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આપણા સાહિત્યિક સામાયિક 

          આણા વાભયમકોએ આણા વાહશત્મના યલકાવ અને યલસ્તાયભાાં ખફૂજ ભશત્લની ભયૂભકા બજલી છે.ણ 
‘વભાચાયત્રો’, ‘વાભયમકો’, ‘યલચાયત્રો’, ‘ચોાનીમા’, એલા ળબ્દો છે,જેના બાગ્મભાાં વભમની વૌથી અગત્મની 
ઘટનાઓને ઉછેયલાનુાં શોલા છતાાં, એને તો વભમના પ્રલાશભાાં લપુ્ત થઈ જલાનુાં દુબાાગ્મ જ ભળયુાં છે. વાહશત્મનાાં 
વાભાયમકો વાહશત્મકાના ઉત્કા ભાટે પ્રેયણાત્ભક ભયૂભકા બજલે છે. તે વાહશત્મ વાંચરનોનો પ્રલાશ સ્ષ્ટ કયીને એક 
આખુાં યગુચચત્ર ઉવાલી આે છે.આ વાભયમકો વદીના વલાગ્રાશી યનહયક્ષણ ભાટેનો ભશત્લનો સ્ત્રોત ફને છે. કોઈણ 
વભમના વાહશત્મને યન:ળે ાભલા ભાટે વાભયમકોને જ મુાધાય તયીકે  સ્સ્લકાયલા ડે. આ અથાભાાં તે ઇયતશાવની 
કાચી વાભગ્રી ણ છે. આણી ાવે આજે જે ઇયતશાવો છે, વાહશત્મકાની જે યાંયા છે તેનાાં તથ્મોને તાવલા 
ભાટે,એની કેટરીક ધુાંધી યેખાઓને સ્ષ્ટ કયલા ભાટે,એભાાં ધયફામેરી કેટરીક વાભગ્રીને ખાંખોલા ભાટે અને એ 
યીતે વાહશત્મના ઇયતશાવનો નકળો આંકલા ભાટે વાભયમકોના અખટૂ બાંડાયોનુાં ધયૃતલૂાક અધ્મમન કયવુાં ડે.  

                 વાહશત્ત્મક વાભયમકનુાં એક ભશત્લનુાં ાસુાં, તેણે વાંદ કયેરાાં ધ્મેમભાંત્રનુાં છે, જે તેને આગલી 
ઓખ આે છે.   લેદો- ઉનીદોના ભાંત્રો ભાાંથી ચ ૂાંટેરા ચયણનો , દ્રષ્ટાાંતો ,  રૂઢીપ્રમોગ, ભશારુુનાાં લચનો 
અને ચચિંતનાત્ભક દાલરીઓ ભાાંથી આલા ધ્મેમભાંત્રો વાંદથતાાં શોમ જેભકે “ વત્માં યભ  યધભશી’’, “ વભાનો 
ભાંત્ર, વભાની પ્રા’’, “ ળબ્દાખ્માન જ્મોયત પ્રકાળો”, “ ઊગતી પ્રજાનુાં ભાયવક’’ લગેયે આલા  ધ્મેમભાંત્રો  
વાભાયમકનાાં વાંાદકનો જીલાંત અચબગભ અને વાહશત્મયલચાય ફતાલે છે આ નાનકડુાં સતૂ્ર વાભયમકની હદળાનુાં 
દ્યોતક ફને છે. 

                  આણે ત્માાં સધુાયકયગુથી વાભાયમકનો પ્રાયાંબ થામ છે. “ મુાંફઈચાબકુ” , “ જાભેજભળેદ” , થી 
ભાાંડીને “લયતભાન” , “ ળભળેયફશાદૂય” જેલાાં કેટરાાંક ત્રો પ્રકાયળત થતા શતા. 

