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રયચમ વલબાગ
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ઉભાળંકય જી
ઉમાંકર જોવી

ઉભાળંકય જી

જન્મની વળગત

૨૧ જુ રાઇ, ૧૯૧૧
ફાભણા, વાફયકાંઠા જજલ્ર, ગુજયાત

મ ૃત્યુની વળગત

૧૯ રડવેમ્ફય, ૧૯૮૮ (૭૭ લણ)
મુફ
ં ઇ, ભશાયાષ્ટ્ર, બાયત
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રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

હુામણું નામ

લાસુરક, શ્રલણ (ઉનાભ)

અભ્યાશ

ફી.ઍ., ઍભ.ઍ.

વ્યળશાય

વારશત્મકાય (કવલ, નલરકથાકાય) તથા વળક્ષણ

ધમમ

રશિંદુ

ઉમાંકર જોવી ગુજયાતી વારશત્મના જાણીતા કવલ અને રેખક શતા. તેઓને ૧૯૬૭ભાં બાયતીમ અને ખાવ કયીને ગુજયાતી
વારશત્મભાં તેભના ઉભદા પ્રદાનભાટે જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય થી વન્ભાનલાભા આવ્મા. તેભના જીલન ઉય યવલન્રનાથ ટાગય, ભશાત્ભા
ગાંધી ની બાયે અવય શતી. તેઓ ગાંધી યુગના પ્રધાન વારશત્મકાય શતા. તેઓઍ વારશત્મના અનેક ક્ષેત્રભાં ખેડાણ કયુું છે .

વળક્ષણ
તેઓનુ ં પ્રાથવભક વળક્ષણ ફાભણા ગાભે અને ભાધ્મવભક વળક્ષણ ઇડયભાં થયુ ં શતુ.ં ૧૯૨૮ભાં અભદાલાદભાં ગુજયાત કરેજથી ભેરરક
કયુ.ું તેઓ ૧૯૩૬ભાં અભદાલાદભાં ફી.ઍ. થમા અને મુફઈની
ં
ઍલ્લ્પસ્ટન કરેજભાંથી ૧૯૩૮ભાં ઍભ.ઍ. ઉત્તીણણ કયુ.ું

અંગત જીલન
તેઓ ગુજયાત યાજ્મના વાફયકાંઠા જજલ્રાના ફાભણા ગાભે ૨૧ જુરાઈ ૧૯૧૧ (અાઢ લદ ૧૦ વલ.વં. ૧૯૬૭) ના રદલવે જન્મ્મા
શતા. તેભના ભાતાનુ ં નાભ નલરફેન અને વતાનુ ં નાભ જેઠારાર કભજી જી શતુ.ં તેભના ભાતા - વતાને કુર નલ વંતાન
શતા જેભાં ઉભાળંકય ત્રીજા ક્રભાંકે શતા. લમાનુક્રભે તેભના વંતાન નાભ : યાભળંકય, છગનરાર, ઉભાળંકય, ચ ૂનીરાર, પ્રાણજીલન,
કાન્ન્તરાર, જળદાફેન, કેવયફેન, દે લેન્ર. ૧૯૩૭ભાં તેઓનુ ં રગ્ન જ્મત્વનાફેન વાથે થયુ.ં તેભની ુત્રીઓના નાભ નંરદની અને
સ્લાવત છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . ઍચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા અન્મ રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે
તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ ઉમગી ઓનરાઇન
ઍન્રઇડ ઍપ્પપ્પરીકેળન ડાઉનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT GURU રખી વચણ કય. અને
રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય

યચનાઓ


મુખ્મ કૃવત - વનળીથ (ભધ્મ યાવત્રન દે લતા)



કવલતા- વલશ્વળાંવત, ગંગત્રી, વનળીથ, ભશાપ્રસ્થાન, અભબજ્ઞ, વાતદ



ઍકાંકી- વાના બાયા, શલેરી
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 લાતાણવગ્ર
ં શ- શ્રાલણી ભે, વલવાભ


