. 
 

ર્શન્દી :  
 દશન્દ્દી-ફેલ્ટ, દશન્દ્દી-વફંતંધત બાા જેભ ઔે યાજસ્થાની અને બજયુી. દશન્દ્દી, દેલનાખયી 
ચરતભા ંરકામરેી, દેળની વોથી લધ ુજાણીતી બાા છે. 2001 ની લસ્તી ખણતયીભા,ં 422 તભચરમન 
(422,048,642) રઔએ દશન્દ્દીભા ં તેભની મૂ બાા શલાનુ ં દળાચવ્યુ ં શત ુ.ં આ આંઔડાભા ં દશન્દ્દુસ્તાની 
દશન્દ્દી લાિઔન વભાલેળ થત નથી, યંત ુતે ણ એલા રઔ છે જે વફંતંધત બાાન મૂ ફરનાયા 
તયીઔે ક ે છે, જે તેભના બાણને દશન્દ્દીના ફરી તયીઔે ભાને છે, દશન્દ્દી ટ્ટા. દશન્દ્દી (અથલા 
દશન્દ્દુસ્તાની) દદલ્શી, ઉત્તય પ્રદેળ, ઉત્તયાકડં, છત્તીવખઢ, દશભાિર પ્રદેળ, િદંીખઢ, ચફશાય, ઝાયકડં, 
ભધ્મપ્રદેળ, શદયમાણા અને યાજસ્થાનભા ંલવતા ભટા બાખના રઔની મૂ બાા છે.  
 

ગજુયાતી :  
 ગજુયાતી એ ઇન્દ્ડ-આમચન બાા છે. તે ગજુયાતના ં તિભ બાયતીમ પ્રદેળના મૂ છે. 
ગજુયાતી ભટા ઇન્દ્ડ-યયુતમન બાા દયલાયન બાખ છે. ગજુયાતી જૂના ગજુયાતી (વી. 1100-1500 
વીઇ) ભાથંી ઉતયી આવ્મ છે, યાજસ્થાનીની જેભ જ સ્રત. ગજુયાતી બાયતીમ યાજ્મ ગજુયાતની મખુ્મ 
બાા છે. ત ેદભણ, દીલ અને દાદયા, નખય શલેરીના ઔેન્દ્રળાતવત પ્રદેળભા ંણ વત્તાલાય બાા છે. 
વેન્દ્રર ઇન્દ્ટેચરજન્દ્વ એજન્દ્વી (વીઆઇએ) મજુફ, બાયતની લસ્તીના 4.5% (2011ની લસ્તી ખણતયી 
પ્રભાણે 1.21 ચફચરમન) ગજુયાતી ફરે છે.  
 

જંાફી :  
 જંાફી, બાયતની ગરુુभखुी ચરતભા ં રકામેરી, બાયતની અગ્રણી બાા ૈઔી એઔ 32 
તભચરમન ફરનાયા વાથ ેછે.  મખુ્મત્લે જંાફભા ંણ ડળી તલસ્તાયભા ંફરલાભા ંઆલે છે. 
અન્દ્મ સ્થાતનઔ બાા અન ેફરી 
 2001ની લસ્તી ખણતયીભા ંનીિેની મૂ બાા છે જે દવ રાકથી લધ ુફરનાયા ધયાલે 
છે. તેભાનંા ભટાબાખની ફરી / તલતલધતા દશન્દ્દી શઠે નીિેના ઔઠાભા ંજણાલેર છે. 
 

 

1 બજયુી  33,099,497 15 શયોટી  2,462,867 
2 યાજસ્થાની 18,355,613 16 ખઢલારી  2,267,314 
3 ભખધી / ભેશશાશી  13,978,565 17 તનભાડી  2,148,146 
4 છત્તીવખય  13,260,186 18 વદન / વારી  2,044,776 
5 શયીમણલી  7,997,192 19 કુભાઉની  2,003,783 
6 ભાયલાયી  7,936,183 20 ધુધંયી  1,871,130 
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7 ભારલી  5,565,167 21 તૂ ુ 1,722,768 
8 ભેલયી  5, 09. 697 22 વજૉયીમા  1,458,533 
9 કથચ / કટા  4,725,927 23 ફાખયી યાજસ્થાની  1,434,123 
10 બનુ્દ્ડરે  3,072,147 24 ફાજંાયી  1,259,821 
11 ફેખરરેી  2,865,011 25 નાખદુયમા (લયશાદી)  1,242,586 
12 શયેી  2,832,825 26 સયૂજયુી  1,217,019 
13 રભન / રામ્ફાડી  2,707,562 27 ઔાખંયી  1,122,843 
14 અલખી  2,529,308       

 

 

  
 

 ભાનલતાભા,ં વ્મક્તતની તલળેતા તયીઔે વસં્કૃતતના એઔ અથચભા ંતે દડગ્રી છે ઔે જેભા ંતેભણે ઔા, 
તલજ્ઞાન, તળક્ષણ અથલા તળષ્ટાિાયભા ંિક્કવ સ્તયના અચબખભનુ ંવજૉન ઔયુું છે. વાસં્કૃતતઔ અચબન્નતાના 
સ્તયને ગણીલાય છા જદટર વભાજથી વસં્કૃતતભા ંતપાલત જલા ભાટે જલાભા ંઆલે છે. વાસં્કૃતતઔ 
મડૂી સધુી ભમાચદદત લયાળ દ્વાયા તલતળષ્ટતા ધયાલતા વાભાત્જઔ લિચસ્લની ઉચ્િ વસં્કૃતત અને નીિી 
વસં્કૃતત, રઔતપ્રમ વસં્કૃતત અથલા નીિરા લખોની રઔ વસં્કૃતત લચ્િે વસં્કૃતત આધાદયત આલા 
અતધક્તભઔ દયપ્રેક્ષ્મભા ં ણ જલા ભે છે. વાભાન્દ્મ ફરિારભા,ં વસં્કૃતતન ઉમખ વાભાન્દ્મ યીતે 
વાપં્રદાતમઔ ચિિને કાવ ઔયીને નોંધાલા ભાટે ઔયલાભા ં આલે છે, જેન ઉમખ લળંીમ જૂથ દ્વાયા 
ળયીયભા ંપેયપાય, ઔડા ંઅથલા જ્લેરયી જેલા અન્દ્મ એઔફીજાથી દેકાઈ ળઔે છે. વામદૂશઔ વસં્કૃતત 20 ભી 
વદીભા ંઊબયી યશરેા ઉબતતા વસં્કૃતતના વામદૂશઔ ઉત્ાદન અને વામદૂશઔ ભધ્મસ્થ સ્લફૃને દળાચલે છે. 
દયપે્રક્ષ્મ વાસં્કૃતતઔ અભ્માવના તળસ્તભા ં વાભાન્દ્મ છે. તલળા વાભાત્જઔ તલજ્ઞાનભા,ં વાસં્કૃતતઔ 
બોતતઔલાદના વૈ્ધાતંતઔ દયપે્રક્ષ્મભા ં ભાનવુ ં છે ઔે ભાનલીમ જીલનની વાભગ્રીની દયક્સ્થતતભાથંી 
ભાનલ વાઔેંતતઔ વસં્કૃતત ઉદ્ભલે છે, ઔાયણ ઔે ભનષુ્મ બોતતઔ અક્સ્તત્લ ભાટે ળયત ફનાલે છે અને 
વસં્કૃતતન આધાય તલઔતવત જૈતલઔ સ્લબાલભા ંજલા ભે છે. 
 

 ખણના નાભ તયીઔે ઉમખભા ંરેલાતી લકતે, "એઔ વસં્કૃતત" એ વભાજ અથલા વમદુામના 
દયલાજ, યંયા અને મલૂ્મન વમશૂ છે, જેભ ઔે ઔઈ લળંીમ જૂથ અથલા યાષ્ર. વભમ જતા ંવસં્કૃતતઔયણ 
જ્ઞાનન વમશૂ છે આ અથચભા,ં ફહવુાસં્કૃતતઔલાદ એ જ ગ્રશભા ંલવતા તલતલધ વસં્કૃતત લચ્િે ળાતંતણૂચ 
વશઅક્સ્તત્લ અને યસ્ય આદયનુ ંમલૂ્મ ધયાલે છે. ઔેટરીઔલાય "વસં્કૃતત" ન ઉમખ વભાજના એઔ 
ેટાજૂથ, ઉ-વસં્કૃતત અથલા પ્રતતવસં્કૃતતભા ં િક્કવ તવ્ધાતંને લણચલલા ભાટે થામ છે. વાસં્કૃતતઔ 
નલૃળંતલજ્ઞાનની અંદય, વાસં્કૃતતઔ વફંધંલાદની તલિાયધાયા અને તલશ્રેણાત્ભઔ લરણ એવુ ંભાને છે ઔે 
વસં્કૃતતને તટસ્થ યીતે ક્ભળુઃ ક્ભાદંઔત અથલા મલૂ્માઔંન ઔયી ળઔાત ુ ંનથી ઔાયણ ઔે ઔઈ ણ મલૂ્માઔંન 
આલશ્મઔ વસં્કૃતતની મલૂ્મ પ્રણારીભા ંઆલશ્મઔ છે.  
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 આધતુનઔ ળબ્દ "ઔલ્િય" એ પ્રાિીન યભન લતતા તવવયે દ્વાયા તલલાદાસ્ત્રભા ંલયાતી ળબ્દ ય 
આધાદયત છે, જ્મા ંતેભણ ેઆત્ભાની કેતી અથલા કૃત ફૃઔન ઉમખ ઔમો શત. તેભન ઉમખ, અને 
તેના છીના ગણા રેકઔની, "તભાભ યીત જેભા ંભાનલી તેભની મૂ જખંચરમત દૂય ઔયે છે, અન ે
ઔાલતયા ભાયપત, વંણૂચણ ેભાનલ ફની જામ છે." 
 

 એઔસિૂતાના જુદા જુદા અથો છે, યંત ુ આ વદંબચભા ં તે અન્દ્મ વસં્કૃતતના રક્ષણ વાથે 
ફદરાલન ઉલ્રકે ઔયે છે, જેભ ઔે તનમ્ન અભેદયઔન આદદલાવી અને દુતનમાના ગણા સ્થાતનઔ રઔને 
લવાશતીઔયણની પ્રદક્મા દયતભમાન શુ ંથયુ.ં વ્મક્તતખત સ્તયે વફંતંધત પ્રદક્માભા ંવ્મક્તતખત દ્વાયા એઔ 
અરખ વસં્કૃતત અનાલલા થામ છે. તલતલધ વાસં્કૃતતઔ ભજૉયભા ંવસં્કૃતતભા ંદયલતચનળીર પ્રલાશ અને 
ભશત્ત્લની ભતૂભઔા બજલી છે, તલિાય અને ભાન્દ્મતા લશેંિલાભા ંઆલે છે. 
 

 ગણી લકત "તિભી વસં્કૃતત" અથલા "લૈતશ્વઔલાદ" તયીઔે કામ છે.  
  વાસં્કૃતતઔ ગટના અથલા વાસં્કૃતતઔ ગ્રથંન અભ્માવ ઔયલા યાજઔીમ અથચતિં, વિંાય, 
વભાજળાસ્ત્ર, વાભાત્જઔ તવ્ધાતં, વાદશત્ત્મઔ તવ્ધાતં, ભીદડમા તવ્ધાતં, દપલ્ભ / તલડીમ અભ્માવ, વાસં્કૃતતઔ 
ભાનલળાસ્ત્ર, તત્ત્લજ્ઞાન, વગં્રશારમ અભ્માવ અને ઔરા ઇતતશાવન વભાલેળ ઔયલાનુ ં ળફૃ ઔયુું. આ 
ક્ષેિના વળંધઔભા ં ગણી લાય ધ્માન ઔેન્દ્રીત, યાષ્રીમતા, લળંીમતા, વાભાત્જઔ લખચ જાતતની ફાફત 
વાથે ઔેલી યીતે કાવ ગટના ય ધ્માન ઔેન્ન્દ્રત ઔયે છે. વાસં્કૃતતઔ અભ્માવ યત્જિંદા જીલનના અથચ અને 
પ્રથાથી વફંતંધત છે. આ પ્રથા રઔ દ્વાયા આેર વસં્કૃતતભા ંિક્કવ લસ્તુ (જેભ ઔે ટેચરતલઝન 
જલાનુ ંઅથલા ફશાય કાવુ)ં ઔયે છે તે યીતે વભાલેળ થામ છે. તે અથચનુ ંણ અભ્માવ ઔયે છે અને રઔ 
તલતલધ દાથો અને તવ્ધાતંન ઉમખ ઔયે છે. તલતળષ્ટ યીતે, વસં્કૃતતભા ંતે અથો અને તવ્ધાતં ળાભેર 
છે ઔાયણ ઔે સ્લતિં યીતે. એઔ ઐતતશાતવઔ ગટના ય એઔ જાશયે દયપે્રક્ષ્મ જલા ભાટે ક્ભભા ંટેચરતલઝન 
જલાનુ,ં વસં્કૃતત તયીઔે તલિાયવુ ં ન જઈએ, તવલામ ઔે ટેચરતલઝનના ભાધ્મભન વદંબચ આલ, જે 
વાસં્કૃતતઔ યીતે વદં ઔયલાભા ં આલી શઈ ળઔે; જ ઔે, સ્કરૂના ં ફાઔ ળાાભા ં તેભના તભિ વાથે 
ટેચરતલઝન જલા ભાટે િક્કવણે રામઔ ઠયે છે, ઔાયણ ઔે આ પે્રન્તટવભા ંબાખ રનેાય ઔઈ વશબાચખતા 
ભાટે ઔઈ ઔાયણભતૂ ઔાયણ નથી. 
 

 વાસં્કૃતતઔ અભ્માવનુ ંઅભેદયઔન લઝચન ળફૃઆતભા ં પે્રક્ષઔની પ્રતતદક્માના વ્મક્તતરક્ષી અન ે
અનકુૂ ફાજુને વભજલા વાથે વફંતંધત છે. વાસં્કૃતતઔ અભ્માવ, જેભ ઔે નાયીલાદી વાસં્કૃતતઔ અભ્માવ 
અને ક્ષેિના અભેદયઔન તલઔાવ છી અન્દ્મ અચબખભ આ રન્ષ્ટઔણથી દૂય યશ ે છે . તે ઔઈ ણ 
વાસં્કૃતતઔ ઉત્ાદન ભાટે એઔ પ્રબાલળાી અથચના ભાતવચલાદી ધાયણાની  ટીઔા ઔયે છે, જે ફધા દ્વાયા ળેય 
ઔયલાભા ંઆલ ેછે. ચફન-ભાતવચલાદી અચબખભ સિૂલે છે ઔે વાસં્કૃતતઔ લસ્તુન ઉમખ ઔયલાના તલતલધ 
ભાખો ઉત્ાદનના અથચને અવય ઔયે છે. તે રઔ તેભને એટરા ભાટે પ્રતતતનતધત્લ ઔયે છે. નાયીલાદી 
વાસં્કૃતતઔ તલશ્રેઔ, તવ્ધાતંલાદી અને ઔરા ઇતતશાવઔાય ચગ્રવેલ્ડા રઔે ઔરાના ઇતતશાવ અને 
ભનતલશ્રેણના દૃન્ષ્ટઔણથી વાસં્કૃતતઔ અભ્માવભા ંપા આપ્મ. વદીના અંત,ે રેકઔ જુચરમા દક્સ્ટેલા 
પ્રબાલળાી અલાજ લચ્િ ે છે, જે ઔરાના ક્ષેિભા ં અને ભનતલશ્રેણ ફે્રન્દ્િ નાયીલાદના વાસં્કૃતતઔ 
અભ્માવભા ંપા આ ેછે. 
કોટંુભફક યચના અને રગ્ન    
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 ેઢી ભાટે, બાયત ાવે વયંતુત કુટંુફ વ્મલસ્થાની પ્રલતચભાન યંયા છે. તે જ્માયે 
દયલાયના તલસ્તતૃ વભ્મ શમ - ભાતાતતા, ફાઔ, ફાઔની ત્ની અને તેભના વતંાન લખેયે. - 
એઔ વાથે યશવે ુ.ં વાભાન્દ્મ યીતે વોથી યલુા રુુ વભ્મ વયંતુત બાયતીમ દયલાય વ્મલસ્થાભા ંલડા છે. ત ે
ભટે બાખે તભાભ ભશત્ત્લણૂચ તનણચમ અને તનમભ ફનાલે છે, અને અન્દ્મ દયલાયના વભ્મ તેભના દ્વાયા 
ારન થલાની ળક્યતા છે. 
 

ખઠલામેરા રગ્ન > બાયતીમ વભાજભા ંખઠલામેરા રગ્ન રાફંા વભમથી વાભાન્દ્મ છે. 
 

બાયતીમ તશલેાય :  
 

પ્રાિીન વભમના તલતલધ પ્રવખં દ્વાયા બાયતીમ વસં્કૃતતના આધાયે તલતલધ પ્રઔાયના તશલેાયન 
વભાલેળ ઔયલાભા ંઆલે છે. બાયત, ફહુ -વાસં્કૃતતઔ , ફહુ -લળંીમ અને ફહુ-ધાતભિઔ  વભાજ છે, યજા અન ે
તલતલધ ધભોના તશલેાય ઉજલે છે  .યાષ્રીમ યજા બાયતની િ  :  સ્લતિંતા દદલવ, પ્રજાવત્તાઔ દદલવ 
અને ખાધંી જમતંત, બાયતબયભા ંઉત્વાશ અને ઉત્વાશ વાથે ઉજલલાભા ંઆલે છે. લધભુા,ં ગણા ંબાયતીમ 
યાજ્મ અને પ્રાતંભા ંપ્રાદેતળઔ,ધાતભિઔ અને બાાઔીમ જનવખં્માના આધાયે સ્થાતનઔ તશલેાય છે.બાયતીમ 
વસં્કૃતત મજુફ શજાય લો લૂચની શ્રધ્ધા અને ભાન્દ્મતાની વાથે આણા બાયતીમ તશલેાયનુ ંઉજલણી 
ઔયલાભા ં આલે છે.  રઔતપ્રમ ધાતભિઔ તશલેાયભા ં ભાતાજીને ધ્માનભા ં યાકીને નલયાિી તશલેાય 
ઉજલલાભા ં આલ ે છે. તે જ યીતે કૃષ્ણબખલાનના જન્દ્ભ દદલવને ભશત્ત્લ આી જન્દ્ભાષ્ટભી, શ્રીયાભ 
બખલાનન ે ધ્માને રઇ દદલાી, બાળભં ુભશાદેલજીન ે ધ્માનભા ંરઈન ેભશા તળલયાિી, તલઘ્ન શયતા 
ખણતતફાા ભાટે ખણળે િતથુી, દુખાચ જૂા, દશયણ્મઔતળને શી, જેભ તલતલધ પ્રવખંનવુાય યથમાિા, 
ઉખાડી, ણભ, લવતં િંભી, યક્ષાફધંન અને દળેયા જેલા દશન્દ્દુ તશલેાયની ઉજલણી ઔયલાભા ંઆલ ે
છે. ભઔય વકં્ાતંત, ૉંખર અને યાજા વઔંયણ તશલેાય જેલા ઔેટરાઔ રણણી તશલેાય ણ એઔદભ 
રઔતપ્રમ છે. બાયતીમ નતૂનલચ તશલેાય બાયતના જુદા જુદા બાખભા ંઅરખ અરખ વભમભા ંઅરખ 
ળૈરી વાથે ઉજલલાભા ંઆલે છે .યખુડી, ચફહ,ુ ગડુી ડલા, થુનુ્દ્દુ, શરેા ચફળાક, તલશ ુઅને તલશ ુ
વકં્ેંદટ એ બાયતના જુદા જુદા બાખભા ંનલા લચન ઉત્વલ છે. 
 

 બાયતભા ં ઔેટરાઔ તશલેાય ફહતુલધ ધભો દ્વાયા ઉજલલાભા ં આલે છે. નોંધાિ ઉદાશયણભા ં
દદલાીન વભાલેળ થામ છે, જે દેળબયભા ંદશન્દ્દુ, ળીક અને જૈન દ્વાયા ઉજલામ છે અને બ્ુધ ચૂણિભા, 
ફો્ધ રઔ દ્વાયા ઉજલલાભા ંઆલે છે. ળીક ઉત્વલ, જેભ ઔે ગફુૃ નાનઔ જમતંી, ફવૈાકી, જંાફ અન ે
દદલ્શીના ળીક અને દશન્દ્દુ દ્વાયા વંણૂચ ધાભધભૂથી ઉજલલાભા ંઆલે છે, જ્મા ંફે વમદુામ એઔવાથે 
લસ્તીભા ંફહભુતી ધયાલે છે. બાયતની વસં્કૃતતભા ંયંખ ઉભેયી યહ્યા છે, ડ્રી પેન્સ્ટલર બાયતના આદદલાવી 
તશલેાયભા ંએઔ છે, જે અરુણાિર પ્રદેળની ઝીય કીણના અાટીની દ્વાયા ઉજલલાભા ંઆલે છે, જે 
બાયતનુ ંલૂીમ યાજ્મ છે. નયવ્ઝ બાયતના ાયવી વમદુામભા ંવોથી ભશત્ત્લણૂચ તશલેાય છે. 
 

 બાયતની 2011ની લસ્તી ખણતયી પ્રભાણ,ે ઇસ્રાભ 172 તભચરમન મકુ્સ્રભ વાથે ફીજા ક્ભનુ ં
વોથી ભટંુ ધભચ છે.  ઇસ્રાતભઔ તશલેાય જે બાયતભા ંજલા ભે છે અને જાશયે યજા જાશયે ઔયલાભા ંઆલે 
છે; ઇદ ઉર દપતય, ઇદ ઉર અદા- (ફઔયી ઇદ), તભરાદ અ. નફી, ભશયભ અને ળફ-એ-ફાયાત.  
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ઔેટરાઔ બાયતીમ યાજ્મએ પ્રાદેતળઔ યજાના પ્રાદેતળઔ પ્રખ્માત તશલેાયની જાશયેાત ઔયી છે; જેભ ઔે 
અયફાન, જુમશુ-તમુરુ-તલડા અને ળફ-એ-ઔાડય. 
 

 ચિસ્તી ધભચ બાયતન િીજ વોથી ભટ ધભચ છે 23 તભચરમનથી લધ ુચિસ્તી વાથે, જેભા ં17 
તભચરમન યભન ઔૅથચરઔ છે, બાયત ગણા ચિસ્તી તશલેાયનુ ં ગય છે. દેળ જાશયે યજાના દદલવે 
દક્વભવ અને ગડુ ફ્રાઈડ ેઉજલે છે.  
 

 પ્રાદેતળઔ અને વમદુામ ભેા ણ બાયતભા ંવાભાન્દ્મ તશલેાય છે. ઉદાશયણ તયીઔે, યાજસ્થાનના 
ષુ્ઔય ભેા એઔ ઢય અને શધુનનુ ં તલશ્વનુ ંવોથી ભટંુ ફજાય છે. આ મજુફ અમઔુ િક્કવ પ્રઔાયના 
પ્રાણીને ભશત્ત્લ  આલાભા ંઆલે છે. 
 

બાયતીમ બજન :  
 

 બાયતીમ કાદ્ય તયીઔે બાયત તલતલધ છે. બાયતીમ યવઈપ્રથા અવખં્મ ગટઔન ઉમખ ઔયે છે, 
કયાઔની તૈમાયી ળૈરી, યાધંલાની તઔનીઔ અને યાધંણ પ્રસ્તતુતની તલળા શે્રણીની ખઠલણી ઔયે છે. 
વરાડથી િટણી સધુી, ળાઔાશાયીથી ભાવં સધુી, ભવારાથી વનવનાટીયતુત, િેડભાથંી ભીઠાઈ 
સધુી, બાયતીમ યાધંણઔા તનયંતય જદટર છે. ગણા ભીિેચરન-તાયાદંઔત ળેપની તપ્રમ શયેલ્ડ ભેઔજી રક ે
છે, "પ્રાથતભઔ ગટઔ તયીઔે તે દૂધ વાથે વંણૂચ વળંધનાત્ભઔતા ભાટે, થૃ્લી ય ઔઈ દેળ બાયત વાથે 
ભે કાત નથી. 
 

બાયતીમ વસં્ાૃનત આધાર્યત લસ્ત્ર :   
  

 બાયતભા ં યંયાખત ઔડા ં દેળના જુદા જુદા બાખભા ંઅરખ અરખ શમ છે અને સ્થાતનઔ 
વસં્કૃતત, ભખૂ, આફશલા અને ગ્રાભીણ / ળશયેી અનકુૂતા દ્વાયા પ્રબાતલત છે. ડ્રવેયની રઔતપ્રમ 
ળૈરીભા ંરુુ ભાટે વાયાળં અને ધતી  અથલા ુખંી અથલા િં (ઔન્નડભા)ં જેલા ડ્રવેલાા ઔડાનં 
વભાલેળ થામ છે. તવતવ્ડ ઔડા ંણ રઔતપ્રમ છે, જેભ ઔે સ્ત્રી ભાટે ચડૂીદાય  અથલા વરલાય-ઔભીઝ, 
દુટ્ટા (રાફંા કેવ) વાથે કબા ય યાકલાભા ંઆલ ેછે. વરલાય ગણીલાય ગયેદાય  અનકુૂ શમ છે, 
જ્માયે ચડૂીદાય  તટસ્થ ઔટ છે. 
નતૃ્મ >  નાટઔ અને નતૃ્મ દ (નાટય, નાટય) ાિંભી લૈદદઔ ગ્રથં છે. એઔ ભશાઔાવ્મ લાતાચ વાથે જડીને, 
વદગણુ, વંતત્ત, નદં અને આધ્માત્ત્ભઔ સ્લતિંતા તયપ દયી યશી છે, તેભા ંદયેઔ ળાસ્ત્રનુ ંભશત્ત્લ શવુ ં
જઈએ અને દયેઔ ઔરાને આખ ધાલવુ ંજઈએ. 
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" ળાનંતલાના ંવદંબાભા ંચાર્યત્ર્મ નનભાાણ" 
સ્નેશા નટલયરાર પ્રજાનત 

ળધછાત્રા (Ph.D.)વસં્ાૃત નલબાગ, 
બાા વાર્શત્મ બલન, ગજુયાત યનુનલનવિટી, અભદાલાદ – 380009                                 

  પ્રસ્તાલના :- 
          આણા બાયત દેળને ફનાલલા ભાટે અનેઔ રઔએ ખફૂ જ તિમાચ ઔયી છે. આ દેળભા ં
અનેઔ નાના ં- ભટા ંરઔનામઔ થમા છે. જેભ ઔે, લાલ્ભીદઔ, વ્માવ, તલશ્વાતભિ, માજ્ઞલલ્ઔમ, અતિમતુન આ 
ફધા ંરઔનામઔએ તાનાથી થતા ંવભાજના ંફધા ંજ ઔાભ ઔમાચ. આ દેળને ફનાલલા ભાટે નામઔ થમા ં
અન ેએલા રઔએ આ દેળને ફનાવ્મ. જે રઔનામઔ છે તે વાભાન્દ્મ નથી શત. તે િદયિનુ ંફહુ ંભટંુ 
ુજં શમ છે. આકયે એનુ ંિદયિ એટુ ંફધુ ંિભઔતુ ંશમ છે. િદયિ ઔઈ નાની લસ્ત ુનથી. િદયિ 
એટરે શલાણુ,ં વ્મક્તતત્લ 
           ટૂંઔભા ંવાચુ ંજીલન જીલલાલાા ભાણવ િદયિલાન છે અન ેજે રઔ કટંુ જીલન જીલ ેછે તે 
રઔ િદયિલાન નથી. િદયિલાન વ્મક્તત પ્રાભાચણઔ શમ છે. તે વમશૂભા ંવાયી યીતે લતચન ઔયે અન ે
એઔાતંભા ંણ એવુ ંજ લતચન ઔયે ત તભે િદયિલાન ઔશલેા. 
          'જાશયેભા ંજ વારંુ લતચન ઔયવુ ં તે વચનાચરટી ઔશલેામ છે અન ેકાનખીભા ંજે વારંુ - નયસુ ં
લતચન ઔય તે તભારંુ િાદયત્ર્મ ઔશલેામ.' વચનાચરટી એ ફાહ્ય લસ્ત ુ છે જે આડફંય છે અન ેિદયિ ત 
આંતદયઔ લસ્ત ુ છે. જે આણન ે િયઔમતુન, લયાશતભદશય, આમચબટ્ટ, ધન્દ્લતંદય જેલા રઔનામઔ દ્વાયા  
ઉદાશયણ ભી યશ ેછે. બાવના ંનાટઔ અન ેભશાઔાવ્મભા ંનામઔ શમ છે. ઔઈ ણ ભશાઔાવ્મભા ંનામઔ, 
ઔથાલસ્ત ુઅન ેયવ શમ છે. ઔથાભા ંજીલન અન ેનામઔભા ંિદયિ શમ છે.  
          નામઔની ાવ ેજીલનધ્મેમ શવુ ંજફૃયી છે. િદયિલાન વ્મક્તત આ દુતનમાને ઔંઇઔ આલા 
ભાટે જ આવ્મ શમ છે 
           ભશાબાયત, યાભામણ, યુાણ લખેયે દ્વાયા આણુ ંિદયિ ઔેલામ છે. જેભ ઔે, ભશાબાયતભા ં
ળાતંતલચભા ં ભરુત, સશુિ, બશૃરથ, તળચફ, દુષ્મતં િુ બયત, યાભિરં, બખીયથ, દદરી, ભાધંાતા,ં 
મમાતત, અંફયી, ળળચફિંદુ, ખમ, યતતદેલ, વખયયાજા, થૃયુાજા લખેયે જેલા વ યાજાના િદયિ, 
યશયુાભ િદયિ અન ેમચુકંુુદ જેલા યાજાના િદયિ દ્વાયા  રઔએ િદયિલાન ફનવુ ંજઈએ. 
ચર્યત્રનુ ંભશત્ત્લ :- 
          વ્મક્તતન તલઔાવ િદયિથી થામ છે અન ેિદયિથી જ ભનષુ્મની ક થામ છે. ' િદયિ' 
ળબ્દ ભનષુ્મના ંવંણૂચ વ્મક્તતત્લને પ્રઔટ ઔયે છે. 'તાને ક' ળબ્દન એ જ અથચ છે. ઉતનદએ 
જ્માયે ઔહ્યુ ં શતુ ં : 'आत्भा वाये श्रोिव्मो भिंव्मो तनददध्माससिव्म् ; नान्मिोस्ति ववजानि्। ; ત્માયે આ 
દુફોધે ભનષુ્મ િદયિન ેકલાની પ્રેયણા ઔયી શતી. યનૂાનન ભશાન દાળચતનઔ સઔુયાતે ણ બભૂ 
ાડીને આ જ ઔહ્યુ ં શતુ ં : તાન ેક ! ભનષુ્મનુ ંિદયિ તલિાય અન ેઆિાય ફે ભીને ફને છે. 
િદયિ ભનષુ્મની વલોયી, વલચશે્રષ્ઠ વંતત્ત છે. તલિાયને અનફુૃ વસં્ઔાય ફન ે છે અન ે વસં્ઔાયને 
અનફુૃ ભનષુ્મનુ ંિદયિ ફને છે. 
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ફટચન રક ેછે - 'િદયિ એઔ એલ શીય છે, જે ઔઈ ણ થ્થયન ેગવી ળઔે છે અન ેઔાી ળઔે છે.' 
િદયિ ભાિ ળક્તત જ નથી, ફધી ળક્તત ય છલાઈ જામ તેલી ભશાળક્તત છે. એઔ શ્રઔભા ંખફૂ વયવ 
ઔહ્યુ ંછે ઔે,  

ववदेशषे ुधन ंववद्मा व्मसनेष ुधन ंभति भति् । 
ऩयरोके धन ंधभम्  शीर ंसवमत्र व ैधनभ ्।। 

 અથાચતૌ તલદેળભા ંતલદ્યા ધન, વઔંટભા ંભતત (બદુ્ધ્ધ) ધન, યરઔભા ંધભચ ધન શમ છે. ણ ળીર 
ત ફધી જગ્માએ ધન છે.  જેના જડ ેિદયિફૃી ધન શમ છે, તેની વાભ ેવવંાય-બયની તલભતૂત 
વંતત્ત અન ેસકુ -સતુલધા તેની વાભ ેનભી જામ છે. 
      િદયિ જન્દ્ભજાત ગણુ અન ે આદાનથી ઢાેરા વ્મલશાયન ે ભીને ફને છે. િદયિ વાધન છે. 
ઉતનદન વદેંળ છે. "બર ેતભે ખભે એટુ ંધન,  ઔભાઈ  ર, ઔેટરીમ દડગ્રી પ્રાપ્ત ઔયીર, યંત ુ ં
જ તભારંુ િદયિ ઉત્તભ નથી ત તભારંુ મલૂ્મ ફ ેઔડી ણ નથી." 
          चरयत्र दहन ंन ऩनुस्न्ि वेदा । અથાચતૌ િદયિ શીનન ત લેદ ણ ઉ્ધાય નથી ઔયી ળઔત અન ે
વારંુ ફનલા ભાટે આણ ે લેદ ભાખચ ય િારવુ ંજઈએ. 
         વેમ્યઅુર સ્ભાઈરને િદયિની દયબાા ઔયતા ં ઔહ્યુ ં છે ઔે "િદયિ આદતન વમશૂ છે." 
"Character Is Bundle Of Habits." 
           આણા જીલનભા ંદયક્સ્થતત બર ેખભ ેતેલી આલી શમ ણ આણુ ંિદયિ શભંેળા ંવારંુ 
શવુ ંજઈએ. જેવુ ંઔે અિાશભ ચરિંઔન ેઔહ્યુ ંછે ઔે :- "Character એઔ વકૃ્ષના જેવુ ંછે અન ેPersonality તેની 
ડછામાના જેલી છે તે ડછામ છે ; યંત ુ ંલાસ્તતલઔ લસ્ત ુત વકૃ્ષ છે." 
ચાર્યત્ર્મશીનતાનુ ંર્યણાભ :- 
          યતુધન્ષ્ઠયે તતાભશ બીષ્ભન ેતાના ભનન વળંમ યજૂ ઔયતા છૂ્ુ ં ઔે, આ થૃ્લી ઉય ધભચ 
ઔયતા ણ ળીર (િાદયત્ર્મ) વદાિાય પ્રથભ છે અને ઉત્તભ છે ત ળીરન તલળે ઉદેળ આપ્મ ઔે તુ ં
ળીરલાન થા એભ ઘતૃયાષ્રે ઔહ્યુ ંશતુ ંયતુધન્ષ્ઠય ાવથેી યાજ્મરક્ષ્ભી તાયે ભેલલાની ઇચ્છા શમ ત 
ળીર પ્રબાલથી િણ ેરઔને જીતી ળઔીળ અન ેળીરન ભશત્ત્લને ઉદાશયણથી વભજાલ ેછે ઔે ળીરથી ઔંઇ 
અવાધ્મ નથી ભાગંાતા, જનભેજમ અન ેનાબાખ આ ફધા ંયાજા ળીર વંન્ન અને દમાફૄ શતા તેથી જ 
આઆ થૃ્લી કયીદાઈ ખઈ. 
          ળીર ઔમા ંઉામ ેપ્રાપ્ત થળે એવુ ંદુમોધને ઘતૃયાષ્રને છૂ્ુ ં? ઘતૃયાષ્રે ળીરની પ્રાચ્પ્ત ભાટે 
ણ પ્રાિીન દૃષ્ટાતં  યજૂ ઔયુું ઔે પ્રશરાદે ઈન્દ્રનુ ંયાજ્મ રઈ રીધુ ંઅન ેળીરન આશ્રમ ઔયીને િણ ે
જખતન ેલળ ઔયી રીધા ંશતા.ં ત્માયે ઈન્દ્ર ેબશૃસ્તતની ાવ ેભઔલ્મ છી શકુ્ાિામે તેન ેપ્રશરાદ ાવ ે
ભઔલ્મા ત્માયે તયત જ ઈન્દ્ર ેિાહ્મણલેળ ધયાણ ઔયી પ્રશરાદ ાવ ે ફ ેશાથ જડીને શ્રેમ ભેલલા ભાટે 
ઈચ્છા ઔયે છે. પ્રશરાદ તેના ય પ્રવન્ન થઈ તત્લજ્ઞાનન ઉદેળ આપ્મ. ત્માય ફાદ ઈન્દ્રને પ્રશરાદના 
ળીર તલળે વંણૂચ ભાદશતી ભી ઔે પ્રશરાદ ળીરલાન છે. ત્માયે ઈન્દ્ર ેનમ્ર  ફનીને તેન ેગરુુબક્તતભા ં
કૃતાથચ ઔયી દીધ ત્માયે પ્રશરાદે પ્રવન્ન થઈને ઈન્દ્રને લયદાન ભાખલા ઔહ્યુ.ં 
 ઈન્દ્ર ઉય પ્રશરાદ  પ્રવન્ન થઈને લયદાન ભાખલા ઔશ ેછે ત્માયે ઈન્દ્ર પ્રશરાદ ાવ ેભાખ ેછે ઔે 
તભારંુ ળીર ભને પ્રાપ્ત થામ એ લયદાન હુ ંભાગુ ંછ.ં આલા લયદાનથી દૈત્મયાજાએ પ્રવન્ન થઈ લયદાન 
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આપ્યુ.ં આ લયદાન આપ્મા છી પ્રશરાદ  દુ:કી થઈ ખમ તેલાભા ં તેના ળયીયભાથંી તેજભમ 
ળયીયલાફંૄ ળીર ફશાય નીઔળ્યુ.ંતેન ેઅચબભાન આવ્યુ ંઅન ેતેન ેળીરન ેછૂ્ુ ંતુ ંઔણ છે? ત્માયે ળીર 
તેન ેઔશ ેછે તે ભાય ત્માખ ઔમો છે. તેથી જ તાય તળષ્મ થઈને યશતે શત. તેના ંળયીયભા ંપ્રલેળ ઔરંુ છ.ં 
ઔાયણઔે, તનદો િાહ્મણ અશઔંાય યશીત છે. ત્માય ફાદ ળીરની વાથ-ેવાથ ે પ્રહ્લાદના ળયીયભાથંી ધભચ 
ત્માયફાદ વત્મ, વતૃ્ત, વદાિાય, ફ અન ે છેલ્ર ે રક્ષ્ભી તેના ળયીયન ે છડીને ત્માખ ઔયીને ળીરના 
ાછ-ાછ જામ છે, ત્માયે દૈત્મયાજા પ્રહ્લાદ રક્ષ્ભી ઔશ ેછે ઔે, િાહ્મણના લેળભા ંઆલેર તે રુુ ઈન્દ્ર 
ત ેશત અન ેતાયા ળીરને શયી ખમ છે. 

धममः सत्य ंतथा वतृ्त ंबऱ ंचैव ताथाप्यहम।् 
शीऱमऱूा महाप्राज्ञ सदा नास्तत्यत्र सशंयः।।(1) 

      શ ેયાજા ધભચ, વત્મ, વતૃ્ત, ફ, અન ેહુ ંરક્ષ્ભી એ વલચનુ ંમૂ ળીર છે. તેભા ંતુ ંવળંમ ભાનીળ નદશ. 
         આભ જતા પ્રશરાદ જ્માયે તનયાળ થઈને ખમ ત્માયે તેન ેળીર ભેલલાન ઉામ પ્રદતળિત 
ઔમો ઔેભ ઔે, ળીર તલનાના ંરુુ ાવ ેરાફંા વભમ સધુી રક્ષ્ભી ટઔતી નથી અન ેમૂથી જ તલનાળ 
થઈ જામ છે. તેથી દુમોધનને ઔહ્યુ ં ઔે, યતુધન્ષ્ઠય ઔયતા લધાયે યાજ્મરક્ષ્ભી ભેલલાની ઈચ્છા શમ ત 
લૂોતત ઈતતશાવન ેમથાથચ યીતે જાણીને ળીર વંન્ન બીષ્ભ ેયતુધન્ષ્ઠયને ઔહ્યુ ંઔે,  

एिि ्कथििवान ्ऩतु्र ेधिृयाष्ट्रो नयाददऩ्। 
एिि ्कुरुष्ट्व कौन्िमे िि् प्राप्मतमसस िि ्परभ।्।(2) 

       ઘતૃયાષ્રે દુમોધનને ળીર વંન્ન ફનલા ઉદેળ આપ્મ શત ત તભે ણ ળીરલાન થાલ જેથી 
ભશાન ફ્ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔળ. 
          એઔ શ્રઔભા ંઔહ્યુ ંછે ઔે, शीर ंि ुकल्ऩद्रभु्। અથાચતૌ ળીર ત વાક્ષાત ઔલ્વકૃ્ષ છે. 
          અશીં િાદયત્ર્મનુ ં ભશત્ત્લ વભજાલલાભા ં આવ્યુ ં છે. યાજભા ં વારંુ િાદયત્ર્મ શવુ ં એ લધાયે 
ભશત્ત્લન બાખ બજલ ેછે. मिा याजा ििा प्रजा । ળીર ( િાદયત્ર્મ ) તલનાના ંભાણવનુ ંજીલન વ્મથચ છે. 
વસં્કૃતભા ંએઔ સબુાતતભા ંઔહ્યુ ંછે ઔે,  

न भकु्िासब नम भाणिक्मै्  न वतत्र ैनम ऩरयच्छदै्। 
अरङ्ककमेि शीरेन केवरेन ही भानवा।। 

      અથાચતૌ ભતી, ભાણેઔ, લસ્ત્ર ઔે શયેલેળથી નશીં, ણ ભાિ ળીરથી જ ભાણવ તલભતૂત થામ છે. 
          અન ેિાહ્મણલેળ ેઈન્દ્ર ેપ્રશરાદ ાવેથી ળીર જેલી મખુ્મ લસ્ત ુલયદાનભા ંરઈ રીધી ઔેભ ઔે 
િદયિનુ ંભશત્ત્લ ધન અને સ્લાસ્થ્મ ફ ેથી ઉય છે ભાટે તલદ્વાન તલિાયઔએ ઔહ્યુ ં ઔે :- "If money is 
gone, then nothing has happened. Health goes on, nothing has happened, but if the character 
disappears, everything goes away." 
ળાનંતલાભા ંઉત્તભ ચાર્યત્ર્મના ંદૃષ્ટ્ટાતં  :- 
       વ્માવ ેયતુધન્ષ્ઠયને ઔહ્યુ ંઔે, લેૂ ળકં અન ેચરચકત ફે બાઇ શતા.ં તે ફહદુા નદીના ંઔાઠેં જુદા-ં
જુદા ંઆશ્રભ ઔયીને યશતેા ંશતા.ંએઔલાય ળકં ફશાય ખમ ત્માયે ચરચકત તેને ભલા આશ્રભભા ંઆવ્મ 
ત્માયે ત્માનંા વકૃ્ષના પ કાલા રાગ્મ ત્માયે ળકં આવ્મ અન ેતેણે  ઔહ્યુ ંઔે ભને છૂયા તલના પ તડયા 
તેથી િયી ઔશલેામ અન ેતે  ચરચકતન ેસધુમુ્ન યાજા ાવે વજા રેલા ભઔરે છે અને ચરચકત ઔશ ેછે ઔે,  
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अदत्तादान भे वेदं कृि ंऩाथिमवसत्तभ। 
तिने ंभा ंत्व ंववथधत्वा च तवधभमभनऩुारम। 
शीघ्र ंधायम चौयतम भभ दण्ड ंनयाथधऩ।।(3) 

          શ ેયાજન ! ભેં ન આેુ ંગ્રશણ ઔયુું છે, તેથી ભને િય જાણીન ેઆ સ્લધભચનુ ંારન ઔય. શ ે
નાયાતધ ! િય એલા ભને એઔદભ જ દંડ ઔય. 

अतनसषु्ट्टातन गरुुिा परातन ऩरुुषषमब। 
बक्षऺिातन भमा याजंतित्र भा ंशादद भाथचयभ।्।(4 

ભટાબાઈએ ન આેરા ંપ શ ેરુુ શ્રેષ્ઠ ! જ કાધા છે ત શ ેયાજન ! તે તલે ભને જરદી દંડ ઔય." 
         યાજાએ ભાપ ઔમાચ છી ણ ચરચકત વજાન આગ્રશ યાકતા, યાજાએ શાથના ઔાડંા ઔાલી 
નાખ્મા અન ેાછા પમાચ ફાદ ળકં ેચરચકતન ેનદીભા ંસ્નાન ઔયલા ભઔલ્મ. 

स गत्वा भ्राियं शङंखभािमरुऩोब्रवीदददभ।् 
धिृदण्डतम दफुुमद्धबमगवन्ऺन्िभुहमसस।।(5) 

          છી બાઈ ળકં ાવ ેજઈને દુ:કી થમેરા તેણ ેઆભ ઔહ્યુ,ં "શ ેબખલાન ! દુબુચદ્ધ્ધ એલા ભેં દંડ 
સ્લીઔામો છે (તભે) ભને ક્ષભા ઔય." 
          ત્મા ંળકંના તના પ્રબાલથી ચરચકતન ેફે શાથ પયીથી ફૂટી નીઔળ્મા. આ જઈ ચરચકત ેળકંન ે
ઔહ્યુ ં ઔે િયીના ાભાથંી તભે શરેા ભાયી શદુ્ધ્ધ ઔેભ ન ઔયી ત્માયે ચરચકત ેઔહ્યુ ં ઔે દંડ દેલાનુ ંઔાભ 
યાજાનુ ંછે અન ેતભે દંડ બખલી તલિ અન ેદંડ આી યાજા શ્ુધ થમ છે. 
          વ્માવજીના આ દૃષ્ટાતંભા ં ચરચકતના ઔયેરા ઔભચના પ બખલલાની તૈમાયી અન ે તેની 
વત્મતનષ્ઠાભા ંતેનુ ંઉચ્િ િદયિ ઊબયાઈ આલે છે. ઔેભ ઔે, અત્માયના વભમભા ંભનષુ્મભા ંચરચકતની જેભ 
વત્મ ફરલાની પ્રાભાચણઔતા યશી જ  નથી. આજન ભાણવ ડખરેન ેખર ેજુઠ્ઠ ંફરી તેની એઔ ભરૂને 
છાલલા ભાટે અન ેવજાભાથંી મકુ્તત ભેલલા ભાટે શજાય જૂઠ ફર ેછે. આભ ત રઔ કયાફ ઔાભ ઔયે 
છે અન ેસ્લીઔાયતા નથી તાની ભરૂને સ્લીઔાયલી તે ખફૂ ભશત્ત્લની ફાફત છે. અન ે તેનુ ંદયણાભ 
બખલલાની તૈમાયી ખફૂ છા રઔભા ંજલા ભે છે. 
          બીષ્ભ યતુધન્ષ્ઠયને યાજા મચુુકંુંદની પ્રાિીન ઔથાનુ ંઉદાશયણ આત ઔશ ેછે ઔે ભશાયાજા મચુુકંુંદે 
આકી થૃ્લી ઉય તલજમ ભેવ્મા છી તાના ફની યીક્ષા ઔયલા કુફેયની અરઔાનખયી ય 
િઢાઈ ઔયી યંત ુ,ં કુફેયની વેનાએ મચુુકંુંદની વેનાન ે વશંયલા રાખી ત્માયે મચુુકંુંદે તાના તલદ્વાન 
યુદશત લતવષ્ઠની ભદદથી તેભના તના પ્રબાલથી યાક્ષવન નાળ ઔમો ત્માયે કુફેયે આ જઈ મચુુકંુંદને 
ઔહ્યુ ં ઔે તભાયે  એઔ િાહ્મણના ફ ય આટર ખલચ ન ઔયલ જઈએ. તાની ભજુાભા ં ફ 
ફતાલલાનુ ંઔહ્યુ ંત્માયે મચુુકંુંદે ઔહ્યુ ંઔે િાહ્મણ તથા ક્ષતિમ ફેઉ િહ્માએ ઉત્ન્ન ઔમાચ છે ?  િાહ્મણભા ંભિં 
અન ેતનુ ંફ છે. જ્માયે ક્ષતિમભા ંભજુા અન ેળસ્ત્રનુ ંફ છે. હુ ંફેઉન ેવાથ ેયાકીન ેઔામચ ઔરંુ છ. 
 

ििोडब्रवीद्वशै्रविो याजान ंसऩयुोदहिभ।् 
नाहंयाज्मभतनददमष्ट्टं कतभथैचद्ववदधाम्मिु।।(6) 
नास्च्छन्दे.चावऩ.तनददमष्ट्टसभति जातनदह.ऩाथिमव। 
प्रशाथध ऩथृवीं वीय भद्दत्ताभणखरासभभाभ।्।(7) 
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      છી કુફેયે યુદશત વાથ ેયાજા  મચુુકંુંદને ઔહ્યુ ંઔે, શ ેયાજન ! હુ ંઈશ્વયની આજ્ઞા લખય ઔઈન ેયાજ્મ  
આત નથી અન ેઇશ્વયાજ્ઞા લખય ઔઈનુ ંયાજ્મ રેત નથી. શ ેલીય ! ત ણ ભેં તભને યાજ્મ પ્રદાન 
ઔયુું છે ત તભે ભેં આેરી વભગ્ર થૃ્લી ઉય ળાવન ઔય. 
          કુફેય આ વાબંી મચુુકંુંદને ખળુીથી આકી થૃ્લી આલા ઔહ્યુ ંણ મચુુકંુંદે ઔહ્યુ ંઔે,  

नाहं याज्म ंबवधत्तबंोत्कुसभच्छासभ ऩाथिमव। 
फाहुवीमामस्जमि ंयाज्मभश्र्नीमासभति काभमे।।(8)    

          શ ેયાજન ! હુ ંઆે આેરા યાજ્મન ેબખલલા ઈચ્છત નથી. હુ ંઈચ્છ ંછ ંઔે ભાયા ફાહફુથી 
જીતેુ ંયાજ્મ જ હુ ંબખવુ.ં 
           હુ ંત ભાયા ભજૂફથી ભેલેુ ંયાજ્મ જ બખલીળ આભ મચુુકંુંદને ક્ષતિમ ધભચભા ંઆગ્રશી 
જઈ કુફેયને આિમચ થયુ ં. 

ििो याजा भचुुकुन्द् सोडन्वशासद्फसुधंयाभ।् 
फाहुवीमामस्जमिां सम्म कऺत्रधभमभन्ुरति्।।(9)              

છી યાજા મચુુકંુંદે ફાહફુથી જીતેરી થૃ્લીનુ ંક્ષાિ - ધભચને અનવુયીને ળાવન ઔયુું. 
અટરે ઔે મચુુકંુંદ તાની યાજધાનીભા ંાછા પમાચ અને યાજ્મ ઔયલા રાગ્મા . 
          અશીં કુફેયે ખળુ થઈને યાજા મચુુકંુંદને આકી થૃ્લી આલા તૈમાય થમા ત્માયે મચુુકંુંદે તેન 
અસ્લીઔાય ઔયી ઔહ્યુ ં ઔે હુ ંભાયા ભજૂફથી ભેલેર યાજ્મ જ બખલીળ આ લાક્યભા ં યાજા મચુુકંુંદનુ ં
િદયિ દેકામ છે. યંત ુ ંઆજન ભાનલી ત ભશનેત લખય ટૂંઔા યસ્તાથી આખ આલલા ભથે છે અન ે
વાભ ેિારીને ઔઈ ણ લસ્ત ુભાખંી ર ે છે. યંત ુભાણવ ેઔઈ ણ લસ્તનુી પ્રાચ્પ્ત તાની ભશનેત, 
ળક્તત અન ેઆત્ભફના દભ ય ભેલલાની ઈચ્છા યાકલી જઈએ. કુફેય યાજા મચુુકંુંદને વાભ ેિારીને 
થૃ્લી આ ેછે ત ણ તેન અનાદય ઔયે છે. ભાણવ શભંેળા ભશનેત અન ેઆત્ભફથી ઔઈ ણ લસ્ત ુ
ભેલ ેત તેનાથી તેન ેવતં થામ છે. 
બીષ્ભ યતુધન્ષ્ઠયન ેઔથા ઔશ ેછે ઔે,  

अत्राटमदुायन्िीभसभतिहास ंऩयुािनभ।् 
मिा दतमु् सभमामद् प्रेत्मबावे न नश्मति।।(10)                

          આ ફાફતભા ંએઔ પ્રાિીન ઈતતશાવ ઔથા ઔશ ેછે ઔે વ્મક્તત દસ્યુ ં(ડાકુ) શલા છતા ંભમાચદાલૂચઔ 
યશલેાથી ભામાચ છી નયઔખાભી ફનત નથી. 
          લેૂ ઔામવ્મ નાભન એઔ  ૂટંાય જખંરભા ંયશીને  ૂટંપાટ ઔયત શત. તે બીરન વયદાય શત, 
ણ લનલાવી તસ્લીન આદય ઔયત શત. તાના વ્ૃધ ભાતા-તતાની વેલા ઔયત. 
         એઔ વભમ વલચ ુટંાયા એઔિ થઈ તેન ેતાન નામઔ ફનલા ઔહ્યુ ંત્માયે ઔામવ્મ ેતેભને ઔહ્યુ ં
ઔે ભને નામઔ ફનાલલ શમ ત હુ ંઔહુ ંતેભ લતચવુ ંડળે. અન ેઔહ્યુ ંઔે -  

भा वधीतत्व ंतत्रीम ंबीरंु भा सशशु ंभा िऩस्तवनभ।् 
नामधु्मभानो  हन्िव्मो न च ग्राहमा फरस्त्तत्रम्।।(11) 

          શ ેબાઇ ! તભે સ્ત્રી, ડયઔ, ફાઔ તથા તસ્લીને શણળ નશીં. જે રડત ન શમ તેન ે
ભાયલ નદશ. ફલૂચઔ સ્ત્રીનુ ંગ્રશણ ન ઔયવુ.ં 
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          પ્રથભ ત િાહ્મણ અન ેસ્ત્રીનુ ંયક્ષણ ઔયવુ,ં ધભચ ઔામચભા ંતલઘ્ન ઔયવુ ંનદશ, ફાશત્મા ઔયલી નદશ 
અન ેવત્મન ત્માખ ઔયલ નદશ અન ે ઔામવ્મ ુટંાયાની આ ફધી ળયત ફધાએં ઔબરૂ ઔયી અન ેએ 
પ્રભાણ ેભમાચદાલૂચઔ લતચન યાકીન ેતે ફધા ંસકુી થમા.ં 

कामव्म कभमिा िने.भहिी ंससद्धभाप्िवान। 
साधूनाभाचयन्ऺेभ ंदतमनू्मामास्न्नविममन।।(12) 

      ઔામવ્મ તે ઔભચથી ભટી તવદ્ધ્ધ ામ્મ.તેણે વાધુનુ ં ઔલ્માણ ઔયુું અને દસ્યુને ામાભાથંી 
તનલામાચ . 
        િયી જેવુ ંઅધભ કૃત્મ ઔયનાયા  ૂટંાયા ણ જ ભમાચદાલૂચઔ લતે છે ત તેની અધખતત થતી 
નથી. ઔામવ્મ  ૂટંાય શલા ંછતા ંણ તેન ેઅન્દ્મ િય રઔન ેાઔભચ ઔયતા અટઔાવ્મા અન ેવત્રુુનુ ં
ઔલ્માણ ઔયુું શતુ ંએટરે ઔામવ્મ તાના ંઉત્તભ તલિાયથી મતૃ્ય ુછી ણ ઉત્તભ ખતત ામ્મ. 
          ફીજાન ે વાિા અન ે વાયા ં ભાખચ તયપ િારતા ઔમાચ તેભા ં ઔામવ્મ  ૂટંાય શલા ં છતા ં ણ 
તેનાભા ંઉચ્િ િદયિ છતુ ંથામ છે. ઔેભ ઔે કયાફ તલિાય ધયાલતા ંરઔન ેતાના વાયા ં તલિાય તયપ 
લલા ભાટે ભાણવભા ંતાના તલિાય અન ેિદયિ ઉચ્િ શલા ંજઈએ ત જ તે ફીજાન ેસધુાયી ળઔે છે. 
ભાણવ ખભે તેટર કયાફ ઔેભ નથી ણ કયાફ વ્મક્તત ણ વાયાની અેક્ષા યાકે છે. ઔામવ્મના ઔભો 
બર ેકયાફ યહ્યા ંતેના ંઔભો થઔી તે વાયા ંઔામો ઔયે છે. ઔામવ્મ તાના ઔભોથી ફીજા ભાટે વારંુ ઈચ્છે 
છે. ઔામવ્મ  ૂટંાયા જેલા ભાણવના વ્મલશાયથી દયલતચન આલી ળઔે છે જ જેભ ઔે, યાભામણના 
લાચ્લ્ભઔી ઋત શરેા ંલાચરમ  ૂટંાય શતા.ં  યંત ુતેભણે નાયદમતુનના તલિાય ગ્રશણ ઔયી, વત્મના 
ભાખચ ઉય િારી એઔ શ્રેષ્ઠ મતુન ફન્દ્મા.ં 
          આ ફધી પ્રાિીન ઔથાભા ં બીષ્ભે યતુધન્ષ્ઠયને જુદી-જુદી ઔથાભા ં યાભ, દદરી, વખય, 
તળચફ, દુષ્મતં, બયત, ખમ,  બખીયથ, થૃ ુલખેયેના િદયિ પ્રવખં અન ેઆખ્માન દ્વાયા ખફૂ વયવ 
ઉદેળ આપ્મા છે. જેભા ં બીષ્ભનુ ં ઉચ્િ િદયિ છતુ ં થામ છે. ઔેભ ઔે, બીષ્ભ ખફૂ જ તલદ્વાન અન ે
ળીરલાન શતા.ં તેભના જીલનભા ંતે ઔડઔ અનળુાવન ાતા અન ેજે વ્મક્તતભા ંવત્મતનષ્ઠા, વદાિાય, 
નીતત જેલા અનેઔ ગણુ તેભના ંિદયિભા ંછરઔાતા શમ તેલા ભાણવ અન્દ્મન ેઉદેળ આી ળઔે. અટર ે
અશીં બીષ્ભનુ ંિદયિ શ્રેષ્ઠ  વાચફત થામ છે. 
          ટૂંઔભા ંભશાબાયતભા ંળાતંતલચભા ંઉદાશયણીમ ાિન ેરક્ષભા ંયાકીન ેજીલતા ંજીલનભા ંિદયત્ર્મ 
તનભાચણ ઔેલી યીતે થઈ ળઔે તેનુ ંઅનળુીરન ઔયલાની નભે છે. 
ાદટી :- 
1.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-१२४.श्रोक-६२) 
2.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-१२४.श्रोक-७१) 
3.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-२४.श्रोक-१०) 
4.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-२४.श्रोक-१५) 
5.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-२४.श्रोक-२०) 
6.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-७५.श्रोक-१६) 
 7. (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-७५.श्रोक-१७) 
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8.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-७५.श्रोक-१८) 
9.  (भहाबायि शास्न्िऩवम याजधभमनशुासनऩवम अध्माम-७५.श्रोक-२०) 
 10. (भहाबायि शास्न्िऩवम आऩद्धभमऩवम अध्माम-१३३.श्रोक-१) 
 11. (भहाबायि शास्न्िऩवम आऩद्धभमऩवम अध्माम-१३३.श्रोक-१३) 
 12.  (भहाबायि शास्न्िऩवम आऩद्धभमऩवम अध्माम-१३३.श्रोक-) 
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शरीरमाध खऱु धममसाधनम । 
ફારાૃષ્ટ્ણ શર્યળકંય ડંમા  

 

 આણે બણવુ ંઅને બણાલવુ ંએ િાહ્મણ ઔભચ ઔયલા ંછતા ંભેડી-તરઇેભન ઉમખ તનવતૃ્ત થતા ં
શરેા ં ઔયલ ડ ે છે. ભાટે આ એઔ ચિિંત્મ તલમ છે. ળાયીદયઔ સકુ એ જીલનની ગણુલત્તાનુ ં પ્રથભ 
વાન છે. તે ભાટે વળતત ળયીયની ગણી જ આલશ્મઔતા છે.  
 ળયીય ભાટે ળક્તત િાય જગ્માએથી ભે છે. ૧. આવન-પ્રાણામાભથી ૨. કયાઔભાથંી ૩. ઊંગ 
અને આયાભભાથંી અને ૪. આધ્માત્ત્ભઔ જ્ઞાનભાથંી 
 

૧. આવન-પ્રાણામાભ ઔયલાથી : સમૂોદમ શરેા ંએઔ ઔરાઔ િારી તનળાભા ંઔયેરા ં૮-૧  આવન ઔયી 
૩૦તભતનટ પ્રાણામાભ ઔયલાથી ળયીયના પ્રત્મેઔ અંખને ઑક્તવજન ભલાથી ળક્તત ભે છે. 
 

૨. ખીતાભા ંદળાચવ્મા મજુફ કયાઔ રેલાથી : તભતાશાય એટરે ભકૂ ઔયતા અધો-વાચ્ત્ત્લઔ કયાઔ  જેથી 
ભન અને શદમ  પ્રવન્ન યશ ેતે રેલાથી મગ્મ ભાિાભા ંળક્તત ભે છે. 
 

૩. ઊંગ અને આયાભ : દદલવ દયતભમાન વકત ળાયીદયઔ દયશ્રભ ઔયલાથી યાિે ખાઢ તનરા લકત ે
હ્રદમભા ંઆલેરી યુીતતી નાડીભા ંભન પ્રલેળી આત્ભા વાથે બેટે છે અને ભન સ્લચ્છ ફને છે.- અને 
ફીજા દદલવે ઔાભ ઔયલાની ળક્તત ભે છે. ઊંગ ભાિ છ ઔરાઔની રેલાની છે. તેથી લધ ુઊંગ રેલાથી 
ભાણવ થાઔેર ઊઠે છે. દદલવે ઊંગ રેલાથી નાડીભા ંપેયપાય થત શલાથી તે ત્માજ્મ જામ છે. 
 

૪. આધ્માત્ત્ભઔ જ્ઞાન અને ધ્માનભાથંી ગણી ળક્તત ભે છે. ધ્માન ઔયલાથી ભન કારી થામ છે અન ે
જ્ઞાનથી શદમ બયામ છે પ્રેભથી એટરે ભાણવ વળતત ફને છે. 
 

              આયલેુદભા ંફીભાય ડલાની િાય યીત ફતાલી છે. 
 

                      अति अम्फवुानाि ववषसाशनाच्च, 
                      सन्धायिात्तवप्नववऩमममाच्च । 
                      कारेडवऩ सात्म्म ंरघचुावऩ बकु्िभ 
                      अन्न ंन ऩाकं बजि ेनयतम ॥ भाधवतनदान ऩ.ृ 202 ।। 
 

૧. લધ ુડત ુાણી ીલાથી : આણે ળાઔાશાયીએ તયવ છીે તેટુ ંજ ાણી ીલાનુ ંછે ઔાયણ ઔે 
આણી ફધી જ યવઈભા ંાણી આલે છે. લધ ુડતુ ંાણી ીલાથી ળયીયની અંદયના વાયા તત્ત્લ ણ 
ધલાઈ જામ છે. લધ ુાણી ભાવંાશાયીને ીવુ ંડ ેછે ઔાયણ ઔે તેભની યવઈભા ંાણીની ભાિા છી 
શમ છે. આભ ફીભાય ડલાની શરેી યીત લધ ુડતુ ંાણી ીલાથી છે. 
 

2. ववषभायानाि च : જમ્મા છી ઔરાઔભા ંજ ભાણવ ઔંઈઔ ને ઔંઈઔ પાઔા ભાયે છે, ભકૂ રાખે ત્માયે 
જભત નથી, ના ભકૂ શમ ત્માયે કામ છે, વાચ્ત્ત્લઔ  તભતાશાયી કયાઔ રઈ ળઔત નથી. કયાઔની ભાિા 
જફૃય ઔયતા ંલધ ુર ેછે આથી ભાણવ ફીભાય ડ ેછે. 
3. सन्धायिाि : ભાણવ ઔાભભા ંએટર ફધ યચ્મ ચ્મ યશ ેછે જેથી ભ-મિૂના લેખને ણ ટાે છે 
આથી ભાણવ ફીભાય ડ ેછે. 
4. तवप्नववऩमममाि च : ભાણવ યાિે જાખ ેછે અને દદલવે સલેૂ છે તેથી ણ તે ફીભાય ડ ેછે.  
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धीधतृितभतृिववभऻं: कामम मत्कुरुि ेशबुभ । 
प्रऻाऩयाधं ि ंववદ્યાत्सावदोषप्रकोऩिभ ॥ चयकसदंहिा ॥ 

 

આણી બદુ્ધ્ધ ઔશ ેછે ઔે આ ઔાભ ઔયલા જેવુ ંનથી છતા ંઆણે તે ઔાભ ઔયીએ છીએ, ધીયજ એભ ઔશ ેછેઔે 
શભણા ંથબ અને યાશ જુ છતા ંઆણે તે ઔાભ ઔયીએ છીએ. આણ અનબુલ ઔશ ેછે ઔે આ યસ્તે 

જળ નદશ છતા ંઆણ ેજઈએ છીએ તેથી ‘પ્રજ્ઞાયાધ’ થામ છે જેથી ળયીયભા ંલાય,ુ તત્ત અને ઔપ લધે 
છે યજવ-તભવન પ્રઔ થામ છે અને વ્મક્તત ફીભાય ડ ેછે. 

सभदोषा: सभास्ननश्व सभधािभुरकिम: । 
प्रसन्नात्भेस्न्द्रमभना: तवतिईत्त्भमधीमि े॥ सશु્રिુसदंहिा ॥ 

 

        ળયીયભા ંલાય,ુ તત્ત, ઔપ અને ભનના ફે યજવ અને તભવ એભ ાિંેમ દનુ ંપ્રભાણ વભ શવુ ં
જઈએ, ળયીયભા ં િંભશાભતૂના ાિં, વાત ધાતુના વાત અને ૧૩ભ જઠયાક્ગ્ન આભ આ ૧૩ 
અક્ગ્નનુ ંપ્રભાણ વભ શવુ ંજઈએ, કયાઔ રીધા છી – દયેઔના અક્ગ્નથી-  
૧. પ્રથભ ાિં દદલવભા ંયવ ફને છે અને ઔપ તયીઔે ઔિય છૂટ ડ ેછે.  
૨. ફીજા ાિં દદલવભા ંયવભાથંી યતત ફને છે અને તત્ત તયીઔે ઔિય છૂટ ડ ેછે. 
૩. િીજા ાિં દદલવભા ંયતતભાથંી ભાવં ફને છે અને ઔાનન ભેર ઔિયા તયીઔે છૂટ ડ ેછે. 
૪. િથા ાિં દદલવભા ંભાવંભાથંી ભેદ ફને છે વીન/રંુલાટા છૂટા ડ ેછે. 
૫. ાિંભા ાિં દદલવભા ંઅક્સ્થભાથંી અક્સ્થ ફને છે ઔિયા તયીઔે નક લધે છે.  
૬. છઠ્ઠા ાિં દદલવભા ંઅક્સ્થભાથંી ભજ્જા ફન ેછે ઔિયા તયીઔે આંકના ીમા છૂટા ડ ેછે. 
૭. વાતભા ં ાિં દદલવભા ં ભજ્જાભાથંી લીમચ ફન ે છે. તેન ે ઔઈ ઔિય શત નથી. લી આ વાતેમ 
ધાતુનુ ંપ્રભાણ વભ શવુ ંજઈએ અને ળયીયભા ં૧૪ જાતના ભ ફને છે તેનુ ંપ્રભાણ ણ વભ શવુ ં
જઈએ. જ આ ફધુ ંળયીયભા ંાત ુ ંશમ ત ભાણવ તદુંયસ્ત છે એભ ઔશલેામ ણ સ્લસ્થ ન ઔશલેામ. 
ત સ્લસ્થ ઔને ઔશલેામ ? 
       જે વ્મક્તત શયશભંેળ તાના આત્ભા, ઈન્ન્દ્રમ અને ભનને શયશભેંળ પ્રવન્ન યાકી ળઔે ત તેને સ્લસ્થ 
ઔશલેામ- 
       ભશતિ તજંચર આણને પ્રવન્ન યશલેા ભાટેનુ ંએઔ સિૂ દળાચલે છે. 
भतै्रीकरुिाभदुदिोडऩेऺािां सखुद:ुखऩणु्माऩणु्मववषमािां बावनाि: थचत्तप्रसादनभ । 
 

 દુતનમાભા ંિાય પ્રઔાયના વ્મક્તત છે. ૧. સકુી ૨. દુ:કી ૩. ણુ્મળાી અને ૪. ાી. 
આ િાયેમ પ્રઔાયના વ્મક્તતન સ્લીઔાય ઔયલાની યીત ણ ભશતિ તજંચર દળાચલે છે ઔે  
૧. સકુીન સ્લીઔાય શદમભા ંભૈિીબાલ યાકી ઔયલાન શમ છે તેથી ઈષ્માચ ન થલાથી ચિત્ત પ્રવન્ન યાકી 
ળઔામ છે.  
૨. દુ:કીન સ્લીઔાય ઔરુણાબાલથી ઔયલાન શમ છે. દુ:કભા ંડરેી વ્મક્તત જલ્દીથી ફશાય આલે તેલ 
ઔરુણાબાલ શદમભા ંયાકલાન શમ છે. એનાથી જુદંુ તલિાયલાભા ંઆલે ઔે દુ:કી ભાણવ એ જ રાખન છે 
શજુ બખલાને લધ ુવજા ઔયલી જઈએ. આલ તલિાય ઔયનાયનુ ં ચિત્ત ઔતુત થામ છે અને પ્રવન્નતા 
જતી યશ ેછે.  
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૩. ણુ્મળાી વ્મક્તતન સ્લીઔાય આનદંદત બાલથી ઔયલાન શમ છે. ાડળીના ત્મા ંફીજી ખાડી આલે 
અને આણ ેશજુ સ્કટૂય જ પેયલતા શઈએ અને ાડળીન આનદંદત બાલથી સ્લીઔાય ન ઔયી ળઔીએ ત 
આણને યંજ યશ ેછે અને પ્રવન્નતા િારી જામ છે. 
૪. ાી ભાણવન સ્લીઔાય ઔયલ ઔદઠન છે ઔાયણ ઔે તે આણુ ંઅભાન ઔયે છે અથલા એલી દયક્સ્થતત 
ઊબી ઔયે ઔે આણ ેદુ:કી થઈએ યંત ુજાણે ઔંઈ જ ફન્દ્યુ ંનથી તેલ ઉદાવીન બાલથી જ તેભન 
સ્લીઔાય ઔયલાભા ંઆલે ત આણી પ્રવન્નતા ટઔી યશ ેછે અને પ્રવન્નતા ટઔી યશતેા ંઔઈ ફીભાયી આલતી 
નથી. આધતુનઔ ડૉતટય ઔે દલાની જફૃય ડતી નથી.  
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‘ગાધંીજીના ત્રની બાા : એક અભ્માવ.’ 
શ્રીભતી ઉલી અજીતાુભાય ભશતેા  

                “હું તભને લહ ુતયીકે નશીં ણ દીકયી જ વભજુ ંછં.....” 
 

 ઉયના ઉદ્દખાય  આણે વોએ ગણીલાય વાબંળ્મા શળે; યંત ુઆલી લાતને તાના જીલનભા ં
કયા અથે ઉતાયનાયા રઔ ઔેટરા ં? ખાધંીજીએ ઉયતત તલધાન તાની િુલધનેૂ વફંધીને િભા ં
રખ્યુ ંશત ુ.ં ૨જી ઑતટફય, ૧૮૬૯ના દદલવે ગજુયાત યાજ્મના યફદંય ળશયેભા ંખાધંીજીન જન્દ્ભ થમ 
શત. ખાધંીજીની આવાવનુ ંલાતાલયણ તેભના તલિાય અને બદુ્ધ્ધને વતત પ્રબાતલત ઔયતા યશતેા શતા. 
તેભના ભાતા- ગણા ંજ ધાતભિઔ પ્રકૃતતના શતા. તતા નીતતલાન, ઔભચતનષ્ઠ અને બદુ્ધ્ધળાી વ્મક્તતત્લના 
ભાચરઔ શતા. તતા ઔયભિદં અને ભાતા તૂીફાઈના આ દીઔયાભા ંઅનેઔ તલળેતા ફાણથી જ 
ાખંયતી જઈ યશી શતી. ખાધંીજીએ િ રકલાન પ્રાયંબ ફાણથી જ ળફૃ ઔયી દીધેર.  
 ખાધંીજીની આત્ભઔથા ‘વત્મના પ્રમખ’ભા ં તેભણ ે િયીન પ્રવખં અને તાની ભરૂ અંખનેી 
ઔબરૂાત તતા વભક્ષ િ દ્વાયા જ ઔયી શતી. 
 

[૧] 
 તતાને રકેરા એ િભા ંખાધંીજીએ તાનુ ંદદર કરીને મઔૂી દીધુ ંશમ તેભ રાખે છે. િભા ં
ખાધંીજીનુ ં વભગ્ર વ્મક્તતત્લ પ્રતતચફિંચફત થતુ ં આણને જલા ભે છે. આ ઔાયણથી જ તેભના દ્વાયા 
રકામેરા િને ણ ‘વાદશત્મ’ જ ખણલાભા ંઆલે છે. ખાધંીજી રઢણે ભાનતા ઔે ‘પ્રત્મેઔ ફાઔને 
પ્રાયંચબઔ તળક્ષણ ભાતબૃાાભા ંજ આવુ ંજઈએ.’ ખાધંીજી તે ણ તાના ફાઔને ભાતબૃાાના 
ભાધ્મભથી તળક્ષણ પ્રાચ્પ્ત થામ તેના ભાટે અનેઔ પ્રમત્ન ઔયતા. તાના બિીજા શ્રી છખનરાર ખાધંીને 
તેભણે રકેરા એઔ િભાથંી તેન વદંબચ આણન ેપ્રાપ્ત થામ છે. 
 “ચિ. ખઔદાવ, શદયરારન ેલાત ઔશ છ ત્માયે તભાયે ઔાવ્મદશનભાથંી વબંાલવુ ંએ લધાયે 
વારંુ છે. ‘ઔાવ્મદશન’ના ફધા બાખ ભાયી િડીભા ંછે. તેભાથંી સદુાભા િદયિ, નાખ્માન, અંખદતલન્ષ્ટ 
લખેયે જે આખ્માન છે તે અથચવદશત વબંાલળ ત લધાયે વારંુ. શદયિન્દ્રનુ ંઆખ્માન ભઢે અથલા ત 
િડીભાથંી વબંાલલાનુ.ં ઇંગ્રજેી ઔતલના ંનાટઔ, શારભા ંવબંાલલાની જફૃય નથી. તેભા ંયવ ણ 
ગણ નશીં ડ ે તેભ જેટર વાયગ્રશણ ઔયલાન આણા ં પ્રાિીન આખ્માનભા ં છે તેટર ઇંગ્રજેી 
ઔતલભાથંી નશીં ભી ળઔે...” [જીલનનુ ંયઢ, રે.પ્રભદુાવ ખાધંી, -ૃ૧૧૮-૧૧૯] 
 

[૨] 
ખાધંીજીએ તે ણ ફાણભા ંવત્મલાદી યાજા શદયિરં તથા શ્રલણની ભાત-ૃતત ૃબક્તત ય આધાદયત 
નાટઔ જમેરા, જેણે તેભના ભન ય ગયેી અવય છડી શતી. તેભણે તેને જમા ફાદ તેભાથંી ભેરા 
જ્ઞાન અન ેઆદળચને તાના જીલનભા ંણ ઉતામાચ શતા. તાના ફાઔ ણ આવુ ંજ તળક્ષણ પ્રાપ્ત 
ઔયે તેલ શબુાળમ અને ચિિંતા તેભણ ે રકરેા િભા ં આણને અચબવ્મતત થતા જલા ભે છે. આ 
ઉયાતં ખફૂ જ વચંક્ષપ્તભા ંતાની લાત અને તલિાયને યજૂ ઔયલાની ખાધંીજીની બાાળક્તતના ણ 
આણને દળચન થામ છે. તાના લઔીરબાઈ પ્રત્મેની પે્રભબાલનાનુ ંદળચન નીિેના િભા ંજલા ભે છે.  
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“ભને ધાસ્તી છે ઔે આણા ફનેંના તલિાયભા ંઅત્મતં બેદ છે અને તે ભી ળઔે એવુ ંશાર જત નથી. 
આ ૈવા લડ ેળાતંત ભેલલા ધાય છ. હુ ંળાતંતન આધાય ૈવા ઉય યાકત નથી... ભાયી અત્મતં 
તનભચવતૃત્ત આના પ્રત્મે છે. છતા ંઆ ભાયી ઉય તતયસ્ઔાય યાક છ તેનુ ંઔાયણ એ જં છ ંઔે આ 
અતત ભશભા ંબુ્ધ છ અને વખાઈ સ્લાથી યાક છ. આ ફધુ ંઅજાણ ેઔય છ છતા ંદયણાભ હુ ંઔહુ ંછ ં
તે જ છે. જ આની મમુુ ુ દળા કયેકયી શમ ત હુ ંઅત્મતં ાી શં..”અત્મતં વય ળબ્દ અન ે
લાક્યપ્રમખ દ્વાયા તાની લાતને અત્મતં સ્ષ્ટણે યજૂ ઔયલાનુ ંખાધંીજીનુ ંબાા ઔોળલ્મ જલા ભે 
છે. ‘ધાસ્તી’ જેલ પ્રાદેતળઔ ળબ્દપ્રમખ ણ ખાધંીજીએ ઔયેર છે. 
 

[૩] 
ખાધંીજીએ તાના િુ દેલદાવ ખાધંી ય ઔસ્તયૂફાની ભાદંખી અને કયાઔ અંખેના સિૂન આત 
િ રખ્મ શત. આ િભા ં ખાધંીજીન ઔસ્તયૂફાની ભાદંખી પ્રત્મેન અચબખભ તથા કયાઔ અંખેની 
તેભની જાણઔાયીન ણ દયિમ પ્રાપ્ત થામ છે. 
“ચિ. દેલદાવ, 
 તભાય રાફં ઔાખ રાફં નથી રાગ્મ. ફાનુ ંરખ્યુ ંતે વભજુ ંછ ંભાફૃ ંભાનવુ ંતદ્દન ખેયલાજફી 
નશત ુ ંએભત ભાયી કાતયી છે ક્ષણેઔ ણ જે બાલ ફા ફતાલે છે તે મગ્મ નથી ણ આ ફાફતભા ં
ઊતયલાન લકત જ ક્યા ંછે !” 
 આ ઉયાતં, દૂધ, રાક્ષ, નાયંખી લખેયે જેલા કાદ્યદાથો દ્વાયા લજન લધાયલાની વરાશ ખાધંીજી આ 
િ દ્વાયા યજૂ ઔયે છે. આ િભા ંખાધંીજી દ્વાયા ‘ખેયલાજફી’, ‘દયદ’, િીલટ’ જેલા ળબ્દ લયામેરા છે, 
જે તેભના બાા અભ્માવને જણાલે છે. ખાધંીજી અતતવય બાાભા ં અન ે વય લાક્યપ્રમખ દ્વાયા 
તાની લાતને વભજાલી ળઔે છે.  

 

તા.૨૭/૦૭/૧૯૨૬ના યજ ખાધંીજીએ લીયસતુ તિભલુન ય તલદ્યાીઠ, છાિારમ અને ગ્રાભવેલા 
વફંધંી રકેર િભા ં ખાધંીજીના તળક્ષણ અને તળક્ષઔ તલળેના તલિાય ખફૂ જ વય બાાભા ં યજૂ 
થમેરા છે. 

 [૪] 
“   આશ્રભ, વાફયભતી 

       અાડ લદ ૨, ભખં 
બાઈ શ્રી લીયસતુ,   

તભાય ઔાખ ભળ્મ છે. ભશાતલદ્યારમ ગ્રાભવેલઔ તૈમાય ઔયલાને વાફૃ રામઔ નથી ફન્દ્યુ ંએ લાત 
ફયફય છે. ઔેલા પેયપાય ઔયલા જઈએ ઔે જે તલદ્યાથીને રુિે એ તનણચમ શજી થઈ ળક્ય નથી. સ્નાતઔ 
ને અધ્માઔ નીભલાભા ંભરૂ નથી થઈ એલી ભાયી ભાન્દ્મતા છે. તભે ધાય છ એલી દમાભણી ક્સ્થતત 
સ્નાતઔની નથી થઈ. શયેઔ વાભન્દ્મ યીતે મગ્મ સ્નાતઔ ણ સ્લભાન જાલીને તાની આજીતલઔા 

ઔભાઈ રે છે એભ હુ ંજાણુ ંછ.ં હુ ંજે ઉત્તય આુ ંએ ભાયી દૃન્ષ્ટએ ત વ્માલશાદયઔ શમ છે. ણ ફધાને તે 
ખે ન ઊતયે એ વભજી ળકંુ છ.ં આત્ભફને જે વ્માલશાદયઔ લસ્ત ુભાને એ ફીજુ ંશુ ંઔયી ળઔે ? 

છાિારમભા ંતલદ્યાથી તલરાવી છે તેભા ંદ ઔન ? અધ્માઔ શુ ંઔયી ળઔે ? આભા ંપેયપાય જ ઔયી 
ળઔે. ફાઔની ાવે લાિંલા તલે ભાય તાન અચબપ્રામ નક છે, તેથી હુ ંરાિાય છ.ં 
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                    શલે હુ ંદય ળતનલાયે ભશાતલદ્યારમ આલલાન છ,ં તેથી તભાયી ઈચ્છાભા ંઆલે તે પ્રશ્ન 
તભે ત્મા ંછૂળ. 

 શ્રી લીયસતુ તિભલુ 
ગજૂયાત તલદ્યાીઠ, ઉસ્ભાનયુા,અભદાલાદ   

 
                                   [૫] 
ઉય દળાચલેર િભા ંઅતતવય બાાભા ંખાધંીજીના તળક્ષણ અંખેના તલિાય યજૂ થમેરા જલા ભે છે. 
 
 તા-૦૬-૧-૧૯૧૫ના યજ ખાધંીજીએ ભખનરાર ય િ રકીને તેભને દૂદાબાઈન આશ્રભ 
લવલાટ અને ઔસ્તયૂફાના ભનભા ંિારતા ધ ૂધંલાટ તલળેન િ રકેર જેભા ંતે રકે છે  “ફાનુ ંઔંઈઔ 
ળાતં છે ણ ભનભા ંધ ૂધંલામા ઔયે છે એભ જં છ.ં..” આ એઔ લાક્યભા ંખાધંીજીની ઔસ્તયૂફા પ્રત્મેની 
ચિિંતા અને ઔાજી વ્મતત થામ છે. દચક્ષણ આદફ્રઔાભા ં ખાધંીજીના ભટા િુ શદયરારના જેરલાવ 
દયતભમાન તેભણ ેતાના િુલધ ૂિિંને ભનની ળાતંત અને ધીયજ જાલલાના શતેથુી રકેરા િની 
બાાન અભ્માવ આ પ્રભાણે છે. 
 
 “હુ ંતભને લહ ુતયીઔે નશીં ણ દીઔયી જ વભજુ ંછ ં... તભારંુ અઔલ્માણ થામ અથલા ત તભને 
અસકુ થામ એવુ ંલતચન ભાયાથી ન જ થવુ ંગટે. તલમખી દળાભા ંઔલ્માણ ભાનનાયી વખં્માફધં સ્ત્રી 
દશિંદુસ્તાનભા ંથઈ છે. દભમતંી નથી તલમખ ાભીને અભય થઈ. તાયાભતી શદયિરંથી છૂટી ડી. તેભા ં
ફનેંનુ ંઔલ્માણ થયુ.ં..” 
 

[૬] 
ખાધંીજીએ તલતલધ ોયાચણઔ ાિના દૃષ્ટાતં  તાના િભા ંયજૂ ઔયીને તાની િુલધનેૂ શતાળ અને 
તનયાળ ન થલા વભજાવ્યુ ંછે. ખાધંીજી ફાઔની ઔેલણી અંખે તલળે ઔાજી યાકતા શતા. આશ્રભના 
ફાઔને તેભણે રકેરા િભાથંી ઔેટરાઔ િના નમનૂા આ પ્રભાણે છે : 
 
[૧]. ખાધંીજીએ જભનારાર ફજાજના િુ ઔભરનમન ફજાજને તલદેળભા ંયશલેાના સિૂન આત એઔ 
િ રકરે જે નીિ ેપ્રભાણ ે: 
 

           “ ચિ. ઔભર, 
                

   [૧].    થડુ ંફરજે ને ફધાનુ ંવાબંજે ણ શ્ુધ શમ તે જ ઔયજે. 
   [૨].    દયેઔ તભતનટન દશવાફ યાકજે, “ 
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વભગ્ર િભા ંરખબખ ૧૨ જેટરા સિૂન ખાધંીજીએ ઔભરને તલદેળભા ંતનલાવ ઔયલા વફંતંધત ઔયેરા છે. 
આ સિૂનભા ંખાધંીજીએ ગણી જ ભશત્ત્લણૂચ લાતને અત્મતં વય ળબ્દભા ંયજૂ ઔયેરી છે. ખાધંીજીના 
તાના અક્ષય ગણા જ કયાફ શતા. ખાધંીજી દ્ર્ઢણે ભાનતા શતા ઔે, “કયાફ અક્ષય એ અધયૂી 
ઔેલણીની તનળાની છે.” આશ્રભના ફાઔના અક્ષય સધુયે તે વારુ તે અનેઔ પ્રમત્ન ઔયતા શતા. 
આશ્રભની ફાાના િના પ્રત્યતુ્તય ખાધંીજી યમજૂ વાથે આતા ંતેન નમનૂ નીિે પ્રભાણ ેછે : 
                                                  [૭] 
                         
 “ગણા ંદશાડ ેતેં  ઔાખ રકલાની ફૂયવદ ભેલી એટરે ત તેં અશીંથી મે તારંુ  નાઔ તાણવુ ંજઈએ. 
આ તાણ્યુ.ં અત્માયે શકુ્લાયના આઠ લાગ્મા છે. તણાયુ ંઔે નશીં ? એ જલાફભા ંરકજે. તાયે વારુ અક્ષય 
વાયા ઔશલેામ. શજુ સધુાયજે. ખીતાજીભા ંઔેટુ ંઔયુું ? 
                                                                       ફાનુા આળીલાચદ ,૦૫-૦૨-૩૨ “ 
 
ખાધંીજીની જડણી ઔે છી ઔેટરાઔ સ્થાને ળબ્દપ્રમખભા ંઆણને ઔંઈઔ કાભી રાખે તેભ છતા,ં વય 
બાાપ્રમખ અને ગજુયાતી બાા પ્રત્મેની તેભની વજ્જ્તા તેભના િભાથંી સ્ષ્ટણે પ્રખટ થતી 
આણને જણાઈ આલે છે. વ્મક્તત પ્રભાણ ે બાાને તે પ્રમજે છે. તલદ્યાથી, તભિ, િુ, િુલધ ૂ
લખેયેની વાથે ખાધંીજીની િની બાાભા ંઆણને દયલતચન જલા ભે છે. ક્યાઔં પ્રાદેતળઔ બાા 
ળબ્દ ત ક્યાઔં દૃશ્મ ળબ્દન પ્રમખ ણ ખાધંીજીના િભા ંથમેર છે. ખફૂ જ વકં્ષેભા ંતાની 
લાતને વયતાથી યજૂ ઔયી ળઔલાની બાાવજ્જતા ખાધંીજી ધયાલે છે તે આણને તેભના િના 
અભ્માવ દ્વાયા સ્ષ્ટણ ેવભજામ છે.  
   *   વદંબા ગ્રથં   : 
       સુ્તકનુ ંનાભ                        રેખકનુ ંનાભ  
 ૧. ખાધંીજીનુ ંવાદશત્મ                                     યભણ ભદી 
 ૨. વત્મના પ્રમખ                                         ખાધંીજી 
 ૩. ફાનુા િ ૧ થી ૭                                   ખાધંીજી 
 ૪. જીલનનુ ંયઢ                                       પ્રભદુાવ ખાધંી  
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 ‘ાના નફંય ફવ વત્તાલન’નુ ંબાા વૌંદમા. 
શ્રીભતી જશાનલી અજીતાુભાય ભશતેા  

વભગ્ર વભાજના ઉત્ઔચ અને તલઔાવભા ં ‘બાા’ન પા અત્મતં ભશત્ત્લણૂચ છે. આજે એઔ દેળ ફીજા 
દેળની વાથે વંઔચ અને વશઔાય વાધીને ઔામચ ઔયી ળઔે છે તે બાા તલઔાવ અને બાા જ્ઞાનના દયણાભે. 
આજઔાર આણા દેળના તલતલધ યાજ્મ ‘પ્રલાવન’ના ઉત્ઔચ ભાટે આ પ્રવતૃત્તને લેખલાન ફનાલલા અન્દ્મ 
બાાનુ ંજ્ઞાન તથા વસં્કૃતતનુ ંજ્ઞાન આ ઔામચ વાથે જડામેર રઔને આી યહ્યા છે. આ ફધી લાત અન ે
ઔામો બાાના ભશત્ત્લને યજૂ ઔયે છે. 
પ્રતવ્ધ બાા લજૈ્ઞાતનઔ ‘સ્ટદટિલન્દ્ટ’ દ્વાયા અામેર બાાની વ્માખ્મા આ પ્રભાણે છે.  
 “બાા માદૌ ચ્ચ્છઔ,લાચિઔ વઔેંતની એઔ વ્મલસ્થા છે, જેના લડ ેઔઈણ એઔ વાભાત્જઔ જૂથના વભ્મ 
એઔફીજાન વશઔાય વાધે છે અને એઔફીજાના વંઔચભા ંઆલે છે.” 
                                 [ સ્ટદટિલન્દ્ટ – ઇ.વ. ૧૯૪૭ ] 
 ઉયતત વ્માખ્માભા ંબાાની તલળેતા અને ઔામચ ણ સ્ષ્ટણ ેતનદેતળત થમેરા છે. ઔઈણ 
ભાણવના વંણૂચ વ્મક્તતત્લન દયિમ તેની બાા થઔી જ આણન ેપ્રાપ્ત થઈ ળઔત શમ છે. વ્મક્તત 
ક્યા ં પ્રદેળની છે ? ઔેવુ ંજીલન જીલે છે ? લખેયે જેલા પ્રશ્નના ઉત્તય તેની બાા દ્વાયા જાણી ળઔામ છે. 
આક વભાજ યસ્ય એઔફીજાની વાથ ેઆ ‘બાા’ના ભાધ્મભથી જ જડામેર યશ ે છે. બાાનુ ંવોથી 
ભશત્લણૂચ ઔામચ વદેંળાવ્મલશાયનુ ંછે. આણે વો એઔભેઔના સકુદુ:કની લાત ઔઈને ઔઈ વાથે લશેંિલા 
ભાખંતા શઈએ છીએ. બાાના ભાધ્મભ તલના આ ઔામચ ળક્ય ફની ળઔે નદશ. ઔેટરાઔ બાા લૈજ્ઞાતનઔ 
દ્વાયા થમેરા બાાઔીમ વળંધન પ્રભાણે રખબખ ઇ.વ.૯૦૦ થી ઇ.વ.૧૦૦૦ના વભમખાાભા ં‘ગજુયાતી’ 
અને ‘યાજસ્થાની’ બાાજૂથ અરખ ડયુ ં શત ુ.ં ૧૭ભી વદીભા ં ભશાઔતલ પે્રભાનદેં તાની ભાતબૃાા, 
સ્લબાા ’ગજુયાતી’ના તલઔાવ અને ઉત્ઔચના શતેથુી ‘ાગડી ન શયેલાની’ પ્રતતજ્ઞા રીધી શતી. આવુ ંજ 
ઔંઈઔ ઔામચ લતચભાન વભમભા ંગજુયાતી બાાના અનેઔ વજૉઔ ઔયી યહ્યા છે. આ ઔામચભા ં ‘ાના નફંય 
ફવ વત્તાલન’ નલચરઔા વગં્રશના વજૉઔ શ્રી ચિયાખબાઈ ઝાન પા ણ અદ્ધદ્વતીમ ખણી ળઔામ તેભ છે.  
આજના નલીન ટેઔનરજીના યખુભા ં ભફાઈર પન, ઔમ્પ્યટૂય  જેલા ઉઔયણભા ં આણે આણી 
ઇચ્ચ્છત બાાને વદં ઔયી તેભા ંવદેંળ રકી ળઔીએ છીએ અથલા ઔઈણ ઔામચ ઔયી ળઔીએ છીએ. આ 
પ્રઔાયે ગજુયાતી બાાભ ં વદેંળા રકી ળઔામ તે ભાટે પ્રાયંબભા ં ઇ.વ.૧૯૫૮ભા ં શ્રી ચિયાખ બાઈએ 
zazi.com ની ળફૃઆત ઔયેરી. તે આ ઔામચને તાનુ ં‘ગજુયાતી બાાનુ ંઅડીકભ આંદરન’ વભજે છે. 
આ ભાટે તે આ લેફવાઇટ ય તાની લાતાચ, રેક અને ઔતલતા પ્રતવ્ધ ઔયતા યશતેા શતા. ત્માયફાદ 
પ્રામટયી પન્દ્ટભાથંી ઇ.વ.૨૦૦૨ સધુીભા ં  યતુનઔડ પન્દ્ટ આલી જતા તેભના ભાટે ગજુયાતી બાાભા ં
ટાઇ ઔયલાનુ ં ઔામચ વય અને લધ ુઝડી ફને છે. Zazi.com ના અન્દ્લમે પ્રતવ્ધ થમેર લાતાચન 
વગં્રશ એટર ે ‘ાના નફંય ફવ વત્તાલન’ વજૉઔની આ વગં્રશભા ં વભાતલષ્ટ કુર ૩૭ લાતાચભાથંી 
રખબખ ૩૦ જેટરી લાતાચ તદ્દન નલીન લૈતલધ્મણૂચ તલમ લસ્તનેુ પ્રસ્તતુ ઔયે છે. લતચભાન વભમભા ં
ગજુયાતી બાાની વાથે અંગ્રેજી બાાના ળબ્દનુ ંતભશ્રણ ઔયીને ‘ગજુયેજી’ બાાપ્રમખ ઔયલાભા ંઆલે છે, 
જેન પ્રમખાત્ભઔ દયિમ ણ વજૉઔની લાતાચભાથંી આણને પ્રાપ્ત થામ છે. આ ઉયાતં પ્રાદેતળઔ 
સયુતી ફરીના ફૃદઢખત ળબ્દન પ્રમખ ણ તેભની લાતાચભા ંવ્મતત થમ છે.  
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 આ વગં્રશની પ્રથભ લાતાચ ‘કીલ્રી’ભા ંએઔ સ્થાન ેતે રક ેછે ‘તભ. નટયાજને ઔીધુ ંઔે ...’ [ષૃ્ઠ-
૧૦] અશીં  ‘ઔહ્યુ’ં જેલા શ્ુધપ્રમખના સ્થાન ેયજફયજની લાતિીતભા ંલયાત ‘ઔીધુ’ં ળબ્દ પ્રમજામ 
છે. ત આજ લાતાચભા ં ‘તનરા’ જેલ ળબ્દ ણ પ્રમજામ છે. ફસ્ટન ળશયેની ષૃ્ઠ ભતૂભઔા ય આઔાય 
રેતી આ લાતાચભા ં અનેઔ અંગ્રેજી બાાના ળબ્દ પ્રમજામા છે, જે આણી ગજુયાતી બાાના એઔ 
અંખફૃ ફની ખમેરા રાખ ે છે. જેભ ઔે, ‘દપવ’, ’પન’, ‘િેનર’ લખેયે. આ તવલામ ‘બટૂફૂટ’ જેલી 
દ્ધદ્વરુક્તત ણ પ્રમજામેરી છે. ત ‘શજાભત‘ અને ‘જાંચખમ’ જેલા પ્રભાણભા ંપ્રાદેતળઔ ળબ્દ ણ રકેઔ 
લાયે છે. આના દયણાભે, બાા તેની સ્લાબાતલઔતા વાથે જ યજૂ થમેરી શમ તેભ બાવે છે. 
 વગં્રશની ફીજી લાતાચ ‘ને હુ ંવતલતા થઈ ખમ’ ભા ંણ બાા પ્રમખની તલતલધતા થયામેરી 
જલા ભે છે. ળીચઔ આરઔંાદયઔ બાાભા ં પ્રમજામ છે. ‘વતલતા’ ળબ્દ ઔઈ વ્મક્તત તલળેના 
દયિમાત્ભઔ નાભના સ્થાને પ્રતીઔ તયીઔે લધ ુતીવ્રતા દ્વાયા યજૂ થમેુ ં છે. ‘વતલતા’ એલી વ્મક્તતની 
ીડાને યજૂ ઔયે છે ઔે જે જીલનભા ંએઔરતાને બખલતી શમ. એઔાઔી જીલન જીલતા વતલતા ફશનેનુ ં
ધ્માન અને ઔાજી આવાવના ગણા રઔ યાકતા શતા. યંત ુ તેભ છતા ં તેભના જીલનના આંતદયઔ 
કારીા સધુી શોંિલાભા ં અને તેને બયલાભા ં ઔઈણ વ્મક્તત વક્ષભ ફનતી નથી. આ લાતચભા ં
એઔરતાના દુ:કની યાઔાષ્ટાને રેકઔે ખફૂ જ વય બાાભા ં યજૂ ઔયી આી છે. લાતાચનામઔ લધ ુ
અભ્માવ અને ઔામચ ભાટે ગયથી દૂય યશતે શમ છે ત્માયે તેના ભનભા ંવતલતા ફશનેની એઔરતાની ીડા 
એલી યીતે વભાઈ જામ છે ઔે તે તાની ભાતાને િભા ંરકે છે ઔે, ‘ભા, હુ ંવતલતા થઈ ખમ’ [ષૃ્ઠ-
૧૩] આ એઔ લાક્ય આકી લાતાચના મખુ્મ શાદચ ને સુદંય યીતે યજૂ ઔયી આે છે. ફીજીફાજુ દીઔયાની અન ે
વતલતા ફશનેની ીડાને વભજતા વયયફુશને તાના નાના દીઔયાને વતલતાફશને ભાટે ફનાલેરા 
‘થેરા’ આતા ઔશ ે છે ‘રે, આ ભેથીના થેરા ં ચિયાખને આત આમને !’ [ષૃ્ઠ-૧૩] અશીં ણ 
‘આલ ન‘ે જેલા ળબ્દપ્રમખના સ્થાન ે‘આમ ન’ે ળબ્દ લયામેર છે. બાાની પ્રાદેતળઔતાનુ ંવૌંદમચ અશીં 
યજૂ થયુ ંછે.  
 ‘ળફવચંખની’ લાતાચ આ વગં્રશની વાતભી લાતાચ છે. આ લાતાચ યશસ્મનુ ં તલશ્વ કરી આે છે. ‘ 
‘જીલન વચંખની’ આણ ેવોએ વાબંેર ળબ્દ છે યંત ુઅશીં પ્રમજામેર ‘ળફવચંખની’ જેલ ળબ્દપ્રમખ 
ગણુ ં સિૂલી જામ છે. નલયંખયુાના મ્યતુનતવાચરટીના વપાઇ તલબાખભા ં ઔાભ ઔયતા વપાઇ ઔભચિાયી 
‘જીલરા’ની લાત રકેઔે ઔયેરી છે. અશીં તે એને ‘જીલરા’ તયીઔે જ યજૂ ઔયે છે. ક્યામં ‘જીલાબાઇ’ , 
‘જીલયાભબાઇ’ લખેયે જેલા ંનાભનુ ંવકં્ષેીઔયણ ‘જીલરા’ છે તેનુ ંદળચન તે ઔયાલતા નથી. આ જીલર 
ભયેરા કતૂયાને જે-તે સ્થેથી ઊંિઔીને વપાઈ ઔયલાનુ ંઔામચ ઔયત શત. એઔ દદલવ ભધ ુનાભની સ્ત્રીના 
ગયે ભયી ખમેરા કતૂયાને ઊંિઔલા ભાટે તે જામ છે. ત્માયે તેને જાણલા ભે છે ઔે કતૂરંુ ગયની અંદય ભયી 
ખયુ ં છે. આ વાબંી તેને નલાઈ રાખે છે, તે તલિાયે છે ઔે ‘વા ુકતૂરંુ ગયભા ંત ના જ ભયે. ાેુ ં
શમ તમ ભયલાનુ ંથામ ત ફશાય જ ભયે...! શારંુ અંગ્રજે કતૂરંુ શળે ...શા..એભને ઔદાિ ભયલાની કફય 
ના ડ.ે’ [ષૃ્ઠ-૨૮] અશીં ‘વા’ુ, ‘શારુ’ જેલા ળબ્દપ્રમખ થમા છે. લાતાચના અંતભા ંવભાિાયિની 
બાાભા ંતે યહ્સસ્મ સ્પટ ઔયીને વાઔેંતતઔ બાાભા ંજણાલી દે છે ઔે ‘કતૂરંુ’ નશીં ણ એ ભધનુા તતની 
રાળ જીલરા દ્વાયા ઠેઔાણે રખાડલાની મજના ફનાલાઈ શતી. ‘જનાલય’ લાતાચભા ં ‘ઔરી’, ‘ટીટી’ જેલા 
ટયીના નાભ યજૂ થમા છે. ‘બઔબઔ’ ઔયતી િદુંની દપમાટ આલી.’ [ષૃ્ઠ-૨૩] અશીં, ‘બઔબઔ’ જેલા 
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યલાનઔુાયી ળબ્દ દ્વ્રાયા દપમાટ આલલાની લાત લધ ુઉવીને આલી છે . આ ઉયાતં ‘તનણચમ’ના સ્થાન ે
‘દડવીઝન’ ળબ્દન પ્રમખ થમ છે. ‘અટીયાની વલાયી’ લાતાચભા ંસયુતની પ્રાદેતળઔ ફરીના દળચન અનેઔ 
સ્થાને થામ છે. આથી, લાતાચભા ંઅને ાિના  તલલયણભા ંસ્લાબાતલઔતા જલાઈ યશી છે. ‘ એ ત ફા ુ
ચફિંધાળ િરામ ેજત શત.’ [ષૃ્ઠ-૩૧] અશીં ણ ‘િરાવ્મે’ જેલા તળષ્ટ ળબ્દપ્રમખના સ્થાન ે ‘િરામ’ે 
ળબ્દ લયામ છે ત ‘યભયભાટ’ ળબ્દપ્રમખ દયક્ષાની ઝડ ભાટે લયામ છે. અટીયા તલસ્તાયની એઔ 
રેદડઝ શસ્ટેરભા ંયશતેી                                                                                                         
ઔઈ સુદંય છઔયી વાથે ભેા થઈ જામ એ આળાએ ભનશય દયક્ષાલા જત શમ છે. એ લાતન ે
સિૂલત લાક્યપ્રમખ આ પ્રભાણે થમ છે ‘ને ઔદાિ ઔઈ જલા ભરીમે જામ,’ અશીં ણ ‘ભી’ ના 
સ્થાને ‘ભરી’ ળબ્દ પ્રમજામ છે. ‘શત્તાયીની’, ‘ત્તયપાડી’ જેલા ફૃદઢખત ળબ્દપ્રમખ ણ આ લાતાચભા ં
થમા છે. ‘અલ્મા કયી નીઔી ભાયી શાયી િટ્ટી...!’ [ષૃ્ઠ-૩૩] અશીં ણ ફરી પ્રમખ થમ છે. 
‘મખેળનુ ંસ્લપ્નુ’ં લાતાચભા ંતાની ભાતાને માદ ઔયતા ફાઔની ીડાને પ્રતતઔાત્ભઔ બાાળૈરીભા ંરકેઔે 
યજૂ ઔયેરી છે. ‘...ને છી જયથી શાથ-ખને ખલુ્રા છડીને બાલનાના ખબચભા ંવભાઈ ખમ. [ષૃ્ઠ-૪૯] 
આ લાક્ય વાથે ણૂચ થતી લાતાચભા ં મખેળના મતૃ્યનુી લાતને રેકઔે આડઔતયી યીતે યજૂ ઔયી છે. 
‘નઔળાલા’ લાતાચભા ં‘આવ્મ’ના સ્થાન ે‘આમ’, ‘અશીંમા’ ના સ્થાને ‘અશીંઆ’ જેલા ળબ્દ યજૂ થમા છે. 
‘ફેખભ ળામયાને ઔઠે’ લાતાચભા ંદશન્દ્દી બાાની પ્રાદેતળઔતા યજૂ થઈ છે. ‘અયે સનુતી શ...? જાલ ઉય ઔે 
ઔભયે ભેં જા ઔે ઉવકુ મે કાના દે ઔે આ...શા,ં ઓય માદ યચકમ ડદે ળે મુ ંભત નીઔાચરમ...” [ષૃ્ઠ-૭૭] 
સ્ત્રીના ળયીયના વદા ઔયનાયા રઔની ભાનતવઔતા અને તભેની બાા આ લાતાચભા ંપ્રખટ થઈ છે. 
‘અવત્મ ભાશંથેી...!’ લાતાચભા ં ‘ઠુવ રખાલી દીધ’ જેલ ળબ્દ લયામ છે, ‘ડાફ શાથ’ લાતાચભા ંડાફા 
શાથ અને જભણા શાથ લચ્િેના ઝગડાની લાત પ્રતતઔાત્ભઔ બાાળૈરીભા ંયજૂ થઈ છે. ‘ભન ેફી એભ જ 
થયુ ંઔે ભરમન જભણ શાથ લાતાચભા ંઔેભ નથી આલત...?’ [ષૃ્ઠ-૧૦૬] આ તલધાન વાથે રકેઔ ત ે
ણ લાતાચભા ંઉક્સ્થત થામ છે. અશીં ણ સયુતી ફરીની ળબ્દબડંની તલળેતા જલા ભે છે. ‘ણ’ 
ના સ્થાને ‘ફી’ એલ ળબ્દપ્રમખ થમરે છે. 
રેકઔની લાતાચભા ંઅંગ્રજેી, દશન્દ્દી, ગજુયાતી બાાના ળબ્દની વાથે વસં્કૃત બાાના તત્વભ ળબ્દ ણ 
યજૂ થમેરા જલા ભે છે. લાતાચના ળીચઔભા ંણ ગણી જ નલીનતા અને પ્રમખાત્ભઔ બાાળૈરીના 
દળચન આણને થામ છે. અનેઔ સ્થાને થમેર યલાનઔુાયી અને દ્ધદ્વરુતત ળબ્દપ્રમખ, ફૃદઢખત ળબ્દરમતા 
બાાની નલીન તયેશને પ્રખટ ઔયી આે છે.  

