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64 к�� (к��) 
� 
�� 

 

"��
���" ����� к���
� ����� અસ�ંય છે, છતા ં પણ સમાજમા ં અિત �ચ�લત ૬૪ 

કલાઓનો આ નીિતમા ંઉ'લેખ થયેલો જોવા મળે છે. "-/ુનીિત" અ0સુાર આ ૬૪ કલાની ગણના 

આ �કાર2 કરવામા ંઆવેલી છે. :- 

(૧) નત4ન (06ૃય), (૨) વાદન, (૩) વ:સ;<, (૪) =પપ>રવત4ન, (૫) શૈBયા સ<વટ, (૬) Dતૂ 

/Fડા, (૭) સાસન રિતIાન, (૮) મK બનાવટ અને એને Mવુાિસત કરવાની કલા, (૯) શ'ય >/યા, 

(૧૦) પાક શા:, (૧૧) બાગકામ, (૧૨) પાષાણ, ધાR ુઆ>દમાથંી ભSમ બનાવવાની કલા, (૧૩) 

િમઠાઈ બનાવટ, (૧૪) ધા6વોષિધ બનાવટ, (૧૫) િમV ધાRઓુ0ુ ં WથૃXરણ, (૧૬) ધાRિુમVણ, 

(૧૭) નમક બનાવટ, (૧૮) શ:સચંાલન, (૧૯) YુSતી (મ'લZ[ુ), (૨૦) લ\યવેધ, (૨૧) વાKસકં2ત 

]ારા ^Zહૂરચના, (૨૨) ગ<>દ ]ારા Z[ુકમ4, (૨૩) િવિવધ _ુ̀ ાઓ ]ારા દ2વWજૂન, (૨૪) સારથીપaુ,ં 

(૨૫) ગ<>દની ગિતિશbા, (૨૬) વાસણ બનાવટ, (૨૭) �ચcકલા, (૨૮) તળાવ, મહ2લ વગેર2ના 

િનમા4ણ માટ2 dિૂમ તૈયાર કરવાની કલા, (૨૯) ઘટંા>દ ]ારા વાદન, (૩૦) રંગસાf, (૩૧) વરાળના 

�યોગ-જલવાટવghન સયંોગિનરોધૈ: >/યા, (૩૨) નૌકા, રથા>દ વાહનો0ુ ંIાન, (૩૩) યI માટ2ની 

દોરF બટાવવા0ુ ંIાન, (૩૪) કાપડ વણાટ, (૩૫) ર6નપરFbણ, (૩૬) Sવણ4પરFbણ, (૩૭) Yૃિcમ 

ધાR ુબનાવવી, (૩૮) આdષૂણ ઘડવાની કલા, (૩૯) કલાઈ કરવાની કલા, (૪૦) ચમ4કાય4, (૪૧) 

ચામjું ઉતારવાની કલા, (૪૨) kૂધના િવ�ભl �યોગ, (૪૩) ચોલી વગેર2 સીવવાની કલા, (૪૪) 

તરણ, (૪૫) વાસણ માજંવાની કલા, (૪૬) વ:�bાલન (સભંવત: કપડા ંધોવાની તેમ જ ઇ:ી 

કરવાની કલા), (૪૭) bારકમ4, (૪૮) તેલ બનાવટ, (૪૯) Yૃિષકાય4, (૫૦) nbૃારોહણ, (૫૧) 

સેવાકાય4, (૫૨) ટોપલી બનાવવાની કલા, (૫૩) કાચના વાસણ બનાવવા, (૫૪) ખેત સoચાઇ, (૫૫) 

ધાRનુા શ: બનાવવાની કલા, (૫૬) fન, કાઠF અથવા હૌદા બનાવવાની કલા, (૫૭) િશ-પુાલન, 

(૫૮) દંડકાય4, (૫૯) Mલેુખન, (૬૦) તાpંલૂરbણ, (૬૧) કલામમ4Iતા, (૬૨) નટકમ4, (૬૩) 

કલાિશbણ, ઔર (૬૪) સાધનાની >/યા. 

"к��� ��" ����� 64 к��� િનrન�લ�ખત છે: 

(1) ગાયન, (2) વાદન, (3) નત4ન, (4) નાટય, (5) આલે�ય (�ચcકલા અને લખાણ), (6) િવશેષક 

(_ખુા>દ પર પcલેખન), (7)ચોકમા રંગ Wરૂણી, અ'પના, (8) WsુપશBયા બનાવવી, (9) 

tગરાગા>દલેપન, (10) પuચીકારF, (11) શયન રચના, (12) જલતરંગ વાદન (ઉદક વાK), (13) 

જલ/Fvા, જલાઘાત, (14)wુગંાx્ (મેકઅપ), (15) માલા z ૂથઁન, (16) _ુગંટ રચના , (17) વેશ 
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પરFવત4ન, (18) કણા4dષૂણ રચના, (19) અ|ર યા>દ Mગુધં`^ય બનાવટ, (20) આdષૂણધારણ, (21) 

<kૂગરF, }`<ળ, (22) અરમણીય ને રમણીય બનાવn,ુ (23) હાથ ની સફાઈ (હSતલાઘવ), (24) 

રસોઈ કાય4, પાક કલા, (25) આપાનક (શબ4ત બનાવn)ુ, (26) Mચૂીકમ4, િસલાઈ, (27) કલાબR,્ (28) 

કોયડા ઉક2લ, (29) t6યાbરF, (30) pઝુૌવલ, (31) WSુતકવાચન, (32) કા^ય-સમીbા કરવી, 

નાટકા�યાિયકા-દશ4ન, (33) કા^ય-સમSયા-Wિૂત�, (34) વેણી બનાવવી, (35) M|ૂર બનાવટ, Rકુ4  કમ4, 

(36) કંદોઇ કામ, (37) વાSRકુલા, (38) ર6નપરFbા, (39) ધાRકુમ4, (40) ર6ન� ની રંગપરFbા, (41) 

આકર Iાન, (42) બાગવાની, ઉપવનિવનોદ, (43) મે�ા, પbી આ>દની લડાઈ, (44) પ�bય� ને 

બોલતા શીખવn,ુ (45) મા�લશ કરn,ુ (46) ક2શ-મા�ન-કૌશલ, (47) z�ુત-ભાષા-Iાન, (48) િવદ2શી 

કલાઓ 0 ુ Iાન, (49) દ2શી ભાષા� 0 ુ Iાન, (50) ભિવsયકથન, (51) કઠWતુલી નત4ન, (52) 

કઠWતુલી ના ખેલ, (53) Mનુકર દોહરા દ2ના, (54) આ-કુા^ય >/યા, (55) ભાવ બદલીને ક2હn ુ(56) 

છલ કપટ, છ�લક યોગ, છ�લક 06ૃય, (57) અ�ભધાન, કોશIાન, (58) મહોxુ બનાવn ુ(વ:ગોપન), 

(59) DતૂિવKા, (60) રSસાકશી, આકષ4ણ /Fvા, (61) બાલ/Fvા કમ4, (62) િશsટાચાર, (63) વશીકરણ 

અને (64) ^યાયામ 

 


