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‘આયણ્મક’ : વન્મજીવનની વ્મથાકથા 

આધનુનક ભાનલ વભ્મતાએ ઉન્નનત તયપ એકધાયી દોટ મકૂી છે. ણ આ ભાનલવભાજ ભાત્ર પ્રગનત ઈચ્છે છે 

અન ેએ પ્રગનત ાછ એટરો સ્લાથી ફની ગમો છે કે એન ેના તો પ્રકૃનતની ચ િંતા છે, ના અયણ્મો ય નબતા 
શઓુની કે ના ખંીઓની, ના જીલજતંઓુની. અયે ! એભાં લવતા ભાનલીઓની ણ એને કોઈ ફપકય નથી.  વકૃ્ષો, 
લનસ્નતઓ, શાડો, નદીઓ, જાળમોથી બયેરાં જગંરો ય આનિત જીલો ળશયેીકયણ, ઔદ્યોગીકયણ અને 
ભાનલીમ દખરના કાયણે મશુ્કેરીભાં મકુામ છે અન ેએના ફયણાભે તેઓ ભાનલ લવલાટભાં આલી  ઢે છે. તેના 
ફયણાભો તો આણે વૌ જાણીએ છીએ. કશલેાતા નલકાવના નાભે આભ તો ઘણા ફધા રાબો ણ ભળ્મા શળે, છતાં 
ભનષુ્મએ એલા રાબોના રોબ ાછ ોતાન ુ ંબાલજીલન જાણે કે ગભુાલી દીધુ ંશોમ એવુ ંપ્રતીત થામ છે. ભનષુ્મનો 
પ્રકૃનત વાથેનો શજાયો લષ જૂનો નાતો યહ્યો છે અન ેશજાયો લોથી પ્રકૃનત પ્રત્મે તેન ેઅદકેરંુ આકષણ ણ યહ્ુ ંછે. 

અનેક કરાકાયો ોતાની કાકૃનતઓભાં પ્રકૃનતને અનોખુ ં સ્થાન અને ભાન ણ આતા આવ્મા છે. અનેક 

વાફશત્મકાયોની કરભે વકૃ્ષો, લનસ્નતઓ, ઝયણાં, શાડ, નદી અન ેજગંરોના આરેખનો સ ુદંય પ્રસ્તનુતકયણ ામ્મા 
છે. આ પ્રકૃનત તો અરૌફકક તથા નલત્ર છે. તેને ભનષુ્મ ાવે કળી જ અેક્ષા નથી; એ તો નન:સ્લાથષ છે. ણ સ્લાથી 
ભાણવ તો આધનુનકતાના નાભે એન ુ ં નનકંદન કાઢલાભાં ક્યાયેમ ાછં લીને જોતો જ નથી ! એ તો એભાંથી ણ 

કભાલલાની વનૃિ જ દાખવ્મા કયે છે. જો આ જ ક્રભ જલાઈ યશળેે તો કદા  નજીકના બનલષ્મભાં આ અમલૂ્મ કુદયતી 
લાયવો આણે ગભુાલલો ણ ડે અને ફદરાભાં ધભુાડા, ઘોંઘાટ, પ્રદૂણ અને અનેક પ્રાકૃનતક આદાઓ 

લેંઢાયલાનો લાયો આલી ળકે. પ્રકૃનત પ્રત્મે આલી તીવ્ર રાગણી ધયાલતી નલભનૂતભૂણ ફદંોાધ્મામની ફગંાી 
નલરકથા ‘આયણ્મક’ની   ાષ કયલાનો અશીં ઉક્રભ છે. આ   ાષ મૂ ફગંાી બાાભાં ય ામેરી ‘આયણ્મક’ 

નલરકથાના  દં્રકાન્ત ફક્ષીએ કયેરા ગજુયાતી અનલુાદના આધાયે કયી છે.  

