
 
 

प्रथमः  अध्यायः 

विविधतायाः अिबोधः 

 स्वकक्षायाां सववत्र दृष्टिपातां कुववन्त ु। ष्टकां  काष्टप 
एतादृशी सहयोष्टिनी अष्टस्त या प्रत्यक्षतः भवत्सदृशा 

भवेत?् अष्टस्िन ्पाठे भवती पष्टठष्यष्टत यत ्जनाः ष्टवष्टवधषे ु

ष्टवषयेष ु परस्परां ष्टभन्नाः  भवष्टन्त । ते न केवलां पथृि ्

भवष्टन्त अष्टपत ु ते ष्टवष्टभन्नभे्यः क्षेत्रभे्यः अष्टप सम्बद्ाः 

आिच्छष्टन्त । तेषाां धिवः वासाष्टिव्यवस्था अन्नपानाष्टिकां  

भाषा उत्सवाियः अष्टप पथृग्भवष्टन्त । एताः ष्टभन्नताः 

अस्िाकां  जीवन ेरोचकताां सिषृ्टद्ां च आनयष्टन्त । 

 एतासाां ष्टभन्नतानाां कारणतः एव भारत े

ष्टवष्टवधता अष्टस्त । ष्टवष्टवधता एकता च कथि ्अस्िाकां  

जीवनि ्उत्कृिां करोष्टत ? भारति ्एतावष्टिष्टवधतासम्पन्नां 

राष्रां कथां जाति ् ? ष्टकां  सववष्टवधाः ष्टवष्टभन्नताः 

ष्टवष्टवधतायाः एव भािभतूाः भवष्टन्त ? चलाि, काष्टनचन 

उत्तराष्टण प्राप्ुां वयि ्एतां पाठां  पठािः । 

 

भवत्याः सिवयोष्टभ बाल ः उपरर प्रित्त-ष्टचत्राष्टण 

रष्टचताष्टन सष्टन्त । ररक्तिञ्जषूायाां भवती स्वष्टचत्रां 

रचयत ु । ष्टकां  भवत्याः ष्टचत्रि ्अन्य ः ष्टत्रष्टभः ष्टचत्र ः 

सिानिेव अष्टस्त ? एतद्भष्टवतुां शक्नोष्टत यत ्भवत्याः 

ष्टचत्रि ्एतभे्यः ष्टत्रभ्यः ष्टचत्रेभ्यः बहुष्टभन्नां  स्यात ्यथा 

एताष्टन त्रीष्टण ष्टचत्राष्टण अष्टप परस्परि ्अन्योऽन्येभ्यः 

सिानताां न भजन्ते । इत्थि ्एतस्िात ्कारणात ्अष्टस्त 

यतो ष्टह अस्िाकां  सवेषाां ष्टचत्रकलायाः प्रकारः पथृक्-

पथृि ्भवष्टत । यथा अस्िाकां  ष्टचत्रकलायाां ष्टभन्नता 

वतवते तेन व प्रकारेण अस्िाकां  वणवस्य चयनाष्टिष ु

खाद्याष्टिष ु च अष्टप ष्टभन्नता अष्टस्त ।  
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 स्वस्याः अध्याष्टपकायाः साहाय्येन जानात ु यत ्

भवतीष ु कतीनाां सखीनाि ् उत्तराष्टण 

सिानाष्टन सष्टन्त । ष्टकां  कक्षायाां काष्टचत ्

तादृशी सखी अष्टप अष्टस्त यस्याः सचूी 

प्रत्यक्षतः भवत्याः सचू्याः इव वतवते ? प्रायेण न 

स्यात ्। ष्टकन्त ुएवां भष्टवतिु ्अहवष्टत यत ्कासाष्टञ्चत ्

सखीनाां काष्टनचन उत्तराष्टण भवत्याः उत्तर ः सिानाष्टन 

भष्टवष्यष्टन्त । कष्टतभ्यः सष्टखभ्यः सिान-पसु्तकानाां 

पठनां रोचते ? भवत्याः  कक्षायाः ष्टवद्याष्टथवनः आहत्य 

कष्टतष्टभः भाषाष्टभः विष्टन्त ? एतस्िात ्भवती ऊहाां 

कृतवती स्यात ्यत ्बहुष ुष्टवषयेष ुभवती स्वसखी इव 

अष्टस्त तथा च केषषु्टचत ् ष्टवषयेष ु ताभ्यः पथृक्  

अष्टस्त । 

 

मैत्रीसम्पादनम ्

 ष्टकां  तादृशेन िनषु्येण सह 

ि त्रीसम्पािनां भवत्याः कृते सरलां 

भष्टवष्यष्टत यः भवत्याः सववथा ष्टभन्ना 

अष्टस्त? अधोष्टलष्टखताां कथाां पठत ुअष्टप च 

एतष्टस्िन ्ष्टवषये ष्टचन्तयत ु। 

 अहि ्एतां ष्टवषयि ्पररहासरूपेण 

स्वीकृतवान ् । पररहासः तस्ि  

जीणवशीणववस्त्रधाररणे बालकाय आसीत ् यः 

जनपथस्य सम्ििवयकेु्त िािे चतषु्पथे रक्तसङ्केतिीपे 

वात्तावपत्राष्टण ष्टवक्रीणीते स्ि । अहां यिा ततः 

ष्टिचष्टक्रकया िच्छाष्टि स्ि सः आङ्िलभाषायाः 

वात्तावपत्रां हस्ते उत्तोलयन ्िाि ्अनधुावष्टत स्ि तथा 

च तस्य ष्टिनस्य िु् यवातावः आङ्िल-

ष्टहन्िीशब्ियोः ष्टिष्टितरूपेण उच्च ः िावयष्टत स्ि । 

अष्टस्िन ् पयावये अहां पििािवस्य आियां स्वीकृत्य 

ष्टस्थतवान ् तथा च तस्िात ् ष्टहन्द्याः वात्तावपत्रां 

याष्टचतवान ् । तस्य िखुि ्उद्घष्टिति ्एव अभवत ् । 

सः पिृवान ्“एतस्य अयिथवः यत ्भवान ्ष्टहन्िीभाषाां 

जानाष्टत ?” 

