
 
 

�જુરાતી સા�હત્  અાાદીીુ ુ ુુ ખપ 

�અ: Dummy સખુાાઅ: ખચુદ �કુ્ ઑક્ટોર 2013 
 
 

‘એ વીક ઇન �ડસેમ્બ’ − લેખક સે્ૅ�સ્ટન  ફોસ :       • અિનલ વટયસ 
સેોૅ�સ્્ય  ટકસયી ી અ ા ા તા જતા ા ભતઅાાા,  દર્ી �ય  યે તીી દહાતતાાઅાવુા ી યીખજતા યીભતઅ   :ખતયયા સાુરાે 

સાદા�જઅ ભયસોત  યે �તરયા  ાાજયે ઓળુાાયી, સાયે ખાદાાયી  �્્ાયી રટદાચુઅ ાા ા ગે.  હ� ખરસખર ોા્ાતી 

�જ�ાાીઓયા ુ�ુષખ�રરાદટ ચઅાસા્ા ુગે. 

 સેોૅ�સ્્ય  ટકસે ખટતાયા ખાપટયે ોઅ ોાા ુ વા્યદા ુ અ્પ્ા ુ ગે, � અટઈયે ્ ાદે ો�ુ ુ ય ી. અળાાી  �અ� ોાા સજુટાટ, 

ીભ �અ દાુ�, ીતઅુાાા,  ાભદ�અ દાય્તાઓ  યે � ળ� ્ી �યી  ભત્્ાઓ,  �્્ાઓ �ાા  યી અગઅ ાાતાારરદા ુ ખરારે 

હડસે્ાઈ ા્ે્ા ુદારસટયી ાાત ગે. ઇ.સ. 2007યા �ડસેમોર દ�હયાીુ ુોઅ  અાા�ડડુ ુખસાુ અરાડુ ુગે. સદગ અ ાદા ુખાપટયી રટ�જ�ા� 

�જ�ાાી સદસ્ાઓીુ ુ� �ૃ  ભયનુખાડુ ુગે. ોદયા સઘુષર  યે  ્ાહારટ ોઅોીબ સા ે સઅુળા્ે્ા ગે. 

જહટય ભાલસય, ખાચુ દટોાઈ્ ઉખરાતુ �સુતઅટ ખાગળ ુાયાી  ટ ર રાુતટ  યીભતઅ હ�જ  ડુ દેયેજર,  ોયી �ુવુ્ાર�, શરાોદા ુ

ીશરટ શટ તી ખતયી ાૅયેસા, યશાદા ુ�ાયયટ   ર ખાદાા દ તટ ા�અરટ  �યોાર, �ડરગાઉાડ �્ઇય  ા્ાર રયી, ોયટ  રદાય 

ાાઈ ્ટયી,  યે ોે�રસ્ર ાેવા્્,  ્ રશીા ખ�રાાર, ખતયી યસીદ, ીતઅુાાા� ભાચારટદા ુ રુાા્ે્ટ ્ડુયદા ુ ોટમો  ્ાસ્યી 

્ટજયા અરતટ ા�અરટ હસય, દાતા ભખતાયા �તરા�શી્ ્ગયયી ગા્ાદા ુ ભાઅસતી સાસુ �્ભિતઅ, દાયભસઅ સાદા�જઅ ભા્ુોરાઓ ાેઅતી 

શાહ્ા હા�જ્ાયી, દી�ડ્ટઅર સદા્ટચઅ સૅડ્ી ો્ેઅ્ાાડર, �્ોટ્ ુે્ાડ� ્ા્�ડુ, સાસુા ્ાાસ ્ટખ�ાયી ખા્ટઘે્ી ખતયી સ  � 

્ટખ�ા. ી સ�યુી ાા ાદા ુ ભાઅસતા ુ ીાે ગે દારસયી ા્ાઈદા ુ સતત શઅુા અરતા ુ �ુાા �ુાા ચ�રપટ  યે ાતરત �અ. 

‘ડ�અ��ાશ્ય’(ચા્રસ �ડઅાસયા ખ ાાદી?)ીુ ુ વોનુા દેળાે્ા સેોૅ�સ્્ય  ટકસયી યા્અ ા ાાચુતા  દે�રઅય ્�.ાી. ભસ�ર્્ ‘  

ાા્ર’ીુ ુ સહ�� સદરર  ા્ ગે. ી ભસ�ર્્દા ુ ાેરઅાી �યી યશાયા દ ્ટયટ ાેખાર, સી—ખટ ર્ ોાુરાાહયી ર�ભત–યીભતઓ, સ ાભયઅ 

યટઅરશાહ�, શાળાઓીુ ુા્ાસ ાતપુ, સદાચાર સસુ ાઓ  યે  દે�રઅય શહ�ર� �ાય ખધ ભતદા ુોઅઅા ુ ઈ �જાાતા �ાયયી તેદ જ 

સસુ ાઓ  યે ઉઉટાટ  ્�કત – સદાજ ખર અ�ાી ર�તે  સર અર� ગે ોયી વચપાતદઅ અ ા ી્ેુાઈ હતી.  