નલભનૂતભૂણ ફદંોાધ્મામ ફગંાી વાફશત્મભાં ોતાની ‘થેય ાં ારી નલરકથાના કાયણે અગાઉ 

જાણીતા શતા. ‘આદળષ ફશન્દુ શોટર’ ણ એભની ઉિભ નલરકથા ગણામ છે. તેઓ ોતાના વભકારીન રેખકોથી 
અરગ તયી આલ ેછે. ‘આયણ્મક’ નલરકથા એભણે ૧૯ભી વદીના ઉિયાધષભાં ય ી છે. એ વભમ નલજાગનૃતનો શતો. 
એભની ‘આયણ્મક’ નલરકથાનો મખુ્મ સયૂ છે પ્રકૃનત તયપનો પ્રેભ તથા ભનષુ્મ જીલન તયપનો પ્રેભ. આ કથાની 
નલળેતા છે એના નામક વત્મ યણન ુ ંઅનતળમ પ્રકૃનતપે્રભી ભાનવ. ફગંાી બાાભાં ય ાઈ શોલા છતાં ‘આયણ્મક’ 

ફગંાી બાા યૂતી વીભીત ન યશતેાં વંણૂષણે એક બાયતીમ કથા ફની યશ ેછે. 
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બાયતીમ વાફશત્મની અનેક કૃનતઓભાં પ્રકૃનતચ િંતન તેભજ તેના પ્રજાજીલન નલળે નલ ાયણાઓ કયલાભાં 
આલી છે. ભનષુ્મ જો ભાત્ર ળોખ ખાતય, નલકાવ કે પ્રગનતના નાભે લન્મસષૃ્ષ્ટનો વશંાય કયતો યશળેે તો એના 
જીલનભાંથી કદા  આનદં નાભન ુ ંતત્ત્લ લપુ્ત થઈ જળે. ‘આયણ્મક’ના રેખકે ણ આ પ્રશ્ન છૂયો છે : 

‘આખયે ભનષુ્મને શુું જોઈએ,? ઉન્નતત કે આનુંદ ? જેભાું આનુંદ ન હોમ એવી ઉન્નતતને શુું કયવાની ?’ 

(‘આયણ્મક’, .ૃ૨૫૯) 

વસં્કૃત વાફશત્મ ણ પ્રકૃનતના બાયોબાય લણષનોથી વમદૃ્ધ છે. નલરકથાની પ્રસ્તાલનાભાં ણ કશલેાય ુ ં છે કે 

‘ૠગ્લેદ’ના ૧૦ભા ભડંના દેલમનુનએ ય ેરા ૧૪૬ભા સકૂ્તભાં અયણ્મની, અથાષત લનદેલતાને વફંોધીને જે સ્તનુત 

કયલાભાં આલી છે. ‘આયણ્મક’ નલરકથા એ સકૂ્ત વાથે ભતી આલે છે. એ નવલામ ણ યનલન્દ્નનાથ ટાગોયની 
‘ફરાઈ’ લાતાષના નામક ફરાઈનો ણ વત્મ યણ વગોત્ર શોમ એવુ ંરાગે છે. નલરકથાની પ્રસ્તાલના સનુનનતકુભાય 

 ેટયજીએ રખી છે. પ્રસ્તાલનાભાં તેઓ નોંધે છે : 

 “પ્રકૃતત અને તેન ુું બાયતીમ સાહહત્મભાું  સ્થાન, એ જે ભાનવીને એની ધયતીભાતા જે વાતાવયણભાું  મકેૂ છે, તે 

કુદયતી વાતાવયણની એની ય શી અસય થામ છે તેનો અભ્માસ કયનાયા ભાટે અત્મુંત યતસક તવષમ છે.” (‘આયણ્મક’, 

પ્રસ્તાલના, .ૃ૧૦) 

અશીં પ્રકૃનતની વાથે વાથે એભાં લવતા ભનષુ્મોની કથા ણ નનરૂણ ાભી છે. આ ભનષુ્મો વતત અબાલભાં 
જીલ ેછે. પ્રકૃનતની સ ુદંયતા લચ્ ે, પ્રકૃનતના ખોાભાં લવતાં દમનીમ જીલનની કરૂણ લાસ્તનલકતા ણ ‘આયણ્મક’ભાં 
આરેખન ાભી છે. તેથી જ આ કથા ભાત્ર વાફશત્મપ્રેભીઓ કે કરાકાયો ભાટે જ નશી ણ ઈનતશાવ, યુાતત્લ, 

વભાજળાસ્ત્ર, ભાનવળાસ્ત્ર કે નલૃળંળાસ્ત્રના અભ્માવીઓ ભાટે ણ યવપ્રદ ફની યશ ેએભ છે. જગંરોનો નાળ કયલાની 
નોકયીએ જનાય કથાનામક વત્મ યણને જગંરોન ુ ંએટલુ ંઘેલુ ંરાગે છે કે એના જ પ્રેભભાં ડીને એ ‘આયણ્મક’ ફની 
જામ છે. 