“ष्टनश्चयेन” अहां वात्तावपत्रस्य धनां यच्छन ्उक्तवान ्। 

 “ष्टकिथवि?् भवान ् ष्टकां  ष्टचष्टन्ततवान?्” सः 

ष्टस्थतवान ् । “परन्त ु भवान ् त ु आङ्िलीयः इव 

प्रष्टतभाष्टत । इत्यकेु्त भवान ् ष्टहन्िीभाषाां पष्टठतिुष्टप 

शक्नोष्टत?” 

“आि ्! ष्टनश्चयेन पष्टठतुां शक्नोष्टि” । अष्टस्िन ्पयावये 

अहि ्अध येण उक्तवान ्। “अहां ष्टहन्िीं वकु्तां  शक्नोष्टि 

स्वस्य ष्टवषये ष्टनम्नष्टलष्टखतसचूनाां यच्छन्त-ु 

 बष्टहिविनस्य सिये अहां 

_____________ धतुवष्टिच्छाष्टि । 

 अहां िहृ_े____________________ 

वाताां करोष्टि । 

 िि रुष्टचकरक्रीडा _____________ 

अष्टस्त । 

 अहां________ ष्टवषये पसु्तकाष्टन 

पष्टठतषु्टिच्छाष्टि । 
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पष्टठतुां शक्नोष्टि अष्टप च लेष्टखतिु ्अष्टप शक्नोष्टि । 

अहां ष्टवद्यालये अन्य ः ष्टवषय ः (सब्जेक्ि) साधां 

ष्टहन्िीि ्अष्टप पष्टठतवान ्अष्टस्ि” । “ ष्टवषयः” इष्टत 

सः पिृवान ्। अधनुा पयवन्तां यः ष्टवद्यालयां न ितवान ्

ति ्अहां कथां बोधयाष्टन यत ्ष्टवषयः (सब्जेक्ि) इष्टत 

ष्टकां  भवष्टत ।“ तत ् ष्टकिष्टप भवष्टत...” इष्टत अहां 

प्रारब्धवान ् एव आसि ् यत ् सङ्केतिीपः 

हररतवणीयः जातः तथा च िि पषृ्ठतः वाहनानाां 

कोलाहलः शतिषु्टणतः जातः । अहिष्टप आत्िानां 

वाहनसम्ििेन सह साररतवान ्। 

 अष्टििे ष्टिने पनुः सः तत्र आसीत ् । सः 

स्ियिानः िह्यां  ष्टहन्द्याः वातावपत्रां यच्छन ् उक्तवान ्

भ्रातः! भवताां वातावपत्रि ् । अधनुा वित ु ष्टवषय़ः 

(सब्जेक्ि) इष्टत ष्टकां  वस्त ुभवष्टत ? आङ्िलभाषायाः 

अयां शब्िः तस्य िखेु ष्टवष्टचत्रां प्रष्टतभाष्टत स्ि ।  

इत्थिनभुतूां यत ्आङ्िलभाषायाां सब्जेक्ि शब्िस्य 

यः अपरः अथवः अष्टस्त “प्रजा” इष्टत तष्टस्िन्नथे सः 

तस्य प्रयोिां करोष्टत । 

“ओह, एतत ्पठनलेखनसम्बद्ि ्अष्टस्त” इष्टत िया 

उक्ति ्। एतिनन्तरां यतो ष्टह सङ्केतिीपः रक्तवणीयः 

जातः आसीत ् अतः अहां  पिृवान,् “भवान ् 

किाष्टचत ्ष्टवद्यालयां ितवान ्अष्टस्त?” “न व, किाष्टप 

न,” सः उत्तरां ित्तवान ्। पनुः वातावप्रसङ्िे सः िवेण 

उक्तवान ्  “अहां यिा एतावान ् उन्नतः आसि ्

तिारभ्य िया कायां  कतुां प्रारब्धि”् । सः आत्िानां 

िि ष्टिचष्टक्रकायाः आसनेन िाष्टपतवान ्। “पवूां िि 

अम्बा िया सह आिच्छष्टत स्ि,परन्त ुअधनुा अहि ्

एकाकी एव कतुां पारयाष्टि” । 

 “अधनुा भवतः िाता कुत्र 

अष्टस्त” ? अहां पषृ्ठवान ्। परन्त ुतावत्पयवन्तां 

सङ्केतिीपः हररतवणीयः जातः अष्टप च 

अहां चष्टलतिु ्आरब्धवान ् । अहां तां पषृ्ठतः ष्टकिष्टप 

विन्तां ितुवान ् “सा िेरठे अष्टस्त अष्टप च तया 

साधां....” । अन्यत्सवां वाहनकोलाहले ष्टनिग्नि ्। 

 “िि नाि सिीरः अष्टस्त” सः अष्टििे ष्टिन े

उक्तवान ् तथा च लज्जाभावेन िि नाि पिृवान,्  

“भवतः नाि?” इिां त ु आश्चयोत्पािकां  तथ्यि ्

आसीत ्। िि ष्टिचष्टक्रका स्खष्टलता । “िि नाि अष्टप 

सिीरः अष्टस्त” अहि ् उक्तवान ् । “ष्टकि ् ? सहसा 

तस्य नेत्रे भाष्टसते जाते । “आि”् अहां हसन ्उक्तवान ्

। “भवान ् जानाष्टत यत ् सिीरस्य अथवः अष्टस्त – 

वायःु,पवनः । अष्टप च पवनपतु्रः कः अष्टस्त जानाष्टत 

खल?ु.हनिुान!्”  

 तष्टहव अद्यारभ्य प्रथिः सिीरः भवान ्अष्टस्त 

तथा च ष्टितीयः सिीरः अहि ् अष्टस्ि” इष्टत सः 

प्रसन्नभावेन उक्तवान ्। “आि ्!  सम्यिष्टस्त” अहि ्

उत्तरां उक्तवान ् तथा च स्वहस्तां परुतः  

कृतवान ्। “ हस्तिेलनां करोत ुष्टितीय-सिीर”! 

