
ગ�ડળ ક�ષ 
એક કર�ડ મ�ણસ�ન� મ�ખ� બ�લ�ત� ગ�જર�ત� ભ�ષ�મ�� એક લ�ખ ન� ત�પન હજર શબ"� છ� એ 

હક%કતન� જણ ક�ઈ પણ આતમભ�નવ�ળ� ગ�જર�ત�ન� ગવ* અન� હષ* ઉપજવન�ર% છ�. પ�ત�ન� ભ�ષ�ન� 
એ સમ .દ0ન�� ભ�ન ગ�જર�ત� જનત�ન� કર�વવ�ન� યશ 'ગ�ડળ-ક�ષ'ન� વરશ�. 

આજ સ�ધ� થએલ� બધ� ક�ષ�ન� એમ�� સહ�ય લ�વ�ઈ છ� એ હક%કત સવ�ક�રવ� છત�� પણ એન� 
પયતનન� યશ ઓછ� થત� નથ�.  નમ*"�શ�કર,  લલ=�ભ�ઈ પટ?લ,  ગ�.વ.  સ�સ�એટ% અન� ભરતર�મન� 
ક�ષ�ન� શબ"�ન� સ�ખય� બAત�ળ%સ�ક હજરન� હત�; ત�મ��થ� "�ઢ લ�ખ સ�ધ�ન� સ�ખય�એ પહ�ચવ� મ�ટ? જ 
ખ�ત, ચ�કસ�ઈ અન� નનષH� જ�ઈએ ત� બધ�� ગ�ડળ ક�ષન� પ�છળ એક "?શ� ર�જયન� ખ�ણ� ખરચ�ઈ રહ�� 
છ� ત�ન� જણ, બહ�રન� દ� નનય�ન� બહ� ઓછ% છ�. 

શબ"સ�ખય�ન� દ. ષષટએ ત�ન� સમ .દ0 ગણ�એ ત� ત� આ ક�ષ પથમ સથ�ન ભ�ગવશ� એ નનનવOવ�" 
વ�ત છ�;  પર�ત � ગ�ણન� દ. ષષટએ ન�ણ� જ�ન�રન� પણ કસ�ટ%મ�� એ ઓછ� ઉતરત� ન લ�ગ� એવ� પયતન� 
થ�ય છ�. જમ એન� સ�ખય�ન� બ�બતમ��, ગ�જર�ત� ભ�ષ�મ�� વપર�ત� એક પણ શબ" ખ�ણ�-ખ��ચર? પણ ન 
રહ% જવ� પ�મ� ત�ન� ક�ળજ ક?ળવણ�ખ�ત�ન� ગ�મડ?ગ�મડ�ન� છસસ� મહ?ત�જઓન� સRનયન� સહ�યથ� 
લ�વ�ય છ� ત�મ જ, એન� શ�દ0 ન� શ�સ�યત� જળવવ� મ�ટ? ગ�જર�ત� ભ�ષ�ન� બન� શક? ત�ટલ� સ�કર� ન� 
મ�નય નવદ�ન�ન� નજર તળ� એન� ક�ઢવ�ન� પયતન થ�ય છ�,  અન� એન� સવ*"?શ�યત� સચવ�ય ત� મ�ટ? 
ક�મ�ક�મ ન� ધ�ધ�ધ�ધ�ન� ખ�સ શબ"�, સ�ન� ક�સ�ર� વગ�ર?ન� સ�જ�શબ"� (ફ�રસ�ઓ) વગ�ર? પણ ત�ન�� સ�ચ�� 
મ�ળ પકડ%પકડ%ન� એકH� કરવ�મ�� ખ�બ મહ?નત કર�ય છ�.  આમ ગ�જર�ત� ભ�ષ�ન� તળળય�ઝ�ટક 
શબ"શ�મ�ર% કરવ�ન� આ પયતન ખર?ખર સમથ* લ�ગ� છ�. 

આવ� મહ�ભ�રત પયતનન� પય�જક તર%ક? એક "?શ� ર�જયન� નર?શન�� ન�મ મ�ક�એ=�� જણ�ય તય�ર? 
સવ�ભ�નવક ર%ત� સ^ન� એમ�� દ� નયવ� નશષટ�ચ�ર જ લ�ગ�.  જમ પ�સતક�ન� અપ*ણપનતક�ઓ મ�ત ત�ન �� 
મ �દણખચ* (આખ�� અથવ� હહસસ�થ�) આપન�ર ર�જસ�હ?બ�ન� એમન�� અસ�ખય ગ�ણક%ત*ન સહહત લખ�ય છ�, 
ત�વ �� આ ક�ષન� પય�જક મહ�ર�જન� નવષ� નથ� એ વસત�સસથનતન� ખર% જણ થન�રન� આશય* થ�ય છ�. 
ક�ષ જવ� દ�ર*ટ ક�ય*ન� સ�પ�"નન� મ�ટ? જ આગહભર% ચ�કસ�ઈ,  નનષH� ન� ઝહ?મત જ�ઈએ ત� બધ� 
અબ�નધત ન�ણ��ખચ* સ�થ� એ જતમહ?નતથ� પ�રત� રસ લઈન� ખચg છ�. ગ�જર�ત� વ�ઙમય ઉપરન�� એમન�� 
એ ઋણ સ"� ય�"ગ�ર રહ?શ�. 

‘ક�મ�ર’ મ�નસકન� જનl�આર% ૧૯૩૦ન� સળ�ગ અક ૦૭૩મ��થ� ..સ�ભ�ર 
( લખ�ણન� મ sળ જ�ડણ� યથ�વત જળવ� છ� ) 
સ^જનય :  આ લ�ખ વ�શ�ન� મ�હ%ત� અન� લ�ખન� પ�ન��  -  ક�મ�ર-ક�શ rameshbshah.wordpress.com  ન� રચનયત� 
સ�રતન� શ� રમ�શ શ�હ shahrameshb@gmail.com તરફથ� અમન� મળય�� છ� ત�મન� સહય�ગ બ"લ અમ� ત�મન� 
આભ�ર% છ%એ... 
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