૧૮૮૪ સધુીભાાં આણી બાાના ૯૪ જેટરાાં વાભયમ-ત્રો પ્રકાયળત થતાાં શતાાં. આભાાંના કોઈ ધભાના, કોઈ 
લેાયના, તો કેટરાાંક ભનોયાંજનના શતાાં.  વૌયાષ્રભાાંથી નીકેલુાં ‘ખેડતૂ’ વાંણૂાણે કૃય વાભયમક શત ુાં. આટરાાં 
લો શરેા ખેતી યલમ ઉયનુાં ખાવ વાભાયમક નીકળયુાં છે. એ સચૂક ઘટના છે. આ કે્ષત્રભાાં ાયવીઓનો પાો 
ણ નાનોસનૂો ન શતો .૧૮૫૧ ભાાં ળરૂ થમેરા ‘યાસ્તેગોફ્તાય’ ને કે ખળુયોકાફયાજીએ લો સધુી ચરાવયુાં  ધભા , 
વભાજ અને યાજકાયણના યલયલધ પ્રશ્નો યની ભનયનમ ચચાા એની યલળેતા શતી. ‘ ચચત્રજ્ઞાનદાણ’ ભાાં છામેરી 
શજયત ભશભદ માંગફયની છફીને કાયણે જાગેરા ાયવી- મસુ્સ્રભ કોભી હુલ્રડભાાં ાયવી કોભને જે ખભલાનુાં 
આવય ુએના પ્રતીકાયરૂે આ  ત્રનો આયાંબ થમો ભશત્લની લાત એ છેકે  ‘યસ્તેગોફ્તાય’ જેલા નાભને જ આણે 
માદ યાખ્યુાં છે, એની  ાછ ‘ વત્મલક્તા’ જેવુાં રટકણય ુવાલ અભસ્તા જ રગાડલાનો આળમ ન શતો. 
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                            આ યગુના વૌથી દમાનાશા ફનતાાં કેટરાાંક વાભયમકોભાાં ‘બદુ્ધિપ્રકાળ’નુાં નાભ અને કાભ 
વૌ પ્રથભ માદ કયવુાં ઘટે છે. ૧૮૫૦ ની ાંદયભી એ એનો પ્રથભાાંક ફશાય ડીઓ ત્માયે એ ાચક્ષક સ્લરૂ શત ુાં વો 
ાનાાં અને દોઢ આનાની હકિંભતના પ્રથભ અંકભાાં આ વાભયમકોનો ઉદે્દળકેલ વાહશત્મપ્રકાળનનો નથી એ સચૂક છે, 
‘બદુ્ધિપ્રકાળ’ નુાં મૂ રોકયળક્ષણભાાં આલતી જુ ાંદી-જુ ાંદી ાંસ્ક્તઓભાાંની એક ાંસ્ક્ત. : 

                             ‘તનભનની તતી ટી, પ્રગટે જ્ઞાન પ્રકાળ, 
                              લાધે યવ યલદ્યા તનો,   ઢતા બદુ્ધિપ્રકાળ; 
   એના આળમને દળાાલ ે છે આ ાંસ્ક્ત. આ ાક્ષીક દોઢ લાચાલ્યુાં અને ફાંધ ડ્ુાં અને પયી  યાલફશાદુય  
બોગીરાર પ્રાણલલ્રબદાવના પ્રમાવથી ‘ બદુ્ધિપ્રકાળ’ પયી એયપ્રર -૧૮૫૪ ભાાં ળરૂ થયુાં. સધુાયકયગુની 
વાહશત્ત્મકપ્રવયૃતનો દસ્તાલેજ બદુ્ધિપ્રકાળભાાં જોમળકામ છે. તો કયવનદાવ મુજીન ુ ‘વત્મપ્રકાળ’ યલચબન્ન ધભા-
વાંપ્રદામનાાં ાખાંડ ખલુ્રા ાડલા અને ધાયભિક ફાફતોનાાં વત્મને પ્રકાળભાાં રાલલાનો ઉદેશ્મ રઈ આલે છે. અને તે 
યગુનો પે્રયક  ફની ગમેર ‘રામફરકેવ’ ઊબો થામ છે. તો ‘ડાાંહડમો’ આ યગુનુાં અયલસ્ભયણીમ વાભયમક છે, એનુાં 
મૂ ભાયબનુધુાંને કય વીધુાંભાાં છે.   

