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भारत के �वकास म� पंचवष�य योजनाओं क� भू�मका को कोई नकार नह�ं सकता है। त�काल�न सो�वयत संघ से अपनाई गई पंचवष�य योजनाओं क� यह धारणा बहुत कारगर �स( हुई है और आ+थ-क व�ृ( के मामले म� 

पंचवष�य योजनाओं ने सकारा�मक भू�मका अदा क� है। ८० के दशक से पहले देश क� आ+थ-क व�ृ( दर काफ� कम थी। ६० और ७० के दशक म� भारत क� आ+थ-क व�ृ( दर ३.५ फ�सद� :;तवष- थी। ९० के दशक म� शु= 

हुए आ+थ-क उदार�करण के बाद से देश म� अ@छB तरCक� हुई है और वत-मान ११वीं पंचवष�य योजना के दौरान भी व�ृ( दर अ@छB रह� है। यह बात ज=र है Fक वैिHवक आ+थ-क संकट के चलत ेव�ृ( :भा�वत ज=र हुई है। 

वत-मान पंचवष�य योजना के तहत सरकार ने ९ फ�सद� व�ृ( दर का लJय रखा था। इस योजना के पहले साल (२००७-०८) देश ने ९.३ फ�सद� क� व�ृ( दर अिज-त क� लेFकन इसके बाद वैिHवक आ+थ-क संकट के कारण 

इसम� +गरावट रह�। इन सब तQयR को देखत ेहुए माना जा सकता है Fक अगले साल शु= होने वाल� १२वीं पंचवष�य योजना के दौरान देश के सामने कई चुनौ;तयां हRगी िजनका सरकार को सामना करना होगा। 

 

गर�ब� क� सं�या म� कमी करना 

१२वीं पंचवष�य योजना म� सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश म� रह रहे गर�ब लोगR क� संTया म� कमी करना है। ११वीं पंचवष�य योजना के दौरान गर�बR क� संTया म� दो फ�सद� :;तवष- के Uहसाब से कमी करने 

का लJय रखा गया था। इस योजना क� शु=आत (२००७-०८) म� देश म� सरकार� आंकड़R के मुताVबक देश म� गर�बR क� संTया २९ फ�सद� थी लेFकन वष- २००९-१० के दौरान देश म� गर�बR क� संTया ३२ फ�सद� हो गई। 

इस तरह चालू पंचवष�य योजना के शु=आती तीन सालR के दौरान गर�बR क� संTया म� ३ फ�सद� बढ़ोतर� हुई है जबFक इस योजना के दौरान सरकार का लJय गर�बR क� संTया म� २ फ�सद� :;तवष- के Uहसाब से कमी 

करना था। देश म� गर�बR क� संTया म� व�ृ( होने का कारण एक तरफ जहां वैिHवक आ+थ-क संकट रहा है िजसम� लोगR को रोजगार से हाथ धोना पड़ा तो वह�ं दसूर� ओर २००९ म� पड़ ेसूखे के कारण भी इसम� इजाफा 

हुआ है। बारहवीं पंचवष�य योजना के दौरान गर�बी को हटाना सरकार को अपनी :ाथ�मकता म� शा�मल करना होगा और सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी। 

 

सकल फै�टर उ�पादकता म� बढ़ोतर� 

 

१२वीं योजना के दौरान सरकार के सामने देश क� सकल फैCटर उ�पादकता म� भी बढ़ोतर� करना एक चुनौती होगी। अगर सरकार देश म� लोगR क� सम�ृ( बढ़ाने का :यास कर रह� है तो सरकार को उसी अनुपात म� 

उ�पादन भी बढ़ाना होगा। केवल पूंजी और Xम जैसे आधारभूत YेZR म� बढ़ोतर� करने से काम नह�ं चलेगा। इसके �लए सारे YेZR म� सरकार को काम करना होगा। 

 

कृ�ष !े# म� सुधार 

 

देश क� ६० फ�सद� जनसंTया आज भी कृ�ष YेZ पर ;नभ-र है। लेFकन ११वीं पंचवष�य योजना के दौरान कृ�ष YेZ क� ि[थ;त \यादा अ@छB नह�ं रह� है। वष- २००९ के सूखे का कृ�ष YेZ पर बहुत बुरा :भाव हुआ है। यहां 

तक Fक इसके बाद कृ�ष YेZ क� व�ृ( नकारा�मक हो गई। आज कृ�ष घाटे का सौदा बन गई है िजसके कारण लोग कृ�ष YेZ से तजेी से पलायन कर रहे ह]। १२वीं पंचवष�य योजना के दौरान सरकार के सामने एक तरफ 

जहां कृ�ष YेZ म� सुधार करने क� चुनौती होगी वह�ं कृ�ष को फायदे का सौदा बनाना भी सरकार के �लए चुनौती भरा काम है। दरअसल कृ�ष YेZ से देश क� जनसंTया का बहुत बड़ा भाग जुड़ा हुआ है। ऐसे म� अगर कृ�ष 

घाटे का सौदा बनी रह� और लोग कृ�ष से पलायन करत ेरहे तो देश म� बेरोजगारR क� तादाद इतनी हो जाएगी Fक उसे संभालना संभव नह�ं हो पाएगा। 

 

महंगाई को काबू करना 



 

देश के आ+थ-क �वकास म� महंगाई अपने आप म� एक मह�वपूण- Vबदं ुहै। आ+थ-क �वकास के �लए सी�मत माZा म� महंगाई का होना ज=र� है लेFकन अगर यह हद से \यादा बढ़ जाए तो Fफर आ+थ-क �वकास पर इसका 

उ_टा असर होने लगता है। �पछले कुछ समय से िजस र`तार से महंगाई बढ़ रह� है वह आ+थ-क �वकास पर नकारा�मक असर डाल रह� है। खाbय पदाथc क� महंगाई सबसे \यादा +चतंा का �वषय है CयRFक इसका आम 

आदमी पर सबसे \यादा असर होता है। चालू ११वीं पंचवष�य योजनाअ के पहले चार सालR के दौरान देश म� औसत महंगाई दर ७.४ फ�सद� रह� है जबFक १०वीं पंचवष�य योजना के दौरान समान अव+ध म� औसत महंगाई 

दर ५.३ फ�सद� थी। ि[थ;त यहां तक आ गई है Fक महंगाई को काबू करने के �लए eरजव- ब]क बार-बार fयाज दरR म� पeरवत-न कर रहा है। 

 

रोजगार का सजृन 

 

देश म� िजस तजेी के साथ जनसंTया बढ़ रह� है उसी तजेी के साथ बेरोजगारR क� संTया म� भी बढ़ोतर� होती जा रह� है इस�लए १२वीं पंचवष�य योजना के तहत सरकार के सामने रोजगार के सजृन क� कUठन चुनौती 

होगी। सबसे मह�वपूण- बात यह है Fक यह रोजगार सजृन गैर कृ�ष YेZ म� करना होगा। इस बात क� ज=रत है Fक देश म� ;नमा-ण YेZ म� नौकeरयां बढ़ाई जाएं। ११वीं पंचवष�य योजना के दौरान औbयो+गक YेZ म� १०-

११ फ�सद� व�ृ( का लJय तय Fकया गया था लेFकन इस अव+ध म� इस YेZ क� व�ृ( दर ८ फ�सद� के आसपास ह� रह� है जो लJय से कम है। जब तक इस YेZ म� बढ़ोतर� नह�ं होगी तब तक रोजगार का सजृन नह�ं 

हो पाएगा। यह बात सह� है Fक छोटे और लघु उbयोगR से लोगR को रोजगार �मलता है लेFकन ये उbयोग नया अhवेषण और तकनीक� सुधार म� कोई भू�मका नह�ं ;नभात ेह]। इस�लए अगर देश म� तकनीक� [तर पर भी 

सुधार करना है तो बड़ ेउbयोगR को बढ़ावा देना होगा। 
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મા�હતી અિધકાર અને માનવ િવકાસ �ચૂકાકં�ુ ંસગપણ-�રલેવ�સ ઓફ આર.ટ".આઇ. િવથ એચ.ડ".આઇ. ૨૦૦૫�ુ ંવષ+ સમ, ભારત માટ. અથ+ત/ં, રાજત/ં, સમાજત/ં અને આપિ1 
2યવ4થાપનત/ં માટ. કાયદા અને અિધિનયમના પ�ર6ે7યમા ંએક નવીન 8ાિંત�ુ ંજનક બની રહ.શે તે;ુ ંજણાય છે.  
 

SEZ Act-2005:  આ અિધિનયમ =તગ+ત ભારતમા ંફઉુની 4થાપનાને કાયદાક"ય મ?ંૂર" મળ" અને ભિવAયના ભારતના અથ+ત/ં�ુ ં4વBપ કાયા+C�વત થDુ.ં 
 

RTI-ACT 2005:  ૨૦૦૫ મા�હતીના અિધકાર. એક કાયદા�ુ ં4વBપ 6ાEત કDુF. ૧૯૪૭મા ંઆઝાદ થયેલ ભારતના ૫૮મા વષM એટલે ક. રાNય સેવાની િન;િૃ1 વયમયા+દા Pટલા સમયગાળા બાદ 
હાલના સમયમા ંએ;ુ ંલાગે છે ક. જો આ કાયદો વહ.લો આ2યો હોય તો કદાચ ‘લોકપાલ Rબલ’ માટ. આટલા બધા ઉધામા ન કરવા પડત. િવSમા ંસૌ6થમ મા�હતી અિધકારને કાયદ.સર બનાવનાર 
દ.શ 4વીડન છે. Uણીને નવાઇ લાગશે ક. આ દ.શમા ંઇસ. ૧૭૬૬મા ંએટલે ક. ભારતમા ંમા�હતી અિધકાર અમલી બ�યો તેના ૨૩૯ વષ+ પહ.લા ંઆ મા�હતી અિધકારનો જ�મ થયો!  
 

૧૭૭૬મા ંઅમે�રકાની 4વત/ંતા�ુ ંUહ.રનામાના પણ દશ વષ+ પહ.લા ં4વીડનમા ંઆવી જનUYિૃત ક. શાસકોની દ"ઘ+[\Aટ 6વત+માન હતી! અને આપણે Human Development Indexના ]કડાની 



સરખામણી કર"એ તો P દ.શો RTI મા ંિસિનયર છે એવા દ.શો જ HDIમા ંઅ,ેસર છે Pમ ક. 4વીડન/નોવM P આ RTIમા ંપહ.લ કરવાની [\Aટએ સૌથી ?ૂના છે તો HDIમા ં6થમ િવSભરમા ં
અ,4થાને છે, P RTI અને HDI વ`ચે�ુ ંવા4તિવક સગપણ દશા+વે છે. એટલે જ Pઓને RTIની અસરકારaતા પરbવે સદં.હ છે તેના માટ. આ સરખામણી એક સcજડ dરુાવો છે ક. RTI અને HDI 

એકબીUની dરુક અને સહાયક છે. આમ, ભારતમા ંરાજત/ંમા ંઅસરકારક 8ાિંત આણવામા ંRTIની અ,ેસર eિૂમકા રહ.શે તે િનિવfવાદ છે.  
 

P દ.શોમા ંRTI નથી bયાનંા વહ"વટ"ત/ંની હાલત 4પAટપણે તેની ઉપયોRગતા િસg કર. છે. ભારતના પર"6ે7યમા ંRTI-૨૦૦૫મા ંજ�મ થવાથી હ?ુ Baby Stageમા ંગણી શકાય. સને ૨૦૦૫થી 
૨૦૧૧ મા/ છ વષ+નો RTIનો સમયગાળો સ8ંાિંતકાળ છે- RTIનો આધાર છે. ર.કડ+ મેનેજમે�ટ અને E-governance P અ�ય િવકિસત દ.શોમા ંdણૂ+પણે અમલી બનેલ હોય bયા ંRTI એ HDI ને સhgૃ 
કરવા ગિત પકડ" લીધી છે. ભારત આ �દશામા ંRTIના માiયમથી HDIમા ંઅ2વલ નબંર. પહjચશે તેવી dણૂ+ અપેkા-lgા છે. િશkણ અને તેની અસરથી ઉmવી જનUYિૃત RTIના nુoુપયોગને પણ 

કાળ8મે ઘટાડ" શકશે. હાલમા ંભારત HDIમા ં૧૨૮ to ૧૩૨ના 8મ વ`ચે અદલબદલ પામી રpુ ંછે. આમ, RTI, HDI�ુ ંસગપણ અનેoું છે. 
 

Disaster Managemen-Act-2005: ભારત Pવો ૭૫૦૦૦ kક દ�રયા �કનારો તેમજ અ�ય ભૌગોRલક-પયા+વરણીય િવષમતા ધરાવતા દ.શમા ંઆપિ1 2યવ4થાપન kે/ે કાયદાક"ય માળqુ ંઉbપr 
કરતો આ કાયદો D.M. Act 2005 સમ, ભારતના આફત 2યવ4થાપન ત/ંને એa�/ૂતા અને કાયદાક"ય પીઠબળ doૂું પાડ. છે. National Disaster Management Authority=તગ+ત દર.ક રાNયમા ં
State Disaster Mgmt અને િવ4તારને અ�Bુપ અલગ District Dist. Mgt. PLAN (DDMP), Taluka (Block) Dis. Mgt. plan (TDMP), Vellage Dis. Mgt. Plan (VDMP) તેમજ Community 

Dist. Mgt. Plan (CDMP) બનાવાયા છે. eિૂમકા અને ફરજો �િુનિSત કરાયેલ છે. આમ ૨૦૦૫ના Diaster Mgt. for Act હ.ઠળ આપિ1 2યવ4થાપન ત/ંમા ંસ8ંાિંત શB થઇ છે. 
 

Domestic Violence Act-2005:  આ કાયદાથી ભારતના સમાજત/ંમા ં8ાિંતની શBઆત થઇ છે. tીઓ અને બાળકો પરના અbયાચારોથી અસuંRુલત અને પી�ડત સમાજમા ંપ�રવત+ન�ુ ંઆ 
િવધાયક કદમ છે. આમ, ૨૦૦૫ વષ+મા ંઆવેલા કાયદાઓ પૈક" આ ચાર કાયદાથી ભારતમા ંસ8ંાિંતકાળની શBઆત થઇ છે. તેના માiયમથી જ માનવિવકાસ �ચૂકાકંના ં/ણ પ�રમાણ 4વા4wય, 

િશkણ અને xવનધોરણમા ંઆhલુ પ�રવત+નની �દશા �િુનિSત થઇ શક. તેમ છે.‘ 
 

��к  !��: RTI અને HDI �ુ ંસગપણ સમજનાર રાAy6ેમી RTIને સદાય મજzતૂી બkે છે.  
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-��� ./к 0�1�: ૬થી ૧૪ વષ+ના વષ+ના બાળકોને મફત તથા ફર{જયાત/અિનવાય+ િશkણની જોગવાઇવા|ં િવધેયક સસંદના ંબનંે સ/ોમા ં?ુલાઇ-ઓગ4ટ- ૨૦૦૯મા ંપસાર કરવામા ંઆવે}ુ ંઅને આ 

િવધેયકને રાAyપિતએ ઓગ4ટ-૨૦૦૯મા ંમ?ંુર"ની મહોર માર". આ અિધિનયમને એિ6લ-૨૦૧૦થી સમ, દ.શમા ંલાY ુકરવામા ંઆ2યો. આ સબંધંમા ંક.�[ અને રાNયો વ`ચેનો ફાળો/Yણુો1ર ૬૫:૩૫ 
રાખવામા ંઆ2યો છે. dવૂ�1ર રાNયો માટ. આ ફાળો ક.�[/રાNયનો ૯૦:૧૦ રાખવામા ંઆ2યો છે. 
 

�#$/'��� 3 45��: અહ� મફત શ�દનો અથ+ 2યાપક છે અને તેની 2યા�યાની ર"તે જોઇએ તો બાળકોને શાળાથી વRંચત રાખવામા ંભાગ ભજવતા નાણાક"ય અવરોધો Pવા ક. શાળાની ફ", d4ુતકો, 4ટ.શનર", 

કપડા,ં પ�રવહન અથવા અ�ય કોઇ પણ ખચા+ P શાળાક"ય િશkણ મેળવવા કરવા પડ. અને Pને કોઇ પણ �Rૂચમા ં4થાન ન મ�Dુ ંહોય તે ખચા+ઓ ભરપાઇ કરવાની સરકારની eિૂમકા/કત+2ય બની રહ.શે. 
 

�'���� /#�%���$: ફર{જયાતનો મતલબ આ િશkણના અિધકારને બધંારણના અ�ુ̀ છેદ ૨૧અ હ.ઠળ મૌRલક અિધકારના Bપમા ં2યા�યાિયત કરાયો છે તે hજુબ અિધિનયમમા ંસમાિવAટ જોગવાઇઓને 

લાY ુકરવા�ુ ંસરકાર માટ. બધંનકતા+ રહ.શે. 
 

��&-'ш�): આ અિધ. hજુબ સમ, દ.શના ૬થી ૧૪ વષ+ની �મર ધરાવતા બાળકોના 6ાથિમક િશkણના અિધકારને મૌRલક અિધકારના 4વBપમા ં6દાન કરવો. આ અિધિનયમ ૧ એિ6લ, ૨૦૧૦થી સમ, 

દ.શમા ંલાY ુકરાયો છે. બધંારણના ૮૬મા ંબધંારણ સશંોધન (�ધુારા) અિધિનયમ (૨૦૦૨)ના �ારા બધંારણના અ�ુ̀ છેદ ૨૧મા ં૨૧(અ) જોડવામા,ં ઉમેરવામા ંઆ2યો અને તેમા ંજણાવવામા ંઆ2Dુ ંક. રાNય 

સરકારો ૬થી ૧૪ વષ+ના બાળકોને મફત અને ફર{જયાત િશkણ ઉપલ�ધ કરાવશે. આ જ kે/મા ંક.�[ સરકાર. કદમ ભર"ને ૨૦૦૯મા ંઆ અિધિનયમ બનાવીને એક નવી �દશા ખોલી. 
 

�����67: � �'*'����	 389� �����67 �	1� 38�� :� : 
 

૧. ૬થી ૧૪ વષ+ના 6bયેક બાળકને મફત અને ફર{જયાત િશkણ મેળવવાનો અિધકાર છે. 
૨. આવા બાળકોને ૮મા ધોરણ �ધુી�ુ ંિશkણ નxકની શાળામા ં6ાEત થાય તે જોવાની સરકારની જવાબદાર" છે. 
૩. તમામ ક.\�[ય િવ�ાલય, જવાહર નવોદય િવ�ાલય, સૈિનક 4�લૂ તેમજ અને ,ા�ટ ઇન એઇડ શાળાઓમા ંઓછામા ંઓછા ં૨૫ ટકા 4થાન/જ�યાઓ આિથfક [\Aટએ નબળા વગ+ના લોકો માટ. રહ.શે. 
૪. 6bયેક બાળક શાળાએ Uય એ જવાબદાર" સવM શાસકો અને 4થાિનક અિધકા�રતાની રહ.શે. 
૫. � ૂટંણી, વ4તી ગણતર" તેમજ �ડઝા4ટર મેનેજમે�ટ િસવાય િશkકોને કોઇ અ�ય કાય�મા ંફરજ નહ� સjપાય. 
૬. ટ�શૂન 6થા પર 6િતબધં. 

 



 

 

#����: � �'*'����� ���;	 �	1��� ��/� ;6 шк� :�:  
 

૧. 6bયેક બાળકોને િશkણ 6ાEત થશે =તે સાkરતા દરમા ં;�ૃg થશે. 
૨. 6bયેક બાળકની નxકના િવ4તારમા ં6ાથિમક શાળાની ઉપલ�ધતા. 
૩. બાળકો-િશkકો વ`ચે સપંક� �ધુરવાથી 6ાથિમક િશkણમા ંસ�ંયાbમકની સાથે Yણુાbમક સh�ૃg વધશે. 
૪. ૬-૧૪ વષ+ના બાળકોને સમાિવAટ કરવાથી ક�યા ક.ળવણીમા ં;�ૃg થશે. 
૫. બાળ મ?ુર", બાળિવવાહ Pવી 6િતબિંધત 6;િૃ1ઓ પર િનય/ંણ આવશે. 
૬. િશkણનો અિધકાર મૌRલક અિધકાર હોવાથી તેમજ અ�ુ̀ છેદ ૨૧(A)મા ંસમાિવAટ હોવાને કારણે સામા�ય C4થિત ઉપરાતં કટોકટ" કાળમા ંપણ છ"નવી ન શકાય. 
૭. ગર"બ બાળકો માટ. ખાનગી શાળાઓમા ંપણ ૨૫ ટકા અનામત, પ�રણામે સામા{જક-િવકાસની સકં�પના પ�રdણૂ+ થશે. 
૮. માનવ સશંાધનના િવકાસથી અ�ય બાક" સશંાધનોનો આપોઆપ િવકાસ.‘ 

EDITORS 
અનકે દશેોન ેસતાવતી બરેોજગારી અનકે દશેોન ેસતાવતી બરેોજગારી અનકે દશેોન ેસતાવતી બરેોજગારી અનકે દશેોન ેસતાવતી બરેોજગારી ((((અથકારણના અતંરગંઅથકારણના અતંરગંઅથકારણના અતંરગંઅથકારણના અતંરગં)))) 
 

િવ વનુ ંઅથતં  એકંદરે મંદીની સમ યામાંથી બહાર આવી ગયું છે. છતાં આ થક િવકાસનો વેગ હ  ધીમો છે. આનુ ંએક કારણ એ છે કે, અમે રકા સિહત અનેક દેશોમાં એકંદર બેકારીનુ ં માણ હ  ઘ  ં ચું છે.બેકારીની આ સમ યા કટેલો સમય ચાલુ 

રહેશે તે કહી શકાય નહ . અનેક દશેો આથી મૂઝંવણની િ થિતનો અનુભવ કરી ર ા છે. 

બકેારીની અસરો બકેારીની અસરો બકેારીની અસરો બકેારીની અસરો :::: કમે કે રોજગારી વધ ેનહ  તો િવિવધ વ તુઓની માગમાં આવ યક વધારો થાય નહ  અથવા તેમાં વધારો ધીમો રહ ેએટલે ઉ ોગોને ઉ પાદન શિ ત વધારવાનો ઉ સાહ થાય નહ  એટલે આ થક િવકાસનો વેગ ધીમો રહે. આમ િવ વના 
અથતં નું કોકડું હ  અમુક અંશે ગૂચંવાયેલું  છે. 

અમે રકાઅમે રકાઅમે રકાઅમે રકા, , , , યરુોપયરુોપયરુોપયરુોપ, , , , પાન પાન પાન પાન :::: અલબ , િવિવધ દેશોમાં બેકારીનુ ં માણ એક સરખું નથી, છતાં અનેક દેશોમાં એકંદરે તે બહુ ચું છે. દા.ત. અમે રકામાં બેકારીનુ ં માણ ૯.૧ ટકા આસપાસ છે જે વધ ુપડતું ચું મનાય છે. યુરો ઝોનમાં બેકારીનો દર ૧૦ ટકા 

આસપાસ પહ યો હોવાનો અંદાજ છે. એક વેળા પાનમાં બકેારી જેવું કશું હતું નહ  યાં પણ અનેક લોકો બેકારીનો અનભુવ કરી રહલે છે. ચીનની ગણના બહુ ઝડપી આ થક િવકાસ સાધનાર દેશ તરીક ેથાય છે, છતાં યાં પણ  ગયે વષ બેકારીનું માણ 

૯.૬ ટકા આસપાસ હોવાનો અંદાજ છે. 



આપણ ે યા ંિ થિત આપણ ે યા ંિ થિત આપણ ે યા ંિ થિત આપણ ે યા ંિ થિત :::: ભારતની ગણના ચીન પછી સૌથી વધ ુઝડપથી આ થક િવકાસ સાધી રહેલ દેશ તરીકે થાય છે, પણ દેશમાં કુલ બેકારીનું જે માણ વત છે તેના િવ વસનીય આંકડા ઉપલ ધ કરાવવાની ત દી આપણે યાં લેવામાં આવતી નથી. કે  

સરકારના ભૂતપવૂ આકંડાશા ી ડો. ણવ સને ેએવી ટકોર ગયે વષ કરી હતી ક,ે આપણા દેશમાં વતતી બેકારીના કશા આંકડા ઉપલ ધ નથી, કેમ કે સરકારી તં  મુ ય વ ેઆ થક િવકાસ દરના આકંડાઓ અન ેભાિવ અંદાજોન ેરજૂ કરીને સંતોષ માને છે. 

રા ીય કિમશન રા ીય કિમશન રા ીય કિમશન રા ીય કિમશન ::::અલબ , આપણા નેશનલ કિમશન ફોર એ ટર ાઈસીસ ઇન ધ અનઓગનાઈ ડ સે ટર વારા દેશમાં વતતી બકેારી અંગે ગંભીર ચતા ય ત કરવામાં આવી હતી. વધુમાં તેણ ે પોતાના અહેવાલમાં એવી ન ધ પણ કરી હતી ક,ે ૧૯૯૩-

૯૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ વ ચે દેશના આ થક િવકાસ દરમાં અલબ  ન ધપા  વધારો થયો હતો, પરંતુ દેશના મોટા ભાગના લોકો તેના લાભથી વંિચત રહી ગયા હતા. એટલે આ સમય દરિમયાન દેશમાં રોજગારીના માણમાં તેમ જ સામા ય લોકોની 

ઉપાજન શિ તમાં નિહવત્ વધારો થયો હતો. વધમુાં કિમશન ેએવી ટ પણી પણ કરી હતી ક,ે બ રનાં પ રબળો આ થક િવકાસ વધારી શક,ે પરંતુ રોજગારીનુ ં માણ વધારવા માટે સુિવચા રત યોજનાઓ અન ેકાય મો આવ યક ગણાય. આવા કાય મોન ે
અભાવે આપણે યાં એક ે માંથી કોઈ પણ કારણસર હડસેલાતા અનેક કમચારીઓને અ ય ે ોમાં રોજગારી મેળવવાનુ ંસહેલું હોતું નથી. 

ામીણ રોજગારી યોજના ામીણ રોજગારી યોજના ામીણ રોજગારી યોજના ામીણ રોજગારી યોજના :::: આજે પણ દેશમાં બેકારી કટેલી છે તેના ચો કસ આકંડા મેળવવાની કે રજૂ કરવાની કે  સરકારની તૈયારી નથી. અલબ , ામીણ રોજગારી  બાંયધરી યોજના જેવી ાંિતકારી યોજના દાખલ કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેનો 

અમલ ામીણ િવ તારો પૂરતો મયા દત રાખવામાં આ યો છે અને યાં પણ વા ષક ૧૦૦ દવસની રોજગારીને બદલે અનેક િવ તારોમાં બહુ ઓછા દવસની રોજગારી વા તવમાં ઉપલ ધ થાય છે. આ યોજનાનો લાભ શહેરી િવ તારોના બકેારોન ે
ઉપલ ધ નથી. 

આ થક સમી ાઓ આ થક સમી ાઓ આ થક સમી ાઓ આ થક સમી ાઓ :::: કે  સરકાર વારા, વડા ધાનની આ થક સલાહકાર કાઉિ સલ વારા, તેમ જ રઝવ બક વારા દેશની આ થક સમી ા અવારનવાર રજૂ થાય છે, પરંતુ તેમાં પણ બેકારીની સમ યાનુ ંવા તિવક િચ  રજૂ કરવાન ેબદલે તેન ેલગભગ 

સાદડી હેઠળ સરકાવી દવેાનુ ંપસંદ કરવામાં આવ ેછે. 

િવદશેી અ વેિવદશેી અ વેિવદશેી અ વેિવદશેી અ વેષકોના અદંાજો ષકોના અદંાજો ષકોના અદંાજો ષકોના અદંાજો :::: અલબ , આમ છતાં કેટલાક િવદેશી અ વષેકો આ બાબતમાં અ વેષણ કરતાં રહ ેછે. તેમના અ વષેણ મજુબ ભારતમાં  બેકારીનુ ં માણ ગયે વષ આશરે ૧૦ ટકા આસપાસ હતું. દેશમાં બેકારીની સમ યા અન ેતેને લઈને 

ઉ ભવતી ગરીબાઈની સમ યા કટેલી ગભંીર છે તેનો યાલ આ અંદાજો ઉપરથી આવી રહે છે. બી  તરફ દેશની મોટા ભાગની ગરીબ જનતા અસ  મ ઘવારીમાં પીસાઈ રહેલ છે, કેમ કે તે સમ યાનો અસરકારક ઉકેલ લાવવામાં સરકારી તં  
િબનઅસરકારક પુરવાર થયું છે. 

આનુ ંએક કારણ એ હોઈ શક ેક,ે યુ.પી.એ. સરકારન ેનેતૃ વ પૂ  ંપાડનાર ક સે પ ની આમજનતાનાં િહત યેની િતબ ધતા અંગ ેશંકાન ે થાન હોય નહ , પણ િવિવધ ે ોમાં આસનો સંભાળતા આપણા કટેલા અથશા ીઓમાં આવી િતબ ધતા 

હશે તે કહી શકાય નહ . અલબ , ક ેસ પ  વારા તેની રા ીય સલાહકાર કાઉિ સલની પુનરચના કરવામાં આવી છે, પરંતુ તે પણ આ દશામાં કટેલો અસરકારક  ફાળો આપી શકે તે કહી શકાય તેમ નથી. ધાનમંડળની દર વષ પનુરચના થતી હોય અન ે

સરકારને નેતૃ વ પૂ ં પાડનાર મુ ય પ ની નીિતન ેનહ  અનુસરનાર ધાનોની ફેરબદલી કરવાનું શ ય હોય તો જુદી વાત, પરંતુ અ યારે તેવી કોઈ વાત છે નહ  એટલે કટેલાક ધાનો અન ેઅથશા ીઓ પોતાન ેઠીક લાગે તે માણ ેતં  ચલાવતા રહે છે. 
બેકારી, ગરીબાઈ અને મ ઘવારી જેવી મૂળભૂત સમ યાઓના ઉકેલ યે આ કારણે આવ યક યાન અપાતું નથી એટલે તે સમ યાઓ લંબાતી રહે છે. 

અમે રકાનો િવકાસ દર અમે રકાનો િવકાસ દર અમે રકાનો િવકાસ દર અમે રકાનો િવકાસ દર :::: િવ વનું અથતં  એકદંરે મંદીમાંથી અલબ  બહાર આવી ગયું છે છતાં તેનો આ થક િવકાસદર વેગ પકડતો નથી. આ અગંેના તાજેતરના ઓ.ઈ.સી.ડી.ના અંદાજો કહ ેછે ક,ે અમે રકાના આ થક િવકાસનો ૨૦૧૦માં ૨.૯ ટકા 

આસપાસ હતો, જે ૨૦૧૧માં સહેજ ઘટીન ે૨.૬ ટકા આસપાસ આવી ય તેમ છે.  



હાઉ સગ ે  હાઉ સગ ે  હાઉ સગ ે  હાઉ સગ ે  :::: આનો યાલ બી  રીતે પણ આવી શકે છે. અથતં માં ચેતના હોય અન ેલોકોમાં ઉ સાહ હોય તો તેઓ ઘરો ખરીદવાનુ ંપસંદ કરે છે. 

    

હેરી પોટરહેરી પોટરહેરી પોટરહેરી પોટર 

છે લાં કટેલાંયે વષ થી આખા િવ વનાં બાળકોને હેરી પોટરના પા  વારા િતલ મી દુિનયાની ગજબનાક ફે ટસીમાં લઈ જનાર એક યુગનો હવે અંત આવી જશે. હેરી પોટર ેણીની છે લી ફ મ ‘હેરી પોટર એ ડ ધી ડેથ લી હોલોઝ પાટ ટ’ુ િવ વભરમાં 

દશત થઈ રહી છે. હેરી પોટર ફ મો એ જે સ બો ડ તથા કેરેિબયન પાયરેટસ ફ મોન ેપણ કમાણીમાં પાછળ પાડી દીધી છે. હેરીપોટર ણેીની છે લી ફ મના ઓપ નગના દવસ ેજ િવ વભરમાં છ િબિલયન ડોલરની ટ કટો વેચાઈ ગઈ હતી. હેરી 

પોટરનું પા  ભજવનાર ચાઈ ડ આ ટ ટ ડેિનયલ રેડ િ લફ આખા િવ વનાં બાળકોનો િ ય હીરો છે. દુિનયાભરનાં બાળકો ેિસડે ટ ઓબામા કરતાં આ કલાકારને વધ ુઓળખે છે. 

હેરીપોટર ણેીની કથાઓ બાળકોન ેગમ ેતેવી દનુી દુિનયા પર આધા રત છે પરંતુ તેની અસલી દગુરણી તો તેની લેિખકા જે.કે.રો લગ છે. જે.ક.ેરો લગનુ ંઆખું નામ જોઆન કેથિલન રો લગ છે. તેમનો જ મ જુલાઈ ૧૯૬૫માં રોજ લે ડની એક 

જનરલ હોિ પટલમાં થયો હતો. તેમનો ઉછેર લે ડમાં ચે ટોવ- વે ટ ખાતે થયો હતો. 
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� ગેસ આધા�રત ઈલે�કyિસટ" પેદા કરવામા ંYજુરાત દ.શભરમા ં 6થમ 4થાન ધરાવે છે. 

� ઇ.સ. ૧૮૪૯ Yજુરાતી ભાષામા ં6થમ સાEતા�હક  એલેકઝા�ડર �ક�લોક ફો�સ+ 6કાિશત કDુF. 

� Indumatiben Sheth was the first lady Minister of Gujarat. 
� Gujarat ranks 1st in production of cotton and groundnut and 2nd in production of tobacco. 

� First Gujarati School : Surat ,  1836  ̀

� ઓનલાઇન વૉ�ટ�ગ ની �િુવધા ઉપલ�ધ કરાવનાર Yજુરાત દ.શ� ુપહ.} ુરાNય બની ગD ુછે.  



� સૌ 6થમ અમદાવાદ �Dિૂનિસપલ કોપ�ર.શન ની �ુટંણીમા ઓનલાઇન વૉ�ટ�ગ �િુવધા ઉપલ�ધ કરાવવામા આવી.  

� <8���$�	 -;� >?�.�к �
��$ к��� �;�@ �$	?   -  Correct Answer: રાજકોટ 

� <8���$�� к�� ���A8/�� 
=-;� �х$ ������ �C�� �$�? к�� �������? Ans: 1�D8��� 'E���F-70��
�  

� <8���$��� 
=-;� к@ к���� шG ;@?  Ans: <8���$ к����-�������-6.
.1887  

� <8���$��� -;� ��0��� ���ш� к�)� шG к��LM8�?   Ans: �����N 
��O��� ���к��� 

� :�х�A8� шG к���� -;� <8���$	 $�Fк� к�) �$�?  Ans: D8�� ��� ���$� - 1842 Surat  

� <8���$��� 
=-;� к6 к�'�к� @C��PF �;�6 �$	?     Correct Answer: એલે��બક ક.િમકલ વaસ+-વડોદરા 

� <8���$A8� 
=-;� ��&
�Q���� кM8� :�?    Ans: .��*�/�@ ��&
�Q����-�����	 

� <8���$	 
�0����	 -;� 0�R� к��� ��� к���� ��N6�$	?  Ans: �������-1905  

� 
= -;� 3 4к <8���$	 0#5� к���� ��	? к@ 
�����? Ans: STU) V8����- 1920 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



/��$��� 
= -;� 

1 ��� � ���� ���� ����W� 1773 

2 ��6
��� ���  к�'�Y� 1858 

3 ��UPF� кZQ
�� -38х L����ш1�[ ����O 1885 

4 .]�Fш ��� ��C��� 0�C�F 
^� ����/�@ ����O 1891 

5 ����� �0�$�'Rк '�_$� (
�0��� ) ��	C[��; ����� 1913 

6 ����� �0�$�'Rк '�_$� ( '�c�� ) �� .
	. �	. ���� 1930 

7 ��dC� e����� '�_$� ш��� $��'
Y� 1953 

8 ��� -*�� �������� ���f8 1947 

9 ��UP'$ ��. ��_C[-
�� 1950 

10 
�
���'$ �.к�.e�.к0��!� 1949 

11 �6.
	.e
. 
���C[��; g�S8� 1940 

12 ��к
/� �� �h�� �)�ш �	. ���&к� 1952 

13 ��к�ш��E	 ��к�ш ш��  1984 

14 �iк��� #F5���ш � ���� ��)�кш� 1971 

15 ���� ���-*�� 
���� �5�//�@ 1948 

16 1857 '�!���� ш�F� ���� ���� 1857 

17 L�0к$�$ 
���Q��� 
���Q�F '����� /��� 1940 

18 38j��� ��UP'$ ��.k�кF� l8
�� 1967 

19 �.�$ ��UP'$ ��. к�. ��. �����)� 1997 

20 �0��� ��UP'$ -'$/� ��F� 2009 

 
 

• ભારત દ.શના સૌ6થમ રાAyપિત - રાP�[ 6સાદ 

• ભારત દ.શના સૌ6થમ વડા6ધાન - જવાહરલાલ નેહB 



• ભારત દ.શના સૌ6થમ ગવન+ર જનરલ - માઉ�ટ બેટન 

• ભારત દ.શના સૌ6થમ �ફ�ડ માશ+લ - ક. એમ ક�રઅEપા 
• ભારત દ.શના સૌ6થમ મ�હલા વડા6ધાન - lીમતી ��દરા ગાધંી 
• ભારત દ.શના સૌ6થમ h�ુય �યાયધીશ - હ"રાલાલ P. કાિનયા 
• ભારત દ.શના સૌ6થમ મ�હલા રાNયપાલ - સરો{જિન નાય�ૂ 

• ભારત દ.શના સૌ6થમ =ત�રk યા/ી -- રાક.શ શમા+ 
• ભારત દ.શના સૌ6થમ િવS ��ુદર" (િમસ વ�ડ+) - �ુ. ર"તા ફા�રયા 
• ભારત દ.શના સૌ6થમ િમસ Dિૂનવસ+ - �Cુ4મતા સેન 

• ભારત દ.શના સૌ6થમ મ�હલા Rચ�કbસક - કાદ��બિન ગાYંલુી (બોસ) 
• ભારત દ.શના સૌ6થમ મ�હલા પાયલોટ - �ષુમા 
• ભારત દ.શ તરફથી એિશયાઈ રમતોbસવમા ં4વણ+ પદક xતનાર સૌ6થમ મ�હલા - કમલxત િસ�� ુ

• ભારત દ.શ તરફથી =તરરાAy"ય મ�હલા �8ક.ટમા ં૧૦૦ િવક.ટ લેનાર સૌ6થમ મ�હલા - ડાયના ઇnુલ x 

• ભારત દ.શના સૌ6થમ મ�હલા અિધવaતા - ર.Rગના Yહુા 

• ���*	M8���� ��UPF� m����� 
• ���*	O�� nC� 2 7o����, 1893 �� ��� <8���$��� ������ 38к��� ;�� �$�.pq�rC���� �кF��$�� �^��
 s 4)  к��   :F ��0�����	 0�Q	 ��&�	 $�7 6.
.1869��� �кF� $�Fк� �.�) 

�tFк� ���. ���� ���/���� �	*� 0�Y�F7��� ;$�� ���� ��� ���7�� �C���	, /��/��/��  ��� ш����к �$ � 
��� ���*	Oe ��$ 1���	.� ��$�� �)� 
���Q� $�Fк� 7&х	e 

:Fe.� ��$ [��� $��)� 0�C�F7�� u)х�� �C�������;	  38jo$ ���	 �$	. 

•              NCM8��F, 1915��� ���u	O /��$ �L��. 
=-;� $��)� ���������� к�1�� �v��	 �;��� к�F ��� ���� ��� 
����$	 ��F 0к���� 
���Q� �v��	 �;��� к�F.e :F 

.������� 1���) 
���Q�,<8���$��� 6.
. 1917��� х��� 
���Q� ��� 6.
. 1918��� ���������� '���w4���	 ��$���� -x� ���u	Oe 
#& ��$��	�F s 4�F ��F. ��,-��� ./к 
���Q�� к� 

��$��� 
#&$� �&$�� /��$�� ���кF� �����1 d� ���*	 ����� '
$����� d�� ;��.e�)� /��$�� '�./y -��ш��� ��� ��z�� ��к���� �s 4�   d�
�� ��� �<T'$ ��� к�F ��/� 30 

��
 V8;	 /��$�	 ��$�E$��	 1&�&�� ����)	 �	.�;	 /��$�� 6'$��
��� e 
����&� ���*	M8� $�Fк� 7&х�� :�. 

•             /��$�� ���кF� �����1 d� _ 
��� ���*	 -��i�� ��� -9��$ �C�� e 
����&���� к{Q�
�� ���d�� ��& �$� ��$�7���;	 ���� /���� ��
�� �|�� �$� $� к����к� 

���кF� 
�C��
 �	*� �$�.��.$., v	  ��'�Y�  u�R. к{Q�
�� -38х ��$� �F&к ) @.
. 1920��� 3 T�M8  �|��.  �;	 0�Y��� ���к��) ��� кZQ�
 d� ���*	�� -/�� �h��. � 
�;� 



/��$�	  ��UPF� ��$��� eк ��� $�}��	 шG�$ ;@. � $�}���� кZQ�
�	 ��� ��UPF� ��$�	 к�� к����	 ~'$��� �
�к��к #��#�� ;��. e �'$ �
�к��, 
'��� к�A 4�/�� 

��� 
���Q��	 �$	. $��� ш�� 
��, �0�Y
�, d��
 ��� ��0��� �$�. 

•              � $�}��	 �	O eк '�ш�R$� e �$	 к� ���*	O�� ���� ����� /��$�	 ��UPF� ��$ 389���� ш���� ��� 'ш.�$ �h����  s 4�$	 
	'�$ �$	.�w8��,�������� х��4$� ��� 

-N�� '�'�* ��z $���;	 �.�!$ �$�.��UPF� ��$ ��	 � �$	 ��� 8 ���*	Oe /��$�� '�./y -��ш ��� �� �� ��к��� к�6к �� к�6к �F$� ��$��� 
���� к�F�� /��$�	 ��UPF� ��$�� 


�1� �; ��� ��шL��	 ��� ��-N�	 ��$��� ��F ���х	. 

• ���*	O�� 
���Q� ����� '
~��$ : 

•                   ���*	O�� ��� T�� �	1� ������ $��� ��$� �0�Y
к �$	.�0�Y
� ����� ���*	O�� '�1��� 6.
.1915 ����� u��6 � 4�� �$�.d� ��M8� $� -��)� �.�) �tFк���� 0�Y�F7�� 

�'uк��� ���� $��)� �����	 ���F 
�к�� 
��� �0�Y
к 
���Q� к�F $��� 3 4�k�)��� 3 4кF �F*	 �$	.� ��$���;	 ���*	O u�8 ш	9�� ��� u���� �$�.
���Q� ��� $���� '
h*��$ e�� �$� 

к�,к�6 ) ��$ d��$�� ����� e ����	 �*	 � ���$� k	)��s 4� к $�
�	 ��6e ��� ��$ 
�s 4) )� C���	 :� к� �0� $��	 ) 1к�
)	 к��	 ��6e.$���� ���)	�� -����� ���� 

����� ��&��	 ����� ���	 ��6e. �)	 ��$ 
�1	 :� $��	 1�}
 �F$� -$	'$ ;�� e��� ��$A8� ��� -�!$ к��� ��� $���8� 
�� к��8� �� $� 
�� к����	 $����F ���	 ��6e. 

•                    ���u	O�	 '�1��
�)	�� 3 4&��� �� 
�uR �� �;�� � �� 8�. 
����� '�'�u ��z ��1� 
�к�� ��� 
���� 
�*	�� C���	 �; L���;��	 �1�� к����� $� �8�$ 0����$	 

�$�.��� 
���� �k��F�	 ��$�� ��$��	 ��$��� ������� eк LM 4� $�Fк� $� 
���� 
��/ ��� ��6e $� ) �'����  �$�. 

•                    ���u	M8���� ��UPF� m����� -NкF� m�������� �����.$�A 8 389� к��) m���� ����	 ���u	O�	 '�1��
�)	 ��� ��$�	 ~'$A8 �� 8�.���u	O ��к��� $��A8� ��'$к �& 

к�&���A8� к��$� ��� $���� h����� �� ���� ���� _ к�6 /�� ��� �� $� ���A8� к��$�.���u	���F m����� ш�� ~��� �0� ) ����u��� ~��� ;�� ��6 .]0�ш�� $���� �_� ш� 

����� d��� 
�&$�;	 к�F шк� $�� � �$�.��$�	 
�&$� s8���� к��� �G�F $��� s8����7 /��� к����	 ���u	O�	 ~'$A8 eк ���8� ���� �� 8�,к��) к� $���;	 

m����к��F7�� ���кF� ��� ��'$к  'ш�)�� �g� ш	х���� �&$� �$�. 

•                                 
���	 ��U�e ���u	O /�q�ш�&F �$�. .]0�ш ш�
��	 ���к'�* �
���� �	*� ш���F �=�~к ��  
��� -��)��� '�к��� �$� ��� $� .]0�ш 
5$�$�	 
��� ��*��)	� 

���ze �;�� $� d������F �F$�
��;	 0�Y��� ���кF� �'*к��� ���� ��$ 1���	 ��� �$�.��,-NкF� m������ ����)	 ��� _ ш���F �u���	 �G� �� $��	 �1�� /��$��� 

$���� ;6 �$	.��� 
��������  ���u	Oe 6.
.1917��� .������� 1���) %�5���� �&F�� х��4$��� D8 �х '������ 
���Q� к�F�� $���� 
#&$� ��&�	.  

• 1���) 
���Q�  (1917) :  
• 1���)��� M8��'�� �	���� ��	��� 3/20 /����� #�%���$ �&FA8� ����$� к����	 ‘$	�к0g��’  ~'$ �������	 ��ш	 х��4$�A8� ш�R) к�$�.���u	Oe � -x�	 $�
 к���A8� �}F кM8� 

) $�
 шG к�� $� ����� � ������ �r%��P��� $���� ��0�
 ���� 1���) %�5�� $��к�.�к :��F ���A8� к�8�.���u	Oe � ��0�
�� ����� к�z.$��)� ��.х$ �F$� �)�LM8� к�, “ eк 0�Y�F $�Fк� 

$���� 0�Y��� к�@ ) /����� ����-#����� ��� $�
 ��; *����� �'*к�� :�.” $��)� �)�LM8� к�, “
�к��F к����A8� ��� к��8� $��� l8� eк ���0�к $�Fк� ���� *�  
�w8 ��; ) $��	 
�;� 


�;� _ ш�'R$ х��4$���� к��  ���� l8� �L�� �� $� �� l8� �� кf8�  $� $��� l8� �*�  
�w8 ��.�*�  �1�$�� ���� �$����� ��� ��9�� ��� ��� �0� ��� $�;	 � �� ���F -N -����	 #���� 




�к��F A8� ��� к��� к�$�� �*��� �����	 �)	 :�.”  ���u	Oe d��M8� : “ ���F ����C�$� :� к� �_ _ ���F 0�j�;'$��� ��� 38к����� :Fe $���� ���� _�� 
�������� 38к����� 

���./���	 ��)
 �
� �	�� eк� 
���$ ��� ���/�z ��$� �;	-'
��� к� 
�к���� l8к��� ����� к�F $� ��� _ 
N ;�� $� 3 4��� ���� х�	 ���	.” ��	 �0�Y
к 
���Q��	 �F$ 
��� 

�$��� 
��к��F ��� 
^� �)��$	 .]0�ш 
�к�� ���*� ш�� к��	 �F$� d���	 шк�!                                 

•                 х��4$��	 #0���� �Z*���� к�� ��� ���u	O ����$ 1�к
�@ ��х$�.�� '������ �w4� ������ ��� �;�� $� $���� �'$ш��jo$ ��� $� $���� '������ #���	 ��$�. ��	 1�к
�@ 

��х��A8� к��) e �� 8� к� ��$ ��'���� ���� �х�)��� 
�к�� D8 f8��� � к��.
�к�� ) х��4$��	 
�1�@ d� '���
 ��х	 шк�.      

•          ���u	O _-$� ��$ ��'���� �;�'�к к�� к���� ��� �ш � ��� 0�Y�/����;	 w8�� w8�� ��$�7�� ����$�.$���	 �
� _-$� -��ш�� h������ ��х	 �1����к к��z ) к���$�. 

��.$.,1���) 
���Q� ��'���� � '��o��$� ��� ���кF�� -x�� ��;��� ���� $��)� s8���� V8'�9��$ ‘ 0�Y�
��к 
���’ �� к�� к$�  ��.����� 1���) $��L�� �$�.��,�;�'�к 

к�� к��,������ ����
��к�,.������ �=�~к� �����A 8� 
�к�� к�F�� ��$�� ����)	 ����	 ���u	O�	 �0�Y
к ~'$e eк �
�к��к ш� $�Fк�A 8� к�� кM8� �� 8�.   

•  
• �
�к���	 1&�&(1920-22): 
• 6.
.1915��� ���u	O /��$ �L�� $� 
��� 0�Y��� ���&���F ��$�7�	 _� ���u	O �Q����	 �8/'�Ug���� '���
 ��х$� �$�.�� к�@ ) ���)	 ��q� ��х����	� 
�;� 
�к���� �&� 

d$������� ��� $� 
�к�� $� 
���� ��	к�� к�� :� $�� 8� $� ���$� �$�.�;	 -;� '��M8~��� pq�rC��� ��� к��� 0�Y�F7�� $��)� �	� к�F �$	 ��� 8 -;� '��M8~�	 
���!$ :F ����� 

eo� (1919),�.�������� ����� ����к��� (1919)����� к����к e�� ����� �C�� к� _�)� ���u	O�� �� /���	 ��9��.���u	O�� ��qM8� к� 0�Y����;	 �Q�� ш�
� ��� 4� к������ � 0�Y�F7A8� 

0�$ :�. �Q��� ���� к��� /��$ �L�� �$� ��� �*��� 
��F �F$� ���� к����� �ш�;	 ���кF� �'*к��� -�!$ к����	 �	'$ ����	 �$	.$����;	 $��)� /��$��� eк шjo$ш�&F .]0�ш 


� �¡� �;�!M8� �� 8�.�Q��� к�1� ��� 
�$� /��� �6 �$� ��� pq�rC���� к��х����7��� ���ш	 1	�� $���� к�F /��$��� $� �Zu� /��� ��1$�.��,/��$�� ��к�A8� �';¢к ш�R) к�$� 

�;	 ���u	O '���ш	 ����	 ���$ � /��$��� ��* ;6 N� ��� �Q����� ������ ���� #�к� �� $�� 6�:$� �$�. _�� 389� d��ш :� e�	 ����F 
�к���� ������ $��F ������� ��� 

$��� '�./y ��E� 
�к��F �	'$7 ��� к�� £���� �0�Uк�� ;�� $� ��� $�7 �$��	 D8 к�� ��* к�F���$��� ��ш 1�5�� N�.��� $к ;	 ���u	Oe �
�к���	 1&�& шG к�F 

�$	.$���� х������к (�к�����к) ��� �1����к e� �� �
�� �$��.   

• х������к (�к�����к) �V8� :  
• 6.
.1920�� к{Q�
�� ��'R¢к �'*��ш���� �
�к���� g��� -1�� �l8�$	;	 
�� к������ �L�� �$�. g��� -��)� 
�к���� ��$ ��� 
�к��F 
����/�,.х$���,ш�&�-

к�����,*���
/�7,����$�, �;�'�к ����¡��	 
��;�7 $;� '���ш	 ����� �0�Uк�� ��к�e к����� �$�.��$�� #����� к��� ���u	Oe ��ш/���� -��
 к�z. 
�9����* '�u;	7e ш�&�-

к����� :��F �F*	.��$	 
�9����� 'ш�к�e ��O����� �!���. .1¤������
,��$	��� ���f8,�5�//�6,�������1��F,��_C[-
�� _�� N)	$� �кF��e �кF��$ :��F ��� ��кFA8� O�� 

��ш�	 
������ � ) кM8�.'�*;	7e ����
��к� ��	 
�к���� 
�к�� �����7�	 
��� '���*	 ��х��� к�� . ����F ����$� 1���	.>*�.�к к�C[�,�
��� 1��� ��	1� $;� к��
��	 



х�)���� ��$��� ��F. � ��'���� '-C
 ¥# ��5
A8� /��$��� ���� ;M8�.$��� �*� к�� ¦���� �0�Uк�� к������ �L��. $��� ������ 0��
�(17 ���|��,1921) 
�Q /��$��� ��$�� 

������� ��	.38��6��� ���u	Oe eк N��� 
/���� '���ш	 к���	 ��&F к�F.     

• �1����к(�к�����к) �V8� :  
• 
�к��F ��к�F7 :������� ��O-���F�� '�к5 $�Fк� ��0��� [��� х��F d�y к��� d� /�� 3 4к��.х��FA8� d���� к�F�� '���ш	 к���� /��$��� ��1�� 8� ��к����A8� �� 8.
�к��F 'ш�)�� 

�0�Uк�� к���� 'ш�);	 ��.1$ � ��� $��� '�к5 $�Fк� ��UPF� ш�&-к����� ('�?�	g�) шG к������ ��	.��.$. '�?�	g�(�������) , .���� '�?�	g, к�ш	 '�?�	g �����.'���ш	 ����� 

�0�Uк�� к�F $��� '�o5G� ����ш	 ������ d���� ,х�F�F ��� ���ш d� /�� 3 4к����� �L��.� d���$ ��G��*	, ��s Ti�$'����) , 0�Y�F-38j��� eк$� _�� �1����к к�� ¦�� ��; 

*����� �L���. ��$ 1����� ����¡� #�� §¨8� к������ �LM8� 
•  
•  
•  

• 1=�F1=���� ���� ��� ��$-��S8#F : 
• �
�к���	 1&�& ��ш/���� �0�Y
к �F$� s 4�� d�
��;	 1��	 ��F �$	.��к����;	 к�����
 ��� 
�к��F �����/� ��� 4� ;�� �$�.ш���F ��� 'ш.�$ �©���� �	 ��$��� ��� �w8�� ��� 

�������� х��4$� ) ���F 
�9���������� ��q�� �$. ���u	O ���d d¤�-��ш��� ���хs8� �Oк 1=�F1=�� ���� eк 
�u
 � ��	
�e ��#� ��&F к�z. к����к ��к� ����  ��� ��� 

u����.��	
�e $���	 к��� 4
� ª 4$	 �6 ����� ;�)���� /��6�� ���)�� ��
	 �Fu��.diк������� ��к�e $��� �� ����F.$���� ��	ш��� 22 ��)
� ��) �|��.� 0�Y
к -
��;	 ���u	O�� 

����$ D8 :х ;M8�.�0�Y
к �F$� ��$ 1��� $� eк ��
��� ����¡� ������	 N����$ к�F �$	 ��� 8 � ����;	 $���� ��qM8� к� ��к� �0�Y
� '
~��$�� �O ����� 
�O ш�� �;	.���� 

$��)� m������ 
���F ����A8� d.1$ ��CM8�.��$ ��* ���$�� �х� ��ш '���ш���� ��к�� ;6 ���.к����к ��ш��$�7e ���u	O�� '�) ��	 $	к� к�F.
�к��� ���u	O�	*�к� к�F.$���� d� 

���[���� к�
 1���	 : �R �	 к���	 
N к������ ��	.      

• ����� ��	 �;��� : 
• ��к� ��� ����	 ���кF� N<T'$�� $к��	 ��х���� ��� 8;	 �
�к���	 ��$-��S4#F ��� .1¤������
 38�ш	 ��� ��$	��� ���f8e ����� ��	 �1�� к�F.$������� 8 *���
/�7��� -��ш	 


�к���	 ���q� �	'$7�� '���* к����� �$�.      

• 
���� к'�ш�(1927)�� �0�Uк�� : 

• 0�Y��� V8*��� ����� ��� 8;	 
�к��� ���|��,1927��� 
� ��� 
������ �h���� eк к'�ш��	 �1�� к�F.0�Y��� V8*��� ����� ��� ����� $� к��� ��� к���� ���� ��6e $� N)�� ���� 

к'�ш���� 0�Y�F 
^�� ���� ��6e,к��) к� 0�Y�F7 � 0�Y�F7��� D8 �х-�� �� �u��� 
��F �F$� 
��$� ��� ��� 8 к'�ш��� 
�$ 
^�����;	 eк ) 
^� /��$	� � ����;	 к{Q�
 
0�$ 

/��$�� �*� ���~��F ��e $��� '���* к�z.           



• 
���� к'�ш��� 
^�� 38��6 ����� §$��  $� 0��
� �х� ��ш��� ��$���,
�u
� ��� 
/�7 ~��� $��� '���* к������ �L��.��х��к���e ‘ 
���� �:� N’  ��� V 4E���&� ����� 

#�к�L��. �������� ���� ��$���� к����� eк 
�u
 ��'���� ���� ��$��� d� 
х$ ��;	��� ;��. ;��� 0��
� ��� $��A8� 3 T�M8 ;M8�.$���;	 ��к��	 ��UPF� /���� �«8 
$�� 

��	. 

• s 4)  ������� g��� : 
• � ��'���� �������� ���f8 ��� V8/�R1�[ ��k�	 ������	 ��g& к{Q�
��� M8��� ��$�7A8� w4; d�� �|M8�.$�7 s 4)  ������� 0����$	 �$�.��$	��� ���f8 $�к�& 
���;�'�к ����� 

�&�  $���;	 
�$�R ������� �$�.�;	 ���� ��1� 
��*�� ��G� к��к�$� �'*��ш���� e�8� g�������� �LM8� к� 6.
.1929�	 �х� V8*	��� 
���;�'�к ����� ������ � ��� $� s 4)  

����� ��������� ��ш�. 

•             �$� к{Q�
A8� �'*��ш� �������� ���f8�� -38х�� �������� �¬M8�. 
���;�'�к ����� ������ �LM8� � �� 8� $�;	 31 0�
�|��,1929�	 �*��$� 
�s 4)  ����¡��	 ���)	�� 

g��� ª85�� �';��ш���� ���u	Oe �w4 к�z _ 
�� A 8�$� 
�� ;��.���� ���26�	 NCM8��F1930�� 0��
� ���$���� ш; ������� �L��.$� 38�� -'$�R  �х� ��ш��� 26 

NCM8��Fe -;� ��� ���$�� 0�� d����A8� �}F к������ �LM8�. 

• 
'��� к�A 4�/���	 1&�& (1930): 

• ���������� �&��	 к{Q�
�	 к������F 
'�'$e s 4)  ������	 -��!$ ���� 
'��� к�A 4�/��(���q� 
�к��F к������ '��� 
0�$ /�� к���)�	 1&�& шG к����� �'uк�� ���u	Oe 

�!��.���u	Oe ��
��F %�5���� ����F ����� ��F�0к���� �6 �	g��� к������ /�� к���A8� �}F кM8®.12�	 ��1̄ 
����$	 �v�(�������);	 ����FS41 шG ;���	 �$	 $� �i� ���� 

���� ���� ��ш'���ш�� �N�� ��к� /��� ;��.����� 
��_ ;$	 eк -�; ��
/���� ���u	Oe к�8�,“���� �C� .]0��к 
� �¡��� ��ш к��� ���� ;�� :�… l8� к����… S4$���� ��$� ��Fш ) 

����� �	u� '��� � �v���� � 3 4к���� �;	”     

• ����FS41 :  
• 12�	 ��1 ,1930�� 0��
� 
���� ‘ � 4� 
�Q��к� ��х /��� ��W’,e �	$ $;� ‘�0��� ���� :� � 4����’  /�� ����� ��� �$��� 78 
�;	7 
0�$ ����FS41 шG к�F.370 0к�	 _��	 S41 к�F 

1	
�� 0��
� ���u	O 5�	 e'-�� ����F �Z1��. 6°	 e'-�� ���u	Oe �0���к��g�;	 1�F �	±8� d��F�� �	g��� к������ /�� к�z.$� 
�;� �N�� ��к��� ���/��F ��� ��O §g²� : ‘ ��к 

к� к���� $�� 0���’.  �	g��	 1�F /�$�� e �cs8f8R ��5�� к� .]0�ш 
� �¡��	 6���$�� ������ l8� �;	 � 4)� ����8� ��.’ � 
�;� <8���$ $;� /��$�	 -N��� �¨ 4$s 4� N<T'$ 

��	.�х� ��ш��� 
'��� к�A 4�/���	 1&�& шG ;@.      

• ��-к��	 ��$ :  



• <8���$,d¤�-��ш ��� ����&�� '����s8� %�5����� ���V 4� � /M8®. �!$	���;	 �1�� �ш�� 1�� �N� х��4$ S8³8���e 0���$ к�F ��� ��1 �0��� V8*	 ���� ����. х��� %�5���� ��
 

����� х��4$�e ���V8� � /M8®. $�7e 
�к��F ��������� �0�Uк�� к�z ��� ������;	 0���$ к�F�� �� –к��	 ��$�� 
#& ����	. 

• ������ 
���Q�� : 
• ���u	O�	 �	��� ��� �	�� �	g��� к������ /�� 
�;� �N�� �	7 $;� s8f8R�e '���ш	 к�� $;� ��G�	 D8 к��� d� ш��$ 'к�0�Y� кM8®.х��F-1�� $;� ��s Ti�$�-'����)�� к�� ¦� 

��ш/���� шG ;��.0�5�F��� 1600 �	7e 'к�0�Y� к�F�� *�к� ����F �	*	.V8�$��� �	±8���� 	0�� ��� s 4¡� к
� 4����	 ������	 ��g& ���F 
�х����� �	7e 'к�0�Y�-к�� ��� /�� 

�	*�.38��@ ��� �h� -��$���� 6���$	 ��к��� к�	�� 
'��� к�A 4�/�� к������ �L��.    

•      ���u	Oe V8�$ %�5���� *��
)��� �	g��� ���� d� �5�� �@ ����� 6���� N��� к�z.$���� :F ������	 
�/�&��� �´��
 $���O�	) *�к� ;@. $�;	
��%��	 ����8�� 

������	 ��g& 50-50 
�'�к��	 E) � 8к�F7 *�
)� ��� �	к&F. ��	
� $���	 *�к� к�F�� $���� :��F 3 4���. 21 ���� 0��
� 6��� 
�����	 ������� �	1� 2500 ����
��к�e �	g��� 

���� d� 1500 ��)
�e *
��� к�z. e � �F$� *����� ��� �	�������� ) �	g��� к�A 4��� /�� к������ �L��. 

•  

• 
�к���	 ����	'$ : 
• к�Q�
�� ���к����
� 
��;� N��� к������� ���.
��;��	 '��к$� �!$ к������ ��	. �х���� �
�;	 N�	� ������� �L��.1&�&�� к1�F ��х�� ��	
� ��ш�� '�./y /������ ��к� d� 

�
� E�
 <8N�z.90,000 ��)
��� _���� s 4������ �L�� $�) ��$ s8���ш��� 1��8 � ��F. 

•        ��'������� ������� 6.
. 1930��� -;� ��&��O 0�R� /������ ��	.к{Q�
�� eк ) -'$'�'*e $���� ����F � �	.$�;	 $���� к�@ ������ '�) � �@ шк��� �0�.e :F 

��1 ,1931��� ���u	-6'�¢� к��� ;��. $� 38�� �*� 
���Q�F к��F7�� _�38o$ к������ �L��. 1&�& ��S4# �х����� ��	.
�к�� �� к���/�� ;���� ����� ���� :$�� ��шA8� '�ш�& 

0�$ ����� ��х	 �	O ��&��O 0�R�(1931)��� к{Q�
�� eк��E -'$'�'* $�Fк� ���u	Oe ����F �	 ��� 8 $���� к��	 -x�� dк�� � ��$�� 0�R� '�U#& �6.���u	O '���ш µ��� �:� 

#�� . 

• ��$�� �	�� $�}�(1932) : 

• ���u	O pq�rC�;	 �:� #��  $� ����� 6'�¢��� ���� '�.�Yq�� ��6
��� $�Fк� '�M8jo$ �|�� �$�. $� к�к �	'$�� �Q�F �$�. �;	 d¤�-��ш��� �������� ���f8,s8f8R�¤���
 ���� ����� 

$;� ���L� 
��� -��$��� �´D8� �#��х��,$���� ��F���«8 ��. х��
���� ������	 *�к� к������ ��	. ���u	Oe ��ш��� �:� #�F -��$��� -'$'�'*7 �
�;	 
�к��F w8����� 

������ ��&L��. $� ��� ��6�
����� #0���� к�F ��� 8 
�к��� h��� � �$�� #�F;	 
'��� к�A 4�/���	 ��$ шG к����� к{Q�
 g��� к�z. ������� �$�$��� -��$��� $����F ���� 

���.��'������� ���u	O,�5�//�6 ��� $;� �	N ��������	 *�к� к������ ��	.к�����к ��� ��l8к�� ���� �������  �L���. к�Q�
�	 �u	 
'�'$7 d� -'$��u 38к���.      

• ��$��� 389� ��)� 



•        ��к�e ��)� ���;	 ��$ шG к�F. 
�к���� ��l8к��� /�� к�F�� 
/�7,
�u
�,<8!$ 'Eк7A8� -к�ш�,�-к��	 ��$,�	g�A8� d����,'к�0�Y� ����� к�� ¦�� 1��8 ��х����� �L��. 

-'$��* :$�� 0�5�F��� ��'R¢к �'*��ш� /�F *�к�� ������� ��	.� ��$��� к����к -��ш���� ���ш	 к��,.]0�ш �rк�, �	�� к��	7,.]0�ш ���7,���ш	 х���,к���
	� ����� $��� 

����� �0�Uк�� ���� х�
 
!$��� d������.��$ ��'���� eк ���� 38�� 1,00,000 ��)
��� _���� s 4������ �L���.$���� �N�� �	7 ��� ���F 
�9����� ��&к��� 
����ш ;$� 

�$�.$���;	 ��$�� w4�
� ��)� ;��.
/�-
�*
 d� ��gF��� $;� ��&F����� ������ 
��C� �C��. �$ ���E��	 ��х� G'���	 N�	��	�F7 �!$ к������ ��	.           

• '�'шU� -� T'¤7 : 
• <8���$,d¤�-��ш ��� ����&���� ��-.���� ��� ����&���� к�����к �;&�e 1�кF���-к� � /����	 ��$ 1��	. �h�-��ш, ����, к)� �к, d¤�-��ш�� /��� $;� 1�y�6 ��� .������� 

� ����� к������ /�� к����	 ��$ 1��	. � d���$ ���u	0��, ш�F�0��, h��0�� ����� 0�� d������ �L��. к{Q�
�� ��'R¢к �'*��ш��	 _� -��$���� ��� %�5��7��� -'$��*�� 

0�R�� /������ ��	. 
•  

• к��	 �8к��� ��� s 4�� к���(1932) : 

• ¥���, 1932��� pq�rC��� ��-*�� ���
� ��к����5�� ‘ к��	 �8к��� N���’ к�z.$� 38�� �0����((�.�$�)�� ) 0�CD87;	 ��� �)	�� ��� �$���-���&� ������ �L���.$��� '���*��� 

s 4�� �Oк ����� _���� ���u	Oe m��)��$ d��
 ���� .к{Q�
�� �Q)	7 ��� ��. m���к� ��1��	 ��E)�7;	,���u	O ��� m���к� ��1� ‘s 4��-к���’  ;��.$� 38�� к��	 �8к������ 

������ ��	 �$	 $��� к�$�� u)	 �u��� ��gк� �.�$�(�0����)�� ��� ���u	O 
��$ ;��. s 4��-к�����eк V8u��� $�Fк� 
�к��� ��	к��� к�z. �.�$� ������� ��� �$���-���&� �� 

к������ �L���.���u	Oe d��
 :��²�.    

• ��s Ti�$�- '����) : 
• d��
 :��²� :F ���u	Oe $��A8� h��� ��s Ti$�-'����) $�# к��C[$ кM8®. ���u	O�	 '���$	�� ��� �	�� ��ш/���� ���к �;&�e ��0��� ��� N��� S4�� �.�$��� d��� ���� 

ª85��� 38к����� �L���. �0���� 
��к 
�u�	 �;��� к������ ��	(1932),_)� ��s Ti�$�- '����)�� ��E� �����	 к���	�F �N�	. 

•       ���u	M8���� �C� ��UPF� m�������� 6.
. 1940-41��� L�jo$�$ 
���Q� к������ �L�� $;� 6.
. 1942��� ‘ 0�Y� :���’ 1&�& шG к������ ��	.    
•  

•  

•  



• �=����$� <8���$	7  

 

 
<8���$�� 
�Q '����� ����� ������ ��� 6'$��
��� '�'шU� �;�� ��&����� �=���$� <8���$	7 � -��)� :�. 

• ������ ���*	- ભારતના 4વાત�ંય સ,ંામના મહાનાયક મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી, િવS માનવ હતા. મહાbમા ગાધંી નામે િવSભરમા ંUણીતા થયેલા ભારતની 

આઝાદ"ની ચળવળના નેતા અને રાAyિપતા હતા. તેમણે �ીટ"શ રાજમાથંી આઝાદ" મેળવવાની ભારતની ચળવળને nુિનયાના નaશા પર hકૂ". તેમના આદશ� 
ભારતમા ંઅને અ�ય દ.શોમા ંપણ શાિંતમય પ�રવત+નની ચળવળ માટ. 6ેરણાદાયક ર�ાછે. મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી (ઓકટોબર ૨, ૧૮૬૯ – U�Dઆુર" ૩૦, 

૧૯૪૮) , મહાbમા તર"ક. Uણીતા છે. તેઓ અbયતં 6િતભાસપંr નેતા હતા. તેમણે =,ેજ સરકાર પાસેથી અ�હસાનો ઉપયોગ કર"ને ભારત દ.શને આઝાદ" અપાવી 
હતી. તેમની અ�હ�સક ચળવળની �ફલ�ફૂ"એ રાAy"ય અને ]તર-રાAy"ય 4તર. શાિંતdણૂ+ તબદ"લી ઉપર qબૂ �ડો 6ભાવ પાડ�ો. તેમના શ�દોમા ંઆ ચળવળ એ 
એક સbયા,હ હતો; અને આખર. તેમણ ેસફળતા મેળવી એ સાRબત કર" બતા2Dુ.ં અ�હ�સક સિવનય કા�નૂભગંનો P �યાલ તેમણે Rલયો ટો�સટોય અને હ.�ી ડ.િવડ 

થોરો પાસેથી મેળ2યો હતો, તેના ઉપયોગ �ારા તેમણે R�ટ"શ રાNયની હકાલપ�ી કર" ભારતને 4વત/ં બના2Dુ.ં આમાથંી 6ેરણા લઇ ઘણા ં6દ.શના લોકોએ પોતાના દ.શની 4વત/ંતા માટ. 
R�ટ"શરો સામે લડાઇ આદર" અને 8મશઃ R�ટ"શ સા�ાNયનો િવ4તાર ઘટ"ને ફaત તેમના પોતાના દ.શ R�ટન (અને 4કોટલે�ડ) �ધુી સીિમત થઇ ગયો. આમ ગાધંીxની 6ેરણાદાયી લડતને 
કારણે ફaત ભારત પર R�ટ"શ શાસન જ નહ� પણ Pના ંરાNયમા ંકદ" �રૂજ આથમતો નહોતો તેવી R�ટ"શ સ�તનત qદુ આથમી ગઇ અને કોમનવે�થ દ.શો�ુ ંઅC4તbવ ઊeુ ંથDુ.ં ગાધંીના 
સbયા,હનો આદશ+ માટ¡ન �Dથૂર �ક�ગ ?ુિનયર Pવા લોકશાહ"ના 6ખર �હમાયતી અનેક ]દોલનકાર"ઓ માટ. નવો ર4તો ઊભો કય�. માટ¡ન ઘણી વખત કહ.તા ક. ગાધંીxના આદશ� સરળ 
હતા તેમજ તે પારંપર"ક ર"તે �હ�nુ સ4ં�ૃિત સાથે સકંળાયેલી સbય અને અ�હ�સા Pવી મા�યતામાથંી તારવેલા હતા. મોહનદાસ કરમચદં ગાધંીનો જ�મ પોરબદંર (Yજુરાત, ભારત)મા ંએક �હ�nુ 

(વૈAણવ વRણક) પ�રવારમા ંથયો હતો. તેમના વડવાઓ 2યવસાયે ગાધંી (ક�રયાણાનો ધધંો કરતા) હતા. 
•  

• 
���� ���- સરદાર વ�લભભાઈ પટ.લ (૩૧ ઓaટોબર ૧૮૭૫ - ૧૫ �ડસે�બર ૧૯૫૦) ભારતના એક રાજક"ય તથા સામા{જક નેતા હતા, Pમણે દ.શની 4વત/ંતાની 

લડતમા ંમહbવનો ફાળો આEયો અને અખડં, 4વાત/ં ભારતના એક"કરણ�ુ ંનેubૃવ કDુF. ભારત અને nુિનયાભરમા ંતેઓ સરદારના નામથી સબંોધાય છે. તેમનો ઉછેર 
Yજુરાતના ગામડા (કરમસદ)મા ંથયેલો અને તેમની િશkા h�ુયbવે 4વ-અ¢યાસથી થઈ હતી. વ�લભભાઈ પટ.લ એક વક"લ હતા અને તેમની સફળ વક"લાતની 6ે\aટસ 
દર�યાન તેઓ મહાbમા ગાધંીના કામ અને િવચારધારાથી ઘણા 6ભાિવત થયા હતા. bયારબાદ તેમણે Yજુરાતના ખેડા, બોરસદ અને બારડોલી ગામના ખે�તૂોને સગં�ઠત 
કર", =,ેજોના અbયાચાર સામે સbયા,હો કયા+. તેમની આ eિૂમકાના લીધે તેમની ગણના Yજુરાતના 6ભાવશાળ" નેતામા ંથાય છે. bયારબાદ તેમણ ેઇ\�ડયન નેશનલ 



કj,ેસ�ુ ંનેubૃવ પણ કDુF અને બળવા તથા રાજક"ય ઘટનાઓમા ંઆગેવાની કર". તેમણ ે૧૯૩૪ અને ૧૯૩૭ની � ૂટંણીમા ંપાટ¡ની સગં�ઠત કર" અને તેમણે ભારત છોડો ]દોલનમા ંઆગળ 

પડતો ભાગ ભજ2યો હતો. ભારતના પહ.લા Yહૃમ/ંી અને ઉપ6ધાનમ/ંી તર"ક., સરદાર વ�લભભાઈ પટ.લે પUંબ અને �દ�હ"ના િનરાિlતો માટ. સહાય�ુ ંઆયોજન કDુF હu ુ ંઅને દ.શભરમા ં
શાિંતની dનુ:4થાપના માટ.ના 6યbનો�ુ ંનેubૃવ કDુF હu ુ.ં સરદાર. ૫૬૫ અધ+4વાય1 રજવાડા અને R�ટ"શ-રાજ વખતની �રયાસતોને એકિ/ત કર" એક અખડં ભારતના િનમા+ણ�ુ ંબી�ુ ંજડEDુ.ં 
તેમની િનખાલસ hbુસ£"ગીર"ની સાથે જBર પડતા સૈ�યબળના વપરાશની તૈયાર"ને લીધે સરદારના નેubૃવએ ભારતના 6bયેક રજવાડાનો ભારતમા ંસમ�વય dરુો કરા2યો. ભારતના લોખડં" 
doુુષ તર"ક. ઓળખાતા સરદારને ઓલ ઇ\�ડયા સિવfસ (સવ+ ભારતીય સેવા - રાNયકારભારની બધી Rબનલ¤કર" શાખાઓ) ના રચતૈા ંહોવાથી 'પેyન સૈ�ટ' તર"ક. પણ ભારતીય સનદ" સેવામા ં
ઓળખવામા ંઆવે છે. સરદાર, ભારતમા ંhaુત 2યાપાર તથા માRલક" હ¥ના સૌથી પહ.લા ં�હમાયતીઓમાનંા એક હતા. 

•  
•   

• k���1�� ��u�)	- ભારતના રાAy"ય શાયર�ુ ંRબBદ પામનારા ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ�મ સવતં ૧૮૯૭ મા ંYજુરાતના ંચોટ"લા ગામમા ંથયો હતો. તેમના ંમાતા�ુ ં

નામ ધોળ"બાઈ તથા િપતા�ુ ંનામ કાલીદાસ મેઘાણી હu ુ ંક. Pઓ બગસરાના ં¦ન વણીક હતા.ં તેમના િપતાની નોકર" પોલીસ ખાતામા ંહતી અને પોલીસ ખાતા 
થક" તેમની બદલીઓ થવાને કારણે તેમણ ેપોતાના �ુ§ુંબ સાથે Yજુરાતના ંઅલગ અલગ ગામોમા ંરહ.વા�ુ ંથDુ.ં ઝવેરચદં.� ુ ંભણતર રાજકોટ, દાઠા, પાળ"યાદ, 

બગસરા વગેર. જ�યાઓએ થDુ.ં તેઓ સવતં ૧૯૧૨મા ંમૅy"કની પર"kામા ંઉ1ીણ+ થયા. સવતં ૧૯૧૬મા ંતેઓએ ભાવનગરના ંશામળદાસ મહાિવ�ાલયમાથંી 
=,ેx તેમજ સ4ં�ૃતમા ં4નાતક"ય ભણતર doુુ કDુF.ભણતર doુુ કયા+ બાદ સવતં ૧૯૧૭મા ંતેઓ કોલકાતા 4થીત xવનલાલ લીમીટ.ડ નામની એક 
એ�Dિુમનીયમની કંપનીમા ંકામે લા�યા. આ કંપનીમા ંકામ કરતી વખતે તેઓને એકવાર ©�લªડ જવા�ુ ંપણ થDુ ંહu ુ.ં ૩ વષ+ આ કંપનીમા ંકામ કયા+ બાદ વતનના 

લગાવથી તેઓ નોકર" છોડ"ને બગસરા 4થાયી થયા. સવતં ૧૯૨૨મા ંPતdરુ C4થત દમયતંીબેન સાથે તેમના લ�ન થયા. નાનપણથીજ ઝવેરચદંને Yજુરાતી સા�હbય�ુ ંધ«ુ ંRચ�તન રpુ ંહu ુ ં
અને તેમના કલક1ા ર�ા દર�યાન તેઓ બગંાળ" સા�હbયના ંપ�રચયમા ંપણ આ2યા હતા.ં બગસરામા ં4થાયી થયા બાદ તેમણે રાણdરુથી 6કાશીત થતા ં'સૌરાAy' નામના ંછાપામા ંલખવાની 
શoુઆત કર" હતી. આ સમય દર�યાન તેઓએ પોતાના સા�હbયીક લખાણને ગભંીરતાdવુ+ક લઈ ‘�ુરબાનીની કથાઓ’ ની રચના કર" ક. P તેમની પહ.લી 6કાશીત d4ુતક પણ રહ". bયાર બાદ 
તેઓએ 'સૌરાAyની રસધાર' �ુ ંસકંલન કDુ+ તથા બગંાળ" સા�હbયમાથંી ભાષાતંર કરવાની પણ શoુઆત કર". 

•  

•  

• �����O ��
�@- મોરારx દ.સાઈનો જ�મ તbકાલીન બો�બે 6ેિસડ�સીના િવ4તારમા ંઆવતા વલસાડ {જ�લાના તેમજ તા}કુામા ંઆવેલા ભદ.લી ગામમા ંથયો હતો. આ 

ગામ હાલમા ંYજુરાત રાNયમા ંઆવે છે. મોરારxભાઇએ િવ�સન કૉલેજ, hુબંઈ, મહારાAyથી 4નાતકની પર"kા ઉતીણ+ કર" હતી. bયાર પછ" તેઓ Yજુરાતમા ંનાગર"ક 
(િસિવલ) સેવામા ંજોડાયા હતા. એમણે ઇ. સ. ૧૯૨૪ના વષ+મા ં=,ેજોની આ નોકર" છોડ" દઇ તેઓ આઝાદ"ની ચળવળમા ંજોડાયા. ઇ. સ. ૧૯૩૦ના વષ+મા ંતેમણે 
સિવનય અસહકાર ]દોલનમા ંભાગ લીધો હતો. 4વત/ંતા સ,ંામમા ંભાગ લેવાને કારણે એમણે Pલ જ;ુ ંપડ¬ુ ંહu ુ ંઅને એમણ ેઘણો સમય Pલમા ંિવતા2યો હતો. 
પોતાની નેubૃવ kમતાના કારણે તેઓ 4વત/ંતા સ,ંામ સેનાનીઓના વહાલા ર�ા અને Yજુરાત કj,ેસના મહbવdણૂ+ નેતા ર�ા હતા. Nયાર. ઇ. સ. ૧૯૩૪ અને ઇ.સ. 



૧૯૩૭ના સમયમા ં6ાિંતય પ�રષદોની �ુટંણીઓ થઇ bયાર. તેઓ �ુટંાયા હતા તથા તેમણે બો�બે 6ેિસડ�સીમા ંનાણા ં(િવ1) મ/ંી તેમ જ Yહૃ મ/ંી તર"ક.ની જવાબદાર"ઓ િનભાવી હતી. ભારત 
દ.શને આઝાદ" મ�યા પછ" તેઓ રાજકારણમા ંસ�8ય ર�ા હતા. તેમણ ેરાNયના 6ધાન અને દ.શના 6ધાન તર"ક. િવિવધ જવાબદાર"ઓ િનભાવી હતી. મોરારx દ.સાઈ મા/ Yજુરાત�ુ ંજ ન�હ, 

પરંu ુઆખા ભારત દ.શ�ુ ંગૌરવ હતા, આP પણ છે અને ભિવAયમા ંપણ રહ.શે. આP પણ મા/ બ ેBિપયા અને ૨૦ પૈસામા ંખાડં આપનાર વડા6ધાન તર"ક. લોકો મોરારx દ.સાઈને યાદ કર. છે. 
આ ઉપરાતં �4ુત િસgાતંવાદ", િનયિમતપણે 4વh/ૂ તેમજ ફળાહાર Pવા �ુદરતી ઉપચાર વડ. તnંુર4ત શર"ર Uળવનાર તર"ક. પણ લોકો એમને યાદ કર. છે. તેઓ એકમા/ એવા 2યCaત છે, 

Pઓને ભારત દ.શના સવ�`ચ સ�માન ભારત રbન તેમ જ પા�ક4તાન દ.શના સવ�`ચ સ�માન િનશાન-એ-પા�ક4તાન થી સ�માિનત કરવામા ંઆ2યા હોય. 
•  

• ��o�� '�¦� ������ 
���/�@- તેમનો જ�મ 12, ઓગ4ટ 1919ના રોજ અમદાવાદમા ંથયો હતો અને િનધન 31મી �ડસે�બર, 1971ના રોજ િ/વે�[મ ખાતે થDુ.ં 

તેમના િપતા =બાલાલ સારાભાઈ Yજુરાતના 6િત\Aઠત ઉ�ોગપિત હતા. પbની hણૃાRલની સારાભાઈ Uણીતા ં�bૃયકાર છે તો d/ુી મ��લકા સારાભાઈ પણ Uણીતા ં
કલાકાર છે. બાળપણમા ંઘરે Uણીતી 6િતભાઓ લાબંા સમય �ધુી રોકાતી- Pવાક. ગાધંીx, રવી�[નાથ ઠા�ુર, દ"નબ�� ુએ�ઝ વગેર.. આ સૌનો ફાળો તેમના ઘડતરમા ં
હતો. કારક"�દ®ની શBઆતમા ં©ડ"યન ઈ�4ટ"ટ�ટુ ઓફ સાય�સ, બªગલોર ખાતે સર સી. વી. રામન સાથે કોC4મક �કરણો પર ર"સચ+ કDુF. એમ. આઈ. ટ". (અમે�રકા) મા ં
થોડોક સમય િવRઝટ�ગ 6ોફ.સર ર�ા. 1956મા ંઅટ"રા(અમદાવાદ)ની 4થાપના કર" અને મા/ 37 વષ+ની ઉ�મર. તેના �ડર.aટર પણ બ�યા. િવS 6�યાત ફ"ઝીકલ ર"સચ+ 

લેબોર.ટર", અમદાવાદના તેઓ 6થમ �ડર.aટર હતા. 1962મા ંઆઈ. આઈ. એમ. (અમદાવાદ) ની 4થાપનામા ંમહbવનો ફાળો ર�ો તો ¯�ુબાના રોક.ટ લjRચ�ગ 4ટ.શન તથા 
િ/વે�[મ(થીBવનથંdરુમ)ના 4પેસ સªટરના 4થાપક તેઓ હતા. ભારતના 4પેસ ર"સચ+ના 6ણતેા પણ તેઓ હતા. 

•  

• *	f8/�@ ���)	- ધીરજલાલ �હરાચદં =બાણી ક. Pમને ધીoુભાઈ તર"ક. પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, તેઓ સઘંષ+ કર"ને આપબળે ધનવાન બનેલા ભારતીય હતા ક. Pમણે 

hુબંઈમા ંપોતાના િપતરાઈ સાથે ર"લાય�સ ઈ�ડ4y"ઝની 4થાપના કર" હતી. 1977મા ં=બાણી તેમની કંપની �રલાય�સને Uહ.રમા ંલઈ ગયા હતા. 

•  

• к������� 38Cш	- Yજુરાતના ઘડતરમા ંકનૈયાલાલ h�ુશીનો ફાળો અન�ય છે. તેમણે 1904મા ંભoુચમા ંમફત d4ુતકાલય ની 4થાપના કર" હતી. 1912મા ં

‘ભાગ+વ’ માિસકની 4થાપનાકર" હતી. તેઓ હોમoુલ લીગ’ના મ/ંી હતા અને ગાધંીx આ�°કાથી પાછા આ2યા bયાર. તેમને આવકારવા સમંેલન યોNDુ ંહu ુ.ં 
તેઓ Yજુરાત સા±bય પ�રષદના બધંારણના ઘડવૈયા હતા. 4વાત�ંય સ,ંામમા ંભાગ માટ. Pલવાસ પણ ભોગ2યો હતો. કj,સેના બધંારણના ઘડતરમા ં
તેમનો ફાળો છે. તેઓ કરાચંીમા ંYજુરાતી સા�હbય પ�રષદના 6hખુ ર�ા. સોમનાથ મદં"રના {જણ�gારમા ંમહbવનો ફાળો છે. 

•  

•  

•  

•  



• �0��5�/ /���)	 :- 

• હ�રવ�લભ �નુીલાલ ભાયાણી (૨૬-૫-૧૯૧૭, ૨૫-૩-૨૦૦૬): સશંોધક, સપંાદક, ભાષાશાtી, િવવેચક, અ�વુાદક. જ�મ ગો�હલવાડના મ²વુામા.ં ૧૯૩૪મા ંમ²વુાની એમ. એન. હાઈ4�લૂમાથંી 
મે�yક. ૧૯૩૯મા ં સ4ં�ૃત િવષય સાથે બી.એ. ૧૯૪૧મા ં સ4ં�ૃત અને અધ+માગધી િવષયોમા ં ભારતીય િવ�ાભવન, hુબંઈથી એમ. એ. ૧૯૫૧મા ં hિુન {જનિવજયxના માગ+દશ+ન હ.ઠળ કિવ 
4વયeંદૂ.વ�ૃત અપ³શં ભાષાના રામાયણિવષયક મહાકા2ય ‘પઉમચ�રય’ પર મહાિનબધં �ારા પીએચડ". ૧૯૪૫થી ૧૯૬૫ �ધુી ભારતીય િવ�ાભવનમા ંસશંોધક–અiયાપક. ૧૯૬૫થી ૧૯૭૫ 
પયFત Yજુરાત Dિુનવિસfટ"ના ભાષાસા�હbયભવન સાથે સલં�ન. ૧૯૭૫મા ં 4વૈ�`છક િન;િૃ1. bયારબાદ લાલભાઈ દલપતભાઈ 6ા`યિવ�ામ�ંદર, અમદાવાદમા ં માનદ 6ાiયાપક. ૧૯૮૦મા ં
ઈ�ટરનેશનલ 4�લૂ ઑવ [િવ�ડયન Rલ�C�વ\4ટaસ, િ/વે�[મમા ંYજુરાતીના 6ોફ.સર. ૧૯૬૩મા ંરણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક. ૧૯૮૧મા ંસા�હbય અકાદમી, �દ�હ"નો dરુ4કાર. 

•  

•  સ4ં�ૃત, 6ા�ૃત, અપ³શં અને મiયકાલીન ભાષાસા�હbયની લાબંી 6ણાલીનો પ�રA�ૃત BRચવારસો અને પિµમના ભાષાિવ¶ાન તેમ જ આ�િુનક િવવેચનસ6ંદાયોની અRભ¶તા એમની ભાષા-
િવચારણાને અને સા�હbયિવચારણાને એક સમuલુ પ�ર6ે7ય આપે છે. સાથે સાથે એમના ંસશંોધન-સપંાદનમા ંરહ.લી ઝીણવટ, 2યવC4થતતા અને શાtીયતા એમની િવ�તાને 6માRણત કર. છે. 

•  
•  

• �¶8�	� 1=*�F :- 

• ર·વુીર દલિસ�હ ચૌધર", ‘લોકાયત��ૂર’, ‘ વૈશાખનદંન’  (૫-૨-૧૯૩૮): કિવ, વાતા+કાર, નવલકથાકાર, નાટ¸કાર, ચ�ર/કાર, િવવેચક. જ�મ બાddુરુામા.ં 6ાથિમક-માiયિમક િશkણ માણસામા.ં 
૧૯૬૦મા ં �હ�દ" િવષય સાથે બી.એ.મા ં6થમ વગ+મા ં6થમ આવી અiયાપનકાય+નો આરંભ. ૧૯૬૨મા ંએમ.એ. ૧૯૭૯મા ં �હ�દ"-Yજુરાતી ધાuકુોશ િવષય પર પીએચડ". બી.ડ".આટ+સ કોલેજ, 

Yજૂરાત િવ�ાપીઠ અને હ.કા.આટ+સ કોલેજ, અમદાવાદમા ંલાબંો સમય અiયાપન, ૧૯૭૭થી Yજુરાત Dિુનવિસfટ"ના ભાષાસા�હbયભવનમા ં �હ�દ"ના અiયાપક. ૧૯૬૫મા ં �ુમારચ[ંક, ૧૯૭૫મા ં
રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક અને ૧૯૭૭મા ંસા�હbય અકાદમી, �દ�હ"નો dરુ4કાર તેમજ ઉમા-4નેહરC¤મ પા�રતોિષક. Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના કાય+કર, મ/ંી, 6hખુ, y4ટ". િન;િૃ1 પછ" રંગ�ાર 
6કાશન અને વતનમા ંખેતીવાડ"ના કામોમા ં2ય4ત. 

•  

•  ર·વુીર ચૌધર" િવdલુ અને નjધપા/ નવલકથાલખેન �ારા સતત વચંાતા – િવવેચાતા નવલકથાકાર છે. નોવેલ ઑફ આઈ�ડયા�ુ ંનjધપા/ nૃAટાતં ‘અhતૃા’ છે. એમની નવલકથાઓમા ં
માનવસબંધંની – ખાસ કર"ને tીdoુુષ સબંધંની સ�ંુલતા�ુ ંઆલખેન iયાન ખªચે છે. રચનાર"િત�ુ ંવૈિવiય ધરાવતી તેમની વાતા+ઓમા ંવૈયCaતક સવંેદનથી 2યાપક અ�ભુવ તરફની ગિત જોઈ 
શકાય છે. તેમની કિવતામા ંવતન 6bયેની અuટૂ માયા અને શહ.ર" વસવાટને કારણે અ�ભુવાતી ?ુદાઈની વેદના જોઈ શકાય છે. એકાકં" – નાટક, ચ�ર/, િનબધં, િવવેચન, સપંાદનkે/ે પણ 
તેમણ ેમહbbવ�ુ ં6દાન કDુF છે. 

•  
•  
•  
•  



•  
•  
•  

• �A8/�@ �1�&F :- 

•  મ�ભુાઈ રાUરામ પચંોલી, ‘દશ+ક’  (૧૫-૧૦-૧૯૧૪, ૨૯-૨-૨૦૦૧): નવલકથાકાર, નાટ¸કાર, િનબધંકાર. જ�મ4થળ પચંાિશયા ({જ.�રુ.�[નગર). 6ાથિમક િશkણ તીથવા-}ણુસરમા.ં 
માiયિમક િશkણ વાકંાનેરમા.ં તbકાલીન રાAy"ય ]દોલનથી 6ેરાઈને અ¢યાસbયાગ. 4વાત�ંયલડતમા ંસ�8ય અને તેથી Pલવાસ. ૧૯૩૨મા ંભાવનગરની દRkણાhિૂતf સ4ંથામા ંYહૃપિત તર"ક. 
કાર�કદ¡નો આરંભ. ૧૯૩૮થી ]બલામા ં ,ામદRkણાhિૂતf લોકશાળામા ં અiયાપક. ૧૯૪૮મા ં ભાવનગર રાNયના જવાબદાર 6Uત/ંમા ં િશkણ6ધાન. ૧૯૫૩થી સણોસરામા ં લોકભારતી 
,ામિવ�ાપીઠમા ંઅiયાપક, િનયામક અને મેને{જ�ગ y4ટ". ૧૯૬૭થી ૧૯૭૧ �ધુી Yજુરાત િવધાનસભાના સ¢ય અને એ દરિમયાન ૧૯૭૦મા ંYજુરાત રાNયના િશkણમ/ંી. ૧૯૮૦ �ધુી રાNય 

િશkણ સિમિતના સ¢ય. ઇિતહાસ અને સ4ં�ૃિતના ચાહક-અ¢યાસી. ભારતીય અને પાµાbય સા�હbય, ઇિતહાસ, દશ+ન, રાજનીિત અને ધમ+િવષયક ,થંો�ુ ંવાચંનમનન અને પ�રશીલન. ટાગોરના 
સ¹દય+બોધ અને ગાધંીxના આચારબોધનો સઘન 6ભાવ. 6�ૃિતએ Rચ�તક હોવાની સાથે ,ામિવકાસલkી UYતૃ ક.ળવણીકાર. િનભºક પ/કાર અને પીઢ સમાજસેવક. ૧૯૬૪મા ંરણ{જતરામ 
�વુણ+ચ[ંક. ૧૯૭૫મા ંસા�હbય અકાદમી, �દ�હ"નો dરુ4કાર. ૧૯૮૭મા ં‘ઝેર તો પીધા’ં ને ભારતીય ¶ાનપીઠનો hિૂતfદ.વી dરુ4કાર. ૧૯૮૨મા ંYજુરાતી સા�હbય પ�રષદના 6hખુ. 

•  

•  નવલકથા, નાટક અને િનબધં Pવા સા�હbય4વBપોમા ં6દાન કરનાર hધૂ+�ય સ¼ક દશ+કની સ¼ક6િતભાનો સવ�1મ આિવAકાર એમની નવલકથાઓમા ંમળે છે. ‘ઝેર તો પીધા ં છે Uણી 
Uણી’, ‘સો8.�ટસ’, ‘ �ુoુkે/’ એમની ઉ1મ નવલકથાઓ છે. નૈિતક h�ૂયો 6bયેની lgાનો બRલAઠ રણકો એમની નવલકથાઓમાથંી ઉપસે છે. એમ�ુ ંભાષા – સામwય+ અને રસાC�યત શૈલી 
નવલકથાઓને આ4વા� બનાવે છે. આ ઉપરાતં નાટક, ચ�ર/, િવવેચન kે/ે પણ તેમણ ેનjધપા/ 6દાન કDુF છે. 

•  

• ���$��� ���& :- 

•  અનતંરાય મRણશકંર રાવળ (૧-૧-૧૯૧૨, ૧૮-૧૧-૧૯૮૮): િવવેચક, સપંાદક. જ�મ મોસાળ અમર.લીમા.ં વતન સૌરાAy�ુ ંવ�લભીdરુ. 6ાથિમક-માiયિમક િશkણ અમર.લીમા.ં ૧૯૨૮મા ં
મે�yક. ભાવનગરની શામળદાસ કૉલેજમાથંી ૧૯૩૨મા ંસ4ં�ૃત અને Yજુરાતી િવષયો સાથે બી.એ. ૧૯૩૨થી બે વષ+ શામળદાસ કૉલજેમા ં ફ.લો. ૧૯૩૪મા ંYજુરાતી અને =,xે િવષયોમા ં
એમ.એ. પછ" /ણેક માસ hુબંઈમા ં ‘ �હ�nુ4તાન 6Uિમ/’ દ½ િનકમા ંઉપત/ંી તર"ક. કામ કDુF. ઑગ4ટ ૧૯૩૪થી અમદાવાદની Yજુરાત કૉલેજમા ંYજુરાતીના અiયાપક. Uમનગરની ડ".ક..વી. 
કૉલેજમા ં દોઢ.ક વષ+ આચાય+. એક દશકો Yજુરાત રાNયના ભાષાિવભાગમા ં રાNયવહ"વટની ભાષાના Yજુરાતીકરણની કામગીર". ૧૯૭૦મા ં ભાષાિનયામક પદ.થી િન;1ૃ. પછ" Yજુરાત 
Dિુનવિસfટ"ના ભાષાસા�હbયભવનમા ંYજુરાતીના 6ાiયાપક તર"ક. િનમાયા અને સાડા છ વષ+ એ 4થાને કામગીર" બUવી, ૧૯૭૭મા ંભાષાસા�હbયભવનના અiયkપદ.થી િન;1ૃ. bયારબાદ એમણ ે

Yજુરાત સરકારના લૉ કિમશનમા ં સ¢ય તર"ક. સેવાઓ આપી. વડોદરામા ં ૧૯૮૦મા ં મળેલા Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના /ીસમા અિધવેશનના Rબનહર"ફ 6hખુ. ૧૯૫૫મા ં રણ{જતરામ 
�વુણ+ચ[ંક. ૧૯૭૪નો સા�હbય અકાદમીનો એવોડ+. 

•  



•  િવવેચનમા ં તેમ�ુ ંનjધપા/ 6દાન છે. �ડ" િનAઠા, સાગંોપાગં િનBપણ, ઝી«ુ ંઅને ��ુ ં િનહાળતી વેધક nૃ\Aટ, િવશાળ સમભાવ એમના િવવેચનની લાkRણકતા છે. ‘Yજુરાતી સા�હbય: 
મiયકાલીન’ તેમનો મહbbવનો િવવેચન ,થં છે. સપંાદક તર"ક.ની એમની કામગીર" પણ ઉ�લેખનીય છે. 

•  
•  

• d��ш�к� ��ш	 :- 

• ઉમાશકંર Pઠાલાલ જોશી, ‘વા��ુક’, ‘lવણ’  (૨૧-૭-૧૯૧૧, ૧૯-૧૨-૧૯૮૮): કિવ, વાતા+કાર, નવલકથાકાર, નાટ¸કાર, િનબધંકાર, િવવેચક, સશંોધક, સપંાદક, અ�વુાદક. જ�મ ઈડરના બામણા 
ગામમા.ં બામણામા ં ચાર ધોરણ dરૂા ં કર" bયા ં વ� ુ સગવડ ન હોવાથી ઈડર છા/ાલયમા ં રહ"ને પrાલાલ પટ.લ સાથે =,ેx સાત ધોરણ �ધુી ઈડરની શાળામા ં અ¢યાસ. ૧૯૨૮મા ં
અમદાવાદની 6ોપરાઈટર" હાઈ4�લૂમાથંી મે�yક. ૧૯૨૮-૩૦ દરિમયાન Yજુરાત કોલેજ, અમદાવાદમા ંઉ`ચ અ¢યાસ અથM ર�ા. પરંu ુઈ�ટર આટ+સ વખતે સbયા,હની લડતમા ંઝપંલા2Dુ.ં 
૧૯૩૧ના છે�લા છએક મ�હના Yજૂરાત િવ�ાપીઠમા ં કાકાસાહ.બના =તેવાસી બ�યા. ૧૯૩૪ �ધુી સbયા,હની લડતમા ં રહ", ૧૯૩૬મા ં hુબંઈની એ\�ફ�4ટન કોલેજમાથંી અથ+શાt અને 
ઇિતહાસના િવષયો સાથે ૧૯૩૮મા ંબી.એ. Yજુરાતી h�ુય અને સ4ં�ૃત ગૌણ િવષયોમા ંએમ.એ. ૧૯૩૬મા ંઅ¢યાસ દરિમયાન જ hુબંઈની િવલેપાલMની ગોકળ"બાઈ હાઈ4�લૂમા ં િશkક, પછ" 
૧૯૩૮મા ંિસડનહામ કોલેજમા ં2યા�યાતા. ૧૯૩૯મા ંઅમદાવાદમા ંC4થર િનવાસ કય�. ૧૯૪૬ �ધુી Yજુરાત િવ�ાસભા, અમદાવાદના અ�4ુનાતક વગ+મા ંYજુરાતીના અiયાપક અને સશંોધક. 
૧૯૪૭મા ં ‘સ4ં�ૃિત’ માિસક શB કDુF. ૧૯૫૩ �ધુી 4વિનDaુત 6વાસી િશkક ર�ા. ૧૯૫૪મા ંYજુરાત Dિુનવિસfટ"ના ભાષાસા�હbયભવનમા ંYજુરાતીના 6ોફ.સર અને ભવનના અiયk. ૧૯૫૯મા ં
hુબંઈ Dિુનવિસfટ"ના િનમ/ંણથી ઠ¥ર વસનx 2યા�યાનમાળા. ૧૯૫૨મા ંચીન, Uવા, બાલી, લકંા વગેર. એિશયાઈ દ.શોનો, ૧૯૫૬મા ંઅમે�રકાનો તેમ જ Dરુોપનો, ૧૯૫૭મા ંUપાનનો અને 
૧૯૬૧મા ં રિશયાનો 6વાસ. ૧૯૫૭મા ં કલક1ાની અRખલ ભારતીય લખેક પ�રષદના િવભાગીય 6hખુ. ૧૯૬૬થી બે સ/ માટ. Yજુરાત Dિુનવિસfટ"ના �ુલપિત. ૧૯૬૮મા ંYજુરાતી સા�હbય 
પ�રષદના �દ�હ"ના ૨૪મા અિધવેશનના 6hખુ. ૧૯૭૦-૭૬ દરિમયાન રાNયસભામા ંલેખકની હ.િસયતથી િનDCુaત. ૧૯૭૯-૮૧ દરિમયાન કલક1ાની ‘ િવSભારતી’ના Rબનવડા6ધાન એવા 
�ુલપિત. ૧૯૭૮મા ંસા�હbય અકાદમી �દ�હ"ના 6hખુ. 

•  

•  ૧૯૩૯મા ં રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક, ૧૯૪૪મા ં મહ"ડા પા�રતોષક, ૧૯૪૭મા ં નમ+દ �વુણ+ચ[ંક, ૧૯૬૫મા ં ઉમા-4નેહરC¤મ પા�રતોિષક, ૧૯૬૮મા ં કrડ કિવ ક..વી.dટુEપા સાથે વહ¾ચાઈને 
‘ િનશીથ’ કા2યસ,ંહને અ�લુkીને ભારતીય ¶ાનપીઠ�ુ ંપા�રતોિષક, ૧૯૭૩મા ંસા�હbય અકાદમી પા�રતોિષક. ૧૯૭૯મા ંસોિવયેટ લૅ�ડ dરુ4કાર. ૧૯૮૨મા ં �ુમાર� ્આશા� ્dરુ4કાર. ક.�સરથી 
hુબંઈમા ંઅવસાન. 

•  

•  સા�હbયના િવિવધ 4વBપોમા ંનjધપા/ 6દાન કરનાર ગાધંીDગુના અ,ણી સ¼ક – િવવેચક છે. તેમની ગાધંીિવચારથી 6ભાિવત કિવતા િવS6ેમ �ધુી પહjચે છે. haુતકથી માડં" પ�નાટક 
�ધુીના કા2ય6કારોમા ં તેમ�ુ ંસ¼ન િવ4તDુF છે. તળપદ" બોલી અને ,ામીણ પ�રવેશ ધરાવતા એકાકં"-નાટકો, પા/માનસને ક.�[મા ંરાખીને મમ+,ાહ" ભાષા ઉઘાડતી એમની §ૂંક" વાતા+ઓ, 



Àદયની િવિવધ છબીઓ આપતા િનબધંો અને 2યCaતRચ/ો, તો સ¹દય+�\ૃAટ, સમભાવ અને z�ુiધમતાથી િનયિં/ત અને સતત િવકાસશીલ એમના િવવેચનો – સશંોધનો – આ સવ+ Yજુરાતી 
સા�હbયમા ંિવિશAટ 6દાન છે. 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

• 1C[��� ���$� :- 

•  ચ[ંવદન ચીમનલાલ મહ.તા, ‘ચ.ંચી.મહ.તા’  (૬-૪-૧૯૦૧, ૨૨-૪-૨૦૦૧): કિવ, નાટ¸કાર, આbમકથાકાર, િવવેચક, 6વાસલેખક. જ�મ �રુતમા.ં 6ાથિમક િશkણ વડોદરામા.ં માiયિમક િશkણ 
�રુતમા.ં ૧૯૧૯મા ં મે�yક. ૧૯૨૪મા ં hુબંઈ એ\�ફ�4ટન કૉલેજમાથંી Yજુરાતી િવષય સાથે બી.એ. ૧૯૩૩થી ૧૯૩૬ �ધુી hુબંઈની �D ૂએરા હાઈ4�લૂમા ં િશkક. hુબંઈ તેમ જ અમદાવાદ 
‘આકાશવાણી’ના િનયામક. િન;િૃ1 બાદ મ.સ. Dિુનવિસfટ" અને Yજૂરાત િવ�ાપીઠના નાટ¸િવભાગ સાથે સલં�ન. િવદ.શના વાસ-6વાસે અનેક દ.શોની નાટ¸શાળાઓના, સમકાલીન 
નાટ¸6;િૃ1ના, લેખકો, �દ�દશ+કો અને નાટ¸કલાના તેમ જ નાટ¸ત/ંના િનAણાતોના પ�રચયમા.ં નાટ¸કલાના િવSિવ�યાત ત��દ. ૧૯૭૮મા ં Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના 6hખુ. ફૉબ+સ 
Yજુરાતી સભાના 6hખુ. ૧૯૩૬મા ંરણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક. ૧૯૪૨-૪૬નો નમ+દચ[ંક. ૧૯૫૦મા ં�ુમારચ[ંકનો અ4વીકાર. ૧૯૭૧મા ંસા�હbય અકાદમી, �દ�હ"નો dરુ4કાર. 

•  ચ.ંચી., સી.સી. અને ચાદંામામાના ²લુામણા નામે ઓળખાતા આ લેખક સમથ+ નાટ¸કાર, નાટ¸િવદ, કિવ અને ગ�કાર તર"ક. �યાત છે. Yજુરાતમા ંઅવૈતિનક રંગeિૂમનો પાયો એમણ ેના�યો 
અને તેને માટ. જBર" નાટકો પણ લ�યા.ં મચંનkમતા ધરાવતા ંનાટકો, હા4યકટાkની 4વક"ય h[ુા ધારણ કરતા ંક.ટલાકં કા2યો, ગ�ની િવલkણ છટાઓ બતાવતી આbમકથા અને 6વાસકથાઓ. 
એ સવ+ આ લેખકની િવિશAટ 2યCaતસપંદાનો 4પશ+ પામેલા આિવAકારો છે. 

•  

• ��	���
 ���х :- 

•  નગીનદાસ નારણદાસ પાર.ખ, ‘,થંક"ટ’  (૩૦-૮-૧૯૦૩, ૧૯-૧-૧૯૯૩): િવવેચક, સપંાદક, અ�વુાદક. જ�મ તથા 6ાથિમક-માiયિમક િશkણ વલસાડમા.ં ૧૯૨૧મા ંYજૂરાત િવ�ાપીઠની 
‘ િવનીત’ પર"kા. ૧૯૨૧થી ૧૯૨૫ �ધુી Yજૂરાત િવ�ાપીઠ સચંાRલત Yજુરાત મહાિવ�ાલયમા ંરા. િવ. પાઠક પાસે Yજુરાતીનો અને ઈ�nુeષૂણ મજhદુાર પાસે બગંાળ"નો અ¢યાસ. ૧૯૨૫-
૧૯૨૬મા ંબગંાળ"ના િવશેષ અ¢યાસ માટ. િવSભારતી, શાિંતિનક.તનમા.ં Rkિતમોહન સેન શાtી પાસે બગંાળ"નો તથા રવી�[સા�હbયનો અ¢યાસ. ૧૯૨૬મા ંYજૂરાત િવ�ાપીઠમા ંઅiયાપક. 
૧૯૪૪-૪૭ દરિમયાન નવxવન 6કાશનમ�ંદરમા ંકામગીર". પછ" Yજુરાત િવ�ાસભા સચંાRલત ભો. P. િવ�ાભવનમા ંઅiયાપક. ૧૯૫૫થી ૧૯૬૯ �ધુી હ.કા. આટ+સ કૉલેજમા ંઅiયાપક. bયાથંી 
જ િન;1ૃ. ૧૯૭૦મા ંસા�હbય અકાદમી, �દ�હ"નો dરુ4કાર. 



•  નગીનદાસ પાર.ખની િવdલુ સા�હbયસેવા�ુ ં િવ¤લેષણ કર"એ તો તેઓ અ�વુાદક, િવવેચક, ભારતીય કા2યશાtના ,થંોના Uણકાર, ગાધંીિવચારના Rચ�તક, ચ�ર/લેખક અને સશંોધક – 

સપંાદક Bપે ઉપસી આવે છે. એમના xવનમા ંઅને સા�હbયઘડતરમા ં એકબા?ુ ગાધંીx અને બીx બા?ુ રવી�[નાથનો 6ભાવ પડ�ો. પ�રણામે ગાધંીxની લાઘવભર" સરળ શૈલી અને 
રવી�[નાથની સ¹દય+nૃ\Aટ�ુ ંસિંમલન તેમની લખેન6;િૃ1મા ંજોવા મળે છે. 

• -��* �0�$ :- 

•  6બોધ બેચરદાસ  પ�ંડત  ( 23-6-19 23 , 28-11-1975 )  અiયાપન, સશંોધન  

• 1955  - અમે�રકાની યેલ  Dિુનવિસfટ"મા ંસીિનયર ફ.લો , 1973  -  hુબંઇ Dિુનવિસfટ"મા ંઠ¥ર વસનx માધવx 2યા�યાનમાળા , સામા{જક ભાષા શાtના 6થમ અ¢યાસી અને સશંોધક, 1973  - 

રણ{જતરામ ચ[ંક  

• $���	 389� �1��7 :-Yજુરાતી ભાષા�ુ ંiવિન4વBપ અને iવિનપ�રવત+ન, ભાષાિવ¶ાનના અવા+ચીન અRભગમો, 2યાકરણ – અથ+ અને આકાર 

•  

• ����	 ���� :- 

•  �હ�મતલાલ રામચ�[ દવે, ‘4વામી આનદં’  (૧૮૮૭, ૨૫-૧-૧૯૭૬): િનબધંકાર, કોશકાર, સામિયક સપંાદક. જ�મ િશયાણી (વઢવાણ)મા.ં dવૂા+lમ�ુ ંનામ �હ�મતલાલ રામચ�[ દવે/��વેદ". 6ાથિમક 

િશkણ ગીરગામ (hુબંઈ)મા.ં ૧૮૯૭મા ંલ�નના િવરોધમા,ં ભગવાન દ.ખાડવાની લાલચ આપનાર સા� ુસાથે, �કશોરવયે Yહૃbયાગ. બ-ે/ણ વરસના રઝળપાટ પછ", તેરમે વરસે રામ�ૃAણ િમશનના 
સા�ઓુના સપંક+મા ંhકુાતા ં િવિવધ મઠો-આlમોમા ંિવ�ા¢યાસ અને ચ�ર/ઘડતર. ૧૯૦૫મા ંબગંાળ-મહારાAyના 8ાિંતકાર"ઓના સસંગM 4વાત�ંયસ,ંામમા.ં ૧૯૦૭મા ંલોકમા�ય િતલકના ‘ક.સર"’ પ/ના 
h[ુણકાય+મા ંસહાય અને મહારાAyના ,ામ6દ.શમા ં 4વરાજચળવળમા ંસ�8ય. એ સાથે hુબંઈના મરાઠ" દ½ િનક ‘રાAyમત’ની Yજુરાતી આ;િૃ1�ુ ંસપંાદન. તે બધં પડતા ં૧૯૦૯મા ં �હમાલયની યા/ા. 
૧૯૧૨મા ંિમિસસ એની બેસ�ટ 4થાિપત પહાડ" શાળા (�હલબૉયઝ 4�લૂ)મા ંિશkણકાય+. પછ"થી ગાધંીસપંક+ થતા ં૧૯૧૭મા ં ‘નવxવન’ અને ‘યગં ઈ\�ડયા’ના h[ુક અને 6કાશક તર"ક. ત/ં-સચંાલન. 
૧૯૨૨મા ં‘યગં ઈ\�ડયા’મા ં6કાિશત લખે માટ. h[ુક તર"ક. Pલ-સU. બારડોલી સbયા,હમા ંવ�લભભાઈ પટ.લના =ગત મદદનીશ. ૧૯૩૦મા ંિવલેપારલનેા ઉપનગર સbયા,હ" તર"ક. Pલવાસ. તે પછ" 
થાણા (hુબંઈ), બોરડ" (દ.Yજુરાત), કૌસાની (અલમોડા) અને કોસબાડમા ંઆlમો 4થાપી આ�દવાસી તેમ જ પછાત વગ+ના લોકો વ`ચે રચનાbમક કાય+. સા�હbય અકાદમી, �દ�હ" �ારા ૧૯૬૯ના વષ+મા ં
અપાયેલો dરુ4કાર સા�xુવનની અRલRખત આચારસ�ંહતાના જતન માટ. સાભાર પરત. ૮૯ વરસની વયે hુબંઈમા ંÀદયરોગના ²ુમલાથી અવસાન. 

•  તેમની િવિશAટ ચ�ર/કથાઓ અને Rચ�તનાbમક િનબધંોમા ંસા�xુવનનો રઝળપાટ, અલગાર"પ«ુ,ં સ`ચાઈ તેમ જ વૈિવiય અનાયાસ 6ગટ થાય છે. 2યાપક – xવન અ�ભુવ અને િવdલુ વાચનથી 
ઘડાયેલી એમની અBઢ છતા ં6ૌઢ, તbbવા�વેષી તેમ જ Àદયરાગથી ઊભરાતી, તળપદ શ�દો, B�ઢ6યોગો અને કહ.વતોથી બળકટ નીવડતી Rચ/ાbમક શૈલી Yજુરાતી ગ�સા�હbયમા ંઅલગ ભાત પાડ. છે. 

•  

• V8C��3·:- 
•  િ/eવુનદાસ doુુષો1મદાસ }હુાર, ‘કોયા ભગત’, ‘��ુદરh’્  (૨૨-૩-૧૯૦૮, ૧૩-૧-૧૯૯૧): કિવ, વાતા+કાર, િવવેચક. જ�મ ભoુચ {જ�લાના આમોદ તા}કુાના િમયામંાતરમા.ં સાત ચોપડ" �ધુી 

માતરની લોકલ બોડ+ની શાળામા ંઅ¢યાસ કય�. પછ" =,ેx પાચં ધોરણ �ધુી આમોદની શાળામા ંઅને એક વરસ ભoુચની છો§ુભાઈ dરુાણીની રાAy"ય �D ૂ©��લશ 4�લૂમા ંગાળ", ભoુચમાથંી િવનીત 



થઈ ૧૯૨૯મા ં Yજૂરાત િવ�ાપીઠમાથંી સ4ં�ૃત અને =,ેx િવષયો સાથે ‘ભાષાિવશારદ’ની ઉપાિધ 6ાEત કર", 4નાતક થયા. એ જ વષM સોનગઢ Yoુુ�ુળમા ં અiયાપન. ૧૯૩૫થી ૧૯૪૫ �ધુી 
અમદાવાદની tીસ4ંથા Nયોિતસઘંમા ંકાય+કતા+ તર"ક.. ૧૯૪૫થી lી અરિવ�દઆlમ, પj�ડચેર"મા ંસહ�ુ§ુંબ 4થાયી િનવાસ 4વીકાય�. ઑગ4ટ ૧૯૪૭થી ‘દRkણા’ના ત/ંી. ૧૯૭૦મા ં ?ૂનાગઢમા ંમળેલી 
Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના 6hખુ. ૧૯૭૪મા ં આ�°કા-ઝાRંબયા-ક.�યા-મોર.¤યસનો 6વાસ. ૧૯૭૫મા ં સરદાર પટ.લ Dિુનવિસfટ", વ�લભિવ�ાનગર તરફથી ડૉકટર ઑફ Rલટર.ચરની માનદ ઉપાિધ. 
૧૯૩૪મા ંરણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક, ૧૯૪૬મા ંમહ"ડા પા�રતોિષક, ૧૯૫૫મા ંનમ+દ �વુણ+ચ[ંક, ૧૯૬૮મા ંસા�હbય અકાદમી, �દ�હ"નો dરુ4કાર. ૧૯૬૭થી ૐdરુ"ની નગરરચનામા ંકાય+રત. 

•  ગાધંીDગુીન સા�હbયનો સૌ�દય+િનAઠ િવશેષ સૌથી ઉ1મ 4વBપમા ંઆ સ¼કમા ં 6ગટ¸ો છે. એક છેડ. ગાધંીિવચારના 4પશM નયા+ વા4તવ�ુ ંઆલખેન તો બીx બા?ુ અરિવ�દિવચારના 6ભાવે 
અiયાbમ�ુ ંઆલખેન તેમની કિવતામા ં છે. ઉપરાતં ભાષા અને અRભ2યCaતની નવી YુUંશથી ,ામ ક. નગરચતેનાને સાકાર કરતા 6યોગશીલ વાતા+કાર તર"ક. અને માિમfક nૃ\AટRબ�nુથી સા�હbયને ક. 
સા�હbયના ઇિતહાસને ,હતા સÀદય િવવેચક તર"ક. પણ એમ�ુ ં4થાન મહbbવ�ુ ંછે. 

•  
•  
•  

• y���� ��� :- 

•  Yજુરાતના િશરમોર સા�હbયકાર પrાલાલ પટ.લનો જ�મ તા. ૭-૫-૧૯૧૯ના રોજ રાજ4થાનના એક ગામડામા ંથયો હતો. મા/ આઠ ચોપડ" ભણેલા વડ"લની છ/છાયા વગર �કશોર પનાએ 
કારખાનામા ંકામ કDુF. ખેતરમા ંમ?ૂર" કર" અને વાસણ-કપડા’ય ધોયા. bયાર. કોઈને ક�પના પણ ન�હ હોય ક. એક �દવસ પનામાથંી પrાલાલ થઈ Yજુરાતનો સમથ+, િવચkણ સા�હbયકાર 
બનશે. સદભા�યે બાળપણના ગો�ઠયા ઉમાશકંર જોશી ભેટ" ગયા. ભીતરનો �ÂુEુત સ¼ક સરવાણી અિવરત વહ.વા માડં". પ�રણામ 4 વBપે ‘����	�	 /��@’, ‘�&��� O�’, ‘�&��)��’ Pવી 

ચાલીસેક Pટલી નવલકથાઓ Yજુરાતી સા�હbયને મળ". છે�લા પચાસ વષ�મા ંતેમણ ેલગભગ ૧૮૫ Pટલી સા�હbય�ૃિતઓ ભેટ ધર" છે. તે Yજુરાતી સા�હbયને એમ�ુ ંના��ુ�ુ ુ ં6દાન નથી. 
ઈ.સ. ૧૯૫૦મા ંતેમને રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક અને ઈ.સ. ૧૯૮૬મા ંગૌરવવતંો ¶ાનપીઠ એવોડ+ એનાયત થયો. lી અરિવ�દ અને માતાxમા ંતેમને dણૂ+ lgા. તેમની સ¼ન�ૃિતઓ પોતાના 
6કાશYહૃ ‘
�*� -к�ш�’ �ારા જ 6ગટ થતા ર�ા ંહતા. તા. ૬-૪-૧૯૮૯ના રોજ તેમ�ુ ંnુ:ખદ અવસાન થDુ ંહuુ.ં હ½યા ઉલકત અને અ�eુિૂતની સ`ચા ઈ આ બે સવ�પર" લkણોથી 

પrાલાલ�ુ ંપrાલાલપ«ુ ંપાગંર" ઊઠDુ ંઅને Yજુરાતી સા�હbય જગત માલામાલ થઈ ગDુ.ં  
•  

• ���ш ������� ���х :- 

•  (જ�મ ૨૭-૧૧-૧૯૪૦, અવસાન ૧૭-૫-૨૦૦૬): કિવ, વાતા+કાર, બાળસા�હbયકાર. જ�મ અમર.લીમા.ં ૧૯૫૮મા ંપાર.ખ અને મહ.તા િવ�ાલય, અમર.લીમાથંી મે�yક. ૧૯૬૦થી {જ�લા પચંાયત, 

અમર.લી સાથે સલં�ન. આ�િુનક સ¼ક તર"ક.ની સ¼નદ"kા ૧૯૬૭મા ંપા�યા. અિનલ જોશીએ ‘�ૃિત’ના =કો આપી, એમા ંછપાય છે તે;ુ ંકÃુકં ન;ુ ંલખવા 6ેયા+. એમની સાથે લખેનચચા+ ચાલી 
અને આ�િુનકતાની સમજણ ઊઘડ". પડકાર ઝી�યો અને નવી શૈલીએ લખતા થયા. ૧૯૭૦મા ં�ુમારચ[ંક. ઉમા-4નેહરC¤મ પા�રતોિષક 6ાEત.  
 Yજુરાતી કિવતાસા�હbયમા ંઆગવી h[ુા 6ગટાવતા સ¼ક છે. એમણે ગીત, ગઝલ અને અછાદંસ કા2યસવBપોને ખેડ�ા ંછે. થોડાકં સોનેટ પણ લ�યા ંછે.  



 ભાવ, ભાષા અને અRભ2યCaતમા ંનવીનતા, તાજગી અને વૈિવiય એમની કિવતાની લાkRણકતા છે. સોનલને ઉ£ેશીને લખાયેલા ગીતો તેમ જ મીરાકંા2યો ખાસ iયાન ખªચે છે.  
 3 49� ST'$7 : કિવતા – Äા,ં ખ�ડ�ગ, bવ, સનનન, ખ�મા આલાબાdનુે, મીરા ંસામે પાર, િવતાન �દુ બીજ, લે િતિમરા, �યૂ+, છાતીમા ંબારસાખ, ચ¤માના ંકાચ પર, 4વગત પવ+, સમ, કિવતા – 

છ અkર�ુ ંનામ ; વાતા+ સ,ંહ – 4તનdવૂ+ક , નાટકો- સગપણ એક ઉખા«ુ,ં �રુજને પડછાયો હોય,  

 -��� : અનેક 6કારની છાદંસ, અછાદંસ કિવતા, ગીત, ગઝલ, સોનેટ, બાલ કિવતાઓ, બાલ કથાઓ, Rચ�તનાbમક લેખો, સપંાદન, વાતા+સ,ંહ, નાટક, સોનલ કા2યો, આલા ખાચર કા2યો, મીરા ં

કા2યો સ�હત અનેક 6કારના કા2ય 6કારોમા ંખેડાણ  

 
C��� : 1982- નમ+દ �વુણ+ ચ[ંક , 1986- રણ{જતરામ? �વુણ+ ચ[ંક, 1994- �દ�હ" સા�હbય અકાદમીનો dરુ4કાર, Rગ?ુભાઈ બધેકા �વુણ+ચ[ંક, કલાગૌરવ �વુણ+ચ[ંક, Yજુ. રાNય �ફ�મ 

એવોડ+, �8ટ"aસ એવોડ+ અને અ�ય dરુ4કારો.  
•  

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e'ш��6 '
Y� 

�;�'�к ��� િસ�હ, સાવજ, ક.શર", ઉિનયો વાઘ, બ�બર શેર 

�Q�O ��� ASIATIC LION 

��c�'�к ��� Panthera leo persica 

�M8U� ૧૫ થી ૧૮ વષ+ 

����6 માથાથી dુછંડ" �ધુી. ૨૭૦ સેમી.(નર), ૨૮૯ સેમી.(માદા) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• q���� ��'�¸�  

L��9�� �;�� 0�/�R�:Q	���d
 ��M87 ���� V 4� �� 0к�)��� Q�)/ ��ш�R);	 s T¹�	�� 
����ш $������� ;$	 � T�~�� ‘q���� ��'�̧�’ к�� :�. 

º1�6 ૧૦૫ સેમી. 

��� ૧૫૦ થી ૧૮૦ �કલો (નર), ૧૨૫ થી ૧૩૫ �કલો (માદા) 


����к�& ઓaટોબર થી ડ"સે�બર 

�/ к�& ૧૦૫ થી ૧૧૦ �દવસ 

s89$$� ૪.૫ વષ+ (નર), ૩.૫ વષ+ (માદા) 

��х�� 
શર"ર રતાશ પડતા eખુરા રંગ�ુ,ં આગળથી માથાનો ભાગ ભાર., પાછળનો શર"રનો ભાગ 
પાતળો., Uડ" લાબંી dુછંડ", નાના કાન., નર િસ�હને ગળામા ંક.શવાળ" હોય છે. 

х���к 
સામા�ય ર"તે 6િત�દન ૬ થી ૮ �કલો,ામ, Rચ1લ, સાબર, જગંલી �વુર, ચોશ�ગા, Rચ�કારા, 
ભªશ, ગાય વગેર.. 

L�� ફaત ગીરના ંજગંલમા.ં 

���)��к ��ુુ ઝાખંરા Daુત જગંલ, કાટંા વા|ં જગંલ, સવાના 6કાર�ુ ંજગંલ. 

dj�;'$ �� .1C�� પગલા,ં મારણ, ગ¼ના. 

<8���$��� ��$	 ૪૧૧  ( ૨૦૧૦) 



 

Q	���d
 �
� e��� ��$���)��� dj�;$ e�� ��M87 ��� $��	 �
� к� _�	 ����F;	 V 4� ���;	 s T¹�	 � ��$� ���	 $�������6��&� '�0к�)��� ���'$¢$ ;�� �� :� ��� 8 e����� 

����	 $�������6��&� '�0к�)��� Q�)/ ��ш�R) (Absorbtion) к�� :� , _;	 dwૃવી�ુ ંતાપમાન યથાવu ્C4થિતમા ંન આવતા ઉAણ બને છે.  
 

ઉદાહરણ તર"ક. તમે કોઇ બાર" બારણા બધં કર.લી મોટરકારને તડકામા ંરાખી હોય પછ" તેની =દર�ુ ંતાપમાન =દર 6વેશેલી ઉAમા બહાર ન જવાથી સિવશેષ વધી Uય છે તે 6માણે ,ીનહાઉસ 

ગેસીઝને કારણે dwૃવીની હાલત આવી (કાર Pવી) થાય છે. ,ીનહાઉસ વાDઓુ નીચે hજુબ  

હોય છે. 
 

‘CO2 ‘CH4 - િમથેન ‘N2O - નાઇyોજન ઓકસાઇડ‘CFC - કલોરોÅલોરો કાબ+ન 

‘SF6 - સ�ફર હ.કઝાÅલોરાઇડ ‘PFC  

 

આ તમામમા ંCO2 �લોબલ વોિમÆગ માટ. સૌથી અિધક જવાબદાર છે. ઔ�ોRગક 8ાિંત પછ"ના ંિવSમા ંએની સતત ;�ૃg થઇ રહ" છે. ખાસ કર"ને ૧૯૯૦ પછ" તેમા ંતીÈ ગિતથી ;�ૃg થઇ છે. 
 

SF6CF3:: yાઇÅલોરોિમથાઇલ સ�ફર પે�ટાÅલોરાઇડ અમે�રકા તથા Dરુોપના વૈ¶ાિનકોએ આ નવા વાDનુી શોધ કર.લી છે. આ વાD ુઅ�ય ,ીનહાઉસ વાDઓુની uલુનામા ંિવશેષ ખતરનાક છે કારણ ક. CO2ની 

સરખામણીમા ંઆ વાD ુ૧૮૦૦૦ ગણી વ� ુઉAમા�ુ ંઅવશોષણ કર. છે. આની ઉbપિ1 સરંkણ ઉ�ોગથી થઇ છે. 
 

અસરો: ,ીનહાઉસ વાDઓુની h�ુય અસરો: 
 

‘ એ;ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક. િવS�ુ ંસર.રાશ તાપમાન ૨૧મી સદ"ના =ત �ધુીમા ં૧.૫૦ સે.થી ૫.૮૦ સે. �ધુી ;�ૃg પામશે. 

‘ તાપમાનના �ારાથી �લેિશયરોનો બરફ પીગળવાનો દર વધવાથી સh[ુની જળસપાટ"મા ં;�ૃg થવાથી 4થળ bયા ંજળ (6લય)ની શÄતા વધશે. 

‘ વૈિSક તાપમાનના વધારાથી ‘ર.ઇન-િમક.િનઝમ’ વષા+-6ણાલી Rain-Systemને િવપર"ત અસર થશે. અના;\ૃAટ/અિત;\ૃAટની સભંાવનાઓ વધશે. 

‘ ¦વ-વૈિવiય (Bio-Diversity) પર ખતરો ઉbપr થશે. Pમ ક. મb4ય �\ૃAટમા ંિવપ�રત અસર અને તેની સમ, િવSમા ંઆ�ષુRંગક આિથfક અસરો. 

‘ નવા ંસ8ંિમત રોગો�ુ ંઆ8મણ વધશે. 
 

�લોબલ વોિમÆગની અસરો િનયિં/ત કરવાના ]તરરાAy"ય 6યાસો: 
 

‘ 4ટોકહોમ સમંેલન: ૧૯૭૨ 4વીડન. 
 



પયા+વરણ સરંkણના ઉ£ે¤યથી �લોબલ વોિમÆગ િવષય પર ચચા+ કરવા 6થમ િવS િશખર પ�રષદ 4ટોકહોમ 4વીડનમા ંઆયો{જત થઇ અને bયાર. જ પાચં ?ુનને િવS પયા+વરણ �દવસ Uહ.ર કરાયો. 
 

‘ 6થમ dwૃવી િશખર પ�રષદ - ૧૯૯૨ �રયો ડ" Uનેરો- �ાRઝલ. આ સમંેલનમા ં64તાવ hકૂવામા ંઆ2યો ક. વષ+ ૨૦૦૦ �ધુીમા ંઔ�ોRગક િવકાસ પામેલા દ.શો ,ીનહાઉસ વાDઓુના ઉbસ¼નની મા/ાને 

૧૯૯૦ના વષ+ના 4તર �ધુી ઘટાડશે, પરંu ુઆ િશખર પ�રષદના ઠરાવો સ¢ય દ.શોને માટ. બધંનકાર" ન હોવાથી અપેRkત પ�રણામ મળ" શક.}ુ ંનહ�. 
 

‘ કયોટો 6ોટોકોલ: ૧૯૯૭ Uપાન 

 

UNO �ારા સ4ંથાિપત UNFCCC- (UNITED Nations Framework Convention on Climate Change)ના નેubૃવમા ંિવSના મહbવdણૂ+ દ.શો�ુ ંસમંેલન Uપાનના કયોટો શહ.રમા ંયોUDુ.ં િવS2યાપી �લોબલ વોિમÆગની 

અસરો ઓછ" કરવા�ુ ંઆ સૌ6થમ આયો{જત પગ}ુ ંહu ુ.ં આ 6ોટોકોલ અ�સુાર ઔ�ોRગક ર"તે િવકિસત દ.શો ,ીનહાઉસ ગેસોના ઉbસ¼નની મા/ા ઓછ" કરવા સહમત થયા.  
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�ુદરતી આફતોમા ં�નુામી હવે મોટા પાયા પર Uન-માલની તબાહ"નો સમાનાથº બનવા લા�Dુ ંછે. આ નાના એવા શ�દ પાછળ મોટા તેમજ �ડા તwયો Éપાયેલા છે. એવા તwયો P રોજબરોજના 
xવનમા ંશામેલ ન થતા આમઆદમીને 6ભાિવત કર" શક. છે.  
 

Uપાનમા ંઆવેલા eકૂંપને કારણે આવેલા �નુામીએ એકવાર ફર" બતાવી દ"�ુ ંછે ક. 6�ૃિ1�ુ ંરૌ[Bપ સામે માણસ સાવ લાચાર છે. આ 6ા�ૃિતક આપદા પછ" ફર"વાર �નુામી Nયાર. ચચા+મા ંછે તો ચાલો 
Uણીએ �નુામી સાથે જોડાયેલા ક.ટલાક તwયો. 
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�નુામી એક Uપાની શ�દ છે Pનો અથ+ થાય છે હાબ+ર વેવ. સામા�ય ર"તે �નુામીને ભરતીની લહ.રો તરક. પણ ઓળખવામા ંઆવ છે પરંu ુભરતીને તેની સાથે કોઈ સબંધં ન હોવાથી વૈ¶ાિનકોએ તેને 
તે નામથી ઓળખવા�ુ ંબધં કર" દ"�ુ ંછે. �નુામી ખર.ખર તો Ê ૃખંલાબધં લહ.રો હોય છે. �નુામી Äાર.ય મા/ એક જ લહ.રોના 4વBપે નથી /ાટકu ુ ંમાટ. જ �નુામીને વેવ y.નના નામે પણ ઓળખવામા ં
આવે છે. �નુામીના મોટા 4વBપમા ંક.ટલાક કલાકો�ુ ં=તર પણ હોય છે. એ;ુ ંજરાય જBર" નથી ક. �નુામીની પહ.લી લહ.ર જ સૌથી મોટ" હોય. 
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• મોટાભાગ ે�નુામી સh[ુની નીચે આવતા eકૂંપને કારણે ઉbપr થાય છે. Uપાનમા ંતબાહ" ફ.લાવનાB ં�નુામી ઉઠવા પાછળ�ુ ંકારણ પણ bયા ંઆવેલો 8.9ની તીÈતાનો eકૂંપ જ હતો. જો શCaતશાળ" 
eકૂંપ સh[ુના ઠ"ક-ઠ"ક �ડાણમા ંઆવે તો �નુામીની આશકંા વધી Uય છે.  
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આ િસgાતંને પહ.લીવાર ,ીક ઈિતહાસકાર ¯સુીડાઈડસે ઈ.dવૂM 426મા ંશોiયો હતો. તેમણ ેઆ તwયને પોતાના d4ુતક �હ4y" ઓફ ધ પેલપોનેિશયન વોરમા ંદશા+2યો હતો. Ëવાળાhખુીમા ંિવ4ફોટ, મોટા 
4તર પર થuુ ંe4ૂખલનને કારણે પણ �નુામી /ાટક. છે. આ ર"તે ક.ટલાક �ક4સાઓમા ંચ8વાત અથવા મે�ટયો�નુામી તર"ક. ઓળખવામા ંઆવે છે. આ ર"તે જ /ાટક.લા �નુામીએ 2008મા ંઈ�ડોનેિશયા, 
ભારત, lીલકંામા ંતબાહ" ફ.લાવી હતી. 
 

કાઠંા િવ4તારોમા ંજબરજ4ત તબાહ" મચાવનારા મહાકાય �નુામીની રાkસી લહ.રો qલુલા સh[ુમા ંમા/ 3 Ìટની �ચાઈ પર હોય છે એટ} ુજ નહ� �નુામીની લહ.રો વ`ચે 120 માઈલ �ધુી�ુ ં=તર પણ 
હોઈ શક. છે. એ વાત અલગ છે ક. આમછતા �નુામીની લહ.રોની ગિત 500 માઈલ 6િત કલાક એટલે ક. એક એરોEલનેની ગિતથી પણ વ� ુહોય છે. આ લહ.રો Nયાર. તટ �ધુી પહjચે છે bયાર. તેમની 
વ`ચે�ુ ં=તર ઘટ" Uય છે અને તેની �ચાઈ વધી Uય છે. 

U]HZFT lJWFG;EFU]HZFT lJWFG;EFU]HZFT lJWFG;EFU]HZFT lJWFG;EF-pN|EJ pN|EJ pN|EJ pN|EJ     VG[ VG[ VG[ VG[     lJSF;lJSF;lJSF;lJSF; 

      HFC[Z HGTFGL  5|D]B 5|lTlGlW ;\:YF CMJFGF GFT[ U]HZFT lJWFG;EF ,MSXFCLGF HTGGM N]U"D U- AGL ZCL K[P HM VF56[ .lTCF; HM.X]\ TM VF56G[ H6FX[ S[ JT"DFG U]HZFTDF\ HIFZ[ EFJGUZ ZFHIGF ZFHJL zL 
EFJl;\CHLV[ JT"DFG lJWFG;EF H[JL H ccW l55<; lZ5|[hg8[lJ V[;[dA,Lcc  V[8,[ S[ ,MS 5|lTlGlW ;EFGL :YF5GF SZL CTL tIFZYL V[8,[ S[ ;G[ !)!(YL ;\;NLI ,MSXFCL 5|JT"DFG K[P VF 5|lTlGlW;EFDF\ ZFHFV[ GLD[,F 
#( ;eIM CTF4 H[VMG[ ,MSMGL ;D:IFVM  ;FY[ ;\A\lWT 5|`GM 5}KJFGM CSS CTMP zL EFJl;\CHLGF VJ;FG AFN T[DGF UFNLJFZ;  zL S'Q6S]DFZl;\CHL l;\CF;G 5Z lAZFHTF T[D6[ ;G !)$!DF\ EFJGUZ lJWFG;EFGL 
ZRGF SZL CTLP VF lJWFG;EFDF\ 55 ;eIM CTF4 H[DF\ R}\8FI[,F ## ;eIM DCFZFHF wJFZF lGD6}S 5FD[,F !& ;eIM VG[ CMN'FGL ~V[ & ;eIMGM ;DFJ[X YTM CTMP VF ;eIMG[ lJWFG;EFDF\ 5|`GM 5}KJFGM4 5|:TFJM ZH} 
SZJFGM4 V\NFH5+ p5Z RRF" SZJFGM VG[ lJW[ISM NFB, SZJFGM CSS CTMP VF lJWFG;EFGL A[9S JQF"DF\ VMKFDF\ VMKL A[ JFZ D/TL CTLP TtSFl,G 5MZA\NZ ZFHI lJWFG;EF 56 VFH 5|SFZ[ RF,TL CTLP 

          TtSFl,G J0MNZF ZFHIDF\ 56 DCFZFHF ;IFHLZFJ UFISJF0[ K[S !)_(DF\ J0MNZF lJWFG;EFGL ZRGF SZL CTLP :JFT\» 5}J["GF  ;DIUF/F NZlDIFG4 N[XL ZHJF0F\ l;JFIGF JT"DFG U]HZFT ZFHIGF lJ:TFZDF\GF 
,MSM K[S ;G[ !)Z!YL R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMG[ 5}J[" D]\A. ZFHI lJWFG;EFDF\ DMS,TF CTFP  
 ;G[ !)5ZDF\ EFZTGF A\WFZ6 C[9/ IMHFI[,L ;FDFgI R}\86LGF 5lZ6FD :J~5 ;F{ZFQ8= lJWFG;EFGL ZRGF Y. CTLP ;F{ZFQ8= lJWFG;EF TFP#!DL VMS8MAZ !)5& ;]WL RF,] ZCL CTLP tIFZAFN4 ;G !)5&GF  
ZFHI 5]GZR"GF VlWlGID C[9/ ;F{ZFQ8= ZFHI A'CN lNJEFQFL D]\A. ZFHIDF\ E[/JL N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 

          ;G[ !)&_DF\4 TFP !,L D[ GF ZMH A'CN lwJEFQFL D]\A. ZFHIG]\ lJEFHG SZLG[ ;G !)&_GF  D]\A. 5]GoZRGF VlWlGID C[9/ GJF U]HZFT ZFHIGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTL VG[  TN'G];FZ U]HZFT lJWFG;EFGL 
56 ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  

          lJEFHG JBT[ U]HZFT 5|F\TGF DTlJ:TFZMDF\YL R}\8FI[,F D]\A. lJWFG;EFGF !#Z ;eIM   U]HZFT lJWFG;EFGF ;eIM AgIF CTFP VFD U]HZFT lJWFG;EFGL 5|FZ\lES ;eI ;\bIF !#Z CTLP  H[G[ JWTL HTL 
J;TLGF TYF ZFHIGF DTlJ:TFZGF 5|FN[lXS 5]GoD}<IF\SGGF VFWFZ[ WLD[ WLD[ JWFZLG[ ;G !)&ZDF\ !5$  v !)&*DF\ !&( TYF !)*5DF\ !(Z SZJFDF\ VFJL CTLP T[D KTF\ ;G !)*5YL lJWFGD\0/GL ;eI ;\bIFDF\ 
;G Z_Z5 ;]WL JWFZFG[ A\WFZ6LI ;]WFZFYL V8SFJJFDF\ VFjIM K[P 5|F\TLI DT lJ:TFZMGL !(ZGL JT"DFG ;\bIFDF\YL !# lGlN"Q8 DT lJEFUMG[ VG];}lRT HFlTVM VG[ Z& DT lJEFUMG[ VG];}lRT HGHFlTVM DF8[ 



VGFDT ZFBJFDF\ VFjIF K[P  
    U]HZFT lJWFG;EF 5|SFZGL NlQ8V[ V[S U'CJF/L ;EF K[ VG[ HM V[ JrR[  AZBF:T G YFI TM V[GL D]NT 5F\R JQF"GL K[P 

          lJEFHGG[ SFZ6[ ZFHI SFIDL 5F8GUZ JUZG]\ AGL UI]\ CT]\ VG[ VDNFJFNG[ T[G]\ SFDR,Fp 5F8GUZ AGFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VG[ VDNFJFN BFT[ GJL l;lJ, CMl:58, EJGGF CF,GF VMP5LP0LP lJEFUDF\ 
lJWFG;EFGL SFDULZL R,FJJFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP 0F"P HLJZFH DC[TF ZFHIGF 5|YD D]bID\+L CTF TYF zL S<IF6HL DC[TF lJWFG;EFGF 5|YD VwI1F CTFP ;G !)*! ;]WL ZFHIGF 5F8GUZG[ ,UTL TYF 
lJWFG;EFGL SFDULZL VDNFJFNDF\H YTL CTLP tIFZAFN ZFHIGF JCLJ8T\+G[ VF E}lDGF 5GMTF 5]+ DCFtDF UF\WLGF GFDYL J;FJ[,F XC[Z UF\WLGUZ BFT[ ;G !)*!DF\ B;[0JFDF\ VFjI]\ CT]\P lJWFG;EFG[ 56 
TFP!!DL O[|A|]VFZL !)*!GF ZMH HIF\ ;]WL V[G]\ 5MTFG]\ GJ]\ EJG A\WFI GlC tIF\ ;]WL ;[S8Zv!* DF\ VFJ[,F DwI:Y U|\YF,IDF\ H~ZL O[ZOFZM SZLG[ JW] V[S JBT SFDR,Fp jIJ:YF TZLS[ tIF\ B;[0JFDF\ VFJL CTLP VFBZ[4 
TFPZ_DL DFR" !)*(GF ZMH EFZTGF TtSFl,G ZFQ8=5lT 0F"P lG,D ;\HLJ Z[0'LV[ DwI:Y WFZF;EFGF 5|YD EFZTLI VwI1F :J zL lJ9',EF. 58[,GL IFNULZLDF\ T[DGF GFDGF GJL lJWFG;EFGF EJG clJ9',EF. 58[, 
EJGcGL VFWFZ XL,F D}SL CTLP EJGG]\ AF\WSFD ;G !)(ZDF\ 5}6" YI]\ CT]\ VG[ TFP(DL H],F. !)(ZGF ZMH TtSFl,G ZFHI5F, zlDTL XFZNF D]BHL"GF C:T[ T[G]]\ pN'WF8G YI]\ CT]\P tIFZYL U]HZFT lJWFG;EF V[GL 
SFDULZL V[GF 5MTFGF EJGDF\ SZ[ K[P 

          lJ9',EF. 58[, EJG EFZTGF V[S ClZIF/F XC[Z UF\WLGUZGF CNI;DF DwIDF\ VFJ[,]\ K[P lJ9',EF. 58[, EJGG]\ AF\WSFD VFW]lGS VFZP;LP;LP TSGLSYL YI[,]\ K[P lJ9',EF. 58[, EJGGL AF\W6L ZFHIGL 
SFINF 30GFZL ;JM"rR ;\:YFG[ D}T" SZ[ K[P EJGGM VFW]lGS TYF T[GL S,FSFZLUZLJF/M -F\RM N[XEZGF 5I"8SMG[ VFSQM" K[P EJGGL ACFZGL NLJF, 5Z H0[,F VFKF U],FAL Z\UGF WM,5]Z 5yYZM EJGG[ 5|EFJXF/L  N[BFJ 
A1M K[P Z__ DL8ZGF jIF;DF\ UM/ OZT[ A\WFI[,F H/S}\0GL JrR[ !##2!## DL8ZGF VG[ ,UEU 5F\R DL8Z p\RF RMZ; %,[8OMD" p5Z ;øFGL 5|TLS ;DL VF EjI .DFZT 88'FZ pEL K[P VF .DFZT T[GL A\G[ AFH]V[YL 5}, 
‰FZF D],SL ;lRJF,I ;FY[ HM0FI[,]\ K[P A\WFI[,F RMZ; %,[8OMD"G]\ S], 1M+O/ !*4(&) RMPDL8Z K[4 HIFZ[ T[GF 5Z YI[, AF\WSFDG]\ 1M+O/ (4!__ RMPDL8Z K[P VF .DFZT RFZ DF/ WZFJ[ K[ H[GF RFZ DF/ ;lCTGF 
AF\WSFDG]\ S], 1M+O/ $#4#5_ RMPDL8Z YFI K[4 HIFZ[ T[GF TDFD DF/G]\ S], EM\IT/  1M+O/ !&4!(_ RMPDL8Z YFI K[P T[GF VQSM6LI U]\AHGL p\RF. ;lCTGL .DFZTGL S], p\RF. ##P$5 DL8Z K[P 

          lJWFG;EFG]\ U'C ALHF DF/[ VFJ[,]\ K[P U'CGM V\NZGM N[BFJ VQ8SM6LI K[P U'C OZT[ VF9 c √  c VFSFZGF :T\EM VG[ JrR[GF V[S GJDF :T\E p5Z pE]\ K[P lJWFG;EF U'CG[ VFWFZ VF5TF c √  c VFSFZGF VF VF9 
:T\EM4 p5ZGL TZO HTF\ ;F\S0F AGTF HFI K[ VG[ 8MR 5Z V[S S[gN= 5Z V[S9F Y.G[ U'CGL p5Z V[S VQ8SM6LI U}\AH AGFJ[ K[P U'C JFTFG]S}l,T K[ VG[ T[GL AFH]GL OZT[ NLJF, 5ZYL TYF 8MR[YL ;O[N 5|SFX 
sO,0,F.8;fGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CMJF p5ZF\T U'CG[ 8MR p5ZYL 5}ZTF 5|dFF6DF\ S]NZTL 5|SFX 56 D/TM ZC[ K[P CF,DF\ U'CDF\ !($ A[9SM K[P HM S[ ElJQIDF\ U'CGL 1FDTFDF\ JWFZM YJFGL ;\EFJGFG[ ,1FDF\ ,.G[ 
U'CGL CF,GL 1FDTF Z#Z A[9SMGL K[P 

          +LHF DF/[ ;EFU'CGL V\NZGF EFUDF\ 5&$5&$5&$5&$ A[9SMGL 1FDTF WZFJTL lJlJW NLWF"VM VFJ[,L  K[P ;EFU'CGL lA,S], GLR[4 5|YD DF/[4 ;EFU'CGF jIF; H[8,M H jIF; WZFJTL V[S 5Ll9SF s5Ml0IDf VFJ[,L K[4 H[GM 
p5IMU ;EF q ;DFZ\E VG[ ;øFJFZ SFI"S|DM DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5Ml0ID V[S ;ZMJZGM N[BFJ pEM SZ[ K[P VG[ lJWFG;EF U'CGM TNG GLR[GM EFU 5Ml0IDG[ p5ZYL K+LGL H[D VFJZL ,[ K[P DFlCTL 5}ZL 5F0JF 
DF8[ 5Ml0IDDF\ V[S lSVM:S DXLG D}SJFDF\ VFjI]\ K[P DCFtDF UF\WL VG[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF RxDF4 S50F\4 5UZBF\ JU[Z[ GL ;FY[ ;FY[ N[XGL VFhFNLGL R/J/DF\ 5MTFGM OF/M VF5GFZF GFDF\lST ZFQ8=LI G[TFVM4 
:JFT\» ;[GFGLVM4 VG[ 5|lTlQ9T DCFG]EFJMGF DFGDF\ T[DGF\ T{,lR+M 56 5Ml0IDDF\ 5|NX"G DF8[ D}SJFDF\  
VFJ[,F\ K[P VFSQF"6G]\ S[gN= AG[,L4 EJGGF .XFG B}6[ VFJ[,L ;ZSTL ;L0L4 EJGDF\ VFJTF D],FSFTLVMG[  EM[\ITl/I[YL 5|YD DF/[ VG[ ALHF DF/[ ,. HJF DF8[ K[P EFZTGF\ AWF\ H lJWFG D\0/MGF EJGMDF\YL4 VF 
lJWFG;EF EJG[ VG]5D VFSQF"6 D[/jI]\ K[P VF ;]\NZ EJGGF AF\WSFD ;DI[ AF\WSFDGM VFXZ[ ~FP & SZM0GM BR" YIM CTMP U]HZFT lJWFG;EFGL .DFZTG[4 ;G !)(5GL  
z[Q9 .DFZT TZLS[GM 5]Z:SFZ V[GFIT SZJFDF\ VFjIM K[P    

 

 

 

 



• ZFHI5F, ZFHI5F, ZFHI5F, ZFHI5F,     
           EFZTGF A\WFZ6GL HMUJF.VM D]HA ZFQ8=5lT NZcS ZFHIGc DF8c VcS ZFHI5F,GL lGD6}\S SZc KcP lJWFG;EFG]\ ;+ AM,FJJF4 ;+ ;DF%T SZJF4 lJ;H"G SZJF4 NZcS ;FDFgI R}\86L 5KL VGc NZcS JQFc"    
5|YD ;+GF VFZ\Ec lJWFG;EFGc ;\AMWG SZJF4 lJWFG;EFG]\ ;+ G CMI tIFZc J8C]SDYL SFINF SZJF4 lJWFG;EFVc 5;FZ SZc, BZ0FGc VG]DlT VF5L SFINM SZJF VGc ZFHIGF JCLJ8L J0F TZLScGL ;tTF VF5JFD\F 
VFJc KcP A\WFZ6GF VG]rKcN #5& Cc9/ SM. ZFHIDF\ ZFQ8=5lT XF;G ,FNJFDF\ VFJc tIFZc ZFHIGM JCLJ8 ZFHI5F, SZc KcP     

 

• lJWFG;EFGF VwI1FlJWFG;EFGF VwI1FlJWFG;EFGF VwI1FlJWFG;EFGF VwI1F    
           ;\;NLI ,MSXFCL 5wWlTDF\ ;EFU'CGL Ac9S NZlDIFG TcGL SFI"JFCLG]\ ;\RF,G SZGFZ VlWSFZLGc VwI1F VYJF :5LSZ TZLSc VM/BJFDF\ VFJc KcP 

           EFZTGF  A\WFZ6GL  S,D !*( VgJIc  lJWFG;EF  5MTFGF ;eIMDF\YL VcS ;eIGc VwI1F TZLSc R}\8c KcP A\WFZ6GL S,D !*) VgJIc lJWFG;EFG]\ lJ;H"G YFI tIFZc lJWFG;EFGF AWF ;eIM ;eI D8L HFI 
KcP 5Z\T]4 VwI1F tIFZ 5KL GJL ZRFTL lJWFG;EFGF 5|YD ;+GL 5|YD Ac9SGL X~VFT YFI tIF\ ;]WL CMN'F 5Z RF,] ZCc KcP VwI1FGc  TcDGF  CMN'F  p5ZYL  N}Z  SZJFGF  5|:TFJ  DF8c  !$  lNJ;GL  ;}RGFYL U'CD\F ZH} 
SZL XSFI KcP ;EFU'C AC]DlTYL VFJM 5|:TFJ 5;FZ SZL VwI1FGc TcDGF 5N 5ZYL N}Z SZL XSc KcP     

 

U]HZFT lJWFG;EFGF VwI1FzLVMU]HZFT lJWFG;EFGF VwI1FzLVMU]HZFT lJWFG;EFGF VwI1FzLVMU]HZFT lJWFG;EFGF VwI1FzLVM    

VPGVPGVPGVPG\\\\PPPP    GFDGFDGFDGFD    CMN'FGL D]NTCMN'FGL D]NTCMN'FGL D]NTCMN'FGL D]NT                    

!P zL S<IF6HL JLP DC[TF<="" td=""> TFP!q5q!)&_ YL TFP!)q(q!)&_ 
ZP zL DFGl;\CHL ZF6F TFP!)q(q!)&_ YL TFP!)q#q!)&Z 
#P zL OT[V,L 5F,[HJF,F TFP!)q#q!)&Z YL TFP!*q#q!)&* 
$P zL ZF3JHL ,[pJF TFP!*q#q!)&* YL TFPZ(q&q!)*5 
5P zL S]\NG,F, WM/SLIF TFPZ(q&q!)*5 YL TFPZ(q#q!)** 
&P zL DG]EF. 5F,BLJF/F sSFI"SFZL VwI1Ff TFPZ(q#q!)** YL TFPZ!q$q!)** 
*P zL S]\NG,F, WM/SLIF TFPZ!q$q!)** YL TFPZ_q&q!)(_ 
(P zL G8JZ,F, XFC TFPZ_q&q!)(_ YL TFP(q!q!))_ 
)P 0MP SZ;GNF; ;MG[ZL sSFI"SFZL VwI1Ff TFP(q!q!))_ YL TFP!)q!q!))_ 

!_P zL AZHMZHL 5FZ0LJF,F TFP!)q!q!))_ YL TFP!&q#q!))_ 
!!P zL XXLSFgT ,FBF6L TFP!&q#q!))_ YL TFP!Zq!!q!))_ 
!ZP zL DG]EF. 5ZDFZ sSFI"SFZL VwI1Ff TFP!Zq!!q!))_ YL TFP!!qZq!))! 
!#P zL lC\DT,F, D],F6L TFP!!qZq!))! YL TFPZ!q#q!))5 
!$P zL ClZxR\N= 58[, TFPZ!q#q!))5 YL TFP!&q)q!))& 



!5P zL R\N]EF. 0FEL sSFI"SFZL VwI1Ff TFP!&q)q!))& YL TFPZ)q!_q!))& 
!&P zL U]DFGl;\CHL JF3[,F TFPZ)q!_q)& YL TFP!)q#q!))( 
!*P zL WLZ]EF. XFC TFP!)q#q!))( YL TFP Z*q!ZqZ__Z 
!(P 5|MP D\U/EF. DFWJNF; 58c,  TFP Z*q!ZqZ__Z YL TFP!(q_!qZ__( 
!) zL VXMS E8' TFP!(q_!qZ__( YL TFPZ)q_)qZ_!_ 
Z_ 5|MP D\U/EF. DFWJNF; 58c,  TFP#_q_)qZ_!_ YL TFPZ#q_ZqZ_!! 
Z! zL U65TEF. J[:TFEF. J;FJF TFPZ$q_ZqZ_!! YL SFI"ZT 

VwI1FG]VwI1FG]VwI1FG]VwI1FG]\\ \\    :YFG4 ;tTFVM VGc OZHM:YFG4 ;tTFVM VGc OZHM:YFG4 ;tTFVM VGc OZHM:YFG4 ;tTFVM VGc OZHM    

           lJWFG;EF Vc ZFHI T\+GF +6 V\UM lJWFG;EF4 gIFIT\+ VGc SFZMAFZL 5{SLG]\ VcS V\U KcP HcD gIFIT\+DF\ CF.SM8"GF D]bI gIFID}lT"G]\ VGc SFZMAFZLDF\ D]bID\+LG]\ :YFG ;JM"rR Kc Tc  ZLTc lJWFG;EFDF\  
VwI1FG]\  :YFG  56  ;JM"rR  KcP JMZg8  VMO  l5|l;0g;  5|DF6c  VwI1FG]\  :YFG  D]bID\+L 5KL TZT H VGc VgI D\+LzLVMYL VFU/ VFJc KcP VwI1FGL D]bI OZH ;EFU'CGL Ac9SGL SFI"JFCLG]\ ;\RF,G SZJFGL KcP 
Tc DF8cGL ;tTFVM A\WFZ6 VGc Tc VgJIc 30c,F lJWFG;EFD\FGF lGIDMDF\YL TcDH :YFl5T 5|6Fl,VMDF\YL 5|F%T YFI KcP U'CGL SFI"JFCLGF ;\RF,G NZlDIFG U'CDF\ jIJ:YF HF/JJFGL HJFANFZL VwI1FGL KcP U'CDF\ 
lGID lJ~wWG]\ JT"G SZGFZ;eIGc lX1FF SZJFGL ;tTF VwI1FGc Kc VGc RRF"DF\ JFZ\JFZ V;\UT AFATMGM p2,cB Sc 5]GZFJT"G G YFI TcGL TScNFZL VwI1Fc ZFBJFGL CMI KcP ;EFU'CGL ;3/L SFI"JFCL TcDGL 
VG]DlTYL RF,c KcP TcDGL VG]DlT JUZ SM. ;eI Sc D\+L SM.56 AFAT U'CDF\ RRF" DF8c p5l:YT SZL XSTF GYLP 5|`G 5]KL XSTF GYL Sc RRF"DF\ EFU ,. XSTF GYLP U'CGF SFDSFHGL VgI AFATFcGL lJXcQFFlWSFZ 
E\UGL ;}RGFDF\ Sc; 5|YD NX"Gc Kc Sc GlC ;EFDMS}OLGF 5|:TFJGL ;}RGF lGIDM VGc 5|:YFl5T 5|6F,LVM VG];FZ Kc Sc GlC TcGM lG6"I 56 TcVM SZc Kc VGc TcDGL ;\DlTYL H Tc ;EFU'C ;D1F ,FJL XSFI KcP 
U'CDF\ AWF\ H 5|JRGM VwI1FGc pN'cXLGc SZJFGF CMI KcP VwI1F 5MTFGF :YFGc pEF CMI tIFZc SM. ;eI pEF Y. XSTF GYL VYJF AM,L XSTF GYL VGc 5MTFG]\ :YFG ,. XSTF GYL Sc KM0L XSTF GYLP 

           U'CDF\ p5l:YT YTF4 jIJ:YFGF Sc VgI 5|`GM ;\A\WDF\ VwI1FGM lG6"I KcJ8GM U6FI Kc VGc TcGL ;FDc V5L, Y. XSTL GYLP VwI1FGF lG6"IG]\ NZcS ;eIc 5F,G SZJFG]\ CMI KcP TcGF p5Z SFc. HFTGL RRF" 
SZL XSFTL GYLP VwI1FGF SFI"GL Sc VwI1FGF lG6"IGL 8LSF4 VwI1FGc VwI1F5NcYL N}Z SZJFGF BF; 5|:TFJ 5ZGL RRF" l;JFI Y. XSTL GYLP U'CDF\ ;JM"rR ;tTF EFcUJTF CFcJF KTF\ TcVM U'CGF ;cJS VGc J0F Kc 
VGc U'CGF VGc ;eIMGF lJXcQFFlWSFZ4 U'CGF lGIDM TcDH 5|6F,LVMGF Z1FS KcP 

           U'CDF\ lG6"I Cc9/GL AFAT p5Z HIFZc ;ZBF DT 50c tIFZc VwI1Fc lG6F"IS DT VF5JFGM CMI Kc Tc l;JFI VwI1FGc DT VF5JFGM VlWSFZ GYLP VwI1FG]\ prR 5N WFZ6 SZGFZc Sc8,LS ;\;NLI 5|6F,LVFc 
HF/JJL 50c KcP HcD Sc TcVM U'CGL RRF"DF\ EFU ,. XSTF GYLP U'CGL ACFZ 56 lJJFNF:5N AFATMDF\ TcDGF\ D\TjIM jIST SZL XSTF GYLP TcVM VwI1F TZLSc R}\8FIF 5Cc,F\ Hc 51FGF ;eI CMI Tc 51FGL Ac9SMDF\ 56 
CFHZL VF5L XSTF GYLP TcD6c 51FF51FLYL 5Z ZCLGc ;tTFWFZL 51F VGc lJZMW51F VcD A\Gc JrRc ;DTM,56]\ HF/JLGc 5MTFG]\ SFD SZJFG]\ CMI Kc VGc UDc Tc EMUc VwI1FGF CMN'FGc VG]~5 lGQ51F J,6 HF/JL 
ZFBJFGL lJS8 HJFANFZL VNF SZJFGL CMI KcP 

• U]HZFT lJWFG;EFGF p5FwI1FzLVMU]HZFT lJWFG;EFGF p5FwI1FzLVMU]HZFT lJWFG;EFGF p5FwI1FzLVMU]HZFT lJWFG;EFGF p5FwI1FzLVM    

           EFZTGF A\WFZ6GL S,D !*( VgJIc lJWFG;EF 5MTFGF ;eIMDF\YL VcS ;eIGc p5FwI1F TZLSc R}\8c KcP VwI1FG]\ 5N BF,L CMI tIFZc TcDGL OZHM p5FwI1F AHFJc Kc VGc lJWFG;EFGL Ac9S NZlDIFG VwI1F 
CFHZ G CMI tIFZc p5FwI1F Ac9SG]\ VwI1F:YFG ;\EF/c KcP p5FwI1FzLGc ZFHIS1FFGF D\+LzLGF ;DS1FGM CMN'M VF5JFDF\ VFJc, Kc VGc Tc D]HAGL ;UJ0M VF5JFDF\ VFJc KcP    

• ;EFU'CGF GcTF;EFU'CGF GcTF;EFU'CGF GcTF;EFU'CGF GcTF    

           lJWFG;EFDF\ AC]DlT ;eIM WZFJTF 51FGF GcTF ;EFU'CGF GcTF TZLSc SFD SZc KcP ;EFU'CGF GcTF Vc8,c D]bID\+L VYJF D]bID\+LVc lGI]ST SZc,F SM.56 D\+LP ;EFU'CGF GcTF VUtIGF ;\;NLI 
SFDSFHGF STF"CTF" KcP lJWFG;EFG]\ ;+ AM,FJJFGL TFZLB4 ;+ ;DFl%TGL TFZLB VGc lJWFG;EFDF\ ;+ NZlDIFG CFY 5Z ,cJFGF SFDSFHGM SFI"S|D TcVM GSSL SZc KcP U'CDF\ SI]\ ;ZSFZL SFDSFH CFY WZJ]\ VGc 
TcGM XM S|D ZFBJM Tc ;EFU'CGF GcTF GSSL SZc KcP ;EFU'CGF GcTF lJWFG;EFGF SFDSFH p5Z ;LWM 5|EFJ WZFJc KcP     



• U]HZFT lJWFG;EFDFU]HZFT lJWFG;EFDFU]HZFT lJWFG;EFDFU]HZFT lJWFG;EFDF\\\\    lJZMW51FGF GcTFlJZMW51FGF GcTFlJZMW51FGF GcTFlJZMW51FGF GcTF    

           lJWFG;EF U'CDF\GF TDFD lJZMW51F 5{SL ;eI;\bIFGL N'lQ8Vc Hc 51F ;F{YL JW] ;\bIF WZFJTM CMI Tc 51FGc DFGGLI VwI1FzL lJZMW51F TZLSc DFgITF VF5c Kc TYF TcDGF GcTFGL lGD6}\S 56 SZc KcP 
lJZMW51F TZLScGL DFgITF Dc/JJF DF8c 51FDF\ lJWFG;EFGL S], ;eI ;\bIFGF !q!_ ;eIM Hc8,L ;eI;\bIF CMJL H~ZL KcP ;G !)*)GF U]HZFT lJWFG;EF slJZMW51FGF GcTFf 5UFZ TYF EyyFF VlWlGID VGc Tc 
Cc9/ 30JFDF\ VFJc,F lGIDM VgJIc lJZMW51FGF GcTFGc ScALGc8 S1FFGF D\+LGM NZHHM TYF Tc VgJIc TcDGc D/JF5F+ ;UJ0M TYF ;J,TM D/c KcP 

           lJZMW51FGF GcTFGL SFDULZLG]\ 1M+ VFD TM 36]\ lJXF/ Kc 5Z\T TcDGL D]bI SFDULZL ;ZSFZGL SFDULZLG]\ U]6JtTFGF VFWFZc D}2IF\SG SZJ]\ TYF HIF\ H~Z H6FI tIF\ lJZMW SZJM TYF ;ZSFZGL E},M4 BFDLVM 
5|tIc ;ZSFZG]\ TYF 5|HFG]\ wIFG NMZJFG]\ KcP    
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! zL VcCDNEF> 58c, _*q_*qZ__5 !(q_(qZ_!! 

