ુ રાતી
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(1852)

(1845)

ણ

. નલી ઢફની

ળવવઓ, મુદ્રણમંત્ર, તવય, ટે લરગ્રવપ, યે લ્લે, લતાભવન ત્રને કવયણે તેભજ અંગ્રેજનવ બવયત
અગભનથી તેભની ને અણી ફન્ને લબન્ન વંસ્કૃતતન વંગભ ઘણવ નલવં ઈન્ભે જન્ભલવભવં
ુ ય વવવમટી, એલ્લ્પન્સ્ટન
વપ થમવ છે . યુતનલતવિટીની સ્થવનવ, ગુજયવત લનવા ક્યર
શવઇસ્કૂર ને ઇન્સન્સ્ટટયુટ મુફ
ં ઇભવં કવમાયત થઇ. અંગ્રેજ એ

દવખર કયે રવં નલવ ઈકયણ,

એભની ળવવન દ્ધતત, યવજકીમ વંસ્થવઓ, તળક્ષણ વંસ્થવઓ તથવ અંગ્રેજી વવહશત્મન પ્રબવલ
પ્રજાજીલન ય તલળે ડય. તલજ્ઞવન ને મંત્રઈદ્યગન ભહશભવ કયતવ મ ૂડીલવદ ને
ઈદ્યગલવદ, તિભી ઔદ્યલગક વંસ્કૃતત ને લૈજ્ઞવતનક દૃલ્ટટન તલકવવ જલવ ભે છે . ન્મવમ,
લશીલટ, તત્ત્લદૃલ્ટટ, ધભાબવલ, યવજળવવન, નીતત લગેયે ભવટે નવ ભટવ ડકવય અ
વભમગવવભવં જઇ ળકવમ છે . અ વભમગવવન યવજકીમ આતતશવવ ણ અણે જાણીએ
છીએ. જે અંધવધ ૂધી ને તેભવંથી નલ ભવગા કવઢલવની ળક્તત દ્વવયવ પ્રજાલબમુખ ળવવકને

ણ

ફવંધછડ કયલી ડે છે . તેની વ્મવક ને વલાગ્રવશી વય વવહશત્મ ય ણ જઇ ળકવમ છે .
,

,

.
ુ ારક યગ
ુ
સધ
સુધવયક

યુગ

ળરૂઅત

દરતયવભ

કતલતવક્ષેત્રે

અમ ૂર

હયલતાનની ઝવંખી રઇને અલે છે . ઇ.વ.૧૮૪ભવં યચવમેર ‘ફવવની ીય’નવ મ ૂ
બવવનવ લનલવ લવંક વવથે અણે ત્મવં થમેરવ લતાભવનત્રની ળરૂઅત ને અંગ્રેજી
ઢફની યીતભવં જલવ ભે છે . કે ટરીક તલવહયખ નોંધવત્ર છે . જેભવં ઇ.વ. ૧૮યયભવં ‘મુભફઇ
ુ ય
વભવચવય’ નવભે ઠલવહડક ળરૂ થયુ ં ત્મવયથી ભવંડીને ઇ.વ.૧૮૪૮ભવં ગુજયવત લનવા ક્યર
વવવમટી, ૧૮૪૯ભવં ‘ભદવલવદ લયતભવન’ ૧૮૬૦ભવં ‘ભદવલવદ વભવચવય’, ‘દય બુધલવયે
‘બુધલવહયયુ’ં ૧૮૬૩ભવં સુયતભવંથી ‘ગુજયવત તભત્ર’ એ જનજીલનને ભશત્લનવ લવંક અપ્મવ
છે . ને વવહશત્મ તલસ્તવયભવં ભશત્લની ભ ૂતભકવરૂ વવલફત થયુ ં છે . ક્ષયજ્ઞવનની ળરૂઅત એ
અ યુગનુ ં વોથી ભશત્ત્લનુ ં એકભ તવદ્ધ થવમ છે . ૧૮૪યભવં સુયતભવં ને ૧૮૪૯ભવં
ભદવલવદભવં ુસ્તકવરમની સ્થવનવ, ૧૮૦ભવં ‘બુદ્ધદ્ધપ્રકવળ’ નવભનુ ં વવભતમક, ૧૮૧ભવં
મુફ
ં ઇભવં ‘બુદ્ધદ્ધલધાક વબવની સ્થવનવ’, ‘૧૮૬ભવં ‘બુદ્ધદ્ધલધાક’ એવુ ં ફીજુ ં વવભતમક ને
‘ભંડી ભલવથી થતવં રવબ’ જેલવં તનફંધ, ‘ડવંહડમ’ નવભક વલક્ષક, નભાદનવ ળરૂઅતનવ ફે
વ્મવખ્મવનભવં ‘ઇશ્વયે લતવય રીધ નથી’ ને ‘ુનતલિલવશ’ ભવં તેભની બવતલ દૃલ્ટટન
હયચમ થવમ છે . અલવ નેક હયફની વ્મવક વય ગુજયવતી વવહશત્મ ને કતલતવ ય
જલવ ભે છે .
વોપ્રથભ કતલ દતરામ ડાહ્યાભાઈ ત્રળાડીની લવત કયી

ગવભઠી

તનળવભવં થડું બણ્મવ-નવ બણ્મવજેવુ ં જ તળક્ષણ ણ ઘયે કભાકવંડ-વંસ્કૃતન લવયવ ને
તનવગાદત્ત ળક્તત દરતયવભની કતલતવને ઈન્ભે છે . તેભનુ ં શેલ ું કવવ્મ ‘ફવવની ીય’ભવં
ગ્રીટભનુ ં સુદીધા લણાન જુઓ,

ભધ્મકવરીન બવવનવ સ્તય કયતવં જુદવ જ લબગભથી નલવ

લરણ તવદ્ધ કયે છે .
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"તલચવયીને લઢલવણથી, રીધ રીંફડી ંથ
તલતક લયણલતવ લધે, ગ્રીટભ લયણગ્રંથ"