વદંબા ગ્રથં 
સુ્તઔનુ ંનાભ                               રેકઔ/ વંાદઔનુ ંનાભ 
૧.  બાા દયિમ અને ગજુયાતી           જમતં ઔઠાયી  
     બાાનુ ંસ્લફૃ 
2. ાના નફંય ફવ વત્તાલન                     ચિયાખ ઝા 
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બાયતીમ વસં્ાૃનત અને વદૃ્ધ વાથેન વ્મલશાય 
ડૉ. બાન ુએન. કાર્ડમા  

ડીાટા ભેન્ટ ઓપ વનળમરજી  
ગજુયાત આટાવ એન્ડ વામન્વ કરેજ, અભદાલાદ. 

પ્રસ્તાલનાાઃ- 
વભઔારીન વભમભા ં જીલનધયણભા ં સધુાય, આયગ્મ અંખેની જાગતૃત, તફીફી સતુલધાભા ં

લધાય, મતૃ્યદુયભા ંગટાડ લખેયે જેલા અનેઔ દયફને રીધે વભગ્ર લસ્તીભા ંવ્ૃધની લસ્તીભા ંવતત 
લધાય થઈ  યહ્ય છે. બાયત ણ તેભાથંી ફાઔાત નથી.  બાયતભા ં1961ભા ંકુર લસ્તીભા ંવ્ૃધની લસ્તી 
5.6 % શતી એટરે ઔે 25 તભચરમન જેટરી શતી જે લધીને 1991 ભા ં6.8 % 56 તભચરમનથી લધ ુ અને  
2011 વેન્દ્વવ મજુફ 8.3%  104 તભચરમન થમરે છે. જે બતલષ્મભા ંએટર ેઔે  2025 સધુીભા ં12% એટર ે
ઔે રખબખ 150 તભચરમન થલાની વબંાલના છે. વ્ૃધ વ્મક્તતની વખં્માભા ં દદલવે-દદલવે ઝડથી 
લધાય થઈ યહ્ય છે. અશીં વભસ્મા વ્ૃધની લસ્તીભા ં લધાયાની નથી યંત ુ તેભના પ્રત્મે થઈ યશરેા 
દુવ્મચલશાય અંખેની છે. લડીર પ્રત્મેન દુવ્મચલશાય એઔ લૈતશ્વઔ વાભાત્જઔ મદુ્દ છે. જે વભગ્ર તલશ્વભા ંઔયડ 
વ્ૃધના સ્લાસ્થ્મ અને ભાનલીમ અતધઔાય ય અવય ઔયે છે. આજે આ મદુ્દા તયપ આંતયયાષ્રીમ 
વમદુામનુ ં ધ્માન કેંિાય ુ છે. તેથી અશીં બાયતભા ં થમેરા વ્ૃધના તલતલધ અભ્માવન આધાય રઈ   
બાયતીમ વસં્કૃતત અને વ્ૃધ પ્રત્મેના વ્મલશાય અંખે લાત ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયેર છે. 

પ્રસ્તતુ ેય દસ્તાલેજી સ્રત અને પ્રત્મક્ષ તનયીક્ષણને આધાયે તૈમાય ઔયલાભા ંઆલેર છે. 
 બાયતીમ વસં્કૃતતભા ં લડીરનુ ં વન્દ્ભાન અને તેની વેલા ઔયલાની યંયા યશી છે. લૈદદઔ 

વસં્કૃતતના વલંાશઔ એલા લેદ વાદશત્મભા ંણ તેન ઉલ્રકે જલા ભે છે. 
મજુલેદભા ંરખ્યુ ંછે ઔે.... 

મદત  ભાતયં િુુઃ ધમાનૌ  
ઇતદતે અનતૃ બમામ્મશતો તતયો ભભા ં
એટરે ઔે જે ભા-ફા ેઅનેઔ ઔષ્ટ લેઠીને ભારંુ ારન ણ ઔયી ભટ ઔમો છે. શલે જ્માયે હુ ં

ભટ થઈ ખમ છ ં ત્માયે તે અળતત થઈ ખમા છે. તે ભા-ફા ઔઇણ યીતે દુુઃકી ન થામ તેલા 
શતેથુી તેભની વેલા િાઔયી ઔયી વતં આી ભાયી જાતને તેના ઋણભાથંી મતુત ઔયી યહ્ય છ.ં  આભ 
લડીરનુ ંવન્દ્ભાન અને સયુક્ષા આણી વસં્કૃતતનુ ંઅચબન્ન અંખ છે. વ્ૃધ પ્રત્મેન દૃન્ષ્ટઔણ લડીરળાશી ય 
આધાદયત છે. આ દૃન્ષ્ટઔણ ભા-ફા પ્રત્મે િુ અને િુલધૂની પયજ ય બાય મઔેૂ છે. ભા- ફાની 
વેલા ઔયલી તે તલિ પયજ અને ધભચ ભનાતા. આભા ંવ્ૃધાલસ્થાભા ંભાિ વતંાનન જ આળય છે તેવુ ં
મલૂ્મ વ્મતત થામ છે. આ ભાટે શ્રલણનુ ં ઉદાશયણ આલાભા ં આલતુ.ં ઉયાતં વતંએ યજૂ ઔયેરાખે 
"ભરૂ  બરે ફીજુ ંફધુ ંભા- ફાને ભરૂળ નશીં"જેલા  ઔાવ્મભા ંઆ દૃન્ષ્ટચફિંદુ જીતલત છે. 

આલી વાસં્કૃતતઔ ષૃ્ઠભતૂભ ધયાલતા બાયતભા ં વ્ૃધ અંખે થમેરા અભ્માવ દળાચલે છે ઔે વ્ૃધ 
અનેઔ વભસ્માથી ીડામ છે. જેભાનંી એઔ વભસ્મા તેભની  થઈ યશરેી ઉેક્ષા, અન્દ્મામ અને તેભની 
વાથેન કયાફ વ્મલશાય છે. આજે વ્ૃધ દુુઃકી ન થામ તે ભાટે ઔામદ ગડલાની જરુદયમાત ઉબી થઈ આ 
ફાફત જ આણ લડીર પ્રત્મેન વ્મલશાય ફદરામ છે તે લાતની િાડી કામ છે. બાયતભા ં લડીરના 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 66 

 

મદુ્દા ય િિાચ ઔયલી એઔ યીતે ત ભાનલ વભ્મતા દ્વાયા અનાલેર  વસં્કૃતતનુ ંઉન્દ્મરુન છે. ઔાયણ ઔે 
લડીર એ આણા જ દયલાયના વભ્મ છે. આણા વભાજભા ંથ્થય અને વકૃ્ષથી રઈને જાનલયની 
ણ જૂા થામ છે. ત્માયે તાના જ લડીરની ઉેક્ષા ઔયી  તેભના ભાનલ અતધઔાયન બખં ઔયી યહ્યા 
છીએ.  
 બાયતીમ વસં્કૃતત અને વ્ૃધ વાથેના વ્મલશાય અંખે તલસ્તતૃ લાત ઔયતા શરેા વસં્કૃતત એટરે શુ ં? તેની 
લાત ઔયીએ ત વસં્કૃતત ળબ્દ ખફૂ ખશન અથચ ધયાલે છે. બાા, ઔરા, તલજ્ઞાન, તલિાય, ભાન્દ્મતા, 
વાભાત્જઔ જીલનના ઉત્વલ,  પ્રવખં લખેયે. નલી ઢેીભા ં મલૂ્મ અને નૈતતઔતાનુ ં તવિંિન ઔયીને તને ે
ભાનલ ફનલા ભાટે પે્રયલા, વામદૂશઔ  જીલન ભાટે તનમભ, દયલાજ, મલૂ્મ લખયેેનુ ં વમંજન એટર ે
વસં્કૃતત.  
 વસં્કૃતત તલળે તલિાયીએ ત ભાનલીભા ં વસં્કૃતત અને તલકૃતત  એભ ફનેં તત્ત્લ વાશત્જઔ યીતે 
ડરેા છે. યંત ુ આણે પ્રમત્નલૂચઔ વસં્કૃતતના તત્ત્લને ેઢી દય ઢેી લાયવાભા ં આી આણા 
વાસં્કૃતતઔ તત્ત્લને જાલી યાકલાના પ્રમત્ન ઔયીએ છીએ. તલકૃતતને ઔાબભૂા ંયાકી ભાનલતાના મલૂ્મ, 
ભાન્દ્મતા, દયલાજ, નીતત લખેયેને અનવુયીએ છીએ. આભ ફોદ્ધ્ધઔ વાભથ્મચથી ભાનલીન ેછાજે તેલી 
જીલન્ધતત એટરે વસં્કૃતત. વસં્કૃતત એવુ ંઔશીએ છીએ ત્માયે આણાભા ંપ્રાણી તયીઔે યશરેા ભાનલતાના 
તત્ત્લને જીલનભા ં ઉતાયી, અનવુયી જીલન જીલીએ તેલી યીત. અશીં આણી પ્રકૃતતદત્ત ફાફતભા ં
તલકૃતતન છેદ ઉડી જામ છે અને આણ ેભાનલીમ મલૂ્મનુ ંજતન ઔયી વસં્કૃતતને અનવુયીએ છીએ.  
 આણે જેને બાયતીમ વસં્કૃતત ઔશીએ છીએ તે ઔેટરાઔ ભશત્ત્લના મલૂ્મને રીધે વભગ્ર તલશ્વભા ં
જાણીતી થઈ. લૈદદઔ યખુભા ંવબા નાભની વસં્થા શલાન ઉલ્રકે છે. ઔેટરાઔ તલદ્વાન તેને જનના એટર ે
ઔે ભટી ંભયના રુુની દયદ ભાને છે. એવુ ંભનામ છે ઔે યાજા તેના દૈતનઔ ઔામો આલા લડીરની 
વરાશથી ઔયત. આભ લૈદદઔ યખુભા ંયાજા ણ લદડરને આદયબાલ આતા શલાના તનદેળ ભે છે. 
યંયાખત બાયતીમ વભાજભા ં વ્ૃધાલસ્થા તલળેાતધઔાય –લમ શતી. લડીરળાશી તેવુ ં ઉદાશયણ છે. 
કુટંફ, જ્ઞાતત અને વમદુામભા ંવ્ૃધ તેભની લમને ઔાયણે ભાનબયુચ સ્થાન ધયાલતા. કુટંુફના લડા તયીઔે, 
જ્ઞાતત િંામતના લડા તયીઔે અને ગ્રાભ વતભતત તેભજ ભશાજનભા ંવ્ૃધની આખેલાની શતી. પ્રલતચભાન 
વભમભા ંઆ મલૂ્મ  ફદરામા છે. 

 બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંવ્ૃધ ભાટે એઔ પ્રઔાયનુ ંવન્દ્ભાનનીમ આદળચ સ્થાન પ્રસ્થાતત થમેુ ંશત ુ.ં  
ઔેટરાઔ વાભાત્જઔ –વાસં્કૃતતઔ ખ્માર, મલૂ્મ અન ે આદળો ણ આ વદંબચભા ં પ્રિચરત છે.  જેલા ઔે 
ભાતદેૃલ બલુઃ, તતદેૃલ બલુઃ, આિામચ દેલ બલુઃ લખેયે.  જે યાષ્રભા ંભાતદેૃલ બલુઃ, તતદેૃલ બલુઃ, 
આિામચ દેલ બલુઃ ના મલૂ્મન વમ્ૃધ લાયવ શમ. ગયડ ળબ્દન અથચ ગયલડ થત શમ  તેલા ઉત્તભ 
વાસં્કૃતતઔ લાયવ ધયાલતા બાયતભા ંલડીર પ્રત્મે અનચુિત વ્મલશાય ઔયલાભા ંઆલી યહ્ય છે. 

 યંયાખત બાયતીમ વભાજભા ંલડીર પ્રત્મે ભાન – આદય એ બાયતીમ વસં્કૃતતન અખત્મન 
બાખ યહ્ય છે. યંત ુલતચભાનં વભમભા ંઆ વસં્કૃતત તલવયાતી જતી શમ તેવુ ંદેકાઈ  યહ્યુ ંછે. અભ્માવ 
દળાચલે છે ઔે બાયતીમ વભાજભા ં વ્ૃધ વાથે બેદબાલણૂચ વ્મલશાય ઔયલાભા ંઆલી યહ્ય છે. ઔઈણ 
જાતના બેદબાલ  યદશત(જ્ઞાતત, ધભચ, ચરિંખ, લમના) ફધંાયણ ધયાલતા બાયતભા ંલડીર પ્રત્મે (ંભયના 
બેદબાલ યતુત) અનાદય આણા ભાટે ળયભજનઔ ફાફત ખણામ. 
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એઔ વભમે લડીરને ભાખચદળચઔ ભાનલાભા ં આલતા તેના પ્રત્મેના ફદરામેરા લરણ ભાટે 
ાયંાદયઔ વ્મલવામનુ ં તન, આધતુનઔ જીલનળૈરી, ેઢીભા ં લૈિાદયઔ અંતય, આતથિઔ ફાફત,  
તળક્ષણ, વ્મક્તત સ્લાતતં્ર્મના મલૂ્મન તલઔાવ લખેયેને જલાફદાય ખણલાભા ંઆલે છે. યંત ુતેના ઔાયણ ે
લડીરને બખલવુ ંડ ેછે. 

 ખાધંીલાદી ચિિંતઔ ડૉ. યઝી અશભદ યુાણી યંયાનુ ં તન લડીરની ઉેક્ષા ભાટે 
જલાફદાય ખણાલ ેછે. 

બાયતીમ વભાજભા ં લડીરનુ ં સ્થાન વન્દ્ભાનીમ યહ્યુ ં છે. એવુ ં ભાનલાભા ં આલતુ ં ઔે લડીરનુ ં
જીલન અનબુલથી બયેુ ં શમ છે. તેથી તેભના અનબુલન રાબ જેટર રઈ ળઔામ તેટર રેલ 
જઈએ. લડીરના વાતનધ્મભા ંફાઔભા ંવાયા વસં્ઔાયનુ ંતવિંિન થામ છે. લડીરના અનબુલને અમલૂ્મ  
વભજત વભાજ આજે તેના પ્રત્મે કયાફ વ્મલશાય ઔયલા રાગ્મ છે. તેના ભાટે ઔેટરાઔ તલદ્વાન વયંતુત 
કુટંુફના તલગટનને ઔાયણભતૂ ખણાલે છે. 

ી.એન.વતી. જણાલે છે ઔે યંયાખત કુટંુફ યિનાના ફૃાતંયથી વ્ૃધ યંયાખત પ્રતતન્ષ્ઠત 
વાભાત્જઔ અને ઔોટંુચફઔ ભતૂભઔાભાથંી વતત ફાઔાત થતા ખમા છે. આ દયક્સ્થતતએ 'વ્ૃધને નશીં ગયના ઔે 
નશીં ગાટના' જેલી ક્સ્થતતએ રાલીને મઔૂી દીધા છે. 

યાજન તભશ્રા અને ળભાચ જણાલે છે ઔે યંયાખત વયંતુત કુટંુફ વ્ૃધજનને સકુદામઔ જીલન 
ભાટેનુ ંઆલશ્મઔ લાતાલયણ રંુૂ ાડત ુ ંશત ુ.ં કુટંુફભા ંવ્ૃધ ભાનબયુચ અને વરાભતીબમાચ સ્થાન ે જીલન 
જીલતા શતા. વયંતુત કુટંુફના તલગટનથી ઔોટંુચફઔ જલાફદાયી અને પયજની બાલના નફી ડલા રાખી 
અને વ્ૃધજનન દયજ્જ ઔથલા રાગ્મ. તેથી વ્ૃધ તનુઃ વશામ  ક્સ્થતતભા ંઆલલા રાગ્મા. 

પ્ર. ળભાચ અને ટી.એભ. ડાઔ નોંધે છે ઔે સ્ત્રીન વ્મલવામ પ્રલેળ અને ઔાયદઔદી ભાટેની ભશત્ત્લા 
ઔાકં્ષાએ વ્ૃધની ઔાજી રલેાભા ં ગટાડ ઔમો છે. તેથી વ્ૃધ જરુદયમાતના વતંથી લચંિત અને 
અસયુચક્ષત ફનતા તેની ઉેક્ષા થઈ યશી શલાનુ ંઅનબુલે છે.  

આ શારત ભાિ કુટંુફ યૂતી વીતભત નથી. આણે આણી આવાવના લડીર પ્રત્મે 
અભાનલીમ વ્મલશાય થત જઈએ છીએ ત્માયે ક્યાયેઔ વભમનુ ંફશાનુ ંઅને ક્યાયેઔ આવી ભાભરાનુ ં
ફશાનુ ંફતાલીને આલા કૃત્મને લણદેખ્મા ઔયીએ છીએ. જ્માયે લાસ્તતલઔતા એ છે ઔે બોતતઔલાદ અને 
ફજાયીઔયણથી આણી બાલના કંુદઠત થઈ ખઈ છે. આણે ભાિ આણા યૂતા વીતભત થઈ ખમા 
છીએ. જ્મા ંસધુી ઔઈ ફાફત આણને સ્ળે નશીં ત્મા ંસધુી આણ ેતેને સ્ળચતા નથી. આણી નજય 
વાભે જ લડીર પ્રત્મે થતા દુવ્મચલશાય પ્રત્મે આણ ેધ્માન આતા જ નથી. 

 પ્રતવ્ધ ચિદઔત્વઔ ડૉ. ખણત તભશ્રા જણાલે છે ઔે વભાજની નૈતતઔ જલાફદાયી છે ઔે ફધા 
વ્ૃધના વન્દ્ભાનભા ંબાખીદાય ફનીએ. વ્ૃધને ધયશય ભાનતા બાયતભા ંવ્ૃધની ઉેક્ષા દેકામ છે. જે વ્ૃધ 
બાયતીમ યંયાભા ંવન્દ્ભાતનત શતા તે આજે ળતત અને ઉેચક્ષત થઈ એઔ ખણૂાભા ંડયા છે. 

વ્ૃધ અંખનેા ઔેટરામ અભ્માવ દળાચલે છે ઔે વતંાન નઔયી- ધધંાથે ફશાયખાભ ઔે તલદેળભા ં
સ્થામી થતા ઔેટરામ વ્ૃધ  આજે એઔરા ડી ખમા છે. તેથી એઔરતા વતાલે છે. આલા વ્ૃધ એઔરતા 
દૂય ઔયલા ફખીિાભા ંઔે અન્દ્મ જાશયે સ્થ ય જામ છે. ત ત્મા ંતેભને શડધતૂ ઔયલાભા ંઆલે છે. અન ે
લાશનિારઔ ફેપાભ યીતે લાશન શઔંાયતા શલાથી ાડી દેલાન વતત બમ યશ ે છે. ઉયાતં ગયભા ં
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એઔરા યશ ેત ણ િયી,  ૂટંપાટ અને ભાયી નાકલાના ફનાલ લધલા રાગ્મા શલાથી વતત બમના 
થાય શઠે જીલી યહ્યા છે. 
        લલ્ડચ એલ્ડય એબ્યઝુ અલેયનેવ ડ(ે 15 જૂન) ની લૂચ વધં્માએ જાશયે થમેરા એઔ વલેભા ંવાભે 
આવ્યુ ં  છે ઔે આણ ેબાયતના રઔ વાલચજતનઔ જીલનભા ંવ્ૃધ વાથે ગણ જ કયાફ વ્મલશાય ઔયીએ 
છીએ. આ અભ્માવ વ્ૃધના ઔલ્માણ ભાટે ઔાભ ઔયતી સ્લૈચ્ચ્છઔ વસં્થા શલે્ એજ ઈન્ન્દ્ડમા દ્વાયા ઔયલાભા ં
આલેર શત. આ અભ્માવભા ં 4615 વ્ૃધ ય ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. તેભા ં 2377 રુુ અને 2238 
ભદશરા ય ઔયલાભા ંઆલેર શત. જે વ્ૃધન વલે ઔયલાભા ંઆવ્મ તેભાથંી 44 ટઔા રઔનુ ંઔશવે ુ ંછે ઔે 
વાલચજતનઔરુે તેભની વાથે ગણ કયાફ વ્મલશાય ઔયલાભા ં આલે છે. 53 ટઔા વ્ૃધનુ ં ભાનવુ ં છે ઔે 
બાયતીમ વભાજભા ંવ્ૃધ વાથે બેદબાલ થામ છે.   

ફેંખરયભા ંયશનેાયા 60 લચથી લધ ુલમના રઔનુ ં ઔશવે ુ ં છે ઔે ફખીિાભા ંપયલા જવુ ં તેભના 
ભાટે ભટ ડઔાય વાચફત થામ છે. ફેંખરયના 70 ટઔા વ્ૃધએ જણાવ્યુ ંઔે જાશયે સ્થ ય તેભની વાથે 
ગણ જ કયાફ વ્મલશાય થામ છે.  

વ્ૃધના વન્દ્ભાનભા ં દદલ્શી વોથી આખ જલા ભળ્યુ ં જ્મા ં ભાિ 23 ટઔા વ્ૃધને વાલચજતનઔ 
સ્થએ તેભની વાથે કયાફ વ્મલશાયન વાભન ઔયલ ડય. દદલ્શી તવલામ ફેંખરય, શૈરાફાદ, 
ભલુનેશ્વય, િેન્નઈ જેલા ળશયેભા ં અરખ-અરખ ભાદંડ દ્વાયા તાવતા જાશયે સ્થ ય વ્ૃધ વાથે 
ગણ કયાફ વ્મલશાય ઔયલાભા ંઆલે છે. 38 ટઔા વ્ૃધના જણાવ્મા મજુફ તે યસ્તા ય િારતા જતા 
શમ ત્માયે લાશનિારઔની ફેદયઔાયીને ઔાયણે  અઔસ્ભાતન બમ યશ ેછે. 62 ટઔા વ્ૃધને ફવભા ંમવુાપયી 
લકતે વીટ આલાભા ંઆલ ેછે. 38 ટઔા લડીરને યલુાન વીટ આલાની ણ દયઔાય ઔયતા નથી. 

15 જૂને લલ્ડચ એલ્ડય એબ્યઝુ અલેયનેવ ડ ેની ઉજલણી એજલેર પાઉન્દ્ડળેન દ્વાયા ઔયલાભા ંઆલી 
ત્માયે આ એન.જી..એ બાયતીમ કુટંુફભા ં વ્ૃધ પ્રત્મેના દુવ્મચલશાયના ઔાયણ અને અવયને વભજલા 
બાયતના 323 ત્જલ્રાભાથંી 3400 લડીર  વાથે લાતિીત ઔયી શતી તેભા ંએવુ ંજાણલા ભળ્યુ ંછે ઔે 
65 ટઔા વ્ૃધ રઔ ખયીફ છે. તેન ેઆલઔન ઔઈ સ્રત નથી 35 ટઔા વ્ૃધ રઔ વે તભરઔત, ફિત, 
યઔાણ છે અથલા ત વશામ ભાટે વતંાન છે. 

તાજેતયભા ંએજલેર પાઉન્દ્ડળેન દ્વાયા હ્યભુન યાઈટ્વ પ એલ્ડયરી ઈન ઈન્ન્દ્ડમાુઃ " એ દક્દટઔર 
દયપરેઔળન ન વતળમર ડલેરભેન્દ્ટ" નાભન અબમાવ થમ જેભા ંવભગ્ર બાયતભાથંી 5000 વ્ૃધન 
વલે થમ. જેભાથંી  65.2 ટઔા લડીરના જણાવ્મા મજુફ વ્ૃધાલસ્થાભા ંતેભની ઉેક્ષા થામ છે. 54.1 ટઔા 
લડીરએ જણાવ્યુ ંઔે તેભના દયલાય અને વભાજભા ંતેભની વાથે કયાફ વ્મલશાય થામ છે. 25.3 ટઔા 
વ્ૃધ રઔ તબરૂ ઔયે છે ઔે તેભના કુટંુફના વભ્મ દ્વાયા તેભનુ ંળણ ઔયલાભા ંઆલ ે છે.   

વયંતુત યાષ્રવગં ે તલશ્વભા ંલડીર વાથે થઈ યશરેા દુવ્મચલશાય અને અન્દ્મામને દૂય ઔયલા ભાટે 
રઔના ભનભા ંલડીર પ્રત્મે ઔતચવ્મ અને જાગતૃત ભાટે 14 દડવેમ્ફય 1990 ના એઔ પ્રસ્તાલ ઔમો ઔે દય 
લે 1રી ઔટફયને આંતયયાષ્રીમ વ્ૃધ દદલવ તયીઔે ભનાલલ. વયંતુત યાષ્રવગંના વભ્મ દેળ આ 
દદલવે વ્ૃધ પ્રત્મે જાગતૃત અને ઔામચક્ભનુ ંઆમજન ઔયે છે. આ આમજનન શતે ુવભાજભા ંયશતેા દયેઔ 
લદડરનુ ંવન્દ્ભાન ઔયલાન અને તેની મૂભતૂ જરુદયમાતનુ ં ધ્માન યાકલાન છે. વ્ૃધના ઔલ્માણ ભાટે 
આ પ્રઔાયના ઔામચક્ભને તલળે ભશત્લ આલાભા ંઆલ ેછે. જેથી તેભના જીલનભા ંઉત્વાશ જલાઈ યશ.ે 
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આ વદંબચભા ં ઔેટરાઔ યાષ્ર વ્ૃધની રુચિ પ્રભાણે તલળે મજનાનુ ંઆમજન ઔયે છે. તાના દેળભા ં
યશતેા લદડરનુ ંવન્દ્ભાન ઔયે છે. અને તેભની વભસ્મા અંખે ચિિંતન ઔયે છે. 
 વાભાન્દ્મ ધાયણા એલી છે ઔે આજના લડીર અત્મતં તનયાળ છે. અને એ લાતથી દુુઃકી છે ઔે 
જીલનભા ંઅનબુલ ઔમાચ છી ણ યલુાેઢી તેભની ાવેથી વરાશ રેતી નથી.લડીર વોથી લધ ુએ 
લાતથી દુુઃકી છે ઔે તેને ચફન અવયઔાયઔ ખણલાભા ંઆલ ે છે. આ દુુઃક અને ખબયાટ દૂય  ઔયલા 
લડીર ભાટે જરુયી છે. લાસ્તલભા ં ઝડથી થઈ યશરેા તલજ્ઞાન અને ટેઔનરજીના તલઔાવને ઔાયણ ે
વ્ૃધના અનબુલનુ ંબાથુ ંઔાભ રાખે તેભ નથી ત યલુાનને તેભના અનુબંલ ઔેલી યીતે ઔાભ આલી ળઔે? 
આ ફાફત વ્ૃધ ણ સ્લીઔાયતા ન શલાથી દુુઃકી થામ છે. શરેા યંયાખત વ્મલવામ શતા તેથી 
લડીરનુ ંજ્ઞાન વતંાનને ઔાભ રાખતુ.ં આજે ત ફનંેના દયવય જ ફદરાઈ ખમા છે. આ લાત લડીર 
ણ સ્લીઔાયી રે ત તેભની ઉેક્ષા થઈ યશી છે તેલ અશવેાવ તેભને ન થામ. 

ફીજુ ંએ ઔે આણી વસં્કૃતતભા ં વતંાન ભટા થામ એટરે વ્ૃધને તનવતૃ ઔયી દેલાભા ંઆલતા 
શતા. આયષુ્મ ભમાચદા છી શલાથી એ તનવતૃત ઔા રાફં ન યશતે ત્મા ં વ્ૃધ મતૃ્ય ુ ાભતા આજે 
આયષુ્મ રફંાય ુશલાથી જ લશરેા તનવતૃ થઈ જામ ત વ્મક્તત ાવે ઔાભ યશતે ુ ંન શલાથી તેભને જીલન 
ઔંટાાજનઔ રાખલા રાખે છે. વતંાન તેભની પ્રવતૃતભાથંી નલયા ડતા ન શલાથી લદડરને લધ ુવભમ 
આી ળઔતા ન નથી. લડીરને એભ રાખ ેછે ઔે તેભની અલખણના ઔયલાભા ંઆલે છે. વતંાનન આલ 
ઔઈ આળમ શત નથી ઔે તે તેભની અલખણના ઔયે. લાસ્તલભા ંલતચભાન વભમભા ંથમેર આયષુ્મની 
ધાયણાભા ંવદૃ્ધ્ધ અંખેનુ ંઅખાઉથી આમજન વ્મક્તત, કુટંુફ, વભાજ ઔે યાષ્ર ાવે ન શલાથી વ્ૃધ તાની 
અલખણના થતી શલાનુ ંઅનબુલી યહ્યા છે. ઔાયણ ઔે જ્મા ંજઈએ ત્મા ંવ્ૃધ વતત પદયમાદ ઔયતા જલા 
ભે છે ઔે તેભની વાથે દુવ્મચલશાય થઈ યહ્ય છે.  

બાન ુએન. ઔાદડમાના વ્ૃધાશ્રભ અંખેના અભ્માવ લકતે વ્ૃધ વ્ૃધાશ્રભના વિંારઔ અંખે ણ 
વતત પદયમાદ ઔયતા શતા ઔે વિંારઔ તેભની વાથે વાય વ્મલશાય ઔયતા નથી. આ વિંારઔ ઔે જેએ 
ભાિ વ્ૃધની ઔાજી ભાટે વસં્થા ઊબી ઔયી છે. આ અંખે એઔ વ્ૃધાશ્રભના વ્ેૃધ સુ્તઔ રખ્ય ુ છે 
'વ્ૃધાશ્રભના હકુુભળશા શાઔેભ' જેભા ંતેણ ેઔેટરાઔ વ્ૃધાશ્રભભા ંતે યહ્યા અને તેભા ંથતી વ્ૃધની ઉેક્ષા 
અંખેની લાત ઔયી છે. આ ઉયાતં એઔ વ્ૃધાશ્રભના વિંારઔ ફશનેે િ રકીને જણાવ્યુ ં ઔે ફશને હુ ં
વ્ૃધની વેલા ભાટે મુફંઈથી આલી વ્ૃધ ભાતાની દદરથી  વેલા ઔરંુ છ ંણ  છતા ંતે વતત છ 
અનબુલે છે. ખભે તેટરા વાયી યીતે યાકીએ તમ તેભની અેક્ષા યૂી ઔયી ળઔાતી નથી. શલે ત એભ 
થામ છે ઔે આ વ્ૃધ તેભની પ્રકૃતતથી જ દુુઃકી થામ છે. અન્દ્મ એઔ વ્ૃધાશ્રભના વિંારઔના જણાવ્મા મજુફ 
આ વ્ૃધ ભાયી ખેયશાજયીભા ંભને ફહ ુજ કયાફ ફરતા શમ છે. અદશ વલાર એ થામ છે ઔે કયેકય 
વ્ૃધની અલખણના થામ છે ઔે છી બાયતીમ વસં્કૃતત મજુફની તેભની અેક્ષા ટઔી યશી છે અન ે
ફદરાતી દયક્સ્થત વાથે તે અનકુરૂન  વાધી ળક્યા નથી.  

ઉયાતં આજે ઔેટરામ યલુાને ઔશતેા વાબીએ છીએ ઔે લડીરને ખભે તેટરા વાિલ ત 
ણ તેભને દૂધભાથંી યા ઔાઢલાની આદત ડી ખઈ છે. જે વ્ૃધ ઔામચયત છે તેલા વ્ૃધ છી પદયમાદ 
ઔયતા શમ છે ઔાયણ ઔે તેભનુ ંભન વતત પ્રવતૃતભા ંયઔામેુ ંયશ ેછે.  
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એ જે ણ શમ તેભને પ્રવતૃતભમ યાકીને ઔે છી અન્દ્મ ઔઈ યીતે લાસ્તલભા ંવ્ૃધને રાખતા  
અન્દ્મામ અને દુવ્મચલશાયને દૂય ઔયલા એ આણા વોની વાભાત્જઔ જલાફદાયી છે. 
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બાયતીમ વાર્શત્મભા ંવાસં્ાનૃતક વદંબા 
પ્રા.કભરેળ ડી. ટેર 

ડી.એન.ી.આટૌાવ એન્ડ કભવા કૉરેજ,ડીવા 
ગજુયાતી નલબાગ 

 દયેઔ યાષ્રને ઔે એ યાષ્રની પ્રજાને તાનુ ંઆખવુ ં વ્મક્તતત્લ છે, આખવુ ંિાદયત્ર્મ છે, આખલી 
વભ્મતા છે, આખલી વસં્કૃતત છે, આખલી યંયા છે, આખલ ઇતતશાવ છે, આખલી જીલન દૃષ્ટી  છે. આ 
દેળની પ્રજા ાવે શજાય લોની વાસં્કૃતતઔ વભ્માતાની મડૂી છે. આ દેળે ત યદેળી પ્રજાના આક્ભણ 
વશન ઔમાચ છે. આ દેળના યભાિંઔ ઇતતશાવની વાક્ષી યૂતી ઐતતશાતવઔ ઇભાયત છે. 
 આ જ દેળ એલ છે ઔે જ્મા ં જન્દ્ભ, ભયણ, નુ: જન્દ્ભ, પ્રાયબ્ધ, ઔભચપ, ા-ણુ્મ, નીતત-
અનીતત, ઈશ્વય લખેયે જેલા ખ્માર પ્રજાની િેતનાભા ંતપ્રત થઈ ખમા છે. આ દેળના પ્રજાજનની 
જીલન દૃષ્ટીભા ં ત, ત્માખ, દાન અને વમંભન ભદશભા છે. આ દેળની પ્રજાના જીલનન આદળચ છે 
વત્મભ, તળલભ અને સુદંયભ. અદશિંવા અને અદયગ્રશ એ દેળના રઔની બાલના છે. ળાતંતતપ્રમતા, 
વભન્ષ્ટતનષ્ઠા, વભન્દ્લમળીરતા, વદશષ્ણતુા, તતતતક્ષા લખયેે આ દેળની પ્રજાના રક્ષણ છે. આ ફધા ઔાયણ ે
તલશ્વની પ્રજા ઔયતા ંબાયતીમ પ્રજા જુદી ડ ે છે અને એનુ ંવાદશત્મ ણ તલતળષ્ટ છે ત છી એની 
તલબાલના અંખ ેળા ભાટે તલિાયી ન ળઔામ? 
 આણે જ ‘બાયતીમ વાદશત્મ’ની તલબાલના અંખે તલિાયતા શઈએ ત બાયત, બાયતીમ અને 
બાયતીમના  જેલા િણેમ વપં્રત્મમ તલે ઊંડાણથી તલિાયી રેવુ ંડળે. 
બાયત એટરે શુ?ં... ઔઈ બોખચરઔ નતળ? યાજા ભશાયાજાના તનની લળંાલી? યાજઔીમ ક્ષના 
ચ ૂટંણી ઢઢેંયા ? યાજઔાયણીએ દાટી દીધેર ઇતતશાવ? પ્રધાનન ે યાજઔાયણીએ દાટી દીધેર 
ઇતતશાવ? તાની જાતને બખલાન ઔે સ્લાભી ભાનતા રેબાગુ? છે? ના..... આ બાયતની વાિી 
ક નથી. બાયત જ એઔ એલ દેળ છે જે અઢાયેમ લયણને વભાલે છે. દુતનમાના ફાયેફાય ધભો, 
તલતલધ થં, તલતલધ ભત, તલતલધ ભાખો, તલતલધ વપં્રદામ ધયાલતી પ્રજા ભાિ બાયતભા ંજ છે. બાયત 
એ ત તિં-ભિં, મખ-બખ, ધભચ-ઔભચ લખેયેનુ ં વખંભ તીથચ છે. અનેઔતાભા ં એતતા, બેદભા ં અબેદ, 
અવીભભા ંઅવીભ, તલલાદભા ંવલંાદ, તિંડભા ંિહ્માડંને ળધતી એઔ રાક્ષચણઔતા બાલમતૂતિ છે આ બાયત. 
આ ભાટે ભશાત્ભા ખાધંીન એઔ રેક લાિંી જલ ખફૂ જફૃયી છે. “ હુ ં ફીજી વસં્કૃતતથી દૂય યશલેાનુ ં ઔે 
આની આવાવ દીલાર કડી ઔયલાનુ ં નથી ઔશતે, ણ હુ ંએટુ ં જફૃય ઔશીળ ઔે આણે તાની 
વસં્કૃતતની ઔદય ઔમાચ છી જ આણે ફીજી વસં્કૃતતની ઔયી ળઔીએ, તે શરેા નશીં. ભાય રઢ ભત છે ઔે 
આણી વસં્કૃતત ાવે જેટરા ંબડંાય છે એટરા ફીજી ઔઈ વસં્કૃતત ાવે નથી. આણે આણી વસં્કૃતત 
તછાની નથી. ઊરટંુ આણને તેના અભ્માવ અંખે ઔેલલાનુ ં અને તેની દઔિંભત છી આંઔલાનુ ં જ 
ળીકલલાભા ં આવ્યુ ં છે. આણે આણી વસં્કૃતત મજુફ આિયણ ઔયતા ં રખબખ અટઔી ખમા છીએ. 
આણી વસં્કૃતત અનવુાય ના જીલીએ ત એઔ વભાજ તયીઔે આણ ેઅયાધ લશયી રઈશુ.ં ભાય ધભચ 
જેભ ભને ભાયી વસં્કૃતત મજુફ જીલલાન આદેળ આે છે તેભ ફીજી વસં્કૃતતને ઉતાયી ાડલાની ઔે 
તેભની અલખણના ઔયલાની ભના ઔયે છે.’’ 
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આણે બાયત એટરે શુ?ં એની િિાચ ઔયી. શલે બાયતીમ ઔણ છે? તેની િિાચ ઔયીશુ.ં તભે ગયન ંફય 
ંખતા ઔે કેતયન ળેઢ ંખતા દાદા કેતયાને જ ઔઈ લદંન ઔયતા ંદેકામ ત તે બાયતીમ જ 
શળે. બાયતીમ એ છે ઔે જે અડીડી લકતે ઇષ્ટ દેલની ઔે કુરદેલની ભાનતા યાકે છે. તાના ઔલ્માણ 
ભાટે ઔે ફીજાના ઔલ્માણ ભાટે ફાધા યાકે છે. વાયા ંભાઠા પ્રવખંે ગયભા ંઔથા ઔે ઔીતચન ઔયાલે છે. ભયતી 
લકતે ભોંભા ંખખંાજર રેલા ઝકં ેછે. તતાના તચણ લકતે ઔાખડાન ેલાવ નાકં ેછે. વકૃ્ષને અને કાવ 
ઔયીને તાને ઔાલાભા ંઅયાધબાલ અનબુલે છે. આલી ઔઈ ણ વ્મક્તત જખતના ઔઈ ણ ખણૂ ે
શમ ત ભાનલી ઔે એ બાયતીમ જ છે. 
વતંાન લાદશતા, વભરન્ષ્ટ, બાખીદાયી, ‘ सह्नाववि ु सह्नौ बनुक्ि,ु सस्ह्वमम कयवावहे ‘ ની બાલના 
વલંાદદતા, વશજતા, વદશષ્ણતુા, આધ્માત્ત્ભઔતા, યંયાખતતા, તનયંતયતા, યશસ્મભમતા, આનદંભમતા 
એ બાયતીમતાના દ્યતઔ રક્ષણ છે. ત છી બાયતીમતા એટ્ર ેશુ?ં એ ણ એઔ તલિાય ભાખંી રે તેલ 
પ્રશ્ન છે. જે વ્મક્તતભા ં બોતતઔતા ઔયતા ં અંતયની તલિતાને પ્રખટ ઔયતી આધ્માત્ત્ભતતા ત એ ણ 
અમતૃનુ ં વતંાન ભાને એ વ્મક્તતની બાયતીમતા છે. જીલન અને જખતને ળઔનુ ં નશીં ણ આનદં 
ઉલ્રાવનુ ં અતધષ્ઠાન ભાને એ વ્મક્તતની બાયતીમતા છે, જે વ્મક્તતભા ં અન્દ્મના તલિાયને વાબંલા, 
વભજલા, સ્લીઔાયલાની ધીયજ છે એ તે વ્મક્તતની બાયતીમતા છે. િુ ઔે િુીને તાના લાયવાન 
અતધઔાયભાથંી વ્મક્તત ભાિ િુ ઔે િુી સધુી એ લાતને વીતભત ન યાકતા ંનદી, લચત, વકૃ્ષ, લેરી, 
શ,ુ કંી સધુી એ લાયવાની માદીને રફંાલે તે એની બાયતીમતા છે. નાની ભટી ફાફતભા ંસ્લાથી 
ખણતયીને ફાજુભા ંયાકીને યભાથચની બાલના યાકે એ બાયતીમતાની તનળાની છે. 
બાયતીમ વાર્શત્મ :  
 જે વાદશત્મ બાયતીમ પ્રજાની વલંેદના, વભસ્મા, રાખણીનુ ં લાશઔ શમ તે વાદશત્મ 
બાયતીમ વાદશત્મ ઔશલેામ. જે વભસ્મા, વલંેદના આરેક ાભી છે એ ફધી વભસ્મા, વલંેદના, 
રાખણીને બાયતીમ પ્રજા જ અનબુલતી શમ છે. 
ત છી પ્રશ્ન થામ ઔે બાયતીમ વલેંદના ઔઈ ઔઈ છે? એ વભસ્મા ઔઈ ઔઈ છે? તેના ંજલાફભા ંઔશી 
ળઔામ ઔે બાયતીમ પ્રજાએ શભંેળા ં નય-નાયીના પે્રભવફંધંને અચબલદં્ય છે. ભાણવભા ંયશરેી ભાનલતાભા ં
આસ્થા યાકી છે. મકુ્તતની ઔાભના ઔયી છે. બાયતીમ વભાજભા ં ગશૃ અને પે્રભનુ ં અતધષ્ઠાન છે નાયી. 
તિભની પ્રજા ભાપઔ બાયતીમ પ્રજા સ્ત્રીને બગ્મ સ્લફૃે નશીં ણ ભૈિી, ભાતા, યંબા ફૃે સ્લીઔાયે છે. 
બાયતીમ પ્રજાની ભાન્દ્મતા છે ઔે વવંાયની મજનાભા ંસ્ત્રી ભભતાબયી અને દમાભમી છે. જખતના ખભે 
તેલા અતનષ્ટ અને અભખં ઉય, દુદયત અને પે્રમવ ઉય તે તાના પે્રભ અને આત્ભાબખ લડ ેતલજમ 
ભેલી ળઔે છે. 
બાયતીમ વાર્શત્મભા ંનાયી બાલના :  
 બાયતીમ વાદશત્મભા ંયશરેી નાયી બાલનાની લાત ઔયીએ ત બાયતીમ પ્રજા સ્ત્રીના ભાતા, ફશને, 
ત્ની અને બાબી-એલા ફધા સ્લફૃભા ંઅદ્ભુત  શ્ર્ધા ધયાલે છે. ફશનેન તનવ્માચ જ સ્નેશ અને બાબીન 
ભનભે બાલ ઋણાનફુધંની ઋજુ ખયલી ઔતલતા વભ છે. ત્નીન પ્રેભ જન્દ્ભ-જન્દ્ભાતંયન છે. ભાતાના 
પે્રભભા ંઆતલબાચલ છે ત કુટંુફ ઔે એથી અન્દ્મ ઔઈ પ્રઔાયની વીભા નથી, ત્નીની વશનળીરતા અન ે
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વભચણ બાલના તેભજ ભાતાની ભભતા અન ે લાત્વલ્મભા ંઆ બાયતીમ પ્રજાન ેઊંડ તલશ્વાવ છે. સ્ત્રી 
તલમઔ આલા બાલ અને ખ્માર બાયતીમ વલેંદનાનુ ંએઔફૃ છે રશીની વખાઈ. 
 બાયતીમ પ્રજાએ નયનાયીના ંજડરાની ‘ઉયદયી એઔ’ ઔલ્ી છે તેથીજ પ્રેભને એભને જડનાય 
ઔઈ આંતય શતેફુૃે ખ્મા છે, જ્માયે ઔાભને લાભ ઔશીને કાવ્મ છે. રગ્નને વ વસં્ઔાય ૈઔી 
એઔ વસં્ઔાય અને અતટૂ જીલનફધંનની બાલનાફૃે સ્લીઔાયુું છે. યાભવીતા, યાધાકૃષ્ણ, તળલાલચતી, 
વત્મલાન વાતલિી, ન દભમતંીની ઔથાનઔ આ ઔાયણે ત તેના આદળચ આદ્યફૃ ફન્દ્મા છે. બાયતીમ 
પ્રજાની નાયી બાલના અને પ્રણમ બાલના એના મગ્મ અને અનતુ્તભ ફૃભા ંઔાચરદાવના ‘ળાકંુતર’ ભા,ં 
બાલભતૂતના ં‘ઉત્તયયાભિદયત’ ભા,ં ટાખયની ‘ચિિાખંદા’ ભા,ં ભૈિેમી દેલીની ‘ન શન્દ્મતે’ ભા ંપ્રખટ થઈ 
છે. 
બાયતીમ વાર્શત્મભા ંભાનલતાનુ ંનનરૂણ :  
 બાયતીમ પ્રજાએ ભાનવભા ંયશરે ભશાનતા અને ઉદાત્તતાન ખ્માર સ્લીઔામો છે. ભાણવની કયી 
દઔિંભત તેની ભાણવાઈભા ંખણી છે. ભાનલધભચને ભટ ધભચ ભાન્દ્મ છે. ‘ ज नानषुाि ्शे्रष्ट्ठिय दह ककंथचि ्
‘ એ ‘ભશાબાયત’ ઔાય વ્માવની લાણીન પ્રતતગ ફખંાી ઔતલ  રડુ િડંીદાવે ઔમો છે. આ યીતે- ‘ 
વાફાય ઉયે ભાનુ વત્મ તાશાય ઉય નાઈ’. આ વવંાયનુ ંવોથી ભટંુ અને છેલ્ુ ંવત્મ ભાણવને ભાન્દ્યુ ં
છે. તિભની પ્રજાની મૂભતૂ  ભાન્દ્મતા છે ઔે ‘ ભાણવ ાનુ ંપયજદં છે’. જ્માયે ભાણવ મૂભતૂ  યીત ે
ાતી છે. એલા લરણની વાભે યશીને બાયતીમ વજૉઔએ, કાવ ઔયીને ળયદફાબએુ રખ્યુ ંછે. તેએ એઔ 
સ્થે રખ્યુ ંછે: ‘ત્રદુટ, ભરૂ, અયાધ, અધભચ એજ ભાણવનુ ંવલચસ્લ નથી તેની અંદય જે વાિ ભાણવ 
છે, જેને આણ ેઆત્ભા ઔશીએ ત ણ િાર,ે તે તેના ફધા અયાધ ઔયતા ંભશાન છે. ભાયી વાદશત્મ 
કૃતતભા ં તેનુ ં હુ ંઅભાન નશીં ઔરંુ. એજ ભાયી ઈચ્છા છે’ . વાધાયણ ઔે ાભય જણાતી વ્મક્તતભા ં
ણ ક્યાઔં ઔઈ ઉત્તભાળં શમ, એલા ગઢૂ વદગણુ ભાટે ણ તેને આદયણીમ ખણ્મા છે. તનતાતં 
તતત વ્મક્તતભા ંણ ક્યાઔં ઊંડ ેઊંડ ેઅખટૂ વોજન્દ્મ શલાની લાત સ્લીઔાયી છે. સ્કરનળીર ભાનલીની 
બીતય જે ભનષુ્મ યહ્યુ ંશમ છે તેને પ્રભાણલાન બાયતીમ વાદશત્મઔાયે વદા વલચદા પ્રમત્ન ઔમો છે. 
બાયતીમ વાર્શત્મન મખુ્મ ગણુ અધ્માજત્ભકતા :  
 બાયતીમ પ્રજાની ભાનતવઔતાભા ંઅધ્માત્ત્ભઔતા, યશસ્મભમતા તાવવુ ંઅને આંતય દૃષ્ટી યઔ 
આધ્માત્ત્ભઔતા તપ્રત છે. બાયતીમ પ્રજા મૂભતૂ યીતે ધભચબાલનાલાી, શબુ, તળલ અન ેભખંરના ં
તત્ત્લભા ંઆસ્થા યાકનાયી પ્રજા છે. એન ેભન ધભચ એટરે વપં્રદામ, થં ઔે દપયઔા નશીં, ણ તાન ે
ધાયણ ઔયનાયા આંતદયઔ વફંર એટરે ધભચ. ધભચ એટરે ધભાચિયણ. વવંાયના શબુ, તળલ, ભખંરન ે
અનકુૂ યીતે આંતયબાલને વ્મતત ઔયત એનુ ં નાભ ધભચબાલના. આલી ધભચબાલના દાકલી જેભણ ે
જીલનબય ધભચઆિયણ ઔયુું. એ શ્રીયાભ, યતુધન્ષ્ઠય, યાજા શદયિરં લખેયે એ બાયતીમ પ્રજાના ચિત્તભા ં
તાનુ ંઔામભી સ્થાન પ્રાપ્ત ઔયુું છે. એઔ ઉદ્ત અને એઔ ઉચ્છકર યાજવત્તાએ એઔ વતીના ળીર અન ે
સ્લભાનનુ ં અભાન ઔયુું અને ધભચની ગ્રાતન  થઈ ત્માયે ધભચની નુ:વસં્થાના ભાટે કુરુક્ષેિનુ ં ય્ુધ 
કેરાયુ ં અને શ્રીકૃષ્ણએ શાથભા ં ધયૂા અને ળિ વબંાવ્મા. ‘ ધભે જમ અન ે ાતે ક્ષમ’ એ વયેયાળ 
બાયતલાવીની ભાન્દ્મતા છે. આ ધભચનુ ંતત્ત્લ  અઔ અને આચ્છાદદત છે, ગઢૂ અને ગહુ્ય છે. એટર ેગઢૂ 
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અને ગહુ્ય તલદ્યા તયપ અને જીલન, જખત, જીલન અને તળલની અઔ ક્સ્થતતખતત અંખે એઔ જાતના 
યશસ્માત્ભઔ લરણ તયપ બાયતીમ પ્રજા ભાનવન ઝઔ છે. 
 બાયતીમ પ્રજાએ સ્થૂ બાલફધંન અને જન્દ્ભજન્દ્ભાતંયના પેયાભાથંી મકુ્તત ાભલાની ઔાભના 
શભેંળ વેલી છે. એ ઔાયણે સનૃ્ષ્ટભા ંપ્રલતચતા ઔભચના વાલચબભ તનમભભા ંઅને નીતતભા ંવામ્રાજ્મભા ંતલશ્વાવ 
યાખ્મ છે. જીલનના િાય રુુાથોની મજના તલિાયી છે. તનષ્ઔાભ બાલ અને તનયાવતત દૃન્ષ્ટની 
દશભામત ઔયી છે. 
વભસ્માઓનુ ંબાયતીમ વાર્શત્મભા ંપ્રનતનનધાન :  
 બાયતીમ વાદશત્મભા ંઅચબવ્મતત થમેરી મખુ્મ વલેંદના જમા છી બાયતીમ વભસ્મા અને 
એભનુ ંબાયતીમ વાદશત્મભા ંઔેવુ ંપ્રતતતનધાન થયુ ંછે એ જઈએ. આકામ તલશ્વભા ંબાયતીમ વભાજની એઔ 
તલતળષ્ટતા છે, તે છે જાતતપ્રથા અને કુટંુફ વસં્થા દશળેતના ભામાચ જખંરી જાનલયનુ ં ટફંૄ ફનાલીને 
તાની સયુક્ષાન વ્યશૂ તૈમાય ઔયે છે, તેભ બાયતીમ રઔવભાજે ણ જાતત, બાા અને ધભચની વ્યશુ 
યિના ઔયી છે. ઔઈ ઔાે ટઔી યશલેા ભાટે એ જફૃયી શળે ણ એભાથંી જે જ્ઞાતતવ્મલસ્થા ઊબી થઈ તેને 
બાયતીમ જનજીલનભા ં ઔેટરીઔ વભસ્મા ણ ઊબી ઔયી છે. જ્ઞાતતના ધાયાધયણ અને ાિં-
પેવરાન સ્લીઔાય એની રાિાયી ફની યહ્યા છે. જીલ ભી ખમા શલા છતા ંજ્ઞાતત ચબન્નતાને ઔાયણ ે
જીલનભા ંજડાઈ ન ળઔતા,ં દુબાતા, દશજયાતા, યીઝાતા, ‘ભેરા  જીલ’ની રેજેડી વભાજ નાભના તનેધ 
લચતને ઔાયણે છે. વાભાત્જઔ વભસ્મા બાયતની તભાભ બાાના વાદશત્મભા ં તનફૃામેરી જલા 
ભળે. એજ યીતે વયંતુત કુટંુફ વ્મલસ્થાને ઔાયણે દયફાતા- ફૃધંાતા કુલધનૂા જીલનની જે દાસ્તાન 
ખલધચનયાભની ‘વયસ્લતીિરં’. 
 વભસ્માનુ ંઅત્મતં હ્રદમરાલઔ ચિિણ બાયતીમ વાદશત્મની ‘વાત ખરા ંઆઔાળભા’ં, ‘યથિક્’, 
‘પ્રથભ પ્રતતશ્રતુત’, ‘ અમતૃસ્મ િુી’, ‘વજા’, લખેયે કૃતતભા ંજલા ભે છે. એઔ અથલા ફીજા ઔાયણ ે
તટૂતા ં ગયની વભસ્મા ણ દાફૃણ છે. તેનુ ં ચિિણ ‘ગશૃદાદ’, ‘ગશૃબખં’, ‘ેઔ ભેડુ’ં, ‘વાજૂંઈ કેડી’, 
‘માિાન અંત’, લખેયે કૃતતભા ં છે. બાયતીમ વભાજભા ંનાયીની ભાપઔ ફીજ દાતભત-ીદડત છખચ છે 
દચરતન. ઊંિ-નીિ લણચ અને સ્શૃ્મ-અસ્શૃ્મના ખ્મારને ઔાયણ ેશયીજન-ચખદયજન-આદદલાવી છાત 
જાતતએ લો સધુી આ દેળભા ંજે દુક:દદચ , ીડા અને મિંણા બખવ્મા છે એ ઔાયણે એભના જે આકં્દ 
અને આક્ળ છે તે ગજુયાતી, દશન્દ્દી અને ભયાઠી બાાના દચરત વાદશત્મભા,ં બખંાના શગં્રી 
જનયેળનના, ઔણાચટઔના ં દદખફંયના, તતભરનાડુના વ્માઘ્રના અને આંધ્રપ્રદેળના નતવરલાદીના 
વાદશત્મભા ંવ્મતત થમા ંછે. 

બાયતની લસ્તીન ભટ બાખ ખાભડાભા ંલવે છે. ત્માનંા  રઔની વભસ્માનુ ંફૃ બાયતીમ 
વાદશત્મભા ં તલતલધ બાાભા ં વભાનફૃે આરેકમેુ ં છે. જેભઔે, ગ્રાભજીલનને અવય ઔયતી કુદયતી 
આતત્ત , જભીનદાય દેલાદાયના પ્રશ્ન, કેડતૂના ળાયીદયઔ- આતથિઔ ળણ, ગ્રાભજીલનને દૂતત ઔયતુ ં
યાજઔાયણ, ગ્રાભ જીલનભા ંમડૂીલાદી  ગટઔ અને એઔભની બોતતઔ અને લૈિાદયઔ સ્તયે થતી ઘવુણકયી 
લખેયે વભસ્માનુ ંમથાથચ ચિિ, ‘ભાનલીની બલાઇ’, ‘રીડુી ધયતી’, ‘ખદાન’, ‘યાખ દયફાયી’, ‘ખણ 
દેલતા’, ‘ભાઇરા આંિ’, ‘ ગ્રાભામણ’, ‘ ભવરી ભણ્ણીખ’, ‘ખાયંફીિા ફા’ુ, ‘રઔ દુશ્ભન’, ‘ કેત 
જાખ’ે, ‘ નદંાઈ’, ‘ દફરી’, ‘ ધી તલરેજે’, ‘ ઔાન્દ્તાયુા’, ‘વયાઈ’. ‘ઉલ્ઔા’, ‘િેલ્રાયા દેલલ્’ુ લખેયે 
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યિનાભા ંઉસ્યુ ં છે. ફેઔાયી અને ખયીફીની વસં્થા- તેન વ્મક્તત ઔોટંુચફઔ વફંધં, ગનુ્દ્શાકયી ઔાડા 
અને વ્મલસ્થાની દયક્સ્થતત ય ડત પ્રબાલ તેની ઔેટરીઔ રાક્ષચણઔતા  વાથ ેબાયતીમ વાદશત્મભા ં
તનફૃામ છે. આલી વભસ્મા તનફૃતત બાયતીમ યિનાભા ં ધ્માન કેંિતી ઔેટરીઔ આ છે : ‘િક્’, 
‘જશાજ ઔા ંછંી’, ‘ ખરી આખે મડૂતી શ’ે, ‘ ળબ્દાનર’, મલુ્રા ડું ુ’ં, ‘ભેં વમ્રાટ હુ’ં, ‘પ્રતતદ્વદં્વી’, ‘જન 
અયણ્મ’. દશિંદુસ્તાન –ાદઔસ્તાન ફૃે દેળનુ ં તલબાજન થયુ ંએ ગટના બાયતીમ પ્રજા ભાટે એઔ અત્મતં 
તલશ્રાતંઔાયઔ, દુ:કદ અન ેઔભનવીફ ગટના શતી. એને ઔાયણે જે વભસ્મા ઊબી થઈ શતી – જેલી ઔે 
ઔભી યભકાણ, બમગ્રસ્ત દશજયત, ઉન્દ્મચૂરત તનલાચતવત તભેની ફીઔ, લેદના અને વ્મથા તેભના 
નુલચવલાટના પ્રશ્ન મથાથચ ધયા ય ‘તભવ’, ‘જૂઠા  વિ’, ‘દ  દુતનમા’, ‘આઝાદી’, ‘રેન ટુ ાદઔસ્તાન’, 
‘સતુનતા’, ‘ખદ્દાય’, ‘ય ઇન્દ્વાન ભાય ખમા’, ‘યઔતે ફદર યઔતા’ લખેયે કૃતતભા ંતનફૃામા છે. દેળભા ં
આઝાદી ફાદ જે વભસ્મા લઔયી છે, જેલી ઔે વાભાત્જઔ, યાજઔીમ અને અભરદાયી સ્તયન ભ્રષ્ટાિાય, 
યાજઔાયણનુ ંઅયાધીઔયણ, વ્માાદયઔયણ, રીવતિંની તનષ્ઠુયતા, તનષ્પતા અને ક્રૂયતા, વત્તા શાવંર 
ઔયલા ભાટેની રારવા અને એ ભાટેનુ ંઔાલાદાલાનુ ંચિિણ તેના મથાતથ સ્લફૃભા ં‘આને રૉખ’, ‘યાખ 
દયફાયી’, ‘ ધ એપે્રન્ન્દ્ટવ’, ‘ધ પયેનય’, ‘ ભિંમૌ’, ‘યંખ ભશર’, ‘રોદી’, ‘‘મખુ્મભિંી’, ‘તવિંશાવન’, 
‘શીયઔજમતંી’, ‘ખાધંીની ઔાલડ’ ભટા અયાધી ભશરેભા ંલખેયે કૃતતભા ંથયુ ંછે. 
બાયતીમ વાર્શત્મભા ંબાયતીમતા : 

ઇ.વ.1923ભા ંજભચન ઔતલ તલદ્વાન ખસ્ટ તલરશભે લન સ્શરેખરે ‘ ઇન્ન્દ્ડમન ચરટયેિય (Indian 
Literature ) ળબ્દ પ્રમખ ઔમો શત. અરફત, તેના ભનભા ંતેન અથચ ‘ વસં્કૃત વાદશત્મ’ થી તલળે ન 
શત. ભટા બાખના ાિાત્મ તલદ્વાનએ ‘ બાયતીમ વાદશત્મ’ વજં્ઞા વખલડ ભાટે, વકં્ષે ભાટે પ્રમજી છે. 
તેભા ંપ્રાિીન તાતભર-તેગુ-ુ ભરમારભ વાદશત્મન વભાલેળ થમ નથી.  
બાયતીમ વાદશત્મભા ંબાયતીમતાને તાવતા ડૉ.નખેન્દ્ર તલચબન્ન બાયતીમ બાાભા ંયિામેરા વાદશત્મ 
પ્રતત આણુ ંધ્માન આકૃષ્ટ ઔયે છે જેભા ંયશરેી એઔ વભાન તલળેતાને આધાયે બાયતીમ વાદશત્મની 
એઔતાને પ્રતતાદદત ઔયી ળઔામ. પ્ર.તલનામઔ કૃષ્ણ ખઔાઔ શરેલશરેા બાયતીમ વાદશત્મની એ 
િેતનાના વળંધનન પ્રમત્ન ઔમો જે દ્વાયા  
       ‘બાયતીમ વાદશત્મ’ એભ ઔશતેા આજે િણ અથચ નીઔી ળઔે છે :  

(1) બાયતીમ વાદશત્મન અથચ છે વસં્કૃત વાદશત્મ જેની ખફૂ પ્રાિીન યંયા છે અને જેણે આધતુનઔ 
બાયતીમ વાદશત્મ વતલળે પ્રબાતલત ઔયુું છે ઉય આણ ેજયુ ં તેભ ભટા બાખના ાિાત્મ 
તલદ્વાન બાયતીમ વાદશત્મન અથચ વભજે છે.  

(2)  બાયતીમ દ્વાયા અંગ્રજેી બાાભા ંરકામેુ ંવાદશત્મ . 
(3) તલતલધ પ્રાતંીમ બાા દશન્દ્દી, ગજુયાતી,ફખંાી ભયાઠી, તતભર લખેયેભા ં યિામેુ ં વાદશત્મ 

જેભા ંતલમ અને બાલનાની એઔસિૂતા સ્ષ્ટ જણાતી શમ છે  
     લાસ્તલભા ંવસં્કૃત તથા તલચબન્ન બાયતીમ બાાભા ંયિામેરા વાદશત્મને આધાયે જ બાયતીમ 
વાદશત્મના મથાથચ સ્લફૃન ખ્માર આલી ળઔે છે. બાયતીમ વાદશત્મ એઔ રન્ષ્ટએ જઈએ ત એઔ છે 
યંત ુબાયતની દંય પ્રમકુ બાાભા ંતેની દંય પ્રઔાયની અચબવ્મતતી જલા ભે છે.  
તલતલધ અચબવ્મક્તતભા ંદૃષ્ટીખિય થતી એઔફૃતાભા ંફે ઔાયણ છે: 
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(1) એઔ જ સ્રતભાથંી પે્રયણા પ્રાપ્ત ઔયલી. આ મૂ સ્રત  છે. વસં્કૃત વાદશત્મ, ભશાઔાવ્મ, 
યુાણ, જાતઔઔથા, રઔવાદશત્મ દાળચતનઔ વાદશત્મ, ઔરા અને વખંીત. 

(2) રખબખ એઔ જ પ્રઔાયની આલેખાત્ભઔ અને ફોદ્ધ્ધઔ અનભુતૂતથી પે્રદયત વાદશત્મ વજૉન 
થવુ.ં 

ડૉ. ઇન્દ્રનાથ િોધયી ઔશ ે છે ઔે, ‘આન ે દયણાભે આની વાદશત્ત્મઔ યંયાભા ં એઔ પ્રઔાયની 
અતટૂ તનયંતયતા જલા ભે છે અને વાથે જ આણી આધતુનઔતાભા ંયશરેી પ્રાિીનતાની પ્રાણળક્તત 
સ્ષ્ટ મકુયીત થમેરી જણામ છે’. (िरुनात्भक सादहत्म की बसूभका १९८३). 
 આધતુનઔ વદંબચભા ંતલિાયીએ ત બાયતીમ વાદશત્મ ય એઔ તયપન તિભન પ્રબાલ ડય છે 
ત ફીજી તયપ નલપ્રઔાળભા ં પ્રાિીનના નુતનભાચણ પ્રતત વાદશત્મઔાયનુ ં ધ્માન ખયુ ં છે. બાયતીમ 
વાદશત્મના આ વભગ્રફૃને જતા ંએવુ ંરાખે છે ઔે આણુ ંવાદશત્મ ભાિ એઔ દૃશ્મ  જ નશીં, એઔ 
ેનયેભ છે. ઉયથી નીિે સધુીભા ંએભા ંગણા ફધા ‘રેન્દ્ડસ્ઔે’ છે, યંત ુઆ તલચબન્ન રેન્દ્ડસ્ઔે શલા 
છતા ં તેની અનેઔતાભા ં ણ એઔ વ્ૈધાતંતઔ એઔતા છે, જે ચબન્ન વાદશત્મપ્રઔાય, ફૃ ઔે 
અચબવ્મક્તતભા ંપ્રતતપચરત થમેર છે. આણા વાદશત્મભા ંોયાચણઔ ઔથા, ઔરાકૃતતના ભધ્મલતી 
સયૂ, પ્રતીઔ લખેયેના તલતનમખભા ં એઔ વ્માલશાદયઔ વશં્રેણ દૃષ્ટીખિય થામ છે જે બાયતીમ 
વાદશત્મની બાયતીમતાને ઉજાખય ઔયે છે. આ બાયતીમતાની કજ ઔયલા ભાટે આણે ાિં શજાય 
લચના બાયતીમ વાદશત્મની તાવ ઔયલી ડળે. બાયતીમ વાદશત્મભા ંબાયતીમતાના આતલષ્ઔાય ભાટે 
વભગ્ર બાયતીમ વાદશત્મને સ્લીઔાયવુ ંડળે.  

બાયતીમ વાદશત્મની બાયતીમતા અથલા બાયતની ભાનતવઔતાનુ ં મૂ સ્લફૃ, આધ્માત્ત્ભઔ, 
આંતય રન્ષ્ટ મરૂઔ અને ભનખત છે. આને જ આનોલ્ડ ે ‘બાયતની તનષ્ઔાભ દૃષ્ટી ’ અને ખટેેએ 
‘વ્મક્તતખત બાલાલેખથી મતુત બાયતીમ ઔરાદૃષ્ટી’ ઔશી છે. આ અનાવક્તત ળયીય પ્રત્મેનુ ં
અનાવક્તતનુ ં દયણાભ છે. ઔાયણ ઔે આણી કજ શભંળેા ંઆત્ભાની કજ યશી છે. એને ળયીયેતય 
તલબાલના ણ ઔશી ળઔામ. ફીજી ફાજુ બાયતીમ વજૉઔ ક્યાયેમ ‘વ્મક્તતખત ભન’ ના ખ્મારથી 
તલિાયત નથી. તણે ેવદા ‘વામદૂશઔ ભન’ વદં ઔયુું છે. વ્મક્તતથી વભન્ષ્ટ પ્રતત ખભનનુ ંતેનુ ંધ્મેમ 
યહ્યુ ંછે. બાયતીમ વાદશત્મના રેકનનુ ંઆ ઔેન્દ્રચફિંદુ યહ્યુ ંછે. 

બાયતીમ વાદશત્મભા ંઆધ્માતભઔતા છે એન અથચ એલ નથી ઔે તે ધાતભિઔ ઔે ધભચ આધાદયત છે. 
લાસ્તલભા ં તે યશસ્મમરૂઔ છે. તે મખ અને બખને વમંજલા િાશ ે છે. આધ્માત્ત્ભઔતાને વાવંાદયઔ 
સકુ વાથે વાઔંે છે. ઔરાીએ ‘ બયત’ ઔાવ્મભા ંઔહ્યુ ં છે : ‘ યાખને ત્માખની લચ્િે શૈયુ ંએ ઝૂરતુ ં
શત ુ’ં ઔાન્દ્ત ણ ‘લવતંતલજમ’ ભા ંઔશ ે છે : વૌંદમચ શુ?ં જખત શુ?ં/ ત એ જ વાથી. યલીન્દ્રનાથ 
ઠાકુય ‘ ફૃવાખયે ડફૂ દદમેતછ અફૃયતન આળઔદય’ ઔે ‘વીભાય ભાઝે અવીભ તતુભ ફાજ આણ 
સયૂ’ ઔશ ેછે. ત દશન્દ્દી ઔતલ ‘તનયારા’ ઔશ ેછે: ‘ઉવ અવીભ ભેં ર ેજા / મઝુે ન કુછ ત ુ ંદે જા’. 
ઔતલ ઉળનવ ણ ‘ફૃના રમ’ ભા ંઔશ ેછે: ‘અભે ઔઈ ફૃ ખમા’ તા જઈ:/ઔમશી ઔમશી એનાર મ 
અશીં આ ઉગડમા ઔઈ ઔઈ’. 
બાયતીમ વાદશત્મન લસ્તુક્ષ, ફૃ અને ળૈરી એઔ જ્ઞાત અનભુતૂતને વિંાદયત ઔયે છે ઔઈ યીતે ઋત 
વત્મભા ં વભાતલષ્ટ થઈ ળઔે છે. જીલનધાયા વદયતાની ેઠે વતત ફદરાતી યશ ે છે ણ વત્મને 
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ાભલાની એની ભથાભણ િાલ્મા ઔયે છે. બાયતીમ વાદશત્મભા ંયશસ્માત્ભઔ  પ્રતીઔલાદ જલા ભે છે. 
આણે ત્મા ંપ્રાિીનઔાથી ગઢૂ પ્રતીઔ અને ફૃઔના ઉમખથી ઔથનને વ્મજંનાત્ભઔ ફનાલલાનુ ં
લરણ દૃન્ષ્ટખિય થામ છે. મુડંઔતનદભા ંફ ેક્ષીનુ ંવયવ ફૃઔ પ્રાપ્ત થામ છે.  
द्रा सऩुिाम समजुा सयवामा सभान ्रतअुभ वप्रषयमजाि े िभोयन्म: वऩऩरभ तवाद्वत्मशं्नन्मो 
असबचाक्शीति ॥ (વાથે વાથે યશનેાયા તથા વકા એલા ફે ક્ષી એઔ જ વકૃ્ષન આશ્રમ ઔયીને યશ ે
છે. એભા ંએઔ સ્લાદદષ્ટ ભધયુ ીાન બખ ઔયે છે અને ફીજુ ંબખ ન ઔયતા ંભાિ જત ુ ંયશ ેછે). 
ઔફીયજી એઔ દભા ંઔશ ેછે ઔે ‘ રારી ભેયે રાર ઔી જીત દેખુ ંતતત રાર/રારી દેકને ભૈં બાઈ શ 
ખઈ રાર’ અથલા તલયધાબાવીની અચબવ્મક્તતભા ંનવુ ંઅથાચયણ ઔયી આંતયદૃન્ષ્ટમરૂઔ બાયતીમ 
વાદશત્મના મૂ સ્લયને લાિા અામ છે. ઋગ્લેદના નાવદી સતૂતથી ભાડંી અલાચિીનયખુભા ં
યલીન્દ્રનાથ ઠાકુય ઔે સિુશભણ્મભ બયતી, ભશાદેલી લભાચ, ઉભાળઔંય જળી લખેયે તલતલધ બાયતીમ 
બાાના ઔતલભા ંએન અનેઔલાય તલતનમખ થમરે જઈ ળઔામ છે. ક્ષચણઔના ભાધ્મભથી એ 
તલયાટ ળક્તતની ળધમાિાન ેજ બાયતીમ દૃન્ષ્ટએ આત્ભાની કજ ઔશી છે. 
ડૉ. િોધયી દળાચલે છે તેભ બાયતીમ વાદશત્મભા ં લિૈાદયઔ સ્તય ય એલા િણ ફૃદઢખત પ્રાિીન 
પ્રતીઔન ઉમખ થમ છે. જેનાથી તનેી બાયતીમતા સ્ષ્ટ થામ છે, જે આજના બાયતીમ 
વાદશત્મભા ં યલીન્દ્રનાથ,જમળઔંય પ્રવાદ, સિુહ્મણ્મભ બાયતી, યાજેન્દ્ર ળાશ લખેયેના વાદશત્મભા ં
પ્રતતપચરત થમેર જલા ભે છે. એભા ંશેુ ં છે લૈદદઔ ભાન્દ્મતા, જે મજુફ ‘ યભાતથિઔ વત્તા’ એઔ 
ભાિ વત્તા છે જેને પ્રાકૃતતઔ વત્તા દ્વાયા વભજી ળઔામ છે. િહ્મ અને પ્રકૃતતની ફેલડી બાલનાને તલતલધ 
ફૃઔ દ્વાયા સ્ષ્ટ ઔયાઇ છે. એ ક્યાઔં િહ્મ અને પ્રકૃતી છે ત ક્યાઔં રષ્ટા અને સષૃ્ટી. બાયતીમ 
વાદશત્મભા ંઆત્ભા અને દેશ જ રુુ અને પ્રકૃતી છે તેથી દેશન અશીં ાફધ નશીં તળલ-ાલચતી, 
કૃષ્ણ-યાધાની પ્રેભરીરાન ેઅનૈતતઔ ખણી નઔાયલાભા ંઆલતી નથી. 
બાયતીમ વાદશત્મનુ ંફીજુ ંપ્રાિીન સ્લફૃ આદળચલાદનુ ંછે. અશીં વગંચ ફ ેવ્મક્તત લચ્િે નથી ણ 
ઈચ્છા અને આદળચ લચ્િે છે. એભા ંઅંતે આદળચ તલજમી નીલડ ેછે. આ અચબખભ શલાથી બાયતભા ં
ઔરુણાતં વાદશત્મ ફહ ુછ ંરકામ છે. બાયતીમ વાદશત્મ લધ ુડતુ ંઆદળચલાદી છે એનુ ંઔાયણ એ છે 
ઔે અશીં ઔાની ખતત સયેુક નથી ભનાતી. એ િક્ાઔાય છે તેથી વ્મક્તતનુ ંઅશીં ઔદી મતૃ્ય ુનથી થતુ.ં 
એ ભાિ ળયીયન ત્માખ ઔયી નુ: નતૂન દેશ ધાયણ ઔયલાનુ ંદ્વાય છે. આ યીતે ક્ભ િા ુયશ ેછે. ધભચ, 
અથચ ઔાભની ઔડી ફાદ ભક્ષ ના ભે ત્મા ં સધુી ! તેથી બાયતીમ વાદશત્મભા ં રેજેડીનુ ં વંણૂચ 
જીલનનુ ંચિિ અંદઔત થમેુ ંજલા ભે છે. યલીન્દ્રનાથે ઔહ્યુ ંછે તેભ વીભાની ભધ્મે અવીભનુ ંતભરન 
વાધલાનુ ંચિિ અંદઔત શલાથી જ આ જીલન આટુ ંભધયુ છે. 
 બાયતીમ વાદશત્મભા ંભાનલતાની પ્રાયંચબઔ ફૃયેકા ફહ ુબવ્મ અને તલતળષ્ટ છે. ‘ભશાબાયત’ ભા ં
ઔહ્યુ ં છે ઔે, સનૃ્ષ્ટનુ ંવોથી ભટંુ યશસ્મ ભનષુ્મ છે. િડંીદાવે ઔશેુ,ં’વફાય ઉય ભાનુ વત્મ, તાશાય 
ઉય નાઈ’ આણા વાદશત્મભા ં નામઔજૂા ાછનુ ં યશસ્મ એ જ છે ઔે બાયતીમ વાદશત્મઔાય 
ભનષુ્મની અવીભ ળક્તત પ્રત્મે તાની શ્ર્ધાનુ ં તનલેદન ઔયે છે.  ભાનલતાલાદને બાયતીમ ખ્માર 
નૈતતઔ અને વૌંદમચખત મલૂ્મ ય આધાદયત છે. 
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 આ અચકર બાયતીમ વલંેદના બાયતીમ વાદશત્મની તલળેતા છે જે ઔેટરાઔ પ્રાયચબઔ મલૂ્મ વસં્કૃતત, 
ઇતતશાવ તથા તલિાયધાયાના લાયવા જેલી છે આધતુનઔ બાયતીમ વાદશત્મ બર ે ચબન્ન ચબન્ન 
બાાભા ં રકાત ુ ં શમ ણ તેભામં એઔ અચકર સ્દંન ને વલેંદન દૃન્ષ્ટખિય થામ છે જેના 
મૂભા ંબાયતના વાસં્કૃતતઔ ઇતતશાવ અને અનબુલની પ્રાચ્પ્ત જેલા મલૂ્મ છે. આજના બાયતીમ 
વાદશત્મભા ંએઔ ફાજુ બાયતીમ િેતનાનુ ંચિિણ થઈ યહ્યુ ંછે ત ફીજી ફાજુ મખુ્મત્લે ાિાત્મ પ્રબાલ 
તે આધતુનઔ બાલફધનુ ંઆરેકન થઈ યહ્યુ ં છે. આધતુનઔ યખુના ઔેટરાઔ બાયતીમ વાદશત્મઔાય 
વાભાત્જઔ લાસ્તલ પ્રત્મે પ્રતતફ્ધ છે. તેભણે ભાઔચવલાદભાથી પે્રયણા પ્રાપ્ત ઔયી છે. ઔેટરાઔ આધતુનઔ 
વજૉઔ અક્સ્તત્લલાદે ફદરરેી ભનભતૂભઔાનુ ંચિિ યજૂ ઔયે છે.  
ડૉ. ઇન્દ્દ્ર્નાથ િોધયી વાચુ ંજ ઔશ ેછે, “લાસ્તલભા,ં આજની વંણૂચ તલગદટત ક્સ્થતતભા ંણ આણી 
મૂ અિેતનતાભા ંયશરેા ંઔેટરાઔં પ્રાિીન સ્લફૃની અચબવ્મક્તત આજે ણ આણા વાદશત્મભા ંથઈ 
યશી છે અન ેએ યીતે આણા આલેખ, પ્રેભ , ધણૃા , વ્માકુતા , અચબિાય વાદશત્મભા ંપ્રતતચફિંચફત 
થઈ યહ્યા છે આ અચબવ્મક્તત આકયે ત ભનષુ્મ અને તેના આળાયતુત જીલન પ્રતત પ્રતતફ્ધ છે. 
પ્રાિીનઔાની સ્ભયણ-તલસ્ભયણની ઔથા નુુઃ નલા ંયંખફૃે ઉક્સ્થત છે એ જ એઔ પ્રાણળક્તત નલ 
દેશ ધાયણ ઔયી રીરા ઔયી યશી છે. એ જ દળચન, નલા ંજીલનભા ંનલીન દળચન ફની જામ છે. એટરા 
ભાટે જ અથલચલેદભા ંઔહ્યુ ંછે. – એ જ ળાશ્વત વનાતન છે. એ જ પ્રાયંબે શત ુ.ં તે જ નલવજૉન થયુ ંછે. 
ચિયંતનતાન આ ખ્માર જ બાયતીમ વાદશત્મની મૂ અલધાયણા છે.”      

: વદંબાગ્રથં : 
1.     દૃન્ષ્ટક્ષે –પ્રવાદ િહ્મબટ્ટ  
2.     બાયતીમ વાદશત્મ યંયાન તલસ્તાય-બાબાઈ ટેર  
3.     બાયતીમ નલરઔથા-યભણરાર જળી  
4.     બાયતીમ ટૂંઔી લાતાચ-બાબાઈ ટેર  
5.     જ્ઞાનીઠ યુસ્કૃત નલરઔથા-બયત ભશતેા  
6.     બાયતીમ નલરઔથા- વ.ં ચફતન આળય  
7.     બાયતીમ વાદશત્મ- ડૉ નખેન્દ્ર  
8.     બાયતીમ વાદશત્મની ભતૂભઔા- ડૉ યાભતલરાવ ળભાચ  
9.     બાયતીમ વાદશત્મ- ઔે.વચ્ચ્િદાનદં  
10.     બાયતીમ ઉન્દ્માવ: ઔથાવાય- પ્રબાઔય ભાિલે  
11.     બાયતીમ વાદશત્મઔાય વે વાક્ષાત્ઔાય- ડૉ. યણલીય યાગં્રા  
12.     બાયતીમ વાદશત્મ ઔા વચંક્ષપ્ત દયિમ- કૃષ્ણરાર શવં      
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ર્શન્દુધભા અને તેનુ ંવાર્શત્મ : 
પ્ર. કે.ી.ચોધયી 
ીરલાઈ  કરેજ. 

                  

         દશન્દ્દુધભચ અલાચિીન યખુભા ંાત વોથી પ્રાિીન ધભચ છે અને તેના મૂ લૈદદઔ વસં્કૃતતભા ંયશરેા 
છે. દશન્દ્દુધભચના વોથી શરેા અલળે નતૂનાાણયખુ તથા શડપ્ાયખુભાથંી (ઈ..ૂ૫૫૦૦-૨૬૦૦)ભી 
આલે છે. દશન્દ્દુધભચ અતત પ્રાિીન છે. દશન્દ્દુજીલન અને દશિંદુ વસં્કૃતતભા ંધભચ અને અધ્માત્ભ ઔેન્દ્રસ્થ અને 
વોથી પ્રધાન તત્ત્લ છે. આભ શલાથી દશન્દ્દુધભચભા ંઅયંાય ગ્રથંની યિના થઈ ઇ છે. 
        તલધભી આક્ભણઔાય, પ્રાકૃતતઔ દુગચટના, સુ્તઔની જાલણીના આધતુનઔ વાધનન અબાલ 
જેલા ઔાયણને રીધે દશન્દ્દુધભચ, અધ્માત્ભ તલદ્યા અને દળચનના ગણા ંગ્રથં નષ્ટ થઈ ખમા છે. આભ છતા ંજે 
ગ્રથં ઉરબ્ધ છે, તભેની વખં્મા ણ અખચણત છે. આ ફધા ગ્રથંના ભાિ નાભની માદી ઔયીએ ત ણ 
એઔ ભટ ગ્રથં ફને. શજાય ગ્રથં એલા છે ઔે જે શસ્તચરચકત સ્લફૃભા ંછે, અને શજુ સધુી પ્રઔાતળત થમા 
નથી. 
      દશન્દ્દુધભચના વભગ્ર પ્રભાણભતૂ વાદશત્મને આણ ે અચખમાય તલબાખભા ં લશેંિી ળઔીએ.૧. લેદ ૨. 
લેદાખં ૩.ઉલેદ ૪.ઈતતશાવ ૫. યુાણ ૬. સ્મતૃત ૭. દળચન ૮. તનફધં ૯.બાષ્મ ૧૦.વાપં્રદાતમઔ ગ્રથં ૧૧. 
આખભ ગ્રથં. 
૧. લેદ : લેદ એટર ેલૈદદઔ વાદશત્મ. આ વાદશત્મને વાત તલબાખભા ંલશેંિલાભા ંઆવ્યુ ંછે. (૧)ભિંવદંશતા 
(૨)િાહ્મણગ્રથં (૩)આયણ્મઔગ્રથં (૪)ઉતનદ (૫)સિૂગ્રથં (૬)પ્રાતતળાખ્મ (૭)અનકુ્ભણી  
ભિંવદંશતા- લેદ મરુત: એઔ છે, યંત ુ લેદવ્માવે લેદને િાય તલબાખભા ં લશેંચ્મા છે. ઋગ્લેદ, મજુલેદ, 
વાભલેદ, અથલચલેદ. પ્રાિીનઔાભા ં લેદ ગ્રથંસ્થ થતા નદશ. યંત ુ   શલે ગ્રથંસ્થ થમા છે. લેદાઠ 
ઔયલાની આની ગણી પ્રાિીન યંયા છે. પ્રત્મેઔ લેદની ગણી ળાકા છે. આ ફધી ળાકાભાથંી ગણી 
પુ્ત થઈ છે અને ઔેટરીઔ આજ સધુી અકડં સ્લફૃે િા ુયશી છે. િાહ્મણગ્રથં- લેદભિંન મજ્ઞભા ંક્યાયે 
અને ઔેલી યીતે ઉમખ થામ, લેદભિંન યશસ્માથચ શુ ં છે, લેદભિંના ઉમખલૂચઔ થતા ધાતભિઔ-
આધ્માત્ત્ભઔ પ્રમખ ઔેલી યીતે થામ લખેયે ફાફતની તલિાયણા િાહ્મણગ્રથંભા ંઔયલાભા ંઆલી છે. િાયેમ 
લેદના ભીને કુર વત્તય િાહ્મણગ્રથં થામ છે. આભા ંઋગ્લેદનુ ંઐતયેમ િાહ્મણ, કૃષ્ણ મજુલેદનુ ંતૈતત્તયીમ 
િાહ્મણ અને શતુર મજુલેદનુ ંળતથ િાહ્મણ ગણા પ્રિચરત છે. આયણ્મઔ ગ્રથં- િાહ્મણગ્રથંના બાખફૃ ે
આયણ્મઔ યશરેા છે. અયણ્મ (લનભા)ં િમન થયુ ં અને અયણ્મભા ં અધ્મમન થયુ ં તેથી આ ગ્રથંને 
આયણ્મઔ ઔશ ે છે. લતચભાનઔાભા ં છ આયણ્મઔ ઉરબ્ધ છે. ઐતયેમ, ળાકંામન, ઔોીતદઔ, તૈતત્તયીમ, 
ભૈિમાણી અને  બશૃદાયણ્મઔ. ઉતનદ- ઉતનદ મરૂત: આધ્માત્ભતલદ્યાના ગ્રથં છે. ઉતનદભાથંી 
બાયતીમ દળચનની અનેઔ ળાકા જન્દ્ભી છે, લધી છે અને તલઔવી છે. ઉતનદની વખં્મા રખબખ ૩૦૦ 
ગણી છે. આભાનંા પ્રધાન ૧૩ ઉતનદ છે. ઈળ, ઔેન, ઔઠ, ભાનં્દ્ડુક્ય, મ ૂડંઔ, પ્રશ્ન, ઐતયેમ, તૈતત્તયીમ, 
છાદંગ્મ, બશૃદાયણ્મઔ, શ્વતેાશ્વય, ઔોીતદઔ અને નતૃવિંશતાની. આભાનંા પ્રથભ અચખમાય ય બખલાન 
ળઔંયાિામચના બાષ્મગ્રથં યિામા છે. સિૂગ્રથં- લૈદદઔ સિૂગ્રથં િણ સ્લફૃના છે. શ્રતસિૂ,ગશૃસિૂ અન ે
ધભચસિૂ. શ્રતસિૂભા ંલૈદદઔ ઔભચઔાડંની તલિાયણા ઔયલાભા ંઆલી છે. ગશૃસિૂભા ંકુરાિાયનુ ંલણચન છે અને 
ધભચસિૂભા ંધભાચિાયનુ ંલણચન છે. પ્રાતતળાખ્મ- લેદની અનેઔ ળાકા છે. પ્રત્મેઔ ળાકાને તાની તલતળષ્ટ 
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યંયા શમ છે. ળાકાની આ તલતળષ્ટ શઔીઔતની નોંધ આ પ્રાતતળાખ્મભા ં ઔયલાભા ં આલે છે. 
અનકુ્ભણી- લેદની યક્ષા અને જાલણી ભાટે લેદીની ચબન્ન ચબન્ન અનકુ્ભણીની યિના થઈ  છે. 
૨. લેદાખં : લેદના ાઠ, અધ્મમન અને તલતનમખ ભાટે લેદના છ વશામઔ અંખ છે, જેને લેદાખં ઔશ ેછે. 
જેભા ં (૧) તળક્ષા-ભિંના સ્લય, અક્ષય, ભાિા અને ઉચ્િાયનુ ં તલલેિન તળક્ષાભા ં થામ છે. (૨) વ્માઔયણ-
બાાના તનમભ ક્સ્થય ઔયલા તે વ્માઔયણનુ ંઔામચ છે. વ્માઔયણની વશામથી ભિંન અથચ વભજી ળઔામ છે. 
(૩)તનરુઔત- તનરુઔત લેદની વ્માખ્મા ્ધતત  દળાચલે છે. તનરુઔતને લેદન તલશ્વઔ ઔશી ળઔામ. (૪) છદં- 
છદંના જ્ઞાનથી લૈદદઔ ભિંનુ ં ફધંાયણ વજંમ છે. (૫)ઔલ્- ઔલ્ભા ં મજ્ઞની તલતધનુ ં લણચન ઔયલાભા ં
આલેર છે. (૬) જ્મતત- જ્મતતનુ ંપ્રધાન પ્રમજન વસં્ઔાય અને મજ્ઞ ભાટે મહુતૂચ ફતાલલાનુ ંછે. 
 

