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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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International Confrerence 

“The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and society 

“Proceeding 
 

: વંાદક : 
પ્ર.(ડૉ.) અભી ઉાધ્મામ (પ્રપેવય, English & તનમાભઔ SHSS) 

ડૉ. તપ્રમાઔંી આય. વ્માવ (એવતવમેટ પ્રપેવય , Lib.Sci.) 

 

: વશ વંાદક(નનભાાણ વશામ ) : 
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ડૉ. દદપ્તીફા ખદશર  શ્રી દદખીળ વ્માવ  
 

: પ્રકાળક :   

તનમાભઔશ્રી, સ્કરૂ પ હ્યભુીનીટીજ એન્દ્ડ વતળમર વામન્દ્વીજ 

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

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડઔય ન મતુનલતવિટી ભાખચ, ચાયડી, અભદાલાદ -382481 
: પ્રકાળન-વંાદન : 

ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડઔય ન મતુનલવીટી , અભદાલાદ 

 

ISBN : 978-81-938282-1-2  

 
 
 
 
 
 
 
 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
(ગજુયાત વયકાય દ્વાયા સ્થાનત) 

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

વયકેછ- ખાધંીનખય શાઈલે , ચાયડી, 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. 
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201 
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એપ.ડી.આટાવ એન્ડ કૉભવા કૉરેજ પય નલભેન 
જભારયુ, અભદાલાદ 

9879461479 

 વાદશત્મ શભંેળા ંસ્થ અને ઔાના ંસ્દંન જીરે ચે. એ વભમના યીતદયલાછ તથા આતથિઔ અન ે
વાસં્કૃતતઔ ફાફતભા ં લણાઈ જામ ચે. વાદશત્મઔાયની ઔાલ્તનઔ યઙનાભા ંણ એ વભમભા ં ફનતી 
ગટનાની જરઔ ભી યશ ેચે, આવુ ંથામ ચે, ઔાયણ ઔે વાદશત્મઔાય તે ણ વભાછન દશસ્વ ચે અને 
વભાછભા ં ફનેં યસ્યના ં યૂઔ ચે. જ્મા ં જ્મા ં ભાનલવભાછ તલઔસ્મ ચે ત્મા ં ત્મા ં વભઔારીન 
જીલનયશસ્મનુ ંવાદશત્મ ણ યઙાત ુ ંછલા ભે ચે. 
 લતચભાન વભમભા ં ‘દચરત’ ળબ્દ તાન વકુંચઙત અથચ ચડીને તનતિત તલઙાયધાયા વાથે 
ઉમખભા ંરેલાઈ યહ્ય ચે. દચરત વાદશત્મની યઙના ધભચ, વ્મક્ક્ત, વભાછ અન ેજીલન વાથે વીધી છ 
છડામેરી ચે. વાદશત્મન ભખુ્મ ઉદે્દળ ભાનલીના તલઙાયને લાઙા આી અને જીલનને ભશત્તભ ઊંઙાઈ 
સધુી શોંઙાડલાન ચે. જે લતચભાન દચરત વાદશત્મ ઔયી યહ્યુ ંચે.     
 દચરત વાદશત્મભા ંછવેપ ભઔેલાનની ‘આંખચમાત’, દરત ઙોશાણની ‘ભરઔ’ શયીળ ભખંરભની 
‘તતયાડ’ નલરઔથાની વદંખી ઔયી ચે.  
 ્રહાભજીલનની દચરત નલરઔથાક્ષેિે છવેપ ભેઔલાનની ૧૯૮૬ભા ંપ્રખટ થમેરી પ્રથભ નલરઔથા 
‘આંખચમાત’ ચે. જેન ે બાયતીમ વાદશત્મ અઔાદભીન એલડચ ભે ચે. ઙથુ ં ભજુ ં ઔશીને આલઔાયતા ં
ધલર ભશતેા ઔશ ેચે ‘આ નલરઔથા અવાધાયણ ચે. એના રેકઔ ાવ ેઊંઙી વજ્છતા ચે. કેડા જછલ્રાના 
નાના ખાભડાભા ંયશતેા લણઔયની આ ઔથા ચે. પ્રથભ લકત છ એઔ અસ્શૃ્મ જાતતને ઔેન્દ્રભા ંયાકીને 
તેભના જીલન વગંચનુ ં આફેહફૂ તનફૃણ રેકઔે ઔમુું ચે. રેકઔ જે પ્રજા વાથે જીવ્મા ચે, તે પ્રજાના 
પ્રાણપ્રશ્નનુ ંલાસ્તતલઔ ફૃ અશીં પ્રખટ્ુ ંચે.  
 ‘આંખચમાત’ નલરઔથાભા ં રેકઔ વભાછજીલનને ખફૂી લૂચઔ આરેક ે ચે. ટીશા અને ભેઠીના 
વફંધંને તનતભત્ત ફનાલીને વાભાજછઔ ઙેતનાને ઉજાખય ઔયલાન રેકઔન આળમ ચે. ટીશ અને ભેઠી 
ભખુ્માિ ચે. ટીશ અને ભેઠીના પ્રણમવફંધં ભાથંી ઉવતી દયક્સ્થતી છ કૃતતના ઔેન્દ્રભા ંચે. ાડળી 
ખાભના ટેર ભેઠીની ભશ્ઔયી ઔયે ચે એ છઈ ટીશ ટેર વાથે વગંચ ઔયી ફેવે ચે. ક્ષતિમ, ટેર અને 

શદયછનની આકી વાભાજછઔતા આ ડઔાયથી શઙભઙી ઊઠે ચે. ટીશાના આ યાિભથી એની છ ઔભ 
નાયાછ ચે. લોથી દફામેર આ દચરતવભાછ બમ્રહતંથથી ીડામ ચે. તેથી એ ખલુ્ર ડલા ભાખંતા 
નથી. ટીશાનુ ંઆ યાિભ ભેઠીના ભનભા ંલવી જામ ચે. એ ટીશાને તાને ત્મા ંઆલઔાયે ચે અને એને 
ભાથાભા ંલાખેલુ ંશત ુ ં તેની વાયલાય ણ ઔયે ચે, યંત ુઆ લાત જાણ્મા ચી ભેગજી ટેર અને એના 
વાખદયત ભેઠીને એના ફા યણેતયને ભઔરી દે આલા ેંતયા યઙે ચે, એભા ંભેઠીની નાતન ખળુર 
કોંટ ણ બે ચે. લણઔયના વ્મલશાયભા ંટેરની ઙંાત, એના આગાત-પ્રત્માગાત એ ફધાનુ ંજીણલટ 
લૂચઔનુ ંતનફૃણ ઔયલાભા ંઆલેલુ ંચે.  
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  ‘આંખચમાત’ નલરઔથાભા ં દચરતવભાછનુ ં તનફૃણ ઔયલાભા ં આલેલુ ં ચે. ઙયતય થંઔના 
ખાભડાનુ ંઆજાદી લેૂનુ ં એઔ જુદંુ છ ચઙિ આણને ભે ચે. દચરતવભાછના ં યીતદયલાછ, કુદયલાછ, 
યંયાનુ ંઆરકેન રકેઔે ફયાફય ઔમુું ચે.      
 શયીળ ભખંરભની નલરઔથા ‘તતયાડ’ પક્ત ૪૮ાનાનંી ચે. ‘તતયાડ’ એઔ વભાછઔથા ચે. એના 
ઔેન્દ્રભા ં્રહામ્મજીલન ચે. નાતમઔા છઈતી નલરઔથાના ઔેન્દ્રભા ંશલા ચતા ંએન જીલનવગંચ વભાછપે્રદયત 
ચે. ટેરના ફ ેદીઔયાની રડાઈભા ંભજૂયીમા વભાએ ડલા જેવુ ંનશત ુ,ં ણ દદરન બ, તનષ્ા, 
એભને યઔલા ખમ, ત બખાએ ‘ભારંુ શાફંૄ ઢેડુ!ં’ ઔશી, એને પટઔામો. એભા ંએ અખં થઈ ફેઠ અન ે
એની ગયલાી છઈતીના ભાથે દુ:કના ં જાડ ઊગ્મા. નાતમઔા છઈતી કૃતતના ઔેન્દ્રભા ં ચે. ફદેલ 
ટેરના જગડાભા ં છઈતીન તત ગલાઈને ભતૃ્મ ુ ામ્મ. તલધલા છઈતી ખબચલતી ચે અને એના ં
નુ:રગ્ન થામ ચે. છઈતી-ફદેલ તલમઔ અપલાથી છઈતીના નલા દામ્ત્મભા ંતતયાડ ડત, યંત ુ
ફદેલના રગ્ન ફાદ ફદેલ નુવંઔ તનલડતા ંછઈતીનુ ંખોયલ મથાલત યહ્યુ.ં 
 વભાને ભયી ખમે ભાડં લીવ દદલવ થમા શળે ત્મા ંછઈતીએ ‘ગયાઔલટા’ભા ંછડાવુ ંડ્ુ.ં એ છ 
ફદેલના કેતયે ભજૂયીએ છવુ ંડ્ુ.ં થયની લાડભાથંી બબુયા ંલીણલા ંડ્ા.ં ઙાયન બાય ઉાડલા 
ફદેલન ટેઔ રેલ ડ્, અને તતંફુી યશરેી ચાતી ય ફદેલની નછયના ઔાટંા લેઠલા ડ્ા.ં 
ફદેલના બમ નીઙ ેજીલતી તલધલા છઈતીની ઔથા-વ્મથા રકેઔે જીણલટથી આરેકી ચે. ફદેલના ં
રગ્ન થામ ચે. રકેઔ આડઔથાભા ં ઔેળરા યાલની એઔફીજા ચાત લખચની લાત ણ ઔશી નાક ે ચે. 
તાવા ંલશેંઙતા ંટેર દચરતરઔને આઔયા ંભશણેા ંભાયે ચે તે છલા જેવુ ં ચે. સ્લભાની ત પયી લાય 
એભના ંરગ્નભા ંજામ ણ નદશ. ણ આ ત ખયીફાઈની નાભળીથી ભછફયૂી ! ફદેલના ંરગ્ન થઈ 
ખમા ચતા ં છઈતીની આપત છતી નથી. ફદેલથી ડયી ડયી ઙારલા ચતા ં એના ં અડરાનં બખ 
ફનવુ ંડ ે ચે. અને ચતામં છનદભા ંફદનાભી ત યતને છ ભે ચે. ળા ડં્ાએ અંધાયાભા ંજે 
અડધુ-ંડધુ ં છમેલુ ં તે લાત લધાયીને ભશલ્રાભા ં ઔશતે પયે ચે. એ તલધલા છઈતીના ઙદયિ વાભે 
આંખી ઙીંધ ે ચે. છઈતીના તમયક્ષથી એના ં વખા-લશારા ં આલ ે ચે. છઈતી તન:વતંાન શલાથી 
‘જીલતયના ંફાયણા’ં ખલુ્રા ંયાકલા એને ફીજે લાલલા રઈ છલાભા ંઆલે ચે. જાણે સ્ત્રી ત શ ુવભાન 
એઔ તતને ઔે ફે તતને, દદમયને ઔે જેઠને, યણવુ ંઔે ન યણવુ-ં ફધા તનમભ ફનાલે ચે રુુ જાત. 
એભા ંસ્ત્રીની ઙેતના વભંતત રેલાભા ંઆલતી નથી. સ્ત્રીને ઙરંની જેભ ઔરઔં અતલનાબાલે છડામેલુ ંયશ ેચે. 
છઈતીના ખમા ચી એના ગય વાભે રઔ આંખી ઙીંધે ચે. ઔઈને ફદેલન લાઔં દેકાત નથી.  
 છઈતીન નુતલિલાશ ધનજી વાથે થામ ચે. ણ ત્મા ંછ તાછ પ્રશ્ન આલે ચે. ‘તાયઅ ઔામં ેટ 
વઅ?’ છઈતીના સ્લપ્નના ભાાને લેયતલકેય ઔયી નાકે ચે આ પ્રશ્ન. વખબાચ ત ભતૃ તત વભાથી 
થમેરી ચે. ણ લાત ળઔંાળીર ્રહાભીણના ખે ળેં ઊતયે ? ‘છ એ લાત (ફદેલની) મ ફધંફેશતી 
થઈ જામ ત રઔના ભ ૂઢંા ઉય થડુ ંખૈણુ ંફધંામ?’ 
 છઔે છઈતી દશિંભત ઔયીને તાના તત ધનજીને ફધી લાત ઔયી દે ચે. ધનજી ણ ઉદાય 
પ્રકૃતતન શલાથી છઈતીન બમ ટી જામ ચે. િુછન્દ્ભ ચી ણ રઔ ગવુવુ ઔયલાનુ ંચડતા નથી, 
આકયે ભુજંામેરી, અભાતનત છઈતી લાગણની જેભ તાડઔૂતી ‘ભેં ઔમ ળેનાવુ ંથડુ ંઔમુું વઅ તે ભાયી 
ાવ ફડી ડી વ?’ યંત ુલાતનુ ંલતેવય થઈને યહ્યુ.ં નલયાધૂ ઔાતંધમા  ઔઠાઔંફાા ંકટૂલા ભડંી 
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ડ્ા. ઙં ફરાલી. રેકઔ જ્ઞાતતઙંનુ ંદસ્તાલેજી ચઙિ યઙી આે ચે. ‘ચરૂાભા ંઔોંઔણી ફતી શમ ત 
ઔેભ ખધં ના આલી?’ (ઔોંઔણી-ભરુત ઢયના ભાવના સઔૂલેરા ટુઔડા) જેલી ઔશલેત દચરત વભાછનુ ં
આંતય છખત ઊબુ ંઔયે ચે. 
 ઙં ન્દ્મામને ફદરે અન્દ્મામ ઔયી ફેવે ચે, અને છઈતીના ઙદયિ તલે ઊડતી આલી ‘લા લામા 
ન નચમા કવમા’ જેલી લાતને અફૃચઙઔય આધાય આી ફૃતમા શજાયન દંડ ઔયે ચે. યંત ુ આકયે 
રઔળાશી જીતે ચે અને ઙંના રેબાગ ુપાચમાલાા ઊબી  ૂચંડીએ બાખે ચે.  
 આ ફાજુ ફદેલના રગ્ન ચી િણ લચ થલા ચતા ંતનિઃવતંાન યશલેાથી ડૉક્ટયી તાવ ઔયાલે 
ચે. ત એનાભા ં શિુાણુની કાભી છણામ ચે. રકેઔ આભ છઈતી ફાદેલ લચ્ઙે તલયધાબાવ યઙી 
આે ચે. ળા ડં્ાને જ્માયે આ લાતની કફય ડ ેચે ત્માયે તેને સ્તાલ થામ ચે. ઔેભઔે છઈતીની 
ફદનાભી ઔયનાય એ છ શત. ળ ડં્ છનદ તલતળષ્ટ ઙદયિ ફની યશ ેચે. છઈતીના વવયાને અને 
ઙંને ળ ફધી લાત ભાડંીને ઔયે ચે, તેથી છઈતીના ઙાદયત્ર્મ વાભે આલેલુ ંઆ દૂય થામ ચે અને 
ફદેલના જીલનભા ં ડરેી તતયાડ તલસ્તયતી જામ ચે. ‘તતયાડ’ભા ં દચરત વભાછનુ ં એઔ ચઙિ ઉવી 
આલે ચે.  
 દરત ઙોશાણની નલરઔથા ‘ભરઔ’ (1991)નુ ંઔથાલસ્ત ુણ દચરત વભાછનુ ંચે. નલરઔથાભા ં
દશછયત ઔેન્દ્રચફિંદુભા ંચે. લણઔય મલુઔ બખા વાથે કેડતૂ મલુતી વતંઔના વફંધંને ઔાયણે ફનેરી ગટના 
ચે. વતંઔન તત શઠા ઙોધયી નુવંઔ ચે. લણઔય બખાના પે્રભના ઔાયણે વતંઔને િુ છન્દ્ભે તે શઔીઔત 
ખાભરઔથી લેઠાતી નથી, જેને ઔાયણે વલણોની નાયાછખીથી ફઙલા દચરતને ખાભ ચડવુ ં ડ ે ચે. 
વભાછના અન્દ્મ લખો વાથનેા એભના વાભાજછઔ, આતથિઔ વફધંનુ ં તનફૃણ ઔેન્દ્રભા ં ચે. લણઔય મલુઔ 
બખાન શઠા ઙોધયીની યણેતય વતંઔ વાથેન રગ્નેતય વફધં ખાભઙતયે ઙખાઈને શદયછનની 
દશછયત સધુી શોંઙે એ ગટના ઔેન્દ્રભા ંચે. 
 નલરઔથાના પ્રઔયણ એઔ ચી એઔ ઔયીને વલણોના અત્માઙાયને તનફૃે ચે. ચખન 
નાયવખંબાન વાથી, ચખનની ત્ની યાભી ય નાયવખંબાની ફયૂી નછય, ખઔની શભેી ય 
ભાનવખંબાની, બખતની ળીલી ય ત ભકુી ફાત્ઔાય ઔયીને છેં, ભનાની ફશને સયૂછને ભાવખંજી 
ફાત્ઔાય ઔયીને ભાયી નાકે, ભનાના ફાની શત્મા િણ ફૃતમા ભાટે લજેતવિંખ ઔયી નાકે. આલા 
અત્માઙાય વાપં્રત વભમભા ં ણ એટરા છ ફને ચે, કૃતતભા ં વભમખા આજાદી લેૂન ચે. દફાઈ 
ખમેર ઙીવને રેકઔ લાઙા આે. એ ગટના દચરત વભાછની ખભુાયીન દયઙમ આે ચે.  
 વતત બીંવાતા વભાછની ઙયભવીભા આલે ચે, વતંઔ વાથેના બખાના વફંધંના ઔાયણે. લાવ 
ય થ્થયભાય ત અનાયજીની ભદદથી યઔામ ચે ણ વતંઔને િુ છન્દ્ભે ત્માયે દામણ એભા ંબખાનુ ં
ભોં બાે ત્માયે ત ખાભભા ં શનાયત વજાચમ ચે. ખઔ અનબુલી ચે, એભની વરાશથી શદયછનલાવ 
દશછયત ઔયે ચે. વતત વભાધાન સ્લીઔાયતા, બિીજાની જાન ટાણે ઠાઔયની શાયશાય ઉબેરા, દાજ ઙડતા 
અને રાખ ભતા ંછ ગરીભા ંઆખ ેટાલતા,ં ચેલ્રેમ ભનાની શાથી ફદર લાતા ંફશાદુયફઔંા 
ખઔબાનુ ં ઙદયિ-ચઙિણ હ્રદમસ્ળી ચે. ઔથાન્દ્ત ે દશછયતીને રઈન ે નીઔેરા આ નામઔની દશિંભત 
તટૂતી જામ ચે. એ ઔશ ેચે: 'વાલ્લુ ંઆ ધયતીનઅ ચડીનેએ શેંડી નેઔળમા’ં ણ આય ચ્મા ં?’ ઢીરા થઈએ 
ત નદશ ારલે એભ સ્લીઔાયીને ખઔ વહનેુ ઉઠાલત નીઔળમ ચે.  
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 અબાલ ઔઠે ડી ખમા ચે તેલ વભાછ વ્મથાની લચ્ઙ ેણ શલફૂર યશી ળઔે ચે. ભશાદેલના 
દળચન ઔયલા છતા ંઙદું ઠાઔયના શાથે તટાઈ ખમેરા બખતની કફય ઔાઢલા આલરેા લાવ છનન ેબખત 
ભાટે બાયબાય વશાનબુતૂત ચે, યભણ જેલા ત એભના ભાટે ધીંખાણુ ંકરેલા ણ તૈમાય ચે. એ વભાછ 
‘બખત જાતયા ઔયી આમા તે લેશઙ યવાદ!’ ‘અલ્મા,યવાદ ત બખત કઇનઅ આમા’ ઔશી ટીક ઔયે 
ચે. આ ગટના દરત ઙોશાણે વભાછન ેનજીઔથી છમ ચે એની પ્રતીતત ઔયાલે ચે.  
 બખાન વતંઔ વાથે ત પ્રણમવફંધંના યુાલાના અબાલને ઔાયણે ઔઈની ઈાચન ુ ંઔાયણ ફન્દ્મ 
નશત, ણ વતંઔને બખાના ઙશયેા-ભશયાને ભત િુ છન્દ્મ્મ એ વલણોથી લેઠમુ ંખમ ુનદશ, જેન ે
ઔાયણે ખાભભા ંતખં લાતાલયણ યઙામ ચે. આથી દચરતને ખાભ ચડલાની પયછ ચે.  
 જે દચરતજીલન તલમઔ વાદશત્મ યઙામુ.ં દચરત વભાછની અક્સ્ભતા, વાભાજછઔ દૂણ વાભે 
પ્રખટેરી વઙંેતના, અક્સ્તત્લયઔ ક સ્થાી આનાય દયફની વયંક્ષણાત્ભઔતા લખેયે દચરત 
વાદશત્મના ં આલશ્મઔ તત્તલ ચે. દચરત વાદશત્મઔાય આ તત્તલભા ં મખુફની વઙંેતના પ્રખટાલલા 
પ્રતતફિ થમા. ‘આંખચમાત’ નલરઔથાનુ ંભખુ્મ લસ્ત ુટીશા અને ભેઠી લચ્ઙેન પ્રણમ ચે. યંત ુટીશા 
અને લારજીના વલણો વાથેના વગંચભા ં જુદા-જુદા જે વઔેંત ડરેા ચે, તે અથચવદંબો યઙીને દચરત 
ઙેતના ઉવાલલાભા ંભદદફૃ થામ ચે. ‘તતયાડ’ભા ંએઔ દચરતનાયીની આંતય લદેના વાભાજછઔ વદંબે 
યઙામેરી ચે. યંત ુ આ લેદનાના ભૂભા ં વલણોન આંતયઔરશ ઔાયણબતૂ ફને ચે. ફદેલ દ્વાયા 
‘તતયાડ’ની નાતમઔાનુ ંજાતીમ ળણ થલાની વબંાલના ધ ૂધંી યશી, ણ તેના ભાનતવઔ ળણ ભાટે 
ફદેલ છલાફદાય ચે. ‘ભરઔ’ભા ં દયલેળ, ાિનુ ં ગડતય, યશણેીઔયણી ાિના લાણીલતચન કૃતતભા ં
યઙામેરા અથચવદંબો, યઙાતી આલતી દયક્સ્થતતભા ંઅરષ્ટ યશરેા દચરતવઔેંત આ કૃતતભા ંબયયૂ 
ભાિાભા ંડરેા ચે. 
 આભ વાદશત્મ અને વભાછ ફનેં યસ્યના ંયૂઔ ચે. જ્મા ંજ્મા ંભાનલવભાછ તલઔસ્મ ચે ત્મા ંત્મા ં
વભઔારીન જીલન યશસ્મનુ ંવાદશત્મ ણ યઙાત ુ ંછલા ભે ચે. વભાછ એ વાદશત્મના ંતત્તલથી ાત ુ ં
વ્મલસ્થાતિં યશ ેચે, અને વાદશત્મ એ વભાછની ઙેતનાથી ગડાત ુ ંઔરાક્ષેિ ફને ચે.       
વદંબચ ્રહથં-    
દચરતવાદશત્મ –વંા. શચદ તિલેદી     
‘આંખચમાત’-છવેપ ભેઔલાન  
‘તતયાડ’- શયીળ ભખંરભ 
‘ભરઔ’- દરત ઙોશાણ    
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વસં્કૃનત અને ધભા 
(દાશદ જજલ્રાના આહદલાવી વભાજના વદંબાભા)ં 

પ્રા.બાનલનકુભાય યભાય 
ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

વયકાયી નલનમન કૉરેજ-ધાનયુ 
પ્રસ્તાલનાાઃ- 

કુદયતે આણી ધયતીને ગણુ ં પ્રાકૃતતઔ વૌંદમચ ફક્ષ્મુ ં ચે. ડુખંય, નદી, છખંર, 
વભરુ,પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ, ક્ષીસનૃ્ષ્ટ લખેયેથી ધયતી વભિૃ ચે. આલા ંપ્રાકૃતતઔ વૌંદમોના પ્રાખંણભા ંરાક લચ 
લેૂ આદદ ભાનલન ધફઔાય વબંામ. તે આદદભાનલ થ્થયમખુની ભાનલીમ વસં્કૃતતન વજૉઔ ફન્દ્મ. 
ઔાિભે આ વસં્કૃતતની લણજાય આખ લધતા કેતી ઔયતી પ્રજાએ કૃત વસં્કૃતત, શુારન ઔયનાયી 
પ્રજાએ ખ વસં્કૃતત, દદયમા દેલને કે લવનાયે વાખય વસં્કૃતત તલઔવાલી. તેભ લનડુખંયાની કીણ, 
છખંર તથા ભેદાનભા ં જીલન ગજુાયનાય આદદ-જાતતના વભશૂએ લનલાવી વસં્કૃતતન તલઔાવ ઔમો. 
આદદલાવી વભાછ કુદયતના કે આડફંય યદશત વાદંુ અને તનષ્ઔટ જીલન તલતાલે ચે. આદદલાવી 
વભાછની એઔ તલળેતા એ ચે ઔે તેભનુ ં યજછિંદુ જીલન, વાભાજછઔ પ્રવખં, નતૃ્મ, વખંીત, ઉત્વલ, 
તશલેાય, એ ફધુ ંક્ાઔં ને ક્ાઔં તેભના ધભચ વાથે વઔંામેલુ ંશમ ચે. આદદલાવી વભાછ જીલનભા ંસકુ 
દુિઃક, આનદં, ગઢૂ તલદ્યાભા ંધભચ ભશત્તલના અંખ તયીઔે વશછ યીતે વ્મક્ત થામ ચે. 

ગછુયાત યાજ્મના 13 જછલ્રાભા ં આદદલાવી વભાછની લસ્તી લધાયે છલા ભે ચે. જેભા ં
દાશદ જછલ્રાભા ંવોથી લધાયે લસ્તી બીર વભાછની ચે. આ બીર વભાછ વાભાજછઔ, ધાતભિઔ, આતથિઔ 
અને વાસં્કૃતતઔ ક્ષેિે આખલી તલળેતા ધયાલે ચે. વો પ્રથભ આ બીર વભાછ તલળે ભાદશતી ભેલીએ. 
 બીર વભાજન હયચમ 
  ‘બીર’ ળબ્દ ભૂ રતલડ બાાના ‘ફીલ્લ’ુ ળબ્દ યથી ઊતયી આલેર ચે. જેન અથચ ફાણ ઔે 
તીય થામ ચે. બીર પ્રાઙીનઔાથી તાની વાથ ેફાણ યાકતા શલાથી તે બીર નાભ ેકામા 
શમ તેવુ ં ભાનલાભા ં આલે ચે. પ્રાઙીન વાદશત્મભાથંી ણ બીર વભાછન દયઙમ ભે ચે. દા.ત., 
ભશાબાયતભા ંએઔરવ્મ અન ેયાભામણભા ંળફયી. બાયતભા ંઆમોના આખભન ફાદ આ વભાછ છખંરભા ં
લસ્મ શલાનુ ંભાનલાભા ંઆલે ચે. વભમાતંયે ભકુ્સ્રભ, ભયાઠા અને ચિદટળ ળાવઔના ળણન બખ ણ 
આ વભાછ ફન્દ્મ શલાના આધાય ભે ચે. દા.ત.,ભશાબાયતભા ંએઔરવ્મ,ભાનખઢ શત્માઔાડં, ચફયવાભુડંા 
તલરશ લખેયે.  

બાયતની લસ્તી ખણતયીના દયટચના આધાયે જાણલા ભે ચે ઔે ગછુયાતભા ંઆદદલાવી વભશૂભા ં
વોથી લધાયે લસ્તી બીર વભાછની ચે. તેભની ફરી બીરી ફરી તયીઔે કામ ચે. આ વભાછભા ં
યાલબીર, ઢરીબીર, ભશનીમા, લહનુીમા, તડલી, યાઠલા, વખંાડા જેલી ેટાજાતત ચે. બીર વભાછ 
તાના ઙઔક્વ પ્રઔાયના દેલની છ જૂા ઔયે ચે. તેભના દેલ ભાટે ઔયલાભા ં આલતી જૂાતલતધ 
યવપ્રદ શમ ચે. આ વભાછન ભખુ્મ વ્મલવામ કેતી તથા શુારનન ચે. વભાછના ગણા રઔ 
યછખાયી અર્થ ેગછુયાત યાછમના અન્દ્મ જછલ્રાભા ંણ જામ ચે. ફાણતલદ્યા ઔે ભાચરા ંઔડલાભા ંઆ 
વભાછ ાલયધ ચે.  આ વભાછન ભખુ્મ કયાઔ ભઔાઇ અને અડદ ચે. ળાઔબાજી ગયઆંખણે ઉખાડરેા ં
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લાયે ચે. ડુખંી તથા ભયઙાનં ઉમખ કયાઔભા ં વતલળે ઔયે ચે. લાયતશલેાયે ભાવાશંાય ઔયલાની 
વાથે  દેળી દાફૃ,ભહડુાન દાફૃ,તાડી જેલા ંભાદઔ રવ્મ ણ ર ેચે. 

તેભની લવલાટ િતત તતાના કેતય ય અરખ અરખ ઝંડા ફાધંી યશલેાની ચે. 
શારના વભમભા ં 10-15ના જૂથભા ંલવલા રાગ્મા ચે, જે પચમા તયીઔે કામ ચે. આ યીતે અરખ 
અરખ લવલાને ઔાયણે ખાભભા ંખીઙ લસ્તી જેવુ ંફહ ુછલા ભતુ ંનથી.દયેઔ ખાભભા ંભકુી ઔે વયઙં 
શમ ચે જેને સ્થાતનઔ બાાભા ંટેર ઔશલેામ ચે. ખાભરઔને પ્રવખંાત બેખા ઔયલા, તશલેાય ઉછલલા 
લખેયેભા ંટેર ભશત્તલની બતૂભઔા બછલે ચે. આ વભાછના ંઝંડા લાવં, લી અને ઔાભઠાનંા ફનાલેરા ં
શમ ચે. શારભા ંદેળી તથા તલરામતી નચમાન ઉમખ લધ્મ ચે. રગ્નની વદંખી ફે યીતે થામ ચે. 
એઔભા ંભા-ફા તે વદં ઔયી યણાલે ચે. ફીજાભા ંચઔયા ચઔયી જાતે વદં ઔયી રેતા શમ ચે. 
તલધલાતલલાશ, નુરચગ્ન, નાતફૃ ં અને ગયછભાઇ, ભયણ ચી અક્ગ્ન વસં્ઔાય લખેયે દયલાછ વભાછભા ં
પ્રઙચરત ચે. ભયણ ફાદ ાચમા ભઔૂલાન ઔે કેતયભા ંઅક્ગ્નવસં્ઔાય ઔયી તે છગ્માએ ભદંદય ફાધંલાન 
દયલાછ ચે. 

ભેરી તલદ્યાભા ંઅને બતૂ પે્રતભા ંતે રઢ યીતે ભાને ચે. ભાદંખી લકતે શરે આળય બખતન 
રે ચે. તેનાથી ન ભટે ત છ દલાદાફૃન ઉમખ ઔયે ચે. આ વભાછભા ં ઉછલાતા તશલેાય, ઉત્વલ 
આખલી તલળેતા ધયાલે ચે. પ્રસ્તતુ વળંધનિભા ં આદદલાવી વભાછના 1) રઔવાદશત્મ 2) 
રઔઔરા અન ે3) વભાછજીલનભા ંભશત્તલ ધયાલતા દેલ, દેલની જૂા તલતધ, તશલેાય, ઉત્વલ, 
રઔખીત, રઔ લાતાચભા ંદેલતાના ભશત્તલ તલળ ેભાદશતી આલાન પ્રમાવ ઔયલાભા ંઆવ્મ ચે. 
 રકવાહશત્મ  

રઔવાદશત્મભા ં રઔખીત તથા રઔ લાતાચભા ં આદદલાવી વભાછના દેલી દેલતાની ભાદશતી 
નીઙે ભછુફ ચે. 
 રકગીતભા ંઆહદલાવી દેલી-દેલતાઓ 

દાશદ જછલ્રાના આદદલાવી ખાભડાભા ં ખલાતા ં રઔખીતભા ં દેલી દેલતાની ભાદશતી ચી 
પ્રાપ્ત થમેરી ચે. કાવ ઔયીને શીના તશલેાય ય બયાતા ભેાભા ંઆદદલાવી વભાછની સ્ત્રી 
શીભાતાના ભાનભા ંરઔખીત ખાતી છલા ભે ચે. 

ફાય ફાય ભહશને આવ્મા ભાતા શી, ભાતા શુ ંશુ ંળણગાય રાવ્મા ભાયી ભાત પ્રઙચરત રઔખીત ચે. 
આદદલાવી વભાછભા ંશીન તશલેાય ખફૂ રઔતપ્રમ ચે. આ ખીતભા ંશી ભાતાને ધ્માને યાકી તેભણ ે
ઔયેરા ઔંકુ, ચ ૂદંડી,કંુડ,નથણી,શાવંડી,ઔડરા,ંજાજંયી જેલા ળણખાયની લાત ઔયલાભા ં આલેરી ચે. આ 
રઔખીતભા ંઆદદલાવી વભાછભા ંપ્રઙચરત આબૂણ નથણી, ઔડરા,ં શા ં
વડીન દયઙમ ભે ચે. આ તવલામ ઔેટરાઔં ખીતભા ં શ્રી કૃષ્ણ,યાધાન ઉલ્રકે ણ છલા ભે 
ચે.આભ,આ તલસ્તાયના રઔખીતભા ંધાતભિઔ તત્તલની જરઔ ચી છલા ભે ચે. 
 રકલાતાાઓભા ંઆહદલાવી દેલી દેલતાઓ 

આદદલાવી વભાછભા ંરઔલાતાચ ભનયંછનનુ ંએઔ વાધન ખણામ ચે. દાશદ જછલ્રાના આદદલાવી 
વભાછની રઔલાતાચભા ં‘બ કેડતૂ અને જશણભાતા’ની લાતાચ પ્રઙચરત ચે. આ લાતાચભા ંઆદદલાવી 
કેડતૂના કુટંુફની દયક્સ્થતત વાયી ન શલાથી છખંરભા ંઔાભ ઔયલા જામ ચે. કેડતૂ ત્ની તેને અડદની 
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દાની યૂી ઔયી આે ચે. યસ્તાભા ં બકૂ રાખતા કેડતૂ છભલા ફેવે ચે. જ્મા ં તે નલા છન્દ્ભેરા 
કતૂયીના ફચ્ઙા ંજુએ ચે. તાના બાખની યૂી તે કતૂયીના ફચ્ઙાનેં કલડાલી દે ચે. ાણી ી તે છ 
છગ્માએ સઇૂ જામ ચે. ઊંગભા ંતેને વનુ ંઆલે ચે. જેભા ંતે બખલાનને ગયે શોંઙી તાની દયક્સ્થતત 
અંખે પદયમાદ ઔયે ચે. બખલાન તેને તાના ફખીઙાભા ંરઈ જામ ચે. જ્માથંી તે કેડતૂ તાના દીઔયા 
ભાટે ફે આભા ંતડી રે ચે. એઔદભ વનુ ંતટૂી જામ ચે. કેડતૂ જાખીને જુએ ચે ત તેના ચકસ્વાભા ંફ ે
આભા ંશમ ચે. જે રઈ તે ગયે શોંઙ ેચે. ચકસ્વાભાથંી આભા ઔાઢે ત તે વનાભશય થઈ ખમેરી શમ 
ચે. ફે વનાભશય કેડતૂ ત્ની ફજાય લેઙી કાલાન વાભાન રઈ આલે ચે. ફીજી તયપ કેડતૂ બખલાને 
ઔયેરા ઉઔાયન આબાય ભાને ચે. 

‘છશણભાતાની લાતાચ’ભા ંખબચલતી આદદલાવી સ્ત્રીને ઔંઔડા કાલાની ઇચ્ચા થામ ચે. તે તાના 
તતને ઇચ્ચા છણાલે ચે. તત યાિે તાલની ાે ઔંઔડા રેલા જામ ચે. જ્મા ંછભાથંી છશણભાતા 
પ્રખટે ચે. આદદલાવી રુુને છશણભાતા અડધી યાિે આલલાનુ ં ઔાયણ ચેૂ ચે. ફુૃ તાની 
ખબચલતી ત્નીને ઔંઔડા કાલાની ઇચ્ચા તૂતિ ભાટે આવ્માનુ ંછણાલે ચે. છશણભાતા રુુને ઔશ ેચે. ત ુ
ઔંઔડા રે ણ તાયી ત્નીને દીઔયી થળે. એને ભાયા ંદળચન ઔયાલલા રાલજે. કેડતૂ છશણભાતાની લાત 
સ્લીઔાયી ઔંઔડા રઈ  ગયે આલે ચે. આદદલાવી સ્ત્રીને દીઔયી છન્દ્ભે ચે. દીઔયી 5 લચની થતા ંઆદદલાવી 
તેને છશણભાતાના ંદળચન ેરાલે ચે. ળઔંય બખલાનના આળીલાચદથી ફૃદયલતચન થામ એલી ગટના 
લાતાચભા ંભે ચે. રક્ષ્ભીભાતા, ઔાઔાભાતાના ંઉલ્રેક ચે ણ તેભની લાતાચભા ંબતૂ,ડાઔણ,ઙભત્ઔાદયઔ 
શુના ંાિ લધ ુછલા ભે ચે. 

2. રકકરાઓ 
 ભચત્રકરા 
દાશદ જછલ્રાના આદદલાવી વભાછભા ં તઠયા ચઙિઔરા ખફૂ છ પ્રઙચરત ચે. જેની ભાદશતી નીઙ ે

ભછુફ ચે. 
 ીઠયા દેલની નલનધાઃ 

ધાનયુ તાલઔુાના વછઇ, ગડાજય,યાચલા, ડુભઔા, નફૄ, ડજખય જેલા ખાભભા ંતઠયા દેલની 
તલતધ ઔયલાભા ં આલે ચે. સ્થાતનઔ રઔબાાભા ં તેન ે ‘તઠય ચઙતયાલલ’ ઔશલેાભા ં આલે ચે. તઠય 
આદદલાવીની વભ્રહ જીલન વ્મલસ્થાને આરકેતી એઔ ધાતભિઔ તલતધ ચે. તઠયાદેલ આદદલાવી 
વભાછના ભટા દેલ ચે જેને ફાફા તઠય ણ ઔશલેામ ચે. કંુલાયી ચઔયીની તચફમત વાયી ન યશતેી 
શમ, કેતીલાડીભા ંવાયી ફયઔત ન આલતી શમ, શુભા ંસકુાઔાયી અને વભદૃ્ધિ ન શમ ત્માયે તઠયા 
દેલની ભાનતા યાકલાભા ંઆલે ચે. ભાનતા યૂી થતા ંગયની બીંત ય અનકુૂતાએ તઠયાની નઔળી 
ઔયલાભા ંઆલે ચે. નઔળી ાડલાનુ ં ઔાભ તેના કાવ તનષ્ણાત આદદલાવી ચઙતાયા છ ઔયે ચે. ખાભના 
ઙક્કવ વ્મક્ક્તના ગયે છ તઠયા દેલનુ ંસ્થાનઔ શમ ચે. આ વ્મક્ક્તને ત્મા ંછ  ઙભાવાના વભમભા ંઆ 
તલતધ ઔયલાભા ંઆલે ચે. આ તલતધની એઔ તલળેતા એ ચે ઔે જે વ્મક્ક્તના ગયે તઠયા દેલની તલતધ શમ 
તે વ્મક્ક્ત જ્મા ંસધુી તલતધ ણૂચ ન થામ ત્મા ંસધુી રીરી ળાઔબાજી, રીલુ ંઅનાછ ઔે નવુ ંાઔેલુ ંધાન 
કાઈ ળઔતા નથી.  ઉછલણી દદલવ નક્કી થતા ંપ્રથભ નઔળી ાડલાનુ ંઔાભ થામ. લાવંની નલી દીલાર 
તૈમાય ઔયલાભા ંઆલે જેની ય કંુલાયી ચઔયી વાત લકત ચાણ ભાટીથી રીંે ચે. દીલાર રીંાઇ 
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છતા ંવપેદ ચનૂાથી વાત લકત ધલાભા ંઆલે ચે. નઔળી ભાટેના યંખ ચઙતાય લનસ્તતભાથંી તે છ 
ફનાલે ચે. (શારભા ંત ફજાયભાથંી યંખ કયીદી રાલે ચે.)યંખભા ંગુદંયનુ ં તભશ્રણ ઔયી દાતંણની ીંચી 
ફનાલી ીઠય ઙીતયે ચે. ભખુ્મ નઔળીભા ંનાના ભટા અંદાજે ઙારીવ પ્રઔાયના પ્રાણી, જીલછતં ુઅને 
ભાનલની તલતલધ આકૃતત દયલાભા ંઆલે ચે. 

વો પ્રથભ શબુ શઔુન સ્લફૃે ખણેળન વલાયીલા લાદી યંખન ટઔા ં ઔયેર ગડ 
ઙીતયલાભા ં આલે ચે. ત્માયફાદ ફાા શઢન વલાયીલા લાદી યંખન ગડ, ખાભદેલન 
વલાયીલા રારગડ, ઙયાકી કડંના દેલન રાર ગડ ત્માયફાદ તઠય અને તઠયીન રાર યંખન 
વપેદ ટઔાલંા ગડ ઙીતયલાભા ંઆલ ે ચે. આ ઉયાતં ઇન્દ્રન વલાયીલા રીર ગડ, કેતયભા ં
લાલતી શાયણનુ ં ચઙિ, શાદયજા દેલ, ઊંટની વલાયી, તીયઔાભઠા ંલડ ેવાફયન તળઔાય ઔયતા ડાભયદેલ, 
નઔળીને ડાફી ફાજુએ ઉયના ચેડ ેસમૂચ અને છભણ ેખણૂે ઉય ઙરંના ંચઙિ દયલાભા ંઆલે ચે. ફીજી 
શયભા ંભયગા,બેંવ,બભય, ગડા, ખધેડા, લાદંયા, ભધડૂ, લાગ લખેયે શ ુક્ષીના ંચઙિ દયલાભા ં
આલે ચે. 

ફીજા દદલવે ફડલ ફાફા તઠયાની જૂા ઔયે ચે. તાના ળયીયભા ંદેલનુ ંઆશલાન ઔયે ચે અને 
દયેઔ ચઙિ ફધં આંકએ તરલાયની અણી લડ ેજે િભ ાડલાભા ંઆલે ચે તે િભભા ંફનાલે ચે. ચઙિ 
ાડલાભા ં ઔઇ જીલ છતંનુ ુ ં ચઙિ ાડલાનુ ં યશી ખમુ ં શમ ત ચઙતાયા ાવે તે ચઙતયાલી રેલા ભાટે 
શાથભા ં દીલ ભઔૂી િણ પ્રતતજ્ઞા રેલડાલે ચે. તલતધ ણૂચ થમા ફાદ ભયગા ઔે ફઔયાનુ ં નૈલૈદ્ય દેલને 
ઙઢાલલાભા ંઆલે ચે. આભ, તઠયા દેલની ધાતભિઔ તલતધ આદદલાવી જીલનની વાભાજછઔ, આતથિઔ અન ે
ધાતભિઔ ાવાનંા ંદળચન ઔયાલે ચે. 

3. વભાજજીલન 
દાશદ જછલ્રાના આદદલાવી વભાછજીલનભા ંભખુ્મ દેલી દેલતા, દેલની જૂાતલતધ, ઉત્વલ 

તથા ભેાની ભાદશતી નીઙે ભછુફ ચે. 
 આહદલાવી બીરવભાજના દેલી દેલતાઓ 

દાશદ જછલ્રાના આદદલાવી વભાછભા ંઅનેઔ દેલી દેલતા છલા ભે ચે જેભ ઔે દયેઔ ખાભન 
એઔ યક્ષઔ દેલ શમ ચે. દા.ત., ધાનયુ તાલઔુાભા ં આલેરા બયલા ખાભન બયલકંુલાય દેલ, 
નાદયમાદેલ, ચઙરાઔટા ખાભન જૉંરાદેલ, ડુભઔા ખાભન ડુભયાની દેલ, ગભુરી ખાભન ખાભદેલ, 
વછઇના કેયીમા દેલ આ તવલામ આદદલાવી વભાછભા ંફાફાદેલ, નાયતવિંખ દેલ, તઠયા દેલ, ઔઠાદેલ, 
વાદયદ દેલ, વદડમા દેલ, ફાભણુવટા દેલ, નાદયમાદેલ, બરા દેલ, લૈદ દેલ, અણફરા દેલ, 
કતયીછ દેલ, વાશણભાતા, વાભડુભાતા,  લખેયે દેલી-દેલતા ભશત્તલનુ ં સ્થાન ગયાલે ચે. ખાભરઔએ 
નક્કી ઔમુું શમ તે ભછુફ શી, દદલાી ઔે ઙભાવાના વભમભા ંદેલી-દેલતાની જૂા ઔયલાભા ંઆલે 
ચે. જૂા ભાટે બાદયલા ભદશનાભા ં ભેલુ ં નૈલૈદ્ય અને શી ય ઔફૃ ં નૈલૈદ્ય દેલી દેલતાને ધયાલલાભા ં
આલે ચે. 

 આહદલાવી બીરવભાજની જૂા નલનધઓ 
દાશદ જછલ્રભા ંતનલાવ ઔયતા આદદલાવી વભાછની જૂા તલતધ નીઙે ભછુફ ચે. 
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ક્રભ જૂાનલનધનુ ંનાભ નલગત 
1 જાતયની નલનધ દાશદ જછલ્રાના ખાભડાંભા ં વાદયછ દેલ, વદડમા દેલ અને ફાભણુવટા 

દેલના ભાનભા ંજાતયની તલતધ ઔયલાભા ંઆલે ચે. આ તલતધને ‘દેલની જાતય’ ઔે 
‘ ફેઠા’ ણ ઔશલેાભા ં આલે ચે. આ તલતધ દય ાઙં લે ઔે દળ લે 
ઔયલાભા ંઆલે ચે.વાભાન્દ્મ યીતે આ તલતધ 9 થી 10 દદલવ ઙારે ચે. દદલાીના 
તશલેાય ફાદ જાતયની તલતધ ખાભડાંભા ંથતી છલા ભે ચે. 

2 ગાભદેલની જૂા 
 

દયેઔ ખાભન એઔ યક્ષઔ દેલ શમ ચે. ખાભના ં ાદય ઔે ખાભભા ંખાભદેલનુ ં
સ્થાનઔ આલેલુ ંશમ ચે. દય લે ખાભરઔએ નક્કી ઔમાું પ્રભાણે દદલાવાના 
આખરા દદલવે ખાભદેલની જૂા ઔયલાભા ંઆલે ચે. આ તલતધ ભાટે ‘દેલઔામચ’ 
ળબ્દ રઔફરીભા ંલયામ ચે.  

3 ગુદંરંની નલનધ 
 

શીના આખના વપ્તાશભા ં આ તલતધ ઔયલાભા ં આલે ચે. ભટાબાખના ં
ખાભડાંભા ંપાખણ સદુ ાઙંભના દદલવે ગુદંફૃનંી તલતધ ઔયલાભા ંઆલે ચે. 

4 ડંુગયદેલની જૂા લચભા ંએઔલાય ભટાબાખે શી ચીના વભમભા ં ડુખંયદેલની જૂા ઔયલાભા ં
આલે ચે. 

5 ‘બેંશજૂ્મ’ની 
નલનધ 
 

આ તલતધ તાની ખામ ઔે બેંવ તલમામા ચી ાઙં દદલવે ઔે વલા ભદશન ે
ઔયલાભા ંઆલે ચે. જ્મા ંસધુી આ તલતધ ણૂચ ન થામ ત્મા ં  સધુી આદદલાવી 
વભાછ ખામ ઔે બેંવના દૂધન ઉમખ ઔયત નથી. આ તલતધ ણૂચ થમા ચી 
છ દૂધન ઉમખ કયાઔભા ંઔે લેઙાણભા ંઔયલાનુ ંઆદદલાવી વભાછ દ્દઢણ ે
ભાને ચે. 

6 નલાઇની નલનધ 
 

આદદલાવી વભાછ ખાભડાંભા ંતાના કેતયભા ંજે ાઔ થમ શમ તે પ્રથભ 
કતયીછ દેલને ધયાલલાભા ં આલે ચે. આ તલતધને નલાઇની તલતધ ઔશલેાભા ં
આલે ચે. 

7 ‘ઘયી ડવુ’ં. દાશદ જછલ્રાના ખયફાડા, ધાનયુ અને દેલખઢ ફાયીમાભા ં ‘ગયી ડલાની’ 
તલતધ ઔયલાભા ંઆલે ચે. આ તલતધની તલળેતા એ ચે ઔે આ તલતધ ઔયલાની 
શમ તેના આખના દદલવે ખાભના સ્ત્રી ફુૃ ઢર લખાડી વલ્ર(એઔ 
પ્રઔાયન ખયફ) ખામ ચે. શી દદલાીના તશલેાય ય આ તલતધ ઔયલાભા ં
આલે ચે. 

8 હદલાીની જૂા 
 

આ તલતધ ભછુફ ઔાી ઙોદળના દદલવે વાજંે ઙખ્કા ગીન દીલ ખાભની દયેઔ 
વ્મક્ક્તના ગયે ઔયી શલન ઔયલાભા ં આલે ચે. જેભા ં નાીમેયની અડધી 
ઔાઙરીનુ ં શલન ઔયલાભા ં આલે ચે. ફીજે દદલવે વલાયના ઙાય લાગ્માના 
સભુાયે અડધી ફઙરેી નાીમેયની ઔાઙરી પયી શલનભા ં શભામ ચે.  દયેઔ 
વ્મક્ક્ત વાભવાભે એઔફીજાના ગયે શલનની જૂા ઔયલા જામ ચે. શલન ફાદ 
ચયૂભાન પ્રવાદ નૈલૈદ્ય તયીઔે ધયાલલાભા ંઆલે ચે. દદલાીની વાજંે શુને 
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યંખલાભા ં આલે ચે ફીજા દદલવે વલાયે નદીએ ન્દ્શાલા રઈ છલામ ચે. આ 
તલતધને સ્થાતનઔ બાાભા ં‘ડખયા ંઊંખામા’ ઔશલેામ ચે. 

 

આદદલાવી વભાછ દ્વાયા ખાભનુ,ં કેતીનુ ંતથા શુનુ ંયક્ષણ, ાણીની તખંી અને અશિુ ળક્ક્ત 
દૂય ઔયલી, ખાભની સકુ ળાતંત, વરાભતી, યક્ષણ, લયવાદ, ફાઔની જકંના, કેતીભા ંવાય ાઔ, તલતલધ 
ફાધા લખેયે શતેુને ધ્માને યાકી ઉયક્ત જૂાતલતધ ઔયલાભા ંઆલે ચે. 

 રકભેાઓ 
દાશદ જછલ્રાભા ંઉછલાતા યંયાખત ભેાની ભાદશતી નીઙે ભછુફ ચે. 

ક્રભ ભેાઓ નલગત 
1 ડાડંા યણીન ભે શીના 15 દદલવ અખાઉ શી પ્રાખટય ભાટે ખાભના ઙઔભા ંસ્તબં 

યામ ચે. આ વભમે રઔ ત્મા ં એઔઠા થામ ચે અને તે ડાડંા 
યણીન ભે ઔશલેામ ચે. 

2 આભરી અભગમાયવન 
ભેાઃ 

શી શરેા પાખણ સદુ અચખમાયવને દદલવે આ ભે બયામ ચે 

3 ગરાભરમા શાટન ભેાઃ 
 

ખયફાડા તાલઔુાભા ંશી દશન શરેા ં ઔે શીના દદલવે ખરાચરમા 
શાટન ભે બયામ ચે. 

4 ગ ગધેડાન ભેાઃ આ ભે જુદી જુદી તતતથ અનવુાય જુદા જુદા ખાભભા ંબયામ ચે. 
5 ચરૂન ભેાઃ ધેૂટીના દદલવે દાશદ જછલ્રાના ખાભભા ંચરૂન ભે મજામ ચે. 
6 ચાહડમાન ભેાઃ પાખણ લદ ફીછના દદલવે ઙાદડમાન ભે મજામ ચે. 
7 યંગચંભીન ભેાઃ આ ભે શી ચી ાઙંભના દદલવે મજામ ચે. 
8 ઢરન ભેાઃ 

 
દાશદના બીર સધુાયણા ભડં દ્વાયા લચ 2012થી દાશદભા ં ઢર 
ભેાનુ ંઆમછન થામ ચે. 

 

આદદલાવી વભાછના રઔ અને તલદ્યાથી ઔયેર ફૃફફૃ ભરુાઔાતભા ંભાદશતી પ્રાપ્પ્ત ભાટે જે પ્રશ્ન 
ઉક્સ્થત થમા એના યથી એટર ખ્માર આવ્મ ઔે પ્રકૃતત વાથે યશીને એની ાવેથી સજૂ વભછ 
ભેલનાયી પ્રજા આધતુનઔ તળક્ષણ ભેલતી થઈ ત્માયફાદ સજૂનુ ંક્ષેિ ચડી ભાદશતીના ક્ષેિભા ંપ્રલેળતી 
જામ ચે. નલી ેઢીને તાના ખાભદેલ ઔે તેભની તલતધ તલળે ગણીલાય વાભાન્દ્મ ભાદશતી ણ ન શમ 
એવુ ંજાણલા ભળમુ.ં આ વભાજે ખાભડા ં ને છખંર ચડીને આદદલાવી લખચના ફદરે શ્રભજીલી લખચની 
ક ઊબી ઔયી ચે. ઔેટરાઔ જે તળચક્ષત થઇ વાયી છગ્મા ય ઔાભ ઔયતા થમા તે ણ શલે આદદલાવી 
વસં્કૃતત વાથે અંતય યાકતા થમા ચે. બતલષ્મભા ંઆ વસં્કૃતત ભતૃપ્રામ ફને તેલી પ્રફ વબંાલના ચે. 
આજે બણેર ખણરે આદદલાવી વભાછ તાની વસં્કૃતતથી તલભકુ થઈ યહ્ય ચે તે દુિઃકની લાત ખણાલી 
ળઔામ. લી, આદદલાવી વભાછભા ં વ્મવનન પ્રબાલ લધત જામ ચે. ગય, યશણેી ઔયણી, ળાઔ, 
રઔખીત, રઔઔરા, નતૃ્મ ફદરામા ચે. અત્માયે છલામેરી આ વસં્કૃતત આલનાયા ંલોભા ંનાભળે 
ફની જામ તેલી યૂી ળક્તા છણાઇ યશી ચે. 
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વભાનાઃ 
પ્રસ્તતુ વળંધન િભા ંદાશદ જછલ્રાભા ંલવતા આદદલાવી વભાછન રઔ વાદશત્મ, રઔઔરા 

તથા વભાછજીલન વદંબ ે અભ્માવ ઔયલાભા ં આવ્મ. દાશદ જછલ્રાના ખાભડાંભા ં તનલાવ ઔયત 
આદદલાવી વભાછ તાના ખાભ અને ગયના યક્ષણ ભાટે, કેતીભા ં વાયા ાઔની આળાએ, ફાઔની 
જકંના ભાટે, નઔયી ભાટે , બતૂ તળાઙ જેલી અશિુ ળક્ક્તથી યક્ષણ ભાટે તલતલધ ધાતભિઔ તલતધ ઔયે 
ચે. છ ઔે આછન આધતુનઔ વભાછ તેને એઔ અંધશ્રિા છ ખણ ે ચે યંત ુ આદદલાવી વભાછની આ 
અંધશ્રિા ાચ તેભના જીલન માનભા ંભશત્તલણૂચ એલા પ્રાકૃતતઔ તત્તલ ભાટેન જૂ્મ બાલ ડઔામ 
ચે. તાના આયાધ્મ દેલને ખળુ યાકલા આદદલાવી વભાછ ગુદંફૃ,ં જાતય, નલાઇ,બેંશ જૂ્મ લખેયે 
જેલી ધાતભિઔતલતધ ઔયે ચે. ચઙિઔરાભા ં તઠાય ચઙિઔરા એઔ આખલી બાત ાડ ે ચે. જે ણ એઔ 
ધાતભિઔ તલતધ વાથે છડામેર ચે. રઔવાદશત્મ અને રઔલાતાચભા ં ણ આદદલાવી વભાછના દેલી 
દેલતાન ઉલ્રકે થમેર છલા ભે ચે. આ વભાછ 
ળઔંય,ાલચતી,ખણેળ,ઇન્દ્ર,બાથીજી,ભશાઔારીભાતા,રક્ષ્ભીભાતા,શનભુાનજી,યાભઙરં લખેયે દેલભા ં ભાને ચે 
યંત ુજૂા તે ફાફાદેલ, નાયતવિંખ દેલ, તઠયા દેલ, ઔઠાદેલ, વાદયદ દેલ, વદડમા દેલ, ફાભણુવટા 
દેલ, નાદયમાદેલ, બરા દેલ, લૈદ દેલ, અણફરા દેલ, કતયીછ દેલ, વાશણભાતા, વાભડુભાતા, ફાા 
શઢ, ખાભદેલ, ઙયાકી કડંના દેલ, તઠય અને તઠયી, શાદયજા દેલ, ડાભયદેલ લખેયેની ઔયે 
ચે.તભેના દેલ ભટા બાખે પ્રાકૃતતઔ ચે. એઔ તલળે નોંધલા જેલી ફાફત એ ચે ઔે દાશદ જછલ્રાભા ંથતી 
ભટાબાખની ધાતભિઔ તલતધ ફુૃ  દ્વાયા છ ઔયલાભા ંઆલે ચે. આછના આધતુનઔ તલિના ફદરાતા 
છતા પ્રલાશ લચ્ઙે દાશદ જછલ્રાના ખાભડાં તાની વસં્કૃતત, વભ્મતાને જાલી ફેઠા ચે તે નોંધાિ 
ઔશી ળઔામ. 
વદંબાગ્રથં સભૂચ 

1. ગછુયાતની રઔવસં્કૃતત, ડ.શસતુાફેન વેદાણી,મતુનલતવિટી ્રહથંતનભાચણ ફડચ,ગછુયાત યાછમ, 
ઙથી આવતૃત્ત, અભદાલાદ, 2016. 

2. આદદલાવી અને વપં્રેણ ભાધ્મભ, ડૉ.ભીનાક્ષી ઠાઔય, મતુનલતવિટી ્રહથંતનભાચણ ફડચ,ગછુયાત 
યાછમ, પ્રથભ આવતૃત્ત, અભદાલાદ, 2007. 

3. ગછુયાતના આદદલાવી રઔ વાદશત્મન ઇતતશાવ,શસ ુમાચજ્ઞઔ, ાિચ બ્બ્રઔેળન, અભદાલાદ,ફીજી 
આવતૃત્ત, 2017. 

રફર મરુાકાત 
ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુ 

1 ફાયીઆ ફૂરતવિંશ યભેળબાઇ નફંૄ  ધાનયુ 
2 ફાયીઆ દશનાફેન ળઔંયબાઇ  વીભાભઇ ધાનયુ 
3 ફાયીઆ વછંમકુભાય જુલાનતવિંશ ગભુરી ધાનયુ 
4 ફાયીઆ ઇન્દ્દુફેન જુલાનતવિંશ અખાવલાણી ધાનયુ 
5 ઙોશાણ ઇન્દ્રજીત સ્લફૃતવિંશ તયભઔાઙ ધાનયુ 
6 ભૈડા સતુનતાફેન ઙરંતવિંશ તેય ધાનયુ 
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7 દડિંડય તનરેળકુભાય નયલતબાઇ બયલા ધાનયુ 
8 ઙોશાણ દદનેળબાઇ તલયવીંખબાઇ ડુભઔા ધાનયુ 
9 ઙોશાણ ભધફુેન ગરુાફતવિંખ ગડાજય ધાનયુ 
10 રલાય તલછમબાઇ અલરતવિંશ  યાચલા ધાનયુ 
11 બયૂીમા વછંમબાઇ બીભાબાઇ જાટીમા ધાનયુ 
12 ટેર અતનાફેન એવ. ફગડલા ધાનયુ 
13 ટેર તફૃણાફને વયદાયતવિંખ ઔંજેટા ધાનયુ 
14 તડલી ભશળેબાઇ પયતાનબાઇ દુધાભરી ધાનયુ 
15 વખંડ ભશળેબાઇ નાયતવિંખબાઇ જાફં ુ ધાનયુ 
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વાહશત્મ અને હપલ્ભ લચ્ચેન આંતય વફંધં 
ડૉ. યભેળ ચોધયી, આનવ. પ્રપેવય 

વયદાય ટેર યનુનલનવિટી,ગજુયાતી નલબાગ, 
વ..યનુનલનવિટી, લલ્રબ નલદ્યાનગય. 

ભ. ૯૯૦૯૮ ૨૩૯૨૨ 
ઔઈ ણ બાાનુ ંવાદશત્મ તેના સ્થ-ઔા અને વસં્કૃતતથી ફિ શમ ચે. વાદશત્મ અને દપલ્ભ ફનેં એઔ-
ફીજાથી ચબન્ન ચતા ંએઔ-ફીજાની યૂઔ ઔા ચે. વાદશત્મન ઇતતશાવ ગણ રાફં ચે જ્માયે દપલ્ભ એ 
તલજ્ઞાન-ટેક્નરૉજીએ આેર એઔાદ વદી લેૂની દેણ ચે. દપલ્ભઔાના આયંબથી આછ સધુી વાદશત્મ 
કૃતતન તલતનમખ થત આવ્મ ચે. ખફૂ ચા વભમભા ં દપલ્ભઔરાએ તાની આખલી ક યૂલાય 
ઔયીને રઔતપ્રમતા પ્રાપ્ત ઔયી ચે. વાદશત્મ કૃતત અનબુલનુ ંઔા ફૃાતંય ચે. એ અનબુલ ાચ દપલ્ભભા ં
ફૃાતંદયત થતા ંતેભા ંણ ઔેટરાઔ પેયપાય થામ ચે અને એઔ નલા છ ફૃભા ંઆણી વભક્ષ વ્મક્ત થામ 
ચે. વાદશત્મ કૃતત વીધે વીધી દપલ્ભાઔંન ાભતી નથી, દદગ્દળચઔ તેને તાની વજૉનળક્ક્ત લડ ેનલ ગાટ 
આે ચે. આથી વાદશત્મ એ વજૉન ચે ત દપલ્ભ એ અનવુજૉન ચે. વાદશત્મની જેભ તેભા ંણ આદળો, 
રાખણી, કંુઠા વ્મક્ત થતી શમ ચે. એટરે વાદશત્મ કૃતત જેભ આનદં આે ચે તેભ દપલ્ભ ણ 
આનદં આે ચે. ઔરાનુ ં ઔામચ ભાિ ભનયંછન ઔે આનદં રંુૂ ાડલાનુ ં નથી યંત ુ વસં્કૃતતનુ ં છતન, 
વલંધચન અને વયંક્ષણનુ ંણ ચે. આથી છ ચેઔ પ્રાઙીન ઔાથી બાયતીમ વસં્કૃતતની સદુીગચ યંયા લેદ, 
ઉતનદ, યાભામણ, ભશાબાયત આદદ દ્વાયા વઙલામેર ચે. આ વાદશત્મ યથી ફનતી દપલ્ભન ઉદે્દળ 
ણ આછ યહ્ય ચે. દપલ્ભના ભાધ્મભથી છ ોયાચણઔ ાિને આણ ેઔલ્ી ળક્ા ચીએ. વાદશત્મ અન ે
દપલ્ભ આ ફનેં જુદા ંભાધ્મભ ચે. ફનેંના ંધ્મેમ જુદા ંચે. ફનેંની યજૂઆત અને અચબવ્મક્ક્ત ણ જુદી ચે. 
દપલ્ભ બર ે ખભે તે ઔરાભાથંી ્રહશણ ઔયે ણ વાદશત્મનુ ં દપલ્ભભા ં ફૃાતંય થામ ચે ત્માયે તેભા ં ગણા 
પેયપાય ઔયલાભા ંઆલે ચે. આ ફનેં ઔરા લચ્ઙે યસ્ય આંતયવફંધં યશરે ચે. વજૉઔનુ ંઔાભ દદગ્દળચઔ 
ઔયે ચે ત્માયે તેને શરેા ંવાયા તલલેઙઔ ફનવુ ંડ ેચે. વજૉઔ કૃતતના ંાિનુ ંવજૉન ઔયે ચે ત દદગ્દળચઔ 
તેન ેડદા ય વજીલન ઔયી ફતાલે ચે. કૃતતના ંાિભા ંજીલ બયલાનુ ંઔામચ દદગ્દળચઔ ઔયે ચે. વજૉઔ ાવે 
ભાિ ળબ્દ છ શમ ચે જ્માયે દદગ્દળચઔ ાવે અચબનેતા, ઔેભેયા, વખંીત, ઔશ્ચ્મભુ, દપલ્ભવેટ, ભેઔઅ આદદ 
વલરત શમ ચે, જેના દ્વાયા તે એઔ ઔરાને ફીજી ઔરાભા ંઢાીને દળચઔ વભક્ષ યજૂ ઔયે ચે. 
 વાદશત્મનુ ં દપલ્ભ ફૃાતંય થામ ચે તે અંખ ે ફે ભાન્દ્મતા પ્રલતે ચે. ઔેટરાઔ એવુ ં ભાને ચે ઔે 
દપલ્ભકૃતત ભૂ વાદશત્મ કૃતતને લપાદાય યશલેી છઈએ અને છ એભ ન થામ ત અવતંની રાખણી 
વજાચમ ચે. રખબખ ફધી આટચ ઔે ઔભતળિમર દપલ્ભ આલી લપાદાયીને સ્લીઔાયતી શમ ચે. ત ઔેટરીઔ 
દપલ્ભ ભૂ કૃતત ઔયતા ં તદ્દન ચબન્ન લરણ અનાલી કૃતતના ં ાિ, દયક્સ્થતત, દયલેળ અને કૃતતના 
ધ્લતનને ણ જુદા ંછ સ્લફૃે યજૂ ઔયે ચે. જેભઔે ળેક્વતમયના ‘શભેરેટ’ નાટઔ યથી ફનેર ‘શૈદય’ભા ં
આભ થમુ ંચે. ભૂ કૃતતને દદગ્દળચઔે ઔાશ્ભીય વભસ્મા વાથે વાઔંીને વાપં્રત યીક્સ્થતત વદંબ ેયજૂ ઔયી ચે. 
ઔેટરીઔ દપલ્ભ તદ્દન ભૂ કૃતતને અનવુયલાન આ્રહશ યાકે ચે. જ્માયે આભ થામ ચે ત્માયે ગણા વજૉઔએ 
તાની કૃતત યથી ફનેરી દપલ્ભ છમા ચી અવતં વ્મક્ત ઔમો ચે. છ દદગ્દળચઔ તે વાદશત્મ 
કૃતતના ભભચ ઔે શાદચ ને ઔડલાભા ંતનષ્પ જામ ત ખભે તેલી ભશાન કૃતત શમ ણ દપલ્ભ ઊતયતી ઔક્ષાની 
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ફનળે. તવનેભાના ઇતતશાવ તયપ નછય ઔયતા ં છણામ ચે ઔે પ્રભાણભા ં વાલ ભધ્મભ ઔશી ળઔામ તેલી 
ચનુીરાર ભદડમાએ રકેરી ટૂંઔી લાતાચ ‘અબ ુભઔયાણી’ યથી ઔેતન ભશતેાએ ‘તભઙચ ભવારા’ જેલી ઉત્તભ 
દપલ્ભ ફનાલી ચે જ્માયે ઉત્તભ ઔક્ષાની ‘ભાનલીની બલાઈ’ જેલી નલરઔથા યથી ઉેન્દ્ર તિલેદીએ વાલ 
નફી ઔશી ળઔામ તેલી દપલ્ભનુ ં વજૉન ઔમુું ચે. તે વયઔાયભા ં શલાના ઔાયણે ‘ભાનલીની બલાઈ’ 
દપલ્ભભા ંવયદાય વયલય ડભેની મછનાનુ ંદૃશ્મ ભકૂ્ુ ંચે; જે ભૂ કૃતતના શાદચ ને નઔુવાન ઔયે ચે. વજૉઔ ઔે 
કૃતત બર ેખભે તેટરા ંભશાન શમ ણ છ દદગ્દળચઔભા ંઔરાસજૂન અબાલ શમ ત શુ ંદયણાભ આલે તે 
‘ભાનલીની બલાઈ’ દપલ્ભ દ્વાયા આણે ઔલ્ી ળઔીએ ચીએ અને કૃતત વાભાન્દ્મ ઔક્ષાની શલા ચતા ં
દદગ્દળચઔ કુળ શળે ત શુ ંદયણાભ આલળે તે ‘તભઙચ ભવારા’ દપલ્ભ દ્વાયા વભજી ળઔામ ચે. વયસ્લતીઙરં 
દપલ્ભભા ંણ પ્રણમઔથાને લધાયે છ આરકેી ચે. વયસ્લતીઙરં જેલી ભશાનલરઔથા જ્માયે દપલ્ભાઔંન ાભે 
ચે ત્માયે ણ દદગ્દળચઔ તેભાથંી શુ ંઅનાલે ચે અને શુ ંચડી ભઔેૂ ચે તે તાવન ભદુ્દ ફની યશ ેચે. છઔે 
દદગ્દળચઔ ખતલિંદ વયૈમા કૃતતના સ્થ-ઔા અને દયલેળને જીરલાભા ંવપ થમા ચે કયા યંત ુકૃતતને 
યૂ ન્દ્મામ આી ળક્ા નથી. ત ‘તભઙચ ભવારા’ભા ં ભૂભા ં ઔયેરા પેયપાય ઉચઙત નીલડ ે ચે. ભૂ 
લાતાચભા ંભદડમાએ ફીડીના ઔાયકાનાને આરેખ્મુ ંચે ત ઔેતન ભશતેાએ તભાકુના પીઔા તકીદયમા યંખન ે
ફદરે ભયઙાને ફતાવ્મા ચે. ઔેતન ભશતેાએ  દપલ્ભના તળચઔ અનવુાય તભઙચ એટર ેરાર યંખ એટર ેઔે 
ફલાને ફતાવ્મ ચે. દપલ્ભભા ંસ્ત્રીના બખૂ્મા વયઔાયી અભરદાય વાભે અને વભાછના રુુ વાભે 
સ્ત્રીના ફલાને ફતાવ્મ ચે. નાયીળણ અને નાયી સ્લતિંતાન ભદુ્દ દપલ્ભભા ં ઔરાત્ભઔ યીતે યજૂ 
થમ ચે. દપલ્ભભા ંખાભ, તેનુ ંાદય અને તાલ દઔનાયે ાણી બયલા છતી ખાભની સ્ત્રીને દળાચલતા 
દૃશ્મ ખફૂ છ વયવ યીતે દપલ્ભાલાભા ંઆવ્મા ચે.  વાથે વાથે તેને અનફુૃ વાઉન્દ્ડથી આ રશ્મ એઔદભ 
જીલતં થઈ ઉઠે ચે.  તાલ દઔનાયે અભરદાય નવરુદ્દીન ળાશના ડાલન ે અને ત્મા ં થતી તલતલધ 
પ્રવતૃત્તને દળાચલલાભા ં આલી ચે. જેભા ં ્રહાભપનભાથંી આલતા ખીતને વાબંીને ખાભના અબણ 
રઔના કુતશૂર લૂચઔના પ્રતતબાલ યભજુી ચે. અભરદાય ક્રૂય ચે. તે તેના વ્મલશાયભા ંદળાચલામુ ંચે. તેણ ે
ખાભની ભનખભતી સ્ત્રીણ ેતાની શલવન તળઔાય ફનાલત છઈ ળઔામ ચે.  ભરદાય લય ચે તે તેના 
વ્મલશાયભા ં દળાચલામુ ં ચે.  તેને ખાભની ભનખભતી સ્ત્રી ન ે તાની શલવન તળઔાય ફનાલત છઈ 
ળઔામ ચે. દપલ્ભન અંત ટે્રજછઔ ચતા ં ખોયલળાી ચે. અફતુભમાએં અફતુભમા ં વાથે રાખણીના વફંધં ે
વૈતનઔ વાભે રડતા ં રડતા ં પ્રાણ ત્માખી દીધા. અંતે તેભણે ભયઙા વાથ ે છડામેરી ઔાયકાનાની સ્ત્રી 
ઔાભદાયભા ંજનનૂ બયામુ.ં ઙાની બઔૂીના ઔથા અભરદાય ય ઠારલી દીધા. આ ફલા વાથે છ અને 

ભયઙાની તીકાળથી યૂી થામ ચે. ઔણવતા અભરદાય વાથે 
છ દપલ્ભ દદગ્દળચઔ ણ એઔ વજૉઔ ચે. આથી ભૂ કૃતતભા ંન 
શમ તેલા ં દૃશ્મ દદગ્દળચઔ તે ઉભેયત શમ ચે. ગણીલાય 
કૃતતભા ંન શમ  તેલા ંદૃશ્મ દદગ્દળચઔ તે ઉભેયત શમ ચે. 
‘થેય ાઙંારી’ દપલ્ભભા ં એઔ દૃશ્મ રેકઔે આરેખ્મુ ં નશત ુ ં
ણ દદગ્દળચઔે વછલેુ.ં ફા અુ ં  અને દુખાચ વીભભા ંયભલા 
જામ ચે. લાચઋતનુા દદલવભા ં થડા ં ઊંઙા ં ઔાળકુરના 

યેળભી ગચુ્ચ ધભુાડાન ચરવટ આંઔતી રશયેાઈ યહ્યા ચે. એઔ ટે્રન વાય થઈ જામ ચે એ આખુ ંદૃશ્મ 
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અને તેભા ંલનભા ંડરતા ધલર ઔાળઉચ્ચનુ ંિતે શ્માભ આમછન ઔથાપ્રલાશની વાથે અંદઔત થઈ ખમુ ં
ચે. 
   અશીં એઔ ભદુ્દ એ ણ નોંધાિ ફને ચે ઔે કૃતતભા ં વજૉઔે જે ાિ વજૉમુ ં શમ ચે તે દયેઔ 
બાલઔના ચઙત્તભા ંનકી-અનકી ચા ઊબી ઔયે ચે. દયેઔ બાલઔ તે તાની યીતે એ ાિભા ંતાની 
ઔલ્ના બેલળે એટર ેએ ભાિ વજૉઔનુ ંછ અંખત ન ફની યશતેા ંબાલઔની ઙેતનાભા ં તલઔવે ચે. ણ 
કૃતત યથી ફનેર દપલ્ભનુ ંાિ દળચઔના ચઙત્તભા ંઆલી નકી ચા ાડી ળઔતુ ંનથી. પ્રીતત ળાશ આ 
અંખે નોંધે ચે ઔે “વાદશત્મ એ એઔાતંબખી ઔા ચે. ભનભમ રીરાની બતૂભ ચે. આથી ‘ગછુયાતન નાથ’ 
લાઙંતી લકતે ભછંયીનુ ંાિ ઔે ‘થૃ્લીલલ્રબ’ લાઙંતી લકતે ભુછંનુ ંાિ દયેઔ બાલઔની ભનસનૃ્ષ્ટભા ં
આખલા ફૃે તલરવતુ ંશમ ચે. ‘ગછુયાતન નાથ’ની ભછંયી, ‘ભેરા જીલ’ની જીલી, ‘જેય ત ીધા ચે 
જાણી જાણી’ની યદશણી તથા ‘અભતૃા’ની અભતૃાની ભાનવ ચફી પ્રત્મેઔ બાલઔે જુદી જુદી શમ ચે. 
ભનુળીની ભછંયી તે બાલઔની ભછંયી ન શમ જ્માયે દપલ્ભભા ં આલ બેદ રાઈ જામ ચે. પે્રક્ષઔને 
વાદશત્મભા ંજેલી ભનની ભઔાળ ભે ચે તે ભઔાળ દૃશ્મતાને ઔાયણે ઙરચઙિભા ંવાંડતી નથી.” ત 
વાભા ચેડ ેવજૉઔે ઔઈ દૃશ્મ આરેકવુ ંશમ ત તેનુ ંફશૃદ તલખતલાય લણચન ઔયવુ ંડ ે ચે દપલ્ભભા ંઆ 
ઔાભ દદગ્દળચઔ ભાિ એઔ દૃશ્મ ઔે ‘ળૉટ’ દ્વાયા છ યજૂ ઔયે ચે. એટરે વાદશત્મકૃતત અને દપલ્ભ ફનેં 
ભાધ્મભને તાની આખલી આરેકન િતત ચે. દપલ્ભભા ં દદગ્દળચઔ વખંીત, નતૃ્મ, ખામન, લાદન 
આદદન વશાય રઈ ળઔે ચે જ્માયે વાદશત્મઔાય ાવે ભાિ ળબ્દ છ એઔ ભાિ ભાધ્મ શલાથી ાિ, 
પ્રવખં, યીક્સ્થતત ઔે ગટનાના સ્થૂ-સકૂ્ષ્ભ આરેકન ભાટે 
તે પ્રતીઔ, ઔલ્ન, યુાઔલ્ન, સ્લપ્ન આદદન વશાય રેળે 
ણ દદગ્દળચઔ ાવે જે વલરત ચે તેના દ્વાયા અવયઔાયઔ 
દૃશ્મ વજૉલાભા ં વપ થામ ચે. ‘ાથેય ાઙંરી’ 
નલરઔથાભા ં િણ જેટરા ં ભતૃ્મનુ ુ ં આરેકન થમુ ં ચે. 
દપલ્ભભા ં દદગ્દળચઔ વત્મજીત યામે વિૃ ઈન્ન્દ્દય ઠાકુય અને 
દુખાચન ુ ં એભ ફ ે ભતૃ્મનુ ુ ં આરેકન ઔમુું ચે, ત ે ફનંેભા ં
ચબન્નતા ચે. દુખાચના ભતૃ્મ ુવભમે અવશામ અને તનયાધાય 
વલચછમાની ક્સ્થતતનુ ંઆફેહફૂ દૃશ્મ યજૂ થમુ ંચે. લયવાદી યાત, આંધી-તપાન, સવુલાટા ભાયત લન, 
ઙભઔતી લીછી અને લાદન ખડખડાટ ભીને જે વઔેંતાત્ભઔ દૃશ્મ ઊબુ ંથમુ ંચે તે હૃદમખંભ ફન્દ્મુ ંચે. 
ફાયણા અને ફાયી લાટે અંદય પ્રલેળલા ભથત લન જાણે ખદુ મભયાછ ચે અને ગયભા ં ભઔેૂરી 
તલધ્નશતાચ ખણેળની ભતૂતિ ણ ડખભખે ચે. ગયનુ ંફાયણુ ંખરુી જામ ચે અને ગયભા ંઅંધઔાય ચલાઈ જામ 
ચે. વભ્રહ દપલ્ભભા ંિાદબભૂા ંલાખતુ ંવખંીત ણ ભાતભિઔ ફની યશ ેચે.   
 ટૂંઔભા ં વાદશત્મ અને તવનેભાન નાત ગણ યુાણ ચે.  દશિંદી તવનેભાભા ં દેલદાવ , આનદંભઠ, 
દયણીતા, સયૂછ ઔા વાતલા ગડા, શજાય ઙોયાવી ઔી ભા  જેલી  અનેઔ  વાદશજત્મઔ કૃતત યથી દપલ્ભ 
ફની ચઔૂી ચે  ગછુયાતી તવનેભાભા ંણ ‘ભાનલીની બલાઈ’, ‘ઔંકુ’, ‘જેય ત ીધા ંજાણી જાણી’, ‘ભેરા 
જીલ' જેલી અનેઔ વાદશજત્મઔ કૃતત દપલ્ભી ડદે અલતયી ચઔૂી ચે. શચરવડુભા ંવાદશજત્મઔ કૃતત યથી 
દપલ્ભની આકી વસં્કૃતત ચે (એડપે્ટેળન) વાદશત્મ અને દપલ્ભ લચ્ઙ ે ગણુ ં વામ્મ – લૈમ્મ ચે. ફનં ે
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ભાધ્મભના તાના આખલા તલળે ચે. વાદશત્મ યથી ફનેરી દપલ્ભ દ્વાયા કૃતત તલળાર દળચઔ વભદુામ 
શોંઙે ચે.  
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3. દપલ્ભ વજૉન પ્રદિમા- અચબજછત વ્માવ, મતુન. ્રહથં તનભાચણ  ફડચ, અભદાલાદ, પ્ર. આ. ૨૦૦૧  
4. ફૃાતંય- અભતૃ ખખંય, અરુણદમ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, પ્ર. આ. ૨૦૧૪ 
5. તલિની શ્રેષ્ઠ દપલ્ભન આસ્લાદ- સબુા ળાશ, નલબાયત વાદશત્મ ભદંદય, અભદાલાદ, પ્ર. આ. 

૨૦૦૮  
6. વભશૂ ભાધ્મભ અને વાદશત્મ- પ્રીતત ળાશ, ાિચ બ્બ્રઔેળન, અભદાલાદ, પ્ર. આ. ૨૦૦૯ 
7. તવનેભાતલભળચ- અભતૃ ખખંય, ગ.ુ વા. અઔાદભી, ખાધંીનખય, પ્ર. આ. ૨૦૧૨ 
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ગજુયાતી ટૂંકીલાતાાઓનુ ંનાટયર અને બજલણીની હયલતાન પ્રહક્રમા 
હદગીળ શયીળ વ્માવ 

આનવ. પ્રપેવય  - યપનભિંગ આટૌાવ 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ. 

9824243070, digish.vyas@baou.edu.in 

 

આણી વસં્કૃત યંયા નાટઔને રશ્મ-શ્રાવ્મ અને અન્દ્મ વાદશત્મ પ્રઔાયને શ્રાવ્મ ઔશ ે ચે. ઉયાતં 
“नाटकान्त ंकवित्ि”ं ઔશી નાટઔને ઔતલતાન (વાદશત્મન) ચેડ – અંતતભ દયણતી ખણે ચે. 
ટૂંઔીલાતાચ લાઙંતા યતવઔ લાઙઔ તાના ભાનવટ ઉય ઔલ્નાળક્ક્તના આધાયે ઔથાલસ્તનેુ (મથા 
બાલઔ ળક્ક્ત ) તનશાત શમ ચે. લાઙઔને આ અનબુલ વ્મક્ક્તખત છ યશ ેતે સ્લાબાતલઔ ચે. ટૂંઔીલાતાચન ુ ં
પ્રથભ લાઙંન ફૃાતંય ઔયનાયને સ્ળી જામ, ભનને આઔતિત ઔયે એટરે એ પયી – પયી લાઙંે અને રશ્મ 
– ાિ – પ્રવખં લધ ુ સ્ષ્ટ અને લાસ્તતલઔ થતા જામ. નાટયફૃાતંય ઔતાચન એ આળમ શમ ચે ઔે 
નાટઔ ફૃે તે બછલામ અને યતવઔ પે્રક્ષઔવભશૂ એઔવાથે ફેવી ઔથાલસ્ત ુ– નાટયતત્તલન ેભાણે. તેના આ 
શતેનેુ તવિ ઔયલા તેભા ંદદગ્દળચઔ – નટઙભ ૂછડામ.  
દદગ્દળચઔ ગટનાસ્થ, તલતલધ ાિ, તેભના ં વલંાદ, દિમાઔરા ઉયાતં રશ્મયઙના તલે તલઙાયે, 
તનભાચણ ઔયે. દયેઔ રશ્મના ઉગાડ-ભધ્મ વાથે યાઔાષ્ઠા તનતિત ઔયે. તેલી છ યીતે વભ્રહ નાટઔના આદદ – 
ભધ્મ વાથે યાઔાષ્ઠા તાદૃશ્મ  ઔયે. આ પ્રદિમાભા ંઔથાલસ્તનુ – ગટનાન િભ ફદરાઈ ણ ળઔે. 
નાટઔ ખતતળીર ઉયાતં રાગલની ઔરા શલાથી ટૂંઔીલાતાચભાનં ુ ં ઔંઈઔ ચડી ણ દેવુ ં ડ.ે ત 
ઔથાનઔભાનંી  ઔઈઔ ભાતભિઔ ક્ષણ ઔે જીલનની ઊંડી અનબુતૂતના ઔણને ફઔટ ફનાલલા ઉભેયણ ણ 
ઔયવુ ંડ.ે 
ફૃાતંયઔાય અને દદગ્દળચઔના ભનભા ંઆ વદંબે ભથાભણ ઙારે અને આ બાછં –ગડ ભાથંી નતૂન લચફૃ 
ાભે ટૂંઔીલાતાચ. 
ફૃાતંયઔાય અને દદગ્દળચઔ તયીઔે જે પ્રમખ ભેં ઔમાચ તેની પ્રદિમા અને દયણાભ તલે આરકેભા ં હુ ં
ઉદાશયણ વદશત તલશ્રેણ ઔયીળ. – વચંક્ષપ્ત સચૂઙ  
ભૂ લાતાચ અને રકેઔ  નાટયફૃ અને દદગ્દળચન  પ્રા. દદખીળ વ્માવ 
તલષ્ણ ુળભાચ (ઙં તિં) તભિ બેદ ધભચફદુ્ધિ – ાફદુ્ધિ 
જલેયઙદં ભેગાણી દીઔય 
ભચૂાી ભાનંા નાભે પ્રતવિ નતૂન ફાતળક્ષણના યુસ્ઔતાચ શ્રી ચખજુબાઈ ફધેઔાના તળક્ષણના પ્રમખ અને 
અનબુલના સુ્તઔ ‘દદલાસ્લપ્ન’ ની નાટયપ્રસ્તતુતની ઙઙાચ નાલીન્દ્મણૂચ શળે. 
દદગ્દળચઔ અચબનેમ ઔરા નાટયના તનભાચણના તલતલધ બાલને અનફુૃ તલતનમખ ઔયી અચબનમના ઙાયેમ 
અંખ આંચખઔ – લાચઙઔ –આશામચ – વાપ્ત્ત્લઔને આધાયે રેકઔને અચબપે્રત અથચ પે્રક્ષઔ સધુી નાટયબાા 
(theatre language) દ્વાયા સેુયે શોંઙાડ ેચે. ટૂંઔીલાતાચન ુ ંનાટયફૃ અને તેની બછલણીની વભ્રહ પ્રદિમા 
ફૃાન્દ્તયઔાય અને દદગ્દળચઔની ‘ખભતાન ગરુાર’ ઔયલાની તેભની તભન્ના અને તલમ ઔોળલ્મની નીછ 
શમ ચે. 

mailto:digish.vyas@baou.edu.in
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પ્રસ્તાલના: 
તલષ્ણ ુળભાચ (ઙં તિં) તભિ બેદ  ધભચફદુ્ધિ – ાફદુ્ધિ 
“ઙંતિં” એ દુતનમાદાયીના ડશાણન ઉદેળ આત સપુ્રતવિ વસં્કૃત ્રહથં ચે. તથેી તેભા ંનીતતઔથા 
(Fables) નુ ંણ આરફંન સ્લીઔાયલાભા ંઆવ્મુ.ં બાયતીમ વાદશત્મન ઔઈણ ્રહથં વ્માઔ અથચભા ંતલિ 
વાદશત્મન ફન્દ્મ શમ ત ત ે“ઙંતિં” ચે. છખતબયની રખબખ ૬૦ બાાભા ંતનેા ફધા થઈને ૨૦૦ 
ઔયતામેં લધાયે બાાતંય અને ફૃાતંય થમા ંચે.  
“ઙંતિં” ની બાા ળૈરી પ્રવન્ન, વયર અને તનયાડફંયી ચે. ાિાત્મ તલદ્વાન તનેે Textus simpiliar –
‘વાદી લાઙના’ તયીઔે કે ચે. તિભ બાયતભા ંયઙામેરી શલાને ઔાયણે આણે તેને તિભ બાયતીમ 
‘ઙંતિં’ તયીઔે કીશુ.ં 
તેભા ં“તભિબેદ” નાભના તલબાખભા ં‘ધભચફદુ્ધિ – ાફદુ્ધિ’ નાભની વયવ, સુદંય અને નીતતમકુ્ત ટૂંઔીલાતાચ 
ચે. 
જેનુ ંભેં નાટયફૃાતંય ઔયી તલદ્યાથી વાથે ભઙંન ઔમુું અને તે પ્રમખ અવયઔાયઔ  યહ્ય.  
ઔઈ એઔ દેળભા ંધભચફદુ્ધિ અને ાફદુ્ધિ એ ફ ેતભિ યશતેા શતા. એઔલાય ાફદુ્ધિએ તલઙામુું ઔે “હુ ંભકૂચ 
અને દદયર છ ંભાટે આ ધભચફદુ્ધિને વાથે રઇ દેળાતંયભા ંછઈ તેના આશ્રમથી ધન ેદા ઔમાચ ચી એને 
ચેતયીને હુ ંસકુી થાઉં. 

દદગ્દળચઔ નાટઔની ઔથાલસ્ત ુવદશત તભાભ વાભ્રહી પે્રક્ષઔ સધુી શોંઙાડ ે ચે. એ વાભ્રહી પ્રેક્ષઔ 
સધુી શોંઙતા તેનુ ંયવભા ંફૃાતંય થામ ચે. આભ, નટ ઔે નટી  દ્વાયા થતી પે્રક્ષઔ સધુી શોંઙાડલાની 
દિમાને અચબનમ ઔશ ેચે. 
आयनुुरुुऩ:् प्रथमिस्त ुिेष: 
िेषानरुूऩ: गततप्रचार: ! 
गततप्रचारानगुत ंच ऩाठ्य ं
ऩठ्यनरुूऩ: अभिनयस्च काय:ु !! 
આમ ુપ્રભાણે લે, લે પ્રભાણે ખતતદિમા, એ પ્રભાણે ાઠ્ અને તે પ્રભાણે અચબનમ. 
ાઠ્ (Recitation) એ લાચઙઔ અચબનમન પ્રાણ ચે. ાઠ્ફૃ લાચઙઔ અચબનમ એ નાટયપ્રમખનુ ંળયીય 
ચે. આભ ાિના તનભાચણ ભાટે, તેના ઙદયિ-ચઙિણ (Characterization) ભાટે અત્મતં ઉમખી ચે.  
 ાફદુ્ધિના ગયનુ ં લાતાલયણ તખં ચે, તેના ચઔયા,  તેની ત્ની ચઙિંતાતયુ ચે. તતા ફીભાય 
અને દુ:કી ચે. લાતાલયણને લધ ુખભખીન અને ઉદાવીન ફનાલલા ભાટે ઔરુણ વખંીતન વશાય રીધ. 
નાટઔન ઉગાડ થમા ંચી Introduction ના ત  Character તયપ પ્રમાણ ઔમુું.   
ત્નીન વલંાદ:- 
ત્ની: “દીઔયા તભે ભટા થઈ તભાયા ફા જેલા ના થતા. આસ ુઅને ળેકઙલ્રી.  (ાફદુ્ધિ આંક 
ઔાઢે ચે.) અયે, આંક શુ ંઔાઢ ચ? ચઔયાના ભોં વાભુ ંત જુ. આકી દુતનમાના તકુ્કા રડાલલાના 
અને આલડત ટઔાની નદશ, 
આ તભાયા તભિ ધભચફદુ્ધિને છ જુને, ફિુી અને ભશનેતથી ધીભે- ધીભે પ્રખતત ઔયી ચે ઔે નદશ? 
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 આભ, ાફદુ્ધિની ત્નીના વલંાદથી ાિ-દયઙમ થામ ચે. ાફદુ્ધિન આસ ુસ્લબાલ નછયે 
ઙડ ે ચે, તેભછ ધભચફદુ્ધિના વાયા સ્લબાલ તલે ણ દળચઔને જાણ થામ ચે. આથી છ ઔશલેામુ ં ચે ઔે, 
‘िाचचकं सि ुिांग्मयम’ 
વલંાદ અને વખંીતના વથલાયે નાટઔ દળચઔ વભક્ષ ખલુ્લુ ંથામ ચે, અને ાિની કાણ ડ ેચે. 
 લાતાચભા ંઆખ લધીએ ત દેળાતંય ભ્રભણ ઔયતા ાફદુ્ધિએ ધભચફદુ્ધિના પ્રબાલથી ગણુ ંધન 
ઉાજૉન ઔમુું. ચી દેળભા ંાચા પયતા લચ્ઙ ેછખંરભા ંઔઈઔ વકૃ્ષની નીઙે કાડ ઔયીને ધન દાટી દીધુ.ં 
 બયતનાટયળાસ્ત્ર પ્રભાણ ેવસં્કૃત નાટઔભા ંયંખભઙં ય દયિભણ ઔયલાથી ઔક્ષ્માદયલતચન તેભછ 
અન્દ્મ ઔક્ષ્માભા ં ખતત સઙુલી ળઔામ ચે. નટ યંખભઙંને પયતે ખ પયે તેનાથી નાટઔનુ ં દિમા સ્થ, 
Locale સઙૂલામ ચે. સ્થાન દયલતચન – એઔ પ્રદેળભાથંી ફીજા પ્રદેળભા ંાિનુ ંતનષ્િભણ ણ દયિભણ 
દ્વાયા છ સચૂઙત થામ ચે.  
 વસં્કૃત યંખભઙંની ળૈરીન ઉમખ આ નાટઔભા ં ઔમો. ધભચફદુ્ધિ અને ાફદુ્ધિના દેળાતંય 
છલાનુ ંઅને આલલાનુ ં રશ્મ આ તઔનીઔન ઉમખ ઔયી બછવ્મુ.ં દેળાતંયથી ાચા આલતા છખંરભા ં
વકૃ્ષ નીઙે ધન છાલ ેચે ત ેણ બયતનાટયળાસ્ત્રની ળૈરી યભને ફતાવ્મુ.ં  
 વસં્કૃત યંખભઙં ઉય ઔક્ષ્મતલબાખ અનવુાય યંખભઙં ઉય ઔાલ્તનઔણે સ્થાન, દેળ તેભછ ઔક્ષ 
લખેયેનુ ંતલબાછન ઔયલાભા ંઆલે ચે. યંખભઙં ઉય છ ગય, નખય, લન, ઉલન, તલન, પ્રવાદ, માન, 
તલભાન, થૃ્લી, ાતા, આઔાળ અને સ્લખચ લખેયેની ઔલ્ના ઔયલાભા ંઆલે ચે. 
ધભચફદુ્ધિ અન ેાફદુ્ધિ યંખભઙંન ેપયતે ખ પયીને,, યીિભણ ઔયીને પ્રલળેે ચે. ધભચફદુ્ધિ ;- ‘અશ, આ 
ત ખાઢ છખંર ચે.’ 
આભ વલંાદ દ્વાયા છખંરનુ ંસ્થ સઙૂલામ ચે. 
ઔક્ષ્મા તલબાખ અને તદનુ ં ફૃ ખતતપ્રઙાય દ્વાયા નાટયધભી ળૈરીભા ંઅનેઔ રશ્મ. રશ્મ દયલતચન નટ 
વશરેાઈથી ફતાલી ળઔત. 
તેભછ વજંીલ નેથ્મની તઔનીઔ થી human tree ન સુદંય ઉમખ ઔમો. નટ છ વકૃ્ષ ફને. body-
language અને ઙશયેાના શાલબાલ દ્વાયા વકૃ્ષની પ્રતતકૃતત પે્રક્ષઔના ભનભા ંઉવાલે. 
વદનવીફે આણા રઔજીલનને, વસં્કૃતતને અને ભલૂ્મને દળાચલતી અનેઔ કૃતત ભશાન યઙનાઔાયએ 
આી ચે. “વોયાષ્ટ્રની યવધાય” ઔે એની ઔથા તલે અજાણ્મ શમ એલ ગછુયાતી બાગ્મે છ શમ. 
વસં્ઔાય તવિંઙન ઔે રઔ વસં્કૃતતના ઘ ૂટંડા ીલા શમ ત જલેયઙદં ભેગાણીની કૃતતનુ ંયવાન ઔયવુ ંછ 
યહ્યુ.ં  
જલેયઙદંઙદં ભેગાણીના સુ્તઔ ‘યવધાયની લાતાચ’ ભાનંી ‘દીઔય’ નાભની ટૂંઔી લાતાચ ય આધાદયત 
નાટયફૃાતંય તલદ્યાભદંદય સ્કરૂ, ારનયુભા ંતલદ્યાથીને રઈન ેભઙં પ્રસ્તતુત ઔયી શતી. 
ઙરાણા ખાભના ંઙય ઉય દયફાય ગડ લાાના આઈને ઔાયજે ક્થીન દામય ભેર ચે. આા 
દેલાત ઊંઙા આવને ફેઠ-ફેઠ હકુ્ક ીએ ચે. ડદ ઉગડ ેચે, અને રશ્મન પ્રાયંબ દુશાથી થામ ચે. 
“ શ.ે... ઔાદઠમાલાડભા ંઔઔદદ’ બરૂ ડ બખલાન  
ને ત ુ ંથાને અભાય ભશભેાન   
એલા તે ઔરંુ લધાભણા  
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ઔે તને વયખ બરૂાવુ ંળાભા” 
સ્થ અને લાતાલયણનુ ં તનભાચણ ઔયલા આલા ઔૈઔ દશાન ઉમખ ખીત- વખંીતના વથલાયે 
નાટયભઙંન લકતે ઔમો. 
વો ઔાઠી આાદેલાતની ફીઔે તેની ખળુાભત ઔયી તેને બેટ-વખાદ આી યીજલ ેચે. ણ નામઔ રાકા 
લાાથી આ વશન નથી થાત ુ.ં ત્મા ંછ ફનં ેલચ્ઙે લાઔમિુ થામ ચે. અંછચરભાનં ઔસ ૂફં ધયતી ય ઢી 
આા દેલાત પ્રાણ રે ચે, 
‘ રાકા ાદયને ભાથે છ હુ ંભીઠાના શાર શાકંું, ત ગુદંાાન દેલાત લાઔં જાણજે નીઔય... 
રશ્મ તનભાચણ. – તખં લાતાલયણ- ભદંૃખની થા- દેલત લાઔં ની રારઙ આંક – તભતભત ગસુ્વ, 
રાકા લાાની ભદાચનખી, પટઔ- પટઔ થાતી ભચૂ, નીડયતા – એ વાથે BLACK OUT .   
ળીચઔને વાથચઔ ઔયલા રાકા લાાના ગયના રશ્મભા ં તતા-િુીન પ્રેભ, ભાતાની દીઔયી પ્રત્મે ચઙિંતા, 
શીયફાઈની નીડયતા – શયૂલીયતાન ણ વભાલેળ ઔમો. 
પે્રક્ષઔને તે વભમના સ્થ અને ભાશરથી દયચઙત ઔયલા યાવની પ્રસ્તતુત ઔયી.  યાવની યભજટથી 
નાટયફૃાતંય અને પ્રસ્તતુતને અનેરંુ ફૃ ભળમુ.ં પ્રમખ વપ યહ્ય. પે્રક્ષઔએ તેને ખફૂ છ આલઔામો. 
તેભછ fiction (ઔાલ્તનઔ) તઔનીઔન ણ ઉમખ ઔમો. શીયફાઈ – નાટઔનુ ં ભખુ્મ ાિ- જેની 
આવાવ વભ્રહ ઔથા લણામેરી ચે, તેન પ્રથભ પ્રલેળ (first entry) અવયઔાયઔ છ શલી છઈએ. તેથી 
તેના શાથભા ંતરલાય અને વાક્ષાત છખભામા શમ તેભ તનફૃી. 
અંતભા ંઆા દેલાતના ફયડાભા ંબાર  કી દે ચે. – તેભછ તરલાયના જટઔા વાથે તેને યૂ ઔયે ચે. 
ત્મા ંઆ છખભામાની તલઔયા રાર આંક – તલઔયા ઙશયે – તલકયામેરા ઔેળ – રશીથી કયડામેરી 
તરલાય અને તેની વાથે છ ડીંખર ફિ ચદં  
“ અડડી પ્રરે ફ ધ્રશઔ ભડં  
 ધય યવાતર ધ્રભ ધ્રભ ે
 પ્રથી આબ ક બ લભ દતધ છ  
 ધધડ ધ ૂધં  નબ ધ્રે 
 ળખતી વલામા યંખ યઙામા  
છખભામા છખછ.ે.... શ ેજીમ છખભામા છખછે (૩)  
ખીત – વખંીત અન ેપ્રઔાળ વશમખથી તેભછ શીયફાઈના વાપ્ત્ત્લઔ અચબનમથી પ્રમખ વપ યહ્ય. અન ે
‘દીઔય’ તળચઔ પે્રક્ષઔ સધુી શોંચ્મુ ંઅને તેને ભાણી ળક્ા. 
આભ, નાટઔના રશ્મને અનફુૃ ખીત –વખંીત – પ્રઔાળ આમછન – વલંાદ અને મગ્મ રશ્મ આમછનની 
તઔનીઔથી ટૂંઔીલાતાચનુ ંસુદંય નાટય ફૃાતંય અને બછલણી થઈ ળઔે. 
વદંબચ ્રહથં:- 
૧) ઙંતિં: - વંાદઔ અને અનલુાદ – બખીરાર જે. વાડંવેયા 
૨) ધભચફદુ્ધિ ાફદુ્ધિ – નાટય ફૃાતંય - શયીળ વ્માવ 
૩) ગછુયાતી ટૂંઔીલાતાચઔળ – વંાદઔ – ઙરંઔાન્દ્ત ટીલાા, યભેળ ય. દલ ે
૪) વોયાષ્ટ્રની યવધાય – જલેયઙદં ભેગાણી 
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૫) દીઔય – ભૂ લાતાચ - નાટય ફૃાતંય – દદખીળ વ્માવ 
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બગલદૌ  ગભડંરના ંકતાા ભશાયાજા બગલતનવિંશજી – એક ફોદ્ધદ્ધક અને વાસં્કૃનતક પ્રદાન 
દીનકા એ. ઠક્કય 

ી. સ્કરય ડી.એચ. Reg.no. : 813011920596PH.D.) 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ 

ઈ -ભેર : deepika.thakkar74@gmail.com 
ભ :9879012781 

પ્રસ્તાલના:  

 

બખલતતવિંશજી ભશાયાછ 
યાજ્મનુ ંએઔ ભખુ્મ અંખ યાછલી ખણામ. એઔ વભમ એલ શત ઔે યાછલી, લદેના વભમના 

યાજ્મ અને ભધ્મઔારીન વભમના યાજ્મ ભખુ્મત્લે ઔયીને તાના ક્ષતિમધભચભા ં છ ભળગરુ યશતેા. 
વાદશત્મ, વસં્કૃતત, ઔરાને ઉત્તેછન આલા ઉયાતં યઙનાત્ભઔ ઔામચ ઔયલાને વભમ ઔે વખલડ ભતા 
નશીં. યંત ુ ળાતંતના વભમભા ં યાજા નાટઔ રકતા અને ્રહથં અને ઔાવ્મ ણ યઙતા. અલાચઙીન 
વભમભા ં ખોંડર નયેળ શ્રી બખલતતવિંશજી એઔ તલયર ફુૃ શતા. વાધાયણ અભ્માવ ઉયાતં તેભણ ે
ઈંગ્રેન્દ્ડ છઈને ઉત્તભ પ્રઔાયનુ ં ડૉઔટયી તળક્ષણ રીધ ુ શત.ુ ભૂથી છ વાદશત્મભા ં યવ રેતા અને શબુ 
ભહુ ૂચતચભા ંતેભને એઔ ભશાઔળ તૈમાય ઔયલાનુ ંસજૂ્ ુઅને તે વફંધંી એઔ તલયાટ મછના ઉાડી. યાછમના 
વાધન, તલદ્યાતધઔાયીની ઔઙયેી, અનેઔ ઔામચઔતાચ તેભની ાવ ેભજૂદ શતા. તભેાથંી મછનાલૂચઔ ઔામચ 
વાધલાની ળક્ક્તથી તેભણે આ ભશાઔળ તૈમાય ઔયલાન યાછવઔંલ્- યાછપ્રતતજ્ઞા રીધી અને તે અિભેગ 
ઔે દદક્ગ્લછમની રન્ષ્ટથી નશીં ણ અનેઔ તલદ્વાન અન ેવાક્ષયન વશઔાય ભેલીને વેલાબાલની વતૃત્તથી 
તૈમાય ઔયેલ ુઔાભ ઈ.વ. ૧૯૫૪-૫૫ ભા ંણૂાચહતૂતનુ ંફૃ ઔડ ેચે અને રખબખ દવ શજાય ાનાનં ઔળ 
પ્રતવિ થામ એ અત્મતં વતં અને ગછુયાતને ભાટે ખોયલ અને ખલચની લાત ચે. 
ઉત્તત્ત: 
 આ બખલદૌ  ખભડંર ળબ્દઔળની ઉત્તત્ત ઔેલી યીતે થઈ તે લાત ણ યવપ્રદ અને જાણલા 
જેલી ચે. ઈ.વ.૧૮૮૬ ની વારભા ં બખલતતવિંશજી ઈંગ્રેન્દ્ડ પયલા ખમેરા ત્મા ં પયતા-પયતા તેભણ ે
“ભાયઔેટ” ળબ્દને ફદરે “ફજાય” ળબ્દને લયામેર છમ. ત તેભને થમુ ંઆ “ફજાય” ળબ્દ આણ 
ળબ્દ તે ઈંગ્રેન્દ્ડભા ંણ લયામ? આ ળબ્દએ તભેને ળબ્દઔળ યઙલાની પ્રેયણા આી. 
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આ લાત ગણા લો સધુી ભનભા ંઙારી ન ેઅંતે ળબ્દઔળ યઙલાની ભનભા ંખાઠં લી. ત ે
યાજા શલાથી યાછમની અયજીભા ંઔે ફરઙારભા ંઔઈ નલ ળબ્દ ભે ત તયત છ ઔાખ ય અને છ 
ઔાખ શાછય ના શમ ત ળબ્દ ચટઔી ન જામ તે ભાટે તે તાના શયેેરા ંઔડા-ંઅંખયકા ય રકી 
રેતા. 
 યાછલી શલા ચતા ંતેભણ ે ‘બખલદૌ  ખભડંર’ જેલ તલળા ળબ્દઔળ ગછુયાતી વાદશત્મછખતને 
આપ્મ. તે રઔ વાથ ેકાવ ઔયીને ખાભડાની પ્રજા વાથે લાતઙીત ઔયતા ઔયતા ઔઈ ળબ્દ તેભને 
વાબંલા ભતા તેની નોંગ ઔયી રેતા. આ યીતે તેભણે શજાય નલા નલા ળબ્દ પ્રઙચરત ઔમાચ. 
વ લે પ્રથભ ગ્રથં: 

આ યીતે ઈ.વ. ૧૯૨૮ થી ૧૯૪૪ સધુી એટરે ઔે વ લચ સધુી ળશયે, ખાભડ,ે ઝંડ ેપયી પયીને 
તળચક્ષત, અબણ, ઙાયણ-ખઢલી, ઔતલ ાવેથી ઔાવ્મ, રેકઔ અને રકે એભ જ્માથંી ભે ત્માથંી 
ળબ્દ અને ભાદશતી એઔતિત ઔયલાભા ં આલી. વ લચના અંતે ઈ.વ. ૧૯૪૪ભા ં ખષ્ટ ભદશનાની 
૨૫ભી તાયીકે ૯૦૨ ાનાન દદાય પ્રથભ બાખ પ્રતવિ ઔયલાભા ંઆવ્મ. પ્રથભ બાખ છઈ લાઙંીન ે
અનેઔ વાક્ષય ખળુ થમેરા. એ ચી દય એઔ–દઢ લચના વભમ ખાે એઔ-એઔ બાખ પ્રતવિ થમ શત. 

દુતનમાની ઔઈણ બાાના ઉત્તભ ઔળની વયકાભણીભા ંવશછે ણ ઊણ ન ઊતયત આ ્રહથં 
ભાિ ળબ્દઔળ નશીં ણ જ્ઞાનઔળ ખણામ. “બખલદૌ  ખભડંર” યમર ઙાય જેી ઔદના િણ ઔરભ 
ધયાલતા નલ દદાય ્રહથંના ૯,૨૭૦ જેટરા તલળા ષૃ્ઠટભા ંથયામેર ચે. તેભા ં કુર ળબ્દબડં 
૨,૮૧,૩૭૭ ળબ્દનુ ં ચે. ળબ્દબડંની જેભ ળબ્દના અથચબડંાયની રન્ષ્ટએ ણ ‘બખલદૌ  ખભડંર’ 
અતરુનીમ  ચે. તેભા ંવભાતલષ્ટ ળબ્દના કુર ૫,૪૦,૪૫૫ અથચ એટરે ઔે ળબ્દ દીઠ વયેયાળ ફે અથચ 
આલાભા ંઆલેર ચે. 

પ્રત્મેઔ ળબ્દના તલતલધ અથચ, લેદાતં અને યુાણ, ધભચ અને દળચન, જ્મતત અને કખ, લૈદઔ 
અને મખ, ઔાવ્મ અન ેચદંળાસ્ત્ર, વખંીત અન ે તળલ્ળાસ્ત્ર એભ તભાભ ળાસ્ત્રના આધાય અન ેવદંબચભા ં
યજૂ ઔયલાભા ંઆવ્મા ચે. ળબ્દના અથચને પ્રભાણબતૂ ફનાલલા ભાટે, અથચની મગ્મ વભજૂતી ભાટે અવખં્મ 
ઔતલ-રેકઔના ઔાવ્મ-રેકભાથંી તેભછ અવખં્મ વદંબચ્રહથંભાથંી અલતયણ રેલાભા ંઆલે ચે.  
બખલદૌ  ખભડંર ઔળની શરેી તિઔા : 
 આલી તિઔા ળશયેે-ળશયેે અને ખાભડ-ેખાભડ ેશજાયની વખં્માભા ંગયે-ગયે ચાલીને લશેંઙલાભા 
આલી શતી. તેન અદ્દબતુ ડગ ડ્ શત. 
 બખલરભડંરની તલતધવયની ઔઙેયીની સ્થાના ચી આ બખીયથ ઔામચની વયતા ભાટે દેળ-
તલદેળભા ં પ્રમત્ન ળફૃ ઔયી દેલાભા ં આવ્મા. ત ે વભમના ઔતલ, રકેઔ, ઔળઔાય, પ્રાધ્માઔ, 
બાાળાસ્ત્રી જે-તે ક્ષેિના તનષ્ણાત, વળંધઔન વંઔચ વાધલાભા ંઆવ્મ. તેભની ાવેથી ળબ્દ, તેના 
અથો, વ્માઔયણીમ તલશ્રેણ તેભછ ફૃદઢ પ્રમખના વ્ંરહશ ભેલલાભા ંઆવ્મા શતા. જેભા ંઔળનુ ંઔદ, 
ફીફાની વદંખી જેલી ફાફત ણ વભાતલષ્ટ થતી શતી. 
 વેંઔડ અં્રહેજી-ગછુયાતી સુ્તઔ, વદંબચ્રહથં, વાભતમઔ, લતચભાનિ, ધભચ્રહથં લખેયેભાથંી 
ળબ્દ, લણચન, દંતઔથા, અલતયણ, આંઔડાઔીમ ભાદશતી લખેયે લીણી-લીણીને એઔિ ઔયલાભા ં
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આવ્મા. તિઔા ણ લશેંઙલાભા ંઆલી શતી. જેભા ંવો ઔઈને નલા અજાણ્મા તલતળષ્ટ ળબ્દ, અથો, 
ભાદશતી ભઔરલાની અને આ ઔળન ેવભિૃ ફનાલલા વશઔાય આલા તલનતંી ઔયલાભા ંઆલી શતી. 
 ભશાયાજા બખલતતવિંશજી વાશફે યછ તેભનુ ંઔાભ તાલીને આ ઔળ તૈમાય ઔયલા યાિે બખલદૌ  
ખભડંર ઔળ ઔઙેયીએ આલી છતા. આ ઔળ ભાટે તેભણ ે૨૦,૦૦૦ ળબ્દ બેખા ઔમાચ શતા. 
 ળબ્દના એઔથી ભાડંીને ક્ાઔં ત વ, વલાવ, દઢવ. અઢીવ ઔે િણવ અથો અને એટરા છ 
વદંબે ફૃઢી પ્રમખ આલાભા ંઆવ્મા ચે અને તે વાથે છ એભા ં ઉચ્ઙાય, રઢણ, વ્માઔયણ, વ્મતુ્તત્ત, 
લૈતલધ્મ, ચરિંખ, ખોિ, માચમ અન ેઅથચભા ંવ્મક્ત થમરેી વ્મક્ક્ત, દાથચ ઔે ગટનાની તલદ અને છફૃય 
ડ ેત્મા વચઙિ ભાદશતી આલાભા ંઆલી ચે. આને દયણાભે એ ભાિ વાથે છડણીઔળ ન ફની યશતેા 
જ્ઞાનઔળ ફની યહ્ય ચે. તેની છડણી ભખુ્મત્લે ગછૂયાત તલદ્યાીઠના છડણીઔળ અનવુાય યાકલાભા ં
આલી ચે. તેભ ચતા ંબાાભા ંછડતા નશીં ણ રલઙીક્તા શલા છઈએ તેવુ ંભતંવ્મ આ ઔળભાથંી વ્મક્ત 
થામ ચે. એ યીતે આ જ્ઞાનઔળ ગછુયાતી બાા વસં્કૃતતની સયેુક સ્ષ્ટ અને વઙટ આયવી ફની યહ્ય ચે. 
 આ ઔાભખીયીના પ્રથભ દવ લચ ફાદ એટર,ે ઇ.વ. ૧૯૩૮ભા ં ભાિ “અ” થી “આ” સધુીના 
ળબ્દને આલયી રેત પ્રથભ બાખ પ્રખટ થમ. ઔળના પ્રથભ બાખની ફાધેંરી ઔાઙી પ્રત દેલ-દદલાીના 
દદલવે ડાઔયભા ં શ્રી યણચડયામજીને ઙયણ ે ધયલાભા ં આલી અને ફાધેંરી ાઔી શરેી પ્રત ઈ.વ. 
૧૯૩૮ભા ંયાછઔટ ભઔુાભે આદયેરા આભયણ ઉલાવના આકયી દદલવે ભશાત્ભા ખાધંીને અચણ ઔયલાભા ં
આલી. ત્માયફાદ ઔાભખીયી ઉત્તયત્તય જડી ફનતી ખઈ. ત ેચી ચ લચના ખાે બાખ ફીછ “આ” થી 
“ઓ”, ઈ.વ.૧૯૪૪ ભા ંપ્રખટ થમ.  
 એ ચી બાખ-િીછ (“ઔ” થી “ડ”) ભાિ ફ ેલચના ખાાભા ં  ઈ.વ.૧૯૪૬ભા ંપ્રખટ થમ. ત ે
દયમ્માન બખલતતવિંશજીન ુઅલવાન થઈ ચકૂ્ુ ં શત ુ.ં આભ ચતા ંઔામચલાશી જડી ફની અને બાખ-૪થ 
(“ઙ” થી “તા”) ઈ.વ.૧૮૪૮ભા,ં બાખ ાઙંભ (“તત” થી “થ”) ઈ.વ.૧૯૪૯ભા,ં બાખ ૬ઠ (“ની” થી “પ”) 
ભાિ દઢ લચના ખાે ઈ.વ.૧૯૫૧ભા, બાખ-વાતભ (“ફ” થી “ભા”) ણ તેટરી છ જડથી 
જાન્દ્મઆુયી-૧૯૫૩ભા,ં બાખ-આઠભ (“ભા” થી “લ”) તનેાથી ણ ચા વભમ એઔ લચભા ં દડવેમ્ફય 
ઈ.વ.૧૯૫૪ભા ં પ્રખટ થમ. અરફત્ત, તેનુ ં તલતધલત રઔાચણ સ્લ. બખલતતવિંશજીની તનલાચણતતતથ, ૯ 
ભાઙચ ઈ.વ.૧૯૫૫ના દદલવે થમુ.ં 
 ખોંડર યાજ્મના યાજ્મઔતાચ બછયાછજી અને ચી તલિભતવિંશજી એ વતત આ ઔામચન ે
યાજ્માશ્રમ આપ્મા ઔમો શત. આ ઔળન ચેલ્ર બાખ પ્રતવિ ઔયીને સ્લ. બખલતતવિંશજીની ઈચ્ચાન ે
ભતૂતિભતં ઔયીને, એઔ અભલૂ્મ ગછુયાતી ળબ્દઔળની છફૃદયમાત યૂી ાડીને ગછુયાતી બાાએ 
વાદશત્મછખતભા ંએઔ અનેરંુ  સ્થાન ભેવ્મુ ંચે. 
 બખલદૌ  ખભડંરભા ં જુદીજુદી ૨૩ જેટરી બાાના ળબ્દને આલયી રેલાભા ં આવ્મા ચે. આ 
ળબ્દઔળ ભાટે નલ ળબ્દ અથલા નલ ળબ્દાથચ યૂ ાડનાયને એઔ ળબ્દ દીઠ એઔ આનાન યુસ્ઔાય 
આલાભા ં આલત. આભ, આ તલયાટ ભશા્રહથં વલચજ્ઞાન વ્ંરહશ છખતભા ં વદંબચ વાદશત્મભા ં બખલદૌ  
ખભડંરે તલતળષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત ઔમુચ ચે. 
 ખોંડરના સ્લખીમ ભશાયાજા બખલતતવિંશજીની દીગચરન્ષ્ટ અને બાાપ્રભેને રીધે ચવ્લીવ લચની 
ભશનેતે યઙામેરા ગછુયાતી બાાના એઔભાિ જ્ઞાનઔળના પ્રઔાળન ચી ગછુયાતી બાાને નવુ ં ફ 
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ભળમુ ં ચે, નવુ ં ઔોલત ભળમુ ં ચે. આ ભશાન તલિઔળે પ્રથભ લાય ફતાલી આપ્મુ ં ઔે ગછુયાતી બાાભા ં
ઔેટરી અભા ળક્ક્ત ચે! એઔ છ ળબ્દ ઔેલા નલા-નલા અથચભા ંપ્રમજી ળઔામ ચે! “બખલદૌ  ખભડંર” એ 
દડક્ષનયી ઔે છડણીઔળ નથી. આ ત ગછુયાતી બાાના ખોયલ વભાન “તલિઔળ” ચે. 
ગજુયાતની અક્સ્ભતાનુ ંપ્રતીક : 
 આ ઔળની ાચ લોની ભશનેત ચે, દયશ્રભ ચે. અનેઔ તલદ્વાનનુ ંએભા ંમખદાન ચે અને આ 
દયશ્રભનુ ં પ આજે લો ચી ણ આણે છઈ ળઔીએ ચીએ. ગછુયાતન એ વસં્કૃતત્રહથં ચે. ્રહથં 
અને ઔળ એ પ્રજાની વાસં્કૃતતઔ અક્સ્ભતાના પ્રતતતનતધ શમ ચે. “બખલદૌ  ખભડંર” ભા ં ગછુયાતની 
વસં્કૃતત-ઙેતના વભામરેી ચે. તેભા ંગછુયાતી બાાના ંળબ્દ ઉયાતં ગછુયાતની તલતલધ ઔભ, જ્ઞાતત, 
એભન શયેલેળ, એભના યીતદયલાછ, ભશત્તલના સ્થ આ ફધુ ંછ વભાલી રલેામુ ંચે. આ ઉયાતં આ 
ભશાન્રહથંભા ંઆયગ્મ, લૈદઔ, મખ, બખૂ, ઈતતશાવ, એભ અનેઔાનેઔ તલમ તલેની દુરચબ ભાદશતી 
અનેઔ વદંબચ્રહથંભાથંી ભેલીને આલાભા ંઆલી ચે. 
બવ્મ બાા-બડં : 
 આ ઔળન બાા-બડં તલળા અને બવ્મ ચે. એભા ં૨,૮૫,૦૦૦ ળબ્દને વભાલી રેલામા ચે. 
લાસ્તલભા ંઆણી ગછુયાતી બાાભા ંઆટરા ફધા ળબ્દ ચે એની વો પ્રથભ લાય જાણ છ આ ઔળ 
દ્વાયા આણન ેથઈ ચે! 
વાઙા અથચભા ંતલિઔળ : 
 “બખલદૌ  ખભડંર” એ ભાિ દડક્ળનયી ઔે છડણીઔળ નથી, એ ગછુયાતી બાાન એઔભાિ 
જ્ઞાનઔળ ચે. એ લાસ્તતલઔ અથચભા ંવલચવ્ંરહશ ચે. એના એઔ-એઔ ળબ્દની છડણી અને એના જુદા જુદા 
અથો છ નશીં, ણ એ ળબ્દની યેૂયૂી વભજૂતી, લૂોય વફંધં, દાકરા, એન ઉમખ, છફૃય છણામ 
ત્મા ંઆકૃતત-ફધુ ંછ આલાભા ંઆવ્મુ ંચે. એન વદંબચ વાઔંડ નથી, ણ લૈતિઔ ચે અને એ અથચભા ંએ 
તલિઔળ ચે. 
ળબ્દની વ્યતુ્નિની વાથે ઉચ્ચાયની વભજ : 
 આ ઔળભા ં અથચની નીઙ ે એન ઉમખ સ્ષ્ટ ઔયલા ભાટે પ્રભાણબતૂ રેકઔના અલતયણ 
આલાભા ંઆવ્મા ચે. ળબ્દની વ્મતુ્તત્તની વાથે એન ઉમખ વભજાવ્મ ચે વાથે વાભાન્દ્મજ્ઞાન લધે 
એલી વભછ ણ આલાભા ંઆલી ચે. એભા ંભાિ ગછુયાતી છ નશીં ણ ગછુયાતી બાાભા ંપ્રઙચરત 
થઈને ફૃઢ થમેર અભ્રળં, અયફી, ્રહીઔ, તેલગુ,ુ જંાફી, પ્રાકૃત, પાયવી, ફખંાી, ભયાઠી, વસં્કૃત તથા 
દશન્દ્દી બાાના ળબ્દ ણ વ્ંરહશલાભા ં આવ્મા ચે. પ્રાઙીનથી ભાડંીને અલાચઙીન વાદશત્મભાથંી ખણૂ ે
કાઙંયેથી ળબ્દ ળધીને આલાભા ંઆવ્મા ચે. જૂના દસ્તાલેછ અને કતિન ણ આળય રલેાભા ં
આવ્મ ચે. એભા ં ાદયબાતઔ ળબ્દાલચર ણ આલાભા ં આલી ચે. જુદાજુદા ધભોના દિમાઔાડંના 
લયાતા ળબ્દ વભાલી રીધા ચે. તેભ એના ઉચ્ઙાય તલેની ભાદશતી ણ વો પ્રથભ લાય આલાભા ં
આલી ચે. 
ળબ્દકળના યચનમતા : 
 બખલતતવિંશજીએ પ્રજાને ભાટે અનેઔતલધી સકુાઔાયી આલા ઉયાતં ગછુયાતી બાાની ભટી 
વેલા ઔયી ચે. જેલી યીતે તવિયાછ છમતવિંશના યાજ્મ અભર દયતભમાન  જૈન આઙામચ શભેઙરંાઙામચએ 
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તવિયાછના યાછમશ્રભ દયશ્રભલૂચઔ ગછુયાતી બાાન તવિશભે ળબ્દાનળુાવન નાભન વ્માઔયણ ્રહથં 
રકેર તેલી યીતે ખોંડરના યાછલી બખલતતવિંશજીએ ઙદુંરાર ફશઙેયરાર ટેર અને અન્દ્મ વાક્ષય 
જેલા ઔે તલિનાથ ઔાનજી બટ્ટ, તલાણી ખાડંારાર અનળી, કૃષ્ણારાર, જલેયી ખતલિંદબાઈ શાથીબાઈ, 
બયતયાજા, ભજંીરાર, ભજુભદાય, ઔેળલધ્રલુ, ફલતં ઔે. ઠાઔય, ઔનૈમારાર ભનુળી, ડાહ્યાબાઈ દેયાવયી 
લખેયેની ભદદથી ૨,૮૧,૩૭૭ ળબ્દન ૯,૨૭૦ ાનાન “બખલદૌ  ખભડંર” નાભન તલયાટ ળબ્દઔળ 
યઙી, ગછુયાતી બાાને ગછુયાતી પ્રજાના ઙયણે ધમો ચે. 
ખાધંીજીન અચબપ્રામ : 
 આ ળબ્દઔળની ખાધંીજીએ ખફૂ છ પ્રળવંા ઔયી છણાલેલુ ં ઔે, “આ ્રહથંની પ્રસ્તાલના રકલાની 
ભાયી ળક્ક્ત નથી. બખલતતવિંશજીએ ગછુયાતી બાાની ઉત્તભ વેલા ઔયી ચે. આન ેઔાયણે ભાિ ખોંડર છ 
નદશ, યંત ુવભ્રહ ગછુયાત અને ગછુયાતી બાા ફૃણી યશળેે.” 
ઔળનુ ંનાભઔયણ : 
 આ ઔળન ેઅનેઔતલધ નાભભા ંતલશાયી-સચૂઙત “બખલરભડંર” નાભ તેના અનેઔાથચને રીધ ેવદં 
ઔયલાભા ંઆવ્મુ ંચે. “બખલદૌ  ખભડંર” નાભ “બખલત” અને “ખભડં્ર” એભ ફે ળબ્દનુ ંફનેલુ ંચે. એ ફ ે
ળબ્દના અનેઔાથચ એભ ચે ઔે :  
“બખલદૌ  ” એટર ે:  
(૧)  બખલતતવિંશજી (૨) ફશૃત (૩) વભદૃ્ધિલાન (૪) જ્ઞાનબયયૂ (૫) પ્રબપેુ્રદયત (૬) ખોયલલતં ુ 
“ખોભડંર” એટરે : 
(૧) ળબ્દવ્ંરહશ (૨) ળબ્દઔળ (૩) જ્ઞાનઔળ (૪) વયસ્લતી-બડંાય (૫) વ્માઔ લાણી અને (૬) ખોંડર 
આ ઉયથી પચરત થામ ચે ઔે 
“બખલદૌ  ખભડંર ” એટરે : 
(૧ ) બખલતતવિંશજી ળબ્દવ્ંરહશ, (૨) ફશૃદ ળબ્દઔળ, (૩) વભદૃ્ધિલાન જ્ઞાનઔળ, (૪) જ્ઞાનબમાચ 
વયસ્લતી-બડંાય, (૫) પ્રબપેુ્રદયત વ્માઔ લાણી અને (૬) ખોયલલતં ુખોંડર. 