વનફંધ વંગ્રશ – ઉઘાડી ફાયી



વંળધન – ુયાણભાં ગુજયાત



વલલેચન – 'અખ' ઍક અધ્મમન ; કવલની શ્રદ્ધા



અનુલાદ – ળાકુંતર, ઉત્તય યાભચરયત



ફાગીત - વ લયવન થા



વાભવમક વંાદન: 'વંસ્કૃવત' ૧૯૪૭-૧૯૮૪

ુયસ્કાય/ઍલડૌ ણ વ


જ્ઞાનીઠ ઍલડણ - ૧૯૬૭



યણજજતયાભ સુલણણચરં ક - ૧૯૩૯



નભણદ સુલણણ ચંરક - ૧૯૪૭



વવલઍત રેન્ડ નશેરૂ ઍલડણ - ૧૯૭૩

વભ્મદ/શદ્દાઓ


પ્રમુખ - ગુજયાતી વારશત્મ રયદ - ૧૯૬૮



પ્રમુખ - વારશત્મ અકાદભી ઍલડણ -ગુજયાતી - ૧૯૭૮-૧૯૮૨



ઉ કુરવત - ગુજયાત યુવનલવવિટી - ૧૯૭૦



યાજ્મવબાના વભ્મ - ૧૯૭૦-૧૯૭૬

આ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઇર ડાઉનરડ કયલા ભાટે અભાયી લેફ વાઇટ

www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.

ઇન્દુરાર માભજ્ઞક
વવલળે રયચમ
યાજ્ઞિક ઇન્દુા કનૈયાા, ‘ામદત્ત’, ‘શમાજાસ્ત્રી’ (૨૨-૨-૧૮૯૨, ૧૭-૭-૧૯૭૨) : આત્મકથાકાર, નાટ્યકાર,
નળકથાકાર. જન્ભ લતન નરડમાદભાં. પ્રાથવભક-ભાધ્મવભક વળક્ષણ ત્માં જ. ૧૯૦૬ભાં ભૅરરક. ૧૯૧૦ભાં દાથણવલજ્ઞાનયવામણળાસ્ત્ર વલમ વાથે મુફઈ
ં
યુવનલવવિટીભાંથી ફી.ઍ. અને ૧૯૧૨ભાં ઍરઍર.ફી. ૧૯૧૩ થી ૧૯૧૫ સુધી લકીરાત. તે
દયવભમાન ‘રશિંદુસ્તાન’ દૈ વનકભાં અગ્રરેખ રખલાની ળરૂઆત. ૧૯૧૫ભાં લકીરાત છડી વભાજવેલા અને દે ળવેલાભાં જીલન
વભવિત કયલાન વનણણમ. ‘નલજીલન અને વત્મ’ ભાવવકના તંત્રી. ૧૯૨૨ભાં ‘યુગધભણ’ની ળરૂઆત. દે ળવેલાનુ ં કાભ છડી થડા
લખત રપલ્ભક્ષેત્રભાં. ‘ાલાગઢનુ ં તન’ રપલ્ભ ઉતાયી. ફીજી રપલ્ભ ઉતાયલાન પ્રમત્ન અધ ૂય છડય. ૧૯૩૦ થી ૧૯૩૫ સુધી
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વલદે ળભાં. ૧૯૩૬ભાં બાયત ાછા આલી વલવલધ યાજ્કીમ આંદરનભાં વરક્રમ. ૧૯૪૨ભાં ‘ન ૂતન ગુજયાત’ના તંત્રી. ૧૯૪૪ભાં
નેનુયભાં આશ્રભ ખરી યચનાત્ભક પ્રવ ૃવત્તઓ આયં બી. નભણદ સુલણણચરં ક પ્રાપ્પત. સ્લાતંત્ર્મપ્રાપ્પ્પત છી ભશાગુજયાત આંદરનના
વેનાની. ઘણાં લણ સુધી રકવબાના વભ્મ. અભદાલાદભાં અલવાન.
‘જીલનવલકાવ’ ‘ગુજયાતભાં નલજીલન’, ‘કાયાલાવ’, ‘જીલનવંગ્રાભ’, ‘રકવાનકથા’ અને (ભયણત્તય) ‘છે લ્રાં લશેણ’ નાભક ેટાળીણક