        ાંહડતયગુભાાં ૧૮૮૦ભાાં ઈચ્છાયાભ સમૂાયાભ દેવાઈના ‘ગજુયાતી’ અને ઈ.વ.૧૯૧૬ભાાં ળરૂ થમેરા શાજી 
ભશાંભદ અલ્રાયચખમાના  કરાત્ભક વાભયમક ‘ લીવભીવદી’ ભાાં  ાંહડતયગુનુાં વચચત્ર ઉવી આલે છે. શાજી ભશાંભદ 
અલ્રાયચખમાનાાં અલવાન છી ફાંધ ડ્ુાં ત્માયથી તેની વાથે વાંકામેરા યયલળાંકય યાલના ભનભાાં એક વચચત્ર 
વાભાયમક ળરુ કયલાનો યલચાય શતો. તેઓ ભાનતા શતા કે – “આણે પ્રજાજીલન ખીરલવુાં શોમતો ળાા અને 
ઘયની લચ્ચે વાંફાંધ વાાંધત ુાં વમલશાય, વાશવ અને ચહયત્ર્મભાાં વજગતા તથા તારીભ આે એવુાં ત્ર ઘડવુાં 
જોઈએ.”૧    ત્માયફાદ યપ્રમાંલદા (૧૮૮૫)  વાભાયમકની ળરૂઆત કયલા ાછનો ઉદેશ્મ ભણીરાર નભબુાઈ    
દ્ધિલેદીમે જણાલતા કહ્ુાં કે – “એ યનશ્ચમ થમો કે ઘણુાં વસ્ત ુાં ભાયવક કાઢવુાં ને તેભાાં સ્ત્રીઓ વફાંધી તો ખરુાં યાંત ુ
પ્રામ: એલી યીયતનુાં, એલા યલમનુાં રખાણ કયવુાં જે સ્ત્રીઓ ણ લાાંચે અથાાંત સ્ત્રીઓને લાંચાલલા રામક નાાં શોમ 
તેલા યલમો એભાાં નાાં આલે.”૨ એછી સદુળાન  (૧૮૯૦) જ્ઞાનસધુા (૧૮૯૨)  વભારોચક (૧૮૯૬) અને લવાંત 
(૧૯૦૨) આલે છે.આનાંદળાંકયે કશલે ુાં કે – “દેળની લતાભાન સ્સ્થયતભાાં રોક જેને ‘યયવક’ રખાણ કશ ે છે એલા 
રખાણોભાાં ભગજ અને શદમનુાં તેજ ક્ષીણ કયવુાં એ અભને દેળદ્રોશ વભાન રાગે છે, ને એટરે “આ ત્ર ને રોકયપ્રમ 
કયલાનો અને લધાયે ગ્રાશકો આકાલાનો” અભાયો ઉદેશ્મ નથી.”૩  આ યગુનાાં વાભયમકોનુાં મખુ્મ લરણ વાાંસ્કૃયતક 
યહ્ુાં છે. તે અરફત  મખુ્મત્લે વાહશત્મની ગ્લેણા કયતાાં શતા આભ છતાાં યુા અથાભાાં વાહશત્મને લયેરા ન શતા. 
આ ભાંથનયગુનાાં વભથા રુુાથાનો અમલૂ્મ દસ્તાલેજી ખજાનો ાંહડતયગુનાાં વાહશત્ત્મક વાભયમકોભાાં ધયફામેરો છે.  

