Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com

રયચમ વલબાખ

By

www.tethtatguru.com

ઔનૈમારાર મુનળી
ુ ી
કનૈયાા મન

ઔનૈમારાર મુનળી (મુનળી ગ્રંથાલરીનાં મુક ૃષ્ઠ યનું ચચત્ર)

જન્મ

રડવેમ્ફય ૩૦, ૧૮૮૭
બરૂચ

મ ૃત્યુ

ુ યી ૮, ૧૯૭૧
પેબ્રઅ
મુફઆ
ં

વ્યળસાય

લઔીરાત, વારશત્મઔાય

રાષ્ટ્રિયતા

બાયતીમ

ટેટ,એચ.ટાટ જેલી યીક્ષાની વં ૂણણ તૈમાયી ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ www.tethtatguru.com ની મુરાઔાત ર.

Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com
ુ ી (ક. મા. મન
ુ ી; ઈનાભ: ગનશ્માભ વ્માવ[૧]) (૧૮૮૭-૧૯૭૧) ગુજયાતી બાાના જાણીતા
કનૈયાા માણેકા મન
નલરઔથાઔાય, નાટયઔાય, લાતાણઔાય, ચરયત્રઔાય, વનફંધઔાય શતા. તેભન જન્ભ ૩૦ રડવેમ્ફય ૧૮૮૭ના યજ બરૂચભાં થમ શત.
તેભના વતાનુ ં નાભ ભાણેઔરાર ને ભાતાનુ ં નાભ તાી ફા શતુ.ં ૧૯૦૧ભાં તેભણે ભૅરિઔની રયક્ષા ાવ ઔયીને ૧૯૦૨ભાં
લડદયા ઔૉરેજભાં પ્રલેળ ભેવ્મ. ખણીવ લણની ઉંભયે 'એચરવ પ્રાઇઝ' વાથે તેભણે વલનમનના સ્નાતઔની દલી ભેલી ને
૧૯૧૦ભાં એર.એર.ફી.ની રયક્ષાભાં ઈવિણણ થમા. ૧૯૧૩ભાં મુફઇભાં
ં
લઔીરાતન વ્મલવામ ળરૂ ઔમો. વારશત્મની વેલાના પ્રાયં બ
રૂે ૧૯૨૨ભાં ‗ગુજયાત‘ ભાવવઔન પ્રાયં બ ઔમો. તેભની સુરદગણ ઔાયરઔદી દયમ્માન ૧૯૩૭ભાં મુફઇ
ં
યાજ્મના ગૃશપ્રધાન, ૧૯૪૮ભાં
યાષ્િની ફંધાયણ વબાના વભ્મ, એ છી ઔેન્રીમ પ્રધાનભંડભાં કેતીલાડી કાતાના પ્રધાન, ૧૯૫૨ની ચટણી
ંૂ
છી ઈિયપ્રદે ળના
યાજ્માર લખેયે જેલા શદ્દા વંબાળ્મા. તેભણે ૧૯૩૮ભાં બાયતીમ વલદ્યાબલનની સ્થાના ઔયી ને ૧૯૩૭, ૧૯૪૯, ૧૯૫૫ભાં
ુ યી ૧૯૭૧ના દીલવે ૮૩ લણની જૈપ લમે મુફઇભાં
ગુજયાતી વારશત્મ રયદના પ્રમુક તયીઔે ણ યહ્યા. ૮ પેબ્રઅ
ં
તેભનુ ં લવાન
થયુ ં

જીલન


૧૯૦૪ - બરૂચભાં ભપત ુસ્તઔારમની સ્થાના



૧૯૧૨ – ‗બાખણલ‘ ભાવવઔની સ્થાના



૧૯૧૫-૨૦ 'શભરુર રીખ‘ના ભંત્રી



૧૯૧૫ - ખાંધીજી અરિઔાથી ાછા અવ્મા તેભને અલઔાયલા વંભેરન મજ્યુ ં



રાયકીમાના ‗લીવભી વદી‘ ભાવવઔભાં પ્રવવધ્ધ ધાયાલારશઔ નલરઔથા રકતા.



૧૯૨૨ - ‗ગુજયાત‘ ભાવવઔનુ ં પ્રઔાળન



૧૯૨૫ - મુફઆ
ં
ધાયાવબાભાં ચુટામા
ં



૧૯૨૬ - ગુજયાતી વારશત્મ રયદના ફંધાયણના ગડલૈમા



૧૯૩૦ - બાયતીમ યાષ્િીમ ઔોંગ્રેવભાં પ્રલેળ



૧૯૩૦-૩૨ – સ્લાતંત્ર્મ વંગ્રાભભાં બાખ ભાટે જેરલાવ



૧૯૩૩ - ઔોંગ્રેવના ફંધાયણનુ ં ગડતય



૧૯૩૭-૩૯ – મુફઆ
ં
યાજ્મભાં ગૃશપ્રધાન



૧૯૩૮ - બાયતીમ વલદ્યાબલનની સ્થાના



૧૯૩૮ - ઔયાચીભાં ગુજયાતી વારશત્મ રયદના પ્રમુક



૧૯૪૨-૪૬ - ખાંધીજી વાથે ભતબેદ ને ઔોંગ્રેવ ત્માખ ને ુનઃપ્રલેળ



૧૯૪૬- ઈદમુયભાં ચકર બાયત રશન્દી વારશત્મ રયદના પ્રમુક



૧૯૪૮ - વભનાથ ભંરદયન જજણોદ્ધાય



૧૯૪૮ - શૈદયાફાદના બાયતભાં વલરીનીઔયણભાં ભશત્લની ભ ૂવભઔા



૧૯૪૮ - બાયતનુ ં ફંધાયણ ગડલા યચામેરી વવભવતભાં વભ્મ



૧૯૫૨-૫૭ ઈિય પ્રદે ળના યાજ્માર

અ પ્રઔાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ ઔયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ

www.tethtatguru.com ની મુરાઔાત ર
ટેટ,એચ.ટાટ જેલી યીક્ષાની વં ૂણણ તૈમાયી ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ www.tethtatguru.com ની મુરાઔાત ર.

Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com
 ૧૯૫૭ - યાજાજી વાથે સ્લતંત્ર ક્ષભાં ઈપ્રમુક


૧૯૫૪ - વલશ્વ વંસ્કૃત રયદની સ્થાના ને પ્રમુક



૧૯૫૯ - ‗વભણણ‘ ભાવવઔન પ્રાયં બ



૧૯૬૦ - યાજઔાયણભાંથી વનવ ૃિ

વજૉન
ઔનૈમારાર મુન્ળીની શેરી નલરઔથા 'ાટણની પ્રભુતા' જે તેભણે ગનશ્માભના નાભે રકી શતી. જ્માયે ાટણની પ્રભુતાને
અલઔાય ભળ્મ ત્માય છી તેભણે તાના વાચા નાભે ગુજયાતી વારશત્મભાં રકલાનુ ળરૂ ઔયુ.ું 'જમ વભનાથ' એ 'યાજાવધયાજ'
છી રકામેર કૃવત છે, ણ શંભેળા શેરી ખણામ છે .
જીલનના અંવતભ લોભાં તે કૃષ્ણબક્તત તયપ લળ્મા શતા ને એટરે તેભની છે લ્રી યચના કૃષ્ણાલતાય છે , જે ધુયી છે .
તેભણે રકેરા વારશત્મભાં ઔેટરીઔ ઈલ્રેકનીમ યચના નીચે મુજફ છે .


ગુજયાતન નાથ



રભશવિણી



સ્લપ્નવવદ્ધદ્ધની ળધભાં



ાટણની પ્રભુતા



બખલાન યશુયાભ



ુયંદય યાજમ



 ૃથ્લી લલ્રબ



લેયની લસુરાત



વલબતત અત્ભા



કૃષ્ણાલતાય બાખ ૧ થી ૮



ઔન લાંઔ



તણણ



યાજાવધયાજ



સ્લપ્નરષ્ટા



ુત્રવભલડી



જમ વભનાથ



તક્સ્લની



લાલા ળેઠનુ ં સ્લાતંત્ર્મ



બખલાન ઔોરટલ્મ



ડધે યસ્તે



ફે કયાફ જણ



બગ્ન ાદુઔા



વીધાં ચઢાણ



અજ્ાંરઔત



રામુરા

ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔય
કાકાસાહેબ કાેકર
જન્મની વળગત

૧ રડવેમ્ફય,૧૮૮૫
વતાયા,ભશાયાષ્િ

મ ૃત્યુની વળગત

૨૧ ખસ્ટ, ૧૯૮૧

અભ્યાસ

ફી.એ. એર.એર.ફી.