‘ો ાીઅ ઇય �ડસેમોર’દા ુયારાઅ�્ દાુ�, દાયભસઅ વોદાર�, �્ોટ્, ઈદીગેશય, ુાયાી ાેરઅા્ા� સટાોા�  યે ાુાી ીચરર, 

ાેરદાા� ોઅઅટ અરાતટ ખીસટ, અા્ાટ  યે  ્ાસ ા, દી�ડ્ાયી યીભતઅતા, ઈસ્ાભદઅ  દર્ી �ય સઘસુ ારાણ ુ ુીાે ગે. ોઅ ોાી ્ીગ્ેા 

ોા ુરીયી ાાત ્ઈ  ટકસ ભસધ હસતતા� �ારઅ સ્યીુ ુખટત ારે ગે. સદઅા્ીય અ ાાસણયેુ ોાા રસાળ  ાાહ ી ાીડુ ુગે � ાાાઅયે 

જઅડ� ્ે ગે.  

 ટકસ ાાચઅયી સાદે ખડઅાર  �અ� ગે. ભાચારાા દા �્ ોધ  અર� ગે.  દર્ી �ય અટઈ યાી ાાત ય ી. ોે ભા�ડદુટદા ુદ્ાર ોયા અરતા ુ

્ ા ાર� દારસટ  દરયા યાદે દ્ાર ગે. યીભત ાારયા ભષ્ દારસટયી ્ યાાઈ ય ી રહ�. ‘ો ાીઅ ઇય �ડસેમોર’દા ુરચાતા સજુટાટ � 

ર�તે ીચરર  �ર અરાાે ગે, દીષુ્ બરતટ, જટતટ હટાા ગતા ુ ઈ�ાદ્ ોભ ર, વચ�તય ોભ ર ોયીયે ાત� ગે ોયા  �ળદા ુજાાયટ સ્અયટ 

 ્ાસ ગે.  

વોા ા ર અ� ાારતયા વોા ોટસ યાદયા ્�.ાી શટદા ુઅટઈો � �ચાે્ી  � �ભૃઓ અરતા,ુ  ત્ેઅ વરયી બહ�ર (�જ�ાાી) �ાતા 

દારસટ અ�ાા ુઅાાા ાાાા ��અ અખ્ અર� ગે? 

અઈ દાયભસઅ  ાસ ાદા ુો ો�ુ ુ અરતા ુહશે? 

સદાજ�ાયયે  �લ્ટ ગે, યીભત ગે તટ દારસયે ્ટા, ્ા્ચ  યે દહાતતાાઅુવા ગે.  દર અ� રાા્ અ� ોટ  સ�ુહતાઓ ભાનુદ જઈ 

દારસ � ર�તે ાત� ગે ોયા  ્:સાવખ સદાજ � ાેઅ� ગે ોયટ  હ� �હસાો વચતરા્ટ ગે. સહ�જ ીાળ જઈ અ�ુ ુતટ સદ્યટ ઇભતહાસ 

ર�� અરા્ટ ગે. 

ીખરી ાાષાદા ુા�ુ અટ્અ� ‘શહ�રદા ુ રતા ુ રતા’ુદા ુઅટભદઅ અ� હાસ્  ેરીદા ુીાા ુ�ુ�રતટ તખાસ્ા ુગે. જટ અ� ો સઘસુ સરઅતી 

્ેુરે ી ડુ ુગે. તટ, ાાાતી્ુદાર શદાર ‘ � �્ ર્ટઅ‘દા ુખરુખરા, સદાજ  યે દીષુ્ીુ ુાતરત �અ સસુઅાર  યે  ખેવાયા સઘુષરયી અ ા 

ી્ેુાઈ ગે. અાજ્ ઓ્ા ાીઉયી યા્અ ાઓદા ુઉઅચ ાારયી ભષ્ યીભતદૃા, સાા થ �ાય શી્ી  યે ોયી  સરટ ી્ેુાઈ ગે. 

દીષુ્યા ોા્ાતુા  �લ્ટ તખાસા્ા ુગે. 



ભ �યી ાટયી  ાસુ્ટદા ુ ંી્રયી ખગ�તે ાર�ોાઈ, ભશવવત ોેરટજાાર�, ડાુા ાારયી  ોુ તા, દયટ ્ ા  યે ી્ટશયા 

ખ�રખાઅ ી  સબરતા ખ�રરાદયી ાાત  �અાઈ ગે. 

જટ અ�  �ળે તટ સેોે�સ્્યયે � અહ��ુ ુગે ો ્ ાતત સાવખે રાદા્ર  યે દહાાારતદા ુદળે ગે. 

રાદા્ર ીખરે �ુ ુઅર�ુ ુો શીુાે ગે  યે દહાાારત �ુ ુયા અર�ુ ુોયી સદજર ીખે ગે. ���રત, રાા્સૃા ીભ �અ સૃા  યે 

�ાત દહતતાાઅાવુા ો ેદા ુ સાા ગેડાયી ર�તે ભયનુખા્ા ગે. રાદા્રયા  ટોી  યે રાલ  �્ા્રદા ુ અશટ ખા્ાાત  રઅ ય ી. તટ 

�ુ્� ય  યે જહટય ભા લસ અ� અરર  યે હસયદા ુતા તતાઅ ાેા ય ી, હા અારરાેા ગે સા ે સા ે સદખરરાાા તખાસાા �ાટ ગે.  