નીચે પ્રગટ થમેરા ‘આત્ભકથા’ના છ બાગ (૧૯૫૫, ૧૯૫૫, ૧૯૫૬, ૧૯૬૯, ૧૯૭૧, ૧૯૭૩) ઍભનુ ં ગુજયાતી વારશત્મને ભશત્લનુ ં
પ્રદાન છે . આત્ભકથાકાયનુ ં બાલનાળાી, બુદ્ધદ્ધલાદી, ુરુાથી, વનખારવ, નીડય, સ્લભાની, અધીય ને તયલરયમા સ્લબાલલાળં
વ્મન્ક્તત્લ ઍભાંથી સુેયે પ્રગટ થામ છે . રેખકનુ ં વભગ્ર જીલન જાશેય પ્રવ ૃવત્તઓ વાથે વંકામેલ ું શલાને રીધે વવત્તેયેક લણના
ગુજયાત અને બાયતના યાજ્કીમ-વાભાજજક જીલનભાં ઉદબલેરાં વંચરનનુ ં જે ભચત્ર ઍભાં ઊવી આલે છે તે રલ્ષ્ટ્ટઍ આ ગ્રંથનુ ં
દસ્તાલેજી મ ૂલ્મ ણ ઘણુ ં છે .
‘આળા-વનયાળા’ (૧૯૩૨), ‘યણવંગ્રાભ’ (૧૯૩૮), ‘ળબાયાભની વયદાયી’ (૧૯૩૮), ‘લયઘડ’ (૧૯૪૩), ‘અક્કરના દુશ્ભન’ (૧૯૫૪),
‘બાળેઠનુ ં ભ ૂદાન’ (૧૯૫૪) લગેયે યાજ્કીમ વલમલાાં બાલનારક્ષી અને પ્રચાયરક્ષી નાટક ઍભણે રખ્માં છે; ત ઍભની
નલરકથા ‘ભામા’ (૧૯૬૫) ઍક સ્ત્રીની ભશાગુજયાતના યાજ્કીમ આંદરનની  ૃષ્ટ્ઠભ ૂભાં આકાય રેતી પ્રણમકથા છે .
‘ભશાત્ભા ગાંધીજીના વશલાવભાં’- ુ. ૧, ૨ (૧૯૩૩, ૧૯૩૪), ‘વત્માગ્રશ : વનષ્ટ્પ ને નકામુ ં ળસ્ત્ર’ (૧૯૩૩), ‘મયડા આશ્રભ’ (૧૯૫૨)
ઍ ગાંધીજીના વશલાવના પરૂે યચામેરા ગ્રંથભાં ગાંધીજીનાં જીલન, વવદ્ધાંત અને પ્રવ ૃવત્તઓની ટીકાત્ભક રલ્ષ્ટ્ટઍ થમેરી
આરચના છે .
‘કુભાયનાં સ્ત્રીયત્ન’ (૧૯૨૬) યે ખાભચત્ર કે લાતાણના પ્રકાયભાં ન મ ૂકી ળકામ ઍલાં અનુબલભચત્રની ભાાનુ ં ુસ્તક છે . કુભાય નાભના
લકીરે તાના વંસ્કાયઘડતયભાં બાગ બજવ્મ શમ તેલી છ સ્ત્રીઓનાં અનુબલભચત્ર ઍભાં આરેખ્માં છે . આ વલણ ભચત્રભાં સ ૂત્રરૂે
આલતા કુભાયનુ ં નખુ ં વ્મન્ક્તત્લ ણ ઍભાં ઊવે છે .
‘ળશીદન વંદેળ’ (૧૯૩૬) ઍભન ચરયત્રગ્રંથ છે . ‘નાગુય ભશાવબા’ (૧૯૨૧), ‘ગાભડાનુ ં સ્લયાજ્મ’ (૧૯૩૩), ‘રકવાન જાશેયનામુ’ં
(૧૯૩૯), ‘સ્લદે ળી ળા ભાટે ?’ (૧૯૫૪), ‘વવલમેત દે ળ’ (૧૯૭૨) લગેયે ઍભની રયચમ-ુન્સ્તકાઓ છે . ‘યાષ્ટ્રગીત’ (૧૯૨૨),
‘મુકુર’ (૧૯૨૪) લગેયે ઍભનાં વંારદત ુસ્તક છે . ઍભણે અંગ્રેજીભાં ણ ‘વભ. ગાંધી ઌઝ આઈ ન રશભ’ અને ‘શ્માભજી
કૃષ્ટ્ણલભાણ’ જેલાં ચરયત્રુસ્તક રખ્માં છે . (- જમંત ગાડીત)