વ્યળસાય

ઔે લણી,વારશત્મઔાય

ળતન

ઔયલાય જજલ્ર,ઔણાણટઔ
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ખિતાબ

દ્મવલભ ૂણ-૧૯૬૪

માતા-વતા

યાધાફાઆ, ફારકૃષ્ણ ઔારેરઔય

યીચમ
દત્તાત્રેય બાકૃરણ કાેકર, ‗ઔાઔાવાશેફ‘ (૧-૧૨-૧૮૮૫, ૨૧-૮-૧૯૮૧), વનફંધઔાય, પ્રલાવરેકઔ.
જન્ભ ભશાયાષ્િના વતાયાભાં. ભયાઠીભાં પ્રાથવભઔ વળક્ષણ ુના, ળાશુય, ફેરખાભ, જત, વાગનુય ને ધાયલાડ લખેયે સ્થે થી રઇને
૧૯૦૩ભાં ભેરિઔ. ૧૯૦૭ભાં  ૂનાની પગ્યુવ
ણ ન ઔરેજભાંથી રપરવપી વલમ વાથે ફી.એ. ૧૯૦૮ભાં એર.એર.ફી.ની પ્રથભ લણની
યીક્ષા. ૧૯૦૮ભાં ફેરખાભભાં ખણેળ વલદ્યારમભાં અચામણ. ૧૯૦૯ભાં ભયાઠી દૈ વનઔભાં. ૧૯૧૦ભાંલડદયાના ખંખનાથ વલદ્યારમભાં
. ૧૯૧૨ભાં વલદ્યારમ ફંધ થતાં રશભારમના ખાા પ્રલાવે. ૧૯૧૫થી ળાંવતવનઔેતનભાં. ૧૯૨૦થી ગુજયાત
વલદ્યાીઠભાં પ્રાચીન આવતશાવ, ધભણળાસ્ત્ર, ઈવનદ ને ફંખાીના ધ્માઔ. શીં ગુજયાતી જડણીઔળનુ ં ઔાભ એભણે વંબાે લુ.ં
૧૯૨૮ભાં વલદ્યાીઠના કુરનામઔદે . ૧૯૩૪ભાં વલદ્યાીઠભાંથી વનવ ૃવિ. ૧૯૩૫ભાં ‗યાષ્િબાા વવભવત‘ના વભ્મદે યશી રશન્દી
બાાના યાષ્િીમ ઔક્ષાએ પ્રચાયનુ ં ઔામણ. ૧૯૪૮થી ખાંધી સ્ભાયઔ વનવધ, મુફઇભાં
ં
ને ૧૯૫૨થી એ રદલ્શીભાં કવેડાઇ ત્માયે
રદલ્શીભાં સ્ભાયઔ વનવધના ઔામણભાં જીલનનાં છે લ્રાં લો સુધી વ્મસ્ત. દળેઔ લકત ઔાયાલાવ બખલેર ને ાંચેઔ લકત
વલદે ળપ્રલાવ કેડેર. ૧૯૫૨ભાં યાજ્મવબાના વંવદવભ્મ તયીઔે ને ૧૯૫૩ભાં ‗ફેઔલડણ તરાવ ઔવભળન‘ના પ્રમુક તયીઔે તે
વનયુતત થમેરા. ૧૯૫૯ના ‗ગુજયાતી વારશત્મ રયદ‘ના લીવભા વધલેળનના પ્રમુક. ૧૯૬૪ભાં ‗દ્મવલભ ૂણ‘ન ઇલ્ઔાફ ને
૧૯૬૫નુ ં વારશત્મ ઔાદભી, રદલ્શીનુ ં ારયતવઔ.

વારશત્મ યીચમ
ખાંધીજીના અંતેલાવીભાંના દિાત્રેમ ફારકૃષ્ણ ઔારેરઔય ાવેથી બાયતીમ વંસ્કૃવતનુ ં વમુચચત ખોયલ ઔયતુ ં ચચિંતનરક્ષી વારશત્મ
ને વલયર પ્રલાવવનફંધ ભળ્માં છે . એ ૈઔી ‗રશભારમન પ્રલાવ‘ ુયાણ, ધભણ, આવતશાવ ને બાયતીમ વંસ્કૃવતની યભણીમ માત્રા
ફની યશે છે . ત રચરત વનફંધ એઔ સ્લવનબણય વારશજત્મઔ સ્લરૂ તયીઔે તેભના વનફંધથી પ્રવતષ્ષ્ઠત થામ છે . શુદ્ધ ઔલ્નાપ્રાચણત
વનફંધ ઈિભ રૂે ને વલુર વંખ્માભાં પ્રથભલાય તેભની ાવેથી ભે છે . ‗યકડલાન અનંદ‘, ‗જીલનન અનંદ‘, ‗જીલનરીરા‘,
‗તયાતી દીલાર‘ લખેયે વંગ્રશભાં અ પ્રઔાયની રચરતયચના છે . તેભા ખદ્યવાભથ્મણને ઔાયણે –ખાંધીજી—તયપથી તેભને
‗વલાઇ ગુજયાતી‘નુ ં ચફરુદ ભે લુ.ં