Z zL 5|lJ6R\N| GFIS !(q_ZqZ_!_ !(q_(qZ_!! 

# zL ;]ZcgN| 58c, _*q_*qZ__5 !(q_(qZ_!! 

$ zL V~6 H[8,L Z_q_#qZ__& _Zq_$qZ_!Z 

5 zL SFGHLEF> 58c, Z_q_#qZ__& _Zq_$qZ_!Z 

& zL 5|lJ6R\N| ZFQ8=5F, Z_q_#qZ__& _Zq_$qZ_!Z 

* zL lJHIS]DFZ ~5F6L Z_q_#qZ__& _Zq_$qZ_!Z 

( ;]zL V,SFA[G 1FlT|I !_q_$qZ__( _)q_$qZ_!$ 

) zL G8]HL  9FSMZ !_q_$qZ__( _)q_$qZ_!$ 

!_ zL 5Z;MtTD ~5F,F !_q_$qZ__( _)q_$qZ_!$ 

!! zL EZTl;\C 5ZDFZ !_q_$qZ__( _)q_$qZ_!$ 
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!P SrKsVPHFPf ;]zL 5}GDA[G J[,HLEF. HF8 

ZP ;]Z[gN=GUZ zL ;MDFEF. UF\0F,F, SM/L 58[, 

#P HFDGUZ zL lJS|DEF. VZH6EF. DF0D 

$P ZFHSM8 zL S]\JZHLEF. DMCGEF. AFJ/LIF 

5P 5MZA\NZ zL lJ9',EF. C\;ZFHEF. ZFN0LIF 

&P H}GFU- zL NLG]EF. AM3FEF. ;M,\SL 

*P VDZ[,L zL GFZ6EF. ELBFEF. SFK0LIF 

(P EFJGUZ zL ZFH[gN=l;\C 3G:IFDl;\C  ZF6F 

)P VDNFJFNs5l`RDf 0MP SLZL8EF. 5|[DHLEF. ;M,\SL 

!_P VDNFJFNs5}J"f zL ClZG 5F9S 

!!P UF\WLGUZ zL V[,PS[P V0JF6L 

!ZP DC[;F6F ;]zL HIzLA[G SG]EF. 58[, 

!#P 5F86 zL HUNLXEF. DMTLHL 9FSMZ 

!$P AGF;SF\9F zL D]S[XS]DFZ E{ZJNFGHL U-JL 

!5P ;FAZSF\9F zL  DC[gN=l;\C 5'yJLl;\C RF{CF6 

!&P 5\RDCF, zL  5|EFTl;\C 5|TF5l;\C RF{CF6 

!*P NFCMN 0MP5|EF  lSXMZ TFJLIF0 

!(P GJ;FZL zL ;LP VFZP 5F8L, 



!)P B[0F zL lNGXF 58[, 

Z_P VF6\N zL EZTEF. DFWJl;\C ;M,\SL 

Z!P KM8FpN[5]ZsVHHFf zL ZFDl;\UEF. 5FT/EF. ZF9JF 

ZZP J0MNZF zL AF,S'Q6 BF\0[ZFJ X]S, 

Z#P ;]ZT zLDTL  NX"GF lJS|D HZNM; 

Z$P E~R zL DG;]BEF. WGHLEF.  J;FJF 

Z5P AFZ0M,L sVHHFf zL T]QFFZEF. VDZl;\CEF. RF{WZL 

Z&P J,;F0 zL lSXGEF. J[:TFEF. 58[, 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

U]HZFTG]U]HZFTG]U]HZFTG]U]HZFTG]\\ \\    DDDD\\\\+LD+LD+LD+LD\\\\0/0/0/0/    

VPGVPGVPGVPG\\\\PPPP    GFDGFDGFDGFD    BFTFGL OF/J6LBFTFGL OF/J6LBFTFGL OF/J6LBFTFGL OF/J6L    

!P zL GZcgN= NFDMNZNF; DMNL 
D]bID\+LzL 

;FDFgIJCLJ84VFIMHG4JCLJ8L ;]WFZ6F  VGc TF,LD 5|EFU4 U'C4 
pnMU4 BF64 BGLH4 pHF"4 5c8|MSclDS<;4 A\NZM4  DFlCTL VGc 
5|;FZ64 GD"NF4 S<5;Z4 lJ7FG VGc 5|M{nMlUSL4 TDFD GLlTVM VGc 
VgI SM. D\+LzLGc OF/Jc, G CMI Tc TDFD lJQFIM VGc AFATMP 

ZP zL JH]EF. Z]0FEF. JF/F GF6F\4 zD VGc ZMHUFZPJFCG jIJCFZP 
#P zL GZMTDEF. l+SDNF; 58c, 5\RFIT4 U|FD U'ClGDF"64    4VgG4 GFUlZS 5]ZJ9M VGc U|FCSMGL 

AFATMP 
$P zLDTL VFG\NLAcG DOTEF. 58c, DCc;],4 VF5ltT  jIJ:YF5G4 DFU" VGc DSFG4 5F8GUZ IMHGF4 

DlC,F VGc AF/ S<IF6P 

5P zL GLlTGEF. ZlTEF. 58c,  5F6L 5]ZJ9F4 H/;\5ltT sS<5;Z 5|EFU l;JFIf4 XCcZL lJSF; VGc 
XCcZL U'C lGDF"6P 

&P zL lN,L5EF. GFG]EF. ;\3F6L S'lQF4  5X]5F,G4 Dt:IMnMU VGc  
UF{ ;\JW"GPHc,4   SFINM VGc gIFIT\+4  
J{nFlGS VGc ;\;NLI AFATM 

*P zL OSLZEF. Z3FEF. JFWc,F ;FDFlHS gIFI VGc VlWSFZLTF sVG];}lRT HFlTVMG]\ S<IF64 ;FDFlHS 
VGc X{1Fl6S ZLTc 5KFT JUM"G]\ S<IF6 ;lCTf4 ZDTvUDT4  
I]JF4 ;F\:S'lTS 5|J'ltTVMP 

(P zL HIGFZFI6 GD"NFX\SZ jIF; VFZMuI VGc 5lZJFZ S<IF64 5|JF;G4 NcJ:YFG4 IF+FWFD lJSF;4 
:J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\S,G4 lAG lGJF;L U]HZFTL 5|EFUP 

)P zL ZD6,F, JMZF lX1F6 s5|FYlDS4 DFwIlDS4 5|F{-f4 prR VGc 8cSGLS, lX1F6P 

!_P zL D\U]EF. KUGEF. 58c, VFlNHFlT lJSF;4 JG VGc 5IF"JZ6P 
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! zL ;F{ZEEF. 58c, GFUlZS p0'IG4s:JT\+ CJF,Mf4 pnMU4 BF64 BGLH4  4 
GF6F\4 pHF" VGc 5c8=MSclDS<;P 

ZP zL HXJ\Tl;\C ;]DGEF. EFEMZ VFlNHFlT lJSF;4 5\RFIT4 U|FD U'ClGDF"6P 
#P zL lSZL8l;\C ZF6F JG VGc 5IF"JZ6P 
$P zL 5Z;MtTDEF. VMWJHLEF. ;M,\SL 5X]5F,G4 Dt:IMnMU4 UF{;\JW"GP  
5P zL 5ZATEF. ;JFEF. 58c, 5F6L 5]ZJ9M4 VFZMuI VGc 5lZJFZ S<IF6P 
&P zL HIl;\C DFGl;\C RMCF6 lX1F6 s5|FYlDS4 DFwIlDS4 5|M{-f4 5|M8MSM,P 
* zL JF;6EF. UM5F,EF. VFlCZ ;FDFlHS X{1Fl6S ZLTc 5KFT JUM"G]\ S<IF6P 
( zL SG]EF. D[5FEF. EF,F/F  S'lQF4 H/;\5ltT sS<5;Z 5|EFU l;JFIf4 
) zLDTL J;]A[G GZ[gNEF. l+J[NL prR VGc 8cSGLS, lX1F64DlC,F VGc AF/ S<IF6P 

!_ zL 5|NL5l;\C EUJTl;C HF0[HF SFINM VGc gIFIT\+4 J{nFlGS VGc ;\;NLI AFATM 4 

!! zL 5|O], BM0FEF. 58[, Hc,4   5M,L; VFJF;M4 ;ZCNL ;]Z1FF4 GFUlZS ;\Z1F64 U'C 
Z1FS N/4 U|FD Z1FS N/4   GXFA\WL4 VFASFZL4U'CP   

!Z zL ,L,FWZEF. BM0FHL JF3[,F zD VGc ZMHUFZ 
!# zL DMCGEF. S<IF6HLEF. S\]0FZLIF U|FD lJSF;  

!$ zL HINYl;CHL RN|l;CHL 5ZDFZ DFU" VGc DSFG 
!5 zL lHT[gN| ZlT,F, ;]B0LIF 5|JF;G4lAG lGJF;L U]HZFTL 5|EFU4 VgG4 GFUlZS 5]ZJ9M 

VGc U|FCSMGL AFATMP 
!& zL .`JZl;C 9FSMZEF. 58[, ;CSFZ4ZDTvUDT4 I]JF4  ;F\:S'lTS 5|J'ltTVMP  
!* zL Z6HLTEF. D\U]EF. lU,L8JF/F  S]l8Z pnMU4 DL9F pnMU4 KF5SFD VGc ,cBG ;FDU|L s:JT\+ 

CJF,Mf4   VFIMHG4JFCG jIJCFZP 
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!P zL ;]NZl;C E,FEF. RF{CF6 5\RFITP 

ZP zL IMU[X GFZFI6EF. 58[, 5|JF;G4N[J:YFG4IF+FWFD lJSF;4  
lAG lGJF;L U]HZFTL 5|EFUP 

#P zL CQF"NEF. R]GL,F, J;FJF VFlNHFlT S<IF6P 

$P zL ,JHLEF. 9FSZXLEF. ZFHF6L H/;\5ltTP 
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xવનઝરમર  

•1938- �8ક.ટ માટ. િશAય;િૃ1  

•1939- ‘Bસવા’ સાથે ગઝલ જગતમા ં6વેશ અને ઉnૂ+  અને �હ�દ" ગઝલકારો સાથે સbસગં, ‘Ã�ૂય’પાલનdરુ" સાથે દો4તી, ‘Ã�ૂય’ તખ�}સૂ �ચુ2Dુ ં 



•1954- 6થમ ગઝલસ,ંહ ‘Ãળૂ અને શમણા’ં �ુ ં6કાશન  

•1973 બાદ – િન;િૃ1 બાદ રાજકોટમા ંકાયમી િનવાસ  

•1978 – રિશયા 6વાસ  

•1964- kયનો ²મૂલો  
•xવન ભર શરાબના શોખીન 
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સાવજ ગરP 

વનરાવનનો રાજ ગરP  

ગીરકાઠંાનો ક.સર" ગરP  

ઐરાવત�ુળનો અ�ર ગરP  

કડ�પાતRળયો જોgો ગરP  

મા ંફાડ" માતેલો ગરP  

Uણે કો જોગદંર ગરP  

નાનો એવો સમદંર ગરP !  
Äા ંÄા ંગરP 

બાવળના Uળામા ંગરP  

�ુગંરના ગાળામા ંગરP  

કણબીના ખેતરમા ંગરP  

ગામ તણા પાદરમા ંગરP  

નદ"ઓની ભેખડમા ંગરP  



ઉગમણો, આથમણો ગરP  

ઓરો ને આઘેરો ગરP  

થર થર કાપંે 

વાડામા ંવાછડલા ંકાપંે  

�બૂામા ંબાળકડા ંકાપંે  

મધરાતે પખંીડા કાપંે ઝાડ તણા ંપાદંલડા કાપંે  

પહાડોના પwથર પણ કાપંે  

સ�રતાઓના ંજળ પણ કાપંે  

�તૂા ંને Uગતા ંકાપંે  

જડ ને ચેતન સૌએ કાપંે  

]ખ ઝzકૂ. !  

ક.વી એની ]ખ ઝzકૂ.  
વાદળમાથંી વીજ ઝzકૂ.  
જોટ. ઊગી બીજ ઝzકૂ.  
Uણે બે =ગાર ઝzકૂ.  
હ"રાના શણગાર ઝzકૂ.  
જોગદંરની ઝાળ ઝzકૂ.  
વીર તણી ઝઝંાળ ઝzકૂ.  
ટમટમતી બે Nયોત ઝzકૂ.  
સામે ઊeુ ંમોત ઝzકૂ.  



જડબા ંફાડ. !  

�ુગંર Uણે ડાચા ંફાડ. !  
જોગી Uણે Yફુા ઉઘાડ. !  
જમરાU�ુ ં�ાર ઉઘાડ. !  
dwૃવી�ુ ંપાતાળ ઉઘાડ. !  
બરછ" સરખા દાતં બતાવે  

લસ ! લસ ! કરતા xભ Ïલાવે  

બહાnુર ઊઠ. !  

બડકંદાર Rબરાદર ઊઠ.  
ફરસી લેતો ચારણ ઊઠ.  
ખડગ ખªચતો આહ"ર ઊઠ.  
બરછ" ભાલે કાઠ" ઊઠ.  
ગોબો હાથ રબાર" ઊઠ.  
સોટો લઈ ઘરનાર" ઊઠ.  
ગાય તણા રખવાળો ઊઠ.  
nૂધમલા ગોવાળો ઊઠ.  
hછૂે વળ દ.નારા ઊઠ.  
ખjખારો ખાનારા ઊઠ.  
મા�ુ ંnૂધ પીનારા ઊઠ. !  
Uણે આભ િમનારા ઊઠ. !  



ઊભો ર.‘P  

/ાડ પડ" ક. ઊભો ર.‘P !  
ગીરના �ુ1ા ઊભો ર.‘P !  
કાયર nુ1ા ઊભો ર.‘P !  
પેટભરા ! u ુ ંઊભો ર.‘P !  
eખૂમરા ! u ુ ંઊભો ર.‘P !  
ચોર-} ૂટંારા ઊતો ર.‘P !  
ગા-ગોઝારા ઊભો ર.‘P !  

ચારણ ક�યા  
 

ચૌદ વરસની ચારણ-ક�યા  
� ૂદં�ડયાળ" ચારણ-ક�યા  
Sેત�ુવંાળ" ચારણ-ક�યા  
બાળ" ભોળ" ચારણ-ક�યા  
લાલ �હ�ગોળ" ચારણ-ક�યા  
ઝાડ ચડતંી ચારણ-ક�યા  
પહાડ ·મૂતંી ચારણ-ક�યા  

જોબનવતંી ચારણ-ક�યા  
આગ-ઝરંતી ચારણ-ક�યા  
નેસ-િનવાસી ચારણ-ક�યા  



જગદ�બા-શી ચારણ-ક�યા  
ડાગં ઉઠાવે ચારણ-ક�યા  
/ાડ ગUવે ચારણ-ક�યા  
હાથ �હલોળ" ચારણ-ક�યા  
પાછળ દોડ" ચારણ-ક�યા  
ભયથી ભા�યો !  

િસ�હણ, તારો ભડવીર ભા�યો  
રણ મેલીને કાયર ભા�યો  
�ુગંરનો રમનારો ભા�યો  
હાથીનો હણનારો ભા�યો  
જોગનાથ જટાળો ભા�યો  
મોટો વીર hછૂાળો ભા�યો  
નર થઈ u ુ ંનાર"થી ભા�યો  
નાનકડ" છોડ"થી ભા�યો ! 
кV8��	�� ��� - k���1�� ��u�)	 

 

જનનીના હ½યામા ંપોઢંતા પોઢંતા પીધો ક�ુબંીનો રંગ; ધોળા ંધાવણ ક.ર" ધારાએ ધારાએ પા�યો ક�ુબંીનો રંગ. - રાજ.. 
બહ.નીને કંઠ. નીતરતા ંહાલરડામંા ંઘો�યો ક�ુબંીનો રંગ; ભીષણ રાિ/ ક.રા પહાડોની /ાડોએ ચો�યો ક�ુબંીનો રંગ. - રાજ.. 
nુિનયાના વીરોના ંલીલા ંબRલદાનોમા ંભભÄો ક�ુબંીનો રંગ;  

સાગરને પાળે 4વાધીનતાની કબરોમા ંમહ.Äો ક�ુબંીનો રંગ. - રાજ.. 



ભaતોના તzંરૂથી ટપક.લો મ4તીભર ચા�યો ક�ુબંીનો રંગ;  

વહાલી �દલદારાના પગની મªદ" પરથી ��ૂયો ક�ુબંીનો રંગ - રાજ.. 
નવલી nુિનયા ક.રા ં4વEનોમા ંકિવઓએ ગાયો ક�ુબંીનો રંગ;  

hCુaતને Äાર. િનજ રaતો ર.ડણહાર. પાયો ક�ુબંીનો રંગ. - રાજ… 

િપ�ડતની ]�ડુાધાર. - હાહાકાર. ર.�યો ક�ુબંીનો રંગ;  

શહ"દોના ધગધગતા િનઃSાસે િનઃSાસે સળ�યો ક�ુબંીનો રંગ. - રાજ 

ધરતીના ંe�ૂયા ંકંગાલોને ગાલે છલકાયો ક�ુબંીનો રંગ;  

RબC4મલ બેટાઓની માતાને ભાલે મલકાયો ક�ુબંીનો રંગ. - રાજ… 

ઘોળ" ઘોળ" Eયાલા ભ�રયા : રંગીલા હો ! પીજો ક�ુબંીનો રંગ;  

દોરંગા ંદ.ખીને ડ�રયા ં: ટ.ક"લા તમે! હjિશલા તમે ! રંગીલા તમે લેજો ક�ુબંીનો રંગ! 
રાજ, મને લા�યો ક�ુબંીનો રંગ -  
લા�યો ક�ુબંીનો રંગ ! 
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મીઠા મ� ુને મીઠા મે²ુલા ર. લોલ  

એથી મીઠ" તે મોર" માત ર.  
જનનીની જોડ સખી! નહ" જડ. ર. લોલ. 
6eનુા એ 6ેમતણી dતૂળ" ર. લોલ,  

જગથી ?ૂદ.ર" એની Uત ર. … જનનીની 
અમીની ભર.લ એની ]ખડ" ર. લોલ,  

2હાલના ંભર.લા ંએના વેણ ર. … જનનીની 
હાથ Y ૂથંેલ એના હ"રના ર. લોલ,  

હ½Dુ ંહ.મતં ક.ર" હ.લ ર. … જનનીની 
દ.વોને nૂધ એના ંદો�લા ર. લોલ,  

શશીએ િસ�ચેલ એની સોડ� ર. … જનનીની 



જગનો આધાર એની ]ગળ" ર. લોલ,  

કાળUમા ંકÐક ભયા+ કોડ ર. … જનનીની 
Rચ1�ુ ંચડ.લ એ�ુ ંચાકડ. ર. લોલ,  

પળના બાધંેલ એના 6ાણ ર. … જનનીની 
h ૂગંી આિશષ ઉર. મલકતી ર. લોલ,  

લેતા qટૂ. ન એની લહાણ ર. … જનનીની 
ધરતી માતા એ હશે Ñજૂતી ર. લોલ,  

અચળા અ�કૂ એક માય ર. … જનનીની 
ગગંાના ંનીર તો વધે ઘટ. ર. લોલ,  

સરખો એ 6ેમનો 6વાહ ર. … જનનીની 
વરસે ઘડ"ક 2યોમવાદળ" ર. લોલ,  

માડ"નો મેઘ બાર. માસ ર. … જનનીની 
ચળતી ચદંાની દ"સે ચાદંની ર. લોલ,  

એનો ન�હ આથમે ઉUસ ર.  
જનનીની જોડ સખી! નહ" જડ. ર. લોલ. 
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દ"કરો મારો લાડકવાયો દ.વ નો દ"ધેલ છે,  

વાયરા જરા ધીરા વાયજો એ ન�દમા ંપોઢ.લ છે.  
દ"કરો મારો લાડકવાયો…  

 

રમÃુ ંદડ. કાલ સવાર. જઇ નદ"ને તીર,  

કાળવી ગાયના nૂધની પછ" રાધંÃુ ંમીઠ" ખીર,  

આપવા તને મીઠ" મીઠ" ]બલી રાખેલ છે.  
દ"કરો મારો લાડકવાયો…  

 

ક.ર"ઓ કાચી તોડÃુ ંઅને ચાખÃુ ંમીઠા બોર,  

છાયંડા ઓઢ" ÏલÃુ ંઘડ" થાશે Nયા ંબપોર,  

સીમ વચાળે વડલા ડાળે હ�ચકો બાધંેલ છે.  



દ"કરો મારો લાડકવાયો…  

 

Ìલની �ગુધં Ìલનો પવન Ìલના P;ુ ંC4મત,  

લાગણી તાર" લાગતી Uણે ગાય છે Ìલો ગીત,  

આમતો તાર" આ?ુબા?ુ કાટંા ઊગેલ છે.  
દ"કરો મારો લાકડવાયો…  

 

હાલકડોલક થાય છે પાપણ મરÄા કર. હોઠ,  

શમણે આવી વાત કર. છે રાજ�ુમાર" કો’ક,  

રમતા ંરમતા ંહમણા ંએણે ]ખડ" મ�ચેલ છે.  
દ"કરો મારો લાડકવાયો દ.વ નો દ"ધેલ છે,  

વાયરા જરા ધીરા વાયજો એ ન�દમા ંપોઢ.લ છે.  
દ"કરો મારો લાડકવાયો… 
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ભોિમયા િવના માર. ભમવા’તા �ુગંરા,  
જગંલની �ુંજ�ુંજ જોવી હતી;  
જોવી’તી કોતરો ને જોવી’તી કંદરા,  
રોતા ઝરણાનંી ]ખ �હોવી હતી.  
�નૂા સરવ�રયાની સોનેર" પાળે  

હસંોની હાર માર. ગણવી હતી;  
ડાળે Òલતં કોક કો�કલાને માળે  



=તરની વેદના વણવી હતી.  
એકલા આકાશ તળે ઊભીને એકલો,  
પડઘા ઉરબોલના ઝીલવા ગયો;  
વેરાયા બોલ મારા, ફ.લાયા આભમા,ં  
અકલો અ§લૂો ઝાખંો પડ�ો.  
આખો અવતાર માર. ભમવા �ુગં�રયા,  
જગંલની �ુંજ�ુંજ જોવી ફર";  
ભોિમયા eલૂે એવી ભમવી ર. કંદરા,  
=તરની ]ખડ" �હોવી જર".  
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ગમuુ ંમળે તો અ�યા, Y ૂPં ન ભર"યે  

ને ગમતાનંો કર"એ Yલુાલ. 
આડા દ. ]ક એ તો ઓિશયાળ" ]ગળ",  
પડંમા ંસમાય એવી 6ીિત તો પાગંળ",  
સમદરની �હ.ર લાખ �ણૂી Äાયં સાકંળ"?  

ખાડા ખાબોRચયાને બાધંી બેસાય, આ તો વરસે ગગનભર" 2હાલ.  
ગમતાનંો કર"એ Yલુાલ. 
ગાઠં. ગરથ બાધંી ખાટ" Ãુ ં{જ�દગી ?  

સર"સર" Uય એને સાચવશે કયા ંલગી?  



આવે તે આપ કર" પળમા ંપસદંગી,  
hÓુીમા ંરાખતા ંતો માટ"ની પાદંડ" ને વેયM ફોરમનો ફાલ.  
ગમતાનંો કર"એ Yલુાલ. 
આવે મ�Dુ ંતે દઈશ ]�ડુ. ધોઈને,  

ઝાઝેoું Uળ2Dુ ંતે 2હાલેoું ખોઈને,  

આજ 6ાણ Uગે તો dછૂ;ુ ંÃુ ંકોઈને?  

માધવ વેચતી Èજનાર" સગં તારા ંરણક" ઊઠ. કરતાલ !  
ગમતાનંો કર"એ Yલુાલ. 
ગમuુ ંમળે તો અ�યા, Y ૂPં ન ભર"યે  

ને ગમતાનંો કર"એ Yલુાલ. 
¡��� ¡��� �
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Nયા ંNયા ંવસે એક Yજુરાતી, bયા ંbયા ંસદાકાળ Yજુરાત!  
Nયા ંNયા ંબોલાતી Yજુરાતી, bયા ંbયા ંY¼ુર"ની મહોલાત! 
ઉ1ર દRkણ dવૂ+ ક. પિµમ, Nયા ંY¼ુરના વાસ;  

�યૂ+ તણા ં�કરણો દોડ. bયા,ં �યૂ+ તણો જ 6કાશ.  
Pની ઉષા હસે હ.લાતી, તેના ંતેજ 6Ô�લ 6ભાત;  

Nયા ંNયા ંવસે એક Yજુરાતી, bયા ંbયા ંસદાકાળ Yજુરાત! 
Y¼ુર વાણી, Y¼ુર લહાણી, Y¼ુર શાણી ર"ત,  

જગંલમા ંપણ મગંલ કરતી, Y¼ુર ઉ�મ 6ીત.  
Pને ઉર Yજુરાત ²ુલાતી, તેને �રુવન u�ુય િમરાત;  

Nયા ંNયા ંવસે એક Yજુરાતી, bયા ંbયા ંસદાકાળ Yજુરાત! 



�ૃAણ દયાનદં દાદા ક.ર" dÕુય િવરલ રસ ભોમ;  

ખડં ખડં જઈ Òઝે ગવM કોણ Uત ને કોમ.  
Y¼ુર ભરતી ઉછળે છાતી bયા ંરહ. ગરx Y¼ુર માત;  

Nયા ંNયા ંવસે એક Yજુરાતી, bયા ંbયા ંસદાકાળ Yજુરાત! 
અણક"ધા ંકરવાના કોડ., અ�રૂા ંdરૂા ંથાય;  

4નેહ, શૌય+ ને સbય તણા ઉર, વૈભવ રાસ રચાય.  
જય જય જ�મ સફળ Yજુરાતી, જય જય ધ�ય અદલ Yજુરાત!  
Nયા ંNયા ંવસે એક Yજુરાતી, bયા ંbયા ંસદાકાળ Yજુરાત! 
:�5�� к���� k���� �� 	 ���, ��s8 ! 

છે�લો કટોરો ઝેરનો આઃ પી જજો, બાd ુ!  
સાગર પીનારા ! =જRલ નવ ઢોળજો, બાd ુ!  
અણqટૂ િવSાસે વpુ ંxવન તમાoું :  
�તૂ�-દગલબાજો થક" પ�ડDુ ંપનાoું :  
શÖ ુતણે ખોળે ઢળ", �ખુથી �નૂાoું :  
આ આખર" ઓશીકડ. િશર સjપ;ુ,ં બાd ુ!  
કાપે ભલે ગદ+ન ! �રd-ુમન માપ;ુ,ં બાd ુ!  
�રુ-અ�રુના નવDગુી ઉદિધ-વલોણે,  

શી છે ગતાગમ રbનના કામી જનોને ?  

uુ ંિવના, શeં ુ! કોણ પીશે ઝેર દોણે !  
હ½યા લગી ગળવા ગરલ ઝટ Uઓ ર., બાd ુ!  
ઓ સૌ�ય-રૌ[ ! કરાલ-કોમલ ! Uઓ ર., બાd ુ!  



કહ.શે જગત : જોગી પણા Ãુ ંજોગ qટૂ¸ા ?  

દ�રયા ગયા શોષાઈ ? Ãુ ંઘન-નીર qટૂ¸ા ં?  

Ãુ ંઆભ �રૂજ-ચ[ંમાના ંતેલ qટૂ¸ા ં?  

દ.ખી અમારા ંnુઃખ નવ અટક" cજો, બાd ુ!  
સ�હDુ ંઘ«ુ,ં સહ"Ãુ ંવ� ુ: નવ થડકજો, બાd ુ!  
ચાzકુ, જEતી, દંડ, ડડંા મારના,  
xવતા ંક�4તાન કારાગારના,ં  
થોડાઘણા છટંકાવ ગોળ"બારના –  

એ તો બધાયં જર" ગયા,ં કોઠ. પડ�ા,ં બાd ુ!  
Ìલ સમા ંઅમ હ½ડા ંતમે લોઢ. ઘડ�ા,ં બાd ુ!  
Ãુ ંથDુ ં– bયાથંી ઢ�ગ}ુ ંલાવો-ન લાવો !  
બોસા દઈÃુ ં– ભલે ખાલી હાથ આવો !  
રોપÃુ ંતાર. કંઠ રસબસતી eUુઓ !  
nુિનયા તણે મjયે જર" જઈ આવજો, બાd ુ!  
હમદદ¡ના સદં.શડા દઈ આવજો બાd ુ!  
જગ મારશે મે’ણા ં: ન આ2યો આbમ¶ાની !  
ના’2યો Yમુાની – પોલ પોતાની િપછાની !  
જગ6ેમી જોયો ! દાઝ nુિનયાની ન Uણી !  
આUર માનવ-Uત આ�ુલ થઈ રહ", બાd ુ!  
તાર" તબીબી કાજ એ તલખી રહ", બાd ુ!  
U, બાપ ! માતા આખલાને નાથવાને,  



U િવSહbયા ઉપર. જળ છાટંવાને,  

U સાત સાગર પાર સેu ુબાધંવાને –  

ઘનઘોર વનની વાટને અજવાળતો, બાd ુ!  
િવકરાળ ક.સ�રયાળને પપંાળતો, બાd ુ!  
ચા�યો cP ! uજુ ભોિમયો ભગવાન છે, બાd ુ!  
છે�લો કટોરો ઝેરનો પી આવP, બાd ુ! 
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સ²ુ ચલો xવતા જગં, �Dગૂલો વાગે;  

યા હોમ કર"ને પડો ફતેહ છે આગે. 
ક.ટલાકં કરમો િવષે, ઢ"લ નવ ચાલે,  

શકંા ભય તો બ²ુ રોજ, હામને ખાળે;  

હx સમય નથી આિવયો, કહ" �દન ગાળે,  

જન �હા�ુ ંકર. નવ સર., અથ+ કો કાળે;  

ઝપંલાવવાથી િસ�iધ જોઇ બળ લાગે. 
યા હોમ.. સ²ુ ચલો.. યા હોમ… 

સાહસે કય� પÃુ+એ dરૂો અ?ુ +નને,  

તે પરÃરુામ પરિસiધ, ર�ો િનજ વચને;  

સાહસે ©[{જત Ãરૂ, હÕયો લ7મણે,  

સાહસે વીર િવ8મ, જ�ત સ²ુ ભણે;  

થઈ ગદ+  જગંમા ંમદ+  હ¥ િનજ માગે. 
યા હોમ.. સ²ુ ચલો.. યા હોમ… 



સાહસે કોલબંસ ગયો, નવી nુિનયામા,ં  
સાહસે િનપો�યન ભીડ�ો Dરૂપ આખામા;ં  
સાહસે �Dથુર તે થયો પોપની સામા,ં  
સાહસે 4કાટ. દ.; ુ ંર., વા�Dુ ંજોતામા;ં  
સાહસે િસકંદર નામ અમર સ²ુ Uગે, 

યા હોમ.. સ²ુ ચલો.. યા હોમ… 

સાહસે ¶ાિતના ંબધં કાપી ઝટ નાખો,  
સાહસે Uઓ પરદ.શ બીક નવ રાખો;  
સાહસે કરો વેપાર, Pમ બ²ુ લાખો,  
સાહસે તx પાખડં, બ×રસ ચાખો;  
સાહસે નમ+દા દ.શ-nુ:ખ સ²ુ ભાગે. 
યા હોમ.. સ²ુ ચલો.. યા હોમ… 
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અhતૃ ભર.}ુ ં=તર P�ુ,ં સાગર Pવ�ુ ંસu,્  

dનૂમચદંના પાિનયા આગળ ડોશી લખાવે ખત,  

ગગો એનો hુબંઇ કામે;  

ગીYભુાઇ નાગx નામે. 
લ�ય ક. માડ" ! પાચં વરસમા ંEહjચી નથી એક પાઇ  

કાગળની એક ચબરખી પણ, તને મળ" નથી ભાઇ !  
સમાચાર સાભંળ" તારા,  



રો;ુ ંમાર. ક.ટલા Øહાડા ?  

 

ભાણાનો ભાRણયો લખે છે ક., ગY ુરોજ મને ભેળો થાય,  

દન આખો Uય દા�ડDુ ંખªચવા રાતે હોટલમા ંખાય,  

િનત નવા ં}ગૂડા ંEહ.ર.  
પાણી Pમ પઇસા વેર.. 
હોટલ�ુ ંઝાÏ ંખાઇશ મા, રાખP ખરચી-qટૂ�ુ ંમાપ,  

દવાદાBના દોકડા આપણે કાઢÃુ ંÄાથંી, બાપ !  
કાયા તાર" રાખP Bડ",  
ગર"બની ઇ જ છે hડૂ". 
ખોર�ુ ંવે`Dુ ંને ખેતર વે`Dુ,ં �બૂામા ંકય� છે વાસ,  

Uરનો રોટલો જડ. ન�હ તે દ" પી� É ંએકલી છાશ,  

તાર. પકવાન�ુ ંભા«ુ,ં  
માર. િનત Uર�ુ ંખા«ુ.ં 
દ.ખતી તે દ" દળણા-ંપાણી કરતી ઠામેઠામ,  

]ખ િવનાના ં]ધળાનંે હવે કોઇ ન આપે કામ,  

તાર. ગામ વીજળ"દ"વા,  
માર. ]હ� =ધારા ંપીવા.ં 
RલRખતગં તાર" ]ધળ" માના વાચંP ઝાઝા ?ુહાર  

એક. રpુ ંનથી =ગ�ુ ંઢાકંણ, qટૂ" છે કોઠ"એ Uર.  
હવે નથી xવવા આરો,  
આ2યો ભીખ માગવા વારો. 
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શાતં ઝBખે વાટ િનરખતી  
Bપની રાણી જોઇ હતી  
મª એક શહUદ" જોઇ હતી……  

એના હાથની મહ¾દ" હસતી’તી,  
એની ]ખ�ુ ંકાજળ હસuુ’ંu,ુ  

એક ના�ુ ંસરqુ ંઉપવન Uણે  

મોસમ જોઇ મલકuુ’ંu.ુ  
એના C4મતમા ંસો સો ગીત હતા,ં  
એની �પુક"દ" સગંીત હતી,  
એને પડછાયાની હતી લગન,  

એને પગરવ સાથે 6ીત હતી.  
એણે ]ખના આસોપાલવથી,  
એક 4વEનમહલ શણગાય�’તો,  
જરા નજરને નીચી રાખીને,  

એણે સમયને રોક" રા�યો’તો.  
એ મોUં Pમ ઉછળતી’તી,  
ને પવનની Pમ લહરાતી’તી,  
કોઇ હસીન સામે આવે તો ,  
બ²ુ EયારભDુF શરમાતી’તી.  
તેને યૌવનની આિશષ હતી,  



એને સવ+ કળાઓ િસiધ હતી,  
એના 6ેમમા ંભાગીદાર થવા,  
qદુ �ુદરત પણ આuરૂ હતી……  

વષ� બાદ ફર"થી આP  

એ જ ઝBખો જોયો છે.  
bયા ંગીત નથી, સગંીત નથી;  
bયા ંપગરવ સાથે 6ીત નથી.  
bયા ં4વEનાઓના મહ.લ નથી,  
ને ઉિમfઓના ખેલ નથી.  
બ²ુ ��ૂ ુ ં��ૂ ુ ંલાગે છે,  

બ²ુ વસhુ ંવસhુ ંલાગે છે.  
એ �હોતી માર" 6ેિમકા,  
ક. �હોતી માર" nુ�હન,  

મª તો એને મા/ ઝBખે  

વાટ નીરખતી જોઇ હતી.  
કોણ હતી એ નામ હu ુ ંÃુ ં?  

એ પણ ²ુ ંÄા ંU«ુ ંÉ ં?  

એમ છતાયંે �દલને આP  

વસhુ ંવસhુ ંલાગે છે,  

બ²ુ ��ૂ ુ ં��ૂ ુ ંલાગે છે…… 
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6ેમની ધારાએ હ½D ુહરખાઇ Uય,  

]ખોના અણસારમા ંxવન હોમાઇ Uય.  
સબંધંના સહવાસમા ં4નેહ ઉભરાઇ Uય,  

ભCaતના? Yણુગાનમા ંhCુaત મળ" Uય.  
�ુદરત ક.રા 6ેમમા ંnુિનયા eલુાઇ Uય,  

સસંાર Pના ]ગણે lીહ�ર િવસર" Uય.  
સગપણ સા� ુ4નેહથી સૌને મળuુ ંUય,  

વળગી ચાલે તેને P xવન હોમાઇ Uય.  
માયાxવન કમ+તણા બધંનેચાલu ુUય,  

6ેમ6eનુો મળતા xવને hCુaત મળ" Uય.  
6દ"પ રમા રિવને 6ેમ જલારામથી થાય,  

=તરમા ંઆનદં ઉભરાયને 6ેમ મળતો Uય.  
નાRચ�તા સસંારની Nયા ંભCaત સાચી Uય,  

2યાિધ નSરદ.હની મનથી િનકળ" Uય.  
�ુદરતની આ અકળલીલા xવને વળગી Uય,  

માનવ મહ.રામણ જગમા ંબધે6સર" Uય 
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તે પખંીની ઉપર પથરો ફ.કતા ંફ.ક" દ"ધો,  
Ùટયો તે ને અરરર! પડ" ફાળ હ½યા મહ� તો!  
ર. ર.! લા�યો �દલ પર અને Sાસ Bધંાઇ Uતા ં 
નીચે આ2Dુ ંતoુ ઉપરથી પાખં ઢ"લી થતામંા.ં 



મª પા�Dુ ંતે તરફડ" મર. હ4ત �હારા જ-થી આ,  

પાણી છાટંDુ ં�દલ ધડકતે bહોય ઊઠ" શÚુ ંના;  
Äાથંી ઊઠ.? cખમ �દલનો Ûર હ4તે કર.લો!  
Äાથંી ઊઠ.! Üદય �ુમ|ં છેક તે�ુ ંઅહોહો! 

આહા! �ક�u ુકળ ઊતર" ને ]ખ તો ઊધડ" એ,  

ÝbૂD ુથાશે? xવ ઊગરશે? કોણ Uણી શક. એ?  

x2Dુ,ં આહા! મ�રુ ગમતા ંગીત ગાવા ફર"ને,  

આ વાડ"ના ંમ�રુ ફલને ચાખવાને ફર"ને. 
ર. ર.! �ક�u ુફર" કદ" હવે પાસ �હાર" ન આવે,  

આવે bહોયે ડર" ડર" અને ઇ`છuુ ંઊડવાને;  

ર. ર.! lgા ગત થઇ પછ" કોઇ કાળે ન આવે,  

લા�યા ઘાને વીસર" શકવા કાઇં સામwયૅ ના છે.  
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ફર.nૂન ઈરાની એટલે ઈરાની પ�રવારના સ¢ય, eતૂકાળના લ7 મીકા�ત નાટક સમાજ તથા દ.શી નાટક સમાજના સચંાલક અને વષ� �ધુી ?ૂની Yજુરાતી 
રંગeિૂમ સાથે સકંળાયેલા સ£Yહૃ4થ. તેમને ઘેર ઈ. ૧૯૪૮મા ંd/ુીજ�મ થાય છે. d/ુી�ુ ંનામ અoુણા રાખવામા ંઆવે છે. આ અoુણા અRભનયkે/ે અoુણ સમ 
6કાિશત બનશે એવો �યાલ તેમના જ�મસમયે કોઈને ન�હ હોય.  



બાર વષ+ની �મરથી શB કર" અoુણાએ �હ�દ" �ફ�મોમા ંસહાયક પા/ો તર"ક. અRભનય આપવા�ુ ંશB કDુF Pમા ંતેમણે અRભનય આE યો છે તેવી �ફ�મોમા ં‘જવાબ‘ અને ‘ગરમ મસાલો‘ નો 
સમાવેશ થાય છે. Äાર.ક અoુણાએ ખલનાિયકાની eિૂમકા પણ ભજવી હતી. �હ�દ" �ફ�મkે/ે આમ તેમણે પોતા�ુ ં4થાન િનિµત કર" લી�ુ.ં ‘બો�બે §ુ ગોવા‘ નામની �ફ�મમા ંતેમણે 
અિમતાભ બ`ચન સાથે નાિયકાની eિૂમકા પણ કર" છે.  
ઈ. ૧૯૭૩મા ંઆર. ક.. �ફ��સના નેU હ.ઠળ તૈયાર કરવામા ંઆવેલી ‘બૉબી‘ �ફ�મમા ંનાનકડ" eિૂમકામા ંપણ અoુણાએ પોતાની અRભનયશCaતની ખાતર" કરાવી આપી હતી. અoુણામા ં
સવંેદનશીલ અRભનયની kમતા છે. P પા/નો અRભનય અદા કરવાનો હોય છે તેની �ડ" સમજ તે ક.ળવે છે. અમોલ પાલેકર Pવા ઉb�ૃA ટ કલાકાર સાથે "ટ.aસી ટ.કસી" મા ંતેમણે eિૂમકા 
ભજવી છે. ઓછે ખચM તૈયાર કર.લી આ �ફ�મમા ંઅoુણાને ભાગે તો ઘ«ુ ંઓÉ ંકામ આવે છે પરંu ુકાળxdવૂ+ક eિૂમકાને �યાય આપી પોતાની અRભનયશCaત�ુ ંદશ+ન તેમણે કરા2Dુ ંછે.  
Yજુરાતી ચલRચ/ોના સ¼નને 6ોbસાહન મળે એ હ.uથુી Yજુરાત સરકાર. કરhCુaતની નીિત અપનાવી હતી. આ નીિત અમલી બની નહોતી bયાર. અને આ યોજના હ.ઠળ અoુણાએ Yજુરાતી 
બોલપટોમા ંઅRભનય આE યો હતો અને તે kે/ે પણ �કુ"િતf સપંા�દત કર" હતી. P Yજુરાતી �ફ�મોમા ંઅoુણાએ અRભનયકળા પીરસી છે તેમાનંી ક.ટલીક છે પાનેતર, Yજુરાતણ, િવિધના 
લેખ, સuં ુરંગીલી, માર" હ.લ ઉતારો રાજ, રંગીલી Yજુરાતણ, જોગ સજંોગ, વેરના ંવળામણા તથા કંચન અને ગગંા.  
ઈ. ૧૯૭૫મા ંBપેર" પદß ર?ુ થયેલી ‘સuં ુરંગીલી‘મા ંઅoુણાએ સuંનુી eિૂમકા ભજવી હતી. ર4તે Ìલ વેચનાર" સuં ુએક સ4ંકાર" Yજુરાતી સrાર" બને છે એ હક"કત અoુણાએ 
અRભનયશCaતનો dરૂ.dરૂો ઉપયોગ કર" સફળતાdવૂ+ક બતાવી આપી હતી. ‘સuં ુરંગીલી‘ની �ફ�મ Nયૉ¼ બના+ડ+ શૉના ‘ િપ�મેRલયન‘ નામના નાટક પરથી Bપાતં�રત થયેલી કથા ધરાવે છે. 
આમ સહાયક અRભને/ી તર"ક. ક. h�ુય નાિયકા તર"ક. અનેક �ફ�મોમા ંકામ કર" સાર" સ�ંયામા ંપા�રતો િષકો પણ 6ાE ત કયાF છે. રાNયકkાએ અપાu ુ ંlેA ઠ અRભને/ી�ુ ંપા�રતોિષક તેમને 
મ�Dુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૮૫મા ંYજુરાત રાNય ચલRચ/ િવકાસ િનગમની 4થાપના કરવામા ંઆવી. આ િનગમના બોડ+ ઑફ ડાયર.aટસ+મા ંઅoુણાની િનDCુaત કરવામા ંઆવી હતી. અoુણાની �મર 
bયાર. ક.વળ ૩૮ વષ+ની હતી.  
Pમ િપતા ફર.nૂન અRભનયkે/ે લાબંો સમય સકંળાયેલા ર�ા હતા તે જ ર"તે અoુણાના બે ભાઈઓ �ફરોઝ અને અદ" Yજુરાતી અને �હ�દ" �ફ�મોમા ંઅRભનય આપે છે અને કળા-વારસાને 
Uળવી રા�યો છે. 
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ભારતીય ટ.4ટ-�8ક.ટના eતૂdવૂ+ �8ક.ટર, કE તાન અને િવSના lેA ઠ 6ારંRભક બેટધર  

ઈ. ૧૯૭૦-‘૭૧મા ંવે4ટ ઇ\�ડઝ, સામે ટ.4ટ-મેચમા ંરમવાની શBઆત કર". ઈ. ૧૯૮૬-‘૮૭મા ંપા�ક4તાન સામે રમેલા. પોતાની =િતમ ટ.4ટ બાદ �8ક.ટમાથંી 
િન;1ૃ થનાર �નુીલ ગાવ4કરનો જ�મ hુબંઈ ખાતે ઈ. ૧૯૪૯ના ?ુલાઈ માસની ૧૦મી તાર"ખે થયો હતો. hુબંઈ ખાતે અ¢યાસ કર" તેમણે hુબંઈ 
Dિુનવિસfટ"ની =,ેx સા�હbય સાથેની એમ. એ.ની �ડ,ી 6ાE ત કર" હતી. તેઓ િનલ�ન િસ�થે�ટક ફાયબસ+ ઍ�ડ ક.િમક�સ Rલિમટ.ડમા ંઉ`ચ 4થાન હતી.  



શાળાxવનથી જ તેમણે �8ક.ટની રમતમા ંરસ લેવાનો શB કય� હતો. Dિુનવિસfટ" �8ક.ટમા ંતેમનો સગંીન દ.ખાવ જોઈ રણx yૉફ"મા ંતેમને પસદં કરવામા ંઆ2યા હતા. ઈ. ૧૯૭૦-૭૧મા ં
વે4ટ ઇ\�ડઝના 6વાસે ગયેલી ભારતીય ટ"મમા ંતેમણે 4થાન મેળ2Dુ ંહu ુ ંઅને ટ.4ટ-કાર�કદ¡નો 6ારંભ કય� હતો. પોતાની 6થમ ટ.4ટ lેણીમા ંજ ટ.4ટના ૮ દાવમા ંબે વખત અણનમ રહ" 
ગાવ4કર. જ સદ" સાથે �ુલ ૭૭૪ રન કયા+ હતા અને િવ8મ સNય� હતો.  
ગાવ4કર 6થમ કkાની ૧૨૫ ટ.4ટ મેચોમા ંર�યા હતા. તે દરિમયાન ૩૪ સદ" ફટકાર" હતી, ચાર બેવડ" સદ" કર" હતી અને �ુલ ૧૦,૧૨૨ રનનો ?ુમલો કય� હતો. 2યCaતગત ૨૩૬ રનનો 
4કૉર કર" તેઓ અણનમ ર�ા હતા. તેમણે ૩૪ સદ" અને ૪૫ અધ+સદ" નjધાવી હતી. ૪૭ વખત તેઓ ભારતીય ટ"મના ક.E ટન ર�ા હતા. એ ૪૮ મેચોમાથંી ૯મા ંિવજય� અને ૮મા ં
પરાNય વહોય� હતો Nયાર. ૩૦ મેચ અિનણºત રહ" હતી. વન ડ. ઇ�ટરનેશનલ મેચોની તેમણે રમેલી સ�ંયા ૧૦૮ની હતી. એ મેચોમા ં૧૪ વખત અણનમ ર�ા હતા. એક સદ" ફટકાર" હતી 
અને ૨૭ અધ+-સદ" ફટકાર" હતી. તેમણે �ુલ ૩૦૯૨ રન કયા+ હતા. ૨૨ ક.ચ કયા+ હતા અને એક િવક.ટ લીધી હતી.  
ઈ. ૧૯૭૧મા ંવે4ટ ઇ\�ડઝ સામેના મેચમા,ં ઈ. ૧૯૭૮મા ંપા�ક4તાન સામેના અને ઈ. ૧૯૭૮મા ંવે4ટ ઇ\�ડઝ સામેના 6bયેક દાવમા ંતેમણે સદ" નjધાવી હતી. ?ુદા ં?ુદા ંચાર કલે�ડર વષ+મા ં
૧,૦૦૦ થી વ� ુરન નjધાવવાની િવગતો આ 6માણે છે :  
ઈ. ૧૯૭૬મા ં૧૧ ટ.4ટમા ં૧૦૨૪ રન,  

ઈ. ૧૯૭૮મા ં૯ ટ.4ટમા ં૧૦૪૪ રન,  

ઈ. ૧૯૭૯મા ં૧૮ ટ.4ટમા ં૧૫૫૫ રન,  

અને ઈ. ૧૯૮૩મા ં૧૮ ટ.4ટમા ં૧૩૧૦ રન,  

ઑપિન�ગ બેáસમેન તર"ક. તેઓ ૧૭ સાથીદારો સાથે ર�યા હતા અને �ુલ ૫૫ સદ"ની ભાગીદાર" નjધાવી હતી.  
ભારત સરકાર. તેમને ઈ. ૧૯૭૭મા ં‘અ?ુ +ન ઍવૉડ+ ‘થી અને ઈ. ૧૯૭૯મા ં‘પâeષૂણ‘ Rખતાબથી સ�માિનત કયા+ હતા. ઈ. ૧૯૮૦મા ં‘િવઝડન‘ના પાચં િવSlેA ઠ ખેલાડ"ઓમા ંતેમનો સમાવેશ 
થયો હતો.  
=,ેx ભાષામા ંતેમણે ચાર d4ુતકો લ�યા ંછે ‘સની ડ.ઝ‘, ‘આઈડૉ�સ‘, ‘ર�સ ઍ�ડ Bઈ�સ‘ તથા ‘વન-ડ. વ�ડસ+‘. મરાઠ" �ફ�મ ‘6ેમાચી સાવલી‘મા ંeિૂમકા પણ ભજવી છે. િવદ.શી ચેનલ પર 
�8ક.ટ-કૉમે�ટર" પણ તેઓ આપે છે.  
તેમના ંપbની�ુ ંનામ માશ+નીલ છે. તેમને એક d/ુ છે – રોહન. 
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સૉ8.�ટસનો દ.ખાવ  િવRચ/ હતો. ટાRલDુ ંમા¯ુ,ં 6માણમા ંનાનો ચહ.રો, Ìલેલા ટોપકાવા|ં નાક અને લાબંી દાઢ". ચેતનવતંા માણસનો આવો દ.ખાવ હોય ખરો 
? સૉ8.�ટસ 6માદ" અને પૈસાની તાણ ભોગવતો આદમી હતો. ધધંો પwથર ઘડવાનો પરંu ુપિત-પ bની અને d/ુો ખાતર પેટ dરૂu ુ ંમળ" રહ. એટલે કામ છોડ" 
વાતો કરવા માડંતો. પbની કક+શા હોવાથી મોટ. ભાગે બહાર જ ફરતો.  
સવાર. વહ.લા ઊઠ" Pવોતેવો ના4તો કર" કોઈક nુકાને, Äાકં દ.વળમા ંક. િમ/ને ઘેર, Uહ.ર 4નાનઘરમા ંક. છેવટ. શેર"ને નાક. Nયા ંદલીલબાxમા ંસાથ મળે 
bયા ંતે પહjચી જતો. dરૂા ઍથે�સ નગરને તેણે તક+વાદ" બના2Dુ ંહu ુ.ં Pવો તેનો દ.ખાવ રhxૂ તેવા જ તેના િવચારો પણ િવRચ/ હતા. તેના એક િમ/ે 
ડ.\�ફમા ંઆવેલા એક ધમ+4થાનમા ં6ã dછૂ¸ો, ‘ઍથે�સમા ંઅbયાર. સૌથી શા«ુ ંકોણ ?‘ સૌના આµય+ વ`ચે ઉ1ર મ�યો, ‘સૉ8.�ટસ.‘ પોતે dછૂેલા 6ãોના ઉ1ર 
પોતાને જ આવડતા નથી તેવો ડોળ કર" વ� ુ6ãો dછૂ" દંગ કર. તેવા જવાબ લોકો પાસેથી કઢાવતો. ક.વળ મન માનવી�ુ ંઘડતર કર. છે. માણસ લાગણી 
પર ક.ટલો કાz ૂમેળવી શક. છે તેના પર જ સવ+ સ£Yણુો િનભ+�રત છે. આ હu ુ ંતેના ઉપદ.શ�ુ ંક.�[Rબ�nુ.  
તેના xવનકાળ દરિમયાન ,ીક સ1ા અને ,ીક સ4ં�ૃિતની બોલબાલા હતી. ,ીક અને પછ"થી રોમ �ધુી ફ.લાયેલ તbવ¶ાન એ સૉ8.�ટસ�ુ ં6દાન હu ુ.ં E લેટો 

એનો િશA ય હતો. તbકાલીન સ1ાધીશોએ શહ"દ તર"ક. જો સૉ8.�ટસનો ભોગ ન લીધો હોત તો તેના ઉપદ.શની િવS પર P �ડ" અસર પડ" છે તે ન પડ" હોત. Dવુાન િશA યોને તે અિત 
િવન� લાગતો હતો પરંu ુહUરો =ધlgા|ઓને અને ક.ટલાય z�ુgવાદ"ઓને મન તે /ાસવાદ" અને ઝ�નૂી હતો. તેના પર બે આરોપ hકૂવામા ંઆ2યા હતા. એક : P દ.વતાઓમા ં
પાટનગર lgા ધરાવે છે તેને સૉ8.�ટસે અમા�ય કયા+ છે. બે : Dવુાન પેઢ"ને તે બહ.કાવી ર�ો છે.  
૫૦૧ નગરજનોના બનેલા એક િનણા+યક પચંે સૉ8.�ટસ પર કામ ચલા2Dુ.ં ૬૦ પચંોની બ²ુમતીથી તેને Yનુેગાર ઠરાવી મોતની સU ફટકારવામા ંઆવી. પચંના સ¢યો Uણતા હતા ક. 
દ.હાતં દંડ કરવા Pવા સૉ8.�ટસના Yનુા સાRબત થયા નથી. સૌ માનતા હતા ક. દયાની યાચના કરશે તો તેની સU હળવી થશે. પણ તેણે દયાની યાચના કરવાનો ઇ�કાર કય�.  
કારાવાસમાથંી નસાડ" જવા આવેલા િશA યોને તેણે કpુ,ં ‘²ુ ંકાયદાના પાલનમા ંમા�ુ ંÉ.ં �નુાગ�રક કાયદો મા�ય રાખે જ છે. ઍથે�સના કાયદાએ મને hbૃDદુંડ આE યો છે તો સાચા નાગ�રક 
તર"ક. માર. મોતને ભેટ;ુ ંજોઈએ.‘  
E લેટોએ સૉ8.�ટસની =િતમ રાત�ુ ંવણ+ન કDુF છે. તે રા/ે સૉ8.�ટસ Dવુાન િશA યો સાથે તbવ¶ાનની ચચા+ કરતો ર�ો. ચચા+નો િવષય હતો, ‘hbૃD ુપછ" xવન છે ?‘ સiંયાકાળ થયો. સૉ8.�ટસે 
િવષનો E યાલો મગા2યો. િવષ તેના હાથમા ંhકૂવામા ંઆ2Dુ ંઅને કહ.વામા ંઆ2Dુ,ં ‘હ.મલૉક�ુ ંપાન કર" તમાર. ચા�યે રાખવા�ુ.ં પગ ભાર. લાગે એટલે લેટ" જજો. Üદય �ધુી મોતનો 
ઓછાયો પહjચી જશે.‘  
િવષપાન કર" સૉ8.�ટસે ચાલવા માડં¬ ુ.ં રડતા િશA યોને ઠપકો આપવા વ`ચે વ`ચે તે રોકાતો. છેવટ. ચહ.રા પરના કપડાને તેણે ખેસવી ના�Dુ.ં પથાર"મા ં�ઈૂ જઈ ]ખો બધં કર". એક 



િશA યે તેની આખર" ઇ`છા િવષે dછૂ�ુ.ં કશો જવાબ ન મ�યો.  
E લેટોએ લ�Dુ ંછે : ‘Pમને અમે અિત z�ુgશાળ" અને િવદ�ધ માનતા તેવા અમારા િમ/નો આ ર"તે =ત આ2યો.‘ 
�. �F����& d�h��� 
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સહ.જ nૂબળો બાધંો, સC4મત ચહ.રો, દ+ \Aટમા ંિન2યા+જ સરળતા, ધોતી-ઝ¢ ભા�ુ ંસાnું વt-પ�રધાન અને આbમીયતાથી વાતાવરણને છલકu ુ ંકરતી 6િતભા. 
પ�ંડત દ"નદયાળ ઉપાiયાયની આ િવશેષ� �ઈ. ૧૯૧૬ના સE ટ.�બરની સોળમી તાર"ખે જયdરુ અજમેર લાઇન પરના ધન�કયા ગામમા ંમોસાળમા ંજ�મ. 
તેમના નાના ર.લવે અિધકાર" અને ર.લવે અિધકાર" અને િપતા 4ટ.શન મા4તર. એથી જ કદાચ ર.લના પાટા અને E લેટફોમ+� સાથે જોડાયે}ુ ંદ"નદયાળx�ુ ં
xવન ર.લવે-6વાસ દરિમયાન જ dણૂ+િવરામ પા�Dુ.ં  
બચપણથી જ માતાિપતા�ુ ંhbૃD ુથતા ંમામાને bયા ંઉછર.લા દ"નદયાલ બા�યાવ4થાથી જ 4વાવલબંી બ�યા. કાનdરુની કૉલેજના ગRણતશાt સાથેના 6થમ 
વગ+મા ંબી. એ. ઉ1ીણ+ થયા. દ"નદયાળની� તoુણાવ4થા િવષે બ²ુ ઓછ" િવગતો મળે છે. બી. એ.ના છે�લા વષ+ દરિમયાન તેમનો સપંક+ રાA y"ય સેવક સઘં 
સાથે થયો. ભાઉરસ દ.વરસ સાથેના ઘિનA ઠ સબંધંને લીધે દ"નદયાળ સઘંકાય+મા ં6;1ૃ થયા. ઈ. ૧૯૪૨મા ંસઘંના 6ચારક બ�યા. સહ-6ાતં-6ચારકની 
જવાબદાર" સભંાળતા ં‘સ�ાટ ચ�[YEુ ત‘ અને ‘જગ£Yoુુ શકંરાચાય+‘ િવષે બે d4ુતકો લ�યા.ં લખનૌમા ં‘રાA yધમ+‘ માિસક અને ‘પાચંજ�ય‘ સાE તા�હક સાથે તે 
ઘિનA ઠ ર"તે સકંળાયેલા હતા. ઈ. ૧૯૫૧મા ં¤યામા6સાદ hખુજºએ ક.�[ના 6ધાનમડંળમાથંી રાxનાhુ ંઆE Dુ.ં �હ�nુ મહાસભા અને ગાધંીxની હbયા પછ" 

વગોવાયેલા રાA y"ય સેવક સઘંને બદલે ‘જનસઘં‘ની 4થાપના કર". દ"નદયાળ તેમા ંજોડાયા. તેવામા ંhખુજº�ુ ંરહ4યમય સજંોગોમા ંઅવસાન થDુ.ં દ"નદયાળ સઘંના મ/ંી બ�યા. દોઢ 
દાયકા �ધુી તેમણે અને તેમના સાથીઓએ એવો doુુષાથ+ કય� ક. � ૂટંણીઓમા ંઅને Uહ.ર xવનમા ંજનસઘં કાäું કાઢ" શÄો. દ"નદયાળ�ુ ંભારતીય રાજકારણમા ંબી?ુ ંિનણા+યક પગ}ુ ં
‘Rબનકå,ેસવાદ‘�ુ ંહu ુ.ં ડૉ. રામમનોહર લો�હયા સાથે મળ"ને કર.લા 6યાસોને પ�રણામે ઈ. ૧૯૬૭મા ંઘણા ંરાNયો કå,ેસ પરા4ત થઈ અને સિંવદ સરકારો અC4તbવમા ંઆવી. આ સમય 
દરિમયાન દ"નદયાળે કર.લા Rચ�તનના પ�રપાક Bપે ‘ધી §ુ E લા�સ – 6ૉિમિસઝ ઍ�ડ 6ૉ4પેકáસ‘ d4ુતક લખાDુ.ં E લાિન�ગ કિમશનના ઉપ6hખુે એક પ�રપ/ પાઠવી આ d4ુતકના ંટ"કા-
ટ"E પણ અને �ચૂનો iયાનમા ંલેવા�ુ ંબધા ંરાNયોને લ�Dુ ંહu ુ.ં  
રાજકારણમા ંહોવા છતા ં6Uની લાગણીઓ પર સવાર થઈ લાભ ખાટ" જવાની ;િૃ1 Äાર.ય રાખી ન હતી. ઈ. ૧૯૬૭મા ંભારતીય જનસઘંના વાિષf ક અિધવેશનમા ંતેમને પરાણે અiયk 
તર"ક. બેસાડ�ા હતા. એ અિધવેશન યાદગાર બની ગDુ.ં અિધવેશનમા ંએમણે આપે}ુ ંઅiયkીય 6વચન ક�પનો1ેજક દ4તાવેજ જ હu ુ.ં  
એ જ દ"નદયાળxના એક ર.લવે 6વાસ દર�યાન કoુણાિંતકા સU+ઈ. લખનૌથી પઠાણકોટ- િસયાલકોટના ર.લવે-ડ�બામા ં6થમ વગ+મા ંતેઓ 6વાસ કરતા હતા. એ y.નમા ં=ધાર" રાતે Ãુ ં



થDુ ંતેની ચો¥સ િવગતો રહ4યના ��ુમસમા ંખોવાયેલી છે. ઈ. ૧૯૬૮ના ફ.æઆુર"ની અRગયારમીની રાિ/એ સાડા/ણે hગુલસરાઈ ર.લવે4ટ.શનના યાડ+મા ંએક વીજળ"ના થાભંલા પાસેથી 
દ"નદયાળxનો hતૃદ.હ મળ" આ2યો.  
આ હbયાએ સમ, દ.શને 4ત�ધ કર" દ"ધો. સા�યવાદ" નેતા �હર.ન hખુરxએ તેમને ‘અUતશÖ‘ુ ક�ા હતા. દ"નદયાળ�ુ ંએકાવન વષ+�ુ ંઆDAુ ય P સાદગી, સહજતા, Rચ�તન અને કમ+ઠતા 
6દાન કર" ગDુ ંતે માનવીય eિૂમકા�ુ ંએક નાનક�ુ ંકા2ય જ હu ુ.ં 
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4ટ.ફ"નો જ�મ જમ+નીમા ંæહુ hકુામે ઈ. ૧૯૬૯ના ?ૂન માસની ૧૪મી તાર"ખે થયો હતો. િપતા�ુ ંનામ  પીટર અને માતા�ુ ંનામ હ.ઈડ". માતા–િપતા બrેને 
ટ.િનસની રમતનો શોખ. આમ 4ટ.ફ"ને ટ.િનસ 6bયે�ુ ંમમbવ માતાિપતા તરફથી વારસાBપે મ�Dુ ંહu ુ.ં  
૧.૭૨ મીટર Pટલી �ચાઈ ધરાવતી 4ટ.ફ" Åલૉ�રડા ખાતે આવેલ �લેનેગ�સ aલબમા ંટ.િનસની તાલીમ મેળવવા જોડાઈ હતી. ટ.િનસની તાલીમ માટ. Åલૉ�રડા 
એ કાશી સમાન ગણાય છે. ઈ. ૧૯૮૨થી 4ટ.ફ" ધધંાદાર" ખેલાડ" તર"ક. ટ.િનસની 4પધા+ઓમા ંભાગ લેવા લાગી.  
તેમણે સૌ6થમ ‘°.�ચ ઑપન ટ.િનસ ટાઇટલ‘ ઈ. ૧૯૮૭મા ંxbDુ ંહu ુ.ં પ�રસના રોલે�ડ ગેરોસ 4ટ.�ડયમ ખાતે આ §ુના+મે�ટ રમાઈ હતી. આમ પોતાની ટ.િનસ 
કાર�કદ¡�ુ ં6થમ ,ા�ડ4લેમ ટાઈટલ તેમણે આ §ુના+મે�ટમા ંxbDુ ંહu ુ.ં  
િવSની ચાર h�ુય ,ા�ડ4લેમ ટ.િનસ §ુના+મે�ટ-°.�ચ ઑપન ટ.િનસ §ુના+મે�ટ, િવ�બ�ડન ટ.િનસ §ુના+મે�ટ, ઑ4 y.Rલયન ઑપન ટ.િનસ §ુના+મે�ટ તથા Dનુાઇટ.ડ 
4ટ.áસ ઑપન ટ.િનસ §ુના+મે�ટમા ંતેમણે ભાગ લીધો હતો. તેમણે ૧૫ ,ા�ડ4લેમ ટાઇટલ xbયા ંહતા.ં તnુપરાતં અ�ય ૬૯ ટ.િનસ ટાઈટ�સો પણ તેમણે 6ાE ત 
કયાF હતા.ં  

ઈ. ૧૯૮૭ના ઑગ4ટ માસની ૧૭મી તાર"ખે તેમણે મ�હલા ખેલાડ"ઓમા ં6થમ િવS8માકં 6ાE ત કય� હતો. સતત ૧૮૬ અઠવા�ડયા ં�ધુી એટલે ક. ઈ. ૧૯૯૧ના માચ+ની દસમી તાર"ખ 
તેમણે આ 8મ Uળવી રાખી િવ8મ સNય� હતો.  
ઈ. ૧૯૯૩ના એિ6લ માસમા ં4ટ.ફ" એક મ�હલા ટ.િનસ §ુના+મે�ટમા ંહ�બગ+ ખાતે એક મેચ રમી રહ" હતી. તે વખતે તેના એક ચાહક. તેની હર"ફ મોિનકા સેલેસ પર ઘાતક ²ુમલો કય�. આથી 
મોિનકાને રમત છોડવી પડ હતી. ટ.િનસના મેદાન પરથી આમ મોિનકા સેલેસ nૂર થતા ંતેણે એક નબંરનો 8મ Yમુા2યો હતો.  
4ટ.ફ" ,ાફને Ìટબૉલની રમત qબૂ જ િ6ય તેમના અ�ય શોખમા ંવાચંન, Rચ/કલા, સગંીત અને ફોટો,ાફ"ને ગણાવી શકાય.  



ઈ. ૧૯૯૧મા ં°.�ચ ઑપન ફાઈનલમા ં4પેનની સા�ચેઝ િવકા�રયો સામે તેમને હાર ખાવી પડ" હતી. ફર"થી ઈ. ૧૯૯૪મા ંD.ુએસ. ઑપન §ુના+મે�ટની ફાઈનલમા ંપણ િવકા�રયો સામે તેમણે 
હાર ખાવી પડ" હતી. 
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ઈ. ૧૫૬૪ની ૨૩મી એિ6લે ��લે�ડના 4y.ટફડ+-અપૉન-ઍવન નામના નાના ગામના િપતા જૉનના /ીU સતંાન અને NયેA ઠ d/ુ તર"ક. ��લે�ડના આ કિવ-
નાટકકારનો જ�મ થયો. પાછળથી િપતા પૈસેટક. ઘસાઈ જતા ંતેના ંમાન-અિધકાર જતા ંર�ા.ં ,ામર 4�લૂમા ંઅ¢યાસ dરૂો કયા+ બાદ ગામડાની શાળામા ં
િશkકગીર" કરતો શેaસિપયર ૧૮ વષ+ની વયે પોતાથી આઠ વષ+ મોટ" ઍન હ.થવેને પરÕયો.  
ફરતી નાટકમડંળ"ઓના ંનાનપણમા ંજોયેલા ંનાટકોથી આકષા+ઈ તે કોઈ મડંળ" જોડ. ગયો હોવાની વાયકા છે. કોઈ માને છે ક. તેના ંનાટકોમા ંકાયદાની ભાષા 
qબૂ જ આવતી હોવાથી તેણે કોઈ વક"લની Yમુા4તાગીર" કર" હશે. ઈ. ૧૫૯૯મા ંચાર ભાગીદારોમાનંો એક બની �લૉબ િથયેટર બધંા2Dુ.ં તેને ‘સ£Y±ૃ4થ‘ 

થ;ુ ંહu ુ.ં ગામડામા ંએ મહbવાકાkંા સફળ થવાનો સભંવ હતો ન�હ તેથી ઈ. ૧૫૮૭મા ંઘર bયx લડંનનો માગ+ લીધો. લડંનના ઉbસાહ, શૌય+ને 
આbમિવSાસભયા+ વાતાવરણમા ંતેણે 6વેશ કય� bયાર. મનઃચç ુસામે દ.ખાu ુ ંહu ુ ં‘સ£Yહૃ4થ�ુ ંxવન.‘  
શBઆતમા ંનાટ¸-6ેkકોના તે ઘોડા સાચવતો તે આખર. નાટકમડંળ"મા ંપા/ો ભજવતો થયો હશે. તેના xવન િવષેની આથી િવશેષ મા�હતી મળતી નથી.  
તેના જમાનામા ંપણ નાટ¸-અRભનેતાઓને સમાજના ંલગીર.ય માન મળuુ ંન�હ. પરંu ુસાથોસાથ મોટા, સારા માણસો તરફથી આlય મળતો. સભંવ છે ક. 

આવા આlય �ારા 6વેશ મેળવી 6ગિત સાધવાની તેની ધારણા હશે. ત�તાની nુિનયામા ં6વેશી તેણે Äાર. અને ક.ટલી eિૂમકા ભજવી તે િવષે ખાસ મા�હતી ઉપલ�ધ નથી. લડંન આ2યા 
પછ" પાચં વરસમા ંશેaસ- િપયરને �યાિત મળ" ગઈ. પછ" તેણે ઐિતહાિસક નાટકો લખી લોકો�ુ ંiયાન અગbયના 6ãો તરફ દોરવા માડં¬ ુ ંbયાર. હૉલિશ�ડ. ��લે�ડનો ઇિતહાસ લ�યો હતો. 
આ ,થંમાથંી �હ�મતdવૂ+ક તફડચંી કર" તેને અ�પુમ સૌ�દય+ આપી અન�ય ર"તે એની ર?ૂઆત કર". એ નાટકોમા ંઐિતહાિસક પા/ો ઉપરાતં સમકાલીન xવનમાથંી પણ તેણે બીUપા/ો 
ઉમેયાF. આ પા/ો હા4યરસ ફ.લાવી જનતાને qશુી રાખતા.ં તેણે ઘણા ં�ખુાC�તક નાટકો પણ લ�યા.ં નાટકોના ંકથાનક ક. િવષયો જડ�ા ંbયાથંી શેaસિપયર. ઉપાડ�ા ંહતા.ં તેને ભાન થDુ ંક. 
xવન�ુ ંસા�ુ ંદશ+ન કoુણ �ારા જ થઈ શક. છે. મ�Aુ યÜદયમા ં�ડ.�ડ. જઈ bયાથંી અ�ભુવના ંરbનો શોધવા ંજોઈએ. આ કાય+ શેaસિપયરના ંકoુણા�ત નાટકોએ કDુF.  
તેની લેખન-શCaત એટલી સમથ+ હતી, રંગeિૂમના કસબ�ુ ંતે�ુ ંદાન એટ}ુ ંતલ4પશº હu ુ,ં નાટ¸રચનાની તેની ચાuરુ" એટલી Rબનહર"ફ હતી, તે�ુ ંશ�દસામwય+ એટ}ુ ંબળવાન હu ુ,ં 
શ�દભડંોળ એટ}ુ ંિવdલુ હu ુ ંઅને માનવ-4વભાવ�ુ ંિવ¤લેષણ કરવાની તેની શCaત એટલી તીÈ હતી ક. એવી સવ+તોhખુી 6િતભા વડ. જોતજોતામા ંતે પોતાના સમકાલીન કિવઓ ને 
િવ�ાનોમા ંમોખર. જઈને ઊભો. એટ}ુ ંજ ન�હ પણ તેના સમકાલીન િવ�ાન બેન જૉ�સના શ�દોમા ંકહ"એ તો સવ+કાળના સવ+lેA ઠ કિવ તર"ક. પોતાની નામના તેણે =�કત કર".  



૩૭ નાટકો, ૨ દ"ઘ+કા2યો અને ૧૫૪ સૉનેટ એટલી અમર અને િવdલુ લેખન-સh�ૃg hકૂ", પોતાના વતનમા ંિન;1ૃ xવન ગાળતો આ મેઘાિવ� ્મહાનર ઈ. ૧૬૧૬ના એિ6લની ૨૩મીએ 
અવસાન પા�યો 
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Ãભુલ7 મીનો જ�મ. ઈ. ૧૯૧૬ના સE ટ.�બર માસની� સોળમી તાર"ખે થયો. િપતા�ુ ંનામ શ�hખુાવ�ટ}ુ.ં તેઓ �ુશળ વીણાવાદક હતા. માતા શાtીય 
સગંીતના ¶ાતા હતા.ં આમ માતા- િપતા પાસેથી જ Ãભુલ7 મીને સગંીતના સ4ંકાર અને સગંીત�ુ ંિશkણ 6ાd ્ત થયા.ં ૧૩ વષ+ની વયે તેમણે Uહ.રમા ંસગંીત 
પીર4Dુ ંતે આજ �ધુી જનમેદની સમk સગંીત ર?ૂ કરતા ંર�ા ંછે અને 6શસંા 6ાE ત કરતા ંર�ા ંછે. એમના કોયલ સમા મ�રુ કંઠ. ક.વળ દ.શના જ ન�હ 
પરંu ુપરદ.શના સગંીતરિસકોના ંમન xbયા ંછે. તેમ�ુ ંવીણાવાદન પણ ઉ`ચ કો�ટ�ુ ંછે.  
તેમણે ‘મીરા‘ં નામની �ફ�મમા ંમીરા ંતર"ક. અRભનય આE યો હતો. �હ�દ" તથા તાિમલ એમ બે ભાષામા ંઊતર.લી આ �ફ�મ લોકાદર પામી હતી. �ફ�મમા ં
આવતા ંમીરાનંા તમામ ભજનો Ãભુલ7 મીએ પોતે જ ગાયા ંછે. આ �ફ�મ પછ" અRભનયની nુિનયાને અલિવદા કર" સમ, xવન સગંીતસાધનામા ંજ 
િવતાવવાનો િનણ+ય લીધો.  
ઈ. ૧૯૭૪થી શB કર" સાતેક વષ+ �ધુી તેમણે આકાશવાણી તેમજ nૂરદશ+નના સગંીત- કાય+8મોના ંિનમા+/ી તર"ક. સેવા આપી હતી. દ.શભરમા ંતેમજ 
િવદ.શમા ંઅનેક 4થળે તેમણે સગંીતના સફળ કાય+8મ આE યા છે. ઈ. ૧૯૫૪મા ંતેમને ‘પâeષૂણ‘ના Rખતાબથી ભારત સરકાર. નવાNયા ંહતા.ં ઈ. ૧૯૫૬મા ં

સગંીતનાટક એક.ડ.મે એવોડ+ એમને એનાયત થયો. ઈ. ૧૯૭૪મા ંએિશયન નોબલ પા�રતોિષક સમો મેaસેસે ઍવૉડ+ એમને આપવામા ંઆ2યો. ઈ. ૧૯૫૭મા ંભારત સરકાર. ‘પâિવeષૂણ‘ 

ઇલકાબથી બ²ુમાન કDુF. અનેક Dિુનવિસfટ"ઓએ તથા 6�યાત સ4ંથાઓએ માનાહ+ પદવીથી તેમને સ�મા�યા ંછે.  
ઈ. ૧૯૬૬મા ં�Dયૂૉક+મા ં‘Dનુો‘ સમk તેમણે સગંીતની રસલહાણ કર" હતી. ઈ. ૧૯૮૨મા ંલડંન ખાતે ઊજવાયેલા ઇ\�ડયા ફ.\4ટવલના ઉ£ઘાટન 6સગંે તેમણે સગંીત-રસથાળ અપº 
ભારતના સગંીતને �કુ"િતf અપાવી હતી. 2યCaત તર"ક. પણ Ãભુલ7 મી ઉ`ચ ચા�ર�ય ધરાવે છે. તેમનો સૌજ�યશીલ 4વભાવ, સૌ 6bયે સ�માનભર" લાગણી અને Üદયની ઉદારતાથી એક 
સrાર" તર"ક. પણ તેમણે ક"િતf સપંાદન કર" છે. તેમણે ટ". સદાશીવh ્સાથે લ�ન કયા+ છે. પિત �મરમા ંમોટા હોવા છતા ંતેમ�ુ ંલ�નxવન �મુ�રુ અને સૌ�ય ર"તે વીતી રpુ ંછે. પિતને 
અગાઉથી થયેલી d/ુીઓને પોતાની d/ુીઓ ગણી તેઓનો ઉછેર કય� છે.  
કણા+ટક" સગંીતપgિત 6ારંભના ંવષ�મા ંઉ1ર ભારતમા ંબ²ુ Uણીતી ન હતી. આP પણ એક એક વગ+ એવો છે P કણા+ટક" તેમજ ઉ1ર ભારતીય બનંે સગંીત પર સમાન 6ebુવ 6ાE ત કર" 



દ.શભરમા ંિવ�યાિત 6ાE ત કર" છે.  
અbયાર. (ઈ. ૧૯૯૭મા)ં ૮૧ વષ+ની ¦ફ �મર. પહj`યા ંછતા ંતેમના ચહ.રા પર સ4ંકાર અને સપંrતા�ુ ંતેજ 6કાશી રpુ ંદ.ખાય છે. Ãભુલ7 મીમા ંએક અbયતં સાદા,ં સરળ અને ન� મ�હલા�ુ ં
દશ+ન સદાકાળ માટ. થu ુ ંરpુ ંછે. તેમણે કર.લા અનેક સગંીત કાય+8મોની આવક તેમણે સેવાકાય� માટ. અપ+ણ કર" છે.  
તેમના ભજનોમાથંી આiયા{bમક ભCaતનો રણકાર સભંળાય છે. સગંીત-kે/ે તેમણે P સફળતા 6ાE ત કર" છે તેથી ભારતીય સગંીત�ુ ં4થાન િવS-ચોકમા ંઅન�ય બ�Dુ ંછે. 
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પ� નાલાલ ઘોષનો નામો`ચાર થાય એટલે મનઃચç ુસામે બા�ંરુ"વાદક પ� નાલાલ ઘોષ ખડા થાય. પ� નાલાલ અને બા�ંરુ"�ુ ંએટ}ુ ંઘિનA ઠ એકbવ સધાDુ ં
હu ુ ંક. એકનો ઉ`ચાર કરવાથી બીUની અRભ¶ા થઈ જતી. આP પણ એ જ પ�રC4થિત છે.  
તેમનો જ�મ ?ુલાઈ ૧૯૧૧મા ંહાલના બા�ંલા દ.શના બા�રસાલ {જ�લામા ંથયો હતો. બા�યા-વ4થાથી જ તેમને સગંીત 6bયે લગની. દાદા, િપતા, કાકા તથા 
મોસાળપkમા ંપણ અનેક ગાવા- બUવવાવાળા હતા તેથી પ� નાલાલને વારસામા ંજ સાગંીિતક વાતાવરણ મ�Dુ.ં નાનપણથી જ 4વા4wય સાoું હોવાથી તેઓ 
સારા h¥ુાબાજ (બૉકસર) હતા. નવ વષ+ની વયે 4વય4ંÔરણાએ, આપz�ુgથી સગંીત શીખવાની તેમણે શBઆત કર". બા�ંરુ"-સગંીતની પોતાની સાધના 
એટલી હદ �ધુી િવકસાવી ક. ‘�D ૂિથયેટસ+‘ની િવ�યાત Rચ/પટસ4ંથામા ંમે�yકની પર"kા આE યા િવના પાS+સગંીત માટ.ના વા�; ૃદંમા ંજોડાઈ ગયા. દોઢ.ક 
વષ+ bયા ંસગંીત�ુ ંકામ સભંાળતા qશુી મહમંદ પાસે સગંીત શીખવાની પgિતસરની શBઆત કર". બગંાળના 6�યાત કલાકાર RગરUશકંર ચ8વતº તથા 
ભારતના મહાન વાદક અલાઉ£"નખા ંમૈહરવાલા પાસેથી તેમણે સગંીત�ુ ં��ુ ં¶ાન મેળ2યે રા�Dુ.ં સાPં છ વાગે �રયાજ શB કર. તે રાતના અRગયાર વા�યે 
dરૂ" કર.. રાતના અRગયારથી એક �ધુી ઈSર�ુ ંiયાન ધર. અને પછ" વા| કર" અઢ" વા�યે �એૂ. એમના પbની પાoુલ પણ સગંીતkે/ે નામા�ંકત હતા.ં નાના 

ભાઈ િનRખલ ઘોષ અ`છા તબલાવાદક હતા.  
ઈ. ૧૯૩૬ના અરસામા ંતેઓ આકાશવાણીના કલક1ા િવભાગના 4ટાફ આ�ટ®4ટ તર"ક. જોડાયા. તેમના અ,ણી િશA યોમા ંદ.વે�[ hદુßSર, ભાઈલાલ બારોટ, રાસRબહાર" દ.સાઈ, હ�રપદ ચૌધર", 
વી.x. કના+ડ+ તથા ગૌર ગો4વામી h�ુય છે. બસંીવાદનમા ંતેમણે અનેક �ધુારાઓ અને અવનવી ર"િતઓ દાખલ કયાF. વાસંળ"ના સhgુરણ�ુ ંતેમ�ુ ંxવનકાય+ રpુ ંહu ુ.ં ગાધંીx પણ 
પ� નાલાલના બસંીવાદનથી h�ુધ થયા હતા. પોતાની બીમાર" દરિમયાન બસંીવાદન માટ. ગાધંીxએ મા/ દસ િમિનટ આપી હતી પરંu ુમ�રુ 4વરાવRલ સાભંળ" ‘હ?ુ બUવો‘ એમ કહ" ૪૫ 



િમિનટ બા�ંરુ"વાદન માÕDુ ંઅને પોતાના હ4તાkરમા ં6માણપ/ આE Dુ.ં ‘બસંી બ²ુત મ�રુ બUઈ.‘  
���ારકાના �ારકાધીશના ંદશ+ન કરતા ંકોઈએ તેમને નરિસ�હ મહ.તાએ ક.દારો રાગ ગીર. hકૂવાની વાત કર" અને પ� નાલાલ�ુ ંÜદય એટ}ુ ંભાવિવભોર બ�Dુ ંક. તમામ ભાન eલૂી છ 
કલાક �ધુી બસંી પર ક.દારો રાગ છેડવા માડં�ો.  
સાચા �રૂવાળ" વાસંળ" બનાવવા માટ. તેઓ Uતે કાળx લેતા. શાtીય સગંીતના ં=ગોની ર?ૂઆત તેમણે વાસંળ"મા ંજ કરવા માડં", ખયાલ, äુંમર", ખટક, hરુક", મ�ડ, ઝાલા વગેર. રાગો 
ઉતાર" વાસંળ"મા ંઆ બ�ુ ંવાગી શક. છે તે તેમણે સાRબત કDુF. પોતાની Sાસનળ"મા ંચાદં" હોય, હાથની ]ગળ"ઓ પર સોU હોય છતા ંતેઓ પોતાની સાધના ચા} ુરાખતા.  
4વભાવે િનખાલસ, િનરRભમાન, ન�, સહ.જ બેઠ" દડ"ના પણ સશકત બાધંાના ઘોષબાz ુસામા�ય માનવી લાગે પરંu ુબા�ંરુ"વાદન કરતા ંકરતા ં4વરસમાિધમા ંલીન થયેલા ઘોષબાzનુે 
Pમણે જોયા હશે તેઓ તેમની આ અવ4થા કદ" eલૂી શકશે ન�હ. નાનપણથી જ એમને ધમ+મા ં6બળ આ4થા હતી. તે રામ�ૃA ણ િમશનમા ંિનયિમત જતા. તેઓ કહ.તા : ‘dણૂ+તા એટલે 
6e6ુા �Eત. તેથી ²ુ ંપણ વાસંળ"મા ંdણૂ+તા મેળવવા 6યbન કoું É.ં ઠા�ુર (ઈSર)ની જર"સરખી પણ Nયોત જો જોવા મળ" Uય તો xવન સફળ બને અને એ જ માoું xવનiયેય છે.‘  
ઈ. ૧૯૬૦ના એિ6લ માસની વીસમી તાર"ખે બાz ુપ� નાલાલ સગંીતની મહાNયોતમા ંિવલીન થઈ ગયા. 

	 �F. dR� 
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તેમ�ુ ંdoૂું નામ પ�લ;�ુલાખડં" થ¥ેપરમRબલ ઉષા. તેમનો જ�મ ક.રળના પાયલ નામના ગામમા ંઈ. ૧૯૬૪ના મે માસની ૨૦મી તાર"ખે થયો. ઈ. પી. 
એમ. E યામલ. પાયલમા ંતે કાપડની nુકાન ચલાવતા.  
ભારતનછ lેA ઠ દોડનાર અને ભારતીય ખેલ�દૂkે/ે િમ�ખાિસ�હ પછ" તેજ દોડનાર તર"ક. ભારત�ુ ંનામ ઉUળનાર પી.ટ". ઉષા ૧૨ વષ+ની હતી bયારથી જ 
ખેલ�દૂ 4પધા+ઓમા ંઅ,4થાન મેળવતી હતી. P શાળામા ંતે અ¢યાસ કરતા ંbયાનંા 2યાયામ-િશkક ઓ. એમ. ના��બયાર. ઉષામા ંરહ.લી શCaત પારખી અને 
િવિશA ટ તાલીમ આપવી શB કર". ઉષાએ કૉલેજમા ંએક વષ+ અ¢યાસ કય� છે. ]તરરા\Ayય ખેલ�દૂkે/ે નામના 6ાE ત કરનારા ંપી.ટ". ઉષા હાલ ભારતીય 
ર.લવેમા ંક�યાણ અિધકાર" તર"ક. નોકર" કર. છે.  
ઈ. ૧૯૭૬મા ંઉષાએ રાA y"ય 4તર. ખેલ�દૂની હર"ફાઈમા ંપહ.લી વખત ભાગ લીધો હતો. આ હર"ફાઈમા ંઉષા ૧૦૦ મીટર દોડ, ૮૦ મીટર દોડ, લાબંો �દૂકો 
તથા ર"લે ર.સમા ંચાર �ણુ+ચ[ંકો xતવા સ£ભાગી બ�યા ંહતા.ં ઈ. ૧૯૭૮મા ંરાA y"ય 4તર. સવ+ િવ�ાલયોની ખેલ�દૂ 4પધા+ યોUઈ હતી. આ 4પધા+મા ંપણ 
૧૦૦ અને ૨૦૦ મીટર દોડ તથા ૬૦ મીટર િવiન-દોડમા ંિવNય 6ાE ત કય� હતો. ઈ. ૧૯૮૨ના એિશયાઈ ખેલોમા ંતેમણે ૧૦૦ અને ૨૦૦ મીટર દોડ4પધા+મા ં



�વુણ+પદક મેળ2યો હતો. ઈ. ૧૯૮૩મા ં�ુવૈતમા ંયોUયેલી એિશયાઈ ખેલ�દૂ 4પધા+મા ંઉષા ઝળક" ઊઠ�ા ંહતા.ં ૪૦૦ મીટર દોડ4પધા+મા ંતેમણે �વુણ+ચ[ં અને ૨૦૦ મીટર દોડ4પધા+મા ં
રૌE યચ[ંક હાસંલ કય� હતો. ઈ. ૧૯૮૪મા ંઅમે�રકામા ંલૉસ Íજલસ ખાતે તેવીસમા ંઑRલC�પ ક રમતોbસવ યોUયો હતો. તે રમતોbસવમા ંદોડ4પધા+મા ંતેમણે 6થમવાર ભાગ લીધો હતો 
પરંu ુએક સેકંડના સોમા ભાગ Pટલા તફાવતથી તેમને ચ[ંક મ�યો નહોતો.  
ઈ. ૧૯૮૫મા ંઇ�ડોનેિશયાના પાટનગર Uકાતા+ ખાતે છÓી એિશયાઈ ખેલ�દૂ 4પધા+ યોUઈ bયાર. પી.ટ". ઉષાએ પાચં �વુણ+ચ[ંકો xતી ઑRલC�પ ક ખેલ�દૂ�ુ ંસા§ું વાળ" આE Dુ ંહu ુ.ં આ 
રમતોbસવમા ંતેમણે ૧૦૦ મીટર દોડ, ૨૦૦ મીટર દોડ, ૪૦૦ મીટર દોડ, ૪૦૦ મીટર િવiનદોડ અને ૪ × ૪૦૦ મીટર ર"લે ર.સમા ં6થમ 4થાન 6ાE ત કર" �વુણ+ચ[ંક મેળ2યા હતા. આ 
Ëવલતં સફળતા બદલ તેમને ‘એિશયાઈ‘ ખેલ�દૂ-રાણીનો‘ ઇલકાબ એનાયત થયો હતો. ઈ. ૧૯૮૬મા ંદRk ણ કો�રયાના પાટનગર સેઉલમા ંદસમો એિશયાઈ રમતોbસવ યોUયો હતો. આ 
ઉbસવમા ંપી.ટ". ઉષાએ પાચં 4પધા+મા ંભાગ લીધો હતો અને ચાર �વુણ+ચ[ંકો xતી જગતના ખેલ�દૂ kે/ે ભારતને ગૌરવભDુF 4થાન અપા2Dુ ંહu ુ.ં  
ઈ. ૧૯૮૬મા ંભારત સરકાર. પી.ટ". ઉષાને ‘પâlી‘નો Rખતાબ અને ‘અ?ુ +ન‘ ઍવૉડ+ અપ+ણ કર" તેમની દોઢશCaતની કદર કર" હતી. અમે�રકાની Dનુાઈટ.ડ 4ટ.áસ 4પોટ+સ અકાદમીએ ઈ. 
૧૯૮૭મા ં‘એિશયન એથલેટ –‘૮૬‘નો Rખતાબ એનાયત કય� હતો અને ‘શેખ મોહમદ બીન-ઇ�સા અલ ખલીફા‘ yોફ" પણ આપી હતી. ઈ. ૧૯૮૭મા ંતેમણે ઇટાલીના રોમ ખાતે યોUયેલી 
િવS-ખેલ�દૂની પાચં 4પધા+ઓમા ંભાગ લીધો હતો. ઈ. ૧૯૮૮મા ંસેઉલ ઑRલC�પ aસમા ંપણ તેમણે ભાગ લીધો હતો. પરંu ુપગની એડ"મા ંઈU થવાને કારણે તેમને િવજય સાપંડ�ો 
નહોતો. 
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ઈ. ૧૯૧૭ના નવે�બરની ૧૯મી તાર"ખે એમનો જ�મ અ�લાહાબાદમા ંથયો હતો. ઇ\�દરા િ6યદિશfની એ તેમ�ુ ંdoૂું નામ. િપતા જવાહરલાલ અને િપતામહ 
મોતીલાલ નહ.oુ બનંે દ.શસેવાના રંગે રંગાયેલા હતા. માતા માદંગીના Rબછાને હતા ંતેથી ઈ\�દરા�ુ ંબાળપણ માતા- િપતાની છાયામા ંવીત;ુ ંજોઈએ તેથી 
કંઈક ?ુદ" ર"તે વીતે}ુ.ં એમનો અ¢યાસ પણ ઘરથી nુર શાિંતિનક.તન, C4વáઝલM�ડ અને ઑaસફડ+મા?ં થયેલો. બાર વષ+ની વયે અસહકારની લડતમા ંતેમણે 
‘વાનરસેના‘�ુ ંનેubૃવ સભંા�Dુ.ં ઈ. ૧૯૪૨મા ં�ફરોઝ ગાધંી સાથે એમ�ુ ંલ�ન થDુ.ં એ જ વષM ‘ભારત છોડો‘ની ચળવળ ઊપડતા ંઇ\�દરાએ Pલવાસ ભોગ2યો. 
બચપણથી જ તેમને ગાધંીxનો 4નેહ સાપંડ�ો હતો.  
ઈ. ૧૯૬૬મા ંલાલબહાnૂર શાtીના અચાનક અવસાનથી ઇ\�દરા પર ભારતના વડા6ધાનનો બોજો આ2યો. લગભગ ૨૦ વષ+ તેમણે આ 4થાન સભંા�Dુ.ં 
ભારત Pવા િવશાળ અને િવRભr સ4ં�ૃિત, ભાષા અને ર"ત-�રવાજ ધરાવતા દ.શમા ં6ધાનમ/ંી�ુ ંપદ સભંાળ;ુ ંએ અનેક ર"તે કસોટ" કર. એ;ુ ંગણાય. ઈ. 
૧૯૭૧મા ંdવૂ+ પા�ક4તાન(બા�ંલાદ.શ)ની 6U પર વરસતા અbયાચારોમાથંી તેને haુત કરવા Dgુ નોતDુF અને િવજય 6ાE ત કય�. આ િવજય બદલ તેમને 



‘ભારતરbન‘ના Rખતાબથી નવાજવામા ંઆ2યા ંહતા.ં  
ઈ. ૧૯૭૫મા ંNયાર. ઈ\�દરાએ ભારતમા ંકટોકટ" લાદ" bયાર. દ.શની 6U તેમના આ વત+નથી qબૂ નાqશુ થઈ હતી. પ�રણામતઃ ઈ. ૧૯૭૭ની સામા�ય � ૂટંણીમા ંઇ\�દરા સ�હત કå,ેસના 
લગભગ બધા નેતાને હારનો સામનો કરવો પડ�ો. પરંu ુજનતા પkે બનાવેલી સરકાર સફળ કામગીર" કર" ન શક" અને ઈ. ૧૯૮૦મા ંભાર. બ²ુમતીથી ઈ\�દરા ફર" � ૂટંણી xતી ગયા.ં 
પોતાની Uતમા ંઇ\�દરાને એટલો દ+ઢ િવSાસ હતો ક. તેમને તેમના િનણ+યોમાથંી ચળાવવા ંલગભગ અશÄ હuુ.ં  
Nયાર. જવાહરલાલ દ.શના વડા6ધાન હતા bયાર. તે િપતા સાથે જ ફરતા ંઅને તમામ 2યવ4થા પોતાના હાથમા ંરાખતા.ં નેહoુના સાથમા ંઈ\�દરાએ િવSભરમા ં6વાસ કય� હતો. આમ 
અUણતા ંજ Uણે ક. તે 6ધાનમ/ંીના હો£ા માટ.ની તાલીમ મેળવી ર�ા ંહતા.ં પUંબમા ંઆતકંવાદ qબૂ ફાલી ર�ો હતો. પ�રC4થિત 6િત�દન વણસતી જતી હતી. આથી લ¤કરનો ઉપયોગ 
કર" ઈ. ૧૯૮૧ના ?ૂનની /ીx તાર"ખે ઈ\�દરાએ અhતૃસરના 4વણ+મ�ંદરને આતકંવાદ"ઓથી haુત કરા2Dુ.ં આ કાય+વાહ"થી શીખોનો એક વગ+ નારાજ થયો. ઈ. ૧૯૮૪ના ઑaટોબરની 
૩૧મી તાર"ખે સવારના પહોરમા ંજ �રુkા કમ+ચાર"ઓમાનંા બે શીખ કમ+ચાર"ઓએ મશીનગન ચલાવી ઈ\�દરાને ગોળ"થી વ�ધી ના�યા.ં પોતાની હbયાને આગલે �દવસે જ ઓ�રસાની એક 
Uહ.ર સભામા ંતેમણે કpુ ંહu ુ,ં ‘મારા લોહ"�ુ ંએકએક zુદં દ.શના કામમા ંઆવશે.‘  
િવSના ગÕયાગાઠં�ા દ.શોમા ંટોચના 4થાન પર મ�હલાઓએ કામગીર" બUવી છે. એ કામગીર"મા ંઇ\�દરા ગાધંી 6થમ 4થાને આવે એમ છે. 
�$�.�� 
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મા/ રિશયાના જ ન�હ પણ સમ4ત સા�યવાદ" જગતના �/ૂધાર માશ+લ 4તાRલન�ુ ંઅવસાન ઈ. ૧૯૫૩ના માચ+ની પાચંમીએ થDુ.ં લેિનનની Pમ જ એ�ુ ં
અવસાન પણ મગજમા ંરaતtાવને પ�રણામે જ થવા પા�Dુ.ં  
લેિનને 8ાC�તના અ�રૂા hકૂ.લા કાય+ને 4તાRલને dણૂ+ કDુF. માનવ �ારા માનવતાના શોષણ સામે ઓગણીસમી સદ"મા ંકાલ+ માક+સે સા�યવાદના P િસgાતંો�ુ ં
6િતપાદન કDુF તે િસgાતંોને લેિનને 4વીકાયા+ અને એના ઉ1રાિધકાર" 4તાRલને એનો અમલ પરાકાA ઠાએ પહjચાડ�ો. nુિનયાના �ધુર.લા દ.શો કરતા ં
અનેકગણા પછાત રિશયાને ઔ�ોRગક ર"તે અને લ¤કર" સામwય+મા ંજગતની મહાસ1ા બનાવનાર 4ટાRલનમા ંઅ£eતુ શ�કત અને અ6િતમ મનોબળ હતા.ં 
ન¥" કર.લા iયેય �ધુી પહjચવામા ંઊભા થતા =તરાયોને િનદ+યતાdવૂ+ક ખસેડવા Pટલો એ િનA äુર હતો. એથી જ એના અવાસાન બાદ સા�યવાદ" 
રિશયામા ંતે એટલો અિ6ય થઈ પડ�ો ક. સમ, દ.શમાથંી તે�ુ ંનામ સદંતર eસુાઈ ગDુ.ં  
તેનો જ�મ ઈ. ૧૮૭૯મા ંકોક.સસના પહાડ" 6દ.શના એક ગામડામા ંથયો હતો. એ�ુ ંજ�મ�ુ ંનામ જૉસેફ િવસા�રયોનૉિવચ ?ુગાSીલા. િપતા ધધંે મોચી. d/ુને 
તે મોચી બનાવવા ચાહતો હતો Nયાર. માતા ઇ`છતી હતી ક. દ"કરો પાદર" બને. 4તાRલનને �ટફRલસની પાદર"શાળામા ંhકૂવામા ંઆ2યો. તે પાદર"શાળા 



એટલે nૂષણો�ુ ંઘર. 4તાRલન એટલે 8ાC�તની Rચનગાર". તે વખતે ઝારશાહ"ના દમન સામે 8ાC�તની લહર ઊઠતી જતી હતી. 4તાRલને પાદર"શાળામા ંજ એક 8ાC�તકાર" મડંળ ઊeુ ંકDુF. 
આથી bયાથંી તેને oુખસદ મળ". 8ાC�તની મહાËવાળા ફ.લાવા લાગી. િવરોધીઓને પડકારવા�ુ ંતેના 4વભાવમા ંહu ુ.ં તે પડકાર કરતો, ‘યા 4તાRલન !‘ (²ુ ંપોલાદ" માનવી É.ં) આમ તે 
4તાRલન નામથી ઓળખાયો.  
8ાC�તકાર" તર"ક. તે પકડાયો. સાઇબી�રયા મોકલાયો. bયાથંી છટક" લેિનનની નેતાગીર" હ.ઠળના બોલશેિવક પkમા ંભ�યો. ઈ. ૧૯૦૫મા ંઝાર સામે બળવો થયો. બળવો અલબ1 િનA ફળ 
ગયો પણ 4તાRલનને ઘ«ુ ંશીખવતો ગયો. દરિમયાનમા ંઈ. ૧૯૧૪�ુ ં6થમ િવSDgુ આ2Dુ.ં ઈ. ૧૯૧૭મા ંફર"થી બળવો થયો. ‘6વદા‘ નામ�ુ ંhખુપ/ ચા} ુથDુ.ં પણ ફર"થી બળવો 
િનA ફળ જતા ંલેિનનને �ફનલે�ડ નાસી જ;ુ ંપણ તેની ગેરહાજર"મા ં4તાRલનના હાથમા ંપk�ુ ંનેubૃવ આ2Dુ ંઅને ઝારશાહ"નો =ત આ2યો. લેિનનના hbૃD ુપછ" 4તાRલન લેિનનનો 
ઉ1રાિધકાર" બ�યો. બીU િવSDgુમા ં4તાRલને જમ+નીને હરાવી રિશયાના િવ8મથી જગતને મ/ંh�ુધ કર" દ"�ુ.ં તેમણે ઊભો કર.લો લોખડં" પડદો અભે� હતો. પરંu ુસમય જતા ંએ પડદો 
પણ નA ટ થયો અને પછ" તો રિશયા�ુ ંમહારાA y પણ િછrRભr થઈ ગDુ.ં �હટલરનો પરાNય સરxને એણે મા/ રિશયાને જ ન�હ પણ જગતની સમ, લોકશાહ"ને બચાવી હતી. તેના 
બદલામા ંNયાર. ઇ�ગલે�ડ તરફથી ચRચèલે ‘4તાRલન,ેડ સમશેર‘ આપી bયાર. 4તાRલનની ]ખોમા ંઆ�ુ ંઆવી ગયેલા.ં  
જમ+નોએ રિશયામા ં૬૦ લાખ મકાનોનો સદંતર નાશ કય� હતો. િસ1ેર હUર ગામડા ંઆખા ંને આખા ંસળગાવી hÄૂા ંહતા,ં મોટા ંમોટા ંઔ�ોRગક ક.�[ોનો નાશ કય� હતો. Dgુ પછ" 
રિશયાએ P હ.રતભDુF dનુoુbથાન સાiDુ ંતે 4તાRલનનો પડતો બોલ ઝીલી લેવાની રિશયન 6Uની તbપરતાને આભાર" હu ુ ંઆવી ભ�કતએ િવચારhઢૂતા જ�માવી. િવચારhઢૂતા nૂર થતા ં
જ 4તાRલનનો Unુ િનઃશેષ ઓસર" ગયો. આP 4તાRલનની િસ�gઓને કોઈ ગણકારu ુ ંનથી, ભલે સા�યવાદમા ંદ"Rk ત થયેલા લોકોને મન લેિનન િસવાય બીજો કોઈ 6e ુનહોતો અને 
4તાRલન એ 6eનુો પેગબંર હતો. 
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Yoુુદ1 પ�ુકોણનો જ�મ ઈ. ૧૯૨૫ના ?ુલાઈ માસની ૯મી તાર"ખે મªગલોરમા ંથયો. એમની �ફ�મોમા ંજોવા મળતી બગંાળ" અસર તેમણે ક.ટલોક સમય 
કલક1ામા ંગા�યો અને બગંાળ" મ�હલા ગીતા રૉય સાથે લ�ન કDુF આથી ઘણા એમને બગંાળ" માનતા. Nયાર. કોઈને કહ.વામા ંઆવuુ ંક. તેઓ દ  Rk ણ 
ભારતના હતા bયાર. સાભંળનારાઓને આ વાત મા�યામા ંન આવતી.  
Yoુુદ1ના િપતા�ુ ંનામ િશવશકંર, માતા�ુ ંનામ વાસતંી, બા�યાવ4થામા ંથોડો સમય Yoુુદ1 અમદાવાદમા ંર�ા હતા. બાળપણથી જ �bૃય તરફ આકષ+ણ 
હu ુ.ં ઈ. ૧૯૪૧મા ંમે�yકની પર"kા પાસ કર" બે વષ+ તેમણે આલમોડા ખાતે આવેલ ઉદયશકંર આટ+ એક.ડ.મીમા ં�bૃયિશkણ લી�ુ.ં ઈ. ૧૯૪૪મા ંdણુે ખાતે 



આવેલી 6ભાત �ફ�મ કંપનીમા ંતેઓ િસનેમા-િનમા+ણના તાલીમાથº તર"ક. જોડાયા. અહ� તેમને દ.વઆનદં સાથે પ�રચય થયો P આગળ જતા ં�દ�દશ+ક – અRભનેતાની જોડ"મા ંપ�રણ�યો. 
Yoુુદ1ે પછ"ના સમયમા ં?ુદ" ?ુદ" �ફ�મોના િનમા+ણમા ંિવlામ બેડ.કર, સતંોષી, એ. બેનરx, અમીય ચ8વતº તથા સપન hખુરx Pવા �દ�દશ+કોના સહાયક તર"ક. કામગીર" બUવી.  
ઉદયશકંર પાસે �bૃયિશkણ મેળવી તેઓ ‘6ભાત‘મા ં/ણ વષ+ માટ. �bૃયિનદßશક તર"ક. જોડાયા. બoુઆ, Rબમલ રૉય અને બીU સફળ િનદßશકો છબીકલા અજમાવતા ંજ િનદßશક બ�યા 
હતા. Nયાર. Yoુુદ1 �bૃયકારમાથંી �ફ�મ – િનદßશક બ�યા હતપ. �bૃય�ુ ંિનદßશન કરતા ં�ફ�મસ¼ક બનનાર Yoુુદ1 કદાચ એકલા હશે.  
Yoુુદ1 િનદß િશત 6થમ �ફ�મ ‘બાઝી‘એ તેમની મૌRલકતા અને ક�પનાશીલતાનો પ�રચય આE યો. એ સફળ �ફ�મમા ંઅRભનય આપનાર દ.વઆનદં તથા ગીતાબાલી પણ �યાિત પા�યા.ં 
bયાર પછ" ‘બાઝ‘, ‘આરપાર‘, ‘િમ4ટર ઍ�ડ િમિસસ ‘૫૫‘, ‘સૈલાબ‘ વગેર. �ફ�મો�ુ ંસફળતાdવૂ+ક �દ�દશ+ન કDુF અને તેમા ંનાયકની eિૂમકા પણ ભજવી. પરંu ુતેમની બે �ફ�મો ‘E યાસા‘ અને 
‘કાગઝ ક. Ìલ‘મા ંYoુુદ1ની સ¼ક6િતભા 4પA ટપણે જોવા મળે છે. બનંે ચલRચ/ોને પોતાની ક�પનાશીલ માવજતથી અસરકારક બનાવી કલા�ૃિતની �ચાઈ �ધુી Yoુુદ1 લઈ જઈ શÄા 
છે.  
‘ચૌદવી કા ચાદં‘, ‘સા�હબ, બીબી ઔર Yલુામ‘ તેમની અિત સફળ �ૃિતઓ ગણાય છે. Yoુુદ1નો અ¢યાસ મે�yક �ધુીનો જ હોવા છતા ંતેમ�ુ ંવાચન િવશાળ હu ુ.ં એમ�ુ ંસમ, 2યCaતbવ 
કોઈ ઊિમfશીલ અને ઋ?ુ Üદયના કિવ�ુ ંહu ુ.ં ભારતીય િસનેમાના સમ, ઇિતહાસમા ંઆવો લાગણીશીલ �ફ�મસ¼ક જોવા મ�યો નથી. �ફ�મની કળાને  કિવતાની કkા �ધુી લઈ જનાર 
તેઓ એક �ફ�મસ¼ક હતા.  
પોતાના =તhુ+ખી 4વભાવને કારણે મનની વાત કોઈને ભા�યે જ કર" શકતા. Äાર.ક તેઓ �દવસો �ધુી બેચેન અને િનરાશ રહ.તા. મનમા ંચાલતા આ સઘંષM ઈ. ૧૯૬૧મા ંપણ આપઘાતના 
6યbન તરફ તેમને ઘક.�યા હતા એમ તેમની માતાએ નjiDુ ંછે. દRk ણના ]ê6દ.શની તે}Yુભુાષી અRભને/ી વહ"દા રહ.માન �ફ�મજગતને Yoુુદ1ે આપેલી ભેટ છે. Yoુુદ1ના hbૃD ુબાદ 
વહ"દાએ કpુ ંહu ુ ંક., ‘Yoુુદ1ને hbૃD ુહમંેશા ંE યાoું હu ુ.ં એ વારંવાર hbૃDનુી જ વાત કરતા.‘  
આ 4વભાવે ઈ. ૧૯૬૪ના ઑકટોબર માસની ૧૦મી તાર"ખે 6ભાવ બતા2યો. પોતાના Åલેટમા ંતે �દવસની સવાર. એ hતૃ દશામા ંજોવામા ંઆ2યા હતા. તેમના hbૃD�ુ ુ ંરહ4ય આજ �ધુી 
ઉક.લી શકાDુ ંનથી. 
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‘ભારતવષ+નો આ હ"રો, મહારાA y�ુ ંઆ રbન, આ આ�િુનક દ"ઘ��ોગી ભગીરથ અbયાર. Rચતા પર =િતમ શાિંત ભોગવતો �તૂો છે. એની તરફ દ+ \Aટ કરો, એના 
ચા�ર�ય તરફ નજર નાખો. કોઈક �દવસ આપણે ગોખલે Pવા થઈÃુ ંએવી મહbવાકાkંા મનમા ંરાખો.‘  
આ શ�દો છે બાળગગંાધર �ટળકના. �દવસ છે ઈ. ૧૯૧૫ના ફ.æઆુર"ની આગણીસમી તાર"ખનો. 4થાન છે dણુે�ુ ં4મશાન. ભારતસેવક ગોખલેના =િતમ 



સ4ંકાર વખતે એક/ જનમેદનીને �ટળક. bયાર. આ ર"તે સબંોધી હતી.  
એ ગોપાળ�ૃA ણ ગોખલેએ પોતાની hbૃD-ુશૈëયા પાસે ભેગા ંથયેલાઓંને કpુ ંહu ુ,ં ‘માર" પાછળ dતૂળા ંઊભા ંન કરશો. માoું xવનચ�ર/ લખવામા ંવખત ન Yમુાવશો. તમે જો સાચા 
ભારતસેવક હો તો ભારતની સેવામા ંતમારા ંxવન ર.ડજો. ભારત સેવક સમાજને મજzતૂ બનાવીને શોભાવજો. એ જ માoું 4મારક થશે.‘  
િપતા �ૃA ણરાવ અને માતા સbયભામાના આ d/ુનો જ�મ ઈ. ૧૮૬૬ના મે માસની નવમી તાર"ખે થયો હતો. િપતાની સbયિ6યતા અને માતાની સbવશીલતા�ુ ંઅજબ િમlણ ગોખલેમા ં
જોવા મળuુ.ં ગોપાળના ંલ�ન ચૌદમે વષM થયા ંહતા.ં િપતા તો ગોપાળ તેર વષ+ના હતા bયાર. જ hbૃD ુપા�યા હતા. અનેક h¤ુક.લીઓ વેઠ"ને ગોપાળ hુબંઈની એ\�ફ�4ટન કૉલેજમાથંી બી. 
એ. થયા. પછ" તેઓ �ટળક-આગર.કરની �D ૂ��લીશ 4�લૂમા ંજોડાયા. આદશ+ િશkક તર"ક. ગોખલેને ક"િતf મળ" નથી. કૉલેજિશkણ દરિમયાન ‘R��ટશ અમલ નીચે�ુ ંભારત‘ એ િવષય પર 
કો�હાdરુમા ંએમ�ુ ંUહ.ર 6વચન ઈ. ૧૮૮૬મા ંગોઠવાયે}ુ.ં 2યા�યાનની ભાષા હતી =,ેx ! ગોખલે કદ" મરાઠ"મા ંભાષણ કરતા ન�હ. તેઓ હમંેશા ં=,ેxમા ંજ બોલતા. ઈ. ૧૮૮૭મા ં
ગોખલેના Uણીતા ‘=કગRણત‘ની પહ.લી આ;િૃ1 6િસg થઈ.  
�યાયhિૂતf રાનડ.ના ગોખલે પરમ િશA ય હતા. રાનડ.એ 4થાપેલી ‘સાવ+જિનક સભા‘ના hખુપ/ના ગોખલે ત/ંી હતા. ૨૩ વષ+ની વયે ગોખલે ‘સાવ+જિનક સભા‘ના ત/ંીપદ. 4થપાયા. રાA y"ય 
મહાસભા (કå,ેસ)ના પણ તેઓ સ¢ય હતા. ઈ. ૧૮૯૭મા ંR��ટશ સરકાર. નીમેલા વે4લી કિમશન આગળ ?ુબાની આપવા ક.ટલાક નેતાઓ સાથે ગોખલે ��લે�ડ ગયા હતા. કિમશન સમk 
કોઈ પણ Uતના kોભ વગર બધા 6ãોના જવાબ ગોખલેએ િનભ+યતાથી આE યા હતા. અહ� હતા bયાર. dનૂામા ંE લેટ ફાટ" નીક�યો. bયાર. =,ેજ અમલદારોએ બેહલ ?ુ�મ કય� છે એવો 
અહ.વાલ લડંનના ‘મªચે4ટર ગા�ડ®યન‘મા ંએમણે આE યો. પણ પ/ત/ંીએ dરુાવા માગતા ંચો¥સ dરુાવા ન સાપંડ�ા તેથી ગોખલેએ Uહ.ર માફ" માગી હતી. આ 6સગંથી ગોખલે�ુ ંકોમ હ½Dુ ં
RચમળાDુ ંહu ુ.ં  
ઈ. ૧૮૯૯મા ંગોખલે hુબંઈ ઈલાકાની ધારાસભામા ં� ૂટંાયા. ઈ. ૧૯૦૨મા ંતેઓ વડ" ધારાસભામા ં� ૂટંાયા. ઈ. ૧૯૦૫ની સવાર. �યૂ�દય થયો હતો bયાર. ‘ભારત સેવક સમાજ‘ની કૉનિશલા 
ગોખલેના િમ/ િશવરામ હ�રસાહ.બે બેસાડ". સમાજના પહ.લા 6hખુ ગોખલે હતા. કå,ેસમા ંમવાળો અને જહાલો વ`ચે Uમેલા Dgુોથી ગોખલે 2યિથત થયા હતા. ઈ. ૧૯૧૨મા ંતે આ�°કા 
ગયા bયાર. ગાધંીxનો પ�રચય થયો. ઈ. ૧૯૧૫મા ંગાધંીx ભારત આ2યા. તેમના માનમા ંગોખલેએ એક િમજબાની આપી. ગોખલેની ઓરડ" પાસે જ પગંત બેઠ". બીમાર ગોખલે એટલા 
kીણ થયા હતા ક. એમનાથી ઉઠાu ુ ંપણ નહોu ુ ંછતા ંતે બહાર આ2યા. એકાએક એમને hછૂા+ આવી તRબયત પળે પળે વણસવા લાગી. ઈ. ૧૯૧૫ના ફ.æઆુર"ની ૧૭મીની રા/ે તRબયત 
વ� ુબગડ". ઓગણીસમીએ તેમની xવનNયોત મદં પડવા લાગી. આખર. તે બો�યા, ‘હ�રભાઈ, રU લ� É.ં‘ સમય હતો રાતના દસ ને વીસ િમિનટનો. 
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‘4વરાજ મારો જ�મિસg હ¥ છે. ²ુ ંતે મેળવીને જ જપંીશ‘ એ;ુ ંભાન �હ�દની �Eુ ત જનતામા ંUYતૃ કર"ને, તેઓમા ંઅસતંોષની આગ 6ગટાવી R��ટશ 
નાગ�ડૂને આ દ.શ પરથી ઢ"લી કરવામા ંઅR,મ ફાળો આપનાર લોકમા�ય બાળગગંાધર �ટળક�ુ ંનામ �હ�દ" 4વાત�ંય-વીરોની નામાવRલમા ંઅbયતં ઊજળા 
અkર. =કાયે}ુ ંછે. એ �દવસોમા ંભારતમા ં=,ેx શાસનનો યૌવનકાળ હતો. દ.શની આઝાદ" િવષે કોઈ વાત Uહ.રમા ંકરવી એ રાજ[ોહ સમાન હu ુ.ં પરંu ુ
�ટળક ડયા+ ન�હ અને xવનભર દ.શની આઝાદ" માટ. 6યbનશીલ ર�ા. જનતામા ંઆbમસ�માનની ભાવના UYતૃ કરવા માટ. તેમણે ‘ગણેશોbસવ‘ અને 
‘િશવાx Nયતંી‘ના ઉbસવો ચા} ુકરા2યા.  
તેમનો જ�મ ઈ. ૧૮૫૬ની ૨૩મી ?ુલાઈએ રbનાRગ�રમા ંથયો હતો. બાળપણથી જ તે તેજ4વી મેધા ધરાવતા હોવાથી dનૂામા ંમાiયિમક તથા ઉ`ચ િશkણની 
અિત યશ4વી કાર�કદ¡ ગાળ" તે બી. એ., એલએલ. બી. થયા. પરંu ુવક"લાત ન કરતા ંદ.શસેવાની 6િત¶ા લઈ 6ાથિમક શાળામા ંઅiયાપક થયા. એક વષ+ 
પછ" Rચપìણકર, આગરકર તથા તેમણે મળ"ને મરાઠ"મા ં‘ક.સર"‘ તથા =,ેxમા ં‘મરાઠા‘ પ/ો શB કયાF. ઈ. ૧૮૯૦મા ંબનંે પ/ોના એ એકલા સચંાલક બ�યા 
અને અિવlાતં પ�રlમ તથા 6િતભાવતં લેRખની વડ. 6Uના nુઃખોને વાચા આપી. તેમણે આણેલી UYિૃતથી તે સરકારની ]ખમા ંકાકંરાની Pમ q ૂચંવા 

લા�યા. આથી ઈ. ૧૮૯૭મા ંલેફટ.ન�ટ ર¾ડ તથા આય4ટ+ન નામના બે R��ટશ લ¤કર"ઓના ંqનૂ થયા ંbયાર. તે qનૂ પાછળ �ટળકના ંલખાણો જ કારણોeતૂ હોવા�ુ ંજણાવી સરકાર. તેમને ૧૮ 
માસની સ�ત મ?ૂર"ની PલસU કર".  
શBઆતથી જ કå,ેસમા ંજોડાઈ, પોતાની ઉ, િવચારસરણીથી 4વાભાિવક ર"તે ઉ£ામ પkના નેતા બ�યા. કલક1ા કå,ેસ વખતે પોતાના કાય+8મની ચuઃુ�/ૂી (4વદ.શી, બ�હA કાર, રાA y"ય 
િશkણ અને 4વરાજ) 6U આગળ hકૂ". આ ચuઃુ�/ૂીથી 6ેરાઈ ઈ. ૧૯૦૭મા ં8ાC�તકાર" Dવુકોએ બગંાળામા ંતથા બીP બå�બ6;િૃ1 આદર". તે�ુ ંhળૂ લોકમા�યને ગણી તેમની ધરપકડ 
કર" છ વષ+ માટ. �×દ.શમા ંમાડંલેમા ંદ.શિનકાલ કરવામા ંઆ2યા. hળૂ તો એ સ4ં�ૃત, તbવ¶ાન અને ગRણતના 6િતભાવાન િવ�ાન હોવાથી Pલવાસનો સમય ‘ગીતારહ4ય‘ નામના અh�ૂય 
,થંની રચના પાછળ ગા�યો.  
Pલમાથંી Ùટ"ને ‘dનુµ હ�ર : ૐ ‘ કર" બેવડા જોરથી 6;િૃ1 ઉપાડ" અને ઈ. ૧૯૧૪મા ંહોમBલ લીગ 4થાપી. દ.શને માટ. Pટ}ુ ં4વાત�ંય મળે તેટ}ુ ંલેતા જ;ુ ંને વ� ુમાટ. ઝગડતા જ;ુ ં
એવી 6િતયોગી સહકા�રતાવાદ" નીિત વડ. તથા તેમના તેજ4વી રાજકારણને લીધે તે દ.શના એકમેવ નેતા થયા. રાજકારણના નાવ�ુ ં�કુાન સભંાળતા ંસભંાળતા ં6Uમા ંસા4ં�ૃિતક અC4મતા 
6કટાવવા�ુ ંતથા લોકસ,ંહ�ુ ંબી?ુ ંપણ અh�ૂય કાય+ એમણે કDુF છે. વેદોના કાળનો િનણ+ય કરતો ‘ઓરાયન‘ નામનો ,થં, આય�ના hળૂ 4થાન�ુ ંસશંોધન કરતો ‘ધી આક+ �ટક હોમ ઑફ 
વેદí્‘ તથા ‘ખા\�ડયન‘ સ4ં�ૃિત ઉપરના તેમના ,થંોની િવદ.શી િવ�ાનોએ પણ haુતકંઠ. 6શસંા કર" છે.  
દ.શસેવાના આxવન Èતધાર" આ નીડર લોકસેવક�ુ ંઈ. ૧૯૨૦ની પહ.લી ઑગ4ટ. hુબંઈમા ંઅવસાન થDુ.ં 
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િમઝા+ ગાRલબના વડવાઓ સમરક�દથી લાહોર આ2યા હતા. ગાRલબના િપતા અબnુ�લા બેગ લ¤કરમા ંસેવા આપતા હતા.  
ગાRલબનો જ�મ ઈ. ૧૭૯૭ના �ડસે�બર માસની સ1ાવીસમી તાર"ખે થયો. િશÃ ુવયથી જ ગાRલબને શાયર"નો શોખ હતો. શBઆતમા ંતે ફારસીમા ંલખતા 
પણ પાછળથી ફારસી-ઉnૂ+� ુ ંિમlણ કર" શાયર" લખવાની શBઆત કર". ગાRલબ�ુ ં4થાન મા/ તેમના Dગુના સા�હbયમા ંજ ન�હ પરંu ુસમ, ઉnૂ+  સા�હbયમા ં
સવ+lેA ઠ માનવામા ંઆવે છે. �હ�દ" સા�હbયમા ંP િવ�યાિત અને 4થાન ગો4વામી uલુસીદાસે 6ાE ત કયાF છે એવા ંજ િવ�યાિત અને 4થાન ઉnૂ+  સા�હbયમા ં
ગાRલબે મેળ2યા ંછે. ગ� અને પ� બનંે પર તેમનો એકસરખો કાz ૂહતો. અ£eતૂ ક�પનાશCaત, િવલkણ વાÄિવ�યાસ, 2ય�ંયિ6યતા, દાશ+િનક Rચ�તન, 

ભાષા�ુ ંઅ�પુમ સ¹દય+ અને અગાધ ભાવ2યજંના એમની શાયર"મા ંએકસાથે સાપંડશે. આ kે/ે એક પણ ઉnૂ+  શાયર તેમની બરોબર" કર" શક. તેમ નથી. 
તેમણે અસ�ંય ગઝલો રચી છે. ગાRલબે P લ�Dુ ંછે તે કલાbમક હોઈ ગાRલબને તે ઉ`ચ 4થાન અપM છે.  
ઉnૂ+ના 6ખર કિવ મીરતક" મીર. અRગયાર વષ+ની �મરના ગાRલબની ગઝલ વાચંીને કpુ ંહu ુ ંક. ‘આ છોકરાને જો યો�ય Yoુુ મળશે તો ભિવA યમા ંએ ઉnૂ+નો 
મહાન શાયર બનશે.‘ ગાRલબે મીરની આ ભિવA યવાણી સાચી પાડ" છે. ગાRલબ 4વપ�રચય આ ર"તે આપે છે :  
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ગાRલબે એવી તો કલમ ચલાવી, એક એકથી ચ�ડયાતા શેર આE યા છે ક. તે સાભંળનારના �દલ પર કાયમી 4થાન જમાવે છે. ગાRલબ 4વમાન માટ. અિત આ,હ" હતા. કોઈ પણ 2યCaત તે�ુ ં
અપમાન કર. તો તે લગર"ક.ય ન સાખંતા, તે Äા 4થાન પર છે તેની પરવા ન કરતા ંજડબાતોડ જવાબ આપતા. 4વમાની તો એવા ક. પૈસેટક. તે ખલાસ થયા પરંu ુિનણ+ય કર.લો ક. નોકર" 
નથી જ કરવી, આથી સામે આવતી નોકર"ને ઠોકર મારતા ંતે અચકાતા નહોતા. �દ�હ" કૉલેજમા ંફારસી અiયાપકની જBર પડ". ગાRલબને આમ/ંણ મોકલા2Dુ.ં પાલખીમા ંબેસી ગાRલબ 
નોકર" આપનાર ટોમસનસાહ.બને મળવા ગયા. ધાDુF હu ુ ંક. સદં.શો મળતા ંટોમસન પાલખી �ધુી આવશે. રાહ જોયા પછ" તે આ2યા bયાર. ટોણો માય� ક., ‘��к�F ���� �L�� :� $�;	 l8; 

$��� 
�к���� � ��8�. ��.��� к�8�, ‘l8� $� ���F 6n�$ �*���� ��W �L�� ��.‘ આટ}ુ ંકહ" પાલખીમા ંબેસી પાછા ચા�યા ગયા.  

ગાRલબ માયા| અને રhxૂ 4વભાવના હતા. એમના મનમા ંમાનવી 6bયેનો 6ેમ કણેકણમા ંભય� હતો. ગાRલબે શાયર"ની ચીલાચા} ુરસમ તોડ"ફોડ"ને ઉnૂ+  ગઝલને શણગાર" છે. નવા 
શ�દો અને નવીન 6યોગો �ારા ગઝલને ઉrિતની ટોચ પર hકૂ" છે. ગાRલબને xવનમા ંઅનેક કપરા અ�ભુવો થયા હતા પરંu ુએ અ�ભુવોનો એકરાર કરવામા ંતેમને કદ" kોભ થતો 
ન�હ. ગાRલબની q£ુાર" પણ નjધ માગી લે તેવી છે. એક શાયર"મા ંતે કહ. છે :  
l8� ��к ��f8�  e��� '-���� u��� ������  
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{જ�દગીના ંઆખર" વષ� દરિમયાન એ hbૃDનુી સતત રાહ જોતા. વરસોવરસ મરણની તાર"ખ ન?ૂમીઓ પાસે કઢાવતા. શર"ર અશaત બ�Dુ.ં =તે ઈ. ૧૮૬૯ના ફ.æઆુર" માસની પદંરમી 
તાર"ખે તેમનો નSર દ.હ નA ટ થયો. 
 
�	��� 

STU )
�'¢ $ 
����· /jo$  

�ૃA ણભaત કિવઓમા ંમીરા�ં ુ ં4થાન બ²ુ જ ��ુ ંછે. તેણે પોતા�ુ ંસમ4ત xવન �ૃA ણને સમિપf ત કDુF હu ુ.ં  
મેડતાના રાવની દ"કર" અને Rચતોડની એ રાજવ� ૂનાચી રહ" હોય, �ૃA ણભCaતના ંગીતો ગાઈ રહ" હોય, અને અ�રૂામા ંdoૂું પિત�ુ ં�ુ§ુંબ �4ુત શૈવ. ક.ટ}ુ ં
અસ� !  
બ�યાવ4થામા ંજ દાદા રાવ nુદાx પાસે આકંઠ ભCaતરસ પીધો હતો. રમતરમતમા ંમાતાએ તેને ‘શામRળયો 4વામી‘ આE યો, પણ માતાને Äા ંખબર હતી ક. 
તે રમત જ તે�ુ ંxવન બની જશે ! પરંu ુમીરા ંતો ખર.ખર ‘લkચોરાસી મારો �ડૂલો ર., મª તો વયા+ ગોપાળનાથ‘ કહ"ને તનમનથી ¤યામ�ુદંરની ‘દાસી 
જનમજનમની‘ બની �કૂ" હતી. ‘બીUના ંમ�ઢળ ન�હ ર. બા�ં‘ુ કહ.વા છતા ંRચતોડના રાણા સ,ંામિસ�હના પાટલી�ુંવર ભોજરાU સાથે લ�નગાઠંથી તેને બધંા;ુ ં
પડ¬ુ.ં રાજ�ુ§ુંબે ન¥" કDુF ક. મીરાએં કા ંતો ‘�ૃA ણભCaત‘ નો �ુછદં છોડવો, કા ંતો xવન‘. િવષના મોકલાએલા E યાલાને ‘અhતૃ માની મીરા ંપી ગયા ંર. ! અને 
પછ" મીરા ંચાલી તેના મનમોહનની Èજeિૂમમા.ં bયાથંી તે પહjચી lી�ૃA ણની �ારકા નગર"મા ંઅને અહ� પોતાના અC4તbવને �ૃA ણમા ંલીન કર" દ"�ુ.ં  

ઊિમfસભર ગેય પદોમા ંતેણે tીÜદયના ભાવો માિમfકતાથી 2યaત કયા+ છે. પદોમા ંકોમળતા છે; મ�રુતા છે, ઊિમfની સવંેદના ને સગંીતમયતા છે; અ�રુાગ અને એકિનA ઠા છે. અહ�તહ� 
ઝળક" જતા ં¶ાન અને દશ+નના ં‘· ૂઘંટકા પટ ખોલ‘ Pવા ંપદોએ તથા ‘રાU તારા �ુગં�રયા પર બોલે ઝીણા મોર‘ Pવા ં6�ૃિતદશ+નોએ તેના ંકા2યોને �મુ�રુ, Üદયગંમ બના2યા.ં �હ�દ" તેમજ 
Yજુરાતીમા ંતેના /ણસોએક પદો મળ" આવે છે.  
ક.ટલાક િવ�ાનો તેનો જ�મ ઈ. ૧૪૩૦મા ંથયો તો ક.ટલાક ઈ. ૧૪૯૮મા ંથયો માને છે. તેનો 4વગ+વાસ ઈ. ૧૫૬૩ અને ૧૫૭૩ની વ`ચે થયો હશે એમ માનવામા ંઆવે છે. 
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Nયોતી�[ભાઈનો જ�મ �રુતની વડનગરા નાગર-�ા×ણ ¶ાિતમા ંઈ. ૧૯૦૧ના ઑaટોબરની એકવીસમી તાર"ખે થયેલો. િપતા હ�રહરશકંર ભા�શુકંર દવે 
�િુશRk ત હતા. એમની છ/છાયા બચપણમા ંજ Yમુાવી બેઠ.લા Nયોતી�[નો  ઉછેર માતામહ છRબલારામ દ"Rk તની દ.ખભાળમા ંથયો હતો.  
�રુતમા ંનમ+દના આવાસ ‘સર4વતી મ�ંદર‘ની બા?ુમા ંએક પાઠશાળામા ંએમણે બચપણથી સ4ં�ૃતનો અ¢યાસ આરં¢યો હતો. એક ઉ1મ િવ�ાનની કkા 
�ધુીના એમના આ ભાષાના ¶ાનના ંબીજ અહ� રોપાયા ંહતા.ં ઈ. ૧૯૨૫મા ં�રુતની એમ.ટ".બી. સાવ+જિનક આટ+સ કૉલેજમાથંી બે વષ+ ફ.લો રહ" એમ.એની 
પર"kા પાસ કર".  
કૉલેજકાળ દરિમયાન રચાયેલા ઇA ટ િમ/ોના વu ુ+ળને તે સૌએ ‘ઑલ ટ.લે�áસ aલબ‘ નામ આપે}ુ.ં કદાચ આ મડંળમા ંજ એમની િવનોદ-શCaતને ખીલવા-
િવકસવાની પયા+E ત eિૂમકા મળ" રહ" હશે. િવનોદમય ર.ખાRચ/ો લખવા�ુ ંએમણે આ અરસામા ંજ ચા} ુકર.}ુ.ં કૉલેજ મેગેRઝનમા ંએમનો લેખ ‘લૉટર"�ુ ં
પ�રણામ‘ છપયેલો. એ વખતે પણ એમના ંલખાણોમા ંશૈલીની િશA ટતા જણાતી હતી.  
એ સમયે કિવતાઓ લખવામા ંએમણે P રસ દાખ2યો હતો તે કારણે આગળ જતા ંતે હા4યલેખક બનશે એવો અણસાર પણ કળાતો નહોતો. િમ/વuુ+ળમા ંઅને 

કૉલેજમા ંએમની �યાિત લેખક તર"ક. ન�હ, એક આશા4પદ કિવ તર"ક.ની હતી.  
ઈ. ૧૯૨૬મા ંhનુશીxને તેમનો ‘Yજુરાતી સા�હbયનો ઇિતહાસ‘ સપંા�દત કરવાના કાય+મા ંસહાયક તર"ક. જોડાયા.� તે પછ" hનુશીxના ‘Yજુરાત‘ માિસકના સપંાદન માટ. પણ તેઓ કામ 
કરતા. ઈ. ૧૯૩૦મા ંhનુશીxને રાA y"ય લડતમા ંPલમા ંજવા�ુ ંથDુ ંએટલે Nયોતી�[ભાઈ hુબંઈની કબીબાઈ �હ�nુ હાઈ4�લૂમા ંિશkક તર"ક. જોડાયા. આ દરિમયાન hુબંઈના સાE તા�હક 
‘રિવવાર‘મા ં‘મોચીડાનો મોચીડો‘ નામે એક લેખમાળા લખવા માડં.લી. વ�મુા ં‘hુબંઈ‘ નામના બીU સાE તા�હકમા ંિવિશA ટ લેખમાળા આપી હતી. આગળ જતા ંતે ‘રંગતરંગ‘ના એક ભાગ Bપે 
6ગટ થઈ છે.  
ઈ. ૧૯૩૭થી િન;1ૃ થતા ં�ધુીમા ં�રુત અને hુબંઈની કૉલેજોમા ંતથા hુબંઈ સરકારના ઓ�રયે�ટલ yા�સલેટર તર"ક. કામગીર" બUવી. ક`છ-માડંવીની કૉમસ+ કૉલેજના આચાય+ પણ 
બ�યા હતા. �રુત કૉલેજના િવ�ાથºઓને ભજવવા માટ. ઈ. ૧૯૨૫મા ંહા4ય ઉbપr કર. એવી એક પણ લીટ" િવના�ુ ં‘િવષપાન‘ નામ�ુ ંકoુણાતં નાટક લખે}ુ.ં ‘સામા{જક ઉb8ાિંત‘ અને ‘એક 
ચ E યાલા‘ને Yજુરાતીમા ંઉતાયાF.  
‘રંગતરંગ‘નો પહ.લો ભાગ એ એમની ક"િતfદા હા4ય�ૃિતઓ�ુ ં6થમ d4ુતક. ઈ. ૧૯૩૨મા ંએ 6ગટ થDુ.ં પછ" ‘માર" નjધપોથી‘; ધન�ખુલાલ મહ.તા સાથે લખે}ુ ં‘અમે બધા‘ં; ‘રંગતરંગ‘ના 
બીU પાચં ભાગ ; ‘પાનના બીડા‘ં, ‘ર.તીની રોટલી‘, ‘નજર લાબંી અને §ૂંક"‘ ; ‘રોગ, યોગ અને 6યોગ‘ વગેર. એમના હા4યલેખોના િવ�યાત સ,ંહો છે. ‘અ�પાbમા�ુ ંઆbમdરુાણ‘ એમ�ુ ં
આbમકથન છે.  



Nયોતી�[ બોલે એટલે Yજુરાતી 6U માટ. હસ;ુ ંફર{જયાત થu ુ.ં તેઓ રાતે Uગતા અને બપોરના બાર �ધુી �ઘતા. Nયોતી�[ શ�દની રમતામા ંપાવરધા.  
એમની સિવશેષ �યાિત તો ઉ1મ અને માિમfક હા4યકાર તર"ક.ની છે. તેમ છતા ંસા�હbયના મમ+¶ િવવેચક તર"ક. પણ એમની શCaતઓ અછતી નથી. Yજુરાત સા�હbયસભાની ઈ. ૧૯૩૪ની 
,થં4થ વાîમય સમીkા એમણે કર" હતી. કિવસમંેલન અને hશુાયરાઓમા ંએમ�ુ ંસચંાલન અનોખી રંગત ઉમેરu ુ.ં તેઓ સગંીતના અ`છા Uણકાર હતા. તેમને ગRલયારા પા�રતોિષક, 

રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક, Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદ�ુ ં6hખુપદ અને હ"રક મહોbસવ વગેર. માનથી Yજુરાતે એમને નવાNયા છે. ઘરમા ંહ�ચક. બેસવા જતા ંપડ" જવાથી ડાબા પગમા ં
થયેલા અC4થભગંથી તેમને હૉC4પ ટલમા ંદાખલ કરવા પડ.લા. bયાથંી જ તેમણે ઈ ૧૯૮૦ના સE ટ.�બર માસની ૧૧મી તાર"ખે Rચરિવદાય લઈ લીધી. 
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પ�ંડત જસરાજનો જ�મ હ�રયાણા રાNયના �હસાર ખાતે ઈ. ૧૯૩૦ના U�Dઆુર" માસની ૨૮મી તાર"ખે થયો હતો. િપતા�ુ ંનામ મોતીરામx. મોતીરામx 
પોતે ઉ1મ કો�ટના ગાયક હતા. જસરાજના ંધમ+પbની�ુ ંનામ મ�રુા.  
મ�રુ સગંીતના વારસાગત સ4ંકાર મેળવનાર જસરાજxએ સગંીત-સાધનામા ં6થમ 4થાન તબલાને આE Dુ ંહu ુ.ં સૌ6થમ તેમણે તબલાથી તાલીમ લીધી 
અને પોતાના મોટા ભાઈ મRણરામx સાથે સગંીતકાય+8મોમા ંતબલાનંી સગંત આપવાથી તેમણે શBઆત કર". તબલા ંબUવતા ંબUવતા ંતેઓ જોઈ શÄા ક. 
ગાયક�ુ ં4થાન તબલાવાદક કરતા ં��ુ ંહોય છે. અલબ1 નીવડ.લા તબલાવાદક તર"ક. તેમણે િવ�યાત િસતારવાદક પ�ંડત રિવશકંર Pવા �યાતનામ 
કલાકારોને તબલાની સગંત આપી હતી પરંu ુNયાર. સગંીતકાર અને તબલાવાદકના 4થાન વ`ચેનો ભેદ પાર�યો ક. તરત જ વડ"લબ�ં ુમRણરામxને 
Yoુુ4થાને 4થાE યા અને સગંીતની તાલીમ શB કર". ઈ. ૧૯૪૫ થી કર" દસ વષ+ માટ. જસરાજxએ સગંીતની ક�ઠન સાધના કર". તેમ�ુ ંમનોબળ દ+ઢ હોવાથી 
તેઓ ભારતના lેA ઠ ગાયક-કલાકારોમા ં4થાન મેળવી શÄા.  
ઈ. ૧૯૫૨મા ંનેપાળની રાજધાની કાઠમા�ંુમા ંનેપાલનર.શ મહારાU િ/eવુન િવ8મની સમk તેમણે સગંીત-કાય+8મ આE યો. આ તેમનો 6થમ Uહ.ર કાય+8મ. 

ઈ. ૧૯૫૪મા ંhુબંઈ ખાતે તેમણે એક Uહ.ર સગંીત-કાય+8મ યોNયો હતો. ભારત ખાતે Uહ.ર સગંીતનો જસરાજxનો આ 6થમ કાય+8મ. પ�ંડત રિવશકંર ‘�ક� નર"‘ નામની એક સ4ંથા�ુ ં
સચંાલન કરતા હતા. આ સ4ંથાની િનlામા ંઈ. ૧૯૬૩મા ંપ�ંડત જસરાP એક િવશેષ કાય+8મ યોNયો� હતો.  
જસરાજxની આિસયત છે ક. અ�ય ઘરાનાની 4વીકાય+ ચીજ અપનાવવી અને તેને આધાર. પારંપ�રક ગાયક" ર?ૂ કરવી. તેમની આગવી લાkRણકતાઓમા ંગાયનશૈલીમા ંિવલRંબત લય, 

ગમકની તાનો, 4વરની તાનો, �યાલમા ંસા�હbયની દ+ \Aટએ �ુદંર બ�ંદશો ગણાય છે.  
પોતાની Uતને તેઓ સાણદંના ઠાકોરસાહ.બના માનસ-d/ુ માને છે. આથી પોતાની બ�ંદસોમા ંઠાકોરસાહ.બની �ૃિતઓ 64uતુ કરતા રહ. છે. ‘જયવતં તોડ"‘ નામના રાગની જસરાજxએ 



કર.લી �તૂન રચના એ ઠાકોરસાહ.બને lgાજંRલ Bપે જ છે. તેમણે રચેલી સ¼નાbમક �ૃિતઓમા ં‘ગીતગોિવ�દh‘્, ‘�રૂ-લય-છદં‘, ‘�રૂપદાવRલ‘ તથા ‘સગંીત-સૌરભ‘ને h�ુય ગણાવી શકાય.  
િપતાx મોતીરામxના નામને =જRલ આપવા ખાતર જસરાજxએ ‘પ�ંડત મોતીરામx સગંીત અકાદમી‘ની 4થાપના કર" છે. આ અકાદમી�ુ ંસચંાલન જસરાજxના ંપbની મ�રુા કર. છે P 
પોતે પણ સગંીતના અ`છા ંUણકાર છે.  
જસરાજનો િશA યવગ+ qબૂ જ બહોળો છે. આ સhદુાયમા ંસxંવ અ¢યકંર, અ�રુાધા પ¹ડવાલ, આિસત દ.સાઈ, Sેતા ઝવેર" અને નીરજ પર"ખ h�ુય છે.  
ઈ. ૧૯૭૫મા ંભારત સરકાર. જસરાજxને ‘પâlી‘ થી અને ઈ. ૧૯૯૦મા ં‘પâeષૂણ‘થી સ�માિનત કયા+ છે. હ�રયાણા સરકાર તરફથી ‘સગંીત માત+�ડ‘નો Rખતાબ, ; ૃદંાવન તરફથી ‘4વામી 
હ�રદાસ સગંીત રbન‘ તથા ભોપાલ તરફથી ‘કલારbન‘ Pવી ઉપાિધઓ તેમને આપવામા ંઆવી છે. 
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ડૉ. ઝાક"ર ²ુસેનના િપતા �ફદા ²ુસેનખા ંકા�નૂી અ¢યાસ માટ. પ�રવાર સ�હત હ½દરાબાદ વ4યા હતા. bયા ંઈ. ૧૮૯૭ના ફ.æઆુર" માસની આઠમી તાર"ખે 
ઝાક"ર ²ુસેનનો જ�મ થયો હતો. ઈટાવા તથા અલીગઢ hCુ4લમ Dિુનવિસfટ"મા ંએમણે િવ�ા 6ાE ત કર". ડૉકટરની પદવી મેળવવા તે બRલèન ગયા હતા.  
ઈ. ૧૯૨૦મા ંગાધંીxએ સરકાર" શાળા-કૉલેજોનો બ�હA કાર કરવા�ુ ંરાA y2યાપી એલાન આE Dુ.ં ડૉ. ²સુેન bયાર. કાયદાનો અ¢યાસ કરતા હતા. bયાર. અ¢યાસ 
છોડ" Uિમયા િમRલયા ઇ4માRલયા Dિુનવિસfટ"ની 4થાપના કરવામા ંગાધંીxને સહાય કર" અને માhલૂી વેતનથી એ સ4ંથામા ંજોડાઈ ગયા. ૩૦ વષ+ની વયે તે 
આ Dિુનવિસfટ"ના ઉપ�ુલપિત બ�યા. બાવીસ વષ+ �ધુી એ 4થાન શોભાવી એક ઉ1મ દ"ઘ+દ+ \Aટવાળા શૈkRણક વહ"વટદાર તર"ક. ક"િતf સપંાદન કર". 
વધારામા ંસ4ંથાને કોમવાદના ઝેરથી hકુત રાખવામા ંપોતાની રાજક"ય અને શૈkRણક કાબેRલયતનો dરૂ.dરૂો ઉપયોગ કય�.  
‘zિુનયાદ" િશkણ‘નો િવચાર વહ.તો hકૂનાર ગાધંીxએ આ યોજનાને hતૂ+ કરવાની તમામ જવાબદાર" ડૉ. ઝાક"ર ²ુસેન માથે નાખી હતી. ઈ. ૧૯૫૨મા ંએઓ 
રાNયસભામા ંિનDaુત થયા. ઈ. ૧૯૫૪મા ંએમને ‘પâિવeષૂણ‘ના Rખતાબથી િવeિૂષત કરવામા ંઆ2યા. ઈ. ૧૯૫૭મા ંતેઓ Rબહારના રાNયપાલ બ�યા. ઈ. 
૧૯૬૨મા ંઉપરાA yપિત તર"ક. � ૂટંાયા. ઈ. ૧૯૬૩મા ંતેમને ‘ભારત-રbન‘�ુ ંસવ�`ચ સ�માન અપાDુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૬૭મા ંતે આપણા દ.શના રાA yપિત બ�યા. 

