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षष्ठोऽध्यायः 

ग्रामस्य प्रशासनम ्

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रामे कलहः 

मोहनः कश्चित ् कृषकः अश्चतत । ततय 

परिवाितय पारे्श्व  काश्चित ् कृश्चषयोग्या भशू्चमः अश्चतत 

यतयाां सः बहुभ्यः वषेभ्यः कृश्चषां किोश्चत । ततय क्षेत्रेण 

सहवै सांलग्नम ् िघोः के्षत्रम ् अश्चतत । द्वयोः क्षते्र े

कयाश्चित ्लघ्व्या के्षत्रसीमया पथृक् भवतः । 

एकदा प्रातः मोहनः दृष्टवान ् यत ् रघ ः  

के्षत्रसीमाां कककचित ् अगे्र वकधितवान ्  आसीत ् एवां 

कृत्वा सः मोहनस्य काकचित ् भकूमां स्वके्षत्रे 

मेकितवान ् अकि ि स्वके्षत्रस्य आकारां सः  

वकधितवान ् । मोहनः कोिाकववतः जातः िरवत  सः 

कककचित ्भयक्रावतः अकि आसीत ्रघोः िररवारस्य 

िारे्श्व बहुभकूमः आसीत ्अकि ि एतदकतररच्य तस्य 

ज्येष्ठकितवृ्यः ग्रामस्य िचिप्रम खः आसीत ्। ि नरकि 

मोहनः साहसि रस्सरां रघोः गहृां प्राप्तवान ्। द्वयोः मध्ये 

वाक्किहः जातः । रघ ः त   स्वदोषम ् एव न 

अङ्गीकृतवान ्यत ्सः के्षत्रसीमाम ्अगे्र वकधितवान ्

आसीत ् । कककचित ् कािानवतरां तत्र किहः  

प्रारब्धः । 

रघ ः स्वस्य एकां  श्रकमकम ्आहूतवान ् । द्वौ 

कमकित्वा मोहनाय क्र ध्यतः स्म । ि नः ते मोहनस्य 

ताडनम ्आरब्धववतः । कोिाहिां श्र त्वा प्रकतवेकिनः 

बकहः  आगताः । ते दृष्टववतः यत ्मोहनस्य ताडनां 

भवकत । मध्ये आगत्य ते मोहनस्य रक्षणां कृतववतः । 

भािते षड्लक्षाश्चिकाः ग्रामाः सश्चतत । तेषाां जल-

श्चवद्यतु-िाजमार्ाादीनाां याः आवश्यकताः सश्चतत 

तासाम ् आपशू्चताः सिलां कायं नाश्चतत । 

एतदश्चतरिच्य भमूःे अश्चभलेखानाां सांिक्षणां 

किणीयां भवश्चत। एतेषाां सवेषाां कायााणाां 

्यवतथाथं ग्रामतय प्रशासश्चनक-सांििना भवश्चत। 

अश्चतमन ् पाठे वयां द्वयोः ग्रामीण-

प्रशासश्चनकाश्चिकारिणोः कायातय श्चवषय े

श्चकश्चचित ्श्चवततिेण पश्चठष्यामः। 
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मोहनस्य किरकस हस्तयोः ि अनेके व्रणाः जाताः । 

