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મને ખુબ જ ગમતો મારો લેખ – “મારી લોકભારતી” !!! 
–––––––––––––––––––––––– 
મારી લોકભારતી (1961-65) 
– જુગલકીશોર.
લોકભારતી �ારયે 'સં�થા' લાગી નથી. એ એક �વંત �ી�ણ હતી. આજ ેએક વી�ાથ� તરીકે ઈ.સ.1962થી '65 સુધીના સમયખંડ
�ારા �ાર ેપણ એને યાદ કરવાનું થાય છે �યાર ેએ કોઈ મકાનોથી રચાયેલી સં�થા જણાતી નથી. મેદાનો અને ર�તાઓ એની સાથે
જોડાયેલાં વૃ�ોને લીધે �ારયે સપાટ અને નીજ�વ લા�યાં નથી. ખેતરો સુકાં ભ� હોય છે �યાર ેપણ એમાંથી લેવાયેલા પાકોની હરીયાળી
અને એને છેડે બેઠેલાં મોતીનું સુખ હ�ય તાજંુ હોઈ ઢેફાંય આંખને અળખામણાં ર�ાં નથી.
સં�થાને તો મકાનો હોય છે. અમાર ેએ મકાનો નહોતાં પણ �ણે આંગણાં જ હતાં. ફળીયાં હતાં. બારીઓએ �ારયે અમને ઓરડાની
અંદર પુરી રા�યાં નથી. છા�ાલયોને દીવાલો હતી, સામાન મુકવાનાં કબાટો પુરતી. કબાટોને તાળાં નહોતાં એટલે એને કબાટ કહેતાંય
�વ ચાલે નહી.ં એ ખાનાંને બારણાં હતાં તે તો અમારી અ�ત�ય�તતાની સરખામણી બાજુવાળાની અ�ત�ય�તતાની સાથે ન થઈ �ય
એટલા માટે ! ને અ�ત�ય�તતાનો પનારોય પડતો કોની સાથે ? ફ� બે-�ણ જોડી કપડાં; ઈ�ી જણેે જોઈ નથી ને ગળીનો વૈભવ જણેે
ભોગ�યો નથી એવાં કપડાં...!!
એ કબાટમાં પુ�તકો ને નોટોય જ�યા રોકતાં. બીજંુ કેટલુંક પરચુરણ, ને એવું બધું મળીને અમારાં કબાટ-ખાનાંઓમાં સાંકડમોકડ બધું
રહેતું.
'છા�ાલય'થી સંબોધાતું એટલા પુરતું એ 'મકાન' હતું; બાકી સુવા-બેસવાની જમે ભણવાનુંય એ જ �થાન હતું. વગ�ખંડો અલગ નહોતા.
અલગ હોય તો એને '�લાસ �મ' કહેવા પડે ને પાછા ! રહેવાનું ને ભણવાનું એ બે કાંઈ અલગ કંપાટ�મે�ટ થોડાં હતાં ?! રહેવું અને ભણવું
એ �ીયાપદોમાં 'જમવું' પણ ભળી જતું. છા�ાલયોમાં રસોડાનો પણ સમાવેશ હતો ! રહેવું, ભણવું, જમવું ને ઉંઘવું; �વ��ાં સેવવાં ને સતત
વીકસતાં રહેવું એ બધું જ આ �ીયાપદો ભેગાં મળીને અમારી પદાવલી - �વનની સાથ�ક વા�રચના - ગોઠવી આપતાં....
ભણવાનું �ારયે રહેવા-કારવવાથી જુદંુ નહોતું. સુવાના બી�ા વાળીને, સહેજ-સાજ સજંવારી કાઢી લેતાં, શી�કને બેસવાનું ટેબલ
(ખુરશી નહી)ં આઘુંપાછંુ થઈ ગયું હોય તો તેને �યાંથી �લેક-બોડ�  પાસે લાવી મુકતાં જ એ ઓરડો �લાસ�મ બની જતો ! અમાર ેટીચસ� કે
�ોફેસરો નહોતા. અમાર ેતો ભણવા માટે મનુભાઈ પંચોળી 'દશ�ક' હતા; બુચભાઈ-મુળશંકરભાઈ હતા; રતીભાઈ અંધારીયા હતા ને
શુ�લભાઈ હતા. બધા 'ભાઈ' હતા. સર કે સાહેબ તો કોઈ જ નહોતું.
અમેય પહેલો �મ લાવવા માટેની પુવ� તૈયારી કરતા, પરંતુ એ બધું રો�ંદા �મનો ભાગ મા� હતું. પરી�ાના દીવસોમાં ઉ�ગરા કયા�નું
યાદ નથી. પા�યપુ�તકોની સાથે કવીતાનું વાચન પણ ચાલતું રહેતું. �વાસ વણ�નો ને �વન-ચરી�ો, વાતા�ઓય વંચાતાં રહેતાં.