‘આયણ્મક’ને આણે બાયતીમ નલરકથા કશી ળકીએ. કેટરીક કૃનતઓ કરાત્ભકતાની ઉચ્  કોફટએ શોં તી 
શોમ છે અન ેવાફશત્મભાં નળયભોય વભાન ફની યશ ેછે. ‘આયણ્મક’ ણ એલી બાયતીમ કૃનતઓભાં સ્થાન ાભે છે. તે 

પ્રકૃનતના બાયોબાય લણષનોથી વમદૃ્ધ છે. એક યીતે તો તે પ્રકૃનતગાન જ ફની યશ ેછે. નલભનૂતભૂણ પ્રકૃનતના  ાશક છે 

એથી એભનો કથાનામક વત્મ યણ ણ પ્રકૃનતપે્રભી છે. તે એક વલંેદનળીર અન ેઅનકંુાળીર ભાનલી છે. એન ુ ં
હૃદમ ફીજીનાં દુ:ખ જોઈને દ્રલી ઊઠે છે. અયણ્મભાં લવતા રોકોની ીડા જોઈ તે વ્મનથત ફને છે. છેલ્રે જ્માયે તે આ 

જગંરો છોડીને જામ છે ત્માયે તેન ુ ંહૃદમ અનેક નન:વાવા નાખત ુ ંજામ છે. રલલફૂટમા, નાઢાફઈશાય અને વયસ્લતી કંુડ 

જેલા વૌંદમોથી બયયૂ લનપ્રદેળોના વશંાયન ુ ંતે ોતે નનનભિ ફન્મો છે, એ લાતનો એને અનતળમ યંજ છે. કરકિા 
જેલા ભોટા ળશયેથી આલેરો વત્મ યણ નનર્જન, ળાંત, યભણીમ અન ેાલન પ્રકૃનત વાથે તાદાત્ભમ અનબુલલા રાગે 
છે અન ેએભાં ઓતપ્રોત ફની જામ છે. કરાકો સધુી તે કુદયતના અદ્ભૂત અને અમલૂ્મ વર્જનને નનશાળ્મા કયે છે. એથી જ 

અંત ેતેને આ ફધુ ંછોડલાન ુ ંભન થત ુ ંનથી. 
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‘આયણ્મક’ નલરકથા ભાત્ર બાયતીમ રોકોને સ્ળે કે આક ે છે એવુ ંનથી ણ લસધુાના પ્રત્મેક ભાનલ 

વભાજને સ્ળી જામ એલી છે. જેભ દયેક કૃનતની એક આગલી અન ે નલનળષ્ટ ળૈરી શોમ છે તેભ ‘આયણ્મક’ ણ એક 

આગલી છા લા કના હૃદમભાં ઊબી કયે છે. ‘આયણ્મક’ ભાત્ર તેના ય નાકા વભમે જ કે ભાત્ર આજના નફશ, ણ 

આલનાયા વભમ ભાટે અભ્માવનો નલમ ફની ળકે છે. આ કથાભાં લણષનળૈરી તથા ાત્રનનરૂણની યીનત અત્મતં 

વલંેદનાત્ભક યજૂઆત ાભી છે. કથનકેન્દ્ર તયીકે ‘હુ’ં કેન્દ્રસ્થ શોલાથી બાલક ોતાની જાતને કથાભાં મકૂી કથાને 
ભાણી ળકે છે. કથાભાં ચફનજરૂયી કે લણજોઈતી વાભગ્રીનો પ્રલેળ યોકલાભાં રેખક વપ યહ્યા છે. તેભ જ કથા દુફોધ 

ણ નથી. તે વસં્કાફયતા લડે સવુજ્જ છે તથા ઉદ્રકે, ઉડાઉણુ ંઅન ેછોછ નલનાની છે. 

‘આયણ્મક’ની વભગ્ર કથા એક સ્મનૃતવ્માાય રૂે પ્રસ્તતુ થઈ છે. રેખકનો આયણ્મક વભ્મતા તયપનો 
ક્ષાત ણ ક્યાયેક ક્યાયેક જણામ છે. કથાભાં લણષનો, અરકંાયો તથા ાત્રસષૃ્ષ્ટ અયણ્મજીલનની અલૂષ સ ુદંયતાને 
મતૂષ કયી યશ ેછે. આ ફધુ ંકથાને પ્રનળષ્ટ કૃનતઓની િેણીભાં સ્થાન અાલે છે. 