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ ઔન્સ્ટે ફર, તરાઔણ તથા ન્મ રયક્ષાની તૈમાયી ભાટે
તથા પ્રાથવભઔ ળાાના વળક્ષઔ ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા કાવ ઈમખી નરાઆન
એન્રઆડ એપ્પ્રીઔેળન ડાઈનરડ ઔયલા Play Store ભા TET HTAT GURU રકી વચણ ઔય. ને
રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી ઔય
‗રશભારમન પ્રલાવ‘ (૧૯૨૪), ‗બ્રહ્મદે ળન પ્રલાવ‘ (૧૯૩૧), ‗ ૂલણ અરિઔાભાં‘ (૧૯૫૧), ‗ળઔણ યારર ને ભયે વળમવ‘ (૧૯૫૨),
‗યકડલાન અનંદ‘ (૧૯૫૩), ‗ઉખભણ દે ળ‘ (૧૯૫૮) એ એભના પ્રલાવગ્રંથ છે . સ્થની સ ૂક્ષ્ભાવતસ ૂક્ષ્ભ કાવવમત ને
સ્થવંદબે ચચિભાં જાખતાં સ્મ ૃવતવાશચમોને તે અરેકે છે, રયણાભે અ પ્રલાવગ્રંથની વાભગ્રી ભાત્ર ભારશતીમ ૂરઔ રેક ન
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ફની યશેતાં વનફંધનુ ં રૂ ધાયણ ઔયે છે . ‗સ્ભયણમાત્રા‘ (૧૯૩૪) અત્ભઔથા ન ફનતાં ળૈળલના પ્રવંખને અત્ભનેદી ળૈરીભાં યજૂ
ઔયતી વંસ્ભયણઔથા ફની યશે છે . ‗ફાુની ઝાંકી‘ (૧૯૪૬) ને ‗ભીઠાને પ્રતાે‘ (૧૯૫૫) જેલા ગ્રંથ ફાુના  ૂણણરૂના
જીલનચરયત્ર વલમઔ ગ્રંથનુ ં સ્લરુ ધાયણ ન ઔયતાં જીલનચરયત્ર ભાટેની શ્રદ્ધે મ વલમવાભગ્રી  ૂયી ાડતા ગ્રંથ ફની યશે છે .
‗ધભોદમ‘ (૧૯૫૨)ભાંથી ઔાઔાવાશેફની ધભણબાલના ને શ્રદ્ધાનુ ં રૂ રષ્ષ્ટખચય થામ છે . ‗શ્રી નેત્રભચણબાઇને‘ (૧૯૪૭),
‗ચચ.ચંદનને‘ (૧૯૫૮) ને ‗વલદ્યાવથિનીને ત્ર‘ (૧૯૬૪)ભાં તે વ્મક્તતને રકેરા એભના ત્ર વંગ્રરશત છે . એભણે, ખાંધીજીએ
જુદી જુદી વ્મક્તતને રકેરા ત્રનાં છએઔ જેટરાં વંાદન ણ તૈમાય ઔયે રાં. ‗પ્રાવંચખઔ પ્રવતવાદ‘ (૧૯૭૦) એ એભની
ડામયીના અંળ ધયાલતી ડામયી ળૈરીની નોંધન વંગ્રશ છે . શીં ચરયત્રાત્ભઔ વારશત્મનાં અત્ભચરયત્ર, જીલનચરયત્ર જેલાં સ્લરૂ
ખોણસ્લરૂે, ત ત્ર ને ડામયી જેલાં ખોણસ્લરૂ મુખ્મરૂે એભની ાવેથી પ્રાપ્ત થામ છે .
એભનુ ં ચચિંતનાત્ભઔ રકાણ વંસ્કૃવત, ઔરા ને વારશત્મ-એભ વત્રવલધ ક્ષેત્રે લશેંચામેલ ું છે . ‗તયાતી દીલાર‘ (૧૯૨૫), ‗જીલતા
તશેલાય‘ (૧૯૩૦), ‗જીલનવંસ્કૃવત‘ (૧૯૩૬), ‗જીલનબાયતી‘ (૧૯૩૭), ‗ખીતાધભણ‘ (૧૯૪૪), ‗જીલનરીરા‘ (૧૯૫૬), ‗યભવકા
મ ૃત્યુ‘ (૧૯૬૬)ભાંથી એભનુ ં વંસ્કૃવતચચિંતન તેભ જ ‗જીલનન અનંદ‘ (૧૯૩૬), ‗જીલનવલઔાવ‘ (૧૯૩૬), ‗લાયનલાય‘ (૧૯૫૬),
‗જીલનપ્રદી‘ (૧૯૫૬), ‗યલીન્રવોયબ‘ (૧૯૫૬), ‗ગુજયાતભાં ખાંધીયુખ‘ (૧૯૭૦), ઇત્મારદ ગ્રંથભાંથી એભનુ ં ઔા ને વારશત્મ
વલમઔ ચચિંતન પ્રાપ્ત થામ છે . એભના વારશત્મચચિંતનભાંથી વારશત્મનાં પ્રમજન ને ઔામણ, વારશત્મની ઔવટી, ળક્તત ને વપતા
વલળે, વારશત્મ ને નીવત, જીલનમ ૂલ્મ લખેયે વલળેના વલચાય ભે છે . શૃખ
ં ાય, લીય, ઔરુણ લખેયે યવની ળક્તત ને ઔામણ વલળે
એભણે ઔયે રી યીક્ષા તથા પ્રવળષ્ટ ગ્રંથના વેલનની એભણે ઔયે રી રશભામત અજે ણ એટરી જ પ્રસ્તુત ને ઈમખી છે .
એભના વલુર વારશત્મભાંથી ઔેટરાઔ વલચાયપ્રધાન, રચરત ને અંખત વનફંધના ણ સુદય
ં ઈદાશયણ ભે છે . એભનુ ં ભટા
બાખનુ ં વારશત્મ વળક્ષણ ને ત્રઔાયત્લની ઔાભખીયીની નીજરૂ છે .
એભણે ત્રઔાયત્લ ક્ષેત્રે જે પ્રદાન ઔયુું છે તેન ુ ં ગણુ ં મ ૂલ્મ છે . પ્રાયં બભાં ૧૯૦૯ભાં રઔભાન્મ વતરઔના ભયાઠી ત્ર ‗યાષ્િભત‘ભાં
વેલા અેરી. છી ૧૯૨૨ થી ‗નલજીલન‘ભાં જડામેરા. એભણે રકેરા તંત્રીરેક તથા ‗વળક્ષણ ને વારશત્મ‘ ની
વલમવાભગ્રી ધ્માનાશણ ફની યશે એ ઔરટની છે . ૧૯૩૬ થી ‗બાયતીમ વારશત્મ રયદ‘ના રશન્દી મુકત્ર ‗શંવ‘ ના વંચારનભાં
એભણે વેલા અેરી. રશન્દીના પ્રચાયાથે ‗વલશંખભ‘ભાં વંાદઔદે ણ યશેરા. ૧૯૩૭ થી ખાંધીવલચાયધાયાના પ્રચાયાથે
‗વલોદમ‘ ળરૂ ઔયે લ.ું ૧૯૪૮ ભાં એભણે ‗ભંખરપ્રબાત‘ ળરૂ ઔયે લ,ું જે ૧૯૭૫ સુધી ચારેલ.ું ગુજયાતી ઈયાંત રશિંદી ને ભયાઠી
બાાભાં ણ એભણે ત્રઔાયત્લની ઔાભખીયી ઔયી છે . એઔ નીડય ને મ ૂલ્મવનષ્ઠ ત્રઔાય યશીને એભણે પ્રઔાવળત ઔયે રી વાભગ્રીને
ઔાયણે એભને નેઔ લકત ઔાયાલાવની વજા થમેરી. ખાંધીયુખીન ગુજયાતી વારશત્મભાં ઔાઔાવાશેફનુ ં સ્થાન વીભાસ્તંબ ઔરટનુ ં છે .
જીલનલાદી ઔરાભીભાંવઔ-વલચાયઔ ઔાઔાવાશેફનુ ં ખદ્ય ગુજયાતી ખદ્યના વલઔાવભાં ભશત્ત્લનુ ં પ્રદાન ઔયે છે . એભને ‗વલાઇ ગુજયાતી‘
વજૉઔ તયીઔેન ુ ં ચફરુદ અ ઔાયણે જ ભે લુ.ં બાલ, બાા ને ચબવ્મક્તત વંદબે એભના વનફંધનુ ં ઊંચુ ં મ ૂલ્મ અંઔાયુ ં છે .
હહમાયનો પ્રળાસ (૧૯૨૪) : ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔયે અ રેકભાા એઔ શસ્તચરચકત ભાવવઔ ભાટે વાફયભતી અશ્રભના વાથી
તથા વલદ્યાથી કાતય ળરૂ ઔયે રી. પ્રલાવભાં રેકઔની વાથે સ્લાભી અનંદ ને નંત બુલા ભયે ઢઔય શતા. ચારીવ રદલવના
પ્રલાવની અ રેકભાા, પ્રલાવ છી વાત લે ૧૯૧૯ ભાં ળરૂ થઇ ને ંદય લણ ચાલુ યશી. અ ઔાયણે રેકઔના જીલનયવનાં
ફદરાતાં લરણ અ પ્રલાવગ્રંથભાં જઇ ળઔામ છે .
ુ ભઠની માત્રાન
પ્રલાવનોંધના ચુલારીવ
ં
પ્રઔયણ ભાત્ર રશભારમપ્રલાવનાં નથી; એભાં પ્રમાખ, ઔાળી, ખમા, મધ્મા ને ફેલડ
ણ વભાલેળ થમેર છે . પ્રલાવન અયં બ શરયદ્વાયથી ને અંત જભનત્રી, ખંખત્રી, ઔેદાયનાથ તથા ફદયીનાથ વભીે થામ છે .
પ્રલાવલણણનભાં રશભારમન લૈબલ, નદી તેભ જ લનની ળબા, સ્થ-સ્થના રઔજીલનની વલળેતા, વાધઔ-મખીની
ઔથા, પ્રલાવનાં ઈલ્રાવ તથા અયત લખેયે પ્રબાલઔ યીતે યજૂ થમાં છે .
રિડળાનો આનંદ (જૂન, ૧૯૫૩) : દિાત્રેમ ફારકૃષ્ણ ઔારેરઔયન દે ળદળણનન અનંદ વ્મતત ઔયનાયા રેકન વંગ્રશ. જુદાં જુદાં
તીથો ને ઔરાસ્થન શીં વોન્દમણભભી રેકઔે યાષ્િીમ ક્સ્ભતા, વાંસ્કૃવતઔ વજખતા ને ધાવભિઔ ઈત્ઔટતાથી રયચમ ઔયાવ્મ
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છે . ‗દે ળદળણન એ ભાયે ભન દે લદળણનન જ બાખ છે‘ એલી શીં અ રેકઔની પ્રવતજ્ા છે . ‗દચક્ષણને છે ડ‘ે થી ળરુ થતાં ફાહુફરી,
ુ વભનાય, તાજભશાર લખેયે સ્થનાં રયચમલણણનભાં બાયતીમતાની ખલેણા છે;
લવઇન રઔલ્ર, દે રલાડા, ભુલનેશ્વય વરશત કુતફ
ત વાથે વાથે ધભણ, વભાજ, વંવકૃવત, જીલનવ્મલસ્થારદ અંખેન ુ ં યવપ્રદ ચચિંતન ણ છે . સ્લયાજવેલાનાં નેઔ ઔાભને વનવભિે દે ળભાં
પયવુ ં ડયુ ં ને જે જયુ ં તેની શીં ઔરાપ્રસ્તુવત છે .
સ્મરણયાત્રા (૧૯૩૪) : ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔયન, નાનણનાં ઔેટરાંઔ સ્ભયણન વંગ્રશ. અ સ્ભયણ દ્વાયા રેકઔન ઈદ્દે ળ અત્ભઔથા
અલાન નથી, યં ત ુ તાના ફાણનાં ચબન્નચબન્ન બાલપ્રવતબાલ, ગુણદ, જમયાજમ, ુર શંઔાય થલા વશજ
સ્લાથણત્માખની વ ૃવિ લખેયેને વનકારવતાથી યજૂ ઔયલાન ને તેની ભાયપતે ફાઔ તથા યુલાન વાથે વભબાલ ઔેલલાન છે .
અભ ઔયલા જતાં ઔારાનુક્રભ જલામ નથી; છતાં વંગ્રશનાં કુર તિેય વંસ્ભયણરકાણભાં એઔસ ૂત્રતા લશ્મ જલાઇ છે .
શીં વંચચત સ્ભયણ ભટે બાખે ઔોટુંચફઔ જીલનનાં તેભ જ મુવાપયી અંખેના છે . જમાં જમાં જલાનુ ં થયુ ં ત્માંન ુ ં રઔજીલન, તથા
ત્માંનાં પ્રકૃવતવૌંદમણ, ઈત્વલ ને વ્રત ઈયાંત ભન ઈય ઔામભી છા મ ૂઔી ખમેરી વ્મક્તત ને પ્રવંખ-અ વંગ્રશની મુખ્મ
વાભગ્રી છે . ળાશુય, ફેગુદ
ં ી, વાતાયા, ફેરખાભ, વાલંતલાડી, ઔાયલાય,  ૂના, ભીયજ, વાંખરી, વાલન ૂય ઇત્મારદ સ્થ વાથે
જડામેર બાલાનુફધ
ં પ્રત્મેઔ સ્થની વલળેતા વાથે શીં પ્રખટ થમ છે . શીં ફધ નથી, જીલનદળણનની નલીનતા ને
કુત ૂશર છે ; ને એ ભાટે રેકઔનુ ં યવા ખદ્ય ઈઔાયઔ ફન્યુ ં શઇ વલણથા અસ્લાદ્ય છે .
ઓતરાતી દીળાો (૧૯૨૫) : વશઔાયની રડતભાં બાખ રેલા ફદર વાફયભતી જેરલાવ દયવભમાન શુક
ં ી ને
લનસ્વતસ ૃષ્ષ્ટનાં વલવળષ્ટ વંલેદન અરેકતુ ં દિાત્રેમ ફારકૃષ્ણ ઔારેરઔયનુ ં રઘુસ્ુ તઔ. શીં ચાય દીલાર લચ્ચેની અનંદમાત્રા
છે . કુદયતગેરા રેકઔની, અ રકાણભાં ઈદે ળ, પ્રચાય, ડશાણ ઔે વલરિાને સ્થાને નુબલી, સુકદુઃકની ને ઔલ્નાની અરે
છે . રેકઔના દુવનમા તયપના પ્રેભે ને એભની ખુળવભજાજીએ ફંવધમાય જેરજીલનની લચ્ચે ણ ઔીડી, ચકવઔરી, ઔાખડા,
ચફરાડી, લાંદયા, લંદા, ઔાનકજૂયા જેલા જીલરઔને વોન્દમણયક નજયથી ઝડપ્મ છે . દીલારભાંથી ભતી અઔાળ ને
તાયાનક્ષત્રની ઝરઔએ રેકઔના એઔાન્તના કુત ૂશરને ઈિેજ્યુ ં છે . વનરુણભાં યશેરી શલાળ ને વલનદવ ૃવિએ તેભ જ
પ્રવન્નરુચચએ રેકનનુ ં રચરતરૂ ધાયણ ઔયુું છે .
જીળનીા (૧૯૫૬) : ઔાઔા ઔારેરઔયના પ્રકૃવતવલમઔ વીિેય વંસ્ભયણાત્ભઔ રેકન વંગ્રશ. બાયતભાં ઠેયઠેય પયીને પ્રલાવી તયીઔે
બાયતના શાડ, એની નદી, એનાં વયલય ને વંખભ સ્થાનનાં જે ચચત્ર રેકઔે ઝીલ્માં છે એને શીં દે ળબક્તતના દ્વવ્મથી
યં ગ્મા છે . વયર બાા છતાં ચેતનધફઔતી ળૈરી વાથે પ્રકૃવતના વોન્દમણને કડાં ઔયતાં લણણનથી અ ગ્રંથ પ્રલાવ વારશત્મભાં
તાનુ ં અખવુ ં સ્થાન ધયાલે છે .
જીળનનો આનંદ (૧૯૩૬) : ઔા ને કુદયતવલમઔ રેકને વભાલતુ ં દિાત્રેમ ફારકૃષ્ણ ઔારેરઔયનુ ં ુસ્તઔ, ભંદલાડના
રદલવભાં તેભ જ જેરની ઔટડીભાં યાકેરી લાવયીની નોંધ શલા છતાં એભાં ઔારેરઔયન અત્ભનેદી પ્રધાનસ ૂય અસ્લાદ્ય છે .
જીલનન અનંદધભણ શીં વલવલધ યીતે પ્રખટય છે . ‗પ્રકૃવતનુ ં શાસ્મ‘, ‗નંતન વલસ્તાય‘, ‗વનવ ૃવિભાં વનયીક્ષણ‘, ‗યકડલાન અનંદ‘
ને ‗જીલનન ‘ એભ કુર ાંચ કંડભાં અ ુસ્તઔ લશેંચામેલ ું છે . પ્રકૃવતદળણન, અઔાળદળણન ને ઔરાદળણનથી યવામેલ ું
ુ એ અ રેકનને વમ ૃદ્ધ
રેકન શીં વોન્દમણફધ ને ઔેલ અનંદને તાઔે છે . શાસ્મવલનદ ને નભણ-ભભણના વશજ તંત
વ્મક્તતતા ી છે .