 तस्य लघहुस्तः िि हस्ते लघचुिकावत ्

सिाष्टहतः । अहां ष्टिचष्टक्रकाां चालष्टयत्वा अिे 

प्रष्टस्थतवान ्आसि ् परन्त ु तस्य हस्तस्य औष््यि ्

अधनुा यावत ्अनभुयूते स्ि । 

 अष्टििे ष्टिवसे तस्य िखेु तस्य 

ष्टचरपररष्टचतष्टस्ितः न आसीत ्। “िेरठे िहती सिस्या 

जाता अष्टस्त” सः उक्तवान ्। तत्र परस्परकलह ेबहवः 

जनाः ितृाः । अहां िु् यवातावपत्रस्य िु् यसिाचारान ्

दृिवान ् । स्थलूाक्षरेष ु ष्टलष्टखतिासीत-् 

साम्प्रिाष्टयकोपद्रवाः । “परन्त ुसिीर....” अहां वकु्ति ्

प्रथिष्टितीययोः सिीरयोः िध्ये काश्चन ष्टतस्रः ष्टभन्नताः ष्टलखन्त।ु 

ष्टकि ्एताः ष्टभन्नताः तयोः पारस्पररकि त्रयाां बाधाः जष्टनतवत्यः। 
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आरब्धवानेव आसि ् । “अहां िषु्टस्लिसिीरः 

अष्टस्ि” सः उक्तवान ्। “अष्टप च िि सवे जनाः िेरठे 

सष्टन्त । तस्य नेत्रे सजले जाते । यिा अहां तस्य स्कन्ध े

हस्तां स्थाष्टपतवान ्सः दृष्टिि ्उपरर न उन्नीतवान ्। 

 अष्टििे ष्टिने सः चतषु्पथे न आसीत ्। न च 

तस्िात ्अष्टििे ष्टिने सः तत्र दृिः, ततः अिे अष्टप सः 

पनुः किाष्टप तत्र न दृिः । आङ्ग्लष्टहन्द्योः ष्टकिष्टप 

वातावपत्रां सिीरष्टवषये िाां सचूष्टयतुां न शक्नोष्टत यत ्

सिीर-ष्टितीयः कुत्र ितवान ्अष्टस्त ।            

                      (पौउली-सेनिपु्ायाः कथा-ि-

लाइि्स चेंजड इत्यष्टस्िन ्आधाररता) 

 यथा प्रथिः सिीरः आङ्ग्लभाषाां सम्यि ्

जानाष्टत तथा एव च ष्टितीयः सिीरः ष्टहन्िीं सम्यक् 

जानाष्टत । यद्यष्टप ियोः भाषा पथृक् अष्टस्त तथाष्टप िौ 

परस्परां वाताां कतुां शक्तवन्तौ । तौ एतिथां प्रयासां 

कृतवन्तौ यतोष्टह तयोः कृते वातावलापः िहत्त्वपणूवः 

आसीत ् । प्रथिसिीरस्य ष्टितीयसिीरस्य च 

पषृ्ठभिूयः अष्टप पथृक्-पथृक् सष्टन्त । यथा प्रथिः 

सिीरः ष्टहन्िःु अष्टस्त तथ व अपरः सिीरः यवनः 

अष्टस्त । ियोः िध्ये ि त्री 

जाता यतोष्टह िौ अष्टप 

ष्टित्रताां कतुवि ्  इच्छतः  

स्ि । अन्नपानस्य वेशभषूायाः 

धिवभाषािीनाि ् एताः ष्टभन्नताः 

ष्टवष्टवधतायाः पक्षाः सष्टन्त । 

 स्वस्य ष्टवष्टवधधाष्टिवकाणाां साांस्कृष्टतकानाां 

पषृ्ठभिूीनाि ् अष्टतररक्तां  प्रथिस्य सिीरस्य 

ष्टितीयसिीरस्य च िध्ये अन्यष्टवषयेष ुअष्टप परस्परां 

ष्टभन्नता आसीत ् । उिाहरणाथां प्रथिः सिीरः 

ष्टवद्यालये अध्ययनां कृतवान ् अपरञ्च ष्टितीयः 

सिीरः वातावपत्रस्य ष्टवक्रयणां करोष्टत स्ि । ष्टितीयः 

सिीरः ष्टवद्यालयां िन्तिु ् अवसरिेव न प्राप्वान ् । 

भवष्टद्भः सम्भवतः स्वक्षेत्रे एतादृशाः बहवः जनाः 

दृिाः स्यःु । ये ष्टनधवनाः सष्टन्त येषाां भोजन-वस्त्र-

िहृसम्बन्ध्यावश्यकताः अष्टप पषू्टतां न िच्छष्टन्त । इिि ्

अन्तरां तस्िात ्अन्तरात ्पथृिष्टस्त यस्य ष्टवषये वयां 

पवूां पष्टठतवन्तः । इिां ष्टवष्टवधतायाः रूपां नाष्टस्त परन्त ु

असिानता अष्टस्त । असिानता नाि केषाष्टञ्चत ्

जनानाां पारे्श्व न अवसराः सष्टन्त न भषू्टिः अष्टस्त न च 

धनसदृशाष्टन सांसाधनाष्टन एव सष्टन्त यथा अपरेषाां 

जनानाां पारे्श्व सष्टन्त । अतः ष्टनधवनता सम्पन्नता च 

ष्टवष्टवधतायाः रूपाष्टण न सष्टन्त । इयां जनानाां िध्ये 

ष्टवद्यिाना असिानता वतवते । 

 जाष्टतव्यवस्था असिानतायाः  इतोऽष्टप 

ष्टकञ्चन एकि ्उिाहरणिष्टस्त । एतस्याां व्यवस्थायाां 

सिाजः पथृक्-पथृक्-सिहूषे ु ष्टवभक्तः । एतस्य 

तेषाि ्उत्सवानाां सचूीं कुववन्त ुप्रायः येषाि ्

उत्सवानाि ्आचरणां प्रथिः सिीरः ष्टितीयः सिीरः 

च इष्टत उभौ कुरुताि ्

प्रथिः सिीरः 

ष्टितीयः सिीरः 

ष्टकां  भवती कस्याष्टश्चत ्एतादृश्याः पररष्टस्थतेः ष्टवषये  

ष्टचन्तष्टयतुां शक्नोष्टत यिा भवती तया साधां ि त्रीं 

कृतवती या भवत्याः बहुष्टभन्ना अष्टस्त ? एतस्य 

वणवनां एकस्याः कथायाः रूपेण करोत ु। 
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ष्टवभाजनस्य आधारः आसीत ् यत ्