ર�ાુીર ચ  ર�યી અ ાપ્ી ઉખરાાસ, સહાાસ યે તરાાસદા ુગેાા્ે્ા રાજઅારર,   રઅારર  યે સદાજયા  પટ સેોે�સ્્યે � 

ર�તે  ��ા ગે ો ી તતય �ુા� તરાહ� ભયનુખા્ા હટાા ુગતા ુોઅ� ્ ્ેુઅયી ભયસોત �ુા� હટ્ ોદ દયાણ ુ ુય ી. �દ સેોે�સ્્યયે 

સદ્યટ ઇભતહાસ ીખાટ ગે, ોદ ખ ા્ા્ ખ �્્યે ખર ‘દાયાીયી ાાાઈ’દા ુદીષુ્યા �ુ�રતયે ચઅાસાટ ગે. ોયી સઅચાઈ યે  ેદ 

સા ે સા ે સુ્ ટાટાૃ ્ાચાર�યી ભાષદતા  �્ ાાી ગે. 

�ુ ુી સઘસુ ોઅ સખા્�ો ા��ુ ુ�.ુ સદગ સસુ �્ભિત યાર અ� ગામ્ ... બરે ોઅ સઅચાઈ ી ભા� �્ � ખડ�  ્� ગાા્ી અ� ગેાાડાયી 

�જ�ાાી �ાતી હટ્ ોાી ખ�ર�સ ભત સબરઈ ગે. ોદા ુસેોે�સ્્ય જ ય�હ, ાાાતી્ુદાર શદાર, અાજ્ ાીઉ, ખ ા્ા્ યે ીખરે સ�ુ 

ોઅ  અાશયી શટ દા ુગ�ો. ોસ,ખે્ટ સતડાુી  ત ુદળ� બ્ અ� તરત ્ળહળ � �્ ર ી � અારયે દી્ાાી શઅશે. 
* * * 
(‘સી્�ર�ડ 2013′ �તારત, હ�રટ ્ા્ારે�્  યે ‘�જુરાતી સા�હત્  અાાદી’ સડુકુત ઉખ્દે, ી�ભુયઅ ્ેુ અ સેોાસ્� ય   કસયી યા્અ ા ‘  ાીઅ ઈય �ડસેમોર’યા, 

24 �ુ્ાઈ 2013યા રટજ, હ�રટ ભાલડસ્ટય ્ાઇાેર�દા,ુ ોઅ ાાતાર્ાખ ્ટબ્ે્ટ. તેદા ુર��  ્ે�ુ ુ  ુુ  ભાાેચય.) 

કયવટસેે �   • લતય �હબયણી 

મેટફરલગલ� ્મૌગ્ટ 
 
� �ડાયે સટયેર� સાઅુળે રાુી 
                                     અરાાે ાે્ દઅાઉયે; 
ોાા ઘે્સા’ારા ા�શીયે 
                                     સુી યા હાર ખે’રા�ુ ુર�! 
ોયા �ષુખઅયી � �અુ�,  ડાી ્ ોી-્ ્ ઉ્ાસુ ર�! 
દ� ી �જ�ાાી ીુી; 
�ાસ-યે-્ટખ-યે-ોટ ડ�’નુુદા ુ�્તી - 
                                     વડા ુાટરદા � ��ુ ુર�! 
 
સુી, ી દટળાઅતદા ુદી�ુુ ા્ુી; 
        ભખસતા, અા�ુ, દાુયી હાર� ચેર� ચા�ુ ુર�! 
સુી, અટ �ા દય ખડ� તટ … 
શ રસેયીયી સાુે, અરતા ુસા્સા- �્ાટ 
         ્ોઅારાઓ ્ા્, ખીળા �ુ ુખડુદા ુઓનુુ ર�! 

— પચ્મ ��ોલ (૬/૧/૨૦૧૧) 

શ ા સાુારર 

દઅાઉ /દઅ ઉ ) Macaw): ્ાોુી � �ગુડ�ાાળટ ાાતીાળ ખટખ્[Link] 

્ ોી -્ ્  :દધ્દા )સ  ી �ચી �ાળ�] ( Nursery rhyme] 

શ રસેયી: � �રસેયયી �પુી - ્ુુતા  

સા્સા, �્ાટ: ક્ોડાાસયા  અારટ ] Salsa, Tango] 

 
ોટ્ટ, ્ાગડુ ુયે સાા �ુ�ુુ, યા યા, �ુ�ુુ શ ા તટ ્ાુુ ટ 

ખડ�, �ુટ ભાસ ા�રત અર�  �અ� ો�ુ ુ અા ્ ? જટ અ� શ ાટ 

ાારાાી  �અ� ોાા ્ાાે ગે યે ? સાનુુ ગે અભાો શ ાટયા   ર 

સાુાર સા ે ીપ્ા ુગે  .ીખરે સા ે સા ે ચાળતા જઇો … 

અભાતાીુ ુશીષરઅ ગે, ‘દે્ટા્રીુ ુદ ગધ્’, તદયે ‘સટળ ારસયી �ુાુર�’ શ ા ્ટા ્ાા ીાશે  .સટળ ાષ� ‘�ુાુર�’ તટ ો ા ુય 

