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ુ ળંત ભ ૂવણા (૧૨-૩-૧૯૩૭) (ગુજયાતી: ગુણલંત ળાશ), એ ડૉ. ગણ
ુ ળંત બી. ાષ તયીકે ણ જાણીતા છે,
ાષ ગણ
(૧૯૩૭ભાં યાંદેય, સુયત,ગુજયાતભાં જન્ભ) તે જાણીતા વલચાયક, રેખક ને ત્રકાય છે . ગુજયાતી વારશત્મ વબા દ્વાયા સ્થાવત
ને ગુજયાતી વારશત્મભાં વોથી ઈચ્ચ ગણાત યણજીતયાભ સુલણણ ચંદ્રક તેને ૧૯૯૭ભાં ભળ્મ શત.

વવલળે રયચમ
ગુણલંત ળાશ મુખ્મત્લે વનફંધકાય, ચરયત્રકાય, નલરકથાકાય છે .તેભન જન્ભ યાંદેય (સુયત)ભાં થમ શત ને પ્રાથવભક વળક્ષણ
યાંદેયભાં ુણણ કયુણ શતુ.તેભણે ભાધ્મવભક વળક્ષણ સુયત ખાતે અલેરી જૈન શાઆસ્કૂર ભાં રીધુ શતુ.તેભણે ૧૯૫૭ભાં યવામણ વલમ
વાથે ફી.એવ.વી ની ઈાધી ભેલી શતી. ઈયાંત તેભણે ૧૯૫૯ભાં ભ. વ. યુવનલવવિટીભાંથી ફી.ઍડ ની ઈાધી ભેલી શતી.
ત્માયફાદ તેભણે ત્માંથી જ છી એભ.ઍડ. ને ીએચ.ડી.ની ઈાધી ભેલી શતી ને ૧૯૬૦થી ૧૯૭૨ સુધી ભ. વ.
યુવનલવવિટીભાં યીડય યહ્યા શતા.તે ૧૯૬૭-૬૮ભાં ભેરયકાની વભવળગન યુવનલવવિટીભાં મુરાકાતી પ્રાધ્માક તેભજ ૧૯૭૨-૭૩ભાં
ટેકવનકર રયવચણ ટ્રેવનિંગ આન્સન્સ્ટટયુટ, ભદ્રાવભાં વળક્ષણ વલબાગના ધ્મક્ષ યશી ચ ૂક્યા છે .
તેભણે ૧૯૭૩-૭૪ભાં એવ. એન. ડી. ટી. યુવનલવવિટી, મુફઇભાં
ં
વલબાગીમ ધ્મક્ષ તયીકે કાભગીયી ફજાલી શતી.તે ૧૯૭૪થી
દક્ષક્ષણ ગુજયાત યુવનલવવિટીના વળક્ષણ વલબાગના ધ્મક્ષ હ્યાણ શતા. ઈયાંત તેભણે ‘ન ૂતન વળક્ષણ’ના તંત્રી તયીકે ણ કામણ કયુણ
શતુ.

વળક્ષક તયીકે


તેભણે ૧૯૬૧-૭૨ દયવભમાન લડદયાની ભશાયાજા વમાજીયાલ યુવનલવવિટી ખાતે પ્રલક્તા ને લાચક તયીકે વેલા અી.



લણ ૧૯૬૭-૬૮ દયવભમાન તેભણે ભેયીકાની વભવળગન યુવનલવવિટી ખાતે મુરાકતી પ્રાધ્માક તયીકે ણ કામણ કયુણ



તેભણે ૧૯૭૨-૭૩ દયવભમાન તકનીકી વળક્ષક તારીભ વંસ્થા, ભદ્રાવ (જે શલે ચેન્નાઆ તયીકે ખામ છે ) ભાં પ્રાધ્માક તેભજ
વળક્ષણ ખાતાનાં લડા તયીકે વેલા અી.



લણ ૧૯૭૩-૭૪ દયવભમાન તેભણે SNDT વલભેન્વ યુવનલવવિટી ફમ્ફે ખાતે (જે શલે મુફઇ
ં
તયીકે ખામ છે ) પ્રાધ્માક
તયીકે વેલા અી.



તેભણે દક્ષક્ષણ ગુજયાત યુવનલવવિટી, સુયત ખાતે પ્રાધ્માક તયીકે તેભજ વળક્ષણ વલબાગનાં લડા તયીકે ણ વેલા અી છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, ીશ કન્્ટે બ, ક્ાકમ તથા અન્ય રરક્ષાઓની તૈયારી માટે
તથા પ્રાથવમક ાલાના વક્ષક માટે જનર નેજ ળધારળા િાશ ઉયગી ઓનાઇન
એન્રઇડ એપ્પપ્પીકેન ડાઉનડ કરળા Play Store મા TET HTAT GURU િી શચમ કર.
અને રરક્ષાની મષતમ તૈયારી કર

વારશત્મને રગતા વજૉનાત્ભક કામો


ભશંત, મુલ્રા, ાદયી, ૧૯૯૯.