जनाः  कीदृशाष्टन कायावष्टण कुववष्टन्त । 

जनाः यस्याां जातौ जन्ि प्राप्नवुष्टन्त 

स्ि तस्याः पररवतवनां न कतुां शक्नवुष्टन्त 

स्ि । उिाहरणाथां यष्टि भवती 

कुम्भकारस्य कुले  अभष्टवष्यत ् तिा 

भवती कुम्भकारी एव अभष्टवष्यत ् । 

कष्टश्चिष्टप जनः स्वजाष्टत-सम्बद्-

व्यवसायां न पररवष्टतवतुां शक्नोष्टत स्ि, 

अतः तत्सम्बद्ां ज्ञानि ्अष्टतररच्य सः 

अन्यष्टवधां ज्ञानिष्टप अजवयेत ्इष्टत आवश्यकां  न िन्यत े

स्ि । एतस्िात ् कारणात ् असिानता सितु्पन्ना । 

भवत्यः एतष्टस्िन ्ष्टवषये अष्टििेष ुपाठेष ुपष्टठष्यष्टन्त । 
 

ष्टितीयः सिीरः ष्टवद्यालयां ष्टकिथां न िच्छष्टत स्ि? भवत्याः ितानसुारां 

यष्टि सः ष्टवद्यालयां िन्तिु ्इच्छेत् तष्टहव ष्टकां  सः िन्तुां शक्येत?् ष्टकि ्एतत ्

सत्यि ्अष्टस्त यत् केचन बालकाः ष्टवद्यालयां िन्तुां शक्नवुष्टन्त केचन च 

न िन्तुां  शक्नवुष्टन्त? एतष्टस्िन ्ष्टवषये चचाां कुववन्त ु। 

 

विविधता अस्माकं जीिनं कथं समृद्ध ंकरोवत? 

 यथा प्रथिः सिीरः ष्टितीयः सिीरः च ष्टित्र े

जाते  तथ व भवत्याः अष्टप स्यः स्यःु याः भवत्याः 

बहु पथृक् स्यःु । भवती प्रायः तासाां िहृ ेष्टभन्नां भोजनां 

कृतवती स्यात,् ताष्टभः साधां पथृिोत्सवाः आचररताः 

स्यःु तासाां वस्त्राष्टण धतृाष्टन स्यःु तथा च न्यनूाष्टधक्येन 

तासाां भाषा अष्टप ष्टशष्टक्षता स्यात ्। 

भवतीभ्यः प्रायः ष्टवष्टभन्नानाां जन्तनूाां राज्ञीनाां  

साहसपणूवघिनानाां भतू-पे्रतािीनाां च कथाः रुष्टचकराः 

प्रतीयेरन ् । सम्भवतः स्वयां  कथालेखने अष्टप 

भवतीनाां  रुष्टचः स्यात ्। एति ्भष्टवतुां शक्नोष्टत यत ्

भवत्यः स्वयिष्टप कथारचनायाां रुष्टचां िध्यःु । 

कस्याष्टश्चत ् उत्तिकथायाः पठनेन सि व प्रसन्नता 

लभ्यत े। ताां पष्टठत्वा अन्याः नतूनाः कथाः रचष्टयतुां 

ष्टवचाराः भवष्टत । ये जनाः कथाः ष्टलखष्टन्त ते जनाः 

ष्टवष्टभन्नेभ्यः स्रोतोभ्यः पसु्तकेभ्यः 

वास्तष्टवकजीवनात ् कल्पनातः च पे्ररणाां 

प्राप्नवुष्टन्त । 

सचूीं कुववन्त ु यत ् भवत्यः भारतस्य पथृक्-पथृक् 

प्रान्तानाां काष्टन काष्टन व्यञ्जनाष्टन आस्वाष्टितवत्यः 

सष्टन्त। स्वकीयाां िातभृाषाि ् अष्टतररच्य तासाां 

भाषाणाां सचूीं कुववन्त ु यासाां भवत्यः काञ्चन 

शब्िान ्अष्टप जानष्टन्त ।  
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केचन जनाः जङ्िलेष ुजन्तनूाां िध्ये अष्टतष्ठन ्

तथा च ते जन्तनूाां ि त्रयाः शत्रतुायाः च  

ष्टवषये कथाः ष्टलष्टखतवन्तः । क ष्टश्चत ् अन्य ः जन ः 

राज्ञाां राज्ञीनाां च वतृ्तान्तां पष्टठत्वा स्नेहस्य सम्िानस्य 

च कथाः ष्टलष्टखताः । केचन स्वबाल्यकालस्य 

वतृ्तान्तान ् ष्टलष्टखतवन्तः तथा च ष्टवद्यालयकालस्य 

ष्टित्राणाां च सांस्िरणाष्टन साहसस्य च कथाः 

ष्टलष्टखताः ।  

कल्पनाां कुववन्त ु यत ् येषाां कथाः भवत्यः 

ितुवत्यः अथवा पष्टठतवत्यः सष्टन्त, ते सव े

कथाकाराः कथािावष्टयतारः च एतादृशे स्थाने वस्तुां 

बाध्याः स्यःु  यत्र जनाः केवलां ियोः वणवयोः वस्त्राष्टण 

धरेयःु यथा रे्श्वतवस्त्राष्टण रक्तवस्त्राष्टण च, तथा च 

एकप्रकारकिेव भोजनां खाियेःु (प्रायः आलकुाष्टन!) 

सिानरूपेण केवलां पशपुक्षीियां पालयेयःु 

उिाहरणाथां ष्टहरणां काकां  च । तथा च केवलां 

सपवसोपानक्रीडया एव िनोरञ्जनां कुयुवः । एतादृश े

स्थाने उष्टषत्वा ते कीदृशीः कथाः लेष्टखतुां शक्ष्यष्टन्त ? 