૩. ઉલેદ : પ્રત્મેઔ લેદન એઔ ઉલેદ છે. ઋગ્લેદન આયલુેદ, મજુલેદન ધનલેુદ, વાભલેદન ખાધંલચલેદ 
અને અથલચલેદન સ્થાત્મલેદ છે. (૧)આયલેુદ-આ લેદ ભાનલળયીયભા ંવપ્તધાતનુી વભતરુા તવ્ધ ઔયે છે 
અને ળયીયને સ્લસ્થ ફનાલે છે. ળયીયયિના, યખના ઔાયણ, રક્ષણ, ઓતધ, ગણુ તનદાન અને ચિદઔત્વાનુ ં
લણચન આયલેુદભા ં ઔયેર છે. (૨)ધનલેુદ-આ યક્ષાનુ ં તલજ્ઞાન છે. દેળ, વસં્કૃતત, ધભચસ્થાન, પ્રજા અન ે
તાની જાતની યક્ષા ભાટે ધનલેુદનુ ં મલૂ્મ શત ુ.ં (૩)ખાધંલચલેદ-વખંીત, નતૃ્મ અને નાટયની તલદ્યાન ે
ખાધંલચલેદ ઔશ ેછે. યાખ, તાર, સ્લય, લાદ્ય, નતૃ્મ, નાટઔ આદદ તત્ત્લની તલળદ તલિાયણા આ તલદ્યાભા ંથઇ 
છે. (૪)સ્થાત્મલેદ-ભદંદય તનભાચણ, ગશૃ તનભાચણ, મતૂતિતલધાન, દુખચતનભાચણ, નખયતનભાચણ લખેયે તલદ્યા 
સ્થાત્મલેદભા ંછે. 
૪. ઈનતશાવ : ઇતતશાવ અને યુાણભા ંલેદના તત્ત્લનુ ંતલળે લણચન છે. લેદના આધાયને વભજ્મા તલના 
ઇતતશાવ અને યુાણને વભજી ળઔામ નદશ. ઇતતશાવયુાણને  લેદનુ ં ઉાખં ઔશલેાભા ંઆલે છે. ભશતિ 
લાલ્ભીદઔ યચિત યાભામણ અને લેદવ્માવ યચિત ભશાબાયત આ ફ ેઇતતશાવના પ્રધાન ગ્રથં છે.   
૫. યુાણ : યુાણા વત્મને નલી યીતે ઔશ ેતે યુાણ. યુાણ અઢાય છે. આ દશિંદુન પ્રાિીન ગ્રથં છે. 
દયેઔ યુાણના ાિં તલબાખ છે. શરેા તલબાખભા ંવવંાયની ઉત્તત્તનુ,ં ફીજાભા ંવવંાયની નુરુત્તત્તનુ,ં 
િીજાભા ંયાજાના લળંક્ભનુ,ં િથાભા ંભશારુુનુ ંઅને ાિંભા ંતલબાખભા ંયાજલળંનુ ંલણચન આલે છે. 
િહ્મયુાણ, દ્મયુાણ, તલષ્ણુયુાણ, તળલયુાણ, શ્રીભદૌ  બાખલત યુાણ, નાયદયુાણ, ભાઔુંન્દ્ડમેયુાણ, 
અક્ગ્નયુાણ, બતલષ્મયુાણ, િહ્મલૈલતચયુાણ, ચરિંખ યુાણ, લયાશ યુાણ, સ્ઔંદયુાણ, લાભનયુાણ, 
કભૂચયુાણ, ભત્સ્મયુાણ, ખરુડ યુાણ અને િહ્માડંયુાણ આભ અઢાય યુાણના કુર શ્રઔની વખં્મા િાય 
રાક છે. ડૉ. ક્સ્ભથ રકે છે ઔે “ જ યુાણન વાલિેતીલૂચઔ અભ્માવ ઔયલાભા ંઆલે , ત તેભાથંી ષુ્ઔ 
ઐતતશાતવઔ ભાદશતી પ્રાપ્ત થઈ  ળઔે.” 
૬. સ્મનૃત : દશન્દ્દુધભચ અને વભાજની ફદશયંખ વ્મલસ્થા સ્મતૃતગ્રથં દ્વાયા ખઠલાઈ છે. સ્મતૃતભા ં ધભચ, 
અથચ, ઔાભ અને ભક્ષ એભ િાયેમ રુુાથોનુ ં લણચન છે. સ્મતૃતભા ં લણચવ્મલસ્થા, લણાચશ્રભ ધભચ, 
તલળેપ્રવખંના ધભચ, આિાય ધભચ, રગ્નવ્મલસ્થા, પ્રામતિતઔભો, ળાવનતલધાન, દંડવ્મલસ્થા, ભક્ષવાધન 
લખેયે અનેઔ તલમનુ ં લણચન ઔયલાભા ં આલેર છે. સ્મતૃતની વખં્મા વોથી લધ ુ છે. અશીં મખુ્મ 
સ્મતૃતના નાભ પ્રસ્તતુ છે. ભનસુ્મતૃત, માજ્ઞલલ્ઔમ સ્મતૃત, અતિ સ્મતૃત, તલષ્ણ ુ સ્મતૃત, શાદયત સ્મતૃત, 
ઓળનવ સ્મતૃત, આંચખયવ સ્મતૃત, મભ સ્મતૃત, આસ્તમ્ફ સ્મતૃત, વલંતચ સ્મતૃત, ઔાત્મામન સ્મતૃત, બશૃસ્તત 
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સ્મતૃત, યાળય સ્મતૃત, વ્માવ સ્મતૃત, ળકં સ્મતૃત, ચરચકત સ્મતૃત, દક્ષ સ્મતૃત, ખોતભ સ્મતૃત, ળાતાત સ્મતૃત, 
લતળષ્ઠ સ્મતૃત અને પ્રજાતત સ્મતૃત. 
 

૭. દળાન : જીલ, જખત અને ઈશ્વયના સ્લફૃ અને વફંધં તલે અભ્માવ ઔયનાય ળાસ્ત્રને દળચનળાસ્ત્ર ઔશ ે
છે. તેભા ં મતૃ્ય,ુ આત્ભા, સનૃ્ષ્ટ, ઈશ્વય, જીલપ્રકૃતત, ભક્ષ લખેયે ફાફતની તાચ્ત્ત્લઔ િિાચ છે. દશન્દ્દુનુ ં
આધ્માત્ત્ભઔ જ્ઞાન યજૂ ઔયતા દળચન કુર છ છે.(૧) ઔતર મતુનનુ ં વાખં્મદળચન (૨) ઔણાદમતુનનુ ં
લૈળૈતઔદળચન (૩) તજંચરનુ ંમખદળચન (૪) ખોતભમતુનનુ ં ન્દ્મામદળચન (૫) જૈતભનીમતુનનુ ંલૂચ ભીભાવંા 
અને (૬) ફાદયામણ મતુનનુ ંઉત્તયભીભાવંા.  
૮. નનફધં : આણા દેળભા ંભધ્મયખુભા ં તલળા તનફધં વાદશત્મની યિના થઇ. સ્મતૃત અને યુાણભા ં
ધભચ અને તત્ત્લજ્ઞાનના જે તનદેળ ભે છે તેભનુ ં તલસ્તાયથી વઔંરન આ તનફધંગ્રથંભા ં થયુ ં છે. 
ધભચળાસ્ત્રના તલદ્વાન આ તનફધં વાદશત્મને સ્મતૃતગ્રથં જેટુ ં જ પ્રભાણ ભાને છે. ઔેટરાઔ પ્રધાન 
તનફધંગ્રથં આ પ્રભાણે છે : દામબાખ, ઔારતલલેઔ, વ્મલશાય ભાતઔૃા, સ્મતૃત તત્ત્લ યઘનુદંન, શાયરતા, 
આિાય વાખય, પ્રતતષ્ઠા વાખય, દાન વાખય, આિાયદળચ, વભમ પ્રદી, સ્મતૃત યત્નાઔય, આિાય 
ચિિંતાભણી, કૃત્મ ચિિંતાભણી, તીથચ ચિિંતાભણી, શદુ્ધ્ધ ચિિંતાભચણ, શ્રા્ધ ચિિંતાભણી, તતતથતનણચમ, કૃત્મ ઔલ્વય, 
ધભચતવન્દ્ધ ુઅને તનણચમામતૃ. 
 

૯. બાષ્ટ્મ અને ટીકાગ્રથં : લૈદદઔગ્રથંથી પ્રાયંબ ઔયીને તનફધંગ્રથં સધુી અયંાય ગ્રથંયાતળ છે. આ ગ્રથં 
ય અખચણત બાષ્મ અને ટીઔા રકામા છે. ભશાબાયત જેલા ભશાન ગ્રથં ય ણ ટીઔા રકાઈ છે. આ 
બાષ્મગ્રથંભા ંિાય પ્રઔાયના ગ્રથંન વભાલેળ થામ છે. બાષ્મ, ટીઔા, ઔાદયઔા અને વાયવગં્રશ. 
૧૦. વાપં્રદાનમક ગ્રથં : દશન્દ્દુધભચના અનેઔ વપં્રદામ અને ેટાવપં્રદામ છે. લેદાતંના વપં્રદામ ઉયાતં 
ળૈલભત, ળાઔમભત, ઔફીયભત, યાધાસ્લાભીભત, દાદૂથં, યાભસ્નેશી, પ્રણાભી, િયણદાવી, સ્લાતભનાયામણ, 
ઉદાવીનતા, નાથ વપં્રદામ, યાભાનદંી, ાશુત, ભશાનબુાલી, લાયઔયી વપં્રદામ આદદ અનેઔ વપં્રદામ 
દશન્દ્દુધભચભા ંછે. દશન્દ્દુધભચના પ્રભાણભતૂ વાદશત્મન વો ઔઈ સ્લીઔાય ઔયે છે. પ્રત્મેઔ ધભોના આિામો દ્વાયા 
આલા વાપં્રદાતમઔ ગ્રથંની યિના થઈ છે. આલા ગ્રથં શજાયની વખં્માભા ં છે. આ વાદશત્મન પ્રભાણભતૂ 
વાદશત્મભા ંવભાલેળ થામ છે. 
૧૧. આગભ ગ્રથં : લેદથી પ્રાયંબ ઔયીને વાપં્રદાતમઔ ગ્રથં સધુીની યંયાને ‘તનખભ’ ઔશલેાભા ંઆલે છે. 
આ ઉયાતં ફીજી એઔ યંયાને ‘આખભ’ ઔશ ે છે. આખભના ફે બાખ છે. દચક્ષણાખભ અને લાભાખભ. 
વનાતન દશન્દ્દુધભચભા ંતનખભ અને આખભ ફનેંને પ્રભાણ ભાનલાભા ંઆલે છે. દચક્ષણાખભનુ ંમૂ લેદભા ંછે 
અને યુાણભા ં તને તલસ્તાય થમેર જલા ભે છે. આખભળાસ્ત્રન તલમ ‘ઉાવના’ છે. દેલતાનુ ં
સ્લફૃ, ગણુ, ઔભચ, તભેના ભિં અને ભિંના ઉચ્િાય, ધ્માન, જૂાતલતધ લખેયેનુ ં તલલેિન આખભગ્રથંભા ં
થામ છે. 
બાયતવયઔાય, નેા વયઔાય, યાજમવયઔાય, યતુનલતવિટી, દશન્દ્દુધભચના વખંઠન, તલદ્વાન, લજૈ્ઞાતનઔ 
લખેયે વો વાથે ભીને વશઔાયલૂચઔ રુુાથચ ઔયે ત દશન્દ્દુધભચના આ ભશાન ગ્રથંબડંાયને વાિલલાનુ,ં 
વ્મલક્સ્થત ઔયલાનુ ંઅને પ્રઔાતળત ઔયલાનુ ંઔદઠન ઔામચ ણ ાય ડી ળઔે તેભ છે. 
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સુ્તઔની જાલણી એ ધભચ અને વસં્કૃતતની જાલણી છે. આણા ગણા મલૂ્મલાન ગ્રથં અને ગણી 
મલૂ્મલાન તલદ્યા પુ્ત થઈ ખઈ છે શલે એઔ ણ ગ્રથં પુ્ત થામ ઔે એઔ ણ તલદ્યા પુ્ત થામ તે 
આણન ેામ તેભ નથી.  
શલે આણ ેઆણા ગ્રથંબડંાયની યક્ષા નદશ ઔયીએ ત બાતલ ેઢી આણને ભાપ નદશ ઔયે. 
    
વદંબા :-- 
૧. આણા ળાસ્ત્ર  એઔ દયિમ – સયેુળ તિલેદી 
૨. પ્રાિીન બાયત – ડૉ. નયેળ.જ.યીક 
૩. દશન્દ્દુધભચભા ંઆત્ભજ્ઞાન – યનઔ તિલેદી 
૪. આણ લશાર દશન્દ્દુધભચ – શ્રી બાણદેલ 
૫. www.google.com 
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ળાસ્ત્ર વયંક્ષણ ભાટે ગ્રથંારમનુ ંમગદાન 
શ્રી નલળાર એ. જી 
જુ. ગ્રથંારમ કરાકા 

ભ.9924696247,JVISHAL404@GMAIL.COM 
શ્રી વભનાથ વસં્ાૃત યનુનલનવિટી, લેયાલ 

પ્રસ્તાલનાાઃ- 
આણી બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંશ્રેષ્ઠતભ ગ્રથં આણા જીલનભા ંઉમખી ફનતા શમ છે. આણ ે

ઔઈણ ઔામચ ઔયીએ છીએ ત્માયે આણી વાથ વાથ આણી યંયા તથા યીતદયલાજ આઆ 
આલી જતા શમ છે. ભાનલના મૂભા ંયંયા તથા યીતયીલાજ શમ તે યીત યીલાજ ગ્રથંને અનફુૃ 
શમ છે ભાટે શુ ં વત્મ અને શુ ંઅવત્મ તેના ભાટે આણા ધભચ ગ્રથંન વશાય રેલ જ ડ ે છે ભાટે 
આણા જીલનભા ં ગ્રથંનુ ં અનેફૃ ભશત્ત્લ યશે ુ શમ છે (ग्रिं+आरम=ग्रिंारम) જેટુ ં ગ્રથંનુ ં ભશત્ત્લ 
આણા જીલનભા ંતેટુ ંજ ભશત્ત્લ ગ્રથંારમનુ ંછે ભાટે ગ્રથંારમ એ ળાસ્ત્રનુ ંયક્ષાણરમ ણ ઔશી ળઔામ. 
શસ્તપ્રત – 

આદદ અનાદદ ઔાથી િારી આલતી યંયા એટરે ઋત યંયા આણે વહ ુ આ ઋત  
યંયાના લાશઔ છે. લેદ ઔાથી િારતી યંયાથી આણે વહ,ુ દયેઔ રઔ, ભાનલ આ યંયાન ે
અનવુયીએ છીએ. આ યંયા અનવુાય ઔયીએ છીએ. આ યંયાભા ં વો પ્રથભ રકેનભા ં ાદંડા, 
તાડિ, બજિ જેલી તલતલધ લસ્તનુ ઉમખ ઔયલાભા ંઆલત શત. તેભા ંળાશીથી , ઔતયણીથી 
આલી તલતલધ ્ધતતન ઉમખ ઔયી અને રેકન ઔયલાભા ંઆલતુ ં શત ુ.ં લેદઔાભા ં રઔબગ્મ લાત 
આણે મકુદખત લાત શ્રલણ ઔયુચ શળે ઔે બખલાન ખણેળજીને વો પ્રથભ રેકઔ તયીઔે આણ ે
કીમ ેછીએ. વો પ્રથભ લેદવ્માવે અઢાય યુાણની યિના ઔયી ત્માયે રદશમા તયીઔે ખણેળજીએ ઔામચ 
ઔયુચ શત ુ ંતેભા ંવો પ્રથભ આલી યીતે શસ્ત પ્રતન ઉમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. 
શસ્તપ્રતનુ ંગ્રથં સ્લરૂ - 

આ શસ્તપ્રતભા ં જુદી જુદી ચરતન ઉમખ ઔયલાભા ં આવ્મ શત. જેભા ં િાિી, કયષ્ટી, 
દેલનાખયી, ગ્રથં જેલી અનેઔ ચરત આજે ણ ઉલ્ફધ છે. આના ય આજે ણ આ ચરતન 
અભ્માવ ણ ઔયલાભા ંઆલે છે. આ ચરતને અભ્માવ ઔયાલીને આજે ણ આ શસ્તપ્રતનુ ંવળંધન 
ઔયાલીને આણા લૈદદઔ  ગ્રથં જે પુ્ત થમા છે અને જે ગ્રથં આણને ખ્માર ણ નથી તેલા ગ્રથં 
પ્રઔાતળત ઔયલાભા ંઆલી યહ્યા છે. આ શસ્તપ્રતના અક્સ્તત્લથી આણા ધાતભિઔ ગ્રથં સયુચક્ષત યશી ળક્યા 
છે.  

આ શસ્તપ્રતને જતન ઔયલા ભાટે આજે ણ ગજુયાત અને બાયતભા ંધણી વાભાત્જઔ વસં્થા, 
ળૈક્ષચણઔ વસં્થા, યુાતત્ત્લ ળાકા, ઔફા જેલી અનેઔ વસં્થા વાિલણી ભાટે અનેઔ પ્રમત્ન ઔયે છે 
અને આજે ગણી શસ્તપ્રત આણને  ઉલ્ફધ થઈ  ળઔી છે અને અનેઔ શસ્તપ્રિ આજે ઔઈ  ચરતભા ં
રકામેર છે અન ે ઔઈ શસ્તપ્રત છે કલી ણ મશુ્ઔેર છે. આજે આણે ચખયનાય 
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તળરારેક,રુરદામ્નન તળરારેક, સ્ઔન્દ્દગપુ્તન ઇતતશાવ પ્રામુઃ આણ ેઆ શસ્તપ્રત દ્નાયા જ ઉરબ્ધ 
થમેર છે અને આજે ણ આ ચરતભા ંઉરબ્ધ છે.  
ગ્રથંારમની આલશ્મકતા  :- 

ભાનલના જીલનભા ંગ્રથંારમ એ શદમ વભાન ભાનલાભા ંઆલે છે. બાયતીમ વનાતન વસં્કૃતતભા ં
તલતલધ ભાનલના ધભચ, વભાજ, વસં્કૃતત, બાા, મલૂ્મ ,શયેલેળ, યશને-વશને અને રઔલામઔા લખેયે 
જલા ભે છે તેને જાણલા ભાટે તથા નલા અચબખભ અનાલતા શરેા તેનુ ંઅધ્મમન જફૃયી છે. જેના 
ભાટે ગ્રથંારમની આલશ્મઔતા ઉબી થામ છે. શારભા ંગ્રથંારમના અભ્માવક્ભ અનવુાય ફાગ્રથંારમ 
અને ગ્રાતભણઔક્ષા, તાઔુાઔક્ષા, ત્જલ્રાઔક્ષા, યાજ્મઔક્ષા, સ્થાતનઔ વશમખથી અનેઔ પ્રઔાયની ગ્રથંારમ 
ઔામચયત છે. આલા અનેઔ ગ્રથંારમભા ં ઉયતત તલમઔતઔ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ છે. આલી યીતે જ 
ગ્રથંારમ વળંધન ભાટે અખત્મનુ ં અંખ ભાનલાભા ં આલે છે. તલદ્યાથીને એભ.દપર, ીએિ.ડીના 
તથતવવ, વળંધન િ અથલા આત્ભજ્ઞાન ભાટેના વળંધન ભાટે ગ્રથંારમ અતત ભશત્ત્લ યશેુ ંછે આજના 
ઔચરઔારના વભમભા ં  પ્રભાણ તલનાની લાત સ્લીઔામચ નથી તેના ભાટે ગ્રથંારમની આલશ્મઔતા યશતેી 
શમ છે. તથા આજના આલા આધતુનઔ યખુભા ંવદંબચ ગ્રથંારમ ણ ઔામચયત છે. આભ આલા તલતલધ 
પ્રઔાયના ગ્રથંારમની ભાનલજીલને અતીલ આલશ્મઔતા યશરેી છે.    
ગ્રથંનુ ંજતન :- 

ગ્રથંારમભા ંગ્રથંારના ભાખચદળચનભા ંઆ ઔામચ ઔયલાભા ંઆલે છે. આ ઔામચ એઔ શાથે થઈ  ળઔે 
નશી તભાભ ઉબતતાના વશમખથી આ ઔામચ થામ છે જેભા ં ગ્રથંનુ ં વાયી યીતે જતન ઔયવુ ં તથા 
ઉબઔતાન ેમગ્મ વભમે યત ભે તેલી ખઠલણ ઔયલી, ગ્રથંને ઔઈ  ણ જાતની શાતન ન શોંિ ે
તેની ઔાજી રેલી, મગ્મ ઔફાટભા ંખઠલણ ઔયલી, ગ્રથંારમભા ંઔઈ  વ્મક્તત આલીને ગ્રથં ને નઔુવાન 
ન થામ તે વબંા રેલી, લાતાલયણ આધાયે  જતન ઔયવુ ંતથા સુ્તઔભા ંજે વભમે તવલ્લયપીલ્વ જ્માયે 
આલી જામ ત્માયે ગ્રથંને ગણુ ંનઔુળાન થામ છે ત તેન ગ્રથંને નઔુવાન ન શોંિ ે તેની તઔેદાયી રેલી 
જઈએ. આભ તલતલધ યીતે ગ્રથંની વાિલણી ઔયલી જઈએ. આના ભાટે વસં્કૃત વાદશત્મભા ંસુ્તઔ તે 
ફરીને ઔશ ેછે આ તભાભ લસ્તુથી ભારંુ યક્ષણ ઔય.  

िरैाि ्यऺेद् जराद् यऺद् 
यऺेि ्सशथिरफन्धनाि ्। 

भखूम हति ेन दािव्म ं
एव ंवदति ऩतुिकभ ्।। 

ગ્રથંના જતન ભાટે આધનુનકીકયણ :- 
ગ્રથંારમભા ં જલા ભાટે આજના વભમભા ં ઔઈ અધ્મેતા ાવે વભમ નથી ભાટે ગ્રથંારમભા ં

ઉબતતા જલાનુ ંઅલ્ભાિાભા ંઔયી નાખ્યુ ં છે. ભાટે તભાભ ગ્રથંાર તથા તેભના સ્ટાપ દ્વાયા તભાભ 
ગ્રથંને સ્ઔેન ઔયીને ીડીએપ પભેટભા ં આ તભાભ ગ્રથં લેફવાઇટ ય ઉરબ્ધ ઔયાલે છે. વળંધઔ 
એભ.દપર, ીએિ.ડીના તથતવવ, વળંધન િ તથા તભાભ ગ્રથંન ે લેફવાઇટ ય િઢાલલાની 
ઔાભખીયી ઔયલાભા ંઆલે છે. અને આ તભાભ ીડીએપ છે તે ગ્રથંારમના તનમભ અનવુાય ઔીયાઇટ 
એતટ તવલામના જ સુ્તઔ લેફવાઇટ ય મઔૂલાભા ંઆલે અને તભાભ રઔ ભાટે રઔ-બગ્મ ઉમખી 
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નીલડ ેછે તથા આલી યીતે શસ્તિ ભાટે ણ આલી વેલા આલાભા ંઆલે છે તલશ્વના તભાભ દેળના 
રઔઆ વલેાન રાબ રઈ  યહ્યા છે. ગ્રથંની વાિલણી ભાટે આભ આ આધતુનઔીઔયણ ભાટે ભશત્ત્લ નુ ં
અંખ ફની ખય ુ છે અને આજના આ યખુભા ં ઇન્દ્ટયનેટના ભાધ્મભથી ખભે તે વભમે સુ્તઔ ભેલલા 
વય ફની ખયુ ં છે. 
ઉવશંાયાઃ- 

ભાનલના જીલનભા ંગ્રથં ભશત્ત્લન બાખ બજલત શમ છે ભાટે એઔ સબુાતત સુદંય લણચન 
ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.... 

ग्रिंो भे अग्रि् सन्ि ु
ग्रिंो भे सन्ि ुऩषृ्ट्ठि् । 

ग्रनं्िो भे ह्दम सन्ि ु 
ग्रनं्ि भध्मे वसाम्महभ ्।। 

 ભાયી આખ ગ્રથં, ભાયી ાછ ગ્રથં, ગ્રથં ભાયા શદમભા ંઅને ગ્રથંની લચ્િ ેહુ ંઆલ બાલ 
ઉયતત શ્રઔભા ં લણચલલાભા ંઆવ્મ છે તેની ાછ ઔશલેા ાછન તાચ્ત્ત્લઔ અથે એ છે ઔે તભે 
ગ્રથંની લચ્િે યશ જ આની ાવે ગ્રથં અથલા ગ્રથંફૃી જ્ઞાન શળે ત આને તભાભ જ્ઞાન પ્રાપ્ત 
થળે તેભા ંળઔંા ઔયલાન અલવય નથી. 
-:વદંબા ગ્રથં:- 

 વસં્કૃત વાદશત્મ ઇતતશાવ 
 વસં્કૃત યતુન. મરુાઔાત 
 વસં્કૃત સબુાતત યત્નાલરી 
 ફાફા વાશફે ગ્રથંારમ ઔચ  
 ઇન્ન્દ્દયા ખાધંી યતુન. ગ્રથંારમ ઔચ  
 વભાજજીલનભા ંગ્રથંારમ ગ્રથં 
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|| ાુરુકે્ષત્રભા ંશ્રીાૃષ્ટ્ણની ધભાકે્ષત્ર બાા || 
નળલાગં જળી  

(M.Phill Cont.) 
Mo. 9427942032,Email. mantrashiv@gmail.com 

S.S.S. University, Veraval 
પ્રસ્તાલના :  

ભશતિ લેદવ્માવ યચિત ભશાબાયતભા ં૧૮ લચનુ ંલણચન ઔયેર છે. ને તેભા ંબીષ્ભલચભા ં કુરુક્ષેિભા ં
બખલાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વાયા ખલામેર ખીત એટરે ખીતા ફનંે રુુના વલંાદ દ્વાયા ઉત્ન્ન થમેર  સ્ત્રી 
અથાચત શ્રીભદૌ  બખલદૌ  ખીતા. 

ભાનલને તાના જીલનન ઔતાચવ્મ ઔતચવ્મન ફધ ને વંણૂચ જીલનને જીલનન ભાખચદળચઔ ને 
થદળચઔ જ  ફતાલત ગ્રથં અથાચત ખીતા. 

બખલાન શ્રીકૃષ્ણએ ભશાબાયત ય્ુધના ૧૮ દદલવ દયતભમાન ખીતાજીના ૧૮ અધ્મામનુ ંવાત – ઔભચ 
– બક્તતનુ ંતિલેણી વખંભ અજુ ચનને ઔયાવ્મ.  

બખલાન દ્વાયા ખલામેર આ ૭૦૦ શ્રઔનુ ંએઔ ઝૂભખુ,ં એઔ વગં્રશ, એઔ વમશૂ અથાચત ખીતા. 
ભાનલ પ્રામ: અત્માયની દયક્સ્થતત પ્રભાણે તલિાય ઔયીએ ત બ્ુધની લશી યંત ુય્ુધની લાત શરેા 

ઔયળે. ને આંધી લાત ઔયળે ખાધંીની ક્ીડા ઔને ળાતંતની નશીં અળાતંતની લાત ઔયળે. િિાચ ઔયળે અથલા 
ત એવુ ંલાતાલયણ ઊભુ ંઔયળે.  

ભશાબાયતફૃી વમશૂની ખીતાફૃી નશીં  છે. આ નદી વમરુને વાખયને ભે ત ભધયુ થઈ જામ છે. 
ને વવંાયભા ં વભાજભા ં નશીં વાખયન ે ભે ત કાયી થામ, ણ આ ત આ ભશાવાખયને ભધયુ ને 
ભીઠાળફૃી તાની ભધયુતાથી ફનાલી દે છે.  

અત્માયે વાપં્રત વભમભા ં આણે બાયતલનાના બણતયની લાત ઔયીએ યંત ુ બખલાને વાક્ષાત 
અજુ ચનને ય્ુધના ભેદાનભા ંણ કુરુક્ષેિને ણ ધભચક્ષેિ ફનાલલા ભાટે પે્રયણા આી આલા લાતાલયણભા ં
આટરા અવખં્મ ભશારુુ શયૂલીય લચ્િ ેત બખલાન જ ઔઈ બ્ુધરુુ જ ધભચનુ ં તળક્ષણ આી ળઔે 
એટરે જ ત ખીતાજીભા ંપ્રથભ અધ્મામભા ંપ્રથભ શ્રઔભા ંઔશ ેછે ઔે.... 

धभमऺ ते्र ेकुरुऺते्र ेसभवेिा ममुतु्सव:  । 
भाभका: ऩाण्डवाश्चैव ककभकुवमि सञ्जम ।।1 

અથાચત આ કુરુક્ષેિભા ંનશીં ણ ઔઈ ણ સ્થભા ંક્ષેિભા ંજગ્માએ ધભચ ઔયલ ભાનલન અતધઔાય, 
ઔભચ એ ણ એઔ પ્રઔાયનુ ંધભચ છે. 

પ્રથભ અધ્મામ અજુ ચનતલાદ મખભા ં વભગ્ર ભાનલન ે આલયી રઈને બખલાન અજુ ચનને તનતભત્ત 
ફનાલીને ફધાને વભજાલે અને વભજાલલા તાના ળઔને તલાદથી દૂય યશલેા ભાટે ળફૃઆત ઔયલાની 
ગણા ઔયે છે. જ આણે આણ વલાુંખીતલઔાવ ને આણા અધભચ ભાખચ ન બટઔી જામ તેને ભાટે આ 
એઔ ઉત્તભ યીત આેર છે. 

                                                           
1
  श्रीमद्भगवद्गीता – ०१/०१ 
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ભાનલ જ્માયે તાનાની વાભે થલાની ઔે યાક્ભની િિાચ થામ ત્માયે તે અજુ ચનની જેભ  તલાદ ને 
ળઔભમ ફની જામ છે. ભાયા સ્લજનન ેભાયી નશીં ળકંુ ણ એ સ્લજન વજ્જન શલા ણ ખફૂ જફૃયી 
છે. 

“ क्रबै्म ंभा तभ गभ: ऩािम ” 
શ ેઅજુ ચન ત ુ ંઆ તાય વાભાન્દ્મ રુુ જેલ વ્મલશાય છે તેને છડી દે ને યંત ઔયીને ઊબ થા અન ે

ઊબ યશ.ે 
જે થઈ ખયુ ંછે તેન ળઔ ન ઔય અને બતલષ્મની ચિિંતા ન ઔય. આણા એઔ દંડતનુ ંરક્ષણ છે.  

अशोच्मानन्वशोचतत्व ंप्रऻावादाश्च बाषसे । 
गिासनूगिासशू्च नानशुोचस्न्ि ऩस्ण्डिा: ॥2 

 

गि ेशोको न किमव्मो 
बववष्ट्म ंनवै थचन्िमेि ्

विमभानेन कारेन 
विममस्न्ि ववचऺिा ॥ 

ભશારુુન એઔ સ્લબાલ ને વ્મલશાય શમ છે. વ્મક્તતની દેશની અલસ્થાનુ ંત દયલતચન થતુ ંયશળેે 
યંત ુધીય રુુ તાન ુભન, લાણી, લતચન, વ્મલશાય તે દદળાભા ંઔંઈ ઔયતા ંનથી ને ચિિાયતા નથી.  
 આ ણ બખલાનની ધભચક્ષિેની બાા નથી ત ફીજુ ંશુ ંછે ? બખલાનન ભાિ ને ભાિ ઉદે્દશ્મ 
એ જ ઔે વાભાન્દ્મ ભાણવ સધુી વાખં્મમખ અથાચત જ્ઞાનની પ્રાચ્પ્ત થામ છે.  
શત... 

हिो वा प्राप्तमसस तवग ंस्जत्वा वा बोक्ष्मस ेभदहभ ्। 
ितभादवुत्तष्ट्ठकौन्िमे मदु्धाम कृितनश्चम: ॥3 

 શ ેઅજુ ચન જ ત ુ ંય્ુધ ઔયીળ ત ઔદાિ તારંુ મતૃ્ય ુથળે. સ્લખચ ભળે ને જીતીને યાક્ભથી પ્રાપ્ત 
ઔયીળ ત થૃ્લીને બખલીને યશીળ. ભાટે ત ુ ંય્ુધ ભાટે વજ્જ અને તૈમાય થા.  

कभमण्मेवाथधकायति ेभा परेष ुकदाचन । 
भा कभमपरहेिबुूमभाम ि ेसङ्गोतत्वकभमणि ॥4 

 અથાચત તાય ઔભચભા ં અતધઔાય છે. પની આળા ઔે ઇચ્છા, ભશચે્છા ઔે રારવા ન યાક. ભાિ 
ઔભચભા ંતાય વશઔાય આ. એટરે પભા ંત ુ ંઅતધઔાયી િઔતવ થઈને યશીળ. ાડંલને અથલા અજુ ચનને 
ભાિ યભાત્ભા તવલામ અન્દ્મ ઔઈ વત્મ, પ્રેભ, ઔરુણા, દાન, દમા, ધભચ, ન્દ્મામ, આિાય-તલિાય-વદાિાય, 
કૃા, તતતતક્ષા, દભ, વ્રત, જ, ત, તનમભ, સ્લાધ્મામ, અદશિંવા, યસ્ય વબંાલ અસમૂા, વમંભ, 
વશજતા, વયતા, વભયવતા આ તભાભ તલતળષ્ટ ગણુનુ ંવમ્ાદનને મલૂ્મનુ ંલધચન ત જખદૌ  ગરુુ  જ 
ઔયી ળઔે. આ એઔ એલ લખચ ઊબ ઔમો ઔે વાક્ષાત સ્લખચ વભાન રાખત શમ.  

मद्मदाचयति शे्रष्ट्ठतित्तदेवेियो जन: । 

                                                           
2
 श्रीमद्भगवद्गीता – ०२/११ 

3
 श्रीमद्भगवद्गीता – ०२/३७ 

4
  श्रीमद्भगवद्गीता – ०२/४७ 
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स मत्प्रभािं कुरुि ेरोकतिदनवुिमि े॥5 
 શે્રષ્ઠ રુુ, ભશારુુ, વત્રુુ, વજ્જન, તલદ્વાન, બદુ્ધ્ધજીલી જે પ્રભાણે આિયણ ઔયે અને 

વ્મલશાય ઔયે તે જ પ્રભાણ ેઅન્દ્મ રઔ વભજના તેના ભાખે અને તેના થેં જલાન, િારલાન, 
સ્લીઔાયલાન પ્રમત્ન ઔયળે. આથી જ ત સબુાતતઔાય ઔશ ેછે ...   

श्रुतिववमसबन्ना तभिृमश्च सबन्ना: 
नकैो भतुनममतम वच: प्रभािभ ्। 
धभमतम ित्त्व ंतनदहि ंगहुामाभ ्

भहाजनो मेन गि: स ऩन्िा: ॥6 
 ભાનલને જખતભા ંજે રઔ જેભ વ્મલશાય લતચન ઔયે તેભજ અન્દ્મ વાથે લતચન ઔયલાન પ્રમત્ન 

નથી ઔયત છતા ંણ એભ જ ઔયે છે.  
मे मिा भा ंप्रऩद्मन्ि ेिांतििैव बजाम्महभ ्। 
भभ वत्भामनवुिमन्ि ेभनषु्ट्मा: ऩािम सवमश: ॥7 
 અથાચત આણ ેત્મા ંઔશલેામ છે ઔે  

જેલા વાથે તેલા 
Tit for tat 

 તેભજ બખલાન ણ ઔશ ેછે ભને જેભ જે યીતે બજે છે સ્તલન, અિચન, લદંન ઔયે છે તેને હુ ંણ 
તે જ યીત ેબજુ ંછ,ં ભાનુ ંછ,ં સ્લીઔારંુ છ.ં બાખલતજીભા ંનલભા ંસ્ઔન્દ્દભા ંઔશ ેછે ઔે  

વાધલહૃદમ ંભહ્યભ .... 
ઔભચભા ંત ુ ંતાયી ખતત ઔય ઔાયણ ઔે “ ઔભચની ખતત ન્દ્માયી છે ” गहनो कभमिो गति: इति ।સ્લાધ્મામમજ્ઞ, 
મખમજ્ઞ, જ્ઞાનમજ્ઞ આ તભાભ તલતળષ્ટ ધભચ ને મજ્ઞનુ ંઆણને દળચન ઔયાલે છે. આણી યંયા 

અનવુાય પ્રણાભ ઔયીને નભસ્ઔાય લદંન ઔયીને ભશારુુને પ્રશ્ન છૂી ળઔામ છે.  
श्रद्धावालं्रबि ेऻान ंित्ऩय: समंिसे्न्द्रम: । 

ऻान ंरब्ध्वा ऩयां शास्न्िभथचयेिाथधगच्छति ॥8 
 ભનષુ્મની અંદય ભાિ ને ભાિ શ્ર્ધા બાલ અન ેતનષ્ઠા શળે ત ત ેઆ વવંાયભા ંઅલશ્મ જ્ઞાનલાન 
થઈ ળઔળે. આ કુરુક્ષેિભા ંઅજુ ચનને બખલાન ધભચક્ષેિની બાા ઔશતેા ંતળકલતા, વભજાલતા ંઔશ ેછે ઔે 

તલદ્યાભા,ં તલનમભા,ં ખામભા,ં િાહ્મણભા ંઅને અન્દ્મ તભાભ પ્રાણી સનૃ્ષ્ટભા ંજીલ –જતં ુકેિાય, ભિૂય અને 
જરિય વભાન રષ્ટી યાકેને વય યશ ેતે ણ દંડત વભદળીનુ ંએઔ રક્ષણ છે. અથાચત सवम धभम 

सभबाव इति । 

                                                           
5
  श्रीमद्भगवद्गीता – ०३/२२ 

6 महाभारत 
7
  श्रीमद्भगवद्गीता – ४/११ 

8
  श्रीमद्भगवद्गीता – ४/३९  
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 આત્ભવમંખમખભા ંબખલાન ઔશ ેછે શ ેઅજુ ચન આ ભન છે ને એ િિંર છે. તેને વમંભભા ંનીતત 
– તનમભભા ંફાધંીને યાકવુ ંએ ઔદઠન છે. સરુઢ  ઔયવુ ંત અત્મન્દ્ત મશુ્ઔેર છે. તે લાયનુી જેભ દુષ્ઔય છે. 

આ વવંાયના અન્દ્મ પ્રંિન ેછડીને ત ુ ંમખી થા. 
चिवुवमधा बजन्ि ेभा ंजना: सकृुतिनोऽजुमन । 
आिो स्जऻासयुिामिॉ ऻानी च बयिषमब ॥9 

 િાય પ્રઔાયના ંરઔ ભને બજે છે આતચ, ત્જજ્ઞાસ,ુ અથાચથી અને જ્ઞાની આ ફધાભાથંી વોથી લધાયે 
ભને ઔઈ તપ્રમ શઈ ત તે જ્ઞાની છે. ઔાયણ ઔે ગણાફધા જન્દ્ભ છી જ્ઞાની ભને વેલે છે અને આલા 
જ્ઞાની રુુ ખફૂ જ દુરચબ  છે.  

फहूनां जन्भनाभन्ि ेऻानवान्भां प्रऩद्मि े। 
वासदेुव: सवमसभति स भहात्भा सदुरुमब: ॥10 

 અજુ ચન વદા –વલચદા ભારંુ જ સ્ભયણ ઔયીને ત ુ ંય્ુધભા ંઔઈ ણ યીતે જડાઈ  જા.  
अनन्मस्श्चन्िमन्िो भा ंमे जना: ऩमुमऩासि े। 

िषेा ंतनत्मासबमकु्िानां मोगऺेभ ंवहाम्महभ ्॥11 
 અથાચત ભાનલ ભને અનન્દ્મા બક્તત દ્વાયા ભારંુ બજન ઔયે ઔે છી ચિિંતન ઔયે ભાયી ઉાવના 
ગણુખાન ઔયે તેલા બતતન તનત્મ મખક્ષેભનુ ંલશન ઔરંુ છ.ં આ શ્રઔ શ્રીભદૌ  બખલદૌ  ખીતાભા ં૩૬૦ભ 
શ્રઔ છે. અથાચત ભાનલ તારંુ વમ્ણૂચ લચ દયતભમાન બયણ – ણ ઔયલાની જલાફદાયીને ઔતચવ્મ 
ભારંુ છે. ત ુ ંચિન્દ્તા ન ઔય. ચિિંતન ઔય.. ભાિ ને ભાિ બખલાનનુ ંસ્ભયણ અને ચિિંતન ઔયલાથી એ આણુ ં
વગફંૄ ાય ાડી દે છે.   
 આજ ત બખલાનની કુરુક્ષિેભા ંધભચ બાા છે ઔે બજન ણ તળકલાડ ેઅને બજનની ણ ચિિંતા 
ઔયે. આનાથી ભટ દમાફૄ, ભામાફૄ, કૃાફૄ, પ્રેભાફૄ ઔણ શઈ ળઔે. આલી વભગ્ર ભતૂભભા ંલીયતા બમાચ 
લાતાલયણભા ંધીયતા ંબયુચ તળક્ષણ ભાખચદળચન અને જ્ઞાન ત આ બ્ુધ તવ્ધ ને શ્ુધ રુુ જ આી ળઔે.  
 ભાનલીને યાજગહુ્યમખ શઈ ઔે તલભતૂતમખ દ્વાયા તાનુ ંવલચસ્લને તલયાટ સ્લફૃ દળચન શઈ ઔે 
ઔઈ ણ ક્ષણ આ ઇશ્વય, યભાત્ભા, બખલાન જ એઔ વ્મક્તત ભાટે આવુ ં  ઔષ્ટ વશન ઔયી ળઔે અને 
સ્લીઔાયી ળઔે. 
 બખલાનની ઉદાયતા અને ધભચક્ષેિ ફનાલલાનુ ં શે્રષ્ઠ ઉદાશયણ શઈ ત બક્તતમખનુ ં લણચન 
શરેા ઔયુું અને રુુત્તભમખનુ ંલણચન છી ઔયુચ. આજ ત યભાત્ભાનુ ંયભ તત્ત્લને વત્ત્લ ઔશલેામ. 
આ જ ત ઇશ્વયનુ ંઇશ્વયત્લ છે.  

उध्व ंगच्छस्न्ि सत्त्वतिा भध्मे तिष्ट्ठस्न्ि याजसा; । 
जघन्मगिुववृत्ततििा अधो गच्छस्न्ि िाभसा: ॥12 

                                                           
9
  श्रीमद्भगवद्गीता – ७/१६ 

10
  श्रीमद्भगवद्गीता – ०७/१९ 

11
  श्रीमद्भगवद्गीता – ९/२२ 

12
  श्रीमद्भगवद्गीता – १४/१८ 
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 ભાનલ તાના ઔભો ને પ્રકૃતત પ્રભાણે વાચ્ત્ત્લઔ સ્લબાલલાા ઉધ્લચરઔને પ્રાપ્ત ઔયે છે. યાજતવઔ 
પ્રવતૃત્તલાા ભધ્મભા ંયશ ેછે. ને તાભતવઔ પ્રવતૃત્તલાા ભાનલનુ ંઅધ:તન થામ છે. અથાચત આણે ઔેલી 
પ્રવતૃત્ત પ્રકૃતત્તને સ્લબાલ પ્રભાણે જીલન જીલવુ ંતે ણ બખલાન આ ય્ુધ ક્ષેિભા ંધભચક્ષેિ બાા ફનાલીન ે
સિૂલે છે, જાગતૃ ઔયે છે. ઔાયણ ઔે આિામચ ખદેલ ણ ઔશ ેછે. तवबावो ही धभम: । 
 બખલાન આ ધભચક્ષેિની બાા તાના ઉત્તભ રુુનુ ંલણચન ઔયીને ણ ભાનલને વમ્ણૂચ યીતે 
વમ્ણૂચજખતન દયિમ ઔયાલાન પ્રમાવ ઔયે છે. 

अहं वशै्वानयो बतू्वा प्राणिना ंदेहभाथश्रि: । 
प्रािाऩानसभामकु्ि: ऩचाम्मन्न ंचिवुवमधभ ्॥13 

 આ ધભચક્ષેિભા ંબખલાન એ ણ વભજાલે છે ઔે  
त्रत्रववधं नयकतमेदं द्वायं नाशनभात्भन: । 

काभ: िोधतििा रोबतितभादेित्रम ंत्मजेि ्॥14 
 અથાચત નયઔના િણ દ્વાય છે. ઔાભ, ક્ધ, રબ આ િણેમ અલગણુન  નાળ ઔયીને , ત્માખ 
ઔયીને, ત ુ ંસ્લસ્થ થઈ જા. 
 અથાચત ઔાભ ઔઈ ણ ઇચ્છા તાયે ય્ુધ  તવલામની ઔઈ ઇચ્છા ન શલી જઈએ.  
 ક્ધન ણ ત્માખ ઔય ઔાયણ ઔે “ िोधो दह शत्र ुप्रिभो नयिभ ्इति ।” 
 આ જ વદંબે યાભિદયતભાનવભા ંતરુવીદાવજી ઔશ ેછે સુદંયઔાડંભા ં“ ઔાભ, ક્ધ, રબ, ભશ  ...   
  આ તભાભન ત્માખ ઔયીને જ તારંુ લાસ્તતલઔ સ્લફૃ પ્રભાણે યશી ળઔીળ. 
 કુરુક્ષેિભા ંશ્રીકૃષ્ણની ધભચક્ષિે બાાભા ંઆણને વાચ્ત્ત્લઔદાન, યાજતવઔ દાન, તાભતવઔ દાનનુ ં
ણ ભશત્ત્લને ભશત્ત્લતા વભજાલી છે ને લાણી ફૃી ત ઔને ઔશલેામ ? ઔેલી યીતે થામ તે ણ સિૂલે 
છે.  

अनदु्वेगकयं वाक्म ंसत्म ंवप्रमदहि ंच मि ्। 
तवध्मामाभ्मसन ंचैव वाङ्गभम ंिऩ उच्मि े॥15 

 અથાચત ભાનલને તાના ઔભચ અનવુાય ઔઈને વત્મ અથલા લાક્ય શમ તેવુ ં લાક્ય ફરવુ ં
ઔઈના નશીં યન્દ્ત ુપ્રભનુા ગણુખાન ખાલા એ લાણીફૃી ત છે. 
 લાણીફૃી ત ઔેભ ઔયવુ ંતે આ ધભચબાા નથી ત શુ ંછે? સ્લાધ્મામ ણ લાણીફૃી ત ત છે.  
“ તભા ંત ુ ંત એ જ ત ઔય ” 
 ભશાબાયત અંતખચત દઔયાતાજુ ચતનમભભા ંઆલે છે.  

“ दहि ंभनोहायी च दरुमब ंवच: ” 
 લેદ ણ આજ્ઞા આ ેછે. 

“ सत्म ंवददष्ट्मासभ ऋि ंवददष्ट्मास्म्भ इति ” 

                                                           
13

  श्रीमद्भगवद्गीता – १५/१४ 
14

  श्रीमद्भगवद्गीता – १६/२१ 
15

 श्रीमद्भगवद्गीता – १७/१५ 
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 ભાનલીને યભાત્ભા પ્રત્મેની અડખ, અતટૂ, અખટૂ, અનન્દ્મ શ્ર્ધા યશલેી જઈએ ન ેશલી જઈએ. 
કુરુક્ષેિભા ંબખલાન શ્રીકૃષ્ણની ધભચક્ષેિની બાા અથાચત  

तव ेतव ेकभमण्मसबयि: ससंसद्थध ंरबि ेनय: । 
तवकभमतनयि: ससद्थध ंििा ववन्दति िच्छृिु ॥16 

 ભાનલે ક્યાયેમ તાન – ધભચ ને ઔભચ ઔયલાનુ ંક્યાયેમ છડવુ ંજઈએ નશીં તે તાના ઔભચની 
અંદય તવદ્ધ્ધ ભેલી રેલી જઇએ. આણુ ંશે્રમ પ્રખતત ઉન્નતત આણા ંધભચભા ંજ ને ઔભચભા ંજ છે ઔાયણ ઔે 
ઉતનદ ઔશ ેછે  ईशावातमभ ्
कुवमन्नेवेह कभामणि जीस्जववषचे्छि ंसभा: ॥ 
 ઔઈ  વભથચ, વક્ષભ ને વત્રુુને બધુ્ધરુુને જ ઔશી ળઔે ઔે... 

सवमधभामन्ऩरयत्मज्म भाभेकं शयिं ्रतज । 
अहं त्वा सवमऩाऩेभ्मो भोऺतमष्ट्मासभ भा शचु: ॥17 

 તભાભ ધભચ છડીને ત ુ ંભાયા ળયણે આલી જા હુ ંતને તભાભ ાભાથંી છડાલીળ ને તારંુ યભ 
શ્રેમને ઔલ્માણ ઔયીળ.  
 અથાચત “અન્દ્માશ્રમ ન ઔતચવ્મ ઔતચવ્મ અનન્દ્માશ્રમ: ઇતત | 
 ભાનલે ઔઈ એઔ જ દેલભા ં તલળે શ્ર્ધા યાકીને બયવ મઔૂીને જીલન જીલવુ ં જઈએ. જેથી 
આણુ ંવભગ્ર જીલન તાયલાનુ ંઔામચ તેનુ ંથઈ જામ છે. તે છી ગરુુ શઈ ઔે જખત ગરુુ 

“ बवजरतनथधऩोि त्व ंववना नास्ति कस्श्चि ्इति ” 
 

नष्ट्टो भोह: तभतृिरमब्धा त्वत्प्रसादान्भमाच्मिु । 
स्तििोऽस्तभ गिसन्देह: करयष्ट्म ेवचन ंिव ॥18 

શ ેઇશ્વય ! શ ેયભાત્ભન ! શ ેબખલાન! આ પ્રભાણે તનળમ્મ ઔમાચ ફાદ ભને તભાભ પ્રઔાયન ભશ 
નષ્ટ થમ ને ભાયી સ્ભયણ ળક્તત પ્રાપ્ત થઇ છે. ભાયા તભાભ વદેંશ અક્સ્થય થઈન ેક્સ્થય થઈ ખમ છ.ં 
આના કૃાપ્રવાદને અનગુ્રશથી શલે આના લિનનુ ંઅલશ્મણે હુ ંારન ઔફૃ છ.ં 
 અથાચત ભાનલવવંાયના તભાભ પ્રિં ગીને ભાિ ને ભાિ પ્રભનુા ંભાખ ેિાર ેનશીં ત ઔાઈ 
નશીં યંત ુઔહ્યુ ંછે તે ભાખે િારે ને ત ણ ગણુ ંછે. 
 અત્માયે વભાજભા ંરઔ ખાધંીજીના ંનાભના ભાખચ ફનાલે છે તે ભાખે િારતા નથી. 
 સ્લાભી તલલેઔાનદંની પ્રતતભા ધયાલે, સ્થાના ઔયે ણ તેની પ્રતતબાની વાભે જઈને તે પ્રભાણ ે
આિયણ ઔયતા ંનથી.  
 આભ અંતે અજુ ચન દ્વાયા નલભા ં શ્રઔભા ંબખલાનને વંણૂચ તલશ્વાવ બયવ દળાચલીને રઢતનિમ 
ઔયે છે. વળંમભાથંી તયી જામ છે.  

                                                           
16

 श्रीमद्भगवद्गीता – १८/४५ 
17

  श्रीमद्भगवद्गीता – १८/६६ 
18

 श्रीमद्भगवद्गीता – १८/७३ 
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 કુરુક્ષેિભા ંશ્રીકૃષ્ણની ધભચક્ષિે બાા દાન વદાિાય તલિાય, આિાય, તળષ્ટાિાય તભાભ વદૌ  ગણુ 
ભે તેનાથી તલળે શુ ંજઈએ ? 
 અજુ ચન ઔશ ેછે “વકેતત ભત્લા” આને વખા વભજુ ંછ ંયંત ુઅધ્માઔ તલદ્યાથીને બરે તભિ યંત ુ
તલદ્યાથી ગરુુને જ ગરુુ ભાનલા. 
 કુરુક્ષેિ શ્રીકૃષ્ણ ધભચક્ષેિ બાા આફાર વધૃ્ધ ભાટે તથા વાભાન્દ્મ અવાભાન્દ્મ તભાભ રઔને 
આલયી રઈને આ દદવ્મ વદેંળ પ્રાપ્ત થામ છે. 
 આ એઔ એલા શ્રેષ્ઠ તળક્ષઔ ઔે જખત ગરુુ થમા ઔે જેણ ેજે તળષ્મને જેટુ ંને જેલી યીતે ને જેટરા 
વભમભા ંળીકલાડવુ ંશમ તે જ્ઞાન આી જ દે છે. 
 અત્માયે ભાનલને ડખરે ને ખરે જ ઔઈ દાથચ લસ્ત ુ ઔે મથાથચ ને લાસ્તતલઔ જફૃયી 
આલશ્મઔતા શમ ત તે છે જ્ઞાન, ભાદશતી – વભજણ – વશનળક્તત આ ઔાચરઔાર અતનલામચ ફૃ ે
જફૃદયમાત છે. 
 આભ, આ કુરુક્ષેિભા ંબખલાન શ્રીકૄષ્ણની ધભચક્ષેિ ઉતનદૌ  ફૃી તલદ્યા, િહ્મતલદ્યા શ્રીકૃષ્ણની 
અજુ ચનના વલંાદફૃે તલશ્વને પ્રથભ ભેર બેટ ખીતા. 

मत्र मोगेश्वय: कृष्ट्िो मत्र ऩािो धनधुमय: । 
ित्र श्रीववमजमो बतृिर्ध्ुमवा नीतिभमतिभमभ ॥19 

અંતે વભાજના તલશ્વના વવંાયના પ્રત્મેઔ આ ખીતાજીના તવ્ધાતં નીતતતનમભ, મલૂ્મને ગણુને રઈને જ 
બખલાનની બાાને લાત ઔશલેાન, વભજલાન પ્રમત્ન ઔયે ત આણી તભાભ વભસ્માનુ ંવભાધાન થવુ ં
ખફૂ જ અતનલામચ ન ેિક્કવ ણે થઈ ળઔે એભ છે. 

“वसधुैव कुटुम्फकभ”् 
 

“मत्र ववश्व ंबवत्मेकऽनीडभ”् 
 

“ सह ना ववि ुसह नौ बनुक्ि ु” 
 
“ લૈષ્ણલજન ત તેને ઔશીએ  
 
જે ીડ યાઇ જાણે યે ” 
 
“ हय ऩौधे भें ऩयभात्भा फसिा है ”  
 
“છડભા ંયણછડ” “  
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 श्रीमद्भगवद्गीता – १८/७८ 
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वम ंयाष्ट्रे जागमृाभ ्” 
   

આલી આણી બાયતીમ વસં્ઔતતની ઉદાત્ત ને ઉદાય બાલના તલઔવાલલા આલા વદ્ગ્રન્દ્થનુ ંઅધ્મમન 
અધ્માન થવુ ંખફૂ જ અતનલામચ છે. ઔાયણ ઔે  

“ ગ્રથં આણી ગ્રતંથ કરળ ે” 
 ભાનલને ભાનલ ભાટે બખલાને શ્રીકૃષ્ણ ખીતાને ધભચક્ષેિફૃી બાા ફનાલલાન પ્રમત્ન ઔમો છે. 

જ જેરભા ંભશાત્ભા ખાધંીને ખીતાજી ન ભી શત ત બાયત દેળનુ ંદયણાભ અરખ શત ને ! 
ભશાબાયતના ય્ુધભા ં અજુ ચનને ખીતાજી ન ભી શત ત ભશાબાયતનુ ંદયણાભ ઔંઈ અરખ શત.  
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“ બાા અને વસં્ાૃનત ” 
જીતર એ. યાઠડ 

આનવસ્ટન્ટ પ્રપેવય ઇન ગજુયાતી નલમ  
નલાંુલયફા ભર્શરા કરેજ- બાલનગય  

Mob. No. 9428590766 
 

ઔઈણ સ્લફૃ ઔે ક્ષેિ વદંબે જ્માયે  તલિાય ત્માયે લૈજ્ઞાતનઔ અને ળાસ્ત્રીમ યીતે આણે અચબખભ 
સ્લીઔાયીએ છીએ. બાયતીમ અને તિભી તલદ્વાન અને ભીભાવંઔ ઔાવ્મના સ્લફૃને વ્મતત ઔયલા ઔેટરીમ 
દયબાા ઔંડાયી છે. ત ણ ણૂચ સ્લફૃની ઉરચ્બ્ધ બતલષ્મના ખબચભા ંજ છે. બાાના વભાતંયે 
પ્રખટતા યશરેા નતૂન લણચન અને વ્માાયન જેટર પ્રબાલ ડ ેછે તેટર જ પ્રબાલ આનલુતંળઔ યીતે 
ણ ડ ેછે. લતચભાન બાાના સ્લફૃને આધાયે તેની નજીઔના ઔેન્દ્રને ભતૂઔાનુ ંફૃ તાવલાનુ ંઔામચ 
િક્કવ વભમભા ં ક્સ્થત્મન્દ્તયભા ં અક્સ્તત્લ ધયાલતી બાાન ખ્માર આે છે. બાાના તલઔાવન ે
તાવતી લકતે ક્ભ ેક્ભે (૧) વાભાતમઔ ઔે લાસ્તતલઔ આધાય (૨) વાભાતમઔ નશીં છતા ંવય વાભગ્રી 
ફૃ આધાય (૩) ઔલ્ના તભતશ્રત ધાયણા......આ િણેમ આધાયભાથંી ભતૂઔાભા ં જતા ઔલ્ના 
તભતશ્રત ધાયણા ય જ િારવુ ંડ ેછે. 
 વાદશત્મભા ંજે ઔા વ્માાય છે તે અનભુતૂતને અચબવ્મક્તત આલાનુ ંવક્ષભ ઔામચ બાા જ ઔયે છે. 
અનભુતૂત એ ઔરાનુ ં ‘ભાધ્મભ’ છે. આ ભાધ્મભ વાદશત્મ ફન ે અન ે ઔરાત્ભઔ યીતે અચબવ્મક્તત ાભી 
સ્થૂથી સકૂ્ષ્ભ તયપ ખતત ઔયે છે. ઔરા સકૂ્ષ્ભ યીતે ઔામચ ઔયે છે. ઔરાઔાયને અનેઔતલધ કુળ ળક્તત 
બાા જ આે છે. જેના ામાભા ં બાલ, બાલના, તલિાય, ઔલ્ના યશરેા છે. જે ઔરાઔાયના વલંેદન 
ચિત્તભા ંએ વસં્ઔાય ડરેા શમ છે. ઔરાઔાય તેને સ્લમ ંસ્ફૂયણાત્ભઔ યીતે ઔરાકૃતતનુ ં તનભાચણ ફનાલે છે. 
વાદશત્મ એ ભાનલ ભનની વસં્કૃતતની નીજ છે. આ ઔા ભાનલ ભનની િેતનાને વસં્ઔાદયત ઔયલાનુ ંઔાભ 
ણ ઔયે છે. વલેંદનળીર ભાનલ ભનની વલેંદના જ તલળે દયક્સ્થતતભા ંફાહ્ય જખતની ગટનાના 
પ્રત્માગાતથી પ્રખટ થઈ બાલ ફૃભા ંમતૂચ યીતે દયલતચન ાભે છે. ક્ભળુઃ એ જ બાલને મતૂચ આઔાય 
આલા ઔરાઔાય તેને ળબ્દ, યેકા, રમ, ખતત જેલા ભાધ્મભ દ્વાયા અચબવ્મતત ઔયી ઔતલતા, ચિિ, 
વખંીત, નાટઔ જેલી રચરત ઔરાનુ ંવજૉન ઔયે છે. વાપં્રત વભમભા ંટેઔનરજીના વ્માઔ ઉમખથી 
વાદશત્મનુ ંલૈજ્ઞાતનઔ ઢફે મિંમગુ્ધ થલાની દક્મા પ્રદક્માભા ંઆ આનદં નષ્ટ થત ખમ છે. છતા ંભનષુ્મ 
વાભાત્જઔ વ્મલશાય લચ્િ ેતાન તલઔાવ વાધલા પ્રમત્નળીર યશ ેછે. ભનષુ્મ જે વ્મતત ઔયળે એ લાણી 
દ્વાયા વ્મતત ઔયળે. વાદશત્મના તલધામઔ ભાધ્મભ લાણી, ઔલ્ના, રમ, આઔાય, અંતુઃતત્ત્લ, ઊતભિ લખેયે 
છે. વાદશત્મનુ ંઉત્તભ ઉાદાન ભાનલ અનબુલની સકૂ્ષ્ભ અચબવ્મક્તત છે. તેનુ ંફાહ્ય ઉાદાન ળબ્દ અને 
અથચ છે. વાદશત્મ એ ળબ્દ અને અથચની ઔા છે. વાદશત્મ દ્વાયા વત્મનુ ંદળચન ઔયલા ભાનલ તલદ્યા અને 
વાભાત્જઔ જ્ઞાનના વમંજન દ્વાયા પ્રામચખઔ તલજ્ઞાન વલંતધિત થામ છે. એઔ ફાજુ ધભચ, તત્ત્લજ્ઞાન, નીતત 
અને તલજ્ઞાનની તાદઔિઔ તલિાયણા વાભે સ્લમસં્ફૂયણા અચબખભ છે. ફીજી ફાજુ ઔાલ્તનઔ સનૃ્ષ્ટ દ્વાયા 
અરોદઔઔ આનદંથી લાસ્તતલઔ જીલનની તૂતિ ઔયે છે. જીલન અને જખતના સકૂ્ષ્ભાતતસકૂ્ષ્ભ બાલને વ્મતત 
ઔયલાની ક્ષભતાને બાાના ભાધ્મભને ઔાયણે વાદશત્મ ઔરાને લયેરી છે. બાા દ્વાયા ભાનલ જખતના 
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બાલ, તલિાય અને ઔલ્નાન લાયવ જેટર તીવ્ર ફૃે અચબવ્મક્તત ાભી ળઔે તેલ ફીજી ઔરાભા ંન 
ાભી ળઔે. દા.ત. ફૂરને જતા આનદં થામ, ભાતા તતાનુ ં લાસ્તલ્મ, ફાઔનુ ં શાસ્મ લખેયે બાાભા ં
વ્મતત ઔયવુ ં થડુ ં મશુ્ઔેર થામ, યંત ુ તલિાય ઔે ઔલ્નાના ભાધ્મભ દ્વાયા એ આનદંને ાભી ળઔામ. 
અનભુતૂતનુ ંવજૉન બાલથી ાભી ળઔામ. તેને લણચલી ન ળઔામ ભાિ વલેંદી ળઔામ. વાદશત્મભાથંી વત્મ, 
આનદં અને વૌંદમચ  બાાથી સ્ફૂયે છે. બાયતીમ ભીભાવંઔએ ઔહ્યુ ંછે ને ઔે, “ વાદશત્મન આત્ભા યવ છે, 
ધ્લતન છે.” એ ણ બાા જ છે. બાાથી જ એ વાથચઔ થામ છે.  
 વાદશત્મ ઔરા ભાણવના જીલનનુ ંવલેંદન છે, જીલન જીલતા જે ભનષુ્મના ચિત્તભા ંજે વસં્ઔાય ડ ે
છે તેનુ ં ભનજખત ફૃે અચબવ્મક્તત, તલિાય, બાલ, વલેંદન, બાા, વઔેંતભા ં આઔાય ાભી ઔરાભા ં
વજાચમ છે એ જીલનની ઔેલણી છે. જે વાદશત્મ દ્વાયા તવ્ધ થામ છે. વાદશત્મ અને ઔરા જખતભા ંળબ્દ 
અને અથચ જે સલુણચ યીતે પ્રખટે છે તેભા ંજીલન તલિાય જખત વમ્ૃધ શમ, વભગ્ર વભાજ વૌંદમચ બદુ્ધ્ધપ્રતત 
યેૂયૂ  વલંેદનળીર શમ ત જ તવ્ધ થામ છે. વ્મલશાદયઔ ઔયતા વાદશત્ત્મઔ બાા લધ ુતળષ્ટ, વસં્ઔાયી 
અને શ્ુધ શમ છે. દયભાત્જૉત શમ છે. ઔરાઔાય એ ફદરાતા વાપં્રત પ્રલાશ લચ્િ ેનલા નલા તલિાય, 
વલેંદન અને નલીનીઔયણ દ્વાયા વગંચ વાભે રડલાની ળક્તત યૂી ાડ ે છે. વાદશત્ત્મઔ બાા ઔરાત્ભઔ 
વ્મજંઔતા, વ્મગં્માત્ભઔ અને ચિિાત્ભઔ વાભે રઔખમ્મ બાાની વાધનાન ઔરાત્ભઔ ઔભચ મખ તવ્ધ થામ 
છે. વત્મ દ્વાયા અચબવ્મક્તતનુ ંતનવ્માચજ વૌંદમચ ઊંિી વાધનાની વીધી બાાથી જ વાથચઔ થામ છે.  
 ઔઈ ણ ઔરાઔાય તાની અનભુતૂતને વક્ષભ ફનાલાન પ્રમત્ન ઔયે છે. બાાના ભાધ્મભથી એ 
અનભુતૂતને ગાટ આે છે. આ અનભુતૂત વાભાત્જઔ, વાસં્કૃતતઔ અને ધાતભિઔ યીતે જુદી જુદી શમ છે. ભનષુ્મ 
પ્રથભ ત વભાજનુ ંદળચન ઔયે છે, આ લૈતશ્વઔ વલેંદનને આકૃતત આી, દદવ્મ ળક્તતથી, ફોતધઔ ચિિંતનથી, 
તલલેઔ બદુ્ધ્ધથી ઔરાકૃતતને પ્રખટ ઔયે છે. ળાન્બ્દઔ વમંજન દ્વાયા ઔરાઔાય તાની અનભુતૂતને બાલાખમ્મ 
ફનાલળે જે તેના ચિત્ત અને આનદં વાથે જડાળે. ઔરાઔાય િહ્માની સનૃ્ષ્ટનુ ંવજૉન ઔયે છે. જે બાાના 
ભાધ્મભથી જ દયદળચન થામ છે.ભનષુ્મના ચિત્તના આધાયસ્તબં એઔ યીતે વભાજનુ ં દળચન ઔયળે અને 
ફીજી યીતે આત્ભ વલેંદન છે. ઔરાઔાય નૈવચચખઔ પ્રતતબાથી વાભાત્જઔ અને લૈતશ્વઔ સ્તયે દળચન ઔયે છે. જેભા ં
તે ચિત્ત વાથે જડતા ઔતલપ્રતતબા અંદઔત થળે. ઔતલ વભાજ અને વસં્કૃતતન પ્રથભ રષ્ટા ફને છે. યંત ુઆ 
દળચન લણચનાત્ભઔ અચબખભ ધયાલતી શલાથી ભાિ દળચન ઔે અનભુતૂત નદશ યંત ુબાલાતખમ્મ ન ફને 
ત્મા ંસધુી બાાના સ્તય તલઔવે છે. વાદશત્મભા ં સ્થૂ અનભુતૂત વભાજની ગટના શમ છે. જે ચિયંજીલી 
નથી. તેભા ંઅરોદઔઔ યવન ેસ્થાન નથી. ઔરાઔાય તાના વલંેદનભા ંઉત્ઔટતા,પ્રફતા અન ેરન્ષ્ટઔણન ે
દળાચલે છે. વાદશત્મ વભાજ ઔે વસં્કૃતતનુ ંપ્રફ યીતે આરેકન બાાના ઉાદાનથી જ આે છે. ઔરાઔાય 
બાલ, પ્રવખં, લરણ, લતચન, ભનવતૃત્ત, ઉક્તત, વ્મથા લખેયે દ્વાયા આઔચઔ લાતાલયણ યિી આ ે છે. 
જીલનનુ ંવત્મ લાસ્તતલઔ શવુ ંજઈએ. બાલ, તલિાય, ઔલ્ના ઉદાત્ત શલા જઈએ. તેની વાથે અરઔંાય, 
ગણુ, યીતત, પ્રતીઔ-ઔલ્ના, બાાળૈરી લખેયે તાટસ્થ્મલૂચઔ આરકેાવુ ં જઈએ. વાદશત્મની પ્રદક્મા 
વભજલા અચબવ્મજંનાન તવ્ધાતં જફૃયી છે. ઔાયણ ઔે વાદશત્મઔાય જે તલિાયે છે તેભા ંઔલ્ન બે છે જે 
ભનખતયમ્મ છે, વત્મથી લેખફંૄ છે. ચિત્તની અનભુતૂત ત્માયે જ તવ્ધ થામ જ્માયે તે સ્લમસં્ફૂયણાત્ભઔ 
શમ. સ્લમસં્ફૂયણા આલ ઔરા વ્માાય છે જે ભનષુ્મની ફોદ્ધ્ધઔ, ભાનતવઔ, િૈતતવઔ ફધી જ અલસ્થાભાથંી 
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ફૃાતંદયત થઈ અચબવ્મતત થામ છે. ઔરાઔાય આ ઔરાકૃતતનુ ંફૃ ળબ્દભા ંઉતાયલા ભથે ત્માયે જખતની 
તભાભ યિનાનુ ંઅલરઔન ઔયે છે. એ વલેંદન દ્વાયા આનદં ાભે છે.  
 વસં્ઔાયવિંમ એ ઔરાઔાય વાથે જડામેુ ંદયફ છે. જેભા ંભનષુ્મ જખતના તલળા અનબુલના 
વસં્ઔાય ચિત્તભા ં દાકલી જ્ઞાનન પ્રાદુબાચલ ઔયી આનદં ભાણત શમ છે. અશીં  ‘ભન’ ની વસં્ઔાદયતતા 
આંતદયઔ યીતે વ્મતત થામ છે. ‘વલંેદન’ ઔે ‘બાલ’ એ ફાહ્ય અચબવ્મક્તત છે. બાલ પ્રતીઔના મતૂતિભતં 
દયફ ચિિ, વખંીત, નતૃ્મ, નાટઔ, તળલ્, સ્થાત્મ, વાદશત્મ દ્વાયા બાલઔ ઔરાકૃતતનુ ં અરઔંાય, 
ગણુલત્તા, યીતત, ઉદાતતા, ઓચિત્મ, ળૈરી, ઔલ્ન, પ્રતીઔ જેલા અંતુઃઔયણના દયભાણન ેપ્રવાયત શમ 
છે. તત્ત્લજ્ઞાનના મલૂ્મ, નીતતળાસ્ત્રના તલતધતનેધ અને ધભચના સિૂ બાા દ્વાયા વ્મતત થામ છે. આથી 
જ વાદશત્મ એ તળક્ષણ-નીતત અને નીતતફધનુ ં ઔામચ ઔયી લેદ, ઉતનદ, વ્માઔયણગ્રથં, ભશાઔાવ્મ, 
ફાઈફર, યાભામણ, ભશાબાયત, કુયાન લખેયેનુ ંવજૉન ઔયુું. ઔરાઔાય નૈવચચખઔ પ્રતતબાથી ઔતલત્લ પ્રાપ્ત 
ઔયે છે. જેભા ંપ્રતતબા વ્યતુ્તત્તજન્દ્મ ફને છે. તે જ વસં્ઔાય વાધ્મ ઔરા ખણામ. વાદશત્મ પ્રતતબાજન્દ્મ શમ 
તેભ ધભચદળચનભા ંણ પ્રતતબાન ઉન્દ્ભે યશરે છે. વ્મક્તતભા ંળતભિઔ િેતનાભાથંી અથલા ઉદાત્ત બાલ-
તલિાયના યત્નની અખટૂ કાણ જેલા ધભચ ગ્રથં ઓદાત્મ પ્રાપ્ત ઔયે છે. ધભચ, વસં્કૃતત, વભાજ એ જીલનની 
મલૂ્મતાને તાઔે છે, અલરઔે છે, વભજાલે છે. ધભચ અને વસં્કૃતત ઔરા અને વાદશત્મને જીલતં યાક ે છે. 
વસં્કૃતત એ ણ વાદશત્મનુ ં જ એઔ અંખ છે. જીલનનુ ં મરૂ:તત્ત્લ છે. ઔેભ ઔે ળફૃઆતભા ં જમાયે આદદ 
ભાનલ જીલન જીલત શળે ત્માયે શતુલૂ્મ જેલ, ઔાચુ ંભાવં કાત, ઝાડ ય યેશત, લસ્ત્ર નશીં શયેત, 
ધીભે ધીભે બાાના ભાધ્મભથી ઉત્ક્ાતંત ાભત.....તલઔાવ ઔયત ખમ. ભાનલીમણાના રક્ષણ ધયાલત 
થમ ત્માયે તે દયણૂચ ભાનલી થમ. આભ પ્રકૃતતભાથંી તે સવુસં્કૃત ફન્દ્મ. બાા વાદશત્મ તેને બાલ 
તલિાયથી મગુ્ધ ફનાલે છે. આ વસં્ઔાયે તેને જીલન જીલતા અને તલઔાવ વાધતા ળીકવ્યુ.ં વસં્કૃતતભા ં
વભાજની યંયા અને પ્રતતચફિંફ શમ છે. ભાનલ જીલનન વ્માઔ ધભચ વસં્કૃતત જ છે.  
 ભનષુ્મે તાના તલઔાવભા ંઆકી વસં્કૃતતને કાલી છે. વસં્કૃતત ગડામ છે ત લૂચચિત્તના 
વસં્ઔાયથી. આદદભાનલ ાવે જ્માયે  બાા ન શતી ત્માયે તે ભાિ ધ્લતન લડ ે જ જીલન વ્મલશાય 
િરાલત. ધીભે ધીભે વકં્ાતંતઔા થતા દયલતચન આલતા બાયતીમ વસં્કૃતતની આફશલાથી ભનષુ્મ 
લૈમક્તતઔ વસં્કૃતતને ગડી ઔાઢે છે. તેભા ં જીલન મલૂ્મના વસં્ઔાય અને જીલનના વદાિાયની નલી 
યંયાને અલરઔે છે, અથચગટન ઔયે છે. ઔઈ ણ ઔરા ઔે વસં્કૃતત ભાનલીના અક્સ્તત્લ વાથે 
જડામેરી શમ છે. જેભા ં ધભચ, દળચન, ઈતતશાવ, વભાજ, અથચ, યાજ્મ, બોખચરઔ, ભખૂ ફધી જ 
વસં્કૃતતન વભાલેળ થામ છે. વસં્કૃતત એ વત્મ અને ફોદ્ધ્ધઔતાના વભન્દ્લમથી પ્રખટતી શમ છે. વાદશત્મ એ 
પ્રજાની વાસં્કૃતતઔ વાધનાનુ ં સ્લફૃ છે. તેભાથંી વસં્કૃતતન િેતનાભમ ઉદ્દગ વબંામ છે. આભ ઔરા 
તવ્ધ થામ છે.  
 વૌંદમચ દૃન્ષ્ટ,વભન્દ્લમ દૃન્ષ્ટ, વત્મ રન્ષ્ટ અને તલલેઔ એ વસં્કૃતતના તત્ત્લ છે. વસં્કૃતતથી ભાનલી 
વમંભ ળીકે છે, બાલનાળીર ફને છે, વત્મતનષ્ઠ અન ે તલલેઔી ફને છે. વમંભ અને વસં્ઔયણ ભાનલીના 
જીલનને ઉદાત્ત ફનાલે છે. જે વાદશત્મન ુધ્મેમ પ્રાપ્ત ઔયી બાલઔને આનદં આે છે. વાદશત્મ એ ભાણવને 
વૌંદમચરન્ષ્ટ ળીકલે છે. વ્માઔ ફનાલે છે અને સવુસં્કૃત ફનાલે છે. વાદશત્મન ુબાલ ભાધમુચ પ્રખટે છે 
ળેભા?ં બાા દ્વાયા બાલ, તલિાય અને ઔલ્નાન વસં્ઔાયવિંમ વાધી ભાનલી આનદં ાભે છે. ભાનલને 
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જીલન જખતભાથંી વત્મનુ ં સ ુદંય તનફૃણ વાદશત્મ ઔરા ઔયે છે. યખુે યખુ ે જે વસં્કૃતત પ્રખટે છે તે 
વાદશત્મને અંદઔત ઔયે છે. વાદશત્મની આનદંદત ક્ષણ ઔે આઔચણ ભાનલચિત્તને અચબભતૂ ઔયે છે. ભાનલીના 
જીલનન શે્રમ દશસ્વ વસં્કૃતત લડ ેજ ણૂચ થામ છે. વસં્કૃતત જ ભનષુ્મને ણૂચતાનુ ંજ્ઞાન આે છે. જીલનની 
ણૂચતાનુ ં જ્ઞાન ભેલવુ ં એ જીલનની વભીક્ષા ઔેશલામ. મૂભા ં એ વાદશત્મની જ વભીક્ષા ફને છે. 
વસં્કૃતતનુ ંભશત્ત્લ  બાાથી જ વાથચઔ ફને છે. જે િણ પ્રઔાયે છે.  
(૧) વ્મક્તતની વસં્કૃતત  
(૨) લખચની વસં્કૃતત  
(૩) વભાજની વસં્કૃતત  
 વાદશત્મ અને વસં્કૃતતનુ ં તભરન વભાજ જીલનના પરઔ યથી થામ છે. વાદશત્મ તલના જીલન 
જીલલાની ઔરા વાથચઔ નીલડતી નથી. વાદશત્મની ઔરાથી જીલન મલૂ્મનુ ં મરૂ લધી જામ છે. ફોદ્ધ્ધઔ 
તલઔાવ વાથે વ્મક્તતન સ્લતિં યીતે ણ ળાયીદયઔ-ભાનતવઔ યીતે તલઔાવ થામ છે. વાદશત્મ એ િહ્માનદં 
આે છે. તે આધ્માત્ત્ભઔ આલશ્મઔતાન ે ણ વતંે છે. વભાજના વલંેદન અચબવ્મજં છે. વભાજ 
વભીક્ષઔ છે. ળબ્દ દ્વાયા વભાજનુ ં તનભાચણ થામ છે. ભનષુ્મન મગ્મ યીતે તલઔાવ ઔયલા ઔરાઔાય 
વભાજાચબમકુ ફનાલે છે. અશીંથી જ વ્મક્તતના જીલનની વસં્ઔાદયતતા ઔેલામ છે, વિલામ છે, પ્રખટ 
થામ છે. વભાજ અને વાદશત્મઔાય યુઔ છે. અતલનાબાલી વફંધંથી જડામેરા છે. યખુે યખુે જે નતૂન 
દળચન થામ છે તેભા ં તાચ્ત્ત્લઔણે અને લૈજ્ઞાતનઔ યીતે નલન્દ્ભે વજાચમ છે. આભ, વાદશત્મઔાયની 
અચબવ્મક્તતને જે વાથચઔ ફનાલે તે બાા. ભનભા ંવિલામેુ,ં અનબુલેુ,ં ઔલ્ેુ,ં જમેુ ંફધુ ંજ બાા 
લડ ે જ પ્રખટ ન ઔયે ત એ વાદશત્મઔાય ળાન? બાા દ્વાયા અખાધ અનબુલને એ આનદંદત યીતે 
ઔરાઔાય અચબવ્મક્તત આે છે. ભનષુ્મ એ તલિાય + ઔલ્ના + વલેંદન + અચબવ્મક્તત = અનભુતૂત લડ ે
તાની ઔરાની ક ઊબી ઔયી ળઔે છે. યંત ુજે આલઔ ઔે મ ૂખં શમ તે ભનષુ્મ ણ ઔરાઔાય ત 
શમ જ છે એભ ભારંુ સિૂન છે. ભાિ ઔરાઔાયએ સ્મતૃતવશામઔના અથલા બોતતઔ ઉાદાનન વશાય 
રેલ ડ ેછે. આથી બાાના ભાધ્મભથી જે પ્રાપ્ત થામ છે તે વસં્કૃતતની દેણ છે. વાદશત્મઔાય વાથે આ 
ળક્તત લૂચવસં્ઔાયથી જડામેરી શમ છે. આથી તિભી ભીભાવંઔ ટી.એવ.એચરમટ ઔશ ેછે ઔે, “ ભનષુ્મના 
એઔ કબા ય યંયા શમ છે અને ફીજા કબા ય આધતુનઔતા યશરેી છે.” બાયતીમ ભીભાવંઔએ ણ 
વાદશત્મની ગઢૂ વાધના ઔયી છે. તેનાથી વાદશત્મની ઔરા િદડમાતી ઔરા ખણામ છે. તેનુ ં સ્લફૃ યવ, 
ધ્લતન, અરઔંાય, ગણુ, યીતત, ઓચિત્મ, યભણીમતાથી ફધંામ છે. આ વસં્ઔાય લૂચ ફૃે ભતા બાાભા ં
દયલતતિત થતા ભનષુ્મના વ્મક્તતત્લ અને અક્સ્તત્લની ઉદાત્ત ક થામ છે. ઉદાત્ત બાલ, તલિાય અને 
ઔલ્ના વેલતા અરોદઔઔ સનૃ્ષ્ટનુ ં દળચન ઔયે છે. આથી તિભી ભીભાવંઔ ભેથ્ય ુ આનોલ્ડ ઔશ ે છે ઔે, “ 
વાદશત્મ એ જીલનની વભીક્ષા છે.” વાદશત્મની ઔરા અમતૂચભાથંી મતૂચની પ્રતીતત ઔયાલે છે.  
 આભ ભાયા વળંધન ેયભા ં‘બાા અને વસં્કૃતત’ તલમાતંયે વાભાત્જઔ ક સ્ષ્ટ ઔયી છે. 
વાદશત્મ લાસ્તલદળી જીલનન દયિમ આતી શલાથી લૈતલધ્મવબય અને સુદંય શમ જ. ભનષુ્મની 
આત્ભા અને ઔભચ દ્વાયા જે આનદં પ્રમજામ તે ભાિ વાદશત્મ દ્વાયા જ. બાાના ઉઔયણ દ્વાયા એ વાથચઔ 
થામ છે. ભનષુ્મને તે દદવ્માનભુતૂત ઔયાલે છે. આથી જ ઔશી ળઔામ ઔે વાદશત્મ એ વસં્કૃતતની નીજ છે. 
બાાના ભાધ્મભથી આનદં ભેલી ળઔામ અને જીલનની સુદંયતા ાભી ળઔામ. નયતવિંશ ભશતેાના બાલ 
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ફૃે ‘ િહ્મ રટઔા ં ઔયે િહ્મ ાવે ’ એ વત્મ છે. વાદશત્મ એ વસં્કૃતત અને વભાજની ક ઔયાલી શ્ુધ 
િાદયત્ર્મનુ ં તનભાચણ ઔયે છે. આ વસં્ઔાય બાાથી જ વપ થામ છે. ભાટે -----“ફરામ, વબંામ અન ે
વભજામ ત ેબાા.” –ડૉ. તલનદ જળી. બાયતીમ ભીભાવંઔ ઔશ ેછે તેભ, “ બાા તલનાન ભાણવ તળિંખડા, 
 ૂછંડા તલનાના પ્રાણી વભાન છે. ” અંતભા ંવભાજભા ંભનષુ્મની જ જીલન જફૃદયમાત શમ ત તે બાા 
અને વાદશત્મ જ છે, તેનાથી ભનષુ્મ તાની વસં્કૃતતને ટઔાલી યાકળે. લૈતશ્વઔ દયફ અને 
ક્સ્થત્મન્દ્તયથી તે તાની ક બાયતીમ ફૃે વાચફત ઔયી ળઔળે. વાભાત્જઔ, આતથિઔ અને યાજઔીમ 
અથચગટન લચ્િે તાની વ્મક્તતભત્તા ટઔાલી ળઔળે. આ બાાળક્તત જ તેના શલાણાની તનળાની છે. 
અશીંથી તેને નતૂન દદળાસિૂન પ્રાપ્ત થળે અને તેને દદવ્મતાની અનભુતૂત થળે.  
ત્જતર એ. યાઠડ.  
વદંબા સભૂચ :  
(૧) વાદશત્મ તલલિેનના તવ્ધાતં : ફશિેયબાઈ ટેર  
(૨) તિભી વાદશત્મ ભીભાવંા : ફશિેયબાઈ ટેર 
(૩) બાયતીમ વાદશત્મ ભીભાવંા : ફશિેયબાઈ ટેર  
(૪) ગજુયાતી બાા ઉદ્ભલ, તલઔાવ અને સ્લફૃ : ઔે. ફી. વ્માવ                                                                                                                                  
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વભાજ ઘડતયભા ંવાર્શત્મન પા. 
નયેન્દ્ર યાલર  

 

 તલનફા બાલેએ એઔ લાય દંડત નશરુેને વલાર ઔમો ઔે તભે દુતનમાન ઇતતશાવ રખ્મ તેભા ં
ઔહ્યુ ં છે ઔે, અઔફયના જભાનાભા ં તરુવીદાવ થઈ ખમા. યન્દ્ત ુ કરંુ જતા ં અઔફયના જભાનાભા ં
તરુવીદાવ થઈ ખમા ઔે છી તરુવીદાવના જભાનાભા ં અઔફય થમા ? જભાન અઔફયન ઔે 
તરુવીદાવન ? જે આટરા ંલયવેમ વભાજ ઉય પ્રબાલ અઔફયન છે ઔે તરુવીદાવન છે ? ફખંા 
ઉય ણ આજે અવય ઔઈ યાજા – ભશાયાજાની છે ઔે યલીન્દ્રનાથની છે ? આંધ્રભા ં તેગુ ુબતત ઔતલ 
તનાનુ ંબાખલત જ આજે ગયે ગયે િારે છે. તતભરનાડુની જનતા આટરા લયવથી ભાચણક્કલાિઔયના ં
બજન જ ખાતી આલી છે. વભાજને ગડય છે વાદશત્મઔાયએ ને વતંએ. 
 તલનફાએ વભાજને ગડનાયા ં િણ મખુ્મ દયફ ખણાવ્મા ં છે. તલજ્ઞાન, આત્ભજ્ઞાન, અન ે
વાદશત્મ. વાદશત્મ એ ળબ્દની ળક્તત છે, ભનષુ્મને ભેુ ં લાકૌ  ળક્તતનુ ં અનેરંુ લયદાન છે. વાદશત્મની 
ળક્તત યભેશ્વયની ળક્તતની ફયાફય છે. િહ્માડંભા ંજે ઔાઈં છે, તેને ઇશ્વયની ળક્તત ભાનલાભા ંઆલે છે. 
શલ,ે િહ્માડંભા ંજે છે તે ફધુ ંત વાદશત્મઔાયની લાણીભા ંઆલે છે. ળળશૃખં (વવરાનુ ં તળિંખડુ)ં ઇશ્વયની 
સનૃ્ષ્ટભા ં નથી. ણ વાદશત્મઔાયની સનૃ્ષ્ટભા ં છે. તેથી જ ભમ્ભટે ઔતલની સનૃ્ષ્ટને િહ્માની સનૃ્ષ્ટ ઔયતા ં
િદઢમાતી ખણી છે. 
 વભાજ અને વાદશત્મન વીધ વફંધં ભનષુ્મની વાથે છે. વાદશત્મનુ ં વજૉન ભનષુ્મ ઔયે છે. 
વભાજનુ ંવખંઠન અને યખુનુ ંતનભાચણ ણ ભનષુ્મ દ્વાયા જ થામ છે. આ દૃન્ષ્ટથી વભાજ અને વાદશત્મન 
યસ્ય ગતનષ્ઠ વફંધં છે. વાદશત્મ તાના મલૂ્મથી વભાજને પ્રબાતલત ઔયે છે ત વભાજ તાની 
દયક્સ્થતતથી વાદશત્મના નલા આમાભને જન્દ્ભ આે છે. આ યીતે વભાજ અને વાદશત્મને ગતનષ્ઠ 
વફંધં છે. વભાજ અને યખુની પ્રવતૃત્ત વાદશત્મભા ંઔઇના ઔઇ ફૃભા ંઅલશ્મ પ્રતતચફિંફ થામ જ છે. 
એટરે જ ત યખુ અને વભાજની વાથે વાદશત્મ ણ ફદરાત ુ ંઅને તલઔતવત થામ છે. ઔઈણ યખુના 
વાદશત્મને વભજલા ભાટે તે યખુના વભાજને વભજલ આલશ્મઔ થઈ  ડ ેછે.  
 જે તલતળષ્ટ પ્રવતૃત્તને રઈન ેજે વભમભા ં જે વાદશત્મ રકામ છે તભેા ં તલતળષ્ટ દયક્સ્થતતન 
પ્રબાલ વાદશત્મ ઉય ડ ેતે સ્લાબાતલઔ છે. વભમ ત વતત િાલ્મા ઔયે છે, યન્દ્ત ુજેભ જેભ વભાજની 
દયક્સ્થતતભા ં ફદરાલ આલે છે તેભ તેભ વાદશત્મભા ં ણ ફદરાલ આલે છે. વાદશત્મ ઇતતશાવના 
રેકઔ આ ફદરાલને વ્માખ્માતમત ઔયલા ભાટે અથલા વભજલા ભાટે પ્રવતૃત્તતલળેના આધાય ય ઔઈન ે
ઔઈ નાભ આે છે. જેભ ઔે દશન્દ્દી વાદશત્મભા ં આદદઔાર, બક્તતઔાર, યીતતઔાર, આધતુનઔઔાર લખેયે. 
ગજુયાતી વાદશત્મભા ં પ્રાિીનઔા, ભધ્મઔા, નભચદયખુ, ખાધંીયખુ, આધતુનઔયખુ લખેયે. વસં્કૃત 
વાદશત્મભા ંલૈદદઔઔા, ઉતનદઔા, યાભામણ અને ભશાબાયતઔા, તેભના છીન ઔા લખેયે. આવુ ં
બાા વાદશત્મભા ં ફને છે એવુ ં નથી ણ વભાજતલદ્યા, તલજ્ઞાન, ટેઔતનઔર તળક્ષણ લખેયેની 
ઐતતશાતવઔતાને વભજલા ભાટે આણ ે તેને યખુભા ં તલબતત ઔયીએ છીએ. પ્રાિીનઔાથી આધતુનઔઔા 
સધુી વભાજ અને વાદશત્મની આંતયપ્રદક્મા ય દૃન્ષ્ટ નાકલાભા ં આલે ત યખુ અને વાદશત્મન 
અંત:વફંધં પ્રઔાય વભજી ળઔામ છે. 
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 વભાજની ાદયલાદયઔ, આતથિઔ, વાસં્કૃતતઔ, ધાતભિઔ લખેયે વભસ્માનુ ંફૃ વાદશત્મભા ંદેકામ છે. 
વભાજભા ંયશતે ભાનલ તાના હૃદમની અંદય અને ફશાય ફનતી ગટનાને જુએ છે. તેના મથાથચ 
તાણાલાણાથી વાદશત્મની યિના થામ છે. વાદશત્મ વભાજની ક્સ્થતતને જેલી છે તેલી યજૂ નથી ઔયત 
યન્દ્ત ુ મગ્મ સ્થાન ય દયલતચન ઔયીને વભાજની દયક્સ્થતતને સધુયતી યજૂ ઔયે છે. વાદશત્મ 
વભાજની દક્માનુ ંઉધ્લીઔયણ ઔયે છે. વાભાત્જઔ બાલનુ ંઉદાત્તીઔયણ ઔયે છે. આ પ્રઔાયે તે વભાજની 
વાથે વીધા વફંધંભા ંઆલે છે. 
 વાદશત્મન ઉદ્ભલ, તલઔાવ અને દયલતચન ણ વભાજની દયક્સ્થતત ય તનબચય છે. 
વાદશત્મવજૉન તાની ખલુ્રી આંકથી વભાજના ખણૂ ેખણૂાભા ં જુએ છે. વાદશત્મઔાય વભાજભા ંજે ણ 
જુએ છે, અનબુલ ઔયે છે એ ફધી ક્સ્થતતનુ ં વઔંરન ઔયી તેને તનતિત ક્ભભા ં તાની યિનાના 
ભાધ્મભથી યજૂ ઔયે છે. 
 વાદશત્મ વભાજનુ ંએઔ વાચુ ંખતતળીર દચણ છે. તે વભાજને તનના મકુથી ફશાય ઔાઢલા ભાટે 
ઉત્થાનની દદળા ફતાલે છે. વભાજ ઔેલ વાદશત્મને જન્દ્ભ નથી આતુ ંયન્દ્ત ુવાદશત્મના મલૂ્મ અને 
વાદશત્મની ઔરાને તલઔતવત ઔયલાભા ંણ તાનુ ંમખદાન આે છે. વાદશત્મ વભાજની ઔકભાથંી જન્દ્ભ 
રે છે. વભાજની ક્સ્થતતન વાદશત્મ ય પ્રબાલ ડ ેછે. 
 વભાજ લખય વાદશત્મની ઔલ્ના અવબંલ છે. વભાજ વાદશત્મથી નવુ ંજીલન, નલી િેતના પ્રાપ્ત 
ઔયે છે. વાથે જ વભાજ તેને ભશત્ત્લણૂચ અને ખદયભાભમ ફનાલે છે. વાદશત્મ અને વભાજ ફનં ે 
એઔફીજાના યૂઔ છે. વાદશત્મ અને વભાજન યસ્યાલરફંી વફંધં  છે. 
 વાદશત્મઔાયને િીજી આંક શમ છે. ઔતલ ક્ાન્દ્તદળી શમ છે. તેને ેરી ાયનુ ંદળચન ણ શમ છે. 
આ ાયને જનાયી ફે આંક ત છે જ. તે આણી વાભે સુદંય સનૃ્ષ્ટ યજૂ ઔયે છે. દુતનમાની યનઔ દેકાડ ે
છે. સનૃ્ષ્ટનુ ંવૌંદમચ આણે ફે આંક લડ ેજ ગ્રશણ ઔયીએ છીએ. યન્દ્ત ુઆ ફે આંકથી ય એઔ િીજી 
લસ્ત ુછે. આ દુતનમા ઔયતામં ખફૂ જ સુદંય ફીજી દુતનમા છે, જે આણી આ ફ ેઆંકથી દેકાતી નથી. 
ભનષુ્મની િીજી આંક ખરૂી જામ છે, ત્માયે તેના ં દળચન થામ છે. એ દળચનથી દુતનમાના વલચવાભાન્દ્મ 
વ્મલશાય ાછ, તેની અંદય અને તેની વાટી નીિ ેજે દયફ ઔાભ ઔયી યહ્યા ંછે, તેના ંદળચન થામ 
છે. તેભાથંી છી વાદશત્મ વજૉન થામ છે. બલભતૂત ઉત્તયયાભિદયતભા ંઔશ ે છે, ઋતની લાણી અથચન ે
અનવુયે છે. रौकककानां दह साधूनाभि ं वागनवुिमि।े ऋवषिां ऩनुयाद्मानां वाचभिोऽनधुावति।।1/10 
(વાભાન્દ્મ વાધુરુુની લાણી અથચને અનવુયે છે ણ આદ્ય ઋતની લાણીને (ત) અથચ અનવુયે છે.) 
 'વાદશત્મ' ળબ્દ તે જ તાની વ્માખ્મા પ્રખટ ઔયે છે. એ ઔશ ેછે ઔે હુ ંવદશત – વાથે િારનાય 
છ.ં ઔની વાથે િારળે ? ામાભા ંવત્મ છે, તે જ વત્મ છે. વત્મન અથચ જ છે ઔે તે છે. વત્મની વાથે જે 
િારળ,ે તે છે વાદશત્મ. વત્મ જેટુ ંવ્માઔ શળે તેટુ ંજ વાદશત્મ વ્માઔ શળે.  
 લાલ્ભીદઔ સ્નાન ભાટે જઈ યહ્યા શતા. ત્મા ંતેભણે જયુ ંઔે ક્ોંિયખુરભાથંી એઔને તળઔાયીએ ફાણ 
ભાયુું ત 'ળઔ: શ્રઔત્લભાખત:'– લાલ્ભીદઔના અંતયભા ંજે ળઔ થમ, તે ફશાય શ્રઔફૃે પ્રખટ થઈ ખમ. 
એભણે તે દૃશ્મ જયુ ંત રાગ્યુ ંઔે આ ક્રૂય ઔામચ થયુ.ં એઔ પે્રભી ફાણથી શણામ અને ફીજ તલશલ થઈ 
ઉઠય. આ તનઘણૃતા જઈ એભના અંતયાત્ભાભા ંણુ્મ પ્રઔ જાગ્મ અને એભની લાણીથી એઔ શ્રઔ 
નીઔી ડય. લાલ્ભીદઔ ત્માયે ક્ોંિ વાથે એઔફૃ થઇ ખમા. તલશ્વાનભુતૂત વઔરાનભુતૂત થઈ. 
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 વાદશત્મ, ઔા લખેયે ફધુ ંજીલન વાથે તપ્રત શવુ ંજઈએ. તલનફા ઔશ ેછે ઔે જીલન વદશત 
એ જ વાદશત્મ. વાદશત્મ જીલનની વાથે જ િારળે. જીલન એઔ ફાજુ અને વાદશત્મ તેનાથી વાલ જુદી 
ફાજુ એવુ ંન થઈ ળઔે. જે જીલનની વદશત છે એ જ વાદશત્મ છે.  
 વભાજ, વભાજલાદ અન ેનૈતતઔતા ગતનષ્ઠ યીતે લણાઇ ખમેરા ંછે. જાતતશીન વભાજભા ંજખંરન 
ઔાનનૂ પ્રલતચત શમ છે. વભાજભા ંનાનાભા ંનાના એઔભને ભાટે નીતતનુ ં ારન ઔડઔ અને અતનલામચ 
ભનાયુ ં છે. આભ થામ ત જ છેલટે વભાજભા ંનીતત અને તળસ્ત પ્રલતે. વભાજ વ્મક્તતન ફનેર છે 
આથી નીતતારઔ, વત્વખંિાશઔ અને ધભચયઔ નીતતભાન વ્મક્તત ગડલાની યજૂઆત વાદશત્મ ઔયે છે. 
અને એલા વભાજની ઔલ્ના યજૂઔયે છે. નીતતભાન વ્મક્તતથી ગડામેરા વભાજભા ંવ્મક્તત અને વભાજ 
ફને્ન આદયણીમ અને વન્દ્ભાનનીમ ફને છે. વસં્કૃત વાદશત્મ ધભચ તથા નીતતના વાદશત્મ ભાટે ગણુ ં જ 
પ્રતવ્ધ છે. અનેઔ ઔતલએ ફહજુન વભાજને ઉમખી થામ એલી ગણી યિનાની બેટ ધયી છે. તે 
દ્વાયા વભાજનુ ંગડતય ઔયુું છે.  
 

સાંદબમ સાવહત્મઃ- 
(1) વાદશત્મ  - તલનફા બાલે, મજ્ઞ પ્રઔાળન, લડદયા. 
(2) બાયતીમ વભાજ – પ્ર. એ.જી. ળાશ અને પ્ર. જે.ઔે દલે, અનડા પ્રઔાળન, અભદાલાદ.  
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ગજુયાતી બાા અને વભાજનુ ંભાખુ ં 
પ્રા. રૂેળબાયતી ગસ્લાભી 
આનવ.પ્રપેવય, ગજુયાતી 

ગલનાભેન્ટ આટાવ કૉરેજ,અભીયગઢ 
ભ.ન.ં – ૯૮૯૮૦ ૦૮૧૮૩ 

 ભનષુ્મ એઔ વાભાત્જઔ પ્રાણી છે. કાલાની, ઊંગલાની પ્રવતૃત્ત જન્દ્ભજાત શલા છતા ં દયેઔ  
વભાજની આ પ્રવતૃત્તભા ંચબન્નતા જલા ભે છે. જીલન જીલલાની એઔવયકી યીતબાત, તલિાયવયણી, 
ભાન્દ્મતા, ખ્માર, જાતત, ધભચ, બાા ઇત્માદદને ઔાયણે એઔ ભાનલવભાજ અક્સ્તત્લભા ંઆલ ે છે. આ 
ભાનલવભાજભા ંણ તલતલધ સ્તય ઔે ઔક્ષાનુ ં ચબન્નત્લ જણામ છે, જેનુ ં પ્રતતચફિંફ તે વભાજભા ંફરાતી 
બાાભા ં સ્ષ્ટ જઈ ળઔામ છે. વભાજભા ંથતી વાભાત્જઔ પ્રવતૃત્ત બાાના ભાધ્મભથી જ થતી શઈ 
બાા એઔ વાભાત્જઔ ગટના છે એભ ઔશલેામ. આ ફાફતને ધ્માને રઈ પ્રસ્તતુ ળધિભા ંગજુયાતી 
બાા ય ગજુયાતી વભાજની જીલનયીતત અને જીલનદૃન્ષ્ટની ઔેલી અવય થઈ છે તેની વદાશયણ િિાચ 
ઔયલાન આળમ છે. અરફત્ત ળધિની ભમાચદાને ધ્માનભા ંયાકી અશીં વણૂચ છણાલટ ળક્ય ન શલાથી 
ભાિ ઔોટંુચફઔ વફંધંસિૂઔ નાભ, ચરિંખચિશન  ઔેટરાઔં વલચનાભ અને ‘જી’ પ્રત્મમના ઉદાશયણ દ્વાયા 
ગજુયાતી બાા અને ગજુયાતી વભાજનુ ંભાખુ ંઔેવુ ંવભાતંય િારે છે તે દળાચલલાન પ્રમાવ ઔયેર છે. 