હટ્, ખર  ગુ ા તટ હટ્  .ાાદઅ� હટ્ અ� શહ�ર� , ા�શી હટ્ અ� ભાા�શી, ી �દર  ગુ   ાાયી ગે ો ાાત સટળ ીયી સાચી ) .હાે યાી 

સભટપપ આવેપન/Membership Application 

યાદ/Name:  

 
સરયા ુ/ુAddress: 

 
 
 
ખટસ્ અટડ/Post Code: 

 
 ટય/Phone: 

 
દાનુુ/ દાનુુ યીચે  જુો ( અટઈ ખર ોઅ ખર અરટ) સભ્ખા સાીઅારશટ.  
Please accept my/our membership as indicated by  
: સભ્ખા ્ાાજદયા £                  (રટઅડા/�જુરાતી સા�હત્  અાાદી યાદે 

ચેઅ/ ખટસ્્ ઑડરર) ી સા ે ગે. / Membership fee £                  is enclosed 
[cash/chq./PO payable to Gujarati Literary Academy] 
 ાાભષ�અ/Annual ………………………………………………………………. £10 

 ી�ાય/Life ………………………………………………………………… £100 

 ાાભષ�અ સસુ ાઅ�્/Organisation [Annual] ……………………….. £25 

 ી�ાય સસુ ાઅ�્/Organisation [Life] …………………………. £250 

 ી�ાય ાુખતી સભ્/Couple Life ………………………………… £150 

 ાાતા/Donor ………………………………………………………………….. £201 

 સાુ રઅ/Patron ………………………………………………………………. £501 

 ભાા�શ સભ્/Overseas Member 

ડયુાઈ �્ડ �અ�ાડદયટ ાર ્ા� ુ/ Same as in the U.K. 

સભ્ ાદે ત્ાર� ોયી શઅા્ ગે ખર ાાભષ�અ ્ાાજદયી  ાુત ૧ બાડીુર� ી 

૩૧ �ડસેમોર � ુીયી ારા્ ગે. / You may become a member anytime; 
however, membership fee is from 1 January to 31 December. 
 
સહ�/Signature: 

 
તાર�ુ/Date: 

 
 
 

http://spancham.wordpress.com/2013/01/04/toby-tall/
http://www.google.co.uk/images?hl=en&q=macaw&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=a20mTd60L4jAhAf0n7SCAg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CEEQsAQwAg&biw=1366&bih=575
http://www.nursery-rhymes-collection.com/lyrics_tommy_thumb.html
http://www.nursery-rhymes-collection.com/lyrics_tommy_thumb.html
http://www.youtube.com/watch?v=cLihWitsTmY
http://www.youtube.com/watch?v=eRaSfwOlrv4


ખેઢ�યે ‘સટળ ીયી’ શ ાટ સદબાાા ખડ�  (.ા્દા ુીાે ો્્ે ોયે  ગુ તા ા�્ળા્ જ  ..ાાઘા ુા્ે �ુાા ુરહ� … ી ારાા ભાા�શી 

ાીતયે )ભાા�શી સાુા� ગે ો   રદાુ , ોાઅ� �ાુાાુ �જુરાતી  ( !!અટઇ � �રદા ુઢાળે તટ યજર સાદે યાચણુ ુજ ્ાાે  ..દયે તટ ્ાાે ગે , 

તદયે ? 

 ગુ  ા્દા ુયજર -દય અટઈ ગે્ગોી્ા દા �્ જ તરસે  .. હ� યાભ્અા અુઇઅ ો�ુ ુજ ્ુુ ે ગે  યે ાાત ખટતાયી ખસાુાીયી 

અર� ગે . ‘દઅાઉ’ ો ી�ફઅય ખટખ્ ગે  .� �ડટ તટ તદે બરટ જ ગટ .ીખરા ા�શદા ુખટખ્યે � �ડટ ખર અહ� ગે .� �ડાયે સાઅુળે ોા ુીયે 

દઅાઉયે ાે્ અરાાે ોાટ ગટઅરટ યાભ્અાયે જરા ્ ખસાુ ય ી  ..�ુઓ , દે્ટા્રયા દયયી ાાત દા �્ ્ અભાો અ�ાા દબયા શ ા 

 ્ટાટ ્ટા્ા ગે  !‘ઘે્સાારટ’ –  �ળે ા�શી ગે ખર ભાા�શી ા�ુાાાીુ ુ ાાડુખર ાળગડુ ુ ગે ોાટ ઘે્ટ ગટઅરટ  !!બરે ારદાળા 

ખહ�રાાાાયી હટ્ ોદ “યા હાર ખે’રા�ુ ુર� !!”….  હ� ‘�ષુખઅ’ શ ા ાાહય દા �્ ાખરા્ટ ગે  .�ષુખઅયી � �અુ� ,  ડાી �ાળ� ઉ્ાસુ ર� .