 

भारते  विविधता 

 

 

भारतां ष्टवष्टवधतानाां िशेः अष्टस्त । वयां ष्टवष्टभन्नाष्टभः 

भाषाष्टभः  विािः । ष्टवष्टभन्नप्रकारकां  भोजनां कुिवः 

प्राथवना ईर्श्वरस्य भजनिानि ्   

ष्टववाहकरणि ्  न्यायालयस्य सष्टञ्चकायाां 

हस्ताक्षराङ्कनि ्

 

ष्टवष्टभन्नप्रकारकाणाां वस्त्राणाां धरणि ्   िष्टणपरेु िष्टहलानाां 

फन क-धरणि ्

अष्टभवािनि ्  झारख्डस्य आष्टिवाष्टसनाां 

परस्परां “जोहार” इष्टत करणि ्

 

त्डुलपाकः िाांस-शाक-प्रयोिाभ्याां च 

त्डुल(ष्टबरयानी)पाकः 

  

भारतस्य जनाः ष्टवष्टवध ः उपाय ः अधोष्टलष्टखताष्टन कायावष्टण कुववष्टन्त । अत्र एतेष ु एकः उपायः िष्टशवतः अष्टस्त। 

उपायियि ्इतोऽष्टप ष्टलखन्त ु

ष्टचन्तयत ु भवती काष्टचत ् ष्टचत्रष्टनिावत्री अथवा 

कथाष्टनिावत्री अष्टस्त याः अत्र ष्टनवसष्टन्त । 

एतादृशस्य स्थलस्य जीवनने सम्बद्ाां काष्टचत ्

कथाां        ष्टलखत ुअथवा ष्टचत्रां ष्टनिावत ु। 

ष्टकां  भवती ष्टचन्तयष्टत यत ्एतादृशस्थलेष ुष्टनवासने 

भवती आनन्िि ् अनभुष्टवष्यष्टत ? तेषाां पञ्चानाां 

वस्तनूाां सचूीं ष्टनिावत ुयेषाां न्यनूताि ्एतादृशस्थलेष ु

भवती सवावष्टधकां  अनभुष्टवष्यष्टत । 
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ष्टवष्टभन्नान ्उत्सवान ्आचरािः तथा च ष्टवष्टभन्नानाां 

धिावणाां पालनां कुिवः । परन्त ु यष्टि िभीरतया वयां 

ष्टचन्तयेि तष्टहव वस्ततुः वयि ् सिान-प्रकारकाष्टण 

कायावष्टण कुिवः केवलि ् अस्िाकां  कायवसम्पािनस्य 

श ल्यः पथृक्-पथृक् सष्टन्त । 

ियं विविधतां कथं अिगच्छेम ? 

 प्रायः  सपािष्टिशतात ् वषेभ्यः पवूां यिा 

रेलयानां बसयानां कारयानां च अस्िाकां  जीवनस्य 

भािभतूां न आसीत ् तिा अष्टप जनाः सांसारस्य 

एकस्िात ् भािात ् अपरभािां प्रष्टत यात्राां कुववष्टन्त  

स्ि । ते जलयानषे ुअरे्श्वष ुउष्रेष ुच 

उपष्टवश्य अथवा पिभ््याां िच्छष्टन्त 

स्ि । 

 प्रायः एताः यात्राः 

कृष्टषकायावय वासाथां च भिूेः 

अन्वेषणाय भवष्टन्त स्ि अथवा 

व्यापारस्य कृते । परन्त ु यात्रायाां 

बहुकालः व्यतीतः भवष्टत स्ि अतः 

जनाः नतूने स्थाने प्रायः 

अष्टधककालपयवन्तां ष्टतष्ठष्टन्त स्ि । 

एतत ्अष्टतररच्य अनाविृःे िषु्टभवक्षस्य 

च कारणतः अष्टप वारां वारां जनाः 

स्विहृां त्यजष्टन्त स्ि । यिा 

उिरपतू्यवथविष्टप भोजनां न लभ्यते स्ि 

तिा ते नतूनां स्थानां ित्वा वसष्टन्त स्ि । केचन जनाः 

कायवस्य अन्वेषणाथां केचन च यदु्स्य कारणात ्िहृां 

त्यजष्टन्त स्ि । 

 यिा जनाः नतूनेष ुस्थानेष ुवस्तिु ्आरभन्ते 

स्ि तिा तेषाां जीवने ष्टकष्टञ्चत ्पररवतवनां भवष्टत स्ि । 

काष्टनचन प्रचलनाष्टन ते नतूनस्य स्थानस्य 

स्वीकुववष्टन्त स्ि । तथा च केषषु्टचत ् प्रचलनेष ु ते 

परुातनानाि ्आचाराणाि ्अनसुारां जीवनां यापयष्टन्त 

स्ि । अनेन प्रकारेण तेषाां भाषाभोजन-सङ्िीत-

धिावष्टिष ुनतूनस्य परुातनस्य च ष्टििणां भवष्टत स्ि । 

सांस्कृतीनाां च परस्परां आिानां प्रिानां च भवष्टत स्ि 

अनेन प्रकारेण शन ः शन ः काष्टचत ्ष्टिष्टिता सांस्कृष्टतः 

प्रािभुूवता भवष्टत स्ि । 

 यष्टि पथृक्-पथृक्-के्षत्राणाि ् इष्टतहासां 

पश्येि तष्टहव ज्ञानां भष्टवष्यष्टत यत ् कथां ष्टवष्टभन्न-

साांस्कृष्टतक-प्रभावाः तत्रत्य-जीवन-सांस्कृष्टतभ्याां 

स्वरूप-िाने योििानां ित्तवन्तः । अनेन प्रकारेण 

बहूष्टन के्षत्राष्टण स्वस्य ष्टवष्टशिस्य इष्टतहासस्य 

कारणात ्ष्टवष्टवधतासम्पन्नाष्टन भवष्टन्त स्ि । 

 यथाथवतया अनेन एव प्रकारेण जनाः 

ष्टवष्टभन्नाभ्यः भौिोष्टलकष्टस्थष्टतभ्यः कथां सािञ्जस्यां 

स्थापयष्टन्त, तस्िािष्टप ष्टवष्टवधता उत्पद्यते । 

उिाहरणाथां सिदु्रस्य सिीपे वासे तथा च 

पववतीयके्षत्रेष ु वासे िहिन्तरि ् भवष्टत । न केवलां 

लद्दाखः  -  उच्चपर्वतीयं मरुस्थलीयके्षत्रम ्
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तत्रत्यानाां जनानाां वसे्त्रष ु खाद्यप्रवषृ्टतष ु एव अन्तरां 