केनकित ् प्रकतवेकिना तस्य प्रारकभभक-किककत्सा 

कृता । मोहनस्य ककित ् कमत्रां यः ित्रािये कायं 

करोकत स्म िरामिं दत्तवान ्यत ्मोहनः आरक्षकाियां 

गत्वा तत्र प्राथकमकीं िेखयेत ् । िरवत  केिन जनाः 

एतस्य कायिस्य कवरोधां क विकवत स्म । ते अन भवकवत 

यत ् आकधक्येन धनव्ययः भकवष्यकत अकि ि 

िररणामः कककचित ् अकि न आगकमष्यकत । केिन 

जनाः उक्तववतः यत ् रघोः िररवारजनाः त  िवूिमेव 

आरक्षकाियां प्राप्तववतः स्य ः । किरकािस्य कविार-

कवमिािनवतरम ् इदां कनकितां यत ् येषाां प्रकतवेकिनाां 

समक्षे मोहनस्य ताडनम ्अभवत ्अथवा एषा घटना 

घकटता मोहनः तान ्सवािन ् स्वीकृत्य आरक्षकाियां 

गकमष्यकत । 

आरक्षकालयस्य के्षत्रम ्

आरक्षकाियस्य मागे ककित ् प्रकतवेिी 

िषृ्टवान,् ककां  वयां ककां कित ् अकधकां  धनव्ययां कृत्वा 

नगरस्य महावतम ्आरक्षकाियां गच्छेम ? मोहनः 

बोकधतवान ्यत ्धनस्य वाताि नाकस्त । वयम ्एतकस्मन ्

आरक्षकािये एव स्वप्राथकमकीं िेखकयत ां िक्न मः 

यतोकह अस्माकां  ग्रामः एतकस्मन ् कायिके्षत्रे एव 

आगच्छकत । 

प्रत्येकम ् आरक्षकािस्य ककित ् कायिके्षत्रां 

भवकत यत ्तस्य कनयवत्रणे भवकत । जनाः तकस्मन ्के्षत्रे 

जातानाां िौयि-द घिटना-ताडन-किहादीनाां ि 

प्राथकमकीं तकस्मन ् आरक्षकािये एव िेखकयत ां 

िक्न वकवत । इदां तत्रत्यस्य आरक्षकाधीिस्य दाकयत्वां 

भवकत यत ्सः जनेभ्यः घटनायाः कवषये जानीयात ्

कनरीक्षणां ि क याित ्अकि ि स्वके्षत्रस्य अवतकविषयेष  

कक्रयाववयनां क याित ्। 

आरक्षकालये जायमानं काययम ्

 यदा सवे जनाः आिक्षकालयां प्राप्तवततः तदा 

मोहनः आिक्षकािीशतय पारे्श्व र्तवान ्अश्चप ि ततय 

पिुतः सवं श्चवषयम ्उपतथाश्चपतवान ्। सः एतद ्अश्चप 

उक्तवान ् यत ् सः श्चलश्चखतरूपेण तवदषूणां दातमु ्

इच्छश्चत । आिक्षकालयािीशः दु् यावहाि-पिुतसिम ्

उक्तवान ् यत्ततय पारे्श्व लघदुषूणानाां श्चनिीक्षणाय 

 यश्चद भवतः र्हृ ेिौयं भवश्चत तश्चहा भवततः कम ्

आिक्षकालयां र्त्वा तवदषूणां लेखश्चयतुां 

शक्ष्यश्चतत ? 

 िघ-ुमोहनयोमाध्ये कम ् श्चवषयम ् अश्चिकृत्य 

श्चववादः अभवत ्? 

 मोहनः कतमात ्कािणात ्िघनुा सह  कलह-

समये श्चबभेश्चत तम ? 

 केिन जनाः उक्तवततः यत ् मोहनने 

आिक्षकालये प्राथश्चमकी लखेनीया अपिचि 

केिन जनाः उक्तवततः यत ् एतत ् काय ं

समीिीनां नाश्चतत । जनाः तवपिामशातय पक्ष े

कान ्कान ्तकाान ्दत्तवततः । 
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समयः न अश्चतत ।  मोहनः तवव्रणान ्अश्चप दश्चशातवान ्