કૃષ્ણનુ ં જીલનવંગીત (ભીન્વ 'રયધભ પ રૉડણ કૃષ્ણ'ઝ રાઆપ') .



વલચાયનાં ળદાલનભાં
ંૃ
(ભીન્વ 'આન ધ શેલનરી ગાડણ ન પ થટ્વ')



સ્સ્તત્લન ઈત્વલ (ભીન્વ 'વેરીબ્રેળન પ એન્સક્ઝસ્ટન્વ')
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 વલસ્ભમનુ ં યઢ(૧૯૮૦) (ગદ્યકાવ્મ)


યજકણ સ ૂયજ થલાને ળભણે(૧૯૬૮) ( નલરકથા)



ભૉટેર (૧૯૬૮) ( નલરકથા)



કરંફવના રશિંદુસ્તાનભાં (૧૯૬૬)( પ્રલાવ ુસ્તક )

વનફંધવંગ્રશ


કારડિમગ્રાભ (૧૯૭૭)



યણ ત રીરાંછભ (૧૯૭૮)



લગડાને તયવ ટહુકાની (૧૯૭૯)



વલચાયના ળદાલનભાં
ંૃ
(૧૯૮૧)



ભનનાં ભેઘધનુ(૧૯૮૫)

ચરયત્રગ્રંથ


ગાંધી-નલી ેઢીની નજયે (૧૯૮૨)



ભશાભાનલ ભશાલીય (૧૯૮૬)



કરુણામ ૂવતિ ફદ્ધ(૧૯૮૩)

પ્રકીણણ ગ્રંથ


વળક્ષણની લતણભાન રપરસ ૂપી (૧૯૬૪)



વાલધાન, એકલીવભી વદી અલી યશી છે (૧૯૮૭)



કૃષ્ણનુ ં જીલનવંગીત(૧૯૮૭)

લતણભાન જીલન
તે શારભાં જમપ્રકાળ નાયામણ યડ (જે જૂના ાદયા યડ તયીકે ણ જાણીત છે ), લડદયાભાં યશે છે . તે શારભાં રદવ્મ
બાસ્કય, એક પ્રમુખ ગુજયાતી Gujarati દૈ વનક ને નલનીત વભણણ, એક પ્રમુખ ગુજયાતી વાભવમકભાં રેખનકામણ કયી યહ્યાં છે .

અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ

www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
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ુયસ્કાય ને ખ
1. યણજજતયાભ સુલણણ ચંદ્રક, ગુજયાતી વારશત્મભાં વલોચ્ચ વારશજત્મક ુયસ્કાય, ૧૯૯૭ભાં.[૧]
2. ૧૯૭૯ભાં રેઆક્ષઝગ,  ૂલણ જભણની ખાતે UNESCOનાં વેવભનાયભાં તેભણે બાયતનુ ં પ્રવતવનવધત્લ કયુ.ણ [૩]
3. તે એવળમન ડેલરભેન્ટ ફેન્ક, ભવનરાભાં ફાંગ્રાદે ળભાં વળક્ષણ ભાટે ૧૯૮૪-૮૫ દયમ્માન કન્વલ્ટન્ટ શતા.[૩]

ગલધણનયાભ વત્રાઠી
ગળધમનરામ માધળરામ વિાઠી

જન્મની વળગત

૨૦ ક્ટફય, ૧૮૫૫
નડીઅદ, ખેડા જજલ્ર, ગુજયાત, બાયત.

મ ૃત્યુની વળગત

૪ જાન્યુઅયી, ૧૯૦૭
મુફ
ં આ

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

અભ્યાશ

ફી.એ.

ધમમ

રશિંદુ

જીળનશાથી

શરયરક્ષ્ભી

માતા-વતા

વળલકાળી, ભાધલયાભ વત્રાઠી
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ગળધમનરામ માધળરામ વિાઠી (જન્ભ: ક્ટફય ૨૦, ૧૮૫૫, મ ૃત્યુ: ૪ જાન્યુઅયી, ૧૯૦૭) ન જન્ભ ખેડા જજલ્રા ના નડીઅદ ના
ધભણવપ્રમ બ્રાહ્મણ ભાધલયાભ વત્રાઠી ને ત્માં થમ શત. વતા ત્મંત ધાવભિક વ્રુવિના ને રદરના ફહુ બા. જ્માયે ભાતા
વળલકાળી યગેયગ વ્મલશારુ. વતા ની ધભણવનષ્ઠા ને ભાતા ની વ્મલશારુતા - ફન્ને ગલધણનયાભ લાયવા ભાં ભળ્મા શતા. દાદાના
વભમથી ઘયભાં યશેતા મુવન ભશાયાજ ાવે લીતેરા ફાણ ને ઘયના ધાવભિક લાતાલયણથી ક્ષચિ ય ડેર લૈષ્ણલધભણ ને
લેદાંતવલચાયન પ્રબાલ, રકળયાલસ્થાથી લાચનન વત ળખ, કાકા ભનઃસુખયાભ વાથેન વશલાવ લગેયે એ ગલધણનયાભને
ધાવભિક, વલદ્યાવ્માવંગી ને અમણવસ્ં કૃવત પ્રત્મે નુયાગી ફનાલલાભાં ભશત્લન બાગ બજવ્મ શત.