અ પ્રઔાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ ઔયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ

www.tethtatguru.com ની મુરાઔાત ર
જીળનવ્યળસ્થા (૧૯૬૩) : ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔયના ધભણવલચાયવલમઔ રકાણન વંગ્રશ. ‗વલવલધ ધભો‘, ‗ધાવભિઔ સુધાયણા‘,
‗ધભણગ્રથ
ં  વલમઔ‘, ‗યશસ્મનુ ં ઈદગાટન‘,‗ભંરદય‘ તથા ‗પ્રાવંચખઔ ને પ્રઔીણણ‘ એભ છ કંડભાં વલબાજજત અ રકાણભાં ફોદ્ધધભણ,
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જૈનધભણ, અમણવભાજ, પ્રાથણનાવભાજ જેલાં બાયતની અંદય પ્રવયે રાં ધભો ને ધાવભિઔ વલચાયધાયા વલળેના રેક છે; યં ત ુ
રશિંદુધભણ, તેનાં વવદ્ધાંત, તેન ુ ં વ્મલશાયભાં પ્રત્મક્ષ થતુ ં રૂ એ વલળેના રેકનુ ં પ્રભાણ વલળે છે . લેદ, ઈવનદ, ખીતા ને ભયાઠી
બક્તતયં યાથી ુષ્ટ થમેરી, ખાંધીજીના વલચાય ને ખાંધીળૈરીના ચચિંતઔથી પ્રબાવલત અ વલચાયણા ઔઇ ધભણચચિંતઔની
વવદ્ધાંતના કંડનભંડનની ળાસ્ત્રીમ ળૈરીને ફદરે રઔઔેલણીઔાયની રઔબગ્મ ળૈરીભાં થમેરી છે ને ધભણને વભાજના વંદબણભાં
જુએ છે . રેકઔ ભાને છે ઔે દયે ઔ ધભણનાં ફે રૂ શમ છે . એઔ જીલનના વત્મને પ્રખટ ઔયતુ ં વનાતન રૂ ને ફીજુ ં એ ધભણન ુ ં
ારન ઔયતાં ભનુષ્મની વભાજવ્મલસ્થા ને તેભના અચાયવલચાયભાં પ્રત્મક્ષ થતુ ં એ વત્મનુ ં વાભાજજઔ રૂ. ધભણન ુ ં વાભાજજઔ
રૂ જમાયે ધભણના વત્મરૂને લાને ફદરે રૂંધલા ભાંડે ત્માયે યુખવંદબણ પ્રભાણે એને ફદરવુ ં ડે. રેકઔને રાખે છે ઔે રશિંદુધભણન ુ ં
વત્મદળણન ને એનુ ં લતણભાનયુખભાં પ્રત્મક્ષ થતુ ં વાભાજજઔ રૂ એ ફંને લચ્ચે ગણ વલયધ છે . રશિંવા, સ્ ૃશ્મતા,
વલણધભણવભબાલ આત્મારદ ખાંધીજીએ વ્મઔત ઔયે રા વલચાય ય યચામેર બાયતીમ વભાજ રશિંદુ ધભણના વત્મને મ ૂતણ ઔયનાય ફની
ળઔે. અભ રેકઔની વલચાયણા ધભણવસ્ં ઔયણ ને ફની યશે છે .
ઔાઔાવાશેફને જીલનધભી વારશત્મઔાય તયીઔે કી ળઔામ. તેભણે તે જ અેલ ું એઔ વલધાન જઇએ : ‗ઈાવના ઔયલા રામઔ
જ ઔઇ દે લતા શમ ત તે જીલનદે લતા જ છે . ણ જીલનદે લતાની ઈાવના ઔયી શમ છે . ભાણવને ભાટે જ ઔાંઇ ણ રશતભમ
શમ ત તે જીલનદે લતાને કવુ ં એ જ છે . જીલનદે લતા ફહરૂુ વણી છે .‘ અ લતયણભાં ઔાઔાવાશેફના જીલનની વભગ્ર
રપરસ ૂપી તેના  ૂયા થણભાં પ્રખટ થઇ છે . ખાંધી વલચાયધાયાના રેકઔભાં ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔયનુ ં નાભ શયભાં છે . યાષ્િવતા
ખાંધીજી દ્વાયા ‗વલાઇ ગુજયાતી‘નુ ં ફહુભાન ાભનાય ઔાઔાવાશેફનુ ં નાભ દિાત્રેમ ફારકૃષ્ણ ઔારેરઔય.