બાાનુ ંભાખુ ંજે તે બાાવભાજની જીલનયીતત અને જીલનદૃન્ષ્ટથી પ્રબાતલત થમેર શમ છે. 
આ ઔાયણે જ ઔઈ વ્મક્તત ફીજી બાાથી દયચિત શમ યંત ુ તે બાા ફરનાય વભાજની 
જીલનયીતતથી દયચિત ન શમ ત અથચન અનથચ થઈ જત શમ છે. જેભ ઔે, ગજુયાતી વભાજની 
જીલનયીતતથી અજાણ ઔઈ દશન્દ્દી બાઔ ગજુયાતી ફરે ત આ પ્રઔાયના યમજૂી ખટાા થામ. ઔઈ 
દશન્દ્દી બાી ગજુયાતી તભિના ફાઔને જઈ એભ છેૂ ઔે, ‘આ ફચ્િા ંતાયા ંછે?’ ત્માયે તયત ગજુયાતી 
તભિ શવીને ઔશળેે ઔે, ‘બાઈ, ફચ્િા ંત શ-ુક્ષીના ંશમ ભાણવના ત ફાઔ ઔશલેામ.’  
ઔોટંુચફઔ વફંધંસિૂઔ નાભ 
 ગજુયાતી વભાજભા ં ફા, ફા,ુ ઔાઔા, ભાભા, દાદા, વા, વાી, દદમય લખેયે ઔોટંુચફઔ 
વફંધંસિૂઔ નાભ વફંધનસિૂઔ નાભ તયીઔે ણ લયામ છે. યંત ુગજુયાતી વભાજની જીલનયીતતના 
વદંબચભા ંતાવતા તેભન અથચ ભમાચદદત ન યશતેા વ્માઔ અથચછામા સિૂલે છે. જેભ ઔે, ઔાઔા-ભાવી 
જેલા વફંધન ડળભા ં યશતેા ઔે અજાણ્મા રુુ-સ્ત્રી ભાટે ણ લયામ છે. લી, અદયચિત રુુ 
ભાટે તેની ંભય પ્રભાણ ેબાઈ, ઔાઔા ઔે દાદા વફંધન લયામ છે જ્માયે અદયચિત સ્ત્રી ભાટે તેની ંભય 
પ્રભાણે ફેન, ભાવી, ઔાઔી, ભાજી, ફા જેલા વફંધન થામ છે. ઔાઔા તથા ભાભા ળબ્દન ઉમખ ત 
ક્યાયેઔ તળસ્તભા ંયાકનાય ઔે ચફલડાલનાય વ્મક્તત ભાટે ણ પ્રમજામ છે. દા.ત., ‘તાય ઔાઔ જઈ જળેને 
ત આલી ફનળે’, ‘તાય ભાભ આલળ ેને ત ભાયળે’.ભાભ એ વફંધન ભશ્ઔયી ઔે ભજાઔભા ંણ લયામ 
છે. જેભ ઔે, ફવભા ંઅડાઉન ઔયતા ંતલદ્યાથી દટદઔટ િેઔયને ‘ભાભા’ ઔશીને વફંધતા શમ છે. ખાભઠી 
ફરીભા ં‘ભાભા’ન અથચ ઠખ ઔે િય એલ ણ થામ છે. લી, છેતયામેર વ્મક્તત ભાટે ‘ભાભ ફનાવ્મ’ 
એલ પ્રમખ ણ લયામ છે.   
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 ‘ફા’ અને ‘ફા’ુ ણ ગજુયાતી વભાજભા ંવફંધન તયીઔે લયામ છે. નઔય તાની ળેઠાણીને, 
ચબકાયી વન્નાયીને અને પેદયમા સકુી ગયની સ્ત્રીને ‘ફા’ તયીઔે વફંધે છે. ત લી, દયફાય 
અને યાજતૂ ઔભભા ંદીઔયીના નાભની ાછ ભાનાથે ‘ફા’ રખાલલાભા ંઆલે છે. દા.ત., તેજફા, 
ઔંિનફા, શતેરફા. આ ઉયાતં ફનાવઔાઠંાના લાલ-થયાદ થંઔભા ંદાદા ઔે ભટી ંભયના રુુને ણ 
‘ફા’ તયીઔે વફંધી ભાન આલાભા ંઆલે છે. જ્માયે ‘ફા’ુ એ તભિભા ંએઔફીજા ભાટે લયાત ુ ંવફંધન 
છે. જેભ ઔે, ‘લટ છે શોં ફા ુતાય!’ દયફાય ઔે યાજતૂ ઔભના રુુ ભાટે ણ ભાનલાિઔ વફંધન 
તયીઔે ‘ફા’ુ લયામ છે. ક્યાઔં ફરનાયની ળૈરીના એઔ બાખ તયીઔે ણ ‘ફા’ુ ઔે ‘ફા’ જેલા ંનાભ 
લયામ છે. દા.ત., ‘આજે ાટીભા ંભજા આલી ખઈ ફા!ુ’ અથલા ‘ના ફા, હુ ંનશીં જવુ.ં’ 
 ફાફ-ફેફી, ફેટા-ફેટી, છઔયા-છઔયી એ વફંધંસિૂઔ નાભ ણ વફંધન નાભ તયીઔે લયામ 
છે. ઉજચમાત ઔભનાઆઠ-દવ લચની ંભયના છઔયા-છઔયી ઔે જેનુ ં નાભ કફય ન શમ તેને ભાટે 
ફાફ ઔે ફફેી વફંધન થામ છે. દા.ત., ‘ફાફા, તાયા પ્ાન ેફરાલને.’ તથા ‘ફેફી! તારંુ નાભ શુ ં
છે?’ લી, જ આ ફાઔ ઔઈ નજીઔના ં વખાના ં અથલા તભિના શમ ત તેભને ફેટા-ફેટી અથલા 
દીઔયા-દીઔયી તયીઔે ણ વફંધલાભા ંઆલે છે. ણ જ ત ેઅદયચિત અન ેચફનઉજચમાત ઔભના શમ 
ત તેભને ‘એ છઔયા, અશીં આલ.’ ઔે ‘એ છઔયી, તાયી ભા ક્યા ંખઈ?’ એભ વફંધન થામ છે. આ 
ઉયાતં નઔય ઔે ઔઈ વાભાન્દ્મ ઔાભ ભાટે ઔઈ નાની ંભયન ઔભચિાયી યાખ્મ શમ ત તેના ભાટે ‘એઔ 
છઔય યાખ્મ છે’ એભ ‘છઔય’ ળબ્દ લયામ છે. વ્ૃધ વ્મક્તત તાનાથી નાની ંભયની વ્મક્તત 
ભાટે છઔય-છઔયી એલા ંવફંધન ઔયતા ંશમ છે. 
 ‘ફેટા’, ‘ફેટી’ એ નાભ ક્યાયેઔ ખા તયીઔે ણ લયામ છે. જેભ ઔે, ‘ભાય ફેટ, વભજે છે શુ ં
એના ભનભા?ં’ તથા ‘ભાયી ફેટી, ભને ઉલ્ુ ંફનાલી ખઈ!’ ‘વા’, ‘વાી’નુ ંદયલતતિત ફૃ ‘વાર’, 
‘વારી’ ણ ખા તયીઔે લયામ છે. ણ ગજુયાતી વભાજભા ંતે એટુ ંવ્માઔ યીતે લયામ છે ઔે તેની 
ખા તયીઔેની ધાય જ બઠુ્ઠી થઈ ખઈ છે. દા.ત., ‘વારા, ગયે ત આલત નથી ને કટા ંલામદા ઔયે છે.’ 
એભ એઔ તભિ ફીજા તભિને ઔશ ેત એભા ંખા નશીં ણ લશાર સિૂલામ છે.‘દદમય’ ળબ્દનુ ંતદંુ 
ફૃ ‘દદમય’ ણ ઉત્તય ગજુયાત અને ભધ્મ ગજુયાતભા ંખા તયીઔે લયામ છે. દા.ત., ‘ભાયા ં દદમય, 
ચ્મોં જ્મ’ત લ્મા?’ વફંધંસિૂઔ નાભ ‘લહ’ુ ણ ક્યાયેઔ ખા તયીઔે લયામ છે. જેભ ઔે, ‘તાયી લહ ુથતી 
શળે એ’ ત ક્યાયેઔ તળક્ષઔ  આિામચને ‘રસ્ટની લહ’ુ ઔશીને ઠેઔડી ઉડાડતા શમ છે.  
 ‘દાદા’ વફંધંસિૂઔ નાભ વાભાત્જઔ વદંબચભા ંગુડંા ઔે દશિંભતલાા ભાટે પ્રમજામ છે. જેભ ઔે, ‘ત ુ ં
આ એદયમાન દાદા થઈ ખમ છે?’ અશીં ગુડંાના વદંબચભા ં ‘દાદા’ નાભ છે જ્માયે ‘દાદાની જેભ ત ેત 
ફધાને બખાડી દીધા.ં’ ઉક્તતભા ંવ્મક્તતની દશિંભતને ચફયદાલલાભા ંઆલી છે. 
ગજુયાતી ચરિંખ પ્રત્મમન તલતળષ્ટ લયાળ 
 ગજુયાતી બાાની ચરિંખવ્મલસ્થાભા ંવજીલ વજં્ઞાને રાખતા ચરિંખના પ્રત્મમ વાભાન્દ્મ યીતે જે 
તે વજીલનુ ં કુદયતી ચરિંખ સિૂલે છે. લી, ચુ્લ્રિંખ વજં્ઞા ભટાણુ ંઅને સ્ત્રીચરિંખ વજં્ઞા નાનણ 
સિૂલે છે. દા.ત., છઔય-છઔયી, ફઔય-ફઔયી, લાદંય-લાદંયી, કતૂય-કતૂયી. યંત ુનઔયી, લેાય-ધધં 
અને અમઔુ વાભાત્જઔ ઔાભખીયી ફજાલતી વ્મક્તતને રખતી વજં્ઞા અમઔુચરિંખ સિૂલે છે જેનુ ંમખુ્મ 
ઔાયણ ગજુયાતીની તલતળષ્ટ વાભાત્જઔ ભતૂભઔા છે. જેભ ઔે,ગદડમાી, ટારી, ઔઠાયી, તેરી, ઢરી, તફંી 
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જેલી વજં્ઞા ‘ઈ’ ઔાયાન્દ્ત શલા છતા ંગજુયાતી બાાની વ્મલસ્થાભા ંઆ વજં્ઞાને ુચં્લ્રિંખ વજં્ઞા 
ખણલાભા ંઆલે છે. ઔાયણ ઔે, આ પ્રઔાયના ધધંા વાથે વઔંામેર વ્મક્તત વાભાન્દ્મ યીતે રુુ જ 
શમ છે. તેલી જ યીતે ‘ઔાયબાય’ યથી ‘ઔાયબાયી’ ુચં્લ્રિંખ વજં્ઞા ફને છે યંત ુજ સ્ત્રી ઔાયબાય ઔયતી 
શમ ત તેને ભાટે ‘ઔાયબાયણ’ એભ સ્ત્રીચરિંખન ‘ણ’ પ્રત્મમ રખાડીને સ્ત્રીચરિંખ વજં્ઞા ફનાલામ છે.  
 ગજુયાત, જંાફ, ફખંા, ડળ વજં્ઞા યથી ફનેર તલળેણ ગજુયાતી, જંાફી, ફખંાી, 
ડળી લખેયે ુચં્લ્રિંખસિૂઔ વજં્ઞા છે, યંત ુઆલી વ્મક્તત જ સ્ત્રી શમ ત આ વજં્ઞાન ે‘ણ’ પ્રત્મમ 
રખાડી ગજુયાતણ, જંાફણ, ફખંાણ, ડળણ એભ સ્ત્રીચરિંખ વજં્ઞા ફનાલામ છે. 
 ગજુયાતીભા ં‘ઉ’ પ્રત્મમ નુવંઔચરિંખ સિૂલે છે. જેભ ઔે, ‘વભજુ’, ‘ઉતારંુ’ યંત ુ‘ઉ’ પ્રત્મમ યથી 
વધામેરી વજં્ઞા ‘-ન ધધં ઔયનાય’ એલ અથચ વ્મતત ઔયે ત્માયે તે ભાિ ુચં્લ્રિંખભા ંજ લયામ છે. 
જેભ ઔે, ‘કેડુ’ ઔે ધાડાડુ. ઔેભઔે ગજુયાતી બાીને ભન આ પ્રઔાયનુ ંઔાભ ભાિ રુુ જ ઔયતા શમ 
છે. 
 આભ, વાભાન્દ્મ યીતે ગજુયાતણ ગદૃશણી જ શમ તેલી ભાન્દ્મતા શલાથી નઔયી ઔે ધધંા-યજખાય 
વાથે વઔંામેર ‘ઈ’ ઔે ‘ઉ’ ઔાયાન્દ્ત વજં્ઞા ુચં્લ્રિંખભા ંજ લયામ છે. તેથી જ અંગ્રેજીભાથંી સ્લીઔાયેર 
ડ્રાઈલય, ટીિય, ઔરાઔચ , પ્યનૂ, ભેનેજય, ઔંડઔટય ઔે અયફી-પાયવીભાથંી આલેર ભાભરતદાય, અભરદાય, 
પજદાય, લઔીર જેલી વજં્ઞા ધધંા વાથે જડામેર શલાથી ગજુયાતીભા ંુચં્લ્રિંખભા ંજ લયામ છે. તેલી 
જ યીતે અયફી-પાયવીભાથંી સ્લીઔાયેર ‘તભસ્ત્રી’ ઔે ‘મનુળી’ તથા અંગ્રજેીભાથંી આલરે ‘વેકે્ટયી’ વજં્ઞા ‘ઈ’ 
ઔાયાન્દ્ત શલા છતા ંધધંા વાથે વઔંામેર શલાથી ુચં્લ્રિંખભા ંલયામ છે.  
 ગજુયાતીભા ંલસ્ત ુઔદભા ંનાની છે ઔે ભટી તેને આધાયે સ્ત્રીચરિંખ ઔે ુચં્લ્રિંખ સિૂલામ છે તે ત 
વભજી ળઔામ એલી ફાફત છે. યંત ુવાયી ને ઉત્તભ લસ્તનેુ ુચં્લ્રિંખ તથા તનમ્ન ને અમગ્મ લસ્તનેુ 
સ્ત્રીચરિંખ તયીઔે કલાભા ં ગજુયાતીન ‘સ્ત્રી’ પ્રત્મને અચબખભ વ્મતત થામ છે. દા.ત., ‘ગજુયાત 
ભેઈર આવ્મ.’ એભ ઔશલેામ છે ને જ રઔર ેવેન્દ્જય રેન શમ ત ‘ેવેન્દ્જય રેન આલી.’ તેભ ફરામ 
છે.  
ગજુયાતી વલાનાભન નલનળષ્ટ્ટ લયાળ :  
 ગજુયાતી વભાજ રુુપ્રધાન છે. આથી ગજુયાતી બાાના વલચનાભને ણ ુચં્લ્રિંખ જ 
ખણલાભા ંઆલે છે. શરે રુુ, ફીજ રુુ, િીજ રુુ એભ. ગજુયાતી બાઔ વ્માઔયણખત ભાખુ ં
એઔ ફાજુ યાકી વલચનાભન પ્રમખ ઔયે છે. જેભ ઔે, ‘અભ’ે પ્રથભ રુુ ફહલુિન છે, ણ શાસ્મરેક ઔે 
તિંીરેકભા ં ‘અભ ેભાનીએ છીએ’ એભ ‘હુ’ં ભાટે શરેા રુુ તયીઔે લયામ છે. તે જ યીતે ‘આણે’ 
શરે અને ફીજ રુુ ફહલુિન છે ણ ક્યાયેઔ લતતા તેની આખલી ળૈરીભા ં ‘આણે’ન ઉમખ 
શરેા રુુ એઔલિન તયીઔે ણ ઔયે છે. દા.ત., ‘આણે ત ભડા જ ઊઠલાના.’ ગણીલાય ‘આણે’ન 
ઉમખ શ્રતાને વભજાલલા ભાટે ણ થામ છે. જેભ ઔે, ‘આણાથી આવુ ંઔાભ ન ઔયામ’, ‘આણે ખા 
ન ફરલી જઈએ.’ 
 ‘ત ુ’ં વલચનાભ આત્ભીમતા અને ભૈિીન વફંધં દળાચલ ે છે. યંત ુઝગડ થામ ત્માયે ગજુયાતી 
‘ત ુ’ં , ‘તાયી’ ય ઊતયી આલે છે. તેલી યીતે ‘તભે’ વલચનાભ ભાન અને આદયસિૂઔ છે, જ્માયે‘તભે’ ન ે
સ્થાને ભાનાથે લયાત ુ ં‘આ’ વલચનાભ ખળુાભતન બાલ વ્મઔત ઔયે છે. િીજા રુુ એઔલિનભા ં‘તે’ ઔે 
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‘તે’ના સ્થાને ‘એ’ વલચનાભ ણ લયામ છે. યંત ુ ગજુયાતી વભાજભા ં ‘એ’ વલચનાભન તલતળષ્ટ 
પ્રમખ એ છે ઔે ત્ની તાના તતનુ ંનાભ ન ફરતા તત ભાટે ‘એ’ વફંધન લાયે છે. દા.ત., ‘એ 
શજુ આવ્મા નથી.’ ઔે છી ‘ભાયા એ ત ઔઈનુ ંભાને તેલા નથી.’ 
 વભાજભા ં જેન ભબ શમ – ભાન શમ તેના તલળે લાત ઔયતી લકતે ગજુયાતી તેના 
તલળેણ અને વલચનાભભા ંફહલુિનના ફૃન ઉમખ ઔયે છે. જેભ ઔે, ગજુયાતી વભાજ ડૉતટયને ભાન 
આે છે, એટર ે‘ડૉતટય આવ્મા છે.’ એભ ઔશ ેછે. ણ ધફીને ભાન આત નથી એટરે ‘ધફી આવ્મા 
છે’ તેભ ઔઈ ફરતુ ંનથી. ગજુયાતી જેની વાથે તનઔટન વફંધં શમ તેના પ્રત્મે લશાર-સ્નેશ દળાચલલા 
વબંાણભા ંએઔલિન લાયે છે ણ જ અલ્ દયચિત ઔે દૂયન વફંધં શમ ત વબંાણભા ંફહલુિન 
લાયે છે. તેભામં ઓિાદયઔ લાતિીત શમ ત્માયે ફહલુિનની વાથે ‘વાશફે’, ‘બાઈ’, ‘ફશને’, 
‘ભશભેાનશ્રી’ જેલા ભાનલાિઔ વફંધન ણ જડ ે છે. દા.ત., ‘વાશફે, ભશળેબાઈ આજે આને ભલા 
આલલાના છે.’        
‘જી’ પ્રત્મમન નલનળષ્ટ્ટ લયાળ : 
 દશન્દ્દી અને ગજુયાતી ફનેં બાાભા ં ‘જી’ પ્રત્મમ ભાનાથે લયામ છે. યંત ુ દશન્દ્દીભા ં વ્મક્તતના 
નાભની ાછ ભાનાથે લયાત ‘જી’ ગજુયાતીભા ં વ્મક્તતલાિઔ વજં્ઞાને ફદર ેજાતતલાિઔ વજં્ઞાની 
ાછ રાખે છે. જેભ ઔે, દશન્દ્દીભા ંતલનદજી, ભશળેજી, સયેુળજી એભ ફરામ છે યંત ુગજુયાતી વભાજભા ં
આ યીતે નાભ વાથ ેરાખેર ‘જી’ પ્રત્મમ િક્કવ વભાજ જૂથ સિૂલે છે. ગજુયાતીભા ં તલળે ઔયીને ળેઠ, 
ફા,ુ ભા જેલી જાતતલાિઔ વજં્ઞા વાથ ેઆદયલાિઔ ‘જી’ પ્રત્મમ લયામ છે. દા.ત., ળેઠજી, ફાજુી, 
ભાજી લખેયે. 
 ‘જી’ પ્રત્મમ ગજુયાતી વભાજભા ંતાના વાવદયમાલંાાને લધ ુભાન આલા લયામ છે. જેભ 
ઔે, ‘આ ભાયા ંભાભીજી છે.’ આ ઉયાતં ગજુયાતી વભાજભા ંબખલાનના નાભ ાછ ણ ‘જી’ પ્રત્મમ 
રખાડી ભાન અામ છે. દા.ત., યાભજી, વીતાજી, શનભુાનજી, ઔાનજી, યાધાજી લખેયે. ‘જી’ પ્રત્મમન 
ઉમખ ક્યાઔં ભશ્ઔયી ભાટે ણ થામ છે. જેભ ઔે, ‘ત ુ ંત વાલ તંજુી છે.’ 
 આભ, બાા એ વભાજજીલનનુ ંપ્રબાલઔ દયફ શલાથી ઔઈ ણ બાાના ઉચિત ઉમખ 
ભાટે તે બાા ફરતા વભાજની જીલનયીતત અને જીલનદૃન્ષ્ટન અભ્માવ ઔયલ આલશ્મઔ છે. વાભાત્જઔ 
ભાકાન દયિમ ભેવ્મા તલના ભાિ બાાના ભાકાન અભ્માવ ઔયલાભા ંઆલે ત ત ેઅભ્માવ 
અધયૂ યશ ેછે.  
સાંદબમગ્રાંથ :  

 ૧. વાભાત્જઔ બાાતલજ્ઞાન – ડૉ. મખને્દ્ર વ્માવ 
 ૨. અધીત : લચ-૪ (રઔવાદશત્મ અને બાાતલજ્ઞાનના રેક) – ાશ્વચ ચ્બ્રઔેળન   
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  આધનુનક ગજુયાતીન પ્રથભ ગદ્ય ગ્રથં ‘લચનામતૃ’ - એક ર્યચમ અને લતાભાન અવય 
જી. ડી. નભસ્ત્રી, ME (CAD/CAM), 

Lecturer in Mechanical Engineering, 
R C technical Institute, Sola, Ahmedabad. 

બખલાન સ્લાતભનાયામણ દ્વાયા ઈ.વ. ૧૮૧૯ થી ૧૮૨૯ દયતભમાન વતં અને શદયબતત વાથ ે
થમેરા લાતાચરા અને પ્રશ્ન ઉત્તયન રેચકત દસ્તાલેજ એટર ે લિનામતૃ. આ ગ્રથંનુ ં વંાદન ઔામચ 
તેભના અગ્રખણ્મ તળષ્મ એલા મતુતાનદંસ્લાભી, ખાાનદં સ્લાભી, તનત્માનદં સ્લાભી અને શઔુાનદં 
સ્લાભીએ ઔયેુ ં  છે. મૂ ગ્રથંની ચરત  દેલનાખયી છે જ્માયે લાિંનબાા ગજુયાતી છે. બાયતીમ 
બાાની પ્રખતતમાિાભા ંઆ ગ્રથં ગજુયાતી બાાના ંએઔ તલતળષ્ટ ભાખચચિિ  ફૃે ચફયાજે છે જ્માયે 
આદ્યાત્ત્ભઔ ભાખચદતળિઔા તયીઔે વીભાચિિ  ફૃ ેચફયાજે છે. એટર ેજ ગજુયાતી બાાના ઔતલ અને આરિઔ 
શ્રી ઉભાળઔંય જળી તેને આધતુનઔ ગજુયાતી બાાનુ ંળીકયસ્થ પ્રથભ ખદ્ય ઔામચ ખણ ેછે. ગ્રથંન મખુ્મ 
તલમ ત અધ્માત્ભિિાચ છે યંત ુ જેભ માતિઔનુ ં રક્ષ્મ ત માિાધાભ દળચનનુ ં શલા છતા ં માિા 
દયતભમાન પ્રાદેતળઔ રાક્ષચણઔતા અને વોદમચને અનામાવે ભાણ ે છે તેભ અધ્માત્ભભથંન દયમ્માન 
યાજતનતત, ભાનવળાસ્ત્ર, વભાજ અને વ્મક્તતખત પ્રશ્નન ઉઔેર, ભાનલીમ વફંધં, આધતુનઔ તલજ્ઞાનના ં
તવ્ધાતં, તત્ઔારીન વભાજ વ્મલસ્થા અને યીતદયલાજ જેલા જ્ઞાનયવ ચફિંદુ વશજ યીતે પ્રાપ્ત થામ છે. 
પ્રશ્નત્તયીની યીતથી રકામરે આ ગ્રથં બખલાન સ્લાતભનાયામણના ંહૃદમખત આધ્માત્ત્ભઔ તવ્ધાતં અન ે
તેભના દ્વાયા ઈચ્ચ્છત અધ્માત્ત્ભઔ વાધનાની યીતને સેુયે લણચલે છે. આ ળધિ દ્વાયા લિનામતૃ ગ્રથંની 
તલતલધ દૃન્ષ્ટઔણથી અદ્ધદ્વતીમતા અને આધતુનઔ વભમભા ંજન ભાનવભા ં તેની અવય તથા ઉમચખતા 
પ્રસ્તતુ ઔયલાભા ંઆલી છે.  

1. ગ્રથં લક્તાન ર્યચમ : 
બખલાન સ્લાતભનાયામણન જન્દ્ભ ઉત્તય બાયતના ંઅમધ્મા ાવે છૈમા ખાભભા ંતા: ૩-૪-૧૭૮૧ ના ં
યજ થમ. ભાિ ૧૧ લચની ફાલમે તેભણ ેગશૃત્માખ ઔયી ઉત્તય બાયતભા ંફદરનાથ, ઔેદાયનાથ, ઔૈરાવ, 
ભાનવયલય વદશત દચક્ષણભા ંઔન્દ્માકુભાયી, યાભેશ્વયભ લખેયે સ્થાન ય ખલુ્રા ખ,ે ખલુ્રા ળયીયે ભાિ 
ઔોીનબય વાત લચ સધુી તલિયતા યહ્યા. આ દયતભમાન તે નીરઔંઠલચણિ નાભે કામા. ઈ.વ. 
૧૭૯૯ ભા ંતે રજ (ત્જ.જૂનાખઢ) ખાભે આલી યાભાનદં સ્લાભીના ંઆશ્રભભા ંયહ્યા. યાભાનદં સ્લાભીએ 
તેભને ઈ.વ. ૧૮૦૧ ભા ં તાના વપં્રદામની જલાફદાયી ભાિ ૨૧ લચની ંભયના ં  બખલાન 
સ્લાતભનાયામણને વોંી તે સ્લધાભ ધામાચ. ત્માયફાદન તેશ્રીન ઔામચઔા ફહધુા ખઢડા (ત્જ. 
બાલનખય) ભા ં તલત્મ. યંત ુ તે વભગ્ર ગજુયાતભા ં વતત તલિયતા યહ્યા. તેભના ગજુયાત પ્રલેળ 
ફાદના ં િીવ લચના ં જીલનઔા દયતભમાન તેભણે અંતતભ દવ લચભા ં જે ઉદેળ આપ્મ તેને તે 
વભમના તેભના તલદ્વાન વતંભાનંા િાય વતં, મતુતાનદં સ્લાભી, તનત્માનદં સ્લાભી, ખાાનદં સ્લાભી 
અને શઔુાનદં સ્લાભીએ ગ્રથંસ્થ ઔમો. એઔ દદલવનુ ં એઔ લિનામતૃ એભ કુર ૨૬૨ લિનામતૃ 
સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામભા ં પ્રિચરત છે. આ ઉયાતં અન્દ્મ ૧૨ લિનામતૃ ણ ઉરબ્ધ છે. 
લિનામતૃની રફંાઈ ૯૦ ળબ્દથી રઈન ે ૩૦૦૦ ળબ્દ સધુીની છે. ૨૦૦ લચ શરેા રકામેરા આ 
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લિનામતૃભા ંબાાની રષ્ટીએ જઈએ ત તલળે પયઔ જણાત નથી. છતા ંએઔ ફે બેદ નજયે િઢે છે. 
જેભા ંએઔ ત લાક્યના ંઉચ્િાય લેૂ લયાતા ‘ઔે’ ની ફદરે ‘જે’ ળબ્દ લયામ છે. 
 જેભ ઔે, ‘છી દીનાનાથ બટ્ટ ેપ્રશ્ન છૂય જે, “શ ેભશાયાજ ! ઔા ત બખલાનની ળક્તત છે...”  
આ ઉયાતં ‘શવુ’ં દક્માદના ંભતૂઔાના ફૃ તયીઔે  ‘શલા’ ળબ્દન પ્રમખ થત. જે દક્માદની છી 
‘શલા’ ળબ્દ આલે ત્મા ંતે દક્મા ઔયી એલ અથચ વભજલાભા ંઆલે છે. દા.ત. ‘નાયદજી ખાનતલદ્યા ળીકતા 
શતા અને બખલાન આખ ખાતા શતા’ં 
૨. લચનામતૃની નલળેતા: આ ગ્રથંની તલળેતા લણચલતા ઔતલ શ્રી ઉભાળઔંય જી ઔશ ે છે ઔે, 
‘લિનામતૃ’ ન ગ્રથં ગજુયાતી ખદ્યતવદ્ધ્ધનુ ંએઔ તળકય છે.2 આ ઉયાતં પાફચવ ગજુયાતી વબાભા ં તેન ે
શ્ુધ ગજુયાતી બાાના ં આયંબઔાના ં ખદ્યવાદશત્મન ઉત્તભ નમનૂ ખણલાભા ં આવ્મ છે2. શલે 
લિનામતૃની તલળેતા તલતલધ રન્ષ્ટઔણથી વભજીએ.  
૨.૧ તાયીક વાથેની તલાદયક: પ્ર. જ્શન ઔાભેન, (ધભોના ં તરુનાત્ભઔ અભ્માવના અધ્માઔ, શાલડચ 
યતુનલતવિટી , અભેદયઔા)  ઔશ ે છે ઔે, બાયતના ધાતભિઔ ઇતતશાવના તલદ્યાથીન ેતભેા ંિક્કવ તાયીકન 
અબાલ વતત વતાલ ેછે. યંત ુલિનામનૃભા ંપ્રત્મેઔ ઉદેળની તાયીક િઔવાઈલૂચઔ નધલાભા ંઆલી 
છે, ઇતતશાવના જ્ઞાનની ફાફતે ધાતભિઔ ઈતતશાવભા ંઆ પ્રઔયણ ભધ્માશને તતા સમૂચ વભાન છે. બાયત 
તલળે તિભના રઔભા ંએલી એઔ ખેયવભજણ છે ઔે બાયતભા ંઔઈને ઇતતશાવની સઝૂ જ નથી. ણ અશીં 
ઇતતશાવની એઔ તલતળષ્ટ પ્રઔાયની સઝૂ છે. ઔે જે બાયતના ં આક્સ્તઔ- ધાતભિઔ રઔ ભાટે ખફૂ જ  
ભશત્ત્લની ફાફત છે.  
પ્રત્મેઔ લિનામતૃની ળફૃઆતભા ં વલંત, તતતથ,  થામ છે. પ્રત્મેઔ લિનામતૃની ળફૃઆતભા ં જે તે 
લિનામતૃની આાઢી વલંત તેન ભદશન અન ે તતતથ  અંખ ે ભાદશતી આલાભા ં આલેરી છે. લધભુા ં
વલાય, ફયે, વાજં ઔે યાતિ  એભ વભમ ણ દળાચલલાભા ંઆવ્મ છે. બખલાન સ્લાતભનાયામણ ઔમા 
ખાભભા ંઔના ંગયભા ંઅને ગયની અંદય ઔમા સ્થાને અને ઔઈ દદળાભા ંફેઠેરા છે તેનુ ંલણચન ણ દયેઔ 
લિનામતૃભા ંઆેુ ં છે. લી શ્રીજી ભશાયાજે ધાયણ ઔયેરા લસ્ત્ર અને ફૂરશાય ઔે પ્રવખંચિત શયેેરા 
ગયેણાનુ ંસ ુદંય લણચન લાિઔના ભનભા ંજે તે વભમનુ ંતારશ્મ  ચિિ કડુ ંઔયે છે. જેભઔે, ખઢડા પ્રથભના ં
૧૭ભા ંલિનામતૃના ળફૃઆતન પઔય આ યીતે રકામ છે.  
 “સ્લાતભનાયામણ શયે, ‘વલંત ૧૮૭૬ ના ં ભાખળય લદ ૫ ાિંભન ે દદલવ શ્રીજી ભશાયાજ 
શ્રીખઢડા ભધ્મે દાદાકાિયના ં દયફાયભા ંઆથભણે ફાયણે યડ છે તેભા ં ઔથા લિંાલતા શતા, અને 
ધ કેવ શમેો શત તથા ધી િાદય ઢી શતી તથા ધી ાગ ફાધંી શતી અને ીા ષુ્ની 
ભાા શયેી શતી અને ીા ષુ્ન તય ાગને તલે કસ્મ શત અને અતત પ્રવન્ન થઔા તલયાજભાન 
શતા”3  
૨.૨ ઉદેળની ઓતનદદઔ પ્રશ્નત્તય ળૈરી: પ્રશ્નત્તય ળૈરીની રષ્ટીએ ણ લિનામતૃ ગ્રથં તલતળષ્ટ અને 
અદ્ધદ્વતીમ છે. વભગ્ર ગ્રથંભા ં બખલાન સ્લાતભનાયામણના ં અમઔુ કૃાલિનને ફાદ ઔયતા ં ફહધુા ત 
પ્રશ્નત્તય ફૃે જ આધ્માત્ત્ભઔ િિાચ ઔયલાભા ંઆલી છે. અશીં છૂામેરા પ્રશ્ન ઔેલ ઔયી ત્જજ્ઞાવાના વતં 
કાતય નદશ યંત ુઆત્મતંતઔ ઔલ્માણની શબુ બાલના અને શબુ ધ્મેમને નજય વભક્ષ યાકીને છૂામા છે. 
લી, તાના આતશ્રતભા ંઆંતયકજની ટેલ ડ,ે તલિાયની ભોચરઔતા કીરે અને આધ્માત્ત્ભઔ જ્ઞાન 
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લધાયે સ્ષ્ટ અને સરુઢ ફન,ે તે ભાટે બખલાન સ્લાતભનાયામણ આદળચ ઔેલણીઔાયની અદાથી યસ્ય 
પ્રશ્નત્તય ઔયાલતા.૪ અદશ આેરા ઔેટરાઔં ચનુદંા પ્રશ્ન આ ગ્રથંના ંદયિમ તેભજ ગ્રથંની તલતળષ્ટતાને 
વભજલા ઉમખી ફનળે. 
 ખઢડા પ્રથભ – ૭૦ – ખાભ યજઔના શદયબતત ઔાઔાબાઈએ તનત્માનદં સ્લાભીને પ્રશ્ન છૂય જે, 

“અંતયન ેભાશીરી ઔયે એઔ ઔશ ેછે જે તલમને બખલીએ અન ેએઔ તેની ના ાડ ેછે. તે ના ાડ ેછે 
ઔણ છે અન ેશા ાડ ેછે તે ઔણ છે? 

 વાયંખયુ – ૫ – મતુતાનદંસ્લાભીએ પ્રશ્ન છૂય જે “લાવનાની તનવતૃત્ત થમાન એલ ળ જફય 
ઉામ છે, જે એઔ ઉામને તલ ેવલે વાધન આલી જામ?” 

 ખઢડા પ્રથભ – ૪૯ – િહ્માનદં સ્લાભીએ પ્રશ્ન છૂય જે, “બખલાનન ેતલળે વતૃત્ત યાકીએ છીએ તે ત 
સધુી જયે ઔયીને યાકીએ છીએ ત્માયે યશ ેછે, અને જખતના દાથચ વન્દ્મકુ ત એની ભેે જ યશ ેછે 
તેનુ ંશુ ંઔાયણ? 

લિનામતૃ ગ્રથંભા ંછુામેરા પ્રશ્ન પ્રઔયણ મજુફ નીિનેા ટેફરભા ંઆેરા છે.3 
 

ઔમા ંખાભના લિનામતૃ ખ. 
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કુર 

બખલાનના ંકૃલિન ૪૦ ૬ ૫ ૩ ૫ ૪૫ ૫ ૩ ૧ ૫ ૪૪ ૧૬૨ 
બખલાનના ંપ્રશ્ન ૨૨ ૪ ૭ ૪૭ ૧ ૨૯ ૮ ૨ 0 ૧ ૧૭ ૧૩૮ 
મતુતાનદં સ્લાભીના પ્રશ્ન ૩૨ ૧૨ ૫ ૮ 0 ૧૭ ૪ ૧ 0 ૧ ૧૧ ૯૧ 
ખાાનદં સ્લાભીના ંપ્રશ્ન ૫ 0 ૨ ૨ 0 0 ૧ 0 0 0 ૧ ૧૧ 
તનત્માનદં સ્લાભીના પ્રશ્ન ૪ ૪ ૩ ૧૧ 0 0 ૨ ૧ 0 0 0 ૨૫ 
શઔુાનદં સ્લાભીના પ્રશ્ન ૩ 0 0 ૩ 0 ૨ ૧ ૧ 0 0 ૧૧ ૨૧ 
િહ્માનદં સ્લાભીના પ્રશ્ન ૮ 0 ૨ ૩ 0 ૨ ૧ 0 0 ૧ 0 ૧૭ 
અન્દ્મ વતંના પ્રશ્ન ૪૧ ૧૫ ૮ ૧૫ ૨ ૮ 0 0 0 0 ૭ ૯૬ 
અમધ્માપ્રવાદજીભશાયાજ
ના પ્રશ્ન 

0 0 0 0 0 ૧ 0 0 0 0 ૧ ૨ 

યઘલુીયજી ભશાયાજના પ્રશ્ન 0 0 0 0 0 ૧ 0 0 0 0 ૧ ૨ 
શદયબતતના પ્રશ્ન ૧૭ ૨ ૨ ૧ ૨ ૩ ૧૧ ૭ 0 ૨ ૬ ૫૩ 
કુર વખં્મા ૧૭૨ ૪૩ ૩૪ ૯૩ ૧૦ ૧૦

૮ 
૩૩ ૧૫ ૧ ૧૦ ૯૯ ૬૧૮ 

 

 સ્લાતભનાયામણ બખલાને આેરા ઔઈ પ્રશ્નના ઉત્તયભા ંઅથલા ત તેભણે ઔયેર ઔઈ લાતભા ં
જેને, જમાયે, જ્મા ંઅન ેજે ળઔંા થઈ, ઔે તયુત જ તભેણે વાભ ેપ્રશ્ન છૂીને ઔે દરીર ઔયીને ણ ભનનુ ં



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 109 

 

વભાધાન ભેલીન ેજ જપં્મા છે, ણ ઔઈ લાત એભન ેએભ ભાની રીધી નથી. યસ્ય થમેર આલા 
િિાચત્ભઔ વલંાદ ત લિનામતૃભા ંગણી જગ્માએ જલા ભે છે. જેભન એઔ વલંાદ જઈએ. 
 લિન્દ્મતૃ ઔાદયમાણી-૧ ભા ંિૈતન્દ્માનદં સ્લાભી પ્રશ્ન છેૂ છે. ‘શ ેભશાયાજ! બખલાન ત ભન લાણી 
થઔી ય છે અન ેગણુાતીત છે, તેન ેભાતમઔ એલા જે ઇન્ન્દ્રમ – અંતુઃઔયણ તે ઔેભ ાભ?ે આ પ્રશ્નના 
ઉત્તયભા ંવો પ્રથભ પ્રશ્નનુ ંતાત્મચ વભજાલીન ેછી શ્રીભદૌ  બાખલતના શ્રઔન આધાય રઈન ેમદુ્દાવય 
વભજાલતા શ્રીજીભશાયાજ અંત ે ઔશ ે છે, “એલી યીતે વલે પ્રઔાયે જીલના દશતન ેઅથ ે પ્રલત્માચ એલા જે 
બખલાન તે જે તે જમાયે કૃા ઔયીને ભનષુ્મ વયકા થામ છે, ત્માયે જે જીલ તે બખલાનના વતંન 
વભાખભ ઔયે છે, તે જીલના જાણ્માભા ંઔેભ ન આલે? એ ત આલ ેજ?” 
 સ્લાતભનાયામણ બખલાનન આ ઉત્તય વાબંીન ે ળાસ્ત્રના જાણઔાય બજનાનદં સ્લાભી 
ઉતનદની શ્રતુતને આધાયે ળઔંા ઉઠાલે છે, “શ ે ભશાયાજ! આ શ્રતુતભા ં એભ ઔહ્યુ ં છે જે, ‘मिो वाचो 
तनविमन्ि ेअप्राप्म भनसा सह||” ત્માયે શ્રીજી ભશાયાજ પ્રવન્ન થઔા ફલ્મા જે, “એનુ ંએભ છે જે, જેભ થૃ્લી 
આઔાળભા ંયશી છે ણ આઔાળના બાલને નથી ાભતી, અન ેજ આઔાળન ેતલળે યહ્યુ ંછે ણ આઔાળના 
બાલને નથી ાભતુ,ં અન ેલાય ુઆઔાળન ેતલળે યહ્ય છે ણ આઔાળના બાલને નથી ાભત, એભ ભન 
લાણી બખલાનન ેનથી ાભતા.”  
 શ્રીજીભશાયાજના આ ઉત્તયભા ંણ ળઔંા થતા ળાસ્ત્રના જ્ઞાતા એલા તલદ્વાન તનત્માનદં સ્લાભી ણ 
શ્રતુત-સ્મતૃતને આધાયે પ્રશ્ન છેૂ છે, “શ ે ભશાયાજ! શ્રતુત-સ્મતૃતભા ં એભ ઔહ્યુ ં છે જે, “तनयज्जन् ऩयभ ं
साम्मभऩुिैी”, “फहवो ऻानिऩसा ऩिूा भद्रबावभ ्आगिा:|” ત્માયે શ્રીજી ભશાયાજ ફલ્મા જે, “એ ત અભ ે
અબતતના ભન ઇન્ન્દ્રમન ેઔહ્યુ ં છે, ણ બતતના ભન, ઇન્ન્દ્રમ ત બખલાનન ેવાક્ષાત્ઔાયણે ાભ ે છે.” 
એભ ઔશીને છી ભશાયાજ પ્રરમ અન ે ઈમ-બભયીના રષ્ટાતં દ્વાયા તઔચફ્ધ યીતે વભજાલે છે ઔે, 
બખલાનન બતત ણ એન ેએ દેશ ેઔયીને બખલાનન ેઆઔાયે થઈ  જામ છે. (એટરે ઔે, દદવ્મ થઈ  જામ 
છે.) 
 આભ, ઉયતત વલંાદ યથી ખ્માર આલે છે ઔે, જ્મા ંસધુી પ્રશ્નનુ ંઔે ળઔંાનુ ંવભાધાન ન થામ  
ત્મા ંસધુી વતંએ તઔચ દ્વાયા પ્રતતપ્રશ્ન છૂીને  વભાધાન ભેલલા પ્રમત્ન ઔમો  છે. યંત ુ ઔેલ આંક 
ભીંિીન ેઅંધશ્ર્ધાથી બખલાન સ્લાતભનાયામણની એ લાત ભોન યશીને સ્લીઔાયી રીધી નથી. 
૨.૩ વંાદકન નલળે ર્યચમ: આટરી િિાચના આધાયે આણ ેએટુ ંજફૃય ઔશી ળઔીએ ઔે, બખલાન 
સ્લાતભનાયામણના ઉદેળને ગ્રશણ ઔયલા લા શ્રતાલખચ મકૂચ ઔે મઢૂ ન શત. યંત ુએલ વમદુામ શત 
જેભા ંયભશવં, વતં અન ેવવંાયીભા ંણ યાજલી, ખયાવદાય, તાઔેુદાય અને ખાભધણી શતા, 
આ ઉયાતં આધ્માત્ત્ભઔ ભાખચભા ંખફૂ આખ લધેરા, વભતિત, વાવંાદયઔ સકુથી તનરે અન ેતલયતત 
એલા શજાય ગ્રશસ્થ ફશને અને બાઈ શતા. અશીં લિનામતૃ ગ્રથંને રકનાયા અથલા ત વંાદન 
ઔયનાયા િાય વતં મતુતાનદંસ્લાભી, તનત્માનદં સ્લાભી, ખાાનદં સ્લાભી અને શઔુાનદં સ્લાભીન ટૂંઔભા ં
દયિમ ભેલીમે. 

1. મકુ્તાનદં સ્લાભી (૧૭૫૮ – ૧૮૩૦): તે બખલાન સ્લાતભનાયામણ ઔયતા ૨૨ લચ ભટા શતા 
ઉત્તભ ઔતલ અન ેરેકઔ શ્રીજીભશાયાજના એ લકતના ૩૦૦૦ શજાયથી લધાયે વતંના આદળચ અન ે
લડીર શતા. તેભના યિેરા ‘ધીય ધયંુધયા શયૂ વાિા કયા’ જેલા બજન ખાધંીજીની બજનાલરીભા ં
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સ્થાન ાભેરા, તેભણે પ્રાકૃત બાાભા ં૨૩ ગ્રથં યચ્મા શતા અન ેવસં્કૃત વાદશત્મભા ં(૧) િહ્મસિૂ 
બાષ્મ (૨) બાખલત દળભ બાાટીઔા (૩) તનણચમ િંઔ (૪) વત્વખંી જીલન ભશાત્મ્મ લખેયે જેલા 
વાત ગ્રથં યિેરા. 
અચકર સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામની આયતી ‘જમ વદગરુુ સ્લાભી....’ ના ંતે યિતમતા છે. 
બખલાન સ્લાતભનાયામણે તભેન ેઆજીલન ગ્રથં યિલાની આજ્ઞા ઔયેરી જે લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ 
૫૮ ભા ંનોંધામેુ ંછે. જે આ મજુફ છે. “તભે ણ તાના વપં્રદામ વફંધંી અન ેતાના ઇષ્ટદેલ 
વફંધંી જે લાણી તથા ળાસ્ત્ર તે જ દેશ મુંત ઔમાચ ઔયજ ને તભાય દેશ યશ ેત્મા ંસધુી તભને એ જ 
આજ્ઞા છે.” 
આ ઉયાતં તેની શ્ુધ મમુકુ્ષતા, પ્રભનેુ ાભલાની ઝકંના, ગરુુ આજ્ઞાભા ં તત્યતા, ઉત્તભ 
વાધતુા અન ેજ્ઞાનની ઉચ્િ ક્સ્થતતને ઔાયણે બખલાન સ્લાતભનાયામણ તેભને આદળચ વતં તયીઔેના 
ઉદાશયણભા ંઅલાયનલાય માદ ઔયતા.૫  

2. ગાાનદં સ્લાભી (૧૭૮૧ – ૧૮૫૨): મૂ ખાભ ળાભાજી ાવેનુ ં ટયડા (ત્જ. વાફયઔાઠંા) 
ખાભ. ફાણનુ ં નાભ ખળુાર બટ્ટ. અન ે Shamlaji – A holy place of pilgrimage સુ્તઔ 
(Publisher – Yashvantlal Chunilal Butala, Chairmain Shree Shamlaji Vishnu Mandir Trust, 
Shamlaji, 2nd Edition, 1988 page Number: 47-49) ભા ંનોંધામા મજુફ આ ખળુાર બટ્ટ વાથ ે
ળાભચમાજી તે યભલા ભાટે આલતા9. તેએ અષ્ટાખં મખતવ્ધ ઔયેર. બખલાન 
સ્લાતભનાયામણે તેભને અભદાલાદ દેળ અન ેલયતાર દેળ એ ફનં ેઆિામચ ખાદીના મખુ્મ વતં 
તયીઔે જલાફદાયી આેરી (વત્વખં લાિનભાા બાખ – ૩, સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, છઠ્ઠી 
આવતૃત્ત, ભાિચ-૨૦૦૬, ાન: ૭) તલ્ધતા અન ેવાધતુાના વભન્દ્લમફૃ એલા ખાાનદં સ્લાભીએ 
ઉતનદ, િહ્મસિૂ, બાખલત, ખીતા અન ેલેદસ્તતુતના ખદ્ય ઉય વસં્કૃતભા ંબાષ્મ ભીને કુર 
૨૦ થી લધ ુસુ્તઔ યિી વાદશત્મ અન ેતત્ત્લજ્ઞાનની ભટી વેલા ઔયેરી છે. ૫  

3. નનત્માનદં સ્લાભી (૧૭૯૩ – ૧૯૦૩): વતં દીક્ષા લેૂ જ દીનભણી ળભાચ તયીઔે તેએ લેદ આદદઔ 
ળાસ્ત્રન અભ્માવ ણૂચ ઔયેર. તે શભંેળા ં બખલદઆનદંથી ણૂચ યશતેા, તેથી બખલાન 
સ્લાતભનાયામણે તેભના વ્મક્તતત્લને અનફુૃ એવુ ં ‘તનત્માનદં સ્લાભી’ નાભ ાડેુ ં તલદ્યા અભ્માવ 
એ તભેન ખભત તલમ શત ન્દ્મામ, ભીભાવંા લખેયે દળચન ળાસ્ત્રભા ં તે ાયંખત ફન્દ્મા અને 
બખલાન સ્લાતભનાયામણના અગ્રખણ્મ વદગરુુભા ં તેભને આદયલૂચઔ સ્થાન ભેુ ંળાસ્ત્રાથચભા ં
તે ાયંખત શતા. લડદયા, અભદાલાદ અને જૂનાખઢભા ં તેભણ ે ળાસ્ત્રાથચભા ં તલજમ ભેલેર. 
તેભણે પ્રાકૃતભા ં૧૧ ગ્રથં અને વસં્કૃતભા ં૪ ગ્રથંની  યિના ઔયેરી છે. ૬ 

4. શકુાનદં સ્લાભી (૧૭૯૯ – ૧૮૬૯): મૂ ડબાણ ખાભના અન ેજખન્નાથ તલપ્ર નાભ. ૧૭ લચની 
યલુાન લમ ે દીક્ષા રઈ  શઔુાનદં સ્લાભી નાભ ધાયણ ઔયુું. સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામના મખુ્મ 
ગ્રથંના મૂ રકાણ તેભણે તૈમાય ઔયેરા. બખલાન સ્લાતભનાયામણન િ વ્મલશાય તે 
વબંાતા. તેભણે ૦૭ વસં્કૃત ગ્રથં અન ે ૧૦ પ્રાકૃત ગ્રથંની યિના ઔયેરી છે. બખલાન 
સ્લાતભનાયામણ તેભના ભાટે લિનામતૃ ઔાયીમાણી – ૩ ભા ંઔશ ેછે ઔે, ‘આ શઔુમતુન  ફહ ુભટા વાધ ુ
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છે અન ેજે દદલવથી અભાયી ાવ ેયહ્યા છે  તે દદલવથી તેભન િઢત ને િઢત યંખ છે. તે ભદં 
ડત નથી. ભાટે એ ત મતુતાનદં સ્લાભી જેલા છે.’૭   

વંાદઔના ટૂંઔભા ં દયિમની વાથે એ ણ નોંધવુ ં ગટે ઔે, ભટે બાખે ધભચ ના સ્થાઔ ઔે મખુ્મ 
વ્મક્તત તે મતૃ્ય ુાભે ત્માયફાદ તેભના ઉદેળ ગ્રથં ઔે િદયિ ગ્રથંની યિના થતી શમ છે. યંત ુ
લિનામતૃ એ  બખલાન સ્લાતભનાયામણની શમાતીભા ંઅતત તલદ્વાન અને ખફૂ પ્રાભાચણઔ વંાદઔ 
દ્વાયા રકામેર ધભચગ્રથં છે. જેનુ ંપ્રભાણ લિનામતૃ રમા ૭ભા ંભે છે. ‘વલંત ૧૮૭૭ ના ંભાખળય 
સદુ ૩ િીજને દદલવ શ્રીજીભશાયાજ ખાભ શ્રી રમા ભધ્મે સયુાકાિયના દયફાયભા ંઢચરમા ઉય 
તલયાજભાન શતા...તથા દેળ દેળના શદયબતતની વબા બયાઈને ફેઠી શતી. અન ે તે વભમભા ં
લિનામતૃનુ ંસુ્તઔ તનત્માનદં સ્લાભીએ રાલીને શ્રીજીભશાયાજને આપ્યુ.ં છી તે સુ્તઔને જઈન ે
ફહ ુ યાજી થમા. લી લિનામતૃભા ંવંાદઔ વતં ને જ શ્રીજી ભશાયાજે ઔઈઔ પ્રશ્ન છૂય શમ અન ે
ન આલડય શમ ઔે, છી આ વતં ને જ ઔઈઔ ટઔય ઔયી શમ ઔે છી તેભની જ ઔંઈઔ ઊણ 
દેકામ એલી લાત બખલાન સ્લાતભનાયામણે ઔયી શમ તે ણ આ વતંએ નોંધી છે. જ તે 
ઈચ્છતા શત ત આ લાતને યદ ઔયી ળક્યા શત ઔે છી એ લાતન સ્ષ્ટ ઉલ્રેક ઔયલાનુ ંણ 
ટાી ળક્યા શત. યંત ુએને ફદરે તેભણે ખફૂજ પ્રભાચણઔ ણે શ્રીજી ભશાયાજના ંઉદેળનુ ંમથા 
તથા રેકન ઔયુું છે. લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ – ૬૬, અંત્મ – ૧૧, પ્રથભ – ૭૧, ભધ્મ – ૬૬, અંત્મ – 
૨૯,લયતાર – ૩, લયતાર – ૪ જેલા લિનામતૃ લાિંતા વંાદઔની પ્રભાચણઔતા વાચફત થામ છે. 
આ દૃન્ષ્ટએ જતા લિનામતૃ એઔ અત્મતં પ્રભાણભતૂ ગ્રથં ફની જામ છે.  

૩.૦ લચનામતૃ અને લતાભાન: વભાજભા ં પ્રલતચભાન ફૃદઢ, પ્રણાચરઔા, યીત-દયલાજ, વ્મલશાદયઔ 
તનમભ, ઉજલાતા ઉત્વલ ઔે વ્મલશાદયઔ પ્રવખં આ તભાભનુ ં મૂ ઔાયણ ગ્રથં છે. બખલાન 
સ્લાતભનાયામણ લિનામતૃ ખઢડા અંત્મ – ૨૭ભા ંઔશ ેછે ઔે, ‘આ વવંાયભા ંપ્રથભ ફાઔણાભાથંી ભા-
ફા, લણચ, આશ્રભ, નાત, જાત, શ,ુ ભનષુ્મ, જ, થૃ્લી, અક્ગ્ન, આઔાળ ઇત્માદદઔ જે જે દાથચન 
તનિમ થમ છે તે ળાસ્ત્રે ઔયીને થમ છે અન ેળાસ્ત્ર ન વાબંળ્મા શમ ત રઔભા ંજે ળબ્દ તે ળાસ્ત્રથી જ 
પ્રલત્માચ છે તેણ ેઔયીને તેન તનિમ ઔમો છે.  
 આ જ લાતન ેલધ ુ સ્ષ્ટતાથી લિનામતૃ વાયંખયુ – ૧૩ભા ંઔશલેાભા ંઆલી છે. અશીં શ્રીજી 
ભશાયાજ ઔશ ેછે ઔે ‘જેણ ેળાસ્ત્ર ઔઈ દદલવ વાબંળ્મા જ નથી એલા જે અજ્ઞાની જીલ તેભને તલે ણ  ભા,ં 
ફશને, દીઔયી અન ેસ્ત્રી તેની તલખતીફૃ જે ધભચ ભમાચદા તે આજ સધુી િારી આલ ેછે. તેનુ ંઔાયણ ણ 
ળાસ્ત્ર જ છે. ઔેભ ઔે ળાસ્ત્રભાથંી ઔઈઔે પ્રથભ એલી લાત વાબંી છે તે યંયાએ ઔયીને વલે રઔભા ં
પ્રલતી છે.  
 બખલાન સ્લાતભનાયામણન હૃદમખત તવ્ધાતં, તેભની રુચિ અન ેઆધ્માત્ત્ભઔ ભાખચની વાધના 
ભાટેની તેભના દ્વાયા ઈચ્ચ્છત ્ધતત લિનામતૃ લાિંતા વશજ યીતે જણાઈ આલે છે. અન ે આજે 
સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામના દયેઔ થં ઔે તલબાખભા ંલિનામતૃને એઔ તવ્ધાતંફૃ અન ેઆધાયભતૂ ગ્રથં 
ખણલાભા ં આલે છે અન ે એ અનવુાય જ આ વપં્રદામ ભા ં તલતલધ આમજન અન ે પ્રવતૃત્ત થામ છે. 
દયણાભ ે એવુ ં ઔશી ળઔામ ઔે, આજે સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામ લડ ે જે ઔઈ જનવેલા ઔે ધભચવેલાની 
પ્રવતૃત્ત થામ છે ઔે છી જે યીતે આ વપં્રદામનુ ંફધંાયણ ગડાયુ ંશમ છે તેના મૂભા ંલિનામતૃ શમ 
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છે. આ તલમ અંતખચત તભાભ ફાફતન ેઆલયલી અળક્ય શમ છે છતા ં ઔેટરીઔ ભશત્ત્લની અવયને 
વભજીએ. 
૩.૧ પ્રવનૃત્ત એ જ નનવનૃત્ત: ઔઈણ વાદશત્મ જ્માયે ધભચગ્રથં તયીઔે વભાજભા ં સ્લીકૃત થામ ત્માયે તેની 
અવય તલસ્તતૃ, ચિયઔારીન અને જનભાનવથી રઈને જન જનના ંહૃદમ સધુીની શમ છે. અન્દ્મ પ્રઔાયના 
ગ્રથંની વયકાભણીભા ંધભચગ્રથંન એઔ તલતળષ્ટ પ્રબાલ આ તલશ્વ ય યહ્ય છે અને યશળેે.  
બખલાન સ્લાતભનાયામણના ંઅનમુામીભા ંએ બરે વતં શમ ઔે ગશૃસ્થ તભાભભા ંધભચ ને આધાદયત 
તનવતૃત્તને ફદર ેવભાજવેલા, તલદ્યા અભ્માવ ઔથા લાતાચ, વત્વખં અથ ેપ્રલાવ, ઔામચ તનષ્ઠા, ઔામચ કુળતા, 
આમજનની સઝૂ જેલા વદ્દગણુના દળચન થામ છે ધભચને અથ ેઅન ેગરુુ આજ્ઞા અનવુાય થતી પ્રવતૃત્ત એ 
તનવતૃત્ત છે અન ેતે જ બક્તત છે. ધભચ સ્થાઔના આ અથચના લિનએ વભાજ ય ઔેલી અવય ઔયી છે તે 
નોંધતા શ્રી. ફી.જી.લાગરેા નોંધ ેછે ઔે  ધભચ એ શુ ંછે? એના જલાફભા ંઔારચ ભાઔચવે જેને ‘રઔ વમદુામ 
ભાટેના અપીણ’ તયીઔે કાલેર છે. એ ધભચ તલળેની આલી ખેયવભજની તનજ આજે ણ જખત જઈ 
– અનબુલી યહ્યુ ં છે. વાિ ધભચ એ અપીણી નળા જેલ નશીં, ણ ઉદ્યભપ્રેયઔ અન ેસ્ફૂતતિદામઔ જ શમ 
એનુ ંપ્રત્મક્ષ તનદળચન બખલાન સ્લાતભનાયામણે ઔયી ફતાવ્યુ.ં  
આ ફાફતને ષુ્ટ્ટ કયતા કેટરાક લચનામતૃ જઈએ. 
- બખલાનન બતત જે જે દક્મા ઔયે છે તે ત ઔેલ બખલાન ને બખલાનના બતત તેની વેલાન ેઅથ ે

ઔયે છે. ભાટે શદયજનની જે વલ ેદક્મા તે ત બક્તતફૃ છે. (લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ – ૧૧) 
- બખલાન અથલા વતંની વલેા ઔયે છે તે શ્રેષ્ઠ છે અન ેતનવતૃત્તને તલે યશ ેછે ને ઔઈન ેદુકલત નથી 

ને તેથી બખલાનની તથા વતંની ઔાઈં વેલા થતી નથી તેન ેઅવભથચ વયક જાણલ. (લિનામતૃ 
ખઢડા પ્રથભ – ૩૧) 

- જેવુ ંઉઔાકાિયન ેવતંની વલેા ઔયલાનુ ંવ્મવન ડયુ ંછે. તેલી યીતે બખલાન તથા બખલાનના વતં 
તેની વેલા ઔયલાનુ ં જેને વ્મવન ડ ે ને તે તલના એઔ ક્ષણ ભાિ ણ યશલેામ નદશ, ત એના 
અંતુઃઔયણની જે ભચરન લાવના તે વલે નાળ ાભી જામ છે. (લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ – ૨૫) 

- અન ેએ જે બખલાન ને બખલાનના બતતન ેઅથ ેપ્રવતૃત્તભાખચભા ંજડાવુ ંએનુ ંનાભ જ બક્તત છે. અન ે
એલી પ્રવતૃત્ત લાા જે ત્માખી છે તનેી ફયફય તનવતૃત્તભાખચલા જે ઔેલ આત્ભતનષ્ઠ ત્માખી તે થઈ  
ળઔત નથી... અન ેઔેલ આત્ભતનષ્ઠાલા જે ત્માખી તે ઔયતા ંત આ ત્માખી અતતળમ શ્રેષ્ઠ છે ને 
બખલાનની કૃાનુ ંાિ છે. (લિનામતૃ ખઢડા ય. – ૧૮) 

૩.૨ વસં્થાઔીમ ધાતભિઔતાની દશભામત: ઔેટરાઔં ચિિંતઔ  ‘વાપં્રદાતમઔતા મતુત ધાતભિઔતા’ અથલા ત 
‘વસં્થામતુત વ્મક્તતખત આધ્માત્ત્ભઔતા’ ની લાત ઔયે છે. યંત ુલિનામતૃભા ંબખલાન સ્લાતભનાયામણ ે
સઆુમત્જત તવ્ધાતં આધાદયત વસં્થા સ્લફૃે અથલા વપં્રદામ સ્લફૃે જ ધાતભિઔતાન સ્લીઔાય ઔયલાની 
દશભામત ઔયી છે. તવ્ધાતંના ામા ય યિામેરી વસં્થા દ્વાયા એઔ વભાન તલિાયધાયા યતુત વ્મક્તતન 
વમદુામ ખફૂ વાયી યીતે આધ્માત્ત્ભઔ ભાખે પ્રખતત ઔયી ળઔે છે. લી તવ્ધાતં અને દળચનનુ ં મતૂતિભાન 
સ્લફૃ એ જે-તે વસં્થાના ધભચસ્થાનઔ શમ છે.  એ ધભચસ્થાનઔ ઔે જે આશ્રભ ઔે ભદંદય સ્લફૃે શમ છે તે 
જ તેના અનમુામીભા ં  એઔ તવ્ધાતં, એઔ ઉાવના અને એઔ તત્ત્લદળચનની યંયા દીધચઔા સધુી 
યૂી ાડ ે છે. ધભચસ્થાન વ્મક્તતને ભનસ્લી વાધના ઔે, ભનસ્લી તલિાય પ્રભાણે થતા ં આધ્માત્ત્ભઔ 
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પ્રમત્નભા ંઅંતદૃન્ષ્ટ  ઔયાલે છે અને તેથી જ આજે પ્રત્મેઔ સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામભા ંશ્રીજીભશાયાજની 
આ ફૃચિને અનવુાય દદવ્મ અને બવ્મ ભદંદયનુ ં તનભાચણ થયુ ં છે. એટર ે જ બખલાન સ્લાતભનાયામણ 
લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ ૨૭ભા ંઔશ ેછે ઔે, “જે અતતળમ ત્માખ યાકે અથલા દમા યાકે તેથી બખલાનની 
બક્તત થામ નશીં, ત્માયે ઉાવનાન બખં થામ છે. અને લેૂ જે જે અતતળમ ત્માખી થમા છે તેના ભાખચભા ં
ઉાવનાન નાળ થઈ ખમ છે. ભાટે અભે એભ તલિાયીને યભેશ્વયની ઉાવના યશલેા વારંુ ત્માખન ક્ષ 
ભ ઔયીને બખલાનના ંભદંદય ઔયાવ્મા છે. તેભા ંજ થડ ત્માખ યશળેે ત ણ ઉાવના યશળેે ત તેણ ે
ઔયીને ગણાઔં જીલના ઔલ્માણ થળે.... ભાટે જે અતતળમ ત્માખ યાકીને ને અતતળમ દમા યાકીને મઠૂી 
લાીને ફેવી યશ ેતેણ ેબખલાનની બક્તત થતી નથી અને જમાયે બક્તતએ યદશત થામ ત્માયે બખલાનની 
ઉાવનાન નાળ થઈ  જામ એટરે છલાડથેી અંધયંયા િારે. ત ેવારંુ અભે ભદંદય ઔયાવ્મા છે તે 
અકડં બખલાનની ઉાવના યાખ્મા વારંુ ઔયાવ્મા છે.” ૩  
 આજે સ્લાતભનાયામણ વપં્રદામભા ં દદવ્મ-બવ્મ અન ે વસં્કૃતતના ં આધાયસ્તબં વભાન ભદંદય 
બખલાન સ્લાતભનાયામણ પ્રફતધત ઉાવનાના ભાખચન ેઆજે ણ પેરાલી યહ્યા છે એટુ ંજ નશીં અનેઔ 
તલધ વભાજ વેલાના ઔેન્દ્ર ફની અનેઔના ંજીલનને ઉધ્લચખાભી ફનાલી યહ્યા છે. 
૩.૩ ણૂચશ્ર્ધા યતુત અને અંધ શ્ર્ધા મતુત વભાજ: જે વપં્રદામન મખુ્મ ગ્રથં જ જ શ્ર્ધાપ્રધાન તઔચ લા 
અને પ્રશ્નત્તય ળરૈીભા ં શમ ત સ્લાબાતલઔ યીતે એલા વપં્રદામના અનમુામીભા,ં સ્લાતભનાયામણ 
બખલાનના ંપ્રત્મે ણૂચ શ્ર્ધા વાથે ક્યામં અંધશ્ર્ધા પ્રલેળલાન અલઔાળ વ્મક્તતખત ઔાયણ તવલામ યશતે 
નથી. શ્ુધ બક્તત, વમંભ, તનમભારન, જ્ઞાનની સ્ષ્ટતા, શ્ુધ લતચનન આગ્રશ અને વવંાયની ક્ષણ 
બગંયુતા છતા ં ઔતચવ્મ ારનભા ં દૃઢતા અને લાસ્તતલઔ જીલનની જફૃદયમાતને અને જલાફદાયીન ે
તનબાલલાભા ંતનષ્ઠા એલા વદ્દગણુ યતુત જીલન જ જેન ભાખચ અને ભઝંીર છે એલા અનેઔ બખલદ તનષ્ઠ 
બતત બખલાન સ્લાતભનાયામણની બતત ભાાભા ંળબ ેછે. એના મૂભા ંબખલાન સ્લાતભનાયામણના આ 
ળબ્દ આજે ણ જન હૃદમ સધુી શોંિી તેભને જાગતૃ યાકી યહ્યા છે.લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ ૩૮, આ 
તવ્ધાતંને ઔાઈંઔ આ યીતે લણચલે છે. 
 ‘છી શ્રીજી ભશાયાજ ફલ્મા જે “વવંાયી જીલ છે તને ેત ઔઈઔ ધન દેનાય ઔે દીઔય દેનાય 
ભે ત ત્મા ંતયત પ્રતીતત આલે અન ેબખલાનના બતત શમ તેન ેત જિં-ભિં, નાટઔ-િેટઔભા ં ક્યામં 
પ્રતીતત આલ ેજ નશીં અને જે શદયબતત શમ ને જિં-ભિંભા ંપ્રતીતત ઔયે તે વત્વખંી શમ તે ણ અધો 
તલમકુ જાણલ.’ 
 આ ઉયાતં લિનામતૃ ખઢડા ભધ્મ ૬૬ભા ંઆ ફાફતન પ્રશ્ન મતુતાનદં સ્લાભીએ છૂય છે. 
‘છી શ્રીજી ભશાયાજ મતુતાનદં સ્લાભીન ેછૂતા શતા  જે, “બખલાનન ેમથાથચ જાણ્મા શમ ને બખલાન 
ત ઔાઈં િભત્ઔાય ન દેકાડતા શમ ને ફીજા જે જિં-ભિં લાા શમ તે ત યિ દેકાડતા શમ, તેન ે
દેકીને બખલાનન  બતત શમ તેનુ ં ભન બખલાનભાથંી ઔાઈં ડખ ે ઔે ના ડખ?ે આ પ્રશ્નના જલાફભા ં
મતુતાનદં સ્લાભી ણ ખઢડા ભધ્મ ૩૮ ના ંજેલ જ જલાફ આે છે ઔે, ‘એન ેજ ફીજે ઠેઔાણે પ્રતીતત 
આલી ત તને ે બખલાનન તનિમ જ નથી, એ ત ગણુ બદુ્ધ્ધલા શદયબતત ઔશલેામ, ણ મથાથચ 
બખલાનન બતત ન ઔશલેામ.’ 
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 આ ઉયાતં લતચભાન વભમભા ં વતં ભદશભા. લણાચશ્રભ, વાઔાયલાદ અન ે જ્ઞાતત વ્મલસ્થા 
ભાનલીમ વફંધં, તલજ્ઞાનના તવ્ધાતં જેલા અનેઔ મદુ્દા ય લિનામતૃના ગ્રથંની અવય િિી ળઔામ 
તેભ છે. યંત,ુ એઔદભ ટૂંઔી અન ે મદુ્દાવય લાત ઔયલાભા ં ણ વળંધન િની રફંાઈના તનમભનુ ં
ઉલ્રગંન ઔયવુ ંડ ેતેભ શલાથી ભાિ આટરા જ મદુ્દા ય િિાચ ઔયલાભા ંઆલી છે. 

૪.૦ ઉવશંાય: તલતલધ રન્ષ્ટએ જતા લિનામતૃ એ વનાતન ધભચની યંયાભા ંએઔ અદ્ધદ્વતીમ ધભચગ્રથં 
તયીઔે ઉચ્િસ્થાન ાભે છે. આજે ણ આધ્માત્ત્ભઔ ભાખચના અભ્માસનેુ એભાથંી અનેરંુ ભાખચદળચન પ્રાપ્ત 
થામ છે. આનદંની લાત એ છે ઔે એન પેરાલ, ઉમખ અને તનત્મ અધ્મમન ઔયલાલાા યલુાનની 
વખં્માને ધ્માનભા ંરતેા BAPS વસં્થા દ્વાયા એઔ ‘Vachanamrut Study App’ Application તૈમાય ઔયલાભા ં
આલી છે. 

 ધભચ તલમના પ્રાધ્માઔ શ્રી ભચણરાર ાયેક લિનામતૃની તલળેતા લણચલતા ‘Shri 
Swaminarayan’ ભા ંનોંધે છે ઔે, આ ગ્રથંભા ંશ્ુધ તવ્ધાતંને એટરી વાદી, વય છતા ંએટરી જ યવા 
ળૈરીભા ંયજૂ ઔયલાભા ંઆવ્મા છે ઔે, અબણને અગરંુ ન રાખે અને તલદ્વાનને વશેુ ંન રાખે... વભગ્ર ણ ે
જતા ં ‘લિનામતૃ’ દશિંદુ ળાસ્ત્રન એઔ વલોત્તભ ગ્રથં છે. એઔ આદળચ આિામચ, ઉદેષ્ટા તયીઔે બખલાન 
સ્લાતભનાયામણને કલા ભાટે આ ગ્રથં એઔ જ યૂત છે.  
વદંબચ સચૂિ: 

1. બખલાન સ્લાતભનાયામણ તલસ્તતૃ જીલન િદયિ: ર.ે શચદયામ દલ.ેપ્રઔાળઔ: સ્લાતભનાયામણ 
અક્ષયીઠ, ળાશીફાખ, અભદાલાદ 

2. સ્લાતભનાયામણ વતં વાદશત્મ, રેકઔ: યઘલુીય િોધયી, પ્રઔાળઔ: સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, 
ળાશીફાખ, અભદાલાદ 

3. બખલાન સ્લાતભનાયામણના લિનામતૃ, પ્રઔાળઔ: સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, ળાશીફાખ, 
અભદાલાદ. 

4. લિનામતૃ યશસ્મ બાખ-૧, ર.ે વાધ ુિહ્મદળચનદાવ, સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, અભદાલાદ.  
5. વત્વખં લાિનભાા બાખ- ૩, ર.ે વાધ ુ ઈશ્વયિયણદાવ, પ્રઔાળઔ–સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, 

ળાશીફાખ, અભદાલાદ 
6. વત્વખં લાિનભાા બાખ – ૨, ર.ે વાધ ુબખલતતપ્રમદાવ, પ્રઔાળઔ-સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, 

આઠભી આવતૃત્ત – ભાિચ-૨૦૦૭. 
7. વત્વખં લાિનભાા બાખ – ૧, ર.ે વાધ ુઈશ્વયિયણદાવ, પ્રઔાળઔ-સ્લાતભનાયામણ અક્ષયીઠ, 

આઠભી આવતૃત્ત – ભાિચ-૨૦૦૫. 
8. બખલાન સ્લાતભનાયામણનુ ં વભઔારીન રઔજીલન, ર.ેશ્રી.ફી.જી.લાગરેા, સ્લાતભનાયામણ 

અક્ષયીઠ, અભદાલાદ.િતથુચ આવતૃત્ત- પેબ્રઆુયી -૨૦૧૧ . 
9. Shamlaji – A holy place of pilgrimage સુ્તઔ (Publisher – Yashvantlal Chunilal Butala, 

Chairmain Shree Shamlaji Vishnu Mandir Trust, Shamlaji, 2nd Edition, 1988 page 
Number: 47-49) 
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વભાજ અને વસં્ાૃનતના વદંબાભા ંબાાની ભનૂભકાન અભ્માવ 

ગાનંલત રારજીબાઈ ડી. 
RESEARCH SCHOLAR IN SOCIOLOGY 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
GUJARAT UNIVERSITY, AHMEDABAD 

EMAIL:laljiganvit@gmail.com,Mo. 9727564878 
 બાા એ ભાનલીનુ ં તલતળષ્ટ રક્ષણ છે. ભાનલીની વસં્કૃતતભા ંબાાનુ ં તલળે ભશત્ત્લ યશેુ ં છે 
બાાના ભાધ્મભથી વસં્કૃતત અને વાસં્કૃતતઔ તત્ત્લ પ્રવયણ ાભે છે. બાાના આખભનથી વસ્કૃતતની 
ળફૃઆત થઈ  તેભ ઔશલેાભા ંજયામ અતતશ્મક્તત નથી. આભ બાા વસં્કૃતતની વલંાશઔ છે અને વભાજના 
અક્સ્તત્લને ટઔાલી યાકલાભા ંભશત્ત્લની ભતૂભઔા અદા ઔયે છે. 
 પ્રસ્તતુ વળંધન પ્રિભા ંવભાજ, વસં્કૃતત અન ેબાયતીમ બાા તલળ ેખોણ ભાદશતીના સ્રત 
આધાદયત ભાદશતીન અભ્માવભા ં ઉમખ ઔયલાભા ં આવ્મ છે. બાાન લૈજ્ઞાતનઔ અભ્માવ 
બાાતલજ્ઞાનભા ં ઔયલાભા ં આલે છે, અને તે ભનષુ્મની અત્મતં તલસ્તતૃ ઔામચપ્રણારી છે. ચબન્ન ચબન્ન 
પ્રઔાયની બાા શલા છતા ં તેની વયંિનાનુ ં સ્લફૃ રખબખ વયખુ ં શમ છે. પ્રત્મેઔ પ્રાણી તાની 
ફાહ્ય ઇન્ન્દ્રમ દ્વાયા બાાન અનબુલ ઔયે છે. “ જે તે વમદુામ ઔે બોખચરઔ તલસ્તાય ઔે વાસં્કૃતતઔ 
યંયાના રઔ ભાટે વલચ વાભાન્દ્મ શમ તેવુ ં ળબ્દબડં અને તેના ઉમખની ્ધતતને બાા 
ઔશલેામ છે.”  બાા તલઔવી તેના દયણાભે વસં્કૃતત તલસ્તયણ ાભી અને તે વસં્કૃતત વભાજનુ ંપ્રતતતનતધત્લ 
ઔયતી થઈ. આભ વભાજ, વસં્કૃતત અને બાા આ િણેમ એઔ ફીજા વાથે તલચબન્ન યીતે વઔંામેરા છે. 
બાાની તલઔાવમાિાભા ંવભાજ અને વસં્કૃતતન વદંબચ જડામેર છે. 
પ્રસ્તાલના :  
 બાાએ વસં્કૃતતની વલંાશઔ છે ભાનલીની વસં્કૃતતભા ં બાાનુ ં ભશત્ત્લ અનેફૃ ં છે. વસં્કૃતત અને 
વસં્કૃતતના તત્ત્લ બાા દ્વાયા જ પ્રવયણ ાભીને ખતતળીર ફને છે. વભાજ, વસં્કૃતત અને બાા લચ્િેના 
યસ્યના વફંધં લચ્િે તનઔટતા યશરેી છે. પ્રત્મેઔ પ્રાણી તાની ફાહ્ય ઇન્ન્દ્રમ દ્વાયા અનબુલ ઔયે છે. 
જેભ ઔે આંક, ઔાન, નાઔ ત્લિાથી સ્ળચ ઔયે છે, જુએ છે, વાબંે છે, સુગં ેછે જેના દયણાભે એની અંદય 
ઔેટરાઔ તત્ત્લ ેદા થામ છે. તે ભાનતવઔ બાલ-જ્ઞાન, ઈચ્છા તથા કૃતતના ફૃભા ંથામ છે. ઔઈ  લસ્તનેુ 
જઈને, ઔઈ ળબ્દન ેવાબંીને, ઔઇ ખધંને સુગંીને, ઔઈ  લસ્તનુ સ્ળચ ઔયીને અથલા અડીને આણ ેએ 
પ્રાપ્ત ઔયલાન અથલા તેનાથી દૂય  યશલેાન પ્રમત્ન ઔયીએ છીએ. અને તાની અંદયના બાલ ફીજા 
સધુી શોંિાડલા રાખીએ છીએ ત્માયે તેને બાા ઔશલેાભા ં આલે છે. બાા ફીજા સધુી શોંિાડલા 
વઔેંતન ઉમખ ઔયીએ છીએ જેને િેષ્ટાની બાા ઔશલેાભા ંઆલે છે. લાણી દ્વાયા આણે  આણી 
અંદયના બાલ ફીજા સધુી શોંિાડીએ છીએ. તેને લાણીની બાા ઔશલેાભા ંઆલે છે. જ્માયથી ભાનલન 
ઇતતશાવ થૃ્લી ય ળફૃ થમ અને અનેઔ યીતથી તાની ઇચ્છા, વલંેદના, બાલના અન ે
આલશ્મઔતાને મતૂચ સ્લફૃભા ંજલાન પ્રમત્ન ઔમો આ પ્રમત્નભા ંતેભણ ેઔેટરાઔ વઔેંત ફનાવ્મા અને 
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અનેઔ યીતના શાલબાલની અઔ તનતિત પ્રણારી ફનાલી આ વઔેંત ચિશનએ વમ્માતંયે  બાાનુ ંસ્લફૃ 
ધાયણ ઔયુું. 
વળંધનના શતેઓુ :  
 1). વભાજજીલનભા ંભાનલીની આંતયદક્માભા ંબાાની ભતૂભઔા જાણલી. 
 2). વભાજ અને વસં્કૃતત લચ્િેન બાાવેત ુજાણલ. 
 3). વભાજના વાસં્કૃતતઔ લાયવા જાલલાભા ંબાાની ભતૂભઔા તાવલી. 
નલશ્વની બાાઓ અને વભાજજીલન :  
 તલશ્વભા ંઅનેઔ બાા ફરામ છે અને તેની વાથે વભાજજીલન અને વસં્કૃતત ણ યસ્ય 
જડામેરા ંશમ છે. ઔાયણ ઔે આકયે ત બાા દ્વાયા જ વભાજ અને વસં્કૃતતનુ ંતનમભન અને વલંધચન થામ 
છે. વસં્કૃતત અને વભાજજીલનના વદંબચભા ંબાાએ ભાનલ વ્મલશાયને વ્મલક્સ્થત ઔયી અને ભાનલીમ 
આંતયદક્માને તનમતંિત ઔયે છે. ઔેટરાઔ બાાકુ રાયા આ ફાફતને વભજી ળઔામ છે. વભાજભા ંવ્મક્તત 
જે આંતયદક્મા ઔયે છે તે વાભાત્જઔ વફંધં યિે છે, આલા વાભાત્જઔ વફંધં એ બાા દ્વાયા તનમભન 
અને તનમિંણ ઔયે છે. ભાનલીમ વ્મલશાયને વ્મલક્સ્થત ઔયે છે. બાાએ વભગ્ર વભાજ વ્મલસ્થાને ટઔાલી 
યાકલાભા ંભશત્ત્લની ભતૂભઔા યશરેી છે. 

 ઇન્દ્ડ યયુતમન બાાકુ- લૈદદઔ, વસં્કૃત, જભચન, યતળમન, અંગ્રેજી, રેટીન, ઇયાની, અસ્તેન. 
 વેભેદટઔ બાાકુ- પ્રાિીન અતવદયમા બાા દશબ્ર,ુ અયફી, વીદયમાની બાા,વીતમન બાા. 
 શભેેદટઔ બાાકુ- ઔદટટઔ પ્રાિીન ઇત્જપ્તની બાા, કુરાની ઉત્તય અભેદયઔાની ફફચય બાા, 

તઆુયંખ વભારી, ઔફાઇર. 
 યયેુચરઔ યયુારીમ બાાકુ-રે લગરુ,સ્ટમડ્ડ, ભગ્માય, દપતનળ લખેયે. 
 િીની તતફેટી બાાકુ-િીની ફભી, તતફેટી, તવમાભી. 
 આલ્ટઇઔ બાાકુ- તઔુી, ઉઝફેર, ભોંખચરમન લખેયે. 
 ભરમ ઔે ઇન્દ્ડનેતળન બાાકુ- ભરમ, સનુાનીળ, ફારી, જાલઇ. 
 બળુભેન બાાકુ- બળુભેન 
 ઔઔેતળફન બાાકુ 
 ઔેન્લ્ટઔ બાાકુ 
 અભેદયઔન ઇન્ન્દ્ડમન બાાકુ  
 સભેુદયમન બાાકુ 
 સ્રેચરમન બાાકુ 

બાયતીમ બાાઓ અને વભાજજીલન :  
 બાયતભા ંઅનેઔ બાા અને ફરી જલા ભે છે. તે ણ વભાજજીલનના તલતલધ ાવાં 
અને વસં્કૃતતની ક ઔયાલે છે. બાયતભા ંરખબખ ૬૦૦ થી લધાયે બાા અને ફરી ફરામ છે. 
જેભા ં ૨૨ જેટરી બાા ફધંાયણીમ યીતે ભાન્દ્મતા ાભી છે. તે ણ તલતલધ બાાકુની જલા ભે 
છે. બાયતીમ વભાજજીલનના તલતલધતાભા ં એઔતા વજૉતુ ં ભશત્ત્લનુ ં દયફ બાા છે. બાા એ 
વસં્કૃતતની ક આે છે. બાયતીમ વભાજ તલચબન્ન જ્ઞાતત, બાા, વસં્કૃતતન ફનેર છે. જેભા ં
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તલચબન્ન બાા એ દયેઔ વમદુામની  અરખ ક યજૂ ઔયે છે. તભતશ્રત બાા ણ વભાજભા ં
એઔતા અને તલતલધતાને ે છે વલંધચન ઔયે છે. 
 બાયતીમ બાાકુ- આમો બાયતભા ંઆવ્મા ત્માયથી આ બાાકુન પ્રાયંબ થમ શલાનુ ંભનામ 

છે.આ કુની બાાન નમનુ ઋગ્લેદની બાાભા ંભે છે. આ બાાકુભા ંઔાશ્ભીયી, દશન્દ્દી, 
અંગ્રેજી, ગજુયાતી, ભયાઠી લખેયેન વભાલેળ થામ છે. 

 રાતલડા બાાકુ- જેભા ંતાતભર, ઔન્નડ, ભરમારભી, તેગુ ુબાાન ળભાલેળ થામ છે. 
 સ્ર એતળમાદટઔ બાાકુ જે ઉત્તય-લૂીમ લચતીમ અને જખંર તલસ્તાય ક્ષિેભા ંફરામ છે. 
 ચિની તતફેટી બાાકુ-જે બાયતના ઉત્તયના યાજ્મભા ંતભઝ,ભચણયુી ફડ, નાખા લખેયે કુની 

બાા ફરામ છે. 
વભાજજીલનભા ંબાાનુ ંભશત્ત્લ :  
 બાાને વ્મક્તતના શ્રેષ્ઠ આભૂણ તયીઔે નલાજીને તેની ભશત્તાન સ્લીઔાય થમેર છે. તેભ છતા ં
આલશ્મઔતા છી આભૂણનુ ં સ્થાન આલે છે બાાનુ ં ભશત્ત્લ  તેના વ્મલશારુ આલશ્મઔતાના 
ઉરક્ષ્મભા ંતલળે છે. બાાની ળધ ભાનલીના તનત્મ વ્મલશાય ભાટે અતનલામચ છે અને ઉઔાયઔ નીલડી 
છે. લાણીની કૃાથી તલિાય, ઇચ્છા, રાખણી લખેયે ફધુ ં જ અચબવ્મતત થામ છે. ભાનલીની તલતલધ 
પ્રવતૃતનુ ં આધાયચફદંુ લાણી છે. વસં્કૃતતના એઔ બાખ તયીઔે ણ બાાના અધ્મમનની અખત્મતા 
તલિાયીએ તણ સ્ષ્ટ જણામ ઔે અન્દ્મ પ્રાણી ઔયતા ંભાનલી ફ ેયીતે જુદ ડ ેછે એઔ ત ભાનલી 
એઔ ભાિ ફરતુ ંપ્રાણી છે અને ફીજુ ંતે તલતલધ વાધનન ઉમખ ઔયતુ ંપ્રાણી છે. 
વદંબાવાર્શત્મ :  
1) ડૉ. ઠક્કય, ભીનાક્ષી. 2004. આદદલાવી તલઔાવ અને લન. યતુનલતવિટી ગ્રથં તનભાચણ ફડચ,ગજુયાત 

યાજ્મ, અભદાલાદ. 
2) ડૉ.દલ,ે શતિદા.(2005)ભાનલળાસ્ત્ર, યતુનલતવિટી ગ્રથં તનભાચણ ફડચ,ગજુયાત યાજ્મ,અભદાલાદ. 
3) ડ.િનં્દ્રઔાતં ઉાદ્યામ.2009. આદદલાવીુઃ યંયા અને દયલતચન, નલબાયત વાદશત્મભદંદય, 

આશ્રભ યડ, અભદાલાદ. 
4) યભણરાર લ. દેવાઇ, બાયતીમ વસં્કૃતી. 
5) ખાભીત ભશળે ,ટેર, જે.વી.(2013).રામફર ડલેરભેન્દ્ટ, વચેન્તટલ એન્દ્ડ ઈસ્યઝુ 
6) www.tribal.nic.in 
7) www.trti.gujarat.gov.in 
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વસં્ાૃનત અને ધભા 
ડૉ. ઉનભિરા ફી. બરવડ, 

તત્ત્લિાન નલબાગ, 
ગજુયાત આટાવ એન્ડ વામન્વ કૉરેજ, અભદાલાદ. 

 
પ્રસ્તાલનાાઃ- 
 બાયતીમ વસં્કૃતતએ વભગ્ર જખતભા ં અનખુ ં સ્થાન પ્રાપ્ત ઔયેર છે. બાયતીમ વસં્કૃતત એઔ 
તલળા અને ઉદાત્ત બાલનાનુ ં વજૉન ઔયે છે. તેના અંતયતભ સ્લફૃભા ં એઔ ઉન્નત ધ્મેમથી પે્રદયત, 
વ્મક્તતખત ોરુ અને તેની ળક્તત અને તેની ળક્ય ણૂચતાના તલતળષ્ટ તેભજ ઉ્ધાયઔ ધ્મેમાથચથી 
પ્રઔાતળત, વાભાત્જઔ તનભાચણની ફશી મજનાની વાથે વયંતુત, એલી બાયતની વસં્કૃતત ભાિ તેની 
પ્રફ તાચ્ત્ત્લઔ તલિાયધાયા, ફોદ્ધ્ધઔ અને ઔરાત્ભઔ વજૉઔતા લડ ેવમ્ૃધ  શતી, યંત ુભાિ આટરાથી 
તેના આત્ભાન અથલા તેની ભશાનતાન યૂત ખ્માર નશીં આલે. આ રન્ષ્ટચફિંદુથી આણે ગ્રીવ ઔે 
યભની વભ્મતાનુ ં લણચન ઔયી ળઔીએ અને તેભ ઔયલા જતા ંબાગ્મે જ ભશત્ત્લનુ ં ઔંઇ યશી જામ; યંત ુ
બાયતીમ વભ્મતા ભાિ એઔ ભશાન વાસં્કૃતતઔ પ્રણાચરઔા ન શતી ણ ભાનલ આત્ભાન એઔ સતુલળા 
ધાતભિઔ પ્રમત્ન શત.૧ 

ધભચ ળબ્દ ધ ૃધાત ુયથી ઊતયી આવ્મ છે. ધભચન અથચ ધાયણ ઔયલ એભ થામ છે. 
ભાણવ એઔ જાતનુ ંપ્રાણી છે, ણ તે અન્દ્મ પ્રાણી ઔયતા ં જુદ છે. વસં્કૃતના એઔ શ્રઔભા ંઔશલેાભા ં
આવ્યુ ંછે ઔે “આશાય, તનરા, બમ અને ભૈથનુ એ િાય લસ્તુ શુ અને ભાણવભા ંવભાન છે. ધભચ જ 
ભાણવની તલળેતા છે. ધભચશીન ભાણવ ત શ ુજેલા જ છે.”૨ ધાતભિઔ જીલન જીલલાનુ ંફીજા પ્રાણી 
ભાટે ળક્ય જ નથી. ભાનલજાતત ભાટે જ એ ળક્ય છે. જે ભાણવ ભાનલજાતતની આ તલળેતાને ધ્માનભા ં
રઈને ધાતભિઔ જીલન ખાે છે. તે ળયીયધાયી ભટી જત નથી અને તેથી કયાઔ, ઊંગ લખેયેની 
જફૃદયમાતભાથંી તે મતુત થઈ ળઔત નથી, ણ તે બમ અને આક્ભઔતાની વતૃત્તભાથંી મતુત થઈ ળઔે છે 
અને તેને દયણાભે પ્રાણીના જીલન ઔયતા ં ક્યામેં િદડમાત ુ ં એવુ ં જીલન જીલી ળઔે છે. ભાણવ 
તવલામના ંફીજાં પ્રાણી ાવે બમ અને આક્ભઔતાભાથંી મતુત થલાની ઔઈ વખલડ જ નથી. ભનષુ્મ 
જન્દ્ભ એટરા ભાટે દુરચબ ખણામ છે ઔે ભાણવ ધાયે ત ધાતભિઔ જીલન જીલીન ેબમ અને આક્ભઔતાની 
વતૃત્તથી વંણૂચ છૂટઔાય ભેલી ળઔે છે. ધભચ ભાણવને તનબચમ ફનાલે છે. જે તનબચમ શમ તેને ઔઈન બમ 
ત શત જ નથી, એટુ ં જ નશીં ણ ખાધંીજી ઔશ ે છે, તેભ તે અદશિંવઔ ણ શમ છે. અથાચત તેના 
તયપથી વોને અબમ લિન શમ છે. તે ક્યાયેમ ણ ઔઈના ય ઔઈણ જાતનુ ંઆક્ભણ ઔયત નથી.૩ 
દશિંવા અને આક્ભણનુ ં મૂ બમભા ં જ છે. ધાતભિઔ જીલન લડ ે જ ભાણવ તનબચમતાને ાભે ત તેના 
જીલનભા ંઅદશિંવા વત્મ, પે્રભ, ળાતંત લખેયે ગણુ પ્રઔટ થામ છે. એઔ ઔાવ્મકં્તતભા ંણ ઔહ્યુ ં છે ઔે “હુ ં
ભાનલી ભાનલ થાં ત ગણુ”ં એટર ે ઔે ભાનલી ાવે શતુાથી ઉય ઊઠીન ેઉચ્િ જીલન જીલ ેતલેી 
અેક્ષા યાકલાભા ંઆલે છે. આના ઔાયણે જ ભાનલ વસં્કૃતતભા ંધભચનુ ંગણુ ંજ ભશત્ત્લ ફની યશ ેછે. આદદ 
ભાનલભા ં ઔે ખભે તેલી છાત જાતતભા ંજેભ ધભચબાલના જલા ભે છે તેભ વાસં્કૃતતઔ રન્ષ્રએ ખફૂ જ 
આખ લધેરા ભાણવ ઔે યાષ્રભા ં ણ ધભચબાલનાની શાજયી શમ છે. ધભચની આ વલચ વ્માઔતાની 
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વભજૂતી ભેલલાભા ંડી.એભ.એડલડઝચના આ ળબ્દ ઉમખી છે, ‘ભાણવ એ ભાણવજાતના અભ્માવન 
સમુગ્મ તલમ છે’ એભ ગણા જૂના વભમથી ઔશલેાભા ંઆવ્યુ ંછે. ધભચના અભ્માવના અબાલભા ંભાણવના 
ઇતતશાવભા ંધભચના ઔયતા ંલધાયે વ્માઔ, પ્રબાલઔ અને ભશત્ત્લણૂચ એલી ફીજી ઔઇ લસ્ત ુનથી. ધભચ 
અંખે ભાણવન અંખત અચબપ્રામ ઔે તેનુ ંઅંખત લરણ ખભે તે શમ, યંત ુધભચ એ ભાનલજીલનનુ ંવોથી 
લધાયે અખત્મનુ ંઅને પ્રબાલળાી ાસ ુછે એ લાતન ઔઈણ ભાણવે સ્લીઔાય ઔયલ ડ ેતેભ છે.૪ 
 આણ ેવસં્કૃતતના ફ ે તલબાખ ાડી ળઔીએ તેભ છીએ એઔ ત બાયતીમ વસં્કૃતત અને ફીજી છે 
યયુતમન વસં્કૃતત, બાયતીમ મૂભા ંવભ્મતાનુ ંઅંતતભ ધ્મેમ આધ્માત્ત્ભઔ ધ્મેમભા ંયશેુ ંછે. તેના ંવમ્ૃધ 
અને લૈતલધ્મવબય વભ્મતાભા ં ણ આ ધ્મેમની છા અંદઔત થમરે જલા ભે છે. જેના ઔાયણે તેનુ ં
સ્લરુ એઔ તનયાી તલતળષ્ટતા ધાયણ ઔયે છે. ફીજી વસં્કૃતત વાથે, જ્મા ંતેનુ ંવયકાણુ ંજલા ભે છે 
ત્મા ં ણ તેની તલતળષ્ટ ભોચરઔતા અને એઔતાની ભશત્તાની છા ણ જલા ભે છે. આ વસં્કૃતતની 
તનમાભઔ ળક્તત તનેી અધ્માત્ભબાલી અચબરાા શતી. એજ તેનુ ં તલિાયફીજ, એજ તેન મખુ્મ જુસ્વ 
શત.૫ આધ્માત્ત્ભઔતાને તેણે જીલનનુ ંઉચ્િતભ ધ્મેમ ભાન્દ્યુ ંશત ુ,ં એટુ ંજ નદશ, ણ ભાનલજાતતની તે 
ભતૂઔાની દયક્સ્થતતભા ંજેટરે અંળે ળક્ય તેટરે અંળે વભગ્ર જીલનને તે પ્રત્મે લાલાન તેણે પ્રમત્ન 
ણ ઔમો શત. યંત ુભાનલભનભા ંધભચ એ પ્રથભ વાશત્જઔ અંતુઃપે્રયણા શમ છે, જ ઔે આધ્માત્ત્ભઔતાનુ ં
એ વંણૂચ ફૃ છે; અને તેન ેઔાયણે આધ્માત્ત્ભઔ લિચસ્લ તેભજ જીલનને તનેી ઔડભા ંરેલાના દયણાભ ે
તલિાય અને આિાયને ધાતભિઔ ઢાભા ંઢલાની પયજ ડ ેછે.૬ 
 બાયતીમ વભ્મતાને વભગ્રરક્ષી દૃન્ષ્ટથી વભજવુ ંશમ, ત ઉવઔ યીતે તલયધાબાવી જણાતા આ 
ફનંે દૃન્ષ્ટઔણનુ ંવાચુ ંમલૂ્માઔંન ઔયવુ ંજફૃયી ફની જામ છે. આધતુનઔ વભ્મતા ઔેટરા ંપ્રભાણભા ંભતૂઔા 
વાથે લણામેુ ં છે અને ઔેટરા પ્રભાણભા ં નલીન છે? ‘ભતૂઔા’ ળબ્દન આણ ે લાસ્તલભા ં ળ અથચ 
ઔયીએ છીએ?  આ વદંબચ ગણી લકત ‘યંયા’ ળબ્દન પ્રમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ છે. યંયા ળબ્દ 
શાદચની દૃન્ષ્ટએ વમ્ૃધ છે, છતા ં તેન પ્રમખ અત્મતં અનોિાદયઔ યીતે થામ છે. ભતૂઔાને લતચભાન 
સધુી શોંિાડલાન યંયા અંખેના આ પ્રશ્ન તાવલ ડ ેછે. લૂચની વભ્મતાની તલળેતાભાનંી એઔ 
એ છે ઔે તેભા ં એઔાએઔ ઔે અિાનઔ ઔયલાભા ં આલેરા દયલતચનનુ ં સ્લાખત ઔયલાભા ં આલતુ ં નથી. 
ભતૂઔા વાથે છેડ તદ્દન પાડી નાખ્મા તલના બાયતભા ંજે નલા ંદયફ આત્ભવાતૌ ઔયલાભા ંઆવ્મા છે 
તેભના વાતત્મની બાલના એટરી ઊંડી છે ઔે, ફખચવાનંી દયબાાભા ં ઔશીએ ત ભતૂઔા લતચભાનન 
ઔચમ ઔયી જામ છે. ભેઔવમરૂય ઔશ ેછે: “આમચબાી પ્રાિીન કુટંુફના દચક્ષણ છેડાના ગય વભા બાયતભા ં
ભતૂઔાની શાજયી જેટરી તારશ્મણે લયતામ છે. તટેરી ફીજા ઔઈ  જ દેળભા ં લયતાતી નથી.”૭ 
બાયતીમ વસં્કૃતતન તલઔાવ ીાના ઝાડની જેભ થમ છે. નલા મૂને જન્દ્ભ આીને પયીથી તેન 
નુતલિઔાવ ઔમો છે. બાયતીમ તલિાયધાયાના ક્ાક્ન્દ્તઔાયએ ણ ઔદી તાના અક્સ્તત્લની ગણા ઔે 
જાશયેાત ઔયી નથી. યંયાને અનવુયનાયા ય તલશ્વાવ મઔૂીને તેભનુ ંવન્દ્ભાન ઔયાયુ ંછે. જ્માયે  નલ 
ઉક્ભ ઔયનાય ને વાળમની દૃન્ષ્ટથી જલાભા ંઆવ્મ છે. બાયતન ળાણ ફુૃ હુ ંતને ઔહુ ંછ ં– એભ 
નદશિં ઔશતેા ંભાયી અખાઉ જેભણે વાબંળ્યુ ંશત ુ,ં તેભની ાવેથી ભેં આભ વાબંળ્યુ ંછે. – એભ ઔશ ેછે.૮ 
 અનેઔ દૃન્ષ્ટથી બાયતીમ વભ્મતાના સ્થાઔ ખણી ળઔામ તેલા લેદઔારીન ભનીતએ 
ભોચરઔતાન અસ્લીઔાય ઔયીને તાની તભાભ તવદ્ધ્ધ તેભના લૂચજના આળીલાચદને આબાયી ભાની છે. 
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બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંઅંતતનદશિત એલી આ યંયાની બાલનાના ભશત્ત્લ તલળ ેબાગ્મે જ અતતળમક્તત થઈ 
ળઔે. તેણ ેવજૉનાત્ભઔ પ્રલાશને ષ્મા છે અને બાયતીમ પ્રજાના તાનાણાનંી એઔ બાલના આી છે. 
ગણા ાિાત્મ દેળ આજે તાની અંદય જે આધ્માત્ત્ભઔ કારીાનુ ં તનભાચણ ઔયુું છે, તેલા કારીાનુ ં
તનભાચણ ઔમાચ તલના તભે જ વાતત્મને ગભુાવ્મા તલના નલા ં તત્ત્લને આત્ભવાતૌ ઔયીને નલી 
દયક્સ્થતતને અનકૂૂ થઈ જલાની ળક્તત જ બાયતીમ વસં્કૃતતનુ ંફ છે.૯ 
 બાયતીમ વસં્કૃતતના તલઔાવના ફધા જ તફક્કાભા ંઅનકુરૂનન આજ તવ્ધાતં જલા ભે છે. 
શઔીઔતભા ંબાયતીમ ચિિંતનન ઇતતશાવ તલસ્ભમઔાયી ફોદ્ધ્ધઔ અનકુરૂનની એઔ શ્રેષ્ઠ ફૃ ખણી ળઔામ. 
તાની રન્ષ્ટને અંતમુચક ઔયી દેનાય ઉતનદના ઋત અમઔુ અંળે તેભના લૂચલતી ચિિંતઔના મખુ્મ 
શતેથુી અખા થઈ યહ્યા શતા.ં બાયતીમ ચિિંતનના ંઝઔભા ં બ્ુધના વ્મક્તતત્લ અને ઉદેળએ આણરેા 
અમરૂ દયલતચનને રઇને થડાઔ વૈઔા ફાદ બાયતીમ ચિિંતનને ફીજુ ંઅનકુૂરન ઔયવુ ંડયુ ંશત ુ.ં શજાય 
લચ છી ણ બાયતની રીરીછભ, ગટાદાય વકૃ્ષ યાત્જની છામાભા ંયણની સઔૂી શલા રઈન ેઆલેરા 
ઇસ્રાભન પ્રલેળ થમ. 19ભી વદીભા ંપયીથી એઔ અનકુરૂન ભાટેન વભમ ાઔી ખમ શત. આ લકતે 
ફેલડુ ંઅનકુરૂન શત ુ.ં બાયતીમ ભાનવને ચિસ્તી ધભચ વાથે તથા તલજ્ઞાન, ઉદાયભતલાદ, રઔળાશી તથા 
લાસ્તલલાદના વાથે ભે ાડલાન શત. આજે કાવ ઔયીને ઉદ્યખીઔયણના તલઔાવના વદંબચભા ંજઈએ 
ત, તેની તલસ્ભમઔાયી ળક્યતા બમબીત ઔયી મઔેૂ તેલા આગાતજનઔ બમસ્થાન રક્ષ્મભા ંરેતા એઔ 
નલા પ્રઔાયનુ ં અનકુરૂન આઔાય રઈ યશેુ ં જણામ છે. આથી જ એ સ્ષ્ટ થામ છે ઔે યંયા તથા 
ભતૂઔાના લાયવા તયપના આદયબાલે બાયતીમ વસં્કૃતતને આખ લધતા અટઔાવ્યુ ંનથી. આ ક્સ્થતત 
સ્થાઔતા તથા અનકુરૂન ક્ષભતા તલના આધતુનઔ બાયતીમ ચિિંતઔની તવદ્ધ્ધ ળક્ય ફની ળઔી જ ના 
શત.  
ઉવશંાયાઃ- 
 બાયતીમ વસં્કૃતતને દળાચલત ઇળાલાસ્મ ઉતનદના એઔ શ્રઔના વદંબચભા ં ભશાત્ભા ખાધંીએ 
ઔહ્યુ ંછે ઔે જ વભગ્ર બાયતીમ વાદશત્મ નષ્ટ થઈ જામ, યંત ુઇળાલાસ્મ ઉતનદન પ્રથભ શ્રઔ  યશી 
જામ ત હુ ંનુુઃ બાયતીમ વસં્કૃતતને જીલીત ઔયી ળઔીળ “ તેન ત્મતતેન ભુજંીથા” એટરે ઔે ત્માખ લૂચઔ 
બખ ઔય. વવંાયભા ંએવુ ંઔંઈ જ નથી જેન ેવ્મદઔત તાની ઔશી ળઔે. બાયતીમ વસં્કૃતત અને ધભચભા ંણ 
આ બાલના જલા ભે છે. બખન ઔે ઈચ્છાન તલયધ નશીં, યંત ુત્માખ ઔયીને બખલવુ ંએભ ઔશલેાયુ ં
છે તેથી બાયતનુ ંવાસં્કૃતતઔ ઉત્થાન ત્માખના આધ્માત્ત્ભઔ મલૂ્મના તલઔાવભા ં યશરે છે. આધ્માત્ત્ભઔ ઔે 
ત્માખયઔ મલૂ્મના તલઔાવભા ં જ જીલન રન્ષ્ટભા ં દયલતચન જફૃયી છે. આણે ફધા તલઔાવની લાત 
ઔયીએ છીએ, તેન અથચ એ છે ઔે આણે લતચભાનથી  વતંષુ્ટ નથી. દળા ફદરલી છે, યંત ુજમા ંસધુી 
દદળા ઔે રન્ષ્ટ નશી ફદરામ ત્મા ં સધુી દળા ફદરાળે નશી. બખલાદી ઔે બોતતઔલાદી જીલન રન્ષ્ટ 
બાયતીમ વાસં્કૃતત મલૂ્મ ની પ્રતતષ્ઠાભા ંજ બાયતન વાસં્કૃતતઔ ઉત્થાન ઔે પ્રખતત વબંલ છે. જ્મા ંસધુી 
ભાનલી બખવતૃત, રબવતૃી, ભભત્લવતૃત, અશવંતૃત ય તનમિણં પ્રાપ્ત નશીં ઔયી ળઔીએ ત્મા ં સધુી 
વાસં્કૃતતઔ ઉત્થાન વબંલી ળઔે તેભ નથી. 
 