) હ� �ાળ� દા �્ ‘્ ોી -્ટ્ ’ ાખરાડુ ુગે �યટ   ર ગે દધ્દા, સ  ી �ચી �ાળ� …) ીાા ઘે્ા ા�શીયે ખસાુ અરાા અરતા ુદબ ી 

ીુી �જ�ાાી �ાસ યે ્ટખ ખહ�ર�, ોટ ડ હ�ર – ��ુઅા ાાળ �્ાાતી, ાટરદા ય � ��ુ ુ!! 

અા્ા ભાા�શદા ુગે ખર દટળાઅત ીત અર� ગે ….. દયદાા્ા ારયે ખાદાા ા્ુે ્ ગે  !!દટળાઅતદા ુભખસતા , અા�ુ, દાવયી સા ે 

 ાા�ભશઅ ચેર� ખર ુાા્ જ ાળ� … ખગ�યી ખ�ુકતઓ ગે, “સુી, અટ �ા’ દય ખડ� તટ … શ રસેયીયી સાુે, અરતા સા્સા -�્ાટ ….. 

્ોઅારાઓ ્ા્, ખીળા �ુ ુખડુદા ુઓનુુ ર�  !…..”  હ� અભાો ીખે્ા શ ાા ર  દારે શ રસેયી ો્્ે � �રસેયયી �પુી – ્ુુતા  યે 

સા્સા, �્ાટ ો્્ે ્ે�્ય ક્ોડાાસયા  અારટ  . હ� ્ુુતીયટ ઉલ્ેુ , ોરે � �્ ર�પુ અરરયે ાારદા ુ ાર� જાદ ીપ્ટ હતટ ો ોાોતે 

હટઈ શઅ�  .ક્ોદા ુ તા ડાાસદા ુ્ોઅતા ્ા્-ખીળા ્ોઅારાઓ ખ િુડદા ુ ર�, દય ખડ� તેદ અનુુ … શર�ર  યે દય – તદાદ  અારયી 

સાતપુતા ચાુે્ી ડાુાયી – ો�ુ ુઅુઇઅ અહ�ાા દાાેુ ગે અભા ? 

ભાા�શી હાા, ભાા�શી ાાતાારર  યે ા�શ -ભાા�શયી ાેળસેળાાસુ ્ ાય .અભાતા શ ાટયી � � ુરી દા �્ દારાા �ાી ગે .

અભાતાદા ુતળખા� �જુરાતી શ ાટ  યે સા ે સ િા ે ખરા�શીુ ુયાભાા્, � �ર� ારાાઈ  યે યરાાઈ સા ે ોઅ  ત્તુ સુ્ ટજય ુ ુ ુઅર� 

ગે ો્્ે અાવો્ે ાાા ોયે ગે  ..સાા્ ો જવર  ા્ અ� ્ડુય �ાા શહ�રદા ુ �ાતા અભાયે , �જુરાતદા ુ �ાતા �જુરાતીયે ્ 

સદજાાયી દહ�યત અરાી ખડ� ોાા ા�શી શ ા ્ટાટ �ા ુી � �્ ી ીાે ગે ? દાનુુ દય જાાો ીખે ગે, ાાષા ેદ ….. ખટતાયી ાાષાદા ુ

યાા યાા  ્ટાટ અરાાયી અાોેવ્્ત …. અભાતાયા બરીતા  ાાહ ી સાા ાેાસુ  યે દય    લ્ત અર� ા� તે�ુ ુ અા ્ … ઋણુ્  

જટષીો ી અા ્ ભાશે ્લડુ ુગે, “��યા જદાયાદા ુ ‘દારા રટ્ા’ અહ�તી ડટશીઓ  યે  ત્ાર� દધ્દા ઉ્ાળતી ડાુતીઓ ો ી ોઅવખ 

 ઈ ાઈ હટ્ તેાી ્ાારી  ા્ ગે દયે !!” તટ ીખરા બરીતા યે દાયીતા અભા ભસતા�ુ ુ્શચદુ અહ� ગે, “Enjoyed listening to your 
recital of the song. The lilt is attractive. While you have presented the new world of combined (hybrid, in the right sense) culture of 
our new generation, your song does not trivialise it. The tone is sufficiently low, inward, for the song not be reduced to an over-
smart and artificial construction now flooding the market place of Gujarati culture….. “ ી ય�  ્ેાી જ ખડ� !! 
(સ જા્  :‘અા ્સેણ’ુ અ ્દ, “�ા ્ ાાસઅર”, 22 ઓક્ટોર 2013) http://readsetu.wordpress.com/2013/10/23/અા ્સેણ-ુ109-ખચુદ -�કુ્/  

 
ઊજળ� અકયપમી સેવય : એક ટયપરયબ મેળયવડફ       • નીબજ શયહ 
 

 સાુ હતટ ોજળ�  અાાદી સેાા ોા્ ાડ�્ટયા ુ સાદાયયટ  .અા ર્્દયી શવીત અરતાુ ‘�જુરાતી સા�હત્  અાાદી’યા 
દહાદપુી ાદાોહ�ય ાડાાદાો હાજર રહ�્ ા સ ીુ ુસાાાત અડુત હણ ુ ુ યે અા ર્્દયી વખર�ુા જરાાી હતી. 