આ ફશૃત ્રહથંભચણ નલકડંભા યમર ઙાય ેજી ઔદના િણ ઔરભ ધયાલતા કુર ૯,૨૭૦ 
ષૃ્ઠટભા,ં વયલાે ૨,૮૧,૩૭૭ ળબ્દના જુભર ે૫,૪૦,૪૫૫ જેટરા અથો વાથે તૈમાય થમ શત. 
ળબ્દઔળ ઔે એન્દ્વાઇક્રીદડમા : 
 “બખલદૌ  ખભડંર” ની કયી તલળેતા, જે એને બાયતના શ્રેષ્ઠ ઔળની શયભા ં સ્થાન આી 
ળઔલાની ળક્ક્ત ધયાલે ચે, તે એઔ વાભાન્દ્મ ળબ્દઔળ નથી, યંત ુએઔ ઉત્કૃષ્ઠ ઔક્ષાન ભાદશતીઔળ, 
જ્ઞાનઔળ ઔે એન્દ્વાઇક્રીદડમા ચે. “બખલદૌ  ખભડંર” ળબ્દના છ એઔ અથચ પ્રભાણે ત ેવાઙવાઙ 
એઔ દ્ધદ્વતીમ “ફશૃત જ્ઞાનઔળ” ચે. ધભચ, તત્તલભીભાવંા, વાદશત્મ, ઔરા, લાચણજ્મ, તલજ્ઞાન અન ે
આણા યજછિંદા ઔોટંુચફઔ, વભાજછઔ, વાસં્કૃતતઔ અને ધાતભિઔ જીલન-વ્મલશાયના તભાભ ાવાન ે
તેભા ંવભાલી રેલાભા ંઆવ્મા ંચે, ન ઔેલ વભાલી રીધા ચે, યંત ુળક્ તેટરા વંણૂચ લણચન વાથે, 
છયા ણ સ્થ વઔંઙ યાખ્મા લખય તદ્દન શલી સલુાચ્મ ળૈરીભા ંઆેર ચે. 
ળબ્દના અથોની તલસ્તતૃ વભજૂતી : 
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 ળબ્દબડંની જેભ ળબ્દના અથચબડંની રન્ષ્ટએ ણ “બખલદૌ  ખભડંર” અતરુનીમ ચે. તેના 
૨,૮૧,૩૭૭ ળબ્દના કુર ૫,૪૦,૪૫૫ અથચ, એટરે ઔે ળબ્દ દીઠ વયેયાળ ફે  અથચ (આણે બર ે
યભછૂભા ફરતા શઈએ ણ ગછુયાતી બાા લાસ્તલભા ંદ્ધદ્વઅથી ચે) આલાભા ંઆવ્મા ચે. “આ”ના 
૨૩,૭૭૬ ળબ્દના ૪૬,૦૯૬ અથચ, “ઔ”ના ૨૬,૭૧૩ ળબ્દના ૫૨,૧૯૯ અથચ, “ભ”ના ૧૪,૭૭૭ ળબ્દના 
૩૦,૧૦૬ અથચ આલાભા ંઆવ્મા ચે. પ્રત્મેઔ ળબ્દના તલતલધ અથચ, લેદાતં અને યુાણ, ધભચ અન ે
દળચન જ્મતત અને કખ, લૈદઔ અન ેમખ, ઔાવ્મ અને ચદંળાસ્ત્ર, વખંીત અન ેતળલ્ળાસ્ત્ર, એભ 
તભાભ ળાસ્ત્રના આધાય અને વદંબચભા ંયજૂ ઔયલાભા ંઆવ્મા ચે. રષ્ટાતંફૃે છઈએ તે “એઔ” ળબ્દના 
૩૦અથચ, “અફૃણ”ના ૪૧અથચ, “અંધ”ના ૨૩અથચ, “ઔરા”ના ૬૨ અથચ, “ગડાગડી”ના ૨૭ અથચ, 
“તત્તલ”ના ૩૪, “તાય”ના ૭૫, “દભ”ના ૪૦, “ધ્રલુ”ના ૫૭, “નીર”ના ૪૫, “ાણી”ના ૧૫ અને 
“ફુૃ”ના ૪૨અથચ આલાભા ંઆવ્મા ચે. ળબ્દના અથચને પ્રભાણબતૂ ફનાલલા ભાટે, અથચની મગ્મ 
વભજૂતી ભાટે નયતવિંશ ભશતેા, ળાભ, અક, ખલધચનયાભ, દરતયાભ, ન્દ્શાનારાર, ખાધંીજી, 
ફ.ઔ.ઠાઔય, ઔાઔા ઔારેરઔય વદશત અવખં્મ ઔતલ-રેકઔના ઔાવ્મ-રેકભાથંી તેભછ અવખં્મ 
વદંબચભાથંી અલતયણ રેલાભા ંઆવ્મા ચે. જેભઔે કસદુયમુ ં : રવવ ુતે. “અં્રહેછ સ્ઔેદટિંખની ઔવયત 
ઔયે ચે ત્માયે ફયપ ઉય ૈડાલાી ાલડી શયેી પયે ચે. ફાઔની બાાભા ંફરીએ ત કસદુયમા ં
કામ ચે.” 
ણા િણ રાકથી લધ ુળબ્દ અને નલ શજાયથી લધ ુાના: 
 “બખલદૌ  ખભડંર” યમર ઙાય ેજી ઔદના, િણ ઔરભભા ંધયાલતા, ૯ દદાય ્રહથંના ૯,૨૭૦ 
જેટરા તલળા ષૃ્ઠટભા ં થયામેર ચે. તેન ુ કુર ળબ્દબડં ૨,૮૧,૩૭૭ ળબ્દનુ ં ચે. ગછુયાતી 
બાા ત ઠીઔ, બાયતની તભાભ (વસં્કૃતતને ફાદ ઔયતા) બાાના ળબ્દઔળના ઈતતશાવભા ંએ 
ઔદાઙ ભશત્તલન પ્રમાવ શત, જેભા ંળબ્દ ચે બીર, ઔી, યફાયી જેલી ઊતયતી ઔભના, તેભના 
યીતદયલાછના તદા-ખાભઠી ળબ્દ ણ ચે અને આણે ખ તયીઔે ફરીએ ચીએ તે ળબ્દ ણ 
ચે છ. 
 તેના ઈ.વ.૧૮૩૪ પ્રથભ ફ ેબાખ, ઔેલ સ્લય તલબાખ એટરે ઔે “અ” થી “ઓ” થી ળફૃ થતા 
૫૪,૦૧૧ ળબ્દથી બયેર ચે, જેભા “અ” ના ૨૩,૭૭૬ ળબ્દ ચે. “ઔ”થી “” અક્ષયન વ્મછંન-તલબાખ 
કુર ૨,૨૭,૩૬૬ ળબ્દન ફનેરા ચે, જેભા ઔેટરાઔ ભખુ્મ અક્ષય, જેભઔે ”ઔ”ના ૨૫,૭૧૩, “ખ”ના 
૧૦,૪૫૭, “ઙ” ૯,૨૩૨, “છ”ના ૯,૪૩૪, “દ”ના ૧૧,૮૦૬, “ન”ના ૧૩,૫૫૫, “”ના ૨૬,૭૩૩, “ફ”ના 
૧૨,૧૩૮, “ભ”ના ૧૪,૭૭૭, “લ”ના ૧૧,૩૬૨, “વ”ના ૧૫,૩૮૫ ળબ્દ ચે. આ ઉયાતં ઔરા, લેાય-
લાચણજ્મની તલતળષ્ટ ભાદશતી, ધભચની તલતધની વાથે દિમાઔાડંની વભજૂતી. જેભા ંજુદા-જુદા વભાછ 
અને જ્ઞાતતના વ્રત, તલતધ, છન્દ્ભ, ભતૃ્મ ુ અને રગ્ન જેલા વાભાજછઔ પ્રવખં-ઉત્વલન ે ણ 
તલસ્તતૃ યીતે લણચલલાભા ંઆવ્મા ચે. 
અમલૂ્મ ગજુયાતી ળબ્દકળ : 
 ભશાયાજાશ્રી બખલતતવિંશજીની “ભશાકૃતત” નાભઔ “ધ ટાઈમ્વ પ ઈન્ન્દ્ડમા” ના તા.૨૪ 
ક્ટમ્ફય ૧૯૩૫ના અ્રહખણ્મ રકેભા ં શ્રી ી.વી.તાયાય “બખલદૌ  ખભડંર” ન ઉલ્રેક 
તલદ્વતાલૂચઔ ઔમો શત. તેના રકલા ભછુફ બખલદૌ  ખભડંર ભાિ ગછુયાતી ફરનાયા લખોને છ 
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નદશ યંત ુ વઔર દશિંદી પ્રજાને અભલૂ્મ થઈ ડળે. ભાયી ખોંડરની માિાના ભધ ુ સ્ભયણ ત 
સ્લપ્નલત યશી છલાના. જે ઔંઈઔ છમુ ં તેથી ભાયા જ્ઞાનના અને ભાયા લખચભા ં ભશત્તલન લધાય 
થમ. ખોંડર કાતે હુ ંજે ાઠ ળીખ્મ છ ંતેભાના થડાઔ ભેં આણા દેળફધંનુી વેલાભા ંધમાચ ચે. ણ 
શદમ ઉય થમેરી અવય ઔાખ ઉય ઔેભ લશી ળઔે? 
 પ્રસ્તતુ રેકન ભદુ્દ એ ચે ઔે ખોંડરના ભશાયાજાશ્રી બખલતતવિંશજી પ્રખતતભાન યાછઔતાચ ઉયાતં 
તલદ્યાના અનન્દ્મ ઉાવઔ અને આશ્રમદાતા ચે. ગછુયાતી બાાના વલાુંખ વભિૃ બખલદૌ  ખભડંર 
નાભના ગછુયાતી ળબ્દઔળન ુભશાન ઔામચ ઉાડી તાની જ્ઞાનતાવા શજીએ ઔેટરી ચે તે ફતાલેલુ ં
ચે. ફ ે રાક જેટરા ળબ્દલાા “બખલદૌ  ખભડંર” નાભના આ ફશૃદ ળબ્દઔળના ઔળઔાય, 
ઔેલણીઔાય, ભશાયાજાશ્રીએ લતચભાનિ, ભાતવઔ, અન્દ્મ પ્રઔાળન, ઔાદઠમાલાડના બાટ ઙાયણ, 
ગફુૃઅર યળીપ, જેલી રઔઙઙાચ દયતભમાન પ્રજા તેભછ ્રહાભછનના  વશલાવ લખેયે દ્વાયા લીવ શજાય 
ળબ્દ તે જાતે છ એઔઠા ઔયેરા ચે. બખલદૌ  ખભડંર જેલા તલસ્તતૃ ઔળના ભશાન ઔામચની વપતા 
ભશાયાછશ્રીની અલૂચ વ્મલસ્થા ળક્ક્તને છ આબાયી ચે. ગછુયાતના જે જે વાક્ષયએ બાલલૂચઔ આ 
ભશાન ઔામચભા ંવશઔાય આરે ચે. તે તેશ્રીએ આનદં સ્લીઔામો ચે. તેશ્રીએ આ ભશાન ઔામચ ભાટે 
તનમત ઔયેરી ાઙં રાક ફૃતમા જેટરી ઉદાય યઔભ તવલામ અન ે ૨૫ લચ જેટરી રાફંી ભદુત 
દયતભમાન આ ઔામચને અંખ જે અંખત અથાખ દયશ્રભ ઉઠાલેર ચે તે તલના આલા વલચદ્ર્ળીમ 
ળબ્દઔળ પ્રઔાળન છફૃય સ્લપ્રલત યશી જાત. 
ઉવશંાય : 
 વાક્ષય શ્રી યભણ એન. લઔીર છણાલે ચે ઔે, “્રહથંનુ ં ઔામચ છઈને હુ ં કયેકય નલાઈ ામ્મ. 
ગછુયાતી બાા, વાદશત્મ બાા અન ે વાદશત્મનુ ં ભલૂ્મ લધાયલાભા ં એ કયેકય અત્મતં ઉમખી 
નીલડળ.ે ઔામચ અને તેના ઔતાચ ફને અછડ રેકાળે અને ગછુયાત વદાને ભાટે ફનેંનુ ંફૃણી યશળેે”. 
 ભતુન શ્રી નાનઙરંજી ભશાયાછ રક ેચે ઔે “કયેકય! ભાતબૃાાના તલઔાવ અને વળંધન ભાટે આ 
ઔાભા ંઅન ેઆલી જૈપ ઉંભયે આલ વદિમ ઉત્વાશ ધયાલનાય ઔઈ ભશાયાજા ભેં છમા નથી. આ 
લકતે વાદશત્મ ધયંૂધય યાજા બછનુ ંસ્ભયણ થઈ આલે ચે.”  
 જાભનખય બખલત તનષ્ઠ ઔતલ શ્રી ભાલધાનજી, મથાથચ ઔશ ે ચે ઔે “ ળબ્દઔળ યચ્મ વયવ, 
બાાન બડંાય, ગજુૉય ચખયા ખશઔેાતી, બખલત ગણુ બડંાય, બખલતન ુ એ બાખલત, ળબ્દઔળ 
ળણખાય, અલની ય અતલઙ ઔીતતિ, બખલત ગણુબડંાય.” 
 “ચવ્લીવ લયવ સધુી અતલયત ળબ્દવાધના ઔયનાય ભશાયાજા બખલતતવિંશજીએ આકયે જ્ઞાનમજ્ઞ 
યૂ  ઔયી ગછુયાતી બાાને “બખલદૌ  ખભડંર ઔળ” આપ્મ ચે. ગછુયાતી બાા છખતભા ંયશળેે ત્મા ં
સધુી બખલતતવિંશજી, બછયાછજી અને ઙદુંબાઈ ટેર અભય યશળેે. આ ઔળ ભાિ ગછુયાતની નદશ 
ણ વભ્રહ બાયતની ખોયલખાથા ફની યશળેે.”-શ્રી ઔે.ઔા.ળાસ્ત્રી. 

વદંબા ગ્રથં : 
૧. ડં્ા યછનીકુભાય “ગછુયાત વભાઙાય” “ળબ્દલેધ” (વોયાષ્ટ્ર આવતૃત્ત) તા.૫ જુરાઈ ૨૦૦૦. 
૨. “વદેંળ” તા. ૨૩ ખષ્ટ ૨૦૦૧. 
૩. દલે યાજેન્દ્ર “બખલતગણુબડંાય” પ્રતલણ પ્રઔાળન. ઈ.વ. ૨૦૦૧. 
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૪. St. Nihal Singh, Golden Jubilee Committee, “Shri Bhagavatsinhjee the  

     Maker Of Mordern gondal”, A.D. 1934. 

૫. ભાણેઔ દશિંભતરાર ડી “ખોંડરની જરઔ” પ્રથભ આવતૃત્ત, ઔટફય ૨૦૦૦. 
૬. ાયાળમચ ભકંુુદયામ, “કુભાયઅંઔ” (૫૭૧) બખલતતવિંશજી. 
૭. ટેર ઙદુંરાર ફઙેયરાર, ‘બખલદૌ  ખભડંર” બાખ-૧, ઈ.વ. ૧૯૪૪. 
૮. ટેર ખાર એભ, (તિંી) “વદંબચ” પેબ્રઆુયી ૨૦૦૮. 
૯. ‘ફૂરચાફ દૈતનઔ” (વોયાષ્ટ્ર તૂતિ) તા. ૨ જુરાઈ, ૨૦૦૨. 
૧૦. બટ્ટ પ્રબતુાફશને “ઈ.વ. ૧૮૨૦ થી ૧૯૪૭ દયતભમાન ખોંડર યાજ્મની વાભાજછઔ  
     અને વાસં્કૃતતઔ પ્રખતત”, ઈ.વ. ૨૦૦૨. 
૧૧. Maharaja Bhagavatsinhji “cherished Treasures of Gondal”, A.D. 1934. 
૧૨.ડૉ.વાલચરમા આય.ટી. “ખોંડર નયેળ બખલતતવિંશજીનુ ં ઈંગ્રેન્દ્ડ દળચન” પ્રસ્તાલનાભાથંી ભશતેા 

ભઔયન્દ્દ, ઈ.વ. ૨૦૧૨. 
૧૩. બખલતતવિંશજી, સલુણચ ભશત્વલ વતભતત, ખોંડર, “બખલત સલુણચ ્રહથં”, ઈ.વ.  
     ૧૯૩૫. 
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આણા ંજીલન મલૂ્મ 
શકુ્રા ઉિભકુભાય માભિકબાઈ 

ીએચ.ડી. સ્ટુ Student of Ph.D 

શ્રી વભનાથ વસં્કૃત યનુનલનવિટી, લેયાલ 

 
ભલૂ્મ એ ચે જે આણ ેપ્રાપ્ત ઔયીએ ચીએ. ભલૂ્મ એટરે આણી યીતતનીતત. ભલૂ્મના ામા 

ઉય વભાછની ઈભાયત ઙણામ ચે. ભલૂ્મથી શે્રષ્ઠ વભાછની યક થામ ચે. વ્મક્ક્ત ખફૂ બણેર શળે 
યંત ુછ તેનાભા ંપ્રાભાચણઔતાના ંભલૂ્મ નશીં શમ ત તેનુ ંએ ભેલેલુ ંતળક્ષણ ભાટીના ંઢેપા વભાન વ્મથચ 
ચે. ભલૂ્મથી ભાનલ ભશાભાનલ સધુીની માિા ણૂચ ઔયી ળઔે ચે. ફાણથી ફા ઉચેયભા ં યલાભા ં
આલેરા ભલૂ્મના ંફીછ વભમાતંયે ઉત્તભ પ આે ચે. વભ્રહ વવંાયને સકુી ઔયલા આણા ંળાસ્ત્રએ, 
આણા ંઋતભતુનએ આણા ંઆઙામોએ ભલૂ્મની તળક્ષા આી ચે. વઔર વવંાયને અેરા ંવનાતન 
ભલૂ્મનુ ં વતલળે ભશત્તલ યશલેુ ં ચે. વનાતન ળાસ્ત્રભા ંઆણા ં ઋતભતુનએ તથા આઙામોએ શ્રેષ્ઠ 
વભાછનુ ંતનભાચણ ઔયલા ભલૂ્મનુ ંભશત્તલ પ્રતતાદદત ઔમુું ચે. 

જીલનન ેવલોત્તભ ફનાલલા ળાસ્ત્રભા ં તલદ્વાનએ તથા આઙામોએ, વદાઙાય, ઔભચ, વત્મ, પ્રેભ, 
ઔરુણા, ઙદયિ, વમંભ, પ્રાભાચણક્તા, ન્દ્મામ, ત્માખ, તનષ્ઠા, ઉદાયતા, વભબાલ, ભાનલતા, તલિફધંતુ્લ 
અને સ્લચ્ચતા જેલા જીલન ભલૂ્મ તલળે લણચન ઔમુું ચે.  
  વત્મ :-   
Ðà²Îÿ¢‡¢±¢ó¢ ç± ™ï¼Î‹{: J

(1)
 

આંક લા વ્મક્ક્ત વત્મને છઈ ળઔે ચે, આંધ છઈ ળઔત નથી.  
�y²æ ±ñ Ÿ¢èÁ²¢ïüç¼: J 

(2)
 

વત્મ છ નેિ ચે.  
çãÚ‡}¢²ïÝ Ð¢~¢ï‡¢ �y²S²¢çÐçã¼æ }¢é¶}¢ì J 

(3)
 

દશયણ્મભમ ાિથી વત્મનુ ંભકુ ઢંઔામેલુ ંચે.  
NÎ²ïÝ çã �y²æ �¢Ý¢ç¼ NÎ²ï sï± �y²æ Ðíç¼çD¼æ |¢±ç¼ J 

(4)
 

રુુ શદમથી વત્મને જાણે ચે તેથી તેના શદમભા ંછ વત્મ પ્રતતન્ષ્ઠત ચે. 
�y²}¢ï± �²ç¼ Ý¢Ýë¼}¢ì J 

(5)
 

વત્મન છ તલછમ થામ ચે અવત્મન નશીં.   
±í¼¢Ý¢æ �y²}¢éœ¢}¢}¢ì J 

(6)
 

વ્રતભા ંવત્મ વલોત્તભ ચે.  
¥ôã�¢ �y²±™Ýæ �±ü|¢ê¼çã¼æ ÐÚ}¢ì J 

¥ôã�¢ ÐÚ}¢¢ï {}¢ü: � ™ �y²ï Ðíç¼çD¼: J 

�y²ï ÜUëy±¢ Ðíç¼D¢æ ¼é Ðí±¼ü‹¼ï Ðí±ëœ¢²: JJ 
(7)

 

અદશિંવા અને વત્મ બાણ વભસ્ત પ્રાણી ભાટે અત્મતં દશતઔય ચે. અદશિંવા વોથી ભશાન ધભચ 
ચે, અને તે વત્મભા ંવભામેલુ ંચે. વત્મના ંઆધાયે શે્રષ્ઠ રુુના ંફધા ઔામોન આયંબ થામ ચે.  

ભાયા ભાટે વત્મથી ચબન્ન અન્દ્મ ઔઈ ઈિય નથી. વત્મ છ ઈિય ચે. 
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વત્મ ભાટે ફધ ુત્માખી ળઔામ ચે યંત ુવત્મને ઔઇણ બખે ચડી ન ળઔામ. 
  વદાચાય :-     
¥¢y}¢çÝ‹Î¢ùùy}¢Ðê�¢ ™ ÐÚçÝ‹Î¢ ÐÚS¼±:J 

¥Ý¢™¢çÚ¼}¢¢²¢ü‡¢¢æ ±ëœ¢}¢ï¼Ó™¼é<±{}¢ì JJ 
(10)

 

     તાની તનિંદા અને પ્રળવંા, અન્દ્મની તનિંદા અને સ્તતુત, આ ઙાય પ્રઔાયનુ ંઆઙયણ શે્રષ્ઠ રુુએ 
ક્ાયેમ નથી ઔમુું.  
�}¢éÌæÍ² �Î¢™¢Úæ ÜUçpó¢¢ŒÝ¢ïç¼ à¢¢ï|¢Ý}¢ì J 

(11)
 

     વદાઙાયનુ ંઉલ્રગંન ઔયી ઔઈ ઔલ્માણ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔતુ ંનથી. 
¥¢™¢Ú: Ðí�}¢¢ï {}¢ü: Ÿ¢éy²év¼ : S}¢¢¼ü »± ™ J 

¼S}¢¢ÎçS}¢Ýì �Î¢²év¼Ł çÝy²æ S²¢Î¢y}¢±¢Ýì çm�: JJ 
(12) 

     લેદ અને સ્ભતૃતભા ં ઔશલેાભા ંઆલેર આઙાય છ શે્રષ્ઠ ધભચ ચે. આત્ભલાન દ્ધદ્વજે આ વદાઙાયના ં
આઙયણભા ંવતત પ્રમત્નળીર યશવે ુ ંછઈએ.  
¥‹¼: à¢¢‹¼¢ï Ï¢çã à¢¢‹¼:, à¢¢‹¼ »± Ðí�èÎç¼ J 

à¢¢‹¼æ çà¢±}¢�¢mñ¼æ �Î¢™¢Ú: �}¢éçÓ™¼: J 
(13)

 

     અંદય અને ફશાય ફનંે ફાજુ ળાતં યશનેાય છ પ્રવન્ન યશી ળઔે ચે. ળાતંબાલ, તળલબાલ અને અદ્વતૈ 
બાલન મખ છ વદાઙાય વભછલ છઈએ.  
  કતાવ્મકભા :-   
¥ÜUëy²æ Ýñ± ÜUëy²æ S²¢¼ì Ðí¢‡¢y²¢x¢ïùŒ²éÐçS�¼ï J 

Ý ™ ÜUëy²æ ÐçÚy²¢Á²}¢ï¯ {}¢ü: �Ý¢¼Ý: JJ 
(14)

 

     પ્રાણ વઔંટ ઉક્સ્થત થામ ત ણ ન ઔયલા મગ્મ ઔાભ ન ઔયવુ ંછઈએ અને ઔયલા મગ્મ ઔાભને 
ચડવુ ંન છઈએ. આ વનાતન ધભચ ચે. 
     યાજ્મ તાન ધભચ ારન ઔયે ઔે ન ઔયે યંત ુઆણે ત આણુ ંઔતચવ્મ ઔભચ ઔયલા તૈમાય યશવે ુ ં
છઈએ.(15)  
     ઔતચવ્મ શીનતા ઔયતા ઔતચવ્મ શ્રેષ્ઠ ચે.(16)   
     ઔતચવ્મ ારનથી શઔ ઉત્ન્ન થામ ચે.(17)  
     ઔતચવ્મ ારન ઔયતા ંભતૃ્મ ુાભવુ ંએછ જીલનનુ ંફીજુ ંનાભ ચે.(18)  
¥¢ Ý¢ï |¢Îí¢: RU¼±¢ï ²‹¼é ç±E¼¢ïùÎÏ{¢�¢ï ¥ÐÚè¼¢� ©çjÎ: J 

(19)
 

    અતલઙર, તલઘ્નયદશત અને આત્ભઔચની પ્રાપ્પ્ત ઔયાલનાયા ંઔલ્માણઔાયી ઔભો અભને ઙાયે દદળાથી 
પ્રાપ્ત થા. 
ÜU}¢üÁ²¢²¢ï sÜU}¢ü‡¢: J 

(20)
 

     કભા ન કયલા કયતા કભા કયવુ ંલધાયે શે્રષ્ઠ છે.  
¿¢¢Ý¢² ÜUëy²æ ÐÚ}¢æ çRU²¢|²: J 

(21)
 

     જ્ઞાન ભાટે ઔયલાભા ંઆલતુ ંઔભચ ફધાછ ઔભોભા ંશે્રષ્ઠતભ ચે.  
     જીલનના ંઅંતતભ િાવ સધુી વત્ઔભચ ઔયતા યશ.(22)  
  દમા-કરણા :-  
¥ÝéRU¢ïà¢¢ï çã �¢{êÝ¢æ }¢ãh}¢üS² Hÿ¢‡¢}¢ì J 

(23)
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     વજ્છન રુુ ભાટે દમા ઔયલી એ ભશાન ધભચનુ ંરક્ષણ ચે.  
¥¢y}¢è²: ÐÚ §y²²æ ¶Hé ÜUé¼: �y²æ ÜUëÐ¢²¢: RU}¢: J 

(24)
 

     દમા ઔયલાભા ંઆ તાનુ ંચે અને આ ાયકંુ ચે એ બેદબાલ ન ઙારે.  
Î²¢ {}¢üS² �‹}¢|¢êç}¢: J 

(25)
 

     દમા ધભચની છન્દ્ભબતૂભ ચે.  
ÜU¢ï {}¢¢ïü ? |¢ê¼Î²¢ J 

(26)
 

     ધભચ શુ ંચે ? પ્રાણી ય દમા ઔયલી.  
Î²¢ {}¢ü ÜU¢ }¢êH ãñ Ð¢Ð }¢êH ¥ç|¢}¢¢Ý J 

¼éH�è Î²¢ Ý À¢ïçÇ» �Ï¢ Hçx¢ Í¢Å }¢ïæ Ðí¢‡¢ JJ 
(27)

 

ÜUL‡¢¢Îí¢ü çã �±üS± �‹¼¢ïùÜU¢Ú‡¢Ï¢¢‹{±¢: J 
(28)

 

     ઔફૃણાથી આર શદમલાા વ્મક્ક્ત ફધાના ંઅઔાયણ ફધં ુશમ ચે.  
  અહશિંવા :-   
}¢¢ ôã�è: ÐéL¯æ �x¢¼ì J 

(29)
 

     ભનષુ્મ અને છખંરી શુની દશિંવા ન ઔય.  
     અદશિંવાલૂચઔ વત્મનુ ંઆઙયણ ઔયલાથી તભે વવંાયને તના ંઙયણભા ંઝુઔાલી ળઔ ચ.(30) 
¥ôã�¢ ÐÚ}¢¢ï {}¢üS¼�¢ùôã�¢ ÐÚ¢ï Î}¢: J 

¥ôã�¢ ÐÚ}¢æ Î¢Ý}¢ôã�¢ ÐÚ}¢æ ¼Ð: J 

¥ôã�¢ ÐÚ}¢¢ï ²¿¢S¼�¢ôã�¢ ÐÚæ ÈUH}¢ì J 

¥ôã�¢ ÐÚ}¢æ ç}¢~¢}¢ôã�¢ ÐÚ}¢æ �é¶}¢ì JJ 
(31)

 

     અદશિંવા યભ ધભચ ચે. અદશિંવા યભ વમંભ ચે. અદશિંવા યભ દાન ચે. અદશિંવા યભ ત ચે. 
અદશિંવા યભ મજ્ઞ ચે. અદશિંવા યભ પ ચે. અદશિંવા યભ તભિ ચે. તથા અદશિંવા યભ સકુ ચે.  
     અદશિંવા વત્મન પ્રાણ ચે. તેના તલના ભનષુ્મ શ ુચે.(32) 
     જીલન નાના જીલની યક્ષાથી વપ થામ ચે, તેના નાળથી નશીં. (33)  
     અદશિંવા અને પે્રભ એઔ છ લસ્ત ુચે.(34) 
  ઉદાયતા :-      

Ã²±ã¢Úï Ðÿ¢Ð¢¼¢ï Ý ÜU¢²ü: J {}¢¢üÎçÐ Ã²±ã¢Ú¢ï x¢Úè²¢Ýì J 
(36)

 

     વ્મલશાયભા ંક્ષાત ન ઔયલ છઈએ. વ્મલશાય ધભચથી ણ ભશત્તલણૂચ ચે.  
     જેનાભા ંઉદાયતા ચે તનેે લીયતાની આલશ્મઔતા નથી.(37)  
     ઉદાય શદમલા રુુ જ્મા ંસધુી જીલે ચે ત્મા ંસધુી આનદંથી જીલે ચે. અને વઔંીણચ શદમલા 
રુુ આમ ુમુંત દુ:કી યશ ેચે.(38)  
  વભત્લ :-   
�é¶Îé:¶ï �}¢ï ÜUëy±¢ H¢|¢¢H¢|¢¢ñ �²¢�²¢ñ J 

¼¼¢ï ²éh¢² ²éÁ²S± Ýñ±æ Ð¢Ð}¢±¢ŒS²ç� JJ 
(39)

 

      સકુ-દુ:ક, રાબ-શાતન, છમ-યાછમને વભાન વભજી મિુ ભાટે તૈમાય થઈ જા. આ પ્રઔાયે મિુ 
ઔયલાથી ત ુ ંા ને પ્રાપ્ત નશીં ઔયે.  
�±ü|¢ê¼S�}¢¢y}¢¢Ýæ �±ü|¢ê¼¢çÝ ™¢y}¢çÝ J 
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§üÿ¢¼ï ²¢ïx¢²ïQU¢y}¢¢ �±ü~¢ �}¢Îà¢üÝ: JJ 
(40)

 

     જેની આત્ભા મખમકુ્ત થઈ ચે, તે વલચિ વભદૃન્ષ્ટથી જુએ ચે. તે ફધા પ્રાચણને આત્ભાભા ંઅને 
અને ફધા પ્રાણીભા ંઆત્ભાને જુએ ચે. 
²¢ï }¢¢æ Ðà²ç¼ �±ü~¢ �±Z ™ }¢ç² Ðà²ç¼ J 

¼S²¢ãæ Ý Ðí‡¢à²¢ç}¢ � ™ }¢ï Ý Ðí‡¢à²ç¼ JJ 
(41)

 

     જે ભનષુ્મ ભને (યભાત્ભાને) વલચિ અને ફધાને ભાયાભા ં(યભાત્ભાભા)ં જુએ ચે તેની દૃન્ષ્ટભા ંહુ ં
(યભાત્ભા) ક્ાયેમ નષ્ટ નથી થત અને તે ભાયી (યભાત્ભાની) દૃન્ષ્ટભા ંક્ાયેમ નષ્ટ નથી થત.  
�}¢æ �±ïǖ é |¢ê¼ï¯é ç¼D‹¼æ ÐÚ}¢ïEÚ}¢ì J 

ç±Ýà²yS±ç±Ýà²‹¼æ ²: Ðà²ç¼ Ðà²ç¼ JJ 
(42)

 

     જે ભનષુ્મ નાળલતં ફધા પ્રાણીભા ં વભબાલથી યશનેાયા અતલનાળી યભેિયને જુએ ચે તે છ 
વત્મ જુએ ચે.  
  ભાનલતા :-  
     ભનષુ્મ તેને ઔશી ળઔામ જે ભનનળીર શમ. આત્ભલત અન્દ્મના ંસકુ-દુ:ક,રાબ-શાતનને વભજે.(43) 
     ભનષુ્મતા છ ઊંઙી દેળબક્ક્ત ચે.(44)  
     સ્લબાલભા ંળક્ક્ત, ભનભા ંફદુ્ધિ, શદમભા ંપ્રેભ એ બવ્મ ભાનલતાનુ ંતનભાચણ ઔયે ચે.(45)  
     ભનષુ્મતા ફધા પ્રઔાયની દેળબક્ક્ત અને દેળાચબભાનના ંબાલથી ઊંચ ુતત્તલ ચે.(46)  
  ચાહયત્ર્મ :-   
ÜUéHèÝ}¢ÜUéHèÝæ ±¢ ±èÚæ ÐéL¯}¢¢çÝÝ}¢ì J 

™¢çÚ~¢}¢ï± Ã²¢w²¢ç¼ à¢éô™ ±¢ ²çÎ ±¢ à¢éç™}¢ì JJ 
(47)

 

      ભનષુ્મના ંઙાદયત્ર્મથી જ્ઞાત થામ ચે ઔે, તે કુચરન ચે ઔે અકુરીન. લીય ચે ઔે દંબી ચે. તલિ ચે ઔે 
અતલિ ચે.  
™¢çÚ~²ï‡¢ ç±ãèÝ ¥¢ÉK¢ïùçÐ Îéx¢ü¼¢ï |¢±ç¼ J 

(48)
 

      ઙાદયત્ર્મદશન ધની ણ તલતત્તભા ંડ ેચે.  
     ઙાદયત્ર્મથી શિુ થમેલુ ંજ્ઞાન થડુ ંણ શમ ત ણ ભશાન પ આનારંુ ચે.(49) 
      માદ યાક ન ધનનુ ંભલૂ્મ ચે ન નાભનુ ંભલૂ્મ ચે. ન મળનુ ંભલૂ્મ ચે ન તલદ્યાનુ ંભલૂ્મ ચે. ઔેલર 
ઙાદયત્ર્મ છ ઔઠીન થ્થયની દીલારને ચેદી ળઔે ચે.(50) 
  નલશ્વફધંતુ્લ :-   
}¢ñ~¢èÜUL‡¢¢}¢éÎè¼¢ïÐïÿ¢¢‡¢¢æ �é¶Îé:¶Ðé‡²¢Ðé‡²ç±¯²¢‡¢¢æ |¢¢±Ý¢¼çpœ¢Ðí�¢ÎÝ}¢ì J 

(51)
 

     સકુી પ્રત્મે તભિતા, દુ:કી પ્રત્મે ઔફૃણા, ણૂ્માત્ભા પ્રત્મે શચ, અને ાી પ્રત્મે ઉકે્ષાની બાલના 
ઔયલાથી ચઙત્ત પ્રવન્ન તથા તનભચર ફને ચે. 
²S¼é �±¢üç‡¢ |¢ê¼¢çÝ ¥¢y}¢‹²ï±¢ÝéÐà²ç¼ J 

�±ü|¢ê¼ï¯é ™¢y}¢¢Ýæ ¼¼¢ï Ý ç±�éx¢éŒ�¼ï JJ 
(52)

 

      જે ફધા પ્રાણીને િહ્મભા ં તનયંતય જુએ ચે અને ફધા પ્રાચણભા ંિહ્મને જુએ ચે તે ઔઈની ઘણૃા 
નથી ઔયતા.  
¥²æ Ï¢‹{éÚ²æ Ýïç¼ x¢‡¢Ý¢ HÍ¢é™ï¼�¢}¢ì J 

©Î¢Ú™çÚ¼¢Ý¢æ ¼é ±�é{ñ± ÜUéÅé}Ï¢ÜU}¢ì JJ 
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     આ ભાય તભિ ચે અને આ ભાય તભિ નથી એ રુ ફદુ્ધિલાા વ્મક્ક્તના ંલાક્ શમ ચે. ઉદાય 
ઙદયિલાા ભાટે ત વભ્રહ વવંાય તાન દયલાય ચે.  
      તલળાર વવંાય ભારંુ ગય ચે અને ઉઔાય ઔયલ ભાય ધભચ ચે.(53) 
      એઔ થં ફનાલતા છ તભે તલિફધંતુ્લની તલરુિ થઈ જા ચ. જે વાઙી તલિફધંતુ્લની બાલના 
યાકે ચે તે અતધઔ ફરતા નથી. તેના ંઔભચ સ્લમ ંફરે ચે.(54)  
  સ્લચ્છતા :-  
à¢¢ñ™ï ²Õ: �Î¢ ÜU¢²ü: à¢¢ñ™}¢êH¢ï çm�: S}¢ë¼: J 

à¢¢ñ™¢™¢Úç±ãèÝS² �}¢S¼æ ÜU}¢ü çÝcÈUH}¢ì JJ 
(55)

 

     શિુતા સ્લચ્ચતા ભાટે શભંેળા ંમત્ન ઔયલ છઈએ. સ્લચ્ચતા છ દ્ધદ્વછત્લનુ ંભૂ ચે. જે સ્લચ્ચતાથી 
યદશત ચે તેના ંફધા છ ઔામો તનષ્પ થામ ચે.  
ઉવશંાય -  
     આણા ંવનાતન ળાસ્ત્રએ, ઋતભતુનએ, આઙામોએ, તલદ્વાનએ સુથખાભી વદુદેળ આપ્મ ચે. 
ઉદેળની વાથે-વાથે શે્રષ્ઠ ઉદાશયણ આપ્મા ંચે. જીલનભલૂ્મન ેવ્મલશાયભા ંઅન ેલતચનભા ંલણી રેલાથી 
જીલન  આનદંભમ ફને ચે. જીલન વલોત્તભ ફને ચે. ળાસ્ત્રએ દળાચલેરા સુથ ય પ્રમાણ ઔયલાથી 
ઈષ્ટની પ્રાપ્પ્ત થામ ચે. ભાનલ જીલનભા ંવત્મ, પ્રેભ, ઔફૃણા, વદાઙાય, ઙાદયત્ર્મ, પ્રાભાચણક્તા, ઉદાયતા, 
ત્માખ, તનષ્ઠા, દમા, વભબાલ, વમંભ, સ્લચ્ચતા અને તલિફધંતુ્લ જેલા ભલૂ્મ વતલળે બાખ બછલે ચે. 
અંતે વભ્રહ વવંાય સકુ,વભદૃ્ધિ અને ળાતંત ઈચ્ચે ચે. જે ભલૂ્મ દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ ચે.          
 

ાદનોંધ  
1.  ઋગ્લેદ- 1/164/16 29.  ઙાણક્સિૂાચણ – 546-547  
2.  ળતથિાહ્મણ – 5/1/5/28 30.  ળેક વાદી-પાયવી   
3.  ઈળાલાસ્મતનદૌ  – ભિં 15 31.  અયફી ઔાવ્મદળચન  
4.  ફશૃદાયણ્મઔતનદૌ  – 3/9/23 32.  ભશાબાયત-બીષ્ભલચ- 26/38 
5.  ભુડંઔતનદૌ  – 3/1/6 33.  ભશાબાયત-બીષ્ભલચ- 30/26  
6.  ખરુડયુાણ – 1/115/53 34.  ભશાબાયત-બીષ્ભલચ- 30/30 
7.  ભશાબાયત-લનલચ-207/74 35.  શ્રીભદૌ  બખલદૌ  ખીતા 
8.  ભશાત્ભાખાધંી લાખંભમકડં – 46 36.  સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતી- વત્માથચપ્રઔાળ  
9.  તલલેઔાનદં વાદશત્મ બાખ-10,ષૃ્ઠ-214  37.  તલનામઔ દાભદય વાલયઔય  
10.  ભશાબાયત-ઔણચલચ- 35/45  38.  ભશતિ અયતલિંદ  
11.  તલષ્ણુયુાણ- 3/17/2 39.  તલનામઔ દાભદય વાલયઔય 
12.  ભનસુ્ભતૃત- 1/108 40.  સબુાતત 
13.  ભાનલતા ઔા ભાન- ષૃ્ઠ- 128 

(તલિફધં ુળાસ્ત્રી) 
41.  શરૂઔ-ભચૃ્્ઔદટઔભૌ – 1/43 

14.  ઙંતિં- 4/42  42.  કંુદ કંુદ આઙામચ 
15.  વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર 43.  સ્લાતભ તલલેઔાનદં  
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તછંચર- મખસિૂ- 1/33  
16.  તલનફા બાલે  44.  ઈળાલાસ્મતનદૌ  – 6  
17.  ભશાત્ભા ખાધંી 45.  સ્લાભી યાભતીથચ 
18.  વ ૃદંાલનરાર લભાચ 46.  સ્લાભી તલલેઔાનદં 
19.  ઋગ્લેદ – 1/86/1 47.  નાયદયુાણ લૂચબાખ પ્રથભાદ – 27/8 
20.  ભશાબાયત-બીષ્ભલચ  48.  મજુલેદ – 16/3  
21.  અિગ-વૌંદયનન્દ્દ- 5/25 49.  ભશાત્ભા ખાધંી  
22.  જૂ્મ ડોંખયેજી ભશાયાછ 50.  ભશાબાયત-અનળુાવનલચ- 116/28-29 
23.  ભશાબાયત-અનળુાવનલચ- 5/24 51.  ભશાત્ભા ખાધંી  
24.  શચ- નાખાનન્દ્દ – 5/20  52.  ભશાત્ભા ખાધંી- આત્ભઔથા- ષૃ્ઠ- 432 
25.  ઙાણક્નીતત  53.  ભશાત્ભા ખાધંી – વત્મ છ ઈિય ચે – 16 
26.  દશતદેળ – 1/147 54.  જેમ્વ એરન – આનદંની ખદંડીએ – 67 
27.  તરુવીદાવ  55.  ઔથાવદયત્વાખય – 12/34/20 
28.  મજુલેદ – 16/3 56.   

વદંબા ગ્રથં  
1.  ઋગ્લેદ  11.  નાખાનન્દ્દ ઔાવ્મ  
2.  ઈળાલસ્મતનદૌ  12.  ઙાણક્નીતત  
3.  ભુડંઔતનદૌ   13.  દશતદેળ  
4.  ફશૃદાયણ્મઔતનદૌ  14.  ઔથાવદયત્વાખય  
5.  ખરુડયુાણ 15.  મજુલેદ 
6.  ભશાબાયત  16.  ઙાણક્ સિૂાચણ  
7.  ભશાત્ભાખાધંી લાખંભમ કડં 17.  વત્માથચપ્રઔાળ  
8.  તલષ્ણુયુાણ 18.  ભચૃ્ચઔદટઔભૌ  
9.  ભનસુ્ભતૃત  19.  નાયદયુાણ 
10.  ફશૃદૌ  તલિસકૂ્ક્તઔળ    
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આત્ભશદુ્ધદ્ધના ઉામ (તિલાથા સતૂ્રના વદંબાભા)ં 
શીના મળધય ળાશ 

(Mo. : 9925038148, 8849132697) 
(Email ID : hinaycshah@gmail.com) 

 

 જૈનદળચનના ંામાભા ંઅધ્માત્ભ ચે, તેના ય ધભચની ઈભાયત ઙણામેરી ચે. અધ્માત્ભ તલઔાવની 
ળફૃઆત આત્ભાના ંઅક્સ્તત્લની શ્રિાથી થામ ચે અને અધ્માત્ભની ણૂચતા આત્ભાભા ંઅબેદતાથી થામ ચે.   
  ‘તત્તલાથચ સિૂ’ એ બાયતીમ દાળચતનઔ તલદ્યાની જૈનળાકાનુ ંએઔ ળાસ્ત્ર ચે. તેથી તેના ંઇતતશાવભા ં
તલદ્યાલળંન ઇતતશાવ આલ ે ચે. તત્તલાથચ સિૂભા ં જે તલદ્યા તેના ઔતાચએ વભાલી ચે, તે તેભણે લૂચ 
ગફુૃયંયાથી ભેલી ચે. તત્તલાથચ સિૂ એ ભશાઅધ્માત્ભ ળાસ્ત્ર ચે. ‘તત્તલાથચ સિૂ’ના યઙતમતા 
ઉભાસ્લાતતજીના જીલન અંખનેી તલખત અલ્ છલા ભે ચે. 
(1) ્રહથંઔતાચના ધભચગરુુ 11 અંખના ધાયઔ ઘનન્દી શતા.  
(2) ્રહથંઔતાચના બણાલનાયા તલદ્યાગરુુ ‘મરૂ’ નાભના લાઙનાઙામચ શતા. 
(3) ્રહથંઔતાચન ુ ંછન્દ્ભસ્થ ન્મગ્રનધકા નાભનુ ંખાભ શત ુ.ં  
(4) ્રહથંઔતાચએ આ ્રહથં કુસભુયુભા ં(ટણાભા)ં ફનાવ્મ.  
(5) ્રહથંઔતાચ કોભબણી ખિલાા શતા.  
(6) ્રહથંઔતાચના તતાનુ ંનાભ સ્લાનત શતુ.ં  
(7) ્રહથંઔતાચની ભાતાનુ ંનાભ લાત્વી શત ુ.ં  
(9) ્રહથંઔતાચની ઉચ્ચનાગય ળાકા શતી.  
  તેભન વભમ લીયતનલાચણથી ાવંઙ લચ ચી એટર ેઔે તલિભના ંશરેા વૈઔાભા ંઅથલા ફીજા 
વૈઔાભા ંથમ શલાનુ ંજાણલાભા ંઆલે ચે.  
  તત્તલાથચસિૂ ઉય અનેઔ તલદ્વાનએ તલસ્તતૃ તલલેઙન રખ્મુ ં ચે. તેની ઉય શ્રતુવાખય, 
તલફધુવેન, મખીન્દ્રદેલ, મખદેલ, રક્ષ્ભીદેલ, અબમનન્દ્દી આદદ તલદ્વાનએ ટીઔા રકી ચે. ત્માયફાદ 
દંડત ફૂરઙદંજી તવધ્ધાતંાઙામચ, દંડત ઔૈરાળઙન્દ્દજી તવધ્ધાતંાઙામચ, દંડત ન્નારારજી વાદશત્માઙામચ, 
દંડત યાભજીબાઈ દળી ઇત્માદદ તલદ્વાનએ ‘તત્તલાથચસિૂ’ ય ટીઔા રકી ચે. આ ઉયાતં ફીજા ગણા 
િતેાફંય – દદખફંય તલદ્વાનએ આ ્રહથં ય ઔણાચટઔ, તાતભર, દશન્દ્દી અને અં્રહજેી બાાભા ં તલલેઙન 
રખ્મા ચે. ત ેઉયાતં ‘તત્તલાથચસિૂ’ન છભચન અને જાાનીજ બાાભા ંણ અનલુાદ થમ ચે. 
  જૈન વાદશત્મભા ંઉભાસ્લાતતજી પ્રથભ વસં્કૃત રેકઔ થઈ ખમા. તે અચખમાય અંખનુ ંરઢ જ્ઞાન 
ધયાલતા શતા તેલી વલચ વાભાન્દ્મ ભાન્દ્મતા ચે. ઉભાસ્લાતતજીએ આખતભઔ ળૈરી ભખુ્મ યાકી તેનુ ંવભથચન 
ઔયલા તઔચન આશ્રમ રીધ શલાથી તેન ેતઔાચશ્રમી આખભળરૈી લાા ઔશી ળઔામ ચે. 
 તેભની બાા વય અને રાગલલાી ચે. ળૈરીભા ંપ્રલાશ ચે. તેભના ં્રહથંની પ્રવન્ન, વચંક્ષપ્ત 
અને શિુ ળૈરી તેભના વસં્કૃત બાા યના પ્રબતુ્લની વાક્ષી યેૂ ચે. તેભની કૃતતભા ંવપ્રભાણત્લ અને 
દાળચતનઔત્લ તલળે દેકામ ચે. જૈન આખભભા ં આલતી જ્ઞાન, જ્ઞમે, આઙાય, બખૂ, કખ આદદને 
રખતી ફાફતન વ્ંરહશ જે વકં્ષેથી તેભણ ેતત્તલાથચસિૂભા ં ઔમો ચે, તે તેભના લાઙઔલળંભા ંથલાની 
અને લાઙઔદની મથાથચતાની વાક્ષી યેૂ ચે.  
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 આથી છ તવધ્ધશભે વ્માઔયણભા ંઔચરઔાર વલચજ્ઞ શભેઙરંાઙામચએ ઔહ્યુ ંચે ઔે ‘ઉભાસ્લાતત જેલા ઔઈ 
વ્ંરહશઔાય નથી’ તેભની તત્તલાથચસિૂના ંપ્રાયંબની ઔાદયઔા અને ફીજી દ્યકૃતત સઙૂલે ચે ઔે તે 
ખદ્યની જેભ દ્યના ં ણ પ્રાછંર રકેઔ શતા. તેભના વબાષ્મ સિૂનુ ં ફાયીઔ અલરઔન તેભના ં જૈન 
આખભ વફંધંી વલચ્રહાશી અભ્માવ ઉયાતં લૈળેતઔ, ન્દ્મામ, મખ અને ફોધ્ધ આદદ દાળચતનઔ વાદશત્મના ં
તેભના ં અભ્માવની પ્રતીતત ઔયાલે ચે. તત્તલાથચબાષ્મભા ં ટાઔેંરા વ્માઔયણના ં સિૂ એભના ં ાચણતનમ 
વ્માઔયણના ંઅભ્માવની ણ વાક્ષી યેૂ ચે. 
 તિલાથાસતૂ્રની પે્રયક વાભગ્રી  
 લાઙઔ ઉભાસ્લાતતજીની તત્તલાથચસિૂ યની પે્રયઔ વાભ્રહી ભખુ્મત્લે ઙાય બાખભા ંનીઙે ભછુફ 
છણામ ચે.  
(1) આગભ િાનન લાયવ  
 જેલી યીતે લૈદદઔ દળચનભા ંલેદ આધાયબતૂ ખણામ ચે તેલી છ યીતે જૈનદળચનભા ંઆખભ ્રહથં છ 
આધાયબતૂ અને પ્રભાણ ભનામ ચે. ફીજા ્રહથં પ્રભાણ્મ આખભને અનવુયે ચે. આ આખભ જ્ઞાનન 
લાયવ યાલૂચથી ઙાલ્મ આલે ચે. અને તે આખભ ્રહથંન લાયવ ઉભાસ્લાતતજીને ભેર ચે. અને તેથી 
છ આખતભઔ ફધા તલમનુ ંતેભનુ ંજ્ઞાન સ્ષ્ટ, વ્મલક્સ્થત અને યસ્ય અતલયધી છણામ ચે.  
(2) વસં્કૃત બાા  
 તે ઔાભા ં ણ જૈનદળચનની વાથે વાથે દશન્દ્દુ ધભચ ઔે લૈદદઔ ધભચ વભાતંયે અને યાલૂચથી 
ઙારત શત. લૈદદઔ ધભચના ં લેદ તથા અન્દ્મ ્રહથંભા ં વસં્કૃતની પ્રધાનતા શતી. ઔાળી, ભખધ, ચફશાય 
આદદ પ્રદેળભા ં યશલેા તથા તલઙયલાને રીધે અને તે વભમની પ્રધાન બાા વસં્કૃતન ઉંડ અભ્માવ 
લાઙઔ ઉભાસ્લાતતજીએ ઔમો શમ તેવુ ંછણામ ચે. તેભના ં્રહથંભા ંવચંક્ષપ્ત અને શિુ ળૈરી બાા ઉયના ં
પ્રબતુ્લની વાક્ષી યેુ ચે. વભ્રહ જૈન લાઙ્મમન ઇતતશાવ એભ ઔશ ેચે ઔે, ઉભાસ્લાતતજી જૈનાઙામોભા ંપ્રથભ 
વસં્કૃત રેકઔ શતા. તેભનુ ંજ્ઞાનબડં ગણુ ંવભિૃ શત ુ.ં  
(3) દળાનાન્તયન પ્રબાલ  
 વસં્કૃત બાા દ્વાયા તેભણ ે લૈદદઔ અને ફોિ વાદશત્મભા ંપ્રલેળ ઔમો, તત્ઔારીન નલી યઙના 
છઈ તેભાથંી લસ્તુ અને તલઙાયવયણી જાણી. આ ફધાન ઊંડ પ્રબાલ તેભના ય ડરે છણામ ચે. 
તેના ઔાયણે તેભણે જૈન વાદશત્મભા ં શરેા સ્થાન નદશ ાભેરી એલી ટૂંઔી દાળચતનઔ સિૂળૈરીભા ં અને 
વસં્કૃત બાાભા ં્રહથં રકલા પે્રમાચ.  
(4) પ્રનતબાલતં યચનમતા  
 ઉયક્ત િણ શતેુ શલા ચતા ંછ તેભનાભા ંપ્રતતબા ન શત ત તત્તલાથચસિૂ આ સ્લફૃભા ં
ઔદી પ્રાપ્ત ન થાત અને જૈન વભદુામના ંફધા છ ભખુ્મ વપં્રદામએ તેને ભાન્દ્મ યાખ્મુ ં તે છ તેભની 
પ્રતતબા વ્મક્ત ઔયે ચે.  
  તિલાથાસતૂ્રની યચનાન ઉદે્દળ  
 ઔઈણ બાયતીમ ળાસ્ત્રઔાય જ્માયે તાના તલમનુ ંળાસ્ત્ર યઙ ે ચે ત્માયે તે તાના તલમના 
તનફૃણના ંઅંતતભ ઉદે્દળ તયીઔે ભક્ષને છ ભઔેૂ ચે. તે તલમ અથચ, ઔાભ, જ્મતત ઔે લૈદઔ જેલ આતધ-
બોતતઔ દેકાત શમ ઔે તત્તલજ્ઞાન અને મખ – ધ્માન જેલા આધ્માજત્ભઔ શમ. ફધા છ ભખુ્મ તલમના ં
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ળાસ્ત્રના ંપ્રાયંબભા ંઔે અંતભા ંભક્ષન તનદેળ શલાન અને તે ળાસ્ત્રના ંઉવશંાયભા ંણ અંતે તે તલદ્યાથી 
ભક્ષ તવિ  થમાનુ ંઔથન આલતુ ંશમ ચે. 
  ‘તત્તલાથચસિૂ’ એ દાળચતનઔ ઔદટન સિૂ ્રહથં ચે. આ ્રહથંભા ંપ્રત્મક્ષ અને યક્ષ એ ફે પ્રભાણના 
તલબાખ ઔયલાભા ંઆવ્મા ચે. ‘તત્તલાથચસિૂ’ એટર ે જૈનદળચનના તવિાતંન ે વભજાલનાય ભોચરઔ ્રહથં. 
જૈનદળચનના ભટાબાખના ંતવિાતંને આલયી રેતા આ ્રહથં ળબ્દથી રઘ ુચે. સિૂથી 344 સિૂ પ્રભાણ ચે. 
યંત ુઅથચથી અત્મતં તલળા ચે. દયેઔ સિૂ તલમને સઙૂલતા ંશમ તેભ નાના નાના સિૂ ગણુ ં ઔશી 
જામ ચે.  
 આ ્રહથં નલતત્તલ, ચ રવ્મ, યત્નિમી, ઔભચવાદશત્મ, ાઙંબાલ, જીલનુ ંયબલખભન, છફંદૂ્વી 
આદદ દ્વી – વભરુ, ઙાયે તનઔામના ંદેલ, તિદી, રવ્મ – ગણુ અને માચમ, ફાય વ્રત, તેના ંઅતતઙાય, 
દયેઔ ઔભચના ંજુદા જુદા આશ્રલ, પ્રકૃતત આદદ ઙાય ફદં ઇત્માદદ વભાલી રે ચે.  
 આ ્રહથંને િતેાફંય અને દદખફંય આ ફનેં યંયા ભાન્દ્મ યાકે ચે. ભાિ ઔઈ ઔઈ સિૂભા ં
યઙનાબેદ ચે. આ ્રહથંભા ંદવ અધ્મામ ચે. જેભા ંવભ્રહ જૈનદળચનન વાય આલી જામ ચે. 
  તે પ્રથભ અધ્મામના ંપ્રથભ શ્રઔ રકતા છણાલે ચે ઔે....  
  सम्यग्दर्शन – ऻान – चाररत्राणि मोऺमागश ।  
 વમ્મગ્દળચન, વમ્મગ્જ્ઞાન અને વમ્મકૌ ઙાદયિ આ િણની એઔતા એ છ ભક્ષભાખચ ચે. આ 
િણભાથંી એઔન ણ અબાલ શમ ત ભક્ષ ભી ળઔત નથી. આ િણે ગણુ યત્નતલુ્મ શલાથી આ િણ 
ગણુને ‘યત્નિમી’ (Three Jewels) ઔશલેામ ચે. વમ્મગ્દળચન – વમ્મગ્જ્ઞાન અને વમ્મકૌ ઙાદયિ આ 
િણથી વલંય અને તનજૉયા ળફૃ થામ ચે 
  તિલાથાસતૂ્રના આધાયે આત્ભશદુ્ધદ્ધના ઉામ  
 જૈનદળચનભા ંધભચની આયાધનાભા ંઔેન્દ્રસ્થાને આત્ભા ચે. આત્ભાન અનબુલ થલ તે છ વાઙ ધભચ 
ચે અને આત્ભાની દયણૂચ ઉરપ્બ્ધ થલી તે ધ્મેમ ચે, ધભચની યાઔાષ્ટા ચે અને આત્ભશદુ્ધિ થામ ત 
જીલ અંતતભ ધ્મેમ સધુી શોંઙી ળઔે ચે.  
 તતથુંઔય ભશાલીયે જીલભાિના ં દુિઃકન તલઙાય ઔમો. દુિઃક તનલાયણન ભાખચ ત ફતાવ્મ વાથે 
તેભણે દયેઔ જીલાત્ભાની ઉત્કૃષ્ટ અલસ્થા સધુી શોંઙલાન ભાખચ ણ ફતાવ્મ. આત્ભાના ંઅવ્માફાધ 
સકુની ળાિત ક્સ્થતતનુ ં રક્ષ્મ ફતાવ્મુ.ં આત્ભાને ઉત્કૃષ્ટ અલસ્થા ય શોંઙલા ભાટે વભમે વભમે 
આત્ભાની તલશદુ્ધિની આલશ્મક્તા દળાચલી. ધભચનુ ંભખુ્મ પ આત્ભાની તલશદુ્ધિ ચે અને તેના પ સ્લફૃ 
શિુ, દયણૂચ, આનદંધન આત્ભાની પ્રાપ્પ્ત થામ ચે.  
 આ ્રહથંભા ંનલતત્તલ, ચ રવ્મ, યત્નિમી, ાઙંબાલ, જીલનુ ંયબલખભન, છફંદૂ્વી આદદ દ્વી 
વભરુ, ઙાય તનઔામના ંદેલ, તિદી, ફાયવ્રત, અતતઙાય, ઔભાચશ્રલ, વલંય – તનજચયાના બેદ આદદ અનેઔ 
લસ્તનુ વભાલેળ ઔયલાભા ં   આલેર ચે. 
  જીલ ાઙં ઔાયણથી ઔભચ ફાધંે ચે. તભથ્માત્લ, અતલયતત, પ્રભાદ, ઔામ અને મખ. આ ાઙં 
ઔાયણથી ઔભચન આશ્રલ થામ ચે. આ આશ્રલને આલતા અટઔાલલા તે ‘વલંય’ ઔશલેામ ચે. આત્ભશદુ્ધિ અથે 
તતથુંઔય ભશાલીયે ઔભચન વલંય અને ઔભચની તનજૉયાની વાધના ામાભા ંદળાચલેર ચે. જૈનધભચભા ંઅનષુ્ઠાન, 
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વ્રત, તિમાચ, ધભચદિમા આદદ વલંય અને તનજૉયાને અનરુક્ષીને શમ ચે. વલંય અને તનજૉયા વમ્મક્ઙાદયિ 
અંતખચત આલે ચે.  
વલંયના ાઙં બેદ છગન્દ્મ ચે અને વત્તાલન ઉત્કૃષ્ટ બદે ચે. જે નીઙે ભછુફ ચે.  
3 ગપુ્પ્ત  ભન, લઙન, ઔામા.   
5 વતભતત  ઈમાચ, બાા, એણા, આદાનતનક્ષે, ઉત્વખચ.  
10 મતતધભચ  ઉત્તભ ક્ષભા, ભાદચલ, આજૉલ, ળોઙ, વત્મ, વમંભ, ત, ત્માખ, આદઔિંઙન્દ્મ અન ે

િહ્મઙમચ.  
12 અનપેુ્રક્ષા  અતનત્મ, અળયણ, વવંાય, એઔત્લ, અન્દ્મત્લ, અશચુઙત્લ, આશ્રલ, વલંય, તનજૉયા, 

રઔ, ફતધદુરચબ અને ધભચ સ્લાખ્માત.  
22 યીશ  ધુા, તાવા, ળીત, ઉષ્ણ, તનદ્યા, ળય્મા, આિળ, લધ, માઙના, અરાબ, 

યખ, તણૃસ્ળચ, ભર, વત્ઔાય, પ્રજ્ઞા, અજ્ઞાન અને અદળચન.  
5 ઙાદયિ  વાભાતમઔ, ચેદસ્થાપ્મ, દયશાયતલશદુ્ધિ, સકૂ્ષ્ભ વંયામ અને મથાખ્માત.  
 

 ઔાતતિઔેમાનપેુ્રક્ષાભા ં દળાચવ્મુ ં ચે ઔે ગપુ્પ્ત, વતભતત, ધભચ, બાલના, યીશછમ, ઙાદયિ ધાયણ 
ઔયનાય ભતુન તાના શિુ સ્લફૃભા ં ક્સ્થય થામ ચે અને તેને તનિમથી વલંય થામ ચે. વમ્મગ્દળચન 
વદશતનુ ંવલંય તનજૉયાનુ ંઔાયણ ફને ચે.  
  ‘તત્તલાથચસિૂ’ ભા ં ઉભાસ્લાતતજીએ તાના ં સિૂના ં તલમ તયીઔે જ્ઞાન, જ્ઞમે અને ઙાદયિ આ 
િણ ભીભાવંાને જૈન તત્તલ રન્ષ્ટ અનવુાય લણચવ્મા ચે. જેને દવ અધ્મામભા ંતલબાજીત ઔમાચ ચે. પ્રથભ 
અધ્મામભા ંજ્ઞાનની, ફીજાથી ાઙંભા ંઅધ્મામભા ંજ્ઞેમની અને ચ થી દવ અધ્મામભા ંઙાદયિની ભીભાવંા 
ઔયી ચે.  
  નનષ્કા (Findings)  
 ધભચનુ ંઆઙયણ અને અધ્માત્ભની વભછ ભાિ ભક્ષ ભાટે છ નથી, યંત ુઆજીલન તેના સુદંય 
પ પ્રાપ્ત થામ તેલી જીલન જીલલાની ઔા ચે. આત્ભશદુ્ધિના ભાખે ઙારતા વાધઔના ંજીલનભા ંઅનેઔ 
પ્રઔાયના ંવદ્દગણુન આતલબાચલ વશછ થામ ચે અને જીલન વપ ફને ચે.  
(1) વાધઔની વાધનાનુ ંભખુ્મ રક્ષ્મ તલઔલ્ભાથંી ભકુ્ત થઈ તનતલિઔલ્ અલસ્થા પ્રાપ્ત ઔયલાની ચે. 

અંતયભાથંી આત્ભશદુ્ધિન આતલબાચલ થતા તલઔલ્, યાખ-દ્વેભાથંી વશછ ભકુ્ક્ત ભે ચે. યાખ-દ્વે 
દૂય થતા ંનૈતતઔ ભલૂ્મની પ્રખતત થામ ચે.  

(2) જીલનભાથંી આયંબ-વભાયંબ દૂય થામ ચે. જીલન વાદખીબમુચ ફને ચે. વ્રત ારન ઔયલાની 
રઢતા લધ ેચે અને વમંભની આયાધના ળફૃ થામ ચે.  

(3) નૈતતઔ તલઔાવ તથા વ્રત ારન ઔયલા ભાટે તલળે તનમભ જેને જૈનદળચનભા ં ‘પ્રતતભા’ ઔશ ે ચે. 
શ્રાલઔની ‘પ્રતતભા’ આધ્માજત્ભઔ તલઔાવની શ્રેણી દળાચલે ચે આ ‘પ્રતતભા’નુ ંારન ઔયલાન ઉત્વાશ 
લધે ચે.  

(4) વ્મક્ક્તખત ળાતંતની અવય વભાછ તથા તલિ ય ણ ડ ેચે. તેથી લૈતિઔ સ્તયે પે્રભ, ળાતંત અને 
વદ્દબાલનાન વ્મા લધે ચે.  
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(5) ‘તત્તલાથચસિૂ’ ન અભ્માવ ઔયતા તે ભશાઅધ્માત્ભ ળાસ્ત્ર અને દ્વાદળાખંીના પ્રતતચફિંફફૃ છણામ 
ચે. ઔાયણ ઔે તેભા ંિણ અનમુખ અને ભખુ્મત્લે રવ્માનમુખન ફધ ભે ચે. તત્તલના ંશમે, જ્ઞેમ 
અને ઉાદેમની લાસ્તતલઔ વભછ પ્રાપ્ત થામ ચે.  

(6) આત્ભશદુ્ધિ અને આત્ભાની ફધંનથી ભકુ્ક્તનુ ંપ્રધાન ફીછબતૂ વમ્મગ્દળચનની ઉત્તત્તનુ ંઔાયણ આ 
ળાસ્ત્રભા ંદળાચલેર ચે.  

(7) આ ળાસ્ત્રભા ં જીલના ં બેદ, તેના ં રક્ષણ, તેના બાલ આદદનુ ં લણચન ઔયીને ભનષુ્મ જીલનની 
દુરચબતા દળાચલી ચે અને ભનષુ્મ જીલન વપ થામ તે ભાટેના ઉામ દળાચવ્મા ચે.  

(8) તલિભની શરેી અથલા ફીજી વદીભા ંરકામેર આ ્રહથં આટરા લો ચી જેટર ભલૂ્મલાન ચે 
તેનાથી ણ અતધઔ ભલૂ્મલાન બતલષ્મભા ંણ યશળેે ઔાયણ ઔે તેભા ંદળાચલેર તવિાતં વનાતન 
અને તલિવ્માી ચે. તલિના દયેઔ જીલને આ તવિાતં રાગ ુડ ેચે.  

(9) જૈનદળચન વંણૂચણે લૈજ્ઞાતનઔ તથ્મ ય આધાદયત ચે. જેની અંદય દળાચલેર ત, વાધના, 
અનષુ્ઠાન, ધ્માન અને આત્ભશદુ્ધિ અથે ઔયેર બેદજ્ઞાનનુ ંપ અલશ્મ ભે ચે, તેભા ંતલિવ્મલસ્થા 
દળાચલેર ચે. ભાટે છ જૈનદળચનને તલતયાખ તલજ્ઞાન ણ ઔશલેાભા ંઆલે ચે.   

  આત્ભશદુ્ધિ થતા છખતની દયેઔ વ્મક્ક્ત સકુી, સવુલંાદદત અને અથચણૂચ જીલન જીલી ળઔે ચે. 
દયેઔ વ્મક્ક્તનુ ં શિુ, તલિ આંતદયઔ દયણભન વભાછના દયલતચનનુ ં ઔાયણ ફને ચે. નૈતતઔતા અને 
આધ્માજત્ભઔતાના ામા ય યઙામેર વભાછથી વભસ્ત સનૃ્ષ્ટનુ ંદયલતચન ળક્ ફને ચે. 
  કામાકે્ષત્રભા ંબનલષ્મન અલકાળ (Future Research Scope) 
 દયેઔ મખુભા,ં દયેઔ વભમે, દયેઔ વ્મક્ક્તને વભસ્મા શમ ચે. આ વભસ્મા વલચવ્માી (Universal) 
શમ ચે. તેના ઔાયણબતૂ દયફ ળાયીદયઔ, ભાનતવઔ, આતથિઔ ઔઈણ શઈ ળઔે ચે. વાપં્રત વભમભા ંઆ 
િણે ઔાયણ છખતભા ંછઈ ળઔામ ચે. છખતની દયેઔ વ્મક્ક્ત અપ્સ્ત્લત્લ  ટઔાલી યાકલા (Survival) ભાટે 
દયેઔ ક્ષેિે વગંચ ઔયતી છલા ભે ચે. વગંચ લકતે જાણ ેઅજાણે અન્દ્મ વ્મક્ક્ત વાથે સ્ધાચ, તરુના ઔે 
ગચણ થામ ચે. અન્દ્મ વ્મક્ક્તથી દયેઔ ક્ષેિભા ંઆખ લધલા ભાટે, ઔઈણ યસ્તે પ્રમત્ન ઔયે ચે. આ 
પ્રમત્નથી ભટાબાખ ેવાભેની વ્મક્ક્તન ેનઔુવાન શોંઙ ે ચે. આ નઔુવાન ળાયીદયઔ, ભાનતવઔ ઔે આતથિઔ 
શઈ ળઔે ચે. અન્દ્મને રાખણીને દુબાલીને આખ લધતા યાખ-દ્વે, તલઔલ્ આક દદલવ અને જીલન 
મુંત ઙાર ે ચે. જેનાથી વ્મક્ક્તખત ળાતંત, ગયની ળાતંત, કુટંુફની ળાતંત, વભાછની ળાતંત અને આખ 
લધીને લૈતિઔ ળાતંત છકભભા ંભઔુામ ચે. જે આજે દયેઔ વ્મક્ક્ત છઈ ળઔે ચે, અનબુલી ળઔે ચે.  
 આ વભમભા ંધભચ તથા તત્તલચઙિંતનનુ ંએપ્પ્રઔેળન અત્મતં છફૃયી ચે. ઔાયણ ઔે દયેઔ વભમભા ં
વભસ્મા શભંેળા ંશમ છ ચે અને ળાતંત અન ેવલંાદદતાની આલશ્મઔતા ણ શભંેળા શમ ચે. આ વભમભા ં
જેટરી આલશ્મઔ ચે તેટરી છ અથલા તેનાથી લધાયે બતલષ્મભા ંછફૃયી ફની ળઔે ચે. 
  ઔશલેામુ ંચે ઔે, “सा विद्या या विमकु्तये” આ એ જ્ઞાન ચે જે શભંેળા ંભાટે આત્ભાને વલચ ફધંનથી 
ભકુ્ત ઔયે ચે. જે અધ્માત્ભના થ ય ઙારતા દયેઔ વાધઔન અંતતભ ધ્મેમ શમ ચે. તેથી આત્ભશદુ્ધિ ભાટે 
તત્તલન અભ્માવ, ચઙિંતન, આઙયણ બાતલ ેઢી ભાટે શભેંળા ઉજ્છલ અલઔાળ રઈને આલે ચે.  
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ભાધ્મનભક કક્ષાએ સ્ભાટાકરાવ દ્વાયા ગજુયાતી બાા નળક્ષણની અવયકાયકતા 
વઘંાણી અરણાફેન ફાબબુાઇ 

૪૪-આળાયુી વવામટી, 
 ઉદ્યગનગય ાવે, નલજરયુ યડ,  

નલવાયી. ૩૯૬૪૪૫ 
 

ભાધ્મતભઔ ઔક્ષાએ સ્ભાટચઔરાવ દ્વાયા ગછુયાતી બાા તળક્ષણની અવયઔાયઔતા તાવલા ભાટેન 
એઔ વળંધાત્ભઔ અભ્માવ શાથ ધયલાભા ં આલેર શત. આ વળંધન ભાટે નલવાયી ળશયેની એ.ફી 
ભાધ્મતભઔ ળાાના ૪૦ તલદ્યાથી યેન્દ્ડભ િતતથી વદં ઔયલાભા ંઆવ્મા શતા. તેભા ં ૨૦ ચઔયા 
અને ૨૦ ચઔયીની વદંખી ઔયલાભા ં આલી શતી. વળંધનના બાખ ફૃ ે રક્ષ્મક્વટી દ્વાયા 
આંઔડાઔીમ ભાદશતી એઔતિત ઔયલાભા ંઆલી શતી. તભેા ંચઔયા અન ેચઔયીના ંઅરખ અરખ જૂથ 
ઉય સ્ભાટચઔરાવ તળક્ષણની અવય તેની ્રહશણ ળદઔત તથા વભ્રહ યીતે સ્ભાટચઔરાવની શુ ંઅવય થામ 
ચે. તેનુ ં આંઔડાઔીમ ભાદશતીના થૃક્કયણના આધાયે તાયણ ઔાઢલાભા ં આવ્મા શતા. વભ્રહ યીતે 
અભ્માવની દયેઔ ફાફત ઉય સ્ભાટચઔરાવ દ્વાયા અધ્માનથી શઔાયાત્ભઔ અને વાયી અવય છલા ભી 
શતી. સ્ભાટચઔરાવ દ્વાયા ગછુયાતી તલમભા ંઅધ્માન ઔયાલલાથી તલદ્યાથી રાયા ઉચ્ઙ તવદ્ધિ પ્રાપ્ત 
ઔયી શતી.  
પ્રસ્તાલના : 
  તળક્ષણ એ દયલતચન ળીર અન ે પ્રમખાત્ભઔ ચે. લેદ, ઉતનદ, ઋતના મખુની આછના 
ઇન્દ્ટયનેટ અને ઔમ્પ્મટૂય ટેઔનરજીના છભાનાભા ંતળક્ષણ ક્ષેિે આભરૂ દયલતચન થમા ંચે. એઔ લીવભી 
વદીભા ં તલજ્ઞાન અને ટેક્નરજીએ તલિભા ં શયણ પા બયી ચે. તલિભા ં જ્ઞાન અને ભાદશતીન વતત 
લધાય થત યહ્ય ચે. પ્રત્મેઔ ક્ષણે ઔંઇઔ નવુ ંજ્ઞાન ઉભેયત ુ ંજામ ચે. તલજ્ઞાન ટેક્નરજીના ઔાયણે જ્ઞાનભા ં
જડી લધાય થામ ચે. ગણા પ્રમખ ળધ વળંધનના પ સ્લફૃે તળક્ષણના ંનતૂન ક્રલેય સ્લફૃ, 
ધ્ધતત, પ્રમદુઔત અક્સ્તત્લભા ંઆલી અભરી ફન્દ્મા ંચે. તલજ્ઞાન અને ટેક્નરજી દ્વાયા તળક્ષણનુ ંક્ષેિે 
તલસ્તયણ ાભી યહ્યુ ં ચે. ભાદશતી િાતંત અન ેત્લદયત પ્રત્મામનના  ભાધ્મભન ેરીધ ેલૈતિઔયણ શલે ળક્ 
ફન્દ્મુ ં ચે. આછના લૈતિઔ શયીપાઇના વભમભા ંફાઔભા ંએલી ઔામચકુળતા શલી છફૃયી ચે ઔે જે તલમ 
તવલામની ફાફતભા ં ધ્માન ઔેન્ન્દ્રત ઔયી ળઔે. આત્ભવાત ઔયલાની ળક્ક્ત ભે અને તેને રાફં વભમ 
જાલી ળઔે આ ફાફતભા ંસ્ભાટચક્રાવન પા ગણ છ અખત્મન ચે. 
ળબ્દની વ્માખ્મા :  
ભાધ્મનભક કક્ષા :  

“ભાધ્મતભઔ ળાા એટરે પ્રાથતભઔ ળાા ચીના અને ઉચ્ઙતય ભાધ્મતભઔ ળાા શરેાના લખો 
ઙરાલતી વસં્થા, ગછુયાત યાછમભા ંશારભા ંભાધ્મતભઔ ળાાભા ંનલ અન ેદવભી શે્રણી ભાટેનુ ંઅધ્માન 
ઔામચ થામ ચે.  
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સ્ભાટા ક્રાવ  :  
સ્ભાટચક્રાવ એટર ે તેભા ં ઇન્દ્ટયેદઔટ વ્શાઇટ ફડચ અથલા સ્ભાટચફડચન વભાલેળ થામ ચે. ત ે

ઔમ્પ્મટૂયની જેભ એઔ વફ્ટલેય દ્વાયા ઙારે ચે. તેભા ંઅનેઔ તલમની ાઠ વાભ્રહી તેની અભ્માવ વાભ્રહી, 
તળક્ષણ અંખનેી તલતલધ પ્રવતૃત ઔે  ધ્ધતત, આકૃતત તથા ન્સ્િપ્ટ વાભેર શમ ચે. સ્ભાટચફડચને ઇ - 
ફડચ ણ ઔશ ેચે. તેન ેઇન્દ્ટયનેટ દ્વાયા વભચુઙત તલમલસ્તથુી તલદ્યાથીન ેરાબાક્ન્દ્લત ઔયી ળઔામ ચે. 
ગજુયાતી બાા નળક્ષણ :    

“ ગછુયાતી બાા તળક્ષણ એટરે ળાાભા ંળીકલલાભા ંઆલતા તલતલધ તલમ ૈઔીન એઔ 
તલમ ચે.” ગછુયાતી તલમ ભાધ્મતભઔ ઔક્ષાએ ધયણ ૯ ભા ંપયજછમાત તલમ તયીઔે ળીકલલાભા ંઆલે 
ચે. ગછુયાતી બાા તળક્ષણ ભાટે ગછુયાત યાછમ ળાા ાઠમસુ્તઔ ભડં તયપથી ગછુયાતી તલમના 
ાઠમસુ્તઔ ણ તૈમાય ઔયલાભા ંઆલે ચે.  

 

અવયકાયકતા :  
અવયઔાયઔતા એટરે અધ્માન ઔામચ ઔમાચ ફાદ તલદ્યાથીએ ઔેટરી તવદ્ધિ પ્રાપ્ત ઔયી તેની 

તાવ ભલૂ્માઔંન ઔવટીના વદંબચભા ંભેલેર ળૈક્ષચણઔ તવપ્ધ્ધ પ્રાપ્તાઔં યથી નક્કી ઔયવુ.ં  
વળંધનના ંશતેઓુ :     
(૧) ધયણ ૯ના તલદ્યાથી ય સ્ભાટચક્રાવ દ્વાયા ગછુયાતી બાા તળક્ષણની અવયઔાયઔતા તાવલી. 
(૨)  ધયણ ૯ ના તલદ્યાથી ય સ્ભાટચક્રાવની જાતતમતા ય અવય તાવલી. 
 વળંધનની ઉત્કલ્ના  :     
(૧) પ્રામચખઔ જૂથ ૧ (ધયણ ૯) ‘ વજં્ઞા ’ના લૂચઔવટી અને ઉત્તયઔવટીના વયાવયી  પ્રાપ્તાઔં લચ્ઙ ે
અથચસઙૂઔ તપાલત છલા ભળે નદશ. 
(૨) પ્રામચખઔ જૂથ ૧ ના ચઔયા ચઔયીની લચ્ઙેના વયાવયી રફંદ્ધિઆંઔ લચ્ઙ ેઅથચસઙૂઔ તપાલત 
છલા ભળ ેનદશ. 
વળંધનભા ંવભાનલષ્ટ ચર : 
 

ક્રભ ચર ચરનુ ંસ્લર 
૧.  સ્લતતં્ર ચર તળક્ષણ િતત :-  

૧. સ્ભાટચક્રાવ દ્વાયા અધ્માન  
૨.  યતતં્ર ચર  ઉત્તયઔવટીના ભેલેર પ્રાપ્તાઔં 
૩.  અંકુનળત ચર ૧.ઔક્ષા – ધયણ – ૯  

૨. તલમ – ગછુયાતી  
૩.તલમાખં - વજં્ઞા  

વ્માનલશ્વ  :  
ભાધ્મતભઔ ઔક્ષાએ ધયણ ૯ ભા ં ગછુયાતી ભાધ્મભભા ં ગછુયાતી તલમભા ં અભ્માવ ઔયતા 

નલવાયી ળશયેના ળૈક્ષચણઔ લચ ૨૦૧૭ ના તભાભ તલદ્યાથી પ્રસ્તતુ વળંધન ભાટે વ્માતલિ શતુ.ં  
 નમનૂા વદંગી  :  
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પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંવળંધઔે વશતેઔુ નભનૂા વદંખીની યીતે નલવાયી ળશયેની એ.ફી ભાધ્મતભઔ 
ળાાની વદંખી ઔયેર ચે. જેભા ળૈક્ષચણઔ લચ ૨૦૧૭ ના ધયણ ૯ ભા ં અભ્માવ ઔયતા કુર ૮૦ 
તલદ્યાથીભાથંી યેન્દ્ડભ િતત દ્વાયા ૪૦ તલદ્યાથીન ે વદં ઔયલાભા ંઆવ્મા શતા. તેભા ં૨૦ ચઔયા 
અને ૨૦ ચઔયીની વદંખી ઔયલાભા ંઆલી શતી. 

 

વળંધન મજના :- 
પ્રસ્તતુ વળંધનની અવયઔાયઔતા ઙઔાવલા ભાટે ‘ એઔ જૂથ લૂચઔવટી – ઉત્તયઔવટી મછના’  

વદં ઔયેર ચે. 
 

ઉકયણ :-  
૧. પ્રામચખઔ ઉઔયણ :- સ્ભાટચક્રાવ ઔામચિભ 
૨. ભાદશતી એઔિીઔયણ ભાટે ઉઔયણ :- સ્લ.યચઙત રક્ષ્મઔવટી  
ભાહશતી એકત્રીકયણની પ્રનલનધ :-  
સ્ભાટા ક્રાવની પ્રમગ નલનધ 
ળાા  દદલવ  જૂથ  ઔામચ  વભમ  
એ.ફી  ભખંલાય  પ્રામચખઔ જૂથ લૂચઔવટી  ૩૦ તભતનટ  
ભાધ્મતભઔ  તા.૨૯/૮/૨૦૧૭ ધયણ - ૯ સ્ભાટચક્રાવ દ્વાયા 

અધ્માન 
૭૦ તભતનટ  

ળાા તાવ: ૩,૪ ‘ વજં્ઞા ’ ઉત્તયઔવટી ૩૦ તભતનટ  
ભાહશતીનુ ંથૃક્કયણ :- 
વાયણી – ૧ 
પ્રામભગક જૂથ ૧ ના લૂાકવટી – ઉિયકવટીના વયાવયી  પ્રાપતાકંની તરુના  
જૂથ પ્રામભગક જૂથ ૧ 
કવટી લૂાકવટી ઉિયકવટી 
વખં્મા ૪૦  ૪૦  
વયાવયી ૪.૮  ૨૧.૧  
પ્રભાણ તલઙરન  ૨.૬૨  ૩.૩૫  
ભધ્મઔના તપાલતની પ્રભાણ બરૂ   ૦.૪૬ 
વશવફંધં ૦.૫૦ 
‘ ટી’ ભલુ્મ     ૩૫.૫૨  
વાથચઔતાની ઔક્ષા વાથચઔ  
ઉત્ઔલ્નાન સ્લીઔાય ઔે અસ્લીઔાય   અસ્લીઔાય 

૦.૦૧ કક્ષાએ અથચસઙૂઔ ચે. 
વાયણી – ૧ પ્રભાણ ેખણતયી દ્વાયા પ્રામચખઔ જૂથ ૧ ભા ંપ્રાપ્ત થમરે  ‘ ટી’ ભલૂ્મ    ૩૫.૫૨ ચે 

અને જે વાયણી ‘ C’  દ્વાયા પ્રાપ્ત થમરેા ૦.૦૧ ઔક્ષા ભાટેની દઔિંભત ૨.૫૮ ઔયતા લધાયે ચે. આથી 
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પ્રામચખઔ જૂથ ૧ ના લૂચઔવટી – ઉત્તયઔવટી પ્રાપ્તાઔં લચ્ઙે અથચસઙૂઔ તપાલત છલા ભળે નદશ ન 
અસ્લીઔાય થામ ચે. આથી અથચગટનભા ં ઔશી ળઔામ ઔે તલદ્યાથીન ે સ્ભાટચક્રાવ દ્વાયા અધ્માનની 
અવયઔાયક્તા છલા ભી શતી. 
વાયણી – ૨ 
પ્રામભગક જૂથ ૧ ના ંછકયાઓ અને છકયીઓના વયાવયી રફંદ્ધદ્ધઆંકની તરુના 
જૂથ પ્રામભગક જૂથ ૧ 
જાનતમતા  છકયા છકયી 
વખં્મા ૨૦  ૨૦  
વયાવયી ૧૫.૫૫ ૧૭.૫  
પ્રભાણ તલઙરન  ૩.૪૪  ૨.૦૬  
ભધ્મઔના તપાલતની પ્રભાણ બરૂ   ૦.૬૨ 
‘ ટી’ ભલૂ્મ      ૧.૬૭  
વાથચઔતાની ઔક્ષા અવાથચઔ  
ઉત્ઔલ્નાન સ્લીઔાય ઔે અસ્લીઔાય   સ્લીઔાય 
૦.૦૫ કક્ષાએ અથચસઙૂઔ નથી.  

પ્રામચખઔ જૂથ ૧ ના ંચઔયા અને ચઔયીના વયાવયી રફંદ્ધિઆંઔ લચ્ઙે અથચસઙૂઔ તપાલત 
છલા ભળે નદશન સ્લીઔાય થામ ચે. આથી ઔશી ળઔામ ઔે ચઔયા અને ચઔયી ભાટે સ્ભાટચક્રાવ 
દ્વાયા અધ્માન વયક અવયઔાયક્તા યહ્ય શત. 
તાયણ :-  
૧. ધયણ – ૯ ભા ંગછુયાતી તલમભા ં ‘ વજં્ઞા’ (વ્માઔયણ) ના અધ્માન ભાટે સ્ભાટચક્રાવ અવયઔાયઔ 
યહ્ય શત. 
(૨) પ્રામચખઔ જૂથ ૧ ના ંચઔયા અને ચઔયી ભાટે સ્ભાટચક્રાવ ઔામચિભ એઔ વભાન અવયઔાયઔ 
છલા ભળમ શત.  
ઉવશંાય: -  

પ્રસ્તતુ વળંધનન ભખુ્મ ઉદેળ ભાધ્મતભઔ ઔક્ષાએ સ્ભાટચક્રાવ દ્વાયા ગછુયાતી બાા તળક્ષણની 
અવયઔાયક્તા તાવલા ભાટે ભાદશતીનુ ંએઔિીઔયણ અને થૃક્કયણ ઔયતા ંભાધ્મતભઔ ઔક્ષાએ ધયણ – 
૯ભા ંગછુયાતી તલમભા ંસ્ભાટચક્રાવ ઔામચિભ અવયઔાયઔ છલા ભળમ ચે. તેથી તળક્ષણ ઔામચભા ંગણુલત્તા 
સધુાયણાભા ંસ્ભાટચક્રાવન ઉમખ આલઔામચ ફનળે.  
વદંબચસચૂઙ  
ઉઙાટ,ડી.એ.(૨૦૦૦). વળંધનની નલનળષ્ટ દ્ધનતઓ, યાછઔટ: વોયાષ્ટ્ર મતુનલતવિટી. ગછુયાત યાજ્મ.  
ળાશ,ડી.ફી.(૨૦૦૯). ળૈક્ષભણક વળંધન (હદળાદળાન) . અભદાલાદ : પ્રભકુ પ્રઔાળન. 
તવિંશ, મ.ુડી. (૨૦૦૮). વળંધન અશલેાર રેખન ભાગાદનળિકા. ફયેરી : દીતઔા પ્રઔાળન . 
તરાવીમા, એવ . (2016) Effectiveness of Smart Class for Teaching on the Achievement of 
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નવિંધખુીણ વભ્મતાની બાા એ તેની ભચત્ર ભરન અને તેના ભચત્ર 
ડૉ.વનર એર. ચોધયી 

આનવસ્ટન્ટ પ્રપેવય, ઈનતશાવ 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ 

 

 આ વવંાયભા ં બાા અન ે ચરતભા ં શભંેળા ં દયલતચન થતુ ં યહ્યુ ં ચે. બાા અને ચરત ભાનલ 
તલઔાવના અચબન્ન અંખ ચે. બાા ચરત લખય અને ચરત બાા લખય જીલતં નથી યશી ળઔતા. ચરત 
બાાનુ ંલાશન ચે. ભનષુ્મની લચ્ઙે યંયાખત દૃન્ષ્ટખત ચઙશનના ભાધ્મભથી તલઙાયની અચબવ્મક્ક્ત છ 
રકાણ ઔશલેામ ચે. ઔઈણ રકાણ ભાટે લણચભારાનુ ં શવુ ંઅત્મતં આલશ્મઔ ચે. ચરત-બાા ઔેટરાઔ 
તનધાચદયત ચઙશનના ફૃભા ંપ્રતતતનતધનુ ંઔાભ ઔયે ચે. 
 અનેઔ તલદ્વાન તવિંધકુીણ ચરતને ઉઔેરલાને પ્રમત્ન ઔયી યહ્યા ચે ણ શજુ વપતા ભી નથી. 
ઔેટરાઔ તલદ્વાન આ ચરતને ચઙિચરત તયીઔે કાલે ચે. તવિંધચુરતના કુર 400 ભદુ્દાના આધાયે ચઙિ 
વઔેંત પ્રાપ્ત થમેર ચે. જે યુાલા ભરુા, ભરુાઔંન, ભાટ્ટી, ભાટીના લાવણ લખેયે ઉયથી ભે ચે. 
રાફંાભા ંરાફં ુરકાણ ભાિ 17 ચઙશનનુ ંછ ચે. 
  

1. ભરન :  
ઔઈણ બાાની ચરત લાડ્ભમભા ંપ્રલેળ ઔયલા ભાટે નદીની વભાન શમ ચે. આ તથ્મનુ ં

ઉન્દ્ભીર ઔતલકુર ગરુુ ભશાઔતલ ઔાચરદાવે તાના યઘલુળં નાભના ભશાઔાવ્મભા ં ગણા ભાતભિઔ ળબ્દથી 
ઔયેર ચે. જે આ ભછુફ ચે , 
“ स वतृचूऱश्चऱकाकऩक्ष्कैश्मात्यऩतु्ररेः सवयैोभिरन्ववतेः I 

भऱऩरयथँावदग्रहिरन वाङ्मय ंनदीमखुरनरव समदु्रमाववर्त ्II” (યઘ.ુ ર. ૨૮) 
અથાતચ વભરુભા ં પ્રલેળ ઔયલા ભાટે જેલી યીતે અનતં નદી વાશવ ઔયે ચે. એલી છ યીતે 

લાડ્ભમભા ંપ્રલેળ ઔયલા ભાટે ચરતફૃી નદીનુ ંવાશાચ્મ રલેાભા ંઆલે ચે.  
  ઔઇણ ગઢુ ચરતનુ ં યહ્સસ્મદ્દગાટન ઔયલા ભાટે એની બાાની જાણઔાયી અતત આલશ્મઔ ચે. 
અખય ચરતનુ ંજ્ઞાન શમ, ત બાા વભજી ળઔામ ચે યંત ુઅખય બાા અને ચરત ફનં ેઅજ્ઞાન શમ ત 
અચબરેકને ઉઔેરી ળઔવુ ંઅવબંલ ચે. 

ચરતના ાઙં પ્રઔાય ચે.....જેભ ઔે (૧) ચઙિાત્ભઔ ચરત, (૨) ભ્રણૂ ચરત, (૩) બાલાત્ભઔ ચરત 
(૪) ધ્લન્દ્માત્ભઔ ચરત તથા (૫) સિૂાત્ભઔ ચરત 
 

2. ભચત્ર ભરન : 
પ્રાઙીનઔાભા ંભનષુ્મએ તાના તલઙાય વ્મક્ત ઔયલા ભાટે તથા દૂયના સ્થાન ય વદેંળ 

ભઔરલા ભાટે, યછના જીલનભા ંઉમખી લસ્તુના ચઙિને  ભાધ્મભના ફૃભા ંપ્રમખ ઔમો એને 
ચઙિાત્ભઔ ઔશલેાભા ંઆવ્મુ,ં અથાચતૌ ચઙિના ભાધ્મભથી તલઙાયની અચબવ્મક્ક્ત ઔયલાની પ્રદિમાને 
ચઙિાત્ભઔ ચરત ઔશલેાભા ંઆલે ચે. આજે ણ આ ચરતન પ્રમખ ઙારઔ ભાટે ભાખચ ચઙશન સઙૂલલા 
તથા અન્દ્મઔામચ ભાટે થામ ચે. 
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ભશાદેલનએ ઔાસ્મઔાર (૩૦૦૦-૧૫૦૦ઈ.વ.લૂચ)ની લચ્ઙેભા ંતલઔતવત ચઙિાત્ભઔ ચરતભા ં
તવિંધચુરતને ણ ભશત્તલણૂચ સ્થાન આપ્મુ ંચે. ચઙિાત્ભઔ ચરતના ઔેટરાઔ ચઙશન આ પ્રઔાય ચે. 

 
 
 
 
 

તભશ્ર અને સભેુદયમાની ચઙિચરતને ઉઔેરલાનુ ં ઔાભ 
વપ થમુ ંચે. 
 

3. નવિંધ ુભરન ભાટે અરગ-અરગ ભતંવ્મ. 
યછની માદલે તાની સુ્તઔ “प्राचीन िारत का इततहास” ભા ં રખ્યુ ં છે કે “તવિંધચુરત 

લણાચત્ભઔ નથી યંત ુ ચઙિ રેકાત્ભઔ ચે. નલીન ળધના અનવુાય ચરત ડાફી તથા જભણી ફનં ે
તયપથી રકલાભા ંઆલ ેચે. ખજાનન ભાધલ “ભકુ્ક્તફધ” िारत इततहास और ससं्कृतत ભા ંરકે ચે ઔે 
‘એભની ચરત શજી સધુી ઉઔેરાઈ નથી એ એઔ પ્રઔાયની ચઙિ ચરત ચે.’ ભખ્કનરાર “પ્રાઙીન 
બાયત” ભા ંરકે ચે ઔે “ઔેટરાઔ તલદ્વાન આન વફંધં રતલડ બાાથી છડ ેચે અને ઔેટરાઔ અન્દ્મ 
બાયતીમ આમચ બાા અને વસં્કૃતથી શડપ્ા ચરતભા ં૪૦૦ થી ૫૦૦ સધુીના વઔેંત ચઙશન ચે અન ે
વાભાન્દ્મ યીતે એ ભાનલાભા ંઆલે ચે આ લણચભાા લાી ચરત નથી. ઔેટરાઔ તલદ્વાનને ળઔંા ચે ઔે 
શડપ્ા અચબરેક ળબ્દાક્ષદયત રેકન-પ્રણારી પ્રસ્તતુ ઔયે ચે. જ્મા ંફે મા લધાયે વઔેંત ચઙશનન 
અનિુભ અથલા ત એઔ ણૂચ ળબ્દ અક્ષય અથલા ધ્લતન અને ક્ાયેઔ ક્ાયેઔ ત ઔેટરાઔ ળબ્દ અને 
વ્માઔયણ-સઙૂઔ ચઙશનન ઉમખ થામ ચે. સભુનફશને  ડં્ા “બાયતન ઈતતશાવ (યુાલળેીમ’ 
યુાલા ઉય આધાદયત) ભા ંરક ેચે ઔે યરા અને ઔનયટેલ જેલા સ્ઔેન્ન્દ્ડનેતલમન અને યતળમન 
તલદ્વાન તનેે આદ્ય-રતલડ ચરત ભાને ચે. છમાયે એવ. આય. યાલ. અને અન્દ્મ બાયતીમ તલદ્વાન તેને 
બાયતીમ આમચ ચરત ખણ ેચે. યરના ભત ે૨૦૦ જેટરા વમુઔંત ચઙશન છણામ ચે. એવ. આય. 
યાલને ભતે ઈ.વ.લેૂ ૧૫૦૦ભા ં અક્ષયાનવુાયી શ્રતુ્માત્ભઔભાથંી આ ચરત લણાચત્ભઔ થઇ. રારના 
વળંધનથી વાચફત થમેલુ ં ચે ઔે આ ચરત છભણીથી ડાફી ફાજુ રકાતી શતી. છમાયે ફીજી રીટી 
ડાફી ફાજુથી ળરુ થતી શતી. કેતય કેડતા ફદની ખતત પ્રભાણે તે એઔ ચેડથેી ફીજે ચેડ ેછતી 
શઈને તેને ફરીલદાચલતચનાત્મ્ઔ પ્રભાણે રકાતી ચરત ઔશી ળઔામ. ડૉ. અછમકુભાય ાડંનેી સુ્તઔ 
प्राचीन िारतीय इततहास ऱरखन, प्रमखु प्रवतृतया एव प्रववधधयों ભા ં શડપ્ા વભ્મતાના ઉત્કનનથી 
યૂા તત્તલતલદ્વાનને જે ચરતનુ ંજ્ઞાન થમુ,ં એને ઔેટરાઔ તલદ્વાન એ ચઙિચરત, ઔીરાક્ષય ચરત લખેયે 
નાભ આપ્મા ચે. શડપ્ા અથલા તવિંધ ુચરતને એર. એ. લૈડરે, પ્રાણનાથ, સ્લાભી ળઔંયાનદં, ફે. ભા. 
લફૃઆ, ાદયી એઙ. શૈયાવ, ડૉ. એવ. આય. યાલ લખેયેએ ઉઔેરલાના પ્રમાવ ઔમાચ ચે. વૈન્દ્ધલ 
ચરતના ઉદ્દલાઙનભા ંઔમ્પ્મટૂયથી લાઙંલાનુ ંઔામચ ખૈડ, તવડની, ક્સ્ભથ, બગૈ્ડન, શન્દ્ટય તથા અશભદ 
શવન દાનીએ પ્રમત્ન ઔમાચ અને રૈગ્ટન તથા શન્દ્ટયે અળઔીમ ચરત તથા તવિંધચુરતભા ંઔેટરાઔ વફંધં 
ળધલાન પ્રમાવ ઔમો ચે. નલીનતભૌ પ્રમાવ ડૉ. એવ. આય. યાલન ચે જેભણ ેતવિંધચુરતના અક્ષયને 
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પ્રતીઔાત્ભઔ ચરત ભાન્દ્મુ ં ચે જે ડાફીથી છભણી રકલાભા ં આલતી શતી અન ે શડપ્ાચરત તથા 
અળઔીમ રીીભા ંઔતતમ વભાનતાને પ્રસ્તતુ ઔમુું. ડૉ. પ્રહ્યાઔય તભશ્રએ “भसवधुभऱवऩ एवम िारत 
की अवय भऱवऩया” ભા ં રખ્મુ ં ચે ઔે તવિંધચુરતનુ ં યશસ્મદ્દગ્ાટનન પ્રમાવ ઔયલાલાા તલદ્વાલાનભા ં
આઈ. ભશાદેલન પ્રમાવ પ્રળવંનીમ ચે તથા વલાુંતધઔ ઉમખી તથા ભશાન ચે. અન્દ્મ તલદ્વાનના ં
નાભ આ પ્રઔાયે ચે, જી. આય. શન્દ્ટય, પ્ર. ડબ્લ્મ.ુ એભ. દઔરન્દ્ડવચ ેટ્રી, એર. એ. ફટ્ઢર યેલયેન્દ્ડ, એઙ. 
શયેાવ, એસ્ઔ, યરા ઉયાતં તવભ યરા, િવ ઔેન્નીવી, ી. આલ્ટી, એયસ્ટ ડબ્રઔય, શફેવી, 
ફી. શયેછની, છન ન્દ્મલેુયી, એવ. આય. યાલ, નટલય જા, ડૉ. પ્રાણનાથ, સધુાશં ુકુભાય યે, યાછભશન 
નાથ, શાય. ી. ભયગ્ખી, સ્લાભી વશજાનદં, ડૉ. પતેશ તવિંશ, એભ. લી. એન. કૃષ્ણાયાલ, એવ. એર. 
લાઔણ્ઔય, ડી. એભ. ફરુઆ, એવ. ણચતલતાન, ફાઔે ચફશાયી ઙિલતી, ળશય શાછયા, અરુણ ાઠઔ 
તથા એન. ઔે લભાચ. 

તવિંધચુરત ચઙિાત્ભઔ ચરત ચે ઔે ધ્લન્દ્માત્ભઔ ચરત ચે? આના તલળે તલદ્વાનભા ંભતબેદ ચે 
તથા ચબન્ન-ચબન્ન તલદ્વાનની ચબન્ન-ચબન્ન ધાયણા ચે. આઈ ભશાદેલને તાની સુ્તઔ ‘INDUS 

SCRIPT CONCORDANCE AND TEXT” ભા ંએને ચઙિાત્ભઔ ચરત ઔીધી ચે. જી. આય. શન્દ્ટયે  
તાની સુ્તઔ ‘THE SCRIPT OF  HARRAPA AND MOHENJODARO’ ભા ંએન ેધ્લન્દ્માત્ભઔ 
ઔીધી ચે. તથા એની ઉત્તી બાલાત્ભઔ અને વઔેંતાત્ભઔથી ભાનલાભા ંઆલી ચે. આય. એઙ. શયેાવના 
અનવુાય તવિંધ ુચરત ચઙિાત્ભઔ ચરત ચે. ખટ્ઢ તથા ક્સ્ભથએ ણ ચઙિાત્ભઔ ચરત ભાની ચે. 

“प्राचीन िारत का इततहास” ભા ં ડૉ. ઔૈરાવ કન્નાએ ઔહ્યુ ં ચે ઔે ડૉ. લાડરે, પ્ર. શન્દ્ટય ડૉ. 
ડીયીછછય, ડૉ. રન્દ્ખડભ અને શ્રી એવ. આય. યાલ તથા નલીનતભ તલદ્વાનભા ં છભચન તલદ્વાન  
ઈખચફટચ યીઙટચય ઉળાન જેભને ઋગ્લેદના આધાય ય આને લાઙંલાની ઔતળળ ઔયી ચે અને શ્રી 
યાભતવિંશ વલેયાની ળધક ણ એભા ંવાભેર ચે. એલા ઔઈ પ્રભાણ નથી જેનાથી આ ચરતન ેઔઈ 
એઔ તલળે ચરત વાથે વફંધંીત ઔયલાભા ંઆલે. ડૉ. યામ ઔે ભતાનવુાય આની બાા અને ચરતન 
વફંધં આમોની બાા અને ચરત વાથે ચે. प्राचीन सभ्यताऐ ભા ંનેતભળયણ તભતર રકે ચે ઔે શડપ્ા 
વભ્મતા ભાટે આ તલલયણ એ ઔાની ચરત અને બાાન ઉલ્રકે ઔમાચ લખય અધયૂ  યશી છળે. આ 
ચરતને િાહ્યી ચરત નાભ આલાભા ંઆવ્મુ ં ચે તથા શજી સધુી એને લાઙંલાના પ્રમાવભા ંએટરી 
વપતા નથી ભી ઔે જેને આભ તય ય સ્લીઔાય ઔયલાભા ંઆલે ચે. 
4. નવિંધભુરન એક ભચત્ર ભરન તયીકે 

અનેઔ તલદ્વાન તવિંધકુીણ ચરતને ઉઔેરલાન પ્રમત્ન ઔયી યહ્યા ચે, જેભા ંઅંળત વપતા ભી 
ચે ઔેટરાઔ તલદ્વાન એને ચઙિચરત ઔે ચઙિ રકેાત્ભઔ ચરત તયીઔે કાલે ચે તવિંધચુરતભા ંરખબખ 
૪૦૦ થી ણ લધાયે ચઙિ વઔેંત પ્રાપ્ત થમેર ચે. આ ચરત છભણીથી ડાફી તયપ રકાતી શતી 
જ્માયે ફીજી કં્ક્ત ડાફીથી ળફૃ ઔયી છભણી  તયપ રકલાભા ંઆલતી. 

બાયતીમ વસં્કૃતતની તલિસ્ત ખદયભા આ છ પ્રાઙીન ભરુાની દેન ચે ઔાયણ ઔે જ્મા ં
ઇતતશાવઔાય પ્રાઙીન બાયતીમ વાદશત્મથી ઈતતશાવના ઔઈ ક્ષથી અજાણ યશ ે ચે ત્મા ં છ પ્રાપ્ત 
ભરુાની વશામથી વાદશત્મભા ંઅજાણ એ ક્ષ ય પ્રઔાળ ડ ેચે જેનાથી ઈતતશાવ રેકનને ણૂચતા 
ભે ચે. એભની ભરુાભા ંજ્મા ંભનષુ્મ અને તલચબન્ન શુના ચઙિ ચે ત્મા ંએભની વાથે ઔેટરાઔ 
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રેક ણ અંદઔત ચે. આ ભરુા નાની, ઙટી, લખાચઔાય, ઙોઔય લસ્તુ જેના ય શ-ુઆકૃતત 
અંદઔત ચે અને ઔેટલુઔં રકાણ ણ છલા ભે ચે. એવુ ં પ્રતીત થામ ચે ઔે ભરુા જેની વખં્મા 
રખબખ ફે શજાય ચે, એ વ્માાયીના પ્રતતઔ ચઙશન ચે અથલા એ ણ વબંલ ચે ઔે આન વફંધં 
્રહાભીણ ઉછથી યહ્ય શમ જે નખયભા ં રાલલાભા ં આલતી શમ. ભશેંછ દડ, રથર અન ે
ઔારીફખંાથી યાછભરુા ણ પ્રાપ્ત થઇ ચે, જેનાથી એ જાણઔાયી ભે ચે ઔે આ ભશય અને ભરુાના 
ઉમખ વ્માાદયઔ દિમાઔરાથી ફશાય ભઔરલાભા ંઆલતી ખાઠં ય ચા રખાલલા ભાટે થત 
શળે. વેરકડીન ભશય ભાટે વોથી લધાયે ઉમખ ઔયલાભા ં આલેર ચે. ભરુાભા ં ભેર રેક 
ભટાબાખે ગણા નાના અન ેથડાઔ અક્ષયના ચે, ઔેટરાઔભા ંત એઔ છ વઔેંત ચઙશન ચે. ભરુા ઉય 
ઉબેર એઔ શૃખંી પ્રાણી (આકર) તથા ચરતની કં્ક્તભા ં વોથી વાભાન્દ્મ છણામ ચે તે નાની 
રફંઙયવ ભરુા ઉય ભાિ ચરત છ છલા ભે ચે. ભાિ ખઢલાડી (ઔચ્ચ) ભાથંી આલતી એઔ ભરુાભા ં
ચરત વાથે છ કતૂય (ગડ?) ઉત્ઔીણચ ઔયેર છલા ભે ચે. તેના ભરુાઔંન ઉય ચરત કં્ક્ત અને 
શનુી ઔે ભાનલની આકૃતત છલા ભે ચે. ભરુા-ભરુાઔન ઉયાતં અન્દ્મ વાભ્રહીભા ં
તામ્રટ્ટી, કુલ્શાડી અને  ભરૃબાડં લખેયે ય ચઙિ વઔેંત છલા ભળમા ચે. 

ચઙિના ફે પ્રઔાય યશતેા : (૧) બોતભતતઔ, (૨) કુદયતી. લાવણ ઉય છઈએ ત ઔાા 
યંખથી બાયે ીંચી લડ ે આંઔડા, તયણ, ઊબી, તનવયણી, દાતંતમા અને ળતયંછના ાના જેલા 
બોતભતતઔ ચઙિથી સળુબન ઔયલાભા ંઆલતુ.ં ગણીલાય લાવણ ય ચરત જેલી ઔતયેરી રીટી 
ણ છલા ભે ચે. કુદયતી ચઙિભા ંીાનુ ંાન તથા જીણા ાનલાી ડાકી છલા ભે ચે 
ફધા ચઙિ ખફૂ છ લાસ્તતલઔ યીતે દયાતંા, ઔાઙંઔી તથા સમૂચ જેલા ચઙિ અન્દ્મ ચઙિની વાથે 
દયેરા છલા ભે ચે. ચઙિ સળુબનભા ં તલતલધ બોતભતતઔ આકૃતત, લનસ્તત, પ્રાણી, 
ક્ષી અને ઔલઙીતૌ ભાણવ દયલાભા ં આલતા. બોતભતતઔ ચઙિભા ં લાઔંીચઔૂી  રીટી, વીધા 
ટ્ટા, વીધી રીટી, જાી લાા તિઔણ, લતુચ, ઙઔઠા,ં રાદીબાત, તયણબાત, ઊબાટ્ટા, સમુચ 
લખેયે દયતા.  

 

5. નવિંધખુીણની ભરનભા ંભચત્ર-મદુ્રાભા ંજલા ભતી તેની નળક્ષણ દ્ધનત અને વ્માાય-ધધંા (આનથિક 
ક્સ્થનત) : 

તવિંધ ુ ગાટી વભ્મતાના રઔ તભશ્ર અને સભેુદયમાની જેભ રેકન ઔરાથી દયચઙત શતા. 
ચરતની ઉક્સ્થતત, દળભરલ-પ્રણારીની જાણઔાયી શલી, તલચબન્ન ફાટ ઉક્સ્થતત શલા અન ે
ભાનનુ ંજ્ઞાન શવુ ંલખેયે એ જ્ઞાનનુ ંપ્રભાણ યજૂ ઔયે ચે ઔે શડપ્ા-તનલાવી તળચક્ષત શતા. તળક્ષણ શુ ં
વ્મલસ્થા શતી તેના ઔઈ યુાલા નથી ભતા.ં એભના લડ ે તળચક્ષત શલાની અચબવ્મક્ક્ત સ્લફૃે 
અચબરેચકત ભરુાએ, તાભિ તથા ચા પ્રાપ્ત થમા ચે. એ શજી સધુી ઉઔેરી ળઔમા નથી. 

ભાટીના લાવણ ઉય દેળી લશાણના ચઙિ ફૃી ગણા યુાલા ભે ચે. ભશેં-છ-દડભાથંી 
ભેરી ભરુા ઉય ણ તેના તયાા જેલી શડીનુ ંચઙિ છલા ભે ચે. ભશેં-છ-દડભાથંી ભેરા એઔ 
લાવણ ઉયના ચઙિ પ્રભાણે દદયમાઈ લાશનના ફ ે ઊંઙા ચેડા અંદયના બાખે લેરા યશતેા. 
રથરભાથંી ણ ભાટીના ંલાવણ ઉય દયેલુ ંગણા ંશરેવાલાફૄ એઔ લશાણનુ ંચઙિ ભી આલેર ચે 
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જે એની દદયમાઈ વ્માાદયઔ િતતને દળાચલે ચે. રથરભાથંી ભેરા એઔી વાથે િણ જુદા-જુદા 
ભરુાઔં દળાચલે ચે ઔે ઔદાઙ વ્માાય બાખીદાયીભા ંણ થત શળે. 

રથરભાથંી ભાટીના લાવણ ઉય ઔે, ગઉં જેલા ચડનુ ંચઙિ ણ છલા ભે ચે જે ત્માનંા 
રઔ કેતી વાથે છડામેર શતા તેન નભનૂ યજૂ ઔયે ચે. આ ઉયાતં ભાચરી ઔડલાની જા રઈને 
છત ભાણવ તથા ખધેડ જેલા પ્રાણી વાથે ઉબેર કંુબાય જેલા ભાણવ વદશતના ચઙિ ભશેં-છ-દડ 
તથા દદ (યાછઔટ જછલ્ર) ભાથંી ભી આલે ચે.  

 

6. નવિંધ-ુઘાટી ભચત્ર ભરનભા ંવગંીત અને ધભા : 
ઐતતશાતવઔ ઔાભા ં વખંીતનુ ં ઐતતશાતવઔ દળચન આણને તવિંધ ુ નદી-ગાટી વભ્મતાભાથંી 

થામ ચે. આ અતત પ્રાઙીન વભ્મતાની સિૂફિ ઐતતશાતવઔ વાભ્રહી ઉરબ્ધ નથી ચતા ંયુાતત્લીમ 
ળધકના ભાધ્મભથી જે વાભ્રહી ઉરબ્ધ થામ ચે તેનુ ં વખંીત ઔાભા ં વ્માઔ ભશત્તલ ચે 
તત્ઔાચરન જીલનભા ંવખંીતનુ ંમાચપ્ત પ્રઙરન શતુ.ં ધાતભિઔ અને વાભાજછઔ વભાયશના અલવય ય 
ખીત, લાદ્ય, નતૃ્મના દ્વાયા રઔનુ ંભનયંછન ઔયલાભા ંઆલતુ.ં ખીત અને નતૃ્મની વાથે-વાથે ઔેટરાઔં 
પ્રભકુ લાદ્ય મિંની જાણઔાયી આ વભ્મતાથી ભે ચે. ઢર, દુન્દ્દુબી, જાજં, ઔયતાર લખેયે પ્રભકુ 
લાદ્ય મિંન પ્રમખ તવિંધ ુવભ્મતા ઔારીન ભનષુ્મ ઔયતા ંશતા. દપમાવના એઔ તાલીછ ઉય એઔ 
ભનષુ્મ ઢર લખાડ ેચે અનેઔ ઔેટરાઔં નતૃ્મ ઔયે ચે. દપમાવની છ એઔ ભરુા ય ઢર જેલી એઔ લસ્ત ુ
ચે, જેની ઙાય તયપ રઔ ચે, એઔ ભનષુ્મ એને લખાડી યહ્ય દેકામ ચે. ફ ે ભરુા ય ભદંૃખ 
(ડભરંુ) જેલી ઔઈ લસ્ત ુચે, ફીજી એઔ ભરુા ય એઔ એલી સ્ત્રીનુ ંચઙિણ ચે જેણે તાની ફખરભા ં
ઢરને દાફી યાખ્મ ચે. ભરુા અથલા તાલીછ ય ણ ઔેટરીઔ એલી લસ્તુનુ ં ચઙિણ ચે જેને 
લીણા ભાની ળઔામ. 

ભશેં-છ-દડભાથંી ભી આલેર ભદુ્દા ઉય યજૂ થતા ંમખ ભરુાલાા મખાવનભા ંફેઠેરા 
અને શથુી ગયેામેરા શુતત છલા ભે ચે. એભની ભરુાવન લખેયે છતા ં તે અખત્મનુ ં સ્થાન 
ધયાલતા શળે. ભરુા ઉય અનેઔલાય દેકાત એઔ શૃખંી (શઔીઔતભા ં ફ ે શ ૃખંી) આકર, અધચ 
ભાનલ-પ્રાણી, વકૃ્ષભા ં ફઠેેરી ભાનલાકૃતત લખેયે દૈલી સ્લફૃ ધયાલતા શળે. ઔેટરીઔ ભરુા 
ઉય સ્લક્સ્તઔનુ ંઅંઔન છલા ભે ચે. ત ઔેટરીઔ ભરુા ઉય ભાતઔૃાની ચઙિાકૃતત છલા ભે ચે. 
વભ્રહ ગછુયાતભાથંી શડપ્ીમ ઔાના ધભચના યુાલા ભાિ રથરભાથંી છ પ્રાપ્ત થામ ચે, ઔાયણ 
ગછુયાતભા ં ઔઈણ સ્થેથી શડપ્ીમ ભૂબતૂભ જેલી ભાતઔૃા ઔે મખાવનભા ં ફેઠેરા શુતત 
જેલી ભરુા શજુ સધુી ભી નથી. કૃતત જૂાભા ંશાથીને મખીની ભરુા ય દેકાડલાભા ંઆવ્મ ચે. 
શુતતની ભરુા ય લાગ આ ઉયાતં ભમયૂ, ભઔય, નાખ, ી, સમૂચદઔયણનુ ં ચઙિ તલતલધ 
સ્લફૃભા ંજેવુ ંઔે દઔયણ મકુ્ત વતૃ્ત ઙિ, એઔ વતૃ ય વાત તિઔણીમ યંત ુનઔુીરી દઔયણ ચે અને તે 
લનસ્તતની લચ્ઙ ે પ્રઔાતળત થામ ચે. વબંલત એ લાતન વઔેંત ઔયે ચે સમૂચના વાત દઔયણ છ 
લનસ્તત અને અન્ન લખેયેની વજૉઔતા ભાટે ઉત્તયદામી  ચે. 
7. ભચત્રભા ંશ-ુખંી અને કુદયતી વંનિ :- 

રથરની ભરુા ઉય ભટાબાખે એઔ કં્ક્તલાફંૄ રકાણભા,ં ભટી ખ ૂધંલા, બાયે 
ખદડીલા વૃબ અથલા એઔ શૃખંી, (શઔીઔતભા ં ફે શ ૃખંી) આકરા જેવુ ં પ્રાણી છલા ભે ચે. 
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દાઢીલા યાની ફઔયા એ ગછુયાતની તલતળષ્ટતા ચે. આ ફધા ંપ્રાણીને રઔના દૈતનઔ જીલન 
તથા ઔઈ દંતઔથા વાથે વફંધં શલાની ળક્તા ચે ખઢલારી લાડીની ભરુાનુ ંભશત્તલ  એ ચે ઔે 
તેભા ંકતૂયા ઔે ગડા જેવુ ંપ્રાણી ચરત કં્ક્તની વાથે છ છલા ભે ચે. તે છભણી ફાજુએ ભોં યાકી 
ઊબુ ં  ચે. તે સ્ષ્ટ દળાચલે ચે ઔે ચરત છભણીથી ડાફી ફાજુએ રકાતી. ફીજી પ્રાણી આકૃતતભા ં
શયણ, વાફય, લાઔંદડમા ળીંખલા આકર, ખ ૂધં અને ળીંખલાફંૄ પ્રાણી, વા, ભાચરી, ફતઔ, 
ઔફતૂય, ઔાચમાય, શયણ, કંુબાય વાથે ઉબેર ખધેડ, વાદ ભય, વાયવની છડી, ઔાખડ, ભાચરી, 
લાદંય લખેયે ચઙિ દયતા. ભયનુ ં ચઙિ ગણુ ંવાભાન્દ્મ છણામ ચે. તાડનુ ંજાડ, ાન તથા જીણી 
ાદંડીલાી ડાકી, ભટા ાનની ડાકી, ીાનુ ંાન લેખેયેના ચઙિ છલા ભે ચે. 
વભાન : 

 રથરભા ંભાટીના ંલાવણ ઉય ઔેા તથા ગઉંના ચડનુ ંચઙિ છલા ભે ચે. આથી તેની કતેી 
થતી શળે એભ ઔશી ળઔામ. એછ યીતે ત્માથંી ભી આલરેા કતૂયા, આકર લખેયે પ્રાણીના ચઙશન એ 
યુાલ ાડ ે ચે ઔે ત્મા ંઆ ફધા શનુુ ંઅક્સ્તત્લ શત ુ.ં ભશેં-છ-દડભાથંી ભી આલેર ભરુા ઉય યજૂ 
થતા ંમખ ભરુાલાા મખાવન ફેઠેરા અને શથુી ગયેામેરા  શુતત છલા ભે ચે તથા ચરિંખ અને 
ભાતઔૃાના ચઙશન છલા ભે ચે જે તેના ધભચ તયપ દૃન્ષ્ટ ઔયે ચે. ભાચરી ઔડલાની જા રઈને છત 
ભાણવ તથા ભાચરીના ચઙિ ઉયથી તે કયાઔભા ંભાચરીન ઉમખ ઔયતા તે જાણલા ભે ચે. 
લાવણ ઉય ઔાાયંખની બાયે ીંચી લડ ેઆંઔડા, તયણ, ઊબી, તનવયણી, દાતંતમા અને ળતયંછના 
ાના જેલા ચઙિ ત્માનંી પ્રજાના ળકને પ્રદતળિત ઔયે ચે. અનેઔ ભરુા અને ભાટીના ંલાવણ ય તયાા 
જેલી શડી અને દેળી લશાણના ચઙિ તેના દદયમાઈ લેાયની તનળાની સઙૂલે ચે. 
 ભરુા, ભરુાઔંન, ભાટ્ટી, ભાટીના લાવણ લખેયે ઉયથી ભેર ચઙિભાથંી ત્માનંી વાભાજછઔ 
ક્સ્થતત, આતથિઔ ક્સ્થતત અને ધાતભિઔ ક્સ્થતત જાણી ળઔામ ચે. આભ, તેના ચઙિ અન ે ચઙિચરત છ તેની 
બાા ચે જે ઉયથી તવિંધકુીણ વભ્મતા ફૃી આણા આદ્ય-ઈતતશાવને આણે ઉજાખય ઔયી ળક્ા ચીએ. 

