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‘સધુારા’ વિશે નર્મદના વિચારો 

 કોઈ વર્જક ોતાના વભમભાાં અને ોતાના વભમ છી ણ એટરો જ મલૂ્મલાન ગણાતો શોમ તો તે ત ે
વર્જકન ાં તો ખર ાં જ ણ વાથે તેની વર્જન બાા ભાટે ણ ગૌયલની ફાફત છે. આલા જ ગૌયલના અધધકાયી એક 
નભમદ ણ ખયા. કેટરાાંક વર્જક કાજમી થલા વર્જમમેર શોમ છે! ઓગષ્ટ જેલો ક્ાાંધતકાયી ભહશનો અને તે વાર શતી 
૧૮૩૩. સ યતની ભધૂભ આહદત્મના હકયણો થયામ છે - નભમદાળાંકય રારળાંકય દલે ફૃે. લડનગયા નાગય બ્રાહ્મણ 
જ્ઞાધતભાાં જન્ભેર આ વર્જકને સ યતની દ ગામયાભ ભશતેાજીની ળાાભાાં અને થોડો વભમ પ્રાણળાંકય ભશતેાજીની 
ધનળાે જઈને અભ્માવ કયલાનો અલવય ભે છે. ૧૮૪૫ના લમભાાં લી મ ાંફઈની અંગે્રજી સ્કૂર – એલ્લ્પન્સ્ટન 
વાંસ્થાભાાં અભ્માવ પ્રાપ્તતનો અલવય વાાંડે છે. જ્ઞાનધાસ , તેજસ્લી નભમદ ઈ.વ.૧૮૪૯ભાાં ઇનાભની યીક્ષાભાાં 
ઇનાભ ભેલે છે. ૧૮૫૧ભાાં યાાંદેયની ળાાભાાં ધળક્ષક તયીકે જોડામ છે અને એક ધળક્ષકનો ‘ભાાંહ્યરો’ જ્માયે ાાંચ 
લાગ્મા સ ધીના ‘કાહ  કાહ ’થી ત્રાવે છે ત્માયે નોકયીની ગ રાભીભાાંથી એક ક્ષણભાાં મ ક્તત ણ ભેલે છે. 

નભમદન ાં અંગત જીલન એક યીતે તો ઘણાાં ઝાંઝાલાતોથી બય ું બય ું યહ્ ાં છે. સ્લજનના મતૃ્ય , એકરતા, 
આંતય-ફાહ્ય જગત લચ્ચેનો ધલવાંલાદ...આ ફધાાં લચ્ચે તેભન ાં જીલન એક ડકાયફૃ ફની યશ ે છે. ણ વાથે 
બીતય આ ડકાયને ઝીરી રેલાની એક અડગ ટેક ણ શતી ત્માયે જ તો રખાય ાં શળે કે ‘ડગલ  બય ું કે ના શટવ ાં..’ 
૧૯ભી વદીભાાં ધિભી વાંસ્કૃધતનો ગયલ તત્કારીન વભમની એક આખી ેઢી અન બલે છે ત્માયે કશ ાંક નતૂન કયી 
રેલાની આયત રઈન,ે વાહશત્મને ભાધ્મભ ફનાલી વભાજની વાચા અથમભાાં વેલા કયલાનો પ્રમાવ આયાંબામ છે. 
વભાજ તથા વાહશત્મભાાં તેભણે હયલતમનની નલી આફોશલા જન્ભાલી જેને કાયણે તેભને ‘લીય નભમદ’, 
‘અલામચીનોભાાં આદ્ય’, ‘સ ધાયાનો કડખેદ’ કે ‘વભમ મધૂતિ’ જેલાાં અનેક બફર દો થકી નલાજલાભાાં આવમાાં. ‘સ  ધાયા’ 
ભાટે ભનભાાં એક જ સ્વો શતો. આભ તો ‘સ ધાયો’ ળબ્દ મ ાંફઈના ાયવીઓએ વહ  પ્રથભ પ્રમોગભાાં રીધેરો ણ 
નભમદના ભતે સ ધાયો એટરે ‘પ્રર્જનાાં તન, ભન અને ધનભાાં વમલસ્થાલૂમક જે લધાયો કયલો તે સ ધાયો.’ અશીં જોઈ 
ળકામ છે તેભન ાં રક્ષ્મ યહ્ ાં શત  ાં પ્રર્જની ઉન્નધત. ક હયલાજો, ધનફમતા, ધળધથરતા અને અંધશ્રધ્ધાભાાંથી મ ક્તત 
અાલલી. જેને ભાટે નભમદ તથા એલા સ ધાયકોના શાથે ‘સ્લદેળ હશતેચ્ુ’, ‘બ દ્ધિલધમક’ ‘તત્લળોધક’ તથા 
‘વાક્ષયભાંડ’ જેલી વાંસ્થાઓની સ્થાના થામ છે. વાભાજજક ક ર તાને નાબદૂ કયલા તથા યાષ્રીમ ચેતનાન ાં 
ધલસ્તાય કયલા ‘ડાાંહડમો’ (ાબક્ષકી) જેલા વાભધમકની યચના ોતે કયે છે અને જફૃય ડય ે ‘સ યત વભાચાય’, ‘સ યત 
ધભત્ર’ ‘સ્લતાંત્રતા’ તથા ‘ગ જયાત દમણ’ જેલાાં સ્થાધનક વભાચાયત્રોભાાં ફદીઓ દૂય કયલાની એક શાાંકર કયે છે.  