ઇશ્વય ેટરીકય
યણજજતયાભ સુલણણચરં ક વલજેતા, જનભટી, ધયતીન અલતાય, બલવાગય, પ્રેભંથ લગેયે નલરકથાઓના રેખક ઇશ્વર
ેટ્ીકર ન જન્ભ ૯-૫-૧૯૧૬ના યજ ેટરી ગાભે થમ શત. નલરકથાઓ ઉયાંત તેઓઍ અનેક નલભરકાઓ, યે ખાભચત્ર,
વનફંધ ણ રખ્મા શતા.

વવલળે રયચમ
ટેટ,ઍચ.ટાટ જેલી યીક્ષાઓની વં ૂણણ તૈમાયી ભાટે અભાયી લેફ વાઇટ www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.

Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com
ટ્ે ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ, ‘ઈશ્વર ેટ્ીકર’, ‘નારાયણ’, ‘રરવ્રાજક’ (૯-૫-૧૯૧૬, ૨૨-૧૧-૧૯૮૩) નળકથાકાર,
ળાતામ કાર, ચરરત્રકાર, વનબંધકાર. જન્ભ ચયતયના ેટરાદ તાલુકાના ેટરી ગાભભાં. પ્રાથવભક અને ભાધ્મવભક વળક્ષણ
ેટરી, ભરાતજ અને વજજત્રાભા. 1935ભાં ભૅરરક. લડદયાની ુરુ અધ્માનળાાભાં તારીભ રઈ, ૧૯૩૮ભાં ઉત્તભ દની
દલી ભેલી. ૧૯૪૪ સુધી નેદયા અને વાભણમાદની ળાાભાં વળક્ષણકામણ અને વારશત્મવર્જનન આયં બ. આણંદથી પ્રકાવળત
થતા ‘ાટીદાય’ અને ‘આમણપ્રકાળ’નુ ં વંાદન તથા રગ્નવશામક કેન્રનુ ં વંચારન. ‘રકનાદ’, ‘ગુજયાત વભાચાય’, ‘વંદેળ’,
‘સ્ત્રી’, ‘વનયીક્ષક’ લગેયે ત્ર-વાભવમકભાં વાભાજજક અને યાજ્કીમ વલમ ઉય વનમવભત કટાયરેખન. ૧૯૬૦ થી
અભદાલાદભાં સ્થામી વનલાવ. ત્રકાયત્લની વાથે વભાજસુધાયાની પ્રવ ૃવત્તઓભાં ઉત્તયત્તય લધુ વરક્રમ. ૧૯૬૧ભાં
યણજજતયાભ સુલણુંચરં ક. ૧૯૮૩ભાં હૃદમયગના હભ
ુ રાથી અલવાન.
ૂ ીલાતાણઓઍ ઍભને વારશત્મક્ષેત્રે આગવુ ં
ગ્રાભીણ વભાજ ઍની  ૂયે  ૂયી રાક્ષભણકતાઓ વાથે વનરૂતી નલરકથાઓ અને ટંક
સ્થાન અાવ્યુ ં છે . ઍભની પ્રથભ છતાં મળદામી નલરકથા ‘જનભટી’ (૧૯૪૪)ભાં ભશીકાંઠાના ખેડ-ઠાકયડાની છાત
કભનાં ાત્ર અને તેભના રકવ્મલશાયની વાથે કથાનાવમકા ચંદાની ખુભાયી અને છટાનુ ં પ્રબાલક યીતે વનરૂણ થયુ ં છે .
ઍભની શ્રેષ્ટ્ઠ ગણામેરી નલરકથા ‘બલવાગય’ (૧૯૫૧)ભાં ગ્રાભીણ વભાજની વાથે ભાનલીના આંતયભનની વંકુર
લાસ્તવલકતાનુ ં કરુણ અને સ્ળણક્ષભ આરેખન થયુ ં છે . ‘ંખીન ભે’ (૧૯૪૮) અને તેના અનુવધ
ં ાનભાં રખામેરી
‘ાતાકૂલ’ (૧૯૪૭)ભાં ચય-ફશાયલરટમાઓના આંતયફાહ્ય જીલનનુ ં અને રીવની ખટટનુ ં યભાંચક રાગે તેવ ુ ં ણ
ભભણસ્ળી ભચત્રણ છે . ‘કાજની કટડી’ (૧૯૪૯)ભાં સ્લયાજ્મ ભળ્મા છીની રીવતંત્રની આંટીઘટં ૂ ીઓનુ ં આરેખન છે . આ
ઉયાંત ‘ધયતીન અલતાય’ (૧૯૪૬), ‘કંકુ ને કન્મા’ (૧૯૪૬) ‘ભાયી શૈમાવગડી’ (૧૯૫૦) લગેયે નલરકથાઓભાં
ગ્રાભપ્રદે ળનાં ભનુષ્ટ્મનાં સુખદુુઃખ, આળાવનયાળા, વાંત્લન, વભસ્માઓ, યાગદ્વે, ગુણદ લગેયેન ુ ં ઍભણે તાના નક્કય
અનુબલ તથા વમુભચત બાાળૈરીના ફ લડે સ્ળણક્ષભ વનરૂણ કયુું છે .
ગ્રાભજીલનની વજીલ અને યવવક નલરકથાઓની વાથવાથ ઍભણે વાંપ્રત નગયજીલનને આરેખતી ‘તરુણા ઓથે ડુગ
ં ય’
ુ ધ
(૧૯૫૪), ‘યુગના એંધાણ’ (૧૯૬૧), ‘ઋણાનુફધ
ં ’ (૧૯૬૩), ‘રાક્ષાગૃશ’ (૧૯૬૫), ‘જૂજલાં રૂ’ (૧૯૬૭), ‘વેતફ
ં ’ (૧૯૬૯),
‘અભબજાત’ (૧૯૭૧) લગેયે નલરકથાઓ ણ આી છે . આ નગયકથાઓભાં વભમના ફદરાતા જતા વંદબણભાં સ્ત્રી-ુરુના
વંફધ
ં  અને રગ્નજીલનની વભસ્માઓનુ ં વભતરણે અને લાસ્તલલાદી રલ્ષ્ટ્ટઍ વનરૂણ થયુ ં છે . ઍભની નલરકથાઓભાં
વાભાજજક વભસ્માઓ અને ઍના ઉકેર તથા નગયજીલનનાં દસ્તાલેજી ભચત્ર ભખયે યહ્યાં છે.