 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 121 

 

વદંબાસભૂચ :  
1. બાયતીમ વસં્કૃતતના ામા-શ્રી અયતલિંદ  ાન ન ં133 
2. જખતના તલધચભાન ધભો – જમેન્દ્રકુભાય એ. માચજ્ઞઔ  ાન ન ં3 
3. જખતના તલધચભાન ધભો – જમેન્દ્રકુભાય એ. માચજ્ઞઔ  ાન ન ં2 
4. જખતના તલધચભાન ધભો – જમેન્દ્રકુભાય એ. માચજ્ઞઔ  ાન ન ં2 
5. બાયતીમ તલધચભાન ધભો – જમેન્દ્રકુભાય એ. માચજ્ઞઔ  ાન ન ં134 
6. બાયતીમ તલધચભાન ધભો – જમેન્દ્રકુભાય એ. માચજ્ઞઔ  ાન ન ં135 
7. ભેઔવમરૂય ક્ભ યાભ ભશન ટુ યાભ કૃષ્ણ - ભેઔવમરૂય  ાન ન ં15 
8. આધતુનઔ બાયતીમ ચિિંતન – તલશ્વનાથ નયલણ ે- અન.ુ બાલના તિલેદી  ાન ન ં10 
9. આધતુનઔ બાયતીમ ચિિંતન – તલશ્વનાથ નયલણ ે  ાન ન ં13 
10. આધતુનઔ બાયતીમ ચિિંતન – તલશ્વનાથ નયલણ ે  ાન ન ં14 
11. બાયતીમ વસં્કૃતતના ઉત્થાનભા ંઆધ્માત્ત્ભઔ જીલન દૃન્ષ્ટ  –  ાન ન ં1 & 2 

વાખયભર જૈન  
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“ચાયણી વાર્શત્મ : શસ્તપ્રતભા ંવચલામેર વાસં્ાૃનતક ધયશય” 
ડૉ. તીથંકયદાન યતદુાન યશર્ડમા 

નલમ પ્રલેળ : 
 બાયત લચ તલતલધ ફાફતને રીધે ક્યાયેઔને ક્યાયેઔ તલશ્વભા ં ઔંામેર યહ્યુ ં છે. વાદશત્મ તેભા ં
અગ્રીભ સ્થાન ધયાલે છે. વોથી જૂનુ ંવાદશત્મ બાયતના લેદ છે. બખલાન ખણેળને બાયતીમ વાદશત્મના 
પ્રથભ રદશમા ફનલાનુ ંવોબાગ્મ પ્રાપ્ત થયુ ંશત ુ.ં જ ઔે લેદ, યુાણ લખેયે વસં્કૃતભા ંરકામેર છે. વસં્કૃત 
આણી દેલ બાા છે.(૧) તેભાથંી ધીયે ધીયે તલતલધ બાા જન્દ્ભી, જે ત ેપ્રાતંભા ંઆતધત્મ જભાલી 
ત્માનંી ક ફની ખઈ. આભાનંી એઔ બાા એટરે ડીંખી બાા. આ બાા ઔઈ પ્રાતંની નદશ ણ 
જ્ઞાતત તથા વાદશત્મની ક છે. આ વાદશત્મ એટરે િાયણી વાદશત્મ.(૨) િાયણી વાદશત્મ ઔંઠસ્થ 
યંયાભા ં જૂજ ભાિાભા ંઅને ફહધુા શસ્તપ્રતભા ંવિલામેર, રકામરે ભી આલે છે. ગજુયાત અને 
યાજસ્થાનભા ંિાયણી વાદશત્મની આખલી ક અન ેસ્થાન છે. જ્માયે બાયત લચના અન્દ્મ યાજ્મભા ં
આ વાદશત્મ છી ભાિાભા ંજલા ભે છે. 
 અન્દ્મ વાદશત્મની વભાતંય ધાયાએ િાયણી વાદશત્મ લશતે ુ ં આવ્યુ ં છે. છતા ં અન્દ્મ વાદશત્મથી 
અરખ તીઔાણુ ંવાિલીને લશતે ુ ંયહ્યુ ંછે. િાયણી વાદશત્મન મખુ્મ પ્રબાલ ભધ્મ યખુના વાદશત્મ અને 
વભાજ ય કાવ યહ્ય છે. થડી ઝાકં આલી શળે ણ તાન િઔાટ અને ભશત્ત્લ  છ ંનથી થયુ.ં 
તાની તલળેતાને રીધે આ વાદશત્મ રઔતપ્રમ ફની યહ્યુ ં છે. આજ ઔદાિ છા રઔ િાયણી 
વાદશત્મથી દયચિત શળે યંત ુપ્રાિીન અને ભધ્મ યખુભા ંઆ વાદશત્મન દફદફ શત. આ વાદશત્મભા ં
ળસ્ત્રના ધ્લતન અન ેઅશ્વના શણશણાટ વબંામ છે. યરઔને જખાડલાની આશરેઔ ણ વાથ ેવાબંલા 
ભે છે. જીલન વગંચ, દેળપે્રભ અને જાતત ખોયલથી આ વાદશત્મ બયુુંબાદયુું રાખે છે. િાયણી વાદશત્મએ 
રઔને જીલન જીલતા અને ભતને લશાુ ંઔયતા ળીકડાવ્યુ ં છે. દેળ, ધભચ, જીલન મલૂ્મ, અફા ભાટે 
ભયી પીટલાની તભન્ના આ વાદશત્મભા ંછે. તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાશયણ િાયણી વાદશત્મભાથંી ભી આલે છે. આભ 
િાયણી વાદશત્મ બાયતીમ વાસં્કૃતતઔ ધયશાયન એઔ ભશત્ત્લન સ્તબં રાખી યહ્ય છે. 
ચાયણ એક ર્યચમ : 
 દશન્દ્દુસ્તાન તલતલધતાથી વબય દેળ છે. અશીં અનેઔ ધભચ, અનેઔ વપં્રદામ, અનેઔ વભાજ-જ્ઞાતત 
બાયતીમ વસં્કૃતતનુ ંખોયલ લધાયી યશી છે. એભાનંી એઔ એટરે “િાયણ” જ્ઞાતત. લદે, યુાણ, દશિંદુ ધાતભિઔ 
ગ્રથં અને ઈતતશાવ લદે છે ઔે િાયણ તળલના ખણ શતા. થૃયુાજાએ થૃ્લીના ટ ય વાદશત્મ અન ે
વસં્કૃતતના જ્ઞાન ભાટે બખલાન તળલને તલનતંી ઔયી. તળલજીએ તાના તપ્રમ ખણ િાયણને વાદશત્મ અન ે
વસં્કૃતત વાિલલા, તેનુ ંજ્ઞાન આલા થૃ્લી ય ભઔલ્મા.(૩)  
 િાયણ જાતત બાયત લચની એઔ તલતળષ્ટ જાતત  છે. એન ઈતતશાવ એની યંયા શજાય લચ 
જૂની છે. િાયણ આઔાળિાયી શતા. િાયણ ઋતમતુન ઔદટના તસ્લી અને તવદ્ધ્ધને લયેરા છે. બાયતની 
તલતલધ જાતત િાયણને જૂનીમ તથા વન્દ્ભાનનીમ ભાને છે.(૪) િાયણ જ્ઞાતતએ તાના વાસં્કૃતતઔ 
અને વાદશત્ત્મઔ પ્રદાન લડ ેદેળ, ધભચ અને ઇતતશાવની ખણનાાિ વેલા ઔયી છે. આભ દશિંદુ ધભચભા ંદેલ 
જાતત વાથે િાયણની ઉત્તત્તની ઔથા છે. િાયણ તલે જુદા જુદા ળબ્દઔળ જેભ ઔે ‘બખલદૌ  ખભડં’, ‘એ 
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વસં્કૃત-ઈંચ્ગ્રવ : દડક્ષનયી’, ‘વસં્કૃત – દશન્દ્દી ઔળ’, ‘વચંક્ષપ્ત દશન્દ્દી ળબ્દ વાખય’ લખેયેભા ંિાયણ અંખ ે
આ મજુફ ભાદશતી પ્રાપ્ત થામ છે..... 
‘બખલદૌ  ખભડં’ભા ંિાયણ તલે આભ ઔશલેાયુ ંછે “અમઔુ ઉચ્િ ધ્મેમ અનવુયી જીલન જીલનાયા મતુન 
તે િાયણ”(૫) 
 “એ નાભની એઔ જાતત  છે. चय ધાત ુ યથી િાયણ ળબ્દ થમેર છે. એના ઉયથી ખતત 
આનાય, ઔીતતિ પેરાલનાય એલ િાયણ ળબ્દન અથચ છે. આ ઔભ તલિ અને ગણી યુાણી છે. એનુ ં
લણચન યાભામણ અને ભશાબાયતભા ંછે. તે તાની ઉત્ત્તત્ત લૈતાચરઔની જેભ દેલતાભાથંી થમાન 
દાલ ઔયે છે.”(૬) 
ાચણનીના વ્માઔયણ સિૂભા ંિાયણ તલે ઔશલેાયુ ંછે ઔે “િાયણન અથચ લેદના ંતલબાખ ઔે લેદના ંિયણને 
બણનાય, ઔતલતા ઔયનાય ઋતમતુન”(૭) 
ઝલેયિદં ભગેાણીના ભત ે “િાયણ એટર ે કુળીરલા બટઔતા નટ એલ અથચ ‘અભયઔળ’ભા ંઆલાભા ં
આવ્મ છે. તેની વાભ ેયાજતૂાનાન આક ભધ્મ યખુ િાયણની ઔીતતિ વાખયનુ ંભશાખજૉન વબંાલત 
ઊબ છે. િાયણ એટરે ખઢલી, યાજાના ખઢ દઔલ્રાની િાલીન તે યકેલા શત. અને દૃષ્ટાતં  
એભ ણ ભે છે ઔે ગય આંખણે યશતેા યાજતૂના િહ્મિમચન િઔીદાય શત. િાયણ એટરે યાજ્મ – 
યાજ્મ લચ્િેના વતંધ તલગ્રાશઔ. પ્રાણને બખે ણ યાજઔર અને યાજયક્ષાન શાભી.”(૮) 
 આ ત એઔ ફ ેઉદાશયણ જ આપ્મા છે. તલતલધ ધભચ ગ્રથં, ળબ્દઔળ, તલદ્વાન લખેયેએ િાયણ 
તલે તાના ભત આપ્મા છે. જેભા ં ફહતુ: િાયણ વાદશત્મ અને વસં્કૃતતના માચમ અને લાશઔ વભ 
ઊબયી આલે છે. િાયણ મૂ ત ઔૈરાવલાવી શતા. ત્માથંી ઊતયી આવ્મા, વભગ્ર બાયતને તાનુ ંગય 
ફનાવ્યુ.ં આજ ગજુયાત, યાજસ્થાન, જંાફ, શદયમાણા, ભધ્મપ્રદેળ, ફખંા, ાદઔસ્તાન લખેયે જગ્માએ 
િાયણ તનલાવ ઔયી યહ્યા છે. તેભની તલતલધ ૨૩ ળાકા છે. જે મખુ્મ ૪ ળાકાન દશસ્વ છે.(૯)  
 િાયણને દેલીિુ, ખઢલી તયીઔે ણ કલાભા ં આલે છે. તેભની ભાતાજીની ઉાવના, 
વત્મતપ્રમતા, વાદશત્માવના, રઔદેલીનુ ંિાયણ વભાજભા ંઅલતાય રેલા લખેયેને રીધે આ વભાજની 
એઔ અરખ અને ભાન બયેરી ક ઊબી થઈ છે. જે આજે ણ અઔફધં છે. યાજ યજલાડાભા ંદયેઔ 
યાજ્મભા ંએઔ યાજઔતલ તયીઔે િાયણ સ્થાન ળબાલત. યાજા અને પ્રજા લચ્િ ે વેત ુ ફૃ ફની યહ્યાના 
અનેઔ ઉદાશયણ પ્રાપ્ત થામ છે. વાથે વાસં્કૃતતઔ અને વાદશત્ત્મઔ ઉાવના ઔયત. આભ િાયણ જાતત 
બાયતની એઔ તલતળષ્ટ જાતત છે. 
િાયણી વાદશત્મ એઔ દયિમ : 
  “વાદશત્મ ઔઈ દેળ મા જાતતના વભમ તલળેના તલિાય અને બાલનુ ંપ્રતતચફિંફ શમ છે.” આ 
લાત િાયણી વાદશત્મને ણ રાગ ુ ડ ે છે. વાભન્દ્મત: એલી ભાન્દ્મતા પ્રલતી યશી છે ઔે આદદઔાથી 
વયસ્લતીની ઉાવના ઔયતા િાયણએ ઔૈરાવભાથંી થૃ્લી ય આલીને તાની આ યંયા અકડં યાકી 
છે. િાયણ વજૉઔ દ્વાયા યિામેર વાદશત્મ એ િાયણી વાદશત્મ. આ વાદશત્મના ભશત્તભ વજૉઔ િાયણ યહ્યા 
છે. વાથે આ વાદશત્મના ઔતાચ તયીઔે  ક્ષતિમ, ફાયટ, િાહ્મણ, યાલ, શયીજન, ભીય લખેયેનુ ં ણ 
ઉલ્રકેનીમ મખદાન યશેુ ંછે. યંત ુિાયણ વજૉઔનુ ંપ્રદાન  સખુ્માત છે. 
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 આદદઔાથી િાયણી વાદશત્મ પ્રાપ્ત થામ છે, તેના ઉદાશયણ ફૃ “તવ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન”, 
“કુભાયા પ્રતતફધ”, “પ્રફધં ચિિંતાભચણ”(૧૦) લખેયેભા ં િાયણી વાદશત્મના દુશા પ્રાપ્ત થામ છે. 
િાયણી વાદશત્મ આદદઔાથી દેળની સ્લતિંતા સધુી યાજ દયફાયભા ંઅને રઔ શૈમાભા ં ભાન-વન્દ્ભાન 
ાભતુ ંયહ્યુ ંછે. રઔ ડામયાથી યાજ દયફાય સધુી તે ઝીરાત ુ ંઆવ્યુ.ં આજ ણ આ વાદશત્મ ઝીરાત ુ ંયહ્યુ ં
છે. જેના ઉત્તભ ઉદાશયણ આણે ત્મા ંથતા રઔ ડામયા છે. 
 િાયણનુ ંભશત્ત્લ એઔ જાતત તયીઔે નશીં ણ વસં્ઔાય ખખંિી રેકે છે. એટરે જ્મા ંજ્મા ંિાયણ 
ખમા ત્માનંી લાત િાયણી વાદશત્મભાથંી પ્રાપ્ત થામ છે. એન અથચ ઔે િાયણી વાદશત્મ ગજુયાત શમ ઔે 
યાજસ્થાન, લનલખડ શમ ઔે યાજ દયફાય વલચિ  યિાત ુ ંને ઝીરાત ુ ંઆવ્યુ ંછે આભ િાયણી વાદશત્મન 
વ્મા તલળા છે. િાયણી વાદશત્મએ ભાનલ શૈમાની ભતૂભભા ંવસં્ઔાય જનુ ંતવિંિન ઔયુું છે. 
 િાયણી વાદશત્મન ુ પે્રયઔ ફ લીયતા, ભધ્મ યખુીન યાજઔીમ ક્સ્થતત છે. ત ઔ ફ તયીઔે 
યાજ્માશ્રમ, રઔાશ્રમ, ભાન વન્દ્ભાન સ્થાન ધયાલે છે. િાયણી વાદશત્મન ુ છદં ળાસ્ત્ર અરખ છે, ૧૨૦ 
પ્રઔાયના ખીત નાભે એના આખલા છદં છે. તેભા ં ૮૪ ખીત મખુ્મ ભનામા છે. િાયણી અરઔંાયભા ં
લમણવખાઈ એ િાયણી વાદશત્મન તાન અરઔંાય છે(૧૧). જથા જે એઔ અરઔંાય તલળે છે ત ે
જુદા જુદા ૧૭ થી ૨૧ પ્રઔાયની છે જે િાયણી વાદશત્મની તલળેતા છે. વ્રજ અને વસં્કૃતના ૧૧ પ્રઔાયના 
ઔાવ્મ દ િાયણી વાદશત્મના અભ્માવીએ તાયવ્મા છે. જેભ ઔે છફઔરા, અન્દ્મ, શીણ, નીનખં, 
ાખં, જાતત તલરુ્ધ, અવ, નાછેદ, કતટૂ, ફશયા અને અભખં(૧૨)  
 િાયણી વાદશત્મ એટરે િાયણ ઔતલએ જન્દ્ભાલેર વાસં્કૃતતઔ યંયા, યંત ુિાયણ ન શમ તેલા 
ઔતલએ ણ િાયણી ળરૈીના વાદશત્મભા ંયિના ઔયી છે. િાયણી વાદશત્મભા ં ડીંખીનુ ંપ્રભાણ લધાયે 
છે. ગજુયાતને િાયણી વાદશત્મની જન્દ્ભભતૂભ ભાનલાભા ંઆલે છે. આજ ત ગજુયાત યાજસ્થાનના િાયણી 
વાદશત્મના ઔાવ્મજ એઔાઔાય થઇ ખમા છે. 
 આભ િાયણી વાદશત્મન ઉદ્ભલ તલક્ભની દવભી વદીન ભાની ળઔામ.(૧૩) િાયણી વાદશત્મન 
મખુ્મ યવ લીયયવ છે. તલયાવઔ ળૈરીનુ ં વાદશત્મ છે. એભા ં બાાના લાગા ઔાાન્દ્તયે બાા વાથે 
ફદરાતા યશ ેણ આત્ભા એજ છે. આ વાદશત્મ એઔ ળૈરી તલળેનુ ંવાદશત્મ છે. િાયણી વાદશત્મ એટરે 
િાયણ ઔતલએ જન્દ્ભાલેર વાસં્કૃતતઔ યંયા. 
િાયણી વાદશત્મના શસ્તપ્રત બડંાય : 
 બાયત લચભા ં તલતલધ શસ્તપ્રત બડંાય પ્રાપ્ત થામ છે. ઔઈ વયઔાયશ્રીના શસ્તખત છે, ત ઔઈ 
વભાજના છે, ત ઔઈ વસં્થાના છે. જેના ય વળંધઔ વળંધન ઔયી યહ્યા છે. શસ્તપ્રતભા ંવિલામ યશરે 
ઈતતશાવ, વાદશત્મ, દસ્તાલેજ લખેયે વળંધનના તલમ ફન્દ્મા છે. 
 િાયણી વાદશત્મ શસ્તપ્રતભા ંવિલામેર વાદશત્મ છે. આદદઔાથી ઔંઠસ્થ યમ્યાભા ંવિલામેર 
વદશત્મ તે રઔ વાદશત્મ અને શસ્તપ્રતભા ં વિલામેર વાદશત્મ તે િાયણી વાદશત્મ. જઔે થડુ ં ઔંઠસ્થ 
યંયાભા ંણ િાયણી વાદશત્મ વિલામેર ભી આવ્યુ ંછે. િાયણી વાદશત્મની આ શસ્તપ્રત િાયણન ે
ત્મા,ં  ઔેટરાઔ ભદંદયભા,ં ફાયટને ત્માથંી પ્રાપ્ત થામ છે. આ વાદશત્મ ભશત્તભ િાયણ દ્વાયા યિામેર શમ 
િાયણ ાવેથી િાયણી વાદશત્મની શસ્તપ્રત તલરુ ભાિાભા ંપ્રાપ્ત થામ છે. જે વશજ છે. અશીં જ્માયે 
આણ ેિાયણી વાદશત્મની લાત ઔયીએ ત્માયે તેના શસ્તપ્રત બડંાય તલે અલખત થવુ ંજઈએ. િાયણી 
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વાદશત્મની છૂટઔ શસ્તપ્રત આજ ણ અનેઔ જગ્માએથી ભી આલે છે. િાયણી વાદશત્મ ક્ષેિ ેધૂધમાનુ ં
અભતૂલૂચ ઔામચ ઔયનાય યતદુાન યશદડમા છે. તેભના અથાખ પ્રમત્ન, િાયણી વાદશત્મ પ્રત્મેની ધખળન ે
ઔાયણે વોયાષ્ર યતુનલતવિટી યાજઔટ કાતે આજ તલશ્વન અલલ્ર નફંયન િાયણી વાદશત્મન શસ્તપ્રત 
બડંાય આલેર છે. આ શસ્તપ્રત બડંાય ભાટે યતદુાન યશાદડમાએ આજથી ૫૦ લચ શરેા ળફૃઆત ઔયી  
વભગ્ર બાયત લચભા ં પયી પયીને િાયણના ગયે જઈ, ભદંદયભા ં જઈ જ્મા ં જ્મા ં શસ્તપ્રત ભલાની 
ળક્યતા શમ ત્મા ં જઈને ઈ.વ. ૧૯૯૭ભા ં તનવતૃ્ત થમા ત્મા ં સધુીભા ં ૨૨૦૦૦ િાયણી વાદશત્મની 
શસ્તપ્રત એઔઠી ઔયી. આ શસ્તપ્રતના દાતા િાયણ, ફાયટ, ક્ષતિમ, ઔઈ ભદંદય લખેયે યહ્યા છે. આ 
શસ્તપ્રત બડંાયને “યતદુાન યશદડમા િાયણી વાદશત્મ શસ્તપ્રત બડંાય” નાભાચબધાન ઔયલાભા ંઆવ્યુ ં છે. 
યાજસ્થાનના અજભેયભા ં િાયણી વાદશત્મ ળધ વસં્થાન છે ત્મા ં િાયણી વાદશત્મની ૧૫૦૦ આવાવ 
શસ્તપ્રત પ્રાપ્ત થામ છે. 
િાયણી વાદશત્મના ંવજૉઔ : 
 આણ ેજયુ ંઔે િાયણી વાદશત્મ આદદઔાથી એટર ેઔે નલભી-દવભી વદીથી શસ્તપ્રતભા ંભી 
આલે છે. ફાઔી ઔંઠસ્થ યંયાભા ંત ઔેટરાઔ તલદ્વાન ાિંભી વદી સધુી િાયણી વાદશત્મને રઈ જામ છે. 
આભ નલભી વદીથી આજ સધુી િાયણી વાદશત્મની ધાયાને લશતેી યાકનાય અનેઔ નાભી અનાભી, નાના-ં
ભટા વજૉઔ થમા. જેભા ંિાયણી વાદશત્મની ધાયા અમતૃ જની જેભ લશતેી યશી. રઔ વભાજે તેભન ે
ી, પ્રેયી તેભાથંી પ્રેયણાના ંીયુ ીધા ‘ને અભય ણ થમા. 
 આ ભશામરૂા વાદશત્મના કૃતત અને શસ્તપ્રતના આધાયે આણને પ્રથભ વજૉઔ વતનાથ બાટ ભે 
છે. જે દવભી વદીભા ંપ્રાપ્ત થામ છે. તેભની નાખાજણ જેઠલાના ભાથાના દાનની ઔથાની શસ્તપ્રત વો. 
યતુનના ‘ય. ય. િા. વા. શ. બ.ં’ભા ંવિલામરે છે(૧૪). જેભા ંવતનાથ બાટ ઔનજના શલાની તલખત 
ભે છે. ત્માયફાદ ફીજા વજૉઔ ભાલર લયવડા છે, જે ઔચ્છના યા’રાકા ફૂરાણીના યાજઔતલ શતા(૧૫) 
ફારલાણ બાટ, આણદં ઔયભાણદં જે વરઔી યખુના િાયણ ઔતલ શતા. મૂ તે ાદઔસ્તાનના 
થયાયઔયના લતની શતા. તેભની અનેઔ કૃતત, દુશા સખુ્માત છે. ભાણલલ્રી નાભના ઔલતમિી, 
તેભના ૫૦ ઔતલત અને ૮ દુશા પ્રાપ્ત થામ છે. શરફાઈ ઉધાવ, લાઔંાનેય તાઔુાના શરભઢ – 
જારવીઔા ખાભના આ ઔલતમિી રઔદેલી તયીઔે ણ જૂામ છે. ણુા ભશડુે ંજેભણે ઢરા ભારુની 
સખુ્માત ઔથા યિી છે. તલઝાણદં બાિીમ(૧૬), ળેણી તલઝાણદંની ઔથાનુ ંાિ. આ પ્રાિીન યખુના ં
િાયણી વાદશત્મના વજૉઔની માદી ભાથંી થડાજ નાભલ્રેક છે. 
 ભધ્મયખુીન વજૉઔએ િાયણી વાદશત્મના ં આ પ્રલાશને લધાયે તેજસ્લી અને ભટા ટભા ં
લશલેડાવ્મ ભતરફ ઔે પ્રાિીન યખુ ઔયતા ભધ્મયખુભા ંિાયણી વાદશત્મના વજૉઔ લધ ુથમા છે, પ્રાપ્ત 
થામ છે. જેભઔે ુા યશદડમા, આળાજી યશદડમા રક્ષ્ભણજીના અનન્દ્મ બતત, ઇવયદાવજી યશદડમા તે 
જાભનખય યાજ્મના યાજઔતલ શતા. તેભની ૪૦ આવાવ કૃતત પ્રાપ્ત થામ છે. જેભઔે શદયયવ, 
દેલીમાણ, તનિંદાસ્તતુત, શારા ઝારા યા’ કંુડચમા લખેયે. ભાડંણ લયવડા, શયદાવ તભળણ તે િાયણી 
આખ્માનના જનઔ છે.. ભ ૃખંી યુાણ, જારધંય યુાણ, વબાલચ જેલી કૃતતના વજૉઔ છે. વામંાજી ઝૂરા 
ઈડયના યાજઔતલ શતા. સજુા દેથા ઔચ્છના યાજઔતલ શતા. ગરેા કદડમા. ખદડ ભશડુે તેભની ૩૦ 
આવાવ યિના પ્રાપ્ત થામ છે. પ્રતા લાિા છટા ઉદેયુના યાજઔતલ શતા. અભયવખં ફાયટ. 
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ઔયવનદાવ ફાચરમા તેભની ૧૦ જેટરી કૃતત પ્રાપ્ત થામ છે. જેઠાબાઈ ઉધાવ યફદંયના યાજઔતલ 
શતા, તેભની ૧૨ જેટરી કૃતત પ્રાપ્ત થામ છે. યાભિરં ભડ તેભની ૧૪ યિના ભી આલ ે છે. 
રાખંીદાવ ભશડુે તેભના ૫ સખુ્માત ગ્રથં પ્રાપ્ત થામ છે. કાશયણ, વત સ્ભયણ, લખેયે. ઔાનદાવ ભશડુે ં
સ્લતિં વેનાની શતા. બાયતીમભા ં તાની ઔાવ્મ ફાનીથી અંગ્રેજ તલરુ્ધ જભ જુસ્વ યૂનાય ઔતલ. 
એભની ૧૫ આવાવ યિના ભી આલે છે(૧૭). આ થમા ભધ્મયખુીન વજૉઔ જેભની યિના 
શસ્તપ્રતભા ંવિલામેર છે. 
 આધતુનઔ યખુનુ ં િાયણી વાદશત્મ લાચંઝયુ ં નથી. ભધ્મયખુની જેભ જ આજનુ ં િાયણી વાદશત્મ 
એટુ ં જ ફફૄકંુ છે. જેના વજૉઔ દ્મશ્રી દુરા બામા ઔાખ, ીંખળીબાઈ નયેરા, ભેરુબા રીરા, 
ીંખળીબાઈ ામઔ, ારયલ ારીમા, ઔતલ દાદ, આાબાઈ ફદા, બગબુાઈ યશદડમા, તકતદાન 
યશદડમા, બયત ઔતલ, પ્રદીબાઈ ઈશ્રાણી, જખીદાન ખઢલી લખેયે છે. 
 આભ િાયણી વાદશત્મના આ વજૉઔની ભાિ નદીભાથંી આિભન જેટરી ટૂંઔી માદી છે. ઉયતત 
વલે અને અન્દ્મ ઔતલના ગણુલત્તા વબય વજૉનથી િાયણી વાદશત્મ આજ ણ એટુ ંજ પ્રસ્તતુ છે. 
રઔ વભાજભા,ં રઔ હૃદમભા ં સ્થાન ાભી ળક્ુ ં છે. આ વાદશત્મ તાની ફફૄઔી લાણીથી યાજ 
દયફાયથી રઔ ડામયા સધુી વહનેુ તુ,ં પે્રયત ુ ંઆવ્યુ ંછે. 
િાયણી વાદશત્મભા ંતલમ લતૈલધ્મ : 
 િાયણી વાદશત્મના તલમ વદંબે તલતલધ શસ્તપ્રતભાથંી અઢઔ કૃતત્ત ભી આલે છે. જેભા ં
તલમનુ ં લૈતલધ્મ તલરુ ભાિાભા ં છે. િાયણી વાદશત્મની તલળાતા અને લૈતલધ્મ ણૂચતાના જ્ઞાનની 
યક તેના તલમ લૈતલધ્મ લડ ેથઈ ળઔે. ઈતતશાવ ત િાયણી વાદશત્મભા ંબયયૂ ભાિાભા ંભી આલ ે
છે. વાથ ે વાથે અન્દ્મ તલમ ણ િાયણી વાદશત્મભા ં જલા ભે છે. ગણુલત્તા અને વમદૃ્ધ્ધ ફનેંભા ં
ગજુયાતી વાદશત્મથી જયા ણ ઊતયતુ ં જણાત ુ ં નથી. આભ િાયણી વાદશત્મએ ગજુયાતને ગજુયાતના 
વાદશત્મને તાના પ્રદાન લડ ેખોયલલતં ુફનાવ્યુ ંછે. 
 િાયણી વાદશત્મભા ં તલમ લૈતલધ્મ તલરુ પ્રભાણભા ંજલા ભે છે જે આ મજુફ છે. (૧) દેલી 
બક્તત : દેતલમાણ, ળક્તત દેળાટણ, દેલી સ્તતુત લખેયે. (૨) કૃષ્ણ બક્તત : શદયયવ, નાખદભણ, લખેયે, (૩) 
યાભ બક્તત : તલરુ ભાિાભા ંયાભ તલમઔ ખીત શસ્તપ્રતભા ંવિલામેર છે. (૪) તળલ બક્તત : શયયવ, 
બીભનાથ સ્તલન લખેયે. (૫) ગ્રાભ દેલતા સ્તલન : યાભદેલ ીય, ાબજુી, શનભુાન, વતી, કદડમાય, 
ફહિુયાજી, આલ, કેતયા, સમૂચ લખેયે તલમઔ યિના ભે છે. (૬) ઐતતશાતવઔ : લકત ફરદં, 
યાજ વખણ, તલબા તલરાવ લખેયે. (૭) ોયાચણઔ : િહ્મલેરી, ફારીરા, અંખદ તલન્ષ્ટ, યાધા તનળાણી, 
છામંા બખલત લખેયે (૮) આધ્માત્ત્ભઔ યિના : ગણુ તનયંજન યુાણ, વત સ્ભયણ લખેયે. (૯) 
જ્મતત : જ્મતત જાદલ, ખણ વામરુીઔાખં લખેયે. (૧૦) છદં ળાસ્ત્ર : ફૃઔ યાઉ િરંળણે યા, રકત 
તિંખ, શયીજાળ તિંખ લખેયે. (૧૧) ળબ્દ ઔળ : શયીજવ નાભભાા, અચબધાન ઔળ(૧૮) લખેયે.  
 અશીં જાણઔાયી ભાટે થડા નાભન ઉલ્રેક ઔયેર છે. “ય. ય. િા. વા. શ. બ.ં”ભા ં યશરેી 
શસ્તપ્રતના તલમ અંખે “િાયણી વાદશત્મ પ્રદી” બા. ૧ -૨, વ.ં યતદુાન યશદડમા. જઈ જલા તલનતંી. 
આભ િાયણી વાદશત્મભા ંઉયતત તલમ વાથે આશ્રમ દાતાની ચફયદાલરી, પ્રેભના ંલાતાચ પ્રફધં, અસ્ત્ર-
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ળસ્ત્રના લણચન, ભયતળમા, મતુતઔ, ઊતભિ ઔાવ્મ, દુષ્ઔા-તીડ-યેરના લણચન, પ્રકૃતત લણચન, તતતથ ઔાવ્મ, 
લાય અને શયના દુશા આ ફધુ ંતલમ તયીઔે આલે છે. 
 એભ ઔશી ળઔામ ઔે િાયણી વાદશત્મના વજૉઔ વદા જાગ્રત યહ્યા છે. લાસ્તલભા ંિાયણી વાદશત્મ 
એ જીલન તનષ્ઠ વદશત્મ છે. જીલનના લાચ્સ્ત્લઔ યંખ, લીય અને લીયાખંનાની લીયતા, વવંાય લશલેાયના 
ડશાણ લખેયેને િાયણી વાદશત્મએ ઝીલ્મા છે. આભ તલમના વદંબચભા ંિાયણી વાદશત્મ બયુુંબાદયુું છે. 
ઉવશંાય : 
 િાયણી વાદશત્મની શસ્તપ્રતભા ંવિલામેર આ વાસં્કૃતતઔ ધયશય બાયતનુ ંઅમરૂક આબયણ છે. 
વસં્ઔાય અને વાસં્કૃતતઔ વદંબચભા ંિાયણી વાદશત્મની શસ્તપ્રત આજ ણ વળંધઔની યાશ જુએ છે. અનેઔ 
ળધાથીએ “ય. ય. િા. વા. શ. બ.ં” ના આધાયે તાની એભ.દપર. અને ીએિ.ડી.ની દડગ્રી પ્રાપ્ત ઔયી 
છે. ગજુયાત યાજસ્થાનના ઈતતશાવ અને વસં્કૃતતને તાવલા િાયણી વાદશત્મની શસ્તપ્રતને મરૂલલાથી 
આણે બાયતીમ વસં્કૃતત અને વાદશત્ત્મઔ યંયાનુ ંખોયલ રઈ  ળઔીએ. 
વદંબચ માદી : 
(૧) ફૃફફૃ મરુાઔાત, દઔઔાણી ભૂતબાઈ એપ., જેતયુ, તા. ૨૫/૯/૨૦૧૭. 
(૨) યતદુાન યશદડમાની અંખત નોંધથીભાથંી. 
(૩) ટેચરપતનઔ િિાચ, શ્રી મળલતં બાઈ રાફંા, જાબંડુા, તા. ૨૬/૯/૨૦૧૭ 
(૪) .ુ આઇશ્રી વનફાઈભા સ્ભાયઔ ગ્રથં ષુ્, .ૃ ૬. 
(૫) બખલદૌ  ખભડં, ઠા, શ્રી બખલત તવિંશજી, .ૃ ૩૧-૩૭. 
(૬) એજન 
(૭) અતીતની આંકે, ભશનયુી ખસ્લાભી, .ૃ ૧૩૧-૧૩૨. 
(૮) િાયણ અને િાયણી વાદશત્મ, ઝલેયિદં ભેગાણી, .ૃ ૨૦. 
(૯) િાયણ જાતતની ળાકા પ્રળાકા, તિંખળીબાઈ ામઔ, .ૃ ૧૨૦. 
(૧૦) િાયણી વાદશત્મ : વૌંદમચ અને વત્લ, યતદુાન યશદડમા, .ૃ ૯. 
(૧૧) ગજુયાતના િાયણી વાદશત્મન ઈતતશાવ, યતદુાન યશદડમા, .ૃ ૨૦. 
(૧૨) એજન .ૃ ૨૩. 
(૧૩) વાદશત્માચબમકુ, ડૉ. અંફાદાન યશદડમા..ૃ ૭. 
(૧૪) વો. યતુન. ય.ય.િા.વા.શ.બ.ં, િડાન.ં ૧૧, શસ્તપ્રત ન.ં૩૮૧. 
(૧૫) ઔચ્છ દળચન, ળભંદુાન ખઢલી, પ્રથભ આવતૃત્ત-૧૯૭૮, .ૃ ૨. 
(૧૬)  ગજુયાતના િાયણી વાદશત્મન ઇતતશાવ, યતદુાન યશદડમા, .ૃ ૪૫-૯૦. 
(૧૭) એજન .ૃ ૨૩૧ -૩૯૯. 
(૧૮) એજન .ૃ ૨૩૧ – ૩૯૯. 
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 “વાર્શત્મ, વસં્ાૃનત અને અભબનમકરાન ાયસ્ર્યક વફંધં ” 
(નાટયકરાના નલળે વદંબે) 

ડૉ. યાજેશ્વયી ટેર 
આનવ. પ્રપેવય, અનસુ્નાતક ગજુયાતી નલબાગ, 
વયદાય ટેર યનુનલનવિટી, લલ્રબ નલદ્યાનગય. 

વાદશત્મ સ્લમ ંએઔ ઔરા છે. વાદશત્મ આણા ભાનવટ ય વાદ્યતં જીલતં દૃશ્મની શાયભાા 
યિી વભગ્ર ઔથાનઔને વાદ્દશ્મ ફનાલે છે. બાયતીમ વસં્કૃતતની ધયશયને આદદઔાથી આજ સધુી જાલી 
યાકલા, તલઔવાલલા, ચબન્ન વસં્કૃતતને તાનાભા ંવભાલીને અનન્દ્મ ક ફનાલી યાકલાભા ંવોથી ભટી 
ભતૂભઔા વાદશત્મની યશરેી છે. લેદ, યુાણ, ઉતનદ, ભશાઔાવ્મ- જેલા યુાઔારીન વાદશત્મના ઔાયણે 
પ્રાિીન વસં્કૃતતથી આણ ેજડામેરા યહ્યા ંછીએ. 

આદદ ઔતલ લાલ્ભીદઔએ યઘકુુની નીતત-યીતત, યંયા, ધભાચિયણ, અતનષ્ટનાળ, પ્રજાઔલ્માણ, 
આજ્ઞાારન, બાત ૃચપે્રભ, ભાનલપે્રભની બાયતીમ ભાનલ વસં્કૃતતને ‘યાભામણ’ ભશાઔાવ્મભા ં ઔંડાયીને, 
વભમના અનતંટ ય એને જીલતં ઔયી દીધી. ધભચ, અથચ, ઔાભ અને ભક્ષ- જીલનના િાય સ્તબંન ે
‘ભશાબાયત’ભા ં આરેકી ભશતિ લેદવ્માવે જીલન વભગ્રનુ ં દયણૂચ તલસ્તતૃ તનફૃણ ઔયુું છે. આ ફનં ે 
ભશાઔાવ્મ તલશ્વ વાદશત્મ અને વસં્કૃતતભા ંબાયતીમ વસં્કૃતતની આખલી ક ફની યહ્યા ં છે. ‘ભશાબાયત’ 
એ બાયતીમ જીલન અને વસં્કૃતતની ખતતતલતધન જીલતં દસ્તાલેજ છે. વાદશત્મના ળબ્દ- ઔથાનઔ, 
બાલતભિને યંખભિં ય જીલતં ઔયે છે- અચબનમઔરા (Performing Arts). 

 
 નતૃ્મ, નાટઔ, વખંીત અને અન્દ્મ પ્રસ્તતુતઔયણની ઔરા તાની વસં્કૃતતને પ્રસ્તતુ ઔયે છે. દૃશ્મ-
શ્રાવ્મઔરાની જીલતં પ્રસ્તતુત એ ભનયંજનનુ ંએઔ સ્લફૃ છે. જે તલશ્વ વસં્કૃતતનુ ંઆખવુ ંદયિામઔ ફની 
ખયુ ંછે. આ ક્ષેિભા ંaudio- video recording technology-ન તલઔાવ થતા ંએ ભાનલજીલનનુ ંભશત્ત્લણૂચ 
અને અચબન્ન અંખ ફની ખયુ ંછે. 
 નતૃ્મઔરાભા ં આંચખઔ અચબનમનુ ં પ્રાધાન્દ્મ યશ ે છે. અંખરીરા- અંખમરુા ઔાવ્મના અથચ અને 
વૌંદમચને પ્રખટ ઔયે છે. નતૃ્મપ્રસ્તતુતભા ં લાચિઔ અચબનમ ખાન ફૃે પ્રમજામ છે. ખીતને વખંીતઔાય 
સ્લયતનમજન ઔયી, ઔાવ્મબાલને આયશ-અલયશ ફક્ષ ેછે. વાદશત્મ, વખંીત અને નતૃ્મની વખંતત યિામ 
છે. બયતનાટયભ, કુિીડુી, ઔથઔરી, દડવી, બાખંડા ઔે યાવ-ખયફા – જે નતૃ્મના ભાધ્મભે બાલતભિ ઔે 
ઔથાનઔને યજૂ  ઔયે છે. નતૃ્મ એ દયેઔ પ્રદેળની વસં્કૃતતની આખલી ક છે.  
 નતૃ્મ-નાટય, ખીતતનાટય ઔે દ્યનાટય એ વાદશત્મ, નતૃ્મ, વખંીત અને નાટઔન અનેય વભન્દ્લમ 
છે. ફધી ઔરા ભીને નવ્મ ઔરાફૃ પ્રખટ ઔયે છે. ઔતલલય યલીન્દ્રનાથ ટાખય અને ગજુયાતી 
વાદશત્મભા ં ઉભાળઔંય જળી જેલા મધૂચન્દ્મ ઔતલએ આ સ્લફૃભા ં યિના ઔયી છે. નતૃ્મનાટયભા ં ઔઈ 
ઔથાનઔની પ્રસ્તતુત નતૃ્મવદ્દળ બાલબચંખયતુત, તાર-રમાતશ્રત, યીતતફ્ધ અંખવિંારન થતા શમ છે. 
તિભભા ંફેરે ઔે ેયા આ પ્રઔાયના સ્લફૃ જલા ભે છે. ળેતવતમયે ણ એભની રેજેડી યિનાભા ં
વખંીત-નાટય પ્રમજ્મા છે. પ્રાિીન વસં્કૃતભા ંનતૃ્મ-નાટય (Dance-Drama) સ્લફૃ જલા ભે છે. વાપં્રત 
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વભમભા ંદપલ્ભ અચબનેિી શભેા ભાચરની આ નતૃ્મ-નાટયના પ્રમખ ફખફૂી બજલે છે. ભદશાસયુભદદિની ઔે 
કૃષ્ણરીરાની ઔથાભતૂભ ય તે આ ઔરા પ્રસ્તતુ ઔયે છે.  
 
 નાટયઔરાનુ ંપ્રાિીનફૃ વસં્કૃતઔાભા ંજલા ભે છે. આ વભમભા ંનાટય સ્લફૃ ખફૂ તલઔતવત 
ફન્દ્યુ.ં પ્રાિીનતલશ્વભા ં અચબનમઔરાને તનફૃત વોથી ભટ આધાયભતૂ ગ્રથં છે-બયતમતુનનુ ં 
‘નાટયળાસ્ત્ર’. યંખભિંની ઔરાને વંણૂચ અને તલદ ફૃે તનફૃત તલશ્વન અનન્દ્મ ગ્રથં. જેને નાટયલેદ 
તયીઔે કલાભા ંઆલે છે. બયતમતુનના નાટયળાસ્ત્રભા ંઅચબનમની દયબાા ‘તન’ –તયપ દયી જવુ ં, 
વન્દ્મકુ રાલવુ,ં મખુ્મ અથચ તયપ પ્રસ્તતુતઔયણથી રઈ જવુ-ં એલ થામ છે. બયતમતુનએ નાટયળાસ્ત્રના 
પ્રથભ અધ્મામભા ંઔહ્યુ ં છે ઔે, એવુ ંઔઈ ળાસ્ત્ર નથી, એવુ ંઔઈ તળલ્ નથી, તલદ્યા, ઔરા, મખ  ઔે ઔભચ 
નથી, જે નાટઔભા ંન શમ. રઔ સ્લબાલ અને જીલનના  સકુ-દુ:કભાથંી જાખતી વલંેદનાન વભન્દ્લમ 
છે- નાટઔ.  

ન તજ્જ્ઞાનમૌ ન તચ્ચ્છલ્મૌ ન વા તલદ્યા ન વા ઔરા  l 
નાવો મખ ન તત્ઔભચ નાટયડેક્સ્ભનૌ મન્ન દૃશ્મતે l l 1- 115 l l 1 
મડયમૌ સ્લબાલ રઔસ્મ સકુદુ:કવભક્ન્દ્લત: l 
વડગ઼દ્યચબનમેત નાટયતભત્મચબધીમતે l l 1- 116 l l 2 

નાટઔ દ્દશ્મ- શ્રાવ્મ ઔરા છે, તેથી અચબનમ તેનુ ં મખુ્મ  અંખ છે. નટ તાની લાણી અને 
અંખરીરા, લેળભૂા, યંખભૂા, વતંન્નલેળ, પ્રઔાળ આમજનથી તેભજ લાદ્ય-ઔંઠય વખંીતના વશમખથી 
ચરચકત પ્રતને દળચઔ  વભક્ષ તાદૃળ ઔયે છે અને Feeling of character – નટની ાિભા ંભાનવ પ્રલળે 
ઔયલાની ઔા, વાદશત્મને  યંખભતૂભ  ય ણૂચત: જીલતં ઔયે છે.  

જળલતં ળકેડીલાા ‘બશૃદ નાટયરઔ’ભા ં ઔશ ે છે ઔે, “જીલન અને જખતનુ ં તે દચણ છે; તેભ 
જીલન અને જખતના નલીન ફૃનુ ં તેભા ંદળચન થામ છે. વજૉઔ ક્ષે નાટઔ, અન્દ્મ વાદશત્મ સ્લફૃની 
અેક્ષાએ, તલળે ઔરાવાધ્મ ઔરાપ્રઔાય શલા ંછતા ંબાલઔક્ષે  આનદંપ્રાચ્પ્તનુ ંવોથી સરુબ સખુભ અને 
વિટ વાધન છે. તેભા ં ઔથા અને અચબનમ નતૃ્મ વખંીત ચિિ સ્થાત્મ આદદ તલચબન્ન ઔરાન 
તલતનમખ વશજ સ્લાબાતલઔ યીતે વધામ છે. તે વમશૂજન્દ્મ તેભ વમશૂબગ્મ ઔરાકૃતત છે.”3 

બાયતીમ વાદશત્મના ભશાન ઔતલ ઔાચરદાવે  ‘ઔાવ્મેશ ુનાટઔમૌ યમ્મ’ ઔહ્યુ ંછે. ‘અચબજ્ઞાનળાકુન્દ્તર’, 
‘તલક્ભલચળીમ’ અને ‘ભારતલઔાક્ગ્નતભિ’ જેલા પ્રખ્માત નાટઔની બેટ એભણ ે આી છે.  નાટઔ 
જનવસં્કૃતત- જનજીલન અને વલેંદના વાથે ખાઢણે જડામેુ ં સ્લફૃ છે. વસં્કૃતઔાના નાટઔ 
ભટાબાખે યુાણ- ભશાઔાવ્મના યાજલળંના ઔથાનઔ-ાિની ટભતૂભ ય યિામરેા જલા ભે છે.  

ભશાબાયતના આદદલચભા ંઆલતા એઔ નાનઔડા પ્રવખંને રઈ યલીન્દ્રનાથ ટાખય ‘ચિિાખંદા’ 
ખીતતનાટય રકે છે. િુીફૃે જન્દ્ભેરી ચિિાખંદા યલુયાજની ભાપઔ ય્ુધઔોળલ્મ ળીકે છે અને િુ વભાન 
જીલન જીલી યશી છીએ. એ તે રુુ શલાનુ ં જ ભાનતી યશી છે. યંત ુ અજુ ચનની પ્રથભ નજયન 
વસં્ળચ એને એના નાયીફૃનુ ં તીવ્ર અચબજ્ઞાન ઔયાલે છે. ચિિાખંદા- નાટયથી યલીન્દ્રનાથે નાયીના 
ભનબાલની સુદંય અચબવ્મક્તત ઔયી છે. આ નતૃ્મનાટયને બયતનાટયમૌ, ભચણયુી, ઔથઔરી જેલા 
બાયતીમ યંદયત તરાતવઔર નતૃ્મના ભાધ્મભે યંખભિં ય યજૂ ઔયલાભા ં આલેર છે. આ ઉયાતં 
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યલીન્દ્રનાથ ટાખયે ‘શ્માભા’, ‘િડંાચરઔા’, ‘લાલ્ભીદઔ પ્રતતબા’, ‘ભામાય કેરા’, ‘તલદામ અચબળા’ જેલા 
નાટઔભા ંોયાચણઔ અને ફો્ધઔારીન ઔથાનઔની ટ્ટભતૂભ ય ળાશ્વત ભાનલ વલેંદનને અચબવ્મતત ઔમાચ 
છે.  

“શ્રી ચખયીળ ઔનાચડ યંખભતૂભ યન જીલતજાખત ભાણવ છે. અલાચિીન વલંેદનાન ેવ્મતત ઔયતા 
તેભના ં િણ નાટઔ- ‘મમાતત’ ‘તગરક’ અને ‘શમલદન’- એભાનંા નતૂન અચબખભ અને યંખભિંીમ 
સઝૂને ઔાયણે આણુ ંકાવ ધ્માન કેંિે છે.”4 તેભજ ‘અક્ગ્ન અને લયવાદ’ જેલા ચખયીળ ઔનાચડના નાટઔ 
બાયતીમ યંખભતૂભ નલી દદળા યૂી ાડ ે છે. ત દશન્દ્દી વાદશત્મના સખુ્માત નાટયઔાય ભશન યાઔેળ 
ઔાચરદાવના જીલન વાથે જડામેરા ઔથાનઔ યથી ‘આાઢ ઔા એઔ દદન’ અને બ્ુધઔથા યથી ‘રશયેોં ઔે 
યાજશવં’ જેલા નાટઔ રકે છે. ‘અંધાયખુ’ ધભચલીય બાયતી, ‘શક્સ્તનાયુ’ નદંદઔળય આિામચ, 
‘ઔભરખાધંાય’ અને ‘એઔ ઓય રણાિામચ’ ળઔંય ળે, , ‘ભાધલી’ બીષ્ભ વાશની, ‘ઔૌંતેમ’ તલ. લા. 
તળયલાડઔય,  ‘તસ્લી અને તયંચખણી’ બ્ુધદેલ ફસ ુ લખેયે બાયતીમ બાાના વજૉઔએ બાયતીમ 
ોયાચણઔ, ફો્ધઔારીન, ઐતતશાતવઔ અને  વાપં્રતઔારીન વસં્કૃતતને અચબનમ ઔરાના ભાધ્મભે પ્રસ્તતુ ઔયી 
છે.  

ગજુયાતી વાદશત્મભા ં ભધ્મઔારીનયખુભા ં આખ્માન પ્રસ્તતુતઔયણનુ ં ઉત્તભ ભાધ્મભ ફની યહ્યુ.ં 
પ્રેભાનદં વભા યવઔતલએ ‘કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ’ આખ્માન દ્વાયા આણા વભાજ, વસં્કૃતત, યીતદયલાજ, 
યંયા, રઔ વ્મલશાયને સેુયે પ્રખટ ઔમાું છે. ગજુયાતી યંખભતૂભ અલાચિીન અને આધતુનઔયખુભા ં
તિભી અન ેબાયતીમ વસં્ઔાય વાથે તલઔવતી યશી. ઉભાળઔંય જળી, ઔનૈમારાર મનુળી, િ.ંિી. ભશતેા, 
રાબળઔંય ઠાઔય, ચિન ુભદી, ભધ ુયામ, શવમકુ ફાયાડી, વતીળ વ્માવ જેલા નાટયઔાયના નાટઔ દ્વાયા 
યંખભતૂભ જીલતં ફની યશી છે.   

“All the world’s a stage, and all the men and women merely players. They have their 
exits and their entrances; and one man in his time plays many parts.” ળેતવતમય ત આકા 
તલશ્વને જ  યંખભતૂભ ઔશી  આ તલધાન ઔયે છે. અચબનમ ઔરા વભાજ અને વસં્કૃતતનુ ંપ્રતતફૃ પ્રખટ ઔયે છે.  
નાટઔ એ આણી વસં્કૃતતનુ ંદચણ છે. એ પ્રતતગ ઔયે છે આણી જીલન યીતતન, ઔરા અને વસં્કૃતતન. 
નાટઔ એ નતૃ્મ, વખંીત, બાા- વાદશત્મ, લેળભૂા, લાતાલયણ, જનવાધાયણથી ભાડંી વ્મક્તત તલળે, 
આંતયવલંેદન, યાખ-તલયાખ, યંખ-ફૃ, યવ-બાલ વલચને તાનાભા ંવકં્મ્ભચરત ઔયી નવ્મફૃે પ્રખટ ઔયે 
છે.  
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અથાળાસ્ત્રના વાર્શત્મભા ંગાધંીજીના નલચાય 
ડૉ. પ્રબાલતંી જી. ળેયઠીમા  

શ્રી ફી.ી. બ્રહ્મબટ્ટ આટાવ એન્ડ  
એભ.એચ. ગરુુ કભવા કરેજ, ઉંઝા  

અથાળાત્ર નલબાગ  
 વોયાષ્રના યફદંયભા ંજન્દ્ભેરા ભશનદાવ ઔયભિદં ખાધંી ઔે જે "ભશાત્ભા ખાધંી " નાભની 
વ્મક્તત તયીઔે ભાિ બાયતભા ંજ નશીં, યંત ુવભગ્ર તલશ્વભા ંભકયાનુ ંસ્થાન ધયાલે છે. ઔાયણ ઔે તેભના ં
તલિાય યાજઔીમ, વાભાત્જઔ, ધાતભિઔ, નૈતતઔ, વાસં્કૃતતઔ, વાદશત્મ જેલા ં ક્ષેિ યૂતા ં વીતભત ન યશતેા, 
તેભના ં તલિાયનુ ંઅથચળાસ્ત્રના ંવાદશત્મભા ંણ ખફૂ ભટંુ પ્રદાન છે. તેભણ ેતલશ્વ વાભે એઔ નવુ ંઅદશિંવા 
અને વત્મ નાભનુ ંળસ્ત્ર મકૂ્ુ ંઅને તેના ંદ્વાયા બાયતીમ અથચતિંને ખાધંીજીએ ચિદટળ ળાવનની ગરુાભી 
અને ળણભાથંી મકુ્તત અાલી. તેભને સ્લતિં બાયતના ં" યાષ્રતતા" તયીઔેનુ ંચફફૃદ પ્રાપ્ત થમેર છે.  
 ખાધંીજીના ં તલિાયન પ્રબાલ 1920 થી 1948 સધુી એલ શત ઔે તે વભમને ઔેટરાઔ તલદ્વાન 
"ખાધંીયખુ" ઔશ ેછે, ત અથચળાસ્ત્રના ંવાદશત્મભા ં ઔેટરાઔ તલદ્વાન તેને "ખાધંીલાદ" તયીઔે કાલે છે, 
યંત ુતે તિભના ંઅથચળાસ્ત્રીની જેભ ઔઈ અથચળાસ્ત્રી ન શતા. તે ખદુ ઔશતેા ઔે, " ભાયા તલિાય 
ભાિ અદશિંવા અને વત્મના ંપ્રમખભાથંી તેભજ સ્લાતતં્ર્મ િલના ંઔામચક્ભભાથંી પચરત થતા ંદયણાભ 
ભાિ છે. જે ઔઈ નલા આતથિઔ તનમભ નથી યંત ુગરુાભ પ્રજાને સ્લતિં ઔયીને તેનુ ંઔલ્માણ ઔયલાન 
એટરે ઔે ઉત્ત્થાન  ઔયલાન વ્મલશારંુ ઔામચક્ભ છે." ભાટે તેને ઔઈ  "લાદ ઔે નીતત" ઔશલેાને ફદર ે
"ખાધંીલાદી આતથિઔ દૃન્ષ્ટઔણ" એભ ઔશલેાનુ ંલધ ુમગ્મ ખણી ળઔામ. 
 ખાધંીજીન ેઅંગ્રેજ, યતળમન અને બાયતીમ જુદા જુદા ધભચગ્રથં અને ધભચગફુૃના ંજીલનભાથંી 
અને તલિાયભાથંી આતથિઔ તલિાય વાંડયા શતા,ં તેના ંજીલનભા ંતે યન્સ્ઔનનુ ંસુ્તઔ Unto this Last 
થી ખફૂ આઔાચમા શતા ંતભે છતા ંતેભના ં તલિાયભા ંઅવખં્મ તલદ્વાનની અવય થમેર છે. છતા ંણ 
તે ભોચરઔ ચિિંતનઔાય અને તેને અભરભા ંમઔૂનાય પ્રમખલીય શતા.ં  
 આણે વો જાણીએ છીએ ઔે પ્રાિીન બાયતભા ંઔઈ પ્રશ્ન ન શતા ંયંત ુઅંગ્રેજના ંઆખભન છી 
મશુ્ઔેરીની ળફૃઆત થઈ અને વભમ જતા ંબાયત દેળ અંગ્રેજના ંળાવનઔા દયતભમાન ફયફાદી તયપ 
પ્રમાણ ઔયત ખમ, જેભા ંમખુ્મત્લે દેળના ંઆતથિઔ જીલનભા ંઅનેઔ દયલતચન આવ્મા. ગ્રાભીણ ઉદ્યખ 
તટૂલા રાગ્મા તેના ં મખુ્મ ઔાયણભા ં તિભના ં મિં ઉદ્યખની શયીપાઈ, મતુતવ્માાયની નીતત, 
ભધ્મસ્થીન ઉદ્ભલ  અન ે ઔાિા ભારની તનઔાવ લખેયે શતા.ં જેના ં દયણાભે દેળભા ં ભટા ામાભા ં
ઔાયીખય ફેઔાય થમા ંતેભની કયીદ ળક્તત ગટી અને કતેી ય દફાણ લધ્યુ ંજેનુ ંદયણાભ એ આવ્યુ ંઔે 
કેડતૂ લધ ુ ખયીફ ફન્દ્મ અને તેના ં ય દેલાન ફજ લધી ખમ. આતથિઔ વત્તાનુ ં ઔેન્દ્રીઔયણ થયુ ં
દયણાભે ધતનઔ દ્વાયા ખયીફનુ ંળણ ઔયલાન છૂટ દય ભી ખમ. 
 આભ ખાધંીજીએ જ્માયે સ્લાતતં્ર્મની િલ ળફૃ ઔયી ત્માયે ખયીફી, ભકૂભય, ફેઔાયી, આતથિઔ 
વત્તાનુ ં ઔેન્દ્રીઔયણ, અવભાનતા લખેયે મખુ્મ વભસ્મા દેળભા ં પ્રલતચતી શતી. જેભાથંી બાયતીમ 
અથચતિંને ફશાય ઔાઢલા ભાટે ખાધંીજીએ અનાલેર ભાખચ ભાટે તેભના ં આતથિઔ તલિાયન ઇતતશાવ 
ભશત્ત્લન વાચફત થમરે છે. 
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ગાધંીજીના ંઆનથિક નલચાયાઃ- 
 ખાધંીજીને નેતા તયીઔે વો ઔઈ જાણે જ છે યંત ુતેભનુ ંઅથચળાસ્ત્રના ંવાદશત્મભા ંણ ખફૂ ભટંુ 
પ્રદાન છે. બર ેતે ઔઈ અથચળાસ્ત્રી ન શતા ંતેથી તેને અથચળાસ્ત્રનુ ંઔઈ વંખ સુ્તઔ રખ્યુ ંનથી. તેભના ં
આતથિઔ તલિાય ક્ભફ્ધ  સ્લફૃે ભતા ંનથી. તભે છતા ંતે એઔ ભોચરઔ તલિાયવયણી છે. ભાટે તે આતથિઔ 
તવ્ધાતંનુ ં તઔચફ્ધ  ભાખુ ં ન શમ ત ણ તલતળષ્ટ દયક્સ્થતભા ં વભસ્માન ઉઔેર છે. તેભના ં
તલિાયભા ંઔેટરીઔ ામાની ધાયણા યશરેી છે. ટ્ટાબી વીતાયાભૈમાના ળબ્દભા ં" તે જીલનના ંઔેટરાઔં 
પ્રશ્ન પ્રત્મેન નલ દૃન્ષ્ટઔણ અને અચબખભ છે. આધતુનઔ વભસ્માનુ ંનવ ુતનયાઔયણ છે."  
 ખાધંીજીએ અથચતિં ભાટે ઔેટરીઔ ધાયણા ઔયેરી છે, જે અન્દ્મ તલિાયધાયાથી જુદી ડ ેછે. 
આ ધાયણાને આધાયે ખાધંીજીએ નલી અને આદળચ વભાજ વ્મલસ્થા ભાટે જે આતથિઔ તલિાય આપ્મા 
છે. જેભાના ંમખુ્મ તલિાય નીિે પ્રભાણ ેછે. 

(1) કલ્માણરક્ષી અભબગભ:  
 ખાધંીજીના ં તલિાયભા ં વંતત્ત ઔયતા ં વ્મક્તતનુ ં સ્થાન ભશત્ત્લનુ ં છે. ખાધીજીના ં ભત ે ફધી 
અથચવ્મલસ્થાભા ંભાનલ મલૂ્મન ખ્માર વભામેર શમ છે યંત ુતે લાસ્તતલઔ યીતે ળક્ય ફનત નથી. 
ઔાયણ ઔે વ્મક્તત લચ્િેના ંવફધંન ામ ભાિ પે્રભ અને વદ્દબાલના ય શત નથી. આતથિઔ વફંધં 
સ્લાથચ ઔે ધન પ્રાચ્પ્ત યૂતા ંભમાચદદત શલા જઈએ નશીં. ખાધંીજીના ંળબ્દભા ં"યાષ્રની વાિી વંતત્ત 
બવ્મ ભઔાન અને ભટા ઔાયકાના ં નથી યંત ુ પ્રાભાચણઔ, સવુસં્કૃત અને તનુઃસ્લાથી વ્મક્તત છે." 
ખાધંીજી ઔશ ેછે ઔે " જે અથચળાસ્ત્ર નૈતતઔ અન ેબાલાત્ભઔ મલૂ્મની ઉેક્ષા ઔયે છે તે ભધડૂા જેવુ ંછે. તેભા ં
જીલન શલા છતા ંજીલતંાન અબાલ રાખે છે. " તેભના ંભતે વાચુ ંઅથચળાસ્ત્ર ઔદી નૈતતઔ ધયણથી તલરુ્ધ  
શમ ળઔે નશીં. તે નફાભા ંનફી વ્મક્તતનુ ંઔલ્માણ ઔયલા પ્રમત્ન ઔયે છે. આભ, ખાધંીજીનુ ંઅથચળાસ્ત્ર 
સ્લફૃ અને બાલનાની દૃન્ષ્ટએ ઔલ્માણરક્ષી અથચળાસ્ત્ર છે.  

(2) વલોદમાઃ 
 ખાધંીજી ભાનલતાને ધભચ તયીઔે સ્લીઔાયે છે અને આ ભાનલતાના ં આિયણ ભાટે ઊંિી 
નીતતભતાના ં આિયણ ઉય બાય મઔેૂર  છે. વલોદમનુ ં અથચગટન ઔયતા ં ખાધંીજી જણાલે છે ઔે 
મડૂીલાદીએ વંતત્તને પ્રાધાન્દ્મ આી તેને આતથિઔ તલઔાવનુ ંરક્ષ ફનાલેર છે અને આ વંતત્તનુ ંવજૉન 
જેના ભાટે ઔયલાભા ંઆલે છે તે ભાનલીન વંતત્તના ંવજૉઔ વાધન તયીઔે ઉમખ ઔમો છે જે ભાનલતાના ં
દૃન્ષ્ટઔણથી ચફરકુર ઊચિત નથી. આતથિઔ તલઔાવનુ ંરક્ષ વંતત નશીં ણ ભાનલ ઔલ્માણ શવુ ંજઈએ 
જેના ંભાટે ખાતંધજીએ વલોદમન ખ્માર યજૂ ઔમો છે.  
 વલોદમન મખુ્મ ઉદેળ તલભતાનુ ંતનયાઔયણ ઔયલાન અને પ્રાકૃતતઔ તલભતાને ગટાડલાન છે 
અને તેના ં દ્વાયા જીલભાિ, પ્રાણીભાિ ભાટે વશાનભુતૂત તથા વભઆદયનુ ં તનભાચણ ઔયલાન છે. ડાતલિન 
ફીજા ઉય જીલલાની લાત ઔયે છે. શતવરે જી અને જીલલા દ ની લાત ઔયે છે. યંત ુ ખાધંીજી 
વલોદમના ખ્માર દ્વાયા "ફીજા ભાટે જીલ, ફીજાને જીલલા ભાટે જીલ. " ન નલ તલિાય યજૂ ઔયે છે. 
આ ખ્માર લખચતલશીન, જાતતતલશીન, અભાન તલદશન અને ળણ તલદશન વભાજ વ્મલસ્થાની સ્થાના ં
ભાટે વભાજની નૂુઃયિનાનુ ં તનભાચણ ઔયી ળઔે તેભ છે. આભ, ખાધંીજીન વલોદમન ખ્માર એ લસધૈુલ 
કુટંુફઔભની તલળા બાલનાને લયેર છે.  
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(3)  જરૂર્યમાતની વદૃ્ધદ્ધ ય અંાુળાઃ 
 તિભી અથચળાસ્ત્ર જફૃદયમાતના ં ભશત્તભ વતંભા ં ભાને છે. જ્માયે ખાધંીજી જફૃદયમાતન ે
ભમાચદદત યાકલાના ં દશભામતી છે. તેભના ંભતે લધાયે જફૃદયમાત ભાનલ જીલનન આદળચ નથી. વાદંુ  
જીલન અને ઉચ્િ તલિાય એ જ ભાનલ જીલનન આદળચ છે. આજના યખુના ંવ્મક્તતન અજં, અળાતંત, 
માતના અને દુુઃક અભમાચદદત જફૃદયમાત વતંલાની તનષ્પ દડનુ ંદયણાભ છે. વ્મક્તત અને વભાજ 
જેટરી જફૃદયમાત  લધાયે તેટરી અળાતંત લધે છે અને સ્લાથચ ભાટે વગંચ લધે છે. એઔ ફાજુ લધાયે 
શલાનુ ં દુુઃક છે ત ફીજી ફાજુ ખયીફાઈનુ ં દુુઃક છે. ફનંે દુુઃકભાથંી વભાજને મતુત ઔયલ શમ ત 
જફૃદયમાત ઉય અંકુળ યાકલ ડળે. આભ છતા ંતેન જીલન ધયણના ંલધાયા વાભે તલયધ નથી. 
આભજનતાનુ ંજીલન ધયણ સધુયે તેલી અથચવ્મલસ્થાના ંતે દશભામતી શતા.ં મિંથી લસ્તનુી તલરુતા 
લધી છે. યંત ુતેભા ંજીલન જફૃદયમાતની લસ્તુભા ંલધ ુલધાય થામ તેના ંતે આગ્રશી શતા.ં  
(4) સ્લદેળીાઃ 
 સ્લાલરફંી આતથિઔ વભાજ ભાટે ખાધંીજી સ્લદેળીને લધાયે ભશત્ત્લ આે છે. તલદેળી આમાત 
વાભે દેળની ઔરા, ઔાયીખયી અને ઔોળલ્મને યક્ષણ આવુ ં જઈએ તેભજ ભટા ઔાયકાનાની વાભ ે
ખાભડાનંા ં ઉદ્યખને ણ યક્ષણ આવુ ં જઈએ તેભ તે સ્ષ્ટ ણે ભાનતા શતા.ં તે ઔશતેા ં ઔે 
સ્લદેળી આજન યખુ ધભચ છે. મડુીલાદભા ંમિંને રીધે ઉત્ાદન લધ્યુ ંછે જેથી તલળા ફજાય ળધલાની 
શદયપાઈ િારી છે. જ આ શયીપાઈ અને તલનાળભાથંી ફિવુ ંશમ ત સ્લદેળીને ભશત્ત્લ આવુ ંડળે. 
તલઔેન્ન્દ્રત આતથિઔ વભાજની યિના ઔયલી ડળે. આભ છતા ંતે આંતયયાષ્રીમ વ્માાયના ં તલયધી ન 
શતા.ં જે લસ્ત ુ દેળભા ં ફનાલલા ભાટે ખફૂ જ ભશનેત ઔયલી ડ ે તેભ શમ તે લસ્ત ુ તલદેળભાથંી 
ભખંાલલાના ંતે દશભામતી શતા.ં  
(5) ગ્રાભ સ્લયાજ્માઃ 
 ગ્રાભ સ્લયાજ્મ એ ગ્રાભ તલઔાવ અને ગ્રાભ્ધાય ભાટેન તલિાય છે. ગ્રાભ સ્લયાજ ગ્રાભ વમશૂનુ ં
ફનેુ ંશમ તેલી ખાધંીજીની ઔલ્ના શતી. તેભા ંખાભડાનં ુ ંસકુદ અને એઔસિૂી વશઅક્સ્તત્લ શમ છે. જ 
યાજ્મ ળણ અટઔાલલા ભાટે પ્રમાવ ઔયે ત તેથી વ્મક્તતના વ્મક્તતત્લ વાભે જકભ ઊભુ ંથામ જ આભ 
ફને ત વાિા અથચભા ંપ્રખતત ન થામ. ભાનલીન તલઔાવ ઔેન્દ્ર સ્થાને શલાને ઔાયણે ખાધંીજી તલઔેન્ન્દ્રત 
વ્મલસ્થાની તયપેણ ઔયતા ં શતા.ં ગ્રાભ સ્લયાજ દ્વાયા તે યાજઔીમ તથા આતથિઔ વત્તાનુ ં તલઔેન્દ્રીઔયણ 
ઔયલા ભાખંતા શતા.ં  
(6) શ્રભનુ ંગોયલાઃ 
 શ્રભ એ ઉત્ાદનનુ ંભશત્ત્લનુ ંવાધન છે. તેના ંઉમખ ભાટે યૂતી તઔ ભી યશ ેતે જફૃયી છે. 
જેભની ાવ ે શ્રભળક્તત છે તેભને ખોયલણૂચ જીલલાની તઔ ભલી જઈએ. ખાધંીજી ભાનતા ઔે 
ભટાામાના ંઉદ્યખના તલઔાવને ઔાયણે ખાભડાનં ુ ંળણ થામ છે. ઉદ્યખીઔયણને રીધ ેશદયપાઈ  અન ે
લેિાણની વભસ્મા ઉદ્ભલ ે  છે. રઔએ ગ્રાભ ઉદ્યખના ં તલઔાવ ભાટે વદક્મ ફનવુ ં જઈએ યેંદટમાના 
ઉમખ દ્વાયા ઔાડ તૈમાય ઔયી સ્લાલરફંન પ્રાપ્ત ઔયવુ ં જઈએ. તે ળાદયયીઔ શ્રભ ય લધ ુબાય 
મઔૂતા. ઔાભ પ્રત્મેની સખૂ દૂય થામ અને શ્રભનુ ંખોયલ લધે તેલા પ્રમાવ ઔયલાનુ ંઔશતેા શતા.ં ઔઈણ 
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ઔાભ શરકંુ નથી, વ્મક્તતએ દયેઔ ઔાભ ઔયલા સ્લેચ્છાએ તૈમાય થવુ ં જઈએ. આભ, ઔયલાથી વભાજનુ ં
ખોયલ લધ ેછે. રઔ શ્રભ અને શ્રતભઔ પ્રત્મે ભાનથી જલા રાખે છે. 
(7) વત્તાનુ ંનલકેન્દ્રીકયણાઃ  
 ખાધંીજીના ભતે તલઔેન્દ્રીઔયણ એ આતથિઔ અને યાજઔીમ રઔળાશીન ામ છે. દેળની અથચ 
વ્મલસ્થા ામાના ં નાનાભા ં નાના ભાણવન ે ધ્માનભા ં યાકીને ખઠલલી જઈએ. અથચવ્મલસ્થાનુ ં ક્ષેિ 
તલસ્તતૃ થામ તેની વાભે ખાધંીજીને લાધં છે. આજે મડૂીલાદી અથચવ્મલસ્થા થડા મડૂીતત અને 
વટદડમાના ંશાથભા ં છે, જ્માયે વભાજલાદી અથચવ્મલસ્થા વયઔાયી અભરદાયના ંશાથભા ં છે. આજના ં
અથચતિંની અવભતરુા આ ઔેન્દ્રીઔયણનુ ં દયણાભ છે. ભાટે ખાધંીજી ઔશ ે છે ઔે આતથિઔ વખંઠન નાના,ં 
વાદા અને વય શલા જઈએ. આ ઉયાતં દુતનમાભાથંી આખદુી, બમ અને અવરાભતી દૂય ઔયલી 
શમ ત રઔને આત્ભતનબચયતા, સ્લાતતં્ર્મ, તલઔેન્દ્રીઔયણ અને સ્લારફંન સ્લીઔાયલા ડળે. ખાધંીજી નોંધ ે
છે ઔે તલઔેન્દ્રીઔયણ એ ામાનુ ંસ્લાલરફંન અને આત્ભતનબચયતા ભાટે વ્મક્તતખત અને વામદૂશઔ િાલીફૃ 
છે. 
 ટૂંઔભા ંખાધંીજીના ંતલઔેન્દ્રીઔયણન ખ્માર નીિ ેપ્રભાણે છે.  
(1) એઔ ખાભ ઔે બોખચરઔ તલસ્તાયને આતથિઔ ગટઔ ખણવુ ં તેભા ં યસ્ય ઔ શમ તેલી આતથિઔ 
પ્રવતૃત જેલી ઔે કેતી, શુારન, ગ્રાભ ઉદ્યખ, કાદી લખેયે િરાલલી. 
(2) ઉત્ાદનના ં વાધનની ભાચરઔી વ્મક્તતખત કુટંુફની યશ.ે દયેઔ કુટંુફ તાની કુટંુફની ઔે ખાભની 
જફૃદયમાતને ધ્માનભા ંયાકીને ઉત્ાદન ઔયે નશીં ઔે ફજાયને. 
(3) દયેઔ ખાભ તાની જફૃદયમાતનુ ંઆમજન ઔયે અને જફૃયી લસ્તનુ ુ ંઉત્ાદન ખાભભા ંજ થામ તેલા ં
પ્રમત્ન ઔયલા ંછતા ંઔઈ લસ્તનુ ુ ંઉત્ાદન ન થામ ત તે લસ્ત ુાડળી ખાભ ાવેથી ભેલે. 
 આભ, ખાધંીજીના ંતલિાય પ્રભાણે તલઔેન્દ્રીઔયણન ામ એ સ્લામત ખાભડાં જ ફની ળઔે. 
(8) મતં્રની ભમાાદાાઃ 
 ખાધંીજી મિંના ં તલયધી શતા ં તેલી ભાન્દ્મતા ભરૂ બયેરી છે. ઔાયણ ઔે તેને મિંના ં દુરુમખ  
વાભે લાધં શત. તે ભાનતા શતા ઔે મિં ભાણવ ભાટે છે ભાણવ મિં ભાટે નથી યંત ુઆજે ત મિં 
ભાણવ ય લિચસ્લ ધયાલે છે અને એટરે જ ખાધંીજીએ મિં ય ભમાચદા મઔૂલાની દશભામત ઔયી છે. 
મડૂીલાદની ફે મશુ્ઔેરી અતત ઉત્ાદન અને ફેયજખાયી મિંના ં દુરુમખનુ ં જ દયણાભ છે. મિં 
ભાનલીના શ્રભ અને વભમ ફિાલે તે જફૃયી છે યંત ુતેની યજખાયી ઝૂટંલી ર ેતે મગ્મ નથી, જેભઔે, 
ઊંિી ચફન્લ્ડિંખ ફનાલલા ભાટે મિં લાયલા જઈએ.યંત ુજે ઔાભ ભાણવ આવાનીથી ઔયી ળઔે તેભ શમ 
તે ઔાભ ભાટે મિં રાલીન ેરઔને ફેઔાયી, ખયીફી અને ભકૂભયા તવલામ ફીજુ ં ઔંઈ ભી ળઔે નશીં. 
આધતુનઔ યખુભા ંમિં ળણ અને દશિંવાના ંવાધન ફન્દ્મા છે. બાયત જેલા ંષુ્ઔ લસ્તી ધયાલતા ંદેળ 
ભાટે ત કયેકય મિંન સઝૂબઝૂથી ઉમખ ઔયલ જઈએ. 
(9) ગ્રાભઉદ્યગ અને સ્લાલરફંનાઃ  
 ખાધંીજી ગ્રાભીણ ઉદ્યખ તભેજ સ્લારફંનના ંઅતત આગ્રશી શતા.ં ઔાયણ ઔે તે દેળના ંરઔ 
વાયી ગણુલત્તાલાફંૄ જીલનધયણ જીલી ળઔે તેવુ ં ઇચ્છતા શતા.ં તેના ભાટે તે દયેઔ ખાભભા ં વાયી 
વખલડતાલાા અન ેયૂતા ંશલાઉજાળ લાા ભઔાન શમ, વાયા યસ્તા અન ેળાા શમ, આલશ્મઔ 
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લસ્તુ યૂતા ં પ્રભાણભા ં લાજફી બાલે ભી ળઔે તે ભાટે ગ્રાભ ઉદ્યખની દશભામત ઔયે છે. ભટા 
ઉદ્યખથી ત ેળક્ય નથી. તેલી જ યીતે દયેઔ વ્મક્તત તે તાની જફૃદયમાત યૂી ઔયલાની સ્લતિંતા 
ધયાલત શમ અને તે ભાટે તે સ્લાલરફંી જીલન જીલી ળઔે તે શતેથુી દયેઔ ખાભભા ં સ્થાતનઔ ઔક્ષાએ 
નાના ં ઉદ્યખ ઔે શસ્તઔરા ઔાયીખયી ઉદ્યખન વ્મલક્સ્થત તલઔાવ થમેર શલ જઈએ તેભ ખાધંીજી 
ભાનતા શતા. તે શ્રભ પ્રચયુ ઉત્ાદન ્ધતતના ંદશભામતી શતા.ં જેભા,ં ખાભડાંની કુદયતી વંતત્તન 
ઉમખ ઔયલ, ખાભડાનેં ળશયેના ંળણભાથંી મતુત ઔયી સ્લતિંતા અને સ્લામતતા તેભજ સ્લાલરફંન 
અાલવુ,ં  છાભા ં છી મડૂી અને જ્ઞાન દ્વાયા ઉત્ાદન ઔયવુ,ં ફેઔાય અને અધચફેઔાય ભાણવન 
સ્થાતનઔ ઔક્ષાએ ઉમખ ઔયલ અન ેયંયાખત ખાભડાનંી ઔાયીખયી, ઔરા અન ેઔોળલ્મન તલઔાવ ઔયીને 
રઔને સ્લાલરફંી ફનાલીને તેના ં ભાનતવઔ અને નૈતતઔ ઔલ્માણભા ં લધાય ઔયલા ભાટે ખાધંીજી 
સ્લાલરફંન અને ગ્રાભ ઉદ્યખને લધ ુપ્રાધાન્દ્મ આતા શતા. 
(10) આનથિક વભાનતા અને સ્લતતં્રતાાઃ 
 ખાધંીજીએ આતથિઔ વભાનતા અને સ્લતિંતાન ેભશત્ત્લ આપ્યુ ંછે. તે વભાનતા ભાટે વભાન ઔે 
ન્દ્મામ લશેંિણી એભ સ્લીઔાયે છે. તે આતથિઔ વભાનતાન એલ અથચ ઔયતા શતા ંઔે દયેઔ ભાનલી ાવે 
તેની કુદયતી આલશ્મઔતા યૂી ઔયલા યૂતા ંવાધન શલા જઈએ. ઔઈ વ્મક્તત અન્ન તેભજ લસ્ત્રના 
અબાલથી ીડાલ જઈએ નશીં. આ ભાટે તે વંતત્તની વભાન લશેંિણીન આદળચ સ્લીઔાયતા ં શતા.ં 
તે ઔશતેા ંઔે સ્લયાજન અથચ ખયીફ ભાટેનુ ંસ્લયાજ તેલ થામ છે. દેળના ંઉત્ાદનન જે દશસ્વ ધતનઔ 
ભેલે છે તે ખયીફને ણ ભલ જઈએ ણ વાથ વાથ વભાનતા આતથિઔ સ્લતિંતાની તલયધી 
ફનલી જઈએ નશીં. સ્લયાજન અનબુલ આતથિઔ સ્લતિંતા દ્વાયા જ ઔયી ળઔામ. જ દયેઔ વ્મક્તત અદશિંવા 
અને ળણ તલદશનતાના ામા ય તાની પ્રવતૃત ઔયે ત આ ફનેં ધ્મેમ એઔ વાથે ાય ાડી ળઔામ. 
(11) લારીણાન નવદ્ધાતં : 
 ખાધંીજીના આતથિઔ તલિાયભા ંલારીણાન તવ્ધાતં અગ્રસ્થાને છે. જેના ંદ્વાયા ખાધંીજી ધતનઔને 
વંતત્તના ંરસ્ટી ઔે લારી ફનલા ંભાટેન તનદેળ ઔયે છે. આ તવ્ધાતં પ્રભાણ ેવંતત્ત વભાજની છે. આથી 
ધતનઔ તાના ંાડળી ઔયતા ંથડુ ંધણુ ંણ લધાયે યાકલાના ંઅતધઔાયી નથી, ણ તેન અથચ એલ ન 
ઔયી ળઔામ ઔે ધતનઔ ાવેથી વંતત્ત છીનલી રેલી. ઔાયણ ઔે જ એભ ઔયલાભા ં આલે ત રવ્મ 
ઔભાલલાની ળક્તત ધયાલતા ભાણવન રાબ વભાજન ે ભે નશીં. ભાટે ધતનઔએ તાની આલઔન 
જફૃદયમાત યૂત તાની ાવે યાકી ફાઔીની વંતત્ત પ્રજાની છે તેભ ભાની રસ્ટી તયીઔે લશીલટ ઔયે ત 
તેને તથા વભાજને ફનંનેે પામદ થામ, વંતત્તન વદૌ ઉમખ થામ. તે વભાજ ભાટે ઔભામ છે. વભાજન 
વેલઔ છે. એભ ભાને ત તનેી ઔભાણીભા ંશ્ુધતા અને વાશવભા ંઅદશિંવા આલે અને ત્માયે વભાજભા ંવગંચ 
લખયની વભાજ દયલતચનની પ્રદક્મા ળફૃ થામ છે. 
 આભ, ખાધંીજી મડૂીલાદના ં તલઔલ્ તયીઔે લારીણાન તવ્ધાતં યજૂ ઔયે છે. જ આ તવ્ધાતં 
પ્રભાણે ઔાભખીયી થામ ત મડૂીલાદ અને વભાજલાદના ંદ તનલાયી ળઔામ. ખાધંીજીના ંલારીણાના ં
તવ્ધાતં પ્રભાણેના ંતલિાય નીિે પ્રભાણ ેછે. 
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(1) આ તવ્ધાતં મડૂીલાદી પ્રથાની કાનખી ભાચરઔીના ંમૂભા ંપ્રશાય ઔયે છે. વાભાત્જઔ ભાચરઔી સ્લીઔાયે 
છે, યંત ુ ભાચરઔ ભાટે તેના ં શક્ક ઔયતા ં પયજ ય લધ ુ બાય મઔેૂ છે. ભાટે વંતત્ત વભાજની 
ભાચરઔીની છે તેભ ભાનીને જ વંતત્તન ઉમખ વભાજના ંદશત ભાટે જ થલ જઈએ. 

(2) આ તવ્ધાતંભા ંભનષુ્મનુ ંવાયાણુ ંભશત્ત્લનુ ં છે. ત ેધતનઔના ંનાળન ેફદર ેદયલતચનની તઔ આ ે
છે. તેને ળઔ ભટી વભાનતાના ંામા ય વભાજના ંઆલશ્મઔ અંખ ફનલાન અનયુધ ઔયે છે. 

(3) ભાચરઔન ે રસ્ટી ફનાલલા દશિંવાને ફદર ેળાતં અવશઔાય, જાગતૃ રઔભત જેલા ંઅદશિંવઔ વાધન 
લાયી ળઔામ. 

(4) ભાચરઔને રસ્ટીણાની ઔાભખીયી ભાટે મગ્મ અને ન્દ્મામી લતય આવુ.ં જઔે ભાચરઔ અને ભજૂય 
ફનંેના ંલતયભા ંકાવ તપાલત શલ જઈએ નશીં. 

(5) રસ્ટી વંતત્તન ઉમખ વભાજના ં દશતભા ં ઔયે. તેના ં ઉત્ાદનના ં તનણચમભા ં વભાજની 
જફૃદયમાત  અને ઔાભદાયની ઇચ્છાનુ ંપ્રતતચફિંફ ડ ેતેલી વ્મલસ્થા ઊબી ઔયલી જઇએ. 

 આભ, ખાધંીજીએ લારીણાના ં તવ્ધાતં દ્વાયા ધતનઔને વભાજભા ંભાનબયુું સ્થાન અાલી અને 
તેને અનફુૃ ઔાભખીયી અને લતય ભે તેલી વ્મલસ્થા ઔયી છે. જેના ંઔાયણે વભાજભા ંવંતત્તની ન્દ્મામી 
લશેંિણી થઈ  ળઔે અને વભાનતા રાલી ળઔામ. 
(12) જાતભશનેતાઃ 
 આજના ંયખુભા ંશ્રભ ઔયનાય રઔને નીિા ંખણલાભા ંઆલે છે. વભાજભા ંશ્રભની પ્રતતષ્ઠા ગટી 
છે. દયેઔ ભાણવ શ્રભથી ફિલાની ઔતળળ  ઔયે છે. દયેઔને ભશનેત લખય ઔભાવુ ંછે. યંત ુખાધંીજીના ંભત 
પ્રભાણે જીલન ભાટે જફૃદયમાત યૂતી લસ્તુ ભેલલા ભાટે દયેઔ ભાણવ જાત ભશનેત ઔયે ત આજના ં
ગણા ંવાભાત્જઔ અને આતથિઔ ઔમડાન આભેે ઉઔેર આલી જામ. ખાધંીજી એભ ઔશ ેછે ઔે શ્રભ તલના ં
આજીતલઔા ભેલલી તે ળણ છે. એઔ પ્રઔાયની િયી છે. ફાઈફરનુ ં એઔ તલધાન છે ઔે, "તુ ં તાયે 
ઔાેથી યવલે ાડી તાય યટર ઔભાજે." ખાધંીજી જાત ભશનેતને પતત ઉત્ાદનનુ ંવાધન ભાનતા 
ન શતા ં ણ નૈતતઔ ઉન્નતતન ભાખચ ભાનતા શતા.ં તેભના ં ભતે દયેઔ વ્મક્તત આલશ્મઔ શ્રભ ઔયે ત 
ફીજાના ંશ્રભન ખેયરાબ ન ઉઠાલે. 
 આભ ઉયતત જુદા જુદા મખુ્મ અને ભશત્ત્લના ંબાયતીમ અથચતિંને રખતા આતથિઔ તલિાય 
ખાધંીજીએ યજૂ ઔમાચ છે, ઔે જેના ંદ્વાયા આજે ણ બાયતીમ અથચતિં ભાટે ખાધંીજીના ંઆ તલિાય એટુ ંજ 
ભશત્ત્લ ધયાલે છે જેટુ ં જે તે વભમે શત ુ.ં આભ ખાધંીજીએ અથચળાસ્ત્રના ં વાદશત્મભા ં દીધચદૃન્ષ્ટના ંઅને 
ાયદળચઔ તલિાય યજૂ ઔમાચ છે. જેના ંભાટે અથચળાસ્ત્રનુ ંવાદશત્મ ઔદાિ વદૈલ તેનુ ંઋણી યશળેે, તેભ ઔશીળ 
ત ણ અતતળમક્તત નશીં રેકામ. 
વદંબાાઃ 
(1)  આતથિઔ તલિાયન ઇતતશાવ - ફી.ડી. યભાય, તથા અન્દ્મ રેકઔ 
 પ્રઔાળનુઃ વી. જભનાદાવની ઔંની, અભદાલાદ, લચ 1980-81 (પ્રથભ આવતૃત)  
(2) આતથિઔ તલિાયન ઇતતશાવ - ડ. ફી.ડી. યભાય, તથા અન્દ્મ રેકઔ 
 પ્રઔાળનુઃ વી. જભનાદાવની ઔંની, અભદાલાદ, લચ 2004-05 (પ્રથભ આવતૃત)  
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(3) ખાધંીજી - ઉા ભશતેા 
 પ્રઔાળનુઃ યતુનલતવિટી ગ્રથંતનભાચણ ફડચ, અભદાલાદ. લચ 1987 (પ્રથભ આવતૃત) 
(4) ખાધંી તલિાય દળચન, ધભચ, યાજનીતત ઓય અથચનીતત - યાભજીતવિંશ 
 પ્રઔાળનુઃ ભાનઔ ચ્બ્રઔેળન્દ્વ પ્રા. ચર., દદલ્શી. લચ 1995 (પ્રથભ આવતૃત) 
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“બાા  વાર્શત્મ  અને વભાજ દ્વાયા આદળા વ્મક્ક્તત્લનુ ં  નનભાાણ” 
ડૉ. નમના કે. યભાય 

આનવ.પ્રપેવય 
કૉરેજ - વયકાયી નલનમન કૉરેજ, ફેચયાજી, જજ. ભશવેાણા 
ભ. ૮૦૦૦૦૬૭૬૩૭, E-mail-myselfnayana@yahoo.in 

                                                                
દયેઔ બાાની પ્રકૃતત અને તેનુ ં વ્મક્તતત્લ અરખ –અરખ શમ છે. જેલી યીતે  ભાણવની પ્રકૃતત  

અને તેનુ ં વ્મક્તતત્લ. ભાણવ વભાજભાથંી  આલે છે. બાાએ  આથી વસં્ઔાય-યંયા અને વાસં્કૃતતઔ 
ધાયાને  િાલેરી  શમ છે.  એ બાાભા ંઆકી વાસં્કૃતતઔ યંયા પ્રખટ થામ છે.  તેન મખુ્મ સ્રત   
વભાજ છે.  એ બાાભા ંજ્ઞાનતલજ્ઞાન,  તત્ત્લજ્ઞાન, વાદશત્મ  લખેયે  બાલની અનેઔતલધ સનૃ્ષ્ટ પ્રખટ થઈ 
શમ છે. તેન લાયવ લળંયંયાખત યીતે  વભાજ  દ્વાયા ફાઔને ભે છે. દયેઔ ભાણવના  જીલનભા ં 
ફનતા પ્રવખં ઔે ગટના  એઔવયકા નથી શતા,  તેભ ઔઈ પ્રવખં ઔે ગટનાની  અવય ણ  
વ્મક્તતએ- વ્મક્તતએ જુદી-જુદી  શમ છે. બાાભા ં  ભનષુ્મના બાલ, તલિાય , ચિિંતન ઉત્તભ અન ે
અવયઔાયઔ  યીતે પ્રખટ  ઔયલા વાદશત્મઔાય  વાદશત્મન વશાય  ર ેછે.  બાા  દ્વાયા  વજાચત ુ ં વાદશત્મ  
ભનષુ્મના  બાલઔને  ઔઈ યીતે  વમ્ૃધ  ઔયે છે, તેની વાિી  વભજ  બાલઔ  સધુી શોંિીએ છીએ 
ત્માયે કફય ડ ેછે. 
             ફ.ઔ. ઠાઔય ઔશ ેછે ઔે “ ઔતાચ  અને કૃતત  ફનેંની કયી  જનેતા  વાભાત્જઔ દયક્સ્થતત  છે.”  
વાદશત્મઔાય  તાના  વ્મતતવ્મને બાાભા ં  લખચ ઔે વભાજને ઉદે્દળીને તે રકે છે- તે લખચ ઔે વભાજ   
વભજી ળઔે એલા પ્રવખં મા ગટના  મજે છે. એ લખચની જ એઔ વ્મક્તત વાદશત્મઔાય છે, એટર ેરકતી 
લકતે તાને જ રક્ષભા ંયાકી તાની આજુફાજુની ઔામચક્ષભ વાભાત્જઔ જીલન કૃતતના ઔેન્દ્રભા ંસ્થામી 
તેને વભજલાના ઔે વભજાલલાના જ એઔ ભાિ ઈયાદાથી  ઔતલના જીલનની અથલા ત વભઔારીન 
જીલનની મેણાભા ંવાદશત્મઔાય ડ ે છે. વભાજ જીલનભા ંઆલતા અંળ  વાદશત્મઔાયને એના વજૉન 
વ્માાયભા ંપ્રેયઔ- પ્રત્વાશઔ  ઔે ઉાદાન ફૃ અથલા ત તલયધઔ અને તલગાતઔ તનલડ ેછે. તેજ તાવન 
તલમ શઈ ળઔે. 