આ કથા વહૃદમ બાલકોને આક ેછે તેન ુ ંકાયણ તેની સ ુદંય લણષનાત્ભક ળૈરી છે. લનદેલીએ જાણે કે નામક 

ય કોઈ ભોફશની નાંખી શોમ એભ તે અનબુલે છે. નામક લન્મસષૃ્ષ્ટને ‘અલૂષ સ ુદંયી’ તથા ‘લન્મનાનમકા’ તયીકે વફંોધે 
છે. કાયણ કે આ અયણ્મસષૃ્ષ્ટ તેના ભન ય વંણૂષણે કફજો જભાલી દે છે. કથાભાં પ્રકૃનતલણષનો એટરા જીલતં રાગે 
છે કે જાણે આણે કોઈ બવ્મ ચ ત્રને જોતા શોઈએ. દા.ત. ાકુડના ઝાડ ય ફેઠેરા ફગરાઓને નામક દુયથી જોઈને 
એન ે વપેદ ફુરોના ઝડં વાથે વયખાલે છે. એ જ યીતે શાડોન ુ ંલણષન તો હૃદમસ્ળી છે. જેભ કે નીર યંગની 
લષતભાાઓન ે એકફીજાનો શાથ કડીને ગો કંુડાાભાં ઉબેરા ફાકો વભાન લણષવ્મા છે. અફશિં ઉત્પ્રેક્ષા 
અરકંાયોનો લધ ુપ્રમોગ થમો છે. ણ ભાત્ર વૌંદમષરક્ષી જ નફશ, કુદયતના બમાનક રૂને ણ એટરી જ કુળતાથી 
આરેખલાભાં આવ્યુ ંછે. દુષ્કાની ફયસ્સ્થનત શોમ કે દાલાનનો પ્રવગં શોમ, પ્રકયણો ફદરામ છે તેભ ૠતઓુ ણ 

ફદરામ છે. ભનષુ્મની કુદયતી આદાઓ વાભેની રા ાયી, નલલળતા ણ એલી જ કરાત્ભકતા વાથે યજૂઆત ાભી 
છે. કથાભાં પ્રકૃનતના સ ુદંય લણષનોની વાથે ાત્રો ણ મકૂામા શોલાથી એક પ્રકાયની જીલતંતા જોલા ભે છે. 

અફશિં બાલાત્ભક ાત્રનનરૂણ જોલા ભે છે. ભોટાબાગના ાત્રો ભખૂ અન ેગયીફીની લાત મકૂી આ ેછે. આ 

ાત્રો જીલતં શોમ એભ રાગે છે. એ જ યીતે ાત્રોનો ઈનતશાવ ણ જોડામ છે અન ેએક પ્રકાયનો વેત ુફધંામ છે. યાજુ 

ાંડે, ધાતફુયમા, કુન્તા, જુગરપ્રવાદ, અનાથ ફાચરકા, ગનોયી નતલાયી, એક ગાભફડમો કનલ અને તેની ત્ની, 
મકુ્તનાથ ફંડત જેલા ાત્રોની વાભે મનુાલયનવિંશ અને નદંરાર ઓઝા ણ છે. ણ વનલળે યજૂઆત ાભેરા 
ાત્રોભાં ભ ંી, દોફરૂ ાન્ના અને બાનભુનતનો વભાલેળ થામ છે. આ ત્રણ ાત્રો રેખકની વલંેદનાનો લધ ુસ્ળષ ામ્મા 
છે. એથી એભના પ્રત્મે લા કોને ણ એક પ્રકાયની વશાનભુનૂત જાગ્મા નલના યશતેી નથી. આભ, ક્રભળ: પ્રલેળતા ાત્રો 
એકરદોકર શોલા છતાં ણ જે તે જાનત, વભાજ કે વમશૂન ુ ંપ્રનતનનનધત્લ કયતા ાત્રો ફની યશ ેછે. અશીં યાજા, કરાકાય, 

લેાયી, ળાહકુાય એભ નલનલધ ાત્રો જોલા ભે છે જે જગંરો કે ખેતયોની લચ્ ે કે વયશદો ય કે ગાભડાંઓભાં યશ ેછે.  

