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રોકોના શૈમાભાું ેવલા 

ગ્રીઔ ધે યેઞીધ ફાળાએ યમુનધે એઔ ઔયુું વત ુ.ં નઢ એ ઐઔભ ઈનયા સ્ણમધા યઔનુ ંવત ુ.ં એ છ 
મીણે અ થેલબા ંસં્કૃણે ઈનયા યઔનુ ંઐઔભ સ્તાપ્ય ુવત ુ.ં 

        અ થેલબા ંયઔફાળાધા નવયેા મુસ્ઔણાગ વણા બદુ્ધ ફખાધ. એબઢે ઔહ્ુ ં ઔે, “બામે યઔધા 
વૈભાબંા ંનેીધ ેયઔબા ંએઔ ગાબાન્ભ ધૈણીઔ સ્ણમ ધીબાગઢ ઔમ ચે, ણે હુ ંસં્કૃણ ફાળા બામણ ધ 
ઔમી લકંુ. સં્કૃણ ઈનયા યઔધી ફાળા ચે. બામે છધણાધી ફાળા છઇએ ચે.” 

        એબઢે નાયી ફાળાધી બથથ યીદી. ‘નલ્યી’ એઞયે ખાબ. નાયી એઞયે ગ્રાબફાળા.બવાીમે 
નઢ ણેબ છ ઔયુું. અ પધેં ઔવણેા ઔે બે ઈનમધા યઔ બાઞે અવ્ભા ધતી; યઔ બાઞે  -- છધણા બાઞે 
– બામ છન્બ ચે. 

       ણંએ એ છ ઔાબ અખર ઙયાવ્યુ.ં ણે સં્કૃણ લીકણા. જ્ઞાધ બેરણા સં્કૃણ બામણ, નઢ 
જ્ઞાધથાધનુ ં ઔાબ યઔફાળા બામણ ઔમા બાખણા વણા. 

       ખાદંીજી અ છ ઔાબ વીંદુસ્ણાધી બામણ ઔમા બાખણા વણા. વીંથીારાએ વીંથીબા ંસં્કૃણ 
લબ્થ ધવથ દામી થીદા, વીંથીધે નઠંીણધી ફાળા પધાી. મુયબાધએ ઈદુગ ધે મલુ્યાધંી ફાળા 
પધાી. પધંેએ એઔ છ દદં ઙયાવ્ભ – ાબાન્ભ છધણાતી દુમ છાધ. ખાદંીજી વણા છધણાધા 
બાઢ. એબઢે પધેં પાજુધા યઔધે વીંદુસ્ણાધી દ્વામા છધણાફીમકુ પધાા પ્રભતધ ઔભો. 

(‘પાધુી ચપી’ .ૃ 37)                                                  - ઔાઔા ઔાયેયઔમ   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 હવમલીબાધી લાણંી-નમીળથબા ં થલ બીધીઞધી ઠક્યબેુન્ઞમી છભેયી.એબા ં એઔ 
એા બાછધી ઔલ્નધા મજુ તભેયી, જેબા ંપદા બાઢ ઔાભબ કમા છ વભ ધે ઔઇ 
ઔથી કઞ ધ વભ. નમીઢાબે યદુ્ધધી ધપણ અી નઠી. પધંે નક્ષ ાબાબે અી ખભા. 
ટંઠ ન્નાઞ ચાઇ ખભ. ખબે તભામે ખરી છૂઞે એી ક્ષઢે લાણંી ઙીમીધે એઔ દીબ 
ાછ ફંરાભ, “ણબે ાઙા વઇ લઔ.” ાબેતી નઠગ નઠય ધ ે એઔ ાક્ય 
ફંરાયુ,ં “બે કઞા વઇ લઔીએ.” અ પે ાક્યધે ઔામઢે યદુ્ધ તત ુ ં મવી ખયુ.ં ઔાલ ! 
ફામણ ધે નાઔીસ્ણાધ ચ્ઙે નઢ યદુ્ધ ધ તાભ. યદુ્ધ બાઞે સં્કૃણબા ં લબ્થ ચે, “બબ 
તભમૌ” દમણીઔંન નઢ અનઢધે સદુામી ધ લઔે ? 
(‘થેંલ’ : 03-02-2002)                            -ગઢુણં લાવ 
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1. जोडणीसुधारनुुं ऩहेलुुं ऩगलुुं : एक ज ई-उ  

 

મમુબ્પી ધે વબત્ર, 

       પ્રતબ ણ ગછુમાણ ગ્રાબીદ્યાનીટ બાછધા પ્રમકુ શ્રી વમકુફાઆ ધે બતં્રી શ્રી 
ફમણફાઇધે દન્ભાથ અનાધા મવ ે ચે : ઔંઇઔ બઠેતી નઢ બાછનભખી એઔ ઈનેક્ષીણ  
ઔાભગક્રબ ણમ ીદીમ ધ્ભાધ અના પથય. ગઢાધે ઔથાઙ કપમ ધવીં વભ ઔે વાયધા 
છઠઢીસદુામ ફીભાધધ નાભ ગછુમાણધી પ્રતબ ધે એ બભધી એઔબાત્ર ગ્રાબીદ્યાનીટ 
યઔફામણીબા ંધકંાભેય ચે. 

ગ્રાબીદ્યાનીટ ધઇ ણાયીબનુ ં ઔાબ ઔમણી સં્તા ચે. ગછુમાણ ધઇ ણાયીબ ગંધા પ્રમકુ 
ણતા ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા કુયધાભઔ ખીંથફાઆ માયે ધઇ ણાયીબ ીલે યખ્યુ ંચે, “લીક્ષઢ 
એ ઔે જે જે ણે છબાધાધા પ્રશ્નધ ઈઔેય લદી અને. ધઇ ણાયીબધી એ ક્ષબણા ચે ઔે ણે થમેઔ 
યખેુ જે પ્રશ્ન કઠા તાભ ચે ણેધા છાપ અને ચે. અી ક્ષબણા ખાદંીજીધી ધઇ ણાયીબબા ંચે 
નચી ફયા ણે ક્યામે નઢ જુધી ણાયીબ ઔેી મીણે તાભ ? અ ણાયીબ નણે છ છબાધાધે નરુુન 
નણાધા ંધા ંઔયેમ દમા ણૈભામ વભ ચે.” (‘યઔધીઔેણધ’ :બે-જુધ 99) 

વે બામ ાય ચે : ગછુમાણી ફાળા ધે છઠઢી કે્ષતે્ર ઔઇ બસ્ભા ચે કમી ? છ વભ 
ણ,ગછુમાણી ફાળા-છઠઢી છબાધાધે નરુુન ઔયેમ દમા ણૈભામ ચે ? 

ગછુમાણધી ી ગ્રાબીદ્યાનીટ નૈઔી અટેઔધી મયુાઔાણ હુ ં યઇ લક્ય છ.ં અ નૈઔી એઔે 
સં્તાબા ંઅી બસ્ભા ધ વાનુ ં બધે છઢાયુ ં ધતી. બસ્ભા ધ વાધ થેકા તણ વા 
ચણા ં બસ્ભા છની મવી લક્ણી ધતી. એ એધા ં જાવમે યકાઢબા ં વ્ભક્ણ તાભ છ ચે. ન્ભ 
લીક્ષઢસં્તાબા ંનઢ જુથી સ્તીણી વા ફં ધતી. 

       ચાના-ંાબભીઔ, દુઔાધધા ંનાઞીભા,ં મસ્ણાધાબ ખેમે ન્ભ ીીદ ક્ષેત્રએ નઢ અનઢી 
ફાળાસ્તીણી ઙીંણાછધઔ ચે ચણા ંબામા ાયધ છાપ ‘ધા’બા ંઅનધામ ઔેઞયાઔ બરી નઢ 
અે ચે. ફાળા-ેંથધાતી મકુ્ણ યઔધે છઠઢીસદુામ ફીભાધ પીધછરુમી યાખે એ 
સ્ાફાીઔ ચે. 

       ઔેઞયાઔ એા બીત્ર નઢ બરે ચે જે બામા ાયધ છાપ વા ઔે ધાબા ંઅનાનુ ં
ઞારે ચે. ઔેબ ઔે વા ઔે ધા છાપ બાઞે નઢ ીઙામવુ ંણ નઠે ધે ? ધવીં ણ અનળુખંીઔ પ્રશ્ન ‘લા 
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બાઞે ?’ધ છાપ ઔેી મીણે અની લઔાભ ? અબ ીઙામાધી છાપથામી પીજાધે બાત ે
ધાકી ઔેઞયાઔ ણ એઔ પ્રઔામધ નયાભધાથ છ નધાે ચે ! 

       કેમ ! છભણં ઔટામીએ યખ્યુ ં ચે, “છઠઢીધ પ્રશ્ન જાઢે ધઔાબ ઙખાાઇ મહ્ય ચે એી 
ચાન ઈફી ઔમાબા ંઅે ચે ણેધે હુ ંલાવમખૃી ધીણી ખણુ ંછ.ં શુ ંછઠઢીધી તભામે જે સ્તીણી ચે 
ણે છ અનઢે માકા બાખીએ ચીએ ? છ છઠઢીધ પ્રશ્ન અ તચુ્ચ, ધઔાબ, ીઙામઢીભ 
વણ ણ માષ્રધા તભણં બવતતધા પ્રશ્ન ાતે ઔાબ નાઠી મવયેા ખાદંીજીએ ગછુમાણી પ્રજાધે 
‘છઠઢીઔલ’ નંઠાાધ ઈદ્યબ લા બાઞે ઔભો વણ ? ખાદંીજીધા ઈદે્દલધે અનઢે વધષ્ર ઔભો 
ચે ધે ઔમી મહ્યા ચીએ.” (‘થેંલ’ : 20-09-99) 

       ખાદંીજીધા ઈદે્દલધ ેઅનઢે ધીષ્ર ઔભો ચે ધે ઔમી મહ્યા ચીએ એવુ ંઅઔરંુ ીદાધ 
ઔટામીાવપેે એઞયા ારંુ ઔયુું યાખે ચે ઔે ફાળાકે્ષતે્ર છઠઢીઔલ રુને એઔ નખલુ ંાણ થાભઔા 
ખાઈ અનઢે ઈનાઠયુ ંએ નચી પીજુ ંનખલુ ંઅનઢે વજી બાઠં્ ુ ંધતી ધે ત્તાારા ઔથાઙ 
બાઠંા બાખણા નઢ ધતી ! છઠઢીધી બસ્ભા બદઠુા જેી વઇ અનઢે ણેધાતી દુમ ફાખણા 
મવેાનુ ંધ ુનથં ઔમણા અવ્ભા ચીએ. અ ફીખબ પમાપમ ચે કમ ? 

        છઠઢીધ પ્રશ્ન ીાથધ વણ, ચે ધે મવલેે. એ છ મીણે એ બવતતધ નઢ વણ, ચે ધે 
મવલેે. બાઞે ણેધ બવત્તબ બાદાધઔામી ઈઔેય અનઢે લદણા મવે છઇએ. ધઇ 
ણાયીબારા બાઞે ણ અ છ લફે. ખાદંીજીધ ખીભામબ મઙધાતબઔ ઔાભગક્રબ ચે – પ્રાણંીઔ 
ફાળા ભાધે બાતફૃાળાપે્રબ. એ દૃષ્ઞીએ નઢ અનઢ ફીખબ ફાળા-છઠઢીધી બસ્ભાધ 
ાબધ ઔમી ભગ્ભ ઈઔેય લદણા છાધ છ વ ગઞે.  

       નમંત ુાસ્ણીક્ણા લી ચે ? 

અજે ફાળા-છઠઢીધી નામ ખમધી બસ્ભા એઔટી તઇ ખઇ ચે. તગ અંખેધી બસ્ભા 
નઢ ચી ધતી. ‘ાતગ ગછુમાણી છઠઢીઔલ’બા ંઔાશ્બીમનુ ંવજી ઔશ્બીમ ઔમાયુ ંધતી એઞલુ ંછ 
ધવીં ણેધ એઔ તગ ‘વીંદુસ્ણાધધી ચેઔ ઈત્તમે અેય એઔ થેલ’ વજી નઢ, 1948 નચી નઢ, 
ઙાલ ુમહ્ય ચે ! 

       ઇ-ઈ ીળભઔ ખમપઠ ઔે ખંણી ણ ખં્ભ ચે. ન્ભ બસ્ભા નઢ પેસબુામ ચે. 

       અી બસ્ભાધ ઈઔેય ક્યા ં સદુી ઞારીશુ ં ? અબા ં ઔેર પ્રજાઔીભ ઈથાીધણા 
ઔામઢભણુ ધતી. એ ણ ચે છ. ઈનમાણં ખાદંીજીધા ધાબધે ઔામઢે ગછુમાણ ીદ્યાનીટતી 
જાઢેજાઢે ઇજામાલાવી યઢ મવતે ુ ંઅવ્યુ ં ચે ધે ઔેઞયાઔ ખાદંીાથી એનુ ંબતગધ નઢ 
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ઔમણા ંમહ્યા ચે ! અતી અ બસ્ભા પ્રતભે ધ્ભાધ થમધામધે ઔાખામર ઔમધામા, ફાળાદ્રવી બાન્ભા 
ચે. નમંત ુણે ખબે ણે ઔવ,ે ખાર નઢ થે, ણેતી ફાળાબસ્ભાધ ઈઔેય બરી જાભ ચે કમ ? 

       અનઢા ઔક્કાબા ંકુય ઔેઞયા ઢગ ચે ? ણેધા ંરુન ઔેા ંચે ? અ અંખ ેઅનઢે વજી સ્નષ્ઞ 
તભા ધતી. ઢગબારા, યીની,ીઔલ્નાનાથી છઠઢી, છઠાક્ષમ-યેકધ, યેકધલૈયી, ન્ભન્ભ 
ફાળાાબીપ્ભ, ીમાબઙીહ્ન, નધુાીઔ-નસુ્ામ, અંઔચ્ઙામ જેી ધેઔ પાપણે અનઢે ધ ુ
ધે ધ ુસ્નષ્ઞ પધણા છઇએ ચીએ નમીઢાબે માછક્ણા દણી ઙાયી ચે ધે ચણા ંછઠઢી 
સ્તીમ તઇ મવી ચે એી અયપેય નઔામધામ ીદ્વાધભે બરી અે ચે ! અધે ઔરુઢણા ખઢી 
ઔે વાસ્ભાસ્નથણા ? 

       યઠંધધીાી નત્રઔામ ીયુ ઔલ્ભાઢીએ યખ્યુ ં ચે, “ગછુમાણ ીદ્યાનીટેભ નણાધી 
છાપથામી ધીફાી જાઢી ધતી... ગછુમાણ ીદ્યાનીટધ કંુફઔઢગ સણુ છ મહ્ય... ગછુમાણ 
ીદ્યાનીટધી એ (11 એપ્રીયધી) ફાધા ટમાબા ંનઢ યદેુ્ધ ઙઠયાધ લકં ફઔંાભેય ફંરાભ ચે. 
એબા ં ફાળાધી ઙીંણા, ણેબા ં લીક્ષઢઔાબધ ીળાથ ઔે નચી ણેધ ીસ્ણામ ઔમાધી જકંધા 
થેકાણા ંધતી. ધવીં ણ ક્યાઔં ટમેયનણુ ંથેકાત ુ ંવણ !” (‘ધીમીક્ષઔ’ : 16-09-99) 

       ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ફીભાધ ધે ગછુમાણી છઠઢી બઙંધા ઈનક્રબે 9-10 જાન્યઅુમી 
1999ધા ભજાભેય ઉંજા છઠઢી નમીળથ એ ાસ્ણબા ં અનઢી છઠઢીબસ્ભાધા ઈઔેયનુ ં
બવતતનુ ંઔથબ ચે. 

       અ પ્રઔામધી નમીળથ ભજી છઠઢીધીભબ અંખે ધુીઙામ ઔમા ગછુમાણ ીદ્યાનીટધે 
અગ્રવુગઔ ીધણંી ઔમાબા ંઅી વણી. બામા ંસુ્ણઔ ‘છઠઢીવઙામ’,‘પઔઠ ઔપ ણઔ ?’ 
ખેમેબા ં અ અંખેધી તઠી ીખણ ચે. માબયાય નમીક મયુાઔાણધ થેકાઠ છરુમ ઔમે નઢ 
બરાનુ ંઞારે. બધે યકે ઔે ણબે બથાાથ અ તભામે ધ ઔમછ. નમસ્નમ નકુુરણા વલે 
ણ બરાનુ ં માકીશુ.ં બેં એબધે યખ્યુ ં ઔે ણબે મયુાઔાણધ બભ ધક્કી ઔમી છઢા, હુ ંકા 
અા નઢ ણૈભામ છ.ં નમંત ુબરવુ ંવભ ણ બભ અની લઔેધે ? આંધ્રબા ંઙદં્રાપાબ ુધાભડુ 
ત્તા નમ અવ્ભા ણે નચીધા પ્ણાવબા ં સભુગઔાન્ણ નમીકધી ઑીબા ં માબયાયફાઇધા એઔ 
છબાઇ બધછફાઇ બરી ખભા. એબધે બેં મયુાઔાણ ખટી અના ીધણંી ઔમી નઢ ણેભે 
ઔંઇ ઔમી લક્યા ધવીં ! 

ખીંથફાઇ માય કુયધાભઔ પન્ભા નચી તઠી અલા પદંાભેયી ઔે ણે ઔંઇઔ ક્રીભ પધી 
છઠઢીલંદધધે ેખ અનલે. ણે નઢ ઔંઇ ઔમી લક્યા ધવીં. ખીંથફાઇધી એઔ શફેુચ્ચા 
મયુાઔાણ પાથ ણે ઈત્તબફાઇ ધે બધ ેમાબયાયફાઇ નાે યઇ ખભા. તભામે માબયાયફાઇએ 
ઔહ્ુ ં ઔે અનઢે ીદ્યાનીટબા ં અ અંખે એઔ નમીંાથ માકીએ. અ ણ ખબણી ાણ વણી. 
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ખીંથફાઇધા ઔવેાતી અ અંખેધ મુદ્દ નઢ એબધે બઔયી અનેય નઢ નચીતી ઔંઇ છ ધ 
તયુ ં ! અવુ ં ઔેબ પધતુ ંવલે ? શુ ંકાથીધે નઔઠી માકા અનઢી એઞયી પદી લક્ણી નમાઇ 
છણી વલે ઔે જેતી તભ ચઞઔી છઇ લઔત ુ ંવલે ? બા ઔમછ,બીત્ર ! અ ીદ્યાનીટધી ઞીઔા ચે 
ણેતી ીલેળ ણ બામી ેથધા ચે. 

        ગછુમાણી ાવીતભ નમીળથ, ગછુમાણ ાવીતભ ઔાથબી, ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમી ખેમેધે 
નઢ છઠઢી નમીળથ ફમા ીધણંી ઔમાબા ંઔમઔમ ધતી ઔમી નમંત ુઅ નૈઔી એઔે સં્તાએ 
અ ઔાબ બાતે યીધુ ંધવીં. અતી એી નમીસ્તીણી અીધે ઉફી મવી ઔે બામે જાખીમથામ ાબે 
વાત છઠી પેી મવવે ુ ંઔે અ ગરંુ ઔાબ બાતે યેાનુ ંાવ ઔમવુ ં? 

       અ ઔાબ ગરંુ ધવીં, ગણુ ંગરંુ ચે એધ મુ ખ્ભાય વણ ચણા ંપીછ ીઔલ્ન બેં/બ ે
નથં ઔભો. ઔામઢ એ છ ઔે અ ઔાબ ણાઔીથે ઔમા જેવુ ં નઢ ચે છ. ખાદંીજીધા ફાળાઔાભગધ ે
અખર દનાાનુ ંછ અ ઔાબ ચે. યપત્ત, તભામે એઔ છ ઇ-ઈધી ાણ ઔેંદ્રબા ંધવણી નઢ 
ઔઇ મીણેભ,ે ઔઇ મદુ્દાતી છઠઢીસદુામાધે ખણી અનાધ ખ્ભાય વણ. 

       છઠઢી નમીળથબા ંગછુમાણ ીદ્યાનીટ નણાનુ ં દૃષ્ઞીપીંદુ મજુ ઔમલે એ યીકીણ નત્ર 
કુયધાભઔ ખીંથફાઇ માયધ વણ ચણાંીદ્યાનીટે ઉંજા છઠઢી નમીળથબા ંપ્રણીધીદીત ઔયુું 
ધવીં ! અબ એ વફાખી પધી ધવીં એઞયે એબા ંતભેય ટમા એઔ મીણે ‘ીદ્રવ’ ઔવી લઔાભ. 
અ વઔીઔણ બે ખાઈતી જાવમે ઔમી છ વણી ણેબ ચણા ંગછુમાણ ીદ્યાનીટે રખા મવેાનુ ં
નથં ઔયુું. છઠઢી નમીળથધી ણામીક 3 બે 1998ધા જાવમે તઇ વણી એધ ‘યાફ’ યઇ ાવીતભ 
નમીળથ, ાવીતભ ઔાથબીારાએ ધે લારા નાટયસુ્ણઔ બઠંર, ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમીએ 
9-10 જાન્યઅુમી 1999ધા થીબા ં બાણંમ ઔાભગક્રબ માકી પીધયઔલાવી ફીખબ 
નધાવ્ભ. નઢ કેમ ! ઔારપર એબધી ાતે ધ વઇ ધેઔ મદ ચ્ઙે નઢ છઠઢી 
નમીળથ નંન્ન તઇ ધે છઠઢીસદુામધે દાભો દક્ક અની લઔાભ ! 

      ઔેઞયીઔ વ્ભક્ણી, ઔેઞયાઔં ાબભીઔ-સુ્ણઔ ખેમેએ ઉંજા ટમાધ બય નઢ લરુ ઔમી 
થીદ એ ઔેઞયાઔધે ખમ્યુ ંધવીં. નમંત ુીદ્રવ-ીધભ ઔાનધુફખં મઔુ છંખબા ંઇષ્ઞ પધે ચે 
એ ખાદંીજીએ છ અનઢધે લીકવ્યુ ં ચે ધે અ ીદ્રવી ઔે ઉંજા છઠઢી નમીળથારાબા ં
ગઢા ખાદંીાથી નઢ ચે છ ધે ? યઔફામણીારા જુ્ભ બઙુથાથાધા અલીાગથ ણ અ 
પ્રવતૃ્તીધે અમંફતી છ બળ્ભા ચે. છભણં ઔટામી, ીયુ ઔલ્ભાઢીધ અનઢે ખાઈ ઈલ્યેક ઔભો 
ણેભે ખાદંીાથી છ ચે. સ્. ભલણં થલી નઢ જુથા ધતી. ીક્રબ ઙદુંયાય થયાય, ઔનફુાઇ 
જાધી, ઇન્દુકુબામ જાધી,જીઢાફાઇ થમજી, ઙીનફુાઇ ખી. લાવ,છખથીલ લાવ, બનફુાઇ ી. 
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લાવ,થીનઔ પ્ર. બવણેા,ભખેન્દ્ર વ્ભા, જંી લાવ, ઈત્તબ ખજ્છમ, ચેયફાઇ શકુ્ય, યાભફુાઇ ખ. 
નઞેય, પ્રીઢઙદં્ર ટક્કમ ખેમે ગઢાપદા ખાદંીાથી ઉંજા ટમાધા ઞેઔેથામ ચે. 

એઔ પાપણ ણમ કા ધ્ભાધ થમવુ ં છરુમી ચે ઔે ઉંજા છઠઢી નમીળથબા ં પદા છ 
ફાળાપ્રેબીધે ધીબતં્રીણ ઔમાભા વણા : ઔઇધેભે ીમદી ખઢીધે ઞાળ્ભા ધવણા ! એઞલુ ં છ 
ધવીં, ીમદી ખઢાણા ંબણંવ્ભ દમાણી વ્ભક્ણીધે ધીબતં્રીણ ક્ણા ણમીઔે નઢ પયાવ્ભા 
વણા. પીજી પાજુ, ગછુમાણ ીદ્યાનીટધી 11 એપ્રીય 1999ધી ફાબા ંનણાધા બાધી યીદેયા 
બણધી ણમેઢ ઔમે એા ઔેઞયાઔ યઔધે પયાેયા – ન્ભ યઔધે ઇમાથાુગઔ ઞાળ્ભા વણા ! 
ધે અ પ્રઔામધી અફઠચેઞ વજીભે એબઢે ઙાલ ુમાકી ચે. અબ ઉંજા ટમા યઔલાવી ટમા ચે 
જ્ભામે ીદ્યાનીટધ પ્રણીટમા પ્રતબ ધછમે છ પીધયઔલાવી ઔે ઇજામાલાવી ટમે ચે ! 
યઔલાવી એઞય ે ીમદી બણ ાફંરાધી ણૈભામી, ીમદી બણ બછાધી ણૈભામી ધ ે
ીમદી બણ ભગ્ભ યાખે ણ સ્ીઔામાધી નઢ ણૈભામી. અધે અનઢે ખલુ્લુ ં બધ નઢ ઔવી 
લઔીએ. ઉંજા ટમાબા ં ગઢાપદાધે ાતે યઇ લઔાભ ણે ારુ દામે ેમામ ાબેય ઔમાધે 
પથયે એઔપે ેમામતી છ ણંળ બધાભ ચે. ન્ભ પાપણ પીજી છઠઢી નમીળથ નમ 
ચઠાબા ં અી ચે. અબ ઉંજા-છઠઢીારા ખલુ્યા બધતી છ ધે ઈણાર ઔભાગ ીધા 
દીમછૂગઔ અખર દી મહ્યા ચે. 

1929બા ં ધક્કી તભેય છઠઢીધીભબ એ કણધા છંખબા ં પમાપમ વલ.ેણતબ-ણદ્ભ ફેથ 
ધે નામ ખમધા ીઔલ્ન-નાથ બાન્ભ માકા નઠયા વલે એ કરંુ નમંત ુાણ થાભઔા નચીભે 
એ અંખે ધુીઙામ ધ તઇ લઔે ? શુ ં છઠઢી મ ખઢાભ ? પ્રજાત્તાઔ ફામણધા 
પદંામઢબા ંસદુામા તઇ લઔે ણ ‘છઠઢીઔલ’બા ંઔેબ ધ તઇ લઔે ? 

      બીત્ર ! 1965 સદુી ીદ્યાનીટધા છઠઢીઔલબા ં બધે નઢ મુી શ્રદ્ધા વણી.તભામે હુ ં
યઔફામણીબા ં વણ ધે બાધણ ઔે છઠઢીઔલબા ંભયુ વઇ લઔે છ ધવીં ! ‘વે નચી ઔઇધ ે
સ્ેચ્ચાએ છઠઢી ઔમાધ દીઔામ ધતી.’ એ ખાદંીાક્યતી થમાઇ ખભ વઇલ એબ પધે.જે 
વભ ણ.ે એ માબા ંયઔફામણીબા ંગછુમાણ ીદ્યાનીટધા ખીમીમાછઔીલમ બવબેાધ વ્ભાખ્ભાણા 
ણમીઔે નદામેયા. એબધા ક્ણવ્ભબા ંએબઢે ઔહ્ુ ંઔે અનઢા સ્ધાણઔધી ફાળા-ફીવ્ભક્ણી મઔુ 
સ્ણમધી વી છ છઇએ.એ અનઢે અગ્રવ ે છઇએ. અનઢે ાવીતભધે પથયે ફાળા 
નમ ધ ુફામ અનીએ ણ એ પધી લઔે. 

      ખીમીમાછજીનુ ં સઙુધ ોધે ખબી ખયુ ં ધે ણેધ બય ઔમાનુ ં સં્તાએ ધક્કી ઔયુું. 
‘ફાળાશદુ્ધી’ ધાબે પ્ણાવ ે એઔ ણાધ ધ ીળભ થમેઔ વદ્યાલાકાબા ં થાકય ઔમાબા ં
અવ્ભ.અ ીળભધ ભ્ભાક્રબ ગઠાધી ધે ફઢાાધી છાપથામી બધે ોંનાઇ. અ 
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‘ફાળાશદુ્ધી’ીળભ ફઢાણા ંફઢાણા,ં ીદ્યાતી ણમતી અણા ણતા ન્ભ મીણે ઈફા તણા 
ઔેઞયાઔ પ્રશ્નધા ઈત્તમ છઠઢીઔળબાતંી બરણા ધવણા. અતી દીબેદીબે બધે છઠઢીઔલ અંખે 
લઔંા તા યાખી. બધે યાગ્યુ ંઔે છઠઢીધા ધીભબ નણે છ તભણં ઔાઙા ચે ધે નણાધ વતે ુ
ીદ્ધ ઔમા ક્ષબ ધતી. એઔ ળગધા નફુે બેં યેક યખ્ભ ‘ધીભબ 33, ભયુ 34’. છઠઢીધા 
ધીભબધી ખં્ભા 33 ચે એબા ંબે 34 ભયુ થલાગી ચે. બામા ગરુુભગ જુ્ભ મરુલઔંમફાઇધે અ 
યેક ખબેય ધે એબધા સઙુધતી એ યેક બેં‘બદુ્ધીપ્રઔાલ’ધે બઔયી અનેય. એ યેકધી વસ્ણપ્રણ 
ાઙંીધે ધખીધથા નામેકે બામી નીટ તાપઠી બધે ઔવલે ુ ંઔે જ્ઞાધધા ક્ષેત્રબા ંઔથી ઢુગીમાબ વભ 
ધવીં ! 

       પ્રસ્તણુ યેક એપ્રીય 1966ધા ‘બદુ્ધીપ્રઔાલ’બા ંચનાભેય. એ નચી પમાપમ એઔ ળગ પાથ 
એઞય ે ઔે એપ્રીય 1967બા ં છઠઢીઔલધી નાઙંબી અવતૃ્તી પવામ નઠી. અ અવતૃ્તીધા પે 
ધુમદુ્રઢ નઢ તભા ં : 1995 ધે 1998બા.ં નેય ‘ધીભબ 33, ભયુ 34’ યેક 1993બા ંબામા 
યેકગં્રવ ‘છઠઢીવઙામ’બા ંગ્રતંસ્ત ઔમેય ચે. અ યેકગં્રવબા ં‘ઘુઢકમ ઔાધ’ જેા પીજાભ ે
બવતતધા યેક ચે નમંત ુ છઠઢીઔલ નમ અ યેકધી ઔઇ મ તઇ ધતી ! વા, 1997બા ં
મણીયાય ધાભઔે ‘બઞ ઔલ’ અપ્ભ ણેબા ંણેધ યાફ યેાભ ચે કમ. 

‘ફાળાશદુ્ધી’ ીળભલીક્ષઢધા નાઙં ળગધા નફુે બેં‘છઠઢી ીલે ધુીઙામધી અશ્ભઔણા’ 
યેક યખ્ભ જે 18-01-1970ધા ‘ધીમીક્ષઔ’બા ંચનાભેય.અ યેક યખ્ભ નઢ ‘છઠઢીવઙામ’બા ં
ગ્રતંસ્ત ઔમેય ચે. અધી ીસ્તણૃ મજુઅણ “ધઙેણધ છઠઢી”બા ંઔમી ચે. અ સુ્ણઔબા ંપબ્પે ઇ-
ઈ ઙાલ ુમાકા વભ ણભે ણતબ-ણદ્ભ ફેથફા ધાબથુી, ીઔલ્નાનાથ ધીભબધ ઔેબ તઇ લઔે 
ણતા ીલેળધાબ નઢ છઠઢીધીભબધે દીધ ઔેબ મવ ેધે અંગે્રજીધી રી મતી મકુ્ણ 
ઔેબ તાભ ણેધી ઙઙાગ ઔમી ચે. અ ીઙામધે બેં દ્વીણીભત્તબ બણ ખણ્ભ ચે.  

     વા, એ દ્વીણીભત્તબ બણ વણ – ચે. પ્રતબ બણ ણ ચે ગછુમાણી યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈ 
પ ચે ણે. અ અંખે ઉંજા છઠઢી નમીળથબા ંણા. 10 જાન્યઅુમી 1999ધા નામ તભેય ટમા 
અ પ્રબાઢે ચે, “ગછુમાણીબા ં ઇ-ઈધી છઠઢીધા ીદ્યાનીટ લબ્થઔલધા ધીભબ ણાઔીઔ ધ ે
ગઢી ખંણીતી ફમેયા ચે ણેબછ ગછુમાણી ફાળાબા ંઇ-ઈનુ ંહ્સસ્ત-થીદગત તગફેથઔ ધ 
વઇધે એ ાસ્તીઔ નઢ ચે. ણેતી એ ધીભબ વે નચી ચઠી થેા ધે યેકધબા ંગત્ર એઔ 
ઇ ધે એઔ ઈ ભછા. ઇ બાઞે થીદગ(ીી)નુ ંઙીહ્ન ધે ઈ બાઞે હ્રસ્ (ીુ)નુ ંઙીહ્ન માકવુ.ં” 

પહુબણીતી નામ તભેય અ ટમા મઔુધામ વણા ધીઔેણધ નઞેય. સં્કૃણબા ંPh.D. ઔમેય અ 
સં્કૃણપે્રબી અઙાભગધે માષ્રનણી નામીણળીઔ નઢ બરેય ચે. અ ટમાતી સં્કૃણનુ ંનબાધ 
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તતુ ંધતી. સં્કૃણ ધે ગછુમાણી પધેં જુથી ફાળા ચે ણેતી ગછુમાણીધ ીઙામ સ્ણતં્ર મીણ ે
ઔમાબા ંઔશુ ંકટંુ ધતી, પલ્ઔે એ છ ભગ્ભ ફીખબ ચે. 