 

વદંબાસભૂચ : 
1. ડૉ. ડં્ા સભુનફશને, બાયતન આદ્ય ઈતતશાવ (યૂાલળેીમ યુાલા ય આધાદયત), 

મતુનલતવિટી, ્રહથં તનભાચણ ફડચ, ગછુયાત યાજ્મ. 
2. थाऩर रोभमऱा, िारत का इततहास, राजकमऱ प्रकाशन, नई ददल्ऱी, २०१२. 
3. भमतऱ नेभमशरण, प्राचीन सभ्यताए, ररसच ुऩब्लऱकेशन, नई ददल्ऱी, २०१२. 
4. डॉ. खन्ना कैऱाश, प्राचीन िारत का इततहास, अजुनु ऩब्लऱकेशन हॉउस, नई ददल्ही, २०१२. 
5. यादि रजनी, प्राचीन िारत का इततहास, डडस्किरी ऩब्लऱभशगं हाउस प्राइिेट भऱभमटेड, नई ददल्ऱी, 

२०१०. 
6. माधि गजानन, ‘मबु्क्तधाम’, िारत इततहास और ससं्कृतत, राजकमऱ प्रकाशन, नई ददल्ऱी, 

२००९. 
7. डॉ. ऩरुथी आर. के डॉ. ददया िण्डारी, प्राचीन िारत का इततहास, अजुनु ऩब्लऱभशगं हाउस, नई 

ददल्ऱी, २००९. 
8. ऱाऱ मकखन, प्राचीन िारत, रास्रीय शकै्षऺक अनसुधंान और प्रभशऺण ऩररषद्, नई ददल्ऱी, २००३. 
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9. ऩाठक रब्मम, प्राचीन का सामाब्जक इततहास, अजुनु ऩब्लऱभशगं हाउस ऩहऱा ससं्करण, २०१०. 
10. डॉ. भमश्र ऩनूम, प्राचीन िारत में सगंीत, अजुनु ऩब्लऱभशगं हाउस, नई ददल्ऱी, २००८. 
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ગજુયાતી  વાભનમક ળબ્દસષૃ્ષ્ટ : લાડ્ભમનમનતક અભ્માવ : લા ૨૦૧૪-૨૦૧૬ 
(Gujarati  Journal shabdasrushti : A Bibliometric Analysis) 

(Year-2014-2016) 

 અંછના ી ફાયટ,       વળંધઔ-યામ મતુનલતવિટી,ધઔા- 
   ભદદનીળ ્રહથંાર,વી.એભ.ટેર ઔૉરેછ પ નતવિખ,ખાધંીનખય 
                       Email-   anjuias1978@gmail.com 

 ડૉ.દઔયીટ એઙ શકુ્ર,   ભાખચદળચઔ- ્રહથંાર , ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભી , ખાધંીનખય      
 

 ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભી, ખાધંીનખયનુ ં ભકુિ “ ળબ્દસનૃ્ષ્ટ” (ક્ટફય-1983)ચેલ્રા ૩૫ 
લચથી ગછુયાતી વાદશત્મભા ંતનમતભત યીતે પ્રતવિ થામ ચે. આ વાભતમઔ ગછુયાતી બાાના પ્રતવિ અન ે
ભલૂ્મતનષ્ઠ વાદશજત્મઔ વાભતમઔભા ં ણ સ્થાન ધયાલે ચે. ડૉ.સભુનળાશના વંાદન શઠે આયંબામેલુ ં
ળબ્દસનૃ્ષ્ટ પ્રલતચભાન વભમ સધુી વંાદનની  વાદશજત્મઔ ખદયભાને લયીને એઔ બતૂભઔા પ્રસ્તતૃ ઔયી ચે. 
પ્રસ્તતુ અભ્માવન ભખુ્મ ઉદે્દશ્મ ગછુયાતી બાા અને વાદશત્મને વતત જીલતં યાકતા વાભતમઔ   
“ળબ્દસનૃ્ષ્ટ”ભા ં પ્રઔાતળત થતા ં વાદશત્મન િતતવય લાડ્ભતમતતઔ અભ્માવ યજૂ ઔયલાન ચે. અશીં યજૂ 
થમેર વળંધન રકેભા ં૩૬ અંઔન અભ્માવ લચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ દયતભમાન આલયી રેલાભા ંઆવ્મ 
ચે, જેનુ ં લચ ભછુફ તલલયણ, વાદશત્મની લખીકૃત તલમ ભછુફ તલબાછન, રેકઔ વફંતંધત  નોંધ, 
ળબ્દસનૃ્ષ્ટનુ ંઆલયણ ચઙિ, પ્રઔાતળત તલળેાઔં લખેયે ફાફત ધ્માનભા ંયાકીને  લાઘભમતભતીઔ અભ્માવ 
ઔયેર ચે. પ્રસ્તતૃ વળંધન અભ્માવ દ્વ્રાયા ળબ્દસનૃ્ષ્ટભા ં પ્રઔાતળત વાદશત્મના તલતલધ ાવાન 
આંઔડાઔીમ આધાય, તલશ્ર્રેણ અને અથચગટન પ્રાપ્ત થમ.ુ 

ઙાલીફૃ ળબ્દ :  ગછુયાતી  વાભતમઔ, ળબ્દસનૃ્ષ્ટ, લાડ્ભતમતતઔ 
પ્રસ્તાલના : 
વાદશજત્મઔ પ્રવતૃત્ત એ વભ્રહ રઔઙેતનાની અચબવ્મદઔતની પ્રવતૃત્ત ચે. વભ્રહ પ્રજાનુ,ં તેની વસં્કૃતતનુ,ં તેના 
રઔજીલન અને વભાછ જીલનનુ ં પ્રતતચફિંફ એભા ં જીરામા ં ચે. આલી પ્રવતૃત્તને લધાયે લેખલાન અને 
શતેરુક્ષી ફનાલી ળઔામ અને આ વાદશત્મ વભ્રહ છનવભાછ સધુી શોંઙાડી ળઔામ. પ્રજા જીલનભા ં
ધફઔતી યશરેી  વાદશત્મની વાભ્રહી એઔઠી ઔયી ળઔામ તેભછ યાજ્મ અને યાજ્મ ફશાય, યાષ્ટ્ર અન ે
આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે તેનુ ંખોયલ પ્રસ્થાતત ઔયી ળઔામ એલા તલળા અચબખભ વાથે ગછુયાત વાદશત્ મ 
અઔાદભી ઔાભખીયી ઔયી યશી ચે. ૧૮૫૪ થી ળફૃ થમેર અલાચઙીન મખુના વાદશત્મથી અત્માયના વજાચતા 
વાદશત્મ ઉ૫ય દૃન્ષ્ટ ઔયીશુ ંત એભા ંવજૉઔ ઉ૫યાતં વાદશજત્મઔ વસં્થા અને પ્રવતૃત્તન ૫ણ તલળે 
પા યશરે ચે. ગછુયાતભા ંઆજે આભ છઇએ ત ગણી ફધી વાદશજત્મઔ વસં્થા તતાની યીતે 
ઔામચયત ચે ૫યંત ુ ભખુ્મત્લે ફે વસં્થા ‘ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભી’ અને ‘ગછુયાતી વાદશત્મ ૫દયદ’ 
તળયભય ચે, ફનંેને તાના ંભકુ૫િ ૫ણ ચે.  
        ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભીનુ ંતાનુ ંભકુ૫િ ‘ળબ્દસનૃ્ષ્ટ’ દય ભાવે પ્રખટ થામ ચે. ઔટફય-
૧૯૮૩ભા ં ળબ્દસનૃ્ષ્ટન પ્રથભ અંઔ પ્રઔાતળત થમ શત. જેનુ ં લાતિઔ રલાછભ શાર ફૃ. ૧૫૦/- ચે.  
૫શરેા ં લાતિઔ અને શલે િભૈાતવઔ ‘રઔગજુૉયી’ ચેલ્રા ં િેલીવ લચથી તનમતભત યીતે પ્રતવદ્ઘ થામ ચે. 
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જલેયઙદં ભેગાણી રઔવાદશત્મ  ઔેન્દ્ર ૫ણ અઔાદભીના નેજા શઠે સ્લતિંતાથી તલતલગ પ્રવતૃત્ત/ 
પ્રઔાળન ઔયે ચે,  આ ઉયાતં ઉદૂચ , તવિંગી, ઔચ્ચી બાાની અઔાદભીના ંવાભતમઔ ૫ણ જે તે બાાના 
તલદ્વાન વજૉઔ - વંાદઔ ઙરાલી યહ્યા ચે. અને છફૃયી પ્રઔાળન-વેતભનાય-૫દયવલંાદ મજીન ે જે ત ે
બાાન પ્રવાય-પ્રઙાય ઔયી યહ્યા ચે. 
વળંધનના શતેઓુ : 
(૧) ળબ્દસનૃ્ષ્ટ વાભતમઔભા ંપ્રઔાતળત વાદશત્મના રેકઔ તથા રેચકઔાનુ ંપ્રદાન 
(૨) પ્રઔાતળત થમેરા વાદશત્મ સ્લફૃનુ ંતલબાછન  
(૩) પ્રઔાતળત વાદશત્મનુ ંઆંઔડાઔીમ તલશ્રેણ 
(૪) પ્રઔાતળત થમેર  ભાદશતીનુ ંતલશ્રેણ અને અથચગટન 
(૫) લદયષ્ટ તથા નલદદત રેકઔનુ ંપ્રદાન 
(૬) ળબ્દસનૃ્ષ્ટના આલયણ ષૃ્ઠન અભ્માવ  
લાઙભનમનતક અભ્માવ :  
ચફબ્બ્રભેદટ્રક્વ તલશ્રેણ એટરે સુ્તઔ, રેક તથા અન્દ્મ લૈજ્ઞાતનઔ પ્રઔાળનનુ ંઆંઔડાઔીમ તલશ્રેણ 
ચે. ચફબ્બ્રભેદટ્રક્વ તલશ્રેણન ઉમખ રેકઔ અને રકે, વળંધન ટીભ, વસં્થા, યાષ્ટ્રીમ અન ે
આંતયયાષ્ટ્રીમ નેટલઔોને કલા તથા તલજ્ઞાન અને તઔનીઔના નલા ક્ષેિના તલઔાવને ભાલા ભાટે 
થામ ચે.  
ભાદશતીતલસ્પટના આ મખુભા ં તલતલગ લાડ્ભમસચૂઙમ એઔભ જેલા ં ઔે, ્રહથં, વાભતમઔ, રકે, પ્રરેક 
લખેયેન  વતત લધાય થમા છ ઔયે ચે. તેને વભાન્દ્તય ્રહથંારમભા ં લધતુ ં છત ુ ં ્રહથંવ્ંરહશનુ ં ઔદ 
ઉ૫બખતાની વખં્માભા ં થત લધાય, ્રહથંારમ વાભ્રહીની આ૫-રે, તેભછ તનદેળીઔયણભા ં લધતી 
છતી તલતળષ્ટતા, ળધમકુ્ક્તભા ંઆલતા ૫દયલતચન લખેયે ગટનાનુ ંઅલરઔન ્રહથંાર વતત ઔયે 
ચે. જ્માયે અવખં્મ ભાિાભા ંઆલા અલરઔન ઉ૫રબ્ગ થામ ત્માયે તેના ૫યથી વાભાન્દ્મીઔયણ ઔયલાના 
પ્રમત્ન થામ ચે. એના આગાયે ઔેટરાઔં અનબુલછન્દ્મ ઔામદાની યઙના ઔયલાભા ંઆલે ચે ફધા ં  છ 
તલજ્ઞાનભા ંઆભ ફનતુ ંશમ ચે. ્રહથંારમ તલજ્ઞાન એનાથી ફાઔાત યશી ળઔે નશીં.  
  લાડ્ભતમતતઔ એ આધતુનઔ વભમભા ં અક્સ્તત્લભા ં આલરે તલમ ચે. ત ે ભાદશતીતલજ્ઞાનનીએઔ 
ળાકા ચે. જે વાભાજછઔ અને બોતતઔ તલજ્ઞાનની  લચ્ઙે આલ ે ચે. તેભા ંવાદશત્મના એઔ ભદુ્દાના તલતલધ 
ાવાન ૫દયભાણાત્ભઔ અભ્માવ ઔયલાભા ંઆલ ે ચે. જેન ઉ૫મખ પ્રઔાળનન ઢાઙં, ઔતતૃ્લ, ઉલ્રેક, 
દ્ધદ્વતીમ ઔક્ષાના વાભતમઔની વ્માપ્પ્ત લખેયેની ક ભાટે ઔયી ળઔામ ચે.  
લાડ્ભનમનતક વ્માખ્મા: 
ચફબ્બ્રભેદટ્રક્વ (Bibliometries) ળબ્દની ઉત્તત્ત ફ ેળબ્દ ‘ચફબ્બ્ર’ અન ે‘ભેદટ્રક્વ’ (metrics) ૫યથી 
થઈ ચે. ‘ચફબ્બ્ર’ (biblio) ળબ્દ એ રેદટન અને છભચન ળબ્દ ‘ચફબ્બ્રન’ ૫યથી ઊતયી આલેર ચે. 
જેન અથચ ‘્રહથં’ અથલા ‘રકે’ થામ ચે જ્માયે ‘ભેદટ્રક્વ’ (metrics) એટરે ૫દયભાણનુ ંતલજ્ઞાન. આ ળબ્દ 
૫ણ રેદટન અથલા ્રહીઔ ળબ્દ ‘ભેદટ્રઔવ’ (metrics) અથલા ‘ભેદટ્રઔવ’ (metrikos) ૫યથી ઊતયી  આલરે 
ચે. જેન અથચ ‘૫દયભાણ’ ચે. આભ અશીં “ચફબ્બ્રભેદટ્રક્વ” ભાટે ્રહથં, રકે, વાભતમઔ લખેયે વમંકુ્ત યીતે 
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દળાચલલા ભાટે “પ્રરેક” ળબ્દન ઉમખ ઔમો ચે. આ પ્રરેકના ૫દયભાણનુ ં તલજ્ઞાન એટરે 
“ચફબ્બ્રભેદટ્રક્વ” 
વો પ્રથભ ૧૯૬૯ભા ંએરેન પ્રીઙાડે (Alan Pritehard) ‘ચફબ્બ્રઑભેદટ્રક્વ’ ળબ્દન પ્રમખ ઔમો. ત ેવભમ ે
તેભણે તેની વ્માખ્મા આ પ્રભાણે આી.  
 "The  application of mathematics and statistical methods of the books and other media 

of communication." 

 “્રહથં અને પ્રત્મામનના અન્દ્મ ભાધ્મભને ભાટે ખચણત અને આંઔડાઔીમ ૫દ્ઘતતન ઉ૫મખ.” 
 ત્માયફાદ પ્રીઙાડે (Pritchard) તેનુ ં તલસ્તતૃ અથચગટન ઔયીને તેની નુ: વ્માખ્મા આ પ્રભાણ ે
આી.  
 “To shed light on the process of written communication and of the nature and course 

of development of analyzing the various facets of written communication." 

 (લાડ્ભતમતતઔ) “રેચકત પ્રત્મામનની પ્રદિમાને અને રચેકત પ્રત્મામનના જુદા જુદા ાવાની 
ખણતયી અને થૃ્થઔયણ ઔયતા ંવાધન ઔઈ એઔ તલદ્યાળાકાના તલઔાવન અભ્માવ અને પ્રઔાયને સ્ષ્ટ 
ઔયે ચે. ” 
અત્મતં આધતુનઔ યીતે ટયે (poter) પ્રરેકભા૫નની વ્માખ્મા આ યીતે આી ચે. 
"The study and measurement of the publication patterns of all forms of written 

communication and their authorship." 
“રેચકત પ્રત્મામનના ફધા ંછ સ્લફૃ અન ેતેના રકેઔના પ્રઔાળનના ઢાઙંાન અભ્માવ અન ે

ભા૫ન.” 
 Bibliometrics is statistical analysis of written publications, such as books or articles. 

Bibliometric methods are frequently used in the field of library and information 

science, including scientometrics                                                                                                

– Wikipedia 

 Bibliometrics is a statistical analysis of books, articles, or other publications. 
 

ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી, ગાધંીનગયનુ ંમખુત્ર “ ળબ્દસષૃ્ષ્ટ” 
ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભીની સ્થા૫ના તળક્ષણ તલબાખના તા: ૨૪-૯-૮૧ ના ઠયાલ િભાઔં : 

ખવઅ/૧૦૭૯/૨૨૮૩૨/ફ. દ્વાયા અધ્મક્ષ ઉાધ્મક્ષ અને અન્દ્મ વદસ્મની તનભણઔૂ ઔયલાભા ં આલી 
અને અને તા: ૧૭-૬-૧૯૮૨ ના યછ તેનુ ંઉદ્દગાટન થમુ ંઅને પ્રથભ વબા ત્માયથી તે ઔામચયત થઈ. 
દડવેમ્ફય - ૧૯૮૨ થી તવિંધી,ઉદૂચ  અને અન્દ્મ અલાચઙીન બાયતીમ બાાની ઔાભખીયી અઔાદભીને 
તફદીર થઈ.  
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ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભીન ઉદે્દળ તેના ફધંાયણ અનવુાય ગછુયાતી, રઔવાદશત્મ, વસં્કૃત અને 
અલાચઙીન બાયતીમ બાાના ઉત્ઔચ તલઔાવની ઔાભખીયી ઔયલાન, ત ેક્ષેિની તલતલગ વસં્થા અન ે
રેકઔન ેઉત્તેછન આ૫લાન, યાજ્મની અન્દ્મ વસં્થાન ેઅન ેભડંન ેવશઔાય આ૫લાન, દેળની અન્દ્મ 
અઔાદભી વાથે વાદશત્મ વફંગંી તલઙાય અન ેઔોળલ્મના આદાન પ્રદાનન ેઉત્તછેન આ૫લાન, વાદશત્મ 
ક્ષેિે અભ્માવ-વળંધનન ેઉત્તેછન આ૫લાન, દાન-પાા દ્વાયા બડં એઔિ ઔયલાન, વાદશત્મના ંસુ્તઔ 
પ્રાપ્ત, વ્ંરહદશત અને પ્રઔાતળત ઔયલાન, ્રહથંારમ સ્થાી તેને તનબાલલાન, ગછુયાત યાજ્મની બાા- 
વાદશત્મની ગણુલત્તા ધયાલતી વસં્થાને ભાન્દ્મતા આી વશામ ઔયલાન, તલતલધ પ્રઔાય અન ેસ્લફૃ૫ના 
વાદશત્મની વભીક્ષા ઔયલાન, વાદશત્મક્ષેિે ઉત્વલ યુસ્કૃત ઔયલાન, વાદશત્મક્ષેિભા ં તલતળષ્ટ તવદ્ધદ્ઘલાા 
રેકઔને અને એની કૃતતને મથા પ્રવખંે ભાન્દ્મતા અને ાદયતતઔ આી વન્દ્ભાન એનામત ઔયલાન, 
બાા-વાદશત્મ ક્ષેિે મગ્મ તલદ્યાથીને તળષ્મવતૃત્ત આ૫લા બરાભણ ઔયલાન, વાદશત્મક્ષેિે ગણુલત્તારક્ષી 
વેલા ફજાલી શમ એલા ગછુયાતભા ંલવતા લમવદૃ્ઘ અને ભદદાિ રેકઔને મગ્મ નાણાઔીમ વશામ 
આ૫લાન અને તેના આ પ્રભાણેના ઉલ્રેચકત ધ્મેમ અને ઉદે્દળને આનુચંખઔ શમ ઔે ન ણ શમ તેલી 
પ્રવતૃત્ત અને ઔાભખીયી શાથ ધયાલલાન  ચે.     

ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભીનુ ં ભકુ૫િ ‘ળબ્દસનૃ્ષ્ટ’  વાભતમઔ  એ વાદશજત્મઔ યીતે એઔ એલી 
ઊંઙાઈ  ૫ય ચે ઔે ત્મા ંશોંઙતા ઔદાઙ અન્દ્મ વાભતમઔને લો લીતી જામ. એન શ્રેમ તનેા સિૂધાય 
એલા અધ્મક્ષ, વંાદઔ અને વંાદઔ ભડંને પાે જામ ચે. શારભા ંઅઔાદભીના અધ્મક્ષ તયીઔે દ્મશ્રી 
તલષ્ણ ુડંમા ઔાભખીયી ફજાલી યહ્યા ચે, આ અખાઉ શ્રી બાગ્મેળ છશા એ ઔાભખીયી ફજાલેર શતી.યાજ્મ 
વયઔાયના યભતખભત, મલુા અને વાસં્કૃતતઔ પ્રવતૃત્ત તલબાખના નેજા શઠે ઔામચયત આ અઔાદભીએ 
આજે તલિબયભા ં જ્મા જ્મા ંગછુયાતી લવે ચે ત્મા ં ત્મા ં તાની આખલી ક સ્થાતત ઔયી ચે. 
ગછુયાતભા ંબાા વાદશત્મના તલઔાવ ભાટે અઔાદભી દ્વાયા અનેઔતલધ મછના ઔામચયત ચે. તળષ્ટભાન્દ્મ 
તેભછ નલદદત મછના સુ્તઔ પ્રઔાળન ભાટે આતથિઔ વશામ આલાભા ંઆલે ચે. આભ યાજ્મ વયઔાય 
દ્વાયા ઙારત આ વાદશજત્મઔ મજ્ઞ - ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભી ખાધંીનખયનુ ં ભકુિ ળબ્દસનૃ્ષ્ટ દ્વાયા 
ગછુયાતના વાદશજત્મઔ, ળૈક્ષચણઔ વાભાજછઔ અને ફોદ્ધદ્ઘઔ તલઔાવભા ંખફૂ ભશત્તલનુ ંઅને ભલૂ્મલાન પ્રદાન 
ચે. ળબ્દસનૃ્ષ્ટ (ક્ટફય-1983)ચેલ્રા ૩૫ લચથી ગછુયાતી વાદશત્મભા ંતનમભીત યીતે પ્રતવધ્ધ થામ ચે. 
ડૉ.સભુનળાશના વંાદન શઠે આયંબામેલુ ંળબ્દસનૃ્ષ્ટ ત્માયફાદ શ્રી જ્મતી જાની ડૉ.પ્રલીણ દયજી, શ્રી 
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શચદ તિલેદી લખેયે દ્વાયા પ્રલતચભાન વભમ સધુી વંાદનની  વાદશજત્મઔ ખદયભાને લયીને એઔ બતૂભઔા 
પ્રસ્તતુ  ઔયી ચે.  
ળબ્દસષૃ્ષ્ટ લા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ સધુી પ્રકાનળત થમેર રેખનુ ંવાહશત્મ સ્લર મજુફ નલબાજન  
  લા- ૨૦૧૪  લા- ૨૦૧૫   લા- ૨૦૧૬             કુર 
 વાદશત્મ 
સ્લફૃ  રેકઔ રેચકઔા કુર રેકઔ રેચકઔા કુર રેકઔ રેચકઔા કુર રેકઔ રેચકઔા કુર 
ઔાવ્મ  77 11 88 119 18 137 119 18 137 315 47 362 
લાતાચ 19 4 23 26 4 30 41 11 52 86 19 105 
અભ્માવ  24   24 29 7 36 26 7 33 79 14 93 
વભીક્ષા  1 3 4 19 5 24 23 1 24 43 9 52 
શાસ્મ  3   3 4 1 5 18   18 25 1 26 
તનફધં   5 1 6 7 1 8 11 1 12 23 3 26 
આસ્લાદ  ૭   ૭ ૮ ૧ ૯ ૧૦ 1 ૧૧ ૨૫ ૨ 27 
વજૉઔ તલળે 10   10 13 1 14 20 1 21 43 2 45 
૫િ ઙઙાચ  2 1 3 4   4 2   2 8 1 9 
અઔાદભી 
વતૃ્ત  

7   7 9   9 12   12 28   28 

વાદશત્મ વતૃ્ત   12   12 12   12 10   10 34   34 
તલદેળી 
વાદશત્મ  

1   1 5   5       6   6 

સ્ભયણ 
ભજુંળા  

૪   ૪       2   2 ૬   6 

અલય છલય  1   1             1   1 
સ્ભયણાછંચર  ૩   ૩       ૧   ૧ ૪   4 
લક્તવ્મ  4   4             4   4 
્રહથંાલરઔન  ૧૮ ૪ ૨૨             ૧૮ ૪ 22 
પ્રતળષ્ટનુ ં
બાલન   

1   1             1   1 

પ્રસ્તાલના  5 1 6             5 1 6 
ચઙિંતન  1   1             1   1 
તલલેઙન 38 5 43             38 5 43 
ળતાબ્દી 
લદંના  

1   1             1   1 
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ડામયી  1   1             1   1 
વામ્પ્રત  2   2             2   2 
ાઠ 
વંાદન  

1   1             1   1 

પ્રત્માલરઔ        3   3 10   10 13   13 
વાબાય 
સ્લીઔાય  

      10   10 6   6 16   16 

દપરસપૂી       1   1       1   1 
ભરુાઔાત        8 1 9   1 1 8 2 10 
અનલુાદ       19 8 27 23   23 42 8 50 
લાઙન 
પ્રતતબાલ  

      1   1       1   1 

આત્ભ ઔથન        2   2       2   2 
વળંધન          1 1 1   1 1 1 2 
સ્લાઘ્મામ              2   2 2   2 
સ્લૈય તલશાય              1   1 1   1 
ઇતય             3   3 3   3 
કુર ૨૪૮ ૩૦ ૨૭૮ ૨૯૯ ૪૮ ૩૪૭ ૩૪૧ ૪૧ ૩૮૨ ૮૮૮ ૧૧૯ ૧૦૦૭ 
             
                 લા મજુફ રેખક રેભખકાલગીકયણ 
લા ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ કુર ટકાલાયી 
રેકઔ ૨૪૮ ૨૯૯ ૩૪૧ ૮૮૮ ૮૯ % 

રેચકઔા ૩૦ ૪૮ ૪૧ ૧૧૯ ૧૧ % 

કુર ૨૭૮ ૩૪૭ ૩૮૨ ૧૦૦૭ ૧૦૦% 

 

 
લચ રેકઔ રેચકઔા કુર 

૨૦૧૪ ૨૪૮ ૩૦ ૨૭૮ 

૨૦૧૫ ૨૯૯ ૪૮ ૩૪૭ 

૨૦૧૬ ૩૪૧ ૪૧ ૩૮૨ 

ળબ્દસષૃ્ષ્ટના રેખક-રેભખકા 
(લા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬)    
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તાયણ : 
૧.  ળબ્દસનૃ્ષ્ટભા ં પ્રઔાતળત થમરે રકેની વખં્માભા ંવતત લધાય થમ ચે. 
૨.  પ્રઔાતળત થમરે રકેભા ંરેકઔની વખં્માભા ંવતત લધાય થમ ચે.  
૩.   છમાયે  રેચકઔાની  વખં્માભાલંચ ૨૦૧૪ ચી  લચ ૨૦૧૫ભા ં ચે જ્માયે લચ ૨૦૧૬ભા ંઆંતળઔ 

ગટાડ થમ ચે.  
૪.  લચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ ભા ંપ્રઔાતળત થમેર ૩૪ પ્રઔાયના વાદશત્મ સ્લફૃ લાઙંન વાભ્રહી પ્રઔાતળત 

થમેર ચે.  
૫.  પ્રત્મેઔ અંઔભા ંઆલયણચઙિ  તલતલધતા વબય અન ેઔરાત્ભઔ યીતે ભઔૂલાભા ંઆવ્મા ચે. 
૬.  ળબ્દસનૃ્ષ્ટ પ્રઔાતળત થમેર રેકના રેકઔભા ંજાણીતા-ભધૂચન્દ્મ વાદશત્મઔાય, તળષ્ટભાન્દ્મ, નલદદત 

તેભછ સ્ત્રી  રેચકઔાન વભાલેળ થમેર ચે   
૭.  લચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ દયતભમાન પ્રઔાતળત થમરે અંઔભા ં ૩ આઔતિત, લૈતલધ્મણૂચ  તલમથી 

દદાય  તલળેાઔં  
   પ્રઔાતળત થમેર ચે. જેન ISSN:2319-3220 ચે 
૮. ળબ્દસનૃ્ષ્ટના અંઔભા ં અધ્મક્ષીમ રકે, અંઔભા ં વભાતલષ્ટ રેકઔના નાભ વયનાભા, અઔાદભીની 

મછના તેભછ ઈનાભની જાશયેાત પ્રઔાતળત ઔયલાભા ંઆલે ચે. ઉયાતં અઔાદભી દ્વાયા પ્રઔાતળત 
થતા ંસુ્તઔની ભાદશતી આલાભા ંઆલે ચે. 

વભાન :  
   જ્ઞાનની વદૃ્ધદ્ઘ વાઙી દદળાભા ંથામ એ ભાટે લાડ્ભતમતતઔ અભ્માવન ઉ૫મખ ઔયલાભા ંઆલ ેચે. એ 
ભાટે જીપ્વ, રટઔા અને િેડપડચના ઔામદાની ભદદ રેલાભા ં આલે ચે. પ્રસ્તતુ લાડ્ભતમતતઔ 
અભ્માવભા ં “ળબ્દસનૃ્ષ્ટ” વાભતમઔના લચ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ સધુીના પ્રઔાતળત થમેરા ૩૬ અંઔનુ ં
તલશ્રેણ, થૃ્થઔયઔણ, રેકઔ-રેચકઔા વફંતંધત નોંધ, પ્રઔાળનની ળફૃઆત તથા આ તભાભ અંઔની  લચ 
પ્રભાણે વાદશજત્મઔ લખીકૃત લશેંઙણી  ળબ્દસનૃ્ષ્ટના તલળેાઔં આંઔડાઔીમ િતતથી તેનુ ં તલશ્રેણ, ઔઠા 
તથા ઙાટચ દ્વાયા ભાદશતીને ઔંડાયલાન પ્રમત્ન ઔયેર ચે. એના ઉ૫મખથી નુ:પ્રાપ્પ્તની વાયી ૫દ્ઘતતની 
યઙના ઔયી ળઔામ ચે તેભછ વેલાનુ ં૫ણ વારંુ વ્મલસ્થા૫ન ઔયી ળઔામ ચે. જ્માયે ઇતતશાવઔાય આ 
પ્રતલતધન ઉમખ નલીન પ્રણાચરઔાના તલઔાવ ભાટે ઔયી ળઔે ચે, ત વળંધન મછનાની 
અવયઔાયઔતા ઙઔાવલા ભાટે તેભછ તેના ભલૂ્માઔંન ભાટે ણ આ પ્રતલતધન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલ ે
ચે.  
RES.  
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliometrics 

2. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=198 
3. ગછુયાત વાદશત્મ અઔાદભી, ખાધંીનખય દ્વાયા પ્રઔાતળત ઉદેળ િ અને  તનમભ 
4. “ળબ્દ સનૃ્ષ્ટ” ભે ૨૦૧૫ અંઔ,અઔાદભીવતૃ- ડ ઔનૈમારાર બટ્ટ 
5. ડૉ.ઔનબુાઈ ળાશ ઉછલણી વતભતત, અભદાલાદ-પ્રઔાતળત પ્રરેકભાન-ડૉ.ઙરંઔાતં યાલર 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliometrics
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=198
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Development and Tryout of Gujarati Language Reading Comprehension Programme 
at Primary Level 

પ્રાથનભક સ્ તયે ગજુયાતી બાા લાચંન અથાગ્રશણ કામાક્રભની યચના અને અભરીકયણ 
ડૉ. યાજેળ આઇ. બટ્ટ 
એડ્શક રેક્ચયય, 

અનસુ્ નાતક નળક્ષણળાસ્ ત્ર નલબાગ, વયદાય ટેર યનુનલનવિટી, 
લલ્રબ નલદ્યાનગય, આણદં, ગજુયાત 

 

પ્રસ્ તતુ ેયન શતે ુપ્રાથતભઔ સ્ તયે ગછુયાતી બાા લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભની યઙના અને 
અભરીઔયણના વદંબચભા ં 2X3 આલમતલઔ મછના વદં ઔયલાભા ં આલી શતી. આણદં તાલઔુાના 
વ્ માતલિભાથંી માદતચ્ ચઔ યીતે નભનૂ વદં ઔયી તેની ઉય ગછુયાતી બાા લાઙંન અથચ્રહશણ 
ઔામચિભનુ ંઅભરીઔયણ ઔયતા ંજેને ભાલછત આલાભા ંઆલી શતી, તેની લાઙંન અથચ્રહશણ ળક્ક્ત 
લધ ુ છલા ભી શતી. ફદુ્ધિના તપાલતના વદંબચભા ં લાઙંન ળક્ક્તભા ં બેદ છલા ભળમ શત લાઙંન 
અથચ્રહશણ ય ભાલછત અને ફદુ્ધિની આંતયદિમાત્ ભઔ અવય છલા ભી શતી. 

પ્રસ્તાલના :  
તળક્ષણની પ્રદિમાની જેભ બાા ળીકલલાની પ્રદિમા ણ આજીલન ઙારતી પ્રદિમા ચે. ળાયીદયઔ 
અલમલભા ંછન્દ્ભજાત કાભી ઔે ઊણ ન શમ ત બાા ળીકલલાભા ંફાઔન ેવયતા યશ ેચે. ળયીયના 
અલમલ લડ ે ફાઔ ઔેટરીઔ પ્રવતૃત્ત અને લતચન ઔયે ચે. તેભા ં તેની બાા ળીકલાની ળફૃઆત 
ફાઔની છલા, વાબંલા અન ેફરલાની ક્ષભતા આધાદયત પ્રવતૃત્તથી થામ ચે. બાા ળીકલાભા ં
કુદયતે આેરી જ્ઞાનેન્ન્દ્રમ ભશત્તલની બતૂભઔા બછલ ેચે. આણ ેગણી વ્મક્ક્તન ેબાા ફરતા અન ે
બાા વાબંતા છઇએ ચીએ, ણ તે બાા રકી ઔે લાઙંી ળઔતા નથી. ત્માયે તેન ે બાા 
વંણૂચણે આલડ ે ચે તેભ ઔશી ળઔામ નદશિં ઔાયણ ઔે બાા ફરલા, વાબંલાની વાથ ેબાા રકી ઔે 
લાઙંી ળઔતા નથી. બાા વંણૂચણે આલડ ેતેના ભાટે બાા ફરલા-વાબંલાની વાથે બાા રકી ઔે 
લાઙંી ળઔતા ણ શલા છઇએ, વાથ વાથ બાાનુ ંઅથચ્રહશણ, વભછ ઔેલામ અન ેતેન મગ્મ યીતે 
ઉમખ ઔયી ળઔે ત છ બાા આલડ ેચે તેભ ઔશી ળઔામ. આભ, બાા ક્ષભતા વાથ ેવાબંવુ,ં ફરવુ,ં 
લાઙંવ ુઅન ેઅથચ્રહશણ ઔયવુ ંએ પ્રવતૃત્ત વઔંામેરી ચે. 
લાઙંન ઔોળલ્મન અથચ ્રહશણાત્ભઔ ચે. લાઙંનાય લાઙંન દ્વાયા બાાભા ંવ્મક્ત થમેરા અથચન ે્રહશણ ઔયે 
ચે, વભજે ચે અન ે તાની બાાન ે લધ ુ વાયી યીતે ળીક ે ચે, સધુાયે ચે, તલઔવાલ ે ચે, તેથી તે 
અથચ્રહશણાત્ભઔ ઔોળલ્મ ચે. આભ, લાઙંન પ્રદિમાનુ ં વભ્રહ શાદચ  અથચ્રહશણ ચે. લાઙઔ ળબ્દન, ળબ્દ 
વભશૂન ઔે પઔયાન અથચ વભજી ળઔત શમ ત તેનાભા ંઅથચ્રહશણની ક્ષભતા ચે, એભ ઔશલેામ.  
ડૉ. બ્લભૂની ફધાત્ભઔ ટેક્ષનભીભા ં જ્ઞાન, અથચ્રહશણ, જ્ઞાનનુ ં ઉમછન, તલશ્રેણ, વશં્રેણ અન ે
ભલૂ્માઔંન એ ઔઇણ તલમ તળક્ષણના ઉદે્દળ શમ ચે. જેથી અથચ્રહશણ એઔ ઉદે્દળ તયીઔે સ્લીઔાયી તેના 
અેચક્ષત લતચનભા ંદયલતચન આલી ળઔે ચે. આભ, પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંલાઙંન અથચ્રહશણ ય તલતલધ 
ઙર વફંતંધત અભ્માવ ઔયલાભા ંઆલેર ચે. 
ભાર, એર. જી.,(૧૯૮૬). એ ધયણ-૮ભા ં અભ્માવ ઔયતા તલદ્યાથીન તેભના યવ વદંબે લાઙંન 
અથચ્રહશણન અભ્માવ ઔયેર ચે. લાઙંન યવની વાથે લાઙંન અથચ્રહશણન ળ વફંધં ચે? તે તલળે 
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જાણલાન પ્રમાવ તેભણે આ વળંધન ઔામચભા ં ઔમો ચે. જેના તાયણ ઊંઙ લાઙંન યવ ધયાલનાય 
તલદ્યાથીનુ ં લાઙંન અથચ્રહશણ વારંુ ચે. જ્માયે તનમ્ન લાઙંન યવ ધયાલનાય તલદ્યાથીનુ ં લાઙંન 
અથચ્રહશણ નફફંૄ ચે અને ળશયેી તલસ્તાયના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ અને લાઙંન યવ લચ્ઙ ે
વશવફંધં નોંધાિ ચે. 
પ્રજાનત, ફી.આઇ., (૧૯૯૪). એ ધયણ-૮ભા ંઅભ્માવ ઔયતા બફૃઙ જછલ્રાના તલદ્યાથીભા ં તલજ્ઞાન 
તલમભા ં લાઙંન અથચ્રહશણન અભ્માવ ઔયેર જેન શતે ુ ઔવટી પ્રભાચણત ઔયી તલદ્યાથીના લાઙંન 
અથચ્રહશણન અભ્માવ ઔયલાન શત. તેભણ ે્રહામ્મ તલસ્તાય અન ેળશયેી તલસ્તાયને ઙર તયીઔે સ્ લીઔાયેર 
શતા. તેભણ ે્રહામ્મ તલસ્તાય અન ેઙંામત શસ્તઔ પ્રાથતભઔ ળાાના તલદ્યાથી, ઊંઙી આલઔ ધયાલતા 
લારીના તલદ્યાથી  અન ે નીઙી આલઔ ધયાલતા લારીના તલદ્યાથી લાઙંન અથચ્રહશણના 
તપાલતન અભ્માવ ઔમો શત. 
અંફાવણા, ી. એ.,( ૨૦૦૬). એ તલદ્યાથીની ગછુયાતી બાાની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાન અભ્માવ 
ઔયેર, જેના શતે ુગછુયાતી બાાની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાનુ ંભાન ઔયલા ભાટેની ઔરજ ઔવટીની 
વયંઙના ઔયી ઔવટીને પ્રભાચણત ઔયલી અન ેતલદ્યાથીની ગછુયાતી લાઙંન અથચ્રહશણ ય જાતતમતાની, 
ળૈક્ષચણઔ તવદ્ધિની, ભાતા-તતાના અભ્માવની અન ે ળાાના પ્રઔાયની અવય તાવલી જેલા શતા. 
વ્માતલિ તયીઔે યાછઔટ ળશયેની ગછુયાતી ભાધ્મભની ઉચ્ઙત્તય ભાધ્મતભઔ ળાાના ધયણ-૧૧ના 
તલદ્યાથીન વભાલેળ ઔયેર નભનૂા તયીઔે ળૈક્ષચણઔ લચ ૨૦૦૫-૦૬ભા ં યાછઔટ ળશયેની વયઔાયી, 
મ્મતુનતવર, ભડં વઙંાચરત અન ે સ્લતનબચય ઉચ્ઙતય ભાધ્મતભઔ ળાાભા ં ધયણ-૧૧ભા ં અભ્માવ 
ઔયતા ૧૫૪ કુભાય અન ે૨૦૯ ઔન્દ્માન સ્તયીકૃત માદપ્ચ્ચઔ ઝભકા લડ ેવદં ઔમાચ શતા. ઉઔયણ 
તયીઔે ઔરજ ઔવટીની વયંઙના ઔયલાભા ં આલી શતી. આ  વળંધનભા ં વલેક્ષણ વળંધન િતતન 
ઉમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. જેના તાયણ વળંધઔ યચઙત ઔવટી યના ાિના પ્રાપ્તાઔંનુ ંતલતયણ 
ઋણ તલભતા ધયાલતુ ંશતુ ંતેભછ ફૂટ કદૂતા ધયાલતુ ંશતુ,ં જે ઔવટી પ્રભાણભા ંવય શલાના આધાય 
યજૂ ઔયતુ ંશતુ,ં લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા ઔવટી ય ભતા પ્રાપ્તાઔં પ્રભાણભા ંવાયી તલિવનીમતા અન ે
પ્રભાણબતૂતા ધયાલતા શતા, લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા ય જાતતમતાની અવય છલા ભતી શતી. 
કુભાય ઔયતા ંઔન્દ્માની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા ઊંઙી છલા ભી ચે અન ેભાતા - તતાન અભ્માવ 
લધ ુતેભ તે વતંાનની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા ઊંઙી શમ ચે એભ છલા ભળમુ.ં  
ટેર, ટી. એર., (૨૦૦૩). એ યાછઔટ ળશયેના ધયણ નલભા ંઅભ્માવ ઔયતા ગછુયાતી ભાધ્મભના 
તલદ્યાથી ભાટે ગછુયાતી બાા લાઙંન-અથચ્રહશણ ક્ષભતા તલઔવાલલા ભાટેના ઔામચિભની યઙના અન ે
અવયઔાયઔતાન અભ્ માવ ઔયેર, જેના શતે ુ યાછઔટ ળશયેના ધયણ નલભા ં અભ્માવ ઔયતા ગછુયાતી 
ભાધ્મભના તલદ્યાથી ભાટે ગછુયાતી બાા લાઙંન-અથચ્રહશણ ક્ષભતા ય અવય તાવલી તથા ભાિ 
અલરઔનથી તલદ્યાથીની અથચ્રહશણ ક્ષભતા ય તેની અવય તાવલી. વ્માતલિ તયીઔે યાછઔટ 
ળશયેના યભેળબાઇ કુભાય ળાાના ળૈક્ષચણઔ લચ ૨૦૦૨-૦૩ ના લચ દયતભમાન ધયણ-૯ભા ંઅભ્માવ 
ઔયતા તલદ્યાથીન વભાલેળ ઔયલાભા ં આવ્મ શત. જેભા ંપ્રમખ ભાટે નભનૂાભા ં ધયણ નલના ૪૨ 
તલદ્યાથીને વદં ઔયલાભા ંઆવ્મા શતા. ઉઔયણ તયીઔે લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટીન ઉમખ ઔયલાભા ં
આવ્મ શત. આ  વળંધનભા ંપ્રામચખઔ વળંધન િતતન ઉમખ ઔયામ શત. જેના તાયણ લાઙંન 
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અથચ્રહશણ તલઔાવ ઔામચિભન પ્રત્મક્ષ અનબુલ ભેલનાય તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા લાઙંન 
અથચ્રહશણ ઔામચિભના અભરનુ ંભાિ અલરઔન ઔયનાય તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ  ક્ષભતા ઊંઙી 
શતી, લાઙંન અથચ્રહશણ તલઔાવ ઔામચિભન પ્રત્મક્ષ અનબુલ ભેલનાય તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ 
ક્ષભતા ય ઔઇ અનબુલ ન ભેલનાય તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાથી ઊંઙી શતી અન ે
લાઙંન અથચ્રહશણ તલઔાવ ઔામચિભના અભરનુ ંભાિ અલરઔન ઔયનાય તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ 
ક્ષભતા ય ઔઇ અનબુલ ન ભેલનાય તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ  ક્ષભતા વભાન શતી. 
ટેર, આય. એવ., (૧૯૯૭). એ ઔરજ િતતથી ધયણ-૧૨ના તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણની 
તાવન અભ્ માવ ઔયેર, જેના શતે ુધયણ-૧૨ના તલદ્યાથીની લાઙંન ળદઔત ભાલા ભાટે ઉઔયણ 
તૈમાય ઔયવુ ંઅન ેલાઙંન ળદઔતન તરુનાત્ભઔ અભ્માવ ઔયલ, ભાતા-તતાની આલઔના વદંબચભા,ં ઉચ્ઙ 
અન ે તનમ્ન ળૈક્ષચણઔ દયછજાલાા તલદ્યાથીની, જાતતના વદંબચભા ંલાઙંન ળક્ક્ત ય અભ્માવ ઔયલ 
જેલા શતા. જેના તાયણ ઉચ્ઙ અન ે તનમ્ન આલઔ ધયાલતા લારીના તલદ્યાથીની લાઙંન ળક્ક્તના 
વયાવયી ગણુભા ંવાથચઔ તપાલત યશરે નથી, તલદ્યાથીની જાતત અન ેલારીની આલઔ તેભછ લારીન 
ળૈક્ષચણઔ દયજ્છ અન ેતલદ્યાથીની લાઙંન ળક્ક્તના વયાવયી ગણુભા ંવાથચઔ તપાલત યશરે નથી. 
યાઠડ, વી. કે., (૧૯૯૪). એ જૂનાખઢ જછલ્રાના ધયણ-૮ના તલદ્યાથીના દશન્દ્દી તલમની લાઙંન 
 અથચ્રહશણ ય અવય ઔયતા દયફન અભ્માવ ઔયેર, જેના શતે ુ જૂનાખઢ જછલ્રાના ધયણ-
૮ના તલદ્યાથીના દશન્દ્દી તલમની લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા જાણલી અન ેજૂનાખઢ જછલ્રાના ધયણ-૮ના 
કુભાય અન ેઔન્દ્માના દશન્દ્દી તલમના લાઙંન અથચ્રહશણ લચ્ઙ ેતપાલત ચે ઔે નશીં તે તાવવુ ંજેલા 
શતા. જૂનાખઢ જછલ્રાની ્રહામ્મ અન ેળશયેી તલસ્તાયની  ળાાના ૩૦૭ કુભાય અન ે૨૮૯ ઔન્દ્માઅ, જે 
ૈઔી ્રહામ્મ તલસ્તાયના ૧૧૩ અન ે ળશયેી તલસ્તાયના ૪૯૨ તલદ્યાથી  કુર ૬૦૫ તલદ્યાથીના નભનૂા 
ય શાથ ધમુું શતુ.ં ઉઔયણ તયીઔે દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટીન ઉમખ ઔયેર આ ઔવટી 
એભ. જેડ. યૈમા દ્વાયા યઙામેરી અન ેપ્રભાચણત ઔયેરી શતી. આ વળંધનભા ંવલેક્ષણ વળંધન િતતન 
ઉમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. જેના તાયણ કુભાય અન ેઔન્દ્માની દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ 
ઔક્ષા અવભાન છલા ભી, ળશયેી તલસ્તાયના ાિ ્રહામ્મ તલસ્તાયના ાિ ઔયતા દશન્દ્દી તલમ લાઙંન 
અથચ્રહશણ ઔક્ષા ઊંઙી ધયાલતા શતા, નખયાચરઔા વઙંાચરત ળાા ઔયતા કાનખી ળાાના 
તલદ્યાથીની દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા નીઙી છલા ભી શતી, નખયાચરઔા વઙંાચરત 
ળાા તલદ્યાથીની દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા નીઙી છલા ભી શતી, અં્રહેજી ભાધ્મભ 
ળાાના તલદ્યાથી ઔયતા દશન્દ્દી ભાધ્મભ ળાાના તલદ્યાથીની દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા 
ઊંઙી છલા ભી શતી, દશન્દ્દી ભાધ્મભ ળાાના તલદ્યાથી  ઔયતા ગછુયાતી ભાધ્મભ ળાાના તલદ્યાથી 
ની દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા ઊંઙી છલા ભી શતી અન ેગછુયાતી ભાધ્મભ ળાાના 
તલદ્યાથી ઔયતા અં્રહેજી ભાધ્મભ ળાાના તલદ્યાથીની દશન્દ્દી તલમ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા ઊંઙી 
છલા ભી શતી. 
જાડજેા, ી. વી., (૧૯૯૧). એ જાભનખય તાલઔુાના ધયણ-૮ના તલદ્યાથી ના વસં્કૃત-લાઙંન 
અથચ્રહશણ ય અવય ઔયતા દયફન અભ્માવ ઔયેર, જેના શતે ુ જાભનખય તાલઔુાના ધયણ-૮ના 
તલદ્યાથી ની વસં્કૃત-લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા જાણલી, જાભનખય તાલઔુાના ધયણ-૮ના વસં્કૃત યત્લ ે



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  73 

 

ચબન્ન લરણ, લાઙંન જડ અન ે ળૈક્ષચણઔ તવદ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીના વસં્કૃત તલમના લાઙંન 
અથચ્રહશણ લચ્ઙ ેતપાલત ચે ઔે નદશ તે તાવવુ ંઅને જાભનખય તાલઔુાના ધયણ-૮ના વસં્કૃત તલમ 
તળક્ષણની રામઔાત ધયાલનાય અન ે વસં્કૃત તલમ તળક્ષણની રામઔાત ન ધયાલનાય તળક્ષઔના 
તલદ્યાથીના વસં્કૃત લાઙંન અથચ્રહશણ પ્રાપ્તાઔં લચ્ઙ ેતપાલત ચે ઔે નદશ તે તાવવુ.ં વ્માતલિ તયીઔે 
જાભનખય તાલઔુાના ધયણ-૮ભા ંઅભ્માવ ઔયતા તલદ્યાથીન વભાલળે થત શત. જાભનખય તાલઔુાની 
્રહામ્મ અન ે ળશયેી તલસ્તાયની નલ ળાાના ૨૪૨ કુભાય અન ે ૨૧૯ ઔન્દ્માન, જે ૈઔી ્રહામ્મ 
તલસ્તાયના ૧૮૮ અન ેળશયેી તલસ્તાયના ૨૭૩ તલદ્યાથી નભનૂાભા ંવભાલેળ ઔમો શત. જેના તાયણ 
કુભાય અન ે ઔન્દ્માની વસં્કૃત લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા વભાન છલા ભી, ્રહામ્મ તલસ્તાયના કુભાય 
ઔયતા ઔન્દ્મા નીઙી લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા ધયાલતી શતી, ્રહામ્મ તલસ્તાયના કુભાય અન ે ળશયેી 
તલસ્તાયની ઔન્દ્મા ઔયતા ં ્રહામ્મ તલસ્તાયની ઔન્દ્માનુ ં વસં્કૃત લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા ચફન ચાત 
તલદ્યાથીની વસં્કૃત લાઙંન અથચ્રહશણ ઔક્ષા નીઙી છલા ભી શતી. 
વભસ્મા નલધાન : 
 પ્રાથતભઔ સ્તયે ગછુયાતી બાા લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભની યઙના અન ેઅભરીઔયણ.  
 Development and Tryout of Gujarati Language Reading Comprehension Programme 
at Primary Level. 

ભશિલ : 
 લાઙંન અથચ્રહશણ દ્વાયા તલદ્યાથી ઊંઙી તવદ્ધિ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔે ચે ઔે નદશ તે જાણી ળઔાળે. 
 લાઙંન અથચ્રહશણ દ્વાયા તલદ્યાથી પઔયાન ઔે એઔભન શાદચ  (વાય) વભજી ળઔે ચે ઔે નદશ તે જાણી 

ળઔાળે. 
 ફદુ્ધિ ઔક્ષાના વદંબચભા ંતલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા ઔેલી ચે તે જાણી ળઔાળે. 
શતેઓુ :  
 ધયણ-૮ના તલદ્યાથીની ગછુયાતી બાા લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતા તલઔવાલલાના ઔામચિભની 

યઙના ઔયલી અન ેઅવય તાવલી. 
 ધયણ-૮ના તલદ્યાથીની ગછુયાતી બાા લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાન ફદુ્ધિના વદંબચભા ંઅભ્માવ 

ઔયલ. 
 ધયણ-૮ના તલદ્યાથીની ગછુયાતી બાા લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાન લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભ 

અન ેફદુ્ધિના વદંબચભા ંઆંતય દિમાત્ભઔ અવય તાવલી. 
ઉત્કલ્ના :  
Ho1:  પ્રામચખઔ જૂથ અને તનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના પ્રાપ્તાઔંની 

વયાવયી લચ્ઙ ેઔઇ વાથચઔ તપાલત નશીં શમ. 
Ho2:  પ્રામચખઔ જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી અન ે તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા 

તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેઔઇ વાથચઔ તપાલત 
નશીં શમ. 

Ho3:  પ્રામચખઔ જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા અન ેતનમતંિત જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીના 
લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેઔઇ વાથચઔ તપાલત નશીં શમ. 
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Ho4:  લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટીના વયાવયી પ્રાપ્તાઔં ય ભાલછત અન ેફદુ્ધિની આંતયદિમાત્ભઔ અવય 
લચ્ઙે ઔઇ વાથચઔ નશીં શમ. 

ભમાાદાઓ : 
 પ્રસ્તતુ વળંધન આણદં તાલઔુાની ગછુયાતી ભાધ્મભની પ્રાથતભઔ ળાાના ધયણ-૮ના તલદ્યાથી 

યૂત ુ ંછ ભમાચદદત શતુ.ં 
 પ્રસ્તતુ વળંધન ળૈક્ષચણઔ લચ-૨૦૧૬-૧૭ભા ંભેલેર ભાદશતી યૂત ુ ંછ તવતભત શતુ.ં 
 પ્રસ્તતુ વળંધન ધયણ-૮ના તલદ્યાથીના લાઙંન ઔામચિભની અવય યૂત ુ ંછ ભમાચદદત શતુ.ં 

 

ચાલીર ળબ્દની હયબાા : 
લાઙંન અથચ્રહશણ 
The ability to infer meaning from printed words see. John D. Mc Neil, Reading 

comprehension new directions for classroom practice, 2
nd

 ed. (Glenview, III: Scho, foresman, 

1937) - Encyclopedia Dictionary,  

પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંલાઙંન અથચ્રહશણ એટરે વળંધઔ દ્વાયા સ્લ-યચઙત લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના 
પ્રાપ્તાઔંને લાઙંન અથચ્રહશણ તયીઔે સ્લીઔાયલાભા ંઆલ ેચે. 
બદુ્ધદ્ધાઃ 
ટભચન - અભતૂચ તલઙાય દ્વાયા ચઙિંતન ઔયલાની ળક્ક્ત ફદુ્ધિ ઔશલેામ. 
વટુ્ઢ - ફદુ્ધિ એ ક્ષભતા અછીત ઔયલાની ક્ષભતા ચે. 
બ્રેઔ- ફદુ્ધિએ છન્દ્ભજાત ભાનતવઔ પ્રવતૃત્ત ય આધાદયત ચે. 
પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંફદુ્ધિ એટરે ઔે. જી. દેવાઇ યચઙત અન ેપ્રભાચણત ળાન્બ્દઔ-અળાન્બ્દઔ વભશૂ ઔવટીના 
પ્રાપ્તાઔં ફદુ્ધિ તયીઔે સ્લીઔાયલાભા ંઆલ ેચે. 
ચર : 
પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંઙર નીઙે ભછુફ દળાચલેર ચે. 

ચર  કક્ષા 

સ્લતિં ઙર અધ્માન િતત 
લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભ 
લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભ નદશ 

યતિં ઙર લાઙંન અથચ્રહશણ 

દયલતચઔ ઙર ફદુ્ધિ 

ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ 

ભધ્મભ ફદુ્ધિ 

તનમ્ન ફદુ્ધિ 

અંકુતળત ઙર 
ઔક્ષા પ્રાથતભઔ ળાા ધયણ-૮ 
ભાધ્મભ ગછુયાતી ભાધ્મભ 
તલમ ગછુયાતી 
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વળંધનની લૂાધાયણાઓ 
 તલદ્યાથીને લાઙંન ઔયતા આલડવુ ંછઇએ. 
 તલદ્યાથીને ગછુયાતી તલમભા ંળબ્દના અથચ આલડલા છઇએ. 
 તલદ્યાથી સઙૂના વભજી તે પ્રભાણ ેઔામચ ઔે પ્રવતૃત ઔયી ળઔે. 
 તલદ્યાથી લાઙેરી તલખત ઉય ચૂામેરા પ્રશ્નના છલાફ આી ળઔે. 
 તલદ્યાથી ફનાલન ઔે તલઙાયન િભ આી ળઔે. 
 

વળંધન મજના : 
વ્માનલશ્વ અને નમનૂા વદંગી : 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંવળંધઔે આણદં તાલઔુાની ગછુયાતી પ્રાથતભઔ ળાાના ંલચ ૨૦૧૬-૧૭ભા ંધયણ-
૮ભા ંઅભ્માવ ઔયતા તલદ્યાથીના ંકુર વભશૂને વ્માતલિ તયીઔે સ્લીઔાયેર ચે. આણદં તાલઔુાના વાયવા 
ખાભની વતઔૈલર તલદ્યાભદંદયના ધયણ-૮ના કુર ઙાય લખોભાથંી માદૃપ્ચ્ચઔ યીતે ફ ેલખો ધયણ-૮(અ) 
અન ેધયણ-૮(ફ) વદં ઔયલાભા ંઆવ્મા શતા. વદં ઔયેરા ંલખોને ફદુ્ધિઆંઔના વયેયાળ પ્રાપ્તાઔંની 
યીતે વભઔક્ષ ફનાવ્મા ચી માદપ્ચ્ચઔ યીતે એઔ લખચન ેપ્રામચખઔ જૂથ અન ેફીજા લખચન ેતનમતંિત જૂથ 
તયીઔે વદં ઔમાચ. આભ, વળંધઔે ૮૦ તલદ્યાથીન ેતનદળચ તયીઔે વદં ઔયેર ચે. જ્મા ંપ્રામચખઔ જૂથના 
૪૦ તલદ્યાથી અન ેતનમતંિત જૂથના ૪૦ તલદ્યાથી વભાતલષ્ટ શતા. 
વળંધનની દ્ધનત :  
પ્રસ્તતુ વળંધનભા ં તનમતંિત દયક્સ્થતત શઠે ઙઔવાઇલૂચઔ લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભની અવય 
તાવલાની શલાથી વળંધઔે પ્રામચખઔ વળંધઔ િતત વદં ઔયેર ચે. 
લાચંન અથાગ્રશણ કામાક્રભ :  
લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભ દયતભમાન તલદ્યાથી ાવ ે તલતલધ પઔયાનુ ંલાઙંન ઔયાલલાભા ંઆવ્મુ ંશતુ.ં 
તેભછ તેભના ગટઔની વભછણ આલાભા ં આલી શતી. તેભછ તેન ે અનરુક્ષીને પઔયાના પ્રશ્ન ણ 
ચૂલાભા ંઆવ્મા શતા. 
ઉકયણ :  
બદુ્ધદ્ધ કવટીાઃ  પ્રસ્ તતુ વળંધનભા ંફદુ્ધિના ભાન ભાટે ઔે. જી. દેવાઇ યચઙત પ્રભાચણત ળાન્બ્દઔ- અળાન્બ્દઔ 
વભશૂ ફદુ્ધિ ઔવટીન ઉમખ ઔયલાભા ં આવ્ મ શત. ઔવટીભા ં પ્રશ્નિ અને ઉત્તયિ અરખ ચે. 
ઉત્તયિ ય વાઙા છલાફ ય મગ્મ છગ્માએ કંુડાફૄ ઔયી દળાચલલાનુ,ં દયેઔ વાઙા છલાફ ભાટે એઔ 
ગણુ આલાન ચે. આ ઔવટીભા ં કુર ૮૮ તલધાન ચે. આ ઔવટીની ઔવટી-નુિઃ ઔવટી તલિવનીમતા 
૦.૭૫ અને ઔવટીની અધચતલબાછન તલિવનીમતા ૦.૮૮ તેભછ ઔવટીની મથાચથતા ળાન્બ્દઔ તથા 
અળાન્બ્દઔ પ્રાપ્તાઔં લચ્ઙ ેવશવફંધં ળધતા ૦.૭૮ ચે.  
નવદ્ધદ્ધ કવટીાઃ  સ્લયચઙત તવદ્ધિ ઔવટીની યઙના ઔયલાભા ંઆલેર ચે. તવદ્ધિ ઔવટીની યઙના ભાટે ધયણ-
૮ના લખચન ેધ્માનભા ંયાકીને તલતલધ પઔયા વદં ઔમાચ શતા. ટૂંઔા ૫૦ પ્રશ્ન યાકલાભા ંઆવ્મા. તેભા ંદયેઔ 
પ્રશ્નન ગણુ-1 યાકલાભા ંઆવ્મ, તેભા ં૨૫ લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન અન ે૨૫ પ્રશ્ન તલધાનને િભભા ંખઠલલા 
તલદ્યાથીના વાઙા તલધાનન િભ ભછુફ 1 ગણુ આલાભા ંઆવ્મ શત.  
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ભાહશતી એકત્રીકયણ : 
ડૉ. ઔે. જી. દેવાઇ યચઙત વભશૂ ફદુ્ધિ ઔવટીના પ્રાપ્તાઔં યથી ફનં ેજૂથના વયેયાળ ફદુ્ધિ આંઔના વયેયાળ 
પ્રાપ્તાઔં ભેવ્મા શતા. આંઔડાળાસ્ત્રીમ યીતે ખણતયી ઔયી ફનંે જૂથ ફદુ્ધિઆંઔના વયેયાળ પ્રાપ્તાઔંની 
યીતે વભઔક્ષ ઔયી માદપ્ચ્ચઔ યીતે એઔ જૂથને પ્રામચખઔ જૂથ તયીઔે અન ેએઔ જૂથને તનમતંિત જૂથ તયીઔે 
વદં ઔમુું શતુ.ં 
મછના ભછુફ પ્રામચખઔ જૂથને લાઙંન અથચ્રહશણ ઔામચિભની તારીભ ફાદ ઉત્તયઔવટી અાઇ છમાયે 
તનમતંિત જૂથને ઔઇણ પ્રઔાયની ભાલછત તલના ઉત્તય ઔવટી આલાભા ં આલી. આ ઔવટીના ં
ગણુાઔંનના ં આધાયે પ્રાપ્તાઔં ભેલલાભા ં આવ્ મા શતા. તેન ે આધાયે વયાવયી, પ્રભાણ તલઙરન, 
વયાવયીના તપાલતની પ્રભાણબરૂ અન ેિાતંતઔ ગણુત્તય ળધલાભા ંઆવ્મ શત. 
હયણાભ : 
Ho1:  પ્રામચખઔ જૂથ અને તનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના પ્રાપ્તાઔંની 

વયાવયી લચ્ઙ ેઔઇ વાથચઔ તપાલત નશીં શમ. 
વાયણી - ૧ 
પ્રામચખઔ જૂથ અન ે તનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયીના 
તપાલતની વાથચઔતા  

જૂથ N M SD SED 
c.r.value 
(calculate) 

Level of significance 

પ્રામચખઔ જૂથ ૪૦ ૩૩.૭૫ ૬.૩૪ 
૧.૩૫ ૬.૨૬ ૦.૦૧ 

તનમતંિત જૂથ ૪૦ ૨૫.૩૦ ૫.૭૧ 
  
 વાયણી–૧ભા ં દળાચવ્મા પ્રભાણે, પ્રામચખઔ જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ યના 
પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી ૩૩.૭૫ અન ે તનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ યના પ્રાપ્તાઔંની 
વયાવયી ૨૫.૩૦ છલા ભે ચે તેભછ પ્રામચખઔ જૂથ અન ે તનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન 
અથચ્રહશણ યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયીની વાથચઔતાનુ ંc.r. ભલૂ્મ ૬.૨૬ ભે ચે. જે ૦.૦૧ ઔક્ષાએ ભતા 
c.r. વાયણીના ભલૂ્મ ૨.૫૮ ઔયતા લધાયે ચે. ભાટે ૦.૦૧ ઔક્ષાએ શનૂ્દ્મ ઉત્ઔલ્ના (Ho1) ન અસ્લીઔાય 
ઔયલાભા ંઆલ ેચે. એટરે ઔે પ્રામચખઔ જૂથ અન ેતનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ યના 
પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેવાથચઔ તપાલત ચે. 
Ho2:  પ્રામચખઔ જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી અન ે તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા 

તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેઔઈ વાથચઔ તપાલત 
નશીં શમ. 

વાયણી-૨ 
પ્રામચખઔ જૂથ અન ે તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ લચ્ઙ ે
પ્રાપ્તાઔંની વયાવયીના તપાલતની વાથચઔતા  
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ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ N M SD SED 
c.r.value 
(calculate) 

Level of 
significance 

પ્રામચખઔ જૂથ ૧૦ ૪૧.૦૦ ૨.૪૦ 
૧.૭૮ ૮.૮૭ ૦.૦૧ 

તનમતંિત જૂથ ૧૦ ૨૫.૨૦ ૫.૦૯   

 વાયણી-૨ભા ંદળાચવ્મા પ્રભાણે,  પ્રામચખઔ જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી અથચ્રહશણ 
યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી ૪૧.૦૦ અન ે તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીના લાઙંન 
અથચ્રહશણ યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી ૨૫.૨૦ તેભછ પ્રામચખઔ જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી 
અન ે તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી લાઙંન અથચ્રહશણ લચ્ઙ ેપ્રાપ્તાઔંની વયાવયીની 
વાથચઔતાનુ ંc.r. ભલૂ્મ ૮.૮૭ ભે ચે. જે ૦.૦૧ ઔક્ષાએ ભતા c.r. વાયણીના ભલૂ્મ ૨.૫૮ ઔયતા ંલધાયે 
ચે. ભાટે ૦.૦૧ ઔક્ષાએ શનૂ્દ્મ ઉત્ઔલ્નાન અસ્લીઔાય ઔયલાભા ંઆલે ચે. એટરે ઔે પ્રામચખઔ જૂથના ઉચ્ઙ 
ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી અન ે તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી લાઙંન અથચ્રહશણ 
યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેવાથચઔ તપાલત છલા ભે ચે. 
Ho3:  પ્રામચખઔ જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા અને તનમતંિત જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી 

ના લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટી યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેઔઇ વાથચઔ તપાલત નશીં 
શમ. 

વાયણી-૩ 
પ્રામચખઔ જૂથ અન ે તનમતંિત જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ લચ્ઙ ે
પ્રાપ્તાઔંની વયાવયીના તપાલતની વાથચઔતા  

તનમ્ન ફદુ્ધિ N M SD SED 
c.r.value 
(calculate) 

Level of 
significance 

પ્રામચખઔ જૂથ ૧૦ ૨૭.૫૦ ૪.૦૩ 
૨.૦૩ ૨.૦૬૪ ૦.૦૫ 

તનમતંિત જૂથ ૧૦ ૨૩.૩૦ ૫.૦૧ 
  

 વાયણી-૩ભા ં દળાચવ્મા પ્રભાણે, પ્રામચખઔ જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીના 
લાઙંન અથચ્રહશણ યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી ૨૭.૫૦ અન ે તનમતંિત જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા 
તલદ્યાથીના લાઙંન અથચ્રહશણ યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી ૨૩.૩૦ તેભછ પ્રામચખઔ જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ 
ધયાલતા અન ે તનમતંિત જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી લાઙંન અથચ્રહશણ લચ્ઙ ેપ્રાપ્તાઔંની 
વયાવયીની વાથચઔતાનુ ંc.r. ભલૂ્મ ૨.૦૬૪ ભે ચે. જે ૦.૦૫ ઔક્ષાએ ભતા c.r. વાયણીના ભલૂ્મ ૧.૯૬ 
ઔયતા ંલધાયે ચે. ભાટે ૦.૦૫ ઔક્ષાએ શનૂ્દ્મ ઉત્ઔલ્નાન અસ્લીઔાય ઔયલાભા ંઆલ ેચે. એટરે ઔે પ્રામચખઔ 
જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા અન ે તનમતંિત જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી લાઙંન અથચ્રહશણ 
યના પ્રાપ્તાઔંની વયાવયી લચ્ઙ ેવાથચઔ તપાલત છલા ભે ચે. 
Ho4:  લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટીના વયાવયી પ્રાપ્તાઔં ય ભાલછત અન ેફદુ્ધિની આંતયદિમાત્ભઔ અવય 

લચ્ઙે ઔઈ વાથચઔ નશીં શમ. 
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વાયણી-૪ 
 લાઙંન અથચ્રહશણ ઔવટીના વયાવયી પ્રાપ્તાઔં ય ભાલછત અન ે ફદુ્ધિની આંતયદિમાત્ભઔ 
અવયની વાથચઔતા  

Source 
Type III 
Sum of 
squares 

df 
Mean 
scores 

F Sig 

Corrected 
model 

2411.45 5 482.29 19.20 0.00 

Intercept 62375.12 1 62375.12 2483.59 0.00 
Treatment 1447.22 1 1447.22 57.62 0.00 
IQ 598.95 2 299.47 11.92 0.00 
Treatment * 
IQ 

284.45 2 192.22 7.65 0.00 

Error 1858.50 74 25.11   
Total 74008.00 80    
Corrected 
model 

4269.95 79    
  

 વાયણી-૪ભા ંદળાચવ્મા પ્રભાણે, લાઙંન અથચ્રહશણભા ંભાલછતની અવય તાવલા P ભલૂ્મ ૦.૦૦ 
ભે ચે. જે ૦.૦૧ વાથચઔતા ઔક્ષા ઔયતા ંછ ંચે એટરે ઔે તલદ્યાથીની ભાલછત ય અવય છલા ભે 
ચે. જે ૦.૦૫ વાથચઔતા ઔક્ષા ઔયતા ંછ ંચે. 
 લાઙંન અથચ્રહશણભા ંફદુ્ધિની અવય તાવલા P ભલૂ્મ ૦.૦૦ ભે ચે. જે ૦.૦૧ વાથચઔતા ઔક્ષા 
ઔયતા છ ંચે એટરે ઔે તલદ્યાથીની ફદુ્ધિની અવય છલા ભે ચે. જે ૦.૦૧ અને ૦.૦૫ વાથચઔતા ઔક્ષા 
ઔયતા છ ંચે. 
 લાઙંન અથચ્રહશણના વયાવયી પ્રાપ્તાઔં ય ભાલછત અન ેફદુ્ધિની આંતયદિમાત્ભઔ અવય તેનુ ં 
ભલૂ્મ ૦.૦૦૧  ચે જે ૦.૦૫ વાથચઔતા ઔક્ષા ઔયતા ંછ ંચે ભાટે શનૂ્દ્ મ ઉત્ ઔલ્ નાન અસ્લીઔાય ઔયલાભા ં
આલ ેચે. લાઙંન અથચ્રહશણ ય ભાલછત અન ેફદુ્ધિની વાથચઔ આંતયદિમાત્ભઔ અવય છલા ભે ચે. 
તાયણ :  
 પ્રામચખઔ જૂથના તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ ળક્ક્ત તનમતંિત જૂથના તલદ્યાથીની લાઙંન 

અથચ્રહશણ ળક્ક્ત ઔયતા ંલધ ુછલા ભી શતી. પ્રામચખઔ જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીની 
લાઙંન અથચ્રહશણ ળક્ક્ત તનમતંિત જૂથના ઉચ્ઙ ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી ઔયતા ંલધ ુછલા ભી 
શતી. 

 પ્રામચખઔ જૂથના તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણ ળક્ક્ત તનમતંિત જૂથના 
તનમ્ન ફદુ્ધિ ધયાલતા તલદ્યાથી ઔયતા ંલધ ુછલા ભી શતી. 
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 લાઙંન અથચ્રહશણ ય ફદુ્ધિની તેભછ ભાલછતની સ્લતિં અવય છલા ભે ચે. ઉયાતં લાઙંન 
અથચ્રહશણ ય ભાલછત અન ેફદુ્ધિની આંતયદિમાત્ભઔ અવય છલા ભે ચે.  
 

ળૈક્ષભણક પભરતાથો :  
 તલદ્યાથીન ે પ્રાથતભઔ ઔક્ષાએથી છ લાઙંન અથચ્રહશણનુ ં તળક્ષણ આવુ ં છઇએ ઔે જેથી તેની 

લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાભા ંલધાય ઔયી ળઔામ.  
 ળાાના તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણભા ંસધુાય રાલલા ભાટે ળાા ઔક્ષાએ લાઙંન અથચ્રહશણના 

ઔામચિભનુ ંઆમછન ઔયવુ ંછઇએ. 
 તલદ્યાથીન ેતલતલધ પઔયાનુ ંલાઙંન ઔયાલવુ ંછઇએ. 
 લાઙંન જડ અન ેઅથચ્રહશણના પ્રાપ્તાઔંની જાણ તલદ્યાથીન ેણ ઔયલી છઇએ. જેથી તેન ે

ણ લાઙંનની ફાફતભા ંઔેટરી ક્ષભતા ધયાલે ચે તેન ખ્માર આલી ળઔે. 
 લાઙંનભા ં તલદ્યાથીન ેભેરી તવદ્ધિ ફીજા તલમ ળીકલલાભા ંભદદફૃ થઇ ડળ.ે આ પ્રઔાયના 

લૂચ પ્રઔાળન દ્વાયા તલદ્યાથીન ેપ્રત્વાદશત ઔયી ળઔામ. 
 

ઉવશંાય :  
પ્રાથતભઔ સ્ તયે તલદ્યાથી તાની ભાતબૃાાને વભજી તલઙાયીને વ્ મલશાયભા ં રાલલા ભાટેના ઉદે્દશ્મથી 
આ સ્ તયના તળક્ષઔ તલદ્યાથીના આ તલમન અભ્ માવ ઔયાલતી લકત ેભાિ અભ્ માવિભ વભમવય 
યૂ ઔયલાન છ ઉદેૌળ ન યાકતા તલદ્યાથી તાના લાણી-વ્ મલશાયભા ં ણ શિુ ઉચ્ઙાયણ દ્વાયા 
લતચનભા ં દેકામ તે ભાટે તેભની અથચ્રહશણ ઔયલાની ક્ષભતા તલઔવાલલાન ણ ઉદેૌળ યાકલ છઈએ. 
દયેઔ તલમ ભાટે આભ ત તલતળષ્ ટ ઔામચિભની યઙના અને અભરીઔયણ ઔયી ળઔામ ણ અિે તાની 
ભાતબૃાા ગછુયાતી છ ફયાફય ન વભજી ળઔે, ન અથચ્રહશણ ઔયી ળઔે ત ફીજા તલમની ત લાત છ ન 
થઈ ળઔે, ભાટે તેભની ગછુયાતી બાાભા ંઅથચ્રહશણ ક્ષભતા તલઔવે એલ પ્રમત્ ન ઔયલા ભાટે ઔામચિભની 
યઙના અને અભરીઔયણ ઔમુું ચે. વળંધનના પરશ્રતુતફૃ દયણાભ તલદ્યાથી, તળક્ષઔ, આઙામો, 
ઔેલણીઔાય અન ેતનષ્ણાતને ભદદફૃ થળ.ે  
વદંબા :  
અંફાવણા, ી. એ.,( ૨૦૦૬). તલદ્યાથીની ગછુયાતી બાાની લાઙંન અથચ્રહશણ ક્ષભતાન અભ્માવ, 
(અપ્રઔાતળત રઘળુધ તનફધં), એભ.એડૌ . વોયાષ્ટ્ર મતુનલતવિટી, યાછઔટ. 
ઉઙાટ, ડી. એ. (૨૦૦૯). તળક્ષણ અન ે વાભાજછઔ તલજ્ઞાનભા ં વળંધનનુ ં િતત ળાસ્ત્ર, તળક્ષણળાસ્ત્ર 
 બલન, વોયાષ્ટ્ર મતુનલતવિટી, યાછઔટ.  
જાડજેા, ી. વી., (૧૯૯૧). જાભનખય તાલઔુાના ધયણ-૮ના તલદ્યાથીના વસં્કૃત - લાઙંન 
અથચ્રહશણય અવય ઔયતા દયફન અભ્માવ, (અપ્રઔાતળત રઘળુધ તનફધં),  એભ.એડૌ ., વોયાષ્ટ્ર 
મતુનલતવિટી, યાછઔટ. 
દલ ેછમેન્દ્ર અન ેઅન્દ્મ, લાઙંન તળક્ષણળાસ્ત્રી, ફી. એવ. ળાશ પ્રઔાળન, અભદાલાદ.  
ભાર, એર. જી.,(૧૯૮૬). ધયણ-૮ભા ં અભ્માવ ઔયતા તલદ્યાથીન તેભના યવ વદંબે લાઙંન 
અથચ્રહશણન અભ્માવ, (અપ્રઔાતળત રઘળુધ તનફધં), એભ.એડૌ ., વયદાય ટેર મતુનલતવિટી, લલ્રબ 
તલગાનખય. 
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ટેર, આય. એવ., (૧૯૯૭). ઔરજ િતતથી ધયણ-૧૨ના તલદ્યાથીની લાઙંન અથચ્રહશણની 
 તાવ, (અપ્રઔાતળત રઘળુધ તનફધં), એભ.એડૌ ., વયદાય ટેર મતુનલતવિટી, લલ્રબ 
તલગાનખય 
ટેર, ટી. એર., (૨૦૦૩). યાછઔટ ળશયેના ધયણ નલભા ં અભ્માવ ઔયતા ગછુયાતી ભાધ્મભના 
તલદ્યાથી ભાટે ગછુયાતી બાા લાઙંન-અથચ્રહશણ ક્ષભતા તલઔવાલલા ભાટેના ઔામચિભની યઙના અન ે
અવયઔાયઔતા, (અપ્રઔાતળત રઘળુધ તનફધં), એભ.એડૌ . વોયાષ્ટ્ર મતુનલતવિટી, યાછઔટ.   
ટેર, ફી. લી. અન ેઅન્દ્મ, લાઙંન સધુાય ઔામચિભ, એભ. ફી. ટેર ઔૉરેછ પ એજ્મઔેુળન, વયદાય 
ટેર મતુનલતવિટી, લલ્રબ તલદ્યાનખય.  
ાયેક, ફી. મ.ુ અન ેતિલેદી, એભ.ડી. (૨૦૧૦). તળક્ષણભા ંઆંઔડાળાસ્ત્ર, મતુનલતવિટી ્રહથં  તનભાચણ 
ફડચ, અભદાલાદ.  
પ્રજાતત, ફી. આઇ., (૧૯૯૪). ધયણ-૮ભા ં અભ્માવ ઔયતા બફૃઙ જછલ્રાના તલદ્યાથીભા ં તલમ 
તલજ્ઞાનભા ંલાઙંન અથચ્રહશણન અભ્માવ. ીએઙ.ડી.વયદાય ટેર મતુનલતવિટી, લલ્રબ તલદ્યાનખય 
યાઠડ, વી.ઔે., (૧૯૯૪). જૂનાખઢ જછલ્રાના ધયણ-૮ના તલદ્યાથીના દશન્દ્દી તલમની લાઙંન 
અથચ્રહશણ ય અવય ઔયતા દયફન અભ્માવ, (અપ્રઔાતળત રઘળુધ તનફધં),એભ.એડૌ . વયદાય 
ટેર મતુનલતવિટી, લલ્રબ તલદ્યાનખય 
યાલર, નટુબાઇ. ગછુયાતી અધ્માન િતત, , નીયલ પ્રઔાળન, અભદાલાદ. 
ળાશ, ડી. ફી., (૨૦૦૯). ળૈક્ષચણઔ વળંધન, પ્રભકુ પ્રઔાળન, અભદાલાદ. 
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વસં્કૃનત અને ધભા 
શ્રી અનશ્વનકુભાય ય.ુ ટેર 

આનવ.પ્રપેવય-ગજુયાતી નલબાગ 
શ્રી આય.ી.આટૌાવ , કે. ફી. કભવા અને શ્રીભતી ફી. વી. જે. વામન્વ કૉરેજ, ખબંાત 

મ.ુ & તા.ખબંાત, જજ.આણદં 
ભ.૯૪૨૬૩૩૩૯૨૫/૯૫૫૮૩૨૫૯૨૫, E-Mail  :- aupatel1973@gmail.com 

પ્રસ્તાલના:- 
 વસં્કૃતત એ ભાિ ખતત નથી વભમ વાથેની પ્રખતત ચે. ત ધભચ એ ભાિ દિમા નથી યંત ુ
ભાનતવઔ પ્રદિમા ચે. જે જીલનને અકડં અને અખટૂ ળક્ક્ત ફક્ષે ચે. અને  એ અખટૂ મથાળક્ક્ત પ્રમત્ન 
દ્વાયા વભાછના દશતચઙિંતઔ વભાછને વસં્ઔાયલા પ્રાભાચણઔ પ્રમત્ન ઔયે ચે. આભ વસં્કૃતત અને ધભચ એ એઔ 
તવઔઔાની ફે ફાજુ ચે. ધભચ એ ભાિ પ્રાથતભઔ અલસ્થાનુ ંવાધન નથી ણ વ્મક્ક્તને, વભાછને ટઙ 
સધુી રઈ છનાય અણભર ભાખચ ચે. ત વસં્કૃતત એ ભાિ ફોદ્ધિઔ તલઔાવ નથી યંત ુફોદ્ધિઔ તલઔાવ થમા 
ચી ભાનલજીલનના વલાુંખી સ્લમાત સકુની અેક્ષાન તલઔાવ ચે. 
વસં્કૃનત:- 
 છખતબયના તલઙાયઔ, ઇતતશાવઔાય, અથચળાસ્ત્રી, વભાછળાસ્ત્રી, ભાનલળાસ્ત્રી, 
તઔચળાસ્ત્રી, યુાતત્તલતલદ તથા બાાળાસ્ત્રી ભાન ે ચે ઔે છખતની તભાભ જીલસનૃ્ષ્ટભા ંભનષુ્મ એ 
વલોત્તભ પ્રાણી ચે. તેનાભા ં તલઙાય અને તલલેઔનુ ં તત્લ યશલેુ ં ચે. છખતની અન્દ્મ જીલસનૃ્ષ્ટની 
યશણેીઔયણીભા ં ઔઈ દયલતચન નોંધામા નથી. જ્માયે ભનષુ્મની યશણેીઔયણીભા ં શભંેળા ં દયલતચન થતા ં
યશ ેચે. શ્રી ભનબુાઇ ઙંી નોંધે ચે ઔે “ શજાય લચથી તચંખમ ુદીલાભા ંડ્ા ઔયે ચે અને તાન 
જાન અચણ ઔયે ચે. ચતા ંફીજા તચંખમાએ એલ ફધ રીધ નથી ઔે દીલા ાવે ન છવુ ં ” જ્માયે  
ભનષુ્મ અનબુલે ળીક ેચે. ટૂંઔભા ંવસં્કૃતતન ચડ ભાનલવભાછની બતૂભભા ંાખંયી ળઔે. ઔાયણ ઔે વસં્કૃતતની 
ાિતા ભનષુ્મભા ંછ ચે. 
 વસં્કૃતત એ ભનષુ્મની ઔયડ લચની વાધનાનુ ં પ ચે. અને એ વાધના અદ્યાી ઙાલ ુ ચે. આ 
અથચભા ંવસં્કૃતત એ ઔઈ બતૂઔાની ફાફત નથી ણ તે વતત લશતે ુ ંજયણુ ં ચે. તેન વફંધં લતચભાન 
જીલન વાથે ચે. ત ેજીલનની પ્રદિમા ચે. છ ઔે ઔઈ ણ ભાનલવભાછભા ંવસં્કૃતતનુ ંષુ્ એઔાએઔ કીરતુ ં
નથી ણ તેની ાદંડીની જેભ ધીયે ધીયે તલઔવે ચે. 
 આણને જે ભળમુ ં ચે તે જીલન  ચે અને આણે જે પ્રખટ ઔયીએ ચીએ તેનુ ંનાભ વસં્કૃતત ચે. 
વભાછખત લાયવ એ વસં્કૃતતના તલઔાવની ગરુુદઔલ્રી ચે. તેભા ં લળંયંયાથી આલેરી ઔરા અન ે
ભલૂ્મન વભાલેળ થામ ચે. વસં્કૃતતભા ં ાતથિલતત્તલ, ફોદ્ધિઔતત્તલ, જાતતમતત્તલ, ધાતભિઔતત્તલ, 
વૌંદમચતત્તલ લખેયેન વભાલેળ થામ ચે. જેને વકં્ષેભા ંછઈએ ત- 
 ભનષુ્મે તાના જીલન ભાટે જે બોતતઔ છફૃદયમાત ઊબી ઔયી ચે. તેન ાતથિલતત્તલભા ંવભાલેળ 
થામ ચે. એટર ે ઔે ભાનલજીલનને ટઔાલલા ભાટે આશાય, તલશાય, લસ્ત્ર, યશઠેાણ, જાય,ભારતભરઔત 
લખેયેની છફૃય ડ ે ચે તે. ભનષુ્મ આદદ અલસ્થાથી વભ્મ અલસ્થા સધુી આશાય ભેલલા વતત 
પ્રમત્નળીર યહ્ય ચે. તળઔાયી અલસ્થાભા ં પ્રલેળતા ંકેતીના  જાયની ળધ થતા ંઆશાયનુ ં ઉત્ાદન 
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લધ્મુ.ં દયણાભે તેભાથંી  વાટા િતત(એઔ લસ્તનુા ફદરાભા ં ફીજી લસ્ત ુ આી જીલન તનલાચશ 
ઙરાલલાની િતત) અક્સ્તત્લભા ંઆલી. કૃતેદાળનુ ંલધાયે ઉત્ાદન થતા ંતેભાથંી લેાય તલઔસ્મ અને 
અથચવ્મલસ્થા અક્સ્તત્લભા ંઆલી તેભાથંી નાણા ંવ્મલસ્થાનુ ંવજૉન થમુ.ં આભ તળઔાયી અલસ્થાથી ફેદઔિંખ 
વ્મલસ્થા સધુીન વભાલેળ ાતથિલતત્તલભા ંઔયી ળઔામ. 
 ભાણવને  ભાણવની હ ૂપં  શમ ચે. ાાણમખુન ભાનલી તાન તલઙાય વ્મક્ત ઔયલા 
અચબનમન ઉમખ ઔયત. આભાથંી ધીભે ધીભે ધ્લતન વઔેંતના તલઔાવ  વાથે લાણીન તલઔાવ થમ. 
લાણીભાથંી બાાન તલઔાવ થમ. બાાભાથંી ચરતન તલઔાવ થમ અને ચરતના વાધન દ્વાયા વાદશત્મન 
તલઔાવ થમ. આ વલચન ફોદ્ધિઔ તત્તલભા ંવભાલેળ થામ ચે. 
 જ્માયે ભનષુ્મે કુટંુફ ન શત ુ ંઔેવ્મુ ંત્માયે ફુૃનુ ંએઔ ટા ંસ્ત્રીના એઔ ટફંૄ વાથે વફંધં ફાધંત ુ ં
અને ફુૃના જાતીમ  વફંધંથી જે ફાઔ ઉત્ન્ન થતા ંત ેટાનંી તભરઔત ખણાતી. આભાથંી ધીયે ધીયે 
ભાનલી કૃત અલસ્થાભા ં તાના સ્લતિં કુટંુફભા ં યશતે થમ. તેભાથંી વભાજીઔયણન તલસ્તાય ખાભ 
અને ઔસ્ફા સધુી લધ્મ. વભમ છતા ંસ્ત્રી અને ફુૃ લચ્ઙે તલજાતીમ આઔચણ થતા તેભાથંી ફનંે લચ્ઙ ે
પ્રેભની બાલના તલઔવી. તેભાથંી રગ્નપ્રથા અક્સ્તત્લભા ંઆલી. અને વભાછભા ંએઔફીજા વાથેના ઙક્કવ 
વખણ અક્સ્તત્લભા ંઆવ્મા.ં આભ ટાપં્રથાથી કુટંુફપ્રથા –જાતતપ્રથા સધુીન જે તલઔાવ થમ તેન 
જાતીમ તત્તલભા ં વભાલેળ થામ ચે. 

ભાનલીનુ ંજ્ઞાન જેભ જેભ તલઔાવ ાભતુ ંખમુ ં તેભ તેભ તેને તાની આવાવ યશરેા ંપ્રકૃતતના ં
તત્તલની ળક્ક્ત અને અવયન ખ્માર આલત ખમ. દયણાભે ભનષુ્મ કુદયતના તત્તલને  આિમચથી 
છૂલા રાગ્મ. આભાથંી ધીયે ધીયે વકૃ્ષજૂા, પ્રાણીજૂા, તતૃજૂા, નદીજૂા, જાદુ ભિં તિં લખયેે 
અક્સ્તત્લભા ંઆવ્મા.ં ધીયે ધીયે ભાનલી જુદા જુદા યખ ભાટે લનસ્તતને દલા તયીઔે ઉમખ ઔયત 
થમ. આ વલચભાથંી તલજ્ઞાન, તત્તલજ્ઞાન અન ેધભચન તલઔાવ થમ તે ધાતભિઔ તત્તલ. 
 પ્રકૃતતના જે તત્તલભા ંભનષુ્મ સુદંયતા છત તેન ઉમખ તે તાના ભાટે ઔયત . ધીયે ધીયે 
આભાથંી દેશશૃખંાય,  ગશૃશૃખંાય,  ઉલન લખેયેન તલઔાવ થમ. ધીયે ધીયે એ વાથે ભાટીભાથંી સુદંય 
તળલ્ અને સ્થાત્મનુ ં વજૉન ઔયત થમ. લી ચઙિ, વખંીત નતૃ્મ આદદ ઔરાના ણ ભનષુ્મે 
તાના ભનયંછન ભાટે તલઔાવ ઔમો તે વૌંદમચ તત્તલ. 
                    વસં્કૃતત તલળે એભ તન:વદેંશણ ે  ઔશી ળઔામ ઔે તેની ાિતા ભનષુ્મભા ં છ ચે, 
ભાનલવભાછની બતૂભભા ં છ વસં્કૃતત ાખંયી ળઔે. કુદયત ભનષુ્મન ે જીલન આ ે ચે. ભનષુ્મે તેભાથંી 
વસં્કૃતતનુ ં તનભાચણ ઔયલાનુ ં ચે. ભાનલળાસ્ત્રી વસં્કૃતતને ભાનલજીલનના વલચક્ષિે આલયી રેનાય એઔ 
તલળા અથચભા ંજુએ ચે. આ અંખે ભેથ્મ ુઆનોલ્ડ ઔશ ેચે ઔે “વસં્કૃતત એટર ેણૂચતાની ઉાવના, ભાધમુચ 
તેભછ પ્રઔાળ ઔે જ્ઞાનની  તનસ્લાથચ કછ ’’  અને એટર ેછ  ફહધુા તલદ્વાનન એઔ ભત એ ચે ઔે –વસં્કૃતત 
એટરે ભનષુ્મે વભાછના એઔ એઔભ તયીઔે પ્રાપ્ત ઔયેર જ્ઞાન, ધાતભિઔ ભાન્દ્મતા, ઔરા, નીતત, ઔામદ, 
ફૃદઢ, અન્દ્મ ળક્ક્ત અને ટેલન ફનેર એલ વભ્રહ વભચુ્ઙમ. 
ધભા:- 
 ધભચ એ ભાનલતાના તલતળષ્ટ દશતવફંધંનુ ં યક્ષણ ઔયલાલાી એઔ વાભાજછઔ ળક્ક્ત ચે. એ 
ળક્ક્તએ ભાનલજીલનને ઔેલ ઉંઙ ે રાલલાનુ ં છ ઔામચ નથી ઔમુું. યંત ુ છખતની અરખ અરખ 
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વસં્કૃતતને એઔફીજાની ાવે રાલી તેભને એઔિ ઔયલાનુ ંઔામચ ણ ઔમુું ચે. ભાનલ ઇતતશાવ તાવતા ં
છણામ ચે ઔે અનેઔ ભાનલ વસં્કૃતત એઔિ થમેરી છણામ ચે. તેનુ ં ઔાયણ ધભચ ચે. દા.ત. ઇજછપ્ત, 
સભેુય, ેરેસ્ટાઇન, ઙીન, બાયત લખેયે યાષ્ટ્રન  વાસં્કૃતતઔ વંઔચ દેકામ ચે. તેભા ંધભચન ભટ પા ચે. 
ભાનલછખત આજે જે સવુાધ્મ ક્સ્થતતભા ંચે. તેન મળ ધભચને પાે જામ ચે. 
 ધભચએ ઐદશઔ તેભછ યભાતથિઔ ફનંે લાતન સુદંય તલઙાય ઔમો ચે. અને ધભચફુૃએ વભજાવ્મુ ં
ઔે ઐદશઔ અને યભાતથિઔ એલા ફે જુદા લાડા જીલનભા ંઔયી છ ળઔાતા નથી. જીલનભા ંઐદશઔ યભાતથિઔ 
ફનંે લાતની છફૃય ચે. ઇશરઔ અન ેયરઔ ફનંે રઔભા ંક્લ્માણ ઔયે તે ધભચ. આ ફનં ેલાતન સુદંય 
વભન્દ્લમાત્ભઔ તલઙાયનુ ંદળચન ધભચએ ઔયાવ્મુ ંચે.  
 છ ઔે ધભચની અનેઔ વ્માખ્મા થઈ  ચે જેભ ઔે ‘વત્મ એ છ ધભચ ’ યંત ુભાનલ છખતન 
ઇતતશાવ ઔશ ેચે ઔે વત્તા સધુી વત્મ શોંઙતુ ંછ નથી. ત ચી ‘ વત્મ એ છ ધભચ’ એભ ઔેભ ભાની ળઔામ 
? લાસ્તલભા ં‘ વત્મ એ છ ધભચ ’ એભ ન ઔશતેા ં‘ વત્મ ધભચનુ ંએઔ અંખ ચે’ એભ ઔશી ળઔામ.  તે છ યીતે 
જૈન અને ફોિ ધભે ‘ અદશિંવા યભ ધભચ ’ ઔશીને ધભચની વ્માખ્મા ઔયી ચે. ત શુ ંધભચ એ અદશિંવા યૂત 
છ વીતભત ચે ? દા.ત. નાતવઔા થભા ઔે  ભકુથભા ંજીલાણુ ંજામ તેના ભાટે ભઢા ય ક્ડુ ંફાધંશુ.ં 
યંત-ુ િાવચ્ચલાવભા ં મા ત ાણીભા ંયશરેા ફેઔટેદયમાની દશિંવા ઔેભ ટાી ળઔાળે ? લી ‘ દમા ધયભ 
ઔા ભરૂ શૈ ’ જેલી ણ ધભચની વ્માખ્મા થઈ ચે. યંત ુએ ણ એટરી વાઙી લાત ચે ઔે દમા ફખાડ ઔયે 
તેલી ન શલી છઈએ. એન અથચ એ ચે ઔે દયક્સ્થતત પ્રભાણે ફદરલી ડ ે તેલી ધભચની વ્માખ્મા ઔેભ 
શઈ ળઔે ? ધભચ એટરે ત વભ્રહ જીલનન જેભા ં તલઙાય ઔયલાભા ં આવ્મ શમ તથા ઈશરઔ અને 
યરઔ ફનંેન તલઙાય જેભાથંી પ્રખટત શમ તેલ ઉબમલાદી ધભચ શલ છઈએ. 
      ાિાત્મ છખતે ણ જે તે દેળના ધભચ-વપં્રદામના તલઔાવની જુદી જુદી અલસ્થાન 
અભ્માવ ઔમો અને આક્ષે ઔમો ઔે ‘ ધભચભા ંજેભ પ્રીતત શ્રિાબાલ લખેયે ચે તેભ ફદુ્ધિ ણ શલી છઈએ ’ 
યંત ુપ્રશ્ન એ ચે ઔે છ ધભચભા ફદુ્ધિતત્તલ ન શત ત ભાનલજીલનભા ં સવુાધ્મતા વબંલી ળઔત કયી ? 
લલ્ટેમયે ઔહ્યુ ં ઔે “ રઔન ેભકૂચ ફનાલલા ‘ ઔેટરાઔ લચુ્ઙાએ ઔાઢેરી મકુ્ક્ત એટરે ધભચ ” ત હ્યભેુ ‘ 
Natural History of Religion ’ સુ્તઔભા ંધભચને  ‘ ખાડંા ભાણવના સ્લપ્ન ’ તયીઔે કાવ્મ ચે. યંત ુ
ધભચ એ ભાનલના તલતળષ્ટ દશત વફંધંનુ ંયક્ષણ ઔયલાલાી એઔ વાભાજછઔ –આધ્માજત્ભઔ ળક્ક્ત ચે. તેની 
આ રઔએ ઔલ્ના છ ઔયી નથી. 
 આણ ે એ ણ ન બરૂવુ ં છઈએ ઔે ધભચન ઉદ્દબલ ભખુ્મત્લે આત્ભદળચન ઉય અને 
આત્ભઅનબુતૂત ઉય થમ ચે. તેની આવાવ નીતત, બક્ક્ત, દમા, યઔાય ફધુ ં આલે. લી 
ચઙત્તશદુ્ધિની વાથવાથ વભાછની વ્મલસ્થા , વભાછની વેલા અને વભાછની ઉપ્ન્દ્ન્દ્ત ઔયલાન ખ્માર શમ. 
તથા ધભચળાસ્ત્ર અંતખચત શુ ંઆલે ? શુ ં ન આલે ? તેલા જીલનના દયેઔે દયેઔ ાવાને સ્ળે ચે. ધભચ 
વીતભત નથી એ અંત્મત વ્માઔ ચે. અને એટર ેછ બાયતભા ંએ વ્માઔ ધભચ બાલનાને વભછલા ભાટે 
ધભચ , અથચ , ઔાભ અને ભક્ષ એભ ઙાય ફુૃાથચ ફૃભા ંતલબાછન ઔયી અથચફધ આલાન પ્રમત્ન થમ 
ચે. 

ધભચ ભખુ્મત્લે ભનષુ્મના ગઢૂ અનબુલ ઉય ઔે આત્ભદળચન ઉય અને આત્ભઅનબુતૂત ઉય ઊબ 
થમ ચે. તેના ંામાભા ંએ યહ્યુ ંચે ઔે - હુ ંઔણ ? આત્ભા શુ ંચે ? છખત શુ ંચે ? ઔભચ શુ ંચે ? દેશ શુ ંચે ? 
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દેશ અને આત્ભા લચ્ઙ ેવેત ુફધંાલ છઈએ ? અને વેત ુફધંામ ત એ ચી શુ ં? આભ ભાનલભનની 
અનતં વતૃત્ત તેભછ અનતં ખચબિત ળક્ક્ત ઔાભ ઔયી યશી ચે. અને એ ળક્ક્તન વાક્ષાત્ઔાય ઔયીને 
તેન યેૂયૂ તાખ રઈને ધભચરુુએ ધભચની યઙના ઔયી ચે. અને જેના ફ ે અંખ ચે. બક્ક્ત અન ે
ચઙત્તશદુ્ધિ. બક્ક્ત એ ધભચન ુશાદચ  ચે અને ચઙત્તશદુ્ધિ જે ધભચન આત્ભા ચે. જેની ઉાવના થઔી ભનષુ્મ ધીયે 
ધીયે યભ રક્ષ્મ તયપ પ્રમાણ ઔયે ચે.  
વસં્કૃનત  અને ધભા : 
 જેભ વસં્કૃતતન ામ તલઙાય ચે તેલી યીતે ધભચન ામ ણ તલઙાય ચે. વસં્કૃતત જેભ 
ભાનલવભાછભા ં તલઔવ ે ચે, તેભ ધભચ ણ ભાનલવભાછથી ઉત્ન્ન થમ ચે. વસં્કૃતત અને ધભચ એ ફનં ે
ભૂભા ં ત તલઙાય ચઙિંતનથી છ તલઔવે ચે. એ ફનંને વફંધં દેશ અને પ્રાણ જેલ ચે. છખતની 
વસં્કૃતતન  ઈતતશાવ ઔશ ેચે ઔે - ધભચ અને વસં્કૃતત એઔફીજા વાથે એલી યીતે તપ્રત થઈ ખમા ચે 
ઔે આણે તેભની સ્લતિં  ઔે અરખ ઔલ્ના ઔયી ળઔતા નથી. આ ફનંેન વફંધં ભનષુ્મના જીલાતા 
જીલન વાથે ચે. વસં્કૃતતની જેભ ધભચ ણ જીલનની વતત ઙાલ ુ યશતેી પ્રદિમા ચે. આ લાત વભજાલતા ં
ડૉ. વલચલ્રી યાધાકૃ્રષ્ણન ઔશ ેચે ઔે “ ધભચ એ દયઔલ પ નથી ણ તલઔાવ ાભતુ ંવકૃ્ષ ચે. ફતંધમાય 
વયલય નથી ણ વતત લશતે નદીન પ્રલાશ ચે. વસં્કૃતતની જેભ ધભચ  ણ ભનષુ્મના જીલનની 
ભૂખત ફાફત ચે. ધભચ વસં્કૃતતને તદુંયસ્ત ફનાલે ચે. ધભચ એ વ્શભે નથી વત્તાધીળન ઔામદ નથી. 
સ્લાથી ધભચગ ુફૃએ પ્રજાન ેગનેભા ંનાકંલા મજેલુ ંઅપીણ  નથી . યંત ુ જીલનન ભાખચ ચે’’  વસં્કૃતત 
અને ધભચ લચ્ઙે વભાછળાસ્ત્રીએ જે બેદ ાડરેા ચે તે વાધન અને વાધ્મ લચ્ઙેના ચે. ટૂંઔભા ંવસં્કૃતતન 
વફંધં વાધન તેભછ ઉઔયણ વાથ ેચે. જ્માયે ધભચન વફંધં જીલનના અંતખચત ભલૂ્મ વાથે ચે. આભ 
વસં્કૃતત અને ધભચ એ એઔફીજાના યૂઔ ચે. 
 શ્રી ઔારેરઔય ઔશ ેચે ઔે “ ધભચ તેભછ વસં્કૃતત એ ફે ળબ્દ જીલન જેટરા વ્માઔ  તેભછ ખશન ચે 
. તેન ભભચ વશરેાઈથી ાભી ળઔાત નથી.” ધભચની આછ દદન સધુી રખબખ દવ શજાય ઉયાતં 
વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી ચે. યંત ુતેભાથંી એઔ ણ આકયી ઔે વંણૂચ નથી. છ ઔે વસં્કૃત ળબ્દ ‘ 
ધભચ ’  ન માચમ આી ળઔે તેલ એઔ ણ ળબ્દ તલિની બાાભા ંનથી. જે  ‘ ધભચ ’ ળબ્દ ‘ ધ ૃ– 
ધાયમતત ’ ઉયથી ફન્દ્મ ચે. ધભચ ધાયણ ઔયે ચે . તેથી ધભચ ઔશલેામ ચે. 
 છખતની વસં્કૃતતન અભ્માવ ઔયતા ંછણામ ચે ઔે આદદઔાભા ંજાદુ , ધભચ તભેછ તલજ્ઞાન એઔ 
છ અથચ ધયાલતા શતા. યંત ુ કુદયતની આત્તી વાભે તેને ઔઈ ઉામ છડત ન શત. લી યજછિંદા 
જીલનભા ંઔલ્ી ન ળઔમ તેલા ફનાલ ફનતા છમા અને તાની ઇચ્ચા ભછુફ ઔાઇં છ થઈ ળઔતુ ંનથી. 
એવુ ંરાગ્મુ ંત્માયે તેને વભજામુ ંઔે ઔઈ એલી અરોદઔઔ ળક્ક્ત ચે. જેનાથી તાનુ ંયક્ષણ થઈ ળઔે ચે. અન ે
ત્માયે તે તેને ળયણ ખમ. આભાથંી ધભચનુ ંવજૉન થમુ.ં આભ વસં્કૃતતના તલઔાવભા ંધભચબાલના ણ બી 
અને ભાનલજીલનભા ંબવ્મતાના દળચન થમા.ં 
ઉવશંાય :-  
 વસં્કૃતત અને ધભચબાલના એ ભાણવની તલળેતા ચે. ભાનલજીલનના ઉત્િાતંતભા ંએ ભશત્તલના 
દયફ ચે. એ બેદબાલ તભટાલતી અને વભતાન મખુધભચ ફજાલતી પ્રદિમા ચે. એ ફનં ેવભાછશદુ્ધિ 
અને ચઙતશદુ્ધિ  ભાટેના ભૂ સ્તિ ચે. ભાનતવઔ ઔલ્ના ઔે દિમા ઔરાથી ઉય ઉઠેરી  ભનષુ્મની 
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ળક્ક્તને ભાખચદળચન રંુૂ ાડનાય ધભચ ચે. ત ખુ્ત અને દયષષુ્ટ ધભચબાલનાથી ઔભચને પ્રાધાન્દ્મ આી 
ભાનલજીલનને ભટૂ્ડી ઉઙેરંુ રઈ છલાની ળક્ક્ત વસં્કૃતત ચે. 
વદંબા ગ્રથં :  
૧) આછના મખુની ધભચબાલના – તલનફા બાલ ે
૨) પ્રકૃતત – વસં્કૃતત અને ભાનલ – ભખનબાઈ પ્રબબુાઈ દેવાઈ   
૩) વસં્કૃતત ચઙિંતન – શ્રી ાડુંયંખ ળાસ્ત્રી આઠલરે  
૪) છખતની અ્રહખણ્મ વભ્મતા –ડૉ. નલીનઙરં આઙામચ અને ડૉ. થભવ યભાય  
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ડાઉનનવન્રભ ધયાલતા ફાકન બાાનલકાવ 

યેશ્ભા એ. ળાશ 

હયશભેફભરટેળન વામકરજજષ્સ્ટ એન્ડ સ્ેનળમર એજ્યકેુટય 

પ્રસ્તાલના :- 
બાા એ તલઙાય છફૃદયમાત અને રાખણીને વ્મક્ત ઔયલાનુ ંભાધ્મભ ચે. ફાઔ જ્માયે નાનુ ં

શમ ત્માયે શજુ બાાની અચબવ્મક્ક્ત ન તળખ્મુ ંશમ ત્માયે દયેઔ છફૃદયમાત ઔે રાખણી વ્મક્ત ઔયલા તે યડ ે
ચે યંત ુએ યડવુ ંતેની ભાતા વભજી જામ ચે ઔે બકૂ રાખી શળે ઔે ઉંગ આલતી શળે. 

ફાઔ ધીભે ધીભ ેભટંુ થામ તેભ આવાવના રઔ ાવેથી બાા ્રહાહ્ય ઔયલાનુ ંળીકતુ ંજામ 
ચે. આ ઔામચ ભાટે તેની તનયીક્ષણ ળક્ક્ત માદળક્ક્ત અનઔુયણ ળક્ક્તન ઉમખ વભછલૂચઔ ઔયે ચે. અન ે
ળબ્દ લાક્ અને અથચણૂચ બાા ળીકી જામ ચે. 

આખ ઔહ્યુ ંએભ બાા ળીકલલા ળક્ક્તન વભછલૂચઔ ઉમખ છફૃયી ચે. યંત ુ ભદંફદુ્ધિ 
ધયાલતા અને તેભા ં ણ કાવ ઔયીને ડાઉનતવન્દ્રભ (ભદંફદુ્ધિન એઔ પ્રઔાય) ધયાલતા ફાઔભા ં
બાાન તલઔાવ ચ અને ભડ છલા ભે ચે. ઔાયણ ઔે આ પ્રઔાયના ફાઔન ફદુ્ધિ આંઔ (Intelligent 

Outes) એલયેછ વ્મક્ક્ત ઔે ફાઔથી ચ છલા ભે ચે (૭૦ થી ચી ફદુ્ધિઆંઔ) જેને ઔાયણ ે
ભદંફદુ્ધિ ધયાલતા ફાઔભા ંછન્દ્ભથી છ તલઔાવના ભાઇરસ્ટન વભધાયણ ફાઔ ઔયતા ભડા શમ ચે. 
બાાના પ્રકાય અને સ્લર :- 

બાા ઔઇણ શમ બાા વભછલી અન ેળીકલી અગયી  ચે ઔાયણ ઔે બાાભા ંળબ્દ લાક્ 
યઙના, દિમાદ, ઔતાચ જેલી વ્માઔયણની આંટીધટૂી શમ ચે આ ઉયાતં બાાની અચબવ્મક્ક્તભા ંળબ્દની 
રમ, ટન, દયધભ ફે ળબ્દ લચ્ઙેની છખા, સ્ીડ, સ્ષ્ટ ઉચ્ઙાયણ તલખેયેનુ ંભશત્તલ ણ ખફૂ  છ ચે. 

 

 બાાના પ્રકાય : 
બાા ફે પ્રકાયની શમ છે. 
(૧) ગ્રાહ્ય બાા 
(૨) અભબવ્મક્ક્તની બાા 

(૧) ગ્રાહ્ય બાા : વાભાન્દ્મ યીતે નાના ફાઔ (ઉ.લ.૩ સધુી) પ્રથભ બાા ્રહાહ્ય ઔયે ચે એટરે ઔે 
ળબ્દ, ળબ્દન અથચ તેન ઉમખ, ળબ્દનુ ં ઉચ્ઙાયણ, ્રહશણ ઔયે ચે. ત્માયફાદ ધીભે ધીભ ે
લસ્તુ વાથે મગ્મ ળબ્દને વભછલાના પ્રમત્ન ઔયે ચે. દા.ત. ‘વપયછન’ ળબ્દ વપયછનને 
છઈને વભછલાન પ્રમત્ન ઔયે ચે. 

(૨) અભબવ્મક્ક્તની બાા : ્રહાહ્ય બાા ફાદ ધીભે ધીભે ફાઔ તાની છફૃદયમાત અને 
રાખણીને વ્મક્ત ઔયલા મગ્મ બાા, ળબ્દ, ઉચ્ઙાયણ, સ્ષ્ટતાન ઉમખ ઔયલા રાખ ેચે. 
ફે ળબ્દ લચ્ઙેનુ ંમગ્મ છડાણ, છગ્મા, રમ, ટન, અલાછ, લખેયે અચબવ્મક્ક્ત ળીકત ુજામ ચે. આ 
ભાટે ફાઔની તનયીક્ષણ ળક્ક્ત, અનઔુયણ ળક્ક્ત, માદળક્ક્ત ઉયાતં ફાઔના ફરલા ભાટેના 
ળાયીદયઔ અંખ જેભ ઔે  ઔાન, ખફંૄ, સ્લયેટી, જીબ, તાવુ,ં શઠ તલખેયેની મગ્મ યઙના શલી ખફૂ  
છફૃયી ચે. 

આભ, બાાના ફ ેપ્રઔાય ચે શલે છઈએ બાાનુ ંસ્લફૃ.    
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    બાાનુ ંસ્લફૃ : 

સ્લફૃ 

 

 

 

લાક્ તલન્દ્માવ ચદં ળાસ્ત્ર  ફૃ્રહાભ  સ્લતનભ 

(Syntex)  (Prasodi)  (Morphology)  (Phonology) 

(૧) લાક્ તલન્દ્માવ : બાાના વ્માઔયણને સઙૂલે ચે. ળબ્દ િભ અને ળબ્દ લચ્ઙેના વફંધં વાથે 
છડામેર ચે. 

(૨) ચદં ળાસ્ત્ર : લાક્ તલન્દ્માવની ફીજી ફાજુ ચે. જે લાક્ ય રાખતા ટન, સ્લય, રમ, યીધભન ે
સઙૂલે ચે. 

(૩) ફૃ્રહાભ : ળબ્દ ફનાલલાના તનમભને સઙૂલે ચે. 
(૪) સ્લતનભ તલજ્ઞાન : છન્દ્ભજાત લઔતા દ્વાયા સ્ીઙ વાઉન્દ્ડવ વ્મક્ત થતુ ંશમ તે સઙૂલે ચે. એટરે ઔે 

દયેઔ બાાના આલ્પાફેટૌ વ જેભા ંસ્લય અને વ્મછંનન વભાલેળ થામ ચે. 
ભદંબદુ્ધદ્ધ  ધયાલતા ફાકભા ંબાા નલકાવની વભસ્મા :-  
(૧)  ૪૦% ફાઔ નન લફચર ઔમ્મતુનઔેળન ઔયે ચે. ઔઇઔ ઇળાયા ત ઔેટરાઔ થડા ળબ્દન ઉમખ 

ઔયે ચે. 
(૨) વ્મક્ક્ત લસ્તુ અને લાતાલયણભા ં થતી દિમા તલળે જાણઔાયી ચી શલાથી ભદંફદુ્ધિ 

ફાઔની બાા ક્ષભતા ચી છલા ભે ચે. 
(૩) આ ફાઔ જ્માયે લાત ઔયે ચે ત્માયે ઉચ્ઙાયણ દ શલાથી બાાની સ્ષ્ટતા ચી છલા ભે 

ચે. 
(૪) ઔેટરાઔ ફાઔ લાક્ ફર ેચે. યંત ુવ્માઔયણ શિુ નથી શત ુ.ં 
(૫) ઔેટરાઔ ભદંફદુ્ધિ ફાઔ ળબ્દ અરખ-અરખ ફરી ળઔે ચે યંત ુ ળબ્દને મગ્મ િભભા ં ભઔૂી 

લાક્ ફરલાભા ંઅવભથચ શમ ચે. 
ઉયની વભસ્મા ૮૦% ભદંફદુ્ધિ ધયાલતા ફાઔભા ંછલા ભે ચે. 

ડાઉનનવન્રભ :-   
આ એઔ જછનેદટઔ દયક્સ્થતત ચે. દયેઔ ભાનલીભા ં૨૩ છડ યંખસિૂ શમ ચે. આ યંખસિૂ  છડભા ં

શમ ચે જેભા ંએઔ યંખસિૂ ભાતા અને એઔ યંખસિૂ તતા તયપથી ભેર શમ ચે એભ ૨૩ છડ ફન ેચે. 
ફાઔના Conception વભમે ઔતલબાછન થામ ત્માયે ઔઈણ ઔાયણવય ૨૧ નફંયની 

યંખસિૂની છડભા ં ફ ે ના ફદરે િણ યંખસિૂ થઈ છતા ં ફાઔ ડાઉનતવન્દ્રભ છન્દ્ભ ે ચે. આ ઔામભી 
દયક્સ્થતત ચે. આ દયક્સ્થતતને Trisomy-21 ણ ઔશલેામ ચે. 

ડાઉનનવન્રભ ધયાલતા ફાકના રક્ષણ :- 
 ફાહ્ય રક્ષણ : 

(૧) જીબ જાડી, કાઙંાલાી અન ેભટી શમ ચે. 
(૨) નાઔ ઙટંુ શમ ચે. 
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(૩) આંક ફદાભ આઔાયની શમ ચે. 
(૪) શાથ જાડા આંખા ટૂંઔા જાલા ભે ચે. 
(૫) લા ાકંા અન ેરીવા શમ ચે. 
(૬) ખના તચમાભા ંકાડ ચ અથલા શત છ નથી. 
(૭) ળયીય જાડુ ંઅને ઊંઙાઈ ચી શમ ચે. 
(૮) ખફંૄ ટૂંકંુ છલા ભે ચે.  

આંતહયક રક્ષણ :- 
(૧) વાભાન્દ્મ યીતે ડાઉનતવન્દ્રભ ધયાલતા ફાઔભા ંશાટચ પ્રબ્રેભ જાલા ભે ચે. 
(૨) શામથાઇયઇડજભ ભટાબાખે છલા ભે ચે. 
(૩) િાવની તઔરીપ ઔફજછમાત, વાબંલાની ભશુ્ઔેરી તેભછ દાતંની તઔરીપ છલા ભે ચે. 
(૪) આ ફાઔને ભટાબાખ ેઔાનભા ંઇન્દ્પેક્ળન છલા ભે ચે. જેથી બાા સ્ષ્ટ વભછલાભા ં

ભશુ્ઔેરી ડ ેચે. 
 ડાઉનનવન્રભ ધયાલતા ફાકભા ંબાા નલકાવ :- 

(૧) ડાઉનતવન્દ્રભ ફાઔ ભટાબાખ ેઅન્દ્મ વભધાયણ ફાઔ ઔયતા ંપ્રથભ અક્ષય ભડ ફર ે
ચે. 

(૨) વભધાયણ ફાઔ જેટર બાા બડં ન શલાથી તે વ્માઔયણના તનમભનવુાય લાત 
ઔયી ળઔતા નથી. 

(૩) બાાના સ્ષ્ટ ઉચ્ઙાયણભા ંતઔરીપ અનબુલે ચે. 
(૪) આણ ેણ આણા તલઙાય ઔે ભાખંણીની યજૂઆત ન ઔયી ળઔીએ ત વભાછથી 

અખા થઈ છઈએ ચીએ અને વાભાજછઔ અને વાલંેદતનઔ જીલન તલકામ જામ ચે. 
(૫) ડાઉનતવન્દ્રભ ધયાલતા ંફાઔ Cognetive Delayed શમ ચે જેથી છખતને વભછલાભા ં

ભશુ્ઔેરી અનબુલે ચે. 
(૬) બાા એ એઔ છ એવુ ંભાધ્મભ ચે જે જ્ઞાન, વભછ, તલઙાય, તઔચ લખેયે વભછલાભા ંઅન ે

વ્મક્ત ઔયલાભા ંઉમખી ચે. 
(૭) વાભાજીઔયણન ભટા બાખન આધાય બાા ય ચે અખાઉન અભ્માવ ઔશ ે ચે ઔે ૫% 

થી ૭% ડાઉનતવન્દ્રભ ટીજભના રક્ષણ ધયાલે ચે. 
 (1992 Evans, Paul & Shap 1999) 

 (૮) શારના વળંધન ભછુફ ૧૫% ડાઉનતવન્દ્રભ ધયાલતા ફાઔ ટીજભના રક્ષભ 
ધયાલે ચે. 

 (2008 _ Hepbwn, Pholofsly, Fidlen & Rogers) 

 (૯) ફહ ુજૂછ  ડાઉનતવન્દ્રભ ફાઔ રકતા ંઔે લાઙંતા ળીક ેચે. 
(૧૦)   બાાભા ંઆટરી ભશુ્ઔેરીને ઔાયણે ડાઉનતવન્દ્રભ ધયાલતા ફાઔ અન્દ્મ વભધાયણ 

ફાઔ અને વ્મક્ક્ત વાથે ઔમ્મતુનઔેળન ઔયલાભા ંભશુ્ઔેરી અનબુલે ચે. 
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ઉવશંાય :- 

બાા ળીકલી ખફૂ અગયી  ચે યંત ુફાઔના Early State ય ્રહાહ્ય બાા જેટરી 
જડી તળકામ તેટરી અચબવ્મક્ત બાા ળીકલલાભા ંવય યશ ેચે. 

ભદંફદુ્ધિ ધયાલતા ં અને કાવ ઔયીને ડાઉનતવન્દ્રભ ધયાલતા ફાઔ ્રહાહ્ય બાા 
ળીકલાભા ંભડા શમ ચે તભેછ અચબવ્મક્ત બાાભા ંળાયીદયઔ યઙના ઉયાતં બાા બડં અન ે
વભમે Recall ઔયલાભા,ં Decoding ઔયલાભા ંભશુ્ઔેરી અનબુલતા શલાથી આ પ્રઔાયની દયક્સ્થતત 
ધયાલતા ફાઔને વાભાજીઔયણભા ંતઔરીપ ડ ેચે.  

References :- 

(1) Language Characterstics of individuals with Down Syndrome NCBI – NIH 

(2) ટી. સફુાયાલNIMH 

(3) ભતૂલિંખ પયલડચNIMH 

(4) Nature & Needs – DSE (MR) - NIMH  
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વાહશત્મ અને નવનેભા 
પ્ર.ભનૂભકા એભ. નભસ્ત્રી 

શ્રી ફી.ી. બ્રહ્મબટ્ટ આટાવ 

એન્ડ એભ.એચ.ગરુ કભવા કૉરેજ, ઊંઝા 
 

 ભાનલી એઔ વાભાજછઔ પ્રાણી ચે. જે વભાછભા ંતે યશ ેચે ત્મા ંતાને અચબવ્મઔત ઔયલા ભાટે   
બાાન ઉમખ ઔયે ચે. બાાન છન્દ્ભ થતા ંછ વાદશત્મ ઉદૌ  બવ્મુ ં- બાાની ળધ થતા ંપ્રથભ ઉચ્ઙાય 
(અલાછ) અને ચી વઔેંત (ચઙિ) ચરત ફન્દ્મ. અને િભફિ અન ે તલઙાયએ  ઔલ્ના ચઙિ ઊબા 
ઔમાચ. ળબ્દના વથલાયે ઔાખ ય ઔલ્ના ઊતયી અને વાદશત્મભા ં લાતાચ, નલરઔથા, ઔાવ્મભા ં
ભાનલજાત  અચબવ્મઔત થતી યશી. 
 

 ળધન મખુ ળફૃ થમ અને ચઙિભાથંી ઙરચઙિ  પ્રખટમુ ંઅને જડબેય દુતનમા આ દૃશ્મ-શ્રાવ્મ 
ભાધ્મભની ળકીન ફની ખઈ. દપલ્ભ વજાચમ એ શરેા ંરકામ ચે. ણ એ રકામ ત્માયે ાિ શુ ંફરળે 
ઔે  ળબ્દની બાા વાથે ઔેભેય શુ ંદેકાડળે તે ઔેભેયાની બાા ણ રકામ ચે, તલઙાયામ ચે. 
 

 દપલ્ભ તનભાચતા દપલ્ભની ઔથા તયીઔે વાદશત્મકૃતતન આધાય રેતા થમા ત્માયથી  વાદશત્મકૃતત 
આધાદયત દપલ્ભ ફનાલલાનુ ંળફૃ થમુ.ં ઔથા-ટઔથા-વલંાદન અધાય લાતાચ ઔે નલરઔથા ફને ત્માયે તે 
વાદશત્મકૃતત  આધાદયત દપલ્ભ ફની ખણામ. આભ વાદશત્મ અને દપલ્ભ લચ્ઙે ગણ વામ્મબેદ ચે. 
 