पितत ुआिक्षकालय-प्रमखुतय उपरि कोऽश्चप प्रभावः 

न जातः । मोहनः आियािश्चकतः आसीत ्यत ्ततय 

दषूणां वतततुः श्चकमथं न श्चलख्यते तम ।  

मोहनः बश्चहः र्तवान ् अश्चप ि सः तवतय 

प्रश्चतवेश्चशनः आहूय आनीतवान ् । प्रश्चतवेश्चशनः 

आिक्षकालय-प्रमखुां बोश्चितवततः यत ् मोहनः तेषाां 

समक्षे ताश्चडतः । यश्चद ते ततय िक्षणां न अकरिष्यन ् 

तदा ततय शिीिे इतोऽश्चप र्भीिव्रणाः अभश्चवष्यन ् । 

ततय प्राथश्चमकी तवीकृता भवेत ् एतदथं ते 

प्रश्चतवेश्चशनः दृढतया उक्तवततः । अतततः 

आिक्षकालय-प्रमखुः श्चसद्धः जातः । सः मोहनां 

तवदषूणां श्चलश्चखत्वा दातमु ्उक्तवान ्। आिक्षकालय-

प्रमखुः समार्श्वाश्चसतवान ् यत ् अश्चग्रमे प्रातः  कश्चित ्

सैश्चनकः घटनायाः श्चनिीक्षणाथं ततय र्हृम ् 

र्श्चमष्यश्चत । 

राजस्वववभागस्य काययम ्

भवततः पश्चठतवततः  यत ्िघमुोहनयोः मध्ये 

के्षत्रतय सीमाम ् अश्चिकृत्य महान ् कलहः जातः । 

श्चकम ् एतादृशः कश्चित ् उपायः नासीत ् यतमात ् तौ 

तवश्चवषयतय शाश्चततपणूा-रूपेण समािानां कतु ं

शक्नयुाताम ् ।  श्चकां  केिन एतादृशाः अश्चभलेखाः 

अथवा कीश्चतामानाः भवश्चतत येभ्यः एतत ्ज्ञानां भवेत ्

यत ्ग्रामे कतय पारे्श्व का भशू्चमः अश्चतत? आर्च्छतत,ु 

जानीमः यत ्इदां कायं कथां श्चियते ।  

भमूेः मापनां अश्चप ि ततय श्चवविण-सांिक्षण-

कायं भशू्चवविण-तथापकाश्चिकारिणः  (पटवािी) 

मखु्यकायं भवश्चत । श्चभतनेष ुश्चभतनेष ुिाज्येष ुसः पथृक्-

पथृक् नाम्नः  ज्ञायते- कुत्रश्चित ् पटवािी कुत्रश्चित ्

लेखपालः कुत्रश्चित ् कमािािी कुत्रश्चित ्

ग्रामीणाश्चिकािी कुत्रश्चित ्ि काननूर्ो इश्चत उच्यते । 

वयम ्अत्र भमूेः श्चवविणतथापकतय कमािारिणः कृते 

पटवािी इश्चत शब्दतय प्रयोर्ां कुमाः । प्रत्येकां  पटवािी 

केषाश्चचित ्ग्रामाणाां कृते उत्तिदायी भवश्चत अश्चग्रमे पषृ्ठे 

प्रदत्त-मानश्चित्रानसुािां  अश्चप ि ततय अनसुािां 

श्चनश्चमातसांश्चिकायाः श्चवविणां पश्यतत ु । अयां 

यश्चद भवततः ग्रामीणक्षेत्र ेश्चनवसश्चतत तदा जानतत ु–  

भवताां क्षेत्रतय पटवािी कश्चत ग्रामाणाां कृते भमूःे 

अश्चभलेखान ् तथापयश्चत ? ग्रामवाश्चसनः पटवारिणा 

सह कथां सम्पकं साियश्चतत ? 

आिक्षकालये यश्चत्कमश्चप जातां तत ् कतयश्चित ्

नाटकतय रूपणे दशायतत ु । पनुः इदां बोियत ु यत ्

मोहनतय आिक्षकालय-प्रमखुतय प्रश्चतवेश्चशनाां ि 

दाश्चयत्वां श्चनवाहततः भवततः कथम ् अनभुतूवततः ? 