     છઠઢી નમીળથધી એ ફાબા ંસં્કૃણ ણતબ લબ્થ ભતાતૌ માકા છઇએ એ બણ 
દમાણા તઠા પ્રણીધીદી નઢ વણા કમા. અ બણ દમાધામ પીજા બીત્ર નઢ વાછમ મવી 
લક્યા વણ. ખેમવાછમ મવીધે નણાધા બણ મછુપધી છઠઢીધ અગ્રવ માક ઈઙીણ ખઢાભ ? 
વે ણ જે ટમા તભ ણે તભ. મેુમુી યઔલાવી ડપે તભેય એ ટમાધે છ વે કમ બાધી 
એધ સ્ીઔામ ઔમ એ થમેઔ ફાળાપે્રબીધી મછ પધે ચે. 

    બઞા ફાખધા યઔધે ણ અ ટમા નથં નઠે છ ચે. ચણા ંઔેઞયાઔધે ચ નથં નઠે ભા 
નથં ધ છ નઠે ણેબ નઢ પધે. અ બીત્રએ ાબાજીઔ લીસ્ણ કાણમ ણેધ સ્ીઔામ ઔમ 
છઇએ. જેબ ીદ્યાનીટધા છઠઢીઔલ ાબે ાદં વા ચણા ં સદુામાાથી 10 જાન્યભુામી 
1999 ેુ, ળો સદુી છઠઢીઔલધે બાધ અનણા અવ્ભા ચે ણે છ યઢ વે ‘ઉંજા-છઠઢી’ 
બાઞે માકવુ ંમહ્ુ.ં 

      અઞયી ઈથામણા ઔે લીસ્ણ ધ વભ એા બીત્ર બાઞે એઔ પીછ ીઔલ્ન નઢ ચે. એઔ છ ઇ-
ઈારી ‘ઉંજા-છઠઢી’ધે કઞી ખઢાનુ ં પદં ઔમી પલ્ઔે ‘ઉંજા-છઠઢી’ધા વીબાભણીધે નઢ 
કમા ખઢીધે ણે ‘ાતગ છઠઢીઔલ’ધે નુમી લઔે ચે. અબ ઔમા ાતે ણે સં્કૃણેણમ 
ણતબ લબ્થ હવણ ન્ભ પદા લબ્થબા ંભા ઔેર ણદ્ભ લબ્થબા ંએઔ છ ઇ-ઈધ સ્ીઔામ નઢ 
ઔમી લઔે ચે. 

      અ સઙુધ ઔથાઙ વાસ્ભાસ્નથ નઢ યાખે નમંત ુએબ બાધી યેાતી ધે ઔશુભંે નમીણગધ 
ઔભાગ ીધા છઠ છઠઢીઔલધે રખી મવેાતી અનઢી છઠઢીબસ્ભાધ ઈઔેય છઠાધ ધતી. 
ઉંજા છઠઢી નમીળથધા એઔ ધીબતં્રઔ સ્. ભલણં થલી નઢ વણા. એબનુ ંઈથામ સઙુધ અ 
પ્રબાઢે ચે, “હ્રસ્-થીગગ પને્નાઙા ખઢીએ તા ીદ્વાધધે એબધી મીણે ઔમા થઇ ન્ભ બાઞે 
થીદગ ઇ ધે હ્રસ્ ઈ ઔમી ધાકીએ.” અ અંખેધી દામે બાવીણી ગયુાપ ફેઠાધી સુ્ણીઔા 
“ભલણંસ્મણૃી”બાતંી બરી મવલેે. 

છઠઢીસદુામઢાધી ીમાઞભાત્રાનુ ંનવલે ુ ંનખલુ ંએઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-છઠઢી ચે ણ ેપદી મીણ ે
મઙુીણ ધે બભમનુ ંટમે ચે. અ બાઞેધા ંતઠા ંઔામઢ અ પ્રબાઢે ધોંદી લઔાભ :   

(1) ચધુીફાઇ ૈદધી નેક્ષા ચે ઔે છઠઢીઔલ ામંામ છ ધ નઠે એવુ ં ઔમવુ ંગઞે. અી 
મરણા બાઞે એઔ છ ઇ-ઈતી દામે ામ મસ્ણ પીછ એઔે ધતી. “ઔલમઙધા ધે ભખેન્દ્ર 
વ્ભાે ધોંધ્યુ ં ચે ઔે 80 ળગધી ભે છઠઢીઔલધા નંાથઔ બવધફાઇ લઔંમફાઇ નઞેયધે નઢ 
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‘ધીવણ’ લબ્થ ઔેબ યક ણેધી ડ મવ ે ચે ધે ઔલ છ નઠે ચે. ‘નમપ’ધા એઔ યેકબા ં
ીધથ ફટ્ટ ેધોંધ્યુ ં ચે ઔે ‘ઔામહઔથી’ લબ્થધી છઠઢી અંખે ણે ામંામ મુજંઢ નફુે ચે. 
યકુબામ થેાઇ, ીષ્ણ ુનઠંયા, ણનસ્ી ધાન્થી જેા ‘ઔાબ’ુધે છ કરંુ રુન બાધણા અવ્ભા ચે 
(ઔલ મછુપ ‘ઔાબ’ૂ છઇએ.) ‘ધીવણ’,‘ઔામહઔથી,‘ઔાબ’ૂ જેા ામંામ નમાણા લબ્થ બાઞે અઞયી 
પદી મુજંઢ મહ્યા ઔમે ચે ધે ચણાભેં કરંુ છ યકાભ ણેધી કાણમી ધતી ! ઈનમાણં ઇ-ઈ 
ઈચ્ઙામારા ધા પ્રેલણા લબ્થ ઔેબ યકા ણેનુ ં બાખગથલગધ નઢ પબ્પે ઇ-ઈ ેરા લદી 
લઔાત ુ ં ધતી. ઔમખીય, ણીબમ ખેમેબા ંઅનઢે એી મ ૂજંઢ ક્યા ં ધતી નફુી ? અધ 
ઈઔેય એઔ છ ઇ-ઈ ીાભ પીછ ઔભ વઇ લઔે ? 

(2)  ઢેુધીાી લનં્ભાી ધે પ્રાતબીઔ લારાધા ુગ અઙાભગ વસફુાઇ મારે ઔહ્ુ ંચે ઔે 
એઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-છઠઢી એ છઠઢીઔલધી ોતી બઞી ધપરાઇધ ઇયાછ ચે. અબ 
ઔમાતી તગભ્રબ તણ ધતી. અ એઔ એી ધીથોળ મરણા ચે ઔે જેતી ગછુમાણી યકધામા 
નમધ ‘ધીષ્ઔામઢ પછ’ (ફાભાઢીાવપેધ લબ્થ) ઔે ‘ધીમતૅઔ પછ’ (ઔટામીાવપેધ લબ્થ) 
ગઞી જાભ ચે. 

       ઔેઞયાઔ લબ્થબા ંતગભ્રબ તાધ એી થયીય ઔેઞયાઔ અખર ઔમે ચે નઢ બામા સુ્ણઔ 
‘ઔૅયેન્ઠમ ીલે ઔંઇઔ’ ધે ગયુાપ ફેઠાધા સુ્ણઔ ‘ભલણંસ્મણૃી’બા ં અા થાકયા ઙીંદા 
ાઙઔધે ફામુગઔ ીધણંી ઔમાઇ વા ચણા ંઔઇ ાઙઔે એા લબ્થ પણાવ્ભા ધતી ! ‘ધભા 
બાખગ’ નાક્ષીઔ 1 ેબ્રઅુમી 1999તી એઔ છ ઇ-ઈબા ંઅે ચે.ણેધાભે ઔઇ ાઙઔે તગભ્રબ અંખે 
મીભાથ ઔમી ધતી. અબ અ એઔ પ્રઔામધ વાઈ છ ખઢાભ. 

     (3)  ‘બામા નીણા પીઠી નીણા ધતી’,‘અ બામી તુ્રધ ુ ચે’ એા ંજાઢીણા ં ઈથાવમઢધ ે
ઔેર રુડીતી નઠઔામાભ ચે, ણઔગતી ઔે તગભયુતી ધવીં. પાનધા તગબા ંનીણા લબ્થ અનઢે ણ 
છ કઞ ખઢીએ છ સં્કૃણ ‘વનણા’ધી અનઢધે કપમ વભ. નઢ સં્કૃણ જાઢણા વઇએ ણભે શુ ં
ગછુમાણીબા ં નીણા ધ યકી લઔાભ ? અબ, એઔ ાક્યબા ં નીણા લબ્થ ફયે પે ામ અે, 
તગભ્રબ તાભ ચે કમ ? એબ ણ ‘તાબા ંશુ ંતા પેઠું ચે ?’ જેા ાક્યબા ંતા લબ્થ પ ેામ 
ફયે અ,ે તગભ્રબ ક્યા ં તાભ ચે ? અનઢા આંણમમાષ્રીભ ખ્ભાણીપ્રાપ્ણ ફાળાીજ્ઞાધી સ્. 
પ્રપદ નઠંીણે ભગ્ભ છ ઔહ્ુ ંચે ઔે તગ હ્રસ્-થીગગતી ધવીં, થંફગતી છ બરે ચે. 

- અબ ચણા ંઔથાઙ તઠા લબ્થ એા બરી અે ઔે તગદામાતી મશુ્ઔેયી નઠે ભાધે ધેઔાતી 
લબ્થ દામાતી મશુ્ઔેયી નઠે ણ ણેા લબ્થધ ણઠ ઔાડી લઔાભ. પાઔી અ નઢ એઔ ભ્રાબઔ 
થયીય ચે. 
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     (4)  ઔીણાબા ંચથં અંખે મશુ્ઔેયી ઈફી તાભ એ ફભ ઔેઞયાઔ વ્ભક્ણ ઔમે ચે. અ પાપણે 
મુણા ખયુાા નાઇ ખભા ચે. ભલણં થલી, ભખેન્દ્ર વ્ભા, છભણં ઔટામી, ગઢુણં 
ઈનાધ્ભાભ, બાફાઇ નઞેય, ઔનફુાઇ જાધી, યાભફુાઇ ખ.નઞેય ખેમેએ ીસ્તણૃ મજુઅણ 
ઔમેયી ચે. ણેધા ઈલ્યેક ાતે પ્રણીાથ અઔાભગ ચે પાઔી અ થયીયબા ંનઢ ઔંઇ જુથ ધતી એ 
સ્નષ્ઞ તઇ ખયુ ંચે. 

(5)  ગછુમાણી ફાળા નમ વજી સદુી ન્ભ ફાળાનુ ંઅદીનતભ મહ્ુ ંચે. એઞયે ઔે ગછુમાણી નમ 
સં્કૃણ, અંગે્રજી ઔે ન્ભ ફાળાનુ ંઅદીનતભ અનઢે બાન્ભ માકણા અવ્ભા ચીએ. અ પાપણ 
મરુતી છ કઞી ઙાયી અે ચે. 

 1929બા ં છઠઢીઔલ મઙાભ તભામે લીક્ષઢ યેધામ ખગ ક્ણ બ્રાહ્મઢધ વણ :તઠા 
ઢીઔ,તઠા ક્ષત્રીભ કમા. પાઔી બાછધ ન્ભ ખગ ણ ધીમીક્ષમ છ મવણે. વે બ્રાહ્મઢ 
ાબાન્ભણઃ સં્કૃણતી નમીઙીણ વભ. એબધા ગમબા ંસં્કૃણધ ામ વભ ણેતી ગછુમાણી નઢ 
સં્કૃણ જેી યાખે ણે મીણે યકાબા ંએબધે ાદં ધ વભ. ઔવ, વબવણ સં્કૃણ પ્રબાઢે યકા 
એબધે મશુ્ઔેય ધ છ યાખે નઢ જે સં્કૃણ ામ દમાણા ધતી ઔે ફઢણા છ ધતી એા 
ન્ભ યઔ બાઞે વે અનઢે એી મછ ઔેબ નાઠી લઔીએ ? ટાઔમઠા,મપામી,અથીાી, થયીણ 
ખેમેધે અનઢે એબ ઔવી લઔીશુ ં કમા ઔે ગછુમાણી કરંુ યકા ારુ સં્કૃણ નઢ જાઢવુ ં છ 
છઇએ ! 

સં્કૃણ તઠા યઔ ભ્ભાે, ામી મીણે ભ્ભાે એ ાબ ે ાદં ધ વઇ લઔે નઢ થમેઔ 
ગછુમાણીએ સં્કૃણ નઢ મજીભાણ જાઢવુ ંછ છઇએ એ એઔ પ્રઔામધી ફાળાઔીભ ગયુાબી છ 
ખઢાભધે ? 

       અતી ઉંજા-છઠઢી અનઢધે ઔવ ેચે ઔે ગછુમાણી ઔેબ યકવુ ંણેધ ધીઢગભ ગછુમાણી છ 
ઔમલે – ન્ભ ફાળાધા ીદ્વાધ ધવીં. ગછુમાણી ફાળા નમ ગછુમાણી ફાળઔધ છ ઔાબ ુ વે 
મવે છઇએ. 

       અ ઔેબ પધે ણે ઉંજા-છઠઢીએ પણાી અપ્યુ ં ચે. પહુ મર ઙાી ચે. ગછુમાણી 
ફાળાબા ં નમાણા પદા છ લબ્થ ગછુમાણી છ ખઢી ણેધી છઠઢી ઔમી. મરુ લબ્થ ફયેધે 
અંગ્રેજી વભ, સં્કૃણ વભ, તઔુી વભ – અનઢે ણેધી ઙીંણા ધવીં ઔમાધી. વ્યતુનત્તીઔલ ઔે 
ન્ભત્ર અનઢે ણે અંખે ઙીંણા ઔમીએ નઢ બામે – ણબામે – અનઢે ોએ એ ઙીંણા ઔમાધી 
છરુમ ધતી. 
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       ઉંજા-છઠઢી નધાી એ ખાદંીજીધા છઠઢીીળભઔ ઈદે્દલધ ેીદ્ધ ઔમાનુ ંઅખરનુ ં
નાધ ચે. ખાબઠા ંધે ાબાન્ભ બાઢધા યાફધી છ અ ાણ ચે. ીખ્ભાણ ફાળાીજ્ઞાધી 
થભાલઔંમ છલી ઔવ ે ચે ઔે લવમેી એયીઞ ગછુમાણીધે સં્કૃણધા ઔેમીઔેઙમ જેી માકા એઞયા 
બાઞે બતે ચે ઔે ખાબઠાબા ંધે અંણમીભાર ણા ંયઔ ફઢણમબા ંક્યામેભ ાી છ ધ લઔે. 
ગછુમાણીધે છ નઔઠાબા ંએઞયા ંકમઙાઇ જાભ ઔે ગછુમાણી બાઞે નઔઠાનુ ંક્યામેભ નઔઠી ધ 
લઔે ધે ીશ્વફાળા પધેયી અંગ્રેજીધે ણ ઠઔી છ ધ લઔે. 

-એઔ છ ઇ-ઈધા સ્ીઔામ ાતે અનળુખંીઔ નખલુ ંઅલે સ્ાભત્ત ઔલણતં્ર. ઔેબ ઔે એઔ છ ઇ-
ઈતી અનઢી પદી છઠઢીબસ્ભા વય ધતી તાધી.અ ારુ જેબ છઠઢીઔલ ધે 
છઠઢીધીભબ ઙઔાાધી છરુમ ચે એ છ મીણે છરુમ નઠય ે અનઢી સં્તા ધે ઠીય 
પ્રતભેધી શ્રદ્ધાધ ે નઢ ઙઔાી છઇલે. છઠઢીઔલધા પ્રઔાલધ નચી 70 ળગ પાથ નઢ 
છઠઢીકે્ષત્રધી માછઔણા બાઞેધી છાપથામી ઔધે લીમે ખઢાભ ? 

       ચેલ્યે એઔ ાણ. સ્નાઞાગબા ંખાઈ ધજાણ લીશધેુ ઞેઔમી નમતી થઠત ુ ંઔમાત ુ.ં બાભઔાખંલુ ં
વભ ણ ફયેબમી જાભ ! 10બી જાન્યઅુમી 1999ધા મછ ગછુમાણી ફાળા-છઠઢીધા એઔ 
ધીઙામધ ઉંજાબા ં છન્બ તભ.11 એપ્રીય 1999ધા મછ ીદ્યાનીટધી ઞેઔમીએ એ ીઙામ 
થઠણ ઔમાભ નઢ અ ીઙામ બાભઔાખંય ધવણ, ધતી એઞય ેબમાધ ફં છ ધતી.મુા 
ીશ્વાતી અ ીઙામ અખર દણ મહ્ય ચે. ગઢા ંાબભીઔ ધ ે વ્ભક્ણીએ એધ સ્ીઔામ 
ઔમી યીદ ચે. ણબામે નઢ એ ક્યામે નધા એ છ ધક્કી ઔમાનુ ં ચે. છ મદુ્દ ણઔગયકુ્ણ 
યાખણ વભ ણ ગછુમાણ ીદ્યાનીટ ઔે મઔામધી ઙીંણા ઔભાગ ખમ અનઢે ણેધ બય ઔમા 
યાખી છઇએ. મઔામી બાન્ભણા અનઢી નાચર નાચર અાધી છ ચે. એધી માવ છઇધ ે
અનઢે પેી મવેાધી છરુમ ધ વભ.X 

                                                        [‘છઠઢીીઙામ-2’ :જાન્યઅુમી 2000] 

 

Xગછુમાણ ગ્રાબીદ્યાનીટ બાછ ઔાભગઔમ લીપીમબા ંશ્રીબીમખડ કાણે ણા.2 ધેમ્પમ 1999ધા 
મછ અનેય ઔણવ્ભ - તડુ ંબટામીધે. 
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2. काश्मीर के कश्मीर : देऴ के प्रदेऴ ?  

 

 ‘ધભા બાખગ’ નાક્ષીઔબા,ં તઠા બવીધા ખાઈ, ઔામખીય ધે ઔમખીય નૈઔી કમ લબ્થ ઔભ 
એ અંખે ઙઙાગ તઇ વણી અનઢા મીષ્ટ નત્રઔામ થીખણં જાએ, ઔમખીય ક્ષેત્રબા ંતઠા થી 
મવી અવ્ભા પાથ, ઔામખીયધે પથયે ઔમખીય રુન કરંુ વાનુ ંફામુગઔ છઢાેલુ.ં અતી વ ે
ઔામખીયધે પથયે ઔમખીય રુનધ નમાલ દણ છ છઇએ. યેકધ ણતા ઈચ્ઙામ પધંેબા ંએ 
એઔ છ રુન નમાભ એ અથલગ સ્તીણી ખઢાભ નમંત ુ દામ ઔે ઈચ્ઙામ ઈનમ અંકુલધીભબધ 
મશુ્ઔેય ચે ણભે યેકધ બાઞે ણ અનઢે દામે અગ્રવી પધી છ લઔીએ. નત્રઔામ-યેકઔ-લીક્ષઔ 
અ પાપણબા ંીલેળ ઔારજી માકે એ નેક્ષા દામેનઠણી ધતી. ઔેબ ઔે છઠઢીશદુ્ધીબા ંઆ-ઇ, ઈ-
ઉ ઈનમાણં અી પાપણ નઢ બવતતધી ચે. અબ તાભ ણ ધા ંયકાઢબા ંઔામખીયધે પથયે 
ઔમખીય છ પ્રઙયીણ પધે ધે લબ્થઔલબા ંક્ણ ઔમખીયધે છ સ્તાધ નાભ જેતી લબ્થઔલધ 
થંફગ યઇ યકધામા ભયુતીભે ઔામખીયધે ૈઔલ્નીઔ કરંુ રુન ધ બાધે. (ઔમગખય-ઔામગખય 
ઔેઞયાઔ યકે ચે ણેભે પમાપમ ધતી.) 

એઔાથ ળગતી ધ ુનમાણા અ લબ્થ ઔે અા ધા પ્રેલણા લબ્થધી છઠઢી ીલે અનઢે 
તભા ંબાખગથલગઔ ઔલણતં્ર ચે કરંુ ? ગછુમાણ ીદ્યાનીટે એઔાથ મતી જે ઔલ ઔાભાગયભ લરુ ઔયુું 
ચે એ અી ઙીંણા ઔમે ચે કરંુ ? એ ઔલ ઔાભાગયભ ‘છઠઢી’ ધાબે એઔ ધીભણઔાયીધ નત્રીઔા 
પવામ નાઠે ચે એબા ંમખુ્ભતે છઠઢીસદુામઔધે ફાઠંાબા ંઅણા વાધી ચાન નઠે ચે. પાઔી 
ઔમખીય અંખેધી ઙઙાગ એબા ંઅી ખઇ વણ– સ્ણતં્ર મીણે ધવીં ણ ‘ધભા બાખગ’બાતંી યઇધ ે
નઢ અની લઔાઇ વણ ! કેમ ! અી નેક્ષા માકી પમાપમ ધ વાનુ ંઔઇ ઔવલેે. ઔામઢ ઔે 
ીયુ ઔલ્ભાઢીએ યખ્યુ ં ચે ણેબ, “ગછુમાણ ીદ્યાનીટેભ નણાધી છાપથામી ધીફાી જાઢી 
ધતી... ગછુમાણ ીદ્યાનીટધ કંુફઔઢગ સણુ છ મહ્ય...” 

(‘ધીમીક્ષઔ’ : 16-09-99) 

       ીદ્યાનીટે ખાઈ નઢ અશ્ભઔ ઔારજી માકી ધતી ધે અજેભે એધા ધા ઔલ 
ઔાભાગયભધ ઈદે્દલ છઠઢીઔલબા ં ઔેઞયાઔ લબ્થ ઈબેમી નણાધ ઇજામ ઙાલ ુમાકાધ ીલેળ 
છઢાભ ચે. છઠઢીધી તઠી ખંણણા ગઞાઠલે પાઔી છઠઢીધા ધીભબધી ધુીઙામઢા ઔમી 
બઞા ેમામધી એધી ણૈભામી ણાગણી ધતી. ખાદંીજીધા ીખ્ભાણ ીદાધ “વે નચી ઔઇધે 
સ્ેચ્ચાએ છઠઢી ઔમાધ દીઔામ ધતી.” ધે ઔામઢે ણે ભ્રબબા ંમાઙણા વલે ઔથાઙ, પલ્ઔે એ 
ઔામઢે છઠણા એબધી કાીભણ પધી ખઇ વાનુ ંનઢ લક્ય ચે. 
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       11 એપ્રીય 1999ધી ીદ્યાનીટે ભજેયી -ખલુ્યી છઠઢીફાધા ટમાબા ં ીઔલ્ન 
ગઞાઠાધ ઈલ્યેક ઔમાભ ચે ણ એ છ ફાબા ં ઈથાવમઢરુન એઔ ીઔલ્નઔાનધી એબઢે 
જાવમેાણ ઔમી વણ ણ ? અ એઔ ીઔલ્ન એઞયે ગછૂમાણ-ગછુમાણ નૈઔી ગછૂમાણ નઠત ુ ંમઔુાધ 
ીઔલ્ન. અ નઠણ મઔુા જે કઞ ીઔલ્ન ાબાન્ભણ: ીદ્યાનીટ છ નણાધા ધાબબા ંાનમે 
ચે – ન્ભ ઔઇધે એધી છરુમ નઠણી ધતી. ગછૂમાણ ીઔલ્નધ ીમદ પદા છ ીદ્વાધએ ઔમેય 
ચે. એબધી એ ફાબા ંઈનસ્તીણ મવયેા ઔે. ઔા. લાસ્ત્રી, મણીયાય ધાભઔ, વમીપ્રાથ લાસ્ત્રીએ નઢ 
ીમદ ઔમેય ચે ણ નચી એઔ લબ્થધ અ ણદ્દધ ધાશ્ભઔ ીઔલ્ન ચઠી થેા બાઞે ણે 
લીથધે ીયપં ઔમણા વલે ? 

       અબ ગઢા યાપંા બભતી ધાશ્ભઔ પધી ખભેય ‘ગછૂમાણ’ ીઔલ્ન વજી એબઢે 
નઠણ મકુ્ય ધતી ણ પીજી પાજુ એઔ અશ્ભઔ ીઔલ્ન એબઢે લા બાઞે ઞાળ્ભ વલે એ ાય 
ચે. (ન્ભ ગઢા ીઔલ્નધી અશ્ભઔણા-ધાશ્ભઔણા અંખે ઙઙાગ લક્ય ચે નઢ અનઢે ત્રે 
એધે પ્રસ્તણુ ખઢીશુ.ં જીજ્ઞાસુધે “ધઙેણધ છઠઢી” ાઙંા ીધણંી ચે.) 

       અ અશ્ભઔ ીઔલ્ન એઞયે ઔાશ્બીમ-ઔશ્બીમ ીઔલ્ન. ‘ાતગ છઠઢીઔલ’બા ંઔાશ્બીમ ચે, 
ઔશ્બીમ ધવીં.ાસ્ણબા ં ઔાશ્બીમ-ઔશ્બીમ પધેં કમા ંખઢી એ ીઔલ્ન સ્ીકૃણ ઔમા જે વણ. 
ધે છ પધેંબાતંી એઔ રુન માકવુ ં વભ ણ ઔશ્બીમધી નથંખી ઔમી છઇણી વણી. ખાઈ 
ઙઙાગ ઔમી ણેબ ઔામખીય ઔમણા ંઔમખીય ણેબ ઔાશ્બીમ ઔમણા ંઔશ્બીમ દામે કરંુ રુન યાખે ચે. 

       ઔશ્બીમધે ણગબાધ સ્તીણીબા,ં દામે કરંુ ધ બાધીએ ણભે ણેધે કટંુ ણ ધ છ ખઢવુ ં
છઇએ. તાગતૌ ૈઔલ્નીઔ રુન ણમીઔે ણેધે બાન્ભ ખઢવુ ંછ મહ્ુ ંધે છઠઢીઔલ વીણધા ધા 
લબ્થઔલબા ંએધે સ્તાધ નઢ અનવુ ંછ મહ્ુ ં! 

       ફખદ્દખ્બઠંયબા ં ઔશ્બીમ ધે ઔાશ્બીમ પધેં રુન અપ્ભા ં ચે. છઔે ઔશ્બીમધા 5 ધ ે
ઔાશ્બીમધા 11 તગ અપ્ભા ચે. વીંથી ફાળાધા લબ્થ-ઔલબા ંઔશ્બીમ ધે ઔાશ્બીમ પધેં રુન બરે 
ચે. અપ્ઞેધા સં્કૃણ ઔલબા ંનઢ ઔશ્બીમ ધે ઔાશ્બીમપધેં રુન અનેયા ંચે. નમંત ુઔે. ઔા. લાસ્ત્રી 
ધે મણીયાય ધાભઔધા ઔલબા ંણતા ીશ્વઔલબા ંઔશ્બીમ લબ્થ યેાભ ધતી ! 

       છઠઢીઔલબા ંઔાશ્બીમધે સં્કૃણ ણતબ લબ્થ ખણ્ભ ચે. વે સં્કૃણબા ંણ ઔશ્બીમ નઢ ચે 
છ. સં્કૃણ ફાળાધા ગઢા પીધછરુમી ીઔલ્ન સ્ીઔામધામ છઠઢીઔલબા ંઔશ્બીમ-ઔાશ્બીમ ીઔલ્ન 
ઔેબ મવી ખભ વલે ? એ ઔેર મણચઔુ વલે ઔે ીઔલ્નધીભબધધ નમક્ષ ખ્ભાય ? 
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       બામે ઔશ્બીમ છાનુ ં તયુ ં ધતી ણેતી તભાધંા યઔધા સ્ાફાીઔ ઈચ્ઙામ બેં ાફંળ્ભા 
ધતી નઢ ઞીી ઈનમ યેકધ ઔાભબ ઔશ્બીમ છ અે ચે ધે વીંથીબા/ંઅંગે્રજીબા ં બઞે ફાખે 
ઔશ્બીમ છ ઈચ્ઙામ ફંરાભ ચે. 

       ીખ્ભાણ ગછુમાણીપે્રબી ીદ્વાધ ધીલીત ધ્રુ ઔશ્બીમી ફાળા વીણ ફામણધી ગઢી 
ફાળા-યીનીધી જાઢઔામી દમાે ચે. ણે ઈચ્ઙામ-યેકધબા ંઔાભબ ઔશ્બીમ છ ાનમે ચે, 
ઔાશ્બીમ ધવીં. 

       અ નમતી બધે યાખે ચે ઔે અનઢે ઔાશ્બીમ રુનધે બાન્ભ ધ ટમાીએ ણભે ઔશ્બીમધે ણ 
કરંુ ખઢવુ ં છ મહ્ુ.ં એઞલુ ં છ ધવીં, વેતી ઔાશ્બીમધે પથયે ઔશ્બીમ રુનનુ ં પ્રઙયધ દામણા 
છાધ અગ્રવ ેીએ એ નઢ છરુમી ખઢાભ. 

       ૈઔલ્નીઔ રુન ણદ્દધ ધાબથુ ઔમા ંલક્ય ધતી. અતી છ અનઢે દામે ઈઙીણ રુનધ 
અગ્રવ માકણા તઇએ ણ યાપંે ખારે પીધછરુમી ીઔલ્ન વજેે વઞી લઔે. રી ઔાશ્બીમ જેા 
કઞા રુનધે વઞાા ઔશ્બીમ જેા કમા રુનધે પ્રતબ ૈઔલ્નીઔ સ્તાધ અની બભાણંમે એધે છ 
કરંુ રુન બાન્ભ ઔમાી લઔાભ. અ ારુ ફાળાધી અણી ઔાય બાઞે થાજ છઇએ, ાુંખીઢ 
દુમંથેલી છઇએ, જાખરુઔ ઔલણતં્ર છઇએ. 

       વે ઔાશ્બીમ ઔે ઔશ્બીમધા એઔ તગ થેલ-પ્રથેલ અંખે ઙઙાગ ઔમીએ. 

ફખદ્દખ્બઠંય (1948)બા ંઔશ્બીમધા 5 તગ અપ્ભા ચે, જેબા ંનવયે તગ ચે ‘ઔાશ્બીમ થેલ’. અ 
ઔલબા ંઔાશ્બીમધા 11 તગ અપ્ભા ચે. એ નૈઔી નાઙંબ તગ ચે, “વીંદુસ્ણાધધી ચેઔ ઈત્તમે અેય 
મબઢીભ પ્રથેલ. એધી ઈત્તમે ણાણગમી, ેુ ણીપેઞ, થક્ષીઢે નજંાપ ધે નશ્ચીબે ગાધીસ્ણાધ 
અેયા ંચે. નાઠંધા બભબા ંઈતઔેંણપ્ણખઢ ધે યવીણ એ પે થેલધી બધ્ભધા થેલધે 
ઔાશ્બીમ ઔવણેા. ણે ેુ ઔશ્ભન ઊળીધ અશ્રબ વણ. અ સ્તર શ્રીધખમધી ધજીઔ અેલુ ં ચે. 
ઔશ્ભન ઊળીધા ધાબ ઈનમતી ઔાખામ ધે ઔાશ્બીમ ધાબ નકુ્રબે નઠયા ં ઔવેાભ ચે... રી 
ઔાશ્બીમ ખાદંામ માજ્ભધ એઔ ીફાખ વાનુ ંજાણઔધી ાણ ઈનમતી છઢાભ ચે. ણે કુથમણી 
ૌંથભગ બાઞે પ્રખ્ભાણ ચે...” 

       ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા ાતગ છઠઢીઔલ (1967)બા ંઔાશ્બીમધા 4 તગ નૈઔી ઙત તગ ચે, 
“વીંદુસ્ણાધધી ચેઔ ઈત્તમબા ંઅેય એઔ થેલ.” 

      ઔે. ઔા. લાસ્ત્રીધા બવૃદૌ  ગછુમાણી ઔલ (1976)બા ંઔાશ્બીમધ તગ અપ્ભ ચે, “ફામણ ળગધે 
ાભવ્ભ ખઢેુ વીબાયભધી નશ્ચીબ પાજુ અેય પ્રાઙીધ બભતી ઙાલ્ભ અણ પ્રથેલ.” 
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       ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમીધા વ્ભવામનભખી ગછુમાણી-ગછુમાણી લબ્થઔલ (1995)બા ં
ઔાશ્બીમધ તગ ચે, “ફામણધી ચેઔ ઈત્તમબા ંઅેય પ્રથેલ.” 

       મણીયાય ધાભઔધા બઞ ઔલ (1997)બા ંથેલ-પ્રથેલ લબ્થ ઞારી ઔાશ્બીમધ તગ અપ્ભ 
ચે, “ફામણધી ચેઔ ઈત્તમબા ંઅેલુ ંઔાશ્બીમ.” 

       ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા ાતગ છઠઢીઔલધી પદી અવતૃ્તી બામી નાે ધતી ચણા ં
નબુાધ ઔમી લઔાભ ઔે 1929ધ છઠઢીઔલ પીજી અવતૃ્તીેરા 1931બા ં ાતગ ગછુમાણી 
છઠઢીઔલ પન્ભ તભામે છ ઔાશ્બીમધ તગ “વીંદુસ્ણાધધી ચેઔ ઈત્તમબા ં અેય થેલ”નાભ  
વલે ધે 1937ધી ત્રીજી અવતૃ્તીબા ં નઢ એ છ લબ્થ મહ્યા વલે. અબ પીજી-ત્રીજી પધં ે
અવતૃ્તી ારુ ણ એ તગ પમાપમ ખઢાભ. નઢ નચી ? 

1949બા ંાતગ છઠઢીઔલધી ઙતી અવતૃ્તી પવામ નઠી ધે 1967બા ંનાઙંબી અવતૃ્તી પવામ 
નઠી.અ નાઙંબી અવતૃ્તીધા ંપે કણ ધુમુગદ્રઢ નઢ તભા ં: 1995 ધે 1998X. અબ 1949તી 
1998 સદુી ણતા ણે નચી ઔલ ઔાભાગયભધી ‘છઠઢી’ નત્રીઔા કણેભ ઔાશ્બીમધા અ તગ 
ણમ ઔઇનુ ંધ્ભાધ ખયુ ંધવીં વભ ? 

       થેલધ એઔ તગ પ્રથેલ નઢ તાભ ચે. મુપંઇબા ં ધઔમી-દદં ઔમણા ગઢા ગછુમાણી 
ણધ ધે પ્રથેલ બાઞે થેલ લબ્થ ાનમે ચે એ જાઢીત ુ ંચે નમંત ુશુ ંએ છ તગ ઔાશ્બીમ બાઞે ગવૃીણ 
ચે એબ ઔવી લઔાલે ? છ એબ બાધીએ ણ 1948 ખાઈનુ ંઔશ્બીમ ધે નચીધા ઔશ્બીમ ચ્ઙે 
લ તગફેથ મવ ે ?(ઔશ્બીમધ બઞફાખ ણા. 1 જાન્યઅુમી 1948તી ફામણબા ં ફરી ખભ 
ચે.)થેલ= માષ્ર ધે પ્રથેલ = થેલધ એઔ ફાખ ઔે પ્રાણં એ છ તગ અી છગ્ભાએ બવતધ 
પધણ ધતી ? બવામાષ્ર, પખંાર ખેમે લબ્થધા તગ છણા ં ણ છઠઢીઔલધે નઢ એ છ 
ફીપ્રેણ વભ એબ યાખે ચે. અતી ઔાશ્બીમ બાઞે થેલ લબ્થ વાય ણ ગતા નઙુીણ ઔમે ચે. 

       અનઢા પ્રકમ ીેઔબદુ્ધીાથી યેકઔ મબઢ નાટઔે ઈઙીણ મીણે યખ્યુ ં ચે, “ઔાશ્બીમધ ે
ફામણતી યખ થલાગણા ઔઇ નઢ ધઔલા ાબે અનઢે ઈગ્ર ીમદ ધોંદાીએ ચીએ, ણ 
ીદ્યાનીટધા અા ‘થેલદ્રવ’ પથય શુ ંઔઇ છ જા ધવીં ? અી પીધછાપથામ ણતા પ્રબાથી 
ીદ્યાનીટધે ઔલ ઔાભાગયભધી ખફંીમ છાપથામી ઔેબ ઔમીધે ોંનાભ ? બાઞે ીદ્યાનીટધી 
નઔઠબાતંી ઔલધે મકુ્ણ ઔમ.” (‘ગછુમાણબીત્ર’ :16-10-99) 

       કમે છ, ગછુમાણી ફાળાધે સ્ાભત્ત જાખરુઔ ઔલણતં્રધી અશ્ભઔણા ચે. 
                                                         [‘બઔાયીધ’ : 30 જાન્યઅુમી 2000] 
 
X ત્રીજુ ંધુમુગદ્રઢ જુયાઇ 2001બા ંનઢ તયુ ંચે. 
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3 .बीजी जोडणी ऩरीवद भरळा आऩणे प्रळृत थळुुं घटे 

 

 ઠધખમધા મબેલ અ. જા છભણં ઔટામીધા બાખગથલગધ વટેર Ph.D.-
ીદ્યાાઙસ્નણીધ બવાધીપદં ણૈભામ ઔમણા વણા. એબધી ાતે પામેઔ ળગ ખાઈ છભણં 
ઔટામીધે નવયેી ામ બરેય ધે એ નચી પ્રતભક્ષ નમીઙભ ઈત્તમત્તમ દણ ખભ. 

       ધ, નત્ર ધે રુપરુ મયુાઔાણ દ્વામા મખુ્ભતે ફાળાસદુામઢાધા ીીદ મદુ્દા અંખે બામે 
ઙઙાગ તણી. બણફેથારા ઔે બણફેથ ઈફ તાધી લક્યણાારા મદુ્દા નઢ એબધી છઠ ે
ધીકાયનઢે ઙઙી લઔાણા. ક્યામેઔ બામાતી ઔઇ ાણ પમાપમ મજુ ઔમી લઔાઇ ધ વભ તભામેભ 
એબઢે ણ બામ મદુ્દ મેુમુ સ્નષ્ઞ નઔઠી નાઠય વભ એબ પધતુ.ં યઔફામણીધા બામા 
ગરુુછધ મરુલઔંમફાઇ ધે બઙુફાઇ છઠે જે મીણે હુ ં ધીઃઔંઙ ઙઙાગ ઔમી લઔણ એઞયી છ 
વછણાતી છભણંફાઇ છઠે નઢ ઙઙાગ ઔમી લઔાણી. એઞલુ ંછ ધવીં,એબધી થમેઔ મયુાઔાણ ઔાઇંઔ 
ધીધ પ્રાપ્ણીધ વેા ઔમાણી, પલ્ઔે છભણંફાઇધા થીઔમા મવીણધે એઔ કણ છઢાેલુ ં
ણેબ ઔઇ ણીતગદાબ-ીદ્યાણીતગધી મયુાઔાણધી નભુણુી તણી. 

       ફાળાસદુામઢા ારુ હુ ંણ એબધા જેાધી લદબા ંવણ છ ધે એબ નઢ યાખે ચે ઔે અ 
છ ઔામઢમ ણે નઢ ઔથાઙ બામા જેાધી લદબા ંવલે. 

એઔ કણ છભણંફાઇ ધે હુ ંફાભાઢીાવપેધે એબધા ગેમ બરા ખભેયા. તભાતંી નાચા મણા ં
મસ્ણાબા ંએઔ મદેુ્દ ીાથ તભ. PP=Pages ઔે Page to page ? મસ્ણાબા ંઅદામ ક્યા ંલદ ? 
નચી છભણંફાઇએ અંગે્રજીધા ઔેઞયાઔ ધ્ભાનઔધે ચુી છભેલુ ંધે ઠધખમ નાચા મી બેં 
થંફગ ણનાી છઢાવ્યુ ં ઔે PP=Pages તાભ ચે. એ મીણે લબ્થધ પ્રતબાક્ષમ પેઠાીધ ે
પહુઙધ ઔમાધી યેઞીધ ફાળાધી મીણધા ં ઔેઞયાઔં રુન અંગે્રજીબા ં નઢ ઙાલ ુ મહ્યા ં ચે. અ 
ખયુાા પાથ એબઢે નણાનુ ંબણંવ્ભ પથયેલુ.ં ભગ્ભ લઔંાલીયણા ધે લઔંાનુ ંબાદાધ લદા 
ારુ અશ્ભઔ શ્રબ યેાધી ણૈભામી ીધા લંદઔધે ણંળ ધ છ તાભ. 

       લરૂઅણબા ંછભણંફાઇ ઙઙાગ ઈયઞફેમ ઔમણા નઢ અ થંફે ઔંઇઔ ધવુ ંયકી વફાખી 
તા બાઞે ઈણારબા ં ધવણા. વાત નમધા ં પીજંા ઔાબ ઈનમાણં ઔથાઙ ણે બામી બછ, 
વીંબણ, ઔાભગનદ્ધણી, વ્યવુમઙધા ખેમેધી ઔઞી ઔમણા વલે. ફાળાસદુામઢા તે એબધ 
ાતવઔામ તભણં છરુમી વણ નઢ એ ારુ હુ ંદીમછ માકી ણાગ ઔમણ વણ. ભતાબભ ર 
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નાઔાનુ ંછ ચે એધી બધે કાણમી વણી. પન્યુ ંનઢ એબ છ ધે નચી ણ છભણંફાઇ ફાળાશદુ્ધી 
ફીભાધધી પેટઔબા ંનઢ અણા તઇ ખભા વણા. 

1994બા ં પવામ નઠેયા બામા સુ્ણઔ ‘જાઢીએ છઠઢી’ધી પ્રસ્ણાધા એબઢે પે્રબુગઔ 
અની.એબા ંએબઢે યખ્યુ ંચે, “દુફાગગ્ભે ઔલ સ્તીણીછઠ છ મહ્ય... જાખરુઔ, ઔાભબી, ઔલણતં્ર એઔ 
ધીાભગણા ખઢાભ નઢ એ ધીાભગણા અનઢે નીચાઢી ધતી. અનઢી ાવીતભીદ્યાસં્તા 
નઢ છઠઢી અંખેધા ઈવાનવતી ધીયેન મવેાનુ ં છ, ઔઢ જાઢે ઔેબ, નથં ઔમે ચે... 
છઠઢીધીભબધે પથયાા બાઞે અનઢે ણૈભામ વઇએ ણ ણે બાઞે ફાગ્ભે છ ઔઇ પ્રણીકુરણા 
અનઢે તભા ંચે. એઞયે માબજીફાઆ જેધી ફામુગઔ જીઔમ ઔમી મહ્યા ચે એ છઠઢી નમીળથ તમે 
બરી છઇએ.” 

       છઠઢી ઈનમાણં યીની, અંઔલબ્થીઔમઢ, ઢગબારા, ફાળાપ્રભખ ખેમેબા ં સદુામઢા 
બાઞેધા ં ીીદ સઙુધ દા યાગ્ભા ં તભામે છભણંફાઇએ છઢાેલુ ં ઔે ગઢાપદા મદુ્દા ફેખા 
ઔમાતી બવતતધા ધે ણાઔીથધા મદુ્દાધે ઈઙીણ ન્ભાભ ધવીં અની લઔાભ. નમંત ુનચીતી 
ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ફીભાધે ધીબેયી ભખેન્દ્ર વ્ભા બીણીએ સદુામધા ંન્ભ સઙુધ પાજુ 
નમ માકી ઉંજા છઠઢી નમીળથ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈાર મદુ્દ ધક્કી ઔભો તભામે એબઢે ઢુગ 
ણંળ વ્ભક્ણ ઔમેય. યપત્ત, ન્ભ સદુામા બાઞે પીજી છઠઢી નમીળથ ફમાધી ાણ 
ગવૃીણ ખઢીધે છ.  

છઠઢી નમીળથધી થીલાબા ં અખર ણ દાત ુ ં છ વત ુ ં નઢ ગછુમાણ ીદ્યાનીટ, ગછુમાણી 
ાવીતભ નમીળથ, ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમી ખેમેધ ાતવઔામ પ્રભતધ ઔમા ચણા ં બરણ 
ધવણ. ઔેઞયાઔ ીદ્વાધધ ફીખબ સ્સ્ત યાખણ ધવણ. ાચુ ં શુ ં ધે ઔમાભગ્ભ શુ ં એ 
પાપણ ઔમણા ંએબ ઔમાતી ઔધે ઔેઞલુ ંબવતત બરે ચે એ મદુ્દાધે ણે ધ ુબવતત અનણા 
વણા. એઔ થી છભણંફાઇએ બધે ચુ્ુ ંઔે અ ત્તાદીલ ીદ્વાધ સદુામા ઔમા થેલે કમા ? બેં 
મુા ીશ્વાતી છઢાેલુ ં ઔે સદુામાધી પ્રક્રીભા બાઞે ઔે સદુામા બાઞે ણે પહુ પહુ ણ તઠ 
ીયપં ઔમાી લઔલ,ે ઞઔાી ણ ધવીં છ લઔે. ઇણીવા ઔવ ે ચે ઔે છભણંફાઇધી થવલેણ 
ધીમાદામ ધવણી, ણેબ બામ અલાાથ નઢ કઞ ધવણ-ધતી. 

       છઠઢીસદુામઢાધ નાભ ગઢ ીલાર ધે બછબણુ પધેય ચે ધે ઔાભગનદ્ધણી ઔઇધે 
ીમદી ખઢી ઞારાધે પથયે ાતે માકાધી મવી ચે. બણફેથધી ફીવ્ભક્ણી બાઞે ણઔ 
અનણા છાધી ણતા ીમદી ખઢાણા ં બણંવ્ભારાધે નઢ ધીબતં્રઢ નાટણા છાધી 
યઔલાવી નદ્ધણી છભણંફાઇધે ગઢી ખબેયી. એઞયે છ એબઢે‘શુ ંફાળાશદુ્ધી ફીભાધ એઔ તણુ 
ચે ?’બા ં યખ્યુ ં ચે, “બામા માબજીફાઇ ણ મેુમુા યઔલાવીાથી.” ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી 
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ફીભાધ (ફાળનમીળથ) દ્વામા ફાળાસદુામધી પ્રવતૃ્તી જે મીણે, ધેઔ મદ ચ્ઙે નઢ, 
અખર દણી મવી ચે ણ ેપાપણ નઢ બવતતધી ચે. છભણંફાઇ ઔવણેા ઔે નમીઢાબ જે અવુ ં
વભ ણે અ,ે અનઢી નદ્ધણી ણ ઈઙીણ છ ચે.  

1994 સદુી એઔ છ ઇ-ઈ અંખે હુ ંસ્નષ્ઞ ધવણ.પલ્ઔે અ અંખે બેં ખફંીમ મીણે ીઙાયુું છ ધવત ુ.ં 
પબ્પે ઇ-ઈ ઙાલ ુમાકીધે છ છઠઢીસદુામઢા ઔેબ તઇ લઔે એ થીલાબા ંછ બારંુ ઙીંણધ ઙાયતુ ં
વત ુ,ં જેધી ઙઙાગ ‘ધઙેણધ છઠઢી’બા ંબેં ઔમી ચે. વમીલ્યફ ફાભાઢીનુ ં ‘ાગ્વ્ભાનામ’ 1957બા ં
ાઙેંલુ.ં ભલણં થલીધી સુ્ણીઔા ‘ાઙી છઠઢી ગમી ધતી’ 1958બા ંાઙંેયી. એ ઈનમાણં 
ન્ભત્ર નઢ એઔ છ ઇ-ઈ ીલે ાઙંાબા ંઅવ્યુ ંવલે નઢ એ ીઙામ બધે સ્નલી ખભ ધવણ. 
ચથંલાસ્ત્ર ધે ઔીણાધે એઔ છ ઇ-ઈતી ધ છ ઙાયે એા અફાી ભ્રબતી અ બવાધ ીઙામતી હુ ં
રખ મવયે. 

1993-94બા ંથભાલઔંમ છલીએ બધે અગ્રવ ઔભો ઔે એઔ છ ઇ-ઈાર મદુ્દ બવતતધ ચે.ણે ીલ ે
ખફંીમણાુગઔ ીઙામ, પ્રપદ નઠંીણધે ધ ાચં્ભા વભ ણ ાઙં. પ્રપદ નઠંીણધે બેં ખાઈ 
ાઙંેયા, ણે મી ાચં્ભા, ઈનમાણં અ મદેુ્દ દીરુ નમીક, ધીલીત ધ્રુ ધે છભણં ઔટામી છઠ ે
ીસ્તણૃ ઙઙાગ ઔમી. બધે બાદાધ તયુ ં ધે હુ ં નઢ ગછુમાણી યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈધ 
વીબાભણી પન્ભ. 

     એઔ છ ઇ-ઈાર અ બણ ગ નમ યાથ એ છભણંફાઇધા ઔે બામા ણતા બામા 
ાતીધા સ્ફાબા ંધવત ુ.ં ણેતી 9-10 જાન્યઅુમી 1999ધી ઉંજા છઠઢી નમીળથબા ંજે ઔઇ 
ટમાાભ ણે બાન્ભ માકાધી બામી ોધી વાથીઔ ણૈભામી વણી. અ પાપણે ીમદી બણ 
દમાધામાધે નઢ ઉંજા નમીળથધા વધબતં્રઢ બઔયાભા ંવણા. સં્કૃણ ણતબ લબ્થબા ંપબ્પે 
ઇ-ઈ ઙાલ ુમાકીધે ન્ભ પદા લબ્થબા ંએઔ છ ઇ-ઈ માકી લઔાભ એ એઔ બણ નઢ વણે 
તભેય. ન્ભ બણંવ્ભ નઢ વલે. નમંત ુ ઔેઞયાઔ બીત્ર બાણંમ ઔાભગક્રબબા ં મઔાભેય વભ ઔે 
ન્ભ ઔામઢમ નઢ પ્રણીધીદી રૂને ઉંજાબા ં ગફન્ન બણારા બીત્રધી ખં્ભા પ્રબાઢબા ંચી 
વણી. નમીઢાબે ઉંજા નમીળથબા ં પહુબણીએ, યઔલાવી ડપે ટમાાબા ં અવ્યુ ં ઔે ગછુમાણી 
યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈ પ ચે. 

પ્રસ્તણુ ટમા તભ તભામે ધે ણે નચી નઢ બારંુ બધ ખલુ્લુ ંવત ુ ંધે ચે. ગઢાપદા યઔધે 
ાતે યઇ લઔાણા વભ ણ ઔંઇઔ પાદંચઠ ઔમી નઢ નઠે, નમંત ુએ ારંુ ભગ્ભ ઔાભગાવી ઔમી 
છરુમી ખઢાભ : ઔેર ત્તાદામી અથેલ ધ ઙાયે. 
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   ખાદંી જેા બવાબધા વ્ભક્ણીધા પ્રભતધતી તભેય છઠઢીઔલધી થપ 10 જાન્યઅુમી 
1999તી ગઢાએ ચઠી. છભણંફાઇએ નઢ ચઠી. અ ઈઙીણ ીદ્રવ પાથ છભણંફાઇ ગર 
નત્રવ્ભવામ ઉંજા-છઠઢીબા ંછ ઔમણા. એબધે યેઞમવઠે નમ છ ઉંજા-ટમા ચનાેય. (અ 
પ્રતબ પ્રભખ ૂગ ાંથ વરુફાઇ બવણેાએ ઔમેય.)ઉંજા-છઠઢીબા ંચનાણા ંાબભીઔ-સુ્ણઔ 
ખેમેધે ઔઇ ધે ઔઇ મીણે ણે પ્રતાવીણ ઔમણા. 

     છભણંફાઇએ ‘છ બધ ખલુ્લુ ંવભ ણ’ સુ્ણીઔા ઈત્તબ ખજ્છમ ધે બધે નગઢ ઔમી બારંુ 
ફામે મ્બાધ ઔયુું ચે. એબઢે યખ્યુ ં ચે, “ગછુમાણી ફાળા-ખખંાધે મર સ્ચ્ચ પ્રાવ ેીલાર 
છધનઞબા ં વણેી ઔમધામ પે ફખીમત માબજીફાઇ નઞેય ધે ઈત્તબફાઇ ખજ્છમધે”. 
ણરીણરીધે લબ્થ ાનમધામ છભણંફાઇએ બામે ારુ ફખીમત લબ્થ ાનભો ચે. બામી 
પ્રવણૃી ારુ ઔાખામર, ફાળાદ્રવ, અંદાધુદંી જેા લબ્થ ન્ભએ ાનમેયા ં ચે ચણા ં
છભણંફાઇધ બાનથંઠ જુથ એ જુથ. કમે છ, વળગથ થેાઇએ છભણંફાઇ બાઞે ઈઙીણ છ યખ્યુ ં
ચે, “જાણ્ભા ઔે લૅધેપય ધવીં એા પ્રશ્ન, પ્રણીફા ઔે ઔાબધે ઞેઔ ઔમાબા ં ઔે ણેબધી 
ઔીયાણ વાતબા ં યેાબા ં ણેબધે નણાનુ ંધ ુ પે્રસ્ઞીછ નાી લઔે એવુ ંપ્રાભમીઞી યીસ્ઞ ઔથી 
અઠે અવ્યુ ંધવત ુ.ં” (‘ધભા બાખગ’ :01-05-01) 

       એઔ છ ઇ-ઈારી ‘ઉંજા-છઠઢી’ દીબી નઢ બક્કબ ખણીએ અખર દી મવી ચે. એબા ં
છભણંફાઇધ ાર ાદામઢ મહ્ય ચે. છભણંફાઇ અજે અનઢી ચ્ઙે ધતી નઢ એબધા 
ીઙામ અનઢધે પર અનણા મવેાધા, એઞય ેએઔ છ ઇ-ઈારી ાણ ણ અખર દણી 
મવેાધી. નમંત ુએઞયાબાત્રતી ણંળ બાધી અનઢે પેી મવવે ુ ંધ છઇએ. અ પાપણે ધોંદનાત્ર 
પ્રખણી ઔમીધે, ફાળાકે્ષત્રધા ન્ભ સદુામા બાઞે પીજી છઠઢી નમીળથ ફમા અનઢે પ્રવતૃ્ત તવુ ં
ગઞે. 

                                   [‘બઔાયીધ’; 8 પ્ઞેમ્પમ 2001] 
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4. गुजराती जोडणी उतरी आळेऱी नथी  

  

 ઔઇ નઢ ફાળાધા લબ્થધી છઠઢી એઔમકી વભ ણ ણે ફાળા યકા-બછાબા ં
દામે નકુુરણા મવ ેએ સ્ાફાીઔ ચે. એઔાઔભણા ચી વભ ણતા ઈચ્ઙામ-યેકધ ચ્ઙે 
દામે અંણમ વભ ણ જે ણે ફાળાધા જાઢઔામ એઔ પ્રઔામનુ ં સ્તાનીણ વીણ ઈભુ ં ઔમી લઔે ચે. 
નમીઢાબે ાબાન્ભ ફાળઔધે ઔામઢ ખમધી ણઔયી ઔે ત્રા ફખ નઠણ વભ ચે.  

 અંગ્રેજી ફાળાધા લબ્થધી છઠઢી નમંનમાતી ીદ્ધ તભેય છઠઢી ચે ધે ણેબા ંપયા-
યકા ચ્ઙે દામે અંણમ નઢ ચે. ગછુમાણી ફાળાબા ં ઈચ્ઙામ-યેકધ ચ્ઙે પ્રબાઢબા ંછ ં
અંણમ ચે ધ ેછઠઢી નમંનમાતી ીદ્ધ તભેય ધતી, સ્ાફાીઔ ઈણમી અેયી ધતી. પામબી 
થીતી ઈદ્ભેય ગછુમાણી ફાળાધી છઠઢી ીલે છભણં ઔટામીએ યખ્યુ ંચે,‘ડામબી થી સદુી 
ગળં ગછુમાણી ાડ્બભ વસ્ણયીકીણ રુનબા ં ઙાત ુ ં વત ુ.ં ગછુમાણી ફાળા બાઞે એ ગઢા 
ખોમધી ાણ ચે ઔે અ ખારાધી વજામ વસ્ણપ્રણ અજે પ્રાપ્ભ ચે. અ વસ્ણપ્રણ ાતે ઔાબ 
નાઠધામા ો ઔઇ જાઢે ચે ઔે એબા ંયેકધધી-છઠઢીધી ઔઇ ચસુ્ણ વ્ભસ્તા ધછમે નઠણી ધતી. 
‘ગઙત્ત’ યકાભ ધે ‘ઙીણ’ નઢ યકાભ..... ‘વઙામ’,‘ીઙામ’ ધે ‘વચ્ઙામ’ યકાભ.  
(‘છઠઢીીઙામ-4’ .ૃ 3) 

 ગછુમાણી ફાળાબા ં યકધામા નણનણાધી મીણે છઠઢી ઔમણા વણા. ણેતી એઔ 
પ્રઔામધી માછઔણા પ્રણગણી વણી. અ માછઔણા ઔેઞયાઔધે ખ ૂઙંી વલે નમંત ુ ખાદંીજીધે એ 
દામે ખુઙંી એઞયે એબઢે અ દુથગલા દુમ ઔમાનુ ં ઔાબ ઔાઔાાવપે ઔાયેયઔમધે પ્યુ.ં 
ઔાઔાાવપેે નાચયી ઙામ થાભઔાધી છઠઢીઙઙાગ એઔટી ઔમી ણતા ન્ભ ીદ્વાધધી બથથ બેરી, 
એ બભધા છંખ પ્રબાઢે બવત્તબ બાદાધઔામી છઠઢીધીભબ ણતા છઠઢીઔલ 1929બા ં
અપ્ભ. (1931બા ંએબા ંલબ્થાતગ ઈબેમાભા એઞયે ઔે ાતગ છઠઢીઔલ પન્ભ. ણેધી ત્રીજી, ઙતી 
ધે નાઙંબી અવતૃ્તી 1937, 1949 ધે 1967બા ંપ્રખઞ તઇ.) 

 છઠઢીઔલબા ંનાભેય છઠઢી પ્રભતધુગઔ ધક્કી ઔમાભેયી છઠઢી ચે. 1929ધા 
બભે જછ ફાગ્ભે છ યકાત ુ,ં જી છ યકાત ુ,ં રુ ફાગ્ભે છ યકાત ુ,ં રૂ છ યકાત ુ.ંઅબ ચણા ં
છઠઢીધીભબધે અદામે મઔુ લબ્થબા ંજી ધવીં જછ, રૂ ધવીં રુ યકાનુ ંધક્કી ઔમાબા ંઅવ્યુ.ં 
સં્કૃણ લબ્થ સં્કૃણ પ્રબાઢે છ થમેઔ કણે યકાણા વણા એબ ઔવી લઔાભ ણબે ધતી. સં્કૃણબા ં
ફયે ધે પબ્પે ઇ-ઈ વભ, ગછુમાણીબા ં ઔેઞયાઔ એઔ છ ઇ-ઈ ાનમણા વણા ! ચણા ં 1929ધા 
છઠઢીઔલે ધયમાબી પબ્પે ઇ-ઈધ સ્ીઔામ ઔમી ણતા ણતબ-ણદ્ભ ફેથફા બાન્ભ ઔમી 
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ગછુમાણી ફાળા નમ સં્કૃણ ફાળાધા અદીનતભધ સ્ીઔામ ઔમી થીદ. એ કણધા છંખબા ં
એબ ઔભાગ ખમ ઙાયે એબ ધવીં વભ એઞયે પેઙમથા થલી જેાધી દમામ ખઢધા ઔમીધ ે
નઢ સં્કૃણાદામીણ છઠઢીઔલ ણૈભામ તભ. અ છઠઢીઔલ બાદાધ લદાધ પ્રતબ પોદ્ધીઔ 
પ્રભતધ વણ એ બજાઇ જાભ ણ પીજા પોદ્ધીઔ પ્રભતધતી એ છઠઢીઔલધી છઠઢી બટામી 
લઔાભ, સદુામી લઔાભ ધે છઠઢીધીભબધી ધમઙધા ઔમી પથયી નઢ લઔાભ. પલ્ઔે 
છઠઢીઔલધા મરુ ઈદે્દલ છઠઢીબા ંએઔાઔભણા યાા વે એ ધીાભગ નઢ ખઢાભ. 
ણગબાધ છઠઢીધીભબબા ંીઔલ્ન- નાથ, ધોંદ-નેઞા ધોંદધી કુંયણા એઞયી પદી ચે ઔે 
ધીભબ બછા,બજાા ધે બયબા ંમઔુા તભણં મશુ્ઔેય પધી જાભ ચે.  

 ધા પ્રેલણા લબ્થધી છઠઢી ઔેબ ઔમી એનુ ંઔઇ બાખગથલગધ બરતુ ંધતી. 1967તી 
છઠઢીઔલ સ્તખીણ પધી ખભ ચે જ્ભામે લીક્ષઢ ણતા ફાળાધ નમાલ દણ ઙાલ્ભ ચે 
નમીઢાબે મી 1929ધી માછઔણાારી સ્તીણી ઈદ્દફણી છઢાભ ચે.ધે ફાળાઔીભ ઈથાીધણા 
થાકાબા ંગછુમાણ ીદ્યાનીટ નઢ નાચર મવી ધતી ! છઠઢીઔલ ફયેધે છઢાે ઔે જછલ્ય 
કરંુ ખઢાભ ગ.ુ ી. ધા ુગ કુયધાભઔ ધે ીદ્યાનીટીભ છઠઢીધા અગ્રવી ખમાધી લીક્ષઢ 
સં્તા ીશ્વબખંયમ્ધા ીક્કાબા ં જછ. ધવીં, જી. છ ચે ! ીદ્યાનીટધા છઠઢીધીભબ ધ ે
છઠઢીઔલ પમાપમ ચે એા ભ્રબબા ં મવી અનઢે માછઔણા નળી ધ વભ ણ ગછુમાણ 
ીદ્યાનીટતી મકુ્ણ એા સ્ણતં્ર, જાગણૃ ઔલણતં્રધી મઙધા ઔમાધ બભ નાઔી ખભ ચે.  

 છઠઢીસદુામ બાઞેધા ઔેઞયાઔ પ્રભતધ ગશ્રી ઔે. ઔા. લાસ્ત્રી, ીછભમાભ ૈદ્ય, વમીલ્યફ 
ફાભાઢી,પ્રપદ નઠંીણ, ભલણં થલી, કૃ. ખ. થેાઇ, ીઠ્ઠયફાઇ નઞેય, મીકફાઇ લાવ, 
ીધથ બ્રહ્મફટ્ટ, ભગૃમુાભ અંજામીભા, મબઢ નાટઔ, થભાલઔંમ છલી ખેમેએ ઔમેયા. નમંત ુએબધે 
ધોંદનાત્ર રણા બરી ધતી. અબ ચણા ંઅ પ્રભતધ ધીષ્ર ખભા ચે એબ ઔવવે ુભેં ાચુ ંધતી. 

 1965તી હુ ં નઢ છઠઢીસદુામઢાબા ં મ દમાવુ ં છ ં નમંત ુ ીલેળ ક્રીભ પન્ભ 
1990તી.અ ારુ ગછુમાણ ીદ્યાનીટ, ગછુમાણી ાવીતભ નમીળથ, ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમી ખેમે 
સં્તાધે ક્રીભ ઔમી એબધા ધેજા વટેર છઠઢી નમીળથ ફમા મુણી ઔલીલ ઔમી વણી. 
નમંત ુઅ બાઞે ઔઇ સં્તા અખર ધ અણા ંગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ફીભાધધે ધાબે જુથ બઙં 
મઙાબા ં અવ્ભ ધે ણેધા ઈનક્રબે ઉંજાબા ં 9-10 જાન્યઅુમી 1999ધા થીબા ં કીય 
ગછુમાણ છઠઢી નમીળથ ફમાબા ંઅી. 

 અ છઠઢી નમીળથબા ં યઔલાવી ડપે મુણી ઙઙાગીઙામઢા ઔભાગ પાથ પહુબણીએ 
ટમાાબા ંઅવ્યુ ંઔે ગછુમાણી યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈ પ ચે. અ ટમાધ બય નઢ લરુ 
ઔમાબા ંઅવ્ભ. ઔેઞયાઔ ણતં્રી- યેકઔએ નવયે ઔમી. ત્રઢઙામ ણતં્રી નીચેવટ ઔમી ખભા ણ 
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પીજા ઙામનાઙં ણતં્રી ધા છઠાભા ધે વે અ ખં્ભા દણી છાધી, દણી છી 
છઇએ. ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા છઠ છઠઢીઔલ ાબેધ અ ઈઙીણ ીદ્રવ ચે.   

 એઔ છ ઇ-ઈ ારી ઉંજા- છઠઢીધા મખુ્ભ યાફ અ પ્રબાઢે ખઢાી લઔાભ : 

(1) આ-ઇ-ઈ-ઉબા ંઔભ કમ-કઞ એ અંખે દ્વીદા મવણેી ધતી. ઇ એઞયા થીગગ ધે ઈ એઞયા 
 હ્સસ્ યકાબા ંનચી ફાગ્ભે છ ભયુ તા ફં મવ ેચે. અતી છઠઢીધી 70 ઞઔા ભયુ 
 એઔથબ ગઞી જાભ ચે. 

(2) છઠઢીઔલધ ામંામ ઈનભખ ઔમાધી છરુમ નઠણી ધ વભ યકાઢ ઠઠાઞ ઙાયત ુ ં
 મવ ે ચે. નમીઢાબે યકાધી-ઞાઇન ઔમાધી ઔમ્પ્યઞુમ નમ ઔાબ ઔમાધી જઠન દી 
 જાભ ચે. 

(3) ભયુમવીણ યકી લઔાધ ીશ્વા દણા ંન્ભ ફાળાભયુ ણમ ધ ુયક્ષ અની લઔાભ. 
 મારે ફાળાશદુ્ધી દે. 

(4) એઔ છ ઇ-ઈ માકાતી ઔઇ છ તગભ્રબ તણ ધતી, તગપદ ણ થંફગતી બરી મવ ેચે. 
 છઠઢીસદુામઔએ નીય ઔમા ચણા ંએઔ છ ઇ-ઈતી તગભ્રબ તભ વભ એ એઔ 
 નઢ લબ્થ ઔઇએ લદી પણાવ્ભ ધતી ! 