-ન લબધવથા ણ સ ૂચક છે . ળબ્દનવ કરવઘવટની પ્રતીક્ષવ ણ છે . તલચવયીને, લઢલવણથી,
ુ વવ... ને શજી તલતક-લયણવલતવ
તલતક, લયણવલતવ, લધે, લયણગ્રંથન વશજ લણવા નપ્ર
-ગ્રીટભ-લયણ-ંથ લગેયે ળબ્દનુ ં ળરૂઅતનુ ં ત જઇ ળકવમ છે . તેભની પ્રવયં લબક કતલતવ
વર્જનભવં ‘શકૂરવ’ની યચનવ તલતળટટ છે . ન્શવનવરવર અ વંદબે નોંધે છે ‘શડૂર એટરે શડુડુડુ
કયત છડેર કવવ્મ ગ. એને ન શમ ભોં કે ન શમ ભવથુ.ં ન્ત્મવનુપ્રવવ ભે , વદ ૂતતિ
વચટ વચલવમ, કલ્નવને ધભધભ કયતી જગવડે એલી વવખી તે શડૂર” સ્લવભીનવયવમણીમ
વંસ્કવયની બવત ને લવણીન વંમભ, વવદવઇ એ ણ એન ગુણ છીથી યહ્ય છે . દ્યનવ ફધવ
જ ફવહ્યઅંગ ય તેભન  ૂયે  ૂય કવબ ૂ છે . વંસ્કૃતની વ ૃત્ત યં યવ ને દે ળી ઢવનુ ં લૈતલધ્મ
ણ તેભની કતલતવભવં જલવ ભે છે . થાચભત્કૃતત, ળબ્દચભત્કૃતત, ઈભવ, ઈત્પ્રેક્ષવ,
લચત્રપ્રફંધ, પ્રવવ, નુપ્રવવ લગેયેની નેક ળક્યતવઓ કતલ ઈઘવડી વડે છે .
તેભની કતલતવ તલળેની સુદયમૌ
ં
ની નોંધ જુઓ ..“દરતયવભભવં કવવ્મકરવ પ્રત્મે
વવચ ઈત્વવશ છે , કવવ્મકવની તે કવભવં ળકમ તેભની વવધનવ છે , ને તવની વવદ્યંત કવવ્મ
પ્રકૃતતભવં તવની ભમવા દવનવ સ્લીકવય વવથે, લપવદવયી ૂલાક તેન તલતનમગ છે . દરતયવભની
કવદૃલ્ટટને ભટી ભમવા દવઓ છે . ણ એ ભમવા દવઓ તેભનવ તવનવ કયતવં તે કવનવ
કવભવનવની જ

તલળે છે ..”

ણ અ વઘળં જતવ તે લવા ચીન કતલતવનવ પ્રસ્થવનકવય છે . ગુજયવતી બવવની
ઇફવયતને વંસ્કૃત રૂભેવ ૃત્ત

વવયી ેઠે નુકૂ છે તે એભણે પ્રમગ કયીને તવદ્ધ કયી

ફતવવ્યુ ં છે . ઈજાતત, ભનશય ને ઇન્દ્રતલજમ ય તેભન કવબ ૂ છે . તેભનવ ભનશયનવ
ઈદવશયણ જાણીતવ ને યવપ્રદ યહ્યવ છે .
" એક ળયણવઇલવ વવત લા સુધી ળીખી
યવગયવલગણી ગવલવભવં લખણવણ છે .
એકને જ જાચુ ં એલી ટે ક છે કે યવખી એક
ળેઠને યીઝવલી ભોંજ રેલવની ભંડવણ છે . "
-કે
"ઊંટ કશે અ વભવભવં લવંકવ અંગલવવ ભડ
ંૂ વ
ભ ૂતભવં શુઓને ક્ષીઓ વય છે ."
લગેયે કતલતવઓ ખ ૂફ જ પ્રચલરત છે . ને તેભવં ણ ફરચવરનવ ળબ્દને કતલતવ છંદ દ્વવયવ
તવદ્ધ કયી ફતવલે છે .
દરતયવભની સુદીધા યચનવઓભવ ણ ‘લેનચહયત્ર’, ‘હુન્નયખવનની ચઢવઇ’,
‘શંવકવવ્મ ળતક’, ‘પવયફવતલયશ’, ‘યવજતલદ્યવન્મવવ’ લગેયેન વભવલેળ થવમ છે . તેભવં ણ
સુધવયવલવદી ભવનવ કતલને તેભનુ ં કત ૃત્લ કયતવ યકી ળકત ુ ં નથી. ‘પવયફવ તલયશ’ દ્વવયવ
ળકપ્રળક્સ્ત

ને ઘેયવ દદા નુ ં તનરૂણ ણ તેઓ કયી ળકમવ છે . દરતયવભનુ ં ઠવલકવણુ ં

ને દીઘાણુ ં તેભની બવલત્કટતવન મુખ્મ અંતયવમ છે . ગુજયવતી બવવ, છંદયચનવ ને
જનસ્લબવલ ઈય તેભની છવમવ તલળે ઢી છે . જે તેનવ વવંસ્કૃતતક ભશત્લનુ ં વવચુ ં ઓજાય છે .
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દરતયવભની વવથે ને તેનવથી એક ડગલું કવવ્મ સ ૃલ્ટટની ફવફતભવં સુયતી
નમમ દંકર ાંકર દળે - નભાદનુ ં અગ જ ગણવલી ળકવમ.

‘ભવરું ભન કતલતવ તયપ

રવગેલ ું તેથી ભને સ્કૂરભવં છકયવઓ વવથે ભવથુ ં પડવુ ં દુયસ્ત ન રવગયુ’ં કશેનવય નભાદ કતલતવ
વવથે એકરૂતવ વવધલવન પ્રમવવ કયે છે . તેભની કતલતવન મુખ્મ વંફધ
ં શેઝલરટ કશે છે તેભ
જસ્વ

(Passion) ને તકા

(Fancy and Imagination) વવથેન છે . નભાદ તે ભવને છે

કે “કતલતવ ગદ્યભવં શમ કે દ્યભવં શમ, ણ લવક્યરૂી

ળયીયભવં યવરૂી જીલ કતલતવભવં શમ

જ. યવગડવને કતલતવ વવથે કઇ વીધ, મુખ્મ વંફધ
ં નથી. ને યવ યથી જ કતલતવ વવયી
નયવી ફને. કતલતવ જેને લળ છે તે કતલ નથી, જે કતલતવને લળ છે તે કતલ છે .” એભ કશી
ઇશ્વયદત્ત ળક્તતની હશભવમત કયે છે . તેઓ દૃઢણે ભવને છે કે કતલતવ ન શત ત વદૌ ગુણ,
પ્રીતત, સ્લદે ળવલબભવન, તભત્રવઇની