ભ્માવ ને ળરૂઅતનુ ં જીલન
ગલધણનયાભ નુ ં પ્રાથવભક વળક્ષણ મુફઇ
ં
ની બુદ્ધદ્ધલધણક ળાા ભાં થમ શત. છી અંગ્રેજી ત્રણ ધયણ નરડમાદ ભાં ને ચથા
ધયણથી મુફઆ
ં
ની એલ્લ્પન્સ્ટન શાઇસ્કૂર ભાં કમો. ઇ.વ. ૧૮૭૧ ભાં ભેરટ્રક ને ફી.એ. થમા. કૉરેજના ભ્માવ દયવભમાન
કાવ્મયચના કયલાન ને રેખ રખલાન પ્રાયં બ થઇ ગમેર. પ્રાયં બના લોભાં ગુજયાતી કવલતા કયતાં વંસ્કૃત કવલતા યચલા
તયપ વલળે રુક્ષચ શતી તે વંસ્કૃતભાં એભણે કયે રા ક્ષગયનાયલણણન યથી તેભ જ કાક્ષરદાવના ‘ભેઘદૂ ત’ ના નુકયણભાં ળરૂ કયે  ું
‘ભનદૂ ત’ કે પ્રથભ ત્ની શરયરક્ષ્ભીના લવાનથી જન્ભેરા ળકથી ૧૮૭૫ ભાં યચામે ું ‘હૃદમરુરદતળતક’ એ કાવ્મ યથી જઇ
ળકામ છે . એ વવલામ ૧૮૭૩ ના લણભાં અંગ્રેજીભાં રખામેરા ‘ઇઝ ધેય એની રિમેટય ઑલ ધ યુવનલવણ ?’, ‘ઘ સ્ટેટ ઑલ રશિંદુ
વવામટી ઇન ધ ફમ્ફે પ્રેવવડન્વી’ કે એલા ન્મ રેખ એભની વ્માક વલમને ઊંડાણ ભાં રેલાની ભનળ ૃવિના સ ૂચક છે . યં ત ુ
અ પ્રાયં ક્ષબક રેખભાં એભના જીલન-વલચાયને વભજલાભાં ખ ૂફ ઈમગી, ૧૮૭૭ભાં રખામેર ‘એ રુડ અઈટરાઇન ઑલ ધ
જનયર રપચવણ ઑલ ઍવેરટઝભ ઇન ભામ વેન્વ ઑલ ધ લડણ’ રેખ છે . વંવાયત્માગભાં નશીં, વંવાયવેલા થે જીલન વભવિત કયળુ ં
એ જ વાચ વંન્માવ એલી પ્રળ ૃવિભમ વંન્માવની બાલના એભણે એ રેખભાં યજૂ કયી છે . કૉરેજના ભ્માવકા દયવભમાન એભણે
જીલન જીલલા ભાટે ત્રણ વંકલ્ કમાણ,
૧. એર.એર.ફી. થઇ મુફઇ
ં
ભાં લકીરાત કયલી,
૨. ક્યાયે મ નકયી કયલી નરશ,
૩. ચાક્ષવભે લે વનળ ૃવિ રઇને ળેજીલન વારશત્મ ને વભાજની વેલાભાં વભવિત કયળુ.ં
ભ્માવભાં તેભન શેર-ફીજ નંફય અલત નશી, કાયણ કે તેભનુ ધ્માન ાઠયુસ્તક કયતાં ફશાયના વાભાન્મ ુસ્તક
લાંચલાભાં વલળે પ્રવ્રુિ શતુ.ં કૉરેજકા દયવભમાન તેભણે વારશત્મ તથા કવલતાન અમ ૂર ભ્માવ અદમો.
વંસ્કૃત ભાટે ણ એભન ળખ લધત ગમ. આવતશાવના વલમ ઈય ણ તેભની ખાવ પ્રીવત શતી. કૉરેજકાથી જ કાવ્મયચના