                આભ તો ‘લીવભી વદી’ ાંહડતયગુ અને ગાાંધીયગુ લચ્ચેનાાં વેતરુૂ છે. ૧૯૧૯ ભાાં ઈનદુરારા 
માચજ્ઞક ાવેથી ‘નલજીલન અને વત્મ’ ભાયવક રીધા છી ‘નલજીલન’ નો વાપ્તાહશક રૂનો શરેો અંક ગાાંધીજીના 
તાંત્રી દ નીચે ૧૯૧૯ ના વપ્ટેમ્ફયની વાતભીએ ફશાય ડયો તો- ૧૯૨૦ભાાં યલજમયામ લૈધ અને ફટુરાર 
ઉભયલાહડમા ‘ચેનત’ નાભનુાં ભાયવક ફશાય ાડ ે છે. ૧૯૨૨ભાાં કનૈમારાર મનુળીનાાં તાંત્રી સ્થાનેથી ‘ગજુયાત’ 
ફશાય ાડે છે. ૧૯૨૨ ભાાં ચાાંળી ઉદ્ેળ ‘નલચેતન’ ળરૂ કયે છે. ચાાંળી ઉદેળી એ ફયાફય કશલે ુાં કે – “ 
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વાભયમકોનાાં ષૃ્ઠો એ કઈ ઉગતા રેખકો ભાટે આોટલા ધભાળાા નથી.” ૪ ત્માયફાદ૧૯૨૪ ભાાં યલજમયાલ લૈદ 
‘કૌમદુી’ ભાયવક ળરૂ કયે છે.તેની વાથે છેડો પાડયાફાદ ૧૯૩૫ભાાં તેઓ ‘ભાનવી’ યત્રભાયવક ળરૂ કયે છે.૧૯૧૯ થી 
૧૯૫૦ સધુીના ગાાભાાં ળરૂ થમેરા વાભયમકોભાાંથી ગાાંધીયગુના રેખકોની નવાયી ઉછેય ભયૂભ-રૂ ફની યહ્ાાં શોમ 
તો તે ‘કુભાય’ અન ે ‘પ્રસ્થાન’.આ ફે ભાાંથી ‘કુભાય’ શરેાાં ળરૂ થયુાં અને લાચાભાાંનો થોડો વભમગાો ફાદ કયતાાં 
શજી આજે ણ ચાલ ુછે. તો ૧૯૨૬ભ યા.લી. ાઠકના તાંત્રી સ્થાને થી તો ૧૯૩૪-૩૫ભાાં આજે રગબગ ભરુાઈ 
ગમેલુાં ‘યસ્શ્ભ’ ગજુયાતી વાહશત્મ ભાંડ િાયા પ્રગટ થયુાં તો ૧૯૩૯ભાાં જમાંયતદરાર વાંાહદત ‘યેખા’નો શરેો અંક 
પ્રગટ થામ છે ૧૯૪૭ ભાાં ઉભાળાંકય જોળીનુાં ‘વ ાંસ્કૃયત’ ભાયવક પ્રગટ થામ છે.  ત્માયફાદ સનુદયમ ્ન ુ‘દચક્ષણા’ અન ે
ભોશનરાર ભશતેાના તાંત્રી દેથી ‘અખાંડઆનાંદ’ ૧૯૪૭ ભાાં પ્રગટ થામ છે. લીવભી વદીનો લૂાાધ યૂો થામ તે 
ળરૂ થમેરાાં ફે યલયળષ્ટ વાભયમકો ને ણ વાંબાયલાયહ્ા.૧૯૪૯ભાાં ળાભદાવ ગાાંધીના તાંત્રીદેથી ‘યભકડુાં’ અને 
ભશનેદ્ર ભેઘાણીએ ૧૯૫૦ભાાં ‘યભરા’ ળરૂ કયેલુાં.     