ળી દળવ થવત ? તેભની કતલતવભવં મુખ્મત્લે વંવવયસુધવય,

પ્રીતત, ભૈત્રી, સ્લદે ળવલબભવન, વત્મ-ન્મવમ ને ળોમાન રવગણીભમ અરેખ જલવ ભે છે .
યં યવ વવથેન ુ ં નુવધ
ં વન જાલીને નલી હદળવની ળધ અયં બે છે . એક ઈદવશયણ જુઓ,
"પેયપવય છે જગનનીભ, લધઘટ ચડતી ડતી નીભ
ક કવન નવ’ લે વય, એ નુબલ ઈતયે વય"
જ્ઞવની કતલઓનુ ં નુવયણ જઇ ળકવમ છે . ત ઝૂરણવભવં જુઓઃ
"બ્રહ્મ યે બ્રહ્મ યે બ્રહ્મ યે , તવત ત ુ ં ભવત ત ુ ં ભ્રવત ત ુ ં યે ભવમ વવથ યશે દુઃખભવં ભતની લેવભવં નભાદવને દીજે
-ભવં નયતવિંશની વય ને નભાદનવ તવનવ ળબ્દ દ્વવયવ
થવમ છે . તેભની

મુક્તતયવમ."

બવલભહશભવ સુદય
ં
યીતે વ્મતત

ુ ચંદ્ર પ્રેભતત્રકવ’જેલી રવંફી યચનવભવં ઔલચત્મ, કલ્નવફ
કતલતવભવં ‘કુમદ

ને વંલેદન જલવ ભે છે . વવથે વવથે પ્રેભતત્રકવભવં ત્રન તલતનમગ ને ગદ્ય હયચ્છે દનવ
વવંધણની નલીનતવ જલવ ભે છે .
ુ જ ત ુ ં કતલતવ કયે હદર દયદ દયળવલ
"કુમદ
ઇશ્વયને નવભે ને લયણી જન
ં

સ્લબવલ"

-ભવં ‘હદર દયદ દયળવલ’ નવ ‘દ’ લણા દ્વવયવ હદરનવ દદા ની લેદનવ ઈજાગય કયે છે . પ્રણમ
કતલતવભવં તેભની અત્ભરક્ષીતવ વોથી લધવયે ઈવે છે . કતલનુ ં લરણ ણ યભેલ્ન્ટક, દદા , તલયશ
લશવર, ભશ ને છડવટની પ્રીતતભવં અવભવની છટવઓ ઝકવલે છે . નભાદે પ્રેભનવ જુદવ જુદવ
બવલનવ તનરૂણભવં ભવનલપ્રીતતને આશ્વયનવ ભવગે રઇ જનવયી હૃદમ અબવ ગણી છે .
"યવ દહયમ શહયએ કમો સુખ દુઃખ ભવન વભવન
દુઃખભવં ણ ભીઠવળ યે અંળી કયે યવવન”
પ્રેભની

ઇચ્છવ ને તેનવ અકાણથી નંત સ ૃલ્ટટઓ યચવમેરી છે . તેન ભહશભવ એભની

કતલતવભવં કયે છે . તેઓ પ્રેભને કુદયતી રીરવ ગણે છે . એલી જ યીતે પ્રકૃતત તત્ત્લન ભહશભવ
ણ કતલ કયે છે .

ઊત ુ લણાનભવં તેભની ફકટ ફવની તનખયે છે .
"અંધવયી ઓ યજની વજની ભેઘ લફશવભણી યે ,
લવયે લવયે દયળન દઇ ચોંકલે દવભણી યે ..’
ધ ધ ધ ધ ઈદક ડત ુ ં યવણ ઈય બવયી
દે ખી વંધ ુ કમભ ન યટત ુ ં નવથ વવહુ હુ ં નવશી"
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સ્ળાદૃ્મની વંકુર છફી શીં કે લી વશજતવથી તનરૂવમ છે . તેભનવ લવા લચત્રે લધવયે
વયકવયક છે . તેભની કતલતવન જસ્વ સ્લતંત્રતવ ને અદે ળવલબભવનભવં વ્મતત થમ છે .
“ભદા તેશનુ ં નવભ ચકતવ

ળસ્ત્ર જઇ

ઉછી કયત શવથ, કીતતિ ઉજી ભટી
ભદા તેશનુ ં નવભ, રશીની નદીઓ દે ખી
ધડ ભવથવં ને શવડ, કવંત નશીં જે ટે કી ”
‘ભદા તેશનુ ં નવભ’ ધ્રુલયટણ રઇને કતલ દ્યભવં ણ ઈત્વવશની યં ગત  ૂયે છે .

કે એભનુ ં ‘જમ

જમ ગયલી ગુજયવત’ કતલતવભવં ણ ગુજયવતની યં યવ ને વંસ્કૃતતની ઝવંખી થવમ છે .
નભાદની કતલતવભવં અલતવ લણાન ને વભવજ સુધવયવની ઝવંખી, પ્રીતતન ભહશભવ કતલતવનવ
ભવધ્મભ દ્વવયવ વ્મતત કયે છે .
અ યુગનવ મુખ્મ ફે વીભવસ્થંબ નભાદ ને દરતયવભની કતલતવ યં યવ
વવથેનવ

નુવધ
ં વનથી નલીન તલબવલનવ તયપ ઢવલવન વયવશનીમ પ્રમવવ છે . અંગ્રેજી

કે લણીની વય શજુ વ્મવક થઇ નથી. ણ બવલ-બવવનવ તયં ગની જભવલટ ફહુ થઇ ળકી
નથી. તવની ઘણી ભમવા દવઓ રઇને ણ, તેભનુ ં કતાવ્મ ધભા ફજાલલવભવં કતલતવનુ ં ભવધ્મભ
તેભને લધવયે વવરું રવગયુ ં છે . અ યુગનવ