કયલાન ને રેખ રખલાન પ્રાયં બ થઇ ચ ૂક્ય શત. ળરૂઅતભાં તે ગુજયાતી કવલતાં કયતા વંસ્ુત કવલતા યચલા તયપ
વલળે રુક્ષચ ધયાલતા શતા. વ્માક વલમભાં-ઊંડાણભાં જલાની તેભની જન્ભજાત વ્રુવિ શતી.
ગલધણનયાભની ઉઘડતી જતી જ્લરંત કાયરકદીની વનમવતને જાણે ઇષ્માણ અલતી શમ તેભ ૧૮૭૪ ના લણભાં દુ:ખ ને
વલતંફણાએ તેભની ય ઘા ય ઘા કયલા ભાંડયા. તે લણભાં તેભની ત્ની શરયરક્ષ્ભીનુ ં સુલાલડભાં લવાન થયુ ં ને તેભની
ફાકી ણ ભાતાની ાછલૌ ચારી નીકી. એ જ લણભાં વતા ભાધલયાભ ની ેઢી ત ૂટી. તે ફી.એ.ભાં નાાવ થમા. અ
વંકટયં યાને કાયણે તેભન બઇલાડભાં ફંધાલેર ભા લેંચલ ડય. છી અખુ ં કુટુંફ મુફઇ
ં
થી નરડમાદ ગયુ.ં ગલધણનયાભ
કૉરેજન ભ્માવ  ૂય કયલા ભાટે મુફઇ
ં
ભાં જ યહ્યા. અલી અવથિક અવિને કાયણે, ૧૮૭૯ થી ૧૮૮૩ સુધી એભને
વનચ્છાએ બાલનગયના દીલાનના અંગત વેિેટયી તયીકે થડ વભમ નકયી સ્લીકાયલી ડી શતી.
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ઇ.વ.૧૮૮૩ના અંત બાગ ભાં તેભણે બાલનગય છડયુ ત્માયે રદલાનવાશેફે તેભને રૂ.૨૫૦/- ના ગાય થી બાલનગયના
ન્મામખાતાભાં યાખલાની ઇચ્છા ફતાલી.અ ઈયાંત જૂનાગઢના દીલાનવાશેફે રૂ.૩૦૦/- ની નકયીની ઑપય કયી, યં ત ુ શલે
ગલયધનયાભને રાગ્યુ ં કે તે વેલેરા સ્લપ્ન ને વવદ્ધાંત ાલાન વભમ અલી ગમ છે . એટરે નકયી છડીને સ્લતંત્ર
લકીરાત કયલાન દ્રઢ વનશ્ચમ કમો.બાલનગય થી ભાત્ર ચાવ રૂવમાની મ ૂડી વાથે મુફઇ
ં
અલીને લકીરાત ળરૂ કયી. લકીરાત
વયવ ચારલા ભાંડી. ઇ.વ.૧૮૮૪ થી ઇ.વ.૧૮૮૭ સુધીભાં તેભણે તાના વતાનુ ં દે ળ ુ ં એકરે શાથે લાી દીધુ.ં ૪૦ લણની લમે
વનવ્રુિ થમા ફાદ ફાકીના જીલનભાં ુ ં લાંચળુ ં , ુ ં રખળુ ં , ળાન ભ્માવ કયલ, વલવલધ પ્રવ્રુવિને કેટું સ્થાન અળુ ં છે તેન
વલચાય તેભણે ઇ.વ. ૧૮૮૫ સુધીભાં કયી રીધ શત. તે જ લણથી તેભણે વનમવભત તાની યજનીળી રખલા ભાંડી શતી.