અમને વહેલું ઉઠવાનું આક�ં લાગતું. ગૃહપતીને એ બાબતે �ારયે માફી મળતી નહી ં! સવાર ેસાડા પાંચે કડકડતી ઠંડીમાં કે વરસતા
વરસાદમાં એમનું આવવું અમારી ઉંઘને �ારયે ભાવતું કે ફાવતું નહી,ં પણ અમારી ઉંઘની પુરપેુરી વીદાય પછી જ એમની વીદાય થવાની
હોઈ ગૃહપતી સામેના રોષનું હથીયાર ઉંઘને ભગાડવાના સંઘષ�માં વપરાઈ જતું......
એક વાર �ગી ગયા પછી પંચે��ીયાનંદ �યાપી વળતો ! લોકભારતીના આકાશમાં આછા આછા અંધારાને દુર કરવા પુવ� તરફનું ઉઘડી
રહેલું અજવાળું જોવાની મઝા પડી જતી. ને �ારકે વળી ઉતાવળે દાતણ ગોતી લેવા ભાગદોડ કરતો, ઉંધું બાંડીયું પહેરલેો સાથીદાર એ
વહેલી સવારને મરકાવી મુકતો !
�ભને બાવળનો તુરો વૈભવ વળગી રહેતો ને ઝટ છુટવાનું નામ લે નહી,ં ને નાકને તો વળી આજુબાજુની કંઈ કેટલીય ગંધ સાથે પનારો
પડતો રહેતો. વહેલી સવાર ેગૃહકાય� કરતાં કરતાં મહ�દીનાં ફુલોની મહ�ક વાડેથી લગભગ ડસી જતી. પારી�તની નમણી ને નાજુક ગંધ જો
મહ�દીની પહેલાં પધારી શકી ન હોય તો મહ�દીની ગંધના આ�માણ સામે એનું કાંઈ ગજંુ જ નહી ંને ! આમ વહેલી સવારની હવાનો �પશ�,
ગૃહકાય�માં લીધેલી મહેનતના પારી�મીક જવેી �વેદનામાં ભળી જઈને અલૌકીક અનુભવ કરાવી રહેતો.
'લોકભારતી'ને સરકારી મદદ મળી રહેતી, પણ મદદ લેવા માટે કોઈ જ �કારની સૈ�ાંતીક બાંધછોડ કરવાની ન હતી. મદદ કરનારને મદદ
કરવા જવેું લાગે તો કર,ે નહીતંર મદદ વીના જ ચાલી જતું. અ�યાસ�મ એમની રીતનો �વીકારવાની શરતોનો અ�વીકાર કરીને
નાનાભાઈ ભ�ે કે�� સરકારનું લાખ �પીયા (એ જમાના)નું અનુદાન સાવ સહજતાથી પાછંુ મોકલી આ�યું હતું.
અમારા એ નાનાભાઈનાં �ણ વીરાટ પગલાંનું �ીજંુ પગલું 'લોકભારતી' હતી. ભાવનગરની 'દ�ીણામુત�'નું �થમ પગલું ભયુ� �યારે
ભાવનગરના મહારા�એ ત�ન બીનશરતી મદદ હોશંે હોશંે ને પુરા વી�ાસથી કરી હતી. બીજંુ પગલું આંબલામાં '�ામદ�ીણામુત�' �પે
ભયુ� �યાર ેઆજુબાજુનાં ગામડાં સહીતની આંબલા ગામની ��એ એને ઉપાડીને પ�ુું હતું. આ �ીજંુ પગલું 'લોકભારતી' સાવ નોધંારી
લાગતી'તી તોય અનેક જ�યાએથી એને મદદ મળતી જ રહી. જમીનમાં થતા પાકો, બાગાયત, ગૌશાળા ઠીક ઠીક ઉ�પાદનો આપી રહેતાં.
દરકે વી�ાથ� પણ દરરોજના ચારકે કલાક શારીરીક �મ આપે જ. એ �મનું વળતર એને મળે તે એની શી�ણ ફી ગણી લેવાતી. મા-
બાપને એના ભણતરનો બોજ એટલો ઓછો રહેતો.
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અ�ય કોલજેોમાં જતા યુવાનો ખીસામાં પૈસા રાખે, કેટલાકનાં ખીસામાં �યસનોનાં મારણોય ભયા� હોય, જથેી સમય મ�યે ધુમાડા કઢીને
�દુષણ વહ�ચી શકાય. ખીસામાંનો દાંતીયો એ એનું સૌદંય��સાધન ! લોકભારતીની અમારી 'કોલજે'માં અમાર ેકોદાળી-પાવડો-દાતરડાં
રહેતાં ! એમાંથી અમારો શી�ણખચ� નીકળી જતો. અમે ધુમાડાને બદલે પરસેવો કાઢતા ! એ પાછો આંબા-ચીકુ-નાળીયેરનાં ખામણાંમાં