श्चकां  आिक्षकालय-प्रमखुः एततयाः श्चतथतेः समािानां 

केनश्चित ्अतयेन उपायेन कतुं शक्नोश्चत तम? 
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पटवारिद्वािा सिुश्चक्षतां-ग्रामतय जनानाां भमूेः 

श्चवविणतय कश्चित ्भार्ः अश्चतत । 

 सामातयरूपेण पटवारिणाां पारे्श्व के्षत्रमापनतय 

पथृक्-पथृक् उपायाः भवश्चतत । बहुष ु तथानेष ु

कतयाश्चित ् लम्बतिायाः  लौहतय शङ्ृखलायाः 

प्रयोर्ां कुवातत ु । सः ‘जिीबः’ इश्चत उच्यते । उपरि 

प्रदत्तायाां कथायाां पटवािी मोहनतय िघोः ि के्षत्राश्चण 

मापश्चयत्वा इदां द्रषु्ां शक्नोश्चत तम यत ् सः ग्रामतय 

मानश्चित्रेण समताां भजतते न वा । यश्चद  तत ् के्षत्रां 

मानश्चित्रेण समताां न भजते तदा सः ज्ञातुां शक्नोश्चत 

यत ् के्षत्रसीमाां अगे्र कृत्वा के्षत्रतय सीमा परिवश्चताता 

अश्चतत । खसिाख्यतय अश्चतमन ् श्चवविणसश्चचिकायाां  

पटवािी अिोश्चलश्चखत-भमूःे मानश्चित्रतय अनसुािां सिूनाः 

परूितवान ्अश्चतत । एततमात ्ज्ञायते यत ्भमूःे कः खण्डः  

कतय नाम्नः अश्चतत । एतत ् श्चवविणां तथा ि 

मानश्चित्रां पश्यतत ु तथा ि िघमुोहनयोः भमूःे सम्बश्चतित-

प्रश्नानाम ् उत्तिाश्चण यच्छतत ु । पटवािी कृषकेभ्यः 

भशू्चमकिम ् अश्चप एकत्रीकिोश्चत अश्चप ि सवाकािां 

तवक्षेत्रे जायमानाां सतयानाां श्चवषये सिूनाां ददाश्चत । इदां 

कायं सः तवतय श्चवविणानाम ्आिािेण किोश्चत । 

अवस्मन ्वषे कवषयता भूवमः 

 

(क) मोहनतय के्षत्रतय दश्चक्षणे या भशू्चमः अश्चतत सा 

कतय अश्चतत ? 

(ख)  िघमुोहनयोः भमेूः मध्यतथायाः सीमायाः उपरि 

श्चिह्नां योजयत ु। 

(र्) के्षत्रसङ्ख्यात्रयां कः प्रयोकु्तां  शक्नोश्चत ? 

नं के्षत्र-

हैक्टेयर-

मध्ये 

भूस्वावमनः नाम, 

वित ः/ितेः 

नाम, 

ित्रसङ्केतः 

यवि बटाई 

इत्यवस्मन ्अवस्त तवहय 

अिरस्य नाम तथा च 

बटाई इत्यस्य भागः  

अवस्मन ्वषे 

कवषयतभूवमः 

 

सस्यावन 

 

 

के्षत्रं 

 

 

अन्यस

स्यावन 

िरतीभूवमः 

स ववधाः 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ ०७५ मोहनः,वल्दः 

िाजािामः ग्रामः 

अमिापिुा भतूवामी 

न सोयाबीन ०.७५ 

हके्टेय

िः 

  

२ ३.०० िघिुामः वल्दः 

ितनलालः ग्रामः 

अमिपिुा भतूवामी 

न सोयाबीनः,र्ें

हूूँ 

श्चसांश्चितभशू्चमः 

२.७५ 

हके्टेय

िः 

१.७५ ०.२५ 

३ ६.०० मध्यप्रदशेसवाकािी

यः घासतय के्षत्रम ्

नैव -    
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(घ) के्षत्रसङ्ख्याश्चद्वश्चत्रभ्याां सम्बश्चतिता काः सिूनाः 

वयां प्राप्तुां शक्नमुः ?  