જીલન
ગલધણનયાભન શલે વારશત્માકાળભાં ઈદમ થઇ યહ્ય શત. તેભન વભય, ક્ષચિંતન ને રયાકરૂ તેભન શલે સુલણણ યુગ ન ઈદમ
થમ ગણામ. ઇ.વ.૧૮૭૭ ભાં ળરૂ કયે  ુ યવ ગંબીય કથા કાવ્મ 'સ્નેશ મુદ્રા' ઇ.વ.૧૮૮૪ ભાં તેભણે તાના શાથ ભાં રીધુ,ં જે
ઇ.વ. ૧૮૮૯ ભાં પ્રગટ થયુ,ં યં ત ુ અ વભમગાાની વોથી ભશત્લ પ્રવ્રુવિ ત 'વયસ્લતી ચંદ્ર' ના શેરા બાગન અયં બ થઇ ગમ
શત. ઇ.વ.૧૮૮૫ ભાં તે  ૂય રખાઇ ગમ ને ઇ.વ.૧૮૮૭ ભાં પ્રગટ થમ. અ જ યવાભાં એક ફીજી ભશત્લ ની ઘટના ફની.
ગલધણનયાભે તાના નાના બાઇ શરયયાભાવે ુસ્તક-પ્રકાળનની ેઢી એન.એન.વત્રાઠીના સ્થાના કયાલી. જેણે અજે ણ એક
પ્રવતલ્ષ્ઠત પ્રકાળન વંસ્થા તયીકે ઉજળં નાભ યાખ્યુ ં છે . ઇ.વ.૧૮૯૨ભાં 'વયસ્લતી ચંદ્ર' ન ફીજબાગ પ્રગટ થમ, ઇ.વ.૧૮૯૮ ભાં
ત્રીજ બાગ ને ઇ.વ.૧૯૦૧ ભાં ચથ બાગ પ્રગટ થમ શત. રફિ, ૧૮૮૩ થી જેની યચનાન પ્રાયં બ થઇ ગમ શત તે
‘વયસ્લતીચંદ્ર’ : બા.૧ (૧૮૮૭) નલરકથા એભની ગ્રંથરૂે પ્રગટ થમેરી શેરી કૃવત છે . છી િભળઃ તેના બા. ૨ (૧૮૯૨), બા.૩
(૧૮૯૮) ને બા.૪ (૧૯૦૧) ચોદ લણ દયવભમાન પ્રગટ થમા શતા.
વયસ્લતીચંદ્ર ગલધણનયાભ ભાધલયાભ વત્રાઠીની બ ૃશત્કામ નલરકથા છે . અળયે ઢાયવ  ૃષ્ઠભાં વલસ્તયે રી અ કથાને ‘ુયાણ’,
‘ંરડતયુગનુ ં ભશાકાવ્મ’, ‘ભશાનલર’ લગેયે રૂે ખાલલાભાં અલી છે . ગાંધીજી  ૂલે ગુજયાતના વળક્ષક્ષત વભાજ ય ઊંડ પ્રબાલ
અ નલરકથાએ ાડય એનુ ં કાયણ અ કૃવતભાં વ્મક્ત થમે ું જીલનવલમક ઊંડું વ્માક ક્ષચિંતન તથા એ ક્ષચિંતનને કારૂ
અનાયી વજૉકપ્રવતબા છે .
ુ ી તે વનફંધને ફદરે નલરકથાન
ગૃશ, યાજ્મ ને ધભણ વલળેના તાના વલચાય પ્રજાના ફશા લગણ સુધી શોંચી ળકે એ શેતથ
અશ્રમ રીધ એળુ ં રેખકે સ્ષ્ટ સ્લીકાયુું છે, ત ણ એભની વજૉક તયીકેની ઊંચી ળસ્ક્ત ઘટનાવંમજન, ાત્રવનરૂણ ને બાાભાં
પ્રગટ થઇ છે . વંઘણના તત્લથી શેરા ફે બાગ કથાની દ્રલ્ષ્ટએ લધાયે યવવક ફન્મા છે . ાછરા ફે બાગ ભાં વંઘણ
વલળેત:લૈચારયક ભ ૂવભકાએ યશેત શઇ નલરકથા વનફંધાત્ભક ફની જામ છે .
ગલધણનયાભ વત્રાઠી ચાીવ લણના થમા. તે કયે રા વંકલ્ મુજફ લકીરાતન ત્મંત ધીકત ધંધ વભેટી રીધ. લીવ
ફાલીવની કાચી, યુલાન ને મુગ્ધ ઉંભયે જીલનન નકળ ચીતયલ ને તેને વનશ્ચમ ૂલણક લગી યશેળ,ુ ં પ્રેલ્ક્ટવ છડીને
વારશત્મવજૉનભાં જીલન વભણણ કયળુ ં -અ ફધી વલયર લાત કશેલામ ,જે ગલધણનયાભે કયી ફતાલી. ગલધણનયાભ નરડમાદ
અલીને લસ્મા. તયત જ કચ્છ વંસ્થા ની તયપ થી દીલાનગીયીની રૂ.૧,૫૦૦/-ના ગાય ની નકયીન પ્રસ્તાલ અવ્મ જેન તેભેણે
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ભક્કભતાથી ણ અદય ૂલણક સ્લીકાય કમો. ઇ.વ.૧૯૦૨ભાં તે એભ.એ ના ગુજયાતી વલમભાં યીક્ષક વનભામા. અ ભાટે
મુફઇ
ં
જતાં તેભને ફે ઈિભ વભત્રયત્ન વાંડયાં-પ્ર. વત્રભુલનદાવ ગજ્જય ને વાક્ષય કેળલશણદ ધ્રુલ. ઇ.વ.૧૯૦૪ભાં નરડમાદ