Dનુે4કોની કાય+કા�રણીમા ંતેમણે ભારતના 6િતિનિધ તર"ક. ઈ. ૧૯૫૬ થી ઈ. ૧૯૫૮ �ધુી કાય+ કDુF હu ુ.ં ભારતીય સિમિત, ઇ�ટરનેશનલ 4§ુડ�áસ સિવfસ અને વ�ડ+ Dિુનવિસfટ" સિવfસના 
તેઓ અiયk હતા.  
પોતાના બાગમા ંYલુાબની બસો Pટલી Uતો પોતાને હાથે ઉગાડ" 6ા�ૃિતક સૌ�દય+ના 6ેમી તર"ક. તેમણે પોતાનો પ�રચય આE યો હતો. ડૉ. ²ુસેન વાચનના qબૂ શોખીન હતા. તેમને 
ક.ટલાક ‘ગૌહbયાના િવરોધી રાA yપિત‘ તર"ક. ઓળખાવતા. સbયનારાયણની કથા પણ તેઓ સાભંળતા. એમણે ક.ટલાકં d4ુતકો પણ લ�યા ંછે Pમા ં‘ક.િપટાRલઝમ અને એસે ઇન 



અ�ડર4ટ.\�ડ�ગ‘ અનતે �હ�દ" ભાષામા ં‘િશkા‘ h�ુય છે. તેમણે ક.ટલાક અ�વુાદો પણ 6ગટ કયા+ હતા. તેઓ જમ+ન ભાષા પણ Uણતા હતા. 4વભાવે શાતં, સરળ, િવન� અને hnૃુભાષી 
હોવા છતા ંઆવ¤યકતા ઊભી થતા ંઆખાબોલા પણ થઈ શકતા હતા.  
અR,મ ક.ળવણીકાર, ઉમદા દ.શભaત અને સાલસ સcજન તર"ક. તેઓ િવSિવ�યાત થયા હતા. ‘xવન�ુ ંh�ૂય નફાતોટામા ં=કાu ુ ંનથી પરંu ુઆbમાની ખોજ, સેવા ક. bયાગમા ંસમાયે}ુ ંછે.‘ 
આ તેમના xવન�ુ ં�/ૂ હu ુ.ં તેઓ �4ુત ગાધંીવાદ" અને Rબનસા6ંદાિયક હતા.  
ઈ. ૧૯૬૯ના મે માસની /ીx તાર"ખે, રાA yપિતપદ પર હતા bયાર. જ, બહ.¤તનશીન થયા. 
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ભારતના ભાગલા થયા પછ" પા�ક4તાનમા ંગયેલા પUંબના ભાગના લાયલdરુ {જ�લાના સાh[ુી નામના ગામડાના તહ.સીલદાર ક.શોમલ કdરુને bયા ંઈ. 
૧૯૦૬ના નવે�બર માસની /ીx તાર"ખે એક d/ુનો જ�મ થયો. d/ુ �ુ§ુંબનો લાડકો હતો. દાદાની છ/છાયામા ંતે ઊછય� હતો. નામ હu ુ ંતે�ુ ંdwૃવીરાજ. 
ઘરમા ંસૌ તેને dwૃવી કહ"ને બોલાવતા.ં dwૃવીએ 6ાથિમક િશkણ સાh[ુીમા ંજ લી�ુ.ં િશÃ ુવયથી જ તેને અRભનયકળામા ંoુRચ હતી. કોઈને ક. કોઈક નાટકમા ં
તે લ7 મણ ક.  હ�રµ[ંની eિૂમકા ભજવવા લા�યા. dwૃવી કસરતબાજ અને �ુ4તીબાજ હતા. ક�બડ"ના,ં �ુળશ ખેલાડ" હતા. આઠ વષ+ની વયે શાળાના રંગમચં 
પર તેમણે 6થમ પગ hÄૂો હતો.  
પેશાવરની ઍડવડ+ઝ+ કોલેજમા ંજોડાયા પછ" કૉલેજની ïામે�ટક સોસાયટ"મા ંતે જોડાયા આકષ+ક દ.હય\Aટને કારણે 6ારંભમા ંતેમણે tીની eિૂમકા ભજવી હતી. 
bયારથી જ કોઈ પણ પા/ની eિૂમકા ભજવતી વખતે પા/મય થઈ જવાની શCaત તેમનામા ંહતી. સ1ર વષ+ની વયે લ�ન થDુ ંઅને એકાદ વષ+મા ંરણવીર 
નામના d/ુના િપતા બ�યા. નાટક, રંગમચં અને પડદાની અજબ �નૂ તેમણે નાનપણથી જ લાગી હતી. પોતાની 4વત/ં નાટકમડંળ" 4થાપવાના ંતેમને 
શમણા ંઆવવા લા�યા ંહતા.ં ઈ. ૧૯૨૯મા ંઇC�પ �રયલ �ફ�મ કંપનીમા ં‘એક4yા‘ તર"ક. કામની શBઆત કર". એક �ફ�મમા ંઆરબની eિૂમકા સફળ ભજવાતા ં

dwૃવીરાજ એક4yામાથંી હ"રો બ�યા. ઈ. ૧૯૩૧ �ધુીમા ંનવ �ફ�મોમા ંતેમણે કામ કDુF. પછ"થી ‘આલમઆરા‘મા ંતે ઝળÄા.  
,ા�ડ એ�ડસ+નની િથયે�yકલ કંપનીમા ંજોડાઈ તે ભારતમા ં·�ૂયા અને શેaસિપયરના ંનાટકોમા ંh�ુય eિૂમકાઓ ભજવી. એમની અદાકાર" પર જનતા આફર"ન dકુારતી. િથયે�yકલ કંપની 
બધં થતા ંdwૃવીરાP િવ�યાત �D ૂિથયેટસ+ના દરવાU ખટખટા2યા. �દ�દશ+ક દ.વક" બોઝે તેમને ‘dરુણ ભaત‘મા ંeિૂમકા આપી. તેમા ંનામના મેળ2યા પછ" તેમણે નીિતન બોઝ, પી.સી. 
બoુઆ, હ.મચ�[ અને કામદાર Pવા �દ�દશ+કોની �ફ�મોમા ંસફળ અRભનય આE યો. રાજરાણી મીરા,ં સીતા, અભાRગન, મRંઝલ, 6ેિસડ�ટ, nુ¤મન વગેર. બોલપટોમા ંનાયકની eિૂમકા ભજવી 
dwૃવીરાP અ6િતમ લોકચાહના મેળવી. ઈ. ૧૯૪૦મા ંhુબંઈમા ં‘િસકંદર‘ની અને અ�ય અનેક Rચ/ોમા ંમહbવની eિૂમકાઓ ભજવી.  



ઈ. ૧૯૪૪મા ંતેમણે dwૃવી િથયેટસ+ની 4થાપના કર". ભારતભરમા ં·મૂી ભારતીય રંગeિૂમનો િવજયiવજ ફરકા2યો. મહાકિવ કાRલદાસના ‘અRભ¶ાન શા�ુ�તલ‘ના નાટ¸-4વBપને તેમણે 
રંગમચં પર ર?ૂ કDુF હu ુ.ં ભારતના ભાગલાને અ�લુkીને ‘�દવાર‘, 6તીકાbમક નાટક ‘પઠાણ‘, રાA y"ય તકવાદ"ઓની ચાલબાx વણ+વu ુ ં‘ગ£ાર‘, અપÜત કમનસીબ ક�યાની કહાણી ર?ૂ 
કરu ુ ં‘આ²ુિત‘ વગેર. સફળ નાટકો તેમણે રંગeિૂમ પર ર?ૂ કયાF. પોતે જ નાટકના લેખક રહ.તા, પોતે જ �દ�દશ+ક રહ.તા અને 6ધાન eિૂમકા પણ તેઓ જ ભજવતા. સોળ વષ+ �ધુી એક સો 
કલાકારો િનભાવતી આ નાટ¸સ4ંથા દ.શને qણૂે qણૂે નાટકો ર?ૂ કરતી અને ઉb�ૃA ટ મનોરંજન �ારા લોકિશkણનો 6ચાર કરતી. એ સ4ંથા મારફત મશ²રૂ કલાકારો, સફળ લેખકો અને 
�દ�દશ+કો તથા સગંીતકારો અને �bૃયકારો પેદા થયા છે.  
તેઓ રાNયસભાના સ¢ય તર"ક. િનDaુત થયા હતા. અનેક 6;િૃ1ઓમા ંમ�ન રહ.વા છતા ંતેમણે િસતારવાદન અને વાચનનો શોખ ક.ળ2યો હતો. ‘hગુલે આઝમ‘મા ંતેમની અદાકાર" પર 
અનેક �ફ�મ6ેમીઓ વાર" ગયા હતા. એમ�ુ ંhbૃD ુપણ નાટ¸ાbમક =શો ધરાવu ુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૭૨મા ંNયાર. એમ�ુ ંઅવસાન થDુ ંતે જ �દવસે તેમને ‘દાદા ફાળક.‘ ઍવોડ+ એનાયત કરવામા ં
આ2યો હતો એવી Uહ.રાત થઈ હતી ! 
�	7���z � '�1	 

 
����-6'$��
�	 eк 
� $�/[ -'$/�  

એક મહાન Rચ/કાર તર"ક. લીઓનાદ� િવSિવ�યાત છે. મા/ ]ગળ"ને વેઢ. ગણાય એટલા ંજ એના ંRચ/સ¼નો આP આપણી પાસે છે. છતા ંએક િનશાRળયો 
પણ ‘મોના Rલસા‘ના સ¼ક તર"ક. લીઓનાદ�થી પ�રRચત હશે. ઇટાલીના િવ�ચી નામના એક નાના ગામની નxકમા ંઈ. ૧૪૫૨ની ૧૫મી એિ6લે એમનો જ�મ 
થયો. સર પીએરો દ િવ�ચી અને સામા�ય �ુ§ુંબની એક બાઈ ક.ટ.�રનાનો એ અનૌરસ d/ુ. તે�ુ ંબાળપણ દાદાની Uગીર પર વીbDુ.ં એના િશkણ માટ. સારો 
6બધં હતો. પરંu ુ4વ`છદં" અને ચચંળ હતો. ઘ«ુ ંઘ«ુ ંશીખવા�ુ ંએ શB કરતો અને પછ" વ`ચેથી જ છોડ" દ.તો. ગRણતમા ંએ પારંગત હતો. બાર વષ+ �ધુી 
લીઓનાદ� વેરો�કયો નામના િશ�પી સાથે ર�ો. �દવસભર સખત પ�રlમ કર" Rચ/કલાને એણે �સુાiય કર". અઢાર વષ+ની વયે દ.વળોમા ંRચ/ો બનાવવા�ુ ં
4વત/ં કામ તેમને મળવા લા�Dુ.ં િવ¶ાનમા ંપણ એને ઘણો જ રસ હતો. ખળખળuુ,ં ઊછળuુ,ં ધસમસuુ ંપાણી સદાય એના આકષ+ણ�ુ ંકારણ બ�Dુ ંછે. 
પોતાના લખાણોમા ંઅને આલેખનોમા ંપાણીને લગતી અનેકિવધ નjધ કર" છે.  
{જનેÈા દ બે�સી, ઍડોર.શન ઑફ મેUઈ, સે�ટ Pરોમ, ઍન�સીએશન વગેર. �ૃિતઓ તેમના કલાxવનના 6ારંભની �ૃિતઓ છે. ઈ. ૧૪૮૨મા ંિમલાનના ડ¬કૂ 
�Dદૂોિવકો ઈલ મૉરોને કામ આપવા અરx કર" તેમા ંઓછા વજનવાળા dલુ બનાવવાની, ખાઈઓના ંપાણી �કૂવી નાખવાની, eગૂભ+ માગ� યોજવાની, 

ગગન�ુબંી �ક�લાઓ ભjયભેગા કરવાની, પwથરોનો વરસાદ વરસાવતા ંય/ંો બનાવવાની વગેર. પોતાની અનેક શCaતઓની યાદ" આપી હતી. =તે તેને િમલાનમા ંઆlય મળ" ગયો. 
bયારના ગાળામા ંબનાવે}ુ ં‘ધી લા4ટ સપર‘ આP પણ લીઓનાદ�ની Rચ/6િતભાને કોઈ ]બી ન શક. એટલી ખાતર" કરાવે છે. િમલાનમા ંહવા-ઉUસવાળા ંનવા ંમકાનો અને eગૂભ+ 



ગટરોની યોજના પણ તેણે િવચાર" હતી. લો�બાડ¡ના ંહ�રયાળા ંખેતરોની યોજનાને જ આભાર" છે. છેવટ. િમલાન °ા�સને કબP જતા ંલીઓનાદ�ને િમલાન છોડ;ુ ંપડ¬ુ.ં  
હવે લીઓનાદ�ને ઉðયનના અ¢યાસમા ંરસ પડ�ો. તેણે હવાઈ છ/ીની ક�પના કર" હતી. ઈ. ૧૫૧૬ના પાછલા ભાગમા ંતેને °ા�સથી આમ/ંણ મ�Dુ.ં અહ� તેને િનરાતં મળ". લીઓનાદ� 
િવ�યાત 6ાચીન કિવ ઑિવડને તો પચાવી ગયેલો. E લેટો, એ�ર4ટૉટલ, હ.�રસ, �Eલની અને િવñવીઅસને તેણે વાં̀ યા ંહતા.ં એની ક�પના પરથી જ આજની મશીનગનો ને તોપગોળાનો 
િવકાસ થયો છે. ને/િવ�ામા ંપણ તેણે ¶ાન મેળવે}ુ.ં શર"રની =દરની �7ૂ મ રaતવા�હનીઓ અને મcUતuંઓુ�ુ ંતેણે વણ+ન કDુF હu ુ.ં ખગોળનો અ¢યાસ કર" તેણે શોધી કાઢ�ુ ંક. �યૂ+ 
ફરતો નથી. આટલી 6ખર 6િતભા છતા ંતેણે આદર.લા ંકાય� અ�રૂા ંર�ા.ં એના ય/ંકૌશ�યનો ભા�યે જ કોઈએ લાભ લીધો.  
;gૃાવ4થાને આર. પહjચેલા એને hbૃDનુી ઝાખંી કદાચ થઈ હતી. પોતા�ુ ંવિસયતનાhુ ંબનાવી ઈ. ૧૫૧૯ના મે માસની બીx તાર"ખે એ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં એના આlયદાતા રાU °ાિંસસે 
કpુ ંહu ુ ંક., ‘લીઓ નાદ� Pટ}ુ ં¶ાન ધરાવનારો અ�ય કોઈ આખી dwૃવી પર પાÄો નથી.‘ 
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hરુલીધર નામ ધરાવતા બાબા આમટ.નો જ�મ �ા×ણ�ુળમા ંઈ. ૧૯૧૪ના �ડસે�બર માસની ૨૬મી તાર"ખે મહારાA yમા ંથયો હતો. િપતા�ુ ંનામ હu ુ ં
દ.વીદાસ. િશÃવુયથી જ Nયાર. બીUં બાળકો લાડચાડમા ંxવન� િવતાવતા ંbયાર. બાબા આમટ. પારકાઓં ખાતર કંઈક કર" Ùટવાની તમ� ના ધરાવતા. 
મા/ બાર વષ+ની વય હતી bયાર. પ�રવારનો સાથ છોડ" આ�દવાસીઓની વ`ચે જઈને વ4યા Pથી આbમીય બની તે લોકોના ંસકંટ nૂર કરવામા ંસહાયeતૂ 
થઈ શકાય.  
લોકસેવાના રંગે રંગાયેલા હોવા છતા ંઅ¢યાસ 6bયે તે સUગ હતા. નાગdરુમા ંતેમણે બી.એ. તથા એલએલ.બી. ની પર"kા પાસ કર" અને વધા+ પાસે 
આવેલા વરોરા નામના ગામમા ંવક"લ તર"ક.ની કાર�કદ¡ની શBઆત કર". આ ગામને છેવાડ. વલખા ંમારતા એક રaત- િપ1ના દદ¡ને જોઈને તેમના 
xવનનો રાહ બદલાયો. તેની પીડા ઓછ" કરવા કÃુકં કર" Ùટવા�ુ ંન¥" કDુF. તે વખતે કલક1ામા ં4�લૂ ઑફ yોિપકલ મે�ડિસન નામની 4�લૂ હતી. રaત-� 

િપ1ની સારવાર ક.મ કરવી તે�ુ ંિશkણ મેળવવા માટ. બાબા 4�લૂમા ંદાખલ થયા. પોતાના જ શર"ર પર આ રોગની શી અસર થાય છે તે જોવા આમટ.એ 
હામ ભીડ". રોગના જuંઓુને શર"રમા ંદાખલ કરવામા ંઆ2યા ંપરંu ુતેની કશી અસર જોવા મળ" ન�હ. આ સવ+ 6યોગોને =તે રaતિપ1ના દરદ"ઓની 

સારવાર કરવા�ુ ંતેમણે શB કDુF. સાU થયેલા દદ¡ઓને સમાજની h�ુય ધારામા ંdનુઃ સામેલ કરવા માટ. પણ તેમણે 6યbનો ચા} ુકયાF.  
ઈ. ૧૯૫૦મા ંવરોરા ગામ બહાર આવેલી ઉcજડ જમીન તેમણે 6ાE ત કર" અને પોતાના પbની સાધના તાઈના સાથમા ંરaતિપિ1યાઓંની સારવાર ચા} ુકર". એ 4થાન પર જ ઈ. 
૧૯૫૧મા ંિવનોબા ભાવેના હ4તે ‘આનદંવન‘ નામની સ4ંથા ઊભી કર" અને રaતિપ1થી પીડાનારાઓંની સેવા-ચાકર" અને સારવાર શB કર". આનદંવનમા ંબે હUરથી પણ વ� ુસ�ંયામા ં



આવા રોગીઓને વસાવવામા ંઆ2યા છે. તે સૌ bયા ં4વમાનભેર xવન િવતાવે છે.  
ઈ. ૧૯૭૪મા ંચ[ંdરુ પાસે આવેલ દંડકારÕયમા ંઆ�દવાસી લોકોની સેવા માટ. ‘લોકRબરાદર"‘ નામની સ4ંથા ઊભી કર". બાબા આમટ.એ આ 4થળે શાળાઓ, દવાખાના,ં ઉ�ોગક.�[ો વગેર. 
4થાE યા ંછે. ખેતીપેદાશ માટ. િવિવધ અખતરા અજમાવી ઉ1મ નીપજ મેળવવી શB કર" છે.  
બાબા આમટ.ના બે d/ુો િવકાસ તથા 6કાશ તથા તેમના ંd/ુવ�ઓૂ ભારતી અને મદંા ડૉaટર છે. આ ચાર.ય ડૉકટરો બાબા આમટ.એ શB કર.લા ય¶કાય+મા ંdરૂ" લગનથી જોડાઈ ગયા છે.  
આતકંવાદ"ઓ પUંબમા ંP /ાસ ફ.લાવતા હતા તેથી nુઃખી થઈ બાબાએ ‘ભારત જોડો‘ નામની સાયકલ-યા/ા ઈ. ૧૯૮૫મા ંયોx હતી. ૧૧૦ Dવુતીઓ સાથે બાબા પણ આ યા/ામા ં
જોડાયા હતા. ક�યા�ુમાર"થી આ યા/ા શB થઈ હતી અને કા¤મીરમા ંdરૂ થઈ હતી. તેઓ માને છે ક. શીખોની Dવુાન પેઢ"ને જો િવSાસમા ંલઈ આગળ વધાય તો પUંબ સમ4યાનો કાયમી 
ધોરણે ઉક.લ લાવી શકાય.  
બાબા સા�હbયસ¼ક પણ છે. તેમણે બે કા2યસ,ંહો 6કાિશત કયા+ છે ‘જવાલા આRણ Ìલે‘ તથા ‘કoુણેચા કલામ‘.  

બાબા આમટ.ને સેવાકાય� માટ. અનેક પા�રતોિષકો અને સ�માન 6ાE ત થયા ંછે Pમાનંા ંક.ટલાકં છે ઈ. ૧૯૭૮મા ંરાA yeષૂક, ઈ. ૧૯૭૯મા ંજમનલાલ બUજ dરુ4કાર, ઈ. ૧૯૮૬મા ંડ.િનયન 
ડ�ન dરુ4કાર, ઈ. ૧૯૮૫મા ંર.મન મે�સેસ પા�રતોિષક તથા રાA yસઘં શાિંત-dરુ4કાર તથા એ જ વષM ભારત સરકાર. કર.લ ‘પâeષૂણ‘. 
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‘બાબર‘ ઉપનામ ધરાવતા તૈhરુ લગં અને ચગંીઝખાનના આ વારસદાર�ુ ંhળૂ નામ હu ુ ંજહ"oુદ"ન hહુ�મદ. બાબરનો અથ+ થાય િસ�હ. બાબરનો જ�મ 
ફરઘાનાના બાદશાહ �મર શેખને bયા ં૧૪૮૩ની ૧૪મી ફ.્æઆુર"એ થયો હતો.  
બાબર Nયાર. સમરકંદની ગાદ" પર બેઠો bયાર. તેની �મર ક.વળ ૧૧ વષ+ની હતી. રાNયના અમીરો અને સરદારોએ તેને છોકરો સમx ગાદ" પરથી પદ³A ટ 
કય� પરંu ુદાદ"ની સહાયથી તેણે ગાદ" dનુઃ 6ાE ત કર" અને કાzલુ કબP કDુF.  
�દ�હ"નો શેહનશાહ ઈ�ાહ"મ લોદ" પોતાના અફઘાન ઉમરાવોમા ંઘણો અિ6ય થઈ પડ�ો હતો. ઉમરાવોએ બાબરને �દ�હ" પર આ8મણ કરવા ઈજન આE Dુ.ં 
આ તકનો લાભ લઈ ઈ. ૧૫૨૬મા ંપાણીપતના Dgુમા ંબાબર. લોદ"ને હરાવી �દ�હ" પર કબજો જમા2યો. ઈ�ાહ"મ લોદ"�ુ ંસૈ�ય એક લાખ સૈિનકો�ુ ંહu ુ ં
Nયાર. બાબરના સૈ�યમા ંક.વળ ૧૨,૦૦૦ યોgાઓ. પરંu ુDgુકાળમા ંનવી લાગે તેવી તોપોનો બાબર. આ Dgુમા ંસફળતાdવૂ+ક ઉપયોગ કય� અને લોદ"ના 
સૈ�યના ૧૫,૦૦૦ સૈિનકોની કતલ કર" Dgુમા ંિવજયી નીવડ�ો. આ િવજય બાદ શેષ આD ુબાબર. રાNયને �સુગં�ઠત અને �દુ+ઢ કરવામા ંગા�Dુ.ં મહ.�લૂ-



પgિત ન¥" કર" અને તbકાલીન રાજધાની આ,ાને �ધુાર".  
બાબર ધૈય+વાન, દ"ઘ+દશº અને સામwય+શાળ" હતો. રખ�ુ Uિતના તાતા+ર લોકોના ંતરવરાટ અને Rઝ�દા�દલીમા ંતેણે ઈરાનની સ4ં�ૃિત અને C4થરતાની આdિૂતf કર", સા�હbય, સગંીત અને 
અનેક લRલતકલાઓનો તે રિસક ભોaતા હતો. ઈરાની ભાષાનો તે િસg કિવ હતો. માuભૃાષા uકુ¡નો એક અ`છો ગ�-પ� લેખક હતો. hળૂ uકુ¡ ભાષામા ંતેણે લખેલી આbમકથા ‘બાબરનામા‘ 
સા�હbય દ+ \Aટએ ગણનાપા/ છે.  
બાબર ૪૮ વષ+નો હતો bયાર. તેનો d/ુ ²ુમાD ુએકાએક બીમાર પડ�ો. િપતાએ qદુાને બદંગી YUુર" ક. ‘મારા d/ુને બદલે માoું બRલદાન લઈ લે.‘ ખર.ખર એમ જ બ�Dુ.ં ²ુમાD ુસાજો થયો 
અને ૧૫૩૦ની ૨૬મી �ડસે�બર. આ,ા ખાતે બાબર�ુ ંઅવસાન થDુ.ં  
પોતાના dવૂ+જોની વીરતાનો વારસદાર બાબર dવૂ+જો માફક Ûર ક. બબ+ર ન હતો. 
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ઝાસંીની રાણી લ7 મીબાઈ�ુ ંબચપણ�ુ ંનામ મ�બુાઈ હu ુ.ં તેમનો જ�મ વારાણસીમા ંઈ. ૧૮૩૫ના નવે�બરની ૧૯મી તાર"ખે થયો હતો. ઝાસંીના રાU 
ગગંાધરરાવ સાથે તેમ�ુ ંલ�ન થતા ંતેમ�ુ ંનામ લ7 મીબાઈ રાખવામા ંઆ2Dુ.ં  
Uતે અબળા, �મરમા ંવીસીનો �બર તો હમણા ંજ વટાવેલો, છતા ંતેમણે ૧૮૫૭ની 8ાC�ત વખતે P શાલીનતાથી, અડગ ધૈય+, અdવૂ+ Ãરૂાતન અને અ6િતમ 
રણકૌશલથી =,ેજોનો hકુાબલો કય� એ ભારતના ઈિતહાસ�ુ ં�વુણ+dAૃ ઠ છે. શૌય+, પરા8મ અને બRલદાન – એમ િ/િવધ 6કાર. દ.શસેવા�ુ ંિવòતુ સhુ ં
અ�પુમ, તેજ4વી દ+ A ટાતં hકૂ" જનાર રાણી લ7 મીબાઈની xવનગાથા, ‘અબળા‘ ગણાતી નાર" વા4તવમા ંક.ટલી ઉbકટ અને અનbંય કો�ટએ રાA yને માટ. કાય+ 
કર" શક. છે તે�ુ ંઊજ|ં 6તીક બની ગઈ છે.  
આકષ+ક બાધંાને તથા પાણીદાર 4વભાવને કારણે બચપણમા ંસૌ તેને ‘છબીલી‘ કહ.તા. ૧૧ વષ+�ુ ંલ�ન�ખુ માÕયા પછ" પિત ગગંાધરરાવ�ુ ંઈ. ૧૮૫૩મા ં
અવસાન થDુ.ં તેમના વિસયત-નામામા ં4પA ટ ઉ�લેખ હતો ક. તેમનો દ1ક d/ુ ગાદ"એ આવે; પણ સા�ાNયલો}પુ ડ.લહાઉસીએ તેનો ઇ�કાર કય� અને 
લ7 મીબાઈ પાસેથી ઝાસંી q ૂચંવી લઈ ખાલસા કDુF. લ7 મીબાઈ bયાર. આટ}ુ ંજ બોલી હતી, ‘મેર" ઝાસંી નહ� nૂંગી.‘ ૧લી ?ૂન ૧૯૫૭ના મીરતના બળવા 
વખતે =,ેજો પાસેથી ઝાસંી પાÉ ંમેળવી લી�ુ.ં  

નાનાસાહ.બ પેSા અને તાbયા ટોપેના સાથમા ં૧૮૫૭ના 4વાત�ંયસ,ંામ વખતે ઝાસંીની રાણીએ =,ેજોને બરાબર હફંા2યા. ૧૮મી ?ૂન, ૧૮૫૮ના તેના પર =,ેજોએ જગંી ²ુમલો કય�. 
/ેવીસ વષ+ની કાચી વયે, doુુષવેશમા ંપીઠ પર દ1ક બાળકને બાધંી, બે હાથમા ંq�ુલી તલવાર અને મjમા ંઘોડાની લગામ લઈ, લ¤કરને મોખર. રહ" રાણીએ P પરા8મ દાખ2Dુ ંતેનો જોટો 
જગતભરના ઇિતહાસમા ંનથી. =તે એક વૉકળો ઠ.કતા ંતે ઘેરાઈ ગઈ. માથે અને છાતીએ ઘા પડતા ંમારનારને કાપી તે ઢળ" પડ" 
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6ેમચદં એટલે hનુશી ધનપતરાય અUયબલાલ lી વા4તવનો જ�મ બનારસથી છએક �કલોમીટર nૂર આવેલા લમહ" નામના સાવ નાના ગામમા ંઈ. 
૧૮૮૦ના ?ુલાઈની એક/ીસમી તાર"ખે થયો હતો. કાકાએ લાડથી ‘નવાબ‘ નામ રા�Dુ.ં {જ�દગીમા ંતો Äાર.ય એ સcજન ધનપિત ન થઈ શÄા પરંu ુ�હ�દ"-
ઉnૂ+  સા�હbયના નવાબ જBર થયા.  
આઠ વષ+ના ધનપતરાયે માતા Yમુાવી. િપતાએ મોટ" �મર. બી?ુ ંલ�ન કDુF. ધનપતરાય ઉફß 6ેમચદંને સાવક" માતાનો dરૂ.dરૂો અ�ભુવ થયો. 6ેમચદંના ં
લ�ન Nયાર. તે પદંર વષ+ના હતા અને નવમા ધોરણમા ંભણતા હતા bયાર. થયા ંપરંu ુપbની તર"ક. અિત અયો�ય પા/ મ�Dુ ંહોવાથી લ�નxવન શB જ ન 
થDુ.ં દસ વષ+ પછ" �ધુારક 6ેમચદં. પોતાના 8ાC�તકાર" િવચારોને અ�Bુપ િશવરાનીદ.વી નામની બાલિવધવા સાથે dનુલ+�ન કDુF. િશવરાનીદ.વી ભણેલા ંન�હ 
પણ 6ેમચદંને ઘેર આવી એવી િવકાસ સાiયો ક. પોતે પણ લેRખકા થઈ ગયા.ં  
મે�yકમા ંપહ.લો વગ+ ન આવતા ં6ેમચદંથી કૉલેજ ન થઈ. પછ" તો સજંોગો 6િત�ળૂ થતા જ ગયા. છેક ઈ. ૧૯૧૯મા ં૩૯ વષ+ની વયે તે ,ેNDએુટ થયા. તે 
પહ.લા ં6ાથિમક િશkકની તાલીમ લઈ 6ાથિમક િશkકની નોકર" શB કર". bયાથંી ડ.E Dટુ" સબ-ઇ�4પેકટરના પદ �ધુી પહj`યા. રઝળપાટની આ નોકર"થી 
મરડા સાથે દો4તી થઈ P આખર" ઘડ" �ધુી રહ".  

‘નવાબરાય‘ ઉપનામથી લખેલી વાતા+એ કલેaટરને વાધંાજનક લાગી. ‘નવાબરાય‘ની લેખન-6;િૃ1 સમાE ત થઈ. પણ લેખક xવ. લ�યા િવના ક.મ ચાલે ? એક વાતા+ લખી તેમણે ‘ઝમાના‘ 
નામની ઉnૂ+  પિ/કાના ત/ંીને ગમે તે ઉપનામ સાથે છાપવા મોકલી. ત/ંીએ ‘6ેમચદં‘ નામથી વાતા+ છાપી. bયારથી ધનપતરાય ‘6ેમચદં‘ બ�યા.  
6ેમચદંને પૈસાની ખªચ xવનભર રહ". પરંu ુપbની િશવરાનીદ.વી 2યવહાર�ુશળ હતા.ં એટલે તેમણે બાx Pમતેમ સભંાળ" લીધી. ઈ. ૧૯૨૧મા ંગાધંીxને સાભં�યા અને સરકાર" નોકર" 
છોડ" કાશી િવ�ાપીઠની માiયિમક શાળામા ંજોડાયા. પછ"થી 4વત/ં લેખનકાય+ કરવા�ુ ંન¥" કDુF. અbયાર �ધુીમા ંવાતા+-નવલકથાના લેખક તર"ક. dAુ કળ ક"િતf મળ" હતી. તેઓ ઝડપથી 
અRખલ ભારતીય લેખક થવા માડં�ા હતા. ગાધંી-િવચારથી 6ભાિવત થઈ ખાદ"-6ચારને સમય આE યો. ગામડાઓંમા ંઘેર ઘેર ર¾�ટયો પહjચાડવા�ુ ં]દોલન કDુF.  
xવનિનવા+હ અને સા�હbયસ¼ન ઠ"ક ચાલતા ંહતા ંbયા ંપોતા�ુ ં6ેસ કર" પિ/કા 6કાિશત કરવાની �નૂ Uગી. xવનના =ત �ધુી ખોટ આપuુ:ં 6ેસ એમના ગળેથી Ùટ�ુ ંન�હ. એની 
હાયવોયમા ંxવનમા ંમાડં આવે}ુ ં�ખુ ખોDુ.ં ‘Uગરણ‘, ‘મા�રુ"‘, ‘મયા+દા‘ અને ‘હસં‘ની પિ/કાઓ પાછળ તેમણે પોતા�ુ ંલોહ" ર.ડ¬ુ ંપણ મહ.નત ફોગટ ગઈ. તેવામા ંhુબંઈથી િસનેમાની 
વાતા+ઓ લખી આપવા�ુ ંઅને આકષ+ક વળતર મળશે એ;ુ ંકહ.ણ આ2Dુ.ં 6ેમચદં. કહ.ણ 4વીકાDુF પણ ખoું, પણ એક વરસમા ંકંટાળ" જઈ પાછા આવી ગયા. તેમની એક નવલકથા 
‘સેવાસદન‘ પરથી �ફ�મ સાવ િનA ફળ ગઈ. દRk ણની 6�યાત ગાિયકા ��ુz�ુમીની પહ.લી �ફ�મ તર"ક. એ જ વાતા+ ને તિમળમા ંબનાવી તેણે qબૂ �યાિત મેળવી. 6ેમચદંના hbૃD ુપછ" 
‘ગબન‘, ‘ગોદાન‘, ‘હ"રામોતી‘, ‘શતરંજ ક. Rખલાડ"‘ વગેર. સફળ �ફ�મો બની.  



ઈ. ૧૯૩૬મા ં6ેસ માટ. કાગળ ખર"દવા એમને ધોમ તડકામા ંરખડ;ુ ંપડ¬ુ.ં bયારથી તRબયત લથડ". ૧૯મી મેCaસમ ગૉક¡ની શોકસભામા ંઅ4વ4થ શર"ર. એમણે હાજર" આપી હતી. 
ઑaટોબર ૮, ઈ. ૧૯૩૬ની સવાર. દાતં સાફ કર" કોગળા કરવા ગયા. મj ન q�ૂDુ ંઅને તરત જ એમણે Rચર િવદાય લીધી. અRગયાર વાગે 4મશાનયા/ા નીકળ". 4મશાનયા/ામા ંમાડં વીસ 
પચીસ માણસો હશે. ર4તામા ંએક માણસે બીUને dછૂ�ુ,ં ‘કોણ હતો ?‘ જવાબ મ�યો, ‘કો‘ક મા4તર લા�યો.‘ રવી�[નાથ ટાગોર. ભાર. હ½યે સbય ઉચાDુF, ‘એક રતન મ�Dુ ંહu ુ ંતમને. તમે ખોઈ 
ના�Dુ.ં‘  
પોતાના xવન િવષે લખવાનો બ²ુ આ,હ થયો bયાર. લ�Dુ ં: ‘માoું xવન એક સપાટ, સમથળ મેદાન P;ુ ંછે, Pમા ંÄાકં Äાકં ખાડા છે, પણ ટ.કરા ક. પહાડ, જગંલ ક. ઝાડ" કÃુ ંનથી.‘ 
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સરો{જની નાય�ુ એટલે ભારતની 6Uને 6ેરણા અને xવનદ+ \Aટ આપનાર અRભUત કવિય/ી અને દ.શના નૈરા¤ય અને ઔદા4યના કપરા કાળમા ંજનતામા ં
આશાને ઉ�લાસનો સચંાર કરનાર ને/ી. પોતાના કા2યગાનની ધારા અને કિવbવભર" વાaછટા વડ. દ.શદ.શાતંરમા ં‘ભારતના ંzલુzલુ‘ તર"ક. તે િવ�યાત થયા ં
હતા.ં િવ�ાન, સ4ંકાર" બગંાળ" �ા×ણ અઘોરનાથ ચ�ોપાiયાયને bયા ંિનઝામ હ½દરાબાદમા ંઈ. ૧૮૭૯ની ૧૩મી ફ.æઆુર"એ એમનો જ�મ થયો હતો. 
અઘોરનાથ સ4ં�ૃત6ેમી અને શાt¶ હતા. માતા વરદા�ુદંર"એ થોડા ં� ુદંર બગંાળ" ગીતો ર`યા ંહતા.ં  
બારમે વષM મે�yક પસાર કર", રાNયની િશA ય;િૃ1 મેળવી Nયાર. તે ઇ� લે�ડ અ¢યાસ કરવા ગયા ંbયાર. તો તેમની કિવતાનો tોત વહ.વા લાગી ગયેલો. 
િવલાયતમા ંસમથ+ િવવેચકો�ુ ંમાગ+દશ+ન મળતા ંએ કા2યિનઝ+રમાથંી Ãgુ ભારતીયતાનો કલરવ સભંળાવા લા�યો. ભારતના ંવૈિવiયdણૂ+ xવન, 6�ૃિત તથા 
મ�હમામય eતૂકાળને સરો{જનીએ �ુદંર ર"તે આલે�યો છે. એમની કિવતાની અને એમા ંદ+ ¤યમાન થતી ભારતીયતાની કદર કર"ને લડંનની રૉયલ સોસાયટ" 
ઑફ Rલટર.ચર. એમને પોતાના ંસ¢ય બના2યા ંહતા.ં  
ઈ. ૧૮૯૭મા ં4વદ.શ આવી એમણે હ½દરાબાદના ડૉ. ગોિવ�દ રા?ુ} ુનાય�ુ સાથે લ�ન કયાF. સરો{જની હ½દરાબાદ શહ.રમા ંએક અ,ગÕય 2યCaત બની ર�ા.ં 

મહિષf  ગોખલે �ારા રાજકારણમા ં6વેશવાની તેમને 6ેરણા મળ". bયારથી શB કર" છેક xવનના =ત �ધુી દ.શની કટોકટ" વખતે ગાધંીxની સાથે મોરચા પરની પહ.લી હરોળમા ંતે રહ.તા.ં 
લાગલગાટ ૩૫ વષ+ �ધુી તેમણે પોતાની શ�કતઓનો રાA yોgારના કામે લગાડ". �હ�દ" tીઓની આજની �ધુર.લી હાલત એમના Pવાનંે જ આભાર" છે. આ દ.શના tીbવના }Eુ ત મ�હમાને 
dનુઃ 4થાિપત કરવા માટ.નો એમનો ઉ�મ �િુવ�દત છે. એમ�ુ ંવaubૃવ કા2યમય, મ�રુ અને અ4ખRલત હu ુ.ં એમના કા2યસ,ંહોમા ં‘ગો�ડન óેશો�ડ‘, ‘પોએ�સ ઑફ લાઈફ ઍ�ડ ડ.થ‘, ‘બડ+ 
ઑફ ટાઇમ‘ અને ‘�ોકન િવ�ગ‘ સમાિવA ટ થાય છે. લખનૌમા ંમળેલી કå,ેસની ૪૦મી બેઠકના તેઓ 6hખુ હતા.ં મીઠાનો દાડં"-સbયા,હ ચલાવવા માટ. Nયાર. ગાધંીxની ધરપકડ કરવામા ં
આવી bયાર. આ સbયા,હ�ુ ંસચંાલન કરવાનો સઘળો ભારત સરો{જની પર આવી પડ�ો હતો. પ�રણામે તેમણે પણ Rગરફતાર કરવામા ંઆ2યા ંહતા.ં  



એમની d/ુી પâU નાય�ુને બગંાળના ંરાNયપલ બનાવવામા ંઆ2યા ંહતા.ં સરો{જની પણ આઝાદ" પછ" Daુત 6ાતંના ંગવન+ર બ�યા ંહતા.ં એ 4થાન પર ફરજ બUવતા ંજ લખનૌમા ંઈ. 
૧૯૪૯ની બીx માચ+ની રા/ે તે અવસાન પા�યા.ં  
ભારતીય 4વાધીનતા સ,ંામ દરિમયાન ગાધંીx સાથે સહયોગમા ંરહ" સેવા આપવા બદલ તથા ભારતીય સા�હbયની lી;�ૃg માટ. તેમને સદ½વ યાદ કરવામા ંઆવશે. 
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સગંીતકલાની દ.ન આ�વુિંશક હોઇ શક. એ સbય 4વીકાર"એ તો મગંેશકર ભાઈબહ.નોને (લતા, મીના, આશા, ઉષા અને Üદયનાથને) એ દ.ન િપતા દ"નાનાથ 
મગંેશકર તરફથી મળ" છે એમ કહ" શકાય. ગોવાના મગંેશી ગામમા ંલતાના વડવાઓ વસતા હોવાથી તે �ુ§ુંબ ‘મગંેશકર‘ તર"ક. ઓળખાDુ.ં દ"નાનાથ 
રંગeિૂમના અને પછ"થી રજતા પદા+ના કલાકાર. પણ કળાકારને વળગી શક. એટલા ં2યસનો દ"નાનાથને હતા.ં તેમા ંતRબયત અને પ�રવાર પાયમાલ થયા.ં 
મરણપથાર"એથી દ"નાનાથે ૧૨ વષ+ની બાRલકા લતાને બોલાવી વારસમા ંતાનdરૂો, 4વરRલિપ અને મગંેશીના આ શીવા+દ આE યા અને ]ખો મ�ચી.  
d/ુી લતાની આવડત િપછાણી દ"નાનાથે બચપણથી જ તેને સગંીતની તાલીમ આપી. ગાયનઅRભનયમા ંપણ લતાને નાનાપણથી જ રસ. દલ�ખુ 
પચંોળ"ના ‘ખUનચી‘ Rચ/ના િનમા+તાઓએ એક સગંીત હર"ફાઈ યોx. લતાએ તેમા ંભાગ લીધો. તે 4પધા+મા ંલતાને 6થમ 4થાન મ�Dુ.ં આ પ�રણામથી 
લતાને �ફ�મ-સગંીત ગાવાની તક સાપંડ". તે�ુ ં6થમ ગીત ઈ. ૧૯૪૭મા ંબનાવાયેલા ‘આપક" સેવામª‘મા ંહu ુ.ં િપતાના hbૃD ુથતા ંછ વષ+ માિસક ૮૦ Bિપ યા 
પગાર. પણ તેણે ‘6Ô�લ hિુવટોન‘મા ંનોકર" 4વીકાર". લતાને અRભનયકલા 6bયે અણગમો હોવા છતા ંઆ સમય દરિમયાન �ફ�મોમા ંતેમણે નાનીમોટ" 
eિૂમકા કરવી પડતી. ઈ. ૧૯૪૭મા ંદ.શના ભાગલા પડ�ા. લતાને કામ અપાવનાર મા4ટર િવનાયક�ુ ંhbૃD ુથDુ ંઅને લતા ફર"થી બેકાર બની.  

બીx નોકર" માટ. 6યbન કયા+ પણ nૂબળ"-પાતળ", શીતળાના ંચાઠાવંાળ", ¤યામવણº છોકર"નો હાથ કોણ પકડ. ? પરંu ુ‘મજzરૂ‘�ુ ંએક ગીત ગાવાની તક લતાને સાપંડ". એ ગીતથી એ 
Rચ/ે �વુણ+Nયતંી ઊજવી અને લતા�ુ ંભા�ય પલટ�ુ.ં ઈ. ૧૯૨૯ના સE ટ.�બર માસની ૨૮મી તાર"ખે જ�મેલી લતાએ હવે ‘પૈસા‘ બનાવવાની શBઆત કર". સવારથી સાજં �ધુી રોજ Äાકં 
ને Äાકં iવિનh[ુણ માટ. જવા�ુ ંહોય જ. ઘરના સૌને તેણે સh�ૃgથી તરબતર કયા+ પણ પોતે P Sેત કપડા ંપહ.રતી તેનો રંગ તેણે બદ�યો જ ન�હ. ?ૂના સમયની સાદાઈથી જ આP xવે 
છે. ગાયનથી અન�ય લોકિ6યતા મેળવી એમણે xવનમા ંઘણી ધ�ય પળો અ�ભુવી છે. �દ�હ"મા ંમાનવ-મહાસાગર સમk તેણે ‘અય મેર. વતન ક. લોગj‘ ગાDુ ંઅને પ�ંડત નહ.oુની ]ખમા ં
અÊ ુઆવી ગયા. ‘તીન hિૂતf‘�ુ ંઆમ/ંણ મ�Dુ ંઅને ��દરા ગાધંી સાથે પ�રચય થયો.  
ઈ. ૧૯૪૭થી શB થયેલી તેમની યશોગાથા અિવરત ચા} ુરહ" છે. અbયાર �ધુીમા ંચાળ"સ હUરથી વ� ુગીતો iવિનh�ુ[ત થયા ંછે. કોઈ પણ ગામ ક. દ.શમા ંવસતા ભારતીયને પોતાના 



સગંીતથી આનદં આપી લતા મગંેશકર. પોતા�ુ ંxવન સા4ં�ૃિતક દ+ \Aટએ વ� ુસhgૃ બના2Dુ ંછે. ભારત સરકાર. તેમને ‘પâeષૂણ‘�ુ ંRબoુદ આE Dુ ંછે. િતoુપિતkે/ે દ.વ4થાનની માનનીય 
ગાિયકા તર"ક. એમની િનમ«કૂ કર" છે. ઈ. ૧૯૮૯મા ંતેમને દાદા ફાળક. ઍવૉડ+થી સ�માિનત કરવામા ંઆ2યા ંહતા.ં પાS+ગાિયકા તર"ક. તેર વષ+ની �મર. શB કર.લ કાર�કદ¡, આP પ`ચાસ 
વષ+થી પણ વ� ુવષ+થી, તેમણે વ� ુઉcજવળ અને યશ4વી બનાવી છે. �હ�દ" ઉપરાતં એમણે ઉnૂ+ , મરાઠ", Yજુરાતી, તમીલ, તે}Yુ,ુ કrડ, પUંબી, બગંાળ", અસિમયા, ઉ�ડયા, મઘાઈ-
મારવાડ", ભોજdરુ", સ4ં�ૃત, મૈિથલી, કjકણી, નેપાળ", િસ�હાલી વગેર. ભાષામા ંગીતો ગાયા ંછે. ઈ. ૧૯૯૬મા ંતેમને 6થમ ‘આ�દbય Rબરલા કલા-િશખર ઍવૉડ+ ‘ એનાયત કરાયો હતો. ઍવૉડ+ 
અપ+ણ કરતા ંમહારાA yના ગવન+ર. કpુ ંહu ુ,ં ‘લતા ભારતીય સગંીતના ંએકમા/ િનિવfવાદ અને Rબનહર"ફ રાણી છે.‘ 
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ઈ. ૧૯૫૮મા ંજ�મેલા ંશબાના આઝમી અRભનયના સ4ંકાર િપતા પાસેથી વારસામા ંમેળવી dણુેના �ફ�મ ઇ��4ટટ�ટૂમા ંઅ¢યાસ કર" ભારતીય ચલRચ/-kે/ે 
�કુ"િતf સપંાદન કર" શÄા ંછે. િપતા કઈફ" આઝમી ઉnૂ+ના �6ુિસg કિવ હતા. તેમના ંકા2યો માટ. ઈ. ૧૯૭૫મા ંસા�હbય અકાદમી�ુ ંપા�રતોિષક તેમને 
એનાયત થDુ ંહu ુ.ં ભારત સરકાર તરફથી કઈફ"ને પâlીનો Rખતાબ પણ આપવામા ંઆ2યો હતો. કઈફ"એ �ફ�મગીતો પણ લ�યા ંછે. ‘ગરમ હવા‘ નામના 
Rચ/પટના ંઉ1મ ગીતો લખવા બદલ ઈ. ૧૯૭૫મા ંતેમને �ફ�મ-મહોbસવ તરફથી lેA ઠ ગીતકાર�ુ ંપા�રતોિષક મ�Dુ ંહu ુ.ં શબાનાની માતા�ુ ંનામ શૌકત.  
શબાનાએ કૉલેજ�ુ ંિશkણ લખનૌ Dિુનવિસfટ"ની કૉલેજોમાથંી મેળ2Dુ ંઅને બી. એ. મા ં6થમ વગ+મા ંઉ1ીણ+ થયા.ં િપતાએ રોપેલા અRભનયબીજને હવે =�ુર 
Ìટવા લા�યા હતા. 4નાતક થયા બાદ તે dણુેની �ફ�મ-ઇ��4ટટ�ટૂમા ંજોડાયા ંઅને અRભનયની તાલીમ અને તે =ગે�ુ ંિવિશA ટ િશkણ મેળવવા લા�યા.ં 
ઇ��4ટટ�ટૂની =િતમ કસોટ"મા ં6થમ આ2યા ંઅને �વુણ+ચ[ંક 6ાE ત કય�.  
�ફ�મી િશkણ doૂું થDુ ંક. તરત જ તેમને ¤યામ બેનેગલ �દ�દિશfત �ફ�મ ‘=�ુર‘મા ંનાિયકા�ુ ંપા/ અદા કરવા માટ. કહ.વામા ંઆ2Dુ.ં ‘=�ુર‘ �ફ�મમા ંએમણે 
એવો તો ઉb�ૃA ટ અRભનય આE યો હતો ક. ભારત સરકાર. તેમને lેA ઠ અRભને/ીના પા�રતોિષકથી નવાNયા ંહતા.ં આ �ફ�મથી રજતપટના ંઅRભને/ી તર"ક. 

તેમની ઉcજવલ કાર�કદ¡નો 6ારંભ થયો અને એ કાર�કદ¡ �દન-બ -�દન વ� ુઉcËવલ બની રહ" છે.  
એ જ ર"તે ઈ. ૧૯૮૨મા ંતેમણે ‘અથ+‘ �ફ�મમા ંકામ કDુF bયાર. ઈ. ૧૯૮૩મા ં‘ખડંહર‘મા ંઅદાકાર" આપી તે માટ. અને ઈ. ૧૯૮૪મા ં‘પાર‘ �ફ�મમા ંઅRભનયના ંઓજસ પાથયાF તેથી 
ઉપરાઉપર" આ /ણેય વષ� માટ. એમને lેA ઠ અRભને/ીના ંપા�રતોિષક એનાયત કરવામા ંઆ2યા ંહતા.ં લાગલાગટ /ણ વષ+ માટ. આ પા�રતોિષક 6ાE ત કર" શબાનાએ િવ8મ 4થાE યો 
હતો.  
�ફ�મkે/મા ંઉ1મ અદાકાર" માટ. ઘણી સ4ંથાઓ �ફ�મ કલાકારોને પા�રતોિષકથી નવાP છે. આ 6કારની બધી સ4ંથાઓ�ુ ંપા�રતોિષક 6ાE ત કરવા તે ભા�યશાળ" ર�ા ંછે. ઈ. ૧૯૮૫મા ં



°ા�સ ખાતે ભારત-મહોbસવ યોUયો હતો. આ મહોbસવમા ંપણ એમને lેA ઠ અRભને/ી તર"ક.� ુ ંપા�રતોષક અપ+ણ થDુ ંહu ુ.ં  
અbયાર �ધુીમા ંશબાનાએ ચાળ"સથી વ� ુ�ફ�મોમા ંઅRભનય આE યો છે Pમા ં=�ુર, ફક"રા, પરવર"શ, 4વામી, Ëવાલાhખુી, 4પશ+, E યાસી ]ખે, અમર-અકબર-એ�થની, મા�મુ, કાદંબર", 
થોડ" સી બેવફાઈ, અવતાર, અથ+, મડં" વગેર.ને h�ુય ગણી શકાય. 
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મોતીલાલના વડવા hળૂ કા¤મીરના હતા. પછ"થી �દ�હ"મા ંએક નહ.રને કાઠં. આવેલી જમીન પર મકાન બનાવી bયા ંવ4યા એટલે ‘નહ.oુ‘ કહ.વાયા. ક.ટલોક 
સમય તે પ�રવાર આ,ામા ંર�ો હતો. અહ� ઈ. ૧૮૬૧ના મે માસની છÓી તાર"ખે મોતીલાલનો જ�મ થયો. તેમ�ુ ં6ાથિમક ભણતર મા/ ફારસી-અરબી�ુ ં
પરંu ુ૧૩-૧૪ વષ+ની વયે Nયાર. તેમણે =,ેx શીખ;ુ ંશB કDુF bયાર. તે ફારસીના િવ�ાન લેખાતા. િનશાળ અને કૉલેજમા ંતેમની �યાિત તોફાની િવ�ાથº 
તર"ક.. તે z�ુgશાળ" તો હતા જ છતા ંકૉલેજની બી. એ. ની પર"kા તે પાસ ન કર" શÄા. ઈ. ૧૮૮૮મા ંવકાલતની પર"kા 6થમ નબંર. પાસ કર" 
�વુણ+ચ�[ક મેળ2યો પછ" કાનdરુની હાઈકોટ+મા ંવકાલત શB કર". ધધંામા ંસફળતા મેળવવાના તેમણે આજ�ધુી સેવેલા મનોરથો ફળવા લા�યા, કામ વધવા 
લા�Dુ ંઅને ટંકશાળ પડવા લાગી.  
ઈ. ૧૮૮૮મા ંઅ�હાબાદના કå,ેસ અધવેશનમા ંતેમણે 6ેkક તર"ક. હાજર" આપી હતી. ઈ. ૧૮૯૨મા ં4વાગત સિમિતમા ંજવાબદાર"ભDુF કામ કDુF. ઈ. 
૧૯૦૭મા ંbયારના સDંaુત 6ાતં કå,ેસના તે સભાપિત બ�યા. કå,ેસની મહાસિમિતમા ંપણ � ૂટંાયા. ઈ. ૧૯૧૬થી દ.શમા ંલોકિ6ય બનતી જતી હોમBલ 
લીગના તે સ¢યા બ�યા. ઈ. ૧૯૧૯મા ંજRલયાવંાલાના હbયાકાડંથી એમ�ુ ં�દલ [વી ઊઠ¬ુ.ં તેને =ગે તે ગાધંીxના િનકટના પ�રચયમા ંઆ2યા. bયારથી 

એમનો માનસપલટો એવો થયો ક. એ જ વષM અhતૃસરમા ંભરાયેલી કå,ેસના 6hખુ-પદ. તે � ૂટંાયા.  
ઈ. ૧૯૨૦મા ંતેમણે વકાલત છોડ". ઈ. ૧૯૨૧મા ંબ�હA કારની લડતમા ંમોખર. ર�ા એટલે તેમને છ મ�હનાની સU થઈ. પછ"થી તેમણે 4વરાજપkની 4થાપના કર" પરંu ુએ પk પાસેથી 
મેળવવા ધાર.લી અપેkા સાપંડ" ન�હ. હવે ગાધંીxના કાય+8મમા ંમોતીલાલxને dરૂ.dરૂ" lgા Uગી. રાજમહ.લ P;ુ ંપોતા�ુ ંઅ�લાહાબાદ�ુ ંિનવાસ4થાન ‘આનદં ભવન‘ એમણે દ.શને 
અપ+ણ કર" દ"�ુ ંઅને સdંણૂ+ ફક"ર" ધારણ કર". ઈ. ૧૮૨૮મા ંફર"થી કå,ેસ 6hખુ � ૂટંાયા bયાર. રાUમહારાUઓને પણ ઈષા+ કરાવે તે;ુ ંમાન ભારતની જનતાએ તેમને આE Dુ.ં  
ઈ. ૧૯૩૦મા ંમહાસભાની કારોબાર"ના 6hખુ તર"ક. મોતીલાલની ધરપકડ થઈ. નૈનીતાલની Pલમા ંએક નાની ખોલીમા ંતેમને dયૂા+. ખોલીમા ંચોમાસામા ંપાણી �એૂ અને બધે જ ભેજ 
થાય. દમથી પીડાતા મોતીલાલની વેદના વધી ગઈ. સU dરૂ" કર" Ùટ¸ા bયાર. આરામ કરવા મ�રૂ" ગયા પણ તRબયત બગડતી ગઈ. જવાહરલાલ પણ Ùટ"ને તેમની પાસે આ2યા. આ 
બીમાર" xવલેણ નીવડ". ગાધંીx, જવાહરલાલ, ધમ+પbની 4વBપરાણી અને ડૉ. xવરાજ મહ.તાની હાજર"મા ંતેમણે ઈ. ૧૯૩૧ના ફ.æઆુર" માસની છÓી તાર"ખે લખનઉમા ંનSર દ.હનો 



bયાગ કય�. મોતીલાલને =જRલ આપતા ંગાધંીxએ કpુ ંહu ુ,ં ‘પિત મરતા ં�હ�nુ િવધવાની P C4થિત થાય એ C4થિત મોતીલાલx જતા ંમાર" થઈ છે.‘  
સશaત બાધંો, ગોરો વાન, તેજ4વી િવશાળ કપાળ, મ¥મ Rબડાયેલા તગં હોઠ, દ+ઢતા�ચૂક હડપચી અને C4મતગભ+, વેધક ]ખોવાળા પ�ંડત મોતીલાલ નહ.oુને જોઈ ઇટલીના 
સ,ંહ4થાનોમાનંા રોમન બાદશાહોના ંdતૂળાઓંની યાદ આવે. એમ�ુ ંસમ, 2યCaતbવ 6ભાવશાળ", ]x નાખંનાoું હu ુ.ં એમની િવરલ z�ુg6િતભા, બાદશાહ" રહ.ણીકરણી અને છેવટના 
�દવસો�ુ ંએમ�ુ ંxવન પ�રવત+ન તથા દ.શ માટ. કર.લો સવ+4વનો bયાગ આપણા દ.શમા ંકહ.વતBપ બની ગયા ંછે. z�ુgશાળ" લોકો તેમની તીÈ z�ુg આગળ મહાત થતા ને નમતા ; 
hbુસ£"ગીર"થી અUયબી પામતા અને વaતાઓ તેમની વauતૃા�ુ ંઅ�શુીલન કરતા.  
મોતીલાલxએ રાUની Pમ xવી UÕDુ,ં રાUની Pમ દાન આપી UÕDુ ંઅને એવી જ ર"તે મર" પણ UÕDુ.ં 
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નાની વયે જ ગાઢ િવ�તા, �ુશા, z�ુgમ1ા તથા તેજ4વી લખાણથી માનભDુF 4થાન 6ાE ત કરનાર મૌલાના અzલુ કલામ આઝાદનો જ�મ ઈ. ૧૮૮૮મા ં
મ¥ા Pવા પિવ/ 4થાનમા ંથયો. તે વખત�ુ ંતેમ�ુ ંhળૂ નામ અહમદ અzલુ કલામ �ુિનયત હu ુ.ં આઝાદ તો તેમણે પાછળથી ધારણ કર.}ુ ંતખ�}સુ હu ુ.ં  
દશ વષ+ની �મર. તેઓ �ુ§ુંબ સાથે ભારત આ2યા. અરબી તથા ઉnૂ+� ુ ં¶ાન પહ.લેથી જ હu ુ.ં ભારતમા ંકલક1ામા ંવસી તેમણે વાચન અને િશkણ પાછળ qબૂ 
મહ.નત લીધી. િવશાળ વાચન અને તલ4પશº અવલોકનોને કારણે ૧૪ વષ+ની અ�પ વયે જ ‘Rલસા�Cુ4સ£ક‘ (સbયની વાણી) નામ�ુ ંપ/ શB કDુF. કિવતાનો 
શોખ હોવાથી hશુાયરા તથા કિવબેઠકોમા ંભાગ લેતા. ઈ. ૧૯૦૫મા ંઇ{જE તમા ંક.રોના અલ-અઝહાર િવSિવ�ાલયમા ંઉ`ચ અ¢યાસ માટ. ગયા. અરબી તથા 
ફારસી ભાષા ઉપરાતં ઇ4લામ ધમ+ અને દશ+નશાtમા ંપારંગત થયા. ઈ. ૧૯૦૯મા ંિપતા�ુ ંhbૃD ુથતા ંઇ4લામ�ુ ંઉcજવળ ભાવી બનાવવા અને દ.શને 
આઝાદ કરવા પાછળ મડં" રહ.વાનો િનણ+ય લીધો.  
તેમણે ‘અલ �હલાલ‘ (બીજનો ચ[ં) નામ�ુ ંસાE તા�હક કાઢ" ભારતના hસુલમાનોને 4વરાજ6ા�Eત માટ. તૈયાર કયાF. સરકાર. એ પ/ બધં કરાવતા ંતેમણે બી?ુ ં
પ/ શB કDુF. સરકાર. તે�ુ ં6કાશન પણ બધં કરાવી ક.ટલાયંે રાNયોમા ંઆઝાદની 6વેશબધંી ફરમાવી. છેવટ. તે નજરક.દ થયા. ગાધંીxએ અસહકાર ચળવળ 

શB કર". દ.શને જRલયાવંાલા બાગનો અને Rખલાફતનો જોરદાર ફટકો પડ�ો. તેમણે શB કર.લ કાય+વાહ"થી qશુ થઈ લાહોરની હUર ઉપરાતંની ઉલેમાઓની સભામા ંતેમને ઈમામ 
નીમવાનો ઠરાવ થયો.  
��લે�ડના િ6�સ ઑફ વે�સ ભારત આ2યા bયાર. તેમનો બ�હA કાર કરવામા ંઆગેવાની લીધી. પ�રણામે એક વષ+ની Pલની સU થઈ. સU dરૂ" કર" ‘ફ.રવાદ"‘ અને ‘નાફ.રવાદ"‘મા ંકå,ેસમા ં
પડ.લા ંતડા ંવ`ચે આઝાદ. સમાધાન કરાવવા 6યbન કય�. bયાર પછ" તે કå,ેસના 6hખુ થયા. એમની �ુનેહથી કå,ેસના ભાગલા થતા બચી ગયા.  



bયારથી શB કર" xવનના =ત �ધુી અનેક ર"તે તેમણે રાA yસેવા બUવી. પણ મૌલાના�ુ ંિ6ય 4થાન હu;ુ પોતા�ુ ંd4ુતકાલય. તેઓ વાચન ક. લેખનમા ંિનમ�ન હોય bયાર. dરુબહારમા ં
ખીલતા. તેમણે ૨૦ ઉપરાતં ,�થો લ�યા છે. આઝાદ 6ા`યિવ�ાિવ£ અને ભાષાશાtી હતા. તેમ�ુ ંવaત2ય પણ ઝમકદાર અને સચોટ હu ુ.ં તેમની રહ.ણીકરણી અિત સાદ" હતી. ચા તેમ�ુ ં
િ6ય પી«ુ ંહu ુ.ં અમીર" ²¥ુો, અરબી કાવો તથા સગંીતના પણ તે શોખીન હતા. 
 
.�j��5��х�� 
 

'��'�9��$ ш���@���к  

RબC4મ�લાખાનંો જ�મ ભોજdરુ રાNયના �ુગંરાવ ગામમા ંઈ. ૧૯૧૪ના માચ+ની એકવીસમીએ થયો હતો. દાદ"માએ દાદાને Nયાર. પૌ/જ�મની વધાઈ આપી 
bયાર. દાદાના મjમાથંી ‘RબC4મ�લાહ"‘ એવો ઉદગાર નીકળ" પડ�ો. �ુ§ુંબીજનોની xભે આ નામ ચઢ" ગDુ ંઅને bયારથી એ RબC4મ�લાખાનંા નામે 6િસ�g 
પા�યા. એમના �ુ§ુંબમા ંશરણાઈવાદન પરંપરાગત ઊતર" આ2Dુ ંછે. એમના dવૂ+જો ભોજdરુ દરબારમા ંશરણાઈવાદક હતા. િપતા પયગબંરબk સગંીત¶ 
તર"ક. િવ�યાત હતા. RબC4મ�લાએ અઢ" વષ+ની વયે માતા Yમુાવતા ંબાળપણ મોસાળમા ંિવતા2Dુ ંહu ુ.ં બાળપણથી જ /ણ વાત તેમના મગજમા ંઠસાવવામા ં
આવી હતી : શર"રની સભંાળ, આબB�ુ ંજતન અને સbય�ુ ંસેવન.  
�રયાઝ માટ. RબC4મ�લાને રાતનો સમય િવશેષ ફાવતો. મધરાત પછ" એકાતંમા ં�રયાઝ કરવામા ંએમને અનેરો આનદં આવતો. શરણાઈ-સાધનામા ંબે-અઢ" 
વષ+ થયા ંહશે તેવામા ંમાદક q¤ુબો આવતા,ં ]ખો ખોલતા ંસામે એક મહાbમાને જોયા. તેમણે કpુ,ં ‘વાહ ! બેટા, વાહ ! બU2યે U ! u ુ ંમોજ કર"શ.‘ આવો 
અ�ભુવ તેમને બે વખત થયો.  
ઈ. ૧૯૩૦મા ંઅ�લાહાબાદ િવSિવ�ાલયના સગંીત સમારોહમા ંએમનો સૌ6થમ Uહ.ર કાય+8મ યોUયો. શરણાઈ પર ક.દાર રાગ વગાડ" એમણે ચ[ંક 6ાE ત 

કય� હતો. એ જ ર"તે લખનૌ તથા કલક1ાના સગંીત-સમારોહમાથંી પણ ચ[ંક 6ાE ત કયા+ હતા. ઈ. ૧૯૬૨મા ંતે અફઘાિન4તાન ગયા હતા. અફઘાિન4તાનના બાદશાહ. શરણાઈવાદનથી 
qશુ થઈ RબC4મ�લાખા�ં ુ ંબ²ુમાન કDુF હu ુ.ં ઈ.૧૯૬૨મા ંએ�ડનબરો ]તરરાA y"ય સમારોહમા ંતથા લડંન, Rલવરdલુ, આમ4ટડા+મ, હ.ગ, પે�રસ વગેર. 4થળોએ એમણે શહનાઈવાદનના 
કાય+8મો આE યા હતા અને 6શસંા મેળવી હતી.  
�પોતાના lેA ઠ શરણાઈવાદનથી તે િવSભરમા ં6િસg છે. અ�ય વા�ો�ુ ંવાદન કરવામા ંઅને કંઠ�સગંીતમા ંપણ તેઓ 6વીણ છે. લગભગ તમામ િવિશA ટ સમારંભોના Ãભુારંભ માટ. 
તેમના શરણાઈવાદનને પસદં કરવામા ંઆવે છે. સગંીત-નાટક અકાદમીએ પણ તેમને dરુ4�ૃત કયા+ છે. ભારત સરકાર. પણ ઈ. ૧૯૫૧મા ં‘પâlી‘ તથા ઈ. ૧૯૬૮મા ં‘પâિવeષૂણ‘ નો 
ઈ�કાબ આપી તેમ�ુ ંબ²ુમાન કDુF હu ુ.ં 
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ભીમરાવ ]બેડકરનો જ�મ મiય6દ.શના ઇ�દોર {જ�લાના મઉ ગામમા ંઈ. ૧૮૯૧ના એિ6લ માસની ૧૪મી તાર"ખે મહાર �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. િપતા રામx ]બેડકર લ¤કર" �બૂેદાર હતા. 
તેઓ કબીરપથંી ભaત હતા. માતા�ુ ંનામ હu ુ ંભીમબાઈ. આ પ�રવાર�ુ ંhળૂ વતન રbનાRગ�ર {જ�લાના દાપોલી તા}કુા�ુ ં]બવડ. ગામ હu ુ.ં આથી તેમની અટક ]બેડકર પડ" હતી.  
ચૌદ વષ+ની વયે ભીમરાવના ંલ�ન રમાબાઈ સાથે થયા ંહતા.ં ઈ. ૧૯૩૫મા ંરમાબાઈ�ુ ંઅવસાન થતા ંઈ. ૧૯૪૮મા ંભીમરાવે બી?ુ ંલ�ન hુબંઈના સાર4વત �ા×ણ �ુ§ુંબના ંડૉ. શારદા 
કબીર સાથે કDુF હu ુ.ં શારદા પછ"થી સિવતા નામે ઓળખાતા ંથયા ંહતા.ં  
ભીમરાવ�ુ ં6ાથિમક િશkણ સતારામા ંથDુ.ં hુબંઈમાથંી બી.એ. થયા પછ" વડોદરા રાNયની આિથfક સહાયથી અમે�રકા જઈ ઈ. ૧૯૧૫મા ંએમ. એ. તથા ઈ. ૧૯૧૬મા ંપીએચ.ડ". થયા. 
ભારત આવી hુબંઈની િસડનહામ કૉલેજમા ંઅથ+શાtના 6ાiયાપક બ�યા. ‘લડંન 4�લૂ ઑફ ઇકોનોિમaસ ઍ�ડ પોRલ�ટકલ સાય�સ‘માથંી એમ. એસસી. અને ડ". એસસી.ની �ડ,ી મેળવી 
હતી. બે�ર4ટરની પર"kા પણ તેમણે પાસ કર" હતી.  
ઈ. ૧૯૪૨થી તેમણે hુબંઈ હાઈકોટ+મા ંવક"લાત શB કર". અ4d¤ૃયોના િવકાસ માટ. ‘બ�હA �ૃત �હતકા�રણી સભા‘ 4થાપી હતી. ‘બ�હA �ૃત ભારત‘ નામ�ુ ંપખવા�ડક તેમજ ‘જનતા‘ અને ‘સમતા‘ 
નામના ંસામિયક પણ શB કર.લા.ં સવણ� અને અ4d¤ૃયો વ`ચે સમાનતા 4થપાય એવા તેમના 6યાસો હતા.  
ઈ. ૧૯૨૭મા ંડૉ. ]બેડકર. સઘંષ+નો માગ+ અપનાવેલો અને મહાડ ગામના મીઠા પાણીના તળાવનો ઉપયોગ અ4d¤ૃયો કર" શક. તે માટ. ]દોલન ઉપાડ¬ુ ંઅને સફળ થયા. હ�રજનોના 
મ�ંદર6વેશ માટ. પણ તેમણે લડાઈ આપી હતી. ધીમે ધીમે ડૉ. ]બેડકર =bયજોના નેતા અને ઉ1મ �યાયિવ£ તર"ક. ��ુયાત થયા. ઈ. ૧૯૨૬થી ઈ. ૧૯૩૪ �ધુી તેઓ hુબંઈ 
ધારાસભામા ંિનDaુત થયા હતા. લડંનમા ંભરાયેલી /ણ ગોળમેx પ�રષદોમા ં=bયજોના 6િતિનિધ તર"ક. તેમણે હાજર" આપી હતી. ઈ. ૧૯૩૨મા ં‘dનૂા કરાર‘ hજુબ હ�રજનોને અનામત 
બેઠકો તેમણે અપાવી હતી.  
ઈ. ૧૯૩૮મા ંતેમણે શીખ ધમ+નો 4વીકાર કય� અને ઈ. ૧૯૫૬મા ંબૌg ધમ+ 4વીકાય�. ઈ. ૧૯૩૮મા ંતેમણે ‘ઇ\�ડયન લેબર પાટ¡‘ની 4થાપના કર". ઈ. ૧૯૪૨મા ં‘શેડ¬�ુડ કા4áસ ફ.ડર.શન‘ 

નામના રાજક"ય પkની 4થાપના કર". =bયજોના ંબાળકોની ક.ળવણી માટ. આિથfક સહાય અને નોકર"મા ંઅનામત જ�યાઓ મેળવી. તેઓ બધંારણ સિમિતના સ¢ય િનDaુત થયા હતા. 
બધંારણ ઘડવાના hસુ£ાની કિમટ"ના તેઓ અiયk હતા. ઈ. ૧૯૪૭મા ં4વત/ં ભારતના 6થમ 6ધાનમડંળમા ંતેઓ કાયદા6ધાન બ�યા. પછ"થી તેમણે રાxનાhુ ંઆE Dુ ંહu ુ.ં  
બૌg ધમ+ના 6ચાર માટ. તે ધમ+ની અRખલ િવSપ�રષદોમા ંહાજર" આપી હતી ને ધમ+6ચાર માટ. ‘ભારતીય zgુ મહાસભા‘ની 4થાપના કર" હતી. તેમણે સમાજ, રાજકારણ અને અથ+શાtને 
લગતા ંસ�ંયાબધં d4ુતકો લ�યા ંછે.  
ભારત સરકાર. ઈ. ૧૯૯૦મા ંતેમને મરણો1ર ‘ભારતરbન‘ના Rખતાબ�ુ ંસવ�`ચ માન અપ+ણ કDુF હu ુ.ં  
ઈ. ૧૯૫૬મા ંતેમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં 
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lી મોટા એટલે ક. �નુીલાલ આશારામ ભાવસારનો જ�મ સાવલી ગામે ઈ. ૧૮૯૮ના સE ટ.�બરની ચોથી તાર"ખે થયો હતો. દાદા ભાઈચદં ભગતે પૌ/જ�મની 
qશુાલીમા ંગોળધાણા વહ¾̀ યા હતા. રંગાટ" કાપડની પેઢ" ધમધોકાર ચાલતી અને �ુ§ુંબ સhgૃ હu ુ.ં પણ ભાઈચદંના hbૃD ુપછ" પ�રC4થિત કથળ". પેઢ" અને 
મકાન છોડ" સૌ કાલોલના નાના મકાનમા ંરહ.વા લા�યા. dNૂય વડ"લના પયા+ય તર"ક. સૌ એમને ‘મોટા‘ કહ.તા અને પછ" તેઓ ‘મોટા‘ તર"ક. િવ�યાત થયા.  
�ખુનો �રૂજ આથમી હવે પ�રવાર પર nુઃખનો =ધકાર ઘેરાવા લા�યો. આઠ વષ+ના �નુીલાલે પણ કામ કર" પૈસા રળવા�ુ ંચા} ુકર" દ"�ુ.ં �દલચોર" િવના 
કામ કર.. નાનો છોકરો માની ક.ટલાક dરૂતી મ?ૂર" ન આપે પણ કામમા ંકમી ન આવે. નાનપણથી જ પ�રlમનો મ�હમા અને 6ામાRણકતા�ુ ંગૌરવ એમના 
xવનમા ંવણાઈ ગયા ંહતા.ં  
આ જ અરસામા ંએમણે અ¢યાસ ચા} ુકય�. સમજશCaત અને 4hિૃત બનંે સતેજ હતા.ં પણ આગળ અ¢યાસની ફ" ભરવાના ંનાણાનંી h¤ુક.લી. શાળાના 
આચાય+ અને ઇ�4પેaટરને વાત કર", શાળા�;ુ કામ કર" પૈસા મેળ2યા અને મા/ દોઢ વષ+મા ંપછ"ના ંચાર વષ+નો અ¢યાસ dરૂો કય�. આગળ ભણવાની ઇ`છા 
ખર" પણ પૈસા ન�હ. માબાપે પણ ઇ`છDુ ંક. છોકરો કમાતો થાય તો સાoું. =તે ગોધરાના એક અનાજના વેપર"ને bયા ંનોકર" મળ". વેપાર"એ ઘરાક�ુ ંઓÉ ં

અનાજ દ.વાનો ક"િમયો બતા2યો પણ અ6માRણકતા ન�હ આચરતા ંનોકર" ખોવી પડ". સ£ભાવીઓની સહા�eુિૂતથી તેમણે ઈ. ૧૯૧૯મા ંસારા ંYણુાકં 6ાE ત કર" મે�yકની પર"kા પાસ કર". 
એ જ ર"તે અનેક અડચણો વેઠતા ંકૉલેજિશkણ શB કDુF. ઈ. ૧૯૨૧મા ંગાધંીxની અસહકારની હાકલ પડ". કૉલેજ છોડ" તે Yજુરાત િવ�ાપીઠમા ંજોડાયા. ગાધંીxના ‘નવxવન‘ મા ંકામ 
કર" ખચ+ જોYુ ંમેળવતા. પરંu ુદ.શ6ેમનો ?ુવાળ ઊભરાતો ગયો. તેવામા ંગાધંીxએ ,ામજનો વ`ચે બેસવાની વાત કર". િવ�ા¢યાસ છોડ" હ�રજનકાય+6;િૃ1મા ંજોડાઈ ગયા.  
2યCaતxવનમા ંઆiયા{bમક ઉrિત માટ.ની એમની 6;િૃ1 પણ ચા} ુહતી. નાનપણથી જ એમને ઈSરભCaત�ુ ંઅજબ આકષ+ણ હu ુ.ં મોટાભાઈ�ુ ંઅવસાન થતા ંકૌ§ુંRબક પ�રC4થિત એટલી 
વણસી અને વધારામા ંવાઈ�ુ ંદરદ લાYુ ંપડ¬ુ ંઆથી આbમહbયા કરવાનો િનµય કય�. �ચેથી નમ+દામા ંeસૂકો માય� પરંu ુનદ"ના ંઊછળતા ંમોUંઓએ એમને �કનાર. પાછા ધક.લી દ"ધા. 
xવનનો નાશ ઈSરને મ?ંૂર નથી એમ સમUDુ.ં  
બહાર નીકળતા ંએક સા�એુ હ�રનામરટણની દવા રોગhCુaત માટ. બતાવી. ઘેર આ2યા પછ" વાઈથી દાદર પરથી ગબડ�ા bયાર. તે સા�મુહાbમા હાજરાહ?ૂર દ.ખાયા. મોટાએ 6eનુામ 
4મરણની સાધના શB કર". એવામા ંએમને બાલયોગી મહારાજ સાથે ભેટો થયો. બાલયોગી મહારાP ઈSરમાગM જવાની દ"kા આપી. અhકુ જ�યા બતાવી bયા ંઆlમ 4થાપવા સલાહ 
આપી. આP bયા ં‘હ�ર ૐ આlમ‘ િવ4તાય� છે. ઉપાસની મહારાજ સાથે થયેલી hલુાકાત qબૂ ફળદાયી નીવડ". ઉપાસની મહારાજ અને સાચા Yoુુ ક.શવાનદંxની આકર" કસોટ"માથંી પસાર 
થઈ ચરમિસ�gને 6ાE ત કર".  



xવન દરિમયાન મોટાએ કરોડો Bિપ યા એક/ કયા+ અને િવિવધ ક�યાણકામોમા ંખ`યા+. ભારતીય સ4ંકાર અને સ4ં�ૃિતના એ મેoુ હતા. નાતUત ક. �ચનીચના ભેદભાવ વગર 
સવ+જન�હતાય આરંભાયેલી ક�યાણ6;િૃ1ના મહાય¶ના એ ઋ{bવજ હતા. એમ�ુ ંિનદ�ષ હા4ય અને એમની િનખાલસ વાણી સૌ કોઈને Üદયના િનમ+લીકરણ તરફ વાળતી. એમના િવdલુ 
ગ�-પ� લખાણમા ંએમણે િનરાડબંર" ર"તે 2યCaતxવનના ઘડતરની અિત h�ૂયવાન વાતો કર" છે.  
આ તેજ4વી તપ4વીએ ઈ. ૧૯૭૬ના ?ુલાઈની તેવીસમીએ પોતાની xવનલીલા સકં.લી લીધી. 
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બગંાળ" સા�હbયિવSમા ંબ�ંકમચ�[નો ઉદય �યૂ�દય સમાન ગણવામા ંઆવે છે. તેમને ક.વળ બગંાળ"ના જ ન�હ પરંu ુભારતીય સા�હbયના 6થમ આ�િુનક 
ઉપ�યાસકાર માનવામા ંઆવે છે. ‘વદં. માતરતh‘્ના રાA yગીત �ારા 6bયેક �હ�દ"ના Üદયમા ંઅિવચલ 4થાન 6ાE ત કરનાર તથા અવા+ચીન બગંાળ" ભાષાના 
આ� િનમા+તા બ�ંકમચ�[ના સા�હbયે બગંાળ" સા�હbય�ુ ંજ સમંા¼ન કરવા સાથે સારા રાA yમા ં8ાC�તની એક Ìંક માર" દ"ધી.  
તેમનો જ�મ ઈ. ૧૮૩૮ની ૨૭મી ?ૂને કલક1ા નxક કાટાલપાડા ગામે થયેલો. િપતા યાદવચ�[ ડ.E Dટુ" કલેકટર હતા. નાનપણથી જ �ુશા, z�ુgવાળા 
બ�ંકમે વીસ વષ+ની વયે બી.એ. ની પર"kા પહ.લા વગ+મા ંપસાર કર" પોતાના 6િતભાબળે ડ.E Dટુ" મે{જ4y.ટ િનમાયા. નોકર" દરિમયાન જ તેમણે લેખન શB 
કDુF હu ુ.ં ઈ. ૧૮૬૫થી ઈ. ૧૮૮૭ એ એમનો સા�હbય- િનમા+ણનો ખરો કાળ. ઈ. ૧૮૭૨મા ંતેમણે ‘બગંદશ+ન‘ નામ�ુ ંમાિસક શB કDુF. P કાળે બગંાળનો 
�િુશRk ત વગ+ બગંાળ" ભાષામા ંલખ;ુ ંu ુ̀ છ સમજતો અને બોલવા-લખવામા ં=,ેx ભાષાએ આદર�ુ ંજમા2Dુ ંહu ુ ંતે કાળે પોતા�ુ ંસવ+ લખાણ બગંાળ" 
ભાષામા ંજ કર"ને તથા પોતાની તેજ4વી કલમ �ારા બગંાળ" ભાષા�ુ ંઘડતર કર"ને તેમણે તેને માનભDુF 4થાન 6ાE ત કરાવી આE Dુ.ં  
સા�હbયની 6bયેક શાખામા ંપોતાની િસgહ4ત કલમ ચલાવીને બગંાળ" સા�હbયમા ંતેમણે અh�ૂય ફાળો આE યો છે. પરંu ુતેઓ ]તર6ા ંતીય �યાિત પા�યા 

પોતાની નવલકથાઓથી. તેમની ૧૧ Pટલી નવલકથાઓમાથંી ક.ટલીક તો Bપેર" પડદા પર ઊતર" �કૂ" છે. પણ તેમની સવ+lેA ઠ નવલકથા તો �હ�nુ સ4ં�ૃિત માટ.ના Ëવલતં અRભમાન 
તથા 4વદ.શભCaતની Uજ�યમાન ભાવનાથી નીતરતી ‘આનદંમઠ‘. આ નવલકથામા ંતેમણે ‘વદં. માતરh‘્�ુ ંગીત લ�Dુ ંP દ.શના 4વાધીનતા- સ,ંામ વખતે દ.શને qણૂેqણૂે Y ૂxં ઊઠ¬ુ ંહu ુ.ં 
P ગીત ગાતા ંઅનેક Dવુક ફાસંીના તખતા પર ચઢ" ગયા હતા અને પોતાના સવ+4વ�ુ ંબRલદાન આE Dુ ંહu ુ.ં  
તેમના િવચારો, લેખો અને નવલકથાઓને કારણે તેઓ સેવાિન;1ૃ થયા તે પહ.લા ંજ તેમની �કુ"િતf ભારતભરમા ંફ.લાઈ હતી. ઈ. ૧૮૬૫મા ં‘nુગMશન\�દની‘ 6િસg થઈ. અ�ય િવ�યાત 
નવલકતથાઓમા ંકપાલ�ુંડલા, િવષ;kૃ, hણૃાRલની, ચ�[શેખર, રાધારાણી, �ૃA ણકા�ત�ુ ંવીલ વગેર.ને ગણાવી શકાય.�  



કå,ેસની 4થાપના ઈ. ૧૮૮૫મા ંથઈ Nયાર. બ�ંકમચ[ં . ‘આન�દમઠ‘ તો છેક ઈ. ૧૮૮૨મા ં6કાિશત કર" હતી. આમ તે રાA yિનમા+તાના Rબoુદને પણ લાયક ગણી શકાય. તેમની લેખન-
6;િૃ1ના બે કાળ માનવામા ંઆવે છે. 6થમ ગાળો કિવ અને શૈલીકારના Bપનો તથા બીજો ગાળો ઋિષ અને રાA yિનમા+તાના Bપનો. મહિષf  અરિવ�દ. એમને ઋિષ અને રાA yિનમા+તા તર"ક. 
સબંોiયા હતા.  
બગંાળના આ આ� સા�હbયકાર�ુ ંઈ. ૧૮૯૪મા ંhbૃD ુથDુ.ં બગંાળ" ભાષાની તેમણે કર.લી અમર સેવાની કદર Bપે કલક1ા િવSિવ�ાલયેમા ંતેમની 6િતમા ઊભી કરવામા ંઆવી છે. 
к�.���
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કાRલદાસના xવન િવષે ઇિતહાસ ક. કાRલદાસની �ૃિતઓમાથંી કશી મા�હતી 6ાE ત થતી નથી. તેના સમય િવષે પણ સશંોધકો એકમત થઈ શકતા નથી. 
6ારંભમા ંતે ગમે તેટલો hખૂ+ હશે પરંu ુતેમની �ૃિતઓ પરથી Uણી શકાય છે ક. તે લRલતકલાઓનો-ખાસ કર"ને કા2ય,ગાન, �bૃય ને નાટકનો રિસક વે1ા 
હતો. 4વદ.શની eગૂોળ�ુ ંપયા+E ત ને �7ૂ મ ¶ાન ધરાવતો હતો; ધારાશાtનો િનA ણાત હતો અને તbવ¶ાનની lેણીઓનો તજ¶ હતો; ધાિમfક િસgા�તોનો, 
6ણાRલકાઓનો અને ઉbસવ-અ�Aુ ઠાનોનો તે િનA ઠાશીલ dજૂક હતો. તેની આ શCaતમ1ા તેને જગતભરની 6થમ lેણીની સા�હbયhિૂતfઓ Pવી ક. હોમર, E લેટો, 
સૉફૉ�aલસ, વ{¼લ, દા�તે, શેaસિપયર અને િમ�ટનની સાથે hકૂ. છે.  
કાRલદાસના xવન િવષે અનેક અને અટપટ" દંતકથાઓ સાપંડ. છે પરંu ુએક પણ દંતકથાને ઐિતહાિસક આધાર મળતો નથી. એક દંતકથા hજુબ તે 
�ા×ણd/ુ હતો. પાચં છ મ�હનાની �મર. માતાિપતા અવસાન પામતા ંએક ક�ઠયારાએ તેને પા�યો-પોA યો. bયાનંી રાજ�ુમાર"એ લ�ન માટ. અનેક લાયક 
hરૂિતયાઓને નાપસદં કયા+ તેથી =તે તેને અણઘડ z�ુgના Dવુાન કાRલદાસ સાથે પરણાવી દ"ધી. પિતની hખૂ+તાની 6તીિત થતા ંરાજ�ુમાર"એ તેને 
કાRલમાતાની ભCaત કર"ને �zુ�ુg 6ાE ત કરવા કpુ.ં દ.વી કાલી 6સr થયા.ં bયારથી કાRલદાસ પર સર4વતી દ.વીની dણૂ+ �ૃપા ઊતર" અને તે અbયતં 

z�ુgમાન અને 6િતભાવાન સા�હbયકાર બની ર�ો.  
કાRલદાસ બગંળનો, hિુશfદાબાદના ગðાિશ�ગoુ ગામનો, કા¤મીરનો, િવદભ+નો, Rબહારનો તેમજ બારકાઈ {જ�લાના મદંાસર અને િવ�દશાનો હોવાના ?ુદા ?ુદા મતો િવ�ાનોએ 6િતપાદન સાથે 
દશા+2યા છે પરંu ુહ?ુ �ધુી એ સવ+ મતોમાથંી એક.ય આધારeતૂ ર"તે 4વીકારાયો નથી.  
કાRલદાસની આગર" તર" આવતી સાત �ૃિતઓ છે : ‘અRભ¶ાન શા�ુંતલ‘, ‘િવ8મોવ+શીય‘ અને ‘માલિવકાC�નિમ/‘ નાટકો; ‘ર·વુશં‘ મહાકા2ય; ‘�ુમારસભંવ‘ dરુાણકા2ય; ‘મેઘnૂત‘ દ"ઘ+ 
ઊિમfકા2ય અને ‘ઋuસુહંાર‘મા ંિનBપાયેલા ં6ા�ૃિતક સૌ�દય� હોય, ‘�ુમારસભંવ‘ મા ંRચિ/ત થયેલા ંપૌરાRણક દ+ ¤યો હોય, ‘શા�ુંતલ‘મા ંર?ૂ થયેલા નાટ¸ી�ૃત માનવી-પા/ો હોય ક. ‘મેઘnૂત‘મા ં
અkરબg થયેલો Ãgુ ઊિમfકા2યhલૂક, ક�પનાદશº િવષય હોય; કાRલદાસનો ,ાહ એ સhgૃ માનવી અને આદશ�નો સવ�rત ,ાહ છે. કાRલદાસનો 6�ૃિત6ેમ અને 6ા�ૃિતક સૌ�દય+ને શોધતી 



તેમની દ+ \Aટ તેના ંબધા ંનાટકો અને કા2યોમા ંએકસરખી નજર. પડશે. 6કાડં અ�eુિૂત અને સમતોલ િવવેક ધરાવતો કોઈ િવરલ સહા�eુતૂ સા�હbયકાર જ એવી િસ�g એકસામટ" દાખવી 
શક.. કિવ જયદ.વે તેને ‘કિવ�ુલYoુુ‘ના Rબoુદ. જવાNયો છે.  
સ4ં�ૃત રસ¶ોએ ‘ઉપમા વગRલદાસ4ય‘ એમ haુતકંઠ. 6શસંા કર" છે. કિવ�ુ ંઅ�ભુવkે/ એ;ુ ંિવશાળ છે ક. યો�ય ઉપમા એમને xવનની િનરિવિધ િવિવધતામાથંી Äાકંથી ને Äાકંથી મળ" 
રહ. છે. કાRલદાસની કોઈ િવશેષતા હોય તો તે xવન�ુ ંઅRખલાઈdવૂ+ક દશ+ન કરવાની એની ઉ`ચ કો�ટની શCaત. આથી તેની કા2યા�eુિૂતમા ંકાઈંક અપ�રમેયતા વરતાય છે, અRખલાઈને 
આવર" લેતો કલાનો અણસારો મળે છે.  
કાRલદાસ ભારતના સાચા રાA yકિવ છે. આ dwૃવીને-એના 6�ૃિતસ¹દય+ને અને માનવxવનની લીલાને એમણે xવનભર ગાયા ંછે. 
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ઈ. ૧૮૬૩ની ૧૨મી U�Dઆુર"ના રોજ મકરસ8ંાિત ઊજવાઈ રહ" હતી તે �દવસે �યૂ�દય પહ.લા ંકલક1ાના િસમેRલયા મહો�લામા ંઉ`ચ બગંાળ" ખાનદાન 
lીમતં Yહૃ4થ ને કાયદાના તલ4પશº ¶ાતા િવSનાથ દ1ને bયા ંિવવેકાનદંનો જ�મ થયો. hળૂ નામ નર.�[. માતાના વાbસ�યમા ં�બૂા�બૂ રહ.તા નર.�[�ુ ં
બચપણ qબૂ લાડકોડમા ંઊછDુF. પારણામાથંી પરખાતા d/ુના લkણ પેઠ. આ તેજ4વી અને હઠ"લા બાળકને કાzમૂા ંરાખવા�ુ ંઅશÄ બની રહ.u ુ.ં તોફાન ક. 
હઠ વેળા માતા તેના માથા પર ઠં�ુ પાણી ર.ડ"ને કાનમા ંધીમે ધીમે િશવ�ુ ંનામ લેતા ંક. તે બાળક તરત શાતં થઈ જતો.  
સા�ઓુ 6bયે નાનપણથી જ 6ેમ. બારણે સા� ુઆવે એટલે રાx થઈ Uય. ભણવામા ંqબૂ જ હોિશયાર. નર.�[ દ.ખાવડો હતો. ગૌર વણ+, િવશાળ કપાળ, કાળા 
ભ�મર વાળ ને મોટ" મોટ" કમળની પાખંડ" Pવી ]ખો. કંઠ પણ ઘેરો અને મ�રુ. કૉલેજમા ંએક વાર =,ેxના 6ાiયાપકની ગેરહાજર"મા ંવગ+મા ંતેમણે 
=,ેx કા2ય સમUવે}ુ.ં તેમની અiયાપન પgિતથી 6ાiયાપક qબૂ qશુ થયા હતા. િશA ય�ુ ં6ોજËવલ તેજસ િનહાળ" આ 6િતભાવાન િશA યને તેમણે 
રામ�ૃA ણની hલુાકાતે જવા �ચૂન કર.}ુ.ં નર.�[ ગયા પણ ખરા.  
નર.�[ . �યાયશાt, સગંીત, િવ¶ાન, ઉપિનષદો, વેદ-વેદાતં વગેર.નો �ડો અ¢યાસ કય� હતો. �ુશા, z�ુgના એ {જ¶ા�નુા મનમા ંઅનેક 6ãો ખડા થતા. 

પ�ંડત દ.વે�[નાથ ઠા�ુરને એની ]ખોમા ંયોગીના ંદશ+ન થતા.ં રામ�ૃA ણના સાિંનiયમા ંતેમને થોડ" શાિંત મળતી. પણ સાચી u�ૃEત થઈ ન હતી. રામ�ૃA ણનો સહવાસ મળતા ંનર.�[ ઘડાતો 
ગયો. મહાસાગરને તRળયેથી h�ૂયવાન મોતી મ�Dુ ંહોય એમ પરમહસં નર.�[�ુ ંગૌરવ કરતા. કદ"ક એ ન આવે તો નારાજ થઈ િવલાપ કરતા ને આવવા િવનવતા.  
એક �દવસ �દ k ણેSરમા ંનર.�[ . રામ�ૃA ણને dછૂ" ના�Dુ,ં ‘ભગવાનની હ4તી છે ?‘ રામ�ૃA ણે હા કહ" અને જો ભગવાન જોવા હોય તો બીP �દવસે વહ.લા આવવા કpુ.ં પોતાની અu ૃE્ ત ઝખંના 
સતંોષવા બીP �દવસે મહારાજની ઓરડ"�ુ ંપગિથDુ ંએ ચડ�ા. એ ચડ�ા તે ચડ�ા. રામ�ૃA ણે તેમની છાતી પર હાથ hÄૂો અને પોતે Uણે =તhુ+ખ થઈ ગયા. એમની સમાિધ દશાની આ 



અપાર શાતંતા િનહાળ" રામ�ૃA ણ બોલી ઊઠ�ા, ‘dણૂા+વ4થાએ પહjચેલો અને iયાનિસg એ ઋિષ છે.‘  
દરિમયાનમા ંિપતા�ુ ંhbૃD ુથતા ંતેમને ખાવાના પણ સાસંા પડ�ા. તેમણે lીરામ�ૃA ણને કાલીમાતા પાસેથી વરદાન અપાવવા કpુ.ં /ીx વખત માતા સમk જઈ નર. ્�દર. મા�Dુ,ં ‘મા, મને 
u ુમંય બની રહ.વા દ.P.‘ Yoુુએ આ વાત Uણી bયાર. હષા+વેશમા ંિશA યને ભેટ" પડ�ા. ઈ. ૧૮૮૬મા ંપરમહસંે Rચરકાળની સમાિધ લીધી bયાર. બધા િશA યોની સભંાળ નર.�[ને સjપતા ગયા 
હતા. બે વષ+ નર.�[ . ભારતયા/ા કર". Nયા ંતે Uય bયા ંસૌ�ુ ંiયાન તેના 6િત ખªચાય. ક�યા�ુમાર" પહjચી eિૂમના =િતમ Rબ�nુ પર બેસી Rચ�તન કDુF. છેવટ. રાનદના મહારાUના આ,હથી 
ખચ+ની સગવડ થતા ંઅમે�રકામા ંિશકાગોમા ંભરાયેલ િવS-પ�રષદમા ંગયા. નામ બદલીને ‘િવવેકાનદં‘ રા�Dુ.ં અમે�રકા પહj`યા તો Uણવા મ�Dુ ંક. પ�રષદ મોડ" ભરાશે. અનેક h¤ુક.લીઓ 
વેઠ", Rભkા માગી u ુ̀ છકાર વેઠ�ો. હ.ઈલ નામની એક સrાર"એ 4વામીxનો હાથ પકડ�ો અને આશરો આE યો. પ�રષદમા ંપોતાની �દ2ય વાણીથી લોકોને મહાન 2યCaતના ંદશ+ન કરા2યા.ં 
અમે�રકામા ંયશ મ�યો. 6શસંકો વiયા અને પૈસા પણ મ�યા. તે લડંન ગયા. અહ� પણ ‘�હ�nુ યોગી‘ બ²ુમાન પા�યા. અરિવ�દ ઘોષની hલુાકાત લઈ િવવેકાનદં. જ એમને રાA y"ય 
]દોલનમા ંખª`યા હતા. ઈ. ૧૮૯૭મા ંતેમણે lીરામ�ૃA ણ િમશનની 4થાપના કર". અહ�થી ‘�×વા�દની‘, ‘6zgુ ભારત‘ અને ‘ઉદબોધન‘ નામના ંસામિયક શB કરા2યા.ં તેમ�ુ ં4વા4wય હવે 
કથળવા લા�Dુ.ં છતા ંભRગની િનવે�દતા સાથે િવS6વાસ કય�. બે}રુમા ંબીજો મઠ 4થાE યો. રામ�ૃA ણ મઠને ‘િવSમઠ‘મા ંફ.ર2યો. દરિમયાન એમને મ�6ુમેહનો રોગ લાY ુપડ�ો. એક �દવસ 
પચંાગં મગંાવી તેમણે �દવસ ન¥" કય�. તે �દવસે સાPં મહાસમાિધમા ંબેઠા ને ધીર.ધીર. તેમા ંજ લીન થઈ ગયા. બીP �દવસે એટલે ક. ઈ. ૧૯૦૨ના ?ુલાઈની ચોથી તાર"ખે આ 
મહાdoુુષના િનA 6ાણ દ.હને તેમની આiયા{bમક વારસ િસ4ટર િનવે�દતાએ અC�ન hÄૂો અને એ મહાન આbમા મહાનલમા ંસમાઈ ગયો. 
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બગંાળના કામારd�ુુર નામના ગામડામા ંઈ. ૧૮૩૬ની ૧૮મી ફ.æઆુર"એ રામ�ૃA ણ પરમહસંનો જ�મ થયો હતો. િપતા qદુ"રામ ચ�ોપાiયાય ધાિમfક 6�ૃિતના 
આદમી હતા. માતા�ુ ંનામ હu ુ ંચ[ંમRણ. રામ�ૃA ણ�ુ ંhળૂ નામ ગદાધર હu ુ.ં વારસામા ંઊતર.લી માતા-િપતાની ભગવ£ભCaતને લીધે સા�સુમાગમ, 

ભજનક"ત+ન તથા ભગવાનની લીલાના ખેલોમા ંજ તે મ4ત રહ.તા. એટલી નાની વયે પણ એ સમાિધ4થ થઈ જતા.  
બચપણમા ંિપતા�ુ ંઅને bયારબાદ મોટાભાઈ�ુ ંhbૃD ુથતા ંવીસ વષ+ની વયે કલક1ાના દRk ણેSરના dUૂર" બ�યા. અહ� મા કાળ"ના ંદશ+ન કરવા માટ. તેમ�ુ ં
Üદય િવôળ બની ઊઠuુ.ં કલાકો �ધુી તે સમાિધ4થ રહ.તા. માતાના ં6bયk દશ+ન કરવાની �નૂમા ંતેમણે ખાવાપીવા�ુ ંછોડ" દ"�ુ.ં કહ.વાય છે ક. તેમને 
કાRલમાતાના ંસાkાu ્દશ+ન થયા ંહતા.ં માતાxના iયાનમા ંમ�ન રહ" ખાવાપીવા�ુ ંછોડ¬ુ ંહોવાથી શર"ર qબૂ જ nુબ+ળ થઈ ગDુ.ં d/ુને આમ ત£ન િવરaત 
બની જતો જોઈ માએ ૨૩ વષ+ની વયે પાસેના જયરામવટ" ગામના રામચ[ં hખુોપાiયાયની d/ુી શારદામRણ સાથે એમ�ુ ંલ�ન કરા2Dુ.ં પરંu ુપોતા�ુ ં
Yહૃ4થxવન કાhકુ ન થવા દ.વાનો િનરધાર પbનીને જણાવી તેમણે પોતાને આiયા{bમક માગM જ જવા દ.વાની રU માગી. પbની શારદામRણએ qશુીથી આવી 
રU આપી. તેમની સમાિધમા ંિવiન નાખવાને બદલે પbની તેમને અ�Bુપ રહ.વા લા�યા.ં  



આગળ જતા ંતોતાdરુ" નામના સ�ંયાસી પાસેથી વેદાતં તથા યોRગક સાધના�ુ ં¶ાન મેળવી સમાિધ-સાધના આદર". તોતાdરુ"એ તેમ�ુ ંનામ રામ�ૃA ણ રા�Dુ.ં P સાધના કરતા ંતોતાdરુ"ને 
qદુને ચાળ"સ વરસ લાગેલા તે સાધના રામ�ૃA ણે ક.વળ /ણ જ �દવસમા ંિસg કર". આમ પરમ¶ાન 6ાE ત કર" તે રામ�ૃA ણ પરમહસં કહ.વાયા. ઇ4લામ, Rõ4તી આ�દ અ�ય ધમ�નો પણ 
Uતઅ�ભુવ લઈ એમણે તાર2Dુ ંક. બધા ધમ� એક જ છે અને તેથી આદરપા/ છે. અલબ1 આbમu�ૃEત સવ+ધમ+થી જ થાય છે. સસંારમા ંરહ"નેય કોઈ પણ માણસ lgા અને ભCaતથી 
આiયા{bમક ઉrિત સાધી શક. છે. તેમની િવÃgુ અને ઉbકટ ભCaતથી આકષા+ઈ બધી જ Uિતઓ, વણ� અને સ6ંદાયના લોકો એમના સbસગંનો લાભ લેતા. તેમણે કોઈ નવો સ6ંદાય 
6વતા+2યો નહોતો. પોતાને રાહ. ચાલવા કોઈને આ,હ કય� નહોતો. મા/ અqટૂ 6ેમ, અચળ lgા ને એકા, ભCaતથી ઉrત બની માણસ ઈSરનો સાkાbકાર કર" શક. છે એમ સાRબત કર" 
આE Dુ.ં  
એ સમયના સમથ+ બગંાળ"ઓ ઇSરચ[ં િવ�ાસાગર, ક.શવચ[ં સેન, રાખાલદાસ ચ�ોપાiયાય, �રુ.�[નાથ બેનરx, બ�ંકમચ[ં ચ�ોપાiયાય વગેર. એમના ં6વચનો પાછળ h�ુધ હતા. એક 
વખતે તેમણે િવ�ાસાગરને કpુ ંહu ુ,ં ‘ઈSરની 6ા�Eત િવ�ા ક. z�ુgબળથી થતી નથી. તે માટ. lgા અને ભCaત આવ¤યક છે.‘  
એમનો સૌથી અિધક િ6ય િશA ય હતો નર.�[. પછ"થી તે 4વામી િવવેકાન�દના નામથી �િુવ�યાત થયા. િવવેકાનદં. પરમહસંના ઉપદ.શનો િવદ.શમા ં6ચાર કય� હતો.  
૧૫મી ઑગ4ટ, ઈ. ૧૮૮૬ના તેમ�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં 
'����� /��� 
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6ખર z�ુgમ1ા અને hળૂગામી 6¶ા, િવશાળ વાચન તથા �ડો અ¢યાસ, અખડં સેવાÈત અને કડક વૈરા�ય, અ��તીય સા�તુા અને અ�કુરણીય ÃRુચતા, 
ભેદાતીત ;િૃ1 ને C4થત6¶તા, અ£eતુ 4મરણશCaત ને અ2યRભચા�રણી iયેિનA ઠા, nુદ+ �ય ઇ`છાશCaત અને સતત ઈSરપરાયણતા, આxવન તપµયા+ અને 
અRભUત ન�તા, િનયિમતતા અને િનભ+યતા – આવા અનેક Yણુોથી િવeિૂષત 2યCaત એટલે િવનાયક – િવનોબા ભાવે. �ુલાબા ગોગોદ¾ ગામમા ંઈ. ૧૮૯૫મા ં
સE ટ.�બરની ૧૨મી તાર"ખે એમનો જ�મ થયેલો. િપતા નરહરપત શeંરુાવ શોધક ;િૃ1વાળા, ઉદાર તથા પિµમી િશkણ અને િવ¶ાનના ચાહક હતા. માતા 
oુ�કમણીબાઈનો િવનોબાx પર �ડો 6ભાવ હતો.  
બાળક િવનાયક. ગોગોદ¾મા ંજ 6ાથિમક િશkણ લી�ુ.ં િપતાએ પછ" તેમને =,ેx િશkણ માટ. વડોદરા બોલાવી લીધા. અ¢યાસ ઉપરાતં િવનાયક. અહ� 
dAુ કળ વાચન કDુF. આ ર"તે તેમણે ઇિતહાસ, તbવ¶ાન, ગRણત અને ધમ�નો �ડો અ¢યાસ કય�. એમણે બાર વષ+ની વયે જ આxવન �×ચય+ પાળવાની 
6િત¶ા કર" હતી. કૉલેજરાળમા ંએ ગnૃર 6;િૃ1ઓથી આકષા+યેલા. એથી hુબંઈમા ંપર"kા આપવા નીકળેલા તેઓ બારોબાર બગંાળ અને bયાથંી બનારસ 
પહj`યા. કાશીમા ંએમણે સ4ં�ૃતનો અ¢યાસ કય� તેવામા ંએમને ગાધંીxનો પ�રચય થયો અને તેઓ સાબરમતી આlમમા ંઆવી ર�ા. Yજુરાત િવ�ાપીઠમા ં



એમણે ધમ+તbવ�ુ ંઅiયયન આદDુF. ઈ. ૧૯૨૧મા ંવધા+ આlમ ગયા. bયાથંી સરકાર. એમની ઝડંા-સbયા,હ માટ. ધરપકડ કર". ઈ. ૧૯૩૨મા ં�Rૂળયામા ંફર" ધરપકડ થઈ. bયાથંી Ùટ" 
નાલવાડ" અને પવનારમા ંઆlમો 4થાE યા. ઈ. ૧૯૪૦મા ંગાધંીxએ Nયાર. એમને 2યCaતગત સbયા,હ માટ. આગળ કયા+ bયારથી તે િવશેષ 6કાશમા ંઆ2યા. ઈ. ૧૯૪૨મા ંPલમા ં
પકડાયા bયાર. bયા ંપોતા�ુ ંભાષા¶ાન વધાDુF. 
દ.શ 4વત/ં થયા પછ" ગાધંીxની હbયા પછ" તેમણે ગાધંીx�ુ ંઅ�oૂું રહ.}ુ ંકાય+ ઉપાડ" લી�ુ.ં આ માટ. એમણે શાિંતયા/ા આરંભી. સવ�દય સમાજના સમંેલનમા ંજતા ંર4તામા ંતેમને 
જમીન�ુ ંદાન મ�Dુ.ં તેમાથંી એમની િવ�યાત eદૂાન-6;િૃ1નો ઉ£ભવ થયો. ભારતની પચંવષºય યોજનાઓમા ંએમણે સરકારને માગ+દશ+ન આપે}ુ.ં એમની અનેકદ.શીય 6;િૃ1ની આ 
આછ" Bપર.ખા છે. એમણે ઉપાડ.લા ંકાય�ને કદાચ આપણે પહjચી ન શક"એ પણ એમના ંશીલ, ચા�ર�ય, bયાગ ને તપ4યા�ુ ંથો�ુયંે અ�કુરણ કર" શક"એ તો તો P સવ�દય તેઓ ઝાખંી 
રહ.લા એની ઘણા નxક પહjચી શક"એ. ઉ1રાવ4થામા,ં ખાસ કર"ને દ.શ પર લદાયેલી ‘કટોકટ"‘ના કાળ દરિમયાન અને તે પછ" એમના ક.ટલાક િવચારો ઘણાને ગળે ઊતરવા ક�ઠન પણ 
બની ગયેલા, તે છતા ંએમના અRભ6ાયો Uણવા અને તેમાથંી માગ+દશ+ન પામવાની ઉbકંઠા તો રહ.તી જ.  
ઝડપથી લથડતી જતી તRબયતના પાછલા �દવસોમા ંદવા અને ખોરાક ન�હ લેવાનો િનણ+ય કર" એમણે P ર"તે વષ+ના =િતમ �દવસે ઈ. ૧૯૮૨ના �દવાળ"ના જ �દવસે પોતાની 
xવનલીલા સકં.લી લીધી તેમા ંએમની આગવી xવનપgિત�ુ ંદશ+ન થાય છે. 
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મો§ું ટાલવા|ં મા¯ુ,ં બેઠા ઘાટનો દ.હ, બાધંી દડ"�ુ ંશર"ર. =ગ પર સફ.દ ખાદ"�ુ ંધોિતDુ ંઅનેસફ.દ ખાદ"�ુ ંપહ.રણ. બૌg સા� ુPવી ગભંીર દ+ \Aટ, 

િનµયબળ,લોખડં" ઇ`છાશCaત, 6ા માRણક ચા�ર�ય. આ બધાનંો સરવાળો કર"એ એટલે સાપંડ. વ�લભભાઈ પટ.લ. વ�લભભાઈનો જ�મ ન�ડયાદમા ંઈ. 
૧૮૭૫ના ઑaટોબર માસની એક/ીસમી તાર"ખે થયો હતો. ,ેNDએુટ થયા બે�ર4ટર થવા િવલાયત જ;ુ ંહu ુ.ં ‘વી. P. પટ.લ‘ નામનો પાસપોટ+  આ2યો. 
મોટાભાઈ િવÓલભાઈ પટ.લ આ પાસપોટ+  પર લડંન જઈ આ2યા. વ�લભભાઈ પછ"થી લડંન ગયા અને બે�ર4ટર બની 4વદ.શ આ2યા. અમદાવાદમા ંવક"લાત 
શB કર". Yજુરાત કલબમા ંબેઠક જમાવી. વક"લાત ધમધોકાર ચાલવા લાગી.  
એવામા ંગાધંીx અમદાવાદ આ2યા. તેમણે કોચરબ આlમ 4થાE યો. Yજુરાત કલબમા ંતેઓ વ�લભભાઈને મ�યા. વ�લભભાઈની શCaત એમણે પારખી 
લીધી અને પોતાના કર" લીધા. તેમના Pવા અડ"ખમ સાથીઓના સથવાર. ગાધંીxએ 4વાત�ંય-6ા�Eતના lીગણેશ માડં�ા. વ�લભભાઈ અ�ય િમ/ો સાથે 
અમદાવાદ �DિુનિસપાRલટ"મા ં� ૂટંાયા. ગણેશ વા�દુ.વ માવલકંર, બળવતંરાય ઠાકોર, ડૉ. કા�ગુો, xવણલાલ દ"વાન, હ�ર6સાદ દ.સાઈ વગેર.ના સાથમા ં
અમદાવાદની કાયાપલટનો આરંભ કય�.  



ગાધંીxએ ખેડા {જ�લાની મહ.�લૂ પgિત પડકાર". વ�લભભાઈને ખેડા સbયા,હ�ુ ંસચંાલન સjE Dુ.ં વ�લભભાઈએ આ કાય+મા ંસફળતા હાસંલ કર". ઈ. ૧૯૨૦મા ંરાA y"ય કå,ેસના તેઓ 
6hખુ બ�યા. પછ" તો Nયા ંગાધંીx bયા ંસરદાર. બોરસદ અને રાસનો ખે�તૂ-સbયા,હ મડંાયો. બારડોલીની નાકરની લડત Uગી. બધે વ�લભભાઈ અ,ણી. એટલી સફળતાથી સચંાલન 
કDુF ક. વ�લભભાઈ ‘સરદાર‘ બની ગયા. દાડં"�ચૂ હોય, સરકાર સાથે વાટાઘાટ હોય ક. Pલવાસ હોય, ‘જયા ંNયા ંગાધંીx bયા ંbયા ંવ�લભભાઈ‘ Pવી પ�રC4થિત સU+ઈ.  
ઈ. ૧૯૪૨�ુ ંવષ+ આવી પહj`Dુ.ં સરદારના બોલ પર અનેક 4વાત�ંયસેનાનીઓ હસતે મjએ શહ"દ"ને વયા+. વ�લભભાઈ ‘અખડં ભારતના‘ dUૂર", િશ4તના પરમ ઉપાસક. છતા ંઈ. 
૧૯૪૭ના દ.શના ભાગલા કzલૂ રા�યા. hCુ4લમોના 6િતકારને લોખડં" હાથે દબા2યો. કા¤મીરના આ8મણને થભંાવી દ"�ુ.ં કા¤મીરના 6ãને Dનુોમા ંર?ૂ કરવાના તેઓ સખત િવરોધી હતા.  
R��ટશ રાજકતા+ઓ ભારત છોડતા ગયા પરંu ુ�હ�nુ-hસુલમાન વ`ચે ખાઈ �ડ" કરતા ગયા અને દ.શી રાNયો તથા R��ટશ હ�મૂતના ંક.ટલાકં રાNયોને 4વત/ં બનાવતા ગયા. અખડં 
ભારતની ભાવના ઓસર" Uય તો રાA y િછrRભr થઈ Uય. વ�લભભાઈએ �ુનેહdવૂ+ક કામ સભંા�Dુ.ં દ.શી રાNયો�ુ ંસમજdવૂ+ક�ુ ંજોડાણ સાiDુ.ં રાજક"ય એકતાને ચો¥સ અને મજzતૂ 
4વBપ આE Dુ.ં ?ૂનાગઢ, હ½દરાબાદ, જ�h-ુકા¤મીર અને ગોવાને પણ રાA yમા ંભેળવવામા ંએમની લોખડં" તાકાત�ુ ંદશ+ન થાય છે.  
ક.ટલાકના મત 6માણે કહ.વાય છે ક. સરદાર થો�ુ ંવધાર. x2યા હોત તો સાચા 4વરાNય�ુ ંઆપણને dિુનત દશ+ન થDુ ંહોત. પરંu ુભારતના એ ભા�યિવધાતાને પરમાbમા�ુ ંતે�ુ ંવહ.}ુ ં
આ2Dુ.ં ઈ. ૧૯૫૦ �ડસે�બરની ૧૫મી તાર"ખે �દવસ ઊ�યો અને સરદારનો xવન�યૂ+ આથમી ગયો. 
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ભારતના �8ક.ટજગત માટ. ઈ. ૧૯૭૮ના ઑગ4ટની એકવીસમી તાર"ખનો �દવસ કમનસીબ હતો. તે �દવસે બપોર. સાડા/ણના �મુાર. hુબંઈમા ંિવ� ુમાકંડ�ુ ં
અવસાન થDુ.ં રમતવીરોના સદંભM કાયમ ગર"બ એ;ુ ંભારત િવ�નુી કાયમી િવદાયથી વ� ુગર"બ બ�Dુ.ં બેઠ" દડ"ના ને જરા 4¯ળૂ લાગતા માકંડ એટલે 
ભારતીય બેáસમેનોમા ંઅR,મોમા ંએક. બૉલર તર"ક. �8યાની સરળતા અને આવડતના ંઉ`ચ કkાના કલા-કૌશલનો �ભુગ સમ�વય. મન અને તનનો 
સહકાર અને બૉલની વેધકતા થક" જગતમા ંપોતાના 6કારના ખેલાડ"ઓમા ંમાપદંડ સમા અને િનણા+યક બની શક. તેવા �ફ�ડર.  
આ બધા ઉપર ઝળક. છે એમની િનઃ4વાથº ખેલ�દલી. માકંડને મન �8ક.ટ, દ.શ, ટ"મ એ જ કાયમ મહbવના ંર�ા ંછે. આ /ણ�ુ ં�હત સાચવવામા,ં એની સેવા 
કરવામા ંતેમણે શર"ર, =ગત િસ�g, યશ ક. અપયશની પરવાહ કર" નથી. Pમ વીર નમ+દ. ‘તાર. ખોળે છ�‘ એમ કહ" સર4વતીની ઉપાસનામા ંજ પોતા�ુ ં
xવન આE Dુ ંતેમા ંમાકંડ. પણ ઠ"ક ઠ"ક સમય �8ક.ટદ.વીની ઉપાસનામા ંઆE યો હતો. માકંડ ડાબોડ" C4પ નર તર"ક. અને એક ઑલરાઉ�ડર તર"ક. Uણીતા 
હતા. ટ.4ટમા ં૨૦૦૦ રન અને ૧૦૦ િવક.ટોની િસ�g તે સમયે મેળવનારા સોબસ+, બેનો િમલર, ગૉડાડ+, બેઈલી, ટોની ,ેગ વગેર. હતા તેમા ંમાકંડની પણ 
ગણના થતી. આમાથંી એક પણ ઑલરાઉ�ડર એવો નથી ક. Pણે ટ.4ટ-કાર�કદ¡ દરિમયાન બેવડ"  સદ" અને એક ટ.4ટમા ં૧૦ િવક.ટોની િસ�g મેળવી હોય. 



માકંડ. આવી િસ�g બે વાર 6ાE ત કર" હતી. ૨૯ થી ૪૦ વષ+ની �મર વ`ચે એમણે �ુલ ૬૦  (Rબનસ1ાવાર ટ.4ટો સ�હત) ટ.4ટોમા ંરમી ૩૧૩૨ રન કયા+ અને ૨૧૨ િવક.ટો લીધી.  
તેમ�ુ ંhળૂ નામ hળૂવતંરાય. િપતા�ુ ંનામ �હ�મતલાલ. શાળામા ંકોઈક. એમ�ુ ં‘િવ�ુ‘ં નામથી બોલા2યા ને એ નામ રહ" ગDુ.ં nુિનયા તો તેમને વી (િવ�)ુ એમ (hળૂવતંરાય) માકંડના નામે 
જ ઓળખતી. ઈ. ૧૯૧૭ના એિ6લની બારમી તાર"ખે સામા�ય નાગર પ�રવારમા ંUમનગર ખાતે એમનો જ�મ. એ જગતમા ંસામા�ય �ુ§ુંબમા ંજ�મી �8ક.ટર બન;ુ ંએ આકાશ�ુ�મુવu ્હu ુ.ં 
સદભા�યે Uમનગરમા ંરાજવીઓમા ં�8ક.ટ માટ. અનેરો રસ હતો. Uણીતા �8ક.ટર nુલીપિસ�હxએ શાળાઓ વ`ચે ચાલતી એક મેચમા ંિવ� ુમાકંડની શCaત પારખી અને bયારથી એ �કશોર�ુ ં
નસીબ પલટાDુ.ં nુલીપિસ�હxએ ��લે�ડના એક ઑલરાઉ�ડને માકંડના કોચ તર"ક. બોલા2યો. િવ�નુી �8ક.ટ-તાલીમ શB થઈ. ઈ. ૧૯૩૫મા ં૧૮ વષM પિµમ રાNયોની �8ક.ટ ટ"મને િવજય 
અપા2યો પરંu ુભારતીય ટ"મમા ં6થમ ટ.4ટ રમવાનો અવસર ઈ. ૧૯૪૬મા ંNયાર. િવ�નુી વય ૨૯ વષ+ની હતી bયાર. આ2યો.  
માકંડની પોતાની પહ.લી ટ.4ટ ઈ. ૧૯૪૬ના ?ૂનની બાવીસમીએ �� લે�ડમા ંલૉડ+ઝ ખાતે ઓપિન�ગ બેáસમેન તર"ક. ર�યા અને લગભગ બાર વષ+ (તા. ૧૧-૧૨-૧૯૫૯) �ધુીની યશ4વી 
ટ.4ટ કાર�કદ¡નો 6ારંભ થયો. માકંડની િન;િૃ1 �ધુીમા ંભારત ૫૭ ટ.4ટો ર�Dુ ંPમાથંી મા/ પાચંમા ંતે િવજયી બ�Dુ.ં એ િવજય યશભાગી હોય તો તે િવ� ુમાકંડ છે.  
તેમની િન;િૃ1 પછ"ના ં૨૦ વષ�મા ં�8ક.ટના ત/ંમા ંતેમને યો�ય અિધકાર"પદ. ન�હ 4થાપી શકનાર ભારતીય �8ક.ટ, એક બા?ુ તેમની સેવાઓ બદલ �ૃતiની બ�Dુ ંતો બીx તો બીx બા?ુ 
એ અh�ૂય સેવાથી વRંચત રહ" પોતે જ પાગં|ં બ�Dુ.ં Pમ સોબસ+ બૉલર તર"ક. ‘óી ઈન વન‘ કહ.વાતા એમ માકંડ �8ક.ટર તર"ક. ‘óી ઇન વન‘ કહ" શકાય. તે જમણેર" િનબ+�ધ બેáસમેન, 

અજોડ ડાબેર" C4પ નર અને h�ૂયવાન �ફ�ડર હતા. 4પA ટ દ+ \Aટ અને દડાને bવરાથી પારખવાની �ુનેહ ઉપરાતં ઝડપી બૉRલ�ગ સામે અિનવાય+ એવા ં�હ�મત અને આbમિવSાસ એક બેáસમેન 
તર"ક. તેમની પાસે અqટૂ હતા.ં 
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પ�ંડત મોતીલાલ નહ.oુના ંd/ુી અને જવાહરલાલ નેહoુના ંબહ.ન િવNયાલç ્ મીનો જ�મ ૧૭મી ઑગ4ટ. ઈ. ૧૯૦૦મા ંથયો હતો. અ¢યાસ dરૂો કયા+ પછ" ઉ1ર 
6દ.શના ંજનસેવાના ંકાય�મા ંતેમણે ભાગ લેવા�ુ ંશB કDુF. �હ�દના 6ાતંીય 4વરાજના જમાનામા ંઉ1ર 6દ.શના ં6થમ મ�હલા 6ધાન તર"ક. તેમણે સેવા 
આપી હતી. 4વાત�ંયચળવળના અ�સુધંાનમા ંઈ. ૧૯૩૨, ઈ. ૧૯૪૧ તથા ઈ. ૧૯૪૨મા ંતેમને કારાવાસ ભોગવવો પડ�ો હતો. ઈ. ૧૯૪૭થી ઈ. ૧૯૪૯ �ધુી 
રિશયાના રાજnૂત તર"ક.ની કામગીર" બUવી ઈ. ૧૯૪૯મા ંતથા ઈ. ૧૯૫૧મા ંઅમે�રકા તથા મેCaસકોમા ંરાજnૂત બ�યા.ં ઈ. ૧૯૫૩-૫૪ દરિમયાન સDંaુત 
રાA y સ4ંથા (Dનુો) ની મહાસભાના ં6થમ મ�હલા 6hખુ તર"ક. � ૂટંાયા.ં ઈ. ૧૯૫૮થી ઈ. ૧૯૬૧ �ધુી 4પેનમા ંરાજnુત તર"ક. ભારત�ુ ં6િતિનિધbવ કDુF. bયાર 
પછ" મહારાA yના રાNયપાલ તર"ક. તેમને િનDCુaત મળ" હતી.  
તેમની ઊછરતી વયરમા ંઅ�લાહાબાદ �Dિુનિસપલ બોડ+ના ંસ¢ય અને એNDકુ.શન કિમટ"ના ંચેરમેન, સDંુક્ત 6ાતંની િવધાનસભાના ંસ¢ય, ઉ1ર 6દ.શની 



કå,ેસ ક.Rબનેટમા ં4થાિનક 4વરાNય અને આરો�ય ખાતાના મ/ંી ઇbયાદ" િવિવધ કામગીર" બUવી.  
ઈ. ૧૯૨૧મા ંરણ{જત એસ. પ�ંડત સાથે લ�ન,િંથથી જોડાયા.ં  
R�ટન ખાતેના ભારતના હાઈક"મશનરના 4થાનેથી તેઓ સ�8ય રાજકારણમાથંી િન;1ૃ થયા ંહતા.ં ‘ધી ઇવા+�Dશુન ઑફ ઇ\�ડયા‘ નામક એમના ં2યા�યાનો d4ુતકાકાર. 6ગટ થયા ંછે.  
દ.શની અસાધારણ અને િવિશA ટ સેવા બUવવા બદલ ભારત સરકાર. એમને ‘પâિવeષૂણ‘ના પદકથી િવeિૂષત કયાF હતા.ં  
�ડસે�બર, ૧૯૯૦ના એમનો 4વગ+વાસ થયો. 
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લાલબહાnુર શારદા6સાદ શાtીનો જ�મ ઉ1ર 6દ.શના hગુલ સરાઈમા ંઈ. ૧૯૦૪ના ઑaટોબરની બીx તાર"ખે થયો હતો. નાની �મર. િપતા�ુ ંhbૃD ુથતા ં
શાtીx મોસાળમા ંઊછયા+ હતા. અ¢યાસ શB કય� એટલામા ંગાધંીxએ િવ�ાથºઓને અસહકારની લડતમા ંજોડાવા હાકલ કર". લાલબહાnુર. એ ઝીલી લીધી. 
Pલ પણ ભોગવી. પછ" કાશી-િવ�ાપીઠમા ંતbવ¶ાનના િવષય સાથે 4નાતક થઈ ‘શાtી‘ની ઉપાિધ મેળવી. bયારથી તેઓ શાtી તર"ક. ઓળખાય છે. બાક" 
એમની ખર" અટક તો છે lીવા4તવ.  
અ¢યાસ dરૂો કર" એ તરત જ સ�8ય રાજકારણમા ંપડ�ા. અ�લાહાબાદને પોતાની xવન6;િૃ1ઓ�ુ ંક.�[ બના2Dુ.ં �Dિુનિસપલ બોડ+ના અને ઇ�öવુમે�ટ 
y4ટના એ સ¢ય રહ.લા. અ�લાહાબાદ {જ�લા કå,ેસના મ/ંી તેમજ 6hખુ ર�ા હતા. ઈ. ૧૯૩૭મા ં6ાિંતક ધારાસભામા ંએમણે 6વેશ કય�. કå,ેસની ઈ. 
૧૯૨૧ થી ઈ. ૧૯૪૨ �ધુીની તમામ લડતોમા ંતેમણે સ�8ય ભાગ લઈ �ુલ નવ વષ+ કારાગારમા ંગા�યા ંહતા.ં  
ઈ. ૧૯૫૨મા ંનવી સસંદમા ંતે આ2યા અને ર.લવે વાહન2યવહાર િવભાગના 6ધાન િનમાયા. ૧૫૦થી વ� ુમાણસો Pમા ંમાયા+ ગયા એવો અ�રયાdરુનો ર.લવે 
અક4માત સU+યો bયાર. નૈિતક જવાબદાર" પોતાને િશર. ઓઢ" લઈ રાxનાhુ ંઆE Dુ ંહu ુ.ં શBઆતથી જ એમને જવાહરલાલ નહ.oુ, doુુષો1મદાસ ટંડન, પ�ંડત 
ગોિવ�દવ�લભા પતં Pવા નેતાઓ સાથે કામ કરવાની તક મળ" હતી. 2યCaતગત bયાગના અનેક ઉદાહરણો તેમના xવનમાથંી સાપંડ. છે.  

જવાહરલાલના અવસાન પછ" ઈ. ૧૯૬૪મા ંતે ભારતના વડા6ધાન બ�યા bયાર. પણ િનA કામ કમ+યોગી માફક કામ કરતા ર�ા હતા. ઈ. ૧૯૬૫મા ંપા�ક4તાને કા¤મીર પર આ8મણ કDુF. 
ભારતીય સેનાએ વીરતાdવૂ+ક એ આ8મણને િનA ફળ બના2Dુ.ં ભારતીય લ¤કર લાહોરના દરવાU �ધુી પહj`Dુ ંઅને ખેમકરણમા ંપણ =દરના ભાગમા ંપે4Dુ.ં આ સમયે nૂબળા-પાતળા 
અને નીચા કદના 6ધાનમ/ંીની યો�યતાની િવSને Uણ થઈ. પરંu ુભારત કોઈના 6દ.શ પર કબજો જમાવવા ઇ`છuુ ંનહોu ુ ંતેથી રિશયાની મiય4થી 4વીકાર", Dgુબધંી કર" xતેલો 6દ.શ 
પા�ક4તાનને પરત કય�.  
ઇઉ ૧૯૬૫ના ઑગ4ટ-સd ્ ટ.�બર�ુ ંઆ ઘટનાચ8 બ²ુ નાટક"ય હu ુ ંસDંaુત રાA yસઘંના કહ.વાથી ભારતે સE ટ.�બરની અધવ`ચે Dgુિવરામ 4વીકાય� પરંu ુપા�ક4તાને તો સE ટ.�બરના છે�લા 



સE તાહમા ંDgુિવરામ કય�. પા�ક4તાન પરના આ િવજયથી શાtીxએ દ.શને એક�/ૂે બાiંયો એટ}ુ ંજ ન�હ પણ લોકોને ઉbસાહ6ે�રત પણ કયા+. તેમણે ‘જય જવાન, જય �કસાન‘ P;ુ ં
અ£eતુ �/ૂ પણ આE Dુ.ં  
ઈ. ૧૯૬૬ના U�Dઆુર"ના 6થમ સE તાહમા ંરિશયાના વડા6ધાન કોિસRગનની મiય4થી 4વીકાર" ભારત-પા�ક4તાન વ`ચે સિંધ-કરારો થયા. પરંu ુએ જ રા/ે ૧૧ વાગે Üદયરોગને લીધે 
તા¤કંદમા ંજ તેમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં સમ, રાA y શોકસાગરમા ં��ૂDુ.ં શાtીxનો 6ધાનમ/ંીપદનો ગાળો અનેક h¤ુક.લીઓથી ભય� હતો પરંu ુએક િનA કામ કમ+યોગીની માફક તેમણે ફરજ 
બUવે રાખી. શાtીx એટલે કત+2યિનA ઠા�ુ ંdણૂ+ 6તીક. િવન� તો એવા ક. અદના નોકરને પણ ‘E લીઝ‘ ક. થªÚ‘ુ કહ.તા રહ.. સમUવટમા ંમાનનારા હોવા છતા ંપોતાના િવચારોમા ંદ+ઢ રહ" 
શકતા હતા. સદા સિંનA ઠ કમ+યોગી બની સતત કાય+રત ર�ા હતા. 

/��$�� �Q)	 d?��'$ ��� ш	�/[ v�U gF : к�� 4�/�@ ���/�@ 

/��$�� �Q)	 d?��'$ ��� ш	�/[ v�U gF  

દ.શભરના ઉ�ોગપિતઓમા ંઅ,4થાન મેળવી ક4uરૂભાઈ લાલભાઈએ Yજુરાતને ગૌરવવuં ુબના2Dુ ંઅને અમદાવાદના કાપડઉ�ોગમા ંપોતાની �ુશા, z�ુg, 

�ુનેહ અને 6િતભાથી િમલો�ુ ંમાતબર સ�ંુલ 4થાE Dુ.ં ઈ. ૧૮૯૪ની ૧૯મી �ડસે�બર. અમદાવાદમા ંએમનો જ�મ થયો. ગભ+lીમતં પ�રવારમા ંતેઓ બીU d/ુ 
હતા. દાદા દલપતભાઈ ભ�ભુાઈ ઉ�ોગkે/ે અ,ેસર હતા. િપતા લાલભાઈ 4થાિનક ¦ન સમાજના મોવડ" હતા. લાલભાઈ િશ4તના કડક આ,હ" હતા અને 
બાળકો પાસે પણ એવી જ અપેkા રાખતા. ધમ+મા ંlgાવાન એમના પ�રવારમા ંધાિમfક નીિતઓ�ુ ં�4ુત પાલન થuુ.ં ધમ+ના dરૂા સ4ંકારો માતા મો�હનીબહ.ને 
d/ુમા ંઉતાયા+ હતા. મે�yકનો અ¢યાસ dરૂો કર" ક4uરૂભાઈ કૉલેજમા ંબેઠા bયા ંજ િપતાનો 4વગ+વાસ થતા,ં માતાની આ¶ા hજુબ, િમલનો કારોબાર સભંા�યો. 
આ 6સગંથી એમના xવનનો રાહ �િુનિµત થઈ ગયો. સતત કત+2યપરાયણતાનો એ માગ+ હતો.  
લગભગ સાત દાયકાથી અિવરતપણે ચાલેલી એમની કામગીર"ને કંઈક આ ર"તે વહ¾ચી શકાયઃ દ.શ-િવદ.શમા ંભારતના િવ�યાત ઉ�ોગપિત તર"ક.; Yજુરાતના 
lેA ઠ મહાજન તર"ક.; ¦ન સઘંના h�ુય અ,ણી તર"ક. અને બાધંકામ તથા xણ�gારના િનA ણાત તર"ક., રાજમા�ય અને 6Uમા�ય પોતાના વડવાઓની 
નામનાને એમણે વધાર" હતી. જન�હતના ંકાય�મા ંતથા લોકોની h¤ુક.લીઓના સમયે એમણે માગ+દશ+ન આE Dુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૧૮મા ંYજુરાતમા ં2યાપેલા nુA કાળ 

વખતે એમણે ઘેર ઘેર ફર"ને એ કાળે માતબાર એવી /ણ લાખની રકમ એક/ કર" દ"નnુRખયાઓંને સહાય પહjચાડ" હતી. એ જ ર"તે ઈ. ૧૯૨૭મા ંર.લસકંટ વેળા પણ એમણે તારાજ થઈ 
ગયેલા ંગામડાઓંને બેઠા ંકરવામા ં6બળ doુુષાથ+ કય� હતો.  
પદ, હો£ા ક. અિધકાર માટ. એમણે કદ" એષણા દાખવી ન હતી. છતા ંજો કોઈ મોટ" જવાબદાર" તેમને સjપાતી તો કત+2યધમ+Bપે તેને 4વીકાર"ને તે જવાબદાર"ને તેઓ બાહોશીથી પાર પાડ" 
આપતા. �રઝવ+ બે�ક ઑફ ઇ\�ડયાના �ડર.કટર તર"ક., આઈ. એલ.ઓ.મા ંભારતના 6િતિનિધ તર"ક., કંડલા પોટ+  િવકાસના ચેરમેન તર"ક., સરકારની કરકસરની પગલાસંિમિતના અiયk 



તર"ક., રિશયામા ં6િતિનિધ મડંળના મોવડ" તર"ક., હ½દરાબાદ–મૈuરુ અને /ાવણકોરના ઉ�ોગોમા ંિધરાણની મોટ" રકમોની તપાસના એક 2યCaતના પચં તર"ક., કાઉC�સલ ઑફ સાય\�ટ�ફક 
ઍ�ડ ઇ�ડ\4yયલ �રસચ+ બોડ+ના કાય+વાહક સ¢ય તર"ક., અટ"રાના 6ેરક તર"ક. તથા અ�ય સ�ંયાબધં લોકોપયોગી સ4ંથાઓમા ંસેવા આપી છે.  
રાણકdરુ, દ.લવાડા અને શÖુNંયના ંજગિવ�યાત ¦ન મ�ંદરોના xણ�gારનો પણ મોટો યશ એમને ઘટ. છે. આ કાય+મા ંઅનેકિવધ 6ãોનો એમને સામનો કરવો પડ.લો પણ પોતાની �ુશા, 
z�ુg અને ધીરતાથી એમણે એ કાય� પાર પાડ�ા ંહતા.ં ‘અuલુ‘ એ એમ�ુ ંરસાયણkે/ે સાકાર થયે}ુ ંએક ભ2ય 4વE ન છે. ઈ. ૧૯૨૩મા ં�દ�હ"ની ધારાસભામા ંપણ એ જઈ આવેલા. પરંu ુ
સ�8ય રાજકારણ એ કદાચ એમને Bચે એવો િવષય નહોતો. તેમના મારફત થયેલી Bિપ યા બેએક કરોડની સખાવતોમાથંી એક કરોડ તો ક.ળવણી માટ. આE યા છે. પ�રવારની સખાવતથી 
અમદાવાદમા ં4થપાયેલ ‘લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સ4ં�ૃિત િવ�ામ�ંદર‘ દ.શિવદ.શના િવ�ાથºઓ માટ. િવ�ાના તીથ+ધામ સhુ ંબની ગDુ ંછે. ઇ\�ડયન ઇ\4ટટ�ટૂ ઑફ મેનેજમે�ટની 
4થાપનામા ંપણ એમનો ફાળો મહbવનો ર�ો છે.  
ગભ+lીમતં પ�રવારના મોવડ" હોવા છતા ંતેમ�ુ ં=ગત xવન સાદગી અને કરકસરભDુF હu ુ.ં તેઓ અbયતં ચીવટવાળા હતા. તેમ�ુ ંd4ુતકાલય �ડક�સ, òમુા, ર\4કન, 4ટ"વ�સન, ચRચèલ, 

મેકૉલે વગેર.ના ંd4ુતકોથી ભરdરૂ છે. પૌરાRણક અને ધાિમfક હ4ત6તોનો આગવો અને સhgૃ સ,ંહ તેમણે કય� હતો.  
છે�લા થોડા સમયથી બીમાર પડ�ા તેથી લગભગ િન;1ૃ હતા. અવસાન અગાઉ /ણ �દવસ પર તેઓ ‘અuલુ‘ની એક િમ�ટ�ગ માટ. ગયા હતા. bયા ંતRબયત બગડ" અને અમદાવાદ પરત 
આ2યા. /ીP �દવસે ઈ. ૧૯૮૦ના U�Dઆુર"ની વીસમી તાર"ખે ૮૫ વષ+ ૧ માસ અને ૧ �દવસની અવધે એમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં ક4uરૂભાઈએ ઇ`છા 2યaત કર" હતી ક. ‘મારા અવસાનના 
શોકમા ંએક. િમલ બધં રહ.વી ન જોઈએ.‘ એમ જ થDુ.ં ક4uરૂભાઈ પરલોક િસધા2યા છતા ંતેમના બધા એકમોમા ંકામ ચા} ુરpુ.ં મ?ૂરોને બે �દવસનો પગાર મ�યો અને મ?ૂરક�યાણ 
ભડંોળમા ંપ�રવાર. ૭-૮ લાખ Bિપ યા જમા કરા2યા. 
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ડૉ. સવ+પ�લી રાધા�ૃA ણનનો જ�મ ઈ. ૧૮૮૮ની પાચંમી સE ટ.�બર. ]êના િતoુતની ગામે થયો હતો. િતoુતથી એક તીથ+4થાન ગણાય છે.  
રાધા�ૃA ણનનો જ�મ તીથ+4થાનમા ંથયો તેથી જ Uણે ક. તેમણે એક સાચા ભારતીય તર"ક. જગતભરમા ંભારતીય સ4ં�ૃિતનો સાચો પ�રચય કરા2યો. ડૉ. 
રાધા�ૃA ણનના xવન ઉપર નજર ફ.રવવી એટલે સાચા અથ+મા ંિવ�1ાને xવનમા ંપચાવેલ માનવીના xવનપાસા�ુ ંદશ+ન કર;ુ.ં  
પોતાના સમ, અ¢યાસ દરિમયાન તેઓ 6થમ નબંર. જ પાસ થતા. એકવીસ વષ+ની �મર. મ[ાસ Dિુનવિસfટ"મા ંએમ. એ.ની પર"kામા ં6થમ નબંર. પાસ 
થયા. અ¢યાસ dરૂો કયા+ પછ" તેમણે અiયાપનકાય+મા ંઝપંલા2Dુ.ં એક શ�કતસપં� ન િશkક તર"ક. તેમની નામના ઝડપ-ભેર વધવા લાગી. એક સારા 
2યા�યાનકાર તર"ક. પણ તે 6�યાત થયા. આથી ઇ�લે�ડ, અમે�રકા અને ભારતમા ં4થળે 4થળે 2યા�યાનો માટ. તેમને િનમ/ંણો મળતા.ં કાઈં પણ નjધ કયા+ 



િવના, અ4ખRલત વાણીમા ંતેઓ 6વચનો કરતા. તેમના ં6વચનો �ડા મથંનથી અને ઉમદા િવચારોથી સભર રહ.તા.ં  
ઈ. ૧૯૫૦થી ઈ. ૧૯૬૨ �ધુી ભારતના ઉપરાA yપિત તર"ક. ર�ા. ઈ. ૧૯૬૨મા ંતેઓ રાA yપિત બ�યા. ઉ`ચ દાશ+િનક 6િતભાને કારણે તેમણે આ પદની ગ�રમામા ંqબૂ જ ;�ૃg કર".  
અ¢યાસકાળ દરિમયાન વેદાતં દશ+ન સબંધંી એક િનબધં તેમણે લ�યો Pની qબૂ 6શસંા કરવામા ંઆવી હતી. િવSભરના ંlેA ઠ સામિયકોમા ંતેમના લેખ 6કાિશત થતા. તેમણે ‘ઇ\�ડયન 
�ફલોસૉફ"‘, ‘ધી ર.ન ઑફ �રલીNયન ઇન ક�ટ.�પોર.ર" �ફલોસૉફ"‘, ‘�હ�nુ 2D ૂઑફ લાઈફ‘, ‘ફ÷ચુર ઑફ િસિવલાઇઝેશન‘ આ�દ d4ુતકો લ�યા ંછે.  
ભારતીય 6Uના એ 6¶ાdoુુષ હતા. એમની િવ�1ા અને 2યા�યાનપ§ુતાએ દ.શદ.શમા ંભારતની 6િતA ઠા વધાર" હતી. Nયા ંNયા ંતેમણે 6વાસ કય� bયા ંbયા ંપોતાના દ.શ માટ. �ડા 
સ£ભાવની તેમણે કમાણી કર" હતી. પોતાના =ગત xવનમા ંતેઓ સાદા, સરળ, િનખાલસ અને િવન� હતા. તેઓ ગભંીર તbવ¶ાની, મહાન પ�ંડત અને �ુશળ રાજdoુુષ હતા. મ�રુ 
માનવતા એ જ ડૉ. રાધા�ૃA ણન�ુ ંસા�ુ ં4વBપ હu ુ.ં  
એિ6લ ૧૯૭૫ની મiયરાિ/એ તેમનો 4વગ+વાસ થયો. 
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ડૉ. રાP�[6સાદનો જ�મ ઈ. ૧૮૮૪ના �ડસે�બરની /ીx તાર"ખે Rબહારમા ંમહાદ.વ સહાય નામના જમીનદારને bયા ંથયો હતો. સાત વષ+ની વયે િપતા�ુ ં
અવસાન થતા ંમોટાભાઈ મહ.�[6સાદ. એમનો  ઉછેર કય�. ઈ. ૧૯૦૨મા ંતેઓ કલક1ા િવ�ાપીઠની 6ાવેિશક પર"kામા ંપહ.લે નબંર. આવતા ંઆ;ુ ં4થાન 
6ાE ત કરનાર તે 6થમ Rબહાર" િવ�ાથº હોઈ સમ, Rબહાર હષ+થી dલુ�કત બ�Dુ.ં ઈ. ૧૯૦૭મા ંએમ. એ. પાસ થઈ hઝુફરdરુની કૉલેજમા ંઅiયાપક તર"ક. 
જોડાયા. પછ"થી કાયદાની પર"kા પણ પાસ કર". િવ�ાથºકાળ દરિમયાન તે ચચા+સભાઓમા ંઅને િવવાદમડંળોમા ંઆગેવાનીભય� ભાગ લેતા. પછ"થી એમણે 
રાજક"ય xવનમા ં�ડો રસ લેવા માડં�ો. ઈ. ૧૯૧૦મા ંતેઓને સવ+�áસ ઑફ ઇ\�ડયા સોસાયટ"મા ંજોડાવા�ુ ંઆમ/ંણ મ�Dુ ંપણ મોટાભાઈની અ�મુિત ન 
મળતા ંતે જોડાયા ન�હ. વક"લ તર"ક. ધધંો Uમવા લા�યો. ઈ. ૧૯૧૭મા ંઅC4તbવમા ંઆવેલી પટના Dિુનવિસfટ"ની સેનેટમા ંરાP�[બાz ુ� ૂટંાયા. ઉbસાહ" 
કાય+કર અને સેનેટર તર"ક. ક.ળવણીનો બોજો ઘટાડવા, અ¢યાસ8મ હળવો બનાવવા, �હ�દ"ને તથા અ�ય 6ાતંીય ભાષાઓને 6ાધા�ય આપવા અથાગ 
પ�રlમ ખેડ�ો. પટના િવ�ાપીઠના ઉપ�ુલપિત થવાની તક ઊભી થઈ પરંu ુઅસહકારનો ?ુવાળ આ2યો અને રાP�[બાzનુો કાય+8મ છેક જ બદલાઇ ગયો.  
ઈ. ૧૯૧૭મા ંચપંારÕયનો 6ã ઉપC4થત થયો.  

એ 6સગંે ગાધંીx Rબહાર આવેલા. રાP�[6સાદ bયાર. 4વયસંેવક તર"ક. હતા. તે સમયથી જ એમને ગાધંીxની માયા લાગી અને xવનભર એમને પડખે ઊભા ર�ા. છેવટ. સરકારને 
ચપંારÕયના 6ãે સમાધાન 4વીકાર;ુ ંપડ¬ુ.ં  



ગાધંીxની િવચારસરણીએ રાP�[બાzનુા xવન પર ભાર. અસર કર" હતી. ગેર2યાજબી કાયદાઓ તોડવા રાP�[6સાદ. કમર કસી હતી. Rબહારમા ંઅસહકાર 6;િૃ1 પગભર કરવા તેમણે 
તનતોડ મહ.નત ઉઠાવી. ઈ. ૧૯૨૦મા ંપટણામા ંRખલાફતની સભા મળ". રાP�[6સાદ. ?ુ4સાદાર ભાષણ કDુF. સૌને અસહકારની લડતમા ંજોડાવા ઇજન આE Dુ.ં ધીકતી વક"લાત bયાગી 
Rબહારમા ંચાલતી 6bયેક રાA y"ય 6;િૃ1�ુ ંઅ,4થાન ધારણ કDુF. અસહકાર, કા�નૂભગં, સbયા,હ, ‘�હ�દ છોડો‘ ચળવળ એ સવ+મા ંરાP�[બાz ુમોખર. હતા. કå,ેસના 6hખુ તર"ક. પણ તેમણે 
સેવાઓ આપી. તેમને ‘Rબહારના ગાધંી‘ના નામથી સબંોધવામા ંઆવતા હતા. ઈ. ૧૯૩૪મા ંRબહારમા ંથયેલા eકૂંપ વખતે સહાયતાની તમામ જવાબદાર" રાP�[બાzનુે સjપવામા ંઆવી 
હતી.  
દ.શ આઝાદ થયા પછ" બધંારણ-સિમિતના તે અiયk બ�યા. ઈ. ૧૯૫૦ના U�Dઆુર"ની છવીસમીએ ભારતને સાવ+ભૌમ 4વત/ં રાA y તર"ક. ઘોષિત કરવામા ંઆ2Dુ ંઅને ડૉ. 
રાP�[6સાદને 4વત/ં ભારતના 6થમ રાA yપિત તર"ક. પસદં કરવામા ંઆ2યા. આવા સવ�`ચ પદ. 64થાિપત થયા છતા ંઅRભમાનનો =શ પણ એમને 4પ¤ય� નહોતો.  
ઈ. ૧૯૬૨મા ંરાA yપિતપદ પરથી haુત બ�યા પછ" તેઓ પાણા પાસે પોતે જ 4થાપેલા સદાaત આlમમા ંરહ.વા આવી ગયા. 4વાત�ંયÏબંેશ દરિમયાન સદાત આlમ અનેક 6;િૃ1ઓના 
ક.�[ સમાન બ�યો હતો.  
થોડા સમયની માદંગી ભોગવી સદાaત આlમમા ંજ ઈ. ૧૯૬૩ના U�Dઆુર"ની ૨૮મીએ એમણે 6ાણbયાગ કય�. 
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એક સમયે ખાખા જગત પર ઓળો પાથર" રહ.લા ‘સા�યવાદ‘ના hળૂ 4થાપક અને જગત પર પોતાની િવચારસરણીનો બહોળો 6ભાવ hકૂ" જનાર, સસંારની 
િવરલ 2યCaતઓમાનંા એક કાલ+ માકસ+ની િવચારસરણીથી અનેક દ.શોની સરકાર અRભeતૂ બની હતી. તે માનતો ક. ઇિતહાસ આિથfક અને ભૌિતક 
આવ¤કયતાઓ hજુબ બદલે છે અને બને છે. પોતાની િવચારધારાથી તે સમયની િવધારધારાને તેણે d\ુAટ આપી હતી.  
તેનો જ�મ ઈ. ૧૮૧૯ની પાચંમી મેએ જમ+નીમા ંય²દૂ" �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. િવ�ાથºકાળમા ંજ તેણે hડૂ" કમાવાને બદલે hડૂ"નો ઉપહાસ કર" માબાપની 
આશાઓ ભાગંી નાખી હતી. બ²ુhખુી 6િતભાવાળો એ Dવુાન xના Dિુનવિસfટ"માથંી પીએચ.ડ". થયો પણ તેના બડંખોર િવચારોને લીધે bયા ં6ોફ.સર" ન 
મળતા પ/કારbવમા ંપડ�ો અને જોતજોતામા ં8ાC�તકાર"ઓનો આગેવાન બની ગયો. પ�રણામે ઈ. ૧૮૪૩મા ંજમ+નીથી ભાગી તેને પે�રસ જ;ુ ંપડ¬ુ.ં bયા ંતે 
પોતાના સમak િવચારના °.ડ�રક એ�જ�સના પ�રચયમા ંઆ2યો. એ�જ�સ તેનો xવનભરનો સાથી અને સહાયક બની ર�ો. પે�રસમાથંી પણ ભાગ;ુ ંપડ¬ુ.ં 
bયાથંી �સે�સ જઈ એ�જ�સ સાથે ઈ. ૧૮૪૭મા ંતેણે જગિવ�યાત ‘સા�યવાદ" Uહ.રનાhુ‘ં બહાર પાડ¬ુ.ં �સે�સમાથંી પણ બેø�જયન સરકાર. તેને હાકં" કાઢતા ં
પે�રસ થઈ તે ફર" જમ+ની ગયો. અહ� મહાપ�રlમે યોPલો ઈ. ૧૮૪૮નો બળવો િનA ફળ જતા ંછેવટ. ૩૨ વષ+ની વયે, થાક.લો અને અ�ક�ચન તે ��લે�ડ જઈ 



ર�ો. શેષ xવન bયા ંજ િવતા2Dુ.ં bયાનંા ખાણમ?ૂરોની C4થિત જોઈ પોતાના સા�યવાદ" િવચારોને આધાર. તેણે કpુ ંક. ��લે�ડ અને જમ+ની Pવા દ.શો સૌથી પહ.લા ંસા�યવાદ" બનશે. Nયાર. 
સવ+6થમ સા�યવાદ અપનાવનાર હu ુ ંરિશયા.  
છાપાઓંમા ંલખેલા લેખોમાથંી P કાઈં મળuુ ંતે ઉપરાતં તેનો બધા ભાર એ�જ�સ જ ખªચતો. પોતાના xવનના મહાકાય+ સમો ‘ક.િપટલ‘ ,�થ એણે ��લે�ડમા ંલ�યો. ઊતરતી અવ4થાએ 
તRબયત qબૂ લથડતી રહ.વા છતા ંતેણે ‘ક.િપટલ‘ (દાસ ક.િપ ટલ)નો બીજો ,�થ તૈયાર કરવા માડં.લો. આ ,�થ પોતાની પbનીને અપ+ણ કરવા તેણે ધાDુF હu ુ ંપરંu ુપbની Yજુર" જતા ંતે�ુ ં
રpુસંpુ ંસામwય+ uટૂ" ગDુ ંઅને બે વષ+ બાદ ઈ. ૧૮૩૩ની ચૌદમી માચM જગતનો એ મહાન 8ાC�તકાર" પોતાના િસgા�તોને ખાતર હાલાક"ભર" દ.શિનકાલીઓ, કઠોર ગર"બી અને 
યાતનાભર" {જ�દગી YUુર" અવસાન પા�યો.  
કાલ+ માકસ+ 6ગિતશીલ રાજનીિત¶, Rચ�તક, સારો વaતા તથા અસરકારક લેખક હતો. તેનો ‘ક.િપટલ‘ ,�થ સા�યવાદ"ઓ માટ. બાઈબલ સમાન છે. 
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અવા+ચીન �ધુારાની P P 6ગિત આજના સમાજમા ંદ+ \Aટગોચર થાય છે તેના પાયા�ુ ંચણતર કરનાર રાU રામમોહનરાયનો જ�મ ઈ. ૧૭૭૨ના મે માસની 
૨૨મી તાર"ખે બર�ાન {જ�લાના રાધાનગર ગામમા ંથયો હતો. િપતા રમાકાતં Ãgુ સનાતની હતા. માતા તા�રણી પણ અિતશય ધાિમfક હતા.ં રામમોહન 
નાનપણથી જ z�ુgશાળ" હતા. આથી તે કાળના િવ�ાધામ ગણાતા પાટણમા ંતેમને અ¢યાસ માટ. hકૂવામા ંઆ2યા. અહ� તેમણે ફારસી તથા અરબી ભાષામા ં
સાર" 6વીણતા મેળવી. બનારસમા ંકોઈ પ�ંડતને bયા ંરહ" તેમણે સ4ં�ૃત�ુ ં¶ાન મેળ2Dુ.ં અ¢યાસ પાછળ બે /ણ વરસ ગાળ" તે ઘેર પાછા આ2યા bયાર. 
તેમના િવચારોમા ંઘ«ુ ંજ પ�રવત+ન થઈ ગDુ ંહu ુ.ં �હ�nુ ધમ+ની જડ =ધlgા તેમનામાથંી ઊડ" ગઈ હતી. િપતાએ d/ુને ધાિમfક બનવાને બદલે અધાિમfક 
બનેલો જોયો. બનંે વ`ચે વાદિવવાદ થયા અને પ�રણામે રામમોહનને ઘરમાથંી oુખસદ મળ". 
એ વખતે સામા{જક dનુઃરચના માટ. દ.શમા ં/ણ સ4ં�ૃિત વ`ચે uhુલુ Dgુ U�Dુ ંહu ુ.ં �હ�nુ, hCુ4લમ અને Rõ4તી. રામમોહનરાયે આ /ણે સ4ં�ૃિતના ંતbવોને 
પચા2યા ંઅને આજના ભારતની 6ગિતના ંપગરણ તથા 64થાન મડંાયા.ં  
Yહૃbયાગ કયા+ પછ" તેઓ િતબેટ પહj`યા. અહ� બૌgોના ધમ+Yoુુ લામા ઉપર તેમણે ટ"કા કર" આથી બૌgોનો 8ોધ તેમના પર ઊતય�. તેમ�ુ ંqનૂ થવાની 

તૈયાર" હતી તેવામા ંરામમોહનને નાસ જવાની સગવડ મળ". ઈ. ૧૭૯૬મા ંઇ4ટ ઇ\�ડયા કંપીનીમા ંકાર�ુનની નોકર" 4વીકાર". હવે તેમને =,ેxના અ¢યાસનો શોખ લા�યો. =,ેx 
hળૂાkરોથી કર" મહાન લેખકોની �ૃિતઓનો તેમણે અ¢યાસ કય�. ઈ. ૧૮૧૧મા ંિપતાની બધી િમલકત રામમોહનને મળ". ઈ. ૧૮૧૪મા ંસરકાર" નોકર" છોડ" નીડર ધમ+િવચારોનો 6ચાર 
કરવા માટ. ‘આbમીય સભા‘ 4થાપી. bયારબાદ �ા×ોિનકલ મેગેRઝન અને Dિુનટ.�રયન છાપખા�ુ ંશB કયાF.  