ત્ારોાા તેદરે ાારાાઈ યથ્યુટ ખ�રચ્ અરા ્ટ  . યે ખગ� ી ાાારાાઈ ત ા તેદયા ુસા ીાાર� ખટતાયી ીાાી ગ્ાદા,ુ 
ાાસુળ� ખર ખહ�્ ા ુ ક્ાભસઅ્ સાુીત,  યે ખગ� � લદી સાુીતયી � �યટ,  યે ત્ારોાા હાદ�ભયઅા ખર ોઅ � �ર�્ી �ુા્ો ુી  ારા 

 સાુયે સાનુ ોઅ સાુીતદ્ ાાતાારર ોા ુી ીપડુ ુહણ ુ.ુ 
હાે,  અાદીયા   ુુ  ભા�ુ્ ાાઈ અલ્ારીો અા ર્્દયટ ાટર સાુાળતા, ાડ�્ટયે ત ા  ભતભ  ભાશેષ યીદાોહ�ય શાહયે તેદીુ ુ

સ ાય ગહર અરાા ીદઆુ્ા ુહતાુ  .અા ર્્દયા ુભાષ્યી ્ �ભદઅા ોા ુતા ુભા�ુ્ ાાઈો ભા્ા્તદા ુખરા�શ ી ીાે્ા સ યે ાેઅાી ખડ�્ી 
 શુઅ�્ીઓયે ાાચા ીખણુ,ુ � લદ ‘��ર અા રાહ�’ીુ ુ‘ખગુ� �ુ ુદ� ઉસ ખ  અા’ ાીત સાુળા ડુ ુહણ ુ.ુ 

ત્ારોાા,  ભતભ  ભાશેષ યીદાોહ�યયટ ખ�રચ્ ીખતા ુતેદરે અ�ુ ુહણ ુ ુઅ� તેઓ વા્યયા ુઉૃદ ભશવઅટદાયુા ોઅ ગે  .તેદરે 

 યેઅ ોાળઅટયે સાુીત, ાાષા  યે સસુ �્ભત સા ે જટડ� ીપ્ા ગે  .તેદયે 85ાષરયા ુડાુાય અહ� વોરાાાા્ા ુહતા.ુ 
હાે, સદ્ હતટ સાદાયયટ  .  દ યાદ હણ ુ ુસા�હત્યા બરીતા ાાતારઅાર ઉખેાદાાઈ ાટર .ભા�ુ્ ાાઈો તેદયટ ખ�રચ્ 

ીખતા ુજરા ડુ ુઅ� ોદયા  યેઅ ્ેુટ ત ા ખપટ ગખા્ા ગે, ઉખરાતુ તેદરે  અાાદીયી અા ર્ાાહ� સભદભતદા ુખર 4 ાષર � ુી સેાા 
ીખી ગે  .તેદીુ ુયીદાોહ�યયાુ હસતે સાદાયખપઅ ીખી સાદાય અ ડુત હણ ુુ  .તેઓ સાદાય સાીઅારતા ુ ા્તા  ીાુાે ગે ોદ જરાાી 

ઉખેાદાાઈો ખટતાયા સા�હત્સ્ય ભાશે ાાત અર� હતી  યે ી સ્યઅા ર્ ારમ્ાય દળે્ા સ યા સહ્ટા ોા્ ીાાર દાા્ટ હતટ.  

ખગ�, ભા�ુ્ ાાઈો  અાાદીયી અારટોાર� સભદભતયા સભ્ ઘયશ્ાદાાઈ ખ �્્યટ ખ�રચ્ અરા ્ટ  યે અ�ુ ુઅ� તેદયી સ�ભત� 

ી� ખર ડાુાયટયે શરદાાે ોાી ગે  .ા�દુા ુઉદેડુત હણ ુ ુઅ�  અાાદીયે ા્ાર� ખર જવર ખડ� ગે ત્ાર�  અાાદીયી ્ાજ રાુાા તેઓ 

http://readsetu.wordpress.com/2013/10/23/


અા્દ ીાળ રહા ગે,  યે ખગ�, યીદાોહ�ય શાહયે ભાયતુી અર� અ� તેઓ ઘયશ્ાદાાઈીુ ુસાદાય અર�  .ખટતે ાવવર ્ડુયદા ુરહ�તા હટઈ  

ઉૃરદા ુ સ ા્ી  અાાદી સા ેયટ સો ુ ોઅ ્ાપાવખ ગે  યે હાજર સ  ોદયા ુ ્ુ�ુુોયા સભ્ટ જ ગે ોદ જરાાી ઘયશ્ાદાાઈો 
સાદાય ોા્ સ યટ ીાાર દાા્ટ હતટ. 

ો ખગ�, ભા�ુ્ ાાઈો ા�શ -ભાા�શ ી ી અા ર્્દ દા �્ ીાે્ા સાુ�શાઓ ાાચુી સાુળા ્ા હતા ત ા �ઓ હાજર રહ� શ�ા 
ય ી તેદયી ય�  ્ી ી હતી. 