अतः आवश्यकम ्अश्चतत यत ्सः ताश्चन यथाकालां 

परिष्कुयाात ् । कृषकाः बहुिा सतयतय परिवतानां 

कुवाश्चतत श्चकश्चचित ् पथृक् प्रिोहश्चतत अथवा कश्चित ्

कुत्रश्चित ्कूपां खनश्चत । एतेषाां सवेषाां श्चवविणतथापनां 

सवाकाितय िाजतवश्चवभार्तय भवश्चत । एततय 

श्चवभार्तय वरिष्ठजनाः एततय कायातय श्चनिीक्षणां 

कुवाश्चतत । 

भािततय सवााश्चण िाज्याश्चन जनपदषे ु

श्चवभक्ताश्चन सश्चतत । भसूम्बद्ध-श्चवषयाणाां ् यवतथाथाम ्

एताश्चन जनपदाश्चन इतोऽश्चप  लघखुण्डेष ुश्चवभक्ताश्चन 

सश्चतत । जनपदतय उपखण्डाः बहुश्चभः नामश्चभः 

ज्ञायतते यथा उपमण्डलां तालकुा इत्याश्चदः । 

सवोच्ितमः मण्डलाश्चिकािी भवश्चत तथा ि ततय 

अिः उपमण्डलाश्चिकिी भवश्चत एतैः श्चवश्चभतनानाां 

समतयानाां समािानां किणीयां भवश्चत । एते पटवािी 

इत्यतय कायातय श्चनिीक्षणां कुवाश्चतत अश्चप ि सशु्चनश्चितां 

कुवाश्चतत यत ्श्चवविणाश्चन सम्यक् प्रकािेण तथाश्चपताश्चन 

तयःु अश्चप ि िाजतवतय (श्चवश्चविप्रकािकतय कितय)  

एकत्रीकिणां तयात ्।  ते इदां कायाम ्अश्चप पश्यश्चतत यत ्

कृषकाः सिलतया तवश्चवविणम ्आवश्यतायाां सत्याां 

प्राप्तुां  शक्नयुःु । ते श्चवद्याश्चथाभ्यः आवश्यकतायाां 

सत्याां जाश्चत-प्रमाण-पत्राश्चदकम ् अश्चप यच्छश्चतत । 

उपमण्डलाश्चिकिणः कायाालये भसूम्बद्धश्चववादानाां 

श्रवणां भवश्चत । 

कवित ्नूतनः अवधवनयमः  

(श्चहतद-ूअश्चिश्चनयम-िािा, २००५) 

कृषकाः प्रायः तवक्षेत्रतय मानश्चित्रतय श्चवविणतय ि आवश्यकताम ् अनभुवश्चतत। एतदथं तैः श्चकश्चचित ् शलु्कां  दयेां  

भवश्चत । कृषकाणाां पार्श्वे एततय श्चवविणां प्राप्तमु ्अश्चिकािः अश्चतत । यद्यश्चप कदाश्चित ्ते तवके्षत्राणाां श्चवविणां सिलतया न 

प्राप्नवुश्चतत । जनैः एतां प्राप्तुां बह्वीनाां समतयानाां सम्मखुीकिणां किणीयां भव श्चत। बहुष ुिाज्येष ुएताश्चन सवााश्चण श्चवविणाश्चन 

सङ्र्णकयतते्र तथापश्चयत्वा पांिायत्ततय कायाालये तथाप्यतते यतः ताश्चन सिलतया जनानाां कृते उपलब्िाः तयःु अश्चप ि 

नतूनानाां योजनानाम ्अनसुािां श्चनयश्चमतरूपेण समीिीनतिाश्चण भवयेुः ।  

भवततः श्चकम ्अनभुवश्चतत यत ्कृषकाणाां कृते एततय श्चवविणतय आवश्यकता कदा भवश्चत ? अिोश्चलश्चखताः श्चतथतीः 

पठतत ुअश्चप ि तान ्श्चवषयान ्परिश्चितवतत ुयेष ुभमूःे श्चवविणाश्चन आवश्यकाश्चन भवश्चतत। इदम ्अश्चप बोियतत ुयत ्ताश्चन 

श्चकमथाम ्आवश्यकाश्चन भवश्चतत ? 