કથાનામક વત્મ યણ ફી.એ. થમેરો ફેકાય યલુક છે. તેના નભત્ર વતીના કશલેાથી તે ફીજા એક જભીનદાય 

નભત્ર અનલનાળની ચફશાય યાજ્મની ચૂણિમાની ૩૦ શજાય લીઘા જભીનની દેખયેખ કયલાની નોકયી સ્લીકાયે છે. અશીં 
જગંરી વભ્મતાના આફદભ તત્લોનો ણ ઉલ્રેખ થમો છે. જગંરી બેંવોના દેલતા ટાંડલાયો તેન ુ ંઉદાશયણ છે. કથાભાં 
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આલતા ગયીફ ાત્રોને કોઈ ભોટી આળા નથી. તેભને તો ભાત્ર ફે ટંકન ુ ંખાલાન ુ ંભી યશ ેએ જ એભની દીન માષ અને 
જીલનરક્ષ્મ છે. આ રોકો ફશિંવક પ્રાણીઓ લચ્ ે ણ જીલી ળકે છે, ઝઝૂભી ળકે છે અન ેળોણખોયો લડે લ ૂટંામ ણ છે. 

ભાત્ર બાત ખાલા ભી જામ તો તેભના ભાટે ઉત્વલનો ફદલવ ફની જામ છે. આટઆટરી તકરીપો શોલા છતાં 
જીલનનો આનદં ભાણે છે અને દંય ફદલવભાં જ આખા લષની કભાણી ઉડાલી દે છે. આ ાત્રો નનદોષ અન ેવશનળીર 

ભાનલીઓ રાગે છે એ તેભની નલળેતા છે. તો લી ક્યાંક ળશયેી રોકો વાથે આ ાત્રોની તરુના કયીને રેખક અનામષ 
વસં્કૃનતના ક્ષધય ફનતા શોમ એભ ણ રાગે છે. 

રેખકે આ કથા સ્મનૃતવ્માાયરૂે યજૂ કયી છે. અશીં અચબવ્મસ્ક્તની તીવ્રતાના કાયણે એ રેખકની અંગત 

જરૂફયમાત શોમ એભ રાગ્મા નલના યશતે ુ ંનથી. આ કથા ભાત્ર અયણ્મની ગદ્યકથા કે લાસ્તલકથા નથી રાગતી ણ ‘હ ૂ’ં 
કથનકેન્દ્ર શોલાના કાયણે બાલક ોતોના દૃષ્ષ્ટફદું લડે આખી  સષૃ્ષ્ટને ભાણી ળકે છે. આખયે એ ‘હ ૂ’ંની  ેતનાથી જ 

વભેટાઈ ણ જામ છે. કથાના અંત ેનામક નલ ાયે છે : 

“હુું ણ એ જ તવચાય કયતો કયતો જતો હતો કે નાઢા ફઈહાય કેવ ુું હત ુું ને કેવ ુું થઈ ગયુું.” (‘આયણ્મક’, .ૃ ૨૬૨)  

જગંરલાવીઓને તો જભીન ખેતી ભાટે ભે છે તેથી ખળુ છે ણ નામક તો જગંરોનો નાળ થલાથી વ્મનથત છે. 

નનલેદનભાં રેખકે ોતે કહ્ુ ંછે : 

“ણ ભાયા આ સુંસ્ભયણો આનુંદદામી નથી ણ દુ:ખદામી છે. સ્વચ્છુંદ પ્રકૃતતની એ રીરાભતૂભ–ભાયો 
વનદેવતા–ભને કદીમે ભાપ નહહ કયે.” (‘આયણ્મક’, નનલેદન, .ૃ ૬) 

એક યીતે રેખક ભાનલજાનતના નલકાવના નલયોધી શોમ એભ ણ રાગે છે. ૯ભા પ્રકયણની ળરૂઆતથી 
જગંરોના નાળનો આયંબ થામ છે. ૧૫૦૦ નલઘા જભીન લે ાતા અશીં નાઢાફઈશાયની ળાંનત જાણે કે અરો થામ છે. 