‘આદ્ય’ નભમદ ોતાના વભમ કયતાાં આગ યહ્યાાં. કેલ વભાજ કે વાંવાય સ ધાયણા જ નશીં ણ ગ જયાતી 
બાાના ઘડતય ભાટેની ખેલના ણ વતત તેભના કામોભાાં દેખામ છે. ગ જયાતી ગદ્યઘડતય અથે ‘નભમગદ્ય’, બાા 
વમદૃ્ધિ અથે ‘નભમકોળ’ ગ જયાતી વાહશત્મનો પ્રથભ કરાત્ભક ધનફાંધ ‘ભાંડી ભલાથી થતા રાબ’, વત્મધનષ્ઠતાન ે
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ધનદેળતી આત્ભકથા ‘ભાયી શકીકત’ ઉયાાંત તેભને શાથે રખામેરાાં પ્રકૃધત કાવમો, ગ જયાતી પ્રર્જને ર્જગતૃ કયતાાં 
વાભધમક ‘ડાાંહડમો’ ઈત્માહદનાાં પ્રદાન નાનાસનૂાાં નથી. નભમદ દ્વાયા રખામેરો ‘ભાંડી ભલાથી થતાાં રાબ’ જેલો 
રેખ ‘સ્લદેળ હશતેચ્ુ ભાંડી’ વભક્ષ લાંચામ છે અને ળર  થામ છે સ ધાયાનો અખાંડ મજ્ઞ. આ વર્જક એક યીત ે
બચહકત્વક ણ રાગે છે કેભ કે વભાજની યગ તેઓ ફયાફય ાયખી ર્જણે છે. વભાજ કોઇણ શોમ ણ નકાયાત્ભક 
હયફો વાભે રડલા ભાટે વાં કેટરો જફૃયી છે તેની નભમદને ફયાફય ખફય શતી. એટર ે જ વાંને તેણે 
‘શરેલાન’ કશીને નલાજ્મો છે. વાં ભાત્ર જે-તે દેળની પ્રર્જની સ ખ ળાાંધત ભાટે જ જફૃયી નથી તેઓ તો વભસ્ત 
સ ખના વાહશત્મભાાં તેની અધનલામમતા ફૃે ધનશાે છે. વાં ભાટે અામેર ઉભાઓ ણ કેલી અ-નોખી છે ! - વાં 
તેજસ્લી છે, શરેલાન છે, ભજબતૂ છે, આયોગ્મ છે અને કવામેર છે. જે પ્રર્જ વાંથી કાભ કયે છે તેના યાક્ભો 
અકલ્નીમ શોમ છે. કોઇણ દેળ આખયે તો ટકે છે કૌલત ય, ધલદ્યા ય અને જ્ઞાન ય. દેળનો સ ધાયો એકભાત્ર 
ાંહડતોના વાં થકી જ ળક્ય ફની ળકે છે. નભમદ અત્માંત ઝીણ ાં કા ાંતે છે. ળોધ આદયે છે સ ખ નાભના તત્લની. 
સ ખની વમાખ્મા કે હયબાા બરે ‘મ ાંડે મ ાંડે’ બબન્ન શોલાની ણ દૂયગાભી દૃલ્ષ્ટલાો ભાણવ સ ખને બૌધતક ફૃે નથી 
ધનશાતો તેભ નભમદે ણ સ ખની ળોધ કયી છે જ્ઞાન-સ્લતાંત્રતા ફૃે. ભન ષ્મ ભાટે સ્થામી કાંઈ ણ જો શોમ તો ત ે
આ જ તત્લો છે એભ તે બાયલૂમક જણાલે છે. આભ ણ જોલા ર્જલ તો કોઇણ દેળની આફાદીના મૂના ત્રણ 
મ ખ્મ કાયણોભાાંન  ાં એક છે ઐક્ય – વાં. અશીં જોવ ાં ઘટે કે વાંના વાંદબે તેભણે અબબધાનો અથમ તાગ્મો નથી કે 
ભાણવોનાાં નમામ ટોા એકઠાાં કયલાની લાતો નથી કયી ણ ‘સ વ ાંગધત’  કેલો ળબ્દ તેભને ભન અબબપે્રત છે. જે 
પ્રર્જભાાં દેળ ભાટે ખભીય ન શોમ, દેળ ભાટે રોશી ઉકત ાં ન શોમ તે પ્રર્જ યોગીષ્ટ છે. આ ખાભી તેઓ આણી 
તત્કારીન વભમની પ્રર્જભાાં જોઈ ળક્યા શતા. જે દૂય કયલા ભાટે કહટફિ ણ શતા અન ેએટરે જ તેઓ ોતાન ે
કોઈ યાજતૂ વૈન્મના અગ્રેવય રેખી ‘સ ધાયાનો કડખેદ’ ફૃે ોતાને ગૌયલબેય ર્જશયે કયે છે, સ્થાે છે. તેઓ તો 
કશ ેછે: “આઈ લોઝ એલય અ પાઈટવ, લન પાઈટ ભોય....’  