 एकः कृषकः अपिकृषकात ्भशू्चमां िेतुम ्इच्छश्चत । 

 एकः कृषकः  तवसतयम ्इतिकृषकां  श्चविेतमु ्इच्छश्चत । 

 कश्चित ्कृषकः तवभमूौ कूपां खश्चनतुां श्चवत्तकोशतः ऋणम ्इच्छश्चत । 

 कश्चित ्कृषकः तवके्षत्राणाां कृते उवािकां  िेतुम ्इच्छश्चत । 

 कश्चित ्कृषकः तवभशू्चमां तवपतु्रपतु्र्याश्चदष ुि वण्टश्चयतमु ्इच्छश्चत । 

 

कूपः 

िाजमार्ाः 

वकृ्षः 

सीमा 

र्ोििभशू्चमः 

िाजमार्ाः 

श्चिह्नम ् 
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यदा वयां तेषाां कृषकाणाां श्चवषये श्चिततयामः 

येषाां पारे्श्व भशू्चमः अश्चतत तश्चहा सामातयरूपेण अतमाकां  

दृष्ौ परुुषाः भवश्चतत । मश्चहलानाां अश्चिकािः केवलां 

कृश्चषकाये कतयश्चित ्सहायकतय रूपेण मतयते तासाां 

श्चवषये भमूेः तवाश्चमनीरूपेण कदाश्चित ् अश्चप न 

श्चितत्यते । अद्यपयाततां  केषशु्चित ् िाज्येष ु

श्चहतदमुश्चहलाः परिवाितय भमूेः भार्ः न लभतते तम । 

श्चपतःु मतृ्योः अनततिां भशू्चमः पतु्रेष ु वण्ट्यते  

तम । सद्य एव एषः अश्चिश्चनयमः परिवश्चतातः  

अश्चतत । नतूनतय अश्चिश्चनयमतय अनसुािां पतु्राणाां 

पतु्रीणाां ततय मातःु ि कृते भमूेः समानः भार्ः 

श्चमलश्चत । अयम ् अश्चिश्चनयमः सवेष ु िाज्येष ु

केतद्रशाश्चसतप्रदशेेष ुि श्चियातवश्चयतः भश्चवष्यश्चत । 

एतश्चतमन ् अश्चिश्चनयमे ्यापकसङ्ख्यायाां 

मश्चहलाः लाभाश्चतवताः भश्चवष्यश्चतत । उदाहिणाथं 

सिुा कतयश्चित ् कृषकपरिवाितय ज्येष्ठतमा पतु्री 

अन्यसावयजवनकसेवाः – कवित ्सवेक्षणम ्

अश्चतमन ्पाठे वयां सवाकाितय केषाश्चचित ्प्रशासश्चनक-कायााणाां श्चवषये पश्चठतवततः, श्चवशषेतया ग्रामीणक्षेत्रतय सतदभे । 

प्रथमम ्उदाहिणम ्अश्चिश्चनयम-्यवतथा-तथापनतय श्चवषये आसीत ्अश्चप ि अपिः भमूःे अश्चभलेखानाां ्यवतथायाः 

श्चवषये । प्रथम े सतदभे अतमाश्चभः आिक्षकाणाां भशू्चमकायाः पिीक्षणां कृतम ् अश्चप ि अपिश्चतमन ् पटवािी-महोदयतय 