 વાદશત્મ  અને તવનેભાન વફંધં ગણ તલલાદાસ્દ યહ્ય ચે.  ચઙિટ જ્માયથી ફરટ ફન્દ્મુ ં
અને એભા ંલાતાચઔથનની ઔરા પ્રલેળી ત્માયથી દપલ્ભ વાથે વાદશત્મનુ ંવામજુ્મ વાધલાના પ્રમાવ થતા ં
યહ્યા ચે. ક્ાયેમ આવુ ંવામજુ્મ તભથ્મા ઔે ભ્રાભઔ શમ ચે. આભ ચતા ંઔથનાત્ભઔ ઙરચઙિ અને રેચકત 
ઔથનપ્રધાન વાદશત્મ લચ્ઙે એઔ પ્રઔાયન બેદ જાલા ભે ચે. ક્ાયેઔ આ ફનંે લચ્ઙે ઔળમ બેદ નથી 
એભ ઔશલેામુ ંચે. ફનેં ભાધ્મભ જુદા ચે, ફનેંના ધ્મેમ જુદા ચે. ફનેંની યજૂઆત અને અચબવ્મદઔત ણ 
જુદી ચે.  
 

 દપલ્ભ ઔઈણ ઔરાભાથંી ખભે તેટલુ ં્રહશણ ઔયે ણ તેને તાના ઢાઙંાભા ંઢાીને યજૂ ઔયે ચે. 
આથી પ્રતવિ નલચરઔા ઔે નલરઔથા જ્માયે ઔઙઔડાની ટ્ટીભા ં ભઢાઈને પ્રખટ થામ ત્માયે તેના 
આરેકનનુ ંખચણત વાલ જુદંુ શમ ચે. તાની કૃતતનુ ંદપલ્ભભા ંફૃાતંય થામ ચે ત્માયે તેના યત્લે ક્ાયેઔ 
વજૉઔ તે  અવતં અનબુલત શમ ચે. ગછુયાતીના પ્રતતન્ષ્ઠત વજૉઔ ભનબુાઈ ઙંીની ‘જેય ત 
ીધા ચે જાણી -જાણી’ ના પ્રથભ ફ ેબાખ યથી અચબનેતા ઉેન્દ્ર તિલેદીએ તૈમાય ઔયેરા ઙરચઙિ ‘જેય 
ત ીધા ચે જાણી -જાણી’  તલળે નલરઔથા વજૉઔ દળચઔ ને વશજેે વતં થમ ન શત. તલખ્માત 
નલરઔથાઔાય શ્રી આય.ઔે. નાયામણની નલરઔથા યથી દેલઆનદેં ખાઈડ નાભનુ ંઙરચઙિ તૈમાય ઔમુું. 
આ ઙરચઙિ અંખે આય.ઔે. નાયામણને તીવ્ર અવતં શત. ભૂ કૃતતની ઔરાત્ભઔતા વાલ નદંલાઈ ખઈ 
શમ અને ગણ ેસ્થે તેભા ંદપલ્ભી ભવાર બયી દીધાનુ ંઆય.ઔે. નાયામણને રાગ્મુ ંશત ુ.ં 
 નભચર તભરયે દપલ્ભ અને વાદશત્મ ફનેંને વાલ જુદા ંછ ખણ્મા ંચે. એભણ ેઔહ્યુ ંચે ઔે દપલ્ભ અન ે
વાદશત્મ એેટરા ંજુદા ંચે. જેટરા ંગપુાચઙિ અને ખીત જુદા ંચે.  
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 ફીજી તલઙાયધાયા એલી ભે ચે ઔે ઙરચઙિ અને વાદશત્મ લચ્ઙે વામ્મ ચે. બર ેએભા ંથડ 
તપાલત શમ ણ ફનં ેએઔફીજાથી  વાલ ચબન્ન નથી. વાદશત્મ અને ઙરચઙિ ફનંે  એઔફીજાથી ક્ષેિ ે
ઔાભખીયી  ફજાલતા શ્રી તલટ્ડર ડં્ાએ એઔ ભરુાઔાતભા ંઆ અંખે અચબપ્રામ આતા ંઔહ્યુ,ં 
 

 ‚ વાદશત્મ અને દપલ્ભના ભાધ્મભભા ંગણ ફધ પયઔ ચે. વાદશત્મભા ં ભાનલભનની ખડભથર, 
વ્મથા, સકુ-દુિઃક લખેયે વ્મઔત ઔયલા ભાટે રેકઔે રાફં ુતલલયણ ઔયવુ ંડ ેચે. તે છ ‘રઔર’એટરે અભઔુ 
છગ્માનુ ં લાતાલયણ યજૂ ઔયલા ભાટે જે ભશનેત ઔયલી ડ ે ચે. એવુ ં તલલયણ ઔે ભશનેત દપલ્ભના 
ભાધ્મભભા ં ઔયલા ડતા ંનથી. એ ફધુ ં ઔાભ ઔેભેયાના શરન-ઙરન લડ ેફહ ુઆવાનીથી થઈ ળઔે ચે. 
ઔેભેયાન એઔ છ ળટ જે દૃશ્મ યજૂ ઔયે ચે અને એ દૃશ્મન ભૂ વભજાલ ેએ ફતાલલા રેકઔને ગણા 
ફધા પઔયા રકલા ડ ેચે. આભ ફનેં ભાધ્મભભા ંકાવ એલ તપાલત યશરે ચે. ‛ 

 વાદશત્મ અને દપલ્ભ ફનેંએ ભાનલ વભ્મતા ય ખાઢ અવય ઔયી ચે. એભ ણ ઔશી ળઔામ ઔે 
તેભા ંથત ુ ં તલકૃત આરકેન વભાછ ય એટરી છ તલકૃત અવય છન્દ્ભાલે ચે. વાદશત્મભા ંરઔતપ્રમ થલા 
છતા ંવજૉઔતાને શાતન શોંઙાડ્ાના ગછુયાતી નલરઔથાભાથંી થઔફધં ઉદાશયણ ભે. આલી છ યીતે 
દપલ્ભને રઔતપ્રમ ફનાલલા છતા ંએના વજૉઔ ઉન્દ્ભેને શાતન થઈ શમ એવુ ંજાલા ભે ચે. આભ ચતા ં
એટલુ ં ત સ્લીઔાયવુ ં ડ ે ઔે વાદશત્મને ભાિ બાાની ઔરાભા ંભમાચદદત ઔયી એ ત દપલ્ભની ફાદફાઔી 
ઔયલી ડ.ે 
 

 દપલ્ભન ફધા ંવાદશત્મ સ્લફૃભા ંતલળેતિઃ નાટઔ વાથ ેવફંધં શળે 
આબાય – તનશાદયઔા યતલમા  એભ રાખે ચે. યંત ુશઔીઔતભા ં ઙરચઙિને નાટઔ ઔયતા ંનલરઔથા વાથે 
તલળે વફંધં ચે. ફનંેભા ંસ્થ-ઔા- વભમની એઔતાની ઉકે્ષા થઈ ચે. નલરઔથા થડા ંલાક્ભા ંઅને 
દપલ્ભ થડા ંદૃશ્મભા ંબતૂઔાભા ંઔેટરા ંલોને દળાચલી ળઔે ચે. ફનેંનુ ંવિંભણ ણ વય ચે. દપલ્ભ તેના 
ફધંાયણની ફાફતભા ં યંખભચૂબ વાથે જાડામેરી ચે. યંત ુતેના સ્લફૃની ફાફતભા ંએ નલરઔથા વાથ ે
લધ ુવફંધં ધયાલે ચે. 
  

 ઙરચઙિ  અને વાદશત્મ ફનેં બાાન  જુદી યીતે ઉમખ ઔયે ચે. એવુ ંણ ફને ઔે દપલ્ભની 
બાા વ્માઔયણની દૃન્ષ્ટએ અરખ ણ શમ, લી દપલ્ભભા ંક્ષીનુ ંજે ચઙિ ફતાલલાભા ંઆલે ચે તે ક્ષી 
ળબ્દ ઔયતા ં લધ ુ પ્રત્મક્ષ રાખે ચે. યંત ુ દપલ્ભ ભાિ લાસ્તલ સધુી છ ભમાચદદત ન યશી, એણે અનેઔ 
અંધાયા ખણૂા ળધલાન પ્રમાવ ઔમો. 
 

 દપલ્ભ અને વાદશત્મન બેદ તલઙાયીએ ત એઔ તલઙાય એ ણ ઔયલાન યશળેે ઔે નલરઔથા જે 
આરેક ેચે એ ફધુ ંછ દપલ્ભ યજૂ ઔયી ળઔે કયી ? ‘વયસ્લતીઙરં’ ના ફીજા બાખભા ં‘છલતનઔાનુ ંચેદન અને 
તલશદુ્ધિનુ ંળધન’એ પ્રઔયણભા ંકુભદુસુદંયીનુ ંહૃદમતલશાયઔ ભનભથંન વજૉઔ ખલધચનયાભે ળબ્દથી વાઔાય 
ઔમુું ચે. એ ભનભથંનને ચઙિટ દ્વાયા દળચઔના ભાનવટ ય ઉલાવી ળઔામ કફૃ?ં  દપલ્ભના ભાધ્મભન ે
ભાણવ શુ ં તલઙાયે ચે ઔે ળી ઔલ્ના ઔયે ચે એ દળાચલલા ઔયતા ંભાણવ શુ ં ઔયે ચે અને શુ ંફરે ચે એ 
દળાચલવુ ંલધ ુપાલે ચે. 
 

 વાદશત્મ એ એઔાતં બખી ઔરા ચે. ભનભન રીરાની બતૂભ ચે. આથી ‘ગછુયાતન નાથ’ લાઙંતી 
લકતે ભછંયીનુ ં ાિ ઔે  ‘થૃ્લીલલ્રબ’ લાઙંતી લકતે ભુછંનુ ં ાિ દયેઔ બાલઔની ભનસનૃ્ષ્ટભા ં
આખલાફૃે  તલરવતુ ંશમ ચે. ‘ગછુયાતન નાથ’ ની ભજૂંયી, ‘ભેરા જીલ’ની જીલી, ‘જેય ત ીધા ં ચે 
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જાણી-જાણી’ની યદશણી તથા ‘અભતૃા’ ની અભતૃાની ભાનવચફી પ્રત્મેઔ બાલઔે જુદી -જુદી શમ ચે. 
ભનુળીની ભછંયી તે બાલઔની ભછંયી ન શમ, છમાયે દપલ્ભભા ં આલ બેદ રેાઈ જામ ચે. પ્રેક્ષઔન ે
વાદશત્મભા ંભનની રીરાની જેલી ભઔાળ ભે ચે, એ ભઔાળ દૃશ્મતાને  ઔાયણે ઙરચઙિભા ંવાંડતી 
નથી. જા ઔે ઙરચઙિભા ંઆને ભાટે લઈ લય નાભની ટેઔનીઔ અછભાલામ ચે. જેભા ંાિ ઔઈની વાથે 
ફરતુ ંન શમ, યંત ુએના ભનભા ંઙારતુ ંભથંન એના અલાછભા ંઅથલા ત અન્દ્મના અલાછભા ંયજૂ 
ઔયામ ચે. 
   

 નલરઔથા રેકઔ ઔશતે શમ ચે એભા ંઆણે એટલુ ંછ જાણીએ અને વાબંીએ ચીએ ઔે જેટલુ ં
નલરઔથા રકેઔ ઈચ્ચત શમ, યંત ુ દપલ્ભભા ંત દદગ્દળચઔે તલઙામુું શમ તેના ઔયતા ંણ લધ ુઆણ ે
જાણીએ અને જાઈએ ચીએ. ઔેભેયા દ્વાયા એઔેએઔ જીણી તલખત દપલ્ભભા ંયજૂ થઈ ળઔે ચે. તેટલુ ંલણચન 
ઔયવુ ં નલરઔથાઔાયને ભાટે ળઔમ શત ુ ં નથી. નલરઔથાનુ ં ભખુ્મ પ્રબાલળાી દયફ નલરઔથાના ં
લસ્ત,ુ ાિ, દયલેળ, લાતાચ વાભા્રહી અને એનુ ં બાાભા ં થત ુ ં ઔથન ચે. ફીજા ળબ્દભા ં ઔશીએ ત 
નલરઔથાભા ંઔથા અને ઔશનેાય લચ્ઙે વફંધં ચે. જ્માયે દપલ્ભનુ ં પે્રયઔ ફ ત એની લાતાચ અને એની 
ઔલ્નાના પ્રખટીઔયણ લચ્ઙ ેચે, નલરઔથાભા ંપ્રથભ ફુૃ ફૃે ઔથન રાબદામી ફને ચે. જ્માયે દપલ્ભભા ં
એ એટલુ ંપ્રબાલળાી ફનતુ ંનથી. 
 

 દપલ્ભ અને વાદશત્મ એ ફનેં ભાધ્મભના બેદ અને વામ્મ જાણતા ન શઈએ ત એવુ ં ફને ઔે ઔઈ 
ભશાનઔરાકૃતત તનષ્પ ચઙિટ તયીઔે જાલા ભે. વાદશત્મ અને દપલ્ભ ફનેં લચ્ઙેન બેદ એ ચે ઔે ફનેંના 
વજૉનનુ ં તનમાભઔ તત્લ જુદંુ ચે. સુ્તઔ એ એઔ વ્મક્ક્તનુ ંવજૉન ચે, જ્માયે દપલ્ભ એ વભશૂનુ ંવજૉન ચે. 
જેભા ંઅનેઔ રઔ જુદી - જુદી અને તનતિત ઔાભખીયી ફજાલતા શમ ચે. 
 

 દપલ્ભભા ંક્ાયે એઔ છ વ્મક્ક્ત દદગ્દળચન, તનભાચણ, અચબનમ લખેયે વાબંતી શમ ચે. આભ ચતા ં
એ ભાિ એઔ છ  વ્મક્ક્તનુ ંવજૉન શમ એવુ ંફનતુ ંનથી. એભ ઔશી ળઔામ  ઔે ફીજી દપલ્ભ ઔયતા ંચી 
વ્મદઔતના વશમખથી આ દપલ્ભ ફની ચે. યંત ુએઔ છ વ્મદઔત દપલ્ભવજૉન ઔયી ળઔતી નથી. એલી છ 
યીતે નલરઔથાઔાયને તનભાચણ અને તલતયણની ઔઈ વ્મલસ્થા ઔયલાની શતી નથી. ઔઈ ચઙિઔાય 
એઔાતંભા ંફેવીને ઔરાવજૉન ઔયી ળઔે, ણ દપલ્ભ વજૉઔ આલી યીતે એઔાતં ખણૂાભા ંફેવીને વજૉન ઔયી 
ળઔત નથી. આનુ ંઔાયણ એ ચે ઔે દપલ્ભ એ વદશમાય પ્રમાવ ચે અને એનુ ંતનભાચણ ગણુ ંકઙાચ ચે. લી 
એ છ યીતે દપલ્ભ તનભાચણને ભાટે તનભાચતા તે છ ફધા વાધન ધયાલત શત નથી. નલરઔથાઔાય, ચી 
ખલધચનયાભ શમ ઔે ટલ્વટમ શમ ઔે જેમ્વ જામવ શમ ણ એભને ફીજાના ં વાધન ય આધાય 
યાકલ ડ ેચે. આથી ટેઔનરજીને વાદશત્મઔાય વાથે જેટર વફંધં ચે તેના ઔયતા ંદપલ્ભતનભાચતાને એની 
વાથે લધ ુખાઢ વફંધં શમ ચે. 
 

 દપલ્ભન પ્રેક્ષઔ અન ે વાદશત્મન લાઙઔ ચબન્ન શમ ચે. દપલ્ભન પ્રેક્ષઔ સ્થ અને વભમની 
ભમાચદાથી ગયેામેર શમ ચે. જ્માયે વાદશત્મના લાઙઔન ેઆલી સ્થ અને વભમની ભમાચદા નડતી નથી. 
દપલ્ભ છલા ભાટે તનતિત વભમે, તનતિત સ્થે છવુ ં ડ ે ચે. લી દપલ્ભ છતી લકતે દળચઔને લાઙઔ 
જેટરી ભઔાળ શતી નથી. વાદશત્મકૃતતના ાના ંઉથરાલી છલામ અથલા ત એ ધાયે તેટર વભમ 
એનુ ંલાઙંન ભકપૂ યાકી ળઔે ચે. જ્માયે દપલ્ભના દળચઔને લધભુા ંલધ ુફશાય એઔ રટાય ભાયલાની છૂટ 
શમ ચે. ણ દપલ્ભ પ્રજેઔટય ય એન ઔળ અંકુળ શત નથી. આથી દપલ્ભ દળચઔ ય ગણુ ં પ્રબતુ્લ 
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ધયાલતી શમ ચે. છ ઔે આને દપલ્ભની ક્ષતત ખણી ળઔામ નશીં, ફલ્ઔે દળચઔને વતત છઔડી યાકલ એ 
એની  વાભેન ડઔાય  છ ખણામ. ફીજી ફાજુ ંઅત્મતં યવપ્રદ નલરઔથા લાઙંત શમ ત ણ લાઙઔ 
ટેચરપન ઉાડલા ઊબ થામ ચે અથલા ત ઔઈ આખતંઔુને આલઔાય આલા ફાયણુ ંઉગાડલા જામ ચે. 
આ યીતે દપલ્ભ અને વાદશત્મ લચ્ઙ ેએના વજૉન અને બાલન ફનેંની ફાફતભા ંભૂબતૂ તપાલત ચે. 
 

 આભ વાદશત્મ અને તવનભેાન વફંધં ગણ તલલાદાસ્દ યશમ ચે. દપલ્ભ એ ભાનલ 
અચબવ્મદઔતન આધતુનઔ પ્રઔાય ચે. વાદશત્મ અને વસં્કૃતતનુ ંફહયંુખી સ્લફૃ ચે. જેભ અખાઉ  નાટઔને વલચ 
ઔાન વભશૂ ખણલાભા ંઆલતુ ંશત ુ.ં તેભ શલે દપલ્ભ દયેઔ ઔાના પ્રદળચનન આધાય ફની યશી ચે. 
વાદશત્મ ણ દપલ્ભ દ્વાયા નલ અલતાય ાભે ચે, લધ ુરઔ સધુી શોંઙે ચે. 
વદંબચ ્રહથં :- 

(૧) વાદશત્મ અને તવનેભા - છમ લવાલડા 
(ય) વભશૂ ભાધ્મભ અને વાદશત્મ - પ્રીતત ળાશ 

(૩) તવનેભા તલભળચ - અભતૃ ખખંય 

(૪) બાયતીમ તવનેભાના વ લચ- શવભકુ થાનઔી 
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વાહશત્મ અને ગાધંીનલચાય 

પ્રા.ડા.વતી એવ. ટેર 
 

ખાધંીજીના વાદશજત્મઔ તલઙાય છતા ં શરેા ં ખાધંીના છન્દ્ભ, એભના કંુટંુફ લાયવા તલળે જાણવુ ં
છફૃયી ચે. 

‘ભારંુ જીલન એ છ ભાય વદેંળ’ એવુ ંઔશનેાય ભશાત્ભા ખાધંીજીન છન્દ્ભ વલંત ૧૯૨૫ના બાદયલા 
લદ ૧૨ને દદલવે એટર ેવને ૧૮૬૯ના ક્ટફયની ૨જી તાયીક,ે યફદંય અથલા સદુાભાયુીભા ંથમ 
શત. ખાધંીજીના તતાનુ ંનાભ ઔયભઙદં ઉત્તભઙદં ખાધંી શત ુ.ં ભાતાનુ ંનાભ તૂીફાઈ શત ુ.ં યાછઔટની 
ખાભઠી ળાાભા ંઅભ્માવ ઔમો. ખાધંીજીના રગ્ન ૧૩ લચની ઉંભયે ઔસ્તયૂફા વાથે થમા શતા. ખાધંીજીએ 
ફારગ્ન ઔયેરા તેના તલળે તે ઔશ ે ચે ઔે ‚૧૩ લચની ઉંભયે ભાયા તલલાશ થમા એની નોંધ રેતા ં
અઔાભણ થામ ચે. આજે ભાયી નછય આખ ફાયતેય લચના ંફાઔ ડ્ા ંચે. તેભને જાઉં છ ંને ભાયા 
તલલાશનુ ં સ્ભયણ ઔરંુ છ ં ત્માયે ભને ભાયા ઉય દમા છૂટે ચે અને ફાઔને ભાયી ક્સ્તતથભાથંી ફચ્ઙાન ે
વારુ ભફુાયઔફાદી આલાની ઈચ્ચા થામ ચે. તેય લે થમેરા ભાયા તલલાશના વભથચનભા ંએઔ ણ 
નૈતતઔ દરીર ભને નથી સજૂી ળઔતી.૧ 

ઈ.વ.૧૮૮૭ભા ંખાધંીજી ભૅદટ્રક્રુેળનની યીક્ષા ાવ ઔયે ચે. ઈ.વ.૧૮૮૮ભા ંઉચ્ઙ અભ્માવ ભાટે 
ખાધંીજી તલરામત જામ ચે. ખાધંીજીએ તલરામતભા ંઉચ્ઙ અભ્માવ ઔયી ભુફંઈભા ંલઔીરાત ળફૃ ઔયી શતી. 
દચક્ષણ આદિઔાભા ંળેઠ અબ્દુરાન ઔેવ રડલા જામ ચે. વત્મા્રહશન ામ ખાધંીજી દચક્ષણ આદિઔાભાથંી 
ળફૃ ઔયે ચે. ખાધંીજી દચક્ષણ આદિઔાભા ંવપ ખમા ચી ઈ.વ.૧૯૧૫ભા ંબાયત આલે ચે. ખાધંીજી બાયત 
ાચા પમાચ ચી અભદાલાદભા ં યશી દેળની વેલાના ઔાભ ઔયે ચે. ખાધંીજી બાયતભા ં કેડા વત્મા્રહશ, 

અવશઔાયનુ ં આંદરન, ગછૂયાત તલદ્યાીઠની સ્થાના, દાડંીકઙૂ, દશિંદ ચડ આંદરન લખેયે જેલા 
વત્મા્રહશ તેભણ ેઔમાચ. ખાધંીજીના જીલનને વભછલા ભાટે તેભની ગડતયઔથા છઈએ. 

ખાધંીજીના જીલનને ગડનાયા તલતલધ દયફ ચે. ખાધંીજીનુ ંજીલન પ્રવતૃત્તભમ શલાથી ઔેટરીઔ 
લાય આણને એભ થામ ઔે શુ ંવાઙ ેઆ ભાણવે આટરા ફધા ઔામો ઔમાચ શળે ? ખાધંીજીના જીલનન ે
વભછલા એભની ગડતયઔથા વભછલી છફૃયી ચે. 

ખાધંીજીના ભખુ્મ શતથમાય વત્મ અને અદશિંવા શતા., અદશિંવાનુ ંભટા ામા ઉય તલળે કેડાણ 
જેભને શાથે થમુ ંચે, એ ભશારુુન છન્દ્ભ ગછુયાતભા ંથમ. એ તલળે તલનફાજી ઔશ ેચે તેભ, “એ ભાિ 
અઔસ્ભાત નથી, ણ અનેઔતલધ વાધનાનુ ંદયણાભ ચે.”૨ ખાધંીજીના દાદા ઉત્તભઙદં ટેઔીરા રુુ 
શતા. તતા ઔયભઙદં ખાધંી કુટંુફપે્રભી, વત્મતપ્રમ, નીડય, ઉદાય અન ે ન્દ્મામી શતા. બણરેા ત ાઙંભી 
ઙડી જેટલુ,ં યંત ુખીતાાઠ, ધાતભિઔ ઔથા અને આખ્માનશ્રલણ દ્વાયા તેભણે ધાતભિઔ જ્ઞાન ભેલેલુ.ં 
તેભનુ ં “વ્મલશારંુ જ્ઞાન એલા ઊંઙા પ્રઔાયનુ ં શત ુ ં ઔે જીણાભા ં જીણા પ્રશ્નના ઉઔેર ઔયલાભા ં ઔે શજાય 
ભાણવની ાવે ઔાભ રલેાભા ં તેભને ભશુ્ઔેરી ન આલતી.”૩ ભાતા તૂીફાઈ યંયા પ્રાપ્ત 
ધાતભિઔતાલાા,ં વ્રતતનષ્ઠ અને વ્મલશાયકુળ શતા.ં દાદાનુ ં ટેઔીરાણુ,ં તતાની વત્મતપ્રમતા, 
ન્દ્મામબાલના અને ળોમચ તથા ભાતાની વ્રત-તનષ્ઠા અને વ્મલશાયસજૂ ખાધંીજીભા ં ઔશવે ુ ં શમ ત કુર 
વસં્ઔાયફૃે આતલબાચલ ામ્મા ંશતા.ં 
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ખાધંીજીના જીલન અને કંુટંુફન દયઙમ ભેવ્મા ફાદ ખાધંીજીના તલતલધ તલમ તલળે છઈએ 
ત્માયફાદ એભના વાદશત્મ તલમઔ તલઙાય છઈએ. 
 

ગાધંીજીના નલચાય :  
ખાધંીજીની તલઙાયવયણી એટરી તલળા અને ઉત્તભ શતી ઔે થૃ્લી યની ફધી છ ફાફતને એ 

તલઙાયી ળઔતા શતા. ધભચ, વભાછઔયણ, યાછઔાયણ, અથચઔાયણ, ઔેલણી, વાદશત્મ-ઔરા, માચલયણ એભ 
તલતલધ તલમ ય એભન ઊંડ અભ્માવ અને ચઙિંતન આણને જાલા ભે ચે. ખાધંીજી ભૂ ત એઔ 
ધાતભિઔ રુુ શતા. તેથી પ્રથભ તેભની ધાતભિઔ તલઙાયણા છઈએ. 
ધાતભિઔ તલઙાયણા:  

ખાધંીજીની ધભચતલમઔ તલઙાયણા નીઙે પ્રભાણે ચે. 
ધભાની વ્માખ્મા: 

ખાધંીજી તાની ધાતભિઔ બતૂભઔા વભજાલતા ંઔશ ે ચે, ‚ભાયે જે ઔયવુ ં ચે, જેની હુ ં૩૦ લચ થમા ં
જકંના ઔયી યહ્ય છ.ં તે ત આત્ભદળચન ચે, તે ઈિયન વાક્ષાત્ઔાય ચે, ભક્ષ ચે. ભારંુ ઙરનલન ફધુ ંએ છ 
દૃન્ષ્ટએ થામ ચે. ભારંુ રકાણ ફધુ ંએ છ દૃન્ષ્ટએ ચે, અને ભારંુ યાજ્મપ્રઔયણ ક્ષેિની અંદય જંરાલવુ ંએ 
છ દૃન્ષ્ટને આધીન ચે.‛૪ ખાધંીજીની પ્રકૃતત ભેૂ ધાતભિઔ ચે. ધભચને રઔબગ્મ એલી વાદી બાાભા ં
વભજાલતા ંતે ઔશ ેચેિઃ આત્ભાની દૃન્ષ્ટએ ાેરી નીતત તે ધભચ.‛૫ ખાધંીજીના ભન ેધભચ છ ભશત્લન ચે. 
ખાધંીજી ઓઙાદયઔ ધભચને ઔે ફૃદઢખત ઙાલ્મા આલતા ધભચને નશીં, ણ જે ફધા છ ધભો મા વપં્રદામના 
ામાભા ંભૂબતૂ ફૃે યશરે ચે અને જે આણને યભેિયનુ ંદળચન ઔયાલે ચે તેને છ ધભચ ભાને ચે. 
વપં્રદામ અને ધભચ : 

વપં્રદામ અને ધભચ લચ્ઙ ેખાધંીજી બેદ ાડ ે ચે, ણ ફનેં ભાટે ભટેબાખે તે ધભચ છ ળબ્દ 
લાયે ચે. ખાધંીજીએ ‘વપં્રદામ’ અને ‘ધભચ’ લચ્ઙેન બેદ ફતાલલા ભાટે ઙક્કવ દયબાા લાયી નથી. 
ખાધંીજી ઔશ ેચે ઔે, ‚ધભચ (વપં્રદામ)તે ત એઔ છ છગ્માએ શોંઙલાના જુદા જુદા યસ્તા ચે. આણે ફનેં 
નકા ભાખચ રઈએ તેભા ંશુ ંથમુ ં? કરંુ છતા ંજેટરા ભાણવ તેટરા ધભચ એભ ખણી ળઔામ.‛૬ આભ, આ 
યીતે ખાધંીજી તલઙાયતા શતા. 
વલચધભચ વભબાલ : 

ખાધંીજી ઇંગ્રૅન્દ્ડ અને દચક્ષણ આદિઔાના તનલાવ દયતભમાન ફધા છ ધભોના વવંખચભા ંઆવ્મા 
અને એભન અભ્માવ તેભણે ઔમો. ખાધંીજીને ફધા ધભો વભાન રાગ્મા. ખાધંીજી વલચધભચ વભબાલભા ં
ભાનતા શતા. ખાધંીજી ભખુ્મત્લે ભાનલધભચને યુસ્ઔતાચ શતા. ખાધંીજી વ્માઔ ધભચબાલના રક ે ચે ઔે, 

‚ઊંઙનીઙ બાલ બરૂાલલ એ ધભચનુ ં ઔાભ ચે. અનેઔભા ંએઔને જાલ, તલચઙિતાભા ંએઔ ચઙિ જાણવુ,ં 
બેદભા ં અબેદ જાણલ એ ભનષુ્મને (ભાનલ) ધભચન અંતતભ આદળચ ચે.‛૭ ખાધંીજી છનવેલા એ છ 
પ્રબવેુલા ચે એવુ ંભાનતા શતા. ખાધંીજીએ ‘ભખંપ્રબાત’ નાભના યુસ્તઔભા ંવલચધભચ વભબાલ તલળે ફ ે
પ્રઔયણ આપ્મા ચે. આ પ્રઔયણભા ંખાધંીજીએ વલચધભચ વભબાલ તલળ ેઉમખી એલી ઙઙાચ ઔયી ચે. 

‘ઉ આવ’ ધાત ુયથી ઉાવના ળબ્દ ફનેર ચે. ઈિયની વભી થવુ ંએ છ ઉાવનાન અથચ 
ચે. ઉાવના તલળે ખાધંીજી ઔશ ેચે ઔે, ‚એ ઉાવના એટરે શુ ં?.... સમૂચનાયામણના ંદળચન ઔયી આંકનુ ં
ળોઙ ઔયીએ. સમૂોદમભા ંજે નાટઔ યશલેુ ંચે. જે વોન્દ્દમચ યશલેુ ંચે, જે રીરા યશરેી ચે તે ફીજે છલા નશીં 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  96 

 

ભે. ઈિયના જેલ સુદંય સિૂધાય ફીજે ન ભે, ને આઔાળના ઔયતા ંલધાયે બવ્મ યંખબતૂભ ફીજે ન 
ભે.‛૮ આભ, ઈિયના વાથે વભયવ થલાનુ ં તે ઈષ્ટ ભાને ચે. ખાધંી સ્થાતત ગછૂયાત તલદ્યાીઠ, 

અભદાલાદ, યાધેંજા અને વાદયા ભઔુાભે દયયછ ૧૧ ઔરાઔે ઉાવના થામ ચે. ખાધંીજી જેટરા 
આધ્માજત્ભઔ  શતા તેટરા ંછ ધાતભિઔ ણ શતા.ં 

ખાધંીજીએ એઔાદળ વ્રત ભખંપ્રબાતભા ંસ્ષ્ટ યીતે યજૂ ઔમાચ ચે. ખાધંીજી આ એઔાદળ વ્રતને 
યશી જીલન જીલતા ંશતા.ં ખાધંીજીને ભન ‚વ્રત એટરે અડખ તનિમ‛૯ અને વ્રત રેવુ ંએટરે તેનુ ંવંણૂચ 
ારન ઔયલાન પ્રાભાચણઔ દૃઢ પ્રમત્ન, ભન, લઙન, ઔભચથી ભયણ રખી ઔયલ‛ ભશતિ તછંચરએ 
‘મખસિૂ’ભા ંખણાલરેા ાઙં મભ:, વત્મ, અદશિંવા, અસ્તેમ, અદય્રહશ અને િહ્મઙમચને સ્લીઔાયીને, તેભા ં
દેળ ઔા, દયક્સ્થતતન તલઙાય ઔયીને ફીજા ચ વ્રત : ળયીયશ્રભ, અસ્લાદ, અબમ, વલચધભચ વભબાલ, 

સ્લદેળી અને અસ્શૃ્મતા તનલાયણ (સ્ળચ બાલના) ને ઉભેયીને કુર અચખમાય વ્રત વ્મક્ક્ત અને વભાછના 
તલઔાવ ભાટે તેભણે યજૂ ઔમાચ ચે. જેને જુખતયાભ દલેએ ખીત ફૃે ગ ૂથંી રીધા ંચે:  

‚વત્મ, અદશિંવા, ઙયી ન ઔયલી 
લણ છ’ નલ વગંયવુ ં
િહ્મઙમચને જાતે ભશનેત 

ઔઈ અડ ેન અબડાવુ ં
અબમ, સ્લદેળી, સ્લાદત્માખને  

વલચધભચ વયકા ખણલા 
આ અચખમાય ભશાવ્રત વભજી 

નમ્રણે દૃઢ આઙયલા.‛૧૦ 

 

વાભાજજક નલચાયણા : 
ખાધંીજીએ જે યીતે ધાતભિઔ તલઙાયણા ઔયી ચે એ યીતે છ એભણ ે વાભાજછઔ તલઙાયણા અન ે

તાની લાત રઔ વાભે ભઔૂી ચે, તે છઈએ. 
લણા વ્મલસ્થા : 

ખાધંીજીના ભત,ે ‚લણાચશ્રભધભચ એ દશન્દ્દુ ધભે છખતને ઙયણે ધયેરી એઔ અદ્ધદ્વતીમ બેટ ચે. એ 
લણચવ્મલસ્થા તલળેની તેભની વભછ આલી ચે. ‚ઙાતલુચણ્મે ભાણવના ધભો દયી દીધા ચે, તેને જુદા-જુદા 
ઙદડમાતા ઔે ઊતયતા શઔ ફક્ષ્મા નથી. ભને રાખ ે ચે દશન્દ્દુ ધભચની પ્રકૃતતથી છ એ તલરુિ ચે ઔે 
તાનાભા ંઊંઙા ઔે ફીજાનાભા ંનીઙા દયજ્જાનુ ંઆયણ ઔયવુ ં દશન્દ્દુ દૃન્ષ્ટએ ત વલચ છ લણચ ઈિયની 
સનૃ્ષ્ટને વેલલા છન્દ્ભેરા ચે. િાહ્મણ તાના જ્ઞાનથી, ક્ષતિમ તાની યક્ષણળક્ક્ત થી, લૈશ્મ તેના 
લાચણજ્મફથી, શરૂ તેના ળયીય મજ્ઞથી.‛૧૧ લણચ ધભચ તલળે ખાધંીજી ઔશ ેચે ઔે, ‚એ ધભચ પ્રભાણ ેિાહ્મણ 
તે છ ઔે જે ફધા લણચન વેલઔ ચે ” શરૂન અને અસ્શૃ્મતાન ણ ઙાયે લણચની વેલા ભાટે એ તાનુ ં
વલચસ્લ શભી દે ચે. એને પ્રાણીભાિની દમા ઉય જીલે ચે. દ, વત્તા, અને અતધઔાયન દાલ ઔયનાય 
ક્ષતિમ નથી. ક્ષતિમ ત તે છ ચે ઔે જે વભાછના યક્ષણ અને વભાછની પ્રતતષ્ઠાને ભાટે તાની જાત 
કયઙી નાક ેચે. તાને ભાટે જે યનાય અને તાન ેઅથે છ ધન-વઙંમ ઔયનાય લૈશ્મ નથી, ઙય ચે. 
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દશિંદુ ધભચની ભાયી ઔલ્ના પ્રભાણે ઙંભ ઔે અસ્શૃ્મ લણચ ચે છ નદશ. ઔશલેાતા અસ્શૃ્મ ફીજા શરુના 
જેટરા છ અતધઔાયલાા વભાછવેલઔ ચે. વભાછના યભ શે્રમને ભાટે ઔલ્લાભા ંઆલેરી ઉત્તભત્તભ 
ટઔાલી યાકલ શમ ત દશિંદુએ લણચધભચના એ ઠાન નાળ ઔયી લણચધભચના પ્રાઙીન ખોયલન 
નુરુિાય ઔયલ છઈએ.‛૧૨ આભ ખાધંીજીના તલઙાય ફહ ુઉચ્ઙ છલા ભે ચે. 

 

આશ્રભ પ્રણારી : 
પ્રાઙીન ઋત ભતુનએ આેરી આશ્રભ પ્રણારીને ખાધંીજી ઉત્તભ ભાન ે ચે. તભે ચતા ંતેભણ ે

ઔેટરાઔ સધુાયા ણ સઙૂવ્મા ચે. 
આ ઉયાતં ખાધંીજીએ જ્ઞાતતબેદ અને અસ્શૃ્મતા તલળે ણ તલખતે તાના તલઙાય આણને 

આપ્મા ચે. શદયછનના ઉત્થાન ભાટે એભણે ‘શદયછન’ િ, શદયછન-માિા, શદયછન પડં અને શદયછન-
આશ્રભ તથા શદયછન વેલઔ વગં સ્થાના ઔયી શતી. 
વભાજ ઉત્થાન : 

ખાધંીજીએ ફારગ્નન તલયધ ઔમો ચે. તે ફારગ્નના બખ ફનેરા તેથી તેભણે ખુ્ત 
રગ્નની દશભામત ઔયી ચે. તલધલા તલલાશને યુસ્ઔામો ચે. આ ઉયાતં ઔછડા ં રગ્ન, તલિમપ્રથા, 
ફાશત્મા, દૂધ ીતી ઔયલાની પ્રથા, ડદાપ્રથા, યલા કટૂલાની પ્રથા, જુખાય, લેશ્માખભન અને કટા 
કયઙાના ખાધંીજી તલયધી શતા. ફેટી ફઙાલ, સ્ત્રી ઔેલણી, પ્રોઢ તળક્ષણ, સ્ત્રી તળક્ષણના ખાધંીજી 
દશભામતી શતા. 

અસ્શૃ્મતા તનલાયણ, શદયછનને અરખ ભતાતધઔાય વાભે એઔલીવ દદલવના ઉલાવ, શદયછન 
આશ્રભ, આશ્રભની ળાા અને વાલચછતનઔ ચાિારમ દ્વાયા ઔભી બેદબાલ તભટાલલા ભાટે તેભણ ેપ્રઙડં 
રુુાથચ ઔમો શત. આ ઉયાતં આદદલાવીભા ં અને ચાત જાતત ભાટે ‘બીર વલેા ભડં’, 

‘યાનીયછ વેલાવબા’ અને ‘આદદભ જાતત વેલઔવગં’ જેલી વસં્થા યઙીન ે લનલાવી અન ેચાત 
રઔની ઉન્નતત ભાટે અનેઔતલધ પ્રવતૃત્ત તેભણે ઔયી ચે. ખાધંીજી દાફૃના વખ્ત તલયધી શતા. તે રક ે
ચે ઔે, ‚છ ભને એઔ ઔરાઔને ભાટે ણ આકા દશન્દ્દન વયભકુત્માય નીભલાભા ંઆલે ત વોથી શલેુ ંઔાભ 
હુ ંએ ઔરંુ ઔે દાફૃના એઔેએઔ ીઠાને ઔશુ ંલતય આપ્મા તલના ફધં ઔયી દઉં.‛૧૩ 

ખાધંીજી સ્લચ્ચ શલા, ાણી અને ખલુ્રા પ્રઔાળની છફૃય તે વો પ્રથભ સ્લીઔાયતા શતા. ખાધંીજી જાછફૃ 
વપાઈ, ેળાફગયની સ્લચ્ચતા ય લધ ુબાય આે ચે. ખાધંીજી ભાવંાશાયન વકત તલયધ ઔયે ચે. 
 

યચનાત્ભક કામાક્રભ : 
ખાધંીજીએ વભાછતલઔાવ ભાટે યઙનાત્ભઔ ઔામચિભની બેટ આી ચે. ખાધંીજીએ ઔહ્યુ ં ચે ઔે, ‚હુ ં

યઙનાત્ભઔ ઔામચિભને લયેર છ.ં‛ આ યઙનાત્ભઔ ઔામચિભ એ ણૂચ સ્લયાજ્મ ભેલલાન, વત્મને અદશિંવાન 
યસ્ત ચે. ણ હુ ંએભ ઔહુ ં ઔે યઙનાત્ભઔ ઔામચિભન યેૂયૂ અભર એ છ ણૂચ સ્લયાજ્મ ચે. આણા 
યાષ્ટ્રનુ ંઠેઠ ામાભાથંી ગડતય ઔયલાને... યઙનાત્ભઔ ઔામચિભ... ચે જેભ વળસ્ત્ર  ઔામચિભ આપ્મા ચે. ઔભી 
એઔતા, અસ્શૃ્મતા, તનલાયણા, દાફૃફધંી, કાદી, ્રહાભદ્યખ, ્રહાભવપાઈ, નલી તારીભ અને ામાની 
ઔેલણી, પ્રોઢ તળક્ષણ, સ્ત્રી-ઉન્નતત, તદુંયસ્તીના તનમભની ઔેલણી અથલા તનવખોઙાય, પ્રાÂન્દ્તઔ 
બાા, યાષ્ટ્રબાા-પ્રઙાય, આતથિઔ અવભાનતા, દઔવાન પ્રવતૃત્ત, ભજૂય પ્રવતૃત્ત, આદદલાવી વેલા, 
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કુષ્ઠયખની વેલા અને તલદ્યાથી પ્રવતૃત્ત. આ ઉયાતં ‘ખવેલા મા શસુધુાયણા‛ને તથા ાચથી 
ઉાડરેી ‘ળાÂન્દ્તવેના’ની પ્રવતૃત્તને ણ ખાધંીજી યઙનાત્ભઔ ઔામચિભભા ંખણાલે ચે. 

આભ, આ યીતે ખાધંીજીના ઉયના તલઙાય વાભાજછઔ ફાફતે આણન ેછલા ભે ચે. 
 

ગાધંીજીની યાજકીમ નલચાયણા : 
ખાધંીજીના યાછઔીમ તલઙાયને વભછલા શમ ત આણ ેખાધંીજીએ દચક્ષણ આદિઔાભા ંઙરાલરે 

ઙલથી ઙાલ ુ ઔયવુ ં ડ.ે ખાધંીજીએ દુતનમાની ફધી છ યાછઔીમ તલઙાયધાયાને ઙાલી 
રઔળાશીની લાત આણી વભક્ષ એભણ ેભઔૂી આી ચે. 

ખાધંીજીએ રઔળાશીને ઙરાલલા અને તેને ભછફતૂ ફૃ આલા ભાટે વલોદમના િણ તવિાતં 
આણી વભક્ષ ભઔૂી આપ્મા ચે. ‚(૧) ફધાના બરાભા ંઆણુ ંબલુ ંયશલેુ ંચે. (૨) લઔીર તેભ છ લાંદ 
ફનેંના ઔાભની દઔિંભત એઔવયકી શલી જાઈએ ઔેભઔે આજીતલઔાન શઔ ફધાને એઔ વયક ચે. (૩) વાદંુ 
ભજૂયીનુ ં કેડતૂનુ ં જીલન છ કરંુ જીલન ચે.‛૧૫ ખાધંીજીના યાછઔીમ ગરુુ ખારકૃષ્ણ ખકર ે શતા. 
ખાધંીજી યાછઔીમના ભટાબાખના ાઠ ખારકૃષ્ણ ખકરે ાવેથી ળીકરેા. ખાધંીજીએ ઙંામતીયાછ, 

્રહાભસ્લયાછ, ન્દ્મામ તલમ યાષ્ટ્રધભચ લખેયે તલમઔ તાના તલઙાય આણને આપ્મા ચે. 
ખાધંીજીની આતથિઔ તલઙાયણા : 

ખાધંીજી અથચળાસ્ત્રી ન શતા ણ તેભનાભા ંફધા છ ભાનલીને વભાન શઔ પ્રાપ્ત ઔયાલલા ભાટે 
એઔ દીગચદૃન્ષ્ટ યશરેી શલાથી તેભના ાવેથી આણને આતથિઔ તલઙાય ણ છલા ભે ચે. 
આમછન : 

ખાધંીજીએ બાયતને તિભનુ ં આમછન અનાલલાનુ ં ના ાડી શતી. ઔાયણ ઔે તિભનુ ં
આમછન ચે એ ળશયેી વસં્કૃતતનુ ંઆમછન ચે. ઔાયણ ઔે એ દેળભા ંવખં્માનુ ંપ્રભાણ છ ંશલાથી ત્મા ં
ળશયેી વસં્કૃતત પ્રભાણે આમછન ળક્ ચે ણ બાયત જેલા લસ્તીખીઙતા ધયાલતા દેળ ભાટે તે પ્રઔાયે 
આમછન ઔયવુ ંચફરકુર અમગ્મ ચે. ખાધંીજીએ કેતીલાડી, ખારન, કાદી-્રહાભદ્યખ, વશઔાયી પ્રવતૃત્ત, 

ભજૂય પ્રવતૃત્ત, મિંન ચ ઉમખ આ ફધા છ ાવાને અ્રહીભતા આી બાયતને ભછફતૂ આતથિઔ 
તલઙાયણા આી ચે. ખાધંીજીએ શ્રીભતંને ભાચરઔ નદશ ણ ટ્રસ્ટીતળ અનાલલા ણ આ્રહશ ઔયેર ચે. 
નઈ તારીભ અને આધતુનઔ તળક્ષણ : 

ઈ.વ.૧૯૩૭ભા ંલધાચ ભઔુાભે નઈ તારીભ, ફતુનમાદી તળક્ષણન ામ નકંામ. ખાધંીજી આધતુનઔ 
તળક્ષણની કાભીને જાણતા શતા. આધતુનઔ તળક્ષણની ફાઔના ફદુ્ધિભા ં તલઔાવ થામ ચે ણ તેન 
વલાુંખી તલઔાવ થત નથી જ્માયે નઈ તારીભભા ં ઔે ફતુનમાદી ઔેલણીભા ં શાથ હૃદમ અને ભખછની 
ઔેલણી થામ ચે. ખાધંીજીએ ્રહાભ તલદ્યાીઠની સ્થાના ઔયી ચે. ફીજી ફાજુ શભંેળા ં  ફારતળક્ષણ, 

સ્ત્રીતળક્ષણ, પ્રોઢતળક્ષણ, વશતળક્ષણ અન ેજાતીમ તળક્ષણના શભેંળા દશભામતી યશરેા આણને છલા ભે 
ચે. 

ખાધંીજીએ વ્મામાભ તળક્ષણને ણ તેભના તલઙાયભા ંઆખવુ ંસ્થાન આપ્મુ ંચે. ફીજી ફાજુ તેભણ ે
તળક્ષણનુ ંભાધ્મભ ભાતબૃાા છ શવુ ંજાઈએ તેની ણ લાત ઔયી ચે. 
વાદશત્મ તલમઔ તલઙાયણા: 

ખાધંીજીની વાદશજત્મઔ તલમઔ તલઙાયણા નીઙ ેભછુફ ચે. 
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વાહશત્મકાય અને વાહશત્મ : 
ખાધંીજી એવુ ંભાનતા ઔે વાદશત્મ વલચ ભાટે યઙામ ચે. એટરે છ એભને ઔશવે ુ ંડ્ુ ંઔે ‚ભાયે ભન 

ત ઔતળમાન,ે ખાભડાનંા કડેતૂને વભજામ તે વાદશત્મ ચે.’’ ખાધંીજીએ આલી છ વીધી-વય બાાભા ં
ફધાને વભજામ એ યીતે તાની આત્ભઔથા આી ચે. જે ગછુયાતી વાદશત્મભા ંઉત્તભ ઉદાશયણફૃ ચે. 
ખાધંીજીએ વાદશત્મઔાય ઔને ઔશલેામ એ એભની યીતે વ્માખ્મા આલાન પ્રમત્ન ઔમો ચે. ‚આણાભા ંજે 
વાયી બાલના સતેૂરી શમ તેને જાગતૃ ઔયલાની ળક્ક્ત જે ધયાલે ચે તે ઔતલ ચે.‛ ઔતલતા પ્રબાલ તલળ ે
તલઙાયણા ઔયતા ં તેભણે રખ્મુ ં ચે, ‚ફધા ઔામભી ફધા ઉય વયકી અવય થતી નથી, ઔેભ ઔે ફધાભા ં
ફધી વાયી બાલના એઔ વયકા પ્રભાણભા ંશતી નથી.‛૧૬ આભ વાદશત્મ અને વાદશત્મઔાય તલળે તેભને 
આ યીતે લાત ઔયી ચે. 
વાદશત્મની બાા-ળૈરી : 

દંડતમખુનુ ં ગછુયાતી વાદશત્મ બાયેકભ અને આડફંયલાફંૄ તેભછ ળબ્દને બાાના 
ભામાજાલાફંૄ ફની ખમુ ં શત ુ.ં યંત ુઈ.વ.૧૯૧૫ભા ંખાધંીજીના આખભન ચી વાદી, વય બાાભા ં
વાદશત્મ યઙાલા રાગ્મુ.ં ખાધંીજીના પ્રબાલ નીઙ ેચેલાડાના ભાનલીને વાદશત્મભા ંસ્થાન ભળમુ.ં વાદશત્મના 
તલમલસ્તભુા ંલાસ્તતલઔતાન સ્લીઔાય ઔયલાભા ંઆવ્મ. વાદશત્મ ળા ભાટે ” ઔને ભાટે ? આ તલળે ખાધંીજી 
ઔશ ે ચે વાદશત્મ એ ભટા ળેદઠમા ભાટે નથી ણ જે ઔતળમા ચે કેડતૂ ચે, તનયક્ષય ચે એભને ભાટે 
વાદશત્મ યઙાવુ ંજાઈએ. ઈ.વ.૧૯૩૫-૩૬ભા ંખાધંીજી ગછુયાતી વાદશત્મ દયદના પ્રભકુ ણ ફનેરા. 
વાહશત્મભા ંજીલનરભક્ષતા : 

ખાધંીજી એવુ ંભાનતા ઔે વાદશત્મભા ંજીલનન ભદશભા શલ જાઈએ. ચી એ જીલન ખાભડાનં ુ ં
શમ ઔે ળશયેનુ,ં િાહ્મણનુ ં શમ ઔે બખંીનુ,ં ભનષુ્મનુ ં શમ ઔે શુકંીનુ,ં  જીલનન આદય, ખોયલ અન ે
પ્રતતષ્ઠા વાદશત્મ દ્વાયા થામ ત ભાનલતાન ભદશભા લધળે. 
 

રઔવાદશત્મ, ઔરા અને ઔરાઔાય : 
ખાધંીજી રઔલાતાચ, રઔખીત, બછન, દુશા અને ચદં લખેયે રઔવાદશત્મભા ંઊંડ યવ ધયાલતા 

શતા.ં આ રઔવાદશત્મ છ કરંુ વાદશત્મ ચે એવુ ંખાધંીજી ભાનતા શતા. 
ઔરાની ભીભાવંા ઔયતા ંખાધંીજીએ ઔહ્યુ ંશત ુ ં‚(ઔરાના) ફાહ્ય અને આંતય (એભ) ફ ેબેદ હુ ંાડુ ં

છ.ંણ ભને ત ફાહ્યથી આંતયન તલઔાવ ન થામ ત્મા ં સધુી ફાહ્યની ઔળી દઔિંભત નથી. ઔા ભાિ 
અંતયના તલઔાવન આતલબાચલ, ભાણવના આત્ભાન જેટર આતલબાચલ ફાહ્યફૃભા ં શમ તેટરી તેની 
દઔિંભત... ઔા એટરે આજત્ભઔભનને દયણાભે ળબ્દ, યંખ, ફૃ ઇત્માદદથી નીછની લસ્ત.ુ‛ આ  છ યીતે 
ખાધંીજીએ ઔાઔાયન ણ ભદશભા ઔયેર છલા ભે ચે. 

 

જડણી અને ળબ્દકળ : 
ઈ.વ.૧૯૨૯ભા ં ગછૂયાત તલદ્યાીઠે ખાધંીજી, ભશાદેલ દેવાઈના વશમખથી ‘વાથચ ગછૂયાતી 

જાડણીઔળ’ ફશાય ડ્. ખાધંીજીએ આ જાડણીઔળ આલતા છ ઔહ્યુ ં ઔે ‘શલે ઔઈને સ્લચ્ચાએ જાડણી 
ઔયલાન અતધઔાય નથી.‛ ખાધંીજી ળબ્દઔળને ણ યુસ્કૃતા શતા. ળબ્દઔળનુ ંવાદશત્મભા ંશુ ંભશત્તલ ચે 
એ તે વાયી યીતે વભછતા શતા. 
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ગાધંીજીનુ ંરેખન : 
ખાધંીજીએ ઈ.વ.૧૯૦૯ભા ં પ્રથભ સુ્તઔ ‘દશન્દ્દ સ્લયાછ’ આપ્મુ ં શત ુ.ં ત્માયચી ‘આયગ્મ તલળ ે

વાભાન્દ્મજ્ઞાન’ (૧૯૧૩), ‘દચક્ષણ આદિઔાના વત્મા્રહશન ઇતતશાવ’ (૧૯૨૪), ‘ભાય જેરન અનબુલ’ 

(૧૯૨૧), ‘મયલડાના અનબુલ’ (૧૯૨૫), ‘વત્મના પ્રમખ’ અથલા ‘આત્ભઔથા’ (૧૯૨૭), ‘ભખંપ્રબાત’ 

(૧૯૩૦), ‘આશ્રભલાવી પ્રત્મે’ (૧૯૩૨), ‘વત્મા્રહશાશ્રભન ઇતતશાવ’ (૧૯૩૦-૩૪), ‘નીતતનાળને ભાખ’ે 

(૧૯૨૭), ‘લણચવ્મલસ્થા’ (૧૯૩૪), ‘ધભચભન્દ્થન’ (૧૯૩૫), ‘વ્માઔ ધભચબાલના’ (૧૯૩૭), ‘યાભનાભ’ 

(૧૯૪૮), ‘વત્મ એ છ ઈિય ચે’ (૧૯૫૭), ‘તનત્મભનન’ (૧૯૫૨), ‘અનાવક્ક્તમખ’ (૧૯૨૯), ‘ખીતાફધ’ 

(૧૯૩૦), ‘ખાધંીજીનુ ં ખીતાતળક્ષણ’ (૧૯૫૫), ‘ત્માખભતૂતિ’ અને ફીજા રકે (૧૯૬૭), ‘કયી ઔેલણી’ 
(૧૯૩૮), ‘ઔેલણીન ઔમડ’ (૧૯૩૮), ‘યાષ્ટ્રબાા તલળે તલઙાય’ (૧૯૪૫), ‘ામાની ઔેલણી’ (૧૯૫૦), 

‘ફાથી’ (૧૯૫૧) લખેયે સુ્તઔ આણને ખાધંીજી ાવેથી ભે ચે. 
ખાધંીજીએ સુ્તઔ ઉયાતં િઔાયત્લ અને િરકેન ણ તલળે ઔયેર ચે. ખાધંીજીએ 

‘ઈન્ન્દ્ડમન ીતનમન’, ‘શદયછન’, ‘નલજીલન’, ‘શદયછન ફધં’ુ લખેયે વાભતમઔભા ં અનેઔ રેક એભના 
પ્રઔાતળત થમેરા ચે. ખાધંીજીએ અનેઔ ભશારુુ વાથે િ ણ રખ્મા ચે. ઔાઔાવાશફે ઔારેરઔયે 
ખાધંીજીના િનુ ં સુદંય વંાદન આણી વભક્ષ ભઔૂી આપ્મુ ંચે. આભ આણ ેજાઈએ ત ખાધંીજીન 
પ્રબાલ દયેઔ ક્ષેિે ડ્ ચે. ગછુયાતી વાદશત્મભા ંખાધંીજીના પ્રબાલથી આકા એઔ મખુનુ ં તનભાચણ અને 
નાભઔયણ થમુ ંએ ખફૂ છ ભશત્તલની અને ભટી ગટના ચે. 
વદંબાસભૂચ :  

૧.  આત્ભઔથા; ષૃ્ઠ-૫, આ.૨૦૧૧ - ભ.ઔ.ખાધંી 
૨.  ખાધંીજીના ગછુયાતને; ષૃ્ઠ ૧-૨, આ.૧૯૫૮ - આઙામચ તલનફાજી 

૩.  આત્ભઔથા; ષૃ્ઠ-૩, આ.૨૦૧૧ - ભ.ઔ.ખાધંી 
૪.  એછન, .ૃ૪  

૫.  એછન, .ૃ૫ 

૬.  દશિંદ સ્લયાછ; .ૃ૪૧-૪૨, આ.૨૦૦૮ - ભશનદાવ ઔયભઙદં ખાધંી 
૭.  વ્માઔ ધભચબાલના; .ૃ૨૫, આ.૨૦૦૩ - ખાધંીજી 

૮.  કયી ઔેલણી; .ૃ૭૪, આ.૧૯૫૦ - ભ. ઔ. ખાધંીજી 

૯.  ભખંપ્રબાત; .ૃ૩૯, આ.૨૦૦૬ 

૧૦. દૈનદંદની; .ૃ૯૮, આ.૨૦૧૧, ગછૂયાત તલદ્યાીઠ, અભદાલાદ. 
૧૧. ભશાત્ભા ખાધંીન ગછુયાતી વાદશત્મ ય પ્રબાલ; .ૃ૧૪૯, આ.૧૯૬૯ - ડા.શયીળ વ્માવ 

૧૨. ભખંપ્રબાત; .ૃ૪૨, આ.૨૦૦૬ - ખાધંીજી 

૧૩. નલજીલન; તા.૨૮-૬-૧૯૩૧, .ૃ૧૮૭ ” ખાધંીજી  

૧૪. ભશાત્ભા ખાધંીન ગછુયાતી વાદશત્મ ય પ્રબાલ, .ૃ૧૬૨, આ.૧૯૭૯ ” ડા.શયીળ વ્માવ 

૧૫. આત્ભઔથા; .ૃ૨૭૫, આ.૨૦૧૧ ” ભ. ઔ. ખાધંી 
૧૬.એછન;
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ઉિયયાભચહયતભા ંવભાજ અને વસં્કૃનત 

ખશુ્બ ુભદી 
 વાદશત્મ, વસં્કૃતત અને વભાછન એઔફીજા વાથે ખાઢ વફંધં ચે. ઔતલ આચદૃષ્ટા ઔશલેામ ચે, યંત ુ
જે વભાછ અને વસં્કૃતતની લચ્ઙે તે જીલે ચે, તેની ખતતતલતધથી તે અરખ યશી ળઔત નથી. ઔતલ 
બલબતૂત તાની પ્રખ્માત કૃતત ‘ઉત્તયયાભઙદયત’ ભા ંજે જરઔ પ્રસ્તતુ ઔયે ચે, તે તત્ઔારીન વભાછ અન ે
વસં્કૃતતની દ્યતઔ ચે. બલબતૂતના વભમભા ંવભાછભા ંલણાચશ્રભવ્મલસ્થા પ્રભકુ શતી. વભાછભા ંવિૃ અને 
િાહ્મણનુ ંવમ્ભાન થતુ.ં દશન્દ્દુ સ્ત્રીનુ ંસ્થાન વન્દ્ભાનીમ શત ુ.ં ઔોટંુચફઔ જીલન વભાનતા અને સ્નેશ ય 
આધાદયત શત ુ.ં વભમે - વભમે વાભાજછઔ લો અન ેઉત્વલ થમા ઔયતા. તળક્ષણન પ્રવાય વ્માઔ શત, 
જેભા ંસ્ત્રી ણ વક્મ્ભચરત શતી.  

 આ ભછુફ ઉત્તય યાભચઙયતના આધાયે બલબતૂતના વભઔારીન વભાછ અને વસં્કૃતતના 
દયપ્રેક્ષ્મભા ંવચંક્ષપ્ત ફૃયેકા ભેં અશીં આી ચે, જેનુ ંતલસ્તતૃ તલલયણ ળધિભા ંપ્રસ્તતુ ઔમુું ચે.  

 પ્રસ્તાલના :-  

 'S¢çã¼S² |¢¢± : S¢¢çãy²}¢ì'   અથાચતૌ  જે બાલણૂચ શમ તે વાદશત્મ ચે. વાદશત્મ જીલનનુ ંપ્રતતચફિંફ ચે, 

હૃદમન બાલ ચે. ઔતલલય યલીન્દ્રનાથ ટાખયના ળબ્દભા ંઔશીએ ત - ' વાદશત્મ ળબ્દ દ્વાયા તભરનન 
એઔ બાલ વ્મઔત થામ ચે. તે ઔેલ બાલ-બાલનુ,ં બાા - બાાનુ,ં ્રહથં – ્રહથંનુ ં તભરન નથી, યંત ુ
ભનષુ્મનુ ંભનષુ્મ વાથે, અતીતનુ ંલતચભાન વાથે, દૂયનુ ંનજીઔ વાથે અંતયંખ તભરન ચે.’ 
 ઔેટરાઔ તલદ્વાન વાદશત્મ ળબ્દની વ્મતુ્તત્ત 'દશત’ ળબ્દને ધ્માનભા ંયાકીને çã¼ïÝ S¢ã S¢çã¼}¢ ì ઔયે ચે. 
જેનાથી ભાનલ- વભાછનુ ંદશત થામ, તે વાદશત્મ ચે. વાદશત્મન વીધ વફંધં ભાનલ તથા વભાછ વાથે ચે. 
તલતળષ્ટ ઉદે્દશ્મ ભાટે જ્માયે ભનષુ્મ એઔ છગ્માએ એઔતિત થામ ચે ત્માયે તે વભાછ ઔશલેામ ચે. 'વાદશત્મ’ 

વભાછની આધાયતળરા ચે. તે વભાછન ેજાગતૃ યાક ે ચે. વાદશત્મ અને વભાછન વફંધં અનાદદઔાથી 
ઙાલ્મ આલે ચે. આદદઔતલ લાલ્ભીદઔએ યાભામણભા ંએઔ આદળચ વાભાજછઔ વ્મલસ્થાનુ ંચઙિણ ઔયીને તવિ 
ઔમુું ચે ઔે 'ભાનલવભાછ’ ઔેલી યીતે આદળચ ફની ળઔે. 
 વભાછ તનત્મ ચે, તલઙાયને ટઔાલલાલા ચે. ેઢી દય ેઢી તલઙાયની, બાલની યંયા ઙારતી 
યશ ે ચે, જેને વભાછ લશન ઔયે ચે. તેથી તલઙાયને તનત્મતા ભે ચે અને દયણાભે વસં્કૃતત ટઔી યશ ે ચે. 
'વસં્કૃતત’ એઔ વ્માઔ ળબ્દ ચે, જે ''S¢}¢’  ઉવખચભા ં'ÜëU’  ધાત ુતેભછ 'S¢éÅ' ના આખભનથી  'ÜëU¼’  પ્રત્મમ 
છડલાથી વ્મતુ્ન્ન થમ ચે, જેન ળાન્બ્દઔ અથચ થામ ચે - વસં્ઔાય, દયભાજૉન. 
 વાદશત્મ, વસં્કૃતત અને વભાછન એઔફીજા વાથે ખાઢ વફંધં ચે. વાદશત્મથી વસં્ઔાય, વસં્ઔાયથી 
વસં્કૃતત અને વસં્કૃતતથી વંન્ન વભાછ. જ્માયે ણ આ િણભાથંી  ઔઈણ એઔભા ં પેયપાય થામ ત્માયે 
ફાઔીના ફનં ે ય તેની અવય થામ ચે. વાદશત્મ તત્ઔારીન વભાછ અને વસં્કૃતતનુ ં પ્રતતચફિંફ ચે. ઔતલ 
આચદૃષ્ટા ઔશલેામ ચે, યંત ુજે વભાછ અને વસં્કૃતતની લચ્ઙે તે જીલે ચે. તેની ખતતતલતધથી તે અરખ 
યશી ળઔત નથી. ઔઈણ યીતે તત્ઔારીન વાભાજછઔ – વાસં્કૃતતઔ ક્સ્થતતનુ ંપ્રતતચફિંફ તેની કૃતતભા ંદેકામ 
ચે.  

 ભશાઔતલ બલબતૂત વસં્કૃત નાટયવાદશત્મના જશતા નક્ષિ ચે, જેભની ખ્માતત ઙાયે દદળાભા ં
વ્માપ્ત ચે. 
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}¢¢‹²¢ï Á¢x¢y²¢æ |¢±|¢êç¼Ú¢²ü 

S¢¢ÚS±¼ï ±y}¢üçÝ S¢¢‰¢ü±¢ã : J 

±¢Ó¢æ Ð¼¢ÜU¢ç}¢± ²S² ÎëcÅ±¢ 

    Á¢Ý : ÜU±èÝ¢}¢ÝéÐëC}¢ïç¼ >>   - ઉદમસનુ્દ્દયી 
 બલબતૂત તાની યઙનાભા ંજે જરઔ પ્રસ્તતુ ઔયે ચે, તે ાયંાદયઔ  શલાની વાથ ેત ેવભમની 
વાભાજછઔ અને વાસં્કૃતતઔ ક્સ્થતતનુ ં તલલયણ ઔયે ચે. '©œ¢Úï Ú¢}¢Ó¢çÚ¼ï |¢±|¢êç¼<±çà¢c²¼ï ’ ઔશીને તલલેઙઔએ જેનુ ં
ખોયલ ઔમુું ચે, તેલા બલબતૂતના પ્રતવિ ફૃઔ ઉત્તયયાભઙદયતને વભાછ અને વસં્કૃતતના દયપે્રક્ષ્મભા ંઆ 
પ્રભાણે આરેકી ળઔામ :- 

 લણાાશ્રભવ્મલસ્થા :-  

 બલબતૂત ઙતતુલિધ લણોભા ંિાહ્મણ અને ક્ષતિમના આઙાય- તલઙાયનુ ં તલસ્તાયથી લણચન ઔયે ચે. 
ઔતલની દૃન્ષ્ટએ ળાતં પ્રકૃતત િાહ્મણ તાની તસ્માના પ્રબાલથી ભનષુ્મભા ંવત્લની પ્રવતૃત્ત ઔયી ાન 
તલનાળ ઔયે ચે. આલા તસ્લીના ંલઙન ઔદી તભથ્મા છતા ંનથી.  

"«¯è‡¢¢æ ÐéÝÚ¢l¢Ý¢æ ±¢Ó¢}¢‰¢¢ïüÝél¢±ç¼ J" (ઉ.યા.ઙ. ૧-૧૦ ) િાહ્મણભા ં લાણીન લૈબલ તવિ શમ ચે. 'çS¢h 

ã²ï¼±¢çÓ¢ ±è²Z çmÁ¢¢Ý¢}¢ì’  (ઉ.યા.ઙ.૫-૩૩ ) અને તેભના ંલઙન શભંેળા ંઔલ્માણઔાયી શમ ચે. (ઉ.યા.ઙ. ૪-૧૮)  

 બ-ૂ દેલતા િાહ્મણને વભાછભા ંતલતળષ્ટાતધઔાય પ્રાપ્ત શતા. િાહ્મણ અલધ્મ ખણામ ચે. િાહ્મણ-
િુના જીલન ભાટે શરુને શણલાન ણ ઉલ્રેક ચે, જે ળમ્ફઔૂલધ પ્રવખંે પ્રાપ્ત થામ ચે. (ઉ.યા.ઙ. ૨-૮)  
અશીં ઔતલ લણાચશ્રભધભચના તનમભના ારનભા ંઆ્રહશી છણામ ચે.  

 યજાગણુના અતધઔાયી ક્ષતિમનુ ંફાહફુ પ્રતવિ શત ુ.ં - 'Ï¢¢ã±¢ï±è²ü}¢ì ²¼é ¼yÿ¢ç~¢²¢‡¢¢}¢ì J’ (ઉ.યા.ઙ.૫-
૩૩) ક્ષતિમ સ્લબાલથી છ તેછસ્લી શમ ચે. ઔતલએે તેને સમૂચઔાન્દ્ત ભચણની ઉભા આી ચે. (ઉ.યા.ઙ. ૬-
૧૪) મિુ તેન સ્લાબાતલઔ ધભચ ચે અને યાિભ તેનુ ંવશછ આઙયણ.  

 બલબતૂત લૈશ્મ ભાટે 'નૈખભ’ ળબ્દ અને શિુ ભાટે 'વૃર’ ળબ્દન પ્રમખ ઔયે ચે. (ઉ.યા.ઙ. ૨-૮) 

 જીલનને ઙાય અલસ્થાભા ં તલબાજછત ઔયનાયા ઙાય આશ્રભન ઉલ્રેક ઔતલ ઔયે ચે. 
િહ્મઙમાચશ્રભભા ંિાહ્મણ િહ્મઙાયી લેદાધ્મમન ઔયતા શતા તથા ક્ષતિમ િહ્મઙાયી ધનતુલિદ્યાની વાથે ઙાય 
લેદ અને અન્દ્મ તલદ્યાનુ ંણ અધ્મમન ઔયતા શતા. (ઉ.યા.ઙ.૨-૩,૪)  

 તળક્ષાપ્રાપ્પ્ત ચી ગશૃસ્થાશ્રભભા ં પ્રલેળ ઔયનાય ગશૃસ્થીને બલબતૂતએ સ્લધભચભા ં યત યશીને 
વાવંાદયઔ સકુન ઉબખ ઔયનાયા ઔહ્યા ચે. (ઉ.યા.ઙ. ૨-૩૨) ઔતલ આયણ્મઔન ઉલ્રેક ણ ઔયે ચે. જે 
તલનભા ં યશીને મભ- તનમભનુ ં ારન ઔયે ચે. ઔતલના ભતે વનં્દ્માવ અલસ્થા એ ભનષુ્મની વલચ 
ઔાભનાના ત્માખની અલસ્થા ચે. '»¼ï çã NÎ²}¢}¢üçÓÀÎ : S¢æS¢¢Ú|¢¢±¢ : (ઉ.યા.ઙ. અંઔ -૧ ) , જેનાથી ભક્ષ પ્રાપ્ત 
થામ ચે. 
 કોટંુભફક જીલન અને સ્ત્રીઓનુ ંસ્થાન :-  

 ઔોટંુચફઔ જીલન અને ાદયલાદયઔ વફંધંનુ ં બલબતૂતએ અત્મતં સુદંય લણચન ઔમુું ચે. તે વભમે 
વભાછભા ંવિૃ અને િાહ્મણનુ ં વન્દ્ભાન થતુ ંશત ુ.ં યાજાન અષ્ટાલિ, લતળષ્ઠ અન છનઔ પ્રત્મેન આદય 
આ ફાફત દળાચલ ેચે. 
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 ‘સ્ત્રી’ દયલાય અને વભાછનુ ં ભખુ્મ અંખ ચે. સ્ત્રીના ઔન્દ્મા, ત્ની અને ભાતા-આ િણેમ ફૃનુ ં
ઔતલએ ચઙિણ ઔમુું ચે. બલબતૂતને સ્ત્રી જાતત પ્રત્મે ઔેટલુ ંભાન શત ુ ંતેનુ ંઅનભુાન આ તવિાતંલાક્થી થામ 
ચે - x¢é‡¢¢ : ÐêÁ¢¢S‰¢¢Ýæ x¢éç‡¢¯é Ý Ó¢ çHÇìx¢æ Ý Ó¢ ±²: J (ઉ.યા.ઙ.૪-૧૧) 

 ત્ની તતની વશધભચ ઙાદયણી શતી. (ઉ.યા.ઙ. અંઔ - ૨) ઔતલએ તેને  ‘x¢ïãï Hÿ}¢è ’  ઔશ ે ચે. 
(ઉ.યા.ઙ. ૧-૩૮) ત્ની લખય છખત જીણાચયણ્મ ફની જામ ચે -                                                                        
‘ Á¢x¢ÁÁ¢è‡¢¢üÚ‡²æ. |||¢±ç¼.’ (ઉ.યા.ઙ. ૬-૩૮) તત - ત્નીન ાયસ્દયઔ વફંધં તલયર ચે. જે ઔઈ 
વદૌ  બાખીને છ પ્રાપ્ત થામ ચે. ¥mñ¼æ S¢é¶Îé: ¶²¢ï  (ઉ.યા.ઙ. ૧-૩૯) 

 બલબતૂતએ પ્રકૃતતભા ંભાનલીના ભાતસૃ્લફૃને પ્રતતન્ષ્ઠત ઔમુું ચે. થૃ્લી, ખખંા, ખદાલયી, તભવા, 
ભયુરા લખેયે આના ઉદાશયણ ચે. 
 ઔતલએ દામ્ત્મપે્રભનુ ંઅત્મતં સુદંય લણચન ઔમુું ચે અને તેની ભશત્તલણૂચ ્રહથં ચે વતંાન, જે 
ભાતા-તતાને એઔફીજા વાથે છડી યાકનારંુ યભતત્તલ ચે. (ઉ.યા.ઙ. ૩-૧૭) 

 આ પ્રભાણે ઔોટંુચફઔ જીલન સ્નેશ અને વભાનતા ય આધાદયત શત ુ,ં જેને બલબતૂતએ અનબુવ્મુ ં
શળે. 
ધભા, યીતહયલાજા અને ળાસ્ત્ર  :- 
 બલબતૂતના વભમભા ં દશન્દ્દુ ધભચ પ્રઙચરત શત. ઙાતલુચણ્મચ વ્મલસ્થા, ઔભચઔાડં, મજ્ઞમાખ, લેદ- 
લેદાખંનુ ંઅધ્મમન દશિંદુભા ં વ્માપ્ત શત ુ.ં સ્લમ ંબલબતૂતની લળંયંયાભા ંલાછેમ મજ્ઞનુ ંઅનષુ્ઠાન 
થમુ ંશત ુ.ં ઋષ્મશૃખંે ફાય લચ ઙારનાય મજ્ઞ ઔમો શત. (ઉ.યા.ઙ. અંઔ -૧) અને યાભે ણ અિભેધ મજ્ઞ 
આયંભ્મ શત. (ઉ.યા.ઙ. અંઔ - ૨) 

 યાછકુના અને આશ્રભના તલતળષ્ટ યીતદયલાછ પ્રઙચરત શતા. યાજ્માચબેઔ વભમે ખલાતા 
ભખંરખીત ગશૃસ્થીનુ ં અક્ગ્નક્ષેિ લખેયે ધાતભિઔ ઔામોનુ ં તનત્મ ારન, લનભા ં ણ અતતતથન 
આદય-વત્ઔાય, વતંાનના છન્દ્ભદદન તનતભત્ત ેસમૂચજૂા, આશ્રભભા ંઅતતતથનુ ંભધુઔચ દ્વાયા સ્લાખત મિુની 
યીત-નીતત લખેયે પ્રઙચરત શતા. 
 મિુભા ં લયાતા ં જૃમ્બઔાસ્ત્ર, લારુણાસ્ત્ર, આગ્નેમાસ્ત્ર, લનાસ્ત્ર  જેલા તલતલધ ળાસ્ત્રન ણ 
ઉત્તયયાભઙદયતભા ંઉલ્રકે થમ ચે. (ઉ.યા.ઙ.અંઔ - ૬) 

 વાભાજજક લો અને ઉત્વલ :-  

 બલબતૂત યાજ્માચબેઔન ઉત્વલ (ઉ.યા.ઙ. અંઔ -૧), તલલાશક્વલ (ઉ.યા.ઙ. ૧-૧૮), છન્દ્ભત્વલ 
(ઉ.યા.ઙ. અંઔ -૩ ) થી લખેયેન ઉલ્રેક ઔયે ચે. નાટઔ તથા માિા ણ વભાછભા ં ઉત્વલના ફૃે 
પ્રઙચરત શતા. તલળા ભેા છનવભદુામને એઔતિત થલા ભાટેના આલવય શતા. ઔારતપ્રમનાથની 
માિા તનતભત્ત ેમજામેર ભે આલ છ શત. બલબતૂતના િણેમ ફૃઔનુ ંભઙંન અશીંમા છ પ્રથભ થમુ ં
શત ુ.ં (ઉ.યા.ઙ. અંઔ -૧) 

“ નળક્ષણ :-  

 તળક્ષણન પ્રવાય વ્માઔ શત. તલદ્યાપ્રાÂપ્ત ભાટે તલદ્યાથી દેળદેળાન્દ્તયભા ં તનલાવ ઔયતા, જેભા ં
સ્ત્રી ણ વક્મ્ભચરત  શતી. (ઉ.યા.૨-૩)  વશતળક્ષણ પ્રઙચરત શતુ.ં આિેમી આનુ ં ઉદાશયણ ચે. 
બલબતૂત  "ç¼S¢¢ï ç±l¢" (ઉ.યા.અંઔ - ૨) ન ઉલ્રેક ઔયે ચે, જેનુ ં અધ્મમન ઉનમન વસં્ઔાય ફાદ થતુ ંશત ુ.ં 
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ઔતલએ અનેઔ સ્થએ લેદ, ઉતનદ, વાખં્મ, મખ, ભીભાવંા, વ્માઔયણ, ન્દ્મામ (ઉ.યા. ૧-૨), લેદાન્દ્ત  
(ઉ.યા. ૨-૩), યાભામણ, યુાણ, ધભચળાસ્ત્ર, ઇતતશાવ (ઉ.યા.૨-૫,૬ : ૫-૨૩) લખેયેન ઉલ્રેક ઔમો ચે. 
લૂચના ઔતલનુ ંણ તેભણ ેસ્ભયણ ઔમુું ચે. (ઉ.યા.૧-૧) 

“ ઉવશંાય :- 
 આભ, ઉત્તયયાભ ઙદયતના અધ્મમનથી આણ ે જાઈ ળઔીએ ચીએ ઔે બલબતૂતના વભમભા ં
વભાછભા ં લણાચશ્રભવ્મલસ્થા પ્રભકુ શતી. ઙાતલુચણ્મચની  ભમાચદા અણુ્ણ શતી. વભાછભા ં વિૃ અને 
િાહ્મણનુ ંવન્દ્ભાન થતુ ંશત ુ.ં દશન્દ્દુ ધભચ અને તેના યીતદયલાછ પ્રઙચરત શતા. વભાછભા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાન 
વન્દ્ભાનનીમ આધાદયત શત ુ.ં વભમે- વભમે વાભાજછઔ લો અને ઉત્વલ થમા ઔયતા શતા. તળક્ષણન 
પ્રવાય વ્માઔ શત, જેભા ં†ીી ણ વÂમ્ભચરત શતી.  

 આભ, આ પ્રભાણ ેઆણે વસં્કૃતત અને વભાછના દયપે્રક્ષ્મભા ંઉત્તયયાભઙદયતને ભરૂલી ળઔીએ. 
 વદંબા – ગ્રથં સભૂચ :-  

- શ્રી બલબતૂત તલયચઙત ઉત્તયયાભઙદયત  

  વ.ં સ્રગ્ધયા ળ.ં નાન્દ્દી, પ્રઔાળઔ : ભશાછન ફઔુ ડી, અભદાલાદ  

- ભશાઔતલ બલબતૂત Ðí‡¢è¼}¢ì ©œ¢ÚÚ¢}¢Ó¢çÚ¼}¢ì J 

  વ.ં ડાp. લવન્દ્તકુભાય બટ્ટ, વયસ્લતી પ્રઔાળન, અભદાલાદ 

- ભશાઔતલ બલબતૂત 

  ડાp. ખખંાવાખય યામ, ઙોકમ્ફા તલદ્યાબલન,  લાયાણવી. 
- |¢±|¢êç¼ >  

અભતૃા બાયતી, પ્રઔાળઔ - બાયતીમ જ્ઞાનીઠ, નલી દદલ્રી 
- બલબતૂત 

  ખ. ઔે. બટ્ટ, વાદશત્મ અઔાદભી  

- |¢±|¢êç¼ ÜïU Ý¢ÅÜU J 

  ડૉ. વ્રજ્લલ્રબ ળભાચ, ભધ્મપ્રદેળ, દશન્દ્દી ્રહથં અઔાદભી. 
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બાયતીમ બાાઓની માત્રાના ંવદંબાભા ંબાયતીમ આમાબાાના ં
નલકાવન અભ્માવ 

યાલર હશનાફશને ડી. 
હયવચા સ્કરય. ફી.એ.ઓ.ય.ુ એભ.એ.,ફી.એડૌ ., એભ.એડૌ  

 પ્રસ્તાલના ( Introducation) 

  બાા ળબ્દની ઉત્તત્ત વસં્કૃત ળબ્દ બાા ધાત ુયથી થઈ ચે. જેન અથચ થામ ચે 
‘વ્મક્ત લાણી’ વ્મક્તલાણી સ્લફૃભા ં જેની અચબવ્મક્ત થઈ જામ ચે તેને બાા ઔશ ે ચે. 
બાાન પ્રમખ દયેઔ વ્મક્ક્ત અરખ અરખ યીતે ઔયે ચે. ઔઈણ ફે ભાણવની બાાને 
વ્મક્ત ઔયલાની ઢફ જુદી જુદી શમ ચે. આ બાાની ઉત્તત્ત ાચ ગણા ફધા 
દયફએ અવય ઔયી શતી અને તેભાથંી બાયતીમ બાા સ્લફૃ આણે આજે છઈ 
ળઔીએ ચીએ. બાાની ઉત્તત્ત વોપ્રથભ આમચબાાથી થઈ જેના તલળેની ભાદશતી આણે 
ભેલીએ. 

  આમોના ંઆખભન લૂે બાયતભા ંનેચ્રહટી, રતલડ, આગ્નેમ લખેયે જાતત બાયતભા ં
આલી શતી. એવુ ં તલદ્વાનનુ ં ભાનવુ ં ચે એઔ ધાયણા એલી ણ ચે ઔે બાયતના ં આમો 
ઈયાનથી ઈ.વ.લૂે ૧૦૦ભા ં અરખ થઈ તિભત્તય વીભાથી બાયતભા ં પ્રલેશ્મા શતા. 
ડા.શાનચર ભાને ચે ઔે આમોનુ ં આખભન બાયતભા ં ચાભા ં છ ં ફે લાય થમુ.ં શરેા 
આલેરા આમો બાયતના ભધ્મપ્રદેળભા ંઆલીને લવી ખમા. ફીજા જૂથના ંઆમોએ શરેા 
જૂથના આમોને ઉત્તય, દચક્ષણ અને લૂચભા ંબખાડી ભઔૂમા. પ્રાઙીન વભમભા ંઆમચ થડ 
વભમ ઈયાનભા ં યહ્યા. ચી અપગાતનસ્તાનના શાડી પ્રદેળભા ં થઈને વપ્તતવિંધનુા 
ભેદાનભા ંસ્થામી થમા ત્માયથી બાયતીમ આમચબાાન પ્રાયંબ ભાનલાભા ંઆલે ચે. 

  બાયતીમ આમચબાાની ઉત્તત્ત અતત પ્રાઙીન વભમભા ં થઈ શતી. યંત ુ
ભટાબાખના ં તલદ્વાન એવુ ંભાને ચે ઔે આળયે ઈ.વ.લૂે ય૪૦૦ભા ંઆમચ બાયતભા ંઆવ્મા 
શતા અને તેભણે વાદશત્મની યઙના ઔયલાની ળફૃઆત ઔયી દીધી શતી. દુતનમાન વલોત્તભ 
પ્રાઙીન ્રહથં ઋગ્લેદની યઙના ણ આ છ વભમભા ંભનામ ચે અને આના આધય ય 
બાયતીમ આમચબાાના ં ઇતતશાવને ઔાના ંવદંબચભા ંભખુ્મત્લે િણ તલબાખભા ંલશેંઙલાભા ં
આવ્મ ચે. 

૧. પ્રાઙીન બાયતીમ આમચ બાાઔા (ઈ.વ.લૂે ૧૦૦ થી ઈ.વ.લૂચ ૦૦) 

ય. ભધ્મઔારીન બાયતીમ આમચબાાઔા (ઈ.વ.લૂે ૦૦ થી ઈ.વ.૧૦૦૦) 

૩. આધતુનઔ બાયતીમ આમચબાાઔા (ઈ.વ.૧૦૦૦થી આછ સધુી) 

૧. પ્રાચીન બાયતીમ આમાબાાકા (ઈ.વ.લેૂ ૧૦૦ થી ઈ.વ.લૂા ૦૦) 
  આ ઔા ભછુફ બાયતીમ આમચબાાના ંફે સ્લફૃ ભે ચે. (૧) લૈદદઔ વસં્કૃત (ય) 

રોદઔઔ વસં્કૃત. 
  લૈદદઔ વસં્કૃતનુ ંપ્રાઙીનફૃ ઋગ્લેદ વદંશતાભા ંપ્રાપ્ત થામ ચે. ઙાયલેદ, ઉતનદ, 

િાહ્મણ ્રહથં, આખ્માન્રહથં લખેયેની બાાએ લૈદદઔ વસં્કૃત ચે. તલદ્વાનની ભાન્દ્મતા એભ ચે 
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ઔે ઋગ્લેદના પ્રથભ અને દવભા ભડંની બાા લધાયે પ્રાઙીન નથી. જ્માયે ફીજા ફધા 
ભડંની બાા ખફૂ છ પ્રાઙીન ચે અને તે અલેસ્તાથી લધાયે નજીઔ ચે. તલદ્વાનનુ ંભાનવુ ં
એવુ ંચે ઔે દવભા ંભડંની યઙના ત્માયે થઈ શતી જ્માયે આમચ કુરુ-ાઙંાર પ્રદેળની તયપ 
આખ લધ્મા શતા અને એભની ઉય ભધ્મદેળના ં અનામોન પ્રબાલ ડ્ શત. 
ઙાયલેદ, ઉતનદ, િાહ્મણ્રહથં અને ઉતનદની બાા એ ભધ્મપ્રદેળના અનામોની 
પ્રબાતલત બાા ચે. તલળેભા ંઋગ્લેદભા ંલૈદદઔ વસં્કૃતનુ ંપ્રાઙીનફૃ એ વભમનુ ં ચે ઔે જે 
વભમે આમચ રઔ ભધ્મપ્રદેળથી ણ આખ આલતા બાયતના લૂચભા ં આલીને લસ્મા 
અને એભની બાાન પ્રબાલ ડલા રાગ્મ. 

  આ યીતે જેભ જેભ આમચ ઉત્તયથી ભધ્મ અને લૂચની તયપ આખ લધતા ખમા 
તેભ તેભ એભની લૈદદઔ બાા ય ભધ્મદેળની અને લૂચની બાા ય પ્રબાલ ડલા 
રાગ્મ. આમો ણ તાની લાતને લધાયે સખુભ અને સફુધ ફનાલલા ભાટે એભની 
ધ્લતનન સ્લીઔાય ઔયલા રાગ્મા. જેનાથી લૈદદઔ બાાભા ં દયલતચન થતુ ં ખમુ.ં લૈદદઔ 
બાાની વોથી ભટી તલળેતા એ શતી ઔે તે સ્લયપ્રધાન શતી એની લાક્યઙનાભા ં
છદટરતા તેભછ તલતલધતા શતી. એભા ં િણ ચરિંખ તેભછ િણ લઙન શતા. આછ લૈદદઔ 
બાાભાથંી રોદઔઔ વસં્કૃતતન તલઔાવ થમ. 

   ાચણતનના ંવભમ સધુી લૈદદઔ બાા છ વાદશત્મની બાા શતી. આ બાા શરેા ં
અવ્મલક્સ્થત શતી. ાચણતનએ આને ક્સ્થય અને વ્મલક્સ્થત ફનાલલાન પ્રમત્ન ઔમો. 
આના ંતલતલધ ફૃભા ંએઔફૃતા અને વભતા રાલલા ભાટે એને વસં્કૃત બાા ફનાલી. આ 
છ ઔાયણથી લૈદદઔબાાને ાચણતનએ દેલની બાા અને વસં્કૃત બાા ઔહ્યુ ંચે આ બાાભા ં
ધભચ, દળચન, રચરત, રોદઔઔ વાદશત્મની યઙના થઈ. 

   લૈદદઔ બાાભા ંવજં્ઞા, વલચનાભ, તલળેણ, દિમા લખેયે ફૃ પ્રઙચરત શતા. યંત ુ
રોદઔઔ વસં્કૃતભા ં વ્મલસ્થાના ફૃભા ં ખઠલલાભા ં આવ્મુ.ં ફધા છ ફૃની એઔફૃતા 
સ્થાતત ઔયલાભા ંઆલી. વલચનાભ અને વજં્ઞાના ફૃ ક્સ્થય થઈ ખમા. ઉવખચ દિમાની 
વાથે રખાડલાભા ં આવ્મા. તદ્ધદ્વત પ્રત્મમન તલઔાવ થમ. ળબ્દતનભાચણનુ ં આટરી ફધુ ં
વાભથ્મચ શલાને રીધે રોદઔઔ વસં્કૃત બાા વભિૃ અને ઉન્નત બાા ફની ખઈ.   

ય. ભધ્મકારીન બાયતીમ આમાકા (ઈ.વ.લેૂ ૦૦ થી ઈ.વ.૧૦૦૦) 
  ાચણતન દ્વાયા ચાદંવ બાાનુ ંવ્માઔયણ વફંધંી તનમભભા ંફાધંલાથી રોદઔઔ વસં્કૃત 

અથલા વાદશÂત્મઔ વસં્કૃત બાાન ઉદમ થમ. વાથે વાથે અનેઔ રઔબાા ણ 
અફાધ ખતતથી પ્રઙચરત થતી યશી. આ છ રઔ બાાને તલદ્વાનએ પ્રાકૃતબાા એવુ ં
નાભ આપ્મુ.ં વંણૂચ ભધ્મઔાભા ં આ પ્રાકૃત બાાનુ ં ખફૂ છ છય યહ્યુ.ં એભના 
તલઔાવઔાને િણ બાખભા ંતલબાજછત ઔયલાભા ંઆવ્મુ ંચે. 

 (૧) પ્રથભ પ્રાકૃતઔા  

 (ય) દ્ધદ્વતીમ પ્રાકૃતઔા 

 (૩) તતૃીમ પ્રાકૃતઔા 
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ય.૧ પ્રથભ પ્રાકૃત કા : 

  આ ઔાન વભમ ઈ.વ. લૂચ ૦૦ થી ઈવલીવનના આયંબ સધુી ભાનલાભા ંઆલે 
ચે. આ ઔાની ભખુ્મ બાા ાચર ચે. ખોતભફિેુ ભાખધી બાાભા ંતાના ઉદેળ રખ્મા 
શતા. થડા વભમ ચી આ છ ઉદેળ જે રઔપ્રઙચરત બાાભા ં પ્રવાદયત ઔમાચ તે 
ાચરબાા ઔશલેાઈ. આજે વંણૂચ ાચર વાદશત્મ ફોિ ધભચથી છ વફંતંધત ચે. આ બાાભા ં
ખોતભફિુન ્રહથં ‘તિતટઔ’ પ્રાપ્ત થામ ચે. ાચરબાાભા ંજાતઔ ઔથાની ણ યઙના 
થઈ ચે. ચદંળાસ્ત્ર, વ્માઔયણ તથા ઔળ્રહથં ણ પ્રાપ્ત થામ ચે. 

  આ છ વભમભા ં અળઔના ં તળરારેકની પ્રાકૃતબાા ણ ભે ચે. આ રેકભા ં
ફીજી ઙાય, ાઙં બાા તભશ્ર સ્લફૃે જાલા ભે ચે. 

ય.ય  દ્ધદ્વતીમ પ્રાકતૃકા : 

  આ ઔા ઈ.વ.ના આયંબથી રખબખ ઈવલીવન ૦૦ સધુીન ભાનલાભા ંઆલે ચે. 
આ વભમભા ંછનવભાછની ફરઙારની બાાન તલઔાવ થમ ચે. જેન વાદશત્મ યઙનાભા ં
ઉમખ ન શત થત. ાચરબાા તવલામ આ પ્રાકૃત બાા ય સ્થાને સ્થાને તલઔાવ 
થમ. પ્રાકૃત બાાના ંઆ ફધા છ ફૃને વોપ્રથભ ઙાય બાખભા ંલશેંઙલાભા ંઆલી. (૧) 
અિગના ં નાટઔની પ્રાકૃત (ય) ધમ્ભદની પ્રાકૃત (૩) તનમ પ્રાકૃત (૪) બાયતીમ 
પ્રાકૃત આભાથંી િણ પ્રાકૃતના ં ફૃ બાયતની ફશાયથી ભળમા શતા. ઙથી જે બાયતીમ 
પ્રાકૃત બાા ચે એભા ંભશાયાષ્ટ્રી, ૈળાઙી, ભાખધી, ળોયવેની, અધચભાખધી લખેયે પ્રતવિ ચે. 

   પ્રાકૃતબાાના ં વોપ્રથભ લૈમાઔયણ લયરુઙીએ તાના ‘પ્રાકૃત પ્રઔાળ’ નાભના 
વ્માઔયણભા ંભાિ ઙાય પ્રાકૃત બાાન ઉલ્રેક ઔમો શત. 

 (૧) ભશાયાષ્ટ્રી (ય) ૈળાઙી (૩) ભાખધી (૪) ળોયવેની 
  શભેઙરંાઙામે તાના ‘શભે ળબ્દાનળુાવન’ભા ંઉયક્ત ઙાય તવલામની ફીજી િણ 

પ્રાકૃત બાાન ઉલ્રેક ઔયલાભા ંઆવ્મ.         (૧) ચચુરઔા ૈળાઙી (ય) અધચભાખધી 
(૩) અભ્રળં યંત ુ તલદ્વાનની ભાન્દ્મતા અનવુાય આ મખુભા ંપક્ત ાઙં પ્રાકૃત બાા 
શતી. જેભની વાદશત્મ અને વ્માઔયણની તલળેતાન ઉલ્રેક વલોત્તભ થમ અને જે 
બાયતભા ંએ વભમે ખફૂ છ પ્રઙચરત શતી. 

 (૧) ળોયવેની (ય) ભાખધી (૩) અધચભાખધી (૪) ભશાયાષ્ટ્રી () ૈળાઙી 
ય.૩ તતૃીમ પ્રાકૃતકા : 

   આ ઔા ઈવલીવન ૦૦ થી ઈવલીવન ૧૦ય૦ સધુીન ભાનલાભા ં આલે ચે. 
આને અભ્રળંઔા ણ ઔશ ેચે. અભ્રળંબાા પ્રાકૃતઔાની ફરઙારની બાાભાથંી 
તલઔાવ ાભી. અનેઔ તલદ્વાનના ં ભલૂ્માઔંન ફાદ તાયણ આવ્મુ ં ચે એ વભમભા ંચાભા ં
ચી વાત અભ્રળં બાા પ્રઙચરત શતી. જે ળોયવેની, ૈળાઙી, િાઙડ, કવ, ભશાયાષ્ટ્રી, 
અધચભાખધી અને ભાખધી ને ઔશી ળઔામ ઔેભ ઔે આભાથંી છ બાયતીમ આધતુનઔ 
આમચબાાન તલઔાવ થમ.  

જેભ ઔે 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  108 

 

 (૧) ળોયવેનીભાથંી - તિભી દશિંદી, યાછસ્થાની, ગછુયાતી 
 (ય) ૈળાઙીભાથંી - રશદંા અને જંાફી 
 (૩) િાઙડભાથંી - તવિંધી 
 (૪) કવભાથંી - શાડી બાા 

 () ભશાયાષ્ટ્રીભાથંી - ભયાઠી 
 (૬) અધચભાખધીભાથંી - લૂી દશિંદી 
 (૭) ભાખધીભાથંી - ચફશાયી, ફખંરા, ઉદડમા, અવતભમા 
૩.  આધનુનક બાયતીમ આમાકા (ઈ.વ.૧૦૦૦થી આજ સધુી) 
  બાયતીમ આમચબાાનુ ં અÂસ્તત્લ ઈવલીવન ૧૦૦૦ની આવાવ ફરઙારની 

બાાભા ંઆલલા રાગ્મુ ંશત ુ.ં આ બાા ફરઙારના ફૃભા ં તલઔતવત થઈ શતી. એન 
તલઔાવ અભ્રળં બાાભા ંથમ શત. ણ એ વત્મ ઔે એભની ઉત્તત્ત વસં્કૃત બાાભાથંી 
થઈ શતી. આ બાા ય વસં્કૃત બાાન પ્રબાલ ચે. આ બાાની ળબ્દ વભદૃ્ધિની તૂતિ 
વસં્કૃતતના તત્વભ ળબ્દભાથંી પ્રાપ્ત થઈ ચે. આ બાાનુ ંલખીઔયણ તલચબન્ન તલદ્વાનએ 
અરખ અરખ પ્રઔાયે ઔમુું ચે. જેભા ં શનચરી, ફેફય, જ્મજૉ ચ્રહમવચન, ડા.સનુીતતકુભાય  
ઙેટછી, ડા.ધીયેન્દ્ર લભાચ લખેયેના ં નાભ ઉલ્રેકનીમ ચે. જ્મજૉ ચ્રહમવચન ઈ.વ.૧૯ય૦ભા ં
બાયતીમ બાાનુ ં વલેક્ષણ લખેયેના નાભ ઉલ્રેકનીમ ચે. જ્મજૉ ચ્રહમવચન 
ઈ.વ.૧૯ય૦ભા ં બાયતીમ બાાનુ ં વલેક્ષણ લખેયેના ં નાભ ઉલ્રેકનીમ ચે. જ્મજૉ 
ચ્રહમવચન ઈ.વ.૧૯ય૦ભા ં બાયતીમ બાાનુ ં વલેક્ષણ બાખ-૧ તથા ફરુેટીન પ ધ 
સ્કૂર પ દયમેન્દ્ટર સ્ટડીજ રડંન અંઔ-૧, બાખ-૩ભા ં આધતુનઔ બાયતીમ આમચ 
બાાનુ ંલખીઔયણ ઔમુું ચે. રશદંા,  ફખંાી, ઉદડમા, ચફશાયી, તવિંધી, ભયાઠી, લૂી દશિંદી, 
અવતભમા, ગછુયાતી, બીરી, કાનદેળી, યાછસ્થાની, નેાી, ભધ્મલતી શાડી, તિભી 
શાડી લખેયે પ્રઔાયે લખીઔયણ ઔમુું ચે. 

“ ઉવશંાય :  

આભ બાયતીમ આમચબાા વસં્કૃતબાાથી પ્રાયંબ થઈને આજે આણે જે બાા જાઈએ 
ચીએ એભ અરખ અરખ વભમભા ં બાાન તલઔાવ થમ અને આજે આણે બાયતીમ 
બાાનુ ંઆ તલસ્તતૃ ચઙિ છઈ ળઔીએ ચીએ. આભ બાયતીમ આમચબાાન તલઔાવ તીવ્ર ખતતએ 
થઈ યહ્ય ચે. 
 

  



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  109 

 

લશીલટી અનધકાયીની સ્ભયણમાત્રા ‘વનદી વેલાના ંવબંાયણા’ં - એક અભ્માવ 

ડૉ. શતેર કે. ગાધંી 
આનવ. પ્રપેવય (ગજુયાતી) 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી,અભદાલાદ 

ભ. 9408637409, ઈભેર : hetal.gandhi@baou.edu.in 
 

સ્ભયણઔથાનુ ંવાદશત્મ-સ્લફૃ વાદશત્મભા ંઆત્ભઔથાના સ્લફૃથી ગણુ ંભતુ ંઆલે ચે. વભાછભા ં
ઔામચયત અતધઔાયી તાની પયછ તનબાલે; યંત,ુ છમાયે તે તેના અનબુલનુ ંલણચન ઔયે અને વસં્ભયણને 
લાખે ત્માયે તે વાદશત્મ ઇતતશાવની ગણી ગટનાન દસ્તાલેછ ત ફને ચે વાથે વાથે આલનાયી ેઢી 
ભાટે દદળા-સઙૂન ઔયનારંુ ભાધ્મભ ણ ફન ેચે. અશીં આ પ્રઔાયના છ એલા બાયતીમ લશીલટી વેલાભા ં
ઔામચયત યશી ચઔેૂરા લશીલટી અતધઔાયીની આત્ભઔથાની ચણાલટ ઔયલાન ઉિભ ચે. તાન ે પ્રાપ્ત 
થમેરી વત્તાના ઉમખથી રઈ તેને પ્રત્મેની ઔતચવ્મયામણતા અને છલાફદાયી વાથેની સજૂભાથંી 
પ્રાપ્ત થમેરી આધ્માજત્ભઔતાન સબુખ વભન્દ્લમ આ સ્ભયણમાિાના ભૂભા ંપ્રદતળિત થઈ ળઔે ચે. ‘વનદી 
વેલાના ંવબંાયણા’ એ પ્રળાવતનઔ અતધઔાયી (લશીલટી અતધઔાયી ) તયીઔે બાયતીમ લશીલટી વેલાભા ંપયછ 
ફજાલી ચઔેૂરા અતધઔાયી શ્રી રચરત દરારની સ્ભયણમાિાન ્રહથં ચે. ‘અકડં આનદં’ભા ં શપ્તાલાય 
પ્રખટ થમેરી આ સ્ભયણમાિા બાયતીમ લશીલટી ળાકાની ાઠળાા જેલ અનબુલ ત ઔયાલે છ ચે વાથે 
વાથે ઇતતશાવભા ંફનેરી બાયતીમ લશીલટી છખતની ગટનાન ચરચકત દસ્તાલેછ ણ ફની યશ ેચે. 
આભ, ભેૂ ત એઔ લશીલટી અતધઔાયી જ્માયે તાની સ્ભયણમાિા રકે ત તભેા ં બાયતના લશીલટ, 

યાછઔાયણ, નાભાદંઔત ઙદયિ અને ગટનાની બતૂભઔા તલળેના સ્ભયણ તેના વ્મદઔત તલળે દ્વાયા થમેરા 
તાયણ અન ેતાના જીલન તલળેની ગટનાન ેવાદશત્મના ભાધ્મભ દ્વાયા વાદશત્મ છખતભા ંીયવીન ેશ્રી 
રચરત દરારે તાનુ ંસ્થાન તનતિત ઔમુું ચે. જેન વસં્ભયણાત્ભઔ કૃતત તયીઔે વાદશજત્મઔ ભલૂ્મ તાવલાન 
તથા એઔ લશીલટી અતધઔાયી તયીઔે તેભની બતૂભઔાન ન્દ્માવ ઔાઢલા ભાટે ઔેવ-સ્ટડી (અભ્માવ ) ઔયલાની 
અશીં નભે ચે. 
બાયતભા ં વનદી અતધઔાયી થવુ ં એટરે અફછની વખં્માભાથંી અભઔુ ચ ૂટેંરા વ્મક્ક્તને બાયતની 
છનતાની વેલા ભાટેના શક્ક ભલા. આ શક્ક કયેકય વેલા ભાટેના શમ ચે; યંત,ુ આ વત્તા દયેઔ 
અતધઔાયીને નમ્ર અને ફાશળ વ્મક્ક્તત્લ ફક્ષ ેએવુ ંવાભાન્દ્મ દઔસ્વાભા ંફનતુ ંછમુ ંનથી. બખલદૌ  ખીતાભા ં
ઔભચમખના વદંબ ે શ્રીકૃષ્ણનુ ં ઔથન : ‘ઔભચણ્મેલાતધઔાયયસ્તે ભા પરેષ ુ ઔદાઙન’. આ શ્રઔભા ં શ્રી કૃષ્ણ 
અજુ ચનને ઔશ ે ચે ઔે, ‘ઔભચ ઔયત જા, પની આળા ઈિય ય ચડી દે.’ છખતના દયેઔ વ્મક્ક્ત તાન 
સ્લધભચ વભજીને તેને કયેકય ન્દ્મામ આલાન મત્ન ઔયે ત ધભચ અને ઔભચ મજ્ઞ ફની જામ અને ત ે
મજ્ઞભાથંી જે પ પ્રાપ્ત થામ ત ેવ્મક્ક્તત્લને ત તનકાય આ ેછ; વાથ,ે આવાવના લાતાલયણન ેણ 
તલિતા ફક્ષ ે ચે. આછના તલિની ખતતના ઔે દયપે્રક્ષ્મના વદંબચભા ં દેળન વભ્રહરક્ષી તલઔાવ તયપ 
અ્રહેવય થામ, એભ ઔશી ળઔામ. 
 આછ સ્લધભચ વંણૂચ તનષ્ઠાલૂચઔ ફજાલનાય બાયતના વનદી અતધઔાયી શ્રી રચરત દરારના એઔ 
લશીલટદાય તયીઔેના જીલનના અભલૂ્મ વસં્ભયણની ખાથા એટરે ‘વનદી વેલાના વબંાયણા’. શ્રી રચરત 
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દરારે બાયત વયઔાયના લશીલટદાય ” લશીલટી અતધઔાયી તયીઔે એટરે ઔે ઔરેઔટય, વચઙલ જેલા 
ભશત્તલના શદ્દા ય યશીને બાયતભા ંણ ગછુયાત અને ગછુયાતના ખઠન શરેાના ભુફંઈ યાજ્મભા ં
લશીલટી અતધઔાયી તયીઔેની ઔાભખીયીથી ળણખાયી દીધુ ંચે. તેભની આ સ્ભયણમાિાને ઔટઔે ઔટઔે શરેા 
‘અકડં આનદેં’ પ્રતવિ ઔયી અને ત્માયફાદ તે સુ્ક્તફૃે પ્રખટ થઈ ચે. કુર ૧૪ પ્રઔયણભા ંપેરામેરી આ 
સ્ભયણમાિા(વબંાયણા) લશીલટી અતધઔાયીના શક્ક અને પયછ, તેભની ઔામચળૈરી અને લશીલટી 
અતધઔાયીના જાશયે અને વ્મક્ક્તખત જીલનની ઔઠણાઈ અને ઔઈણ ઔયી દયક્સ્થતતભા ંભાખચ ઔાઢલાની 
ઔામચક્ષભતાનુ ં ફખફૂી તથા તલસ્તતૃ ચતા ં જીણલટબમુું આરેકન આ વબંાયણાને માદખાય ફનાલલા 
વક્ષભ ચે. 
 વબંાયણાભા ંડદઔમુ ંઔયીએ ત, શ્રી રરીત દરારન ઈ.વ. ૧૯૧૮ભા ંછન્દ્ભ થમ. ભેદટ્રઔ સધુીનુ ં
બણતય ચી B.E. થઈ કુટંુફની છલાફદાયી તનબાલતા વચરતવટય તતાનુ ં રચરતબાઈના જીલનભા ં
ભશત્તલનુ ં સ્થાન બરૂામ એભ નથી. તતાના વક્ષભ ીઠફના ઔાયણે રચરતબાઈ જશતી ળૈક્ષચણઔ 
ઔાયદઔદી ચી આઈ.વી.એવની યીક્ષા ઉત્તીણચ ઔયે ચે. આ જ્લરતં તવદ્ધિ અને આઈ.વી.એવ. અતધઔાયી 
તયીઔે છડામા ફાદ ણ આજીલન છનવેલાન ભિં રઈ તે આભ છખતભા ંબી અને તેભના દુિઃકદદચ  
તાના ઔયી રઈ એઔ વાઙા અને વાયા અભરદાયના રક્ષણને વાથચઔ ઔયતા આ રેકનીભા ંનછયે ઙડ્ા 
લખય યશ ેનશીં! 
 વાદખી અને વશઔાયબયી જીલનળૈરી તેભના કુટંુફન વશમખ તેભા ંણ પ્રથભ ત્ની શવંાફશને 
તથા ફીજા ત્ની ભીનાક્ષીફશનેન પા અથાચત ટેઔ તેભના જીલનભા ંગણ યહ્ય ચે. તેની પ્રતીતત થમા 
લખય યશ ે નશીં. ! તેભના િણ વતંાન જેભણે ઉચ્ઙતળક્ષણ ભેલી તલદેળભા ં તાની ઔાયદઔદીને 
પ્રસ્થાતત ઔયી ચે. તેભની વાથે તનવતૃત્ત ફાદ રચરતબાઈ વભમ તલતાલી યહ્યા ચે, ત્મા ંસધુીના જીલન 
વબંાયણા આણને આ સુ્તઔભાથંી પ્રાપ્ત થામ ચે. 
 આ સુ્તઔના ફીજા પ્રઔયણ ‘ઔામચ વેલાન આયંબ’થી તેભની લશીલટદાય તયીઔની માિાન 
પ્રાયંબ લણચલામ ચે. ળફૃઆતભા ં આતવસ્ટન્દ્ટ ઔરેક્ટય તયીઔે તનભણઔૂ થઈ ત્માયથી છ રચરતબાઈએ 
યેરવઔંટ અને દુષ્ઔા તનલાયણની અને યખઙાા પ્રતતઔાયની ઔાભખીયી, આદદલાવી તલસ્તાયભા ંભેદડઔર 
ઔેમ્, ભુફંઈ તલબાછન વભમના યભકાણ, લનીઔયણ, તવિંઙાઈ દયમછના, વયઔાયી ેન્દ્ળનય ભાટે 
તફીફી યાશત, ૧૯૭૦ના યૂા, અભદાલાદભા ં ાવટચ દપવ મછના, લશીલટી સધુાયણા, ગછુયાત 
ઔેન્દ્વય વવામટીની સ્લતિંતા, ઓદ્યચખઔ તલઔાવ લખેયેને છલાફદાયીને તાની આખલી સજૂ, વકત 
દયશ્રભ અને તલનમ્રતાથી ઉાડી રીધી. પ્રછન્દ્ભકુ લશીલટને પ્રસ્થાતત ઔયલા, લશીલટી સધુાયણા ઔયલા 
તેભને આેર દયેઔ તલબાછનભા ં વતંનષ્ઠ પ્રમત્ન ઔમાચ. ૧૯૬૦ભા ં ભુફંઈ યાજ્મના તલબાછનથી ફનેર 
ગછુયાત યાજ્મને ણ તેભની ૧૯૭૬ભા ં તનવતૃ્ત થમા સધુીની યભ તનષ્ઠાન રાબ ભળમ ચે. બફૃઙ, 

સયુત, લડદયા અને અભદાલાદભા ંઔરેઔટયદ, ઉદ્યખ, ભશસેરૂ, છભીનવયંક્ષણ, ઔામદ અને વ્મલસ્થા, 
છતવિંઙાઈ ક્ષેિ ેઉઔાઈ, ઔડાણા ફધંની વપ મછના તથા નભચદા ફધંની મછનાન ેઆખ લધાયલાની 
ભથાભણ ફાદની માદખાય ઔાભખીયી અને તેભની કુળતા-વાલધતા-તનષ્ઠા-ઔતચવ્મયામણતા 
ચફયદાલલા મગ્મ યશી. આ લશીલટી આંટીઘ ૂટંી લચ્ઙે ણ તેભની વદ્દગરુુ ભશાયાછભા ંઅદમ્મ શ્રિા અન ે
આધ્માજત્ભઔતા અતલઙચરતણે પ્રલાદશત યશી. કયેકય ત આ આધ્માજત્ભઔતાએ  છ તેભને શે્રષ્ઠ 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  111 

 

લશીલટદાય થલા ભાટેનુ ંીઠફ રંુૂ ાડ્ુ.ં તેભના આ વબંાયણા દયતભમાન ગછુયાત અને અખાઉના 
ભુફંઈ યાજ્મના ઉચ્ઙ લશીલટદાય અને યાજ્મની ધયૂા વબંાનાય યાછનેતાના ઙદયિન ણ ચઙતાય 
ભત યશ ે ચે. તેભની ઔાયદઔદીભા ં નાન-ભટ પા આનાય દશતેન્દ્રબાઈ દેવાઈ, યતવઔબાઈ યીક, 

શ્રીભન્નાયામણ જેલા વ્મક્ક્તત્લન દયઙમ આણન ેથામ, આ ઉયાતં ભયાયજી દેવાઈના વ્મક્ક્તત્લના 
ગણા ાવાંન અશલેાર અને ચઙતાય ણ પ્રાપ્ત થામ ચે. 
 એઔ લશીલટદાય તયીઔે પ્રજાની ઔાજી યાકતા ઔેટરાઔ પ્રવખં છઈએ ત, 
“ ‘ળીફૃય તાલઔુાભા ંઔાી પદ્રુ છભીન અણકેડામેરી છઈ.... ભેં એઔ બાઈને આ છભીન મા એન 

બાખ ભશસેરૂી ભાપી વાથે કેડલાની તૈમાયી ફતાલી ણે એણે ના ાડી... ઔાયણ આ છભીનભા ં
બતૂ ચે...’ (.ૃ૩૫,૩૬) આ દયતભમાન તાની સજૂ અને ત્લદયત તનણચમ ક્ષભતાની ખાભના રઔના 
ભન દુબવ્મા લખય છભીનને કેતીરામઔ ફનાલલાનુ ંઔામચ ઔમુું. 

“ ‘ગણીલાય ત યાતે ભટયભા ંકીવાભા ં તસ્તર નાકી વફઈન્દ્સ્ેઔટયને રઈ ઙક્કય ભાયત એટરે 
જે તાલઔુાભા ં ભાય ભઔુાભ શમ ત્મા ં પ્રજાને ગુડંાની બીતત ન શતી. જુન્નય ળશયેના યેળતનિંખ 
દપવય રાઙં કામ ચે, એલી ભાદશતી ભતા એઔ ભાયલાડી વજ્છન વાથે ભાયલાડીન લેળ શયેી 
યંખે શાથે એને રાઙં રતેા ઔડ્  શત ત ેત્મા ંને ત્મા ંવસ્ેન્દ્ડ ઔમો.’ (.ૃ૩૮) 

“ ‘ળીફૃયના પ્રાનભા ં કેતયના ધલાણ અટઔાલલા ાા ફાધંલા સઙૂવ્મા.’ (.ૃ ૩૯) જે આખ 
છતા ઔડાણા, ઉઔાઈ અન ે નભચદા ફધંની વપ મછનાભા ં ઔાભ રાગ્મા અને લાયંલાય આલતા 
દુષ્ઔા અને યૂની ક્સ્થતતભા ંગછુયાતે યાશતના િાવ રીધા. 

“ ‘ભને ભાયી ભધ્મભલખીમ ક્સ્થતતન સ્લપ્નભામં યંછ થમ નથી. ભાયી ાવે જે આંતદયઔ વંતત્ત ચે 
તે ઔદાઙ થડા ાવે શળે. ભાયી આલડત તથા વચ્ઙાઈને પ્રતાે હુ ંભખુ્મભિંી સિુાન ડય યાખ્મા 
લખય ભાયા અચબપ્રામભા ંરઢ યશી ળઔત.’ (.ૃ૪૧) 

“ ‘શાવંટ ભાટે ઔશલેાનુ ં શત ુ ં ઔે, ‘ધૂ, ઢખા ન ે ઢય, એનુ ં શાવંટભા ંફહ ુ છય... ણ આ ઔરેઔટયે 
િણેમને વાયી યીતે ઠેઔાણે ાડૌ  મા..!’ (.ૃ૫૮) 

“ ‘બકૂણલાાએ ટીકભા ં ઉત્તય લાળમ ઔે ળીકના ફહ ુ ભટા ગરુુ છઈ યહ્યા શતા ! આભ હુ ં
બફૃઙભા ંભવુરભાનન ીય ને ભુફંઈભા ંળીકન ગરુુ!’ (.ૃ૬૦) 

“ ‘ભાયી પયછભા ંએઔ ફહ ુછ તલભ શતી ” પાવંીની વજા ાભેરા આયી દમાની અયજી ઔયે તે 
તાવલાની.... એઔ વ્મક્ક્તની જછિંદખીન ભાયે તનણચમ રેલા સઙૂન ઔયલાનુ ંશત ુ ં! .... ગરુુ ભશાયાજે 
વરાશ આી ઔે આલા દઔસ્વાભા ં રાખણી ઔે બાલનાને લચ્ઙે રાવ્મા લખય તદ્દન તટસ્થબાલે 
તનયીક્ષણ ઔયવુ ં એ છ ભાય ધભચ શત... ફે લચભા ં ૪-૫ દઔસ્વાભા ં પાવંીની વજા છનભટીભા ં
પેયલાલી શતી...’ (.ૃ૬૨) 

“ ‘ભનુળીજી જ્માયે ૧૯૫૦ભા ંઔેન્દ્રભા ંપ્રધાન તયીઔે તનભામા ત્માયે ભને એભના અંખત વચઙલ તયીઔે 
છડાલા આ્રહશ ઔમો શત, ણ તે પયન ભેં તલલેઔલૂચઔ ઇનઔાય ઔમો શત. ભને ભાયી તલતળષ્ટ 
યીતે પ્રજાના ઔાભ ઔયલાભા ંયવ શત.’ (.ૃ૬૯)  

 રચરતબાઈના જીલનન વોથી ભશત્તલન વભમખા બફૃઙના જછલ્રા  ઔરેઔટય તયીઔેન યહ્ય. 
જેભા,ં છફંવુય-લાખયાના દુષ્ઔા ીદડત રઔને વશામ ઔયલાનુ ંતેભછ ભકુ્સ્રભ રીખના પ્રબાલ શઠેના 
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ભવુરભાનને ઔાફભૂા ં રેલાનુ ં ઔામચ ભખુ્મ શતા.ં જે પ્રઔયણ આકા વબંાયણાનુ ં વોથી ભશત્તલનુ,ં 
જીલનથદળચઔ, તથા જછિંદખીના લાઔં વભાન વાચફત થમુ.ં જાશયે તથા વ્મક્ક્તખત જીલનભા ંફનેર 
ફનાલથી એઔ તયપ રચરતબાઈ વ્મતથત થતા ફીજી તયપ ભકુ્સ્રભ તથા દુષ્ઔા્રહસ્ત બફૃઙના ીય 
ણ ફન્દ્મા. આ અયવાભા ં તેભની પ્રથભ ત્ની શવંાફશનેનુ ં ભતૃ્મ ુ થામ ચે અને ફીજી તયપ બફૃઙ 
જછલ્રાને દુષ્ઔાથી ફઙાલલા તલળા તાલ શાવંટભા ંફનાલલાભા ંઆલે ચે. રચરતબાઈની ઔાભખીયીને 
ચફયદાલલા ત્માનંા ભકુ્સ્રભએ, પ્રજાના પે્રભે અંઔરેિય તાલઔુાભા ંફ ેતાલના નાભ ‘શવંા તાલ’ અને 
‘શવંા વયલય’ આપ્મા ંશતા.ં 
 ગછુયાત વયઔાયના આ બતૂલૂચ ભખુ્મ વચઙલ તાના ત્લદયત તનણચમ, અવયઔાયઔ ઔામચલાશી 
અને દુષ્ઔાયાશત ઔામચ ભાટે જાણીતા શતા. તે નઔયીના શદ્દાને અનફુૃ બબઔાદાય જીલનળૈરીના 
ફદર ેવાદંુ જીલન, રઔની લચ્ઙ ેયશી તેભના દુિઃક-દદચ-તઔરીપ જાણી તેને દૂય ઔયલાના ફનતા પ્રમત્ન 
ઔયી વભમ અને વત્તાન વદુમખ ઔયતા લશીલટદાય તયીઔે પ્રત્મક્ષ થામ ચે. રઔઔલ્માણ ભાટેના 
તેભના પ્રમત્ન આ વબંાયણાભા ંરન્ષ્ટલતં થામ ચે, જે ગટના ફને ફનાલ આણે જૂના ભુફંઈ યાજ્મ 
અને શારના ગછુયાત યાજ્મના ઇતતશાવભા ંવશરેાઈથી ઙઔાવી ણ ળઔીએ ચીએ. સુ્તઔની ળફૃઆતભા ં
ગણુલતં ળાશ દ્વાયા રકામેર પ્રસ્તાલનાભા ંરખ્મુ ંચે ઔે, ‘આજે ભાડચન ભૅનેછભૅન્દ્ટ રન્ષ્ટએ લશીલટ ઔયનાયા 
ઉચ્ઙ અતધઔાયી ાવે િણ ફાફત અંખે ઊંડી સજૂ શલી છઈએ. 
(૧) ઔૉન્ન્દ્પરક્ટ ભૅનેછભૅન્દ્ટ (વગંચ વાથે ઔાભ ાડલાનુ ંવાભથ્મચ) 

(૨) િાઈતવવ ભૅનેછભૅન્દ્ટ (ઔટઔટી વાથે ઔાભ ાડલાનુ ંવાભથ્મચ) 

(૩) િાઉડ ભૅનેછભૅન્દ્ટ (ટા વાથે ઔાભ ાડલાનુ ંવાભથ્મચ)’ (.ૃ૧૧) 

આ સુ્તઔના વબંાયણા(પ્રવખં)ભાથંી વાય થતા રચરતબાઈએ આ િણેમ પ્રઔાયના વાભથ્મચને 
તલતલધ દયક્સ્થતત ” વછંખભા ં વાથચઔતાથી ાય ાડી ફતાવ્મા ં ચે. તેભના આ વસં્ભયણ આલનાયી 
લશીલટી ેઢી ભાટે પે્રયણાદામી ત ચે છ વાથે તેભનાભા ંઉચ્ઙ શદ્દાન આદય ઔયલાની યંયા છલામ 
ત આ પ્રઔાયન વત્તાતધઔાય ઔામચવાધઔ ફને. 
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વસં્કૃનતની ધભા ય અવય 

ભનનકા એભ. ગપુતા,કન્વલ્ટન્ટ, 

ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ 

 

 વસં્કૃનત ળબ્દ વમૌ  + કૃ ધાત ુયથી આલેર છે.  „}²ÜUì çRU²¼ï J જે ઉચઙત યીતે આઙયણભા ં
ભઔૂલાભા ંઆલે ચે તે વસં્કૃતત ચે. જ્માયે ધભચ એ ભાનલની વાસં્કૃતતઔ ેદાળ ચે. ધભચ ળબ્દ ધ-ૃધાયમતત 
યથી આવ્મ ચે. એટરે ધભચ એ પ્રજાનુ ંધાયઔ ફ ચે. ભનષુ્મ વભાછભા ં તાના અક્સ્તત્લને ટઔાલી 
યાકલા પ્રઙડં રુુાથચ ઔયે ચે. આણા લૂચજાએ ઔયેરા પ્રઙડં રુુાથચફૃે વભાછભા ંજે તનતિત વ્મલસ્થા 
સ્થાતત ઔયી અને તનતિત જીલનળૈરી તલઔવાલી તેન વસં્કૃતતભા ં વભાલેળ થામ ચે. આ વ્મલસ્થાના 
અંતખચત જે વભાછભા ંભાનલ જીલે ચે તે વભાછના યીતતદયલાછ, યંયા, મિં, ઉઔયણ, નૈતતઔતા, 
ઔરાતલજ્ઞાન, ધભચ, તલિાવ, વાભાજછઔ વખંઠન, આતથિઔ અને યાછનૈતતઔ વ્મલસ્થા ફધાનં વભાલેળ થામ 
ચે. લતચભાન વભમભા ંવસં્કૃતત અને ધભચ ભતૃિઃ પ્રામ થત છલા ભે ચે. આછના તલદ્યાથી ણ વસં્કૃતત 
અને ધભચ અંખે તનયવ થતા જામ ચે ત તેભને યવ ડ ેએ ભાટે વસં્કૃતત અને ધભચ તલળે તલતલધ પ્રઔાયની 
જાણઔાયી શલી છફૃયી ચે. પ્રસ્તતુ ેયભા ંતલમને અનફુૃ પ્રસ્તાલના, વસં્કૃતત અને ધભચનુ ંભશત્તલ તેના 
પ્રઔાય, બાયતીમ વસં્કૃતતની ભખુ્મ તલતળષ્ટતા અને બાયતભા ંધાતભિઔ તળક્ષણનુ ંસ્લફૃિઃ તલતલધ ભતંવ્મ 
અંખે તલળદ યજૂઆત ઔયલાભા ંઆલી ચે. આભ વસં્કૃતતની તલતલધ પ્રઔાયની અવય તલતલધ ધભચ ય થતી 
છલા ભે ચે. 
 પ્રસ્તાલના :  

બાયતીમ વસં્કૃતતની તાની આખલી તલળેતા તથા ક ચે. વસં્કૃતત વકૃ્ષ વભાછની 
ધયતીભાથંી ાખંયે ચે. ઔઇણ યાષ્ટ્રની વસં્કૃતત એટર ેયાષ્ટ્રભા ંયશરેી ભાન્દ્મતા, યંયા, દયલાછ, 
આઙાય, ભલૂ્મન વભન્દ્લમ. દેળની વસં્કૃતત અને વાસં્કૃતતઔ લાયવાના વયંક્ષણ, વલચધન, વિંભણ ભાટે 
ધાતભિઔ તળક્ષણ છફૃયી ચે, લી બાયતભા ં તલતલધતા જાલા ભે ચે. બાયત તલતલધતા ધયાલત દેળ ચે, 

અશીં  દશન્દ્દુ, ભકુ્સ્રભ, ળીક, ઇવાઇ, ાયવી, જૈન જેલી તલતલધ જાતત લવલાટ ઔયે ચે. તે દશન્દ્દુ, 

ઇસ્રાભ, ળીક, ચિસ્તી લખેયે જેલા ધભોનુ ંારન ઔયે ચે. આભ ચતા ંબાયતભા ંએઔ પ્રઔાયની તલતલધતાભા ં
એઔતાની બાલના જાલા ભે ચે.બાયતની તલતલધતા ધયાલતી વસં્કૃતતની શઔાયાત્ભઔ અવય વભાછના ં
તલતલધ ાવા ય થતી છલા ભે ચે. આ વદંબચભા ંવસં્કૃતતના અથચ, પ્રઔાય તથા વસં્કૃતતની ધભચ ય 
થતી શઔાયાત્ભઔ અવયની તલખતે યજૂઆત અશીં ઔયલાભા ંઆલી ચે. 
 