ભાં પ્રેગ પાટી નીકળ્મ. તેભાં તેભનાં ભાતુશ્રીનુ ં લવાન થયુ. ગાઢ વભત્ર પ્ર. વત્રભુલનદાવ ની લાયં લાય ભાંગણીને કયણે તે
ઇ.વ.૧૯૦૫ ભાં કુટુંફ વાથે મુફઇ
ં
જઇ લસ્મા.
ગલધણનયાભનુ ં લાંચન વલળા શતુ.ં તેભણે અંગ્રેજી વારશત્મન ણ ઊંડ ભ્માવ કમો શત. વશ્ચભ અ વલસ્તીણણ વારશત્મે તેભને
વલચાયક ભનને અમણવસ્ં ુવતનાં ઊંડાણ જલા, વભજલા ને તુરનાત્ભક દ્રલ્ષ્ટથી તેન ુ ં મ ૂલ્મ આંકલા રરચાવ્મા. રયણાભે તેભની
વલણગ્રાશી તરસ્ળી ભેઘાને એક નળુ ં જ દળણન રાવ્યુ.ં એક નલી જ રદળા વાંડી. અ નલી રદળા  ૂલણ ને વશ્ચભના અંળના
વભન્લમની. તેભણે ઘણા ફ જમ શતા,નુબવ્માં શતાં. દે ળના યુલાન ઈય તેભની ભરશની થયામેરી ણ તેભણે જઇ શતી.
વશ્ચભી સુધાયાન એ લેગીર લન અમણવસ્ં ુવત વભટાલી દે લાની શડ ફકી શમ તેલ જયળયથી ફંકાઇ યશમ શત. એ વભમે
રશન્દુ વભાજને સુધાયલાના ુબાશ્મથી દરત-નભણદ બરે વાચા શમ ત ણ તેભણે ભાત્ર દ જ ગામા શતા ણ,
ગલધણનયાભની ગુણગ્રાશી દ્રલ્ષ્ટને એ ન રુચ્યુ.ં તેભણે અમણવસ્ં ુવતનાં મ ૂલ્મને પયી પ્રસ્થાવત કયલાનુ ં મુનાવવફ ભાન્યુ.ં તેભણે  ૂલણવશ્ચભનાં ુબ ફને ઈત્વાશથી અલકામાણ ને ફંને વંસ્કૃવતના ાલન વરયતાના વંગભનુ ં ક્ષચત્ર યચાયુ.ં અલી વલચાયવયણીભનભંથનન રયાક તે 'વયસ્લતીચંદ્ર'.
ગલધણનયાભનાં ફીજાં વજૉનભાં નલરયાભની જીલનકથા તથા વત્રુઅંજક્ષર-રૂ રખે ું: 'ભાધલયાભ-સ્ભારયકા'. અ ઈયાંત ધભણ,
વભાજળાસ્ત્ર, થણળાસ્ત્ર અરદ નેક વલમ ય તેભનાં બાણ તેભ જ અંગ્રેજી ને ગુજયાતી વાભવમક ભાં તેભણે રખેરા કેટરાક
રેખ ણ ઈચ્ચ કરટના શતા. ઇ.વ. ૧૯૦૫ ભાં ભદાલાદ ભાં શેરલશેરી બયામેરી ગુજયાતી વરશત્મ યીદ ના તે પ્રમુખ
દે ચટામા
ંૂ
શતા. તે "ન ધ વવામટી એન્ડ ભયલ્વ" ભાં તેભણે ભધ્મ કારીન ગુજયાતી કવલની વાભાજજક ને ધાવભિક
જીલન યની વયનુ ં ક્ષચત્ર ઈવાવ્યુ ં છે, જ્માયે સ્િે બુક્વ બાગ ૧-૨-૩ ની ભયણિય પ્રકાવળત કૃવતભાં રેખકની અંગત નોંધ છે .
અ વઘા વજૉનભાં રેખકની રદ્રતીમ વલદ્વતાનાં ને ઈત્ુષ્ટ પ્રવતબાનાં દળણન થામ છે . ણ તેભનુ ં વફ મળદામી ને
વલણશ્રેષ્ઠ વજૉન ત " વયસ્લતીચંદ્ર " જ છે . રફિ તેભાનુ ગધ દીધણસ ૂત્રી શલા છતાં તે ઈત્કૃષ્ટ કરટનુ ં છે . વભસ્ત જીલનના
વલસ્તાયને તેભણે અ ભશાનલર ભાં અલયી રીધ છે . અ ઈિભ કૃવતના વજૉક ભાત્ર એક લાતાણકાય ન યશેતા દ્રષ્ટા ણ ફને છે .
ાંરડત્મને રક્બગ્મ ફનાલલા તેભણે કરાકાયન સ્લાંગ ધમો છે . અ કૃવત એળુ ક્ષચયં તન મ ૂલ્મ ધયાલે છે કે ગીતાની જેભ એનુ નળુ ં
નળુ ં વલવળષ્ટ મ ૂલ્માંનકન કયતાં ગુજયાતના વાયસ્લત કદી ધયામા નથી. એ જ એની ભયકીવતિની મળતાકા છે .
પ્રજાભાં યાભામણ ને ભશાબાયતનાં સ્થાન એટરાં ત એકયવ થઆ ગમાં છે કે રક તેના કતાણ ઈય થી કૃવતને નરશ, ણ એ
કૃવતના જ કતાણ તયીકે લાલ્ભીરક ને વ્માવને ખે છે . ગુજયાતનાં જીલન ને વારશત્મના પ્રથભ દ્રષ્ટા ને ંરડત ગલધણન
યાભ ના વંદબણભાં ણ અળુ ં જ થયુ ં છે . ગલધણન યાભ એભની ભય કૃવત "વયસ્લતીચંદ્ર" ના કતાણ તયીકે ખામા છે .