વાદશત્મઔાય ણ વભાજભાથંી આલે છે ભાટે વાદશત્મઔાય તાને વજૉઔ બાાની ફહતુલધ 
ળક્તતન યેૂયૂ રાબ રઈ અને વભાજને તનફૃત શમ છે. શલે ય.લ.દેવાઈની એઔ નલરઔથા 
દદવ્મિનુુ ં ઉદાશયણ રઈએ ત - ખાધંીજીના આખભન છી ળફૃ થમેરી અદશિંવઔ રડત અને અન્દ્મ 
વાભાત્જઔ પ્રવતૃતનુ ંએભા ંચિિણ થયુ ંછે. એભા ંઆલતા ાિ આ પ્રવતૃતના તનદળચન ભાટે જ આલે 
છે. નામઔ અરુણ ે એઔ લચ ભાટે રીધેરા અદશિંવાવ્રતની ઔવટી ભાટે મજાતા પ્રવખંની વાથ-ેવાથે 
અસ્શૃ્મતા તનલાયણની તે વભમની વાભાત્જઔ બાલના ણ તનફૃાતી જામ છે. ધન બખત અને દઔળન 
અસ્શૃ્મતા તનલાયણ તનતભત્તે આલે છે. ધનસકુરાર જેલા લૈષ્ણલના ભેડા ય ાછથી નલી તનવયણી 
મઔૂી દઔળનને ઠાઔયજીના દળચન ઔયાલલા ભાટે થતી ફહેદૂી મજના ણ  “શયીજન ભદંદય  પ્રલેળ” ની 
બાલના ભાટે થમેરી છે. સળુીરાનુ ં તનફૃણ તલધલા-તલલાશના પ્રશ્નને સ્ળે છે. જ આ નલરઔથાભાથંી 
આલા વાભાત્જઔ વદંબો ઉાડી રેલાભા ં આલે ત ાિ વાલ વ્મક્તતત્લ તલશણા થઈ જામ આલી 
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નલરઔથાને વભાજરક્ષી કૃતત ઔશી ળઔામ. આ પ્રઔાયની કૃતતભા ં પ્રવખં ઔે ાિ નશીં ણ વભાજ 
ઔેન્દ્રભા ં શમ છે. ાિની જનભના વભાજના મલૂ્મ વાથે જડામેરી શમ છે. વભાજના ઔઈને ઔઈ  
અંળને ઔે મલૂ્મને પ્રખટ ઔયલા ભાટે જ એભને જ્ન્દ્ભ આલાભા ં આવ્મ શમ છે. આ પ્રઔાયની 
નલરઔથાભા ંપ્રવખં ણ ગણુ ં ઔયીને વાભાત્જઔ વદંબોને પ્રઔટ ઔયલા ભાટે મજાતા શમ છે. રકેઔ 
ાિ પ્રવખંના તનરુણ દ્વાયા વભાજ ચિિણ, વભાજ ભીભાવંા ઔે વભાજના ઉત્ઔચનુ ં રક્ષ વાધલાન 
ઈયાદ વેલત શમ છે.           
          વાદશત્મઔાય તાની ઔલ્નાળક્તત દ્વાયા વાદશત્મકૃતત  તનતભત્તે તાની આવાવનુ ં જીલન,  
જખત અન ેઈતતશાવન ેતનફૃે છે. ઔેટરીઔ વાદશત્મકૃતત એલી છે જે ઈતતશાવની  વાથે વાથે વભાજળાસ્ત્રના  
અભ્માવ  ભાટે  વળંધઔને  યેૂયૂી  વાભગ્રી અને દ્વન્ષ્ટઔણ યૂા ં ાડ ે છે જાણીતી વાદશત્મકૃતત “ 
વયસ્લતીિરં” ભા ં ૧૯ભી વદીના  આયંબના ગજુયાતી વભાજ જીલનનુ ં ચિિ  આે છે. ત તનેા દ્વાયા  
વભાજજીલન  વસં્કૃતત  ઔે ઈતતશાવ  તલમઔ  યૂતી  ભાદશતી  બાલઔને જફૃયથી  ભી યશ ેછે. દયેઔ 
જભાનાનુ ં વાદશત્મ તાના  જભાનાની લસ્તકુ્સ્થતત  યજૂ  ઔયે છે અને તેના વત્લને  હ્રદમખમ્મ  ઔયે છે. 
           બાા એ વાભાજીઔ અઔસ્ભાત છે. ળબ્દ  એ વભાજે દીધેુ ંભાધ્મભ  છે. બાા  વભાજ  તલના  
ટઔી  ળઔતી નથી. વભાજ ન શમ ત બાા  નથી, અને તેથી વાભાત્જઔ વદંબચ દ્વાયા  આત્મતંતઔ  
વભાજદળચન   આણને  ઔરા ઔે  વાદશત્મભા ં જલા ભતુ ંનથી. ઔતલતા, ઔા  ભનષુ્મની વજૉનાત્ભઔ 
પ્રવતૃત, જીલનને જલાની, ભાણલાની  જે દન્ષ્ટ  આે છે  તેનુ ં  જ ભશત્ત્લ સ્લીઔાયીએ ત  વાદશત્મ   
અને  ઔરાના લધનેુ  લધ ુ આસ્લાદને ભાટેનુ ં  છે.  જેભની  ાવે વાદશત્મ તથા  ઔાને  ભાણલાની  
દ્ર્ ૌન્ષ્ટ છે તેભન  લધનેુ લધ ુઉમખ વભાજે ઔયલ જઈએ. આકા વભાજની રુચિના  ગડતયન  આધાય 
વાદશત્મઔાયના  વાદશત્મ વજૉન ય તનબચય  છે. વાભાત્જઔ દયક્સ્થતતથી અવતંષુ્ટ આજના વજૉઔની વભજ 
એલી  છે ઔે  તેની  પ્રતતષ્ઠા શલે વભાજની શતી  તેલી  યશી નથી, ગટી  છે. વભાજને ગડનાયા અન્દ્મ 
દયફ આજે ઔદાિ લધાયે લખલાા ંફન્દ્મા ં છે. વાદશત્મભા ંજેવુ ંવજૉન થવુ ંજઈએ તેવુ ં  આજઔાર 
થતુ ંનથી. તલદ્વતા ભાણવભા ંભામઔાખંરી ફની ખઈ છે. આજના વજૉઔને વાદશત્મ ઔયતા તાની લધાયે 
પ્રતતષ્ઠા પ્રાપ્ત ઔયલી છે. 
          વાદશત્મ એ ભાનલભનની વયજત છે ભાનલભન વાભાત્જઔ લાતાલયણભા ંઅક્સ્તત્લ ધયાલે છે, 
એટરે ઔઈણ વાદશત્મકૃતતભા ંઔે વાદશત્મઔાયના વલંેદનભા ંવભાજ ભતૂભઔા ફૃે યશરે શલાન જ. વાિી 
વાદશત્મકૃતત અંતે સકૂ્ષ્ભ અથચભા ં વભાજતનષ્ઠ- વભાજને ઔંઈઔ વદેંળ આી જનાયી શલાની, ઔેભ ઔે 
વભાજને તાની ક ઔયાલી એના મલૂ્મને ગડલાભા ં– ફદરલાભા ંવાદશત્મ જાણ્મ-ે અજાણ્મ ેપા 
આતુ ંશમ છે. જેભ ઔે ન્નારાર ટેરની કૃતત ‘ભેરા જીલ’ ન ેજઈએ ત , એભા ંપ્રેભ છે, યાક્ભ 
ણ છે અન ેતેભ છતા ંએ પ્રવખં પ્રધાન નલરઔથા નથી. એભા ંખાભજીલનન, ખાભવભાજન લાસ્તતલઔ 
દયિમ ભી યશતે શલા છતા ંએલ દયિમ આલા ભાટે વભાજ ત્મા ંિાત-ભતૂભ ફૃે આલે છે અને 
વભાજનુ ંિતતવ ચિિ આ ેછે. 
 વાદશત્મનુ ંઅધ્મમન ઔયનાય વભાજળાસ્ત્રી જન શૉરને ભતે ઔેટરાઔ દેકીતા રાબ થામ છે. એઔ 
ત એ વભાજ અને એની પ્રજાના ઔામોને જતા થામ છે. ઔલ્નાની પ્રદક્માભાથંી પ્રવાય થતા ં એન ે
િદયિના લાસ્તતલઔ જીલનની દયક્સ્થતતન- વલંેદનાન ખ્માર આલ ે છે. આભ, વભાજન ે
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વભજલાભા ંવાદશત્મકૃતત ઉમખી છે, તેલી જ યીતે વાદશત્મકૃતતને વભજલા ભાટે વભાજ ણ એટર જ 
ઉમખી છે. વાદશત્મ ભાણવને વાઔંડી વીભાભાથંી તલળાતા તયપ કેંિી જામ છે. ભાનલનુ ંજીલન ખભે 
તેવુ,ં ખભે તેટુ ંતલળા અને વ્માઔ શમ ણ વાદશત્મને આંફી ળઔે નદશ એ વાદશત્મને જીલનગડતયની 
િાલી તયીઔે કલાભા ંઆલે છે. 
 બાા, વાદશત્મ અને વાદશત્મઔાય િણેમનુ ંવભાજભા ંશુ ં સ્થાન છે? એ પ્રશ્ન ગણ ભશત્ત્લન છે. 
બાાની તલતલધતાને દયણાભે વભાજ યિના ફને છે. દયેઔ વાદશત્મઔાય તાના જભાનાની લસ્તકુ્સ્થતત 
અને વભાજના વત્ત્લને યજૂ ઔયલા ભાટે બાા નાભના જાયન ઉમખ ઔયીને વાદશત્મના વૌંદમચને સ્ફુટ  
ઔયી અને જીલતં યાકે છે. આભ, બાા વાદશત્મ અને વભાજના ગડતય દ્વાયા ભનષુ્મના વ્મક્તત તયીઔેના ં
આદળચ વ્મક્તતત્લનુ ંતનભાચણ થામ છે. 
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ઇનતશાવભા ંબાાની ભનૂભકા 
ડૉ. ભનીાુભાય એન. ડંમા  

નવનનમય રેકચયય 
જજલ્રા નળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયેુન્દ્રનગય. 

પ્રસ્તાલના :- 
બાાન ઉદ્ભલ અને તલઔાવ વજીલની ઉત્તત્ત જેટર જ જૂન છે. દયેઔ વજીલએ વશ-અક્સ્તત્લ 

ટઔાલી યાકલા ભાટે અન્દ્મ વજીલને ણ વભજલા જફૃયી છે. આ વભજ તલઔવાલલાભા ં બાા વેતનુી 
ભતૂભઔા અદા ઔયે છે. જ બાાનુ ંઅક્સ્તત્લ જ ન શમ ત અનેઔ પ્રશ્ન ઉદ્ભલી ળઔે છે. વો વજીલ ભાટે 
બાા એ એઔ એવુ ંભાધ્મભ છે ઔે જેના આધાયે અયવયવ એઔ-ફીજાને વભજલાભા ંખફૂ જ અનકુૂતા 
યશ ેછે. બાા ળાન્બ્દઔ ઔે અળાન્બ્દઔ એભ ફનંે  પ્રઔાયની શઈ ળઔે છે. એઔ વજીલે યજૂ ઔયેર તલિાય ઔે 
રાખણીને અન્દ્મ વજીલ તેના મૂ સ્લફૃભા ંવભજે અને તે મજુફની જ મગ્મ પ્રતતદક્મા આે તે બાાનુ ં
મૂભતૂ ધ્મેમ છે. ભાનલેત્તય પ્રાણીભા ંબાા વગંચ ટાલાનુ ંઅને અક્સ્તત્લ ટઔાલી યાકલાનુ ંઔાભ ઔયે 
છે. જ્માયે  ભાનલીભા ંબાા જડલાના અને તડલાના એભ ફનંે પ્રઔાયના ઔામો ઔયે છે. 
ઇનતશાવભા ંબાાની ભનૂભકા :- 
 ઇતતશાવ એટરે કયેકય ત લતચભાનભા ંલાખલાભા ંઆલત ભતૂઔા. આણે ઈતતશાવ તલે 
જાણી ળઔીએ છીએ ઔાયણ ઔે આણી ાવે બાા છે. જ બાા જ ન શત ત આ ફાફત ક્યાયેમ ળક્ય 
ન ફની ળઔે. દયેઔ વજીલ, દયેઔ ફાફત, દયેઔ તલિાયને તાન ઈતતશાવ શમ જ છે. આ ઈતતશાવ 
ઔઈઔ ને ઔઈઔ બાાભા ંજ યજૂ થામ છે. બાાને ણ તાન ઈતતશાવ છે. જે ણ બાા લડ ેજ યજૂ 
ઔયી ળઔામ છે. આણ શારન વભમ બતલષ્મભા ં ઈતતશાવ તયીઔે જ કાળે. તે ઇતતશાવની નોંધ  
ણ બાાના ભાધ્મભ દ્વાયા જ ળક્ય ફનળે. ભાનલ વભાજ બતલષ્મ ભાટેના આમજન ફનાલે છે. આ 
તભાભ આમજન બાાને રીધે જ ળક્ય ફને છે. ટૂંઔભા ંબાા છે ત જ ઈતતશાવ છે અને ત જ બતલષ્મ 
છે. બાા લખય ઈતતશાવ ઔે બતલષ્મ વબંલી ળઔે જ નશીં. શલે છીના રકાણભા ંઉદાશયણ વાથે તેની 
તલખતલાય િિાચ ઔયલાભા ંઆલળે. 

આાૃનત : ૧ 
જુદી જુદી બાાઓન ઉદ્ભલ અને નલકાવ દળાાલતી આાૃનત 
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 ઉય યજૂ ઔયેર આકૃતત બાાના ઉદ્ભલ અને તલઔાવ તથા એઔ બાાભાથંી ફીજી બાાના 
પ્રાદુબાચલને સ્ષ્ટ યીતે યજૂ ઔયે છે. બાા ક્યાયેમ એઔાએઔ નથી ફની જતી. બાા ફનલાભા ં ેઢી 
ફદરામ જામ છે. ખફૂ જ રાફંા વભમે એઔાદ બાા ભાડંભાડં વમ્ૃધ ફની ળઔે છે. ભાનલેત્તય પ્રાણીના 
જીલન વ્મલશાયભા ંણ બાાનુ ંઆખવુ ંભશત્ત્લ યશેુ ંછે. તેની બાા ળાન્બ્દઔ સ્લફૃની નથી, યંત ુ
અળાન્બ્દઔ અથલા અલાજ ઔે િેષ્ટાત્ભઔ સ્લફૃની છે. જે તેનુ ં અક્સ્તત્લ ટઔાલી યાકલા ભાટે અત્મતં 
આલશ્મઔ છે. વભગ્ર તલશ્વભા ંભાનલ જાત ેઅનેઔ બાા તલઔવાલી છે. જેણે નીિનેા નઔળાની ભદદથી 
લધાયે વાયી યીતે વભજી ળઔાળે. 

નકળ : ૧ 
નલશ્વભા ંફરાતી જુદી જુદી  બાાઓન નકળ 

 
 ભાનલી ળાન્બ્દઔ અને અળાન્બ્દઔ એભ ફનંે પ્રઔાયના બાાના ભાધ્મભન ઉમખ ઔયે છે. 
ભાનલીએ તાના ક્તભઔ તલઔાવ વાથે જ બાાન ણ તલઔાવ ઔમો છે અને ક્ભળુઃ વયથી વકંરૂ બાા 
તયપ પ્રમાણ ઔયુું છે. ભનષુ્મે તાના ઉદ્ભલ વાથે જ અળાન્બ્દઔ બાા દ્વાયા પ્રત્મામન ઔયુું શત ુ,ં જમાયે 
શલેના વભમભા ંતેના ભટાબાખના જીલન વ્મલશાયન આધાય ળાન્બ્દઔ બાા ય જ યશરે છે. 
 આભ બાા યાલૂચથી િારતી આલે છે. દયેઔ બાાન ઈતતશાવ ણ વજીલની ઉત્તત્ત જેટર 
જ જૂન છે. બાાને રીધે જ આણે આણા ઈતતશાવને જાણી, વભજી અને મરૂલી ળઔીએ છીએ. બાા 
એ ફાફતે તલળે ભશત્ત્લ ધયાલે છે ઔે જ બાા જ ન શત ત આજે આણે જે ઔશલેાતી પ્રખતત ઔયી છે, 
ત્મા ંસધુી શોંચ્મા જ ન શત. તભાભ વજીલના તલઔાવાત્ભઔ આલતચનભા ંબાા ઔેન્દ્રસ્થાને યશરેી છે. 
ળાન્બ્દઔ ઔે અળાન્બ્દઔ બાાના ઉમખ તવલામ ઔઈ ણ જાતનુ ંપ્રત્મામન ળક્ય જ નથી. 
ભાનલેત્તય પ્રાણીભા ંબાા :- 
 આધતુનઔ બાા તલજ્ઞાન અળાન્બ્દઔ િેષ્ટા અથલા અથચશીન અલાજ ઔે િેષ્ટાત્ભઔ અંખભયડને 
બાા ભાનતુ ં નથી. યંત ુખફૂ તલળા દયપે્રક્ષ્મભા ં ઇતતશાવભા ંબાાની ભતૂભઔા તલે લાત ઔયલાની 
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શમ ત્માયે ભાનલેત્તય પ્રાણીની અળાન્બ્દઔ બાાન ઉલ્રેક ન ઔયામ ત િિાચ અધયૂી ખણામ. ઔાયણ ઔે 
તેનુ ંઅક્સ્તત્લ ણ તેભની “આખલી બાા”ને જ આબાયી છે. 

ભાનલેત્તય પ્રાણીએ કાવ ઔયીને તાના તલસ્તાયની યક્ષા, િતેલણી, અન્દ્મ વાથીદાયને 
ફરાલલા, ભદદની જફૃદયમાત લખેયે જેલી અત્મતં જફૃયી અને જીલનયક્ષઔ ફાફત ભાટે કાવ બાા 
તલઔવાલી છે. ભનષુ્મેત્તય ઔઈ ણ શ,ુ ક્ષી, ઔીટઔ, વયીસૃ ઔે વસ્તન વજીલએ તાની આખલી 
બાા અને તાનુ ંઆખવુ ંતિં ઊભુ ંઔયુું છે. જે તેના અક્સ્તત્લને ટઔાલી યાકે છે. 
 શાઉરય (લાનયની એઔ જાત) દયયજ વલાયે અને વાજંે જયળયથી અલાજ ઔયીને તાના 
તલસ્તાયની જાશયેાત ઔયે છે. શાઉરયન અલાજ િાય દઔ.ભી. દૂય સધુી વાબંી ળઔામ છે. જેથી તેની 
પ્રજાતતના અન્દ્મ શાઉરય તેના તલસ્તાયથી દૂય યશ ે અને કયાઔ, ભાદા ઔે તાના ફચ્િાના ઉછેયના 
ચફનજફૃયી વગંચને ટાી ળઔામ. 
 પ્રકૃતતએ વજીલસનૃ્ષ્ટભા ં િક્કવ પ્રઔાયન તારભેર ફવેાડલા ભાટે અમઔુ વજીલને દીલાિય 
જ્માયે અમઔુને તનળાિય ફનાવ્મા છે. ભનષુ્મને ફાદ ઔયતા ં દયેઔ વજીલ તાની જૈલ-ગદડમા 
(Biological Clock)ને અનવુયીને તાન જીલનક્ભ િરાલે છે. 

આચખમા િક્કવ અંતયાર ેઅને િક્કવ આવતૃત્તભા ંપ્રઔાળના ઝફઔાયા ઔયીને ભાદાને આઔે છે 
અને તાન લળંલેર આખ લધાયે છે. લાચલનભા ંએઔ કાવ પ્રઔાયની ફૂખ થામ છે. જે અંધાયાભા ં
િભઔે છે. આ િભઔ દ્વાયા તે તનળાિય ઔીટઔને આઔે છે. જ ઔીટઔ આલી યળનીથી અંજાઈને ઔે ભરૂથી 
ણ આલી ફૂખ ય આલી જામ ત ફૂખ તાની યજ આલા ઔીટઔના ખ અને કં ય રખાલી દે છે. 
ત્માય છી એ ઔીટઔ જ્મા ંજામ ત્મા ં ફૂખના અલળે રેત ુ ંજામ છે. આભ સ્લમ ંપ્રઔાતળત થઈને ફૂખ 
તાન લળંલેર આખ લધાયે છે. 

શાથી તાના ઔાન ઝડબયે શરાલીને બમ અને િેતલણીની સિૂના આે છે. તેન ‘ખડખડાટ’ 
જેલ અલાજ અને ‘િીંધાડ’ન એઔ િક્કવ અથચ છે. જે તેની તાની આખલી બાા છે. શાથી ખ 
છાડીને જભીનભા ંિક્કવ પ્રઔાયના તયંખ લશતેા ઔયે છે. જે શાથીના અન્દ્મ ટાને ઔઈ િક્કવ 
જગ્માએ ાણી ઔે ગાવ શલાનુ ં સિૂલે છે.  શાથીની આ કાવ જાતની બાા તેનુ ં અને તેના અન્દ્મ 
‘જ્ઞાતતફધંુ’નુ ંઅક્સ્તત્લ ટઔાલી યાકલાભા ંભશત્ત્લણૂચ પા આે છે. 

બાયતીમ વસં્કૃત ળાસ્ત્રભા ંરખ્મા મજુફ आकृति गिुान ुकिमति એ ન્દ્મામે ભનષુ્મ ઔે અન્દ્મ 
પ્રાણીને જતા જ તેના અમઔુ ગણુ-રક્ષણ કફય ડી જામ છે. યસ્યના વશલાવથી ભનષુ્મ અને 
પ્રાણી ણ અયવયવની ળાન્બ્દઔ ઔે અળાન્બ્દઔ બાા વભજતા થઈ ખમા છે. દા.ત. કતૂય  ૂછંડી 
ટટાલીને ઔે િાટંીને તાન પે્રભ ઔે આનદં વ્મતત ઔયે છે. જ્માયે   ૂછંડી ઊંિી ઔયીને ‘વજ્જતા’ 
દળાચલે છે અને ાછરા ંફે ખ લચ્િે દફાલીને બમ વ્મતત ઔયે છે. કતૂયાના બવલાભા ંણ ભકૂ, દદચ , 
તલસ્તાયની યક્ષા અને અણધાયી દયક્સ્થતત મજુફ ‘ટન’ અરખ અરખ શમ છે. કતૂયાની આ તલતળષ્ટ 
બાાએ તેને જખંરી અલસ્થાથી રઈને ારતુ ંઅલસ્થા સધુીની રાફંી વપયભા ંટઔાલી યાખ્મા છે.  

ખદયરા જુદીજુદી દયક્સ્થતતભા ં જુદાજુદા અઢાય પ્રઔાયના અલાજ ઔાઢીને તાની ટીને 
વરાભતી ઔે બમના વદેંળા આે છે. ભધભાકી નતૃ્મ દ્વાયા તાના વાથીદાયને ફૂરની દદળા અને 
અંતય િીંધી ફતાલે છે. ‘યેલન’ જાતના શાડી ઔાખડાભા ં ભેર કયાઔની જાણ ન ઔયનાય અન ે
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એઔરા જ કાનાય ઔાખડાને વજા ઔયલાભા ંઆલે છે. ડન્લ્પન અને વ્શરે જેલા વસ્તન છતા ંજિય જીલ 
વીટી લખાડીને તાન વદેંળા વ્મલશાય િરાલે છે. િાભાિીદડમા કુદયતી ‘વનાય તવસ્ટભ’ન ઉમખ 
ઔયીને તાન કયાઔ ભેલે છે. દેડઔા ફહ ુઊંિી આવતૃત્ત વાથેન ‘ડ્રાં’ અલાજ ઔયીને અંધાયાભા ંણ 
તાની શાજયી છતી ઔયી ભાદાને આઔે છે. જ તે આ બાા ન તલઔવાલી ળક્યા શત ત ક્યાયના 
નાભળે થઇ ખમા શત. ઈમ્ારા જાતતના શયણને તળઔાયી આવ્માની જાણ થામ તયત જ તે રાફંા અન ે
ઊંિા કદૂઔા ભાયલા રાખે છે. તે તળઔાયી પ્રાણીને એવુ ંવાભેથી ફતાલે છે ઔે તે ચસુ્ત-દુયસ્ત છે. તેથી 
તળઔાયીના શાથભા ંનશીં આલે. દુતનમાના વોથી સસુ્ત પ્રાણી નય સ્રથને ભાદા િક્કવ પ્રઔાયના અલાજ 
ઔયીને ફરાલે છે. ભાિ એ લકતે જ નય સ્રથ ઝડી ઔાભખીયી ઔયે છે. લાચલનના અમઔુ ક્ષી 
ળાનદાય ભા ફનાલીને, આઔચઔ નતૃ્મ ઔયીને, તાન દભકભ ફતાલીને ઔે છી િભઔીરા યંખ 
ફતાલીને ભાદાને આઔે છે. ચફરાડી કૂના તવિંશની િાડ, લાગની ગયુાચશટ ઔે ભીંદડીના મ્માંન ણ એઔ 
િક્કવ અથચ શમ છે. આ દયેઔ પ્રઔાયના િક્કવ અલાજ, પ્રઔાળ ઔે અંખભયડ દ્વાયા દયેઔ વજીલ તળઔાયી 
ઔે તળઔાય, સ્લીઔાય ઔે ધતુ્ઔાય, આતધત્મ ઔે ળયણાખતત, િેતલણી ઔે ભદદ, રડાઈ ઔે ીછેશઠ લખેયે 
ફાફત તાની આખલી યીતે તલતળષ્ટ બાાભા ં યજૂ ઔયે છે. દયેઔ વજીલ તતાની યીતે તલતળષ્ટ 
બાા તલઔવાલી ળક્યા છે, તેથી જ તેનુ ંઅક્સ્તત્લ વગંચ ઔયીને ણ ટઔી યહ્યુ ંછે. 
 આશાય શૃકંરાભા ંવોથી ઉયનુ ં સ્થાન ધયાલતા તળઔાયી શુનુ ંઔાભ ભમાચદદત અલાજ અને 
અંખ તલન્દ્માવની બાાથી િારી જામ છે. જ્માયે ફીજી શયના ભમાચદદત ળક્તત ધયાલતા તળઔાય 
પ્રાણી અલાજ અને અંખબખંીભાની કાવ બાાની ફાફતભા ંકાસ્સુ ંલૈતલધ્મ ધયાલે છે.  
ભાનલીભા ંબાા :- 
 વોથી લધાયે બદુ્ધ્ધળાી જીલ તયીઔે ભાનલીએ ખફૂ જ પ્રખતત ઔયી છે. આ પ્રખતતના ામાભા ં
બાા અત્મતં ભશત્ત્લનુ ં સ્થાન ધયાલે છે. દશિંદુ ોયાચણઔ ભાન્દ્મતા મજુફ બખલાન ળઔંયે લખાડરેા 
ડભરંુભાથંી ‘નાદ’ ઉત્ન્ન થમ. આ અલાજને ઋતમતુનએ ચરતફ્ધ ઔમો. ાચણતનએ તેનુ ં વ્માઔયણ 
રખ્યુ.ં આભ દેલબાા વસં્કૃત અક્સ્તત્લભા ંઆલી. ત્માયફાદ તેભાથંી પ્રાકૃત અને અન્દ્મ બાા ઉદ્ભલી. 

બાાતલદએ ખફૂ અભ્માવ અને વળંધનના અંતે બાાન ઈતતશાવ રખ્મ, તેભા ંએવુ ંઔશલેાયુ ં
છે ઔે આદદભાનલની ઉત્તત્ત આદફ્રઔા કડંભા ંથઈ અને તેની વાથે જ પ્રાથતભઔ ઔક્ષાની બાાની  ળફૃઆત 
ણ આદફ્રઔા કડંથી જ થઈ. આદદભાનલની ળરુઆતની બાાભા ંપ્રાણીના અલાજની નઔરન વતલળે 
પ્રબાલ શત. ત્માય છી જુદી જુદી લસ્તુની ક તયીઔેના ળબ્દને સ્થાન ભળ્યુ,ં ણ ઔઈ ચરતન ે
સ્થાન ન ભળ્યુ.ં  

આદદભાનલ ગપુાલાવી ફન્દ્મ, આખની ળધ થઈ, ડૈાનંી ળધ થઈ, જુદા ં જુદા ંજાય અન ે
શતથમાય ળધામા છી આદદભાનલનુ ંજીલન પ્રભાણભા ંસધુયુું. પાજર વભમ ણ ભત થમ. જેના 
ઔાયણે ગપુાની દીલાર ય ચિિના ભાધ્મભથી આદદભાનલે તાના તલિાયને યજૂ ઔમાચ. આ 
ચિિચરતને ભનષુ્મની પ્રથભ બાા ઔશી ળઔામ. 
 ક્ભળુઃ ભાનલલસ્તી લધતા જુદી જુદી ટી અક્સ્તત્લભા ં આલી. એઔ-ફીજા વાથેન વગંચ 
ટાલા તે િાયે તયપ પેરામા અને રાફંા વભમે તેની મૂ પ્રજાતત ઔયતા ંવાલ જ ફદરાઈ ખમા. આ 
દયેઔ ટીએ તાની જફૃદયમાત અને આલડત મજુફ જુદી જુદી બાા ફનાલી, તલઔવાલી અને 
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તાની આલનાયી ઢેીને લાયવાભા ં ણ આી. આભ ક્ભળુઃ જુદી જુદી બાાન તલઔાવ થત 
યહ્ય. 
 લતચભાન વભમભા ંતલશ્વભા ં૬૯૦૯ બાા ફરામ છે. શારભા ંબાયતભા ં૨૨ બાા ફરામ 
છે. ક્યાયેઔ ફે બાાના વભન્દ્લમથી િીજી જ બાા ઉદ્ભલે છે. આવુ ંભટાબાખ ેવયશદી તલસ્તાયભા ંથતુ ં
જલા ભે છે. દા.ત. ગજુયાત અને યાજસ્થાન યાજ્મની વયશદ યની ફનંે ફાજુના ખાભડાંભા ં
ગજુયાતી અને ભાયલાડી ઔે ભેલાડી બાાની તભશ્ર છાટંલાી બાા ફરામ છે. આભ બાા ણ 
અતતક્ભણ ઔયે છે. આ અતતક્ભણને રીધે આજ સધુીભા ંદુતનમાભાથંી અને બાયતભાથંી ગણી પુ્ત થઈ 
ખઈ છે. યનેુસ્ઔએ ૨૪૭૩ મતૃ:પ્રામ બાાની માદી ફનાલી છે. તેના ઔશલેા મજુફ દય િોદ દદલવે 
એઔ બાા મતૃ્ય ુાભે છે. લો શરેા ંઔાઔાવાશફે ઔારેરઔયે ઔશેુ ં ઔે “બાા જામ ત વસં્કૃતત જામ.” એ 
ન્દ્મામે પુ્ત થતી બાા વાથે જ અનેઔ વસં્કૃતત ણ પુ્ત થામ છે. જેની વીધી અવય ઐતતશાતવઔ 
ધયશય, લતચભાન અને બતલષ્મ ય ડ ેછે. 
 ઔઈ મૂભતૂ બાાભા ં થડ ફદરાલ ઔયીને યમજૂ ઔે ગપુ્તતા ભાટે ણ થડી તડ-ભયડ 
ઔયલાભા ં આલ ે છે. દા.ત. વોયાષ્રના ખાભડાંભા ં ‘િ’ અન ે ‘આવ’ને વાભાન્દ્મ સ્લફૃ ે રઈને નીિ ે
મજુફની બાાન પ્રમખ ઔયલાભા ંઆલે છે. ‘િઆિજે િહુ ંિતિભાિયી િવાિભે િભાિરંુ િેિિય 
િયિજૂ િઔિયી િયિહ્ય િછ.ં’ ‘આવઆઆવજે આવહુ ં આવતઆવભાઆવયી આવવાઆવભે 
આવભાઆવરંુ આવેઆવઆવય આવયઆવજૂ આવઔઆવયી આવયઆવહ્ય આવછ.ં’ આ પ્રઔાયની 
ફરી વભજલાભા ંઅને ફરલાભા ંભખજને કાસ્વી ઔવયત ઔયલી ડ ેછે. 
 ભાનલીએ તાની જફૃદયમાત મજુફ વયથી વકંરૂ એભ અનેઔ બાા યિી છે. જેણે ક્યાયેઔ 
ઈતતશાવ ફદરી નાખ્મ છે. ય્ુધના વભમે દુશ્ભન દેળના વદેંળા આંતયીને ય્ુધની વ્યશૂયિના 
જાણલાની યીત ગણી જૂની છે. ત્માય છી આ વદેંળાને વાઔેંતતઔ બાાભા ં પેયલી દેલાની યીત 
અભરભા ંમઔૂલાભા ંઆલી. વાભે ક્ષે આલા વાઔેંતતઔ વદેંળાને ઉઔેરી નાકલા ભાટેની ટુઔડી ણ 
તૈમાય ઔયલાભા ં આલી. દ્ધદ્વતીમ તલશ્વય્ુધ વભમે નાઝી જભચનીએ ફનાલેુ ં એનીગ્ભા મિં તેનુ ં વિટ 
ઉદાશયણ છે. એનીગ્ભા વાદી બાાને તાની ‘વાઈપય ઔી’ની ખઠલણના આધાયે જદટર  વાઔેંતતઔ 
બાાભા ંપેયલી નાકતુ ંશત ુ.ં વાભે ક્ષે અન્દ્મ વૈન્દ્મ ટુઔડી એજ ‘વાઈપય ઔી’ન ઉમખ ઔયીને 

ભચત્ર : ૧ 
એનીગ્ભા મતં્રનુ ંભચત્ર 
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વાઔેંતતઔ વદેંળાને વાદી બાાભા ં પેયલી આતુ ંશત ુ.ં જભચની છડિેઔ વદેંળા વ્મલશાય િરાલતુ ંશત ુ.ં 
દુશ્ભન દેળ તેના વદેંળા ઝીરતા ંશતા.ં વાઔેંતતઔ બાા ઉઔેરનાયી ટુઔડી ણ ખફૂ જ ભશનેત ઔયતી 
શતી. તેભ છતા ંઔશુ ંજ શાથ રાખતુ ંન શત ુ.ં ઔાયણ ઔે- જભચન એનીગ્ભા મિંની ‘વાઈપય ઔી’ની ખઠલણ 
યજેયજ ફદરી નાકતા શતા.ં એનીગ્ભા મિંના (ફીજા ળબ્દભા ં ઔશીએ ત બાાના) જયે જભચનીએ 
રશ્ઔયની િણેમ ાકંભા ંરાખરખાટ િણ લચ સધુી ય્ુધભતૂભ ય દફદફ બખવ્મ.  
દ્ધદ્વતીમ તલશ્વ ય્ુધ વભમન જ ફીજ દાકર જઈએ ત અભેદયઔાએ ઉયતત ફનંે ફાફતથી ફિલા 
ત્માનંી સ્થાતનઔ આદદલાવી જાતતના ‘યેડ ઇન્ન્દ્ડમન’ રઔને વદેંળા વ્મલશાય િરાલલા ફનંે તયપ યાખ્મા 
અને ખલુ્ર ે આભ વદેંળા વ્મલશાય િરાવ્મ. દુશ્ભન દેળએ તેના વદેંળા આંતમાચ ણ કયા અને 
વાઔેંતતઔ બાા ઉઔેરનાયી ટુઔડીએ ણ ફહ ુ જશભેત ઉઠાલી, તેભ છતા ં તે યેડ ઇન્ન્દ્ડમન 
આદદલાવીની બાા અને તેન અથચ વભજી ળક્યા નશીં. દયણાભે તેને ગણુ ં બખલલાનુ ં થયુ.ં 
અભેદયઔાએ ણ બાાના જયે તેના ળત્રુને મ્શાત આી. તેભ ઔશીએ ત કટંુ નશીં ઔશલેામ. 

શલે બાયતની લાત ઔયીએ ત આવાભના જખંરભા ં સ્થામી તનલાવ ઔયતા ં ત્માનંા રઔ 
એઔફીજાથી દૂયદૂય લવે છે. જખંર અને લચતને રીધે ગાટંા ાડીને ફરલાન ઔઈ અથચ નથી. ઔાયણઔે 
ભનષુ્મની સ્લયેટીની ણ અમઔુ ભમાચદા છે. આ ભમાચદાનુ ં તેભણે જયા જૂદી યીતે તનયાઔયણ રાલી 
દીધુ ંછે. તે તાના ભોં દ્વાયા વીટી લખાડીને એઔફીજા વાથે ‘લાત’ ઔયે છે. વીટીની તીવ્ર આવતૃત્તન 
અલાજ દૂય સધુી શોંિે છે અને તેના આયશ-અલયશને રીધે એઔ િક્કવ રમ ફને છે. જઔે શલે આ 
બાાના જાણઔાય ભાિ આંખીના લેઢે ખણી ળઔામ એટરા જ ફચ્મા છે. ણ વીટી દ્વાયા તેએ 
વદી સધુી તાન વ્મલશાય િરાવ્મ અને તાના અક્સ્તત્લને ટઔાલી યાખ્યુ ંએ શઔીઔત છે. 
ઉવશંાય :- 
 ઉયતત તભાભ િિાચના આધાયે એવુ ં ઔશી ળઔામ ઔે બાા તલઔાવને ઔાયણે જ ભનષુ્મ અને 
ભનષુ્મેત્તય પ્રાણીભા ંપ્રત્મામન ળક્ય ફન્દ્યુ ં છે તેભ જ તેભનુ ંઅક્સ્તત્લ ટઔી યહ્યુ ં છે અને ટઔી યશળેે. 
જમાયે ઔઇણ બાા પુ્ત થળે ત્માયે તે બાા વાથે જડામેરી વસં્કૃતત ણ પુ્ત થળે. બાા છે ત જ 
ઈતતશાવ (ભતૂઔા), લતચભાન અને બતલષ્મ છે. 
વદંબચસચૂિ :- 

- https://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/num-
languages.html 

- https://www.justlanded.com/english/India/India-Guide/Language/Languages-in-
India 

- દડસ્ઔલયી, નેળનર જ્મગ્રાપી, એતનભર પ્રાનેટ, વની ફીફીવી અથચ, દશસ્રી ટીલી 18 લખેયે 
િેનલ્વ ય યજૂ થતા ંજુદા જુદા એતવડ 

http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/num-languages.html
http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/num-languages.html
https://www.justlanded.com/english/India/India-Guide/Language/Languages-in-India
https://www.justlanded.com/english/India/India-Guide/Language/Languages-in-India
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વસં્ાૃત વાર્શત્મ અને બાયતીમ વસં્ાૃનત – अततथथ देवो भव । 
ડૉ. કાભરન્દી શર્યાૃષ્ટ્ણ ાઠક, એવનવમેટ  પ્રપેવય 

એવ.લી . આટૌાવ કૉરેજ 
Kalindis1@gmail.com 

1.  લેદ પ્રાિીનતભ બાયતીમ વાદશત્મ છે. એભામં ઋગ્લેદ ત વભગ્ર તલશ્વન પ્રાિીનતભ વાદશત્ત્મઔ 
દસ્તાલેજ છે. પ્રથભ દૃન્ષ્ટએ એભા ંઈન્દ્ર, અક્ગ્ન , લરુણ લખેયે તલતલધ દેલતાની સ્તતુત છે એભ જણામ 
છે યન્દ્ત,ુ એભા ંઅનેઔ દેલતાલાદભા ંખચબિત યીતે એઔ યભતત્ત્લની ઉાવના જ છે. આ ઉયાન્દ્ત એભા ં
સનૃ્ષ્ટની ઉત્તત્તતલમઔ ઉત્તભ  દાળચતનઔ તલિાય લણચલામેરા છે. એભા ં આિયણીમ અને વ્માલશાદયઔ 
નીતતફધ ણ જલા ભે છે. લેદભા ં તેભજ તેને અનવુયીને યિામેર સ્મતૃતગ્રથંભા ં  તનત્મ, નૈતભતત્તઔ 
આિાય અને વ્મલશાય અંખે વ્મલક્સ્થત ભાખચદળચન આલાભા ંઆવ્યુ ં છે. તનત્મ-નૈતભતત્તઔ ઔભચને મજ્ઞતલુ્મ 
ભશત્ત્લ આપ્યુ ં છે. જેના આિયણથી દાન, ત્માખ, અદયગ્રશ જેલા ળાશ્વતમલૂ્મ જીલનળૈરીભા ં જ લણાઈ 
જામ. અશીં વામ્ભનસ્મની બાલના , દાનનુ ંભશત્ત્લ, આતતથ્મવત્ઔાય જેલા ઉદાત્ત તલિાય લણચલામેરા જલા 
ભે છે. જે અદ્યાલતધ બાયતીમ વસં્કૃતતની આખલી તલળેતા છે. આ વાસં્કૃતતઔ મલૂ્મ ૈઔી 
આતતથ્મવત્ઔાયન મૂ સ્રત, તેનુ ં લાસ્તતલઔ સ્લફૃ અને તેની વાભાત્જઔ અવયની  િિાચ અથલચલેદ અને 
પ્રતળષ્ટ વસં્કૃત વાદશત્મના  વદંબચભા ંઔયલી એ પ્રસ્તતુ ળધિન પ્રતતાદદત તલમ છે.  
2. લૈદદઔ વભમભા ંલેદાજ્ઞાથી ધભચના ભાધ્મભ દ્વાયા વાભાત્જઔ ઉત્તયદાતમત્લ તનબાલલાભા ંઆલતુ ંશત ુ,ં આ 
યીતે વાભાત્જઔ વલેંદના ઉજાખય યશતેી  શતી. યંત,ુ લતચભાન વભમભા ંજીલનળરૈી વંણૂચ ફદરાઈ ખઈ છે. 
મજ્ઞનુ ં ઔઈ પ્રતીતતઔય પ્રમજન યહ્યુ ં નથી. મજ્ઞવસં્થાનુ ં ભશત્ત્લ ગટી ખયુ ં છે. જેને દયણાભે બાયતીમ 
વસં્કૃતતની ભશનીમ તલળેતાફૃ આતતથ્મબાલનાન વ્મલશાયભા ંહ્રાવ લતાચમ છે. 
3.   વાદશત્મ વભાજનુ ં પ્રતતચફિંફ છે. એ ન્દ્મામ ે તલશ્વના ઔઈણ પ્રદેળની વભ્મતા, વસં્કૃતત, ધભચ અન ે
વભાજજીલન તથા આતથિઔ ક્સ્થતતનુ ં પ્રતતચફમ્ફ એના વાદશત્મભા ં જલા ભે છે. બાયતીમ  વભ્મતા અને 
વસં્કૃતત લેદના ામા ય તનભાચણ ાભેરી છે. આથી, બાયતીમ વસં્કૃતતને જાણલા ભાટે લેદનુ ં જ્ઞાન 
અતનલામચ છે. બાયતીમ વસં્કૃતતના ખોયલખાનફૃ આતતથ્મવત્ઔાયની બવ્મ બાલનાન મૂસ્રત લેદભા ં
તનદશત છે. જે યલતી વસં્કૃત વાદશત્મભા ંઝીરાત યહ્ય છે. વાદશત્મ વાસં્કૃતતઔ મલૂ્મને પ્રતતચફિંચફત ઔયલા 
વાથે તેને ટઔાલી યાકલાનુ ંઅને  રઢમૂ ઔયલાનુ ંઔામચ ણ ઔયે છે. એ યીતે સ્લસ્થ વભાજના તનભાચણ અન ે
વલંધચનનુ ં ઔામચ ણ ઔયે છે. એ દૃન્ષ્ટએ લેદભા ં તનફૃામેર જીલનળૈરી  અને યલતી વસં્કૃત કૃતતભા ં
તેના પ્રતતગનુ ં  અધ્મમન લતચભાન વભમભા ંઅત્મતં પ્રસ્તતુ છે. પ્રસ્તતુ  વળંધનરેકન શતે ુબાયતીમ 
વસં્કૃતતના હ્રાવન્દ્મકુ ભશનીમ મલૂ્મને અને વાભાત્જઔ વલંેદનાને  ઉજાખય ઔયલાન  છે.   

  4.  અથલચલેદના આતતથ્મભાશાત્મ્મના સતૂતન અભ્માવ ઔયતા શરેા ંયુાણન અભ્માવ આલશ્મઔ 
છે. એનુ ંઔાયણ એ છે ઔે લેદના જ તવ્ધાન્દ્તન  યુાણભા ંઔથા દ્વાયા તલસ્તાય ઔયલાભા ંઆવ્મ છે. 
આથી, ઈતતશાવ અને યુાણભાથંી લેદનુ ં ઉબ ૃશંણ ઔયવુ.ં “इतिहासऩयुािाभ्माभ ् वेद सभऩुफृहं्मेि”् એ 
દૃન્ષ્ટએ યુાણભા ંઆેર અતતતથભાશાત્મ્મ વભજતા શરેા ંઅતતતથની વ્માખ્મા જાણલી જફૃયી છે. 
          ભાઔુંડમેયુાણભા ંજણાવ્યુ ંછે ઔે – 
न सभत्रभतिथि कुमामन्नेकग्राभतनवाससनभ ्।अऻािकुरनाभान ंित्कारसभऩुस्तििभ ्।। 26.28 
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फबुुऺ ुभागि ंश्रान्ि ंमाचभानभककंचनभ ्ब्राह्भिं प्राहुयतिथि ंस ऩजू्म् शस्क्ििो फधुै् ।।26.29 
અથાચતૌ,ખાભભા ંયશતેા તભિને અતતતથ ન ઔશલેામ ણ, જેનુ ં કુ અન ેનાભ કફય ન શમ, અિાનઔ જ 
આલી િડય શમ તેને અતતતથ ઔશલેામ. ભનસુ્મતૃતભા ંણ ઔહ્યુ ંછે ઔે  ‘તભિ, બાઈ અને ગરુુ અતતતથ ન 
ઔશલેામ.(ણ અભ્માખત ઔશલેામ20.)’.આન વાય એ છે ઔે જેને કયેકય બજન, ાણી અને તલશ્રાભની 
જરુય શમ તેને તે લસ્ત ુભી યશ ેતેલી વભાજવ્મલસ્થા શતી. વાલ અજાણ્મ થાઔેર, ભખૂ્મ ભાણવ ણ 
ઔઈ ણ ગયને આંખણે આલીને ઔઈ ક્ષબ લખય ઊબ યશી ળઔે તેલી આદળચ જીલનળૈરી શતી. 
વભાજભા ંઆ જીલનળરૈીન ેટઔાલી યાકલા જ એને “अतिथि - न ववद्मि ेतिथिममतम सोऽतिथिरुच्मि े।” 
એલી તલળે ક આલા વાથે એના વત્ઔાયના ઔામચને  મજ્ઞઔામચ  ભનાત ુ ં શત ુ.ં અથલચલેદના 
આતતથ્મભાશાત્મ્મના સતૂત આ પ્રાિીન વસં્કૃતતના મળખાનન  પ્રાિીનતભ  યુાલ છે. 
5. અથલચલેદભા ંનલભા ં ઔાડંભા ંછ સતૂતભા ંઅતતતથવત્ઔાયના ઔભચને મજ્ઞનુ ં ફૃઔ આલાભા ંઆવ્યુ ં છે. 
જેને વામણે અતતતથભાશાત્મ્મના સતૂત ઔહ્યા ં છે. યાજા-ભશાયાજા  વિમજ્ઞ, અક્ગ્નષ્ટભમજ્ઞ ઔયીને જે 
િક્લતીદ, સ્લખચ જેલા પ બખલતા શતા તે પ આંખણે આલરે અતતતથન વત્ઔાય ઔયલાથી જ ભી 
જામ છે. એવુ ંદળાચલીને  ગશૃસ્થને21 એના તનત્મઔભચથી જ મજ્ઞનુ ંણુ્મપ પ્રાપ્ત ઔયલા પે્રયણા આલાભા ં
આલી છે.  અથલચલેદના નલભા ંઔાડંભા ંઅતતતથવત્ઔાયભા ંઔયાતી તલતધ  અન ેમજ્ઞની તલતધ તલૂ્મ છે 
એભ લણચવ્યુ ંછે.  
5.1.1 જે મજભાન અતતતથને જુએ છે તે દેલમજનને જ જુએ છે.  “मद् वा   अतिथिऩतियतििीन ् 
प्रतिऩश्मति देवमजन ंप्रेऺि”े। 9.15.3 આંખણ ેઆલેર અતતતથને પ્રત્મક્ષ દેલ જ ભાનલાન છે. મજ્ઞભા ં
યુદશત મજભાનને  ભન્દ્િચ્િાયથી દીક્ષા આીને છી મજ્ઞ ભાટે જ રાલે છે. જ્માયે, આતતથ્મઔભચભા ં
અતતતથને જતા ંજ તેને આલઔાય આીને ીલાનુ ંાણી આીએ છીએ. ઋતનુ ંદળચન છે ઔે અતતતથ વાથ ે
વલંાદ ઔયલ તે મજ્ઞ ભાટેની દીક્ષાના ભન્દ્િચ્િાયતલૂ્મ છે. તેને જ આવુ ંએ મજ્ઞદક્મા ભાટે રઈ 
જલાત ુ ં જ છે22. 
 5.1.2.  અતતતથ ધાયે ત્માયે તેને તચણ (પે્રભલૂચઔ ીયવેરી કાદ્યવાભગ્રી)આલાભા ંઆલે  છે. જ્માયે 
મજ્ઞભા ંયૂ વાથે શ ુફાધંલાભા ંઆલે છે.અતતતથને ઔયામેર તચણ એ મજ્ઞદક્માભા ંઅક્ગ્નભીમ શ ુ
ફાધંલા તલુ્મ છે23.  એ છી તેને ફવેલા ભાટેનુ ંજે સ્થાન તલિાયામ  છે તે મજ્ઞની વાભગ્રી યાકલાનુ ં
ખાડુ ં ઔે વભ આદદ શલનીમ દાથો યાકલાનુ ં ાિ છે. જે અતતતથને ફેવલાના સ્થાનને શ્ુધ ઔયે છે, 
અથલા ફાજઠ (ઔે ાટર)આે છે તે મજ્ઞભા ં દેલની સ્થાના ભાટે યુદશત દ્વાયા ફનાલાત ુ ં ફદશિન ુ ં
                                                           
20

  न ब्राह्मणस्य त्वतततथर् गृह ेराजन्य उच्यते ।वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च’ ।।3.110 म.स्मृ. 
21 ववद्मािॉ ब्रह्मचारी स्यात् सवेषाां पालने गृही । वानप्रस्थःसन्दमने सांन्यासी मोक्षसाधने ।। 

शुक्रनीततः4.4.2 

अध्यापनां ब्रह्मयज्ञःतपतृयज्ञस् तु तपमणम् ।होमो दवैो ितलर् भौतो नृयज्ञोSतततथपूजनम् ।।मनुस्मृततः3.70  
22

 यदतभवदतत दीक्षामुपैतत यददुकां  याचत्यपःप्रणयतत । या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः” । 9.5.4,5 

अ.वे 
23 यत् तपमणमाहरतन्त य एवातिषोमीयः पशुिमध्यते स एव सः । 9.5.6 अ.वे  



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 150 

 

આવન છે. એભામં જે આવન ય ચફછાનુ ંાથયી આે છે તે ત તાની ભાટે સ્લખચના દયલાજા જ 
કરે છે24. આવુ ં આતતથ્મ ઔયલાથી સ્લખચ ભે એભ ઔશી વભાજભા ં આ ઔામચને બાલલૂચઔ ઔયલાની 
પ્રેયણા આી છે. અતતતથને સ્નાન ભાટેનુ ંઉફટન અને તે છી આંકે રખાલાનુ ંઆંજણ આવુ ંતે મજ્ઞભા ં 
શભલા  ભાટેના  ગી ફયાફય છે25. 
   5.1.3.  અતતતથ સ્નાન ઔયી રે છી તેને ીયવલાનુ ં ળરુ ઔમાચ શરેા  જે સવુસં્કૃત અન્ન રાલીને 
મઔૂલાભા ંઆલે તે યુડાળ છે. યુડાળ એ અન્દ્લથચ વજં્ઞા છે. “ऩयु्  दाश्मि ेदीमि इति ऩयुोडाश्”। એ 
અથચ મજુફ મજ્ઞભા ંફચર ભાટે જે શ ુળણખાયીને રાલલાભા ંઆલે છે તેને મજ્ઞન યુડાળ ઔશલેામ છે. 
ऩशवु ैऩयुोडाश्। અતતતથ ભાટે યાધેંરા અન્નને મજ્ઞના યુડાળતલૂ્મ ઔહ્યુ ં છે. ીયવલાની વાભગ્રી તૈમાય 
ઔયી રીધા છી તેને બજન ભાટે  ફરાલલ તે મજ્ઞભા ં શતલ શભલા ભાટે યુદશતે મજભાનને ઔયેુ ં
આહ્વાન ઔમાચ તલૂ્મ છે. અતતતથ ભાટે યાધેંરા ંજલ લખેયે ધાન્દ્મ દેલને પ્રાતુઃ,ભાધ્મદંદન અને વામવંલનભા ં
અાત વભ છે. યાધંતી લકતે લયાતા કાડંણી-દસ્ત એ વભન યવ ઔાઢલા ભાટે ીવલાના ત્થય 
છે26. વભ એ દેલને  અત્મતં તપ્રમ છે.વભના અતધઔાયી શવુ ંએ લૈદદઔયખુભા ંતલતળષ્ટ વન્દ્ભાન ખણાત ુ ં
શત ુ.ં સવુસં્કૃત બજનની વભ વાથે તરુના ઔયીને ઋત સિૂલે છે ઔે ‘અતતતથને બજનથી ખળુ ઔયલ 
મજ્ઞથી દેલને પ્રવન્ન ઔમાચ ફયાફય છે’. 
 5.1.4.   આ ઉયાન્દ્ત ાઔદક્માને અને ાઔવાભગ્રીને ણ વભયવ નીિલલાની દક્મા અને તેભા ં
લયાતી  વાભગ્રીતલુ્મ ખણી છે. જેભઔે, બજનભા ં અનાજને કાડંીને શ્ુધ ઔયી સૂ ફનાલામ છે તે 
વભયવ છે. જે પતયા ફિે છે તે વભયવને ખાીને લધેુ ંજાડુ ંિાણ છે અને યવઈભા ંલયાત ુ ં જ 
એ વભયવ નીિલતી લકતે તેભા ંતભશ્રણ ઔયલા મગ્મ ‘લવતીલયી’ નાભની જધાયા છે27.  
 5.1.5.   યવઈભા ંલયાતા વાધનને ણ મજ્ઞદક્માભા ંઉમખભા ંરેલાતા વાધનનુ ંફૃઔ આપ્યુ ંછે. 
યવઈભા ંલયાતી દલી (બાત ઉતાયલાનુ ંવાધન) જ મજ્ઞભા ંશતલના શભ ભાટે લયાતી સ્રલા છે. દન 
(બાત)ને ાણીભા ંબખેા ઔયલા ભાટેન ઔાષ્ઠદંડ જ વભયવને  તૈમાય ઔયલાન દંડ છે. યવઈ ભાટેના 
ઔળ જ મજ્ઞના રણઔરળ(મજ્ઞભા ંવભ યાકલાનુ ંાિ) છે અને અતતતથનુ ંબજનનુ ંાિ (લામવ્માિ- 
દેલતાનુ ંવભાિ)મજ્ઞભા ંલયાત ુ ં કૃષ્ણમખૃનુ ંિાભડુ ંછે28.જે ગશૃતત મજભાન િાહ્મણને-અતતતથને  
બજન ીયવીને એને જભલાનુ ંઔશ ેછે. જે મજ્ઞની જેભ અતતતથના  પ્રાણ-આયષુ્મને જ લધાયે છે29.5.1.6       
અતતતથ દ્વાયા અન્ન આયખલાની દક્માને મજ્ઞની શભદક્મા વાથે તરુના ઔયી છે. જેભ મજ્ઞભા ંયૂ સ્થાેર 

                                                           
24 यदावसथान् कल्पयतन्त सदोहर्ववधानान्येव तत ् कल्पयतन्त । यदपुस्तृणतन्त िर्वहरेव तत् । 

यदपुररशयनमाहरतन्त स्वगममेव तेन लोकमवरुन्ध े। 9.5.7-9  अ.व े
25 यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव ।9.6.11 अ.वे  
26

 यत् पुरा पररवेषात् खादमाहरतन्त पुरोडाशावैव तौ।।12 यदशनकृतां ह्वयतन्त हतवष्कृतमेव तद्धध्वयतन्त 

।।13 ये व्रीहयो यवा  तनरूप्यन्तेंशव एव ते ।।14यान्युलूखलमुसलातन ग्रावाण एव ते ।।15  9.5 अ.वे 
27 शूपं पतवत्रां तुषा ऋजीषातभषवणीरापः ।। 9.5.16 अ.वे 
28 स्रुग् दर्ववनेक्षणमायवनां द्रोणकलशाः कुम्भभ्योSवायव्यातन पात्राणीयमेव कृष्मातजनम् ।।9.5.17 अ.व े
29  यजमानांब्राह्मणां वा एतदतततथपततः कुरुते यदाहायामतण पे्रक्षत इदां भूपाᶔतमतत ।। यदाह भूय उधरेतत 

प्राणमेव तेन वषीयाांसां कुरुत े।।उपहरतत हतवष्याां सादयतत ।। 9.6.1-3 अ.वे  
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શમ છે. મજ્ઞભા ં સ્રઔુ લડ ેલટ્ઔાય વાથે ઈન્દ્રદેલને ઉદે્દળીને વભ અચણ ઔયામ છે. તેભ અતતતથ જે શાથ 
લડ ે  આયખે છે તે મજ્ઞની સ્રકુૌ  ( ઔડછી )છે. તેના પ્રાણ એ મજ્ઞન યૂ છે. વફડઔાફૃ લટ્ઔાયથી  
અતતતથ  બજનને તાના જ આત્ભાભા ંઅચણ ઔયે છે30. લેદન ઋત ઔઈના જઠયાક્ગ્નને તપૃ્ત ઔયલ  
એ ણ એઔ પ્રઔાયન મજ્ઞ જ  છે એવુ ંભાને છે. 
  5.1.7.  જે વ્મક્તત શભંેળા ંઅતતતથને અન્ન આે છે તે એલા વ્મક્તતને વભલદડમ છે ઔે જેના મજ્ઞભા ં
વભયવને ીવનાયા ગ્રાલા(ઉકુર-મવૂર) આરચતલિ યશ ે છે. અતતતથને ફચર –અન્ન આવુ ં તે 
પ્રાજાત્મ મજ્ઞ છે. જે અતતતથવત્ઔાય ઔયે છે તે પ્રજાતતના ખરા ંય િારે છે. प्राजाऩत्मो वा एितम 
मऻो ववििो म उऩहयति ।। 9.6.11 प्रजाऩिवेाम एष वविभाननवुविभि ेम उऩहयति ।। 9.6.12 
ળતથિાહ્મણભા ંઔહ્યુ ંછે ઔે ‘किभो प्रजाऩतिरयति,मऻ इति । પ્રજાતત ઔણ છે ? પ્રજાતત મજ્ઞ છે.’  
અતતતથને અન્ન આવુ ં તે પ્રજાતતની ઉાવના  છે, મજન છે. અથલા  પ્રજાતતના ખરા ં ય 
િારલાની ફાફતનુ ં અન્દ્મ  એવુ ં અથચગટન ણ ઔયી ળઔામ ઔે ભન ુપ્રજાતતને અનવુયીને યિામેર 
ધભચળાસ્ત્રભા ં ઉદેળેર િંમજ્ઞભાનં એઔ નમૃજ્ઞ31 ઔે જેનુ ંમૂ ખફૂ સ્ષ્ટ યીતે અથલચલેદના આ ફ ે
ભિંભા ંછે.  
  5.1.8.  આતતથ્મ ભાટે લયાતી વાભગ્રી અને તેની તલતધને  મજ્ઞની વાભગ્રી અને મજ્ઞની તલતધ જેલી 
દળાચલલાન શતે ુ જ આ ઔામચને નમૃજ્ઞન દયજ્જ આે છે. એટરે જ અતતતથને આલઔાય આલ 
(આશલાન)તે આશલનીમ અક્ગ્ન છે. ગયભા ંશમ તે ખાશચત્મ અક્ગ્ન છે અને જેભા ંઅતતતથ ભાટે યંધામ છે 
તે દચક્ષણાક્ગ્ન છે32. 
   5.2.   આતતથ્મવત્ઔાયને મજ્ઞતલુ્મ ખણાલીને વભાજને આ તનત્મઔભચ અલશ્મણે ઔયલા ભાટે પે્રયણા 
આલાભા ંઆલી છે. જે આ ભશત્તા ન વભજે તેલા ભનષુ્મને ભાટે ધભચબીતત (દંડનીતત દ્વાયા ) ઊબી 
ઔયીને તેભને આતતથ્મવત્ઔાયને તનત્મઔભચ તયીઔે ઔયલાની પે્રયણા આલાભા ંઆલી છે. 
 5.2.1  શભંેળા ં ઔઈ અતતતથને બજન ઔયાવ્મા છી જ મજભાને બજન ઔયવુ ં જઈએ. एष वा 
अतिथिममच्रोत्रत्रमतितभाि ् ऩवूो नाश्नीमाि ्। 9.7.7   એભ ન ઔયલાથી ઔેલા ઔેલા  અતનષ્ટ આલી ડ ે
છે. જેભઔે, “જે અતતતથ શરેા ં જભી ર ે છે તે લેદતત મજ્ઞના અને સ્મતૃતગ્રથંઔત મજ્ઞના (જેલા ઔે 
લાલડી, કલૂા, તાલ કદાલલા જેલા)ં પન નાળ ઔયે છે. તેના ગયના યવ-ઔવ(ગી-ગધૂ)ન,ફ-
વદૃ્ધ્ધન, લળંન, વ્મલવામ (શુ)ન,શ્રીન અન ેવંન નાળ થામ છે33.”આવુ ંજે વભજે છે તે અતતતથ 
શરેા ંક્યાયેમ ખામનુ ંદૂધ ઔે ભાવં જેલી સ્લાદદષ્ટ લસ્તુનુ ંક્યાયેમ બક્ષણ ઔયત નથી. વગા ઐદશઔ 
સકુ ભાિ અતતતથને યજ શરેા જભાડલાથી ભે છે એવુ ંઆ યથી પચરત થામ છે. 
                                                           

30 िषेाभासन्नानाभतिथियात्भन ्जुहोति ।।स्रचुा हतिने प्रािे मऩेु स्रकु्कायेि वषकाकायेि ।।9.6.4,5 अ.वे. 
31 ऋवषमऻं देवमऻं बिूमऻं च सवमदा । नमृऻं वऩिमृऻं च मिाशस्क्ि न हाऩमेि ्।। 4.21 भनतुभतृि्   

32  मोतििीनां स आहवनीमो मो वेश्भतन स गाहमऩत्मो मस्तभन ्ऩचस्न्ि स दक्षऺिास्नन् ।।9.6.13 अ.वे. 
33 इष्ट्टं च वा एष ऩिू ंच गहृािाभश्नाति म् ऩवूोतििेयश्नाति ।।ऩमश्च वा एष यस ंच ।.ऊजा ंच वा 
एष तपाति ंच ।।प्रजां च वा एष ऩशूशं्च ।।कीति म च वा एष मशश्च ।। थश्रम ंच वा एष सवंवदं च 
गहृािभतनाति म् ऩवूोतििेयश्नाति ।। 9.7.1-6 अ.वदे 
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5.3.   ઐદશઔ ઉયાતં ાયરોદઔઔ સકુની પ્રાચ્પ્ત  ણ  આ તનત્મઔભચથી પ્રાપ્ત થામ છે એભ દળાચલી 
(દાભનીતત દ્વાયા) આતતથ્મઔભચની પ્રેયણા આલાભા ંઆલી છે. 
5.3.1. જેભઔે, “જે  દૂધ યેડરેા બક્ષ્મ દાથોને અતતતથ ભાટે રાલે તેને અક્ગ્નષ્ટભમજ્ઞની જેભ 
સ્લખચરઔની પ્રાચ્પ્ત થામ છે. જે આજ્મયતુત (ગીલાા) બક્ષ્મ દાથો અતતતથ ભાટે રાલે તેને અતતયાિ 
મજ્ઞ ઔયલાથી સ્લખચભા ંજે અતધઔાય ભે તે ફધા જ પ્રાપ્ત થામ છે. જે ભધલાફૄ બજન અતતતથને જભાડ ે
તેને સવુમ્ૃધ વિમજ્ઞની જેભ અનેઔ સ્લખો પ્રાપ્ત થામ છે. જે અતતતથને ભાવંનુ ંબજન જભાડ ે છે તેને 
સવુમ્ૃધ ફાયલચ સધુી િારનાયા મજ્ઞ જેટુ ંપ ભે છે. જે ભાિ જયતુત બજન જભે તે વતંતતસકુ 
પ્રાપ્ત ઔયે છે, વભાજભા ંરઔતપ્રમ થામ છે અને પ્રતતષ્ઠા પ્રાપ્ત ઔયે છે.34”  
 5.3.2    જે અતતતથન વત્ઔાય અને પ્રળવંા ઔયે છે. અતતતથએ બજન ઔયી રીધા છી લધેુ ંઅન્ન 
કામ છે તેના ંભાટે પ્રજા આનદંથી દશિંઔાય ( જમઔાય ) ઔયે છે.તેના વતંાન, શુ અને વમદૃ્ધ્ધ લધે છે35.  
ત્લષ્ટા તે ગશૃતતને નુ્ષ્ટ આે છે. સમૂચ તેની પ્રળવંા ઔયે છે ઋત એલી ઔલ્ના ઔયી છે ઔે ‘લાદાનંી 
ખજૉના તેના વત્ઔભચન જમઔાય છે36.मऻाि ्बवति ऩजमन्म् –જેભ મજ્ઞથી લયવાદ થામ તેભ નમૃજ્ઞથી 
ણ વનૃ્ષ્ટ થામ છે’. આન ખચબિતાથચ એ છે ઔે ‘થૃ્લી ય થતા વત્ઔભચથી જ  જિક્ િારત ુયશ ેછે’. 
જરિક્ થઔી જ આ સનૃ્ષ્ટિક્ ખતતળીર છે. સનૃ્ષ્ટિક્ ણ ભાનલીમ વત્ઔભો ય અલરફં ેછે એલ ભશાન 
ખ્માર લેદભા ંઆપ્મ છે. 
   5.4   ભનષુ્મ તેના ઐદશઔ સકુ ત્માયે જ બખલી ળઔે જ્માયે તે તિતલધ દુુઃકથી મતુત યશ.ે તિતલધ 
દુુઃકના નાળ ભાટે નક્ષિઔલ્ભા ંઅથલચલેદનાતલતલધ ભિં દ્વાયા ળાક્ન્દ્તઔભચ દળાચવ્મા છે.  

અતતતથનુ ંઆહ્વાન ગશૃતતની આપતન નાળ ઔયનાય (ક્ષત્તા) છે37. તેથી આ આહ્વાન ભન્દ્િ લડ ે
ળાક્ન્દ્તઔભચ ઔયલા ફયાફય છે. ગશૃતત શાથભા ંાિ રઈને ીયવલા પયે છે તે મજ્ઞના યુદશત ઋત્ત્લજે 
શાથભા ંઔડરે વભાિ છે. ીયવીને ગયભા ંાછ પયે તે મજ્ઞને અન્દ્તે મજભાન દ્વાયા ઔયાત ુ ંતલિ 
અલભથૃ સ્નાન  છે. પ્રત્મેઔ અતતતથને અાતી થૃઔ થૃઔ દચક્ષણા ઉત્તભ યક્ષણ છે38. 
5.5.  આતતથ્મવત્ઔાયથી ભનષુ્મ  ઇશરઔભા ંફધા તયપથી આદય ભેલે છે,યરઔભા ંણ આદય ભેલ ે
છે અંતે તે જ્મતતભચમરઔ અથાચતૌ ભક્ષ પ્રાપ્ત ઔયે છે39.  અતતતથવત્ઔાયથી જ મજ્ઞથી ભેલી ળઔામ 
                                                           
34स य एवां तवद्वान क्षीरमुपतसच्योपहरतत।।1 यावदतिष्टोमनेेष््वा सुसमृद्दनेावरुन्धे तावदनेेनाव रुन्ध े।।2 स 

य एवां तवद्वान्त्सर्वपरुपतसच्योपहरतत ।। 3 यावदततरात्रेणेष्टा।। 4 स य एवां तवद्वान् मधूपतसच्योपहरतत ।। 5 

यावत्सत्त्रसद्येनेष्टा ।। 6 स य एवां तवद्वान् माांसमुपतसच्योपहरतत।। 7 यावद ्द्वादशाहनेेष्टा सुसमृद्दनेावरुन्ध े

तावदनेेनाव रुन्ध े।। 8 स य एवां तवद्वानुदकमुपतसच्योपहरतत ।।9 प्रजानाां प्रजननाय गच्छतत प्रततष्ाां तप्रयः 

प्रजानाां भवतत य एवां तवद्वानदुकमुपतसच्योपहरतत ।।10  9.8. अ.वेद, 
35  अततथीन् प्रतत पश्यतत तहङ्कृणोत्यतभ वदतत प्र स्तौत्यदुकां  याचत्युद्गायतत ।। उपहरतत प्रतत हरत्युतच्छष्टां 

तनधनम् ।। तनधनां भूत्याः प्रजायाः पशूनाां भवतत य एवां वेद ।। 9.9.8-10 अ.वेद 
36 तस्मा अभ्रो भवन् तहङ्कृणोतत स्तनयन् प्र स्तौतत ।। 9.9.6 अ.वे  
37 यत् क्षत्तारां ह्वयत्या श्रावयत्येव तत् ।। 9.10.1 अ.वे  
38 यत् पररवेष्टारःपात्रहस्ताः पूवे चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वयमव एव ते ।।तेशाां न कश्चनहोता ।।यद ् वा 

अतततथपततरततथीन् पररष्वज्य गृहानुपोदतै्यवभृथमेव तदपुावैतत ।। 9.10.3-5 अ.वे  
39 स उपहूतो लोकेष ु भक्षयत्युपहूतस्ततस्मन् यल्लोकेषु तवश्वरूपम् ।। स उपहूत उपहूतः ।।आप्नोतीमां 

लोकमाप्नोत्यमुम् ।।ज्योततष्मतो लोकान् जयतत य एवां वेद ।। 9.10.11-14 अ.वे  
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તેલા ફધા જ ઐદશઔ સકુ અને સ્લખચરઔ પ્રાપ્ત થામ છે. તેભજ, મતૃ્ય ુછી આ રઔભા ંજીલતં યાક ેતેલા 
મળની પ્રાચ્પ્ત થામ છે. એભ જણાલી ઋત વભાજના તલતલધ લખચના ભનષુ્મને આ ઔામચ ઔયલાની પે્રયણા 
આે છે. આતતથ્મવત્ઔાયની ઉદાત્ત બાલનાન ામ લેદે આેર આ દૃન્ષ્ટઔણભા ંછે. 
 6.  લેદના આ અચબખભને આધાયે જ બશૃદાયણ્મઔ ઉતનદભા ં ગરુુ સ્નાતઔ તળષ્મને શસ્થજીલનભા ં
આિયણીમ ઔતચવ્મઔભચન ઉદેળ આતા ઔશ ે છે ઔે अतिथि देवो बव । ઉતનદના આ ગરુુવક્મ્ભત 
ફધને રીધે અનેઔ ેઢી સધુી  બાયતીમ વસં્કૃતતની આ ઉદાત્ત બાલના દૃઢમૂ થતી યશી છે. 
7.  યુાણભા ંલેદના જ ધભચ અને દળચનને વલચજનવાધાયણને વભજામ   એલી  વય યીતે વભજાલાયુ ં
છે. દા.ત.,ભાઔુંડમેયુાણભા ંજણાવ્યુ ંછે ઔે ‘દયેઔે મથાળક્તત અતતતથજૂન ઔયવુ ંજઈએ’.वऩिदेृवातिथिऻाति 
बकु्िशषे ं तवम ं नय्।। 25.22 अतिथि ं ित्र सपं्राप्िभन्नाद्मेनोदकेन च। सऩंजूमेद्मिाशस्क्ि 
गधंऩषु्ट्ऩाददसबतििा ।।26.26 અતતતથજૂન ન ઔયલાથી પ્રાપ્ત નયઔખતત ણ યુાણભા ં લણચલાઈ છે. 
જ્માયે આતતથ્મથી સ્લખચપ્રાચ્પ્ત ણ દળાચલાઈ છે. અક્ગ્નયુાણભા ંઔહ્યુ ંછે ઔે- आतिथम ंवशै्वदेव ंच प्राहुरयष्ट्टं 
च नाकदभ ्।।209.3b ભનસુ્મતૃતભા ંઔહ્યુ ંછે ઔે ‘ગશૃસ્થધભચની વાધના ઔયનાય વજ્જનના ગયભા ંફીજુ ંઔંઈ 
જ ના શમ ત ણ ળમન ભાટે તણૃ, ફવેલાનુ ંઆવન, જ તથા વત્મ અને ભધયુલાણી આટરી લસ્તુ 
ત ક્યાયેમ ખટૂતી નથી’40. ભધયુ લાણી એ બાલણૂચ વત્ઔાયની ભશત્તા દળાચલે છે. અશીં ળાસ્ત્રઔાયએ એ 
ધ્માન ણ યાખ્યુ ંછે ઔે આ બાલનાન દુરુમખ ણ ન થલ જઈએ એટરે એભણે જણાવ્યુ ંછે ઔે ‘જે 
િાહ્મણ બજનની રારિથી ફીજે ખાભ જઈ દયતલ અન્નન બખ ઔયે તે જેન ખયેરાબ રે છે તેને ત્મા ં
શ ુફની જન્દ્ભે છે41’.  
 8. પ્રતળષ્ટ વસં્કૃત વાદશત્મના વભથચ નાટયઔાય બાવે તેભની વલચશે્રષ્ઠ નાટયકૃતત સ્લપ્નલાવલદત્તમ્ભા ં
આતતથ્મન ભદશભા યજૂ ઔમો છે. પ્રથભ અંઔભા ં તલનભા ં યશરેી તાવી એઔ અજાણ્મા િહ્મિાયીનુ ં
સ્લાખત ઔયતા ઔશ ેછે ઔે ‘ िऩोवनातन नाभ अतिथिजनतम तवगेहभ ्।’ તલન એ ત અતતતથનુ ંતાનુ ં
જ ગય છે. આ તલધાન યથી જણામ છે ઔે ‘લૈદદઔ અને ોયાચણઔ ઔાભા ં આતતથ્મજૂન ગશૃસ્થના 
ધભચફૃે  દળાચલાયુ ંછે. જ્માયે યલતી ઔાભા ંપ્રત્મેઔ નખયના છેડ ેયશરે આશ્રભભા ંણ આતતથ્મ થતુ ં. 
ઔઈણ લણચની વ્મક્તત તાના ગયની જેભ તનુઃવઔંિણ ે આશ્રભભા ં પ્રલેળી ળઔતી શતી.       
વાદશત્મકૃતતભા ંઔથાની વાથે ગ ૂથંામેર આલી સકૂ્તતએ બાયતીમ વસં્કૃતતની આ બાલનાને લાનુ ં
ઔાભ ઔયુું છે.  
  9  ભશાઔતલ ઔાચરદાવકૃત તલશ્વપ્રતવ્ધ નાટઔ અચબજ્ઞાનળાકુન્દ્તરમૌ ભા ંદુષ્મન્દ્તના તલિાયભા ંકલામેરી 
ઔણ્લની ારઔિુી  ળકુન્દ્તરા આતતથ્મવત્ઔાય ઔયલાભા ંફેધ્માન ફને છે. જેને રીધે દુલાચવા  ક્તધત થામ 
છે ઔે आ् किभतिथि ंभा ंऩरयबवसस ?  આ ઔાયણે તેને ળા આે છે. જેને રીધે યાજા દુષ્મન્દ્ત તેને ભરૂી 
જામ છે. આતતથ્મ ન ઔયલાના દુષ્દયણાભ જે લેદ અને યુાણભા ં દળાચલામા ં છે તેન ઔાચરદાવે 
ઔથાતલઔાવ અને નામઔના ાિના ઉધ્લીઔયણ ભાટે ઉમખ ઔમો છે. જે સિૂલે છે ઔે આતતથ્મ આણી 

                                                           
40 तृणातन भूतमरुदकां  वाक् चतथुी च सनुृता ।एतान्यतप सताां गेह ेनोतच्छद्यन्ते कदाचन ।।3.101 म.स्मृ. 
41 उपासते ये गृहस्थाःपरपाकमिृधयः।तेन ते पे्रत्य पशुताां व्रजन्त्यन्नादददातयनाम् ।।3.104 म.स्मृ. 
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વસં્કૃતતની  દૃઢમરૂ ધભચબાલના છે. આલી ઔથાએ  આ બાલનાને વભમે વભમે ધભચબીતત દળાચલીન ે
ણ જનભાનવભા ં ઉજાખય યાકી છે. 
  10.  પ્રાિીન ઔાભા ં જ્માયે વાભાન્દ્મ ભનષુ્મ ખાા જ પ્રલાવ ઔયતા શતા.ત્માયે થાઔેરી, ભકૂી 
વ્મક્તતને આયાભ અને બજન-ાણી  અને જરુય ડય ે યાતલાવ ભી યશ ે તે જરુદયમાતને ધ્માનભા ં
યાકીને આતતથ્મવત્ઔાયને તનત્મઔભચ તયીઔે લેદભા ંઉદેશ્યુ ંછે. ધભચઔામચ ફૃે ઔયલાનુ ંશલાથી આતતથ્મઔભચ 
ફજાફૃ ન રાખે. તેનુ ં પ્રતતદદન આિયણ ઔયતા ઔયતા વભાજભા ં યસ્ય તનસ્ફત અનબુલામ. 
દયણાભફૃે વલેંદનળીર વભાજનુ ં તનભાચણ થામ. લેદથી ળરુ ઔયીને પ્રતળષ્ટવસં્કૃત વાદશત્મની કૃતતએ 
આ ધભચબાલનાને 1. વાભથી એટરે ઔે એને મજ્ઞ ખણીને ઔયલાની યીતે 2. દાભથી એટરે ઔે એનાથી 
પ્રાપ્ત તલતલધ ઐદશઔ અને ાયરોદઔઔ સકુ દળાચલીને 3. દંડથી એટરે ઔે એ ન ઔયલાથી પ્રાપ્ત અતનષ્ટ 
લણચલીને વતત ી છે,દૃઢમૂ ઔયી છે. જે બાયતીમ વસં્કૃતતનુ ંભશત્ત્લનુ ં અચબન્ન અંખ છે.  
 11.  વસં્કૃતવાદશત્મની કૃતત દ્વાયા વભમે વભમે સિુારુ ફૃે ામેર આ લૈદદઔ વસં્કૃતતનુ ંભદશભાખાન 
ગજુયાતી બાાભા ં ઔતલ દુરા બામા ઔાખની લાણીભા ંઅચબવ્મતં્જત થયુ ં છે ઔે “શ ેજી તાયા આંખચણમા 
છૂીને ઔઈ આલે યે આલઔાય ભીઠ આજે યે”, અશીં આ ગજુયાતી કં્તત એ લાતન યુાલ છે ઔે  આ 
ખોયલલન્દ્તી વસં્કૃતતને  અનેઔ ેઢી સધુી વાિલી  યાકલાભા ંવસં્કૃતવાદશત્મનુ ં પ્રદાન ફહ ુભશત્ત્લનુ ં
છે. 
        જીલનના ઉદાત્ત વાસં્કૃતતઔ મલૂ્મનુ ંભદશભાખાન શમ તેલી વસં્કૃત કૃતતન લતચભાન વભમભા ં
પ્રિાય, પ્રવાય વતત થલ જઈએ. તેને અભ્માવક્ભભા ં દાકર ઔયલી જઈએ,તેનુ ં વ્માલશાદયઔ 
ઉમચખતાની દૃન્ષ્ટએ વળંધન થવુ ં જઈએ. આ ઔારજમી વસં્કૃત કૃતત બવ્મ વાસં્કૃતતઔ લાયવાનુ ં
વલંગચન ઔયલા વક્ષભ છે. 
-------------------------------------------------------------   
  વદંબા ગ્રથં :  
1  अस्ननभहाऩयुािभ ्। 
    अनवुादक एव ंसम्ऩादक-डो.सयुकान्ि झा 
    प्रकाशक-चौखम्फा सतंकृि सीरयझ,वायािसी,2011 
2  अिवमवेदसदंहिा  । (बाग-5)सामिाचाममकृिबाष्ट्मसवंसरिा  
     सम्ऩादक्ऩ.ंयाभतवरूऩशभाम गौड् 
     प्रकाशक्- चौखम्फा प्रकाशन,वायािसी,2007 
3   असबऻानशाकुन्िरभ ्। 
     सम्ऩादक- डो.वेदप्रकाश शातत्री 
      प्रकाशक- चौखम्फा ववद्माबवन,वायािसी, 
4   फहृदायण्मकोऩतनषद ।   शाङ्कयबाष्ट्मसदहिभ ् 
       ખીતા પે્રવ,ખયકયુ 
4   भनतुभतृि् । 
     सम्ऩादक् –सशवयाज आचामम कौस्ण्डन्नामन् 
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     प्रकाशक- चौखम्फा ववद्माबवन,वायािसी,2008 
5   भाकम ण्डमेऩयुािभ ्। 
     प्रकाशक –खेभयाज श्रीकृष्ट्िदास,फम्फई ,2016 
6   वदैदक कोश ।  
     ऩ.ंचन्द्रशखेय उऩाध्माम एव ंश्री अतनरकुभाय उऩाध्माम । 
     नाग  प्रकाशक । ददल्री ।    1995  
7   वदैदक कोष् ।(ववभशमटीकमा सदहि्)प्रिभो बाग्। 
     सम्ऩादक् याजवीय् शातत्री । 
     प्रकाशक्-श्रीभद्दमानन्द वेदाषम भहाववद्मारम न्मास ।नई ददल्री ।2009  
8 तवप्नवासवदत्तभ ्। 
    ( भहाकवव बास-एक अध्ममन ।)                  
     सम्ऩादक- आचामम फरदेव उऩाध्माम 
     प्रकाशक-चौखम्फा ववद्माबवन, वायािसी ।  1995 
9 शिुनीति्। 
     सम्ऩादक् डो. जगदीशचन्द्र सभश्र 
     चौखम्फा सयुबायिी प्रकाशन,वायािसी,2009 
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વાર્શત્મના નલકાવભા ંગાધંીજીન ુફહમુલૂ્મ પ્રદાન (Valuable contribution of Gandhiji in development 

of literature.) 

ડૉ. જમા ફાયેલડીમા : એવતવમેટ પ્રપેવય (College Librarian) SPTMC, સયુત. 
 

૧. પ્રાસ્તાનલક : -  

  ખાધંીજીના આખભન વાથ ેબાયતીમ પ્રજા અને િેતનાન  નલ પ્રાણ વિંાય થમ. યાજઔીમ સ્લાતતં્ર્મ 
વાથે ઔભી યભકાણ અને વત્મ-અંદશવાની વાથે ભ્રષ્ટાિાયન તભશ્રયંખ સ્લાતતં્ર્મતય બાયતની વાથે વાથ ે
ગજુયાતની પ્રજાના જીલનભા ંણ યેરામ જેનુ ંપ્રતતચફિંફ વાદશત્મભા ંણ ચઝરાય.ુ યંયા તટૂીને નલા 
પ્રમખ થમા. શરેા ંવત્મ અને છી વોન્દ્દમચન વદેંળ આ વભમના વજૉઔએ આપ્મ. આમૌ વાદશત્મના 
ઇતતશાવભા ંખાધંીજી તેભજ તેભના યખુનુ ંભશત્તલ ગણુ ં છે. વાદશત્મ ક્ષેિે ગણા રકેઔ ઔે જે જભાના 
ફન ેઝીરતા ઝીરતા જભાનાને ગડ ેછે, ત ઔઈ વભઔારીન જભાનાના વતંાનફૃ શમ છે. યંત ુખફૂ 
છા એલા શમ ઔે જેભનુ ં વાદશત્મ એઔ નશીં  અનેઔ ેઢીનુ ં ગડતય ઔયીને ચિયંજીલ ફને, જેનુ ં
વ્મક્તતત્લ જભાનાના ં ફ અને પ્રાદેતળઔ બાા વાદશત્મની ાય જઈને વભગ્ર દેળના જીલન અને 
વાદશત્મભા ંનલ યખુ પ્રલતાચલે. ખાધંીજી એલી તલભતૂત શતા. 
૨. ગાધંી નલચાય અને વ્મક્ક્તત્લભા ંવાર્શત્મ  : 
 તેભના તલિાય અન ેવ્મક્તતત્લની અવય ગજુયાતી વાદશત્મ ય  ગણી ડી શતી. ખાધંીજીએ પ્રખટાલેરા 
વત્મ અને અંદશવા જેલા મલૂ્મ પ્રજાન ેવત્મ, પે્રભ અને ઔલ્માણન ભાખચ િીંધ્મા ઔયે છે. પઔત બાયતભા ંજ 
નદશ ણ દુતનમાભા ંજેભ જેભ  દશિંવા , આંતઔ અને સ્લાથચ વત્તા રુ દયફન િાવ લધત  ખમ, 
તેભ તેભ  તિભી દેળભા ં ણ ખાધંીજીએ અનાલેર નીતતયીતતની પ્રસ્તતુા વભજાતી ખઈ. લીવભી 
વદીના છેલ્રા ફે દામઔાભા ં યયુ, અભદેયઔા અને આદફ્રઔાભા ં  બાયત ઔયતા ણ તલળે ખાધંીજીના 
તવ્ધાતંન અભ્માવ અન ેપ્રિાય થઈ યહ્ય શત. તેભણ ેયાજઔાયણ, અથચઔાયણ, વભાજ ક્ષેિે, આયગ્મક્ષેિ ે
અને વાદશત્મક્ષેિે ણ તાના તલિાય પ્રઔાતળત ઔયી , દેળબયના વાદશત્મ ક્ષેિ ય યખુસ્લાભી તયીઔે 
અવય ાડી છે.  

યફદંયભા ં તુીફાઈ અને ઔફા ખાધંીના ત્મા ં ૨ જી તટફય ૧૮૬૯ ભા ંજન્દ્ભ રઈ ૧૨ 
લચની લમે ઔસ્તયુફાઈ વાથે રગ્ન ઔયી, ૧૮૮૭ ભા ં ભેદરઔ છી ૧૮૮૮ ભા ં બાલનખય ળાભદાવ 
ઔૉરેજભા ં૧ વિ ફાદ ફેદયસ્ટય થલા ઈંગ્રેન્દ્ડ ખમા. ફાણભા ં"શ્રલણાખ્માન, શદયશ્વરં નાટઔ, ળાભના 
છપ્ા અને તરુવીકૃત”  યાભામણના આિાયતલિાયનુ ં  તેભના ગડતયભા ં તવિંિન થયુ ં શત ુ.ંપ્રભાચણઔ 
ભાન્દ્મતાથી પ્રેયાઈને તેભણે ભાવંાશારૌ ઔયેર તેભજ િયીની ઔબરૂાત તતાને ચિઠ્ઠી રકીને આત્ભ જાગતૃત 
ફતાલેરી. જે તેભના વત્મના પ્રમખભા ંજાણી ળઔામ છે. ૧૮૯૧ભા ંઈંગ્રેન્દ્ડથી ફેદયસ્ટય થમા. યત પમાચ 
છી ૧૮૯૩ભા ંદચક્ષણ આદફ્રઔા જઈ ત્મા ં૨૦ લચ યઔામા જ્મા ંતેભણ ેવત્માગ્રશન પ્રમખ ઔમો.  

૧૯૧૫ ભા ં બાયત આવ્મા ત્માયે દેળની યાજઔીમ ક્સ્થતત ડાભાડ શતી. અભદાલાદ ઔિયફ 
આશ્રભ(૧૯૧૫) ફાદ વાફયભતી આશ્રભ કાતે ૧૯૨૦ભા ં યાષ્રીમ તળક્ષણના ઉદે્દળથી ગજુયાત 
તલદ્યાીઠની સ્થાના ઔયી ત્માયફાદ જુદાજુદા આંદરનએ ખાધંીજીના અદ્દભતુ વ્મક્તતત્લ દ્વાયા 
નલયખુનુ ંવજૉન ઔયુચ.  
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“ગજુયાત નલદ્યાીઠ”ની સ્થાના એ વાદશત્મ અને વસં્કૃતતની રન્ષ્ટએ ભશત્તલની ખણામ, ઔાયણ ઔે 
ગજુયાત તલદ્યાીઠભા ંતળક્ષણ અને શ્રભયઔુત તારીભ વાથે અનેઔ નલા ઔતલ અને રેકઔનુ ંગડતય ણ 
થયુ.ં સનુ્દ્દયભ, ઉભાળંઔંય ઉયાતં ઔારેરઔય, ભળફૃલાા, ભશાદેલ દેવાઇ, નયશયી યીક, ભખનબાઇ 
દેવાઇ લખેયે રકેઔની  ગજુયાત તલદ્યાીઠભાથંી યંયા ઉબી થઈ. ગજુયાત તલદ્યાીઠભાથંી “ 
વાફયભતી” દ્ધદ્વભાતવઔ િરાલીને ધભચ, વસં્કૃત અને વળંધનને રખતા સુદંય પ્રઔાળન  ઉયાતં  
ગજુયાતી બાાન “જડણીઔળ" જે ખાધંીજીની પ્રેયણાથી ચિયસ્ભયણીમ વાદશત્મ વેલા છે. આભ તભેણ ે
ગજુયાતી જ નદશ ણ બાયતની તભાભ બાાના વાદશત્મને પે્રયુચ છે. 
૩. ગાધંીજીના ધાનભિક જીલનભા ંદેળ-નલદેળના રેખકના સુ્તકન પ્રબાલ:  
 ખાધંીજીના જીલનભા ં અન્દ્મ દેળના રકેઔના સુ્તઔની ધભચબાલના ય ગણી અવય શતી. રડંનભા ં
તથમવદપસ્ટ તભિના વવંખચથી શ્રીભદૌ  બાખલત ખીતાન ધ્માનથી અભ્માવ ઔમો, ઉયાતં એડતલન 
આનચલ્ડનુ ં ' રાઇટ પ એતળમા' ઔાવ્મ લાચં્ય.ુ યતળમન રેકઔ ટલ્સ્ટમન ુ" The kingdom of god is 
within you " ( લૈકંુઠ તાયા શદમભા ં છે) સુ્તઔ લાિંીને ખાધંીજીએ નલી આધ્માત્ત્ભઔ દૃન્ષ્ટ ભેલી. 
૧૯૦૪ ભા ં  યન્સ્ઔનનુ ં ' અન ટુ તધવ રાસ્ટ " સુ્તઔ લાિંલાભા ં  આલતા વલોજનના વયકા  સકુન 
તલિાય સ્ફુમો.  જેને તેભણે 'વલોદમ ન તલિાય ખણાવ્મ અને તેથી જ  તેભણ ેદપતનઔવ આશ્રભ સ્થાપ્મ. 
આભ ટલ્સ્ટમના તલિાયએ તેભને તલશ્વપે્રભ બણી લાળ્મા.  જેભા ં બાયતીમ આધ્માત્ત્ભઔતા  બતા 
અદશિંવાની બાલના તલઔવી. અભદેયઔન રકેઔ  વલ્ટયનુ ં “એતથઔર દયચરત્જમન” સુ્તઔ લાિંતા  તેન 
નીતતધભચ  ળીચઔથી અનલુાદ  ‘ઇન્ન્દ્ડમન ીતનમન" ભા ંપ્રખટ ઔમો.  
નભચદથી ભચણરાર અને આનદંળઔંય સધુીના રેકઔએ ધભચ તત્તલન તલિાય આપ્મ, યંત ુખાધંીજીએ 
ત તાના વત્મ-અદશિંવાના શ્ુધ આિયણ લડ ેજીલી ફતાવ્મ. આભ યભાત્ભાનુ ંદળચન વત્મ અદશિંવાના 
આિયણ દ્વાયા ફતાવ્યુ.ં ધભચન, યાજઔાયણ, અથચઔાયણ અને વભાજઔાયણભા ંતેભન પા (તલતનમખ) 
અભતુલૂચ શત. બાયતની પ્રજાને યદેળી ળાવઔની વાભે ભાથુ ં ંિઔલાનુ ંફ આપ્યુ ંઅને આઝાદી 
શાવંર ઔયી આી એટુ ંજ નશીં, વભગ્ર ભાનલજાતતને અણયુખુના ંબમાનઔ ળસ્ત્ર વાભે ટઔી યશલેાન 
વતધમાય આપ્મ.  

ઓદ્યચખઔ ક્ાતંતને દયણાભ ે અલાચિીન યખુભા જૂની યંયાની ધભચશ્ર્ધા પુ્ત થતી જતી.  
તિભન  સધુાય તેભને ભન કુધાય શત. ધભચના નાભે િારતા ાકડં અને લશભેન ખાધંીજીએ તલયધ 
ઔયી  ધભચબાલનાન વાિ ભાખચ ફતાવ્મ. ફા રગ્ન, ફા તલધલા, દેલદાવી, પ્રાણીલધ લખેયે 
કુદયલાજ દૂય ઔયલા પ્રમત્ન ઔમાચ શતા.  
૪. ગાધંીજીનુ ં વાર્શત્મ વર્જન  અને વાર્શત્મ નનષ્ટ્ઠા : - 
ખાધંીજીનુ ંવાદશત્મ તલરુ છે. વાદશત્મ વજૉન ભાટે નદશ ણ રઔતળક્ષણ અથે તેભની રેકનપ્રવતૃત શતી. 
તેભના વભગ્ર જીલનઔામચન અઔચ તેભના વાદશત્મભા ંઊતયેર છે. તેભના ભટાબાખના તલિાયનુ ંલશન 
તનફધં ફનેર છે.  બાણ, વ્માખ્માન અન ેલાતાચરા ણ તનફધંાઔાયી છે. આત્ભાઔથા, ઇતતશાવ અન ે
િદયિના વાદશત્મ ણ તેભણે આપ્મા છે. િનુ ંવાદશત્મ ત તલરુ છે.  