कत्ता् यतय श्चवषये । एतेषाां कायातय श्चवभार्तय अतयजनःै श्चनिीक्षणां श्चियते यथा पशु्चलसािीक्षकः अथवा 

उपमण्डलाश्चिकािी । अतमाश्चभः इदमश्चप दृष्ां यत ्एतेषाां सौश्चवध्यानाां प्रयोर्ां जनाः कथां कुवाश्चतत अश्चप ि तेषाां पिुतः 

कीदृश्यः समतयाः समायाश्चतत । एतासाां सवेानाम ् उपयोर्ः अश्चिश्चनयमानाम ् अनसुािां भवेत ् । भवश्चभः सम्भवतः 

सवाकाितय अतयैः श्चवभार्ःै प्रदत्ताः सावाजश्चनकाः सवेाः दृष्ाः भश्चवष्यश्चतत ।  

तवतय ग्रामतय क्षेत्रतय ि कृते दीयमानानाां सावाजश्चनक-सवेानाां काश्चचित ् सिूीं कुवातत-ु दगु्िोत्पादक-सश्चमश्चतः, 

अतनापणः, श्चवत्तकोशः, आिक्षकालयः, बीजोवािकयोः कृते कृषकसश्चमश्चतः, पत्रालयः, आांर्नवाश्चटका, 

सवाकािीयश्चवद्यालयः, प्राथश्चमक-तवात्यकेतद्रम,् श्चिश्चकत्सालयाश्चदः । 

श्चतसणृाां सावाजश्चनकसवेानाां श्चवषये सिूनाः एकत्रीकुवातत ु अश्चप ि तवाध्याश्चपकया साि ं ििां कुवातत ु यत ् एतासाां 

कायाप्रणाल्याां  कथां परिष्कािः कतुं शक्यते । भवताां कृते श्चकश्चचित ्उदाहिणम ्अग्रे प्रदत्तम ्अश्चतत । 

कस्यावित ्ि त्रयाः अवभलाषः 

तयासरूपणे प्राप्तम ्इदां र्हृम ्

श्चपता अश्चप तवश्चपतःु इदां र्हृां लप्तयत े 

मम भ्राता अश्चप मम श्चपतःु  

पितत ुअहां मम माता ि आवयोः श्चकम ्?  

बोश्चिता अहां  

श्चपतःु र्हृ ेभार्तय वातां मश्चहलाः न कुवाश्चतत  

पितत ुअहां तवकीयां र्हृम ्इच्छाश्चम  

सवातः मम तवर्हृां  

न  इच्छाम्यहां दान ेकौशयेां सवुणं ि 
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अश्चतत । सा श्चववाश्चहता अश्चतत अश्चप ि पार्श्वातथे ग्रामे 

श्चनवसश्चत ।  

 तवतय श्चपतःु मतृ्योः अनततिां सिुा प्रायः 

कृषेः काये मातःु साहाय्याथाम ्आर्च्छश्चत । ततयाः 

माता पटवािीमहोदयम ् उक्तवती यत ् भमूौ अिनुा 

पतु्रेण सह ततयाः द्वयोः पतु्र्योः ि अश्चप नाम श्चवविण े

आर्च्छेत ्। 

सिुायाः माता महता आत्मश्चवर्श्वासेन 

कश्चनष्ठपतु्रतय पतु्र्याः ि साहाय्येन कृषेः कायं  

किोश्चत । सिुा अश्चप श्चनश्चितता अश्चतत यत ्

आवश्यकतायाां सत्याां सा तवभभूार्तय भमू्या 

तवजीवन-श्चनवाहणां कतुं शक्नोश्चत । 

 

सावाजश्चनकसभा भवततः तेषाां 

कायातय 

श्चवषये श्चकां  

दृष्वततः ? 