ભા�ુ્ ાાઈો, ત્ાર ખગ�, ચદુઅળાોહ�ય ખ �્્યા ુ અાાદી સા ેયા ુ સતત જટડાર ત ા  અાાદીયા ુ ખાઅા�સુતઅટયી તી્ાર�, 

ભશવઅટયી તા્ીદ  યે ખર�વાઓદા ુતેદયા ુ્ટાાાયયે,  અાાદીયે � � ુ ીખયાર  ્�કત અહ� વોરાા ડુ ુહણ ુુ  .તેદીુુ યીદાોહ�યયા હસતે 
સાદાય અરાડુ ુહણ ુુ  .ચદુઅળાોહ�યે સાદાય ોા્  અાાદીયટ ીાાર દાા્ટ હતટ  યે ‘દા ુાતા ડ ુ ોાડ અ મડભુય્� �સટભસ્ેશય’યા ુ

40ાષરયા ુસસુદરરટયે ્ાા અરતા ુઅ�ુ ુહણ ુ ુઅ� ‘�જુરાતી ાાષા દા �્ � અરટ તે ઓ� ુગે.’ 
ત્ારોાા, ભા�ુ્ ાાઈો  અાાદીદાયુા ુોઅ ોાા ુચખુાોહ�ય ખ �્્ીુ ુ સાાાત અડુત હણ ુુ  .તેદરે ચખુાોહ�ય  યે તેદયા ુખભત 

ગ�ણાુાઈ ખ �્્યા ુ અાાદીયા ુીરુા ી રહ�્ ા જટડાર ઉખરાતુ ગેલ્ાુ 6 ાષર ી ચખુાોહ�યે અારટોાર� સભ્ તર�અ� ુાે -ુાા ભદ્ાાી � 
અાદાીર� ોબાી ગે તેયે ખટરસાાતા તેદીુ ુસાદાય અરાા જરા ડુ ુહણ ુુ .ચખુાોહ�યે ીાા �ાુ  સાેુ ીાટ દટઅ િટ દળ્ટ તે ોા્ 

 અાાદીયટ  યે તેઓ � ખર અર� શ�ા તે દા �્ ોદયા ુદાતા -ખીતા ત ા ખભતયા સા  સહઅાર ોા્ ીાારયી ્ાારી  ્કત અર� 
હતી.  

ીાળ સાદાય અરાાીુ ુ હણ ુ ુદય�ુુ ાાઈ શાહીુુ  .ભા�ુ્ ાાઈો તેદયી �ાાસ-રાત જટ્ા ાાર ઈભદગેશયયા ુ તેુ ્ી ે્ી 
્�ર  યે તેદયી ખટતાયી ખરાા અ્ાર ાાર � અાદ અડુત તેયી ય�  ્ી ી હતી  .ો ઉખરાતુ  અાાદી ખહ�્ ાયુી સા�હ�ત્અ સસુ ાયા 

સ ાખઅ સભ્,  અાાદીયા ુઉખ  ુુ  ખા� રહ� � અાદટ અ્ાત તે ોા્ તેદીુ ુસાદાય અરાાીુ ુ� �ચય અડુત હણ ુુ  .દય�ુુ ાાઈો ખટતે અર�્ા ુ

અા્�યે તટ દાપ  રજ જ ારાાી હતી . અાાદીો તે દયે ઉખ  ુુ  ખા� ોેસાડ�્ા તે સાનુ તેદ જ ીજયા ુી  સાેુ ોદીુ ુસાદાય 
અડુત ો ોા્ ીાાર  ્કત અ્� હતટ. 

ખગ� ભા�ુ્ ાાઈો ખટતાયા ુાસ સા ી, રદરાાઈ ખ �્્ીુ ુસાાાત તેદયી  યે રદરાાઈયી જટડ�યે રાદ -્�દરયી જટડ� 
અહ� અડુત હણ ુુ .ા�ુદા ુતેદરે જરા ડુ ુહણ ુ ુઅ� રદરાાઈ  સતતખરે ખર�વાઓયા ુી્ટજયદા,ુ ભશવર તા્ીદદા ુ યે અુઈ અ�્્ા ્ અાદટદા ુ

�ાર� ્ ખાગા ખડાા ય ી  .તેદરે ાાતારસગુહટ , ્ેુસગુહટ ઉખરાતુ  અાાદી સાનુ ‘ીચદય’ યાદે સગુહ ખર સખુાાય અ્� ગે  .તેદયી 
ી સેાાઓ ોા્ તેદીુ ુસાદાય અરાડુુ હણ ુુ .રદરાાઈો અ�ુ ુહણ ુ ુઅ�  અા ાદી સા ેયા ુસસુદરરટ ાાાટળાા ોે� ુ ુતટ �ાાસટયા ુ�ાાસટ 

્ાાે  .તેદરે  અાાદી સા ે � ર�તે જટડા્ા તે  સાુ , ભા�ુ્ ાાઈ સા ેયા ુ અાાદી દા �્ અર�્ી ્ાપાઓયા ુસસુદરરટ  યે  અાાદીયી 
ાાતારાણ ુરળ ોેઅઅ ી અ�ાી ર�તે ્ુાાયી  ેરરા દળ� ોયી ાાતટ અર�. 