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . ઍચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા અન્મ રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે
તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ ઉમગી ઓનરાઇન
ઍન્રઇડ ઍપ્પપ્પરીકેળન ડાઉનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT GURU રખી વચણ કય. અને
રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય

ુ ક્ષી અને ઘટનાપ્રધાન છે . વંલેદનળીર કથાલસ્તુ અને કરાત્ભક વનરૂણને કાયણે ઍભની
ઍભની નલભરકાઓ મુખ્મત્લે શેતર
‘રશીની વગાઈ’, ‘રદરનુ ં દદણ ’, ‘ગૃશત્માગ’, ‘ભધુયાં સ્લપ્પનાં’, ‘ચતુય મુખી’ ઇત્મારદ લાતાણઓ હૃદમસ્ળી અને નોંધાત્ર છે . વાભાજજક
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નીવત-યીવતને કાયણે વયહૃદમી ભનુષ્ટ્મઍ બગલલી ડતી માતનાઓ અને તેનાં કરુણ-ગંબીય રયણાભ ઍભની લાતાણઓન
મુખ્મ વલમ યહ્યાં છે . ‘ાયવભભણ’ (૧૯૪૯), ‘ભચનગાયી’ (૧૯૫૦), ‘આકાળગંગા’ (૧૯૫૮), ‘કથ ૂતી’ (૧૯૬૨) લગેયે ઍભના
નલભરકાવંગ્રશ છે .
જીલનન વલળા અનુબલ, લૈવલધ્મબમાણ ાત્ર અને પ્રવંગ, ાત્રનુ ં ભનવલશ્રેણ ગાભડાની રકફરી, કશેલત અને
રૂરઢપ્રમગન ઉભચત ઉમગ તથા ળૈરીની વાદાઈ ને વયતાને કાયણે ઍભનુ ં કથાવારશત્મ હૃદ્ય અને રકવપ્રમ ફન્યુ ં છે .
‘ગ્રાભભચત્ર’ (૧૯૪૪), ‘ધ ૂવી’ (૧૯૫૩), ‘ગભતીઘાટ’ (૧૯૬૧) અને ‘વલદ્યાનગયના વલશ્વકભાણ’ (૧૯૬૪) ઍભનાં ચરયત્રરક્ષી
ુસ્તક છે . ‘ગ્રાભભચત્ર’ભાં કટાક્ષ અને નભણ-ભભણ દ્વાયા ગાભડાંના કેટરાંક ાત્રન રયચમ મથાતથ યીત આપ્પમ છે .
‘ધ ૂવી’ની મુરાકાતભાં ગાંધીયુગની બાલનાઓ અને તેભને ચરયતાથણ કયલાના ુરુાથણન આરેખ છે . અશીં દાદાવાશેફ
ભાલંકય, યવલળંકય ભશાયાજ મુવન વંતફારજી, ડૉ. કૂક લગેયેની મુરાકાત દ્વાયા તેભની પ્રવતબાન રયચમ કયાવ્મ છે .
‘ગભતીઘાટ’ભાં ‘ધ ૂવી’નુ ં અનુવધ
ં ાન છે . ‘વલદ્યાનગયના વલશ્વકભાણ’ ભાં બાઈકાકાના હૃદમગુણની મુરા અંકામેરી છે .
‘જીલનદી’ (૧૯૫૩), ‘રકવાગયને તીયે તીયે ’ (૧૯૫૪), ‘વંવાયના લભ’ (૧૯૫૭), ‘સુદળણન’ (૧૯૬૦), ‘ભંગર કાભનાં’