કતલઓભવં નલરયવભ, બવનવથ, શયગતલિંદ

કવંટવલવવ લગેયે ગણવલી ળકવમ.
લવા ચીન યુગનવ પ્રવયં બે અણે જયુ ં કે લવા ચીન કતલતવનવ દ્વવય ધીભે ધીભે
ખ ૂરલવ રવગમવ. ણ ંહડત યુગની કતલતવ ઘણી ફધી યીતે વમ ૃદ્ધદ્ધ વભે છે . યુતનલતવિટીની
કે લણી વભેરવ તલદ્વવન વર્જક, ંહઢત અ ેઢીનવ ગ્રણી વર્જક-કતલઓ છે . અ કતલઓ અ
યુગની કતલતવન લક્ષતતજ તલસ્તવયી અે છે . એની વવથે જ કવવ્મતત્ત્લની તવદ્ધદ્ધ ને વમ ૃદ્ધદ્ધ
ણ ફક્ષે છે . ંહડતયુગની કતલતવ કવતત્લનવ તલળે ને તલતલધ ઈન્ભે પ્રગટવલે છે . તેથી
વ્મવક ને ઊંડવણવમ ૃદ્ધ ફને છે . કતલતનવ ફે મુખ્મ ગુણધભો વૌંદમા ને યવપ્રતત કતલતવ
શલે લધુ તનતિતતવ ને એકવગ્રતવથી લધુ વભજણ ૂલાક લતી દે ખવમ છે .
ંહડત યુગનવ પ્રવયં બે સુધવયકયુગની કવવ્મયં યવ ને તલમની દૃલ્ટટએ લધુ
તલલેક દવખલી કરવ ૂણા લબગભ નવલે છે . વભગ્રતમવ કવવ્મની ઇફવયત ને કવવ્મની
તલબવલનવ ઈબમ તલકવતવં, ઘડવતવં, ન ૂતન હયલેળ પ્રવપ્ત કયતવં દે ખવમ છે . વંસ્કૃત, પવયવી
ને અંગ્રેજી બવવ-વવહશત્મન ભ્મવવ તેભજ એ બવવઓની કવવ્મ વવહશત્મની યં યવ
કરવક્ષને વમ ૃદ્ધ ફનવલે છે . અ યુગન અયં બ વવભવજજક જીલનનવ વંક્રવક્ન્તકવે થવમ છે .
બણતય લધે છે , જાગ ૃતત અલે છે , કુહયલવજ ત ૂટે છે , સુધવયવનુ ં લરણ દૃઢ ફને છે . જીલનભવં
એક પ્રકવયનતી તવજગી ને ઈત્વવશ અલે છે . ભવણવ મુતત ભને તલચવયત થવમ છે . તેભનુ ં
વંલેદન

લધુ

ભજબ ૂતવઇથી

લબવ્મતત

થવમ

છે .

પ્રણમ,

પ્રકૃતત,

યભેશ્વય,

ભસ્ત,-ઈલ્રવવ-ઈભંગનવ અતલિબવલ વવથેની કતલતવન બવલ, બવવ, છંદ, રંકવય, પ્રતીક,
કલ્નની તવજગી જલવ ભે છે .
ંહડતયુગનવ પ્રવયં બે જ મુખ્મત્લે નલરકથવકવય તયીકે ને ખ્મવતત વભેરવ
ગોળધમ નરામ વત્રાઠી વવેથી કતલતવભવં પ્રથભ ત્નીનવ લવવન તનતભત્તે વંસ્કૃત ્રકની
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યચનવ ‘સ્નેશમુદ્રવ’ભવં ત્ની વવથેનવ સ્નેશન વઘન નુબલ કતલએ વ્મતત કમો છે . કતલની
ુ વથી ઉતભિન ુ ં તત્ત્લ નહશલતૌ છે . ણ વભગ્ર કવવ્મભવં છંદતલધવન ધ્મવન ખેંચે છે . દ્યની
દીઘવા યત
પ્રલવહશતવ ધ્મવનવાક છે . ળવદુારતલહક્રહડત, તળખહયણી, ભંદવક્રવન્તવ, સ્રંગધયવ, ભવલરની, દં ડી,
શહયગીત, ચવઇ, તટક, રવલણી, કટવલ, દશય લગેયે તેભજ વ્રજ-હશિંદીભવં બજન ને
ગવમનનવ યવગ, ળવસ્ત્રીમ વંગીતન પ્રબવત યવગ ણ તથવ તેભણે કયે ર કટવલન ઈમગ
સુબગ છે . ઈયવંત તેભની નલરકથવભવં અલતી કવવ્મ ંક્તતઓ તથવ છૂટક કે ટરીક
કતલતવઓની ળરૂઅતની કતલની ભથવભણ યશી છે . ણ ગવઈ કહ્ું તેભ મુખ્મત્લે
નલરકથવકવય ગલધાનયવભની કતલતવની અ અછે યી ઝરક છે .
અ યુગભવં જેભનુ ં ભશત્લનુ ં પ્રદવન કતલતવક્ષેત્રે જલવ ભે છે , તેભવં નરવ િંહરાળ
દદળેટીયા તેભની કતલતવ ય અંગ્રેજી ઉતભિકતલતવની વય છે . ઈયવંત વંસ્કૃત પવયવી ને
તદી કતલતવની વય ણ ઝીરી છે . તિભની ઢફની કતલતવન જે પ્રમગ થમવ તેભવં
નયતવિંશયવલની કતલતવ તળક્ષણ, વંસ્કવયી તથવ શુદ્ધ બવવ ભવટે ધ્મવન ખેંચેં છે . સ્લરૂ ને
તલમની દૃલ્ટટએ શુદ્ધ પ્રોઢ ગુજયવતીભવં અંગ્રેજી યીતની ઉતભિકતલતવ કે લ અકવય ને ળૈરી
ધવયણ કયે છે તેનવ પ્રમગ કમવા છે . પ્રકૃતત-પ્રણમ, બક્તત ને લચન્તનનુ ં તનરૂણ,
યરલક્ષતવન બવલ, હયલચત ભનવ્મવવય, હૃદમની ઈત્કટ બવલનવ, ભવનલહૃદમભવં
બવલની બયતી, યતવક દવમ્ત્મજીલન ને પ્રેભનુ ં તનભા સ્લરૂ લગેયે વંસ્કવયી બવવભવં
તનરૂણ થયુ ં છે .
‘ઉજવ અકવળભવં કદી ભેઘક્કડ તનયખુ ં
સ્લચ્છન્દ તયત, કે તયત અ દે શભવંથી હુ ં કૂદું”
એલ શોલ્રવવ વ્મતત કમો છે . પ્રકૃતતની ભવનલજીલન ય થતી વયનુ ં તનરૂણ જઇ ળકવમ
છે . ‘ભેધક્કડ’ જેલ ળબ્દભવં બવલની ભસ્તીનુ ં અરેખન છે . તેઓ પ્રણમ કવવ્મભવં યં ગદતળિતવનવ
વંસ્ળાતવની નુભ ૂતત કયવલે છે . તેભની પ્રણમ કતલતવ એકવંગી ને ભમવા હદત છે .
નયતવિંશયવલની કતલતવભવં વ્મકત થત બક્તતબવલ ને ઇશ્વયશ્રદ્ધવ પ્રવથાનવ
વભવજનવ વંસ્કવયભવંથી ઈદૌ બલે છે . ‘ભંગર ભંહદય ખર’ તેભનુ ં ઇશ્વયવસ્થવન ગવઢ સ્ળા
કયવલત ુ ં કવવ્મ છે . ' અ લવદ્યને કરુણગવન તલળેબવલે' નવ બવલથી નલવજામેલ ું છે .
“ભંગર ભંહદય ખર
દમવભમ ! ભંગર ભંહદય ખર
જીલનલન તત લેગે લટવવ્યુ ં
દ્વવય ઉબ તળશુ બ!”
ુ ૂતતભવં હયણભે છે . ‘પ્રેભ-ભીયવ’ની પ્રવન્સપ્ત એ
-ની દૌ ભ ૂત વલવા નભ

કતલનુ ં રક્ષ છે .