?ુદા ?ુદા ધમ+d4ુતકોનો અ¢યાસ કરતા ંતેમની મા�યતા એક.Sરવાદમા ંદ+ઢ થઈ. ઈ. ૧૮૨૮મા ં�×ોસમાજની 4થાપના કર". ઉપિનષદો તથા વેદાતંના ંd4ુતકોના =,ેx ભાષાતંરો તેમણે 
6િસg કયાF. લોક�ધુારણા માટ. =,ેx િશkણની આવ¤યકતા જોનારા રામમોહનરાય પહ.લા હતા. આમ તેમણે =,ેx ક.ળવણીના ં�ાર ખો�યા.ં તેમણે વાવેલા ંક.ળવણીના ંબીજમાથંી જ 
રાA y"યતા અને 4વદ.શીનો જ�મ થયો.  
રામમોહનરાયે સતી થવાના ચાલનો સcજડ િવરોધ કય�. એવામા ં�દ�લીના બાદશાહને કંપની સાથે તકરાર થતા ંR��ટશ પાલ+મે�ટમા ંપોતાના હ¥ો�ુ ં6િતપાદન કરવા રામમોહનને 
‘રાU‘નો Rખતાબ આપી ઈ. ૧૮૩૦મા ંિવલાયત મોક�યા. �લે`છોના દ.શમા ંજનાર એ �હ�nુનો સવ+/ િતર4કાર થઈ ર�ો. �ા×ણોએ અનેક શાપ આE યા પણ લડંનમા ંઆ �હ�nુ પ�ંડતને જોવા 
ને સાભંળવા લોકોની ઠઠ Uમી.  
લડંનનો આ lમ xવલેણ નીવડ�ો. ઈ. ૧૮૩૩ના સE ટ.�બર માસની ૨૭મી તાર"ખે R�4ટલમા ંઆ નરરbન�ુ ંઅવસાન થDુ.ં ��લે�ડમા ંRભr Rભr દ.વળોમા ંએમને માટ. 6ાથ+ના કરવામા ં
આવી. વત+માનપ/ોએ nુઃખદશ+ક લેખો 6િસg કયાF.  
એમની =િતમ ઇ`છા હતી, ‘જો માoું મરણ થાય તો મારા મરણસ4ંકાર Rõ4તી ધમ+ 6માણે ન કરતા,ં 4વત/ં 4થાનમા ંમારો =િતમ િવિધ કરવો.‘ તેમના િમ/ �ારકાનાથ ઠા�ુર. િવલાયત જઈ 
તે 6માણે શબને eિૂમદાહ કર" તેના ઉપર એક �ુદંર સમાિધમ�ંદર બનાવડા2Dુ.ં 
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રાA yઘડતરના મહાન ઘડવૈયાઓ, =ધકાર ઓગાળનાર મહાદ"પકો, િવSના િવSકમા+ઓ, શાિંતnૂતો, િવ¶ાનવીરો અને સા�હbય4વામીઓમા ંકિવવર રવી�[નાથ 
ઠા�ુરની 6િતભા માગ hકુાવે એવી છે. બગંાળના �6ુિસg ઠા�ુર પ�રવારમા ંએમનો જ�મ. ઈ. ૧૮૬૧ના મે માસની ૭મી તાર"ખે કલક1ાના જોડાસાકંો લ1ાના 
િનવાસ4થાનમા ંથયો. િપતા મહિષf  દ.વે�[નાથ �×ોસમાજના નેતા હતા. તેમ�ુ ંઘર એટલે સર4વતી અને લ7 મી�ુ ંસગંમ4થાન.  



બાલ રવી�[�ુ ંિશkણ ઘર આગળ ખાનગી અiયાપકો �ારા જ થDુ ંહu ુ.ં સાત વષ+ની વયે તેમણે પોતા�ુ ં6થમ કા2ય લ�Dુ ંહu ુ.ં િપતા દ.વે�[નાથ પોતાના બોલdરુ C4થત એકાતં 4થાન પર 
બાળક રવી�[ને લઈ જતા. એકવાર �હમાલય યા/ા પણ કરાવી. આ સવ+ની અસર રવી�[ના કિવÜદય પર ઘેર" પડ". ૧૭મે વષM વ� ુઅ¢યાસ માટ. તેમને ��લે�ડ hકૂવામા ંઆ2યા. અહ� 
=,ેx ભાષા અને સા�હbયનો ઘિનA ઠ અ¢યાસ કય�.  
��લે�ડથી આ2યા પછ" તેમની રચનાઓ ‘સાધના‘ અને ‘બગંદશ+ન‘ વગેર. સામિયકોમા ં6િસg થવા લાગી. ૨૨ વષ+ની �મર. તેમના ંલ�ન hણૃાRલની દ.વી સાથે થયા.ં  
ઈ. ૧૯૦૧મા ંબેલાdરુની જમીન પર રવી�[નાથે શાિંતિનક.તનની 4થાપના કર". પછ"થી તે સ4ંથા િવSભારતી િવSિવ�ાલયના નામથી 6િસg બની. આP પણ િવSભરમાથંી અનેક િશA યો 
અહ� અ¢યાસાથM આવે છે. વ`ચેના ગાળામા ંિપતા, પbની અને બે સતંાનો�ુ ંhbૃD ુથતા ંતેમના �દલને મોટો ધ¥ો લા�યો પરંu ુસા�હbયસાધનાનો 6વાહ અિવરત ચા} ુર�ો. ઈ. ૧૯૦૫ના 
બગંભગં ]દોલન વખતે તેમ�ુ ંરચે}ુ ંરાA yગીત dરૂા દ.શમા ંગવાu ુ ંહu ુ.ં ગાધંીx અને રવી�[નાથ વ`ચે 4નેહભય� ગાઢ સબંધં હતો. ગાધંીxએ રવી�[નાથxને ‘Yoુુદ.વ‘ બના2યા અને 
‘રાA yના પહ.ર.ગીર‘ તર"ક. સબંોધન કDુF.  
ઈ. ૧૯૧૩મા ંલખાયેલ કા2યરચના ‘ગીતાજંRલ‘ માટ. તેમને નોબલ dરુ4કારથી સ�માિનત કરવામા ંઆ2યા હતા. અનેક દ.શોમા ંફર" તેમણે 2યા�યાનો આE યા ંહતા.ં અનેક માનદ 
ઉપાિધઓથી તેમને િવeિૂષત કરવામા ંઆ2યા હતા. કિવતા ઉપરાતં તેમણે નવલકથાઓ પણ લખી છે. Pમા ં‘ગોરા‘, ‘ઘર.બા�હર.‘, ‘રાજિષf‘ વગેર. h�ુય છે. તેમના સા�હbયનો અ�વુાદ અનેક 
Yજુરાતી સા�હbયસેવીઓએ કય� છે. તેઓ અ`છા અRભનેતા, સારા Rચ/કાર અને બRલA ઠ Rચ�તક હતા. ઈ. ૧૯૪૦થી Yoુુદ.વની તRબયત કથળવા માડં". તેમને આરામ લેવાની સલાહ અપાઈ 
પરંu ુતેમણે સાધના છોડ" ન�હ. ઈ. ૧૯૪૧ના ઑગ4ટ માસની ૭મી તાર"ખે તેમ�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં ‘જનગણમન અિધનાયક‘ રાA yગીતના રચિયતા િવSઅિધનાયકને મળવા િવદાય થયા.  
R��ટશ સરકાર. તેમને નાઇટ²ડૂથી નવાx ‘સર‘નો Rખતાબ આE યો હતો પરંu ુજRલયાવંાલા બાગની Ûર કbલેઆમથી 6કોપ અ�ભુવી આ ઇલકાબ તેમણે સરકારને પરત કય� હતો.  
માનવ-આbમાને કિવવર મ�રુ અને �ુદંર 4પશ� �ારા �સુ4ં�ૃત, �7ૂ મ,ાહ", રિસક, ઉrત, પિવ/ અને �દ2ય બનાવવા માગતા હતા.  
તેમની કિવતાએ 6�ૃિતની એક.એક છટાને શ�દ. શ�દ. કંડાર" છે. ટાગોરની કિવતામા ં6�ૃિતએ પોતાના · ૂઘંટની પાછળ Üદયના કોઈ ભાવને Y ૂગંળા2યો નથી. તેમની કિવતામા ંક.ટલાયંે 
અકળ આકાશો qલૂતા ંજ આવે છે. dરૂ.dરૂો ઉઘાડ થયો હોય તોપણ એની રહ4યમયતાનો 4પશ+ અનેરો હોય છે. આતી તેમની કિવતા તપઃdતૂ લાગે છે અને કિવને ઋિષ સમોવડા દ.ખાડ. છે. 
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6બળ એવી R��ટશ સ�તનતના ંhળૂ થોડા કાળ માટ. પણ ભારતની eિૂમમાથંી સ1ાવનના 4વાત/ંયDgુે હચમચાવી ના�યા ંહતા.ં એ 4વાત�ંયDgુની યોજના, 
YEુ ત સગંઠન તથા સચંાલન કરનાર અ,ણીઓમાનંા એક નાનાસાહ.બ hળૂ તો માધવરાવ નારાયણ ભ�ના d/ુ. એમનો જ�મ માથેરાન પાસે આવેલા વે« ુ
ગામમા ંઈ. ૧૮૨૪ની આઠમી �ડસે�બર. થયેલો. એમ�ુ ંhળૂ નામ ઘjડોપતં. =,ેજોએ પે�શન પર ઉતાર.લા બીU બાxરાવ પેSાએ તેમને દ1ક લીધા હતા. 



પણ બાxરાવના અવસાન પછ", તે�ુ ંવિસયતનાhુ ં4પA ટ હોવા છતા ં=,ેજોએ નાનાસાહ.બના હ¥ો q ૂચંવી લીધા. આમ નાનાના મનમા ં=,ેજોને �હ�દમાથંી નામશેષ કર" નાખવાનો 
સકં�પ કરવા�ુ ંકારણ ઊeુ ંથDુ.ં નાનાના Üદયમા ંભeકૂ.લા એ ભડકાએ ચો�દશ આગ ચાપંવા માડં".  
�હ�nુ-hસુલમાનોએ એક/ થઈને =,ેજોને ભારતમાથંી હાકં" કાઢ", ;gૃ બાદશાહ બહાnુરશાહને �દ�હ"ની ગાદ"એ બેસાડ" નવેસરથી શાસન-6ારંભ કરવા માટ. દ.શ2યાપી એક YEુ ત સગંઠન 
ઊeુ ંકરવાનો િનરધાર કય�. ઈ. ૧૮૫૭�ુ ં6થમ સE તાહ િવE લવ માટ. ન¥" કDુF. પરંu ુમેરઠમા ંધાયા+ કરતા ંવહ.}ુ ંબડં થDુ ંને યોજના વણસવા લાગી. નાનાએ ધીરજ રાખી =,ેજો સાથે 
એટલો તો સારો વતા+વ દાખ2યો ક. તેમના પર િવSાસ hકૂ" =,ેજોએ તેમને કાનdરુનો ખUનો અને દાBગોળાનો ભડંાર સાચવવા સjE યો. વગર મહ.નતે આ બ�ુ ંમેળવી નાનાએ ચોથી 
?ૂનની મધરાતે સકં.તા�સુાર બડં શB કર" કાનdરુ દબા2Dુ ંઅને પહ.લી ?ુલાઈએ Rબäુર જઈ bયા ંિવિધસર પેSાની ગાદ"એ બેઠા. પરંu ુજનરલ હ.વલોક પાછો કાનdરુ પર ચઢ" આવતા ં
તેમને Uતે મેદાન છોડ;ુ ંપડDુ.ં =,ેજોના િશ4તબg ને જોરદાર ધસારા સામે તે ટક" શÄા ન�હ. ઉ1રો1ર બધી લડાઈઓ બડંખોરો Yમુાવતા ગયા.  
િશ4તબg =,ેજોએ Dgુ આપ;ુ ંh¤ુક.લ હોઈ નાનાએ ગેર"લા છાપા મારવા માડં�ા ને સાધનસામ,ી તથા માણસોની અછતના કપરા કાળમા ંપણ બડં ચા} ુરા�Dુ.ં =તે ૧૮૫૮ની ૧૩મી 
?ૂને હUરો 4વયસંેવકો લઈ બાલાસાહ.બ, િવલાયતશાહ ને અલીખા ંમેવાતી આ�દ નેતાઓ સાથે નાનાએ લખનૌ પર છે�લો હ�લો કય�. તેમા ંઅ6િતમ બહાnુર" બતાવવા છતા ંઆખર. 
તોપોને કારણે =,ેજો xતી ગયા. આ જબર" િશક4ત ખાધા પછ" પણ નાનાએ અવારનવાર હ�લા કર" બીU છ માસ �ધુી =,ેજોને તોબાહ પોકરાવી. આખર. Nયાર. Dgુ અશÄ જ થઈ 
પડ¬ુ ંbયાર. ઈ. ૧૮૫૯ના એિ6લમા ંમદદની આશાએ તે નેપાળ ગયા. પણ bયા ંતો ઊલ§ું રાણા જગંબહાnૂર. એમના 8ાC�તકાર" સાથીદારોને પકડાવવામા ં=,ેજોને સગવડ આપી. તેમા ં
ઘણા માયા+ ગયા, ઘણા ક.દ પકડાયા અને ક.ટલાય જગંલોમા ંચા�યા ગયા. એમા ંનાનાસાહ.બ પણ Yમુ થયા. આ પછ" તેમ�ુ ંhbૃD ુÄા ંઅને Äાર. થDુ ંતે હ?ુ અચો¥સ છે. 
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સૌરાA yના ઝાલાવાડમા ંઆવેલા િશયાણી ગામમા,ં ઔ�દ`ય �ા×ણ �ુ§ુંબમા ંઈ. ૧૮૮૭મા ંરામચ[ં દવે (��વેદ")ને bયા ંએમનો જ�મ. bયાર�ુ ંએમ�ુ ંનામ 
�હ�મતલાલ. માતાિપતાએ ગોઠવેલા લ�નની બેડ"માથંી છટક" તે �કશોરવયે ઘર છોડ"ને નીકળ" ગયા હતા. bયારપછ" સા�સુતંોના ંમડંળોમા ંફરતા ંફરતા ંતે 
�હમાલયના ંપહાડ" તીથ+4થાનોમા ંફર" વ�યા હતા. તે દરિમયાન સા�ઓુ અને યોગીઓના સસંગ+મા ંઆ2યા. તેઓ દ.શની અનેક ભાષા બોલી શકતા હતા. P;ુ ં
Ãgુ Yજુરાતી તે;ુ ંજ મરાઠ" પણ તે Ãgુ અને અ4ખRલત ર"તે બોલતા. �હ�દ", બગંાળ" પણ Ùટથી બોલતા. Pટ}ુ ંતે સા�-ુસ�ંયાસીમા ંફયા+ હતા તેટ}ુ ંજ તે 
4વરાજના તીખા- તમતમતા જહાલ નેતાઓ અને પ/કારોમા ંપણ ભ�યા હતા. qદુ લોકમા�ય �ટળકની સાથે પણ ઓળખાણ હતી. �ટળકનો ,�થ ‘ગીતા 
રહ4ય‘ તેમને એટલો ગ�યો ક. તે�ુ ંYજુરાતી ભાષાતંર તેમણે કર" ના�Dુ.ં  
ગાધંીxએ ‘નવxવન‘ સાE તા�હક ચલાવવા�ુ ંન¥" કDુF. 6ેસ�ુ ંકામ ચા} ુથDુ ંપરંu ુભારણ એટ}ુ ંવધવા લા�Dુ ંક. પહjચી વળાu ુ ંન�હ. આ ભીડને વખતે 
ગાધંીxને 4વામી આનદં યાદ આ2યા. ગાધંીxએ એમને બોલાવી લીધા અને નવxવન સાથે જોતર" દ"ધા. ઈ. ૧૯૧૯થી ઈ. ૧૯૨૨ �ધુી એમણે ‘નવxવન‘ 



અને ‘યગં ઇ\�ડયા�ુ ંત/ંસચંાલન કDુF હu ુ.ં યગં ઇ\�ડયામા ં/ણ ઉ, લેખો આવતા ંસરકાર. ગાધંીxને, શકંરલાલ બેકરને અને 4વામી આનદંને Pલ-સU કર" હતી.  
નાનપણથી જ સેવા;િૃ1ની મો�હની એમની પાસે હોવાથી તેઓ આbમોrિતના અનેક 6સગંો સહ.P મેળવતા. દર.ક 6સગંનો ભરdરૂ લાભ લેવાની આવડત તેમનામા ંdરૂ.dરૂ" હતી. બીU�ુ ં
nુઃખ જોઈ P�ુ ંÜદય સહ.P પીગળે છે તેના xવનમા ંબ²ુ જલદ"થી 8ાC�ત થાય છે. 4વામી આનદંના રાજકારણ�ુ ંBપાતંર ધાિમfકતામા ંથDુ.ં અને િમ/6ેમનો િવકાસ થઈ તે�ુ ંBપાતંર 
ગર"બોની દાઝમા ંથઈ ગDુ.ં  
ધાિમfક સાધના કરવા તે �હમાલય ગયા bયાર. ગાય/ી dરુµરણ કDુF. તેમણે આમ િન;િૃ1માગ+ તો 4વીકાય� પણ 6;િૃ1ની કંબલ બાબાને છોડ. તેવી નહોતી. અહ�ની એક 4�લૂમા ં
િવ�ાથºઓને ભણાવવા�ુ ંશB કDુF. ધાિમfક સા�હbય�ુ ંઅiયયન કરતા ંકરતા ંબ�ંકમચ[ં, એમસ+ન, વૉ�ટ \2હટમન, Rબિપ નચ[ં પાલ, અરિવ�દ ઘોષ, લાજપતરાય, હરદયાળ વગેર.� ુ ંઅને વગેર. 
િવષેના સા�હbય�ુ ંમનન કDુF. �ુમાર 4વામી, ભRગની િનવે�દતા, િવવેકાનદં અને રામતીથ+ના ંલખાણો�ુ ંઅનેક વાર પારાયણ કDુF. ઈ. ૧૯૨૮ની બારડોલી લડતમા ંતેમણે સરદાર પટ.લના 
સે8.ટર" તર"ક. કામ કDુF. ઈ. સ. ૧૯૩૦મા ંમીઠાસbયા,હમા ંભાગ લેવા બદલ Pલવાસ ભોગ2યો. ઈ. ૧૯૪૫થી ૧૯૪૭મા ંદRk ણ Yજુરાતના આ�દવાસીઓની સેવા કર". ભારતના ભાગલા 
પડતા ં�હમાલયમા ંઆ�મોડા અને કૌસાનીમા ંઆlમ 4થાપીને ર�ા.  
તેમની 6િતભા જબરદ4ત હતી. તેમ�ુ ં2યCaતbવ તેજ4વી, સhgૃ અને 6¶ાવતં હu ુ.ં 6ાણવાન અને 6વાહ" ગ�ના તેમજ સમંોહક શૈલીના તે 4વામી હતા. િવ4મયતા એ છે ક. 4વામી આનદં. 
શાળા-કૉલેજમા ંગયા વગર આ િસ�g મેળવી હતી. પોતે લખે છે, ‘ઉમર આખી મª કંઈ ને કંઈ આÉપંાત|ં લ�Dુ ંપણ કÃુ ં,�થ4થ કરવા ન દ"�ુ.ં મારો વેપલો વગર hડૂ"નો. hળૂે ²ુ ંઅભણ. 
બચપણથી જ ઘેરથી ભાગી સારા-નરસા સા�-ુબાવાઓની nુિનયામા ંખોવાઈ ગયેલો. સા�નુી જમાતે મને બે નરવા સ4ંકાર આE યા. એક એ ક. િવ�ા વેચાય ન�હ અને બીજો સ4ંકાર સા� ુ‘દો 
રોટ" અને એક લગંોટ"‘નો હકદાર. એથી વ� ુસમાજ પાસેથી તે લે તે અણહક�ુ,ં હકબહાર�ુ.ં 4વામી આનદં કહ.તા, ‘અસ�ંય 4વજનો, િમ/ો, {જવવગ સાથીઓને િવદાય કયા+. {જ�દગી વસમી 
થઈ ગઈ. nુિનયાનો ઓgાર કરવાના લહાવા-ઓ�રયા બધા વીbયા. Rબ4તર બાધંી, �ટ�કટ કપાવી વરસોથી E લૅટફારમ પર બેસી ર�ો É.ં પણ માર" ગાડ" જ કમબખત આવતી નથી.‘  
ઈ. ૧૯૭૬ના U�Dઆુર"ની ૨૫મી તાર"ખે ૮૯ વષ+ની વયે એ કમબખત ગાડ" આવી અને hુબંઈમા ંÜદયરોગના ²ુમલાથી અવસાન થDુ.ં ગાધંીxના સહવાસમા ંસેવાધમ+ના દ"Rk ત બનેલા 
4વામી {જ�દગીના આરંભકાળે અભણ અને અzધુ હતા. તપµયા+ કર" કર"ને તેઓ અનાસaત, અપ�ર,હ", ¶ાની અને 6zgુ થયા. પોતાના ંતપ, તેજ તથા સકલ  સ�ંiધઓનો સમાજને dરૂ.dરૂો 
લાભ આપીને તેના ઉઋણ થઈને પરલોક. સચંયા+.  
એમ�ુ ંગ� ઘડાયે}ુ ંગ� છે. તેના ઘડતર પાછળ xવનનો એક 2યાપક અને િવરાટ, �ડો અને અRખલાઈભય� અ�ભુવ પડ�ો છે. તેમણે અનેક પા/ો અને અનેક પ�રC4થિતઓ િવષે લ�Dુ ં
છે. ભાષણની ભાષા એવી ક. વાતાવરણ અને એ વાતાવરણમા ંવસતા ંપા/ો 6માણે તમામ છટાઓ 2યaત થાય. 
 
 
 
 



 

��5
��� - -'
~ G
	 dC��
к�� 

 

રિશયાના uલુા 6ાતંમા ંઆવેલી યા4નાયા પોRલયાનાની Uગીરમા ંમહાન પીટર. 4થાપેલા એક ઉમરાવ �ુ§ુંબમા ંકાઉ�ટ િનકોલાસ ટૉ�સટૉય અને િ6�સેસ મેર" 
વૉ�કો�4ક" નામના દંપતીને bયા ંઈ. ૧૮૨૮ના ઑગ4ટની વીસમીએ લીઓ ટૉ�સટૉયનો જ�મ થયેલો. બે વષ+ની વયે માતાની અને નવ વરસે િપતાની ² ૂફં 
Yમુાવતા ંલીઓ અને ભાડંરડા ંnૂરની એક સગી તાbયાનાને bયા ંઊછેરવા લા�યા.ં તાbયાના ધિમfA ઠ હતી અને અિતિથસbકાર માટ. પકંાયેલી હતી. તેના 6ેમાળ 
4વભાવને કારણે માતાની ખોટ સાર" પેઠ. dરુાઈ.  
લીઓ ભણવામા ંત£ન ઠોઠ હતો. તેના િશkકો કહ.તા, ‘લીઓને ભણવા માટ.ની ઇ`છા ક. શCaત કંઈ જ નથી.‘ પરંu ુિશkકોને દ.ખાતો અભાવ લીઓમા ં
નાનપણથી જ ?ુદ. માગM વળ" ગયેલો. તoુણાવ4થાથી જ લીઓ તbવ¶ાન ભણી વ�યો અને એણે એવો સાર તાર2યો ક. ‘Pમા ંસdંણૂ+ lgા hકૂ" શકાય એ;ુ ં
કÃુ ંછે જ ન�હ.‘ bયાર. તેની ઉમર ૧૯ વષ+ની. જગતમા ંસવ+ કાઈં િનઃસાર છે એવી મા�યતાથી બેચેન ટૉ�સટૉયને કઝાનની Dિુનવિસfટ"મા ં6વેશ મેળ2યા બાદ 
°.�ચ લેખક Bસોની �ૃિતઓ હાથમા ંઆવી. એ �ૃિતઓના વાચને એને h�ુધ બનાવી દ"ધો. એના િવચારોથી 6ભાિવત થઈ તેણે પોતાની 6થમ નવલકથા ‘એક 
રિશયન જમીનદાર‘ લખી.  
Dિુનવિસfટ"ની છે�લી પર"kા ન આપી શકનાર લીઓ િનઃસારતાના બોUથી દબાઈ �ુછદં. ચડ�ો. ?ુગાર�ુ ંદ.; ુ ંન �કૂવી શકતા ંતે કૉક.સસ નાસી ગયો અને 

લ¤કરમા ંજોડાયો. /ેવીસ વષ+નો ?ુવાન લીઓ ગળા�બૂ િવલાસમા ંમ4ત બ�યો. સાથોસાથ સા�હbય�ૃિતઓ પણ બહાર પાડતો ર�ો. આbમકથાનાbમક �ૃિતઓ ‘બાળપણ‘, ‘�ુમારવય‘ અને 
Dવુાની બહાર પડ". ઈ. ૧૮૫૩મા ંરિશયા અને uકુ¡ વ`ચે થયેલ 8"િમયન Dgુને તેણે વા4તિવક ર"તે િનહા�Dુ.ં પછ" તો qદુ Dgુની સામે િવS2યાપી Dgુ જગાવવાનો સકં�પ કય�. ઈ. 
૧૮૫૬મા ંસૈિનક તથા લેખક તર"ક. તે િવ�યાત થયેલો. પીટસ+બગ+ (લેિનન,ાદ) આવી અ,ગÕય સા�હbયકારોનો સસંગ+ સાiયો પણ બ²ુ ફા2Dુ ંન�હ. આ ગાળામા ંતેની માનિસક C4થિત બ²ુ 
િવષમ હતી. આપઘાત કરવાનો િવચાર તે કરવા લા�યો. તેવામા ંઈ. ૧૮૬૨મા ં૩૨ વષ+ની વયે ૧૮ વષ+ની સો�ફયા સાથે લ�ન,િંથથી જોડાયો. ટૉ�સટૉયની સઘળ" માનિસક અશાિંત 
દા�પbય�ખુમા ં�બૂી ગઈ.  
ટૉ�સટૉયની બે મહાન �ૃિતઓ ‘જગંો અમન‘ (વૉર ઍ�ડ પીસ) તથા ‘આના કોર.િનના‘ આ �ખુી ગાળા દરિમયાન જ લખાયેલી. આ બે નવલકથાઓ �ારા જગતસા�હbયને તેણે પોતાના 
ઉ1માશં�ુ ં6દાન કDુF છે એમ કહ" શકાય. પછ" તેને સા�હbયસ¼ન 6bયે વૈરા�ય આ2યો. હવે તેને સbયના સદં.શવાહક બનવા�ુ ંમન થDુ.ં પ�રવાર ન ઇ`છતો હોવા છતા ંપણ તે પયગબંર 
સમ બ�યો. પોતાની છે�લી નવલકથા ‘dનુoુbથાન‘ (ર"સેર.કશન) આ અરસામા ંલખાયેલી. {જ�દગીની છે�લા દાયકામા ંએણે P સામા{જક, રાજક"ય અને નૈિતક આદશ�નો 6ચાર કરવા માડં.લો 
તે આ જગતમા ં2યવહાoુ બનવાની ઘણી ઓછ" kમતા ધરાવે છે. સવ+નો bયાગ કરનાર લીઓ ઈ. ૧૯૧૦ના ઑaટોબરની ૨૮મીએ 6ભાતના પાચં વા�યે ઘર છોડ" બહાર નીકળ" પડ�ો. 



૮૨ વષ+નો એ ;gૃ એક 4થળેથી બીP 4થળે ભટકતો ર�ો. bયારપછ" થોડા જ �દવસોમા ંએટલે ક. નવે�બરની ૨૦મી, ઈ. ૧૯૧૦ના રોજ નાની બીમાર બાદ એક ર.લવે4ટ.શન પર તેણે 
પોતાનો દ.હ છોડ�ો. પbનીને લખેલા પ/ની છે�લી પCંaતઓ હતી :  
‘આજ�ધુી તમે મારા માટ. P કાઈં કDુF છે તે�ુ ં4મરણ મને સદ½વ રહ.શે. િ6ય સો�ફયા, છે�લી સલામ.  
- લીઓ ટૉ�સટૉય‘ 
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પ�ંડત ઓમકારનાથ ઠા�ુરની 6િતભા અને doુુષાથ+ વડ. સગંીતની �દશામા ંઆપણે ઊજળા છ"એ.  
આણદં તા}કુાના જહાજ ગામે 6ણવોપાસક ગૌર"શકંર ઠા�ુરને bયા ંઈ. ૧૮૯૭ના ?ૂનની ૨૪મીએ પ�ંડતxનો જ�મ થયો. ભBચમા ંનમ+દા તટ. િપતાએ બાધંેલી 
મùલૂીમા ંએ ઊછયા+. બાળપણથી જ એ સગંીત પાછળ ઘેલા હતા. �ુગંાx નામના એક પારસી Yહૃ4થે સગંીતાચાય+ િવA « ુ�દગબંરના hુબંઈ ખાતેના ગાધંવ+ 
મહાિવ�ાલયમા ંઓમકારનાથને સગંીતના અ¢યાસ માટ. hÄૂા. આDAુ યના વીસમા ંવષM એમના Yoુુએ એમને લાહોરના ગાધંવ+ મહાિવ�ાલયના આચાય+પદ. 
િનDaુત કયા+. રાત�દવસ પ�ંડતxને હ½યે સગંીતના ઉgારની તમrા વસતી રહ.તી. એમના doુુષાથ+થી સગંીત િવષેની આદરz�ુg 6Uમા ંવધી. પોતાના �ચા 
આદરણીય સ4ંકાર" 2યCaતbવથી અને વાa6ભાવથી તથા z�ુg6ભાવથી એમણે સગંીતકલા�ુ ંમાન અનેકશઃ વધાDુF.  
એમનો કંઠ zલુદં છતા ંકણ+િ6ય હતો. એમ�ુ ંગ|ં ઝીણામા ંઝીણો અને zલુદંમા ંzલુદં અવાજ કાઢ" શકu ુ ંઅને ચાર સE તકમા ંફર" શકu ુ.ં કોઈ પણ મોટ" 
સભાનો દર.ક સભાજન વગર મહ.નતે એમને સાભંળ" શક. એવો જોરદાર અને વેધક અવાજ તેઓ ધરાવતા. અવાજની �ુદરતી બRk સ અને િવ�1ાનો 
અસાધારણ સયંોગ એમનામા ંથયો હતો.  
પ�ંડતx�ુ ંગાયક"�ુ ંdરુા«ુ ંને મશ²રૂ ઘરા«ુ ંહnુખા ંહસનખા�ં ુ.ં તેઓ ખાસ કર"ને �યાલના ગાયક હતા. દોઢ બે કલાક �ધુી વૈિવiયdણૂ+ ર"તે એક જ રાગ 

ગાઈને તે રાગ�ુ ં²બૂ² ૂ4વBપ ખ�ુ ંકરનાર �હ�nુ4તાનની ગણીગાઠં" 2યCaતઓમાનંા પ�ંડતx એક હતા. ભાવવાહ" સગંીત સાભંળવાની {જ¶ાસાવાળાને 6ો. ખર. પ�ંડત ઓમકારનાથ�ુ ંજ 
નામ બતાવતા. �દલીપ�ુમાર રૉયે એમ�ુ ંભાવdણૂ+ સગંીત સાભંળ" એમની પાસે અ¢યાસ કરવાની �તેUર" બતાવી હતી.  
સગંીતના આરંભમા ંસામા�ય ર"તે પાચંસોથી હUર lોતા હોય પણ Nયાર. ભૈરવી રાગ ગવાય bયાર. માડં પચાસ રહ.. પરંu ુપ�ંડતxના જલસામા ંસªકડોની સ�ંયામા ંમાણસો ભૈરવી માણવા 
હાજર રહ.તા. ‘પગ ·ુઘંoું બાધં મીરા ંનાચી ર.‘, ‘જોગી, મત U, મત U‘ ક. ‘મª ન�હ માખન ખાયો‘ તેમના ંઅિત6િસg ગીતો છે.‘  
પ�ંડતxની સાધના પણ અ£eતૂ હતી. ખાસ ર"ત�ુ ંિશkણ ન મ�યા છતા ંસ4ં�ૃત, અધ+માગધી, �હ�દ", નેપાળ", =,ેx, બગંાળ", ઉnૂ+  વગેર. ભાષાઓનો તેમણે અ¢યાસ કય� હતો. તેમને 
પâlી, ડ". Rલ§્., રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક વગેર. બ²ુમાનથી નવાજવામા ંઆ2યા હતા.  



િવિધ�ુ ંવૈRચ�ય એ હu ુ ંક. Pણે Ùટ. હાથે પ�ંડતxના ગળામા ંમ�રુતા પીરસી હતી તેણે તેમના ંપાછલા ંવષ�મા ંવાચા ઉપર જ રોગનો ²ુમલો કય� ! ઈ. ૧૯૬૭ના �ડસે�બરની ૨૯મી તાર"ખે 
તેમનો 4વગ+વાસ થયો. આP એમનો kરદ.હ િવલીન થયો છે પણ ભારતીય સગંીતમા ંતેમણે કર.}ુ ંઅપ+ણ એ મહાhલૂો વારસો છે. 
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6ાચીનકાળથી વૈ�દક દ.વ િવA «નુી ઉપાસના થતી આવી છે. ભાગવત ધમ+મા ંિવA «,ુ નારાયણ અને વા�દુ.વ એક જ ગણાયા છે. િવA «નુા અ�યુાયીઓ 
વૈA ણવો કહ.વાયા. પરંu ુકાળ8મે િવA «નુા અવતાર મનાતા વા�દુ.વ �ૃA ણની આરાધના થવા માડં". છેવટ. �ૃA ણને જ સવ+4વ માની વૈA ણવ સ6ંદાયનો 
ભCaતમાગ+ dણૂ+તઃ િવકાસ પા�યો. વૈA ણવ સ6ંદાય Yજુરાતમા ંમહn્ =શે વ�લભાચાય+ના સ6ંદાયથી ઓળખાય છે. Yજુરાત અને રાજ4થાનમા ંઆP પણ 
Pનો િવશાળ અ�યુાયીવગ+ છે તે ‘d\ુAટમાગ+‘ના 4થાપક, અC�નના અવતાર મનાતા વ�લભાચાય+નો જ�મ ]ê 6દ.શના કાકંર પરગણામા ંએક નાનકડા પવ+ત 
પાસે હાલ નA ટ થયેલા નાના ગામડામા ંઈ. ૧૪૭૯મા ંએટલે ક. િવ. સ.ં ૧૫૩૫ના ચૈ/ વદ" ૧૧ને રોજ રાિ/ની ૬ ઘડ" અને ૪૪ પળના Ãભુh²ુતૂM થયો. િપતા 
લ7 મણ ભ� અને માતા તે િવજયનગર (િવ�ાનગર)ના રાUના dરુો�હતની d/ુી ય�લમાગાoુ. તે દંપતીએ ૧૦૦ સોમય¶ dરૂા થતા ંકાશીમા ંજઈ સવાલk 
�ા×ણોને ભોજન કરાવવાનો સકં�પ કય�. લ7 મણ ભ�ને 6બળ lgા હતી ક. આ સોમય¶ dરૂા થતા હોઈ �ુળમા ંઅવ¤ય દ.વાશંી doુુષનો જ�મ થશે.  
કાશીમા ંયવનોનો /ાસ હોવાથી વતન પાછા ફરતા ંસગભા+ ય�લમાગાoુને મહાનદ"ના �કનારાના 6દ.શમા ંચપંારÕયમા ંસાતમા અ�રૂા માસે d/ુજ�મ થયો. 
જ�મસમયે બાળક િનµેતન હોવાથી hતૃ માનીને શમી;kૃની બખોલમા ંhકૂ" દ"ધો. સવાર. બાલકને ;kૃની બખોલમા ંહષ+થી રમતો જોઈ માતાના આનદંની 
કોઈ સીમા ન રહ". bયાથંી વતન પહjચી લ7 મણ ભ�. ય¶ અને Uતકકમા+�દ સ4ંકાર પતાવી ફર"થી કાશીિનવાસ કય�. બાળક વ�લભની વય bયાર. ચાર 

વષ+ની હતી. તેની 6િતભા ]x નાખે તેવી હતી. એમની z�ુg6ભા સૌ કોઈને આકષ+તી હતી. પાચં વષ+ અને /ણ મ�હને િપતાએ અkરારંભ કરા2યો. પોતાનો d/ુ દ.વાશંી હોવાની પરમ 
lgાએ સાતમે ક. આઠમે વષM ય¶ોપવીતસ4ંકાર કરવાને બદલે પાચંમે વષM ઉપવીતસ4ંકાર કરા2યો. સાતમે વષM િપતાએ વ�લભને ગોપાલમ/ંની દ"kા આપી. કાશીમા ંવ�લભને અનેક 
સતંો-િવ�ાનો સાથે પ�રચય થયો. વેદ, વેદાગં, ગીતા, ભાગવu ્ઇbયાદ" ,�થોના મનનથી એમની િવચારશCaત સdંણૂ+તાઃ ખીલી.  
િવ. સ.ં ૧૫૫૦મા ંલ7 મણ ભ� સ�ુ§ુંબ યા/ાએ નીક�યા bયાર. ચૈ/ વદ નોમને �દવસે તે અkરધામ પધાર" ગયા. વ�લભાચાય+ની ઉમર bયાર. ૧૬ વષ+ની વૈA ણવ અને શૈવ ઉભય 
સ6ંદાયો�ુ ં�ડાણથી અiયયન કર" ભાગવતધમ+ તbવને જનસમાજમા ં6ચRલત કરવાની મનીષાએ, માતાની આ¶ા લઈ તીથા+ટને નીક�યા. સાnું, સદાચાર"ને સયંમી xવન xવનારા 
વ�લભાચાયM પ�ર³મણમા ંલોકોની 6ીિત સપંાદન કર" હતી. 6વાસમા ંિવરામ4થાનોએ તેઓ ભાગવત-પારાયણ કરતા. એમણે Nયા ંNયા ંભાગવત-પારાયણ કર" તે 4થાને 4મરણBપ ‘બેઠક‘ 

રાખવામા ંઆવેલી છે.  
d\ુAટમાગ+મા ંમહા6exુની ૮૪ બેઠકો છે P આP પણ પિવ/ લેખવામા ંઆવે છે. િવજયનગરના રાUએ એમની િવ�1ાથી 6ભાિવત થઈ ‘કનકાRભષેક‘ કય�. એમણે 64થાિપત કર.લી 



િવચારણાને કારણે આચાય+ તર"ક. સવ+મા ં4વી�ૃત બ�યા. ક.વલા�તૈના િવ�ાન આચાય+ મ��ુદૂન સર4વતી અને ચૈત�ય 6e ુપણ એમને 6વાસ દરિમયાન મ�યા હતા. િવ.સ.ં૧૫૬૩ના 
lાવણ �દુ અRગયારસે મiય રાિ/એ એમને ભગવાનનો સાkાbકાર થયેલો. પછ" લોકોને 6eનુા ચરણમા ંઆbમિનવેદન કરા2Dુ ંP ‘�×સબંધં‘ તર"ક. ઓળખાય છે. એમણે ગોવધ+નધરણ 
�ૃA ણને lીનાથx તર"ક. 4થાE યા. લગભગ ૮૧ ,�થોની એમણે 4થાપના કર" હતી.  
ભાગવતધમ+નો 6ચાર કર" d\ુAટમાગº સ6ંદાય�ુ ં4થાપન કરનાર આ અવતાર" doુુષે િવ. સ.ં ૧૫૫૭ના અષાઢ �દુ બીજ-/ીP મiયાહને બાવન વષ+ની વયે આ લોકની લીલા સમાE ત 
કર". "d\ુAટ એટલે પોષણ અને પોષણ એટલે lીહ�રનો અ�,ુહ" – આ d\ુAટમાગ+નો સાદો, સરળ અથ+ છે. 
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કાપડ િમલોના ધધંામા ંપડ.લા ક`છ" ભા�ટયા �ુ§ુંબમા ંઈ. ૧૯૧૧ની ૧૨મી ઑaટોબર. જ�મેલા િવજય મરચ�ટ આ પ�રવારમા ંપહ.લા સાoું �8ક.ટ રમનારા હતા. 
નવ વષ+ની �મરથી તેમણે �8ક.ટ રમ;ુ ંશB કDુF. 4�લૂ તથા કૉલેજની ટ"મોમા ંક.E ટન તર"ક. કામગીર" બUવી. ઈ. ૧૯૨૯મા ંબૉ�બે aવૉï.��Dલુર �8ક.ટ 
§ુના+મે�ટમા ં‘�હ�nુ‘ ટ"મમા ંતેમને લેવામા ંઆ2યા. ટ"મમા ંસૌથી નાના ખેલાડ" હતા. તેમની રમત જોતા ંભારતીય �8ક.ટ ટ"મમા ંતેમ�ુ ં4થાન િનિµત બનશે 
તેમ લાગuુ ંહu ુ.ં પરંu ુગાધંીxની અસહકારની ચળવળને કારણે ઈ. ૧૯૩૨મા ંતેમની પસદંગી ��લે�ડ જવા માટ. થઈ હોવા છતા ંતે ન ગયા. ઈ. ૧૯૩૩મા ં
ભારત આવેલી ��લªડ ટ"મના ક.E ટન ડ�લાસ Uડ¡ને તેમને ‘ભારતના સૌથી વ� ુશCaતશાળ" બ�લેબાજ‘ તર"ક. સબંોiયા હતા. પોતાના જમાનામા ં6થમ 
lેણીના �8ક.ટમા ં૭૧-૬૪ રનની સરાસર" નjધાવનાર િવજયભાઈ તે સમયના ડૉન �ેડમેનથી બીP નબંર. હતા. તેમ છતા,ં પોતે આ8મક રમત રમતા ન�હ 
તેથી તેમને ટ"કાઓનો સામનો કરવો પડ�ો હતો. ફ4ટ+  aલાસ �8ક.ટમાથંી િન;1ૃ થયા બાદ પણ તેઓ રમતના સપંક+મા ંર�ા હતા. ઈ. ૧૯૫૫ થી ’૭૯ �ધુી 
તેમણે અસ�ંય �8ક.ટ-મેચોની કૉમે�y" ર.�ડયો પરથી આપી હતી. ૧૪ વષ+ �ધુી ‘િવજય મરચ�ટના સાથમા ં�8ક.ટ‘ નામની lેણી આકાશવાણી પરથી તેમણે ર?ૂ 
કર" હતી. શોખીન �8ક.ટ6ેમીઓ દર શિનવાર. બપોર. મરચ�ટને તેમની ઑ�ફસમા ં�8ક.ટ િવષે િવિવધ મા�હતી મેળવવા મળતા.  
Pમ �8ક.ટની nુિનયા 6િત િવજયભાઈને �ડ" મમતા હતી તેટલી જ મમતા અપગંોને મદદBપ થવા માટ. પણ હતી. પોRલયોપી�ડત ૧૯ વષ+ની મનીષા 

કરાણીને ,ા�ટ મે�ડકલ કૉલેજમા ં6વેશ અપાવવા માટ. િવજયભાઈએ P કા�નૂી લડાઈ લડ" હતી અને ઈ. ૧૯૮૫મા ંકૉલેજ પાસે eલૂ કzલૂાવડાવી મનીષાને 6વેશ અપા2યો હતો તે 
6સગં િવજયભાઈ માટ. 6ેરણાદાયક બ�યો. લગભગ ૩૦ વષ+ �ધુી તેમણે અપગંો�ુ ંસ�માન જળવાય અને તેઓને યો�ય સગવડો સાપંડ. તે માટ. અથાક 6યbનો કયા+ હતા અને તે kે/ે 
િવજય મેળ2યો હતો.  
િવજય મરચ�ટ કહ.તા ક. Pમ �8ક.ટના દાવમા ંછે�લે આવતા બેáસમેનોની મોટ" જવાબદાર" હોય છે તેમ સાધનસપંr પ�રવારોની પણ તેમની xવનસiંયાને અપગંો 6bયે એક િવિશA ટ 
જવાબદાર" હોય છે.  



આવા અપગંોની સારવાર માટ. બનuુ ંકર" Ùટનાર િવજયભાઈ શાર"�રક ખોડખાપંણ-વાળા ંDવુક-Dવુતીને લ�નબધંનથી જોડાવા પણ 6યbનશીલ ર�ા હતા. તેમની િમલોમા ંકામ કરતા 
કમ+ચાર"ઓને િવજયભાઈની સેવાભાવનાનો ચેપ લા�યો હતો. તેમની િમલની વે�ફ.ર ઑ�ફસર શિશ કોઠાર"એ કpુ ંહu ુ,ં ‘અપગં માણસોને અમાર" બરાબર ગણવા�ુ ંિવજયભાઈએ અમને 
શીખ2Dુ.ં બૉ�બે ટ.Rલફો�સ સાથે ચચા+-િવચારણા કર" અપગંોને ટ.Rલફોન zથૂ�ુ ંસચંાલન તેમણે અપા2Dુ ંહu ુ.ં‘  
સh�ૃgમા ંઆળોટતા હોવા છતા ંિવજય મરચ�ટ સાદાઈથી xવન ગાળતા. તેમની d/ુી અ�દતી કહ.તી ‘પE પા પરદ.શથી આયાત કર.લી ગાડ" કદ" ન વાપરતા. તે માનતા ક. લોકોની સેવા 
કરવી એ જ સા�ુ ંધમ+પાલન છે.‘  
િવજયભાઈને dછૂવામા ંઆ2Dુ ંહu ુ,ં ‘આપ�ુ ંક.; ુ ં4મારક રચાય તેમ આપ ઇ`છો છો ?‘  

િવજયભાઈએ ઉ1ર આE યો હતો, ‘કોઈ માગ+ને માoું નામ અપાય તેમ ²ુ ંઇ`છતો નથી. P લોકોના xવનમા ંથોડ"ક.ય શાિંત ²ુ ં4થાપી શÄો હો� તેઓના �દલમા ંલગર"ક 4થાન મળે એવી 
માર" મનીષા છે.‘ 
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<8)��$���A8� ��� �) � к�$�� $����� s8E	 �R�  ����N �х� છે, ‘ડોક �ચી કર"ને જો;ુ ંપડ. એ;ુ ં��ુ,ં કદાવર શર"ર, ‘પહોળો સીનો, સદા ટ�ાર અને 

હાથમા ંq�ુ}ુ ંd4ુતક રાખી Rચ¥ાર Rગદ¡ અને yા�ફકમા ંિનરાતંે ર4તા પર વાચંતા વાચંતા ચા�યા જતા હોય એવા અલગાર" માણસ – ગમે તેવી ભીડમાયં 
નોખા તર" આવે.‘  
બહાnુર"ભર" અને સાહસભરdરૂ સાગરકથાઓ�ુ ંઆલેખન કરનાર Yણુવતંરાયે સસંારBપી સાગરમા ંહાડ ÑUુવતા અનેક સજંોગોનો વીરતાdવૂ+ક સામનો કય� 
હતો.  
ઈ. ૧૯૦૦ના સE ટ.�બરની ૯મી તાર"ખે તેમનો જ�મ Pતલસર ક.�પમા ંથયો હતો. Uમનગરની નાગર �ા×ણ ¶ાિતમા ંજ�મેલા Yણુવતંરાય�ુ ં�ુ§ુંબ qબૂ મો§ું 
હu ુ.ં ઈ. ૧૯૧૭મા ંમે�yક થઈ hુબંઈમા ંપ/કાર બનવાની તાલીમ મેળવવી શB કર". ‘સૌરાA y િમ/‘મા ંકામ કયા+ પછ" ‘સૌરાA y‘ના ત/ંીમડંળમા ંતથા 
‘Ìલછાબ‘ સાE તા�હકના ત/ંીપદ. તેઓ ર�ા હતા. 6Uબ�ં ુઅને Yજુરાત સમાચારમા ંપણ તેઓ કટાર લખતા. એક િસને-સાE તા�હક પણ તેમણે શB કDુF હu ુ.ં 
‘બ²ુBપી‘ નામના �ડટ.ક�ટવ અઠવા�ડકમા ંYણુવતંરાય U�સૂી કથાઓ લખતા P qબૂ જ લોકિ6ય બની હતી.  
કથારસ અને ઘટનારસની જમાવટ કરવામા ંYણુવતંરાય એવા િનdણુ હતા ક. આ કારણે આમજનતામા ંતેમની નલકથાઓ અદક.oું ઉ`ચ 4થાન જમાવતી. 

એમણે ‘અ�લાબેલી‘, ‘આપઘાત‘, ‘જોગમાયા‘, ‘અખોવન‘ Pવા ંનાટકો પણ લ�યા ંછે. ‘અ�લાબેલી‘ રંગમચં પર સફળતાdવૂ+ક ભજવાઈ �કૂ.લી �ૃિત છે. §ૂંક" વાતા+ના પણ બાર.ક સ,ંહો તેમણે 
6િસg કયા+ હતા.  



Yણુવતંરાયની લેખનશૈલી {જ¶ાસાપોષક, રસ6દ, ઓજ4વી અને Rચ/ાbમક છે. Dરુોપના દ.શો Nયાર. દ�રયાઈ માગ� ખોળ" ર�ા હતા bયાર. Yજુરાતના સાહસવીરોએ તો અગ4bયની Pમ 
સાગરને =જRલમા ંલઈ પેટમા ંપધરા2યો હતો. સાગરસાહસ�ુ ંભાન કરાવતી અને એક જ બેઠક. dરૂ" કરવા�ુ ંમન થાય એવી 6ાણવાન સાગરકથાઓ�ુ ંલેખન તેમણે કDુF હu ુ.ં  
સાહસિ6ય સા�હbયના સ¼ક Yણુવતંરાયને િવ�ાથºકાળ દરિમયાન �8ક.ટનો પણ શોખ હતો. અ`છા �8ક.ટર તર"ક. િવSભરમા ંિવ�યાત બનેલા Uમનગરના રણ{જતિસ�હ Nયાર. Uમનગર 
કોઈ પરદ.શી ટ"મ આવતી bયાર. Yણુવતંરાયની જ સહાય h�ુયbવે લેતા. તેમણે લખેલી �ફ�મવાતા+ઓને કારણે રણ{જત hવુીટોનના સરદાર ચnંુલાલ, dwૃવીરાજ કdરૂ, બલરાજ સહાની 
વગેર. સાથે ઘિનA ઠ સબંધં બધંાયો હતો.  
એમનો 4વભાવ dરૂ.dરૂો B�ઢભજંક હતો. 4વભાવ હતો �ધુારાવાદ" અને કલમ હતી તેUબી. એમણે કર.}ુ ંલ�ન પણ 6ેમલ�ન હu ુ.ં એ લ�નથી છછંેડાયેલાઓએ પાછળ મારાઓ મોકલેલા. 
એમ�ુ ંદા�પbયxવન 6સr હu ુ.ં પિત અને પbની વ`ચે શૈkRણક �ડ" ખાઈ હોવા છતા ંબનંે વ`ચે અ£eતૂ અ�રુાગ અને �ડ" સમજણ હતા.ં  
ઈ. ૧૯૬૫ના નવે�બર માસની ૨૫મીએ ભાવનગરને આખર" સલામ ભર". d/ુી વષા+ અડાલUના શ�દોમા ંજોઈએ તો, ‘પE પા hbૃD ુપા�યા bયાર. પાછળ કોઈ કાગRળયા, પ/ો કÃુ ંજ ન�હ. 
ન ટ.બલ, ન ખાના.ં ડાયર", ફાઇલો કંઈ જ ન�હ. કોઈ �હસાબ-�કતાબ ન�હ. એક આરામqરુશી, મો�લા ંપેન, થોડા ંર.ફર�સ d4ુતકો, બસ.‘ 
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,ીસમા ંઆવેલા સેમોસ ટાd ુપર ઈ4વીસન dવૂM ૫૮૨મા ંપાયથેગોરસનો જ�મ એક ધિનક િપતાને bયા ંથયો હતો. એ કાળે bયા ંવસતા સવ�1મ Yoુુઓ પાસે એ ભણવા બેઠો હતો. 
તરવ�રયા Dવુાનને આટલાથી સતંોષ ન થયો એટલે વ� ુ¶ાન6ા�Eત માટ. એ બેRબલોન ગયો. બેRબલોનથી તે �હ�દ પણ આ2યો હતો. સdંણૂ+ Rચ1શાિંત આપતા ભગવાન zgુના ઉપદ.શને 
તેણે ભારતમા ં,હણ કય� અને િવ¶ાન અને તbવ¶ાનમા ં��ુ ંઅવગાહન કDુF. િમસરમા ંeિૂમિત શીખી ફર"થી તે ,ીસ પહj`યો bયાર. તેની �મર ૫૩ વષ+ની હતી. તે વેળા તે શાતં, ગભંીર 
અને zઝુગ+ માનવી બની �Äૂો હતો.  
કહ.વાય છે ક. પાયથેગોરસે 4થાપેલા િસgાતંને Pટલી 6િસ�g સાપંડ" છે તેટલી ગRણત ક. અ�ય કોઈ પણ મૌRલક િસgાતંોના 4થાપકને ભા�યે જ મળ" હશે. ‘કાટqણૂ િ/કોણના કણ+ પર 
આવેલા ચોરસ�ુ ંkે/ફળ અ�ય બે બા?ુ પરના ચોરસોના kે/ફળ બરોબર થાય‘ એવા eિૂમિતના િવ�યાત 6મેયના શોધક તર"ક. 6�યાિત પામેલા પાયથેગોરસનો આ િસgાતં સમ, 
ઉ�ોગ-િવ�ાના આધારBપ બ�યો છે.  
,ીસમા ંપહj`યો તેવામા ંરાU પાRલ8½�ટઝે તેને દ.શિનકાલ કય�. આથી િમú થઈને તે ઇટલીના નગર કૉટવ પહj`યો. અહ� તેણે એક સઘંની 4થાપના કર". આ સઘં�ુ ંiયેય રાજક"ય 
કારણોસર ભાગંી રહ.લા સામા{જક xવનમા ંસહકાર, Ã�ુg અને lgા લાવવા�ુ ંહu ુ.ં આ મડંળ"મા ંનk/-િવ�ા Uણવાવાળા ગRણતશાtીઓ, શર"ર-વૈ¶ાિનકો તથા અ�ય મહbવdણૂ+ 
િવ�ાઓના ¶ાતા હતા. પાયથેગોરસ પોતે ઉ1મ કો�ટનો ખગોળશાtી હતો. એ;ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક. �×ાડં�ુ ંક.�[ �યૂ+ છે એવી સમજણ કૉપરિનaસને આપનારા પાયથેગોરસના િશA યો 
હતા. પિµમ જગતને પાયથેગોરસે જ સૌ6થમ મા�હતી આપી ક. dwૃવી ગોળ છે અને તે કોઈ મiય4થ તેજિપ�ડની આસપાસ ફર. છે. તેણે એમ પણ કpુ ંહu ુ ંક. �યૂ+ આ તેજિપ�ડના 6કાશનો 



પરાવત+ક છે. ]કડાઓ પાછળ તે પાગલ હતો. બધી વ4uઓુ�ુ ંhળૂ એણે સ�ંયામા ંજ ઘટાવે}ુ.ં તે ‘એક‘ને સઘળ" સ�ંયાઓના ગભ+Bપ માનતો, એવી મા�યતા વત+માન ‘કવૉ�ટh ્
િથયર"‘ના આ�દ Bપ સમાન ગણી શકાય.  
પાયથેગોરસ અને તેના િશA યોએ ગRણત સબંધંી ¶ાનને સગંીતમા ંપણ ઉતાDુF હu ુ.ં પાયથેગોરસે ખોળ" કાઢ�ુ ંક. તuંવુા�ોના તારની લબંાઈના 6માણ પર એના iવિનની તીÈતાનો આધાર 
ર�ો છે. એણે બતાવે}ુ ંક. જો િસતારના તાર સરળ અ�પુાતમા ંહોય તો એકસાથે તેઓને વગાડવામા ંઆવે તોપણ કણ+િ6ય iવિન નીકળશે. 6ાતઃકાળ અને સાયકંાળના આકાશમા ંદ.ખાતા 
તારા અલગ હોય છે તે એણે શીખ2Dુ.ં ચ�[ને પોતાનો 6કાશ નથી તે સાRબત કરવા�ુ ંlેય પાયથેગોરસને છે ,ીસમા ંતોલમાપ�ુ ંચલણ પાયથેગોરસે જ આE Dુ.ં  
પાયથેગોરસ Äા ંઅને Äાર. hbૃD ુપા�યો તેની ચો¥સ મા�હતી મળતી નથી. પણ એમ કહ.વાય છે ક. ઈ.સ. dવૂM ૫૦૪મા ંએ મેટાપો�ટમમા ંહતો bયાર. તેના િવરોધીઓએ તેને માર" ના�યો 
હતો અને તેના ઘરને આગ ચાપંી હતી. પાયથેગોરસના hbૃD ુપછ" ૨૦૦ વષ+ બાદ એ�ર4ટોટલે કpુ ંહu ુ ંક. પાયથેગોરસની પરંપરાના માણસોએ પોતા�ુ ંસમ4ત xવન ગRણતિવ�ાને 
સમિપf ત કDુF છે.  
તેની ક.ટલીક વાતો હા4યા4પદ લાગે છે. તે કહ.તો ક. ગRણતની એક સ�ંયા નરUિતની છે માટ. િવSાસપા/ છે Nયાર. બેક" સ�ંયા tીUિતની છે માટ. તેવી સ�ંયાનો બ²ુ િવSાસ કરવા P;ુ ં
ન�હ. ગRણતના સરવાળા, બાદબાક", Yણુાકાર, ભાગાકાર બ�ુ ંતે eિૂમિત �ારા જ સમજતો અને સમUવતો. 
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વષ� dવૂM મહારાA yમાથંી બદર"-ક.દારની યા/ાએ ગયેલા ક.ટલાક પ�રવારો �હમાલયની શાC�તમા ં– આ�મોડામા ંજ 4થાઈ થઈ વસેલા. એવા એક પ�રવારમા ં
ઈ. ૧૮૮૭ના સE ટ.�બરની ૧૦મી તાર"ખે અ�મોડાના q ૂટં ગામમા ંતેમનો જ�મ થયો. ?ુદ" ?ુદ" Dિુનવિસfટ"ઓમા ંઅ¢યાસ કર" તેમણે બી. એ., એલએલડ".ની 
પદવી મેળવી અ�લાહાબાદ હાઈકોટ+મા ંવક"લ તર"ક.નો ધીકતો ધધંો જમા2યો. પહ.લા િવSDgુ વખતે એમણે R�ટનને સÜદયતાથી ટ.કો આE યો હતો પરંu ુ
જRલયાવંાલાના હbયાકાડં પછ" એમની િવચારસરણી ક�ર રાA yવાદ" બની ગઈ.  
ઈ. ૧૯૦૫મા ંબનારસ કå,ેસમા ં4વયસંેવક તર"ક. હાજર" આપી bયારથી જ દ.શ 6bયેની લાગણીના =�ુર એમનામા ંÌટ.લા. અથ�પા¼ન કરતા ંકરતા ંતેમણે 
લોકxવનમા ંરસ લેવા માડં�ો. નૈનીતાલના ંજગંલોમા ંચાલતી ફર{જયાત વેઠની 6થા નાzદૂ કરાવી ગોિવ�દવ�લભે Uહ.ર xવનમા ં6વેશ કય�. ઈ. ૧૯૧૬મા ં
તે કå,ેસની મહાસિમિતમા ં� ૂટંાયા. ઈ. ૧૯૩૨મા ંઉ1ર 6દ.શની ધારાસભામા ંગયા. ઈ. ૧૯૨૭મા ંકå,ેસ કિમટ"ના 6hખુ બ�યા. અસહકારની લડત શB થતા ં
ઈ. ૧૯૩૦ અને ઈ. ૧૯૩૨મા ંPલ ગયા. ઈ. ૧૯૩૧થી કå,ેસ કારોબાર"મા ં4થાન મેળ2Dુ,ં P તેમણે =તકાળ લગી એટલે લાગલગાટ ૩૦ વષ+ શોભા2Dુ.ં ઈ. 
૧૯૩૭મા ંઉ1ર 6દ.શના h�ુય 6ધાન બ�યા. ઈ. ૧૯૪૨મા ં‘�હ�દ છોડો‘ની ચળવળમા ંતે ક.દમા ંગયા.  
R��ટશ રાજની દાનવતાનો અ�ભુવ સાઇમન કિમશનના બ�હA કાર વખતે કય�. તે વખતે લાઠ"મારથી કાયમી અસર hકૂ" જનાર ગભંીર ઈU તે પા�યા. તે 



છતા ં‘૪૭મા ં4વરાNય આ2Dુ ંbયારથી ઈ. ૧૯૫૫ �ધુી ઉ1ર 6દ.શના 6ધાનમડંળમા ંઅને ઈ. ૧૯૫૫થી xવનની છે�લી પળ �ધુી ક.�[ સરકારના 6ધાનમડંળમા ંર�ા. સફળ Yહૃ6ધાન 
તર"ક. પતંxએ ભાષાવાર રાNયોની dનુર+ચનાની Y ૂચંો ઉક.લી હતી. એમના હાથી Pવા શર"રમા ંહાથી Pવો જ ઉમદા 4વભાવ અને હાથીની શાલીનતા અને શાણપણ હતા.ં શર"ર. પડછદં 
એટલા જ 4વભાવે સૌ�ય પતંx િવન� છતા ંએટલા પાકા િસgાતંવાદ" હતા ક. hળૂeતૂ h£ુાઓ પર તે કદ" નમuુ ંજોખતા ન�હ. hલુાકાતીઓને અbયતં ધીરજથી સાભંળવામા ંકલાકો વીતતા 
છતા ંએ કદ" કંટાળતા ન�હ.  
કå,ેસ અિધવેશનમા ંક. મહાસિમિતની બેઠકમા ંચચા+4પદ સવાલો વખતે મોવડ"મડંળ�ુ ંદ+ \AટRબ�nુ ર?ૂ કરવા માટ. એમને ઊભા કરવામા ંઆવતા. િવરોધીઓ તેમની �ુનેહ અને ચાણÄ- 
z�ુgથી 6ભાિવત અને મહાત થતા. એમની વૈિવiયસપંr સેવાની કદરBપે ઈ. ૧૯૫૭મા ંએમને ‘ભારત રbન‘ના પદકથી િવeિૂષત કરવામા ંઆ2યા હતા.  
ઈ. ૧૯૫૯ના એિ6લમા ંએમના પર Üદયરોગનો ²ુમલો આ2યો. તેમાથંી ઊભા થઈ ફર" તેમણે તનતોડ મહ.નત આદર" દ"ધી. એમણે એવી મહ.નત કરવા માડં" તે છેક છેવટ. પથાર"મા ં
બેÃgુાવ4થા �ધુી પહj`યા bયા ં�ધુી કાય+રત ર�ા.  
ઈ. ૧૯૬૧ના માચ+ની સાતમી તાર"ખે સવાર. ૮-૫૦ વાગે નવી �દ�હ"મા ંએમણે સદાને માટ. ]ખો મ�ચી દ"ધી. 
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ઈ. ૧૮૮૨ના ઑકટોબરની પચીસમી તાર"ખે 4પેનના મેલાગા નામના એક નાના ગામમા ંપા�લો િપકાસોનો જ�મ થયો હતો. િપતા જોસે Bઈઝ �લા4કો 
4થાિનક કલાશાળામા ંRચ/િશkક હતો એટલે Rચ/કલાના સ4ંકાર તેને જ�મથી જ મ�યા હતા. જ�મથી જ િપકાસો િવલkણ z�ુg ધરાવતો. તેની માતા તેને આ 
શCaતને ઓળખી શક" હતી તેથી તે કહ.તી, ‘uુ ંપાદર" થઈશ તો પોપ બનશે અને િસપાઈ થઈશ તો લ¤કરનો સેનાપિત બનશે.‘ ચૌદ-પદંર વષ+ની વયે િપકાસો 
એવા ંતો Rચ/ો કરવા લા�યો ક. િપતાએ d/ુને પ�છ" સjપી િન;િૃ1 લીધી. પછાત અને ગર"બ ગણાતા 4પેનમા ંફાવટ ન�હ આવતા ંતેણે °ા�સને પોતા�ુ ંવતન 
બના2Dુ.ં  
તે અbયતં 6િતભાવાન z�ુgશાળ" હતો. તેણે °ા�સની ઉ`ચ સ4ંકા�રતા મેળવી હતી. શર"ર. તે ઠ�ગણો અને શામળો હતો. એની �ડ", ઘેર", લગભગ C4થર 
તી7 ણ નજરવાળ" ]ખો બ²ુ 6િસg છે. ]ખોમાથંી તેની 6િતભાના ં�કરણો ફ.લાતા.ં િવRચ/ હાવભાવ, tી Pવા ના?ુક હાથ, લાબંા વાળના ંઅ4ત2ય4ત 
જ�ટયા,ં z�ુg�ચૂક ખાડાવા|ં ચળકu ુ ંકપાળ અને મ?ૂર Pવો પોશાક –િપકાસોના ંઆ બધા ંબહારના ંલkણો ઘણી 6િસ�g પામેલા ંછે. તેની શCaત અqટૂ હતી. 
hbૃDનુા છે�લા વષ+મા ંએણે ૨૦૦ Pટલા ંRચ/ો કયાF હતા.ં એના xવનમા ંસાત tીઓએ મહbવનો ભાગ ભજ2યો છે. તેણે છે�}ુ ંલ�ન ૭૯ વષ+ની વયે ૩૫ 
વષ+ની Pક.Rલન સાથે કDુF હu ુ.ં િપકાસોના xવનના ંઆ િ6ય પા/ો એના ંઅનેક Rચ/ોના િવષય બ�યા ંછે. પા/ના ઉપરના દ.ખાવ ને =ગ-ભાવના સીધા 

િનBપણને બદલે એણે 6bયેક પા/ના ં]ત�રક 4વભાવ ક. 4વBપ ર?ૂ કયાF છે.  



િપકાસોનો 6ારંભનો સ¼નકાળ ‘��D ૂિપ�રયડ‘ તર"ક. ઓળખાય છે. એ ગાળાના ંએના ંRચ/ોમા ંઉA માભર" માનવતા, [િવત Üદય, ગમગીની, િનરાશા વગેર. 2યaત થયા ંછે. Rચ/ો િવ�યાત 
થવા લા�યા.ં કમાણી વધવા લાગી પછ" તેના xવનનો ‘ િપ�ક િપ�રયડ‘ (Yલુાબી ગાળો) આ2યો. પછ" િન,ો કલા4વBપોના 6યોગો Bપે તેણે ‘મેઈîસ ઑફ આિવ�યા+‘ બના2Dુ.ં તે qબૂ 
વખણાDુ.ં ‘ગાિનfકા‘ પણ એટલી જ 6િસ�g પા�Dુ.ં હવે તેણે �હ�મતdવૂ+ક નવો માગ+ અપના2યો. Rચ/ના ંઆકારો, 4વBપો, ભૌિમિતક આ�ૃિતઓ Pવા તથા 4ક.ચ Pવા Rલસોટા અને ઘાબાવંાળ" 
પgિત એણે અજમાવી. bયાર પછ" તેણે ‘ÚRુબઝમ‘ નામની Rચ/કળા 6દિશfત કર". પછ" ‘પેપર કૉલી‘ અને ‘કોલાજ‘ નામની નવી પgિત શB કર". Rચ/ની ચાલી આવતી �ુદંરતા સામે 
ઉઠાવે}ુ ંએ પગ}ુ ંએક બડં હu ુ.ં ‘સર ર"આલીઝમ‘ને અ�સુર"ને પણ િપકાસોએ ક.ટલાકં Rચ/ો કયાF હતા.ં િપકાસો�ુ ંxવન અને કાય+ nુિનયાના મૉડન+ આટ+ના ઉપાસકોને આ�િુનક કલાનો 
માગ+ ક.વો હોવો જોઈએ તે�ુ ંમાગ+દશ+ન આપે છે.  
િપકાસો એક 6િતભાશાળ" 2યCaત હોઈ Rચ/ ઉપરાતં એRચ�ગ, એaવા�ટ�ટ, Rલથો,ાફ, Rલનોકટ, ,�થRચ/ો, માટ"ના ંવાસણો અને િશ�પ વગેર. Pવા ંકલાના ંઅ�ય પાસામંા ંપણ એ દ"પી 
નીક�યો હતો. િ6�ટ સ¼કોમા ંિપકાસો મહાકાય છે. કહ.વાય છે ક. ર.��ા ંપછ" સાધનોના પોતાના Yણુોનો સૌથી વ� ુઉપયોગ કર"ને કલાRભ2યCaત કરનારા મા/ બે જ કલાકારો પાÄા છે : 
એક ગોયા અને બીજો િપકાસો. િપકાસોના ંRચ/ોમા ં�ુદંરતાના િનયમો કરતા ંમાનવ-તbવને વ� ુઅગbય આપવામા ંઆ2Dુ ંછે.  
ઈ. ૧૯૭૩ના એિ6લ માસની આઠમી તાર"ખે એની પ�છ" કાયમને માટ. કામ કરતી બધં થઈ. 
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hકૂ કમ+યોગી મોતીભાઈ અમીને વડોદરા રાNયના d4ુતકાલય ખાતામાથંી િન;િૃ1 લીધી bયાર. ઉપર 6માણે સદં.શો આE યો હતો.  
ઈ. ૧૮૭૩ના નવે�બરની ઓગણ/ીસમી તાર"ખે પોતાને મોસાળ અRલ�[ામા ંતેઓ જ�મેલા. િપતા નરિસ�હભાઈ. નવ વષ+ની વયે િપતા�ુ ંછ/ Yમુા2Dુ.ં પરંu ુ
મોતીભાઈએ �ુમારા-વ4થાથી જ કમ+યોગનો આરંભ કર" દ"ધો હતો. ઈ. ૧૮૮૮મા ંવાચન, મનન અને ચચા+ માટ. એમણે અRગયાર િવ�ાથºઓનો સઘં ‘િવ�ાથº 
સમાજ‘ નામે 4થાE યો હતો. ચરોતરમા ંઆવેલા પોતાના વતન વસોમા ંbયાર. તેઓ =,ેx બીU ધોરણમા ંભણતા હતા. િશkકોના માગ+દશ+ન હ.ઠળ 
મોતીભાઈએ 4વદ.શ6ેમ, સમયપાલન, 2યવ4થા, દ+ઢતા, સbય વગેર. સ£Yણુો અને વાચનનો શોખ ખીલ2યા.ં  
વ� ુઅ¢યાસ માટ. વડોદરા ગયા bયા ંપણ ‘િવ�ાથº સમાજ d4ુતકાલય‘ની શBઆત કર". પરંu ુઆવી 6;િૃ1ઓને કારણે તેમને અ¢યાસ =ગે qબૂ શોષ;ુ ં
પડ¬ુ.ં Pમતેમ કર" કૉલેજમા ંગયા. bયા ંપણ ‘ધી થટ¡ફાઇવ‘ નામે પા/ંીસ છા/ોનો સઘં 4થાE યો. કૉલેજકાળ દરિમયાન એમણે પરમાથ+ના ંઅને �ધુારાના ં
કાય� કરવા માડં�ા.ં ઈ. ૧૯૦૦મા ંતેઓ બી.એ. થયા. માહંયલો ઝખંતો હતો િશkક થવા. સાર" નોકર" છોડ" તે િશkક થયા. િશkણ �ારા ઊગતી પેઢ"ને 
સ4ંકારિસ�ચન કર" ઉછેરવી હતી. ઈ. ૧૯૦૨થી એમણે િશkકની કાર�કદ¡નો 6ારંભ કય�. િશkણ ઉપરાતં િવ�ાથºના સવાFગી િવકાસમા ંએઓ રસ લેવા લા�યા. 



ઉપરાતં સામા{જક kે/ે પણ એમણે કામગીર" આરંભી દ"ધી. હોળ"ના તહ.વારની બીભbસ ઉજવણી બધં કરાવી. પાટણમા ંઆવેલ ર.લસકંટમા ંસપડાયેલાઓં માટ. રાહત ઊભી કર". પેટલાદમા ં
‘પેટલાદ બૉ�ડûગ હાઉસ‘ શB કDુF અને ‘િમ/ મડંળ d4ુતકાલયો‘ની 6;િૃ1 િવકસાવી.  
વડોદરા નર.શ સયાxરાવે પોતાના રાNયમા ંd4ુતકાલય 6;િૃ1ને સગંીન બનાવવા માગતા હતા. આથી અમે�રકાના d4ુતકાલય 6;િૃ1ના એક િનA ણાતને વડોદરા લા2યા અને મોતીભાઈને 
એમના મદદનીશ બના2યા. મોતીભાઈની �ઝૂ-સમજથી બે વષ+મા ંજ વડોદરા રાNયમા ંલભભગ ૪૦૦ d4ુતકાલયો શB થઈ ગયા.ં મોતીભાઈ આમ સાચી ર"તે જ d4ુતકાલય 6;િૃ1ના િપતા 
બ�યા. �હ�દ d4ુતકાલય પ�રષદ. ઈ. ૧૯૩૨મા ંએમને ‘,�થપાલ-ઉ�મ િપતામહ‘ �ુ ંRબoુદ આE Dુ ંહu ુ.ં સમાસમારંભો, ભાષણો, ઉ£ઘાટનો અને 6hખુ4થાનેથી સદા nૂર રહ" મોતીભાઈએ P 
અિવરત સેવાય¶ કય� છે તે આP કોઈ પણ kે/ના સેવકો માટ. ઉમદા nૃA ટાતંBપ છે. ‘d4ુતકાલય સહાયક સહકાર" મડંળ Rલિમટ.ડ‘ Pવી 6થમ સહકાર" સ4ંથાની શBઆત પણ એમણે જ 
કર.લી. ‘d4ુતકાલય‘ માિસક પણ એમને જ આભાર" છે. Yજુરાતની 6Uમા ંિશA ટવાચનનો શોખ વધારવા�ુ ંભગીરથ કાય+ એમણે કDુF.  
ક.ળવણીkે/ે બાલમ�ંદરથી માડં"ને ઉ`ચ ક.ળવણીના kે/ �ધુી એમણે આbમા ર.ડ�ો હતો. Yજુરાતની સૌ6થમ મો�ટ"સૉર" શાળા શB કરવા�ુ ંlેય મોતીભાઈને ફાળે Uય છે. ઈ. ૧૯૧૬મા ં
ચરોતર એNDકુ.શન સોસાયટ"ની 4થાપના કર". િવ�ાથºઓને આિથfક h¤ુક.લી ન ભોગવવી પડ. માટ. ‘ચરોતર િવ�ાથº સહાયક સહકાર" મડંળ"‘ ની 4થાપના કર". િશkણને 2યવસાય તર"ક. 
અપનાવતા િશkકો માટ. મોતીભાઈ�ુ ંિશkક-xવન 6ેરણાtોત બની શક. તે;ુ ંછે. એ જમાનાના �રવાજ hજુબ tીઓ પગરખા ંપહ.ર" ન શકતી. આવી tીઓના સહાયાથ+ તેમણે ‘પગરખાનંી 
પરબ‘ શB કર" હતી.  
4વદ.શીના તેઓ �4ુત આ,હ" હતા. xવનભર તેમણે 4વદ.શી પોશાક જ પહ.ય�. iયેયÃ�ુg અને િનµયબળ એમની 6bયેક 6;િૃ1ને સફળ બનાવતા.ં ઈ. ૧૯૩૫મા ંિન; ૃ1્ થયા પછ" પણ 
એમણે 6;િૃ1નો bયાગ કય� નહોતો.  
આવા અઠંગ કમ+યોગી મોતીભાઈનો દ.હિવલય ઈ. ૧૯૩૯ના ફ.æઆુર"ની પહ.લી તાર"ખે અમદાવાદમા ંક.�સરની બીમાર"થી થયો bયાર. એક તપ4વી િશkક અને સા�dુoુુષ Yમુા2યાનો અપાર 
ખેદ અ�ભુ2યો. 
�)%�$'
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�8ક.ટના kે/મા ંUમસાહ.બ રણ{જતિસ�હ. P ચીલઝડપ કાર�કદ¡ ઘડ" એ જોઈને =,ેજ �8ક.ટશોખીન 6Uએ એમને ‘રણx‘�ુ ં²ુલામ«ુ ંનામ આE Dુ ંહu ુ.ં એમ�ુ ં
સા�ુ ંનામ ‘કન+લ �હઝ હાઈનેસ lી સર રણ{જતિસ�હx િવભાx, મહારાU Uમસાહ.બ ઑફ નવાનગર.‘ તે Nયાર. ક.C��જમા ંભણતા bયાર. ક.ટલાક તેમને 
‘C4મથ‘ના નામથી પણ બોલાવતા. ક.C��જના અ¢યાસના 6થમ વષ+ દરિમયાન એ �8ક.ટ ટ"મમા ંલેવાયા નહોતા. પરંu ુતે વખતના ક.C��જના ક.E ટન Pકસન 
એક વાર ‘પાક+ર પીસ‘ પર રમત જોવા નીકળેલા. bયા ંએક ઠ.કાણે એમણે લોકો�ુ ંમો§ું ટો|ં જમા થઈને રસdવૂ+ક કોઈની રમત Rબરદાવu ુ ંજોDુ.ં ટોળામા ંપેસી 
?ુએ તો એક ?ુવાિનયો · ૂટંRણયા ંવાળ" વાળ"ને લેગ પર ફટકા મારતો હતો. છતા ંતે વખતે ‘રણx‘ની તેના પર ખાસ છાપ ન પડ" અને પહ.લે વષM એ 



ટ"મમા ંન લેવાયા.  
પાક+ર પીસ પરની રમત િવષે કહ.વાય છે ક. રણx પોતાની ટ"મ તરફથી �8ક.ટ રમવા ગયેલા. પોતાની ટ"મ બે�ટ�ગ કરતી હતી એટલે રણx લટાર મારવા નીક�યા. bયાથંી nૂર બીP 4થળે 
એક �8ક.ટ મેચ રમાતી હતી. દાવ આપનાર ટ"મમા ંએક ખેલાડ" ઓછો હતો. િવનતંી કરતા ંરણx તે ટ"મમા ંરમવા કzલૂ થયા અને સદ" ફટકાર" પછ" કંઈ બ�Dુ ંન હોય તેમ પાછા આવી 
પોતાની hળૂ ટ"મમા ંદાવ લીધો અને bયા ંપણ સદ" ફટકાર" !  
6ેક�ટસ કરતા ંતો રણx Rબલ�ુલ થાકતા જ ન�હ. કહ.વાય છે ક. રkણાbમક રમત શીખવતા ડાન હ.વડ+ તો રણxનો જમણો પગ બાધંી રાખતા. રણx ‘�ડફ.C�સવ‘ રમતને ડરપોક ગણી 
િધ¥ારતા. એમાથંી જ ‘�8ક.ટનો ઈિતહાસ‘ જ��યો. રkણાbમક ફટકો મારવાને બદલે પોતાના કાડંાના વળાકં મા/થી જ રણx ઝડપી બૉલરના બૉલને લેગ ઉપર એવી તો િસફતથી મારતા 
ક. બૉલ વીજળ"ની ગિતથી મેદાન વ�ધી જતો.  
ઈ. ૧૮૯૩મા ંરણxએ ‘ક.C��જ �}‘ુ 6ાE ત કDુF. �હ�દ રમવા આ2યા bયાર. ખબર પડ" ક. �હ�દ"ઓ ઝમકદાર રમત રમી શક. છે. તેમની �ફ\�ડüગ પણ એટલી જ વખણાતી. ઈ. ૧૮૯૬મા ં
યૉક+શાયર સાથે રમતા ંતેમણે એક �દવસમા ંબે સદ" નjધાવી. એ જ વષ+મા ં‘P�ટલમેન‘ િવoુg ‘E લેયસ+‘ની મેચમા ંરણx મા/ દસ િમિનટ રમીને આઉટ થયા હતા. એ િવરલ હu ુ.ં  
ઈ. ૧૮૯૭મા ંફ.ફસાનંા દદ+થી પીડાતા તેઓ હૉC4પ ટલમા ંહતા bયાર. તેમણે ‘NDRુબલી zકુ ઑફ �8ક.ટ‘ લખી રાણી િવકટો�રયાને અપ+ણ કર". બધી મેચમા ંમળ" રણxએ ૭૨ સદ"ઓ નjધાવી 
હતી. ઈ. ૧૯૧૫મા ંિશકારમા ંએમણે એક ]ખ Yમુાવી હતી.  
ઈ. ૧૯૩૩મા ંNયાર. એમ�ુ ંઅવસાન થDુ ંbયાર. �8ક.ટજગત શોકમા ં�બૂી ગDુ.ં 
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ભારતના ઉ1મ કો�ટના સતં અને અiયાbમવાદ" તર"ક. nુિનયાભરમા ં�યાત, આ Dગુના 6bયk તbવ¶ તથા �દ2યદ+ A ટા સા�dુoુુષ રમણ મહિષf નો જ�મ ઈ. 
૧૮૭૬ની ૩૦મી �ડસે�બર. દRk ણ ભારતના મnુરામા ંથયો હતો. બાળપણ�ુ ંએમ�ુ ંનામ 2યકંટરામન હu ુ.ં સ1ર વષ+ �ધુી સાધારણ xવન ગા�યા બાદ એક 
�દવસ પોતે મરણાસr છે એવી Uગેલી બીક સાથે જ મોતનો સામનો કરવાની એમનામા ંઅદ�ય ઇ`છા Uગી. અનતંના એ પોકારના દોયા+ માતા તથા 
ભાઈને ક�ા કારા2યા િવના /ણ Bિપ યાની hડૂ" લઈ ઘેરથી ચાલી નીક�યા અને ઈ. ૧૮૯૬ની ૧લી સE ટ.�બર. િતoુવÕણમલાઈના અoુણાચળ મહા6eનુે આlયે 
જઈ બેઠા. bયા ં�ધુીમા ંએક કૌિપ ન વt જ શેષ રહ.}ુ.ં  
મ�ંદરમા ંક. આસપાસના વસવાટમા ંiયાન4થ પડ�ા રહ.તા આ તoુણ યોગીની આસપાસ Uમવા માડં.લી લોકમડંળ"ને એમના મૌનÈતને કારણે એમની 
U,તાવ4થાનો લાભ Ëવે�લે જ મળતો. અઢ" વરસ બાદ તેઓ ટ.કર" પર જઈ વ4યા. એક પછ" એક Yફુામા ંbયા ંવીસ વષ+ ગા�યા.ં  
શકંરાચાય+ના ‘િવવેક �ડૂામRણ‘ તથા ‘દ+ A ટાnૃ¤યિવવેચક‘�ુ ંએમણે સરળ ભાષાતંર કDુF છે. સાચા {જ¶ા� ુમાટ. તેઓ �હ�nુધમ+ના કોઈ એક જ તbવપથંને પયા+E ત 



ન માનતા. એમની ‘રમણગીતા‘ તથા અ��ૂદત થયેલ ‘ઉપદ.શસારh‘્ ઘણા ંઉપકારક નીવડ�ા ંછે.  
ઈ. ૧૯૧૬મા ંએમની સાથે એમના ંમાતા – િપતા અને થોડા સમય માટ. નાના ભાઈ પણ જોડાયા. ઈ. ૧૯૨૨ની ૧૯મી મેના રોજ માતા અઝહકમાલ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં માતાના પિવ/ 
શર"રને પલીતીથ+h ્નામના અoુણાચલના દRk ણ ઢોળાવ પર આવેલા એક તળાવને કાઠં. દફનાવવામા ંઆ2Dુ.ં રમણ પછ"થી અહ� જ વ4યા અને તે જ�યાએ વત+માન રમણાlમ�ુ ંBપ 
ધારણ કDુF.  
ઈ. ૧૯૪૯મા ંતેમને ડાબા હાથના ઉપરના ભાગમા,ં નીચે ‘સાક�મા‘ં નામ�ુ ંભયકંર Yમૂ�ુ ંથDુ.ં ચાર વાર ઑપર.શન કરા2યા છતા ંતે મટ�ુ ંન�હ. ઈ. ૧૯૫૦ના એિ6લની ૧૪મી તાર"ખે સiંયા 
સમયે તેમ�ુ ંશર"ર પâાસનમા ંC4થત હu ુ.ં છેવટ. તેમના Sાસો`છવાસ Üદયમા ંલીન થઈ ગયા અને ભગવાન રમણ મહિષf  અમાપ કoુણાવકાશની પારમાિથfક અવ4થામા ં6કાશી ર�ા.  
બરાબર તે જ kણે ક.ટલાક ભaતજનોએ ઓરડાના 6વેશ�ાર પાસે તેજ4વી ચમકારો જોયો. એ Nયોિત ઉ1ર તરફ જઈ અoુણાચલના િશખર પાછળ િવલીન થઈ ગયો.  
ભગવાન lી રમણે બતા2Dુ ંછે ક. સમ, માનવUતનો એકમા/ ઉ£ેશ સdંણૂ+ �ખુ મેળવવાનો જ છે. આ �ખુ છે Ãુ ં? �ખુ એ બી?ુ ંકÃુ ંન�હ પણ આbમા જ છે. આપણો 4વભાવ જ 4વય ં
�ખુ છે પણ લોકો પોતે આbમા છે એ વાત Uણતા નથી. 
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કોઈક iયેય ખાતર 6ાણbયાગ કરવો એથી વ� ુમો§ું સૌભા�ય માનવxવન માટ. બી?ુ ંએક. નથી. ¤યામા6સાદ hખુરxને એ સૌભા�ય સાપંડ¬ુ.ં �હ�દ સાથે 
જોડાયેલા અને �હ�દના જન-ધનથી� સરંkાયેલા કા¤મીર રાNય એમના Pવા �હ�દ"ને અટકાયતમા ંરા�યા  અને એમા ંજ એમ�ુ ંઅવસાન થDુ ંએ Pવીતેવી 
બાબત નથી.  
¤યામા6સાદ hખુરx મહાન િપતાના મહાન d/ુ હતા. િપતા સર આÃતુોષ hખુરx આ�િુનક બગંાળના િનમા+તાઓમાનંા એક હતા. આવા દ+ઢિનµયી અને 
કત+2યિનÂ ્ ઠ િપતાને bયા ંઈ. ૧૯૦૧મા ંકલક1ા hકુામે બીU d/ુ તર"ક. ¤યામબાzનુો જ�મ થયેલો. ઈ. ૧૯૧૪મા ંમે�yક પાસ કર" ઈ. ૧૯૨૪મા ંએમ. એ.મા ં
તે ઉ1ીણ+ થયા. Dિુનવિસfટ"ના ફ.લો િનમાયા પછ" બી. એલ. ની ઉપાિધ મેળવી બે�ર4ટર થવા ��લે�ડ ઊપડ�ા. ��લે�ડમા ંસાથોસાથ એસ. એસ. ડ".ની પણ 
ઉપાિધ મેળવી.  
ઈ. ૧૯૧૪મા ંસેડલર કિમશનના સ¢ય તર"ક. િપતાને ભારત-6વાસે નીકળવા�ુ ંથDુ.ં તેમણે ¤યામબાzનુે સાથે લીધા. 6વાસ દરિમયાન આÃબુાz ુd/ુને 
દ.શના h�ુય 6ãો સમUવતા ંઅને ?ુદા ં?ુદા ંkે/ોના મહાdoુુષોનો પ�રચય કરાવતા. આમાયંે િપતાd/ુે hુબંઈમા ંલોકમા�ય �ટળકની hલુાકાત લીધી bયારથી 
¤યામબાzનુા મન પર લોકમા�ય િવષે P દ+ઢ છાપ પડ" તે છેવટ �ધુી કાયમ ટક".  

¤યામા6સાદ. વક"લાત શB કર" દ"ધેલી. કલa1ા Dિુનવિસfટ"એ એમને સા�હbયની અને કાયદાની ડૉaટર.ટની ઉપાિધ અપ+ણ કર" હતી. દરિમયાનમા ંિપતા�ુ ંઅવસાન થDુ.ં આથી P 



Dિુનવિસfટ"�ુ ંસચંાલન આÃબુાz ુસભંાળતા તે કલa1ા Dિુનવિસfટ"�ુ ંસચંાલન ¤યામ6સાદ માટ. અિનવાય+ બ�Dુ.ં ઈ. ૧૯૨૯મા ંબગંાળ ધારાસભામા ં� ૂટંાઈ �હ�nુ કોમની વાચા બની કોમવાદ" 
હોવાનો આkેપ વહોર" લીધો. ઈ. ૧૯૩૭મા ંhCુ4લમ લીગની સરકાર બગંાળમા ંસ1ા પર આવી ¤યામબાzનુે ઉપ�ુલપિતપદ છોડ;ુ ંપડ¬ુ.ં બગંાળમા ંઅનેક 4થળોએ ²ુ�લડો થયા ંઅને 
�હ�nુઓ પર અbયાચાર Yજુરવા માડં�ો. �હ�nુ કોમ�ુ ંનેubૃવ પોતાના હાથમા ંહોવાનો દાવો કરતી �હ�nુ મહાસભામા ં¤યામા6સાદ જોડાયા. ઈ. ૧૯૪૧મા ંબગંાળની િમl ક.Rબનેટમા ંભાગીદાર" 
નjધાવી. ઈ. ૧૯૪૨મા ંિમદનાdરુ {જ�લામા ંફર" વળેલા ભયકંર dરૂ વખતે જનસેવા બUવી. તે જ વષM આવેલ 4ટ.ફડ+ �8E સ િમશનનો િવરોધ કય�. ઈ. ૧૯૪૫મા ંઆઝાદ �હ�દ ફોજના 
નેતાઓને haુત કરાવવા Ïબંેશ ચલાવી. 4વત/ં ભારતના સાચા બધંારણ માટ. આ,હ સે2યો. આવી અનેક 4મરણીય કામગીર" ¤યામા6સાદ. બUવી.  
4વત/ં ભારતના 6થમ 6ધાનમડંળમા ંગાધંીx અને સરદાર પટ.લના આ,હથી જોડાયા પણ મતભેદ પડતા ંઈ. ૧૯૫૦ના એિ6લમા ંÙટા થયા. તેમણે ‘જનસઘં‘ નામે ?ુદો પk ર`યો. 
કા¤મીર સરકાર સાથે ¤યામબાzનુે ઘષ+ણમા ંઆવ;ુ ંપડ¬ુ.ં એક �હ�દ" તર"ક. તેઓ �હ�દ સાથે જોડાયેલા કા¤મીરમા ં6વેશવાનો પોતાનો hળૂeતૂ અિધકાર હોવા�;ુ માનતા. એ અિધકાર"ની 
4થાપના અથM કા¤મીરમા ં6વેશતા ંઈ. ૧૯૫૩ના મે માસની ૧૧મીએ તેની ધરપકડ થઈ અને તે જ વષ+ની ૨૩મી ?ૂને થયેલા =તકાળ પયFત તે અટકાયતમા ંજ ર�ા.  
તેઓ સ�ંુRચત કોમવાદ" નહોતા. પોતાની શCaત અને મિત અ�સુાર તેઓ માueૃિૂમની સેવા કર" ગયા. 6ભાવશાળ" 2યCaતbવ, 6ચડં કાય+શCaત અને અસામા�ય z�ુgકૌશ�ય વડ. તેમણે 
િવરોધીઓ પાસેથી પણ 6શસંા મેળવી હતી. 
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પે�રસમા ંએક નાટ¸Yહૃમા ંન;ુ ંકoુણાતં નાટક ભજવા;ુ ંશB થાય તે પહ.લા ંએક kીણકાય ;gૃે િથયેટરમા ં6વેશ કય�. તેને જોઈ બધા 6ેkકો ઊભા થઈ ગયા 
અને ;gૃને તાળ"ઓના ગડગડાટથી વધાવવા લા�યા. એ હતી ઈ. ૧૭૭૮ના વષ+ની માચ+ની ૩૦મી તાર"ખ. એ ;gૃ હતો °ા4ંવા માર" આBત, તેની વય હતી 
૮૪ વષ+ની. લોકો તેને વૉ�તેર નામથી ઓળખતા. પોતાના 6ૌઢ અને z�ુgdતૂ િવચારબળનો Rચરંxવ 6ભાવ પાડનાર અને °ાસંની 6િસg લોક8ાિંતનો જનક 
વૉ�તેર તે જ વષM ૩૦મી મેએ પચંમહાeતૂમા ંિવલીન થયો. તેમના િનધન પછ" પોતાના xવનકાય+ના h�ુય લ7યસમી °¾ચ લોક8ાિંત અRગયારમે વષM 
આવી.  
વૉ�તેરનો જ�મ પે�રસ ખાતે એક વક"લ િપતાને bયા ંઈ. ૧૬૯૪ની ૨૧મી નવે�બર. થયો હતો. 6થમથી જ તે 4પA ટભાષી અને અ�યાયનો ઉ, િવરોધી ર�ો 
હતો. શાહ" દરબાર િવoુg અપમાનકારક શ�દો બોલવા માટ. તેને ૨૩ વષ+ની �મર. બા4તીલના કારાગારમા ંdરૂવામા ંઆવેલો. ક.દખાનામા ંતેમણે મહાકિવતા 
‘હારં"આદ‘�ુ ંલેખનકાય+ dણૂ+ કDુF. Pલવાસમાથંી Ùટ¸ા બાદ તેણે લખેલ કoુણાતં નાટક ‘ઉિપ દ‘ થી તેને સાર" 6િસ�g મળ" હતી. ઈ. ૧૭૨૬મા ંતેના 
4પA ટભાષીપણા માટ. /ણ વષ+ની દ.શિનકાલની સU તેણે ભોગવી હતી. સU dરૂ" થતા ં°ાસંમા ંઆવી તેણે ‘લેટસ+ ઑન ધ ���લશ‘ નામ�ુ ંd4ુતક લ�Dુ.ં 
ઇ��લેડની મતસ�હA «તુાને પડછે 4વદ.શના Yલુામી માનસ અને ગીર"બીની તે d4ુતકમા ંઆડકતર" ટ"કા કર" છે એવો આરોપ °.�ચ સરકાર. તેના પર hÄૂો. 



d4ુતક બાળ" નાખવામા ંઆ2Dુ ંઅને ફર" એકવાર વૉ�તેરને પે�રસ છોડ" જવાની ફરજ પડ". આ વખતે તો પોતાની સાથે માક+ િવસ દ શેતલે નામની બીUની પbનીને સાથે લઈ ગયો હતો. 
શેતલે ૧૪ વષ+ �ધુી મા/ તેની xવનસRંગની જ ન�હ પણ સા�હbયસાથીયે બની.  
ઈ. ૧૭૬૪મા ંવૉ�તેર સલામત ર"તે પે�રસ આવી શકશે એમ લાગતા ંતેને °¾ચ અકાદમીના સ¢ય તર"ક. � ૂટં" કાઢવામા ંઆ2યો. bયારબાદ તેણે ‘Ï�દગ‘ અને ‘લા માઇ8ોમેગા‘ નામની 
નવલો�ુ ંસ¼ન કDુF. લૉર.ઈનના એક ગામડાની Uગીરમા ંરહ" તેણે િવ¶ાનનો અ¢યાસ કય�. તેણે રાU ૧૪મા }ઈૂનો ઇિતહાસ, નાટકો તથા કટાkાbમક નવલો વગેર. લ�યા.ં  
ઈ. ૧૭૫૦મા ંમાક+ િવસ દ શેતલે�ુ ંઅવસાન થતા ંતે આઘાત eલૂવા વૉ�તેર öિુશયાનો મહાન °.ડ�રક સાથે /ણ વષ+ ર�ો. અહ� તેણે પોતાની િવચાર-સાહસdણૂ+ િનભ+ય �ૃિત ‘એસે ઓન ધી 
મૉર�સ ઍ�ડ ધી C4પ �રટ ઑફ નેશ�સ‘ લ�Dુ.ં ફર"થી દ.શિનકાલીની સU થતા ંતે ફનº ખાતે C4થર થયો.  
૬૦ વષ+ની વયે વૉ�તેર Dરુોપનો સૌથી 6�યાત લેખક બ�યો હતો. તેની અuલુનીય િવચારશCaત તથા લેખનકળા અન�યપણે િવકસી હતી. એક ખાનગી િથયેટર બાધંી પોતાના ંનાટકોમા ં
એ પા/ો ભજવતો. વાણી4વાત�ંય અને મતસ�હA «તુાનો એ 6ખર ઝડંાધાર" હતો.  
ફનº ખાતે તેણે પોતાની િવ�યાત નવલકથા ‘ક.\�ડડ‘�ુ ંલેખનકાય+ dણૂ+ કDુF. અસ�ંય dCુ4તકાઓ તથા ચોપાિનયા ંપણ તેણે 6િસg કયાF. તે એક આદશ+, z�ુgdતૂ 6ચારક હતો. તેણે ઘડ.લી 
4વ`છ, સાદ", તક+Daુત અને તેજ4વી શૈલી આP પણ ઉ1મ °.�ચ લેખનની લાkRણક ગણાઈ છે.  
ઈ. ૧૭૯૧મા ં8ાિંતકાર"ઓને વૉ�તેરની મહાનતા સમUઈ. bયારબાદ તેમના hતૃદ.હને પે�રસમા ંલાવી તેની dનુઃ દફન�8યા કરવામા ંઆવી. દફન�8યાની યા/ામા ંએક લાખથીયે વ� ુ
માણસો જોડાયા હતા. કરોડો માણસોએ ફર"થી થયેલી દફન�8યા વખતે હાજર" આપી હતી.  
અલબ1 વૉ�તેરને બીx વખત થયેલી આ દફન�8યા પસદં ન�હ જ પડ" હોય પરંu ુતેની કબર પર P શ�દો કોતરવામા ંઆ2યા છે તેથી તેને સતંોષ જBર થયો હશે. કબર પર કોતરવામા ં
આ2Dુ ંછે :  
‘આઝાદ થવા�ુ ંઆપણને તેણે શીખ2Dુ.ં‘ 
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િવ�યાત મ?ૂરનેતા અને ભારતના ચuથુ+ રાA yપિત વરાહRગ�ર વªકટRગ�રનો જ�મ બહ.રામdરુ ખાતે ઈ. ૧૮૯૪ના ઑગ4ટ માસની ૧૦મી તાર"ખે થયો હતો.  
Rગ�રના િપતા તે વખતના મ[ાસ 6ાતંમા ંઆવેલા બહ.રામdરુમા ંવક"લાત કરતા. 4થાિનક વક"લમડંળના તેઓ નેતા હતા. આઝાદ"ની લડત દરિમયાન તેઓ 
4વરાજ પાટ¡ના, ક.�[ીય િવધાનસભાના તથા ભારતીય િવધાનસભાના સ¢ય હતા. ઈ. ૧૯૩૫મા ંમ[ાસની 6ાતંીય ધારાસભામા ંતેઓ � ૂટંાયા હતા અને ર.લવે 
કામદારોના મ?ૂર મડંળના સ�8ય નેતા બ�યા હતા.  
િપતાનો આ વારસો વી. વી. Rગ�રએ મેળવીને xવનભર Uળવી રા�યો હતો.  



શાળા�ુ ંિશkણ તેમણે બહ.રામdરુમા ં6ાE ત કDુF. ડý�લન Dિુનવિસfટ" ખાતે કાયદા-શાtનો અ¢યાસ કર" 4વદ.શ પરત આવી વતન બહ.રામdરુમા ંવક"લાતનો 2યવસાય શB કય�. તેઓ 
Nયાર. આયલM�ડમા ંઅ¢યાસ કરતા હતા bયાર. રાA yવાદ" નેતા ડ". વાલેરાના િવચારોથી qબૂ 6ભાિવત થયા હતા. નીચલા થરના લોકો માટ.ની ક�યાણ-6;િૃ1ઓમા ંતેઓ વ� ુરસ લેવા 
લા�યા. પ�રણામે તેઓ મ?ૂર-નેતા તર"ક. ઊપસી આ2યા.  
અસહકારની ચળવળોમા ંભાગ લઈ તેમણે કારાવાસ વેઠ�ો હતો. અ,ણી કામદારનેતા એન. એમ. જોષીના સપંક+મા ંઆવવાથી મ?ૂરચળવળને તેમણે પોતા�ુ ં6hખુ કાય+kે/ બના2Dુ.ં ઈ. 
૧૯૨૩મા ંતેઓએ ઑલ ઇ\�ડયા ર.લવેમે�સ ફ.ડર.શનની 4થાપના કર" અને તેમા ંઅ, ભાગ લીધો. ઈ. ૧૯૩૧-૩૨મા ંભરાયેલ ગોળમેx પ�રષદમા ંમ?ૂરોના 6િતિનિધ બની હાજર ર�ા. 
ભારતની લે{જ4લે�ટવ ઍસે�બલીના તેઓ સદ4ય બ�યા. ઈ. ૧૯૩૭મા ંતથા ઈ. ૧૯૪૬મા ંમ[ાસ (હાલ તાિમલના�ુ) રાNયના મ/ંીમડંળમા ંlમમ/ંી બ�યા. lીલકંા ખાતે ભારતના 
ઉ`ચાDaુત તર"ક. પણ તેઓ ગયા હતા.  
ઈ. ૧૯૫૨મા ંલોકસભામા ં� ૂટંાઈ ક.�[ સરકારના મ?ૂર6ધાન તર"ક. િનDaુત થયા. ઉ1ર 6દ.શ, ક.રળ તથા કણા+ટકના રાNયપલ તર"ક. પણ તેમણે કામગીર" બUવી હતી. ઈ. ૧૯૬૭મા ં
તેઓ ભારતના ઉપરાA yપિત તર"ક. � ૂટંાયા. ઈ. ૧૯૬૯મા ંરાA yપિત ડૉ. ઝાક"ર²ુસેન�ુ ંઅવસાન થતા ંતેઓ કાય+કાર" રાA yપિત બ�યા. ઈ. ૧૯૬૯-૭૪ના પાચં વષ+ના ગાળા માટ. તેઓ 
રાA yિપ તપદ પર � ૂટંાયા.  
તેઓ ઑલ ઇ\�ડયા y.ડ Dિુનયન કå,ેસ (આઈ§ુક)ના તથા ઇ\�ડયન કૉ�ફર�સ ઑફ સોિશયલ વક+ના 6hખુપદ. � ૂટંાયા હતા.  
બનારસ Dિુનવિસfટ"એ તેમને ડૉકટર.ટની માનn્ �ડ,ી એનાયત કર" હતી. ]ê Dિુનવિસfટ"એ પણ તેમને આવી જ �ડ,ીથી સ�માિનત કયા+ હતા.  
ડૉ. Rગ�રએ ભારતના રાA y"ય xવનમા ંમહbવનો ભાગ ભજ2યો હતો. આ કાય+ની કદર Bપે ઈ. ૧૯૭૫મા ંભારત સરકાર. તેમને ‘ભારત રbન‘નો Rખતાબ એનાયત કય� હતો.  
તેમણે ઈ. ૧૯૫૫મા ં‘ઇ�ડ\4yયલ �રલેશ�સ‘, ઈ. ૧૯૫૮મા ં‘લેબર 6ૉ�લે�સ ઇન ઇ\�ડયન ઇ�ડ\4yઝ‘ અને ઈ. ૧૯૬૦મા ં‘જૉ�સ ફૉર અવર િમRલય�સ‘ નામના ંd4ુતકો લ�યા ંછે.  
Uહ.ર xવનમાથંી િન;1ૃ થયા બાદ તેઓ બªગલોર ખાતે રહ.તા હતા. bયા ંઈ. ૧૯૮૦ના ?ૂન માસની ૨૩મી તાર"ખે તેઓ મરણ પા�યા. 
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શકંરાચાય+ મહારાજ કરોડો સનાતન �હ�nુધમા+વલ�બીઓના 6ેરણાdુજં અને એઓની આ4થાના Nયોિત4તભં સમાન મનાય છે.  
જગ£Yoુુ શકંરાચાય+ 4વBપાનદંx ઉદાર માનવતાવાદ" સતં છે. પરમ વીતરાગી, િનઃ4dહૃ" અને રાA y"ય ભાવનાઓથી અલ�ંૃત એક પરમહસં સા� ુછે. એમના 
Rચ1મા ંદRલતો શોિષ તો માટ. અસીમ કoુણા છે. ભગવાન આ�દ શકંરાચાય� ખડં-ખડંમા ંિવખરાયેલા ભારતને એક �/ૂમા ંબાધંીને P ઇિતહાસ ર`યો તેના 
નવનવીન અiયાયો 4વામી 4વBપાનદં સર4વતીx રચી ર�ા છે.  
એમનો જ�મ ઈ. ૧૯૨૪ના સE ટ.�બર માસની બીx તાર"ખે મiય6દ.શના િસવની {જ�લાના �દધોર" ગામમા ં�ા×ણ પ�રવારમા ંથયો હતો. િપતા ધનપિત 



ઉપાiયાયે તથા માતા Rગ�રUદ.વીએ િવ�ાનોના આ,હથી આ બાળક�ુ ંનામ ‘પોથીરામ‘ રા�Dુ.ં ભિવA યમા ંએ બાળક પોથી એટલે શાtો�ુ ં4વBપ બનશે એવી આગાહ" Uણે ક. આના �ારા 
થઈ હતી. નવ વષ+ની �ુમળ" વયે પોથીરામે Y ૃહ્bયાગ કર" ધમ+યા/ા શB કર" દ"ધી. તીથ�, સતંો અને 4થાનોની hલુાકાત લેતા તેઓ કાશી પહj`યા. અહ� કરપા/ીx અને 4વામી 
મહ.Sરાનદંx Pવા િવ�ાન સતંો પાસેથી શાt-dરુાણ-4hિૃત-�યાય,થંો�ુ ંઅ�શુીલન કDુF.  
ઈ. ૧૯૪૨મા ંNયાર. ‘ભારત છોડો‘�ુ ં]દોલન દ.શભરમા ં2યાE ત બ�Dુ ંbયાર. તેઓએ સ�8યપણે આ ચળવળમા ંભાગ લીધો અને ૧૯ વષ+ની વયે 8ાC�તકાર" સા� ુતર"ક. િવ�યાત થયા. આ 
Ïબંેશમા ંભાગ લેવા બદલ તેમણે નવ માસ કારાવાસ પણ ભોગ2યો હતો.  
ઈ. ૧૯૫૦મા ંNયોિતષ પીઠના શકંરાચાય+ �×લીન 4વામી �×ાનદં સર4વતીx પાસેથી િવિધવu ્દંડ-સ�ંયાસની દ"kા ,હણ કર" અને 4વામી 4વBપાન�દ સર4વતી નામ ધારણ કDુF. 
4વામી કરપા/ીxએ 4થાપેલ ‘રામરાNય પ�રષદ‘ના અiયkપદ. રહ" રાA yમા ંરાજરાNયની 4થાE ના માટ. 6યbનો આદયા+. ઈ. ૧૯૭૩મા ંNયોિતષપીઠની ગાદ" ઉપર અRભિષaત થયા અને 
ધમ+6ચારમા ંઅh�ૂય યોગદાન આપવા લા�યા. 
મહારાજlીનો સકં�પ િવSક�યાણનો છે. આથી Rબહારમા ંએમણે ‘િવSક�યાણ આlમ‘ની 4થાપના કર" છે. ‘4વધમા+નયન અRભયાન‘ �ારા લાલચમા ંલપટાઈ P આ�દવાસીઓએ પરધમ+ 
અપના2યો હતો એવા દોઢ લાખ આ�દવાસીઓને 4વધમ+મા ંઆÕયા છે. પચાસ લાખ Bિપ યાના ખચM એઓના લાભાથM હૉC4પ ટલ પણ ઊભી કરવામા ંઆવી છે. તેઓએ ‘આiયા{bમક ઉbથાન 
મડંળ‘ નામની સ4ંથા 4થાપી ભારતની આiયા{bમક ઉrિત સાધવા 6યાસો આદયા+ છે. આ મડંળની ૧૨૦૦થી વ� ુશાખાઓ ભારતભરમા ંછે.  
�ારકા શારદાપીઠના તbકાલીન શકંરાચાય+ �×લીન થતા ંઈ. ૧૯૮૨મા ં�ારકા શારદાપીઠ પર અRભષેક થયા. ઈ. ૧૯૮૫થી /ણ વષ+ના nુA કાળ દરિમયાન એક કરોડ Bિપ યા�ુ ંઘાસ Yજુરાત 
માટ. મોક�Dુ ંહu ુ.ં  
રામજ�મeિૂમના 6ã પર એમણે ચલાવેલા ]દોલન માટ. એમની ધરપકડ પણ થઈ હતી.  
સ4ં�ૃત િવ�ાલયો, આlમો, આDવુMદ ઔષધાલયો, અ�સુધંાન શાળાઓ, અrkે/ો, ગૌશાળાઓ Pવી અનેક 6;િૃ1ઓ એમના માગ+દશ+ન હ.ઠળ દ.શભરમા ંચાલી રહ.લ છે. પોતે પણ અનવરત 
³મણ �ારા ધમ+6ચાર�ુ ંકાય+ કર" ર�ા છે. 
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R��ટશ રાNયના પાયા �હ�દમા ં�દુ+ઢ બનાવનાર hિુશfદાબાદના નગરશેઠ અમીચદંને તેની કામગીર" બદલ /ીસ લાખ Bિપ યા આપવાના હતા તે રૉબટ+ 
aલાઈવે ન આE યા. પ�રણામે અમીચદં પાગલ બ�યો. તેમનો d/ુ ફ1ેહચદં કાશીમા ં પોતાના સસરાને bયા ંર�ો. સસરો એક d/ુીનો િપતા હોવાથી ફ1હેચદં 
સસરાની િમલકતનો વારસદાર બ�યો. તેના d/ુ હરખચદંનો d/ુ ગોપાલદાસ કિવ હતો. �ુલ ૨૭ ,થંો રચી તે 6�યાત બ�યો હતો. આ ગોપાલદાસને bયા ં
ઈ. ૧૮૫૦ના સE ટ.�બર માસની નવમી તાર"ખે એક d/ુ જ��યો. નામ તે�ુ ંરા�Dુ ંહ�રµ[ં. હ�રµ[ંને નવ વષ+ પણ dરૂા ંનહોતા ંથયા ંbયા ંગોપાલદાસ મા/ 



૨૭ વષ+ની વયે દ.વલોક પા�યો.  
માતા તો પાચં વષ+ની વયે જ િવદાય થઈ હતી. આથી હ�રµ[ં અને નાના ભાઈ Yલુાબચ[ંનો ઉછેર ઘરના િવSા� ુનોકર ગYંનૂા હાથ નીચે થયો. �ુ§ુંબ પહ.લેથી જ ધનાઢ¸ હu ુ ંએટલે 
િનવા+હ માટ. કશી �ફકર નહોતી. હ�રµ[ંની 6�ૃિત પહ.લેથી જ 4 વત/ં અને તોફાની. ગલીઓની દ"વાલો પર ફૉ4ફરસના ંRચ/ો દોર" રાહદાર"ઓને Rબવડાવવાનો તેમને અજબ શોખ હતો. 
કૉલેજમા ંચૌદ વષ+ની વયે દાખલ થયા હતા પણ 4વ`છદં 6�ૃિતને કારણે Äાર.ક Uય તો Äાર.ક ન Uય. ચૌદ વષ+ની વયે જ હ�રµ[ંના ંલ�ન થયા ંહતા.ં  
પછ" એ �હ�nુ4તાનના 6વાસે નીક�યા. આ 6વાસે જ તેમના માનસમા ંઉbપાત મચાવી hÄૂો. Yજુરાતમા ંbયાર. ‘દાડં"આ‘ ધાર" નમ+દ. Yજુરાતીને અC4મતા અપાવવા ઝડંો રોE યો હતો. 
બગંાળમા ંિવ�ાસાગર અને બ�ંકમબાzએુ ભાષાને નવા =�ુર Ìટા2યા હતા. િવA « ુ�ૃA ણ Rચપìણકર મરાઠ"ને જોરશોરથી જગાડ" ર�ા હતા. હ�રµ[ં . આ બ�ુ ંનજરોનજર જોDુ.ં તે વખતે 
ભાષાની દ+ \Aટએ ઉ1ર ભારત ખા4સી �ઘ લઈ રpુ ંહu ુ.ં તેમણે તરત જ ઘરગw¯ ુભાષામા ંલખ;ુ ંશB કDુF. ‘કિવવચન �ધુા‘ નામ�ુ ંમાિસક કાઢ�ુ.ં તન, મન અને તેથીયે વ� ુધન તેની 
પાછળ તે ખચ+વા લા�યા. હ�રµ[ંના એટલા ઉbસાહ તથા ઊહાપોહને લીધે જનતા તેમને અ�સુરતી ગઈ. નજતાનો આદર મળતા ંહ�રµ[ં . અનેક પ/ો કાઢ¸ા.ં પછ" તો એટલા લેખકો ઊગી 
નીક�યા ક. ‘�હ�દ" સા�હbય‘�ુ ં4વE ન તેમણે સાથ+ક બના2Dુ.ં આવી અથાક મહ.નત અને અ6મેય સખી�દલી વાપરનાર બાz ુહ�રµ[ંને ઋણી 6U ‘ભારતે�nુ‘નો ઇલકાબ આપે તેમા ંનવાઈ 
નથી.  
tીિશkણના તેઓ જબરા �હમાયતી હતા. hુબંઇ, મ[ાસ ક. બગંાળ કોઈ પણ 6ાતંમા ંપર"kા પસાર કરનાર tીને તેઓ પોતા તરફથી બનારસની સાડ" ભેટ મોકલતા. 6વાસ દરિમયાન 
બગંાળ", તિમળ તથા તે}Yુ ુભાષા તેમણે શીખી લીધી હતી. હદ ઉપરાતં ધન ઉડાવતા રહ.વાથી પાછલી અવ4થામા ંતેઓ નાણાનંી બ²ુ તગંીમા ંઆવી પડ�ા હતા.  
બાzxુ�ુ ંિમ/મડંળ બ²ુ જબoું હu ુ,ં Pમા ંઈSરચ[ં િવ�ાસાગર, ક.શવચ[ં સેન, રાP�[લાલ િમ/, બ�ંકમચ�[ ચ�ોપાiયાય, ગણેશ વા�દુ.વ જોષી વગેર.નો સમાવેશ થયો હતો.  
ઈ. ૧૮૮૫�ુ ંવષ+ બેસતા ંજ તેમની તRબયત લથડવા માડં". U�Dઆુર"ની છÓી તાર"ખે મા/ પા/ંીસ વષ+ની વયે િવદાય લેતા ંએ ‘ભારતે�nુ‘ હ�રµ[ંનો પણ અ4ત થઈ �Äૂો. 
����8�F� ���� �к�� - /��$�� ���� ���ш	 ���ш�� 

 

ઈ. ૧૫૭૩ના ઑગ4ટની ૧૩મી તાર"ખે dરૂ આવવાથી Yજુરાતની સાબરમતી નદ" અિત તોફાની બની હતી. ૩,૦૦૦ ઘોડ.4વારો�ુ ંhઘુલ સૈ�ય નદ" �કનાર. 
ભjચ�ું બની ઊeુ ંહu ુ.ં સામે �કનાર. અðો નાખી પડ.લા બળવાખોરોને Pર કરવા હતા. પણ નવ �દવસથી સતત ઘોડ.4વાર" કર" ૯૬૦ �કલોમીટરની મજકલ 
કાપી સૈિનકો લોથપોથ બ�યા હતા. આથી લાચાર બની �કનાર. અટક" ગયા.  
એવામા ંતેxલા ઘોડા પર બેસી એક યોgો bયા ંઆ2યો, ઘોડાને 6વાહમા ંના�યો. પળભરમા ંસામે �કનાર. પહjચી ગયો. કાઠં. ઊભેલા સૈિનકો અચબંામા ંપડ�ા. 
જયનાદ બોલાવતા તે સૌ પણ નદ"ના 6વાહમા ંપડ�ા અને બે �દવસમા ંબળવાખોરોને Pર કયા+ bયારથી ફર" ૧૮૫ વષ+ �ધુી Yજુરાત hઘુલસ1ા નીચે રpુ.ં  
નદ" પાર કરનાર અSારોહ" યોgો હતો જલા}£ુ"ન મહમદ અકબર.  



ઈ. ૧૫૪૨ની ૨૩મી નવે�બર. હમીદા બેગમની �ખૂે અકબરનો જ�મ થયો. િપતા ²ુમાD ુતે વખતે નાસભાગ કરતો હતો. d/ુજ�મની qશુાલીમા ંહાજર રહ.લાઓ�ુ ંમj મીäું કરાવવા માટ. પણ 
તેની પાસે કÃુ ંનહોu ુ.ં આથી સાથે રાખેલી ક4uરુ" તેણે સૌને વહ¾ચી. બદંગી YUુર" : ‘d/ુની �વુાર ક4uરુ" માફક ચોતરફ 6સર..‘  
�હ�દના મiયકાળના ઐિતહાિસક doુુષોમા ંશાહ અકબર Pટ}ુ ંલો�ક 6ય કોઈક જ હશે ��લે�ડમા ંરાણી ઇRલઝાબેથ 6Uમા ંUYિૃત dરૂ" એકતાની સાકંળો દ+ઢ કર" રહ" હતી તે જ વખતે 
ભારતમા ંપોતાના Dgુપર4ત વડવાઓની 6ણાલી છોડ", સકળ �હ�nુ4તાનને પોતા�ુ ંવતન બનાવી 6Uને એક બનાવવા અકબર. શાસન�ુ ંસવ+ બળ ને િસ�g ર.લા2યા.ં ઈ. ૧૫૫૬મા ં²ુમાD ુ
સીડ" પરથી લપસી પડતા ંમરણ પા�યો અને અકબરને મા/ ૧૩ વષ+ની વયે રાNયકારભાર સભંાળવો પડ�ો. બહ.રામખાનંી મદદથી તેણે અફઘાન શÖઓુને પરા4ત કયા+ પરંu ુબહ.રામખાન 
આપqદુ"થી વત+તો હોવાથી ઈ. ૧૫૬૦મા ંતેને સ1ા પરથી હટા2યો. /ણ વષ+ બાદ સમ, વહ"વટ પોતાને હ4તક લઈ લીધો. 6Uના �હતમા ંજ તેણે સ�તનત�ુ ં�હત જોDુ,ં �હ�દની 
રાA y"યતાને 6ાધા�ય આE Dુ.ં =બરની રાજક�યા જોધાબાઈ સાથે લ�ન કDુF. RબનhCુ4લમો પરના કર રદ કયા+. આમ 6Uની ચાહના xતી. આ બ�ુ ંતેણે પોતાના િવ�યાત સાથીઓ 
અzલુફઝલ, ફ½ઝી, ટોડરમલ, બીરબલ, તાનસેન વગેર. ‘નવરbન‘ ગણાતા z�ુgશાળ" રાNયકતા+ઓની સહાયથી પાર પાડ¬ુ.ં  
અકબર પોતે િનરkર હતો છતા ંસવ+ ધમ+નો સાર એક/ કર" દ"ન-એ-ઈલાહ" નામના ધમ+ની તેણે 4થાપના કર". રાNયાlય મ�યો હોવા છતા,ં અલબ1, આ ધમ+ લોકિ6ય ન નીવડ�ો. 
મહાન કલા-સ4ંથાપક તર"ક. તો અકબર�ુ ંનામ કદ" ન�હ િવસરાય. રાજ4થાનમાથંી ને Yજુરાતમાથંી નામીચા કલાકારોને એક/ કર" ‘hઘુલ કલા‘ નામે Uણીતી થયેલી નવી શૈલીનો 
આિવA કાર કય�. િસ8" પાસે તેણે પોતાની ક�પના 6માણે�ુ ંઆદશ+ નગર ફ1ેહdરુ બધંાવી 4થાપbય �\ૃAટને સhgુ કર". પોતે અભણ હોવા છતા ંરામાયણ, મહાભારત, કથાસ�રbસાગર વગેર. 
અનેક ,થંો તેણે ફારસીમા ંઉતરા2યા હતા. બાબરના વશંનો એ /ીજો બાદશાહ હતો પણ ભારતમા ંhઘુલાઈનો ખરો 4થાપક એ જ ગણાય. તેણે ધરબેલા પાયા પર જ એક સદ" �ધુી hઘુલ 
રાજવશં ટક" ર�ો. આથી જ અકબર ‘મહાન અકબર‘ તર"ક. ઓળખાય છે.  
આખરના �દવસોમા ંપોતાની સતંિતથી તે બ²ુ સતંાપ પા�યો. તેના બે d/ુો ડ.િનયલ અને hરુાદ અકાળે hbૃD ુપા�યા હતા. સલીમ તરફથી તેને qબૂ /ાસ ભોગવવો પડ�ો હતો. અકબરની 
આખરની ઘડ"એ પµાતાપ કર" સલીમ િપતાને શરણે ગયો. ઈ. ૧૬૦૫ની ૨૭મી ઑaટોબર. આ મહાન આbમા qદુાતાલાને ચરણે ગયો. 
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ઉ1ર ભારતના કથક �bૃયની પરંપરાના hધૂા+Rભિષ�ૃત ¶ાતા અને Yoુુ લ`É મહારાજ કથક �bૃયની 6ાણવ1ાના ક.�[ સમાન ગણાતા. Rબદાદ"ન મહારાજ 
એના 6િતA ઠાપક અને જનક હતા. એમના કલાવારસાને ઉ1મ ર"તે સાચવવા અને દ"પાવવામા ંશeં ુમહારાજ, લ`É મહારાજ તથા અ`É મહારાજ એ /ણે 
ભાઈઓ�;ુ આગ;ુ ંમહbવ છે. લ`É મહારાP ઉ4તાદ ફ½યાઝખા ંપાસે સગંીતની તાલીમ લીધી હતી. િપતા પ�ંડત કાRલ6સાદx lેA ઠ તબલાનંવાઝ હતા. લ`É 
મહારાજ�ુ ંhળૂ નામ પ�ંડત બૈજનાથx હu ુ.ં  
xવનના ચાર દાયકા Pટલો સમય એમણે hુબંઈમા ંિવતા2યો હતો. તે દરિમયાન ‘રામરાNય‘થી માડં" ‘એક હ" રા4તા‘, ‘hઝુે xને દો‘, ‘hઘુલે આઝમ‘, ‘તીસર" 



કસમ‘, ‘પા�કઝા‘, વગેર. �ધુીની અનેક �ફ�મોમા ંએમણે �bૃય-�દ�દશ+ન કDુF હu ુ.ં ‘માલતી માધવ‘થી લઈને ‘ગૌતમ zgુ‘ ને ‘રાધા�ૃA ણલીલા‘ સબંધંી અનેક િવષયો સાથે એમણે કથાશૈલીમા ં
ઘણી �bૃય-ના�ટકાઓ�ુ ંસ¼ન પણ કDુF હu ુ.ં રાજ4થાન, પUંબ, હ½દરાબાદ વગેર. રાNયોમા ંપણ એમણે પોતાના ંh�ૂયો �ારા કથક અને લખનૌ ઘરાના�ુ ંનામ રોશન કDુF હu ુ.ં મનના ભાવોને 
સગંીતમય બનાવીને એની તાલબg ર?ૂઆતમા ંએની કલાkમતા અ�પુમ હતી. આવી જ ર"તે äુમર", દાદારા, dરૂવી ખયાલ વગેર. ગાયક"મા ંપણ એમની 6વીણતા એટલી જ �યાિત પામી 
હતી. સગંીતની સªકડો ‘ચીજો‘ એમને કંઠ4થ હતી. ઈ. ૧૯૫૭મા ંસગંીતનાટક અકાદમીએ એમની કલાશCaતને dરુ4કારથી નવાx હતી. ઈ. ૧૯૭૪મા ંએમને ‘પâlી‘�ુ ંમાન આપવા�ુ ંપણ 
સરકાર. િવચાર.}ુ ંપરંu ુલ`É મહારાP તેનો અ4વીકાર કય� હતો.  
એમને મન કથક એ ભગવાન �ૃA ણ અને િશવ�ુ ં�bૃય હોઈ એની શાtÃ�ુgના તેઓ �4ુત �હમાયતી હતા. કથા િવના કથક�ુ ંમહbવ નથી એમ તેઓ માનતા. પરંu ુકથકમા ંથતા ંનવા ં
ઉમેરણો તેમને અ4વીકાય+ હતા.ં hઘુલ સમયમા ંÃgુ કથકમા ંપેસી ગયેલા ંઆવા ંનવા ંતbવોને કારણે જ એ નાચનાર"ઓ�ુ ં�bૃD ુગણાવા લાગે}ુ ંએમ તેઓ માનતા. કથકની Ãgુતા 
Uળવવા =ગેના એમના આ,હને કારણે અhકુ ઉ`ચ કોમોની 2યCaત િસવાય અ�યને કથક શીખવવાના પણ તેઓ િવરોધી હતા.  
આજના બધા ��ુયાત કથક �bૃયકારો એક ર"તે એમના િશA યો છે. ક.વળ તાલઠ.કાના ગRણતમા ંબધંાઈ રહ.લા કથકને તેમાથંી haુત કર"ને એમણે તેમા ંભાવસચંેતનાની 6ાણપિતA ઠા કર" એ 
એમ�ુ ંસૌથી મો§ું 6દાન હu ુ.ં  
ઈ. ૧૯૭૮ના ?ુલાઈની ઓગણીસમી તાર"ખે ૭૭ વષ+ની વયે એમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં 
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ર·વુીરનો જ�મ ઈ. ૧૯૩૮ના �ડસે�બર માસની પાચંમી તાર"ખે બાddુરુા ગામે થયો હતો. િપતા�ુ ંનામ દલિસ�હ અને માતા�ુ ંનામ xતીબહ.ન. ર·વુીર. 
‘લોકાયત ��ૂર‘ અને ‘વૈશાખનદંન‘ પોતાના ંતખ�}સુ રા�યા ંછે.  
ઈ. ૧૯૬૦મા ં�હ�દ" િવષય લઈને બી.એ. મા ં6થમ નબંર. ઉ1ીણ+ થઈ તેઓ અiયાપન-કાયFમા ંજોડાયા હતા. ઈ. ૧૯૭૯મા ં‘Yજુરાતી ધાuકુોશ‘ િવષય પર 
સશંોધન કર" પીએચ.ડ". ની ઉપાિધ 6ાE ત કર". ઈ. ૧૯૭૭થી તેઓ Yજુરાત Dિુનવિસfટ"મા ંઅiયાપક તર"ક. સેવા આપવા લા�યા.  
ર·વુીર�ુ ંh�ુય 6દાન નવલકથાkે/ે છે. તેમણે 6િસg કર.લી નવલકથાઓમા ંતેમની ક"િતfદા �ૃિત ‘અhતૃા‘(૧૯૬૫), ‘તેડાગર‘(૧૯૬૮), ‘લાગણી‘ (૧૯૭૬), 
‘બાક" {જ�દગી‘ (૧૯૮૨) Pવી �ૃિતઓ ઉપરાતં સમાજને લkમા ંરાખી લખાયેલી મહાનવલો ‘dવૂ+રાગ‘ (૧૯૬૪) અને ‘ઉપરવાસ/યી‘ (૧૯૭૫) તથા ક.ટલીક 
dરુાણકથાઓ Pવી ક. ‘ગો�ુળ‘, ‘મ¯રુા‘, ‘�ારકા‘ (૧૯૮૬)નો સમાવેશ કર" શકાય. તેમણે એકલ2ય, પચંdરુાણ અને P ઘર નાર �લુkણા Pવી હા4યકટાk 
6યોજતી કથાઓ પણ લખી છે. ર·વુીરના 2યાપક કથાિવSમા ંઅC4તbવવાદ" અને ભારતીય દશ+નની સહોપC4થિત, બદલાઈ રહ.લા ,ામીણ સમાજ�ુ ં
વા4તવદશ+ન અને પલટાતા ંxવનh�ૂયો�ુ ંિનBપણ થયે}ુ ંજોવા મળે છે. તેઓએ િશA ટ તેમજ તળપદ" ભાષા6યોગો પણ ઉપયોગમા ંલીધા છે.  



તેમણે લખેલા વાતા+સ,ંહો એટલે ‘આકC4મક 4પશ+‘ (૧૯૬૬), ‘ગેરસમજ‘(૧૯૬૮) અને ‘અિતિથYૃહ્‘(૧૯૮૮). એમના વાતા+સા�હbયમા ં4વBપવૈિવiય, રચનાર"િતના 6યોગો તેમજ 6તીક, 

ક�પન Pવા ઉપકરણોનો િવિનયોગ જોવા મળે છે. ‘તમસા‘ (૧૯૬૪ તેમજ ૧૯૭૨) અને ‘વહ.તા ;kૃ પવનમા‘ં (૧૯૮૪) એમના કા2યસ,ંહો છે. ‘�દવાળ"થી દ.વ�દવાળ"‘ ર·વુીર. લખેલો 
બાળકા2યસ,ંહ છે. તેમણે ‘અશોકવન‘, ‘Òલતા િમનારા‘ (૧૯૭૦)તથા ‘િસકંદર સાની‘ (૧૯૭૯) નામના ંનાટકો પણ લ�યા ંછે. ઉપરાતં ‘�ડમ લાઇટ‘ (૧૯૭૩) તથા ‘/ીજો doુુષ‘(૧૯૮૨) એ 
એમણે લખેલા એકાકં"સ,ંહો છે. તેમના ંનાટકોમા ંમાનવxવનનો રહ4યમય સઘંષ+ ધરાવu ુ ંવ4u,ુ પા/ના 2યCaતbવને ઉ£ઘા�ટત કરતા માિમfક સવંાદો તથા �રુ.ખ દ+ ¤યયોજના – આ 
સા�હbય6કારને સફળ બનાવવામા ંઅગbયનો ભાગ ભજવે છે.  
તnુપરાતં સહરાની ભ2યતા, બાર"માથંી R�ટન, અ�તન કિવતા, વાતા+િવશેષ, Yજુરાતી નવલકથા વગેર. સા�હbય4વBપ પર િવવેચનના ,�થો લ�યા છે. નરિસ�હ મહ.તા – આ4વાદ અને 
4વાiયાય, જયC�ત દલાલના ં6િતિનિધ એકાકં" તથા મેઘાણીની નવRલકાઓ તેમણે કર.લા ંસપંાદનો છે. િવSનાથ ભ�ના પા�રભાિષક કોશ�ુ ંપણ એમણે સપંાદન કDુF છે. Yજુરાતી સા�હbય 
પ�રષદમા ંતેઓ સ�8ય રસ લે છે.  
ઈ. ૧૯૬૫મા ંતેમને �ુમારચ[ંક, ઈ. ૧૯૭૫મા ંરણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક, ઈ. ૧૯૭૭મા ંસા�હbય અકાદમીનો dરુ4કાર ઉપરાતં ઉમા-4નેહરC¤મ પા�રતોિષક પણ એનાયત થયેલ છે. ઈ. 
૧૯૯૪મા ંદશ+ક ફાઉ�ડ.શન તરફથી પણ એમને એવોડ+ આપવામા ંઆવેલ. Yજુરાત સરકાર. પાચં dરુ4કાર આપી તેમ�ુ ંબ²ુમાન કDુF છે. 
.�ш�'
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Rબશનિસ�ગ બેદ"નો જ�મ અhતૃસરમા ંઈ. ૧૯૪૬ના સE ટ.�બર માસની ૨૫મી તાર"ખે થયો છે. તેમના િપતા�ુ ંનામ �યાનિસ�ગ બેદ" હu ુ.ં Pઓ આP હ½યાત 
નથી. માતા�ુ ંનામ રા\�[કૌર. Rબશનિસ�ગે 6થમ લ�ન �લેિનથ xલ સાથે ઈ.૧૯૬૯મા ંકર.}ુ ંPનાથી એક d/ુ અને એક d/ુી થયા.ંબી?ુ ંલ�ન ઈ. ૧૯૮૦મા ં
ઇ�દર{જત સાથે કDુF.  
પUંબ Dિુનવિસfટ"મા ંઅ¢યાસ કયા+ બાદ તેઓ નવી �દ�હ" ખાતે 4ટ"લ ઑથો�રટ" ઑફ ઇ\�ડયાની નોકર"મા ંજોડાયા. તેમને વાચન, ફોટો,ાફ", તરવાની તથા 
પ/ લખવાનો શોખ છે. બેદ"ને બાળપણમા ંÌટબૉલ�ુ ંઆકષ+ણ હu ુ ંપણ અUણપણે �8ક.ટ તરફ અને એ જ ર"તે C4પ ન બૉRલ�ગ તરફ વ�યા. મા/ ૧૫ વષ+ની 
�મર. પોતાની કૉલેજની ટ"મમા ંપસદં થયા હતા અને bયારથી જ નામના મેળવી હતી.  
૧૭ વષ+ની વયે તેઓ રણx yૉફ" મેચો રમવા માડં�ા. ઈ. ૧૯૬૬-૬૭ની સોબસ+ની ટ"મ સામે �દ�લી ખાતે વડા 6ધાનની ટ"મ વતી રમતા ંતેમણે 6વાસી 
ટ"મના પહ.લા દાવમા ં૧૩૯ રન આપી છ િવક.ટો હાથ કર" હતી. ભારત વતી તેઓ ૬૭ ટ.4ટ મેચોમા ંર�યા છે અને ૨૨ ટ.4ટમા ંતેમણે �કુાની તર"ક. 
જવાબદાર" િનભાવી છે. �દ�હ" �8ક.ટ ઈલેવન, રણx yોફ" ઇલેવન તથા nુRલપ yોફ" દરિમયાન ઉ1ર િવભાગની ટ"મના તેઓ ક.E ટન ર�ા હતા.  
ઈ. ૧૯૮૧થી તેઓ એમ.સી.સી.ના માનદ આxવન સ¢ય છે. ભારતની �8ક.ટ ટ"મ પસદં કરનાર સિમિતમા ંપણ તેમણે કામ કDુF છે. ઈ. ૧૯૬૯મા ંભારત 



‘અ?ુ +ન ઍવૉડ+ ‘ એનાયત કરવામા ંઆ2યો હતો. બેદ" ડાબેર" C4પ નર અને ડાબેર" બે4ટમેન તર"ક. રમતા. બૉRલ�ગ કરતી વખતે તેઓ બે-/ણ ડગલા ંભરતા આથી તેમનો બૉલ સરળ લાગતો 
પણ બેáસમેન પાસે પહjચતા ંતે તી7 ણ હિથયારની ગરજ સારતો અને િવ� ુમાકંડની યાદ આપતો. તેમ�ુ ં2યCaતbવ 6ભાવશાળ" અને પaવ છે. લાkRણક શીખ દાઢ" અને મોટ. ભાગે નારંગી 
રંગની પાઘડ", વ�મુા ંÄાર.ક ચ¤મા ંઆ તેમનો દ.ખાવ છે. 4વભાવે ગભંીર હોવા છતા ંિમ/ો અને સાથીઓ સાથે qબૂ Ùટથી હળેભળે છે. Äાર.ક 6ેkકો સાથે પણ ગ�મત કરવા લાગતા.  
કલાકો �ધુી બૉRલ�ગ કરતા છતા ંતેઓ થાકતા નહોતા. P ]ગળ"થી બૉલને C4પ ન કરતા તે – ડાબા હાથની પહ.લી ]ગળ" – આP પણ એવી ને એવી જ hnૃુ છે. બે4ટમેનને લલચાવવા 
માટ. તેઓ સતત 6યbન કરતા. ઘણીવાર તેઓ કાડંા-]ગળ"ની કરામતથી એવો બૉલ નાખતા P C4પ ન થશે એમ બેáસમેનને લાગuુ ંપણ એવો બૉલ સીધો 4ટ�પમા ં·સૂી ગયો હોય.  
તેઓ સાચાબોલા 4વભાવના છે. આથી તેમને P કÃુ ંકહ.વા�ુ ંહોય છે તે િનભ+યપણે કદ" દ. છે. આ કારણે તેમને અનેક વેળા િવરોધનો સામનો કરવો પડ�ો છે. સાચી રમત રમવા માટ.ના 
તેઓ dરૂ.dરૂા  આ,હ" છે.  
બૉRલ�ગ કરતી વેળા તે C4મત ફરકાવતા પરંu ુદડા ફ¾કતા વેધક આથી ટોની }ઈુસે તેમને ‘માયા| ²ુમલાખોર‘ તર"ક. ઓળખા2યા છે. બેદ" િવષે એટ}ુ ંકહ" શકાય ક. માકંડ, અ�ડર;ડૂ, 

વેલે�ટાઇન, લૉક અને nુરાની Pવા 6ખર 6િતભાવાન ડાબોડ" C4પ નરોમા ંપણ તેઓ સવ�`ચ 4થાને રહ.શે. 
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ઓગણીસમી સદ"ના ઉ1રાધ+મા ં6યાગના િ/વેણીસગંમ પર 6ભાતના િનર³, મ�રુ અને પિવ/ વાતાવરણમા ંસાત વષ+નો એક �દ2ય કાિંત ધરાવતો નાનો 
�ુમાર આસપાસની અસ�ંય ]ખોP આકષº ર�ો છે. એ Bપોcજવલ �ુમાર 4વ4થ ગભંીરતાdવૂ+ક lીમ£ ભાગવતના ¤લોકો�ુ ંપઠન કર" ર�ો છે. કોઈક 6ã 
કર. છે, ‘કોણ છે આ બાળ ?‘ જવાબ મળે છે, ‘મદનમોહન.‘  
સાત વષ+ની વયે સ4ં�ૃત પર આટલો અજબ કાz ૂધરાવનાર પ�ંડત મદનમોહન માલવીયનો જ�મ ઈ. ૧૮૬૧ની ૨૫મી �ડસે�બર. 6યાગમા ં�ૃA ણભaત પરંu ુ
અ�ક�ચન િપતા Èજનાથને bયા ંથયો હતો. d/ુના ંલkણ પારણામાથંી જણાય એ ઉCaત અ�સુાર બારમે વષM તો મદનમોહને સ4ં�ૃત ભાષા પર અ£eતુ 6ebુવ 
6ાE ત કDુF. કૉલેજના િ6C�સપાલ સૌA ઠવભર" દ.હકાિંત ધરાવતા આ િવ�ાથºને ‘Dવુાન પ�ંડત‘ જ માનતા. કૉલેજની નાટ¸મડંળ"ઓમા ંતે મોટ.ભાગે tીપા/ો જ 
ભજવતા. પદંરમે વષMએમના ંલ�ન થયા.ં અ¢યાસ દરિમયાન ‘ફકકડિસ�હ‘ ઉપનામથી તે કા2યો લખતા. 4નાતક થયા બાદ તેમણે િશkક બનીને કાર�કદ¡ 
આરંભી.  
ઈ. ૧૮૮૬મા ંકલક1ામા ંદાદાભાઈ નવરોxના અiયkપદ. ભરાયેલા કå,ેસના અિધવેશનમા ંપોતાના 6થમ 6વચન �ારા qબૂ િવ�યાત બ�યા. તેમણે અનેક 
;1ૃપ/ો�ુ ંસપંાદન કDુF. હાઈકોટ+મા ંવકાલત પણ કર" હતી. ઈ. ૧૮૯૮મા ંઅ�લાહાબાદ નગપાRલકાના નાયબ નગરપિતપદ. િનDaુત થઈ નગરક�યાણની 

6;િૃ1ઓ શB કર". કાશી િવSિવ�ાપીઠ (હવે બનારસ �હ�nુ Dિુનવિસfટ")ની 4થાપના માટ. દશ વષ+ અdવૂ+ ખતં, ધીરજ અને અિવlા�ત doુુષાથ+ વડ. િવdલુ ધનરાિશ એક/ કર" અને bયારના 



િ6�સ ઑફ વે�સના હાથે તે Dિુનવિસfટ"�ુ ંઉ£ઘાટન કરા2Dુ.ં ક.ટલીયે વખત તે કå,ેસના અiયk બ�યા હતા. જRલયાવંાલા બાગના હbયાકાડંના અ�સુધંાનમા ંરચાયેલ હટંર કિમટ"નો તેમણે 
િવરોધ કય�. ગાધંીxએ એમને ધમા+bમા તર"ક. સબંોiયા હતા.  
ગાધંીxની અસહકારની ચળવળમા ંતેમણે મન hકૂ" ઝપંલા2Dુ.ં પરંu ુક�ર અસહકારનો માગ+ તેમના B�ઢ�4ુત માનસને q ૂચંતો. લાલા લજપતરાયના સાથમા ંતેમણે ‘રાA yવાદ" પk‘ 

4થાE યો અને િવનીત નીિત અપનાવી. સાઈમન કિમશનના િવરોધની નેતાગીર" સભંાળ". ઈ. ૧૯૩૦ની ગોળમેx પ�રષદમા ંહાજર" આપી. બનારસ �હ�nુ િવSિવ�ાલયની ડૉ. રાધા�ૃA ણનના 
6hખુપદ. ઉજવાયેલી રજતNયતંી 6સગંે તેમણે છે�લીવાર Uહ.ર દશ+ન આE Dુ.ં ઈ. ૧૯૪૬ના નવે�બરની ૧૨મીની વહ.લી સવાર. એમણે પોતાની xવનલીલા સકં.લી લીધી.  
ડૉ. રાધા�ૃA ણન એમને Rબરદાવતા ંબો�યા હતા : ‘તેઓ �હ�nુ સ4ં�ૃિતની શોભા હતા. ન� પણ િનબ+ળ ન�હ, િનµયી પણ આ8મક ન�હ, એવા મહામના માલવીયxનો આbમા મલયાિનલ Pવો 
િનમ+ળ હતો. એમના ંધવલ વtો એમના Üદયની oુRચતાને પરાવિતfત કરતા.ં એમની હાજર" સાkાu ્પિવ/તા જ�માવતી. 
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Pમને અમરકોશ hખુપાઠ હતો અને Yજુરાતી ઉપરાતં �હ�દ", ઉnૂ+ , ફારસી, =,ેx, જમ+ન, ,ીક વગેર. ભાષાઓ પર Pમનો dરૂતો કાz ૂહતો તે શેખાદમનો 
જ�મ અમદાવાદમા ંઈ. ૧૯૨૯ના ઑaટોબર માસની ૧૫મી તાર"ખે થયો હતો. તેમ�ુ ંdoુું નામ શેખ આદમ ક.વળ બાળક હતા. પરંu ુમાતા મોતીબાઈએ 
માતા અને િપતા બનંે�ુ ંકત+2ય dરૂ.doૂું બUવી શેખાદમનો ઉછેર કય�. આથી માતા 6bયે તેમને અન�ય 6ેમ હતો. પોતાનો �હ�દ" કા2યસ,ંહ ‘િઘરતે બાદલ, 

qલૂતે બાદલ‘ માતાને અપ+ણ કર"ને શેખાદમે માuભૃCaતની ખાતર" કરાવી આપી છે. મા 6bયેનો 6ેમ એટલો 6ગાઢ ક. મા સાથે રહ" તેની દ.ખભાળ કરવા 
ખાતર જમ+નીની મોટા પગારની નોકર" છોડ" આદમ અમદાવાદ વ4યા હતા.  
મે�yકનો અ¢યાસ અમદાવાદમા ંdણૂ+ કર" bયાનંી Yજુરાત કૉલેજમાથંી બી. એ. કDુF. પછ" Yજુરાતી-�હ�દ" િવષયમા ંએમ. એ. પણ કDુF. જમ+નીમા ંઆવેલ બૉન 
બે�ડ માઇ�ડ Dિુનવિસfટ"મા ંતેમણે જમ+ન સા�હbય અને �ફલ�ફૂ"નો અ¢યાસ કય� હતો.  
અ�4ુનાતકની પર"kા બાદ માiયિમક શાળામા ંિશkક તર"ક. થોડો સમય નોકર" કર" પછ"થી ‘Yજુરાત સમાચાર‘મા ંજોડાયા. અહ� નોકર" કરતા ંજમ+ની 
જવાની તક સાપંડતા ંતેઓ bયા ંગયા. જમ+ની વસવાટ દરિમયાન િવSની સફર માણી આ2યા. જમ+ન આકાશવાણીના �હ�દ" િવભાગની શBઆત તેમણે કર" 
હતી. વીસેક વષ+ જમ+નીમા ંગા�યા પછ" અગાઉ જોDુ ંતેમ માતાનો સગં મળે એથી ભારત આવી અમદાવાદમા ંવ4યા.  

શાળાના અ¢યાસ દરિમયાન જ તેઓએ કા2ય પર હાથ અજમાવવાનો 6ારંભ કય� હતો. િવ�ાથº અવ4થામા ંતેમના ં/ણ કા2યો ‘સ4ં�ૃિત‘મા ં6ગટ થયા ંહતા.ં આથી શેખાદમને 6ેરણા મળ" 
અને કા2ય તથા ગઝલ તરફ કાળxdવૂ+ક iયાન આE વા લા�યા. hશુાયરાઓમા ંિનયિમતપણે હાજર" આપવા માડં". અહ� તેમની માગં qબૂ જ રહ.તી. શેખાદમના લગભગ ૧૪ Pટલા 
કા2યસ,ંહો 6િસg થયા છે. આ કા2યસ,ંહોએ તેમને 6િસ�g અને 6િતA ઠા આપી. ગઝલે, ભા. ૧-૨, સનમ, િઘરતે બાદલ, qલૂતે બાદલ, અપને ઈક �વાબકો દફનાક. અRભ આયા ² ૂ.ં 



તાજમહાલ, ચાદંની, સોનેર" લટ, =જપો, qરુસી અને બીUં કા2યો વગેર. તેમના કા2ય,થંોમાનંા થોડા છે. ‘²ુ ંએક ભટકતો શાયર É.ં‘ નામના તેમના d4ુતકમા ંિવદ.શ6વાસ વખતે તેમને 
થયેલા અ�ભુવો�ુ ંઆલેખન કDુF છે. જમ+નીમા ંવસવાટ કરતા bયાર. પણ bયાથંી લેખlેણી મોકલતા P ‘ઊિમf-નવરચના‘ તથા ‘Yજુરાત સમાચાર‘મા ં6કાિશત થતી.  
અમદાવાદ આવી અખબારોમા ંહળવી-ગભંીર શૈલીમા ંલેખો લખવા શB કયા+. લગભગ xવનના =ત �ધુી hલુાકાતો, અવલોકનો, 2યCaતRચ/ો વગેર. પરના આ લેખો 6કાિશત થતા ર�ા 
હતા. તેમણે લખેલી નવકથાઓમા ંu ુ ંએક Yલુાબી સપ�ુ ંછે, {જ�દગી હસતી રહ", Ìલ બનીને આવજો, તમrાના તમાશા, ચા}ુ ંÉ,ં મRંઝલ નથી, આયનામા ંકોણ છે ?  ન�દર સાચી, સપના ં
?ૂઠા ંવગેર.નો સમાવેશ થાય છે. Yજુરાત સા�હbય અકાદમી�ુ ંપા�રતોિષક તેમને ‘uુ ંએક Yલુાબી સપ�ુ ંછે‘ માટ. એનાયત થDુ ંહu ુ.ં જમ+ન ભાષામા ંઅ��ૂદત ‘lેA ઠ જમ+ન વાતા+ઓ‘ પણ 
આદમે 6િસg કર" હતી.  
ડૉ. Rચ� ુમોદ"એ શેખાદમના hbૃD ુબાદ એમના ંકા2યોમાથંી પસદં કર"ને ‘આદમથી શેખાદમ �ધુી‘ નામનો કા2યસ,ંહ 6કાિશત કય� હતો. િવનોદ ભ�. તેમના પસદં કર.લા લેખો�ુ ં‘સારા 
જહા ંહમારા‘ નામથી સપંાદન કDુF છે. શેખાદમરRચત ગીતો Yજુરાતી – �હ�દ" �ફ�મોમા ંલેવામા ંઆ2યા ંછે. િવ�યાત ગાયક પકંજ ઉધાસ શેખાદમના ંરચેલા ંઘણા ંગીતો આP પણ ગાય છે.  
માણસ તર"ક. શેખાદમ િનઃ4વાથº, અિત ભલા અને 6ેમાળ સcજન તર"ક. Uણીતા થયા હતા. તેમના સા�હbયમાથંી તેમના Yલુાબી 4વભાવનો અહ.સાસ સાપંડ. છે.  
ઈ. ૧૯૮૫મા ંતેમ�ુ ંિનધન થDુ.ં 
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અ�તૈ મતના 6ચારક અને દ.શના ચાર qણૂાઓમા ંચાર મઠની 4થાપના કરનાર શકંરનો જ�મ મલબાર 6ાતંના કાલડ" ક. કાતર" ગામમા ંઈ. ૭૮૮ના મે 
માસની ૧૫મી તાર"ખે 6િસg ના�z[ુી �ા×ણ �ુળમા ંથયો હતો. સાત વષ+ની અિત નાની �મર. તે વેદ-વેદાગંના 6કાડં પ�ંડત બની �Äૂા હતા. તેજ4વી 
મેધા, અ6િતહત ¶ાનશCaત તથા 6¶ાના પરમ િવકાસે કર"ને ભારતમા ં6વત+તી ધાિમfક અનેક�/ૂતા અને િશિથલતાના Dગુમા ં�હ�nુ ધમ+ને દ+ઢhલૂ કરનાર 
આ તbવપ�ંડત શCaતસપંr કિવ, સા�હbયકાર, સમાજ�ધુારક અને મહાન રાA yિનમા+તા સ�ંયાસી તર"ક. �િુવ�યાત થયા. ચાર વષ+ની કાચી વયે નમ+દાતટ પર 
4વામી ગોિવ�દ ભગવbપાદ પાસેથી તેમણે સ�ંય4ત ,હણ કય�. દ.શમા ં³મણ કર" અનેક 4થળે શાtાથ+ કય�. તેમણે 4થાપેલા ચાર મઠ-દRk ણનો ‘Ãૃગંેર"‘, 
�ારકાનો ‘શારદા‘, જગrાથdરુ"નો ‘ગોવધ+ન‘ તથા બદર"નાથ પાસેનો ‘Nયોિત‘ આP પણ સફળતાdવૂ+ક કાય+રત છે.  
6કાડં બૌgતbવ¶ મડંનિમl સાથે તેમના ંપbની ભારતીદ.વીને મiય4થ રાખીને તેમણે શાtાથ+ કય�. શાtાથ+મા ંમડંનિમl અને પછ" ભારતીદ.વએ હારતા ંતે 
બનંે શકંરાચાય+ના િશA ય બ�યા.ં  
માતા �ભુ[ાના hbૃયે સમયે તેઓ વતન જઈ પહj`યા હતા અને d/ુ તર"ક.ના પોતાના કત+2ય પાસે સ�ંયાસ-િનયમો તથા લોકાપવાદને ગૌણ ગણી માતાના 
દ.હના =bયે\Aઠસ4ંકાર કયા+.  



તેમના 6થમ િશA ય�ુ ંનામ �નુદંન હu ુ ંP પછ"થી પâપાદ તર"ક. ઓળખાયા. તોટકાચાય+, હ4તામલક વગેર. તેમના અ�ય િશA યો હતા. વેદ-વેદાતં ,�થો પરના ંતેમના ંભાA યોમા ં6કટ થu ુ ં
તbવ¶ાન તલ4પશº અને તક+ તથા િવચારશCaતની પરાકો�ટએ પહjચે}ુ ંછે. ‘િવવેક�ડૂામRણ‘ એ તેમનો વ� ુ6શ4ત ,�થ છે.  
શકંરાચાય+ અને zgુની િવચારધારાની uલુના કરતા ંકહ.વાDુ ંછે ક. એક તમને આનદં-4વBપ બનાવશે Nયાર. બીજો ]� ુ}છૂ" આનદંનો માગ+ બતાવશે. બનંે િનરિનરાળ" �દશામાથંી 6યાણ 
કર" પોતાના સbયને પહj`યા છે.  
૩૨ વષ+ની ભરDવુાન વયે ઈ. ૮૨૦મા ં�હમાલયના ક.દાર ખાતે ભયકંર ભગદંર રોગની  બીમાર"થી તેમણે દ.હbયાગ કય�.  
આચાય+ શકંર. ભારતવષ+મા ંવૈ�દક ¶ાનમાગ+�ુ ં4થાપન કDુF. તેમના ંકા2યોમા ંમ�રુતા અને અથ+ગહનતા એટલા 6માણમા ંછે ક. બધા ંકા2યો સહ.P યાદ રહ" Uય છે.  
જગu ્િમwયા છે, 4વE નવu ્છે Nયાર. �× એ જ સbય છે – એ તેમના ઉપદ.શનો h�ુય ભાવ છે. 
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વીસમી સદ"ના માનવxવનને °ૉઇડના િવચારોને અિત મહbવdણૂ+ ર"તે 6ભાિવત કDુF છે. મનોિવ¤લેષણ �ારા ]તરમનના અ¢યાસનો િસgાતં તેણે શોiયો. 
માનસશાtને િવ¶ાનની એક 4વત/ં શાખા તર"ક. િવકસાવી મનોિવ¤લેષણની વત+માન પgિત 4થાિપત કરવા�ુ ંબ²ુમાન િસગhુડં °ૉઇડને ફાળે Uય છે. 
ઑ\4yયાના �°બગ+ hકુામે એક ય²દૂ" �ુ§ુંબમા ંઈ. ૧૮૫૬ના મે માસની છÓી તાર"ખે તેનો જ�મ થયો હતો.  
મનોિવ¶ાનના તેના િસgાતંોથી િવ�ૃત માનસ ધરાવતી 2યCaતઓને ઘણો લાભ થયો છે. શBઆતમા ંતેને વન4પિતશાt અને રસાયણશાt 6bયે જ આકષ+ણ 
હu ુ.ં પરંu ુપછ"થી એ રસ ¶ાનતuંઓુના રોગો િવષેના ંસશંોધનો તરફ ઢળતો ગયો. ઈ. ૧૮૮૪મા ં�હ4ટ"�રયાના એક એવા ક.સ િવષે તેને Uણવા મ�Dુ ંક. 
Pમા ંસમંોહન (�હE નૉ�ટઝમ)ની મદદથી દદ¡ને �Eુ ત અવ4થામા ંઉતાર" તેને પાછલા અ�ભુવોની યાદ આપવાથી રોગ nૂર થઈ શક. છે. પછ" તો °ૉઇડ. ખોળ" 
કાઢ�ુ ંક. �હE નૉ�ટઝમને બદલે દદ¡ને સdંણૂ+ 4વ4થતાથી બેસાડ"ને haુતપણે પાછલા અ�ભુવોની યાદ 6ેરવાથી વ� ુસાર" અસર થતી હતી. આ પgિતને તેણે 
‘�° ઍસોિસયેશન‘�ુ ંનામ આE Dુ.ં શBઆતમા ંજોક. આ પgિત ઉપહાસપા/ બની હતી.  
તેણે જોDુ ંક. માનવમનની બે અવ4થા છે – બા�મન અને ]તરમન. બા�મન પર સ4ંકારોની અને સમાજની અસર પડ.લી જોવા મળે છે Nયાર. ]તરમન 
પર માનવUતની આ�દ લાગણીઓ�ુ ંજોર હોય છે. ]તરમનની ;િૃ1ઓ બા�મનના સ4ંકારો વડ. હમેશા ંઢંકાતી રહ. છે. ]તરમનની ;િૃ1ઓ કોઈને કોઈ 

4વBપે 2યaત તો થાય જ છે. °ૉઇડ આ,હdવૂ+ક માનતો ક. ]તરમનની આ ;િૃ1ઓમા ંમાણસની Uતીય ({જ�સી) ;િૃ1ઓ�ુ ં6ાબ�ય હોય છે. જોક.� એક વખતના તેના સાથીઓ ઍડ.લર 
અને ?ુગંે આ િસgાતંોમા ંપાછળથી ફ.રફાર કયા+ હતા.  
R�લ, ફ.ર.�ઝી, અનM4ટ જો�સ, સેડગર, 4ટ.ક.લ વગેર.ના સાથમા ંઆ સૌએ ઈ. ૧૯૦૮મા ં6થમ ]તરરાA y"ય મનોિવ¤લેષણ પ�રષદ યોx. આ િવષયનો ‘]તરદ.શીય સઘં‘ પણ તે લોકોએ 



4થાE યો. ઈ. ૧૯૦૯મા ં°ૉઇડ અમે�રકા ગયો. bયા ંતે� ુ ંબ²ુમાન કર" તેને ‘ડૉકટર ઑફ લૉઝ‘ની પદવી આપવામા ંઆવી.  
અ�ય ભાષાઓમા ંઅ��ુદત થયેલા ં‘ઇ�ટરિ6ટ.શન ઑફ ï"�સ‘, ‘ટૉટ.મ ઍ�ડ ટ.z‘ૂ, ‘ એ જનરલ ઇ�yોડકશન §ુ સાઇકો ઍનાRલિસસ‘ Pવા ઘણા ંd4ુતકો °ૉઇડ. લ�યા ંછે. તેણે 4થાપેલી 
મનોિવ¶ાનની નવતર પgિતને લીધે તથા તેના આગવા 8ાિંતકાર" િવચારોને લીધે xવનના પાછલા કાળમા ંતે ઘણી િવ�યાિત પા�યો હતો. ઈ. ૧૯૩૮મા ંનાઝીઓની ય²દૂ"િવરોધી 
સતામણીને કારણે તે લડંન ચા�યો ગયો ને bયા ંઈ. ૧૯૩૯ના સE ટ.�બરની બાવીસમી તાર"ખે અવસાન પા�યો.  
આP તો માનસશાtનો ઘણો િવકાસ થયો છે. પ�રણામે °ાઇડના ક.ટલાક િવચારો�ુ ંપણ થDુ ંછે. છતા ંતેણે આગવી ર"તે આ અલગ િવ¶ાનશાખાને P વેગ આE યો અને તેમા ં6ચRલત 
મા�યતાઓમા ં8ાC�ત સજº તેને માટ. એ સદા યાદ રહ.શે. 
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૧૯૯૮ના ઑકટોબર માસની ચૌદમી તાર"ખ. �યયૉક+ના મેનહટન િવ4તારની હૉટલમા ં�ઘ ખªચતા અમbય+�ુમાર સેનના ફોનની ઘટંડ" રણક. છે ને નોબેલ 
સિમિતના સે8.ટર" 4ટૉકહોમથી �ખુદ સમાચાર પાઠવે છે ક., ૧૯૯૮ના વષ+ના અથ+શાt િવષયના નોબેલ 6ાઈઝ માટ. તેમની પસદંગી થઈ છે. આ �ખુદ 
સમાચાર ડૉ. સેન તરત જ શાિંતિનક.તન ખાતે રહ.તા ંતેના ં;gૃમા અિમતા સેનને આપે છે : "મા ! આમી બબ}.ુ.... મને નોબલ 6ાઇઝ મ�Dુ ંછે....."  