ીાળ ા તા,ુ ડા્સખટરાયા ુોઅ ઉૃદ ાાતારઅાર ાલ્ાાાઈ યાઢુાયટ ખ�રચ્ ીખતા ુ અાાદીદા ુાષ� � ુી �ુાા ુ�ુાા ુહટતે 

 યે અા ર્અાર� સભ્ તર�અ� ્ટાાાય  યે  અાાદીયે ીખે્ા સતત દાારાશરય ત ા યેતાાીર�યી ય�  ્ઈ તેદીુ ુસાદાય અરાાીુ ુ
� �ચય અડુત હણ ુુ  .ાલ્ાાાઈ ો ખટતાયા 30ાષરયા  અાાદી સા ેયા સેણયેુ ્ાા અરતા ુઅ�ુ ુઅ� તેઓ  અાાદીદા ુી ઘતુ ુખામ્ા ગે  યે 

 અાાદી તેદયા ુ દા �્ ોઅ શાળા જ ગે  . અાાદી તર  ી સાદાય સાીઅારતા ુ તેદરે ઉદેડુત હણ ુ ુ અ� તેઓ શર�ર ચા્શે ત્ા ુ � ુી 
 અાાદીયે સા   યે સહઅાર ીખતા રહશે.  

યે ખગ�, ભા�ુ્ ાાઈો  અાાદીયા યાા સાદાભ્અ “ઈ - �સદતા ”યી બહ�રાત અર� હતી  યે જરા ડુ ુ હણ ુ ુ અ�  અાાદીયા ુ
ખ�રખપીુ ુસ ાય હાે “ઈ - �સદતા ” ્ેશે, તે પી -દાભસઅ હશે  યે �ડ�જ્્ સાવખે  અાાદીયી ાેોસાઈ્ ખર ી દેળાી શઅાશે.  

ત્ારોાા, ભા�ુ્ ાાઈો ભા્ાસોહ�ય  યારીયટ ખ�રચ્ ીપ્ટ  .�ુા� જા� ાાષા ખ�રષાટદા ુ તે દયા ુ્ટાાાય, ભા�ુ્ ાાઈ 
સા ે દળ�યે �સુતઅ  ચારયી અાદાીર� તેદ જ ખાઅા�સુતઅટ  યે ખર�વાઓ  અાાદી જ અર� ોાટ ીગહ રાુી તેયટ દજ �ત ખા્ટ 

યાુાા ોા્ ઓભશ�ારાાા  ્કત અ્� હતટ  .તેદયા ુજ ુાસ સુી યીદાોહ�યયા હસતે તેદીુ ુસાદાય  ડુ ુહણ ુુ .ભા્ાસોહ�યે સાદાય 
સાીઅારતિાિુ અ�ુ ુહણ ુ ુઅ� તેદરે � ખર અડુત ોયા ી ોદયે � �ો જ ીયાુ દળ્ટ ગે;  યે  અાાદીયે તેદરે અુઈ ીપડુ ુય ી, ખર દાપ 

્ી�ુ ુજ ગે. 

ગેલ્ે,  અાાદીયા અટષાધ્વ ્ા્�ાાઈ ાડુ�ર�  યે ઉખ  ુુ  ખચુદાાઈ �કુ્યા હસતે,  ભતભ  ભાશેષ યીદાોહ�ય શાહીુ ુ
સાદાય અરાાદા ુી ડુ ુહણ ુ.ુ 

અા ર્્દયા ુ�ભતદ ાટરદા,ુ ખચુદાાઈ �કુ્ો ાારત ી ીાે્ા સાુીતઅાર /સારઅાર �ાુાષાાઈ ા�સાઈયટ ��ુઅટ ખ�રચ્ ીખી 
તેદયે ીાઅા્ાર હતા .�ાુાષાાઈ  યે તેદયા ુ �પુ  તીતાાઈો �ાુદ સાુીતયી દહ� �્ જદાાી હતી .તેદરે દયટજ ુડુ��ર્ા , 

ોરઅત ભારારી  યે �રષા દહ�તા �ાા અભાઓયી  ્ા  ્ા રચયાઓયી સાુીતદ્ ર��ીત અર� સા�  ટતાઓયે સાુીતદા ુ
રસોટળ અ્ાત હતા.ુ 

અા ર્્દયા ુ �તે, ભાજ્ાોહ�ય ાડુ�ર�ો  અાાદી ાતી  લુ્ દહ�દાયટ, અા ર્્દયા ુી્ટજઅટ, ‘દા ુાતા ડ ુ ોાડ અ મડભુય્� 
�સટભસ્ેશય’, દાા અરયાર સ  સા્સેુાઅટ  યે હાજર રહ�યાર સા�યટ ીાાર દાયી અા ર્્દયે ભાભ ાત ર�તે ી્ટખી ્ી ટ હતટ .

ત્ારોાા સ   ીભતાટજય ્ઈ ોઅોીબયી ુોર-�તર � �ગ�  ્ા ુખડાા હતાુ.  
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