વભગ્રતમવ પ્રકૃતત કવવ્મ કયતવં બક્તત કે પ્રણમની ઉતભિને વ્મતત કયતવં કવવ્મ કે લચિંતનકવવ્મ
વતલળે વપ નીલડયવં છે .
અજ યુગનવ કાન્ત ને કાીની કતલતવ ગુજયવતી

કતલતવભવં જુદી ને નેયી

બવત વડે છે . તેભની ઘણી યચનવઓ પ્રવવંલગક ને અંગત રવગણી તેભજ તલચવય લરણનવ
ળવલ્બ્દક અતલટકવયરૂ છે . વૌંદમા, પ્રણમ, ભૈત્રી ને બક્તતની લબપ્વવ તેભજ પ્રવન્નતવભવં
તેભનુ ં કવવ્મબવલ જગત વભવમેલ ું છે . ‘વવગય ને ળળી’નુ ં મ ૂલ્મ મ ૂલ્મ છે . પ્રવવવનુપ્રવવ ને
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રંકયણ વમ ૃદ્ધ કવવ્મની યભલણમતવ વનેયી છે .
‘ જરતધજરદર ઈય દવતભની દભકતી,
મવતભની વ્મભવય ભવંહશ વયતી
કવતભની કહકરવ કે લર કુંજન કયે
વવગયે બવવતી બવ્મ બયતી ”
દૃ્મકલ્નનુ ં વંમજન અફેહફ
ૂ યીતે કતલ કયી ળક્યવ છે . ઉતભિન તંત ુ જીલંત ફને છે . ઇલ્ન્દ્રમ
વ્મત્મમની વંકુર દૃલ્ટટનવ લચત્ર ણ કવન્ત વવેથી ભે છે .
“ને લનલને, નેક લગહયને તટે , વવગયે ,
બયે તનર ફવક તલયર હદવ્મ તવયવ સ્લય”
-ભવં તનરને ફવકરૂે કન્સલ્ને ગતત, શ્રલણ ને દૃ્મતવની સ ૃલ્ટટ ઉબી કયે છે .
ઇલ્ન્દ્રમગચય લચત્ર પ્રતીકવત્ભક ફની કવવ્મવથા ઘટ
ં ૂ ે છે . ‘ચક્રલવક તભથુન’ભવં જુઓઃ
‘પ્રવયી યશી ચવવ ળવખવ ળૈરયવજની’
વંસ્કૃત ળૈરીની વવદૃ્મવરંકવયની મજનવ તતળમક્તત કે ન્મક્તતની કહટએ શોંચી ણ
જલવ ભે છે .
‘ળબે જેલી શુલચ તનવયતી ભવનવેથી ભયવરી,
લવા કે યવં તલભર જરભવં નવચતી લવ મ ૃણવરી,
ઓલચિંતી લવ તનુ ચભકતી ભેઘથી જેભ લીજ
ફરવ તેલી ફની ગઇ યે દૌ ભ ૂત સ્ળાથી જ”
-ભવં ઈભવ લચત્રન તલસ્તવય ને તલમને એનવ તલતળટટ રૂગત અંળ વવથે પ્રકવતળત કયે છે .
કવન્તની કતલતવભવં અલતવ છંદ ગુજયવતી કતલતવભવં તવભવલચહ્ન છે . અટરવ ફધવ
વંસ્કૃત વ ૃત્તને ને અટરી વભથાતવથી શેરીલવય મજે છે એનુ ં ઈત્તભ ઈદવશયણ જુઓ...
ુ યજ રઇ ડરત લવયુ લવમ”
“ધીભે ધીભે છટવથી કુસભ
-ભવં રમની થાકતવ તવદ્ધ થઇ છે . તેભનવ ખંડકવવ્મભવં છંદની ન ૂતન તયવશથી તલળે
તવદ્ધદ્ધ વમ્મવ છે .
કવન્તની પ્રણમ કતલતવભવં બવલની વઘનતવ ધ્મવનવકાક છે . તેભની કતલતવભવં
પ્રણમની ઝંખનવ,

તરવવટ, તનયવળવ, દદા લગેયેને ઈત્કટ ફનવલે છે .
“પ્રણમની ણ ત ૃન્સપ્ત થતી નથી.
પ્રણમની લબરવવ જતી નથી.”

-અલી ભવનલ પ્રકૃતતજન્મ વવશજજક વ ૃતત્ત ત ફીજી ફવજુ પ્રણમન અતાનવદ વંબવમ છે .
‘ચક્રલવક તભથુન’ની ંહકત જુઓઃ
"વદવકવ સ ૂમા તત શમ,
જમવં પ્રભુ ણ લધુ અદ્રાહૃદમ શમ, "
-એલવ ‘વદૈ લ સ ૂમોજજન્લલરત’ પ્રદે ળની ઝંખનવ ણ ચક્રલવકની જ નથી કવન્તનવ ફધવ
વત્રની છે . તેભન તલળે હયચમ ‘ખંડકવવ્મ’ દ્વવયવ ભે છે . પ્રકૃતતનવ ભનશય લચત્ર,
પ્રણમબવલની ભસ્તી ને બવવકભાની તવદ્ધદ્ધ તેભજ છંદ, રંકવય વમ ૃદ્ધદ્ધથી ગુજયવતી કતલતવનુ ં
તળખય ફની યશે છે .