 વસં્કૃનતન અથા  :  

 વસં્કૃતત ળબ્દ વભૌ  + કૃ ધાત ુ યથી આલેર ચે. „}²ÜUì çRU²¼ï J જે ઉચઙત યીતે આઙયણભા ં
ભઔૂલાભા ંઆલે ચે તે વસં્કૃતત ચે.ભાનલ એઔ વાભાજછઔ પ્રાણી ચે. તેના વ્મદઔતત્લની આધાયતળરા વભાછ 
ચે. આથી વભાછની વસં્કૃતતન તેના ય દીધચજીલી પ્રબાલ ડ ેચે. 
(૧)  ભાનલે ઔેલેરા જ્ઞાન, ડશાણ અને અનબુલન વઙંમ એ વસં્કૃતત ચે. 
(૨) ઔાની ઔેડી ય લૂચછએ ાડરેા ાદચઙહૌ ન એ વસં્કૃતત ચે. 
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(૩) વસં્કૃતત એ ભાનલે ઊબી ઔયેરી તવદ્ધિના વીભાચઙશન ચે. “Culture  is the milestones of 

man‟s achivements”. 

 

ભનષુ્મ વભાછભા ં તાના અક્સ્તત્લને ટઔાલી યાકલા પ્રઙડં રુુાથચ ઔયે ચે. આણા લૂચછએ 
ઔયેરા પ્રઙડં રુુાથચફૃે વભાછભા ંજે તનતિત વ્મલસ્થા સ્થાતત ઔયી અને તનતિત જીલનળૈરી તલઔવાલી 
તેન વસં્કૃતતભા ંવભાલેળ થામ ચે. આ વ્મલસ્થાના અંતખચત જે વભાછભા ંભાનલ જીલે ચે તે વભાછના 
યીતતદયલાછ, યંયા, મિં, ઉઔયણ, નૈતતઔતા, ઔરા, તલજ્ઞાન, ધભચ, તલિાવ, વાભાજછઔ વખંઠન, આતથિઔ 
અને યાછનૈતતઔ વ્મલસ્થા ફધાનં વભાલેળ થામ ચે. 
 વસં્કૃનતની નલનલધ વ્માખ્માઓ  

(૧)‚ઔઇ તલતળષ્ટ વભમભા ંતલતળષ્ટ સ્થે તનલાવ ઔયનાયા તલતળષ્ટ રઔની જીલન વ્મતતત ઔયલાની ણૂચ 
જીલનળૈરીને વસં્કૃતત ઔશલેાભા ંઆલે ચે.‛ 

 “Culture might be defined simply as the total way of living of a particular people at a 

particular time and place” 
                       -J.S.Rowsek 

(ય) ‚વસં્કૃતત એ એઔ એલી છદટર ણૂચતા ચે ઔે જેભા ંએઔ વભાછના વભ્મ તયીઔે ભાનલે વજજૉત ઔયેરા ં
જ્ઞાન, ભાન્દ્મતા, ઔરા, નૈતતઔતા અને વભાછના વભ્મ તયીઔે ભાનલે પ્રાપ્ત ઔયેરી ક્ષભતા અને 
ટેલન વભાલેળ થામ ચે.‛  

 “Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, 

customs and othe capabilities and habits acquired by man as a member of society.”  

-E.B.Jaylor 

(૩) વદય રેન્દ્ડ અને વડુલથચ વસં્કૃતત અને વાભાજછઔ તલયાવતને માચમલાઙી ભાને ચે. તેભના ભતંવ્મ 
અનવુાય,‚વસં્કૃતતભા ંએલી ફધી ફાફતન વભાલેળ થામ ચે ઔે જે એઔ ેઢીને લાયવાભા ંશસ્તાતંદયત ઔયે 
ચે. ઔઈ ણ યાષ્ટ્રની વસં્કૃતત તેન ‚વાભાજછઔ લાયવ‛ ચે.  

-Sutherland & Woodworth 

  આભ વસં્કૃનત એટરે... 
૧.   એલી છદટર ણૂચતા ઔે જેભા ંપ્રજાના જ્ઞાન, ભાન્દ્મતા, ઔરા, નૈતતઔતા, ઔાનનૂ અને યીતદયલાજાન 

વભાલેળ થામ ચે. 
૨. વભાછના વભ્મ તયીઔે વ્મક્ક્તએ પ્રાપ્ત ઔયેરી ક્ષભતા અને ટેલન વભશૂ  

૩. વસં્કૃતત એઔ ેઢી  ફીજી ેઢીને શસ્તાતદંયત થામ ચે. 
૪. વસં્કૃતત એ વાભાજછઔ તલયાવત-લાયવ ચે. 
૫. ઔઈ એઔ ઙઔઔવ સ્થાન ેઔઈ ઙઔઔવ વભમભા ંયશરેા રઔવભશૂની ણૂચ જીલનળૈરી. 
  આભ, વસં્કૃતત ળબ્દન પ્રમખ વભાછના વંણૂચ જીલનને વ્મઔત ઔયલા ભાટે ઔયલાભા ં

આલે ચે. વસં્કૃતત વજં્ઞાન િણ યીતે તલઙાય ઔયી ળઔામ. એઔ ત વસં્કૃતતનુ ંસ્લફૃ, ફીજુ ંત તેના ં
ભલૂ્મ અને િીજુ ંએ વસં્કૃતતની વ્મદઔત ય ડતી અવય. આ િણેમ ાવાન વમંકુ્ત તલઙાય 
ઔયલાથી છ વસં્કૃતતનુ ં શાદચ  ભાી ળઔામ ચે. વસં્કૃતત અને વ્મક્ક્તન વફંધં અન્દ્મન્દ્માતશ્રત ચે. 
વસં્કૃતતને ટઔાલી યાકલાભા ંતથા તલઔવાલલાભા ંતાન પા આે ચે. યસ્ય યાલરફંનની 
પ્રદિમાન ેઆ પ્રભાણે દળાચલી ળઔામિઃ 
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 વસં્કૃનત         મલૂ્મ          વ્મક્ક્ત :  

એઔ ેઢીભાથંી ફીજી ેઢીભા ં થતી વાસં્કૃતતઔ વિંાતત લડ ે છ વભાછ ટઔી યશ ે ચે. 
પ્રભાચણઔાધીન અને ભશદંળે દયલતચનળીર એલા ચાત વભાછભા ંવસં્ઔાયની વિંાતત ભખુ્મત્લે કુટંુફ 
અને જાતતની પ્રણાચરઔા દ્વાયા થામ ચે. ફીજી ફાજુ, આધતુનઔ વકુંર વભાછભા ંવસં્ઔાદયતાન વદંબચ 
ગણ છ તલળા ચે. તેભા ંવાસં્કૃતતઔ વદંબચ વતત ફદરામા ઔયે ચે. આભ, વસં્કૃતત એ વભાછનુ ંવભ્રહ 
જીલન ચે. ફધા ભનષુ્મના લતચનના ંવાભાન્દ્મ રક્ષણન એ વયલા ચે. વભન્દ્લમ ચે. 

વાસં્કૃતતઔ ભાનલ નલૃળંળાસ્ત્ર (Anthropology) અનવુાય ‘ઇથવ (Ethos) ન અભ્માવ 
ઔયલાથી રઔના ઙાદયત્ર્મ અને તેભના શતેુ તલળે જાણી ળઔામ ચે. ઇથવ એ ્રહીઔ બાાન ળબ્દ 
ચે. તે વસં્ઔાયના ઔેન્દ્રનુ ં સઙૂન ઔયે ચે. આ વસં્ઔાય ઔેન્દ્ર દયેઔ વસં્કૃતતના શાદચભા ં યશલેુ ં ચે. તેના 
અભ્માવ દ્વાયા પ્રજાની વસં્કૃતત અને વસં્ઔાયઔેન્દ્ર તલળે જાણી ળઔામ ચે. ્રહીઔ પ્રજાનુ ં વસં્ઔાયઔેન્દ્ર 
(ઇથવ) ફદુ્ધદ્ઘ દ્વાયા તનમતંિત થતુ.ં તે રઔ ઔઇ ણ ફાફતના અતતયેઔન ત્માખ ઔયતા શતા. તેથી 
તે રઔનુ ંજીલન ભધ્મભભાખી શત ુ.ં યભન પ્રજાનુ ંવસં્ઔાયઔેન્દ્ર (ઇથવ) ઔાનનૂ દ્વાયા  તનમતંિત થતી 
સવુ્મતલસ્થત વભાછયઙના. બાયતના ભધ્મઔારીન મખુની પ્રજાનુ ં વસં્ઔાયઔેન્દ્ર (Ethos) ભક્ષ 
ાભલાની ઇચ્ચા શત ુ ં ભધ્મઔારીન ઙીનભા ં તલદ્વતા  ઔેન્દ્રલતી શતી જ્માયે ભધ્મઔારીન જાાનભા ં
રડલૈમા અ્રહસ્થાન ે શતા. આ ફાજુ અભેદયઔન પ્રજાનુ ં (Ethos) વસં્ઔાયઔેન્દ્ર વ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મના 
આદળચ ય યઙામેરી જીલનળૈરી ચે. બાયતની વસં્કૃતતન ઇથવ આધ્માજત્ભઔતા ચે. બાયતનુ ં
વાસં્કૃતતઔ લૈતળષ્ટમ આધ્માજત્ભઔતા, અદશિંવાત્ભઔતા, વદશષ્ણતુા, વાભાજછઔ તલભતા તેભછ 
બાગ્મલાદશતા ય આધાદયત ચે. 

આભ, વસં્કૃતત તલળે તલઙાયણા ઔમાચ ચી વસં્કૃતતના ંતલતલધ રક્ષણ છઈશુ.ં 
 વસં્કૃનતના રક્ષણ   

૧. વસં્કૃતત ભાનલતનતભિત શમ ચે. 
૨. વસં્કૃતત એ શસ્તાતંદયત ઔયી ળઔામ ચે. 
૩. વસં્કૃતત ભાનલની છફૃદયમાત અને આઔાકં્ષાની તૂતિ ચે. 
૪.  વસં્કૃતત દયલતચનળીર અને ખત્માત્ભઔ શમ ચે. 
૫. વસં્કૃતતભા ંવાતત્મ છલામ ચે. 
૬. વસં્કૃતતભા ંઅનકુરૂનની ક્ષભતા શમ ચે. 
૭. વસં્કૃતત વાભાજછઔ આંતયદિમાની ભાનલ દ્વાયા થતી નીછ ચે. 
૮. વસં્કૃતત એ વાભાજછઔ ગણુ અને ઔામોન  વયલા ચે. 
૯.  પ્રત્મેઔ વભાછની એઔ તલતળષ્ટ વસં્કૃતત શમ ચે. 
૧૦.    દયેઔ વભાછ તાની વસં્કૃતતને આદળચ ભાને ચે. 

 વસં્કૃનતના પ્રકાય :-  
 વસં્કૃતતના ભખુ્મ ફે પ્રઔાય ચે.: (૧) બોતતઔ વસં્કૃતત (ય) અબોતતઔ વસં્કૃતત. 
(૧) બોતતઔ વસં્કૃતત: બોતતઔ વસં્કૃતત અંતખચત સ્થૂ લસ્તુ ઔે દાથોન વભાલેળ થામ ચે. જે ભૂ  

દાથો ઔે લસ્તુનુ ંભાનલે તનભાચણ ઔમુચ ચે તે ફધાનં બોતતઔ વસં્કૃતતભા ંવભાલેળ થામ ચે. જેભ ઔે, 
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ભઔાન, વડઔ, આબૂણ, ગદડમા, ભળીન, ટાઇ યાઇટય, યેદડમ, ઔડા ંલખેયે. 
 

(૨) અબોતતઔ વસં્કૃતત: અબોતતઔ વસં્કૃતતભા ંએલી ફાફતન વભાલેળ થામ ચે ઔે જે અભતૃ અને સકૂ્ષ્ભ 
ચે. જેન તલઔાવ ભાનલના વાભદૂશઔ જીલનના દયાઔફૃે થામ ચે. જેભ ઔે, ધભચ, બાા, ઔરા, 
વખંીત, વાદશત્મ, ફૃદઢ અને યંયા પ્રણાચરઔા,દયલાછ, આઙાયતલઙાય, વસં્ઔાય,વસં્થા 
લખયેે..... 

 ભાનલ અને વસં્કૃનત :  

પ્રત્મેઔ વસં્કૃતતનુ ંઔેન્દ્રચફિંદુ ભાનલ ચે. આથી ભાનલભા ંવસં્કૃતતના પ્રત્માયણ દ્વાયા વસં્ઔાય તવિંઙન 
થામ ચે. ઔઈઔે  ઔહ્યુ ં  ચે ઔે, ‘ભાનલ એ પ્રકૃતત અને વસં્કૃતતનુ ંવતંાન ચે’ આથી વસં્કૃતતના ઔેન્દ્રભા ં
ભાનલ શલાથી ભાનલ પ્રકૃતત, વસં્કૃતત, વભાછ, દયલાછ, જ્ઞાન, વસં્ઔાયલાયવ, ભલૂ્મ,યીતદયલાછ 
લખેયેથી વઔંામેરા ચે.  

(૧) જે-તે વભાછની જે તે વભમની વાસં્કૃતતઔ દયÂસ્થત ભાનલની જીલનળૈરી ય અવય 
છન્દ્ભાલે ચે. 

(૨) જે-તે વભમની વાસં્કૃતતઔ ભાન્દ્મતા, ભલૂ્મ, આદળો, શ્રદ્ઘા-અશ્રદ્ઘા, પ્રણાચરઔા, 

યીતદયલાછથી ભાનલ વતત ગયેામેર યશ ેચે. 
(૩) જે-તે વભાછની વસં્કૃતત તે વભાછભા ંલવતા ભાનલ ભાટે આઙાયવદંશતાનુ ં તનભાચણ ઔયે ચે. આ 

આઙાયવદંશતાનુ ંભાનલ જાણે-અજાણે ારન ઔયે ચે. 
(૪) જે-તે વાસં્કૃતતઔ ભલૂ્મ, જ્ઞાન અને વસં્ઔાય લાયવ ભાનલજીલનના અક્સ્તત્લ જે ટઔાલી યાકે ચે. 

શલે આણે ઉય ઉલ્રકેરેા બાયતીમ વાસં્કૃતતઔ લાયવાના ગટઔ તત્તલન અભ્માવ 
ઔયીશુ.ં બાયત એ તલળા દેળ ચે. તે દેળભા ંઅનેઔ પ્રજા લવે ચે. તેથી બાયતની વસં્કૃતત ણ 
ભશાન ચે, તલતળષ્ટ ચે. બાયતની વસં્કૃતત બાયતીમ પ્રજાને એઔ સિેૂ ફાધંી પ્રજાભા ંબાલાત્ભઔ 
અને યાષ્ટ્રીમ એઔતાન ુતનભાચણ ઔયે ચે. 

 બાયતીમ વસં્કૃનતની મખુ્મ નલનળષ્ટતાઓ- નલશંગાલરકન :  

(૧) પ્રાઙીનતા: બાયતીમ વસં્કૃતત તલિની પ્રાઙીનતભ વસં્કૃતતભાથંી એઔ ચે. અશીં ભશ-ેછ-દડ 
અને શડપ્ા, વસં્કૃતતન તલઔાવ થમ શત. આ વસં્કૃતત તવિંધ ુકીણની વસં્કૃતત તયીઔે 
જાણીતી ચે. 

(૨) ધભચનુ ં પ્રાધાન્દ્મ: બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંધભચને વતલળે ભશત્તલ આલાભા ંઆવ્મુ ં ચે. બાયતીમ 
રઔજીલન પ્રાઙીન વભમથી છ ધભાચલરફંી યહ્યુ ં ચે. અશીં રઔ ધભચધ્માન, જૂા ાઠ, મોચખઔ 
દિમા લખેયેભા ં તલિાવ ધયાલે ચે. શ્રિા એ ધાતભિઔ જીલનની આધાયતળરા ચે. ધભચના 
ારનથી રઔભા ંઆઙાય-તલઙાયની તલિતતા છલાઈ યશી ચે. 

(૩) અધ્માત્ભલાદ : બાયતીમ રઔજીલનભા ંરઔ બોતતઔ સકુને અલખણીને અધ્માત્ભલાદને લધ ુ
પ્રાધાન્દ્મ આ ે ચે. ¥ãæ Ï¢íæã}¢¢çÇS}¢, „¢ïÇãæ જેલા ં સિૂ રઔના જીલનભા ં લણાઈ ખમા ં ચે. બોતતઔ 
સકુવખલડ ઔયતા ંરઔ ભાનતવઔ અને આધ્માજત્ભઔ ળાતંતને લધ ુભશત્તલ આે ચે. આથી વતૌ , 
ચઙતૌ , આનદં એ રઔના જીલનનુ ં અંતતભ રક્ષ્મ યહ્યુ ં ચે. અને િશભાનદંની અનભુનૂત એ 
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જીલનન યભ અંતતભ રુુાથચ યહ્ય  ચે. છ ઔે  આ વસં્કૃતતભા ંઙાય રુુાથોને ણ ભશત્તલ 
આલાભા ંઆવ્મુ ંચે. ધભચ, અથચ અને ઔાભ અને ભક્ષ ધભચ દ્વાયા અથચ અને ઔાભની પ્રાપ્પ્ત અન ે
ભક્ષપ્રાપ્પ્ત એ યભ ધ્મેમ યહ્યુ ંચે. 

(૪)  વભન્દ્લમ: પ્રાઙીન વભમથી બાયતીમ દશિંદુ તલઙાયધાયા વભન્દ્લમ ફદુ્ધિની યુસ્ઔતાચ ચે. વગંચ 
નશીં, વભન્દ્લમ છ બાયતીમ વસં્કૃતતનુ ંઆખવુ ંરક્ષણ ચે. 

(૫) છનઔલ્માણની બાલના: બાયતીમ વસં્કૃતતની ધભચબાલના અને અધ્માત્ભલાદે ળાતંતન ભિં 
સ્લીઔામો ચે. ‘છનવેલા એ છ પ્રબવેુલા’ એ બાયતીમ વસં્કૃતતની ઉદૌ  ગણા ચે. તેથી આત્ભોમ્ 
જેલ ળબ્દ બાયતીમ વસં્કૃતતન દયવાધઔ ચે. ¥¢y}¢Ý: Ðíç¼ÜUêH¢çÝ ÐÚï¯¢æ Ý „}¢¢™Úï¼ì તાની જેભ છ 
ફીજા વાથે લતચન ઔયવુ ં છઈએ. „Ï¢ïüÇ~¢ „éç¶Ý¢ï „‹¼é, „±ïü „‹¼é çÝÚ¢}¢²¢: એ બાયતીમ વસં્કૃતતન 
જીલનભિં ચે અને „±ïü }¢éÎììì¢ç‡¢ Ðà²‹¼ìé...  

વલચનુ ં ઔલ્માણ થા અને }¢¢ ÜUçEÎì Îé:¶}¢¢Ýé²¢¼ì ઔઈને દુિઃકન અનબુલ ન થા તે 
બાયતીમ વસં્કૃતતન ભશાભિં ચે.  

(૬) સરુઢ વસં્કૃતત : બાયતીમ વસં્કૃતત અનેઔ આિભણ અને લાલાજડા ંવાભે વદા ભછફતૂ યીતે ટઔી 
યશી ચે. તેના ભૂ અતત પ્રાઙીન વભમભા ં ચે તેના ંભલૂ્મ અને આદળો ળાિત તથા દીગચજીલી ચે. 
તલતલધ વસં્કૃતતના આિભણ વાભે ટઔી યશીને તલતલધ વસં્કૃતતના ં ઉત્તભ તત્તલ અનાલીને 
બાયતીમ વસં્કૃતતએ તાની આખલી ક (Identy) ઊબી ઔયી ચે. 

 ધભાની નલબાલનાન અથાાઃ  

 ધભચ એ ભાનલની વાસં્કૃતતઔ ેદાળ ચે. ધભચ ળબ્દ ધ-ૃધાયમતત યથી આવ્મ ચે. એટરે ધભચ એ 
પ્રજાનુ ંધાયઔ ફ ચે.  

1. ધભચ એ ભાનલની ઇિયભા ંયશરેી શ્રિા ચે. 
2. Religion is the cultural pattern based on relations with the super natural or extra 

ordinary as conceived by particular people involved. 

3. ધભચ એ વફંધંનુ ંપ્રસ્થાન ચે. અં્રહેજીભા ંReligion ળબ્દ ફે ળબ્દથી ફનેર ચે. Re અને 
Lagere  ” જેન અથચ થામ ચે. ‘to bind back, ધભચ એટરે ફનંે લચ્ઙે વફંધં સ્થાતત ઔયલ. 
ાતથિલ અને અાતથિલ તત્તલ  લચ્ઙ,ે ભનષુ્મ અને ઇિય લચ્ઙ,ે ભાનલ અને ભાનલ લચ્ઙ ે
વફંધં સ્થાતત ઔયલ તેન ેધાયણ ઔયલ તે ધભચ ચે. 

4.  ધભચ એ ભાનલની ઇિય યત્લેની ઔે અધ્માત્ભ યત્લેની આંતદયઔ શ્રદ્ઘા   અન ેઆસ્થા ચે.  

5. ધભચ એ ભાનલજીલનની વાસં્કૃતતઔ તયાશ ચે. જે ભાનલના અતતભાનલીમ તત્તલ વાથેના 
વફંધં ય પ્રઔાળ પેંઔે ચે. 

6. ધભચ ભાનલને દુવ ૃચતતભાથંી ભકુ્ત ઔયી વદૌ  વતૃત તયપ પે્રયે ચે. 
7. ધભચ એ ભાનલનુ ંનૈતતઔ અને આધ્માજત્ભઔ ઉત્થાન ચે. 

 બાયતભા ંધાનભિક નળક્ષણનુ ંસ્લર : નલનલધ ભતંવ્મ :  

વ્શાઈટશડે (Whitehead) ધભચને તળક્ષણન તનષ્ઔચ ઔશ ે ચે. વભ્રહ ઔેલણીનુ ંતત્તલ અને વત્તલ 
ધાતભિઔ વદાઙાયભા ંવભાતલષ્ટ ચે. ધભચ એ ભાનલજીલનની વજંીલની ચે. તનેે જીલન જીલલાની પ્રેયણા 
આે ચે તેના જીલનને સકુી અને વભદૃ્ઘ ફનાલે ચે. તે ભાનલની આંતદયઔ  વભદૃ્ધદ્ઘ ચે, શ્રદ્ઘા ચે. ધભચ 
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ઔે ધાતભિઔ વદવ્મલશાયના અબાલભા ંવ્મદઔત ઔઠય, ક્રૂય અને વકુંચઙત ફની સ્લાથી ફની જામ ચે. તે 
વભાછનુ ંતનમિંઔ ફ ચે. વાભાજછઔ વ્મલસ્થાનુ ંતનમભન ચે. 

આથી તલતલધ ઔેલણીઔાયએ ધભચના તળક્ષણને ભશત્તલ આપ્મુ ં ચે. આ ધાતભિઔ તળક્ષણનુ ં સ્લફૃ 
ઔેવુ ંશવુ ંછઈએ તેના તલે આણા દેળના તલતલધ ઔેલણીઔાયએ તાના ભતંવ્મ યજૂ ઔમાચ ચે તે 
વકં્ષેભા ંછઈશુ.ં 

 ભશાત્ભા ગાધંીજીાઃ  

ભશાત્ભા ખાધંીજીએ બાયત જેલા તલળા દેળની સ્થાતનઔ અને યાષ્ટ્રીમ  છફૃદયમાતન ે
અનરુક્ષીને લધાચ મછના અથલા ફેચજઔ એજ્મઔેુળનણે સ્થાન આેલ.ુ ધભચના તળક્ષણ અંખે તાનુ ં
ભતંવ્મ યજૂ ઔયતા ંતે ઔશ ેચે :  

 “ We have left out the teaching of religions from the Wardha scheme of Education 

because we are afraid that religious as they are taught and practiced today led to the confliet 

rather than unity.” 

 ધભચનુ ંવકુંચઙત તળક્ષણ આલાભા ંઆલે ત તે પ્રજાને વગંચ તયપ દયી જામ ચે અને તેનાથી 
યાષ્ટ્રીમ એઔતાને શાતન શોંઙે ચે. આથી તે ઔઈ ઙઔઔવ ધભચના તળક્ષણનુ ંઔેલણીના ંવભથચન ઔયતા 
નશતા. 
 પ્રકાળ વનભનતના સચૂનાઃ  

૧૯૬૦ ભા ંબાયત વયઔાયે ધાતભિઔ ઔેલણી અંખે શ્રી પ્રઔાળ વતભતત તનભી શતી. પ્રસ્તતુ વતભતતએ 
યાષ્ટ્રના વાભાજછઔ અને વાસં્કૃતતઔ દયપે્રક્ષ્મભા ં સકૂ્ષ્ભ તલઙાયણા ઔયી ધાતભિઔ તળક્ષણને ફદર ે
આધ્માજત્ભઔ અને નૈતતઔ ભલૂ્મના તળક્ષણની દશભામત ઔયી શતી. 

 શ્રી પ્રકાળ વનભનતના સચૂનાઃ  
(૧) પ્રાયંબની ઔક્ષાભા ંજુદા જુદા ધભોના ભશાન વતંરુુના જીલનઙદયિન અભ્માવ. 
(૨) તલતલધ ધભોના તત્તલજ્ઞાનન તરુનાત્ભઔ અભ્માવ ઔયાલલા ઉયાતં નૈતતઔ અને 

આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મની કીરલણી ઉય બાય ભઔેૂ ચે. 
તે નૈતતઔ અને આધ્માજત્ભઔ તળક્ષણનુ ંભશત્તલ દળાચલતા છણાલે ચે :   

‚ આણી લપાદાયી વાઔંી ચે. દેળ વભસ્તન અને રઔ તેની એઔતાનુ ંજીલતં સ્લફૃ ચે 
એલ તલઙાય ઔયલાભા ં આલત નથી. અરખતાલાદ પ્રવયી યહ્ય ચે. આલા વભમે, તલદ્યાથી 
જીલનની અન અલસ્થાભા ંવાઙા યાષ્ટ્રીમ ગણુ કીરલે તે છફૃયી ચે.‛ 

 આભ, શ્રી પ્રઔાળ વતભતત આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મભા ં વલચધભચ વભબાલ,ધાતભિઔ વદશષ્ણતુા અને 
યાષ્ટ્રીમ એઔતા ય બાય ભઔેૂ ચે. 

“ કઠાયી કનભળનના સચૂનાઃ 
 ૧૯૬૪ભા ં ડી.એવ.ઔઠાયીના અધ્મક્ષદે તનભામેર તળક્ષણઙંે ધાતભિઔ અને નૈતતઔ તળક્ષણના 
સ્લફૃ અંખેના નીઙેના સઙૂન ઔમાચ ચે. 

1. તલદ્યાથીને ભૂબતૂ નૈતતઔ અને આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ જેલા ઔે વત્મ,પ્રાભાચણઔતા, વાભાજછઔ 
ઉત્તયદાતમત્લ, જીલ દમા, દુ:કી અને દદયર તયપ વશાનબુતૂત અને વદૃ્ઘ પ્રત્મે આદય લખેયે 
ભલૂ્મનુ ંતળક્ષણ આવુ.ં 
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2. આ ભલૂ્મના તળક્ષણ ભાટે ઙઔઔવ વભમ તનધાચદયત ઔયલ. 
3.  ભશાન ધાતભિઔ અને આધ્માજત્ભઔ નેતાના જીલનઙદયિન અભ્માવ ઔયાલલ. 
4.   તલિના ફધા છ ધભોના ઉચ્ઙ તત્તલને અભ્માવિભભા ંસ્થાન આવુ ં 
5.  મતુનલતવિટી અને ઉચ્ઙ તળક્ષણ ક્ષેિે તલતલધ ધભોના તવિાતંનુ ં તરુનાત્ભઔ અધ્મમન થામ તેલ 

પ્રફધં ઔયલ. 
આભ, ઔઠાયી ઔતભળન ણ નૈતતઔ અને આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મના તળક્ષણ ય બાય ભઔેૂ ચે. 

વસં્કૃનતની ધભા યની અવયાઃ 
 વસં્કૃતત એ વાભાજછઔ લાયવ ચે. ‘વસં્કૃતત ળબ્દન પ્રમખ વભાછના વંણૂચ  જીલનને વ્મક્ત 
ઔયલા ભાટે આલે ચે. લી બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંધભચને વતલળે ભશત્તલ આલાભા ંઆલે ચે. બાયતીમ 
રઔજીલન પ્રાઙીન વભમથી છ ધભચ ય આધાદયત યશમ ુ ચે. તલતલધતા ધયાલતા દેળભા ં તલતલધ 
વસં્કૃતતના ધભચ ય અવય છલા ભે ચે. આ અવય તલતલધ ાવા ય છઈ ળઔામ ચે. બાયતીમ 
રઔજીલનના બોતતઔ સકુને અલખણીને આધ્માત્ભલાદને લધ ુપ્રાધાન્દ્મ આલાભા ંઆલે ચે.  

 તલતલધ વસં્કૃતત દ્વાયા આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મન તલઔાવ વયતાથી ઔયી ળઔામ ચે. આ ભલૂ્મને ેઢી 
દય ેઢી વાઙલી યાકલાભા ંઆલે ચે. લી તલતલધ વસં્કૃતતભાથંી  પ્રાપ્ત  ભલૂ્મ તથા આદળો ળાિત 
તથા દીગચજીલી ભે ચે. ‘વલચનુ ં ઔલ્માણ થા’, ‘છન વેલા એ છ પ્રબવેુલા’ એ બાયતીમ વસં્કૃતતના 
ઉદૌ  ગ ચે જેના દ્વાયા ધાતભિઔ વસં્ઔાયનુ ં તવિંઙન ઔયી ળઔામ ચે. બાયતીમ વસં્કૃતતના ઙાય રુુાથીન ે
ભશત્તલ  આલાભા ંઆવ્મુ ંચે. (ધભચ, અથચ, ઔાભ અન ેભક્ષ) આભ, વસં્કૃતત અને ધભચ યસ્ય જાડામેર 
ચે. જે દ્વાયા વ્મક્ક્તન વલાુંખી તલઔાવ વાધી ળઔામ ચે. 
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અક્ષયધાભ : વસં્કાય અને વસં્કૃનતની બાા 
ગીતા યીખ, કમ્પપયટુય ઓ૫યેટય  

ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ 

 

 ૧૩ભી વદીના ચેલ્રા દામઔાન અને ૧૪ભી વદીભા ં પ્રલેળત ભાનલ જ્માયે બાા તયીઔે 
ભોચકઔ વઙંાયના તલઔાવની ઙયભવીભા ઉય આલી શોંચ્મ ત્માયે તે ભોચકઔ અને રેચકત પ્રવાયણ 
ભાધ્મભથી આખ તલઙાયલા ભડં્. યેનાઈવન્દ્વ એટરે ઔે નુચજાખયણના આ મખુના આ ભાનલે 
તાના તલઙાયને અને બાલનાને સ્થાત્મ(આદઔિટેઔઙય)ના ભાધ્મભથી વ્મઔત ઔયલાની ળફૃઆત ઔયી. 
તે ભાનલ ચી ભીંરાન્દ્જ્ર શમ, એલ્ફેતી શમ ઔે ચી ફનેુરવેચી શમ.  તે  એ ૧૪-૧૫ભી વદીના 
મયુીમ વભાછ અને વસં્કૃતતભા ંએઔ નલી અને અનભર સ્થાપ્ત્મફૃત ફોદ્ધિઔ રશયે પ્રવયાલી. આજે ણ 
પરયેંવ અને ેદયવભા ંઊબેરી આ નુચજાખયણ વભમની આ ઈભાયત ઔદાઙ જે સુ્તઔ ના લણચલી ળઔે 
તે વશજેે-વશજેે આ ઈભાયત ઔશી જામ ચે. આ ઈભાયત ઔઈ બાાભા ંલાત ઔયતી શળે ?! તે બાા ચે 
સ્થાત્મની. Architecture as a Language ” એઔ બાા તયીઔે આદઔિટેઔઙય-   આદઔિટેક્ઙય એટર ેસ્થાત્મ 
ઔે ફાધંઔાભની ળૈરી,  સ્થાપ્ત્મ ઔે ફાધંઔાભની ળૈરી  એઔ બાા તયીઔે ની અવય ઊબી ઔયી ળઔે ચે. જેભ 
વ્મÂક્ત ઔે ઔઈ છનવભશૂ તાન બાલ, તલઙાય લખેયે પ્રખટ ઔયલા ભાટે ઉમખભા ંરેલાતા ળબ્દ તથા 
ળબ્દના વમંછન દ્વાયા ફરીને યજૂ ઔયે તે બાા, શ-ુક્ષી તાના અવ્મક્ત નાદ દ્વાયા  ફરાતી 
બાા, વખંીતની બાા લખયેેની જેભ  આદઔિટેઔઙય ણ  એઔ બાા ચે. જેના  દ્વાયા બાલ, તલઙાય, ઔા, 
વસં્ઔાય, વસં્કુતત લખેયે પ્રખટ ઔયે ચે. જેનુ ંદળચન ઔયાલે ચે. 
 ૨૧ભી વદીભા ંપ્રલેળત આ ભાનલ જ્માયે બોતતઔલાદ અને ુજંીલાદની ભામાજાભા ંપવામેર 
ચે ત્માયે એભ રાખ ે ચે ઔે તે સ્થાત્મની ભધયુ બાા ને બરૂી યહ્ય ચે. એલા આ ઔશલેાતા વાસં્કૃતતઔ 
અંધઔાયભમ વભમભા ંજુ્મ શ્રી પ્રભકુસ્લાતભ ભશાયાછ જેલા એઔ વતેં ઔા અને સ્થાત્મના ક્ષેિભા ંપયી 
નુચજાખયણ ળફૃ ઔમુું ચે. તે નુચ જાખયણનુ ંઉત્કૃષ્ટ ઉદાશયણ શમ ત તે દદલ્શી ક્સ્થત મભનુાજીના ાલન 
તટે જશતુ ંઅક્ષયધાભ ચે. ઔરા , વસં્ઔાય અને વસં્કૃતતનુ ંએઔ તલયર પ્રતતતનતધત્લ ઔયતુ ંએઔ અજાડ 
આદઔિટેઔઙય એટરે અક્ષયધાભ. 
વસં્ઔાય અને વસં્કૃતતની અનબૂતૂત ઔયાલી ળઔે તેવ ુઆદઔિટેઔઙય એટરે અક્ષયધાભ. 
 અક્ષયધાભ સ્થાત્મ એ દદલ્શી ળશયેભા ં આલેલુ ં એઔ દશિંદુ ભદંદય ચે. આ સ્લાતભનાયામણ 
અક્ષયધાભ રખબખ શજાય લચ જુની બાયતીમ અને દશિંદુ વસં્કૃતતની ખદયભા, સુદંયતા, વાસં્કૃતતઔ યંયા, 
અધ્માત્ભ અને તળલ્ સ્થાત્મ તલદ્યાન  એઔ અનન્દ્મ  અને  અનુભ નભનૂ ચે. આ અક્ષયધાભ 
બાયતીમ યુાતન તળલ્ સ્થાત્મ, યીત-દયલાજા, વસં્ઔાય, ઔા લખેયેની અનબુતૂત ઔયાલે ચે. આણી દશિંદુ 
વસં્કૃતત અને વસં્ઔાયની દયબાાને ઉજાખય ઔયે ચે. તેના દળચન ઔયાલે ચે. સ્લાતભનાયામણ અક્ષયધાભ 
એઔ વભમાતીત વજૉન ચે. બાયતીમ વસં્કૃતતની અદૌ  બતુ, અબતૂલૂચ, અઔલ્પ્મ, અદ્ધદ્વતતમ અન ે
અÂસ્ભતાપે્રયઔ અનબુતૂત ઔયાલતુ ં સ્થાત્મ ચે. 
 અક્ષયધાભ દયવયભા ંભખુ્મ સ્ભાયઔ અને અરખ અરખ દ્વાય, કડં અને ઉલન આલેરા ચે, જેભા 
વશજાનદં દળચન, નીરઔંઠ દળચન, વસં્કૃતત તલશાય તથા દવ સ્લાખત દ્વાય, બÂક્ત દ્વાય, ભમયુ દ્વાય અને મખી 
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હૃદમઔભર તથા બાયત ઉલન  ચે.  દયેઔે દયેઔ કડં, ઉલન  અને દ્વાય બાયતીમ પ્રાચઙન વસં્કૃતત અને 
વસં્ઔાયના બાલ અને તલઙાયને  પ્રખટ ઔયે ચે.  

 અક્ષયધાભભા ં પ્રલેળ ઔયતા દવ સ્લાખત દ્વાય આલે ચે. જે બાયતીમ વસં્કૃતતભા ં લણચલેર દવ 
દદળા દળાચલે ચે.  आ नो िद्ााः क्रतिो यन्त ुविमिताः  ‚ઉભદા તલઙાય અભને દયેઔ દદળાભાથંી પ્રાપ્ત 
થા ‛ ” ઋખલેદન વદેંળ ાઠલે ચે.  દયેઔ દદળાભાથંી શબુ તલઙાય પ્રાપ્ત થા એલી રાખણીને 
પ્રતતચફિંચફત ઔયે ચે. 
 બક્ક્ત દ્વાયા જે અરકૃંત થ્થયભાથંી ળબામભાન પ્રલેળ દ્વાય ચે જે બÂક્તના પ્રતતઔફૃે દળાચલ ેચે. 
જેભા ંબક્ત - બખલાનની ૨૦૮ સુદંય નઔળીદ્વાય ઔરાત્ભઔ ઔતયણીની જાડીથી ફનેર ચે. જે દશન્દ્દુ 
ધભચભા ં બખલાન અને તેના બક્તના દ્ધદ્વ-સ્લફૃને પ્રતતચફિંફત ઔયે ચે. જેભા ં અક્ષય-રુુત્તભ, રક્ષ્ભી-
નાયામણ, વીતા-યાભ, યાધા-કૃષ્ણ, ાલચતી-તળલ, નય-નાયામણ અને અન્દ્મ બક્તની ઔરાકૃતતથી વજામેર 
ચે. જે બખલાન અને બક્તના બÂક્ત બાલને પ્રખટ ઔયે ચે. 
 ભય એ બાયતીમ વસં્કૃતતભા ં સુદંયતાનુ ં  પ્રતતઔ ચે. તે બાયતનુ ં યાષ્ટ્રીમ ક્ષી ચે. તે દૈલી 
અલતાય  અને દશિંદુ ળા†ીભા ં લાતાચ વાથેના જાડાણને ઔાયણે આદયણીમ ચે.  થ્થયભાથંી સુદંય 
ઔરાત્ભઔ નઔળીલાા ૮૬૯ ભયથી  ફે ભમૂય દ્વાય ફનેર ચે. જે ભશઔ વાદંમચ અને પે્રભ વાથે 
ભરુાઔાતીનુ ંસ્લાખત ઔયે ચે. 
અક્ષયધાભ દયવયના ઔેન્દ્રભા ંઆલેર ખખનચુફંી ભખુ્મ સ્ભાયઔ યાછસ્થાની ગરુાફી થ્થય અને  વપેદ 
આયવના સભેુ વમંછનથી તૈમાય ઔયલાભા ંઆલેર ચે. વભ્રહ ભદંદયનુ ંફાધંઔાભ પ્રાઙીન વનાતન દશિંદુ 
સ્થાત્મઔા, લાસ્તઔુા અને ભદંદયઔાના આધાયે ઔયલાભા ંઆલેલુ ં ચે. નઔળીઔાભથી બયયૂ ઔંડાયેરા 
૨૩૪ સ્તબં, ૯ ઔરાભદંડત ઘમુ્ભટ , ૨૦ ઙતષુ્પરઔીમ તળકય આ સ્ભાયઔ ધયાલે ચે.   

અક્ષયધાભની અબતૂલૂચ ૧૦૭૦ ફુટ રાફંી ફેનભનૂ ખજેન્દ્ર ીઠ અદ્ધદ્વતતમ ચે. જે થ્થયતનતભિત 
ણૂચ ઔદના આફેહફુ ૧૪૮ શાથી તથા શુક્ષી તેભછ ભાનલકૃતતથી તૈમાય થમેર ચે.  જેભા ં પ્રાઙીન 
બાયતીમ રઔઔથા, ોયાચણઔ દંતઔથા અન ેઙંલાતાચ, તેભછ તલચબન્ન શાથીભરુા દ્વાયા પ્રકૃતત, 

ભાનલ અને દદવ્મતત્લ વાથે  ભાનલજીલનના ગડતયના ભલૂ્મને તાદૌ  શ્મ ઔયે ચે.   

ફઔયી, શાથી અને તવિંશનુ ંએઔ ઔરાત્ભઔ તળલ્ ખજેન્દ્ર ીઠભા ંછલા ભે ચે. જેભા ંએઔ ફઔયી 
તવિંશના જંાન આળય રઈને તનબચમ યીતે છખંરભા ંફવેે ચે તેને  શ્રધ્ધા અને તલિાવ ચે ઔે તેન ઔઈ 
તળઔાય નશીં ઔયે, ઔેભઔે તેન ે તવિંશના જંાન આળય ચે. તે જાઈને તવિંશ ખળુ થામ ચે અને તેને શાથીની 
અંફાડી ય ફેવાડીને તેને ગયે ભઔૂલા ભઔર ેચે. વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્ત ણ ભશાન આશ્રમ રઈન ેભશાનતા 
પ્રાપ્ત  ઔયી ળઔે ચે. વાભાન્દ્મ આત્ભા ણ છ બખલાનભા ં યૂી શ્રિા અને તલિાવ યાકે ત તે ણ 
સયુચક્ષત અન ે તનબચમ યીતે જીલી ળઔે ચે એલ વદેંળ આ લાતાચ દ્વાયા ભે ચે. ખજેન્દ્ર ીઠભા ં ફીજી 
તળલ્ાકૃતત ાઙં અંધ ભાનલ અને એઔ શાથીની ચે. જે  એલ વદેંળ આે ચે ઔે દયેઔ વ્મક્ક્ત જે યીતે 
ફીજાને છલે તે યીતે તેનુ ંઅનભુાન ઔયે ચે.  દયેઔ લાતાચ ઔંઈ ઔંઈ જીલનરક્ષી વદેંળા અને પ્રેયણા 
આે ચે. દયેઔ તળલ્ાકૃતત ભાનલજીલનના વસં્ઔાય, બાલ અને તલઙાયને પ્રખટ ઔયતી એઔ બાા ચે. 

વભ્રહ સ્ભાયઔની ફશાયની ફાજુની દીલાર જે ભડંલય તયીઔે કામ ચે. અક્ષયધાભનુ ંઆ 
ભડંલય એ ચેલ્રા આઠવ લોભા ંવોથી ભટંુ વોથી લધ ૂફાયીઔ ઔતયણીમ ભડંલય ચે. આ ભડંલયની 
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રફંાઈ ૬૧૧ ફૂટ અને ઊંઙાઈ ૨૫ ફૂટ ચે.  આ ભડંલય દશિંદુ દેલી-દેલતા, વાધુ, પ્રાઙીન બાયતના 
ઋત, આઙામો લખેયેની ૨૦૦ જેટરી પ્રતતભાથી ઔંડાયેરી ચે તથા ભશાભડંલયના ખછ સ્તય, તવિંશ 
સ્તય, કંુબ સ્તય, ઔરળ સ્તય લખેયે સ્તય ઔરાત્ભઔ તળલ્ઔાયી કૃતતથી વજામેર ચે.  

ભડંલયના આધાયને છખતત ઔશલેાભા ંઆલે ચે. આ સ્તયભા ં જીલતં પ્રાણીની આફેહફૂ કૃતત છલા 
ભે ચે.  જેભા ંશાથી એ  તાઔાતનુ ં પ્રતીઔ ચે,  તવિંશ, જે ફશાદુયીનુ ંપ્રતીઔ ચે, એઔ વ્મમ(ોયાચણઔ પ્રાણી) 
એ જડ ભાટે જાણીત ુ ંશત ુ ંતેની ણ  કૃતત છલા ભે ચે. આ ફધા પ્રાણી ભાનલને  પ્રેયણા આ ેચે. 

ત્માયચીના સ્તયભા ંફૂરની ઔતયણી, જે વૌંદમચ અન ેસખુધંની અનબુતૂત ઔયાલે ચે. વતં, દેલ, 
આઙામો અને બક્તની ભતૂતિ  તલબતૂત તયીઔે કામ ચે તે ભડંલયના ભધ્મ સ્તયભા ંચે. કંુબ સ્તય 
ય ત રખબખ ૪૮ જેટરી ખણેળજીની અરખ અરખ ભરુા છલા ભે ચે.  વભ્રહ ભડંલય વ્મÂક્તના 
ભનભા ંબÂક્તન બાલ,  વેલાન બાલ,  દશિંદુ વસં્કૃતતન તલઙાય અલશ્મ જાગતૃ ઔયે ચે અને જીલનને બોતતઔ 
સકુના ફધંનભાથંી ભકુ્ત ઔયી બખલાનની અનબૂતૂતની અંતતભ Âસ્થતત તયપ આખ લધલા પે્રયે ચે. 

સ્ભાયઔના ખબચગશૃભા ંબખલાન સ્લાભીનાયામણ અને  તભેના ઉત્તયાતધઔાય ગણુાતીતાનદં સ્લાભી, 
બખતજી ભશાયાછ,  ળાસ્ત્રીજી ભશાયાછ,  મખીજીભશાયાછ  તથા જૂ્મ પ્રભકુસ્લાભી ભશાયાછની ભતૂતિ 
તથા ખબચગશૃની આવાવ વનાતન દશિંદુ ધભચના અલતાય- યાધાકૃષ્ણ, વીતાયાભ, ળઔંયાલચતીની ભનશય 
ભતૂતિ સુદંય ઔરાત્ભઔ તવશાવંન ય ચફયાછભાન ચે. 

ભદંદયની અંદય સુદંય ઔતયણીથી બયયૂ ગુફંછ અને સ્તબંના વભશૂથી એઔ ભડં ફને, એલા ૯ 
સુદંય ભડંભૌ  આલેરા ચે. લાસ્તઔુરા અને તળલ્ઔરાથી યઙામેર આ સ્લાતભનાયામણભડંભૌ , 
ગનશ્માભભડંભૌ , રીરાભડંભૌ , બક્તભડંભૌ , સ્ભતૃતભડંભૌ , નીરઔંઠભડંભૌ  તથા યભશવંભડંભૌ  ખફૂ 
છ અદૌ  બતૂ નઔળીથી ઔંડાયામેરા ચે. દયેઔ ભડંભૌ ની તળલ્ળૈરી યવપ્રદ ઔથા, ગટના યજૂ ઔયે ચે.  

ભદંદયના ખબચગશૃભા ં સ્લાભીનાયામણ ભડંભૌ  ચે જે બખલાનનુ ંળાિત ગય ચે, જે ધયતીનુ ંગય 
તયીઔે બખલાનને બેટ આલા ભાટે એઔ ભાનલ પ્રમાવ ચે. 

સ્લાભીનાયામણ બખલાનના યભશવંની બવ્મ ભતૂતિને સુદંય ઔતયણીમ ગુફંછ દ્વાયા આલયીને 
યભશવં ભડંભૌ  ફનાલેર ચે.  પ્રાઙીન તળલ્ળાસ્ત્રભા ં ઙાય ફાજુ અને આઠ સ્તબંને ‚સ્લÂસ્તઔ 
સ્તબં‛ઔશલેાભા ંઆલે ચે. યભશવં ભડંભના સ્તબં એ બખલાન ઔેળલના ૨૪ જુદા જુદા સ્લફૃ અને 
ઙાય ઙતલેૂમ મખુની સ્થાના , પ્રાઙીન યંયાનુ ંએઔ અનન્દ્મ નુરુત્થાન ચે. 

ગનશ્માભ ભડંભૌ  આઠ સ્તબં અને ૩૮ પીટ શફંૄ યઔાફી આઔાયનુ ંગુફંછ ચે. જે આદઔિટેક્ઙય 
યાિભ ચે. આલા ઙાય ગુફંછ ભદંદયભા ંઆલેરા ચે. આ ભડંભૌ ની અરકૃંત ચત ય ગનશ્માભની નાજુઔ 
ભતૂતિ ચે. જે બખલાન સ્લાભીનાયામણનુ ંફા સ્લફૃ ચે. અને દયેઔ સ્તબં ય સુદંય ઔતયણીભા ંબખલાન 
સ્લાભીનાયામણના ફાણની ગટના દળાચલરે ચે. 

તનરઔંઠભડંભૌ ભા ંબખલાન સ્લાભીનાયામણ અચખમાય લચની નાની ઉંભયે ગય ચડીને  વાત લચ 
સધુી અચકર બાયતમાિા અને દશભારમની ઔઠય તિમાચની યવપ્રદ ઔથા  આઠ ફાજુલાા સ્તબં 
અને યઔાફી આઔાયના ગુફંછ ય  ઔતયલાભા ંઆલી ચે.  ગુફંછના  ઔેન્દ્રભા ંપ્રાઙીન સ્થ ભÂુક્તનાથ 
વાથે તનરઔંઠ લણીની ભશઔ ભતૂતિ અદૌ  બતુ ઔતયણીથી ઔંડાયામેર ચે. 



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  123 

 

દયેઔ ઘમુ્ભટ ભાનલ વજૉનની અદ્ધદ્વતીમ ળક્ક્તન ેપ્રભાચણત ઔયે ચે. છનાયને અઙફં ભાડ ેચે. 
દદગ્ભઢૂ  ઔયે ચે. સ્ભાયઔભા ં આલેર સ્તબં , યભશવં, ઋતભતુન,  દેલી દેલતા, ખાધંલોની 
તળલ્કૃતતથી તથા અનુભ ફાયીઔ ઔતયણીથી ઔંડાયેરા  ચે.  ઘમુ્ભટ શમ ઔે સ્તબં શમ ઔે તળકય શમ 
જેના  પ્રત્મેઔ થ્થય ઔરા, વસં્ઔાય અને પ્રેયણાન ેઉજાખય ઔયતી એઔ ભઔૂ બાા ફની યશ ેચે. એઔ એઔ 
ઔતયણી ઔે તળલ્ાકૃતત બાયતીમ પ્રાઙીન વસં્કૃતત અને વસં્ઔાયના લાયવાને જીલતં ઔયે ચે. 

અક્ષયધાભ દયવયભા ંમખી હૃદમ ઔભર અન ેબાયત ઉલન ફખીઙા આલેર ચે. તે પઔત 
ફખીઙા નથી યંત ુતેની ફાધંઔાભ ળૈરી ણ અદૌ  બતુ ચે. બાયત ઉલનભા ંબાયતના ઔેટરાઔ ભશાન 
યર ભડલ્વ જેલા ઔે ફા યત્ન,  શયૂલીય મિા,  સ્લાતતં્ર્મ વેનાની, ભશાન સ્ત્રી અને અન્દ્મની 
િન્દ્જ ભતૂતિ દ્વાયા ભશાન યાષ્ટ્ર ભાટે ભલૂ્મ અને ખોયલ વાથે પ્રેયણા આ ેચે. 

મજ્ઞરુુ કંુડ જે બવ્મ યંયાખત લાલની પ્રતતકૃતત ચે. તે ૩૦૦ x ૩૦૦ન એઔ કંુડ ચે. તેભા ં
૨૮૭૦ ખતથમા અન ે૧૦૮ નાની દેયી ચે. કંુડની લચ્ઙ ેનલ ઔભની યઙના ધાતભિઔ મિં અથલા 
તલિ દશિંદુ તલતધભા ંઉમખભા ંરેલાતી ખઠલણી જેલી ફાધંઔાભ ળૈરી છલા  ભે ચે. 

અક્ષયધાભ એ સ્થાત્મ ળૈરીથી  એટરે ઔે આદઔિટેક્ઙયની યીતે ત અદૌ  બતુ ચે છ. ણ વાથ ે
વાથે ઔરા-ઔોળલ્મ, આધતુનઔતભ ટેઔનરજી અને વાસં્કૃતતઔ લાયવાનુ ંઅશીં તલરક્ષણ વમંછન ચે.  જે 
પ્રત્મેઔ આલનાયને વસં્કૃતતના વનાતન ભલૂ્મને ભાણલાની એઔ અલૂચ તઔ યૂી ાડ ેચે. 

આધતુનઔતભ ટેઔનરાજી જેલી ઔે યફદટક્વ, પાઈફય ન્પ્ટઔવ, દપલ્ભ પ્રજેક્ળન, રાઈટ 
ઈપેઔટૌ વ તેભછ વાઉન્દ્ડ ઇપેઔટૌ વ લખેયેના તલતનમખ વાથે વશજાનદં દળચન, નીરઔંઠ દળચન, વસં્કૃતત તલશાય 
જેલા પ્રદળચન દ્વાયા  પ્રાઙીન બાયતીમ વનાતન વસં્કૃતતના દળચન ઔયાલે ચે.  તેભછ ધ્લની અને પ્રઔાળના 
ભાધ્મભથી વસં્કૃતતના વનાતન ભલૂ્મની પ્રેયણા આે ચે.  જીલન ગડતયની પે્રયઔ યજૂઆત ઔયલાભા ં
આલી ચે. 

વશજાનદં દળચન જેભા ં બખલાન સ્લાભીનાયામણના ં જીલન પ્રવખં દ્વાયા બાયતીમ વનાતન 
વસં્કૃતતના ખફૂ છ ભશત્લના વદેંળા આલાભા ંઆવ્મા ચે. જેભ ઔે અદશિંવા, ળાઔાશાય, કુટંુફ બાલના, 
પ્રાથચના, નીતતળાસ્ત્ર લખેયે. આ પ્રદળચન કડંભા ં ૧૮ભી વદીનુ ં લાતાલયણ તાદૃશ્મ ઔયલાભા ંઆલેલુ ં ચે. 
નીરઔંઠ દળચન એ ભાિ૧૧ લચના ફામખી નીરઔંઠલણીની અચકર બાયતીમ માિા અને દશભારમની 
ઔઠય  તિમાચ તથા બાયતના ભશાન તીથો, ઉત્વલ, વાસં્કૃતતઔ યંયા અને ભલૂ્મની અદૌ  બતુ 
પ્રસ્તતુત ઔયતી આઈ-ભેક્વ દપલ્ભ ચે. જ્માયે વસં્કૃતત તલશાય એ એઔ નોઔા તલશાય  દ્વાયા બાયતના લૈદદઔ 
મખુ, પ્રાઙીન બાયતની ાઠળાા, યાવામચણઔ ળાા, મખ, લૈદ- દાઔતયી, પ્રાચઙન મખુના ઉદ્યખ 
લખેયેનુ ંઅદૌ  બતુ દળચન ઔયાલે ચે. 

અક્ષયધાભ એ બાયતની ખોયલભમ વસં્કૃતત લાયવાનુ ં એઔ અદૌ  બતુ સ્થાત્મ ચે. જે બાયતના 
સલુણચ અતીતને ઉજાખય ઔયે ચે. લતચભાનની વ્માખ્મા ઔયે  ચે અને બતલષ્મનુ ંવજૉન ચે. અક્ષયધાભ એ 
૨૧ભી વદીનુ ંફેનભનૂ સ્થાત્મ ચે. જેભ  શડપ્ા, ભશ ે– છોં- દડ, ભોમચઔાર, ગપુ્તઔારીન વભમ અને 
ઙોરઔારના વભમની સ્થાત્મ ળૈરી તે વભમના યીત-દયલાછ, યંયા, યઙના, ઔરા, વસં્કૃતત, 

વસં્ઔાય  અને આધ્માત્ભઔતાને પ્રખટ ઔયે ચે. એ યીતે બતલષ્મની ેઢી ભાટે  આણી દશિંદુ વસં્કૃતત, ઔરા, 
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યીત-દયલાછ, યંયા, આધ્માત્ભઔ શુ ંચે તે બાલ અને તલઙાય આ અક્ષયધાભ સ્થાત્મની લાઙા દ્વાયા 
પ્રખટ ઔયળે. આણી દશિંદુ વસં્કૃતત અને વસં્ઔાયને જીલતં યાકળે.   
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ગજુયાતી વાહશત્મભા ંગાધંીજીલન-દળાનન પ્રબાલ 

ડૉ.મગેન્દ્ર ાયેખ, એવનવએટ પ્રપેવય (ગજુયાતી) 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ. 

 

 

ભશાત્ભા ખાધંી લીવભી વદીના લૈતિઔ, બાયતીમ અને ગછુયાતી પ્રજાજીલનના પ્રલાશભા ંવોથી 
લધ ુ અવય ઔયનાય પ્રબાલઔ દયફ તયીઔે વલચથા ઉલ્રેકનીમ ચે. ૧૮૬૯ની ફીજી ઔટફયે 
યફદંયભા ંછન્દ્ભેરા ભશનદાવ ઔયભઙદં ખાધંી તલરામતભા ંછઈને ફેદયસ્ટય ફને ચે. મલુાનલમે દચક્ષણ 
આદિઔાભા ંએઔ વ્માાયી ેઢીન ઔેવ ઉઔેરલા જામ ચે અને દચક્ષણ આદિઔાભા ંયંખબેદની નીતત ઉયાતં 
અન્દ્મ અન્દ્મામન વાભન ઔયલા કૃતવઔંલ્ થામ ચે. વખંઠન ઔયે ચે.  દપતનક્વ આશ્રભ અને ટલ્વટમ 
પાભચ જેલા વભશૂ જીલનના પ્રમખ દ્વાયા શ્રભભરૂઔ વાદખીબમાચ જીલનન ભદશભા ઔયે ચે. અદશિંવાના યસ્તે 
પ્રતતક્ષનુ ંબાલદયલતચન ઔયે ચે. દચક્ષણ આદિઔાભા ંફે દામઔા ઉયાતંની વત્મા્રહશી તયીઔેની વદિમતા 
ફેદયસ્ટય ખાધંીને લૈતિઔ ક આે ચે. ૧૯૧૫ના જાન્દ્મઆુયી ભાવભા ંતસ્તાીવ લચની લમે સ્લદેળ 
યત પયતા ફેદયસ્ટય ખાધંી િીજા લખચભા ં યેરલેભા ં ભવુાપયી ઔયી વભ્રહ દશિંદનુ ં દયભ્રભણ ઔયે ચે. 
રઔજીલનન તાખ ભેલે ચે. વાઙા અથચભા ંરઔનામઔ ફન ેચે. ૧૯૧૭ભા ંઙંાયણ વત્મા્રહશભા ંભેરી 
વપતા અને અવશઔાય તથા વતલનમ ઔાનનૂબખંના ઉિભ તેભને અનકા ઙલઔતાચ તયીઔે 
પ્રસ્થાતત ઔયે ચે. અથાઔ ઔભચળીરતા અને કુદયત અચબભકુ આદળચ જીલનળૈરી તથા ‚ભયતા ંણ વત્મ 
ન ચડવુ‛ં એવુ ંજીલનસિૂ સ્લાબાતલઔ યીતે વત્મના પ્રમખલીય તયીઔે તેભની પ્રસ્થાના ઔયે ચે.  

૧૯૨૦ભા ંગછૂયાત તલદ્યાીઠની સ્થાના દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ઔેલણી આલાના તેભના આદળોથી 
તત્ઔાચરન મલુાન ” ચઙિંતઔ, વજૉઔ આઔાચમ ચે. ગછૂયાત તલદ્યાીઠના ઉિભે વાથચ જાડણીઔળની 
યઙના ભશાત્ભા ખાધંીની બાાપ્રીતતન ુ ચઙયંજીલી ઉદાશયણ ફને ચે. વલચઔારીન ભશત્તા ધયાલતા 
અનેઔતલધ ઔામો અને પ્રમખને વ્માઔ છનવભશૂની સ્લીકૃતત ભે ચે. ખાભડાનં ઉિાય થલ જાઈએ અને 
ળશયે તયપની આંધી દટ કાલી જાઈએ એલ ફધ ણ ખાધંીજી તાના યઙનાત્ભઔ ઔામો દ્વાયા 
આે ચે.  કાદી દ્વાયા સ્લાલરફંનના વસં્ઔાય તત્ઔારીન મલુાેઢી ભાટે અનઔુયણીમ ફને ચે. ટ્રસ્ટીતળના 
તવિાતં દ્વાયા તીવ્ર બોતતઔ રારવા ઔે વંતત્ત વજૉન તયપની દટ ય વશછ યીતે અંકુળ આલે ચે. 
ઉદ્યખતત અને શ્રીભતંભા ં વાભાજછઔ પ્રતતફિતા અને છલાફદાયી પ્રત્મેની વબાનતા ઉલ્રેકનીમ 
ભાિાભા ંલધે ચે.  

દચરત, ીદડત, ળતત પ્રત્મેની શભદદી, અસ્શૃ્મતા તનલાયણ, ખોવેલા, ભાતબૃાાભા ં તળક્ષણની 
દશભામત, ફતુનમાદી ઔેલણી, કાદી દ્વાયા સ્લાલરફંન, તનવખોઙાય, છનઔલ્માણની બાલનાથી વબય 
એવુ ંઅથચળાસ્ત્રીમ ચઙિંતન, વલચધભચવભબાલના વસં્ઔાય અને શ્રભલૂચઔ જીલન જીલલાની તનતાતં અદશિંવઔ, 

કુદયતી જીલનળૈરીન પ્રબાલ તત્ઔારીન તલિની વલાચતધઔ ભશ¥લની ગટના ચે. ખાધંીજીને ભાિ આજાદી 
આંદરનના અ્રહણી તયીઔે યાછઔીમ ખતતતલતધ યૂતા વીતભત ઔયી દેલાથી તેભનુ ંવાચુ ંચઙિ ઉવી ળઔે 
નદશ. ભનષુ્મજીલનને સ્ળચતી દયેઔ ફાફતભા ંઅત્મતં જાગતૃતલૂચઔ તે આઙયણભાથંી છન્દ્ભેલુ ંવત્મ 
તાયલે ચે અન ેતટસ્થ અચબપ્રામ આ ેચે. બવ્મ તલઔાવળીર અને ખલુ્રાભનના શલાથી અભ્માવ અને 
આદયના અતધઔાયી ઠયે ચે. 
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ઔભચળીર ભશાત્ભા ખાધંીના જીલન-ઔામચની ફહઆુમાભી તવલીય ૈઔી ઔઈણ કડં ઔે અંળને તલળે 
અભ્માવણૂચ અચબખભ ધયાલનાયને ભાટે વળંધનની ળક્તા ખલુ્રી ઔયે ચે. ૧૯૧૫ભા ં સ્લદેળ 
આખભનથી રઈ ૧૯૪૮ની ૩૦ભી જાન્દ્મઆુયી ” તનલાચણ દદન સધુી તેભન જીલનવદંબચ પ્રબાલત્ાદઔ 
યહ્ય ચે. ઙારીવ લચની લમે ‘દશિંદ સ્લયાછ’ રકી ચઔેૂરા ખાધંીજીની આત્ભઔથા ‘વત્મના પ્રમખ’ તથા 
‘દચક્ષણ આદિઔાના વત્મા્રહશન ઈતતશાવ’ ખાધંીમખુભા ં ઉલ્રકેનીમ આલઔાય અને પ્રતતષ્ઠા ાભે ચે. 
દાડંીકઙૂ, ખભેજી દયદ, શદયછનના ભદંદય પ્રલેળ ભાટે ઔયેરા પ્રમાવ, નલજીલન, શદયછન જેલા 
વાભતમઔ ” િ તથા અન્દ્મ યઙનાત્ભઔ ઔામોની અવય વાદશત્મક્ષેિભા ંવતલળે જાલા ભે ચે.  

ફેદયસ્ટય ભશનદાવ ઔયભઙદં ખાધંી દચક્ષણ આદિઔાભા ં ઔભચલીય ખાધંી તયીઔે જાણીતા થમા એ 
લાતની નોંધ અન ેપ્રબાલ વો પ્રથભ ૧૯૦૪ભા ં ઔતલ ન્દ્શાનારારની ઔતલતા ‘વાઙના તવાઈ’ભા ંપ્રખટ 
થામ ચે. દશિંદભા ંઅભદાલાદ ભઔુાભે આશ્રભ સ્થાી વદિમ થમેરા ખાધંીજી ૧૯૧૯ભા ંઙાવભા ંલચભા ં
પ્રલેળે ચે અન ેઔતલ ન્દ્શાનારાર ખાધંીજીના તતનષ્ઠ વ્મક્ક્તત્લન ગણુાનલુાદ ઔયત ુ ંઔાવ્મ ‚ગછુયાતન 
તસ્લી‛ આ ેચે. 

ખાધંીજીએ જેભને યાષ્ટ્રીમ ળામય તયીઔે કાલેરા તેલા ઔતલ જલેયઙદં ભેગાણી 
સ્લાતતં્ર્મવ્ંરહાભને ઔેન્દ્રભા ંયાકીને રકામેરા ંભોચરઔ તેભછ અં્રહેજીભાથંી અનલુાદ ાભેરા ખીતન વ્ંરહશ 
‘તવિંધડુ’ આે ચે. ‘મખુલદંના’ ઔાવ્મવ્ંરહશભા ં ઔતલ જલયેઙદં ભેગાણી નોંધે ચે : ‚ભેં ત પ્રત્મેઔ પ્રવખં ે
તેભના ંલરણ, ભથંનને આત્ભલેદના ઔેલાઔં શળે તેનુ ં ઔેલ ાયરક્ષી ચતા ંફેળઔ ભાયી ધખળ દ્વાયા 
તનફૃણ ઔમુું ચે.‛ ખાધંીજીની ઔતલ ભેગાણી યની અવયની જેભ તે વભમના મલુાન વજૉઔ ઉય ણ 
સ્થામી અવય ડ ે ચે. ૧૯૯૯ભા ં પ્રખટ થમરેા ‘થડુઔં અંખત’ નાભના આત્ભઔથનાત્ભઔ સુ્તઔભા ં
ઉભાળઔંય છી તાના ગડતયઔાને તલળ ે નોંધ ે ચે: એઔ વજૉઔ તયીઔેની વજૌ  છતા ભાટે એ વભમે 
ગછૂયાત તલદ્યાીઠ તયપ લવુ ં સ્લાબાતલઔ શત ુ.ં.. તલદ્યાીઠ એ લકતે અભાયે ભન વાદશત્મતીથચ ણ 
શતી.‛ 

૧૯૩૦ભા ં દાડંીકઙૂની લૂચયાતિએ આશ્રભ ફશાય નદીતટે ભાનલ ભશયેાભણ ઉભટય શત. એ 
લૂચયાતિના વાક્ષી ઉભાળઔંય છળીને તભેની વજૉનમાિાના પ્રાયંબે છ તલિળાતંતના લઔીર ભશાત્ભાખાધંીના 
દળચન થામ ચે અને મલુાન ઔતલ ઉભાળઔંય ૧૯૩૧ભા,ં ભાિ લીવ લચની લમે ‚તલિળાતંત‛ જેલા 
કડંઔાવ્મની યઙના ઔયે ચે. 

ત્મા ંદૂયથી ભગંર ળબ્દ આલત ! 
ળતાબ્દીઓના ભચયળાતં ઘમુ્પભટ  

ગજાલત ચેતનભતં્ર આલત ! 
-આ ભખંર ળબ્દ મલુાન ઔતલ ઉભાળઔંય છળીની ઔતલઙેતનાભા ંખાધંીઙદયિની ઔાવ્માત્ભઔ ચચફ 

આઔાયે ચે અને ઔતલ રક ેચે :    

નતા છ હદવ્મક્રાનંતના, અધ્લયુા નલયગુના, 
ને છ ભાતા, અહશિંવાની ગદે જગ રેટતા. 
ફધં ુછ વો ગરુાભના, દેલ છ દુભખમા ંતણા 
આળા છ નલશ્વ આખાની, છ વલાસ્લ હશિંદના. 
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ખાધંીજીનુ ં ઙદયિ અને જીલનઔામચ ઉભાળઔંય છળીની અચબવ્મક્ક્તભા ં અનેઔતલધ વદંબો વાથ ે
પ્રત્મક્ષ ઔે યક્ષ સ્લફૃે આવ્મા ઔયે ચે. ‘લવતંલાચ’ ઔાવ્મવ્ંરહશભા ં‘ભતૃ્મદંુડ’, ‘યડ ન ભછુ ભતૃ્મનેુ’ જેલી 
ઔતલતાભા ંખાધંી તલમ પ્રબાલ છઈ ળઔામ ચે. ૧૯૬૯ભા ંખાધંી ળતાબ્દી ટાણે ‘વસં્કૃતત’ વાભતમઔના ષૃ્ઠ 
ય ઔતલએ ખાધંીજીલન તલમઔ પ્રવખંના તનફૃણ દ્વાયા ખાધંીઔથાની ભાડંણી ઔયી. ખફૂ આલઔાય 
ાભેરી આ ખાધંીઔથાભાથંી ‚વોના વાથી, વોના દસ્ત‛, અને ‚ભાયા ખાધંીફા‛ુ જેલા ફ ેવંાદન ણ 
થમા.ં 

ઔતલ કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણીએ બાલનખયના દચક્ષણાભતૂતિ તલદ્યારમભા ં અભ્માવ ઔમો શત. વ 
લચની દઔળય લમે તેભણે ખાધંીઔાવ્મ રખ્મુ.ં ઉભાળઔંય છળીના વભઔારીન-વભલમસ્ઔ ઔતલ ખાધંીમખુના 
પ્રબાલળાી ઔતલ ચે. ઔદડમા ં(૧૯૩૯) તથા ‘નુયત’ (૧૯૬૧) તેભના ઔાવ્મવ્ંરહશ ચે. તેભના ંવજૉનભા ં
ખાધંીપ્રબાલની ગયેી અવય છઈ ળઔામ ચે. ‘આઠભુ ં દદલ્શી’ની વાભાજછઔ પ્રતતફિતા અને ‘દળચન 
તલનફાના’ં જેલી ઔતલતાના યઙતમતા વ લચની દઔળયલમે ‚દાશ બયી આંક ભાતાની, તેનુ ંત ુ ંઆંસ ુ
ટક્ુ‛ં જેલી ઔતલતાભા ંખાધંીજીનુ ંઙદયિ ઉવાલી આે ચે. ખાધંીજી તે ઔાવ્મન તલમ શમ તેલી 
ઔતલતા ગણા ઔતલ ાવેથી ભે ચે. ખાધંીશત્મા તનતભત્તે રકામેરી ઔતલતા ણ ખાધંીજીના પ્રબાલની 
વાક યેૂ ચે.  

નલરઔથાઔાય દળચઔ મલુાનીઔાથી છ આજાદી આંદરનભા ંછડામ ચે. ‘ફદંીગય’ (૧૯૩૫) અને 
‘ઔલ્માણમાિા’ (૧૯૩૯) જેલી નલરઔથાભા ંઆજાદીની ઙલના અનબુલનુ ંઆરેકન તે ઔયે ચે. 
‘ફધંન અને ભકુ્ક્ત’ જેલી નલરઔથાભા ં૧૮૫૭ના ભકુ્ક્તવ્ંરહાભના તલમલસ્ત ુવાથે લાસદેુલના ાિભા ં
ખાધંીજીના પ્રેભ, ઔફૃણા અને અદશિંવાના ભલૂ્મનુ ં આયણ ઔયે ચે. ઐતતશાતવઔ દૃન્ષ્ટએ જાઈએ ત 
ખાધંીજીના છન્દ્ભ શરેા ં થમેરા ં ભકુ્ક્તવ્ંરહાભને ઔથાલસ્ત ુ ફનાલતી લકતે તેના ાિને ખાધંીભલૂ્મનુ ં
લાશઔ દળાચલલાન ઉિભ અપ્રતીતતઔય રાખે. ણ લાસ્તલભા ં ભકુ્ક્તવ્ંરહાભની ઔથાભા ં વજૉનાત્ભઔયીતે 
ખાધંીભલૂ્મન પ્રલેળ ઔયાલલ એ વજૉઔનુ ંસ્લાબાતલઔ રક્ષ્મ ફની જામ ચે.  

૧૯૩૦ભા ં ખાધંીજીએ ઐતતશાતવઔ દાડંીકઙૂ ઔયી. ઔતલ તનસકુ બટ્ટની ઊંભય ત્માયે ખણીવ 
લચની. દાડંીકઙૂના લીવ લચ ફાદ ૧૯૫૦ભા ં તેભણ ે ‘દાડંીમાિા’ નાભની ઔતલતા આી. ‘દાડંીમાિા’ 
કડંઔાવ્મ ચે : 
કીધુ ંશૈમે પ્રભસુ્ભયણ ને ભેદની શાઘે 

ફા ુઝૂક્યા, રલણકણના ળકાયાખડં લીણ્મા, 
લીણ્મા  ૂજંા ભક્ષનતતર-ડયા, શે્રષ્ઠ વામ્રાજ્મ લ ૂટં્ ુ ં
હકિંલા લ ૂટં્ ુ ંનલતત વભયે, રભ્મ સ્લાતતં્ર ભોંઘુ-ં 

-વત્મા્રહશની બતૂભઔાએ સ્લાતતં્ર્મપ્રાપ્પ્ત ભાટે બવ્મ રુુાથચ ઔયી યશરેા ખાધંીજીને આ ઔાવ્મના 
નામઔ તયીઔે ઔેન્દ્રભા ંયાકી ઔતલએ આ કડંઔાવ્મની યઙના ઔયી ચે. 

લરવાડ જછલ્રાના ઙીકરીભા ં છન્દ્ભેરા જીણાબાઈ યતનજી દેવાઈ ૧૯૨૦ભા ં ખાધંીજી પ્રેદયત 
અવશઔાય આંદરનને ઔાયણે અભ્માવ ચડી આંદરનભા ં ઝુઔાલે ચે. ખાધંીજી સ્થાતત ગછૂયાત  
તલદ્યાીઠભા ંદંડત ધભાચનદં ઔવામ્ફી, દંડત સકુરારજી, આઙામચ કૃારાની, યાભનાયામણ ાઠઔ અન ે
ઔાઔાવાશફે ઔારેરઔય જેલા તલદ્વાન ાવે ઔેલામ ચે. જીણાબાઈની આયંબની ઔતલતાભા ં ‘ફાભજૂય’ ઔે 
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‘લણઔયનુ ં ખીત’ જેલી ઔતલતા ભે ચે તેભા ં ખાધંીપ્રબાલ છઈ ળઔામ ચે. ‘ છમતંી -લચ’ યઙનાભા ં
ખાધંીપ્રતતબાન ભદશભા ઔયતા ંઔતલ નોંધ ેચે : 

શ્વાવે શ્વાવે જગ વગાલી, જુગ જુગ કેયી નીંદ ઉડાડી, 
નનષ્ઠુય શૈમા ંવ કમ્પાલી, ઘભેૂ ગ્રશી એ નલ શનથમાય. 
૧૯૪૨-૪૩ના જેરતનલાવ દયતભમાન સ્નેશયક્શ્ભએ ‘અંતયટ’ નાભની નલરઔથા રકી શતી. આ 

નલરઔથાનુ ંપ્રઔાળન ૧૯૬૧ભા ંથમુ ં ચે. શદયછન મલુઔ-મલુતી ન્ના (ની) અને ઔેશનુા રગ્નજીલનની 
ઔથા અને વમંભની લાતભા,ં વભ્રહ ઔથાનઔ ઉય ખાધંીતલઙાયન પ્રબાલ ચે.  

યાભનાયામણ નાખયદાવ ાઠઔન છન્દ્ભ ધઔા તાલઔુાના બાદ ખાભે ૧૯૦૫ભા ં થમેર. 
રીંફડીની વસં્કૃત ાઠળાાભા ંબાખલતન અભ્માવ તભેણે ઔમો શત. ઉદ્યખળાાભા ંલણાટઔાભ ળીકતા 
ત્માયે તેભના વસં્કૃત ળાસ્ત્રીજીએ શદયછન ાવે લણાટઔાભ ળીકલા ફદર ાઠળાાભા ંઆલલાની ના 
ાડી. યાભનાયામણ નાખયદાવ ાઠઔ આજીલન શદયછનવેલા તથા ખાભડાનં  ઉિાય  અને કેતી તલમઔ 
પ્રવતૃત્તભા ંવ્મસ્ત યહ્યા. ૧૯૨૩ભા ંનાખયયુ જડંા વત્મા્રહશ લકતે ખાધંીપ્રબાલભા ંઆલેર અઢાય લચના 
આ વત્મા્રહશી વભ્રહ જીલન દયતભમાન ખાધંીઙદયિને આરેકલાભા ં ભલૂ્મલાન વભમ પાવ્મ. 
‘ખાધંીખખંા’ (૧૯૮૮) જેલા ખાધંીજીલનમાિાના નીલડરેા ્રહથં તેભણ ેઆપ્મા. 

ખાધંીજીના વ્માઔ પ્રબાલની ચામાભાથંી ભટાબાખના વજૉઔ થડા-લધ ુ અંળે લકત લકત 
તલતલધ સ્લફૃભા ં અચબવ્મક્ક્ત આી ચે. ખાધંીજીની આત્ભઔથાભા ં ‘ફારાસનુ્દ્દયભૌ ’ નાભના મલુાનન 
ઉલ્રકે આલે ચે. તેના ઉયથી તિબલુનદાવ રુુત્તભદાવ લશુાયે ‘સનુ્દ્દયભૌ ’ તકલ્લવુ યાખ્મુ.ં દીન-
દચરત, ીદડતની લેદનાની અચબવ્મક્ક્ત તેભણ ે‘ઔમા બખતની ઔડલી લાણી’ વ્ંરહશભા ંવભાલેર ચે. 

જુખતયાભ દલેના અંતેલાવી એલા ઔતલ ઙીભનરાર પ્રાણરાર બટ્ટ ે ૧૯૪૯ભા ં ખાધંીજીના 
જીલનપ્રવખંનુ ંઆરેકન ઔયત ઔાવ્મવ્ંરહશ ‘ખાધંીઔથા ખીત’ આપ્મ ચે. યતતરાર યાભળઔંય અધ્લમુચએ 
૧૯૬૭ભા ં ‘ખાધંીજીલન’ નાભની દીગચયઙના આપ્મા ફાદ ‘જ્માયે ખાધંીજી નાના શતા’ (૧૯૬૨) ‘ખાધંીિઃ 
પ્રવખંષુ્’ (૧૯૮૩) ‘ખાધંીજીનુ ંવાચુ ંસ્લફૃ’ (૧૯૮૫)ભા ંઆે ચે.  

સ્લાતતં્ર્મત્તયઔાભા ંણ ખાધંીપ્રબાલની અવય અનેઔ યીતે અનબુલામ ચે. ખાધંીજીના અંતેલાવી 
ભશાદેલબાઈ દેવાઈના િુ નાયામણ દેવાઈએ ‚ભારંુ જીલન એછ ભાયી લાણી‛ નાભે ફશૃદૌ   ખાધંીઙદયિ 
રખ્મુ ંચે. ભશાદેલબાઈ દેવાઈનુ ંજીલનઙદયિ ‘અક્ગ્નકંુડભા ંઊખેલુ ંગરુાફ’ ણ ખાધંીપ્રબાલની અવયનુ ં
દયણાભ ચે. ગણુલતં ળાશ,ે ‘ખાધંીની ગદડમા’, ‘ખાધંીના ઙશ્ભા’, ‘ખાધંીની ઙંર’, ‘ખાધંીની રાઔડી’ 
એભ ઙાય ્રહથંભા ંખાધંીજીલન-ઔામચનુ ંવભીક્ષાલૂચઔ અચબલાદન ઔમુું ચે. ઙરંઔાન્દ્ત ફક્ષીએ ‘ભશાત્ભા અન ે
ખાધંી’ જેલા સુ્તઔભા ંઈતતશાવફધ ઉવાલલાની વાથે ખાધંીગણુાનલુાદની અવયઔાયઔ બતૂભઔા પ્રસ્તતુ 
ઔયી ચે. શયીન્દ્ર દલેએ ‘ખાધંીની ઔાલડ’ નલરઔથા દ્વાયા આધતુનઔ બાયતભા ં યાછઔાયણભા ં
અયાધીઔયણના, ભ્રષ્ટાઙાયના અનૈતતઔ ભાશરને લાઙા આી ચે. ભખુ્મત્લે આધતુનઔ ઔતલ, નાટયઔાય 
નલરઔથાઔાય એલા રાબળઔંય ઠાઔયે ‘રીરા વાખય’ નલરઔથાના િણબાખભા ં ખાધંીતલઙાય ભછુફની 
ઔેલણી, ખાભડાન ઉિાય અને શ્રભભરૂઔ આશ્રભજીલનના યઙનાત્ભઔ ઔાભને લણી રીધા ચે.  : લીવભી 
વદીના અંતતભ દામઔાની નોંધાિ ઉરપ્બ્ધ  ચે.  
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ગછુયાતી વાદશત્મભા ંદચરત, ીદડતની ઔતલતા, ચેલાડાના ભાણવની લ, ખાભડુ,ં તદી બાા-
છનદ આદદની અચબવ્મÂક્તભા ં ખાધંીજીન પ્રત્મક્ષ ઔે યક્ષ પ્રબાલ યહ્ય ઙે. આજાદી આંદરનને 
ઔતલતા ઔે વાદશત્મન તલમ ફનાલનાય વજૉઔ ખાધંીજીલન ઔે ખાધંીજીના યઙનાત્ભઔ ઔામોના પ્રબાલની 
ઔઈને ઔઈ સ્લફૃે નોંધ રતેા અને તલમલસ્ત ુતયીઔે ભાલછત આતા શતા. જીલાતાછતા જીલનના 
ભફરક વગંો અન ે વાભાન્દ્મ ભાણવની લ આણા વાદશત્મભા ં વભાતલષ્ટ ાભે ચે ત ે ખાધંીજીના 
પ્રબાલની છ અવય ચે તેભ ઔશી ળઔામ. મખુપ્રલતચઔ ગટના તયીઔે ખાધંીજી અને તેભના વાથી 
ગછુયાતી વાદશત્મ છનદશ પ્રજાજીલન ઉય ફહભુટી સ્થાી. 

ઔથાવાદશત્મ, તનફધં, ઔતલતા આદદ સ્લફૃભા ં ખાધંીજીલનઔામચની અવયના ઔાયણે ળૈરી, 
અચબવ્મક્ક્ત અને તલમલસ્તભુા ંઔે અચબખભભા ંઆલેરા દયલતચન ઔઈ ણ અભ્માસ ુભાટે ળધઔામચની 
વબંાલના કરી આ ે ચે. 
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‘જને ડદે’ : કાન્ત જીલનની આંતય પ્રતીનત 

ડૉ. લાા એર. પ્રજાનત, ગજુયાતી નલબાગ, 

એવ.એર.ય.ુ આટાવ એન્ડ એચ. એન્ડ ી. ઠાકય કભવા કૉરેજ પય નલભેન, અભદાલાદ. 
 

 નાટઔ ‘યમ્મ’ વાદશત્મ સ્લફૃ ચે. વભાછનુ ં લાસ્તતલઔ ચઙિ તથા જીલનભલૂ્મ પ્રતીત ઔયાલલા 
ભાટે નાટઔ ઉત્તભ સ્લફૃ ચે. નાટઔભા ંપ્રખટતુ ંલસ્તતુલધાન રેકઔની કુળ યઙના તલધાન ઔરાને રીધે 
બાલઔ વાેક્ષ ફને ચે. 
 ગછુયાતી નાટઔભા ંવતીળ વ્માવ છણાલે ચે તેભ ‘જીલનરક્ષી નાટઔ રકલાન ઙાર લધ્મ ચે. 
ઔફીય, છમળઔંય, નભચદ, અક, ભયીજ ઈત્માદદ રેકઔના જીલન આધાદયત પ્રમખ થઈ ચકૂ્ા ં ચે.’ આ 
યંયાને તનબાલલા વતીળ વ્માવ તેભની પ્રમખળીર નાટય વજૉનઔરાના બાખફૃે ‘છને ડદે’ 

(૨૦૦૫) નાટમકૃતત પ્રખટ ઔયે ચે. આ નાટયકૃતત દ્વાયા રેકઔે ઔતલ ઔાન્દ્તના જીલન તથા તલઙાય 
નાતલન્દ્મને ાભલાન તથા સ્ષ્ટ ઔયલાન વ્મામાભ વપ યીતે તવિ ઔમો ચે. ઔાન્દ્તના ‘ઔતલજીલનની’ 
આંતદયઔ ભથાભણને આંતયફાહ્ય વગંચ લડ ે‘ઔતલ’ તથા ‘ઔથઔ’ ફૃે યજૂ  ઔયી કયેકય ત ઔાન્દ્તના ‘છ’ 

સ્લફૃને નાટઔના ડદે યજૂ ઔયલાન રેકઔન પ્રમત્ન નાટય  ળીચઔને વાથચઔ ઔયે ચે. 
 ‘છને ડદે’ નાટયકૃતત રકેઔની લસ્તતુલધાન ઔરા તથા યઙનાતલધાનઔરાની વાથચઔ પ્રતીતત 
ઔયાલે ચે. નાટયકૃતતભાથંી પ્રાપ્ત થતા ંલસ્ત ુગટઔભા ંઔાન્દ્તનુ ંઔતલજીલન તથા તલઙાય ભલૂ્મ ઔેન્દ્રસ્થાન 
ચે. ઔાન્દ્તન વ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મન ખ્માર, ઔફૃણાછન્દ્મ સ્નેશની ીાવા, ધભચની વાઙી તલબાલના, ઔભે ધભચન 
ખ્માર, ચિસ્તી ધભચના વસં્ઔાયફૃ નુરુત્થાનન તલઙાય... ઈત્માદદ ઔતલ ઔાન્દ્તના આંતય-ફાહ્ય વ્મક્ક્તત્લન 
દયઙમ ઔયાલતા ં લસ્તગુટઔ ફૃે પ્રાપ્ત થામ ચે. ઔાન્દ્તના જીલનના લસ્ત ુ તલધાનભા ં પ્રખટતી 
યઙનાતલધાન ઔરાને આ યીતે નોંધી ળઔામ ચે.  
 

- નાટઔન આયંબ - ‘ઔતલ’ તથા ‘ઔથઔ’ ફૃે ઔાન્દ્તના આંતય-ફાહ્ય જીલનની પ્રતીતત. 
- ઔાવ્માત્ભઔ બાા તથા ‘એઔદઔત’ પ્રમખ 

- ઔાન્દ્તના જીલનને સ્ષ્ટ ઔયતી દૃશ્મયૂણી 

- આંચખઔ, લાચઙઔ, આશામચ તથા વાજત્લઔ અચબનમની પ્રતીતત ઔયાલતુ ંનાટઔ 

- દ્ય પ્રમકુ્ક્ત  

- ઔરુણ યવની પ્રતીતત ઔયાલતી નાટયયઙના 
- નાટઔનુ ંળીચઔ 

 પ્રસ્તતુ નાટઔ ફે અંઔભા ંતલબાજછત થમુ ંચે. શરેા ંઅંઔના પ્રાયંબે છ ‘ઔથઔ’ દ્વાયા રકેઔે ઔાન્દ્તના 
બીતયન દયઙમ આ યીતે ઔયાવ્મ ચે, ‘ીડાવુ ં  છ,ં દયફાવુ ં  છ,ં વદીથી હુ ં ભુજંાવુ ં છ ંઆ ષૃ્ઠની 
ભરુબભે ફધા અંખે બ ૂજંાવુ ંછ!ં’ 
  અશીં ‘ીડાવુ ંછ’ં, ‘યીફાવુ ંછ’ં, ‘ભુજંાવુ ંછ’ં જેલી ળબ્દ દાલરી ઔાન્દ્તના આંતયભનની 
ીડાને વ્મક્ત ઔયે ચે. ઔાન્દ્તની યઙનાભા ંઅપ્રત્મક્ષ યશતેા ‘ઔથઔ’ ને પ્રત્મક્ષફૃ પ્રાપ્ત થમુ ંચે. ઔાન્દ્તના 
આંતદયઔ તથા ફાહ્ય સ્લફૃને ાયદળચઔ ઔયલાન પ્રમત્ન આ દ દ્વાયા થમ ચે, 

 ‘શરેી જાત છ ખુ’ં કાવુ ંતભને હુ ં
 હુ ંઔથ્થઔ, નેયેટય ઔાન્દ્તન ભાહ્યરમ હુ ં! 
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 બતૂભઔા ફેમ હુ ંઔરંુ, ઔષ્ટાવુ ંનશીં આન ે

 અશીં મ્શાયા ંતલના ઔઈ, દેકાળે નશીં આન ે

 કેવને ાગડી ઔાઢુ,ં ત્માયે ખણલ ભાહ્યર 
 કેવને ાગડી ધારંુ, ત્માયે ખણછ ફાહ્યરા’ 
 નાટઔભા ં ‘ઔથઔ’ ને વાક્ષીબાલે તથા ‘ઔતલ’ને ઉદ્વખે, ીડા, તલાદ, ળઔ ઈત્માદદ ઔષ્ટઔાયી બાલ 
ક્સ્થતત લચ્ઙે ગયેામેર દળાચવ્મ ચે. પ્રથભ અંઔભા ંપ્રથભ યઙના ‘ભાયી દઔશ્તી’, ‘ફદુ્ધિપ્રઔાળ’ભા ં‘ભાયી 
દઔસ્તી’ એલા બરૂ બયેરા ંળીચઔ લડ ેભેલુ ં સ્થાન, દવ લચની લમે ઔાન્દ્તના તતાનુ ં તનધન ઙોદ લે 
આયંબાત ુ ંઔાન્દ્ત તથા નભચદાનુ ંપ્રવન્ન દામ્ત્મજીલન, ઔતલએ તેભના તભિ બાલતવિંશજી ભશાયાછને આેર 
બછન-આભિંણ તથા આદય વત્ઔાય, ત્ની નભચદાને ખબે અલતયેર િુ પ્રાણરાર, ન’દીનુ ં ભાદંખી 
દ્વાયા ભતૃ્મ,ુ િુ પ્રાણરારનુ ં ભતૃ્મ,ુ ફીજી ત્ની નભચદા ઉપે ન્દ્શાની વાથેનુ ં રગ્નજીલન... ઈત્માદદ 
લસ્તગુટઔ ફૃે દિમાક્ન્દ્લત ફન ે ચે. શરેા ં અંઔભા ં રેકઔે ઔતલની સ્નેશતાવા તથા સ્નેશભીભાવંાભા ં
અટલાતા ઔાન્દ્તની ઔેટરીઔ વગંચક્ષણને તાદૃળ ઔયી ચે. વાથે છ ચિસ્તીધભચના ‘નુરુત્થાનન તલઙાય 
ફીજા અંઔભા ં તાને સ્લસ્થ યાકલા ભથતા ં અને એથીમ લધ ુ વગંચભા ં ભઔુાતા ઔતલના ં ગટનાિભન 
તનદેળ થમ ચે.  

 ઔતલ ઔાન્દ્તની આંતયલેદના તેભની ‘ભાયી દઔશ્તી’ યઙનાન ‘ભાયી દઔયતી’ ફૃે થમેર ળબ્દદથી 
પ્રખટ થામ ચે. એ ભાટે ઔતલએ તિંીને રકરે િ તથા અયફી-પાયવી ળબ્દથી ગછુયાતના તિંીની 
અજ્ઞાનતાને સ્ષ્ટ ઔયે ચે. ‘ભાયી દઔશ્તી’ યઙનાભા ંઘ ૂટંામેરા ઔતલનુ ંઆંતય વલેંદન આ યીતે પ્રઔટ થામ ચે  

 

  ‘‘દેકી નશીં ળકંુ અંદય ઔેભ દેખુ ંત્માયે ફદંય ?  

  ભજાં તપાની અંદય, ઝુઔાલી ચે ભેં દઔશ્તી ! (.ૃ ૪) ’’ 

 ઔતલના ચઙત્તભા ં વ્મારેા વગંચને ‘ભજા’ં તપાનીની અંદય લડ ે વ્મસ્ત ઔયલાભા ં આવ્મુ ં ચે. 
‘ઝુઔાલી ચે ભેં દઔશ્તી’ દ્વાયા શલે ચી ફનનાય ગટના-પ્રવખંની ઉદૌ  ગણા પ્રઔટ થઈ ચે. ઔતલના આંતય 
ભન અને ફાહ્યજીલન લચ્ઙને તલયધ આ Âંક્તભા ંપ્રઔટ થામ ચે : ‘‘ગણુ ં ખટામ ચે બીતય, ઘ ૂટંામ ચે, 

ડરામ ચે, અંદયની છ ચારઔથી, ઉચાથી, હુ ં ડફૂી છઈળ ઔે શુ ંએવુ ંફધુ ંભને શરેેથી છ થામ ચે, 

અંદય ફશાય લચ્ઙેન જાણે ઔે ભે ડત નથી. ’’ (.ૃ ૪) 

 નાટઔભા ં ‘ઔથઔ’ના ભકુે ઔતલજીલનની ગટના પરેળફેઔભા ં ‘દૃશ્મયૂણી’ ફૃે પ્રખટ થઈ ચે. 
જેભઔે દવ લચની લમના ઔતલના તતાના ભતૃ્મનુી ગટના, ઙોદ લચના ઔતલનુ ં નભચદા વાથેનુ ં પ્રવન્ન 
દામ્ત્મજીલન, િુ પ્રાણનુ ંઆખભન અને ભતૃ્મ ુતથા પ્રથભ ત્ની નભચદાનુ ંભતૃ્મ ુલખેયે. એઔ ફે દૃશ્મ 
જાઈએ. દવ લચની લમે તતા ભતૃ્મ ુામ્મા ત્માયે ઔતલનુ ંફાભાનવ આલી યીતે તલરાે ચે. ‘‘ના, ના ન 
ઔય આવુ ં ? ન બાખં એના ચડૂરા અયે ફા, ના ાડને આ ફધી સ્ત્રીએ તને ઔડી ળા ભાટે યાકી ચે ? 

ના, ના ભાયી ફાને લાખળ,ે આભ એના શાથન ેછભીન ય ન ચાડ’’ (.ૃ ૬) 

 તતના ભતૃ્મ ુ ચી ત્ની ચડૂરા બાખંીને તેને ‘તલધલા’ જાશયે ઔયલાના ઔતલના વભમના 
તત્ઔારીન વભાછની પ્રણારીન અશીં તનદે ભે ચે. ણ ઔતલનુ ંફા ભાનવ તેનાથી અજાણ શઈ તેને 
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‘ફા’ વાથેના એલા લતચન પ્રત્મે પ્રશ્ન થામ ચે. ઙોદ લચના ઔતલનુ ંનભચદા વાથેનુ ંદામ્ત્મજીલન આ યીતે 
પ્રઔટ થામ ચે. 
  ‘‘ભાયા ફધા છખ્ભ, ભાયા ંફધા ંઔામ અશીં દયપ્રામત થામ ચે અશીં વયતવછ સઔુન્દ્મા 
! તાયે અંખ અંખે વાયવ ઔશતેા ંઔભ ઊગ્મા ંચે નમનઔભ, ઔયઔભ, ઙયણઔભ, લક્ષઔભ, તુ ંઆક ે
આકી ણ, પ્રફુલ્રદર દ્મશ્રી ! વાક્ષાતૌ  તદ્મની ! અશબાગ્મ ભાયા ં ઔે ભછુ દદયરના ગયે તાયા જેલી 
શ્રીભતી ધાયી ! ’’ (.ૃ ૭) 

 ત્ની પ્રત્મેન પે્રભબાલ ઔતલની ઔાવ્માત્ભઔ બાાભા ં પ્રઔટે ચે. એટલુ ં છ નશીં, ‘ઔયઔભ’, 

‘નમનઔભ’ જેલા ંતત્વભ ળબ્દ પ્રમખ ઔતલહૃદમના શિુબાલને વ્મક્ત ઔયે ચે. નભચદાના સ્નેશન સ્ળચ 
ઔતલના આંતયભનને ‘નમન નભણા ં/ ્રહીલા ધી / લદન વશાભણુ’ં ફૃે અનબુલામ ચે. ણ ઔતલને 
અશીં ણૂચ પે્રભની અનબુતૂત થતી નથી. ન’દી પ્રત્મે અનન્દ્મ પ્રેભ શલા ચતા ંઔતલના હૃદમના ંઔઔ ખણૂ ે
વતત કારી લતાચમ ચે. સ્નેશન આ ઝુયા પે્રભના તતાની સ્ભતૃતથી બયામ ચે. ણ ભનભન 
અતપૃ્પ્તની ીડા ણ વછ ેચે. ઔતલ ઔશ ેચે, ‘ફા’ુ એઔ પ્રશ્ન ત થામ છ ચે ઔે જે ને સ્નેશ ઔશ ેચે, તે આ ? 

ના. અભાય ઔે ફાન ભાયા પ્રત્મેન સ્નેશ તે સ્નેશ નશીં  ? આ ન’દી પ્રત્મે જે ચે તે ત આઔચણ ઔશ ઔે 
ભશ છ નશીં ? ત સ્નેશ, વાઙ, ઊંડ સ્નેશ ક્ા ં ? ન’દી સુદંય ત ચે ણ સ્નેશભમી ચે  ? (.ૃ ૮) અશીં 
ઔતલની સ્નેશભીભાવંા પ્રખટ થામ ચે. તે સ્નેશને વ્મક્ક્તખત તથા તલશિુ સ્નેશફૃે તલબાજછત ઔયે ચે. 
સ્નેશને ‘સુદંય’ વાથે છડતી ભશમકુ્ત અથચ પ્રતીતતને ઔતલ અરખ તાયલે ચે. સ્નેશ ‘સુદંય’ શઈ ળઔે ણ 
‘સુદંયતા’ સ્નેશભમી શઈ ળઔે ઔે ઔેભ ? એલી આંતય ભથાભણ ‘ન’ દી ના સ્નેશની ણ ઔવટી ઔયે ચે. 
 ઔતલ ઊંડા-ખશન સ્નેશની ળધભા ં ચે. જે તેભને ‘ન’ દી  દ્વાયા ણૂચણે ભત નથી. ન’દીના 
ખબેથી અલતયેર પ્રાણરાર પ્રત્મેન ઔતલન સ્નેશ તેભના આંતયભનને બયે ચે, ણ ચતામં ઔઈઔ જુદા છ 
સ્નેશની અેક્ષા ઔતલચઙત્ત અનબુલે ચે. ઔતલ ઔશ ેચે : ‘ભને ઊંડ ેઊંડ ેઔળાઔ જુદા છ સ્નેશની અેક્ષા યશ ેચે. 
હૃદમના ફધા ખણૂા જાણ ેઔળાઔ જુદા છ સ્નેશની અેક્ષા યાકે ચે. હૃદમના ફધા ખણૂા જાણે બયાતા નથી. 
ફા ુસ્ભયણ, ન’દી અને પ્રાણલલ્રબના શલા ચતા ંએઔાદ ખણૂ નમો કારી કારી છ યશ ેચે. રાખ ેચે ઔે 
ખદુ ઈિયના યાજ્મભા ંછ ઔળીઔ અધયૂ ચે. તાના તવલામ એ ફધાને ઔંઈઔને ઔંઈઔ અધયૂા યાકલા ં
ભાખંે ચે.’ (.ૃ ૧૪) ભાણવજાતની સ્નેશ ભાટેની વલચવાભાન્દ્મ જકંનાની અશીં પ્રતીતત થામ ચે. ઔતલ 
‘ઙિલાઔ-ઙિલાઔી’, ‘ઔઙ-દેલમાની’, ‘ાડું-ભારી’ ઈત્માદી વદંબો લડ ેસ્નેશતાવા તથા ઝુયાાને વ્મક્ત 
ઔયે ચે. 
 રેકઔે ઔાન્દ્તના કડંઔાવ્મના ઔથઔને અશીં ાિ વદંબે પ્રખટ ઔમો ચે. ઔતલ ભાતભિઔ યીતે ઔશ ે ચે 
‘ન’દી’ ભારી નયેન્દ્રબછુની ભશીં જંરાલીને ડી ણ ાડુંને મ ેરી સ્નેશની અનબુતૂત થઈ ઔે નશીં એ 
ત સ્ષ્ટ છ ન થમુ,ં એને એટરી તલલળતા ચીમે રે અંતય સ્નેશ ત ન છ ભળમ ને ? આણેમ 
યસ્યને આટરા ંઙાશીએ ચીએ ણ ભને રાખે ચે ઔે ઙાશ ઔયતા,ં ભશ ઔયતા,ં સ્નેશનુ ં તત્તલ તલળે 
ઙદઢમાત ુ ંચે.’ (.ૃ ૧૯) અશીં રકેઔ ઔતલ ઔાન્દ્તના ‘ઙાશ’, ‘ભશ’ અને ‘સ્નેશ’ તલળેના અથચગટનને યજૂ ઔયી 
ઔાન્દ્તની ‘તલશિુ સ્નેશ’ની તલઙાયવયણી પ્રખટ ઔયી ચે. તલશિુ સ્નેશને ાભલાની ઔતલની જછજ્ઞાવા આ યીતે 
વ્મક્ત થઈ ચે. ‘ન’દી તાયી ઙાશનાભા,ં પ્રાણરારના લાત્વલ્મભા ંઆ સ્નેશને ળધુ ંછ.ં.. છડળે, એઔ દદલવ 
ત શાથ રાધળ ેએ યભતત્તલ, એ યભકૃા.’ (.ૃ ૧૯) આટલુ ંઔશીને ઔતલ પ્રેભને યભતત્તલની દદવ્મતા 
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વાથે છડી યશ ેચે. ‘પે્રભ દેલથી ચે અને જે પે્રભ ઔયે ચે તે દયેઔ દેલથી છન્દ્ભેલુ ંચે અને દેલને કે ચે. 
જે પે્રભ ઔયત નથી તે દેલને કત નથી. ઔેભ ઔે દેલ પે્રભ ચે. ઔઈએ દેલને છમ નથી. છ આણ ે
એઔફીજા ય પ્રભે યાકીએ ત, દેલ આણાભા ંયશ ેચે, ને તેન પે્રભ આણને વંણૂચ થમેર ચે. આણ ે
તેનાભા ંયશીએ ચીએ, ને તે આણાભા.ં પે્રભભા ંબમ નથી. યૂ પે્રભ બમને દૂય ઔયે ચે. (આભેન)’ (.ૃ 
૧૯) અશીં ઔતલ ઔાન્દ્તના તલશિુ તથા દદવ્મ પે્રભ તલળેના તલઙાય પ્રઔટ થમા ં ચે. રેકઔનુ ંઆંતયભન 
ઔાન્દ્તના પ્રેભ તલમઔ તલઙાયને ામ્મુ ં ચે. એટરે છ ઔતલના ભકુે યજૂ થમેર એઔદઔત ઔાન્દ્તની 
આંતદયઔતાની પ્રતીતત ઔયાલે ચે. આભ, ઔતલ ઔાન્દ્તન ‘સ્નેશ’ તલળેન ખ્માર ‘ઙાશ’, ‘ભશ’, ‘સુદંય’ ઈત્માદદ 
અથચ તલબાલથી જુદ ાડી ‘તલશિુ પે્રભ’ તલળેન અથચ સ્ષ્ટ ઔયે ચે. 
 લી, ઔાન્દ્તની તલશિુ પે્રભ તલબાલનાભા ં લૈતિઔ પે્રભનુ ં છ ભલૂ્મ પ્રખટ થામ ચે. ઔતલ ઔાન્દ્ત 
ઔરાીને ઔશ ે ચે. God is Love, સ્નેશને જુએ ચે. સ્નેશ સ્નેશને કેંઙ ે ચે. સ્નેશ સ્નેશથી ફધંામ ચે. 
વઔબાલના ંવઔ તલિભા ં વ્માેરી એઔ છ તલબતૂત તે સ્નેશ ચે.’ (.ૃ ૧૯) આજીલન સ્નેશન ઝુયા 
અનબુલતા ઔતલ તાની ક ‘કુસભુ વયક ઔાન્દ્ત ખણછ’ દ્વાયા આ ે ચે. જીલનભા ં ‘સ્નેશ’ ને છ 
વલોત્તભ સ્થાન અચતા ઔતલ ‘સ્નેશનુ ંસ્થાન ભાયે ભન ઔઈણ લઙન ઔયતા ંમે ઙદઢમાત ુ ંચે.’ સ્નેશ જકંતા 
ઔતલને અંત ેત સ્નેશ ‘ઈસનુા ઔરુણા સ્લફૃ નુરુત્થાન’ ભા ંઅનબુલામ ચે. ચતા ંએટલુ ં ઔશી ળઔામ ઔે 
ઔાન્દ્તની તલશિુ સ્નેશની ળધ જીલન મુંત યશી ચે. આ વદંબે ઔરાીના ઐદશઔથી અધ્માજત્ભઔ પ્રેભ 
ાભલાની દદળા ણ સ્ભયણભા ંઆલે ચે. ઔાન્દ્ત ણ જે સ્નેશ ન’દીભા,ં પ્રાણુભંા,ં ફાભુા ંતથા ન્દ્શાનીભા ં
ળધે ચે તે ઐદશઔ સકુ તેભના ભનને ‘કારી’ અનબુલાલે ચે. અંતે ળાિત ઔે તલશિુ સ્નેશની અનબુતૂત 
ભાટે આધ્માજત્ભઔતા તયપ ચિસ્તી ધભચ અને નુરુત્થાન તલઙાય વદંબે છલા તેભને પે્રયે ચે. 
 ઔાન્દ્તના ભનને ીદડત ઔયનાય ગટનાફૃે બાલતવિંશજી ભશાયાછને આરે બછન આભિંણ તથા 
બાલતવિંશજી ભશાયાજે બછન ફાદ ઔતલના કબે યશરેા કેવ લડ ેશાથ લચૂયાની તલખત ધ્માનાિ નીલડ ે
ચે. ઔતલ ખફૂ સ્લભાની શલાથી બાલતવિંશજી ભશાયાછને ઔશ ેચે, ‘ઉતાલભા ંચ ભશાયાછ ! બરે. બરે ! 
ણ એઔ ઔાભ ઔય આ કવે શલેથી આન, ર એન ેણ રેતા જા. આ ેઆન વભજી એનાથી 
શાથ રમા. આનદં ભને આનદં ચે. ભાટે શલે આ છ એને યાક... ર...’  (.ૃ ૧૧) આ ઉયાતં ઔતલના 
િ ચાની યીતે લાઙંતા ફાલાજીને રાઔડી લડ ે વાયી એલી ધરાઈ ઔયે ચે. તેભા ં ઔાન્દ્તન વાભાન્દ્મ 
ભાણવ તયીઔે ઉિતાઈન મ દયઙમ ભે ચે. જેભ ઔે, ‘શયાભકય, ભાયા ઔાખ પડીને લાઙંે ચે  ? ળયભ 
નથી આલતી, આભ ઔઈના ઔાખ લાઙંતા ? ઔંઈ તલલેઔ જેવુ ં ળીખ્મા છ નથી ! યાડં લાજંણીના, 
કફયદાય શલે અશીં ખ ભકૂ્ ચે ત, જા, નીઔ અશીંથી, તારંુ ભોં ણ ન દેકાડત ભને ઔાફંૄ ઔય 
અશીંથી.’ (.ૃ ૧૨) આ છ યીતની લતચણઔૂ ઔતલની નાટયયઙના ‘યભન આત્ભળાવન’ ને બછલલા ભાખતી 
અમોદમ નાટયભડંીના ભાણવનીમ ઔતલ વાયી એલી ધરાઈ ઔયે ચે. જેભા ં‘યાડંના’, ‘ગરેશાખંયીના’ જેલા 
ફીબત્વ ળબ્દ ઔતલ ઉચ્ઙાયતા જાલા ભે ચે. આ પ્રઔાયના લસ્તગુટઔભા ંઔાન્દ્તનુ ંવાભાન્દ્મ વ્મક્ત તયીઔેનુ ં
ભલૂ્મ અંઔામ ચે. એઔ તયપ ‘ઔતલ’ તયીઔેન દયઙમ ભે ચે. ત ફીજી તયપ તત્ઔારીન વભાછન પ્રબાલ 
ડતા ઔાન્દ્તન વાભાન્દ્મ વ્મક્ત દયઙમ ભે ચે. 
 ઔાન્દ્તના વ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મન ખ્માર આ પ્રથભ અંઔભા ં પ્રખટત અનબુલામ ચે. ઔાન્દ્ત દયેઔ 
વ્મક્ક્તને સ્લાતતં્ર્મ અચતા. તાના તલઙાય તે ઔદી અન્દ્મ ય રાદતા નશતા. ચિસ્તીધભચ અંખીઔાય 
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ઔયતા ઔતલ બાલતવિંશજીને વ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મનુ ંભલૂ્મ ચે ણ ભનષુ્મની વાભાજછઔ વાવંાદયઔ છલાફદાયી 
ણ ચે. એન તનબાલ ણ એણે સ્લીઔામો શઈ, ઔયલ છ છઈએ. શા, ણ એ તનબાલ હુ ં ઔરંુ છ.ં ભેં 
ન્દ્શાનીને ચિસ્તી થલા ઔહ્યુ ંનથી.’ (.ૃ ૪૫)  ફાનુા ભતૃ્મ ુલકતે ‘ફા’ ની બાલક્સ્થતત વભછલાભા ંતેભની 
ઊંડી વભછળક્ક્ત લતાચમ ચે. ત ન’દીના તનજી વ્મક્ક્તત્લને વભછતા-સ્લીઔાયતા ઔતલ તેભની ભાદંખી 
લકતે ‘ભને ઙાઔયીની તઔ ત આલી શતી !’ ઔશીને ન’દીના ભનને વભછલાન તથા તત તયીઔેન 
વેલાબાલ વ્મક્ત ઔયે ચે. તે ન’દી બરૂી ળઔલાના નથી. એલી સ્ષ્ટતા ઔયલા ચતામં ન્દ્શાનીનુ ંભન તે 
દુબલતા નથી. આભ, ઔતલ ઔાન્દ્ત દયેઔ વ્મÂક્ત ભાટે ‘સ્લાતતં્ર્મ’ન ખ્માર ધયાલતા શતા. 
 ઔતલ ‘ફાઈફર’ લાઙંે ચે ત્માયે ‘હુ ંજાણુ ંછ ંઔે લધસ્તબં ેછડામેરા ઈસનેુ તભે ળધ ચ તે અશીં 
નથી, ઔેભ ઔે તેના ઔહ્યા પ્રભાણે તે ઉઠ્ ચે. આલ, ને જ્મા ંપ્રબ ુસતૂ શત તે છખા જુ અને શરેા ં
છઈને તેના તળષ્મને ઔશ ઔે ભએૂરાભંાથંી તે ઉઠ્ ચે. ઈસ ુ તેને ઔશ ે ચે : ‘ફી ભા, જુ. ભાયા 
બાઈને ઔશ ઔે તે ખારીરભાજંામ અને ત્મા ંતે ભને દેકળે.’ નુરુત્થાન’ શુ ંઆ વાચુ ંશળે ?’ (.ૃ 
૨૧) ‘નુરુત્થાન’ ના તલઙાયન સ્ળચ ઔાન્દ્તને તલશિુ તથા દદવ્મસ્નેશની પ્રાપ્પ્ત ભાટેન ભાખચ ઙીંધે ચે. 
એટરે છ ઔતલ ઔશ ે ચે, ‘ન’દીનુ ં મ નુરુત્થાન થળે’ ચિસ્તીધભચના વસં્ઔાય - તલઙાય ઔાન્દ્તની આંતય 
ભથાભણન ેભાખચ ઙીંધત શલાથી ઔતલના હૃદમભા ં‘વાઙ ધભચ’ તલળેની વાઙી તલબાલના ણ સ્ષ્ટ થતી 
જામ ચે. ઔતલ ઔાન્દ્ત ‘નુરુત્થાન’ન ખ્માર નુજૉન્દ્ભથી જુદ ડ ેચે, ‘નુજૉન્દ્ભ ત ખભે તે મતનન શમ. 
કતૂયા,ં ચફરાડા,ં લાદંયા જેલ જ્માયે આ ત એલા ને એલા ફૃે ઉત્ન્ન થામ. ાચા અલામ. ત શુ ંન’દી 
ભને એલાને એલા ફૃે ાચી ભે ?’ (.ૃ ૨૨) આભ, શરેીલાય ઈસનુા અભતૃ લઙન લાચં્મા ફાદ ઔતલ 
ન’દીના નુરુત્થાનની પ્રતીતત ઔયે ચે. આ પ્રઔાયની પ્રતીતત તેભના સ્લખચલાવી િુ પ્રાણ ુપ્રત્મે ણ થામ 
ચે. આભ, શરેા ંઅંઔભા ંઔતલન ‘સ્નેશ ભીભાવંા’ન ખ્માર, ‘વ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મ’ન ખ્માર તથા ‘નુરુત્થાન’ 

તલળેન ખ્માર સ્ષ્ટ થમ ચે. 
 ફીજા અંઔના લસ્તગુટઔભા ંફ.ઔ. ઠાઔય વાથેની નુરુત્થાનની ઙઙાચ, ઔતલન ચિસ્તીધભચ પ્રત્મેન 
ફાપ્પ્તસ્ભાન પ્રવખં, જ્ઞાતતવભાછ-સ્લછન દ્વાયા ભેર ીડાનુ ંતનફૃણ, તભિ ઔરાીની તભરન ભરુાઔાત, 

બાલતવિંશજી ભશાયાછ વાથે ળયદયાતિનુ ં તભરન તથા ‘વાખય અને ળળી’ ઔાવ્મનુ ં તનભાચણ, ન્દ્શાનીની 
બરાભણન ે રીધે બાલતવિંશજીએ ઔતલ ાવેથી ભાખેર સ્લધભચ દયલતચનનુ ં લઙન, ન્દ્શાનારાર વાથેની 
ભરુાઔાત, ન્દ્શાનીની ભાદંખી તથા ભતૃ્મનુી ગટના, ઔરાીના ખરઔલાવી થમાના વભાઙાય, બાલતવિંશજી 
ભશાયાછના અક્ષય તનલાવી થમાની ગટના ઈત્માદદ ઔતલ ઔાન્દ્તના જીલનની ઔેન્દ્રલતી ગટનાફૃે યજૂ થામ 
ચે. ફીજા અંઔના આયંબ ેઔતલ, ઠાઔય વાથે તાને નુરુત્થાનની થમેર અનબુતૂતની ઙઙાચ ઔયે ચે. ણ 
ઔતલની એઔદઔત યથી પ્રતીતત થામ ચે ઔે ઠાઔય ઔતલ વાથે વશભત નથી. ઔતલને ભન નુરુત્થાનની 
અનબુતૂત યભાત્ભાન વાક્ષાત્ઔાય ઔયામાના કૃાપ્રવાદ ફૃે ચે. 
 ઔતલ છણાલે ચે. ‘સ્લધભચ તનધન શ્રેમ’ ણ ભાયે ભાટે ત શલે ચિસ્તી ધભચ છ શ્રેમસ્ઔય થળે. એ છ 
સ્લધભચ’ (.ૃ ૨૫) ચિસ્તીધભચ વાથે છડાલા ઈચ્ચતા ઔતલ ભાટે ઠાઔય ‘ધભાચતય’ ળબ્દ પ્રમજે ચે. ત્માયે 
તેના પ્રત્મતુ્તયફૃે ઔતલ ઔશ ેચે, ‘ધભાચત્તય’ના ઠાઔયના ‘ધભાુંતય’ ળબ્દને તભે દિભ ફદરાલીને પ્રમજા - 
ધભાચતયભા ંક્ા ંળબ્દ ચે ? ધભચ અને અંતય એભા ંધભચ શરેા ંઅને અંતય ચી ચે. જ્માયે ભાયે ભાટે 
અંતય શરેા ંઅને ધભચ ચી. એટરે ઔે અંતય ધભચ થળે.’ (.ૃ ૨૫) ભાણવે છન્દ્ભે અનાલેર ધભચને ત ે
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ઙદડમાત ઔે ઊતયત તરતા નથી. એટરે છ ઔતલને ‘આભેન’ અને ‘ભ’ભા ંએઔત્લ દેકામ ચે. ઔતલ ઔશ ે
ચે. ‘ઠાઔય, ધભચ છન્દ્ભે નથી. ધભચ ચે. છન્દ્ભ અન્દ્માધાદયત ઔે યાધીન ચે. ઔભચ સ્લાધીન ચે. ભાટે ઔભે ધભચ, 
ન છન્દ્ભ ેધભચ’ (.ૃ ૨૬) અશીં ઔતલની ‘ઔભચ-ધભચ’ની તલબાલના સ્ષ્ટ ફની ચે. છન્દ્ભથી ભેરા ધભચને ત ે
વાઙ ધભચ ખણતા નથી. આત્ભપ્રતીતત ઔયાલનાય તભેછ ઔભે ભેર ધભચને તે વાઙ જીલનધભચ ભાન ે
ચે. ઔતલ છન્દ્ભે ઔશલેાતા ધભચનુમં નુરુત્થાન થલાની શ્રિા વેલતા ઔશ ેચે, ‘ાતા પડીને જયણુ ંનીઔળમુ ં
ચે તે લહ્યા લખય યશલેાનુ ંનથી.’ (.ૃ ૨૬) ઔતલની તલશિુ પે્રભની ળધ ક્ાઔંને ક્ાઔં નુરુત્થાનભા ંભી 
છતી રાખ ેચે એટરે છ ઔતલ ઔશ ેચે ‘ક્સ્લડનફખચની ઊંડી આંકભા ંઔેટઔેટરા ંદૂયના દૃશ્મ અંદઔત થમેરા 
દેકામ ચે. ઔરુણ અને ઔરુણા, આદ્વચઔા અને ભદુ્દતા ઔેલા તપ્રત થમેરા દેકામ ચે. હુ ંત ફાનેુ છઉં  ઔે 
ક્સ્લડનફખચન ે ! એઔભા ંફીજાન ેફીજાભા ંએઔને તનશાફંૄ છ ંભન ેઆ ફનં ેવાથ ે તલઙચરત થમરે છઈ 
ળઔામ. તલયર અદ્વતૈન હુ ંઅનબુલ ઔરંુ છ’ં (.ૃ ૨૬) અશીં તલશિુ તથા લૈતિઔપે્રભની અનબુતૂત પ્રખટ થામ 
ચે. 
 ચિસ્તી ધભચભા ં ‘ઔન્દ્પેળન’ન ક્ષભાબાલન ખ્માર અશીં પ્રલતે ચે. ઔાન્દ્તભા ં આ તલઙાયનુ ં
પ્રસ્તતુતઔયણ થમુ ંચે. ઔાન્દ્તનુ ંનાટઔ બછલલા તલઙાયને માદ ઔયી ભનભન ફરી ઉઠે ચે. ‘પ્રબ ુભને ક્ષભા 
ઔયજે. ઔેભઔે ક્ષભાભા ંછ ળાતા ચે, ક્ષભાભા ંછ લીયતા ચે, ક્ષભાભા ંછ દૈલી કૃા ચે. ભને ભાપ ઔયજે ભાયા 
પ્રબ,ુ ભાપ ઔયજે. આભન ે!’ (.ૃ ૩૩) ઔતલએ ચિસ્તીધભચ અંખીઔાય ઔમો ચે ત ેગટના વભાછ વશી ળઔત 
નથી. ત ે ગટનાના પ્રત્માગાતફૃે ઔતલન ે લેઠલ ડત વાભાજછઔ ફદશષ્ઔાય, સ્લછન દ્વાયા જુદાઈ અને 
ીડાની અનબુતૂતએ ઔતલની ‘ધભાુંતય’ ગટના ભાટે દયણાભસ્લફૃ ગટઔ ફને ચે. ઔભે ધભચન ખ્માર 
ધયાલતા ઔાન્દ્ત તાના ફાઔ વાથ ેરીધરે ફાપ્પ્તસ્ભા લકત ેવફંધ ેચે. ‘ઙાર, ફાઔ ગયે છઈએ 
આછથી આણ ધભચ ફદરામ ચે. એટરે : ફદરામ ઔયતા ંત વભજામ ચે. આજે આણે ધભચની વભછ 
ભેલી’ (.ૃ ૩૪) ધભચ દયલતચનના દયણાભને જાણતા શલા ચતા ં ઔતલ છણાલે ચે, ‘હુ’ં છઉં છ ં ઔે 
છખતના ફધા ંભનષુ્મ એઔ ઈિયના પયછદં ચે અને આ દેળની અધખતતનુ ંભખુ્મ ઔાયણ જ્ઞાતત ચે. 
આ ફધંન હુ ંતડુ ંછ ંહુ ંજે વશન ઔયીળ તે ણ ભાયા ભાટે નશી, દેળને ભાટે ઔયીળ ભાયે ઈિયની લાત 
ઔશલેાની ઔે અશીં જ્ઞાતતધભચને ફદરે ભાનલતાલાદી ધભચ તથા વલચધભચ વભાન શલાની ઔતલની 
તલઙાયવયણી પ્રખટ થઈ ચે ઔતલના નલીનત્તભ તલઙાય જ્ઞાતતલાદી ધભચને તડલા ભાખંે ચે. ણ આ 
તલઙાયથી વભાછ, સ્લછન, તભિ વોથી ઔતલને તલખટૂા ડવુ ંડ ેચે. ઔથઔના ભકુ ેઔતલન આંતયનાદ આ 
યીતે વ્મક્ત થમ ચે : ‘શરે ફદશષ્ઔાય ઔમો ’ જ્ઞાતતછનએ ચી ઔમો કુટંુફીછનએ ફા, ફશને, 

બાણી...ણ...’ (.ૃ ૩૫) આ યીતે સ્લછનથી ીડામેરા ઔતલ ‘વ્મÂક્ત સ્લાતતં્ર્મની જેભ ‘ધભચ સ્લાતતં્ર્મ’ન 
ખ્માર સ્ષ્ટ ઔયે ચે. ‘ધભચ સ્લાતતં્ર્મ’ ભાટે ઔતલને પ્રશ્ન થામ ચે ઔે ‘શુ ંભાણવન ધભચ અને લણચ છન્દ્ભ નક્કી 
ઔયી આળે ?’ આભ, છઈ ળઔામ ચે ઔે ઔાન્દ્તના તલઙાય તેભના વભમ પ્રભાણે ઔેટરા ંનલીનતભ શતા. ! 
 વભાછ, જ્ઞાતત, સ્લછન, તભિ દ્વાયા તડામેરા ંઔતલની અંતીભ ઈચ્ચા દ્ધદ્વછત્લને ાભલાની ભથાભણ 
અંતે ઔાશ્ભીયના પ્રલાવ તયપ રઈ જામ ચે. ઔતલ શરેખાલં, દશભારમના તળકય, શ્રીનખય, રાશય, 

યાલરતિંડી, ઈત્માદદ સ્થએ પયીને વત્તાઔીમ ફધંનભાથંી છૂટી આત્ભપ્રતીતત ઔયલા જકંે ચે. ઔતલએ 
ચિસ્તી ધભચભાથંી સ્લમ ંિાહ્મણ ધભચ તયપ ઔયેર દયલતચન તેભની આંતદયઔ દુિઃક્સ્તતથને લધાયે ચે. ણ 
ઔતલ ઔશ ેચે, ‘ર,ે ભા, તરુવી આ તને અચણ. ફાહ્યાઙાયે હુ ંબરે િાહ્મણ યહ્ય ણ ભારંુ બીતય ત શજી 
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આજે મ ઈસ ુવાથે જાડામેલુ ંચે ભને ક્ષભા ઔયજે ન્દ્શાની ! આભેમ ભને વાચુ ં દ્ધદ્વછત્લ ત ક્ા ંભળમુ’ં (.ૃ 
૫૫) દ્ધદ્વછત્લની અતપૃ્પ્તના અંતે ટે્રઈનના દૃશ્મફૃે નાટઔ અંત ાભે ચે. નાપ્માન્દ્તે ઔતલ નુરુત્થાન ફૃે 
સ્લમ ંતાના ળફને ઔાશ્ભીયની કીણભા ંદપનાલી દેલાન સ્લ પ્રમાવ સઙૂલે ચે. ‘નુરુત્થાન ળક્ છ ચે’ 

ના આંતયગ વાથે નાટઔ ણૂચ થામ ચે. આભ, ફીજા અંઔભા ંઔતલના ચિસ્તીધભચના વસં્ઔાયની, વાઙા ઔભ ે
ધભચની તલબાલના, ધભચ સ્લાતતં્ર્મન ખ્માર તથા નુરુત્થાનની પ્રતીતતના ંભાતભિઔ ખ્મારનુ ંદળચન થમુ ંચે. 
 નાટઔભા ંપ્રમજામેર એઔદઔત ઔાન્દ્તના વભ્રહ અક્સ્તત્લને ઉદૌ  ગાદટત ઔયલાભા ં પદામી નીલડ ે
ચે. ઔતલની આંતય-ફાહ્ય વાટીએ પ્રખટતા તલઙાય, લતચન તથા ગટના તેભના જીલનનુ ંલાસ્તતલઔ 
ચઙિ તાદળ ઔયે ચે. એઔદઔત દ્વાયા છ ઔતલના આંતય વત્તલને મગ્મ યીતે પ્રસ્તતુ ઔયી ળઔામુ ં ચે. 
એઔદઔતભા ં પ્રમજામેર ‘બાા’ રેકઔની ભશત્તલની તવદ્ધિ ફને ચે. ઔાન્દ્તની દયેઔ એઔદઔત તેભના 
જીલનની ગટના અનવુાય ફદરામા ઔયે ચે. ન’દી વાથેની પે્રભમકુ્ત બાા, બાલતવિંશજી ભશાયાછ વાથનેી 
સ્લાચબભાની બાા, ઔભે ધભચ તથા સ્નેશ તલળેની ભાતભિઔ બાા, ‘નુરુત્થાન’ના તલઙાય પ્રખટ ઔયતી 
આધ્માત્ભઔ બાા ઈત્માદદ બાાઔીમ તયેશ એઔદઔતભા ંપ્રખટ થઈ ચે. 
 નાટઔના આયંબથી છ નાટમઔાયે ‘દ્ય’ન પ્રમખ ઔમો ચે. ‘નમન નભણા ં / ્રહીલા ધી / 
લદન વશાભણુ’ં, નદશ તે ઔંઈ દબમો નમન’ જેલી ઔાવ્મÂંક્તભા ંન’દી પ્રત્મેન પ્રેભ વ્મક્ત થમ ચે. 
ઔાન્દ્તે ઔતલ જીલ ઔઈ તાના ભનબાલેને ઔતલતાફૃે છ પ્રઔટ ઔયે ચે. ન્દ્શાનારાર ઔતલને ભલા આલે ચે. 
એ પ્રવખં ભાટે ઔતલ ખામ ચે, 

‘ભશભેાન  વ્શારા,ં નુિઃ ધાયછ, તભ ળયણે અભ વદન વદૈલ સશુામ છ, 
ઔયછ ભાપ શજાય ાભય ા છ દદનઙઙાચભા ંપ્રબ ુાવે ણ થામ છ !’ (.ૃ ૪૧) 

 આ યીતે તભિ વશછ અતતતથબાલ ઔતલ વ્મક્ત ઔયે ચે. રકેઔે ઔાન્દ્તના આંતય વલેંદનને પ્રઔટ 
ઔયલા તેભના કડંઔાવ્મ કભા ંરીધા ચે. 
 આયંબથી અંત સધુી વભ્રહ નાટમયઙના ઔાન્દ્તના ઔરુણજીલનની યજૂઆત ઔયતી શઈ તેભા ં
ઔરુણયવ પ્રધાનણ ેઅનબુલામ ચે. ઔરુણયવની યવાનબુતૂત, રેકઔની વશછ ઔાવ્માત્ભઔ ફાની તથા ઔતલ 
જીલન પ્રત્મેન તેભન ખશન અભ્માવને યુસ્ઔાયે ચે.  ઔાન્દ્તના ઔાવ્મની પ્રસ્તતુતભા ંરેકઔે ઔયેરા ંઆંતળઔ 
પેયપાય નાટમયઙનાનુ ંઔે ઔાન્દ્તની યઙનાનુ ંઓચઙત્મ બખં ઔયતા નથી. ફલ્ઔે ઔતલને વભછલાના રેકઔના 
પ્રમત્નને ફ રંુૂ ાડ ેચે. જેભઔે, ‘ભાયી દઔશ્તી’ યઙનાભા ં‘દેકી નશીં ળકંુ ઙદંય’ ને ફદરે રકઔે ‘દેકી 
નશી ળકુ અંદય’ ઔયેર પેયપાય ઔાન્દ્તની આંતદયઔતાને પ્રખટ ઔયલા વપ નીલડ ેચે. 
 અચબનમની ફાફતે નાટઔ અત્મતં વપ નીલડ્ુ ં ચે. બાલતવિંશજી ભશાયાછને ભાટે ઔતલએ જાતે 
ઔયેર બછન, ન્દ્શાની તથા ન’દીની વેલા ઙાઔયી, પ્રાણરાર ભાટે તવતાય લખાડલાની પ્રમકુ્ક્ત, 

નાટમભડંીના ભાણવ તથા ચાની યીતે િ લાઙંતા ફાલાજીની રાઔડી લડ ેધરાઈ ઈત્માદદ દિમા 
આંચખઔ અચબનમ દ્વાયા પ્રખટે ચે. ન’દી, ન્દ્શાની, ફા,ુ પ્રાણ,ુ તભિ દ્વાયા ભેરી ીડા, નુરુત્થાનની 
અનબુતૂત, ક્સ્લડનફખચની ચફી તથા ફા ુ પ્રત્મે અનબુલાતી એઔ વયકા સ્નેશની રાખણી... વાજત્લઔ 
અચબનમને પ્રતીત ઔયે ચે. એઔદઔતફૃ વલંાદ લાચઙઔ અચબનમન બાખ યૂ ાડ ેચે.  