સીચંાતો. એન.સી.સી.નાં વી�ાથ�ની છાતીનું માપ કાઢવામાં આવે એ રીતે મનુભાઈ-દશ�ક- અમારી હથેળીયુંમાં પડેલાં આંટણને
તપાસતા, ને ધ�યવાદ એ આંટણને આધાર ેઆપતા; કુમળી હથેળીયું ગેરલાયકાત ગણાઈ જવાની દહેશત રહેતી !
છા�ાલયોની આજુબાજુમાં નહાવા-ધોવાનાં નળ અને ઓરડીઓ હોય. ઉનાળામાં પાણીની તંગીને કારણે અને શીયાળામાં જ�રી
ગરમાવાની તંગીને કારને નહાવાનું ક�દાયક રહેતું ! છતાં ઉનાળે નહાવામાં ઉ�સાહ રહેતો. શીયાળાની ઠંડીના બહાને ઓરડીમાં
નહાવાનું ગોઠવી લીધું હોય એટલે પછી કોણ કેટલું ના�ું ( કે પછી ન ના�ું) એનો હીસાબ આપવો પડતો નહી.ં માથું ભીનું દેખાય એટલે
ચાલી જતું ! શીયાળામાં જનેી તંગી નહોતી રહેતી એ પાણીને ઉનાળા માટે બચાવી લીધાનું ગૌરવ અમે �તે લઈ લેતા.
શરીર�મ અને �નાન પછીનો તરતનો કાય��મ પેટને ઠાંસીને સ� કરવાનો રહેતો. સાજં ેપણ જમવાનું હોય છે એનો �યાલ ન રહે એટલી
હદે જમવામાં ત�લીન થઈ જવાતું. અજુ�નને દેખાતી પ�ીની આંખ જવેી જ અમને અમારી થાળી દેખાતી !
લોકભારતીનાં રસોડાં કાંઈ કોલજેોની કે�ટીનો, �લબો કે મેસ નહોતાં; દરકે છા�ાલયમાં જ એનું રસોડંુ હતું. સગવડ ગણો તો સગવડ ને
તકલીફ ગણો તો એ, પણ એ રસોડાને સસોઈ માટે મહારાજો નહોતા. મહારાજને નામે એક ભાઈ અને મદદનાં-સફાઈનાં કામો માટે એક
બહેન એમ બે જ �ય�ી. મહારાજને અમા�ં નાનકડંુ લ�કર મદદ માટે આપવામાં આવતું, જ ેદર અઠવાડીયે બદલાતું રહેતું. શાક
સમારણ કાય�, ભાખરી-રોટલીનું વણાટ કાય� ને બાજરીના રોટલાનું ઘડતર અમારા હાથે થતું, (બદલામાં એ અમને ઘડતો રહેતો અને એમ
ભવી�ય માટે બહુ ઉપયોગી-બહુ આયામી તાલીમ પણ મળી રહેતી !) તેથી દર અઠવાડીયે એમાં આકાર-વૈવી�યને મોકળાશ રહેતી !
રસોઈમાં ફરીયાદો નહીવત્ રહેતી એમાં અમારી તી� ભુખ ઉપરાંત રસોઈકામમાંની અમારી સ�ીય ભાગીદારી પણ કારણભુત રહેતી !
જમવા અને ભણવા વ�ચે થોડો સમયાવકાશ રાખવામાં આવતો. ચી�ાર ભરલેા પેટે આ ખાલી સમયનો સદુપયોગ અમે ભરપેટ કરતા.
કેટલાક વામકુ�ીમાં �ય�ત રહેતા તો કેટલાક આવનારા �ાન�ા�ીના સમયની તૈયારીઓ પણ કરતા. આ સીવાયની પણ કેટલીક
�વૃ�ીઓ નવરાશના આ સમયમાં થતી. �ાંક કોઈ બુશટ�-બાંડીયાને બટન ટાંકતું હોય તો કોઈ લ�ઘાને ઝડકો ભરતં જોવા મળે. કોઈ ઘરે
ટપાલ લખતું હોય તો કોઈ વળી રા�� ીય હીતની ચીતંા કરતું ને અ�યને કરાવતું જોવા મળે ! કેટલાકને આ સમય જ નહાવાનો હોય-
આગામી વગ�માં આવનારી ઉંઘના નીવારણાથ� �તો !
લોકભારતીની બપોર આખી ભણવા માટેની. ઋતુ ઋતુની હવા, એ હવા મજુબ હોકંારો ભણતાં વૃ�ો અને ટહુકતાં પ�ીઓ; �ાંક દુર
દુરથી આવતો કુવા ઉપરનાં યં�ોનો અવાજ, કશા જ કારણ વીના કે પછી કાંઈ કામ નથી એટલેય, હવામાં એકાદ વડચકંુ ભરી લેતાં કુતરાં,