જન્ભ ને વળક્ષણ
તેભન જન્ભ ઇ.વ.૧૮૮૫ભાં વતાયાભાં થમ શત. તેભની મ ૂ ટઔ યાજાધ્મક્ષ શતી. યં ત ુ વાલંતલાડી વલસ્તાયભાં અલેરા
ઔારેરી ખાભના લતની શલાથી તે ઔારેરઔય તયીઔે કામા. તે ભાતાવતાનુ ં ાછરી લમનુ ં વંતાન શલાથી ખ ૂફ
રાડઔડભાં ઉછમાણ શતા.  ૂનાની પગ્યુવ
ણ ન ઔૉરેજભાં તેભણે ઈચ્ચ ભ્માવ ઔમો શત. તેભને નાનણથી જ પ્રલાવન ગણ ળક
શત. તે અજીલન કુદયતપ્રેભી , પ્રલાવી , રયવ્રાજઔ ફની યહ્યા. તે વલવલધ બાા ળીકલાના ળકીન શતા.ગુજયાતી
બાાભાં તેભણે ખોયલપ્રદ વારશત્મવેલા ઔયી છે .

વારશત્મ ક્ષેત્રે મખદાન
તેભણે લડદયાના ખંખાનાથ ભશારમના અચામણ તયીઔે વેલા અી શતી. યલીન્રનાથ ટાખયના ળાંવતવનઔેતનની વળક્ષણવંસ્થાભાં
ણ વળક્ષણઔામણન નુબલ રીધ શત.અ ફધાની પરશ્રુવતરૂ ઔાઔાવાશેફભાં સુધાયઔ ધભણરષ્ષ્ટ , ઔરારષ્ષ્ટ , બાયતીમ જીલનરષ્ષ્ટ
ને યાજઔીમ ઈદ્દાભલાદી વલચાયન જ્નન્ભ થમ શત..
ઔાઔાવાશેફે વનફંધ , પ્રલાવઔથા , અત્ભવ ૃતાંત , ત્રરેકના , વારશત્મવલલેચન અરદ ભાયપાતે ગુજયાતી ખદ્યના વલવલધ પ્રઔાય
કેડ્ાં છે .ઔાઔાવાશેફના વનફંધ લર્ણમણ વલમ ઔે પ્રવંખને યવાલશ ફનાલે તેલી વજૉઔળૈરી એભનાં રેકભાં શમ છે તેથી
ઔાઔાવાશેફના વનફંધ વજૉનાત્ભઔ ઔરટના ફન્મા છે . તેભણે જેરજીલનથી ભાંડી મ ૃત્યુ સુધીના વલમ ય ચચિંતન ઔયુણ છે તેભ છતાં
એલા ણ વનફંધ છે જે વલમનુ ં બાયે કભણુ ં ખાી દે . અભ , ચચિંતનાત્ભઔ વનફંધ ને વજૉનાત્ભઔ વનફંધ એભ ફંને
પ્રઔાયના વનફંધ ઔાઔાવાશેફ ાવેથી અણને ભે છે . ગુજયાતી ખદ્યભાં રચરત વનફંધ એ ઔાઔાવાશેફનુ ં ભશત્લનુ ં ણણ ફની
યહ્ય છે .


‗જીલનન અનંદ‘ , ‗જીલનબાયતી‘ , ‗જીલનવંસ્કૃવત‘ , ‗યકડલાન અનંદ‘ – લખેયે તેભણે રકેરા રચરત - વજૉનાત્ભઔ સ્લરૂના
વનફંધના ખ ૂફ વયવ ુસ્તઔ છે .
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 ‗રશભારમન પ્રલાવ‘ , ‗બ્રહ્મદે ળન પ્રલાવ‘ , ‗ ૂલણ અરિઔાભાં‘ , ‗ઉખભણ દે ળ જાાન‘ – લખેયે પ્રલાવના ુસ્તઔ છે .


‗સ્ભયણમાત્રા‘ – તેભની અત્ભઔથાનુ ં ુસ્તઔ છે .



‗જીલનરીરા‘ – ભાં રઔભાતા નાભે ખાઈ પ્રવવધ્દ્ધ થમેરા નદીવલમઔ રેક વંગ્રશામા છે .



‗તયાતી દીલાર‘ – ભાં સ્લાતંત્ર્મ – રડતના બાખરૂ તેભના જેરલાવ દયવભમાન તેભણે ઔયે લ ું કુદયતની સ ૃષ્ષ્ટનાં જીલજતુ
ં
–ંકી –પ્રાણીની જીલનરીરાનુ ં સ ૂક્ષ્ભ છતાં યવા લરઔન છે .



‗ફાુની ઝાંકી‘ - વંસ્ભયણનુ ં ુસ્તઔ



‗ચચ.નેત્રભચણબાઇને‘ , ‗ચચ.ચંદનને‘ – લખેયે ત્ર વારશત્મ અતાં ુસ્તઔ ણ છે .



‗જીલનબાયતી‘ - વારશત્મવલમઔ રકાણ – ભાં ગ્રંથસ્થ થમેરાં છે .



‗જીલનન અનંદ‘ - રચરત વનફંધ : અ ગ્રંથ તેભણે ઇ.વ. ૧૯૩૬ ભાં રખ્મ શત. અ ગ્રંથ ફે વલબાખભાં સ્ષ્ટણે લશેંચાઇ
જામ છે . ૧. ‗વનવ ૃવતભાં વનયીક્ષણ‘ ને ૨. ‗પ્રકૃવતનુ ં શાસ્મ‘ - અ તેના ફે વલબાખ છે . અ ફધા રચરત વનફંધ તેના
લર્ણમણવલમને રીધે ત કયા જ ; વાદી વય છતાં ચેતશય વશજ એલા વજીલાયણ રંઔાયથી ઔલ્નાવમ ૃધ્ધ ણ ફન્માં
છે .



‗યકડલાન અનંદ‘ અ ુસ્તઔ ઇ.વ.૧૯૫૩ ભાં રકાયુ ં શતુ.ં તેભાં જે વનફંધ વંગ્રશામા છે તે મુખ્મત્લે વલળા બાયતભાં
વલવલધ તીથણધાભ ને ઔરાધાભને રખતા રેક છે . ઔાઔાવાશેફે એઔ વયવ લરઔન ઔયુું છે * ‗દે ળદળણન એ ભાયે ભન
દે લદળણનન જ એઔ બાખ છે .‘ એ રચરત વનફંધ ફની યશે છે . તેભાં ઔાઔાવાશેફની વૌંદમણરષ્ષ્ટ , ઔરારષ્ષ્ટ ને વવલળે ત
અજીલન પ્રલાવી એલા અત્ભાની જીલનરષ્ષ્ટન અણને રયચમ થામ છે . ઔન્માકુભાયીનુ ં ભંરદય , નભણદાતીય યનુ ં
મચખનીભંરદય , બુધ્ધખમા , ફાહુફારીની મ ૂવતિ , દે રલાડાનાં જૈનભંરદયના રયચમભાં ઔાઔાવાશેફની રશિંદુધભણ ને વંસ્કૃવત
યત્લે શ્રધ્ધા ને બક્તત વાચા થણભાં વનકયી અલતા જઇ ળઔામ છે .