                આધયુનક યગુભાાં સયેુળજોી યભત્રોને વાથે યાખીને વાભયમક પ્રવયૃિ આયાંબે છે. ‘ભનીા’, ‘ચક્ષયતજ’, 
‘વાંટુ’, ‘ઉશાોશ’, ‘એતદ્ અને ‘વેત’ુ અને ‘લાયિક-વાયજુ્મ’ િાયા સષુ્ઠુસષુ્ઠુ અને સ્થચગત લાતાલયણભાાં 
ખબાટનો આયાંબ થામ છે. તો આધયુનકતાના આંદોરનને ‘યે’, ‘કૃયત’ને ‘ઉનમરૂન’ લધ ુલેગ આે છે. ‘યે’ ના 
પ્રથભ લાના પ્રથભ અંકનુાં પ્રથભ ાનુાં ખોરનાયને વલા પ્રથભલાય યાલજીટેરનુાં મહુદ્રત થમેલુાં પ્રથભ કાવમ 
‘વાંચાય’ જોલા ભળે. તો જ્મોયત જાનીએ ફે તફકે્ક ‘વાંજ્ઞા’ ના ાંદયેક અંકો આપ્માાં. ૧૯૬૪ ભાાં મળલાંત દોળીને 
તાંત્રીદે ‘ગ્રાંથ’ ભાયવક ળરૂ થામ છે. તો યનયાંજનબગતનુાં ‘વાહશત્મ’ ત્રેભાયવક ણ ધ્માનાશા છે. તો યાજેનદ્રળાશ અન ે
અનમોનાાં તાંત્રીદેથી ‘કયલરોક’ પ્રગટ થામ છે. ઉયાાંત સયેુળદરાર નુાં ‘કયલતા’ ભાાં વાંદગીનાાં કયલઓના  
કાવમગચુ્છ પ્રયવિ થતાાં યશ ે છે. તો ‘બાાયલભળા’ જેવુાં વાભયમક ગજુયાતભાાં અચગમાય લા ચાલ્યુાં તે વાભયમકનાાં 
ઈયતશાવભાાં નોંધનીમ ઘટના ગણીળકામ. તો બોગીરાર ગાાંધીનાાં વ ાંાદન નીચેનુાં ‘યલશ્વભાનલ’ યુા ચોત્રીવલા 
યનષ્ઠાવાથે પ્રગટત ુાં યહ્ુાં, તો કુાંદયનકા કાડીમાનુાં ‘માયત્રક’ બાગ્મેજ કોઈને માદ છે.  

           અનઆુધયુનક ગાાનાાં વાભયમકોભાાં પ્રમખુ કશલેામ તે તો આટરાાં છે. ‘ખેલના’, ‘ગદ્યલા’, દવભોદામકો’, 
‘ઉદેળ’, ‘લશી’ , ‘વભીે’ ,’તથાય’ , ‘વાંયધ’ લગેયે છે. ‘યસ્ય ‘ ના ત્રણઅંકો નીકળમા છે.  ‘યલ-યલદ્યાનગય’ જૂનુાંને 
યાંયાગત વાભયમક – ખાવ તો ‘કેમ્વ ભેગેઝીન’  તયીકે નીકતુાં યહ્ુાં છે. તો ‘ળબ્દસષૃ્ષ્ટ’ ૧૯૮૦ ભાાં ળરૂ થયુાં. 
આ ઉયાાંત દચરત વાહશત્મભાાં ‘આતાનાદ’, ‘ેનથય’ , ‘આક્રોળ’, ‘નમાભાગા’ , ‘કાોસયૂજ’ , ‘મસુ્ક્તનામક’ , 
‘અજ ાંો’, ‘વભાજયભત્ર’, ‘શમાતી’ , ‘દચરતચેતના’ જેલાાં વાભયમકો વહક્રમ છે. 

            યદેળ સ્થામી થમેરાાં બાાપે્રભી જુથોએ આયાંબેરાાં ગજુયાતી વાભયમકો ણ નોંધનીમ છે. જેભાાં 
‘ઓયયનમન’ , ‘યભઝાન’ , ‘ળાહશન’ , ‘ભશયેાફ’ અને ‘ચચયાગ’તો હપરાડેલ્પીમાથી હકળોય દેવાઈનુાં ‘ગરુ્જયી ડામજેસ્ટ’, 
રોવએનજરવથી આનાંદયાલ ચરિંગામતનુાં ‘ગુાંજન’ માદ કયલા યશ.ેતો મખુ્મધાયાભાાં ઉેચક્ષત યશરેાાં વાભયમકો કેટલુાંક 
નોંધાત્ર કાભકયી વૌનુાં ધ્માન ખેંચતા શોમ છે. હકળોયયવિંશ વોરાંકીનુાં ‘ળબ્દવય’ તેનો ઉત્કૃષ્ઠ નમનૂો છે તો યયતરાર 
અયનરનુાં ‘કાંકાલટી’ ણ ધ્માનાત્ર વાભયમક છે. 