(૧૯૬૪), ‘વંસ્કાયધન’ (૧૯૬૬), ‘અમ ૃતભાગણ’(૧૯૬૮) લગેયે રેખવંગ્રશ ઍભના ત્રકાયત્લની નીજ છે . ( -વનયં જન લયા)
જનમટ્ી (૧૯૪૪) : ાટણલારડમા ખેડુ ઠાકયડાની વોથી નીચરી કભના વાભાજજક લાસ્તલને અને ઍના ગ્રાભવભાજને
ઉવાલતી ઈશ્વય ેટરીકયની નલરકથા. ચંદા અને બીભાનાં પ્રણમાત્રની આવાવ પયતી આ કથાભાં ાટણલારડમા
કભનુ ં કોલત અને શીય પ્રગટ થમા છે . બીભાને યણેરી, વાંઢ નાથનાયી યાક્રભી ચંદાની જ
ં ૂ  ફાભયભરમ ભશ્કયી કયે છે
અને ળયત પ્રભાણે લેયની લસ ૂરાત ન થામ ત્માં સુધી ચંદા વમય જઈ યશે છે . છીથી ગાભળાહક
ુ ાયને ત્માં ધાડભાં બીભ
ઘલામ છે ત્માયે શૉન્સ્ટરભાં ઍની વાયલાય ભાટે ચંદા આલે છે ખયી ણ ઍને વાજ કયી ટેકીરી ચંદા ાછી વમય ચારી
જામ છે . છે લટે વતા વાથે યશી બીભાઍ જા
ં ૂ નુ ખ ૂન કયી લેય રેતાં ચંદા ાછી પયે છે અને જનભટી ાભેરા બીભાનાં ઘયખેતયને કુળતાથી વંબાી રે છે . નાવમકાકેન્રી કથાના વનરૂણભાં ક્ાંક કોતુકયાગી અભબવનલેળ પ્રલેળી ગમા શલા છતાં
‘ભાનલતાનુ ં શાદણ કડલાભાં’ આ કથા વપ થઈ છે . ( -ચંરકાન્ત ટીલાા)
ભળશાગર (૧૯૫૧) : ઈશ્વય ેટરીકયની ગ્રાભવભાજની જડતા - વનષ્ટ્ઠુયતા નીચે રયફાતી અને ઍ અવહ્ય ફનતાં
આત્ભવલરન કયતી નાયીની લેદનાને વનરૂતી નલરકથા. દીકયી અને અબુધ દીકયાને સ ૂયજને ભાથે નાખીને ઍન વત
આરિકા કભાલા ગમ છે ; ત્માં ઍ દારૂજુગાયની રતભાં ખુલાય થામ છે; ચયી કયી શલાથી બાગીને આલી ળકતમ નથી.
બલવાગયભાં ઍકરી સ ૂયજ ઝૂયે છે . યણાલલા રામક દીકયી ભાટે મ ૂયવતમ ળધલા ઍ ભથે છે . વાસુ-જેઠાણી-જેઠ ભદદરૂ
થલાને ફદરે ઍને ભશેણાં ભાયે છે . ઘયની વાભે યશેત ભચભન સ ૂયજની ભનલેદનાને વશી ળકત નથી, તે ઍન આધાય
ફનલા ઝંખે છે ; ણ જડ ને વંલેદનશીન વભાજન રકાલાદ વશન કયલાની ઍની તૈમાયી નથી. કદાચ સ ૂયજને ઍથી
લધાયે શડધ ૂત થવુ ં ડળે ઍભ ભાનીને તે ચ ૂ યશે છે . ક્ાયે ક ભદદ કયીને આધાય ફનનાયા ભચભન પ્રત્મે સ ૂયજને અાય
રાગણી છે , ણ ઍ ઠીંગયાઈને-રશજયાઈને યશી જામ છે . દીકયીનુ ં ગઠલામેલ ું રગ્ન અચાનક પક થતાં સ ૂયજ શાભ શાયી ફેવે