આ સમાચાર સમ4ત િવSમા ંટ". વી. માiયમ �ારા 6સર" વ�યા. ભારતમા ંસાજં ઢળ" �કૂ" હતી પરંu ુશાિંતિનક.તન Bપી િવ�ાધામમા ંસોનાનો �રૂજ ઊ�યો 
હતો. ડૉ. સેનના િપતા આ�તુોષ સેનને તેમના ંમાતાxએ યાદ કયા+ : "તેના િપતા આ સમાચારથી qશુ થયા હોત." આ સમાચારથી કરોડો ભારતવાસીઓના ં
Üદય આનદંથી છલકાઈ ઊઠ�ા.ં  
ભારત માટ. 6થમ નોબેલ ઇનામ xતી લાવેલા કિવવર રિવ�[નાથની કમ+eિૂમ શાિંત-િનક.તન એટલે અમbય+ની જ�મeિૂમ. Yoુુદ.વના =ગત સRચવ અને 
સ4ં�ૃતના પ�ંડત Rk િતમોહન સેનના ંd/ુી અિમતાને bયા ં૧૯૩૩ના નવે�બરની /ીx તાર"ખે ડૉ. સેનનો જ�મ. નવUત િશÃ�ુ ુ ંકિવવર રવી�[નાથે નામ 
આE Dુ ંઅમbય+.  
શાિંતિનક.તનની િવ�ાeિૂમની િવ�ાeિૂમ પર બાળક અમbય+ના િશkણ અને ઉછેર�ુ ંકાય+ ચા�Dુ.ં 6ા�ૃિતક વાતાવરણ વ`ચે આ�;kૃોની છાયંમા ંઅiયાપનકાય+ 

ચાલu ુ.ં જોક., બાળક અમbયM 6ાથિમક િશkણ તો ઢાકામા ં6ાE ત કDુF. ડૉ. સેને સ4ં�ૃત અને ગRણત�ુ ંસાoું ¶ાન મેળવી અથ+શાt િવષયમા ંભાર. રસ દાખ2યો.  
ડૉ. સેને માiયિમક અને ઉ`ચ માiયિમક િશkણ શાિંતિનક.તનમા ંલી�ુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૫૧ થી ’૫૩ દરિમયાન કલક1ાની 6ેિસડ.�સી કૉલેજમાથંી અથ+શાt િવષય�ુ ં4નાતક કkા�ુ ંિશkણ મેળવી 
ક.C��જ Dિુનવિસfટ"ની �yિનટ" કૉલેજમાથંી અ�4ુનાતક અને ડૉaટર.ટનો અ¢યાસ કય� હતો. ડૉ. સેન ઈ. સ. ૧૯૫૬થી ‘૫૮ના ગાળા દરિમયાન કલક1ાની Uદવdરુ Dિુનવિસfટ"મા ંઅથ+શાt 
િવભાગના 6થમ 6ાiયાપક અને અiયk બ�યા હતા.  



તેઓ ઈ. સ. ૧૯૫૮ થી ’૬૦ દરિમયાન �yિનટ" કૉલેજમા ંફ.લો તર"ક. ઈ. સ. ૧૯૬૦ થી ’૬૩ દરિમયાન ડૉ. સેન અમે�રકાની માસે`Dસુેáસ ઇ��4ટટ�ટૂ ઑફ ટ.કનોલોxમા ંઆિસ4ટ�ટ 6ોફ.સર 
અને 4ટ.�ફડ+ Dિુનવિસfટ"મા ંિવRઝ�ટ�ગ 6ોફ.સર હતા.  
ઈ. સ. ૧૯૬૩ થી ૧૯૭૧ના સમયગાળામા ંતેઓએ �દ�હ" 4�લૂ ઑફ ઇકોનોિમaસમા ંઅથ+શાtના 6ાiયાપક તર"ક. સેવાઓ આપી હતી. ઈ. સ. ૧૯૭૧ થી ’૭૭ �ધુી તેઓ લડંન 4�લૂ ઑફ 
ઇકોનોિમaસમા ંઅથ+શાtના 6ાiયાપક તર"ક. સેવાઓ આપી હતી.  
ડૉ. સેન હાવ+ડ+ Dિુનવિસfટ"મા ંઈ. સ. ૧૯૮૮ થી ૧૯૯૮ દરિમયાન લેમો�ટ Dિુનવિસfટ" 6ોફ.સરની ચેર પર ર�ા હતા અને 6ોફ.સર ઑફ ઇકોનોિમaસ એ�ડ �ફલોસોફ"ના પદ પર રહ" 
મહbવની કામગીર" બUવી હતી. તેઓ ખાસ આમ/ંણથી કC��જની �yિનટ" કૉલેજના ‘મા4ટર‘ પદ. િનDaુત થયા Nયા ંઅ�ાિપ પયFત કાય+રત છે. ડૉ. સેને િવશેષત ��લે�ડ અને 
D.ુએસ.એ.મા ંકાય+ કDુF છે.  
દશમી �ડસે�બર, ૧૯૯૮ના રોજ 4ટૉકહોમ ખાતે એક ગ�રમાdણૂ+ સમારંભમા ંનોબેલ-િવPતાઓની હારમા ંડૉ. સેન Rબરાજમાન હતા. આ મહાન અથ+શાtીના xવનની આ ધ�ય પળો હતી.  
dવૂ+ નોબેલ-િવPતા રોબટ+ સોલો નjધે છે ક., "સેન આપણા (અથ+શાtના) 2યવસાયનો =તરાbમા છે."  

"નોબેલ dરુ4કાર િવPતા ડૉ. અમbય+�ુમાર સેન" નામક d4ુતકના લેખક અને સૌરાA y Dિુનવિસfટ"ના િવ�ાન 6ાiયાપક ડૉ. ક.. ક.. ખ�ખર તેમના િવષે નjધે છે ક., "સેન આષ+[A ટા છે, �ફલ�ફૂ 
છે. તે સાધારણ અથ+શાtી નથી. તે આવનારા સમયનો – આપણા સૌથી આગળ ચાલતો, એકવીસમી સદ"નો અથ+શાtી છે. સેનની પાછળ પાછળ ચાલી શકાય. સેનની સગંાથે ચાલ;ુ ં
h¤ુક.લ છે."  

ઈ. સ. ૧૯૬૦મા ંતેમણે નવિનતા દ.વ સાથે 6eતુામા ંડગ માડં�ા ંહતા,ં અને પદંર વરસના લ�નxવન પછ" નવિનતા સેનથી લ�નિવ`છેક થયો હતો. નવિનતા સેનથી સતંાનોમા ંબે 
d/ુીઓ =તરા અને નદંના છે. ઈ. સ. ૧૯૭૮મા ંઈવા કોલોનº સાથે બી?ુ ંલ�ન કDુF હu ુ.ં તેમનાથી d/ુી ઈ�[ાણી અને d/ુ કબીર છે. ઈ. સ. ૧૯૮૫મા ંઈવા કોલોનº�ુ ંઅવસાન થતા ંતેમણે 
/ી?ુ ંલ�ન ઈમા રોથિશ�ડ સાથે કDુF હu ુ.ં P િનઃસતંાન છે.  
સેન અનેક િવિશA ટ પદોથી વરાયા હતા. અનેક સોસાયટ"ઓના ફ.લો હતા. ૧૯૭૬�ુ ંમહાલોનોિવસ 6ાઈઝ, ૧૯૮૬નો °.�ક સીડમેન એવોડ+, ૧૯૯૦�ુ ંસેનેટર એ�નેલી ઇ�ટરનેશનલ 6ાઇઝ 
ઑફ એિથaસ, ૧૯૯૦નો વ�ડ+ હગંર એવોડ+, ૧૯૯૭�ુ ંઇ�ટરનેશનલ ક.ટ.લોિનયા 6ાઇઝ અને છે�લે ૧૯૯૮�ુ ંબ²ુ 6િત\Aઠત નોબેલ 6ાઇઝ – Pવા િવિશA ટ ]તરરાA y"ય એવૉ�્+ઝથી સેન 
િવeિૂષત છે.  
સેનને ડૉકટર ઑફ લેટસ+ (ડ".Rલ§્.)ની માનદ પદવીઓથી નવાUયા છે. અમે�રકા, ક.નેડા, D.ુ ક.., °ા�સ. ભારત ઇbયા�દ મળ" અનેક દ.શોની ૧૯ Pટલી Dિુનવિસfટ"ઓ �ારા તેમને માનદ 
ડૉકટર.ટની પદવીથી નવાUયા છે.  
ડૉ. સેને વીસ Pટલા ંd4ુતકો અને ૨૫૦ થી વ� ુસશંોધનલેખો લ�યા છે. ઈ. સ. ૧૯૬૦મા ંસેનનો પીએચ.ડ". પદવી માટ.નો શોધિનબધં ‘ચૉઈસ ઑફ ટ.કિનક‘ 6િસg થયો bયારથી જ 



તેઓની ગણના ]તરરાA y"ય અથ+શાtી તર"ક. થવા લાગી હતી. સેન bયાર. મા/ ૨૭ વષ+ના હતા. તેમ�ુ ંબ²ુh�ૂ ય d4ુતક ‘aલે\aટવ ચૉઇસ એ�ડ સોિશયલ વે�ફ.ર‘ ઈ. સ. ૧૯૭૦ની સાલમા ં
6કાિશત થDુ ંહu ુ.ં ઈ. સ. ૧૯૮૬ના સમયગાળા દરિમયાન 6ો. સેને ‘ગર"બી અને nુA કાળો‘ (Poverty and Famines) શીષ+ક =તગ+ત d4ુતક લ�Dુ ંછે.  
‘ચાઈસ વે�ફ.ર ઍ�ડ મેઝરમે�ટ‘ તથા ‘�રસોિસfઝ, વે�Dઝુ ઍ�ડ ડ.વલપમે�ટ‘ નામના ંબે d4ુતકોમા ંતેમના �ુદંર લેખોનો સચંય છે. Pમને ક�યાણ અને િવકાસના અથ+શાtમા ંરસ હોય તેવા 
સૌએ જોવા ંર�ા.ં  
a�યાણના અથ+શાtમા ંબ²ુh�ૂય 6દાન કર" નોબેલ-ઇનામ 6ાE તકતા+ ડૉ. સેન કહ. છે ક., "મને નોબેલ 6ાઇઝ મળવાથી જBર આનદં થયો છે. પણ સિવશેષ આનદં એટલા માટ. થયો છે ક., 
સામા{જક પસદંગી અને ક�યાણના અથ+શાtના સદંભ+મા ંર?ૂ થયેલી ગર"બી અને nુA કાળ Pવી સમ4યાઓ તરફ હવે સૌ�ુ ંiયાન ખªચાDુ ંછે. "  

સેનના બે d4ુતકો�ુ ંહાલ h[ુણકાય+ ચા} ુછે. એક d4ુતક છે : ‘ડ.વલપમે�ટ એઝ °"ડમ‘ અને બી?ુ ંd4ુતક છે : ‘°"ડમ, ર.શનાRલટ" ઍ�ડ સોિસયલ ચોઈસ.‘  
ડૉ. સેનની સ¼નયા/ા ર�ય બની રહો એ જ અભીE સા. 
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6વીણ જોશીનો જ�મ પાટણમા ંઈ. ૧૯૩૬ના U�Dઆુર" માસની પહ.લી તાર"ખે થયો હતો. િપતા રામલાલના /ણ d/ુોમા ં6વીણ જયેA ઠ.  
નાટ¸કાર તર"ક., �દ�દશ+ક તર"ક. એટલે ક. નાટ¸-કલાકાર તર"ક. Uણીતા બનતા પહ.લા ં6િવણને અનેક તાવણીમાથંી પસાર થ;ુ ંપડ¬ુ ંહu ુ.ં hુબંઈની મૉડન+ 4�લૂમા ંઅ¢યાસ શB કય�. અહ� 
6હલાદ પાર.ખ Pવા Yજુરાતી િવષયના ઉ1મ િશkક�ુ ંતેમને 6ાbસાહન મ�Dુ.ં 6હલાદ કહ.તા, ‘6વીણે તો નાટક જ કર;ુ ંજોઈએ. નાટકની આખી nુિનયા છે – િવSિવ�ાલય કરતાયંે મોટ" 
એવી nુિનયા.‘ અને 6વીણભાઈ આ િવશાળ નાટ¸િવSમા ંવેગdવૂ+ક ધસી ગયા. પાછળથી રંગeિૂમની એક.અક qબૂીઓને પચાવીને dAુ ટ બનેલા રમેશ જમીનદારનો સાથ સહારો પણ 
સાપંડ�ો હતો.  
માiયિમક િશkણ doુું કર" 6વીણે કૉલેજમા ં6વેશ મેળ2યો. પરંu ુકૉલેજ-6વેશ અ¢યાસ કરવા માટ. ન�હ પણ ]તરકૉલેજ નાટ¸4પધા+મા ંભાગ લઈ શકાય તે માટ. મેળ2યો હતો. લીધેલી 
�નૂ પાછળ મડં" રહ.વાની આદત અને પ�રlમની અઠંગ ઉપાસના કરવાની આદતને લીધે 6વીણે પચંાવન નાટકોમા ંભાગ લીધો હતો Nયાર. આડ/ીસથી વ� ુનાટકો�ુ ં�દ�દશ+ન કDુF હu ુ.ં 
સામે ઊભેલા કોઈ પણ કળાકારમા ંઅRભનયની ક.ટલી શCaત રહ.લી છે તે 6વીણભાઈ qબૂ સહ.લાઈથી Uણી શકતા. આવી ]ત�રક શCaત પારખતા ંપારખતા ંએક એવી 6િતભાનો તેમને 
પ�રચય થયો Pને તેમણે પોતાના ંxવનસાથી બના2યા.ં dવૂ+ xવનના ંઇ�nુ ભjસલે સ�રતા જોશી બ�યા.ં 6વીણે P�ુ ં�દ�દશ+ન સભંાળે}ુ ંતે ‘સuં ુરંગીલી‘મા ંસuં ુબની તે નાટકના ૩૨૧ 
6યોગો ભજવવા સ£ભાગી બ�યા ંહતા.ં  
ઈ. ૧૯૬૧મા ં‘આઈ.એન.ટ".‘ એ નાટ¸મહોbસવ યોNયો હતો. આ 6સગંે રવી�[નાથ ટાગોરની િવ�યાત �ૃિત ‘Rચર�ુમારસભા‘�ુ ંYજુરાતી Bપાતંર ‘કૌમાર અસભંવh‘્ ર?ૂ કર" �દ�દશ+ક તર"ક. 
6વીણે નામના જમાવી. ‘રંગeિૂમ‘ નામની નાટ¸સ4ંથામા ંચ[ંવદન ભ�ના ંસહાયક બ�યા ંહતા.ં મીનિપયાસી, મોગરાના સાપ, કોઈનો લાડકવાયો, કૉફ"નો એક કપ, મ?ંુ મ?ંુ, મહાપાપી – 



મહાભીoુ, માણસ નામે કારગાર, સE તપદ", મોતી વેરાણા ંચોકમા,ં સપનાના ંવાવેતર, ચોર બUર, �ુમારની અગાશી, સuં ુરંગીલી, સા�બો Yલુાબનો છોડ, થªક D ુિમ. �લાડ અને મોસમ છલક. 
Pવા નાટકો 6વીણભાઈએ ર?ૂ કર" Yજુરાતી રંગeિૂમ�ુ ંનવતર 4વBપ ઊeુ ંકDુF હu ુ.ં તેમના ંનાટકોના બધા મળ" લગભગ ૨,૦૦૦ 6યોગો થયા છે.  
૨૫ વષ+ �ધુી તેમણે ‘આકાશવાણી‘ સાથે સહયોગ સાiયો હતો. /ણેક સામિયકો�ુ ંસપંાદન કDુF અને અખબારોમા ંકટાર લખી. 6વીણે ક.ટલાયંે િવદ.શી ક. પરભાષાના ંનાટકોના ંBપાતંર કર" 
Yજુરાતી રંગમચં પર સફળતાdવૂ+ક ર?ૂ કયાF હતા.ં આથી ક.ટલીક વાર 6વીણ પર એવો આkેપ hકૂવામા ંઆવતો ક. Bપાતં�રત ક. અ��ૂદત નાટકો ભજવવાનો Pટલો શોખ તેમને છે એટલો 
શોખ મૌRલક નાટકો ભજવવાનો નથી. જવાબમા ં6વીણ કહ.તા ક. Yજુરાતી ભાષામા ંનાટક જ નથી. તેઓ bયા ં�ધુી કહ.તા ક. અ�ય ભાષામા ંતૈયાર થયેલા ંસફળ મૌRલક નાટકોને ઝીણવટથી 
તપાસÃુ ંતો તેના ંબીજ કોઈ ને કોઈ પરદ.શી નાટકોમાથંી મળ" આવશે. ઈ. ૧૯૫૮મા,ં ઈ. ૧૯૬૧મા ંઅને ઈ. ૧૯૬૫મા ંમહારાA y રાNય �ારા આયો{જત નાટ¸4પધા+મા ંlેA ઠ અRભનેતાનો 
ઍવૉડ+ એમને એનાયત થયો હતો. એ જ 6માણે રાNયકkાની નાટ¸4પધા+મા ંlેA ઠ �દ�દશ+ક તર"ક. સતત પાચં વખત પા�રતોિષક 6ાE ત કDુF હu ુ.ં  
�હ�દ" �ફ�મ ‘આ8ા�ત‘ તથા Yજુરાતી �ફ�મ ‘�ુમ�ુમ પગલા‘ં મા ંતેમણે hુ�્ય પા/ની eિૂમકા ભજવી હતી. �હ�દ" �ફ�મના �દ�દશ+નની જવાબદાર" પણ તેમણે h�ુય પા/ની eિૂમકા ભજવી 
હતી. �હ�દ" �ફ�મના �દ�દશ+નની જવાબદાર" પણ તેમણે સભંાળ" હતી. રંગeિૂમનો અ¢યાસ કરવા તથા નાટ¸�ૃિતઓ�ુ ંિનર"kણ કરવા તે પરદ.શ પણ ગયા હતા. પરદ.શ જવા માટ. િવદ.શી 
સ4ંથાઓ તરફથી તેમને િશA ય;િૃ1 પણ આપવામા ંઆવી હતી. ઈ. ૧૯૮૪મા ંYજુરાત સરકાર તરફથી એમને મરણો1ર ‘ગૌરવ dરુ4કાર‘ અપ+ણ થયો હતો. તેમના ંપbની સ�રતાએ ઈ. 
૧૯૮૩મા ં‘6વીણ જોશી િથયેટર‘ની 4થાપના કર" એ સ4ંથાને ઉપ8મે ઉb�ૃA ટ નાટકો ર?ૂ કયાF છે.  
ઈ. ૧૯૭૯મા ંYજુરાતી રંગeિૂમનો સવા શતા�દ"નો ઉbસવ ઉજવાઈ ર�ો હતો. ૧૯મી U�Dઆુર"એ આ ઉbસવનો 6ારંભ થતો હતો તે �દવસે જ વહ.લી સવાર. રંગમચંના આ ખેલદંાએ 
સાચોસાચ ‘અલિવદા‘નો અRભનય આચર" બતા2યો. 
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સý`ચદાનદં હ"રાનદં વાb4યાયનનો જ�મ ઈ. ૧૯૧૧ના માચ+ની સાતમી તાર"ખે ઉ1ર 6દ.શની કોઈ 6ાચીન નગર"ના ઉbખનની િશRબરમા ંથયો હતો. એમ�ુ ંબાળપણ લખનૌ, કા¤મીર, 

Rબહાર અને મ[ાસમા ંવીતે}ુ.ં તેમણે સ4ં�ૃત, ફારસી અને =,x ભાષા�ુ ંિશkણ 6ાE ત કર.}ુ.ં ઈ. ૧૯૨૯મા ંલાહોરમાથંી બી. એસસી.ની ઉપાિધ મેળવી. આ �દવસોમા ંભગતિસ�હનો 6ભાવ 
િવ�ાથºઓ પર qબૂ હતો. એ 6ભાવ તળે 8ાC�તકાર" 6;િૃ1મા ંસ�8ય બની એમણે બåબ બનાવવામા ંરસ લેવા માડં�ો. આથી તેમની ધરપકડ કરવામા ંઆવી. Pલ-� િનવાસ દરિમયાન 
એમ�ુ ંસ¼ક Bપ 6ગટ થવા માડં¬ ુ.ં એમની અનેક વાતા+ઓ અને �ુદંર નવલકથાઓ�ુ ંhળૂ એ Pલિનવાસ છે. એ 6કાશન સાથે જ એમને ‘અ¶ેય‘ P;ુ ંઉપનામ મ�Dુ.ં તેમણે સૈિનક, 

આરતી, િવશાળ ભારત, 6તીક, �દનમાન, નયા 6તીક, નવભારત ટાઇ�સ Pવા ંસામિયકો�ુ ંસપંાદન કDુF હu ુ.ં તેમણે Dરુોપ-અમે�રકાનો 6વાસ પણ કય� હતો.  
અ¶ેયx કહ. છે ક., ‘મþ શાયદ કાયમી 6વાસી ²ુ.ં‘ તેઓ 6વાસના qબૂ શોખીન હતા. એમનો xવ રખ�ુ હતો. 6�ૃિતની િનરામય શોભા�ુ ંએમને સતત આકષ+ણ હu ુ.ં એમ�ુ ંગ� પણ 
કિવતાની �વુાસ લઈને આવે છે. એમની કિવતા છાયાવાદને 6ભાવે 6ગટ", રવી�[નાથના 6ભાવે પાગંર" અને 8મશઃ આ�િુનકતાના સ4ંપશM પોતાની િનx h[ુાને 2યaત કરતી ગઈ. તેઓ 



6યોગવાદ" હોવા છતાયં એમ�ુ ં]તરદશ+ન ભારતીય પરંપરા�ુ ં�ોતક હu ુ.ં  
અ¶ેયxના લગભગ તેર Pટલા કા2યસ,ંહો 6ગટ થયા છે. સાત વાતા+સ,ંહો બહાર પડ�ા છે. સપંા�દત કિવતા ચાર ભાગમા ં6કાિશત થઈ છે. આ 6કાશનમા ંએમની કા2ય6ીિત અને 
કા2ય�ઝૂના ંદશ+ન થાય છે. અ¶ેયxની સા�હbયકાર તર"ક.ની 6િતભા બ²ુhખુી હતી. કિવતા, નવલકથા, વાતા+, િનબધં, િવવેચન િનબધં, ³મણવણ+ન અને સપંાદનkે/ે એમણે યોગદાન કDુF 
હu ુ.ં  
‘મþ અક.લાપન �નૂતા નહ� ² ૂ,ં ક.વલ 4વીકારતા ² ૂ‘ં એ;ુ ંસમાધાન ક.ળવીને પોતાની xવનયા/ાને સhgૃ કરનાર, દ.શ-િવદ.શમા ં�6ુિસg મનીષી સા�હbયકાર, િવSસા�હbયના ¶ાતા, પોતાની 
નાગ�રકતાને કત+2ય માનનાર, hbૃDનુા ગીત �ારા xવન�ુ ં4તવન કરનાર, પોતે કિવ હતા તે બાબતને પરમ સૌભા�ય માનનાર ‘અ¶ેયx‘ ભારતના એક મોટા ગUના કિવ હતા.  
ઈ. ૧૯૮૩મા ંDગુો4લાિવયામા ંકા2યપઠનના એક ]તરરાA y"ય વાિષf ક કાય+8મ�ુ ંઆયોજન થDુ ંહu ુ.ં આ સમંેલનમા ં૩૦૦થી વ� ુકિવઓએ કા2યપઠન કDુF હu ુ.ં dણૂા+²ુિતને સમયે એમાનંા 
ઉ1મ કિવ માટ.� ુ ં‘ગો�ડન ર.થ‘ તર"ક. ઓળખાu ુ ં6િતA ઠાભDુF પા�રતોિષક અ¶ેયxને અપાયાની Uહ.રાત થઈ હતી.  
ઈ. ૧૯૯૦મા ંએમ�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં 
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િવજય અhતૃરાજનો જ�મ મ[ાસ (ચેrાઈ) ખાતે ઈ. ૧૯૫૩ના �ડસે�બર માસની ૧૪મી તાર"ખે થયો હતો.  
છે�લા ંઘણા ંવષ�થી ટ.િનસ kે/ે યોUતી ?ુદ" ?ુદ" 4પધા+ઓમા ંિવજય અhતૃરાP ભારતને માનભDુF 4થાન અપા2Dુ ંછે.2યCaતગત ર"તે પણ તેઓ ટ.િનસમા ં
રા\Ayય િવPતા બ�યા છે. ઈ. ૧૯૮૧મા ંટ.િનસ રમતમા ંતેમનો િવS8મ (વ�ડ+ ર.�કના) ૨૧મો હતો. ઈ. ૧૯૮૮મા ંરમેશ �ૃA ણનનો િવS8મ ૨૦મો આ2યો હતો. 
તે િસવાય કોઈ ભારતીય ટ.િનસ ખેલાડ" િવજયના 8મને ]બી શÄો નથી.  
ઑ4 y.Rલયાના તાલીમબાજ રૉય એમરસન પાસે તેમણે તાલીમ લીધી છે. પ�રણામે Äાર.ક િવSના સવ�`ચ ખેલાડ" સામે પણ િવજય િવજયી બ�યા છે. આ 
ગણતર"ઓ જોતા ંિવજય અhતૃરાજની ગણના ભારતના lેA ઠ ખેલાડ"ઓમા ંકરવામા ંઆવે છે. ઈ. ૧૯૮૧મા ંક.નેડાના મો\�yયલ નગરમા ંરમાયેલ ટ.િનસમા ં
તેમણે તે સમયના િવSના સવ�`ચ ટ.િનસ ખેલાડ" �હૉન મેક.� રોને હાર આપી હતી. એ જ વષM રમાયેલ િવ�બ�ડન 4પધા+મા ં6ારંભમા ંગણનાપા/ િવજય 
6ાE ત કયા+ બાદ =તે હારનો સામનો કરવો પડ�ો હતો. એ જ વષM Dનુાઈટ.ડ 4ટ.ઈáસ ઑપન ચેC�પ યનિશપમા ં/ીU રા�ડ �ધુી પહjચી સેલીસબર" 
ફાઇન�સમા ં6વેશ મેળ2યો હતો. આ ફાઇન�સ રમતી વખતે િવજય અhતૃરાP ડ"�સ, સોલોમન અને ઓર.�ટસ Pવા 6�યાત ખેલાડ"ઓ પર xત મેળવી 
હતી. એ જ વષM Dનુાઈટ.ડ 4ટ.áસના કોલ�બરસમા ંરમાયેલ ટ.િનસ – ડબ�સમા ંિવજય અને તેમના નાના ભાઈ આનદં. સાથે મળ" તbકાલીન િવSlેA ઠ ગણાતી 

બૉબ લોáઝ અને 4ટ.ન C4મથની જોડ"ને પરા{જત કર" હતી.  



િવNય અhતૃરાP િવSના lેA ઠ ખેલાડ"ઓ સાથે રમીને તે સૌને Äાર.ક હરા2યા છે. ઉદાહરણાથM nુિનયાના ઉ`ચ ટ.િનસ ખેલાડ" ગણાતા જૉન �Dકુૉ�બ, યાિનકનોઆ અને 4ટ.ન C4મથને અક.ક 
મેચમા ંિશક4ત આપી છે. ઈઆન લે�ડલને બે મેચમા,ં ઈલી ના4તાસેને તથા બીઓન બૉગ+ને /ણ વખત તથા xમી કોનોસ+ને પાચં વખત હાર આપી. છે. D.ુ એસ. ઑપન §ુના+મે�ટના ઈ. 
૧૯૭૩ તથા ઈ. ૧૯૭૪મા ંરમાયેલ મેચોમા ંતે aવૉટ+ર ફાઈનલ �ધુી પહj`યા હતા. િવ�બ�ડનની િસ�ગ�સ 4પધા+મા ંપણ તે બે વખત કૉટ+ર ફાઈનલ �ધુી પહj`યા હતા. ઈ. ૧૯૮૭મા ંપણ 
એ જ ર"તે ભારતના ખેલાડ"ઓને ફાઇનલ �ધુી પહjચાડ�ા હતા.  
રમત અને ખેલkે/ે સવ�b�ૃA ઠ 6દશ+ન કરનાર ખેલાડ"ઓને ભારત સરકાર તરફથી ‘અ?ુ +ન ઍવૉડ+‘ એનાયત કરવામા ંઆવે છે. ઈ. ૧૯૭૪મા ંિવજય અhતૃરાજને આ ઍવૉડ+ આપવામા ં
આ2યો હતો. 
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હ�રનારાયણ Rગ�રધરલાલ આચાય+નો જ�મ મોસાળ વીરમગામમા ંમાતા ર.વાબાઈને �ખૂે ઈ. ૧૮૯૭ના ઑગ4ટની પચીસમીએ થયો હતો. એમ�ુ ંવતન �ઝા. �ઝામા ં6ાથિમક િશkણનો 
આરંભ કર" અમદાવાદની Yજુરાત કૉલેજમાથંી સ4ં�ૃતના િવષય સાથે 4નાતક થયા. એમ�ુ ંસ4ં�ૃત�ુ ંતથા વેદાતં આ�દ તbવ¶ાનના િવષયો�ુ ં¶ાન કૉલેજકાળથી સાoું હu ુ.ં કૉલેજમા ં
અ¢યાસ કરતા bયાર. પાµાbય પહ.રવેશ અપનાવવાને બદલે Uડા કપડાનો ફ¾ટો અને થેપાડાનો લાબંો કોટ, §ૂંક" ધોતી ને ભાર.ખમ પગરખા ંપહ.ર" kોભ રા�યા િવના કૉલેજમા ંજતા. પરંu ુ
ગામઠ" પોશાક તળે ઢંકાયેલી એમની તેજ4વી z�ુg સૌને ચ�કત કર" દ.તી.  
hુબંઈમા ંહાઇ4�લૂમા ંિશkક તર"ક. ઈ. ૧૯૧૯મા ંજોડાયા પછ"થી ગાધંીxએ 4થાપેલ Yજુરાત િવ�ાપીઠમા ંઅiયાપક તર"ક. જોડાયા. પોતાના અiયાપનના િવષયોમા ંપારંગતતા ઉપરાતં 
િવશાળ વાચન તથા બ²ુÊતુતાને લીધે િવ�ાપીઠના િવ�ાથºઓમા ંતેઓ અbયતં િ6ય થઈ પડ�ા હતા. િવ�ાપીઠમા ંસેવા આપતા તે qબૂ માનીતા િશkક બ�યા. તેવામા ંએક િમલમા ંએ 
મેનેજર તર"ક. જોડાયા. તnૃન અUÕયા અને િવપર"ત �દશાના આ kે/મા ંએમણે એવી કાબેRલયત ક.ળવી ક. ૧૯૪૫મા ંNયાર. એ 4થાન છોડ¬ુ ંbયાર. સૌથી �ુશળ અને િનdણુ અિધકાર"ઓમા ં
એમની ગણના થતી હતી.  
ગામડાઓંમા ંફર"ને એમણે લોકગીતો એક/ કર.લા,ં િસ¥ા ભેગા કર.લા અને કિવતાઓ લખી. 6�ૃિતિવ¶ાનના અ¢યાસમાયંે એમનો 6વેશ આકC4મક હતો. એક =,ેx માિસકમા ં‘ભારતની 
�દવાચર પતRંગકાઓ‘ નામનો લેખ વાં̀ યો અને એ િવષે ¶ાન મેળવવાની ઉbકંઠા થઈ. Pમા ંરસ Uગે તે િવષે�ુ ંતલ4પશº ¶ાન મેળવી લીધા િવના એમને જપં ન વળે. Ôરસદના સમયમા ં
ચોતરફ આથડ. અને પ�રણામે ,�થોના વાચનથીયે અદ�ું એ;ુ ં6ાણી-xવનના િવિવધ પાસાઓ�ુ ં¶ાન એમણે સપંાદન કDુF. ઈ. ૧૯૨૪મા ંએમને દમ થયો. પડછદં હાડવા|ં મજzતૂ શર"ર 
�ૃશ બની ગDુ.ં દમ હઠાવવા 2યાયામ શB કય�. દમ મટાડ�ો અને શર"ર �Aુ äુ, બRલA ઠ અને દ"�Eતમાન બના2Dુ.ં 2યાયામ િવષે�ુ ંએમ�ુ ં¶ાન જોઈને વડોદરાના 6ો. રામhિૂતf એમના પર 
આફર"ન થયા હતા.  
અનેકિવધ િવષયો�ુ ંતલ4પશº ¶ાન હોવા છતા ંને અhકુ િવષયોમા ંતો એ મા�ય ત��n્ ગણાતા હોવા છતા,ં એમનામા ંUતUહ.રાતનો અભાવ હોવાને કારણે Uહ.રમા ં6�યાત થવાનો 



6યાસ એમણે Äાર.ય કય� નહોતો. 6�ૃિતિવ¶ાનની એમની Yણુિવશેષતાને લીધે ઈ. ૧૯૪૭નો રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક એમને અપ+ણ થયો હતો. એમના 6યાસથી Yજુરાતમા ં‘Yજુરાત 
6�ૃિતમડંળ‘ની 4થાપના થઈ હતી. ઈ. ૧૯૬૯મા ં2યાવસાિયક િન;િૃ1 પછ" તેઓ પોતાના િવ�ા2યાસગંમા ંસતત રત રહ.તા. છે�લે છે�લે પગની શt�8યાને કારણે લગભગ પથાર"વશ 
હતા.  
આ બ²ુÊતુ 6�ૃિતતbવિવ£�ુ ંઅવસાન ઈ. ૧૯૮૪ના મે માસની ૨૨મી તાર"ખે મધરાતે ૮૬ વષ+ની વયે થDુ.ં 
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મહમંદસાહ.બનો જ�મ મ¥ામા ંથયો હતો. ઈ� ુRõ4તની માફક મહમંદસાહ.બના બા�યકાળ િવષે પણ વ� ુમા�હતી ઉપલ�ધ નથી. કહ.વાય છે ક.� મહમંદસાહ.બનો ઉછેર િપતાના સાથીઓ 
અને િમ/ો �ારા થયો. મોટા થયા પછ" થોડો વખત તેમણે ઘેટા ંસભંા�યા.ં પછ"થી �ટોની વણUર સાથે જવા�ુ ંચા} ુકDુF. bયાર બાદ આ�દU નામની એક પૈસાદાર tીને bયા ંતેમણે કામ 
કરવા�ુ ંશB કDુF. ખા�દUની વણUર તેઓ એકથી બીP 4થળે ·મુાવતા. થોડા સમય બાદ ખા�દU સાથે તેઓ લ�નસબંધંથી જોડાયા.  
એ �દવસોમા ંમ¥ામા ં૩૬૫ hિૂતfઓવા|ં એક મ�ંદર હu ુ.ં અહ� 6િત�દન એક hિૂતfની dUૂ કરવામા ંઆવતી હતી. Rચ�તન અને મનન કરવાને લીધે મહમંદસાહ.બ માનતા ક. અ�લાહ એક જ 
છે. તેઓ hિૂતfdUૂનો પણ િવરોધ કરતા. ખા�દU સાથે લ�ન કયા+ પછ" Rચ�તન માટ. તેમને વ� ુસમય મળવા લા�યો. તે સમયે તેમને એક દ½વી સદં.શ 6ાE ત થયો. એ સદં.શના h£ુાઓનો 
સ,ંહ ઇ4લામના પિવ/ ,થં �ુરાનમા ંકરવામા ંઆ2યો છે. ૩૦-૪૦ વષ+ની �મરથી જ તેમણે પયગબંર (ઇSરનો સદં.શો લાવનાર) તર"ક. કામ કરવા�ુ ંશB કDુF. મ¥ાના અિધકાર"ઓએ 
તેમને મ¥ામાથંી હાકં" કાઢ¸ા. તેઓ મદ"નામા ંવ4યા. અહ� તેમને અનેક 6hખુ 2યCaતઓનો સાથ સાપંડ�ો અને તેમણે ધમ+6ચારના કાય+નો આરંભ કય�. આઠ વષ+ પછ" ૧૦,૦૦૦ 
અ�યુાયીઓ સાથે તેમણે મ¥ામા ંકાબા નામના પિવ/ 4થાનમા ં6વેશ કય� અને ધમ+4થાન તર"ક. તેની 4થાપના કર".  
તેમણે અનેક શાદ"ઓ કર" હતી અને તેથી તેમને સતંાનો પેદા ંથયા ંહતા.ં ૮મી ?ૂન, ૬૩૨ના રોજ ૬૨ વષ+ની વયે તેમને જ� નત 6ાE ત થઈ. તેમને મ�દનામા ંદફનાવવામા ંઆ2યા.  
સદા લડતા-ઝઘડતા રહ.તા અને §ૂંક" દ+ \Aટના દ.શવાસીઓમા ંઆbમlgા ર.ડ"ને અને તેમને એક�/ૂે બાધંીને પયગબંરસાહ.બે પોતાના ધમ+6ચારના xવનકાય+નો પાયો દ+ઢhલૂ કય� હતો. 

તેમના અ�યુાયી આરબોએ પછ" તો મા/ ૮૦ વષ+ના §ૂંકા ગાળામા ંક.વળ અરબ4તાનમા ંજ ન�હ પરંu ુઇરાક, િસ�રયા, પિµમ uકુ+4તાન, િસ�ધ, િમસર અને 
દRk ણ 4પેનના ંરાNયો – લગભગ અરધી nુિનયા – �ધુી ઇ4લામ ધમ+ની આણ વતા+વી હતી. 
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ઇ.1889ના નવે�બરની 14મી તાર"ખે અ�લાહાબાદમા ંકા4મીર" પ�ંડત િપતા મોતીલાલને bયા ંજવાહરલાલનો જ�મ થયો. આ પ�રવાર પર લ7મીની �ૃપા 
હતી. તેઓ�ુ ંxવન પિµમની સhgૃ ઢબે ચાલu ુ ંહu ુ.ં જવાહર ��લªડમા ંભÕયા હતા. ઈ. 1912મા ંતે બૅ�ર4ટર બની ભારત આ2યા. ભારત આવીને જોDુ ંતો 



Dરુોપ-અમે�રકાની વૈ¶ાિનક ઉrતીની સરખામણીમા ંપોતાના દ.શ�ુ ંપછાતપ«ુ ંઅRભશાપ સમાન હu ુ.ં એથી તેઓ રાજનીતીના ંkે/મા ંજોડાયા. એ વખતે લોકમા�ય �ટળક, લાલા 
લાજપતરાય, િવિપનચ�[ પાલ અને અરિવ�દ ઘોષની ઉ, િવચારધારાની બોલબાલા હતી. રાજનીિતને kે/ે િપતા મોતીલાલ પણ કાય+રત હતા પરંu ુતે ઉદાર નીિત અ�સુરતા. Dવુાન 
જવાહર ઉ, િવચારોના સમથ+ક હતા.  
ઈ. 1916મા ંકમલા સાથે લ�નસબંધંથી જોડાયેલા નેહoુને ગાધંીxની hલુાકાત થઈ. રૉલેટ એaટ અને જRલયાવાલા બાગના હbયાકાડં પછ" નહ.oુ સdંણુ+ પણે 4વાધીનતા ]દોલનમા ંજોડાઈ 
ગયા. એમની અiયkતા નીચે ભરાયેલ લાહોર કå,ેસ અિધવેશનમા ં‘dણૂ+ 4વરાજ’ ની ઘોષણા કર". પછ" થી તો કå,ેસ અને દ.શના રાજકારણ પર એમનો 6િતભાવ અિતશય વધવા લા�યો. 
ઈ. 1930ના મીઠાના ંસbયા,હ વખતે તથા ઈ. 1942ના ‘ભારત છોડો’ ]દોલન વખતે તેમને RગરÅતાર કરવામા ંઆ2યા હતા.  
ભારતના ં=િતમ વાઈસરૉય લૉડ+ મા�ટબેટને દ.શની આઝાદ"6ા�Eતના કાય+મા ંdણૂ+ સહયોગ આEયો. ઈ. 1947ના ઑગ4ટની પદંરમીએ Nયાર. દ.શ 4વત/ં થયો. bયાર. વડા 6ધાન તર"ક. 
નહ.Bxએ શપથ લીધા અને દ.શ�ુ ં�કુાન સભંા�D.ુ  
રાજનીિત¶ હોવા ઉપરાતં જવાહરલાલ િવSિવ�યાત લેખક પણ હતા. ‘ઇ\�દરાને પ/ો’, ‘માર" આbમકથાઓ’ તથા ‘ભારત દશ+ન’ િવSસા�હbયમા ંમહbવdણુ+ 4થાન ધરાવે છે.  
પડોશી દ.શો સાથે મૈ/ીભયા+ સબંધંો Uળવી રાખવાની નીિતમા ંમાનતા નેહBxએ Nયાર. ઈ. 1962મા ંચીન�ુ ંભારત પર�ુ ંઆ8મણ જોDુ ંbયાર. તેમ�ુ ં�દલ uટૂ" ગDુ.ં bયાર પછ" તે અ4વ4થ 
રહ.વા લા�યા. ભારતીય આકાશનો આ ઉcજવલ િસતારો ઈ. 1964ના મે માસની સ1ાવીસમીએ અ4ત થઈ ગયો.  
�દ�હ"ના યhનુા �કનાર. ‘શાિંતવન’ની એમની સમાધી નેહoુxની યાદ સદા માટ. તાx રાખે છે. 
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ચીમનભાઈનો જ�મ સૌરાA yમા ંલીમડ" પાસે પણસીણા ગામમા ંઈ. ૧૯૦૨ના માચ+ની ૧૧મી તાર"ખે થયો હતો. િપતા ચ�ુભાઈની આિથfક C4થિત નબળ" હતી. ચીમનભાઈ બે વષ+ના થયા 
અને માતા Yમુાવી. િપતાએ બી?ુ ંલ�ન કDુF. અપર માતા રંભાબહ.ને ચીમનભાઈને પોતાના સતંાનની Pમ ઉછેયા+. 6ાથિમક િશkણ પાણસીણામા ંલઈ અમદાવાદ-hુબંઈમા ંમાiયિમક િશkણ 
મેળવી ઈ. ૧૯૧૯મા ંમે�yકની પર"kા આપી. એ જ વખતે જRલયાવંાલા બાગની ધમાલ થતા ંઅને ચીમનભાઈના ંલ�ન થતા ંતેમને મે�yકમા ં6થમ વગ+ ન મ�યો. પરંu ુhુબંઈમા ંકૉલેજ-
અ¢યાસ દરિમયાન િશA ય;િૃ1 મેળવી એમ. એ., એલએલ. બી.મા ંઉ1ીણ+ થયા. એમ.એ. માટ. કાશીનાથ તેલગં �વુણ+ચ[ંક અને એલએલ.બી. માટ. ઇ�વેરા�રટ" �વુણ+ચ[ંક 6ાE ત કર.લ. 
એમની સાથે બીU તેજ4વી િવ�ાથºઓ હતા ચ.ંચી. મહ.તા, અશોક મહ.તા, D�ુફુ મહ.રઅલી, મી� ુમસાણી, બાદરાયણ, અમીદાસ કાણ�કયા વગેર.. એમ. એ.મા ંતbવ¶ાનનો િવષય લીધો 
હોવાથી E લેટો, સૉ8.�ટસ, એ�ર4ટોટલ, ક.�ટ, હ.ગલ વગેર.ના િવચારોની જબર" અસર એમના xવન પર પડ" હતી. ઈ. ૧૯૨૮મા ંતે સૉRલિસટર થયા. થોડો સમય અ�ભુવ મેળવી 
સૉRલિસટરની પોતાની ?ુદ" પેઢ" ચા} ુકર". કૉલેજકાળથી જ તેમને Uહ.ર xવનની 6;િૃ1ઓમા ંરસ હતો. ઈ. ૧૯૩૦થી એમણે કå,ેસની લડતમા ંભાગ લેવો શB કય�. બ/ીસ વષ+ની વયે 
તે જવાહરલાલ તથા જય6કાશના સપંક+મા ંઆ2યા.  



ઈ. ૧૯૩૭મા ંhુબંઈ રાNયમા ંકå,ેસ સ1ા પર આવી bયાર. તેઓ સરકારના 6થમ �હ�દ" સૉRલિસટર થયા. hુબંઈ �Dિુનિસપલ કૉપ�ર.શનની � ૂટંણીમા ંિવજયી બની છ વષ+ તેના સ¢ય તર"ક. 
સેવા આપી. બધંારણ સભામા ંતેમણે 6શસંનીય કામગીર" બUવી જવાહરલાલ, ઢ.બરભાઈ તથા દાદાસાહ.બ માવલકંરના ધ�યવાદ 6ાE ત કયા+. �Dઝૂીલે�ડ કૉમનવે�થ પાલ+મે�ટર" 
કૉ�ફર�સ, ઈ�ટરપાલા+મે�ટર" Dિુનયન તથા સDંaુત રાA yસઘંના 6િતિનિધમડંળમા ંએમનો સમાવેશ થયો હતો. સતત બાર વષ+ એમણે Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના મ/ંી તર"ક. કામગીર" 
બUવી. એમના Rચ�તનાbમક લેખો ‘અવગાહન‘ શીષ+ક હ.ઠળ d4ુતકBપે 6ગટ થયા છે. ઈ. ૧૯૩૯થી તેઓ ‘જ�મeિૂમ‘ અને એના ંબીU પ/ો સાથે સકંળાયેલા ર�ા હતા. 6ેસ y4ટ ઑફ 
ઇ\�ડયાના ડાયર.aટર બ�યા. hુબંઈ Dિુનવિસfટ"ની સેનેટના િસ\�ડક.ટના એ સ¢યા બ�યા. લોકસભાના સ¢ય બ�યા bયાર. ]તરડાનંી તકલીફ ઊતી થતા ંસરકાર" રોકાણ રદ કયા+ અને 
પોતાની તમામ શCaત લોકસેવા પાછળ ખચº.  
પચીસથી વ� ુસ4ંથાઓના તેઓ 6hખુ, ઉપ6hખુ, મ/ંી ક. y4ટ"નો હો£ો ધરાવતા હતા. ગમે તેવી િવષમ પ�રC4થિતમા ંપણ તેઓ પોતાના મનની સમuલુા Yમુાવતા નહોતા. સામા{જક kે/ે, 

િવશેષતઃ hુબંઈમા ંચીમનભાઈ�ુ ં4થાન ઘ«ુ ંમો§ું હu ુ.ં એમની ૭૧મી જ�મજયતંી 6સગંે મળેલી સાડા/ણ લાખની થેલીમા ંસાત લાખ ઉમેર" ‘માનવ રાહત y4ટ‘ ઊeુ ંકDુF. તેઓ �ુશળ 
વaતા અને 2યા�યાતા હતા. ‘6zgુ xવન‘ના ત/ંી તર"ક. તેમણે પોતાના પારદશ+ક 2યCaતbવનો પ�રચય કરા2યો હતો.  
ચીમનભાઈ એટલે સામા{જક, સા4ંકા�રક, રાજનૈિતક, ધાિમfક, શૈkRણક, B�ઢગત પરંપરા અને આ�િુનકતાનો તેમનામા ં�ભુગ સમ�વય હતો. તેમ�ુ ંxવન હમંેશા ં6સr, સયંમી, સ4ંકારમય 
અને સેવામય રpુ ંહu ુ.ં છે�લા ંક.ટલાકં વષ�મા ંતેઓ =તhુ+ખ િવશેષ બ�યા હતા. 
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એમ�ુ ંdoૂું નામ શકંર �યબંક ધમા+િધકાર". જ�મ. ૧૮૯૯મા ંમiય6દ.શમા ંબેuલુ {જ�લાના hળૂ તાપી ગામમા.ં ધમ+શાt, પા�ંડbય વગેર.ના સ4ંકાર એમના �ુ§ુંબમા ંસહજ હોઈ બચપણથી જ 
તેઓ અ`છા વaતા તર"ક. Uણીતા બનેલા. મોટા સDંaુત �ુ§ુંબમા ંએમને lોતાઓની ખોટ નહોતી. એમની વાaપ§ુતા�ુ ંએક =ગ કોઈના પણ બોલવાની આબે²બૂ નકલ કરવા�ુ ંપણ હu ુ.ં 
િવ�ાથº આલમના તેઓ લાડકા નેતા હતા. 2યાપક વાચન, િવષય પરની સવ+,ાહ" પકડ ને �રુ.ખ 6ભાવશાળ" ર?ૂઆત તેમને સહજ હતા.ં  
ભણવામા ંતેજ4વી અને િપતા �યાયાધીશ એટલે દાદા આઈ.સી.એસ. થશે એમ સૌ માનતા. પરંu ુદાદાએ તો ગાધંીxના અસહકારના ]દોલનથી આકષા+ઈને ઈ. ૧૯૨૦મા ંકૉલેજ છોડ" દઈ 
�ટળક િવ�ાલયમા ંમાિસક /ીસ Bિપ યાના પગાર. નોકર" 4વીકાર" દ.શસેવા આદર". એ નxવી આવકમા ંઘર ક.મ ચાલશે એની દાદાને �ફકર નહોતી. હાથમા ંપૈસા હોય તો સારા ંd4ુતકો 
ખર"દતા ંક. કોઈને સહાય આપતા ંએ જરા પર ખચકાતા ન�હ. §ૂં ક" આમદાનીમા ંઘરના 2યવહારની ન તો એમણે કદ" Rચ�તા રાખી હતી ક. ન તો એમના ંધમ+પbનીએ. એમને bયા ં
મહ.માનગિતમા ંકદ" ઓછપ વતા+તી ન�હ. વધા+મા ંરહ.તા bયાર. lી જમનાલાલ બUજ પછ" બીU નબંર. મહ.માનોની ભીડ દાદાને ઘેર જ જોવા મળતી.  
િવશાળ વાચંન, 2યાપક ¶ાન, �ડ" સમજ, મૌRલક Rચ�તન અને િવ�1ાના �વુણ+ સાથે વકubૃવની �ગુધં ભળેલી. 4વાત�ંય ]દોલનમા ંPલવાસ પણ ભોગવેલો. દ.શભરના નેતાઓ સાથે 
એમને પ�રચય. પણ દાદાને અ¶ાતતા વ� ુિ6ય. એક મઠના મઠાિધકાર" બનવાની તક તેમને માટ. ઊભી થઈ હતી તો મiય6દ.શના h�ુયમ/ંી બનવા�ુ ંકહ.ણ પણ તેમને મળે}ુ.ં =તે 



ગાધંીx તથા િવનોબાના દબાણથી િવધાનસભામા ંગયેલા પણ શરત હતી ક. કોઈ હો£ો ન�હ સભંા|ં. ગાધંીxના ક�ાથી બધંારણસભાના પણ સભય બ�યા હતા.  
િવનોબાxના eદૂાનય¶ે એમને રાજદરબારમાથંી hCુaત અપાવી. િવનોબા સાથે ?ૂનો પ�રચય તો હતો જ. સવ�દયની માિસક પિ/કા કાઢવા િવચારાDુ ંbયાર. સહસપંાદક તર"ક. દાદા એમા ં
જોડાયા. દાદાએ આ કામ સવ�1મ ર"તે બU2Dુ.ં પછ"થી તેઓ eદૂાન, ,ામદાન અને સવ�દય િવચારના Nયોિતધ+ર બની દ.શભરમા ં·મૂતા ર�ા. એમને dરૂ.dરૂા ન�હ ઓળખનારને તેમનો 
તક+ કઠોર લાગતો. ખાવા �gુામા ં,ામો�ોગની જ વ4uઓુ વાપરવા�ુ ંએમ�ુ ંÈત. eદૂાન ય¶ િનમે1ે દ.શભરમા ંફર"ને એમણે ગાધંીિવચાર પર 2યા�યાનો આE યા.ં દાદા�ુ ંસળંગ દશ+ન 
એમના ં/ણ d4ુતકો ‘િવચાર-8ાC�ત‘, ‘સવ�દય દશ+ન‘ અને ‘અ�હ�સક 8ાC�તની 6�8યા‘ વાચંવાથી મળ" શક. છે.  
જય6કાશxના ]દોલનના સદંભ+મા ંએમ�ુ ં4મરણ અિનવાય+ છે. િવનોબાx સાથેના મતભેદ અને ગેરસમજને કારણે સવ�દય સમાજ Nયાર. =ધારઘેર" અવ4થામા ંહતો bયાર. 
જય6કાશxને પડખે રહ"ને દાદાએ P િવSાસ અને હ½યાધારણા આE યા ંહતા ંતે�ુ ંતો h�ૂયાકંન કર;ુ ંક�ઠન છે. િવhઢૂ Rચ1દશાવાળા અનેક સાથીઓ માટ. દાદાના શ�દ-6ામાÕયે 6ાણની 
ગરજ સાર" છે. Dgુમોરચે લડતા સૈિનકો માટ. પાછળ આવતા dરુવઠા Pટ}ુ ંમહbવ એ �દવસોમા ંદાદા�ુ ંહu ુ.ં 
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ભારતભરની તbવિવ�ાઓના eષૂણ સમા પ�ંડત �ખુલાલ સઘંx સઘંવીનો જ�મ સૌરાA yના વઢવાણ નxકના એક નાના ગામમા ંઈ. ૧૮૮૦ના �ડસે�બરની આઠમી તાર"ખે થયો હતો. ચાર 
વષ+ની વયે માતા�ુ ંઅવસાન થતા ંઅપરમાતા જડ"બાઈએ બ²ુ વbસલતાથી માની ખોટ dરૂ" કર" હતી. બાળક �ખુલાલના ઉછેરમા ંએમના ઘરનોકર hળૂxભાઈનો પણ ઘણો મોટો ફાળો 
હતો. Uતમહ.નત, ક�ાગરાપ«ુ,ં રમતગમત અને ઘોડ.સવાર"નો શોખ, સાહિસકતા, 2યાપક {જ¶ાસા, બૌ�gક eખૂ અને તીÈ 4મરણશCaત એ એમની બચપણની લાkRણકતાઓ હતી. 
અ¢યાસમા ંએ સગપણ નાનપણમા ંજ થયે}ુ ંપરંu ુS�રુપkની 6િત�ળૂતાને કારણે એ લ�નમા ંપ�રણ�Dુ ંનહોu ુ.ં ૧૭ વષ+ની વયે શીતળાને કારણે એમની ]ખો ગઈ.  
થોડો સમય માનિસક ઉbપાત વેઠ" એમણે ¶ાના¼ન તપ આદDુF. કા2ય, અલકંાર, �યાયવૈિશ ષક ઇbયા�દ�ુ ં��ુ ંપ�રશીલન કDુF. કાશી, િમિથલા, દરભગંા, આગરા, મ¯રુા, ; ૃદંાવન વગેર. જઈ 
પોતાનો િવ�ા¢યાસ િવ4તાય�. જોક. તેમનો ¶ાનય¶ તો યાવn્આD ુચા} ુજ હતો. એઓ બનારસ િવSિવ�ાલયમા ંઅiયાપક તર"ક. જોડાયા. પછ"થી અમદાવાદમા ંગાધંીxનો Èતબg 
કાય+8મ અપના2યો. પણ ફર"થી બનારસ પહjચી ગયા. bયા ંઅiયાપન-કાય+ સાથે ક.ટલાક સ4ં�ૃત ,� થોનો �હ�દ" અ�વુાદ કય�. ભારતીય દશ+નશાtી તર"ક. અમદાવાદના Yજુરાત 
િવ�ાપીઠમા ં4થપાયેલા dરુાતbવ મ�ંદરમા ંિનDaુત થતા ંતે અમદાવાદ આ2યા. અહ� પાRલ ,�થોનો પણ એમણે અ¢યાસ કય�. =,ેx ભાષા પણ શીખી લીધી. સ4ં�ૃત, 6ા�ૃત, પાRલ, �હ�દ", 
મરાઠ" વગેર. ભાષાઓ પર એમ�ુ ં6ebુવ હu ુ.ં  
dનુઃ તેઓ બનારસ િવSિવ�ાલયમા ંજોડાયા. અહ� તેમેણે સશંોધન Pવા ંિવ�ાhલૂક કાય� કયાF અને ભારતભરના િવ�ાનોમા ંિવ�યાત બ�યા. િન;1ૃ થયા પછ" થોડો સમય hુબંઈના 
ભારતીય િવ�ાભવન અને પછ" અમદાવાદની Yજુરાત િવ�ાસભામા ંજોડાયા.  
Nયા ંNયા ંએમણે કામ કDુF bયા ંક.વળ િવ�ાની જ ગણતર" કર" હતી. પૈસાનો 6ã એમને માટ. ગૌણ હતો. એમ�ુ ંિનવાસ4થાન િવ�ા�ુ ંપરબ હu ુ.ં તbવ¶ાન અને ¦નદશ+ન Pવા િવષયોની 



Y ૂચં ઉક.લવા દ.શ-િવદ.શના અનેક િવ�ાનો એમની પાસે આવતા. તેઓ જગંત િવ�ાપીઠ સમા હતા. અનેક િવ�ાસ4ંથાઓએ એમને માનાહ+ પદવી આપી એમની િવ�1ાને નવાx હતી. એમ�ુ ં
સા�ચુ�રત, સયંમી, સાnું xવન સદાય 4વાiયાયરત જ રpુ ંહu ુ.ં વધા+ની રાA yભાષા 6ચાર સિમિતએ એમ�ુ ંઅ�હ�દ"ભાષી તર"ક. ‘મહાbમા ગાધંી dરુ4કાર‘ આપી બ²ુમાન કDુF હu ુ.ં સા�હbય 
અકાદમી પા�રતોિષક પણ એમને એનાયત થDુ ંહu ુ ંYજુરાત Dિુનવિસfટ"એ એમને ડૉકટર ઑફ લેટસ+ની ઉપાિધ આપી હતી. એમ�ુ ંતપઃdતૂ xવન આbમિશkણ અને ¶ાનસાહસ�ુ ંિવરલ 
અને આµય+કારક દ+ A ટાતં છે. શાર"�રક મયા+દાઓને વળોટ" જઈને Rચ1શCaત�ુ ં4વાiયાય અને લેખન �ારા અ£eતૂ 6કટ"કરણ સાધનારા ને ઋિષસમા આ િવ�ાવા�રિધ વષ� �ધુી બૌ�gકોને 
6ેરણા આપશે. xવનના થોડા છે�લા �દવસોમા ં�કડનીની બીમાર" અને લોહ"ના દબાણની એમને તકલીફ હતી. સારવાર માટ. એમને હોC4પ ટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆ2યા હતા. bયાથંી જ 
એમણે ઈ. ૧૯૭૮ના માચ+ની બીx તાર"ખે Rચરિવદાય લીધી. 
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પાµાbય Rચ�કbસાિવ¶ાનના પારગામી િવ�ાન, યશ4વી Rચ�કbસક તથા આDવુMદના 6ખર dરુ4કતા+ ડા. 6ાણxવનદાસ મહ.તા�ુ ંિનધન ૮૨ વષ+ની �મર. ઈ. ૧૯૭૯ના માચ+ની પદંરમી 
તાર"ખે થDુ.ં Uમનગરમા ંઅ¢યાસ કયા+ બાદ hુબંઈની ,ા�ટ મે�ડકલ કૉલેજમા ંદાકતર"-િવ�ા�ુ ંઅiયયન કર" તેઓ ઈ. ૧૯૧૪મા ંએલ. એમ. ઍ�ડ એસ., ઈ. ૧૯૨૩મા ંએમ.ડ". અને ઈ. 
૧૯૨૮મા ંએમ. એસ. થયા હતા.  
Rચ�કbસાkે/મા ંએમની એક િમશનર"ની lgા અને ધગશdવૂ+કની કાય+િનA ઠાભર" ભાવનાઓથી આકષા+ઈને Uમનગરના Uમસાહ.બે �દC�વજયિસ�હxએ એમને રાNયના h�ુય મે�ડકલ 
ઑ�ફસર તર"ક. િનDaુત કયા+ હતા. આ જવાબદાર" ઉઠાવતા ંએમ�ુ ંકત+2ય ઓર દ"પી ઊઠ¬ુ.ં આ જ અરસામા ંિનયિતના કોઈ અ£eતુ સકં.તથી ડૉ. મહ.તા આDવુMદ 6િત આકષા+યા અને 
એમણે ભારતની આ 6ાચીન Rચ�કbસાિવ�ા�ુ ંઅiયયન અને અ�શુીલન કDુF. પ�રણામે આDવુMદની િવશેષતાઓ અ�ભુવીને એમણે પોતાની સમ, શCaત અને 6િતભા આDવુMદશાtના 
અiયયન, અ�શુીલન, િવકાસ અને 6સાર માટ. સમિપf ત કર" દ"ધી. રાNય તરફથી પણ એમના આ કાય+મા ંસવ+ 6કારની સહાય મળ". પ�રણામે ભગીરથ doુુષાથ+ અને 2યવC4થત આયોજન 
કર"ને Uમનગરના મહારાણી Yલુાબ�ુંવરબાની સહાયથી Uમનગરમા ંઆDવુMદ સોસાયટ", આDવુMદ કૉલેજ, 4નાતકો1ર આDવુMદ y.િન�ગ સે�ટર, આDવુMદ h[ુણાલય વગેર. અનેક સ4ંથાઓ 
ઊભી કર"ને Uમનગરને આDવુMદશાt�ુ ંિવ�ાધામ બનાવી દ"�ુ.ં ડૉ. મહ.તાના 6યbનોથી Yજુરાત Dિુનવિસfટ"મા ંપણ આDવુMદની િવ�ાશાખાનો સમાવેશ કરવામા ંઆ2યો.  
આવી અ��ુળૂ dAૃ ઠeિૂમકા અને ડૉ. મહ.તાની કત+2યિનA ઠ તથા આયોજનશCaત જોઈને Yજુરાત સરકાર. ઈ. ૧૯૬૬મા ંભારતભરમા ંસવ+6થમ અને અજોડ એવી ‘આDવુMદ Dિુનવિસfટ"‘ ની 
4થાપના કર". આ સમ4ત િવરાટ આયોજન પાછળ ડૉ. મહ.તાની આDવુMદ-ભCaત, કાય+6િતA ઠા અને 2યાપક દ+ \Aટ કારણeતૂ હતી. Uમનગરના રાજપ�રવારનો પણ આDવુMદના આ 
નવ6બોધની 6;િૃ1મા ંdણૂ+ સહકાર હતો.  
ભારતભરમા ંઅજોડ એવા ‘�યૂ+ Rચ�કbસામ�ંદર‘ (સોલે�રયમ)ની 4થાપનામા ંપણ ડૉ. મહ.તાએ અ, ભાગ ભજ2યો હતો. િવશદ શાtીય 2યા�યા, 4પA ટ"કરણ અને િવિવધ વાચનાઓ સ�હત 
એમણે ‘ચરક સ�ંહતા‘�ુ ંમોટા છ ,થંોમા ંYજુરાતી, �હ�દ" અને =,ેxમા ંભાષાતંર કDુF છે. ‘િ/દોષ િવ¶ાનh‘્, આuરુ Rચ�કbસાિવ¶ાનh‘્ વગેર. Pવા અ¢યસનીય ,થંો ઉપરાતં એમણે બસો 



Pટલા શોધિનબધંો લ�યા છે. Yજુરાત રાNય અને ભારતની અનેક િવ�ાસિમિતઓ, કાય+સિમિતઓ તથા આDવુMદ શોધ-સ4ંથાઓ સાથે પણ તેઓ સ�8યપણે સકંળાયેલા હતા. એમની આ 
િવdલુ સેવાઓ અને સાધનાના સ�માનમા ંUમનગરની આDવુMદ Dિુનવિસfટ"એ ઈ. ૧૯૭૬મા ંએમને ડ". Rલ§્.ની માનદ પદવીથી નવાNયા હતા. પોતાના ંિવિવધ કu ૃ+bવો અને આયોજનોને 
લીધે તેઓ એક xવતં સ4ંથા સમા બની ગયા હતા. 
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‘જો આ xવન ફર" મળે તો તમે ક.વી ર"તે xવવા�ુ ંપસદં કરો ?‘ એવા 6ãના ઉ1રમા ંઈSર પેટલીકર. કહ.}ુ,ં ‘ગીતામા ંPને 4વધમ+ ક�ો છે, પોતાની 6�ૃિત 6માણે�ુ ંકાય+kે/-
UÕયેઅUÕયે મને 6ાE ત થયે}ુ ંછે તેમ મા�ુ ંÉ.ં આથી xવન ફર" મળે તો બી?ુ ંકાય+kે/ પસદં કરવાનો માર. માટ. સવાલ ઊભો થતો નથી.‘ આ કથનમાથંી પેટલીકરની xવનદ+ \Aટનો 
પ�રચય �પુેર. થાય છે. નવલકથાકાર, નવRલકાકાર, િનબધંકાર, ચ�ર/િનબધં-કાર, Rચ�તક, સામા{જક કાય+કર અને પ/કાર ઈSરભાઈ મોતીભાઈ પેટલીકરનો જ�મ ઈ. ૧૯૧૬ના મે માસની 
નવમી તાર"ખે પેટલી ગામના લેઉવા પાટ"દાર ¶ાિતના �ખુી �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. માતા�ુ ંનામ xવાબહ.ન. અ¢યાસ દરિમયાન જ કાશીબેન સાથે લ�ન થDુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૩૫મા ંમે�yક થયા. 
વડોદરાની અiયાપન શાળામા ંતાલીમ લઈ ‘ઉ1મ પદ‘ની પદવી 6ાE ત કર".  
ઈ. ૧૯૪૪ �ધુી િશkણકાય+ કDુF. સા�હbયકાય+ તો ચા} ુહu ુ ંજ. lેયલkી અRભગમથી સા�હbયસ¼ન કરનાર પેટલીકરમા ંિશkક થવા કરતા ંલેખક થવા�ુ ંવલણ બળવ1ર હu ુ.ં િશkક 
તર"ક.ના 2યવસાયને કારણે ઊભી થયેલી અ��ુળૂતાએ ‘પટલાઈના પેચ‘ અને ‘,ામRચ/ો‘ લખવા 6ેયા+. ઈ. ૧૯૪૪મા ંપેટલીકરની સવ+6થમ યશદા �ૃિત ‘જ�મટ"પ‘ લખાઈ. તળપદ" શૈલીના 
આ સા�હbયસ¼ક. નગરxવનની નવલકથાઓ પણ આપી છે. ચાર.ક દાયકાની લેખન કાર�કદ¡મા ંતેમણે ૨૬ નવલકથાઓ, ૫ વાતા+સકંલનો, ર.ખાRચ/ોના ૪ સ,ંહો, ૧૨ લેખસ,ંહો અને ૧૧ 
dCુ4તકાઓ આપી છે. જોક. ‘લોહ"ની સગાઈ‘, ‘જ�મટ"પ‘, ‘ઋણા�બુધં‘, ‘ભવસાગર‘ વગેર. સા�હbયકાર તર"ક. તેમને 6િતA ઠા અપાવનાર �ૃિ1ઓ ગણાવી શકાય.  
પેટલીકર માનતા ક. ‘P સા�હbયમા ંRચ�તન ન હોય તે Rચરંતન બનuુ ંનથી.‘ બાવીસ વષ+ની નાની વયે બારhુ ંખાવા�ુ ંબધં કર" પેટલી Pવા નાના ગામમા ંપેટલીકર. સમાજ-�ધુારાની 
6;િૃ1ઓઓ આરંભ કર.લો. tીિશkણ, અ4d¤ૃયતા, ¶ાિતવાદ, ક.ળવણી, દહ.જ વગેર. અનેક 6ãોની મીમાસંા સbયશોધક અને સમ�વયવાદ" દ+ \Aટથી પોતાની કટારોમા ંકરતા. આમ શાળાની 
ચાર દ"વાલો છોડ"ને સમ, સમાજના િશkક થવા�ુ ંતેમણે પસદં કDુF. પેટલીકરના 4વભાવમા ંસ1ા ન હતી. પkાપkી�ુ ંરાજકારણ તેમને oુચu ુ ંન�હ.  
4વભાવે શાતં, િમલનસાર, પરગ?ુ પેટલીકર સયંમ અને સાદગીથી રહ.તા. એક પણ ધમ+મા ંમાનતા ન�હ. ગીતાના xવનસદં.શને અ�સુરતા. અUતશÖ ુઅને કત+2યિનA ઠ આ doુુષ�ુ ંિવનોદ 
ભ�. આલેખે}ુ ંશ�દRચ/ નjધપા/ છે : ‘બેઠ" દડ"�ુ ંશર"ર, કાળ" ઘેર" ભમર, એવી જ કાળ" °.મના ચ¤મા,ં ચાસ પાડ.લા ખેતર P;ુ ંર.ખાઓવા|ં મો§ું કપાળ, મોટા ભાગે q�ુ}ુ ંરહ.u ુ ંમj, 
બાળક Pવા અવાજવા|ં, દંતપCંaત દશા+વu ુ ંિનદ�ષ હા4ય એટલે પેટલીકર. તે ચરોતરના પાટ"દાર છે એ;ુ ંએમની પાસેથી બે ને વ�મુા ંવ� ુપાચંેક વાÄો સાભંળો એટલામા ંતમને ખબર 
પડ" જ Uય !‘ [2ય6ા�Eત માટ. એમણે Äાર.ય કશો 6ચચં કય� નથી. મનના મોકળા એટલે xવનમા ંકદ" િનરાશા અ�ભુવી નથી. �ુ§ુંબxવન શાતં અને �ખુી.  
ઈ. ૧૯૮૩ના નવે�બર માસની એકવીસમી તાર"ખે Üદયરોગથી તેમ�ુ ંhbૃD ુથDુ.ં તેઓ રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંકથી િવeિૂષત થયા હતા. 
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�હ�દ" નવDવુાનોમા ંઆગ ભડકાવનાર તર"ક. =,ેx શાસકો ‘ભાઈ‘ પરમાન�દને ઓળખતા. સરકાર. એમના પર hકૂ.લા આkેપો dરુવાર થયા ન હોવા છતાયં એમને ફાસંીની સU ફરમાવવા 
�ધુી એ સરકાર પહjચી હતી. ગાધંીxએ ઉપાડ.લા અ�હ�સક ]દોલનોમા ંએમણે સહકાર નહોતો આE યો છતા ંલાલા લજપતરાય, લાલા હરદયાળ, વીર સાવરકર વગેર. એમના 6bયે ઘ«ુ ં
માન રાખતા. કદ" કોઈની સામે તેમણે બnંૂક ક. છર"લાઠ" ઉગામી �gુા ંનહોતી ક. નહોતી કોઈ ધાડ પાડ" છતા ંગોર" હ�મૂતે એમને કાળા પાણીની અમા�ષુી ય/ંણામા ંઘક.લી દ"ધા હતા. 
કારણ એટ}ુ ંજ ક. આઝાદ"ના તલબગાર �હ�દ" નવજવાનોની સરગમºને એમણે જલતી રાખી હતી. ‘દ.શ6ેમ‘ એમનો Yનુો હતો.  
પUંબના Pલમ {જ�લાના ક�રયાલા ગામમા ંભાઈ તારાચદંને bયા ંઈ. ૧૮૭૫મા ંએમનો જ�મ થયો હતો. દસમા શીખ Yoુુ ગોિવ�દિસ�હ. ગાદ"એ આવતા ંપરમાનદંના વશંજને ખાસ યાદ 
કર"ને બોલા2યા હતા અને ભરદરબારમા ંએમને ભેટ" પોતાના ભાઈ ગણી સ�મા�યા હતા. bયારથી એ પ�રવારને ‘ભાઈ‘�ુ ંમાનભDુF સબંોધન મળે}ુ.ં  
માતાની છ/છાયા તો બચપણથી જ Yમુાવી હતી તેથી િપતાએ તેમ�ુ ંલાલનપાલન કDુF. પUંબ Dિુનવિસfટ"નો બી. એ. �ધુીનો અ¢યાસ કર" એબટાબાદની હાઈ4�લૂના આચાય+ બ�યા. 
પછ"થી એમ.એ. કર" લાહોરની દયાનદં એ�ગલો વૈ�દક કૉલેજમા ંજોડાયા Nયા ંતેઓ માિસક પચંોતેર Bિપ યા�ુ ંજ વેતન લેતા. bયાથંી તેઓ dવૂ+ આ�°કાના આય+સમાજને �દુ+ઢ કરવા bયા ં
ગયા. ઈ.૧૮૯૭મા ંNયાર. ��લે�ડ ગયા bયાર. bયા ંમહિષf  દયાનદંના એક િ6ય િશA ય અને 8ાC�તકાર" ¤યામx �ૃA ણ વમા+ના એ મહ.માન બ�યા હતા. અહ� રહ"ને તેમણે ઇ4ટ ��ડયા કંપનીના ં
દફતર તપા4યા.ં દફતરોની હક"કત જોઈ ભારતમા ં6ચRલત િશkણ6ણાલીને ધરhળૂથી બદલવાના તથા િશkણના માiયમ તર"ક. =,ેx હટાવવાના મતના તેઓ થઈ ગયા.  
દરિમયાનમા ં=,ેજોનો િસતમ માઝા hકૂતો ગયો. 4વદ.શ આવી 6Uમા ંUYિૃત આણવા તેઓ દ.શભરમા ં·�ૂયા. તીખા ંભાષણો અને તેમની 6;િૃ1ઓએ સરકારને ચમકાવી. ઈ. ૧૯૧૦મા ં
એક d4ુતક લખવા બદલ /ણ વષ+ માટ. દ.શપાર કયા+. હદપાર"નો લાભ લઈ તે અમે�રકા ગયા. લાલા હરદયાળનો સાથ સાiયો અને ઔષધિવ¶ાન તથા મનોિવ¶ાનના િવષયોમા ંડૉaટર.ટ 
મેળવી ભારત આવી સગંઠનકાય+મા ંગળા�બૂ રહ.વા લા�યા.‘લાહોર કાવતરા‘ =ગે તેમની ધરપકડ કર" તેમને ફાસંીની સU કરવામા ંઆવી. પરંu ુઆ સU સામે દ.શમા ંભાર. ઊહાપોહ 
Uગતા ંતેમને આxવન ક.દમા ંરાખવા�ુ ંન¥" કDુF ઈ.૧૯૧૯મા ંદ"નબ�ં ુઍ��ઝની મદદથી તેઓ haુત થયા.  
bયારબાદ અનેક સ4ંથાઓ અને 6;િૃ1ઓ સાથે તેઓ સકંળાયેલા ર�ા. તે કાળે 4થાપયેલી કå,ેસની િવચારસરણી પરમાન�દને મ?ંૂર નહોતી. તેઓ કહ.તા, ‘કå,ેસે અખbયાર કર.લો માગ+ 
Uર" રહ.શે તો દ.શના ભાગલા પડ" જશે.‘ ખર.ખર ભાગલા પડ�ા તે વખતે થયેલી કbલેઆમથી પરમાનદં 2યિથત થયા. તે દહ.રાnૂન ચા�યા ગયા. bયા ંતેમની તRબયત બગડ". એમને 
જલધંર લઈ જવાયા. દ.શના ભાગલાનો આઘાત xરવવો એમને ક�ઠન થઈ પડ�ો. xવવમા ંહવે એમને કોઈ રસ નહોતો. એમણે હવે hbૃDનુª નોતoું દઈ દ"�ુ.ં ૧૯૪૭ની આઠમી �ડસે�બર. 
એમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં 
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ઈ. ૧૯૦૫મા ંથયેલા બગંભગંથી 6ËવRલત 8ાC�તËવાલા છેક ��લે�ડ પહjચેલી ��લે�ડમા ંચળવળના ંમડંાણ કરવા�ુ ંમાન Yજુરાતના તેજ4વી રbન ¤યામx 
�ૃA ણ વમા+ને ફાળે Uય છે. ��લે�ડ આવતા િવ�ાથºઓની �િુવધા માટ. લડંનમા ં‘��ડયા હાઉસ‘ની 4થાપના થઈ. =,ેx સ1ાને હચમચાવી નાખે તેવી 
8ાC�તકાર" ચળવળ�ુ ંh�ુય ક.�[ આ ��ડયા હાઉસ જ હu ુ.ં  
ઈ. ૧૯૦૬મા ંિવનાયક દામોદર સાવરકર તથા લાલા હરદયાલ અ¢યાસાથM ��લે�ડ આ2યા. તેઓએ ¤યામx �ૃÂ ્ ણ વમા+ને dરૂો સાથ આE યો. આ બનંે 
િવ�ાથºઓએ અ¢યાસ માટ. લડંન આવતા િવ�ાથºઓને િશkણ bયાગી માueૃિૂમ ખાતર 8ાC�તકાર" બના2યા. ��લે�ડ-આયલM�ડના િવE લવવાદ"ઓ�ુ ંઅને 
રિશયાના િન�હRલ4ટો�ુ ંપણ h�ુય મથક હu ુ.ં �હ�દના 8ાC�તકાર"ઓએ િન�હRલ4ટો પાસેથી બåબિવ�ા શીખી હતી.  
ઈ. ૧૯૦૮મા ંઈ. ૧૮૫૭ના 4વાત�ંય-સ,ંામની અધ+શતા�દ" qબૂ શાનદાર ર"તે ઊજવાઈ. આqુ ંલડંન ધમધમી ઊઠ.}ુ.ં પિ/કાઓ વહ¾ચાઈ. ઉ, ભાષણો 
થયા.ં અનેક tી-doુુષોએ કડક Èત લીધા.ં દરિમયાનમા ંબગંભગંના અ�સુધંાનમા ંભારતવાસીઓ પર P ?ુ�મો થયા તેના સમાચાર લડંન આવવા લા�યા. 
આ સમાચાર. ��લે�ડના 8ાC�તકાર"ઓનો અસતંોષનો Ëવાળાhખુી ફાટ" નીક�યો. એ અસતંોષને વેગ આપવામા ંભારતથી લડંન આઈ. સી.એસ. થવા આવેલા 
પUંબી Dવુાન મદનલાલ ધ�ગરાએ h�ુય ભાગ ભજ2યો હતો.  

મદનલાલનો જ�મ પUંબમા ંઈ. ૧૮૮૫મા ંથયો હતો. �ુ§ુંબ lીમતં હu ુ.ં ઈ. ૧૯૦૬મા ંએક 4ટ"મરમા ંમ?ૂર"�ુ ંકામ 4વીકાર" આઈ. સી. એસ. થવા તે ��લે�ડ આવવા નીક�યો. તેની �મર 
bયાર. ર૧ વષ+ની. તે પરણેલો હતો અને એક d/ુનો િપતા હતો. ��લે�ડ આવતા ંવªત જ સાવરકર. 4થાપેલા ‘અRભનવ ભારત‘નો તે સ¢ય બ�યો. મદનલાલના ભભકાદાર પોશાક અને લહ.ર" 
4વભાવ પાછળ રહ.}ુ ંદ.શભCaતભDુF Üદય સાવરકર. િપછા�Dુ.ં  
લડંનની ��ડયા ઑ�ફસમા ંસર કઝ+ન વાઈલી h�ુય સલાહકાર હતા. ભારતમા ંવરસતી ?ુ�મની ઝડ"ઓ વાઈલીને ઈશાર. વરસતી. આથી 8ાC�તકાર" ?ુવાનોએ વાઈલી�ુ ંકાસળ કાઢ" 
નાખવા�ુ ંન¥" કDુF. મદનલાલને તે કામ સjપાDુ.ં વાઈલી અને મદનલાલને સારા સબંધંો હતા. બીP જ �દવસે વાઈલીએ મદનલાલને એક સમારંભમા ંહાજર રહ.વા આમ/ંણ મોક�Dુ.ં 
Rખ4સામા ંછ બારની િપ4તોલ લઈ મદનલાલ પાટ¡મા ંગયો. વાઈલીને એક બા?ુ લઈ જઈ ગોળ"એ વ�ધી ના�યો. વાઈલી તbકાળ hbૃD ુપા�યો. નાશી જવાનો જરા પણ 6યbન ન કરતા ં
મદનલાલ હસતા ંહસતા ંપકડાઈ ગયો. R�ટનમા ંહાહાકાર મચી ગયો. મદનલાલના િપતાએ મદનલાલ સાથેના સબંધં તોડ" ના�યો. મદનલાલ પરહ.જ થયો. તેને કોટ+મા ંલાવવામા ંઆ2યો. 
મદનલાલે કોઈ વક"લ રા�યો નહોતો. �યાયાધીશે કÃુ ંકહ.; ુ ંહોય તો કહ.વા કpુ ંbયાર. મદનલાલ બો�યો, ‘અમારા દ.શ પર બળાbકાર. રાNય કરવાનો ��લે�ડને હક નથી. અમારા દ.શમા ં
ચા} ુરહ.લા બળાbકારના બદલામા ંમª આ �ૃbય કDુF છે. દ.શભCaતથી 6ે�રત થઈ મª આ qનૂ કDુF છે.‘ તેને ફાસંીની સU કરવામા ંઆવી.  
ઈ. ૧૯૦૯ના ઑગ4ટની ૧૬મીના તેને ફાસંી આપી. પોતાની =િતમ ઇ`છા તર"ક. મદનલાલે સાવરકરને કહ.}ુ,ં ‘મારા દ.હની ઉ1ર�8યા �હ�nુ ધમ+ 6માણે કરજો. મારા શબને કોઈ પણ અ-



�હ�nુ 4પશ+ ન કર.. દહન�8યા વખતે �ા×ણે મ/ંો`ચાર સાથે અC�ન દ.વો.‘  
આ બનાવ પછ" R��ટશ સરકાર. ઇ\�ડયા હાઉસ પર કરડ" નજર રાખી. છેવટ. તે બધં કર;ુ ંપડ¬ુ.ં 
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‘માનવોના ંnુઃખો અ¶ાનને લઈને છે. એ nૂર કરવા કoુણાશCaત U,ત કરવી પડ.. 6e ુિવના�ુ ંxવન ÃAુ ક અરÕય P;ુ ંછે.‘ આ;ુ ંભાન એક અસામા�ય િવRચ/ બાRલકાને થu ુ.ં સાધનાપથ 
દશા+વનાર કોઈ ન�હ, અને પોષક વાતાવરણેય ન�હ છતા ંપાચં વષ+ની �મર. તેને અજબ અ�eુિૂતઓ થતી. તે બાRલકા�ુ ંએક 4વE ન હu ુ,ં ‘બની શકાશે તો ²ુ ંએક નાનકડ" nુિનયા રચવાનો 
6યbન કર"શ. સાચે જ નાનકડ" nુિનયા ક. Nયા ંલોકો અr, વt, રહ.ઠાણ અને xવનની અ�ય અિનવાય+ જB�રયાતોથી Rચ�તાhaુત બની ]ત�રક િસ�g 6bયે વળે.‘ આ 4વE નને િસg કરનાર, 

અરિવ�દના dણૂ+ યોગને 6કાશમા ંલાવનાર માતાx નાર" દ.હ. શ�કતBપે dwૃવી પર અવતયાF હતા.ં  
તેમનો જ�મ ઈ. ૧૮૭૮ના ફ.æઆુર"ની ૨૧મી તાર"ખે °ા�સના પે�રસમા ંએક ધનાઢ¸ �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. તેમ�ુ ંનામ મીરા.ં અટક હતી અ�ફો�ઝે. માતા ભૌિતકવાદ" અને િપતા વેપાર". 
તેમ�ુ ંશૈશવ અ�ય બાળકો કરતા ંઅસમા�ય હu ુ.ં માતાિપતાએ એને નાનકડ" qરુશી કરાવી આપી હતી. પાછળ §ૂંક" પીઠ હતી. મીરા ંએ qરુશીમા ંબેસતી. Äાર. iયાનમ�ન થઈ જતી. 
મ4તક ઉપર 6કાશનો એક 4તભં દ.ખાતો. બાળ-મગજ એ સમજવા મથuુ ંપરંu ુકÃુ ંસમUuુ ંન�હ. કોઈક મહાન કાય+ માટ. પોતે જ�મી છે એટલે તેને ખાતર" થઈ.  
Äાર.ક કોઈક અજબ શ�કત પોતાનામા ં6વેશતી હોય અને કામ કરતી હોય એ;ુ ંપણ લાગuુ.ં એ શCaત પોતા�ુ ંજ કોઈ અ¶ાત Bપ છે એમ લાગuુ.ં એક વાર મીરા ંનxકના ંપહાડ" 
જગંલોમા ંબહ.નપણીઓ સાથે ફરવા ગઈ હતી. સૌ એક સીધી ટ.કર" ચઢતા ંહતા.ં ઠ"ક ઠ"ક ઉપર ચઢ" ગયા ંbયા ંમીરાનંો પગ લથડ�ો. તે વેગથી નીચે પડવા લાગી. નીચે તો હતા 
કાળાધ�બ પwથરો ! મીરા ંભફાગં દઈને પડ". બહ.નપણીઓએ ]ખે હાથ દઈ ચીસ પાડ". પણ મીરા ંતો એકદમ ઊભી થઈને કપડા ંખખંરવા લાગી. પાછ" ટ.કર" ચઢ" સખીઓ ભેળ" થઈ 
ગઈ. સૌને આµય+ થDુ.ં ક.વો �ખુદ અક4માત ! વષ� પછ" આ 6સગંે થયેલા અ�ભુવની એમણે વાત કર". ‘પડતા ંપડતા ંમને થu ુ ંહu ુ.ં ક. Pવી પડ" ક. તરત જ કોઈક. મને ધીમેથી પોતાના 
ખોળામા ંલીધી છે. મને ઢzરૂ"ને એ સરસરાટ નીચે ઊતર" રpુ ંછે.‘  
મીરાનંે આમ અક�E ય શ�કતની 6તીિત થયા પછ" સરંkણની 6તીિત એમને સમતત થતી રહ". ૧૩ વષ+ની �મર. આ �કશોર"ને માનવચેતના �ારા થતા 6eકુાય+મા ંકોઈ શકંા ન રહ". 
એમણે એને xવનકાય+ ગણી લી�ુ.ં એને ખાતર" થઈ ક. િન[ા દરિમયાન તેને સાધના-િશkણ મળ" રpુ ંછે.  
આવી અ�eુિૂતઓ દરિમયાન એમને ક.ટલાક માગ+દશ+કો પણ દ.ખાતા. તેમાનંા એક P સતત દ.ખાતા એમને તે શોધી શક.લી ન�હ. તેમણે તેને ‘�ૃA ણ‘ નામ આE Dુ ંહu ુ.ં પોતાના આ ‘�ૃA ણ‘ને 
શોધી કાઢવા એ કાય+ને એમણે xવનકાય+ લે�Dુ ંહu ુ.ં  
મીરાએં અ¢યાસ ઉપરાતં સગંીત અને Rચ/ની તાલીમ લીધી હતી. મીરા ંDવુતી બની. એ સાથે પેલો માગ+દશ+ક આકાર વ� ુને વ� ુદ.ખાવા લા�યો. એ Rચ/કાર હતી તેથી પોતાના આ 
�ૃA ણ�ુ ંએક ર.ખાRચ/ તેણે ]Úુ.ં બાવીસથી બ/ીસેક વષ+ની �મર દરિમયાન તે ર"તસર Yઢૂિવ�ાની અ¢યાસી બની. તે ખાતર તે અø�જ�રયા ગઈ. bયા ંYઢૂિવ�ાની સાધના ચાલી. આ 



ગાળા દરિમયાન તેમણે ભારત િવષે Uણવા માડં.} ુ.ં એ eિૂમ 6bયે તેમને અજબ આકષ+ણ 6ગટ�ુ ંઈ. ૧૯૨૦મા ંતેમણે સાભં�Dુ ંક. પjડ"ચેર"મા ંકોઈ lી અરિવ�દ નામે યોગી વસે છે. તેના 
Rચ1ે પડઘો પાડ�ો, ‘એ જ મારા �ૃA ણ તો ન�હ ?‘  

મીરા�ં ુ ં6થમ લ�ન મો�ડસે સાથે અને બી?ુ ંલ�ન પૉલ �રચાડ+ સાથે થDુ.ં �રચાડ+ને ઘમ+, તbવ¶ાન અને Yઢૂ િવ�ામા ંxવતં રસ હતો. મીરા�ં ુ ંકાય+ આથી વેગી}ુ ંબ�Dુ.ં °¾ચ સેનેટમા ં� ૂટંાવા 
માટ. �રચાડ+ Nયાર.� પj�ડચેર" આ2યા bયાર. મીરાએં તેમની સાથે એક ‘સોલોમ�સ સીલ‘ (યોગચ8) દોર" મોક�Dુ.ં જો એ જ તેનો રાહબર હશે તો તરત જ એ ઓળખી જશે. આમ, મીરાનંે 
પોતાના ‘�ૃA ણ‘ ભારતની eિૂમ પર મળ" ગયા.  
હવે તેમણે અરિવ�દની સાથે રહ" પોતા�ુ ંઅ�oૂું કાય+ આગળ વધાDુF. bયા ંતેમને ‘અિધમનસ‘ની �\ૃAટની અ�eુિૂત થઈ. અરિવ�દના દ.હિવલય પછ" તેમણે આદર.}ુ ંઅiયાbમકાય+ પોતાની 
બધી શ�કત કામે લગાડ" Uર" રા�Dુ ંએમ�ુ ં4વE ન હu ુ ંએક ‘ક�યાણ,ામ‘, એક ઉષાનગર"�ુ ંિનમા+ણ કરવા�ુ.ં તેઓ એ કામ પાછળ લાગી ગયા.ં  
ઈ. ૧૯૭૩ના નવે�બરની ૧૭મી તાર"ખે સiંયારાણી Nયાર. પોતાના 4નેહભયા+ કર ધરતી પર ફ.રવી વાbસ�યના ંઅમીઝરણા ંવહ.વડાવી ર�ા ંહતા ંbયાર. સાત વાગે માતાxએ પોતાની 
xવન-સiંયાના ંતેજ સકં.લી લીધા.ં Nયોિત મહાNયોિતમા ંિવલીન થઈ ગઈ. 
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ઈ. ૧૯૩૧ની માચ+ની બીx તાર"ખે કોક.સસની ઉ1ર. એક ખે�તૂને ઘેર જ�મેલા િમખાઇલ ગોબા+ચોવે મૉ4કો 4ટ.ટ Dિુનવિસfટ" તથા 4ના2 રોપૉલ ઍR,ક�ચર 
ઇ��4ટટ�ટૂમા ંઅ¢યાસ કર" ઈ. ૧૯૪૬ થી ઈ. ૧૯૫૦ �ધુી y.કટર ï.ઇવર તર"ક. કામ કDુF હu ુ.ં ઈ. ૧૯૫૫ થી ઈ. ૧૯૬૨ના સમગગાળા દરિમયાન તેઓ 
કૉ�સોમૉલ – સા�યવાદ" પkના Dવુક મડંળમા ંજોડાયા. ઈ. ૧૯૫૬મા ંએ પkની 4તાÈોપૉલ શહ.ર-સિમિતના 6થમ સે8.ટર" બ�યા. ઈ. ૧૯૭૧મા ંસોિવયેટ 
Dિુનયનના મiય4થ પkના સદ4ય તથા ઈ. ૧૯૭૮મા ં�ૃિષ  - િવષયક મiય4થ કિમ�ટના સે8.ટર" બ�યા. ઈ. ૧૯૭૯ દરિમયાન પોRલá�Dરુોના ઉમેદવાર સ¢ય 
અને ઈ. ૧૯૮૦મા ંતેના સદ4ય બ�યા. ઈ. ૧૯૮૪મા ંD.ુ એસ. આર.ની િવદ.શ િવભાગની કિમટ"મા ંતેમને ચેરમેન બનાવવામા ંઆ2યા. આ કિમટ" ચેરમેન 
તર"ક. તેમણે ક.નેડા અને R�ટનની hલુાકાત લીધી હતી. તેમની કાય+દkતાથી બનંે દ.શોના રાજકારણીઓ qબૂ જ 6ભાિવત થયા હતા.  
ઈ. ૧૯૮૫મા ંચેરને�કો�ુ ંઅવસાન થતા ંબીP જ �દવસે તેમને સા�યવાદ" પkના સામા�ય મ/ંી બનાવવામા ંઆ2યા. તેમની આ િનDCુaત થતા ંજ રિશયા 
અને nુિનયાના ઇિતહાસ�ુ ંએક ન;ુ ં6કરણ આરંભાDુ.ં ઈ. ૧૯૮૫થી ઈ. ૧૯૯૧ના છ વષ+ના ગાળા દરિમયાન તેઓ સ1ા4થાન પર ર�ા. તે સમયે એટલે 
રિશયન રાજકારણ અને અથ+કારણમા ંઆhલૂ પ�રવત+નનો સમય. ગોબા+ચોવની નીિતની nૂરગામી અસર 4વદ.શ તેમજ પરદ.શમા ંફ.લાવા પામી હતી.  
Nયાર. ગોબા+ચોવે સ1ાના ં�/ૂો સભંા�યા ંbયાર. રિશયા કટોકટ"ને આર. આ2Dુ ંહu ુ.ં રિશયાની ]ત�રક તેમજ બા� નીિતમા ંપ�રવત+ન જBર" બ�Dુ ંહu ુ.ં લેિનન 



અને 4ટાRલન �ારા P અડ"ખમ 2યવ4થાત/ં યોઠવાDુ ંહu ુ ંતેને હટાવી સવ+દ.શીય નવ-િવધાન જBર" હu ુ.ં હા ઉ£ેશોની િસ�g માટ. ગોબા+ચોવે ‘પેર.4yોઈકા‘ અને ‘�લાસનો4ટ‘ના બે િસgાતંો 
6િતપા�દત કયા+. ‘પેર.4yોઈકા‘ એટલે સવ+દ.શીય પ�રવત+ન માટ. નવી રચના અને ‘�લાસનો4ટ‘ એટલે haુત સમાજની રચના. ગોબા+ચોવે સdંણૂ+ શાિંતમય પgિત અજમાવી રિશયન 6Uને 
પ�રવત+ન માટ. 6િતબg કર".  
અમે�રકન 6hખુ ર.ગન સાથે તેમણે hલુાકા ગોઠવી. પણ ર.ગને દાદ ન આપી. આથી ગોબા+ચોવે 4વે`છાએ અ«ધુડાકા બધં કરવાની નીિત અપનાવી. લ¤કરમા ંઅને લ¤કર" ઉbપાદનમા ં
તેમણે ઘટાડો કય�. અફઘાિન4તાનમાથંી સોિવયેટ સૈ�યને પાÉ ંબોલાવી લી�ુ.ં આથી ]તરરાA y"ય 4તર પર ઊભર.}ુ ંઠં�ુ ંDgુ ઓસરવા લા�Dુ.ં પરંu ુઆ નીિતની ધાર" અસર ન થઈ. 
અનેક િવiનો અને oુકાવટો ઊભા ંથયા.ં દ.શમા ંભાવો અનહદ વધવા પા�યા. અછતની પ�રC4થિત સU+ઈ. સા�યવાદ" પkે પણ નકારાbમક વલણ અપના2Dુ.ં ગોબા+ચોવને ઘર]ગણાના 
તેમજ િવદ.શના આિથfક તેમજ રાજક"ય kે/ે ગભંીર સ�યાઓનો સામનો કરવાનો આ2યો. તેમ છતા ંગોબા+ચોવની નીિતના ંઅનેક nૂરગામી �પુ�રણામો જોવા મ�યા ંહતા.ં ઈ. ૧૯૯૦મા ંઆ 
કારણે તેમને શાિંત�ુ ંનોબલ પા�રતોિષક અપ+ણ કરવામા ંઆ2Dુ.ં  
ઘર]ગણે ગોબા+ચોવ માટ. િવિવધ 6ãો ઊભા થયા. સાથીદારો બેવફા નીવડ�ા. =તે િનકટના સાથીદારોએ જ તેમને પદ³A ટ કરવા�ુ ંકાવતoું ર`Dુ.ં તેમના સાથીદાર યે�તસીન સાથે તીÈ 
મતભેદ ઊભો થયો. છેવટ. ગોબા+ચોવે સ1ાbયાગ કય�. તેમની નબળ" નીિતને કારણે રિશયા�ુ ંિવઘટન થDુ.ં અમે�રકાની સમકk ગણાતી મહાસ1ાની અવનિત થઈ અને સમ, િવS પર 
તેની અવળ" અસર થઈ તે;ુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 
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સમાજ�ધુારાના અ,ણી, Yજુરાત વના+Úલુર સોસાયટ"ના ક.ટલાક વખત �ધુીના સહાયક મ/ંી, ‘z�ુg6કાશ‘ના ત/ંી અને વડોદરાની ચોથી Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના 6hખુ રણછોડભાઈ 
ઉદયરામ દવેનો જ�મ ઈ. ૧૮૩૭મા ંઑગ4ટની દસમી તાર"ખે થયો હતો. ફાબ+સ Yજુરાતી સભા સાથે પણ તે સકંળાયેલા હતા. નાટ¸શાt અને કા2યશાtના એ 6ખર અ¢યાસી હતા. ‘રણ 
િપ�ગળ‘ એ િપ�ગળ િવષેનો તેમનો અ¢યાસ,�થ છે. હોપ – વાચનમાળામા ંપણ તેમણે કામગીર" બUવી હતી. ‘રાસમાળા‘ના અhકુ િવભાગ�ુ ંતેમણે Yજુરાતીમા ંભાષાતંર કDુF હu ુ.ં ક`છમા ં
દ"વાનગીર" પણ કર" હતી. તે દરિમયાન ‘ક`છનો ઇિતહાસ‘ લ�યો હતો.  
રણછોડભાઈ ઉદયરામની અનેકિવધ સા�હbય6;િૃ1ઓ હોવા છતા ંતેમની નામના h�ુયbવે નાટ¸કાર તર"ક.ની છે. ‘રા4ત ગોફતાર‘ના ત/ંી ક.qશુB કાબરાxએ ‘નાટક ઉ1ેજક મડંળ"‘ 
4થાપવાની યોજના hકૂ". આ યોજના રણછોડભાઈને ગમી. રણછોડભાઈએ તે સ4ંથા માટ. ‘નળદમયતંી‘, ‘બાણા�રુમદમદ+ન‘ ઇbયા�દ નાટકો લ�યા ંહતા.ં થોડા સમય �ધુી પારસીઓની 
નાટકમડંળ"થી Ùટા થઈ તેમણે ‘Yજુરાતી નાટકમડંળ"‘ 4થાપી. એ મડંળ" માટ. ‘લRલતાnુઃખદશ+ક નાટક‘ રચી આE Dુ.ં પોતાની દ"ઘ+ સા�હ{bયક કાર�કદ¡મા ંરણછોડભાઈએ સ�ંયાબધં નાટકો 
લ�યા ંછે. એક ર"તે જોતા ંએમણે જ Yજુરાતી નાટ¸4વBપ�ુ ં2યવC4થત ખેડાણ કDુF. Yજુરાતી રંગeિૂમના ઉbકષ+ માટ. તેઓ સતત 6યbનશીલ ર�ા હતા. રણછોડભાઈ�ુ ંનામ Yજુરાતી 
રંગeિૂમ સાથે સકંળાઈ ગDુ ંછે.  



dરુાણમાથંી િવષય લઈને સ4ં�ૃત નાટકો ઉપરથી તેમજ સામા{જક િવષયો પર એમણે સ�ંયાબધં નાટકો લ�યા ંછે. પરંu ુરણછોડભાઈને P નાટક. 6િત\Aઠત કયા+ તે નાટક ‘લRલતા-nુઃખદશ+ક 
નાટક‘. આ નાટક. સમાજમા ંઘેર" અસર પાડ" હતી. આ નાટક પિµમના ંનાટકોની અસર દાખવuુ ંYજુરાતી સા�હbય�ુ ં6થમ કoુણા�ત નાટક છે.  
રણછોડભાઈના ંનાટકો કલાની દ+ \Aટએ ઘણા ંઊતરતા ંલાગે. વત+માન સમાજને આ નાટકો અકલાbમક લાગે. 
ઈ. ૧૯૨૩મા ંએમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં 
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રિવશકંરને બચપણથી જ Rચ/કામની લગની લાગી હતી. પાચંમા ધોરણમા ંહતા bયાર. જ ïૉ©ગની થડ+ ,ેઇડની પર"kા પાસ કર" હતી. તેઓ બી. એ. થયા હતા પરંu ુRચ/કામની તાલીમ 
આટલી જ.  
રિવશકંરના િપતા ગjડલ રાNયમા ંમહાલકાર" અને પછ" સેટલમે�ટ ઑ�ફસર. એટલે ગામડામા ંqબૂ ફરવા�ુ ંથu ુ.ં આથી રિવશકંરને 6ા�ૃિતક સ¹દય+, ,ામ અને ગોપxવન વગેર.નો અ�ભુવ 
તથા અવલોકન થતા ંગયા ંઅને Rચ/કલા-6ીિત દ+ ¤ય Rચ/ો તરફ વળતી ગઈ. મોટાભાઈ ગોધરાની તા}કુા 4�લૂમા ંઆચાય+ હતા bયાર. એમની સાથે રહ.તા. મોટાભાઈને પણ Rચ/કામનો 
શોખ એટલે એમની પાસે દ.શિવદ.શના ં�ુદંર  સRચ/ d4ુતકોનો તેમજ સામિયકોનો સારો એવો સ,ંહ હતો. આ Rચ/ો�ુ ંઅવલોકન કરતા ંરિવશકંર પર ઇટાRલયન Rચ/કાર મટાિનયાનો �ડો 
6ભાવ પડ�ો હતો. ગોધરામા ંએમ�ુ ંરહ.ઠાણ પણ જગંલની નxક નદ"કાઠં. હu ુ,ં એટલે એમાથંીયે એમને Rચ/લેખન માટ. dAુ કળ િવષયસામ,ી મળ" રહ.તી. પરંu ુપgિતસરની તાલીમની 
ખોટ એમને સતત લાગતી. તોપણ પોતાના કલાિવકાસ માટ. 4વયસંાધના તો તેમણે Uર" જ રાખી. શાળાક"ય તાલીમની ખોટ તેમણે સતત 4ક.Rચ�ગ કર"ને dરૂ" કર.લી.  
?ૂનાગઢની બહાઉ£"ન કૉલેજમા ંભણતા હતા bયાર. કૉલેજના િ6C�સપાલ િન;તૃ થવાના હતા. એમ�ુ ંતૈલRચ/ બનાવવા�ુ ંકામ રિવશકંર રાવળને સjપયે}ુ.ં આ વખતે બનંેનો પ�રચય થયો. 
તbકાલીન હ4તRલRખત ‘¶ાનાજંRલ‘ના ત/ંી બ�ભુાઈ રાવતનો પણ પ�રચય થયો. ‘�ુમાર‘ની 4થાપનામા ંઆ પ�રચય પાયાBપ બ�યો. ‘�ુમાર‘ની શBઆતમા ંP પાચં િમ/ોનો સhહૂ પાયામા ં
હતો તેમા ંરિવશકંર પ�ંડત હતા. આમ ‘�ુમાર‘ના છેક પહ.લા =કથી એમની Rચ/શCaતનો લાભ મળતો થયો હતો.  
પ�ંડતે પોતાના ?ૂનાગઢ વસવાટ દરિમયાન સ4ં�ૃત નાટકોમાથંી ક.ટલાક 6સગંો લઈ Rચ/ો કર.લા ંP ‘સમાલોચક‘ માિસકમા ં6ગટ થયા ંહતા.ં એ જ અરસામા ં‘સા{bય‘ માિસકના ત/ંી 
મ�ભુાઈ કાટંાવાળાએ 6�ૃિતRચ/ માટ. Uહ.ર કર.}ુ ંઇનામ પણ એમને મળે}ુ.ં  
કૉલેજ�ુ ં/ી?ુ ંવષ+ વડોદરામા ંકDુF. અહ� વડોદરાની િવ�યાત િપaચર ગેલેર"નો એમણે લાભ લીધો. એટલામા ંUણવા મ�Dુ ંક. રિવશકંર રાવળ અમદાવાદમા ં4થાયી થયા છે અને 
Rચ/કલાના વગ� ચા} ુકયા+ છે. એટલે પ�ંડત અમદાવાદની Yજુરાત કૉલેજમા ંદાખલ થયા અને રિવભાઈના માગ+દશ+નનો લાભ ઉઠાવવા માડં�ો. રિવભાઈની ભલામણથી એમણે ‘વીસમી 
સદ"‘ માટ. પણ Rચ/ો બનાવવા માડં�ા.ં અમદાવાદની મ�હલા પાઠશાળામા ંખડં સમયના Rચ/-િશkક તર"ક. જોડાયા હતા. બાલસા�હbયના આદશ+ 6કાશન તર"ક. ‘બાળવાતા+વRલ‘મા ંતે 
વખતે lેA ઠ ગણાયેલા ંબાળ�લુભ Rચ/ો કયાF. કૌ§ુંRબક h¤ુક.લીઓને કારણે તેમને ગjડલ આવ;ુ ંપડ¬ુ.ં અહ� િશkક તર"ક.ની કામગીર" 4વીકાર" પરંu ુRચ/6;િૃ1 નામશેષ બની. 



રિવશકંર પ�ંડત�ુ ંRચ/કાય+ બ²ુધા જલરંગી nૃ¤યRચ/ો, સામિયકો અને d4ુતકો માટ.ના ંRચ/ો વગેર.મા ંજ સીિમત રહ.}ુ.ં  
બે દાયકા �ધુી ગjડળમા ંર�ા પછ" ફર"થી hુબંઈ આ2યા અને Rચ/કાર તર"ક.ની કાર�કદ¡ ફર"થી આરંભી.  
જ�મUત નૈસRગèક 6િતભા ધરાવતા એમના xવનમા ંએવી પ�રC4થિત સU+ઈ ક. Pથી તેમણે 6િતકળ+ િનણ+યો લેવા પડ�ા. પરંu ુxવનની અનેક લીલી�કૂ" જોવા સાથે કોઈ અગ�ય lgાના 
દોર પર અજબ સમાધાન;િૃ1થી એમણે પોતા�ુ ંxવન જોગ2યા કDુF હu ુ.ં hુબંઈ સરકાર તરફથી બાળસા�હbયના lેA ઠ d4ુતકને અપાu ુ ંવાિષf ક ઇનામ ઈ. ૧૯૫૮મા ંએમને મ�Dુ ંહu ુ.ં �  

ઈ. ૧૯૮૭ના માચ+ની સ1ાવીસમી તાર"ખે એમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં 
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ઈ. ૧૯૧૨મા ંધારવાડ ખાતે નગરકર �ુ§ુંબમા ંજ�મેલા ંલીલાએ ડૉ. Rચટનીસ સાથે લ�ન કયાF અને લીલા નગરકરમા;થી તેઓ લીલા Rચટનીસ બ�યા.ં તેમણે 
નાગdરુ ખાતે િશkણ મેળ2Dુ ંહu ુ.ં પિત ડૉ. Rચટનીસે લીલાને �ફ�મી કલાકાર બનવા 6ોbસાહન આE Dુ ંતેમને મરાઠ" રંગeિૂમનો ભરdરૂ અ�ભુવ હતો. એ 
સમયે ‘નાટ¸ મ�વ�તર‘ નામની એક નાટ¸-સ4ંથા કાય+રત હતી. અRભનેતા અને િનમા+તા ક.શવરાવ દાતે આ સ4ંથાના સફળ કલાકાર હતા. ડૉ. Rચટનીસ પણ 
આ સ4ંથાના પ�રચયમા ંહતા. ડૉ. Rચટનીસે ‘ઉસના નવરા‘, ‘બેબી‘ તથા ‘]ધ�યાચી શાળા‘ નામના ંનાટકો�ુ ંસ¼ન કDુF હu ુ.ં લીલા આ નાટકોમા ંમહbવની 
eિૂમકા ભજવતા.ં  
જબલdરુના એક lીમતં શેઠ ગોિવ�દદાસે તથા કા,ંેસી નેતા �ારકા6સાદ િમlે ‘� ૂઆંધાર‘ નામના એક Rચ/�ુ ંિનમા+ણ કDુF. લીલાએ તથા નાના પલસીકર. આ 
�ફ�મમા ંકામ કDુF હu ુ.ં જોક. આ �ફ�મ �ટ�કટબાર" પર િનA ફળ ગઈ હતી. આ �ફ�મ બાદ મા4ટર િવનાયક. ‘છાયા‘ નામના બોલપટમા ંલીલાને eિૂમકા આપી. 
આ �ફ�મમા ંલીલાએ આપેલો અRભનય 6શસંાપા/ નીવડ�ો. લીલાને હવે અસ�ંય �ફ�મોમા ંપા/ ભજવવા માટ. િનમ/ંણ મળવા લા�યા.ં સોહરાબ મોદ"એ 
‘Pલર‘ નામની �ફ�મ બનાવી હતી Pમા ંલીલાએ Pલરની પbનીની eિૂમકા સફળતાdવૂ+ક ભજવી હતી.  
એ વખતે �હમાÃં ુરૉય અને દ.િવકારાણીએ બૉ�બે ટૉ�કઝ નામની �ફ�મિનમા+ણ સ4ંથા ઊભી કર". આ સ4ંથાના નેU હ.ઠળ કામ કર" લીલા ક"િતfને િશખર. 

પહj`યા.ં બૉ�બે ટૉ�કઝે બનાવેલી ‘કંગન‘ અને ‘બધંન‘ �ફ�મોમા ંલીલા Rચટનીસે અને અશોક�ુમારની જોડ"એ 6ચડં લોકિ6યતા 6ાE ત કર". ‘કંગન‘મા ંપાતળા,ં કમનીય, વાકં�ડયા વાળવાળા ં
લીલા, અશોક�ુમાર અને દ.િવકારાણી h�ુય પા/ો ભજવતા ંહતા.ં આ �ફ�મથી લીલા qબૂ 6�યાત થયા.ં અશોક�ુમાર અને લીલા Rચટનીસની જોડ"એ Dવુાનોને ઘે}ુ ંલગાડ¬ુ.ં આ જોડ"એ 
‘બધંન‘, ‘કંગન‘, ‘Òલા‘ Pવી �ફ�મોમા ંકામ કર" 6ેkકો ઉપર કામણ કDુF. ઈ. ૧૯૪૦મા ંલીલાની eિૂમકાવાળા ં/ણ Rચ/પટો ર?ૂ થયા ં– ‘uલુસીદાસ‘, ‘અધાFRગની‘ અને ‘બધંન‘ અને એ /ણેય 
Rચ/ો qબૂ સફળ થયા.ં  



�ફ�મkે/ે લીલા qબૂ જ લોકિ6ય નીવડ" ર�ા ંહતા ંઅને ક"િતfની ટોચ પર હતા ંbયાર. પિત ડૉ. Rચટનીસ સાથે તેમને અણબનાવ થયો અને બનંેએ Ùટાછેડા લીધા. bયારબાદ લીલાએ 
�ફ�મિનમા+તા સી. આર. �વાલાની સાથે લ�ન કયાF. હવે લીલા �ફ�મિનમા+ણમા ંપણ રસ લેવા લા�યા ંહતા.ં ‘�કસીસે ન કહના‘ અને ‘6િત¶ા‘ નામના ંબોલપટો�ુ ંિનમા+ણ કયા+ બાદ �વાલાની 
લાહોર ચા�યા ગયા. લીલા ફર"થી એકાક" બ�યા ંઅને 4વત/ં કાર�કદ¡ જમાવવા 6યbન કરવા લા�યા.ં બૉ�બે ટૉ�કઝમા ંપાછા ંઆવી તેમણે ‘ચાર ]ખે‘, ‘મનોરમા‘, ‘ગઝલ‘, ‘ભaત 6હલાદ‘, 

‘શતરંજ‘, ‘ઘર ઘર ક" કહાની‘, ‘=ધોક" nુિનયા‘ વગેર. �ફ�મોમા ંકામ કDુF પણ અગાઉ 6ાE ત કર.લી સફળતા મેળવી શÄા ંન�હ.  
ઈ. ૧૯૪૯મા ં‘શહ"દ‘ નામની �ફ�મમા ં�દલીપ�ુમારની માતાની ચ�ર/ અRભને/ીની eિૂમકા ભજવી. ‘ગાઈડ‘ અને ‘કાલા બાUર‘મા ંપણ તેમણે દ.વઆનદંની માતા તર"ક. અRભનય આE યો 
હતો. પછ" તો અનેક �ફ�મોમા ંપોતાની વધતી જતી �મર પારખીને તેમણે માતાની eિૂમકા ભજવવા માડં" અને ‘ગૌરવવતંી માતા‘ની eિૂમકા ભજવનાર તર"ક.ની 6િતA ઠા સપંાદન કર". 
રાજકdરુના ‘સbયh,્ િશવh,્ ��ુદરh‘્મા ંપણ લીલાએ eિૂમકા ભજવી હતી. છેક ૧૯૯૪ �ધુી પસદં કર.લી �ફ�મોમા ંતેમને માતાની eિૂમકા ભજવતા ંજોઈ શકાય છે. 
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પે�રસથી પચાસ �કલોમીટર nૂર આવેલા �6ૂે નામના ગામમા ંઈ. ૧૮૦૯ના U�Dઆુર" માસની ચોથી તાર"ખે }ઈૂનો જ�મ થયો હતો. તેનો િપતા ઘોડાનો સાજ બનાવનાર ગર"બ મોચી 
હતો. તે�ુ ંનામ સાઇમન. �ુ§ુંબમા ં}ઈૂ સૌથી નાનો. /ણ વષ+ની �મર. િપતાની લોઢાની અણીદાર આર લઈને તે રમતો હતો bયાર. અક4માત તે આર }ઈૂની ]ખમા ંભjકાઈ અને ]ખ Ìટ" 
ગઈ. ચેપ લાગવાને લીધે તેની બીx ]ખ પણ =ધ બની. આમ ચાર વષ+ની ઉમર. }ઈૂ સdંણૂ+ =ધ બ�યો.  
લાકડ"ની મદદથી િપતાએ તેને ચાલતા ંશીખ2Dુ.ં પછ" એ ચપળ બાળક dલુ ઓળંગતો થયો. એક �દવસ તો તે ટ.કર" ઓળંગી ગામની બUરમા ંઆ2યો. તેના આ પરા8મની યાદમા ં
બUરના તે ચોકને ‘�ેઈલ ચોક‘ નામ આપવામા ંઆ2Dુ.ં  
ગામમા ંનવા િનમાએલા િશkક એબ પૉલીએ મા�મૂ }ઈૂના િશkણમા ં�ડો રસ લીધો. }ઈૂને તેણે જગતની �ુદંરતા – િવRચ/તાનો, સામા�યતા – અસામા�યતાનો પ�રચય કરા2યો. 
િવ�ાથº તર"ક. }ઈૂ qબૂ તેજ4વી હતો. પે�રસમા ંવાલે�તીન હૉય+ નામની એક 2યCaતએ =ધ માટ.ની એક શાળા ઈ. ૧૭૮૪મા ં4થાપેલી. ૧૦મે વષM }ઈૂ તે શાળામા ંદાખલ થયો અને તે જ 
શાળામા ં૧૯મે વષM િશkક બ�યો. ઈ. ૧૮૨૯મા ંતેણે =ધો માટ.ની 4પશ+Rલિપ િવકસાવી P એના નામ પરથી ‘�ેઈલ Rલિપ‘ તર"ક. આP િવSભરમા ંUણીતી છે. અલબ1 તે પહ.લા ંપણ 
ઉપસાવેલા અkરોની 4પશ+Rલ િપ શોધાઈ �કૂ" હતી. �ેઈલે િવકસાવેલી 4પશ+Rલિપનો hળૂ શોધક શાલ+ બાRબèયે નામનો એક °.�ચ લ¤કર" અિધકાર" હતો. પરંu ુએ Rલિપ બાર ટપકા ંપર 
રચાયેલી હોઈ બ²ુ અટપટ" હતી. }ઈૂએ મા/ છ ટપકા ંપર 4પશ+Rલિપ િવકસાવી અને પછ" xવનનો શેષ સમય તેણે =ધ બાળકો માટ.ની પે�રસની શાળામા ંજ િવતા2યો. શાળના ંમકાનોમા ં
2યાપેલ ભેજને કારણે }ઈૂને kય લાY ુપડ�ો. ૧૨ વષ+ �ધુી તે આ રોગથી પીડાયો. kયના 6થમ ²ુમલા પર િવજય મેળવનાર }ઈૂ બીU ²ુમલા પાસે નમી પડ�ો. ઈ. ૧૮૫૨ની ફ.æઆુર" 
માસની ૨૩મીએ kયને કારણે તે�ુ ંઅવસાન થDુ.ં  
જગતભરના =ધ મ�Aુ યોમા ંછ ટપકાવંાળ" પોતાની Rલિપ આદર પામશે એવો }ઈૂને તો ખયાલ સરખોયે નહોતો. }ઈૂ એક ઉ1મ કો�ટનો સગંીતકાર પણ હતો. આP ચçહુ"ન 2યCaતઓ છ 



ટપકાવંાળ" આ Rલિપની મદદથી ચçશુાળ" 2યCaતઓ P;ુ ંજ વાચંી લખી શક. છે. �ેઇલ Rલિપમા ંસામિયકો અને દ½ િનકો પણ 6કાિશત થાય છે.  
જગતમા ંઆP Nયા ંNયા ંચçહુ"નતાને કારણે અ¶ાનના ં=ધારા હશે bયા ંbયા ંછ ટપકાવંાળ" વાણી લઈને }ઈૂ �ેઈલ િવહર" ર�ો હશે. 
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વગºસ �ુ�રયનનો જ�મ ઈ. ૧૯૨૧ના નવે�બર માસની ૨૬મી તાર"ખે ક.રળના કાRલકટ શહ.રમા ંથયો હતો. િપતા�ુ ંનામ પી. ક.. �ુ�રયન અને માતા�ુ ંનામ 
અણ�મા. વગºસે બી. એસસી., બી.ઈ., એમ.એસસી. તથા ડ".એસસી.ની �ડ,ીઓ 6ાE ત કર" હતી.  
Yજુરાતમા ંnૂધkે/ે Sેત8ાિંત આણવા�ુ ંlેય તેમને ફાળે Uય છે. Yજુરાતના ડ.ર"-ઉ�ોગના િવકાસમા ંતેમણે ગણનાપા/ ફાળો આE યો છે. આ સbકાય+ની 
કદરBપે Yજુરાત રાNયના ડ.ર"-ઉ�ોગને લગતા ંઅનેક સલાહકાર મડંળોમા ંતેમને નીમવામા ંઆ2યા હતા. આવી સ4ંથાઓની ક.ટલીયે અગbયની સિમિતઓમા ં
તેમની િનDCુaત કરવામા ંઆવી હતી. ઈ. ૧૯૬૫થી કર" આજ�ધુી તેઓ આણદંના નેશનલ ડ.ર" ડ.વલપમે�ટ બોડ+ના ચેરમેન હતા. વડોદરા ખાતે આવેલ 
ઇ\�ડયન ડ.ર" કૉપ�ર.શનના તે ઈ.૧૯૭૦થી ચેરમેન પદ શોભા2Dુ ંહu ુ.ં એ જ ર"તે ઈ. ૧૯૭૯થી ઇ��4ટટ�ટૂ ઑફ Bરલ ડ.વલપમે�ટ (આણદં) તથા ઈ. 
૧૯૮૨થી આણદંના િ/eવુનદાસ ફાઉ�ડ.શનના ચેરમેન તર"ક. સેવા આપી ર�ા હતા. Yજુરાત ડ.ર" ડ.વલપમે�ટ કૉપ�ર.શનના પણ તેઓ ચેરમેન હતા.  
�સે�સ ખાતે આવેલી ઇ�ટરનેશનલ ડ.ર" ફ.ડર.શનની કારોબાર" સિમિતમા ંતેઓ ઈ. ૧૯૭૪-૭૮ દરિમયાન અને bયાર પછ" ઈ. ૧૯૮૨થી અ�ાિપ પય+�ત સ¢ય 
છે. ભારત સરકારના ઊU+ સલાહકાર બોડ+ના તેઓ સ¢ય છે. ભારતના ઇ��4ટટ�ટૂ ઑફ એ��જિનય�ર�ગના તેઓ ફ.લો છે. ઈ. ૧૯૬૦થી તેઓ પÃપુાલન તથા 
ડ.ર" િવકાસ માટ. Yજુરાત રાNયના માનાહ+ સલાહકાર તથા Yજુરાત પÃપુાલન અને ડ.ર" િવકાસ મડંળના માનાહ+ કાય+કાર" 6hખુ છે. ઈ. ૧૯૭૩થી કર" ૧૧ 

વષ+ માટ. તેઓ Yજુરાત સહકાર" nૂધ-વેચાણ સઘંના 6hખુ હતા.  
ઈ. ૧૯૭૪મા ં�દ�હ" ખાતે ]તરરાA y"ય ડ.ર" કå,ેસ�ુ ંઓગણીસhુ ંઅિધવેશ ભરવામા ંઆ2Dુ ંહu ુ.ં તે અિધવેશનના અiયkપદ. ડૉ. �ુ�રયનની વરણી કરવામા ંઆવી હતી. તેઓ ઇ\�ડયન 
ઇ��4ટટ�ટૂ ઑફ મેનેજમે�ટ, xવન વીમા િનગમ, �રઝવ+ બે�ક ઑફ ઇ\�ડયા તથા બે�ક ઓફ બરોડાના સે�yલ એિમિન4y.�ટવ બૉડ+ના સચંાલક મડંળના તેઓ િનયામક છે.  
તેમની Sેત8ાC�ત િવષેની 6શ4ય કામગીર" બદલ અનેક રાA y"ય તેમજ ]તરરાAy"ય Rખતાબો, પા�રતોિષકો તથા બ²ુમાનથી નવાજવામા ંઆ2યા છે. ઈ. ૧૯૬૩મા ંતેમને ક�Dિુનટ" 
લીડરશીપનો મે�સેસે ઍવૉડ+ એનાયત થયો હતો. ઈ. ૧૯૮૦મા ં‘િવSY¼ુર"‘ ઍવૉડ+ તેમને આપવામા ંઆ2યો હતો. તnુપરાતં ઈ. ૧૯૮૩મા ંમ¯રુાદાસ િવસનx એ�ડાઉમે�ટ ઍવૉડ+, ઈ. 
૧૯૮૯મા ંસDંaુત રાA yસઘંનો શાિંતdરુ4કાર, ઈ. ૧૯૬૫મા ંભારત સરકાર �ારા ‘પâlી‘નો Rખતાબ અને ઈ. ૧૯૬૬મા ં‘પâeષૂણ‘નો Rખતાબ આપવામા ંઆ2યો હતો. દ.શપરદ.શની ક.ટલીયે 
Dિુનવિસfટ"ઓએ તેમને માનાહ+ �ડ,ીઓ તથા સ�માનપ/ોથી િવeિૂષત કયા+ છે. વ�લભિવ�ા-નગર ખાતે આવેલી સરદાર પટ.લ Dિુનવિસfટ"એ તેમને એલ. એલ. ડ". ની પદવી અપ+ણ કર" 



હતી.  
તેમણે ક.ટલાક ,�થો પણ લ�યા છે Pમા ં‘6ોડ\aટિવટ" ઍ�ડ Bરલ ડ.વલપમે�ટ‘, ‘પý�લક સિવfસ બાય 6ાયવેટ પસ+�સ‘ અને ‘વીમેન ઍ�ડ Ìડ‘ ઉ�લેખનીય છે. 
 

'
к��� - ���� '�_$� 

Pને ‘મહાન ઍલેaઝા�ડર‘ તર"ક. ઓળખવામા ંઆવે છે તે િસકંદર. પોતાના hÓુીભર રાNયને� િવશાળ સા�ાNયમા�ં P ર"તે પ�રવિતfત કDુF તે ઇિતહાસ�ુ ંએક મહાન આµય+ ગણાય છે. મા/ 
દશ વષ+ના §ૂંકા ગાળામા ંપોતાના રાNય Dનૂાનથી છેક ભારતના ઉ1ર િવભાગ �ધુીના 6દ.શો પર તેણે િવજય 6ાE ત કય� હતો.  
િપતા �ફRલપ-બીજો, ઉ1ર" Dનૂાનમા ંઆવેલ મકnૂન નામની એક નાની Uગીરનો રાU હતો. પરંu ુપોતાના doુુષાથ+ વડ. સમ, Dનૂાન પર પોતાનો અિધકાર જમાવી દ"ધો. �ફRલપની dરૂ" 
{જ�દગી Dgુમેદાનો પર જ પસાર થઈ. d/ુ િસકંદરના િશkણ માટ. એ�ર4ટોટલ Pવા મહાન દાશ+િનકોને �ફRલપે રોÄા હતા.  
િસકંદર ગાદ" પર આ2યો bયાર. તેની �મર વીસ વષ+ની હતી. bયા ં�ધુીમા ંઅનેક Dgુો લડ" તે અ�ભુવ મેળવી �Äૂો હતો. પોતે બહાnુર છે તેવી ખાતર" તેણે કરાવી આપી હતી. પોતાના 
સૈિનકોના �ખુnુઃખમા ંભાગ લઈ હમંેશા ંસૈિનકોના થઈને જ રહ.વાની િસકંદરની િવશેષતાને કારણે સૈિનકોમા ંતે qબૂ જ આદરણીય બ�યો હતો. ગાદ" પર બેઠા પછ", એક પછ" એક દ.શો 
xતતો તે ઇ{જE ત આવી પહj`યો. bયાથંી ઈરાન પર િવજય મેળવી bયાનંા રાNયકતા+ ડ.�રયસ /ીUને હાકં" કાઢ" રાજ�ુમાર" oુખસાના સાથે લ�નસબંધંથી જોડાયો. ઇ{જE તમા ંઍલેકઝા\�ïયા 
નામ�ુ ંશહ.ર વસા2Dુ.ં એકસાથે િવ�ાપીઠની 4થાપના કર".  
ઉ1ર ભારત પર િવજય મેળવવાને લ7 ય બનાવી વ`ચેના 6દ.શો xતતો તે ઈ. d.ૂ ૩૨૬મા ંપUંબ �ધુી આવી પહj`યો. bયાનંા રાU પોરસે િસકંદરનો સામનો કરવા 6યbન કય� પરંu ુ
પોરસ હાય�. તેટલામા ંઈરાનમા ંબળવો થયાના સમાચાર મ�યા. બળવો દબાવવા તે ઈરાન જવા નીક�યો. િસ�� ુનદ"ના hખુ આગળ થઈને તે ૩૦,૦૦૦ સૈિનકો સાથે બ}Rૂચ4તાનના 
ભીષણ ઉ1E ત રણમાથંી પસાર થયો. bયાથંી સખત ગરમી, eખૂ અને તરસને કારણે તેના અરધા સૈિનકો મરણશરણ થયા છતા ંબેRબલોન પહj`યો. bયા ંસખત દાB પીવાવાને કારણે આવી 
પડ.લા તાવથી એકાએક ઈ. d.ૂ ૩૨૩મા ંતે મરણ પા�યો. તેના hbૃD ુિવષે જોક. Rભr Rભr મત 6વ+તે છે. કોઈ કહ. છે ક. તાવની  બીમાર" બાદ બેRબલોનના રાજમહ.લમા ંતે બળ" hઓૂ. કોઈ 
કહ. છે ક. તેને ઝેર આપવામા ંઆ2Dુ ંહu ુ ંતો કોઈ તે�ુ ંqનૂ થDુ ંહu ુ ંતેવો અRભ6ાય આપે છે. 
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સર િવ�4ટન Rલયૉનાડ+ 4પે�સર ચRચèલનો જ�મ ઈ. ૧૮૭૪ની ૩૦મી નવે�બર. થયો હતો. િપતા ર.�ડૉ�ફ રાજકારણમા ંઅ,ણી 2યCaત હતા. માતા Pની Pરોમ �Dયૂૉક+ની હતી. ચRચèલનો 
6ારંRભક અ¢યાસ હ.રો 4�લૂમા ંથયો પરંu ુતોફાની અને ભણવામા ંઠોઠ હોવાથી િપતાએ તેમને સે�ડહ4ટ+ની લ¤કર" કૉલેજમા ંhÄૂા. પછ" Dgુ-ખબરપ/ી બનીને તે Úબૂા અને ઇ{જE ત 
ગયેલા. આમ તે પ/કાર બ�યા. R��ટશની નૌકાસૈ�યમા ંસેવા આપી અને R�ટનની રાજનીિતમા ં6વેશ કય�. સમ, R�ટન અને િમ/રાNયો પર ��તીય િવSDgુ�ુ ંઘેoું સકંટ છવાયે}ુ ંહu ુ ં



bયાર. તેમણે વડા6ધાન તર"ક. દ.શની બાગડોર સભંાળ". �હટલરના ંસૈ�યો Dરુોપને કચડતા ંછેક °ા�સ પહj`યા ંbયાર. R�ટનના સ�ાટ Nયૉ¼ છÓાએ તેમને સરકાર બનાવવા કpુ.ં R�ટનની 
એ =ધારધેર" પળે તેમણે 6Uને સાફ જણાવી દ"�ુ ં: ‘માર" પાસે તમને આપવા માટ. qનૂ, જહ.મત, ]� ુઅને પસીના િસવાય કÃુ ંજ નથી.‘ અમર બનેલા આ િનખાલસ અને 6ેરક શ�દોએ 
R�ટનની નૈિતક તાકાત વધાર" દ"ધી. અમે�રકાના રાA yપિત Bઝવે�ટ અને રિશયાના સવMસવા+ 4ટાRલન સાથે મૈ/ીhલુાકાત થઈ અને ઈ. ૧૯૪૫મા ંજમ+નીએ Rબનશરતી શરણાગિત 4વીકાર" 
અને બીU િવSDgુની સમા�Eત થઈ.  
રાજનીિત¶ ઉપરાતં ચRચèલ ઘણા સારા વaતા, લેખક અને Rચ/કાર હતા. ‘ધ સેક�ડ વ�ડ+ વૉર‘ નામથી તેમણે છ ભાગમા ંિવSDgુના ંસ4ંમરણો લ�યા ંછે. આ d4ુતક માટ. ચRચèલને નોબલ 
પા�રતોિષકથી િવeિૂષત કરવામા ંઆ2યા હતા.  
ભારતને આઝાદ" બkવાના મતના તે ન હતા. સાહસ, અડગતા, DDુbુસા અને સા�ાNયરkા�ુ ંતેઓ 6તીક હતા. 4વદ.શની અ6િતમ અને િવજય-ગૌરવભર" સેવા બUવીને ૯૦ વષ+ની વયે 
ઈ. ૧૯૬૫મા ંતેઓ hbૃD ુપા�યા. 
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હોક"ના Unુગર મેજર i વાનચદંનો જ� મ 29 ઓગ4ટ 1905ના રોજ ઉ1ર 6દ.શના 6યાગ ખાતે એક લ¤કરના �બુેદારના ઘર. થયો હતો. િપતાના પગલે મા/ 
16 વષ+ની �મર. i યનચદં. પણ 1922મા ંલ¤કરમા ંનોકર" 4વીકાર".  
પUંબ ર.xમે�ટમા ંિસપાહ" તર"ક. ફરજ બUવતો આ Dવુાન હોક"ની રમતમા ંમહારથ ધરાવતો હતો.�ા×ણ ર.xમે�ટના �બુેદાર મેજર ભોલે િતવાર" પણ આ 
Dવુાનની 6િતભાથી આકષા+યા અને બસ અહ�થી શB થઇ હોક"ના Unુગરની ગોલ યા/ા.  
1927મા ં©�લે�ડ 6વાસે ગયેલી ભારતીય ટ"મમા ંiયાનચદંની પણ પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી. ભારતે સમ, 6વાસમા ં10 મેચમા ં�ુલ 72 ગોલ કયા+ 
તેમાથંી અડધોઅડધ એટલે ક. 36 ગોલ એકલા મેજર iયાનચદં �ારા કરવામા ંઆ2 યા હતા.  
1935મા ં�Dઝૂીલે�ડ અને ઓ4y.લીયા 6વાસ દરિમયાન ભારતીય ટ"મે �ુલ 43 મેચમા ં584 ગોલ કયા+. તેમાથંી 201 ગોલ iયાનચદંના નામે હતા. તે 6વાસમા ં
ઓ4y.લીયાના એ�ડલેઈડ ખાતે મહાન �8ક.ટર સર ડોન �ેડમેને પણ iયાનચદંની રમત નીહાળ". મેચ dરૂ" થયા પછ" iયાનચદંની રમતથી 6ભાિવત થયેલા 
�ેડમેને કpુ ંક. iયાનચદં તો �8ક.ટમા ંરન બનતા હોય તે ર"તે સરળતાથી ગોલ કર. છે.  
1936મા ંફર" એકવાર ઓલC�પક ગો�ડ મેડલના લ7ય સાથે iયાનચદં જમ+નીના બRલèન ખાતે પહj`યા. ઉ�લેખિનય છે ક. આ ઓલC�પક ગે�સ શB થયા 

પહ.લા iયાનચદંની ર.xમે�ટ. તેઓ વઝીર"4તાન ખાતે એક લડાઈમા ંલડ" ર�ા હોઈ તેમને બRલèન ઓલC�પકમા ંરમવાની મ?ંૂર" આપી નહોતી. પાછળથી તેમને બRલèન જવાની મ?ંૂર" 
આપવામા ંઆવી.  



iયાનચદં. આ ઓલC�પકમા ંભારત�ુ ંનેubૃવ સભંા�Dુ.ં iયાનચદંની ટ"મનો એક મૈ/ી મેચમા ંYહૃ ટ"મ જમ+ની સામે પરાજય થયો. પરંu ુઓલC�પક શB થતા જ iયાનચદંની રમતના લીધે 
ભારતીય ટ"મમા ંએક નવા ઉbસાહનો સચંાર થયો. ભારતીય ટ"મે ફાઈનલમા ંફર" એકવાર જમ+નીનો સામનો કરવાનો હતો.  
મેચ શB થયા પહ.લા એક નjધપા/ ઘટના8મમા ંભારતીય ï.સ�ગ Bમમા ંતીરંગો ફરકાવવામા ંઆ2યો અને રાAyગીત તર"ક. વદં. માતરમ�ુ ંગાન કરવામા ંઆ2યો. ઉ�લેખનીય છે ક. ભારત 
તે વખતે =,ેજોના આિધપbય હ.ઠળ હોઈ આ ઘટના દ.શવાસીઓ માટ. આનદં અને ગવ+દાયક હતી.  
મેદાન પર ખેલાડ"ઓએ પણ તેમના દ.શ6ેમનો પરચો આપતા જમ+ન ટ"મને ઉપરાછાપર" ગોલથી રગદોળ" નાખંી. પહ.લા હાફમા ં1-0થી આગળ રહ.નાર ભારતીય ટ"મે બીU હાફમા ં7 ગોલ 
કયા+. જમ+ન ટ"મ 6-0થી પાછળ હતી તે વખતે ટ"મને શર"ર [ારા ભારતીય ટ"મની રમતનો જવાબ આપવા�ુ ંન¥" કDુ+ હu ુ ંએ;ુ ંકહ.વાય છે.  
જમ+ની ટ"મના ખેલભાવના િવહોણા વલણને લીધે મેજર iયાનચદંનો એક દાતં uટૂ" ગયો. જો ક. તેમણે તેમની રમતથી જવાબ આપવા�ુ ંચા} ુરા�Dુ.ં iયાનચદંના 6 ગોલની મદદથી 
ભારતે 8-1ના મોટા =તર. િવજય મેળ2યો.  
ફાઈનલ મેચ નીહાળવા જમ+ન સરhખુbયાર એડો�ફ �હટલર પણ હાજર હતો. તે પણ iયાનચદંની રમતથી ખા4સા 6ભાિવત થયા. મેચ dરૂ" થયા પછ" �હટલર. જમ+ન લ¤કરમા ં�ફ�ડ માશ+લ 
તર"ક. જોડાવવાનો iયાનચદં સમk 64તાવ hÄૂો. જો ક. iયાનચદં. દ.શ6ેમ દશા+વતા ન�તાdવૂ+ક તે 64તાવને ફગાવી �દધો.  
iયાનચદં. ઓલC�પકમા ંભારતના 38માથંી 11 ગોલ કયા+. Nયાર. 6ીઓલC�પક મેચોમા ંiયાનચદં. ભારતના 175માથંી 59 ગોલ કયા+. બીU િવSDgુ પછ" 42ની �મર. પણ iયાનચદં. રમવા�ુ ં
ચા} ુરા�Dુ.ં તેમણે ઈ4ટ આ�°કામા ં�ુલ 22 મેચમા ં61 ગોલ કયા+.  
1948મા ંતેમણે હોક"માથંી િનવિ1 4વીકાર". ઓ4y"યાના િવયેના ખાતે iયાનચદંના હોક" 4ટ"ક પરના કાzનૂી qબૂીને iયાનમા ંલઈને તેમની એક hિૂતf 64થાિપત કરવામા ંઆવી છે. તેમા ં
તેમના ચાર હાથ દશા+વવામા ંઆ2યા છે અને દર.ક હાથમા ંએક એક હોક" 4ટ"ક.  
1956મા ંiયાનચદં લ¤કરમાથંી િન;1ૃ થયા. તે વખતે તેઓ મેજર હતા. ભારત સરકાર. તેમ�ુ ંદ.શના /ીU 8મના lેAઠ નાગ�રક સ�માન પâeષૂણથી નવાNયા છે. જો ક. આ મહાન 
ખેલાડ"�ુ ં1979ની /ીx �ડસે�બર. દાBણ અવ4થામા ંhbૃD ુથDુ.ં દ.શ માટ. ઓલC�પક ગો�ડ મેડલ હાસંલ કરનાર આ ખેલાડ" પાસે તેની Rબમાર"ના સમયે સારવારના પણ પૈસા નહોતા. 
તેમના hbૃDનુા એક વષ+ પછ" ભારતીય ટપાલ િવભાગે તેમની 4hિૃતમા ંએક ટપાલ ટ"ક"ટ બહાર પાડ". તેમજ નવી �દ�હ" ખાતે iયાનચદં નેશનલ 4ટ.ડ"યમ બનાવવામા ંઆ2Dુ.ં 
"���C[";	 "����	 '�к����"V8*	�	 ��E� 



  

સવંત ૧૯૧૯, પોષ વદ સાતમ, સોમવાર અને ૧૮૬૩, U�Dઆુર"ની બારમી તાર"ખે, મકરસ8ંાિંતના પિવ/ પવM આ મહાdoુુષનો જ�મ થયો.  
કોલકાટાના િસhRુલયા (સીમલા) નામના પરગણામા,ં �6ુિસg દ1 �ુ§ુંબમા ંિવSનાથ દ1 અને eવુનેSર"દ.વીના ઘેર જ�મ ધારણ કર.લ આ બાળક�ુ ંનામ વીર.Sર. લોકો લાડdવૂ+ક તેને 
‘Rબલે‘ કહ"ને બોલાવતા. તે�ુ ંhળૂ નામ નર.�[દ.વ હu ુ.ં  
કોલકાટા િવSિવ�ાલયની ‘6ાવેિશક પર"kા‘ નર.�[એ ‘6થમ વગ+‘ મેળવી પાસ કર". /ણ વષ+નો અ¢યાસ8મ એક જ વષ+મા ંdરૂો કય� અને 6થમ વગ+ મેળ2યો. િપતાx તરફથી તેને 
‘ઘ�ડયાળ‘ ભેટ મળ". ૧૮૮૦ની સાલમા ંસ1ર વષ+ની �મર. નર.�[એ કૉલેજમા ં6વેશ કય�. એક વષ+ ‘6ેિસડ.�સી કૉલેજ‘મા ંઅ¢યાસ કયા+ પછ" ‘4કૉ�ટશ ચચ+ કૉલેજ‘માથંી ફ4ટ+  આટસ+‘ પર"kા 
qબૂ જ લાબંી બીમાર" પછ" આપી અને તેમા ં��તીય વગ+ 6ાE ત કય�.  
4વામી રામ�ૃA ણ પરમહસં ‘6ાચીન ભારતવષ+ના hતૂ+ 4વBપ‘ હતા. નર.�[દ.વ ‘અવા+ચીન‘ Dગુના સશંયોની ભરdરૂ Rચ1વાળા છતા ંસbય સમજવા માટ.ની તીÈ ઈ`છાશCaત ધરાવતા હતા. 
આમ 6ાચીન અને અવા+ચીન, Üદય અને z�ુg, lgા અને સશંય�ુ ં‘અ£eતુ િમલન‘ P કદ" કોઈએ ક�E Dુ ંપણ ન હu ુ ંતે સU+Dુ.ં  
નર.�[ને સૌ 6થમ xવનમા ંએવા doુુષના દશ+ન થયા ક. Pમણે �હ�મતdવૂ+ક કpુ ંક. ‘હા, મª ઈSરને જોયો છે.‘ અસામા�ય ઉપદ.શકની અચળ આbમિવSાસ ભર.લી વાણીએ તેમના ]તરબા� 
2યCaતbવને ડહોળ" ના�Dુ.ં  
આમ, Pમ અ?ુ +નને ભગવાન lી�ૃA ણ, આનદંને ભગવાન zgુ તેમ નર.�[ને lીરામ�ૃA ણ પરમહસં 6ાE ત થયા.  



સન ૧૮૮૪મા ંબી. એ. ની પર"kા આપી. પ�રણામ આવે તે પહ.લા ંિપતા િવSનાથ દ1�ુ ંઅવસાન થDુ.ં િવકટ પ�રC4થિતમા ંબી. એ. થયા પછ" કાયદાનો 
અ¢યાસ શB કય�.  
ખચ+ને પહjચી વળવા નર.�[ °"મેસન સ4ંથાના સ¢ય થયા. પ�ંડત ઈSરચ�[ િવ�ાસાગરની શાળામા ંિશkક થયા, પણ bયા ંન ફા2Dુ ંએટલે શાળા છોડ"ને 
નોકર"ની શોધમા ંએક ઑ�ફસેથી બીx ઑ�ફસે, ધોમધખતા તાપમા,ં જ�યા વગર, ઉઘાડા પગે ધ¥ા ખાવા માડં�ા. દર.ક જ�યાએથી Uકારો મ�યો. xવનની 
વા4તિવકતા સાથેનો આ 6થમ પ�રચય હતો.  
૧૬ ઑગ4ટ ૧૮૮૬, પરમહસંના િનધન પછ" બાલ સ�ંયાસીઓએ વરાહનગરમા ંએક મકાન ભાડ. રા�Dુ.ં નગરના કોલાહલથી nૂર ગગંામૈયાના �કનારા ઉપર 
આવેલ, ખડં.ર P;ુ ંઆ મકાન lીરામ�ૃA ણદ.વની સમાિધની પાસે હu ુ.ં bયા ંતેમનો પહ.લો મઠ 4થાિપત થયો.  
4વામી િવવેકાનદં નામ ધારણ કર" તેમ�ુ ંનેubૃવ કરવા લા�યા.  
સ�ંયાસ ધમ+ 4વીકાર", નર.�[માથંી િવવેકાનદં બ�યા પછ" તેમણે સdંણૂ+ ભારતને પોતા�ુ ંઘર ગÕDુ.ં દ"ન-nુઃખીઓના ં]� ુ}છૂવા, દ�ર[નારાયણની સેવા 
કરવી તે જ પિવ/ કાય+ છે તે;ુ ંમનોમન ન¥" કર" ‘ભારતયા/ા‘નો 6ારંભ કય�.  

‘ભારતદશ+ન‘નો 6ારંભ કયા+ પછ" 4વામી િવવેકાનદં સૌ 6થમ કાશી પહj`યા. િનવાસ દરિમયાન પ�ંડતો સાથે િવચારિવિનમય કય�, શાtાથ+ કય�. તેમના ઉપર પોતાનો 6ભાવ પણ પાડ�ો.  
બગંાળનો નર.�[ ભારતવષ+નો મહાન Nયોિતધ+ર બ�યો.  
૩૧ મે, ૧૮૯૩ના �દવસે જહાજમા ંબેસી તેઓ hુબંઈથી િવદ.શ જવા રવાના થયા.  
કોલબંો, િસ�ગાdરુ, હåગકåગ, ટો�કયો થઈને 4વામીx ?ુલાઈ માસની મiયમા ંિશકાગો પહj`યા. સવ+ધમ+સમંેલન Äાર. શB થવા�ુ ંછે તેની Uણકાર" 6ાE ત કર" તો ખબર પડ" ક. /ણ મ�હના 
પછ" આ સમંેલનનો 6ારંભ થવાનો છે. કરકસર કરવાનો િવચાર કર" તેઓ મોટા અને ખચા+ળ િશકાગો શહ.રને છોડ" પાસેના બો4ટન નગરમા ંરહ.વા લા�યા. બો4ટનથી 4વામીx ફર" િશકાગો 
ગયા.  
૧૧ સE ટ.�બર ૧૮૯૩ના �દવસે ‘હૉલ ઑફ કોલબંસ‘ તર"ક. ઓળખાતા િવશાળ ખડંમા ંભાર. દબદબાdવૂ+ક ‘િવSધમ+સમંેલન‘નો 6ારંભ થયો.  
જગતના ?ુદા ?ુદા દ.શમાથંી આવેલ સાઠ કરતા ંવધાર. િવ�ાન અને 6િતભાશાળ" વaતા-સhહૂમા ંસૌથી નાના 4વામી િવવેકાનદં આગળની?હરોળમા ંબેઠા હતા. 4વામી િવવેકાનદંને કહ.વામા ં
આ2Dુ ંક. ‘આપ આપ�ુ ંભાષણ શB કરો.‘  
4વામી િવવેકાનદં અqટૂ આbમિવSાસdવૂ+ક મ�રુ 4વરથી સબંોધન કDુF, ‘મારા અમે�રકાના ભાઈઓ અને બહ.નો !‘  
મનમોહક અને Üદય4પશº એ;ુ ંઆ સબંોધન સાભંળતા જ lોતાઓના િવશાળ સhદુાયે 6ચડં હષ+નાદ અને તાળ"ઓના ગડગડાટથી 4વામીxને વધાવી લીધા. મૈ/ીભાવની મો�હની બે/ણ 



િમિનટ �ધુી ચા} ુરહ". સભાખડંમા ંશાિંત પથરાતા ંજ તેમણે પોતા�ુ ંનાનક�ુ ંભાષણ શB કDુF :  
‘મને એ વાત�ુ ંગૌરવ છે ક. ²ુ ં�હ�nુ É.ં‘  
‘મને એ વાત�ુ ંગૌરવ છે ક. ²ુ ંP દ.શમાથંી આ;ુ ંÉ ંbયા ંબધા ધમ��ુ ંસ�માન થાય છે.‘  
‘મને એ વાત�ુ ંગૌરવ છે ક. ²ુ ંP દ.શમાથંી આ;ુ ંÉ ંbયાનંા અનેક સતંો અને મહાbમાઓએ પરમેSરનો સાkાbકાર કય� છે.  
‘મને એ વાત�ુ ંગૌરવ છે ક. ²ુ ંP દ.શમાથંી આ;ુ ંÉ ંbયાનંા મ�Aુ ય મા/ જ નહ�, પણ સdંણૂ+ ચરાચર �\ૃAટને પરમેSરનો =શ તર"ક. ગણી તેમા ંએકાbમાનો અ�ભુવ કર" શકાય છે.‘  
પછ" આગળ સમU2Dુ.ં  
‘ક.ટલીક નાની નાની જગાએથી વહ.તી નદ"ઓ =તે તો સh[ુને જ મળે છે તેમ અલગ અલગ ધમ+-સ6ંદાયમા ંજ�મેલા મ�Aુ યો =તે તો એક જ પરમાbમાની 
પાસે પહjચે છે. કોઈ ધમ+ ઊતરતો નથી કોઈ ધમ+ lેA ઠ નથી.‘  
વaતા-સhહૂ, lોતાગણ અને 4થાિનક પ/પિ/કાઓએ haુતકંઠ. 4વામી િવવેકાનદંની 6શસંા કર".  
હવે, 4વામી િવવેકાનદં અમે�રકાના લોકો�ુ ંઆકષ+ણ બની ગયા. સમંેલન ચાલuુ ંહu ુ ંbયા ંઅનેક સ4ંથા-સગંઠનો 4વામીxને ભાષણ માટ. િનમ/ંણ મોકલવા 
માડં�ા.ં આમ બગંાળનો નર.�[, પરમહસંનો િવવેકાનદં જોતજોતામા ંિવS6િસg 6િતભા બની ગયા.  
સતત ચાર વષ+ િવદ.શમા ં6વાસ-6વચનની પરંપરા �ારા, જગતના ઇિતહાસમા ંÑવુ-તારક�ુ ં4થાન 6ાE ત કરનાર 4વામી િવવેકાનદં માueૃિૂમ ભારતમા ં
પાછા ફયા+.  
4વામી િવવેકાનદં ભારત આ2યા તે પહ.લા ંતેમ�ુ ંનામ દ.શના qણૂે qણૂે પહjચી ગDુ ંહu ુ.ં ૧૫ U�Dઆુર", ૧૮૯૭ના �દવસે સૌ 6થમ તેઓ કોલબંો પધાયા+ ક. 
તરત જ bયા ંતેમ�ુ ંભ2ય 4વાગત થDુ.ં  
૧૮૯૭મા ંતેમણે ‘lીરામ�ૃA ણ િમશન‘ની 4થાપના કર" સેવાકાય� શB કયાF.  
૯ �ડસે�બર ૧૮૯૮ના ગગંાનદ"ના �કનાર. આવેલ બે}રુ નામના ગામમા ં‘બે}રુ મઠ‘ ની 4થાપના કર". 4વામી િવવેકાનદંની તRબયત અિવરત કાય+ અને વધતી જતી જવાબદાર"ના કારણે 
બગડવા માડં". આરામ કરવા માટ. આ,હ કર", �હમાલયના ગામડામંા ંમોક�યા તો bયા ંપણ આરામ ન કય�. લોકોની ઈ`છાથી ઉ1ર ભારત અને bયાર બાદ િશA યોના િનમ/ંણથી ફર" 
અમે�રકા પણ ગયા. પે�રસમા ંભરાયેલ ‘ધમ+સમંેલન‘મા ંભાગ લીધો.  
xવનની આટલી લાબંી અને ઝડપી દોડ તથા અનેક કડવા અ�ભુવોના પ�રણામે 4વામીx =તhુ+ખી બનતા ગયા. બા� 6;િૃ1 અટકાવી દ"ધી હોવા છતા ં]ત�રક મથંન ચા} ુજ હu ુ.ં  
૪ ?ુલાઈ ૧૯૦૨ના રોજ દ½ન�ંદન કમ� પતાવી 4વામીxએ િશA યોને ઉપદ.શ આE યો. ભોજન કDુF. આરામ કય� અને િનbય િનયમ 6માણે બહાર ફર" આ2યા. �દવસના =તે લગભગ રાતે ૯-



૦૦ વા�યે થાક અ�ભુ2યો. હાથપગ Ñજૂવા લા�યા. પથાર"મા ંબેઠા થઈ ગયા. મન મોક|ં hકૂ"ને રડ�ા અને પછ" �ઈૂ ગયા. કાયમના માટ. િનિવfક�પ સમાિધ !  
4વામી િવવેકાનદંનો આbમા, પરમાbમામા ંલીન થઈ ગયો. દ.હ ચા�યો ગયો. પણ વાણી અમર બની ગઈ. 4વામીx િવચાર અને �ૃિતથી જગિવ�યાત બની આપણી વ`ચેથી અચાનક ચા�યા 
ગયા હોવા છતા ંઆP પણ અમર છે, Rચરંxવી છે. 
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લાલ,બાલ અને પાલની 6�યાત િ/dટુ"માનંા એક 6ભાવશાળ" 2યCaતbવ અને નવDવુાનોના ંÜદયમા ંઆદરણીય 4થાન ધરાવતા લાલા લજપતરાયનો જ�મ 
28/01/1865ના રોજ થયો હતો. િમડલ 4�લૂની પ�રkા પાસ કર",કોલેજમા ંિશAય;િૃત પણ મેળવી અને વ�કલાત શB કર". dનૂામા ંફાટ" નીકળેલા ભયકંર 
Eલેગ સમયે, nુAકાળ વખતે અનાથ અને nુ:ખી ભાઈભા�ંુઓને સ�8ય મદદ કરવા માટ. લાલાxએ �દન-રાત એક કર"ને આપણી સમk એક અનોq ુઅને 6ેરક 
[Aટાતં doૂું પાડ¬ુ.ં ©�લ�ડ જઈ ભારતની પરત/ંતા અને ભારતવાસીઓના હક પર ઠ.ર ઠ.ર 2યા�યાયનો આપી લોકમત UYતૃ કય�. તેમણે 
'ગોર"બા�ડ"','છ/પિત િશવાx','lgાનદંx','lી �ૃAણ' એમ �ુલ ચાર d4ુતકો લ�યા.ં ગાધંીxએ આરંભેલી અસહકારની ચળવળમા ંલાલાx x2યા bયા ં�ધુી 
મોખર. ર�ા. સાયમન કિમશનને બ�હAકાર કરવા કાઢ.લા સરઘસની આગેવાની લેવા બદલ =,ેજ પોલીસોના આડ.ધડ લાઠ"મારથી ઈ.1928મા ંઅમર 
શહ"દ"ને વયા+. તેઓએ કહ.}ુ ં: "મને માર.લી 6bયેક લાઠ"ના કારમા ઘા R��ટશ સા�ાNયના કફનનો એક એક ખીલો dરુવાર થશે." P સાચીજ પડ". ભારત 
માતાની 4વાત�ંય વેદ" પર 'પUંબ ક.શર"'ની �ુરબાનીને યાદ કર" �ૃતાથ+ થઈએ.�  
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૧૯ ઑકટોબર, ૧૯૨૦ અને આસો �દુ સાતમનો એ Bડો �દવસ. ગામ રોહા. કjકણ4થ �ા×ણ �ુ§ુંબ અને bયા ંઆ d/ુરbનનો જ�મ થયો. દ"કરા�ુ ંનામ રા�Dુ ં
પા�ંુરંગ. િપતા વૈજનાથ શાtી. માતા પાવ+તીતાઈ. દાદા�ુ ંનામ લ7 મણ આઠવ�લે.  
એક કહ.વત 6માણે : ‘દ"કરો પારણામા ંઅને વ²ુ બારણામા ંપરખાય.‘ 
એ િવધાન 6માણે પા�ંુરંગે શૈશવના ંપગલા ંમાડં�ા ંતે ઘડ"થી જ નોખા તર" આ2યા. પા�ંુરંગ પાચં વષ+ના થયા. સરખા ગો�ઠયાઓ સાથે પા�ંુરંગ અવનવી 
રમતો રમે. RખલRખલાટ હસે.  
રમવામા ંતેઓ એટલા બધા મશYલૂ થઈ જતા ક. ભણવા�ુ ંપણ eલુાઈ જu ુ.ં અર., જમવા�ુ ંપણ eલૂી જતા. રમવાની આ બાળ�લુભ ચેA ટાના પ�રણામે 
િનશાળે પણ જતા નહ�.  