(5) ચથંમઙધાબા ંનઢ મશુ્ઔેયી નઠણી ધતી. ઔી યઘગુરુુધી છઞ યેણા છ અવ્ભા ચે. 

(6) , અ, એ,  ામ સ્મ નઢ હ્સસ્-થીગગ પધંે મીણે ઈચ્ઙામાણા વભ ચે ચણા ં
 યેકધફેથ મકાણ ધતી ણે મીણે આ-ઇ, ઈ-ઉબા ં ઈચ્ઙામફેથ વભ ણભે યેકધફેથ 
 માકાધી છરુમ ધતી. તગફેથઔણા વભ ણ છ યેકધફેથ અશ્ભઔ પધે ચે. 

(7) છઠઢીઔલધી અબન્ભા વે તઞુણી જાભ ચે ધે ઇ-ઈ મુણા ીદ્રવધ સ્ીઔામ દણ 
 જાભ ચે. પલ્ઔે નમાદફા ધાબલેળ તઇ ખભ ચે ધે ઔેઞયાઔ ણ ધીધણાવ ખોમ 
 નઢ નફુી મહ્યા ચે. અ છ પાપણ અ બણધે અખર દનાધામી ચે. 

(8) માજ્ભ મઔામધી બાન્ભણા અજે ધવીં ણ અણી ઔાયે બરાધી ચે એબા ં ઔઇ લઔંા 
 ધતી. પદાએ ઙા છ નીી છઇએ એ છરુમી ધતી. ઔઇ ઔૉી (ઔે ન્ભ નીણુ)ં નઢ ની 
 લઔે. ધે અબ ઔમધામધે ઈણમણા ઔે કઞા ખઢાનુ ંમધુાીપ ધતી. 
              [‘બાઙામ ધથ’ : 30-08-2001] 
  



નકુ્રબ                                છઠઢી સદુામનુ ંનવલેુ ંનખલુ ં 22 

5.  जोडणीना प्रश्ने जैशे थेथी नुकशान 

 
 ‘કુબામ’ અંઔ 865 (જાન્યઅુમી 2000)ધા મકુષૃ્ટ નમધા ખાદંીજીધા ઙીત્ર ‘વસ્ત્રાબ્થીધ 
લવીથ ણં’ વટેર ઙીત્રઔામ ીલે યખ્યુ ં ચે, “નણાધા ધાબધી શદુ્ધ છઠઢી ઔમી ક્ષમ્ભ 
ધાથમ ઔભો ચે.” અબા ં ‘ક્ષમ્ભ’ લબ્થ દામેનઠણ ઔે પીધછરુમી વભ એબ બધે યાખે ચે, 
ઔામઢ ઔે અ પ્રઔામધી ભયુ નાચર વ્ભક્ણી ઔમણા ંીસ્ઞબ દામે છાપથામ ચે. 

 છઠઢીઔલધા ં 21 ળગ પાથ ઙીત્રઔામ દીરુ નમીકતી જે છઠઢીભયુ તઇ ણે 
છઠઢીઔલધા ં 71 ળગ પાથ નઢ ઙાલ ુ મવી ચે. ઠીેમ્પમ 1999બા ંીધખમ કાણે ગછુમાણી 
ાવીતભ નમીળથધા પ્રમકુનથે દીરુફાઇ ટાઔમ માભા. અ દીરુફાઇધી છઠઢી દીેલધધા 
બઙં નાચરધા પેધમ નમ ‘દીરૂફાઇ’ છ વણી ! (અ ઈનમાણં ીધખમધે પથયે ‘વધખમ’ 
ણતા નહમળથધે પથયે ‘નહમળદૌ ’ નઢ વત ુ.ં)અ બઙં ઈનમ ીધથ ફટ્ટ, ધીમંછધ ફખણ ખેમે 
પીમાછબાધ વણા. ીધથ ફટ્ટ ે ણા.09-01-00ધા ‘ગછુમાણ બાઙામ’બા ં યખ્યુ ં ચે ઔે એઔ 
બામંફધી નણાઔાબા ંમીન્દ્રધે પથયે ‘મવન્દ્ર’ છઠઢી ાઙંીધે ધીમંછધ ફખણ પ્રેલદ્વામેતી છ 
નાચા રી ખભા વણા. 

 ઠીેમ્પમ 1998બા ંમાદધમુ કાણે ભજાભેયા ગછુમાણી ાવીતભ નમીળથધા જ્ઞાધત્રધા 
બઙં નાચરધા પેધમ નમ ‘ઠીેમ્પમ’ ધે ‘નમીળથ’ જેી ‘ઉંજા-છઠઢી’ વણી. વીં નઢ 
ધીમંછધ ફખણ, ાવીતભ નમીળથધા પ્રમકુ ણમીઔે, ઈનસ્તીણ વણા. શુ ં ‘મવન્દ્ર’ એબધે ક્ષમ્ભ 
છઠઢીથળ યાગ્ભ વલે ધે ‘ઠીેમ્પમ’,‘નમીળથ’,‘નહમળદૌ ’,‘વધખમ’,‘દીરૂ’ ક્ષમ્ભ છઠઢીથળ 
યાગ્ભા વલે ? 

 3-4 જાન્યઅુમી, 2000ધા ધાધાફાઇ સ્બામઔ વ્ભાખ્ભાધ અનધામ ઔાવંણફાઇ લાવનુ ં
ધાબ યઔફામણીધી અબતં્રઢનત્રીઔાબા ં‘ઔાણંીફાઇ’ લાવ ચનાભેલુ ંચે.એ ઙંાી બેં થલમતયાય 
લાવધે ચેુલુ ં ઔે અ ઔાણંીફાઇ ઔભા ? અનઢા ‘ભબૂીતુ્ર’ારા ઔે પીજા ઔઇ ? થલમતયાયે 
છઢાેલુ,ં‘વા, એ છ. બણયપ ઔે ઔાવંણધે પથયે‘ઔાણંી’ યકાતી ઔઇ છ તગભ્રબ તભ ધવણ. 
અબ, છ તગભ્રબ તણ છ ધ વભ ણ પબ્પે આ-ઇ, ઈ-ઉ માકાધી અશ્ભઔણા કમી ? 

 ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા ધ્ભાનઔ વીણ ફયફયા ીદ્વાધ નઢ આ-ઇ, ઈ-ઉબા ં તાન 
કાણા છા બરે ચે ધે ચણા ં ઔેર ઞેલ ભા નમંનમાપે્રબધે યીદે, વે ધીમતગઔ વ્ભાભાબ 
ઔમાણા, પેઠા સ્મ ઙાલ ુમાકાધ અગ્રવ ેાભ ચે. નમીઢાબે ‘ક્ષમ્ભ’ ભયુ દણી જાભ 
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ચે, નમંત ુ ‘ક્ષમ્ભ’ ભયુ ઔમી ચે એી ઞીઔા ઔમાતી છઠઢીબસ્ભાધ ઈઔેય બરણ ધતી-
બરાધ નઢ ધતી. 

 ીલેળ ઔારજી માકાતી આ-ઇ, ઈ-ઉ ીળભઔ છઠઢીભયુ સદુામી ા લક્ય ધતી, 
નમંત ુએઞય પદ ‘ધીમતગઔ’ શ્રબ યઇ છઠઢીશદુ્ધી ઔમણા મવેી એ છ એઔબાત્ર મસ્ણ ચે ? શુ ં
છઠઢીધીભબ ણતા ઢગબારા ધાણધ ચે ? પથયાભેયા છંખ ધે ફાળાીજ્ઞાધધા તભેયા 
ીઔાધે નયુક્ષી એબા ંઈઙીણ નમીણગધ ઔમાભ એઞયે ઔે ીસ્ઞબ પથયાભ ણ અી ભયુ 
ધાબથુ ધ તાભ ? એઔ છ આ-ઈારી ઉંજા-છઠઢી નધાાભ ણ ફાળાશદુ્ધીનુ ં પ્રબાઢ દે 
ધવીં? છઠઢીસદુામ દ્વામા છઠઢીશદુ્ધી દે ધવીં? રી,અબ ઔમણા ંતગભ્રબ ધ તાભ એ મદુ્દ 
અનઢે ચઠી થેણા નઢ ધતી. 

 ‘ઔેયેન્ઠમ ીલે ઔંઇઔ’ (માબજીફાઇ નઞેય),‘આંખરી ઙીંદાનુ ં ણુ્ભ’ (ીક્રબ 
થયાય),‘ભલણંસ્મણૃી’ (ગયુાપ ફેઠા),‘વ્ભાનધ’ (છભણં ઔટામી) ખેમે સુ્ણઔ ણતા ‘ધભા 
બાખગ’ (ણતં્રી :ઇન્દુકુબામ જાધી) ધે ન્ભ ાબભીઔએ ઉંજા-છઠઢી ાનમી ચે. ગછુમાણી 
ફાળાનમીળથનુ ંાબભીઔ ‘છઠઢીીઙામ’ ઉંજા-છઠઢીબા ંછ ચનાભ ચે. અ ગ ાવીતભધા ઔઇ 
ાઙઔે તગભ્રબ તભ વભ એ એઔ નઢ લબ્થ લદી પણાવ્ભ ધતી. નમંનમાાથી અ 
ાસ્ણીઔ નઠઔામ ીલે બોધ ેી મહ્યા ચે, ઔેબ ઔે ણે નઢ જાઢે ચે ઔે તગ લબ્થધી છઠઢીતી 
ધવીં,લબ્થધા ાક્યખણ ઈનભખતી ભાધે થંફગતી છ બરે ચે. 

 ણા. 9 જાન્યઅુમી 2000ધા મછ થેવમકુ્ણ તભેયા બામા ગરુુભગ ધઞમયાય પ્ર. બઙેુ 
બામા સુ્ણઔ ‘છઠઢીવઙામ’ધી પ્રસ્ણાધાબા ંછઠઢીઔલ ીલે યખ્યુ ં ચે, “ખાદંીજી ગબંણી 
યાી લક્યા એ એબધી ફામે બઞી ીદ્ધી ધે ેા ખઢાભ, નઢ માબજીફાઇએ સ્નષ્ઞ ઔયુું ચે 
ણેબ ખાદંીજીએ અ ઔલધે ઔથી બમઔલ ધવણ ખણ્ભ. જીણી ફાળા પ્રાવી ધ ે
નમીણગધલીય વભ એ ણે જાઢણા ધે બછણા.” 

 ેછય નઞેયે ઔમેય પ્રશ્ન બવતતધ ચે, “છઠઢીધ દ ઔેી મીણે તાભ ચે ? યકાઢબા ં
તણી ખં્ભ ભયુતી ઔે શદુ્ધ છઠઢી બાઞે ધીભબબા ંએક્સતુ્રણા યાાધા પ્રભતધતી ?” એઔ છ 
ઇ-ઈધી મરણા ાબે ફાગ્ભે છ ાદં યઇ લઔાભ એબ ચે. અતી છ ઉંજા છઠઢી નમીળથે ણા. 
10 જાન્યઅુમી 1999ધા મછ મુણી ઙઙાગીઙામઢા પાથ ગછુમાણી યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈ 
પ ચે, એવુ ંટમાવ્યુ ંચે. 

 ઉંજા-છઠઢી ધ ે ીદ્યાનીટીભ છઠઢી ચ્ઙે બાદાધ લક્ય ધતી. અ ારુ એઔ 
ઢગબારા-બેંયધ ગછુમાણી ફાળાનમીળથ ધે ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા યંકુ્ણ ઈનક્રબે ભજી 
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લઔાભ. અ બંેયધબા ંપદા છ ઢગ ીલે ણતા છઠાક્ષમ-યેકધ પપ અશ્ભઔ ઙઙાગ ઔમી 
ગઞણા સદુામા ઔમી લઔાભ. પ્રસ્તણુ બેંયધબા ં ઇ-ઈ અંખે એઔ સ્ણતં્ર પેટઔ ારી એધ 
ધીઢગભ ોએ લીમબાન્ભ ખઢાધ મવ.ે 

 બામા વ્ભક્ણીખણ બણે પ્રસ્તણુ પેટઔનુ ંનમીઢાબ ત્રઢ મીણે અી લઔે : 

(1) ઉંજા છઠઢી નમીળથધ એઔ છ ઇ-ઈાર ટમા સ્ીઔામાભ. 

(2) સં્કૃણ ણતબ લબ્થ ભતાતૌ મવ ે એઞયે ઔે પબ્પે આ-ઇ, ઈ-ઉ ઙાલ ુ મવ,ે નમંત ુ
સં્કૃણેણમ ણતબ લબ્થ ધે ણદ્ભ લબ્થબા ંએઔ છ ઇ-ઈ મવ.ે 

(3) સં્કૃણ ણતબ લબ્થબા ં ીઔલ્ન નાભ. ઔવ, નહમળથ, સભૂગ કમા, ઔી,નમીળથ, સભુગ 
નઢ કમા ખઢાભ. ન્ભ પદા લબ્થબા ંએઔ છ ઇ-ઈ મવ.ે* 

 અ ઔઇ પ્રભા ઔભાગ ીધા ભતાસ્તીણી જારી માકાધી ઔલીલ એ એઔ પ્રઔામધી 
લાવમખૃી ધીણી ચે. ગછુમાણી ફાળાધે ણેતી નઔુાધ છ તાભ. [‘બઔાયીધ’ : 17 બાઙગ 2000] 

 

* સમૂછ એબ ઔઇ યકે ણ એધે ભયુ ખઢી નઠ ે !તાગતૌ ણતબ-ણદ્ભધી રક ણ 
માકી છ નઠલે ! ણેતી અ ત્રીજી લક્યણા ધઔાબી ખઢાભ.  
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6. भायाणी-कोठारी ळीधाऩळव : एक ज ई-उनुुं ऴुुं ? 

 અઙાભગશ્રી ીછભપ્રદ્યમુ્ધસમુી બ. ા.ધી પ્રેમઢાતી બથાાથધા લઢખામ વૉય કાણે 9-
10 ધેમ્પમ 2001ધા થીબા ંસુથંમ ીદ્યાનગ નંન્ન તયુ.ં નવયેે થી ેલ્યફફાઇ ફાભાઢી 
ધે પીજે થીે છભણં ઔટામી ીળભઔ ઔેઞયાઔં ભ્ભાયેક-વ્ભાખ્ભાધ મજુ તભા.ં 

 અ ીદ્યાનગ ારુ અભછઔએ નથં ઔમેય ીળભ-ઔણા ઈત્તબ વણા, નમંત ુએઔ 
બવતતધ, ણગબાધ થંફગબા ંણી બવતતધ, ીળભ એબઢે પાજુ નમ ઔેબ માખ્ભ વલે ? 

 એ જાઢીત ુ ંચે ઔે છઠઢીસદુામનુ ંપ્રતબ નખતીયુ ંએઔ છ ઇ-ઈ ચે ધે અ મદુ્દા ાતે અ 
પધંે ીદ્વાધ ખાડ મીણે ઔંરાભેય ચે. ઔટામીાવપેે જીધધ અંણીબ થઔ 
છઠઢીસદુામધેનગઢ ઔભો વણ ણ ફાભાઢીાવપેે અ ીલે પે બણંવ્ભ મજુ ઔમેય વભ અ 
પાપણ દામે ીાથાસ્નથ પધી ચે એ કરંુ, નઢ શુ ંઅ ઔામઢે અ મદુ્દાધે વાંીભાબા ંવઠેયી 
થે ઈઙીણ ખઢાલે ? 

 છઠઢીસદુામધ ીળભ ફયે પાઔાણ મકાભ વભ, નઢ વાબા ંએઔ ભા પીજી મીણે એધ 
ચઠણ સ્નલગ તણ મહ્ય વણ. ણા. 10ધી પીજી પેટઔ ભાધે ીદ્યાનગધી ઙતી-અંણીબ પેટઔબા ં
હુ ંવાછમ મવયે તભામે છભણં ઔટામીધી સુ્ણીઔા ‘છઠઢી-વ્ભસ્તાબા ંનમીણગધ બાઞે યઔબણધી 
ઔેરઢી’ઙામનાઙં બીત્રધે બેં અનેયી. એ છઇ એઔ વ્ભસ્તાનઔ બીતે્ર બધે ઔહ્ુ ં ઔે વીં અ 
સુ્ણીઔા વેંઙલ ધવીં ! ભખેન્દ્ર વ્ભાે એબધા ઔણવ્ભબા,ં પ્રસ્તણુ ખઢાાધા ફભ ાતે 
નઢ,છઠઢીસદુામધ તઠ ઈલ્યેક ઔભો છ ણ મઘુીમ ઙોદમીએ છઠઢીસદુામધી લફધીભ 
બજાઔ નઢ ઔમી ! (ન્ભ ઔઇએ નઢ ઈલ્યેક ઔભાગ વભ ણ ણેધી બધે કપમ ધતી, ઔેબ ઔે ત્રઢ 
પેટઔબા ંહુ ંવાછમ મવી લક્ય ધવણ.) 

 અ ીદ્યાનગબા ં છભણં ઔટામીનુ ં મ્બાધ, એબધી છઠઢીસદુામાારી ાણ પાજુ નમ 
માકીધ,ે ઔમાધ ફાધ પ્રભતધ તભ વભ એી ચાન નઠી. જે બવાનફુાે નણાધી ીદ્વત્તાધ 
બફ ધે પીજા યાફ છણા ઔમાધી ણૈભામી ાતે છઠઢીસદુામધી છમથામ વીબાભણ ઔમેયી 
ધે ણેધા પ્રામઢ બાઞે ફામે છવબેણ નઢ ઈટાેયી ણેધે ારુ અ ફીખબ ણદુંમસ્ણ ખઢાભ 
કમ ? ઔટામીાવપેે ઔહ્ુ ં ચે, “છઠઢીઔલ મઙાભ તભામે નઢ ાદંા ણ વણા છ. ીદ્વાધ એ 
બભે નઢ અગા છ મહ્યા વણા. અજે ણ ંાથ ઔમણા નઢ ઠમણા વભ ણે ામસ્ણ ઔવેાભ 
ચે. એઔ છ ‘ઇ’ ધે એઔ છ ‘ઈ’ધ ટમા ઔમીધે ણેધે બયબા ંમઔુીશુ ંએઞયે સ્ીઔામ ણ તાધ 
છ ચે. હુ ં એ ાણે સ્નષ્ઞ છ ં ઔે છઠઢીધા પ્રણગબાધ ધીભબ પ્રબાઢે ાઙી છઠઢી લક્ય છ 
ધતી.” (“પ્રખઞ છભણં ઔટામી” .ૃ 6) 
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 ફાભાઢીાવપેે “ાગ્વ્ભાનામ” (1954)બા ંગ્રતંસ્ત ઔમેય યેક ‘ાગઙીધ ગછુમાણી ઇઔામ-
ઈઔામધા ં ઈચ્ઙામઢ ધ ે છઠઢી’બા ં ચેલ્યે યખ્યુ ં ચે, “અ ઙઙાગ નમતી યીણ તણ ધીઢગભ 
ગાબાન્ભ તાભ ણ ગછુમાણી યકધામી છધણા નમતી એઔ છબ્પમ ધીષ્ઔામઢ પછ દુમ તાભ 
ધે તભસ્ીઔામધા સુઢગ ાતે મરણાધી સખુદં ફરે નઢ અ ીલેધી ીદ્વાધધી સ્નષ્ઞ 
ીઙામઢા ધે બાખગથલગધધે ફાે, ધે ખબે ણેબ ઔમી એઔાઔભણા ાદાધા અગ્રવતી 
ીદ્યાનીટધા છઠઢીઔલધી છઠઢી વે ણ ગાબાન્ભ જેી પધી ખઇ ચે. ણે મેુમુી દૃડમરુ 
તણા,ંજેબ અંગે્રજી ધે ફે્રન્ઙ છઠઢીધી ફભઔંમ માછઔણા દુમ ઔમાધા પ્રભતધનુ ં નમીઢાબ 
શનુ્ભણ અવ્યુ ંચે, ણેબ અનઢે તભા ંનઢ ણેનુ ંધુમાણગધ છ તલે એબ યાખે ચે.” 

 એઔ છ ઇ-ઈધા અ બવાધ ીઙામ બાઞે અખર દાનુ ંફાભાઢીાવપેે જે ઔામઢમ 
બાઠંી ાળ્યુ ંણે ઔામઢધી સ્તીણી અજે ઔેી ચે ? 

 છઠઢીસદુામધે ફાળાીજ્ઞાધી વીણ ઔેઞયાઔ ીદ્વાધનુ ં બાખગથલગધ બરણા ં ણતા 
પ્રભખ નઢ ઔમણા ંઅ ીઙામ સ્નષ્ઞ પન્ભ ચે. ખબે ણેબ ઔમી એઔાઔભણા ાદાધ અગ્રવ 
વે બર નઠણ જાભ ચે. ીદ્યાનીટધી છઠઢી ગાબાન્ભ જેી પધી લઔી ધતી ધે ણ ે
દૃડમરુ તાભ એી અલા નઢ પદંાણી ધતી. ીદ્યાનીટધા છઠ છઠઢીઔલધી અબન્ભા વે છઞી 
ખઇ ચે ધે 10 જાન્યઅુમી 1999તી ઔેઞયાઔ ફાળાપે્રબીએ ઈઙીણ ીદ્રવ ઔમી સં્કૃણાદામીણ, 
ણતબાથી, અખુ ંઔળં લાઔબા ંમાકણી, છઠઢીધે ણીયાછંયી અની થીદી ચે. અંગ્રેજી ધે ન્ભ 
ફાળાબા ંનઢ ત્તાચા છઠઢીસદુામા તા યાગ્ભા ચે. અબ અનઢે નઢ પ્રભતધ ઔમીએ ણ 
છઠઢીસદુામાધા પ્રભતધ ધીષ્ર છ છલે એબ બાધવુ ં છરુમી ધતી. ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી 
ફીભાધ (વે ગછુમાણી ફાળાનમીળથ)ધે ઔામઢે અકી સ્તીણી ટીઔ ટીઔ પથયાઇ ખઇ ચે. 

 છઠઢીસદુામ થંફે ફાભાઢીાવપેે નાચરતી ીઙામ પથયેય, નમંત ુએ બાઞે એબઢે 
ચનાભેયા ંસુ્ણઔનુ ંશુ ં? જેા વ્ભવારુ પ્રશ્ન મજુ ઔમેય, ણાઔીઔ ઔામઢ ધવીં. છભણં ઔટામી ધે 
ન્ભએ અા પ્રશ્નધા ઈત્તમ અનેયા ચે. એધી દામે ઙઙાગ નઢ તઇ લઔે. બઞી ઔાભગલીપીમ 
નઢ ભજી લઔાભ. બામી દૃષ્ઞીએ અ મદુ્દા ખોઢ ચે. ‘ગછુમાણી યકધામી છધણા નમતી એઔ 
છબ્પમ ધીષ્ઔામઢ પછ દુમ તાભ ધે તભસ્ીઔામધા સુઢગ ાતે મરણાધી સખુદં ફરે’ એ 
મખુ્ભ ાણધે મદા જેઞયી ક્ષબણા એબા ંધતી.અ થંફે ફાભાઢીાવપેે ીઙામ દામે 
સ્નષ્ઞણાુગઔ જાઢી લઔાભ એ વતેુમ, પબ્પે ઇ-ઈ ઙાલ ુ માકીધે ઔમા જેા છઠઢીસદુામા 
ીળભઔ બામા સુ્ણઔ ‘ધઙેણધ છઠઢી’ધી પ્રસ્ણાધા યકી અના ફાભાઢીાવપેધે બેંાગ્રવ 
ીધણંી ઔમેયી નઢ ગછુમાણી ફાળાધા ઔબધીપે એ સ્ીઔામાઇ ધવણી ! 
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 નમંત ુ દામ ઔે ગાબાન્ભ મીણે વજી નઢ એબ ધ તઇ લઔે ણ ? વે જેધે ‘ઉંજા- 
છઠઢી’ ધાબ નાયુ ં ચે ણે એઔ છ ઇ-ઈારી છઠઢીધે અનઢે શદુ્ધ ઔે કઞી છઠઢીારી 
ફાળા ઔવીશુ ં? 

 ધા, એબ ઔવેાધી છરુમ ધતી એવુ ંફાભાઢી-ઔટામી ીદ્યાને નમક્ષ મીણે ઔવી થીધુ ંવભ 
એબ બધે યાખે ચે.  

 અ ીદ્યાનગબા ંબાઇઔ-સ્ઞેન્ઠ નાે પે યકાઢ વણા ં: એઔ ફાભાઢીાવપેનુ ંનમંનમાખણ 
ીદ્યાનીટીભ છઠઢીબા ંધે પીજુ ંઔટામીાવપેનુ ંધી છઠઢીબા.ં ત્રઢઙામ બીત્રધે એ પણાી 
બેં ચેુલુ ં ઔે પય,અબા ંઔઇ યકાઢ શદુ્ધ ચે કરંુ ? ફાભાઢીાવપેનુ ંયકાઢ મઔામબાન્ભ 
છઠઢીબા ંચે ણ ઔટામીાવપેનુ ંયકાઢ ઉંજા છઠઢી નમીળથે બાન્ભ ઔમેય છઠઢીબા ંચે. (જેધ ે
મઔામધી બાન્ભણા નઢ વયેીબઠી બરાધી ચે.)અબા ંકમી છઠઢી ઔઇ? કઞી છઠઢી ઔઇ ? 

 મઔામ બાન્ભણા અને એ નચી છ ધી છઠઢીબા ંયકવુ ંછઇએ એબ ઔેઞયાઔ ઔવ ેચે. 
એ બીત્રધે ઔથાઙ કપમ ધવીં વભ ઔે 1929બા ં મઙાભેય છઠઢીઔલધે ટેટ 1940બા ં મઔામી 
બાન્ભણા બરી વણી ! મઔામ અી પાપણબા ંફાગ્ભે છ જઠનતી બાન્ભણા અનણી વભ ચે. 
ણેતી યઔએ નવયે ઔમી છ મવી ! 

 એઔ પીજા ઔામઢમ નઢ ઔટામીાવપેાળં યકાઢ કઞી છઠઢીાળં ખઢી લઔાભ ધવીં. 
એઔ વ્ભસ્તાબાતંી બછુગઔ પીજી વ્ભસ્તાબા ંછવુ ંએધે ધ શદુ્ધ ઔવેાભ, ધ માછઔણા 
ઔવેાભ. ઔઇ વ્ભસ્તા સ્ીઔામી ધવીં ણેધે છ માછઔણા ઔવી લઔાભ. ઔઇ ઙા નીએ, ઔઇ 
ઔૉી નીએ ણ અ નીઢાધે ઔામઢે અનઢે કમા-કઞાધ ફેથ નાઠણા ધતી ણેી મીણે ધી 
વ્ભસ્તાધા વીબાભણીધે નઢ કઞા, શદુ્ધ છઠઢીારા ઔે માછઔણા-અંદાધુદંી ેયાધામ 
ધ ખઢા છઇએ ધે છ અવુ ંખઢાત ુ ંવભ ણ અ ીદ્યાનગબા ંએ મઔુાયુ ંછ ધ વણ ધે !  

 ીદ્યાનીટીભ છઠઢી ઔમણા ં ઉંજા-છઠઢી દામે મર વઇ ફાળાશદુ્ધીધી દૃષ્ઞીએ એ 
દામે ઙઠીભાણી નઢ ચે. તગપદબા ં મદ ઔભાગ ીધા મરણા ીદ્ધ તાભ ચે. ઔવ ઔે 
ફાળાસદુામ દ્વામા ફાળાશદુ્ધી દી લઔે ચે, ગઢીપદી દી લઔે ચે. 

 બામી દૃષ્ઞીએ પ્રતબ ણપક્કાધા છઠઢીસદુામધ ીાથ અ મીણે વજેે ઈઔેયી લઔાભ : 
ફાભાઢીાવપેનુ ંયકાઢ કરંુ ણે છ મીણે ઔટામીાવપેનુ ંયકાઢ નઢ કરંુ. તાગતૌ ીદ્યાનીટીભ 
છઠઢીધી જેબ ઉંજા-છઠઢીધે નઢ બાન્ભણા અની. યકધામે નણે ઔઇ છઠઢીબા ંયખ્યુ ંચે ણે 
સ્નષ્ઞ ઔમાનુ ંમવ.ે અ ીઔલ્ન વાયધે ણપકે્ક ઇષ્ઞ ફાે ચે. 
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 અ ીદ્યાનગધા ધીબતં્રઢઔાઠગધે ઔેન્દ્રબા ં માકી તઠી ન્ભ પાપણ નઢ ઙઙગી ઈઙીણ 
ખઢાલ.ે અઞલુ ં સ ુથંમ ઔાઠગ ફાળાશદુ્ધ-ીખણશદુ્ધ ચે કરંુ ? ાઔંથેક ાઙઔ ફયે ખઢાઈ, બધ ે
ણેધ છાપ ‘ધા’બા ંબરે ચે. 

 (1) મીંથ ફાઠંામીધે પથયે મીંથ ફઠંામી ચનાયુ ં ચે ણે પમાપમ ખઢાભ ? (2) 
ઔાન્ણીફાઇ પી. લાવબા ંપી. અંગ્રેજી અદ્યાક્ષમ યાખે ચે. ગછુમાણી ધાબધા કં્ષીપ્ણીઔમઢ કણે 
અંગે્રજીનુ ંઅદીનતભ સ્ીઔામાધી છરુમ કમી ?અધે ગછુમાણી ધવીં, ગછુમાણી યીનીબા ંઅંગે્રજી 
ફાળા ધ ખઢાભ ? (3) મકુ્ણઔ મતધઔલ ઔે મકુ્ણઔ-મતધઔલ ?અ નઢ ઙાયે ? ણે નઢ ઙાયે ? 
પધંે એઔાતે ? અ એઔ લબ્થ ચે ઔે પે લબ્થ ? વીં સ્નષ્ઞણાધ ફા છઢાભ ચે. એઔ 
તગબા ંએ ગછુમાણ ીદ્યાનીટનુ ંઆંદળં નુમઢ નઢ ખઢી લઔાભ. ઔેબ ઔે ગછૂમાણ વદ્યાનીટ 
ધે ગછૂમાણવદ્યાનીટ ણતા ગછુમાણી છઠઢી-ફા ધે ગછુમાણી-છઠઢીફા એવુ ંએઔાતે 
ીદ્યાનીટારા ચાનણા મહ્યા ચે. છઠઢીબા ંક્ણ ઇ-ઈ ધવીં અી પાપણ નઢ બાભ ચે ણ ે
ખ્ભાય પવામ ખયુ ં વલે ? (4) ખંબયખુધા દૃષ્ઞાધી જીધમસ્ણી (ખદગધમાબનુ ં
જીધઙમીત્ર) ગ્રતંધાબબા ંઙમીત્ર લબ્થ છઠઢીથળાર યાખા ફં ચે. ઔેબ ઔે બગ્ર ઔાઠગ 
નમંનમાખણ છઠઢીબા ં ચે જ્ભામે અ ગ્રતંધાબ ધી છઠઢીબા ં ચે. વીં ધોંદ મઔુી સ્નષ્ઞણા 
અની છરુમી ધ ખઢાભ ? 

 અી ણ ઔંઇ ઔેઞયીભે પાપણ અનઢે ીઙામાધી ધે સ્નષ્ઞ ઔમાધી છરુમ ચે, નઢ 
શુ ંતાભ ? અનઢ બઞ ખગ એબ બાધે ચે ઔે  
 
 ‘“નો પ્રોબ્રેભ’નો મરુક નીશાળ્મો આંખે, 
 જેભાું ફધામ રોકો, ફધુુંમ વાુંખે.” 
 
    (બઔમન્થ થે :‘ઔીણા’ ઑખસ્ઞ 1996) 
 
 અ ીદ્યાનગબા ં “પ્રખઞ છભણં ઔટામી” ધાબે ‘ઉંજા-છઠઢી’બા ં ચનાભેય સુ્ણઔનુ ં
ીબઙધ ઉંજા-છઠઢી છઠે વજી સદુી બંણ ધ તભેય સમેુલ થયાયે ઔમેલુ.ં અધે એબધી 
ઈથામણા ખઢી ઔે ‘ધ પ્રબ્યેબ’? વલ,ે છઠઢીસદુામધી ાણ જઠનતી અખર દણી ધતી 
ણેધ ઔંઇઔ ખયુા એબધી એઔ ઔીણાબાતંી નઢ બરી લઔે ચે : 
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 “બણેરા ભાણવો આટરા ફધા અબણ કેભ ? 
 નયી કોયી ચચાાઓ, અશમનાું તીખાુંતભ ભયચાુંઓ 
 નશીં કોઈ વલચાયણા, કેલ લુાગ્રશીત ધાયણા  
 ફુંધ ફાયી-ફાયણાું 
 વયસ્લતીના આટરા ફધા કાદલથી ખયડામેરા ચયણ કેભ ? 
 બણેરા ભાણવો આટરા ફધા અબણ કેભ ?” 
  
      (‘ઔીણા’ ઠીેમ્પમ 1995) 
      [‘બઔાયીધ’ : 11-12-2000] 
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7. ‘वळनोद’ के ‘ळीनोद’ ?  