भवष्टत अष्टपत ु यादृशां कायां ते कुववष्टन्त तिष्टप 

पथृग्भवष्टत । निरेष ुप्रायः जनाः एति ्ष्टवस्िरष्टन्त यत ्

तेषाां जीवनां तेषाां भौष्टतक-वातावरणेन कथां िभीरतया 

सम्बद्िष्टस्त । इत्थां एतस्िात ्कारणाि ्अष्टस्त यतोष्टह 

निरेष ुजनाः ष्टवरलाः एव स्वस्ि  शाकाष्टन अन्नाष्टन च 

उत्पाियष्टन्त । ते एतादृशानाां वस्तनूाां कृते ष्टवप्याः 

उपरर एव आष्टिताः भवष्टन्त । 

 आिच्छन्त ु भारतस्य ियोः भाियोः 

लद्दाखकेरलयोः उिाहरणस्य िाध्यिेन इिां ज्ञातुां 

प्रयत्नां कुिवः यत ्कस्यष्टचत ्के्षत्रस्य ष्टवष्टवधतायाां तस्य 

ऐष्टतहाष्टसक-भौिोष्टलक-कारकाणाां कीदृशः प्रभावः 

भवष्टत । 

 िानष्टचत्रे भारतस्य ष्टचत्रां पश्यन्त ु तथा च 

तष्टस्िन ्अन्वेषयन्त ुयत ्एते ि ेके्षत्रे – लद्दाखः केरलां  

च कुत्र स्तः । एतयोः क्षेत्रयोः भौिोष्टलक-

पररष्टस्थतयः भोजनां वस्त्राष्टण च कथां व्यवसायां 

प्रभावयष्टन्त ? तासाां सचूीं कुववन्त ु। 

 लद्दाखः जम्िकूश्िीरयोः पवूीभािे 

उपत्यकास ुष्टनहीतां ष्टकष्टञ्चत ्िरुस्थलीयक्षेत्रिष्टस्त । 

अत्र अत्यल्पिेव कृष्टषकायां सम्भवष्टत यतोष्टह 

अष्टस्िन ् के्षत्रे वषृ्टिः ष्टकष्टञ्चिष्टप न भवष्टत इिां के्षत्रां 

प्रष्टतवषां ष्टचरकालां यावत ् ष्टहिाच्छाष्टितां भवष्टत । 

अष्टस्िन ् के्षत्रे न्यनूाः एव वनवस्पतयः प्ररोहष्टन्त । 

पानीयस्य जलस्य कृते जनाः औष््यकारणात ् यत ्

ष्टहिां द्रवीभावां िच्छष्टत तिपुरर एव आष्टिताः  

भवष्टन्त ।  

 अत्रत्याः जनाः काष्टञ्चत ् ष्टवष्टशिप्रकारकाां 

अष्टवां पालयष्टन्त यस्याः “पश्िीना” इष्टत नािकस्य 

उत्ति-ऊणवस्य प्राष्टप्ः भवष्टत । इयि ्ऊणाव बहुिलू्या 

अष्टस्त अतः एतष्टन्नष्टिवतां राङ्कवां िलू्यवत ्भवष्टत । 

लद्दाखस्य जनाः सावधानतया  एतस्याः  उणावयाः 

सङ्िहणां कृत्वा काश्िीरस्य व्यापाररभ्यः  

ष्टवक्रीणन्त े । िु् यतः काश्िीरेष ु एव पश्िीना-

राङ्कवाष्टण वयन्ते । अत्रत्याः जनाः 

िौष्टग्धकपिाथावनाां यथा नवनीतस्य, चीज इत्यस्य 

िाांसस्य च भक्षणां कुववष्टन्त । प्रत्येकां  पररवारस्य पारे्श्व 

काश्चन िावः अजाः चिरिावः (ष्टहििावः) च 

भवष्टन्त । 

 

िरुस्थलस्य अयिथवः नाष्टस्त यत ् व्यापाररणः 

अत्रािन्तिु ् आकष्टषवताः न अभवन ् । लद्दाखः त ु

व्यापारस्य कृते सिुािवः इष्टत ितः यतोष्टह अत्र 

अनेकाः उपत्यकाः सष्टन्त यतः ित्वा िध्येष्टशयायाः 

साथावः तष्टस्िन ् के्षत्रे प्राप्नवुष्टन्त स्ि यस्य नाि अद्य 

ष्टतब्बतः अष्टस्त एते साथावः आत्िना सह उपस्करान ्

अष्टसद्कौशेयां किािीन ्च स्वीकृत्य चलष्टन्त स्ि ।  

 लद्दाखिािेण एव बौद्धिवः ष्टतब्बतां 

प्राप्वान ् । लद्दाखां लघषु्टतब्बतः इत्यष्टप कथयष्टन्त । 

  कौशेयप्रार्ारकस्य र्यनं कुर्वती काचचत ्मचिला 

मचिला 
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प्रायः चतःुशतात ् वषेभ्यः प्राक् अत्र जनानाां 