― જન્ટા ‖ , ‖તાજભશાર ‖ , ― લૈયાગ્મલૈબલન લાયવ ‖ – ભાં ઔરાતીથોન રયચમ ત ― દચક્ષણને છે ડે ― , ― વીતા નશાણી ‖ , ―
ુર્ણમ તાયાનખયી ― લખેયે રેકભાં પ્રકૃવતદળણનન સુબખ રયચમ રેકઔ ઔયાલે છે .



જીલનરીરા : ઇ.વ. ૧૯૫૬ ભાં તેભણે અ ુસ્તઔ રખ્યુ ં શતુ.ં ઔાઔાવાશેફે ૧૯૩૪ ના યવાભાં ― રઔભાતા ‖ નાભે અણા
દે ળની ુર્ણમવાચરરા વરયતાનુ ં સ્તલન ઔયતા ઔેટરાઔ ખદ્યરેક રખ્મા શતા. તેભાં નદીવલમઔ ન્મ રકાણ ઈભેયીને ―
જીલનરીરા ― ુસ્તઔ તૈમાય થયુ ં છે . વાખય , વયલય , નદી જાળમના દળણને ઔવલજીલ ઔાઔાવાશેફની આંકભાં જે ઈલ્રાવ
છરઔામ છે તેની પ્રતીવત શીં ગ્રંથસ્થ થમેર ઔઇ ણ રેક ઔયાલે છે .



―ખંખાભૈમા― , ―મમુનાયાણી― , ―ઈબમાન્લમી નભણદા― , ‖દચક્ષણખંખા ખદાલયી― ત ઔાઔાવાશેફની ખદ્યરેકના ળૈરીના ઈિભ
નમ ૂના ફન્મા છે . ને તેની લાચઔના ચચિભાં ઔામભની સ્ર ૃવત મ ૂઔી ખમા છે . અ ગ્રંથના નલા ળીણઔભાં ―જીલનરીરા‖ ળબ્દ
ઓચચત્મ ધાયણ ઔયે છે . ચૈતન્મભમ તત્લન ઔેલ અહ્લાદઔ સ્ળણ ―જીલનરીરા‖ ના વનફંધ ઔયાલે છે . તેની પ્રતીવત થતાં જ
ગુજયાતી વારશત્મભાં વનફંધનુ ં મ ૂલ્મ સ્ષ્ટ થામ છે .ઔાઔાવાશેફે રચરત વનફંધનુ ં નલલું રૂ ગુજયાતી વનફંધવારશત્મભાં ઈભેય.ું ુ
ઔવલવશજ મુતત ને લનલીન ઔલ્નાન લૈબલ , વશજ રંઔયણ ને વજીલ લણણનચચત્રણ , ખદ્યની યવતી
ુ તાને ઔાયણે વનફંધભાં પ્રખટતાં વંલેદનની લનલી બાત ,
ખવતમદ્યચ્છાવલશાયી રેચકનીભાંથી વશજ અંકુયાતાં લાક્ય , ફહશ્ર
ુ ત
જડ પ્રકૃવતને ણ ચેતનથી યવી દે તી તેભની લાણીનુ ં રૂ તેભના યવવઔ વંસ્ઔાયી ઔરાાયખુ ં અત્ભાની વાશેદી  ૂયે છે . અજે ત
ગુજયાતી વારશત્મભાં રચરત વનફંધનુ ં સ્લરૂ નેઔ વજૉઔએ વપતા ૂલણઔ કેડેલ ું જઇ ળઔાળે. રચરત વનફંધક્ષેત્રે
ઔાઔાવાશેફનુઅ
ં ઈિભ પ્રદાન ખણામ.



વનફંધરેકન જેભ ઔાઔાવાશેફે ઈિભ પ્રલાવવારશત્મનુ ં ણ વજૉન ઔયે લ ું છે . ― બ્રહ્મદે ળન પ્રલાવ ‖ , ―  ૂલણ અરિઔાભાં ― , ―
ઉખભણ દે ળ જાાન ‖. ઈયાંત વોથી લધુ પ્રખ્માવત ાભેલ ું પ્રલાવુસ્તઔ છે , - ―રશભારમન પ્રલાવ ―. ઔાઔાવાશેફનાં
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પ્રલાવલણણન અણા વારશત્મભાં એઔ નકી જ બાત ાડે છે . રશભારમની માત્રા એ ઔાઔાવાશેફ ભાટે ઔઇ વાભાન્મ પ્રલાવીની
માત્રા નથી. એ ત એઔ અક્સ્તઔ ઔવલહ્રદમી માવત્રઔની ચચયઝંકના ને બાલનાની ત ૃપ્પ્તલાચઔ નુભ ૂવત છે . ઇ.વ.૧૯૧૨ભાં
તેભણે અ પ્રલાવ ઔયે ર. છી વાત લણ જેટર વભમખા લશી ખમ એટરે સ્ર ૃવતના ઝાંકા – ઝાંકા અધાયે તેન ુ ં અરેકન
થયુ ં છે , છતાં ત્મંત ભનશય ઔરાકૃવત જેલી એ ચડી ફની છે .


તયાતી દીલાર : ક્યાયે ઔ સ્થન ભરશભા ફતાલતાં – ફતાલતાં ધાવભિઔ રયલાજની વલચચત્રતા ને જડતાની ઔાઔાવાશેફે
ઔયે રી શલી ઠેઔડી ને બાાની વયઔાયઔતાને ઔાયણે જન્ભેરી વયવતા ને ઔાવ્મભમતા , અ ુસ્તઔ પ્રલાવલણણનનુ ં છે
એભ અણને ગડીબય ભુરાલી દે છે ને નલરઔથાલાંચન જેટર યભણીમ અશરાદન નુબલ ઔયાલે છે . દા.ત. ―
નખાવધયાજ ― પ્રઔયણભાં રશભારમ – લણતાવધયાજ રશભારમનુ ં વમુન્નત ખોયલ ૂણણ ચચત્રાંઔન જફ ળબ્દદે શ ામ્યુ ં છે . ―
તયાતીદીલાર ― – નાભના ુસ્તઔભાં ઔાઔાવાશેફે પ્રકૃવત વલળે જફ ભનશય રષ્ષ્ટની ઝાંકી ઔયાલી છે . ઔાઔાવાશેફની
યમ ૂજીવ્ર ૃવિ , વલનદવ્ર ૃવિ એભાં ગણ ભટ બાખ બજલે છે . વશઔાયની રડતભાં બાખ રેલા ફદર ઔાઔાવાશેફને અંગ્રેજ
વયઔાયે વાફયભતી જેરભાં ઔેદ યાખ્મા શતા. એ ઔાયાલાવન વભમખા અ અનંદળધઔ જીલનભયભી ઔેલી નકી યીતે
ઔંટાાજનઔતાભાંથી અશરાદઔતાભાં પેયલી નાંકે છે તે અ ુસ્તઔનાં રકાણભાંથી જલા ભે છે . ―તયાતી દીલાર ―ની
સ ૃષ્ષ્ટભાંથી વાય થતાં અણને બાલઔ તયીઔે એભ રાખે છે ઔે ઔાઔાવાશેફે ઔાયાલાવની ફધી જ દીલાર કુદાલીને તાના
ભનને ને ને ઔલ્નાને વલશંખની જેભ લઔાળભાં ભઔાળથી વલશયતી ઔયી દીધી છે .



― સ્ભયણમાત્રા ― : ઇ.વ.૧૯૩૪ભાં ― સ્ભયણમાત્રા ― – નાભનુ ં ુસ્તઔ રખ્યુ ં શતુ.ં ળાાજીલન સુધીના અ વંસ્ભયણભાં વલબતત
કુટુંફભાં ગડતય ાભતા એઔ રઔળયના જીલનના ઉછતા બાલ – પ્રવતબાલ , અળા – વનયાળા , અઔાંક્ષા ને
ઔલ્નાનુ ં ભધુય ચચત્ર ળબ્દ વાથે ઉવી અવ્યુ ં છે . ― વત્મના પ્રમખ ―ની જેભ શીં વત્મ ગટનાનુ ં પ્રાભાચણઔ અરેકન
થયુ ં છે . ― સ્ભયણમાત્રા ―ભાં ‖ વાભાન્મ ભાણવના વાભાન્મ નુબલ ― સુેયે અરેકામા છે . એ યીતે જઇએ ત ઔાઔાવાશેફે ―
સ્ભયણમાત્રા ― રાયા ગુજયાતી અત્ભચરયત્રના વારશત્મભાં ખાંધીજી છી એઔ ઔદભ અખ લધી નયલાણુ ં દાકર ઔયુણ છે .