વારશત્મ વજૉન


સ્નેશમુદ્રા



વયસ્લતીચંદ્ર બાગ - ૧, ૨, ૩ ને ૪ (૧૮૮૭, ૧૮૯૨, ૧૮૯૮, ૧૯૦૧)



રીરાલતી જીલનકરા



નલરયાભનુ ં કવલ જીલન



દમાયાભન ક્ષયદે શ



વભરચક



વદાલસ્તુ વલચાય
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જીલન પ્રવંગ
ગલધણનયાભ જ્માયે ભેરટ્રકની યીક્ષા અલા ગમા શતા, ત્માયે અ પ્રવંગ વજાણમ શત. તે લખતે ભેરટ્રકની યીક્ષાભાં વંસ્કૃતની
યીક્ષા ક્ષરક્ષખત ને ભોક્ષખક રેલાતી શતી. વંસ્કૃતનુ ં વારશત્મ એભણે વારું લાચ્યુ ં શતુ.ં ણ વ્માકયણ કાચુ ં યશી ગયુ ં શતુ.ં તેથી
ક્ષરક્ષખત યીક્ષાભાં વ્માકયણ ના વલાર ના જલાફ રખી ળક્યા નશી. છી ભોક્ષખક યીક્ષા ળરૂ થઇ. યજ થડા છકયા
તાવામ છે . તેભન લાય રગબગ ભરશને અવ્મ. તે દયમ્માન ઘણા ઈજાગયા કયીને વંસ્કૃત વ્માકયણ ાકુ કયુ.ું જ્માયે ભોક્ષખક
યીક્ષા અલા ગમા ત્માયે તેભને યડાની ફશાય ઘણી યાશ જલી ડી. ગલધણનયાભ ત અગરી યાતના ઈજાગયા ને રીધે ત્માં
જ ઉંઘી ગમા. તે લખતે પ્ર. યાભકૃષ્ણ ગા બાંડાયકય યીક્ષક શતા. ગલધણનયાભ ન લાય અવ્મ ત્માયે તેભણે "વત્રાઠી"
કયીને યડાભાંથી બ ૂભ ાડી. એક બ ૂભ વનષ્પ ગઇ એટરે ફીજી બ ૂભ ાડી. તમે જલાફ ન ભળ્મ. તેથી તેન ુ ં કાયણ તાવલા
તે જાિે ફશાય વ્મા ને જુએ છે ત ફાંકડા ઈય એક વલધ્માથી ઘવઘવાટ ઊંઘે! ફીજા યીક્ષકને અલે લખતે ચીડ ચડે તેને
ફદરે એભના ભનભાં અશ્ચમું ને દમા ઈત્ન્ન થમા.તેભણે યીક્ષાથીને ઢંઢી જાગ્રત કમાણ. ગલધણનયાભ ઝફકીને જુએ છે ત
"યીક્ષક વાશેફ" તે જ એભની ાવે ઉબેરા! ગબયાટ ની રાગણી શજીત  ૂયી ળભી નથી, ત્માં ત વાશેફે  ૂછયું , "વત્રાઠી
તભારું નાભ કે ?"
'જી , શા.'
કુત ૂશર થી પયી પ્રશ્ન ુછામ:"તભે ઊંઘતા શતા?
"ગલધણનયાભે ળાંવતથી જલાફ દીધ, "વાશેફ, ભને ઉજાગય ઘણ શત ને શીં ફેવી ફહુ યશેળ ુ ડયુ,તેથી આંખ ભી ગઇ ."
વ્માકયણ ાછ ગલધણનયાભે અખ ભરશન ગાળ્મ શત તેથી એભણે જે જે જલાફ અપ્મા તેથી બાંડાયકય ઘણા પ્રવન્ન થમા.

ચંદ્રકાંત ફક્ષી
ચંદ્રકાંત બક્ષી
જન્મની વળગત

૨૦ ગસ્ટ, ૧૯૩૨
ારનુય, ગુજયાત, બાયત

મ ૃત્યુની વળગત

૨૫ ભાચણ, ૨૦૦૬
ભદાલાદ

મ ૃત્યુન ંુ કારણ

હૃદમયગ

રષેઠાણ

મુફ
ં આ, ભદાલાદ

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

હુામણું નામ

ફક્ષીફાબુ, ફક્ષી

નાગરીકતા

બાયતીમ
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અભ્યાશ

ફી.એ., એર.એર.ફી., એભ.એ.

વ્યળશાય

રેખક, ધ્માક, જાશેય લક્તા

શરિય ળવમ

૧૯૫૧-૨૦૦૬

ધમમ

રશિંદુ

જીળનશાથી

ફકુ રા ફક્ષી

શંતાન

યીલા ફક્ષી
ષ્તાક્ષર

ચંન્દ્રકાંત કેળા બક્ષી (૨૦ ગસ્ટ, ૧૯૩૨-૨૫ ભાચણ, ૨૦૦૬) અધુવનક ગુજયાતી વારશત્મના ગ્રગણ્મ ને જાણીતાં રેખક
શતા.