 નભમદે અંગે્રજોને ‘પાનવના દીલા’ની ઉભા આી છે તેની ાછન ાં કાયણ ણ યવપ્રદ છે. તેઓ કશ ે છે 
દીલા તભને ચોક્કવ યોળની આે છે ણ અજલાાનો ઉમોગ આણે કેલી યીતે કયલો તે આણા શાથભાાં છે. 
યીતવય એક ઉદેળકની જેભ તેઓ ર્જણે કે પ્રર્જને પ્રથભ ોતાની ‘ર્જત ઓખ’ ભાટે આહ્વાન કયે છે – ોતાની 
ર્જત ર્જણવ ાં અથામત ોતાની બીતય યશરેા આમમત્લની ઓખ ભેલલી. તેભને ભન લેદોતત ધભમના ફોધન ે
ાલાન ાં તથા ધનજ સ્લફૃ ઓખલાન ાં ણ એટલ ાં જ ભશત્લ યહ્ ાં છે. તે થકી ોતાનો ઉત્તભ કલ્માણકાયી ભાગમ 
ળોધ ભાટેનો હદળાધનદેળ કયે છે. બીતય જીજ્ઞાવાવધૃત્તને ર્જગતૃ કયલા યોક્ષ ફૃે અંગ બરધનદેળ કયલો એ ણ એક 
યીતે ઉત્કૃષ્ટ કામમ રેખી ળકામ. એટરે જ તો તભેણે ‘ડાાંડી’ને ળસ્ત્ર ફનાવય ાં છે. ોતાની ડાંડ અને દાંડ કોઈ એક 
ચોક્કવ ભાણવ ભાટે નથી ફલ્કે એલા આખા લગમ ભાટે છે જે વભાજને અલયોધક ફને છે, જે ક કભોના વશામક ફને 
છે. તેભણે અધલયત કહ્યા કય ું છે કે નાભ ભોટા અને દળમન ખોટા એભ કયવ ાં તે કયતાાં નાભ નાન ાં યાખીને કાભ ભોટા 
કયલા એ લધ  ઇષ્ટ છે.  