એક પછ" એક �દવસો પસાર થતા ગયા. પા�ંુરંગ રોહાની ધરતી પર પગલા ંમાડંતા મોટા થતા ગયા. પા�ંુરંગ�ુ ંÜદય એકદમ કોમળ. કોઈ�ુ ંnુઃખ જોઈ શક. નહ�. સેવાભાવી xવ. નાના-

મોટા સૌનો આદર કર. અને વડ"લોને પણ માન આપે. નાની �મરથી જ તેઓ કોઈપણ 6કારના �ચ – નીચના ભેદભાવ રાખતા નહ�. સમાન દ+ \Aટનો ભાવ. માનવમા/ ઉપર 6ેમ રાખવા�ુ ં

િશkણ અને સ4ંકાર કjકણ4થ �ા×ણ �ુ§ુંબમાથંી સાપંડ�ા હતા.  

�દવસો પસાર થતા ગયા. પા�ંુરંગ મોટા થતા ગયા. �કશોરાવ4થાએ પહj`યા. તેમની વાતચીત કરવાની છટા 6ભાવક હતી. પા�ંુરંગ પાસે xવન મ/ંોમા ંચાર મ/ંો હતા, P તેમના Üદયમા ં

સચવાયા હતા.  

(૧) ઉધાર લઈશ નહ�.  

(૨) વ4u ુવગર ચલાવીશ, પણ ઉછ"�ુ ંલઈ નહ�.  

(૩) qશુામતખોર" કરવી પડ. માટ. કમ+કાડં" થઈ નહ�.  

(૪) િવ�ાન, તેજ4વી 6ણાલી ઊભી કરવા તbવ¶ાન ભણાવીશ અને dરુાણોમા ંજઈશ નહ�.  

પા�ંુરંગના Yoુુદ.વ 2યાકરણશાtી હતા, તેથી તેઓ પા�ંુરંગને �યાય, 2યાકરણ શીખવતા.  

પા�ંુરંગમા ં6થમથી જ પા�ંડbયના Yણુો હતા. તેમની વાણીમાથંી અ4ખRલત Ãgુ ભાષા 6વાહ વહ.તો. માનવતા. અને સમરસતાની વાતોમા ંતેઓ ઓત6ોત બની જતા. તેમની આ 
લાkRણકતાના કારણે પછ" તો તેમના ભાવકો પણ તેમને પા�ંુરંગ શાtી તર"ક. સબંોધન કરવા લાગેલા.  
પા�ંુરંગ શાtી કદ" અ�oૂું કામ છોડ. નહ�. તેવી જ ર"તે અ�oૂું કામ ચલાવી પણ ન જ લે. પોતે આbમિવSાસથી કામ doૂું કર. અને અ�યની પાસે એ 6કારની અપેkા પણ રાખે.  
પા�ંુરંગ શાtી િપતાની સાથે અવારનવાર 6વાસ કરતા. 4વાiયાયની 6;િૃ1એ સમય-ગાળામા ંગિતશીલ હતી. નવા અ�ભુવની �દશા qલૂે તે માટ. િપતાxના એક િમ/એ શાtીx માટ. 
નોકર" શોધી આપી. ભારતીય િવ�ા િવકાસની એ સ4ંથામા ંપા�ંુરંગ શાtીને નોકર" મળ". મનગમuુ ંકામ હu ુ.ં સશંોધન અને અ¢યાસ�ુ ંકાય+ કરવા�ુ ંહu ુ.ં શાtીx ખતં અને લગનથી 
પોતા�ુ ંકાય+ કર" ર�ા હતા.  
શાtીx qબૂ અ¢યાસી. રોયલ એિશયા�ટક લાઈ�ેર"ના ંનવલકથા િસવાયના ંબધા ંજ d4ુતકોનો અ¢યાસ એમણે કર.લો. તેમની 4hિૃતશCaત પણ qબૂ હતી. P િવષય કહો તે િવષય�ુ ંd4ુતક 
અને તેનો સદંભ+ dAૃ ઠ સાથે કહ.. સોળ વષ+ની નાની વયથી શાtીx 4વાiયાય 6;િૃ1ના અનેકિવધ કાય+8મોમા ંિપતાlી વૈજનાથ શાtી સાથે જતા. િપતા વૈજનાથ શાtી�ુ ંગ|ં ધીમે – ધીમે 
કામ કરu ુ ંબધં થDુ.ં એટલે િપતાlીની પાઠશાળાની 2યાસપીઠ સભંાળવાની જવાબદાર" તેમના ઉપર આવી પડ". Dવુાવ4થાના 6થમ ચરણમા ંજ "મા�ંÄૂોપિનષદ"ના ગૌડપાદકા�રકાથી 
શBઆત કર". તેઓ કહ.તા. ?"માણસ ઊભો થતો નથી. bયા ં�ધુી સમાજ ઊભો થતો નથી."  

માણસ બેઠો કરવાની તથા તેને તnંુર4તપણે ચાલતો કરવાની �દશામા ંપા�ંુરંગ શાtીએ સેવાની Nયોત 6ગટાવી.દાદા પોતે િનઃ4dહૃ હતા. માનવ6ેમી હતા અને qબૂ આbમીયજન હતા. 



૧૯૫૪ના ઑકટોબર મ�હનામા ંUપાનમા ંિવS ધમ+ પ�રષદ યોUઈ. આ પ�રષદમા ંિવSભરમાથંી િવSના lેય માટ. કાય+કતા+ મહા�ભુાવો પધાયાF. તે દરિમયાન દાદાના ²ુલામણે નામે 
લોકહ½યે વસેલા પા�ંુરંગ આઠવલેx પણ ઇ�ટરનેશનલ �ફલોસૉફ"કલના આમ/ંણથી Uપાન ગયા.  
દાદાx િવSશાિંતના doુુષાથ+ માટ. યોUયેલી આ પ�રષદમા ંગયા. તેમણે lી�ૃA ણના 6ેરક િવચારોની વાત કર" : ‘અથ+શાt, રાજકારણ, િશkણ, સમાજ, નીિત,તbવ¶ાન અને અiયાbમ Pવા ં
xવનના ંિવિવધ kે/ોમા ંlી�ૃA ણ�ુ ંxવનદશ+ન lેA ઠ છે તેમ કpુ.ં‘  
દાદાxના ભારતીય સ4ં�ૃિત અને ભગવાન lી �ૃA ણના 6ેરક િવચારોથી bયા ંઆવેલા Rચ�તકો પણ 6ભાવી બની ગયા.  
dNૂય દાદા અિવરત કામ કરતા. રાત�દવસ પણ ન જોતા. ન ?ુએ વરસાદ, ન ?ુએ તડકો. ન ?ુએ ટાઢ, ક. ન ?ુએ ઝઝંાવાત. તેઓ બસ પોતા�ુ ંકાય+ અડગપણે કરતા રહ.તા, કમ+યોગની 
તેમની �વુાસ �દન-6િત�દન ફ.લાતી જતી હતી.  
દાદાએ પોતાના સમ, xવન દરિમયાન 4વાiયાય પ�રવારના મચં ઉપર રહ"ને છેવાડાના લોકોના ઉbકષ+મા ંકામ કDુF. પા�ંુરંગ દાદાને ‘મે�સેસે ટ.�પલટન‘ Pવો િવS4તરનો ઍવોડ+ 6ાE ત 
થયો bયાર. સમ, િવSમા ંતેમની નjધ લેવાઈ હતી.  
દાદાને Nયાર. આ ઍવોડ+ 6દાન થયો bયાર. તેમણે તેનો યશ 4વાiયાય પ�રવારને આE યો. 4વાiયાય પ�રવારના 6ેમને એમણે xવતંપયFત ટકા2યો અને શર"રની પણ Rચ�તા કર" નહ�.  
ઈ. સ. ૧૯૯૬મા ંભાવસપંક+ સમારોહ�ુ ંઆયોજન ચાલuુ ંહu ુ.ં દાદાની તRબયત તે વખતે ના?ુક હતી. આ dવૂM તેમને �દલ પર પેસમેકર hકૂાવેલ હu ુ.ં  
તબીબે કહ.}ુ,ં ‘તમાર. સdંણૂ+ આરામની જBર છે.‘  
‘મારા હUરો �ૃિતશીલો આવી ર�ા હોય અને પ�રવાર ભCaતફ.ર" કર"ને આવે bયાર. ²ુ ંતેમને મળવા પણ ન જઈ શ�ું ? માર. તેમને મળવા જ;ુ ંજ જોઈએ.‘  
યોગેSર ભCaત અને માનવગૌરવના મ�હમાનો સદં.શ િવSમા ં6સરાવનારા આ મહામાનવ એક પળ માટ. પણ અટÄા નહ� અને પ�રવારજનોને મળવા દોડ" ગયા. દાદાને પાચં િમિનટ�ુ ં
ઉ£બોધન કરવા માટ. ડૉકટરો તરફથી Ùટ મળ" હતી, પણ દાદા તો પચંાવન િમિનટ બો�યા.  
Íસી વષ+ના દાદાએ તેમના શર"ર પાસેથી /ણસો વષ+�ુ ંકામ લી�ુ.ં સૌના ંહ½યા ંxતી લેનાર, પ�રlમ અને માનવક�યાણ�ુ ં�દશા �ચૂન કરનાર આ મહાન િવeિૂતએ ૨૫ ઑaટોબર, 

૨૦૦૩ના �દવસે કાયમ માટ. સમ, ભારતeિૂમની િવદાય લીધી.  
દાદા સૌના E યારા હતા. પ�રવારના મોભી હતા. દાદાના જ�મ�દન ૧૯ ઑકટોબરને તેમના માનમા ં‘મ�Aુ ય ગૌરવ�દન‘ તર"ક. પણ ઉજવાય છે. 
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અમે�રકન પદાથ+િવ¶ાની અને માનવ ઇિતહાસમા ંસમ, xવનકાળમા ં6ચડં શ�કતશાળ" અને સ¼નાb મક z�ુg¶ તર"ક. ઓળખાતા આ� બટ+ આઇ� 4 ટાઇનનો 



જ� મ ઇ.સ. ૧૮૭૯મા ંજમ+નીમા ંઅ� મ ખાતે થયો હતો. શાળા-અ¢ યાસમા ંતેઓ કાચા હતા.  

ઇ.સ. ૧૮૯૦મા ંતેમના �ુ§ુંબે જમ+ની છોડ"ને C4વટઝલM� ડમા ંવસવાટ કય� અને b યા ંતેમણે ક.ળવણી dરૂ" કર". ગRણતશા4 /મા ંર.કૉડ+ સારો ન હોવાથી ઉ` ચ નોકર" મેળવવામા ંિનAફળ ર�ા 

હતા. તેઓ બન+ ખાતેની એક ઑ�ફસમા ંનીચલી કkાના કાર�ુન તર"ક. નોકર"એ ર�ા. અહ� તેમને માગણી કરતા ંઓÉ ંકામ રહ.u ુ ંહોવાથી ફાજલ સમયમા ંતેમણે સશંોધન શB કDુF. તેમ�ુ ં
મગજ 6યોગશાળા હu ુ ંઅને મા/ પેC�સલ અને કાગળની જ તેમને જBર પડતી. તેમણે પોતાના િસgાતં બનાવવા પાયાના ંP પગલા ંભયાF. તેનાથી િવ¶ાન�ુ ંપાયા�ુ ંઘડતર જ ડગમગી 
ગDુ.ં ઇ.સ. ૧૯૦૫મા ંતેમણે સાપેkતાની િથયર" �ારા � Dટૂનના સમયથી 4 વી�ૃત અવકાશ અને સમયના ંમતં2 યોને પડકાયા+. ઇ.સ. ૧૯૧૫મા ંસાપેkતાના સામા� ય િસgાતંે અવકાશ 
બધંારણ�ુ ંગRણતીય વણ+ન આE Dુ.ં  
મોટાભાગના િવ¶ાનીઓને તેમનો િસgાતં સમUયો નહ�. ને P થોડા ઘણા એ સમx શકવા શ�કતમાન હતા તે એની િવoુgમા ંહતા. આખર. આઇ� 4 ટાઇને િસgાતં પર સdંણૂ+પણે િવચાર"ને 
તેને સામા� ય 6યોગ �ારા સાRબત કય� b યાર. તેમની સફળતા�ુ ંdoૂું માપ 4 પA ટ થDુ ંઅને આ Dવુાન િવ¶ાનીએ � Dટૂન પછ" વૈ¶ાિનક િવચારધારામા ંમહાન 8ાિંત સજº.  
અમે�રકાના 6વાસ દર� યાન અનેક રાજક"ય 6lોની છણાવટ કરતા ંતેમણે જમ+નીમા ંનાઝીઓની ચઢતી સામેની લડતમા ંપોતાના નામનો ઉ�લેખ કર"ને માueૃિૂમ પેલે4 ટાઇનની 4 થાપના 
માટ. ટ.કો Uહ.ર કર.લો. આથી ઇ.સ. ૧૯૩૩મા ંનાઝીઓ જયાર. સ1ા પર આ2 યા b યાર. તેમની િમલકત 4 થRગત કર" અને તેમ�ુ ંજમ+ન નાગ�રb વ પાÉ ંખªચી લી�ુ,ં b યાર. અમે�રકાએ તેમને 
આદર સ�હત આવકાયા+ હતા.  
આ� બટ+ આઇ� 4 ટાઇનનો િસgાતં માનવક� યાણ માટ. હતો અને તેમણે કદાપી ક� પે}ુ ંપણ ન�હ� ક. આ િસgાતં અ«બુૉ� બ બનાવવામા ંવપરાશે. અમે�રકાએ મહાિવનાશક અ«બુૉ� બ બના2 યા 
અને ઇ.સ. ૧૯૪૫મા ંતેમની છે� લી િમિનટ �ધુીની ઉ, િવનતંી છતા ંતે Uપાનના ંબે શહ.રો પર ઝીકયા અને આ} ્બટ+ આઇ� 4 ટાઇને hbૃ D ુ�ધુી પોતાની Uતને માફ ન કર". 
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પારસીઓ Yજુરાત આ2યા. nૂધમા ંસાકરની Pમ ભ�યા. ભારતને ગર;ુ ંબના2Dુ.ં દાદાભાઈ નવરોx અને �ફરોજશાહ મહ.તા. જમશેદx તાતા અને જનરલ 
માણેકશા. ?ુદા ં?ુદા ંkે/ોના આગેવાનો. દ.શને પારસીઓની ભેટ. આઝાદ"ની લડત કå,ેસથી આરંભાઈ. કå,ેસના આરંભમા ંદાદાભાઈ આગેવાન.  



દાદાભાઈ ગર"બીમા ંx2યા. ચાર વષ+ની વયે િપતા Yમુા2યા. માતા માણેકબાઈએ ઉછેયા+. �ુદંર સ4ંકાર આEયા. �ચા સ£Yણુ આEયા. દાદાભાઈ પારસી નબીરા. પારસીઓમા ંદાBનો 

�રવાજ. તેમના �ુ§ુંબમા ંદાB િપવાય. દાદાભાઈની નાની વય. માએ તેમને દાB લેવા મોક�યા. ગયા તો ખરા. એમને શરમ આવી. એમણે તે �દવસથી દાB છોડ�ો. નાની વયથી જ દાદાભાઈ 
2યસનર�હત થયા. xવનભર દાBના િવરોધી થયા.  
દાદાભાઈ ૧૮૨૫મા ંજ��યા. ૧૮૫૪મા ંએ 6ોફ.સર થયા. તે જમાનામા ં�હ�દ"ઓને 6ોફ.સર ન બનાવતા. 6ોફ.સર થનાર તે પહ.લા �હ�દ". ગRણત અને પદાથ+ િવ¶ાનના એ 6ોફ.સર. બ�બે 
િવષયોના પ�ંડત.  
દાદાભાઈ ભાવનાશીલ. કહ. તે કર.. બોલે તે પાળે. એમણે ભાષણ કDુF. tીઓને ભણાવવી જોઈએ. કોઈક. મહ.«ુ ંમાDુF : કહ.;ુ ંસહ.}ુ,ં કર;ુ ંઅઘoું. દાદાભાઈએ કર" બતા2Dુ.ં hુબંઈમા ંઠ.ર ઠ.ર 
વગ� ખો�યા. મ�હલાઓ�ુ ંભણતર માડં¬ ુ.ં આ વગ� ફા�યાÌ�યા. પારસી ક�યાશાળાઓ થઈ.  
hુબંઈમા ંકામા કંપની Uણીતી. આયાતિનકાસનો વેપાર. િવલાયતમા ંતેણે શાખા ખોલી. દાદાભાઈને ભાગીદાર બના2યા. કંપનીના 6િતિનિધ બના2યા. િવલાયત મોક�યા. દાદાભાઈ 
વેપારમા ંપડ�ા. ફાજલ સમય Uહ.ર સેવામા ંકાઢ.. �હ�દ"ઓના ં�હતો િવચાર.. 2યોમેશચ[ં બેનરxની hલુાકાત થઈ. બનંે સાથીદાર થયા. બનંેએ મળ" મડંળ બના2Dુ.ં તે�ુ ંનામ લડંન 
ઇ\�ડયન સોસાયટ". કામ ભારતની છાપ �ધુારવા�ુ.ં ભારત િવશેના ³મ ભાગંવા�ુ.ં દાદાભાઈ આટલેથી ન અટÄા. બી?ુ ંમડંળ બના2Dુ.ં તે�ુ ંનામ ‘‘ઈ4ટ ઇ\�ડયા એસોિસયેશન.’’ આ મડંળ 
ભાષણો ગોઠવે. છાપામા ંલેખો લખે. �હ�દ" 6ધાનને પ/ો લખે. �હ�દની h¤ુક.લીઓ જણાવે.  
દાદાભાઈની કામા કંપની. કંપની નફો કર.. નફો થાય અફ"ણ અને દાBના વેપારમાથંી. દાદાભાઈને ભાગે દાB અને અફ"ણ. 6Uની પાયમાલીના ંસાધન. દાદાભાઈએ ભાગીદાર" છોડ". નફો 
પણ ન લીધો. નવી પેઢ" ઊભી કર". 6ામાRણક માણસ. કાળા-ંધોળાથંી આઘા રહ.. આથી કંપની ના ચાલે. થાક"ને કંપની �ચી hકૂ".  
૧૮૯૬મા ંhુબંઈ આ2યા. એમ�ુ ંભાર. 4વાગત થDુ.ં તેમને /ીસ હUર Bિપયાની ભેટ મળ". તેમણે એ નાણા ંUહ.ર કામમા ંલીધા.  
દાદાભાઈ �હ�દની ગર"બીના ંકારણોના અ¢યાસી. �હ�દના ં�હતોના રખેવાળ. R�ટનની સસંદ"ય સિમિતમા ંતેમણે ર?ૂઆત કર" : ‘‘�હ�દ"ની સરાસર" વાિષfક આવક વીસ Bિપયાની. Pલમાયં 
આથી માથા દ"ઠ વધાર. ખચ+ છે. ઉડાઉ ખચા+ અને ��લે�ડ તરફ ખªચાu ુ ંધન. �ચી નોકર"ઓમા ં�હ�દ"ઓને અ�યાય.’’  
તેઓ ૧૮૭૪મા ંવડોદરાના દ"વાન બ�યા. વડોદરાનો વહ"વટ �ધુાય�. ૧૮૭૬મા ંhુબંઈ આ2યા. �DિુનિસપાRલટ"ના 6hખુ થયા. પછ" hુબંઈ ધારાસભાના સ¢ય થયા. ૧૮૮૫મા ંકå,ેસની 
4થાપનામા ંભાગ લીધો. ૧૮૮૬, ૧૮૮૯૩ અને ૧૯૦૬મા ંકå,ેસના 6hખુ થયા. કલક1ામા ં૧૯૦૬મા ંકå,ેસ અિધવેશન. તેમા?ં તેમણે 4વરાજના હકની 6થમ વાત કર". 4વરાજ શ�દના એ 
જ�મદાતા.  
૧૮૯૨, ૧૯૦૦ અને ૧૯૦૬મા ંએ R�ટનની સસંદના સ¢ય થયા. એમણે �હ�દની 6Uની લાગણી અને માગણી ર?ુ કર". �હ�દમા ંz�ુgવાનો છે. Rચ�તકો છે. Uહ.ર સેવકો છે. એ બ�ુ ંએમના 
વત+નથી બતા2Dુ.ં  



૧૯૧૭મા ંદાદાભાઈ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં ૯૨ વષ+ની તેમની વય. દાદાભાઈની સ`ચાઈ, તેમની દ.શસેવા અને પિવ/તા Uણીતા.ં લોકોના લાડ"લા. િસ1ેર વષ+�ુ ંએમ�ુ ંUહ.ર xવન. િશkણ 

અને �ધુારા. રાજકારણ અને tીિશkણ. આ બ�ુ ંતે જમાનામા ંઅજોડ. દાદાભાઈના અવસાને લોકો nુઃખી થયા. તેમની યાદમા ંઠ.ર ઠ.ર d4ુતકાલયો થયા.ં શાળાવો થઈ. ર4તાઓના ંનામ 

અપાયા.ં Uહ.ર ઇમારતોના ંનામ અપાયા.ં હx આPય એ બધા ંદાદાભાઈની યાદ અપાવે છે. આજના વાતાવરણમા ંઆવા િવરલ લોકસેવકો સિવશેષ યાદ આવે છે. 
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‘વાડ િવના વેલો ન ચડ..’ કહ.વત Uણીતી ‘પહ.લો ઘા રાણાનો’ એ પણ કહ.વત. ગાધંીxને આ લાY ુપડ.. ગાધંીx સૌના બાd.ુ સૌના આગેવાન. દ.શને દોરનારા 

થયા. આમા ં�ફરોજશાહનો ફાળો. તેમણે આbમકથામા ંઆ લ�Dુ.ં  
દRkણ આ�°કામા ંગોરાઓ�ુ ંરાજ. ગોરાઓની દાદાગીર". ગોરા પોતાને મોટા ગણે. બીUને હલકા ગણે. ગોરાઓએ રંગભેદ ક"ધો. ગોરા માટ. બ�ુ ંઅનામત. 
ર.લવેમા ંગોરાના ડબા ?ુદા. ગોરા માટ. બગીચા ?ુદા. ગોરા માટ. દવાખાના ં?ુદા.ં ગાધીxએ આનો િવરોધ ક"ધો. લડત કર". લડતનો 6ચાર કરવા ભારત 
આ2યા. ભારતમા ંએ નવેનવા. અહ�ના રાજકારણથી અUણ. નેતાઓથી અUણ. એ hુબંઈમા ંસભા કરવા ઝખંે. �ફરોજશાહ. મદદ આપી. ગાધંીxને 
સભાજનોનો સકંોચ. તેમને �ફરોજશાહ. સાથે દ"ધો. વખાણ કર" �હ�મત વધાર". પહ.લી સભા સાર" થઈ. તેની છાપ પડ". ગાધંીxમા ં�હ�મત આવી. તેમની 
નેતાગીર" ઊભી થઈ. �ફરોજશાહ ગાધંીxની નેતાગીર"ના પાયામા.ં �ફરોજશાહ hુબંઈના પારસી. ૧૮૪૫મા ંતેમનો જ�મ. િપતા શેઠ મહ.રવાનx. �ફરોજશાહ 
ધિનક િપતાના d/ુ. સોળ વષM મે�yક થયા. ૧૮૬૪મા ંબી.એ. થયા. છ જ માસમા ંએમ.એ.ની પર"kા આપી. સારા Yણુે પાસ થયા. આમ એક વષ+મા ંબે 
પદવી. બી.એ. પણ ખરા. એમ. એ. પણ ખરા !?  

તે જમાનામા ંપરદ.શ ભણવા જનારા થોડા લોકો. બહાર જતા ંસાત વાર િવચાર.. અUÕયા લોકો. અUÕયો hલુક. આચાર-િવચાર બગાડ. એવો ભય. 
�ફરોજશાહને િશAય;િૃ1 મળ". િવલાયત ભણવા ગયા. િવલાયત�ુ ંપાટનગર લડંન. લડંનમા ંદાદાભાઈ નવરોx. તેમણે ��ડયન એસોિસયેશન 4થાપે}ુ.ં તેમા ંજોડાયા. લડંનમા ંબીU 
�હ�દ"ઓ �રુ.�[નાથ બેનરx, મનમોહન ઘોષ અને તૈયબx. તેમનો પ�રચય થયો. એમની ભાઈબધંી થઈ. આxવન એ ભાઈબધંી ટક".  
�ફરોજશાહ. qબૂ મહ.નત ક"ધી. ૧૮૬૮મા ંબે�ર4ટર થયા. ભારત આવવા નીક�યા. 4ટ"મરમા ંિવRલયમ વેડરબન+નો પ�રચય થયો. તે ગોરા અિધકાર". તેમણે ભલામણ કર". સરકાર. 
�ફરોજશાહને P. પી. બના2યા. તે જમાનામા ંP. પી.�ુ ંમડંળ. તે hુબંઈનો વહ"વટ કર.. તેમને વહ"વટમા ંતક મળ". એમ�ુ ંUહ.રxવન ઘડાDુ.ં  
hુબંઈમા ંમોટ.ભાગે =,ેજ વક"લો. �હ�દ" વક"લ-બે�ર4ટર ઓછા. �ફરોજશાહ નવેનવા. ગોરાઓનો 6ભાવ. �હ�દ"ઓને કામ ના મળે. �ફરોજશાહ નોખી માટ"ના માનવી. અદાલતોમા ંUય. 
�કુાદાનો અ¢યાસ કર.. હ.વાલો વાચંે. છાપામા ંલેખો લખે. નાટકના રિસયા. છાપામા ંનાટકના ંિવવેચન લખે. ધમા+દા પૈસા ભેગા કરવા નાટક ભજવે. �ફરોજશાહની ધીરજ. હસhખુો ચહ.રો. 
�ુદંર ર"તભાત. આથી =,ેજ વક"લ િમ/ બ�યા. �યાયધીશો સાથે સબંધં થયો. ક.સ મળતા થયા. �ફરોજશાહ xતતા ગયા. નામના વધતી ગઈ. સરકાર તરફથી દરખા4ત આવી. દરખા4ત 



�યાયધીશ બનવાની. �ફરોજશાહને નોકર" ન ગમે. Uહ.રxવનના રિસયા એમણે ના પાડ".  
દાદાભાઈ�ુ ં��લે�ડમા ંમડંળ. એ�ુ ંનામ વે4ટ ઇ\�ડયા એસોિસયેશન. એની hુબંઈમા ંશાખા. �ફરોજશાહ એના મ/ંી થયા. �હ�દ"ઓના ંરાજક"ય �હતોની રkા, આિથfક અવદશાની ર?ૂઆત. આ 
હતો તેનો હ.u.ુ  
�ફરોજશાહ નીડર. �ધુરાઈનો વહ"વટ 6Uને આપવાના �હમાયતી. આવી માગણી કરનાર તે પહ.લા. ૧૮૭૪મા ંhુબંઈમા ંકોમી તોફાનો થયા.ં પારસીઓ અને hસુલમાનો વ`ચેના ંતોફાનો. 
�ફરોજશાહ તોફાની િવ4તારોમા ંગયા. સરકારને કડક બનવા કpુ.ં પારસીઓને નીડર બનવા સલાહ આપી. ૧૮૭૮મા ંRલટને છાપા ંપર =�ુશ hÄૂો. �ફરોજશાહ. િવરોધ ક"ધો. તેમનો 6ભાવ 
વiયો. ધી બૉ�બે 6ેિસડસંી એસોિસયેશન. ૧૮૮૫મા ંએની 4થાપના. 4થાપકોમાનંા એક �ફરોજશાહ. કå,ેસના 4થાપકોમા ંપણ તે એક. આરંભથી જ એમને કå,ેસમા ંરસ. �ફરોજશાહ 
કોમવાદના િવરોધી. ગોરાઓ અને �હ�દ"ઓને સરખા ગણે. એમના ંભાષણો અસરકારક. ઘેરો, પડછદં અવાજ. બોલે તો સભા ગજવે. તે જમાનામા ંભણેલા ઓછા. સભાઓમા ંઆવા વaતાની 
અસર થાય. ૧૮૮૯મા ંhુબંઈમા ંકå,ેસ અિધવેશન. એના એ 4વાગત6hખુ. ૧૮૯૦મા ંકલક1ા અિધવેશન. એના એ 6hખુ. સરકાર. એમને ‘સર’ ની પદવી આપી. લોકોએ તેમને િસ�હ 
ગÕયા.  
૧૮૯૩મા ંhુબંઈ ધારાસભાની રચના થઈ, hુબંઈ કૉપ�ર.શનના 6િતિનિધ તર"ક. �ફરોજશાહ િનમાયા. hુબંઈ ધારાસભાના 6િતિનિધ તર"ક. �દ�હ"ની વડ" ધારાસભામા ંગયા. એકસાથે બે 
ધારાસભામા ંસ¢ય. bયાર. આ;ુ ંથઈ શકu ુ.ં  
hુબંઈની ધારાસભા હોય ક. �દ�હ"ની. �ફરોજશાહ કોઈથી દબાતા ન�હ. કાયદાની ]ટ"· ૂટં"ઓના એ અ¢યાસી. aલાકો �ધુી બો�યા કર.. એમની એક જ વાત. ગોરા અને �હ�દ". સૌ સરખા. 
ભારત R��ટશ સા�ાNય�ુ ં=ગ. R�ટનની મહારાણીની સૌ 6U, 6U સૌ સરખી. સૌને સરખા હક.  
hુબંઈની �Dિુનિસપલ કૉપ�ર.શન. એના સાચા ઘડવૈયા �ફરોજશાહ. hુબંઈના મેયર થયા. એમણે નવી ભાતે પાડ". સરકાર પાસેથી વ� ુહક લીધા. કૉપ�ર.શનમા ંકિમશનરની બોલબાલા. 
�ફરોજશાહ કિમશનરથી ન ગભરાય. આથી તે hુબંઈના બેતાજ બાદશાહ મનાયા.  
સરકાર. તેમને hુબંઈ Dિુનવિસfટ"ના વાઇસ ચા�સેલર બના2યા. જોક. તે ઝાÏ ંx2યા ન�હ. hુબંઈના તે 6થમ �હ�દ" મેયર. hુબંઈ Dુિંનવિસfટ"ના તે 6થમ �હ�દ" વાઇસ ચા�સેલર.  
�ફરોજશાહ x2યા qમુાર"ભેર. કå,ેસમા ંતેઓ મવાળવાદ" ?ૂથમા ંકå,ેસ પર એમની dરૂ" પકડ. એ ઇ`છે તેવા ઠરાવ થાય. તે ઇ`છે તે 6hખુ બને. �ફરોજશાહ. શCaત સેવા માટ. વાપર". 
દ.શ�ુ ંગૌરવ વધાDુF.  
૧૯૧૫મા ંઅવસાન થDુ.ં Uણે ગાધંીx માટ. ર4તો થયો. નવા Dગુના ંમડંાણ થયા.ં 
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Yoુુ હોય. ગોિવ�દ હોય. બનંે સાથે હોય. કોને પગે લાગ;ુ ં? કિવ કહ., ગોિવ�દને ઓળખાવનાર Yoુુ. Yoુુને 6થમ વદંન ઘટ.. મહાbમા ગાધંી આપણા બાd.ુ 

બાdનુા Yoુુ ગોખલે. એમ�ુ ંના ગોપાલ �ૃAણ.  

દ.શને ઉપયોગી ઘણા ંકામ. એનો ચીલો પાડનાર ગોખલે. મીઠા પર જબરો કર. ગોખલે એ ઘટાડવા મwયા. ફર{જયાત િશkણ જBર". િશkણ પાછળ વ� ુખચ+ 

જBર". એ કરાવવા ગોખલે મwયાઅ. રાજકારણ આP ધધંો બ�Dુ.ં રાજકારણ લાભકારણમા ંપલટાDુ.ં ગોખલેx આના િવરોધી.  

રાજકારણમા ંશીલના �હમાયતી. તે રાજકારણને ધમ+કારણ માને. ફરજના ભાગBપે રાજકારણમા ંમાને.  
ગોખલે ૧૮૬૬મા ંજ��યા. નાની વયે િપતા�ુ ંઅવસાન. ઘરની હાલત ગર"બ. મોટા ભાઈ ગોિવ�દરાવ. તે નોકર" કર. અને ભણાવે. ગોપાળરાવ કરકસરથી રહ.. 
qબૂ વાચંે. વાચંે પણ Äા?ં Uહ.ર દ"વા નીચે. આમ કર" પૈસા બચાવે. Äાર.ક પાચં-સાત ટંક ન જમે.  
ગર"બીમા ંહોિશયાર" ઝળક". ભણવામા ંતેજ4વી નીવડ�ા. ૧૮ વષM બી. એ. થયા. િવલાયત ભણવા િવચાર.. ગર"બીને લીધે ન ગયા. િશkક બ�યા. ભણતા ં
ભણતા ંઅ¢યાસ માડં�ો. કાયદાના અ¢યાસમા ંz�ુg ચમક". મહારાAyમા ં�ટળકની બોલબાલા. આગરકરની નામના. આઝાદ"ની વાતો. ગોપાળરાવ તેમા ં
ખªચાયા. ‘ક.સર"’મા ંલખતા થયા. ‘મરાઠા’મા ંલખે. લખાણો વખાણાયા.ં આગરકરનો bયાગ જબરો. સેવાભાવના જબર". તેમના અ�યુાયી બ�યા. �ટળક અને 

આગરકર વ`ચે મતભેદ. મતભેદ અ�યુાયીઓમા ંફ.લાયો. ગોપાળરાવ �ટળકના િવરોધી થયા. િવરોધ =ગત ન હતો. કાય+શૈલીનો હતો. િવચારોને હતો.  
ગોપાળરાવ હવે ગોખલે નામે ઓળખાતા.  
તેમણે =કગRણત�ુ ંd4ુતક લ�Dુ.ં લોકમા�ય �ટળક. d4ુતક વખાÕDુ.ં �ટળક ગોખલે વ`ચે મનભેદનો અભાવ હતો. મા/ મતભેદ.  
આગરકરને ગોખલે પર ભાવ. મહાદ.વ ગોિવ�દ રાનડ. bયાર. qબૂ Uણીતા. મહારાAyમા ંતેમની વગ. આગરકર. ગોખલેનો તેમનો પ�રચય કરા2યો. રાનડ.ને ગોખલેએ Yoુુ મા�યા. ગોખલેના 
િવકાસમા ંરાનડ.ની જબર" ² ૂફં.  
ગોખલેની િવિવધhખુી 6િતભા. રમતોનો qબૂ શોખ. �8ક.ટ િવશે લેખો લખે. ‘�ધુારક’ પ/મા ંગોખલેની કલમ ચાલે. લોકો રસથી તે વાચંે.  
ડ.¥ન સોસાયટ"ના મ/ંી બ�યા. તેના ફંડફાળા માટ. ફયા+. િશkણમા ં�ુદંર કામ કDુF. ફર�Dસુન કૉલેજમા ંતે અiયાપક. આP નવો જમાનો. ડાબી ]ખનો ડૉકટર જમણીની દવા ન કર., આવી 
િનdણુતા ચાલે. ગોખલે આવા ન�હ. ગRણત, =,ેx, ઇિતહાસ અને અથ+શાt-ચાર ચાર િવષયના એ િનAણાત. એ િવષયો કૉલેજમા ંશીખવે. આ માટ. qબૂ વાચંે. ભાર. lમ કર..  
૧૮૮૯મા ંકå,ેસના બેઠક. તેમા ંભાગ લીધો. પછ"ની બે બેઠકોમા ંસ�8ય ર�ા. ૧૮૯૫મા ંકå,ેસની dનૂા બેઠક. ગોખલે bયાર. સહમ/ંી થયા. રાજકારણમા ંનામના કાઢ".  
૧૮૯૭મા ંરૉયલ કિમશન િનમાDુ.ં �હ�દનો વહ"વટ તપાસવા એની રચના. કિમશન ર?ૂઆત સાભંળે. ગોખલે ર?ૂઆત માટ. લડંન ગયાઅ. bયા ંતેઓ �હ�દ" પોશાક પહ.રતા. તેમની પાધડ" 
=,ેજોને ગમી. એમની ?ુબાની વખણાઈ. દ.શમા ંતેમની નામના ફ.લાઈ.  



૧૯૦૦મા ંhુબંઈ ધારાસભામા ંિનમાયા. તેમની ર?ૂઆતમા ંઅ¢યાસ નીતર.. એમની દલીલોનો જવાબ h¤ુક.લ. આ પછ" તે �હ�દ" ધારાસભાના સ¢ય થયા. bયા ંતેમની અસરકારક ર?ૂઆત. 

કઝ+ન Pવાનેયે જવાબ અઘરા લાગે. તેમની ર?ૂઆતથી મીઠા પર કર ઘટ¸ો. િશkણમા ંખચ+ વધારાયો.  

૧૯૦૫મા ંતેમણે ભારત સેવક સમાજ 4થાEયો. દ.શસેવાના ભેખધાર" આમા ંજોડાય. હx પણ આ સ4ંથા ચાલે છે.  

૧૯૦૬મા ંગાધંીx સાથે પ�રચય થયો. ગાધંીxને તેમા ંYoુુ દ.ખાયા. ગાધંીxને મન તે ગગંા Pવા-પિવ/ અને પામી શકાય તેવા.  
દRkણ આ�°કાના 6ãમા ંગોખલી રસ લીધો. ગાધંીxને મદદ કર". 6ãના સમાધાન માટ. તેમણે વગ વાપર".  
એમને કારણે ભારતમા ંગાધંીxનો રાજકારણમા ં6વેશ સરળ બ�યો. તેમણે ગાધંીxને ² ૂફં આપી. મદદ આપી. તેમનો પ�રચયો વધાયા+.  
ગોખલેનો સતત પ�રlમ. qબૂ દોડધામ. આ બધાથી તRબયત લથડ". ૧૯૧૫મા ંતેમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં  
૫૦ વષ+�ુ ંતેમ�ુ ંઆDAુય. એટલા §ૂંકા ગાળામા ંતેમનો અ¢યાસ, તેમની દ.શદાઝ, તેમની bયાગભાવના, તેમની પરોપકાર" ;િૃ1 – આ બધાથી તેમની નામના થઈ. 
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અ�યાયનો સામનો બહારવટાથી થતો. બહારવ�ટયા શtો લેતા. માનેલા સbય માટ. મરતા અને મારતા. ગાધંીબાdનુી 6ેરણા થઈ. =,ેજો સામે બહારવ§ું 
ખેલાDુ.ં બહારવ§ું અ�હ�સક હu ુ.ં એવા બહારવટામા ંબે આગેવાન. બનંે સગા ભાઈ. બનંે આપણા Yજુરાતી. Yજુરાતમા ંખેડા {જ�લો. ખેડા {જ�લામા ંકરમસદ 
ગામ. આ ગામના પનોતા d/ુ : એક સરદાર વ�લભભાઈ. બીU વીર િવÓલભાઈ. િવÓલભાઈ મોટા. એમનો જ�મ ૧૮૭૩મા ંથયો. િપતા ઝવેરભાઈ પટ.લ. 
૧૮૫૭મા ંએ =,ેજો સામે Òઝેલા. મે�yક પછ" િવÓલભાઈ વક"લ થયા. ગોધરામા ંવક"લાત માડં". ફોજદાર" ક.સોમા ંનામના કાઢ" પછ" બોરસદ આ2યા. qબૂ 
qબૂ ક.સો xbયા. નામના વધી. આથી નાના ભાઈ વ�લભભાઈને સાથી બના2યા. બનંેની જબર" કોઠા�ઝૂ. વહ.વાર ¶ાન ઘ«ુ.ં �હ�મતનો પાર ન�હ. મહ.નu ુ
4વભાવ. નીડર અને હાજરજવાબી. પોલીસખાતા સામે સદા xતે. સરકાર ગભરાઈ, બોરસદની કોટ+  આણદં ખસેડ". સરકારને ખચ+ વiDુ.ં અહ� પણ બનંે ભાઈ 
હાજર. બનંેનો ડકંો વા�યો. આપણી એક કહ.વત : ‘મેલ કરવિતયા મોચીના મોચી.’ સરકાર. થાક"ને એ;ુ ંકDુF. વળ" કોટ+  બોરસદ પાછ" ફ.રવી.  
વ�લભભાઈએ બે�ર4ટર થવા તૈયાર" કર". એ માટ. િવલાયત જ;ુ ંપડ.. તૈયાર" dરૂ" થઈ. િવÓલભાઈ કહ. ²ુ ંપહ.લો U�. ભાઈઓ વ`ચે 6ેમ. િવÓલભાઈ માટ. 
વ�લભભાઈનો bયાગ. િવÓલભાઈ ગયા. મહ.નત કર". પહ.લા નબંર. પાસ થયા. પચાસ પાઉ�ડ�ુ ંઇનામ xbયા. /ણ વરસ�ુ ંઅઢ" વરસમા ંભÕયા.  
hુબંઈ આવી વક"લાત માડં". નામ Uણીu ુ ંથDુ.ં એવામા ંિવ�રુ થયા. પાટ"દારમા ંક�યાની ખોટ ન�હ. તેમા ંઆ તો ખાનદાન �ુ§ુંબ. િવÓલભાઈ ફર" ન 

પરÕયા. મન ફક"ર"મા ંઢ�Dુ.ં લોકસેવાનો િવચાર કય�. એવામા ંબીમાર થયા. આરામ માટ. આણદં આ2યા. બા?ુમા ંમામલતદાર રહ.. ભેટસોગાદ પડા2યા કર.. સરકાર" ત/ં સડ.}ુ.ં તેને 



નાથવા ઉપાય િવચાય�. ઉપાય ધારાસભામા ંજવાનો. ધારાસભાની સીધી � ૂટંણી ન�હ – અનેક ]ટ"· ૂટં" નડ.. આડકતર" � ૂટંણી થાય. ધનવાળાને મતનો હક. એ તા}કુાના 6િતિનિધ � ૂટં.. 

તા}કુામાથંી {જ�લામા ંજવાય. {જ�લાના 6િતિનિધ ધારાસભામા ંUય. અRભમ�Dનુા કોઠાDgુ P;ુ ંકામ. િવÓલભાઈ z�ુgના બRળયા. ગોઠવણો કર"ને ધારાસભામા ં� ૂટંાયા.  

ધારાસભામા ં� ૂટંાયેલા લ�મુતી. ધારાસ¢યને ઝાઝા હક ન�હ. 6ã dછૂ" શક.. ઠરાવ લાવી શક.. સરકાર ધારાસભાને જવાબદાર ન�હ. ધારાસભાના ઠરાવને નકારવા તેને હક. ધારાસ¢ય મા/ 

શોભાના. િવÓલભાઈ ?ુદ" માટ"ના માનવી. એ માનતા દયાથી હક ન મળે. તે મેળવવા આવડત જોઈએ. તેમણે R�ટનની આમસભાનો અ¢યાસ કય�. કામકાજની ઢબ સમNયા. સ¢યોના 

હકના Uણકાર થયા. િવÓલભાઈએ રાત�દવસ મહ.નત કર". 6Uના 6ãો સમNયા. સરકાર" ત/ંની ર"તરસમો Uણી. પછ" ધારાસભામા ંસવાલો dછૂે. સરકારની બદદાનત ઉઘાડ" કર.. 
સરકારની વાત Uહ.ર થાય. સરકાર h ૂઝંાઈ Uય. સરકાર કામ પડu ુ ંhકૂ..  
દ.શમા ંઘણી વડ" અદાલતો. એકસરખા ક.સમા ંદર.કના ?ુદા �કુાદા. તેમણે આવા �કુાદા શોiયા. Äા સાચા તે dછૂ�ુ.ં આથી સરકાર. કાયદા �ધુાયા+. સરકાર. નવો કાયદો કય�. તે હતો 
રૉલેટ એaટ. દમનનો એ કાયદો. આ સામે અસહકારની લડત ચાલી. તેમણે લડતના ટ.કામા ંધારાસભા છોડ".  
િવÓલભાઈનો કામનો 6ભાવ. bયાર. વાદંરા �ધુરાઈમા ંસ¢યની જગા. સરકાર. તેમને સ¢ય ની�યા. થાણા લોકલ-બોડ+માયં ની�યા. િવÓલભાઈ�ુ ંકામ વiDુ.ં લોકલબોડ+મા ંએ 6hખુ � ૂટંાયા.  
િવÓલભાઈમા ંઝાઝી શCaત. કામ કરવાની ઇ`છા ઘણી. hુબંઈમા ંbયાર. નગર િનગમ. એમા ં� ૂટંાવાની ઇ`છા થઈ. એકલા � ૂટંાઈને? Ãુ ંકર. ? Uહ.ર કામમા ં?ુથ જBર". િવÓલભાઈ એ ?ૂથ 
ર`Dુ.ં એ ?ૂથ 4વરાજ પk. 4વરાજ પk � ૂટંણી લડ�ો. સાડ/ીસ બેઠકો xbયો. િવÓલભાઈ શાળાસિમિતના 6hખુ થયા. િવÓલભાઈએ નવો ચીલો પાડ�ો. શાળાસિમિતમા ંમાuભૃાષાની Ùટ 
આપી. Yજુરાતી, મરાઠ" અને ઉnૂ+  – આવી /ણ ભાષા 4વીકાર". દ.શી ભાષાઓની શાન વધાર".  
નગર િનગમના એ મેયર થયા. મેયર તર"ક. તેમનો નવો ચીલો. એ હતો મેયરની અલગ ઑ�ફસ ન�હ. હવે મેયર રોજ આવે. સવાલો સમP અને ઉક.લવા મથે. આથી કિમશનરની ધાક 
ઘટ". તેનો એકાિધકાર ગયો. નગર િનગમમા ંએક �રવાજ. વરસમા ંએકવાર ગવન+રને બોલાવવા. એમના માનમા ંખાણીપીણીનો જલસો કરવો. િવÓલભાઈએ �રવાજ તોડ�ો.  
ધારાસભાની � ૂટંણીઓ આવી. 4વરાજ પkે તેમા ંઝપંલા2Dુ.ં ભારતની વડ" ધારાસભાની � ૂટંણી થઈ. તેમા ં૪૪ ધારાસ¢યો 4વરાજ પkના. િવÓલભાઈ તેના ઉપનેતા થયા. તેમણે �ુદંર 
કામગીર" બUવી. વડ" ધારાસભામા ંસરકાર 6hખુ નીમતી. સરકાર. � ૂટંણી દાખલ કર". િવÓલભાઈ 6hખુ � ૂટંાયા.  
વડ" ધારાસભાના તે પહ.લા � ૂટંાયેલા 6hખુ. તે પદ�ુ ંતેમણે ગૌરવ વધાDુF. સ¢યોના હકો Uળ2યા. બારડોલી 4bયા,હની લડત. દાડં"�ચૂની મીઠાની લડત. બધામા ંિવÓલભાઈની ભાર. 
મદદ. તેમની 6િતભા જબર". વાઇસરૉયની તેમને મૈ/ી. સરકાર" ત/ં તેમનાથી ડર.. આનો લાભ લીધો. દ.શ�હતના ંકામ કયાF.  
વ�લભભાઈ અને િવÓલભાઈની બ�ંબુેલડ". એક અમદાવાદ �ધુરાઈના 6hખુ. બીU hુબંઈના નગરપિત. એક ગાધંીિવચારના અડગ �હમાયતી. તેમા ંફ.રફારના િવરોધી. બીU દ.શ�હતમા ં
િવચાર ફ.રવવાના મતના. બનંેએ દ.શની સેવા કર".  
કાયદાની ]ટ"· ૂટં"ના િવÓલભાઈ Uણકાર. =,ેજોની ભાષામા ંએ =,ેજોને h ૂઝંવે. િવÓલભાઈની રાત�દવસની મહ.નત. દ.શ માટ.ના લાબંા 6વાસો. એ બધાથી તRબયત બગડ". િવયેનામા ં



ઑપર.શન કરા2Dુ.ં સાoું થતા ંફર" કામ. ફર" ઊથલો. ફર" િવયેના સારવાર. સાoું થયે કામની દોડધામ. આમા ંએ ન બ`યા. ૧૯૩૩મા ંએમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં  

hુબંઈમા ંિવÓલભાઈની 4મશાનયા/ા નીકળ". 4મશાનયા/ા માઈલો લાબંી.  

િનઃસતંાન િવÓલભાઈ�ુ ંવિસયતનાhુ.ં એમના દ.શ6ેમ�ુ ં6તીક. િમલકત સગાસંબંધંીને ના આપી. િમલકત દ.શને ચરણે ધર". સસંદ"ય પgિતના એ લડવૈયા લોકશાહ"ના એ રખેવાળ. 

નાતUતના ભેદભાવના િવરોધી. ભારતને એમની ભાર. ખોટ. એમની જગા કોણ dરૂશે ? 
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ભારતની મોટ" સમ4યા. ભાર. વ4તી-વધારો. આ ઉક.લવા િવિવધ �ચૂનો. એક �ચૂન મોડા પરણવા�ુ.ં આ તો આજની વાત. આપણા એક દ.શનેતા. મહાbમા 

ગાધંીના સાથીદાર. એ Rચ1રંજન દાસ દ.શબ�ં ુદાસ નામે Uણીતા. તે પરÕયા છેક સ1ાવીસ વષ+ની વયે. નવ દશકા પહ.લા ંઆ નવાઈજનક.  

Rચ1રંજન દાસનો જ�મ કલક1ામા.ં વક"લ િપતાના એ d/ુ. િપતા �×સમાx. ઉદાર અને કિવxવ. માતા િન4તા�રણી દ.વી દયા| અને કમ+ઠ.  
Rચ1રંજન દાસ નાનપણથી જ તેજ4વી. �ુદંરતા અને મૌRલકતા ધરાવનાર. નાનપણમા ં�રુ.�[નાથ બેનરxની અસર. એ અસરથી દ.શસેવાની oુRચ જ�મી. 
વીસ વરસે બી. એ. થયા. આઈ.સી.એસ. થવા િવલાયત ગયા. િવલાયતમા ંદાદાભાઈ નવરોxનો પ�રચય થયો. તેમની � ૂટંણીના 6ચારમા ંપડ�ા. 
આઈ.સી.એસ. મા ંનાપાસ થયા. ભારત આવીને વક"લાત માડં". વક"લાતમા ંઅ�ભુવ જોઈએ. અ�ભુવ િવનાના Rચ1રંજન દાસ. એમને કામ મળે ન�હ. ખચ+ 
નીકળે ન�હ. સતત પૈસાની ખªચ રહ.. એમ�ુ ંમન કિવતા તરફ ઢ�Dુ.ં કિવતાઓ લખે. કિવતાઓ પર પિµમી અસર. B�ઢઓને િવરોધ કરતા િવચારો. આવી 
કિવતાનો 6થમ સ,ંહ ‘‘માલચં’’. ‘‘માલચં’’ સામે �×સમાxઓ Y4ુસે થયા. આથી Rચ1રંજન દાસને આઘાત લા�યો. થોડો વખત લખવા�ુ ંબધં થDુ.ં 
િવવેચકોએ ‘‘માલચં’’ ની કિવતાઓ વખાણી. તેમાનંી ક.ટલીક તો ટાગોરની કિવતાઓથીય સાર".  
બગંાળામા ંbયાર. 8ાિંતકાર" િવચારો�ુ ંજોર. ‘Dગુાતંર’ અને ‘સiંયા’ બે સામિયકો. બનંે સરકારના િવરોધી. સરકાર બનંે પર ખફા. સરકાર. ક.સ કય�. Rચ1રંજન 

દાસ બચાવપkના વક"લ થયા. અહ� તેમની મૌRલકતા ઝળક". નામના વધી.  
આ પછ" મRણકત�લા બåબ ફ.કટર" ક.સ થયો. અનેક 8ાC�તકાર" Dવુકોને આવર" લેવાયા. અરિવ�દ ઘોષનો આમા ંસમાવેશ. Rચ1રંજન દાસ બચાવપkે લડ�ા. ૨૦૬ સાkી તપા4યા. ૪૦૦૦ 
વ4uઓુ dરુાવામા ંર?ૂ થઈ. તેમણે છટાદાર દલીલો કર". તક+બg ભાષણ કયાF. આની અસર થઈ. અરિવ�દ ઘોષ િનદ�ષ Ùટ¸ા.  
Rચ1રંજન દાસની વાહ વાહ થઈ. એમની નામના વધી. ક.સ આવતા ગયા. આવક વધતી ગઈ. ૧૯૨૦મા ંએ આવક માિસક પચાસ હUર Bિપયાની થઈ ! Rચ1રંજન દાસ પૈસાના લોભી ન 
હતા. લોકોની સેવા એમને ગમતી. કå,ેસની 6;િૃ1ઓમા ંભાગ લેતા. ગામડાના ઉgારની વાત કરતા. ,ામો�ોગ અને Yહૃો�ોગની �હમાયત કરતા. 4વદ.શીની ભલામણ કરતા. ૧૯૧૭મા ંએ 
બગંાળ 6ાિંતક પ�રષદના 6hખુ થયા. ૧૯૨૦મા ંગાધંીxની અસહકારની લડતમા ંજોડાયા. તેમા ંછ માસની Pલ થઈ. અસહકારની લડત બધં પડ". દ.શમા ંિનરાશા ફ.લાઈ. િનરાશા nૂર 



કરવા તેમણે આગેવાની લીધી. મોતીલાલ નેહoુ અને િવÓલભાઈ પટ.લને સાથ દ"ધો. 4વરાજ પkની 4થાપના કર". � ૂટંણીઓમા ંઝપંલા2Dુ.ં બગંાળની ધારાસભામા ં� ૂટંાયા. ધારાસભામા ં૪૦ 

સ¢યો 4વરાજ પkના. તેના તે નેતા થયા. ગવન+ર. સરકાર રચવા આમ/ંણ દ"�ુ.ં છતા ંસરકાર ન જ રચી.  

કલક1ા કૉપ�ર.શનની � ૂટંણી થઈ. 4વરાજ પkે � ૂટંણીમા ંઝપંલા2Dુ.ં 6ચડં બ²ુમતીથી િવજયી થયા. કલક1ા કૉપ�ર.શનના મેયર થયા. કલક1ાની રોનક બદલી. ઝડપી વહ"વટ દ"ધો. 

ર4તા અને ગટરો ક"ધી. જનક�યાણના ંકામો ઝડપી બના2યા.ં દ"નદRલતોની સેવા કર". કå,ેસની 6;િૃ1ઓને 6ાણવાન બનાવી. ૧૯૨૫મા ંબેલગામમા ંકå,ેસ અિધવેશન થDુ ંતેમા ં

ઉbસાહભેર ગયા. દ.શનેતાઓ સાથે હ�યા-મ�યા. દ.શ�હતની ચચા+ કર". દ.શના િવકાસના ંસપના ંસે2યા.ં  

Rચ1રંજન દાસની દ.શદાઝ. દ.શ માટ.ની ધગશ. દ.શ માટ.� ુ ંRચ�તન. દ.શની uલુનામા ંબ�ુ ંગૌણ માનવા�ુ ંવલણ. આ બધાથી તે દ.શબ�ં ુકહ.વાયા.  

રાત�દવસનો તેમનો doુુષાથ+. કાયાને સતત ઘસારો. આથી તRબયત લથડ".  
બીમાર" વધતી ચાલી. xવનની આશા છોડ". તેમણે વિસયતનાhુ ંકDુF. સમ, િમલકત�ુ ંy4ટ બા2Dુ.ં મ�હલાિશkણ અને હૉC4પટલ માટ. િમલકત અપ+ણ કર".  
૧૯૨૫મા ંએમને Rચરિવદાય લીધી. પચંાવન વષ+ની નાની વયે ગયા. ગાધંીબાd ુતેમની 4મશાનયા/ામા ંહાજર ર�ા. Rચ1રંજન દાસને =જRલ આપતા ંતેમણે કpુ ં: ‘‘મ�Aુયો વ`ચેથી એક 
દ.વ િવદાય થયો છે. આP બગંાળની હાલત એક િવધવા Pવી છે.’’  
દ.શબ�ં ુદાસ આP નથી. તેમના Pવા સવ+4વ bયાગીઓય નથી. તેમના xવનમાથંી 6ેરણા મળે, 6ેરણા�ુ ંઅ�કુરણ થાય તો દ.શબ�ંઓુની હારમાળા થાય. દ.શબ�ંનુા ંકાય��ુ ંઅ�કુરણ. એ 
જ દ.શસેવા. 
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૧૯૫૦ : ચડં"ગઢની પUંબ Dિુનવિસfટ"માથંી બી.એ.(ઓનસ+), અથ+શાt સાથે 6થમ 8માકં. ૧૯૫૨ : ચડં"ગઢની પUંબ Dિુનવિસfટ"માથંી એમ.એ. (અથ+શાtમા)ં 6થમ 8માકં.  
૧૯૫૪ : ક.C��જની સે�ટ જો�સ કોલેજમા ંઉb�ૃAટ કામગીર" દશા+વવા માટ. રાઇáસ 6ાઇઝ. ૧૯૫૫ અને ૧૯૫૭ : Dિુનવિસfટ" ઓફ ક.C��જ ર.ન�Dરુ" 4કોલર.  
૧૯૫૭ : ડ"�ફલ (ઓaસફડ+), ડ"Rલટ (ઓનો�રસ કૌસા) , ‘િનકાસ kે/ે ભારતની 4પધા+bમકતા’ િવષય પર મહાિનબધં લખી પી.એચ.ડ". થયા.  
૧૯૫૭-૫૯ : 6ોફ.સર (વ�રAઠ લેaચરર)  
૧૯૫૯-૬૩ : �રડર ઇકોનોિમaસ ૧૯૬૩-૬૫ : પજંબ Dિુનવિસfટ", ચડં"ગઢના અથ+શાtના 6ોફ.સર ૧૯૬૯-૭૧ : �દ�હ" 4�લૂ ઓફ ઇકોનોિમaસ, �દ�હ" Dિુનવિસfટ"ના �ટરનેશનલ y.ડ 
િવષયના 6ોફ.સર  

૧૯૭૬ : જવાહરલાલ નહ.B Dિુનવિસfટ"ના માનદ 6ોફ.સર  



૧૯૯૬ : 4�લૂ ઓફ ઇકોનોિમaસ, Dિુનવિસfટ" ઓફ �દ�હ" hલુક" અિધકાર"  

]તરરાAy"ય અ�ભુવ  

૧૯૬૬ : આિથfક બાબતોના અિધકાર"  

૧૯૬૬-૬૯ : ફાઇનાC�સüગ ફૉર y.ડ સેaશન, D.ુએન.સી.ટ".ડ".ના વડા  

૧૯૭૨-૭૪ : ]તરરાAy"ય આિથfક �ધુારા માટ. ૨૦ દ.શોની આઇ.એમ.એફ. કિમટ"મા ંભારતના 6િતિનિધ  

૧૯૭૭-૭૯ : ઇ\�ડયા કૉ�સો�ટ®યમ િમ�ટ�ગોમા ંભારતીય 6િતિનિધ મડંાળમા ંસમાવેશ  

૧૯૮૦-૮૨ : ભારત-રિશયા, સDંaુત આયોજન ?ૂથની િમ�ટ�ગોમા ંયોગદાન  

૧૯૮૨ : ઇ�ડો-સોિવયેત મોિનટર" �પુની િમ�ટ�ગમા ંયોગદાન  

૧૯૮૩ : કોમનવે�થ હ.îસ ઓફ ગવમ��ટ િમ�ટ�ગ સાય6સ, માનવ અિધકાર માટ.ની િવયેના ખાતે યોUયેલી િવSપ�રષદમા ંયોગદાન 
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૧૯૭૧-૭૨ : િવદ.શ વેપાર મ/ંાલયમા ંઆિથfક સલાહકાર  

૧૯૭૨-૭૬ : નાણા મ/ંાલયના આિથfક સલાહકાર  

૧૯૭૬-૮૦ : �રઝવ+ બે�ક ઓફ ઇ\�ડયાના ડાયર.aટર, ઇ�ડ4y"યલ ડ.વલપમે�ટ બે�ક ઓફ ઇ\�ડયા(આઇડ"બીઆઇ)ના ડાયર.aટર,એિશયન ડ.વલપમે�ટ બªકમા ંભારત માટ.ના વૈક��પક ગવન+ર. 
નવે�બર ૧૯૭૬ એિ6લ  

૧૯૮૦ : (�ડપાટ+ મે�ટ ઓફ ઇકૉનોિમક અફ.સ+મા)ં નાણા ંમ/ંાલયના સRચવ.  
એટોિમક એનજº કિમશનમા,ં સ¢ય. 4પેસ કિમશનમા ંસ¢ય.  
એિ6લ ૧૯૮૦-સEટ.�બર ૧૫, ૧૯૮૨ : આયોજન પચંના સ¢ય સRચવ.  
૧૯૮૦-૮૩ : ઇ\�ડયા કિમ�ટ ઓફ ધ ઇ�ડો-Uપાન જોઇ�ટ કિમ�ટના અiયk.  
૧૬ સEટ.. ૧૯૮૨-૧૪ U�D.ુ ૧૯૮૫ : �રઝવ+ બે�ક ઓફ ઇ\�ડયાના ગવન+ર.  
૧૯૮૨-૮૫ : બોડ+ ઓફ ]તરરાAy"ય નાણા ંભડંોળમા ંભારત માટ.ના વૈક��પક ગવન+ર. ૧૯૮૩-૮૪ : વડા6ધાનની આિથfક સલાહકાર સિમિતના સ¢ય.  
૧૯૮૫ : ઇ\�ડયન ઇકોનોિમક એસોિસયેશનના 6hખુ.  



૧૫ U�D.ુ ૧૯૮૫-૩૧ ?ુલાઇ ૧૯૮૭ : આયોજન પચંના નાયબ અiયk.  

૧ ઓગ4ટ ૧૯૮૭ થી ૧૦ નવે. ૧૯૯૦ : સે8.ટર" જનરલ તથા કિમશનર સાઉથ કિમશન, xિનવા.  

૧૦ �ડસે. ૧૯૯૦ થી ૧૪ માચ+ ૧૯૯૧ : વડા6ધનના આિથfક સલાહકાર.  

૧૫ માચ+ ૧૯૯૧ થી ૨૦ ?ૂન ૧૯૯૧ : Dxુસીના અiયk  

૨૧ ?ૂન ૧૯૯૧ થી ૧૫ મે ૧૯૯૬ : નાણા6ંધાન  

ઓaટોબર ૧૯૯૧ : રાNયસભાના સ¢ય  

?ૂન ૧૯૯૫ : રાNયસભામા ંdનુ : �ુટંાયા  

૧૯૯૬ : નાણામં/ંાલયની સલાહકાર સિમિતના સ¢ય  

૧ ઓગ.૧૯૯૬ થી ૪ �ડસે. ૧૯૯૭ : પાલા+મે�ટર" 4ટ.\�ડüગ કિમટ" ઓન કોમસ+ના અiયk  

૨૧ માચ+ ૧૯૯૮ થી : રાNયસભામા ંિવરોધ પaશના નેતા  

૫ ?ૂન ૧૯૯૮ થી : નાણા�ંકય બાબતોની કિમટ"ના સ¢ય  

૧૩ ઓગ. ૧૯૯૮ : કિમટ" ઓન B�સના સ¢ય  

ઓગ. ૧૯૯૮-૨૦૦૧ : ૨૦૦૦ની સાલથી કિમટ" ઓફ િ6Rલબીxસીના સ¢ય, ભારતીય સસંદ"ય ?ૂથની એ�aઝÚ�ુટવ કિમટ"ના સ¢ય  

?ૂન ૨૦૦૧ : રાNયસભામા ંફર"થી �ુટંાયા  
ઓગ. ૨૦૦૧ : જનરલ પપ+ઝ કિમટ"ના સ¢ય  

૨૦૦૪ થી ૨૦૦૯ : ભારતના વડા6ધાન  

૨2 મે ૨૦૦૯ : dનુ: ભારતના વડા6ધાન બ�યા  
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ઇ\�ડયાઝ એa4પોટ+  y.�ડઝ એ�ડ 6ો4પેaáસ ફોર સે�ફ – સ4ટ.�ડ ,ોથ-aલેર.�ડન 6ેસ,  

િવિવધ આિથfક સામિયકોમા ંતેમના સ�ંયાબધં લેખો 6કાિશત થયા છે.  
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૧૯૫૬ : એડમ C4મથ 6ાઇઝ Dિુનવિસfટ" ઓફ ક.C��જ  

૧૯૮૭ : પâ િવeષૂણ  

૧૯૯૩ : Dરૂોમની એવોડ+, ફાઇનાસં િમિન4ટર ઓફ ધ યર  

૧૯૯૩ અને ૧૯૯૪ : એિશયા મની એવોડ+ ફાઇનાસં િમિન4ટર ઓફ ધ યર ફોર એિશયા 
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Uવા મલેિશયામા ંડતા સાપ હોય છે. P ;kૃોમા ંડાળ"ઓ ઉપર પતગંની Pમ ચપટા થઇને હવામા ંસરક"ને તર. છે. 

આયલM� ડમા ંસૌ6થમ જગતની પાવરબોટ ર.સ યોUઇ હતી. 

૨-૧૦-૧૯૦૧ના રોજ R�ટને પહ.લી સબમર"ન બનાવી. 

uલુસીના પાનના અનેક ઉપયોગ છે. એ ચાવવાથી હોઠ અને xભના ચાદંા મટ. છે. uલુસીનો રસ શીળસ પર ચોપડવાથી શીળશ મટ. છે. 

કોથમીરને લાબંો સમય તાx રાખવા 4 વ` છ પાણીથી ધોઇ છાયામા ંક. પેપર Bમાલમા ંવીટાળ" E લા\4ટકની થેલીમા ંભર"ને �°જમા ંhકૂ" દ.વી, ડ"પ �°ઝરમા ંન�હ. 
નર કોયલનો રંગ કાળો અને માદા કોયલ બદામી રંગની હોય છે. અને તેના શર"ર. સફ.દ ટપકા ંહોય છે. 
લ¥ડખોદની જસભ નાની-મોટ" થઇ શક. છે. 
કાન ખ?ૂરાના શર"રની દર.ક પ�ીઓ સાથે બે પગ જોડાયેલા હોય છે. 
Üદયના ધબકારા માપવાના ય/ંને 4 ટ.થો4 કોપ કહ. છે. 
સૌ પહ.લી પવનચ¥" AD 650મા ંબનાવવામા ંઆવી હતી. 
ઑ4 y.Rલયાને ઊનની eમૂી કહ.વામા ંઆવે છે. 
વડને વડવાઇઓ હોય છે. પાન લીલા અને ફળ લાલ હોય છે. વડને Ìલ િવના જ ફળ બેસે છે Pને ‘ટ.ટા’ કહ. છે. 
ભારત�ુ ંરાA y"ય 6ાણી વાઘ છે. 
લ¥ડખોદની xભની અણીએ §ૂંકા વાળ હોય છે. P તેને ઝાડના થડમાથંી xવાત પકડવામા ંમદદ કર. છે. 
D.ુ એસ. એ. ના જહોન પી. હોલે�ડ. સબમર"નની શોધ કર" હતી. 
વી�ડયો ટ.પ અને વી�ડયો ર.કોડ+રની શોધ ઇ.સ. ૧૯૫૬મા ંથઇ હતી. 



જમ+નીના વૈ¶ાિનક મા�ટ®ન કલ6ોધે Dરુ.િનયમની શોધ કર" હતી. 
માઇ8ોફોનની શોધ D.ુ એસ. એ. ના બRલèનર. કર" હતી. 
બª� લોરને ભારતનો બગીચો કહ.વામા ંઆવે છે. 
મહારાA y અને િ/dરુા�ુ ંરાજપkી હ�રયલ છે. 
ઊડતી માછલીની પાખં સાત �ચ લાબંી હોય છે. 
દ�રયાઇ પkીના શર"રમા ંપાચન�8યા qબૂ ઝડપી હોય છે. આથી તેમણે સતત ખાધા કર;ુ ંપડ. છે. 
�ાRઝલના ગીચ જગંલોમા ં‘મોન+ર E લા� ટ’ નામના ઘટાદાર ઝાડ �દવસે સગંીત છેડ. છે અને રાતે ચીસાચીસ કર" hકૂ. છે. 
ચાર વેદોમાનંા સામવેદમા ં4 વર Rલિપ  અને �રૂો�ુ ંમહb વ છે. 
૧૯૫૧મા ંનવી �દ� હ" ખાતે સૌ 6થમવાર એિશયાઇ રમતોb સવ યોUયો હતો. 
લોહ"માનંા લાલ રaતકણો ફ.ફસામંાથંી 6ાણવાD ુશર"રના બધા અવયવો �ધુી પહjચાડ. છે. 
સૌથી લાબંા હાથીદાતંની જોડ�ુ ંમાપ અRગયાર Ìટ નjધાDુ ંછે. 
ઘટે"�ુ ંnૂધ qબૂ U�ુ ંહોય છે. તેના nૂધમાથંી ચીઝ બનાવવામા ંઆવે છે. 
nૂધરાજ માખીમાર �ુ§ુંબ�ુ ંસૌથી મો§ું પkી ગણાય છે. 
વનમોરને પહાડ" મરઘી કહ.વાય છે. 
Rચલો/ો પkીની ચાચં હાથીદાતં Pવી હોવાથી નકશી કામ કરવામા ંતેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
�ગુર" લી} ુઘાસ, ?ુવાર, બાજર"ની લીલી છાલ, ડાગંર, વાસના પાનની પાતળ" ચીર" કર" તેને Y ૂથંીને માળો બનાવે છે. 
ઘોડ"ને લગભગ છ/ીસ અને ઘોડાને ચાલીસ દાતં હોય છે. 
લ¥ડખોદ પોતાનો માળો qબૂ ચો� ખો રાખ ેછે. તેના બ` ચાનંે કર.લા ંચરકને તરત જ બહાર ફ¾ક" દ. છે. 
મધમાખી એક િમિનટમા ંબાર હUર વખત પાખંો વ�ઝ ેછે. 
બકર"�ુ ંnૂધ પચવામા ંહલ�ું અને Yણુકાર" હોય છે. તેથી આDુ+વેદમા ંબકર"�ુ ંnૂધ નાના ંબાળકો માટ. ઉ1મ આહાર ગણાય છે. 
ચામાચી�ડયા રા/ે અને �દવસે જોઇ શક. છે. એની ]ખોમા ં�યૂ+6કાશ આવતો હોય તો પણ તે જોઇ શક. છે. 
કોયલના �ડા ઘરેા કw થાઇ છાટંવાળા આસમાની લીલા રંગના હોય છે. 
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ગªડા�ુ ંવજન બે હUર �કલો Pટ}ુ ંહોય છે. 

nુિનયા�ુ ંસૌથી મો§ું પાણીમા ંતર" શકનાર પkી પªC�વન છે. 

સૌથી વ� ુઝી�ા આ�°કામા ંજોવા મળે છે. 
એક મધમાખીને ૫૦૦ ,ામ મધ તૈયાર કરવા માટ. ૪૦ લાખ કરતા ંપણ વધાર. Ìલોની જBર પડ. છે. 
મોર તેતર, ગBડ વગેર. પkી ઉપર નાગના ઝેરની અસર થતી નથી. 
માખીના પગમા ં4 વાદ.\�[ય હોય છે, Pનાથી તે ખોરાકને ઓળખે છે. 
વદંા�ુ ંમા¯ુ ંકાપી ના� યા પછ" તે�ુ ંધડ �દવસો �ધુી xવuુ ંરહ. છે. 
ઊધઇ લાક�ુ ંકોર" ખાય છે. તેના ]તરડામા ંથતા ંબૅકટ.�રયા લાક�ુ ંપચાવે છે. 
અજગરના દાતંમા ંસાપ Pવી િવષ,થંી હોતી નથી. 
મધમાખીઓને છ પગ હોય છે. 
આક+�ટક વા-બગલી એક વરસમા ંઆશર. ૩૬,૦૦૦ �કલોમીટર�ુ ં=તર કાપે છે. 
અળિસDુ ંજમીનમા ંદર બનાવીને રહ. છે. 
લ¥ડખોદના આશર. દસેક 6કાર છે Pમા ંસોનેર" લ¥ડખોદ સૌથી મોટો છે. 
એમેઝોન નદ"ના �કનાર. બીમી ગમº સેટ�ુ ંવાદંoું થાય છે. P�ુ ંવજન મા/ ૭૫૦ ,ામ હોય છે. 
પC¤મના નામ�ુ ં�ક�મતી ઊન �હમાલયમા ંજોવા મળતી બકર"ના પેટના નીચેના વાળમાથંી મળે છે. 
Rચ� પાઝી રા/ે �વૂા માટ. તેનો માળો ઝાડ પર પદંરથી એક સો વીસ Ôટ ની �ચાઇએ બાધંે છે. 
િશકાર" 6ાણીઓમા ંસૌથી ના�ુ ંÜદય િસ�હ�ુ ંહોય છે. 
સૌથી વ� ુપસ+નલ ક� E Dટુર ધરાવતો દ.શ અમે�રકા છે. 
વ�છ" એક વષ+ �ધુી ખાધા-પીધા વગર રહ" શક. છે. 
ક.ટલાક કરોળ"યા પાણીની નxક રહ" નાની માછલીઓ ખાય છે. 
માદા વાણીયા પાણીમા ંઘાસ, પાન પર �ડા hકૂ. છે. 
પે� વીનની પાખંો મજzતૂ 4 નાDઓુની બનેલી હોય છે. 
દરx ક"ડ" પાદંડા ંસીવી માળો બનાવે છે. 



નોRળયો ૨૦૦ ,ામ ખોરાક લઇ શક. છે. 

માદા માકણ દ"વાલ, ટ.બલ, પલગં, qરુશીની તીરાડોમા ં�ડા hકૂ. છે. 

અડધા ચાદંા કરતા ંઆખો ચાદંો નવ ગણો વ� ુચમકદાર હોય છે. 

સામા� ય ર"તે એક રાતમા ંઆપણે ચાલીસેક વખત પડqુ ંબદલીએ છ"એ ! 

વાસંના ઝાડને વરસમા ંએક વખત Ìલ આવે છે. 

=xર�ુ ંઝાડ પાદંડા નીકળે એ પહ.લા ફળ આપે છે. 

પાણીનો સાપ ૧ મીટર લાબંો હોય છે. 

સસલાને ભાx, બીટ, કોબીજ, ગાજર qબૂ ભાવે છે. 

મગર" નદ"�કનારાની ર.તીમા ંએક સાથે વીસ ક. તેથી વ� ુ�ડા hકૂ. છે. 
સૌથી વેગી}ુ ંxવ�ુ ંવાRણયો કલાક. ૮૯ ક". મી. ની ઝડપે ઊડ. છે. 
દRkણ આ�°કામા ંથu ુ ંમો§ું અળિસDુ ં‘રાપી’ છે P છ મીટરથી વ� ુલાzં ુહોય છે. 
હોસ+Ã ૂનામના સh[ુી કરચલા�ુ ંલોહ" eરૂા રંગ�ુ ંહોય છે. 
ચાચંડના પાછલા પગ લાબંા હોવાથી છ થી બાર �ચ લાબંા �દૂકા માર" શક. છે. 
ઘોની xભ સાપની Pમ ફાટ.લી હોવાથી તેને ઘો-સાપ કહ. છે. 
�ક�ગ કો�ા-૫ મીટર લાબંો હોય છે. તે nુિનયાનો સૌથી ઝેર" સાપ છે. 
�દરો ઇલે�કyક વાયરો ખાય છે. 
ચાચંડ પÃ-ુપkીના શર"ર પર ચjટ.લા રહ" તેમ�ુ ંલોહ" �સૂે છે. 
દ.ડકા ઠંડા લોહ"ના 6ાણી છે. તેના શર"ર�ુ ંતાપમાન ઋu ુ6માણે વધ-ઘટ થયા કર. છે. 
માદા Rખસકોલી બે ક. /ણ બ` ચાનંે જ� મ આપે છે. 
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nુિનયા�ુ ંસૌથી ના�ુ ંપતRંગDુ ંઆ�°કામા ંથu ુ ં‘ડવાક+ � }’ુ છે. 
મધમાખી તેના xવન દર� યાન આશર. દસ લાખ �ડા hકૂ. છે. 
જલમાજંર પkી આઠ 6કારના હોય છે. 



�ટ એક સાથે ૮૦ લીટર પાણી પી શક. છે. 

એ� પરર પª� વીન એક વષ+મા ંએક ��ુ hકુ. છે. 

મ�Aુ યના ફ.ફસામંા ં૩૦૦ અરબ નાની-નાની રકતવાહ"નીઓ હોય છે. તેને જોડવામા ંઆવે તો તેની લબંાઇ ૧૫૦૦ માઇલ થાય છે. 

૨૫ વૉટના /ણ બ� બનો સાh�ૂહક 6કાશ ૭૫ વૉટના એક બ� બના 6કાશ કરતા ંઓછો હોય છે. 

મ�Aુ યના શર"રને એક વખતના આહારને સdંણૂ+ ર"તે પચાવવા માટ. શર"રને ૪૮ કલાક લાગે છે. 

િસ�� ુખીણની સ4ં �ૃિતમાથંી મળેલા 6માણોએ સાRબત કDુ+ છે ક. ભારતીયોને ઇ. d.ૂ ૨૫૦૦મા ંતાzં ુતથા જસતની Uણકાર" હતી. 

રાજનાગ ૧૦ થી ૧૨ Ìટ લાબંો હોય છે તે એક જ ડશંમા ં૩૦ ટ"પા ંઝેર ઓક" શક. છે P એક ટ"પાનંો પાચંમા ંભાગથી માણસ મર" શક. છે. 

દ.ડકાના બ` ચા ંપાચં વષM Dવુાન બને છે. 

સૌથી મોટો ઑકટોપસ છ મીટર લાબંો હોય છે. 

ભારતમા ં6થમ સે� Dલુર ફોન સિવfસની શBઆત કલક1ામા ંથઇ હતી. 

સૌ 6થમ પેyોલથી ચાલતી ગાડ" કાલ+ બે� ઝ ેબનાવી હતી. 

સૌથી કA ટમય યા/ા �હ�nુતીથ+ ક½લાસ અને માનસરોવરની છે. 
કાર બનાવતી ફ.કટર"ઓમા ંક� E Dટુરથી ચાલતા રૉબટ વૅ� ડ�ગ કર" શક. છે. 
આ�°કામા ંથતા ંલાલ મોઢાવંાળા, વાદંરા એક િમિનટમા ંસતત /ણ મીટરના આઠ �દૂકા લગાવી શક. છે. 
દRk ણ આ�°કાના ંજગંલોમા ંએવી Uત�ુ ંએક Ìલ થાય છે P એક િમિનટમા ંસાત વાર રંગ બદલ ેછે. 
સૌથી તાકાતવાન �તૂરો સે� ટ બના+ડ+ 6કારનો હોય છે. 
આપણા લોક સા�હb યકાર ઝવેરચદં મેઘાણીને બસંી વમા+ ‘ચકોર.’� દોર.}ુ ંકા§ૂ+ન. 
Uપાનમા ં૧૯૩૬ના આજ �ધુીનો સૌથી મોટો પતગં બનાવાયો હતો. Pમા ં�ુલ ૮ ટન કાગળનો ઉપયોગ થયો હતો. આ પતગંને ૧૮ ઑગ4 ટ ૧૯૮૧મા ંનેધરલે� ડ ખાતે ૭૦ પતગંબાજોએ ભગેા મળ"ને ૩૭ 
િમિનટ આકાશમા ંઊડાડયો હતો. 
દ.ડકા પોતાની xભ ચાર-પાચં ગણી લાબંી કર" શક. છે. 
ટ.પીયરના બ` ચાને જ� મ સમયે શર"ર પર પ�ીઓ હોય છે P મો§ું થતા ંનીકળ" Uય છે. 
ક.ળ�ુ ંઝાડ ફકત એક જ વાર ફાલે છે. ને એમા ંક.ળાની ફકત એક જ }મૂ બેસે છે. 
ચલણી નોટો પર �રઝવ+ બ�કના ગવન+રની સહ" હોય છે. 



ર�°જર.ટરની શોધ એચ. ડબ� D ુસીમીએ કર" હતી. 
બાલસર"�ુ ંદાતણ કરવાથી દાતં મજzતૂ બને છે. તેની છાલ�ુ ં�ણૂ+ લઇ તે ઘસવાથી દાતં સારા રહ. છે. 

કૉલેરાની રસીની શોધ જમ+નીના રોબટ+ કોચે કર" હતી. 

D.ુ એસ. એ. ના વૈ¶ાનીક ઇ.x. ઓ�ટસે લીફટની શોધ કર" હતી. 
�દર સતત કંઇ ને કંઇ કોતરતા ન રહ. તો તેમના દાતં સતત વધતા રહ. છે. તેના દાતં એક વષ+મા ંપાચં �ચ �ધુી વધી શક. છે. 

� Dઝુીલે� ડમા ંઅનાનસ એટલા બધા નાના હોય છે ક. સો Pટલા અનાનસ ભેગા કર"એ તો પણ એક ત�કયા Pટલી જ� યા રોક. છે. 
નૌકાપડવી દ�રયાઇ પkી છે. નાઉB ટાdનુા લોકો તેના ચરકનો ઉપયોગ ખાતર તર"ક. કર. છે. 
‘બોઆ’ સાપ બીU સાપની Pમ �ડા ન hકૂતા એક સાથે પાચંથી છ બ` ચાનંે જ� મ આપે છે. 
કરચલાના પગનો P અવયવ nુ¤ મન સાથે ઝગડતા uટૂ" Uય તે અવયવ ફર" ઊગ ેછે.  
મધમાખીને પાચં ]ખ હોય છે. 
એક ઘટેાના ઉનમાથંી છ2 વીસ િમRલયન દોરા બની શક. છે. 
આ�°કામા ંજોવા મળતા ંક.ટલાકં મગરના શર"ર પર Rઝ�ાના ચ�ાપ�ા Pવા ચ�ાપ�ા હોય છે. 
િસ�હ સામા� ય ર"તે પોતાના િશકારને ગળાના ભાગથી પકડ" દબાવીને અથવા ઘણીવાર નસકોરા અને મોઢાના ભાગને પકડ"ને તેને Yુગંળાવીને માર" નાખે છે. 
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માણસની ચામડ"મા ંઆશર. ૨૫,૦૦૦ થી વ� ુિછ[ો હોય છે. 
આપણા શર"ર કાબ+ન, હાઇïોજન, ઑ�કસજન, નાઇyોજન, ફૉ4 ફરસ, ક���શયમ અને લોખડં�ુ ંબને}ુ ંછે. 
સૌ 6થમ �ૃિ/મ ર.સા તારની ઇ.સ. ૧૮૯૨મા ંબનાવવામા ંઆ2 યો. P �ૃિ/મ ર.શમ હu ુ ંPને આપણે ર.યોન કહ"એ છ"એ. 
મડાગા4 કર પર ટ.નર.ક નામના �દર ૮ થી ૩૮ સે.મી. લાબંા હોય છે. 
\4ટ�કલબૈક નામની નરUતની માછલી પાણીમા ંમાળા બનાવી Pમા ંમાછલી �ડા hકૂ. છે. 
કરોળ"યો એક િમિનટમા ંલગભગ છ મીટર લાબંી Uળ વણે છે. 
લામાને �ટની Pમ q ૂધં હોતી નથી. 
િવ�વના સ�ં યાબધં દ.શો ઍરપોટ પરથી પkીઓને nૂર કરવા બાજનો ઉપયોગ કર. છે. જમ+નીમા ં‘ફા� કનર"’ મહોb સવ પણ યોUય છે. 
સૌ 6થમ uલુસી�ૃત રામાયણના બાલકાડંમા ંપતગં ચગાવવાની પરંપરાનો ઉ� લખે છે. 



દRkણ ભારતમા ંમકરસ8ંાિંતને પjગલ તર"ક. ઓળખ ેછે. 

તાિમલના�ુને મ�ંદરોનો 6દ.શ કહ.વામા ંઆવે છે. 
મnુરાઇને િમનાkી મ�ંદર બહારના 6ાગંણમા ંP 4 તભંો છે. તેને ટકોર મારતા તેમાથંી સગંીતના ં4 વરો 6ગટ. છે. 
મરઘીના બ` ચા ં�ડામાથંી એકવીસ �દવસે બહાર આવે છે. 
ગીધ તેની ચાચંમા ં૩૦૦ ,ામ વજનવાળો કાકંરો �ચક" શક. છે. 
દરxડા માળો બાધંવામા ંપાદંડાનંા ર.સા, દોરા, કરોRળયાના Uળાનો ઉપયોગ કર" પાદંડા ંસીવે છે. 
માખી�ુ ંપેટ લબંગોળ હોય છે. Pમા ંનર�ુ ંપેટ આઠ ભાગોમા ંઅને માદા�ુ ંપેટ નવ ભાગોમા ંવહ¾ચાયે}ુ ંહોય છે. 
પાણીમાનંા કરચલાને તરવા માટ. પાછળની તરફ પાતળા અને ચપટા પગ હોય છે. 
વ�છ"ના બ` ચા ંમાની પીઠ પર ઉછેર" મોટા થાય છે. 
ધuરુાના Ìલ િશવને િ6ય છે. તેના Ìલ મોટા, સફ.દ સહ.જ �ગુધંી� અને �ુદંર હોય છે. 
જલhરુઘો શરમાળ પkી છે. 
મરઘીના �ડાના કોચલામા ં�વાસો�વાસ લેવા માટ. ૧૫,૦૦૦ િછ[ો હોય છે. 
આ�°કાની �ગુર"ઓ સhહૂમા ંસોળથી સ1ર Ìટના ઘરેાવવાળો qબૂ મોટો માળો બાધંી રહ. છે. 
?ુદા ?ુદા કરોRળયો ?ુદા ?ુદા આકારના માળા બનાવે છે. Pમા ંગોળાકાર, િ/કોણાકારનો સમાવેશ થાય છે. 
માખી તેના ખોરાકને પોતાના ¯ ૂકંથી પલાળ" નાખ ેછે પછ" ને � ૂઢંથી �સૂી લ ેછે. 
અળિસયા જમીનને ફળ�પુ બનાવે છે. 
સફ.દ ગીધનો માળો ડાળખી, ચ�થરા, ઢોરના ચામડાના §ુકડા, વાળોનો બનેલો છે. 
d�ુ તવયના ઉરાગંઉટાગં�ુ ંવજન ૧૦૦ �કલો,ામ હોય છે. 
અમે�રકા�ુ ંરાA y"ય પkી ગoુડ છે. 
‘4 ટોનફ"શ’ માછલી પw થર Pવી દ.ખાય છે. તે પw થરો વ` ચેની જ� યામા ંરહ. છે. 
�ુગંોગ�ુ ંશર"ર સીલ P;ુ ંઅને મા¯ુ ંવૉલરસ P;ુ ંહોય છે. 
બોહ.ડ.ડ 2 હ.લ માછલી છ મીટર લાબંી હોય છે. 
Ìલ� ૂઘંણીને Ìલ�કુ" પણ કહ.વાય છે. 



લાયરબડ+ ઑ4 y.Rલયા�ુ ંરાA y"ય પkી છે. 

કાકાકૌઆ આરામ કરતી વખતે પ�છાને ચાચં પર ગોઠવી દ. છે. 

ટોકો§કૂાનની ચાચં મોટા પાઇપ Pવી હોય છે. 

મધમાખીના �ડામાથંી /ણ �દવસે બ` ચા ંનીકળે છે. 
‘બોઆ’ નામનો સાપ અમે�રકાના ગરમ 6દ.શના જગંલોમા ંજોવા મળે છે. 
તીતીઘોડો પોતાની પાખંોને પાછળના પગ સાથે ધસી ખાસ 6કારનો અવાજ કાઢ. છે. 
નાના કરચલા શખંમા ંરહ. છે. 
લાયરબડ+ સાભંળેલા અવાજની આબે²બૂ નકલ કર. છે. 
ઢોમડાના અનેક 6કાર છે. Pમા ંલડાખી ઢોમડો વ� ુદ.ખાવડો હોય છે. 
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�તૂરા, Rબલાડ", ગાય, ભªસ, આખલા વગેર. 6ાણીઓની ]ખો રંગ પારખી શકતી નથી. 
ભારતમા ંસૌથી ઓછો વરસાદ રાજ4 થાનમા ંઆવેલા Pસલમેરમા ંથાય છે. 
હાથ િમલાવવા એ નમ4 કાર કરવાની qબૂ જ Uણીતી ર"ત છે. એની શBઆત Dનુાન (,ીસ) થી થઇ. 
તાU જ� મેલા બાળકના શર"રમા ં૩૫૦ હાડકા ંહોય છે અને એ જ બાળક મો§ું થાય છે b યાર. ૨૬ હાડકા ંબાક" રહ. છે. 
hખુવાસમા ંસૌથી વધાર. સોપાર" વપરાય છે. 
ર�છને તરસ સહન થતી ન હોવાથી તે�ુ ંરહ.ઠાણ પાણી પાસે જ હોય છે. 
િશયાળ વoુની બીક લાગ ેb યાર. કલાકના બો1ેર �કલોમીટરની ઝડપે દોડ" શક. છે. 
શા²ડુ" િસ1ેર સે.મી. લાબંી અને એકાદ �કલો વજન ધરાવે છે. 
િવ�વ�ુ ંસૌથી વ� ુસોના�ુ ંઉu ્ પાદન આ�°કામા ંથાય છે. 
�યૂ+મડંળમા ંબધા ,હોમાથંી Ã8ુ ,હનો �દવસ સૌથી લાબંો હોય છે. 
મીäું ભભરાવેલ બરફ જલદ" પીગળતો નથી. 
Ñવુ 6દ.શમા ં�યૂ+ના �કરણો /ાસંા પડવાથી િવÂવુ;તૃ કરતા ંઓછ" ગરમી લાગે છે. 
વોલરસ પોતાના દાતં વડ. ખોરાકની શોધમા ંપાણીમા ં/ણસો Ôટ �ધુી પહjચી Uય છે. 



યાકને �હ� દ"મા ં�રુગાય કહ. છે. 

મધભોિમયો ઘોરખો�દયાને મધdડૂાની જ� યા બતાવે છે. તેથી તેને મધભોિમયો ક. =,ેxમા ં‘હની-ગાઇડ’ કહ.વામા ંઆવે છે. 
જ� મથી જ =ધ હોય તેને 4 વE નમા ં[¤ યોને બદલે અવાજ જ આવે ! 
ભારતની સૌથી �ચી દ"વાદાડં" િવશાખાપ�નમમા ંઆવેલી છે. 
આપણે લાલ રંગને ભય�ુ ં6તીક માનીએ છ"એ પરંu ુવૈ¶ાિનક લબૅોર.ટર"ઓમા ંચળકતો પીળો રંગ ભય�ુ ં6તીક છે. 
લોન ટ.નીસની શBઆત ૧૩ મી સદ"મા ં°ાસંમા ંથઇ. 
�લૂોપખંી લાકડા ક. ડાળ" પર ગોકળગાયની ઢાલ આકારનો માટ"નો માળો બનાવે છે. 
મધ ભોિમયો મધdડૂા�ુ ંમીણ ખાય છે. 
ઝેર" કરોળ"યો અઢ" વષ+ �ધુી ખોરાક વગર રહ" શક. છે. 
એવર.4 ટને ગૌર"શકંર, ગૌર"િશખર, સરગમાયા અથવા ચોમો}�ુ મા પણ કહ.વાય છે. 
િવ�વનો 6થમ 2 યાકરણ ,થં પાRણિનનો ‘અA ટાi યાયી’ છે. 
આતરડા ંશર"ર�ુ ંસૌથી લાzં ુ=ગ છે. 
ચારોળ" પચંમહાલના જગંલોમા ંથાય છે. એને બોર Pવા ફળો આવે છે. એને બોર Pવા ફળો આવે છે. એ ખવાય છે. આપણે P બીજ વાપર"એ છ"એ તે ફળની =દરના મ�જ છે. 
કાC4પ યન સh[ુને સૌથી મો§ું સરોવર માનવામા ંઆવે છે. 
મોનાલ વનમોર �હમાચલ 6દ.શ અને ઉ1રાચંલ�ુ ંરાજપkી છે. 
માદા પોલાર ર�છ બરફમા ંદર બનાવી તેમા ંબેથી ચાર બ` ચાનંે જ� મ આપે છે. 
કરોRળયાના પે�ુમા ંર.શમની ,િંથઓ છે, Pનાથી તે U|ં બનાવે છે. 
ડ.નમાક+મા ં�8સમસની રાત�ુ ંખાવા�ુ ંચોખાના બેલા d�ુડ�ગની સાથે શB થાય છે. 
દ�રયાઇ જહાજ ઠંડા પાણીમા ંઝડપથી અને ગરમ પાણીમા ંધીર. ચાલ ેછે. 
4 ટ.ટ બૅક ઑફ ઇ� ડ"યા�ુ ં?ૂ�ુ ંનામ ઇ� પીર"યલ બ �ક ઑફ ઇ\�ડયા હu ુ.ં 
બ o્Rલગટનમા ંગE પા મારવાની હ�રફાઇ યોUય છે. 
જળઘોડો માછલી છે, Pમા ંનરની કોથળ"મા ં�ડા ંફળે છે. 
ઑ4 y.Rલયામા ંથતી એક Uતની ‘ િપટઠા’ નામની ચકલીની પાખંો નવ રંગની હોય છે. 



� વાટ.માલાના ચલણી િસ¥ાને પણ �કવáઝલ કહ.વામા ંઆવે છે. 
ઇ�નુો જ� મ બેથલેહામમા ંથયો હતો. 
માનવીએ ચ[ં ઉપર સૌ 6થમ ઉતરાણ ૧૯૬૧મા ંકDુF હu ુ.ં 
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ભારતના મi યમાથંી કક+;તૃ પસાર થાય છે. 
અબરખ ધાu�ુ ુ ંસૌથી વ� ુઉb પાદન ભારતમા ંથાય છે. 
સાટ"ન �ુંજRબહાર" પkી ફકત વાદળ" રંગની વ4 uઓુનો ઉપયોગ કર" માળો બનાવે છે. 
�કવáઝલ � વાટ.માલા�ુ ંરાA y"ય પkી છે. 
ટક¡ મi ય અમેર"કામા ંજોવા મળuુ ંમરઘી P;ુ ંપkી છે. 
�8ક.ટની પીચની લબંાઇ ૨૨ વાર હોય છે. 
સૌથી વ� ુઆહારમા ંલેવાu ુ ંકંદhળૂ બટાટા છે. 
Yજુરાત રાજયની 4 થાપના ૧૯૬૧, ૧ મેએ થઇ હતી. 
િવ�વનો સૌથી �ચામા ં�ચો વાસ મલાયા અને બ�િનયોમા ંથાય છે. 
મગરને કોઇપણ ઇU થાય તો તેની Uણ તેના મગજ �ધુી પહjચતા દસ મીનીટ લાગે છે. 
ગાયો કરતા ંભªસના ંફ.ફસા ંતથા Üદય નાના ંહોય છે. 
પkી જગતમા ંફકત ગoુડ જ �રૂજ સાથે સીધી નજર માડં" શક. છે. 
લટોરો પોતાના િશકારને કાટંામા ંભરાવી રાખે છે. 
ઘોડો અને ગધેડાને ફાટ િવનાની ડાબલા Pવી ખર" હોય છે. 
કાડંર (ભમર") પાદંડા ક. છાલ� ચાવીને માવો તૈયાર કર. છે અને તે માવા વડ. દર બનાવે છે. 
ભારતીય ગªડા�ુ ંિશગ�ુ ંઆ�°કાના ગªડા કરતા ંના�ુ ંહોય છે. 
વસતં ઋuમુા ંનર ટક¡ના મોઢા પર ખીલ નીકળ" છે અને ગળા પાસેનો રંગ વાદળ" થઇ Uય છે. 
મoુન પીળક �હમાલયના ૨૪૦૦ મીટર �ચાઇના જગંલોમા ંજોવા મળે છે. 
nુિનયાની સૌથી મોટ" દ"વાદાડં" Uપાનમા ંઆવેલી 4 ટ"લ ટાવર છે. 



વૉિશ�ગટનમા ંઆવેલ 2 હાઇટ હાઉસની �ડઝાઇન આય+લે� ડના P� સ હોબને કર" હતી. 

િવ�વ�ુ ંસૌથી મો§ું કતલખા�ુ ંિશકાગોમા ંઆવે}ુ ંછે. 

મોઢ.રા�ુ ં�યૂ+મ�ંદર ભીમદ.વ સોલકં"એ બધંા2 Dુ ંહu ુ.ં 
ગªડા�ુ ંબ` �ુ ંજ� મ સમયે િપ4 તાલીસ �કલો�ુ ંહોય છે. 
બીવર િશયાળામા ંપોતાના ઘરને ક"ચડથી ઢાકં" દ. છે. 
કાળો કોશી િનડર અને કxયાખોર પkી છે. તે બાજ અને સમડ"નો સામનો કર. છે. 
k-�કરણો અને ર.�ડયો ઍ�કટિવટ"ના અ¢ યાસના િવ¶ાનને ‘ર��ડયોલૉx’ કહ. છે. 
ઇ.સ. ૧૬૦૦ મા ંપહ.}ુ ંદ½ િનક અખબાર Dરુોપમા ંછપાDુ ંહu ુ.ં તે પહ.લા ંજયાર. qબૂ સમાચાર ભેગા થાય b યાર. જ અખબાર છપાu ુ.ં 
nુિનયાનો સૌથી �ચો િમનારો �ુuબુિમનાર છે. 
કલક1ાને રાજમહ.લો�ુ ંશહ.ર કહ.વાય છે. 
Rખસકોલી ૧૦૦ Ìટ �ચેથી �દૂકો માર" શક. છે. 
બતક પોતાના �ડા ફકત સવાર. જ સેવે છે. 
Yજુરાત�ુ ંરાજપkી �રુખાબ છે. 
મ�Aુ યના xવન કાળ દર� યાન બે વખત દાતં ઊગે છે. 
ભારતનો સૌ પહ.લો �રમોટ સેC�સüગ ઉપ,હ ૧૯૭૨ની સાલમા ંઅમે�રકાએ છોડયો હતો. 
મીટરગેજ ર.� વેના પાટા લગભગ એક મીટર પહોળા હોય છે. 
ભારતનો સૌથી પહોળો મોટરમાગ+ યhનુા નદ" પર બધંાયો છે. 
દશરિથયા કાબર Pવડા ંિનશાચર પkી છે. 
પીળકના �ડા Yલુાબી રંગના કાળા અને બદામી રંગના ટપકાવાળા હોય છે. 
પતરંગો મધમાખીના ઝેર ચાચં વડ. દબાવી કાઢ" નાખી પછ" ખાય છે. 
�ટટોડ" q�ુ લી જમીન પર ચાર બા?ુ કાકંરા hકૂ" માળો બનાવે છે. 
ચાષ પખંી �ચે ઊડયા પછ" હવામા ંદ�રયાના મોUની Pમ ગોળ તરતો નીચે ઊતર. છે. 
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ગારખોદ કાદવના ંxવડા ંખાય છે. 

બાટણ ગોળ પw થર વ` ચે પw થ�રયા રંગના �ડા hકૂ. છે. 

પતરંગાને મ�મુkીભkક પણ કહ.વામા ંઆવે છે. 

�ટટોડ" Pવી દ.ખાતી બાટણના પગ �ટટોડ"ના પગ કરતા ં§ૂંકા અને કાળા રંગના હોય છે. 

ચાષને Ãકુનવuં ુપkી માનવામા ંઆવે છે. દશેરાના �દવસે ચાષના દશ+ન કરવા�ુ ંમહb વ છે. 
ચકલાની ડોક પર કા|ં ધાzુ ંહોય છે જયાર. ચકલીને કા|ં ધાz ુહોu ુ ંનથી. 
નૌકાપડવી પkી જયાર. માળો બાધંે છે. b યાર. નરના ગળાની લાલ રંગની કોથળ" Ìલી Uય છે. 
નર સમડ" કરતા ંમાદા સમડ" થોડ" મોટ" હોય છે. 
P પkીઓની d ૂછંડ" લાબંી અને પાખંો §ૂંક" અને ગોળાઇ વાળ" હોય તે પkીને પાખં ફફડાવવા qબૂ મહ.નત કરવી પડ. છે. 
સોનેર" બાટણ એક ઉડાણે અટકયા િવના ૪૦૦૦ �કમી�ુ ં=તર કાપી શક. છે. 
ક.ટલાકં મકંોડા પાદંડાનંા છેડા સીવી દર બનાવે છે. 
નબળ" પાખંો ધરાવતા પkીઓ એક સાથે વીસેક �ડા hકૂ. છે. 
‘ર.મેસરનર’ નામની ગરોળ"ના શર"ર પર છ લાબંી પ�ીઓ હોય છે, P ઉ1ર-દRk ણ અમે�રકામા ંજોવા મળે છે. આ ગરોળ" જમીન પરના બધા સ�ર�પૃોમા ંસૌથી ઝડપી છે. 
ઠંડા 6દ.શો કરતા ંગરમ અને ભેજવાળા ંદ.શોમા ંxવજuંનુી અનેક Uતો જોવા મળે છે. 
દ.ડકાના બ` ચા ંમાછલીની Pમ �ઈૂ વડ. 6ાણવાD ુલઇને xવે છે. 
ચકલીના બ` ચા ંભાર. ખાઉધરા હોય છે. 
�રુખાબ ટોળામા ં‘V’ આકાર. ઊડ. છે. 
કલકRલયો જમીનના દરમા ંમાળો બનાવી આશર. સાતેક �ડા hકૂ. છે. 
પેણ જમીન પર અથવા ઝાડ પર સાઠ"કડા અને ર.સાનો માળો બનાવે છે. 
બતકચાચંને પાછળના બે પગની =દરના ભાગ ેઝેર" નહોર આવેલા હોય છે. 
4 પમ+ 2 હ.લ એક �દવસના /ણ ટન ઝ�ગા ખાય છે. 
કw થાઇ પેણ માછલીઓનો િશકાર કરતી વખતે પાખંો સાકંડ" કર" તીર Pવો આકાર કર" ઝડપથી તરાપ માર. છે. 
2 હ.લના તેલમાથંી ફ.ઇસ 8"મ, Rલપ\4ટક, સાz ુઅને દવા બનાવાય છે. 



સફ.દ છાતીવાળો કલકRલયો પ��ચમ બગંાળ�ુ ંરાજપkી છે. 

eરૂ" 2 હ.લ દરરોજનો /ણ ટન ખોરાક ખાય છે. છતા ંતે સમય આ2 યે છ મ�હના eખૂી પણ રહ" શક. છે. 
જળ Rબલાડ"ની યાદશકિત qબૂ તેજ હોય છે. 
·ડુખર એિશયામા ંએક મા/ ક` છ અને પા�ક4 તાનના સરહદ િવ4 તારમા ંજોવા મળે છે. 
ચાષ ઊડવામા ંએટ}ુ ંતો પાવર�ુ ંહોય છે ક. તે િશકાર" પkી Pવા ક. ગoુડ, બાજને પણ હફંાવે છે. 
નૌકાપડવી િશકાર લઇ ઊડતા પkીઓની પાછળ ઊડ" િશકાર છ"નવી લે છે. 
ચકલી /ણથી છ �ડા hકૂ. છે. 
zલુzલુ ઘાસ, ચ�થરા અને વાળનો E યાલા Pવો માળો બનાવે છે. 
કાબરને ખે�તૂ�ુ ંિમ/ પkી માનવામા ંઆવે છે. તે ખેતીને �કુશાન કરતા ંxવડાનંે શોધી ખાઇ Uય છે. 
પkીની પાખં�ુ ંહાડ�ું માણસના ખભાથી હાથના હાડકા ંP;ુ ંજ હોય છે. 
બતકચાચં ઑ4 y.Rલયા અને તા4 માિનયાના ટાd ુપર જોવા મળે છે. 
દ�રયાઇ ગાય મૈનીટ" તેના બ` ચાનંે પાણીમા ંઊભી રહ"ને nૂધ પીવડાવે છે. 
ઇ{જE તના લોકોએ ઇ.સ. dવૂM ૧૫૫૦ના અરસામા ંપહ.લી વખત સામા� ય કાચ બના2 યો હતો. 
કાબરો Rચલો/ો સમડ" કરતા ંમોટો હોય છે. 
લેલાનો માળો ડાખંળ" અને hRૂળયાનો બનેલો હોય છે. 
ચીનના લોકો સૌથી વ� ુ�વુર પાળે છે. 
કંસારાને સૌરાAyમા તેને ‘§ુક§ુક’ પણ કહ. છે. 
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�ટના વાળમાથંી દોરડા,ં ગરમ કપડા,ં પ�છ"ઓ, કામળ" બનાવવામા ંઆવે છે. 
ઘોડા�ુ ંચામ�ુ ંકોચ ગાદ"ના ંકવર બનાવવામા ંઉપયોગી છે. 
કાળા રંગના હસં ઑ4 y.Rલયામા ંજોવા મળે છે. 
ટ"લીવાળ" બતક બીU બતક કરતા ંવ� ુ�ુશળતાથી પાણીમા ંતર" શક. છે. 
Rચલો/ો �ડા hકૂવાના સમયે ઝાડની બખોલમા ંdરૂાઇ Uય છે. તેની ફકત ચાચં જ બહાર દ.ખાય છે. આ સમય નર Rચલો/ો તેને ખોરાક લાવી આપે છે. 



કંસારો સરગવાના પોચા ઝાડની સડ" જતી ડાળમા ંદર કર"ને તેમા ં�ડા hકૂ. છે. 

દાણા, ઘાસ અને xવજuં ુખાતા ંપkીઓની ચાચં મજzતૂ અને મોટ" હોય છે. 

ઊડતી xવાત ખાતા પkીની ચાચં §ૂંક" અને મj ફાડ પહોળ" હોય છે. 

Ìલોનો રસ �સૂતા ંપkીઓની ચાચં પાતળ" અને લાબંી હોય છે. 

ભારતની 6થમ બોલતી �ફ� મ ‘આલામ આરા’ હતી. 
ઓ4 y.Rલયા�ુ ંિસડ"ની ઓપેરા નામની ઇમારત�ુ ંઉદઘાટન ઇ.સ. ૧૯૭૩મા ંમહારાણી એRલઝાબેથ બીUના હાથે કરવામા ંઆ2 Dુ ંહu ુ.ં 
ભીના E લા4 ટર પર કર.લા ખાસ 6કારના ંભ�ત Rચ/ોને °.4 કો કહ. છે. 
�કુો બરફ આઇ4 8"મ, કૉ� ડ 4 ટોર.જ તથા Bમને ઠંડો કરવાના કામમા ંઆવે છે. 
ક.રળ�ુ ંશા4 /ીય �bૃ ય કથકલી છે. 
Rચ� પા� ઝી આશર. ૧૦ કલાક �ઘ ેછે. 
{જરાફ�ુ ંવજન આશર. ૨,૦૦૦ �કલો,ામ હોય છે. 
·ડુખર�ુ ંઆDAુ ય પચાસ વષ+�ુ ંહોય છે. 
જલhરુઘી પાણી પર તરતી ક. પાણીની બહાર આવેલી વન4 પતીના ઢગ વ` ચ ેમોટો માળો બનાવે છે. 
શકરો (બાજ) પોતાનો માળો ઘટાદાર ;kૃની ટોચ પર બાધંે છે. 
આપણે b યા ંધોળ" પીઠવા|ં ગીધ વ� ુજોવા મળે છે. 
બપૈયો લેલાના બાધંેલા માળામા ંપોતાના �ડા hકૂ. છે. 
{જરાફ રોજના બાર કલાક ખાવા પીવામા ંકાઢ. છે. 
ઘટે" પોતાના બ` ચાનંે xભ વડ. ચાટ" લાળની ગધં તેને Rચ� હ તર"ક. આપે છે. 
ગોર"લાના ટોળાની આગેવાની કરનાર ઘરડા ગોર"લાની પીઠ સફ.દ હોય છે. 
ગદંક" nૂર કરનાર પખંી તર"ક. ગીધ માનવUત માટ. ઘ«ુ ંઉપયોગી પખંી છે. 
વા બગલી તળાવ ક. પાણીમા ંતરતી વન4 પતી પર ઘાસ, શેવાળનો ઉપયોગ કર" માળો બનાવે છે. 
મi યમ એિશયાના �કRગèઝ લોકો વoુનો િશકાર કરવા સોનેર" ગoુડ પાળે છે. 
�ુક�ડયો �ુંભાર q�ુ લા વગડામા ંઝાડ"ઝાખંરા વ` ચે જોવા મળે છે. 



દ�રયાના પાણીમા ંથતી મોતીની છ"પ hnૃુકાય 6ાણી ગણાય છે. 
ઍકઝોિસટસ નામની માછલી ૩૦ થી ૪૦ Ìટ લાબંા �દૂકા માર" શક. છે. 
િપકટાડા Ìટાડા નામની છ"પમા ંથતા ંમોતી ૩ થી ૮ મી. મી. મોટા હોય છે. આ મોતી ‘ઓ�રઓ� ટ પલ’ તર"ક. Uણીતા છે. 
� ્ Dયૂૉક+મા ંએક સાથે ૧૭૮ Pટલા પતગં ચગાવવાનો િવ8મ નોધાયો છે. 
મગંળ ,હ પરનો એક �દવસ ૨૪ કલાક અને ૩૭ િમિનટનો હોય છે. જયાર. એક વરસના ૬૮૭ �દવસ હોય છે. 
મગંળ ,હ કદની સરખામણીમા ંdwૃ વી કરતા ંઅડધો છે. 
િવ¶ાન k/ેે નોબેલ પા�રતોષીક મેળવનાર 6થમ ભારતીય ડૉ. સી. વી. રામન હતા. (૧૯૩૦) 
છÉદંરને /ણ કલાક થી વ� ુસમય �ધુી ખાવા�ુ ંન મળે તો તે મર" Uય છે. 
{જરાફ રોજના ચાર કલાક �ઘ ેછે. 
દાણા ચણતા પkીઓની ચાચં Uડ", §ૂંક" અને મજzતૂ હોય છે. 
નૌકાદળના સેનાપિતને એ�ડમનરલ કહ.વાય છે. 
હાિપf  ઇગલ�ુ ંવજન આશર. બાર �કલો,ામ હોય. 
ગોકળગાય એકવાર પણ ઊભા ર�ા િવના સતત પદંર �દવસ �ધુી ચાલી શક. છે. 
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બગીચામા ંજોવા મળતા ંકરોRળયા એકવારમા ં૬૦૦ �ડા ંhકૂ. છે. 
કાચબા�ુ ંÜદય શર"રમાથંી કાઢ" લીધા પછ" ૪૦ કલાક �ધુી xવે છે. 
ઑકટોપસ qબૂ eખૂ લાગ ેb યાર. પોતાનો હાથ પણ ખાઇ Uય છે. 
ક"ડ", વદંા, મ` છર, મકંોડાના મોઢામા ંxભ હોતી નથી. 
માકંડ કÃુ ંપણ ખાધા પીધા વગર એક વરસ xવી શક. છે. 
ગીધ ૩૦ હUર Ôટની �ચાઇએ ઊડ" શક. છે. 
સ²થુી નાનામા ંનાના ર�છ ‘મલાયનસન Rબયર’ છે. P ૧૦૪ થી ૧૪૦ સે. મી. નો હોય છે.  
Uપાનમા ંજોવા મળતી ‘ટોિમલા’ માછલી જમીન પર આવીને લીલા ઘાસનો રસ �સૂે છે. 
ચોટલીયા 4 વગ+ પkીના માથે બે ચોટલા Pવા લાબંા પ�છા હોય છે, P સાઇઠ સે. મી. લાબંા હોય છે. તેથી તેને ‘ચોટલીDુ’ં કહ. છે. 



ટપકાવા|ં �ુંજRબહાર" પkી ફકત સફ.દ ચળકતી વ4 u ુPવી ક. 4 	, સોય, ચમચી, ચલણી િસ¥ા, છ"પલા ંવડ. માળો શણગાર. છે. 

e ૂડંની જોવાની અને સાભંળવાની શ�કત qબૂ ઓછ" હોય છે. 

લોલકવાળ" ઘડ"યાળની શોધ ૧૬૫૭મા ંથઇ હતી. 

સૌ6થમ �8ક.ટની રમત ઇ.સ. ૧૭૭૮મા ં��લે� ડમા ંશB થઇ હતી. 

ભારત�ુ ંસૌથી મો§ું � DRુઝયમ કલકતા�ુ ંભારતીય � DRુઝયમ છે. 

�હ�દમા ંમોગલ રાજયની 4 થાપના બાબર. કર" હતી. 
Rબલાડ" પોતાની hછૂો �ારા આસપાસની વ4 uઓુ ઓળખી કાઢ. છે. 
ગાયના િશ�ગડામાથંી બટન અને કાસંકા બનાવવામા ંઆવે છે. 
જગંલી ભªસ વષ+મા ંએક વખત� પાડoુંને જ� મ આપે છે. 
ગાયના ચામડામાથંી zટૂ, ચપંલ, પસ+, બેગો બનાવવામા ંઆવે છે. 
મ�Aુ ય એક}ુ ંnૂધ પીને xવી શક. છે. 
જગંલી Rબલાડ" પાળેલી Rબલાડ" કરતા ંવ� ુમોટ" અને ભરાવદાર શર"રવાળ" હોય છે. 
જળ�કૂડ"ના શર"રમા ંતેલ,િંથ ન હોવાથી પાણીમાથંી નીકળ" તેને પ�છાનંે તડકામા ં�કૂવવા પડ. છે. 
સસ}ુ ં�ચાઇ પર ચડતી વખતે એક જ વખતે ચાર મીટર �ચો �દૂકો માર" શક. છે. 
ગાયને જો દોહતા પહ.લા ંસગંીત સભંળાવવામા ંઆવે તો પછ" એ nૂધ વધાર. આપે છે. 
Rચલો/ો અoુણાચલ 6દ.શ અને ક.રળ રાજય�ુ ંરાજપkી છે. 
વાદંરાની ]ખો બધા રંગો પારખી શક. છે. 
Rલયોનાડ� – દ – િવ� ચી�ુ ં‘મોનાRલસા’ Rચ/ nુિનયાભરમા ંસૌથી વ� ુવખણાયે}ુ ંઅને સૌથી વ� ુ�ક�મતી ગણાય છે. 
નાRળયેર" પોતે ખાoું પાણી પીએ છે. અને એના ફળમા ંમીäું પાણી સઘંર. છે. 
ભારતમા ંલગભગ ૮૦ Uતના ચોખા થાય છે. 
જગતનો સૌથી મોટો ઍર-ક\�ડશન E લા� ટ વ� ડ+ y.ડ સે� ટરમા ંહતો. 
zgુનો જ� મ કપીલવ4 u ુનામના શહ.રમા ંથયો હતો તેઓ મગધી ભાષામા ંઉપદ.શ આપતા. 
િસ�હ કયાર.ક તેના બ` ચાનંે પણ માર" નાખ ેછે. 



માદા અજગર એકવારમા ંઆઠથી સો Pટલા ં�ડા hકૂ. છે. 

�દર એક સાથે ૬ થી ૨૨ બ` ચાનંે જ� મ આપે છે. 

માદા માકણ દ"વાલ, ટ.બલ, પલગં, qરુશીની તીરાડોમા ં�ડા ંhકૂ. છે. 

Rખસકોલીના બરડા પર પાચં પ�ા હોય છે. 

તીતીઘોડાના ંપાછલા પગના 4 નાDઓુ qબૂ મજzતૂ હોય છે. Pમા ંC46üગ Pવી રચના હોય છે. 

એક મધdડુામા ંઆશર. સાઇઠ હUર મધમાખીઓ રહ. છે. 

માદા મ` છર એક વષ+મા ંપદંર કરોડ �ડા hકૂ. છે. 
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કાળો તેતર હ�રયાણા�ુ ંરાજપkી છે. 

સાપ કાચ, બરફ અને અhકુ 6કારની ર.તી પર ચાલી શકતો નથી. 

�ડા સh[ુમા ંરહ.તી માછલી તોફાન આવતા પહ.લા પાણીની સપાટ" પર આવી Uય છે. 

ચડંોળ નામ�ુ ંપkી પોતાનો માળો જમીન પર બાધંે છે. 

હૉક"ની રમતમા ં૧૧ ખેલાડ"ઓ મેદાનમા ંઊતર. છે. 

િસયામના લોકો પોતાના ઘરના બાર"-બારણા તથા ઓરડા એક" સ�ં યામા ંરાખે છે. 

ભારત�ુ ંસ²થુી પહ.}ુ ંમ�હલા પોલીસ 4 ટ.શન ૧૯૭૩ની સાલમા ંઑકટોબર મ�હનામા ંક.રલ રાજયના કાRલકટમા ંશB કરવામા ંઆ2 Dુ ંહu ુ.ં 
આક+�ટકમા ંવસuુ ંપોલર ર�છ સીલનો િશકાર કરતી વખતે પોતા�ુ ંનાક પગના પUં વડ. ઢાકં" દ. છે.  
�ટની q ૂધંમા ંચરબી એકઠ" થાય છે. 
ગોવા�ુ ંરાજપkી કાળ" કલગીવા|ં zલુzલુ છે. 
શર"રના બીU ભાગોની સરખામણીમા ંક"ડની સ²થુી વ� ુલોહ" મેળવે છે. 
શતરંજના બોડ+ના કાળા રંગના બ/ીસ ખાના હોય છે. 
‘સમાનીસમન’ નામ�ુ ંઝાડ ગરમ િવ4 તારમા ંથાય છે. P �દવસમા ંપોતાની પાદંડ"ઓમા ંપાણી ભેYુ ંકર. છે અને સાPં વરસાદ Bપે એને વરસાવી દ. છે. 
લાયરબડ+ નીલગીર"ના ઝાડ પર ·ુમંટ આકારનો માળો બાધંે છે. 
પાડંા એક સમયે એક અથવા બે બ` ચાનંે જ� મ આપે છે. 



ક.ટલાકં �લૂો પખંી જમીનના દરમા ંમાળા બાધંે છે. 

રિશયાનો Dરુ" ગગેે�રન િવ�વનો સૌ 6થમ અવકાશ યા/ી હતો. 

dwૃ વીની સપાટ" જવાળાhખુી તથા ધરતીકંપની 6�8યાથી બનેલી છે. 

�7ૂ મxવોના િવ¶ાનને ‘માઇ8ોબાયોલૉ{જ’ કહ. છે. 

Rચ� કા સરોવર dવૂ+ ભારતના ઓ�ર4 સા રાજયમા ંઆવે}ુ ંભારત�ુ ંસૌથી મો§ું સરોવર છે. 

ઝારખડં રાજય�ુ ંરાજપkી કોયલ છે. 

ર.�ુન આખો િશયાળો �ઘી Uય છે. 

હાથીના ]તરડા લગભગ ૧૧૦ Ìટ લાબંા હોય છે. 

આખી nુિનયામા ં�ુલ ૮૦૦ 6કાર�ુ ંલાક�ુ ંથાય છે. 

nુિનયા�ુ ંસૌથી તીqુ ંમર�ુ ંનાગાહર" Uત�ુ ંમર�ુ ંછે. P ઉ1ર-dવૂº ભારતમા ંઉગાડવામા ંઆવે છે. 

ચાર પૈડાના વાહન ચાલક માટ. ïાઇિવ�ગ લાઇસ� સ િસ4 ટમ સ²થુી પહ.લા ૧૯૦૩મા ં,ેટ R�ટન �ારા શB થઇ હતી. 

ભારત�ુ ંપહ.}ુ ંઆઇમેકસ િથયેટર hુબંઇ શહ.રના વડાલામા ંબનાવવામા ંઆ2 Dુ ંહu ુ.ં 

મેઘાલય અને છ1ીસગઢ�ુ ંરાજપkી પહાડ" મેના છે. 

ઘોરાડ રાજ4 થાન�ુ ંરાજપkી છે. 

નીલમ હોલી તાિમલના�ુ�ુ ંરાજપkી છે. 

ભારતીય ટપાલ �ટ�કટ પર પહ.લીવાર મ�હલાની તસવીર ‘મીરાબંાઇ’ ની છપાઇ હતી. 
°ાસંના રાU }ઇૂ- ૧૪માએ �ચી એડ"ના પગરખા ંપહ.રવાની ફ �શનની શBઆત કર" હતી. 
ઇ.સ. ૧૮૪૫ની સાલમા ંરબર બે� ડ બનાવવામા ંઆ2 Dુ ંહu ુ.ં 
Uવા ટાdનુા રહ.વાસીઓ લાલ ચમેલીના Ìલનો ઉપયોગ કર" મીઠાઇ બનાવે છે. 
d�ુ ત વયના {જરાફની ગરદન આશર. આઠથી નવ Ìટ લાબંી હોય છે. 
સૌથી લાબંા કાચ�ડા � D ુગીની ટાd ુપર વસે છે. Pને સા� વાડોર" ï.ગન કહ. છે. 
છÉદંરોની જોવાની શ�કત નબળ" હોય છે. તેથી તે �યૂ+6કાશ બ² ુજોઇ શકતા નથી. 
કોયલ �ુળનો �ુક�ડયો �ુંભાર પોતાના બ`ચાનંે પોતે જ ઉછેર. છે. 



સફ.દ ગીધને ‘ખેરો’ પણ કહ.વામા ંઆવે છે. 

હ� પબેક 2 હ.લનો અવાજ ૧૪૦૦ �કલોમીટર nૂર તરતી બીx હ.� પબેક 2 હ.લ સાભંળ" શક. છે. 
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nુિનયા�ુ ંસૌથી વજનદાર ગoુડ દRk ણ અમે�રકાના જગંલોમા ંજોવા મળuુ ં‘હાષº ઇગલ’ છે. 
]ê6દ.શ, Rબહાર, કણા+ટક�ુ ંરાજપkી ચાષ છે. 
નાગાલે� ડ�ુ ંરાજપkી ý�લથનો વનમોર છે. 
માખીના શર"રમાથંી Yુદંર Pવો પદાથ+ નીકળે છે. P જ� યાએ માખી બેસે b યા ંતે પદાથ+ શર"રમાથંી છોડ. છે Pનાથી તે કોઇ 6કારની સપાટ" પર પોતા�ુ ંસમતોલન Uળવી શક. છે. 
િપઝાના ટાવરની રચનાની શBઆત બોનેનો િપઝાએ ઇ.સ. ૧૧૭૪મા ંકર" હતી. 
આપણા દ.શમા ંસૌથી વ� ુકપાસ અને મગફળ" Yજુરાતમા ંથાય છે. 
આDવુMદના દ.વ ‘ધ� વતં�ર’ કહ.વાય છે. 
nુિનયાની સૌથી મોટ" બªક ‘બ �ક ઑફ અમે�રકા’ છે. 
સારસ ઉ1ર 6દ.શ�ુ ંરાજપkી છે. 
નૌકા પડવી પkી વાદળ પાસે સર.રાશ ૬૦૦ Ìટ �ચે રહ"ને ઊડ. છે. 
ઊડતી માછલી�ુ ંવજન આશર. ૫૦૦ ,ામ હોય છે. 
કાકાપો પોપટ�ુ ંવજન ૩.૫ �કલો,ામ હોય છે. 
ગો� ડન ગેટ R�જ ૨.૫ �ક.મી. લાબંો છે. P ૨૩૦ મીટરની �ચાઇ પર બાધંવામા ંઆ2 યો છે. Pનો ર4 તો ૨૫ મીટર પહોળો છે. 
િપઝાના ટાવર�ુ ંબાધંકામ ૯૯ વષ+ �ધુી ચા� Dુ ંહu ુ.ં 
ક.રળમા ંભોજન માટ. ક.ળના પાનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
ભારતમા ંસૌથી 6થમ મે�ડકલ કોલેજ ‘એ4 કોલા મે�ડકા’ ગોવામા ં4 થાપાયી. 
સાન °ાCં�સ4 કોને પેસે�ફક મહાસાગરની રાણી કહ.વામા ંઆવે છે. 
વાદંરા ક. સાપથી બચવા �ગુર" કાટંાળ ઝાડોની પાતળ" ડાળ"ના છેડ. પોતાનો માળો બાધંે છે. 
હોલી બ` ચાનંે પોતાના ગળામાથંી nૂધ આપે છે. 
તેતર માળો બનાવવા જમીનમા ંછ"છરો ખાડો કર"ને તેમા ંઘાસના થર કર. છે. 



માખી એક �દવસમા ંઆશર. દોઢસો Pટલા �ડા hકૂ. છે. 
સૌથી વેગીલો �યૂ+કરોRળયો છે P કલાક. ૧૬ �ક.મી. દોડ. છે. 
િશયાળામા ંમધમાખી ઉપરથી તેમનો મધdડૂો બધં કર. છે. 
જ� h ુકા¤ મીર�ુ ંરાજપkી કાળ" ડોકવા|ં �ુંજ છે. 
કાકાપો પોપટ જગતનો મોટો પોપટ છે. P કદ" ઊડ" શકતો નથી. 
સામા� ય ચામાRચ�ડયા જમીન પર ચાલતા નથી પણ વે� પાય નામ�ુ ંચામાRચ�ડDુ ંકયાર.ક જમીન પર ઠ.કડા માર. છે. 
dણૂ+ ચ[ં,હણ થાય b યાર. ચ[ંનો રંગ લાલ – નારંગી થઇ Uય છે. 
=Y ૂઠંા કરતા ]ગળ"ના નખ વ� ુઝડપથી વધે છે. 
ચીઝ એ ચરબી અને nૂધમા ંરહ.લા ક.સીન નામના 6ોટ"નમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે. 
ટો� ક નામની ખનીજ એટલી hલુાયમ હોય છે ક. Pને નખથી eકૂો કર" શકાય છે. 
લડંનની સૌથી મોટ" નદ" ‘ટ.� સ’ છે. 
મi ય 6દ.શ�ુ ંરાજપkી nૂધરાજ છે. 
નૌકા પડવી xદંગીનો મોટાભાગનો સમય ઊડવામા ંપસાર કર. છે. 
સૌથી મોટ" તારામાછલી મૅ�કસકોના અખાતમા ંથતી િમકગા�ડ®આ છે. Pને બાર હાથ હોય છે. 
માખીના પગના છેડ. Yુ̀  છાદાર વાળ હોય છે. 
લાબંો સમય �ધુી ટ".વી. જોવાનો ર.કોડ+ ૪૭ કલાક ૧૬ સેક.� ડનો છે. 
અમે�રકાના બો4 ટન શહ.રમા ંક� E Dટુરો�ુ ંએક � DRુઝયમ આવે}ુ ંછે. Pમા ંશBઆતના ક� E Dટુરથી માડં"ને આ�િુનક ક� E Dટુરો રાખવામા ંઆ2 યા છે. 
�કૂો બરફ કાબ+ન ડાયોકસાઇડ ગૅસમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે, P પીગળતો નથી. 
ભારતમા ંસૌથી વ� ુહળદર ]ê6દ.શમા ંથાય છે. 
·વુડની ]ખની રચના એવી છે ક. આપણી Pમ એની ]ખ �હલચાલ કર" શકતી નથી. ત£ન C4થર રહ.તી એવી ]ખની ઊણપ�ુ ં�ુદરતે બીx ર"તે સા§ું વાળ" આE Dુ ંછે ! 
·વુડની ગરદનની રચના એટલી તો C4થિત4 થાપક છે ક. એ પોતા�ુ ંમા¯ુ ંસdંણૂ+ વu ુ+ળાકાર ગોળ ગોળ ફ.રવી શક. છે. 
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માછલીઓની ]ખોને પાપંણ હોતી નથી. એટલે તેને પાપંણ પટપટાવવાની માથા�ટૂ હોતી નથી. તેની ]ખો મોટ" હોય છે પણ બે બે Ìટથી વધાર. nૂરની વ4 તી જોઇ શકતી નથી. 



વેપાર માટ.ના વહાણોના બહારના ભાગ પર ‘E લમસોલ’ ર.ખા દોરવામા ંઆવતી Pના પરથી વહાણમા ંઆ ર.ખા �ધુી માલ �રુkીત ભર" શકાય છે. એ;ુ ંUણી શકાય છે. 

nુિનયામા ંનેપાળ એક એવો દ.શ છે P કયાર.ય Yલુામ બ� યો નથી. 

અમે�રકામા ંડ"નકાUઉ નામ�ુ ંપkી ઝાડની ડાળ" પર d ૂછંડ" પર લટક. છે. 
૧૯૧૫મા ંR�ટનમા ંહાઇïોફોનની શોધ કરવામા ંઆવી. 
ભªસ /ણ વષM બ` ચાનંે જ� મ આપે છે. 
કર.ણના લાલ, પીળા અને સફ.દ Ìલો હોય થાય છે. �યૂ+ dUૂમા ંવપરાય. 
હાથી Ãgુ શાકાહાર" 6ાણી છે. 
Rલ� પોપો નદ"ને મગરોની નદ" કહ.વામા ંઆવે છે. 
ઑ4 y.Rલયામા ંઆવેલો ‘આયMસ રોક’ સૌથી મોટો પw થર છે, P અઢ" ક"લોમીટરમા ંપથરાયેલો છે અને /ણસો અડતાલીસ મીટર �ચો છે. 
6કાશના �કરણની તરંગ લબંાઇ માપવાના ય/ંને 4 પેકyોમીટર કહ. છે. 
એવર.4 ટ િશખર પર જવા �ુલ ૧૫ Pટલા Bટ છે. 
સૌથી લાબંો પવ+ત એ\�ડઝ છે. 
વીજળ"ના દ"વાની શોધ થોમસ આ� વા એ�ડસને કર" હતી. 
નાચણ માખી, મ` છર અને xવાત ખાય છે. 
શ¥રખોરો Ìલોનો રસ તેની e ૂગંળ" Pવી xભ વડ. પીએ છે. 
પીકળનો માળો તરણા ંઅને કરોRળયોના Uળાનો Y ૂથંેલો ગોળાકાર વાટકા Pવો હોય છે. 
દ½યડના ઇડા ંનીલાપીળા રંગના હોય છે. 
પતરંગો હવામા ંઊડતા ંમાખી-મ` છર ખાય છે. 
રામચકલી ફળ, બોર અને દાણા ખાય છે. 
દ.ડકો ગદંા પાણીમા ંરહ. છે એટલે તેના શર"રમા ંઝેર" પદાથ� હોય Pનાથી તેને Ôગ, લીલ વગેર.ની તેના શર"ર પર ખરાબ અસર થતી નથી. 
ખડRચતરો સાપના શર"ર. સાકંળ Pવી કાળા ડાઘની /ણ હારમાળા હોય છે. 
સૌથી નાનો ઑકટોપસ અઢ" સે.મી. નો હોય છે. 
સૌ 6થમ ઇલેકyોન માઇ8ો4 કોપ ૧૯૧૩મા ંબ� Dુ ંહu ુ.ં 



Yજુરાતમા ંજહાજો તોડવા�ુ ંકામ અલગંમા ંથાય છે. 

ઑ4 y.Rલયા ખડંની શોધ ક.E ટન �કૂ. કર" હતી. 

િસડની શહ.ર ઑ4 y.Rલયા�ુ ંસૌથી ?ૂ�ુ ંઅને આજ�ુ ંસૌથી મો§ું શહ.ર છે. 

પાડંા�ુ ંબ` �ુ ંછ મ�હના�ુ ંથાય b યાર. વાસં ખાવા�ુ ંશB કર. છે. 
,ે- 2 હ.લ પૅસે�ફક મહાસાગરમા ંરહ. છે. તે ખોરાકની શોધમા ં૨૦,૦૦૦ ક". મી. �ુ ં=તર કાપે છે. 
ચકલી�ુ ંબ`�ુ ંપદંર �દવસ પછ" �ડામંાથંી બહાર આવે છે. 
ચમચો દસથી બારના ટોળામા ંજોવા મળે છે. 
લાયરબડ+ નીલગીર"ના ઝાડ પર ·ુમંટ આકારનો માળો બાધંે છે. 
કાકાકૌઆ તેની કલગીનો ઉપયોગ એકબીUને ઇશારો કરવા માટ. કર. છે. 
ગીધના અનેક 6કાર હોય છે, Pમા ંચમર ગીધ સૌથી મો§ું ગીધ છે. 
અજગર િશકારને માથા તરફથી ગળવાની શBઆત કર. છે. 
ભાગંરો �પુેલ ક. ]બળા ક.શતેલમા ંવપરાય છે. તે ધોળા થતા વાળને અટકાવવા ભાગંરો વપરાય છે. 
ઇલે�કyક ઇ4 /ીના શોધક પા�ક®� સ હતા. 
�×ાડંને લગતા અ¢ યાસના િવ¶ાનને ‘કૉ4 મોલૉx’ કહ.વામા ંઆવે છે. 
આપણા શર"રમા ં]ખ, નાક, કાન, xભ અને ચામડ" અને સવંેદ=ગો (¶ાન\�[ય) છે. 
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Yજુરાતને પોતાના ંસ4ં કા�રતા અને સા�ાNયનો એક આગવો ઈિતહાસ છે. એનો ઇિતહાસ dરુાતન છે. એની સ4ં �ૃિત સhgૃ છે.  

આરંભ dરુાણોમા ંઅને મહાકા2 યોમા ંઆનત+ 6દ.શ તર"ક. ઓળખાયેલ 6દ.શ તે આજ�ુ ંYજુરાત. આનત+નો d/ુ ર.વત �ુશ4 થલી (આ�િુનક �ા�રકા)નો શાસક હતો. ભગવાન lી �ૃA ણે કંસવધ 

પછ" જરાસઘં અને કાલયવન સાથે સઘંષ+ કર" Èજ છોડ"ને સૌરાA yના સાગરતીર. વેરાન પડ.લી ?ૂની રાજધાની �ુશ4 થલીનો xણ+ nુગ+ સમારાવી b યા ંનવી નગર" વસાવી તે �ારકા, �ા�રકા 

ક. �ારામતી કહ.વરાવી.�ારકામા ંlી�ૃA ણે યાદવો�ુ ંરાNય 4 થાE Dુ.ં પણ પછ" સ1ા, શCaત અને સપંિ1થી 6મ1 યાદવો િવલાસી થયા અને =દરો=દર કપાઈ મયા+ – યાદવા4 થળ" રચાઈ. 

lી�ૃA ણનો પૌ/ અને અિનoુgનો d/ુ વા
, યાદવા4 થળ"માથંી બચી ગયેલ એકમા/ યાદવ હતો. અ?ુ +ને વા
ને મ¯રુાના શાસક તર"ક. 4 થાિપત કય� અને આ ર"તે સૌરાA yમા ંયાદવ�ુળના 

શાસનનો =ત આવી ગયો. 

�$ ��� <8���$ 

Yજુરાત રાNયની 4થાપના 1/5/1960 ના રોજ hબુઇમાથી અલગ રાNય તર"ક. કરવામા આવી હતી. હાલ Yજુરાતની રાcધાની ગાધંીનગર છે. સમ, રાNયને, વહ"વટ" સરળતા માટ. 25 

x�લાઓ, 226 તા}કુાઓ, 18618 ગામો અને 242 શહ.રો bથા શહ.ર" િવ4તારોમા વહ.ચી શકાય. 

Yજુરાત રાNયનો સમ, િવ4તાર 1.96 લાખ ચોરસ �ક.મી. છે, P ભારતના િવ4તારના 6.19% Pટલો છે. 

Yજુરાતની વC4ત હાલમા લગભગ સાડા પાચં કરોડ છે. 

Yજુરાત ઉપરાતં ભારતમા મહારાAy, અને િવદ.શમા અમેર"કા, R�ટન, ઓ4y.લીયા, અને આ�°કા સ�હત લગભગ પચાસ લાખ Yજુરાતી Yજુરાત બહાર વસે છે. 

Yજુરાત પાસે ભારતભરનો સૌથી લાબંો દ�રયા �કનારો છે, P લગભગ 1600 �ક.મી. છે. 
Yજુરાતની 6U સાહિસક હોય, h�ુયbવે 2યાપાર અથM િવSના qણૂે-qણૂે ફ.લાયેલી છે. 

ભારતભરમા Yજુરાતની વC4ત 5%, ભૌગોRલક ભાગ 6%હોવા છતા, Yજુરાતનો ફાળો રાAy"ય રોકાણમા 16%, રાAy"ય ખચ+ મા 10%, એa4પોટ+મા 16% અને 4ટોક માક.ટના માકßટ ક.પમા 

30% નો છે. 

Yજુરાતનો રાAy"ય િવકાસદર છે�લા પાચં વષ+મા 12-13% છે P રાAy"ય િવકાસદર 9% થી વ� ુછે. 

ભારતભરમા સૌ 6થમ 6ાઇવેટ પોટ+  Yજુરાતમા આવેલ છે. હાલમા પીપાવાવ અને hુ[ંા પોટ+  ધમ-ધમે છે. 

ભારતભરમા સૌથી વ� ુએરપોટ+  [11] Yજુરાતમા છે, ઉપરાતં અમદાવાદમા ]તર- રાAy"ય એરપોટ+ આવેલ છે. 

િવSભરમા સૌથી મોટ" ,ાસoુટ ર"ફાઇનર" Uમનગર x�લામા કાય+રત છે. 



��$��� §���$� $������ 
•  

• ���� T'$�� (�х�E	�) : 

વૈશાખ �દુ 3 વષ+ફળ અને ભૌગોRલક સh�ૃgના Íધાણનો આ �દવસ ઊજવાય છે.  

• �&�� : 

lાવણ �દુ 15 નો આ �દવસ ‘lાવણી‘, ‘નાRળયેર" dનૂમ‘, ‘�×�/ૂ‘ જનોઈ બદલવાના �દવસ તર"ક. ઊજવાય છે.  

•  ����1�	 :lાવણ વદ 5 મીએ નાગદ.વતા�ુ ંdજૂન થાય છે.  

•  ш	$&� 
�$� :lાવણ વદ 7 શીતળામાતાની �ૃપા મેળવવાનો આ �દવસ Yજુરાતી 4 /ીઓમા ંh�ુ યb વે ઊજવાય છે.  
•  ��S8��U ��	 :lાવણ વદ 8 ભગવાન lી�ૃA ણનો જ� મ�દવસ ઠ.રઠ.ર મેળાઓના આયોજન સાથે ઊજવાય છે.  
•  �)�ш1�8;Â :ભાદરવા �દુ 4 ગણપિત�ુ ંdજૂન થાય છે. મહારાA yમા ંઆ �દવસ qબૂ જ ધામ�મૂથી ઊજવાય છે.  
•  � ��$�� 0�� :સને 1947ના ઓગ4  ટની 15 મીએ ભારતને આઝાદ" મળ" b યારથી આ �દવસ રાA y"ય તહ.વાર તર"ક. ઊજવાય છે. 

•  ����'E :આસો �દુ 1 થી 9 �ધુીના નવ �દવસનો આ ઉb સવ દ.વીdUૂ�ુ ંમાહાb � ય �ચૂવે છે. રાસ – ગરબાનો મહોb સવ મનાય છે.  
•  �� 0������
 :ભાદરવા વદ 12 ના રોજ મહાb મા ગાધંીનો જ� મ સને 1869 મા ંથયેલો. તા. 2 ઓકટોબર, પણ ગાધંીનીના જ� મ�દવસ તર"ક. ઊજવાય છે.  
•  
���� ���'$ :31 ઓકટોબર, સરદાર વ� લભભાઈ પટ.લના જ� મ�દવસ તર"ક. ઊજવાય છે.  
•  ш��s 4.)Ì�� :આસો �દુ dનૂમની રા/ે dણૂ+ ચ[ંના સાિri યમા ંરાસોb સવ ઊજવાય છે. લોકો ચાદંનીમા ંઠાર.લા ંnૂધ – પ¹આ જમે છે.  
•  d¤���) :તા. 14 U� Dઆુર". આ �દવસથી �યૂ+ ધીર.ધીર. ઉ1ર �દશામા ંખસતો લાગે છે. મકર;1ૃમા ંગિત સ8ંા� ત થાય છે, તેથી મકરસ8ંાC�ત કહ.વાય છે. લોકો પતગંની મઝા માણે છે. 

•  �к�F @� :તા. 10 ઝીલહcજ. qદુાના 6ેમ માટ. b યાગ અને બRલદાનના 6િતકBપે આ તહ.વાર ઊજવાય છે.  
•  ����� :તા. 10 મહોરમ hલુહરામ કરબલાના મેદાનમા ંઈમામ²સુેન શહ"દ થયેલા, તેની યાદમા ંશોકનો આ �દવસ મનાવાય છે.  
•  @��'���� :તા. 12 રબી ઉલ અ2 વલ, હજરત મહમંદ પયગબંરના જ� મ અને hbૃ Dનુો આ �દવસ ઊજવાય છે.  
•  ���'ш���'E :મહાવદ 13, શકંર ભગવાનના 6ાગટ¸�દન તર"ક. ઊજવાય છે.  
•  ��&0�� :‘ચાચા નેહoુ‘ નો જ� મ�દવસ 14 નવે� બર ‘બાળ�દન‘ તર"ક. ઊજવાય છે. 



•  'ш�к0�� :ડો. રાધા�ૃA ણ� ્રાA yપિત બ� યા b યારથી તેમનો જ� મ�દવસ 5 સE ટ.� બર ‘િશkક�દન‘ તર"ક. ઊજવાય છે.  

•  -N
¤�к 0�� :U� Dઆુર" 26, 4 વત/ં ભારત�ુ ંરાNયબધંારણ આ �દવસે 1950 ના વષ+થી અમલમા ંઆ2 Dુ ંb યારથી ઊજવાય છે.  

•  ��$�� :તા. 25 �ડસે� બરથી તા. 1 U� Dઆુર". Rõ4 તી ધમ+ 4 થાપક ઈ� ુRõ4 તના જ� ્મની qશુાલીમા ંસE તાહનો આ તહ.વાર ઊજવાય છે.  

•  <8� t�6�� :તે �દવસે ઈ� ુRõ4 તને વધ4 તભંે ચઢાવેલા તેની 4 hિૃતમા ંઊજવાય છે.  

•  ��
	 ��8� �R  ($�$	) :ખોરદાદ સાલ, પારસીઓ ન;ુ ંવષ+ ઊજવે છે.  

•  ��&F :ફાગણ �દુ dનૂમ, ભકત 6હલાદને ખોળામા ંલઈ હોળ"કા બળ" મર.લી, તેની 4 hિૃતમા ંછાણાની હોળ" કર" ‘²તુાશની‘નો તહ.વાર લોકો ઊજવે છે.  

•  « 4&��F :ફાગણ �દુ વદ 1 ના વસતંના રંગરાગના �દવસે લોકો રંગભર" િપચકાર"ઓ માર" ઊજવે છે.  
•  ������	 :ચ/ૈ �દુ 9 ભગવાન lીરામનો જ� મ�દવસ.  
•  ����	� ��� $	 :ચૈ/ �દુ 13, ¦ન તાથFકર મહાવીર4 વામીનો જ� મ�દન.  
•  k��� 0�� :�ડસે� બરની 7મી તાર"ખનો  આ �દવસ આઝાદ" પછ"થી ‘ઝડંા �દન‘ તર"ક. ઊજવાય છે.  
•  ш0�� 0�� :U� Dઆુર" તા. 30 ના રોજ મહાb મા ગાધંી�ુ ંqનૂ થયે}ુ.ં દ.શના 4 વાત�ંય માટ. અને દ.શમા ંકોમી એખલાસ માટ. મહાb માxએ �ુરબાની આપી તેથી આ �દવસ ‘શહ"દ �દન‘ તર"ક. ઊજવાય છે.  
•  �����кE 0�� :24 ઓકટોબર, ]તરરાA y"ય kે/ે આ �દન ‘માનવ અિધકાર �દન‘ તર"ક. મનાવાય છે.  

•  '�¡���ш�	 :આસો �દુ" 10 દશેરાના �દવસે રામે રાવણ પર િવજય મેળવેલો તેની યાદમા ંતે �દવસે શ4 / અને સમીdજૂન કર"એ છ"એ.  
•  *�$��ш :આસો વદ" 13 નો �દવસ, �દવાળ"ના તહ.વારોનો પહ.લો �દવસ, લોકો આ �દવસે ધનdUૂ કર. છે.  
•  к�&F 1=�ш :આસો વદ" 14, �દવાળ"નો આગલો �દવસ, આ �દવસે ‘સાધકો‘ =ધાર" રાિ/મા ં6ેતeતૂ વગેર. અમા�ષુી તb વોને સાધે છે.  
•  0���&F :આસો વદ" અમાસનો આ �દવસ દ"વાઓના પવ+ તર"ક. ઊજવાય છે. ‘શારદા dજૂન‘ �દવાળ"ની રાિ/એ ઊજવાય છે. દ"પમાળાઓ 6ગટાવાય છે. �હ�nુઓનો આ મહb વનો તહ.વાર છે.  
•  ��
�8� �R  :કારતક �દુ 1 (પડવો) િવ8મ સવંતના 6થમ �દવસે લોકો અ� યો� યને ‘�તૂન વષા+Rભનદંન પાઠવે છે.  
•  /�@�	� :કારતક �દુ બીજ ભાઈ બહ.નના ઘર. જમવા Uય અને બહ.નને આશીવા+દ-Ãભુે` છાઓ આપે છે. 

<8���$�	 
#�� 
����F:  

6 એિ6લ, 1930ના રોજ નવસાર"થી પિµમે દRk  ણ Yજુરાતના દ�રયાકાઠં. આવેલ દાડં"ના સh[ુતટ. ગાધંી બાdએુ ચપટ" મીäું ઉપાડ¬ુ,ં સિવનય કા�નૂ ભગં કય� અને R��ટશ શાસનની �ઘ 



ઊડ" ગઈ.  
������	 :  

�રુતથી 34 �કમી nૂર dવૂ+મા ંઆવે}ુ ંઆ ઐિતહાિસક 4 થળ સરદાર પટ.લના ‘��-к�‘ સb યા,હની 4 hિૃતઓ સ,ંહ"ને બેäું છે. અહ�ના ‘
���� � ���� �v�‘મા ંગાધંી િવચારધારાને લગતી 

6;િૃ1ઓ ચાલે છે. અહ�ની સહકાર" 6;િૃ1ઓએ દ.શને નવીન માગ+ ચ�i યો છે.  
���:F :  

બારડોલીની dવૂ+મા ંઆવેલા વેડછ"મા ંગાધંીxના =તેવાસી ?ુગતરામભાઈનો આlમ દશ+નીય છે. b યા ંતેમણે આ�દવાસી અને પછાત 6Uના િશkણ અને ઉb થાનની 6;િૃ1 આરંભી અને 
િવકસાવી.  
V8�$ :  

તાપી નદ"ના �કનાર. વસે}ુ ં�રુત એક સમયે પિµમ ભારત�ુ ંમહb વ�ુ ંબદંર હu ુ ંઅને દ.શપરદ.શના ંવહાણો પર 84 બદંરના વાવટા ફરકતા એમ કહ.વાય છે. આP ઔ�ોRગક શહ.ર તર"ક. 
એની 6િતA ઠા વધતી Uય છે. સને 1994 ના ઓકટોબરમા ંE લેગની Rબમાર" ફાટ" નીકળ" b યા ં�ધુી �રુત ‘������� ��D8 � ш���‘ કહ.વાu ુ.ં જોક. મા/ બે વષ+ના ગાળામા ં�રુતે પોતા�ુ ંકલકં 
e ૂસંી ના� Dુ ંઅને 1996 ના સવMkણ 6માણે ‘/��$�� �	N ������ � �� : ш���‘ તર"ક.ની નામના 6ાE ત કર". અને �રુત qબૂ�રુત બ�Dુ.ં  

dરુાણા �રુતની એક તરફ તાપી વહ.તી હતી અને બાક"ની /ણ બા?ુએ માટ"નો બનેલો કોટ હતો. િશવાxના આ8મણ બાદ આ કોટ ©ટોથી બનાવવામા ંઆ2 યો હતો.  
‘�� � 
�0�� � 
/�‘ની 6;િૃ1ઓથી કિવ નમ+દની 4 hિૃતઓ જળવાઈ રહ" છે. બાપાલાલ ગ. વૈ� Pવા આDવુMદાચાય+ની 6;િૃ1એ ‘�� ����� #�� 
	‘ આપી છે. મોગલ સમયમા ંમ¥ા હજ 
કરવા જતા યા/ીઓની સવલતો માટ. ‘38��
��@‘ નામની જ� યા હતી. તેથી �રુત ‘�}� ����‘, ‘�}����F‘ અથવા ‘���8� �}�‘ તર"ક. પણ ઓળખાu ુ.ં  

એ� �ુઝ લાઇ�ેર"મા ં150 – 300 વષ+ ?ૂના ંઅh�ૂ ય d4ુ તકો છે. બેનhનૂ કલા�ૃિતને ઐિતહાિસક સામ,ી ધરાવu ુ ંિવ� ચે4 ટર � DRુઝયમ અb યાર. સરદાર સ,ંહાલય તર"ક. Uણીu ુ ંછે. �રુત 
ટ.કસટાઇલ માકßટ એિશયાભરમા ંિવ� યાત છે. તેમા ંસૌથી વ� ુઆકષ+ક છે 50 મીટર �ચાઈવા|ં ફરu ુ ંર.4 ટોરા.ં નવે� બર- �ડસે� બરમા ંહUરો શોખીનો નદ"ના કાઠં. આવેલ પjકનગરમા ં
પjકની Rલcજત માણે છે.  
અહ��ુ ંRચ�તામણી પાS+નાથ�ુ ંદ.રાસર ઘ«ુ ં?ૂ�ુ ંછે. આ ઉપરાતં ગોપીdરુા�ુ ંઆગમ મ�ંદર પણ જોવાલાયક છે. વૈ¤ણવાચાય+ lી વ� લભાચાય+ની ષA ઠપીઠ નjધપા/ છે. અિSની�ુમારના 
ઘાટનો અkયવડ કણ+ને લગતી પૌરાRણક કથા સાથે સકંળાયેલો ગણાય છે. હ"રા, મોતી, ઝવેરાત અને જર"ના ઉ�ોગ ઉપરાતં આટ+ િસ� ક પાવર}�ૂ સ અને િમલોનો ઘણો િવકાસ થયો છે. 
ઉતરાણ�ુ ંપાવરહાઉસ, �hુલૂ ડ.ર", હxરા�ુ ંખાતર�ુ ંજગંી કારખા�ુ ંઅને મગદ� લા બદંરના િવકાસે �રુતને સhgૃ બના2 Dુ ંછે.‘V8�$A8� ��)‘, ‘u��F $� V8�$�	‘, ‘º'*M8�‘ અને ‘¨ 4V8�‘ એ 

�રુતની 6Uની રિસકતા 2 યકત કર. છે.  



��8� :  

વલસાડ પાસે ‘��8�‘ �ુ ં6� યાત રંગ-રસાયણ અને દવાઓ�ુ ંિવશાળ કારખા�ુ ંછે. આ કારખા�ુ ંઉ�ોગપિત ક4 uરુભાઈ લાલભાઈના �ુ§ુંબ�ુ ંછે.  

�8�
 :  

�રુતથી આશર. 15 �કમી nૂર દ�રયા�કનાર. �ુમસ આવે}ુ ંછે. આ એક િવહારધામ છે. નxકમા ંભીમપોર અને �લુતાનાબાદ નામના ંિવહારધામો છે. તાપી નદ" અને દ�રયાનો સગંમ �ુમસ 
નxક થાય છે.  
�O�� :  

�રુતથી આશર. 25 �કમી nૂર હxરા એના જહાજવાડા અને ખાતરસ�ંુલ યોજના માટ. 6� યાત છે. �ૃભકો, એ4 સાર, લાસ+ન એ� ડ §ુ�ો તથા �રલાય� સ કંપનીઓના ંિવશાળ ઉb પાદન ક.� [ો છે. 
ùવૂા ગામે એક =,ેજ �બૂી ગયા પછ" તેનો હxરો બના2 યો હતો તેથી તે�ુ ંનામ હxરા પડDુ ંછે.  
к�к���� :  

અહ� તાપી નદ" ઉપર એક બધં બાધંવામા ંઆ2 યો છે. હાલમા ંઅહ� એક અ«શુCaત ઉb પાદન મથક શB થDુ ંછે.  

���� :  

ગાયકવાડની ગાદ"ની 4 થાપના પહ.લા ંઅહ� અને પછ" વડોદરા થઈ.  
dк�@ :  

�રુતથી 100 �કમી nૂર તાપી નદ" પર આવેલ ઉકાઈ યોજના મોટ" બ²ુહ.uકુ યોજના છે. b યા ંએક �ૃિ/મ િવશાળ સરોવર તૈયાર કરવામા ંઆ2 Dુ ંછે.  
d/��� :  

લીલી વનરા{જ અને દ�રયા�કનારાના સ¹દય+થી મઢાયે}ુ ંઉભરાટ દRk ણ Yજુરાત�ુ ં� ુદંર િવહારધામ છે. સoુ અને તાડના ં�ચા ંઝાડ આ 4 થળની િવશેષતા છે.  
��
�� :  

વલસાડ {જ� લા�ુ ંh�ુ ય મથક છે. નxકમા ંઔરંગા નદ" વહ. છે. Pમા ંવહાણ મારફતે વાસં, લાકડા ંઅને lીફળ આવે છે. ર.લવે�ુ ંમો§ું વક+શોપ તથા ર.લવે �રુkાદળ�ુ ંતાલીમક.� [ છે.  
$	;� :  

લગભગ વલસાડ�ુ ંપoું બની ગયે}ુ ંતીથલ દ�રયા�કનાર. આવે}ુ ંહવા ખાવા�ુ ં4 થળ છે. �કનાર. સાઈંબાબા�ુ ંમ�ંદર જોવાલાયક છે.  