Page | 1399
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru:

Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X)

અજ યવવભવં કાીની કતલતવ ણ જુદવ જ તભજાજથી ંહડતયુગની કવવ્મબવલનવને
કફ  ૂરું વડે છે .
કરવીને નવનીલમથી કતલતવ કયલવનવન ળખ શત. તેભની ળરૂઅતની કતલતવભવં
નભાદ-દરતની વય જલવ ભે છે . ણ છીથી પ્રણમની યં ગીન ભનદળવ ને
ફવરવળંકય- ભલણરવરની ગઝર, કવન્તનવ ખંડકવવ્મ ને નયતવિંશયવલની ઉતભિકતલતવએ
તેભને ઠીક ઠીક ભઠવમવા છે . તેભનવ રઘુકવવ્મભવં અકૃતતની સુયેખતવનુ ં વોટઠલ, ભનશય કલ્નવ
લચત્રની ચભત્કૃતત, ઊંડવ લચિંતનન ઝંકવય ને સ ૂક્ષ્ભ યવ-વંતલધવનકવનુ ં લદ્ય વૌંદમા દવખલે
છે .
"નદી લશે છે લગહયથી યભન્તી,
ફૂર તણવ ગીત શજાય ગવતી"
-ની પ્રવવમજનવ, નદીનવ લશેણનુ ં લચત્ર, ફૂરન સ્ળા ને વજીલવયણની વમ ૃદ્ધદ્ધથી ભશેકતી
કવવ્મરીરવની ઝવંખી છે . તેભની કતલતવભવં નલીનબવલ, તલમ, તલચવય, વંસ્કૃતવ ૃત,
બવવ-છંદની તવજગી જલવ ભે છે .
કરવી મુખ્મત્લે અત્ભરક્ષી કતલ છે . ઈયવંત ‘શભીયજી ગહશર’, ‘લફલ્લ ભંગ’
જેલવ યરક્ષી પ્રકવયનવ કવવ્મ ણ ભે છે . તેભનુ ં શ્રેટઠ વર્જન ઉતભિકતલતવભવં છે . તરુણને
વશજ ઝંખનવ, વ્મથવ, કુદયત ને જીલન પ્રત્મેની કભતવ, પ્રણમની ત ૃન્સપ્તરવરવવ,
ત ૃન્સપ્તની લેદનવ ને છે લ્રે પ્રભુબક્તતની પ્મવવ, તલકતવનવ બવલનુ ં અરેખન ણ કયુું છે .
ઉતભિકવવ્મભવં તેભણે દીધેર લચિંતનન અથ ણ તેભની તલતળટટતવ છે . તેભનુ ં હૃદમ કુદયત
ને પ્રવણીભવત્ર પ્રત્મે કભતવથી બીંજામેલ ું યહ્ું છે .
કરવીનવ કે ટરવંક પ્રેભતલમક કવવ્મભવં બવલ-છંદ-રંકવય બવવ અહદની વમ ૃદ્ધદ્ધ
ધ્મવન ખેંચે છે .
"સુધવની પ્મવરી અ વહુ તયપ જાણે છરકતી
શલવભવં શીયવની ઝગભગ થતી અ યજ બયી
હદળે તવજુ તવજુ જગત વહુ યભવંચભમ અ !
જુદવઇનવ હકલ્રવ હૃદમ થડકે શુ ઢી જતવ ?"
ઈત્પ્રેક્ષવહદ રંકવયથી કતલતવ લૈબલની છ ઉડે છે . ને તળખહયણી છંદની નજાકત જલવ
ભે છે . તેભનવ કે ટરવક કવવ્મભવં લચત્રવત્ભકતવ ઈયવંત બવલની કભતવ ને ભવદા લબયી
ભધુયતવ છલવમેરી છે .
ગઝર કભાની તલળેતવની નોંધ ણ રેલી જઇએ. અંગત પ્રેભ ને પ્રેભજીલનની
ફરતી છલફનવ દળાન થવમ છે . રવગણીની વચ્ચવઇ ને નુભ ૂતતની તીવ્રતવ ઈયવંત પ્રેભન
તનખવરવ એકયવય ણ નુબલી ળકવમ છે .
“ેદવ થમ છં ઢૂંઢલવ ત ુ ં ને વનભ !
ઉંભય ગુજાયી ઢૂંઢતવ ત ુ ં ને વનભ !
ેદવ થઇને નવ ચ ૂભી તવયી શીનવ
ેદવ થમ છં ભતભવં જાણે વનભ !"
કરવીન સ ૂપી બવલ વ્મતત થવમ છે . એની લવણીભવં વવદગી, વયતવ, બવલની ઊંચવઇ ને
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લચિંતનની ગશનતવ પ્રગટે છે .
"તભટ્ટી શત તે અન ફંદ ફનવવ્મ ળી યશભ !
ભવગી ગુરવભી અની, ફક્ષી ભશબ્ફત ળી યશભ !"
ગુજયવતી ળબ્દ વવથે પવયવીની ફરફરવ ગઝરકભાને, કતલતવભભાને ને બવવકભાને તવદ્ધ
કયે છે . વભગ્રતમવ કરવીની કતલતવભવં બવલરક્ષીતવ ને બગરલક્ષતવનુ ં પ્રભવણ લધવયે છે .
પ્રણમ જેલવ નવજુક તલમને તલળવ પરક ય મ ૂકી અે છે . બવવ-છંદને ટલવનુ ં કવમા
તેન તલળે ફને છે . તલમની દૃલ્ટટએ પયજ, પ્રણમ, જીલન-મ ૃત્યુ, ત્મવગ, લૈયવગમ, શ્રુ,
લેદનવ, તલવદ-શતવળવ, દ્વૈતબવલ, તલમગ, તભરન, તલયશ જેલવ બવલનુ ં તનરૂણ તેભની અ
વભમગવવની કતલતવની તવદ્ધદ્ધ છે .
અ જ યુગભવં તલળે ને તલતળટટ પ્રદવન કયનવય કતલઓભવં બલળંતરાય ઠાકોરનુ ં
મગદવન ણ નોંધવત્ર યહ્ું છે . કતલતવકવનવ ઊંડવ ભ્મવસુ, પ્રકવંડંહડત ફ. ક. ઠવકયની
કતલતવ કવવમેરી, ઘડવમેરી છે . એભની અયં બની કતલતવભવં કવન્તની રલરત કભર દવલલરનુ ં
અકાણ જલવ ભે છે . એભન અગ્રશ તલચવયપ્રધવન કતલતવન યહ્ય છે . સુદીઘા કવવ્મ ભવટે દ્ય
તનલવમા છે ણ એ દ્ય ગેમ ને પ્રલવશી શવુ ં જઇએ. એ એભનુ ં છંદદળાન શત.ુ ં એક ભવત્ર
 ૃથ્લી છંદભવં જ અ પ્રકવયનુ ં દ્ય એભને સ ૂઝયુ ં ને અ  ૃથ્લી-દળાન એ એભની તિંગર
પ્રતતબવની વલાશ્રેટઠ તવદ્ધદ્ધ છે . તેભનવભવં કતલતવ ને વંગીતનુ ં દ્વૈત છે . કતલતવ ભવધુમા એ થા
ને બવલનવ અયશ લયશનુ ં થા ને બવલનવ પ્રલવશનુ ં રમ ભવધુમા છે . ને વંગીત
ભવધુમાથી લબન્ન છે એ તવદ્ધ કયુ.ું તેભણે કતલતવભવં વંસ્કૃત ળબ્દ ને રકફરીનવ ળબ્દ, રૂઢ
દવલલરની બંલગઓ ને ફરચવરની બવવની બંલગઓનવ લચત્રતલલચત્ર તભશ્રણ શમ એલી
બવવન પ્રમગ કમો. તનયં જન બગત નોંધે છે ભ “એભનવ વએ નવ્લવણુ ં કવવ્મભવં દે શદે શી
વંફધ
ં ભવં ગોણ પ્રધવનતવ અ તલલેકને કવયણે થાબવલ વંકુરની સુગ્રતં થત એકતવ તથવ
થાબવલ વંકુરની નવદવંકુર વવથેની સુન્સ્રટટ વંલવહદતવ તવદ્ધ થવમ છે . ને એ દ્વવયવ દે શ ને
દે શીનુ ં દ્વૈત પ્રગટ થવમ છે . એથી કવવ્મભવં મ ૂતાતવ, લવસ્તતલકતવ ને સ્ળાક્ષભતવ તવદ્ધ થવમ
છે . ને કવવ્મ એક કલ્નવરૂે પ્રગટ થવમ છે . ફલંતયવમ ગુજયવતી બવવનવ પ્રથભ
કલ્નવલવદી કતલ (imagist Poet) છે . લી એથી કવવ્મ કરવ-અકૃતત, કરવકૃતતરૂે પ્રગટ થવમ
છે ને કવવ્મભવં અકવય ણ તવદ્ધ થવમ છે . ફલંતયવમ ગુજયવતી બવવનવ પ્રથભ અકવયલવદી
કતલ (formalist Poet) છે .” અ ફલંતયવમ ઠવકયની કતલતવભવં કલ્ન ને અકવયનુ ં વત્લ
કે લી યીતે ઈત્ન્ન થવમ છે તે ફતવલે છે . તેભની પ્રકૃતત કતલતવભવં વ્મવ ઓછ ણ ઊંડવણ
લધવયે જલવ ભે છે . બવવની યીતે વવદ્યંત છંદ-રંકવય ને યચનવયીતતન ભહશભવ કયી
ળકમવ છે . ચંદ્રહકયણને ઝીરતી યે લવનુ ં લચત્ર જુઓ,
“ઈંદુ જ્મવયે મ ૃદુ તળતર ય્ભીભીયે ર યે ર,ે
ુ રત ુ ં જમતત ઝીરંત ગેરે,
લફિંદૂ લફિંદૂ તજ
વ્મે શંવવલલરતલણ ળકે વ્મભ વંખ નંત,
ુ વહયતવ ળી લશે ઈચ્છરંત”
સ્શવભે ત ુ ં ત્મવં કુમદ
તવની હૃદમવ્મથવને કરવઘવટ અીને ન ૂતન ળબ્દની રવલરભવ પ્રકટ કયવલે છે . કતલની
તલતળટટ તનરૂણ ળક્તત જુઓઃ
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“શતવં કવલેયી ળવં પ્રથભ લયવભવં મુજ ત્શભે,
થમવં છ જી યે લવ વભમ હયવકે તપ્રમતભે. ”