બાજુના જ વગ�માંના કોઈ એકાદ આખા વગ�નું ઓચીતંાનું ફુટી નીકળતું ને સંભળાઈ જતું સામુહીક અ�હા�ય....વગેરનેે જો ખલેલ કહેવી
હોય તો તે આ ભણતરના સમયની ખલેલ હતી. બાકી તો ફ� પી�ળનો ઘંટ એની ફરજના ભાગ �પે નીયત સમયે દખલ રણકાવતો રહે.
આ બધી કહેવાતી દખલો વ�ચે પા�યપુ�તકોને ઉકેલતાં રહેવાની મ� લોકભારતીનાં ભણતરને ભાર વીનાનું કરી દેતી.
અહી ંપા�યપુ�તકો હતાં પણ અમારા અ�યાસ�મો પા�યપુ�તકોમાં પુરાઈ રહેતા નહી. અમા�ં ભણવાનું આગળ ક�ું તેમ, રહેવા-
કારવવાની વ�ચે જ હતું. જ ે�વાતું હતું (છા�ાલય�વન) તેનેય ભણતરનો ભાગ બનાવી દેવાયો હતો. એનાથીય વળી બી� બાબત એ
પણ હતી કે પા�યપુ�તકોમાં હતું તેને શીખીને �વનમાં કસોટીએ ચડાવી જોવાનું હતું. "વી�ાવી�તાર" (EXTENTION) એ અમાર ેએક
સો ગુણનો �ાયોગીક ક�ાનો વીષય હતો. જ ેભ��ા હોઈએ એને આજુબાજુનાં ગામડાંઓમાં કસી બતાવવાનું હતું ! અમા�ં શી�ણ
ગામડાંના �વન વ�ચે �થાન ધરાવતું હતું. �વતરના પાઠો ભણવાના હતા, તો ભણતરમાંના છપાએલા પાઠોને ગામડે ઉપયોગમાં લઈ
જવાના ને લઈ જોવાના હતા ! પા�યપુ�તકની કવીતા અને ગામડાંમાં ગવાતાં પરભાતીયાંનો મેળ �યાં જઈને અને જ�ર પડે રાત-દીવસ
�યાં રહીનેય બેસાડવાનો હતો. ખેતીવાડીના પાકોની ફેરબદલી, મી�પાકોનાં પરીણામો, નવાં ખાતર-બીયારણોની ચકાસણી વગેર ેઅનેક
બાબતોને ખેતરોમાં જઈને બતાવવા-ચકાસવાની હતી.
લોકભારતીના વી�ાથ�ને તો વહેલી સવારથી રાત સુધીમાં �વનમાં કામ લાગે એવું કેટકેટલું શીખવા મળી રહેતું ! –
મોટાભાગની �વૃ�ીઓનું સંચાલન વી�ાથ�મંડળ �ારા જ થાય. ગૃહકાય� અને �મકાય�નાં આયોજનો, ભોજનની સમ� �યવ�થા અને તેના
હીસાબો, રસોઈ કરવી, પીરસવું, સફાઈકામ, વગ�ની �યવ�થા, સમયપ�ક, �ાથ�ના અને તેની પછીનાં રોજરોજનાં નવાં નવાં �યા�યાનો,
મનોરંજન કાય��મો, �વાસ વગેરમેાં વી�ાથ�ઓ જ આગળ હોય; અ�યાપકો, કાય�કરો તો �ણે મદદમાં હોય તેમ પાછળ રહીને જ�ર
પુરતું માગ�દશ�ન આપે !
અમાર ેપરી�ાઓ હતી પણ સાવ બોજ વીનાની �ણે. પરી�ામાં નીરી�ણ (સુપરવીઝન) લગભગ જોવા ન મળે ! નીરી�ક
ઉ�રવહીઓનો ઢગલો લઈને એક બાજુ બેસે. વી�ાથ�ઓ �તે આવીને લઈ �ય. ��પ�ો પણ �ારકે એ રીતે જ વહ�ચી દેવામાં આવે !
પરી�ા આપવા માટેની બેઠક દરકેની ની�ીત ન પણ હોય ! મનગમતી જ�યાએ બેસી શકાય. છુટાછવાયા બેસીને ટાઢેકોઠે ઉ�રવહીઓ
લખવાની ! બેઠાં બેઠાં કંટાળીને નીરી�ક (સુપરવાઈઝર) �ારકે �ારકે ચ�ર લગાવે. ચોરી ન જ થાય એવું કાંઈ નહી.ં થાય પણ ખરી.
પણ અ�યાપકને દરકે વી�ાથ� સાથે એટલો બધો �વંત સંપક�  હોય કે એકંદર ે‘બ’ (બી �લાસ) લાવતો વી�ાથ� ઓચીતંાનો ‘અ’ ક�ા
લાવે �યાર ેએની સાથે મળીને �પ�તાઓ થાય. નાનીમોટી પરી�ામાં તો વીછંીનો આંકડો (ડંખ) જ કાઢી ના�યો હોય તેવું નીભ�ય
વાતાવરણ રહે એટલે ચોરીની શ�તા જ નહીવંત્ હોય.