છે ; ઍની વશન - ળન્ક્તની વીભા આલી જામ છે . આખયે ભાદીદીકયી કેયવીન છાંટીને વગી ભયે છે . સ ૂયજને રેખકે આલા
ઍક છી ઍક કયા અનુબલભાંથી વાય કયી છે , આથી ઍની વઘન લેદના ઊવી યશે છે . ઉદે ળક ફન્મા વલના રેખકે
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અશીં કૃવતને ભાનલ અને વંલેદનની વીભાઓ વાથે ખ ૂરલા-ઊકરલા દીધી છે . ાત્રભચત ને બાલભચત બાા અશીં વાશજજક
ફકટતા પ્રગટાલી ળકી છે . ઍભની ખુદની અન્મ નલરકથાઓભાં ણ આટરી કરાભબમુખતા વલયર જલામ છે . ( ભભણરાર ટેર)
ૂ ીલાતાણ. અશીં ગાંડી દીકયી યત્લેની ભાત ૃત્લની ઉત્કટતાનુ ં છે લટે ઉન્ભત્તતાભાં
ોષીની શગાઈ : ઈશ્વય ેટરીકયની પ્રવવદ્ધ ટંક
થતુ ં રયલતણન રક્ષ્મ ફન્યુ ં છે . ( -ચંરકાન્ત ટીલાા)
ોકશાગરને તીરે તીરે (૧૯૫૪) : વભાજભાંથી ભે રાં ાત્ર અને પ્રવંગને યજૂ કયતુ ં ઈશ્વય ેટરીકયનુ ં ુસ્તક. શેર ખંડ
વત્તય ાત્રન છે ; ઍભાંથી ઘણાંખયાં સ્ત્રીાત્ર છે . ઍનુ ં રેખન રગ્ન, પ્રેભ, વાવયાના પ્રશ્નની આવાવ થયુ ં છે . ફીજ ખંડ
વવત્તેય પ્રવંગન છે . વાભાજજક, યાજ્કીમ, ધાવભિક પ્રલાશનુ ં ઍભાં વનશ્રેણ વનયીક્ષણ છે . પ્રજાની નફાઈઓ અને વભાજની
ફદીઓનાં આ ભચત્રણ ાછ સુધાયણાનુ ં ધ્મેમ છે . રકરશતભચિંતક તયીકે આ રેખક ાત્ર ને પ્રવંગને કઈ ણ કરાઘાટ
આલાની ખેલના કમાણ લગય વીધેવીધાં યજૂ કયે છે, તેભ છતાં લાતાણતત્ત્લ ક્ાંક ક્ાંક નોંધાત્ર ફન્યુ ં છે . ( -ચંરકાન્ત
ટીલાા)
મારી ષૈયાશગડી – ભા.૧-૨ (૧૯૫૦) : નાયીના અણપ્રીછમા કરુણજીલનન ખ્માર આતી ઈશ્વય ેટરીકયની વભસ્માપ્રધાન
નલરકથા. ભચત્રરેખા ુરુત્લશીન ગાંડા વત અને કાભી જેઠ લચ્ચે ઝઝૂભી છે લટે સુધાયક જમંવતરાર વાથે યણે છે અને
ઍભ છે લટ સુધી ુરુનુ ં યભકડું નશીં ફનીને વગતી શૈમાવગડીભાં રાંફ વભમ ળેકામ છે ઍની આ કથા છે . ફારગ્ન
અને નાયી તયપની ચક્કવ વભાજવ ૃવત્તભાંથી જન્ભતા અવનષ્ટ્ટાનુ ં અશીં વનરૂણ છે . કથા નાવમકામુખે કશેલામેરી છે છતાં
રેખકન અલાજ ઍભાં સ્ષ્ટ્ટ લતાણમ છે . ભાલજત વાદી, વયર અને દસ્તાલેજી છે . ( -ચંરકાન્ત ટીલાા)
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અવશ્વની બટ્ટ
અવશ્વની ભટ્ટ