  

 છભણં ઔટામી કૃણ ‘ખંબયખુધા દૃષ્ઞાધી મસ્ણી’ (ખદગધમાબનુ ં જીધઙમીત્ર)ધ ે
અદામે ીધથ ફટ્ટ ે ‘ગછુમાણ બાઙામ’ધી એબધી ઔૉયબ બા ંપે યેક અનેયા. ણા. 02-12-
01ધા પ્રતબ યેકબા ં એબઢે યખ્યુ ં ચે, “ઉંજાધી છઠઢી બામી આંકબા ં નઠેયી ઔાઔંમીધી જેબ 
ણણ ખુચં્ભા ં ઔમી એ નઢ બામે ધીકાયણાતી છઢાવુ ં છઇએ.અા સુથંમ સુ્ણઔબા ં મ.ુ 
છભણંફાઇએ ઉંજાધી છઠઢીધ અગ્રવ છણ ઔમા જે વણ... બધસ્ી છઠઢી ઠે માછઔણા 
છી ગછુમાણી ફાળા નમ અ મીણે તભાઙામ ઔઇએ નઢ ધા ઔમ છઇએ. ફેરેર ખમધા ં
શદુ્ધ સ્રૂને બરણા ંવભ ણ છ એ જીરૂ-આપગયુ હઔિંબણી ખઢાભ... અશ્ચભગ ાતે દુ:ક એ ાણનુ ં
ચે ઔે ઠૉ. છભણં ઔટામી જેા બઞા ીદ્વાધ ‘ઉંજા-છઠઢી’બા ંઔભા ંનઠભા ?” 

 ઉંજા-છઠઢી ીળભઔ ાવીતભ ીધથ ફટ્ટધે બઔયાભ ચે નઢ યાખે ચે ઔે એબઢે એ રંુુ 
ાચં્યુ ંધતી ભા ાચં્યુ ંવભ ણ બજ્ભા ધતી. (ઔથાઙ બછા ધ બાખણા વભ એબ નઢ પધે 
!)ઉંજા-છઠઢી વદૃ્ધ બાઞે ધતી, અણી ઔાયધી નેડી બાઞે ચે. અતી જે નણાધી ઞે પથયી 
લઔણા ધ વભ ણે ીદ્યાનીટીભ છઠઢીબા ંયકાનુ ંઙાલુ ંમાકી લઔે ચે. કં્રાન્ણીઔારબા ંઅી 
છઞ વભ છ. યપત્ત, ઉંજા-છઠઢીારા ાવીતભધા તઠા દામે ાઙધતી આંકધે ખુઙંત ુ ંધતી 
એ ગઢાધ નફુ ચે. 

 ‘બધસ્ી’ લબ્થધા ઙામ તગ તાભ ચે : (1) સ્ચ્ચથંી, ણમંખી (2) ઈથામ-શ્રેષ્ટ ઙીત્તાળં 
(3) દીમ-સ્તીમ ઙીત્તાળં (4) બાધી. ીધથ ફટ્ટ ેનવયેા તગબા ંએ લબ્થ ાનભો યાખે ચે નઢ 
ઉંજા-છઠઢી સ્ચ્ચથંી, ણમંખી છઠઢી ધતી. ગઢા ફાળાપ્રેબીધે થાભઔા ઈનમાણંધી ઙઙાગ-
ીઙામઢાનુ ં એ નમીઢાબ ચે. ીધથ ફટ્ટ ગછુમાણી ાવીતભ નમીળથધા પ્રમકુનથે વણા એ 
બભખારાબા ંએઞયે ઔે 1996-1997બા ંછઠઢી નમીળથ ફમાધી ઇચ્ચાધ ઈલ્યેક “મઔામઔ 
છઠઢી નમીળથ” સુ્ણઔબા ં બેં ઔભો નઢ ચે. કેમ ! ીધથ ફટ્ટ વીણ ગ ફાળાપ્રેબીધ ે
ધીબતં્રીણ ઔમીધ ેણા. 9-10 જાન્યઅુમી 1999ધા થીબા ંઉંજા કાણે કીય ગછુમાણ છઠઢી 
નમીળથ નંન્ન તઇ વણી.અ નમીળથબા ંયઔલાવી ડપે મુણી ઙઙાગીઙામઢા પાથ ઔમેય એઔ છ 
ઇ-ઈાર ટમા એ ફાળાપે્રબીધ ામવુીઔ ધીઢગભ ચે. એધે ઔઇ મીણે બધસ્ી ઔવી લઔાભ 
ધવીં. 

 ઉંજા-છઠઢી માછઔણાર્જઔ ધતી ધે ણેતી ગછુમાણી ફાળા નમધ તભાઙામ નઢ 
ધતી. માછઔણા ધે તભાઙામ ણ ીદ્યાનીટીભ છઠઢી પમાપમ ચે એા ભ્રબબા ં મવધેામા 
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યઔ ઔમી મહ્યા ચે. ીધથ ફટ્ટ નઢ અ ખગબા ંાબેય ચે એબ બધે યાખે ચે. ફેરેર ખમધા 
શદુ્ધ સ્રુનધી ાણ ઔમધામ અ યેકઔધા ખાઈધા ઔમાબા ં ત્રઢ લબ્થ ેરફેરીભા છ ચે 
તાગતૌ ણે જે શદુ્ધ છઠઢીધી વીબાભણ ઔમા બાખે ચે ણે ીદ્યાનીટીભ છઠઢીારા ધતી ! 
એબઢે યખ્યુ ં ચે, “જીરૂ-ઇપગયુ હઔિંબણી” જે ીદ્યાનીટીભ છઠઢી મછુપ “જીરંુ-ઇપખર 
ઔીબણી” છઇએ. રી ઇપખર, ઔઇએ જેા લબ્થબા ંઇ હ્સસ્ ચે ઔે થીગગ એ સ્નષ્ઞ તત ુ ંધતી. 
ઔથાઙ,‘ગ.ુ.’બા ંએઔમક એઔ છ ઇ નમાણ યાખે ચે ! 

 અ ણ ખાઈધા ઔમા મુણી ાણ ઔમી. પ્રસ્તણુ યેકધા ન્ભ એઔ ઔમાબા ં રેઇધ, 
રેધ, રેઇધ લબ્થ ાનભાગ ચે ! છઠઢીઔલ ઔણ રેધ અને ચે, રેઇધ ધવીં. વૉપી, બૅરીઔ, 
લ્ઞીબૅઞબ જેા અંગ્રેજી ણતબ લબ્થબા ં ઉંદી બાત્રા નમાઇ ધતી ! અી ભયુ પાજુ નમ 
માકી ઔેર ઇ-ઈધી ‘ફેરેર’ છઇએ ણ વજેે અઞયી ભયુ ધછમે નઠી : મુઢનરી, 
મૂામ, ઈછાનુ,ં નબ્બ્યીઞી, ઈદયી, ઈણમી, ઈનઠણી, દુપરા ! 

 (અવુ ંક્ષમ્ભ ખઢધામા ગછુમાણ ીદ્યાનીટધી પબ્પે ઇ-ઈારી છઠઢી પમાપમ છ ચે 
એા ખ્ભાયબા ં માઙી લઔે એ ારુ ગછુમાણ ીદ્યાનીટારા નઢ ઈથાવમઢ મુા ં નાઠે ચે. 
ીદ્યાનીટધા ુગ કુયધાભઔ ખમાધી એઔ ધીબતં્રઢનત્રીઔાબા ંણગબાધ કુયધાભઔનુ ંધાબ જછણેન્દ્ર 
થેાઇધે પથયે જીણેન્દ્ર થેાઇ ધે ગછૂમાણ ીદ્યાનીટધે પથયે ગછુમાણ ીદ્યાનીટ ચનાભેલુ ં
બામા ાઙંાબા ંઅવ્યુ ંચે. ઈનમાણં ખમાએ બધે યકેય એઔ નત્રબા ંખપૂ લબ્થ ત્રઢ કણ ખપૂ 
ધે એઔ કણ ખપુ એબ યખ્ભ ચે !) 

 અવુ ંઔેબ પધે ચે ? અબા ંવ્ભક્ણી છાપથામ ચે ઔે ીસ્ઞબ ? 

 ઇ-ઈ ીલે અા છઠઢીથળ એઞયા બાઞે તાભ ચે ઔે ગછુમાણી ઈચ્ઙામઢબા ં હ્સસ્-
થીગગધા ફેથ તગફેથઔ મહ્યા ધતી નમંત ુ સં્કૃણ ફાળાબા ં ચે બાઞે ગછુમાણી ફાળાબા ં નઢ એ 
ઙાલ ુ મકાભા ચે. નમંત ુઙાલ ુ માકા બાત્રતી પદાધે એધી બછ નઠી છઇએ એબ બાધી 
યેાધી છરુમ ધતી. પલ્ઔે અ ણ ગછુમાણી યકધામા નમ ધીમતગઔ પછ પધી મવ ે ચે. 
યકધામ મરણાતી યકણ મવેાધે પથયે ણણ મુજંાણ મવ ે ચે. ીધથ ફટ્ટ નઢ અબા ં
નાથ ધતી. એબઢે યખ્યુ ં ચે, “બામે ઔબયુ ઔમવુ ં છઇએ ઔે ભ્ભાબા ં ઔધીષ્ટ ઔામઔીથી 
દમાધામ એા બધે એઔ લબ્થ યકણા ં ઔાભબ મુજંઢ તાભ ચે ઔે ‘ઔામહઔથી’બાધંા ‘હઔ’ ધ ે
‘થી’બા ંઅખર યાઔઠી ઔભા ંમઔુાધી ધે નાચર યાઔઠી ક્યા ં!... (‘નમપ’ :પ્ઞેમ્પમ 98) 
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 છભણં ઔટામીએ ભગ્ભ છ યખ્યુ ં ચે, “બધે પ્રણીણ તઇ ખયુ ં ઔે છઠઢીધીભબ - કા 
ઔમીધે હ્સસ્-થીગગ ઇ-ઈધે યખણા - એઔ ગઠી નઢ ઙાયે એબ ધતી. ાક્ષાતૌ બવૃસ્નણી નઢ એબા ં
મરણાતી ખણી ઔમી લઔે ધવીં.” (‘શુ ંફાળાશદુ્ધી ફીભાધ એઔ તણુ ચે ?’ : .ૃ 22) 

 પબ્પે ઇ-ઈધે પથયે એઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-છઠઢી નધાાભ ણ છ અી ભયુ ધ ે
ધીમતગઔ દ્વીદા ધાબથુ તઇ લઔે. રી અ ધીથોળ મરણાતી તગભ્રબ નઢ તણ ધતી એ 
ઔેઞયાઔં ાબભીઔએ - સુ્ણઔએ - વેાયએ ાપીણ નઢ ઔમી થીધુ ંચે. 

 ઉંજા-છઠઢી છઠઢી કે્ષત્રધી નણુધ વ્ભસ્તા ચે. ીદ્યાનીટીભ છઠઢી ઔમણા ં એ 
ઙઠીભાણી વ્ભસ્તા ચે. એ અઠેદઠ, બધસ્ી, માછઔ, તભાઙામ ઔે અંદાધુદંી વમખીછ ધતી. 
છભણં ઔટામી અ છ ઔામઢે ઉંજા-છઠઢીધા મુસ્ઔણાગ મહ્યા વણા. સ્નષ્ઞણા છ જેબનુ ં વ્ભક્ણીત 
વત ુ ં એા છભણંફાઇધે ‘ઉંજા-છઠઢીબા ં ઔભા ં નઠભા ?’ એ પ્રશ્ન ઔમ ઈઙીણ ચે ? કા 
ઔમીધે છભણંફાઇએ અ મદેુ્દ જાવમે ખયુા નઢ ઔભો ચે તભામે ? 

 છભણં ઔટામીએ “છ બધ ખલુ્લુ ં વભ ણ” સુ્ણઔબા ં .ૃ 62તી 83 સદુી અ પાપણે 
મુણી સ્નષ્ઞણા ઔમી ચે.એબાતંી તઠ ફાખ વીં ધોંધુ ં છ,ં “બીત્રધે અશ્ચભગ તાભ ચે (ઔઇધ ે
અગાણ નઢ યાખણ વલે) ઔે હુ ં અ છઠઢી-આંથયધબા ં ઔભા ં ‘નઠભ’? માબજીફાઇ ધ ે
ઈત્તબફાઇ છઠઢી-ફાળાક્ષેત્રધા ઔબગલીય બધે યાગ્ભા ચે. એ જે ધ્ભેભ બાઞે બતી મહ્યા ચે એ 
ીલાર છધબાછધા વીણનુ ં ધ્ભેભ બધે યાગ્યુ ં ચે. ખાઈ બેં છઢાવ્યુ ં ચે ણેબ બધે નણાધ ે
1981ધા માબા ંએઔ છ ઇ-ઈ બાઞે આંથયધ છખાાધ ીઙામ અેય, નઢ એ બાઞે જે 
ણીણીક્ષાતી, જે દૈભગતી બઠંયા મવેાધી વતૃ્તી-લક્ણી છઇએ એ બામાબા ંબધે ધ છઢાઇ-અજે નઢ 
છઢાણી ધતી. બેં આંથયધ ધ ઈનાઠયુ,ં નઢ માબજીફાઇ ધે ઈત્તબફાઇ જેા ફેકદામીએ 
એ આંથયધધ ફામ નનુબ ણીણીક્ષા ધે દૈભગુગઔ ઉંઙઔી પણાવ્ભ તભામે બધે તયુ ંઔે બામી 
ઞઙયી આંખરીધ ઞેઔ બામે એબધે ઔમ છ છઇએ.... હુ ંયેકાઉં ણ ીદ્વાધધ પ્રણીધીદી છ. 
બામી પ્રવતૃ્તી એ જાણધી છ મવી ચે. ીદ્વાધધા ં ફાળાઔીભ વીણ તઠા ં જુથા ં વભ ચે. એબધે 
નમંનમાધા ાણતભ ાતે ધીપણ મવ ેચે. સં્કૃણ ગ્રતં સદુી છાધી એબધે છરુમ મવણેી વભ ચે. 
એઞયે સ્ાફાીઔ મીણે છ ગછુમાણી યેકધવ્ભસ્તા સં્કૃણધી થેધાખમી યેકધવ્ભસ્તાનુ ં
નુદંાધ જારણી મવ ેણેવુ ંએ ઇચ્ચણા વભ ચે. ફાળા ધ ેયેકધવ્ભસ્તા એબધા લબા ં
ણ મવણેી ધતી ઔેબ ઔે ફાળા અંણે પ્રજાધે જીફે ેયી વભ ચે ધે યેકધે નઢ એધે નુમવુ ં
નઠત ુ ં વભ ચે, નમંત ુીદ્વાધખગધી ઔલીલ ણ નમંનમાધે જારી માકાધી વભ ચે. ....અજે 
વે મરણા, સખુબણા બાઞે અનઢી યેકધવ્ભસ્તા ઔઇ સદુામા બાખણી વભ ણ એ ઔમાધ 
ચચ લા બાઞે વ છઇએ ? નાઙં-ાણ નઠંીણધા છભઔામ ઔાછ ીલાર પ્રજાધે ધીમતગઔ પધી 
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ખભેયી છઠઢી વ્ભસ્તાધી ધુંમીએ પાદંી માકાધી ઔઇ છરુમ બધે થેકાણી ધતી. ીદ્વાધધી 
છબાણબા ંબધે પેાનુ ંબળ્યુ ંચે ણ એઔ ીદ્વાધ ણમીઔે ઔલાભે વીઙઔીઙાઞ ીધા હુ ંઔવી લકંુ ઔે 
પેઙામ છઠઢીધા સદુામાતી ઔલ નમંનમાીચ્ચેથ ઔે ાણતભ ફખં તાધ ધતી, ઔઇ અનત્તી 
મજાાધી ધતી. અ પદા અંથેલા બધગઠણં ચે. ફાળાધા ભ્ભાી જાઢે ચે ઔે ફાળા 
ક્ષઢેક્ષઢે નમીણગધ નાબણી વભ ચે... જીધ પથયાભ ણ ફાળા પથયાભ છ, નચી છઠઢી જેા 
એઔ પાહ્ય અંખધે છઠણાતી રખી મવેાધ ઔંઇ તગ કમ ? મખુ્ભ ફાળાપ્રાવ ધ ુ ધે ધ ુ
યઔ સદુી નવોંઙે એ અનઢ પ્રભા વ છઇએ. એધે બાઞે છરુમી વભ ણ ફાળાબારકાનુ ં
લંદધ ઔમા નઢ અનઢે ણતનમ મવવે ુ ંછઇએ. ઔેઞલુઔં લંદધ નમીસ્તીણીલ અનબેરે તત ુ ં
મવતે ુ ં વભ ચે, નઢ અછધા ીઔાન્મકુ બાછબા ં ઔેઞયાઔં લંદધ ફાધનઢે ધે 
ભછધાુગઔ ઔમાધી નઢ છરુમ મવ ેચે... છઠઢીીઙામધા નાભાબા ંફયે ફાળાલાસ્ત્રીભ ીદ્ધાણં 
વભ, એબા ં લીક્ષઢધી ધે વ્ભવામધી ખઠ-ખઠધે યક્ષબા ં યેી છ નઠે... નણાધા 
ીઙામધ નણે બય ઔમાધી ાણ ણાઔીઔ ચે, નઢ હુ ંાબાજીઔ થપબા ંબાનુ ંછ.ં તભામ 
સદુી ખાદંી જેા બવાબધા વ્ભક્ણીધા પ્રભતધતી તભેયા છઠઢીઔલધી થપ બેં માકી ચે. 
ઉંજાબા ં9-10 જાન્ય.ુ 1999ધા મછ બરી મવયેી છઠઢી નમીળથધા ધીઢગભ નચી એ થપ છઞી 
લઔે.” 

 ખાઈ છભણં ઔટામીધી સુ્ણીઔા “શુ ંફાળાશદુ્ધી ફીભાધ એઔ તણુ ચે ?” ીલે ીધથ 
ફટ્ટ ે યકેલુ,ં “છઔે ધોંદધીભ મદુ્દ એ ચે ઔે છભણંફાઇ અ સુ્ણીઔાબા ં જે જાણધી છઠઢીધી 
વીબાભણ ઔમે ચે એ છઠઢીધ ઈનભખ ઔમાધે પથયે ણેબઢે જુધી - ય - જેધી ાબે ણેબધે 
ાદં ચે એ છઠઢી અ સુ્ણીઔા બાઞે સ્ીઔામી ચે, ાનમી ચે.” (‘નમપ’ :પ્ઞેમ્પમ 98) 

 જે સુ્ણઔધે અદામે ીધથ ફટ્ટ ે પે યેક ઔભાગ એ સુ્ણઔબા ં ચેલ્યે નાધે ખદગધમાબ 
ત્રીનાટીનુ ં ીદાધ નઢ અપ્યુ ં ચે. ઑઔઞપમ 1896ધા ‘બાયઙઔ’બાતંી યેાભેય એ 
ણમઢબા ંખદગધમાબે યખ્યુ ંચે, “‘આ’ ધ ે‘ઇ’,‘ઈ’ ધે ‘ઉ’ ઇતભાથી હ્સસ્-થીગગ-ફેથ સં્કૃણ 
રુનધે ભગ્ભ ધે અશ્ભઔ ચે, નઢ મરુ ગછુમાણી યકાઢ અનઢા વદૃ્ધ ઔમણા ણેબા ં
હ્સસ્થીગગધ ફેથ માકણા ધવીં,‘ળ’ઔામધે ધ રકણા ંબાત્ર ‘લ’ઔામ યકણા. છ સં્કૃણ-પ્રાકૃણધી 
મખબાતંી અનઢા વદૃ્ધધા લબ્થબા ં ઔેઞલુ ં રુદીમ અવ્યુ ં ચે ણે લદાધ ીઙામ 
યેકધનદ્ધણીબાતંી નઠણ મઔુાધ ધીભબ અનઢે નારીએ ણ હ્સસ્-થીગગધ ફેથ નઢ ણેબધી 
ફાળાબા ંધ છ નાર એ ધીભબબા ં‘ધીશ્ચભ’ ચે. એ વદૃ્ધ ીદ્ધી યીઞી જેી ‘’યકી ણેધે‘છજુ’ 
(ऋजुकम)्ઔવણેા ધે ાણઠા જેવુ ં‘’ યકી ણેધે ‘મડુ’ં,‘મેડુ’ં (ळरत्रा?) ઔવણેા. અ ઈફભ ઙીહ્ન 
લીાભ ત્રીજુ ં ઙીહ્ન ગછુમાણીબા ં ‘ઇ’‘ઈ’ધે બાઞે ધતી ધે પયાબા ં નઢ હ્સસ્-થીગગધ ફેથ 
ધીશ્ચભાર ધતી. ણ સપુધ્ભ,સુાધ્ભ, ધીભાબઔ ધે ધીશે્ચભ દમઢ એ ચે ઔે ગછુમાણી લબ્થધે 
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યકણા ંઅ છ ઙીહ્ન ાનમા,ં તાગતૌ જેધે સં્કૃણબા ંથીગગ ‘ઇ’ ધે હ્સસ્ ‘ઈ’ ઔવીભે ચીએ ણે છ 
ગછુમાણી લબ્થબા ં માકા. ધે અ ાથ, ીદ્ધ, ટંુઔ બાખગ મઔુી ફાળાધે થીગગ સતુ્રી ઔમધામ 
બાખગ યે ઈઙીણ ધતી...” ીધથ ફટ્ટ ેઅ ણમઢ ાચં્યુ ંધવીં વભ ? એબધે એ બજાયુ ં
ધવીં વભ ઔે નચી ણે બછા છ બાખણા ધવીં વભ ? 

 કેમ ! ીધથ ફટ્ટ ણ એઔ ઈથાવમઢબાત્ર ચે. અા પીજા ઔેઞયાઔ ીધથફાઇ નઢ 
ચે. અા બીત્રધ ેબામી બામી બામી ાગ્રવ-પે્રબ ીધણંી ચે ઔે છઠઢીસદુામધ ીમદ ઔમ ણ 
ઔંઇઔ બછુગઔ ઔમ; ણઔગખંણ ઔમ; ીમદાફા ધ તાભ એ મીણ ેઔમ ધે છઠઢીસદુામઔનુ ં
ાવીતભ ાઙંી ણેધા થંફગ ાતે ઔમ. પાઔી એઔ ાણ ણ ધક્કી ચે ઔે ‘ઔામહઔથી’,‘ધીવણ’,‘ઔાબ’ૂ 
જેા આ-ઇ-ઈ-ઉારા ધેઔ લબ્થધી ઔાભબી મુજંઢ દુમ ઔમાધ માબપાઢ ઇયાછ ક્ણ 
ઉંજા-છઠઢી છ ચે. 

 અબ ચણા ંઅ ધીથોળ ઈનાભધ યાફ યે મજીભાણ ધતી. નમંનમાધે રખી મવેા 
બાખધામા ઔે ધી નમંનમા નાઠાબા ંમ ધ દમાણા બીત્ર ‘વધથ’ યકણા મવ ેએ ાબે 
બધે ાદં ધતી. બામી નેક્ષા એઞયી છ ચે ઔે બધે ‘ીધથ’ યકાધી નઢ મેુમુી છઞ 
વી છઇએ. તાગતૌ‘વધથ’ધી જેબ ‘ીધથ’ (ણતા ઊંજાધી જેબ ઉંજા) નઢ છઠઢીશદુ્ધ 
ખઢાવુ ંછઇએ. 
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8. जोडणीशुधार-ळीळादनो शरल उकेऱ  

  

 ગછુમાણી ફાળાનમીળથ (ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ફીભાધ)ધા પ્રભતધતી ફાળા-છઠઢી 
કે્ષતે્ર ટીઔટીઔ જાગણૃી દી ચે. અ કે્ષત્રધી ીખંણી ીલે ઔવેાણા ઔે કમા ીદ્વાધ છ ધવીં, 
ાબાન્ભ ફાળઔ નઢ મ યઇ મહ્યા ચે ધે કાબી-ખપુીધી ઙઙાગ ાતે સદુામાધા ંસઙુધ 
નઢ ઔમા યાગ્ભા ચે. સદુામાધી દૃષ્ઞીએ છઇએ ણ ત્તાદીલ ીદ્વાધ ઔમણા ંાબાન્ભ ફાળઔ, 
ઔેઞયાઔ ીદ્વાધ ણતા ફાળાીજ્ઞાધીધા ાતવઔામતી, અખર ધીઔરી મહ્યા વભ એબ યાખ ે
ચે. 

 છઠઢી ક્ષેતે્ર છાપથામ ખઢાણી સં્તા ગછુમાણ ીદ્યાનીટનુ ંયઢ પેછાપથામ મહ્ુ ંચે. 
કુયધાભઔ માબયાય નમીક વભ, ખીંથફાઇ માય વભ ઔે જીણેન્દ્ર થેાઇ વભ - સદુામાધા ં
સઙુધ અંખે ીદ્યાનીટે ીદાભઔ ફીખબ થાકવ્ભ ધતી. અતી પ્રબાઢબા ંમરણાતી ઈઔેયી 
લઔાભ ણેી પાપણ નઢ ગુઙંાઇ મવી ચે.  

 ‘બામા છઠઢીઔલધે મઔામી બાન્ભણા બરેયી ચે ણતા બામી નાચર ખાદંીજીનુ ંધાબ 
ચે નચી બામે લી ઙીંણા’ એા ખ્ભાયબા ંણે માઙણા વલે એબ યાખે ચે.અતી છ 11 એપ્રીય 
1999ધી, ગછુમાણ ીદ્યાનીટે પયાેયી ફાબા ંઔઇ છઠઢીસદુામઔધે ધીબતં્રઢ નાયુ ંધવત ુ ં! 
ીદ્યાનીટે પ્રઔાલીણ ઔમેય સુ્ણીઔા ‘સ્ીકૃણ છઠઢી ીલે’ અંખે છભણં ખાઠીણે યખ્યુ ં ચે, 
“છઠઢીનમીણગધધા થંફગબા ંજે ણઔગપદ્ધ થયીય એબઢે (છભણં ઔટામીએ) ઔમી ચે એધી ાબે 
એઞય છ પર ણાઔીઔ પ્રણીાથ બાન્ભ છઠઢીધા બતગઔ ઔમી લક્યા ધતી. બાન્ભ છઠઢીધા 
બતગઔએ એઔ સુ્ણીઔા પ્રખઞ ઔમી ગછુમાણીધા ધેઔ ીદ્વાધધા ફીપ્રાભ એઔત્ર ઔભાગ ચે, 
નમંત ુ બામે કેથ ાતે ઔવવે ુ ં નઠે ચે ઔે છભણંફાઇધી સુ્ણીઔાધે પમપમ ાચં્ભા ખમ એબા ં
થયીય તઇ ચે. ઔામઢ ઔે એ સુ્ણીઔાધી અંથમ તભેયી એઔેએઔ થયીયધા પર ણાઔીઔ છાપ 
છભણંફાઇએ નણાધી સુ્ણીઔાબા ંઅની થીદા ચે.” (પ્રખઞ છભણં ઔટામી’ .ૃ 23) 

 8 જાન્યઅુમી 2001ધા લીક્ષઢબતં્રીશ્રીએ છઠઢીસદુામ અંખે મઙેયી બીણીબા ંએઔનઢ 
છઠઢીસદુામઔધે ાબેય ઔમાભા ધતી !ીદ્યાનીટારાધે અબા ંઔશુ ંજુખતુ ંફાસ્યુ ંધવીં વભ. 
ધેવરુધા પ્રદાધબઠંરબા ંીમદી ખઢાણા આંપેઠઔમ વા છ છઇએ એ ખાદંી-અગ્રવ 1947બા ં
ઈઙીણ વઇ લઔે;2001બા,ં ધી થીબા ં અ પ્રઔામધા ફીખબધી લી છરુમ ?! યાખે ચે ઔે 
મઔામી બીણીધા ધ્ભક્ષનથે ઔે.ઔા.લાસ્ત્રીનુ ં બટંુ ધાબ માકીધે એબધા ધાગ્રવી સ્ફાધ 
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ણતા દેયી ઉંબમધ ‘યાફ’ ઈટાી ીદ્યાનીટ નણાધ ઇજામ જારી લઔલે એવુ ંણે બાધણા 
વલ,ે કેમ ! 

 છઠઢીસદુામધા ફામે ઔાબ બાઞેધી અ મઔામી બીણીબા ં ક્ણ નાઙં ભ્ભ ચે. ત્રઢ 
ભ્ભ ણ વદ્દાધી રુએ : ઔેશફુાઇ થેાઇ, જીણેન્દ્ર થેાઇ ધે ફાળાધીભાબઔશ્રી. પાઔીધા પ ે
ભ્ભ છ કમા ભ્ભ ખઢાભ : મણીયાય ધાભઔ ધે ઔે.ઔા.લાસ્ત્રી (ધ્ભક્ષ). અ બીણીધી 
મઙધાધી જાઢ નઢ ટીઔટીઔ બઠી તઇ. અ બીણીધી મઙધાધી જાવમેાણ ધ ઔમાબા ંનઢ ઔઇ 
ખઢણમી વાધી લઔંા જાભ ચે. અ બીણીએ પ્રબાઢબા ં જઠનતી પટેઔ ઔમી મઔામધ ે
ફયાબઢ બઔયી અપ્ભાધા બાઙામ ચે.  

 અ બીણી ીસ્તણૃ ઔમી બણય પધાાઇ ધતી નમંત ુ એધી પેટઔબા ં ત્રીઔબફાઇ 
નઞેય, ફરાફાઇ નઞેય, પવઙેમફાઇ નઞેય, દીરુફાઇ ટાઔમ જેા વાછમ મવયેા એવુ ંાફંળ્યુ ં
ચે. અ ધીબતં્રીણ ભ્ભબા ંનઢ ઔઇ છઠઢીસદુામઔ ધતી ! અ નમતી એી ચાન નઠે ચે ઔે 
નામથલી ઔાભગનદ્ધણી ઔે યઔલાવી મીણમબ પાજુ નમ માકી તઠા બરણીભાતી ઙક્ક વતે ુ
ીદ્ધ ઔમાધ ખ્ભાય ઔથાઙ ઔેંદ્રબા ંમહ્ય વલે ! 

 અ બીણીધી ફયાબઢધી ત્તાામ જાવમેાણ ણ વજી પાઔી ચે નમંત ુએઔ મખુ્ભ પાપણ 
જાઢા બરી ણે એ ઔે અ બીણીએ નઢ પબ્પે ઇ-ઈ ઙાલ ુમાકીધે છ તઠા ેમામ સઙુવ્ભા ચે. 
અ કરંુ વભ ણ એબ ઔવી લઔાભ ઔે ઉંજા છઠઢી નમીળથે ણા. 10-01-1999ધા મછ યઔલાવી 
ડપે ઔમેય, ગછુમાણી યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈ પ ચે ાર, ટમા સ્ીઔામી યઇ ગછુમાણી 
ફાળઔ નમધ ચેલ્યી નાઙં થીતી ઙાલ્ભ અણ ‘ધીષ્ઔામઢ પછ’ દુમ ઔમાધી ઈત્તબ ણઔ 
અ બીણીએ કઇ ચે. છઠઢી-સદુામઔધે છણ ખઢાધી ીદ્યાનીટીભ ધીણી અ બીણીધા 
બાધ્ભબ રુને મઔામે નઢ ઙાલ ુમાકી ધ વણ ણ અવુ ંપધણ ? કેમ ! અ બીણીધી ફયાબઢ 
મઔામ બજુંમ માકે ણનઢ ણેધ મઔામઔ વ્ભાનઔ બય તા ીલે લઔંા મવ ેચે. વા, વાયધી 
જેબ નમીક્ષા મુણ બભાગથીણ બય ઙાલ ુમવલેે પાઔી ચાના-ંાબભીઔ-નત્રીઔા, દુઔાધધા ં
નાઞીભા ંખેમેબા ંછઠઢીધી ોતી બઞી બભાગથા એઔ છ ઇ-ઈધે પથયે પબ્પે ઇ-ઈ ચે ણે ચે ધે 
છઠઢી ક્ષેત્રધી માછઔણાનુ ંમખુ્ભ ઔામઢ નઢ અ છ ચે.  

 છઠઢીસદુામનુ ંપ્રતબ નખતીયુ ંએઔ છ ઇ-ઈ ચે ણે ાણ સ્નષ્ઞ પધી ચઔુી ચે. ઔે.ઔા.લાસ્ત્રી 
ધે મણીયાય ધાભઔે નઢ એઔ ણપકે્ક એઔ છ ઇ-ઈધી વીબાભણ ઔમેયી ચે. છઔે અ પધેં 
ીદ્વાધધા બણ કણકણ ણાઔીઔ ઔામઢમ નઢ પથયાણા મવણેા વભ એબ યાખે ચે. 
ઔથાઙ ઉંબમધી મ નઢ વઇ લઔે. 
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 મઔામધા ંઔેઞયાઔં પંદંઔ કાણાંએ નઢ એઔ છ ઇ-ઈ ણમી જઔ પણાવ્ભ વભ એબ 
યાખે ચે. યધુીીઞી ગ્રતંધીબાગઢ પઠગ ઔમણા ંધ ુબવતતધા ંખઢાભ એા ંમાજ્ભ લીક્ષઢ ફધ, 
પ્રાતબીઔ લીક્ષઢ ીફાખ, બાધ્ભબીઔ લીક્ષઢ ીફાખ, લારા નાટભસુ્ણઔ બઠંર, બાધ્ભબીઔ 
લીક્ષઢ પઠગ, પ્રોડલીક્ષઢ ીફાખ ખેમેધ નફુ નઢ અ પાપણબા ંવાભઔ પધી લઔે.લાસ્ત્રી 
બીણી, છઠઢીસદુામઔધી ઈનેક્ષા ઔમેયી ણેબ, અ ણતં્રધી નઢ ઈનેક્ષા ઔમલે ણ ણેતી 
બસ્ભાધ ભગ્ભ ઈઔેય વાત યાખા ીલે લઔંા મવ ે છ. ઇન્દુકુબામ જાધીએ 1 જુધ 2001ધા 
‘ધભા બાખગ’બા ંઅી પાપણ ણમ ભગ્ભ ધ્ભાધ થમેલુ,ં એધાતી બીણી ાઔે વલે છ. 

 ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમીધા ત્રૈબાીઔ ‘માછફાળા’ધા ઑખસ્ઞ 2001ધા અંઔબા ં ‘મઔામી 
યેકધ-નદ્ધણી’ સુ્ણઔબાતંી ‘શદુ્ધ યેકધ બાઞે ઔેઞયીઔ ખતભધી સઙુધા’ ધુમુગદ્રીણ ઔમાઇ ચે. 
એબા ંયખ્યુ ં ચે, “...‘ઇ’ ધે ‘ઈ’ધા હ્સસ્ ધે થીગગ પધેં સ્રુનબાતંી ઔયુ ંાનમવુ ંએ ગઢાધે 
મુજંે ચે. ગછુમાણી ફાળા સં્કૃણબાતંી ઈણમી અી વઇ ણેધા લબ્થફઠંરબા ં સં્કૃણ ધે 
ણેબાતંી ઈણમી અેયા લબ્થનુ ં પ્રબાઢ ટીઔટીઔ બટંુ ચે. ણતબ (મરુ સં્કૃણ સ્રુનબા ં
નમાણા) સં્કૃણ લબ્થધી છઠઢી સં્કૃણબા ંતણી વભ ણે પ્રબાઢે ગછુમાણીબા ંઔમાધી વભ ચે. 
ણેતી ગછુમાણી છઠઢીબા ંઆ-ઇ ણતા ઈ-ઉ બાઞે ાદાધ મવવે ુ ંનઠે ચે. પયાણી ગછુમાણીબા ં
થીગગ ‘ઇ-ઉ’નુ ંઈચ્ઙામઢ યખફખ તતુ ંછ ધતી, એબ ચણા ંયકાઢબા ંછઠઢીબા ંણ ણે ણતબ 
સં્કૃણ લબ્થબા ંપણાવુ ંછ છઇએ.” 

 ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમીનુ ંધીથાધ સ્નષ્ઞ ચે ણ નચી ણેધ ઈનાભ લદાધે પથયે ણણ 
દ્વીદાફમી સ્તીણી વધ ઔમી ાદાધ મવેાધી ાણ પમાપમ ચે ? ધે અ મીણે ઔેઞયા, ઔભા ં
યખી ાદાધ મવી લઔે ? તભામે ઔેઞયા મવ ે ચે ? રી ઈનાભ ણ લદાઇ ચકુ્ય ચે એઞયે 
છબાાધી છ છરુમ મવ ેચે. 

 ગછુમાણી ધે સં્કૃણ પધેં યખ ફાળા ચે ણેતી ગછુમાણીધ ીઙામ સ્ણતં્ર મીણે 
ઔભાગ ીધા ગછુમાણી ફાળઔધ ઈખામ ધતી. પબ્પે ઇ-ઈ ઙાલ ુમાકીએ ણભે ણતબ-ણદ્ભ ફેથ 
બીઞાા અશ્ભઔ ચે ણેધી ઙઙાગ બામા સુ્ણઔ ‘ધઙેણધ છઠઢી’બા ં બેં ઔમેયી ચે. એ 
દ્રીણીભત્તબ બણ ઔમણા ંએઔ છ ઇ-ઈાર પ્રતબ બણ દામે અઔાભગ ચે. ગછુમાણી ફાળાબા ં
નમાણા પદા છ લબ્થ ગછુમાણી ચે એબ બાધીધે એઔમકી છઠઢીધ ીઙામ ઔમ મહ્ય. 
પેઙમથા થલી ધે પ્રપદ નઠંીણધી અ મખુ્ભ ીઙામદામા ચે. ણગબાધ છઠઢીસદુામઔ એ 
છ બણનુ ંીસ્ણમઢ ઔમી મહ્યા ચે. 

 મણીયાય પમીાખમે ‘લાયેભ નાટભસુ્ણઔ-ધીબાગઢ ધે છભણં ઔટામી’ ધાબે યેકબા ં
યખ્યુ ંચે, “ખાઈધા ગછુમાણીધા વ્ભાઔમઢધા યેકધબા ંસં્કૃણ ધે અંગે્રજી વ્ભાઔમઢધી પ્રપર 
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મ મવણેી. નવયેી છ ામ લારાઔક્ષાનુ ંઅવુ ં ઞઔા ‘ગછુમાણી’ ઔવી લઔાભ એવુ ં વ્ભાઔમઢ 
યકાયુ.ં” (‘પ્રખઞ છભણં ઔટામી’ .ૃ 80) 

 અ છ મીણે સં્કૃણ, અંગ્રજેી (ણતા તઔુી, મપી, ામી ખેમે) ફાળાનુ ંઅદીનતભ 
તભાખી છઠઢી નઢ ‘ગછુમાણી’,  ઞઔા ગછુમાણી, ધ પધાી લઔાભ ? ગછુમાણીબા ંનમાણા 
પદા છ લબ્થ ગછુમાણી ખઢીધે ઙાયીએ ણ ઔેઞયી મરણા મવ ે? છઔે વ્ભાઔમઢબા ંએઔ છ ઇ-
ઈ ઔાબભાપ મહ્યા વાનુ ંછઢાાભ ચે (ધે ણેભે ઔટામીાવપેધી ખાઈધા વ્ભાઔમઢઔામતી) 
ણ નચી ણેધા ીધીભખ બાઞે ઔધી માવ છાધી ચે ? કેમ ! વે શુ ં? 

 બામા ધમ્ર બણે વમૌ-વબીઔા પાજુ નમ માકી છઠઢીઔલ, ઔેલઔલ, બઞ ઔલ ઔે 
ન્ભ લબ્થઔલ; ગછુમાણ ીદ્યાનીટ, ગછુમાણી ફાળાનમીળથ, ફાળાધીભાબઔધી ઔઙેમી ઔે ન્ભ 
સં્તા ખેમેધે પથયે ગછુમાણી ફાળઔધે ઔેન્દ્રબા ંમાકી ખલુ્યા બધે ધીઢગભ ઔમાધી છરુમ ચે. અ 
ધીઢગભ ીાથ ઙાલ ુમાકાધે પથયે બાદાધઔામી પધે એ નઢ છરુમી ચે. અ દૃષ્ઞીએ બધે, 
વાય ણ, પે છ ીઔલ્ન સજેુ ચે : 

 (1) લીક્ષઢબતં્રીશ્રીએ મઙેયી છઠઢીસદુામ બીણીધી મઙધા ધે ણેધી ઔાભગનદ્ધણીધી 
ઙઔાઢી ઔમાબા ંઅે. એ છ પમાપમ ધ વભ ણ ધુીઙામ ઔમી ભતાભગ્ભ ઔમાબા ંઅે. 
ઉંજા છઠઢી નમીળથબા ં જેબ, ીમદી બણંવ્ભ દમાણા ીદ્વાધ વીણ, પદા છ 
ફાળાપ્રેબીધે ધીબતં્રીણ ઔમાભા વણા ણ ે છ મીણે એઔ છ ઇ-ઈ ીલે એઔ ખલુ્યી નમીળથ 
પયાાભ ણ ઈત્તબ. ન્ભતા ઔેર ત્તાધે અદામે ફયાબઢ ઔમાલે-સ્ીઔામાલે ણ એ 
મઔામઔ પધાધી ધતી એબા ંબધે લઔંા ધતી. 

 (2) ઔઇ ઔામઢે ઈનમધી પાપણ બયી ધ પધાી લઔાભ ણ ણેધી ાતેાતે - ીઔલ્ન ે
‘ઉંજા-છઠઢી’ધે નઢ મઔામે બાન્ભણા અની છઇએ. (‘ઉંજા-છઠઢી’ એ લબ્થપ્રભખ નવયેી 
ામ ‘ાદધા’ ાપ્ણાવીઔધા 11-04-1998ધા અંઔબા ં પ્રઔાલીણ ‘છઠઢીસદુામ ારુ મઔામધી 
ક્રીભણા અશ્ભઔ’ ધાબે બામા યેકબા ંતભેય.) 

 ત્રઢ ળગતી ઔેઞયાઔ ણતં્રી, યેકઔ, ીજ્ઞાનધઔામ, ઔંઔણમીઔામ ખેમે ઉંજા-છઠઢીધ 
બય ઔમી મહ્યા ચે. તગભ્રબ ઔભાગ ીધા મરણા ાદણ એબધ નફુ પ્રતાવઔ મહ્ય ચે 
એઞયે પબ્પે ઇ-ઈારી છઠઢી ઔમણા ંએઔ છ ઇ-ઈારી છઠઢી ગઢીપદી મીણે ઙઠીભાણી ટમી 
ચે. અ વઔીઔણધી ખઢધા તઇ લઔે ણેબ ધતી.  

 ‘ાવ મે બેમીઔા !’ સુ્ણઔબા ં તયુીફાઇ નઞેયે યખ્યુ ં ચે, “આંથયધ ઙયાાધી 
બામાબા ંઅઠણ ધતી, નમંત ુાઙી યાખે એ ાણધે ભતાલક્ણી ઞેઔ ઔમાધી ફાધા કમી. 
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માબજીફાઇધા આંથયધે ખણી નઔઠી એઞયે પ્રઙયીણ છઠઢીારા જપઔીધે જાગ્ભા ! 
ગછુમાણીબા ં છઠઢી અંખે પે નક્ષ સ્ણીતબા ંઅવ્ભા. એઔ છઠઢીસદુામાર માબજીફાઇધ 
નક્ષ ધે પીછ પ્રઙયીણ છઠઢીાર નક્ષ; જેધી અખેાધી બવાતબા ખાદંીદ્વામા સ્તાનીણ 
ગછુમાણ ીદ્યાનીટે યીદી. પધેં નક્ષબા ંફાળાલાસ્ત્રધા ધમંુદમ ીદ્વાધ ! નત્રીઔાયદુ્ધ નઢ લરુ તયુ.ં 
પધંે નક્ષધી થયીય મઔામઔ. ાબાન્ભ બાઢધી બણી મુજંાઇ જાભ ! 

 “બામી છઠઢી એઔથબ શદુ્ધ. શદુ્ધ છઠઢી આંકબા ંઔાઙધી ઔઢીધી જેબ ખુઙેં.બામે બાઞે 
શદુ્ધ યકવુ ંવછ, શદુ્ધ મશુ્ઔેય. લરુઅણબા ંહુ ંઙાલ ુછઠઢીધ નક્ષઔામ મહ્ય. એધા બતગધબા ં
તઠાઔ યેક નઢ યખ્ભા.” 

 “પધેં નક્ષધા ં સુ્ણઔ ધે નત્રીઔા બામા નમ અે.બેં પધેંધ તયુધાતબઔ ભ્ભા 
ઔભો. નમીઢાબે બધે છઠઢીસદુામારી ાણ ધ ુભગ્ભ યાખી.” (‘ધભા બાખગ’ :ધેમ્પમ 2001) 

 ઉંજા-છઠઢી એ ધી વ્ભસ્તા ચે, માછઔણા ધતી. 

 પધંે પ્રઔામધી વ્ભસ્તા એઔાતે ઙાયે ? એ પ્રશ્ન ઔેઞયાઔધે તાભ એ સ્ાફાીઔ ચે, 
નઢ વાયધી નમીસ્તીણીબા ંમર ઈઔેય એ છ છઢાભ ચે. યકધામે ઔઇ વ્ભસ્તા સ્ીઔામી ચે 
ણેધી સ્નષ્ઞણા ઔમાધી મવ.ે 

 અવુ ં સઙુધ અજે છ અે ચે એવુ ં ધતી. ઉંજા છઠઢી નમીળથધા એઔ નકાઠીભા 
ખાઈ ભલણં થલીએ અવુ ંઔવલે ુ.ં ણેધા ઈલ્યેક ાતે ેછય નઞેયે યખ્યુ ંચે, “જેબ 98% યઔ 
નાેતી ‘બાન્ભ ાઙી છઠઢી’ બાઞેધ અગ્રવ ધ માકી લઔાભ ણેી છ મીણે 2 % ીદ્વાધ નાે 
નઢ ાબાન્ભ યઔ બાઞે તઇધે મરણા નધાાધી જીથ નઢ ાછપી છ ખઢાભ. ચણા ં
અબછધ બાઞે જેઞયી પધે ણેઞયી મર ફાળા વભ ણે છરુમી ચે. ધે ણેધાતી ભ્ભાસુ બાઞે 
લાસ્ત્રીભ લંદધધા ં દ્વામ પદં તઇ છણા ં ધતી. સ્. ભલણંફાઇ થલીધી ીયસુી ાતે હુ ં
વબણ છ ંઔે,‘હ્સસ્-થીગગ પધંે ાઙા ખઢીએ તા ીદ્વાધધે એબધી મીણે ઔમા થઇએ ધ ે
પાઔીધા બાઞે થીગગ ઇ ધે હ્સસ્ ઈ ઔમી ધાકીએ.” (‘એયાઇ’ :બાઙગ-બે 99) 

 ‘એયાઇ’ (ણતં્રી :ેછય નઞેય)બા ં જુધી છઠઢીવ્ભસ્તાધ ણીમસ્ઔામ ઔમાભ ધતી. 
એબા ંયખ્યુ ંવભ ચે, “‘એયાઇ’બા ંઉંજા છઠઢીધ સ્ીઔામ ઔભો ચે ચણા ંજે ણે યેકઔધે બાન્ભ 
છઠઢી નુમાધી છઞ ચે.” ‘યેકઔ બાઙામ’બા ંનઢ પધંે છઠઢી વ્ભસ્તા એઔાત ેઙાય ે
ચે.અ છ ફીખબ બાન્ભ છઠઢીધા અગ્રવી ણતં્રી માકે ણ ? તાગતૌ ણે નઢ જે ણ ે
યેકઔધે ઉંજા છઠઢી નુમાધી છઞ અની લઔે. 
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 છભણં ઔટામીએ ઔહ્ુ ં ચે, “વીષ્ણણુાતી પધેં પ્રાવધે પધેં છઠઢીબા ં ઙાયા થ. 
વયેાબઠા, યઔ બામ ીઙામ સ્ીઔામલે એી બધે શ્રદ્ધા ચે. યઔ એઔ ઇ-ઈ છઠઢીાળં 
યકાઢ ાઙંા ઞેાલે ધે સ્ીઔામલે. ણે અંખે ધ ુસુ્ણઔ ઔે યકાઢ એી છઠઢીબા ંપ્રીદ્ધ 
તા ંછઇએ.” (‘પ્રખઞ છભણં ઔટામી’ .ૃ 139) 

 - અબ એઔ ઇ-ઈારા અ મદેુ્દ બાદાધઔામી ધીઢગભ તાભ ણ ન્ભ ગઢાપદા 
સદુામા ારુ પીજી છઠઢી નમીળથ બાઞેધી ઔાભગાવી અખર દનાી લઔાભ. 

 અલા ચે ઔે ધમેન્દ્ર બથીધી મઔામ ફાળાકે્ષતે્ર નઢ ક્રીભ મ થાકી ભગ્ભ નખયા ં
યેલે.  

       [જાન્યઅુમી 2001બા ંયકાભેય યેક] 
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9.  उुं झा-जोडणी : अथवबोधमाुं अळरोधक ?  

  

 મઢજીણમાબ સુઢગઙદં્રઔધા સ્ીઔામ-ક્ણવ્ભબા ં ધામાભઢ થેાઇએ ાબાન્ભ યઔધી 
ાગત્રીઔ ઈનેક્ષાધે ાઙા અનણા છઢાેય ઔે પ્રજા વાંીભાબા ંમઔુાઇ ખઇ ચે ધે પ્રણીધીદી 
ઔેંદ્રબા ં અી ખભા ચે. ઔાભગક્રબ મુ તભા પાથ ધામાભઢફાઇધે બેં ઔવલે ુ ં ઔે અ મદુ્દ 
છઠઢીસદુામધે નઢ યાગ ુનઠે ચે.  

 ીદ્યાનીટીભ છઠઢી ઔમણા ંધી છઠઢી પ્રજાવીણયક્ષી દામે ચે એ સ્નષ્ઞ પધી ચકુ્યુ ં
ચે. છઠઢી ક્ષેતે્ર અનઢે તઠા નઠંીણધે (ીલેળણ: ત્તાદીલ નઠંીણધે) ઔેન્દ્રબા ં માકા ચે ઔે 
ખં્ભ યકધામાધે ? ફાળઔધે અદામે લબ્થઔલ પધે ચે એઞયે ફાળઔધા ં પથયાભેયા ં
યઢ નુામ ઔલે નઢ પથયાવુ ંછ મહ્ુ.ં ભખેન્દ્ર વ્ભાે યખ્યુ ં ચે, “ૈજ્ઞાધીઔનઢે ીઙામ 
ઔમધામા ો જાઢે ચે ઔે બાછબા ંનમંનમા પથયાભ છ ધવીં એા છઠ ધીભબ વણા ધતી 
ધે ફાળાબા ંણ જે નમાલબા ંવભ ણે પ્રબાઢે તા ણે નુામ ધીભબ ગઠા એ ાછપી 
ચે. ‘ધીભબ વભ ણે પ્રબાઢે નમાલ’ ઔમાધ અગ્રવ ફાળાબા ં વ્ભસ્તા ધે કુંયણા 
ધોંણમે.xxx થીા જેી ાણ ચે ઔે ગછુમાણી ફાળા સં્કૃણબાતંી ઈણમી અી ચે નઢ એ સં્કૃણ 
ધતી ણેતી સં્કૃણ ફાળાધા ધીભબ ગછુમાણીધે યાગ ુ ધ નાઠી લઔાભ. એ છ મીણે સં્કૃણબા ં
નમાણા ધેઔ લબ્થ ગછુમાણીબા ંનઢ નમાભ ચે નઢ ણે વે સં્કૃણ ધતી. ઔામઢ ઔે ણેબધા ં
ઈચ્ઙામઢ ગછુમાણી ધ્ધીવ્ભસ્તાધા ધીભબ પ્રબાઢે તાભ ચે. અઞયી મર ાણ એઔામ 
બજાઇ જાભ ણ ગઢી સ્નષ્ઞણા તઇ જાભ.” (‘ઔલમઙધા ધે છઠઢી’ .ૃ 27-28) 

 પેઙમથા થલીએ બામા નમધા એઔ નત્રબા ંયખ્યુ ં ચે, “જ્ભામે છઠઢીધ ીઙામ ધે 
ઙઙાગ ઙાયણા ંવણા ં તભામે હુ ંીદ્યાનીટબા ંમુાણત ીફાખબા ંધ્ભાનઔ વણ. એ કણે એ 
જુાર ધે ેખ વણ ઔે બામી ાણ ઔઇ ાફંરે ણેબ ધ વત ુ;ં પાઔી સં્કૃણ, પ્રાકૃણ, નાયી ધ ે
જુધી ગછુમાણીધા એઔ ભ્ભાી ણમીઔે બામ બણ... ફાળાધે યઔપ્રાવ ગઠે ચે ધે ફાીબા ં
નઢ ફાળા એ મીણે ગઠાાધી ચે; અબ યઔધા ંણબાબ ઈચ્ઙામઢ ઔે યકાઢધી ાતે છ ઙાયવુ ં
અશ્ભઔ ચે ધે એબ ઔમાબા ંયઔધ અથમ, યઔધી અમાદધા ચે - યઔગં્રવ નઢ ચે, એ 
પ્રાવતી જુથા નઠી જુથ ઙઔ છબાણા ં ઔલ છ યાફ ધતી નઢ યઔ ધે અનઢી ચ્ઙ ે
બઞી કાઇ ઈફી તાધી ચે. ણબધે ણ કપમ ચે ઔે અ દૃષ્ઞીએ છ સ્. શ્રી ધાધાફાઇ પ્રેમ ઔે 
ધ્ભાનઔ ઔે પ્રાધ્ભાનઔ બઞી બવણેાજી પન્ભા. નઠંીણ ઔે ાક્ષમ નણાધ ઙઔ જુથ છબાે ણેતી 
યઔધી નાે એ નવોંઙી લઔાધા ધતી. xxx બધે ણ એબ યાખે ચે ઔે જે ઔઇ લબ્થ 
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ગછુમાણીબા ંનમાભ ચે,ઙાલ ુવ્ભવામબા ંઙાયી મહ્યા ચે ધે ણબાબ યઔ પયે ચે ણે પદા છ 
લબ્થ ગછુમાણી ફાળાધા ચે... અબ ચે બાઞે ણતબ, ણદ્ભ ખેમે ફેથ ઔમા નઢ ધઔાબા ચે. 
ઔીણાધી ફાળાબા ંધે ખદ્યધી ફાળાબા ંનઢ અંણમ વભ ચે. એઞયે શુ ંએ જુથી જુથી ફાળા 
યેકાલે ?” (છઠઢી ીલ’ે .ૃ 7, 8, 11, 12) 

 એઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-છઠઢી ાબાન્ભ ફાળઔધે ઔેંદ્રબા ંમાકી એ પ્રબાઢે ાદામઢ ધે 
મર છઠઢીેમ ઔમાનુ ંઔવ ેચે. ગછુમાણી ફાળાબા ંનમાણા-યકાણા પદા છ લબ્થધે એ ઔેર 
ગછુમાણી ખઢે ચે. અબ એ માછઔણા ધવીં નઢ છઠઢી ક્ષેત્રધી નણુધ વ્ભસ્તા ચે. એધી 
નાચર ફાળાીજ્ઞાધ, ફાળાવ્ભવામ ધે લીક્ષઢનુ ંપર નઢ મવલે ુ ંચે.  

 બાફાઇ નઞેયે યખ્યુ ં ચે, “ગછુમાણીબા ં બાત્ર એઔ છ ઇ ધે ઈનુ ં સ્ણીત ચે એ 
વઔીઔણ ગછુમાણધી પદી છ યધુીીઞીબા ં ઈચ્ઙલીક્ષઢધા ભ્ભાક્રબબા ં ચેલ્યા ઙામેઔ 
થાભઔાતી લીકાભ ચે; એઞલુ ંછ ધવીં, ગછુમાણ માજ્ભ લારા નાટયસુ્ણઔ બઠંરે નઢ દમઢ 8 
ધે 9ધા વ્ભાઔમઢબા ંઅ વઔીઔણ સ્નષ્ઞનઢે છઢાી ચે. દમઢ 8ધા વ્ભાઔમઢબાતંી એઔ ઔમ 
વીં ઈણારંુ છ ં: ‘નમંનમાધે નુમીધે અનઢે , અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ,ઊ, લ,ૃ એ, ઐ, , ઓ 
એબ કુય પામ સ્મધ ઈલ્યેક ઔમીએ ચીએ. નમંત ુ હ્સસ્ ધે થીગગ ‘ઇ’ધ ફેથ ગછુમાણી 
ઈચ્ઙામઢબા ંમહ્ય ધતી. અતી ફાળાીજ્ઞાધધી દૃષ્ઞીએ એઔ છ ‘ઇ’ ઢગધ્ધી ણમીઔે સ્ીઔામ 
છઇએ. એ છ મીણે હ્સસ્ ધે થીગગ ‘ઈ’ધ ફેથ નઢ મહ્ય ધતી. ણેતી એઔ છ ‘ઈ’ ઢગધ્ધી 
ખઢ છઇએ.’ (‘ગછુમાણી છઠઢી-બસ્ભા’ .ૃ37) 

 દમઢ 7ધા વ્ભાઔમઢબા ંયખ્યુ ં ચે, “અનઢે પ ે ‘ઇ’ ધે ‘ઈ’ યકીએ ચીએ, નઢ સ્તણુ: 
અા પે ‘ઇ’ ઔે ‘ઈ’ અનઢે પયણા ં ધતી, ણેબ ાફંરણા ં ધતી. એઞયે ઔે ફાળાધા 
ધ્ધીસ્રુનબા ંએઔ છ ‘ઇ’ ધે ‘ઈ’ ચે.” 

 પબ્પે ઇ-ઈધે પથયે એઔ છ ઇ-ઈ માકાતી દ્વીતી/ધેઔાતી લબ્થબા ંદામ છરુમ 
તાભ. અા લબ્થધી દગઞ થમેઔ ફાળાબા ંતણી મવણેી વભ ચે. ણેતી કં્રાન્ણીઔાર મુણી તઠી 
મશુ્ઔેયી ઔેઞયાઔધે મવ,ે પાઔી નચી ણ શ્યેળ, વ્ભખંઔઞાક્ષધી ખઠ ઈયઞી દાધી એઞયે 
ધેઔાતી લબ્થધ દામ મારે યાફથાભી ટમે. રી ધી નેડી બાઞે ણ મશુ્ઔેયીધ ાય 
છ મવણે ધતી. ઔેબ ઔે એનુ ંફઢણમ ણ ીધુ ંધી છઠઢીબા ંછ તાનુ.ં 

 , અ, એ,  સ્મ નઢ એઔમકા ઈચ્ઙામાણા ધતી. ણેધાભે હ્સસ્-થીગગ ઈચ્ઙામ તણા 
વભ ચે નમંત ુ યેકધબા ંઅનઢે એઔ છ ઙીહ્નતી ઙયાીએ ચીએ, ણ નચી આ-ઇ, ઈ-ઉ એા ં
પબ્પે રુન ઙાલ ુમાકાધી અશ્ભઔણા કમી ? મે ! અ ઙીહ્ન જે મીણે યકાભ ચે ણે મીણે 
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હ્સસ્-થીગગ ઔાભબ ઈચ્ઙામાભ ચે કમા ં ? ફામથલગઔ ‘છ’ ેુધા હ્સસ્ ઇ,ઈ વબેલા ં થીગગ છ 
ઈચ્ઙામાભ ચે ચણા ં યેકધબા ં અનઢે આધ ઇ ઔે ઈધ ઉ ઔમણા ધતી. બણયપ ઔે ઈચ્ઙામ 
પથયાણ વા ચણા ંયીનીઙીહ્ન પથયણા ધતી ! 

 10 જાન્યઅુમી 1999તી ઔેઞયાઔ ફાળાપ્રેબી એઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-છઠઢીધ ર 
પ્રભખ નઢ ઔમી મહ્યા ચે.ફાળાનુ ંમખુ્ભ પ્રભછધ તગપદ ચે ધે ણે થંફગતી બરી મવ ેચે : એ 
ારુ હ્સસ્-થીગગ એા ંપેઠા ંયીનીઙીહ્ન અશ્ભઔ ધતી એવુ ંઅ પ્રભખલીય છઠઢીસદુામઔએ 
ાપીણ નઢ ઔમી થીધુ ંચે.  

 પબ્પે ઇ-ઈધી તગફેથઔણા ધષ્ઞ તઇ ચઔુી ચે એઞયે એઔ છ ઇ-ઈતી તગભ્રબ તણ 
ધતી. અબ ચણા ં તગભ્રબ તણા વભ એા ઔઇ લબ્થ, ઔથાઙ બરી અે ણ ણે અંખ ે
ધુીઙામ ઔમી ણેધ ભતાભગ્ભ ઈનાભ ઔમાધી ણૈભામી છઠઢીસદુામઔએ થલાગી નઢ ચે. 
નમંત ુ અા તગભ્રબી ઔઇ લબ્થ વજી સદુી ણ બરી અવ્ભા ધતી ! પબ્પે ઇ-ઈ ીધા 
તગપદબા ંમશુ્ઔેયી ઈફી તાભ ચે એી થયીય ઔમધામા ીદ્યાનીટીભ છઠઢીધા વીબાભણીધે 
અા ઔઇ લબ્થ વભ ણ ણે લદી પણાા ઔેઞયાઔ છઠઢીસદુામઔએ જાવમે નીય નઢ 
ઔમેયી ચે. 

 અી ઔેઞયીઔ નીય છઇએ : 

(1) બાઙગ 1999બા ં પ્રઔાલીણ ‘ઔૅયેન્ઠમ ીલે ઔંઇઔ’ધા યેકઔ માબજીફાઇ નઞેયે યખ્યુ ં ચે,
 “ીલેળ ીધણંી એ ઔે અ સુ્ણીઔાબા ં એઔ છ ઇ-ઈ પ્રભછાધે ઔામઢે ઔઇ છગ્ભાએ 
 તગભ્રબ તભ વભ ણ ધ્ભાધ થમે ધે છ તગભ્રબ ધ તભ વભ ણ યકણીેરા હ્સસ્-
 થીગગધી દ્વીદાબાતંી મકુ્ણ ઔમણી અ મરણા નધાે.” 

(2) પ્ઞેમ્પમ 1999બા ંપ્રઔાલીણ ‘ભલણંસ્મણૃી’ધા યેકઔ-નંાથઔ ગયુાપ ફેઠાએ યખ્યુ ંચે,
 “એઔ થયીય એી ચે ઔે એઔ છ ઇ-ઈધી સદુામેયી છઠઢીતી ઔેઞયાઔ લબ્થધ તગભ્રબ 
 તાભ ચે. અ સુ્ણઔબા ંસદુામેયી છઠઢી ઔમી ચે. ઔભા લબ્થધ તગભ્રબ તાભ ચે ણ ેલદી 
 ઔાડીધે યકી છઢાા ીધણંી ચે.” 

(3) ઠીેમ્પમ 1999બા ંપ્રઔાલીણ ‘વ્ભાનધ’ધા યેકઔ છભણં ઔટામીએ યખ્યુ ં ચે, “અ સુ્ણઔ 
 એઔ ઇ-ઈધી ધી છઠઢી-વ્ભસ્તાતી ચનાભેલુ ંચે. જેબધા વાતબા ંઅ સુ્ણઔ અે ણે 
 ોધે નણાધા ંઅ ીળભધા ંુગગવૃીણધે ગઠીફમ પાજુએ મઔુી અ સુ્ણઔ ાઙંાધી 
 ણસ્થી યેા ધે તગભ્રબ ઔે ાસં્કૃણીઔ નમંનમાીચ્ચેથ ઔે એા ઔઇ ાસ્ણીઔ અંણમાભ 
 ધઠે ણ યેકઔધે છઢાા અગ્રવફમી ીધણંી ચે.” 
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(4) જાન્યઅુમી 2001બા ંપ્રઔાલીણ ‘સ્તીણપ્રજ્ઞ-યક્ષઢ’ધા ંપ્રઔાલઔ મછ મા. નઞેયે યખ્યુ ંચે,
 “અ સુ્ણઔબા ં10 જાન્યઅુમી 1999ધા કીય ગછુમાણ છઠઢી નમીળથે ટમાેય ‘ઉંજા-
 છઠઢી’ ાનમી ચે. ગછુમાણી યકાઢબા ંએઔ છ ઇ-ઈ માકાતી ઔઇ છ તગભ્રબ તણ 
 ધતી એ ઔેઞયાઔં સુ્ણઔ-ાબભીઔએ ાપીણ ઔમી થીધુ ંચે. અબ ચણા ંઅ સુ્ણઔબા ંછ 
 તગભ્રબ તણ વભ એ ઔઇ લબ્થ છઠી અે ણ ધ્ભાધ કેંઙા અગ્રવફમી ીધણંી 
 ચે.” 

 એ ઈલ્યેકધીભ ચે ઔે ‘સ્તીણપ્રજ્ઞ-યક્ષઢ’બાધંા ં સં્કૃણ, વીંથી, બમાટી ફાળાધા ં
યકાઢબા ંપબ્પે ઇ-ઈ ઙાલ ુમાકીધે ક્ણ ગછુમાણી નુાથબા ંછ એઔ છ ઇ-ઈ પ્રભજેય ચે. 
ગછુમાણી ફાળાબા ંએઔ છ ઇ-ઈ માકાતી તગપદ વ મરણા ીદ્ધ તાભ ચે એ પાપણ, 
બભ છણા,ં ન્ભ ફાળાધે નઢ એબ ઔમા પે્રમલે એવુ ંનબુાધ ઔમી લઔાભ.  

 ઉંજા-છઠઢીાળં બઞાફાખનુ ં ાવીતભ છઞતી ફેઞ બઔયાભ ચે. ગછુમાણ 
ીદ્યાનીટારા વીણ ગઢા નમંનમાાથીધ ે નઢ બઔયાભ ચે. એઞયે અી નીય 
ગીથીણ ખઢાભ. (ધે નીય ધ ઔમી વભ ણનઢ ધંીષ્ટ ાઙઔ યેકઔ-ણતં્રી-પ્રઔાલઔધે 
છઢાી લઔે.)નમંત ુ ઔઇ નમંનમાપે્રબી ાઙઔે અ નીયધા છાપબા ં વજી સદુી ણ એઔે 
તગભ્રબી લબ્થ યકી છઢાવ્ભ ધતી ! વા, મછધીઔાન્ણ છલીએ બધે રુપરુ ઔવલે ુ ંકરંુ ઔે એઔ છ 
ઇ-ઈતી તગભ્રબ તાભ ચે. ‘ઔૅયેન્ઠમ ીલે ઔંઇઔ’બાતંી એા લબ્થ ધોંદીધે યેકીણ નત્ર બધે 
અનલે એબ નઢ ઔવલે ુ.ંઅ નચી નત્રતી ધે રુપરુ એા નત્રધી ભાથ નાા ચણા ંએબધા 
ણમતી એ નત્ર વજી સદુી ણ બધે બળ્ભ ધતી ! અધ તગ એ તાભ ચે ઔે એઔ છ ઇ-ઈતી 
તગભ્રબ તાભ ચે એી ધાેમાથી થયીય ધીમાદામ ચે. ઔેર થયીય કાણમ ઔમાણી થયીય ચે. 