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            આણે ત્માાં અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મનાાં આયાંબ વાથે જ ગજુયાતી સ્ત્રી વાભયમકનો ણ આયાંબ થમો 
, તભાાં શલે ુાં ગજુયાતી સ્ત્રી વાભયમક ‘ સ્ત્રીફોધ’ ળરૂ થયુાં તો ‘સ્ત્રીયભત્ર’ વાભયમક મુાંફઈની ાયવી ભહશરાઓએ ળરૂ 
કયાવયુાં શત ુાં. ાયવી ઓયાફજી ભનચેયજી બગોહયમાએ ‘સ્ત્રી જ્ઞાનદીક’ ૧૮૬૭ ભાાં ળરૂ કયુાં. તો૧૮૮૨ ભાાં 
તરુવીફાઈ િાયા ‘સ્ત્રીવદફોધયત્ન’  ળરૂ કયુાં. જે ભહશરાઓ ભાટે ભહશરાએ ળરૂ કયેલુાં પ્રથભ ગજુયાતી વાભયમક છે. ‘ 
યપ્રમાંલદા’ - એ સ્ત્રીઓના પ્રશ્નોની ચચાા કયત ુાં અને સ્ત્રીજાગયૃત ભાટે પ્રમત્નો કયત ુાં ગજુયાતી બાાનુાં આ ફીજુ ાં 
વાભયમક છે. તો યાભભોશનયાઈ દેવાઈ િાયા ‘ સુાંદયીસફુોધ’ વભાજસધુાયણા,  સ્ત્રીઉન્નતી, અને યળચક્ષત સ્ત્રીઓને 
રખલાની તક ભે એ ત્રણ મખુ્મ શતેથુી આ વાભયમકની સ્થાના થમ શતી. આ ઉયાાંત સ્ત્રી હશતોદેળ , લયનતા 
, યલજ્ઞાન ,ગરુળન , ગણુસુાંદયી અને સ્ત્રી હશતોદેળ , સ્ત્રીજીલન , લગેયે વાભયમક પ્રગટથતાાં યહ્ા છે.તો ગજુયાતી 
દચરતવાહશત્મનો નોખો પ્રલાશ ગજુયાતી દચરતવાહશત્મનાાં સ્લતાંત્ર વાભયમકિાયા પ્રગટયો તે લેૂ દચરત વાભયમકભાાં 
દચરત કયલતાઓ અને અનમ દચરત વાહશત્મ છાત ુાં શત ુાં ,ણ એક અરગ નાભકયણ થલાનુાં ફાકી શત ુાં એ થયુાં 
,૧૯૭૮ના યોજ  દચરત ેંથયનાાં ઋતુત્ર ‘ આક્રોળ’ િાયા. આ ઉયાાંત જોમ ેતો ‘દચરતફાંધ’ુ , ‘તયવ’, ‘અભ્યદુમ’ ,              
‘ મસુ્ક્તનામક’, ‘ અજ ાંો’ , ‘ દચરતયભત્ર’ , ‘દચરતમસુ્ક્ત’ , ‘હદળા’ , ‘કશાની’ , ‘નમાભાગા’ , ‘મસુ્ક્તનામક’ જેલા 
દચરત વાભયમકઓ નો વભાલેળ થામ છે. 