�N) :  



ઈરાન છોડ"ને ભારત આવેલા ંપારસી કોમના ંક.ટલાકં �ુ§ુંબોને સૌ6થમ સUંણના રાUએ રkણ આE Dુ ંહu ુ.ં સUંણની આસપાસ ચી�ુ, ]બાના dAુ કળ ;kૃ છે.  

d����� :  

પારસીઓ�ુ ંપિવ/ તીથ+ધામ છે. ઈરાનમાથંી લાવેલ અC�નNયોત (આતશ બહ.રામ) િનરંતર 6ËવRલત રાખવામા ંઆવી છે.  

��	 :  

છે� લા થોડાકં વષ�મા ંવાપીએ ઔ�ોRગક kે/ે હરણફાળ ભર" છે. પરંu ુકારખાનાઓં ઘ«ુ ંકર"ને રસાયણના હોઈ આ િવ4 તારમા ં6nૂષણનો મોટો ભય ઊભો થયો છે.  

��) :  

eતૂdવૂ+ પો§ુ+ગીઝ સ4ં થાન આP ક.� [સરકાર સચંાRલત 6દ.શ છે. દમણના �કનારાની ર.u ુeખૂર" અને ઝાખંા રંગની છે. દમણની મi યમાથંી દમણગગંા નદ" વહ. છે અને નગરને બે ભાગમા ં

વહ¾ચે છે. દRk ણ ભાગમા ં‘
� к�;�Î�‘ નામ�ુ ંમો§ું દ.વળ છે. નાની દમણમા ં‘#��  7# 
�C � _���	‘ �ક� લો છે.  
�����-��� ����	 :  

500 ચો �કમીથી પણ ઓછો િવ4 તાર ધરાવતો આ ક.� [શાિસત 6દ.શ એક બાબતમા ંિવરલ છે. 1954 મા ંઆ 6દ.શને પો§ુ+  ગીઝોના શાસનથી haુત કરાયો b યારથી 1961 �ધુી આ 6દ.શ પર 
લોકો�ુ ંરાજ રpુ ંહu ુ.ં  
d��@ :  

ગરમ પાણીના �ુંડ માટ. Uણીu ુ ંઉનાઈ એક આરો� યધામ છે.  
.��	���� :  

અહ��ુ ંસોમનાથ મહાદ.વ�ુ ંમ�ંદર અિત 6િસg છે. રાચરચીલાનંા ંકારખાના ંિવક4 યા ંછે.  
��
��F :  

નવસાર" dણૂા+ નદ"ના �કનાર. વસે}ુ ંગાયકવાડ" નગર છે. કાપડની િમલો, વાસણના ંકારખાના ંતથા હ"રાનો ઉ�ોગ િવકાસ પા� યા ંછે. નવસૈયદ પીરની મઝાર �હ� nુ – hCુ4લમોમા ં6િસg 
છે.  
�����& :  

6� યાત િવ�ાધામ છે. દ�રયા�કનારા�ુ ંઆ સ¹દય+ધામ દRk ણ Yજુરાત�ુ ંપચંગીની – મહાબળેSર ગણાય છે.  

�s8$��� :  



સ�ા[ી પવ+તમાળાના પિµમ છેડ. દ�રયાની સપાટ"થી આશર. 2900 Ìટની �ચાઈએ આવેલ સાdતુારા આયોજનdવૂ+ક િવકાસ પામે}ુ ંRગ�રમથક છે. અહ� બે તરફ પાણીથી વ�ટળાયેલો 
�ીપક� પ બાગ છે. ‘��k ��� �‘ અને િ/ફળા બાગ પણ જોવા Pવો છે. મધમાખી ઉછેર ક.� [ોનો 2 યાપા�રક ધોરણે િવકાસ થઈ ર�ો છે.  
���� :  

ડાગં�ુ ંh�ુ ય શહ.ર છે. દ�રયાની સપાટ"થી આશર. 1800 Ìટની �ચાઈએ આવે}ુ ંછે. ડાગં દરબાર ડાગંી 6Uનો સૌથી મોટો લોક-ઉb સવ છે. હોળ" (િશમગા)ના સાતેક �દવસ અગાઉ ?ૂના 
ડાગંીરાU અC�ન પેટાવે છે Pને સતત 168 કલાક �ધુી જલતો રાખવામા ંઆવે છે.  
/G1 :  

eYૃઋુિષએ આ નગર વસા2 Dુ ંહોવાથી એ�ુ ંનામ eYૃકુ` છ અથવા eYૃતુીથ+ પડDુ ંહu ુ.ં પાછળથી અપ³શં થઈને ભBચ થઈ ગDુ.ં નમ+દાના dરૂને કારણે વારંવાર જ¼�રત થઈ ગયે}ુ ં
ભBચ, નમ+દાબધંને કારણે �રુRk ત થuુ ંUય છે. ફ�ટ®લાઇઝર, િસમે� ટ વગેર.ના ંમોટા ંકારખાનાથંી ભBચ સh�ૃg તરફ જઈ રpુ ંછે. hળૂ‘��5 �� .]�‘ =,ેજોએ ઈ. સ. 1881 મા ંબધંાવેલો.  
�8к�$	;  :  

ભBચથી 16 �કમી nૂર આવે}ુ ંÃકુલતીથ+ યા/ાધામ છે. અહ� દર કાિતfક" dનૂમે નમ+દા નદ"ના કાઠં. મેળો ભરાય છે. આ 4 થળ િવહારધામ તર"ક. િવકસી રpુ ંછે.  
к�	��� :  

Ãકુલતીથ+ની નxક, નમ+દાના પટની મi યમા ંઆ િવશાળ વડ આવેલો છે. મા� યતા એવી છે ક. કબીરxએ ભારત³મણ દરિમયાન દાતણ ફ¾કDુ ંPમાથંી આ વડ ઊગી નીક�યો. વડ�ુ ંhળૂ 
થડ શોધ;ુ ંh¤ુ ક.લ છે. આ વડ આશર. 600 વષ+ ?ૂનો હોવા�ુ ંઅ�મુાન છે.  
���	&� :  

રજવાડાની રાજધાની�ુ ંશહ.ર છે. અહ�નો હUર બાર"વાળો રાજમહ.લ જોવાલાયક છે. આ 4 થળ તેની રમણીયતાને કારણે Yજુરાતી �ફ� મોના ંÃ�ુટ�ગ�ુ ં4 થાન બની ગDુ ંછે.  
�к���� :  

ભBચથી 12 �કમી દRk ણે આવે}ુ ં=કલેSર ખિનજ તેલ માટ. Uણીu ુ ંછે. Yજુરાતમા ંસૌથી સાoું અને સૌથી વ� ુતેલ આપનાoું તેલkે/ છે. અહ�થી નીકળuુ ંતેલ Ãgુ થવા વડોદરા પાસેની 
કોયલી �રફાઇનર"મા ંમોકલવામા ંઆવે છે.  
/��¨ 4$ :  

ભBચથી આશર. 23 �કમી nૂર આવેલા આ ધાિમfક 4 થળે દર 18 વષM �ુંભમેળો ભરાય છે.  
к��) :  



રંગઅવ�તૂ મહારાજનો આlમ અહ� છે.  

��1�
) :  

અkર doુુષોતમ સ4ં થા�ુ ંવ�ુ ંમથક બોચારણ બોરસદ – તારાdરુ માગ+ પર આવે}ુ ંછે.  

��к�� :  

ન�ડયાદથી લગભગ 40 �કમી dવૂM આવે}ુ ંડાકોર-hળૂ ડકંdરુ-�ૃA ણભaતો�ુ ંમો§ું ધામ છે. �6ુિસg ડાકોર�ુ ંમ�ંદર ઈ. સ. 1828 મા ંlી ગોપાળરાવ જગ� નાથ તા� � વેકર. વૈ�દક િવિધથી 
બધંા2 Dુ ંહu ુ ંતેવા લેખ મળે છે. આ મ�ંદરને 8 ��ુ મટ છે અને 24 િશખરો છે. િનજમ�ંદરમા ંRબરાજતી hિૂતf સાડા /ણ Ìટ" �ચી અને દોઢ Ìટ પહોળ" છે. આખી hિૂતf કાળા કસોટ" પw થરની 
બનેલી છે. અને તે 11 મી સદ"ની હોવા�ુ ંમનાય છે.  
�&$��� :  

ડાકોરથી 16 �કમી nૂર મહ" કાઠં. આવે}ુ ંસોલકં"Dગુ�ુ ંઆ િશવાલય જોવા P;ુ ંછે. મહ" અને ગળતી નદ"�ુ ંઆ સગંમતીથ+ એક િપકિનક 4 થળ બ� Dુ ંછે.  
к���� :  

કપડવજં ?ૂ�ુ ંઐિતહાિસક 4 થાન છે. અહ�ની �ુંકાવાવ Uણીતી છે. કપડવજંના ક"િતf4 તભં (તોરણ) 6ાચીન Dગુની ક"િતfગાથા ગાતા ંઅકબધં ઊભા ંછે.  
d� к�g��� :  

કપડવજંથી દસેક �કમી nૂર વા/ક કાઠં. ઉb કંઠ.Sર�ુ ંિશવાલય છે. 108 પગિથયા ંચઢતા ંજમણી બા?ુએ ગોખ છે. તેમા ંlી જગદંબા�ુ ં4 થાનક છે. અહ� િવિવધ 4 થાનેથી લોકો વાળ ઉતરાવવા 
આવે છે.  
ш��&�O :  

સાબરકાઠંા {જ� લામા ં�ુગંરો વ` ચે મેSો નદ"ના �કનાર. આવે}ુ ંઆ વે¤ણવતીથ+ િશ� પસ¹દય+ની દ+ \Aટએ અવલોકનીય છે. અહ� ચueુુ+જ િવA«ુનંી ગદા ધારણ કર.લ ¤ યામ hિૂતf િવરાP છે 
એટલે આ 4 થળ ગદાધરdરૂ" પણ કહ.વાય છે. દર કારતક �દુ dનૂમે યોUતા અહ�ના મેળામા ંUતUતના પÃઓુની લે-વેચ થાય છે.  
@�� :  

�હ�મતનગરની ઉ1ર. ઈડર ગામમા ંજ લગભગ 800 Ìટ �ચો �ુગંર છે. એક વાર આ ગઢ xતવો એટ}ુ ંકપoું ગણાu ુ ંક. ‘@�0��� �� O� ��‘ એવી લોકોCaત 6ચRલત થઈ.  
х��]¼� :  

�હ�મતનગરથી 57 �કમીના =તર. આવેલ ખેડ�×ામા ં�હરણાkી નદ"ના કાઠં. ચuhુુ+ખ �×ાx�ુ ંિવરલ મ�ંદર આવે}ુ ંછે. નxકમા ંeYૃઋુિષના આlમ તર"ક. ઓળખાતા આlમની નxક 



�હરણાkી, ભીમાkી અને કોસાબંી નદ"ઓનો સગંમ થાય છે.  

���
�)� :  

મહ.સાણાની ભªસો વખણાય છે અને અહ�ની ‘D4*
���‘ ડ.ર" Uણીતી છે. અમદાવાદ – �દ� લી હાઈવે પર મહ.સાણા આવતા ંપહ.લા ‘ш�S8k‘ વોટરપાક+ પય+ટકો માટ. મનોરંજનના 4 થળ તર"ક. 

6િસg થયો છે.  

��) :  

સર4 વતી નદ"ના તટ. વસે}ુ ંઆ એક વખત�ુ ંમહાનગર Yજુરાતની રાજધાની હu ુ.ં પાટણ એટલે ‘$� – ш���‘. આ�ુ ંhળૂ નામ અણ�હલdરુ પાટણ હu ુ.ં લગભગ હUર વષ+ પહ.લા ં

બધંાયેલ સહ4 /Rલ�ગ તળાવના અવશેષો પરથી તેની િવશાળતા, કાર"ગર" અને ભ2 યતાનો પ�રચય મળે છે. િશ� પ 4 થાપb યની ભ2 યતા�ુ ંદશ+ન કરાવતી રાણક" વાવ �િુવ� યાત છે. 
પાટણમા ંઅનેક �ુદંર {જનાલયો છે તથા 800 – 1000 dરુાણા અલ¢ ય ,થંો સચવાયા છે.  
'
~s8� :  

માulૃાg માટ. Uણીu ુ ંિસgdરુ સર4 વતી નદ"ને �કનાર. આવે}ુ ંછે. પરંu ુિસgdરુની � યાિત તેના oુ[મહાલયને કારણે છે. Pના 1600 માથંી આP મા/ ચાર.ક થાભંલા અને ઉપર કમાન P;ુ ં
થો�ુકં બ` Dુ ંછે. િસ gdરુથી થોડ. nૂર 12 * 12 મીટરનો એક �ુંડ છે P Rબ�nુ સરોવર નામે ઓળખાય છે.  
$����� :  

મહ.સાણા {જ� લાની ઉ1ર. આવે}ુ ં¦નો�ુ ંઆ યા/ાધામ 1200 Ìટ �ચા અb યતં રમણીય �ુગંર પર આવે}ુ ંછે.  
������ :  

ભારતમા ંમા/ બે �યૂ+મ�ંદરો છે. એક કોણાક+ (ઓ�ર4 સા)મા ંઅને બી?ુ ંમોઢ.રામા.ં dAુ પાવતી નદ"ને �કનાર. આવે}ુ ંઆ મ�ંદર ઈ. સ. 1026-27 મા ંરાU ભીમદ.વના સમયમા ંબધંાDુ ંછે.  
����� :  

મહ.સાણાથી 30 �કમી nૂર આવેલા બે પw થરના તોરણો િશ� પકળા અને વા4 uકુળાના 6તીક તર"ક. ભારતભરમા ંિવ� યાત છે. દ"પક રાગ ગાયા પછ" તાનસેનના શર"રમા ંથયેલા દાહ�ુ ં
શમન અહ�ની બે સગંીત¶ બહ.નો તાના અને ર"ર"એ મ� હાર રાગ છેડ"ને કDુF હu ુ.ં  
������� :  

બનાસકાઠંા {જ� લા�ુ ંઆ એક ઉ1મ 6ા�ૃિતક સ¹દય+ધામ છે. તે ટ.કર" પર આવે}ુ ંછે.  
���O :  



Yજુરાતની ઉ1ર સરહદ. અરવ� લીની પવ+તમાળામા ંઆરા�રુ �ુગંર પર =બાx�ુ ં�6ુિસg મ�ંદર આવે}ુ ંછે. ઉપરાતં આસપાસના જગંલોની પેદાશ લાખ, ખેર, મીણ, મધ, Yગૂળ વગેર.� ુ ં
પણ બUર છે. =બાx�ુ ંિવશેષ આકષ+ણ તેની નxક આવેલો ગ� બર પહાડ છે. ગ� બરની ટોચ પર માતાx�ુ ંમ�ંદર આવે}ુ ંછે.  
¨8� :  

ક` છ�ુ ંh�ુ ય મથક eજુ 580 Ìટ �ચા e{ૂજયા �ુગંરની તળેટ"મા ંઆવે}ુ ંલગભગ 500 વષ+ dરુા«ુ ંનગર છે. સીમાતં નગર હોઈ લ¤ કર" છાવણી અને હવાઈ મથક વગેર. અહ� િવક4 યા ંછે. 
વાકં"�કૂ" ગલીઓવાળા eજુમા ંખાસ જોવાલાયક છે. આયનામહલ, મહારાવ લખપતxની �ુદંર કોતરણીવાળ" છ/ીઓ, તળાવ અને તેમા ંમાઈલો nૂરથી પાણી લાવતી eગૂભ+ નહ.ર. 
ક` છની કલા�ુ ંિશખર એટલે આયના મહલ.  
�N� :  

eજુથી dવૂ+-દRk ણે આવે}ુ ં=Uર પાણીદાર છર"-ચE પા,ં �ડૂ"ઓના ઉ�ોગ તથા બાધંણી કળા માટ. Uણીu ુ ંછે. જળેSર મહાદ.વ તથા Pસલ-તોરલની સમાિધ િવ� યાત છે. =Uરથી 
લગભગ 4 �કમીના =તર. જગંલી ગધેડા (·ડુખર) ફ.æઆુર"થી ?ૂન �ધુીમા ંજોઈ શકાય છે.  
*	)�*��� �8��� :  

eજુગી આશર. 60 �કમી nૂર આવેલો આ �ુગંર દાદા ગોરખનાથની તપો eિૂમ તર"ક. 6� યાત છે. �ુગંર લગભગ 1250 Ìટ �ચો છે. આ �ુગંરમા ંથાન મઠ આવેલો છે ક. P પીર અને 
યોગીઓની રહ.વાની જ� યા છે.  
��38 :  

ક` છના મોટા રણની દRk ણ સરહદ. એક ના�ુ ંગામ છે. છે� લા ં250 વષ�થી આ ગામના લોકો પોતાના hખુીની શહાદતનો શોક પાળ" ર�ા ંછે.  
�����) 
���� :  

ભારતના ંપાચં h�ુ ય સરોવરોમા ંનારાયણ સરોવરની ગણના થાય છે. આ 4 થળ વૈA ણવ ધમºઓ�ુ ંયા/ાધામ છે.  
38�[� :  

hુ[ંા વાડ" – બગીચા અને તnંુર4 ત આબોહવાને કારણે ક` છના લીલા 6દ.શ તર"ક. ઓળખાય છે. અહ� ખાર.ક�ુ ંઉb પાદન dAુ કળ 6માણમા ંથાય છે.  
�����	 :  

eજુથી દRk ણ-પિµમમા ંઆશર. 60 �કમીના =તર. માડંવી (મડઈ) બદંર તર"ક. િવકાસ પામી રહ.}ુ ં4 થળ છે. માડંવીનો �કનારો qબૂ રRળયામણો હોવાથી એક ટ"બી સેનેટો�રયમ પણ છે. 
પવનચ¥"થી વીજળ"�ુ ં2 યાપાર" ધોરણે ઉb પાદન થાય છે.  



*�&��	�� :  

ઈ. સ. 1967-68 મા ંભચાઉ તા}કુામા ંધોળાવીરા ટ�બાની 6થમ Uણ થઈ. dરુાતન તb વના શોધ કાય+ 6માણે આ 4 થળે 4500 વષ+ પહ.લા ંએક િવશાળ અને ભ2 ય નગર હu ુ.ં  

к���� :  

ક` છ�ુ ંઆ બદંર અવા+ચીન પણ ભારતના ંઅગb યના ંબદંરોમા�ં ુ ંએક બની રpુ ંછે. તે °" પોટ+  છે.  

����) :  

વઢવાણ (?ૂના સમય�ુ ંવધ+માનdરુ) અને આ�િુનક �રુ.� [નગરની વ` ચે ભોગાવો નદ" વહ. છે. ગામમા ં�ુદંર – િશ� પ4 થાપb યભર" માધાવાવ છે. સતી રાણકદ.વીની દ.ર" 6� યાત છે. 

વઢવાણ સૌરાA yનો દરવાજો કહ.વાય છે. આઝાદ" પછ" ભારતમા ંસૌ6થમ િવલીન થનાoું રાNય વઢવાણ હu ુ.ં  

1��F�� :  

ઝવેરચદં મેઘાણી�ુ ંચોટ"લા �રુ.� [નગરથી 57 �કમી nૂર �ુગંર પર આવે}ુ ંછે. �ુગંરની ટોચ પર ચાhુડંાદ.વી�ુ ંમ�ંદર છે.  
$�)�$� :  

તરણેતર એ િ/ને/ શ� દ�ુ ંઅપ³શં છે. રાજકોટથી ઉ1ર-dવૂ+મા ં65 �કમી nૂર આવે}ુ ંતરણેતર એના મેળા માટ. િવSભરમા ં6િસg છે. હાલ�ુ ંમ�ંદર ઈ. સ. 1902 મા ંબધંાDુ ંહu ુ.ં  
���*	��� :  

સને 1964-65 મા ંગાધંીનગર Yજુરાતની નવી રાજધાની�ુ ંશહ.ર બ� Dુ ંઆqુ ંનગર જ નવેસરથી વસાવાDુ.ં ચડં"ગઢના 4 થપિત લા કાzુ+Rઝયેરના નગરયોજના પર ગાધંીનગરની આયોજન-
ક� પના કરવામા ંઆવી. આqુ ંશહ.ર 30 સેકટરમા ંિવભા{જત કરવામા ંઆ2 Dુ.ં િવધાનસભા�ુ ં4 થાપb ય કલાb મક છે. શહ.રમા ં�ુદંર બગીચાઓ ઉપરાતં લાખો ;kૃો ઉગાડાયા ંછે.  
ગાધંીનગર�ુ ંઅનોqુ ંઆકષ+ણ છે. અkરધામ. ભગવાન lી 4 વામીનારાયણની 4 hિૃતમા ંસU+યે}ુ ંઆ સ4ં �ૃિત તીથ+ �ુલ 23 એકર ધરતી પર પથરાયે}ુ ંછે. છ વષ+ના સમયગાળામા ંબધંાયે}ુ ં
આ મ�ંદર 108 Ìટ ��ુ,ં 240 Ìટ લાzં ુ ંઅને 131 Ìટ પહો|ં છે. મ�ંદરના મi ય4 થ ખડંમા ંભગવાન 4 વામીનારાયણની સાત Ìટ �ચી �વુણ+મ�ંડત hિૂતf Rબરાજમાન છે.  
����� :  

ગાધંીનગરથી અમદાવાદના ર4 તે 10 �કમીના =તર. અડાલજ ગામની �િતહાિસક વાવ�ુ ં4 થાપb ય િવSના 6વાસીઓ�ુ ંઆકષ+ણ બ� Dુ ંછે. આ વાવ રાણી oુદાબાઈએ તેના પિત રાU 
વીરિસ�હની યાદમા ંસને 1499 મા ંબધંાવી હતી. તેને 5 માળ છે. વાવની �ુલ લબંાઈ 84 મીટર Pટલી છે.  
��;� :  

અમદાવાદની પિµમે 84 �કમીના =તર. આવેલા લોથલમાથંી હડE પા સ4ં �ૃિતના લગભગ ચાર હUર વષ+ dવૂMના અવશેષો મળ" આ2 યા છે. આ સhgૃ બદંરનો નાશ dરૂને કારણે થયો 



હોવા�ુ ંમનાય છે.  

*�&к� :  

લોથલની dવૂM આવેલા ધોળકા ગામમા ંમીનળદ.વીએ બધંાવે}ુ ંમલાવ તળાવ છે. ધોળકા Uમફળની વાડ"ઓ માટ. Uણીu ુ ંછે. b યાથંી દRk ણ-dવૂ+મા ંઅમદાવાદ-ખેડા {જ� લાની સરહદ. /ણ 

નદ"ઓના ંસગંમ 4 થળે વૌઠાનો મેળો ભરાય છે.  

�& 
���� :  

અમદાવાદથી દRk ણ-પિµમે આશર. 60 �કમીના =તર. આવે}ુ ંનળ સરોવર આશર. 115 ચો �કમીનો ઘેરાવો ધરાવે છે. વચમા ંઆશર. 350 Pટલા નાના બેટ છે. નળ સરોવર�ુ ં
]તરરાA y"ય મહb વ છે, કારણ ક. િશયાળા દરિમયાન દ.શપરદ.શના ંપkીઓના ંટોળેટોળા ંઆવે છે. આમા ં�રૂખાબ�ુ ંઆકષ+ણ વ� ુરહ. છે.  
������� :  

સાબરમતીના �કનાર. આશાવલ અને કણા+વતી નામના ંબે નગરો હતા.ં b યારથી શB થઈને અવા+ચીન અમદાવાદ �ધુીનો એક રાજક"ય અને સા4ં �ૃિતક ઈિતહાસ છે. સને 1411ના એિ6લ 
માસની પહ.લી તાર"ખે અહમદ શાહ. 6થમ ©ટ hકૂ" શહ.ર�ુ ંિનમા+ણ શB કDુF. અમદાવાદમા ંબે �ક� લા છે : ભ[નો અને ગાયકવાડની હવેલીનો. /ણ દરવાUની =દર જતા ંજમણે હાથે 
િવશાળ Uમે મC4જદ આવેલી છે P સને 1423 મા ંબધંાયેલી. આ િસવાય ઝક�રયા મC4જદ, રાણી Bપમતીની મC4જદ પણ 6� યાત છે. સને 1572 મા ંબધંાયેલી સીદ" સૈયદની Uળ"ઓ 
િવSિવ� યાત છે. �ુuzુ£ુ"ન હૌP �ુuબુ તળાવ 1451 મા ંબધંાવે}ુ ંP આP કાકં�રયા તળાવ તર"ક. ઓળખાય છે. 76 એકર Pટલી જમીન રોકતા આ તળાવનો ઘેરાવો લગભગ 2 �કમી 
Pટલો છે તથા 2 યાસ 650 મીટર છે. વચમા ંઆવેલી નગીનાવાડ" તેની �ુદંરતામા ંવધારો કર. છે. �ુશળ 6ાણીિવ£ Bબીન ડ.િવડના 6યાસોથી કાકં�રયાની આસપાસની ટ.કર"ઓ પર િવકસેલા 
બાળ8"ડાગંણ, 6ાણીસ,ંહ, જળચરસ,ંહ Yજુરાત�ુ ંઆગ;ુ ંગૌરવ ગણાય છે. સને 1450 મા ંસીદ" બશીરની મC4જદના Òલતા િમનારાઓની રચના થઈ.  
1850મા ં�દ� લી દરવાU બહાર 6ેમચદં સલાટ. સફ.દ આરસ�ુ ંહઠ"િસ�ગ�ુ ં{જનાલય ર` Dુ.ં બીUં ધમ+4 થાનોમા ંપા�ંુરંગ આઠવલેx�ુ ંભાવિનઝ+રમા�ં ુ ંયોગેSર�ુ ંમ�ંદર, Rચ� મય િમશન, 

હર.�ૃA ણ સ6ંદાય�ુ ંઇ4 કોન મ�ંદર અને સોલા ખાતે ભાગવત િવ�ાપીઠ છે.  
�bૃ યkે/ે lીમતી hણૃાRલની સારાભાઈની દપ+ણ સ4ં થા અને �ુh�ુદની લાRખયાની કદંબ સ4ં થા કામ કર" રહ" છે. 4 થાપb યિશkણkે/ે 4 �લૂ ઓફ આ�ક®ટ.કચર, કલાનો રો{જ�દો xવન સાથે સદંભ+ 
રચતી એન.આઈ.ડ". અને ઉ�ોગ સચંાલનના િશkણ માટ.ની આઈ. આઈ. એમ. ભારતભરની બેનhનૂ સ4ં થાઓ છે. ગાધંીxએ 4 થાપેલી Yજુરાત િવ�ાપીઠ 4 વત/ં િવ�ાપીઠ તર"ક. ગાધંી 
િવચારને ક.� [મા ંરાખીને િશkણ આપી રહ" છે. િવ¶ાન kે/ે �ફRઝકલ �રસચ+ લેબોર.ટર", ઔ�ોRગક સશંોધન માટ.ની અ�ટરા તો =ધ-બહ.રાhંગૂા ંમાટ.ની બી. એમ. એ. સ4ં થાઓની નામના 
દ.શ-િવદ.શમા ંછે. સરખેજ નxક િવશાલા એક િવિશA ટ 6કાર�ુ ંના4 તાYહૃ છે. Pમા ંગામડા�ુ ંવાતાવરણ ઊeુ ંકરવામા ંઆ2 Dુ ંછે. અહ� િવિવધ 6કારના વાસણોનો સ,ંહ છે.  
સને 1915મા ંરાA yિપતા મહાb મા ગાધંીxએ સાબરમતીના કાઠં. ‘
� ��Q� �v�‘ની 4 થાપના કર" હતી. અહ�યા ગાધંીx�ુ ંિનવાસ4 થાન Üદય�ુંજ આવે}ુ ંછે.  



����	 :  

મ` É નદ"ને �કનાર. મોરબી વ4 Dુ ંછે. િશ� પDaુત મRણમ�ંદર કળાનો ઉb �ૃA ટ નhનૂો છે. મોરબીમા ંઘ�ડયાળ તથા પોટર" બનાવવાના ઉ�ોગ qબૂ િવક4 યા છે. નxકમા ંનાનક�ુ ંગામ ટંકારા 
આય+સમાજના 4 થાપક 4 વામી દયાનદંx�ુ ંજ� મ4 થાન છે.  
���к���� :  

રાજકોટથી 38 �કમી nૂર વાકંાનેરમા ંમહારાUનો મહ.લ દશ+નીય છે. મહારાUના િવિશA ટ શોખની યાદગીર" Bપે dરુાણી મોટરોના ંમોડલો (િવ� ટ.જ કારો)નો મોટો સ,ંહ પણ છે. પોટર" ઉ�ોગ 
િવકાસ પા� યો છે.  
���к�� :  

રાજકોટની 4 થાપના સોળમી સદ"મા ં�ુંવર િવભોx Uડ.U નામના રાજdતૂ સરદાર. કર". અહ�ની રાજ�ુમાર કોલેજ Uણીતી િશkણ સ4ં થા છે. મહાb મા ગાધંીના પ�રવાર�ુ ંપૈuકૃ 4 થાન કબા 
ગાધંીનો ડ.લો, વોáસન સ,ંહાલય � યાતનામ છે.  
�Z�� :  

રાજકોટથી 30 �કમીના =તર. આવે}ુ ંગjડલ eવુનેSર" દ.વી તથા 4 વામીનારાયણ સ6ંદાયના મ�ંદરોને લીધે Uણીu ુ ંછે. ગjડલ ગjડલી નદ"ના �કનાર. વસે}ુ ંછે.  
�	�s8� :  

રાજકોટથી દRk ણે 38 �કમી nૂર વીરdરુ સતં જલારામના 4 થાનકને કારણે � યાતનામ બ� Dુ ંછે.  
N���� :  

સને 1540 મા ંUમ રાવળે ક` છ છોડ"ને Uમનગર શહ.ર વસાવે}ુ.ં શહ.ર વ` ચેના રણમલ તળાવમા ંઆવેલો લાખોટા મહ.લ વીરતા અને 6ેમ�ુ ં6તીક છે. સૌરાA y�ુ ંપે�રસ કહ.વાu ુ ં
Uમનગર એક વખત છોટ. કાશી તર"ક. પણ ઓળખાu ુ.ં આDવુMદાચાય+ ઝ�ંુ ભ�xએ 4 થાપેલી રસાયણ શાળાઓએ આP ઝ�ંુ ફામ+સી�ુ ંBપ ધારણ કDુF છે. શહ.રમા ંઆવેલી આDવુM�દક 
Dિુનવિસfટ" અને સૌર – Rચ�કb સા માટ.� ુ ંસોલે�રયમ 6� યાત છે. અહ��ુ ં4 મશાન માણેકબાઈ hCુaતધામ અનોqુ ંછે. રણમલ તળાવની અC�ન �દશાએ બાલા હ�મુાન મ�ંદર છે. P�ુ ં
નામ ‘.���
 �8к‘મા ંનjધાDુ ંછે, કારણ ક. 1 ઓગA ટ 1964 થી શB થયેલ lી રામ... અખડં �નુ િનરંતર ચા} ુરહ" છે. Uમનગરની એક તરફ બધં બાધંીને બનાવે}ુ ંરણxતસાગર છે તો 

બીx બા?ુ બેડ" બદંર છે. બેડ"મા ંહવાઈદળ તથા નૌકાદળ�ુ ંમહb વ�ુ ંમથક છે. નxકના બાલાછડ"મા ંસૈિનકશાળા છે. દ�રયામા ં22 �કમી nૂર પરવાળાના �ુદંર રંગોના ખડકોવાળા ટાdઓુ 
પીરોટન ટાdઓુ તર"ક. ઓળખાય છે. આ ટાdઓુની આસપાસનો 170 ચો �કમી િવ4 તાર ‘�0���@ ��U PF� d?��‘ Uહ.ર કરાયો છે.  
���к� :  



�ારકા �હ� nુઓના ંચાર યા/ાધામો પૈક"�ુ ંએક છે. �ારકામા ં2500 વષ+ ?ૂ�ુ ં�ારકાધીશ�ુ ંમ�ંદર છે. પાચં માળ�ુ ંિવશાળ મ�ંદર 60 4 તભંો પર ઊeુ ંછે. નxકમા ંજ lીમદ શકંરાચાય+� ુ ં
શારદાપીઠ આવે}ુ ંછે. �ારકાથી 32 �કમી nૂર શખંો�ાર બેટ છે ક. P બેટ �ારકા તર"ક. ઓળખાય છે. Uમનગર અને �ારકા વ` ચે મીઠાdરુમા ંટાટા ક.િમકલ�ુ ંમીઠા�ુ ંકારખા�ુ ંછે.  
������ :  

સૌરાA yના દ�રયા�કનાર. આવે}ુ ંપોરબદંર મહાb મા ગાધંી�ુ ંજ� મ4 થાન છે. આને �દુામાdરુ" પણ કહ. છે. અહ� મોટ" સ�ં યામા ં‘
	�F‘ Uિતના લોકો વ4 યા છે, Pઓ�ુ ંhળૂ વતન આ�°કા 

માનવામા ંઆવે છે. અહ�ના જોવાલાયક 4 થળોમા ંગાધંીxવનની ઝાખંી કરાવu ુ ંક"િતfમ�ંદર, �દુામામ�ંદર, નેહoુ ૫લેનેટો�રયમ, ભારત મ�ંદર તથા સh[ુતટ વગેર. ગણાવી શકાય.  
����s8� – �����	 :  

દ�રયા�કનાર. આવે}ુ ંનયનર� ય નૈસRગèક સ¹દય+ ધરાવu ુ ં4 થળ છે.  
w4���� :  

Rગરનારની છાયામા ંિવ4 તર.}ુ ંનગર ?ૂનાગઢ ભaત નરિસ�હ મહ.તાની નગર" ગણાય છે. હડE પાની સ4ં �ૃિત પહ.લાનંા અવશેષો અહ�થી મળ" આ2 યા છે. Rગરનાર જવાના ર4 તે અશોક. 
કોતરાવેલ િશલાલેખ છે.  
.����� :  

Rગરનાર પવ+તની 600 મીટરની �ચાઈ �ધુી પહjચવા માટ. દસ હUર પગિથયા ંચડવા ંપડ. છે. Rગરનાર h�ુ યb વે ¦ન તીથ+ધામ છે. Rગરનાર ર½વતાચલના નામે પણ ઓળખાય છે. ટોચ 
પર સૌથી મો§ું નેિમનાથx�ુ ંદ.રાસર છે. છેક ટોચે =બાx�ુ ંમ�ંદર છે.  

�
)�	� :  

ગીરની તળેટ"માથંી સh[ુ �ધુીના દRk ણ સૌરાA yના િવ4 તારમા ંિવ4 તર.}ુ ંસાસણગીર�ુ ંજગંલ િસ�હોના અભયારÕ ય તર"ક. 6� યાત છે. વન4 પિતશા4 /ીઓના અRભ6ાય hજુબ અહ� લગભગ 
50 Uતના ંઘાસ ઊગે છે. ગીરના ંબીUં નjધપા/ 6ાણી છે નીલગાય અને મોટા ંશ�ગડાવંાળ" ભªસ.  
�8�
	i ��� :  

Rગર 6દ.શની મi યમા ંઆવેલા આ 4 થળે સાત �ુંડ છે. તે�ુ ંપાણી 70 થી 80 C Pટ}ુ ંગરમ રહ. છે.  
1����� :  

eતૂકામા ંચાRંચયાઓ માટ.ના 4 થળ ચોરવાડ�ુ ંhળૂ નામ ચાoુવાડ" છે. આ 4 થળ ના�રયેળ, નાગરવેલના ંપાન અને સોપાર" માટ. 6િસg છે. ?ૂનાગઢના નવાબો માટ. આ ઉનાળાનો hકુામ 
હતો. નવાબનો ,ીA મ મહ.લ આP હોલીડ.-હોમમા ંફ.રવાઈ ગયો છે.  




����; :  

સોમનાથ એ ભારતમા ંશૈવ સ6ંદાયના ંઅb યતં પિવ/ એવા બાર NયોિતRલગોમા ં6થમ ગણાય છે. વેરાવળથી 5 �કમી nૂર દ�રયા�કનાર. આવે}ુ ંસોમનાથ 17 વખત } ૂટંાDુ ંઅને બધંાu ુ ંરpુ ં
છે. સને 1950 મા ંસોમનાથના નવિનમા+ણ�ુ ંકામ શB થDુ.ં Pમા ંસરદાર પટ.લનો િસ�હ ફાળો ર�ો. સને 1995મા ંસોમનાથની ફર"થી નવરચના કરાઈ હતી. મ�ંદરની નxકમા ંભગવાન 
lી�ૃA ણને પારધીએ તીર માDુF હu ુ ંતે ભાલકાતીથ+ છે.  
��gF :  

અમર.લી�ુ ંલાઠ" ગામ રાજવી કિવ કલાપીની જ� મeિૂમ અને કમ+eિૂમ છે.  
/����� :  

ભાવનગરની 4 થાપના મહારાજ ભાવિસ�હx પહ.લાએ 1723 મા ંવડવા ગામ નxક કર". zિુનયાદ" િશkણ માટ. દRk ણાhિૂતf સ4ં થાની શBઆત અહ� થઈ. ગાધંી 4 hિૃત, બાટ+ન લાઇ�ેર", બહ.રા 
– h ૂગંા શાળા, લોકિમલાપ, સો� ટ �રસચ+ ઈ��4ટટ�ટૂ, ગૌર"શકંર તળાવ, તખતેSર મ�ંદર વગેર. Uણીતા ંછે.  
���� :  

ભાવનગરથી ઉ1ર – પિµમે આવે}ુ ંગઢડા 4 વામીનારાયણ સ6ંદાય�ુ ંમહb વ�ુ ંધામ છે.  
�.�$�)� :  

પાRલતાણા પાસેના 503 મીટર �ચા શેÖુNંય પવ+તમાળા પરના ં108 મોટા ંદ.રાસર અને 872 નાની દ.ર"ઓ િવS 6િસg છે. આ પવ+તને dુડં�રક Rગ�ર પણ કહ. છે. અRગયારમા ંસૈકાના ંઆ 
મ�ંદરો મોટ. ભાગે આરસપહાણ અને સફ.દ પw થરોથી બધંાયેલા ંછે. શેÖુNંય ચડતા ંજમણી બા?ુએ આ�િુનક Dગુમા ંબધંાયે}ુ ંસમવસરણ મ�ંદર આવે}ુ ંછે.  
��&���� :  

અમદાવાદ-ભાવનગર ર4 તા ઉપર વલભીdરુ નxક 8 ચો �કમી િવ4 તારમા ંવેળાવદરનો nુિનયાનો સૌથી મોટો કાળ"યાર રાA y"ય પાક+ આવેલો છે. 
�) L ��� ;�, к��  ��� 
�*� 

�ા×ણ : િવ�ા ભણવી, ભણાવવી, ય¶ કરવો, કરાવવો, કથા, કમ+કાડં : પચંાગં 

પટ.લ : ખેતી, ઢોરઉછેર, ધરતીમાથંી ધા� ય પેદા કરવા�ુ ંકામ : હળ, ખેતીના ંઓUર 

વાRણયો : વેપાર, 2 યાજવટાવ, સદાÈતોનો વહ"વટ : /ાજવા,ં કાટલા ં
�થુાર : લાકડાની બનાવટો, મકાન, બાર"બારણા,ં ફિનfચર : વાસંલો-ફરસી 



}હુાર : લોખડંના ંખેતીના ઓUર, Uળ"-ઝાપંા, હિથયારો : ધમણ, હથોડો 

સોની : સોના – ચાદં"ના દાગીના બનાવવા, મીના કાર"ગર" કરવી : એરણ, હથોડ" 

સાળવી : �ુદરતી અને �ૃિ/મ ર.સામાથંી શાળથી કાપડ વણ;ુ ં: શાળ, શટલ 

કંસારા : ધાu ુઓગાળવી, નવા ંવાસણ બનાવવા ં: એરણ, હથોડ", ભÓા 

દરx : �તુર, ઊન વગેર. કાપડ�ુ ંUતUત�ુ ંિસલાઈકામ : સોય, કાતર 

ક�ડયો : માટ", િસમે� ટ, �નૂામા ંચણતર, E લા4 ટર, મકાનો બનાવવા ં: ઓળંબો 

તરગાળા : ભવાઈવેશ, નાટક, રામલીલા કરવા ં: e ૂગંળ 

�ુંભાર : માટ"માથંી UતUતના ઘાટના ંવાસણો બનાવી પકવવા ં: ચાકડો, ટપ}ુ ં

નાઈ (વાણદં) : ગામની �ખુાકાર" સાચવવી, સારા – માઠા 6સગંે સેવા : હUમત, અ4 /ો 

મોચી : મર.લ ઢોરના ંચામડામાથંી ખેતીના ંસાધનો, ખાસડા ંબનાવવા ં: નખલી 

ઘાચંી : તેલીRબયામંાથંી (ઘાણીમા ંપીસીને) તેલ કાઢવા�ુ ંકામ :બળદની ઘાણી 

ધોબી : કપડા ંઅને કાપડ ધોવા�ુ,ં �ઘુડ અને 4 વ` છ ર"તે રાખવા�ુ ં: પાણી, �ુંડ 

માળ" : Ìલછોડ અને ફળોની વાડ"ઓ ઉછેરવા�ુ ંÌલના હાર બનાવવા�ુ ં

રાવળ : ગધેડા,ં �ટ ઉપયોગાથM પાળવા,ં ઢોલ વગાડવો : ઢોલ /ાસંા, શરણાઈ 

વાઘર" : તળાવડામા ંવાડ" કર" શાકભાx dરૂ" પાડવી, મરઘા ં– બતકા ંઉછેરવા ં

રાજdતૂ : સમાજના રkણની જવાબદાર" એમની છે : તલવાર, ઢાલ, ભાલો 

રબાર" : ઘેટા,ં બકરા,ં ગાય વગેર. ઢોર ઉછેરવા ં: દોર�ુ,ં દ.ઘ�ુ ં

હ�રજન : હાથવણાટ અને ચામડાનંે ક.ળવવા�ુ ંકામ : શાળ 

ઠાકરડા : રાજdતૂને dરૂક આ ¶ાિત છે. હવે ખેતીકામ તરફ i યાન દોDુF છે. 

સલાટ : પw થરને કોતર" hિૂતf, ઇમારતો બનાવવી : ટાકં«ુ,ં હથોડો 

િપ�Uરા : B પ�xને ગાદલા,ં રUઈ બનાવવા ં: િપ�જણ 



તપોધન : દ.વમ�ંદરોમા ંdUૂકામ અને ક�ડયાકામ 

ભાવસાર : કાપડ પર�ુ ંરંગાટ" કામ, રંગર.જ�ુ ંકામ : બીzુ,ં ઘર.}ુ ંરંગ 

બURણયા (સરાRણયા) : ભટકતી આ કોમ ©ઢોણી, સાદડ", ટોપલી વગેર. બનાવે છે. 
કોળ" : ખેતી, ખેતમ?ૂર" 
વણઝારા : એક િવચરતી Uિત, પાલu ુ6ાણી �ારા માલની હ.રફ.ર, પો�ઠયા 
માછ" : માછલા ંપકડવા�ુ ંકામ કર. છે : Uળ 

બારોટ : ભાષાનો કસબી, વાતા+ઓ �ારા મનોરંજન પીરસે છે. 
નટ – બURણયો : વાસંની ઘોડ" પર દોર�ુ ંબાધંી તેના પર મનોરંજક ખેલ કરનાર. 
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zહૃn્ hુબંઈ રાNય�ુ ંિવભાજન થતા ંસને 1960 ના મેની પહ.લી તાર"ખે Yજુરાત�ુ ંઅલગ રાNય અC4તb વમા ંઆ2 Dુ.ં 
ભારત�ુ ંસૌ 6થમ °" પોટ+  (haુત બદંર) કંડલા Yજુરાતમા ંછે. 
�તુરાઉ કાપડ સશંોધન માટ.ની એક મા/ સ4ં થા ‘અ�ટરા‘ Yજુરાતમા ંછે. 
ભારતના મીઠાના ઉ�ોગમા ંYજુરાત મોખર. છે. 
િસમે� ટ ઉ�ોગમા ંYજુરાત આગળ પડu ુ ંછે. 
ભારતમા ંિસ�હ મા/ Yજુરાતના Rગરના ંજગંલોમા ંજ છે. 
�નૂાનો પw થર Yજુરાતમા ંલગભગ દર.ક 4 થળે મળ" આવે છે. 
આDવુM�દક Dિુનવિસfટ" ભારતમા ંફaત Yજુરાત (Uમનગર)મા ંછે. 
બોકસાઇટ�ુ ંસૌથી વ� ુઉb પાદન Yજુરાત કર. છે. 
સખંેડા�ુ ંલાકડા પરની કલાકાર"ગર"�ુ ંખરાદ" કામ 6� યાત છે. 
ભારતના h�ુ ય બે અખાતો ખભંાતનો અખાત અને ક` છનો અખાત Yજુરાતમા ંછે. 
હડE પા સ4ં �ૃિતને મળતા અવશેષ અહ� લોથલ અને રંગdરુમા ંમળે છે. 



Yજુરાતી રાસ, ગરબા અને nુહા�ુ ંિવિશA ટ સા4ં �ૃિતક મહb વ છે. 

ભારતના ભા� યિવધાતા મહાb મા ગાધંીની જ� મeિૂમ Yજુરાત છે. 

‘Yજુરાત 4 ટ.ટ ફ�ટ®લાઇઝર‘ ખાતર�ુ ંમો§ું કારખા�ુ ંYજુરાતમા ંછે. 

ભારતમા ંકોઈ પણ રાNય કરતા ંલાબંો દ�રયા�કનારો Yજુરાતનો છે. 
ભારતમા ંકોઈ પણ રાNય કરતા ંવધાર. બદંરો Yજુરાતમા ંછે. 
=કલેSરથી ક` છ �ધુીના 6દ.શમા ં�ુદરતી તેલ-ગેસ Yજુરાતમાથંી મ�યા છે. 
ભારતમા ંચોક અને �નૂાના પw થર�ુ ંઉb પાદન ફaત Yજુરાતમા ંથાય છે. 
સોડાએશના ભારતના ઉb પાદનના 95 ટકા Yજુરાતમા ંઉb પ� ન થાય છે. 
મહાb મા ગાધંી, સરદાર પટ.લ, દયાનદં સર4 વતી Pવા ંનરરb નો Yજુરાતે આE યા ંછે. 
સહ.લાણીઓના 4 વગ+ સhુ ં‘નળ સરોવર‘ nુિનયાભરના ંપkીઓને આકષM છે. 
ખા�તેલ (સ�ગતેલ)ના ઉb પાદનમા ંYજુરાત મોખર. છે. 
�ૃA ણની �ારકાનગર" અને આ� શકંરાચાય+ 4 થાિપત ચાર મઠો પૈક"નો એક શારદાપીઠ Yજુરાતમા ં�ારકા ખાતે છે. 
4 વામીનારાયરણ ધમ+ના 4 થાપક 4 વાહ" સહUનદંની કમ+eિૂમ Yજુરાત છે. 
2 યાપાર" અને 2 યવહાoુ Yજુરાતી િવSના દર.ક દ.શમા ંમળે છે. 
ગતસૈકાઓમા ંબનાવાયેલી પw થરની વાવ�ુ ં6માણ Yજુરાતમા ંિવશેષ છે. 
અમદાવાદમા ંઆવેલા ‘Ïલતા િમનારા‘ ઉb �ૃA ટ િશ� પ4 થાપb યનો નhનૂો છે. 
શÖુNંય પવ+ત પર =દાP 980 નાના ંમોટા ં¦ન મ�ંદરો ધરાવu ુ ં4 થળ પાRલતાણા Yજુરાતમા ંછે. 
પાટણના પાદર. ખોદ" કાઢવામા ંઆવેલી અખ�ંડત ઐિતહાિસક ‘રાણક" વાવ‘ જોવા Pવી છે. 
<8���$�� �h �к��	� M8� 

Yજુરાત �દ� લીના �લુતાનોના હાથમા ંગDુ.ં �દ� લીના શાસકો અહ� �બૂાઓ નીમતા. �બૂાઓ ?ુલમ કર"ને પૈસા ઉઘરાવતા. �બૂાઓ�ુ ંરાNય સોએક વષ+ ચા� Dુ.ં �દ� લીમા ંગાદ" માટ. 

કાવાદાવા ચાલતા હતા b યાર. Yજુરાતના �બૂા ઝફરખાએં �દ� લી�ુ ંઆિધપb ય ફગાવી દ"�ુ ંઅને Yજુરાતના 6થમ �લુતાન તર"ક. hઝુÅફર શાહ નામ ધારણ કDુF. hઝુÅફર શાહના 



ઉ1રાિધકાર" તેમના પૌ/ અહમદ શાહ. ઈ. સ. 1411 મા ંસાબરમતી નદ"ના તીર. અમદાવાદનો પાયો ના� યો. અમદાવાદ વ4 Dુ ંએટલે કણા+વતીના લોકો b યા ંઆવીને વ4 યા. પાટણની 

વ4 તી ઓછ" થવા લાગી. અમદાવાદ વધવા લા� Dુ.ં કાકં�રયા તળાવ અહમદ શાહના દ"કરા �ુuzુ£ુ"ને બધંા2 Dુ.ં ઈ. સ. 1442 મા ંઅહમદ શાહ મરણ પા� યો. અહમદ શાહનો પૌ/ મહમંદ 

શાહ પહ.લો ઇિતહાસમા ંમહમંદ બેગડા તર"ક. 6િસg થયો. મહમંદ બેગડાએ ચાપંાનેર અને ?ૂનાગઢ એમ બે ગઢ xb યા હતા. તેણે વા/કને કાઠં. મહ.મદાવાદ શહ.ર વસા2 Dુ.ં b યા ંનદ"ના કાઠં. 

ભ� મ�રયો �વૂો અને ચાદંા – �રૂજનો મહ.લ બધંા2 યો. નરિસ�હ મહ.તા આ સમય દરિમયાન થઈ ગયા. િવ� યાત સતં શાહઆલમની Ãભુે` છાઓ અને સલાહ બેગડાને મ�યા.ં મહમંદ બેગડાનો 

દ"કરો �લુતાન hઝુÅફર બીજો સતં �લુતાન હતો.  

Yજુરાતનો છે� લો બાદશાહ બહાnુર શાહ હતો. તેણે માળવા xb Dુ ંઅને Rચ1ોડ પર ચઢાઈ કર". Rચ1ોડની રાણી કણા+વતીએ �દ� લીના બાદશાહ ²ુમાDનુે રાખડ" મોકલી. ²મૂાDએુ ધમ+ની 

બહ.નને મદદ મોકલી. બહાnુર શાહ હાર"ને દ"વમા ંÉપાયો અને b યા ંજ તે�ુ ંમોત થDુ.ં b યારબાદ Yજુરાત મોગલોના હાથમા ંસર" ગDુ.ં અકબર. Yજુરાત xb યા પછ" મોગલ શાહUદાઓ 

Yજુરાતના �બૂા તર"ક. આવતા. જહાગંીરના શાસન દરિમયાન =,ેજોએ �હ�દમા ંવેપાર કરવાની પરવાનગી મેળવી. આના પ�રણામે ઈ. સ. 1612 મા ં=,ેજોએ �રુતમા ંપહ.લ-વહ.લી 

વેપાર" કોઠ" નાખી. મોગલ સા�ાNયના =ત ભાગમા ંમરાઠા સરદારોએ �રુત , ભoુચ અને અમદાવાદ શહ.ર પર અનેક આ8મણો કયાF. છ/પિત િશવાxએ �રુત પર બે વખત ( ઈ. સ. 

1664 અને 1672 મા)ં આ8મણ કDુF. Yજુરાતના બદંરોએ પો§ુ+ગીઝ, વલદંા અને =,ેજો�ુ ંઆગમન થઈ �કૂDુ ંહu ુ.ં =,ેજ લોકો વેપાર સાથે પોતાની લ¤ કર" તાકાત પણ વધારતા ગયા 

અને આસાનીથી Yજુરાત કબP કર" લી�ુ.ં 

<8���$�� -�1	� M8� 

ભગવાન lી�ૃA ણની કથા પછ" Yજુરાતના ઇિતહાસના પટ પર =ધારપટ છવાયેલો છે. /ણેક હUર વષ+ના ગાળામા ંÃુ ંબ� Dુ ંતે આધા�રત કશી મા�હતી 6ાE ત નથી. ઈ.સ. dવૂM 319 મા ં

મગધના પાટલીd/ુના િસ�હાસનેથી ચ[ંYEુ ત મૌયM ચ8વતºb વનો i વજ ફરકા2 યો. Yજુરાત – સૌરાA y પણ તેના નેU હ.ઠળ આ2 યા.ંચ[ંYEુ ત મૌયM dAુ યિમ/ નામના �બૂાની સૌરાA y 

િવભાગમા ંિનમ«કૂ કર" હતી. dAુ યિમ/નો શાસનકાળ ઈ. સ. dવૂM 294 �ધુીનો હતો અને તેના સમયમા ંRગ�રગર (�દુશ+ન સરોવર પર) બધં બધંાયો હતો.ચ[ંYEુ તના પૌ/ સ�ાટ અશોક. 

ઠ.રઠ.ર કોતરાવેલા િશલાલેખોમાનંો એક Rગરનારની તળેટ"મા ંછે. આ િશલાલેખ પરનો લેખ �ા×ી Rલિપ મા ંછે ક. P Yજુરાતી Rલિપ  અને ભાષા�ુ ંપણ ઉગમ4 થાન છે.  

ઈ� ુસવંb સર dવૂMના છે� લા સૈકામા ંઆ eિૂમ પર કોઈ 6તાપી શાસન ન હu ુ ંતે પહ.લા ંઆ eિૂમ પર ભારતીય યવન રાUઓ રાNય કરતા. ઈ�નુા જ� મ પછ"ની ચાર સદ" �ધુી શક 6U�ુ ં

આિધપb ય રpુ.ં આ શકોના શાસનાિધપિતઓ તે k/પો. શકોએ પોતાનો સવંb સરનો 6ારંભ ઈ. સ. 78 મા ંકય�. ?ૂનાગઢ નxકના િશલાલેખો શક રાU oુ[દમનની યશગાથાના સાkીoુપ 



લેખો છે. oુ[દમન પહ.લાએ પોતાના રાNયનો િવ4 તાર નમ+દાના કાઠંાથી પUંબ �ધુી ફ.લા2 યો હતો. oુ[દમનના શાસનકાળ દરિમયાન િવશાળ �દુશ+ન તળાવ ફાટ�ુ ંહu ુ.ં  

ઈ. સ. 395 મા ંચ[ંYEુ ત િવ8મા�દb યે છે� લા k/પ oુ[િસ�હને હરાવીને Yજુરાત, સૌરાA y xતી લી�ુ.ં YEુ તોના સમયમા ંપણ રાજધાની Rગ�રનગરમા ંજ રહ" ક. P Rગરનારની તળેટ"�ુ ંએક 

નગર હu ુ.ં ઈ. સ. 460 મા ંYEુ ત સ�ાટ 4 કંદYEુ ત hbૃ D ુપા� યો અને તે સાથે YEુ ત સા�ાNય િછ� નRભ� ન થઈ ગDુ.ં  

આ સમયે સૌરાA yનો રાNયપાલ સેનાપિત િવજયસેન ભટાક+ હતો. આ ભટાક+ મૈ/ક �ુળનો હતો. ભટાક+� ુ ંપાટનગર વલભીdરુ હu ુ.ં તેણે 4 વપરા8મથી એક મહાન સા�ાજયની 4 થાપના કર". 

Yજુરાતનો િવગતવાર આધારeતૂ ઇિતહાસ વલભીdરુથી શoુ થાય છે. વલભી 8મે 8મે ભારતની અને Yજુરાતની એક મહbવની સ4ં કારeિૂમ બની. ચીની hસુાફર ઇ{bસüગના મતે ભારતમા ં

dવૂ+મા ંનાલદંા અને પિµમમા ંવલભી એ બે મોટ" બોg િવ�ાપીઠો હતી. ચીની hસુાફર D ુઆન ચાગં વલભીમા ંઈ. સ. 641 ના અરસામા ંઆ2 યો હતો. ભટાક+ના વશંજોએ વલભી સા�ાNય 

પર dરૂા ં275 વષ+ રાNય કDુF. શીલા�દb ય સાતમાના સમયમા ંિસ�ધના હાક.મ �હશામે ઈ. સ.? 788 મા ંવલભી પર ²ુમલો કય� અને } ૂટં અને કb લેઆમ કર"ને નગરનો સdંણૂ+ િવનાશ કય�. 

મૈ/ક કાળ દરિમયાન Rભ� લમાલ (દRk ણ રાજ4 થાન)ની આસપાસનો 6દ.શ ‘<8Á���ш‘ તર"ક. ઓળખાતો હતો. b યાથંી અનેક Uિતઓ Yજુરાતમા ંઆવીને વસી. એક ર"તે આનત+, સૌરાA y 

અને લાટ (ભoુચ) 6દ.શોની Yજુરાત તર"ક.ની પહ.લી રાજધાની Rભ� લમાલ ક. lીમાલ હતી.  

Yજુરાતની ધરતી પર ઉ1રમાથંી 6િતહારોએ અને દRk ણમાથંી રાA y�ુટોએ ²ુમલા શoુ કયા+. છેવટ. વનરાજ ચાવડાના નેubૃ વ હ.ઠળ ચાવડા વશંે લગભગ એકસો વષ+ � ુધી C4થરતાથી રાNય 

કDુF. તેમની રાજધાની અણ�હ� લપાટક (અણ�હલવાડ) નામે નવા પ1ન (પાટણ)મા ં4 થપાઈ. ચાવડા વશંનો છે� લો રાU સામતંિસ�હ િન:સતંાન હોવાથી hળૂરાજ સોલકં"ને દ1ક લેતા,ં 

સોલકં" Dગુનો આરંભ થયો. (ઈ. સ. 942).  

hળૂરાજ સોલકં"નો સમય Yજુરાતનો �વુણ+કાળ ગણાય છે. hળૂરાP ‘<8Á��ш‘ પદવી ધારણ કર" અને તેના તાબાનો 6દ.શ ‘<8Á���ш‘, ‘<8Á���U P‘ ક. ‘<8���$‘ તર"ક. ઓળખાયો. પાટણનો 

વૈભવ એટલો વi યો ક. ઠ.રઠ.રથી લોકો b યા ંઆવીને વસવા લા� યા. સોલકં" વશંના એક અ� ય રાU ભીમદ.વ પહ.લા(ભીમદ.વ બાણાવળ")ના સમયમા ંમેહhદૂ ગઝનવીએ 6 – 7 U� Dઆુર", 

1026 ના રોજ સોમનાથ�ુ ંમ�ંદર }ટૂ�ુ ંહu ુ.ં ભીમદ.વે સોમનાથ�ુ ંમ�ંદર ફર" બધંા2 Dુ.ં ભીમદ.વની રાણી ઉદયમતીએ પાટણમા ંસાત મજલાવાળ" અ£eતૂ કોતરણી ધરાવતી રાણીની વાવ 

બધંાવી. ભીમદ.વે મોઢ.રાની ભાગોળે ગઝનવી સાથે થયેલા Dgુની eિૂમ પર �યૂ+મ�ંદર બધંા2 Dુ.ં ભીમદ.વ પછ" તેનો d/ુ કણ+દ.વ ગાદ" પર આ2 યો. કણ+દ.વ ક` છ, કા�ઠયાવાડ, ઉ1ર Yજુરાત 

અને દRk ણ Yજુરાતનો રાU બ� યો. કણ+દ.વે ‘к)� �$	‘ નગર" વસાવી અને મીનળદ.વી સાથે લ� ન કયાF.કણ+દ.વના d/ુ િસgરાજ જયિસ�હદ.વનો શાસનકાળ ( ઈ. સ. 1094 થી 1140 ) 

Yજુરાતના ઇિતહાસમા ં�વુણા+kર. લખાયેલો છે. તેણે લાટ અને સોરઠ xતીને તે બ� ને 6દ.શોને Yજુરાત સાથે સાકં�યા. માળવા પર િવજય 6ાE ત કર"ને સવ�પ�રતા 4 થાપી. 6તાપી 



િસgરાજ અને ¶ાની આચાય+ હ.મચ[ંનો �ખુદ સયંોગ થયો. હ.મચ[ં . ‘'
~�Ï�‘ નામનો 2 યાકરણનો મહા,થં લ� યો. િસgરાજના hbૃ D ુપછ" તેના �ુ§ુંબનો �ુમારપાળ ગાદ"એ બેઠો. �ુમારપાળ 

ધમ+રાજવી ગણાયો.  

સોલકં"ઓના પતન પછ" વાઘેલાઓએ રાજ કDુF, P પૈક" વીરધવલ અને િવશળદ.વના ંનામ ઉ� લેખનીય છે. વીરધવલના બે મ/ંીઓ વ4 uપુાળ અને તેજપાળ નામના ભાઈઓ qબૂ મશ²રૂ 

અને શાણા મ/ંીઓ તર"ક. પકંાયા. તેમણે આz ુપવ+ત પર દ.લવાડામા,ં પાRલતાણા પાસે શેÖુજંય પવ+ત પર અને Rગરનાર પવ+ત પર ¦ન દ.રાસરો બધંા2 યા.ં વાઘેલાવશંનો છે� લો રાU 

કણ+દ.વ રંગીન િમUજનો હોવાથી ‘к�) u���‘ તર"ક. ઓળખાયો. ઈ. સ. 1297 મા ંકરણ ઘેલો �દ� લીના �લુતાન અ� લાઉ£"ન Rખલxને હાથે પરાNય પા� યો અને આ સાથે Yજુરાતમા ં�હ� nુ 

રાUઓના શાસનનો =ત આ2 યો. 

�=��ш�&F <8���$	7 

D8�� ��� ���$�O : Yજુરાતમા ં�ધુારાની 6;િૃ1 કરનાર નીડર અ,ણી 2 યCaત. 
���1�� �F��1�� : ભારતના વહાણવટાના સ¼ક ‘િસિધયા  4 ટ"મ નેિવગેશ‘ના 4 થાપક. 
'E¨8����
 �n�� : Uણીતા વૈ¶ાિનક, વડોદરામા ં‘એRલ��બક‘ અને ‘કલાભવન‘ આપનાર. 
��/�@ 'E���F : ભાવનગરમા ં‘ઘરશાળા‘ શB કર" િશkણને �દશા Rચ�ધનાર. 
�&��$��� ���$� : પચંાયતી રાNયના 6ણેતા, Yજુરાતના માx h�ુ યમ/ંી. 
���/�@ ��ш�@ : 6ખર ગાધંીવાદ", િશkણિવ£ અને િવચારક. 
1�D8��� 'E���F : કપડવજંના િવ�ાન, આઈ. સી. એસ. પાસ કર" વહ"વટ" �ુશળતા િસg કરનાર, આઝાદ ભારતમા ંઆ� êના રાNયપાલ બનનાર. 
��'
~/�@ 0���0��� : વહ"વટ�ુશળ રાજનીિત¶ અને ક.ળવણીકાર, Yજુરાત Dિુનવિસfટ"ના 6થમ વાઈસ ચા� સેલર બનનાર. 
�ш��$ �8к� : Yજુરાત�ુ ંસા�ંૃિતક અને સા�હ{bયક xવન ઘડનાર અ,ણી સમાજશા4 /ી અને સા�હb યસેવક, રાA y�હત Rચ�તક. 
��. ��	C [/�@ e1. ��� : િવSમા� ય િશkણિવ£, આષ+[A ટા ક.ળવણીકાર, બ²ુÊતુ 6િતભાસપંr િવચારક. 
1	��/�@ _. ��� : Yજુરાતના રાજકારણમા ંન;ુ ંબળ અને જોમ આપનાર, નમ+દા યોજનાના dરુ� ્ કતા+, માx h�ુ યમ/ંી. 
d�C [ 'E���F : �ફ� મ જગતના કલાકાર, નટસ�ાટ�ુ ંRબoુદ પામનાર, Yજુરાતની સા�ંૃિતક 6;િૃતઓના dરુ4 કતા+. 
�����F ��s8 : તલગાજરડાના 6ાથિમક િશkકમાથંી રામકથાના 6િસg ગાયક બની nુિનયાભરના લોકોને કથારસપાન કરાવનાર. 



<8�k��F��� ���� : �4ુ ત ગાધંીવાદ" મ?ૂર નેતા, ભારતના બે વખત કાય+કાર" વડા 6ધાન બ� યા, ‘ભારત રb ન‘થી સ� માિનત. 

*	f8/�@ ���)	 : �રલાય� સ ઇ� ડ4 y"ઝ �ારા Yજુરાતના ઔ�ોRગક xવનમા ં8ાC�ત આણનાર સાહિસક ઉ�ોગપિત. 

��'�Y� e�. �#$��� : મફતલાલ ઇ� ડ4 y"ઝના નેU નીચે � D ુશોરોક િમલના ઉ1મ કાપડ �ારા ઔ�ોRગક nુિનયામા ંPમ�ુ ંનામ છે તેવા અરિવ�દભાઈ શેઠ, Yજુરાતની આપિ1ઓમા ંખડ. 

પગે રહ.નાર. 

��A8/�@ ��	� : વડોદરાના 6ગિતશીલ રાNયમા ં‘એલે��બક‘ �ારા વૈ�ક"ય kે/ે દવાઓ�ુ ંઉb પાદન કર" Yજુરાતની સેવા કરનાર. 

'E¨8����
 к�. ��� : અhલૂ ડ.ર"ની 4 થાપના કર" Sેત8ાC�તનો પાયો નાખનાર. 

��. �@. O. ��� : અથ+શા4 / િનA ણાત ડો. પટ.લ ભારતીય �રઝવ+ બે� કના ગવન+ર �ધુીના ઉ` ચ હો£ા ભારતમા ંઅને િવSમા ંભોગવનાર. 


�� 'E��� : ટ.Rલકો� Dિુનક.શન (સદં.શા2 યવહાર)ની nુિનયામા ં8ાC�ત લાવનાર. 

к�. ��� (к�jC$���) : વત+માન િવSનો િવ� યાત Unુગર, પોતે Yજુરાતી છે તે�ુ ંYજુરાતને ગૌરવ આપનાર. 

��. 	. 
	. ��? : ગRણતશા4 /ના િનA ણાત ગાધંીવાદ" ક.ળવણીકાર. 

�	$ ш�gF : RબRલયડ+ તથા 4 �કૂરના ]તરરાA y"ય િવPતા. 

��$	��� 
�$��� : કાયદો અને � યાયિવ£, 4 વત/ં ભારતના 6થમ એટનº જનરલ. 

��ш ���� : �હ� દ" �ફ� મોના 6� યાત િવલન, સરદાર પટ.લની �ુદંર eિૂમકા ભજવનાર. 

�f8)� @���	 : Yજુરાતી �ફ� મોની અRભને/ી, �હ� દ" �ફ� મોમા ંસહાયક અRભને/ી. 
�
���	 : Yજુરાતી �ફ� મોના અRભનેતા, �હ� દ" �ફ� મોના સહાયક અRભનેતા. 
��'�Y� 'E���F : ‘રામયણ‘ િસ�રયલમા ંરાવણના પા/મા ંનjધપા/ અRભનય આપનાર. 
��� ��.��� : વડોદરાનો �8ક.ટ ખેલાડ", ભારતનો eતૂdવૂ+ િવક.ટ ક"પર. 
���8��� ш�%�O �;��� : ભારતની વૈચા�રક 8ાિંતના 6ણેતા, 4 વાi યાય6;િૃ1ના dરુ4 કતા+, એ� સેસે એવોડ+ િવPતા. 
s 4. � ���	 
È�1����� ������ (��$��	) : Yજુરાતમા ંવૈચા�રક 8ાC�તના dરુ4 કતા+, 6ખર િવચારક અને આદશ+ સા�dુoુુષ. 
 

���-������� 



અિવ4મરણીય રાજવી – '
~��� ��'
Y�  

જ� મ : અિનિµત  

hbૃ D ુ: આશર. ઈ. સ. 1143  

જ� મ4 થળ : અણ�હલdરુ પાટણ  

xવનકાય+ : Y¼ુર eિૂમને સ1ા અને 6િતA ઠાની પરાકાA ઠાએ પહjચાડ¬ુ,ં િવ�ા અને કળાને ઉ1ેજન, િસgdરુના oુ[મહાલય અને પાટણમા ંસહ4 /Rલ�ગ તળાવ�ુ ંબાધંકામ, દાનવીર.  

અમદાવાદનો 4થાપક – ���� ш��  

જ� મ : 18 – 11 – 1392  

hbૃ D ુ: 1445  

જ� મ4 થળ : �દ� લી  
xવનકાય+ : અમદાવાદનો પાયો ના�ં યો, પિવ/ xવન, ભ[નો �ક� લો, ?ુ� મા મC4જદ, હ½બતખાનની મC4જદ, /ણ દરવાUના િનમા+તા.  

સવાયા રાU – 
��O��� ���к���  

જ� મ : 11 –3 – 1863  

hbૃ D ુ: 6 – 2 – 1939  

જ� મ4 થળ : કવલાણા (મહારાA y)  

xવનકાય+ : વડોદરા રાNયના 6ગિતશીલ રાજવી, મફત અને ફર{જયાત ક.ળવણી, ખેતીવાડ" તથા ઉ�ોગ�ુ ંિશkણ આપતી સ4ં થાઓની 4 થાપના, ગામેગામ d4ુ તકાલયો બધંા2 યા,ં અb યજંો 

માટ. શાળાઓ અને છા/ાલયો, નાર" િવકાસ, કાયદો અને 2 યવ4 થા સજº.  

ભાવનગર ઉgારક – �=�Fш�к� 7k� (��� 7k�)  

જ� મ : 21 – 8 – 1805  

hbૃ D ુ: 1 – 12 – 1891  

જ� મ4 થળ : ઘોઘા પાટણ  

xવનકાય+ : ભાવનગર રાNયના કારભાર" તર"ક. સો Pટલી શાળાઓ શB કર", મહ.�લૂ પgિતમા ં�ધુારણા કર", � યાયપgિતની dનુરચ+ના કર", પોલીસદળને િશ4 તબg કDુF, ગૌર"શકંર તળાવ 



બધંા2 Dુ.ં  

6Uવbસલ રાજવી – �Z�� ���ш /��$'
Y�O  

જ� મ : 24 – 10 – 1865  

hbૃ D ુ: 1945  

જ� મ4 થળ : ધોરાx (સૌરાA y)  

xવનકાય+ : ભગવ£ગોમડંળ કોશ�ુ ંસપંાદન, હોC4પ ટલ, ²ુ� નરશાળા, ક.ળવણીની અનેક સ4ં થાઓ 4 થાપી, દરબાર" ગેઝેટ 6ગટ કDુF, જકાત માફ" આપી વેપાર-ઉ�ોગને ઉ1ેજન આE Dુ.ં 
 

<8���$��� D8 к�&�� /)к��� ����$� ��ш �����	 /	'$ 

વરસાદ આ વષM ખે�તૂોની પર"kા કરતો હોય તેમ લાબંા સમયથી રાNયનો મોટાભાગનો િવ4તાર કોરાધાકોડ રહ.વા પામતા ંખેતીને મોટો ફટકો પડવાની દહ.શત સેવાઇ રહ" છે. લાબંા સમય 

�ધુી વરસાદ ખªચાતા હવે રાNયમા ંnુAકાળના ભણકારા વાગી ર�ા છે. આગામી ૩૧મી ?ુલાઇ �ધુીમા ંવરસાદ નહ� પડ. તો તમામ વાવેતર નાશ પામવાની ભીિત સેવાઇ રહ" છે. nુAકાળની 

સભંિવત C4થિત સામે તક.દાર"ના ભાગBપે તમામ {જ�લાઓમાથંી પાક અને પાણીની C4થિતનો અહ.વાલ મગંાવવામા ંઆ2યો છે.  

વરસાદ ખªચાતા �ૃિષ ઉપર સકંટઃ  

૧૧ તા}કુા સાવ વાવેતર િવહોણા,ક\�ટજ�સી Eલાનનો અમલ શB રાNયમા ંઆ વષM વરસાદના ર"સામણાને કારણે nુAકાળના Íધાણ વતા+ઇ ર�ા છે. ૧૫મી ?ૂનથી રાNયમા ંિવિધવત 

ચોમાસાનો 6ારંભ થાય છે bયાર. હx �ધુી મોટાભાગના િવ4તારમા ંજોઇએ તેવો વરસાદ પડ�ો નથી. ખેતી માટ. અષાઢ મ�હનાનો વરસાદ સૌથી મહbવનો ગણાય છે. પરંu ુઆ વષM અષાઢ 
કોરો ર�ો છે. હx પણ વરસાદના Íધાણ નથી bયાર. �ૃિષ વાવેતરને મોટો ફટકો પડવાની દહ.શત ઉભી થઇ છે.  
રાNયમા ંઅbયાર �ધુીમા ંસર.રાશના મા/ ૨૭ ટકા વરસાદ નjધાયો છે. છે�લા લાબંા સમયથી વરસાદ ખªચાતા વાવેતર બળ" જવાની Rચ�તા ખે�તૂોમા ંફ.લાઇ ગઇ છે. રાNયમા ંખેતી લાયક 
િવ4તારના ૬૭ ટકા એટલે ક. ૫૭.૯૬ લાખ હ.aટરમા ંવાવેતર થDુ ંછે. ક`છ અને ઉ1ર Yજુરાતના બનાસકાઠંા અને પાટણ {જ�લાના ૧૧ તા}કુાઓમા ંતો વરસાદના અભાવે સાવ વાવેતર 
થઇ શÚુ ંનથી.  
હx �ધુી વરસાદ ખªચાતા હવે રાNયમા ંnુAકાળના ભણકારા વાગી ર�ા છે. ૩૧મી ?ુલાઇ �ધુીમા ંવરસાદ નહ� પડ. તો સdંણૂ+ વાવેતર નાશ પામવાની ભીિત છે. સરકાર �ારા આ માટ.ના 
આગોતરા પગલા ંશB કર" દ.વામા ંઆ2યા છે. �ૃિષનો ક�ટ"જ�સી Eલાન તૈયાર કર" સબિંધત અિધકાર"ઓને આપી દ.વામા ંઆ2યો છે. તેના અમલીકરણ માટ. �ચૂનાઓ અપાઇ છે. દર.ક 
{જ�લામાથંી વાવેતર અને વરસાદની િવગતો મગંાવવામા ંઆવી છે. પીવાના પાણીની C4થિત =ગેનો અહ.વાલ મગંાવવામા ંઆ2યો છે.૩૧મી �ધુીમા ંસાવ વરસાદ નહ� પડ. તો રાNયને 
nુAકાળ,4ત Uહ.ર કરાય તેવી શÄતા છે.  



 

k�������� ����к�� ! ��ш�	 v�Ug� �1��$�� e���  V8��C[��� %�5�� �1��$�� 

,ા�ય કkાએ મ�હલા, બાળકોની ઉrગિત તથા ,ામ િવકાસના કાય� માટ. ભારત સરકાર �ારા રાxવ ગાધંી રbન એવોડ+ માટ. દ.શભરમા ંસૌ 6થમ4થાને �રુ.�[નગર {જ�લા પચંાયતની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી છે.  
નવી �દ�હ"થી આ =ગે આજરોજ રાNય સરકાર અને {જ�લા પચંાયતના અિધકાર"ને Uણ કરવામા ંઆવી હતી. આ Uહ.રાતને પગલે રાNય સરકાર તરફથી {જ�લા િવકાસ અિધકાર" વી. 
વી. વાU તથા {જ�લા પચંાયત 6hખુ અમરબેન મેરાણીને અRભનદંન વષા+ શoુ થઈ છે. h�ુયમ/ંી નર.�[ મોદ" અને {જ�લા 6ભાર" આઇ. ક.. Uડ.Uએ પણ �ુદંર કામગીર" બદલી રાAy" 
ય એવોડ+ 6ાEતન કરનાર" �રુ.�[નગર {જ�લા પચંાયતના અિધકાર" અને પદાિધકાર" ટ"મને અRભનદંન પાઠ2યા છે.  
દરિમયાન {જ�લા િવકાસ અિધકાર" વી. વી. વાUના જણા2યા hજુબ સમ, દ.શમા ંબાળ અને મ�હલા િવકાસ kે/ે �ુદંર કામગીર" કરવા સબબ �રુ.�[નગર {જ�લા પચંાયતની પસદંગી 
થઈ છે. આ કામગીર"ના યશભાગી dવૂ+ {જ�લા િવકાસ અિધકાર" િવનોદ રાવ પણ છે. ક.�[ �ારા અપાતા રાxવ ગાધંી રbન એવોડ+ આ {જ�લા પચંાયતને આપવામા ંઆવશે.  
આગામી ૨૦મી ઓગ4ટના રોજ િતoુપિતધામ ખાતે એવોડ+ િવતરણ સમારોહ યોUશે. રાNયપાલ નારાયણદ1 િતવાર" �રુ.�[નગર {જ�લા પચંાયતને એવોડ+ એનાયત કરશે.  
આ એવોડ+ 4વીકારવા �રુ.�[નગર {જ�લા પચંાયતના 6hખુ અમરબેન મેરાણી, ઉપ6hખુ હરદ.વિસ�હ પરમાર, કારોબાર" ચેરમેન Pસ�ગભાઈ ચાવડા વગેર. િતoુપિત જશે.  
આ 6કારનો જ એવોડ+ eતૂકાળમા ં4વ. અoુણાબેન દ.સાઈને પણ અપાયો હતો. �રુ.�[નગર {જ�લામા ં‘બેટ" બચાવો‘ ]દોલન તથા મ�હલા ઉbકષ+ની કામગીર" માટ. {જ�લા િવકાસ અિધકાર" 
તથા પદાિધકાર"ઓના સDંaુત 6યાસોથી થયેલી કામગીર"ના રાAy" ય 4તર. નjધ લેવાઇ છે. 
<8���$�	 '�'�*� 

* <8���$A8� ��� ш��� �;	 �Ð8� ?  

- Y¼ુર Uિત પરથી  
* <8���$�	 'Ã���� ����� 
38[  

- અરબી સh[ુ  

* <8���$��� $��S8�	 шG�$ к�)�, ���� к�F ?  

- ઈ. સ. 1600 ની આસપાસ પો§ુ+ગીઝ લોકોએ  

* <8���$��� к�� � �� ��к��	 �� $	 �*��� :� ?  



- �હ� nુ  

* ���� ш´ ��� �;  �8� ?  

- જગંલ  

* �� �� ��F <8���$��� к�� � ;&�  -��ш� :� ?  

- ચાદંોદ  

* ��������	 � ;��� к�)�, ���� к�F �$	 ?  

- ઈ. સ. 1411 મા ં�લુતાન અહમદ શાહ.  

* ������	 
� ��Q��� ��$� к�) �$� ?  

- સરદાર વ� લભભાઈ પટ.લ  

* ��dC � ��8�� ������� ��0����	 
�х��)	��� ��F шк� e�8� ���������� Ñ8� ��0�� ����8� :� ?  

- હઠ"િસ�હ મ�ંદર  

* ��������	 �Oк��� ����	 ������	 ��� ���� ���*����� ��	 �$	 ?  

- પદંરમી સદ"મા ંસોલકં" Dગુ દરિમયાન  

* 
��� 
�� ;��	 � ;��� к�)� ��� ���� к�F �$	 ?  

- ઈલાબહ.ન ભ�., 1972મા ં 

* ���*�� �8� :� ?  

- ગાધંીનગરમા ંઆવે}ુ ં4 વામીનારાયણ પથં�ુ ંવ�ુ ંમથક છે.  

* �� d?���� �	*� V8�$ �х� '����� -'
~ �C M8� :� ?  

- હ"રા ઘસવાના ઉ�ોગ  

* <8���$�� �� ш������ ��&��A 8� -ª·  ��$ к�� �)����� ��� :� ?  

- પાટણ  



* �)���	 D4* ���F � �*�0�$ 0#5 �A8� ��� �8� :� ?  

- મથંન  

* /��$�	 ‘��$ ¦��'$‘�� '$��� к��� �)����� ��� :� ?  

- ડો. વી. �ુ�રયન  

* /��$��� ���� /�����A8; 
=;	 ��³8� к�C [ ��� ����8� :� ?  

- સૌરાA yના દ�રયા�કનાર. આવેલ અલગંમા ં 

* /��$A8� eк ��E e�8� кM8� ����� � ��ш� :� ¡��� S8�	 $�Fк� � E	7 к�� к�� :� ?  

- ભાવનગર  

* /��@�	 шG�$ к�)�, ���� к�F �$	 ?  

- �ા×ણ અસાઈતે પદંરમી સદ"મા ં 

* к�� ��Ne 
����; � 
¤� ��� �¦�) кM8® �� 8� ?  

- મેહhદૂ ગઝનવી  

* �0tк��� 3 4& �$�	7 /��$��� к��� �� �� :� ?  

- Rગરની તળેટ"મા ં 

* 
 �� �ш�к�� 'ш����х 
=��U P��� к��� �&F �L �� :� ?  

- Rગરનાર પવ+ત અને ?ૂનાગઢની વ` ચે આવેલા િવ4 તારમા ં 

* ‘‘��U )� �� $� $��� ��.....‘‘ /���� �1'�$� к�) �$� ?  

- નરિસ�હ મેહતા  

* ��������� ���� ���*	OA8� u� к�� ���;	 7&х����� ��� :� ?  

- ક"િતfમ�ંદર  

* N������� к�� ��0����� 
$$ ���« 4� ���� :� ?  



- બાલા હ�મુાન  

* '�� $���	 [�U�e <8���$�� 
=;	 ���� %�5 �� к�� :� ?  

- ક` છ  

* <8���$�	 s 4�  
���� кM8� ��¡� ����8� :� ?  

- મi ય6દ.શ  

* <8���$�� 
=;	 Ò1� � $ к�� :� ?  

- Rગરનાર  

* ���� %�5 ����� ����8� <8���$A8� eк��E .�0��;к кM8� :� ?  

- સાdતુારા  

* <8���$�	 ���L � 
���� к�� ��ш ����� :� ?  

- પા�ક4 તાન  

* <8���$�� d¤� /�����;	 к�� � T$ 
�� ;�� :� ?  

- કક+;તૃ  

* <8���$�	 к�&F ��	� к�� �к�� ��#к ��� :� ?  

- મગફળ" અને કપાસ  

* <8���$�	 �����	 к@ к@ 7���� N)	$	 :� ?  

- કાકંર.જ,ગીર અને ડાગંી  

* <8���$�	 к@ к@ N$�	 /�
� �«8 D4* ��� ���� N)	$	 :� ?  

- મહ.સાણી,�રુતી અને Uફરાબાદ"  

* <8���$��� к@ к@ N$��� u���� -9 ��$ :� ?  

- પાટણવાડ" અને મારવાડ"  



* <8���$��� d:���$	 �к�F�	 к@ к@ N$� N)	$	 :� ?  

- �રુતી અને ઝાલાવાડ"  

* <8���$��� �  76� �� к��� �&�  :� ?  

- Uમનગર પાસેથી  

* <8���$�� к���� �к� /����� � ���� :� ?  

- દસ ટકા  

* к� :�� ���� �)��� к�� � ���	 �*��� ���� �&�  :� ?  

- ·ડુખર નામના  

* <8���$��� ��
	7�	 �� $	 389 �� �� к�� %�5 ��7��� :� ?  

- �રુત અને વલસાડ  

* <8���$��� .Ó� $	7�	 �� $	 389 �� �� к�� %�5 ��7��� :� ?  

- ખેડા અને આણદં  

* <8���$�� к�� '�� $����� Ô��A8� -��) �«8 :� ?  

- Yજુરાતના ઉ1ર ભાગ અને ક` છમા ં 

* <8���$��� �	�F �������� d?�� 389 �� �� к��� к��� ш��������� '�к� �� :� ?  

- આણદં,ન�ડયાદ,પેટલાદ,બોરસદ અને પાટણ  

* <8���$���;	 к�� ��� ��� ��U PF� *��F ���  
�� ;�� :�?� ���  $��� :��� ������ к�� �� ш������ ���� :� ?  

- રાA y"ય ધોર" માગ+ ન.ં 8. તે �દ� લી અને hુબંઈને જોડ. છે.  
* <8���$�� к�� uº -9 ��$ :� ?  

- ભાલ િવ4 તારમા ંથતા ભાRલયા ઘ� (દાઉદખાની)  

* <8���$��� �����A8� 
=;	 �«8 d� ��� к�� %�5 ����� ;�� :�?  



- વલસાડ (રાજયના �ુલ ઉb પાદનના 25 ટકા)  

* <8���$��� ��#&FA8� 
=;	 �«8 d� ��� к��� ;�� :� ?  

- ?ૂનાગઢ {જ� લામા ં 

* <8���$��� к�
A8� d� ��� к��� 
=;	 �«8 ;�� :� ?  

- વડોદરા {જ� લામા ં(ભBચ અને વડોદરા 6દ.શનો કાનમ 6દ.શ� ઉ1મ 6કારના કપાસના ઉb પાદન માટ. Uણીતો છે.)  

* <8���$��� $��S8A 8� 
=;	 �«8 d� ��� к��� ;�� :� ?  

- ખેડા {જ� લામા ં(અહ�નો ચરોતર 6દ.શ તમા�ુના 6દ.શ તર"ક. ઓળખાય છે.)  

* <8���$��� ш���FA8� ����$� к��� 
=;	 �«8 ;�� :� ?  

- દRk ણ Yજુરાત અને સૌરાA y  

* <8���$��� к�� *�C �A8� 
=;	 �«8 ����$� ��� d� ��� ;�� :� ?  

- બાજર"  

* <8���$��� к�� %�5 �� 
=;	 �«8 �кF 
�к� *���� :� ?  

- ખેડા  

* <8���$��� к�� %�5 �� 
=;	 7:F �кF 
�к� *���� :� ?  

- ગાધંીનગર  

* <8���$��� ����� ���� 
=;	 �«8 '
Y1�@ к�� %�5 ����� ;�� :� ?  

- ખેડા {જ� લામા ં 

* <8���$�	 '�к�
��� �Q� ;��� �8� :� ?  

- િસ�ગખોળ અને મીäું  

* <8���$��� 
=;	 V8��� � �ш�� <T� к��� ����8� :� ?  

- િસgdરુમા ં(hCુaતધામ) 



389 � 
�0�� � 
�� ;�7 

(૧) <8���$ ��� кM8�� 
�
���F (<8���$ '�?���) : આ સ4ં થાની 4 થાપના ૨૬ �ડસે� બર, ૧૮૪૮ના રોજ ફાબ+સ સાહ.બે અમદાવાદમા ંકર" હતી. ૪ એ6ીલ, ૧૮૪૯ના રોજ આ સ4ં થાએ 

‘વરતમાન’ (અઠવા�ડક) 6ગટ કDુF. ૧૫ મે, ૧૮૫૦ના રોજ ‘z�ુ�6કાશ’ (પખવા�ડક) શB કDુF. આP પણ ‘z�ુ�6કાશ’ (માિસક) 6ગટ થાય છે.ઇ.સ. ૧૮૪૯મા ં‘ને�ટવ લાઇ�ેર"’ની 4 થાપના 

કરવામા ંઆવી. અમદાવાદના ભ[ િવ4 તારમા ંઆવે}ુ ંઆ d4ુ તકાલય �હમાભાઇ ઇ��4ટટDટૂ તર"ક. 6� યાત છે.� ‘Yજુરાત વના+કDલુર સોસાયટ"’ �ુ ંપછ" ‘Yજુરાત િવ�ાસભા’મા ંBપાતંર 
થDુ.ં આ સ4ં થાએ લગભગ એક હUર d4ુ તકો�ુ ં6કાશન કર"ને સા�હb યિવકાસમા ંમહb વનો ફાળો આE યો છે. 
(૨) <8���$ 
�0�� � 
/� : Yજુરાતી ભાષા, સા�હb ય અને સશંોધનને ઉ1ેજન આપવા માટ. ઇ.સ. ૧૯૦૪મા ંરણ{જતરામ વાવાભાઇ મહ.તાએ અમદાવાદમા ં‘Yજુરાત સા�હb ય સભા’ ની 

4 થાપના કર". Yજુરાતી સા�હb યનો િવ4 તાર કરવા અને તેને લોક6ીય બનાવવા િવિવધ 6;િૃતઓ શB કર". ઇ.સ. ૧૯૨૯ના રજત જયતંી વષ+ની Yજુરાતની અC4મતાને પોતાના કાય+ અને 
�ૃિત �ારા 6ગટ કરતા સા�હb ય સ¼ક ક. કલાકારને ‘રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક’થી dરુ4 �ૃત કરવાનો િનણ+ય લેવાયો. 
(૩) <8���$	 
�0�� � 0�R� : સમ4 ત Yજુરાતી ભાષી 6Uને સા�હb ય અને િવ�ાના રસથી ]દોRલત કર" એને સા�હb ય 6ીb યથM એક/ીત કરવામા ંYજુરાતી સા�હb ય પ�રષદ. મહb વનો ફાળો 

આE યો છે. િવશાળ સમંેલનો, કલા સા�હb ય, dરુાતb વના ં6દશ+નો, 2 યા� યાનો, કિવ સમંેલનો, નાટય6યોગો અને લોકસગંીતના કાય+8મો �ારા પ�રષદ. નવUYિૃત અને નવચેતનાનો સચંાર 
કર", સા�હ{bયક 6;િૃતના ંપાસાનંે પ� લિવત કયાF છે. આ ઉપરાતં પ�રષદ સા�હb ય 6;િૃતને 6ેરણા આપuુ ંસામિયક ‘પરબ’ પણ ચલાવે છે. 
(૪) -������ 
�0�� � 
/� : Yજુરાતી ભાષા સા�હb યના િવકાસ અને ઉ� નિતના ઉ£ેશથી વડોદરામા ંઇ.સ. ૧૯૧૬મા ં‘વડોદરા સા�હb ય સભા’ ની 4 થાપના થઇ, Pણે ઇ.સ. ૧૯૪૪મા ં‘6ેમાનદં 

સા�હb ય સભા’ નામ ધારણ કDુF. સા�હb યોપયોગી ¶ાનવધ+ક 2 યા� યાનો, સા�હ{bયક ,થંો�ુ ં6કાશન તેમજ સા�હb યકારોની જયિંતઓની ઉજવણી આ સ4ં થા કર. છે. 
(૫) �� � 
�0�� � 
/� : ઇ.સ. ૧૯૨૩મા ં�રુતમા ં‘Yજુરાતી સા�હb ય મડંળ’ ની 4 થાપના થઇ. ઇ.સ. ૧૯૩૯મા ંતેની સાથે નમ+દ�ુ ંનામ સકંળાતા તે ‘નમ+દ સા�હb ય સભા’ બની. આ સ4ં થાએ 

મહોb સવ, સમારોહ Pવા કાય+8મો અને ઉb સવો યોx Yજુરાતી સા�હb ય અને કલાની આરાધના કર" છે. આ સ4ં થા ઇ.સ. ૧૯૪૦ થી ‘નમ+દ �વુણ+ચ[ંક’ એનાયત કર. છે. 
(૬) #�� 
 <8���$	 
/� : Yજુરાતી ભાષાના ં6ાચીન હ4 તRલRખત d4ુ તકોના સ,ંહના આશયથી ઇ.સ. ૧૮૬૫મા ંઆ સ4ં થા 4 થપાઇ હતી. આ સ4ં થાને ધમ+, સા�હb ય, િવ¶ાન અને સશંોધન 

kે/ે ૭૫ Pટલા ં6કાશનો 6િસ� કયાF છે. સ4ં થાને ઇ.સ. ૧૯૩૨થી પોતાના hખુપ/ ‘ફાબ+સ Yજુરાતી સભા’ /ૈમાસીક પ/�ુ ં6કાશન� શB કDુF હu ુ,ં P આP પણ 6ગટ થાય છે. 
(૭) <8���$ 
�0�� � �к���	 : Yજુરાત રાજય સચંાRલત ‘Yજુરાત સા�હb ય અકાદમી’ ની 4 થાપના ઇ.સ. ૧૯૮૨મા ંથઇ. વષ+ દરિમયાન 6ગટ થયેલી �ૃિતઓમાથંી સાર" �ૃિતને અકાદમી 

dરુ4 કાર આપે છે અને સ¼કો�ુ ંબ²ુમાન કર. છે. આ ઉપરાતં સા�હb ય સ¼ન તથા સશંોધન માટ. ફ�લોિશપ, પ�રસવંાદ, કાય+િશRબર, ,થં6કાશન વગેર. 6;િૃતઓ કર. છે. સ4ં થા�ુ ંhખુપ/ 
‘શ� દ�\ૃAટ’ િનયિમત 6ગટ થાય છે. 
<8���$��� ��кA T� � 



(૧) ���� : ગરબો શ� દ ‘ગભ+દ"પ’ ઉપરથી બ� યો છે. Yજુરાતમા ંશ�કતdUૂ 6ચRલત થઇ b યારથી ગરબો લોક6ીય છે. ગરબામા ંમાટલીમા ંિછ[ો રાખીને 

દ"વો ગોઠવવામા ંઆવે છે. આ ગરબાને માથા ઉપર લઇને નવરા/ીમા ં4 /ીઓ આ�શ�કત =Rબકા, બ²ુચરા વગેર.ના ગરબા ગાય છે.  
(૨) ��
 : હ� લીસક અને લા4 ય �bૃ યમાથંી તેનો જ� મ થયો છે. વૈA ણવ સ6ંદાયની અસર વધતા ંરાસ લોક6ીય બ� યો છે.  
(૩) ���	A T� � : હાલી�bૃ ય �રુત {જ� લામા ંnૂબળા આ�દવાસીઓ�ુ ં�bૃ ય છે. એક doુુષ અને એક 4 /ી ગોળાકારમા ંગોઠવાઇને, ક� મર ઉપર હાથ રાખીને નાચે 

છે. સાથે ઢોલ અને થાળ" વગાડતા ંહોય છે.  
(૪) /	�A T� � : પચંમહાલના ંભીલ�bૃ યો પૈક" D�ુ�bૃ ય િવશેષ Uણીu ુ ંછે. D�ુ�ુ ંકારણ 6ેમ6સગં હોય છે. આ �bૃ ય doુુષો કર. છે. ઉ� માદમા ંઆવી જઇને 

તેઓ RચRચયાર"ઓ પાડ. છે અને જોરથી �ુદકા માર. છે. આ �bૃ ય કરતી વખતે તેઓ તીરકામંઠા,ં ભાલા ંવગેર. સાથે રાખે છે અને પગમા ં·ઘૂરા બાધંે છે. સાથે 
મxંરા d ૂગંીવા� અને ઢોલ પણ વાગતા ંહોય છે. ભBચ {જ�લામા ંિશયાળામા ંથu ુ ંઆ �bૃ ય ‘આગવા’ તર"ક. ઓળખાય છે. ઓખામડંળના વાઘેરો અને 
પોરબદંરના મેર તલવાર સાથે �દૂકા મારતા ંઆ �bૃ ય કર. છે.  

(૫) ���0��� ��
 : દા�ંડયા રાસમા ંભાગ લેનારના હાથમા ંબે દા�ંડયા હોય છે. આ દા�ંડયા સાથે તે તાલબ� ર"તે ગોળાકારમા ંફર. છે અને સામસામા બેસીને અથવા ફરતા ંફરતા ંપર4 પર 

દા�ંડયા અથડાવે છે. આ રાસ સાથે ઢોલ, તબલા,ં મxંરા વગેર. પણ વાગતા ંહોય છે.  
(૬) ��#< 4�;) : રંગીન કાપડની પ�ી, રાશ ક. દોર"ને એક કડ"મા ંબાધંીને Yુ̀  છો બનાવાય છે. એક હાથમા ંદોર"નો છેડો અને બીU હાથમા ંદા�ંડયો પકડ"ને �bૃ ય કરવામા ંઆવે છે. આ 

�bૃ યમા ંદોર"ની Y ૂથંણી અને હલનચલન h�ુ ય છે. આ �bૃ યમા ંdoુુષો ભાગ લે છે.  
(૭) 0�! )	 A T� � : આ �bૃ ય ધાzુ ંધરવા માટ. �નૂાને પીસતી વખતે થાય છે. ચોરવાડ અને વેરાવળની ખારવણ બહ.નો �ટE પણી વડ. ટ"પવાની �8યા સાથે તાલબ� �bૃ ય કર. છે.  
(૮) ����A8� A T� � : નળકાઠંાના પઢારો મxંરા ંલઇને ગોળાકારમા ં�bૃ ય કરતા હોય છે. પગ પહોળા રાખીને હલેસા ંમારતા હોય છે ક. અડધા બેસીને, અડધા �ઇુને �bૃ યની િવિવધ h[ુાઓ 

કરતા હોય છે. આ �bૃ ય સાથે એકતારો, તબલા,ં બગRલDુ ંઅને મોટા ંમxંરા વગાડવામા ંઆવે છે.  
(૯) �����	 ��� N�A T� � : ઉ1ર Yજુરાતમા ંનવરાિ/મા ંસોU, મહ.રવાડા, Bપાલ વગેર. 4 થળોએ તથા અમદાવાદમા ંઠાકરડા, પાટ"દાર, રજdતૂ વગેર. કોમની બહ.નો માથે માડંવી ક. Uગ 

hકૂ"ને આ �bૃ ય કર. છે. એક બહ.ન ગવરાવે છે અને બીx બહ.નો માથે માડંવી hકૂ" હાથમા ંતાળ" આપી �bૃ ય કર. છે.  
(૧૦) G���A T� � : મહ.સાણા {જ� લાના ઠાકોરો હોળ" તથા મેળાના 6સગંોએ હાથમા ંBમાલ રાખી �bૃ ય કરતા હોય છે. ઘોડા ક. અ� ય પÃ�ુુ ંમહોoું પહ.ર"ને પણ આ �bૃ ય કરાય છે.  
(૧૧) ��1	 к� �W1A T� � : સીમતં, લ� ન ક. જનોઇના 6સગંે રાદંલ માતાને તેડવામા ંઆવે છે. રાદંલ માતા ફરતી બહ.નો રાદંલમાની 4uિુત કરતા ંહમચી q ૂદં. છે ક. હ�ચ લે છે.  
(૧૨) ��
�� : રાસડામા ંલોકસગંીત h�ુ ય હોય છે. આ /ણ તાલી રાસનો એક 6કાર છે. કોળ" અને ભરવાડ કોમોમા ં4 /ી-પoુષો સાથે રાસડા લે છે. રાસડામા ંઉપયોગમા ંલેવાતા ંવા�ોમા ં



મોરલી, પાવા, શરણાઇ, કરતાલ, ઝાઝં, ·ઘૂરા, મxંરા, ઢોલ, ઢોલક, ડફ અને ખજંર" h�ુ ય છે.  

(૧૩) к�&F A T� � : કોળ" સૌરાA yની રંગીલી કોમ છે. તેઓ મi યમ કદના હોય છે. તેમના શર"ર પાતળા ંઅને ચેતનવતંા હોય છે. તરણેતરનો મેળો કોળ"ઓનો જ મેળો છે. કોળ" 4 /ી /ણ 

તાલીના રાસમા ંચગે છે. મીઠ" હલક., મીઠા કંઠ. અને મોકળા મને ગાતી તેમજ વાDનુા �હલોળાની Pમ Òમતી કોળ" 4 /ીને જોવી એ એક લહાવો છે.  
(૧૪) ���A T� � : મેર Uિત�ુ ંલડાયક ખમીર અને આકષ+ક બા²ુબળ આ �bૃ યમા ંઆગ;ુ ં4 વBપ ધારણ કર. છે. ઢોલ અને શરણાઇ એમના ંÃરૂાતનને Rબરદાવતા ંહોય છે. મેર લોકોમા ંપગની 

ગિત તાલબ� હોવા છતા ંતરલતા ઓછ" હોય છે. કયાર.ક તેઓ એક થી દોઢ મીટર Pટલા ં�ચા ઊછળે છે અને વીરરસ તથા રૌ[રસની 6સ� ન ગભંીર છટા ઊભી કર. છે.  
(૧૫) 
	�F7A8� *���A T� � : Uફરાબાદ પાસે જzંસુર ગામમા ંસીદ" લોકોની /ણસો વષ+ ?ૂની વસાહત છે. તેઓ hળૂ આ�°કાના અહ� આવીને વસેલા hસુલમાનો છે. હાથમા ંમશીરાને 

(નાRળયેરની આખી કાચલીમા ંકોડ"ઓ ભર"ને) તાલબ� ખખડાવે છે. મોરપી` છનો Ïડો ફ.રવતો Uય છે.  
(૧૬) ������ : આ બનાસકાઠંાના વાવ તા}કુાના ઠાકોરો�ુ ંલોક�bૃ ય છે. સરખડ અથવા Òઝંાળ" નામના ઘાસમાથંી તોરણ Pવા ંÒમખા ંY ૂથંીને ‘મેરાયો’ બનાવવામા ંઆવે છે. મેરાયો 

·મુાવતી આ ટોળ" મેળામા ં4 થળે પહjચે છે. પછ" q�ુ લી તલવારથી પટાબાx ખેલતા બે મો�ટયારો ��ંD�ુ માટ. એકબીUને પડકાર. છે. આ [¤ ય જોનારને Üદય થભંી જu ુ ંહોય એમ લાગે 
છે. b યા ંએકાએક બનંે લડવૈયા સામસામે એકબીUને ભેટ" પડ. છે. આ વખતે ‘²ુડ"લા’ (શૌય+ગાન) ગવાય છે.  
(૧૭) ����	A T� � : ડાગં {જ� લાના આ�દવાસીઓ�ુ ંડાગંી�bૃ ય ‘ચાળો’ તર"ક. ઓળખાય છે. ‘માળ"નો ચાળો’ , ‘ઠાકયા+ ચાળો’ વગેર.. ડાગંી�bૃ યના ૨૭ Uતના તાલ છે. તેઓ ચકલી, મોર, કાચબા 

વગેર. Pવા ં6ાણીઓ અને પખંીઓની �bૃ ય 4 વBપે કર. છે. થાપી, ઢોલક, મxંરા ક. પાવર" નામના ંવા{જ�/ોમાથંી �રૂ વહ.તા ંથતા ંજ 4 /ી-doુુષો નાચવા માડં. છે. 
��к
�0�� � ��� 1��)	 
�0�� �ભાષા-બોલીનો ઉપયોગ કરતી nુિનયાની બધી 6Uઓને પોતપોતા�ુ ંલોકસા�હb ય હોય છે. Yજુરાતી લોકસા�હb યની પરંપરા 

વૈિવi યdણૂ+ અને સh�ૃ છે. Yજુરાતી લોકકથાઓના ંhળૂ ભારતીય તેમજ િવદ.શી કથા સા�હb યમા ંહોવા�ુ ંિવ�ાનોએ દશા+2 Dુ ંછે. આ લોકસા�હb ય ધમ+ અને સમાજની 
છ/છાયામા ંસતત પાગંરu ુ ંઅને પ�રવત+ન પામu ુ,ં િવ4 તરu ુ ંઅને િવકાસ પામu ુ ંરpુ ંછે. કોિશયાના,ં ટ"પણી કરનારાનંા,ં ઘાચંીના,ં ખે�તૂોના,ં દ�રયાખે�ુઓના ંઅને 
ગોવાળના-ં એમ અનેક lમxવીઓએ lમ કરતા ંકરતા ંગાયેલા ગીતો આ સા�હb યમા ંમળે છે. વળ" Èત, ઉપવાસ, Uગરણ, Uગ-dUૂ વગર. સાથે સકંળાયે}ુ ં
લોકસા�હb ય પણ મળે છે. રામ, �ૃAણ વગર.ની ભ�કત સાથે�ુ ંસા�હb ય છે. ભજનોમા ં6ભાિતયા,ં સiં યા, આરતી, આરાધના, આગમ, 4 તવન, E યાલા, ]બો, બારમાસી, 
રામગર", ધોળ, ચાબખા, કાફ", કટાર" Pવા ંઅનેક 6કારો મળ" આવે છે. �ૃA ણભ�કત અને શ�કતભ�કત સાથે ગરબી, ગરબા, રાસ, રાસડા, તાલીરાસ, લ�ુટારાસ, હ�ચ, 

હમચી વગેર. ગેય 6કારો સીધા લોક�bૃ યો સાથે સકંળાયેલા છે. Yજુરાતમા ંનવરા/ીના નવ �દવસોએ ચોર. ચૌટ. ગરબા-રાસની રમઝટ ચાલે છે. દયારામની ગરબીઓ 
અને વ� લભ મેવાડાના ગરબાઓ ગવાય છે.  
આમા ંહોળ", �દવાળ" Pવા ંઉb સવોમા ંગીતો, તેમજ મેળાના ંગીતો મ�Aુ યના xવનિવકાસ સાથે સબંધં ધરાવતા ંગીતો પણ છે. આવા ંગીતોમા ંસીમતંના ગીતો, 



જ� મસમયના ંવધાઇના ંગીતો, સલોકા, હાલરડા,ં બાલરમતોના ંગીતો, લ� નના ંગીતો, ફટાણા,ં 4 /ી-doુુષ સબંધંના ંિમલન અને િવરહના ંગીતો, ખાયણા,ં hbૃ Dનુા મરિસયા, રા{જયા, છા{જયા 

Pવા ંગીતો, બાળકો માટ.ના ંજોડકણા,ં ઉખાણા,ં નાચRણયા ંઅને �ુદRણયાનંા ંગીતો પણ છે.  

6શC4ત ગીતો, Rબરદાવલીઓ, શૌય+ગીતો, ઋuગુીતો, કથાગીતો અને ભવાઇના ગીતો�ુ ંએક અનોqુ ંkે/ છે. આ ગીતો ઉપરાતં સોરઠા અને nુહાઓ, ચોપાઇ અને સવૈયા તેમજ ચારણી છદંો 

પ�ાbમક લોકસા�હb યની આ�ચય+જનક સh�ૃ� અને િસ�� દાખવે છે.  
Yજુરાતી લોકસા�હb યે લોકકથા, Èતકથા, 6ેમકથા વગેર.મા ંપોતાના ંવૈિશA ટય અને વૈભવ દાખ2 યા ંછે.  
Yજુરાતના 6Uxવનમા ંP xવનh�ૂ યો ક.� [મા ંછે તેમને 6ગટ કરવા�ુ,ં પોષવા અને 6ચારવા�ુ ંસા4ં �ૃિતક કમ+ અને સ4ં કાર ધમ+ આ લોકસા�હb યે સતત અદા કDુF છે.  
લોકસા�હb ય નેસડો, ગામ�ુ,ં લોકાવરણ અને તેર તાસંળ" વ` ચે ફરu ુ ંરpુ.ં જયાર. ચારણી સા�હb ય રાજ-રજવાડાનંી છાયામા ંભાટ, ચારણ, ઢાઢ", મીર વગેર. �ારા ફરu ુ ંરpુ.ં ચારણી સા�હb યમા ં
nુહા, છદં, ઋuગુીતો, બારમાસી, ગીતકથાઓ વગેર. અનેક 6કારોમા ં�ૃિતઓ અને ,થંોમા ંસ¼નો થયા ંછે, P સૌરાA y Dિુનવિસfટ"મા ંસચવાયા ંછે.  
Yજુરાતમા ંચારણોની Pમ ભાટ, મીર, મોતીસર, રાવળ વગેર. કોમોએ nુહા, વાતા+, Rબરદાવલીઓ આપીને સ4ં કારસેવા કર" છે. ખે�તૂોએ ગાયેલા ચ[ંવળા, રાવણહw થા સાથે નાથબાવાઓએ 
ગાયેલા ંગીતો, ભડલીવાકયોની ઉ�કતઓ, ભવાઇના ચોબોલા, કબીરપથંી અને નાથસ6ંદાયના રંગોવાળ" ભજનવાણી- આ બ�ુ ંલોકસા�હb યની સપંિ1Bપ છે.  
Yજુરાતી લોકસા�હb યની �ૃિતઓના સ,ંહ-સપંાદન�ુ ંકાય+ ઓગણીસની સદ"મા ંદલપતરામ, નમ+દ, મગનલાલ વખતચદં, lીમતી dતૂળ"બાઇ, P� સ ફૉ� સ+, મહ"પતરામ નીલકંઠ, હરxવન 
Ãકુલ વગેર.એ કDુF હu ુ.ં ઝવેરચદં મેઘાણીએ લોકસા�હb યના સપંાદન-સશંોધનના અનેક ,થંો આપી લોકસા�હb યિવ�ાનો શા4 /ીય eિૂમકાએ મ�હમા કય�. Rગ?ુભાઇએ બાલભો� ય લોકકથાઓ, 

લોકગીતો 6િત i યાન દોDુ+. ગો�ુળદાસ રાય�રૂાએ ‘શારદા’ માિસક �ારા લોકકથાઓ આપી. ચારણી સા�હb યમા ંરuદુાન રોહ�ડયા, ક.Ãભુાઇ બારોટ, િશવદાન ગઢવી વગેર.� ુ ં6દાન i યાનપા/ 
છે. 
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Yજુરાત ૨૬ દ.શોમાથંી ચીજવ4 uઓુની આયાત અને ૨૧ દ.શોમા ંચીજવ4 uઓુની િનકાસ કર. છે. 
કોલસા, કૉક, ખાતર, અનાજ, ખાતરની કાચી સામ,ી, પેyોRલયમ પેદાશો, કાગળનો માવો, લોખડંનો ભગંાર વગેર.ની આયાત થાય છે. 
Uપાન, મલેિશયા, ઇરાની અખાતના દ.શો, િસ�ગાપોર, થાઇલૅ� ડ, ઇરાન, બહ.ર"ન, બેø�જયમ, °ા� સ, હોલે� ડ, ઇટાલી, પો§ુ+ગલ, જમ+ની, પોલૅ� ડ, oુમાિનયા, ડ.નમાક+ , સોિવયત રિશયા, D.ુએસ.એ., 
પનામા, ક�નેડા, dવૂ+ આ�°કા અને મોર¥ોમાથંી Yજુરાત ચીજવ4 uઓુની આયાત કર. છે. 
ઘી, B, તેલીRબયા,ં અનાજ, રસાયણો, િસમે� ટ, ખોળ, બૅ� ટોનાઇટ, ચૉક, બૉકસાઇટ, �નૂાના પw થરો વગેર.ની િનકાસ થાય છે. 



બા�ં લાદ.શ, �ડોનેિશયા, કો�રયા, હåગકåગ, હગંેર", મલેિશયા, lીલકંા, તાઇવાન, ચેકો4 લોવા�કયા, ઇ{જE ત, Uપાન, ઇરાની અખાતના દ.શો, િસ�ગાપોર, થાઇલૅ� ડ, ઇરાન, ઇરાક, બેø�જયમ, જમ+ની, 
oુમાિનયા, સોિવયત રિશયા, ક�નેડા, ઑ4 y.Rલયા વગેર. દ.શોમા ંYજુરાત ચીજવ4 uઓુની િનકાસ કર. છે. 
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૧. લા.દ. ભારતીય સ4ં �ૃિત િવ�ામ�ંદર, અમદાવાદ 

૨. ભો. P. િવ�ાભવન (Yજુરાત િવ�ાસભા), અમદાવાદ 

૩. Yજુરાત િવ�ાપીઠ, અમદાવાદ 

૪. પ�ંડત BપિવજયગRણ ¶ાનભડંાર, દોશીવાડાની પોળ, અમદાવાદ 

૫. lી સવંેગી ¦ન ઉપાlય ¶ાનભડંાર, પગિથયાનંી પોળ, અમદાવાદ 

૬. lી િવજયને િમ�રૂ" ¶ાનભડંાર, પાજંરાપોળ ઉપાlય, અમદાવાદ 

૭. 6ા` ય િવ�ામ�ંદર, વડોદરા 
૮. lી h�ુકતકમલ મોહન ¶ાનભડંાર, કોઠ"ની પોળ, વડોદરા 
૯. lી મહાવીર ¦ન આરાધના ક.� [, કોબા 
૧૦. Yજુરાતી ભાષાભવન, સૌરાA y Dિુનવિસfટ", રાજકોટ 

૧૧. �નુીલાલ ગાધંી િવ�ાભવન, �રુત 

૧૨. ¦ન આનદં d4ુ તકાલય ,થંભડંાર, �રુત 

૧૩. ઇ� ડોલો{જકલ �રસચ+ ઇ��4ટટDટુ,શારદાપીઠ (�ારકા) 
૧૪. lી હ.મચ[ંાચાય+ ¦ન ¶ાનમ�ંદર ,થંભડંાર, પચંાસરાની પાસે, પાટણ 

૧૫. િવમલગ` છ ¦ન ,થંભડંાર, ભાભાનો પાડો, પાટણ 

૧૬. hકુતાબાઇ ¦ન ¶ાનમ�ંદર, lીમાળ" વડંો, ડભોઇ 

<8���$�	 Q�� '�?�	g� 

૧. લોકભારતી, સણોસરા, {જ. ભાવનગર 



૨. �તૂન ,ામ િવ�ાપીઠ, ગઢડા, {જ. ભાવનગર 

૩. P.પી. �ુમારખા ,ામ િવ�ાપીઠ, ગઢડા, {જ. ભાવનગર 

૪. સાબર,ામ િવ�ાપીઠ, સનોસણ, {જ. બનાસકાઠંા 

૫. લોકિનક.તન ,ામ િવ�ાપીઠ, રતનdરુ , {જ. બનાસકાઠંા 

૬. બનાસ,ામ િવ�ાપીઠ, અમીરગઢ, {જ. બનાસકાઠંા 

૭. �તૂન ભારતી ,ામ િવ�ાપીઠ, મડાણા ગઢ, {જ. બનાસકાઠંા 

૮. સઘન મ�હલા ,ામ િવ�ાપીઠ, Rચ/ાસણી, {જ. બનાસકાઠંા 
૯. સર4 વતી િવ�ાપીઠ, સમોડા, Yણુવાડા – ૩૮૪૧૩૦ 

૧૦. મગંળ ભારતી, ગોલગામડ", {જ. વડોદરા 
૧૧. સમાજસેવા મહાિવ�ાલય, વેડાછ", {જ. �રુત 

૧૨. ઇ.ખો. ચાવડા,ામ િવ�ાપીઠ, �ુહાનવાડ", {જ. ખેડા 
૧૩. lી પીઠ.�વર" �ૃિષ,ામ િવ�ાપીઠ, પીઠાઇ, {જ. ખેડા 
૧૪ રંગભારતી િવ�ાપીઠ, વાસણા મારRગયા, {જ. ખેડા 
૧૫. ,ામસેવા મ�ંદર મ�હલા િવ�ાપીઠ, નારદ"dરુ, {જ. ગાધંીનગર 

૧૬. પીપ� સ વે� ફ.ર સોસાયટ", �ુિમયાણી આlમ, �ુિમયાણી – ૩૬૦૪૪૦ 

૧૭. વનસેવા મહાિવ�ાલય, બીલdડુ", {જ. વલસાડ 

૧૮. બા. મો. શાહ ,ામ િવ�ાપીઠ, ઝીલીઆ, {જ. મહ.સાણા 
૧૯. ભારત સર4 વતી મ�ંદર સસંદ, ,ામ િવ�ાપીઠ મહાિવ�ાલય, શારદા,ામ, {જ. ?ૂનાગઢ 

૨૦. આનદં ,ામ ભારતી િવ�ાપીઠ, �હલોલ – ૩૮૫૨૩૦૮ 

૨૧. અમરભારતી મ�હલા ,ામ િવ�ાપીઠ, મોટ" પાવઠ", {જ. અમદાવાદ 

૨૨. ,ામસેવા મહાિવ�ાલય, અમરાdરુ – ૩૮૨૭૨૧ 
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ભવાઇ Yજુરાતના પારંપ�રક નાટય6કારોમાનંો એક છે. ભવાઇની શBઆત િસ�dરુના ઔ�દ` ય સહ4 / �ા×ણ�ુળમા ંજ� મેલા કિવ-કથાકાર અસાઇત ઠાકર. 
કર" હતી. ચૌદમી સદ"મા ંYજુરાતના 6દ.શોમા ં6ચRલત નાટય6કારોમાથંી 6ેરણા મેળવી અસાઇતે એક નવા નાટય6કાર-ભવાઇ�ુ ંસ¼ન કDુF હu ુ.ં ભવાઇ�ુ ં
વાRચક ગેય પ�મા ંતેમજ ગ�મા ંપણ હોય છે.  
અસાઇત ઠાકર. આશર. ૩૬૦ ભવાઇ વેશ લ� યાની લોકવાયકા છે. તેમા ં‘રામદ.વનો વેશ’ ?ૂનામા ં?ૂનો હોય એમ લાગે છે. તેમણે સામા{જક �ુ�રવાજો ઉપર 
6હારો કરતા વેશો પણ આE યા છે. ‘કજોડાનો વેશ’ નાનકડા વર અને Dવુાન પb નીના xવનનો Rચતાર આપે છે. તેમા ંરંગલો એ બેની વ` ચેના સવંાદોને 
જોડતો, હસાવતો અને કટાk કરતો હોય છે.  
મોટા ભાગના વેશોમા ંબેથી /ણ પા/ો એકસાથે ચાચર (શેર" ક. q�ુ લી જ� યા) મા ંઆવે છે : નાયક, નાિયકા અને મ¤ કરો. મ¤ કરો ?ુદા ?ુદા વેશમા ં?ુદા ં?ુદા ં
નામે ઓળખાય છે. ‘કાનગોપી’ ના વેશમા ં�ખુાx, ‘ઝડંા Òલણ’ મા ંઅડવો અને ‘જસમા-ઓડણ’મા ંરંગલો વગેર..  
ભવાઇના ક.ટલાક વેશોમા ંhCુ4લમ શાસનની અસર દ.ખાય છે. ‘ઝડંા Òલણ’મા ંતરવરાટવાળ" તેx વાRણયણના ંલ� ન એક ;�ૃ સાથે થાય છે, તે �ઝાના 
Dવુાન hCુ4લમ �બૂાના 6ેમમા ંપડ. છે. આ ઉપરાતં� ‘િમયાબંીબી’, ‘મRણયાર’,‘?ૂઠણ’ અને ‘છેલબટાઉ’ Pવા વેશોમા ંપણ hCુ4લમોની અસર છે.  

નાના ં�હnું રજવાડાનંા ઠાકોરો િવશેના વેશોમા ં‘રાU દ.ઘણ’, ‘વીકો િસસો�દયો’, ‘રાજદ.વ’, ‘મણીબા સતી’ વગેર. h�ુ ય છે. ધાિમfક વેશોમા ં‘કાન-ગોપી’, ‘કાળકા’, ‘પતાઇ રાવળ’, ‘ગણપિત’ વગેર. 
h�ુ ય છે. કંસારો, સરાRણયો, અડવો, વાળંદ વગેર. કોમોની ખાિસયતો, ધધંો, બોલી, ર"ત�રવાજો અને સામા{જક nૂષણો ઉઘાડા પાડતા વેશો ‘કજોડાનો વેશ’ , ‘બાવાનો વેશ’ વગેર. છે. મોટા 
રાજવીને લગતા વેશોમા ં‘સઘરા Pસગં’ અને ‘જસમા-ઓડણ’ Uણીતા છે.  
િસનેમા, ટ"વી, ર.�ડયો Pવા ંસાધનો ન હતા ંતે Dગુમા ંિવRભ� ન વેશો �ારા લોકોને ¶ાન, િશkણ અને મનોરંજન dરૂા ંપાડવામા ંઆવતા.ં આ ભવૈયાઓને સામા{જક દરcજો �ચો હતો. તેઓ 
જયાર. ગામમા ં6વેશતા ંb યાર. લોકો ઢોલ-નગારા ંસાથે તેમ�ુ ંસામૈDુ ંકરતા. ગામની બધી કોમો તેમા ંસકંળાયેલી રહ.તી. આમ, ભવાઇ લોકxવનના તાણા-વાણા સાથે વણાઇ ગઇ હતી અને 
પોતાની અનોખી છાપ સાથે hકુતપણે િવહરતી હતી. શા4 /કારોએ ભવાઇને ‘ભાવ6ધાન નાટકો’ ક�ા ંછે. 
 

�$� ��� 
���
��к� 

Yજુરાતની લોકસ4ં �ૃિતમા ંસતંો અને સમાજસેવકોનો મોટો ફાળો છે. તેમના b યાગમય xવનમા ંભગવદભ�કત સાથે સેવાનો િ/વેણી સગંમ થયો હતો. આવા ક.ટલાક સતંો અને 
સમાજસેવકોનો પર"ચય મેળવીએ. 
ક` છના રણમા ંeલૂા પડ.લા અનેક hસુાફરોનો xવ બચાવનાર દાદા મેકરણ ક` છના ખાભંડા ગામમા ંથઇ ગયા. 



ભાણસાહ.બના d/ુ ખીમસાહ.બ રાપરમા ંથઇ ગયા. તેમની અને િ/કમસાહ.બની સમાધી રાપરમા ંછે. 

સતી તોરલે } ૂટંારા Pસલ સાથે લ� ન કર", તેના મનમાથંી hbૃ Dનુો ભય nૂર કર" તેનો Üદયપલટો કર.લો. Pસલ-તોરલની સમાિધ =Uરમા ંછે. 

બારમી સદ"ના ગોરખનાથ-કાનફટા પથંના 4 થાપકની સમાિધ અને મઠ ધીણોધર �ુગંર ઉપર છે. 

ક` છના હ�રદાસ 4 વામી, 6ાણલાલ શાહ, કાિંતલાલ =તાણી, Yલુાબ શકંર ધોળ�કયા વગેર. સમાજસેવકો થયા. 
?ૂનાગઢમા ંભaત કિવ નરિસ�હ મહ.તા અને પોરબદંર પાસે િવસાવાડામા ંિવઝાત ભaત થઇ ગયા. 
મોxદડના નw ̄ રુામ શમા+ને Rબલખામા ંઆનદં આlમ 4 થાપી Ã�ુ સનાતન ધમ+-કમ+ અ�સુાર xવન xવવાની 6ેરણા આપી. 
િવસાવદર તા}કુાના સતાધારમા ંચલાળાના સતં આપા દાનાના િશA ય આપા ગીગા થયા. આP પણ સતાધાર પિવ/ 4 થાનક ગણાય છે. 
ઊના તા}કુાના આમોદરાના મહાb મા hળૂદાસની સમાિધ અમર.લીમા ંછે. 
?ૂનાગઢ {જ� લામા ંમાગંરોળ પાસે લોજમા ંઅયોi યાથી ઘન¤ યામ મહારાજ આવેલા. તે સદUનદં 4 વામી તર"ક. િવ� યાત થયા. તેમણે 4 વાિમનારાયણ સ6ંદાય 4 થાE યો. 
સરસઇ ગામે સતં રોહ"દાસ અને Rબલખામા ંશેઠ સગાળશા થઇ ગયા. 
િવધવા અને b યકતાના ંતારણહાર dAુ પાબહ.ન મહ.તા ?ૂનાગઢમા ંઅ,ગÕ ય સમાજસેિવકા હતા.ં 
અમર.લી {જ� લાના પીપાવાવના સતં પીપા, ફતેહdરુના ભોU ભગત, ચલાળાના આપા દાના અને ધાર"ના યોગીx મહારાજ 6� યાત છે. 
રાજકોટ {જ� લાના વીરdરુના સતં જલારામ, ટંકારાના આય+સમાજના 4 થાપક દયાનદં સર4 વતી, રાજકોટના રણછોડદાસx મહારાજ, ઘોઘાવદરના દાસી xવણ, વવાRણયાના lીમn્ રાજચ[ં 
અને અનેક ને/ય¶ોના આયોજક વીરનગરના ડૉ. િશવાનદં અi વDુ+ની સેવાઓ Uણીતી છે. 
�રુ.� [નગર {જ� લાના થાનમા ંમેવા ભગત અને આપા Uદરા, �ડૂાના હ�ર�ૃA ણ મહારાજ અને ક� યા -ક.ળવણીના ં�હમાયતી અoુણાબહ.ન દ.સાઇ Uણીતા ંછે. 
આણદંx સોનીએ Uમનગરમા ં‘અણદાબાવાનો આlમ’ 4 થાE યો. આ આlમમાથંી અ� નkે/, દવાખા�ુ,ં ગૌશાળા, શાળા, પાઠશાળા વગેર.� ુ ંસચંાલન થાય છે. 
ભાવનગર {જ� લાના તલ ગાજરડાના મોરાર"બાd ુYજુરાતના 6િસ� સતં અને રામાયણના કથાકાર છે. બગદાણાના બજરંગદાસx મહારાજ, પાRળયાદના ઉનડ બાd,ુ ગા�રયાધારના 
શeંભુાઇ િ/વેદ" 6� યાત છે. 
મહ.સાણા {જ� લાના િવUdરુના z�ુ�સાગરx મહારાP ઘટંાકણ+વીરની 4 થાપના કર" હતી. 
Yજુરાતી િવ�વકોશ lેણીની 4 થાપનામા ંરસ લેનાર િવસનગરના સિંનA ઠ લોકસેવર સાકંળચદં પટ.લ ઉ1ર Yજુરાતની અનેક સામા{જક અને શૈkRણક 6;િૃતઓના 6ેરક તર"ક. Uણીતા છે. 
ઉનાવામા ંમીરાદાતાર�ુ ંhCુ4લમ તીથ+ધામ 4 થાપનાર મીરાદાતાર પાટણ પાસેના પળ" ગામના હતા. 



અમદાવાદમા ંRભç ુઅખડંાનદંxએ ધાિમfક સા�હb યની પરબ માડં" સ4 u ુસા�હb યવધ+ક કાયા+લય �ારા લોકો �ધુી ધાિમfક સા�હb ય પહોચાડDુ ંહu ુ.ં તેમની 4 hિૃતમા ંઅમદાવાદમા ંઅખડંઆનદં 
આDવુMદ મહાિવ�ાલય અને હૉC4પ ટલ ચાલે છે. 
Yજુરાતના અલગ રાજયની 4 થાપના માટ. અથાગ પ�રlમ કરનાર ઇ� nુલાલ યાR¶કની ફક"ર" Uણીતી છે. તેમનો આlમ નેનdરુમા ંછે. 
સરસવણીમા ંરિવશકંર મહારાP ઠાકોરોને સ� માગM વાળવા તથા લોક�હતના 6�નો, eદૂાન વગેર.ના રસ લઇને સમ, Yજુરાતની સેવા કર" છે. Yજુરાત રાજય�ુ ંઉદઘાટન આ hકૂસેવકના 
Ãભુહ4 તે થDુ ંહu ુ.ં 
�નુીલાલ મહારાજ d.ૂ મોટા તર"ક. Uણીતા થયા. આ સતંના આlમો અને મૌન મ�ંદરો �રુત અને ન�ડયાદમા ંછે. બબલભાઇએ થામણામા ંYજુરાતની 6થમ zિુનયાદ" શાળા શB કર". 
મોતીભાઇ અમીન ચરોતર ઍજDકુ.શન સોસાયટ"ના 4 થાપક અને d4ુ તકાલય 6;િૃતના 6ણેતા હતા.� 

Yજુરાતમા ં‘સદિવચાર પ�રવાર’ તરફથી સમાજસેવાની અનેકિવધ 6;િૃતઓ ચાલે છે, Pના �/ૂધાર હ�રભાઇ પચંાલ છે. 
વડોદરા {જ� લાના કારવણમા ં�ૃપા� વાનદંx તથા નાર.�વરમા ંરંગ અવ�તૂ મહારાજ થઇ ગયા. 
નારાયણ Yoુુ, ?ુ� માદાદા, માણેકરાવx, છો§ુભાઇ dરુાણી અને =zભુાઇ dરુાણીએ Yજુરાતમા ં2 યાયામ-6;િૃતઓને વેગ આE યો. 
વલસાડ {જ� લાના નદં",ામમા ંમકરંદ દવે અને �ુંદિનકા કાપ�ડયાની આગેવાની હ.ઠળ અનેક ક� યાણકાર" કાય� થઇ ર�ા છે. 
પચંમહાલમા ંડા�ાભાઇ નાયક, �ખુલાલભાઇ, અhતૃલાલ ઠ¥ર (ઠ¥ર બાપા) , કમળાશકંર પડંયા વગર.એ ભીલો તથા હ�રજનોની સેવા કર" છે. 
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�દ� લી C4થત રાÂ ્y"ય અકાદમી lેA ઠ ભારતીય સ¼કો�ુ ંદર વષM અવોડ+ �ારા સ� માન કર. છે. ઇ.સ. ૧૯૫૫થી આ અવોડ+ અપાય છે. આજ �ધુીમા ંYજુરાતી સા�હb યની નીચે hજુબની 
�ૃિતઓ અને કતા+ આ અવોડ+ને પા/ ઠયા+ છે. (વષ+ ૧૯૫૭, ૧૯૫૯, ૧૯૬૬ અને ૧૯૭૨ મા ંYજુરાતી �ૃિતને સા�હb ય અકાદમીના અવોડ+ અપાયા નથી.) 
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૧૯૫૫ મહાદ.વભાઇની ડાયર" ડાયર" સા�હb ય મહાદ.વભાઇ દ.સાઇ 

૧૯૫૬ zહૃØપ�ગળ િપ�ગળશા4 / રામનારાયણ િવ. પાઠક 

૧૯૫૮ દશ+ન અને Rચ�તન તb વ¶ાન પ�ંડત �ખુલાલx 
(6¶ાચç)ુ 



૧૯૬૦ શિવfલક નાટક રિસકલાલ છો. પર"ખ 

૧૯૬૧ ક` છ�ુ ંસ4ં �ૃિતદશ+ન સ4ં �ૃિત રામિસ�હx રાઠોડ 

૧૯૬૨ ઉપાયન િવવેચન 6ો. િવA «6ુસાદ િ/વેદ" 

૧૯૬૩ શાતં કોલાહલ કા2 યસ,ંહ રાP� [ શાહ 

૧૯૬૪ નૈવે� િનબધં ડોલરરાય માકંડ 

૧૯૬૫ xવન2 યવ4 થા િનબધં કાકાસાહ.બ કાલેલકર 

૧૯૬૭ Yજુરાતી ભાષા�ુ ં

i વિન4 વBપ અને i વિન 

પ�રવત+ન 

ભાષાશા4 / ડો. 6બોધ પ�ંડત 

૧૯૬૮ અવલોકન િવવેચન ��ુ દરh ્

૧૯૬૯ �ુળકથાઓ ર.ખાRચ/ો 4 વામી આનદં (અ4 વીકાર) 

૧૯૭૦ અRભનવનો રસિવચાર િવવેચન નગીનદાસ પાર.ખ 

૧૯૭૧ નાટય ગઠ�રયા ં 6વાસકથા ચ[ંવદન મહ.તા 

૧૯૭૩ કિવની l�ા િવવેચન ઉમાશકંર જોષી 

૧૯૭૪ તારત� ય િવવેચન અનતંરાય રાવળ 

૧૯૭૫ સો8.�ટસ નવલકથા મ�ભુાઇ પચંોળ" ‘દશ+ક’ 

૧૯૭૬ અ�વb થ કા2 યસ,ંહ નટવરલાલ 

ક..પડંયા‘ઉશન�’્ 

૧૯૭૭ ઉપવાસ કથા/યી નવલકથા ર·વુીર ચૌધર" 

૧૯૭૮ હયાતી કા2 યસ,ંહ હર"� [ દવે 



૧૯૭૯ વમળના ંવન કા2 યસ,ંહ જગદ"શ જોષી (મરણોતર) 

૧૯૮૦ અ�નુય કા2 યસ,ંહ જયતં પાઠક 

૧૯૮૧ રચના અને સરંચના િવવેચન ડો. હ�રવ� લભ ભાયાણી 

૧૯૮૨ લીલેરો ઢાળ કા2 યસ,ંહ િ6યકા� ત 

મRણયાર(મરણોતર) 

૧૯૮૩ Rચ� તયાિમ મનસા િવવેચન ડો. �રુ.શ જોષી 

(અ4 વીકાર) 

૧૯૮૪ િવવેચનની 6�8યા િવવેચન ડો. રમણલાલ જોષી 

૧૯૮૫ સાત પગલા ંઆકાશમા ં નવલકથા �ુંદિનકા કાપ�ડયા 

૧૯૮૬ �ળૂમાથંી પગલીઓ સ4ં મરણો ચ[ંકા� ત શેઠ 

૧૯૮૭ જટાD ુ કા2 યસ,ંહ િસતાÃં ુયશ�વ[ં 

૧૯૮૮ અ�યૂ+લોક નવલકથા ભગવતી�ુમાર શમા+ 

૧૯૮૯ ]ગRળયાત નવલકથા જોસેફ મેકવાન 

૧૯૯૦ 4 ટ.` D ુ િનબધંસ,ંહ અિનલ જોષી 

૧૯૯૧ ટોળા,ંઅવાજ, ઘjઘાટ કા2 યસ,ંહ લાભશકંર ઠાકર 

૧૯૯૨ દ.વોની ઘાટ" 6વાસવણ+ન ભોળાશકંર પટ.લ 

૧૯૯૩ અC�ન�ુંડમા ંઊગે}ુ ં

Yલુાબ 

xવનચ�ર/ નારાયણ દ.સાઇ 

૧૯૯૪ િવતાન �દુ બીજ કા2 યસ,ંહ રમેશ પાર.ખ 

૧૯૯૫ અણસાર નવલકથા વષા+ અડાલU 



૧૯૯૬ =ધાર" ગલીમા ંસફ.દ 

ટપકા ં

વાતા+સ,ંહ �હમાશંી શેલત 

૧૯૯૭ �વૂો નવલકથા અશોકdરુ" ગો4 વામી 

૧૯૯૮ વણકાદ.ખમ િવવેચન જયતં કોઠાર" 

૧૯૯૯ Yજુરાતી સા�હb ય-dવૂા+ધ 
ઉ1રાધ+ 

િવવેચન િનરંજન ભગત 

૨૦૦૦ �ુધંભર" ખીણ નવલકથા વીનેશ =તાણી 

૨૦૦૧ આગuંકુ નવલકથા ધીoુબહ.ન પટ.લ 

૨૦૦૨ તb વમસી નવલકથા Ñવુ 6બોધરાય ભ� 

૨૦૦૩ અખેપાતર નવલકથા Rબ�nુ ભ� 

૨૦૦૪ ધ મેમર"ઝ ઓફ ધ 
વેલફ.ર 4 ટ.ટ 

નવલકથા ઉપમ� D ુચેટજº 

૨૦૦૫ અખડં ઝાલર વાગે કા2 યસ,ંહ �રુ.શ દલાલ 

૨૦૦૬ આટાનો �રૂજ િનબધંસ,ંહ રિતલાલ ‘અિનલ’ 
� 
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‘Yજુરાત સા�હb ય પ�રષદ’ના આ�4 થાપક lી રણ{જતરામ વાવાભાઇ મહ.તાની 4 hિૃતમા ં ભાષા-સા�હb ય, ઇિતહાસ, કલા અને સ4ં �ૃિતના kે/ે lેA ઠ 6દાન કરનારને ઇ.સ. ૧૯૨૮થી 
‘રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક’ આપવામા ંઆવે છે. 

અ.ન.ં સ¼ક વષ+ અ.ન.ં સ¼ક વષ+ 

૧. lી ઝવેરચદં મેઘાણી ૧૯૨૮ ૪૧. ડો.મ?ંુલાલ મજhદુાર ૧૯૬૮ 

૨. lી Rગ?ુભાઇ બધેકા ૧૯૨૯ ૪૨. lી િનરંજન ભગત ૧૯૬૯ 



૩. lી રિવશકંર રાવળ ૧૯૩૦ ૪૩. lી િશવ�ુમાર જોષી ૧૯૭૦ 

૪. lી િવજયરાય વૈ� ૧૯૩૧ ૪૪. ડો. �રુ.શ જોષી ૧૯૭૧ 

૫. lી રમણલાલ દ.સાઇ ૧૯૩૨ ૪૫. lી નટવરલાલ પડંયા 

‘ઉશન�’્ 

૧૯૭૨ 

૬. lી રb નમRણરાવ જોટ. ૧૯૩૩ ૪૬. lી 6બોધ પ�ંડત ૧૯૭૩ 

૭. lી ��ુ દરh ્ ૧૯૩૪ ૪૭. lી હ"રાબહ.ન પાઠક ૧૯૭૪ 

૮. lી િવ�વનાથ ભ� ૧૯૩૫ ૪૮. lી ર·વુીર ચૌધર" ૧૯૭૫ 

૯. lી ચ[ંવદન મહ.તા ૧૯૩૬ ૪૯. lી જયતં પાઠક ૧૯૭૬ 

૧૦. lી �નુીલાલ વ. શાહ ૧૯૩૭ ૫૦. lી જશવતં ઠાકર ૧૯૭૭ 

૧૧. lી ક� ુદ.સાઇ ૧૯૩૮ ૫૧. lી ફાધર વાલેસ ૧૯૭૮ 

૧૨. lી ઉમાશકંર જોષી ૧૯૩૯ ૫૨. lી મકરંદ દવે ૧૯૭૯ 

૧૩. lી ધન�ખુલાલ મહ.તા ૧૯૪૦ ૫૩. lી લાભશકંર ઠાકર 

(અ4 વીકાર) 

૧૯૮૦ 

૧૪. lી જયોિત� [ દવે ૧૯૪૧ ૫૪. �ુ. ધીoુબહ.ન પટ.લ ૧૯૮૧ 

૧૫. lી રિસકલાલ પર"ખ ૧૯૪૨ ૫૫. lી હ�ર� [ દવે ૧૯૮૨ 

૧૬. lી પ�ંડત 
ઓમકારનાથx 

૧૯૪૩ ૫૬. lી �રુ.શ દલાલ ૧૯૮૩ 

૧૭. 6ો. િવA «6ુસાદ િ/વેદ" ૧૯૪૪ ૫૭. lી ભગવતી�ુમાર 

શમા+ 

૧૯૮૪ 

૧૮. lી Yણુવતંરાય આચાય+ ૧૯૪૫ ૫૮. lી ચ[ંકા� ત શેઠ ૧૯૮૫ 



૧૯. lી ડોલરરાય માકંડ ૧૯૪૬ ૫૯. lી રમેશ પાર.ખ ૧૯૮૬ 

૨૦. lી હ�રનારાયણ 

આચાય+ 

૧૯૪૭ ૬૦. lી િસતાÃં ુયશ�વ[ં ૧૯૮૭ 

૨૧. lી બ�ભુાઇ રાવત ૧૯૪૮ ૬૧. lી બ�ુલ િ/પાઠ" ૧૯૮૮ 

૨૨. lી સોમાભાઇ શાહ ૧૯૪૯ ૬૨. lી િવનોદ ભ� ૧૯૮૯ 

૨૩. lી પ� નાલાલ પટ.લ ૧૯૫૦ ૬૩. lી નગીનદાસ પાર.ખ ૧૯૯૦ 

૨૪. lી જયશકંર ‘�ુદંર"’ ૧૯૫૧ ૬૪. lી રમણલાલ 

નાગરx મહ.તા 

૧૯૯૧ 

૨પ. lી ક.શવરામ શા4 /ી ૧૯૫૨ ૬૫. lી યશવતં Ãકુલ ૧૯૯૨ 

૨૬.� ડો. ભોગીલાલ સાડં.સરા ૧૯૫૩ ૬૬. lી અhતૃ ઘાયલ ૧૯૯૩ 

૨૭. lી ચnંુલાલ પટ.લ ૧૯૫૪ ૬૭. ડો. ધીoુભાઇ ઠાકર ૧૯૯૪ 

૨૮. lી અનતંરાય રાવળ ૧૯૫૫ ૬૮. lી ભોળાભાઇ પટ.લ ૧૯૯૫ 

૨૯. lી રાP� [ શાહ ૧૯૫૬ ૬૯. lી રમણલાલ સોની ૧૯૯૬ 

૩૦. lી �નુીલાલ મ�ડયા ૧૯૫૭ ૭૦. lી Yણુવતં શાહ ૧૯૯૭ 

૩૧. ડો. �ૃA ણલાલ lીધરાણી ૧૯૫૮ ૭૧. lી Yલુાબદાસ �ોકર ૧૯૯૮ 

૩૨. lી જયતંી દલાલ ૧૯૫૯ ૭૨. lી મ� ુરાય ૧૯૯૯ 

૩૩. ડો. હ�ર6સાદ શા4 /ી ૧૯૬૦ ૭૩. lી ચી. ના. પટ.લ ૨૦૦૦ 

૩૪. lી ઇ�વર પેટલીકર ૧૯૬૧ ૭૪. lી નારાયણભાઇ 
દ.સાઇ 

૨૦૦૧ 

૩૫. lી રામિસ�હx રાઠોડ ૧૯૬૨ ૭૫. lી ચ[ંકા� ત ૨૦૦૨ 



ટોપીવાલા 

૩૬. ડો. હ�રવ� લભ ભાયાણી ૧૯૬૩ ૭૬. ડો. મ��ુદુન પાર.ખ ૨૦૦૩ 

૩૭. lી મ�ભુાઇ પચંોળ" ૧૯૬૪ ૭૭. lી રાધે¤ યામ શમા+ ૨૦૦૪ 

૩૮. lી બાપાલાલ વૈ� ૧૯૬૫ ૭૮. lી વષા+ અડાલU ૨૦૦૫ 

૩૯. ડો. હસhખુ સાકંRળયા ૧૯૬૬ � � � 

૪૦. lી ઝીણાભાઇ દ.સાઇ 

‘4 નેહરC¤મ’ 

૧૯૬૭ 
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-----Yજુરાતના િવિવધ kે/ે Pમ�ુ ંમહbવ�ુ ંયોગદાન, Pઓનો અh�ુય ફાળો છે તેઓની યાદ" નીચે hજુબ છે. 