નાટઔના ળીચઔ તયપ દૃન્ષ્ટ ઔયીએ ત, ‘છન ેડદે’ ળીચઔ ઔતલ ઔાન્દ્તના આંતય-ફાહ્ય વ્મક્ક્તત્લન ે– 
અક્સ્તત્લને ાયદળચઔ ઔયલાભા ં વ્મછંનાવબય ફન્દ્મુ ં ચે. ‘છને ડદે’ એટરે ઔાન્દ્તના આંતદયઔ વત્તલન ે
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નાટઔને ડદે પ્રસ્તતુ ઔયલાન રકેઔન ઉદે્દળ. ફીછ એઔ અથચ ઔાન્દ્ત ખફૂ રાખણીળીર શઈ, તેભની 
બીતય લશતેા ીડામકુ્ત પ્રલાશને રેકઔે નાટઔ દ્વાયા પ્રત્મક્ષ ઔયલાન પ્રમત્ન ઔમો શમ એભ અનભુાન 
ઔયી ળઔામ. નાટઔભા ં પ્રમજામેર ઔાવ્મકં્ક્તને આધાયે ણ ળીચઔ ભઔુામુ ં શમ એવુ ં ફની ળઔે. એ 
ઔાવ્મકં્ક્ત આ પ્રભાણ ેચે.- 

  ‘લદને ફહ ુનીય બયામ વક,ે 

  તન ુઙેતન વલચ શયામ વક,ે 

  છને ડદે વગફંૄ, નીયખુ,ં 
  નીયખુ ંનશીં નેઔ છયામ વક’ે (.ૃ ૨૧) 

 આ ઔાવ્મકં્ક્ત ઔતલ ઔાન્દ્ત ન’દીના તલયશભા ંઉચ્ઙાયે ચે’ અશીં આરેકામેર ‘છને ડદે’ ન અથચ 
‘અશ્રધુાયા’ એલ તાયલી ળઔામ. આંતય ીડાની તીવ્રતા આંક સધુી લતાચમ ત્માયે છ ‘છને ડદે’ ન 
અથચ ઔી ળઔામ. જુદા જુદા અથચગટન લચ્ઙે ળીચઔની ળબ્દ દાલચર ઔાવ્માત્ભઔ ફની યશ ેચે. 
 ‘છને ડદે’ નાટઔ રેકઔનુ ં ‘ઔાન્દ્તલાણી’ભા ંથમેલુ ં તલરીનીઔયણ, તેભની ઉચ્ઙ વજૉનળક્ક્તની 
અચબવ્મક્ક્ત વાધે ચે. આ નાટઔ ૨૦૦૫ થી અત્માય સધુીભા ં વીત્તેય લાય બછલામુ ં ચે. તે નાટમઔાય 
વતીળ વ્માવ તથા અચબનતેા ઔભર છીની ઔરાત્ભઔ અચબવ્મક્ક્તને આબાયી ચે. લી, બાા વાદશત્મ 
બલનના અં્રહજેી તલબાખના પ્રાધ્માઔ ડૉ. દળચનાફશને તિલેદીએ આ નાટઔને „સૌીીટ્ઠછ ંઔચ  ીૌ ીીટ્ઠજછ‟ ળીચઔ 
શઠે અં્રહેજી બાાભા ંઅનલુાદ ઔમો ચે. જે વજૉઔના ઔભચની તવદ્ધિ ખણી ળઔામ. આભ, ગછુયાતી નાટઔના 
જીલનરક્ષી નાટઔભા ં‘છને ડદે’ નાટઔ પ્રમખળીર નાટમયઙના ફની યશ ેચે. 
વદંબા : 
૧. ‘જને ડદે’ - રે. વતીળ વ્માવ (પ્રકાળન - ૨૦૦૫)  
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ગજુયાતી સ્ત્રી વાભનમક:  સુદંયી સફુધ અને સ્ત્રી જાગનૃત 

ડૉ. તયભરકા એન. ગજુૉય, એવનવએટ પ્રપેવય 

ઇનતશાવ નલબાગ,શ્રીભતી એવ.આય.ભશતેા,આટૌ ાવ કૉરેજ,આશ્રભ યડ, અભદાલાદ 

 

પ્રસ્તાલના :   

 ગછુયાતભા ંસ્ત્રી વાભાતમઔના ઉદમની ળફૃઆત વાભાજછઔ સધુાયા શરેા થલા ભાડંી વાભાજછઔ 
સધુાયાની ઙલ, સ્ત્રી ઔેલણીન ઉદમ અને તલઔાવ તથા સ્ત્રી વાભતમઔ આ િણ ેવભાતંયે તલઔાવ ાભી 
યહ્યા શતા. ગછુયાતભા ંસ્ત્રી જાગતૃતનુ ંભાન ભેલનાય ાચક્ષઔ ‘યશછેખાય’ ૧૮૪ભા ંળફૃ થમુ ંશત ુ.ં તેના 
તિંી તયીઔે સધુાયઔ ભદશતયાભ ફૃયાભ શતા. તેભના ત્ની ાલચતી કંુલય રકે તાવલા, પ્રપૂ લાઙંલા 
લખેયે ઔામોભા ંભદદફૃ થઈ વશતિંી તયીઔેની ગણી છલાફદાયી વબંાતા શતા.  

સ્ત્રી વાભનમક :  
ગછુયાતભા ંિઔાયત્લ ક્ષેિે ાયવીનુ ંપ્રદાન ભશત્તલનુ ંયહ્યુ ંચે. ૧૮૭ના તલપ્રલ વભમે છ 

‘સ્ત્રીફધ’ નાભના વાભતમઔની ળફૃઆત ઔે. ખળુય ઔાફયાજીએ ઔયી શતી. ગછુયાતી બાાનુ ંતે વોથી શલેુ ં
વાભતમઔ ચે. ઔે.ખળુય ઔાફયાજીના િુલધ ૂતૂીફાઇ ૧૮૮૧થી ૧૯૪૧ સધુી ‘સ્ત્રીફધ’ વાથે વઔંામેરા 
યહ્યા. આ વાભતમઔ ઔન્દ્મા ઔેલણીની પ્રકય દશભામત ઔયતુ ંશત ુ.ં ૧૮૭ભા ંઅધ્મારુ રુસ્તભજી ેસ્તનજીએ 
‘સ્ત્રીતભિ’, સ્ત્રીના સ્લાસ્થ્મ તલમઔ રેકનુ ં વાભતમઔ ળફૃ ઔમુું જે થડા વભમ ચી ફધં થઈ છતા 
પયીથી ૧૮૬૭ભા ંતલતલધતાવબય તલમ વાથે ળફૃ થમુ ંશત ુ.ં  

 ૧૮૮યભા ંકેડાના લતની તરુવીફાઇએ ‘સ્ત્રી વદૌ  ફધ યત્ન’ નાભનુ ંવાભતમઔ ળફૃ ઔમુું. સ્ત્રી ભાટે 
સ્ત્રી દ્વાયા ળફૃ થમેર આ વોપ્રથભ ગછુયાતી વાભતમઔ ચે. આ વાભતમઔ ળફૃ ઔયીને તરુવીફાઇ એ વભમના ં
ભુફંઇ ઇરાઔાના એટરે ઔે ગછુયાત અને ભશાયાષ્ટ્રના ભદશરા િઔાય શતા.    

સુદંયી સફુધ - સ્થાના અને શતેઓુ  :  

 અભદાલાદના યભણબાઇ નીરઔંઠ અને કૃષ્ણયાલ બાનાથ દદલેદટમા લખેયે નાખયએ ફધં ુ
વભાછ નાભની વસં્થા સ્થાી શતી. જેના આશ્રમે ‘સુદંયી સફુધ’ન આયંબ થમ. ૧યભી એતપ્રર ૧૮૮૮ભા ં
સયુતથી પ્રઔાતળત થતા ં  ‘ગછુયાત તભિ’ના અંઔભા ં સ્ત્રી ઔેલણીના દશભામતી ભદશતયાભ ફૃયાભ, 

રારળઔંય ઉતભમા ળઔંય, કૃષ્ણયાલ બાનાથ અને શયખતલિંદદાવ ઔાટંાલાાએ સ્ત્રીનુ ં વાભતમઔ ળફૃ 
ઔયલાની જાશયેાત આી શતી ઔે, ‘સ્ત્રીફધ’ આફફૃદાય ભાતવઔ શલા ચતા ં તભેા ં કાવ ઔયીને ાયવી 
વભાછને રખતા પ્રશ્ન ઙઙાચમ ચે. દશન્દ્દુ સ્ત્રી ભાટેનુ ંતેભછ દશન્દ્દુ સ્ત્રી દ્વાયા રકાત ુ ંએઔ ણ ભાતવઔ 
શાર નથી. તેથી તે ળફૃ ઔયલાનુ ં તલઙામુું ચે. તે ભટા ઔદનુ ંઅને વારંુ થળે. યંત ુતે વજંાખલળાત ળફૃ 
થઈ ળક્ ુનશીં.૧  

 વભાછ સધુાયણા અને સ્ત્રી ઉન્નતતના ભખુ્મ ઉદે્દળ વાથે આ વાભાતમઔ ઇ.વ. ૧૯૦૩ભા ં ફધં ુ
વભાછના વશમખથી ળફૃ થમુ.ં ‘સુદંયી સફુધ’ના ભકુષૃ્ઠ ય નાયીના ગણુ-ખાન ઔયતુ ં વસં્કૃત સિૂ 
‘મિ નામચસ્ત ુજૂ્મન્દ્તે યભન્દ્તે તિ દેલતા’ અને ઔૌંવભા ંદેલતા પ્રવન્ન યશ ેજ્મા ંાભે વન્દ્ભાન સુદંયી એલ 
અનલુાદ ચાત શત. જે આ િન ભરુારેક શત. ૧૯૧૦ ચી આ િનુ ં તિં યાભભશન યામ 
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છળલતં યામે ફધં ુવભાછ ાવેથી રીધુ ંઅને ૧૯ય૩ભા ંફધં ડ્ુ ંત્મા ંસધુી આ િે ગછુયાતી વાદશત્મ 
અને સ્ત્રી લખચની અનેઔ યીત ેવેલા ઔયી.ય 

સુદંયી સફુધભા ંસ્ત્રીઓનુ ંરેખનકામા  :  

 „સુદંયી સફુધ‟ના તિંી અને યાભભશનયામ દેવાઇ અને અન્દ્મ વ્મલસ્થાઔ તઔચમકુ્ત અને 
ધભચતનયેક્ષતાને લયેરા શતા તેથી તેભા ં વલચ ઔભની ઔરભને આલઔાય ભત શત. દા.ત. તભતવવ 
ફદરુદ્દીન લઔુભાનીએ „ઔન્દ્માઔેલણી‟ ય રકેરા રકેભા ં છણાવ્મુ ં શત ુ ં ઔે, ફાાને ઉચ્ઙ ઔેલણી 
ભેલલાની કાવ છફૃય ચે. એ તલળે ઔાઇં છ ળઔ નથી. આણે જેભ તેને લધાયે ઔેલણી આીશુ ંતેભ 
તે તાના વદૌ  ગણુ લધાયે વાયી યીતે ઔેલી ળઔળે...છ આણી ઔન્દ્માળાાના અભ્માવિભભા ંએલા 
તલમ દાકર ઔયલાભા ંઆલે ઔે તે તાની કાવ પયછ ફજાલી ળઔે.૩ ડૉ.તભવ ધનફાઇ શયભવજી 
લશાદડમા એ „ભ ૂખંા-ફશયેાની ળાા : અભદાલાદ‟ ય રકે રખ્મ શત. તભવ છયફાન ુબફૃઙાએ „ાયવી 
ઔભના યીત-દયલાછ‟ રેક પ્રતવિ ઔમો ચે.   
 ઔચ્ચના ભુરંા ળશયેભા ંયશતેા ળઔીના અબ્દુલ્રાબાઈએ શિુ ગછુયાતીભા ંઔાવ્મ પ્રતવિ ઔમાચ શતા. 
શદયખીત ચદંભા ં„બાઈને ફશનેના આળીલઙન‟ અને ભદંાિાન્દ્તા ચદંભા ં„ફધં ુતલયશ‟ નાભના ઔાવ્મ રખ્મા 
શતા. જેની ઔેટરીઔ કં્ક્ત૪ :   

વ્શારા ફધં ુ! અભ જીલનન એઔ આધાય ત ુ,ં 
તાયા વ્શણુ ંયડત ુ ંકુ આ ઔેભ જાઈ ળઔાળે ? 

ફધં ુ! ત્શાયા તલણ અભ તણ, ઔણ આધાય થાળે ? 

ઔણે ફા ુ? દદર દુબતલમુ,ં યીવ શૈમે શતીશુ ં?  

વઔીના ફાઇ ઔયભારી ટેર ે„ભનને ઉદેળ‟ નાભનુ ંઔાવ્મ પ્રખટ ઔમુું શત ુ.ં ભકુ્સ્રભ અન ે
ાયવી સ્ત્રીના ગણા રેક અને ઔાવ્મ પ્રતવિ થલા રાગ્મા. 

તતં્રી દ્વાયા પ્રત્વાશન :  

 સુદંયી સફુધના તિંી સ્ત્રીને રકલા ભાટે પ્રત્વાશન આતા શતા. ‘મ્શાયાથી ઔેભ રકામ?’ ‘હુ ં
ઔાઇં તલદ્વાન નથી’ એલી ફીઔ યાખ્મા લખય રકલાનુ ં છણાલતા. લી રકાણ ભાટેના તલમ ણ 
સઙૂલતા શતા. જેભ ઔે લાતાચ, જીલનઙદયિ, યભજૂી પઔયા, ાઔળાસ્ત્ર, ગ ૂથંણઔરા અને યંખરી, ફાઔ ભાટે 
લાતાચ, ઉકાણા,ં યભત-ખભત, ઓધ, ઔતલતા અને ઔઈણ મગ્મ રાખ ે તેલા તલમ. સુદંયી 
સફુધના અંઔભાથંી આ અંખેની જાણઔાયી પ્રાપ્ત થામ ચે. આ પ્રત્વાશનના દયણાભ સ્લફૃે ગછુયાતના 
નખયની અને ખાભડાંભા ંયશતેી વાલ અજાણી સ્ત્રી ણ ઔાવ્મ અને રકે રકલા રાખી. લડદયાના 
ઔનફુશને, વધં્માફશને, ભખંરાફશને, અભદાલાદના ઔાન્દ્તાફશને, રીરાફશને, ચનફુશને ખારળઔંય, 

અભયેરીના લવતંખોયી, ભુફંઇના તપ્રમભતત શકુ્ર, સયુતના ફેન રશયેી, યફદંયના ભછંયીફશને, 

બાલનખયના શયસકુખોયી ભશતેા, ેટરાદના શ્રીભતી જ્મતતભચમી, બલુારડીના શીયાફશને ભથયુબાઇ, 

ફટાદના શ્રીભતી નભચદા તિઔભજી તેભના ઔાવ્મ પ્રતવિ ઔયલા રાગ્મા.  

વભાજને સ્ળાતા નલમ :  

 યાછઔટના વતલતા ખોયીએ ‘રાછ ઔાઢલાથી છ સ્ત્રીનુ ંભશત્લ છલામ ચે?’ અને અલતંતઔાફશનેે 
‘ગયને સુદંય ફનાલલા ભાટે સ્ત્રી શુ ં ઔયી ળઔે’ તે રેક પ્રતવિ ઔમો શત. ળાતંાફશનેે અભદાલાદભા ં
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નાત-જાતના ભડંની દયદ આખ ઔયેરા બાણના વાયફૃે ‘શબુ-અશબુ પ્રવખંે થતા નઔાભા કઙાચ’ 
ય રેક પ્રતવિ ઔમો શત. નઔાભા કઙચની આઔયી ટીઔા ઔયતા તે રક ેચે ‘આ દયલાછ અટઔાલલાભા ંફે 
તલધ્ન ચે. એઔ અજ્ઞાનતા અને ફીજુ ં નાદશિંભતણુ.ં અજ્ઞાનતાભા ં ણ રુુની અજ્ઞાનતા ઔયતા આ 
ફાફતભા ંસ્ત્રીનુ ંઅજ્ઞાન લધાયે નડતયફૃ ચે... આણી શારની છફૃદયમાત તથા આતથિઔ ક્સ્તતથન 
તલઙાય ઔયતા શબુ અને અશબુ પ્રવખંભા ં છભણલાય લખેયેન કઙચ ચ ઔયલ છઈએ.’ 
ગણુલતંીખોયી ઙીભનરાર ડૉક્ટયે ‘સ્ત્રીન ે મગ્મ ધધંા’, છળલતંીફશનેે ‘સધુાયાન ડ’, તભતવવ 
જી.ઔે.ઉાધ્મામે ‘મયુીમનનુ ં કટંુ અનઔુયણ’, યૂીફશને ઉભેદઙદેં ‘સ્ત્રીનુ ં ઔતચવ્મ’, ઔભાખોયી દંડત ે
‘ગછુયાતભાનંી જ્ઞાતત, તેના ફધંન અને વભાછ ઉયના તેના દયણાભ’ ય તેના રેક પ્રતવિ ઔમાચ 
શતા. સુદંયી સફુધભા ં‘ફૃ ઔે ફદુ્ધિ ?’ રગ્નવફંધંભા ંરુુ સ્ત્રીની સુદંયતા લધાયે વદં ઔયે ચે ઔે તેની 
ફદુ્ધિ ઔે જ્ઞાન ? આભા ંતલદેળની રઔતપ્રમ સ્ત્રી ્રહથંઔાયના અચબપ્રામ પ્રતવદ્ધિ ઔયલાભા ંઆવ્મા શતા. સુદંયી 
સફુધે વભાછને સ્ળચતા તલતલધ તલમ ય સ્ત્રીના અલાછન ડગ ાડ્ શત. 
કન્મા કેલણી :  
 સુદંયી સફુધભા ંફી.એ. થમેરા ખછયી ફશનેે ‘ગશૃ, વાભાજછઔ અને પ્રજાઔીમ જીલનભા ંઆદળચ 
સ્ત્રીત્લ’ ય રેક રખ્મ શત. જેભા ંઔેલણી ઉય ઙાદયત્ર્મન આધાય યશરે ચે એભ તેભણે છણાવ્મુ ંશત ુ.ં 
્રહેજ્મએુટ થમેરા તલદ્યાફશને નીરઔંઠ અને ળાયદાફશને ભશતેા ણ રકે પ્રતવિ ઔયતા. ‘શરેી ગછુયાત 
ઔેલણી દયદ, સ્ત્રી ઔેલણી, વભંેરન’ન રકે, વપ્ટેફય-ક્ટફય ૧૯૧૬ના અંઔભા ંપ્રતવિ ઔયલાભા ં
આવ્મ શત. સ્ત્રી ઔેલણીના ઔેટરાઔ પ્રશ્નની ઙઙાચ ભાટે અભદાલાદના થડાઔ આખેલાન સ્ત્રી-રુુનુ ં
એઔ વભેંરન તલદ્યાખોયીના પ્રભકુદે પે્રભાબાઇ શરભા ંભળમુ ંશત ુ.ં જેભા ંપીભેર ટે્રતનિંખ ઔૉરછેની ઔેટરીઔ 
તળચક્ષઔા અન ેતળક્ષઔ ણ ત્મા ંશાછય યહ્યા શતા.૬ નુાની ભદશરા દયદના પ્રભકુદેથી તલદ્યાખોયી 
નીરઔંઠનુ ંબાણ પ્રતવિ થમુ ંશત ુ.ં બચખની વભાછના ઔાયફાયી ભડંના પ્રભકુ તયીઔે અને નલા લે 
ગછુયાતી દશન્દ્દુ સ્ત્રી ભડંના વબાવદને વફંધતા ળાયદાફશને ભશતેાએ સ્ત્રી ઉન્નતતન પ્રશ્ન ભશત્તલન 
ખણાવ્મ શત.  

 સ્ત્રી તળચક્ષઔાના પ્રશ્નની ઙઙાચ ણ સુદંયી સફુધભા ંપ્રતવિ ઔયલાભા ંઆલી શતી. ઇંગ્રેન્દ્ડના દશન્દ્દી 
સ્ત્રી ઔેલણી ભડંના વેિેટયી તભતવવ બ્રેઇય ચરલયરુના ‘દયવ્મ’ૂ િભા ં રખ્મુ ં શત ુ ં ઔે ‘આ ભડં 
ઇંગ્રેન્દ્ડભા ંળીકેરી સ્ત્રી તળચક્ષઔા યૂી ાડ ેચે. જ્મા ંસધુી ઇંગ્રેન્દ્ડ જેલી ટે્રતનિંખ ઔૉરેજા નશીં સ્થામ ત્મા ં 
સધુી તેલી તળચક્ષઔા આ ભડં યૂી ાડળે. આ ભાટે વયઔાય ાવેથી આ ભડં ભદદ ભાખંળે. એઔ સ્ત્રી 
તળચક્ષઔા તૈમાય ઔયી ચે અને ફીજીને તૈમાય ઔયે ચે.૭ અચકર બાયત લીમ ભદશરા દયદના પ્રભકુ 
કુઙચફશાયના ભશાયાણી સનુીતતદેલીએ તાના બાણભા ંછણાવ્મુ,ં ‘આણી ઔેલણીની વાભે વભાછની 
દશરઙારન પ્રલાશ વલચને પયી પદામી નીલડ ેતેભ ઔય... એઔ ફાઔન આદળચ તેની ભાતા છ શલી 
છઈએ.’  
વાપં્રત પ્રલાશની ભાહશતી :  

 „સુદંયી સફુધ‟ના લતચભાન તયંખ અન ેવભમ તયંખ ળીચઔથી વાપં્રત પ્રલાશની ભાદશતી અાતી 
શતી. લતચભાન તયંખ તલબાખભા ંસ્ત્રી ઔેલણીને રઔતપ્રમ ઔયલાન લડદયા યાજ્મે જે ભાખચ અનાવ્મ 
શત તે ફદર અચબનદંન આપ્મા શતા. આ યાજ્મની સ્ત્રી તળક્ષણ િતત ાઠળાાના શડેભાસ્તયે 
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અભેદયઔાની િતત ભછુફ ઔન્દ્માની ભાતાન એઔ ભેાલડ ઔમો શત. જેભા ંઔાતચમા, કંુબાય, સથુાય 
લખેયે વાભાન્દ્મ લખચની સ્ત્રીને આભિંણ અામુ ં શત ુ.ં તેભને સ્ત્રી તળક્ષણથી ઔેટરા રાબ થામ ચે તે 
ફતાલલાભા ંઆવ્મુ ંશત ુ.ં આ દ્દષ્ટાતંનુ ંઅનઔુયણ ઔયલા જેવુ ંચે. સ્લાચબભાની, સતુળચક્ષત સ્ત્રીએ આ ઔામચ 
ઔયવુ ંછઈએ જેથી તેભની ઔેલણી વાથચઔ થામ.૮  
 સુદંયી સફુધના વભમ તયંખભા ંનીઙેની ભાદશતી પ્રતવિ ઔયલાભા ંઆલી શતી. ભકુ્સ્રભ ઔન્દ્મા 
ભાટે છનાના વેન્દ્ટ્રર સ્કરૂ તા. ય૪-૭-૧૩ના યછ .તભ. ળાે ખલુ્રી ભઔૂી શતી. ઔેલણી રેતી ભકુ્સ્રભ 
ઔન્દ્માની વખં્માભા ંલધાય થમ શત. તેની નોંધ પ્રખટ થઈ શતી. જંાફ મતુન.ભા ંદય લે રેલાભા ં
આલતી ભનુળીની યીક્ષાભા ંતભવ ભોરલી ભશફેફૂ આરભ શરેી છ ભકુ્સ્રભ ફાન ુએ વાય ઔયી શતી. 
જે „ળયીપફીફી‟ નાભના િની વંાદદઔા ચે.૯ એભ પ્રતવિ ઔયલાભા ં આવ્મુ.ં અભદાલાદના 
યા.ફ.યણચડરાર ચટારાર ઔન્દ્માળાાભા ંભટી લમની સ્ત્રી ભાટે એઔ લખચ ળફૃ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. 
ગયઔાભથી યલાયી તભાભ લખચની સ્ત્રી રાબ રઈ ળઔે તે ભાટે ળાાન વભમ આ લખચ ભાટે ફયના 
ફે થી ઙાય યાકલાની બરાભણ ઔયી શતી.  
હનુ્નય પ્રદળાન અને ભેા અંગે :  

 મિુ વઔંટ તનલાયણ પડંની સ્ત્રીની ળાકાના રાબાથે અભદાલાદભા ં ભે બયામ શત. જેભા ં
ળશયેની સુદંય અને ઉમખી એલી લસ્તુન વભાલેળ થત શત. આ ભેા દ્વાયા પડંની ભટી યઔભ 
એઔઠી ઔયી. તભતવવ ેઇન્દ્ટય, તભતવવ તલિંગ્રીવઔચર, તભતવવ જાશાનીવ, તભતવવ વેઠના, ડૉ. તભતવવ સયૈૂમા, 
તભવ ઙફ ઉયાતં રેડીજ ક્રફ અન ેલનીતા તલશ્રાભ ેણ આ ભેાભા ંબાખ રીધ શત.૧૦ આ ભેા 
શરેા ંણ અભદાલાદ અને બફૃઙભા ંસ્ત્રીના હનુ્નય પ્રદળચન અંખેના વભાઙાયભા ંરકલાભા ંઆવ્મુ ંશત ુ ં
ઔે આલા પ્રદળચનથી ગછુયાતની ભદશરાની દશિંભત લધતી જામ ચે અને તેને દયણાભે સ્ત્રી આતથિઔ 
યીતે ખબય ફનળે તેલ વબંલ ચે. અભદાલાદના પ્રદળચનભા ંવોયાષ્ટ્રની ૧ય સ્ત્રીએ બયત-ગ ૂથંણ, 

વીલણઔાભ અને ચઙિઔાભના ૦ નભનૂા યજૂ ઔમાચ શતા.૧૧  

જભનાફશને વક્કઇની પ્રવનૃિઓ :  

 લાઔંાનેય યાજ્મભા ં ફારગ્ન અટઔાલલા ભાટે ઔયેરા ઔામદા અંખેની ઉમખી ભાદશતી 
આલાભા ં આલી શતી. સુદંયી સફુધના ગશૃધભચ તલબાખભા ં ‘જુખાયની ફદી અટઔાલલાની છફૃય’ એ 
તલમ ય છભનાફશને વક્કઇનુ ંબાણ પ્રતવિ ઔયલાભા ંઆવ્મ ુશત ુ.ં આ બાણ સ્ત્રીની જાશયે વબાભા ં
આેલુ ં શત ુ.ં છભનાફશને વક્કઇ ગછુયાત દશન્દ્દુ સ્ત્રી ભડંના પ્રભકુ અને વેલાવદનના વશભિંી શતા. 
વભાછ વેલા અને સ્ત્રી ઉત્ઔચની પ્રવતૃત્તભા ં ખાધંીમખુ શરેાનંા  રઔતપ્રમ ભદશરા શતા.ં ગછુયાતભા ં
૧૯૧૧ભા ં બમઔંય દુઔા ડ્ ત્માયે છભનાફશને વઔઔઈએ ઉત્તભ વેલા ફજાલી શતી. તૂીફાઇ 
ળેઠના, જાનઔીફાઇ બટ્ટ, લીછીફાઇ ઠક્કય, ઔાળીફાઇ ળઢા, લીયભતત, ઔભાલતંીને વાથે રઈન ે
ઙંભશાર અને ઔાદઠમાલાડભા ંિણ ભદશના સધુી રઔવંઔચ દ્વાયા દુષ્ઔા્રહસ્ત સ્ત્રી-રુુને અનાછ, 

ઔડા ંલખેયેની ભદદ ઔયી. તેભણે કાવ આ્રહશ ઔયીને તેભની ાવે તૈમાય ઔયાલેર રેક સુદંયી સફુધના 
કાવ અંઔભા ંપ્રખટ ઔમો. ઇતતશાવતલદૌ   ડૉ.તળયીનફશને ભશતેા રક ે ચે ઔે તે અને તેભની સ્ત્રી વસં્થા 
ઔેટરીઔ દ્દન્ષ્ટએ આછના આણા ઇરાફશને બટ્ટ અને તેભની વેલા વસં્થાના યુખાભી શતા.૧ય  
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દભક્ષણ આહિકા અંગે :  

 સુદંયી સફુધભા ં ૧૯૧૩ના નલેમ્ફય-દડવેમ્ફયભા ં ‘દચક્ષણ આદિઔાભા ં દેળફાધંલના વઔંટ’ ય 
ધયાજીથી ફશને ય-એ રકે પ્રતવિ ઔમો શત. આ રેકભા ંઆણી પયછ શુ ંચે તેની ઙઙાચ ઔયલાભા ંઆલી 
શતી. ેટરાદથી શ્રીભતી જ્મતતભચમીએ દચક્ષણ આદિઔાભા ંદુિઃક ાભતા આણા દશન્દ્દી બાડુંની વશામ 
ભાટે ભાયી તલનતંી નાભનુ ંરચરત ઔાવ્મ પ્રખટ ઔમુું શત ુ.ં  

આદિઔા તલળે બકૂ તૃા થઔી 
તળશ,ુ સ્ત્રી, ફધા િાવતા નઔી, 
આધાય તભ ય તેભન ત્શભેન ફધ  

સ્શામ જટ દીમ, બ્શનેી-ફધંુ ૧૩ 

કૃષ્ણાગોયી યાલરના રેખ :  
 સથુયાભયુભા ંતળચક્ષઔા તયીઔે નઔયી ઔયતા ંકૃષ્ણાખોયી શીયારાર યાલર સુદંયી સફુધભા ંઅલાય-
નલાય રકતા ંશતા.ં લણુાલાડા ઔન્દ્મા ળાાભા ંળફૃ થમેરા ાઔળાસ્ત્ર અને ફાઉચેયના અભ્માવિભ તલળે 
સુદંયી સફુધના દડવેમ્ફય ૧૯૦૭ભા ં યવપ્રદ ભાદશતી આી ચે. ઇતતશાવતલદૌ   ડૉ. તળયીનફશને ભશતેા 
છણાલે ચે ઔે આછની આણી શભવામન્દ્વ ઔૉરેછના ંભૂ ફાઉચેય અને ાઔળાસ્ત્ર જેલી આ પ્રઔાયની 
આદ્ય પ્રવતૃત્તભા ંડ્ા ચે. તે આખ છણાલે ચે છભનાફશને વક્કઇ અને કૃષ્ણાખોયીના અલાદને 
ફાદ ઔયતા સ્ત્રીને સ્ળચતા ઉયક્ત પ્રવખં તલળ ે તે વભમની ફીજી ઔઈ ણ ગછુયાતી દશન્દ્દુ 
ભદશરાના રકાણ ઉરબ્ધ થતા નથી.૧૪ કૃષ્ણાખોયીએ સુદંયી સફુધભા ં રકેરા રેકભા ં ગશૃધભચ 
તલબાખભા ં - ‘ધનલાન, અચબભાની, વખાને ઠઔ’ (અને આતતથ્મ વત્ઔાય) ાઔળાસ્ત્ર અને ગ ૂથંણઔરા 
તલબાખભા ંણ રેક રખ્મા શતા. સુદંયી સફુધ અને તેના રેકઔ નાભન રકે ગણ ભાદશતીણૂચ ચે. સ્ત્રી 
વામ્રાજ્મ તલબાખભા ં‘ઔન્દ્માળાાભા ંતળક્ષણ રેનાયી ફશનેને’ અને ઔાવ્મ ‘વાસનુી સબુાતળ’- કૃષ્ણાખોયીના 
િુલધ ૂયીક્ષાભા ંાવ થતા ં યઙેલુ ંઔાવ્મ પ્રતવિ ઔમુું શત ુ.ંજેની કં્ક્ત  - 

સુદંયીના વદૌ  ફધભા ંલધાયછ વ્શાર 

આતળ અયે વલચદા, કૃષ્ણા-શીયારાર.૧ 

નલજમારક્ષ્ભી નત્રલેદીની રેખનળૈરી :  
 યાછઔટના તલજ્મારક્ષ્ભી તિલેદીએ સુદંયી સફુધભા ંપ્રખટ ઔયેરા ઔાવ્મ-  ‘ તતા’, ‘વતતન તત 
પ્રત્મેન પ્રેભ’, ‘બાઇને બ્શને’, ‘પ્રીતત સ્ભયણ’, ‘તલજ્ઞપ્પ્ત’, ‘વ્શારાનુ ંશદમ’ નોંધાિ ચે. તેભના ઔાવ્મ 
તેભની યતવઔતા, બાલ્રહશી અને ઔતલત્લ ળક્ક્તની પ્રતીતત ઔયાલે ચે. ‘તનયાળા’ નાભનુ ંઔાવ્મ જે ભયણત્તય 
પ્રતવિ થમુ ંચે.  

હુ ંઙાહુ ંછ ંળા ભાટે, તપ્રમતભ! ઙાશ ના જ્માયે તભે ? 

શા ! શામ! હુ ંશતબાગ્મ, મ્શાયે ,ભાટેના તભ પ્રેભ ત,ે 

યતવમા ! ત્ભશાયે ભાટે મ્શેં આળા ખલુાયી ભેલી, 
તનભન ફની ફેશાર, મ્શેં આ ળી જુખાયી ઔેલી ?૧૬ 

 સુદંયી સફુધના દડવેમ્ફય ૧૯૧૦ભા ં ‘ભનષુ્મ છન્દ્ભની વપતા’ નાભન ભનનીમ ખદ્ય રેક 
પ્રતવિ ઔમો શત જે ખાધંીજીને એટર ફધ ખમ્મ શત ઔે તેભણ ેદચક્ષણ આદિઔાના પ્રતવિ િ ઇન્ન્દ્ડમન  
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તતનમનભા ંપ્રખટ ઔમો શત. ઉલ્રકેનીમ ચે ઔે ખાધંીજી તે લકતે દચક્ષણ આદિઔાભા ંશતા.૧૭ આ રેક 
ઉયાતં ઉદમ ગુછંન તલબાખભા ંગણુસુદંયી નાભનુ ંરકાણ પ્રતવિ ઔયલાભા ંઆવ્મુ ં શત ુ.ં તાયીક ૯-૯-
૧૩ના યછ તલજ્મારક્ષ્ભીનુ ંઅલવાન થમુ ંત્માયે સુદંયી સફુધભા ંરકલાભા ંઆવ્મુ ંશત ુ ંઔે તલજ્મારક્ષ્ભીના 
અઔ ભયણથી ગજુૉયીભાતાએ એઔ અભલૂ ુ િુીયત્ન ગભુાવ્મુ ં ચે એભા ં ઔાઈં ળઔ નથી. એ સ્લખચસ્થ 
ફશનેીની ઉદ્દાત્ત બાલના, સ્નેશા શદમ અને ઉત્તભ ઙાદયત્ર્મના રીધે તેભનુ ં ભયણ અભને ણ 
આપ્તછનના ભતૃ્મ ુજેટલુ ંછ દુિઃકદ થઈ ડ્ુ ંચે. સુદંયી સફુધના તલદ્યાઔરા લૈદઔ તલબાખભા ંસ્ત્રીના 
રેક પ્રખટ થતા શતા. ભાથાન દુિઃકાલા ય ઉભખં ફશનેે રકરે રેક પ્રખટ થમ શત.   

ઉવશંાય : 
 ગછુયાતની સ્ત્રી જાગતૃતના આતલષ્ઔાયભા,ં તેના પ્રશ્ન યત્લે વભાછભા ંજાગતૃત રાલલાભા ં તેભછ 
તેની વજૉનાત્ભઔ ળક્ક્ત કીરલલાભા ં સુદંયી સફુધન પા નોંધનીમ ચે. ઔન્દ્મા ઔેલણી, વભાછ 
સધુાયણા અને વજૉનાત્ભઔ અચબવ્મક્ક્ત ભાટેનુ ંપ્રત્વાશઔ લાતાલયણ વજૉલાભા ંસુદંયી સફુધનુ ંમખદાન 
ભશત્તલનુ ંચે એભ આ વાભતમઔના અભ્માવ યથી ઔશી ળઔામ.   

ાદનોંધ :  

૧. ભશતેા શતવત (વંાદન) “વાદશજત્મઔ વાભતમઔ”,  યન્નાદે પ્રઔાળન, અભદાલાદ, ભે ય૦૧ય, પ્રથભ 
આવતૃત્ત, .ૃ૧૦ 

૨.  તરાટ ળાતંતરાર ગરુાફદાવ, ‚બખીન્દ્રયાલ‛, દીલેદટમા એન્દ્ડ વન્દ્વ, ાનઔયનાઔા, 
અભદાલાદ, પ્રથભ આવતૃત્ત, .ૃ૩૯ 

૩.  સુદંયી સફુધ, ખસ્ટ, ૧૯૧૪, અંઔ ૧૧ 

૪.  સુદંયી સફુધ, ખસ્ટ, ૧૯૧૪, અંઔ ૧૧, .ૃ ૪૪૦ 

૫.  સુદંયી સફુધ, જુરાઇ-ખસ્ટ, ૧૯૧૬, અંઔ ૭-૮, .ૃ ૧૯૬ થી ૧૯૯ 

૬.  સુદંયી સફુધ, વપ્ટેફય-ક્ટફય, ૧૯૧૬, અંઔ ૯-૧૦, .ૃ ય૩ - ૪ 

૭.  સુદંયી સફુધ, જૂન, ૧૯૧૭, અંઔ ૬, .ૃ ૧  

૮.  સુદંયી સફુધ, જાન્દ્મઆુયી-પેબ્રઆુયી, ૧૯૧૮, અંઔ ૧ય, .ૃય૮૭ 

૯.  સુદંયી સફુધ, વપ્ટેફય, ૧૯૧૩, અંઔ ૧, .ૃ ૩૧-૩ય  

૧૦. સુદંયી સફુધ, જાન્દ્મઆુયી,૧૯૧૬, અંઔ ૧, .ૃ૩ય 

૧૧. ભશતેા તળયીન, ગછુયાતભા ંનાયી ઙેતના, દળચઔ ઇતતશાવ તનતધ, અભદાલાદ,   પ્રથભ આવતૃત્ત,   

ય૦૦૯, .ૃય૩૩ 

૧૨. એછન. .ૃય૩૪ 

૧૩. સુદંયી સફુધ, ભાઙચ-એતપ્રર, ૧૯૧૪, અંઔ ૭-૮, .ૃ ય૦ય 

૧૪. કુભાય, જુરાઈ ૧૯૯. .ૃ૩૦ય-૩૦૪ 

૧૫. સુદંયી સફુધ, જાન્દ્મઆુયી-પેબ્રઆુયી, ૧૯ય૦, અંઔ ૧-ય, .ૃ૩ય 

૧૬. સુદંયી સફુધ, ભાઙચ-એતપ્રર, ૧૯૧૪, અંઔ ૭-૮, .ૃ ૧૯૬ 

૧૭. ભશતેા તળયીન, લૂોક્ત, .ૃ ૮૧ 
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વદંબાસભૂચ :  

૧. ટેર ફી.એભ., ટેર ભશને્દ્ર ફ. (વંાદન), ‘િઔાયત્લના પ્રલાશ, બાખ-ય’, આતથિઔ તલઔાવ 
(Âબ્રઔેળન દડતલજન), ઔાઔંદયમા, અભદાલાદ, ય૦૦૮, પ્રથભ આવતૃત્ત 

૨. ‘જ્મતત તલઔાવ માિા બાખ-૧’, જ્મતતવગં, દટઔ યડ, અભદાલાદ 

 Mehata  Shirin, „Women and Social Change‟, Rawat Publications, Sector-3, Jawahar Nagar, 

 Jaipur 
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બાયતભા ંબાા, બાાલાદ અને યાજકાયણ 

ડૉ. હદપતીફા હકળયનવિંશ ગહશર, આનવસ્ટન્ટ પ્રપેવય 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ. 
 

બાયત તલિની વોથી ભટી વવંદીમ રઔળાશી વ્મલસ્થા ધયાલત દેળ ચે. બાયતે તાના 
ફધંાયણભા ંવભલામતિંી વ્મલસ્થા,ભૂબતૂ શક્કન સ્લીઔાય, પ્રતતતનતધત્લલાી વયઔાય અને ઔામદાના 
ળાવનન સ્લીઔાય ઔમો ચે. બાયતને  આજાદી ભી ત્માયે યાજ્મની યઙના અ,ફ,ઔ,ડ એભ ઙાય લખોભા ં
તલબાજછત ઔયીને ઔયલાભા ંઆલી શતી. સ્લતિં બાયતભા ંઅનેઔ ડઔાય શતા.બાા આધાદયત યાજ્મની 
યઙના એ વભમન ખબંીય પ્રશ્ન ફન્દ્મ શત. 
 અભ્માવના ંશતેઓુ : 
૧. બાાલાદની તલબાલના જાણલી. 
૨. બાયતભા ંબાા આધાદયત પ્રાતં યઙનાન ઇતતશાવ તાવલ. 
૩. બાાઙં અને યાજ્મ નુયચઙના આમખના શતેુની ભાદશતી પ્રાપ્ત ઔયલી. 
૪. સ્લતિં બાયતના ંફધંાયણભા ંબાા અંખેની છખલાઈ અને સધુાયા વભછલા. 
 બાાલાદની નલબાલના 

એયીસ્ટાટરના ભતે ‚ ભનષુ્મ બાા ફરનારંુ, બાા દ્વાયા ભટાબાખના તલઙાય, રાખણી, 
બાલ વ્મક્ત ઔયનારંુ પ્રાણી ચે.‛ બાા એ વાભાજછઔ વલંશન અને તલઙાય તેભછ બાલનાના આદાન 
પ્રદાનનુ ંઉત્તભ અને અવયઔાયઔ ભાધ્મભ ચે. બાાએ રઔને એઔ તાતંણે છડનાયી ભશત્તલની ઔડી ચે ત 
ક્ાયેઔ આછ બાા રઔભા ંતલકલાદનુ ંઔાયણ ફની જામ ચે. બાાલાદ એટરે ‚ ઙક્કવ પ્રદેળભા ંયેશતા 
અને એઔ બાા ફરતા રઔભા ંઅભાયી છ  બાા શે્રષ્ઠ એલા તભથ્મા ખોયલની રાખણી અનબુલે અને 
તેભાથંી જે વઔંીણચતાની ભાનતવઔતા વજાચમ તેને બાાલાદ ઔશી ળઔામ.‛  બાાલાદન અથચ ઔઈ ણ 
બાા પ્રત્મે પે્રભ અને અન્દ્મ બાા ફરલાલાા રઔથી ઘણૃા એલ થામ ચે. બાાલાદ ણ પ્રદેળલાદ, 
વાપં્રદામીઔતા અને જાતતલાદની જેભ યાછઔીમ પ્રદિમાનુ ં દયણાભ ચે. આલ વઔંીણચ બાાલાદ અને 
પ્રદેળલાદ  યાષ્ટ્રીમ દશતને અને કાવ ઔયીને રઔળાશીને ખફૂ છ  નઔુવાનઔાયઔ ચે. બાાલાદ અન ે
પ્રદેળલાદ એઔ તવક્કાની ફે ફાજુ જેલા ચે. આજાદ બાયતભા ંફધંાયણના ગડલૈમા વાભે અનેઔ ડઔાય 
શતા. જેભાથંી એઔ બાાલાદ પ્રાતં યઙનાન અખત્મન પ્રશ્ન શત. 
 બાયતભા ંબાા આધાહયત પ્રાતં યચનાન ઇનતશાવ 

 સ્લતિંતા ેશરા ં ૧૯૧૩થી છ બાા આધાદયત પ્રાતં યઙનાન પ્રમત્ન ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. 
તેલગુ ુ બાી પ્રજાએ તાના અરખ આંધ્ર ભેલલાના પ્રમત્ન ળરુ ઔયી દીધા શતા. બાયતીમ 
યાછઔાયણભા ંખાધંીજીના આખભન ચી ૧૯૨૬ભા ંઔોં્રહેવ ક્ષે નાખયુ અતધલેળનભા ંલશીલટી વયતા 
ભાટે દેળને બાા આધાદયત ૨૧ બાખભા ંલશેંચ્મ શત. અકડં બાયતના ંએ વભમના ંનઔળાભા ંફભાચ ( 
અત્માયનુ ં મ્માનભાય) ન ણ વભાલેળ થત શત. તેલખુી બાીની ૧૯૧૩થી ળફૃ થમેરી ભાખંણી 
વભમ છતા ભછફતૂ ફની. છ ઔે અં્રહેછ ળાવન દયતભમાન તવિંધ અને જંાફ તવલામ ફીજા ઔઈ નલા 
પ્રાતંની યઙના થઈ ન શતી. 
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સ્લતિં બાયતભા ંતે વભમની દયક્સ્થતતને અનફુૃ તાત્ઔાચરઔ  ઉમચખતાના આધાયે અખાઉના ંચિદટળ 
પ્રાતં અને દેળી યાજ્મના એઔીઔયણ થઔી ઉબા થમેરા એઔભનુ ંળફૃઆતભા ંઅ,ફ,ઔ,ડ એભ ઙાય લખોભા ં
તલબાછન ઔયલાભા ંઆલેલુ ં શત ુ.ં આ ઙાયેમ પ્રઔાયના યાજ્મન દયજ્છ અરખ અરખ શત. છ ઔે એ 
તભાભ યાજ્મ બાયતીમ વગંના અચબન્ન બાખ ઙક્કવ શતા. 
 

બાયતભા ં વભમાતંયે બાા આધાદયત યાજ્મ નુિઃયઙના ભાટે તલતલધ આમખ દ્વાયા બરાભણ 

ઔયલાભા ંઆલી. 
‚ અ પ્રઔાયના ભરાવ યાજ્મભાથંી તેલગુ ુ બાીનુ ં અરખ આંધ્રપ્રદેળ યઙલા ભાટેનુ ં ઉ્રહ 

અંદરન ઔયલાભા ંઆવ્મુ ં શત ુ.ં રઔરાખણીની ભાખંને વતંલા ભાટે એવ.ઔે.ધાયની આખેલાની શઠે 
બાાલાય પ્રાતં યઙના ભાટેનુ ં “ધાય ઔતભળન” યઙલાભા ં આવ્મુ.ં આ ઙં ે સ્ષ્ટ છણાવ્મુ ં ઔે યાજ્મની 
યઙના બાાના આધાયે નદશ યંત ુતલઔાવ, નાણાઔંીમ વખલડ અને લશીલટી ફાફતને ધ્માનભા ંયાકીન ે
થલી છઈએ. ૧૯૪૮ભા ંઔોં્રહેવે દંડત છલાશયરાર નશેફૃ,લલ્રબબાઈ ટેર  અને ટ્ટાબી વીતાયભૈમા 
એભ િણલદયષ્ઠ નેતાનુ ંફનેલુ ં‚ જેલીી‛ ઔતભળન નીમ્મુ.ં આ ઔતભળને ૧૯૪૯ભા ંતાન અશલેાર 
યજૂ ઔમો. જેભા ંસ્ષ્ટણ ેછણાલલાભા ંઆવ્મુ ંશત ુ ંઔે બાા ઔેલ એઔતા નદશ તલકલાદનુ ંઔાયણ ણ ચે. 
બાા આધદયત તલબાછનની લાત ઔયતી લકતે દેળની એઔતા સયુક્ષા અને આતથિઔ ક્સ્થતતને પ્રાથતભઔતા 
આલી છઈએ. આ વતભતતની બરાભણને ધ્માનભા ંયાકલાભા ંઆલી શતી. આછ વભમખાા દયતભમાન 
ભરાવ યાજ્મના શ્રી યાભલુ્રની આખેનાની શઠે તેલગુ ુબાી રઔ ભાટે અરખ યાજ્મની યઙના ઔયલા 
ઉલાવ ળરુ ઔમાચ અને ૧૯૫૨ભા ંતેભનુ ંભતૃ્મુ ંથમુ.ંઆ વભ્રહ આંદરન અને ગટનાિભને ધ્માનભા ંયાકી 
૧ ક્ટફય ૧૯૫૩ભા ંબાાના આધાયે આંધ્રપ્રદેળની વો પ્રથભ યઙના ઔયલાભા ંઆલી. આ ગટના ચી 
બાાના આધાયે નલા યાજ્મની નુયચઙનાની ભાખં વભ્રહ દેળભા ં ફલત્તય ફની.આ વભસ્માના 

લા આમગનુ ંનાભ બરાભણ 

૧૯૦૩ વય શફચટ દયછરે આમખ  ફખંા વયઔાયની બાાના આધાય ય ફખંા 
તલબાછનની બરાભણ  

૧૯૦૮ ભન્દ્ટેગ્મ ુઙેમ્વપડચ દયટચ  યાજ્મની યઙના બાા અને જાતત આધાયે નદશ ણ 
નાના ગટઔ ઉય બાય આપ્મ  

૧૯૨૮ ભતીરાર નેશફૃ દયટચ  અરખ યાજ્મ ભાટે છનવખં્મા, બોખચરઔ, આતથિઔ અન ે
નાણાઔીમ ક્સ્થતત તથા બાા અને રઔની ઈચ્ચા 
અખત્મની ભાની   

૧૯૪૮ ધાય આમખ  બાાના આધાયે યાજ્મની યઙના ઔયલા ઔયતા ં
ઐતતશાતવઔ, બોખચરઔ, લશીલટી, વાસં્કૃતતઔ અને 
આતથિઔ આધાય ઉય બાય  

૧૯૪૮ જેલીી આમખ  બાા આધાદયત યાજ્મની યઙનાન સ્લીઔાય  

૧૯૫૩  યાજ્મ નુિઃયઙના આમખ બાા આધાદયત યાજ્મની યઙનાન અસ્લીઔાય 
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ળાતંતણૂચ તનયાઔયણ ભાટે ૧૯૫૩ભા ંયાજ્મ નુિઃયઙના આમખની સ્થાના ઔયલા આલી. આ આમખ ે૩૦ 
વપ્ટેમ્ફય ૧૯૫૫ ભા ંઔેન્દ્ર વયઔાયને તાન દયટચ યજૂ ઔયી નીઙે પ્રભાણેની બરાભણ ઔયી શતી. 

૧. યાજ્મનુ ંનુિઃખઠન બાા અને વસં્કૃતતના આધાયે અમગ્મ ચે.  

૨. યાજ્મનુ ંનુિઃખઠન યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા, નાણાઔીમ અન ેલશીલટી આલશ્મઔતા તથા ઙંલીમ 
મછનાની વપતાને ધ્માનભા ંયાકી ઔયલાભા ંઆલવુ ંછઈએ. 

૩. અ,ફ,ઔ,ડ લખોભા ં તલબાજછત યાજ્મનુ ં લખીઔયણ દૂય ઔયવુ.ં તેની ફદર ે૧૬ નલા યાજ્મ 
અને િણ ઔેન્દ્ર ળાતત પ્રદેળનુ ંતનભાચણ ઔયવુ.ં 

બાયતની વવંદે પજરઅરી એઙ.એન.કંુછફૃ અને  ઔે.એભ.ાણીઔય યચઙત યાજ્મ નુિઃ યઙના 
આમખની બરાભણને ધ્માનભા ં યાકી ૧૯૫૬ ભા ં યાજ્મ નુખચઠન અતધતનમભ વાય ઔમો. આ 
અતધતનમભ અંતખચત બાયતભા ં ૧૪ યાજ્મ અને ૦૫ ઔેન્દ્ર ળાતત પ્રદેળન વભાલેળ ઔયલાભા ંઆવ્મ 
શત. જેભા ંશલે અનિુભે ૨૯ યાજ્મ અન ે૦૭ ઔેન્દ્ર ળાતત પ્રદેળન ઉભેય થમ ચે. બાયતભા ંઉત્તયાકડં, 
જાયકડં, ચત્તીવખઢ, અને તેરખંાણાન ેઅરખ યાજ્મન દયજ્છ ભેલલાની, અને આલાની તાની 
એઔ ઐતતશાતવઔ ષૃ્ઠબતૂભ ચે. નાના યાજ્મની અલધાયણાની વાથે વત્તાનુ ંતલઔેન્દ્રીઔયણ છડામેર ચે.  

 બાાલાય પ્રાતંયચના અંગે આંફેડકય અને ગાધંીજીના નલચાય   

  બાા રઔને છડનાયી અને તડનાયી ફનંે ઔડી ચે. આંફેડઔયન સ્ષ્ટ એલ ભત શત ઔે 
બાાલાય યાજ્મ બરે અરખ થામ યંત ુતેભની વત્તાલાય બાા એઔ છ એટરે ઔે દશન્દ્દી શલી છઈએ. 
બાાલાય યાજ્મભા ં સ્થાતનઔ બાાને વત્તાલાય દયજ્છ આલાનુ ં ખલુ ં તેભને તલગાતઔ રાખતુ ં શત ુ.ં 
આંફેડઔયે‚બાા એઔ યાજ્મની ફદર‛ે ‚એઔયાજ્મ એઔ બાા‛ની દશભામત ઔયી શતી.આંફેડઔય તાના 
સુ્તઔ ‚ બાાલાય યાજ્મ યના તલઙાયભા ં ‚તાના તલઙાય યજૂ ઔમાચ ચે. આ સુ્તઔભા ં યાજ્મ 
નુયચઙના વતભતતન અશલેાર ટૂંઔભા ંવભજાલી તેની કાભી ણ દળાચલી ચે. બાા આધાદયત ‚એઔ 
બાા એઔ યાજ્મ”  ની દયકાસ્તને ડૉ.આંફેડઔયે અતતળમ ઔાલ્તનઔ ખણાલી. તેભના ભતે ફહબુાી યાષ્ટ્ર 
લશરેા ં ભડા તચન્નચબન્ન થમા ચે. એઔબાી યાજ્મભા ં ક્સ્થયતા અને ફહબુાી યાજ્મભા ં બાખરા તથા 
અક્સ્થયતા શમ ચે તેવુ ંઆંફેડઔય ભાનતા શતા. તેભના ભતે લશીલટી ફાફત,રઘભુતી અને ફહભુતી 
રઔની લસ્તીની રષ્ટીએ તરુનાત્ભઔ દયક્સ્થતત, તલતલધ તલસ્તાયની આખલી છફૃદયમાત આ તભાભ 
ાવાને ધ્માનભા ં યાકી તલઙાય ઔયલ છફૃયી ચે. ‚એઔ બાા એઔ યાજ્મ ‚ ના તવિાતંન ે તેભણ ે
અતનલામચ ખણાવ્મ શત. 
  ખાધંીજીએ પ્રાતંની નુયચઙના ભાટે બાાઔીમ ામ વાઙ રાખત શત યંત ુઆજાદી ભી તે 
વભમખાાભા ંઅળાતં દયક્સ્થતતને છતા ંપ્રાતંની નુયચઙના ઔયલા ભાટેન આ વભમ તેભને અમગ્મ 
રાગ્મ શત. યાજ્મ એઔફીજા વાથે અંદયઅંદય જગડલાને ફદરે વભજૂતતથી તાની વયશદ નક્કી ઔયે 
તેવુ ંતેભનુ ંસઙૂન શત ુ.ં 
 બાાલાદ અને યાજકાયણ  

 બાયતભા ંવત્તાલાય બાાના ંપ્રશ્નથી બાાલાદની ળરુઆત થઈ. દશન્દ્દીને યાષ્ટ્ર બાાન દયજ્છ 
આલ ઔે નશીં તે ફાફતે દચક્ષણ બાયત અને કાવ ઔયીને તતભરનાડુભા ંતેન તલયધ ઔયલાભા ંઆવ્મ. 
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દશિંવઔ આંદરન થમા. બાયત ઉત્તય બાયત અન ેદચક્ષણ બાયતભા ંલશેંઙાઈ ખમુ.ં દશન્દ્દીની વાથે અં્રહજેીને 
અતનતિત વભમ સધુી વત્તાલાય છદડમા બાા તયીઔે સ્લીઔાયીને પ્રશ્નનુ ંવભાધાન ઔયલાભા ંઆવ્મુ.ં 
 ફમ્ફે પ્રાતંભા ંભયાઠી અને ગછુયાતી એભ ફ ેબાી તલસ્તાયન વભાલેળ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. 
જેના ઔાયણ ેગછુયાત અને ભશાયાષ્ટ્રભા ંબાાના ંધયણ ેયાજ્મની યઙના ઔયલા ભાટેનુ ંઉ્રહ આંદરન ળફૃ 
થમુ ંશત ુ.ં વવંદભા ં દ્ધદ્વબાી યાજ્મન ઠયાલ સ્લીઔાયલાભા ંઆલેર જેના પ્રત્માગાત સ્લફૃે અભદાલાદના 
ર ઔૉરેછના ં તલદ્યાથીની વબાભા ં ખરા વતભતતની યઙના ઔયલાભા ં આલી. જેભા ં તલદ્યાથી દ્વાયા 
સ્લમબં ૂ દેકાલ ઔયલાભા ં આવ્મા. આ ગટનાન ે ઔાયણે ધીભ-ેધીભે આંદરન ઉ્રહ ફન્દ્મુ.ં ભશાગછુયાત 
ઙલભા ંઇન્દ્દુરાર માચજ્ઞઔ, છમતંી દરાર, િહ્મકુભાય બટ્ટ લખેયેની બતૂભઔા ભશત્તલની શતી. આ ઉ્રહ 
ઙલના દયણાભ ે વવંદભા ં ૧૯૬૦ ભા ં ભુફંઈના દ્ધદ્વબાી યાજ્મનુ ં તલબાછન ઔયીને ભશાયાષ્ટ્ર અને 
ગછુયાત યાજ્મની અરખ યાજ્મની યઙના ઔયલાભા ંઆલી. 
  બાાને ઙક્કવ જાતત, પ્રદેળ અને વપં્રદામથી વાઔંીને યાછઔીમ ક્ષ તાની ભતફેંઔ 
ઊબી ઔયલાના પ્રમત્ન ઔયે ચે. જેભા ંક્ાયેઔ તેભન ેવપતા ણ ભે ચે. બાયતભા ં૧૯૬૮ ભા ંતિબાી 
પમ્મુચરાન સ્લીઔાય ઔયલાભા ંઆલેર. 
 બાાચં અને ફધંાયણીમ જગલાઈઓ   

  સ્લતિં બાયતના ંફધંાયણભા ં૧૪ બાા ભાન્દ્મ યાકલાભા ંઆલી શતી. જે શલ ે૨૨ ચે. 
ફધંાયણના બાખ ૧૭ ભા ંઔરભ ૩૪૩ ભા ંવગંની યાછબાા દેલનાખયી ચરતલાી યશળેે તેલી સ્ષ્ટતા 
ઔયલાભા ંઆલી ચે. ફધંાયણના ૨૦ભા ંબાખભા ંસધુાયાની છખલાઈ ઔયલાભા ંઆલી ચે. જેભા ંઅનચુ્ચેદ 
૩૬૮ ભા ંવવંદને ફધંાયણભા ંસધુાય ઔયલાની વત્તા અને તે ભાટેની પ્રદિમાની આલાભા ંઆલી ચે. 
 અગત્મના ંફધંાયણીમ સધુાયાઓ  

બાયતભા ંબાા આધાદયત થમેરા ફધંાયણીમ સધુાયા આ પ્રભાણ ેચે. 
ક્રભ ફધંાયણીમ સધુાયાન ક્રભ લા સધુાયાની ટૂંકભા ં નલગત 

૧ ૦૭ભ ફધંાયણીમ સધુાય  ૧૯૫૬ બાાના ં આધાયે યાજ્મની નુયચઙના ઔયલાભા ં આલી. 
જેભા ં ૧૪ યાજ્મ અન ે ૦૫ ઔેન્દ્ર ળાતત પ્રદેળન 
વભાલેળ  ઔયલાભા ંઆવ્મ. 

૨ ૧૮ભ ફધંાયણીમ સધુાય ૧૯૬૬ બાાના આધાયે જંાફ, શદયમાણા, દશભાઙર પ્રદેળને  
યાજ્મ અને ઙદંીખઢને ઔેન્દ્ર ળાતત પ્રદેળ જાશયે ઔયલાભા ં
આવ્મુ.ં 

૩ ૨૧ભ ફધંાયણીમ સધુાય ૧૯૬૭ ફધંાયણની આઠભી અનસુચૂઙભા ં યાછબાાની માદીભા ં
તવિંધી બાાને ઉભેયલાભા ંઆલી. 

૪ ૭૧ભ ફધંાયણીમ સધુાય ૧૯૯૨ ફધંાયણની આઠભી અનસુચૂઙભા ંિણ બાા ભચણયુી, 
નેાી તથા ઔોંઔણીન વભાલેળ  

૫ ૯૨ભ ફધંાયણીમ સધુાય ૨૦૦૪ ફધંાયણની આઠભી અનસુચૂઙભા ં ફડ, ડોંખયી, વથંારી, 
ભૈતથરી ભાન્દ્મ બાા તયીઔે ગતત ઔયલાભા ંઆલી. 
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લતચભાન વભમભા ં આધતુનઔ ટેઔનરજીન સ્લીઔાય, વતળમર ભીદડમાન લધત પ્રબાલ, યછખાયીની 
છફૃદયમાત લખેયે જેલા દયફને ઔાયણે બાાલાદન પ્રશ્ન ેશરા ંજેટર છદટર અને ખબંીય યહ્ય નથી. 
અરફત્ત આછના લૈતિઔીઔયણના વભમભા ં બાા વ્મક્ક્ત-વ્મક્ક્તન,ે વ્મક્ક્ત અને પ્રદેળને, વ્મક્ક્ત અન ે
દેળને, વ્મક્ક્ત અને તલિને છડનારંુ અખત્મનુ ંઔડીફૃ ભાધ્મભ ફન્દ્મુ ંચે. શલ ેઅખાઉ જેટરી અવદશષ્ણતુા 
બાા અંખે છણાતી નથી. આજે ગણા રઔ દશન્દ્દી,અં્રહેજી ઉયાતં આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે જાણીતી ફનેરી 
બાા લાઙંી, રકી અને ફરી ળઔે ચે. બાાનુ ંબાલ છખત વભછલા, તલઔવાલલા અને તેનુ ંછતન 
તથા વલંધચન ઔયલા ભાટે તલતલધ ળૈક્ષચણઔ પ્રવતૃત્ત, વાદશજત્મઔ સ્ધાચ અને વેતભનાયનુ ં આમછન 
તથા વગન અભરીઔયણ આ દદળાભા ંઅખત્મનુ ંઔદભ ખણાલી ળઔામ. એઔ ફાફત અશીં ધ્માનાઔચઔ ફન ે
ચે ઔે આજાદી ફાદ વો પ્રથભ લાય ભરાવભાથંી અરખ આંધ્રપ્રદેળની ભાખંણી ઔયલાભા ંઆલી શતી. જે 
ણૂચ ઔયલાભા ં આલી શતી. એ છ આંધ્રપ્રદેળભાથંી ૨૦૧૪ભા ં તેરખંણાને અરખ યાજ્મન દયજ્છ 
આલાભા ંઆવ્મ ચે. બાા અને પ્રદેળલાદ આધાદયત અરખ યાજ્મના તલબાછનભા ંઆંધ્રપ્રદેળ પ્રથભ 
અને શારભા ંચેલ્લુ ંયાજ્મ ખણી ળઔામ. 
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નગય વસં્કૃનત ય આહદ વસં્કૃનતન પ્રબાલ 

(‘અજાણી હદળા’ નલરકથાના વદંબે) 
ડૉ.ચીભનરાર ફી. ટેર, ગજુયાતી નલબાગ, 

બાા વાહશત્મ બલન, ગજુ. યનુન. અભદાલાદ 

 

વજૉઔ તાના અનબુલની વભદૃ્ધિની ઔથા ઔશલેા ભાડં ેત્માયે નલા છ તળકયન દયઙમ આણને 
ભે ચે. વજૉઔ ભાલજી ભશિેયીએ ‘અજાણી દદળા’ નલરઔથાભા ંઆ દયણાભ ઙદયતાથચ ઔયી ફતાવ્મા ચે. 
આ નલરઔથાન નામઔ ભુફંઈ જેલા ળશયેભા ંઉચયેર અને ધનાઢય દયલાયન એઔન એઔ દીઔય ચે. 
તાના તતા વાથે ઔેટરાઔં લૈઙાદયઔ ભનભે ન થતા, તાનુ ંગય ચડી ભુફંઈથી દદલ્શી તયપ છતી 
ટે્રનભા ંફેવી જામ ચે. નામઔે (તનળાતં) તફીફી તલદ્યાળાકાની દલી શાવંર ઔયી ચે. તનળાતં અનેઔ તભિ 
શલા ચતા ંઔઈને ણ જાણ ઔમાચ તલના ગય ચડી નીઔી ડ્. દદલ્શી તયપ છતી ટે્રન અઙાનઔ છખંર 
તલસ્તાયભા ંઊબી યશી જામ ચે. ટે્રનભા ંરઔ તલતલધ પ્રઔાયની લાત ઔયે ચે. નામઔ આ ફધી લાત વાબંે 
ચે, ચી ટે્રનના દયલાજા ાવે આલે ચે. સનૂભનૂ ઊબ યશ,ે જે દયલાજે તનળાતં ઊબ શત, એની વાભ ેછ 
છખંરભા ંછતી ઔેડી દેકામ ચે. જાણ ેએ ઔેડી તનળાતંને તાની તયપ ફરાલી યશી શમ એવુ ંએ અનબુલ ે
ચે. નામઔને ણ ઔેડીથી આઔાચમને, છખંરની ઔેડી તયપ છલાની ઈચ્ચા થામ ચે. ભુફંઈ જેલા 
ભશાનખયભા ંઉચયેર અને બણેર નામઔ આ છખંરની ઔેડીનુ ંઆઔચણ ઊબુ ંથતા, ટે્રનભાથંી ઊતયી આ 
ઔેડીએ ઔેડીએ ઙારત થામ ચે. થડ ેખમ ત્મા ંછ ટે્રન ણ તવગ્નર ભતા ઊડી જામ ચે. છખંરની 
ઔેડીએ આખ લધતા ઔેડી ણૂચ થઈ શમ એવુ ંનામઔ અનબુલે ચે; યંત,ુ શલે ાચા પયી ળઔામ એવુ ંયહ્યુ ં
નથી. ઔાયણ ઔે નામઔ જે યસ્તે આવ્મ ચે, જાણે એ ઔેડી ણ બ ૂવંાઈ ખઈ શમ. 
 નામઔ આખ લધે ચે. વાછં ડલા આલી ચે. ધીભે ધીભે અંધઔાય થલા આવ્મ ચે. ક્ા ંછવુ?ં શુ ં
ઔયવુ?ં ઔશુ ં વભજાતુ ં નથી. અશીં નામઔ છખંરભા ં ભશુ્ઔેરીભા ં ભઔુામ ચે, જ્માયે ભુફંઈના ‘વનફીભ’ભા ં
તનળાતંની ચઙટ્ડીને રીધે આખુ ંગય ભશુ્ઔેરીભા ંભઔુામુ ંચે. દીઔયાના ગય ચડી છલાને રીધે ભાતાની ક્સ્થતત 
ઔપડી ચે. નામઔન ેછખંરભા ંયાતિ દયતભમાન આચખમાના અછલાાના વૌંદમચન અનબુલ થામ ચે. એઔ 
કડંયે જેવુ ંચે. ત્મા ંઊબ યશ ેચે. તાના તભિન તલઙાય આલે, તાની ાવે જે લસ્તુ ચે તેન તેભછ 
તાના ભશરે જેલા ગયન તલઙાય ઔયી થડ યેળાન થામ ચે. તાની ાવે જે ગયેણા ંચે તે તાના 
છ દુશ્ભન ન ફની જામ, અશીં યાિી ઔાઢલાની શમ, તાની ાવેના ચફન્સ્ઔટ કાઈ, થડુ ંાણી ીએ ચે. 
ફીજા દદલવે આખ લધી ઔઈ ભાનલ લસ્તી આલળે એભ તલઙાયી અશીં યઔામ ચે; યંત,ુ જે રઔ 
છખંરભા ં લવે ચે તે રઔ એની બાા વભછળે કયા ? ક્ાઔં તનળાતેં વાબંળમુ ં શત ુ ં ઔે લનભા ં લવતા 
આદદજાતતના રઔ(આદદલાવી) લ ૂટંારંુ ણ શમ ચે. તાની ફશને, ગયન(વનફીભ) તથા 
દયલાયન તેભછ તભિન તલઙાય ઔયે ચે. 
 જ્મા ંનામઔ કડંયે ાવે યઔામ ચે, ત્મા ંએઔ છખંરી પ્રાણી આલી યહ્યુ ંશમ એવુ ંરાખે, જેનાથી 
નામઔ બમબીત થઈ ત્મા ંછ ફેવી યશ ેચે. આકા દદલવના યજાટથી થાક્ શલાથી ઊંગ આલી જામ 
ચે. વલાયે ઊઠતાની વાથે કંીન ઔરયલ, ડયેીભા ંકંી, વા લખેયેણ ેતાના ઔેભેયાભા ંઔેદ ઔયે ચે, 

ભુફંઈભા ં ‘વનફીભ’ભા ં ફધા યેળાન ચે. તનળાતંની ભા(ષુ્ા) ખફૂ યેળાન ચે. તનળાતંના ઔઈ 
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વભાઙાય ભતા નથી. અશીં તનળાતં ણ છખંરભા ંઆભ તેભ પયે ચે; યંત,ુ યસ્ત ભત નથી. ક્ા ં
છવુ.ં બકૂથી ણ ીડામ ચે, ફય અને એઔ તાલ જેલા લશાનુ ંાણી ીએ ચે. ત્મા ંલનલાવીની જેભ 
એઔ વકૃ્ષ નીઙે સઈૂ જામ ચે. સ્લપ્નભા ંજાતબાતની ભશુ્ઔેરી જુએ ચે. એઔ લકત વાથે અભ્માવ ઔયતા 
તભિ પ્રદી ગપુ્તાએ જે સ્લપ્નની લાત ઔયી શતી, ત ે માદ આલે ચે. આ દયક્સ્થતત છતા તનળાતંન ે
દેળના રાક ખયીફ ભાણવની માદ આલે ચે. જ્મા ંશારભા ંચે ત્મા ંવેરપનનુ ંટાલય ણ નથી. એટરા 
ભાટે છ એવુ ંરાખે ચે. આટરાભા ંઔઈ ભાનલલસ્તી ન શલી છઈએ. ખફૂ બકૂ રાખી શલાથી થડા ફય 
કામ ચે. આ યીતે બકૂ દૂય ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયે ચે. આટરા ભટા છખંરભા ંનામઔન અલાછ જાણે ક્ાઔં 
ળાઈ ખમ શમ. ચતા ંતનળાતં ભનભન આખ લધલાન વઔંલ્ ઔયે ચે. તે આખ લધળે અને તે 
ણ બખૂ્મા ેટે આખ ઙારળે. આખ એઔ લઔા ાવે ભાણવના ખની ચા જુએ ચે; યંત,ુ આખ 
છતા બ ૂવંાઈ છતી શતી, ક્ાઔં એઔાદ ઔડાનં ટુઔડ ણ દેકામ ચે. રઔ તલે તલઙાય આલે ચે. ઔઈ 
જ્ઞાતતના રઔ અશીં યશતેા શળે ? આ પ્રદેળ ક્ા તલસ્તાયભા ંઆલત શળે ? ગછુયાત-ભશાયાષ્ટ્ર ઔે ચી 
ભધ્મપ્રદેળ ? તનળાતં લધ ુ તલઙાય ઔયે તે શરેા એના વેરપનભા ં ભેવેછની ફી વબંામ ચે. શલે 
ઔલયેછભા ંઆવ્મ શમ એવુ ંરાખ ેચે ત્મા ંઔઈ ભાણવના કોંકાયાન અલાછ ણ આલે ચે. એ દદળા તયપ 
ધ્માન આે ચે. જ્માયે ભુફંઈભા ંતાના ગયે થડી ભશુ્ઔેરી લધી ચે; ઔાયણ ઔે, લેાયી આરભભા ંલાત 
પેરાલાન બમ તતા અભયકુભાય ાયેકને લધ ુયેળાન ઔયે ચે; કડંણીકય ખેંખને કફય ન ડ ે તેની 
ઔાજી વાથે અભયકુભાય ાયેક, ષુ્ા, જૂઈ લખેયે ધ્માનથી લતચન ઔયે ચે. અભયકુભાયને રાખણીથી ડભૂ 
બયાઈ આલે ચે. તાને અડીકભ ભાનતા અભયકુભાય ાયેક રાખણીના જજંાલાતભા ંપવામા શતા. ત્મા ં
છ ભેવેછ દડચરલડચ થમ ચે એભ જૂઈ ઔશ ેચે. આ તયપ છખંરભા ંયાત ડલા આલી ચે. તનળાતંને ઔઈ છ 
યસ્ત ભત નથી. છખંરભા ંપ્રકૃતત વૌંદમચનુ ંલણચન નલરઔથાઔાય તનળાતંના ભકુે લણચલે ચે. તનળાતંને 
બકૂ રાખી ચે; યંત,ુ કાલા ભાટે ઔશુ ં ભતુ ં નથી. વાઔંા લઔાભાથંી ફટરભા ં ાણી બયી રે ચે. 
ઙણીફય તવલામ ફીજા ઔઈ છ પ અશીં દેકાતા નથી. ાચથી ફે પ્રાણી આલી યહ્યા ંચે છઈ બમ 
ાભે ચે. પ્રાણી ણ બમબીત ચે. ફનંે ક્ષે આ પ્રઔાયના પ્રાણી શરેીલાય છતા શમ ચે. અછલાફંૄ 
રંુૂ થામ તે શરેા આખ લધલા તનળાતં ખ ઉાડ ેચે. ગય છખંર ચે ન ઔઈ દદળા ઔે ન ઔઈ પ્રઔાળ, 

પ્રાણીન બમ લખેયે. તે ણ કયાઔ, વરાભતી ળધે ચે વાથે ઔેભેય અને થેરાભા ંૈવા લખેયે ણ 
ડ્ા ચે. તલઙાયભા ંન ેતલઙાયભા ંયાતિ  ડી જામ ચે. થાઔને રીધે વરાભત છગ્મા સધુી છઈ તળરાની 
ય ફેખ ભઔૂી ત્મા ંરફંાલે ચે ત્મા ંછ વેરપનભા ંફૂર ઔલયેછ આલે ચે. જૂઈ-ઔયણ, ફેરા લખેયેના ભેવેછ, 

ફેરાની અઙાનઔ માદ તાના તભિ અજછત ઙોશાણ ે ફેરા તલળે ઔયેરી લાત લખેયે માદ આલે ચે. 
એપ્ન્દ્છતનમયની છગ્માએ ડૉક્ટય ફન્દ્માની ફેરા વાથે થમેરી લાત ણ માદ આલે ચે, ફેરા વાથે રગ્નની 
લાત, ફેરાનાભા ંફીજી સ્ત્રી જીલે ચે લખેયે માદ ઔયે ચે. ફેરાન ભેવેછ ફધા ઔયતા થડ બાવઔુ શત. 
તનળાતં તળરા ય ડ્ ડ્  આઔાળને જુએ ચે. યાિે આઔાળભા ંતાયા ઙભઔતા શતા. વાથે એઔફીજી 
દદળાભા ં તાણા ં અથલા ત યાધંલાન, ચરૂાન પ્રઔાળ દેકાતા ભાનલલસ્તીની નજીઔ શલાનુ ં નામઔ 
અનબુલે ચે. 
 ફેરા ખફૂ જડથી ‘વનફીભ’ભા ંઆલે ચે. ગયના ફધા તતાની પ્રતતદિમાભા ંશમ ચે. જૂઈ 
વાથે ફેરાની ઙઙાચથી થડી દયક્સ્થતત ફખડી શમ એવુ ંરાખે ચે. ફેરા, જૂઈને આિાવન આે ચે. ફેરા 
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અને જૂઈ લચ્ઙે થડ તનળાતં તલળે લાતાચરા થામ ચે. ફેરાને તનળાતં અન ે તેના તતા વાથેના 
ઔલ્ડલયની કફય નથી. ફરેા, અભયકુભાયને ભે ચે. અભયકુભાયને તાની બરૂ વભજામ ચે. જૂઈ અને 
ફેરા અભયકુભાય ાવે ફેવે ચે. ફરેા, અભયકુભાયના શાથ ય તાન શાથ ભઔેૂ ચે. અભયકુભાયને વારંુ 
રાખે ચે. ફેરા, તનળાતં ભાટે અશીં આલી ચે ઔે ચી ‘વનફીભ’ના એઔ વભ્મ તયીઔે એભ તલઙાયે ચે ત્મા ં
છ ફેરાના વેરપનની યીંખ લાખે ચે એટરે થડ બમ દૂય થામ ચે. તનળાતં ઔલયેછ એદયમાભા ંશમ ચે. 
ફેરા અને તનળાતં લચ્ઙે પન ય લાત થામ ચે. ફેરા ચેૂ ચે ઔે ક્ા ંચ ? છલાફભા ંતનળાતં છણાલે ચે 
છખંરભા ંછ;ં યંત,ુ સ્થની ઙક્કવ કફય નથી. તનળાતં ઔશ ેચે : ફ ે દદલવથી ઔશુ ંકાધુ ંનથી અને હુ ં
ઔદાઙ બરૂ ડૌ મ શમ એવુ ં રાખ ે ચે. ફરેા, તનળાતંને ભજાઔ ન ઔયલા ઔશ ે ચે, અને વાથ ે ગયની 
દયક્સ્થતત તલ ે છણાલે ચે, અને તનળાતંન ે ગય ચડી ઙાલ્મા છલા તલ ે તતાની ક્સ્થતત અન ે ાચા 
આલલા વભજાલે ચે. તે તાના પે્રભન ણ સ્લીઔાય ઔયે ચે. ફનંે લચ્ઙેના પ્રેભના એઔયાયથી શદમ રલી 
ઊઠે ચે અને તનળાતં જે યસ્ત અનાલળ ેએ ફરેા ણ સ્લીઔાયળે. એલ ઔયાય થામ; યંત,ુ એઔ લકત 
ગયે આલી છલા ફેરા, તનળાતંને છણાલે. ફરેા તનળાતંની ચઙિંતા ઔયે ચે અને તનળાતં, ફેરાને તાને વાથ ે
આલલા ઔશ ેચે. ફરેા તનળાતંને ાચા આલી છલા ઔશ ેચે; યંત,ુ છખંરભા ંયસ્તાની સજૂ ન ડતા તનળાતં 
ાચ પયી ળઔત નથી. ફા-દીઔયાના અણફનાલના રીધે, તનળાતંને લૈબલી જીલન ખભતુ ં નથી. તે 
ફેરાને ઔશ ેચે ઔે, હુ ંભાયી યીતે જછિંદખી જીલલા ભાગુ ંછ.ં ચી ભા અને દીઔયા લચ્ઙ ેલાત થતા રાખણી 
બમાચ રશ્મ વજાચમ ચે; યંત,ુ છખંરભા ંખોયલ, ૈવા ઔે સ્ટેટવની ઔઈ છ લેલ્મ ૂનથી. પન ફધં થઈ છતા 
અભયકુભાયને ખફૂ દુિઃક થામ ચે. તનળાતંને ફરેા વાથે તલતાલેરા દદલવ માદ આલે ચે. ફરેા તેના તભિ 
ઔયણને તનળાતંનુ ં સ્થ જાણલા ઔશ ે ચે, તે ગછુયાતનુ ં દાશદ અથલા ત ભધ્મપ્રદેળનુ ં યાછયુ શલાનુ ં
છણાલે ચે. ઔયણ તેના ય આ તલસ્તાય આદદલાવી શલાનુ ંછણાલે ચે.  

 છખંરભા ં યશતેી આદદલાવી પ્રજા ભાટે અચબપ્રામ આતા તે છણાલે ચે ઔે, ‚તે દશિંવઔ નથી 
શતા. અત્મતં ળયભા અન ેતાના યસ્ત ેઙારનાયા શમ ચે...‛.ૃ૯૭ શા એઔ લાત નક્કી ચે ઔે બાા 
અને બછન તલઙાયવુ ં ડ ેએભ ચે. ૈવાની ણ લાત ઔયે ચે અને ફનં ે તભિ એઔફીજાના વંઔચભા ં
યશલેાની લાત ઔયી પન ઔટ ઔયી, તનળાતં સઈૂ જામ ચે. વલાયે તનળાતં જાખ ેચે ત્માયે એઔ આદદલાવી 
મલુાન જાણ ેએની ઙઔી ઔયત શમ તેભ, એનાથી થડ ેદૂય ઉબડઔ ફેઠ ચે. એની ાવે ધાદયમુ ંચે. આકી 
દયક્સ્થતતથી તનળાતં બમબીત ચે. અશીં તનળાતંને તભિ ઔયણની લાત માદ આલે ચે. બમ ાભરે 
તનળાતં ેરા મલુાન ાવે આલે ચે. ેર મલુાન ણ એની નજીઔ આલે ચે. ફનં ેએઔફીજાની આંકભા ં
છઈ ક્સ્ભત ઔયે ચે. તનળાતં બાઈફધંી ભાટે શાથ રફંાલે ચે; યંત,ુ આદદલાવી મલુઔ તેને ળઔંાની નછયે 
છમા ઔયે ચે. ચી ડયતા ડયતા તનળાતં વાથે શાથ તભરાલે ચે. આદદલાવી મલુાનની ફયચટ શથેીન 
તનળાતેં શરેીલાય આલ અનબુલ ઔમો. આદદલાવી મલુાને ાયંદયઔ ાઔ શમેો ન શત. આ મલુઔે 
ેન્દ્ટ-ળટચ શમેાચ શતા. એ ચી ાચથી ફીજા ઙાય મલુાન આલે ચે અને થડા દૂય ઊબા યશ ેચે. આ 
મલુાન જે પ્રથભ ભળમ ચે, એનુ ં નાભ ચૂતા જાણલા ભે ચે એનુ ં નાભ ફાલ ુ ચે. ચી ેરા ઙાયે 
મલુાન ણ તનળાતંની નજીઔ આલી શાથ તભરાલે ચે. આ ફધા મલુાન અંદયઅંદય ઔંઈઔ લાત ઔયે ચે; 

યંત,ુ તનળાતંને બાાના રીધે જાજી વભછ ડતી નથી. તનળાતંે, ફાલનેુ યશઠેાણ તલે ચેૂ ચે અને 
ફાલએુ દૂય જાડી તયપ શાથ રાફં ઔયી ફતાવ્મુ.ં તનળાતં, ફાલનેુ તે ક્ાથંી આવ્મ તેની જાણ ઔયે ચે. 
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‚હુ ંભુફંઈ ભેં ભેયા ગય શૈ. ભૈ છખંરભેં ક ખમા થા. યાસ્તા ભાલભૂ નશીં. તભુ ભજુે અને ગય રે જાખ ે
?...‛-ૃ૧૦૩ ફાલ ુએની લાત વભજી ખમ શમ તેભ અશીં ઔેલી યીતે આવ્મ ? રીવ ત નથી ને ? 

ફાલનુી ભશુ્ઔેરી તનળાતં વભજી ખમ. તનળાતં, ફાલ ુહુ ંરીવલા નથી, હુ ંડૉક્ટય છ.ં તનળાતં,ે ફાલનુ ે
અચબનમથી આકી લાત વભજાલી. ચતા ંફાલનુા ભનભા ંજે ળઔંા ચે, ઔે એ અશીં ળા ભાટે આવ્મ ? ફાલનેુ 
વભજાલે ચે ઔે તતાજી વાથે રડાઈ થઈ. ફાલ ુજેલ દેકામ ચે એલ બ નથી. થડ શતળમાય ચે. 
તનળાતં અશીં ઔેલી યીતે આવ્મ તેની તલખત તે ફાલનેુ છણાલે ચે. જે યસ્તે તનળાતં અશીં આવ્મ શત, ત ે
જાણી ફાલનેુ ણ આિમચ થામ ચે. ફાલ,ુ તનળાતંને ચેૂ ચે ઔે શલે એ અશીંમા શુ ંઔયળે ? એના છલાફભા ં
તનળાતંે એટલુ ંછ ઔહ્યુ,ં ભાયે અશીં થડા દદલવ છખંરભા ંયશવે ુ ંચે અને તે ણ તભાયી વાથે. યાકળ ને ? 

 તનસ્લાથચ આ આદદલાવી પ્રજાને છઈ તનળાતં, ફાલનેુ બેટી ડ ે ચે. ેરા ફાઔીના આદદલાવી 
મલુાનને ણ નલાઈ રાખ ે ચે. છલાની તૈમાયી થતા ંછ તનળાતંની ફેખ ફાલ ુઉાડી રે ચે. તનળાતં 
ફાલનેુ ચેૂ ચે ઔે તભને ઔેલી યીતે  કફય ડી ઔે હુ ંઅશીંમા છ.ં છલાફભા ંફાલએુ ઔહ્યુ ં ઔે ભફાઈરની 
રાઈટથી. તનળાતં છઈ ળક્ ઔે આદદલાવીની રન્ષ્ટ ઔેટરી તીક્ષ્ણ શમ ચે. આદદલાવી લસ્તીના ઝંડા 
રખબખ ફ ેઔરાઔ ઙાલ્મા ચી આલ ે ચે. ત્મા ંશોંઙતા ત તેભના નાખાં ૂખંા ફાઔ તનળાતંને ઔઈ 
જુદા છ પ્રદેળનુ ં પ્રાણી શમ એભ છઈ યહ્યા. તનળાતં જેને ખાભ ખણત શત, તે ત આદદલાવીના 
ભાડં-ભાડં દવેઔ જેટરા ઝંડા શતા. તનળાતંને અશીં લાયંલાય ભુફંઈ અને તાનુ ંગય માદ આલતુ ં
શત ુ.ં તનળાતં ઊંગીને ઊઠ્ ત્માયે જે ક્સ્થતતભા ંફાલનેુ ફઠેેર છમા શત એ યીતે ફઠે શત અને નામઔને 
જાખી ખમ ચે એભ જાણી ફાલ ુછખંરભા ંરાઔડા ંરેલા છલાની સઙૂના આત છણામ ચે. ઔાયણ ઔે 
તનળાતંને યશલેા ભાટે ગય ફનાલલાનુ ં શત ુ.ં ફાલ ુ તૈમાય થઈને છ ફેઠ શત. ફાલનુી ગયલાી ળાતંા 
ણ તૈમાય શતી. અશીં ફાલનુ ઔોટંુચફઔ દયઙમ થામ ચે. ફાલનુા ઙાય વતંાનભાથંી વોથી નાનુ ંવતંાન 
ફાલનુી ત્ની વાથે શલાથી તનળાતં ાચા લલાનુ ંઔશ ેચે; યંત,ુ ફાલ ુશવતા ઔશ ેચે ઔે ‚ઉવઔે ચફના 
ગય નશીં ફનખેા...‛.ૃ-૧૦૭ અશીં સ્ત્રીની ગયની દેકબાની છલાફદાયી વાથે આદદલાવી વભાછભા ં
ણ સ્ત્રીનુ ં ભશત્તલ ઔેટલુ ં શમ ચે તે છઈ ળઔામ, તેભછ બાયતીમ આદદલાવી વસં્કૃતતની ચાટં અશીં 
દેકામા તલના યશતેી નથી. ફાલ,ુ તનળાતંને રાઔડા ંઔાલા કુશાડી આે ચે; યંત,ુ તનળાતં ઔશુ ંઔયી ળઔત 
નથી અને યાતિ ડતા શરેા તનળાતંને યશલેા ભાટે ગય તૈમાય ઔયલાભા ંઆવ્મુ.ં ‚તનળાતંનુ ંશૈમુ ંબયાઈ 
આવ્મુ.ં આ ખયીફીભા ં વફડતા  અજાણ્મા રઔની રાખણી વાભે ભાથુ ં ઝઔી ખમુ.ં..‛.ૃ-૧૦૮ અશીં 
આદદલાવી ભાનલ વસં્કૃતતના યેૂયૂા દળચન થામ ચે. બર અને ળશયેી વસં્કૃતત ય આદદ વસં્કૃતતન 
યેૂયૂ પ્રબાલ ડત છઈ ળઔામ ચે. તનળાતંને ફખેભાથંી ૈવા ઔાઢીને ફાલનેુ આલાન તલઙાય 
આવ્મ; યંત,ુ ફાલનુુ ં સ્લભાન ન ગલામ એટરા ભાટે તાને આલેર તલઙાય ભાડંીલાે ચે. ફાલનુ 
ભટ દીઔય ફાફ ુ તેની ફખે રઈને આલે ચે, એને છતા ખયીફ આદદલાવીની જે દળા શમ ચે તેનુ ં
આફેહફૂ ચઙિ ફાફનેુ છમા ચી વભજામ ચે. અશીં આદદલાવી વભાછના ચઔયા જાણે ફધા એઔ 
વયકા છ રાખે ચે. ચઔયીના ભાથાભા ંઔાવંઔ ક્ાયે પમો શળે ! સ્ત્રી છ ંફરતી અને રુુથી 
આગી(દૂય) યશી ઔાભ ઔયતી. આલી દયક્સ્થતત શલા ચતા ંઔઈ ણ ભાણવ તનળાતંની ફેખ ઔે તેભા ંયશરેી 
લસ્ત ુય ધ્માન આતુ ંનથી. આ ફધુ ં તનળાતં ધ્માનથી છમા ઔયે ચે. છખંરભા ંલવતા આદદલાવી 
સ્ત્રીની ફાફતભા ંથડા લધ ુવલેંદનળીર શમ ચે. તનળાતં ાવે જે ઔેભેય ચે તેને ચઔયા દૂય ઊબા 
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ઊબા કુતશૂરથી છમા ઔયે ચે. િણ-િણ દદલવના યજાટ ચી નામઔને પ્રશ્ન થામ ચે ઔે આ રઔ 
જીલતા ઔેલી યીતે શળે ? ઔાયણ ઔે જીલન છફૃદયમાત ભાટેની લસ્ત ુભેલલા ભાટે અશીં ઔઈ છ વ્મલસ્થા 
દેકાતી નથી. પક્ત ઙભાવાભા ંભઔાઈ જેલા ધાન્દ્મથી લાલણી ઔયે ચે. 
 તનળાતંનુ ંગય તૈમાય થઈ ખમુ.ં ગયભા ંન ત ઔઈ વાધન ચે. ન ઔશુ ંઢલા-ાથયલાનુ.ં તનળાતં 
તાના ઝંડાભા ં વાજંે પ્રલેળે ચે. ભુફંઈના ગય ઔયતા આ જુદા છ પ્રઔાયનુ ં ગય શલા ચતા ં ત્માનંા 
આદદલાવી રઔના પે્રભને રીધે આનદંથી પ્રલેળે ચે. છફૃય છણામ ત્માયે છ રઔ દીલ વખાલે ચે. 
ાઙં-વાત દદલવ ચી અંધારંુ શલે યેળાન ઔયતુ ંનથી. તનળાતં તાના ઝંડાભા ંફેવી વરેપન ન 
ઔયે ચે; યંત ુનેટલઔચ લાયંલાય ઔટ થામ ચે. ફેરા વાથે નક્કી થમા ભછુફ એઔ બ્રેન્દ્ઔ ભેવેછ ઔયલ. વોથી 
ભટી ચઙિંતા તનળાતંન ેવરેપનની ફેટયીની શતી. ફેરા વાથે લાત ઔયલાની ઈચ્ચા થામ ચે; યંત,ુ ણૂચ 
થતી નથી. દયેઔ ત-તાના ઝંડાભા ંશમ ચે. ચઔયા કાલા ભાટે ચરૂ ેઙડરેી શાડંરીભા ંધ્માન આી 
યહ્યા ચે, અશીં લવતા દયેઔ ભાનલ બખલાન બયવે જીલે ચે. િણ દદલવથી ફાલ ુજે આે ચે, તે તનળાતં 
કામ ચે. તનળાતંન ેફરેા તથા ગયના ફધાની માદ વતાલે ચે. ફેરા વાથે પન ય લાત ઔયે ચે. હુ ંતન ે
ખફૂ માદ ઔરંુ છ ંઔાયણ ઔે ભેં આજે ગશૃ પ્રલેળ ઔમો. ભાય તભિ ફન્દ્મ ચે ફાલ.ુ ફાલ ુઅને એની ત્નીએ 
ભારંુ ગય ફનાલી આપ્મુ.ં કાલાનુ ં જે ભે એ યાભબયવે કાલ છ.ં ફેરા, તનળાતંને ાચ આલી છલા 
તલનતંી ઔયે ચે. ફેરા એ રઔને ઔશુ ંછ થતુ ંનથી, એટરે ભને ણ ઔંઈ છ થલાનુ ંનથી. ફેરા એભની 
ાવે ન ત ૈવા, ન ત ઔડા,ં ન ઔવી વખલડ ચતા ંએ રઔ દુિઃકી શમ એવુ ંરાખતુ ંનથી. ફેરા, 
તનળાતંને વભજાલે ચે ઔે તેભ ચતા ંફધા રઔ ઔઈ ળશયે ચડી છખંરભા ંલવલા આલી છતા નથી. ‚ફેરા 
અશીંના રઔને ઔઈ ણ પ્રઔાયનુ ંળાયીદયઔ દુિઃક નથી. ઔઈ ટેન્દ્ળન નથી. ફેરા અશીં ભાણવ શલાન 
આનદં ચે અને જે ઙીછની ળધ શતી તે આ બતૂભ ય દેકામ ચે...ફરતા ફરતા િાવ રીધ...‛.ૃ-
૧૧૧ અને ફેરા અશીં ઔંઈ એવુ ંનક્કય ઔાભ ઔરંુ ઔે તે ચી હુ ંન શલ ત ણ અશીંમા ઙાલ્મા છ ઔયે. 
આછ ત નખય વસં્કૃતત ય આદદ એટરે છખંરભા ંલવતા રઔની એઔતાની વસં્કૃતતના પ્રબાલથી નામઔ 
આ પ્રઔાયે તલઙાયે ચે. તનળાતં ફેરાને ણ અશીં છ ફરાલી રેલાની લાત ઔયે ચે. અશીંના રઔ ભને 
ણૂચણ ેસ્લીઔાયી અને થડુ ંામાનુ ંઔાભ ઔરંુ, ચી ત ુ ંણ ભાયી ાવે આલી છજે. 
 ફાલ ુઆલે ચે, યછના િભ પ્રભાણે ફાલ ુદાફૃ ીલા ખમ શત. ફાલનેુ ૈવા આલા ઔશ ે ચે; 

યંત,ુ ફાલ,ુ ખણતના ચઔયાની ફીભાયીની લાત ઔયે. ફાલનુી લાત યથી છખંરભા ંલવતા રઔની 
અંધશ્રિા દેકામ ચે. નલરઔથાઔાય આ લાત અશીં તાની સજૂથી વયવ યીતે ફાલનુા ભકુ ેયજૂ ઔયાલે 
ચે. ફાલનુી લાત યથી તનળાતં વભજી ખમ ઔે અશીં લવતા રઔ દલાને ફદરે બતૂપે્રતભા ંભાને ચે. 
ફાલ ુવાથે તનળાતં, ખણતના ગયે જામ ચે. ખણતનુ ંઆખુ ંકુટંુફ ફીભાય ચઔયાની આજુફાજુ ફેઠંુ ચે. 
ચઔયાને તાવી તનળાતં વભજી જામ ચે. ચઔયાને ખફૂ તાલ ચે. તનળાતં ઠંડા ાણીના તા ભઔેૂ ચે, 

ખણતની ગયલાી થડ તલયધ ઔયે ચે. ફધા છ અશીંમા ફેઠા ચે. થડા વભમ ચી ચઔય બાનભા ં
આલે ચે. ચઔય બાનભા ંઆલતા છ ખણત તનળાતંના ખભા ંડ ેચે. તનળાતં વભજાલે ચે ઔે આ ભાયી 
ડૉક્ટય શલાને રીધે પયછ ચે અને બતૂ જેવુ ંઔશુ ંનથી. ચઔયાને વકત તાલ શત. 
 તનળાતંને તતાની માદ આલે ચે. એ દદલવે યાિે ખફૂ ઊંગ આલે ચે. વલાયે તનળાતં ફાલ ુવાથે 
છખંરભા ંજામ ચે. આ આઠેઔ દદલવ આ છખંરભા ંનીઔી જામ ચે. જે નામઔ છખંરભા ંઠીઔ ઠીઔ પયી ર ે
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ચે. ફાલનેુ જીલનભા ંછફૃયી લસ્ત ુક્ાથંી રાલ ચ એવુ ંજાણલાન પ્રમત્ન ઔયે, તનળાતંની ઈચ્ચા ચે ઔે 
થડી દલા તથા થડા વાયલાયના વાધન લખેયે કયીદલા ચે; યંત,ુ તે આ ફજાયભા ંઆવુ ંઔશુ ંભતુ ં
નથી, એવુ ંફાલ ુછણાલે ચે. 
 અઙાનઔ જેની તનળાતંન ેછફૃય શતી, એલ અલાછ વબંામ ચે; યંત,ુ જીન અલાછ અને તેભા ં
ફેઠેરા રીવ અતધઔાયી એ જી ભધ્મપ્રદેળ રીવની શતી. તનળાતં રીવ અતધઔાયી ાવે શોંઙે ચે. 
તાની કાણ ઔયાલે ચે; યંત,ુ રીવ અતધઔાયી એને ફયાફય ખથી ભાથા સધુી છઈ રે ચે. 
રીવ અતધઔાયી તનળાતંન ેઔડલા છ આવ્મ શત. તનળાતં આવાનીથી ભી ખમ એલ અતધઔાયીને 
આિમચ વાથે આનદં ચે. તનળાતં વાથ ેથડી યઔજઔ ચી રીવ અતધઔાયી એને જીભા ંફેવલા ઔશ ેચે. 
તનળાતં, તાન ગનૂ શુ ં ચે ? એવુ ંઅતધઔાયીને ચેૂ ચે; યંત,ુ અતધઔાયી ઔશુ ંવાબંલા તૈમાય નથી. 
તનળાતંને ‘કયેટી’ રીવ ઙઔી રઈ છલાભા ંઆલે ચે. રીવ અતધઔાયી, તનળાતં વાથે રીવ જેલ 
વ્મલશાય ઔયે ચે. ચી જે ભાણવે તનળાતંને ેરી યડીભા ંછલાનુ ંઔહ્યુ,ં એ ભાણવે તનળાતંને ક્ાઔં છમ 
શલાન બાવ થામ ચે. રીવ અતધઔાયી, તનળાતંને અનેઔ પ્રશ્ન ચે. તનળાતં તાની કાણ ડૉક્ટય 
તયીઔે તેભછ તે ભુફંઈન યશલેાવી શલાનુ ંછણાલે ચે અને તાના તતા ચફજનેવભેન શલાનુ ંણ 
છણાલે ચે. અતધઔાયી ખફૂ ઔડઔાઈથી લાત ઔમાચ, ચી ગછુયાતીભા ંઙઙાચ થલાથી તનળાતંને થડી યાશત 
થામ ચે ચી તાના તભિના પન આે ચે અને તાવ ઔયલાનુ ંછણાલે ચે. અતધઔાયી તનળાતંના તભિ 
તથા તાના તતાન પન નફંય ઔાખ ય રકાલ ેચે. ચી અતધઔાયી, ઔારીયાભને ફરાલી તનળાતંન ે
રઔઅભા ંયૂી દેલાની સઙૂના આે ચે. 
 રીવ અતધઔાયી ફરેા તથા ઔયણ વાથે પન ય લાત ઔયે ચે. આછ લાતની જાણ ફેરા, ષુ્ા 
તથા જૂઈને ઔયે ચે અને ચી ઔયણ વાથે ણ ફરેાની લાત થામ ચે. ચી રખબખ ઙાયેઔ લાગ્માની 
આવાવ રીવ ઇન્દ્સ્ેઔટય અશીં આલે ચે. ઔારીયાભને રઔઅ કરલાન આદેળ આે ચે. તનળાતંને 
ઇન્દ્સ્ેઔટયની વાભે રાલલાભા ંઆલે ચે. ઇન્દ્સ્ેઔટયને તાના લતચનથી સ્તાલાન અનબુલ થત શમ 
તેભ તનળાતંને કાણ આતા તાની પયછ છણાલે ચે. ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા, તનળાતંને ફેવલા ભાટે 
ઔશ ેચે. ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા ઔરુણતા વાથે તનળાતંને કાલા ભાટે બજછમા આે ચે. કાતા-કાતા ફનંે લચ્ઙ ે
વલંાદ થામ ચે. દવ દદલવભા ં તનળાતંને શરેીલાય સ્લાદદષ્ટ કાલાનુ ંભે ચે. તનળાતં વાભાન્દ્મ ભાનલ 
વભાછ ભાટે જે ઔયલા ઈચ્ચત શત તે અશીં ણૂચ થળે એભ તે તલઙાયે ચે. ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા થડા 
ભયુજામેરા શમ એવુ ં રાખે ચે. એની આંકભા ં આંસ ુ ચે, ઔેભ યડ ે ચે તેની તનળાતંને કફય નથી. 
ઇન્દ્સ્ેઔટય, તનળાતંને ઔશ ે ચે ઔે... ‚તાયી ઔથા જાણી ભને સ્તાલ થામ ચે. આ આંસ ુ સ્તાલાના 
ચે...‛.ૃ-૧૨૮ તનળાતં, ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમાને ળાતં થલા ઔશ ેચે. ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા તાની આતલતી 
છણાલે ચે ઔે તાની જછદને રીધે તાન એઔને એઔ દીઔય કમ ચે(ભતૃ્મ ુામ્મ ચે.) અને એટરા 
ભાટે છ સ્તાલાના બાખફૃે ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા, તનળાતંને ફધી ભદદ ઔયલા તમૈાય થામ ચે. તનળાતં 
અશીંમાના આદદલાવી ભાટે ફીભાયીન ઈરાછ તેભછ તળક્ષણ અને યછખાયી ભાટે ઔંઈઔ ઔયલા તલઙાયે 
ચે અને તેભા ંઇન્દ્સ્ેઔટય ભદદ ઔયલાની શા ાડ ેચે. આના ભાટે ૈવાની વ્મલસ્થા ભાટે તનળાતં, તાની 
ાવે લીંટી તથા શીયાછદડત ેન્દ્ડર ચે. એન ઉમખ થઈ ળઔળે. જે જે લસ્તનુી છફૃદયમાત ચે, એ તભાભ 
લસ્તનુી માદી ઔયી તનળાતં, ફાદયમાવાશફેને આે ચે. ચી તનળાતં તાના તનલાવે શોંઙે ચે, ત્મા ં
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ઝંડાભા ંફવેેરા આદદલાવીન પ્રેભ અન ેએના પ્રત્મેની ચઙિંતા છઈ, તનળાતંના ભઢાભાથંી શાળઔાય 
નીઔી જામ ચે. 
 અશીં ભુફંઈભા ં ‘વનફીભ’ભા ં અભયકુભાય ાયેક તલશલ ફની ખમા ચે. અભયકુભાય ાયેક, 

ઔયણની ભદદથી તનળાતં સધુી શોંઙલાન પ્રમત્ન ઔયે ચે. આકા ગયની દયક્સ્થતત અત્માયે નાજુઔ  ચે. 
ષુ્ા ઔે જૂઈ શમ દયેઔ ગયની વ્મક્ક્ત અત્માયે જે ભ ૂજંલણભાથંી વાય થઈ યહ્યા ં ચે, તેન ઔઈ ઉઔેર 
અભયકુભાય ાયેકની નછયે ડત નથી. વલાયે તનળાતં ઉઠે ચે, ત્માયે ફાલ ુએની ફાજુભા ંફેઠ શમ ચે. 
તનળાતંને એ આિમચથી છમા ઔયે ચે. તનળાતં તાન તનત્મિભ તાલે ચે. ત્મા ંછ ફાલ ુરીવલાા 
તલળે ચેૂ ચે. ઔાયણ ઔે રીવલાા આ ળયભા અને વાભાન્દ્મ આદદલાવી પ્રજાને ખફૂ શયેાન-
યેળાન ઔયતી શમ ચે. તનળાતંને ફાલનુી આંકભા ંછતા એટલુ ંછફૃય વભજામ ચે ઔે, વદીથી અભાન 
અને અખલડ લેઠતી પ્રજાને વદશમાય છઈત શત. અશીં આિમચ ત એ ચે ઔે, અશીંની પ્રજા ઔઈ અજાણી 
વ્મક્ક્ત તલળે ફીજા ભાણવને જાણ ઔેલી યીતે ઔયતી શળે. છગ,ુ તનળાતંને ભધ કાલા આે ચે. અશીંના 
દયેઔ આદદલાવી ભાનલને એઔફીજા પ્રત્મે ખફૂ રાખણી શમ ચે; ણ, આછ રઔ ઔારીયાભ વાય ભાણવ 
નથી, એવુ ંણ ઔશ ેચે. રીવલાા કયાફ નથી શતા એવુ ં તનળાતં, છગનેુ ઔશ ેચે. ચી ફીજા દદલવે 
તનળાતંની માદી પ્રભાણ ેફાદયમાવાશફે દલા તથા એઔ ભટયવાઈઔર ભઔરાલ ેચે અન ેવાથ ેચઙટ્ડીભા ં
ફાદયમાવાશફેના ભયડદાય અક્ષય શતા, એભા ંજાણે એની રાખણીની વયલાણી ફૂટતી રાખણીલળ શમ 
એવુ ં રાખે ચે. ચઙટ્ડીભા ં છણાવ્મુ ં શત ુ ં ઔે, ભટયવાઈઔર ભાયા દીઔયાની ચે. આ લાઙંી તનળાતંની આંક 
બીની થામ ચે. એઔ ભદશન થઈ ખમ શલાથી દલા કાસ્વી લયાઈ ખઈ ચે. વેરપનની ફેટયીની 
વ્મલસ્થા ણ થઈ ખઈ ચે. આ તલસ્તાય અને છખંરભા ંલવતા ભાનલ તનળાતંને શલે લધ ુખભતા થમા 
ચે. અશીંનુ ંવૌંદમચ ઔે ચી અશીંની ભાનલપ્રકૃતત તનળાતંને ફયાફય છઔડી યાકે ચે. ફાલનુી ત્ની જે ઔંઈ 
ફનાલે ચે. એ તનળાતં છભી રે ચે અને આ ફધી દયક્સ્થતતથી ધીભે ધીભે તનળાતં ટેલાઈ ખમ ચે. 
ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા, તનળાતંને જે ઔંઈ છફૃદયમાત ઊબી થામ ચે તેન ેશોંઙી લલા યેૂયૂી ભદદ ઔયે ચે. 
ફીજા દદલવે ફાલ ુવાથે તનળાતં ‘કયેટી’ શોંઙે ચે. ‘કયેટી’ભા ંદલાકાનુ ંઙરાલવુ ંછઈએ, એલી તભાભ 
લસ્તુની વખલડ ફાદયમા વાશફેે ઔયી ફૃભભા ંભઔુાલી શતી. ફાલ ુધીભેધીભે તનળાતંને વાશફે ઔશતે થમ 
ચે. તનળાતંન ેઆ છખંર તલસ્તાયન નઔળ ણ ભી જામ ચે. ઔારીયાભની ભદદથી વાશફે વાથે લાત 
ણ થામ ચે. ફાદયમાવાશફે તનળાતંને બાલતી ઙઔરટેની ણ વ્મલસ્થા ઔયે ચે. ફેરા વાથે પન ય 
ફેરાને અશીં ફરાલલાની તેભછ રગ્નની લાત થામ. તેભછ અશીંમાના આદદલાવી વાથે યશલેા 
લખેયેની લાત ણ થામ ચે. ફાલ,ુ ભનીયાભના ચઔયાનુ ંભાથુ ંફૂટી ખમુ ંચે એ છણાલે ચે, તનળાતં છફૃયી 
લસ્તુ રઈ ફાલ ુવાથે શોંઙે ચે, એની વાયલાય ઔયે ચે અને એના તતાએ છ ભામો ચે એલી લાત 
જાણ ેચે. શલે તનળાતં આ પ્રજાના સકુદુિઃકને ફયાફય કત થઈ ખમ ચે. 
 ‘કયેટી’ભા ં તનળાતં અને ફાદયમાવાશફે ભે ચે. ઇન્દ્સ્ેઔટય, તનળાતંને છણાલે ચે ઔે, અશીંની આ 
આદદલાવી પ્રજા ફશાયના ભાણવ ય ક્ાયેમ તલિાવ ન ઔયે અને જ્માયે તલિાવ થઈ છળે, ચી તાન 
જીલ ણ આી દે એલી આ પ્રજા ચે. અશીં બાલઔને ફાદયમાવાશફેની લાત ઉયથી નખયવસં્કૃતત ય 
વીધ આદદલાવી વસં્કૃતતન પ્રબાલ ડત છલા ભે ચે. ત્માથંી ઇન્દ્સ્ેઔટય, તાના ઔાભભા ં થડા 
યઔામા શલાથી તનળાતં, તાન વભમ વાય ઔયલા ભાટે ફેરાને પન ઔયે ચે અને છણાલે ચે ઔે હુ ંઆજે 
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ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમાન ભશભેાન થમ છ.ં તનળાતં અને ફરેા લચ્ઙ ે ફાદયમાવાશફે તયપથી જે ઙીછ-
લસ્તુ ભે ચે તેની લાત થામ ચે. ત્માથંી ફાદયમાવાશફે તનળાતંને એઔ ઔડાનંી દુઔાનભાથંી ઔડા ં
અાલે ચે. ઔડાનંા ૈવા ચઔૂલલા ભાટે તનળાતં ચફર ભાખંે ચે. ત્મા ંબાલઔને ઔે લાઙઔને ળશયેી વસં્કૃતતની 
જરઔ નછયે ડ ેચે. ચી ફાદયમાવાશફેના ગયે શોંઙ ેચે. તનળાતં ફાદયમાવાશફેની ત્નીને ખ ેરાખ ે
ચે. વાશફેના દયલાય વાથે તનળાતંન દયઙમ થામ ચે. તનળાતં ય ઔયેરા કઙચન દશવાફ જ્માયે 
તનળાતં ફાદયમાવાશફેને ચેૂ ચે ત્માયે ફાદયમાવાશફે છણાલે ચે ઔે, તભાયા તતાજીને ચૂી જુ. તનળાતં 
ઙદઔત થઈ જામ ચે, ઇન્દ્સ્ેઔટય ફાદયમા ઉય તનળાતં િધે બયામ ચે.  ત્માયફાદ ફાદયમા ત તાના 
પ્રામતિત ભાટે ભદદ ઔયે ચે. તાના દીઔયાને તાની બરૂથી કમ ચે, એટરા ભાટે છ ઔદાઙ 
અભયકુભાય ાયેકને લાત ઔયી ચે. જેથી તે જે ગનુાદશત જીલન જીલે ચે તેવુ ંફીજા તતા ન જીલે. 
અભયકુભાયની ભદદથી છ આ ફધુ ંળક્ ફન્દ્મુ ંચે. ફાદયમાવાશફેની લાતની અવય થડી તનળાતંને થામ 
ચે. ફાદયમાવાશફે અને અભયકુભાય લચ્ઙે થમેરી લાત ફધી ફાદયમાવાશફે, તનળાતંને છણાલે ચે.  