इस्लािधिेण सह पररचयः जातः तथा च अधनुा 

अत्र व्यापकसङ््यायाां िषु्टस्लिाः एव सष्टन्त । 

लद्दाखे िीतानाां  कष्टवतानाां च ससुिदृ्ः 

िौष्टखकसङ्िहः अष्टस्त । ष्टतब्बतस्य िांथः केसरसािा 

लद्दाखे अतीव प्रचष्टलतः अष्टस्त । तस्य स्थानीयरूपां 

िषु्टस्लिाः बौद्ाः च िायष्टन्त तथा च तस्याधारेण 

नािकस्य िञ्चनां कुववष्टन्त । 

  केरलं भारतस्य िष्टक्षण-पष्टश्चि-कोणे ष्टस्थतां 

राज्यि ्अष्टस्त । इिां एकतः सिदु्रावतृ्तिष्टस्त तथा च 

अपरतः उपत्यकाष्टभः आवतृ्ति ् अष्टस्त । एतास ु

उपत्यकास ु ष्टवष्टवधप्रकारस्य उपस्कराः यथा 

कृष्णिरीष्टचका-लवङ्ि-इलाियः प्ररोहयष्टन्त । 

एतेषाि ् उपस्कराणाां कारणतः इिां के्षत्रां व्यापाररणाां 

कृते अतीव आकषवकां  जाति ्। 

 आिौ अरबी-यहूिीव्यापाररणः केरलि ्

आितवन्तः । एषा अष्टप िान्यता अष्टस्त यत ्

ईसािसीहस्य धिवितूः सांतथािसः प्रायः 

ष्टिसहस्रवषेभ्यः पवूां अत्र आितवान ् । भारते 

ईसाईधिवस्य आनयनस्य िेयः अष्टप तस्ि  िच्छष्टत । 

अरबतः आित्य बहवः व्यापाररणः अत्र  

उष्टषतवन्तः । इब्नबततूाः यः प्रायः सप्शतवषेभ्यः 

पवूवित्र आितवान,् स्वयात्रावतृ्तान्ते िसुलिानानाां 

जीवनचररत्रस्य ष्टववरणिानस्य काले सः 

ष्टलष्टखतवान ् यत ् िषु्टस्लिसििुायस्य अत्र िहान ्

आिरः आसीत ्। 

वास्कोष्टडिािा जलयानेन अत्र प्राप्वान ्तिा 

पतुविालवाष्टसनः यरूोपतः भारतस्य सिदु्रिािां 

ज्ञातवन्तः । एतेषाां सवेषाां 

प्रभावाणाां कारणतः केरलस्य 

जनाः ष्टवष्टभन्नानाां धिावणाां पालनां 

कुववष्टन्त येष ुयहूिी-ईसाई-ष्टहन्ि-ु

इस्लाि-बौद्धिावः च 

सष्टम्िष्टलताः सष्टन्त । 
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 चीनस्य व्यापाररणः अष्टप केरलि ्

आितवन्तः । अत्र ित्स्यिहणाथां ये जालाः 

प्रयजु्यन्ते स्ि ते चीनस्यजाल ः इव साक्षात ्साम्यताां 

भजन्ते स्ि ते च “चीनी-वला” इष्टत कथ्यन्ते । 

भजवनस्य कृते जनाः येषाां पात्राणाां प्रयोिां कुववष्टन्त ते 

“चीना-चट्टी” इष्टत उच्यन्ते । तष्टस्िन ्“चीन” शब्िः  

एतत ्तथ्यां प्रष्टत सङ्केतयष्टत यत ्तस्य उत्पष्टत्तः कुत्र 

जाता स्यात ् । केरलस्य उववराभषू्टिः जलवायःु च 

त्डुलसस्यस्य कृते अतीव उपयकु्तः अष्टस्त तत्रत्याः 

च अष्टधकाः जनाः ित्स्यान ् शाकान ् ओिनां च 

खािष्टन्त । 

यथा केरललद्दाखयोः भौिोष्टलकष्टस्थतयः 

परस्परां सववथा पथृक् सष्टन्त तथ व वयि ् इििष्टप 

पश्यािः यत ्ियोः के्षत्रयोः इष्टतहासे सिानप्रकारकाः 

साांस्कृष्टतकप्रभावाः सष्टन्त । ि े क्षेत्रे एव 

चीनारबिशेीय ः व्यापाररष्टभः प्रभाष्टवते । यथा 

केरलस्य भौिोष्टलकष्टस्थतयः उपस्कराणाां कृष्टषां 

सम्भवाां कृतवत्यः तथ व लद्दाखस्य 

ष्टवशेषभौिोष्टलकष्टस्थत्या उणवया च व्यापाररणः स्वां 

प्रष्टत आकृिाः । अनेन प्रकारेण ज्ञायते यत ्कस्याष्टप 

के्षत्रस्य साांस्कृष्टतकजीवनस्य तस्य इष्टतहासेन 

भिूोलेन च सह घष्टनष्ठः सम्बन्धः भवष्टत । 

 ष्टवष्टवधसांस्कृतीनाां प्रभावः केवलां अतीतस्य 

सियस्य वाताव नाष्टस्त । अस्िाकां  वतविानजीवनस्य 

आधारः एव कायावथां एकस्िात ्स्थानात ्अपरां स्थानां 

प्रष्टत ििनि ्अष्टस्त । प्रत्येकां  कायेण सह अस्िाकां  

साांस्कृष्टतक-लोकाचारस्य जीवनयापनस्य च श ली 

शन ः शन ः तस्य नतूनस्य के्षत्रस्य भािभतूा जायते यत्र 

वयां प्राप्निुः । तथ व स्वप्रष्टतवेशे वयां पथृक्-पथृक् 

सििुायस्य जन ः सह ष्टनवसािः । वयां 

स्वि नष्टन्िनजीवने परस्परां ष्टिष्टलत्वा कायां कुिवः तथा 

च अन्योऽन्येषाां लोकाचारेष ु परम्परास ु च 

सहभाष्टिनः भवािः । 

विविधतायाम ्एकता  

 भारतस्य ष्टवष्टवधता अनेकता च तस्य शके्तः 

िोतः इष्टत स्वीकृतः । यिा भारते आङ्िल-शासनि ्

आसीत ् तिा ष्टवष्टभन्न-धिव-भाषा-क्षेत्रस्य िष्टहलाः 

परुुषाः च आङ्ग्लीयान ् ष्टवरुध्य  

अयधु्यन्त । भारतस्य स्वतन्त्रता-सङ्िािे ष्टवष्टभन्न-

पररवेशानाां जनाः सष्टम्िष्टलताः आसन ्। ते एकत्रीभयू 

आन्िोलनां कृतवन्तः, सम्भयू कारािारां ितवन्तः 

तथा च आङ्िलीयानाां ष्टवष्टभन्नप्रकारेण ष्टवरोधां 

कृतवन्तः । आङ्ग्लीयाः ष्टचष्टन्ततवन्तः आसन ्यत ्

ते भारतस्य जनेष ु परस्परां सङ्घषवि ् उत्पािष्टयतुां 

शक्नवुष्टन्त यतोष्टह तेष ुिहत्यः ष्टवष्टवधताः सष्टन्त अष्टप 

च अनेन प्रकारेण तेषाां शासनां ष्टचरकालां यावत ्

चष्टलष्यष्टत । परन्त ुजनाः िष्टशवतवन्तः यत ्ते परस्परां 

ष्टकयन्तः अष्टप ष्टवष्टभन्नता-सम्पन्नाः भवेयःु परन्त ु

आङ्ग्लीय ः साधां यः सङ्घषवः वत्तवते तष्टस्िन ् ते 

सम्भतूाः सष्टन्त । 

रक्तियाष्टन ष्टिनाष्टन, अस्िाकां  न  ष्टवस्ितवव्याष्टन 

मत्सस्यग्राचिचीन-दशेीय-जालम ्
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स्वप्रसन्नतास ु अिषू्टण, अस्िाष्टभः  