અવશ્વની બટ્ટ

જન્મની વળગત

૧૨ જુ રાઇ, ૧૯૩૬
અભદાલાદ

મ ૃત્યુની વળગત

૧૦ રડવેમ્ફય, ૨૦૧૨
ડલ્રાવ, યુ.ઍવ.ઍ.

મ ૃત્યુન ંુ કારણ

હૃદમયગન હુભર

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

નાગરીકતા

બાયતીમ

વ્યળશાય

રેખક

ધમમ

રશિંદુ

જીળનશાથી

વનતી બટ્ટ

શંતાન

નીર બટ્ટ

માતા-વતા

ળાયદાફેન, શયપ્રવાદ બટ્ટ
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અવશ્વની ભટ્ટ (જન્ભ: જુરાઇ ૧૨, ૧૯૩૬, મ ૃત્યુ: રડવેમ્ફય ૧૦, ૨૦૧૨) ગુજયાતી બાાનાં જાણીતા અને રકવપ્રમ નલરકથાકાય અને
અનુલાદક શતાં. તેભની નલરકથાઓ વલવલધ વાભવમક અને દૈ વનક વભાચાયત્રભાં શપ્પતાલાય પ્રકાવળત થઇ શતી.

જીલન
તેભન જન્ભ વળક્ષણળાસ્ત્રી શયપ્રવાદ બટ્ટ અને ળાયદાફેન બટ્ટને ત્માં ૧૨ જુરાઇ, ૧૯૩૬ના યજ અભદાલાદ ખાતે થમ શત. તેઓ
ભાનવળાસ્ત્રભાં સ્નાતક થમા. તેઓ યં ગભ ૂવભભાં યવ ધયાલતા શતા અને ફા કરાકાય તયીકે ફંગાી નાટક ભફિંદુય છે લ્રે (ભફિંદુન

રકક) ભાં કાભ કયે લ.ું તેઓ રેખક તયીકેની કાયરકદી શેરાં ભયઘાં પાભણથી ભાંડીને ળાક-બાજીના લેાય જેલાં વંખ્માફંધ
વ્મલવામભાં વનષ્ટ્પ ગમા શતા. ૨૦૦૨ભાં તેઓ અભેરયકા સ્થામી થમા શતા. તેઓ ૧૦ રડવેમ્ફય, ૨૦૧૨ ના યજ ડલ્રાવ, ટેક્વાવ,
અભેરયકા ખાતે મ ૃત્યુ ામ્મા.
તેઓ થડ વભમ નભણદા ફચાઓ આંદરન વાથે ણ જડામેરા શતા.

વર્જન
અવશ્વની બટ્ટે ૧૨ નલરકથાઓ અને ૩ નલભરકાઓ રખેરી છે . તેભણે ઍભરસ્ટય ભેકભરન અને જેમ્વ શેડરી ચેઇઝનાં વંખ્માફંધ
ુસ્તકન ગુજયાતીભાં અનુલાદ કમાણ છે . તેભણે રેયી કભરન્વ અને ડવભવનક રેામયના િીડભ ઍટ વભડનાઇટ ુસ્તકન
ગુજયાતીભાં અયધી યાતે આઝાદી નાભે અનુલાદ કમો છે, જેની ઘણી પ્રવંળા થઇ છે .
નલરકથાઓ રખલાની વાથે તેઓ યં ગભ ૂવભ વાથે વંકામેરા શતા. તેભની કરટફંધ નલરકથા ટીલી ધાયાલારશક રૂે પ્રવારયત થઇ
શતી.

નળકથા
નામ

અંગાય બાગ ૧-૨-૩

ળવમ

૧૯૯૩

આખેટ બાગ ૧-૨-૩

આળકા ભાંડર

ઓથાય બાગ ૧-૨

કરટફંધ બાગ ૧-૨-૩

૧૯૯૭
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નામ

ળવમ

પાંવર બાગ ૧-૨

નીયજા બાગણલ

રજ્જજા વન્માર

ળૈરજા વાગય

ુ ળ
ઘન
નામ

ળવમ

કભઠાણ

કવફ

કયાભત

આમન

ટ્ે ટ્-૧ , ટ્ે ટ્-૨ . એચ.ટ્ાટ્, ટ્ાટ્,, ોીશ કોન્્ટ્ે બ, ક્ાકમ તથા અન્ય રરક્ષાઓની તૈયારી માટ્ે
તથા પ્રાથવમક ાલાના વક્ષકો માટ્ે જનર નોેજ ળધારળા ખાશ ઉયોગી ઓનાઇન
એન્રોઇડ એપ્પપ્પીકેન ડાઉનોડ કરળા Play Store મા TET HTAT GURU ખી શચમ કરો.
અને રરક્ષાની મષતમ તૈયારી કરો
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ુ ાદ
અનળ
મ ૂલ પ્ુ તક

નામ

મ ૂલ ેખક

અયધી યાતે આઝાદી

િીડભ ઍટ વભડનાઇટ

રેયી કભરન્વ અને ડવભવનક રેામય

ધ રાસ્ટ િલ્ન્ટમય

ધ રાસ્ટ િલ્ન્ટમય

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ધ ગન્વ ઓપ નેલેયન

ધ ગન્વ ઓપ નેલેયન

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ેટ ઓન અ ચેઇન

ેટ ઓન અ ચેઇન

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

વી વલચ (કેટ બુક)

વી વલચ

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

વકણ વ

વકણ વ

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ગુડ ફામ કેભરપવનિમા

ગુડ ફામ કેભરપવનિમા

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

આઇવ સ્ટેળન ઝીબ્રા

આઇવ સ્ટેળન ઝીબ્રા

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ફીઅય અાાઇરેન્ડ

ફીઅય અાાઇરેન્ડ

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ગલ્ડન યે ન્ડેવ ુ

ગલ્ડન યે ન્ડેવ ુ

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ળવમ

ધ ગેઇભ ઇઝ અ
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મ ૂલ પ્ુ તક

નામ

મ ૂલ ેખક

પીમય ઇઝ ધ કી

પીમય ઇઝ ધ કી

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ળેતાન ફગ

ધી વે'ટન ફગ

ઍભરસ્ટય ભેકભરન

ળવમ

ઍચ. ઍભ. ઍવ. યુભરવીવ ઍચ. ઍભ. ઍવ. યુભરવીવ ઍભરસ્ટય ભેકભરન
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