-ભવં યે લવનુ ં રૂક ને ત્નીનવ પ્રણમની પ્રળંવવ કયે છે . વૉનેટ પ્રકવયની યચનવની શથટી દ્વવયવ
ણ વંસ્કૃત, તત્વમૌ ળબ્દની નજાકત ને અંગ્રેજી, દે ળીન બવલ કતલતવને રવલણ્મ ફક્ષે છે .
તેભણે કતલતવભવં પ્રેભ ને મ ૃત્યુનવ નુબલને એકભેકભવં ગવી નવખ્મ છે . ‘પ્રેભન હદલવ’
ને ‘તલયશ’ કવવ્મભવં બવલની તીવ્રતવ ઈત્કટ ફને છે .
ંહડત યુગન લધુ એક મળસ્લી કરગી ને એભની કતલતવની બવવથી અગલી
બવત ઈવવલનવય ન્હાનાા એ ઈતભિકતલતવ ને ગીત તેભજ કતલતવની પ્રલવહશતવ ને
ડરનળૈરી જેલવ પ્રમગ તલળે અતલટકવય ઉબ કયે છે . એભની તલતળટટ કવવ્મફવનીભવં
કતલતવ પ્રતતબવન ચભત્કવય ઝફકે છે . તત્ત્લભવં કતલતવ લવણીની કરવ શઇ, વર્જકની પ્રતતબવન
મ ૂતા અતલટકવય તેની બવવ ને રખવલટની  ૂલાતવભવં જલવ ભે છે . ગુજયવતી કતલતવ ક્ષેત્રે
ન્શવનવરવરન પ્રલેળ ગુજયવતી બવવને કુભવળ ને ભીઠવળથી પ્રમજી ળકનવય તયીકે થમ જેનુ ં
સુદય
ં
ઈદવશયણ જુઓ :
“ઝવંખ ુ પ્રકવતળત ચ્શડ્ું લન જ ! હશિંડે ,
ગંબીય

ધીય

વશકવય

નેરું

ડરે,

ંખીફૂર ભધુ શુ ં પ્રવળી પ્રકવળ વન
છે ડે પ્રબવત તણુ ં બવ્મ પ્રકૃતતગવન”

(પ્રબવત)