વત્મના પ્રમખ  અથલા આત્ભઔથા, દચક્ષણ આદફ્રઔાના વત્માગ્રશન ઇતતશાવ, આશ્રભજીલન, 
ભખં પ્રબાત, ધભચભથંન , ખીતાફધ, નીતતનાળને ભાખે , દશિંદસ્લયાજૌ , વત્માગ્રશાશ્રભન ઇતતશાવ , 
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ામાની ઔેલણી, ફાનુા િ , ભાય જેરન અનબુલ, મયલડાન અનબુલ, આયગ્મની િાલી અન ે
ખાધંીજીન ‘વયઔાય વાથેન િવ્મલશાય’ તેભના મખુ્મ ગ્રથં છે. ખાધંીજીના અક્ષયદેશભા ં તેભના 
ગજુયાતી રકાણના ૮૦ જેટરા ગ્રથં પ્રખટ થમા છે એટ ુજ નદશ ણ અંગ્રેજી રકાણ ‘ઔરેઔટેડ લઔવચ 
પ ભશાત્ભા ખાધંી’  ળીચઔથી ૯૦ ગ્રથભા ંપ્રખટ થમરેા છે.  
૪.૨ વાર્શત્મ નનષ્ટ્ઠા અને બાા પ્રભતુ્લ : 
ખાધંીજીએ તાને ઔદી વાદશત્મઔાય તયીઔે કાવ્મા નથી યંત ુગજુયાતી બાા અને વાદશત્મ ઉય 
તેભને અાય પ્રેભ શત. તે જ્માયે દચક્ષણ આદફ્રઔાથી બાયત આવ્મા ત્માયે  મુફંઈભા ંતેભના વત્ઔાય 
અથે વબા થમેરી. તેભા ં ઔનૈમારાર મનુળી અને ભશભદઅરી ઝીણાના અંગ્રેજી પ્રલિન છી, વોના 
આિમચ લચ્િ ેખાધંીજીએ ગજુયાતીભા ંપ્રલિન  ઔયી ભાતબૃાા ગજુયાતી અને યાષ્રબાા દશન્દ્દીન વાિ 
ભદશભા પ્રજાને વભજાલેર, જઔે ૧૯૧૮ ભા ંગજુયાતી વાદશત્મ દયદના પ્રમકુદ ભાટે ડૉ. શયીપ્રવાદ 
દેવાઇએ ખાધંીજીનુ ં નાભ સિુલે ુ ત્માયે ખાધંીજીએ આ લાત શવી ઔાઢીને  યભણબાઈ નીરઔંઠન ે
પ્રમકુદે ચ ૂટંયા, છી ગજુયાતી વાદશત્મ દયદ વભેંરનભા ંખાધંીજીની તલનતંીથી  યલીન્દ્રનાથ ઠાકુય 
ધાયેરા અને તેભણે આેરા અંગ્રેજી વ્માખ્માનન  ગજુયાતી અનલુાદ ભાટે ઔઈ રેકઔ ઊબા ન થમા 
ત્માયે તેજ લકતે ભડંભા ંખાધંીજી આલતા તયંુત તેભણે તદ્દન્ વશજ બાલ ેવય બાાભા ંજનભેદનીન ે
યલીન્દ્રનાથની પ્રેયઔ લાણીન  ભભચ વભજાલરે. આભ તેભનુ ંઅદભતુ બાા પ્રભતુ્લ શત,ુ જે વાક્ષય ભાટે 
અળક્ય શતુ ં તે ખાધંીજી ભાટે વશજ શતુ.ં (એઔલાય  ખાધંીજીના યાજઔીમ ગરુુ ખાર કૃષ્ણ ખકરેના 
રેકના ગજુયાતી અનલુાદ પ્રખટ ઔયલાની ઇચ્છા થઈ અને ગજુયાતના એઔ જાણીતા રેકઔે ખકરેના 
ઔેલણી તલમઔ રકાણન અનલુાદ  ઔયલાની ઇચ્છા ફતાલી જે તૈમાય થતા ખાધંીજીએ અનલુાદ 
લાિંીને નાવદં ઔમો. તેભણે  આ સુ્તઔ યદ ઔયી તેની ફધી જ નઔર ફાલી નાકંી. તેભની વાદશત્મ 
તનષ્ઠા આલી ંિા પ્રઔાયની શતી. વાદશત્મ તેભને ભન વાધ્મ ન શત ુ ંયંત ુવત્મની ળધભા ંવાધનફૃ શતુ.ં 
૫. ગાધંીજીની રેખન પ્રવનૃત અને ત્રકાયત્લ : 
ખાધંીજી િઔાયી સ્લાતતં્ર્મના ણ દશભામતી  શતા છતા ંિઔાયની ઔરભ શભંેળા ંવમંભી શલી જઈએ 
એભ તે ભાનતા. તેભના ભટાબાખના રકાણ િ સ્લફૃભા ંછે. તેભની િઔાય તયીઔેની ભટી તવ્ધ 
શતી. વત્મબક્તત, નીડયતા , તનમતભતતા, ઉદાયતા અને તલળા જનદશતબાલનાએ તેભના િઔાય 
તયીઔેના ફીજા ગણુ શતા.  
  તે દચક્ષણ આદફ્રઔાભા ં શતા ત્માયે ત્માનંી દશન્દ્દી ઔભની  જાગતૃતના ઉદે્દળથી તેભણે 'ઈન્દ્ડીમન   
તતનમન’ નાભનુ ં વાપ્તાદશઔ ળરુ ઔયેુ ં જે ૧૯૦૩ થી ૧૯૧૪ સધુી િારે.ુ જે ખયા ળાવન વાભ ે
િરાલેર વત્માગ્રશની રડતનુ ં વિંારન ણ તેભણ ેઆ િ દ્વાયા ઔયેર તેભા ંઅંગ્રેજી વાથે ગજુયાતી 
તલબાખ ણ યાકરે. ઉયાતં 'ઇન્ન્દ્ડમન તતનમન’ભા ંતેભણ ેયાજાયાભ ભશનયામ, વય ટી ભાધલયામ, 
ફશફૃદીન તૈમફજી જેલા દશન્દ્દી તથા ભેક્તવભ ખઠી, જવેપ ભેચઝની, અિાદશભ ચરિંઔન,  
જ્મજૉલતળગ્ટન, નેલ્વન જેલાના રઘ ુિદયિ (દયિમ ચિિ) આીને  દશન્દ્દી ઔભને  વાશવ, દશિંભત 
અને સ્લદેળબદઔત, ઔતચવ્મતનષ્ઠા અને વેલા આલાના ઉદેળ આતા શતા.  
તેભણે ૧૯૦૮ના જેરલાવ  દયતભમાન વકે્ટીવની ઔથા લાિંેરી તેને ણ તેભના 'વત્મલીયની ઔથા’ 
ળીચઔથી આ વાપ્તાદશઔભા ંગજુયાતી અનલુાદ ઔયેર. બાયતભા ંઆવ્મા ફાદ 'નલજીલન' શદયજન ફધં'ુ 
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ગજુયાતી,‘શદયજનવેલઔ” દશન્દ્દી અને ‘શદયજન' અંગ્રેજી એભ િણ બાા ઉયાતં મખં ઇન્ન્દ્ડમા 
વાપ્તાદશઔના ણ તે તિંી શતા. આભ ખાધંીજીની  િઔાયત્લ પ્રવતૃત પતત  ગજુયાતભા ંજ નદશ યંત ુ 
વભગ્ર બાયતના િઔાયત્લના ઇતતશાવભા ંઉજજલર અને શ્રેષ્ઠ ખણાતી શતી.  
૬.  ગાધંીજીનુ ંપ્રખ્માતૌ પ્રકાનળત વાર્શત્મ: 
૬.૧ ર્શિંદસ્લયાજ:  
રડંનથી દચક્ષણ આદફ્રઔા જતા એઔી ફેઠઔે વને ૧૯૦૮ ભા ંઆખફટભા ંદશન્દ્દીના દશિંવાલાદી વપં્રદામન ે
અને દચક્ષણ આદફ્રઔાભા ં તેને ભતા તલિાય ધયાલનાયા લખચને જલાફફૃે દશન્દ્દસ્લયાજ રકાયુ ં શત ુ.ં 
બાયતને ઔેવુ ં સ્લયાજ કે અને તે ઔેલી યીતે પ્રાપ્ત ઔયવુ ં તેની િિાચ ઉયાતં વત્મ અને અંદશવાના 
તવ્ધાતંના સ્લીઔાયભાથંી અંતે શુ ંશુ ંપચરત થામ છે તેન ચિતાય આ સુ્તઔભા ંઆપ્મ છે. ઉયાતં આ 
સુ્તઔભા ંઆધતુનઔ સધુાયાની વકત જાટઔણી  ઔાઢી છે. ખાધંીજીના ભતે આ સુ્તઔ ફાઔના શાથભા ં
ણ મઔૂી ળઔામ. તે  દ્વેધભચની જગ્માએ પ્રેભધભચ ળીકલે છે, દશિંવાને સ્થાને આબખને મઔેૂ 
છે.શફુની વાભે ટઔઔય ઝીરલા આત્ભફને કડુ ંઔયે છે. દશિંદસ્લયાજભા ંખાધંીજી જણાલે છે ઔે “ભાય 
લાધં મિં વાભ ેનદશ ણ મિંની  ગરેછા વાભે છે. શ્રભન ફિાલ ઔયલાની રઔને ગરેછા રાખી છે, 
ણ તથેી રાક રઔ ઔાભ તલનાના થઇ ભકૂે ભયળ,ે શ્રભ અને વભમન ફિાલ હુ ંણ ઇચ્છ છ ંણ ત ે
અમઔુ લખચન નદશ , આકી ભાનલજાતતન થડા ખણ્મા ખાઠયા રઔ ાવ ેવંતત્તન વિંમ થામ એભ 
નદશ” તેથી તે  ઔશ ે છે “હુ ં તવિંખયના વીલલાના વિંાને લધાલી રઉ છ ંઔાયણ ઔે તેની ળધ ાછ 
અદ્દભતુ ઇતતશાવ છે. તવિંખયે તાની સ્ત્રીને વીલલાના ઔંટાા બયેુ ં ઔાભથી મઔુત ઔયલાના ઇયાદાથી 
તેની ળધ ઔયી શતી. જેભા ંત્ની પ્રત્મેના પ્રેભ ેતેભને  આ મિં ળધલા પ્રેમાચ. જેથી તેની ત્ની ઉયાતં 
અન્દ્મ રઔને શાથે વીલલાના ઔંટાા બયેરા ઔાભથી મતુત ઔમાચ છે.  આ સુ્તઔ મૂ ગજુયાતીભા ંરકાયુ ં
શત ુ ંઅને ઇન્ન્દ્ડમન તતનમનભા ંવાપ્તાદશઔભા ંએ રકેભાા પ્રતવ્ધ થઈ શતી. ત્માયછી  સુ્તઔ ફૃે 
છામા ફાદ ખાધંીજીએ તભસ્ટરૌ ઔેરન ફેંઔ ભાટે આ સુ્તતન અંગ્રજેીભા ં અનલુાદ ઔયેર. 
 ૬.૨ દભક્ષણ આર્િકાના વત્માગ્રશન ઇનતશાવ:  
દચક્ષણ આફ્રીઔાન  ૨૦ લચન  લવલાટ ખાધંીજી ભાટે દઔિંભતી અનબુલ છે.  જેની સ્મતૃતફૃ સ્લાનબુલનુ ં
યભાિંઔ લણચન તેભણ ે ૧૯૨૩ભા ં તે મયલડા જેરભા ં શતા ત્માયે રકલાન પ્રાયંબ ઔમો શત. તભેા ં
અંગ્રેજી  ળાવનની વાભે તે લાયેર “વત્માગ્રશ”ના ળસ્ત્રની લાત, ઉયાતં તે ૧૮૮૬ ભા ંબાયતથી 
કુટંુફ રઈન ેદચક્ષણ આદફ્રઔા ાછા પમાચ ત્માયે તેભના અશલેારથી ઉશ્ઔેયામેરા ખયાએ ૨૩ દદલવ સધુી 
તેભને લશાણભાથંી ઊતયલા ન દીધા, ફાદભા ંતેભના ય હભુર ઔમો, છતા ંઔઈને  ણ દતત ખણ્મા  
લખય ઔભને વખંદઠત ઔયીને ઉગ્ર રડત આી શતી. જે આજે ણ લાિઔને યભાચંિત ઔયે તેવુ ંઆ સુ્તઔ 
છે. દચક્ષણ આદફ્રઔાભા ં દશન્દ્દીની વત્માગ્રશની રડત આઠ લચ િારી " વત્માગ્રશ"  ળબ્દ તે રડતન ે
અંખે ળધામ શત. 
૬.૩ વત્મના પ્રમગ:  
ખાધંીજીની આત્ભઔથા 'વત્મના પ્રમખ' નલજીલનપ્રવે દ્વાયા ૧૯૨૫ભા ંપ્રઔાતળત થઈ શતી. જેભા ંતેભના 
વ્મક્તતત્લની ઝાકંી પ્રખટ થામ છે. જેભ વનુ ંબઠ્ઠીભા ંખાીને શ્ુધ થામ તેભ તેભના જીલનનુ ંવત્મ આ 
સુ્તઔભા ંપ્રઔાતળત થમેુ ંછે. તેભા ંકયેકય જીલનના વત્મના પ્રમખ થમેરા છે. ગજુયાત ઔે બાયતભા ંજ 
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નદશ યૂા તલશ્વભા ંતેભની આત્ભઔથા શ્રેષ્ઠ ખણામ છે. િયીનુ ંઉદાશયણ, ભાવં કાલાનુ,ં ળાયીદયઔ વેતવ  
પ્રત્મેનુ ંકેંિાણ ઔે ઔસ્તયુફાને યેળાન ઔયલાના ંઉદાશયણન ઉલ્રેક ખફૂ વમંભ અને આત્ભભથંન ભાખંી 
રે તલેા છે. તેભના ભતે “તલદ્વાન ળાસ્ત્રી જેભ તાના પ્રમખ અતતળમ  તનમભવય, તલિાયલૂચઔ અન ે
ઝીણલટથી ઔયે છે છતા ં તેભાથંી તનજાલેરા દયણાભને છેલટના ખણાલત નથી. તેલ જ ભાયા 
પ્રમખન ેતલે ભાય દાલ છે.” 
૬.૪ ફાનુા ત્ર:  
વોથી લધ ુવાદશત્મ સ્લફૃભા ં તેભના િ છે.  તેભના જેટરા િ વભગ્ર વાદશત્મની દુતનમાભા ં  ઔઈ  
રેકઔે નથી રખ્મા. વાપ્તાદશઔ િ દ્વાયા  તેભણે વભાજ અને દેળની જનતાન વંઔચ િા ુયાખ્મ શત. 
તથા િરેકન દ્વાયા દેળયદેળની અવખં્મ વ્મક્તતને અંખત ભાખચદળચન રંુૂ ાડય ુ શત.ુ જેભા ં 
યાજઔાયણ, ધભચ, આયગ્મ, કુદયતી ઉિાય, કયાઔ, રગ્ન, ઔયઔવય, કાદી, ગશૃઉદ્યખ જેલી દયેઔ ફાફત 
ય તે િ રકનાયને તાના તલિાય દ્વાયા ભાખચદળચન આતા. રઔને તાના દુ:ક ય તેભના 
ળબ્દ ભરભ ટ્ટાની ખયજ વાયતા છી બરે તે યદેળના જભચન, ચિટીળ ઔે  જાાની નાખદયઔ શમ દયેઔ 
િભા ંતેભના સ્લબાલની ઉષ્ભા ઊતયતી.  
૬.૫ ર્દલ્શી ડામયી:  
દેળના બાખરા થમા ફાદ વલચિ ઔભી બેદબાલ પેરાતા યઔલા તેભની ત્જિંદખીના છેલ્રા વાડાિાય ભાવ 
દયતભમાન ખાધંીજીએ દશન્દ્દુસ્તાનભા ંઆેરા ૧૩૯ પ્રાથચના પ્રલિનન આ ગજુયાતી છામાનલુાદ છે. જે 
પ્રાથચનાનુ ંએઔ અંખ ખણામ. તેન ઉમખ  દેળભા ંજ્માયે િાયેમ ફાજુ દશિંવા અને લેયઝેયન દાલાન 
વખી યહ્ય શત ત્માયે આ પ્રલિન પે્રભ અને ળાતંતની અમતૃલાચ ઔયી યહ્યા શતા.  
 ૭. ગાધંીજીની વાર્શત્મ ય અવય /વાયાળં: 
  વાદશત્મઔાયના વલંેદનળીર ભાનવ ય ઉદાય બાલનાની લધ ુઅવય થામ છે. નલીન ેઢીના 
ઔતલભાથંી ઔેટરાઔ ત ખાધંીજીના પ્રત્મક્ષ ઉદફધનન રાબ ામ્મા શતા એટરે ગાધંીજીના વ્મક્તતત્લ  
ઉયાતં તલિાય અને તવ્ધાતંની ગજુયાતી વાદશત્મ ય વ્માઔ અવય થઈ શતી. ખાધંીજીના તલિાયએ 
વભગ્ર દેળના જીલન ય અવય ઔયી શતી. ધભચ, અથચ, વભાજ, તળક્ષણ, યાજઔાયણ અને વાદશત્મ એભ દયેઔ 
ક્ષેિે તેની અવય શતી. 
  જીલનના ઔેન્દ્રભા ંવત્મ, પ્રભે, ફધંતુા અને ભાનલતાની સ્થાના તેભણે ઔયી શતી. દંબ, છર, 
ળણ, દ્વે, અવત્મ અને દશિંવા વાભે તેભણ ેવત્મ અને અંદશવાની નીતત આી શતી. લાણી વાથે આિાય-
તલિાયની શદુ્ધ્ધના તે  આગ્રશી શતા. તેભના  વત્માગ્રશના પ્રમખ ેદેળની પ્રજાને આત્ભશ્ર્ધા યૂી ાડી 
શતી. તેભના ગ્રાભ્ધાય, અસ્શૃ્મતા તનલાયણ અને અવશઔાયના આંદરનએ નલ યખુ સ્થાપ્મ શત. 
તલશ્વળાતંત, તલશ્વપે્રભ અને તલશ્વઔલ્માણની બાલના દ્વાયા આંતય યાષ્રીમ ક્ષેિે િક્કવ ડગા ડયા શતા. 
અનેઔ ઔતલના શદમ તણે ેજીતી રીધા શતા. ખાધંીજીના આ યખુ વદેંળન ભખં ટહઔુાય ઉભાળઔંય 
જળીના “તલશ્વળાતંત” ઔાવ્મભા ં થમ, જ્માયે મનુળીની “સ્લપ્ન રષ્ટા”, ધભૂઔેતનુી “સ્ટ દપવ” અન ે
"બૈમાદાદા " જેલી  લાતાચભા ંતથા ભેગભાચરની, ભધફુવંયી, જેલા  તલબાઔયના નાટઔભા ંણ અવય 
જલા ભે છે. 
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તેભણે  ગ્રાભીણ , શ્રભજીલી અને અસ્શૃ્મ ખણાતા લખચની તળષ્ટ વભાજ તયીઔે સ્થાના ઔયી. 
તેભના જીલનની વભસ્મા અને પ્રવખંને યત્જિંદીબાાભા ં તનફૃાલા રાગ્મા.   
દા.ત. ખખંિી, ઔાવ્મભખંરા, ઔદડમા, લસધુા, યખુલદંના લખેયે ઔાવ્મવગં્રશભા ંતભેજ યભણરાર દેવાઇના 
ઔઔીરા,  દદવ્મ િ,ુ ગ્રાભરક્ષ્ભી અને બાયેર અક્ગ્ન  જેલી નલરઔથા તથા  ઉભાળઔંય જળીના ' 
વાના બાયા' એઔાઔંીભા ંઆંદરનન  લાસ્તતલઔ જીલનન અનબુલ ફની અચબવ્મક્તત થમા શતા.  
આભ, ખાધંીજીએ તાના જીલન અને ઔામચભા ંઅદભતુ ભે વાધી ફતાવ્મ શત. જેની અવય વાદશત્મ 
ય થઈ છે જે નીિનેી ઔાવ્મ કં્તત તેની સિુઔ છે.  
 " વ્મક્ક્ત ભટીને ફનુ ંનલશ્વ ભાનલી, ભાથે  ધરંૂ ધુ લસધુયાની, "  
૮. વદંબા:  
૧. દચક્ષણ આદફ્રઔાના વત્માગ્રશન ઇતતશાવ- ખાધંીજી નલજીલન પ્રઔાળન- અભદાલાદ ૧૯૨૪ (નુ: 

મરુણ ૧૯૬૦) ાના ન ં૩ થી ૧૦.  
૨. "દશિંદ સ્લયાજ "  ભશનદાવ ઔયભિદં ખાધંી- નલજીલન, અભદાલાદ, ૧૯૬૩ ાના ન.ં ૩ થી ૧૪  
૩. વત્મના પ્રમખ " આત્ભઔથા" ખાધંીજી નલજીલન, ૧૯૨૦ 
૪. અલાચિીન ગજુયાતી વાદશત્મની તલઔાવયેકા: ધીફૃબાઇ ઠાઔય ગજૂૉય ગ્રથંયત્ન ઔામાચરમ, અભદાલાદ 

૧૯૯૪  ાનાન.ં ૧ થી ૨૨  
૫. ફાનુી ઝાકંી : ઔાઔા ઔારેરઔય  
૬. ખાધંીતલિાય  દશન: દઔળયરાર ભળફૃલાા  
૭. ખાધંીજીની વાદશત્મ વાધના અને ફીજા રેક, િી.ના ટેર.  
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"સુ્તક લાચંન વાર્શત્મની દુનનમાને જલાની ફાયી" (Book reading is window to see the 

world of literature) 

 

ડૉ. જમા ફાયેલડીમા: એવનવમેટ પ્રપેવય (College Librarian) SPTMC,સયુત. 
 

૧. પ્રસ્તાલના : 
           એઔતલવભી વદીભા ંભાદશતી અને ટેતનરજી એ વભાજના દયેઔ ક્ષેિભા ં પેયપાય રાલી દીધી 
છે. ત તેભાથંી વાદશત્મક્ષેિ ઔેભ ફાઔાત યશ ે? ઇન્દ્પભળેન ટેઔનરજીના ંવાધન લડ ેવાદશત્મએ નવુ ંજ 
ફૃ ધાયણ ઔયુું છે. જ ઔે તલશ્વભા ં ઉદબલતી ફધી જ  ભાદશતી પ્રાપ્ત ઔયલી અને ઉમખ રક્ષી 
ફનાલલી એ મશુ્ઔેર ઔાભ છે. યંત ુઔશલેત છે ઔે દશિંભતે ભદાચ ત ભદદે ખદુા અથલા વપતા તેને ભે 
જે યવેલ ેન્દ્શામ અન ેએટરે જ આણ ેશભંેળા ંવાદશત્મભા ંવાયી વલેા આલા વતત નવુ ંતલિાયીને તેને 
અભરભા ંમઔૂલાન દયશ્રભ ઔયલાન છે. આભ ૨૧ભી વદીભા ંદડજીટર ટેઔનરજીન ઉમખ ઔયી અને 
ઝડથી તલઔવતી દુતનમા વાથે ઔદભ ભેલલાના છે. આજે રઔને પેવબઔુ ઔે લટ્વઅ તલના એઔ 
વેઔન્દ્ડ ણ િારતુ ંનથી  ત્માયે[ “Sky is the limit”  ભાની ઔાભ પ્રત્મેન અચબખભ ફદરલાન છે .   
૨. સુ્તકની ળરૂઆત: 
     ભાનલીના તલિાય અને ભતંવ્મને ચરત દ્વાયા મતૂતિ અને સ્થામી સ્લફૃ વાડયુ.ં સુ્તઔની ળફૃઆત 
તામ્રિ, વકૃ્ષની છાર ઔે િાભડા યથી થઈ શતી. પ્રથભ ગજુયાતી સુ્તઔની ળફૃઆત ૧૮૦૫ભા ંઅંગ્રેજી 
ડૉ. યફટચ ડ્ભન્દ્ડ ે ઔયેરી "ઈરેસ્રેળન પ ધ ગ્રાભેટીઔર ાટવચ પ ગજુયાતી, ભયાઠી એન્દ્ડ ઇંચ્ગ્રળ  
રેન્દ્ખેલજેીવ" જે અંગ્રેજી, ભયાઠી ઉયાતં ગજુયાતી વ્માઔયણની વભજ, ઔશલેત અને ળબ્દ વગં્રશ વાથેનુ ં
૧૨૫ ાનાનુ ં૧૨ ઈંિ રાબં ુ૮ ઈંિ શફંૄ સુ્તઔ શત ુ.ં  
3. ભશાન વ્મક્ક્તઓના જીલન ય સુ્તકન પ્રબાલ: 
       એઔ લાસ્તતલઔતા છે ઔે ઔઈ ણ વ્મદઔત, વભાજ ઔે દેળના ગડતયભા ંસુ્તઔનુ ંઆખવુ ંસ્થાન શમ 
છે. યન્સ્ઔનનુ ંસુ્તઔ 'અન ટુ ધીવ રાસ્ટ' ખાધંીજીના જીલનભા ંદયલતચન રાવ્યુ ંશમ ઔે છી અિાશભ 
ચરિંઔનના જીલનભા ંપ્રબાલ ાડનાય "અંઔર ટમ્વ ઔેચફન" શમ. આભ ખાધંી, વયદાય, અિાશભ ચરિંઔન, 
ઔેનેડી, નેશફૃ, તલલેઔાનદં, સબુાિરં ફઝ, આઈનસ્ટાઈન લખેયેના જીલનભા ં ઔઈના ઔઈ સુ્તઔન 
પ્રબાલ યશરે છે. તેથી તભેની તલિાયળદઔત તલતળષ્ટ પ્રઔાયની યિાઈ છે. ભાન.નયેન્દ્રબાઈ ભદીના 
જીલનભા ંણ લાિંનનુ ંઅનેફૃ ભશત્તલ શઈ આજે દેળ-દુતનમાભા ંતે ખ્માતત ાભી યહ્યા છે. ઔશલેામ છે 
ઔે તભે જ્માયે ઔઈણ લાિંતા શમ  ત્માયે તભે ફધુ ંજ ભરૂીને ળબ્દભા ંકલાઈ જાલ છ. એઔ નલી જ 
દુતનમા તભાયી વાભે ખરૂતી શમ છે. ગણાને પ્રશ્ન શમ છે ઔે લાિંે છે ણ માદ નથી યશતે ુ ંણ તનેી 
ચિિંતા ઔમાચ લખય લાિંનન ેએન્દ્જમ ઔય. લાિંન આણાભા ંક્યાઔં યાઈ જતુ ં શમ છે. ક્યાયેઔ વાયા 
તલિાય, વારંુ લતચન એ ફધી વભજ એઔ વાયા સુ્તઔના લાિંનની અવય શમ છે અને જેભ જેભ લાિંન 
લધે તેભ તભે વાયા તલિાય આલળે. તેથી જ જે ખભ ેત ેલાિં ણ લાિંતા યશ. ત્જિંદખી જીલામ છે તેવુ ં
પીર ઔયલા ભાટે સુ્તઔ લાિંન શે્રષ્ઠ છે. સુ્તઔ જ વયલાે તભને તભાયી  વાિી ક આળે. ઔઈ 
ણ સુ્તઔને એઔાગ્ર ચિતથી જમાયે આણ ેલાિંીએ છીએ ત્માયે એ અક્ષય ફરતા વબંામ છે. ળબ્દ 
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આણી વાથે લાત ઔયે છે. જ ઔે વભાજના ફધા જ  રઔ સુ્તઔ લાિંતા નથી ણ સુ્તઔના 
લાિંનાય ફધા રઔ વભાજ ધડતયભા ંછ લધત પા જફૃય આ ેછે. તેથી જ ઔશલેામ છે ઔે સુ્તઔ 
ક્યા,ંઔના ય, ઔેલી અવય ઔયળે અને તેના લાિંનનુ ંશુ ંદયણાભ આલળે તે ઔશલેાનુ ંળક્ય નથી. 
૪. ભાન.નયેન્દ્રબાઈ ભદીના જીલનભા ંલાચંનનુ ંભશત્લ : 
   ભા.નયેન્દ્ર ભદી જ્માયે ગજુયાતના મખુ્મભિંી શતા ત્માયે ‘લાિંે ગજુયાત’ નાભથી  અચબમાન ળફૃ ઔયેુ ં
ત્માયે તેભની એઔ જ તીવ્ર ઈચ્છા શતી ઔે ગજુયાતીને લાિંનની આદત શલી જઈએ. તે ત ત્મા ં
સધુી ઔશતેા ઔે ઔશુ ંણ લાિં, તભને જે ઠીઔ રાખે તે લાિં છી તે ઔભીતબઔુ શમ, ફામગ્રાપી શમ ઔે 
સ્ટયીબઔુ શમ. લાિંલાની આદત થઈ જળે, છી મગ્મ વાદશત્મ લાિંલાની આદત રાખી જળે યંત ુજ 
લાિંલાની આદત જ નદશ શમ ત છી તભાયી વાભે ઔેટરા ણ સુદંય સુ્તઔ શળે છતા ં શાથ 
રખાલલાનુ ંભન નદશ થામ.    
     તેભના ફાણની લાત ઔયીએ ત ભાનનીમ નયેન્દ્રબાઈ ભદીને નાનણથી લાિંલાન ખફુ ળક 
શત. ફધ પાજર વભમ રાઈિેયીભા ંજ ખાતા. ખાભભા ંએઔ એલી છા શતી ઔે નયેન્દ્રબાઈને ળધલા 
શમ ત રાઈિેયીભા ંજવુ.ં એભનુ ંલાિંન તલળા શત ુ,ં લડનખયની ફાઔ ભાટેની રામિેયીભા ંઆલતા 
ફધા ભખેેચઝન એ શોંળ ેશોંળે તનમતભત લાિંતા. સ્લાભી તલલેઔાનદંના રખબખ ફધા જ રકાણ એભણ ે
લાચં્મા શળે, જેથી તેભની દેળબક્તતની લાતથી નયેન્દ્ર ભદી ગણા જ પ્રબાતલત શતા. તલલેઔાનદંના 
સુ્તઔ જ્માથંી ણ ભે ત્માથંી ભાખંીન ે લાિંતા, એટુ ં જ નદશ ણ બાયતના વતં શયૂલીયના 
જીલનિદયિ,લેદ,યુાણ , ધભચગ્રથંની લાતાચ  નાનણથી જ એભણે લાિંી શમ તેભનુ ં ભનફ 
આટુ ંભક્કભ છે. સુ્તઔ કયીદલા ૈવા ફિાલલાની આદત ણ  એભને નાનણથી જ ડી શતી અન ે
તાની નાની રાઈિેયી ભાટે તે ખલચ અનબુલતા. તે   જમાયે ૧૮ લચની ંભયે ઔરઔાતા 
ફેયૂભઠભા ંખમા ત્માયે નાની અભથી ફખેભા ંએઔ જડી ઔડા ંઉયાતં ઔેટરાઔ સુ્તઔ ણ વાથે શતા 
અને એટરે જ આ ફધા લાિંનની નયેન્દ્રબાઈના તલિાય ય જફૃય અવય ડી શતી. 
૫. ભાન.નયેન્દ્રબાઈ ભદીન ભશાભતં્ર ‘લાચે ગજુયાત’.   
“લાિંે ગજુયાત” એઔ ખફૂ ભટંુ અચબમાન શત ુ,ં યૂ વભાજ તેનાથી જડામેર શત. ભાનનીમ નયેન્દ્રબાઈ 
ભદી ણ ‘લાિં ેગજુયાત’ ઔામચક્ભભા ંરાઈિેયી િાલ્મા જતા ત્મા ંજઈને લાિંલા ફેવી જતા. અત્માયે 
તે અપવવ વાથે ઔશ ે છે ઔે ‘હુ ં વીએભ શત ત્માયે ભને લાિંલાની તઔ ભતી શતી અને હુ ં ખફૂ 
લાિંત શત ભને ભજા આલતી યંત ુ ીએભ ફનતા શલે પાઈર લાચં ુ ં છ. જેને હુ ં એઔ પ્રઔાયનુ ં
વ્મક્તતખત નઔુવાન ભાનુ ં છ.યંત ુઆણને તે આગ્રશ ઔયે છે ઔે લાિંલાન પ્રમત્ન ઔય . ફાઔ 
સ્કરૂ/ઔૉરેજની રાઈિેયીભા ં તનતિત વભમભા ંજામ, ઔાકડંભા ં ઔેટરા લધાયે સુ્તઔ લાિંે છે. ઔેટરી 
સ્ીડથી લાિંે છે, તેની સ્ધાચ ઔયલાની, ફાઔને વલાર જલાફ ઔયલાના, ક્ુ ંસુ્તઔ લાચં્યુ ં? ઔેલી યીતે 
લાચં્યુ ં?  આભ એઔ વપ્તાશ દયતભમાન નલી નલી બતુવ લાિંલાથી અને વાત દદલવ છી તેન લામલા 
અથલા બઔુ દયવ્ય,ુ ક્ુ ંસુ્તઔ, ઔણ ે લાચં્ય ુ? દયેઔ જગ્માએ એઔ લાિંન ઉત્વલ રાખત આ યીતે  ઔયડ 
ઔરાઔન ુ લાિંન થયુ ંશત ુ.ં 
૬. વાર્શત્મનુ ંફદરામેલુ ંસ્લરૂ: 
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    તલજ્ઞાન અને ટેઔનરજીના દયણાભે દુતનમા ઝડબેય ફદરાઈ યશી છે. તેથી સુ્તઔનુ ંસ્લફૃ ણ 
રટાઈ યહ્યુ ં છે. રઔ લાિંતા નથી તેથી સુ્તઔનુ ંભશત્તલ ગટી ખયુ ં છે તેલી ઔાખય અજ્ઞાનતાનુ ં
દયણાભ છે. સુ્તઔ લખય વભાજને ઔદી િારલાનુ ં નથી. બર ે સુ્તઔનુ ં સ્લફૃ ફદરામ ણ તેન 
આત્ભા  એટરે ઔે તેભા ંવભામેરા અનબુલ અને રાખણી ઔદી નાળ ાભલાની નથી (તેથી જ ઔેશલામ 
છે સુ્તઔ તેના રેકઔનુ ં તલિાય ળયીય છે) રેકઔના અનબલ, તેનુ ં જીલન દળચન તે જભાનાની 
દયક્સ્થતતની વિટ યજૂઆત જે તે સુ્તઔભા ંથઈ શમ વદી અને યખુ સધુી સુ્તઔ તેના રેકઔને 
જીલત યાકે છે અને લાિઔને જૂની દુતનમાના ઇતતશાવભા ંરઈ જામ છે. તથેી જ તશલેામ છે ઔે ભાણવ 
અને શભુા ંવોથી ભશત્તલન તપાલત એ છે ઔે શુ ફીજાના અનબુલ ઔે જ્ઞાનન રાબ રઈ ળઔતા 
નથી, જ્માયે ભાણવ આકા તલશ્વના તલિાય, અનબુલ, રાખણી અને ળધકન રાબ રઈ નલી  
ટેતનરજી અને નલા વાધન લાયી ળઔે છે. 
      જ ઔઈ ણ આણને  પ્રશ્ન ઔયે ઔે તભે છેલ્ુ ંક્ુ ં સુ્તઔ લાચં્યુ?ં ત્માયે ભટાબાખના રઔન 
પ્રત્યતુય શમ છે માય, લાિંલાનુ ંભન ત ફહ ુથામ છે ણ વાલ્ર વભમ જ નથી ભત, તળડયરુ એવુ ં
ટાઇટ શમ છે ઔે રાઇપભા ંશ્વાવ રેલાની ફુયવદ નથી ભતી. ત તભિ આ ત એઔ ફશાનુ ંછે. 
” જેને નાિવુ ંછે તેને આંખણુ ંભી યશ ેછે”  
જેને લાિંવુ ંછે તેને વભમ ભી યશ ેછે”  
અન ેજેને લાિંવુ ંનથી તેને ફશાના ણ ભી યશ ેછે” 
જે રઔ તનમતભત  લાિં ેછે. એ ત લાિં ેજ છે ણ ફાઔીના રઔ ભાટે સુ્તઔ લાિંલાની યંયા પુ્ત 
થતી જામ  છે. એઔ વભમ શત ઔે જમાયે તભે ફવ, રેન ઔે પ્રેનભા ંમવુાપયી ઔયતા શમ ત તભને એલા 
ગણા રઔ જલા ભતા જે સુ્તઔ લાિંતા શમ, આજે શલે રશ્મ ફદરાઈ ખમા છે ફધાના શાથભા ં
ભફઈર િક્કવ શમ છે જઔે તેન ણ લાધં નથી તભે ઈચ્છ ત ભફાઈરભા ંણ સુ્તઔ લાિંી ળઔ. 
જ તભાયી દાનત લાિંલાની શમ ત.  ટેઔનરજી ફદરામ છે ણ સુ્તઔ ત આજે ણ એટરા જ 
લેિામ છે અને લિંામ છે. આજે નરાઈન સુ્તઔ લાિંનાય ણ ફહ ુ ભટ લખચ છે. એઔ વભમે 
લજનદાય સુ્તઔ ઊંિઔીને રાલલા રઈ જલા ડતા, આજે આંખીના ટેયલે ભફાઈર, ટેફરેટભા ંલાિંી 
ળઔ છ. 
૭. નલી નલચાયળક્ક્ત લાચંન દ્વાયા:/ વાર્શત્મનુ ંલાચંન એ વભમન વદૌ ઉમગ:  
     વભમ તભાય છે તભાયે તેન ઔેલી યીતે ઉમખ ઔયલ એની આઝાદી ણ તભને જ છે ણ વભમ 
આપ્મા છી તેન ઔઈ પામદ  થમ ઔે નદશ ? ઔઈ નવુ ંળીકલા, જાણલા ભળ્યુ?ં તે અચઔૂ તલિાય. ઔઈ 
ણ જ્ઞાન તભને તભાયા અનબુલ, વસં્ઔાય ઔે લાિંનથી જ ભલાના છે અને જ્માયે તભે ઔઈ મશુ્ઔેરીભા ં
શળ, ડઔાયબમાચ વભમન વાભન ઔયલાન શળે ત્માયે આ જ્ઞાન જ ઔાભે રાખતુ ંશમ છે. એ વભમે જે 
તનણચમ ઔે લતચન થામ તે અંદયથી જ આલતુ ંશમ છે. તલચરમભ ળેઔવતમયન ુ એઔ જાણીત ુ ંઅલતયણ છે 
“તલિાય તલના ળબ્દ ઔદી ઊંિે જઈ ળઔતા નથી “ આભ તલિાય એ સુ્તઔનુ ંદયણાભ છે. 
   સુ્તઔ એ ભાદશતી અને જ્ઞાનન વાખય છે તેભા ંડફૂઔી રખાલલાથી ભાદશતી, જ્ઞાન ભેલી ળઔામ છે. 
ઉયાતં સુ્તઔના ચિિંતન અને ભનન દ્વાયા તભાયી તલિાય ળક્તત દયતલ ફને છે. સુ્તઔ લાિંનથી 
ળબ્દબડંની વાથે લૈિાદયઔ વમદૃ્ધ્ધભા ંણ લધાય થામ છે, ગણીલાય ઔશલેામ છે ઔે સુ્તઔ આના 
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લપાદાયતભિ છે, લાસ્તલભા ંસુ્તઔ વાથેની ભૈિી થમા ફાદ દુતનમાને  જલાની આણી નજય ફદરાઈ 
જામ છે. વાદશત્મન વખં જીલનભા ંનૈતતઔ મલૂ્મ ળીકલે છે, તલઔવાલે  છે અને ધ્મેમ પ્રદાન ઔયે છે, 
ખુ્તતા રાલી એઔાગ્રતા ળીકલે છે. એઔરતાને એઔાતંભા ં પેયલલાની ક્ષભતા ણ સુ્તઔભા ંયશરેી છે. 
એઔરતા ઔનડ ે ણ એઔાતં લાખલાનુ ં ભન થામ. રઔભાન્દ્મ તતરઔનુ ં ઉદાશયણ રઈએ ત તેએ 
યેળન ભાટે તરયપભને ફદર ેખીતાનુ ંસુ્તઔ લાિંલા ભાટે ડૉઔટયને તલનતંી ઔયી અને વાિ ેજ 
ડૉઔટય જ્માયે  યેળન ઔયતા શતા ત્માયે શલ્મા તલના યૂ વભમ તે ખીતાન અભ્માવ ઔયતા શતા. 
૮. ર્ડજજટર યગુભા ંવાર્શત્મનુ ંલાચંન:  
     લતચભાન ઈ-યખુભા ં ઈન્દ્ટયનેટ દ્વાયા સુ્તઔ બોતતઔ વીભાડંાને ાય ઔયી વભગ્ર દુતનમા ખણૂ ે
કાિયે ઉરબ્ધ થઈ ળઔે છે. આંખીના ટેયલે આકી દુતનમા શાજય જેલી ક્સ્થતત છે ત્માયે ઈ-યીડય, ઈ-
બતુવ અને નરાઈન દ્વાયા સુ્તઔ એઔ તભતનટભા ં ઉરબ્ધ થામ અને અદ્યતન યતુનલવચર પન્દ્ટને 
ઔાયણે વશરેાઇથી  સ્થાતનઔ બાાને ઔમ્પ્યટૂય, ભફાઇર લખેયેભા ં લાિંી ણ ળઔામ છે. જ ઔે વાયા 
સુ્તઔનુ ં ્ધતતવયનુ ંલાિંન થવુ ંજઈએ, વાયા સુ્તઔ તલે િિાચ અને વલાદં ઔયલાથી પામદ થામ 
છે , તેથી જ ઔેશલામ છે લાિંતા યશ, તલિાયતા યશ અને લિંાલતા યશ. ગણીલાય પ્રશ્ન થામ ઔે નલી 
ેઢીને સુ્તઔ પે્રભ જખાડ ેઔણ? જલાફ વીધ છે,  ગયભા ંભા-ફા ણ લાિંતા શમ, ળાા – ઔૉરેજભા ં
તળક્ષઔ સુ્તઔ પે્રભી શમ અને વભાજભા ં ાણીની યફ જેટરા જ સુ્તઔારમ શમ ત યૂત ુ ં છે. 
જાણીતા તળક્ષણતલદ બરાય ુલછયાજાની એટરે જ  ત ઔશ ેછે ઔે ૨૩ એતપ્રર “તલશ્વ સુ્તઔ દદલવ” છે જે 
રેકઔન, સુ્તઔન અને લાિંઔ ભાટેન ઉત્વલ છે. આ શબુ દદલવે ભશાન નાટયઔાય ઔતલ અને 
અચબનેતા  ળેતવતમયન જન્દ્ભદદન તેભજ મતૃ્યદુદન ણ છે જે વભગ્ર તલશ્વભા ં સુ્તઔ દદન તયીઔે 
કામ છે 
 સુ્તઔ લાિંનની આદત ધયાલતા રઔને જ્માયે ફુયવદ ભે ત્માયે લાિંલા ફેવી જતા જમા  છે 
ઔઈ જગ્માએ લેઈદટિંખભા ંશમ ત્માયે ખળુ થઈ તાનુ ંલાિંન ળફૃ ઔયી દે છે . જઔે દયેઔ જગ્માએ બઔુ 
વાથે યાકલી નથી પાલતુ ં યંત ુ આજે ઈ-બઔુ આલતા આ વભસ્મા શર થઈ ખઈ છે 'દઔન્દ્ડર' જેલા ં
ઔેટરાઔં બઔુ યીદડિંખ ઉઔયણને ઔાયણે શલે દયેઔ સ્થે શાડચ ઔી વાથે રઈને નથી પયવુ ં ડત ુ ં ણ  
PDFભા ંજ આકી બઔુ વભાઈ જામ છે. 
 લાિંન ળકીન ત ઈ-બઔુ તનમતભત કયીદી યાકતા શમ છે. તેભજ તભિ ઔે વખા-વફંધી 
વાથે સુ્તઔની અદરા-ફદરી  ઔયી લાિંનયવ જાલી યાકે છે. 
૯.  ઈ-બકુવ : / ઇ-ભરટયેચય  
     ળફૃઆતભા ં ઈ-બઔુવ ઔે PDF ભોંગા ડતા, જે આજે ત ગણી બઔુવ ફ્રીભા ં ભતી થઈ ખઈ 
છે.દા.ત.www.pdfdrive.net ફ્રીભા ં રાક બઔુ ટાઇટર ઔે થયના ં નાભથી ળધતા ભી યશ ે છે. 
"www.pdfdrive.com" નાભની લેફવાઈટ ભાિચ-૨૦૧૭ સધુીભા ં૨૩, ૦૬, ૨૫,૧૩૨ એટરે ઔે ૨૩ ઔયડથી 
લધ ુPDF (ીડીએપ) બઔુ ડાઉનરડ ઔયલા ભાટે ઉરબ્ધ છે, જેભા ંદયેઔ વેઔન્દ્ડ ેલધાય થત યશ ે છે 
અને ઔઈ ળયત ઔે ભમાચદા લખય ખભ ેતેટરી PDF બઔુ ડાઉનરડ ઔયી ળઔામ છે. ડાઉનરડ ઔયતા 
શરેા તેને િેઔ ઔયલા તપ્રવ્યનૂી સતુલધા ણ છે. આલી ઈ-બઔુભા ં'લન તભતનટ ભેનજેય' "વેલન શચેફટવ 
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પ શાઈરી ઈપેદઔટલ ીર" "હ ુ મવૂ્ડ ભામ િીઝ" અથલા િેતન બખતની નલેલ્વ, અતભ 
તિાઠીની "ઈભભટચલ્વ પ ભેશૂા' ઔે યફીન ળભાચની બઔુવ તલખેયેન વભાલેળ થામ છે. 
૧૦. ઓર્ડમ લીડીમ સ્લરૂે વાર્શત્મ /સુ્તકનુ ંઓર્ડમ લીડીમ સ્લરૂ : 
 ક્યાયેઔ લાિંનન ળક શલા છતા ંરાલેચરિંખ ઔે અન્દ્મ ઔાયણવય લાિંનન ઔંટા આલે ત શલે 
મ્યચુઝઔની જેભ ભનખભતુ ંસુ્તઔ ણ શને્દ્ડવ ફ્રી રખાલીને વાબંી ળઔામ, આ ભાટે "એડર ીડીએપ' 
નાભના વપટલેય દ્વાયા જે ત ેપ્રવખંની ક્સ્િ એચ્ન્દ્જન દ્વાયા વાબંી ળઔામ છે. 
 છેલ્રા થડા વભમથી દડમ બઔુ ણ ભલા રાખી છે. જેભા ંસુ્તઔના ળીચઔથી અંત સધુી 
અક્ષયળ: ફરલાભા ં આલે તેને દડમબઔુ ઔશલેામ છે. આલા જ એઔ તલિાયથી પ્રેયાઈને  દડમ  
બઔુની અનકી રાઈિેયી નીતધ અયયાએ પ્રજ્ઞાિુ ભાટે ૨૦૦૫ ભા ંફનાલી. જેભા ં“ઈળા” (એન. જી 
) ની સ્થાના ઔયી, ીર પય બ્રાઇન્દ્ડૌ ફનાવ્યુ ંજેભા ંઆજે ૧૭ જેટરી  બાયતીમ બાા વાથ ે
કુર ૫૩૮૨ પાઈલ્વ નરાઈન ઉરબ્ધ છે. જેન રાબ અંધ ફાઔ ઉયાતં અબણ ખાભડાના રઔન ે
ણ  ભે છે. 
 અંગ્રેજી લાિંનના ળકીન ભાટે દડમબઔુ વાબંલાના અનેઔ તલઔલ્ ણ છે જેભ ઔે 
www.loyalbooks.com  લફે વાઈટ ણ ચિલ્ડ્રન, દપઔળન, ચરટયેિય, દપરવપી, ળટચસ્ટયીઝ, વામન્દ્વ 
દપઔળન જેલા પ્રઔાયભા ંશજાય દડમબઔુવ તલનામલૂ્મે ઉરબ્ધ છે. દા.ત. 'એડલેન્દ્િવચ પ શઔરફયી' 
એડલેન્દ્િવચ પ ટભ 'વામય' ઉયાતં 'એચરવ', ઈચરમતય ટચયની 'રીએન' તેભજ એિ.જી.લલે્વ 
જૂરેલનચ, આથચય ઔનન ડમર, ફૃડમાડચ દઔચરિંખ,  શને્રી જેલા રેકઔની દડમબઔુ ણ ઉરબ્ધ છે, 
જેના ય દઔરઔ ઔમાચ ફાદ ટેફ  ફટન દફાલતા જ તે વાબંી ળઔામ છે. ડાઉનરડ ય યાઈટ ચ્તરઔ 
ઔયતા અરખ અરખ વન્દ્વ ખરૂે છે. તેભાથંી વેલએઝ જે તે જગ્માએ પલ્ડય ફનાલી એઔે એઔ 
પ્રઔયણ ડાઉનરડ ઔયી ળઔામ છે. 
૧૧. વનળમર ભીર્ડમા દ્વાયા ભતી ભાર્શતી : 
 અંગ્રેજી બાાભા ં ણ ઉરબ્ધ દડમબઔુ વિચ ઔયલાથી ભી ળઔે છે. આ તવલામ 
ળેતવતમયથી  ભાડંીને તભલ્ટન સધુીના નાટમઔાય, ઔતલના વજૉન ણ શલે દડમ બઔુ સ્લફૃે 
વાબંલા ભી ળઔે છે. આ ભાટે  ય-ુટ્ફુ ય ણ ગણી િેનર ઉરબ્ધ છે. 
 અંગ્રેજી તવલામ દશન્દ્દી ઔે અન્દ્મ બાાભા ંણ ઉરબ્ધ દડમબઔુ વિચ ઔયલાથી ભી ળઔે 
છે. આજે ત ભટા બાખના ન્દ્યઝૂ ેય/ લતચભાનિ અને ભેખેચઝન ણ શલે ત ઈ-ેય ઔે  PDF 
સ્લફૃે મઔુામ છે. વ્શટવએ ય ણ શલ ેત "બાયતીમ વભાિાય તલશ્વ" નાભના ંગ્રેુ તેભના  અંગ્રજેી, 
દશન્દ્દી અને ગજુયાતી બાાના લતચભાનિ તથા ભેંખજેીન યજે  યજ મઔૂલાનુ ંિા ુઔમાચ છે.  
વાયાળં 
     ભાનલ જીલનભા ંશ્રલણ, લાિંન, રેકન અન ેઔથન એ બાાના િાય ઔોળલ્મ ખણામ. ભાનલતાને 
ળબે તેલા ગણુ વંન્ન ઔયલા ભાટે ઉત્તભ સુ્તઔનુ ંમગ્મ વ્મક્તત દ્વાયા મગ્મ વભમએ લાિંન થામ ત 
"ગ્રથં ફતાલે થં" મગ્મ ઠયે. લાિંન લખય ભાનલી અધયૂા છે. ઔઈણ વ્મક્તતન ેઆ તલશ્વની લૈતલધતા 
વબય વભમની વસં્કૃતતની ભશાનતાભા ંતાના અક્સ્તત્લન  આનદં ભાણલ શમ ત લાિંન જરુયી છે. 
વાથે વાથે  શુ ંલાિંવ,ુ ઔેટ ુલાિંવ ુઅને ઔેવ ુલાિંવ ુઆ અંખે ભાખચદળચન ણ જરુયી છે. 
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“ખાધંીજીના ભત ે "લાિંનભા ંયવ-રુચિ ધયાલનાય વ્મક્તત વદા સકુ – ળાતંત અને પ્રવન્ન ધયાલે છે”.  
“ફનાચડચ ળના ભતે  શુ ંલાિવં ુતે લાિંલા ઔયતા ભશત્તલની ફાફત છે, ભાટે જેની લાિનંક્ષભતા ઉત્તભ ત ે
ઉત્તભ વ્મક્તત તયીઔે શભંેળા ંઊબયી આલ ેછે”. એટરા ભાટે જ ઔશલેામ છે તભિ ઔે ભાણવ થૃ્લી યનુ ં
એઔ જ પ્રાણી એવુ ંછે જેને બખલાને લાિંલાનુ ંલયદાન આપ્યુ ંછે. લાિંલાથી ભાણવની દશિંભત તલઔતવત 
થઈ તલિાયલાની ળક્તત ઔે ઔલ્ના ળક્તત લધે છે. લાિઔે ક્યાયેમ વચનાચરટી ડલેરભેન્દ્ટના તરાવભા ં
જલાની જરુય ડતી નથી. ચફરખેટવ, ભાઔચ ઝઔયફખચ વદશતના ધનલાન રઔ વોથી શરેા લાિઔ શતા. 
આભ લાિંનથી ત્જિંદખીના નાના નાના પ્રશ્નન ઉઔેર ભી જળે અને ત્જિંદખી વય ફની જળે.  
આજે અદ્યતન  ટેઔનરજીના યખુભા ંણ લાિંન જફૃયી છે જ આજની ઢેી લાિંનના ભાધ્મભ દ્વાયા 
તાન ેઉમખી ઔે જફૃયી ભાદશતીથી અડટે નશીં યશ ેત ભેલેુ ં તળક્ષણ ઔે ભાદશતી દયેઔ ે જૂની 
વાચફત થળે ભાટે જ જીલનના દયેઔ ક્ષેિે, સ્તયે લાિંન, ભનન, નુ: લાિંન જે ભનની પ્રદક્મા તનયંતય 
છે. વાદશત્મ એ  ત આંતયયાષ્રીમ ઔક્ષાએ તલિાય લાયવાનુ ંઆધાયભતૂ ભાધ્મભ છે. જેભા ંિઔવાઈ અન ે
તલશ્વવતનમતા છે. વાયા તલિાય વાથ ેજ્ઞાન, અન ેઅનબુલનુ ંઉત્તભ બાથુ ંલાિંનની દેન છે. જ યાજમ, 
વભાજ અન ે કંુટુફ તાની નલી ેઢીને સુ્તઔ લાિંતી નદશ ઔયી ળઔે ત "ઇન્દ્પભેળન ટેઔનરજી' 
બસ્ભાસયુ ફની યશળેે. લાિંન દ્વાયા દયેઔ વ્મદઔત અન્દ્મ તલદ્વાનના તલિાય જાણી ળઔે છે. લાિંનની અવય 
જે તે વ્મક્તતના વ્મક્તતત્લ તલઔાવ ઉય થતી શમ છે લાિંન દ્વાયા નવુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ છે ભાટે જ 
ઔશલેામ છે. લાિંવુ ંઅટરે ઔંઈઔ નલીન જાણવુ.ં 
" લાચંવુ ંએટરે આંગી ય, અક્ષય રઈ આંખભા ંઆંજવુ.ં 
આંજતે આંજણ અક્ષયી, અંતય ચએુ જાગતા યાખવ,ુ 
બરે ઢે અન્મ નનિંદયભા ં, બાલકે લાચંલા જાગવુ,ં 
નલવયી જલામ બરે થડંુ, થડંુક ત માદ યાખવુ,ં 
લાચંવુ ંએ ત ભનથી જ , નલી ઉગેર ાખંભા ંાખંવુ,ં 
એ છી ઊડવુ ંઆબભા ં“ 
વદંબા : 
૧. અનાવ્રત, જમ લવાલડા, ળતદર તૂતિ, ગજુયાત વભાિાય, ાન. ન. ૧૨ તા.૨૧.૦૫૦.૨૦૧૪. 
૨. ’અયાત્જતા’ SPTMC એન્દ્યઅૂર ભેખેચઝન, vol-XIII, ૨૦૧૭, ાન. ન. ૬૯. 
૩. ’િાર, સુ્તઔ દદલવ તનતભત્તે એઔાદ સુ્તઔ લાિંીએ’, દદવ્મ બાસ્ઔય, ૨૩/૦૪/૨૦૧૭. 
૪. ’ઔેટ રાઈિેયી’ ભીદડમા ભીટય, ભની ાયેક, ગજુયાત ખાદડિમન.  
૫. ‘યથુ એન્દ્ડ તલિઁભેન’, તવટી બાસ્ઔય, ૨૫/૦૪/૨૦૧૭, ાના નૌ. 2. 
૬. ’તલતલધા’, બલેન ઔચ્છી, ળતદર તૂતિ, ગજુયાત વભાિાય, ાન. ન. ૧, તા.૨૧.૦૫૦.૨૦૧૪. 
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ગાધંીજીના ંવલોદમ નલચાય 
ડૉ. ર્દવ્મા ટેર  

શ્રી ફી.ી. બ્રહ્મબટ્ટ આટાવ એન્ડ  
એભ.એચ. ગરુુ કભવા કરેજ, ઉંઝા  

રીટીકર વામન્વ નલબાગ  
 

 "વલોદમ" ળબ્દ જૈન વાદશત્મભા ંવો પ્રથભ લયામેર જલા ભે છે. લેદ, ઉતનદ, ળાસ્ત્ર, 
યુાણભા ંક્યામં તેન પ્રમખ થમેર જલા ભત નથી. યંત ુવલોદમ ળબ્દ જે બાલને પ્રફધે છે તે 
ભાનલજાત જેટર જૂન છે. વલોદમન અથચ ફધાન ઉ્ધાય અને તલઔાવ છે. પ્રાિીન  ઔાના ંઋતએ 
વલોદમ ળબ્દ લામાચ તલના એન બાલ આણને ઘ ૂટંીને ામ છે. "રઔા વભસ્તા સચુકન બલતં"ુ ભાિ 
આ એઔ રઔ ભાનલ રઔ જ નશીં ણ િણેમ રઔ - સ્લખચ, મતૃ્ય ુઅને ાતાભા ંલવતા દેલ, ભાનલ, 
દાનલ, ફધા જ સકુી થાલ એલ બાલ ફતાવ્મ છે.  
 ઋત ઔતલ, ક્ાતં રષ્ટાને ભાિ બાયત લચ એ જ સ્લદેળ એભ નશત ુ.ં ળઔંયાિામચની બાાભા ંએ 
ત ઔશતેા િણેમ ભલુન ભાય સ્લદેળ. તેભને ક્યામં ય-દેળ ય-બાલ રાખત જ નથી. આ થૃ્લી ત 
એભને ક્ષીના ંભાા ગવરા જેટરી નાની અભસ્તી રાખતી.  
 આજન યખુ તલજ્ઞાન અને ટેઔનરજીન શલાને ઔાયણ ેિહ્માડંનુ,ં થૃ્લીનુ ંઅને  ફીજા ગ્રશનુ ં
ઔેટુમં જ્ઞાન આણી ાવે છે એલ આણને લશભે છે. તનભચ હૃદમના ંએ ઋતએ તનાભા ંજ 
ડફૂઔી ભાયીને "મથા તન્દ્ડ ેતથા િહ્માડં"ે ન તવ્ધાતં ળધીને અનતંતાનુ,ં વ્માતતાનુ ંદળચન ામ્મા શતા.ં 
તે ઔશતેા ં"ભભૂાભા ંસકુ છે અલ્ભા ંનશીં" તેની વયકાભણીએ 21ભી વદીભા ંણ ? નાત, જાત, ઔભ 
ધભચ, લેળ બાા, લણચ, ચરિંખ, દેળ લદેળભા ં તલબતત એલી તલિાયવયણી જલા ભે છે. ખાધંીજી તેન ે
વલોદમ તલિાય દ્વાયા દૂય ઔયલા ભાખંે છે. તેભની ઉદાયતા જુ ભાયા તભાયાન બદે ત નાના ભાણવ 
ઔયે ફાઔી જે ઉદાય ભનલાફંૄ છે. તેના ંભાટે આખુ ંતલશ્વ કુટંુફ વભાન છે. તેભણે કુટંુફ નશીં ણ "કુટંુફતમૌ 
" ળબ્દ લામો છે.  
 આણા ંતલશ્વ ઔતલ ઉભાળઔંય જળી ણ એ જ ઋતકુના ંલળંજ છે એટરે ત એભણે રખ્યુ ંછે ઔે  
   " તલળાે જખ તલસ્તાયે નથી એઔ જ ભાનલી, 
   શ ુછે, કંી છે, ષુ્ - લનની છે લનસ્તત" 
 આનુ ંનાભ ભભૂાન ઔતલ. કુદયતે આ જખત ઔેલ ભાનલ ભાટે જ ેદા નથી ઔયુું.  
 દુતનમાની ભશાવત્તા તેભના ંપ્માદા વયમકુત્માય એ વોના ણ શયીપ-ધભચના ંઆતઔંલાદી 
તાની આક્ણ્લઔ ળક્તતના ભદભા ંાખર ફની દુતનમા આકીને તફા તફા ઔાયાલી યહ્યા છે. ક્યા ંઆ 
ધન વત્તા અને તલજ્ઞાનના ં ગભડંી આજના ં વકુંચિત તલિાય લાા શકભૂત અને ક્યા ં પ્રાિીન ઔાના ં
વલચના ંઉદમ ભાટે પ્રાથચના ંઔયનાય ઉભદા તલિાય. 
 

  " વલચથા વો સકુી થા, વભતા વહ ુવભાિય. 
  વલચિ દદવ્મતા વ્મા, વલચિ ળાતંત તલસ્તય. " 
આલી આ વલચના ંસકુની, વલચના ંઉદમની લાત ક્યાયે તવ્ધ થામ જ્માયે વલચ સ્થે ળાતંત પ્રલતચતી શમ.  
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 પ્રાિીન રષ્ટાએ વલચના ં ઉદમન ફતાલેર યાજભાખચ છડીને લીવ લીવ વદીથી અંધાયાભા ં
અથડાઈએ છીએ. બખલાન શ્રીકૃષ્ણએ અજુ ચનને મખ ભાખચ ળીકવ્મ શત. તભે યાજાળાશી, મડૂીલાદ, 
વામ્મલાદ ઔશલેાતી રઔળાશી આ ફધી તલિાયધાયાથી ભાનલ જાતના ંદૂુઃક દૂય નથી થતા ંત્માયે ભશાત્ભા 
ખાધંીજી રઔ નીતતમરૂઔ વલોદમનુ ંદળચન વભગ્ર ભાનલજાતનુ ંજ નશીં ણ જીલનભાિન ઉદમ થામ 
એવુ ંએ વલચતબર દળચન આણન ેઆી ખમા છે.  
 વલોદમી દળચન બાયતીમ વસં્કૃતતન આત્ભા છે. દુતનમાબયના ંદયેઔ દેળભા,ં દયેઔ ઔભભા,ં દયેઔ 
ઔાભા ંમખફંય ઔે ભવીશા છે જેભણે ળાતંત, વેલા અને ળાણણના ંાઠ ળીકવ્મા છે. થય, વકે્દટવ, 
યન્સ્ઔન, ટલ્સ્ટમ લખેયેની લાત વલોદમની ળીક આે છે. બખલાન બ્ુધ અને ભશાલીય સ્લાભી ણ 
વલોદમના ં જ વદેંળ લાશઔ શતા.ં લૈદદઔ ધભચભા ં ઔહ્યુ ં છે ઔે દયેઔ દદળાભાથંી આલતા ં શબુ તલિાયનુ ં
સ્લાખત છે. વત્મ, અદશિંવા, પ્રેભ, ઔફૃણા, ળાતંત, વેલા વલચઔાચરન અને વલચદેળીમ શમ છે. કયેકય આલા 
વદ્દગણુ એજ વસં્કૃતત છે, જે આણને શભુાથંી દ્ધદ્વજ ફનાલલાના ંવસં્ઔાય આે છે.  
 ખાધંીજીન ે ભેર લાયવ, લાતાલયણ, તળક્ષણ, વસં્ઔાય, ધભચ આ વોએ ભી એભને જે ગાટ  
આપ્મ શત તેભા ંએઔરાણુ ંઔે વકુંચિતતા ન શતી લી એભન તાન જે સ્લબાલ શત તે ણ વત્મ, 
વેલા અને ક્ષભા જેલા દૈલી ગણુથી વંન્ન શત.  
 ધયતી પદ્ર્ુ શતી. કેડ, કાતય અને ાણી ણ ફયાફય ભતા શતા ંજફૃય શતી એભા ંએઔ 
ઉત્તભ ફીજ લાલલાની અન ેઆ ઔાભ યન્સ્ઔને ઔયુું એભના ંસુ્તઔ "Unto this last" થી.  
 ખાધંીજીની એઔ કાવ કાતવમત શતી ઔે જે ખમ્યુ ંતેને તયત અભરભા ંમઔૂવુ ંતેભા ંથડમ તલરફં 
ઔયતા ં નશીં. "Unto this last" લાચં્મા છી એભન નલ અલતાય થમ. તેભણ ે વશજતાથી તાન 
જીલન વ્મલશાય ફદરી નાખ્મ.  
 "વોના બરાભા ંભારંુ બુ"ં એ પ્રભાણ ેલતચતા શતા.ં ફીજીલાત લઔીર અન ેલાણદંને આજીતલઔા 
ભાટે વભાન લતય આ લાત તેભને સ્ળી ખઇ. િીજી લાત કેડતૂ, ભજૂય, શ્રભજીલીનુ ંદયશ્રભી જીલન 
એજ કરંુ જીલન. વલચન ઉદમ એ ઔેલ તાના ંભાટે જ યાકી ન મઔૂતા વભાજ ભાટે જેની ાવે તે 
નથી તેને ભાટે તે લાયે ત વલોદમ થામ. ઔાઔા વાશફે વભજાલતા ંઔે અંત્મદમ તલના વલોદમ ન થામ 
એટરે વહનુા ઉદમની ળફૃઆત છેલ્રાથી ઔયલી જઈએ. ભખૂ્માને શરેા ંકાલાનુ ં ભવુ ં જઇએ, લસ્ત્ર 
તલનાનાને લસ્ત્ર ભલા જઈએ આ છે વલોદમ નીતત. વલોદમ એ મડૂીલાદ, વભાજલાદ, વામ્મલાદ જેલ 
લાદ નથી ણ એઔ તલિાય છે. ણૂચ વભગ્રતાનુ ં દળચન છે. લાદ શભંેળા ં એઔાખંી શમ છે. દા.ત. 
મડૂીલાદભા ંમડૂીલાદીનુ ંએઔ જ રક્ષ્મ મડૂી લધામે જલી. તેના ંભાટે ભાણવ અને પ્રકૃતત તેના ંળણના ં
વાધન છે. વભાજલાદનુ ંભશફૃ ંરઔળાશી. ઔલ્માણ યાજ્મનુ ંણ ઉત્ાદનના ંવાધનની ભાચરઔી યાજ્મની.  
 આભ આ ફધા એઔાખંી છે. એભણે પ્રકૃતતને તાના ંઉબખનુ ંવાધન ભાન્દ્યુ ંછે અને ભાણવને 
ભળીન. વભાજલાદ, વામ્મલાદ વમશૂ ઔલ્માણને નાભે એન બખ રે. રઔળાશી તલિાય ણ અધયૂ છે. 
તેન તવ્ધાતં છે Greatest good of the greatest  number. લધાયેભા ંલધાયે રઔનુ ંબુ ંતેભા ં51નુ ંબુ ં
થામ છી 49નુ ંન થામ ત તેની ચિિંતા નશીં. ત્માયે વલોદમ જ એઔ એવુ ંદળચન છે ઔે જે વલચના ંઉદમની 
લાત ઔયે છે. જે છેલાડ ેછે તે ણ છૂટી જલ ન જઈએ એ એનુ ંરક્ષ્મ છે.  
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 આજે ત આ એઔ સ્લપ્નુ ં છે. ણ દયેઔ તવદ્ધ્ધ તેના ંઆયંબભા ંએઔ સ્લપ્નુ ંનથી શતી. વલોદમ 
ભાટે આક્ષે છે ઔે તે ઔેલ આદળચની લાત ઔયે છે. ત ેચફશાભણી લાસ્તતલઔતા છે ણ શઔીઔત ઔંઈઔ જુદી 
છે. વલોદમન જન્દ્ભ જે વભસ્મા ભાનલજાતન ેવદીથી ીડા આી યશી છે. તેના ંઉઔેર ભાટે ત 
થમ છે. આતથિઔ ક્ષેિે વોથી ભટી વભસ્મા ફેયજખાયી, ઔેન્દ્રીઔયણલાદી, મડૂીલાદ અને વભાજલાદ એવુ ં
ભાને છે ઔે ભળીન આલે એટરે ભાણવ ફેઔાય ફને ત ફનંે  ઔેન્દ્રીઔયણ ગણી વભસ્મા વજ ેછે.  
 જ્માયે આની વાભે વલોદમ તલઔેન્દ્રીઔયણન તલિાય મઔેૂ છે જેભા ંજ્મા ંઔાિ ભાર ેદા થામ ત્મા ં
જ તે તલસ્તાયભા ંજ તેન ાઔ ભાર નાના નાના ભળીનની ભદદથી થામ એલી આ મજના છે. વલોદમ 
મિંન તલયધ ઔયે છે એ એઔ ભ્રભ છે. ભાણવની ઔામચક્ષભતા લધાયે, ભજૂયીભાથંી  ઉખાયે અને પ્રદૂણ ન 
ઔયે તેલા ંમિંને આલઔાયે છે. આભા ંવ્માઔ યજખાયી ઊબી થામ.  
આનથિક નલચાયાઃ 
 વલોદમના ં આતથિઔ આમજન મજુફ વ્મલસ્થા ખઠલામ ત આજે આણને આંજી નાકંતા 
ભશારમ, ભર, િંતાયઔ પ્રતત તભતનટ ઊડતા ંશલાઇ જશાજ જલા ન ભે. ણ ઇજ્જતની યટી અન ે
સ્લભાનની ત્જિંદખી જીલલા ત ભે. વત્તા ય આલતી વયઔાય કેતી, શુારન, ભજૂય, ભદશરા લખેયે 
ભાટે સ્લયજખાયીની આતથિઔ નીતત નશીં ગડ ેત્મા ંસધુી એભની ક્સ્થતત ડાભાડ યશલેાની.  
 બાયતના ંફધંાયણભા ંમૂભતૂ અતધઔાય આલાભા ંઆવ્મા છે, યંત ુતેભા ંભશત્તલન અતધઔાય 
છૂટી જામ છે તે "Right to Work" ઔાભન અતધઔાય. રઔળાશીભા ંદયેઔને ઔાભ ભવુ ંજઈએ અને તેના ં
ઔાભનુ ંણક્ષભ લતય ણ ભવુ ંજઈએ. સ્લતિંતા આી છે ણ ભકૂે ભયલાની સ્લતિંતા. જ્મા ં
સધુી ઔાભ નથી ભતુ ંત્મા ંસધુી ભતદાયને આતથિઔ સ્લતિંતા ભી છે તેભ ન ઔશી ળઔામ. 
 ખાધંીજીએ કાદી ગ્રાભ ઉદ્યખ સ્લદેળી લખેયે ળબ્દ લાયતા ંઆણે એને જૂનલાણી પ્રખતતના ં
ઔાટંાને ાછા પેયલનાય તલિાય ખણતા ંશતા.ં દયેઔને ઔાભ ભે એલી વ્મલસ્થા ખઠલામ ભટા તતતિંખ 
મિંથી ઔાભ નશીં થામ યંત ુનાના મિંથી જાજા શાથને ઔાભ આીને જ થઈ ળઔળે. વલોદમે એઔ નલ 
તલિાય રસ્ટતળન આપ્મ છે. જેની ાવે છે તે ભાિ તેનુ ં તાનુ ં જ નથી એભા ં વોન બાખ છે. 
ખાધંીજીએ તેને રસ્ટતળન તવ્ધાતં ઔહ્ય. તલનફાજી દાનની દયબાા વભજાલતા ં ઔશ ે છે ઔે દાન એ 
ખયીફની દમા કામ, ઔટઔ આલ એલ નથી, યંત ુદાનન અથચ વયકી લશેંિણી ભાિ લશેંિવ ુએભ 
નશીં, વયકા બાખ ેતલબાજન ઔયવુ.ં  
 વલોદમ એઔ નલ વસં્ઔાય આલા ભાખંે છે. આભ ત એ નલ વસં્ઔાય નથી જૂન છે. 
ઇળતનદ ળીકલે છે ઔે જે ફધુ ં ઇળથી બયેુ ં છે તેને બખલ ણ બખલલા ભાટેની યીત તેને 
ત્માખીને બખલ, આીન ેકા. ભાયી ાવે જે છે તે ભાયી ઔભાણીનુ ંનથી અનેઔની ભશનેતનુ ંપ છે. 
તેન હુ ં બખ ઔયીળ યંત ુ તે ફીજાને આીને. આ છે રસ્ટતળ વલોદમનુ ં આતથિઔ દળચન. વલોદમ 
ભાથાલાઢ આતથિઔ વભાનતાભા ંભાનત નથી ત ેાિં આંખાની વભાનતાભા ંભાને છે. વલોદમ ઔશ ેછે ઔે 
ડુખંય અને કીણ જેટરી અવભાનતા ન શલી જઈએ. ાિં આંખા જેટરી અવભાનતા વહ્ય ફનળે. 
આતથિઔ ન્દ્મામ એ છે ઔે દયેઔને આલડત મજુફ ઔાભ અને જફૃદયમાત મજુફ દાભ ભલા જઈએ. કુટંુફન 
ન્દ્મામ શુ ંછે? ફાઔ, ભાદંા અને વ્ૃધ ઔાભ ન ઔયે ત ણ તેભને શરેા ંપ અને દૂધ લખેયે ફયાફય 
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ભે. સકુ અને ળાતંતન યસ્ત તલનફાજીએ ફતાવ્મ છે ઔે "વભાજને કુટંુફ ઔયી ભાનજે  બાઈ ભાયા 
ખાભને કુટંુફ ઔયી ભાનજે" આલ તલિાય વલોદમનુ ંઆતથિઔ દળચન છે. 
વાભાજજક વભાનતાાઃ 
 વાભાત્જઔ વભાનતાભા ં વલોદમ ભાને છે. નાત, જાત, ઔભ, ધભચ, દેળ, યદેળ, બાા, લણચ, 
ચરિંખ, તળચક્ષત, અતળચક્ષત, ખયીફ, તલખંય, આલા ઔઈ બેદ વલોદમને ભજુંય નથી. િાહ્મણ શમ ઔે બખંી 
ફધા જ વાભાત્જઔ રષ્ટીએ વયકા છે. ભાનલ ભાિ વભાન છે. વલોદમનુ ંવાભાત્જઔ દળચન છે. આણા ં
વસં્ઔાય અને ઉછેય દન ે રઈન ે ફાણથી આણા ં ચિત ખઠંાઈ જામ છે. આણા ં કુનુ,ં જાતનુ,ં 
ધભચનુ ં કટંુ અચબભાન રઈને પયતા ં શઈએ છીએ યંત ુવોથી ભટી દલી ભાનલીની છે. તેથી તને 
તતયસ્ઔાય ઔયલ, શડધતૂ ઔયલા, ભાયલા મગ્મ નથી. જ ભનભા ંએઔલાય લવી જામ ઔે "વાફાય ઉયે 
ભાનુ તાશાય ઉયે નાદશ" ત ફધી જ વભસ્મા વભાપ્ત થઈ જામ. વલોદમ વાભાત્જઔ આદળચ છે.  
યાજકીમ વભાનતાાઃ 
 વાભાન્દ્મ છા પ્રભાણે વલોદમ લાા યાજઔાયણથી આબડછેટ યાક ેછે. તે તેભની ખેયવભજ છે. 
ખાધંીજીએ વલોદમના પ્રથભ ફુૃ વલોદમ આંદરનભા ંઆજીલન યાજઔાયણભા ંજ શતા. તેભનુ ંસ્લપ્ન 
યાજઔાયણભા ંજ આધ્માત્ભીઔયણ ઔયલાનુ ંશત ુ.ં જે યાજઔાયણભા ંધભચ નથી તે યાજઔાયણ ખધંાત ુભડદંુ છે. 
યાજઔાયણ એટરે ફહભુતીની ફરફારા. ણ વલોદમની રષ્ટીએ ફધા વભીઔયણ ભરૂ બયેરા ં છે. 
વલોદમની રષ્ટીએ પ્રજાઔયણ એભ વલોદમ ભાન ે છે. આતથિઔ ક્ષેિની જેભ યાજઔીમ ક્ષેિ ે ણ 
તલઔેન્દ્રીઔયણ શવુ ંજઈએ. વોથી લધ ુવત્તા ઔેન્દ્ર ાવે નશીં ણ ખાભ ાવ ેશલી જઈએ. ખાધંીજી ઇચ્છતા ં
શતા ં ઔે Every Village is a republic. બાયત ાિં ચ્િીવ યાજ્મન વગં નશીં ણ ખાભન ભશાવગં 
શમ એવુ ં ખાધંીજીનુ ંએઔ સ્લપ્ન છે.  એ બર ેઆજે ને આજે તવ્ધ ન થામ ણ આતથિઔ, વાભાત્જઔ, 
વાસં્કૃતતઔ, યાજનૈતતઔ ક્ષેિે ખાભડા ંઆત્ભતનબચય ફને એવુ ંવલોદમનુ ંરક્ષ્મ છે.  
સ્લયાજમ દળાનાઃ 
સ્લયાજ એટરે ગ્રાભ વ્મલસ્થા. રઔ સ્લયાજ્મ એ વલોદમની યાજનીતત છે. જેને તલનફાજી રઔનીતત 
ઔશતેા.ં વત્તાનુ ંમૂ ઔેન્દ્ર રઔ છે. પ્રલતચભાન વભમભા ંભત આલા તવલામ ઔઈ વત્તા તેની ાવ ેનથી. 
યિનાત્ભઔ ઔાભ સ્લયાજ્મની એઔ ાકં છે. એઔ ાકંથી ઊડી ન ળઔામ. સ્લયાજ્મની ફીજી ાકં છે 
વત્માગ્રશ. આણાભા ંયશરેા ંઅશભને દૂય ઔયલા ભાટે શરે વત્માગ્રશ ડંની વાભે ઔયલ. તેથી આણી 
નફાઈથી ઉય ઊઠી ળઔીએ. વત્માગ્રશ ઔયલા ભાટે વોથી શરેી જફૃય આત્ભ શદુ્ધ્ધની છે.  
ધાનભિક આદળાાઃ 
 ધાતભિઔ ક્ષેિે વલોદમન આદળચ છે વલચધભચ વભબાલ. વલોદમ નાક્સ્તઔતાલાદી દળચન નથી. ફધા 
જ ધભો વત્મના ંમઔુાભે જતા ં તલતલધ યસ્તા છે. દયેઔ તાના ંવસં્ઔાય, યવ, રુચિ પ્રભાણ ેયસ્ત વદં 
શમ તે યસ્તે િારે. ભાનલ સ્લબાલ જતા ં દુતનમાભાથંી આસ્થા ક્યાયેમ વભાપ્ત નશીં થામ. સ્લધભચનુ ં
ારન ઔયતા ંણ જે યધભચ છે ભાનલ ધભચને ઔદી ભરૂલ જઈએ નશીં. આજે ભાનલ જાત તતાના 
વપં્રદામને ધભચ વભજી ધભચ પ્રત્મે અવદશષ્ણ ુફને છે. યંત ુદયેઔ દેળ ઔા અને ધભચભા ંએલા રઔ ણ 
શમ છે ઔે જે તાના ંવાપં્રદાતમઔ ધભચથી એઔ ઔદભ ઉય ઉઠયા છે. એનુ ં નાભ આધ્માત્ભ ભનષુ્મની 
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માિાન આ અંતતભ મઔુાભ છે. ફધાએ ત્મા ં શોંિલાનુ ં છે. એ ફધા ત્મા ં શોંિ ે ત્માયે વાિા અથચભા ં
વલોદમન ઉદમ થામ.  
વલોદમન પ્રાણ વાધન શદુ્ધદ્ધાઃ 
 વાધ્મની જેભ વાધન ણ શ્ુધ શવુ ંજઈએ. ખાધંીજી ઔશતેા ઔે દશિંદનુ ં સ્લયાજ જેવુ ંઊંચ ુવાધ્મ 
ભાયે તવ્ધ ઔયવુ ંછે. ણ તેની પ્રાચ્પ્ત ભાટે જુઠાણુ ંદશિંવા જેલા ંઅશ્ુધ વાધન લાયલાથી વાધ્મ પ્રાપ્ત થતુ ં
શમ ત તેવુ ંભને ન કે. વત્મ અદશિંવાના ભાખે આલેુ ં સ્લયાજ પ્રાપ્ત ઔયવુ ં છે. વાધ્મ શ્ુધ શમ તે 
યૂત ુ ંનથી. તેના ંવાધન ણ શ્ુધ શલા જઈએ. 
 ખાધંીજીના ંવલોદમ દળચનનુ ંરક્ષ્મ શત ુ ંઅદશિંવઔ વભાજની યિના, ળણ મતુત ળાવન તલદશન 
વશઔાય મરુઔ વભાજ. જે વભાજ પ્રત્મેઔ વ્મક્તતને તેનાભા ંયશરેી આંતદયઔ ળક્તતને કીરલીને વંણૂચ 
ભાનલી ફનલાન અલવય પ્રદાન ઔયે.  
વદંબા સભૂચાઃ 
(1) ભશનદાવ ઔયભિદં ખાધંી - વલોદમ - નલજીલન પ્રઔાળન. 
(2) ખતલિંદબાઈ યાલર - વલોદમ તલિાય – ગજૂયાત તલદ્યાીઠ. 
(3) Unto This Last by Ruskin, Hendon Publishing Co Ltd 
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શ્રી અયનલિંદ ાૃત ‘વાનલત્રી’ ભશાકાવ્મભા ંનનરુનત અધ્માત્ભ  
ડૉ. ર્દક ડંમા  

(H.O.D. Gujarati) 

વભાણ આટાવ એન્ડ કભવા કરેજ,વેક્ટય -28 

ગાધંીનગય -382028 

 ૮૧૬ ાનાન ‘વાતલિી’  ભશાઔાવ્મન ગ્રથં શ્રી અયતલિંદનુ ં વોથી ઉત્તભ ઔાવ્મ વજૉન છે. 
અદ્યાખદ્યભા ંરકામેરા િલીવ શજાય રીટીભા ંઔંડાયામેરા આ ભશાઔાવ્મનુ ંભશાબાયતની એઔ યુાણ 
ઔથા ઉય તનભાચણ થયુ ંછે, જેને શ્રી અયતલિંદે ભાનલની આત્ભાની કજ અને તેના બાગ્મને એઔ પ્રતીઔના 
ફૃભા ં પેયલી નાકી યજૂ ઔયેુ ં છે. અશીં ભાનલ આત્ભા વત્મલાન ફૃે લણચલેર છે. આ ફધંનભા ંડરેા 
આત્ભાને તેના અજ્ઞાન અને મતૃ્યનુા મકુભાથંી વાતલિી ફૃે થૃ્લી ય અલતયેર ભા બખલતી તાના 
પે્રભ અને ળક્તત લડ ેમતુત ઔયે છે. 
 શ્રી અયતલિંદે આ ઔાવ્મ ાછ રખબખ િાવ લચ સધુી ઔામચ ઔયુું છે. ‘વાતલિી’ તલળેના 
રકામેરા એઔ િભા ંએભણે તે જ ઔહ્યુ ંછે ઔે, “ ભેં વાતલિીના ભાધ્મભ દ્વાયા ભાયી વાધનાનુ ંઆયશણ 
વાધ્યુ ંછે. ળફૃઆતભા ંત ભેં એને ભાનતવઔ સ્તયે ળફૃ ઔયુું શત ુ,ં યંત ુજેભ જેભ ભારંુ આયશણ ઉચ્િતય 
સ્તયે િઢતુ ંખયુ ંતેભ તેભ તે ઊંિાઈના સ્તય ઉયથી તેને પયીલાય રખ્યુ ંછે...... શઔીઔતભા ંહુ ં‘વાતલિી’ 
ને એઔ ઔાવ્મ ખણત નથી જેને એઔ લાય રકી નાકી અને વદાને ભાટે રકાઈ ખઈ શમ...... યંત ુહુ ં
એને એઔ પ્રમખ-ક્ષેિ ખણુ ં છ.ં જ્મા ં ઔતલતા ઔતલની મોચખઔ િેતનાભાથંી  જન્દ્ભ ાભે અને તલઔાવની 
ખતતએ વજૉન ાભ.ે” 
 શ્રી અયતલિંદ વાદશત્મનુ ંઉચ્િતભ ખોયીળઔંય તળકય ‘વાતલિી’ ભશાઔાવ્મભા ં રન્ષ્ટખિય થામ છે. 
વત્મલાન-વાતલિીની યુાણ પ્રતવ્ધ ઔથા ભશાબાયતના આયણ્મઔ લચભા ં ૨૪૮ભા અધ્મામથી ળરુ થામ 
છે. ભર દેળન યાજા અશ્વતત તન:વતંાન શત. એની અઢાય લચની તિમાચન ેઅંતે મજ્ઞની લેદીભાથંી 
પ્રત્મક્ષ થઈને વાતલિી દેલીએ એને જણાવ્યુ ં ઔે િહ્મા એને િુ આળે અને તાના તલતળષ્ટ પ્રવાદ 
તયીઔે એઔ િુી જન્દ્ભળે. યાજાએ વાતલિી દેલીની કૃાથી જન્દ્ભેર એ િુીનુ ંનાભ વાતલિી ાડયુ.ં સુદંય, 
સલુણચયંખી, દેલઔન્દ્મા જેલા જાજયભાન વ્મક્તતલાી વાતલિી ભાટે ઔઈ યાજકુભાયે એની વાથે રગ્ન 
ઔયલાની ભાખણી ઔયી નદશ એટરે અશ્વતતએ વાતલિીને દેળાટન ઔયીને તાના જીલનવાથીની વદંખી 
ઔયલાનુ ં ઔહ્યુ.ં ફે લચથી ણ લધાયે વભમના દયભ્રભણ ફાદ અંધાાને રીધે દુશ્ભન દ્વાયા દભ્રષ્ટ 
થમેર ળાલ્લ દેળના   દ્યભુત્વેન યાજા ઔે જે તલનભા ં આશ્રભ ઔયીને યશતેા શતા ં તેભના િુ 
વત્મલાનની જીલનવાથી તયીઔે વાતલિી વદંખી ઔયે છે અને તાના તતાના યાજ્મભા ંાછી પયીને, 
જ્માયે ભાતાતતા વભક્ષ તાની વદંખી જાશયે ઔયે છે તે લકતે, દેલતિ નાયદ ત્મા ંઉક્સ્થત શતા અન ે
એભને બતલષ્મ બાકતા ં જણાવ્યુ ં શત ુ ં ઔે વત્મલાન ફધી યીતે રામઔ યલુાન શલા છતા,ં એનુ ં ફાઔીનુ ં
આયષુ્મ ભાિ એઔ જ લચનુ ંછે. આલી ઔઠય અને અભખંર બતલષ્મલાણી છતા ંઅને ભાતાની આગ્રશબયી 
વભજાલટ છતા,ં વાતલિી તાના વઔંલ્ભા ંરઢ યશ ેછે અને એનુ ંરગ્ન વત્મલાન વાથે થઈ  જામ છે. 
વાતલિી સકુી રગ્નજીલન ખાતી શલા છતા ંદેલતિ નાયદની બતલષ્મલાણી પ્રત્મ ેઔઈને ણ તેની જાણ 
ઔમાચ તલના વંણૂચ યીતે વજાખ શતી. બાતલનુ ં અજ્ઞાન એઔ લયદાન છે અને બાતલને જાણવુ ં વાભાન્દ્મ 
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ભાનલને ભાટે અચબળા ફૃ ફની જામ છે. ણ વાતલિી ઔઈ જુદી જ ભાટીની ફનેરી શતી. તેણ ે
વત્મલાનને સ્ુધા આ લાતન અણવાય આલલા દીધ નશત. ભશાન આત્ભા તાના દુ:કદદચ 
ફીજાન ેજણાલતા શતા નથી. ભાિ ાભય જીલ જ તેભની દદચનાઔ ઔશાની ઔશતેા પયે છે. લચના 
છેલ્રા િણ દદલવ એઔ ખ ય ઉબા યશીને તથા ઉલાવ ઔયીને ગજુામાચ ફાદ ભતની આખાશીના 
દદલવે વાતલિી વત્મલાનની વાથે જામ છે. જખંરભા ંવતભધ ઔાતા ંઔાતા ંવત્મલાનને બમઔંય તળયદદચ 
ઊડ ેછે અને વાતલિીના કાભા ંભાથુ ંમઔૂી આયાભ થલાની યાશ જત સતૂ શમ છે ન ેઅિેતન થઈ 
જામ છે. ત્મા ંવાતલિી મભયાજને તાની વાભે ઊબરેા જુએ છે. વત્મલાનના આત્ભાને તાના ાળભા ં
રઈને િારલા ભાડંરેા મભયાજની ાછ ાછ વાતલિી ણ િારલા ભાડં ે છે. મભયાજની ગણીમ ે
વભજાલટ છતા ંવાતલિી ાછી પયલાન ઇન્દ્ઔાય ઔયે છે અને વલંાદ તથા પ્રશ્નત્તયી ફાદ મભયાજ પ્રવન્ન 
થઈ વાતલિીને વાત લયદાન આે છે, જેભાનુ ંછેલ્ુ ંવત્મલાનના જીલન ભાટેના દાનનુ ંલયદાન શમ છે. 
આભ તનમતત અને મતૃ્ય ુ ઉય તલજમ ભેલીને વાતલિી અને વત્મલાન તલનભા ં ાછા ં પયે છે. 
વત્મલાન તાના તતાનુ ંયાજ્મ ાછ ંભેલે છે અને તનતલિઘ્ને યાજ િરાલે છે. આ યીતે ભશાબાયતભા ં
લાતાચ છે. 
 મૂની આ લાતાચ ‘વાતલિી’ ભશાઔાવ્મભા ંરખબખ જેલી ને તેલી જ ઔામભ યાકી શ્રી અયતલિંદે 
એની ઔથાલસ્તનુ ુ ંએઔ જીલતં પ્રતીઔભા ંફૃાતંય ઔયી નાખ્યુ ંછે. પ્રથભ લચના પ્રથભ વખચભા ંઅને િીજા, 
િથા અને ાિંભા ંવખચભા ંશ્રી અયતલિંદ જખતની ઉત્તત્ત તલે તથા અશ્વતતના ાિ તલે અનબુલની 
નલી જ ભતૂભઔા યજૂ ઔયે છે. આ ભશાઔાવ્મભા ં અશ્વતત એઔ તન:વતંાન યાજા ભટીને થૃ્લી ય 
ભાનલતાભા ંઅલતયેર ઔઈ દદવ્મ વત્લ ફૃે યજૂ થામ છે જે આત્ભજ્ઞાન અને તલશ્વજ્ઞાન ભેલલા ભાટે 
ભાનલ જાતતના પ્રતતતનતધ ફૃે તિમાચ ઔયે છે. 
 ફીજા લચભા ંઅશ્વતત જુદા જુદા તલશ્વની માિા ઔયે છે અને સ્થૂ ાતથિલ ભતૂભઔાભાથંી આયશણ 
ઔયીને જુદા જુદા રઔ લટાલીને છેલટે તલશ્વ િેતના સધુી શોંિી, ત્માથંી જે અપ્રખટ રઔ થૃ્લી ઉય 
પ્રખટ થઈ ળઔે તેલા છે યંત ુજે શજી સધુી પ્રખટયા નથી તેભનુ ંએ દળચન ઔયે છે.  
 િીજા લચભા ંઅશ્વતત પ્રખટ તલશ્વથી ય ભતૂભઔાભા ંપ્રલેળ ઔયે છે અને ત્મા ંવભગ્ર તલશ્વનુ ં
વજૉન ઔયનાય આદ્યળક્તત ાવે શોંિી વભગ્ર ભાનલ જાતતની દદચબયી આયજૂ યજૂ ઔયે છે અને અજ્ઞાન 
અને મતૃ્ય ુય તલજમ ભેલલા તેભની વશામ માિે છે. યાળક્તતના પ્રતતતનતધ ફૃ ઔઈ ભાનલ અલતાય 
ન ર ેત્મા ંસધુી આ તલઔટ પ્રશ્નન ઔદી ઉઔેર રાલી ળઔામ તેભ નથી એભ જાણી અશ્વતત યાળક્તતના 
અલતાય ભાટે પ્રાથચના ઔયે છે. આના જલાફભા ંજખદંફાના લયદાન ફૃે વાતલિીન જન્દ્ભ થામ છે. શરેા ં
લચના ફીજા વખચભા ં ઔતલ ઔશ ે છે ઔે “આકા જખતની ઔાભનાએ વાતલિીને જન્દ્ભ રેલાની પયજ ાડી.”  
ઔતલનુ ંઆ ઔથન એઔ યીતે વાચુ ં ઠયે છે અને વાતલિી ઔેલ એઔ યાજકુભાયી ન યશતેા ભશાળક્તતના 
આતલબાચલ ફૃે તથા કૃા ફૃે ભાનલ જાતતના દુ:કદદો, અજ્ઞાન લખેયેન બાય લશલેા ભાટે અને 
અજ્ઞાનના અંધઔાય ઉય તલજમ ભેલલાને જન્દ્ભેર છે તેવુ ંસ્ષ્ટ થામ છે. 
 િથા લચભા ંવાતલિીના ફાલ્મઔા, તળક્ષણ, તલઔાવ ઈત્માદદનુ ંલણચન આલે છે. આ લચના િથા 
વખચભા ં અશ્વતતને વાતલિીની દદવ્મતાન અનબુલ થામ છે અને તાન જીલનવાથી ળધલાની ત ે
વાતલિીને સિૂના આે છે. ાિંભા ંલચભા ંવત્મલાનની વદંખી ઔયીને વાતલિી છી પયે છે અને છઠ્ઠા 
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લચભા ંતાની વદંખી તાના ભાતાતતા તથા દેલતિ નાયદ વભક્ષ જાશયે ઔયે છે. દેલતિ નાયદની 
દદવ્મ રન્ષ્ટ વાતલિીને એઔ ભશાન વત્લ તયીઔે જઈ ળઔે છે અને એઔ લચ ફાદ વત્મલાનના મતૃ્ય ુઅંખનેુ ં
બાતલ બાકે છે. આ લચભા ંભાનલ જીલન વાથે જડામેર દુ:કન પ્રશ્ન ફે વખોભા ં તલસ્તાય લૂચઔ ઔાવ્મ 
વાદશત્મનુ ંતળકય વય ઔયતી યીતે િિાચમ છે. 
 વાતભા ં લચભા ંઆશ્રભલાવી વાતલિી મખ વાધના ઔયે છે અને મભયાજન વાભન ઔયલાની 
તૈમાયી ઔયે છે. આ ભશાઔાવ્મભા ંઅશ્વતતન મખ અન ેવાતલિીન મખ એલી એઔ જ ઉદે્દશ્મ વાધતી ફ ે
મખ ્ધતત આણન ેજલા ભે છે. આ પ્રભાણ ેવાધનાથી વજ્જ થમરેી વાતલિી જખંરભા ંવત્મલાન 
વાથે જામ છે અને ત્મા ંવત્મલાન મતૃ્ય ુાભે છે. 
 નલ, દળ અને અચખમાયભા ં લચભા ં મતૃ્ય ુ છીની ક્સ્થતતનુ ં લણચન તથા મભયાજ વાથેની 
વાતલિીની િિાચ આલ ે છે. વત્મલાનના મતૃ ળયીયભાથંી જીલાત્ભાને મભયાજ રઈને િારલા ભાડં ે છે 
એટરે એ ફનેંની ાછ વાતલિી ળફૃઆતભા ંવળયીયે અને ઉધ્લચ રઔભા ંતાના આત્ભા ફૃે િારલા 
ભાડં ે છે જ્મા ંભત્મચ ભાનલી ઔદી ણ જઈ જ ન ળઔે. દળભા ંઅને અચખમાયભા ંલચભા ંવભગ્ર ભાનલ 
જીલન વ્માી પ્રશ્ન અને તેના યજૂ થમેર ઉઔેર અને તે ફધાની અણૂચતા મભયાજ યજૂ ઔયે છે. વાતલિી 
ણૂચતાની ળયત અને ભાનલ પ્રકૃતતભા ંખટૂતા તત્તલન તનદેળ ઔયે છે. આકયે ઈશ્વયના વઔંલ્ાનવુાય 
જખતભા ંઔામચ ઔયી યશરે મભયાજ ાતથિલ ભતૂભઔાભા ંપ્રખટેર ઈશ્વયના દળચન ઔયલાની અને તેની આજ્ઞા 
ાલાની તત્યતા દળાચલે છે ત્માયે વાતલિી તાનુ ંદદવ્મ સ્લફૃ પ્રખટ ઔયે છે અને મભયાજ તેભા ંરમ 
ાભી જામ છે. છીથી વત્મલાન અને વાતલિી વત્મરઔભા ં આયશણ ઔયે છે અને ત્માથંી જખતભા ં
દદવ્મતાનુ ંવામ્રાજ્મ સ્થાન ઔયલા પ્રમત્ન ઔયે છે.    

ભશાબાયતની મૂ ઔથાભાનંા દેલતિ નાયદના પ્રવખંને ઔાવ્મભા ં શ્રી અયતલિંદે ખફૂ સુદંય યીતે 
તાના પ્રતીઔને લધાયે સ્ષ્ટણે ઉવાલલાન વપ પ્રમત્ન ઔમો છે. વભગ્ર ભાનલજાતતભા ં વ્માઔ 
દુ:ક, ળઔ, અવત્મ, આતત્ત લખેયે અતનષ્ટ તત્તલ  ળા ભાટે અક્સ્તત્લભા ંછે અને ઈશ્વયના કૃાફૄ સ્લફૃ 
વાથે એ ઔેલી યીતે ફધંફેવતા છે એ ફધા પ્રશ્ન આ ભશાઔાવ્મના અતલબાજ્મ અંખ તયીઔે સ્થાન ાભે છે. 
વાતલિી અશીં અલતાય તયીઔેની તાની બવ્મતા અને દદવ્મતા જાલી યાકે છે. ભશાબાયતભા ં
વત્મલાનના ભયણ છી થમેર વાતલિી અને મભયાજન વલંાદ પ્રિચરત યંયા અને ઔેટરાઔ 
વાભાત્જઔ મલૂ્મનુ ંતનલેદન ભાિ છે જ્માયે ‘વાતલિી’ ભશાઔાવ્મભા ંઆ આક મે વલંાદ ગણ જ તલસ્તતૃ 
અને આધ્માત્ત્ભઔ પે્રયણાની અત્યચુ્િ ભતૂભઔા ય િારે છે. એટુ ં જ નદશ યંત ુ વાતલિી જખદંફાન 
અલતાય શલાથી મભયાજ ઔયતા ણ લધાયે વભથચ છે એ લાત સ્ષ્ટ યીતે તયી આલે છે. આ 
ભશાઔાવ્મભા ંમભયાજે વત્મલાનને મતુત ઔયલાની ળયત ફૃે વાતલિી જ ઔઈ અલતાયી ભશાળક્તત શમ 
ત તેના દળચન ઔયાલલાની ભાખંણી ઔયી શતી. વાતલિી ત્માયે જ તાનુ ંભશાળક્તત સ્લફૃ પ્રખટ ઔયે છે. 
નલયખુના આખભનની આરફેર ઔાયત આ વલંાદ િીરાિા ુયંયાખત ધભો, દપરસપૂી લખેયેને 
લટાલીને નલયખુના એંધાણ સ્લફૃની મચખઔ અનભુતૂતથી વબય દદળા સિૂન ઔયે છે, જે તલશ્વ 
વાદશત્મ, દપરસપૂી તથા મખભા ંશ્રી અયતલિંદનુ ંઆખવુ ંઅને અજડ પ્રદાન છે. આ યવ ત ઔતલના મૂ 
ઔાવ્મભાથંી જ ભાણલ યહ્ય. શઔીઔતભા ંમભયાજની ળક્તત જેભ યશયુાભની ળક્તત યાભભા ંવભાઈ ખમેરી 
તેભ ફૃાતંદયત થઈન ે વાતલિીભા ં વભાઈ જામ છે. વાતલિી-વત્મલાનનુ ં જીલન-ઔામચ મૂ ઔથાભા ં
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ભશાબાયતભા ંછે તેના ઔયતા અશીં જુદંુ ડ ેછે. યભ વત્મભા ંસ્થાતત થઈને થૃ્લી ઉય વત્મરઔની 
જ્ઞાન જ્મતત, અભગ ળક્તત અને સ્લાબાતલઔ વલંાદદતા સ્થાતત ઔયલાને તે પ્રમત્ન ઔયે છે અને આભ 
આકી ઔથા આ ભશાઔાવ્મભા ંણૂચ ફૃાતંય ાભી જામ છે અન ેઅચિત (જડત્લ), અજ્ઞાન અને મતૃ્ય ુયના 
તલજમનુ ં એઔ જીલતં પ્રતીઔ ફની યશ ે છે. યાત્ય યિહ્મના જડતત્તલભા ં ભવૂઔ ભાયીને ઉત્ક્ાતંત 
ભાયપત નુ: તાના વનાતન વચ્ચ્િદાનદં સ્લફૃન ેપ્રાપ્ત ઔયી રેલાની આ આનદંમાિા અશીં વભાપ્ત 
થામ છે. 
  મતૃ્ય ુ યન તલજમ ઔે અભયત્લન અથચ ળાયીદયઔ કીમાના ઔેદકાનાભા ં એઔ જ અલતાયભા ં
ફધંાઈ જવુ ંએલ નથી. એન અથચ આણી િતેના તથા આણ આત્ભા જે અભય છે તેને ાભલાન છે 
અને ભાિ વાટી યના જીલનને જ લખી યશલેાનુ ંનથી. આણ આ અંતયાત્ભા ને િેતના ઉત્ક્ાતંતભા ં
તલઔતવત થતા ંથતા ંજન્દ્ભજન્દ્ભાતંયભા ંઆણી વાથે માિા ઔયે છે, જેન હ્રદમના ઊંડાણભા ંતથા ઊધ્લચભા ં
સ્ળચ થતા જન્દ્ભ, જયા, યખ, વડ તથા મતૃ્ય ુતાના દુ:ક કઈ ફેવે છે. આ જ કરંુ અભયત્લ છે, 
મતૃ્યનુે ભાયલાન ઔીતભમ છે.  
 ફાયભા ંલચભા ંવાતલિી અને વત્મલાન થૃ્લી ય ાછા પયે છે ત્માયે વાતલિી વત્મલાનને ઔશ ેછે 
ઔે આણે પ્રભનુા દળચન ઔમાચ છે, તેભની વાથે તાદાત્મ્મ વાધ્યુ ંછે અને આણા ભત્મચ જીલનભા ંપ્રભનુ 
ળ ઉદે્દશ્મ છે ત ેઆણ ેજાણ્મ છે અન ેછતા ંભાનલ પે્રભના આનદંભાથંી ઔશુ ંછ ંથયુ ંનથી. દદવ્મતાન 
સ્ળચ થૃ્લીની લસ્તુની ન્દ્યનૂતા યૂીને તેભને તેભનુ ં વત્મ ફશાય રાલી િદયતાથચ ઔયે છે, તેભન 
ઈન્દ્ઔાય ઔયત નથી. જીલન પ્રભ ુભાટે રીરાનુ ંઅને યશલેાનુ ંસ્થાન છે. એ પ્રભ ુશ,ુ કંી અને ભાનલભા ં
તાની જાતને વતંાડ ે છે, જેથી ઔયીને પે્રભ લડ ેપયીથી તે પ્રભનેુ ળધી ઔાઢે. વાતલિી વત્મલાનન ે
આકયે જણાલે છે ઔે તેભણે ભાણવને વત્મ પ્રત્મે, પ્રભ ુપ્રત્મે દયલા ભાટે જન્દ્ભ રીધ છે. દ્યભુત્વેન ાછા 
પયેરા વત્મલાન તથા વાતલિીને વત્ઔાયતા જણાલે છે “દેલતા ભાયા ય પ્રવન્ન થમા છે. ભન ેરન્ષ્ટ 
નુ: પ્રાપ્ત થઈ છે અને યાજ્મ ભને ળધતુ ંાછ ંઆલી ભળ્યુ ં છે.” વત્ઔાયલા આલેર જૂથભાથંી ઋત 
જેલા એઔ યુદશતે વાતલિીને પ્રશ્ન ઔમો “વાતલિી, તાયાભા ંએલ ક્ય  પ્રઔાળ આવ્મ છે, એલી ઔઈ ળક્તત 
પ્રખટ થઈ છે, જે અભાયે ભાટે એઔ લધાયે સકુી નલયખુન આયંબ ઔયે છે?” 