 તનળાતં તાની આખની મછના ફાદયમાવાશફેને છણાલે ચે. અશીં એ દડસ્ેન્દ્વયી કરલાની 
ઈચ્ચા વ્મક્ત ઔયે ચે અને વાથે રાઈટ, ાણી તથા યસ્તા લખેયેની વ્મલસ્થાની લાત ણ થામ ચે. આ 
ળશયેી ડૉક્ટય અતળચક્ષત પ્રજા ભાટે ઔઇંઔ ઔયલા તલઙાયે ચે ત્માયે ફાદયમાવાશફે છણાલે ચે ઔે, ‚આ પ્રજા 
અતળચક્ષત ચે. કાવુ,ં ીવુ ં અને નાઙવુ ં એના તવલામ એભની ઔઈ અેક્ષા છ નથી. આ પ્રજાભા ં બગેુ ં
ઔયલાની વતૃત્ત છ નથી...‛ .ૃ-૧૬૧ આ ગણુ આ આદદલાવી પ્રજાની વોથી ભટી ક ચે. 
ફાદયમાવાશફેની ભદદથી છખંર કાતાના અતધઔાયી લન ઠાકુય વાથે લાત થામ ચે. તનળાતંે ફીજા 
દદલવે છખંર કાતાના અતધઔાયી લન ઠાકુય વાથે લાત થામ ચે. ફાદયમાવાશફેનુ ંગય ચડતી લકતે 
ફાદયમાવાશફેની ત્નીની આંક બીની થઇ ચે. ફનેં ફશને ભધ ુઅને ભાચરની જી સધુી ભઔૂલા આલે ચે. 
તાની ભાતાની જેભ ફાદયમાવાશફેના ત્ની, તનળાતંને આલી ઠંડીભા ં ઔશુ ં શયેલા ઔશ ે ચે. ત્માયે 
તનળાતંના છલાફભા ંઆદદલાવી વસં્કૃતતની ભશઔે દેકામ ચે... ‚આન્દ્ટી હુ ંશલે આદદલાવી છ થઈ ખમ છ ં
અને શલે છ ફધુ ંરેલા ભાડંીળ ત ાય નશીં આલે...‛ .ૃ-૧૬૫ તે વભમે તનળાતંને તાની ભાતાની 
માદ આલે ચે. તનળાતંને છરદી ાચ ગય આલી છલા તેની ભાતા ઔશ ેચે. ભા-દીઔયા લચ્ઙે રાફંી લાત 
થામ ચે. ફીજા દદલવે આય.એપ.. લન ઠાકુયને ત્મા ં તનળાતંને યાભ પ્રવાદ ભઔૂલા જામ ચે. ચી 
તનળાતં, તાના તભિ ઔયણ વાથે અશીંના રઔ તથા અશીંની પ્રકૃતતના વૌંદમચ તલળે પન ય લાત ઔયે 
ચે. જ્મા ંઅત્માયે તનળાતં આવ્મ ચે. એ છખંરના તલસ્તાયને ‘વીતાલન’ના નાભ ેકલાભા ંઆલ ેચે. 
અશીં જીલનભા ંજે પ્રાથતભઔ છફૃદયમાત નથી તેથી ફેરા શાર ફરાલી ળઔામ નશીં. ત્મા ંછ લન ઠાકુય 
આલે ચે. લાતન દય ફદરામ ચે. લન ઠાકુય તનળાતંને જે યીતે આલઔાયે ચે. તે યથી તેભન 
વ્મલશાય અને તેભના ઙદયિની ભશઔે છઈ ળઔામ ચે. લન ઠાકુયને તનળાતંની તભાભ ભાદશતી ઔારીયાભે 
આી શમ ચે. છખંરભા ંલવતા આદદલાવી ઔેટરા ઙારઔ તથા એભની રન્ષ્ટ ક્ા ંસધુી શોંઙી ળઔે ચે એ 
ઔારીયાભના ાિ દ્વાયા તનળાતંને કફય ડ ે ચે. દડસ્ેન્દ્વયીની ઙઙાચ થામ ચે. દડસ્ેન્દ્વયી ભાટે 
‘ફદંયફાની’ છગ્મા નક્કી ઔયલાભા ંઆલે ચે. શીના તશલેાયભા ંઆજુફાજુની તભાભ આદદલાવી પ્રજા 
અશીં બેખી થામ ચે. લન ઠાકુય, તનળાતંને છણાલે ચે ઔે અને આ પ્રજાન ખફૂ પે્રભ એને હ ૂપં ભળમા ંચે. 
ફીજા દદલવ ે ‘ફદંયફાની’ છલા તૈમાય થામ ચે. તનળાતં, ફાલનેુ થડા ૈવા આલાની લાત ઔયે ચે; 
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યંત,ુ ફાલ ુાચા રેલાની ળયતે રે ચે. અશીં ણ વાભાન્દ્મ ખણાતા આદદલાવી પ્રજાના ઔટ તલનાના 
જીલનના દળચન થામ ચે અને આટરા ભાટે ળશયેી વસં્કૃતત ઔયતા આ નલરઔથાભા ંનલરઔથાઔાયે આદદ 
વસં્કૃતતની ઙદડમાતી ફતાલી ચે. તનળાતં જુએ ચે ઔે િણ દદલવ શરેા તાના ઝંડાભા ંજે દયક્સ્થતતભા ં
જે લસ્તુ ભઔૂી ખમ શત, તે ફધુ ં તેભને ણ તેભ છ ડ્ુ ં  શત ુ.ં અશીંની આદદલાવી પ્રજા બર ે
અતળચક્ષત શમ ઔઈએ તનળા છઈ નથી; યંત,ુ અબણ આ પ્રજા ઔેટઔેટરા જીલન ભલૂ્મ વાથે જીલે ચે. 
આ છ ત આદદલાવી પ્રજા અને વસં્કૃતતની વભછ ચે. 
 ‘ફદંયફાની’ લન્દ્મસનૃ્ષ્ટની વસં્કૃતત અને વૌંદમચ ધયાલતુ ં ખાભ ચે. ફાલ,ુ તનળાતં વાથ ે
‘ફદંયફાની’ભા ંફધા વભાઙાય આે ચે. દડસ્ેન્દ્વયીનુ ંઔાભ ળફૃ થામ ચે, લન ઠાકુય આદદલાવી રઔના 
ટાની લચ્ઙે ઊબા ચે. થડી ઙડબડ વાથે દલાકાનાનુ ંઔાભ ળફૃ થમુ ંચે. આ દડસ્ેન્દ્વયી ઊબી ઔયલાભા ં
ફાદયમાવાશફે અને લન ઠાકુયન ભટ પા ચે. તનળાતં, ફાલનુી બાલનાને ખફૂ વાઙલે ચે. તનળાતં 
અને ફાલ ુવાથે અશીં લવતા દયેઔ દયલાય ણ ‘ફદંયફાની’ આલલા ભાટે તૈમાય થઈ ખમા. આ રઔએ 
જે તલિાવ તનળાતં ઉય ભકૂ્ ચે. એ છઈ ળશયેી ડૉક્ટય ઉય આદદલાવી પ્રજાન એઔ જુદ છ પ્રબાલ 
લાઙઔ છઈ ળઔે ચે. ઔયણ ભુફંઈથી ફાદયમાવાશફેને ત્મા ંશોંઙી ખમ ચે. ઔયણ, ફાદયમાવાશફે તથા 
ફાદયમાવાશફેન દયલાય અને લન ઠાકુય લખેયે ફધા છ ‘ફદંયફાની’ બેખા થામ ચે. ઔયણ અન ે
તનળાતં એઔફીજાને બેટે ચે.  

 ઔયણ અને તનળાતં લચ્ઙ ેઆટરા દદલવ તલળેની જાતબાતની લાત થામ ચે. ત્મા ંછ ભધ ુઅને 
ભાચરની દટદપન રઈને આલે ચે. ભધ,ુ ઔયણને છમા છ ઔયે ચે. ઔયણ અને તનળાતં તનયાતંે ઊંગતા શમ ચે, 

ત્માયે ફેરાન અઙાનઔ પન આલે ચે અને ફેરા ચાાભા ંતનળાતંના ગભૂ થમાના જે વભાઙાય આવ્મા ચે 
તે જાણ ઔયે ચે. આ વભાઙાય ચી ફાદયમાવાશફે ફનેં તભિને જી દ્વાયા તાના ગયે ફરાલે ચે અને 
તયુત છ ભુફંઈ છલાની વ્મલસ્થાની ખઠલણ ઔયે ચે. ફાદયમાવાશફેના સઙૂનથી આ વભાઙાયને કટા 
વાચફત ઔયલા ભાટે તનળાતં ેભુફંઈ શોંઙી રીવ સ્ટેળન તથા પે્રવ ઔન્દ્પયન્દ્વ ફરાલીને વાચફત ઔયવુ ં
ડળે ઔે તે ગભૂ નથી થમ. તનળાતં ભુફંઈ આલી યહ્ય ચે તેવુ ં તતાને પન ઔયી છણાલે ચે. 
અભયકુભાય તાના લઔીર વાલરાને ણ તાને ગયે ફરાલી પે્રવ ઔન્દ્પયન્દ્વની છલાફદાયી વોંે ચે. 
તનળાતં વીધ છ જ્મા ં પ્રવે ઔન્દ્પયન્દ્વ ફરાલી ચે, ત્મા ં સ્ટેછ ય શોંઙે ચે. અશીં આલી તાની 
કાણ આે ચે. િઔાયના એઔ પ્રશ્નના છલાફભા ં તનળાતં તાની દયક્સ્થતત અને જ્મા ંયશ ેચે, તે 
તલસ્તાય ટ્રામફર(આદદલાવી) ચે. ભાયે ૈવા ઔભાલલાની છફૃય નથી. ભાયે વાભાન્દ્મ ભાનલ વભાછને 
ભદદ ઔયલી ચે, એભ છણાલે ચે. તનળાતંને અનેઔ પ્રશ્ન ચૂલાભા ંઆલે ચે, છલાફ ણ આ ે ચે અન ે
ફેરા વાથ ેપે્રભન એઔયાય ણ ઔયે ચે. ફેરા તનળાતં જ્મા ંશત એ તલસ્તાયના લીદડમ દઔરતિંગ્વ ણ 
ફધાને ફતાલે ચે. તનળાતં ાઙં ભદશના ચી ગયે ાચ આવ્મ ચે. આખુ ં કુટંુફ આનદંભા ં ચે. ફરેાના 
ભા-ફાને ભી ચે. ફેરા વાથેન રગ્નન પ્રસ્તાલ ણ તનળાતં છ જાશયે ઔયે ચે. ફધા સ્લીઔાયી રે ચે. 
ફેરા અને તનળાતંન દયલાય જ્મા ંતનળાતંની શક્સ્ટર તૈમાય થઈ યશી ચે, ત્મા ંછ ફનંેની વખાઈ ઔયતા 
ઔશ ેચે અને ચી િીજા દદલવે ફધા ‘યાછયુ’ છલાનુ ંનક્કી ઔયે ચે. અભયકુભાય ાયેક તનળાતંની લાતન 
સ્લીઔાય ઔયી ત્મા ંછલાની તૈમાયી ફતાલે ચે. ત્મા ંનલરઔથા ણૂચ થામ ચે. વોથી ભટી લસ્ત ુએ ચે ઔે 
નલરઔથાઔાયે તાની ઔાકુળતાથી આકી ઔથાને જે યીતે ગ ૂથંી ચે. તે છતા આ નલરઔથાન  અંત 
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થડ ઉતાલ રાખે ચે અથલા વજૉઔથી ઉતાલભા ંથડુ ંઔાચુ ંઔાપ્મુ ંશલાન ખ્માર બાલઔને આલે ચે. 
ઔાયણ જે તતાના તલઙાયથી ચબન્ન તલઙાય ધયાલત નામઔ તાના ખ્મારથી ફધાને આટરી જડ ેએઔ 
ઔયી ળઔે એલી ળક્તા અભયકુભાયના સ્લબાલભા ં છ નથી. નલરઔથાના ઉતાલા અંતને રીધે, 

નલરઔથાન શાદચ  થડ ઔથત શમ એવુ ંરાખે ચે. ચતા ંજે આદદલાવી વસં્કૃતતએ ળશયેી વસં્કૃતત ય 
તાન પ્રબાલ ાથયી, ળશયેી રઔને આદદભાનલ તયપનુ ંજે આઔચણ ઊબુ ંઔમુું ચે એ વજૉઔની ભટી 
તવદ્ધિ ચે. અભયકુભાય ાયેક ‘ફદંયફાની’ જેલા છખંર તલસ્તાયભા ંયસ્તા, રાઈટ, તનળા, શક્સ્ટર લખયેે 
ફધુ ંથળે એભ છણાલે ચે. આ ફધુ ંફનતુ ંતનળાતં તાની આંકે તનશાી યહ્ય શમ એવુ ંઅનબુલે ચે. આ 
ળયભા અન ેતનયઉરલી પ્રજા, ળશયેી રઔને તાના તયપ કેંઙ ેચે. એ ગટના નાની-સનૂી નથી ભાટે 
ઔશી ળઔામ ઔે આદદવસં્કૃતતન ળશયેી વસં્કૃતત ય ઔેટર ભટ પ્રબાલ ડ ેચે. 
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બાા અને યાજકાયણ : વઘંા, વલંાહદતા અને વશવફંધં 

ડૉ.અળક ફી.યુહશત, યાજ્મળાસ્ત્ર  નલબાગ, 

એભ.એ.યીખ પાઈન આટૌાવ કૉરેજ, ારનયુ 

dr.abpurohit@gmail.com, Mo. – 9228874555 

 

ઔઈણ દેળની બાા, ઔરા ઔે વસં્કૃતતનુ ંવજૉન શનૂ્દ્માલઔાળભા ંથત ુ ંનથી. વાભાજછઔ, બોખચરઔ, 

યાછઔીમ, આતથિઔ દયફની િાદૌ  બતૂભઔાભા ંબાા અને વાદશત્મ છન્દ્ભે ચે, ાખંયે ચે અને ફૂરે પાર ેચે. 
બાા અને યાછઔાયણ લચ્ઙ ેઆંતયદિમા થતી શમ ચે. બાા યાછઔાયણને પ્રબાતલત ઔયે ચે ત વાભા ક્ષ ે
યાછઔાયણ ણ બાાને પ્રબાતલત ઔયતુ ંશમ ચે. એઔ છ યાષ્ટ્રબાા યાષ્ટ્રને એઔસિૂતાના તાતંણે ફાધેં ચે. 
બાા યાષ્ટ્રની એઔતા અને અકદંડતતાનુ ં વયંક્ષણ અને વલંધચન ઔયે ચે ત લી ક્ાયેઔ બાાલાદ 
યાષ્ટ્રીમ એઔતાને આડ ેઆલતુ ંઅલયધઔ દયફ ણ ફની યશ ે ચે. બાા યાષ્ટ્રલાદને ે ચે.બાા 
વભાછભા ંબાલાત્ભઔ એઔતા સ્થાતત ઔયલાભા ંવશામફૃ ફન ેચે. યંત ુબાાલાદ પ્રાદેતળઔ વકુંચઙતતાની 
બાલના છન્દ્ભાલે ચે અને યાષ્ટ્રની એઔતા વાભે ડઔાયફૃ વભસ્મા ફની યશ ે ચે.બાા યાછઔીમ વત્તા 
શાવંર ઔયલાભા ંણ ભદદફૃ થામ ચે ત બાાના ઔાયણે છ વત્તા ભેલલાભા ંક્ાયેઔ તનષ્પતા ણ 
ભતી જાલા ભે ચે. યાછઔીમ નેતતૃ્લ જા પ્રબાલની પ્રદિમા શમ ત બાા ઔોળલ્મ યાછઔીમ નેતતૃ્લના 
પ્રબાલની ભાિા અને અવયઔાયઔતા લધાયે ચે.  

પ્રસ્તતુ વળંધનિભા ં બાા અને યાછઔાયણ લચ્ઙને વશવફંધં અને આંતયદિમાત્ભઔતા 
આરેકલાન સ્તતુ્મ પ્રમાવ ઔયલાભા ંઆવ્મ ચે. 
ઙાલી ફૃ ળબ્દ : - બાા, યાછઔાયણ, બાાલાદ. 
પ્રસ્તાલના : -  

બાા એ ભાિ વલંશનનુ ંભાધ્મભ નથી યંત ુજે તે યાષ્ટ્રની વસં્કૃતત અને વભ્મતાની ધયશય ચે. 
બાા એ જે તે પ્રદેળના રઔની અÂસ્ભતા ચે. બાા એ શનૂ્દ્માલઔાળભા ંવજૉન ાભતી નથી યંત ુજે તે 
પ્રદેળના વાસં્કૃતતઔ, ઐતતશાતવઔ, વાભાજછઔ દયફની િાદૌ  બતૂભઔાભા ં આઔાય રે ચે, ાખંયે ચે અને 
તલઔાવ ાભે ચે. યાછઔાયણ અને બાા લચ્ઙે ણ આંતયદિમા થતી શમ ચે. યાછઔાયણ એ બાાન ે
પ્રબાતલત ઔયે ચે ત બાા ણ યાછઔાયણને પ્રબાતલત ઔયતી શમ ચે. છ  ઔે ફનંેના પ્રબાલની ભાિા 
અરખ અરખ શઈ ળઔે ચે. બાાના ઔાયણ ેવભાછભા ંવગંો છન્દ્ભે ચે ત લી વભાછના રઔ લચ્ઙ ે
વલંાદદતા જાલલાભા ંબાા છ ભશ¥લનુ ંભાધ્મભ ચે. 
 બાા યાષ્ટ્રની એઔતા અને અકદંડતતા જાલી યાકનારંુ ભશ¥લનુ ંદયફ ચે. બાાના ઔાયણે જે 
તે પ્રદેળના રઔભા ં ઔે પ્રદેળ - પ્રદેળ લચ્ઙેના રઔભા ં વલંશનનુ ં પ્રભાણ લધે ચે. વલંશનનુ ં પ્રભાણ 
લધલાથી રઔ લચ્ઙે બાલાત્ભઔ એઔતા લધ ુભછફતૂ ફને ચે. વભાછના રઔભા ં યશરેી બાલાત્ભઔ ઔે 
ભાનતવઔ એઔતા યાષ્ટ્રીમ એઔતાને સદૃુઢ ઔયે ચે.બાાની જાણઔાયીન અબાલ વલંશનની પ્રદિમાભા ં
અલયધ ઉત્ન્ન ઔયે ચે. ફે વ્મÂક્ત અરખ અરખ બાા ફરતી શમ અને એઔ વ્મÂક્ત ફીજી 
વ્મÂક્તની બાા વભછતી ન શમ ત તેભની લચ્ઙે રાખણી ઔે લૈઙાદયઔ આદાન - પ્રદાન થઈ ળઔતુ ં
નથી. વાઔેંતતઔ બાાથી ઔાભ યૂતી લાતઙીત થઈ ળઔે યંત ુ તેનાથી રાખણીબમાચ બાલાત્ભઔ વફંધં 
સ્થાતા નથી. આથી યાષ્ટ્રીમ એઔતાની બાલનાભા ંઅંતયામ ઉદૌ  બલ ેચે. 
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 દેળભા ં એઔ છ બાા યાષ્ટ્રતનભાચણની પ્રદિમાને લધ ુ વય અને ભછફતૂ ફનાલે ચે. એઔ છ 
જાતતભાથંી ઊતયી આલેર વભશૂ શમ અને તેભની લચ્ઙે એઔ છ બાા ફરાતી શમ ત તેભનાભા ંઐક્ 
સ્થામ ત ેસ્લાબાતલઔ ચે. યંત ુબાયત ફહબુાીમ યાષ્ટ્ર ચે. બાયતભા ંબાાઔીમ લૈતલધ્મ જાલા ભે ચે. 
બાયતભા ં ભખુ્મત્લે ઇન્દ્ડ ” આમચન બાાકુ અને રલીદડમન બાાકુભાથંી ઊતયી આલેરી અનઔે 
બાા અને ફરી ફરામ ચે યંત ુ તલતલધ બાા ફરનાય લખો લચ્ઙે સભેુ, વલંાદ અને 
એઔતા છલામ તે ભશ¥લની ફાફત ચે. ઔઈ ણ યાષ્ટ્રભા ંભાિ એઔ છ બાા સ્લીઔાયામ તે ળક્ છ 
નથી. તલિના દયેઔ યાષ્ટૌ ભા ંએઔ ઔયતા ંલધ ુબાા પ્રલતચતી શમ ચે. ઔઈ ણ પ્રદેળ ઔે વાભાજછઔ 
જૂથને તાની અરખ અને આખલી બાા શમ તે સ્લાબાતલઔ ચે તેભછ તે પ્રદેળ ઔે વાભાજછઔ જૂથની 
બાાઔીમ અÂસ્ભતાનુ ંવયંક્ષણ ણ થવુ ંજાઈએ યંત ુબાાલાદ યાષ્ટ્રીમ એઔતા ભાટે કતયાફૃ ફની યશ ે
ચે. 
 બાયતીમ યાછઔાયણભા ંબાા એ વભસ્મા નથી યંત ુબાાલાદ એ ખબંીય વભસ્મા ચે. તાના 
પ્રદેળની બાા છ શે્રષ્ઠ બાા ચે અને અન્દ્મ પ્રદેળની બાા ઊતયતી ઔે ખોણ ચે. તાની બાા છ 
ઉત્તભ ચે અને તેને છ યાષ્ટ્રબાા, વત્તાલાય બાા ઔે અન્દ્મ ઔઈણ વ્મલશાયભા ંઅ્રહ સ્થાન ભવુ ં
છઈએ તે પ્રઔાયની રાખણી જ્માયે છન્દ્ભે ચે અને ઉત્ઔટ ફની ઉ્રહ સ્લફૃ ધાયણ ઔયે ચે ત્માયે બાાલાદ 
છન્દ્ભે ચે. બાાલાદ યાષ્ટ્રઔાયણની પ્રદિમાભા ં આડ ે આલતુ ં વોથી ભશ¥લનુ ં અલયધઔ દયફ ચે. 
બાયતભા ંઆજાદીથી ભાડંીને આછ મચન્દ્ત બાાલાદને ઔાયણે પ્રદેળ - પ્રદેળ લચ્ઙે લૈભનસ્મની રાખણી 
પ્રવયી ચે. બાયતીમ યાછઔાયણ ભાટે બાાલાદન ઉઔેર રાલલ અગયી ઔવટી ફની યશી ચે. તાની 
અને તાના પ્રદેળની બાા પ્રત્મે ભભત્લ શમ તે સ્લાબાતલઔ ચે. યંત ુઅન્દ્મ પ્રદેળની બાા પ્રત્મે 
તધક્કાયની રાખણી છન્દ્ભે તે ફાફત બાયતીમ રઔળાશી ભાટે કતયાફૃ ચે. 
 બાયતીમ ફધંાયણના અનચુ્ચેદ ૩૪૩ થી ૩૧ભા ંવત્તાલાય બાા અંીંખેની છખલાઈ ઔયલાભા ં
આલી ચે. અનચુ્ચેદ ૩૪૩ (૧) ભછુફ વગંની વત્તાલાય બાા દેલનાખયી ચરતલાી દશન્દ્દી યશળેે. આ 
અનચુ્ચેદ પ્રભાણ ે દેલનાખયી ચરતલાી દશન્દ્દીને વગંની વત્તાલાય બાા જાશયે ઔયલાભા ં આલી 
ચે.વાથવાથ ળફૃઆતના દંય લચ સધુી વગંના તભાભ શતેુ ભાટે અં્રહેજી બાાન ઉમખ ઙાલ ુ
યાકલાની ણ છખલાઈ ઔયલાભા ંઆલી. વત્તાલાય બાાના વફંધંભા ંબાયતીમ વવંદે વત્તાલાય બાા 
ધાય, ૧૯૬૩ ણ વાય ઔમો. યંત ુ ત્માયફાદ વત્તાલાય બાાને રઈને બાયતના ગણા યાજ્મભા ં
રશીમા વગંો થમા. કાવ ઔયીને ચફનદશન્દ્દીબાી યાજ્મભા ં દશન્દ્દીન બાયે તલયધ થમ. દચક્ષણ 
બાયતના યાજ્મભા ંવત્તાલાય બાાને ઔાયણ ેભટ ઉશશ થમ અને રશીમા છખં  કરેામ. બાાના 
ઔાયણે ળફૃ થમેરા વગંચના સકુદ વભાધાન ભાટે બાયત વયઔાય દ્વાયા તિ - બાી પમ્મુચરા ણ ગડલાભા ં
આલી. આભ ચતા ં વભસ્માન સકુદ ઉઔેર ન આલતા ં આછ સધુી બાાલાદની વભસ્મા બાયતીમ 
યાછઔાયણભા ં લધ ુ તલઔયા ફની ઔામભ ભાટે વખતી છ યશી ચે. બાયતના રઔ જ્માયે પ્રાદેતળઔ 
બાાની વકુંચઙતતાની રાખણી ત્મજીને યાષ્ટ્રીમ દશતન તલઙાય ઔયતા થળે ત્માયે છ બાાલાદન ઉઔેર 
રાલી ળઔાળે.  
 આથી ઔશી ળઔામ ઔે યાછઔાયણની તલધેમાત્ભઔ ઔે નઔાયાત્ભઔ અવય બાા ય થતી શમ ચે. 
બાા એ ભાિ વલંશનનુ ંભાધ્મભ નદશિં યંત ુરઔની બાલનાત્ભઔ ફાફત શલાથી તેના અનવુધંાનભા ં
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વયઔાય દ્વાયા ઔઈ નીતત ગડામ ઔે ઔઈ તનણચમ રલેામ ત્માયે તેની તાત્ઔાચરઔ પ્રતતદિમા વભાછભાથંી 
ઉદૌ  બલે ચે. દયણાભ સ્લફૃ વયઔાય અને વભાછ લચ્ઙે વગંચ, વભન્દ્લમ અન ેવલંાદ સ્થામ ચે. 
 બાાને રઈને યાછઔાયણ ય જે ભનલજૈ્ઞાતનઔ અવય છન્દ્ભે ચે તેની ઙઙાચ ઔયીએ ત ઔશી ળઔામ 
ઔે બાા અને યાછઔાયણ યસ્ય ખાઢ યીતે વઔંામેરા ચે. યાછઔાયણ અન ેનેતાખીયી એ પ્રબાલની 
પ્રદિમા ચે. બાા ઔોળલ્મ નેતાખીયીની પ્રબાલની ભાિા અને અવયઔાયઔતા લધાયે ચે. નેતા અન ે
અનમુામી લચ્ઙ ે અવયઔાયઔ વલંશન થવુ ં છફૃયી ચે. બાા અંખેનુ ં જ્ઞાન અને ળૈરી વલંશનની 
અવયઔાયઔતા લધાયે ચે. અવયઔાયઔ નેતતૃ્લ ભાટે નેતાન અનમુામી દ્વાયા સ્લીઔાય થલ છફૃયી ચે અને 
તેભા ંબાા ભદદફૃ ફને ચે. બાાઔીમ વલંશન ઔોળલ્મ નેતા અને અનમુામી લચ્ઙેના વફંધં લધ ુ
ખાઢ અન ેબાલાત્ભઔ ફનાલ ેચે. 
 બાા યાછઔીમ વત્તા પ્રાપ્ત ઔયલાભા ંત લી ક્ાયેઔ યાછઔીમ વત્તા ગભુાલલાભા ંણ ઔાયણબતૂ 
ફને ચે. રઔભત એ રઔળાશીની ાયાળીળી ખણામ ચે. રઔભત ગડતયભા ંબાા ભશ¥લન બાખ બછલ ે
ચે. વત્તા શાવંર ઔયલા ઔઈણ યાછઔીમ ક્ષ ઔે નેતા રઔભતને તાની તયપ લાલા ભથાભણ ઔયત 
શમ ચે. બાાના ઔાયણે રઔભત તાની તયપેણભા ં ઔે તલરુિભા ં છત શલાની ગટના ફનતી શમ 
ચે.ચ ૂટંણીભા ંરઔભતને તાની તયપેણભા ંલાલા ભાટે યાછઔીમ બાણ થતા ંશમ ચે તેભા ંયાછઔીમ 
સિૂ અને બાાપ્રમખ ભશ¥લની બતૂભઔા બછલે ચે. ઉદાશયણ તયીઔે ઉત્તયપ્રદેળ તલધાનવબા ચ ૂટંણીની 
લાત ઔયીએ ત ફહછુન વભાછલાદી ક્ષ દ્વાયા તલધાનવબા ચ ૂટંણી (ય૦૦ય) ભા ંએવુ ંયાછઔીમ સિૂ યજૂ 
ઔયલાભા ંઆવ્મુ ંશત ુ ંઔે , ‚ ततऱक तराजू और तऱिार, इनको मारो जूत ेचार” 
 ઉયક્ત યાછઔીમ સિૂભા ંજે બાા પ્રમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ તેન શતે ુદચરત લટફેંઔને તાની 
તયપ લાલાન શત. યંત ુતેના ઔાયણે ઔશલેાતી વલણચ ઔભ તેનાથી નાયાછ થઈ. તેભામં કાવ ઔયીને 
િાહ્મણ તેનાથી લધ ુનાયાછ થમા અને ઉત્તયપ્રદેળભા ંફહછુન વભાછલાદી ક્ષને તલધાનવબા ચ ૂટંણીભા ં
ફહભુતી પ્રાપ્ત થઈ ળઔી નદશિં. ફીજી લકત આલી બરૂનુ ંનુયાલતચન ન થામ અને વત્તા ગભુાલલાન 
લાય ન આલે તે ભાટે ફહછુન વભાછલાદી ક્ષ દ્વાયા તલધાનવબા ચ ૂટંણી ય૦૦૭ ભા ંયાછઔીમ સિૂ અને 
તેભા ંબાાપ્રમખ ફદરલાભા ંઆવ્મ.  ‚हाथी नदह ंगणेश है, ब्रह्मा विष्ण ुमहेश है‛આ યાછઔીમ સિૂના 
બાાપ્રમખથી ઉત્તયપ્રદેળની ઔશલેાતી વલણચ જ્ઞાતતને ખળુ ઔયી ળઔામ અને ફહછુન વભાછલાદી ક્ષ ે
તલધાનવબાની ચ ૂટંણીભા ંવપતા પ્રાપ્ત ઔયી અને ભામાલતી ઉત્તયપ્રદેળના ભખુ્મભિંી ફન્દ્મા.ં 
           તલધાનવબા ચ ૂટંણી ય૦૦૭ ભા ં ‚ततऱक तराजू और तऱिार, ऊनको ऩजूो बारंबार‛જેલા 
યાછઔીમ સિૂભા ં બાાપ્રમખ ફદરીને ઉત્તયપ્રદેળની ઔશલેાતી વલણચ જ્ઞાતતનુ ં છનવભથચન ફહછુન 
વભાછલાદી ક્ષ ભેલી ળક્. ફહછુન વભાછલાદી ક્ષ દ્વાયા યાછઔીમ સિૂભા ંબાાપ્રમખ ફદરલાથી 
યાછઔીમ વત્તા શાવંર ઔયી ળઔાઈ. ફહછુન વભાછલાદી ક્ષની વલચછન વભાછલાદી ક્ષ તયીઔેની 
યાછઔીમ ચા ભતદાયભા ંઉવાલલાભા ંતેને વપતા ભી. આથી ઔશી ળઔામ ઔે ચ ૂટંણીભા ંયાછઔીમ 
સિૂ અને તેભા ંઔયલાભા ંઆલત બાાપ્રમખ ભતદાયભા ંભાનવળા†ીીમ અવય ઉત્ન્ન ઔયે ચે અને આ 
પ્રઔાયની શઔાયાત્ભઔ ઔે નઔાયાત્ભઔ અવય ચ ૂટંણીભા ંવપતા ઔે તનષ્પતા ભેલલાભા ંભશ¥લની બતૂભઔા 
બછલે ચે. આથી અિે ઔશવે ુ ં ગટે ઔે બાા અને યાછઔાયણ લચ્ઙ ે વશવફંધં યશરે ચે. નેતાભા ં યશરે 
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લાક્ઙાતમુચન ગણુ યાછઔીમ નેતતૃ્લની અવયઔાયઔતા લધાયે ચે. આથી ઔશી ળઔામ ઔે યાછઔાયણભા ં
બાાની બતૂભઔા ભશ¥લની ફની યશ ેચે. 
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લૈનશ્વકયણના પ્રલાશભા ંઆહદલાવીઓ 

(યણેન્દ્રની હશન્દી નલરકથાઓ ‘ગ્રફર ગાલં કે દેલતા’ અને ‘ગામફ શતા દેળ’ના નલળે વદંબે) 
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 દશન્દ્દી વાદશત્મભા ંઆદદલાવીની વભસ્મા વદંબ ેવજૉનાત્ભઔ વાદશત્મભા ંઠીઔ ઠીઔ ઔાભ થમુ ં
ચે. વજંીલ યણેન્દ્ર, ભહઆુ ભાજી, ભધઔુય તવિંશ, યાભથાલ તળલેન્દ્ર, યભચણઔા ગપુ્તા, તનભચરા તુ્તરુ લખેયે 
વજૉઔએ આદદલાવી પ્રશ્નને ઔેન્દ્રભા ંયાકીન ે તલતલધ વાદશÂત્મઔ અચબવ્મÂક્ત પ્રસ્તતુ ઔયી ચે. વજંીલની 
નલરઔથાભા ં લૈતિઔયણને ઔાયણે વજાચમેર તલતત્તનુ ં ભાિ તનફૃણ છ નથી, યંત ુ બતલષ્મભા ં
વજાચનાય માચલયણીમ અને ભાનલ અÂસ્તત્લના તનઔંદનની વભસ્મા તલળે રારફત્તી ફતાલાઈ ચે. 
આછના વભમભા ં ભહઆુ ભાજંીની નલરઔથા ‘ભાયંખ ખડા તનરઔંઠ હઆુ’ કાસ્વી તલલાદભા ં યશી ચે. 
અણઉુજાચના ઔાઙા ભારના સ્રત ઉરેઙલાને ઔાયણે ઊબી થમેરી ભાનલઅÂસ્તત્લ વાભેની ગાતઔ દળા 
તલળે તેભા ં ઔરાત્ભઔ અચબવ્મÂક્ત વાધલાભા ં આલી ચે. ફધં છફૃયી ચે તેન તલયધ ન શમ ણ 
ભાનલઅક્સ્તત્લના બખ ેનશીં છ. નાના નાના ફધંનુ ંતનભાચણ ઔયીને આદદલાવીના બ ૂવંાતા અક્સ્તત્લન ે
ફઙાલી છ ળઔામ. આદદલાવી જીલન અને વસં્કૃતત તલળે વજૉનાત્ભઔ વાદશત્મના ભાધ્મભથી ભૂખાભી 
તલભળચ ળફૃ ઔયનાય યણેન્દ્ર જાયકડંના લતની ચે. ‘ગ્રફર ખાલં ઔે દેલતા’ તેભની પ્રથભ નલરઔથા ચે. 
જેના દ્વાયા તેભને યાષ્ટ્રીમ ખ્માતત પ્રાપ્ત થઈ ચે. ‘થડા વા સ્ત્રી શના ઙાશતા હ ૂ’ં (ઔાવ્મવ્ંરહશ), ‘યાત 
ફાઔી’, અને ‘લશ ફવ ધણૂથેી’ તેભના લાતાચવ્ંરહશ ચે. તેભનુ ંનોંધાિ પ્રદાન નલરઔથા સ્લફૃભા ં ચે. 
‘ગ્રફર ખાલં ઔે દેલતા’ અને ‘ખામફ શતા દેળ’ નલરઔથા આદદલાવી જીલનને ઔેન્દ્રભા ં યાકીને 
રકાઈ ચે. 
 અÂસ્તત્લન વગંચ રડતી જાયકડંની અસયુ છનજાતતની વગંચઔથા ચે ‘ગ્રફર ખાલં ઔે દેલતા’. 
લૈતિઔયણના અને ભડૂીલાદના વભથચઔ નેતા, ધભચની આડભા ંયાછઔીમ યટરા ળઔેનાયા ધભચના દરાર, 
વાભતંી તલઙાયધાયા ધયાલતા ખનતૂવિંશ જેલા અવાભાજછઔ ત¥લની વાથે વાથે ફહયુાષ્ટ્રીમ ઔંનીના 
ગ્રફર ખાભના દેલતાની નીતતના ભણઔા ઔથાના સિૂભા ંરાક્ષચણઔતાથી યવ્મા ચે. 
 અસયુ છનજાતત તલળે રકેઔ નોંધે ચે ઔે ઔશલેાતી ભખુ્મ ધાયાના રઔની વલચભાન્દ્મ ધાયણા ચે 
ઔે અસયુ ખફૂ ઊંઙા તલળાઔામ, ઔાા-કુફડા, બમાનઔ, દાતં આખ નીઔેરા ભાથે ળીંખડાલાા ટૂંઔભા ં
યાક્ષવ છ ચે. ફીજુ ંચઙિ એન્દ્રરજીસ્ટના સુ્તઔભાથંી પ્રાપ્ત થામ ચે. ઔેલ રખંટી શયેેરા રુુ 
અને ચાતી સધુી નગ્ન સ્ત્રીની તવલીય શમ ત ભાનવુ ં ઔે તે અસયુ શળે. યંત ુઆ નલરઔથાનુ ં
એઔ ભશ¥લનુ ંઙદયિ રુભઝુભ અસયુ જાતતનુ ંઔંઈઔ નખુ ંછ ચઙિ યજૂ ઔયે ચે. તેના ભતંવ્મ ભછુફ અસયુ 
નાના-ભટા િણ તલબાખભા ં તલબાજછત થમેરા ચે. લીય અસયુ, અખદયમા અસયુ અને ચફદયજીમા અસયુ. 
લીય અસયુનુ ં તાત્મચ ફશાદુય નશીં ણ તેન અથચ છખંર વાથે વઔંામેરા તેલ થામ ચે. પ્રાઙીન 
વભ્મતાભા ંઅસયુન અથચ ફલાન રુુ થત શત. ઋગ્લેદના પ્રથભ ૧૫૦ જેટરા શ્રઔભા ંઅસયુ 
દેલન દયજ્છ ધયાલતા શલાના પ્રભાણ ભે ચે. ચી અથચ ફદરામ અને યાક્ષવ તયીઔે ક 
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ામ્મા.ં અંચખયા ઋત અન ેઅખદયમા છનજાતતના વભાછ તયપ અંગચૂરતનદેળ ઔયતા રુભઝુભ ઔશ ે ચે : 
ફનંેની ઉત્તત્ત અક્ગ્નથી થઈ શલાનુ ંભાનલાભા ંઆલે ચે. અંચખયા ઋતએ વો પ્રથભ અક્ગ્નની ળધ ઔયી 
શતી. અક્ગ્નની ળધ અને દેલના ંવગંચની ઔથા જાણીતી ચે. ્રહીઔ ઔથાભા ંસ્લખચભાથંી અક્ગ્ન ઙયી 
રાવ્મ તેથી દેલએ તેને વજા ઔયી શતી. એ છ પ્રભાણે તવિંખાફોંખા - સમૂચદેલ દ્વાયા અસયૂને વજા 
આપ્માની ઔથા પ્રઙચરત ચે. નલરઔથાઔાયે અસયુની ઔથાની વભાતંયે યેડ ઈન્ન્દ્ડમન્દ્વ વાથ ે રખબખ 
આલા છ વદંબોન ઉલ્રકે ઔયીને ઈળાય ઔમો ચે ઔે વામ્રાજ્મલાદી તાઔાત રખબખ એઔ છ પ્રઔાયના 
ઉામ અછભાલીને છનજાતતન તલનાળ ઔયે ચે. આ છ ઔાયણે અસયુની લવતત આઠ-નલ શજાય ભાડં 
ફઙી ચે. તેંિીવથી લધાયે સ્થ એલા ચે ઔે જ્મા ં અસયુન લવલાટ શલાના પ્રભાણ ભે ચે. 
આછભખઢના છલાવી ખાભના ભાટીના દઔલ્રાના અલળે તથા કંુલય અને ભખંી નદી દઔનાયાના કડંયે 
અસયુના શલાનુ ંભનામ ચે. ફાણાસયેુ ઉત્તય બાયતના ભટા બતૂભબાખ ઉય તથા ફખંા અને અવભ 
સધુી ળાવન ઔમુું શત ુ.ં ફાણાસયુ, ફઔાસયુ, ખમાસયુ, છયાવગં લખેયે અસયુ યાજાના ઉલ્રેક ભે ચે 
યંત ુ શજાય લોથી ીચેશઠ ઔયી યશરેા અસયુ ધયતીને ચેલાડ ે આલીન ે ઊબા ચે. તેભની છભીન 
તચનલલાની પ્રદિમા તનયંતય ઙારતી યશી ચે. 
 પ્રાઙીન અભેદયઔાની યેડ ઈન્દ્ડીમન્દ્વ, ઈંઔા, ભામા, ઈછદેઔ લખેયે જાતતન ઉલ્રેક ઔયીને 
નલરઔથાઔાય દળાચલે ચે ઔે અસયુ ણ એ છ પ્રભાણે ફેદકર ઔયામા ચે અને ભામાચ ખમા ચે. વદશષ્ણ ુ
અને ઉદાય શલાન ઢર ીટનાયી બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંઅસયુ ભાિ યાક્ષવ-તભથ ફનીને યશી ખમા ચે. 
અસયુની દુદચળા ભાટે એઔ તયપ તેભની જાતતખત યંયા, ભાન્દ્મતા છલાફદાય ચે. ત ફીજી ફાજુ 
વાભતંી યંયાના ઔ ખનતૂવિંશ જેલા રઔ, ધભચના ભ્રષ્ટ ઠેઔેદાય તળલદાવ ફાફા, ફહયુાષ્ટ્રીમ 
ઔંનીનુ ંઅભમાચદ ળણ તથા વયઔાયની ઉેક્ષાનીતત ણ એટરી છ છલાફદાય ચે. અસયુના વોથી 
લધાયે ગયને કવેડીને ફનાલામેરી ાથયગાટ ળાાભા ં યાજ્મના વોથી શતળમાય તલદ્યાથી તળક્ષણ 
ભેલી યહ્યા ચે. તભેા ંતખડ ખાય ાભનાયા તળક્ષઔ તળક્ષણઔામચ ઔયી યહ્યા ચે યંત ુળાાભા ંઆદદભ 
જાતતન એઔેમ તલદ્યાથી બણત નથી. એટલુ ંછ નશીં આદદલાવી ઔન્દ્મા ભાટે ળફૃ ઔયામેરી ળાાભા ં
આદદલાવી ફાાની વખં્મા ૧૦% જેટરીમ ભાડં શળે. વાભતંી વ્મલસ્થાના પ્રતીઔ વભા ખન ૂ ઉપે 
ખણેિય તવિંશન ફા આ પ્રદેળભા ંફદનાભ ડાકુ શત. ફે નફંયી આલઔભાથંી તનેી િણ એઔય છભીન 
િીવ એઔય થઈ ખઈ ચે. યાછઔીમ નેતાને વશાયે વયઔાયી મછનાની ઠેઔેદાયી રેલા રાગ્મા ચે. 
જુલાનીભા ં જે સ્ત્રીન તે દુરુઉમખ ઔયત શત તેભની છ દીઔયીન ઉમખ નેતાને ખળુ 
ઔયલા ભાટે ઔયલા રાગ્મા. ચઔયીની વપ્રાઈ ઔયલાના ગનુા ફદર તેની શટર ફધં ઔયાલી દેલાઈ 
શતી. છભીન શડી રલેાની તેને ટેલ ચે. રારઙનના ઔાઔાની શત્મા ઔયાલીને ખન ૂ તવિંશ તેના કેતયને 
શડલાની તેની ઙાર છખજાશયે ચે. એટર ે છ ડૉ.યાભકુભાય ફધા આદદલાવીને એઔતિત થઈને 
રડલાની વરાશ આે ચે. તેનુ ં ભાનવુ ં ચે ઔે અલૈધ કનન ભાટે ાઙં દવ અસયુને ટાલીને તેભની 
છભીન ડાલી રેલામ ચે. ફઔવાઈટ ઔાઢીને ભતના કાડા ચડી ભઔૂલાભા ંઆલે ચે. આ ફધા પ્રશ્ન 
વાભે રડલા ભાટે અસયુ, ઉયાલં, કેયલા લખેયે વભદુામએ બખેા ભીને રડવુ ં ડ ે તે ભાટે ઔનાયીના 
નલમલુઔ વગંના જેમ્વ અને તેના વાથીને બેખા ઔયીને ઔરેઔટયને આલેદન આલાભા ંઆલે ચે. તેભા ં
રારઙનની શત્મા, ખન ૂ તવિંશ ેઙાલી ાડરેી છભીન, ચફનઔામદેવય કાણ ઉદ્યખ, કદેરી કાણને નુિઃ 
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બયલાની તથા ઔંની દ્વાયા રીજ અંખનેી ળયતની ઉેક્ષા લખેયે ભદુ્દા વાભેર ઔમાચ ચે. તે 
ઔરેઔટયને સ્ષ્ટ છણાલી દે ચે ઔે જ્મા ંસધુી આ પ્રશ્ન વદંબે ખરા ંનદશ રેલામ ત્મા ંસધુી કાણ અન ે
દપવભા ંઔાભ ઠ ઔયી દેલાળે. અશીંથી છ વગંચના ંભડંાણ થામ ચે. જેન વીધ વફંધં ગ્રફર ખાભના 
દેલતા વાથે ચે. ળફૃઆતભા ંત આ ખભાય અસયુ ઔર ચઔયાને ઔઈ ખબંીયતાથી રેત ુ ંનથી, યંત ુ
કનનફદંીના વાતભા દદલવે જ્માયે વળસ્ત્ર દની બાયે બયકભ ખાડી ભદશરાની ળાતં યેરીને 
યઔીને ાચા પયલા ભછફયૂ ઔયે ચે ત્માયે શરેીલાય તિંભા ં શરઙર ભઙે ચે. રારઙન, રુભઝુભ, 

ડૉ.યાભકુભાય આદદએ કનનઔામચ અટઔાલલાને ગ્રફર ખાભના દેલતાને ડઔામાચ શતા.ં 
 એઔતયપ  ૂજંીલાદી તાઔાત, રીવ અને પ્રળાવનન દુરુઉમખ ઔયીને વગંચયત અસયુની 
એઔતાન,ે તેભના આંદરનને તડલાના પ્રમાવ ઔયે ચે ત ફીજી ફાજુ, ધભચની આડભા ંતાની યાછઔીમ 
ધાઔ છભાલલાના પ્રમાવ ઙારી યહ્યા ચે. નલરઔથાઔાયે તળડારઔ ઔંનીના ભેનેછય દઔળનઔનૈમા ાડંે 
અને તળલદાવ ફાફાની ઔથા દ્વાયા આ ક્સ્તતથન ેપ્રખટ ઔયી ચે. દઔળનઔનૈમા તેના નાભ પ્રભાણ ે યતવઔ 
તભજાછન ચે. ખયીફ આદદલાવીને ટાલલાની ઔાન ત ે ઉસ્તાદ ચે. તેની આ ઔાથી ભટા 
અતધઔાયી અને યાછધાનીના લીલીઆઈીને એ ચકસ્વાભા ં યાકીને પયે ચે. શરેીલાય યાભકુભાય, 

રારઙન, રુભઝુભ અને જેમ્વની ઙઔડી તેના શાથભાથંી ચટઔી જામ ચે. જાઔે યાભકુભાય, રુભઝુભ અને 
વભા આદદ વખં્માફધં અસયુને ઔેદ ઔયાલીને આંદરનને ઔભછય ફનાલલાભા ંતે વપ થામ ચે. 
 તળલદાવ ફાફા તાને છતિેયનાથન અલતાય ખણાલ ેચે. તેભણે ઔંઠી અચબમાન ઙરાલીને ઔંઠી 
ધાયણ ઔયનાયાને દારુ અને ભાવંથી દૂય ઔયે ચે. એલા અનેઔ તનમભ ૈઔીન એઔ તનમભ ઔાા 
જાનલયથી દૂય યાકલા ભાટેન ણ ચે. આ પ્રઔાયના તનમભ ાચ તેની અથચળાસ્ત્રીમ ચરના યશરેી ચે. 
તેનુ ં ફીજુ ં ઔામચ ચઔયી ભાટે તનલાવી ળાા ફનાલલાનુ ં ચે. તેભા ં ઔન્દ્માના ળીર, ઙદયિ 
તનભાચણની જાજી દયઔાય રલેામ ચે અને એ શતે ુભાટે તળચક્ષઔાને છ નઔયીભા ંયાકલાન આ્રહશ યકામ 
ચે. આ પ્રઔાયના તલદ્યારમ ફાફાની ઐમાળીના ભકુ્ત ઉદ્યાન ચે જ્મા ંઔન્દ્મા અને તળચક્ષઔાનુ ંબયયૂ 
જાતીમ ળણ ઔયામ ચે. તલયધ ઔયનાયી તળચક્ષઔા ગય બેખી થામ અને ‘વશમખી’ તળચક્ષઔાના 
ભાટીના ગય ાઔા ફખંરાભા ંફૃાતંદયત થઈ જામ ચે. ફાફાની ારીરાથી વભાછ દયચઙત ચે 
તેને ડઔાયલાની ઔઈની તાઔાત નથી. અિ ેએઔ િભા ંઆ લાત હૃદમરાલઔ યીતે અચબવ્મક્ક્ત ાભી 
ચે. ‘અભાયા લૂચજાએ છખંરનુ ં યક્ષણ ઔયલાનુ ંનક્કી ઔમુું ત અભને યાક્ષવ ઔહ્યા. કેતી ભાટે છખંરને 
નષ્ટ ઔયનાયાન તલયધ ઔમો ત દૈત્મ ખણામા. જાઔે વદીના ઇતતશાવભા ં લીવભી વદીની શાય 
અભાયી વોથી ભટી શાય શતી. લરુના અભ્માયણ્મથી દઔભતી લરુ છફૃય ફઙી છળે ણ અભાયી જાતત 
નષ્ટ થઈ છળે.’ 
 છ ઔે ક્રૂય વ્મલસ્થા ઉય તેની ઔઈ અવય થતી નથી. ઉરટાનુ ં દભનઙિ આયંબામ ચે. 
ળાતંતલૂચઔ આંદરન ઔયનાયા ઉય થમેર દભનના તલયધભા ં દેકાલ ઔયતા ં આદદલાવી ઉય 
ખી ઙરાલીને ચ આદદલાવીને તાલી દેલામ ચે. ચાાભા ંએઔ દિઔેટયે એઔ લયભા ંભાયેરા 
ચ ચગ્ખાને તલળે સ્થાન ભે ચે. યંત ુ િીજા ેછ ઉય ફે ઔરભના વભાઙાયભા ં ચામ ચે ઔે 
રીવ ભઠુબેડભા ંચ નક્વરલાદી ભામાચ ખમા ચે. રારઙનને એદયમા ઔભાન્દ્ડય જાશયે ઔયીને એના 
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ઉય જૂઠા આય ગડી ઔાઢલાભા ં આલે ચે. નલરઔથાભા ં િઔાયત્લના સ્તય અને ફીજી ફાજુ 
નક્વરલાદી આંદરનની લાસ્તતલઔતા પ્રખટ ઔયાઈ ચે. 
 રચરતાના તલઙાય આંક કરી નાકંનાયા ચે. તેના ભાનલા ભછુફ યાજ્મ-યાજ્મની દશિંવાન ઔઈ 
છલાફ ન શઈ ળઔે. યાજ્મના ામાભા ંછ દશિંવાની ઈંટ શમ ચે એભ નશીં, ણ તેના ભશરે ણ દશિંવાની 
ઈંટથી ઙણામેરા શમ ચે. આ એઔ છ એલી વસં્થા ચે જેભા ં દશિંવાને વાસં્થાતનઔફૃ આલાભા ંઆલ ેચે. 
તેની વેના, વળસ્ત્ર ફ, રીવ ફધા છ વૈિાતંતઔ યીતે દશિંવા ભાટે પ્રતળચક્ષત ઔયામેરા શમ ચે. યાજ્મ - 
યાષ્ટ્ર તાને સયુચક્ષત યાકલા ભાટે ભાનલીન ભાનલી દ્વાયા છ નાળ ઔયામ ચે. નલરઔથાઔાયનુ ં સ્ષ્ટ 
ભતંવ્મ ચે ઔે ગ્રફર ખાભના દેલતા અને યાજ્મ-યાષ્ટ્ર એઔભેઔભા ંબી ખમા ચે. 
 ‘ખામફ શતા દેળ’ભા ં યણેન્દ્ર જાયકડંના ભુડંાની વભસ્મા રઈને આલે ચે. ભડૂીલાદી 
તલઔાવના પ્રલાશભા ંઔેલી યીતે એઔ વભદુામ તલળેનુ ંતનઔંદન નીઔી યહ્યુ ંચે તે તલમનુ ંયવપ્રદ ચઙિણ 
આ નલરઔથાભા ં થમુ ં ચે. નલરઔથા ભાિ ભુડંાની છ નશીં, વભ્રહ આદદલાવીની વભસ્માન ે
ઉજાખય ઔયે ચે. આજે આદદલાવીને વોથી લધાયે પ્રરબન આલાના પ્રમાવ થઈ યહ્યા ચે. જેથી તેની 
ાવેના યંયાખત વળંાધન, છ, છખંર અને છભીન તલઔાવના નાભે વોંી દે. આ તલઔાવ 
ભાચરીને પવાલલાના ઙાયા જેલ છ ચે. જે આ જાભા ંનથી પવાતા તે તલરશી ખણામ ચે. જેભને 
વયઔાયી બાાભા ંનક્વરલાદી ઔશલેામ ચે. તેભને દેળરશી, ક્રૂય, શત્માયાનુ ંરફેર આઆ રાખી 
જામ ચે. એઔ તયપ આદદલાવી વભાછને ફહ ુજડથી તાની ભામાજાભા ંફાધંી દીધ ચે. એઔ લખચ 
થડુગંણુ ંબણરે ચે તે તાના સ્લાથચ ભાટે ફજાયની જાઔભજભા ંઅન્દ્મ આદદલાવીને પવાલી યહ્ય 
ચે. વગંચના ઔયા ઔાભા ંતેની ાવે તનણાચમઔ બતૂભઔાની અેક્ષા યાકલી વ્મથચ છણામ ચે. 
 ‘વનાન પ્રદેળ’ ખણાત તલસ્તાય ફશાયની પ્રજાના દફાણને ઔાયણે આદદલાવી ભાટે નયઔ 
વભાન ફની ખમ ચે. બાતબાતના ઔામદા-ઔાનનૂથી આદદલાવીને તેની પ્રાકૃતતઔ જીલન યંયાથી 
દૂય ઔયાઈ યહ્યા ચે. આદદલાવી અં્રહજેા તલરુિ રડ્ા શતા. છભીન ફઙાલલા ભાટે આજે સ્લદેળી 
વયઔાય વાભે રડવુ ંડ ે ચે. રડાઈન અંત આવ્મ નથી. તલયધી ફદરામા ચે ણ વભસ્મા ત્માનંી 
ત્મા ંછ ચે. આજાદી ચી ણ આદદલાવીની વભસ્માને ભૂખાભી દૃન્ષ્ટઔણથી નથી છલાભા ંઆલી. 
આછ ઔાયણે આદદલાવીભા ંઅં્રહછેની ભાપઔ છ પ્રલતચભાન વયઔાય વાભે અવતં ઙાલ ુયહ્ય ચે. ભુડંા 
જાતતનુ ંઔઔયાશ ક્ષેિ જ્મા ંઈ.વ.લેૂ વદીથી તે લવલાટ ઔયે ચે ત્મા ંઔોયેટ લ ૂટંને ઔાયણે જાણ ેઔે 
આક પ્રદેળ ખામફ થઈ યહ્ય ચે. નલરઔથા એઔ ફૃઔ ફની યશ ેચે.  ૂજંીલાદની તનદચમી લ ૂટં અને તેના 
પ્રતતઔાયની ફૃઔઔથા રેકઔે આદિઔા, રેદટન અભેદયઔા લખેયે યાષ્ટ્રના ઉતનલેળલાદી લ ૂટં અને તેના 
પ્રતતયધભા ંબાયતભા ંથમેરા તલરશની રાફંી યંયાના ભણઔા છડી રીધા ચે. ૧૮૫૭ના તલરશથી 
રઈને ભધ્મ ચફશાયનુ ંકેડતૂ આંદરન, ફધખમાનુ ંછભીન આંદરન લખેયે ગટના નલરઔથાને વગન 
ફનાલે ચે. ઔઔયાશ ક્ષેિના છ, છખંર, છભીન, કનીછ અને માચલયણની લ ૂટંથી વંન્ન ફનેરા દયમર 
એસ્ટેટ, ભાઈતનિંખ  ભેન્દ્મપેુક્ઙદયિંખથી રઈને ભીદડમા સ્લમ ંઔોયેટ જા પેરાલીને ફેઠા ચે તેને ઉડભા ં
રે ચે. આ નલરઔથા ભાિ આદદલાવીન વગંચ નશીં ણ તેભની પ્રથા અન ેયંયાભા ંવ્માપ્ત 
લૈજ્ઞાતનઔતાને ણ ઉજાખય ઔયે ચે. 
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 ફહ ુ ચી ઙઙાચ ાભેરા આદદલાવી વભાછના બતૂ-બાતલ-લતચભાનન ે યાછઔીમ, આતથિઔ, 

ફજાયલાદ, લૈતિઔયણ અને વાસં્કૃતતઔ દૃન્ષ્ટઔણથી થમેરા તનફૃણ નલેવયથી, ખબંીયણે ઙઙાચ ઔયલાની 
દદળા ઙીંધે તેલા ચે. 
વદંબા 
૧. આદદલાવી અક્સ્ભતા લામા ઔથા-વાદશત્મ 

 - યવાર તવિંશ, ફન્ના યાભભીણા 
૨. બાયતીમ વાદશત્મ ઓય આદદલાવી-તલભળચ 
 - વ.ંડૉ.ભાધલ વનટકે્ક 

 - ડૉ. વછંમ યાઠડ 

૩. દશિંદી ભેં આદદલાવી વાદશત્મ 

 -ડૉ.ઇવાઔ અરી 
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“લાવંન અંકુય” - ભાનલ ભનના આઘાત - પ્રત્માઘાત નનરનત કૃનત 

ડૉ.ચેતના દેવાઈ 

વયકાયી નલનમન કૉરેજ, ભાડંર, જજલ્ર – અભદાલાદ 

ભ.૯૯૭૯૯ ૩૬૧૭૬,  E-mail : cdesai110@gmail.com 

 

 વાદશત્મ વજૉન ઔયનાય વજૉઔ વભાછન છ એઔ અંળ ચે. વાદશત્મ, વસં્કૃતત અને વભાછ 
અતલનાબાલે એઔફીજા વાથે જાડામેરા ચે તેભછ આ ફધાનંી વાથે વઔંામેલુ ં ચે ભાણવનુ ં ભન. 
વાદશત્મની ભટાબાખની કૃતતભા ં ભાણવના ભનના આગાત-પ્રત્માગાત, વલંેદન, રાખણી, વગંચ લખેયે 
દૃશ્મભાન થામ ચે. તેલી છ એઔ રઘનુલર ચે ‚લાવંન અંકુય‛ જે ધીરુફશને ટેરની ઔીતતિદા રઘનુલર 
ચે. 
 ‚લાવંન અંકુય‛ ઈ.વ.૧૯૬૮ભા ંપ્રઔાતળત થઈ શતી આ રઘનુલર ઈ.વ.૧૯૬૭ના નલેમ્ફયથી 
નલનીત ગછુયાતી ડામજેસ્ટભા ં િભળિઃ પ્રતવિ થઈ ચઔૂી શતી. ત્માયફાદ મતુનલતવિટી પ ફમ્ફ,ે 

એવ.એન.ડી.ટી.મતુનલતવિટી, ગછુયાત મતુનલતવિટીભા ંાઠ્સુ્તઔ તયીઔે વદંખી ાભી ચે. જે આ કૃતતની 
વાથચઔતા તવિ ઔયે ચે. 
 રઘનુલર અનબુલતનષ્ઠ ઔથા ચે. યંત ુતેભા ંઔલ્ના અને ઔરાના અંળની ઉકે્ષા નથી. તેભા ં
ગટનાની સ્થૂતાને બેદીને ઙદયિના આંતયજીલનનુ ં ચઙિ કેંઙલાની નેભ શમ ચે. એટરે એભા ંગટના 
સ્થૂ નદશ ણ સકૂ્ષ્ભ ફૃે અેક્ષામ ચે. જીલન ગટના બીતયના ંવત્મ ઔે યશસ્મને ભતૂચ ઔયી આલાન 
રઘનુલરન શતે ુશમ ચે. ઔથાનામઔ ઔેળલની નવભા ં સ્લાચબભાની ભાતા સળુીરાનુ ંફડંકય રશી લશ ે
ચે. તતને ગય છભાઈ ન થલા દેતા ંસળુીરાએ સ્લેચ્ચાએ ખયીફી સ્લીઔાયેરી. િુને છન્દ્ભ આી એ ભતૃ્મ ુ
ાભેરી ત્માયે ઔેળલન શલાર દાદાજીએ રીધેર, શલે ઔેળલે એભની પ્રતતકૃતત ફનલાનુ ં શત ુ.ં ઔેળલ 
ફલ ઔયે ચે તે ણ દાદાજીની ળૈરીએ છ ! અંકુય કય, યંત ુતે લાવંન છ. ઔેળલના રાખણીતિંના 
આગાત - પ્રત્માગાત અન ેવાપ્ત્ત્લઔ વગંચનુ ંસ્ળચક્ષભ ગટના, પ્રાકૃતતઔ વારશ્મ અને ઔલ્નને વશાયે 
અશીં ઔરાણૂચ તનફૃણ થમુ ંચે. 
 વ્મÂક્તસ્લાતતં્ર્મ ભાટે તાના વ્મÂક્તત્લની ક ભાટે ઔેળલના ચઙત્તભા ંળફૃ થતી પ્રદિમા - 
ભાનવનુ ં આરેકન આ નલરઔથાન ભખુ્મ તલમ ચે. ઔેળલના ાિ દ્વાયા રેચકઔાએ સ્લભરુાની 
આઇડને્ન્દ્ટટી  ળધનાયા, સ્લની ક ાભલા ભથનાયા અને સ્લતિં વ્મÂક્તત્લ ઉજાખય ઔયલા ભથનાયા 
આધતુનઔ ભાનલીનુ ંઆરેકન ઔમુું ચે. ત ભશાનખયના દયલેળભા ંએઔફાજુ ધનાઢય ળેઠ યભણીઔરારની 
આખદુ વયભકુત્માયળાશી ચે અને ફીજી ફાજુ ભતીરાર જેલા, યભણીઔરાર જેલા ધનાઢયને શાથ ે
ળાતા, ઔઙડાતા, ગય દાદયરમભા ંવફડતા અખચણત ભખૂા ંપ્રજાછન ચે. જે પ્રજાને તાનુ ંઔઈ સ્લતિં 
વ્મÂક્તત્લ નથી, એનુ ંજીલન - ભાનવ ઔેવુ ંશમ, વતૃત્ત - પ્રવતૃત્ત ઔેલી શમ તેનુ ંમથાથચ ચઙિણ બાલઔને 
ભતીરાર અને અનસમૂાના તનફૃણભાથંી છલા ભે ચે. 
 ઔેળલ, ભતીરાર અને યભણીઔરાર િણે ચબન્ન-ચબન્ન ભાનતવઔ વ્મÂક્તત્લ ધયાલે ચે એ િણેના 
વફંધંના તાણાલાણાભાથંી ઔેળલના ચઙત્તભા ંદાદાજી વાથેના ફલાન લાવંન અંકુય ફૂટી નીઔે ચે આ 
અંકુય ફૂટલાની  
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ભનખત પ્રદિમાભા ં આ રઘનુલરના ચ સ્ત્રીાિ - તલભા, ઔભા, સળુીરા, સલુણાચ, લાવતંી તથા 
અનસમૂા તતાને બાખે આલેરી અવયઔાયઔ બતૂભઔા વપતાથી બછલે ચે. આ ચમે સ્ત્રીાિ 
એઔફીજાથી ચબન્ન - ભાનતવઔ સ્તય ધયાલે ચે ઔેળલ અને યભણીઔરારના ભાનવને સ્ફુટ ઔયલાભા ંતલભા, 
સળુીરા તથા ઔભાના ાિ મગ્મ - ભાધ્મભ ફને ચે. સલુણાચ અને લાવતંી ઔેળલના ચઙત્તભા ં વ્મÂક્ત 
સ્લાતતં્ર્મની જ્મત છખાડલાભા ંવશામબતૂ થામ ચે. આ ફનેં ાિ ઔેળલના ચઙત્તભા ંભથંન ભ ૂજંલણ પે્રયે 
ચે. તેની ફદરાતી ભાનતવઔ દયÂસ્થતત ભાટે તે તનતભત્ત ફને ચે અને એભના દ્વાયા છ એના ચઙત્તભા ં
ભાનતવઔ શરઙર ભઙે ચે અને ઙૈતતવઔ વઙંરનને લેખ ભે ચે ઔેળલની પઈ અનસમૂાનુ ંાિ તેના 
બાઈ ભતીરારના ગયવવંાયન મથાથચ ચઙતાય આલાભા ંવશામબતૂ થામ ચે. 
 યભણીઔરારની વભમફિતા, ભતીરારની દદયરતા, અનસમૂાની ઉત્સઔુતા, ઔેળલના ભનભા ં
ઊઠતુ ં ગભાવણ મિુ અંતે ભન અને દદરથી તટસ્થ થઈને તનણચમ રેત ઔેળલ લખેયેનુ ં રેચકઔાએ 
રઘનુલરભા ંઔયેર આરકેન કયેકય અદૌ  બતુ અને દાદ ભાખંી રે તેવુ ંચે. 
 રઘનુલરભા ંવલંાદ ટૂંઔા અને ઙટદાય શલા છઈએ. થડાભા ંગણુ ં ઔશલેાની, તેનાભા ંક્ષભતા 
શલી છઈએ. તેભછ વલંાદ લડ ેાિની ભનિઃÂસ્થતત તેભછ તત્ઔારીન જીલનનુ ંતાદળ તનફૃણ ઔયલાની 
ળક્ક્ત  રેકઔ ાવે શલી છઈએ. ‚લાવંન અંકુય‛ના એલા છ ઔેટરાઔ વલંાદ તયપ રન્ષ્ટ ઔયીએ :  

* ‚યભણીઔરારના ગયભા ંતનમભ ાલા ભાટે ગડાતા શતા.‛ (.ૃ ૯) 

* ‚ભાયીને ત વો ઔઈ બરૂી જામ, ણ ભાય કાધા ચી‛... (.ૃ ૪૯) 

* ‚છયીદાય, રાર ઙટઔ ાગડી બરે રઈ આવ્મા, ભૂ ભદુ્દાભા ંએ ફાધંલા ભાટે ભાથુ ંત યશલેા 
દેવુ ંછઈએ ! ‛ (.ૃ ૧૦૨) 

* ‚એઔ વાભટા ફે અરુણદમ થમા એઔ આઔાળભા,ં એઔ ઔેળલની આંકભા.ં‛ (.ૃ ૧૦૦) 

* ‚ધ્રલુ પ્રદેળની યાતિના ંદળચન જીલનભા ંએઔ છ લાય થામ તે કટંુ નશીં... વારુ‛ (.ૃ ૧૦૪) 

 પ્રથભ વલંાદભા ંરેચકઔાએ તત્ઔારીન વભાછભા ં તનમભની ચડઙેઔ થતી અલશરેના ય ભટ 
ઔટાક્ષ ઔમો ચે. ત ફીછ વલંાદ અધયૂ ભઔૂી લાઙઔને તલઙાયતા ઔયી દે ચે. ત લી, િીછ વલંાદ 
ઔેળલની ભનિઃક્સ્તતથનુ ંતાદળ તનફૃણ ઔયાલી જામ ચે. 
 લણચનઔરા એ ઔઈણ સ્લફૃ, પ્રવખં, ગટના, ાિન ે તનકાયલાભા ં અદૌ  બતુ બાખ બછલતુ ં
રક્ષણ ખણામ. ‚લાવંન અંકુય‛ના આસ્લાદ્ય અને ઉત્ઔટ લણચન તેના ખદ્યન ે યંખદળીફૃ આે ચે. 
ઔેળલની પઈ અનસમૂાની ઔેળલને ભલાની તર અને ઔેળલને જામા ચી શયકગરેી અનસમૂાનુ ં
રેચકઔાએ ઔયેર આફેહફૂ લણચન, કયેકય પ્રળવંાાિ ચે. ત લી, તલભાભાવીના યડાનુ ંરેચકઔાએ 
ઔયેર જીણલટલૂચઔ લણચન ણ ઉત્તભ ચે. યભણીઔભશર નાભની જેરભાથંી છૂટલા ભાટે પાપંા ભાયતા 
ઔેળલનુ ંલણચન રઘનુલરભા ંઅદૌ  બતુ થમ ુચે. ત સલુણાચન ુ ંરેચકઔાએ ઔયેર લણચન જુ : 
 ‚વાભે ફે નેિ શતા.ં વશછે શા,ં ઔીઔી રખબખ આકી દેકામ ચે એ ઔીઔીન યંખ ઔા નથી. 
વનેયી જરઔલા ાયદળચઔ તકીદયમ યંખ ચે. ખફૂ ભીઠ રાખે ચે. જાણે જામા છ ઔયીએ ! રભણા ં
ાવેથી શ રાખત ઙશયે ચઙફઔુના ચફિંદુ ાવે શોંઙલાની ઉતાલ ઔયીને જડથી લાઔં રઈ ર ે
ચે. એ ખાઔાય ફહ ુનાજુઔ રાખે ચે. આ નાજુઔ ખયી ઙાભડીને ળબે એલ. નેિભા ંશદયપ્રવાદની ેઠે 
શાસ્મની આબા ચે. ફહ ુલકતના દસ્ત એઔ ઈળાયાભા ંલાત વભજી જામ એભ એ નેિન શલ ઈળાય 
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ણ એના શઠ વભજી જામ ચે. સયેુક ગરુાફી ાદંડી તયત છ Âસ્ભતના ઉજાવભા ંભરઔી ઉઠે ચે.‛
 પ્રસ્તતુ રઘનુલરભા ં છલા ભતી લણચનઔરાભા ં ત રેચકઔાની ળÂક્ત જાણે ઔે વે ઔાએ 
કીરી ઉઠે ચે. 
 આ રઘનુલરની વોથી આઔચઔ ફાફત ભને એ રાખી ઔે ઔથાના દયેઔે દયેઔ ાિના લણચનભા ં
ક્ાઔં યક્ષ યીતે ત ક્ાઔં ઔટાક્ષ દ્વાયા ત ક્ાઔં ધાયદાય લાક્ દ્વાયા રેચકઔા યભણીઔરારના 
વ્મÂક્તત્લન દયઙમ વતત ઔયાલતા જામ ચે. જેભ ઔે યભણીઔરારના તભિ શદયપ્રવાદને ભીને ઔેળલના 
ભોંભાથંી નીઔતા ઉદૌ  ખાય : ‚અયે - આ ત એઔ જીલત ભાણવ શત ! એ લી ઔઈ યીતે દાદાજીન 
દસ્ત થમ શળે ?‛ (.ૃ ૫૨) ત લી, એઔ છગ્માએ સલુણાચન દયઙમ આતા રચેકઔા એઔ લાક્ રક ે
ચે : ‚એને વાબંતા ણ આલડતુ ંશત ુ‛ં (.ૃ ૫૪) આ લાક્ યભણીઔરાર તયપ અંગરુીતનદેળ ઔયે ચે. 
દાદા અને ઔેળલ ખાડીભા ંફઠેેરા તે દયÂસ્થતતનુ ંલણચન ઔયતા રેચકઔાએ રકેઔ લાક્ : ‚ફશાયના ંરશ્મ 
જડથી ફદરાતા ંશતા ંણ અંદય ખતતન પ્રલળે નશત થત.‛ (.ૃ ૫૦) તે યભણીઔરારના તભજાછન 
દયઙમ ઔયાલે ચે. 
 રઘનુલરભા ં એન વજૉઔ ઙદયિના ચઙત્તની દળા-અલદળા એના ભનની તયર - ઙઙંર 
નાભતલતધ, એના શદમખત સ્દંન એના ભાનવના યશસ્મભમ ટને ઉઔેરે ચે. ઔેળલના ભઢે 
ફરામેર આ લાક્ભા ંરેચકઔાએ ભતીરારના આત્ભવન્દ્ભાનને ઔંઈઔ આલી છ યીતે ઉઔેરી આપ્મુ ંચે : 
 ‚એ ગયના ભાણવ, તત્તની થાીભા ંછભે ચે, ફે પડલા ંળાઔને આધાયે ઙાય યટરી કાઈ 
રઈને ાણી ીએ ચે... થીંખડાલાા ંઔડા ંશયેે ચે, ગણુ ંગણુ ંઔયે ચે એ રઔ. છનયર લડચભા ંદાકર 
થળે, એઔ ભવફંીના ઔઔડા ફે લકત ઙરાલળ,ે ડૉક્ટયે ઔશી શળે એથી અધી છ દલા રાલળે ણ ફૃતમા 
નશીં લાયે... જછલાળે ત્મા ંસધુી જીલળે‛ (.ૃ ૧૦૬) 

 ધીફૃફશને ટેર તવિશસ્ત નલરઔથાઔાય ચે. બાા અચબવ્મÂક્તનુ ં વાધન ખણામ. એના ય 
પ્રબતુ્લ ન શમ ત વ્મÂક્ત ઉત્તભ વાદશત્મઔાય ન ફની ળઔે. ધામો રક્ષ્મલેધ ન વાધી ળઔે. પ્રસ્તતુ 
રઘનુલરભા ંક્ાઔં અં્રહેજી ળબ્દની ચાટં ત ક્ાઔં ફરીપ્રમખ ણ જાલા ભે ચે.  ઔેળલનુ ં લણચન 
ઔયતા રેચકઔાએ ઔયેર વયકાભણી અદૌ  બતુ ચે : ‚ફાખના ંફધા ફૂર યમ્મ ચે, ણ જ્માયે ઙં કીરે ચે 
ત્માયે છયામે ઔશલેા ળધલા છવુ ં નથી ડતુ‛ં (.ૃ૪) ત લી, ળાાના વભમિઔ વાથે જીલનના 
િઔની રેચકઔાએ ઔયેર વયકાભણી મગ્મ ચે. 
 દાદાજીના રાડીરા, તીવ્ર વલેંદનળીરતા ધયાલતા મલુાન ઔેળલના દદરભા ંએભની છ વાભે 
લાવંના અંકુયની ેઠે ફૂટી નીઔતી તલરશવતૃત્તનુ ંપ્રાકૃતતઔ વારશ્મ - ઔલ્નને વશાયે અત્મતં ઔરાણૂચ 
અને રાગલમકુ્ત તનફૃણ થમુ ં ચે. ભાિ ફે છ લાક્ભા ં ઔેળલનુ ં દાદાથી જુદા થલા ાચનુ ં ઔાયણ 
રેચકઔા આરેકી દે ચે :‚ભશાવકૃ્ષની ચામાભાથંી દૂય કવી ખમા લખય એન લળંલેર ઙાલ ુનશીં યાકી 
ળઔામ... તાની જાતને ાભી નશીં ળઔામ.‛ (.ૃ ૧૨૫) ભતીરારના ભોનન ઔેળલને રાખત બાય 
નીઙેના ળબ્દભા ંતાદળચ થામ ચે : ‚દરીરને શોંઙી ળઔામ, એભના ગસુ્વાને શોંઙી ળઔામ, ણ આ... 
ઔેલ બાયલાશી પ્રાણીનુ ંપદયમાદતલશણુ ંભોન... એની વાભે ઔેળલ યાજછત થઈ છત શત.‛ (.ૃ ૧૩૦) 
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 ભતીરારન ેીયવામેર થાીના લણચન વાથ ે યભણીઔરારની યવઈભા ંફનેર લાનખીના 
ચરસ્ટની વયકાભણી લાઙઔને ગણુ ંફધ ુઔશી જામ ચે. ભતીરારની થાીભા ંીયવામેરી નયી દદયરતા 
અને યભણીઔરારની યવઈની તલદ્વતા લખય ઔહ્યે વભજાઈ જામ તેલી યીતે રેચકઔાએ વ્મક્ત ઔયી ચે. 
 પ્રસ્તતુ રઘનુલરનુ ંળીચઔ તે છ ગણુ ંફધ ુઔશી જામ ચે. એઔ તલઙાય એલ આલી જામ ઔે 
રેચકઔાએ ઔઈ ફીજુ ંવકૃ્ષ નદશ અને લાવંન છ અંકુય તેવુ ંળીચઔ રઘનુલરને ઔેભ આપ્મુ ં શળે ? તેના 
ાચ રેચકઔાન એઔ ઉદે્દળ યશરે ચે. લાવંન અંકુય તે  ફીજા વકૃ્ષના અંકુય ઔયતા ચફરકુર અરખ શમ 
ચે. લાવં તાના અંકુયને  ન ફૂટે તે ભાટે ઉયથી પે્રળય આે ચે. જ્માયે અંકુય ફૂટલા ભાટે અંદયથી 
પે્રળય આે ચે. અને ચેલટે જ્માયે તે અંકુય ફૂટે ચે ત્માયે જાણ ેફદૂંઔભાથંી ખી છૂટે એટરી જડે ફ ેથી 
િણ ફૂટ જેટર ફૂટી નીઔે ચે. આ ળીચઔ આલા ાચન રેચકઔાન શતે ુ ભાિ એટર છ ઔે 
બાલનાને ખભે તેટરી દફાલલા ચતા ં તે જ્માયે સ્પ્રીંખની જેભ છૂટે ચે ત્માયે તેને ઔઈ ફધંન ફાધંી 
ળઔતુ ં નથી. સળુીરાફૃી લાવંભા ંઅંકુય વભાન ફૂટેર ઔેળલ, ઔેળલ વભાન લાવંભા ંઅંકુય વભાન ફૂટેર 
આત્ભવન્દ્ભાન તે ળીચઔન ભૂાધાય ચે. ઔેળલ અંતે સળુીરાન દીઔય યૂલાય થામ ચે. પ્રસ્તતુ 
રઘનુલરને મથાથચ ળીચઔ ભળમુ ંચે તેભ ઔશી ળઔામ. 
 દદશિ ઔેળલ, છભાઈ ભતીરાર અને દાદાજીના ં ભન ખતને સઙૂઔ યીતે વ્મક્ત ઔયતી 
ઔથનયીતત, ાિ વાભ ેડઔાયફૃે ઉક્સ્થત થતી ગટના, દયક્સ્થતત, વલંેદનાન વાક્ષાત્ઔાય ઔયાલતા ં
ઔલ્ન, રાગલ અને વ્મછંના તથા મથાથચ ળીચઔ આ વલચથી કૃતત ઔરાત્ભઔ ફની ચે. આ રઘનુલરભા ં
રેચકઔાએ ાિના ંજાગતૃ, અજાગતૃ અને અધચજાગતૃ ભનન ઊંડ તાખ ભેલલાન વભથચ પ્રમાવ ઔમો 
ચે. જાગતૃ ભન ઔયતા ં એભનુ ં તલળે ધ્માન ાિના ં અજાગતૃ અને અધચજાગતૃ ભન ઉય છ યશલેુ ં
છણામ ચે. અશીં ભાનલ ભનન લાસ્તલ ચે. આદદ, ભધ્મ અને અંતની સયેુકતા, સપુ્શ્રષ્ટતા તવિ ઔયતી 
વો ભાણી ળઔે તેલી વશછ આસ્લાદ્ય ભનલૈજ્ઞાતનઔ રઘનુલર તેને ઔશી ળઔામ. ાિના ં જીણા ં જીણા ં
ભનખત ઊંડા બાલવલંેદનને, વતૃત્તના ં ે  રટાતા ં સકૂ્ષ્ભ સ્લફૃને, બાલ - પ્રતતબાલન,ે 

આગાત - પ્રત્માગાતને આ કૃતતભા ંરાગલથી જીરીને આ કૃતતને વાદશÂત્મઔ ગણુલત્તાથી વભિૃ ફનાલી 
ચે. 
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જૈનેહડમા અને ઇ સુ્તકારમના નલળે વદંબે જૈન શસ્તપ્રત 

Jain manuscript: with special reference to jainpedia and e-library 

ડૉ. ચેતના ળાશ ,ગ્રથંાર ,  

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી , અભદાલાદ 

 ચિદટળ રાઇિેયીભા ં જૈન ઔરેક્ળનના ઔેટરખ ૨૦૦૬ના વપ પ્રઔાળન ચી ઇપ્ન્દ્સ્ટટ્ટુ પ 
જૈનરજી (આઇજે) દ્વાયા જેઈન્ન્દ્ડમા પ્રજેક્ટ ફનાલલાભા ંઆવ્મ શત. ફદઔિંખશાભ ેરેવ કાતે તેભની 
યમર શાઇનેવ ડ્ઔૂ પ એદડનફખચ અને બાયતના લડા પ્રધાન ડૉ. ભનભશન તવિંગ દ્વાયા તેની ળફૃઆત 
થઈ શતી. મઔેુની વસં્થાભા ં જૈન વ્ંરહશને લધાયે પ્રઙચરત ફનાલલા ભાટે આઇએજે ૨૦૦૭ ભા ં
જેઈન્ન્દ્ડમા પ્રજેક્ટને જાશયે છનતા ભાટે ઉરબ્ધ ઔયલાના રન્ષ્ટઔણ વાથે તલઙાયણા ઔયી શતી. આ 
મછનાની e-રામિેયીભા ંભીદડમા વભિૃ લેફવાઇટ દ્વાયા જાશયે પ્રદળચન, ગટના અને ૫,૦૦૦ ઔયતા ં
લધ ુપચરમ અને ભૂ વદંબચ વાભ્રહી દળાચલતી ભશત્લણૂચ ભાદશતી યૂી ાડ ેચે. જેઈન્ન્દ્ડમા પ્રજેક્ટ જૈન 
શસ્તપ્રત દ્વાયા  જૈન ધભચનુ ંજ્ઞાન પેરાલવુ,ં વભદુામ છડાણભા ંસધુાય ઔયલ તેન ભખુ્મ ઉદે્દળ ચે. ત ે
ળૈક્ષચણઔ વળંધન અને તળક્ષણ ક્ષેિે ભશત્તલન પા આે ચે. બાયતીમ ઉકડંભા ંગણી જૈન શસ્તપ્રત 
ચે, જેભા ંભટાબાખના જૈન યંયાના રકાણની શસ્તચરચકત નઔર ચે. આજે જૈન ્રહથં વાભાન્દ્મ યીતે 
ફાઉન્દ્ડ-ફઔુ પભચભા ં ચાલાભા ં આલે ચે જે લધ ુ પ્રઙચરત ચે. તેભા ં પચરમ , શસ્તપ્રત ઔલય, તેની 
ફાધંણી, ઔલય, રકાણ તભેા ંલયામેર  બાા તલ ે તલખતે ભાદશતી આલાભા ંઆલેર ચે. બાયતીમ 
ન્સ્િપ્ટનુ ંઅનલુાદ ઔયલા ભાટેની પ્રભાણબતૂ ળૈક્ષચણઔ િતતન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલેર ચે. શસ્તપ્રતનુ ં
વયતાથી વભજી ળઔામ તેલી બાાભા ંઅનલુાદ ઔયલાભા ંઆલેર ચે. ભૂ ળાન્બ્દઔ અનલુાદને ફદર ે
પ્રભાણબતૂ અં્રહજેી ળબ્દન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલેર ચે. e-રાઈિેયી દ્વાયા જુદા જુદા તલમના સુ્તઔ 
અને જુદી જુદી ઔેટેખયી પ્રભાણે A-Z  અલ્પાફેટ પ્રભાણે ભાદશતી આલાભા ં આલેર ચે. લધભુા ં LD 

INDOLOGY ભા ંયશરે વાદશત્મ ભાટે ણ ચરિંઔ આલાભા ંઆલેર ચે. જૈન ધભચન ઊંડાણ લૂચઔ અભ્માવ 
ઔયનાય વળંધઔ , તલદ્યાથી અને જૈન ધભચ તલે જાણલા ઇચ્ચતા રઔ ભાટે તે ખફુ છ ઊમખી ચે. 
પ્રસ્તાલનાાઃ  (introduction) 

ચિદટળ રાઇિેયીભા ંજૈન ઔરેક્ળનના ઔેટરખ ૨૦૦૬ ના વપ પ્રઔાળન ચી ઇપ્ન્દ્સ્ટટ્ટુ પ 
જૈનરજી (આઇજે) દ્વાયા જેઇન્દ્ડદડમા પ્રજેક્ટ ફનાલલાભા ં આવ્મ શત. ફદઔિંખશાભ ેરવે ચિદટળ 
રાઇિેયીભા ં જૈન ઔરેક્ળનના ઔેટરખ ૨૦૦૬ ના વપ પ્રઔાળન ચી ઇપ્ન્દ્સ્ટટ્ટુ પ જૈનરજી 
(આઇજે) દ્વાયા જેઇન્દ્ડદડમા પ્રજેક્ટ ફનાલલાભા ંઆવ્મ શત. ફદઔિંખશાભ રેેવ કાત ેતેભની યમર 
શાઇનેવ ડૌ મઔુ પ એદડનફખચ અને બાયતના લડા પ્રધાન ડ. ભનભશન તવિંગ દ્વાયા ળફૃઆત ઔયી શતી. 
મઔેુની વસં્થાભા ં જૈન વ્ંરહશને લધાયે પ્રઙચરત ફનાલલા ભાટે આઇએજે ૨૦૦૭ભા ં જેઈન્ન્દ્ડમા 
પ્રજેક્ટને જાશયે છનતા ભાટે ઉરબ્ધ ઔયલાના રન્ષ્ટઔણ વાથે તલઙાયણા ઔયી શતી. આ મછના ભીદડમા 
વભિૃ લેફવાઇટ દ્વાયા જાશયે પ્રદળચન, ગટના અન ે ૫,૦૦૦ ઔયતા ં લધ ુ પચરમ અને ભૂ વદંબચ 
વાભ્રહી દળાચલતી ભશત્તલણૂચ ભાદશતી યૂી ાડ ે ચે. આ પ્રજેક્ટને  તલિબયભા ં જૈન વભદુામ અને 
મ.ુઔે.ની  શદેયટેછ રટયી પડં આે ચે. 
શતે ુ: (objective) 
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(૧)  જૈન ધભચનુ ંજ્ઞાન પેરાલવુ ં
 જૈન ધભચના જ્ઞાનને લધાયલાભા ંભદદફૃ થલા, લેફવાઇટ દ્વાયા વાભાન્દ્મ છનતા લચ્ઙે જાખફૃઔતા 

લધાયલા ભાટેની ભશ¥લાઔાકં્ષી મછના, ળાાભા ંજૈન ધભચના અભ્માવને પ્રત્વાશન આલા 
ભાટે દેળબયભા ંપ્રદળચન, ગટના અને પ્રવતૃત્ત ઙાર ેચે. તળક્ષઔ ભાટે નરાઇન સ્ત્રત ચે.  

(૨)   વભદુામ છડાણભા ંસધુાય 
 પ્રાઙીન ધભચ અને ઉદ્દબલતી વસં્કૃતત તલળે લધ ુજાણલા જૈન લાયવાના તત્તલને દડજછટર સ્રતભા ં

ઔયલાભા ંઆવ્મ ચે. મઔેુભા ંજૈન વભદુામના તભાભ બાખને એઔફીજા વાથે લાતઙીત અને ળેય 
ઔયલા ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ ભેખેચજન જૈન ક્સ્દયટ પયીથી રન્દ્ઙ ઔયલાભા ંઆલી યહ્યુ ંચે. 

(૩)  ળૈક્ષચણઔ વળંધન અન ેતળક્ષણ 

 મઔેુભા ં ચિદટળ રાઈિેયી અને તલક્ટદયમા એન્દ્ડ આલ્ફટચ મ્મચુજમભભા ં તે બાયત ફશાયના વોથી 
ભટા અને વોથી ભશત્તલના જૈન વ્ંરહશ ચે. તલિબયભા ં ળૈક્ષચણઔ વભદુામને લેફવાઇટ યની 
દડજછટરાઈછ શસ્તપ્રત અને વદંબચ ભાદશતી તલશ્રેણ ઔયલા ભાટે ઊમખી ચે. 

જૈનનઝભ    (jainisam) 

જૈન ધભચ તલળે લધ ુજાણલા ભાટે ચઙિ અથલા ટેક્સ્ટ દ્વાયા ભૂ રેક લાઙંીને અને અદ્દબતુ 
તલખતભા ં સુદંય શસ્તપ્રતની ળધ ઔયીને જૈન શ્રિા, ળધ, ળબ્દબડંની એન્દ્ટ્રીજ, ચઙિ, લાઙંનના 
સઙૂન અને ઇ-રાઇિેયી દ્વાયા ભાદશતી ભેલી ળઔામ ચે. 
થીભ (Theme) 

૧) રઔ (people) 

 જૈન ધભચના જછનવ અથલા તળક્ષઔ અને તેભના વદેંળા વાબંનાય રઔ તલળે જાણલા . ભતૂતિ 
અને વાધ્લી જછનવની જેભ જીલતં યશલેાન પ્રમત્ન ઔયે ચે અને દૈતનઔ જીલનભા ં ચખનાના 
ઉદેળને અનવુયલાનુ ંરક્ષ્મ યાકે ચે. 

૨) તવિાતં (principle) 

 જૈન િહ્માડંન એઔ તલતળષ્ટ રન્ષ્ટઔણ ધયાલે ચે અને વભજામ ચે ઔે ફધા જીલન છડામેર ચે. 
આત્ભા અને જીલનના ભશત્તલ ય તલિાવ જૈનને ઔભચ અને છન્દ્ભના ઙિને દૂય ઔયલાના ભાખચ 
તયીઔે અદશિંવાને ભાન્દ્મતા આલી. 

૩) વ્મલશાય  (Practices) 

 વભ્રહ લચ દયતભમાન તશલેાય ભશત્તલની બતૂભઔા બછલે ચે ત્માયે જૈન તાના વ્મલશાય તયીઔે 
જીલનભા ંઉાવના અને ઉલાવ ઔયે ચે. જૂા અનેઔ જુદા જુદા સ્લફૃભા ંઔયે ચે, ઔેટરાઔ જૈન 
ધાતભિઔ તલતધ ઔયે ચે જ્માયે અન્દ્મ રઔ ભોન ધ્માનને વદં ઔયે ચે. 

૪) સ્થાન (place) 

 ભખુ્મ ભદંદય અને વેંઔડ તલિ સ્થાનની માિા રઔતપ્રમ ચે, જ્માયે ાદયલાદયઔ જીલન ગણીલાય 
ગયભા ંનાના ભદંદય ય ઔેન્ન્દ્રત શમ ચે.  

૫)  ળૈક્ષચણઔ વળંધન અને તળક્ષણ (Academic research and teaching) 
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જૈનીદડમા આટચના િીજા ભખુ્મ ઉદે્દળથી તલદ્વતાણૂચ ઔામચ આખ લધી યહ્યુ ં ચે. મઔેુભા ંજૈન 
વ્ંરહશ, કાવ ઔયીને ચિદટળ રાઇિેયી અને તલક્ટદયમા એન્દ્ડ આલ્ફટચ મ્મચુજમભભા ં તે બાયત ફશાયના 
વોથી ભટા અને વોથી ભશ¥લના ચે. જૈન વભદુામની સ્ઔરયતળની રાફંી યંયા ચે અને તેણ ે
બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ અને રઔતપ્રમ વાદશત્મભા ં નોંધાિ મખદાન આપ્મુ ં ચે. જૈનએ ગણા ચફન જૈન 
તલમ ય રખ્મુ ંચે જેથી ‘ જૈન શસ્તપ્રત’ તયીઔે શુ ંખણલાભા ંઆલે ચે તે વ્માખ્માતમત થવુ ંછઈએ. 
૧) જૈન શસ્તપ્રત ઔન ેઔશલેામ ચે?  (What is a Jain manuscript?) 

 

 જૈન શસ્તપ્રત ઔને ઔશલેામ ચે? (What is a Jain manuscript?) બાયતીમ ઉકડંભા ં ગણી જૈન 
શસ્તપ્રત ચે. જેભા ંભટાબાખના જૈન યંયાના રકાણની શસ્તચરચકત નઔર ચે. જેના ય જૈન રેકઔ 
અથલા રેકઔે  તલળા બાયતીમ લાયવાના રકાણના નઔર અથલા દટપ્ણી ઔયી ચે. દાકરા તયીઔે, 

વદીથી અનેઔ જૈન બક્તએ વસં્કૃતત વાદશત્મના ઉત્તભ નભનૂાના રકે રખ્મા ચે જેભ ઔે ઔાચરદાવના 
ઔામો આ બાષ્મની શસ્તપ્રત જૈન સુ્તઔારમભા ંભી આલે ચે. જૈન તલદ્વાનએ ફોિ દાળચતનઔ ઔામો ય 
ણ લાચં્મુ ંચે અને દટપ્ણી ઔયી ચે અને આભ તે જૈન લાયવાના વફંધંભા ંણ ખણલાભા ંઆલે ચે. 
૨) પભેટ (Format) 

ટેક્નરાજીના ઉમખથી  જૈન શસ્તપ્રતના ફધંાયણભા ંપેયપાય થમ ચે. શસ્તપ્રત યંયાખત 
'રેન્દ્ડસ્ઔે' આઔાયની શમ  ચે, જેભા ંષૃ્ઠ છભણા અને ડાફા ય ટૂંઔી ફાજુ વાથે રફંઙયવ શમ ચે. 
જેના ય પ્રથભ રકાણ રકામા શતા. 
૩)  પભરમ (Folios) 

યંયાખત શસ્તપ્રત ઔાખ અથલા અન્દ્મ વાભ્રહીના છૂટઔ પચરમ અથલા ળીટથી ફનેરી ચે. 
પચરમભા ંફે ફાજુ ચે - યીક્ક અને લય. આને ગણીલાય 'આય' અને 'લી' અથલા 'એ' અને 'ફી' તયીઔે 
કલાભા ંઆલ ેચે. પ્રથભ યીડય યીક્કને લાઙંે ચે અને ત્માયફાદ લય વાઇડ લાઙંલા ભાટે પચરમ 
લય ઔયે ચે.  

http://www.jainpedia.org/typo3temp/pics/O_fc2a07871f.jpg
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૪)  શસ્તપ્રત કલય (Manuscript covers) 

 

 એઔ સુ્તઔનુ ં સ્લફૃ ગુદંય અથલા દયાથી ફધંામેલુ ં શમ ચે ઔે જેથી લાઙંનાય વયતાથી 
ષૃ્ઠને ફધં ઔયી ળઔે ચે. યંયાખત શસ્તપ્રત ફાઈદડિંખ  લખયનુ ંશમ ચે યંત ુ ઔેટરીઔ લકત તેભા ં
શસ્તપ્રત ઔલય શમ  ચે. એઔ શસ્તપ્રત ઔલય ફે બાખભા ંશમ ચે. એઔ ળફૃઆતભા ંચે અને અંતે ફીછ 
બાખ શમ ચે. તે ઔાખ, ઔાડ, ઔાડચફડચ અથલા રાઔડાના ફનેરા શમ ચે. અને  તે સળુચબત અને 
ચઙિઔાભ ઔયેરા શમ ચે. તભાભ શસ્તપ્રતભા ંએઔ શસ્તપ્રત ઔલય નથી યંત ુઆધતુનઔ વભમભા ંભટા 
બાખની  શસ્તપ્રતભા ંન્દ્મનૂતભ ેય ઔલય ઉભેયલાભા ંઆવ્મા ચે. દસ્તાલેછને શે્રષ્ઠ ળક્ યીતે સયુચક્ષત 
યાકલા ભાટે ચિદટળ રાઇિયેીન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલે ચે. જૈન બાયતભા ંફાઈન્દ્ડીંખ તલનાની શસ્તપ્રત 
થીન ઉમખ ઔયે ચે. 
૧) સુ્તક  (books) 

 જૈન ્રહથં વાભાન્દ્મ યીતે ફાઉન્દ્ડ-ફઔુ પભચભા ંચાલાભા ંઆલે ચે જે લધ ુપ્રઙચરત ચે. 
૨) વાભગ્રી (Materials)  

વાભાન્દ્મ યીતે જૈન શસ્તપ્રત ભાટે ફ ેવાભ્રહીન ઉમખ થામ ચે - ાભ ાદંડાની અન ે
ઔાખ. ક્રથન ઉમખ ભટા ચઙિ અથલા ઔલવચ જેલા લસ્તુ ભાટે ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. 
ાભ વકૃ્ષના  રાફંા, નાજુઔ ાદંડા વશરેાઇથી ઉરબ્ધ ચે તે વય રકેન વાટી યૂી 
ાડ ેચે. પ્રાયંચબઔ ન્સ્િદિળેટથી ણચની ફનેં ફાજુએ ષૃ્ઠનુ ં તનભાચણ ઔયેર શત ુ.ં દયેઔ ણચભા ંએઔ 
અથલા લધ ુ તચર ઔાી રલેાભા ંઆવ્મા શતા જેથી ળબ્દભાા મગ્મ િભભા ંએઔ ટેક્સ્ટના 
તભાભ ષૃ્ઠને ભીને ફાધંી ળઔામ. ભધ્મમખુના ાચરા વભમભા ં ઔાખ લધ ુવાભાન્દ્મ ફની 
ખમ શત, ઔે જેન ઉમખ તાડના ાદંડાને ફદર ે ઔયલાભા ં આલત શત. યંત ુ ઔાખ 
શસ્તપ્રત દડજાઈન અને પભેટ રકાણ ભાટે ઉમખભા ંરેલામેર પ્રથભ વાભ્રહી શતી. 

૩) ાભ ણાાઃ (Palm leaf)  
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દચક્ષણ બાયતની શસ્તપ્રતભા ં ઔદયપા અમ્િાપ્ક્રપીયા અને ફયાવવ પૌ રાફેલ્રીપેય 
વકૃ્ષના ાદંડાન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલેર ચે ઔાયણ ઔે વાયલાય ઔમાચ ચી  ાદંડા વય શમ 
ચે અને ળાશી ળી ળઔે ચે. તિભ બાયતભા,ં જેભ ઔે ગછુયાત અને યાછસ્થાનભા ં, ાભ ફાયન 
ઉમખ ૧૨ ભી થી ૧૪ ભી વદીના શસ્તપ્રતભા ંછલા ભે ચે. ાભ-ણચ શસ્તપ્રતનુ ંફધંાયણ 
છઈએ ત  પચરમ રાફંા અને વાઔંડા શમ ચે, વાભાન્દ્મ યીતે ૨૦ થી ૫૦ વેન્ન્દ્ટભીટય રાફંા 
શમ ચે અને ૩ થી ૫ વેન્ન્દ્ટભીટય શા શમ ચે. ઔેન્દ્રભા ંએઔ તચર ચે જેભા ંદયડુ ંઅથલા ન્સ્ટ્રિંખ 
વાભેર થામ ચે. દયડુ ંફધા પચરમને એઔવાથે યાકલા ભાટે લયામ ચે. 

 

૪) ેય (Paper) 

 ૧૩ભી વદીભા ંઔાખ ઔાવ, રાઔડુ,ં લાવં અને લનસ્તત યેવાથી ફનાલલાભા ંઆલતા 
શતા. ૧૪ભી વદીથી તિભ બાયતભા ંજૈન શસ્તપ્રત ભાટે લયાતી તનમતભત વાભ્રહી ેયથી 
ફની શતી. ત ે યંખની તલળા શ્રણેી દળાચલ ે ચે - િીભ, ી, રુચઙઔય, પ્રઔાળ બયૂ અને બકૂય 
શત યંત ુવભઔારીન ઔાખની જેભ વપેદ ન શતી. અખાઉ ઔાખની શસ્તપ્રત ઔેટરીઔ લકત 
રાફંી અને વાઔંડી શતી , જેભ ઔે તેભના ાભના ાદંડા યૂખાભી શતા, યંત ુાચથી તે 
ફશૃદ ફની ખમા. પ્રભાણબતૂ ભા ૨૬ ફામ ૧૧ વેન્ન્દ્ટભીટય  ચે યંત ુત્મા ંગણી ચબન્નતા ચે. છ 
તે મગ્મ યીતે વાઙલેર ન શમ ત યંયાખત ઔાખ ગણીલાય ફયડ થઈ જામ ચે. તિભ 
તલદ્વાનની તલનતંીથી બાયતભા ં૧૯ભી અન ે૨૦ભી વદીભા ંતૈમાય ઔયલાભા ંઆલરેા શસ્તપ્રતની 
નઔરભા ંઔેટરીઔલાય મયુતમન ઔાખન ઉમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત. 

૫) કાડ (cloth) 

વાભાન્દ્મ યીતે ઔાડન  વાભાન્દ્મ ્રહથં ભાટે ઉમખ થત નથી, યંત ુ જૈન તલિનુ ં
પ્રતતતનતધત્લ ઔયતા ભટા ઔદના ેઇન્ન્દ્ટિંખ ભાટે તે સુ્તઔ આલયણ અને શસ્તપ્રત ઔલવચ ભાટે 
ઉમખભા ંરેલામ ચે. 

૬) ળાશી યંગ (Ink colours) 

જૈન શસ્તપ્રતભા ંઉમખભા ંરેલાતા ળાશીના તલતલધ યંખ, જે વાભાન્દ્મ યીતે બાયતીમ 
શસ્તપ્રતભા ંલયાતા શતા. તે કુદયતી સ્રતભાથંી ફનેરા શતા. ઔા યંખ ળબ્દ રકલા ભાટે 
અને રાર ળાશી ળબ્દના ફશા અથચભા ંળણખાય ભાટે ઉમખ ઔયલાભા ંઆવ્મ શત રકાણના 
ઔેટરાઔ તત્તલ, જેભ ઔે વખં્મા અથલા ઙક્કવ વજા, ય બાય ભઔૂલા ભાટે ઔા યંખન ઉમખ 
ઔયલાભા ંઆલત શત. ઔેટરીઔ સળુબન શસ્તપ્રતભા ંઙાદંી અને વનાની  ળાશીન ઉમખ 
થામ ચે, ઉદાશયણ તયીઔે ઔલ્-સિૂની નઔર. ીા અથલા વપેદ યંછઔરવ્મને ઇયેજય તયીઔે 
ઉમખભા ંરેલાતા શતા. 

૭) રેખન દ્ધનતઓ (Methods of writing) 

એઔ ધાતનુા વાધન દ્વાયા ાભના ાદંડા ઉય ળાશી દ્વાયા રાઈન દયલાભા ંઆલતી 
શતી જેથી અક્ષય ફશાય ઉવી આલે. ઔાખ શસ્તપ્રત ય રકલા ભાટે ઇન્દ્ઔ ેનન ઉમખ 
ઔયલાભા ંઆલત શત. 

૮) ષ્સ્ક્રપટ (Scripts) 
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ભટાબાખની જૈન શસ્તપ્રત બાયતીમ ન્સ્િપ્ટૌ વભા ંરકલાભા ંઆલી શતી, અભઔુ છ ન્સ્િપ્ટ 
ચફન બાયતીમ ન્સ્િપ્ટભા ંરકલાભા ંઆલી શતી . 

૧૨.૧) બાયતીમ ષ્સ્ક્રપટૌ વ (Indian scripts) 

  જૈન શસ્તપ્રતભા ંલયાતી ભૂ ન્સ્િપ્ટ ડાફેથી છભણે લઙંામ ચે. વાભાન્દ્મ ન્સ્િપ્ટૌ વ 
દેલનાખયી અને દચક્ષણ બાયતના ન્સ્િપ્ટૌ વના તલતલધ સ્લફૃ ચે. દેલનાખયીભા ંદયેઔ અક્ષય ઉય 
એઔ આડી રીટી ચે. જૈન દ્વાયા ફનાલલાભા ંઆલેરા શસ્તપ્રતભા ં તલતળષ્ટ રક્ષણ ચે તેથી આ 
ળૈરીભા ં ‘જૈન નાખયી' નાભ આલાભા ં આવ્મુ ં ચે. તતભ અને ઔન્નયાની દચક્ષણી બાયતીમ 
સ્િીપ્ટૌ વ તેભના લધ ુખાઔાય આઔાયથી વયતાથી કી ળઔામ ચે. 

૧૨.૨) નલદેળી ષ્સ્ક્રપટૌ વ (Froeign scripts)   

આ ખફૂ છ ચી વખં્માભા ંશસ્તપ્રતભા ંછલા ભે ચે, જેભા ંસ્િીપ્ટ જૈન પ્રાકૃત અથલા 
વસં્કૃત જેલા બાયતીમ તળિમન ન્સ્િપ્ટ બાાભા ંછલા ભે ચે. 

૯) સરેુખન (Calligraphy) 

 

 આયફ, ઙીની અથલા જાાની વસં્કૃતતભા ંસરુકેન એ શસ્તપ્રતન બાખ ચે યંત ુજૈન અથલા 
બાયતીમ શસ્તપ્રત યંયાન એઔ બાખ નથી. ઔેટરાઔ ઔલ્-સિૂની  શસ્તપ્રતભા ં ભટા અને અત્મતં 
વાયા શસ્તાક્ષયથી યઙના ઔયલાભા ંઆલેર ચે. જે ઈન્ન્દ્ડમાની બાા અં્રહજેી ચે, જ્મા ંળક્ શમ ત્મા ંવભછ 
અને ળબ્દવભશૂ અં્રહેજીભા ંઅનલુાદદત ઔયલાભા ંઆવ્મા ંચે. જેભ જેભ જૈન શ્રિા બાયતભા ંપ્રથભ તલઔતવત 
થઈ ચે તેભ, તલતલધ ધાતભિઔ અને દાળચતનઔ ખ્માર અને વાસં્કૃતતઔ પ્રણારીનુ ંલણચન ઔયલા ભાટે ગણી 
બાયતીમ બાાન ઉમખ ઔયલાભા ં આવ્મ ચે. વસં્કૃત પ્રાઙીન અને ભધ્મમખુીન બાયતીમ 
વસં્કૃતતભા ં વ્માઔણે વાદશજત્મઔ બાા શતી, ઔાયણ ઔે યભન વામ્રાજ્મના વદી ચી રેદટનભા ં
મયુ શત ુ.ં શલે ભતૃ બાા, પ્રાકૃતન ઉમખ પ્રાઙીન અને ભધ્મમખુીન બાયતભા ંવાભાન્દ્મ રઔ દ્વાયા 
ઔયલાભા ંઆલત શત અને તલતલધ સ્લફૃન ઉમખ જૈન ધભચભા ંતલિ ્રહથં રકલા ભાટે થત શત. 
જૈનેદડમાભા ંઉમખભા ંરલેાતા બાયતીમ ળબ્દ ચરતપ્મતંયણ ચે. આન અથચ એ થામ ચે ઔે બાયતીમ 
અક્ષય રેદટન અથલા યભન ભૂાક્ષયભા ંવભઔક્ષ અક્ષય અથલા અક્ષયના વમંછનભા ંફદરામા ચે, 

જેન ઉમખ અં્રહેજી અને અન્દ્મ તિભી મયુતમન બાાભા ંથામ ચે. બાયતીમ ળબ્દ જે અં્રહજેી 
બાાન બાખ ફન્દ્મા ંચે તે યાકલાભા ંઆવ્મા ચે, બરે અં્રહેજી અથચ ફયાફય એ છ ન શમ. ઉદાશયણભા ં
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‘ગરુુ’ અને ‘ઔભચ’ ળાભેર ચે. ઐતતશાતવઔ જૈન વપં્રદામની ભખુ્મ બાયતીમ બાા વસં્કૃત અને પ્રાકૃત ચે. 
છઔે થડાઔ રઔ વભઔારીન બાયતભા ંવસં્કૃત ફરે ચે, તે વાભાન્દ્મ યીતે તલિ બાા તયીઔે ભાનલાભા ં
આલે ચે. ધાતભિઔ અને દાળચતનઔ તલઙાય વ્મક્ત ઔયલા, વસં્કૃતન ઉમખ બાયતના ધાતભિઔ ધભોભાથંી 
ઔયલાભા ંઆલે ચે, જેભ ઔે જૈન ધભચ, દશિંદુ ધભચ, ફોિ ધભચ અને ળીક ધભચ. જૈનીદડમાભા ં ઉમખભા ં
રેલામેર પ્રથભ બાા વસં્કૃત ચે અને તે ચી ગછુયાતી અને દશન્દ્દી. 
૧૦)  અનલુાદાઃ (Translation) 

વો પ્રથભ લકત જ્ઞાનઔળભા ંજૈનીદડમા દ્વાયા બાયતીમ ખ્માર અને જૈન શસ્તપ્રત તલ ે
ઉલ્રકે ઔયલાભા ંઆવ્મ ચે. જે રઔ બાયતીમ બાા ફરી અથ લાઙંી ળઔતા નથી તે અનાલી 
વભજી ળઔે તેલ અનલુાદ ઔયલાભા ં આવ્મ ચે. ભૂ ળાન્બ્દઔ અનલુાદને ફદરે પ્રભાણબતૂ 
અં્રહેજી ળબ્દન ે ઉમખભા ં રેલામા ચે. જૈન ળબ્દન ે ફદરે ‚ ભદંદય” ન ઉમખ ઔયલાભા ં
આવ્મ ચે. બાયતીમ ળબ્દની છગ્માએ વક્ષભ અં્રહજેી વફ અથલા ળબ્દવભશૂન ઉમખ ઔમો 
ચે. યંત ુબાયતીમ ખ્માર ભાટે વભક્ષ અં્રહેજી વબ્દન ઉમખ ઔયલ ભશુ્ઔેર ચે. દા.ત ‚વાધ‛ુ 

અને ‚નન‛ . તે અં્રહેજી બાાભા ંચિસ્તી ધભચ ભાટે લધાયે લયામ ચે. જ્માયે જૈન વાધુ તેન 
વંણૂચ ણ ેઉમખ ઔયતા નથી. ળબ્દવભશૂના તલઙાયને ભદદ ઔયલા ભાટે ફે બાખ આેરા ચે. 
એઔ ગ્રવયી અને ફીજુ ંરકેનુ ંશામય ચરિંઔ. ગ ૂઙંલણ બમાચ ળબ્દવભશૂને વત્મના તવિાતં તયીઔે 
અનલુાદદત ઔમાચ ચે. 

૧૧) ભરપમતંયણ (Transliteration) 

જૈનીદડમા બાયતીમ બાાના ળબ્દ ભાટે બાયતીમ ન્સ્િપ્ટન ઉમખ ઔયતુ ંનથી. તેના 
ફદર,ે દેલનાખયી અને અન્દ્મ બાયતીમ ન્સ્િપ્ટનુ ંઅનલુાદ ઔયલા ભાટેની પ્રભાણબતૂ ળૈક્ષચણઔ 
િતતન ઉમખ ઔયે ચે. તે બાયતીમ રેકથી દયચઙત ન શમ તેલા ભરુાઔાતી ભાટે ખલુ્રી 
ચે. દેલનાખયી એ વસં્કૃત અને પ્રાકૃત વદશત અનેઔ બાયતીમ બાા રકલા ભાટે લાયંલાય 
ઉમખભા ંરેલાત ન્સ્િપ્ટ ચે. દેલનાખયીભા ંદયેઔ અક્ષય ઉય એઔ આડી રીટી ચે. જૈન દ્વાયા 
ફનાલલાભા ં આલેરા શસ્તપ્રતભા ં તલતળષ્ટ રક્ષણ ચે તેથી આ ળૈરીભા ં ‘જૈન નાખયી’ નાભ 
આલાભા ંઆવ્મુ ંચે. બાયતીમ ન્સ્િપ્ટૌ વ જૈનીદડમા ય બાાતંયન ઉમખ ઔયીને અનલુાદદત 
ઔયલાભા ંઆલે ચે જેન ઉમખ તલદ્વતાણૂચ ઔામોભા ં તનમતભતણ ેથામ ચે. ડામાદિટીક્વ નાના 
અલમલ રેદટન ભૂાક્ષયભા ં અક્ષય વાથે છડામેરા ચે. જેઈન્ન્દ્ડમાભા ં ઉદાશયણભા ં પ્રતીઔન 
વભાલેળ થામ ચેિઃ Jainpedia ઉચ્ઙાય ભાખચદતળિઔાભા ં ડામાદિટીક્વ વાથેના અક્ષયને ઔેલી યીતે 
ફરવુ ંતે તભે ળધી ળઔ ચ. આ ીદડમા ઇન્દ્ટયનેળનર પનેદટઔ આલ્પાફેટન ઉમખ ઔયીને 
ચરપ્મતંયણ અન ે ઉચ્ઙાયણ તેભછ વાભાન્દ્મ યીતે ભી આલરેા બાયતીમ ળબ્દ અન ે વભાન 
અં્રહેજી અલાછના ઉદાશયણ દળાચલે ચે. 

૧૨) વભકારીન બાાઓ (Contemporary languages) 

આધતુનઔ બાયતીમ બાા વાભાન્દ્મ યીતે ઉચ્ઙાયભા ં ઙક્કવ ળબ્દની અંતતભ 
ળબ્દપ્રમખ બરૂી જામ ચે. ઉદાશયણ તયીઔે, દશન્દ્દીભા ં: 

 સવુા વતી ફની જામ ચે 
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 ભાફૃતતછૂઔ ભયૂતીછૂ ફને ચે. 
આથી તે ચરવ્મતંયણને અં્રહજેીભા ંઅવય ઔયે ચે. 
વદંબચ પ્રભાણ,ે જૈનીદડમાભા ંયન ઉમખ વશછે ફદરામ ચે. 

જૈનીહડમા e-library:  

જૈનીદડમા e-library ભા ં  

1) ART BOOKS 

2) FOR ACADEMICS AND STUDENTS 

3) FOR CHILDREN 

4) FOR GENERAL READERS 

5) JAIN SPIRIT MAGAZINES 

6) L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY BOOKS 

 જેલા તલબાખન વભાલેળ ઔયલાભા ં આલેર ચે. ગણી જૂની શસ્તપ્રત તલે યૂતી  ભાદશતી 
આલાભા ંઆલેર ચે. JAIN SPIRIT ભેખેચજનના અંઔ ભઔૂલાભા ંઆલેરા ચે. શસ્તપ્રતના આળયે ૨૦૦૦ 
ાનાનંા વદંખીના દડજછટાઇચજિંખ વભિૃ ભલ્ટીભીદડમા લેફવાઇટ દ્વાયા દડજછટર સ્લફૃભા ંરંુૂ ાડલા, 
રકાણના અનલુાદ અને જૈન ધભચ અને તેના મછભાન વભાછ તલળેની ભાદશતી યૂી ાડ ેચે. ળાા 
અને ળીકનાયા ભાટે દયચજટયી, જૈન ભદંદય, ળાા, સ્થાતનઔ મ્મચુજમભ અને અન્દ્મ વાસં્કૃતતઔ 
લાયવ, સતુલધાના આધાયે પ્રદળચન અને ઇલેન્દ્ટૌ વન ઔામચિભ પય ઔયે ચે, જે તભાભ લેફવાઇટ ય 
આધાદયત ચે. શસ્તપ્રતભા ંઆલાભા ંઆલેરી ચે. આલાભા ંઆલેરી ભાદશતીભા ંતેનુ ંફેઔ્રહાઉન્દ્ડ તે ક્ા 
મ્મચુજમભભાથંી ભેર ચે. તેની બાા, વાઈજ, ેય, પચરમના ં નફંય તેના અનવુધંાનભા ં ફીજા 
આદટિઔર અને શસ્તપ્રતની ભાદશતી આલાભા ંઆલેર ચે. એઔ છ પ્ક્રઔભા ંઅથલા િાઉજય દ્વાયા તભાભ 
શસ્તપ્રત છઈ તભેછ લાઙંી ળઔામ ચે તથા શસ્તપ્રતની તભાભ ભાદશતી આલાભા ંઆલરે ચે. દાત. 
ઔલ્સિૂની શસ્તપ્રત. 
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ળાા અને ળીકનાયા ભાટે દયચજટયી, જૈન ભદંદય, ળાા, સ્થાતનઔ મ્મચુજમભ અને 
અન્દ્મ વાસં્કૃતતઔ લાયવના સતુલધાના આધાયે પ્રદળચન અને ઇલેન્દ્ટૌ વન ઔામચિભ ઔયે ચે, જે તભાભ 
લેફવાઇટ ય આધાદયત ચે.   
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ગુજયાતી હપલ્ભ ‚કંકુ‛ભાં બાા, વંસ્કૃનત અને વાહશજત્મકતા :-  

ડૉ. હશયેન્દ્ર ંડમા  

ગુજયાતી નલબાગ, આટૌાવ એન્ડ કભવા કૉરેજ, લડનગય  

પ્રસ્તાલના :  
 વસં્કૃતત એ અનેઔ ઔેન્દ્રી, અનેઔ અથી અને ફહુદયભાણીમ વજં્ઞા ચે. ભાનલજાતના 
અનબુલ અને ઔામોભાંથી જે ઔંઈ ણ ઉત્તભ નીજી આવ્મુ ં ચે એ ફધાન વભાલેળ આ વજં્ઞાભાં 
થામ ચે. એડલડચ  ફી. ટેઈરય ‘વસં્કૃતત ’ની વ્માખ્મા આતાં ઔશે ચે ઔે, ‘ વભાછના વદસ્મ તયીઔે 
ભાનલે જે જ્ઞાન- ભાન્દ્મતા -ઔા -ઔામદ - નૈતતઔતા- દયલાછ  - અન્દ્મ ક્ષભતા અને ટેલ 
અજજૉત ઔમાચ ચે એ વલચન વભાલેળ ‘વસં્કૃતત ’ નાભની વકુંર વજં્ઞાભાં થામ ચે. મજુલેદભાં 
ઔશેલામુ ં ચે  વા પ્રથભા વસં્કૃતતિઃ વલચથા ત વંસ્કૃતત છ ચે. વસં્કૃતત એટરે શું? પ્રાણીથી 
ભાનલજાતને જુદી ાડતી ફાફત એટરે વસં્કૃતતિઃ ઙાલ્વચ ડાતલિનના ઉત્િાંતતલાદના તવિાંત ભુછફ 
લાનયભાંથી િભળિઃ ભાનલનુ ંવજૉન થમુ ં ચે. વસં્કૃતત ભાનલની અંદય યશેરા આ શુ અંળને દૂય 
ઔયીને તેની અંદયના દેલત્લને પ્રખટ ઔયે ચે. વ્મદઔત,વભાછ અને વસં્કૃતત આ િણેમ 
યસ્યાચ્રહત  ચે. વાદશત્મ, તળલ્, સ્થાત્મ, આદદ, ઔા એઔ તયપ વભાછભાંથી ણ 
ભેલે ચે અને ફીજા તયપ આ ઔા છ વભાછને એભ વસં્કૃતતને ણ ુનચખદઠત ઔયે ચે. આભ 
વસં્કૃતત વાથેન વભાછ અને ઔાન તલતળષ્ટ એલ નાત યશેર ચે. તલઙાય, દયલાજા, રગ્ન -
ભયણના તલતધતલધાન, યંયા લખેયે ફાફત દ્વાયા વાભાજછઔ ભાખુ ં યઙામ ચે. આ ફધી 
ફાફત અંતે ત વસં્કૃતતના ણ-વલંધચનભાં છ ભદદફૃ થામ ચે, આ યીતે વસં્કૃતતએ 
ભાનલજાતની વતત આંતય-ફાહ્ય યીતે તલઔવતા યશેલાની ભથાભણભાંથી નીતયી આલતુ ં
નલનીત ચે.  
ગ્રામ્પમજીલન  :  
 બાયતીમ વસં્કૃતતની કયી ક ભેલલી શમ ત તેના ્રહાભ જીલનને જાણવુ ં છફૃયી 
ચે. કૃતપ્રધાન એલા બાયતભાં તલતલધતાભાં એઔતાની અનબુતૂત તેના ખાભડાંભાં થામ ચે. 
નાત-જાતના ફધંન, છન્દ્ભ,રગ્ન,ભયણ લખેયેના યીત-યીલાછ તેનુ ંએઔ ઙક્કવ ભશત્તલ  યશેલુ ં
ચે. રઔવાદશત્મભાં આ વાભાન્દ્મ છનવભુદામના શચ-ળઔ, યાખ-રૈ ઈત્માદદનુ ં સુદંય તનફૃણ 
થમેલુ ં છલા ભે ચે. વાદશત્મની લાત ઔયીએ ત પ્રેભઙદં, પણીિયનાથ યેણુ, યલીન્દ્રનાથ, 

જલેયઙદં ભેગાણી, ઉભાળઔંય છી, ન્નારાર બારઙરં ટેર, યઘલુીય ઙોધયી જેલા  અનેઔ 
બાયતીમ વજૉઔએ તાની યઙનાભાં બાયતીમ ્રહાભ વસં્કૃતતને આરેકી ચે.  

 ગુછયાતી વાદશત્મની લાત ઔયીએ ત ‘લાભણા’, ‘ભેરા જીલ ’ ‘ભાનલીની બલાઈ’ 
જેલી યઙનાભાં ન્નારારે ઉત્તય ગુછયાતને જીલતં ઔયી ફતાવ્મુ ં ચે.‘ ઔંકુ’ એ તેભની 
આયંબઔારની નલચરઔા ચે આ લાતાચ જીલતં ફનલાનુ ં ભુખ્મ ઔાયણ છ તેભા તનફૃામેર ્રહાભ 
વભાછ ચે ઈ.વ.૧૯૩૬ભાં  ન્નારારે ઔંકુ નલચરઔા રકી શતી. આ લાતાચ  યથી એ છ નાભની 
દપલ્ભ ઔાન્દ્તીરાર યાઠડે ઈ.વ. ૧૯૬૯ ભાં ફનાલી અને ઈ.વ.૧૯૭૦ ભાં ન્નારારે ‘ઔંકુ’ 
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નલરઔથા આી ઔંકુ નાભનુ ંએઔ છ ાિ નલચરઔાફૃે, ઔઙઔડાની ટ્ટી ય અને નલરઔથાફૃે 
અલતયે ચે. આ ગટના ગણી યવપ્રદ ચે. છ ભાિ આટલુ ંછ શત ત ઔંકુની લાત ઔયલી મગ્મ 
ન ખણાત ણ લાતાચ અને દપલ્ભ ફનેંભાં જે યીતે ્રહાભજીલનનુ ં અને કાવ ઔયીને ખાભડાભાં 
લવતી બાયતીમ નાયીનુ ં તનફૃણ થમુ ંચે. એ લગાયે નોંધાિ  ફને ચે.  
 ન્નારારની નલચરઔા ઔંકુન આયંબ ખભુાના ભતૃ્મુથી ળફૃ થામ ચે. જુલાન, ઔંકુના 
કાભાં ઙાય-ાઙ ભાવન શી શી યભી યહ્ય ચે અને જીલનની ધાય ય ઉબેર ખભુ ઔંકુને 
ફીજુ ંરગ્ન ઔયી રેલાની વરાશ આે ચે.  

 છ ન ઔયે નાયામણ ને હુ ં ભયી છઉં ત ત ુ ંતાય બલ ન ફખાડતી ...ઔઈ વતૂનુ ંગય 
કી રેજે....!  

 ખભુાના ભતૃ્મુ ચી ઔંકુ ફીજા રગ્ન ન ઔયતાં દીઔયાને ભટ ઔયલાભાં જીલન યલી દે 
ચે ભટા થમેરા દીઔયાના રગ્ન ફાફતે એઔ નફી ે ઔંકુ તલધુય એલા ભરઔઙદં ળેઠ વાથે 
ળાયીદયઔ વફધં ફાંધી ફેવે ચે અને તેથી ખબચલતી ફને ચે. વખબાચ ઔંકુને યાતયાત ઔાફૄ વાથે 
રગ્ન ઔયલા ડે ચે. રગ્ન ફાદ ઔંકુ ફાઔને છન્દ્ભ આે ચે. ખરા ઔાભયની લહુ ઔાશી ફાઔને 
જાઈને છ કી જામ ચે ઔે, આ ત ભરઔ ! ડળીના ફફડાટ વાથે લાતાચ  યૂી થામ ચે.  

કંકુ નલભરકા અને ગ્રાભજીલન :- 

 આ નલચરઔાભાં ભુખ્મ છ ઔઈ ફાફત શમ ત તે ચે ઔંકુનુ ં ાિારેકન, યંત ુ ઔંકુ 
જીલતં ફને ચે ત તેના ભૂભાં ચે ્રહાભજીલનનુ ં આરેકન, ન્નારારે ઔંકુ, ઔાફૄ, ભરઔઙદં, 

ખભુા જેલા ાિની વાથે છ ડળીનુ ંાિ ણ ભઔૂમુ ં ચે. ઔંકુના જીલનભાં એઔ ચીએ એઔ િણ 
ુફૃ આલે ચે. ખભુ ભરઔઙદં  અને ડાચમ ઔાચમ જેલ ઔઈ વય ભાણવ શમ જે 
ફાઔના ફામ તલળે  ંઙાત ઔમાચ તલના ઔંકુ જેલી રાકેણી સ્ત્રી ભે એ લાતે છ ખળુ થઈ જામ 
યંત ુ વભાછની આંક ત ફાઔન તતા ઔણ ? એ પ્રશ્નન ઉત્તય ળધીને છ યશે. ડળી 
ગાયીધાયીને નલજાત તળશુને જુએ ચે. ઔાયણ ઔે તેને ઔંકુએ ઔમાચ ઠઔય કાધીએ જાણલાભાં છ યવ 
ચે. અને તેભા ંમ જ્માયે કફય ડે ચે ઔે આ ત ભરઔઙદં ળેઠ જેલા ભયજાદી લૈષ્ણલનુ ંફાઔ ચે 
ત્માયે ત ળેઠ ાવેથી રેલામ એટર રાબ રઈ રેલાની  તઔ વયી ખમાન લવલવ ણ 
થલાન છ ઔંકુના વ્મદઔતત્લની ઊંઙાઈ ણ ડળીના ફફડાટને ઔાયણે  અનબુલામ ચે.  