 આજે જ્માાં અન આધ ધનક વભમની ત્રણ મ ખ્મ ધાયા ૈકીની એક ધાયા કે જેને આણે નાયીલાદ ફૃે 
ગણાલીએ છીએ તેલી વૈધાાંધતક કોઈ વબાનતા ધલના નભમદે ઘણાાં વભમ લૂે તેનો ધલચાય કમો શતો. સ્ત્રીની 
આઝાદી, મ ક્તત, કલ્માણના ગાંતવમ સ્થાનોની ખોજ તેણે યાલૂમથી કયી શતી. સ્ત્રી કેલણીની લાત કયનાય નભમદ 
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એ યીતે ણ ક્ાાંતદૃષ્ટા કશલેાળે કાયણ કે તેભને વભાજના ફદરાલના મૂભાાં સ્ત્રી કેલણીની અધનલામમતા લતામઈ 
શતી. રૈંબગક અવભાનતા તેભને ીડે છે. તત્કારીન વભમ જ એલો શતો કે વભાજના ભોટી લમના  ર  વાથે નાની 
લમની કન્માના રગ્નભાાં કશ ાં જ અજ ગત  ાં નશોત  ાં લતામત  ાં કોઈને. એટલ ાં જ નશીં કન્મા ભાટે અનેક ધનેધો વમાતત 
શતાાં. ધલધલા  ન: રગ્નની છૂટ નશોતી અને તેને કાયણે ‘અનૈધતકતા’ના બમે વભાજભાાં ‘વતીપ્રથા’ન ાં લચમસ્લ 
મથાલત શત  ાં. ક હયલાજોને આગ ચાાંલાને ફદરે આલી આગભાાં અનેક સ્ત્રી કામાઓને ભ ૂાંજી નાખલાભાાં આલતી 
શતી. નભમદ ફારગ્ન નાબદૂી, સ્ત્રી ધળક્ષણ, ધલધલા  ન:રગ્ન, યોલા – કટૂલાની ઘેરાઈ, કજોડાાં, ધભમના નાભે થતાાં 
સ્ત્રીઓ યના અત્માચાયો અને ફફમયતા ય પ્રશાય કયે છે. થોડાાંક દૃષ્ટાાંતો જોઈએ: 

-“રાજ ળયભ વહ  ફૈયી ર્જતને જોઈએ એભ કશલેામ છે. તે ખોટ ાં છે. ભયદે શ ાં  ણ્મ કીધ ાં ને ઔયતે શ ાં નશીં ! ફન્મો 
ભાણવ ર્જત છે. ધયભ નીધતના કામદાઓ જે એકને રાગ  ડે છે તે ફીર્જને રાગ  ડે છે.  ર  થમો ભાટે ફાધ 
નશીં એભ કશવે  ાં લ ચ્ચાઓન ાં છે.” 

 -“પ્રથભ સ્ત્રીઓના ઉય રક્ષ્મ, શ્રભ આી તેઓને કેલણી તથા સ્લતાંત્રતા આલી અને છી જોઉં કે તેઓ 
 ર ના જેલા મળ ભેલી ળકે છે કે નશીં.” 

-“ફામડીઓ ! તભાયી યાજલણો અને છાડીની (ક ટલાની) યીતથી સ ઘડ ભાંડભાાં તભાયી ત  રના ઘણી જ શરકી 
થામ છે. તભે, તભાર ાં, તભાયાાં છોકયાાંન  ાં, વ ાંવાયન ાં, દેળન ાં હશત કાંઈ જોતા નથી. છોકયાાંઓન ાં આચયણ તભાયા ઉય 
ઘણો આધાય યાખે છે, કઈ કઈ નીધતઓ તભે તભાયાાં ફાકોના ભનભાાં ઠાવો છો? કાંઈ જ નશીં!” 