                 ઈ.વ. ૧૯૨૦ભાાં ભેરી છઠી ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ લખતે કેખળુરુ અયદેળય રારાના 
અધ્્ક્ષણા નીચે ફારવાહશત્મ યલળે યલચાય કયી અશલેાર યજૂ કયલા ભાટે જે વયભયત યચાઈ તેણે એવુાં સચૂન કયેલુાં 
કે ઇંગ્રેનડના ‘ ભામ ભેગેચઝન’  જેવુાં વાભયમક આણા ફાકો ભાટે શોવુાં જોઇમે. આણે ત્માાં ફાર વાભયમકનો 
વાયો એલો યલકાવ થમો છે. ‘ ફારયભત્ર’ , ‘ફારજીલન’ , ‘ ફાક’ , ‘ગાાંડીલ’ , ‘ફારલાડી’ , ‘ફારજગત’ , 
‘ચક્રભ’ , ‘ફારદચક્ષણા’ , ‘યળશભુ ાંગર’ , ‘ચાાંદા ભાભા’ , ‘ઝગભગ’ જેલા જાણીતા ફારવાભયમક છે.ઉયાાંત 
‘ચચનગાયી’ , ‘આહદલાવીવભાચાય’ , ‘ઢોર’ , ‘એકરવમ ની ણછ’ , ‘ફોર’ , ‘આહદરોક’ , ‘ચૌધયીદાણ’ , 
‘રખાયા’ , ‘લૂાયા’ , ‘યીયત’ , જેલા આહદલાવી વાભયમકો પ્રગટયા છે.  

                   આણા ગજુયાતી વાહશત્મનાાં યલકાવભાાં આ ફધાાંજ વાહશત્ત્મક વાભયમકોનો પાો ખફૂ ભોટો છે 
અને સધુાયક યગુથી ભાાંડીને આજ સધુી યલચબન્ન શતેઓુ ને રઈને આ વાભયમકો પ્રગટતા યહ્ા છે.અમકુ કાના 
ગબાભા યલરમ ામ્મા તો અમકુ આજે ણ એટરાજ રોકયપ્રમ યહ્ા છે. આણી બાાનો તફક્કાલાય યલકાવ આ 
વાભયમકો આી ળકે છે. વાભયમકની વાહશત્ત્મક વાભગ્રી ઉયાાંત એભાાં  પ્રગટતી યલળે નોંધો , યનલેદનો, 
જાશયેખફયો, ચચત્રો, મદુ્રણવજ્જજા અને તેભાાં થમેરાાં યલચરનો.... આભ તેના એક- એક અંગનો અભ્માવ જે-તે 
વભમભાાં થમેરાાં વાાંસ્કૃયતક હયલતાનોના ઠેકાણાાં ફતાલી ળકે છે.ઉભાળાંકય જોળીએ એક વયવ લાત રખી છે કે – 
“આ દાથા (વાહશત્ત્મક વાભયમક) નો ચવકો છે તે બમે બાણે ફેઠો શળે ને ટારભાાં આ ટકી ડ્ુાં તો આખા ભાાં  
નજય નાખ્મા લગય આગ કોીમો બયી ળકળ ેનહશ.” ૫ ટૂાંકભાાં વાભયમક લતાભાનને તો ધફકતો કયે જ છે, ને 
એનુાં એવુાં તો ફહુહયભાણીમ અંકન કયે છે  કે બયલષ્મકા કાંડાયી જામ છે.ગઈકારનુાં વાભયમક આ યીતે એક 
ભશત્લનો વાહશત્ત્મક દસ્તાલેજ ફને છે વાહશત્મના ઇયતશાવની વમાક,જડી યેખાઓની લચ્ચે – જો વાભયમકો ન ે
આધાયે ઇયતશાવની પેય તાવ કયલાભાાં આલેતો કેટરીક ઝીણી,છુાલેરી યેખાઓ પયી ઉઘડે છે ક્યાયેક તો 
વાશીત્મના  ઈયતશાવભાાં સ્સ્થય- સ્થચગત થમેરી કેટરીમ યેખાઓ ફદરાઈ ણ જામ. ઈયતશાવનાાં પેયમલુ્માાંકન ભાટે 
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ભતૂકારીન વાભયમકોનો  અભ્માવ એક ખફુ ભશત્લનુાં હયફ ફની વકે. વાહશત્મ અને વાભયમકો આખયે સ્લતાંત્ર 
ભાધ્મભો છે. એક ભાધ્મભ રેખે વાહશત્મ જેટલજુ ભશત્લ વાભયમકનુાં છે.  
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