श्चनयतत्रणे 

आर्म्यमाना

श्चन क्षेत्राश्चण 

एततय 

सौश्चवध्यतय 

लाभां प्राप्तुां तैः 

श्चकां  किणीयम ्

अश्चतत  

ये इदां सवं 

प्रददश्चत 

तेषाां 

समतयाः 

जनानाां 

समतयाः  

श्चकां  

परिष्कािाः 

कतुं 

शक्यतते? 

अतनतय आपणः अयम ्

आपणः 

उद्घश्चटतः 

आसीत ्। 

त्रयः जनाः 

आर्तवततः 

तेषाां पार्श्व े

पीतवणातय 

पत्राश्चण 

आसन ्। 

सवे 

तण्डुलान ्

शका िाां ि 

िीतवततः, 

मतृ्तलैां न 

प्राप्तम ्। 

इदां द्वयोः 

ग्रामयोः कृते 

अश्चतत । 

भवतः कृते 

अतनपत्रतय 

आवश्यकता 

अश्चतत,इदम ्

उपमण्डलाश्चि

कारिणः 

कायाालये 

श्चनमीयते । 

मतृ्तलैतय 

आपशू्चताः 

पणूाा 

नाश्चतत । 

तण्डुलाः बहु 

असमीिीनाः 

आर्च्छश्चतत । 

मतृ्तलैां त ु

कदाश्चित ्अश्चप 

न लभते । 

शोभनाः 

तण्डुलाः 

आर्च्छेयःु ।  

मतृ्तलैां  

लभ्येत । 

अतनतय 

आपणः 

प्रश्चतश्चदनम ्

उद्घटेत ्। 

तवात्यकेतद्रम ्       

दगु्िोत्पादकसश्चमश्चतः       

 

स्रोतः  ररफ्िेक्िवस-आन-माई-फैकमिी, 

अांजकिमाांटेररयो,कटस,म भबई 
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अभ्यासः 

१. आिक्षकाणाां श्चकां  कायं भवश्चत ? 

२. भलेूखाश्चिकारिणः कायाद्वयां वदतत ु। 

३. उपमण्डलाश्चिकारिणः श्चकां  कायं भवश्चत ? 

४. “कतयाश्चित ्पतु्र्याः अश्चभलाषः” इश्चत कश्चवतायाां कतय श्चवषयतय उत्थापनतय प्रयासः कृतः अश्चतत? 

श्चकां  भवततः एनां श्चवषयां महत्त्वपणूाम ्इश्चत अनभुवश्चतत ? श्चकमथाम ्? 

५. र्तपाठे भवततः पांिायत्ततय श्चवषये पश्चठतवततः । पांिायत्ततय भलेूखाश्चिकारिणः ि कायं पितपिां 

कथां सम्बद्धम ्अश्चतत ? 

६. कश्चचित ्आिक्षकालयां र्च्छतत ुअश्चप ि जानतत ुयत ्यातायातां-श्चनयतत्रश्चयतमु ्अपिािां वािश्चयतमु ्

अश्चिश्चनयम्यवतथाां ि श्चनमाातुां आिक्षकाः श्चकां  कुवाश्चतत,श्चवशेषतया उत्सवानाम ् अथवा 

सावाजश्चनकसमािोहानाां काले । 

७. एकश्चतमन ्मण्डले सवेषाम ्आिक्षकालयानाां प्रमखुः कः भवश्चत ? जानतत ु। 

८. ििां कुवातत ुयत ्नतूनतय अश्चिश्चनयमतय अततर्ातां मश्चहलाः कथां लाभाश्चतवताः भश्चवष्यश्चतत । 

९. भवताां प्रश्चतवेशे श्चकां  काश्चित ्एतादृशी मश्चहला अश्चतत यतयाः नाश्चम्न भ-ूसम्पती तयाताम ् ? यश्चद 

अश्चतत, तश्चहा सा ताां सम्पश्चत्तां कथां प्राप्तवती अश्चतत ? 

 

इश्चत षष्ठोऽध्यायः 

  