 આ ્રહાભવભાછના રીધે છ ઔંકુ  તલધલાનુ ં ખદયભાણૂચ જીલન જીલી ળઔે ચે. ભરઔઙદં 
જેલ લાચણમ ણ ઔંકુની ભાનભમાચદા જાલે ચે. ખરાઔાઔા જેલા રઔ  ચઔેૂરી ઔંકુને 
ફીજીલાય યણાલી દે ચે. ત વખબાચ ઔંકુ વાથે રગ્ન ઔયલા ભાટે ઔાફૄ ણ તૈમાય થામ ચે. 
તનિંદા – કુથરી ન ઔયલાનુ ં ચઔૂત આ વભાછ ઔંકુને આત્ભશત્મા નથી ઔયલા દેત ઔે નથી તેને 
એઔરી ડલા દેત. દુિઃકના દદલવભાં તે ઔંકુની ડકે ઊબ યશે ચે. બાયતીમ વસં્કૃતતની આ 
આખલી કાતવમત અશીં  અનબુલામ ચે.  

બાયતીમ નાયી કંકુના જીલનની તડકી છાંમડી :-  

 ઔંકુ નાતદયમા લણચની ચે અને ચતાં જુલાનીભાં તલધલા થમા ચી ણ ફીજા રગ્ન નથી 
ઔયતી એભાં તેન તત ખભુા પ્રત્મેન સ્નેશ છ પ્રખટ થામ ચે. એઔરે શાથે દીઔયાને ઉચેયે ચે. 
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ખણીવ -લીવ લચ સુધી આઔફૃં ત ઔયતી શમ તેભ એ જીલન તલતાલે ચે અને તેના ભાટે 
આ વશછ ચે. ઔાયણ ઔે બાગ્મભાં આલી ડેરા દુિઃક ગીયછલૂચઔ વશન ઔયલા એ બાયતીમ 
વભાછની તલળેતા ચે ણ ઔંકુએ રશીભાં વની ફનેરી જીલતી વ્મદઔત ચે. આદળચનુ ં તૂફંૄ 
નશી તેથી છ તે ભરઔઙદં ળેઠ વાથે જાતીમ વફધં ફાંધી ફેવે ચે. પ્રશ્ન ભઆ વફંધંની નથી 
ણ ઔંકુ જે યીતે ભોન વેલીને ભરઔ -ઙદંને ફદનાભ થલા દેતી નથી. તે છ ખભુાનુ ં ગય 
વાઙલનાયી ઔંકુ ભરઔઙદંન ખેયરાબ રેતી નથી. નથી તેને ૈવાની રારઙ થતી ઔંકુ ભાટે આ 
સ્લાબાતલઔ ચે ખાભડાં ખાભની અબણ એલી ઔંકુના લાણી -લતચનભાં બાયતીમ નાયીનુ ંઆખવુ ંફૃ 
છલા ભે ચે. 
‘કંકુ’ હપલ્ભ :બાયતીમ  ગ્રાભ વભાજનું લાસ્તનલક આરેખન :   

 ÎÚ¥„H  ãÚ ™è… ÜU¢ï xH¢ïÏ¢H¢§… ÜUÚÝ¢ ¥¢… ÜU¢ ÈUñà¢Ý ã¢ï x¢²¢ ãñ ¢ |¢¢Ú¼è² ç„Ýï}¢¢ ÜU¢ï |¢è ¥ç¶H- ç±E 

ÜU¢ S±LÐ çÎ» …¢Ýï ÜUï Ðí²¢„ ã¢ï Úãï ãñ ¢ H¢ïx¢ |¢êH …¢¼ï ãñ çÜU }¢ã¢Ý çÈUË}¢ï ã}¢ïà¢¢ Îïà¢ ÜUè …}¢èÝ „ï µJêÇè ã¢ï¼è ãñ¢  
ગુછયાતી તવનેભાભાં ઔંકુ દપલ્ભ એઔ ભાઈર સ્ટન ફની યશે ચે  તેના ભૂભાં ઉયઔત 

ફાફત યશેરી ચે. ઔાક્ન્દ્તરાર યાઠડના દદગ્દળચનભાં ફનેરી આ દપલ્ભ ઈ.વ.૧૯૬૯ભાં દયરીજ 
થઈ શતી. ૧૪૮  તભનીટની રફંાઈ ધયાલતી ઔંકુ દપલ્ભ બ્રેઔ  એન્દ્ડ વ્શાઈટ ચે.દપલ્ભના વલંાદ 
રકલાભાં રેકઔ ન્નારાર ટેરે ઔાંતતરાર યાઠડને ભદદ ઔયી શતી. લ્રલી ભશેતા, દઔળય 
છયીલારા, દઔળય બટ્ટ, અયતલિંદ  છળી લખેયેએ આ દપલ્ભભાં અચબનમ ઔમો ચે ઔંકુની બતૂભઔા 
લ્રલી ભશેતાએ બછલી શતી. અને એ ભાટે તેભને તળઔાખ આંતયયાષ્ટ્રીમ  ભશત્વલન 
ુયસ્ઔાય ણ ભળમ શત.  

 ઔંકુ લાતાચ ઔંકુ દપલ્ભ ગણી જુદી ચે લાતાચન આયંબ ખભુાન ભતૃ્મુથી થામ ચે. છમાયે  
દપલ્ભન આયંબ ખભુ ઔંકુ વાથે રગ્ન ઔયીને ખાભભાં પ્રલેળે ચે ત્માંથી થામ ચે. િેદડટ ટાઈટરની 
વાથે ધ્લતનટ્ટી ય ળયણાઈ અને ઢરઔના સયૂ વંબામ ચે.  તેની વાથે છ ડદા ય લશેર 
દેકામ ચે. ખભુાની જાન આલતાં છ પી ધભધભતી ઊઠે ચે ઢર ળયણાઈભાં સયૂની વાથે 
સ્ત્રીના શોદ્દખ્ાય બે ચે. સ્ત્રી લય-લધનેૂ ભાટે ખભુાના ગયના ઉડ ઉંફયે બેખી થઈને ખીત 
ખાલા ભાંડે ચે. ખાડું ગય ાવે ઊબુ ં યશે ચે. તયત સ્ત્રી ખાંડાને ગેયી લે ચે. ફધાને ખભુાની 
લહુને છલાની ઉત્ઔંઠા ચે.  

 દપલ્ભન આયંબ છ દળચઔ લખચને વીગ છ ્રહાભીણ વભાછ વાથે જાડી દે ચે. ઔઈ 
જાઔજભા તલનાનુ ંઆ દૃશ્મ વશછ યીતે ્રહામ્મ વસં્કૃતત ફતાલે ચે.  
 દપલ્ભઔાયે ઔંકુના સકુ દુિઃકની વાથે વાથે બાયતીમ ્રહાભ વબા દળાચલી ચે. કેતયભાં ઔાભ 
ઔયતી તલધલા ઔંકુ ત આણને છલા ભે છ ચે ણ વાથે વાથે ઔંકુ વાથે રગ્ન ઔયે ચે ત્માયે 
દીઔયા શીદયમાની પ્રતતદિમા લાતાચઔાય દળાચલતા નથી ણ દપલ્ભવજૉઔ તે દળાચલલાનુ ંચકૂ્ા નથી. 
ભાને ઔાફૄના ગયન ચરૂ ફૂંઔતી જાઈને શીયીમ ગીભા ખરે ત્માંથી ઙારી નીઔે ચે. કેતયે 
ત્ની વાથે શીદયમ ઔાભ ઔયે ચે ત્માયે ફીજી ઙાયેઔ સ્ત્રી  ઔંકુની છ લાત ઔયતી શમ ચે. તેભાં 
બરી અને ડાશી ડળી ણ ચે ઔંકુના આઔયા તના લકાણ ઔયતાં ઔયતાં ત બરી શીદયમાને 
યક્ષ યીતે  વબંાલી દે ચે ઔે છ ઔંકુએ દુિઃકના લેઠમુ ંશત ત આ શીદયમ ક્ાંમન ના યશેત, 
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ઔાફૄના લકાણ ઔયતાં ડાશી ડળી ઔશે ચે એ ત એને ઔંકુન છ ચય ખણે ચે.દદગ્દળચઔ શીદયમાના 
ભનબાલ દળાચલલા ભાટે દયએઔળન ળટચ ન ઉમખ ઔમો ચે. આ સ્ત્રી વીધુ ં ઔશે ચે તેભની 
લાત વાંબીને  દીઔયાને ભાએ તાના કાતય લેઠેરા દુિઃક વભજામ ચે અને તે ભાને ભલા 
ાચ શોંઙે ચે. દપલ્ભના અંતે કાટરા ાવે ફેઠેર ઔાફૄ ઔંકુને ખધાણા કલડાલી યશેર ચે. 
ઔંકુના ડકાભાં નલજાત તળશુ ચે. ફશાયથી આ દૃશ્મ ફાયણે ઊબેર શીદયમ જાઈ યશેર ચે. 
દપલ્ભ વજૉઔ શીયીમાની આ પ્રતતદિમાથી દળાચલી દે ચે ઔે શલે દીઔય ણ ભાના તને વભજે ચે.   
રાખેણી રાડી કંકુ : 

 ઔંકુ દપલ્ભની નાતમઔા ઔંકુ ગુછયાતી તવનેભાના ઈતતશાવભાં નકી તયી આલે ચે. ભટેબાખે 
ગુછયાતી દપલ્ભભાં સ્ત્રીને વતી ઔે દેલી ફૃે દળાચલલાભાં આલતી અથલા ત કર ાિ ફૃે 
ઙભત્ઔાય અને અંધશ્રિાને તનફૃતત ગણી કયી દપલ્ભ સ્ત્રીને તેના લાસ્તતલઔફૃે યજૂ ઔયતી 
નશતી. ત ક્ાંઔ લી વાવદયમાન િાવ  વશન ઔયતી ઔે ભાિ ખીત ખાતી નાતમઔા 
છલા ભે ચે. કયા અથચભાં બાયતીમ નાયી ઔશી ળઔામ તેવુ ં ચઙિણ ફહુ ચી દપલ્ભભાં 
નાતમઔાનુ ંથમુ ંચે અને ઔંકુ તેભાંની એઔ દપલ્ભ ચે.  
 ઔંકુનુ ં સકુી અને ઉલ્રાવબમુું રગ્ન જીલન તેનુ ંઆઔફૃં લૈધવ્મ, તેનુ ં સ્કરન અને ઔાફંૄ 
વાથેન ુ રગ્ન- જાણે  એઔ બલભાં છ અનેઔ બલના  અનબુલ ઔંકુ રઈ રેતી છણામ ચે. 
દદગ્દળચઔ નાયી જીલનના આ ફધાંમ ાવાને દપલ્ભભાં દળાચલલાનુ ંચઔૂમા નથી એઔાઔી જીલન 
જીલતા ખભુાના જીલનને ઔંકુ આનદં ઉલ્રાવથી બયી દે ચે. દપલ્ભના આયંબે છ ગયભાં ખ 
ભઔૂતાં છ ઔંકુ જે વશનતાથી તેને આલઔાયલા ઊબેરી ફૃકીને તાનુ ંશાથફૂર આી દે ચે ત્માં છ 
ખ્માર આલી જામ  ઔે ઔંકુ રાકેણી રાડી ચે. ખભુાનુ ંગય વજાલલા ભાટે ઔભયઔવતી ઔંકુ તરુવી 
યતી, નચમા, ખઠલતીભ, કેતયે છતી, છભલાનુ ં ફનાલતી એભ તલતલગ ઔાભ ઔયતી દેકામ 
ચે. ત ખભુાનુ ં પાટેલુ ં ઔેડીમુ ં જાઈને ઔંકુ તાનુ ં ઙાંદીનુ ં ભાદીમુ ં લેઙી દઈ ખભુા ભાટે નવુ ં
ઔેડીમુ ંરઈ આલે ચે. ખભુાના ભતૃ્મુ ચી લયવાદી દદલવભાં ઔંકુને ગયભાં આલત ખભુ દેકામ 
ધીઔતા તાલભાં શીદયમાના ફાા ભાયે આલવુ ં ચે. ઊબા ...ય .. એભ ફભૂ ાડતી ઔંકુ ગયની 
ફશાય દડે ાન,ુ બાથી,ખર  ભાંડ ભાંડ તેને ઔડીને ગયભાં રાલે. આ દૃશ્મભાં તેની એઔરતા 
દેકામ ચે ત આ છ ઔંકુ ફીજાનુ ંગય જે યીતે ઔયલાની ના ાડે ચે તેભાં તેન દીઔયા અને તત 
ભાટેન પે્રભ ણ દેકામ ચે. ઔંકુ લખૂડા ં જાઈને લય વદં ઔયે એલી સ્ત્રી નથી.  
 ઔંકુનુ ં ાિ દપલ્ભવજૉઔ છયામ લામલી ન થામ એ યીતે યજૂ ઔમુચ ચે બાયતીમ નાયીની 
ધીયછ વશનળદઔત તેન સ્નેશ એ ફધી ફાફતનુ ં ભતૂતિભતંફૃ ડદે છવુ ં શમ ત ઔંકુને છલી 
યશી ક્ાંમ લધાયાના ઉદેળ ઔે ફધ તલના ઔંકુ જે યીતે જીલન જીલે ચે એભાં છ બાયતીમ 
નાયીની તલળેતા ચતી થામ ચે. વસં્કૃતત  એ ભાિ યીત – યીલાછ ઔે ઔાભાં નથી ણ 
જીલતા જીલનભાં ણ યશેરી ચે. ઔશ ઔે, વસં્કૃતતન કય ખ્માર વ્મદઔતત્લ અને તેનુ ંવગંચભમ 
જીલન આ ફાફતને સુદંય યીતે ડદા ય યજૂ ઔયે ચે. બાયતીમ વસં્કૃતત અને તેભાંમ બાયતીમ 
નાયીન સ્નેશ અને ત તેને ભઔૂી ઊંઙેયા ફનાલે ચે. બાયતીમ વસં્કૃતત સ્કરનને નશીં ણ તેના 
િાતાને લધાયે ભશત્તલ આે ચે. ખરા ડાભય અને ડાશી ડળી જેલા અબણ ખાભ રઔ ણ 
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ઔશે ચે ઔે લત ચ લામય ત જાડ ભાિ ફધામને રાખે અશીં તેભની ઔઠાસજૂ છલા ભે ચે.  
જેય કાલા તૈમાય થતી ઔંકુને ગભઔાલતા ખરાની લહુ ઔશે ચે, જેય કામ તાફૃ કાશડું તાફૃ ત 
ક્ાં ઔઈ નશીં જાણતુ ં ઔંકુ જે આઔફૃં જીલન જીલી શતી તેનુ ંઊંચુ ંભલૂ્મ ખાભરઔ ણ આંઔે ચે. 
આ યીતે દપલ્ભભાંથી વાય થતાં આણને બાયતીમ નાયીના જીલનના અનેઔ ફૃ યંખ છલા 
ભે ચે.  

ઉવંશાય :  

 આભ,બાયતીમ ્રહાભ વભાછના લાસ્તતલઔ તનફૃણને ઔાયણે ઔંકુ લાતાચ અને ઔંકુ દપલ્ભ 
નોંધાિ ફની યશે ચે, તેભામ ઔંકુ દપલ્ભ ત ્રહાભ વભાછને તેના તભાભ ફૃયંખ વાથે આરેકતી 
શઈ તલળે ત બાયતીમ નાયીના ભનખતને યજૂ ઔયતી શઈ બાયતીમ ્રહાભ વસં્કૃતતને સુદંય 
યીતે યજૂ ઔયનાયી ઔરાકૃતત ફની યશે ચે.  

વંદબાગ્રંથ :  

(૧) વસં્કૃતત, ફહુ વસં્કૃતત અને વાદશત્મ - પ્રતલણ દયજી, ાિચ બ્રીઔેળન પ્ર.આ.ય૦૧૪  

(ય) તવનેભા  

(૩) ન્નારારની શ્રેષ્ઠ લાતાચ  - વ. ન્નારાર ટેર, વાધના પ્રઔાળન, ખસ્ટ-ય૦૦  

(૪) વસં્કૃતતવદંબચ - વ.ંયઘુલીય ઙોધયી  
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ઇનતશાવના વળંધનભા ંવાહશત્મનુ ંમગદાન : ઐનતશાનવક હયપે્રક્ષ્મભા ં
પ્રા. ડૉ. નલયવગંબાઈ આય. ચોધયી 

ઈન્ચાજૉ આચામા (ઈનતશાવ) (GES-II) વયકાયી આટૌ ાવ કૉરેજ, ફેચયાજી 

Email : drvrchaudhari@gmail.com 
 

 તલદેળી તલદ્વાન એવુ ં ભાને ચે ઔે બાયતીમભા ં ઈતતશાવ રેકન પ્રવતૃત્તની ફોદ્ધિઔ ક્ષભતા ન શતી. 
ઔેટરાઔે ત એટરે સધુી ઔહ્યુ ંચે ઔે પ્રાઙીન બાયતીમભા ંઐતતશાતવઔ ઈન્ન્દ્રમન અબાલ શત. યંત ુવાદશત્મને 
વફંધં ચે ત્મા ંસધુી બાયતીમએ ભનષુ્મજાત ખોયલ રઈ ળઔે એવુ ંપ્રદાન ઔમુું ચે. પ્રાઙીનમખુની પ્રઙચરત 
તભાભ તલદ્યાળાકાને તેભણે કેડી ચે. એટલુ ંછ નશીં ણ તેભને સુદંય યીતે અક્ષયદેશ આપ્મ ચે. 
 ઈતતશાવના અનેઔ વાધન શલા ચતા ં એનુ ં વોથી ભશત્તલનુ ં અને ભટંુ  વાધન વાદશત્મ ચે. 
વાદશત્મના ઉાદાનફૃ બાા અને તેના પ્રમખ જેને આધાયે બાાશ્રમી યુાતત્તલનુ ંળાસ્ત્ર યઙામુ ં ચે. તે 
ણ વાસં્કૃતતઔ ઈતતશાવનુ ંએઔ અખત્મનુ ંવાધન ચે. વાદશત્મ ઔઈ મખુભા ંયઙામેલુ ંશમ ચે. આથી એ મખુના 
જીલન ઉય વાદશત્મ પ્રઔાળ ાડ ેચે. એ છ યીતે તત્ઔારીન વાદશત્મને મગ્મ વદંબચભા ંવભછલા ભાટે તથા 
તેન આસ્લાદ રેલા ભાટે તે મખુન અભ્માવ છફૃયી ચે. ઈતતશાવના વાધનફૃ વાદશત્મને ભખુ્મત્લે ફે બાખભા ં
લશેંઙી ળઔામ. ઐતતશાતવઔ અને વલચવાભાન્દ્મ. વ્મક્ક્ત, વભશૂ ઔે વભાછન ઔારાનિુતભઔ વતૃાતં ઔે ઈતતવતૃ 
આલાના ઉદે્દળથી જેની યઙના થઈ શમ એલી કૃતતને આણે ઐતતશાતવઔ વાદશત્મ ઔશીશ.ુ ઔનછના 
ઙિલતી શચની જીલનઔથા આરેકતુ ંભશાઔતલ ફાણનુ ંખદ્ય ઔાવ્મ ‘શચઙદયત’ જેટરી ભશ¥લની વાદશત્મકૃતત 
ચે. તેટરા છ ભશત્તલની ઐતતશાતવઔ યઙના ચે. આઙામચ શભેઙરંનુ ં વ્માઔયણ ઔાવ્મ વસં્કૃત અને પ્રાકૃત 
‘દ્વમાશ્રમ’ ભૂયાછથી કુભાયાર સધુીન ગછુયાતન ઈતતશાવ આરકેે ચે. ગછુયાતના ભધ્મઔારીન પ્રફધં, 
રઔઔથા અને દંતઔથાથી તયફ શલા ચતા ંભલૂ્મલાન ઐતતશાતવઔ વાભ્રહી યજૂ ઔયે ચે. તે એટર ે
સધુી ઔે આ પ્રફધંાત્ભઔ વાભ્રહીના તલતનમખ તલના ગછુયાતન ઔઈ ણ ઈતતશાવ વંણૂચ ખણામ નશીં. જૈન 
ટ્ટાલરી અથાચતૌ  તલતલધ ખચ્ચના આઙામોન વિૃયંયાથી ઙારત આલેર વતૃ્તાતં આરેકતી કૃતત 
ધાતભિઔ - વાભાજછઔ ઈતતશાવ ભાટે ફહ ુ અખત્મની ચે. પ્રાઙીન શસ્ત ચરચકત ્રહથંની પ્રળક્સ્ત અન ે
કુ્સ્તઔા ણ એ યીતે ઔાભની ચે. તલદેળી ભવુાપયની નોંધભાથંી ણ ઐતતશાતવઔ ભાદશતી પ્રાપ્ત થામ ચે. 
પાયવી, અયફી તલાયીક ભકુ્સ્રભ ઔાના યાછઔીમ ઈતતશાવ ભાટે અતનલામચ તેભછ ભશત્તલની ચે. કાવ 
ઔયીને એ તલાયીકને અનરુક્ષીને ખામઔલાડ દયએન્દ્ટર તવયીજના ્રહથં ૩૪ તયીઔે ઈ.વ. ૧૯૨૭ભા ંપ્રખટ 
થમેર ‘તભયાતે અશભદી’ બાખ-૨ની પ્રસ્તાલનાભા ંતલખ્માત ઈતતશાવઔાય સ્લ. જાદુનાથ વયઔાયે ઔહ્યુ ંચે ઔે “Of 

all the provinces of India, Gujarat is the richest in the number and variety of the historical records.‛ 

અથાચતૌ  બાયતના વલચ પ્રાતંભા ંઐતતશાતવઔ વાધનની વખં્મા અને લૈતલધ્મની ફાફતભા ંગછુયાત વોથી લધ ુ
વભિૃ ચે. 
 પ્રાઙીન બાયતે ઔઈ ઐતતશાતવઔ કૃતત વછી નશીં. યંત ુલેદ અને યુાણ ણ યાછઔીમ ઈતતશાવ 
તલળે ઔેટરીઔ વાભ્રહી ધયાલે ચે. જ્માયે તે બાયતન વાભાજછઔ, ધાતભિઔ અને વાસં્કૃતતઔ ઈતતશાવના 
નુ:તનભાચણ ભાટે ગણા ં ભલૂ્મલાન ચે. તેએ ભાિ યાજાના ં અને જાતતના ં છ નદશ, ભશત્તલના 
ફનાલના ંનાભ ણ ભેવ્મા ંચે. જેભ ઔે ‘દળયાજ્ઞ’ અથાચતૌ  દળયાજાનુ ંમિુ. 
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 ‘ભશાબાયત’ વબંલતિઃ ઈતતશાવ રકલાન પ્રાઙીન બાયતભા ંવહથુી પ્રાઙીન પ્રમત્ન શત. યાછઔીમ 
ઈતતશાવના સ્રત તયીઔે તેનુ ંભલૂ્મ શજી મથાથચ યીતે આંઔલાનુ ંચે. એ વભમના વાભાજછઔ અને વાસં્કૃતતઔ 
ઈતતશાવના નુ:તનભાચણ ભાટે એ અઔલ્ ભલૂ્મ ધયાલે ચે. 
 વસં્કૃતની બાા ાચર અને પ્રાકૃતે તલસ્તતૃ વાદશત્મ તલઔવાવ્મુ.ં ાચરભા ં જે તે ઈતતશાવ 
ઔશલેામ તેલી કૃતત ઔેલ તવરનની તલાયીક ‘દીલળં’ અને ‘ભશાલળં’ ચે. તવરનની આ તલાયીકનુ ં
બાયતના ઈતતશાવ ભાટેનુ ંભશત્તલ તેભા ંછલામરેી ફોિ અનશુ્રતુતભા ંયશલેુ ંચે. 
 ‘ાચર ધભચ્રહથંાત્ભઔ વાદશત્મ’ ઔશલેાત ુ ં તલળા વાદશત્મ ચે જે યાછઔીમ ઈતતશાવ ભાટે નદશલત 
વાભ્રહી ધયાલે ચે. ણ તે ઔારના વાભાજછઔ ઈતતશાવ ભાટે ભશત્તલનુ ંચે. 
 વખંભ વાદશત્મને તે વભમના યાછઔીમ ઈતતશાવ ભાટે નદશલત યવ ચે. ણ એ વાભાજછઔ અને 
ધાતભિઔ ઈતતશાવ વફંધંી ભાદશતીન કજાન ચે. 
 ઔાશ્ભીયભા ંઐતતશાતવઔ રકાણ રકલા અંખ ેદીધચ યંયા શલાનુ ંછણામ ચે. તેના પ્રથભ જ્ઞાત 
ઈતતશાવઔાય તલખ્માત ઔલ્શણે છણાવ્મુ ંચે ઔે યાજાના ઈતતવતૃને લણચલતા બતૂલૂચ અચખમાય તલદ્વાનની 
કૃતત તે તાવી ચે. આ કૃતત નષ્ટ થઈ ખઈ ચે. વસં્કૃતભા ં‘યાછતયંચખણી’ નાભે ઉત્તભ ઈતતશાવ 
રકલા ભાટે આણ ે ઔલ્શણના ઋણી ચીએ. ઈ.વ.ની ૭ભી વદીથી ત ‘યાછતયંચખણી’ને ઔાશ્ભીયન 
સતુલિવતનમ ઈતતશાવ ખણી ળઔામ. એનુ ંળીચઔ સઙૂલે ચે તે પ્રભાણે એ યાજાનુ ંઈતતવતૃ્ત ચે. તેભ 
ચતા ં ઔલ્શણ વભઔારીન ફનાલનુ ં લણચન ઔયતી લકતે ઔાફૃી ભશાવાખય ભધ્મે તયતી ઔાશ્ભીયના 
ઉન્નતઔાની ઔીતતિનુ ંણ આણને દળચન ઔયાલે ચે. ઔલ્શણ આણે ભાટે આ તનમભ ભઔૂત ખમ ચે. ‚જે 
યાખ અને દ્વેથી ભકુ્ત શમ તાની બાાને શભંેળા ંશઔીઔતના તલલયણભા ંવીતભત યાકત શમ તે છ 
વતનષ્ઠ ઔતલ અથલા ઈતતશાવઔાય પ્રળવંાાિ ચે.‛ 

 પ્રાદેતળઔ અને યાષ્ટ્રીમ ઈતતશાવ એલા બેદ ભાિ અભ્માવની વખલડની દૃન્ષ્ટએ ચે. ગછુયાતન 
ઈતતશાવ એ બાયતના ઈતતશાવનુ ંઅંખ ચે. 
 પ્રાઙીન વભમના ગછુયાતને વફંતંધત ઔઈ વભઔારીન વલાુંખ વંણૂચ ઈતતશાવ ્રહથં પ્રાપ્ત થત 
નથી. યંત ુવાસં્કૃતતઔ ઈતતશાવની દૃન્ષ્ટએ તલઙાયીએ ત ઔેટરીઔ નોંધાિ યઙના આ લખચભા ંભઔૂી 
ળઔામ. વાસં્કૃતતઔ ઈતતશાવભા ં તત્ઔારીન વાભાજછઔ ક્સ્તતથ, આતથિઔ ક્સ્તતથ, બાા, વાદશત્મ, ચરત, ધભચ, 
વપં્રદામ અને ફીજી ગણી ફાફતનુ ંતનફૃણ ઔયલાનુ ંશમ ચે. આને રખતી વાધન વાભ્રહી ગછુયાતના 
પ્રાઙીન તલતલધ વાદશત્મભાથંી ભે ચે. લી યાછઔીમ ઈતતશાવને રખતી ગણી વાભ્રહી એભા ંછલા ભે 
ચે. 
 યુાણભા ંબાયતના આદ્ય - ઐતતશાતવઔ લળંને રખતી અનશુ્રતુત આેરી ચે. તેભા ંળમાચત, 
બગૃુ અને માદલને રખતી જે અનશુ્રતુત લામ ુિહ્માડં, િહ્મ ભત્સ્મ લખેયે યુાણભા ંઆી ચે તે 
ગછુયાતના આદ્ય ઈતતશાવ ભાટે ઉમખી ચે. ભથયુાથી આલી દ્વાયઔાભા ંલવેરા માદલ અંખ ેભશાબાયત 
ણ ઔેટરીઔ ભાદશતી યૂી ાડ ે ચે. તલષ્ણુયુાણ અને તલળેતિઃ બાખલત યુાણ માદલ અને શ્રીકૃષ્ણ 
તલળે તલસ્તતૃ ભાદશતી આે ચે. 
 યુાણભા ં સ્ઔંદયુાણના અનેઔ કડં અને દ્યયુાણના અભઔુ કડં તેભછ ધભાચયણ્મ કડં 
ગછુયાતના ંજુદા ંજુદા તીથચક્ષેિ તથા ગછુયાતની અભઔુ જ્ઞાતતની ઉત્તત્ત લખેયેને રખતી અનશુ્રતુત 
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આે ચે. અનભુમચ ઔારના ઈતતશાવ ભાટે ‘ેદયપ્રવ’ (૧રી વદી) અને ટરેભીની બખૂ (૨જી વદી) 
ઔેટરીઔ ઉમખી ભાદશતી આે ચે. 
 પ્રાઙીન ગછુયાતભા ંફોિ ધભચના પ્રઙાય તલળે વાદશજત્મઔ  વાધનભાથંી ગણી શઔીઔત ભે ચે. 
ઙીની પ્રલાવી મઆુન સ્લાખં ગછુયાતભા ંઆવ્મ ત ચેઔ વાતભી વદીભા ંઈ.વ. ૬૪૧ની આવાવ. એ 
શરેાએં ગછુયાતભા ં ફોિ ધભચના પ્રઙાય તલળે ઉત્ઔીણચ રેકભાથંી તેભ છ વાદશત્મ ્રહથંભાથંી અનેઔ 
તનદેળ પ્રાપ્ત થામ ચે. આ વાદશત્મ્રહથં છ ઔે વરઔંીમખુભા ં યઙામેરા ચે. ણ એભાનંા વતૃાન્દ્ત 
લૂચઔાના ચે અને પ્રાઙીન યંયાને આધાયે અામા શઈ ઉયઔત તલધાનને એથી ફાધ આલત 
નથી. ફદુ્ધિ અને તલઙાયને વ્મલસ્થા ભાટે ફોિ ન્દ્મામના દુખચભ પ્રભેમન અભ્માવ ઉચ્ઙ તળક્ષણ રેતા 
તલદ્યાથીને ગછુયાતભા ંઔયાલલાભા ંઆલત એભ ‘પ્રબાલઔ ઙદયત’ના ઔતાચ આઙામચ પ્રબાઙન્દ્ર નોંધે ચે. 
લરબી તેભછ અન્દ્મ સ્થના ંફોિ તલદ્યાીઠભા ંઅાતા તળક્ષણનુ ંછ આ એઔ યીતે વાતત્મ શત ુ ંએભ 
ઔશી ળઔામ. તાજાની ફોિ ગપુા જાણીતી ચે. અખત્મના ઔેટરાઔ ખોણ ફોિ અલળે અને ભતૂતિ 
ગછુયાત અને વોયાષ્ટ્રભા ંજુદે જુદે સ્થેથી પ્રાપ્ત થમેર ચે. યંત ુઉત્તય ગછુયાતના તીથચધાભ ળાભાજી 
ાવે દેલની ભયી ખાભની વીભભા ંબછયાજાની ટેઔયી તયીઔે કાતા ટીંફાભાથંી ક્ષિ ઔાન આક 
ફોિ સ્તૂ નીઔળમ, એથી  વાદશજત્મઔ યુાલાને વફ અનભુદન ભે ચે. એટલુ ંછ નશીં  ણ આ 
તલમનુ ંઆખુ ંદળચન ફદરાઈ જામ ચે. આ ઉયથી ઔશી ળઔામ ઔે ગછુયાત જૈન ધભચનુ ંજેવુ ંભટંુ ઔેન્દ્ર 
શત ુ ંતેવુ ંછ ભટંુ ઔેન્દ્ર ફોિ ધભચનુ ંણ શળે. 
 વરઔંીઔા એ ગછુયાતના ઈતતશાવન સલુણચઔા ખણામ ચે. એ ઔાર દયતભમાન અચબરેક તથા 
યુાલળેની જેભ વાદશત્મભા ં ણ ઇતતશાવ ઉમખી વાભ્રહી પ્રાપ્ત થઈ. એના ખયણ તવિયાછ 
છમતવિંશ અને કુભાયાના વભઔારીન શભેઙરંાઙામચથી થમા.ં તવિયાછના પે્રયણા તથા પ્રત્વાશનથી 
યઙેરા ં ‘તવિશભેળબ્દાનુ ં ળાવન’ભા ંએભણે એના આઠેમ અધ્મામના દયેઔ ાદના અંતે એઔેઔ શ્રઔભા ં
ભૂયાછથી રઈને તવિયાછ સધુીના વરઔંી યાજાની પ્રળક્સ્ત આી ચે. વસં્કૃત ‘દ્વમાશ્રમ’ ઔાવ્મભા ં
ભૂયાછથી રઈને કુભાયા સધુીના ઙોરક્ યાજાનુ ંઅને પ્રાકૃત ‘દ્વમાશ્રમ’ ઔાવ્મભા ં કુભાયાનુ ં
ઙદયત તનફૃપ્મુ ં ચે. તવિયાછ અને કુભાયાના વભઔારીન અને તેના તનઔટ વંઔચ ધયાલતા ઔતલની 
ઔરભે રકામેરા આ પ્રઔાયના વહથુી જૂના ઐતતશાતવઔ ઔાવ્મ તયીઔે ગછુયાતના ઈતતશાવ ઉમખી 
વાદશત્મભા ં‘દ્વમાશ્રમ’ ભશત્તલનુ ંસ્થાન ધયાલે ચે. 
 વરઔંી યાજા ઔણચદેલના વભમભા ંાટણ આલેરા ઔાશ્ભીયી ઔતલ ચફલ્શણ ે‘ઔણચસુદંયી’ નાભે નાદટઔા 
યઙી. એ ગછુયાતભા ંયઙામેર ઐતતશાતવઔ નાટઔન પ્રથભ જ્ઞાત નભનૂ ચે. 
 યાભઙરંસદૂયએ ‘કુભાય તલશાય ળતઔ’ નાભે ળતઔ ઔાવ્મભા ં કુભાયા યાજાએ અણદશરયુભા ં
ફધંામેર ાિનાથ જછનારમનુ ંઔાવ્મભમ લણચન ઔમુું ચે. 
 કુભાયાના વભપ્રબસુદૂયએ યાજાની શમાતી ફાદ તલ.વ.ં૧૨૪૧ (ઈ. વ.૧૧૮૫)ભા ં યઙેરા 
‘કુભાયા પ્રતતફધ’નાભે ખદ્ય ્રહથંભા ં શભેઙરંસદૂયએ લાયંલાય ધભોદેળ આીને કુભાયાને ઔેલી 
યીતે પ્રતતફધ ઔયાવ્મ તે તનફૃપ્મુ ંચે. 
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 ઔતલ અદયતવિંશ ે યઙેરા ‘વકૃંત-વઔંીતચન’ નાભે ભશાઔાવ્મભા ંઅણદશરલાડ, ઙાલડાલળં, વરઔંીલળં, 

લસ્તુાર તેછારની ભિંીદે તનમકુ્ક્ત લસ્તુારે ઔયેરી. વગંમાિા અને ગછુયાતભા ં તેણે ઠેઔઠેઔાણ ે
ફધંામેરા ભદંદય, છાળમ લખેયેનુ ંતનફૃણ થમેલુ ંચે. 
 લાગરેા વરઔંી યાજા તલવરદેલના વભમભા ં વ.ં૧૩૧૩-૧૫ભા ં ગછુયાતભા ં બાયે દુષ્ઔા ડ્ 
ત્માયે બરિેય (ઔચ્ચ)ભા ંશે્રષ્ઠી છખડુળાશ એ  અખાઉથી ઔયી યાકેરા તાના ધાન્દ્મવઙંમભાથંી અન્નદાન 
ઔયી રાક રઔને ફઙાલેરા તે તલળે વલાચનદંસદૂયએ એ વભમભા ંવસં્કૃતભા ં‘છખડુઙદયત’ યચ્મ.ુ એભાથંી 
ગછુયાતના એ બમઔંય દુઔા તલળે તેભછ ઔચ્ચના એ દાનલીય તલળે ઐતતશાતવઔ ભાદશતી પ્રાપ્ત થામ ચે. 
 ભેરુત ુખંાઙામચ કૃત ‘પ્રફધં ચઙિંતાભણી’ એ પ્રફધં વાદશત્મન ભશત્તલન ્રહથં ચે. આ પ્રફધં વ્ંરહશભા ં
લનયાછ ઙાલડાથી રઈને બીભદેલ ફીજા અને યાણા લીયધલર સધુીના યાજાની તલતલધ ભાદશતી 
પ્રાપ્ત થામ ચે. કુભાયાના લૂચછના વતૃ્તાતંભા ં લાયાખંના ફકુરાદેલીને રલણ પ્રવાદના વદંબચભા ં
ભદનયાજ્ઞી દેલયાછન અને લસ્તુા તેછાના વતૃ્તાતંભા ં કુભાયદેલીના નુચરગ્નન પ્રવખં અશીં 
શરે લશરે તનફૃામ ચે. 
 ગજુૉયેિય યુદશત વભેિય જે યાણા લીયધલરની વબાભા ં ભશાભાત્મ લસ્તુારનામ ભાનીતા 
શતા. તેભણે લસ્તુારની ઔીતતિખાથા ફૃે યઙેલુ ં‘ઔીતતિ ઔભદુી’ નાભે નાનુ ંભશાઔાવ્મ લસ્તુારને રખતી 
કૃતતભા ંઅચ્રહભ સ્થાન ધયાલે ચે. એભા ંઅણદશરલાડ ાટણ, ત્માનંા વરઔંી લળંના ભૂયાછ ૧રાથી 
બીભદેલ ફીજા સધુીના યાજા લાધેરા વરઔંી લળંના યાણા ધલરથી લીયધલર અને પ્રાગ્લાટ કુના 
ઙડંથી રઈને લસ્તુા તેછા, યાણા લીયધલરના ભશાભાત્મ તયીઔે તેની તનમકુ્ક્ત, લસ્તુાર ે
કબંાતભા ં ઔયેર રાટના યાજા ળકંન યાબલ અને લસ્તુારે વગં વાથે ળત્ુજં્મ, ચખયનાય અને 
પ્રબાવની ઔયેરી તીથચમાિાનુ ં તનફૃણ ઔયીને વભેિય અણદશરલાડના વરઔંીલળંના તેભછ ધઔાના 
લાગરેા વરઔંી લળંના ઈતતશાવ તલળે તેભછ ભશાભાત્મ લસ્તુારના ઙદયિ તલળે જે ઈતતશાવ ઉમખી 
ભશાઔાવ્મની યઙના ઔયી ચે તે ગછુયાતના વરઔંીઔાના ઈતતશાવના ં પ્રાઙીન વાદશજત્મઔ વાધનભા ં
‘દ્વમાશ્રમ’ ચીનુ ંભશત્તલનુ ંસ્થાન ધયાલે ચે. 

દ્મનાબકૃત ‘ઔાન્દ્શડદેલપ્રફધં’ જેલા ંરશ્ઔયી તલમના ંઔાવ્મભા ંળાસ્ત્રનુ ંલણચન છલા ભે ચે. 
જેભા ંતરલાય, કાડું અને ટ એ િણે ળબ્દ વાભાન્દ્મ યીતે એઔ છ ખણાતા શલા ચતા ંશઔીઔતભા ંતલચબન્ન 
આકૃતતની તરલાયના નાભ ચે. 
 ઉત્તયઔારભા ંખખંાધય ઔતલએ રકલેુ ં‘ભાડંચરઔ ભશાઔાવ્મે’ પ્રાપ્ત થામ ચે. એભા ંવોયાષ્ટ્રભાનંા એઔ 
યાજ્મના યાજા ભાડંચરઔન ગછુયાતના સરુતાન ભશભદૂ ફખેડા (ઈ.વ. ૧૪૫૯ - ૧૫૧૧)ના શાથે થમેર 
યાછમ લણચવ્મ ચે.  

 આ વભમે યાછસ્થાનભા ંણ ઔેટરીઔ કૃતતની યઙના થઈ શતી. જેભા ંજીલધય કૃત ‘અભયવાય’, 

ખખંાધય કૃત ‘ખખંાધય પ્રતા તલરાવ’ અને ખખંાદેલી યચઙત ‘ભધયુા તલછમ’ન તનદેળ ઔયી ળઔામ. 
આભાથંી ચેલ્રી કૃતત્ત તલળે યવપ્રદ ચે. ઔઈ સ્ત્રીએ રકી શમ તેલી આ એઔ છ ઐતતશાતવઔ કૃતત ચે. 
ખખંાદેલીએ એભા ંતાના તત તલછમનખયના યાજા ઔંણના ંરશ્ઔયી યાિભ કાવ ઔયીને ભવુરભાન 
વાભે ઔયેર ભદુયાઈની પતેશનુ ંક્ષમ્મ ખોયલલૂચઔ આરેકન ઔમુું ચે. 
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 તલદેળી રેકઔના વાદશત્મભા ં ગછુયાતના પ્રાઙીન ઈતતશાવ ભાટે જે ્રહીઔ યભન તથા ઙીની 
રેકઔના ્રહથં ઉમખી ચે. જેભા ં ઈત્વખંના ્રહથંભા ં આલત લરબી તલદ્યાીઠન ઉલ્રેક, આયફ 
રેકઔભા ંકયદાદફા, ળશયામય અને અરભસદુી જેલા પ્રલાવી ગછુયાતના ફદંય તલળે તથા અભીય 
ખળુય, ઈરાભી ફસ્તી, તનજાભદુીન અને પદયસ્તશ જેલા રેકઔ અરાઉદ્દીનની પજે ગછુયાત ય ઔયેરી 
ઙડાઈ તલળ ેભાદશતી આે ચે. ભશભદ ખજનલીના વભમભા ંબાયત આલેર અરફેરુની દશિંદ તલળેના 
તાના ્રહથંભા ંલલ્રબી બખં તથા લલ્રબી વલંત તલળે જે ભાદશતી આ ેચે ત ેઉમખી નીલડી ચે. 
ઈયાનના ઔેટરાઔ છયથસ્તી ધભચના છતન ભાટે લતન ચડી ગછુયાતભા ં આલી લસ્મા તે તલળેની 
ભાદશતી ઈ.વ. ૧૬૦૦ભા ંફેશભન ઔેઔફાદ વજંાણાએ યઙરેા ‘દઔસ્વે વજંાન’ ઔાવ્મભાથંી ભે ચે. 
 આજાદીની રડત દયતભમાન વ્મક્ત થમેરા ં પ્રજાની ઉત્કૃષ્ઠ બાલના, દૃઢ શ્રિા, તલઙાય અન ે
યંખીન ઔલ્નાનુ ંપ્રતતચફિંફ વભઔારીન વાદશત્મભા ંચજરામ ચે. ઔશલેામ ચે ઔે વાદશત્મ એ પ્રજાજીલનના ં
પ્રતતચફિંફને જીરતુ ંદચણ ચે. યંત ુએ ફધા ંપ્રતતચફિંફ ફધી લકતે વાઙા ંઅને તથ્મણૂચ શતા નથી. 
ક્ાયેઔ એભા ં ઔલ્નાનુ ં તત્તલ છય ઔયી છતુ ં શમ ચે. એટરે વાદશત્મને પ્રજાજીલનનુ ં દચણ ઔશલેાને 
ફદર ે‘દયપરેઔટય’ ઔશવે ુ ંલધ ુમગ્મ શળે. આથી આજાદીની રડત લેૂનુ ંઅને રડત દયતભમાનનુ ંવાદશત્મ 
આ પ્રઔાયના ઈતતશાવના આરેકનભા ંઉમખી નીલડ ેચે એભ છફૃય ઔશી ળઔામ. રડત દયતભમાન પ્રતવિ 
થતા ં વાદશત્મથી વ્ંરહાભની દદળાને છફૃયી લાઔં આી ળઔામ ચે. વ્ંરહાભ વાદશત્મ દ્વાયા પ્રજાભા ં
યાષ્ટ્રબક્ક્ત અને યાષ્ટ્રીમ જાગતૃતના વસં્ઔાયનુ ંતવિંઙન થઈ ળઔે ચે. 
 આણે જાણીએ ચીએ ઔે મયુીમન પ્રજાના આખભનથી બાયતીમ પ્રજા તિભના દેળના 
વંઔચભા ંઆલી. ભઠુીબેય બાયતીમ અં્રહેજી ઔેલણી ામ્મા અને તે દ્વાયા તિભ વસં્ઔાય, વસં્કૃતત તથા 
બાા વાદશત્મના ં દયઙમભા ં આવ્મા. તેભણે તિભભા ં રડામેરી રઔળાશીની રડતના ઈતતશાવભાથંી 
પે્રયણા ાભીને બાયતભા ંએ ભાટેની મગ્મ બતૂભઔા અને લાતાલયણ તૈમાય ઔયલાભા ંવશમખ આપ્મ અન ે
આજાદી અંખેના રકાણ દ્વાયા પ્રજાભત ઔેલલ ળફૃ ઔમો. આભ પ્રજાના યાષ્ટ્રપે્રભનુ ં તુ ં વાદશત્મ 
વજાચલા રાગ્મુ.ં 
આ વભમે ગછુયાતી વાદશત્મની યઙનાભા ંણ બયતી આલી, જેભઔે,  

 ‚જેયખમા ંન ેલેય ખમા,ં લી ઔાા ઔેય ખમા ઔયનાયા, 
 દેક ચફઙાયી ફઔયીન ણ, ઔઈ ન જાતા ંઔડ ેઔાન, 

 એ ઉઔાય ખણી ઈિયન શયક શલે ત ુ ંદશિંદુયભાન.‛ 

 દરતયાભ ઉમુચક્ત ઔાવ્મ કં્ક્ત દ્વાયા અં્રહેછ વત્તા પ્રત્મે પ્રજાના હૃદમની બરી રાખણીન ે
અચબવ્મક્ત ઔયનાય પ્રથભ ગછુયાતી વાદશત્મઔાય શતા. અં્રહેછ ળાવનન ડકં અનબુવ્મા ચી આજાદીની 
રડત દયતભમાન  ઢખરાફધં વ્ંરહાભ વાદશત્મ ણ યઙામુ.ં રડત દયતભમાન ગછુયાતભા ંઅલૂચ જુસ્વ 
પ્રખટ થમ શત. દયણાભે દેળવ્માી જાગતૃતા, સ્લતિંતા, ભાનલપે્રભ, ત્માખ, ફચરદાન અને વભચણની 
બાલાત્ભઔ દૃન્ષ્ટને જીલન અને ઔલનભા ં ઉતાયલાના પ્રમત્ન થમા. ખાધંીજીએ અભદાલાદભા ં સ્થાેરી  
ગછુયાત તલદ્યાીઠ લૈઙાદયઔ જીલનની લાટ વઔંયી દયણાભે ગછુયાતભા ંણ તલરુ પ્રભાણભા ંવાદશત્મ 
યઙામુ.ં 
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 આજાદીની યાષ્ટ્રીમ રડત દયતભમાન ગછુયાતના નાભી અનાભી રકેઔ, ઔતલ, આખેલાન, 
રઔનામઔ લખેયેએ મિુખીત, તિઔા, અકફાય અને વાભતમઔ દ્વાયા સ્લાતતં્ર્મ વ્ંરહાભનુ ં પ્રઙાયી 
પ્રવાયીને સ્લાતતં્ર્મ વ્ંરહાભ પ્રત્મે પ્રજાભાનવ - ગડતયનુ ંભશત્તલનુ ંઔામચ ઔમુું શત ુ.ં 
 યાષ્ટ્રદશતના ઔાવ્મ ઔતલ નભચદના વભમથી રકામેરા ચે. ઈ.વ.૧૮૫૯ભા ંફેટદ્વાયઔાભા ંઅં્રહેછએ 
લાગયેને શયાવ્મા અને ત્મા ંભદંદય લ ૂટંયા ંએ વભાઙાય જાણી ઔતલ નભચદે ‘સ્લાતિંતા’ ઔાવ્મ યચ્મુ.ં એભા ં
ચિદટળ ળાવનની બાયત યત્લેની પયછ તલળે નભચદની ભખુ્મ અેક્ષા ળબ્દફિ થમેરી ચે. તેભણ ે
ળોમચખીત દ્વાયા યાષ્ટ્રપે્રભ છખાડલા પ્રમત્ન ઔમો ચે. જેના ંઔેટરાઔં દૃષ્ટાતં છઈએ. 
 ‚વહ ુઙર જીતલા છખં બ્મખૂર લાખ ે

 મા શભ ઔયીને ડ, પતેશ ચે આખે.‛ 

 આ ઉયાતં ‘નલ ઔયળ ઔઈ ળઔ, યતવઔડા ંનલ ઔયળ ઔઈ ળઔ’, ‘ડખલુ ંબમુું ઔે ના શઠવુ ં ના 
શઠવુ,ં ળકંનાદ વબંાલે બમૈા શયૂ રુુને તેડુ ંશ, તધઔ તધઔ દાવણુ,ં ફળમુ ંતભારુ ળાણણુ ંલખેયે. 
 જલેયઙદં ભગેાણીની ઔતલતા ‘મખુલદંના’ભા ં ણ યાષ્ટ્રીમ બાલના વ્મક્ત ઔયલાભા ં આલી ચે. 
તે બાયતીમને સ્લાતતં્ર્મ વ્ંરહાભભા ંછડાલલા શાઔર ઔયતા ંઔાવ્મભા ંરકે ચે ઔે... 
 ‘અભે કેતયેથી લાદડમેથી 
 છખંરને જાદડમેથી સણૂી વાદ આવ્મા, 
  અભે ચખદયધયને ખોંદયેથી 
 છખંરને જાદડમેથી સણૂી વાદ આવ્મા.’ 
  

 જેલા ંખીત દ્વાયા રઔજાગતૃત છખાડલાન પ્રમત્ન ઔયે ચે. ખભેજી દયદભા ંબાખ રેલા છલા 
ટાણે ખાધંીજી ણ તેભના ઔાવ્મ ‘ચેલ્ર ઔટય’થી રતલત થમા શતા. 
 વાદશત્મનુ ં ઉાદાન બાા ચે. વભ્રહ રઔવ્મલશાયનુ ં ભખુ્મ વાધન બાા શઈ લીતી ખમેરા 
છભાના તાના ં દચઙશન બાાભા ં ભઔૂી ખમેરા ચે. બાાના પ્રમખ દ્વાયા વાસં્કૃતતઔ પ્રલાશનુ ં
આઔરન સ્ષ્ટ છલા ભે ચે. ઔેલ આતથિઔ અને નાણાઔીમ વ્મલશાયના ફ-ેઙાય પ્રમખ એ યીતે 
જાઈએ. ફટંી એ શરકંુ અને વસ્ત ુ ધાન્દ્મ ચે. ‘ફટંીનુ ં ફ ે લાય’ એ પ્રમખ અતતળમ વસ્તી ઙીછ ભાટે 
ઔયલાભા ંઆલે ચે. એટલુ ંછ નદશ ણ લસ્તુના તલતનમભની અથચવ્મલસ્થા એભાથંી વ્મક્ત થામ ચે. 
‘ઔડીની દઔિંભત’, ‘ફે ફદાભનુ’ં લખેયે એ વભમની માદ તાજી ઔયે ચે. જ્માયે ઔડી અને ફદાભનુ ંઙરણ 
નાનઔડી રે-લેઙ ભાટે પ્રઙચરત શતુ.ં 
 ભાનલનુ ંચઙત્ત તથા આવાવની બોતતઔ દયક્સ્થતત તેભ છ એ ફનેંન વગંચ ઔે વંઔચ આ યીતે 
બાાભા ંઆતલષ્ઔાય ામ્મા ંઔયે ચે. 

ટૂંઔભા ં શ્રી ભઔયન્દ્દ ભશતેાના ળબ્દભા ં ઔશીએ ત ‘વાદશત્મ અને વાભાજછઔ ળાસ્ત્રન અભ્માવ 
ઈતતશાવઔાય ભાટે અનીલામચ ચે. ત ઐતતશાતવઔ વદંબચ તલના આણે લતચભાન અને બતલષ્મને સેુયે 
વભજી ળઔતા નથી.’ 
વદંબાગ્રથં :  
૧. ભેગાણી જલેયઙદં :  મખુલદંના, મતુન. ્રહથં તનભાચણ ફડચ, અભદાલાદ, ૧૯૭૫. 
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૨. છભીનદાય યવેવ : સ્લાતતં્ર્મ વ્ંરહાભભા ંગછુયાત, ગછૂયાત તલદ્યાીઠ, અભદાલાદ, ૧૯૭૨. 
૩. ઠાઔય ધીરુબાઈ    : અલાચઙીન ગછુયાતી વાદશત્મની તલઔાવ યેકા, અભદાલાદ,૧૯૭૨. 
૪. તિલેદી યભેળ એભ. : અલાચઙીન ગછુયાતી વાદશત્મન ઈતતશાવ, આદળચ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 

૨૦૦૫. 
૫. વાડંવેયા બખીરાર છ.:  (૧) અન્દ્લેણા, આય. આય. ળેઠની ઔંની, અભદાલાદ, ૧૯૬૭. 

(૨)અનસુ્ભતૃત, ગજૂૉય ્રહથંયત્ન ઔામાચરમ,અભદાલાદ, ૧૯૭૩ 

૬. ઙયા ી.એન.(વંા) :  બાયતનુ ં ખજેેદટમય, મતુન. ્રહથં તનભાચણ ફડચ, ગ.ુયા. 
અભદાલાદ, ૧૯૮૪. 

૭. જા ઈિયરાર :  પ્રાઙીન અને ભધ્મઔારીન ગછુયાતના ઈતતશાવની રેકન પ્રવતૃત્ત, 

૨૦૦૨ 

૮. બટ્ટ તલબતૂત તલ. : ગછુયાતનુ ંઐતતશાતવઔ ભશાઔાવ્મ ઔીતતિ ઔોભદુી, વાયસ્લત પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 

૧૯૮૬. 
૯. યીક ય. ચ. અને ગછુયાતન યાછઔીમ અને વાસં્કૃતતઔ ઈતતશાવ ળાસ્ત્રી  શદયપ્રવાદ (વંા.) ્રહથં 

૧ થી ૪ બ. જે. તલદ્યાબલન, અભદાલાદ, ૧૯૫૭. 
૧૦. ળાસ્ત્રી શદયપ્રવાદ ખ.ં : ગછુયાતના પ્રાઙીન ઈતતશાવની વાધન વાભ્રહી, પ્રઔાળઔ : બ. જે. 

તલદ્યાબલન, અભદાલાદ, ૧૯૭૮. 
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ગાધંીયગુીન વાહશત્મ ય ગાધંીનલચાયન પ્રબાલ 

ડૉ. વજંમ ભકલાણા 
વશપ્રાધ્માક, ગજુયાતી નલબાગ, 

ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા વકુંર, ગજૂયાત નલદ્યાીઠ, યાધેંજા. 
ભ. ૯૪૨૭૪ ૩૧૬૭૦,E-mail: sanjaymakwana@gujaratvidyapith.org 

 

ગછુયાતી વાદશત્મના અલઔાળભા ંઅલાચઙીન મખુના ભડંાણ નભચદ - દરતયાભના વભમખાાથી 
એટરે ઔે ઈ.વ.૧૮૫૦ આવાવના વભમભા ં નલા મખુન પ્રાયંબ થમેર. સધુાયાલાદી અચબખભ અને 
દંડતાઈથી વફ થમેરી અં્રહેજી ઔેલણીની વાદશત્મ- વાસં્કૃતતઔ ધાયા યૂા દેળભા ંતલસ્તયી ચઔૂી શતી. 
વાદશત્મના અલનલા સ્લફૃ તલઔવલા રાગ્મા અને વજૉઔની ઔરભ લધ ુ તનકયલા રાખી. ગછુયાતી 
વાદશત્મ વભમાતંયે ફદરાત ુયહ્યુ.ં તેના લાઔં અને ડાલને વય ઔયતુ ંવાદશત્મ ઈ.વ. ૧૯૧૫ અને ત્માય 
ચીના વભમભા ંઙડતીના તળકય વય ઔયલા રાગ્મુ.ં  

એઔ ફાજુ સ્લતિંતાનુ ંઆંદરન ધીભે-ધીભે તેની ખતત ઔડી યહ્યુ ં શત ુ.ં આ વભમ દયતભમાન 
દચક્ષણ આદિઔાભા ં વત્મા્રહશ દ્વાયા આંદરનનુ ં વપ અને વફ નેતતૃ્લ ઔયીને જૂ્મ ભશાત્ભા ખાધંી 
બાયતભા ંઆવ્મા. બાયત દળચન ફાદ સ્લતિંતા આંદરનને ણ લેખ ભળમ. તેનુ ંનેતતૃ્લ ણ ખાધંીજીએ 
ઔમુું. ગછુયાતભા ંવાભાજછઔ અને વાસં્કૃતતઔ જીલનભા ંભશાત્ભા ખાધંીન પ્રલેળ એ મખુલતી ગટના ખણાલી 
ળઔામ. આ દયતભમાન ગછુયાત અને બાયતીમ પ્રજાજીલનભા ં ખાધંીજીનુ ં સ્થાન ઔામભ થમુ.ં તેભણ ે
વત્મા્રહશ, અદશિંવા, સ્લદેળી, કાદી, સ્લદેળાચબભાન, વલચધભચ વભબાલ, અસ્શૃ્મતા તનલાયણ, શ્રભ અન ે
વેલાન ભદશભા, ્રહાભિાય, તલિફધંતુ્લ, તળક્ષણના અલનલા પ્રમખ,   િઔાયત્લ લખેયે દ્વાયા અં્રહેછ વત્તા 
વાભેની રડાઈભા ંવભાછના તલતલધ ક્ષેિના રઔને છડ્ા અને સ્લમબં ૂછડામા. જુદા ં” જુદા ંભાધ્મભ 
દ્વાયા જાગતૃતનુ ંપ્રઙડં ભજુ ંઊબયી આવ્મુ.ં આ વભમખાા દયતભમાન વાદશત્મ અને વાદશત્મઔાયભા ંણ 
નલી તલબાલના પ્રખટ થઈ. કેડતૂના ઝંડાભા ંઅને લણઔયના ગયભા ંવાદશત્મ શોંઙે તેલી ખાધંીજીની 
નેભ શતી. િઔાય તયીઔેન ખાધંીજીન પ્રલેળ, તેભના તલઙાય, બાા અને અચબવ્મÂક્તને ઔાયણે વભ્રહ 
વાદશત્મ છખત ય ચલાઈ ખમેર. કાવ ઔયીને વજૉનાત્ભઔ વાદશત્મના તલતલધ સ્લફૃ ઔતલતા, 
નલરઔથા, ટૂંઔીલાતાચ દ્વાયા ખાધંીજીના તલઙાય યઙનાત્ભઔ ઔામચિભ, એઔાદળ વ્રતને લધ ુફ ભળમુ.ં 

વાદશત્મના ઔેન્દ્રભા ંચેલાડાના ભાણવને સ્થાન ભળમુ,ં  તેન અલાછ ફરુદં ફન્દ્મ. દીનદશન, દચરત, 

ીદડત, ળતતનુ ં ખોયલ થલા રાગ્મુ.ં સ્લતિંતાના આ પ્રલાશભા ં વાદશત્મઔાય બળમા. વાદશત્મ દ્વાયા 
તેભની લાત ઉજાખય થઈ. ગછુયાતી વાદશત્મભા ંખાધંીમખુન વભમખા બરે ઈ.વ. ૧૯૧૫ થી ઈ.વ. 
૧૯૪૦ ખણલાભા ં આલે  ણ ત્માય ચીના વભમખાાભા ં ખાધંીજીના તલઙાયની અવય વ્માઔ 
પ્રભાણભા ંછલા ભે ચે. ખાભડાનં કેડતૂ અને ઔળ શાઔંત ઔતળમ વભજી ળઔે તેવુ ંવાદશત્મ અને તેલી 
બાા તથા પ્રાદેતળઔ ફરીને વાદશત્મભા ંસ્થાન આીને વાદશત્મને વાઙા અથચભા ંરઔબગ્મ ફનાવ્મુ.ં 

ખાધંીજી ત ેવજૉઔ ત શતા છ. એભણે વાદશÂત્મઔ િઔાયત્લન ઉત્તભ નભનૂ યૂ ાડ્ ચે. 
એભના રકાણની શિુતા, તલઙાયની ધાયદાય યજૂઆત અને વય વાદા ખદ્ય દ્વાયા ઉત્તભ ઉદાશયણ રંુૂ 
ાડ્ુ ં ચે. તેભની કૃતત ‘દશિંદ સ્લયાછ’, ‘દચક્ષણ આદિઔાન વત્મા્રહશન ઈતતશાવ’, ‘વત્મના પ્રમખ 
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અથલા આત્ભઔથા’, ‘અનાવÂક્તમખ’, ‘વત્મા્રહશાશ્રભન ઈતતશાવ’, ‘આયગ્મની ઙાલી’ લખેયે જેલા સુ્તઔ 
ઉયાતં ‘ખાધંીજીન અક્ષયદેશ’ના ૯૦ જેટરા દદાય ્રહથં, િ, ‘નલજીલન’, ‘શદયછન’, ‘મખં ઇÂન્દ્ડમા’, 
‘ઈÂન્દ્ડમન તતનમન’ જેલા િ દ્વાયા વાદશત્મઔાય, બાલઔ, લાઙંઔ અને વભાછના આભ નાખદયઔ 
યની ઊંડી અને વ્માઔ અવય દેકાઈ આલે ચે. 

આ ઉયાતં તેભના અંતેલાવી એલા વજૉઔ ઔાઔાવાશફે ઔારેરઔય, દઔળયરાર ભળફૃલાા, 
ભશાદેલ દેવાઈ, સ્લાભી આનદં ઔે નયશયી યીક જેલાનુ ંવજૉન તથા ગછૂયાત તલદ્યાીઠે આેરા યા. તલ. 
ાઠઔ, સુદંયભૌ , સ્નેશયÂશ્ભ લખેયે વાદશત્મઔાયના વાદશત્મ ણ ગછુયાતને અને ખાધંીતલઙાયને લધ ુસદૃુઢ 
ઔમો ચે. ‘વાથચ ગછૂયાતી જાડણીઔળ’ દ્વાયા ગછુયાતી બાાની એઔફૃતા તવિ ઔયી ચે. આ મખુભા ંતલમ, 

તલઙાય, બાા, ળૈરી, બાલના, જીલનદૃન્ષ્ટ લખેયે ફાફતભા ં ખાધંીજીન પ્રબાલ તલળે છલા ભે ચે. 
ખાધંીજીને ઔાયણે વભ્રહ મખુભા ંગછુયાતી વાદશત્મભા ંળીર, વત્મ અને વાદાઈ લાસ્તતલઔ જીલનનુ ંપ્રતીઔ 
ફનીને આલે ચે. 

ખાધંીમખુના ૨૫ લચ દયતભમાન જે વાદશત્મ યઙામુ ં તેભા ંકાવ ઔયીને ઔતલતા, નલરઔથા અન ે
ટૂંઔીલાતાચને ઔેન્દ્રભા ંયાકીને ભાયા આ વળંધન રેકભા ંઆ િણ મખુના િણ વીભાસ્તબં વજૉઔભા ંઔતલ 
તયીઔે ઉભાળઔંય છી, નલરઔથાઔાય તયીઔે ય. લ. દેવાઈ અને લાતાચઔાય તયીઔે યા. તલ. ાઠઔના 
વજૉનભા ં ખાધંીતલઙાય ઔેલી યીતે પ્રવમો અને વભાછચબભકુ વાદશત્મ તથા રઔતપ્રમતાના ભાદંડથી 
ભરૂલલાન પ્રમત્ન ઔયલાન ઉિભ ચે. િણેમ વજૉઔના જીલનભા ં અને વજૉનભા ં ખાધંીતલઙાય દ્વાયા 
વભાછજાગતૃત અને વાદશત્મના ઔા અને બાલક્ષને તીવ્રતાથી આરકેામેલુ ં છલા ભે ચે. ઔતલતા, 
નલરઔથા અને લાતાચ દ્વાયા ખાધંીભલૂ્મ લધ ુફલત્તય ફનીને આલે ચે એ સ્ષ્ટ દેકામ ચે. 

ઈ.વ. ૧૯૧૯ભા ં નાનારાર ‘ગછુયાતન તસ્લી’ ઔાવ્મ રકીને ગછુયાતી ઔતલતા વાદશત્મ ય 
ખાધંીજીના પ્રત્મક્ષ અન ેયક્ષ પ્રબાલની પ્રતીતત ઔયાલે ચે. અન ેઈ.વ.૧૯૩૧ભા ંભગેાણી ‘ચેલ્ર ઔટય’ 
અને અન્દ્મ ઔાવ્મ દ્વાયા તેની વાક્ષી યેૂ ચે. ત ઉભાળઔંય છળીના ‘તલિળાતંત’ ઔાવ્મ વ્ંરહશની 
પ્રસ્તાલનાભા ં ઔાઔાવાશફે ઔારેરઔય ખાધંીમખુની ઔાવ્મકૃતત ઔશીને કાલે ચે. ઔથાવાદશત્મભા ં ણ 
ખાધંીદળચનન તલળે પ્રબાલ ય. લ. દેવાઈની ‘બાયેર અક્ગ્ન’, ‘દદવ્મઙ’ુ, ‘્રહાભરક્ષ્ભી’ લખેયે 
નલરઔથાભા ંછલા ભે ચે. ત ટૂંઔીલાતાચભા ંણ યા. તલ. ાઠઔની ‘કેભી’, ‘ઔદય’, ‘છખજીલનનુ ંધ્મેમ’, 

‘લૈળાકની ફય’ જેલી ખદ્યદ્યાત્ભઔ યઙના આ મખુનુ ંજીલતં અંખ ફની યશ ેચે.  

આ ભખુ્મ વજૉઔ ઉયાતં સનુ્દ્દયભૌ ની ઔતલતા, ધભૂઔેતનુી લાતાચ, સ્નેશÂશ્ભ, ન્નારાર ટેર, 

ભેગાણી, ચનુીરાર ભદડમા, ઈિય ેટરીઔય, કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી લખેયેની ઔરભે ખાધંીતલઙાયવયણીન ે
લાઙા ભે ચે અને ખાધંીજીના વાદશત્મ દ્વાયા વભાછજાગતૃત અને ્રહાભજીલન સદૃુઢ અને યચમાત 
ફનાલલાભા ંઅભલૂ્મ મખદાન ચે.  

ઉભાળઔંય ખાધંીમખુના વભથચ વજૉઔ ચે. ઈ.વ.૧૯૧૨ ભા ંઉત્તય ગછુયાતના ફાભણાભા ંછન્દ્ભેરા 
ઔતલનુ ંતળક્ષણ ઈડય થઈ અભદાલાદભા ંથમુ.ં આ વભમખાાભા ંસ્લતિંતાનુ ંઆંદરન યૂછળભા ંઙારી 
યશલેુ.ં તેના ભાનવટ ય લધાયે અવય છલા ભે ચે. ભૂ ત એ ખાધંામખુના ભખુ્મ ઔતલ છ ખણી 
ળઔામ. ણ તેના વભ્રહ વજૉન ય તેની ચા ડરેી ચે. 
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‘વૌંદમો ી ઉયજાયણ ખાળે ચી આભેે’ થી ળફૃ થમેલુ ં પ્રકૃતત લણચન ઔતલના જુદા-જુદા 
તલમ, બાલને ઉત્તભ યીતે પ્રખટ ઔયી ળઔે ચે. ઔતલના ફધા છ પ્રઔાયભા ંવનેટ, દીગચઔાવ્મ, અચાદંવ, 

ચાદંવ યઙના, નાટયઔતલતા-વલંાદ ઔતલતા, ખીત, ઊતભિઔતલતાભા ંત તે વે ઔાએ કીરી ઊઠે ચે. 
ઔતલન ળબ્દ ઙભત્કૃતત વછીને બાલતલિ ઊબુ ં ઔયે ચે. ખાધંીતલઙાયના પ્રબાલભા ં ઔતલનુ ં વજૉન તળકય 
ધાયણ ઔયે ચે. ઈ.વ.૧૯૩૧ભા ંગછૂયાત તલદ્યાીઠભા ંચ ભદશના સધુી યહ્યા. ઉયાતં ‘ભાયા ખાધંીફા’ુ 

નાભે ખાધંીના પ્રવખં તથા તેભના નાટઔ-લાતાચભા ંખાધંીભલૂ્મની વ્માઔ અવય છલા ભે ચે. તેભની 
ઔતલતાભા ં યંયા અને આધતુનઔતાનુ ં અનવુધંાન છલા ભે ચે તથા દંડતમખુ અને ખાધંીમખુની 
વિંાતતઔાની ણ અવય છલા ભે ચે. 

તેભની ઔતલતાભા ંતત્ઔારીન પ્રજાજીલનની નાડ ાયકીન ેવભાછભા ંચેલાડાના દચરત - ીદડત - 
ળતતન અલાછ ફનીને તેભની ઔતલતા સ્લતિંતા આંદરનભા ં યઙનાત્ભઔ ઔાભ ઔયે ચે. એઔ વજૉઔ 
તયીઔેની તેભની પ્રતતફિતા ઔતલતા દ્વાયા તળક્ષણ અને વભાછ િાતંતની ચે. ઔતલન ેભન ળબ્દ એ વલચસ્લ ચે.  

ખાધંીજીની નેતાખીયી શઠે વાસં્કૃતતઔ વભન્દ્લમનનુ,ં ભાનલીમ ખોયલનુ,ં પ્રતતષ્ઠાનુ ંઔામચ વારંુ એવુ ં
થમુ.ં ૨૦ભી વદીભા ંએઔ ફાજુ યાષ્ટ્રીમ બતૂભઔા તેભ ફીજી ફાજુ આંતયયાષ્ટ્રીમ બતૂભઔા ય એલા દયફ 
છન્દ્મ્મા ઔે જેના સ્લાબાતલઔ દયણાભફૃ, આતલષ્ઔાયફૃ ખાધંીજીના ઔામચને અલરઔી ળઔામ.  

તલિમિુની વાભે ળાતંતમિુ, ળાદશલાદ વાભે રઔળાશી, ભડૂીલાદ વાભે વભાછલાદ ને વામ્મલાદના 
ફ તામ ચે. 

ખાધંીની ઔામચિતત સ્લદેળી યશી. ખાધંીન વત્મા્રહશ બાયતની ભÂુક્તનદંન છનદશત ભનષુ્મ 
વભસ્તની આધ્માÂત્ભઔ ભÂુક્તનુ ંતલિળાતંતનુ ંસ્થાન તવિ ઔયલા ભાટે શત. 

વ્મક્ક્ત ભટીને તલિભાનલી ફનલાની જે અબીપ્વા પ્રખટ ઔયી ચે તેભા ંઊંચુ ં તનળાન છ ચે. આ 
ઊચુ ંતનળાન એ ભને ઔતલતાક્ષથી ભ્રષ્ટ ઔયનારંુ નદશ ણ એ ક્ષે દૃઢ ઔયનારંુ છ.ં‛ 

ઈ.વ.૧૯૩૧ભા ં‘તલિળાતંત’ રકાઈ. ‘જીલનના ઔરાધય’ ‘આણે ભાનલી’ 
‚વો જીલ આજે ઉયથી લશાલીએ 

ઔારુણ્મની ભખંર પે્રભધાયા.‛ 

ઉભાળઔંય તે વભમભા ં અભદાલાદભા ં શતા એ એલ વભમ શત જ્માયે ખાધંીજીની બાલના 
વોયબથી અખા યશીને ગવવુ-ંજીલવુ ં એ વલેંદનળીર યાષ્ટ્રપે્રભી જાણી વ્મÂક્ત ભાટે અળક્લતૌ  શત ુ.ં 
‚એવુ ંઔણ શત ુ ંદશન્દ્દુસ્તાનભા ંજે એ લકતે ખાધંીજીની ફશાય જીલી ળક્ુ ં?’ ૧૯૩૧ના ચ ભદશના ગછૂયાત 
તલદ્યાીઠભા ં યશીને ઔતલની યાષ્ટ્રબાલનાની ધફઔતી આફશલાભા ં ઔાવ્મવજૉનની પ્રવતૃત, તલદ્યાીઠની 
રાઈિેયીના સુ્તઔ અને ખાધંીજી જે લખચભા ંબણાલતા ત્મા ંબણલાન ભઔ તથા તલદ્યાીઠના વશલાવ 
દયતભમાન ઔાઔાવાશફે લખયેે વાથેનુ ંવાતનધ્મ એભની ઔતલતાભા ંખાધંીતલઙાયની ઊંડી ચા ાડી આે 
ચે. 

દૂયથી આલતા ભખંર ળબ્દન ધ્લતન ઔતલના આંતયભનભા ંતપ્રત થઈ જામ ચે.  

‘તુ ંા વાથે નલ ાીભા ંશત !’ 
- ન ભિં જીરનાય ઔતલનુ ંિીજુ ંહૃદમ દદયરનાયામણનુ ંદળચન ઔયે ચે.  

‘તલિળાતંત’નુ ંવભ્રહ ઔાવ્મ  



The Journey of Indian Languages :  Perpectives on Culture and Society  ISBN : 978-81-938282-1-2 
   

Volume: 2|  2019                     www.baou.edu.in  197 

 

‘શજી ત ઔાર જાભી’તી મયુે માદલાસ્થી 
લયવી’તી ઔાયભા ધધે રશીની, આંસનુી જડી !’  
-ની અનબુતૂત ઔતલના ળાતંતના વદેંળાને ફલત્તય ફનાલે ચે.  

ધતનઔ ભડૂીને મિં ેીવે ચે શીન ભાનલી, 
વામ્રાજ્મના ભશામિં ીરે ભાનલતા અતત ! 
ઔે ચી 
‚અદશિંવાથી બીંજાલ ને પ્રઔાળ વત્મતેછથી ઔતલની ળાતંતન છખને ભાટે ભાખચ એઔે ફીજા નથી. 

ખાધંીન આ વત્મ અદશિંવાન તલઙાય તલિળાતંતની જાકંી ઔયાલી આે ચે અન ેઔતલન ઉદ્દખાય  નીઔી 
ડ ેચે :  

‘તલળાે છખતલસ્તાયે નથી એઔ છ ભાનલી  

શ ુચે, કંી ચે, ષુ્, લનની ચે લનસ્તત !’ 
ત તલિળાતંતની લાત ઔયતા ઉભાળઔંય 

‘ને ‘ળાતંત ! ળાતંત !’ લદત સતુલયાટ આત્ભા 
તલિાન્દ્તયે તલદઔયળે ઉય સ્નેશ રીરા’ 

વ્મક્ક્ત ભટીને ફનુ ં તલિભાનલી ઔે બખૂ્માછનન છઠયાÂગ્ન જાખળ’ે ન  સયૂ ઔતલની ઔતલતાભાથંી 
ખાધંીતલઙાયને ઙીંધી ફતાલનાય પ્રેયઔ Âંક્ત અને ઔાવ્મની શાયભાા વછી આ ેચે.  

જીલનન ઔરાધય, ઔારવાખયે, ગરુાભ, ઉયવÂન્દ્ધ, શયૂવભેંરન, ઔયારદળચન, એઔ ચવુામેર ખટરાને, 

આત્ભાના કડંયે ‘પ્રાઙીના’ વ્ંરહશની ોયાચણઔ ભીથ રઈન ે આલતી ઔતલતાન ે ણ વાપં્રત વદંબચભા ં
છલાન ઔતલન પ્રમાવ આલઔાયદામઔ ચે. ખાધંીચખયાભા ં નભ ધન્દ્મ ખાધંીચખયા ગછુયાત, હુ ં ગજુૉય 
બાયતલાવી ખાધંીને ખર ેખર,ે ધન્દ્મ બતૂભ ગછુયાત લખેયે ઔતલતાભા ંખાધંીને ઔેન્દ્રભા ં યાકીને ઔે 
ખાધંીતલઙાયની જાકંી ઔયાલીને ઔતલ ખાધંીની બાલનાની ઔતલતા દ્વાયા લધાયે સરુઢ ઢ ફનાલી ળક્ા ચે. 
જ્માયે વભ્રહ વભમઔાભા ંસ્લતિંતાનુ ંઆંદરન ઙાલ ુશમ ત્માયે ખાધંીતલઙાયને પ્રવયાલલા ભાટે ઔતલતા 
જેલા ભાધ્મભન ઔતલએ ઉમખ ઔયી ઔાવ્માત્ભઔ ક્ષણને ખાધંીતલઙાય ભઢી યાકલાભા ં ઔતલ ઉભાળઔંય 
છીનુ ંતલળે મખદાન યશલેુ ંચે. મખુલાણી ઔતલ ઔયીને ખણના ઉભાળઔંયના અન્દ્મ ઔાવ્મભા ંણ વનેટ, 

ચાદંવ યઙના જાલા ભે ચે. 
આ મખુના છ અન્દ્મ ઔતલની ઔતલતાભા ંણ ખાધંીતલઙાયને નતૂન આતલષ્ઔાય ભી યશ ે ચે. સુદંયભૌ , 
યા.તલ.ાઠઔ, શવભકુ યાલર. 
‘આત્ભાના કડંયે’ના કુર વત્તય વનેટ  ચદંના અલનલા પ્રમખ વાથે જીલનકઈની લાત. 
‚ભને ભી તનષ્પતા અનેઔ 

તેથી થમ વપ ઔૈંઔ હુ ંજછિંદખીભા‛ં 

‚ભટાની અલ્તા છઈ થાક્, 
નાનાની ભટાઈ છઈ જીવુ ંછ.ં‛ 

વાદશત્મક્ષેિે ખાધંીમખુનુ ંભશત્તલનુ ં ક્સ્થત્મતંય ટૂંઔીલાતાચ દ્વાયા નલજાગતૃતનુ ં યહ્યુ ં ચે. ‘અનબુતૂતઔણ’ દ્વાયા 
ભાનલભલૂ્મ, સ્લતિંતાની બયતી, વત્મ-અદશિંવાના આમાભ, ખાધંીતલઙાયના વદંબ ેકાવ ઔયીને સ્લદેળીની 
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બાલના, યાષ્ટ્રીમ ળાાની ઔેલણી, ઔળ શાઔંત ઔતળમ વભજી ળઔે તેલી વાદી, વીધી અને વય 
બાાળૈરીથી ગડામેલુ ં ચે. ગછુયાતી ટૂંઔીલાતાચન ુ ં રઠંુ રઔબગ્મ અને રઔાચબભકુ લધ ુ ફન્દ્મુ ં ચે. આ 
મખુના ભશત્તલના લાતાચઔાય તયીઔે ધભૂઔેત,ુ વભ્રહ મખુભા ંચલાઈ જામ ચે. ઉયાતં ભેગાણી, ન્નારાર 
ટેર, ચનુીરાર ભદડમા, ઈિય ેટરીઔય, ઉભાળઔંય છળી લખેયેનુ ં વજૉન ટૂંઔીલાતાચને વભાજાચબભકુ 
ફનાલે ચે અને રઔ ગડતય ઔયલાનુ ંતલળે ભશત્તલનુ ંઔામચ ઔયે ચે. 

આ મખુના પ્રકય લાતાચઔાય યાભનાયામણ તલિનાથ ાઠઔ (યા.તલ. ાઠઔ) ઔતલતા, ટૂંઔીલાતાચ, 
તનફધં અને તલલેઙન જેલા વાદશત્મના સ્લફૃનુ ં કેડાણ ઔયે ચે. ઉયાતં તિંખ, વંાદન અન ે
અનલુાદની પ્રવતૃત્ત દ્વાયા વાદશત્મતળક્ષણનુ ંઔાભ ણ થમુ ંચે. 

ઙરંઔાન્દ્ત ળેઠ ઔશ ે ચે તે ભછુફ ‚ગછૂયાત તલદ્યાીઠના તલદ્વાન અધ્માઔની શયભા ં તે 
ઔરાયતવઔતાએ ણ ધ્માન કેંઙનાયા છણામ. ખાધંીજીની જીલનબાલનાનુ ં એઔ પ્રવન્નઔય ફૃ 
યાભનાયામણની તળક્ષણ તથા વાદશત્મની વતંનષ્ઠાબયી વેલાભા ંભયેલુ ંછઈ ળઔામ.‛ 

વાદશત્મ તળક્ષણની નાડ ાયકીને રકનાયા વજૉઔભા ં વાદશત્મ દ્વાયા તળક્ષણની જુદી બાત 
ઉવાલનાય વજૉઔ તયીઔે તેનુ ંતલળે મખદાન નોંધી ળઔામ. 

૧૯૨૦ભા ંખાધંીજીએ અવશઔાયની ઙલ ભાટે ગછૂયાત તલદ્યાીઠની સ્થાના ઔયી. યવીઔરાર 
યીક વાથ ે યા.તલ. ાઠઔ છડામા. લઔીરાતન વ્મલવામ ચડી, ઔેલણી અને સ્લતિંતાની રડતભા ં
છંરાવ્મુ.ં તલદ્યાીઠની રાઈિેયી અને ‘યુાત¥લ’ જેલા વાભતમઔ તથા ‘વાફયભતી’, ‘મખુધભચ’, વાભતમઔ 
ભાટે રકલાનુ ંફન્દ્મુ.ં તેભણ ેતે ‘પ્રસ્થાન’ ભાતવઔ ઙરાવ્મુ ંઅને એ તનતભત્તે વાદશત્મના રખબખ તભાભ 
સ્લફૃભા ંરકતા થમા. તલદ્યાીઠભા ંયહ્યા ત્મા ંસધુી અને ચી ણ ખાધંીતલઙાયને યેૂયૂ તાનાભા ં
જીલતં યાકીને તેની વ્માઔ અવય તેભના વજૉનભા ંદેકામ ચે. 

ટૂંઔીલાતાચભા ં તેભણે ‘દ્ધદ્વયેપની લાત-૧’, ‘દ્ધદ્વયેપની લાત-૨’ અને ‘દ્ધદ્વયેપની લાત-૩’ એભ િણ 
બાખભા ંઅનિુભે ૧૩+૨૦+૧૭ ભીને ઙારીવેઔ જેટરી લાતાચ આી ચે. તેભનુ ંલાતાચ રેકન ૧૯૨૨-
૨૩ભા ંળફૃ થામ ચે. 

‘છખજીલનનુ ંધ્મેમ’ જેલી વંણૂચતિઃ ખાધંીતલઙાયને લયેરી લાતાચ ઉયાતં વાભાજછઔ અને દામ્ત્મ 
જીલનને ઉજાખય ઔયતી લાતાચ આે ચે. ‘છક્ષણી’, ‘ભકુુન્દ્દયામ’ અને ‘ફદુ્ધિતલછમ’ જેલી લાતાચ રઔતપ્રમ 
ફને ચે. જેભા ં ભાનલબાલનુ ં તનફૃણ અને દંબની યાઔાષ્ઠા અનબુલામ ચે. કભેી, ઔંકુ, ઔદય જેલા 
ાિનુ ં વજૉન વભાછના દીન-દશન-ીદડત ળતતને લાતાચભા ં સ્થાન આી તેન અલાછ યજૂ ઔયે ચે. 
ખાભડા ંઅને ળશયે લચ્ઙેન બેદ, તેના તલધતલધ પ્રશ્નની ચણાલટ ઔયે ચે. 

‘છખજીલનનુ ં ધ્મેમ’ લાતાચભા ં ખાધંીજી પ્રત્મક્ષ થામ ચે. લનયાલનદાવની એઔ લચની િુી 
વયસ્લતીનુ ં નાભ ‘વસ્તી’ ઔશી ફરાલે ચે. તેભા ં છ તેન બાલ ભામ ચે. તેનુ ં એેÂન્દ્ડવાઈદટવનુ ં
યેળન ઔયાલેલુ ં ચે. તેને શલાપેય ભાટે ખાધંીજીના સઙૂનથી જછન ખાભ નજીઔ આલેર ફારાવય 
છખજીલન ળાશને ત્મા ંછલાનુ ંઔશ ેચે. છખજીલન ખાધંીબક્ત અને તેભા ંચસૂ્ત અનમુામી ચે. તે તેભની 
ભાતા વાથે યશ ેચે. વયસ્લતી ત્મા ંઆલે ચે. એ છ ખાભભા ંલનયાલનદાવના ખાભન તભિ યતતરાર તેની 
ત્ની ઊછભ અન ેતેન દીઔય શભે ુણ યશ ેચે. યતતરારની ત્ની ઊછભને પ્રસતૂત ભાટે શક્સ્ટર યાક ે
ચે અને ઔસલુાલડ થામ ચે. અશીં યતતરાર વયસ્લતી વાથે એભના ગયે એઔાતં ભાણે ચે. આકી લાતને 
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વજૉઔ વયસ્લતીની ભનÂસ્થતત અને ખાધંીજી વાભે તેના ભલૂ્મની ઔવટી ઔયાલયાલે ચે. આક આય 
છખજીલન ય આલે ચે ત્માયે છખજીલન ત િહ્મઙાયી જીલન ખાે ચે. ઙા ઔે ફીડી સિુાનુ ંણ વ્મવન 
નથી. ીંછવુ ં અને ઔાતંવુ ં એ તેનુ ં ઔાભ ચે. તેભા ં છખજીલન તનદો યૂલાય થામ ચે. ઔરવા અને 
અંખાયાની લાત દ્વાયા ભાનલભનના બાલનુ ં તનફૃણ વજૉઔ ઔાચફરેદાદ ઔયે ચે. ણ છખજીલનના 
વયસ્લતી પ્રત્મેના ભનતલઔાય અને તેની ઔફરૂાત તથા વત્મ-અદશિંવાની બાલનાને લધાયે સદૃુઢ ફનાલે 
ચે. ફને્નને રગ્ન ઔયાલી રલેાની ખાધંીજીની વરાશ અને અંતે સકુદ યીતે ફને્ન યાજી ણ થામ ચે. ણ 
વયસ્લતીના ંઔરવા અંખાયાના સ્લપ્નની લાત માદ આલતા તેની વાથે યશલેા તૈમાય થામ ણ રગ્ન 
ઔેભ ઔયી ઔયલા એલ પ્રશ્ન વતત જફંૄફી યશ ેચે. આભ ખાધંીતલઙાયને આ એઔ છ લાતાચ દ્વાયા વાખંાખં 
જીરીને ખાધંીબાલના લધાયે ફલત્તય ફનાલલાભા ંવજૉઔ વપ યહ્યા ચે. 

જેને આણે ઔથાવાદશત્મનુ ંરઔતપ્રમ સ્લફૃ ખણીએ ચીએ. તે નલરઔથા વાદશત્મ સ્લફૃ દ્વાયા 
ણ આ ખાધંીમખુભા ંખાધંીતલઙાયને લેખ ભે ચે. નલરઔથા સ્લફૃની યીતે ત શજી ભાડં ખણ્મા ખાઠં્ા 
વજૉઔ દ્વાયા જુદા જુદા તલમને ઔેન્દ્રભા ંયાકીને વાભાજછઔ, ઐતતશાતવઔ પ્રઔાયની નલરઔથા રકલાની 
ળફૃઆત થઈ શતી. ખાધંીમખુના વભથચ નલરઔથાઔાયભા ંજેનુ ં સ્થાન ચે તેલાભા ંઔનૈમારાર ભનુળીની 
ઐતતશાતવઔ અને વાભાજછઔ તથા ોયાચણઔ ઔથાનઔને રઈને વાયી એલી ખ્માતત પ્રાપ્ત કૃતત આે ચે. 
તથા આ છ મખુભા ં ચનુીરાર લધચભાન ળાશ, ભેગાણી, દળચઔ, ભદડમા, ન્નારાર, ેટરીઔય લખેયેએ 
અરખ-અરખ તલમને ન્દ્મામ આપ્મ ચે. આ મખુના ‘મખુભતૂતિ લાતાચઔાય’ તયીઔે જાણીતા થમેરા અને 
ખાધંીમખુભા ંખાધંીતલઙાયધાયાને લેખ આનાય નલરઔથાઔાય તયીઔે ય.લ. દેવાઈનુ ંપ્રદાન અનેરંુ ખણી 
ળઔામ. તેભન વભમખા ઈ.વ. ૧૯૯૨ થી ૧૯૫૪ન ખણી ળઔામ. તેભના તતાશ્રી ‘દેળબક્ત’ નાભનુ ં
વાપ્તાદશઔ ણ ઙરાલતા તથા તેભન નાની લમથી લાઙંનન ળક. 

ઉચ્ઙતળક્ષણ ભેલી વયઔાયી નઔયીભા ંદાકર થમા અન ેતેભા ંકાવ ઔયીને ખાભડા તથા તેના 
અનેઔ પ્રઔાયના ઔાભન અનબુલ, ્રહાભજીલનના પ્રશ્નન નજીઔથી દયઙમ ઔેલી ‘નલગછુયાત’ વાભતમઔ 
ભાટે ઈ.વ. ૧૯૨૪-૨૫ભા ં ‘ઠેખ’ નાભની નલરઔથા પ્રખટ થલા ભાડંી અને નલરઔથા રેકનન પ્રાયંબ 
થમ. 

ખાધંીજીની સ્લતિંતાની રડાઈભા ં ય.લ. દેવાઈએ બાખ રીધ અને વત્મા્રહશની બાલનાન 
યુસ્ઔાય ણ ઔમો. તેભની નલરઔથાભા ંણ સ્લતિંતાની બાલના પ્રખટાલલાભા ંવપ યહ્યા. તેભની 
નલરઔથાભા ંગછુયાતની પ્રજાના બાલ, ળોમચના બાલનાળીર ચઙિ આરેખ્મા ચે તથા ્રહાભીણ વભદુામ 
અને વભઔારીન પ્રજાજીલનના પ્રશ્નનુ ં તનફૃણ ણ ઔમુું ચે. ‘છમતં’ નલરઔથા દ્વાયા નલરઔથાક્ષેિ ે
દાચણ ઔયનાય ય.લ. દેવાઈ ચે. તળયી, ઔદઔરા, દદવ્મઙ,ુ ચૂણિભા, બાયેર અÂગ્ન, ્રહાભરક્ષી જેલી 
ભશત્લણૂચ નલરઔથા આી ચે. 

‘દદવ્મઙ’ુભા ં અવશઔાયની રડત પ્રવખંની ગ ૂથંણી, શરેે ઙડરેી મલુાનીનુ ં ચઙિ, મખુબÂક્તનુ ં
ઔરાત્ભઔ દળચન, ાિના આંતયતલઔાવની ગટના, અસ્શૃ્મતા તનલાયણની લાત, યાષ્ટ્રીમ અક્સ્ભતાની 
જાગતૃતનુ ંચઙિ, વત્મ, અદશિંવા, ફધંતુ્લ, દેળપે્રભ જેલા જીલનભલૂ્મન યુસ્ઔાય અફૃણ અને યંછન દ્વાયા તથા 
નલરઔથાના અન્દ્મ ાિ દ્વાયા ખાધંીતલઙાયન સ્તબં ક્સ્થય યાખ્મ ચે. અંધ અફૃણની દેળબક્ક્ત, 

ત્માખવતૃત્ત, સ્નેશબાલના અને યંછનની તતયામણતા દ્વાયા આદળચ દામ્ત્મ જીલનનુ ંદળચન વાંડ ે ચે. 
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છનાદચન અને સળુીરાના ં પે્રભની તથા રગ્નલેૂ સળુીરા ભાતતૃ્લ ધાયણ ઔયે ચે અને તેન ઉચેય 
અત્મછંલાવભા ંગના બખત ઔયે ચે તે દ્વાયા અસ્શૃ્મતા તનલાયણની લાત ઔયે ચે. ઉયાતં ખોણ ાિ 
દ્વાયા ભખુ્મ ાિની ધાયાભા ંછ વત્મા્રહશ અને સ્લતિંતની લાત દ્વાયા હૃદમદયલતચનની દદળાભા ંખતત 
ઔયે ચે. તેભની ‘્રહાભરક્ષ્ભી’ નલરઔથા ણ ઙાય બાખના તલળા પરઔ ય ્રહાભિાય અને એ દ્વાયા 
યાષ્ટ્રિાયના ખાધંીના સ્લીઔાયને વાઔાય ઔયલાન અવયાશનીમ પ્રમત્ન ચે. ખાભડાંન આદળચ, તલઙાય 
દ્વાયા આઙયણની બતૂભઔા, ખાભડાનંી અવખં્મ વભસ્માનુ ં તનફૃણ, ખાધંીઙીંધ્મા ભાખો અન ેવામ્મલાદના 
પ્રશ્નની ઙઙાચ તલખતે ઔયે ચે.એન્દ્જીતનમય  ફનીને નઔયી તલના નાવીાવ થમેર અતિન ્રહાભઉત્થાનના 
ઔાભભા ંઅને આદળચ ્રહાભવેલઔની બતૂભઔાભા ંઔાભ ઔયે ચે. ્રહાભજીલનન વાઙ ધફઔાય ‘્રહાભરક્ષ્ભી’ભા ં
વબંામ ચે. તેના તશલેાય, યીતદયલાછ, યંયા-ભાન્દ્મતા અને રઔની વકુંચઙત તથા બાલનાળાી 
પ્રતતબાને ભઔૂી આે ચે. ખાધંીતલઙાયને ઔેન્દ્રભા ંયાકીને ખાધંીની ્રહાભસ્લયાછની લાત અશીં વજૉઔ વાથચઔ 
ઔયલાની દદળાભા ં ઔાભ ઔયે ચે. આલી ઉત્તભ નલરઔથા દ્વાયા બાલઔ-લાઙઔના ભાનવ ગડતયભા ં
ભશત્તલન બાખ બછલે ચે.‘બાયેર અÂગ્ન’ નલરઔથાભા ં રુરદત્તનુ ંાિ ખાધંીજીના નભનૂા ય યઙામેલુ ં
છલા ભે ચે. આ નલરઔથાભા ં ૧૮૫૭ના વ્ંરહાભની બતૂભઔા રીધેરી ચે. ખોતભ અને ભખંાડંનેી 
ઔતચવ્મતનષ્ઠા અને યાષ્ટ્રબક્ક્તનુ ંઆરેકન ઉત્તભ યીતે થામ ચે. વત્મ-અદશિંવાની લાતને નલરઔથા દ્વાયા 
તવિ થતી ફતાલલાન પ્રમત્ન ચે. રુરદત્તની િુી તયીઔે ઉચયતી ઔલ્માણી અને ખોતભ વાથેના તેના 
વફંધંની હૃદમસ્ળી ઔથાનુ ં તનફૃણ છલા ભે ચે.આ ઉયાતં ણ તેભની ાવેથી અન્દ્મ નલરઔથા 
ચામાનટ, જજંાલાત, ળબના લખેયે ભે ચે. ણ ખાધંીમખુની તલઙાયધાયાને ઔેન્દ્રભા ંયાકીને ‘દદવ્મઙ’ુ, 

‘્રહાભરક્ષ્ભી’ના ઙાય બાખ, ‘બાયેર અÂગ્ન’ભા ં વજૉઔની ખાધંી પ્રત્મેની બાલના અને સ્લતિંતાની 
રડાઈભા ં જાગતૃતનુ ં તલળે વજૉન દ્વાયા ઔયેલુ ં ઔામચ વાથચઔ થામ ચે.વભ્રહતમા ખાધંીમખુભા ં આણા 
વાદશત્મના ભશત્તલના િણ વાદશત્મસ્લફૃભા ંઔતલતા, ટૂંઔીલાતાચ અને નલરઔથા દ્વાયા ખાધંીતલઙાયને સદૃુઢ 
ઔયલાભા ં ઔતલ ઉભાળઔંય છળી, યા.તલ. ાઠઔ અને ય.લ. દેવાઈનુ ં િણેમ સ્લફૃભા ંઅનિુભે નોંધાિ 
પ્રદાન ખણાલી ળઔામ. આ વભમખાાભા ંવભ્રહ બાયત લચભા ંએઔ પ્રઔાયની આફશલાની છફૃદયમાત 
શતી. તેને ધ્માનભા ંયાકીને તભાભ ક્ષેિભા ંખાધંીઔેન્દ્રી બાલનાને પ્રખટાલલાભા ંતવભાચઙશન ઔાભ થમુ ંચે. 
વાદશત્મ ણ આલા ભાધ્મભ તયીઔે ખાધંીતલઙાયન લધાયે પ્રઙાય-પ્રવાય ઔયે અને એ દ્વાયા આભ વભાછ 
સધુી આ તલઙાયધાયાને લધાયે ફલત્તય યીતે શોંઙાડલાભા ંઆ મખુના અન્દ્મ વજૉઔએ ણ ગણુ ંઔાભ 
ઔમુું ચે. 
વદંબાગ્રથંાઃ 
૧. ગછુયાતી વાદશત્મન ઈતતશાવ બાખ-૪ અને ૫- ગછુયાતી વાદશત્મ દયદ. 
૨. આણા યભણરાર- વંાદઔ : સયેુળ દરાર  

૩. યાભનાયામણ તલ. ાઠઔ ્રહથંાલરી બાખ-૨- વંાદઔિઃ દશયા ાઠઔ અને અન્દ્મ. 
૪. મખુદૃષ્ટા ઉભાળઔંય 
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વભાછભા ંઆજે ભલૂ્મના તલધ્લવંન જજંાલત ેદા થમ ચે. જીલન ભલૂ્મન હ્રાવ  થઈ યહ્ય ચે. 

સ્લેચ્ચાઙાયે નીતતન ચેદ ઉડાલી ભકૂ્ ચે. તળક્ષણના ડઔાય વભ ભલૂ્મ એ વખત પ્રશ્ન ચે.  જાશયે 
જીલનભા ં વ્માેરા ભ્રષ્ટાઙાયે વભાછના તભાભ ક્ષેિના ભાણવન ે તલઙાયતા ઔયી ભકૂ્ા ચે ત્માયે 
સ્લાબાતલઔણ ે છ બાયતના બવ્મ વાસં્કૃતતઔ લાયવાને વાઙલી યાકલા ભલૂ્મની વાઙી વભછ 
તલધાથીચને આલી અતનલામચ ફની ચે. ભાતબૃાાનુ ં તળક્ષણ વાદશજત્મઔ કૃતત દ્વાયા આલાભા ંઆલ ે
ચે. વાદશત્મ હૃદમની ઊતભિન આતલબૅાલ ચે. વાદશત્મઔાય દુતનમાની લેદના આત્ભવાત ઔયે ચે અન ેતેન ુ
ઙેતનાતિં જકૃંત થઈ ઉઠે ચે. જે તળક્ષઔ તલદ્યાથી ભાટે વલચસ્લ ન્દ્મચાલય ઔયી ળઔે ચે, તે છ ભલૂ્મનુ ં
વાઙા અથચભા ં પ્રતતાદન ઔયી ળઔે ચે. તળક્ષક્ની પ્રતતફિતા ભલૂ્મતળક્ષણ ભાટેની ામાની ળયત ચે. 
તલદ્યાથીના જીલનભા ં ભલૂ્મના ગડતયભા ં તળક્ષઔ ામાની ઇંટ ફની યશ ે ચે. ભાતબૃાાના તળક્ષણભા ં
જીલનભલૂ્મ બાાના ાઠમિભભા ંસ્ુરહતથત યીતે લણામેરા ંચે. ભલૂ્મ તળક્ષણભા ંફીજા ફે નલા ભલૂ્મના ં
ઉભેયણ ઔયલા ંછફૃયી ચે : ૧. લસ્તી ગટાડાનુ ંભલૂ્મ ૨. માચલયણ વયંક્ષણનુ ંભલૂ્મ.  

Key Words: (ઙાલી ફૃી ળબ્દ): ભલૂ્મ, ભાતબૃાા 
ભાતબૃાાભા ંમલૂ્મ નળક્ષણ: પ્રસ્તાલના  

 તળક્ષણ વ્મદઔતના આંતદયઔ અન ેફાહ્ય વૌંદમચનુ ંવભાજૉન અન ેવલંધચન ઔયે ચે. આંતદયઔ વૌંદમચ 
ભાનતવઔ, ફોદ્ધિઔ અન ેઆજત્ભઔ ચે. જીલનન ેવભિૃ ફનાલલા ભાટે આંતદયઔ વૌંદમચ અતનલામચ ચે. તનભચ 
ભાનલવભાછ દ્વાયા છ આંતદયઔ વૌંદમચની કીરલણી ળક્ ચે. તનભચ ભાનવની વભછ ભલૂ્મ થઔી થઈ 
ળઔે. ભલૂ્મની ભડૂી થઔી આંતદયઔ વૌંદમચ પ્રખટે ચે. વભાછભા ંઆજે ભલૂ્મના તલધ્લવંન જજંાલત ેદા 
થમ ચે. જીલન ભલૂ્મન હ્રાવ થઈ યહ્ય ચે. સ્લેચ્ચાઙાયે નીતતન ચેદ ઉડાલી ભકૂ્ ચે. તનષ્ઠાને વિૃ 
રઔની આદત ખણલાભા ંઆલી યશી ચે. ળણ, ચફન વરાભતી અન ેદશિંવાના તિલએ આતઔં છભાવ્મ 
ચે. બાયતીમ વસં્કૃતત લેદનાથી ીડાઈ યશી ચે. તળક્ષણના ડઔાય વભ ભલૂ્મ હ્રાવન  પ્રશ્ન અન ેજાશયે 
જીલનભા ં વ્માેરા ભ્રષ્ટાઙાયે વભાછના તભાભ ક્ષેિના ભાણવન ે તલઙાયતા ઔયી ભકૂ્ા ચે ત્માયે 
સ્લાબાતલઔણ ેછ બાયતના બવ્મ વાસં્કૃતત લાયવાન ેવાઙલી યાકલા ભલૂ્મની વાઙી વભછ તલધાથીન ે
આલી અતનલામચ ફની ચે. 
મલૂ્મ નળક્ષણ : 

ભલૂ્મન ખ્માર મા વઔંલ્ના તલલાદથી ય નથી. ભલૂ્મ અંખે તલરલાનભા ં ભતભતાતંય ચે. યંત ુ
ભલૂ્મન વાદ અથચ ઔયીએ ત જે આદળચ ભાનલીન ેભાનલ ફનાલે, આત્ભાન ેયભાત્ભાફૃ ધાયણ ઔયાલે, 
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ભાનલને સચૂઙત લતચનભાથંી ફશાય રાલી ઈિલ યચઙત લતચન ઔયલા પે્રયે તે ભલૂ્મ. ભલૂ્મની જેભ ભલૂ્મ 
તળક્ષણ અંખે ણ તલલાદ ઙાર ેચે. ભલૂ્મનુ ંતળક્ષણ આી ળઔામ કરંુ? તેની ઙઙાચ ઙાલ્મા છ ઔયે ચે. નલી 
યાષ્ટ્રીમ તળક્ષણનીતત (૧૯૮૬) ના ભડ્રુ – ૧૧ભા ંભલૂ્મતળક્ષણન ખ્માર નીઙે પ્રભાણે આ ેચે.  

 “ દયેઔ વભાછ તાના ફાઔન ેતળક્ષણ દ્વાયા જ્ઞાન અન ેઔોળલ્મ આલા ત ઇચ્ચે છ ચે, ણ 
વાથ ે વાથ ેતેન ેવાયા નાખદયઔ થલાભા ં ઉમખી ઔેટરાઔ ગણુ તેભના ભનભા ં ઠવાલલા ઇચ્ચે ચે. 
તળક્ષણના આ ાવાનં ેઙાદયત્ર્મ તળક્ષણ, નૈતતઔ તળક્ષણ ઔે ભલૂ્મ તળક્ષણ ઔશલેાભા ંઆલ ેચે.  

 ફીજી એઔ વ્માખ્મા આ પ્રભાણે એઔ તલદ્વાન ેઆેરી ચે, “ વ્મક્ક્ત, કંુટંુફ, વભાછ, પ્રકૃતત, યાષ્ટ્ર 
તથા તલિ પ્રત્મ ે વદ્દબાલ અન ે વભબાલ જાખે તલેા ં ઔામો ઔયલા તલદ્યાથીને પ્રેયણા આતુ ં તળક્ષણ 
એટરે ભલૂ્મ તળક્ષણ.” આભ ભલુ્મ તળક્ષણ એટરે અધ્મેતાભા ં ભાનલીમ ગણુની પ્રેયણા છખાલીને 
સનુાખદયઔતા અન ેયઙનાત્ભઔતાનુ ંતનભાચણ ઔયનારંુ તળક્ષણ. 
ભાતબૃાાભા ંભલૂ્મ તળક્ષણ : 

 ભાતબૃાાનુ ં તળક્ષણ વાદશજત્મઔ કૃતત દ્વાયા આલાભા આલ ે ચે. વાદશત્મ હૃદમની ઊતભિન 
આતલબૅાલ ચે. વાદશત્મઔાય દુતનમાની લેદના આત્ભવાત ઔયે ચે અન ેતેનુ ંઙેતનાતિં જકૃંત થઈ ઊઠે ચે 
અન ેવજાચમ ચે વાદશત્મકૃતત. ઔાટં બોંઔીન ેઔાટંાની તીવ્ર લેદનાનુ ંબાન ત દુતનમાભા ંથામ છ ચે, ણ 
ઔાટં બોંક્ા તવલામ તેની લેદનાનુ ંબાન વાદશત્મઔાય ઔયાલે ચે.  
ભાતબૃાા દ્વાયા ભલૂ્મનુ ંગડતય (અથલા) ભલૂ્મના ગડતયભા ંભાતબૃાા ઔેલી યીતે ભદદયફૃ થઈ ળઔે?  

 જે તળક્ષઔ તલદ્યાથી ભાટે વલચસ્લ ન્દ્મચાલય ઔયી ળઔે ચે, તે છ ભલૂ્મનુ ંવાઙા અથચભા ંપ્રતતાદન 
ઔયી ળઔે ચે. તળક્ષઔની પ્રતતફિતા ભલૂ્મ તળક્ષણ ભાટેની ામાની ળયત ચે. તલદ્યાથીના જીલનભા ંભલૂ્મના 
ગડતયભા ંતળક્ષઔ ામાની ઇંટ ફની યશ ેચે.  

 ભાતબૃાાના તળક્ષણભા ં જીલનભલૂ્મ બાાના ાઠમિભભા ં સ્ુરહતથત યીતે લણામેરા ં ચે. 
ભાતબૃાાના તળક્ષઔે ઔાવ્મભા ંઆલતા ળબ્દના અથચ તાયલી ઔતલતાન ખદ્યાન્દ્લમ ઔયલાન નથી. ચદં, 
અરઔંાય, ળબ્દાથચ, વભાવ ઔે વતંધની ભાિ વ્માઔયણીમ વભજૂતી આલાની નથી, ણ ઔાવ્માથચરક્ષી 
મથાથચતા તલદ્યાથીન ેવભજાલી તેભા ંયશરેા ંજીલન ભલૂ્મ તાના જીલનભા ંઔેલી યીતે ઉજાખય ઔયલા 
તે વભજાલી જીલનભા આઙયણભા ંભઔૂતા ઔયાલલાનુ ં ચે. લખચકડંભા ંબાા તળક્ષણ દ્વાયા ભલૂ્મનુ ં સ્લફૃ 
અન ેતેના પચરતાથોનુ ંતભેછ ભલૂ્મ પ્રત્મેની પ્રતતફિતાનુ ંસ્ષ્ટીઔયણ ઔયી જીલનભા ંઆઙયણ ઔયાલલાનુ ં
ચે. ગછુયાતી ઔશલેત પ્રભાણ ે‘કલૂાભા ંશમ ત શલાડાભા ંઆલે’ તળક્ષઔ ત ેજીલનભા ંભલૂ્મનુ ંઆઙયણ 
ઔયત શળ ેત તલદ્યાથી તે તનશાીન ેજીલનભા ંભલૂ્મનુ ંઆઙયણ ઔયળ.ે  

 બાા તળક્ષઔે લખચભા,ં ળાાભા ં ઔે વભાછભા ં તલદ્યાથીને જીલન ભલૂ્મનુ ં આઙયણ ઔયતા 
ઔયલાના ચે. તે ભાટે બાા તળક્ષણ દયતભમાન જીલન ભલૂ્મ આઙયણભા ં પ્રાતતાદદત ઔયી ળઔામ તે 
વભજાલલાનુ ં ચે. બાા તળક્ષણની પ્રવતૃત જેલી ઔે પ્રલાવ, બાા પ્રમખળારા, સ્ધાચ, ભેદાનની 
પ્રવતૃત, પ્રાથચના વબાની પ્રવતૃત લકત ેયસ્ય અન ેવભાછભા ંવશઔાય, દમા, પ્રેભ, વં વખંઠન, 
વશનળીરતા, વત્મ, અદશિંવા, યસ્ય ભદદની બાલના અનાલતા ંળીકલલાનુ ં ચે. જીલનભા ંઆઙયણ 
ઔયાલલાનુ ંચે.  
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 ધયણ – ૮ભા ં ‘અકડં બાયતના તળલ્ી’ કૃતતભા ં વયદાય ટેરની યાષ્ટ્રીમ એઔતાની બાલના, 
યાષ્ટ્રપ્રેભ દ્વાયા તળક્ષઔે તલદ્યાથીભા ંતાના કુટંુફની એઔતા, ખાભ ઔે યાષ્ટ્રની એઔતા ભાટે આણ ેશુ ં
ઔયવુ ંછઈએ તે ભાિ ળીકલીને વતં ન ભાનતા જીલનભા ંઆઙયણભા ંભઔૂતા ઔયલા છઇએ. ફીજી એઔ 
કૃતત ‘ ફશનેન િ’ એઔભભા ંિના ભાધ્મભથી ભાતબૃાાનુ ંભશત્લ, ભાતબૃાા પ્રત્મેન પ્રેભ વભજાવ્મ 
ચે. તે લાત તલદ્યાથી પ્રકૃતત ઉત્વલનુ ં લણચન અન ે યછફયછની  આણી અચબવ્મક્ક્ત અન ે
પ્રત્મામનના ાવાન ેભાતબૃાાન મથાચથ ઉમખ ઔયી ભાતબૃાા પ્રત્મ ેઋણ  ઔેલી ળઔે તેલી બાલના 
તલઔવાલલી. ધયણ – ૯ ભા ં ‘વપ માિા’ ખદ્યભા ંએઔનાથે ખધેડા જેલા પ્રાણીન ેખખંાછ ીલડાલીન ે
જીલ ફઙાવ્મભા ં‘જીલ દમાપ્રેભ’ના ંદળચન થામ ચે. તલેી છ યીતે, ખયીફ – ચબકાયી પ્રત્મ ેદમા-પ્રેભ- 
વશાનબુતૂત દાકલલી છઈએ. તખં લચ લકત ેતખં ઙખાલતા ં તનદો કંી ગામર ન થામ તેનુ ં
ધ્માન યાકવુ ં છઈએ તથા ગામર ક્ષીને ફઙાલલા પ્રમત્ન ઔયલા છઈએ. જીલદમા પ્રેભી ફનવુ ં
છઈએ.  

 ધયણ – ૧૦ભા ં ‘સ્ત્રી ઔેલણી’ ખદ્યભા ંનભચદના સ્ત્રી ઔેલણી તલળનેા તલઙાય ગયભા,ં ખાભભા,ં 
વભાછભા ં સ્લીઔાયી સ્ત્રી ઔેલણીને લધાયલા પ્રમત્ન ઔયલા છઇએ તથા ડૉ.એ.ી.જે.અબ્દુર ઔરાભનુ ં
ગડતય’ કૃતતભા ં ડૉ.ઔરાભની ઔતચવ્મતનષ્ઠા, ધભચબાલના, વલચધભચ વભબાલના ઔેલી જીલનભા ંઆઙયણ 
ઔયવુ ં જેલી ફાફત જીલનભા ં ઉતાયી અભર ઔયલ છઈએ. તળક્ષઔ આ ઔામચ ઔયી ળઔળ ેત છ વાઙા 
અથચભા ંભાતબૃાા દ્વાયા જીલન ભલૂ્મનુ ંગડતય થઈ ળઔળે.  

::ધયણ – ૮ :: 
અ. ન.ં કૃનતનુ ંનાભ મલૂ્મ (બાલના) 
1.  લાલી ફા આલી  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ાદયલાદયઔ બાલના  

2.  નલા લચના વઔંલ્  વ્મદઔતખત ભલૂ્મ – સ્લબાલની કાતવમત  

3.  ળફૃઆત ઔયીએ  સ્લચ્્તાભલૂ્મ  - અંદય- ફશાયનુ ંવૌંદમચ  

4.  વાઔયન ળધનાય  વ્મદઔતખત ભલૂ્મ – ફાઉચેયની બાલના 
5.  અકડં બાયતના તળલ્ી  યાષ્ટ્રપ્રેભ – એઔતા – અકદંડતતાના તલઙાય  

6.  સદુાભાએ દીઠા ંશ્રી કૃષ્ણ દેલ યે !  આધ્માજત્ભઔ – ધાતભિઔ ભલૂ્મ – તભિબાલ  

7.  વસં્ઔાયની શ્રીભતંાઇ  વ્મક્ક્તખત ભલૂ્મ – ઔતચવ્મ બાલના  

8.  દુશા  નૈતતઔ ભલૂ્મ, અઔાય ઉય ઉઔાય  

9.  વાઢં નાથ્મ  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – સ્ત્રીવળક્ક્તઔયણ  

10.  ફશનેન િ  બાાપ્રેભ – ભાતબૃાાન ુભાધમુચ  

11.  ઔભાડ ેઙીતમાચ ભે...  વાભાજછઔ – વ્મદઔતખત ભલૂ્મ – શબુ – રાબની 
અેક્ષા  

12.  દઔસ્વા – ટુઙઔા  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ટરટેક્વ  

13.  ઇચ્ચા ઔાઔા  વ્મદઔતખત ભલૂ્મ – ઇાચન ુ ંઔેન્દ્ર  

14.  આલઔાય  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – આતતથ્મ બાલના  

15.  ગડતય  નૈતતઔ ભલૂ્મ – તલદ્યાથીન વલાચખીણ તલઔાવ  
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 તલયર ત્માખ  યાષ્ટ્ર પ્રેભ- દેળી યાજ્મનુ ંઅચણ  

 ઙાર ભલા છઈએ  વાસં્કૃતતઔ બાલના – વસં્ઔાયી વ્મદઔત ફનવુ ં 

 

::ધયણ – ૯ :: 
અ. ન.ં કૃતતનુ ંનાભ ભલૂ્મ (બાલના) 

દ્ય 

 વતં ! અભ યે લશલેાદયમા  યાભ – નાભની બદઔત, આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ  

 ખતલિંદ પ્રાણ અભાય યે  આધ્મજત્ભઔ ભલૂ્મ – ભીયાનં કૃષ્ણપે્રભ  

  વ્રછનાયી  આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – લાવંીન કૃષ્ણપે્રભ   
 ખલધચન ચખદયધાયણ  આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – કૃષ્ણન વ્રછપે્રભ  

 શાજી ઔાવભ, તાયી  

લીછી યે...  

વ્મક્ક્તખત ભલૂ્મ – આખફટ્ના  

ભાચરઔન ખલચ  

 વપ માિા  જીલદમા પ્રેભ – એઔનાથન પ્રવખં  

 ન હુ ંજાઝુ ંભાગુ ં વ્મક્ક્તખત ભલૂ્મ – ઔતલની બાલના  

 તલળા છખતલસ્તાયે...  યાષ્ટ્રીમ ભલૂ્મ – માચલયણ વયંક્ષણની બાલના  

 શજી ભાયા દેળે  યાષ્ટ્રપ્રેભ – છફૃદયમાત લચંઙત ભાટે પ્રાથચના  

 લીયની તલદામ  દેળપે્રભ – ક્ષતિમાણીનુ ંઔતચવ્મ  

 માઙના  વૌંદમચરન્ષ્ટ – પ્રકૃતત પ્રેભ  

 અદના આદભીનુ ંખીત  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – વશઔાય – ફધંતુ્લની બાલના  

 આણા દુ:કનુ ંઔેટલુ ંછય ?  વાભાજછઔ ભલૂ્મ, વાપં્રત દયક્સ્થતત વાથ ેતાદાત્મ્મતા  

 ચઙતાય  પ્રકૃતત પ્રેભ – વૌંદમચરન્ષ્ટ  

 ક્ન્દ્માતલદામ  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ઔરુણ- ભખંર પ્રવખં  

ખદ્ય 

 ઇતતશાવનુ ંએઔ ાનુ ં યાષ્ટ્રપ્રેભ – દેળ બાલના  

 ઔીતતિદેલન ભુજંાર વાથ ેભેા  ઐતતશાતવઔ ભલૂ્મ – ગટના  

 ળબા અન ેસતુળભા  વાસં્કૃતતઔ ભલૂ્મ – ઔોટંુચફઔ લાયવ  

 ખતલિંદનુ ંકેતય  ્રહામ્મજીલન – ળશયેીઔયણની અવય  

 સ્લખચ અન ેથૃ્લી  આધ્માજત્ભઔ  ભલૂ્મ – થૃ્લીને સ્લખચ- ફનાલલાની 
બાલના   

 ળયણાઇના શયૂ  વાભાજછઔ ભલૂ્મ  

 યાગલના વશઔામચઔય  યાષ્ટ્રપ્રેભ – યાષ્ટ્રીમ એઔતાની બાલના  

 દ્ધદ્વદર  પ્રકૃતત પ્રેભ, ઔાદલનુ ંઔાવ્મ, માચલયણની સયુક્ષા  

 વયભ ેદશાડ ેવઔંલ્  નૈતતઔ ભલૂ્મ  

 કતડુળી  ભાતપેૃ્રભ – ચફનવાપં્રદાતમઔ બાલના  
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 સ્નેશયક્શ્ભ જીણાબાઈ  યાષ્ટ્રપ્રેભ – વ્મદઔતખત ભલૂ્મ  

 

::ધયણ – ૧૦ :: 
અ. ન.ં કૃતતનુ ંનાભ ભલૂ્મ (બાલના) 

 બક્ક્ત દાયથ  આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ –બક્ક્તબાલ  

 ળાભના ્પ્ા – ઙાઈ નૈતતઔ ભલૂ્મ – વાભાજછઔ ભલૂ્મ  

 જગડ રઙન-ભનન  આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – કૃષ્ણ પ્રત્મેની બક્ક્ત  

 ભન ન ડખે  વાભાજછઔ – આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – દયેઔ દયક્સ્થતતભા ં
વભબાલ   

 શીયાની યીક્ષા   આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ  

 અતતજ્ઞાન  વ્મક્ક્તખત ભલૂ્મ – ાદયલાદયઔ બાલના  

 જૂનુ ંતમય ગય  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ઔોટંુચફઔ બાલના  

 પ્રશ્ન  પ્રકૃતત પ્રેભ – પ્રકૃતત તત્તલને પ્રશ્ન  

 તીથોિભ  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ભાતપેૃ્રભ  

 તાવીએ  વાસં્કૃતતઔ ભલૂ્મ – જીલનના ંવત્મ  

 અદીઠ વખંાથ  આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – યભ તત્તલભા ંશ્રધ્ધા   

 દુશા – ભકુ્તઔ  વ્મદઔતખત ભલૂ્મ – લાણીવ્મલશાય – યઔાય  

 કંુછરડી  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – દામ્ત્મપ્રેભ  

 છક્ષણી  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – પ્રવન્ન દામ્ત્મ  

 ઙ ુ: શ્રલા  બાલાત્ભઔ એઔતા  

 ચઔડ  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ાદયલાદયઔ બાલના  

 સ્ત્રીઔેલણી  યાષ્ટ્રીમ ભલૂ્મ – યાષ્ટ્રભા ંસ્ત્રી ઔેલણીનુ ંભલૂ્મ  

 વનાના વકૃ્ષ  પ્રાકૃતતઔ વૌંદમચ – પ્રકૃતત વાથેનુ ંતાદાત્મ્મ  

 પ્રકૃતતની બાલના વભછ  માચલયણ પ્રેભ – પ્રદુણથી ફઙલાની બાલના  

 એ.ી.જે. અબ્દુર ઔરાભનુ ંગડતય  આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – વાસં્કૃતતઔ ભલૂ્મ – વસં્ઔાય 
ગડતય  

 આક્કા  વાસં્કૃતતઔ ભલૂ્મ – ઔોટંુચફઔ બાલના  

 વકૃ્ષ  વાભાજછઔ ભલૂ્મ – ાદયલાદયઔ બાલના  

 થૃ્લીલલ્રબ  ઐતતશાતવઔ ભલૂ્મ 

 શરૂાણેિય   આધ્માજત્ભઔ ભલૂ્મ – ધાતભિઔ સ્થ પ્રત્મેની બાલના  

 

ભલૂ્મ તળક્ષણભા ંફીજા ફ ેનલા ભલૂ્મના ંઉભેયણ ઔયલા ંછફૃયી ચે.  

 ૧. લસ્તી ગટાડાનુ ંભલૂ્મ ૨. માચલયણ વયંક્ષણનુ ંભલૂ્મ  
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 લસ્તી તલસ્પટે અનેઔ વભસ્માની બેટ ધયી ચે. દયેઔ છગ્માએ ભાનલ ભશયેાભણ ઔીદડમાયાની 
જેભ ઊબયામ  યહ્ય ચે, ત્માયે અધ્મેતાભા ં લસ્તી ગટાડાનુ ં  ભલૂ્મ તલઔવાલલા લસ્તીતળક્ષણ આવુ ં
અતનલામચ ફન્દ્મુ ં ચે. આ ભાટે ાઠ્સુ્તઔભા ં વભાતલષ્ટ કૃતતભા ં લસ્તીતલમઔ એઔભ ળધી તેન 
ખ્માર અધ્મેતાન ેઆી ળઔામ.  

 માચલયણ અન ેભાનલ લચ્ઙે અચબન્ન અને અતટૂ વફંધં ચે. માચલયણ ભાનલનુ ંયક્ષઔ, ઔ 
અન ેઆશ્રમદાતા ચે. માચલયણભા ંયશરેા લામ,ુ ાણી અન ેકયાઔ ય ભાનલ તનબચય ચે. માચલયણ છ 
ભાનલનુ ંજીલન ચે. આભ શલા ચતા ંજે ડા ય ફઠેા ચે તેન ેછ ઔાલાન પ્રમાવ ભાનલ દ્વાયા થઈ 
યહ્ય ચે. માચલયણ દ્વાયા યઙામેર ભાનલ, માચલયણન વશંાયઔ ફન્દ્મ ચે, ત્માયે માચલયણ તળક્ષણની 
આલશ્મઔતા ઊબી થઈ ચે. માચલયણ વાથ ે વઔંામરેી કૃતતના તળક્ષણ દ્વાયા માચલયણ તલખતન ે
વાઔંી માચલયણનુ ંતળક્ષણ આી ળઔામ.  

વદંબ વાહશત્મ: 
૧. ગછુયાતી તલમિતત  – ડૉ. ઈિય લાગરેા, અક્ષય બ્બ્રઔેળન , અભદાલાદ , ૨૦૦૬ 

૨. ગછુયાતીનુ ંઅચબનલ અધ્માન – શ્રી નટુબાઈ યાલર, નીયલ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, ૨૦૧૬ 
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