ઔાઔાવાશેફનુ ં ખદ્ય : ગુજયાતી ખદ્યના ગડતયભાં ઔાઔાવાશેફન પા નોંધાત્ર છે . જન્ભે ભયાઠી શલા છતાં ગુજયાતી બાા ઈયન
તેભન ઔાબ ૂ પ્રળંવનીમ ખણામ. તેભના જેવુ ં ખદ્યસ્લાવભત્લ ફહુ છા ખદ્યઔાયએ ગુજયાતીભાં વવધ્ધ ઔયે લ ું છે . ડૉ.ધીરુબાઇ ઠાઔય
તેભના ખદ્ય વલળે નોંધે છે ઔે " એભના ખદ્યભાં ફાઔના જેલી ભધુય છટા છે તેભ ોરૂબયુણ તેજ છે ; ખોયલ છે એટર જ પ્રવાદ
છે . રંઔાય ધાયણ ઔયલા છતાં તેની વાદાઇની વાપ્ત્ત્લઔ મુરાને આંચ અલતી નથી. "
ઔાઔાવાશેફના ખદ્યભાં ાંરડત્મ ને યવવઔતા, અદળણભમતા ને વ્મલશાયદક્ષતા , ઔવલત્લ ને વલનદ , સ્લસ્થતા ને યં ખદવળિતા ,
વંમભ ને સ્લૈયવલશાય , વળલ ને સુદયન
ં
દભુત વભન્લમ જલા ભે છે . વંસ્કૃત ને તદી બાાન વંખભ ઔયતુ ં
ઔાઔાવાશેફનુ ં ખદ્ય શુધ્ધ , વય ને વાપ્ત્ત્લઔ ળૈરીભાં ભઢાઇને ઔાવ્મતત્લની ટચ વય ઔયે છે . ડૉ. પ્રભદકુભાય ટેર
ઔાઔાવાશેફના ખદ્યની ક અતા ઔશે છે ઔે , ―અણા ખદ્યવારશત્મભાં તેભણે કયે કય એઔ વંસ્ઔાયવમ ૃધ્ધળૈરી વનભાણણ ઔયી એ
યીતે અણા વંસ્ઔાયજીલનને વમ ૃધ્ધ ઔયલાભાં , અણી યવઔીમ ચેતનાને પ્રફુપ્લ્રત ઔયલાભાં તેભજ અણી બાાની
ચકરલણીભાં તેભના રચરત વનફંધ ને પ્રલાવગ્રંથનુ ં વલળે મખદાન યહ્યુ છે .‖

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, ોીસ કોન્સ્ટે બ, ક્ાકક તથા અન્ય હરક્ષાઓની તૈયારી માટે
તથા પ્રાથવમક ાલાના વક્ષકો માટે જનર નોેજ ળધારળા િાસ ઉયોગી ઓનાઇન
એન્રોઇડ એપ્પપ્પીકેન ડાઉનોડ કરળા Play Store મા TET HTAT GURU િી સચક કરો.
અને હરક્ષાની મહતમ તૈયારી કરો
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રઔળયરાર ગનશ્માભરાર ભળરૂલાા
હકોરા ઘનશ્યામા મરૂળાલા (જન્ભ: ૫ તટફય ૧૮૯૦; લવાન: ૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૫૨) ચરયત્રઔાય, વનફંધઔાય ને
નુલાદઔ તયીઔે જાણીતા છે . તેભન જન્ભ મુફઇભાં
ં
થમ શત ને તેભનુ ં મ ૂ લતન સુયત શતુ.ં પ્રાથવભઔ વળક્ષણન પ્રાયં બ
અઔરાભાં ભયાઠી બાાભાં થમ ને અઠ લણની લમે ભાતાનુ ં લવાન થતાં, મુફઇભાં
ં
ભાવી ાવે જઇને યહ્યા ને એભનુ ં
વળક્ષણ ગુજયાતીભાં અયં બાયુ.ં ળાાઔા દયવભમાન મુફઇભાં
ં
પ્રેખ પાટી નીઔતાં થડા વભમ ભાટે અગ્રાભાં ભ્માવ ઔમો. ત્માં
રશિંદી તથા ઈદૂણ ણ ળીખ્મા. દાથણવલજ્ાન તથા યવામણળાસ્ત્રને ઐપ્ચ્છઔ વલમ તયીઔે યાકી ૧૯૦૯ભાં મુફઇની
ં
વલલ્વન
ઔરેજભાંથી ફી.એ. ને ૧૯૧૩ભાં એર.એર.ફી. થમા. અશ્રભની યાષ્િીમ ળાાભાં ૧૯૧૭ થી ૧૯૧૯ સુધી વળક્ષઔ તયીઔે વેલા
અી. ખાંધીજીએ સ્થાેરી ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના શેરા ભશાભાત્ર ફનલાનુ ં ભાન તેભને ભળ્યુ ં છે . અ યવાભાં એભને ઔાઔાવાશેફ
ઔારેરઔય ભાયપતે, અશ્રભભાં ઔેદાયનાથજીન રયચમ થમ. એભની વાથેની ચચાણવલચાયણાના રયાઔરૂે વાંપ્રદાવમઔ શ્રદ્ધા
ઔે યં યાપ્રાપ્ત ભાન્મતાને વલલેઔરષ્ષ્ટથી, ળાંત ને ક્સ્થય ચચિે ચઔાવી, તેભાંથી જીલનત્ઔણ વાધઔ વત્મનુ ં જ ગ્રશણ ઔયલાની
અત્ભળક્તતન ઈદમ થમ. જીલનના ને ધ્માત્ભના પ્રશ્નને જલાની, વભજલાની ને ઈઔેરલાની એભની રષ્ષ્ટભાં અથી અમ ૂર
રયલતણન અવ્યુ.ં ૧૯૩૪ થી ૧૯૩૮ સુધી ખાંધી વેલા વંગના પ્રમુક યહ્યાં. દે ળના સ્લાતંત્ર્મવંગ્રાભભાં બાખ રેતાં ૧૯૩૦, ૧૯૩૨,
તથા ૧૯૪૨ ભાં લધતાછા પ્રભાણભાં ઔાયાલાવ ણ બખવ્મ. ૧૯૪૬થી જીલનમણત ‗શરયજન‘ ત્રના તંત્રી સ્થાને યહ્યા.

ુસ્તઔ
ચહરત્રાત્મક વનબંધો


યાભ ને કૃષ્ણ (૧૯૨૩)



ઇશુ ચિસ્ત (૧૯૨૫)



બુદ્ધ ને ભશાલીય (૧૯૨૬)



વશજાનંદ સ્લાભી (૧૯૨૬)



જીલનળધન (૧૯૨૯)



વમ ૂીક્રાંવત (૧૯૪૮)



ખાધીવલચાયદશન (૧૯૩૨)



રશિંવાવલલેચન (૧૯૪૨)



ખાંધીજી ને વામ્મલાદ (૧૯૫૧)



ઔેલણીના ામા (૧૯૨૫)



ઔેલણીવલલેઔ (૧૯૪૯)



ઔેલણીવલઔાવ (૧૯૫૦)

પ્રહકણક


સ્ત્રીુરુભમાણદા (૧૯૩૭)



ઔાખડાની આંકે (૧૯૪૭)



વંવાય ને ધભણ (૧૯૪૮)
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ુ ાદ
અનળ


ખીતાધ્લવન (૧૯૨૩) [‗શ્રીભદૌ બખલદૌ ખીતા‘ન વભશ્રઔી નુલાદ]



વલદામલેાએ (૧૯૩૫) [કચરર જજબ્રાનકૃત ‗ધ પ્રપેટ‘]



વતવભયભાં પ્રબા (૧૯૩૬) [તલ્સ્તમકૃત ‗ધ રાઆટ ળાઆન્વ આન ડાઔણ નેવ‘]



ઉધઇનુ ં જીલન (૧૯૪૦) [ભેરયવ ભેટયચરિંઔકૃત ‗ધ રાઇપ ઑલ ધ વ્શાઆટ ઍન્્વ‘]



ભાનલી કંરડમેય (૧૯૪૬) [ેયી ફજ ેવકૃત ‗હ ૂ લૉઔ ઍરન‘]

અન્ય


જીલનળધન- બા. ૧,૨ (૧૯૨૯, ૧૯૩૦)



વમ ૂી ક્રાંવત (૧૯૪૮)



ખાંધીજી ને વામ્મલાદ (૧૯૫૧)