હકીકતે ‘લોકભારતી’ની પરી�ાઓ વી�ાથ�ને શું નથી આવડતું તેની ફોજદારી તપાસ માટેની નહી ંપરંતુ તેને જ ેઆવડે છે તેનું મુ�યાંકન
કરનારી બાબત ગણાતી. નીરી�કો વી�ાથ�ને કાંઈ ન સમ�યું હોય તો �પ� કરી આપનારા હોય. જુદા જુદા વીષયોમાં અ�ય સજ�ના�ક
�વૃ�ીઓ પણ વી�ાથ�ઓની ક�ા સમજવા માટે અને જ ેતે ક�ાથી ઉપર ઉઠવા માટે થતી, જમેાં ચચા�સભાઓ, નીબંધ-�પધા�ઓ, જમેાં
મા�સ� નહી ંપણ ગુણવ�ા મજુબની ક�ા ન�ી થતી તે, કેટલાંક તો ના��પાંતરો ને એની ભજવણી સુ�ધાં, દળદાર હ�તલીખીત અંકોનાં
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Dinesh Sanghavi
Vah vah. Dinesh sanghvi

See Translation

Abhijit Pathak
Thank you so much, Jugalkishorbhai...

Kaushal Yagnik
જુઓ ખાસ વાંચજો અમે પણ અમારી શાળા માટે શું શું કરીએ છે.

સંપાદનો, તહેવારોની ઉજવણીમાં વણી લેવાતા અનેક વીષયો વગેર ેબાબતો એવી હતી જ ેપરી�ા સીવાય પણ �ાનને ચકાસતી રહે ને
વધારતી પણ રહે.