વાતલિી જલાફ આ ેછે  
“Awakened to the meaning of my heart, 
That to feel love and oneness is to live 
And this the magic of our golden change 
Is all the truth I know or seek, O sage.” 

 

 “ભાયા હ્રદમન અથચ ભાયાભા ંજાગ્રત થમ ત્માયથી ભને જ્ઞાન થયુ ં છે ઔે પ્રેભ અને એઔતાન 
અનબુલ ઔયલ એ જ જીલન છે; આણા સલુણચભમ ફૃાતંયન એ જાદુ છે. એટરાભા ંશ ેઋત, હુ ંજાણુ ંછ ં
ઔે ળધુ ંછ ંતે ફધુ ંવત્મ વભાઈ જામ છે.” 
 વાતલિીને આત્ભાની કજ ઔયલાની તાની મખવાધનાભા ં વો પ્રથભ અલિતેન જખતન 
અનબુલ થામ છે જ્મા ંવલચ ઔાઈં અસ્તવ્મસ્ત અને ખેયવ્મલસ્થાભા ંડફૂેુ ં છે. આ ભાખે આખ લધતા ં
વાતલિીને યઔલા ભાટે ફૂપંાડા ભાયત વા વાભે આલે છે, જે વાતલિીને ત્માથંી િાલ્મા જલાનુ ંસિૂલે છે. 
યંત ુ વાતલિી તાની મખળક્તતના ફ લડ ેઆખ લધે છે અને ફૃ અને વલેંદનની દુતનમાભા ં
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પ્રલેળે છે. ત્માથંી આખ લધતા ંવાતલિી અનેઔ આલખે, તલિાય, લભના પ્રલાશભા ંઆલી શોંિ ેછે. 
આ તલસ્તાયને અતતક્ભીને તે ક્સ્થય પ્રદેળભા ંશોંિે છે જ્મા ંભન ઔામચ ઔયી યહ્યુ ંશમ છે. અશીં ભન પ્રાણના 
આલેખ ય ઔાબ ૂ સ્થાી યશરે જણામ છે.  
 વાતલિી અશીં થડા પ્રજ્ઞાલાન રુુને ભે છે અને આત્ભાની કજ ફાફતભા ંપ્રશ્ન છેૂ છે, 
યંત ુજલાફ ન ભતા આખ િારતી થામ છે અને તલશ્વના ઉદ્દખભ  સ્થાન સધુી ઊંડ ેઊતયીને ઔઈ 
યભ ળાતંત પ્રાપ્ત ઔમાચ ફાદ જલાથી તેને એઔ અક્ગ્નતળકા આત્ભાના ઊંડાણભા ંજરતી દેકામ છે. 
 અંતયાત્ભા તયપના આયશણ લકતે વાતલિીને પ્રથભ ઔરુણાની દેલીન દયિમ થામ છે. વલચ 
પ્રઔાયના ળઔની એ ભાતાએ વાતલિીને ઔહ્યુ ંઔે, “હુ ંતાય અંતયાત્ભા છ ંઅને જખતના દુુઃકભા ંબાખ રેલા 
આલી છ.ં” ણ વાતલિીએ જયુ ં ઔે એ દેલી ત ભાિ થડા રઔને જ ભદદ ઔયી ળઔે એભ છે અને એ 
યીતે અણૂચ છે એટરે તે તાની આખની માિા િા ુયાકે છે. 
 આખ િારતા ં વાતલિીને વાભથ્મચની દેલી ભે છે: તેણે ણ ઔહ્યુ ં “વાતલિી, હુ ં તાય ગઢૂ 
અંતયાત્ભા છ.ં ભાનલજીલનભા ં અંધઔાયની ળક્તત, જુલ્ભ અને અન્દ્મામ વાભે હુ ં રડુ ં છ.ં” યંત ુ
વાતલિીએ જયુ ં ઔે આ દેલી વાભથ્મચ આી ળઔે છે ણ પ્રજ્ઞા આી ળઔે તેભ નથી. એ યીતે એ ણ 
અણૂચ છે. એટરે વાતલિી આંતયકજની માિા િા ુયાકે છે. 
 આખ િારતા ંવાતલિી ને ળાતંતની દેલી ભે છે : “તુ ંજેની ળધ ઔયે છે તે તાય અંતયાત્ભા હુ ં
જ છ.ં હુ ંળાતંત, દમા અને દાનની દેલી છ ંઅને રઔના દુુઃકદદો તભટાવુ ંછ,ં” વાતલિીએ આ દેલીના 
ઔામચભા ં ણ અણૂચતા અને ભમાચદાના દળચન ઔમાચ અને જાણ્યુ ં ઔે એ દેલી ભાનતવઔ બદુ્ધ્ધ લખેયે ફાહ્ય 
ફૃને ગડી ળઔે છે, યંત ુઅંતયાત્ભાને ઔે ફૃની ાછ યશરેા અફૃી વત્મને જાણી ળઔતી નથી ઔે ભદદ 
ઔયી ળઔતી નથી એટરે અણૂચ છે. એટરે એભન ે ણ છડીને વાતલિી તાની લધાયે અંદય જઈને 
દદવ્મતા ભાટેની વાધના માિા િા ુયાક ેછે અને તાના આત્ભાને પ્રાપ્ત ઔયે છે. વાતલિીન મખ અશીં 
યૂ થામ છે. 
 શ્રી અયતલિંદ વાતલિીના જીલન અને ભનની દક્માને ઉત્ક્ાતંત ાભતી, ઊધ્લચભા ંઆયશણ ઔયતી 
અને વાક્ષાત્ઔાય ઔયતી લણચલે છે. આ વાધના આભ ત અ-લણચનીમ છે. છતા ંશ્રી અયતલિંદે તેણે ભનના 
તલતલધ િઢતા ઊતયતા ખરાભંા ં – ઉચ્િતય ભન, પ્રઔાતળત ભન, વશજજ્ઞાન, અતધભનવ તથા 
અતતભનવ – અનબુલ રઈને તલઔાવ ાભતી લણચલી છે ને એ અનભુતૂતભાથંી વાય થમા ફાદ જ 
વાતલિીને ણૂચતાની પ્રાચ્પ્ત થામ છે અને તે મકુ્તતન વાિ વતં અનબુલે છે.   
 વાતલિી જ્માયે ફધુ ંળાતં ડી જામ છે ત્માયે એ ળાતં દેળ અને ઔાભા ંતાના નીયલ આત્ભાને 
વલચિ પેરામેર અનબુલે છે. યિેતના શલે વાતલિી ભાટે વશજ ફની ખઈ શતી અને અનતંતા 
વાતલિીની ખતતની સ્લાબાતલઔ દક્મા ફની ખઈ શતી. વાતલિી અજ્ઞાનથી મતુત થઈ તાના અંતયાત્ભાન ે
ાભી ચઔૂી શતી, તે દેળ અને ઔાથી ય થઈ ખઈ શતી. 
 અશ્વતતની તિમાચ એ ભાનલજાતતના પ્રતતતનતધ તયીઔેની તિમાચ છે. ઈશ્વયની યભ વત્તા 
અને ઔરુણાભમ વશામ તલના ભાનલજાતતન ભોચરઔ પ્રશ્ન ઉઔેરી ળઔે તેભ નથી એલ અશ્વતતને અનબુલ 
થામ છે. 
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 ાતથિલ ઔા વત્મલાનના ભયણને રીધે ફધં ડ ેછે. લી મભયાજ વાભે થઈને વાતલિી તલજમ 
ાભે છે ત્માયે ણ ફીજી યીતે ઔા નથી એભ ઔશી ળઔામ ઔાયણ ઔે મતૃ્ય ુય તલજમ ભેલીને વત્મલાન 
તથા વાતલિી વત્મરઔની ઊધ્લચ ભતૂભઔાભા ંઆયશણ ઔયે છે. અશીં વનાતન ઔા છે, યંત ુભાનલઔા 
ફધં ડરે છે અને ળાશ્વત દદલવ પ્રલતે છે. એટરે ફાયભા ંલચભા ંજ્માયે વત્મલાન અને વાતલિી તાનુ ં
જીલન ઔામચ ળફૃ ઔયલાને થૃ્લી ય ાછા પયે છે ત્માયે પ્રથભ લચના પ્રથભ વખચન દદલવ બાગ્મે જ યૂ 
થમ શમ છે !  
 દેલતિ નાયદ ઔેલ ક્ાતંરન્ષ્ટથી નદશ યંત ુ દદવ્મ રન્ષ્ટથી વાતલિીને જુએ છે ત્માયે દેલતાની 
રન્ષ્ટને વાતલિી ઔેલી દેકામ છે તેનુ ંલણચન ઔાવ્મ વાદશત્મભા ંઅને વૌંદમચના તનફૃણભા ંએઔ ઊંિાભા ંઊંચુ ં
તળકય વય ઔયે છે. વૌંદમચની અનભુતૂત ઔેટરી ચફનઅંખત, તટસ્થ અને છતા ં ઔેટરી તીવ્ર વલેંદનલાી 
અને ાતથિલ યંખથી બયિઔ ફની ળઔે છે તે આ ભશાઔાવ્મભા ં વાતલિી તલળેના દેલતિ નાયદના 
ઉદખાયભા ંઆણન ેજલા ભે છે. 
 શ્રી અયતલિંદ જણાલે છે ઔે, ‘વાતલિી વોથી દૂય યશલેા છતા ંતે વભગ્ર જખતને તાનાભા ંધાયણ 
ઔયતી શતી. તલશ્વજનનીન તલયાટ પ્રેભ વાતલિીના અંતયભા ંશત.’ 
 આધ્માત્ત્ભઔ તલઔાવ ઔયતા ંવાતલિીને ફે પ્રઔાયના નઔાયાત્ભઔ અથાચતૌ અબાલાત્ભઔ ઔે તનેધાત્ભઔ 
અનબુલ ણ થામ છે. એઔભા ંવ્મક્તતત્લ નાળલતં શલાથી તભથ્મા છે અન ે તનયકે્ષ અનતં િહ્મ એ જ 
ઔેલ વત્મ છે એલી અનભુતૂત શતી. આભા ં વ્મક્તતત્લન ઇન્દ્ઔાય ટઔલાન પ્રમત્ન ઔયત શત. ફીજ 
અબાલાત્ભઔ અનબુલ વભન્ષ્ટ જ વત્મ છે અને વ્મક્તત એ વભન્ષ્ટભા ં ઔેલ ખોણ અને તેથી તભથ્મા છે 
એલી દરીર ઔયીને અજ્ઞાનની ળક્તત ભાનલજીલનની અવાયતા તવ્ધ ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયતી શમ છે. 
યાત્ય પ્રભનુી િેતના વાતલિીના અંતયાત્ભાભા ંજાગતૃ થતા ંતે વ્મક્તત અને વભન્ષ્ટ એભ ફનેંની વાિી 
લાસ્તતલઔતા યજૂ ઔયે છે. યાત્ય તે વ્મક્તતભા ં અને વભન્ષ્ટભા ં પ્રખટે છે એ વત્મ વાતલિીને 
યાત્યની લાણી વભજાલ ે છે. ત્માય છી વાતલિીને જખત ઈશ્વયના જીલતં સ્લફૃે દેકામ છે. મતૃ્ય ુ
દરીર ઔયે છે ઔે જડતત્તલ જ વાચુ ંછે અને જીલનની ફધી રીરા જડતત્તલની જ યભત છે, મતૃ્ય ુજ એ 
વગાન અંત છે. ત્માયે વાતલિી જણાલે છે ઔે આનદં એ જીલનનુ ંજ નદશ યંત ુજડતત્તલનુ ંણ વજૉઔ 
અને ઔ તત્તલ છે. 
 મતૃ્ય ુતાની દરીર ફદરાલીને ભાનલની ફધી તવદ્ધ્ધ નાળલતં છે, ક્ષચણઔ છે અને ભાનલના 
પ્રમત્નથી જીલનભા ંઔળ પેય ડત નથી, યખુયખુથી જખત એવુ ં ને એવુ ંજ યશેુ ં છે એટરે જખતન 
ત્માખ ઔયીને આત્ભાભા ંરમ ાભલ એના તવલામ ફીજી ણૂચતા નથી એભ જણાલે છે. ઉત્તયભા ંવાતલિી 
વ્મક્તત તયીઔે તાની અંખત મકુ્તત પ્રાપ્ત ઔયલાન ઇન્દ્ઔાય ઔયે છે અને વભગ્ર ભાનલજાતતના ાતથિલ 
જીલનની ણૂચતા તવ્ધ થલી જઈએ એવુ ં તલધાન ઔયતા ં ઔશ ે છે ઔે ભાનલજીલન અને જખત પ્રભથુી 
તલખટૂા નથી અને પ્રભ ુઅનતં પે્રભ સ્લફૃ શલાથી એ ઔામચ ળક્ય થવુ ંજઈએ. 
 ભાનલના અંતયભા ંબદુ્ધ્ધથી ય જ્ઞાનની અને ઔભચની ળક્તત જાગ્રત થઈ ળઔે છે અને વદક્મ 
ફની ળઔે છે એભ ણ વાતલિી જણાલે છે. વશજ જ્ઞાન, પ્રેયણા, અતધભનવ, દદવ્મ રન્ષ્ટ લખેયે ળક્તત 
ભાણવ વજાખ પ્રમત્ન ઔયીને પ્રાપ્ત ઔયી ળઔે છે. મતૃ્ય ુય તલજમ ભેવ્મા છી િાય લકત જખતનુ ં
અજ્ઞાન અને દુુઃક દૂય ઔયલાન પ્રમત્ન મઔૂી દઈને વ્મક્તત તયીઔે યાત્યભા ંરમ ાભી જલાનુ ંસિૂન 
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ઔઈ દદવ્મ લાણી તયપથી વાતલિીને ઔયલાભા ંઆલે છે. ળા ભાટે અનતં ળાશ્વતીભા ંરમ ાભી ન જવુ ં? 
એ સિૂનન ણ વાતલિી રઢતાલૂચઔ ઇન્દ્ઔાય ઔયે છે અને તે અને વત્મલાને વભગ્ર થૃ્લીને પ્રભ ુપ્રત્મે 
આયશણ ઔયાલલાન વઔંલ્ ઔમો છે એભ જાશયે ઔયે છે. ળાશ્વતી, નીયલતા, એઔાતં, રમ, જખતભાથંી 
છૂટઔાય, જીલનભાથંી મકુ્તત, એઔર આનદંની પ્રાચ્પ્ત ઈત્માદદ ફધી જ લાતન ઇન્દ્ઔાય ઔયીને વાતલિી 
ાતથિલ જીલનભા ંળાતંત, અનેઔ હ્રદમની એઔતા, વભગ્ર ભાનલજાતતને ભાતાના લાત્વલ્મલૂચઔ એઔ યાકી 
ળઔે એલી ળક્તત અને એઔર આનદંને ફદર ેાતથિલ જીલનભા ંવોને ભાટે દદવ્મ ભધયુતાની ભાખણી ઔયે 
છે. એઔ યીતે જતા ંવાતલિીન મખ અશ્વતત મખવાધનાની િયભ તવદ્ધ્ધ ફૃ ફને છે. 
 અશ્વતતના મખન આયંબ ળયીય, પ્રાણ અને ભનના પ્રાકૃતતઔ ઔયણભાથંી આત્ભાને મતુત ઔયીને 
થામ છે. તાનાભા ં ઔઈ દદવ્મ વત્લ, દદવ્મ અંળ યશરે છે તથા ભાનલના ભન, પ્રાણ અને ળયીયથી 
સ્લતિંણે ઔામચ ઔયી ળઔે એલી ળક્તતન તલઔાવ ઔયલ ળક્ય છે એભ અશ્વતત અનબુલે છે. પ્રકૃતતની 
ભમાચદા લટાલીને અશ્વતત તાની અંદય નલી ળક્તત જાગ્રત ઔયે છે અને એ આત્ભતલસ્તાય ઔયતા ં
વાભાન્દ્મ અશઔંાયભાથંી તે આત્ભાભા ંપ્રલેળ ઔયે છે; એટુ ંજ નદશ યંત ુવભગ્ર તલશ્વના જુદા જુદા રઔભા ં
– નીિેના તેભજ ઉયના – એની િેતના તલસ્તાય ાભીને એઔતા અનબુલે છે. વભગ્ર મખવાધના 
દયતભમાન અશ્વતત વાક્ષી તયીઔે વતત તાની તટસ્થતા જાલીને ભાનલનુ ં અને વભસ્ત તલશ્વનુ ં
ફધંાયણ જુએ છે અને “જીલન એ એઔ દદવ્મ પ્રમખ છે” અને “તલશ્વ વભસ્ત આત્ભાને ભેરી એઔ તઔ છે”  
એભ અનબુલે છે. પ્રખટ તલશ્વથી ેર ેાય આલેુ ંઅત્માય સધુી અવ્મતત તલશ્વ તે જુએ છે. અન ેએ દદવ્મ 
રઔની ળક્તતનુ ંઅલતયણ ઔયાલલાભા ંઆલે ત જ ભાનલનુ ંદદવ્મ બાતલ તવ્ધ થઈ ળઔે એભ તે જુએ છે. 
એ અનબુલે છે ઔે યભ વત્મ “તનયેક્ષ, ણૂચ અને એઔભેલ છે” અને એણ ેજ આ તલશ્વની અણૂચતાન 
અંિ ધાયણ ઔમો છે. જેભ પ્રભએુ ભાનલ પ્રકૃતત ધાયણ ઔયી છે તેભ વાભી ફાજુથી ભાનલે ઈશ્વયની 
દદવ્મ પ્રકૃતત પ્રાપ્ત ઔયલાની છે. આ તલશ્વન ઉદે્દશ્મ અને ભાનલે ઔયલાનુ ંઔામચ દદવ્મતા પ્રત્મે આયશણ 
ઔયલાભા ંવભામેુ ંછે. 
 આ ઔામચ ભાનલ એઔરાથી થઈ ળઔે એવુ ંનથી. દદવ્મ ળક્તતનુ ંઅલતયણ એને ભાટે આલશ્મઔ છે. 
એ ળક્તતએ અિેતન જડતત્તલન, પ્રાણના અજ્ઞાની આલેખન, ઔાભનાન, અશઔંાયન, ભનની 
ભાન્દ્મતાન એભ અનેઔ પ્રઔાયના તલયધન વાભન ઔયલાન શમ છે ઔાયણ ઔે તલશ્વપ્રકૃતત એલા 
આમરૂ ફૃાતંય ભાટે તૈમાય નથી. 
 અશ્વતત યાત્ય રુુ વાથે અદ્વતૈ અનબુલે છે અને એઔ ઉધ્લચ િેતનાભાથંી નીિ ેરન્ષ્ટ ઔયે છે 
ત્માયે થૃ્લી ઉય એઔ નવુ ં વજૉન ઔયલાની આલશ્મઔતા તેને  જણામ છે. એ નલવજૉનભા ં “પ્રત્મેઔ 
વ્મક્તત તાની અંદય યશરેા પ્રભ ુભાટે અને વલચભા ંવ્માઔ યશરેા પ્રભ ુભાટે” જીલન ખાળે એભ જુએ 
છે. યાત્ય પ્રભ ુતલશ્વથી અતડ ઔે અરખ નથી, યંત ુએની ળાશ્વતી, એની ળક્તત અને એન પ્રેભ એઔ 
ભાતાના હ્રદમ ેઠે વભગ્ર તલશ્વને તાના તયપ આઔે છે અને તેને ટઔાલી યાક ેછે. જ્માયે તલશ્વની જુદી 
જુદી ભતૂભઔા લટાલીને એ આદ્યળક્તતના રઔભા ંપ્રલેળે છે ત્માયે ભશાળક્તતનુ ંદળચન ઔયતી લકતે એ 
વભગ્ર ભાનલજાતત ભાટે જખદંફાના અલતયણનુ ંલયદાન ભાખંે છે અને ભશાળક્તત તે આે છે. 
 અશ્વતતની વાધના ક્ભે ક્ભે િેતનાના આયશણની અને દદવ્મતાને શોંિલાની વાધના છે, 
જ્માયે વાતલિીના મખભા ં તલશ્વપ્રકૃતતના ફૃાતંય ઉય લધાયે બાય મઔૂલાભા ં આલેર છે. આયશણની 
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વાધના ઔયતા દદવ્મતાનુ ંદળચન, વ્મક્તતભા,ં તલયાટભા ંઅને યાત્યભા ંએઔ જ લાસ્તતલઔતાન અનબુલ 
એ અશ્વતતના મખનુ ંઆખ ડતુ ંરક્ષણ છે. વાતલિી તાના અંતયાત્ભાને જાગ્રત ઔયીને યાત્યની 
ળક્તત તાનાભા ંરઈ આલે છે અને તાની પ્રકૃતતનુ ંફૃાતંય વાધીને અજ્ઞાન અને મતૃ્ય ુઉય તલજમ 
ભેલલાની તૈમાયી ઔયે છે. અશ્વતત યભ વત્મનુ ંદળચન ઔયે છે ત વાતલિી એના દદવ્મ અક્ગ્નને થૃ્લી 
ય રઈ આલે છે. ફનેં જણા તલશ્વના ફધંાયણભા ંઅને તેના ઔશલેાતા સ્થાતત થમેરા તનમભભા ંએઔ 
દદવ્મ ળક્તતની ભદદ લડ ેિતેનાનુ ંઅને પ્રકૃતતનુ ંફૃાતંય વાધે છે. 
 અચિત-ભાથંી યાચિત પ્રત્મે જે આયશણ થામ છે તભેા ં ભાનલ જીલનના ફધા ઔમડાન 
વભાલળે થામ છે. અચિતન અંધ ગરુુત્લાઔચણ જેલ, તનમ્ન પ્રકૃતત પ્રત્મે કેંિત જડતા ફૃી તલયધ, 
પ્રાણની તનમ્ન ભતૂભઔાના નયઔ, પ્રભ ુ તલયધી વત્લના રઔ, ભાનલ પ્રકૃતત યના એભના આગાત-
પ્રત્માગાત, પ્રાણની ભતૂભઔાની અધભતા અને ઊધ્લચભા ંયશરેી ભશાન ળક્યતા આણે જઈ ળઔીએ 
છીએ. એ જ યીતે ભાનતવઔ િેતનાન આતલબાચલ, ભન અને પ્રાણન યસ્ય વફંધં, તેભના અયવયવ 
ઔામચ-પ્રતતઔામચ, ભન અને જડતત્તલની યસ્ય આ રે, ભાનતવઔ આદળોનુ ં નદંનલન અને ભાનલ 
આત્ભાની તેભા ં ખતત લખયેેભા ં આણ ે ભન, પ્રાણ અને જડતત્તલના જખતભા ં ઔતલની ક્ાતંરન્ષ્ટની 
ભદદથી પયી લીએ છીએ. 
 જીલનભા ંવલચવ્માી જેલ દુુઃકન ઔમડ અને વલચ ળક્તતભાન, વલચજ્ઞ, વલચ ભખંરભમ ઈશ્વય 
વાથે એન ભે ઔેલી યીતે ફેવી ળઔે તેભ છે તે ‘વાતલિી’ભા ં જલા ભે છે. જીલનની ક્ષચણઔતા, 
નાળલતંતા, ભત્મચતા લખેયે ભાનલભા ંયશરે અભય આત્ભા જડ ેઔેલી યીતે ફધં ફેવતા થામ છે એ તથા 
મતૃ્ય ુય તલજમ ભેલલા ભાટે અજ્ઞાનને દૂય ઔયલાની તથા ભાનલ આત્ભાએ તાની જાતને દેશ, પ્રાણ 
તથા ભન એ ઔયણથી સ્લતિં આત્ભા તયીઔે, તલશ્વાત્ભા તયીઔે અને યાત્ય વાથે તાદાત્મ્મ વાધીને 
ળાશ્વતીભા ંવનાતન વચ્ચ્િદાનદં ફૃે તે જ આ તલશ્વભા ંઔામચ ઔયી યશરે લાસ્તતલઔતાન અંળ છે એ 
વત્મ ‘વાતલિી’ ભશાઔાવ્મભા ંઆણે અશ્વતતના, વત્મલાનના અને વાતલિીના તલઔાવભા ંજઈ ળઔીએ 
છીએ. ઉયતત િણેમ નાભ – અશ્વતત, વત્મલાન અને વાતલિી – ના તથા દ્યભુત્વનેના નાભ ાછના 
આધ્માત્ત્ભઔ અથચ ણ ધ્માનભા ંરેલા જેલા છે. ભાનલજીલનનુ ંયભ વત્મ દદવ્મ અદ્વતૈ શલાથી જીલનભા ં
વોથી લધાયે વભથચ અને વપ તનમભ, દદવ્મ પે્રભન વદક્મ અનબુલ છે એ વત્મ ણ એભાથંી પચરત 
થામ છે. 
વદંબા : 
(૧) ‘વાતલિી ગુજંન’ –   શ્રી અંફારાર યુાણી 
(૨) ‘વાતલિી વાયવદંશતા’ –   શ્રી જૂારાર  
 
ડૉ. દીઔ ડંયા, ૧૦૦૦/૧, વેતટય ૨/ડી, ખાધંીનખય -૩૮૨૦૦૭ 
ભ: ૯૪૨૭૦ ૨૬૯૭૯ 
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ગીતાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ લસધૈુલ ાંુટંુફકમૌ  એક અધ્મમન 
પ્રજાનત ધીયેન ફી. 

બાાવાર્શત્મ બલન, અભદાલાદ, 
ભ. 9824714600 

પ્રાસ્તાનલક  
कृष्ट्िति ुबगवान तवमभ ्ના મકુભાથંી તનતયેુ ંલાડ્ભમ એટરે ખીતા. બખલાન મખેશ્વયે સ્લમ ં

ઔહ્યુ ંછે ઔે 
ऋवषसबफमहुधा गीि ंछन्दोफसबववमववध ैऩिृक। 
ब्रभसतू्रप्देचैव हेिभुद्सबववमतनश्चिै् ।। (१३/४) 

એટરે ઔે ખીતાભા ં લેદનુ ં જ્ઞાન છે. આજે આખુ ં તલશ્વ િીજા તલશ્વય્ુધના આયે ઊભુ ં છે. આકા 
જખત ભા ંઆજે અતલશ્વાવ, બષ્ટાિાય, અનૈતતઔતા અન ેબમનુ ંવામ્રાજ્મ વ્માેુ ંદેકામ છે. આલા વભમે 
તલશ્વને એઔસિૂથી ફાધંી ળઔે એલ તલિાય બાયત તવલામ તલશ્વની ફીજી ઔઈ વસં્કૃતત ાવે નથી એભ 
ઔશલેાભા ંજયામ અતતળમક્તત નશીં થામ. 

વભગ્ર  તલશ્વ  એઔ કુટંુફ ફનીને યશ ે, યસ્ય નપયતને ફદરે સ્નેશ, શયીપાઈને ફદરે હ ૂપં અને 
બમને ફદરે તલશ્વાવ સ્થામ એ ચિિની ઔલ્ના ઔયલી ણ આજે એ મશુ્ઔેર છે ણ આજે વખા 
બાઈ એઔફીજાથી દૂય જતા દેકામ છે. ટેઔનરજીના જયે બરે દુતનમા મઠુ્ઠીભા ંઆલી ખઈ શમ ણ 
ભાનલ ને ભાનલ વાથે જડલાનુ ંઔામચ અણૂચ દેકામ છે. 
ભાનલ નલશ્વનુ ંનાનુ ંણ ભશત્તલનુ ંએકભ 

ભાનલ ભાિ એ તલશ્વનુ ં વોથી નાનુ ંએઔભ છે. ભાનલ તાના તલઔાવ ભાટે તાનુ ંઅક્સ્તત્લ 
ટઔાલી યાકલા ભાટે ફીજા જીલને ભાયલા - તેન અંત ઔયલા તમૈાય થઈ જામ છે. આન અથચ ણ 
આણે એજ વદંબચભા ંરઈએ છીએ ણ ક્યાયેઔ એ તલળે શઔાયાત્ભઔ તલિાય ઔમો ઔે એઔ જીલ એ ફીજા 
જીલન ેજીલન આ ેછે. પ્રેભ આીન,ે હ ૂપં આીને એટરે ઔે ફીજા જીલના ંઅંત ઔયલાથી નશીં ણ ફીજા 
જીલની હ ૂપંથી પે્રભથી ભાણવ ભાિ જીલે છે. 
આણા ંલૈદીઔન રન્ષ્ટઔણ ઔેટર વઔાયાત્ભઔ અને તલઔાવાત્ભઔ છે. આકી લસધુા એટરે ઔે થૃ્લી એઔ 
દયલાયની જેભ યશલેાભા ંજ ભાનલ ભાિનુ ંઔલ્માણ છે. ફીજા દેળ ઔે વસં્કૃતત તાના ધભચના તલસ્તાય 
ભાટે તાના યાજ્મની વીભા તલસ્તાય ભાટે પ્રમત્નળીર દેકાળે. તાના દેળના નાખદયઔની બોતતઔ સકુ 
સતુલધા ભાટે આમજન લૂચઔ આખ લધત દેકાળે છી તેના આઘ્માત્ત્ભઔ ઔે આત્ત્ભઔ તલઔાવ ભાટે ઔઈ 
જ તલિાય ઔે આમજન ઔે પ્રમત્ન થતા નથી. છી લૈદદઔએ ળાસ્ત્રીમ તવ્ધાતં છે ઔે જેભા ંભાનલન ભાિ 
બોતતઔ જ નશીં ણ આધ્માત્ત્ભઔ તલઔાવ છી થામ એજ ળાસ્ત્રીમ લાત ખીતાભા ંમખેશ્વયે ખાઈ છે. 
આજે વનાતન ધભચ તવલામ તભાભ ધભચન પ્રવાય ઔયલ ડ ે છે અને એ ભાટે જે તે ધભચ પ્રવાયઔ 
ઔઈણ યસ્તા આનાલતા જલા ભે છે. મેનઔેન પ્રઔાયેણ વાથેના વ્મક્તતએ ધભચન અંખીઔાય ઔયલ 
જ ડ ેએલા પ્રમત્ન થતા જલા ભે છે. ત્માયે ખીતાભા ંઔયેરા તલિાય આલી તલભ દયક્સ્થતતભા ં ઔઈ 
યીતે વશામઔ ભાખચદળચઔ નીલડી ળઔે ? 
ગીતા અને લસધૈુલ ાુટંુફકમૌ 
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તલશ્વ આકાભા ંતલતલધ ધભચની પ્રજા, તલતલધ બાા,પ્રજા - વસં્કૃતતનુ ંણ લૈતલધ્મ આટરી તલતલધતાભા ં
વભગ્ર તલશ્વ એઔ દયલાય ઔઈ યીતે ફની ળઔે? દયલાયભા ંવફધં શમ, યસ્ય પ્રેભ શમ, હૂપં શમ, 
એઔફીજા ની ઔદય શમ ણ મૂ પ્રશ્ન એ ઊબ થામ છે ઔે વભગ્ર તલશ્વભા ંએઔ વફધં ઔઈ યીતે ઊબ 
ઔયી ળઔામ? વફધં ઉબ ઔમાચ છી ણ એઔફીજા પ્રત્મે સ્નેશ ઔેલા તલિાયથી તનભાચણ ઔયી ળઔામ? 
અશીં એઔ લાત સ્ષ્ટ ઔયલી ડ ે ઔે ખીતાએ ઔઈ એઔ ધભચ ઔે વપં્રદામનુ ં સુ્તઔ નથી. ણ ભાનલ 
ભાિન ગ્રથં છે. ખીતાઔાયે ઔઈ ણ પ્રઔાયના દેળ ઔા ઔે ધભચ વપં્રદામની લાતભા ંફધંામા લખય ખીતા 
ખાઈ  છે. વંણૂચ  ખીતાભા ં18 અધ્મામના 700 શ્રઔભા ંક્યામંણ એલ ઉલ્રેક નથી ઔે ખીતા એ પતત 
ને પતત દશિંદુ ભાટે જ છે ઔે બાયત દેળ ભાટે છે ઔે છી વભાજના ઔઈ તનતિત લખચ ભાટે છે. કયેકય ત 
ધભચની વાિી દયબાા ણ ખીતા જ ળીકલે છે. આણે દશન્દ્દુ, મવુરભાન, ળીક, ઈવાઈ, જૈન લખેયે 
ધભચ ભાનીએ છીએ. યંત ુએ ધભચ નશીં ણ બખલાનને જૂલાની ્ધતત છે. ઇળળક્તતની આયાધનાની 
અરખ અરખ યીત છે. ત ધભચ એટરે શુ ં? લેદ ઉતનદ ઔે ખીતાભા ંધભચન અથચ ઔે ધભચની દયબાા 
તાવીશુ ંત જણાળે ઔે ધભચ એટરે પયજ! ખભેતે દયક્સ્થતતભા ંભાયે તનબાલલાની પયજ એટરે ધભચ. 
तनमि ंकरु कभम त्व ंकभम ज्मामो ह्मकभमि: । (३/८) 
ऺेमान्तवधभो ववगिु् ऩयधभामतवनसु्ष्ट्टिाि।् 
तवधभे तनधन ंऺेत्र् ऩयधभो बमावछ्।। (३/३५) 
તાની પયજના બાખ ફૃે ઔયલા ડતા ઔભચ ને જ ખીતા સ્લધભચ ખણાલે છે. આભ ખીતા એ ળાસ્ત્ર છેઔે 
જીલન જીલલાની વાિી ્ધતત ળીકલાડ ેછે. 
ભાનલ ભાનલ વાથેન ગીતાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ વફંધં : 
આજે ઔઈણ વ્મક્તત સ્લ ઔેન્ન્દ્રત થઈ ખમેર જલા ભે છે. પતત તાન જ તલિાય ફીજાન તલિાય જ 
નશીં. એઔ જ દયલાયના વભ્મને આજે વાથે ફેવલાન ણ વભમ નથી. દડત્જટર દુતનમાભા ંદૂય દેળભા ં
લવતા સ્નેશીજનની વાથે વંઔચ વાશરેાઈથી વાધી ળઔે છે. ફ ે બાઈન ે એઔ ફીજા વાથ ે ભીન ે
પયલાન વભમ નથી. અથલાત રશીના વફંધં આજે ઔિાળ આલરેી જલા ભે છે. રશીના વફંધં 
આજે તટૂતા જલા ભે છે. વફંધં વાથને તલશ્વાવ અરશ્મ થઈ ખમેર જલા ભે છે. ત્માયે ખીતાઔાય 
वऩिहभतम जगिो भािा धािा वऩिाभह: (९/१७)ની ખજૉના ઔયત જલા ભે છે. 
भमाध्मऺेि प्रकृति: (९-१०) ઔશીને તાને આ તલશ્વન અતધષ્ટતા તવ્ધ ઔયે છે. भभवैांशो जीवरोके 
(१५/७) દ્વાયા વભસ્ત જખતના જીલ ભાિ વાથ ેતાના વફંધં વાચફત ઔયે છે. ત सवमतम भमे रृदद 
सस्न्नववष्ट्ट (१५/१५) ના વદટિદપઔેટ દ્વાયા તાના ઔયી જ જીલભાિના અક્સ્તત્લની ધાયણાને વત્મતા ઔશ ે
છે. 
ખીતાઔાયે ખીતાભા ંવભજાલેરા જીલ અને જખતની વાથેન તાન વફંધં જે યીતે વભજાવ્મ છે. એ 
વભગ્ર ભાનલજાત જીલભાિન તતા એઔ ભાિ ઈશ્વય થમ અન ેઆ વફંધં જ ભાનલ ન ેભાનલ વાથ ે
જડલા માચપ્ત છે. ઇળતત્તલ અન્દ્મ ભાનલ જીલભાિભા ંછે આ વભજણ જ્માયે ભાનલ ભાિભા ંક્સ્થય થળ ે
ત્માયે જ તેન જીલન તયપ જલાન, અન્દ્મ ભાનલ જીલ તયપ જલાન અને વંણૂચ સનૃ્ષ્ટ તયપ જલાન 
રન્ષ્ટઔણ ફદરળે અને ત્માયે જ લૈદદઔની તલશ્વ ફીદુત્લની બાલના તલઔાવ ાભેરી જલા ંભે છે. 
स ंगच्छध्म ंस ंवदघ्म.ं... અને  वसघुवै कुटुम्फकभ ्જેલા લેદના વના વાઔાય થઈ ળઔળે. 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 183 

 

સ્લાથી ભાનતવઔતા ફદરી ળઔળે. ભાણવ અન્દ્મ ભાટે તલિાયત થળે. 
તલશ્વફધંતુ્લ લૈતશ્વઔ ભૈિી ઔે તલશ્વળાતંત એ આણા લૈદદઔન તલિાય છે, ભાખણી છે. 
આભ લૈદદઔ  એ ણ ઈશ્વયને જખતના જીલ ભાિના વભગ્ર સનૃ્ષ્ટ એઔભાિ િારઔફ તયીઔે આરેખ્મ 
છે. એટુ ંજ નશીં તેન વભગ્ર સનૃ્ષ્ટ અને દયેઔ જીલ વાથેન વફંધં ણ સ્ષ્ટ વભજાવ્મ છે. આટરી 
સ્ષ્ટ વભજણ છી તલશ્વફધંતુ્લ ઔે લસધૈુલ કંુટંુફઔમૌ  ભાટે ઔઈ ળઔંા ને સ્થાન નથી. 
વભાન / ઉવશંાય :- 
તલશ્વન એઔ ભાિ લૈતશ્વઔ ગ્રથં - ખીતા ઔે જેની જમતંત ભાખળય સદુ એઔાદળીના ં દદલવે આકા તલશ્વભા ં
ભનાલામ છે. અન્દ્મ ધભચ ગ્રથં જેલા ઔે ફાઇફર, કુયાન, લખેયેના ંબાાતંય તેના ંપ્રિાય પ્રવાય ભાટે થમા 
છે.ણ ખીતાના ંઅન્દ્મ બાાભા ંઅનલુાદ તેના પ્રવાય ઔે પ્રિાય ભાટે નદશિં ણ તેના ંજીલનગણુને લધાયે 
વાયી યીતે વભજલા તેના યના પ્રેભના રીધે થમા છે. ઇભવચન, થભવ ઔાફાચઇર જેલા તત્ત્લચિિંતઔ 
ખીતાને ભાથા ય મઔૂીને નાચ્મા છે. એટુ ં જ નશીં આણા ં દેળના ંપ્રથભ જનયર  લયન શને્સ્ટગ્ઝ ે
જ્માયે ખીતાભા ં યશરેા ંવનાતન મલૂ્મ તલળે જાણ્યુ ં ત્માયે તેણ ેતાના શલે્ય િાલ્વચ તલન્લ્ઔન્દ્વને ાિં 
લચ ભાટે વસં્કૃત બણલા ઔાળીભા ંભઔલ્મ અને ખીતાનુ ંઅંગ્રેજીભા ંઅનલુાદ ઔયાવ્યુ.ં 
ઇભવચન ઉય ખીતાન પ્રબાલ ફહ ુઅવયઔાયઔ યીતે ડય અને ઇભવચનન પ્રબાલ, તેના તલિાયની 
અવય આકા અભેદયઔા ઉય ડરેી જલા ભે છે. ફીજા ળબ્દભા ં એભ ઔશી ળઔામ ઔે અભેદયઔાએ 
ખીતાના ંતવ્ધાતં, તલિાયને અનાલેરા છે. 
કયેકય લસધૈુલ કુટંુફઔભ એટરે તલશ્વ એઔ દયલાય.  છી એ અથચ પતત ભાનલ જાત યૂત ભમાચદદત ન 
યશતેા ંસનૃ્ષ્ટના વભગ્ર તત્તલને આલયી રે છે. લનસ્તત, િયાિય જીલસનૃ્ષ્ટન ણ તેભા ંવભાલેળ થઈ 
જામ છે. बिूानाभस्तऩ चिेना (१०/२२)  ઔશી ખીતાઔાય  તાની વ્માઔતાનુ ંજ્ઞાન આે છે. 
આભ , તલશ્વને એઔ સિૂથી એઔ વફંધંથી ફાધંનાય  તલિાય પતત ખીતા જ રાલી ળઔે कृष्ट्ि ं वदें 
जगद्गरुुभ ्ન ઉદ્દખ્ જભાલી ળઔે અને ખીતાએ આેરા ંતલિાય થઔી, ભાખચદળચન થઔી જ તલશ્વળાતંત, 
તલશ્વફધંતુ્ત્લ અને અંતે वसधुवै कुटंुफकभ ्ની બાલના અક્સ્તત્લભા ંરાલી ળઔાળે. 
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"વાભાજીકયણની બાા, ભરિંગ અને ળક્ક્ત ઉય અવય" 
વ્માવ યાનધકા ભશળેચદં્ર  

M.A.: GOLD MEDALIS[2017] 
B.ED , GSET QUALIFIED [2016] 

mo. 7048170731 
* પ્રસ્તાલના 
બાયત અને તલશ્વના ંરખબખ તભાભ દેળભા ંજેન્દ્ડય ળબ્દ પ્રિચરત છે. 1940 ભા ંવામભન બલુય એ ઔહ્યુ ં
ઔે " ઔઈ સ્ત્રી તયીઔે જન્દ્ભતુ ંનથી, યંત ુતેને સ્ત્રી ફનાલલાભા ંઆલે છે." રુુત્લ અને સ્ત્રીત્લ એ ફુૃ 
અને સ્ત્રીની જેન્દ્ડયના ંવાભાત્જઔ અથચગટન ય મઔેૂ છે. વેતવ જૈતલઔ યીતે નક્કી થતી ગટના છે. જેન્દ્ડય 
વાભાત્જઔ યીતે ગડતય ાભતી ગટના છે. જેન્દ્ડય એ છઔયા અને છઔયીના ંઅરખ વાભાત્જઔયણ ઔે જે 
વભાજ અને અરખ વાસં્કૃતતઔ લાતાલયણથી નક્કી થામ છે. ળીકલાની પ્રદક્મા વાથે સવુખંત છે. 
વાભાત્જઔયણ વતત િારતી પ્રદઔમા છે. જન્દ્ભથી વ્ૃધાલસ્થા સધુી એ વતત િા ુયશ ેછે. જીલનના ંદયેઔ 
તફક્કાભા ંએ આઔાય રઈ ળઔે છે. વાભાત્જઔઔયણની પ્રદક્માભા ંબાા અને ફરી શમ છે. બાા જે - ત ે
વભાજની વસં્કૃતતને પ્રતતચફિંચફત ઔયે છે. જાતતખત ળદઔતની ભતૂભઔા વભજલાભા ંબાા મખુ્મ ફાફત છે. 
જેભા ંવલચપ્રથભ એ તાની ભાતબૃાા ળીક ે છે. ળફૃઆતભા ંએન ેસ્ત્રીચરિંખ, ફુૃચરિંખ નાન્દ્મતય જાતત 
એવુ ંનથી વભજાતુ ંફાઔને આ ફધુ ંવભજતા થડી લાય રાખે છે. વફંધંની , વખાઇ વફંધં લખેયેભા ં
બાાની ભતૂભઔા ભશત્લની છે. રગ્ન છી સ્ત્રી ભાટે અંકડવોબાગ્મલતી ળબ્દ લયામ છે. ફુૃ ભાટે 
આલ ળબ્દ નથી. રગ્ન છી સ્ત્રી તાનુ ં મૂ નાભ ફદરી નાકે છે અથલા એને ફદરવુ ં ડ ે છે. 
દયણીત અને અદયણીત ભાટે જુદા ં- જુદા ંવફંધન થામ છે. બાાઔીમ વદંદગ્તા શમ છે. વ્મક્તત એનુ ં
આંતદયઔયણ ઔયે છે. સ્ત્રી અને ફુૃ ફનેં તાની બાાની યજૂઆત જુદી યીતે ઔયે છે. સ્ત્રી અને ફુૃના ં
વાભાજીઔયણ મજુફ બાાના ંળબ્દન પ્રમખ થામ છે. ડશાણ બયી વોજન્દ્મલાી બાા વાભે ખદંી અને 
શરઔી બાા અનઔુયણ અને બાા તનયીક્ષણ ફાઔ નાનણથી ઔયે છે. વભાજની વસં્કૃતત મજુફ 
લાતલાતભા ંએ ળબ્દ ફાઔ ફરે છે. આ ળાન્બ્દઔ આંતયદક્મા ણ ફૃઢ ખ્માર શમ છે. સ્ત્રી - ફુૃને 
ફરત અટઔાલે છે. એના ંઔયતા ંફુૃ સ્ત્રીને ફરતી લધ ુઅટઔાલે છે. વાભાન્દ્મ યીતે સ્ત્રી ફુૃ ઔયતા ં
લાિા અને ફરઔણી તથા અચબવ્મદઔત ઔયનાયી શમ છે. તલળા તલતનભમ ભાટે ળાન્બ્દઔ બાા 
ઉયાતં વદેંળાવ્મલશાયના ંવાધન ણ ળક્તતળાી છે, રાખણીની અચબવ્મક્તત સ્ત્રી જલ્દીથી ઔયી ળઔે છે. 
યંત ુફુૃ એ જલ્દીથી વ્મઔત ઔયી ળઔતા નથી . 
આભ સ્ત્રીત્લ અને ફુૃત્લ સ્ત્રી - ફુૃની અરખ ભતૂભઔા, ળક્તત, અેક્ષા, લતચન, બાા, અચબવ્મક્તત 
વદેંળા આ ફધા ભાટે ઔઈ એઔ જ એજન્દ્વી નથી ,યંત ુએઔ ઔયતા ંલધ ુભાધ્મભ એઔ વાથે ઔાભ ઔયે 
છે અને એ દ્વાયા જાતતખત ભતૂભઔા નક્કી થામ છે. વાભાજીઔયણની આ પ્રદક્મા જીલનબય િાર ેછે. એભા ં
ફદરાલ જફૃય આવ્મ છે. યંત ુચબન્દ્ન્દ્તા દૂય થઈ નથી.  
* વ્માખ્મા  
[1] બાા : વામદૂશઔ વજં્ઞા ભાનલીમ વિંાયની ્ધતત ક્યા ંત ફરામેરી અથલા રેચકત ભાકાખત 
અને યંયાખત યીતે ળબ્દન ઉમખ વભાલેળ થામ છે. 
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[2] વાભાત્જઔયણ : વ્મક્તત દ્વાયા વાભાત્જઔ મલૂ્મ ળીકલા અન ેઆંતદયકૃત ઔયલાની પ્રદક્મા : ટારઔટ 
ાયવન્દ્વ  
[3] જેન્દ્ડય : જેન્દ્ડય વાસં્કૃતતઔ ખ્માર છે, જે ફુૃ અને ભદશરાના ંવાભાજીઔ લખીઔયણ ફુૃત્લ - 
સ્ત્રીત્લના ંવદંબચભા ંઔયે છે. : એન . ઔર ે
[4] ળક્તત : ફીજાની દક્માને તનમતંિત ઔયલાની વત્તા એટરે ળક્તત : શટૌચન અને શટં  
* અભ્માવના ંશતે ુ
1} વાભાત્જઔયણની પ્રદક્માભા ંભશત્તલણુચ ભતૂભઔા બાા એઔ ભાધ્મભ તયીઔે છે, તેની વભજ ભેલલી 
2} સ્ત્રી - રુુના ંદયજ્જા, ળક્તત અને પ્રભતુ્લભા ંબાાન પા  
3} બાાભા ંઆલતા દયલતચન દ્વાયા વભાજની દદળાની વભજ ભેલલી  
4} વાભાત્જઔઔયણ ની એજન્દ્વીભા ં બાા પ્રમખ દ્વાયા દયલતચનની વભજ ભેલલી.. 
વળંધનની ્ધતત   
[1] અલરઔન  
[2] અનબુલનાત્ભઔ  
[3] લણચનાત્ભઔ   
[4] ગણુાત્ભઔ  
અભ્માવના ંમદુ્દા   
[1] દયલાય  
[2] તભિ જૂથ   
[3] ાડળ   
[4] નાતેદાયી વમશૂ   
[5] તલલાશ  
[6] તળક્ષણ વસં્થા  
[7] યાજનીતત વસં્થા  
[8] ધભચ વસં્થા  
[9]વિંાય ભાધ્મભ  
* અભ્માવના ંમદુ્દા તલસ્તાયથી  
[1] દયલાય વાભાત્જઔયણ ઔયલાલાી એઔ વસં્થાના ંફૃભા ં 
કુટંુફ એ ફાઔની પ્રથભ ાઠળાા છે. કુટંુફ વોથી ભશત્તલણૂચ છે , ફાઔ કુટંુફભા ંજ્ન્દ્ભ રે છે, ફાઔ 
ફરતા ળીકે છે, ફાઔ ભાતા - તતા તથા કુટંુફના ંવભ્મ દ્વાયા ફરાતી બાાનુ ંઅનઔુયણ ઔયે છે.  
દયલાયભાથંી બાઈ - ફશને, દાદા – દાદી જેલા ળબ્દ ળીકે છે, જેભા ંફુૃનુ ંપ્રથભ ઉચ્િાયણ ઔયે છે, જે 
ફુૃ પ્રધાનતા જલા ભે છે. 
રગ્ન વફંધંી દયજ્જાભા ંસ્ત્રી ભાટે આલશ્મઔ જ નદશ ણ અતનલામચ જલા ભે છે. શ્રીભાન ળબ્દ ભાિ 
ફુૃ ભાટે જ છે, જેભા ં દયણીત ઔે અદયણીતન ખ્માર નથી જ્માયે સ્ત્રી ભાટે શ્રીભતી, કુભાયી, 
ખખંાવતી, જે દયણીત ઔે અદયણીત દયજ્જા વાથે  જડામેર છે, 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 186 

 

ગજુયાતી બાાભા ંઔેટરાઔ એલા ળબ્દ છે જે સ્ત્રીને દયજજાભા ંંિા આંઔલા ભાટે ભદદફૃ છે. જેભ ઔે 
એ િુલધ,ૂ સ્ત્રીધન, ગશૃ રક્ષ્ભી જલા ભે છે. આધતુનઔયણની માિા શાઉવલાઇપથી શભ ભેઔય અને 
આજે શભ ભનેેજય ળબ્દ પ્રિચરત થમા છે. યંત ુ શભ ળબ્દ સ્ત્રીના શ્રભતલબાજન વાથ ે આજે ણ 
જડામેર છે, જે સ્ત્રીના ંશ્રભતલબાજન ગયઔાભ, ફાઉછેય વાથે જડામેર છે.  
[2] નભત્ર જૂથ   
તભિના ંવંઔચભા ંઆલ ેછે, વયકી ંભયના ંશમ છે, યભત-ખભત તનમભ, તળસ્ત , વશમખ, સ્ધાચ બાલના 
ળીકે છે. જેભા ં છઔય યભત -ખભતભા ં " ત ુ ં ત છઔયી છે, તને યભતા ના આલડ"ે જે જેન્દ્ડય 
અવભાનતા વજ ેછે.  
ભટાબાખના ંઅળબ્દ તભિ જૂથ ાવેથી તળકે છે. જેભા ંસ્ત્રીના ંળાદયયીઔ અલમલ , વખણ વફંધંભા ં
સ્ત્રી ાિન ેઉદ્દબલાતા અળબ્દ ફરામ છે. ફુૃ વફંતંધત અળબ્દ લધ ુપ્રિચરત નથી જે સ્ત્રીના ં
ચરિંખવફંતંધ તપાલત તથા દયજજાનુ ંસ્તયીઔયણ જલા ભે છે. 
[3] ડવ  
ાડળભા ંફાઔના ંવાભાત્જઔયણભા ંભશત્લણૂચ પા યહ્ય છે, પ્રવંળા અને તનિંદા દ્વાયા વભાજ વ્મલશાય 
પે્રદયત ઔયે છે. જેભ ઔે ઔઇ યલુઔ ભાટે : એણે રગ્ન નથી ઔમાચ . યલુતી ભાટે : એના રગ્ન નથી થમા. જે 
બાા દ્વાયા અવભાનતા વ્મતત થામ છે. 
[4] નાતેદાયી વમશુ  
નાતદેાયીભા ંયતતવમશૂ અન ે તલલાદશત વમશૂન વભાલળે થામ છે. જેભા ંતતન ેભટાબાખે "તભે" અન ે
ત્નીને "તુ"ં ઔશીને ફરાલામ છે. પ્રાિીન વભમભા ં" ભનુનંી ભા"ં ફાઔ લચ્િે નાભ યાકી ફરાલતા 
શતા. ઔેટરાઔ જ્ઞાતતભા ંફા - ફાનુા વફંધન જલા ભે છે. વવયા અને વાસુ ંભાટે ભમ્ભીજી , પ્ાજી 
ઔશી લતચભાનભા ંજલા  ભે છે. લી તલદેળભા ંઔાઔા, ભાભા, ભાવા ભાટે અંઔર અને ઔાઔી ભાવી ભાટે 
આન્દ્ટી ળબ્દ લયામ છે." ભા એ ભા ફીજા ફધા લખડા ના ંલા " જેલી ઔશલેતભાનં ુ ં  સ્થાન અપ્રતતભ 
આપ્યુ ંછે. 
[5] નલલાશ  
તલલાશ વ્મક્તત ભાટે ભશત્તલણૂચ પ્રબાલ જલા ભે છે. સ્ત્રી ભાટે "અકડં  વોબાગ્મલતી" ના ંઆળીલાચદ 
આે છે, જ્માયે ફુૃ ભાટે આલા ળબ્દ નથી વપ્તદીના ંપેયાભા ં"તતના ંખર ેિારલા" ની વરાશ 
ભાિ સ્ત્રી ભાટે જ ફની છે. "ઔન્દ્મા ધયા વાલધન "ઉચ્િાય ઔન્દ્મા ઔઇ લસ્ત ુનથી ઔે ધયાલી દઈએ. 
તત યભેશ્વ્રય , દીઔયીને ખામ દયે ત્મા ંજામ, િુના રક્ષણ ાયણ ે ને લહનુા રક્ષણ ફાયણ ે  જેલી 
ઔશલેત સ્ત્રીના ંળક્તત તથા દયજજા વાથે લણામેરી છે.   
ઔામચભા ંભિંી, ગશૃઔામચભા ંદાવી, બજન વભમે ભાતા, યતત પ્રવંખે યંબા જેલા છ ગણુ સ્ત્રી ભાટે જ જલા 
ભે છે, ફુૃ ભાટે જલા ભતા નથી. સુયવભુનના ં ફીજ પ્રાિીન વાદશત્મભા ં જલા ભે છે. જે 
બાાના ંભાધ્મભ દ્વાયા વ્મતત થામ છે. 
[6] નળક્ષણ વસં્થા  
તળક્ષણ દ્વાયા ફાઔ ભશત્તભ ળીકે છે, જેભા ંળાા, સુ્તઔ અને વાદશત્મન વભાલેળ થામ છે. વાદશત્મ 
તલદ્યાથીના ંજીલનભા ં પ્રબાલી ભતૂભઔા બજલે છે. વાદશત્મની દદળા જાણલી અખત્મની યશ ે છે. ગજુયાત 
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ખાધંીનખય ફડચની ધયણ 5 થી 12 ભા ંગજુયાતી તલમભા ંકુર 130 ઔાવ્મ છે. જેભાથંી 120 ઔાવ્મ ફુૃ 
ઔતલ વભાલેળ થમ છે. ભાિ 4 જ ભદશરા વજૉઔ જલા ભે છે . જેભા ંકુર 3 બજન ભીયાફંાઈ યચિત છે. 
જે લાસ્તલભા ંઆણા ગજુયાતભા ંજેન્દ્ડયના ંવદંબે અનેઔ ભમાચદા છે, દયણાભે સ્ત્રી વજૉઔન ેશાતંવમાભા ં
મઔેૂ છે. 
"ફેટી ફિાલ, ફેટી લધાલ " આંદરનને વપ ઔયવુ ંશમ ત લધ ુને લધ ુસ્ત્રી ઔેંદર અને સ્ત્રીએ વજરેી 
યિનાન વભાલેળ ઔયલ યહ્ય. ગજુયાતભા ંપ્રત્મેઔ  100 ફુૃે એ સ્ત્રી વજૉઔ ભદશરાની અછત કયેકય છે 
ઔે નથી તે સુ્તઔની વભીક્ષા યથી જેન્દ્ડય વાથે જડામેરા છે. 
[7] યાજનનક વસં્થા  
બાયત દેળ રઔળાશી છે.યંત ુયાજઔાયણભા ંયાષ્રતતા, યાષ્રતતના ંસ્થાને "યાષ્ર પ્રમકુ" ળબ્દ ફરામ 
છે, િેયભેનના ંફદરે િેયવચન ળબ્દન ઉમખ થમ છે. જે બાા પ્રમખ ફુૃ પ્રધાનતા ભશત્તભ 
જલા ભે છે. 
[8] ધભા વસં્થા  
વ્મક્તતના ંજીલન ય ધભચન ંડ પ્રબાલ જલા ભે છે. ભટા બાખના ંધભો ણ ફુૃ વફંધંી ખ્માર 
લધ ુછે. દેલ – દેલી ળબ્દ છે. સુદંયઔાડંભા ંસ્ત્રીન ેતાડન એટરે ળાયીદયઔ દશિંવા દળાચલી છે. જે દેલી જૂા 
અને ગયે ુ દશિંવાના મદુ્દાભા ં તલયધાબાવ ઉત્ન્ન થામ છે. ધાતભિઔ ઔથાભા ંય્ુધનુ ં ઔાયણ તયીઔે સ્ત્રીને 
ાભલાની શડ અચબવ્મક્તત ઔયી છે. પ્રાિીન ગ્રથંભા ં યાધેમ િુ, કંુતત િુ ,અંજની િુ ભાતા યથી 
ફાઔનુ ંનાભ દળાચલે છે. 
ખાખી, આારા જેલા તલદુી ણ વાદશત્મભા ંસ્ત્રીના ંદયજ્જા વાથે છે, જ્માયે  આજે વયઔાયે ભાતાનુ ં
નાભ જડલા ભાટે ઝફંેળ ઉાડી છે. નય- નાયેશ્વય ખ્માર વભાનતા તયપ અંગચુર દળચન ઔમાચ છે. 
[9] વચંાય ભાધ્મભ  
વિંાય ભાધ્મભના ંફે પ્રઔાય છે. 1] મદુરત 2] તલજાણ ુ 
બાયતભા ંઆજે ણ 26.6% તનદયક્ષય જનવખં્મા છે. બાયત દુતનમાન વોથી ભટ રઔતિં ધયાલત દેળ 
છે. ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડઔય પે્રવ અને ભીદડમાને રઔતિંન િથ આધાય ઔહ્ય છે.  
લતચભાનિ :  
75% લસ્તી વાક્ષય છે, છાાની બાાન પ્રબાલ વભાજ ય યશ ેછે. જેભા ંસ્ત્રી ગનુા  વફંધંી દુગચટનાન ે
ઉત્તજેઔ બાાભા ંભશત્તભ દળાચલે છે, જે ગનુાભા ંતાયણફૃ સ્ત્રીની ભતૂભઔા યશી તેભ અંગચુર તનદેળ ઔશ ેછે. 
ટેચરતલઝન  :  
ટેચરતલઝનન વોથી ભશત્તલન પ્રબાલ વભાજ ય ડ ેછે, આજે ણ સ્ત્રી વફંતંધત  જતવ ત્ની વાથ ે
યમજૂવતૃત્ત, શાસ્મ, તવદયમરભા ં ડફી, ફડભ, જેલા ળબ્દન ઉમખ ભાનવટ ય વભાજને વદેંળ 
વાય ઔયે છે. સ્ત્રીના દયજ્જા પ્રત્મે રેફચરિંખ તવ્ધાતં જેવુ ંઔામચ ઔયે છે.  
દપલ્ભ જખત  
સ્ત્રીન ે95%  દપલ્ભભા ંવૌંદમ તથા ળબા લધાયે તેલા ાિ, વબંાણ જલા ભે છે. બાયતીમ વભાજ 
થડા લોથી સ્ત્રી વળક્તતઔયણ ાિ દ્વાયા ઉજાખય ઔયલાના ંપ્રમત્ન ઔમાચ છે. યંત ુલતચભાન વભમભા ં
ણ સ્ત્રી વફંધંી ખીત આઈટભ  વોંખભા ં તનમ્ન સ્થાન ીયસ્યુ ં છે. ત ુ ંિીજ ફડી શૈ ભસ્ત .. તળરા ઔી 
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જલાની .. રૈરા તજુે ટૂ રખેી.. વભાજભા ંજેન્દ્ડય અવભાનતા તેભના ંપ્રત્મે દૃન્ષ્ટઔણ ઊબખ ભાિ ફન ે
તેલ  વદેંળ ભેલે છે. ધાઔડ શૈ જેલા ખીત ખણ્મા ંખાઠંયા જલા ભે છે. 
સ્ત્રીને સુદંયતા વાથે જડલાભા ંઆલે છે, જ્માયે ફુૃ અત્જૉત દયજ્જા વાથે ભશત્તભ દળાચલે છે. 
*અભ્માવ ના ંતાયણ  
1} બાા એ વાભાત્જઔયણ પ્રદક્માભા ંભશત્તલનુ ંભાધ્મભ છે. 
2} બાાન પ્રબાલ વભાજભા ંનઔાયાત્ભઔ શઔાયાત્ભઔ વજૉન ઔયલા વક્ષભ છે. 
3} બાાન પ્રમખ ળક્તત પ્રદતળિત ઔયે છે.  
4} બાા , ળબ્દપ્રમખ વાદશત્મ સ્ત્રી દયજ્જા ય અવયફૃ છે. 
5} જેન્દ્ડય અવભાનતાભા ંતલચબન્ન દયફ ઉયાતં બાા ણ એઔ દયફ તયીઔે જઈ ળઔામ છે. 
6} બાા અચબવ્મક્તત વભાજના ંબાતલ ભાટે ણ અખત્મનુ ંયશળેે. 
* સિુન 
1} બાાનુ ંયજફયજ વ્મલક્સ્થત પ્રમજન જફૃયી છે. જેથી વાભાજીઔયણ શઔાયાત્ભઔ યીતે થઈ ળઔે . 
2} બાાભા ંસ્ત્રી વળક્તતઔયણ ય યચિત ળબ્દના ંઉમખ દ્વાયા વભાજભા ંપ્રલાશ લશતે થામ છે. 
3} નલા ળબ્દને ળબ્દઔભા ંઉભેયામ 
4} સ્ત્રીપ્રાધાન્દ્મતા લાી બાા, વાદશત્મ, તથા લાતાલયણ ભાટે પ્રત્વાશન રંુૂ ાડવુ ંજઈએ .  
* વભાન  
આભ , બાા એ ચરિંખ તથા ળક્તતભા ંવાભાત્જઔયણ ની પ્રદક્માભા ંામાનુ ંછે. સ્ત્રી તે લાિા છે , આ 
તથ્મ ધ્માનભા ંયાકીએ ત સ્ત્રી એ જ "સ્ત્રીતાથચ " ઔયી  તાની બાા , વબંાણભા ંજેન્દ્ડય વભાનતા 
ભાટે િદયતાથચ ઔયી ળઔે  તેભ છે. વાભાત્જઔયણ પ્રદક્માભા ં જેન્દ્ડય વભાનતા ફૃી બાા પ્રમખ એઔ 
શઔાયાત્ભઔ દયલતચન રાલી ળઔે તેભ છે. 
વદંબા   
1  ળૈરી યસ્ક : langauage gender and power  
2 ળાર્શદ વીદકી : language gender and power : the politics of represention and hegemany in 
south asia . 
3 જેન્ડય અને વભાજ : ડૉ.ચરં્દ્રકા યાલર  
4 નલદ્યા લધે તેલી આળે : ગોયંગ જાની  
5 વભાજળાસ્ત્ર : પ્ર . એભ. એર . ગપુ્તા  
                 ડૉ. ડી. ડી. ળભાા 
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“યફ” ગજુયાતી વાર્શજત્મક વાભનમકન લાડ્ભમભીનતક અભ્માવ : લા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ 
લલ્રયી એચ. શાથી       ડૉ. ર્કયીટ એચ. શકુ્ર 
ી.એચ.ડી.વળંધક,ફાઆઓય,ુ          ગ્રથંાર અને ગાઈડ 
અભદાલાદ.       ગજુયાતી વાર્શત્મ અકાદભી,    
ગ્રથંાર,       ગાધંીનગય. 
શ્રી અને શ્રીભનત ી.કે.કટાલારા આટૌાવ કૉરેજ, 
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વાયાળં: 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવન મખુ્મ ધ્મેમ ગજુયાતી બાા અને વાદશત્મને વતત જીલતં યાકતા વાભતમઔ 
‘યફ’ભા ં પ્રઔાતળત થતા વાદશત્મન ્ધતતવય લાડ્ભમભીતતઔ અભ્માવ ઔયલાન છે. અશીં યજૂ થમેર 
વળંધન રકેભા ંગજુયાતી વાદશત્મ અઔાદભી દ્વાયા પ્રઔાતળત યફ વાભતમઔના લચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ 
દયતભમાન ૩૬ અંઔભા ંયજૂ થમેરા ગજુયાતી વાદશત્મ તથા રકેન અભ્માવ ઔયલાભા ંઆવ્મ છે. જેનુ ં
લચ મજુફ તલલયણ, વાદશત્મની લખીકૃત તલમ મજુફ લશેંિણી, રેકઔ વફંતંધત નોંધ, યફનુ ં
આલયણચિિ, પ્રઔાતળત તલળેાઔં લખેયે ફાફતને ધ્માનભા ં યાકીને લાડ્ભમભીતતઔ અભ્માવ ઔયેર છે. 
પ્રસ્તતુ વળંધન અભ્માવ દ્વાયા ‘યફ’ભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મના તલતલધ ાવાન આંઔડાઔીમ આધાય, 
તલશ્રેણ અને અથચગટન પ્રાપ્ત થળે. 
 પ્રસ્તાલના : 
  લાડ્ભમભીતતઔ (Bibliometrics) તલશ્રેણ  જે  આધતુનઔ વળંધન ક્ષેિે પ્રઔાતળત 
ભાદશતીનુ ંઆંઔડાઔીમ તથા ભાિાત્ભઔ અચબખભ ધયાલત નતલનતભ વાપં્રત પ્રલાશ છે. Bibliometrics 
અને Scientometrics એટરે ઔે લૈજ્ઞાતનઔ ધયણ અનવુાય વાદશત્મની ગણુલત્તા અને જત્થાનુ ંમલૂ્માઔંન 
ઔયવુ.ં લાડ્ભમસિૂી (Bibliography) અને  લાડ્ભમભીતતઔ (Bibliometrics) એ ગ્રથંારમ અને ભાદશતી 
તલજ્ઞાનની એઔ ળાકા છે. લધતી જતી ભાદશતી અને પ્રરેકના તનમિંણ ભાટે આ પ્રઔાયના ખાચણતતઔ 
આંઔડાઔીમ વળંધન ઉત્ાદદત ભાદશતી અને તેનુ ં  ફજાય અથલા ત પ્રઔાતળત વાદશત્મ અને તેના 
લાિઔ લચ્િનેા વફંધંનુ ં ચિિ  આધતુનઔ વભમભા ંવતત ફદરાતા પ્રલાશને અનરુક્ષીને યજૂ ઔયે છે.  
વાભાન્દ્મત:  અત્માનતુધઔ વાદશત્મ તેભજ વાદશત્ત્મઔ વળંધનનુ ં એટર ે ઔે તાત્ઔારીન પ્રઔાળન જનચલ્વ 
વાદશત્ત્મઔ વાભતમઔભા ં થત ુ ં શમ છે.  અખાઉ જણાવ્મા અનવુાય વાદશત્ત્મઔ વાભાતમઔની ઉમચખતા, 
તેભા ં પ્રઔાતળત વાદશત્મનુ ં ખાચણતતઔ તથા આંઔડાઔીમ થૃ્થઔયણ દ્વાયા તેની લૈજ્ઞાતનઔ ઢફે ગણુલત્તા 
િઔાવલાન પ્રમાવ  આ પ્રઔાયના અભ્માવ દ્વાયા ઔયલાભા ંઆલત શમ છે.  
 ગજુયાતી બાા અને વાદશત્મ ક્ષેિે લાડ્ભમસચૂિનુ ંપ્રઔાળન વભમાન્દ્તયે જફૃય અનવુાય નોંધાિ 
ખણી ળઔામ તેભ થતુ ંયહ્યુ ંછે, યંત ુઆ પ્રઔાયન ખાચણતતઔ અભ્માવ થમ શમ એવુ ંજણાત ુ ંનથી. આથી 
ગજુયાતી વાદશત્મ ઉયાતં અન્દ્મ વાદશત્મ જખતભા ં પ્રઔાતળત વાદશત્ત્મઔ વાભતમઔભા ં આ પ્રઔાયના 
અભ્માવને લેખ ભે તે દૃન્ષ્ટને ધ્માનભા ં યાકીને પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં ગજુયાતી બાા /વાદશત્મના 
તલઔાવની  વેલાભા ં વતત પ્રવતૃ્ત  ઉયાતં તેન પ્રવાય/પ્રિાય  ઔયતા એલા ગજુયાતી વાદશત્મ 
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દયદ,અભદાલાદ દ્વાયા ૧૯૬૦ થી પ્રઔાતળત મકુિ “યફ” ભા ંલચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ દયતભમાન 
પ્રઔાતળત વાદશત્મનુ ંથૃ્થઔયણ અને તલશ્રેણ યજૂ ઔયેર છે. 
 વળંધનન શતે:ુ 
  પ્રસ્તતુ વળંધનના શતેુ નીિે દળાચવ્મા મજુફ છે. 

1. લચ દયતભમાન “યફ” દ્વાયા ઔેટુ ંવાદશત્મ પ્રઔાતળત થયુ,ં તે જાણવુ.ં 
2. પ્રઔાતળત વાદશત્મના લખીઔયણ દ્વાયા ઔમા વાદશત્મસ્લફૃનુ ંપ્રઔાળન લધ ુથયુ ંછે, તે 

જાણવુ.ં 
3. ઔેટરા ંવાદશત્મઔાયનુ ંપ્રદાન છે તે જાણવુ.ં 
4. રેકઔ તથા રેચકઔાનુ ંપ્રભાણ જાણવુ.ં 
5. યફના આલયણષૃ્ઠન અભ્માવ  ઔયલ.   

 લાડ્ભમભીતતઔ અથચ અને વ્માખ્મા: 
લાડ્ભમભીતતઔન ળબ્દઔળીમ અથચ એટરે, ‘સુ્તઔ, રકે તેભજ અન્દ્મ પ્રઔાળનનુ ંઆંઔડાઔીમ 

તલશ્રેણ.’ તેલ થામ છે. ઔેટરાઔ તલદ્વાનના ભતે લાડં્ભમભીતતઔની વ્માખ્મા આ પ્રભાણે છે,  
“The use of statistical methods in the analysis of a body of literature to reveal the historical 

development of subject fields and patterns of authorship, publication, and use. Formerly called 

statistical bibliography”. (from The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983). 

“Bibliometrics is the statistical analysis of bibliographic data, commonly focusing  on 

citation analysis of research outputs and publications, i.e. How many times research outputs and 

publications are being cited. Bibliometric analysis is becoming an increasingly important way to 

measure and assess research impact of individuals, groups of individuals or institutions.” 

(from https://library.leeds.ac.uk/downloads/file/265/bibliometrics_an_overview ). 

ચફચ્બ્રમભેદરતવ ળબ્દન વો પ્રથભ પ્રમખ ઈ.૧૯૬૯ભા ં તપ્રિડચ દ્વાયા ઔયલાભા ં આવ્મ. 
ચફચ્બ્રમભેદરતવ ્ધતતના ઉમખથી, વળંધનના આંઔડાઔીમ તલષ્રેણથી તલતલધ વળંધનની 
ઉાદેમતા નક્કી ઔયી ળઔામ છે. લૈતશ્વઔ ઔેટરીઔ યતુનલતવિટીભા ં ળૈક્ષચણઔ વળંધનની ગણુલત્તા તેભજ 
આઉટટુને જાણલા ભાટે આ પ્રઔાયના દયભાણાત્ભઔ વળંધન મલૂ્માઔંનન ઉમખ ઔયીને ળૈક્ષચણઔ 
વળંધન બડંની પાલણી ઔયલાભા ંઆલ ેછે. ઈ.વ.૧૯૨૩ભા ંહલુ્ભ દ્વાયા "સ્ટેદટન્સ્ટઔર ચફચ્બ્રગ્રાપી" 
ળબ્દન ઉમખ ઔયલાભા ં આવ્મ. જે અનવુાય આંઔડાઔીમ ગ્રથંસચૂિ અન ે તલશ્રેણ  દ્વાયા રેચકત, 
પ્રઔાતળત વાદશત્મના પ્રિાય અને પ્રવાય પ્રદક્મા ય પ્રઔાળ પેઔલાનુ ંછે.  
 વળંધન દ્ધનત: 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં યફ વાદશત્ત્મઔ વાભતમઔના લચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન પ્રઔાતળત 
થમેરા ૩૬ અંઔભા ંપ્રસ્તતુ થમેરા વાદશત્મ અને રેકનુ ંથૃ્થઔયણ અને તલશ્રેણ ઔયલાભા ંઆલેર છે. 
‘યફ’ દય ભદશને પ્રઔાતળત થામ છે, જેનુ ં  પ્રઔાળન લચન ગ્રથં જુરાઈ થી જૂન દયતભમાન  શમ છે. 
એટરે ઔે તેના નલા ગ્રથંન પ્રથભ અંઔ જુરાઈભા ંઆલે છે. યંત ુઅશીં ભાિ જાન્દ્યઆુયી થી દડવેમ્ફય 
એટરે ઔે  જાન્દ્યઆુયી ૨૦૧૪ થી દડવેમ્ફય ૨૦૧૬ દયતભમાન પ્રઔાતળત અંઔન વભાલેળ ઔયલાભા ંઆલેર 
છે. તેભજ તે અનવુાય ભાદશતીનુ ં થૃ્થઔયણ ઔયલાભા ં આલેર છે. આ તભાભ અંઔનુ ં લચ મજુફ, 
વાદશત્મની લખીકૃત લશેંિણી, રેકઔ વફંતંધત નોંધ, યફના આલયણષૃ્ઠ, પ્રઔાતળત તલળેાઔં લખેયે 
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ફાફતન ે ધ્માનભા ં યાકીન ેલાડ્ભમભીતતઔ અભ્માવ ઔયલાભા ંઆવ્મ છે. જફૃય મજુફ ઔઠા અને િાટચ 
દ્વાયા ભાદશતીને આરેકલાન પ્રમાવ ઔયેર છે.  

ભાદશતી ભેલલા ભાટે ગ્રથંારમભા ંવગં્રદશત યફના ગ્રથં ઉયાતં નરાઈન યફના અંઔન 
ઉમખ ઔયેર છે.  

 

 વાર્શજત્મક વાભનમક “યફ” : 
ગજુયાતની વાદશત્ત્મઔ પ્રવતૃત્તના જ્લરતં ઈતતશાવને જાલલા,  ગજુયાતની  પ્રજાભા ં  વાદશત્મ 

વજૉનની જ્મતને વતત પ્રજ્લચરત યાકી ળઔામ, તેભજ તેને અનફુૃ વાદશત્ત્મઔ લાતાલયણ રઔને ભી 
યશ ેતેલા ઉત્તભ શતે ુવશ ઈ.૧૯૦૫ભા ંશ્રી યણત્જતયાભ લાલાબાઈ ભશતેાના પ્રમાવથી “ગજુયાતી વાદશત્મ 
દયદની સ્થાના અભદાલાદભા ં ઔયલાભા ં આલી. દયદનુ ં પ્રથભ અતધલેળન શ્રી ખલધચનયાભ 
તિાઠીના અધ્મક્ષદે અભદાલાદભા ંઆમત્જત થમેુ.ં ત્માયફાદ દયદ દ્વાયા ગજુયાતી વાદશત્મ ક્ષેિે 
વાદશત્મવજૉન ને લેખ ભે તે ધ્મેમ વાથે વતત તલતલધરક્ષી પ્રવતૃત્ત આજ મુંત આમત્જત ઔયલાભા ં
આલે છે. જેભા ંવોથી ભશત્તલની પ્રવતૃત્ત એટરે દયદના મકુિ ‘યફ’નુ ંપ્રઔાળન.  ૧૯૬૦ થી ૧૯૭૬ 
સધુી તેનુ ંપ્રઔાળન અતનમતભત યશતે ુ ંશત ુ,ં ળફૃઆતભા ંિૈભાતવઔ તયીઔે  યંત ુત્માયફાદ આજ મુંત દય 
ભદશનાની ૧૦ભી તાયીકે તેનુ ં તનમતભત પ્રઔાળન થામ છે.  ગજુયાતીના મધૂચન્દ્મ , ઉત્તભ વાયસ્લત દ્વાયા 
યફનુ ં તવિંિન થયુ ં છે. ળફૃઆતના યફભા ં ગજુયાતી વાદશત્મ દયદ દ્વાયા આમત્જત જ્ઞાનવિના 
તલસ્તતૃ અશલેાર, તનફધં, વાદશત્ત્મઔ િિાચ, વાદશત્મઔાયના દયિમ તેભજ બાયતીમ અને લૈતશ્વઔ 
વાદશત્મના અનલુાદનુ ં પ્રઔાળન થતુ.ં ઈ.૧૯૮૦થી તભેા ં ઔતલતા, ટૂંઔી લાતાચ, રચરત તનફધં, એઔાઔંી 
નાટઔ, અભ્માવ રકે, સુ્તઔ વભીક્ષા લખેયે વજૉઔની વજૉનાત્ભઔ કૃતતના પ્રઔાળનન વભાલેળ 
ઔયલાભા ંઆલે છે. આજના ઊબયતા યલુા વાશીત્મઔાયની ભોચરઔ કૃતતને તેની યાભળચ વતભતત દ્વાયા 
ઉત્તભ મલૂ્માઔંન ઔયી યફભા ંસ્થાન આલાભા ંઆલે છે. ગજુયાતી વાદશત્મના ભશત્તભ સ્લફૃભા ંભોચરઔ 
વાદશત્ત્મઔ યિના યફ દ્વાયા પ્રઔાતળત ઔયીને રઔ સધુી શિાડલાભા ં આલે છે. જેથી વાપં્રત 
ગજુયાતી વાદશત્ત્મઔ પ્રવતૃત્ત ઉયાતં આ ક્ષેિે ઊબયતા ઔતાચને રેકન પ્રવતૃત્તભા ંજીલતં યાકી ળઔામ. 
ગજુયાતી વાદશત્ત્મઔ પ્રવતૃત્ત તેભજ વભગ્ર વાદશત્મ ક્ષેિે નોંધાિ તલમના આરેકન વાથે યફ િક્કવ 
તલમને દળાચલતા તલળેાઔંનુ ં ણ પ્રઔાળન ઔયે છે જે તેનુ ં નોંધાિ પ્રદાન ખણી ળઔામ. આભ, 
તત્ઔારીન ગજુયાતી વાદશત્મના પ્રલાશને યજૂ ઔયત,ુ જીજ્ઞાસુ ભાટે પ્રસ્તતુ  વાભતમઔ “યફ” 
અગ્રશયનુ ંમલૂ્મલાન  વાદશત્ત્મઔ વાભાતમઔ છે.  

આધતુનઔ ટેઔનરજી વાથે ઔદભ તભરાલતા “ યફ “ લેફ ઉય ણ ઉરબ્ધ છે. 
‘gujaratisahityaparishad.com’ ઉય નરાઈન યફ આઔાચઇવ્ઝભા ં૨૦૦૭ થી ળફૃ ઔયીને આજ મુંત 
યફ PDF FILE સ્લફૃે મઔૂલાભા ં આલેર છે, જેન ે ડાઉનરડ ઔયી ળઔામ છે. આ ઉયાતં તેની  
પ્રઔાતળત લાતિઔ સચૂિ ણ અરખથી મઔૂલાભા ં આલેર છે. શારભા ં યફના તિંી તયીઔે શ્રી 
મખેળબાઈ જળી , યાભળચ વતભતતના પ્રમકુ તયીઔે િરંઔાતં ટીલાા તેભજ પ્રઔાળન ભિંી તયીઔે 
શ્રીભતી ઉાફેન ઉાધ્મામ તેની ઉત્તભ વેલા આી યહ્યા છે. 

 

 ભાર્શતીનુ ંનલશ્રેણ અને અથાઘટન : 
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પ્રસ્તતુ વળંધન દયમ્માન ાપ્ત થમેર ભાદશતીના અભ્માવને આધાયે અશીં ભાદશતીનુ ંઅથચગટન 
અને તલશ્રેણ યજૂ ઔયેર છે.  

 લા મજુફ ભાર્શતી થૃ્થકયણ :  
 લા ૨૦૧૪ લા ૨૦૧૫ લા ૨૦૧૬ ાુર પ્રકાનળત વાર્શત્મ 

૨૮૩ ૩૨૪ ૨૬૫ ૮૭૨ 
 

ઔઠ ૧ ‘યફ’ભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મનુ ંલચ મજુફ લખીઔયણ  

 

‘યફ’ વાદશત્ત્મઔ વાભતમઔભા ં જાન્દ્યઆુયી ૨૦૧૪ થી દડવેમ્ફય ૨૦૧૬ દયતભમાન પ્રઔાતળત 
વાદશત્મની વખં્મા ૮૭૨  યશી, જે ઉયતત ઔઠા ઉયથી જાણી ળઔામ છે.  કુર િણ લચના આંઔડા જતા 
લચ ૨૦૧૫ભા ંવોથી લધ ુપ્રભાણભા ંવાદશત્મનુ ંપ્રઔાળન થયુ.ં 

  
 ભાર્શતીનુ ંલગીાૃત થૃ્થકયણ : 

વાર્શત્મસ્લરૂ લા ૨૦૧૪ લા ૨૦૧૫ લા ૨૦૧૬ ાુર 
ઔતલતા ૮૫ ૯૨ ૬૨ ૨૩૯ 
શાઇકુ ૯ ૩ ૩ ૧૫ 
ખઝર ૧૩ ૪૧ ૧૬ ૭૦ 
નાટઔ ૦ ૦ ૧ ૧ 
લાતાચ ૧૩ ૨૦ ૧૩ ૪૬ 
તનફધં ૪ ૯ ૫ ૧૮ 
વ્મગં્મ ૩ ૦ ૦ ૩ 

તલલેિન 
અભ્માવ/રકે 

૨૮ ૪૦ ૪૫ ૧૧૩ 

વભીક્ષા ૨૧ ૪૪ ૧૦ ૭૫ 
 
 
 
 
 

૨૮૩ 

૩૨૪ 

૨૬૫ 

 લચ ૨૦૧૪ 
લચ ૨૦૧૫ 
લચ ૨૦૧૬ 
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ઔઠ ૨ ‘યફ’ભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મસ્લફૃનુ ંલખીઔયણ 

 
‘યફ’ન અભ્માવ ઔયતા જણાયુ ં છે ઔે અશીં પ્રઔાતળત દશત્ત્મઔ કૃતત ભોચરઔ શલા ઉયાતં 

ભટેબાખે પ્રથભ લકત પ્રઔાતળત શમ છે. યાભળચ વતભતત દ્વાયા િઔાવણી થમા ફાદ તેન વભાલેળ 
ઔયલાભા ંઆલે છે, જે તેની વાદશત્ત્મઔ ગણુલત્તાનુ ંભાદંડ છે. ઉયતત ઔઠા મજુફ વભગ્રતમા પ્રઔાતળત  
વાદશત્મસ્લફૃભા ંભશત્તભ ઔાવ્મ છે. આ વાદશત્મસ્લફૃભા ંશાઇકુ તથા ખઝર સ્લફૃે પ્રઔાતળત ઔતલતા 
ણ વભાતલષ્ટ છે. ત્માયફાદ તલલેિનાત્ભઔ અભ્માવ રેક, સુ્તઔ વભીક્ષા, લાતાચ એભ ક્ભળ: આલે છે. 
નાટઔ તેભજ વ્મગં્મ વાદશત્મ પ્રઔાળનનુ ંપ્રભાણ નદશલત છે. 

 અન્મ વાર્શજત્મક પ્રકાય: 
વાર્શત્મસ્લરૂ લા ૨૦૧૪ લા ૨૦૧૫ લા ૨૦૧૬ ાુર 

આસ્લાદ ૮ ૬ ૫૪ ૬૮ 
વજૉઔ તલળે ૩ ૫ ૮ ૧૬ 

અનલુાદ ૩ ૯ ૭ ૧૯ 
અશલેાર ૩ ૨ ૨ ૭ 
શ્ર્ધાજંચર ૩ ૧ ૧ ૭ 
વ્માખ્માન ૨ ૦ ૧ ૩ 
વભાિાય ૮૫ ૫૨ ૩૫ ૧૭૨ 

ઔઠ ૩ ‘યફ’ભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મસ્લફૃનુ ંલખીઔયણ 

 

૦ 
૨૦ 
૪૦ 
૬૦ 
૮૦ 

૧૦૦ ૮૫ 

૯ ૧૩ 
૦ 

૧૩ 
૪ ૩ 

૨૮ ૨૧ 

૯૨ 

૩ 

૪૧ 

૦ 

૨૦ 
૯ 

૦ 

૪૦ ૪૪ 
૬૨ 

૩ 
૧૬ 

૧ 
૧૩ 

૫ ૦ 

૪૫ 

૧૦ 

૨૦૧૪ 
૨૦૧૫ 
૨૦૧૬ 

૦ 
૨૦ 
૪૦ 
૬૦ 
૮૦ 

૧૦૦ 

૮ ૩ ૩ ૩ ૩ ૨ 

૮૫
 

૬ ૫ ૯ ૨ ૧ ૦ 

૫૨
 

૫૪
 

૮ ૭ ૨ ૧ ૧ 

૩૫
 ૨૦… 

૨૦… 
૨૦… 
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ઉયતત ભાદશતી ઉયથી નોંધી ળઔામ ઔે ગજુયાતી વાદશત્ત્મઔ કૃતતન આસ્લાદ નોંધાિ 
વખં્માભા ંપ્રઔાતળત થમ છે. વજૉઔ તલળેભા ંિક્કવ વજૉઔન અભ્માવ યજૂ થમરે છે. બાયતીમ તેભજ 
ાિાત્મ ઔેટરીઔ કૃતતના અનલુાદન, દયદભા ં અામેરા ઔેટરાઔ મલૂ્મલાન વ્માખ્માનન  
વભાલેળ અશીં થમેર છે. આ પ્રઔાયના વાદશત્મસ્લરુના વભાલેળથી વળંધન ઔયતા તલદ્યાથી તેભજ 
અધ્માઔ ભાટે યફના ઉમખનુ ં ભશત્તલ વશજ લધી જામ છે. આ ઉયાતં યફની ભાતવૃસં્થા 
ગજુયાતી વાદશત્મ દયદના ઉક્ભે આમત્જત તલળે ઔામચક્ભના  અશલેાર તેભજ “વાદશત્મવતૃ્ત” ળીચઔ 
શઠે ગજુયાતના વાદશત્મજખત વફંતંધત ભશત્લના વભાિાયને ણ પ્રઔાતળત ઔયલાભા ં આલે છે. 
ગજુયાતી વાદશત્મ વાથે વઔંામેરા દદલખંત  થમરેા વાદશત્મઔાયને શ્ર્ધાજંચર આીને વજૉઔને  આદય  
આલાભા ં આલ ેછે. જે પ્રસ્તતુ વાદશત્ત્મઔ વાભાતમઔની ખદયભા દળાચલે છે. 

 વાર્શજત્મક કતાા : 
કતાા લા ૨૦૧૪ લા ૨૦૧૫ લા ૨૦૧૬ ાુર 
રેકઔ ૧૨૮ ૧૬૫ ૧૬૨ ૪૫૫ 
રેચકઔા ૨૩ ૩૮ ૨૯ ૯૦ 

 

ઔઠ ૩ ‘યફ’ભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મના ઔતાચ 

 

‘યફ’ભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મના ઔતાચ વફતંધત ભાદશતી ઉયતત ઔઠાભા ંયજૂ થમેર છે.  િણ લચ 
દયતભમાન ૩૬ અંઔભા ં યજૂ થમેરી વભગ્ર વાદશત્ત્મઔ કૃતતના કુર ૫૪૫ ઔતાચ નોંધામા છે. જેભા ં
રેકઔના પ્રભાણભા ંરેચકઔાની વખં્મા ગણી છી છે. સ્ત્રી ઔેલણીનુ ંપ્રભાણ લધ્યુ ંશલા છતા ંરકેન 
ઔામચભા ંસ્ત્રી રેચકઔાનુ ંપ્રદાન ગણુ ંછ ંલતાચયુ ંછે. 

ભાદશતીનુ ં તલશ્રેણ ઔયતા ં જણાયુ ં છે ઔે િણ લચ દયતભમાન લચ  ૧૯૫૦ શરેા અને લચ 
૧૯૫૦ છી જન્દ્ભેરા ઔતાચની વખં્મા રખબખ વયકી છે. તભાભ ઔતાચની જન્દ્ભવાર  ઈ. ૧૯૨૭ થી 
ઈ.૧૯૮૩ ની લચ્િે નોંધામરે છે. જેથી એવુ ંતાયલી ળઔામ ઔે 80 લચથી લધ ુઅને ૩૫ લચથી નાની 
લમ ધયાલતા ઔતાચના  વજૉનને ણ અશીં પ્રઔાતળત ઔયલાભા ં આલ ેછે.   

 અન્મ તાયણ: 
o પ્રમકુ તેભજ તિંી દ્વાયા ઉત્તભ તલલેિન રકે પ્રઔાતળત છે. 
o લચ ૨૦૧૨ થી લચ ૨૦૧૫ દયતભમાન ગજુયાતી દયદ દ્વાયા વાદશત્મઔાયને એનામત 

થતા ાદયતતઔની માદી સ્લફૃે ભાદશતી આલાભા ંઆલેર છે. 

૦ 

૫૦ 

૧૦૦ 

૧૫૦ 

૨૦૦ 

રેકઔ રેચકઔા 

૧૨૮ 

૨૩ 

૧૬૫ 

૩૮ 

૧૬૨ 

૨૯ 

૨૦૧૪ 
૨૦૧૫ 
૨૦૧૬ 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-0-5 
   

Volume: 1| 2019                     www.baou.edu.in Page 195 

 

o આ િણ લચ દયતભમાન “રાબળઔંય ઠાઔય ઔાવ્મઆસ્લાદ ”  (જૂન ૨૦૧૬) અને 
“ઔરુણપ્રળક્સ્ત તલળેાઔં”(નલમે્ફય ૨૦૧૬)  ફે તલળેાઔં પ્રઔાતળત થમા. 

o ‘યફ’ ના દયેઔ અંઔભા ં “આ અંઔના રકેઔ” ળીચઔ શઠે ઔતાચના નાભ વાથે તેભનુ ં
વયનામુ ંદળાચલેર છે. 

o ‘િવેત’ુ અંતખચત પ્રમકુને રકેરા ં ઔેટરાઔ ભશત્તલના િન વભાલેળ જફૃય મજુફ 
ઔયલાભા ંઆલેર છે. 

o ‘યફ’નુ ં આલયણ ષૃ્ઠ તયીઔે વાદા ચિિ ઉયાતં એકે્રીઔ ચિિ (૪), ઔરાજ, 
તૈરચિિ(૨), તળલ્(૩), સ્ટનલેય(૨), ધાત ુ ઉય ઔયેરી છા, યંખીન ળણ, ઔાષ્ઠ, 
લખેયેન વભાલેળ ઔયેર છે. 

o આ ઉયાતં ગામર, ભધસુદૂન ઢાઔંી, યઘલુીય િોધયી, રાબળઔંય ઠાઔયના ચિિ ણ 
આલયણ ષૃ્ઠ તયીઔે રીધેરા છે. 

o “આલયણ ચિિ: વદંબચનોંધ” ળીચઔ શઠે જે તે ઔરાકૃતતનુ ં ળીચઔ, ઔરાઔાય, તેનુ ં
ભાધ્મભ, ભા તેભજ કૃતતનુ ંતલલયણ આલાભા ંઆલેુ ંછે. 

 વભાન :  
“યફ” ગજુયાતી વાદશત્ત્મઔ વાભતમઔના િણ લચના પ્રઔાળનનુ ંઅલરઔન, થૃ્થઔયણ 

અને ભાદશતીનુ ં તલશ્રેણ ઔયી પ્રસ્તતુ વાભાતમઔની આંઔડાઔીમ ભાદશતીને આધાયે ઔશી ળઔામ ઔે 
છેલ્રા ાિં દામઔાથી તેભજ જેન છઠ્ઠ દામઔ થડા લચ ફાદ યૂ થળે એલા આ વાદશત્ત્મઔ 
વાભતમઔનુ ંઅતલયત પ્રઔાળન આજ સધુી  ‘ગજુયાતી વાદશત્મ દયદ’ના મકુિ તયીઔે થઈ યહ્યુ ં
છે જે ગજુયાતના રઔની, તેના વજૉઔની ભાતબૃાા પ્રત્મેની રાખણીને પ્રસ્તતુ ઔયે છે.  “યફ” 
ગજુયાતી બાા થઔી તેના વાદશત્મને રઔ સધુી શોંિાડ ે છે તેભજ તેના લતચભાન પ્રઔાળનથી 
બતલષ્મ ભાટે  વાદશત્મના ઇતતશાવન વિંમ ઔયે છે. લમવ્ૃધ અનબુલી વજૉઔના વજૉન વાથે 
યલુા વજૉઔના વજૉનના વભાલેળથી નલા વજૉઔન ગજુયાતી વાદશત્મના રકેન પ્રત્મેન 
અચબખભ તલઔતવત થઇ યહ્ય છે. શાઇકુ, નાટયરેકન તેભજ શાસ્મ/વ્મખં વાદશત્મ રેકનભા ં
નીયવતા જણામ છે, જેના ઔાયણનુ ંવળંધન ઔયવુ ંયહ્યુ.ં રુુ ઔયતા સ્ત્રી રેચકઔાના વાદશત્મ 
વજૉનન તપાલત નોંધનીમ છે. રેચકઔાના રેકન વજૉનભા ંલધાય થામ તેલા પ્રમાવ થલા  
જઈએ.  

આધતુનઔ અંગ્રજેી તળક્ષણના લાતલયણભા,ં આજના તલદ્યાથીભા ંગજુયાતીબાાન ળબ્દ 
બડં ગટત યશ ે છે ત્માયે પ્રસ્તતુ વાદશત્ત્મઔ વાભાતમઔ ઔે જે આધતુનઔ ટેઔનરજી વાથે તાર 
તભરાલીને લેફ ઉય ણ ઉરબ્ધ છે, જેના  દ્વાયા અતલયત  નલીન ગજુયાતી વાદશત્મનુ ં
પ્રઔાળન થઈ યહ્યુ ંછે જે આજની યલુા ેઢીના તલદ્યાથી તેભજ  વળંધઔને િક્કવ પ્રત્વાદશત 
ઔયળ.ે  આલી પ્રવતૃત્તને ઔાયણે  ગજુયાતી બાા અને તેનુ ંવાદશત્મ વતત જીલતં યશળેે. 
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