કુન્દવનઔા ઔાડીઅ
કુ ન્દવનકા કાહડયા (કાહડયા કુ ન્દવનકા નરોત્તમદાસ/ દળે કુ ન્દવનકા મકરં દ) ‗સ્નેશધન‘ એ ગુજયાતી બાાના ગ્રખર્ણમ લાતાણઔાય,
નલરઔથાઔાય ને વનફંધઔાય છે . તેભન જન્ભ જાન્યુઅયી ૧, ૧૯૨૭ના યજસુયેન્રનખય જજલ્રાના રીંફડી ખાભે થમ શત.
તેભણે પ્રાથવભઔ ને ભાધ્મવભઔ વળક્ષણ ગુજયાતના ખધયા કાતે તેભણે રીધુ ં શતુ. ત્માયફાદ ઔરેજ વળક્ષણ તેભણે બાલનખય
(ળાભદાવ ઔરેજ)ભાં ુણણ ઔયુણ શતુ. ત્માં તે ૧૯૪૮ ભાંયાજઔાયણ ને આવતશાવ વાથે ફી. એ.(ફેચરય પ અટણ વ)ની ની
દલી ભેલી શતી. ત્માયફાદ તેભણે મુફઇ
ં
સ્કૂર પ આઔનવભતવભાંથી 'એન્ટામય રીટીતવ' વાથે એભ. એ.(ભાસ્ટય પ
અટણ વ)ની દલી ભેલી શતી.
તેભણે ભઔયં દ દલે વાથે લરવાડ ાવે 'નંદીગ્રાભ' નાભન અશ્રભ સ્થાપ્મ શત. તે ૧૯૫૫ થી ૧૯૫૭ સુધી ‗માવત્રઔ‘ ને
૧૯૬૨ થી ૧૯૮૦ સુધી ‗નલનીત‘નાં વંાદઔ ણ યશી ચુક્યા છે .

કુન્દવનઔા ઔારડમા

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, ોીસ કોન્સ્ટે બ, ક્ાકક તથા અન્ય હરક્ષાઓની તૈયારી માટે
તથા પ્રાથવમક ાલાના વક્ષકો માટે જનર નોેજ ળધારળા િાસ ઉયોગી ઓનાઇન
એન્રોઇડ એપ્પપ્પીકેન ડાઉનોડ કરળા Play Store મા TET HTAT GURU િી સચક કરો.
અને હરક્ષાની મહતમ તૈયારી કરો
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વજૉનાત્ભઔ ઔામો
નળખકા


પ્રેભનાં આંસુ



લધુ ને લધુ સુદય
ં



જલા દઆશુ ં તભને



ઔાખની શડી

નળકથા


યઢ થતાં શેરા



ખનવાવા



વાત ખરાં અઔાળભાં

વનબંધ


દ્વાય ને દીલાર



ચંર તાયા વ ૃક્ષ લાદ

પ્રાથકના


યભ વભીે

ુ ાદ
અનળ


ુરુાથણને ખરે



રઔળય રડટેતટીલ



લવંત અલળે



 ૂણણ કુંબ



જીલન એઔ કેર



રશભારમના વવદ્ધમખી

'સાત ગાં આકામાં' ને 'રમ સમીે' તેભના ફહુ જ લકણામેરાં ને લંચામેરાં વજૉન છે . 'વાત ખરા અઔાળભાં'
ગુજયાતી બાાની રટાઇભ ગ્રેટ નલરઔથાભાંની એઔ ખણામ છે .

પ્રેયણા
તેભને મુખ્મત્લે બાયતના ધ ૂભઔેત ુ, ળયદફાબુ, ટાખય ને ફશાયના દે ળના ળેતવવમય ને ઇબ્વનભાંથી તાને વજૉનઔામણની
પ્રેયણા ભી શલાનુ ં તે જણાલે છે . અ રેકઔના લાંચનથી એભની વારશત્મ દ્વાયા ઔશુઔં મખદાન અલાની બાલના ગડાઇ.

ટેટ,એચ.ટાટ જેલી યીક્ષાની વં ૂણણ તૈમાયી ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ www.tethtatguru.com ની મુરાઔાત ર.

Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com

ળૈરી, વલલેચન ને કૃવત
એભની પ્રથભ યચના ‗પ્રેભનાં આંસુ‘ લાતાણ છે . 'જન્ભભ ૂવભ' ત્રએ મજેરી આંતયયાષ્િીમ લાતાણ સ્ધાણભાં અ લાતાણ ુયસ્કૃત થમેરી.
એભના લાતાણવગ્ર
ં શભાં ‗પ્રેભનાં આંસુ‘ (૧૯૫૪) તથા ‗લધુ ને લધુ સુદય‘
ં
(૧૯૬૮), ‗ઔાખની શડી‘ (૧૯૭૮) ને ‗જલા દઇશુ ં
તભને‘ (૧૯૮૩) મુખ્મ છે . રપરસ ૂપી, વંખીત ને પ્રકૃવત જેલા વલમને વલળે યીતે પ્રમજતી એભની લાતાણભાં યશસ્મભમતા ઔઇ
ને ઔઇ યીતે અરેકામેરી શમ છે .
એભણે રકેરી ત્રણ નળકથાઓ ૈઔી શેરી ‗યઢ થતાં શેરાં‘ (૧૯૬૮)' જીલનભાં ડેરા દુઃકના તત્ત્લને વતક્રભીને ભનુષ્મ
તાના અનંદરુ વાથે ળી યીતે નુવવં ધત થઇ ળઔે એ મ ૂભ ૂત પ્રશ્ન છે ડીને ઔરાત્ભઔ ધ્લવનભમતાથી યઢનાં અળારઔયણની
ઝાંકી ઔયાલતી ઔથા છે . ‗ખનવાવા‘ (૧૯૭૨)' બુદ્ધદ્ધ ઔયતાં હૃદમ યની અસ્થા પ્રખટ ઔયીને નલ રષ્ષ્ટઔણ પ્રખટ ઔયતી ઔથા
છે . ‗વાત ખરાં અઔાળભાં‘ (૧૯૮૪)' નાભની એભની ફહચ
ુ ચચિત દીધણનલર અધુવનઔ નાયીના વલરશની ઔંઇઔ અંળે દસ્તાલેજી ઔથા
છે .
એભણે છ જેટરા નુલાદ અપ્મા છે ઃ શ્રીભતી રયા ઈંગ્રવ લાઇલ્ડય નાભની રેચકઔાની નલરઔથાન નુલાદ ‗લવંત અલળે‘
(૧૯૬૨) ભેયી એરન ચેઝના જીલનના-કાવ ઔયી ફાણના નુબલન વારશજત્મઔ સુભાલા નુલાદ ‗રદરબય ભૈત્રી‘
(૧૯૬૩) ને ફંખાી રેચકઔા યાણી ચંદના- પ્રલાવલણણનન નુલાદ ‗ ૂણણકુંબ‘ (૧૯૭૭), ઈયાંત એભના પ્રઔીણણ રેકન વંગ્રશ
‗દ્વાય ને દીલાર‘ (૧૯૫૫), પ્રાથણનાવંઔરન ‗યભવભીે‘ (૧૯૮૨) ણ નોંધાત્ર છે .
સાત ગાં આકામાં (૧૯૮૪) : સ્ત્રી ને ુરુ લચ્ચેના વંફધ
ં ની વંકુર ને નાજુઔ વભસ્માના વંદબે નાયીજીલનની
વ્મથાને વનરુતી, કુંદવનઔા ઔારડમાની નલરઔથા, ઔેટરીઔ વત્મ ગટના ને મુખ્મત્લે લસુધાના ાત્ર દ્વાયા સ્ત્રીનુ ં ક્સ્તત્લ ને
તેની ક્સ્ભતા લચ્ચેના વંગણની ઔથા શીં અરેકામેરી છે . શીં પ્રમજામેલ ું ળીણઔ રાક્ષચણઔ છે . વાત ખરાં દ્વાયા વપ્તદીરગ્નજીલનનુ ં વ્મલધાન સુચલામ છે, ત ‗અઔાળ‘ દ્વાયા એ વ્મલધાનભાંથી ભતી મુક્તત સુચલામ છે . યં ત ુ અ લાત ઈવાલલા
જતાં નાવમઔા લસુધાની ડછે વ્મભેળના ાત્રને વબાનણે એઔ ક્ષી, કુંરઠત ને સ્ત્રીને ન્મામ ઔયનાયા ુરુના પ્રવતિંવનવધ
જેવુ ં ચીતયુું છે તેભાં વંતચુ રત અરેકન ઔાઇ જામ છે . લી, ગણા ફધાં ાત્ર ને વભસ્માનુ ં એઔવાથે વનરુણ ઔયલા જતાં
નલરઔથાના અઔાયની સુયેકતા ણ વગામેરી નથી ને તેથી અનંદગ્રાભની મજનાની લાસ્તવલઔતા વંળમ પ્રેયે તેલી છે . અભ
છતાં ાત્રનાં ભનવલશ્રેણ ને ભનભંથન ઔથાને યવપ્રદ ફનાલે છે .
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