જીલન

ચંદ્રકાંત ફક્ષીનુ ં ારનુયનુ ં વનલાવસ્થાન - ફક્ષીલાવ, ખડ રીભડ

તેભન જન્ભ ારનુય ખાતે ૨૦ ગસ્ટ, ૧૯૩૨ ના યજ થમ શત. તેભણે પ્રાયં બનુ ં વળક્ષણ ારનુય
ને કરકિાભાં રીધુ ં શતુ.ં ૧૯૫૨ભાં તે કરકિા યુવનલવવિટીની વેન્ટ ઝેવલમવણ કરેજભાંથી ફી.એ. થમા.
૧૯૫૬ભાં એર.એર.ફી. ને ૧૯૬૩ભાં આવતશાવ ને યાજકાયણ વલમ વાથે કરકિા યુવનલવવિટીભાંથી એભ.એ.
થમા. કરકિાભાં થડ વભમ કડાંની દુકાનભાં લેાય કમાણ ફાદ તે મુફ
ં આભાં સ્થામી થમા શતા. ૧૯૭૦ભાં
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મુફ
ં આ સ્થામી થમા છી આવતશાવ ને યાષ્ટ્રવલજ્ઞાનના ધ્માક તયીકે ૧૯૭૦થી ૧૯૮૦ સુધી તે ભીઠીફાઇ
કૉરેજ તથા મુફ
ં ઇ યુવનલવવિટીના નુસ્નાતક વલબાગભાં કામણયત યહ્યા. ૧૯૮૦–૮૨ સુધી તે મુફ
ં ઇની યાશેજા
કૉરેજના વપ્રસ્ન્વાર દે યહ્યા. અ છી તે  ૂણણ વભમના રેખક/ત્રકાય તયીકે જ વરિમ યહ્યા. તે વલવલધ
વાભવમક ને દૈ વનકભાં રેખ રખતા શતા. તેભના કુટુંફભાં તેભની ુત્રી યીલા ને ત્ની ફકુરા (જે તેભના
શેરા ૨૦૦૨ની વારભાં લવાન ામ્મા) શતા. તે મુફ
ં આના ળેયીપ દે ણ યશી ચ ૂક્યા શતા.
૨૫ ભાચણ, ૨૦૦૬ ના યજ ભદાલાદ ખાતે હૃદમયગના હુભરાથી તેભનુ ં લવાન થયુ.ં
તેભના ચાશકભાં તે ફક્ષી થલા ફક્ષીફાબુના નાભથી જાણીતા શતા.
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રેખન ળૈરી
તે તેભના રખાણન ક્યાયે મ એક કયતાં લધુ કાચ મુવદ તૈમાય નશત કયતા. તેભનાં રખાણભાં ગુજયાતી
ને ઈદુણ ળબ્દનુ ં વભશ્રણ યશેત.ુ ં તેભની નલરકથા ને લાતાણ ના ાત્ર મુશ્કેરી બયુું જીલન જીલતા દળાણ લામા
છે . તેભણે ઐતશાવવક નલરકથા તીતલન ને મનળ ૃત ણ રખી છે . ચંદ્રકાંત ફક્ષીની ટૂંકી લાતાણ  ળશેયી
જીલન, રાગણીન ઈબય, યુદ્ધનું લાતાલયણ લગેયે ાશ્વભ ૂવભકા ધયાલતી શતી. તેભણે આવતશાવ ને વંસ્કૃવત
ય ખ ૂફ રખ્યું છે . યે રડપ નુવાય જ્માયે તે તેભને ન ગભતાં વ્મસ્ક્ત વલળે રખતા ત્માયે તેભનુ ં રખાણ
તીક્ષ્ણ ને બેદક શતુ.ં તેભની અત્ભકથા ફક્ષીનાભા ગુજયાતી દૈ વનક વભકારીનભાં શપ્તાલાય પ્રગટ થઆ શતી. અ
ૃ દે શભાં ેળાફ કયતા શલાની કલ્ના કાયણે પ્રગટ
અત્ભકથાના કેટરાંક પ્રકયણ તે તેભનાં દુશ્ભનના મત
નશતા કયલાભાં અવ્મા.

ારયતવક
૧૯૬૮ભાં ેરયક્ષરવવવ નલરકથા ભાટે તેભને ત્રીજા આનાભન ડધ બાગ ગુજયાત વયકાય તયપથી એનામત થમ શત, જેન
તેભને સ્લીકાય કમો શત. ૧૯૮૪ભાં ભશાજાવત ગુજયાતી ભાટે ગુજયાતી વારશત્મ કાદભી દ્વાયા ામેર પ્રથભ આનાભ તેભને
ાછં અી દીધુ ં શતુ.ં

વલલાદ
ગુજયાત વયકાયે તેભની ટૂંકી લાતાણ કુિી ય ન્સશ્રર રખાણ ભાટે કેવ કયે ર. તેભણે અ ભાટે વયકાય વલરુધ્ધ કટણ ભાં કેવ રડેર.
છે લટે ગુજયાત વયકાયે તેભની વાભેના ફધાં અય ાછાં ખેંચી રીધેરા.
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વજૉન
તેભની પ્રથભ લાતાણ ભકાનનાં ભ ૂત કુભાય ભાવવકભાં જાન્યુઅયી, ૧૯૫૧ દયવભમાન પ્રકાવળત થઆ શતી. તેભણે કુર ૧૭૮ ુસ્તક
રખ્મા છે , જેભાં ૧૭ ુસ્તક આવતશાવ ય, ૨૬ નલરકથા, ૧૫ ટૂંકી લાતાણના વંગ્રશ, ૬ યાજકાયણ વંફધ
ં ી ુસ્તક, ૮
પ્રલાવલણણન, ૨ નાટક ને ૨૫ ુસ્તક વલવલધ વલમ ય છે . તેભની અત્ભકથા ફક્ષીનાભા ત્રણ બાગભાં લશેંચામેરી છે . તેભનાં
૧૫ જેટરાં ુસ્તક રશન્દી, ભયાઠી, અંગ્રેજી તેભજ ન્મ બાાભાં નુલારદત થમેર છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા ન્મ
રયક્ષાની તૈમાયી ભાટે તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ
ઈમગી નરાઆન એન્રઆડ એપ્પ્રીકેળન ડાઈનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT
GURU રખી વચણ કય. ને રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય.
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