-“બણેરી સ્ત્રીઓની વાંખ્મા લધેથી દેળના રોકની ઘણી ઘણી અવરની જ ાંગરી ચારભાાં ફૃડો પેયપાય થળે. રોકન ાં 
ફોરવ ાં ચારવ ાં શયેવ ાં ઓઢવ ાં સધૂયળે. તેઓની શ બ ને અશ બ કાયજભાાં ચારતી ફૂલડ યીતબાત જતી યશળેે ને તેને 
ફદરે નલી સ ઘડ દાખર થળે. નજય રાગલી, ભતૂ લગવ ાં , જ ાંતય ભાંતયના ટ ચકા લગેયેના લશભેો દેળભાાંથી જળે; 
તેભ પટાણા, યડલા ક ટલાની ઘેરાઈ, અઘયણીભાાં ચીતયાઈ લાઘ થવ ાં લગેયે જ ાંગરી યીતબાત ણ દૂય થળે. 
ફારગ્ન દૂય થલાથી ને  નધલિલાશ થલાથી ણ ઘણાાં ઘણાાં દેળને રાબ થળે, તેઓ ોતોતાના ઘયભાાં સ ધાયો 
કયળે ને કેટરીક ોતાની ફુયવદની લખતભાાં ગ્રાંથ રખળે.”  

-“ઘય ચરાલવ ાં ને યાજ્મ ચરાલવ ાં એ ફે ફયોફય છે.” 

-“ભાણવ ળબ્દભાાં  ર  ને સ્ત્રી ફાંને છે. ફાંને આકાય, સ્લબાલ, રાગણી અને વભજણભાાં વયખાાં છે.” 

-“જેટરો  ર નો શક છે તેટરો જ સ્ત્રીનો છે.” 

-“બણેરી સ્ત્રીથી વાંવાય એક યભણીમ ફાગ છે.”  

-“શ ેગશૃસ્થો! ધલધલાની દળા જોઇને તેઓની લ્શામ ઓરલલાને અને ફાંધ છોડાલલાને આણને ઘટે નશીં? જો 
દમાફૄ ધભી બ્રાહ્મણ લાબણમા છીએ તો તેભ કયવ ાં જ. કવાઈ શોઈએ તો ન કયવ ાં. કવાઈ વાયો કે એકદભ જીલ રે છે 
ણ આણે તો ધલધલાઓને યીફાલી યીફાલી ભાયી નાાંખીએ છીએ. જ્માાં સ ધી સ્ત્રીની દળા સ ધયી નથી ત્માાં રગી 
દેળની શારત ણ સ ધયનાય નથી.” 
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-“ભાયે ફારગ્ન કજોડાાંનો વદાંતય નાળ કયલો છે. કેલણીનો પ્રચાય કયલો છે. ધલધલા ધલલાશ કામદાન વાય 
કયાલલા છે. જ્ઞાધતબેદ, ર્જધતબેદ, ઊંચ નીચ, ક ભોટાઈના બેદ ણ તોડલા છે. સ્ત્રી કેલણી ભાટે ઝાંફેળ ઊાડલી 
છે. વાભાજજક ફાંધનો તોડલા છે. ધભમને નાભે થતાાં ઢોંગવોંગ યૂા સ્લફૃભાાં ફશાય આણલા છે, ગ જયાતને શ ાં ણ 
આણા આ ઘયડા ચીંથયેશાર થઇ ગમેરા બાયત દેળને એક વાં કયાલી પયી જોફનલાંતો કયલો છે.” 