ष्टनपातष्टयतव्याष्टन ।  

स यािः अस्िाकां , ष्टचत्वा ष्टचत्वा पषु्पाष्टण त्रोष्टिताष्टन 

वासशनू्ये स्थाने अष्टस्िन,् कष्टश्चत ् पषु्पिचु्छः 

ष्टवकासस्य ििनीयि ्

िषु्टलकाां खाष्टित्वा अशेवष्टह जष्टलयाांबािे वयि ्

शनू्ये पे्रतभिूौ िीपकां  प्रज्वाल्य िन्तव्यि ्

ष्टहन्ििुषु्टस्लिानाां भवष्टत अधनुा होली 

प्रवहष्टन्त एकष्टस्िन ्वण,े वस्त्राञ्चलां आद्रीकृत्य िन्तव्यि ्

केचन कारािारे सष्टन्त केचन च पे्रतभिूौ ष्टनपाष्टतताः 

ष्टबन्ििुयां अिषू्टण तेष ुष्टनपात्य ििनीयि ्

 रक्तियाष्टन ष्टिनाष्टन अस्िाकां .... 

भारतीय-जन-नाि्यसांघः(इप्िा) 

इिां िीतां जष्टलयााँवाला-बाि-हत्या-का्डस्य 

अनन्तरि ् अितृसरे िीति ् आसीत ् । एतष्टस्िन ्

हत्याका्डे कष्टश्चत ् ष्टिष्टिशजनरलः तान ्

शाष्टन्तष्टप्रयान ् शस्त्रष्टवहीनान ् िषु्टलकया प्रहृतवान ्

आसीत ्ये सम्भयू तत्र सभाां कुववष्टन्त स्ि । अष्टस्िन ्

प्रकरण ेबहवः जनाः ितृाः ततोऽप्यष्टधकाः व्रष्टणताः 

जाताः । ष्टसक्खजनाः ष्टहन्िवः िषु्टस्लिाः िष्टहलाः 

परुुषाः अष्टप च अन्ये बहवः जनाः आसन ् ये 

आङ्िलीयानाां पक्षपात-पणूावयाः नीतेः ष्टवरोधां कतुां 

तत्र सिवेताः आसन ्। इिां िीतां तेषाि ्एव हुतात्िनाां 

स्िरणाथां िीयते स्ि । 

 स्वतन्त्रता-सङ्िािस्य काले प्रािभुूवताष्टन 

िीताष्टन ष्टचह्नाष्टन च ष्टवष्टवधताां प्रष्टत अस्िाकां  ष्टवर्श्वासां 

दृढीकुववष्टन्त । ष्टकां  भवत्यः भारतीयस्य ध्वजस्य कथाां 

जानष्टन्त ? स्वतन्त्रता-सङ्िािस्य काले एव 

भारतीयस्य ध्वजस्य पररकल्पना कृता आसीत ्

एतस्य ध्वजस्य प्रयोिां जनाः सम्पणूे भारते  

आङ्ग्लीयानाां ष्टवरोधाथां कृतवन्तः आसन ्। 

 जवाहर-लाल-नेहरूिारा स्वपसु्तके “भारत 

की खोज” इत्यष्टस्िन ् ष्टलष्टखतिष्टस्त यत ्

भारतीय कता केनष्टचत ् बष्टहभाविात ् न आरोष्टपता 

स्र्तन्त्त्रताचदर्सस्य उपलक्ष्ये भाषमाणः पचंितनिेरः 
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अष्टपत ु “इयि ् अष्टतिभीरा वतवते यस्याां ष्टवष्टभन्नाः 

ष्टवर्श्वासाः  प्रथाः च स्वीकृताः सष्टन्त । एतस्याां 

एकतायाां  ष्टवष्टवधतायाः पररचयः प्रोत्साहनां च 

भवष्टत” । सः नेहरूः एव आसीत ् यः भारतस्य 

ष्टवष्टवधतायाः वणवनां कुववन ् “अनेकतायाि ् एकता” 

इष्टत ष्टवचारां प्रष्टतपाष्टितवान ्। 

 

 

 

अभ्यासः 

१. स्वके्षत्रे आयोज्यिानाि ्उत्सवानाां सचूीं कुववन्त ु। एतेष ुके उत्सवाः सववः सििुाय ः आचयवन्ते ? 

२. भवताां ष्टवचारेण भारतस्य सिदृ्ष्टवष्टवधसांस्कृष्टतः भवताां जीवनां कथां सम्यक् करोष्टत । 
३. भवताि ्अनसुारां “ अनेकतायाि ्एकता” इष्टत ष्टवचारः भारतस्य कृते कथि ्उपयकु्तः अष्टस्त ? भारत 

की खोज  इष्टत पसु्तकात ्स्वीकृतेष ुवाक्याांशेष ुनेहरूः भारतस्य ऐक्यस्य ष्टवषये ष्टकां  वकु्ति ्इच्छष्टत? 

४. जष्टलयााँवाला-बाि-हत्या-का्डस्य ष्टवषये ष्टलष्टखतस्य िीतस्य ताां पङ्ष्टक्तां  ष्टचन्वन्त ुया भवताि ्अनसुारां  

भारतस्य एकताां ष्टनश्चयेन प्रिशवयष्टत । 

५. लद्दाखकेरलयोः इव भारतस्य ष्टकष्टञ्चत ्के्षत्रां ष्टचन्वन्त ुतथा च अध्ययनां कुववन्त ुयत ्कथां तस्य के्षत्रस्य 

ष्टवष्टवधता ऐष्टतहाष्टसक-भौिोष्टलक-कारक ः प्रभाष्टवता अष्टस्त । ष्टकि ् एताष्टन ऐष्टतहाष्टसकाष्टन 

भौिोष्टलकाष्टन च कारकाष्टण परस्परां सम्बद्ाष्टन सष्टन्त ? कथि ्? 

 

                                              इष्टत प्रथिोऽध्यायः 

  

रष्टवन्द्रनाथि िोरिारा रष्टचतिस्िाकां  राष्रिानिष्टप 

भारतीय कतायाः एव काष्टचत ्अष्टभव्यष्टक्तः अष्टस्त । 

राष्रिानां कथि ्एकतायाः वणवनां करोष्टत स्वशब्ि ः 

ष्टलखन्त ु। 