આ પ્રકયણ ભશત્લન ુ ંફની યશ ેછે. કથાભાં આલતા ાત્રોની નનખારવતા, વયતા સ્ળષક્ષભ છે. બાલનાત્ભક ળૈરી 
શોલા છતાં કરાત્ભકતા ણ ધયાલે છે. યનલન્દ્રનાથની ‘નુધત ાાણ’ભાં ેરા ભેનેજયને જેભ પ્રા ીન ભશરેન ુ ંઘેલુ ં
રાગે છે તેભ વત્મ યણને અફશિં વયસ્લતી કંુડન ુ ંઘેલુ ંરાગે છે. 

યગુસુંદબભ :- 

              આજે નલજ્ઞાન ણ એ લાતનો સ્લીકાય કયે છે કે કુદયતના કામષભાં ખરેર કયલાથી કે તેન ેઅલયોધરૂ 

ફનલાથી ભાનલજાતે નલફયત અન ેકોઈક લાય બમાનક ફયણાભો બોગલલા ડે છે. તેથી તેન ુ ંજતન કયવ ુ ંજરૂયી છે. 

પ્રા ીન ૠનઓ ણ એથી જ કદા  જગંરોને દેલતા તયીકે સ્થાન આતા શતા. આ જગંરોના વા ા લાયવદાયો જો 
કોઈ શોમ તો તે આફદલાવી જાનતઓના રોકો જ છે. કશલેાતો ળશયેી વભ્મ ભાણવ એભના જીલનભાં ખરેર શોં ાડે છે 

અન ેઆધનુનકતાભાં ખાલે છે. આજે ણ એલા અનેક આફદલાવીઓના ધભષફયલતષન કયાલલાની પ્રવનૃિઓ  ારે 
છે. જે તદ્દન અમોગ્મ શોલા છતાં ચફનવાંપ્રદાનમકતાના ઓઠા શઠે એ ફધુ ં રાલી રેલામ છે. શકીકતભાં તો એ પ્રજાને 
એભના કુદયતી માષલાવભાં જીલલાનો અનધકાય શોલો જોઈએ. એભની વસં્કૃનત જાલલાનો એભન ેયુો શક્ક છે. એ જ 

લાત લન્મજીલોને ભાટે ણ રાગ ુડે છે. અનેક કામદાઓ શોલા છતાં લન્મજીલોના અસ્સ્તત્લ વાભે અનેક ડકાયો છે. 
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આભ અનેક લન્મજાનતઓ અને લન્મજીલો લપુ્ત થઈ ચકુ્યા છે અન ેઘણાં તનનાં આયે છે, તેભની યક્ષા થલી જોઈએ, 

એલો પ્રધાન સયૂ આ નલરકથાભાં જોલા ભે છે. આણે ત્માં ‘ યકવફંશતા’ જેલા પ્રા ીન આયલુેફદક ગ્રથંભાં અનેક 

લનસ્નતઓ, જડીબટૂીઓના ઉલ્રેખ છે અને તેના ઉમમોગ નલળે ણ જાણકાયી છે. ણ શકીકતભાં આણે રોકો જ 

એલા અમલૂ્મ લાયવા તયપ ઉેક્ષાવનૃિ દાખલીએ છીએ. ણ ખયેખય તો એભાં અનેક વળંોધનોને અલકાળ છે. આ 

ફધુ ંનાળ થળે તો સષૃ્ષ્ટભાં શનૂ્માલકાળ વજાષઈ જળે. 

રેખકે એક દીધષ દૃષ્ટાની ળસ્ક્તએ આ કથા આી છે. જેભાં પ્રકૃનતચ િંતન કયલાભાં આવ્યુ ંછે. જો કે રેખક વીધો 
ઉદેળ આતા નથી છતાં ણ પ્રકૃનતના જતનની ફદળા ચ િંધલાભાં તેભને નલળે યવ છે. આભ ‘આયણ્મક’ એક 

પ્રનળષ્ટ કૃનતની વાથે વાથે બાયતીમ કૃનતની ભનૂભકાએ ભશત્લની કૃનત ફની યશ ેછે. 

 

વદંબષ : 

(૧) ‘આયણ્મક’, ફદંોાધ્મામ નલભનૂતભૂણ, અનલુાદક : ભશતેા  ન્દ્રકાન્ત, વાફશત્મ અકાદભી, ન્ય ૂ ફદલ્શી, ફીજી 

આવનૃિ - ૨૦૦૧   

      ******************************************************************** 

ગૌતભ ાયેખ 

શભે ન્દ્રા ામષ ઉિય ગજુયાત યનુનલનવિટી 
ાટણ 
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