 નભમદે અધલયત કહ્યા કય મ છે કે જેટરો  ર ોનો શક છે એટરો જ શક સ્ત્રીનો છે. એક ત્રભાાં તેઓ ત્માાં સ ધી 
કશ ેછે: ‘જ્માાં સ ધી  ર ો ોતાના વાંફાંધલાી સ્ત્રીઓને વમલશાયભાાં મોગ્મ છૂટ નશીં આે અને આ સ્ત્રીઓ ોતાની 
ભેે મોગ્મ છૂટ નશીં રે ત્માાં સ  ધી આણા દેળની સ્ત્રીઓની ક્સ્થધત સ ધયલાની નથી.” એલા તભાભ  ર ો જે ભાત્ર 
કાભીજીલ છે તેને ચેતલતા કશ ેછે: ‘કાભને લળ થલાથી ળયીય ળોામ છે; ધનયાંતય જીલ તેભાાં જ યશ ેછે; વાંવાય અને 
ધભમ કામો થતા નથી.” ભશત્લની લાત તો એ છે કે નભમદે સ્ત્રીઓ કેલણી જ રઈને કેલ વીધભત ન યશ ેણ ‘ગ્રાંથ’ 
રખે ત્માાં સ  ધીની ખેલના વમતત કયી છે. કેલણી રીધેરી સ્ત્રીઓ આલનાયી ેઢી ભાટે, વભાજ ભાટે કેટલ ાં ભોટ ાં 
મોગદાન આી ળકે છે તેનો ધલચાય સ િાાં થમો છે. એ યીતે ફા ઉછેયનો ધલચાય ણ અશીં અત્માંત ભશત્લનો ઠયે 
છે. સ ધાયો અને વાં આ દેળની ઉન્નધત ભાટે કેટરો અધનલામમ છે તેની તેઓ લાયાંલાય ચચામ કયતા યશ ેછે. ક્યાયેક 
કમાયેક ોતાની લાતને વભર્જલલા ભાટે તેઓ જે પ્રકાયની ઉભાઓનો ખ રે છે તે ધલસ્ભમ ણ જન્ભાલે છે. 
ઉદા. તયીકે તેઓ કશ ેછે કે ભાણવને ઘણી લાતની ર્જણ શોમ છે, ણ તેની તે વઘી ર્જણ ખેડયા લગયનાાં ખેતય 
જેલી ને ગોઠવમા ધલનાના ગાાંધીના શાટ જેલી શોમ છે. વાંવાયભાાં પ્રલેળેર ધભમને વડી ગમેરાાં રાકડાાં વાથે વયખાલ ે
છે. દેળ, દેળપે્રભ, વાં ધલળે તેઓ કશ ેછે: 

-“આજકાર આણા રોકભાાં ધલદ્યાયહશત તત્લ અને ઠાંડ  રોશી એ વહ થી ભોટી ખાભી છે અને એથી કામયણ ાં, 
ખ ળાભત, તાફેદાયી, ફીકણણ ાં અને નાભદામઈ એ ખાભીઓ છે. એ યોગ દૂય કયલાના ઓવડભાાં ધલદ્યા ને વાયી 
વાંગધત એ ફે છે.” 

-“દેળ એક ક ટ ાંફ છે.” 

-“ને દેળપ્રીધત તે શ ાં? એ લાતોભાાં તભે કેલ ધલચાય શનૂ્મ છો...લશભેી અને દ ુઃખ દેતા ભતૂ, ધચાળ, ીતર ાં લગેયેન 
અધલચાયો ધલે વાલધ યશતેા ર્જઓ. નાતના દોય ઓછાાં કયો. ...ધીભે ધીભે નઠાયી ચાર કાઢી નાાંખતા થાઓ ને 
તેને ફદરે તભાયા ધલદ્યા, જ્ઞાન અન બલ અને બ દ્ધિ જેની સચૂના કયે તે તે લાતો સ્લીકાયતા યશો. હશિંભત હશિંભત, 
હશિંભત ધયો.” 

-“જે ધલદ્વાનો વાં થકી કાભો કયે છે તેના યાક્ભ અરૌહકક થામ છે...જેટરો ાંહડતોની ધલદ્યા ય દેળનો સ ધાયો 
આધાય યાખે છે તેટરો ફીર્જાં થોડાાં ધલમો ઉય તે આધાય યાખતો શળે. ભાટે ાંહડતોભાાં વાં શોલો જફૃયી છે.” 