-જેલી ંક્તત વહૃદમબવલ બવલકને અનંદ વવક્ષવત્કવય કયવલે છે . ળબ્દની યભણીમ દવલલર
ધ્મવનવશા કયવલે છે . ળબ્દની યભણીમ દવલલર ધ્મવનવશા ફને છે . ત ‘ઝીણવ ઝીણવ ભેશ’ ની
ંક્તત જુઓઃ
“ભંદ ભંદ શેયે ભીટડી ભમંકની,
શેય ભવયવ ભધુયયવ ચન્દ!!”
ુ વવ ને દીઘાસ્લય તથવ નુસ્લવયનવ વંગીનથી વબય ંક્તત અસ્લવદ્ય
-ની કણાભધુય લણવા નપ્ર
ફને છે .
ન્શવનવરવરની કતલતવન તલળે એ વૌંદમાગવનન ણ યહ્ય છે . કતલતવનવ
અંતયં ગતત્ત્લ વંદબે વૌંદમાયવની ઝવંખી થમવ તલનવ યશેતી નથી. ‘કુર મલગની’ની ંક્તત
જુઓઃ
“ જેલી તભવયવ જરભવં લનશ્રી,
તેલી જ મ્શવયવ ઈયભવં કુરશ્રી ”
-નુ ં સુદય
ં
યભણીમ લચત્ર ઈવવલી અે છે . પ્રબવતનુ ં વૌંદમા જુઓ :
“યજનીની ચદડીનવ
ંૂ
છે ડવનવ શીયરવ ળવ,
ડૂફે છે

તવયરવ

અજ

ધીભે

ધીભે ”

-ભવં ‘ધીભે ધીભે ’ન યણકવય, ઈભવની ભવમવ ને ‘યજનીની ચદડી’
ંૂ
જેવુ ં સુદય
ં
કલ્ન
પ્રમજીને કતલતવને જીલંત ફનવલે છે . ત ‘ળયદ ૂનભ’ ભવંન-ુ ં
“રજ્જજાનભેલ ું તનજ ભંદ ચુ ં ક મુગધ ફવરવ ળયભવલતી અલયે
ને ળબી યશે તનભા નેનની રીરવ, એલી ઉગી ચન્દ્રકરવ ધીયે ધીયે ”
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-ભવં ‘ધીયે ધીયે ’ ઉગતી ચંદ્રકરવનુ ં રવલણ્મ, ને તેન ુ ં લણાન કતલની કતલપ્રતતબવ ને
બવવકભાન ુ ં દ્યતક ફની યશે છે . વભગ્ર કવવ્મની તલયત ળબવ એ એભન કતલ પ્રતતબવન
નલન્ભે વવક્ષવત્કવય છે .
પ્રકૃતતનવ ને ભવનલીમ વૌંદમાને તનરૂલવ એકભેકની વશવમ રેતવ કતલ પ્રકૃતતનવં
યમ્મ ને બવ્મ વત્ત્લ ને દૃ્મનુ ં તેભને તવને ખવતય વીધુ અરેખન કયે છે . તેન ુ ં એક
જુદુ જ રૂ ન્શવનવરવર અ યીતે વ્મતત કયે છે .
“કવની દીલવદવંડી વમુ,ં
લનીનવ લધ ૂત જેવુ”ં
દે લનવ દે લત્લે યં ગેલ,ું
કડવભણી કતલતવનવ કડ બયુું
ભવંડીળ બ્રહ્મભંહદય વમુ ં યવભંહદય
જગતની યવગંગગત્રીને ઘવટે ”
કતલ તે જ અલવ ‘યવજગી’ શઇ જીલનભવં ભવનલીને અનંદવનુભ ૂતત કયવલતવ ‘યવનવ’ એટરે
પ્રકૃતતનવ તેભ ભવનલીઓનવ ફવહ્યવભ્મંતય વૌંદમાનવ તેભજ સ્નેશભવધુમાનવ ઈત્વવશી ગવમક
ફન્મવ તલનવ એ યશી ળક્યવ નથી. તેભની કતલતવભવં બક્તતગવનન ભહશભવ ણ નેય છે . ‘બ્રહ્મ’
ને ‘તલયવટ’ ળબ્દન પ્રમગ એ કતલની અબવ પ્રગટવલે છે .
“તલયવટન હશિંડ ઝવકભઝ કે
અબને ભવથે ફવંધ્મવ એનવ દય”
-જેવુ ં ઈત્તભ કલ્ન કતલની કતલત્લ ળક્તતન હયચમ કયવલે છે . ઈયવંત સ્લદે ળવલબભવન,
ફવકવવ્મ, અંજલર કવવ્મ, કથવત્ભક કતલતવ દ્વવયવ ળબ્દની રોહકક રીરવને બવવનવ વવભથ્મા
લડે તવદ્ધ કયે છે .
છંદ ને બવવનવ વંફધ
ં તલળેની તલચવયણવ નભાદ ને
દરતયવભભવં સ્ટટ છે . વંસ્કૃતવ ૃત્તને કવયણે ગુજયવતી કતલતવની બવવભવં કૃતત્રભતવ પ્રલેળે
છે . ભવત્રવભે છંદ તેભજ લરણ એ ન્મવમની  ૂતતિ કયે છે . જીલનનવ ક્ષેત્રે વ્મવેર અંધકવયને
દૂ ય કયલવભવં મુખ્મ રક્ષ વર્જક વભક્ષ શત.ુ ં
ંહડત યુગનવ ન્મ કતલઓભવં જેભની પ્રવયં લબક વય જલવ ભે છે .

ને ગઝર

સ્લરૂક્ષેત્રે ઈદૂા -પવયવી તથવ ગુજયવતી-અંગ્રેજી તભશ્ર દવલલરન તલતનમગ ફવરવળંકય
કથવહયમવ ને ભલણરવરની કતલતવભવં તવદ્ધ થવમ છે . તથવ ખફયદવય ને દવભદવય
ખુળવરદવવ ફટદકયની યચનવઓ ણ રકહૃદમભવં નેરુ સ્થવન વભે છે . કુટુંફ ને
દવમ્પ્મત્મજીલન તથવ ભવંગલ્મનવ ગવમક ફટવદકયની લવણીન લૈબલ તેભનવ રકફરી ને
યં યવગત રકઢવ દ્વવયવ તલળે ઈજાગય ફન્મવ છે . વભગ્રતમવ ંહડતયુગની કતલપ્રતતબવને
ખીરલલવ અંગ્રેજી બવવ, તળક્ષણ ને ભ્મવવ દ્વવયવ તલળે તવદ્ધ થવમ છે . નલવ નલવ
કવવ્મપ્રલવશને જુદી ને તવની યીતે પ્રમજીને બવલ-બવવ દ્વવયવ હય ૂણા કયલવન થવગ
હયશ્રભ કતલ પ્રતતબવને તલકવવલે છે ને લધુ ફલત્તય ફનવલે છે .

Page | 1403
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru:

1.

,

2.

,

Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X)

3.
4.

(

5.

)

,

6.
7.
8.

,
,

3

4 -

Page | 1404
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