 છભણં ઔટામીએ તગભ્રબ ઈનમાણં ાસં્કૃણીઔ નમંનમાીચ્ચેથ ણતા ન્ભ ાસ્ણીઔ 
અંણમાભ બાઞેભે ીધણંી ઔમી ચે. અ થંફે નઢ એબધે ઔઇ યકાઢ બળ્ભાનુ ં બામી જાઢબા ં
ધતી. વા, ધમત્તબ નયાઢે છભણં ઔટામી ીલે બે 2001ધા ‘કુબામ’બા ંયખ્યુ ંચે, “ણબે મરણાધા 
બવબા ં ાસં્કૃણીઔ થંફગ ઈનમાણં યીનીનુ ં ૌંથભગ વઢા ણૈભામ તભા ચ. લીક્ષઔ, ાવીતભ, 
ીેઙધ અબા ંહ્સસ્ ‘આ’નુ ંૌંથભગ ઔભા ં?” (‘પ્રખઞ છભણં ઔટામી’ .ૃ 41) 

 ાસં્કૃણીઔ થંફગ, યીનીનુ ંૌંથભગ, યભ જેી થયીય નઢ તગભ્રબ જેી ભ્રાબઔ થયીય 
યાખે ચે. છઔે અ કેઠાઢ બાખણ મદુ્દ ચે. એઞયે ઔઇ ભ્ભાી ઈથાવમઢ ાતે ીસ્ણમ 
ભ્ભાયેક અને ણ એ શ્ભ ઈનભખી પધે. ધમત્તબ નયાઢ વીણ ઔેઞયાઔ ીદ્વાધધે બેં 
અી ીધણંી ઔમી નઢ ચે નમંત ુએબધા ણમતી અ યેક વજી સદુી ણ બળ્ભ વાનુ ંજાણ્યુ ં
ધતી. તે્ર અ ારુ જાવમે ીધણંી નઢ ઔરંુ છ.ં 
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 એઔ ાક્યબા ંત્તાદીલી ડપે ઔવી થીધુ ંએઞયે પ તઇ ખયુ ં? ઔઇધે ધ બજાભ ણ એ 
ઔઇધી બસ્ભા, ઔઇધી બભાગથા એબ ણ ધ છ ઔવી લઔાભ ધે ! ૌંથભગ અંખેધા ખ્ભાય સ્તર-
બભ ાનેક્ષ ણતા વ્ભક્ક્ણ ાનેક્ષ નઢ વાધા. એઞયે ઔે મર ઉંજા-છઠઢીધા વીબાભણીધ ે
છ તગપદ ઈનમાણં ાસં્કૃણીઔ થંફગ,યભ-ૌંથભગ બાઞેભે ાદં અણ ધ વભ ણ ણે ઉંજા-
છઠઢી નધાી લઔે ધે ? મણીયાય ઙોવાઢે ભગ્ભ છ યખ્યુ ંચે, “અનઢા નઠંીણધે છ ‘ધીવણ’ધે 
ધીણી યકીએ ણ,‘યવુધવિઞી’ધે યધુીીઞી યકીએ ણ,‘થમવબભાધ’ધે થમબીભાધ યકીએ ણ 
યીનીયાણ્ભ વઢાત ુ ંયાખે ચે ! દુદબાતંી નમા ંઔાડાધ બીથ્ભા વ્ભાભાબ ચઠી અનઢે ઈથામ 
બધધા પધીએ ધે ઞનઞી છઠઢીધ કઞ પછ બાતેતી ઈણામીએ. છખણધી પદી 
ફાળાબાતંી લબ્થ અણા છ વભ ણ છરુમ અા થઇએ નઢ ણે ણેધી લમણે ધે અનઢા 
ફખે ધવીં. જે ણે ફાળાધા ણતબ લબ્થ, નામીએ દુદબા ંાઔમ ફેરી ણેબ, ણદ્ભ તઇધે 
અનઢી ફાળાધે બીટન પક્ષે, મદૃ્ધ ઔમે, યાણ્ભ દામે !” (‘થેકણા પાનધા ંકણ’ .ૃ 53) 

         [‘ણાથથ્ભગ’ :જુધ 2002] 
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10.  उुं झा-जोडणी : जोडणीशुधारनुुं ऩषेऱुुं कदम  

 

 પ્રતબ ણ ‘ગછુમાણ ઞાઇમ્’ધે દન્ભાથ અુ ંછ ં- છઠઢીસદુામઢા અંખેધી પ્રવતૃ્તીબા ં
અઞય મ યેા પથય; બણફેથ વા ચણા ંીદ્વાધ જે ધીઢગભ ઔમલે ણે બે નઢ સ્ીઔામીશુ’ં 
એવુ ંલીસ્ણથલગધ ઔમાા પથય ણતા નાઙં પ્રશ્ન ચુી ાઙઔધે નઢ છઠઢીસદુામબા ંવફાખી 
ઔમા પથય.  

 નાઙં પ્રશ્નબા ંનવયે પ્રશ્ન છ વાયધે ણપકે્ક બવતતધ ચે, ન્ભ પ્રશ્ન પીજા ણપક્કાધા 
સદુામાધી ઙઙાગ બાઞે શ્ભ ઈનભખી તલે. અ પ્રશ્નધા ઈત્તમ બળ્ભે ણામઢ જાઢા હુ ં
ઈતસઔુ છ.ં બારંુ નબુાધ ચે ઔે પ્રતબ પ્રશ્નધા પહુબણ ઈત્તમ એઔ છ ઇ-ઈધી ણમેઢબા ંવલે. (ઇ-
ઈ ઔે ી-ુઅંખે ણા. 2 જાન્યઅુમીધી પેટઔબા ંઙઙાગ પાથ એવુ ંધક્કી તભેલુ ં ઔે 10 જાન્યઅુમી 
1999ધા ઉંજા-ટમાબા ં ઇ-ઈ ચે ણેતી ણેધે છ વાય રખી મવવે ુ ં ધે ણેધે છ ‘ઉંજા-છઠઢી’ 
ખઢી. ી-ુ ઔઇ ઔમે ણ ણેધે વ્ભક્ણીખણ પ્રભખ ખઢ. ‘ભબુીતુ્ર’ધા નંાથઔ છખથીલ 
લાવ ી-ુપ્રભજે ચે.ણેધે વે ણે ધી છઠઢી, અ છ ઔામઢ,ે યેકાે ચે.) 

 નમંત ુછઠઢી ીલેધા ંબધ ુમાભ ધે વમકુ પામઞ પધેંધા ંયકાઢ મુણા ‘વબઔગ ’ 
ખમધા ંછઢાભ ચે. બામા ફીખબ/યકાઢબા ંભયુ વભ ણ ણે સ્નષ્ઞ થલાગાભ એ ખબણી 
ાણ ચે પાઔી ધ્દમ ાણ ધ ઙાયે. છઠઢીસદુામઢા અંખેધા ાવીતભતી ભા/ધ ે
છઠઢીસદુામધી પ્રક્રીભાતી યેકઔ બાવીણખામ વભ એબ યાખતુ ંધતી. ાબાન્ભ જાઢઔામી વલે. 
અતી પ્રસ્તણુ પાપણ ણતા વઔીઔણથળ ટીઔટીઔ મવી ખભા ચે. 

 ‘ઙકા નાયી પ ે: છઠઢી ીલ’ે યેકબા ંબધ ુમાભે યખ્યુ ંચે ણેબ એઔ બભે ઙકનયપ 
યકાત ુ ંએ વઔીઔણ ચે નમંત ુએબ યકાધી ડપધે ‘ઔઇ બજી ધ લઔે’ ઔે ‘ફેથી’ ઔવેી પમાપમ 
ધતી. ખાદંીજીધી પ્રેમઢાતી છઠઢીઔલ બળ્ભ ણે 1929બા ં (1920બા ં ણ ગછુમાણ ીદ્યાનીટ 
સ્તનાભેયી).1929ધી પ્રતબ અવતૃ્તીબા ં ક્ણ છઠઢી છ નાભેયી.1931બા ંપીજી અવતૃ્તી તઇ 
તભામે લબ્થાતગ નઢ અપ્ભા એઞયે એ ‘ાતગ છઠઢીઔલ’ પન્ભ.‘ગછુમાણ-ગછૂમાણ’ધા ીઔલ્ન 
ઈનમાણં ગઢા મદેુ્દ, ીદ્વાધ અ છઠઢીઔલ ાત ે બંણ ધવણા ! 1937 સદુી ીલેળ ધે 
1940બા ંમઔામી બાન્ભણા બરી તભામ પાથ નઢ ઔેઞયાઔ ીદ્વાધ ણ નણાધી મીણે છ યકણા ! 

 છઠઢીઔલધે ન્ભ લબ્થઔલ બવદૌ  અંલે નુભાગ ચે એબ ઔવી લઔાભ ચણા ં ઔેઞયાઔ 
ઔલએ ઈનમઞ નઢ ટીઔટીઔ ઔમી ચે. મઔામી બાન્ભણા ધે ખાદંીજીનુ ં ધાબ વા ચણા ં
ીદ્યાનીટીભ છઠઢી અંખેધ ીાથ એઔદામ ઙાલ્ભ અે ચે ધે વે ણ છઠઢીઔલધી 
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અબન્ભા નઢ તઞુા યાખી ચે. છઠઢીધા ધીભબ તભણં ઔાઙા ણતા ણાઔીઔ ચે એ બણ વ ે
વ્ભાનઔ પધણ જાભ ચે. 

 ઔમ્પ્યઞુમધે ઔામઢે ઞનઞા ક્ષમ ચાની લઔાણા વભ ણેતી ણેા ક્ષમ ાતગઔ ટમણા 
ધતી. ન્ભ પ્રઔામધા યેકધ ઙાલ ુમવેાધા ચે ધે ઔમ્પ્યઞુમબા ંનઢ ‘ધીમતગઔ’ ક્ષમ ધાબથુ 
ઔમાતી જઠન-દામાધ યાફ બરે ચે ણે કા જે તઠ ચે ? મણીયાય ઙથંમીભાએ 15 
ળગધી ફામે છવબેણે ઔમ્પ્યઞુમ નમ ગછુમાણી લબ્થઔલ ણૈભામ ઔભો ધે છઠઢીભયુ ધીામા 
સ્નેયઙઔૅ નઢ ણૈભામ ઔભો. અ પધુ ંએબઢે પબ્પે આ, ઇ, ઈ-ઉ માકીધે ઔયુું. નચી બામી ધાધઔઠી 
સુ્ણીઔા ‘છઠઢી નમીળથ, ઉંજા’ એબધા વાતબા ંઅણા એબઢે ગણુ ંછઠઢીસદુામઢા ાવીતભ 
બખંાવ્યુ ંધે ક્રીભ છઠઢીસદુામઔ પન્ભા. બામા ાતીબીત્ર ઈત્તબ ખજ્છમધે ણા. 08-02-99ધા 
નત્રબા ં મણીયાય ઙથંમભાએ યખ્યુ ં ચે,“ ‘છઠઢી નમીળથ ધે ટમા’ ણતા ‘છઠઢી ધે 
અનઢા ણંાધ’ ઈનમનુ ંયકાઢ હૃથભધે સ્નલી ખયુ ંણેધા અધથં ાતે વજેે તઠી દ્વીદા નઢ 
ઈતનન્ન તઇ. ઔામઢ ઔે અ નમીળથબા ં યેાભેયા ધીઢગભ તઔી ગછુમાણી ફાળાનુ ં સ્નેયઙૅઔમ, 
ઈંગ્યીલ ટુ ગછુમાણી, ગછુમાણી ટુ ઈંગ્યીલ, ગછુમાણી ટુ ગછુમાણી ઠીઔલધમી ણતા ઠાભાક્રીઞીઔય 
બાઔગ ાતેધા રાન્યેઞમેલધ બાઞેધા લબ્થ ઔમ્પ્યઞુમ ઈનમ મઔુા અંખેધી અઞયા ંમધી બામી 
બવધેણ ધઔાબી તલે ણેી ખફમાબઢ બામા બધબા ંઈતનન્ન તઇ. xxx તભામ સદુી જે ાચં્યુ ંચે 
ણેધ બધે ધવથ અધથં ચે ઔામઢ ઔે અઞયા ં પદા ં ળો નચી ગછુમાણી ફાળાધે મર 
પધાા અંખેનુ ંએઔ ફખીમત ઔાભગ અને ઈનાઠયુ ંચે. ણે ગળં મરુભણુ નાભાનુ ંઔાબ તલે જે 
ફીષ્ભધી પ્રજા બાઞે ઔેઞલુ ંપધુ ંઈનભખી ધે ખતભનુ ંપધી મવલેે ણે નફુે હુ ંબજી લકંુ 
છ.ં ઔામઢ ઔે જે ઔાબ બેં ઈનાઠયુ ંણેધી નચાઠે નઢ પ્રાતબીઔ ધે મખુ્ભ ભબુીઔાબા ંનઢ અ આ-
ઇ,વી-ીી, ીુ-ીૂધી છજંાર છ વણી. અ બાતાકુઞબાતંી ગછુમાણી યકણી પ્રજાધે પઙાી યેાધી 
અનધી થીગગદૃષ્ઞી બાઞે ોધે બામા દન્ભાથ.” 

 સં્તામઙધા ઔે ધેણાખીમી બામા લક-સ્ફાબા ં ધતી. ગછુમાણ ીદ્યાનીટ, ગછુમાણી 
ાવીતભ નમીળથ, ગછુમાણ ાવીતભ ઔાથબી, ફાળા ધીભાબઔધી ઔઙેમી ખેમે સં્તાધે 
છઠઢીસદુામ ારુ પ્રવતૃ્ત ઔમા મુણી ઔલીલ ઔમી. રણા ધ બરી. છાપથામ ખઢાણી 
સં્તા પેછાપથામ પધી મવી. નમીઢાબે બે અ ાવ બાતે યીધુ.ં ફાળાપ્રેબી ાતી 
બરણા ખભા ધે છઠઢીસદુામે ખણી નઔઠી નઢ યીદી.  

 ણા. 05-11-1996ધા મછ ‘ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ગફભાધ’ધી મઙધા તઇ.ણા.10-01-
1999તી ‘ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ફીભાધ’ પન્યુ ં ધે વે ણા.02-01-2000તી ‘ગછુમાણી 
ફાળાનમીળથ’ ધાબ માકાબા ંઅવ્યુ ંચે. થેકીત ુ ંચે ઔે ‘ફાળાશદુ્ધી’,‘ફીભાધ’,‘નમીળથ’લબ્થધી 
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છઠઢી છઠઢીઔલ મછુપધી ધવીં, ઉંજા-ટમા મછુપધી ચે. ણા. 2 જાન્યઅુમીધી પેટઔબા ં
છખથીલ લાવ ે ફાળાનુ ં ‘ફાલા’ ઔમી થેાધી ાણ ઔમેયી નમંત ુ એબ ાબાન્ભ ફાબા ં એા 
ેમામ ઔમી લઔાભ ધવીં.બવતતધા ેમામ-નમીણગધ-સદુામા ‘છઠઢી નમીળથ’બા ંછ તઇ લઔે. 

 ‘છઠઢી નમીળથ’ એ ાબાન્ભ પેટઔ ઔે નમીંાથતી ીલેળ ચે.એબા ં ીમદી બણંવ્ભ 
દમાધામધે નઢ ધીબતં્રઢ નાભ ચે એઞયે એબા ંઔઇધી બધસ્ીણા ઙાયા ફં ધતી. અ 
યઔલાવીયકુ્ણ ખલુ્યી નમીળથ બાઞે ‘...મર ઔમણા ંઔમણા ંઔેઞયે સદુી છઇશુ,ં નમાન્ણ સદુી 
? પદા ંછ સ્મઙીહ્ન ઔાડી ધાકીધે મી ઙકનયપ સદુી છઇશુ ં?” અા પ્રશ્ન ણદ્દધ પ્રસ્તણુ 
ચે, ખેમબાખે થમધામા નઢ ચે. 

 છઠઢી નમીળથધી ઔલ્નધા નાચર બધ ુમાભધા એઔ ીઙામધ નઢ ાર ચે. બધ ુમાભ 
યકે ચે, “એઔાથ ીશ્વ ગછુમાણી શદુ્ધી નમીળથ ઔે ફાળા ેધાધી મઙધા ઔમી ઔંઇઔ એઔાઔભણા, 
ઔંઇઔ દમઢધી સ્તાનધા તાભ, ણેધી છરુમ ચે.” ‘ા.ગ.ુ. તૈ્રબાીઔ’ (ઑક્ઞપમ-હઠેમ્પમ 
1992)બા ંબધે ખબી ખભેય અ ીદાધધ ઔણાગ 24 ઠીેમ્પમ 1999ધા ‘ગછુમાણ ઞાઇમ્’બા ંયકે 
ચે, “વ્ભાઔમઢધી, યીનીધી, છઠઢીધી રઙઠંાઇ પદી છ ફાળાબા ંચે. ણે રઙઠંાઇ છ 
ણેધી ખપુી નઢ ચે, એધી નગધાયીઞી ચે, ટસ્ ચે. પખંારી, વીન્થી ખેમેધી છઠઢી ગછુમાણી 
ઔમણા ંધેઔખઢી ગમી ચે, ધે ગરુુમકુી, ીંદી ગછુમાણી ઔમણા ંધેઔખઢી મર ચે, નમંત ુ
ણે ણે ફાળાધા ાવીતભનુ ંશુ ંચે ? છઠઢી મર ઔમી થેાતી ફાળા મદૃ્ધ પધણી ધતી. (ધ ે
જે યઔ બવધેણ ઔમીધે ગછુમાણીધી ાઙી છઠઢી લીખ્ભા ણેબધી બવધેણનુ ંશુ ં?) 

 “વાય ચે ણે ધીભબબા ંસદુામા ધ છ તાભ એવુ ંનઢ બારંુ ઔવવે ુ ંધતી.જેબ ઔે ઘ ધે 
ઝએઔયા યીનીબા ંઈનસ્તીણ મવ,ે ધે નઔંછ ણે કમેકમ નઙ્કછ ચે, છંભ કમેકમ ગ્છભ ચે ણે 
ીદ્યાતીધા ખ્ભાયબા ં મવ ે ણે ઇચ્ચધીભ ચે.) અંગે્રજી લબ્થ ગછુમાણીબા ં યકણી કણે 
નમાણી ઉંદી બાત્રા (ઔૉયેછ) બઞા ફાખધા ંપ્રઔાલધએ ચઠી થીદી ચે.” 

 1992ધા બધ ુ માભ ધે 1999ધા બધ ુ માભબા ં ીઙામનમીણગધ  તયુ ં વભ ણ ફયે, 
બધે ણ 1992નુ ંછ એબનુ ંીદાધ સ્ીઔાભગ ચે. 

 યીની-છઠઢીધી રઙઠંાઇ પદી ફાળાબા ંવભ ણેતી ણેધે ગછુમાણીબા ંનઢ ઙાલ ુ
માકી ઇષ્ઞ ઔે ધીાભગ ખઢાભ ? રી એ ‘ખપુી’ ઔે ‘ટસ્’ ઔઇ મીણ ેચે ણ ેયેકઔ ઠ નાઠીધ ે
ઔવ ે ણ છ સ્નષ્ઞ તાભ. પીજી ફાળાધી છઠઢી ગમી વભ ણેતી અનઢે નઢ ગમાનણુ ં
ઙાલ ુમાકવુ ંઔઇ મીણે ઇષ્ઞ ખઢાભ ? ફાળા મર પધે ણેતી ાવીતભધે ઔઇ આંઙ અે ?ફાળા 
મર પધે ણ ણેધ નમાલ દે એઞયે ફાળા-ાવીતભ પધંેધે યાફ ધ તાભ ? ગમી 
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છઠઢીતી ાવીતભધે યાફ તણ વભ ણ ાવીતભઔામ ગમી ફાળા-છઠઢી ફયે પ્રભજે-
ાબાન્ભ ફાળઔધે બાતે નઢ એી ગમી છઠઢી યાથી ઇષ્ઞ ધતી. સં્કૃણધી કુંયણાધે યીદે 
છ નાયી-દગબાખદી ફાળા અેયી ધે ? સ્નેધીલ, છબગધ ફાળાબા ં છઠઢીસદુામા તઇ 
ખભા ચે, અંગ્રેજીબા ંનઢ તઇ મહ્યા ચે. અ પદી પાપણ ધ્ભાધ પવામ મવી ખઇ વલે ? 

 બધ ુમાભધ બઞ ાય ચે, “જે યઔ બવધેણ ઔમીધે ગછુમાણીધી ાઙી છઠઢી લીખ્ભા 
ણેબધી બવધેણનુ ં શુ ં ?” બવધેણ ઔમીધે, ગઢી બવધેણ ઔમીધે, તઠા યઔ ાઙી (એઞયે ઔે 
‘બાન્ભ’) છઠઢી લીખ્ભા એઞયે એબઢે જેઞયી બવધેણ ઔમેયી ઔે ઔમી નઠેયી એઞયી બવધેણ 
પીજાએ નઢ ઔમી છરુમી ખઢી ? ન્ભધે ચા શ્રબે ાઙી/બાન્ભ છઠઢી અઠે ણ 
એબા ંએબઢે ાદં યેાધે ઔામઢ ધ વવુ ંછઇએ. છઠઢીસદુામા અણી ઔાયધી નેડી બાઞે ચે. 
ણગબાધ નેડીધા યઔ ફઢેલુ ંભયુી ધ લઔે ણ એબધે ક્ષમ્ભ ખઢી અખર દી લઔાભ. ભાથ 
માકીએ ઔે છઠઢીઔલ નચીભે ન્વાધાયાય, ીછભમાભ ખેમેએ નણાધી મીણનુ ંછ યેકધ ઙાલ ુ
માખ્યુ ંવત ુ.ં ધી નેડી ધી ડપે યકા યાખે એઞયે બભ છણા ંસદુામેયી છઠઢી છ વ્ભાનઔ 
પધે. ખાઈ અનઢે મણીયાય ઙથંમભાનુ ં ઈથાવમઢ છયુ ં ચે. ાદામઢ શ્રબ યઇ એબઢે 
ણૈભામ ઔમેય ઔલ વે એઔ છ ઇ-ઈબા ં ેમા ણૈભામ તભા ચે. અબાભં ેએબધે ણ દામાધી 
ણઔયી ફખી નઠાધી. નમંત ુઅણી ઔાયધી નેડીધા યાફાતે ણે એ પધુ ંવલફેમ ઔમી 
મહ્યા ચે.  

 વા, પદા મણીયાય ઙથંમભા વણા ધતી. ણેતી બાન્ભ છઠઢીધા ઔેઞયાઔ ીદ્વાધનુ ંાનેક્ષ 
બવત ગઞે એ એબધે ધાનથં વભ ચે. યીની-છઠઢીધા એઔ નમીંાથધા ધ્ભકે્ષ ધ્ભક્ષીભ 
ઔણવ્ભબા ંચાણી ટઔીધે ઔવલે ુ ં ઔે બધે 1000 લબ્થ યકા, એઔ નઢ કઞ નઠે ણ ઔવછે. 
અનઢે બાન્ભ છઠઢીધા અ ીદ્વાધધે ઔઞી ઔભાગ ીધાભે દન્ભાથ અનીશુ ંનઢ ાતે ાતે 
એબ નઢ ચુીશુ ં ઔે અી ખં્ભા દે એવુ ં ઔંઇ ધ ઔમી લઔાભ ? છઠઢીસદુામ દ્વામા નઢ 
છઠઢીશદુ્ધી મર પધી લઔે ચે. તભામે 1000 લબ્થધી ાઙી/બાન્ભ છઠઢી યકધામાધી 
ખં્ભા ગઢી પદી દામે વાધી. 

 ઘ ધે ઝ નમાણા ધતી એ વઔીઔણ વભ ણ યક નસુ્ામ ધે ભાથ માક જે ણે 
ખગધ નધુાીઔ લક્ય ચે કમ ? અંગે્રજી લબ્થબા ં ીવણૃ ઈચ્ઙામ બાઞે ઉંદી બાત્રા ચઠી 
થેાધી ાણ નઢ છઠઢીઔલધી ઈનમઞ ખઢાભ ધે એ છ મીણે અંગે્રજી લબ્થ ીાભધા 
લબ્થબા ં ઉંદી બાત્રા ાનમાધી પાપણ નઢ છઠઢીઔલધી ઈનમઞ ખઢાભ. 
‘બઔાયીધ’,‘ઞંઔામ’ જેા ંથૈવધઔ પદા લબ્થબા ંઉંદી બાત્રા ાનમે ચે. 
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 વમકુ પામઞનુ ં અ ીદાધ બધે ગણુ ં ખમ્યુ ં ચે, “ગછુમાણી ફાળા ઔઇધી નણીઔી 
બીયઔણ ધતી.” યેકઔધ ફા ઔથાઙ જુથ વભ ણભે છઠઢીસદુામઔ એબધી ાતે ચે પલ્ઔે એ 
છ ભબુીઔાએ છઠઢીસદુામઔ અખર દી મહ્યા ચે. 

 ‘છઠઢીીઙામ-1’ધા નંાથઔીભબા ં ભખેન્દ્ર વ્ભાે યખ્યુ ં ચે, “છઠઢીઔલનુ ં બભાણંમે 
યઔધ ધે સદુામાદામા ાતેનુ ં ખટધ ઔમણા ં મવેાનુ‘ંઔાભગ’ ગછુમાણ ીદ્યાનીટે નણાનુ ં
ખઢવુ ંછઇત ુ ંવત ુ.ંીદ્યાનીટે બાત્ર એ ‘ત્તા’ નણાધી ખઢી,‘ઔાભગ’ ધવીં.” 

 ઉંજા છઠઢી નમીળથ એ ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા છઠઢીઔલ ાબેધ ીદ્રવ ચે. ગછુમાણી 
ફાળા ધ ીદ્યાનીટધી જાખીમ ચે, ધ ન્ભ ઔઇ સં્તાધી. બામી નઢ ધવીં. છ પ્રજા એઞયે ઔે 
ગછુમાણી ફાળઔ એઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-છઠઢી ધવીં સ્ીઔામે ણ સદુામઔ નઢ શુ ં ઔમી 
લઔાધા ચે ? નમંત ુબધે અલા ચે ધે યઔ છઠધે જીણં નંઔગ એબ થલાગે ચે ઔે યઔ દીમે 
દીમે ઉંજા-છઠઢી નધાણા છલે. અબ ચેઞે ણ ગછુમાણી ફાળઔ છ ધીઢાગભઔ પધલે એબા ં
લઔંા ધતી. 

 એઔ છ ઇ-ઈારી ાણ ટીઔટીઔ પ્રામ નાબે એ નચી પીજે ણપકે્ક ન્ભ છઠઢીસદુામા 
વાત નમ યેાધ ખ્ભાય ચે. ઢગબારા ધ ે છઠાક્ષમ-યેકધ અંખેધા બંેયધધી ફંીણણા 
થેકાઇ મવી ચે. નમંત ુએ છયથી ણ છ પધે, છ ગછુમાણ ઞાઇમ્, નીધીભધ જેા ંનત્રધે 
ઉંજા-છઠઢી સ્ીઔાભગ યાખે ણ બય નઢ ઔમી પણાે. ઔંઇઔ ડ વભ ણ એઔ ળગ બાઞે 
પ્રાભખીઔ દમઢે નઢ બય ઔમી લઔે. 

 ઉંજા છઠઢી નમીળથબા ં છભણં ઔટામી, ઈબી થેાઇ, ભખેન્દ્ર વ્ભા, થભાલઔંમ છલી, 
મીંથ ફાઠંામી, નીંઔી લાવ ખેમે ફાળાલાસ્ત્રી વાછમ વણા.ં ઈનમાણં પ્રણીષ્ટીણ લીક્ષઔ-
અઙાભો-નત્રઔામ-યેકઔ-બાછેઔ નઢ વાછમ વણા. અ ીદ્વાધ નભાગપ્ણ ખઢાભ 
ણ,‘ગછુમાણ ઞાઇમ્’ ઉંજા-ટમાધ સ્ીઔામ ઔમાબા ંીયપં ધ ઔમે ણે આષ્ઞ ખઢાલે. 

 અંણબા ં મરુ ગછુમાણધા નઢ વાય બેમીઔા ણા જાઢીણા ફાળાલાસ્ત્રી રુુળત્તબ 
બીસ્ત્રીધા એઔ યેકબાતંી તઠા ંણમઢ છઇએ : 

 “ગછુમાણીબા ંઅંગે્રજી ઔે ફ્રેંઙ જેી છઠઢીધી માછઔણા ધતી.ચણાભં છઠઢીધી ઔેઞયીઔ 
પાપણ ગછુમાણી યકણા-ાઙંણા ંજાઢધામાધી લક્ણીધી ઈનમઞ મવી ચે. દામેબા ંદામે 
વ્ભાનઔ એ હ્સસ્-થીગગધ ફેથ એબા ંપ્રદાધનથે ચે :(1) વલે - વઠાલે; (2) હમજલે - 
મીજાલે; (3) જીણલે - જછણાઠલે, (4) જીલે - જીાઠલે, જેા ંએઔ છ લબ્થધા ં ધે રુનધા 
નવયેા ક્ષમબા ં (1)બા ં પધંે હ્સસ્; (2)બા ં નવયેાબા ં હ્સસ્, પીજાબા ં થીગગ, (3)બા ં નવયેાબા ં
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થીગગ,પીજાબા ંહ્સસ્ ધે (4)બા ંપધંેબા ંથીગગ છરુમી ખઢાભ ચે. અ ધે અી પીજી ઔેઞઔેઞયી 
છઠઢીબા ં ક્યા ં હ્સસ્ ધે ક્યા ં થીગગ એધે બાઞેધા ઔવેાણા ધે ઞનઞા ધીભબ 
લીકધામધાઙીત્તબા ંી લઔણા ધતી. નદ્ધણીમધી છઠઢી વભ ણ બાત્ર મરુાક્ષમ-છઠાક્ષમધી 
જાઢઔામીતી ઔઇ નઢ લબ્થ યકી-ાઙંી લઔાભ. એી છઠઢીધ ફા લીકધામધે બાઞે 
લબ્થધી ાતે એધી ીલીષ્ઞ છઠઢી ભાથ માકાનુ ંદામાનુ ંઔાબ ઈબેમે ચે....... હ્સસ્-થીગગધ 
ફેથ લબ્થધા તગફેથ ણેબછ વ્ભાઔમઢખણ યીંખ, ઙધ ધે ીફક્ણીફથે ાતે ઔંરાભેય 
વાતી સં્કૃણ ફાળાનુ ંએ અશ્ભઔ અંખ ચે. સં્કૃણ યકણીેરા અ ફેથધી જારઢી છરુમી 
પધે ચે. મરુ સં્કૃણધ ઈચ્ઙામાનુામી ધે વ્ભાઔમઢીભ હ્સસ્-થીગગધ ફેથ ગછુમાણીબા 
યકાબા ં છરાભ ચે ણે ધીમતગઔ ચે. લીકધામધી મશુ્ઔેયી વરી ઔમાધી ઔાબખીમી 
જાઢધામધી મશુ્ઔેયી દામલે એ ઈવાનવ નઢ તાધ. ેમામ પ્રતભે ઈથાીધણા, 
ઢખબ ઔે ીમદ પણાધામા વાધા ધે એઞયે એ ખગ દીબેદીબે ધાધ તણ જાભ એવુ ં
યક્ષ્ભ યીણ ઔમા ભગ્ભ ભછધા ાતે ોમ્ભ, ભ્ભ ધે મઔામઔ મજુઅણધી છરુમ 
મવેાધી. ેમામધા મુસ્ઔામ બાઞે જુધાધ ણીમસ્ઔામ અશ્ભઔ ધતી.. યકવુ ંએઞયે જે પયીએ 
ણેધે ક્ષમપદ્ધ ઔમવુ ં એ ખ્ભાયધે પથયે ગછુમાણી છઠઢીબા ં લરુતી છ સં્કૃણધા બાતતૃધી 
ાઙઢી, નધાેયી સં્કૃણધી ધાખમીયીનીધ પ્રફા, ણતબ લબ્થ ધે ગછુમાણીબા ં
યકા-ાઙંાધી અઠણ ફેખી સં્કૃણ જાઢધામધી ીદ્વણા ઈફી ઔમાધી એ ઔારધા 
નઠંીણધી ફીયાળાએ ફાખ ફછવ્ભ ચે. સં્કૃણ પ્રતભેધી અબન્ભા અજે નઢ ઔપદં ચે. નઢ 
સં્કૃણધી અ તુ્રી વે નણાધા નખ નમ ઈફી મવી લઔે એઞયી પ્રોડ તઇ ચે. ીલીષ્ઞ ખગ 
મુત ુ ંબભાગથીણ ક્ષમજ્ઞાધ ાબાન્ભ છધબાછ સદુી ીસ્ણયુું ચે. લીકધામાધી ખં્ભાબા ંધ ે
ક્ષમજ્ઞાધધી બવત્તાબા ં ઔંઇ ઔેઞય દામ તભ ચે.  એધે ાછપી પ્રભા ધે કઙે નવોંઙી 
રાધા ફખીમત ઔાભગબા ંજે તગવીધ ધે ધઠણમરુન ણેધે દીબેદીબે વઞાાધ બભ નાઔી 
ખભ ચે. 