અ�યાપકો અમા�ં સવ��વ હતા. એ શી�કોય હતા અને ગૃહપતીઓય હતા. તેઓ જ પરી�કો હતા ને તેઓ જ માવતર હતા.
મુળશંકરભાઈ (મુ.મો.ભ�)ને સૌ ‘ભાઈ’ કહે પણ એ વી�ાથ�ઓની માતા હતા. નાનાદાદા (નાનાભાઈ ભ�)ને ફ� ત�વીરમાં જોયા
હતા.પણ સદા તેઓ અમારી આંખ સામે જ ર�ા. કંઈ પણ ખોટંુ કરવાનો વખત આવે �યાર ેઆ નાનાદાદા, ભાઈ અને બુચદાદા નજર
સમ� આવીને ઉભા જ હોય !!

‘લોકભારતી’ છો�યા પછીય આટલાં વષ� દરમીયાન આ બધા ગુ�જનોએ અમારી કંઈ કેટલીય નબળાઈઓને તણખલાની જમે એક બાજુ
કરી દેવાની તાકાત આ�યાં કરી છે !

નાનાદાદા અને બુચદાદાની નીયમીતતા એક અચરજ હતું ! 40 વષ�થીય વધુ અ�યાપનકાય� કરનાર બુચદાદા (ન. �. બુચ) લખે છે કે તેઓ
40 વષ�માં એક પણ દીવસ એક મીનીટ પણ મોડા વગ�માં આ�યા નથી !!
મનુદાદા (દશ�ક) ડોલતા ડોલતા આવે. મોડાય પડી �ય. પણ એવી તો મઝા પડે કે એમના વગ�માં વગ� પુરો થવાનો ડંકો ઘણી વાર ન
સંભળાય ! પછીના વગ�ના અ�યાપક વગ� લેવા આવી ગયા હોય ને મનુભાઈ એકા� ચી�ે ભણાવતા હોય તો તેઓ શાંતીથી પાછલી
હરોળમાં બેસી �ય !

અમારા સમયના અ�યાપકો �વનશી�કો હતા. પોતે જવેું ભણાવતા તેવું જ તેઓ �વતા. અમે તેમની �વનશૈલીએ ઘડાયા. એમની જ
તાકાતે અમે �ારયે, �ાંય પાછા પ�યા નહી.ં અમારા ગૃહપતી ને અમારા અ�યાપકનાં કાય� જુદાં હોવા છતાં બંનેનાં કાય� એકમેકમાં
ભળી જતાં. જઓે �વનના પાઠો શીખવતા તેઓ જ પાઠમાંથી �વન શોધી આપતા.
લોકભારતીની �ાથ�ના પછીનાં �યા�યાનો અને સવાર અને બપોરની �ાસંગીક �યા�યાનસભાઓમાં દેશ-વીદેશના �યા�યાતાઓ
આવતાં એ બધું અમાર ેમાટે ધ�યતાના પવ� સમું હતું. આ �ણેય ત�વોએ અમને સૌને લોકભારતીની બહારની દુનીયા (ભૌતીક દુનીયાના
વીચારત�વની ��ીએ અને આ�યા�ીક દુનીયાના વીચારત�વની ��ીએ પણ)નો અવી�મરણીય અનુભવ કરા�યા કય� છે.

નાનાદાદાએ �ાંક સાચું જ નો�ંયું છે : “કેળવણીના કે��માં નથી અ�યાસ�મ કે નથી અ�યાપક; નથી મકાન કે નથી ઉપ�કર; નથી
પરી�ા, નથી માક� , નથી નંબર, નથી પા�યપુ�તકો; �વતો-�ગતો વંશ-પરંપરાના સં�કારો લઈને આવેલો, અમુક સજંોગોમાંથી પસાર
થયેલો એવો વી�ાથ� કેળવણીના કે��માં છે અને હોવો જોઈએ.”

અમા�ં એ ગૌરવ છે કે અમે પણ એક તબ�ે ‘લોકભારતી’ના વી�ાથ� હતા. લગભગ સાડાપાંચ દાયકા બાદ આજ ેપણ એ જ પદ પર
હોવાનો અહેસાસ એ અમારી ધ�યતા છે !! 
–––––––––––––––––––––––––– 
* ‘�િ�’ સામયીક માટે લખાયેલો લેખ. 
(ઉપરો� લેખમાં દીઘ� ઈ અને ��વ ઉ �યો�યા છે)
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