 આજે નભમદ ય ગ લીત્માને આટઆટરાાં લો વાય થઇ ગમા છે અને નભમદને જ્માયે આજના વાંદબે ણ 
જોઈએ છીએ ત્માયે ણ અન બલામ છે – ભેન ઓપ કયેજ. ‘ઝટ ડોી નાાંખો યે, ભનજ થાંબ થમેલ ાં...’ યાંયાને 
નાભેં જે કાાંઈ શાધનકાયક છે, ઉન્નધતને અલયોધક છે તે તે ફધ ાં ધલખયી નલવર્જનની એક જજકય વતત તેભના 
વર્જનભાાં, ડકાયભાાં દેખા દે છે. નભમદ ાવે તીક્ષણ ઈધતશાવ દૃલ્ષ્ટ ણ શતી અને બધલષ્મને જોલાની તેજ દૃલ્ષ્ટ 
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ણ. આણે ર્જણીએ છીએ કે નભમદે પ્રવાંગોાત કાવમવર્જન ણ કય ું છે. એક તયપ જ્માાં તેભણે ‘દેળભાાં આનાંદ 
બમો, જે જે ધલતટોહયમા’, ‘આલ્ફટમન ાં મતૃ્ય  – યાણીને હદરાવો’, ‘ભશાયાણી ધલતટોહયમાના ભોટા છોકયાાંના રગ્નની 
ખ ળારીનાાં ગીત’ કે ‘જમશ્રી કેવયીહશન્દ ધલતટોહયમા’ જેલાાં કાવમો આતમાાં છે ત્માાં ફીજી તયપ ‘હશન્દ ઓની ડતી’ કે 
ધલધલાઓની દ દમળા ધલળેનાાં કાવમો આીને ોતાની વમ્મક દૃલ્ષ્ટનો હયચમ આતમો છે. ગ રાભી ન તો નોકયી ફૃે 
સ્લીકાયી ને ન તો યાંયાની હ કભૂત ફૃે સ્લીકાયી. લીયતા તેભજ વત્મ ભાટે વભાજની ફદીઓ વાભે અજેમ મોિા 
ફની યહ્યાાં. અશીં ધળયી ાંચારે (એતદ જ રાઈ-વતટેમ્ફય ૨૦૧૪) ‘નભમદ ધલળે’ જે લાત કયી છે તે મથામોગ્મ રાગે 
છે કે નભમદ બરે વમક્તત તયીકે કેન્રભાાં રાગે ણ લાસ્તલભાાં નભમદ ોતે તો વભાજન ાં પ્રધતધનધધત્લ કયે છે. 
ભાનલજીલનને, ભાનલવમ દામને લધ ભાાં લધ  વાથમક ફનાલલાની ફનતી કોધળળ છે. સ યત ધનધભત્તે આખયે તો લાત 
આખા દેળની છે. ગ જયાત ધનધભત્તે આખયે તો લાત આખા યાષ્રની છે. નભમદે જે યીતે ોતાને ભાટે ‘કેયેતટય’ ળબ્દ 
પ્રમોગ કમો છે. આ ળબ્દની ોતાની હયબાા ઉયથી ખ્માર આલે છે કે કેયેતટય વાંદબે તેભનો અબબપ્રામ એક 
ધભર્જજભાાં, એક ખ ભાયીભાાં પ્રગટે છે- ‘તભાયા ભનભાાં ભાયા ધલે સ્લગમ જેટરો ઉંચો કે ાતા જેટરો નીચો ધલચાય 
શો, તભે ભાયા કટ્ટા લેયી કે વાચા સ્નેશી શો, તોણ હ ાં તભાયા ળશયેભાાં એક ક્યાયેકટય છઉં, છી ગભે તેલો.’ !!! 

 

સદંર્મ  

I. નભમગદ્ય : નભમદાળાંકય રારળાંકય દલે  
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ડો. ન્ના વિિેદી  
આવીસ્ટન્ટપ્રોપેવય  

ગ જયાતી ધલબાગ  

લીય નભમદ દબક્ષણ ગ જયાત ય ધન.  
સ યત  
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