 “ફાળાયેકધધ અ ેમામ એ ઔઇ એઔ વ્ભક્ણીધ ખમીઙાભો ઔે ઈનમઙઞીભ 
ણમંખતકુ્ક ધતી.એધ ઇમાથ કાયી ણાઔીઔ ઔે બાધી યીદેયી ાથામીધે ઔામઢે ઔાડી ધાકંા 
જેવુ ંઔે મુ ંઔમા જેવુ ંવ્ભક્ણીખણ સજુ્ુ ંણેધે યાખ્ક ફાળઔ ઈનમ યાથાધ ધતી છ ધતી. એ 
ગઢી વ્ભક્ણી-સં્તાધી થાભઔા ઈનમધી ઙઙાગીઙામઢાબાતંી ઈદ્ભવ્ભ ચે. ગછુમાણી 
ક્ષમજ્ઞાધધા ઈછરા ફાીધી એબા ં લક્યણા ધે અલા ચે. ધે એઞયે છ એધ ે
વ્ભવામબામંઔુાનુ ંજેબધા વાતબા ં ચે ણે એધી બવીબા બજે - સ્ીઔામે, ાતવઔામ અન ે
ધે ીઙામુગઔ છરુમી નખયા ંયે એી મછ.”   (‘નીધીભધ’ :ઔઞપમ 98) 

[ન્ય ુભઔગધા ગછુમાણી ાપ્ણાવીઔ ‘ગછુમાણ ઞાઇમ્’ધા 31 બાઙગ 2000ધા  
અંઔબા ંપ્રખઞ તભેય યેક, ીસ્ણામીધે] 
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11.  केटऱीक नोंधो 
 

ઔામખીય ધવીં, ઔમખીય 

 01-08-99ધા ‘ધભા બાખગ’બા ં થીખણંફાઇ જાધે પ્રતયતુ્તમ ારણા ં ભલણં બવણેાએ 
યખ્યુ ંચે, “ઔામખીયધે ણબે ‘ઔમખીય’ ફયે યકણા વ, બગ્ર ગછુમાણી નત્રઔામત ઔામખીય યકે 
ચે, ધે નત્રઔામે અબ છધણા સદુી ાણ નવોંઙાઠી વભ તભામે ાદામઢ મીણે પહુછધ સ્ીઔાભગ 
લબ્થસ્રુન ાનમાનુ ંવભ. ણબે નણે ‘ઔશ્બીમ’ધે પથયે ‘ઔાશ્બીમ’ રુન ઔેઞયી ામ ાનયુું ચે એ 
જાણે ખઢી યેલ.” 

 અબા ંઔાશ્બીમધ કમ ઈચ્ઙામ ઔશ્બીમ વઇ યેકધ નઢ ઔશ્બીમ માકા અગ્રવ ે 
છઇએ પલ્ઔે એ છ રુનધે કરંુ ખઢવુ ંછઇએ. વાય લ્નપ્રઙયીણ યાખતુ ં ઔશ્બીમ રુન અ 
અગ્રવ ેાભ ણ છ ીલેળ પ્રઙયીણ પધેધે ? વીંથી વીણ ન્ભ ફાળાબા ં ઔશ્બીમ વભ 
તભામે અનઢે ઞેલ ઔાશ્બીમ યકણા મવીએ એ પમાપમ ખઢાભ ? (છમ્મનૂ ુ ંછમ્મ ુઔમીએ ચીએ 
એ ઈઙીણ ચે.) 

 અ છ દમઢ ઔમખીયધે નઢ યાગ ુનઠે ચે - નાઠવુ ંછઇએ. અનઢા મીષ્ટ ગછુમાણી 
નત્રઔામ ઔમખીય છઇ અનઢધે કરંુ રુન ઔામખીય ધવીં, ઔમખીય ચે એબ કાણમીુગઔ છઢાે ચે 
તભામે અનઢે ઔમખીયધ છ અગ્રવ માક છઇએ. અંગ્રેજી KARGILનમતી ઔામખીય યકાધી 
લરુઅણ તઇ વલ.ે પ્રતબ ણપકે્ક છ એધા કમા ઈચ્ઙામ-રુનધી ઙીંણા ેાઇ વણ ણ ? ઔમખીય 
રુન અનઢધે વલે ુ ંબરી ખયુ ંધ વણ ? કેમ ! બઠેતી નઢ અનઢધે જ્ભામે કરંુ રુન પ્રાપ્ણ 
તઇ ખયુ ંચે ણ વે ણેધ છ અગ્રવ ે છઇએ. અબ ઔમાતી અબ છધણાધે, તઠા બભ 
બાઞે મશુ્ઔેયી નઠે ણ ણે ક્ષમ્ભ ખઢી છઇએ. પહુછધ સ્ીઔાભગ લબ્થસ્રુન ઔમખીય નઢ પધી 
જાભ એબા ંલઔંા ધતી. બધે લઔંા અે ચે ઔે પહુછધ સ્ીઔાભગણાધા ટા વટેર અનઢે અનઢી 
અરધે પ્રતાવીણ ણ ધતી ઔમણા ધે ? ભયુસદુામ ઞારણા ણ ધતી ધે ? 

 એઔ પીછ મદુ્દ નઢ ધોંદધીભ ચે. ઉંજા-છઠઢી નધાી ધ વભ ણેા ંચાના-ંાબભીઔ 
છલ ણ ઔામખીય ઈનમાણં ઔામગખય રુન નઢ છા બરલે. એઔ છ ચાનાબા ંએઔ છ થીે પધંે 
રુન એઔાતેભે વભ ચે ! 

 અ પ્રઔામધા ધા લબ્થ ઔેબ યકા ણેધી બછ બરી લઔે એા છઠઢીધીભબ ધતી, 
બાખગથલગઔ ઔલણતં્ર નઢ ધતી ! હ્સસ્-થીગગ ઇ-ઈધ ફેથ કા મહ્ય ધ વઇ ગછુમાણીબા ં એ 



નકુ્રબ                                છઠઢી સદુામનુ ંનવલેુ ંનખલુ ં 53 

જાર લક્ય ધતી. અતી અ પ્રઔામધા ધા લબ્થધા ંહ્સસ્-થીગગ રુન અનઢી દ્વીદા દામે 
ચે. અ દ્વીદાયકુ્ણ ઙીંણા અનઢ ધીમતગઔ પછ ચે ઔેબ ઔે આ-ઇ, ઈ-ઉ ચ્ઙે તગફેથઔણા મવી 
ધતી. ઉંજા-છઠઢી ધાભાે અ દ્વીદાબાતંી મકુ્ણ ઔમે ચે એ નઢ એઔ યાફ ખઢાભ. 

 ઙાય, અનઢે વે ઔામખીય ચઠી ઔમખીય છ ાનમાધ અગ્રવ માકીએ ! 

            [‘ધભા બાખગ : 01-09-1999’] 

કટોકટી અને જોડણીસધુાય : ધરુની પેયયોણી 

 16 જુધ 2000ધા ‘ધભા બાખગ’બા ં બવને્દ્ર બેગાઢીએ લઔ બીત્રનુ ં જે યકાઢ ઔઞઔઞી 
થંફે અપ્યુ ંચે ણે છઠઢીસદુામધે નઢ યાગ ુનઠત ુ ંવભ એબ બધે છઢાભ ચે. 

 ઉંજા છઠઢી નમીળથે ગછુમાણ ીદ્યાનીટધા બાન્ભ છઠઢીઔલ ાબે ીદ્રવ ઔમી ટમાવ્યુ ં
ઔે ગછુમાણી યકાઢ બાઞે એઔ છ ઇ-ઈ પ ચે. ‘ધભા બાખગ’ જેા ં ઔેઞયાઔં નત્રએ વીંબણફેમ 
ણેધ બય નઢ લરુ ઔમી થીદ.ઔેઞયાઔં સુ્ણઔ-સુ્ણીઔા-વેાય નઢ એઔ છ ઇ-ઈારી ઉંજા-
છઠઢીબા ંપ્રીદ્ધ તભા ંચે, તણા ંમવ ેચે. 

 યેકઔ-નત્રઔામ-લીક્ષઔ-ધ્ભાનઔ વીણ ગઢા ફાળાપ્રેબીધા બામા ણતા બામા 
ાતીથામધા વ્ભાનઔ નંઔો નમતી યાખે ચે ઔે ઉંજા-છઠઢી ાબે દૈ્ધાણંીઔ ીમદ ફાગ્ભે છ ચે. 
ગછુમાણી ફાળાનમીળથધી ‘છઠઢીીઙામ’ સુ્ણીઔાએ ણતા ન્ભ ાવીતભે ગઢા યઔનુ ં
ભ્રબધીમધ ઔયુું ચે. અબ ચણા ંછઠઢીસદુામઔ ણમીઔે ખલુ્યા નઠણાઔેંઞયાઔં મુજંાભ ચે. વીંબણધ 
ફા સ્નષ્ઞ થેકાઇ અે ચે. નમંત ુ ઔેઞયાઔં ફાળાપ્રેબીએ ભગ્ભ વીંબણ, ભગ્ભ બભે 
પણાી નઢ ચે ધે એબધી વીંબણધ ઙેન ન્ભ યઔધે યાખી નઢ મહ્ય ચે. 

 ઔેઞયાઔ બધે એી યાવ નઢ અને ચે ઔે ‘ભગ્ભ થયીય દ્વામા દીઔામી ખગધે 
ણબામે બાખે ાર, ધે ધ છ ારી લઔ ણ દીઔામી ખગધા ધીણીધીભબ સ્ીઔામી ય !’ 
દીઔામી ખગધે ાતે માકાધી ઔલીલ તઇ ચે ધે તાભ નઢ ચે નમંત ુનફુે છઢાયુ ંચે ઔે 
ત્તાદીલધે ીદ્રવ ીાભ ન્ભ મીણે બજાી લઔા મશુ્ઔેય ચે. અતી છ, વાયધે ણપકે્ક 
ીદ્રવી ફાળાપ્રેબીધી ીલેળ અશ્ભઔણા ચે. 

 ઔઞઔઞી બભે ીદ્રવ ધ ઔમી લઔધામ બીત્ર નૈઔી ઔેઞયાઔ નાચરતી નસ્ણાભા નઢ વલે. 
અવુ ંછઠઢીસદુામ થંફે ધ પધે ણેધી અનઢે ણઔેથામી માકીએ ! અતી છ, નાચરતી નસ્ણા 
ઔમ નઠે એ ઔમણા ંતભામે છ વીંબણ દામી ીદ્રવી પધવુ ંારંુ ! 
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 લઔ બીતે્ર ભગ્ભ છ યખ્યુ ંચે,‘વીંબણ એઞયે મુખંા ધ મવેાધી વીંબણ. કઞી ાણ ાબ ે
ાછ ઈટાાધી વીંબણ, ત્તાદામીધા ાયલેમી તાધી યાયઙ ચઠાધી વીંબણ, ઙબેમ 
ઙાયણા ત્તાધા ધાખા ધાઙધે ઈગાઠ નાઠાધી વીંબણ. ધે ભાથ માકછ ઔે વીંબણ ઙેની ચે. 
ણબામી વીંબણ બામાબા ંવીંબણ પે્રમે ચે ધે બામી બામા નાઠલીબા.ં અી વીંબણધ ઙેન ગત્ર 
ેયાછ !’ 

            [‘ધભા બાખગ’ : 01-08-2000] 

* 

 ણા. 01-08-2000ધા ‘ધભા બાખગ’બા ંાતગ છઠઢીઔલધા પ્રઔાલઔ ‘ધજીધ’ યખ્યુ ં ચે 
ણે પમાપમ ધતી.પ્રઔાલઔ ણ ગછુમાણ ીદ્યાનીટ ચે, મદુ્રઔ ધજીધ. ઔૉબધબૅધ એઔઙધ 
ખબાભ, ઔૉબધબેધ પહુઙધ. (જુ ‘પઔઠ ઔપ ણઔ ?’બા ં ‘અંગ્રેજી ણતબ લબ્થ : 
ઙધીઙામ’ યેક) ઔભાઔં બપયક લબ્થ નઢ ાચં્ભ, ણે કમી મીણે બપયઔ છઇએ. 

           [‘ધભા બાખગ’ : 01-09-2000] 

* 

 ણા. 1-9ધા અંઔબા ંનમણબ માટઠધ યેક અનઢી ાગત્રીઔ ધીષ્રણાધા મરુ નમ 
મ પ્રવામ ઔમે ચે.છઠઢીસદુામાધે નઢ એ યાગ ુનઠે ચે. એઔ છ ઇ-ઈારી ઊંજા-છઠઢી એ 
ઔંઇ ધેમનુ ંલંદધ ધતી. એધા મરુબા ંપેઙમથા થલી ધે પ્રપદ નઠંીણ એ નીણા-તુ્ર 
છ ચે ધે ?ખાદંીજી વભાણ વણ ણ એબઢે અ ધીમતગઔ પીધરથાભી શ્રબ ચઠાધી ાણધ ે
શ્ભ દાી યીદી વણ એવુ ંગઢા બાધે ચે - છઢાે ચે. ચણા ંત્તાદીલ અખુ ંઔળં લાઔબા ં
ધાકા વજી નઢ અતમુ વભ એબ યાખે ચે, ઔામઢઔે ઔથાઙ,‘ાબાન્ભ છધમવુ ેપ્રજાએ જાઢે ઔે 
સકુી ધવીં તાધા ખથં કાદા ચે.’ 
         [‘ધભા બાખગ’ : 16-10-2001] 

* 

 ણા. 1-9ધા અંઔબા ંપ્રીઢ માષ્્નાયધ યેક ખમ્ભ.એ છ અંઔબા ંભલણં બવણેાએ મેબધ 
બેગ્ેેધ કમ ઈચ્ઙામ ‘બાખીવીવ’ વાનુ ંછઢાવ્યુ ંચે. એનુ ંપ્રઙયધ ઔમા યાખવુ ંછઇએ. 
ઔમખીય, ઔશ્બીમ, ણલ્ણૉભ કમા ઈચ્ઙામ ચે, નઢ ઔેઞયાધે કપમ વલે ? પ્ઞેમ્પમ 2000ધા 
‘લબ્થસષૃ્ઞી’બા ં ાવીતભધ ધપેય મુસ્ઔામ બેરધામાધી ભાથી નાભેયી. ણેબધી કમાઇ 
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ધે છઠઢીશદુ્ધીધી ઙઔાઢી ઔમા બેં ગ.ુા. ઔાથબીધા બવાબાત્રધે યકેલુ ં : સ્મણૃીનત્ર 
નાટા ચણા ંનવોંઙ નઢ બરી ધતી ! અનઢી ઈથાીધણાનુ ંઅ પ્રબાઢ ખઢાભ ! 

           [‘ધભા બાખગ’ :ધેમ્પમ 2001] 

* 

 આ ધે ઉધી વઔાયનટ્ટીબા ં‘સ્સ્ત બાધ’ બભમ છઠાઇ ખયુ ંએધ અધથં ચે. ન્ભ 
ાબભીઔધે નઢ અ ઙેન યાખણ છાધ ધે એબ યઔબાન્ભણા બરી છલે. ઔથાઙ તઠી ામ 
યાખે નઢ અનઢે બક્કબ વશુ ંણ નમીઢાબ અ છ અલે એ ીશ્વા ચે. 

 ણબે ટંુઔબા ંમ મજુઅણ ઔમી ચે. કમે છ, અ ીધભ ઔાનધુફખં ચે. ખાદંીધી સં્તા 
ધે ખાદંીધા ઔલ ાબે અબ ઔમવુ ંનઠે ચે એ એઔ ીઞંપઢા ઔવેાભ નઢ ઇજામાલાવી બાધ 
વભ તભા ંપીજુ ંશુ ંતાભ ? 

 (ઞીપ્નઢીબા ં ‘સ્સ્ત બાધ’-ણતં્રી ઙી. ખી. લાવ ે યખ્યુ ં ચે :અબા ં ‘ખાદંીધી સં્તા ઔે 
ઔલ’ાબે ઔશુ ંગઞીણ તત ુ ંવભ એવુ ંબધે ધતી યાખત ુ.ં ઈનમાણં ખાદંીજી અખર ાસ્ણીઔણા 
પમાપમ મજુ તાભ ણ ચ્ઙાઇધે રકાધી ખાદંીજી ધા નાઠે એબ નઢ ધ પધે. ઈયટંુ અનઢે 
ખાદંીજીધી છ ાણ અખર દામી મહ્યા ચીએ એી અનઢી બછ ચે.) 

        [‘સ્સ્ત બાધ’ :એપ્રીય 1999] 

* 

 ેબ્રઅુમીધા ‘સ્સ્ત બાધ’બા ં ‘રણી ઞનાય’ધે અંણે ઈત્તબ ખજ્છમ નમધા સ્ાબી 
અધથંધા ઔાલ્નધીઔ નત્રધી ઙઙાગ ાઙંી. અા તકુ્કાધા ઓઙીતભ અંખે ીાથ મવેાધ નઢ 
સ્ાબી અધથં એઔ છ ઇ-ઈધા વીબાભણી વણા એી બામી ચાન ચે. 

 1970બા ં ત્રઢેઔ બવીધા સ્ાબી અધથં છઠે મવેાધી ણઔ બધે બરેયી.એ થમમ્ભાધ 
ીદ્યાનીટધા છઠઢીઔલધી બભાગથા ીલે ટીઔટીઔ મળ એબઢે વ્ભક્ણ ઔમેય ધે એઔ ણપકે્ક 
બધે ચેુલુ ંઔે હુ ંએઔ છ ઇ-ઈધ પ્રભખ ઔરંુ ણ લ ાદં ? બેં છઢાેલુ ંઔે ણબે એબ ઔમી લઔ 
નઢ એ બાઞેધા ંઔામઢ જાવમે ઔમા ંછઇએ. 

 (1970બા ંછ ધવીં, 1993 સદુી હુ ંનણે એઔ છ ઇ-ઈધ વીબાભણી ધવણ.) 

        [‘સ્સ્ત બાધ’ :જુધ 2002] 
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 પટુઔ થેાઇધી સુ્ણીઔા ‘અજાથ ફામણધા ખમીપધ ાય : બામે આંખઢે સ્માછ 
ક્યામે અલે ?’ ાચં્ભા નચી બધે પ્રશ્ન તભેય ઔે અ સુ્ણીઔા ઉંજા-છઠઢીબા ંચનાઇ ચે ણ ે
પ્રઔાલઔધી ધીણી ચે ઔે યેકઔ નઢ એ છઠે બંણ ચે ? અ થંફે બેં પટુઔફાઇધે નત્ર યકેય. 
છાપબા ંએબઢે યકેલુ ંઔે નણે ઉંજા-છઠઢીધા મેુમુા બતગઔ ચે. 

       [‘ધભા બાખગ’ : 16-12-2001] 

* 

અથાણુા વયરતાની જીકય છે 

 થાઈથફાઇએ મ ભ્ભાયેક અપ્ભા ચે. ઠાહ્યાફાઇએ ઞધી બ્યેઇમધી ઔાબખીમીધી 
મજુઅણ દ્વામા માછઔીભ જકંધા (political will) વભ ણ ઔેઞલુ,ં ઔેઞયી જઠનતી તઇ લઔે એ મ 
ઢગવ્યુ ં ચે. પ્રીણબ યકયાઢીએ ધાધી ખઢાણી પાપણધી ઙઔાઇ ધે મશુ્ઔેયીબા ંબથથખામ 
પધણા બાધીધી થીયસ્નલી મજુઅણ ઔમી ચે. છખથીલ થેધે ાઙંાધી બજા અી. 
‘ગુણગ’ુધા ફાળાીળભઔ પધંે યેક ખમ્ભા.(યપત્ત, અબા ંફાળાશદુ્ધી ફીભાધધી ાણ નઢ 
છઠા જેી ખઢાભ. ગછુમાણી ફાળાશદુ્ધી ફીભાધ થંફે છભણં ઔટામીએ યખ્યુ ંચે.‘મયણા 
કાણમ મયણાધી ધવીં નઢ તગઢુગ મયણાધી એધી જીઔમ ચે.’)‘એણાધશ્રી’બા ંનઔંછ છલી, 
થા ગછુમાણીધ બાતફૃાળાપે્રબ અઔળી ખભ. 

 ‘નીધીભધ’ધી ગ્રાવઔ ખં્ભા પંદંી પ્રીણબ યકયાઢીધી ેથધા બધે બામી છ ેથધા 
યાખે ચે. બામા ધીઔઞધા યઠંધાી ત્રઢ પંદંીધે ગ્રાવઔ તા બેં ફામુગઔ ઔવલે ુ ંનઢ એ 
તભા યાખણા ધતી. 177ધી લ્ન ગ્રાવઔ ખં્ભા નઢ ણબે જાવમે ઔમ ચ ધે ભાત્રા ઙાલ ુમાક ચ 
ણે ણબામે બાઞે ફીધથંધધીભ ણતા બ્રીઞધ ણા ગછુમાણી ારુ લમબછધઔ ખઢાભ. 
વમધીલ જાધીધી ાણાગ ‘શ્રી તભધામાભઢધી ઔતા’બાતંી તડુ ં અશ્વાધ બરી લઔે ઔથાઙ. 
વીંગછુમાણબા ં નઢ ઔંઇ ામી સ્તીણી ધતી. ઈનેન્દ્ર ખમે ાચુ ં છ યખ્યુ ં ચે, “બાતભૃબુી 
ગછુમાણબા ંનઢ ગછુમાણી ફાળાધે બવત અના બાઞે ટેમટેમ ફયાબઢ ઔમી નઠે ચે. વીં 
ગછુમાણી એઞયે ક્ણ ગછુમાણી ાવીતભધી કૃણી છ એ ફા-તગ ધીઔરણ યાખે ચે.” 
ક્યામેઔ એબ યાખે ચે ઔે ‘ગછુમાણી ાવીતભ નમીળથ’ધી જેબ ‘ગછુમાણી ફાળા નમીળથ’ જેી 
સ્ણતં્ર સં્તા ઈફી ઔભાગ ીધા ગછુમાણી ફાળાધ ઈખામ ધવીં તાભ. 

 અબ, સ્તુૈીધ્ભ, નંાથધ, ચનાઇ દન્ભાથ નાત્ર ચે. ફાળાશદુ્ધી નઢ ામી ચે. ચણા ં
વજી તઠી દામે ઔારજી નઢ છરુમી યાખે ચે. ‘જાીૂધ, જાીુયાઇ’ધે પથયે ‘જૂધ, જુયાઇ’ ધ 
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છઇએ ?‘દ્ધમ’ધે પથયે ‘ધ્દમ’ ધ છઇએ ? થાઈથફાઇ એ. ગાઙંી, ધીચાફાઇ એ. યઔંી, 
પ્રીઢ ી. નઞેય ગછુમાણી ધાબ ચે ? 

        [‘નીધીભધ’ :પ્ઞેમ્પમ 1998] 

* 

વલાગ્રાશી વભતોર યજુઆત 

 ‘ઓીનીમન’નો ઑક્ટોફય અંક ભળ્મો.અંકની હુું કાગડોે યાશ જોતો શતો. ભોટા બાગનાું 
રખાણો ભેં લાુંચી ણ રીધાું. જોડણી અને બાાશદુ્ધીની વભસ્માની વભતોર યજુઆત વયવ 
કયી છે. ઘણો જ વયવ અંક ફન્મો છે. ધન્મલાદ ! ાનાું 1,4,5 અને 6ની લધાયે ઝેયોક્વ નકરો 
કઢાલી લીતયીત કયીએ છીએ. 

 તભાયો રેખ ટુુંકભાું વલાગ્રાશી યજુઆત કયે છે. તભે ભાયા / અબીમાનના અબીગભને 
ફયાફય કડયો છે. ભને / અભને લીયોધી ગણનાયાઓને ણ હુું તો લીયોધી ગણતો નથી. ખયે 
જ, તભે રખયુું છે તેભ,‘ગાુંધીજી ળી ભેરુવભ લીભતુીની અલેજીભાું દયેકે ચાયેકોયથી વલાગ્રાહ્ય 
ગજુયાતીની ખીદભત કયલાનુું આ ટાણુું છે.’ 

        [‘ઓીનીમન’ :ડીવેમફય 1998]  
* 

લીદેળની ઉેક્ષા શલે ચારે જ નશીં : વૌની બાા એક જ છે 

 પ્રફુલ્ર અભીનના પેક્વ વુંદેળની નોંધ ણ ન રેલાઈ એ જાણી દુ:ખ થયુું,‘લીશ્વ ગજુયાતી 
વભાજ’ને વારુ ણ ગજુયાતી બાા શજી ગૌણ લીમ રાગે છે. આ વુંસ્થાને અભે બાાસધુાયણા 
વાશીત્મ ભોકરીએ છીએ. અભાયી ફેઠકોના નીભુંત્રણો ણ ભોકરામ છે. એક ફેઠકભાું એભના 
પ્રતીનીધી આલળે એલો ત્ર ભેરો ણ કોઈ આવયુું નશોત ુું. ઉંઝા જોડણી યીદભાું ણ 
એભના તયપથી કોઈ આવયુું નશોત ુું ! 

 જોડણી યીદભાુંન ુું લીરુ કલ્માણીનુું અધ્મક્ષીમ લકતવમ યેુરુુું  આપયુું તે ગમયુું. 
આણી જાભેરી વુંસ્થાઓએ આની ફયાફય નોંધ રેલા જેલી છે. લીદેળ લવતા ગજુયાતીઓની 
ગજુયાતી બાાવાશીત્મના પે્રભની અને વભસ્માઓની ઉેક્ષા કમે શલે નશીં ચારે. આણા વૌની 
બાા એક જ છે ને એક જ યાખલી શોમ તો આ નીલામા ફની યશ ેછે. વૈકો યુો કયલા આલેરી 
ગજુયાતી વાશીત્મ યીદે, લીદેળ લવતા ગજુયાતી રેખકો ૈકી એકભાત્ર ભધ ુ યામને 
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ફેઠકાધ્મક્ષ ફનાવમા છે એ કુંઈક લીચીત્ર રાગે છે. (1936ભાું ગાુંધી લીદેળલાવી ન ગણામ 
!)‘અખીર ગજુયાત’ એ ભાત્ર ળબ્દપ્રમોગ નશીં, દળાન ને વભજ શોમ તો આભ ફની ળકે ? 

 યતીરાર ચુંદયમા વાથેનો ત્રવમલશાય થમો છે. એભનો ઉંઝા-જોડણીલાો ળબ્દકો 
જરદી ફશાય ડે તો આણા લીસ્તયતા કામાને ઘણો લેગ ભે. ળીક્ષણ, વુંળોધન અને 
લીસ્તયણ - એ ત્રણે ભોયચે વાતત્મલુાક રોકભત જગાલતા ન યશીએ તો અન્મ ઘણા ઠયાલોની 
જેભ ઉંઝા જોડણી યીદના ઠયાલ ણ લાઘનો કાગ ફની યશ ેએ બમ અસ્થાને નથી. 

        [‘ઓીનીમન’ :એપ્રીર 1999]    
* 

 

‘ઓીનીમન’ ઉંઝા-જોડણી અનાલે 

 ‘ઓીનીમન’ ઉંઝા-જોડણી અનાલે તો ગજુયાતી બાાશદુ્ધી અબીમાનને ઘણુું ફ 
ભળે.મા તો “ALIVE” જેભ જે રેખકો વાથા જોડણીકોળનો આગ્રશ યાખે તેભના રેખો એ યીતે 
અને અન્મ ફધાના રેખો ઉંઝા-જોડણી અનવુાય રઈ ળકામ. વુંસ્કૃત ળબ્દોભાું, પક્ત વુંસ્કૃત 
ળબ્દોભાું, ઉંઝા-જોડણીના લીકલ્ે જોડણીકોળની જોડણી ણ યાખી ળકામ. કુંઈ ણ ન કયી 
મથાસ્થીતી ચાલ ુયાખલા કયતાું આલા પ્રમોગો આણને આગ રઈ જઈ ળકે એભ ભને રાગે 
છે. 

        [‘ઓીનીમન’ :ઑક્ટોફય 1999]    
* 

સ્લામત્ત, સ્લતુંત્ર કોળતુંત્ર કયવુું જ યહ્ુું ! 

 ‘નીયીક્ષક’લાો તભાયો રેખ વાધાયણ પેય વાથે ‘ઓીનીમન’ભાું રઈ આ મદુ્દાને ભશત્ત્લ 
આપયુું તે ગમયુું.યભણ ાઠકનો રેખ જોમો શળે. ‘કાશ્ભીય કે કશ્ભીય :દેળ કે પ્રદેળ ?’ નાભે ભાયો 
રેખ ણ તૈમાય થઈ ગમો છે. આ ફધા રેખો કોળતુંત્ર ભાટે ‘ગજુયાત લીદ્યાીઠ’ની અાત્રતા 
સ્ષ્ટ કયે છે. ખયે જ, આણે સ્લામત્ત (ગજુયાત લીદ્યાીઠથી સ્લતુંત્ર) કોળતુંત્ર કયવુું જ યહ્ુું ! 

       [‘ઓીનીમન’ :ડીવેમફય 1999] 
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  જોડણીસધુાયને બાાલીજ્ઞાનીઓ વશીત કેટરાક લીદ્વાનોનુું 

ભાગાદળાન ભતાું તથા પ્રમોગ ણ કયતાું આ લીચાય સ્ષ્ટ ફન્મો 
છે. ગભે તેભ કયી એકલાકમતા વાધલાનો આગ્રશ શલે ભોો ડતો 
જામ છે. લીદ્યાીઠની જોડણી વલાભાન્મ જેલી ફની ળકી નથી અને 
તે દ્દઢમુ થામ એલી આળા ણ ફુંધાતી નથી. લીદ્યાીઠના જડ 
જોડણીકોળની આભન્મા શલે છુટી ગઈ છે અને 10 જાન્યઆુયી 
1999થી કેટરાક બાાપે્રભીઓએ ઉચીત લીદ્રોશ કયી વુંસ્કૃતાધાયીત, 
તત્વભલાદી, આખુું કોળું ળાકભાું યાખતી, જોડણીને તીરાુંજરી આી 
દીધી છે. અંગે્રજી અને અન્મ બાાઓભાું ણ લત્તાઓછા 
જોડણીસધુાયા થલા રાગ્મા છે. આભ આણે ણ પ્રમત્ન કયીએ તો 
જોડણીસધુાયાના પ્રમત્નો નીષ્પ જ જળે એભ ભાનવુું જરૂયી નથી. 

 લીદ્યાીઠીમ જોડણી કયતાું ઉંઝા-જોડણી લધાયે વય શોમ 
બાાશદુ્ધીની દૃષ્ષ્ટએ એ ચડીમાતી ણ છે. અથાફોધભાું અલયોધ 
કમાા વલના વયતા વવદ્ધ થામ છે. કશો કે, બાાસધુાય દ્વાયા 
બાાશદુ્ધી લધી ળકે છે. ઘણીફધી લધી ળકે છે. 

 એક વમલસ્થાભાુંથી વભજલુાક ફીજી વમલસ્થાભાું જવુું એને ન 
અશદુ્ધ કશલેામ, ન અયાજકતા કશલેામ. કોઈ વમલસ્થા સ્લીકાયલી 
નશીં તેને જ અયાજકતા કશી ળકામ. 

 ઉંઝા-જોડણી જોડણી કે્ષત્રની નતુન વમલસ્થા છે. લીદ્યાીઠીમ જોડણી 
કયતાું એ ચડીમાતી વમલસ્થા છે. એ આડેધડ, ભનસ્લી, અયાજક, 
અત્માચાય કે અંધાધુુંધી શયગીજ નથી. 

 ઉંઝા જોડણી યીદ એ ગજુયાત લીદ્યાીઠના જોડણીકોળ વાભેનો 
લીદ્રોશ છે. ગજુયાતી બાા ન લીદ્યાીઠની જાગીય છે, ન અન્મ કોઈ 
વુંસ્થાની. અભાયી ણ નશીં. જો પ્રજા એટરે કે ગજુયાતી બાકો 
એક જ ઈ-ઉલાી ઉંઝા-જોડણી નશીં સ્લીકાયે તો સધુાયકો ણ શુું 
કયી ળકલાના છે? યુંત ુઅભને આળા છે ને રોકો જોડેનો જીલુંત 
વુંકા  એભ દળાાલે છે કે રોકો ધીયે ધીયે ઉંઝા-જોડણી અનાલતા 
જળે. આભ છેલટે તો ગજુયાતી બાકો જ નીણાામક ફનળે એભાું 
ળુંકા નથી.   

- યાભજીબાઈ ટેર 
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