��� ��E '�ш�R �Z* 

અખો કા2 ય Yજુરાતનો ¶ાની કિવ 

અઝીઝ અહમદ" કાયદો અને 

� યાય 

સવ�` ચ અદાલતના dવૂ+ 

h�ુ ય � યાયhિૂતf 

અન�યૂાબહ.ન સારાભાઇ lમ અને 

સગંઠન 

મ?ૂરસગંઠનનાઅં,ણી 

અhતૃ ક.શવ નાયક નાટયકલા િવ� યાત અRભનેતા 

અhતૃલાલ િ/વેદ" 4 થાપb ય Uણીતા 4 થપિત 

સોમdરુા) 

અhતૃલાલ શેઠ પ/કારb વ રાA yવાદ" પ/કાર 

અhતૃલાલ હરગોવનદાસ વેપાર Yજુરાતના િવ� યાત મહાજન 



અરિવ�દ મફતલાલ ઉ�ોગ સેવાભાવી ઉ�ોગપિત 

અરિવ�દ િ/વેદ" ચલRચ/ અRભનેતા 

અસાઇત લોકનાટય ભવાઇના 4 થાપક 

=બાલાલ સારાભાઇ ઉ�ોગ બાહોશ ઉ�ોગપિત 

=zભુાઇ dરુાણી આi યાb મ lી અરિવ�દના 

આi યાb મકમાગ+ના અ,ણી 

આઇ. x. પટ.લ અથ+કારણ અ,ણી અથ+શા4 /ી અને લડંન 

4 �લૂ ઓફ ઇકોનોિમકસના dવૂ+ 

િનયામક 

આ�દu ્ યરામ?2 યાસ શા4 /ીય સગંીત િવ� યાત hદૃંગવાદક અને ગાયક 

આનદંશકંર Ñવુ સા�હb ય 

અને િશkણ 

સમ� વયદશº સા�હb યકાર અને 

બનારસ �હ�nુ Dિુનવિસfટ"ના dવૂ+ 

ઉપ�ુલપિત 

ઇ` છારામ દ.સાઇ પ/કારb વ ‘Yજુરાતી’ સાE તા�હકના 4 થાપક 

ઇ� nુલાલ યાR¶ક રાજકારણ લોકનેતા 

ઇરફાન પઠાણ રમતગમત ભારતીય �8ક.ટ ટ"મના ફા4 ટ બોલર 

ઉપે� [ દ.સાઇ િવ¶ાન અવકાશિવ¶ાની 

ઉપે� [ ડ".દ.સાઇ િવ¶ાન અમેર"કામા‘ંનાસા’ ના િવ¶ાની 

ઉમાશકંર જોષી સા�હb ય 
અને સ4ં �ૃિત 

કિવ, ¶ાનપીઠ dરુ4 કારિવPતા 



એમ. એમ. પટ.લ શાસન [\Aટમતં વહ"વટદાર 

ડો. એચ. એલ. િ/વેદ" તબીબી િવ¶ાન �કડનીના રોગોના 

]તરરાA y"ય � યાિત6ાE ત 

એમ. એલ. દાતંવાલા અથ+કારણ ગાધંીવાદ" અથ+શા4 /ી 

એમ. સી. ચાગલા કાયદો અ,ણી � યાયિવદ 

ક� ુદ.સાઇ Rચ/કલા િવ� યાત Rચ/કાર 

કનૈયાલાલ hનુશી સા�હb ય 

અનેરાજકારણ 

ભારતીય િવ�ા ભવનના 4 થાપક 

‘કલાપી’ સા�હb ય રાજવી કિવ 

ક4 uરૂબા ગાધંી સમાજસેવા ગાધંીxના સહધમ+ચા�રણી 

કંચનલાલ મામાવાળા સગંીત સગંીતના િવવેચક 

‘કા� ત’ (મRણશકંર ભ�) સા�હb ય કિવ 

કાલ+ ખડંાલાવાલા કલા,કાયદો 
અને� યાય 

કલામીમાસંક, � યાયિવદ 

�કશોરલાલ મશBવાળા તb વ¶ાન ગાધંીદશ+નના ભાA યકાર 

ક.qશુબો કાબરાx નાટયકલા Yજુરાતી નાટક મડંળ"ના 4 થાપક 

ક..ટ". શાહ અથ+કારણ આિથfક આયોજનના િનA ણાત 

ક.તન મહ.તા ચલRચ/ ગો� ડન પીકોક અવોડ+ િવPતા 

ક..લાલ Unુકલા િવ�વિવ� યાત Unુગર 

ખ�ંુભાઇ દ.સાઇ lમ અને ગાધંીવાદ" મ?ૂરનેતા 



સગંઠન 

qશુાલભાઇ શાહ અથ+કારણ 4 વત/ં ભારતના આિથfક આયોજનના 

6થમઘડવૈયા 

ગણેશ વા�દુ.વ માવળંકર 
રાજકારણ ભારતની લોકસભાના 6થમ અi યk 

Rગ?ુભાઇ બધેકા િશkણ �તૂન બાળિશkણના આષ+[A ટા 

ગો�ુળદાસ તેજપાલ વેપાર દાનવીર વેપાર" 

ગોવધ+ન પચંાલ કલા Yજુરાતમા ંસ4ં �ૃત 

નાટય6યોગના 6વત+ક 

ગોવધ+નરામ િ/પાઠ" સા�હb ય મનીષી સા�હb યસ¼ક 

ગોિવ�દ6સાદ વૈ� આDવુMદ Yજુરાત આDવુMદ Dિુનવિસfટ"ના 

dવૂ+ ઉપ�ુલપિત 

ગૌર"શકંર ઓઝા શાસન hbુ સ£" તb વ¶ 

‘ચકોર’ (બસંીલાલ વમા+) Rચ/કલા િવ� યાત 2 ય�ં યRચ/કાર 

ચnંુલાલ શાહ ચલRચ/ અ,ણી ચલRચ/ િનમા+તા 

ચી�ભુાઇ ચીમનભાઇ ઉ�ોગ અમદાવાદના 6થમ મેયર 

Rચ� મય ઘાર.ખાન રાજકારણ સDંકુત રાA y સઘંમા ંભારતીય hbુ સ£" 

ચીમનલાલ સેતલવાડ કાયદો અ,ણી ધારાશા4 /ી 

ચી�ભુાઇ માધવલાલ બૅરોનેટ િમલઉ�ોગ અ,ણી ઉ�ોગપિત 

�નુીલાલ મ�ડયા સા�હb ય સા�હb ય સ¼ક 

છગનભાઇ પીતાબંર પટ.લ િશkણ િશkણના ભેખધાર" 



છગનલાલ Uદવ Rચ/કલા િવ� યાત Rચ/કાર 

છો§ુભાઇ dરુાણી 2 યાયામ 2 યાયામ 6;િૃતના 6ચારક 

જગદ"શ ભગવતી અથ+કારણ અથ+શા4 /ના િવ� યાત 6ોફ.સર 

જગન મહ.તા છબીકલા �ુશળ છબીકાર 

જમશેદx xxભાઇ વેપાર દાનવીર વેપાર" 

જમશેદx નસરવાનx તાતા ઉ�ોગ ઉ�ોગપિત 

જય�ૃA ણ �[x િવ¶ાન વન4 પિતશા4 /ી 

જયશકંર ‘�ુદંર"’ નાટયકલા િવ� યાત અRભનેતા 

જયિંત દલાલ સા�હb ય સામા{જક કાય+કર અને સા�હb યકાર 

જશવતંરાય =U�રયા અથ+કારણ �રઝવ+ બૅ� કના dવૂ+ ગવન+ર 

જશવતં ઠાકર નાટયકલા િવ� યાત અRભનેતા અને �દ� દશ+ક 

?ુગતરામ દવે િશkણ આ�દવાસી સમાજસેવા, આxવન 
િશkક 

ડો. Pિસ�ગ પી. મોદ" તબીબી િવ¶ાન સમાજસેવી ડોકટર 

Pહાન દાBવાલા પ/કારb વ ‘hુબંઇ સમાચાર’ ના dવૂ+ ત/ંી 

ઝવેરચદં મેઘાણી લોકસા�હb ય રાA y"ય શાયર, લોકસા�હb યના સ,ંાહક 

ઝ�ંુ ભ�x આDવુMદ આDવુMદના સમથ+ 6ચારક 

Ïબીન મહ.તા સગંીત પા�વાb ય સગંીતના ; ૃદંવાદન-
િનA ણાત 

ઠ¥રબાપા (અhતૃલાલ હ�રજન સેવા આ�દવાસીઓના ઉgારક 



િવ. ઠાકર) 

ડ". �ટ. લાકડાવાલા અથ+કારણ અ,ણી અથ+શા4 /ી તથા આયોજન 

પચંના dવૂ+ ઉપાi યk 

ડjગર.x મહારાજ ધમ+ સતં, કથાકાર 

િ/eવૂનદાસ ગcજર િવ¶ાન અ,ણી રસાયણશા4 /ી 

દમયિંત બરડાઇ સગંીત લોકગીતોની ગાિયકા 

દયાનદં સર4 વતી ધમ+ અને 

સમાજ 

આય+સમાજના 4 થાપક, વેદના 6ચારક 

દયારામ કા2 ય ભકતકિવ, ગરબીના ગાયક 

દરબાર ગોપાળદાસ દ.સાઇ સમાજસેવા વસોના ગાધંીભકત દરબાર 

‘દશ+ક’ (મ�ભુાઇ પચંોળ") સા�હb ય અને 

િશkણ 

સર4 વતી અવોડ+ િવPતા 

દશ+ના ઝવેર" �bૃ ય મRણdરુ" �bૃ ય િનA ણાત 

દલપતરામ ડા�ાભાઇ /વાડ" સા�હb ય Yજુરાતના 

લોક6ીય સમાજ�ધુારક,કિવ 

દાદાભાઇ નવરોx દ.શસેવા R��ટશ પાલ+મે� ટના 6થમ �હ�દ" સ¢ ય 

દ"ના પાઠક નાટયકલા અને 
ચલRચ/ 

અ,ણી ચ�ર/ અRભને/ી 

ધાિમfકલાલ પડંયા ધમ+ આ�િુનક માણભ� 

ધીoુભાઇ =બાણી ઉ�ોગ ઉ�ોગપિત 



‘�મૂક.u’ુ(ગૌર"શકંર જોષી) સા�હb ય નવRલકા સ¼ક 

નયના ઝવેર" �bૃ ય મRણdરુ" �bૃ ય િનA ણાત 

નરિસ�હ મહ.તા કા2 ય Yજુરાતી ભાષાના આ�દકિવ 

નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા સા�હb ય સાkર,કિવ 

નરહ�ર [ારકાદાસ પર"ખ દ.શસેવા ગાધંીવાદ" િવચારક અને લેખક 

નમ+દ? સા�હb ય અવા+ચીન સા�હb યના આ�6વત+ક 

નદં�ુવરબા શાસન સા�હb યરિસક મહારાણી 

ન�ંદની પડંયા પવ+તારોહણ ક½લાસ પવ+ત અને મા/ી 

િશખરના ંઆરોહક 

ના¯ભુાઇ પહાડ. રમતગમત �ુશળ તરણવીર 

નાનx કાળ"દાસ મહ.તા ઉ�ોગ સાહિસક ઉ�ોગપિત 

ના�ભુાઇ અમીન ઉ�ોગ ઉ�ોગપિત 

નારાયણ મોર.�વર ખર. સગંીત ગાધંીવાદ" સગંીતશા4 /ી 

િનBપા રોય ચલRચ/ અ,ણી ચ�ર/ અRભને/ી 

� હાનાલાલ સા�હb ય Yજુરાતના કિવવર 

પ� નાલાલ પટ.લ સા�હb ય ¶ાનપીઠ અવોડ+ િવPતા 

પાિથfવ પટ.લ રમતગમત �8ક.ટર 

પીરાx સાગરા Rચ/કલા િવ� યાત Rચ/કાર 

dAુ પાબહ.ન મહ.તા સમાજસેવા આxવન સમાજસેિવકા 

dજૂય lી મોટા આi યાb મ આi યાb મ doુુષ 



6તીક પાર.ખ રમતગમત ચૅસમા ં�ફડ.ર.�ટ�ગ મેળવનાર 
િવ�વનો સૌથી નાની વયનો (સાડા 
સાત વષ+નો) ખેલાડ" 

6બોધ પ�ંડત ભાષાશા4 / અ,ણી ભાષાશા4 /ી 

6hખુ4 વામી મહારાજ ધમ+ બોચાસણવાસી અkરdoુુષોતમ 
સ4ં થાના 6hખુ 

6વીણ જોષી નાટયકલા અRભનેતા અને �દ� દશ+ક 

6હલાદભાઇ વૈ� િશkણ ગRણતશા4 /ી 

6ીતી સેનYEુ તા 6વાસ િવ�વ6વાસી 

6ેમચદં રાયચદં વેપાર દાનવીર મહાજન 

6ેમાનદં સા�હb ય Yજુરાતી ભાષાનો મહાકિવ 

ફરnૂનx મઝ+બાન પ/કારb વ ‘hુબંઇ સમાચાર’ ના 4 થાપક 

ફ"રોઝ દાવર િશkણ =,ેx સા�હb યના સિંનA ઠ?અi યાપક 

ફ½યાઝખા ં(ઉ4 તાદ) શા4 /ીય સગંીત િવ� યાત ગાયક 

બબલભાઇ મહ.તા સમાજસેવા આxવન ,ામસેવક 

બળવતંરાય ઠાકોર સા�હb ય િવ�ાન કિવ અને ગ�કાર 

બાdલુાલ નાયક નાટયકલા િવ� યાત અRભનેતા 

ભ�કતબા દ.સાઇ સમાજસેવા રાA yવાદ" સમાજસેિવકા 

ભગવાનલાલ �[x dરુાતb વ અને 
સશંોધન 

dરુાતu ્ વિવદ 



ભાઇલાલભાઇ પટ.લ ઇજનેર" વ� લભિવ�ાનગરના�િવ�વકમા+ 

Rભç ુઅખડંાનદં સા�હb ય ‘સ4 u ુ ંસા�હb ય’ (અમદાવાદ)ના 4 થાપક 

eલૂાભાઇ દ.સાઇ કાયદો દ.શભકત ધારાશા4 /ી 

મગનભાઇ દ.સાઇ િશkણ અ,ણી ક.ળવણીકાર અને 

Yજુરાત�Dિુનવિસfટ"ના dવૂ+ 

ઉપ�ુલપિત 

 મRણલાલ દ.સાઇ સમાજસેવા મે� સેસ અવોડ+ િવPતા 

મRણલાલ નeભુાઇ ��વેદ" સા�હb ય તb વદશº િનબધંકાર 

મ��ુદૂન ઢાકં" 4 થાપb ય મ�ંદર 4 થાપb યના તજ¶ 

મહાb મા ગાધંી માનવxવન રાA yિપતા, ભારતના 4 વાત�ંય 
સ,ંામના�6ણેતા 

મહાદ.વભાઇ દ.સાઇ b યાગ અને 
સેવા 

મહાb મા ગાધંીના�રહ4 યમ/ંી 

મગંળદાસ Rગરધરદાસ ઉ�ોગ ઉ�ોગપિત 

માણેકલાલ સી. ઠાકર િવ¶ાન રામન ઇ��4ટટDટુ, બેગલોરના 
િનયામક 

માણેકશા (જનરલ) સરંkણ ભારતીય સેનાના dવૂ+ સરસેનાપિત 
અને�બા�ં લાદ.શના D�ુના િવPતા 

મીરા ં કા2 ય સતં કવિય/ી 

hિુન {જનિવજયx સશંોધન સા�હb ય અને dરુાતb વના�સશંોધક 



hિુન સતંબાલx સમાજ ગાધંીવાદ" ¦નhિુન 

hnૃુલા સારાભાઇ સમાજસેવા જયોિતસઘંના ં4 થાપક, નીડર 

સમાજવાદ" 

મેઘx પેથરાજ શાહ ઉ�ોગ દાનવીર ઉ�ોગપિત 

મેઘનાદ દ.સાઇ અથ+કારણ �� લે� ડની ઉમરાવસભાના 

dવૂ+�સદ4 ય 

મેડમ Rભખાઇx કામા દ.શસેવા 8ાિંતકાર" દ.શસેિવકા 

મોતીલાલ સેતલવાડ કાયદો અને 

� યાય 

4 વત/ં ભારતના 6થમ એટનº–

જનરલ 

મોરાર"બાd ુ ધમ+ િવ� યાત કથાકાર 

મોહન લાલાx નાટયકલા િવ� યાત અRભનેતા 

મૌલાબk શા4 /ીય સગંીત િવ� યાત 4 વરિનયોજક 

યશોધર મહ.તા સા�હb ય સા�હb યસ¼ક 

રજની કોઠાર" રાજયશા4 / ‘રાઇટ લાઇવ²ુડ’ અવોડ+ના િવPતા 

રણછોડલાલ ઉદયરામ સા�હb ય નાટયકાર 

રણછોડલાલ છોટાલાલ ઉ�ોગ િમલ-ઉ�ોગના 4 થાપક 

રણ{જતરામ વાવાભાઇ મહ.તા સા�હb ય Yજુરાતની અ4મીતાના આ�6વ+તક 

રણ{જતિસ�હ Uમ રમતગમત રાજવી �8ક.ટર 

રb નમRણરાવ જોટ ઇિતહાસ Yજુરાતના ઇિતહાસકાર 

રમણભાઇ નીલકંઠ સા�હb ય �ધુારાવાદ" સા�હb યકાર 



રિવશકંર મહારાજ સમાજસેવા hકૂ લોકસેવક 

રિસકલાલ પર"ખ સા�હb ય બ²ુÊતુ િવ�ાન 

રિસકલાલ પર"ખ Rચ/કલા િવ� યાત Rચ/કાર 

રંગઅવ�તૂx આi યાb મ દ1 સ6ંદાયના સતં 

રાP� [િસ�હ (જનરલ) સરંkણ ભારતીય સેનાના dવૂ+ સરસેનાપિત 

રામદાસ �કલાચદં ઉ�ોગ દાનવીર ઉ�ોગપિત 

રામનારાયણ િવ. પાઠક સા�હb ય કિવ,િવવેચક, વાતા+કાર 

�રહ.ન મહ.તા રમતગમત �કશોર તરણવીર 

ર.વાશકંર શા4 /ી સ4ં �ૃત વેદપાઠ" િવ�ાન 

લાલચદં હ"રાચદં વહાણવ§ુ જહાજવાડાના 4 થાપક 

વ4 uપુાળ–તેજપાળ શાસન સમથ+ Y¼ુર મ/ંીઓ 

વા�દુ.વ મહ.તા પ/કારb વ Rચ�તક અને પ/કાર 

િવજય ભ� ચલRચ/ �ફ� મ િનમા+તા અને �દ� દશ+ક 

િવÓલભાઇ પટ.લ રાજકારણ ક.� [ીય ધારાસ¢ ય (CLA)ના 6થમ 
ભારતીય અi યk 

િવÓલદાસ ઠાકરસી િશkણ 6થમ મ�હલા Dિુનવિસfટ"ના 4 થાપક 

િવ�ાગૌર" નીલકંઠ િશkણ અને 
સમાજસેવા 

Yજુરાતના 6થમ મ�હલા ,ેજDએુટ 

વૈ�ુંઠરાય મહ.તા સમાજસેવા સહકાર" ]દોલનના 6વત+ક 

શામળ સા�હb ય િવ� યાત વાતા+કાર 



શામળદાસ ગાધંી પ/કારb વ રાA yવાદ" પ/કાર, ?ૂનાગઢની આરઝી 

હ�મૂતનાસરનશીન 

િશવાનદં અi વDુ+ સમાજસેવા ને/ય¶ના આયોજક 

¤ યામx �ૃA ણવમા+ દ.શસેવા 8ાિંતકાર" દ.શસેવક 

¤ યાવk ચાવડા Rચ/કલા િવ� યાત વાતા+કાર 

lીમn્ રાજચ[ં આi યાb મ Rચ�તક, યોગી 

lીમ� નw ̄ રુામ શમા+ ધમ+ Rબલખા આનદં આlમના 4 થાપક 

lીમ� �િૃસ�હાચાય+ ધમ+ lેયસાધક અિધકાર"વગ+ના 4 થાપક 

સબળિસ�હ વાળા િવ�વદશ+ન િવ�વના પગપાળા યા/ી 

સરદાર વ�લભભાઇ પટ.લ Uહ.ર xવન અખડં ભારતના ઘડવૈયા 

સયાxરાવ ગાયકવાડ (/ીU) શાસન 6Uવb સ રાજવી 

સ�રતા જોષી નાટયકલા િવ� યાત અRભને/ી 

સલીમ અલી 6�ૃિતિવ¶ાન િવ� યાત પkીિવn્ 

સxંવ�ુમાર ચલRચ/ અRભનેતા 

સામ િપ/ોડા ત/ંિવ�ા nૂરસચંારના સેવાભાવી િનA ણાત 

િસ�રાજ જયિસ�હ શાસન Yજુરાતના િવ� યાત રાજવી 

‘��ુ દરh’્ ( િ/eવુનદાસ }હુાર) સા�હb ય કિવ, સાધક 

�મુિત મોરારx ઉ�ોગ વહાણવટાના ઉ�ોગપિત 

�લુેમાન પટ.લ છબીકલા �ુશળ છબીકાર અને 6ાણીિવn્ 

સોમાલાલ શાહ Rચ/કલા િવ� યાત Rચ/કાર 



4 વામી આનદં સા�હb ય ગાધંીવાદ" સા�હb યકાર 

4 વામી ગગંે�વરાનદંx ધમ+ વેદમ�ંદરોના ં4 થાપક 

4 વામી સહUનદં ધમ+ અને 
સમાજ 

4 વાિમનારાયણ સ6ંદાયના 4 થાપક 

હર�ુંવર શેઠાણી સમાજ અમદાવાદના ંમોટ" સખાવતો 
કરનાર શેઠાણી 

હ�રનારાયણ આચાય+ 6�ૃિતિવ¶ાન િવ� યાત 6�ૃિતિવn્ 

હ�રલાલ કRણયા કાયદો અને 
� યાય 

સવ�` ચ અદાલતના 6થમ 
h�ુ ય � યાયhિૂતf 

હર"� [ દવે સા�હb ય કિવ અને પ/કાર 

હસhખુ સાકંRળયા dરુાતb વ જગ6િસ� dરુાતb વિવn્ 

હાx મહ� મદ અ� લારRખયા પ/કારb વ ‘વીસમી સદ"’ માસીકના 4 થાપક 

હ"રાલાલ h.ૂ પટ.લ(એચ. 
એમ. પટ.લ) 

રાજયવ�હવટ 
અને સા�હb ય 

ભારતના dવૂ+ નાણા6ધાન 

હ.મચ[ંાચાય+ ધમ+ અને 
સા�હb ય 

Yજુરાતના 6કાડં પ�ંડત અને સ¼ક 

હ.h ુગઢવી લોકગીત લોકગીતના િવ� યાત ગાયક 

હોમી ભાભા િવ¶ાન પરમા«િુવ¶ાનના 6થમ 
ભારતીય 6વત+ક 

હોમી શેઠના િવ¶ાન પરમા«િુવ¶ાનના િનA ણાત 



<8���$�	 ������ 

Yજુરાત મોસમી આબોહવાવાળો 6દ.શ છે. રાNયના ઉ1ર ભાગમાથંી કક+;1ૃ પસાર થાય છે. અહ� ક`છ અને બનાસકાઠંા {જ�લામા ંરણ6દ.શો છે. Yજુરાતના 

િવિશA ટ આકારને લીધે આબોહવામા ંવૈિવiય છે. દ�રયા�કનારાના 6દ.શોમા ંદ�રયાઈ આબોહવા અ�ભુવાય છે.  
Ä�87 :  

(1) 'ш��&�: �ડસે�બરથી ફ.æઆુર" માસ દરિમયાન Yજુરાતમા ંતાપમાન ની�ુ ંરહ. છે. U�Dઆુર" માસ સૌથી ઠંડો હોય છે. દ�રયાઈ લહ.રોની અસરના 

પ�રણામે દRk ણ Yજુરાતમા ંતાપમાન વ� ુની�ુ ંજu ુ ંનથી. �હમાલયમા ં�હમવષા+ થતા ંસમ, Yજુરાતમા ંસખત ઠંડ"નો અ�ભુવ થાય છે. Äાર.ક �હમ પણ 
પડ. છે. Äાર.ક િશયાળામા ંથોડો વરસાદ પણ પડ. છે, Pને ‘માવäું‘ કહ. છે. Yજુરાતનો િશયાળો આરો�ય6 અને qશુ�મુા હોય છે.  
(2) d��&� : માચ+થી મે માસ દરિમયાન Yજુરાતમા ંતાપમાન ઊ�ુ ંરહ. છે. મે માસ સૌથી વ� ુગરમ હોય છે. દ�રયા�કનારાના 6દ.શમા ંઉનાળો 6માણમા ં

ઓછો ગરમ રહ. છે. ઉ1ર Yજુરાતમા ંÄાર.ક ‘}‘ૂ ની પ�રC4થિત પણ અ�ભુવાય છે. Yજુરાતનો ગરમ અને �કૂો હોય છે.  
(3) 1���V8� : ?ૂનથી સE યે�બરનો સમયગાળો ‘ચોમાસાની ઋu‘ુ છે. Yજુરાતમા ંઘણોખરો વરસાદ ?ુલાઈ અને ઑગ4ટમા ંપડ. છે. ચોમાસાની ઋu ુદરિમયાન 

અરબ સાગર પરથી આવતા વટંોળ ભાર. �કુસાન કર. છે. Yજુરાતમા ંમોસમી પવનો �ારા મળતો વરસાદ ઘણી અિનયિમતતાઓ અને અિનિµતતાઓ 
ધરાવતો હોવાથી ક.ટલીક વાર અિત;\ૃAટ અથવા અના;\ૃAટની પ�રC4થિત સU+ય છે. કોઈક વાર સતત સાતથી દસ �દવસ �ધુી વરસાદ પડ. છે, Pને ‘હ.લી કહ. છે.  
<8���$��� ��
��A8� -��) ��� $�A 8� '��$�) :  

(i) 100 સેમીથી વ� ુ: વલસાડ, ડાગં, નવસાર", �રુત, નમ+દા અને વડોદરા {જ�લાનો dવૂ+નો િવ4તાર  

(ii) 80 થી 100 સેમી �ધુી : ભBચ અને વડોદરા {જ�લાનો પિµમનો િવ4તાર, દાહોદ, પચંમહાલ, આણદં, ખેડા અને સાબરકાઠંા {જ�લાનો િવ4તાર.  
(iii) 40 થી 80 સેમી �ધુી : અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મહ.સાણા, પાટણ, બનાસકાઠંા અને સૌરાA yના તમામ {જ�લાઓનો િવ4તાર  

(iv) 40 સેમીથી ઓછો : બનાસકાઠંાનો પિµમ િવ4તાર અને સમ, ક`છ {જ�લો  
(4) પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋu ુ: ઑaટોબર-નવે�બરના સમય ગાળાને ‘ઋu ુપ�રવત+નનો ગાળો‘ કહ. છે. ઑaટોબરની ગરમી લોકોના 4વા4wય પર િવપર"ત અસર કર. છે. 
નવે�બરના છે�લા એક સE તાહમા ંઠંડ"નો અ�ભુવ થાય છે. 
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4થાન : ભારતના પિµમ ભાગમા,ં અરબ સાગરના �કનાર. 



અkાશં : 20° 1’ થી 24° 4’ ઉ1ર અkાશં 

ર.ખાશં : 68° 4’ થી 74° 4’ dવૂ+ ર.ખાશં 

કક+;1ૃ : રાNયના ઉ1ર ભાગમાથંી (6ાિંતજ અને �હ�મતનગર વ`ચેથી) પસાર થાય છે. 
ક�ટબધં : રાNયનો મોટો ભાગ ઉA ણ ક�ટબધંમા ં
kે/ફળ : 1,96,024 ચોરસ �ક.મી. 
ઉ1ર-દRk ણ લબંાઈ : 590 �ક.મી. 
dવૂ+-પિµમ પહોળાઈ : 500 �ક. મી. 
સીમા : ઉ1ર સરહદ. ક`છ�ુ ંમો§ું રણ અને પા�ક4તાન સાથેની ]તરરાA y"ય સરહદ, ઈશાન સરહદ. રાજ4થાન રાNય, dવૂ+ સરહદ. મiય 6દ.શ રાNય, અC�ન અને દRk ણ સરહદ. મહારાA y 
રાNય અને પિµમ સરહદ. અરબ સાગર. 
દ�રયાઈ સીમા : 1,600 �ક.મી. 
અખાત : પિµમે ક`છનો અખાત અને દRk ણે ખભંાતનો અખાત 

મહાબદંર : કંડલા (haુત 2યાપારkે/) 
મiયમ કkાના બદંરો : માડંવી, નવલખી, બેડ", ઓખા, પોરબદંર, વેરાવળ, ભાવનગર,  

િસ¥ા, સલાયા અને મગદ�લા 
િવકસતા ંબદંરો : વાડ"નાર, પીપાવાવ, દહ.જ 

]તરરાA y"ય હવાઈ મથક : અમદાવાદ 

અ�ય હવાઈ મથકો : રાજકોટ, eજુ, Uમનગર, ભાવનગર, વડોદરા, ક.શોદ, પોરબદંર, �રુત, કંડલા 
ર.લવે માગ+ : 5, 656 �ક. મી. 
સડક માગ+ : 72,165 �ક. મી. 
ઔ�ોRગક વસાહતો : 171 
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6ાચીન સમયમા ંYજુરાતના િવિવધ ભાગો નીચેના ંનામે ઓળખાતા :  

(1) ‘આનત+‘ : તળYજુરાતનો ઉ1રનો ભાગ  

(2) ‘લાટ‘ : હાલના Yજુરાતનો મiય અને �દ k ણનો ભાગ  

(3) ‘�રુાA y‘ : હાલના સૌરાA yનો ��પક�પીય ભાગ  

edૂAૃ ઠ : edૂAૃ ઠની દ+ \Aટએ Yજુરાતના ચાર િવભાગો છે :  
(1) Yજુરાતનો દ�રયા�કનારો તથા રણિવ4તાર  

(2) Yજુરાતના ંમેદાનો  
(3) સૌરાA yનો ઉ`ચ 6દ.શ અને  

(4) Yજુરાતના �ુગંરાળ 6દ.શો.  
 

 
(1) <8���$�� �0���0к���� $;� �)'��$�� :  

�0���0к���� : ભારતના �ુલ દ�રયા-�કનારાનો આશર. /ીજો ભાગ Yજુરાત ધરાવે છે. દમણગગંા અને તાપી વ`ચેનો દ�રયા�કનારો કાદવક"ચડનો બનેલો છે. ‘�વુાલીની ટ.કર"ઓ‘ને નામે 

ઓળખાતો તાપીનો ઉ1ર �કનારો ર.તાળ ટ.કર"ઓનો બનેલો છે. તાપીથી ખભંાત �ધુીનો �કનારો ખાચંાq ૂચંીવાળો છે. ખભંાતના અખાતમા ંઅRલયાબેટ અને પીરમ બેટ છે. ભાવનગર નxક 
�લુતાનdરુ અને Pગર" બેટ છે. �દ k ણ સૌરાA yના �કનાર. દ"વ, િસયાલ અને સવાઈ બેટ છે. સૌરાA yના પિµમ �કનાર. બેટ �ારકા, નોરા બેટ અને ભેડા બેટ છે. બેટ �ારકાથી ક`છના નાના 
રણ �ધુીનો �કનારો ખાચંાq ૂચંીવાળો અને kાર"ય કાદવીક"ચડવાળો છે. Uમનગર નxકનો પરવાળાનો િપરોટન ટાd ુ6�યાત છે. ક`છનો 10? થી 13 �ક.મી. પહોળો પિµમ તથા દRk ણનો 
�કનારો કાદવ-ક"ચડવાળો છે. અહ� ક.ટલીક જ�યાએ ‘લYનૂ‘ની રચના થયેલી છે.  
�)'��$�� : ક`છની ઉ1ર. મો§ું રણ અને મiયમા ંના�ુ ંરણ છે, તે�ુ ંkે/ફળ 27,200 ચોરસ �ક.મી. છે. ક`છના મોટા રણમા ંપ`છમ, ખદ"ર, બેલા અને ખાવડાના �ચ eિૂમભાગો આવેલા 

છે.  
(2) <8���$��� ������ :  

(i) d¤� <8���$A8� ����� : સાબરમતી અને બનાસ નદ"ઓએ કર.લા કાપંના િનkેપણથી આ મેદાન બ�Dુ ંછે. આ મેદાન મહ.સાણા, પાટણ, સાબરકાઠંા અને બનાસકાઠંા {જ�લાના િવ4તારમા ં

પથરાયે}ુ ંછે. બનાસકાઠંા {જ�લાની પિµમે આવેલો અધ+ રણિવ4તાર ‘ગોઢા‘ તર"ક. ઓળખાય છે.  



(ii) �h� <8���$A8� ����� : આરસગં, ઢાઢર, િવSાિમ/ી, મહ", શેઢ", મહોર, વા/ક અને સાબરમતી નદ"એ કર.લા કાપંના િનkેપણથી આ મેદાન બ�Dુ ંછે. આ મેદાન વડોદરા, આણદં, ખેડા, 

ગાધંીનગર અને અમદાવાદ {જ�લાના િવ4તારમા ંપથરાયે}ુ ંછે. વા/ક અને મહ" નદ" વ`ચેનો 6દ.શ ‘ચરોતર‘ તર"ક. ઓળખાય છે. ચરોતરની વાય2યમા ંઅમદાવાદના મેદાનમા ંથલતેજ 

અને જોધdરુની ર.તીની બનેલી ગોળ માથાવાળ" ટ.કર"ઓ છે.  

(iii) �.� ) <8���$A8� ����� : દમણગગંા, પાર, ઔરંગા, =Rબકા, dણૂા+, મ�ઢોળા, તાપી, ક"મ અને નમ+દા નદ"એ કાપંના િનkેપણથી આ મેદાન બ�Dુ ંછે. આ મેદાન વલસાડ, નવસાર" અને 

ભBચ {જ�લાના િવ4તારમા ંપથરાયે}ુ ંછે. આ મેદાન ‘dરૂના મેદાન‘ તર"ક. ઓળખાય છે.  

(3) 
=��U P�� d�1 -��ш : આ ઉ`ચ 6દ.શ બેસા�ટના અC�ન�ૃત ખડકનો બનેલો છે. આ ઉ`ચ 6દ.શમા ંRગરનાર, ચોટ"લો, બરડો, શેÖુજંો વગેર. �ુગંરો છે. ઉ1રની માડંવની ટ.કર"ઓ અને 

દRk ણની ગીરની ટ.કર"ઓ મiયમા ંઆવેલા સાકંડા, �ચા િવ4તાર �ારા જોડાયેલી છે.?  

(4) <8���$�� �8����& -��ш� :  

(i) $&<8���$�� �8����& -��ш� : દાતંા અને પાલનdરુ નxકની ટ.કર"ઓ ‘Pસોરની ટ.કર"ઓ‘ તર"ક. તેમજ ખેડ�×ા, ઈડર અને શામળાx નxકની ટ.કર"ઓ ‘આરા�રુની ટ.કર"ઓ‘ તર"ક. 

ઓળખાય છે. મiય Yજુરાતમા ંપાવાગઢ અને રતનમાલની ટ.કર"ઓ છે. પાવાગઢ 936.2 મીટર �ચી છે. નમ+દાની દRk ણે રાજપીપળાની ટ.કર"ઓ છે. તાપીની દRk ણે સાતમાળા (સ�ા�[) 

પવ+તોના ભાગBપ આવેલી ટ.કર"ઓ છે. ડાગં {જ�લા�ુ ંસાdતુારા (960 મીટર) Yજુરાત�ુ ંએકમા/ Rગ�રમથક છે. વલસાડ {જ�લામા ંપારનેરાની ટ.કર"ઓ આવેલી છે.  
(ii) к�:�� �8����& -��ш : ક`છમા ંઉ1ર ધાર, મiય ધાર અને દRk ણ ધાર એમ /ણ હારમાળાઓ આવેલી છે. ઉ1ર ધારમા ંકાળો (437.08 મીટર), ગારો, ખ�ડયો વગેર. �ુંગરો છે. મiય 

ધાર લખપતથી વાગડ વ`ચે આવેલી છે. આ હારમાળામા ંઘીણોધર (388 મીટર), e{ૂજયો, લીRલયો વગેર. �ુગંરો છે. દRk ણની ધાર પાêંો તેમજ માતાના મઢથી શB થઈ dવૂ+મા ં=Uર �ધુી 
ફ.લાયેલી છે. એમા ંઉિમયા (274 મીટર) અને Ïરા (316 મીટર) �ુગંરો આવેલા છે. eજુની વાય2યે વરાર (349 મીટર) �ુગંર છે. વાગડના મેદાનમા ંકંથકોટના �ુગંરો આવેલા છે. ક`છમા ં
સh[ુ-�કનારાની નxકના ંમેદાનો ‘કંઠ"ના મેદાન‘ તર"ક. ઓળખાય છે.?  

(iii) 
=��U P�� �8����& -��ш : ઉ1રની માડંવની ટ.કર"ઓમા ં�ચામા ં��ુ ંિશખર ચોટ"લા (437 મીટર) છે. �દ k ણની ગીરની ટ.કર"ઓમા ંસરકલા (643 મીટર) સૌથી �ચી ટ.કર" છે. 

?ૂનાગઢ પાસેનો Rગરનાર (1153.2 મીટર ) Yજુરાતનો સૌથી �ચો પવ+ત છે. તે�ુ ંિશખર ગોરખનાથ (1117 મીટર) Yજુરાત�ુ ંસૌથી ��ુ ંિશખર છે. પાRલતાણા નxક શેÖુજંો (697.5 --? 

મીટર), ભાવનગરની ઉ1રમા ંખોખરા તથા તળાUના �ુગંરો, પોરબદંર નxક બરડો, મ²ુવાની ઉ1ર. લjગડ" વગેર. સૌરાA yના અગbયના �ુગંરો છે. સૌરાA yમા ંશેÖુજંો ભાદર નદ"ના ંમેદાનો, 
ઘોઘા�ુ ંમેદાન અને મોરબીના ંમેદાનો અC�ન�ૃત ખડકોમાથંી Ùટા પડ.લા કાપંના િનkેપણથી બનેલા છે. 
 
<8���$	 0#5��� 6'$��
 

 



Yજુરાતી �ફ� મ જગતના ઇિતહાસ પર નજર નાખંતા તેના ંભ2ય ઐિતહાિસક વારસાના દશ+ન થયા વગર રહ.તા ંનથી. ભારતીય �ફ� મ જગતના ંઇિતહાસની Pમ Yજુરાતી �ફ� મનો ઇિતહાસ 
પણ ભ2યિત ભ2 ય છે. તેમા ંઘણા ંનાના-મોટા કલાકારોના xવન સઘંષ+ ગાથા વણાયેલી છે.  
Yજુરાતી �ફ� મ જગતની સફરનો Ãભુારંભ ઇ.સ. ૧૯૧૭મા ંબનેલી hકૂ �ફ� મ - શેઠ સગાળશાથી થાય છે. જો ક., એ સમયે િ6�ટ કાઢવાની િનA ફળ 6�8યાના કારણે શેઠ સગાળશા દશ+કો 
�ધુી પહjચી શક" નહ�. b યાર બાદ ફaત /ણ વષ+ના ગાળામા ંઅ�8ુમે lી �ૃA ણ-�દુામા ં(૧૯૨૦) કાનxભાઇ રાઠોડ અRભનીત - નરિસ�હ મહ.તા (૧૯૨૦) Yજુરાતી hકૂ �ફ� મો Bપેર" પડદ. 
આવી અને આ �ફ�મોને Yજુરાતી દશ+કોએ સહષ+ 4વીકાર". bયાર બાદ થોડા વષ�મા ંભaત િવnુર (૧૯૨૧- ભારતની સવ+6થમ રાજક"ય �ફ� મ, Pના પર રાજક"ય કારણોસર 6િતબધં આ2યો 
હતો)�ુ ંઆગમન થDુ.ં  
પછ"ના વષ�મા ંરોમાચં અને રહ4યથી ભરdરૂ કાળો નાગ, મનોરમા (૧૯૨૩), સh[ુમથંન (૧૯૨૪) આવી. અને b યાર બાદ નરિસ�હ મહ.તા, સતી સાિવ/ી, ફાકંડો �ફuરૂ", રાણકદ.વી, ભaત 
�રુદાસ, મીરાબાઇ, �ુંવર બાઇ�ુ ંમામેoું, Pસલ-તોરલ વગેર. સામા{જક યાદગાર �ફ�મો થક" Yજુરાતી �ફ� મ જગતનો પાયો વ� ુમજzતૂ થયો.  
ગોવધ+નરાય િ/પાઠ"ની નવલકથા પર બનેલી 4 વ` છ સામાxક �ફ� મ Yણુ�ુદંર"એ Yજુરાતી િસનેમા ંપર પોતાનો Unુ ચલાવીને Yજુરાતી �ફ� મ જગતમા ંઇિતહાસ રચીને અeતુdવૂ+ 
સફળતા મેળવી. b યાર પછ"ના વષ�મા ંYજુરાતી 6Uને ક�રયાવર, અખડં સૌભા�યવતી, મહ¾દ" રંગ લા�યો, કં�ુ Pવી �ફ� મોએ Yજુરાતની સ4ં �ૃિતને ઉUગર કર". 
Yજુરાતી �ફ� મોમા ંકાનxભાઇ રાઠોડ, િનBપારોય, આશા પાર.ખ, �દના પાઠક, સxંવ �ુમાર, �કરણ �ુમાર, ઉપે� [ િ/વેદ", અરિવ�દ િ/વેદ", રમેશ મહ.તા, મજંર" દ.શાઇ, નર.શ કનો�ડયા, પ� લવી 
મહ.તા, 4 નેહલતા, �કરણ �ુમાર, અBણા ઇરાની, અસરાની, ર"ટા ભાnુર", �હતેન �ુમાર, રોમા માણેક વગેર.એ પોતાના અRભનયના ઓજસ પાથયા+ છે.  
Yજુરાતી �ફ� મ Í,ી યગં ;મુન તર"ક. અBણા ઇરાનીની ગણના કરવામા ંઆવે છે. �હ� દ" �ફ� મોમા ંઅBણા ઇરાની �હરોઇન તર"ક. સફળ ન થઇ પરંu ુYજુરાતી �ફ� મો થક" દશ+કોનો તેમને 
સારો 6િતસાદ મ�યો છે.  
Pમ �હ� દ" �ફ� મોમા ંરાજ-નરગીસ, દ.વ-વહ"દા, દ.વ-�રુ½યા, અિમતાભ-ર.ખા, xતે� [-lીદ.વી, આમીર-?ુહ" અને શાહBખ-કાજોલની જોડ" ફ.વર"ટ છે તેમ Yજુરાતી �ફ� મમા ંપણ એક સમયે 
ઉપે� [ િ/વેદ"-4 નેહલતાની જોડ" �પુર હ"ટ હતી. તેમને બનંેએ મળ"ને Yજુરાતી �ફ� મ જગતને ઘણી યાદગાર �ફ� મો આપી. તેમના Pટલી �ફ� મો અ� ય જોડ"ઓએ ગૉRલ;ડુને આપી નથી.  
નર.શ કનો�ડયાએ Yજુરાતી �ફ� મ જગતમા ં6વેશ કર"ને 4 નેહલતા સાથે જોડ" બનાવીને Äાર. ઉપે� [ િ/વેદ"�ુ ં4 થાન લઇ લી�ુ ંતેની ખબર Yજુરાતની 6Uને ન પડ". 4 નેહલતા અને નર.શ 
કનો�ડયાની જોડ"એ પણ Yજુરાતી િસનેમામા ંઘણી �પુર �ુપર હ"ટ �ફ� મો આપી છે. bયાર બાદ અ�ય કલાકારો પણ આ2યા ંપરંu ુતેઓ ઉપે� [-4 નેહલતા ક. નર.શ-4 નેહલતા P;ુ ંટ�િુન�ગ 
અ� ય કોઇ જોડ" કલાકારમા ંજોવામા ંન મ�Dુ.ં  
કદાચ આ જ કારણે Yજુરાતી �ફ� મોના ંકપરા �દવસો આ2યા.ં છે� લા ૧૦-૧પ વષ�મા ં]ગળ"ના ંવેઢ. ગણી શકાય તેટલી  Yજુરાતી �ફ� મો દર વષM Bપેર" પડદ. ર?ૂ કરવામા ંઆવી. આ 



�ફ�મો કયાર. ર?ૂ થાય છે અને Äાર. જતી રહ. છે તેની લોકોને Uણ �iુધા થતી નથી. આ સમયમા ંબે એવી �ફ� મો આવી Pનો અ/ે ઉ� લેખ કરવો અિનવાય+ છે. આ �ફ�મ છે 'દ.શ ર. જોયા 
દાદા પરદ.શ જોયા' અને 'બાપા સીતારામ' - આ �ફ� મો ટ"ક"ટ બાર" પર ટંકશાળ સા બીત થઈ હતી. પરંu ુઅ�ય કોઇ ખાસ �ફ� મો આ સમય દરિમયાન આવી નથી. 
સિમkકોના મતે બોલી;ડુના કારણે Yજુરાતી �ફ} ્ મ ઉ�ોગ મદં થયો છે. પરંu ુખર.ખર કારણ કંઇક અલગ છે. Yજુરાતની P �ફ� મો સફળ થઇ છે તેની કથાવ4 u ુપર nૃA ટ" નાખીએ તો 
Uણવા મળે છે ક., તે પૈક"ની મહ1મ �ફ� મો�ુ ંકથાનક પૌરાRણક અને સામાxક છે. તેમની પટકથા સબળ અને સગંીત �મુ�રુ હu ુ.ં Nયાર. આજના સમયમા ંએક પણ પૌરાRણક કથા એવી 
નથી રહ" ક. Pમના પરથી �ફ� મ આવી ન હોય. જો આP પણ ભાદર તારા વહ.તા પાણી, સોન કંસાર", હોથલ પદમણી, Pસલ તોરલ, પખંીનો માળો, �હરણને કાઠં., ઢોલા માB, પારક" થાપણ, 

ગગંા સતી, મેB માલણ, દ.શ ર. જોયા દાદા પરદ.શ જોયા..... ના ગીત-સગંીત Pવા �મુ�રુ હતા ંતે;ુ ંકણ+િ6ય સગંીત મળે તો તે �ફ� મને Yજુરાતી દશ+કો જBરથી વેલ કમ કહ.શે. 
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આસો માસની એકમથી નોમ �ધુીના નવે �દવસ મા શCaતની આરાધનાના �દવસો. સાચા અથ+મા ંમહોbસવ કહ.વાય તેવા નવરાિ/ના તહ.વારો નવ �દવસ ચાલે છે.��Yજુરાતનો પોતાનો 
આ આગવો અને અનોખો તહ.વાર છે.  
 

ખાસ કર"ને Yજુરાતણો આ તહ.વારને મન hકૂ"ને અપાર lgા સાથે ઊજવે છે. અભણ, અ�પિશRk ત ક. ઉ`ચિશRk ત, Y�ૃહણી ક. ઉ`ચ કાર�કદ¡ ધરાવતી સૌ મ�હલાઓ આ તહ.વાર એક સરખી 
ર"તે Üદયના ભાવdવૂ+ક માણે છે. ગરબા, ગરબી, Uગ Pવા ગરબાના અનેક 6કારો નવરાિ/મા ં�હલોળા લે છે.  
 

સામા�ય ર"તે રાસ-ગરબા નવરાિ/ સાથે માની આરાધના સાથે સકંળાયેલા છે. પરંu ુવા4તવમા ંતો તે એક લોકકળા છે. ગરબો Yજુરાત�ુ ંઆગ;ુ ંલોકધન છે. પરંu ુએ�ુ ંજોમ ને જોબન 
િવશેષBપે ખી�યા ંછે. સૌરાAy� અને ક`છ 6દ.શમા.ં  
સૌરાAyોના રાસ, રાસડા અને ગરબી એટલે ધરતીનો જોમવતંો ધબકાર.  
મiય Yજુરાત-દRk ણ Yજુરાતનો ગરબો સૌ�ય છે, આનદં અને ઉ�લાસથી ભય� ભય� છે. �રૂ અને લયથી રસાયેલો છે.  
મેર અને આહ"ર Uિતના લોકોના ગરબા જોવા એક �હાવો છે. તેમના ંજોમ અને જોશ ધરતી ÑUુવી નાખંે છે અને zલુદં કંઠ. ગવાયેલા ગરબા-ગરબી ક. રાસ વાતાવરણમા ંપડછદંા પાડ. 
છે.  
ગરબાની આરાધના માની આરાધનાથી શoુ થાય છે પણ તેના િવષયવ4uનુો સબંધં મહદંશે �ૃAણ ભCaત સાથે જોડાયેલો છે. �ૃAણા અને રાધાના,ં �ૃAણવ અને ગોપીઓના Ãૃગંાર, િવરહ અને 
િમલનના િવિવધ ભાવો ગરબામા ંY ૂથંાયેલા છે.  
 



Yજુરાત સરકાર છે�લા ંક.ટલાક વષ�થી ]તરરાAy" ય 4તર. રાNયભરમા ંનવરાિ/ મહોbસવ મનાવે છે. ગરબા મહોbસવ અમદાવાદ, વડોદરા તેમજ સૌરાAyરના ક.ટલાક શહ.રોમા ંતેમજ 

,ા�ય િવ4તારોમા ંdરૂ" ધામ�મૂ સાથે, દબદબાdવૂ+ક ઊજવવામા ંઆવે છે.  

વડોદરાના ગરબા qબૂ મોટા અને િવિશAઠપ હોય છે. અહ� બાળકોના ગરબા પણ યોUય છે. તેમા ંબાળકો ગરબે ·મૂે છે, બાળકો જ ગરબા ગવડાવે છે અને બાળકો જ સગંીતના ંવા�ો પણ 

વગાડ. છે. 
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�� �� : Yજુરાતની xવાદોર" સમી iયાનાકષ+ક નદ" તે નમ+દા-ઋk પવ+તમાથંી નીકળ" તે ‘ર.વા‘ નામે િવ�iયના અમરકંટકમાથંી નીકળ" બનંે માડંલ નxક સગંમ પામી એક બીxના 

પયા+યBપ બની Uય છે. મહાભારતના અરÕયક પવ+મા ંપાડંવોની તીથ+યા/ામા ંપયોA ણી પછ" વૈ�યૂ+ પવ+ત પછ" નમ+દાને ગણાવી છે. 4કંદdરુાણમા ંનમ+દા-ર.વા ઉપરના ંતીથ+4થળોના ં

Yણુગાન કયાF છે. ¦ન સા�હbયમા ંપણ ‘નમ+દા‘નો ઉ�લેખ થયેલો મળે છે. આચાય+ હ.મચ�[ના �યાlય કા2યમા,ં ‘6બધંRચ�તામRણ‘મા,ં ‘િવિવધ તીથ+ક�પ‘મા ંએનો િનદßશ જોવા મળે છે. એની 
�ડાઈને કારણે ઘણે �ડ. �ધુી વેપાર માટ. એનો 6ાચીન સમયથી ઉપયોગ થતો ર�ો છે.  
 

��F : મહાભારતના આરÕયક પવ+મા ંચમા+Õયવતી પછ" ‘મહ"‘ કહ" છે તે Äાનંી તે 4પA ટ નથી. એમા ંએના પછ" નમ+દા અને ગોદાવર" કહ. છે. ‘મહતી‘ તર"ક. dરુાણોમા ંનjધાયેલી નદ" મહ" 

હોય એવો સભંવ છે. માકß�ડ.ય �× અને વામન dરુાણોમા ં‘મહ"‘ અને �×ાડં dરુાણમા ં‘મહ"‘ નદ" કહ" છે. પા{¼ટર નામે િવ�ાન ‘મહ"તા‘ અને ‘મહતી‘ને મહ" કહ. છે. મહ" નદ" મiય6દ.શની 
Rગ�રમાળામાથંી નીકળ" �ુગંરdરુ-વાસંવાડા વ`ચે પસાર થઈ, પચંમહાલમા ં6વેશી ખેડા {જ�લામા ંથઈ ખભંાતના અખાતમા ંપડ. છે Nયા ંએને ‘મહ"સાગર‘ કહ. છે.  
 


���$	 : Yજુરાતમા ંબે 4થળોએ ‘સર4વતી‘ નામની નદ"ઓ છે. તેમાનંી એક =બાx નxક ઉ£ભવ પામી િસgdરુ પાસે dવૂ+વા�હની બની લાબંો પથં કાપી ક`છના રણમા ં}Eુ ત થાય છે. 

Nયાર. બીx �દ k ણ ગીરના �ુગંરોમાથંી નીકળતી 6ભાસ પાસે હ"રણ નદ"મા ંમળે છે. 4કંદdરુાણમા ંએ ‘હ�રણી‘, ‘વ{
ણી‘, ‘�ય�ંુ‘, ‘કિપ લા‘, અને ‘સર4વતી‘ એવા ંપાચં નામે 6ગટ થયેલી કહ" 
છે.  
 

)� ш� (���
) : મહાભારત અને પâdરુાણમા ંએક ‘પણા+શા‘ નદ" છે. તે�ુ ંપાઠંાતર ‘dણૂા+શા‘ અને dરુાણોમા ં‘વણા+શા‘ તર"ક. મળે છે. ‘વણા+શા‘ને માકFડ.ય dરુાણમા ં‘વેણાસા‘ કહ.લી છે એ 

હાલની બનાસ નદ" છે. આમ તો બે બનાસ નદ"ઓ જોવા મળે છે. તેમા ંએક ચબંલની શાખા છે ને dવૂ+ગામીની છે. બીx Yજુરાત બનાસ છે તે પિµમગાિમની છે. ઇ4વીસનની પહ.લી 
સદ"માનંા નાિસકના અRભલેખમા ંનહપાનના જમાઈ ઉષવશતે ‘બાણા+શા‘ નદ"થી પોતાના દાનdÕુયનો આરંભ કર.લો. ભૌગોRલક dવૂા+પર સબંધં જોતા ં‘બણા+સા‘ એ જ Yજુરાતની બનાસ છે, 

Pને ¦ન સા�હbયમા ં‘બrાસ‘ કહ" છે. આ બનાસ નાથ�ારા (મેવાડ)ની પિµમની પહાડ"ઓથી નીચે ઊતર" આz ુરોડ ખાતે ખર.ડ"થી બનાસકાઠંામા ંઊતર" ક`છના રણમા ંપથરાઈ Uય છે.  
 



$�	 : તાપી�ુ ંનામ રામાયણ-મહાભારતમા ંજોવા મળuુ ંનથી પણ dરુાણોમા ંમb4ય, �મૂ+, વાD,ુ �×ાડં અને માકFડ.યમા ંએનો િનદßશ મળે છે. ઉપર જણા2Dુ ંતેમ ઉષવદાતના નાિસકના 

અRભલેખમા ંબનાસ પછ" તાપી વગેર. નદ" જણાવેલી છે. રાજશેખર. તેને નમ+દા અને પયોA ણી વ`ચે આવેલી કહ" છે. તાપી િવ�iયમાથંી નીકળ" ખભંાતના અખાતના નાક. પિµમ સh[ુમા ં

મળે છે. Yજુરાતની સhgૃ નદ"ઓમાનંી તે એક છે. નમ+દાની પેઠ. વેપાર માગ+ તર"ક. તેનો ઉપયોગ થતો. �રુત એ તાપીને કાઠં. આવે}ુ ં6�યાત બદંર છે.  
 

���$	 : આ S³વતી એ જ આપણી સાબરમતી. મેવાડમાથંી ઉતર" આવી કોતરોમા ંવહ.તી તે આજના સાબરકાઠંાના ‘S³‘ 6દ.શમા ંવહ.તી ?ૂના આસાવલ અને કણા+વતી-અમદાવાદ 

પાસેથી નીકળ" ખભંાતના અખાતમા ંપડ. છે, તે પâdરુાણની ‘સાબરમતી‘ ક. સા³મતી નદ" છે. 4કંદdરુાણ અ�સુાર િવSાિમત આવતા ંવિશA ઠ. વાoુણમ/ંથી વ�ધુા તરફ જોતા ંબે રંêોમાથંી 

પાણી નીક�Dુ.ં Pમાનંી એક ‘સર4વતી‘ અને ‘સ³ંમ‘ થી જોતા ંનીક�Dુ ંતે નદ" ‘સા³મતી‘. પâdરુાણ સbયDગુમા ંએ�ુ ંનામ ‘�ૃતવતી‘, /ેતામા ં‘Rગ�રકRણèકા‘, �ાપરમા ં‘ચદંના‘ અને કRલDગુમા ં

‘સા³મતી‘ હોવા�ુ ંકહ. છે. તેમા ંસાબરમતીના ંબેઉ કંઠ 6દ.શના ંઅનેક તીથ�ની નામાવRલ પણ આવેલી છે. તેમા ંચ�[ભાગા-સગંમ પાસે દધીRચ ઋિષએ તપ કર.}ુ.ં P આP દધીRચ ક. 

nૂધેSરના આરા તર"ક. ઓળખાય છે.  
 

�j�$�$	 (��;�$	) : સાબરકાઠંામા ંસાબરમતી નદ"ને ‘હાથમતી‘ નામે નદ" મળે છે. પâdરુાણમા ંતેને ‘હ4તમતી‘ કહ" છે. ‘સા�મતી મહાb�ય‘ અ�સુાર સાબરકાઠંાની ઈશાને આવેલી 

Rગ�રમાળામાથંી નીકળ", નxકના પાલ ગામને અડધો ]ટો માર", bયાથંી �હ�મતનગર પાસે થઈ પિµમવા�હની બની આગળ જતા ંએ સાબરમતીને મળે છે. જો ક. પâdરુાણમા ંએને 
‘ÃAુ કBપા‘ એટલે ક. �કૂ" નદ" કહ" છે.  
 

��$ ��	 : મiય Yજુરાતમા ંઆવેલી વા/ક નદ"ને ‘પâdરુાણ‘મા ં‘વાત+iની‘ કહ" છે. એના પહ.લાના dરુાણોમા ંતેને ‘;/ૃiની‘ તેમજ Èતiની‘ પણ કહ" છે. ;/ૃને �[ . માર" નાખેલો તેથી �[ને 

�×હbયા�ુ ંપાપ લાગે}ુ.ં આ �×હbયા�ુ ંિનવારણ ‘વા/iની‘ અને સા³મતીના સગંમતીથ+-આજ�ુ ંવૌઠામા ંનહાવાથી થDુ ંહu ુ.ં આ નદ" માળવામાથંી નીકળ" પિµમ 6દ.શમા ંવહ" આવે છે. 
પâdરુાણ એ�ુ ંબી?ુ ંનામ ‘વૈ/વતી‘ જણાવે છે. મહાભારતમા ંનjધાયેલી ‘વેવતી‘ તે ?ુદ" છે.  
 


�0�к� (ш��F) : પâdરુાણમા ંમહ" અને વા/કના વચગાળાના 6દ.શમા ંપિµમાRભhખુ વહ.તી ખેડા પાસે એકBપ થઈ વૌઠા પાસે સા³મતીને મળે છે. 4તભંનક તીથા+વતાર 6બધં અ�સુાર 

પાS+નાથના Rબ�બને કાતંીનગરના એક ધનપિતના મહાલયમાથંી શાતવાહનની પbની ચ[ંલેખા પાસે રસ લસોટવા�ુ ંકામ ‘સેડ"‘ નદ"ના �કનાર. કરાવે છે. ‘સે�ટકા‘ નદ" કાઠં. 4તભંન (થામણા) 
ગામ વ4Dુ ંછે bયા ંતેને ‘સેટ"‘ પણ કહ. છે.  
 

�5к.��	 �� 0��É��� : પâdરુાણમા ંઆ બનંેને નxક નxક કહ" છે. એમાનંી વ�કRલની ઇડર પાસેથી નીકળ" હોવાની શÄતા છે. Nયાર. �હરÕયમયી ખેડ�×ા પાસે વહ.તી હરણાવ-�હરÕયા 



છે, P આગળ જતા ંસાબરમતીને મળે છે. �હરÕયા નદ" પાRણિનના ગણપાઠમા ંપણ નjધાયેલી છે. એક હ"રણ ક. �હરÕયા 6ભાસપાટણ પાસે પણ મળેલી છે.  
 

'���'�E	 : મહાભારતના ભીA મપવ+મા ં‘િવSાિમ/ા‘ નદ" છે તે કદાચ પા�રયા/ામાથંી નીકળતી ‘પારા‘ નદ" હોય. એ નદ"ને eYૃઓુ સાથે સબંધં હોવા�ુ ંસમUય છે. એ ર"તે િવચારતા ં

વડોદરા પાસેથી વહ.તી ‘િવSાિમ/ી‘ િવ�iયના સાતdડુા-પાવાગઢ પવ+તમાથંી આવે છે. એનો મેળ `યવનના આlમ પાસેની ‘િવSાિમ/ા‘ સાથે મળ" શક..  
 

���$	 ��� 1�[/��� : 4કંદdરુાણમા ં�ારકાkે/મા ંગોમતી, �ુશાવતી, લ7 મણા, ચ[ંભાગા અને Uંબવતી એ પાચં નદ"ઓનો સગંમ ક�ો છે. આજની �ા�રકાની dવૂ+ તરફથી આવતો વહ.ળો તે 

‘ગોમતી‘ અને દRk ણ તરફનો બર�ડયા ગામ તરફ નીચાણવાળો પટ તે ચ[ંભાગા-પાRણિનના /ણ પાઠમા ંપણ એનો ઉ�લેખ મળે છે. તેમા ંચ[ંભાગાને નદ" કહ" છે. ગોમતીનો ઉ�લેખ પણ 
મહાભારતમા ંમળે છે. પâdરુાણમા ંતેને દધીRચના આlમ પાસે ‘સા³મતી‘ને મળતી કહ" છે.  
 

-кF)  ��F7 : નાિસકના ઉષવદાતના લેખમા ંઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહા�કુા અને નદ"ઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. આમાનંી ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ 

6ક"ણ+ નદ"ઓ : નાિસકના ઉષવદાતના લેખમા ંઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહા�કુા અને નદ"ઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. આમાનંી ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ 
પાસેની ‘દમણગગંા‘ અને ‘કરબેણા‘ એ RબRલમોરા પાસેની =Rબકાને મળતી કાવેર" દRk ણ ભારતની કાવેર" કરતા ં?ુદ" છે. ‘દાહા�કુા‘ એ થાણા {જ�લાની ‘દહા«ુ‘ં નામે નાનકડ" નદ". આ 
ઉપરાતં ‘કાપી‘ નામ પણ મળે છે તે કઈ નદ" હશે તે 4પA ટ થuુ ંનથી.  
 

V8�) '
к$�, '���'
�	, ��'
�	 : આમા ં�વુણ+િસaતા, �વુણ+ર.ખા ક. સોનર.ખ. તે�ુ ંઅને પલાિશની�ુ ંપાણી એક/ થઈ ?ૂનાગઢનના "�દુશ+ન" તળાવમા ંપડu ુ.ં 4કંદYEુ તના લેખ 

અ�સુાર પલાિશની, િસકતા અને િવલાિસની /ણ નદ"ઓના નામ મળે છે. આમાથંી િસકતા તે ‘�વુણ+િસકતા‘, ‘િવિવધ તીથ+ક�પ‘મા ંિસકતાને ‘�વુÕણાર.હા‘ કહ" છે તે ‘સોનર.ખ‘ હોવા સભંવ 
છે.  
 

�C� ��F7�� d5��х� : અ�ય નદ"ઓમા ંY¼ુર �પૃિતવશંના દધ બીUના ઈ. સ. ૪૯૫-૪૯૬ના દાન શાસનમા ંઅ�ુલે4વર(=કલેSર)િવષયમાનંી ‘વરંડા‘ નદ", ઘરસેન બીUના ઈ. 

સ.૫૭૧ ના દાનશાસનમા ંઆવેતી ‘વbસવહક‘, સૌરાA yમા ંથાન પાસેની કોઈ ‘પિ6મિત‘ નદ", કતારગામના ૧૧૬ ગામોના સhહૂમા ંઉ�લેખાયેલી ‘મદાિવ‘ (મ�ઢોળા), ઘરાય િવષયમાનંી 
‘નેરાછ‘ નદ", શીલા�દbય /ીUના ઈ.સ. ૬૬૬ના દાનશાસનમા ંઉ�લેRખત ‘વિંશટકા‘ નદ" તથા ઈ. સ. ૬૬૯ના દાનશાસનમા ંઆવતી ‘મ�મુતી�ાર‘ પાસેની ‘મ�મુતી‘ નદ", તેમજ 
‘માણછ�કા‘ એટલે ક. ‘માલણ‘ નદ" વગેર. નદ"ઓ ગણાવી શકાય.  



આ અને એ ઉપરાતંની અ�ય નદ"ઓ કદાચ આP પણ �કૂાઈ ગયેલી ક. વહ.તી હશે. આ નદ"ઓએ Yજુરાતના xવનમા ંએક જમાનામા ંપોતાની xવતં છાપ ઊભી કર.લી. આP પણ 

લોકxવનમા ંએમના ંનામ ઘણે 4થળે કોઈને કોઈ Bપે સચવાઈ ર�ા ંછે. 
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ઈ.સ. ૨૦૧૦મા ંએક અ£eતૂ અને ઐિતહાિસક ઘટના આકાર પામવાની છે, અને તેનો રણકાર સમ, nુિનયા સાભંળશે, તે છે Yજુરાત રાNયની 4થાપનાની અધ+શતા�દ"!  

Yજુરાતની �વુણ+Nયિંતના 4વRણèમ વષM અતીતના િવરાટ વૈભવ,ઈિતહાસની ક.ટલીક િનણા+યક ઘટનાઓ  

 

•6ાY ્– ઈિતહાસના અવશેષો પાલણdરુ, દાતંા, ઈડર પાસેથી મળે છે.  

•૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ વષ� પહ.લા ંહિથયારધાર" મ�Aુયા દ.ખાયો.  

•૫૦૦૦ વષ+ પહ.લાનંી માનવ વસિતના અવશેષો લાઘંણજમા ંમ�યા.  

•ઈ. સ. dવૂM ૩૭૦૦-૨૫૦૦મા ંિસ�� ુખીણના દ"ઘ+ કપાળ ધરાવતા મ�Aુયો Yજુરાત તરફ દોરાયા.  

•Yજુરાતનો વેપાર ઈ.સ. dવૂM ૩૦૦૦ વષ+નો ! ઇ{જEbની કબરોમાથંી Yજુરાતની મલમલ અને ગળ" મ�યા ંતેના ં6માણ છે.  

•ઈ. સ. dવૂM ૨૪૦૦મા ંતો ખભંાતના મRણયારાઓએ પbથરના ંસાધનો િવકિસત કયા+. લોથલ 6ાચીન મહા-નગર અને મહા-બદંરગાહ બ�Dુ,ં તે ઈ.સ. dવૂM /ીx શતા�દ"ના =તમા.ં પછ" 

તેને વારંવાર �નુામીનો, નદ"ના ંdરૂનો 6લય સહન કરવાનો વારો આ2યો. એક વાર ઈ.સ. dવૂM ૨૦૨૦મા,ં બીx વાર ઈ.સ. dવૂM ૨૨૦૦મા ંઅને /ીxવાર ઈ. સ. dવૂM ૨૦૦૦મા ંલોથલ 

પાણી તળે �બૂી ગDુ ં: દર.ક વખતે તેણે િવનાશથી ડયા+ િવના dનુ:િનમા+ણ કDુF !  

•ઈ.સ. dવૂM ૧૯૦૦મા ંરંગdરુની હડEપા-નગર" �બૂી.  

•ઈ. સ. dવૂM ૧૦૦૦મા,ં નગરા, ટ�બરવા, ભBચ, કામર.જ Pવા ંગામો લોહ િનમા+ણમા ં�યાત થયા.ં  

•ઈ. સ. dવૂMના ંહUર વષ+ દરિમયાન Yજુરાતમા ંશાયા+ત, eYૃ,ુ હ½દય....અને =તે મ¯રુાના યાદવો આ2યા. lી�ૃAણાની �વુણ+ �ા�રકા િવશાળ 6દ.શની રાજધાની બની.  

•ઈ.સ. dવૂM ૯૦૦ મા ંlી�ૃAણયનો દ.હોbસગ+ થયો.  

•ઈ. સ. dવૂM પાચંમી સદ"મા ંવૈયાકરણી પાRણની ‘સૌરા\Aટકા નાર"‘ના ંઉ`ચારણોની નjધ લે છે. કૌ�ટ�યે પણ ‘�રુાAy ‘ના kિ/યો િવશે ઈ.સ. dવૂM ચોથી સદ"મા ં‘અથ+શાt‘મા ંલ�Dુ.ં  

•ઈ.સ. dવૂM ૩૨૦મા ંRગરનારની તળેટ"મા ંિવશાળ �દુશ+ન તળાવ બધંાDુ.ં શતરંજ-ચuરુંગ રમત શB થઈ.  

•ઈ.સ. dવૂM ૨૩૭મા ંઅશોક સ�ાટનો 6ા�ૃત શાસન લેખ hકૂાયો.  

•ઈ.સ. dવૂM ૨૨૯-૨૨૦ િસ�હલ (lીલકંા)ની રાજક�યા �દુશ+નાએ ભBચમા ં‘શ�ુિનકા િવહાર‘ બધંા2યો.  



•ઈ. સ. dવૂM ૨૦૦મા,ં અરબ4તાન અને િસલોનના બદંરગાહો dરૂ.dરૂા Yજુરાતના લોકોના હાથમા ંહતા.  

•ઈ. સ. dવૂM ૧૮૫મા ં,ીક અને ઈ. સ. dવૂM ૧૫૦ થી ૧૦૦ �ધુીમા ંશક, �ુશાણ, પાિથfયન, વગેર. ચડ" આ2યા. 

•ઈ. સ. dવૂM ૮૩મા ં6ાચીન શક સવંત 6ચRલત થયો.  

•ઈ. સ. dવૂM ૫૬: િવ8મ સવંત શB થયો.  

•‘પે�રEલેસ‘ના લેખક. જણા2Dુ ંક. ક`છ સૌરાAy અને દ. Yજુરાતમા ંવહાણવટા�ુ ં2યાપક ખેડાણ હu ુ.ં (ઈ.સ.ની પહ.લી સદ"ની આ નjધ છે.)  

•ઈ.સ. ૧૫૦ Yજુરાતમા ંગ�નો ?ૂનામા ં?ૂનો નhનુો, oુ[દામાનો િશલાલેખ. (?ૂનાગઢ-Rગરનાર) મહાભયાનક dરૂમા ં�દુશ+ન તળાવ uટૂ�ુ ંતે oુ[દામને ફર" બધંા2Dુ.ં  

•ઈ. સ. ૧૬૬-૬૭ YEુu ુસવંતનો 6ારંભ થયો.  

•ઈ. સ. ૨૦૦ �ા�રકાની રાણી ધીરાદ.વીએ oુ[દામા સામે પડકાર ફ¾Äો, છેવટ. સમ?ુિત થઈ. મીરાની Pમ �ા�રકાની ધીરોનેય યાદ કરવી રહ" !  
•ઈ. સ. ૨૪૪-૪૫ કલ��ુર સવંત શB થયો.  
•ઈ. સ. ૩૦૦મા ંવલભીdરુમા ંઆય+ નાગા?ુ +ને ]તરરાAy"ય ધમ+પ�રષદ બોલાવી.  
•૧૨ ઓaટોબર, ૩૧૮ : વલભી સવંત (Yજુરાતના પોતાના શાસક)ની શBઆત િવ8મ સવંત ૩૭૫, કાિતfક Ãકુલ dRૂણèમા.  
•ચ[ંYEુતક િવ8મા�દbયના ધમા+iયk હ�ર4વામીના Yoુુ 4કંદ4વામી, વલભીdરુના િનવાસી હતા. (ઈ. સ. ૩૭૬)  
•િશલા�દbયે (વ�લભીdરુ) શÖુNંય તીથ+નો ઉgાર કરા2યો, અને ધને4વર ��ૂરએ ‘શÖુNંય માહાb�ય‘ ,થં લ�યો. (ઈ.સ. ૩૯૧)  
•ઈ. સ. ૪૦૦મા ંસૌરાAy.ના વેપાર"એ કૌસાબંીમા ંબૌg 4uપૂ બધંા2યો.  
•મૈ/કોએ વલભીdરુને રાજધાની બનાવી. (ઈ. સ. ૪૭૦)  
•Y¼ુરો આ2યા પાચંમી સદ"ની છે�લી પ`ચીસી અથવા છÓી સદ"ની પહ.લી પ`ચીસીમા.ં  
Y¼ુરો આ2યા પછ" મૈ/કોએ લાબંા સમય �ધુી રાNય કDુF.ઈ. સ. ૬૦૩મા ંxવાની hલુાકાતે અહ�ના રાજવી d/ુ ગયા અને bયા ંવસવાટ કય�. ઈ.સ. ૬૨૨થી હ"જર" સનનો 6ારંભ થયો.  
•ઈ. સ. ૬૪૦મા ંચીની યાિ/ક pએુન bસાગં મહારાAyંથી નમ+દા નદ" ઓળંગીને ભoુક`છ (ભoુચ) આ2યો  
•ઈ. સ. ૭૧૧મા ંઆરબ સરદાર મોહ�મદ-Rબન-કાિસમે િસ�ધ પર ક�જો કય�. ઈ. સ. ૭૧૭ એટલે ક. યઝદગદ" ૮૫, પારસીઓએ ભારતમા ંપગ hÄૂો, (lાવણ �દુ ૯, Ã8ુવાર િવ. સ.ં ૭૭૨).  
•ઈ. સ. ૭૨૧મા ંઅરબી સૈ�યને lી વ�લભ નર.�[ એટલે ક. ચા}Äુ રાજવી dલુક.સીએ ભીષણ સ,ંામ કર"ને માર" હટા2Dુ,ં Yજુરાતને બચાવી� લી�ુ.ં  
•િવ. સ. ૮૦૨મા ંઅણ�હલdરુ 4થપાDુ ંઅને પછ"થી લાબંા સમય �ધુી રાજધાની રpુ.ં અષાઢ �દુ ૩, શિનવાર, સવંત ૮૦૨ના પાટણની 4થાપના.  



•ઈ. સ. ૭૮૮-૮૨૦ વ`ચે આ�દ શકંર Yજુરાત આવે છે. �ારકાધીશ દ.વાલયનો {જણ�gાર કર. છે. આ�શCaતની 4થાપના તેમના હાથે થાય છે.  

•ગાeં ુનામે ઈ. સ. ૮૯૯ hિુન પાS+hિુનએ ‘યિત 6િત8મણ �/ૂ‘ અને ‘lાવક 6િત8મણ �/ૂ‘ ર`યા.ં  

• ઈ. સ. ૯૬૧ થી ૧૨૯૨ �ધુીમા ંઅણ�હલવાડ શાસનના આમ/ંણથી ઉ1ર ભારતમાથંી� �ા×ણો Yજુરાતમા ંઆવીને 4થાયી થયા.  
•ઈ. સ. ૧૦૧૭-૧૦૩૭ દરિમયાન lી વ�લભાચાય+ એ �ા�રકાની યા/ા કર".  
•ઈ. સ. ૧૦૨૫ મા ંમહhદૂ ગઝનવીએ હિથયાર સNયા,ં ૧૦૨૬મા ંહાહાકાર મચાવતો તે સોમનાથ દ.વાલય �ધુી પહjચી ગયો. /ણ �દવસ આ8મણ ચા�Dુ.ં ક.ટલાક રાજdતૂો અને �ા×ણોએ 
સામનો કય�.  
•૧૧૨૦ ઈ. સ.મા ંમીનળદ.વીએ �ા�રકાની યા/ા કર"ને {જણ�gાર કય�.  
•૧૧૬૮ ઈ. સ.મા ંભાવ zહૃ4પિતએ સોમનાથ મ�ંદરના નવા {જણ�gાર માટ. hળૂ મ�ંદરથી દોઢ Ìટ �ચે જઈને મેoુ6ાસાદ બનાવડા2યો.  
•ઈ. સ. ૧૨૪૧મા ંઅમદાવાદથી મહમદશાહ. �ા�રકાધીશ મ�ંદર તોડવા આ8મણ કDુF, P પાચં �ા×ણો – વીરx, કરસન, વાલx, દ.વx, ન¯ ુઠાકર.-સામનો કય�, તેમની સમાિધ, �ા�રકામા ં
મ�ંદરથી થોડ.ક nૂર છે. ‘પચંવીર‘ને 4થાને હવે ‘પચંપીર‘ છે !  
 

આ અજપંા ભયા+ વષ� અને તે પછ" hઘુલ-R��ટશ કાળ દરિમયાન પણ Yજુરાત અને Yજુરાતીઓ અC4તbવની લડાઈ લડતા ંર�ા.ં  
અને આP Yજુરાત અધ+શતા�દ" ઉજવવા તરફ જઇ રpુ ંછે. P આપણા સૌ માટ. ગૌરવની વાત છે. 
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Pમનો લોકદરબાર રોજ ભરાતો એવા રાજકારણના [A ટાતંBપ ન� સેવક ઉછરંગરાય નો જ� મ Uમનગર નxક ગગંાજળા ગામમા ંતા. ૨૧-૯-૧૯૦૫ના રોજ થયો હતો. hુબંઈમા ંઅ¢ યાસ 
કયા+ બાદ તેમણે xવનની શBઆત ધારાશા4 /ી તર"ક. કર" હતી. દરિમયાન રાજકોટમા ંગાધંીxને મળવાનો યોગ થયો અને પછ" ધીર. ધીર. તો એમના સb ય અને અ�હ�સાના િસgાતોના 
રંગથી રંગાવા લા� યા. ક.� [ સરકારની સમંિત થી સૌરાA y રાNયની રચના થઈ અને ઉછરંગરાય ઢ.બર ઈ.સ. ૧૯૪૮ના રોજ સૌરાA yના 6થમ h�ુ યમ/ંી � ૂટંાયા.ં ગાધંી િવચારના 6ચારાથM 
ભારતના 6િતિનિધ ત�રક. રિશયા તેમજ Dરુોપના દ.શોમા ંગયા. Yજુરાતમા ં‘સરદાર 4 મારકો’ ઊભા કરવા માટ. doુુષાથ+ કય�. xવનભર રાજક"ય, રચનાb મક તેમજ શૈkRણક 6;િૃ1ઓમા ં
મોખર. રહ"ને યોગદાન આપતા ર�ા. તેમની �નૂેહ જોઈ જવાહરલાલ નહ.oુએ તેમને ઓલ  ઈ\�ડયા કj,સના 6hખુપદ. ની� યા હતા. દ.શસેવા માટ. પોતાની ક. �ુ§ુંબની પરવા કયા+ િવના 
4 વે` છાએ ગર"બાઈ વહોર" લીધી હતી. સૌરાA y�ુ ંઘડતર એ એમ�ુ ંસૌથી મહાન અને Rચરંxવ કાય+ છે. h�ુ યમ/ંી તર"ક. ઢ.બરભાઈએ ફિનfચર વગરના બે ઓરડાવાળા સાદા મકાનમા ંજ 
રહ.વા�ુ ંપસદં કDુF હu ુ.ં તેવી જ ર"તે દ"} ્ હ"મા ંપણ હ�રજન કોલોનીમા ંરહ.વા ગયા હતા. આવી સાદગી આP =તધા+ન થઈ છે. ઈ.સ. ૧૯૭૭મા ંરાજકોટમા ંએમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં 
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�8ક.ટ : Uમનગરના મહારાU રણ{જતિસ�હ, રાજ�ુમાર nુલીપિસ�હx, અમરિસ�હ, િવજય હઝાર., કન+લ હ.h ુઅિધકાર", િવજય મરચ� ટ, મામાસાહ.બ ઘોરપડ., દ1ાx ગાયકવાડ, અuલુ બેદાડ., 

�દલીપ દોશી, રાPશ ચૌહાણ, ધીરજ પરસાણા, િવ� ુમાકંડ, અશોક માકંડ, ઉદય જોષી, િસ�ાથ+ િ/વેદ", ધીoુ પટ.લ, h�ુુંદ પરમાર, દ"પક શોધન, �કશનચદં, કરસન ઘાવર", ઇ� [{જતિસ�હ, oુસી 

�રુતી, નર"મન કૉ� yાકટર, જ� ુપટ.લ, =Ãમુન ગાયકવાડ, �કરણ મોર., નયન મjRગયા, R�Pશ પટ.લ, અજય Uડ.U, �દનેશ મjRગયા, પાિથfવ પટ.લ, ઇરફાન પઠાણ, ઝ�હર ખાન. 
RબRલયડસ+ અને 4 �કૂર : ગીત સેઠ", સતીષ મોહન, Bપેશ શાહ, સોિનક hલુતાની.� 

૪૦૦ મીટર દોડ : ચા� સ+ બોરોિમયો, કાસમ બાદશાહ.� 

શતરંજ : ભ2 ય શાહ, ગૌરાગં મહ.તા, અશોક પચંાલ, �રુ.શ દવે, િવરાફ અવાર", 6Ô� લ મહ.તા, નીરવ રાજ�બુા, તેજસ બાકર..� 

તરણ 4 પધા+ : અિનશા શાહ� 

વૉલીબૉલ : ચીમનલાલ ભાલાવાલા� 

બા4 ક.ટ બૉલ : �કર"ટ ઓઝા� 

િનશાનબાx : ઉદયન ચી�ભુાઇ 

4 ક��ટ�ગ : નમન પાર.ખ, ચાદંની પટવા, આલાપ ભ�, Rચ�તન ભ�.� 

{જ� નૅ\4ટકસ : �ૃપાલી પટ.લ� 

ઍથલે�ટકસ : ચા� સ+ બોસિમયા� 

ખોખો : �ધુીર પરબ, અચલા દ.વર., ભાવના પર"ખ.� 

ભાલા ફ¾ક : રRઝયા શેખ 

પવ+તારોહણ : Ñવુ�ુમાર પડંયા, ન�ંદની પટ.લ, નદંલાલ dરુો�હત, 4 વાિત દ.સાઇ, ભરત Ãકુલ, Rબપીન પાલકર, રા²ુલ ઠાકોર, �રુ.શ દવે, 6ાચી વૈ�, 6ાથ+ના વૈ�, ?ુગલ પીઠડ"યા.� 

ટ.િનસ : �ભુાષ મશBવાલા, �રુ.શ મશBવાલા, �િુનલ પટ.લ, પરવીઝ ક�કોબાદ, નતાશા જોષી, ફા� Yનુી પરસાણા, ઉમગં ચ�ા, િનક"તા ભાર�ાજ, મિનષા મહ.તા. 
ટ.બલ ટ.િનસ : નીરજ ઓક, કમલેશ મહ.તા. 
દોડ : ઝીણાભાઇ નાિવક 

Ã�ૂટ�ગ : ના�ભુાઇ �રુતી, ઝેની ઠ¥ર 



મ�હલા હૉક" : વીણા શાહ, ક"િતfદા પટ.લ. 
�હમાલય આરોહણ : હષા+D ુદવે, શિવfલ પટ.લ, અમી પટ.લ. 
સh[ુ તરણ 4પધા+ : ના¯રુામ પહાડ. (nુિનયાના ૭ સh[ુો તરવા�ુ ંઅને હાથમા ંબેડ" પહ.ર"ને તરવા�ુ ંકૌશલ દાખવનાર 4 પધ+ક), �રહ.ન મહ.તા (ઇ.સ. ૧૯૯૪મા ં�િ� લશ ચૅનલ પાર કરનાર 
4 પધ+ક). 
ક½લાસ, માનસરોવર યા/ા : બાzભુાઇ ક¤ યપ 

નદંાદ.વી િશખર. પહjચનાર : નદંલાલ dરુો�હત 

�હમાલય સાઇકલ યા/ા : હા�દ®ક રાવ 

મેર.થન દોડ : ઝીણાભાઇ નાિવક 

વૉટર પોલો : કમલેશ નાણાવટ" 
વ� ડ+ Rચ� ïન ચૅસ : �ર�� શાહ 

�હમાલયન કાર ર.લી : ભરત રિતલાલ દવે 
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મહાb મા ગાધંીx Pવી િવરાટ 6િતભાના જમણા હાથ સમા =ગત મ/ંી બની રહ.વા�ુ ંPમને સદભા�ય સાપંડ¬ુ ંહu ુ ંતેવા કત+2યિનAઠ hકૂસેવક મહાદ.વભાઈનો 
જ�મ ૧-૧-૧૮૯૨મા ં�રુત {જ�લાના સરસ ગામમા ંથયો હતો.અ¢યાસ મા ંપહ.લેથી જ તેજ4વી હોવાથી બી.એ.એલ.એલ.બી.મા ંપણ સારો દ.ખાવ કય�. lી 
દ.સાઈએ અમદાવાદમા ંવ�કલાત શB કર" અને બીP જ વષM ગાધંીx સાથેની એક જ hલુાકાતમા ંતેમની િવચારસરણીથી 6ભાિવત થઈ, કારક"�દ® પડતી 
hકૂ"ને આlમમા ંજોડાઈ ગયા. bયારબાદ તેમ�ુ ંxવન ગાધંીx સાથે જ વહ.u ુ ંરpુ.ં મહાદ.વભાઈ�ુ ંભાષા6ebુવ અને �ુદંર હ4તાkરો જોઈ ગાધંીxએ કહ" 
દ"� ુક. “������ ! $���� ��� �*� к�� 3 4кF �@�� ���F ���� � �����A8� :�.” અને તે આ¶ાને િશરોમા�ય ગણી તેઓ બાdમુય બની ગયા. તેમણે કિવવર 
ટાગોરના ૨૫ Pટલા �ુદંર અ�વુાદો આEયા છે. તો સામે ગાધંીxની આbમકથાને =,ેxમા ંBપાતં�રત કર" છે. ‘������/�6�	 ����F’ના સdંટુો તેમ�ુ ં



યાદગાર 6દાન છે. ૫૦ વષ+ની વયે મહાદ.વભાઈ દ.સાઈ ૧૫-૮-૧૯૪૨ના રોજ ચા�યા ગયા, પણ પોતાની અડધી {જ�દગીમા ંઆખી {જ�દગી�ુ ંકામ કરતા ંગયા. બાdનુા ખોળામા ંજ ગયા 

અને બાdનુા હાથે જ તેમને અC�નદાહ દ.વાયો. બાdએુ તેમને =જRલ આપતા કpુ ંહu ુ ંક. “મહાદ.વે મારામા ંસdંણૂMપણે સમાઈ જવા�ુ ંપસદં કDુF હu ુ.ં” 

./Ê8 �х������ 

સ4તા અને ગૌરવવતંા Yજુરાતી સા�હbય ના 6કાશન પછળ Pમની 6ેરણા સદાય સૌને માગ+દશ+ક બની રહ" છે તેવા Rભç ુઅખડંાનદંનો જ�મ બોરસદ ગામે 

થયો હતો. તેમના dવૂા+lમ�ુ ંનામ લ�}ભુાઈ ઠ¥ર. અ¢યાસ દરિમયાન નાની કિવતાઓ લખવાનો ચસકો લા �યો. મહાિશવરા/ીને �દવસે શાકંર સ6ંદાયની 
િવિધ hજુબ તેમણે સ�ંયાસ દ"kા લીધી. એ જમાનામા ંસારા ંd4ુતકો બ²ુ મjધા મળતા અને ભાષાક"ય £\Aટએ પણ ભાર.ખમ. આ બધા ંઅવલોકનો પછ" 
એમણે ‘
�� 8 
�0���’ શB કDુF. સ4તા ભાવે કાગળ અને બીx સામ,ી મેળવવા સતત 6વાસ ખેડતા. તેમને qબૂ ગમેલા ભાગવતના એકાદશ 4કંધ�ુ ંતેમણે 

6કાશન કDુF. સ4ં�ૃત ધમ+,થંો, નીિતશાt, બાળકથાઓ અને મ�હલા ઉપયોગી િવિવધ ,થંો સરળ ભાષામા ંઅને સ4તા દર. Yજુરાતમા ંઘેર ઘેર પહjચાડવા 
સફળ 6યbનો કયા+. ‘�х������’ સામિયક. Yજુરાત�ુ ંસ4ંકાર ઘડતર કDુF છે. ગીતા સ�હત ધમ+ સ4ંકારના d4ુતકોની ૫૪૦૦૦ નકલો મા/ સાડા/ણ વષ+મા ંજ 

વેચીને િવ8મ સજય�. એમ.P.d4ુતકાલયને તેમણે િવિવધ ભાષાના દસ હUર d4ુતકો કબાટો સાથે આપીને �ચી ભાવના�ુ ં£Aટાતં doૂું પાડ¬ુ ંછે. તા. ૪-૧-
૧૯૪૨ના રોજ વહ.લી સવાર. 4વામીx આ nુિનયામાથંી ખસી ગયા. આખર. અખડં હu ુ ંતે =ખડ રpુ ંઅને ખ�ંડત હu ુ ંતે પચંમહાeતુમા ંિવલીન થઈ ગDુ.ં 
C������ 

રસ અને dÕુયના કિવSર,દલપતરામના સૌથી નાના d/ુ �હાનાલાલનો જ�મ અમદાવાદમા ંથયો હતો. એમની સા�હbયોપાસનાનો 6ારંભ છÓી =,ેxથી થયો 
જોવા મળે છે. bયાથંી વધીને ડ.¥ન કોલેજના અ ¢યાસ કરતા કરતા વસતંોbસવ રચતા કિવ જોવાય છે. એ વસતંોbસવે સા�હbયજગતમા ંઉ�મેશ 
જગાડ�ો.એમ.એ.થઈ‘-��/jo$’ઉપનામ થી તેમ�ુ ંએક કા2ય છપાDુ ંહu ુ.ં પછ"થી તો િવશેષ વેગથી સા�હbય સ¼ન શB કDુF. સૌરાAyની એજ�સીના એ 

િશkણાિધકાર" િનમાયા હતા. 4વા મીની 6�ૃિતએ એમને Uહ.રxવનથી nૂર રા�યા હતા. 6કાશ £\Aટએ બાળકા2યો , ગઝલો, રાસ, કથાકા2યો, મહાકા2યો, નાટકો, 
નવલકથાઓ અને ચ�ર/,થં તેમના સા�હbયમા ંસમાિવAટ થાય છે. તેમના ઘણા ંગીતો Yજુરાતી ભાષાની ઉ1મ ગીતસh�ૃg છે. “����� <8.)�� <8Á� ��ш” 

Pવી 6ાસા�દક 4uિુતથી Y¼ુરeિૂમ�ુ ંYણુગાન કરનાર 6થમ કિવ �હાનાલાલ હતા. તેમણે xવનના =ત ભાગમા‘ં�0�
�0�$�’નામે એક મહાકા2ય  લખવા�ુ ંશB 

કDુF. દરિમયાન તાર"ખ ૯-૧-૧૯૪૬ના રોજ કિવનો 4વ o્ગવાસ થયો. તેમ�ુ ંઆ િવરાટ કા2ય  અ�oૂું જ રpુ.ં P પ�ંડત જવાહરલાલ નહ.oુના Ãભુહ4તે  Pટ}ુ ં
લખાDુ ંતેટ}ુ ં6િસ iધ થDુ ંહu ુ.ં આP પણ આ મહાકા2યની સા�હbયની આભા ઉપેkાના વાદળો ચીર"ને ‘<8)	�� <8Á� ��ш’ ને અજવાળ" રહ" છે. 
����	 ���� 



સાધનાવતંા સા� ુઅને સા�હbયકાર �હ�મતલાલ દવેનો જ�મ સૌરાAyના ઝાલાવાડના િશયાણી ગામે થયો હતો. �કશોરવયે જ ઘર છોડ"ને તેઓ ચાલી નીક�યા. દરિમયાન યોગીઓના 
પ�રચયમા ંઆ2યા. �હ�દ" અને બગંાળ" પણ Ùટથી તેઓ બોલી શકતા. ગાધંીxના િસgાતંો એમણે xવનમા ંઉતાયા+. બારડોલી સbયા,હ વખતે તેમણે સરદારના મ/ંી તર"ક.ની મહbવની 
જવાબદાર" સભંાળેલી. તેમની 6િતભા જબરદ4ત હતી. િવ4મયતા એ કહ.વાય ક. 4વામીદાદાએ શાળા-કોલેજમા ંગયા વગર િસ�g મેળવી હતી. ગાધંીxના ‘��O��’અને ‘��� @�C���’�ુ ં
ત/ંસચંાલન તેમણે હાથમા ંઅન�ય છે. �હમાલયનો 6વાસ ખેડનાર કાકાસહ.બની િ/dટુ"મા ંએક ‘����	 ����’ પણ હતા. ધરતીકંપ, ર.લરાહત, સbયા,હ ]દોલન – આ બધામા ં
‘����	����’ આગળ પડતો ભાગ લેતા. �×ચય+ના ઓજસથી ઝગારા મારાતા ગૌર બદનમાથંી તેજ ઝરતી ]ખોથી માડં"ને હળવા હ½યાથી વહ.તી એમની વાણી સાભંળવી એ એક લહાવો 
હતો. 6�ૃિતએ અbયતં સવંેદનશીલ 4વામીદાદાને 4વજનોની Rચરિવદાય પછ" {જ�દગી વસમી લાગતી હતી. તેઓ કહ.તા: “.��$�� ���*	, 0�0к� к��	 ��
�;	 !���#��  � ��g� ��, ) 

���F ���F � ��$	 �;	.” તા. ૨૫-૧-૧૯૭૬ના રોજ એ કમબ�ત ગાડ" આવી અને hુબંઈમા ંતેમ�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં 
�F��� STU)��� 'E���F 

E લેગના દદ¡ઓની સેવા કર" 6U તરફથી �વુણ+ચ[ંક 6ાE ત કરનાર દ"વાન �ૃA ણલાલ િ/વેદ"નો જ� મ સૌરાA yના સાગરકાઠંા�ુ ંગામ ધોધામા ંથયો હતો. ગર"બ C4થિતની દશાનો પાર 
પામી ગયેલા �કશોર �ૃA ણલાલે વ� ુભણવાનો £ઢ િનરધાર કય�. ગર"બ C4થિતની દશાનો પાર પામી ગયેલા �કશોર �ૃA ણલાલે વ� ુભણવાનો £ઢ િનરધાર કય�. મે�yકની પર"kા ઉ1ીણ+ થયા 
ક. uરુત જ કલાક+ તર"ક.ની નોકર" 4 વીકાર", સાથે સાથે કાયદાનો અ¢ યાસ ચા} ુરાખી વક"લાતની પર"kા પાસ કર". કત+2 યિનA ઠાના પ�રપાકBપે તેઓ ભાવનગર � Dિુનિસપાલટ"ના 
કિમશનર થયા. અચાનક ભાવનગર પર E લેગના રોગની આફત ઉતર" આવી. 6U 4 થળાતંર કરવા લાગી. �ૃA ણલાલ ઘેર ઘેર ફર" E લેગના દરદ"ઓની સારવાર કર" તેમના આ માનવીય 
અને સાહસભર" સેવાથી 6Uજનોની 6સrતાનો કોઈ પર ર�ો નહ�. તેમની આ િન:4 વાથ+ સેવાની કદરBપે નગરજનો તરફથી �વુણ+ચ[ંક અપ+ણ કરાયો. પોતાની કાય+િનA ડાની � યાતનામ 
થયેલા lી િ/વેદ"ને જસદણના રાNયે h�ુ ય દ"વાન તર"ક. પસંદ કયાF. દરિમયાન રાNયમા ંnુA કાળBપી આફતના ંઓળા ંઉતર" આ2 યા. ફર" 6U સેવામા ંલાગી ગયા અને રાજની ર½યતને 
6ાણ Ìંક"ને બેઠ" કર". તેઓમા ંિવધા તરફ �ડ" અRભoુRચ હતી. કોઈપણ કાય+ સભંાળવા તb પર રહ.તા અને સભંા�યા પછ" પોતાની ઉcજવળ છાપ છોડ" જતા. Pને સૌ કોઈ ઉદાહરણ તર"ક. 
યાદ કરતા. doુુષાથ+નો dÕુ ય6તાપ પાથર" આ 6ભાવશાળ" doુુષે ૨૭-૧-૧૯૫૦ના રોજ Rચરિવદાય લીધી. તેમ�ુ ં�/ૂ હu ુ ં“[� '�Ã�;	 х�$s 4� к к�� к��.” 

��$	/�@ ��	� 

Yજુરાતમા ંd4ુતકાલય 6;િૃ1 શB કર" તેને િવ4તાર" Yજુરાતની 6Uને ¶ાન અને સ4ંકારનો 4પશ+ કરાવનાર મોતીભાઈ અમીનનો જ�મ ઈ. ૧૮૭૩મા ંથયો હતો. ,ેNDએુટ થઈ િશkક 
તર"ક.ની કાર�ક�દ® 6ારંભ કય� અને િશkણની સાથે સાથે d4ુતકાલય 6;િૃ1 2યાપક બનાવવામા ંઅh�ૂય ફાળો આEયો. સભા સમારંભો, ભાષણો, ઉદધાટનો અને 6hખુ4થાનેથી nૂર રહ" 
મોતીભાઈએ P અિવરત સેવાય¶ કય� છે તે આP કોઈપણ kે/ના સેવકો માટ. ઉમદા [AટાતંBપ છે. એમના ‘s8�$к���’ માિસક. Yજુરાતની 6Uમા ંિશAટવાચનનો શોખ વધારવા�ુ ં

ભગીરથ કાય+ કDુF. બે જ વષ+મા ંવડોદરા રાNયમા ંએમણે ૪૦૦ d4ુતકાલયો શB કયાF હતા. ઉપરાતં સાવ નાના ગામોમા ંફરતા ંd4ુતકાલયો 4થાપીને મોતીભાઈએ ¶ાન અને સ4ં�ૃિતની 



સh�ૃg Yજુરાતના છેડા �ધુી પહjચાડવામા ંફાળો આEયો હતો. અRખલ �હ�દ d4ુતકાલય પ�રષદ. ‘Q�;�� d*� '$���’�ુ ંRબoુદ આપી તેમને નવાNયા હતા. tી િશkણ અને tી 

4વાત�ંયના 6ખર �હમાયતી મોતીભાઈએ સામા{જક nૂષણો અને જડ B�ઢઓ સામે બળવો પોકાર"ને અનેકવાર પોતાની નૈિતક તાકાતનો પરચો આEયો હતો. એ જમાનામા ં�રવાજ hજુબ 
tીઓ પગરખા ંપહ.ર" ન શકતી. આવી tીઓના સહાય અથM તેમણે ‘��х���	 ��’ શB કર" હતી. ગાધંીxએ મોતીભાઈને ‘1��$�A8� ��$	’ કહ" Rબરદા2યા હતા. તા. ૧-૨-૧૯૩૯ના રોજ 

તેમ�ુ ંિનધન થતા ંYજુરાતે એક અઠંગ કમ+યોગી, તપ4વી િશkક અને સા�dુoુુષ Yમુા2યાનો અપાર qદુ અ�ભુ2યો.  
�	������ ��� 

મ�હલાઓના રાહબર લીલાબહ.ન પટ.લનો જ�મ ૩-૨-૧૯૧૪ના રોજ વડોદરામા ંથયો હતો. િવધાથºકાળથી જ તેજ4વી કાર�કદ¡ ધરાવતા તેમણે ડ"Eલોમા ંઈન બેRઝક એNDકુ.શન અને 
મો�ટ.સર" Pવી િશkણોપયોગી પદવીઓ 6ાEત કર". tી સામિયકમા ંતેમજ સામા{જક સ4ંથા ‘�	 '�к�$�’ મા ંદ"ધ+કાલીન સેવાઓ આપી, ઉપરાતં Yજુરાત રાNય નશાબધંી સિમિત, Pલ 
�ધુારણા સિમિત, બાલ ઉbકષ+ સિમિત, ર.ડ8ોસ સોસાયટ" Pવી રાNયની અનેકિવધ સ4ંથાઓમા ંમહbવના હો£ા પર રહ" પોતાની સેવાઓનો લાભ આEયો છે. ‘
���ш’માOં���� 

�$��� કોલમ [ારા tીઓના શોષણ અને �ુ�રવાજો સામે સમાજમા ંUYિૃત ફ.લાવવામા ંમહbવનો ફાળો આEયો છે. એટ}ુ ંજ નહ�, કા�નૂી સલાહ માટ. ખાસ ત/ં પણ ઊe ુકDુF હu ુ.ં ક�યા 

ક.ળવણીને 6ોbસાહન મળે એ માટ. બોડ+ની પર"kામા ં6થમ આવનાર િવધા િથfનીને tી િનક.તન �ારા �વુણ+ચ[ંક એનાયત કરતા ંહતા ંસદં.શના મોભી 4વ. ચીમનભાઈ પટ.લને એક આદશ+ 
ધમ+પbની તર"ક. ‘
�uR �� 
�;	’ તર"ક.ની P eિૂમકા લીલાબહ.ને બUવી તે તેમના આદશ+ દંપતીના 6ેમભયા+ સહકારની સાkી dરૂ" પાડ. છે. સામા{જક મ�હલા કાય+કરોની એક આખી પેઢ" 

તૈયાર કરનાર લીલાબહ.ન ઈ.૨૦૦૪મા ં‘સદં.શ’ પ�રવારને અનાથ બનાવી Rચરિન[ામા ંપોઢ" ગયા.  
-/�ш�к� ½)	 
 

િવચkણ રાજ અમલદાર, સા�dુoુુષ 6ભાશકંર પ�ણીનો જ�મ મોરબી ગામમા ંથયો હતો. તેઓ િવધાથºકાળથી જ તેજ4વી હતા. તેમનો અ¢યાસ મે�yક �ધુીનો હતો. એક સામા�ય િશkક 
તર"ક.ની નોકર"થી કાર�કદ¡નો 6ારંભ કર"ને તેઓએ ભાવનગર રાજયના દ"વાનપદ તથા એડિમિન4y.ટરના પદને શોભા2Dુ ંહu ુ.ં ખે�તૂોની C4થિત �ધુારવા તેઓ પોતાથી બનuુ ંબ� ુજ 
કરતા. ?ૂનાગઢ વગેર. દ.શી રાNયો ઉપરાતં સરકાર" ઈલાકાઓએ પણ ભાવનગરનો દાખલો લઈતે �દશામા ં6યbન કર.લા. �હ� nુ4તાનના દ.શી રાજયોના માનવતંા સલાહકાર ઉપરાતં .]0�ш 


5$�$��'���
 ��&�	 @�C��� к�djC
�મા ંતેમણે 4થાન ભોગ2Dુ ંહu ુ.ં તેમનો ભાવનગર 6bયેનો 6ેમ અને મહારાU ભાવિસ�હx 6bયેની ભCaત અન�ય હતા. ઉ`ચ અમલદાર હોવા 

છતા ંતેમ�ુ ંxવન qબૂ જ સાદગીભDુF હu ુ.ં તેણે ક.વી િનAઠાથી કામ કDુF તેનો dરુાવો એ છે ક. પોતે Nયાર. દ"વાન થયા bયાર. િતજોર" P C4થિતમા ંહતી તેમા ંઅનેક ગણો ભરાવો થયો હતો. 
િન:4dહૃ" 6ભાશકંર પ�ણી જB�રયાતમદં લોકોને Éટ. હાથે સહાય કરતા એ કોઈથી અUÕDુ ંન હu ુ.ં ૭૬ વષ+ની �મર. તા. ૧૬-૨-૧૯૩૮ના રોજ તેમ�ુ ંઅવસાન થDુ,ં bયા ં�ધુી તેઓ 
ભાવનગર રાજયને અને રાજવીને સમિપfત ર�ા હતા.  
к�� 8��� : “Bapu is no doubt great but Ba is greater still.”  



 

મહાbમા ગાધંીના xવનસRંગની, ભારત રાAy�ુ ં6ેમાળપા/, dNૂય બા ક4uરુબાનો જ�મ પોરબદંરમા ંથયેલો. ૭ વષ+ની વયે મોહનદાસ  સાથે સગાઈ થઈ અને 

૧૩ વષ+ની વયે તેમના લ�ન થયા.ં ગાધંીxની =ગત દ.ખભાળની સાથે તેમણે ઉપાડ.લી 6bયેક 6;િૃ1મા ંસ�8ય ફાળો આપી એમણે Uત ઘસી નાખંેલી. 
Pલવાસ દરિમયાન પણ એટલા ંજ 6સr અને કાય+રત રહ.તા.ં ગાધંીx સાથે રહ.;ુ ંક.; ુ ંકપoું હu ુ ંતે ક4uરુબા િસવાય બી?ુ ંકોણ Uણી શક.? સાવ 
િનરkરતામાથંી સાkર બનવા માટ. ૬૦ વષM પણ =,ેx વાચંતા-લખતા શીખવવાનો આરંભ કરતા ંતેને નાનપ ક. શરમ ન લાગતી. દરરોજ ૪૦૦ થી ૫૦૦ 
તાર �તૂર કાતં;ુ,ં બાdનુા પગના તRળયે માRલશ કરવી, 6ાથ+નાસભામા ંહાજર" આપવી, ઈbયા�દ �8યાઓ તેમના xવનનો એક ભાગ જ બની ગયેલ. 
રાAyિપતા ગાધંીxના આ ધમ+પbની સાચે જ �હ�દના મહારાણી હતા. જો સમપ+ણ, bયાગ, િનરાડંબર અને સહનશીલતા એ સતંો�ુ ંદ.વ�ાર હોય તો તેઓ પિત 
ગાધંીx કરતા ંસો ગણા સરળ અને વદંિનય િવeિૂત હતા. તા. ૨૨-૨-૧૯૪૪ના રોજ બાએ ગાધંીxના ખોળામા ંદ.હbયાગ કય�. બાdએુ કહ.}ુ:ં “���� �C���C� 


�;	�	 
���	 к����	 ��� $� l8� ���� � 
�� кf8� .” બાdનુા પરમ િમ/ 0����«8 eC�8k� બાની મહ1ા દશા+વતા ંકpુ ંહu ુ:ં “Bapu is no doubt great 

but Ba is greater still. ”  

ત£ન સાદા ને પિવ/ xવન �ારા સીતા અને સાિવ/ીના સીતવશંની �ભુાગી વેલી થવા�ુ ંસૌભા�ય 6ાE ત કરનાર એક તપ4વીનીએ ઈ. ૧૯૪૪ની ૨૨મી 
ફ.æઆુર"એ ગાધંીxના ખોળામા ંદ.હbયાગ કય� bયાર. સાoુંયે ભારત િવલાપ કરu ુ ંહu ુ.ં એ તપC4વની એટલે ક4uરૂબા ગાધંી. રાA yિપતા ગાધંીxના આ ધમ+પbની સાચે જ �હ�દના ંમહારાણી 
હતા.ં એમને P માન મળuુ ંતે બાદશાહની અધાFRગનીને જ મળે. ગાધંી ભલે �હ�દના બેતાજ બાદશાહ હતા પણ ક4uરૂબા તો એક‘�* �q� #кF�‘ના ંઅnૂિષત આxવનસRંગની જ હતા.ં તેમને 

મળેલી 6િતA ઠામા ંકÃુ ંજ અસગંત ક. િવસવંાદ" નહોu ુ.ં જો સમપ+ણ, bયાગ, િનરાડબંર અને સહનશીલતા એ સતંો�ુ ંદ.વ�ાર હોય તો તેઓ પિત ગાધંીx કરતા ંસો ગણા ંસરળ અને વદંનીય 
િવeિૂત હતા.ં  
પોરબદંરના એક નાના વેપાર" ગો�ુલદાસ મકનx અને Èજ�ુંવરના ંએ d/ુી ઈ. ૧૮૬૯ના એિ6લમા ંજ�મેલા.ં શાળા�ુ ંિશkણ તો મળે}ુ ંન�હ, પણ વૈA ણવ �ુ§ુંબનો સ4ંકારવારસો એમનામા ં
ઊતર.લો. તેર વષ+ની વયે પોતાથી છ માસ નાના ગાધંીx સાથે એમ�ુ ંલ�ન થયા. xવન-પ�રવત+નના તીÈ અને ઉbકટ આ,હ" પિત સાથે સસંારની P કડવીમીઠ" એમણે અ�ભુવી એ 
આકર" કસોટ"Bપ હતી. એ કસોટ"માથંી તેઓ સફળતાથી પાર ઊતયાF. બાળપણની િનરkરતાયે એમણે 6યbનdવૂ+ક nૂર કર". ગાધંીxની =ગત દ.ખભાળની સાથે તેમણે ઉપાડ.લી 6bયેક 
6;િૃ1મા ંસ�8ય ફાળો આપી એમણે Uત ઘસી નાખેલી, પણ કદ" 6સrતા ક. 4વભાવની મ�રુતા નહોતી Yમુાવી. Pલવાસ દરિમયાન પણ એ એટલા ંજ 6સr અને કાય+રત રહ.તા.ં  
એમ કહ.વાય છે ક. ક4uરૂબા નરમ, ગર"બડા ંને ક.વળ પિતની છાયાસમા ં�હ�nુ પbની હતા.ં પરંu ુઆ સા�ુ ંનથી. એમ�ુ ંઆગ;ુ ં2યCaતbવ હu ુ.ં ગાધંીxએ પણ પોતાના િવચારો ક4uરૂબાને 
ગળે ઉતારતા ંઘણી વાર h¤ુક.લી પડતી. છતા ં‘જ�મોજ�મ સાથીની' શ�દોમા ંબા�ુ ંખઢં 4વBપ 2યaત થાય છે. ક4uરૂબા એક એવા ંશાતં અને ગહન યોRગની હતા ંPમણે પોતાના અમો� 
ચા�ર�યબળથી� 8ાિંતવીર પિતના 2યCaતbવને સdંણૂ+ ર"તે 6દ"E ત કDુF. ગાધંીx સાથે રહ.;ુ ંક.; ુ ંકપoું હu ુ ંતે ક4uરૂબા િસવાય બી?ુ ંકોણ Uણી શક. ? ગાધંીxની અ�હ�સા અકળાવી નાખે 



એવી વ4u ુહતી. તપોવનની એ તાપસી�ુ ંગૌરવRચ/ આપવાની શCaત કોઈમા ંપણ હોય તો તે મહાદ.વભાઈ દ.સાઈમા ંઅને ગાધંીxમા.ં મહાદ.વભાઈએ તો બાની પહ.લા ંિવદાય લીધી અને 

ગાધંીxએ એ બાબતમા ંમૌન સે2Dુ.ં ક4uરૂબાને કદ" કામકાજ પતાવવા દોડાદોડ" કરતા,ં ગભરાઈ જતા ંક. Y4ુ સે થઈ જતા ંકોઈએ જોયા ંનહોતા.ં ?ૂના જમાનાની પરોણાચાકર"�ુ ંxવuુ-ં

Uગuુ ંછતા ંશાતં, સૌ�ય અને hધુર 6તીક તેઓ હતા.ં િ6ય પbનીના ચેતનિવહ"ન દ.હ પાસે બેઠ.લા બાdએુ UણીUણીને ઝેરના · ૂટંડા પીધા હશે. આગાખાન મહ.લમા ંપોતાના િવSા� ુ

સRચવ મહાદ.વ દ.સાઈ�ુ ંhbૃDુ ંગાધંીx માટ. ધરતીકંપ સમાન હu ુ ંbયા ંતો પbનીના hbૃDએુ તેમના xવનની કoુણતાને તીÈતમ બનાવી દ"ધી. ગાધંી િસવાય બી?ુ ંકોણ બે હUર વષ+ 

પહ.લાનંા 8ાઇ4ટના આ શ�દો બોલ શકત :  

‘ '$�, ш��� :��²� '��� ; � eк� ��� ?‘  
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‘<8���$	 
�0��� 0�R�’ ના 4થાપક અને સવંધ+ક lી રણ{જતરામ મહ.તાનો જ�મ �રુતમા ંઈ. ૧૮૮૨ મા ંથયો હતો. અ¢યાસ dણૂ+ કયા+ પછ" ઉમર.ઠની શાળામા ંહ.ડમા4તર તર"ક. 

જોડાયા. અમદાવાદમા ં‘
�'ш�� eC� .����F e
�'
��ш�’ નામની એક સ4ંથાના સ¢ય થઈ સહમ/ંી બ�યા હતા, અને ‘<8Á� 
��� ���$	7’ ઉજવવાની શBઆત કરાવી 

હતી. ‘
�0���’, ‘�8�~-к�ш’, ‘��O��’ એમ અનેક સામાિયકોમા ંલગભગ િનયિમત પણે લેખમાળા ચલાવતા હતા. તેમણે સાહ.બરામ અને સ�હયરો એમ બે અ�રૂ" નવલકથાઓ લખી છે. 

Yજુરાતી સા�હbયસભા, Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદ, Y¼ુર સાkર જયતંીઓની યોજના, સા�હbયતથા કલાના ં6દશ+નો, Yજુરાતી ક.ળવણી પ�રષદ વગેર. 6;િૃતઓ હાથ ધર"ને Yજુરાતની 
અC4મતાના િવકાસમા ંઅસામા�ય ફાળો આપી h�ુયવાન કામ કDુF છે. ૧૯૧૫ના પાચંમા ંઅિધવેશન સમયે તો �રુતમા ંતેઓ સા�હbય પ�રષદના મ/ંી તર"ક. � ૂટંાઈ આ2યા હતા. પરંu ુમાડં 
બે વષ+ કામગીર" બUવી અને તરવા જતા,ં પાણીમા ં�બૂીને અવસાન પા�યા. એક કoુણ nુધ+ટના સU+ઈ. એ �દવસ હતો તા. ૪-૬-૧૯૧૭. રણ{જતરામના િન�બધો એ બે ,થંો તેમના 
અવસાન પછ" Yજુરાત સા�હbય પ�રષદ. 6ગટ કર.લા h�ૂયવાન ,થંો છે. આP પણ 6િતવષ+ Yજુરાતી ભાષામા ંઉ1મ �ૃિત રચનાર સા�હbયકારને‘�)%�$��� V8�) 1�[к’ અપ+ણ કર" 

બ²ુમાન કરાય છે. 
����� /	х�@O к��� 

અન� ય Yજુરાતી વીરાગંના માદામ ભીખાઈxના ôદયમા ંબાળપણથી જ દ"નnુRખયાની સેવા અને દ.શની 4 વત/ંતાના કોડ ખી� યા હતા. િપતાના આ,હને વશ થઈ ક..આર.કામા સાથે 
તેમણે લ� ન કDુF. પણ Uહ.ર 6;િૃ1ને કારણે લ� નxવન ખ�ંડત થDુ.ં લડંનમા ંઆગ ઝરતા ં2 યા� યાનો એમણે આપવા માડં�ા.ં અમે�રકામા ંપણ તેxલા 2 યા� યાનો આE યા ંતેથી R��ટશ 
સરકાર. તેમને �હ�દ આવવાની બધંી કર". જમ+નીમા ંસમાજવાદ" કો,ªસ મળ" હતી b યા ંમાદામ કામાએ સવ+ દ.શોના રાA yi વજો સાથે ઊભો રાખવા માટ. �હ�દ તરફથી R�ટના Dિુનયન Pકને 
બદલે ભારતનો સવ+6થમ રાA yi વજ બનાવી b યા ંર?ૂ કય� હતો. ભારતના અ,ગÕ ય 8ાિંતકાર"ઓએ b યા ંભારતની hCુaત કાP સ�8ય કામ કરનાર" ‘�./�� /��$’ નામની સ4ં થા શB કર". 

માદામ કામા તેના અ,ણી કાય+કતા+ હતા. તેમણે પા/ંીસ વષ+ �ધુી દ.શવટો ભોગ2 યો તે દરિમયાન ગાધંીxની રાહબર" નીચે ભારતમા ં4 વાત�ંય માટ.ની ચળવળ શB થઈ ગઈ હતી. 



કોઈપણ રાજક"ય રાજક"ય 6;િૃ1મા ંભાગ નહ� લેવાની શરતે R��ટશ સરકાર. ભારત આવવા પરવાનગી આપી. આઠ માસની બીમાર" ભોગવી તા. ૧૩-૮-૧૯૩૬ના રોજ તેમ�ુ ંઅવસાન 
થDુ.ં પે�રસના ક�4 તાનમા ંસચવાયેલા એકમા/ 4 મારક પર લ� Dુ ંછે: “w8��ш��F�� -'$к�� к��� e @���	 �c�A8� ��� к��� ����� :�.”  

��G/� ���	 

સૌરાAyમા ંલોકવાતા+ઓ �ારા લોકસા�હbયના સ4ંકાર�ુ ંિસ�ચન કરનાર મેBભા ગઢવીનો જ�મ સવંતં ૧૯૬૨ના ફાગણ�દુ" ૧૪ના રોજ થયો હતો. િપતાની વાતા+કથની h�ુધભાવે માણતા 
મેBભા�ુ ંિમલન થDુ.ં પોતાની મીઠ" હલકથી કાગવાણીના ગીતો અને ભજનો ર?ૂ કર"ને lોતાઓને ડોલા2યા છે. તેમના કંઠમા ંકંપન હu ુ,ં વેધકતા હતી, દદ+  હu ુ.ં એમના કંઠની ભ2ય zલુદં" 
આસપાસ બેઠ.લાઓને 4વરલોકની યા/ાએ ઉપાડ" કોઈ નવી જ eિૂમકા પર લઈ જતી. માતા સર4વતીની ઉપાસના સાથે એમણે Yજુરાતમા ંભમતા રહ" ગાધંીDગુના સા�હbય સ4ંકારની 
ચેતનાનો દ"વો જલતો રા�યો. તેઓ મા/ લોકસા�હbયના આરાધક અને ગાયક જ ન હતા, પણ દ"�[Aટા અને સમાજ �ધુારક પણ હતા. ચારણ ક�યાઓની ક.ળવણી અથM 
પોરબદંરમા ં1��) кC�� :�E��� ઊeુ ંકDુF. હ�રજનોઅને નબળા વગ�ને માટ. વસાહત બધંાવી, �ારકામઠના જગતYoુુ શકંરાચાય+xએ તેમને ‘к'����’ નો ઈલકાબ એનાયત કર" તેમની 

કદર કર" છે. ઉતરાવ4થામા ંભCaતના રંગે રંગાઈને તમામ ;િૃ1ઓમા ંિન;િૃ1 લીધી. તા. ૧-૪-૧૯૭૭ના રોજ એમનો xવનદ"પ zઝૂાઈ ગયો. િવSની મહાNયોતમા ંકંઠ કહ.ણીના મશાલચી 
એવા લાડ"લા મેBભા ગઢવીની xવનNયોત િવલીન થઈ ગઈ.  
“ ��f8/� Ò1� ���;	, :��� �� .1¤  

/�� �l8'�* /��;	, ���� �:�� �	$”.   

s8U����� ���$� 
 

Yજુરાતના અન�ય સમાજસેિવકા dAુપાબહ.ન મહ.તાનો જ�મ 6ભાસપાટણમા ંતા. ૨૧-૩-૧૯૦૫ના રોજ થયો હતો. તેમને કoુણા, અભય અને સા�હસકતાના 
Yણુ વારસામા ંમ�યા હતા.પદંર વષ+ની વયે dAુપાબહ.ન સા�હbય-લેખો લખતા ંથઈ ગયા.ં બી.એ. થયા પછ" હાઈ4�ુલમા ંિશ Rkકા તર"ક. જોડાયા. જમાના 
6માણે નાની �મર. લ�ન થયા અને ૨૬ વષ+ની નાની �મર. વૈધ2યનો ખાલીપો nૂર કરવામા ં�ુદરતે સહાય કર" હોય તેમ તેમનો પ�રચય 8ાિતકાર" 
વીરાગંના 3TD8�� 
���/�@ સાથે થયો. tીઓને સહાય મળે તે માટ. અમદાવાદમા ંકાપડના બ�હAકારની તેમજ દાBની nૂકાનો ઉપરના'к�0�Y��	 1&�&�મા ં
ભાગ લીધો હતો. ૧૯૪૨ની ચળવળ વખતે eગૂભ+વાસીઓને મદદ કર" હતી. ભારત સરકાર. “ Õ¨ 4R)” નો ઈલકાબ આપીને તેમ�ુ ંબ²ુમાન કDુF હu ુ.ં 
?ૂનાગઢમા ં‘'ш �8����’,રાજકોટમા ં‘к�C$� �	 '�к�
<T�’અને વઢવાણમા ં‘'�к�
 '�?���’ એમ નાર"Yહૃોની 4થાપના કર". આ બધી સ4ંથાઓમા ંતેમણે મન 

hકૂ"ને કામ કDુF. સૌરાAy સરકારની રચના થતા ંઢ.બરભાઈ સરકારમા ંdAુપાબહ.ન 4પીકરપદ. િનમાયા હતા. ઈ. ૧૯૮૮મા ંYજુરાત Pમને માટ. ગૌરવ લઈ શક. 
એવા dAુપાબહ.ન�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં  



/��Ö����&�� �1'�$�, �Z�� ���ш v	 /��$'
Y�O N��N 

��� :ભગવતિસ�હx સ,ંામિસ�હx Uડ.U  

d��� :ગjડલ બાd ુ 

�C� : 24 મી ઓaટોબર 1865 , કારતક �દુ પાચંમ – ધોરાx  

��
�� : 9 મી માચ+ 1944.  

��$� – મjઘીબા  

'$� – સ,ંામ િસ�હ;  

�q� – 1882 – ચાર રાણીઓ સાથે ;  

���)	 - નદં�ુંવરબા ( પડદાના �રવાજને તોડનાર, મ�હલાઓની ઉrિત સાધવાના તેમના 6યાસો માટ. મહારાણી િવaટો�રયાએ તેમને ‘8ાઉન ઓફ ઇ�ડ"યા’ 

નો Rખતાબ આપેલો  
હતો. )  


�$��� - ભોજરાજિસ�હ, eપૂતિસ�હx, �કર"ટિસ�હx, નટવરિસ�હx, બા�ુંવરબા , લીલાબા, તારાબા.  
�^��
 : નવ વષ+ની �મર. રાજકોટની રાજ�ુમાર કોલેજમા;ં  

1887 - 4કોટલે�ડ ની એ�ડનબરો Dિુનવિસfટ"માથંી એલ.એલ.ડ" (ડોકટર" અ¢યાસ)  
1890 – એ�ડનબરોમાથંી એમ.બી.સી.એમ અને એમ.આર.સી.પી.  
1895 – એ�ડનબરો રોયલ કોલેજમાથંી એફ. આર. સી. પી. અને એમ. ડ" -આDવુMદ ના સRંkEત ઇિતહાસની શોધખોળ માટ.  
L��
�� : રાજકતા+  
3 49� ST'$7: ભગવn્ ગોમડંલ - નવ ભાગ - Yજુરાતી િવSકોષ  

O�� k���  

1884- 25 ઓગ4ટ રાNયાRભષેક  

1930-33 – કરોડો Bિપયાના લોકોપયોગી કાય� - dલુો, િનશાળો, ર4તા, ધોરાx અને ઉપલેટામા ંજળ", yામની સગવડ; ગjડલ, ધોરાx? અને ઉપલેટા દ.શના ંlેAઠ શહ.રો ગણાયા; ગjડલ અને 



મોિવયા ગામને સાત ટાકં"માથંી Ãgુ પાણી,ગjડલમા ંતે જમાનામા ંઅ�ડર ,ાઉ�ડ ગટર 2યવ4થા, અ�ડર ,ાઉ�ડ વીજળ"�ુ ંEલાન�ગ અને રાNયના ંતમામ ગામડાઓં ગjડલ સાથે ટ.Rલફોનથી 

જોડાયેલા ંહતા,ં  

'ш�) ��E – ક�યા ક.ળવણી મફત અને ફર{જયાત બનાવી  

� T�-�� - ગjડલ 4ટ.ટ ના ર4તાઓની બનંે બા?ુએ અસ�ંય ;kૃો વવડા2યા ંહતા,ં પ�રણામે વટ.માYુ+ ;kૃોની શીતળ છાયા હ.ઠળ આરામથી hસુાફર" કર" શકતો.  

d4ુતક 6કાશન – કોઇ પણ ભારતીય ભાષામા ંન હોય તેવા ભગવ£ગોમડંલના �ુલ નવ દળદાર ,થંોના 9870 Pટલા િવશાળ dAૃઠોમા ંિવSકોશ Pવી કkાની ભારતીય સ4ં�ૃિતની મા�હતીનો 
સ,ંહ.  
સ�માન  

1897 - મહારાણી િવaટો�રયાની ડાયમડં NDRુબલીમા ંકાઠ"યાવાડના રાUઓના 6િતિનિધતર"ક. હાજર" અને x.સી.આઇ.ઇ. નો ઇલકાબ  

1934 - તેમના રાNયકાલના પચાસ વષ+ dરૂા થતા,ં 6Uએ પોતાના ખચM તેમની �વુણ+uલુા કર", સો�ુ ંએકäું કDુF હu ુ ંP Uહ.ર કામો માટ. વાપરવામા ંઆ2Dુ ંહu ુ.ં 
<8���$A8� � )-��5�к� 
���/�@ 

 

ભારતીય શાtીય �bૃય નાટ¸કલાના kે/ે ]તરરાA y"ય �યાિત મેળવી Yજુરાત�ુ ંગૌરવ વધારનાર મ��લકા સારાભાઈ જગમશ²રૂ �bૃયાગંના hણૃાRલની 
સારાભાઈ અને વૈ¶ાિનક ડૉ. િવ8મ સારાભાઈની d/ુી છે. મ��લકા નાની હતી bયાર. તેમના િપતા ડૉ. િવ8મભાઈ તેમને વાતોમા ંUતUતની xવનઘડતરની 
વાતો કરતા. તેઓ કહ.તા : ":�к�Fe /)�8� $� ��@e �. :�к�� _��	 � шjo$ ��&�	�� � �$�E ���8� ��@e. :F /�� $� �)��	 ���."  

મ��લકાએ પોતાના િપતાની આ વાત બરાબર પોતાના xવનમા ંઉતાર" છે. મનોિવ¶ાનમા ંએમણે ડૉકટર.ટ કDુF છે અને મેનેજમે�ટમા ંપણ અ�4ુનાતક છે.  
મ��લકાએ પોતાના પિત Rબિપ નભાઈ સાથે મળ"ને ‘�' �‘ નામની એક 6કાશન સ4ંથાની 4થાપના કર" છે. આ સ4ંથાએ ભારતીય સગંીત કલા, �bૃય, 

ભારતીય પહ.રવેશ વગેર. ઉપરાતં સા4ં�ૃિતક, નૈસRગèક Pમા ંઅનેક િવષયોના ,થંો 6કાિશત કયાF છે. ભારતીય 6કાશનkે/ે આ ,થંોનો ફાળો મહાhલૂો 
ગણવામા ંઆવે છે. આ d4ુતકો છાપવા પાછળ તેઓ ઘણી જહ.મત ઉઠાવે છે. તેઓ દર.ક. દર.ક િવગતોનો �ડો ઝીણવટdવૂ+ક અ¢યાસ કયા+ પછ" જ d4ુતક 
માટ. પસદં કર. છે.  
મ��લકા સારાભાઈએ Yજુરાતી �ફ�મોમા ંલગભગ એક દાયકા �ધુી કામ કDુF છે. Yજુરાતી �ફ�મોમા ંમ��લકા અને �કરણ�ુમારની જોડ" સાર" એવી લોકિ6ય 
બની હતી. મ��લકાએ એક મા/ �હ�દ" �ફ�મ ‘0����� 
� Ò1�‘મા ંઅRભનય આE યો છે.  

મ��લકાએ qબૂ જ નાની �મરથી જ ન¥" કર.}ુ ંછે ક. પોતે કોઈ પણ એવી tીઓનો રોલ નહ� કર. ક. P ચીલાચા} ુહોય. Pમા ંtીઓને ગૌણ ગણી તેમના પર અbયાચાર આચરવામા ં



આવતા હોય.  

મ��લકાને સૌથી વ� ુ�યાિત મળ" હોય તો પીટર zaુસના મહાભારતને કારણે, પીટર zaુસના �દ�દશ+ન હ.ઠળ 4ટ.જ પર ભજવાતા અને દ"ધ+ �ફ�મ તર"ક. પણ દશા+વાતા ‘મહાભારત‘મા ં
મ��લકાએ [ોપદ"�ુ ંપા/ ભજ2Dુ ંછે. પાચં વષ+મા ંઆ નાટક nુિનયામા ં૨૫ થી યે વ� ુદ.શોમા ંભજવાDુ ંછે. અને Nયા ંNયા ંર?ૂ થDુ ંછે bયા ંbયા ંમ��લકાના અRભનયની 6શસંા પા�Dુ ંછે.  
અbયાર. મ��લકાનો Yજુરાતી �ફ�મ જગત સાથેનો સપંક+ સાવ Ùટ" ગયો છે. તેઓ પોતાની માતાએ 4થાપેલી‘� )‘ સ4ંથામા ંસ4ંથાના જોઈ�ટ ડાયર.aટર તર"ક. સેવા આપે છે અને પોતાના 

d4ુતક 6કાશનના ં2યવસાયમા ંઆજકાલ ગળા�બૂ છે. 
3TD8������ 
���/�6 

 
3TD8������ 
���/�6 (�ш�� 1910 – 1974)  

એક સમયના અમદાવાદના qબૂ મોટા ઉ�ોગપિત =બાલાલ સારાભાઇના ઘેર hnૃુલાબહ.નનો જ� મ થયેલો. માતા�ુ ંનામ સરલાબહ.ન. તેમ�ુ ંબાળપણ qબૂ જ લાડકોડમા ંવીb Dુ ંહu ુ.ં માતા 
અને દાદ"મા પાસેથી તેમને રાA y6ેમ અને સમાનતાની ભાવનાના સ4ં કાર મ�યા હતા. તેમને પરદ.શથી િશkકને બોલાવી ઘેર જ િશkણ આપવાની �િુવધા તેમના ંમાતાએ કર" હતી.  
સારાભાઇએ �ુ§ુંબને ગાધંીx સાથે ઘિનA ઠ સબંધં હતો. hnૃુલાબહ.ન આમ તો ર.શમી વ4 /ો અને અલકંારો પહ.રવાના ંqબૂ જ શોખીન હતા,ં પરંu ુગાધંીxના ંિવચારોની અસરોથી તેમણે 
પોતાના બધા શોખને િતલાજંલી આપી દ"ધી. સાદાઇથી xવન xવવા�ુ ંતેમણે ન¥" કDુF. 4 /ીઓના સમાન અિધકાર માટ.ની તેમની ઝખંના અજોડ હતી. નીચેનો 6સગં તે વાતની શાખ 
dરૂ. છે.  
એક વખત સારાભાઇ�ુ ંઆqુ ં�ુ§ુંબ માથેરાનના 6વાસે જu ુ ંહu ુ.ં તેમનો નોકર રવx સાથે જવાનો હતો.  
hnૃુલાબહ.ને િપતાને કpુ,ં ‘બાdxુ, રવx આપણી સાથે આવે છે તો એની વ²ુ ક.મ નથી આવતી ? ’  

િપતાએ કpુ,ં ‘દ"કર", રવx�ુ ંલ� ન તાPતરમા ંથDુ ંછે, એની વ²ુને લઇ જવાની શી જBર ? ’  

hnૃુલાબહ.ને કpુ ં‘એ ન ચાલે, રવxએ એની પbનીને સાથે લાવવી જ જોઇએ. Ãુ ંએને ફરવા આવવા�ુ ંમન ન થાય ? િપતા િનoુ1ર થઇ ગયા.  
‘બાdxુ ક.મ બો� યા ન�હ ? આપણે �ુ§ુંબમાથંી બધા ંજ જઇએ તો રવxની વ²ુને પણ આવવા�ુ ંહોય જ ને. ’ hnૃુલાબહ.ને દલીલ કર" અને િપતા સમંત થઇ ગયા.  
hnૃુલાબહ.નને ગાધંીxની 6ેરણા તો ખર" જ પણ 4 /ીUYિૃત માટ. કામ કરવાની તેમની ધગશ પણ ઓછ" નહોતી. એમા ંવળ" ગાધંીx�ુ ં�ચૂન કDુF, એટલે તે કામ તેમણે ઉપાડ" લી�ુ.ં 
4 /ીઓને િવિવધ kે/�ુ ં¶ાન મળે, અનેક હ4 તકલાઓ અને હ4 તઉ�ોગોની તાલીમ મળે તે હ.uસુર તેમણે એક સ4ં થા ઊભી કરવાનો િવચાર કય�. ગાધંીxના આશºવાદ લઇને તેમણે 
૧૯૩૪ના એ6ીલમા ં‘જયોિતસઘં’ નામે મ�હલા સ4ં થાની 4 થાપના કર".  
આ સ4ં થા �ારા 4 /ીઓને 4 વાવલબંનની તાલીમ અપાતી હતી. સાથે સાથે એવી 4 /ીઓને � યાય આપવા�ુ ંકામ પણ શB કરવામા ંઆ2 Dુ ંક. Pમને સામા{જક અ� યાય થયો હોય, �ુ§ુંબના 



ઝઘડાથી /ાસ થતો હોય અથવા કોઇ પણ Uતનો અb યાચાર થતો હોય પ�રણામે ક.ટલીક બહ.નો પગભર થઇ અને તેમનો આb મિવ�વાસ વi યો. ‘જયોિતસઘં’� આP Yજુરાતની અનેક 
બહ.નો માટ. શીળ" છાયડ" બનાવવામા ંhnૃુલાબહ.નનો ફાળો અ��તીય છે.  
hnૃુલાબહ.ને 4 વાત�ંયસ,ંામમા ંપણ ઝપંલા2 Dુ ંહu ુ.ં ઇ.સ. ૧૯૩૨ના ]દોલનમા ંતેમણે સ�8ય ભાગ લીધો હતો. તે માટ. તેમને છ મ�હનાની Pલ પણ ભોગવવી પડ" હતી. રાજકોટ સb યા,હ 
વખતે પણ તેમની ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી. ‘�હ�દ છોડો’ની ચળવળમા ંપણ તેમણે ભાગ લઇ ધરપકડ વહોર" લીધી હતી.  
૧૯૪૫મા ંhુબંઇ ધારાસભાના સ¢ યપદ માટ. તેમની પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી. પરંu ુગાધંીxની ઇ` છા નહોતી ક. hnૃુલાબહ.ન રાજકારણમા ંજોડાય. તેથી hnૃુલાબહ.ને સમ, xવન 
રચનાb મક કાય� કરવામા ંજ પસાર કDુF. ૧૯૫૩ દરિમયાન જ� h-ુકા¤મીરમા ંઊભી થયેલી અશાિંતમા ંતેમણે શાિંતસૈિનક તર"ક. 6શસંનીય કામગીર" બUવી હતી. કોમી રમખાણો ફાટ" 
નીક�યા ંb યાર. ગજબની �હ�મત અને સમય�ચૂકતા વાપર"ને 4 /ીઓ અને બાળકોને કોમનો ભેદભાવ રા� યા વગર મદદ કરનાર hnૃુલાબહ.ન સાચા ંમાનવતાવાદ" હતા.ં 2 યાવસાિયક પ/કાર 
તર"ક. પણ તેમણે લાબંો સમય કામ કDુF હu ુ.ં  
ગાધંીx પાસેથી સb ય, અ�હ�સા અને િનભ+યતાના પાઠ શીખીને આxવન રાA yની સેિવકા બનીને રહ.નાર hnૃુલાબહ.ન 4 /ીઓ માટ. 6ેરણાના ઝરણા સમાન હતા.ં તેમણે રાA yિનમા+ણ માટ. ભેખ 
લીધો હતો. એ ભેખ /ેસઠ વરસ ધારણ કર" રા� યો. ૨૭મી ઑકટોબર ૧૯૭૪ના રોજ એ 6ચડં જયોત zઝૂાઇ ગયો.  
તેઓ અb યતં ધનાઢય પ�રવારમા ંજ� � યા ંહતા,ં પણ એક સામા� ય નાર"ની Pમ પિવ/ અને ઉમદા xવન xવી ગયા.ં અ,ણી મ�હલા 4 વાત�ંયસેનાની અને મ�હલાઉ�ારના ં6ણેતા 
hnૃુલાબહ.નને Yજુરાત શી ર"તે eલૂી શક. ? 

 

����� L ��������  

‘વો તો હમાર" Yજુરાતન હ½‘  
સરદારની અને ભારતના 4 વાત�ંય સ,ંામની અનેક યાદગાર તસવીરો ખªચનાર -  
-;� �0��� C M 4k #���Q�#� - ����� L ��������  

‘યે લડક" કૌન હ½ ? કહા ંસે આઈ હ½ ? dછૂનાર. 6ã Ãgુ {જ¶ાસા અને �ુuહૂલથી dછૂ¸ો હતો. આઝાદ ભારતની રાજધાની �દ� હ"નો એ વરસાદ" �દવસ હતો. તેમા ં
ગાધંીxની સમાિધ પાસે એક Dવુતી એક હાથમા ંq�ુ લી છ/ી અને બીU હાથમા ંક.મેરા પકડ"ને ઉભી હોય, પોતે પલળે એનો વાધંો નહ�, પણ પોતાનો ક.મેરા ન 
ભ�Uય તે�ુ ંi યાન રાખીને એ તસવીરો લેતી હોય એટલે કોઈને પણ નવાઈ લાગે. એ કોઈમા ંઆઝાદ ભારતના પહ.લા રાA yપિત ડો. રાP� [6સાદ પણ બાકાત 
નહ�. તેમણે ‘��кF‘ િવશે Pમને સવાલ dછૂ¸ો એ હતા ભારતના નાયબ વડા6ધાન ‘
����‘ વ� લભભાઈ પટ.લ.  

એ �દવસ�ુ ંઐિતહાિસક મહb વ હu ુ.ં ક.મ ક. ભારત 6Uસ1ાક બનવા�ુ ંહu ુ ંઅને ભારતના બધંારણીય વડા તેમજ 6થમ નાગ�રક એવા ભારતના રાA yપિતનો 



શપથિવિધ સમારંભ ૨૬મી U� Dઆુર", ૧૯૫૦ના �દવસે યોUવાનો હતો. રાA yપિત તર"ક. શપથ લેતા ંપહ.લા ંડૉ. રાP� [6સાદ. રાજઘાટ જવાની ઈ` છા 2 યaત કર". તેમની સાથે તેમના ં

પb ની, તેમના ંબહ.ન, વ� લભભાઈ અને મRણબહ.ન પણ હતા.ં �દ� હ"મા ં4 થાયી થયેલા ંફોટો,ાફર હોમાય 2 યાવાલા આ ઘટના�ુ ંઐિતહાિસક મહb વ dરૂ.doૂું સમજતા ંહતા.ં તેથી જ િવપર"ત 

વાતાવરણ વ` ચે પણ તે આ kણ ક.મેરામા ંઝડપી લેવા હાજર હતા.ં એ જમાનામા ં� Dઝૂ ફોટો,ાફસ+ ?ૂજ સ�ં યામા ંઅને મ�હલા � Dઝૂ ફોટો,ાફર તો આ એક જ. એટલે રાP� [બાzનુા 
સવાલના જવાબમા ંવ� લભભાઈએ ભાર. ગૌરવથી જવાબ આE યો, ‘�� $� ����F <8���$� �Ï‘. વ� લભભાઈ સાથે રહ.તા તેમના મદદનીશ અને ભ/ીU ઈSરલાલે પછ"થી હોમાયબહ.નને 

આ વાત કહ" હતી.  
હોમાય 2 યારાવાલાને સરદાર પટ.લ સાથે ‘dરુાની પહ.ચાન‘ હતી. આઝાદ" મ�યા પછ" હ?ુ ‘-�
 @C #�̄ш� ´ M8��‘ શB થયો ન હતો. મા�હતી અને 6સારણ ખાu ુ ંએ વખતે પોતાનો ફોટો,ાફ" 
સબંધંી િવભાગ શB કરવાની તૈયાર"મા ંહu ુ.ં સરદાર પટ.લ આ ખાતાના વડા. ફોટો,ાફ"ના િવભાગ માટ. ફોટો,ાફસ+ની િનમ« ૂકં કરવા =ગે ‘��0�$	 ��� -
��) ��E���‘ તરફથી 
Uહ.રખબર 6કાિશત કરવામા ંઆવી. તેમા ંછે� લે hકૂાયેલા બે શ� દો ખાસ i યાન ખªચે એવા હતા. એમા ંલ� Dુ ંહu ુ ં: ‘�	��� e�	O��.‘ એ વખતે અ� ય કોઈ મ�હલા ફોટો,ાફર હતી જ 

નહ�. હોમાયબહ.ન એ વાત યાદ કરતા ંકહ. છે, ‘મને લાગે છે ક. એ શ� દો મારા માટ. જ હતા. સરદાર. મને i યાનમા ંરાખીને જ એ બે શ� દો ઉમેરા2 યા હશે.‘ સરકાર" નોકર" કરવાની 
હોમાયબહ.નની જરાય ઇ` છા નહોતી. આથી તેમણે અરx કર" નહ�.  
સરદાર સાથે તેમને =ગત કહ.વાય એવો સબંધં ન હતો, પણ વાર. તહ.વાર. ફોટો,ાફર�ુ ંકામ પડ. b યાર. સરદારને ‘બહ.ન‘ જ યાદ આવતા ંહતા.ં એક વખત 
�દવાળ"ની રા/ે સરદારના �દ� હ"ના િનવાસને કો�ડયાનંા દ"વાઓથી સUવેલો. રા/ે દસેક વા� યે સરદાર. રોશની�ુ ંØ¤ય જોDુ.ં તેમને એ [¤ય ગમી જતા ં
તેમણે ઈSરલાલને કpુ,ં ‘બહ.નને જઈને કહ. ક. ઘરની રોશનીનો ફોટો પાડ" Uય.‘ ઈSરલાલ હોમાયબહ.નના કોનોટ E લેસના િનવાસ4 થાને ઉપડ�ા. રા/ે 
અRગયાર વાગે હોમાયબહ.ને બગંલાની સાદ" છતા ંમનમોહક રોશનીની તસવીરો લીધી. ખા4 �ુ ંએક િમિનટ �ધુી�ુ ંએaસપોઝર આપીને તેમણે લીધેલી એ 
તસવીર આP પણ હોમાયબહ.નનો ખUનો શોભાવે છે. ‘એ તસવીરો જોઈને સરદાર. Ãુ ંકpુ ંહu ુ?ં‘ એવા સવાલના જવાબમા ંહોમાયબહ.ને કpુ,ં ‘મª એમને એ 
ફોટો મોકલી આપેલો. એ ફોટો જોઈને એ રાx થયા હશે. બસ, પછ"થી અમાર. એ િવશે કંઈ વાત થઈ ન હતી. એમા ંÃુ ંવાત કરવાની ?  

હોમાયબહ.નના મતે સરદારનો 4 વભાવ એવો બ�હhુ+ખી હતો જ નહ� ! પહ.લી નજર. જ એ દઢતા અને મ¥મતાની એ 6િત�ૃિત જણાતા. એમની ઢબછબ, 

બોલચાલ આ બધામા ંએક 6કારની ગભંીરતા અને મ¥મતા દ.ખાતી હતી. પ�ંડતx (જવાહરલાલ નેહoુ)�ુ ં2 યCaતb વ સરદારથી ત£ન િવપર"ત 6કાર�ુ ંહu ુ.ં 
તસવીરકારો પાસે પણ નહ.oુ સામેથી મળવા પહjચી જતા. તેમની સરખામણીમા ંસરદાર તો પોતાના કામમા ંજ 2 ય4 ત. સદા ગભંીર અને શાતં છતા ંમ¥મ.  
સરદારના 2 યCaતb વના ં6શસંક હોમાયબહ.ને ભાગલાનો 4 વીકાર કરવાના સરદારના િનણ+યને 4 વીકાર" શÄા ંન હતા.ં ભારતના ભાગલાનો િનણ+ય લેવાયો એ 
િમ�ટ�ગમા ંક.વળ બે તસવીરકારો હાજર હતા. એમાનંા એક હોમાયબહ.ન પણ હતા.ં ભારતના ભાગલાની તરફ.ણમા ંસરદાર. કહ.લા શ� દો હોમાયબહ.નને આP ૯3 વરસની �મર. પણ યાદ છે. 



સરદાર. કહ.}ુ,ં ‘આપણા એક હાથમા ંસડો લાગે અને તેમા ંધ�રુ થાય તો હાથને કાપી નાખવો પડ.. નહ�તર સડો આખા શર"રમા ંફ.લાઈ Uય.  

સરદારના આ શ� દો સાભંળ"ને એ વખતે હોમાયબહ.નને થDુ ંહu ુ ંક. Ãુ ંઆ વાત સડો લાગેલા ભાગને કાપીને ફ¾ક" દ.વા Pટલી સીધી અને સરળ છે ?  

સરદાર પટ.લ�ુ ંhુબંઈમા ંઅવસાન થDુ ંb યાર. હોમાયબહ.ન �દ� હ"મા ંહતા.ં માટ. એ સરદારની =િતમ યા/ાની તસવીરો લેવા�ુ ંહોમાયબહ.ન માટ. શÄ ન બ� Dુ.ં એ વખતે (Rબરલા 
પ�રવારના અખબાર)‘0�C D8 � $�� ��@|
‘ના કાયા+લય પર સરદાર સાહ.બના hbૃ Dનુી Uહ.રતની તસવીર ખªચીને હોમાયબહ.નને સતંોષ માનવો પડ�ો હતા. સરદારને યાદ કરતા ં

હોમાયબહ.ન કહ. છે, “ તે ઘણા વહ.લા Yજુર" ગયા. બાક" પચંોતેર વરસ એ કંઈ hbૃ Dનુી �મર છે ?” 

/����E��� 
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‘
�$ ���� �к�ш���‘ના સ¼ક �ુ�દિનકા કાપ�ડયાએ Yજુરાતના પછાત આ�દવાસી િવ4તાર ધરમdરુમા ંપોતાના પરમ સખા મકર�દ દવે 
સાથે ‘��0�Q��‘ 4થાપીને પોતાની ક�પનાને hિૂતfમતં 4વBપ આEDુ�ં છે. �ુ�દિનકાબહ.ન માટ. આ કઈ ર"તે શÄ બ�Dુ ં? એમની પાસેથી જ Uણીએ.  
‘��0�Q��‘�	 шG�$ '�ш� к�@к �)���.  

થોડા ંવષ� પહ.લા ંઅમે ક.ટલાક િમ/ો એક વ� ુઅથ+dણૂ+ અને િનરામય  xવનશૈલી શોધવા�ુ,ં Pનો પાયો અiયાbમમા ંહોય અને Pની કાય+�દશા સામા{જક 
જવાબદાર"ની હોય તે;ુ ં4વE� ુલઈને ‘ન�ંદ,ામ‘મા ં4થાયી થયા.ં ન�ંદ,ામની 6;િૃ1ઓમા ંઆરો�ય, િશkણ, ,ામિવકાસ, રાહત અને સહાય, સxવ ખેતી, 
ગૌશાળા અને અiયાbમની 6;િૃ1ઓનો સમાવેશ થાય છે. ૧૯૮૪મા ંઅમને વલસાડથી થોડ. nૂર વાકંલ ગામમા ંસરકાર તરફથી રાહતદર. ઊબડ-ખાબડ oુk 
જમીન મળ" હતી તેના પર અથાક મહ.નત કર"ને ‘જગંલમા ંમગંલ‘ વસા2Dુ ંઅને ૧૯૮૭થી ન�ંદ,ામની 6;િૃ1ઓ શB થઈ.  

Á����к O�� :��F�� �h��%��к O���	 � ��E� к��	 ���� :� ?  

‘ઈSર સૌથી મોટો સ¼નહાર� છે અને દર.ક મ�Aુયી ઈSરનો =શ લઈને અવતર. છે. ગીતમા ંકpુ ંછે ક., "મમૈવાશંે બીવલોક." ‘xવલોકમા ંમારો જ =શ છે.‘ 
એટલે માણસને પણ સ¼ન કર;ુ ંગમે છે. નાના-મોટા કોઈને પણ એક િનx h[ુાની અRભ2યCaત oુપે કોઈ �દ2ય =શને 6ગ¶ કરવા�ુ ંગમે છે. ના�ુ ંબાળક 

ર.તી�ુ ંઘર બનાવે તે પણ સ¼ન છે અને ઉમાશકંર જોષી કા2ય લખે ક. બાલ�ૃAણછ દોશી �ુદંર ઈમારતની રચના કર. અથવા ગાધંી Pવો મહાન માણસ સમ, 6Uના માનસમા ંએક 
િવશાળ iયેય�ુ ંરોપણ કર. તે પણ સ¼ન જ છે. સ¼;ુ ંએટલે ક. રચ;ુ ંએટલે ક. કંઈક િવશેષ �ુદંર કર;ુ ં– તે બધાને ²ુ ંસ¼નના િવશાળ 2યાપમા ંh�ૂું É.ં એ ર"તે એક રોગી માણસને દવા 
આપી સાજો કરવો, તર4યા લોકોને પીવા�ુ ંપાણી આપ;ુ,ં િવ�ા¢યાસથી વRંચત બાળકો માટ. ભણવાની સગવડ કરવી, P કોઈ nુઃખી, પી�ડત, વRંચત ક. જBરતમદં છે તેને માટ. કાઈં પણ 
કર;ુ ંPવી ન�ંદ,ામની કોઈ પણ 6;િૃ1 માર. મન સ¼નકાય+ જ છે. દર.ક સવંેદનશીલ મ�Aુયે nુિનયાને કÃુકં �ુદંર અપ+ણ કર" જવા ઈ`છે છે. તેમાથંી અનેકિવધ સ¼નોની રચના થાય છે. 
એટલે માર. મન લેખન અને ન�ંદ,ામની 6;િૃ1 બે િવરોધી તો નથી જ, અલગ પણ નથી.  



વળ", અiયા{bમકતા કોઈ 6;િૃ1 ક. કાય+મા ંનથી, એ તો એક ]ત�રક ઉઘાડ છે, P ઉ`ચતર ચેતના ભણીની �દશાને, એ ભણીની યા/ાના પથને અજવાળે છે. એ સમ,મા ંપરોવાયેલો �રૂ છે 

અને બધા ંકાય�મા ંતે�ુ ંસગંીત અlા2યપણે Yુજંu ુ ંહોય છે. એટલે લેખન, સ¼ન, અiયાbમ, ન�ંદ,ામ બ�ુ ંએક જ =તરતbવ�ુ ં6ગટ"કરણ બની રહ. છે.  
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તમે માર. મન સ¼ન�ુ ંમાહાb�ય Ãુ ંએમ dછૂ�ુ ંછે એનો ઘણોખરો જવાબ ઉપરના જવાબમા ંઆવી Uય છે. પોતાના xવન થક", કાય� થક", િવચારો અને 2યવહાર થક" જગત માટ., મ�Aુય 
Uત માટ. કÃુકં ક�યાણકારક �ુદંર hકૂ" જ;ુ ંએમા ંસ¼ન�ુ ંમાહાb�ય છે, પછ" એ ;kૃો ઉગાડવા�ુ ંકાય+ હોય ક. �×ાડંના ંરહ4યો ઉક.લવા માટ. આઈ�4ટાઈન Pવા િવ¶ાની�ુ ંસશંોધન હોય ક. 
lી અરિવ�દ Pવા મહિષf ની એકાતં આવાસમા ંકર.લી dણૂ+યોગ માટ.ની સાધના હોય, દર.ક સ¼ન મહbવ�ુ ંછે, શરત એટલી જ ક. કોઈ પણ 4વBપે જગતના xવનને વ� ુસhgૃ બનાવનાoું 
હોય.  
$���F к5��A8� ‘����Q��,‘ ‘��0�Q��‘��� ш� �CM8� :� ?  

ક�પના�ુ ંન�ંદ,ામ ફaત માર", મારા મનની ક�પના હતી. એના સ¼ક તર"ક. ફaત ²ુ ંજ હતી. વા4તિવક ન�ંદ,ામ અનેક િમ/ો, Ãભુે`છકોના સહકારથી, અપેRk ત પ�રબળોના હ4તkેપથી, 
અણક�પેલા સયંોગોના તાણાવાણાથી Y ૂથંાDુ ંછે. આનદં,ામની ક�પનાનો અhકુ જ =શ ન ં�દ,ામમા ંસાકાર થયો છે, છતા ંએ આજના ભૌિતકવાદની eિૂમ પર ઊભી થયેલી 4વક.�[ી 
xવનશૈલીથી સવ+થા Rભr એવી િનરામય xવનશૈલીવાળો એક ર�ય હ�રયાળો ટાd ુતો છે જ.  
�к�C�/�@ 
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�O�� '�ш� ��1к��� к�@к �)���.  

મકર�દભાઈ દવે અને ²ુ ંલ�નથી જોડાયા,ં પણ અમને બrેને એકબીU માટ. પિત ને પbની ક. હસબ�ડ અને વાઈફ એવા શ�દો વાપરવા�ુ ંફાવu ુ ંનહોu ુ.ં અિત ઔપચા�રક જB�રયાત િસવાય 
એવા શ�દોને એવી ર"તની ઓળખ આપવા�ુ ંઅમે ટાળતા.ં પિત-પbની કરતા ંએકબીUના િમ/ો હોવાનો અહ.સાસ જ હમંેશા ંરહ.તો. મકર�દભાઈ =દરથી વૈરાગી ને િનઃ4dહૃ" હતા, છતા ં
તેમ�ુ ંÜદય અને તેમનો 2યવહાર બ²ુ રસમય રહ.તો. નવનીત (Yજુરાતી ડાયP4ટ) માિસકના સપંાદક તર"ક. માર. hુબંઈ રહ.;ુ ંપડ.. એમને ગjડલ અવાર-નવાર જ;ુ ંપડ.. bયાર. એ મને 
ખબર ન પડ. એમ ?ુદ" ?ુદ" જ�યાએ Pમ ક. ચાની બરણીમા ંક. ઓશીકા નીચે અથવા P d4ુતક ²ુ ંવાચંતી હો� તેની વ`ચે, ને કદ"ક બાથBમમા ંસાzનુી પેટ" પાસે વગેર. Pવી મª ક�પી 
પણ ન હોય એવી જ�યાએ તે 6ેમ ને આનદંના શ�દો લખેલી એવી RચÓીઓ hકૂ" જતા. અણધાર" જ�યાએથી મને એવી ચીÓીઓ મળે. એ વખતે મારો આનદં તમે ક�પી શકશો ! એ 
hુબંઈમા ંહોય bયાર. પણ ²ુ ંઑ�ફસ U� É bયાર. માર" પસ+મા ંહમંેશા ંએક ચીÓી હોય જ. ²ુ ંકાઈં ગભંીર લાગતી હો� તો �પુચાપ કૉફ" બનાવીને Eયા લો માર" પાસે hકૂ" Uય. મને ઈÃ ુ
Rõ4ત 6bયે કંઈક િવશેષ ભાવ એની એને ખબર એટલે લખવાના મારા ટ.બલ પર ઈÃનુી છRબ ગોઠવી Uય. =,ેx કા2યો માટ. મને બ²ુ 6ીિત. એવી કોઈક પCંaતઓ એમને ગમતી મળ" 
Uય, તો તેને સરસ ર"તે �ુદંર કાગળ પર સUવીને લખે ને મને મોકલે. એમના અbયતં 4વ`છ, �ુદંર, મનોહર અkર જોઈને થાય ક. આ માણસ {જ�દગીની નાનામા ંનાની વ4uનુો પણ 
આદર કરતો હશે. એને મન કÃુ ંç[ુ ક. u ુ̀ છ નહ� હોય.  



અમારા લેખનના પણ સૌ પહ.લા ંિવવેચક અને ભાવક અમે જ. દર.ક કા2ય લખીને પહ.લા ંએ મને વચંાવે ને ²ુ ંવાતા+ લખીને એમને બતા;ુ.ં એકમેકના �ધુારા કzલૂ પણ કર"એ. Äાર.ક 

ઝઘડો પણ થાય, Y4ુસો પણ આવે, �રસાઈ પણ જવાય, પણ એ તો બ�ુ ંકશી અસર hÄૂા િવના પસાર થઈ Uય. એમના ગયા પછ" ખાલીપો પણ અ�ભુવાય છે અને સભરતા પણ. 

એમણે સવાFગપણે માoુ; xવન ઘડ¬ુ ંછે.  
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ખર" ર"તે tી 4વાત�ંય એવો શ�દ6યોગ જ આપણા સમાજમા ંરહ.લી અસમાનતા �ચૂવે છે. doુુષ 4વાત�ંય એવો શ�દ6યોગ આપણે સાભં�યો છે ? ખર.ખર તો આ tી ક. doુુષના નહ� 

2યCaતના 4વાત�ંયનો સવાલ છે. tી 4વાત�ંય એટલે 2યCaત 4વાત�ંય. આપણે Nયાર. કહ"એ ક. ઈSર. બધા લોકોને સમાન સNયા+ છે bયાર. એનો અથ+ Ãુ ંએવો થાય છે ક. બધા લોકો એક જ 

વણ+ના છે, એક સરખી �ચાઈના છે, એક સરખા Bપ – રંગ ધરાવે છે, એક સરખી શCaત અને kમતાવાળા છે ? એ જ ર"તે tી અને doુુષ સમાન છે એમ આપણે કહ"એ bયાર. એનો અથ+ 

એવો નથી થતો ક. બrેની શCaત સરખી છે. Äાકં doુુષની વધાર., Äાકં tીની વધાર.. બા� દ+ \Aટએ Pમ doુુષો એકબીUથી અસમાન હોય છે, તેમ tીને doુુષ પણ એકબીUથી અસમાન 

હોય છે. બrેની શર"રરચના Rભr છે. 2યCaત 4વાત�ંયનો અથ+ એટલો જ છે ક. દર.ક મ�Aુયયને પોતાનો િવકાસ કરવાની અને પોતાને અRભ2યaત કરવાની તક મળવી જોઈએ, પછ" Pવી 

Pની kમતા, પણ સમાજના કોઈ ર"ત�રવાજોથી કોઈની શCaતને �ું�ઠત કર"ને એમ ન ઠસાવ;ુ ંજોઈએ ક. તાoું કાય+kે/ આટ}ુ ંજ છે, એના �ૂંડાળાની બહાર તાર. જવા�ુ ંનથી. આ સમાજના 
અનેક 4તરને લાY ુપડ. છે. �  

tીઓએ ટોચની િસ�gઓ મેળવી છે. ઈિતહાસમા ંને વત+માન સમયમા ંપણ, આવી tીઓની સ�ંયા ઓછ" નથી, પણ એ સા�ુ ંછે ક. આવી tીઓના ટકા ઘણા ઓછા છે. હ?ુ તેમની 
અવમાનના થઈ રહ" છે. તેમ�ુ ંh�ૂયે 4વીકારાDુ ંનથી. tી �ણૂહbયા આ�ુ ંમો§ું ઉદાહરણ છે.  
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tીએ પોતે પોતાને હાિન પહjચાડ" છે, તે;ુ ંUહ.રખબરો, પો4ટરો, અખબારોમા ંજોવા મળે છે, તે પણ લોલક બીU છેડ. ગDુ ંહોવાનો જ સકં.ત છે. સામા{જક ર"ત�રવાજો ઉપરાતં સમ,પણે 
2યાપી રહ.લા ંભૌિતક પ�રબળો, ઉપભોaતાવાદ, બા� �ખુસગવડો 6ાEતા કરવામા ંજ xવનની સાથ+કતા માની રહ.}ુ ંમાનસ-આ બધી બાબતો પણ એમા ંમોટો ભાગ ભજવે છે. આ 
વાતાવરણ aલેશ ઉપUવનાoું છે અbયાર. તો આમાથંી ઊગરવાનો માગ+ દ.ખાતો નથી. tી પોતે જ સUગ બનીને પોતાની અC4મતાને ઉcજવળ કર. એ જ એક માગ+ છે.  
�	7 $�#�� s8f8R�� �./����� к�@ #�к w87 :� ?  

�tીઓ તરફના doુુષના અRભગમમા ંફરક જBર પડ�ો છે. એક રhજૂ હતી. એક માણસે િમ/ને કpુ,ં "માર" પbની મોટરકાર ચલાવવા�ુ ંશીખવા માટ. છે, માટ. Ãુ ંકર;ુ ં?" િમ/ે શાિંતથી કpુ,ં 
"એના માગ+મા ંઊભા ન રહ.;ુ.ં" આના બે અથ+ થાય : એક તો એની ઈ`છાની આડ. ન આવ;ુ,ં પણ બીજો સકં.તાથ+ એ ક. એ ગાડ" ચલાવશે તો તને હડફ.ટ. લેશે, એટલે ક. તાર. ર4તામાથંી 
ખસી જ;ુ,ં પણ આP tી�ુ ંઉ`ચપદ 4વીકારાય છે. tી વડા6ધાન, h�ુય 6ધાન, કલેકટર, �યાયાધીશ એવા ંઅનેક પદોએ હોય છે અને તેમ�ુ ંઅિધકાર"પ«ુ ં4વીકારવામા ંઆવે છે. આના 



પણ ટકા જોઈએ તો ઓછા જ છે અને તેથી જ પાલા+મે�ટમા ંtી અનામતની વાતો થાય છે. ²ુ ંપોતે અનામત6થાને પસદં નથી કરતી. દર.કને િવકસવાની તક આપો, પણ છેવટની પસદંગી 

તો કોઈ tી ક. doુુષ ક. દRલત ક. કોઈ Uિત-¶ાિતના આધાર. નહ�, 2યCaતના પોતાના શાણપણ, શCaત અને nૂરંદ.શી ને સૌથી વ� ુતો તેની 2યવહાર-4વ`છાતા અને ક�યાણ ભાવનાને 

આધાર. થવી જોઈએ. ‘નાર"-�દન‘ની ઉજવણીની સાથ+કતા bયાર. જ ગણાય Nયાર. ‘નાર"-�દન‘ ઊજવવાની જBર જ ન રહ..  

$���� ��$�� ��1 s8�$к� �� ?  

આ બ²ુ h¤ુક.લ છે. અનેકાનેક d4ુતકોએ xવનને બળ આEDુ�ં છે, આનદં આEયોિ◌ છે, ¶ાન આEDુ ંછે, છતા ંકહ.;ુ ંજ હોય તો – ગીતા, ગાધંીxની આbમકથા, °ા�સના ૧૯મી સદ"ના 

Rચ�તક�ુ ં‘આિમય�સ જન+લ‘, કાલ�સ કા4ટાનેડા�ુ ં‘જનº §ુ ઈ4ટલા�ડ‘ અને અલબ1, Yજુરાતી, =,ેx અને ઉnૂ+  શ�દકોષો.  

к�@ �« 4f8�  ��!A· ?  

સપના ંહમંેશા અ�રૂા ંરહ.વા સU+યેલા ંહોય છે. મને તો બ²ુયે મન છે ક. માર" આસપાસનો સhદુાય મ�Aુયાને ક.વળ મ�Aુયલ સમP, મકર�દભાઈની પCંaત છે ક., ‘માનવી ભાળ" અમ¯ુ ં

અમ¯ુ ંઆપ«ુ ંફોર. વહાલ‘ – એકમેકને થો�ુકં પણ ચાહતા શીખે, એના મનમાથંી િવ�ષે, સરખામણી અને હર"ફાઈની� ભાવના nૂર કર" xવનની સાથ+કતા સમP. પણ એ તે Äાર. ? 

 

�� ������ �gк 

ગાધંીDગુની સb વશીલ નાર" શCaત નમ+દાબહ.ન પાઠકનો જ� મ ભાવનગર પાસેના વા}કુલ ગામે ઈ.સ. ૧૯૧૫મા ંથયો હતો. વઢવાણમા ંUહ.રસભામા ંટ.બલ ઉપર ઊભા થઈને રાA yગીત 

ગાયે}ુ ંb યાર. તેમની �મર હશે પદંર.ક વષ+ની. અ¢ યાસ દરિમયાન લાઠ"-લેRઝમ અને ઘોડ.સવાર"ની તાલીમ પણ લઈ લીધી. નીડરતા એ એમના 2 યCaતb વનો 6ધાનYણુ. dNૂય ગાધંીxની 

સમંિત મેળવી આlમમા ંદાખલ થયા. =ધારાથી ટ.વાયેલા નમ+દાબહ.ન હાથમા ંલાઠ" લઈને એકલા આlમ ફરતો ]ટો માર" આવતા.ં દરિમયાન બગસરામા ં�4ુ ત ગાધંીવાદ" 

લાલચદંભાઈને બાલમ�ંદર માટ. ‘બહાદ.ર બહ.ન’ની જBર હતી. Rગ?ુભાઈ બધેકાએ વગ+મા ંઉતરાવેલા ગીતો અને 2 યા� યાઓની નjધપોથી સાથે બગસરા જઈને, સહજ લાગણીભયા+ 
2 યવહારથી બાળકો અને વાલીઓનો 6ેમ સપંાદન કર" લીધો. આઝાદ"ના ક.ફવાળા નમ+દાબહ.નને કોઈ ‘આઝાદ" બહ.ન’ તો કોઈ ‘નાની બહ.ન’ કહ"ને બોલાવતા. આlમના િનમ/ંણથી તેઓ 
બગસરા છોડ"ને પોરબદંર ગયા. 4 વાત�ંયસેનાની સા�હb યકાર રામભાઈ સાથે લ� ન,થંીથી જોડાયા b યાર. કહ.}ુ ંક., “સેવાની �દkા માફક લ� નની દ"kા જ છે ને !” રામભાઈને સમાજસેવા�ુ ં
અને લેખન�ુ ંકાય+ કરવા હમંેશા haુત રા� યા. ભારત સરકાર તરફથી 4 વાત�ંય સેનાનીના સ� માન 6તીકBપે તા�પ/ એમને એનાયત થDુ ંહu ુ.ં તા. ૩-૧૦-૧૯૮૪ના રોજ તેમણે 
Rચરિવદાય લીધી. lી કાિંતભાઈ lોફ. તેમને =જRલ આપતા કહ.}ુ ં: ‘ગાધંી િવચાર-આચાર�ુ ંએક પા�ુ ંતે નમ+દાબહ.ન.’ 
<8���$�� �Q)	 
�0���к�� ��� Eк�� : STU )��� v	*��)	 
 



ઈ. ૧૯૬૦ના ?ુલાઈની ૨૩મી તાર"ખે Üદય બધં પડ" જવાથી ૪૯ વષ+ની વયે Pમ�ુ ંઅવસાન થDુ ંતે ડૉ.�ૃA ણલાલ lીધરાણી Yજુરાતી તથા =,ેx 

ભાષાના કલમકશ તર"ક. તેમજ િવSમા�ય પ/કાર તર"ક. અને 4વદ.શની આઝાદ"ની ભાવનાના િવદ.શમા ં6ચારક અને 6િતિનિધ તર"ક. તેમણે P �યાિત 

મેળવી હતી તે Pટલી ઊજળ" અને ઉ`ચ છે તેથીયે ઉ`ચ છે તેમની કિવ તર"ક.ની 6િતભા. ઈ. ૧૯૪૫ પછ" તેઓ કલક1ાના ‘અhતૃબUર પિ/કા‘ના ખાસ 

ખબરપ/ી તર"ક. િનમાયા હતા. તnુપરાતં ‘�Dયુૉક+ ટાઇ�સ‘, ‘વૉગ‘, ‘કર�ટ �હ4ટર"‘, ‘સેટરડ. �ર2D ુઑવ Rલટર.ચર‘, ‘�Dયુૉક+ હ.રૉ�ડ �y�Dનૂ‘, ‘દ િવ�ટ હા�zગુ+‘ 

અને ‘ટો�કયૉ િશ�zનુ‘ વગેર. અ,ણી િવદ.શી સામિયકોમા ંતેમની કલમ અવારનવાર ચમÄા કરતી હતી. માય ઇ\�ડયા, માય અમે�રકા; વૉર િવધાઉટ 
વાયોલ�સ વગેર. તેમણે લખેલા ં=,ેx d4ુતકોએ તેમને =,ેx ભાષાના �ચીકો�ટના લેખક તર"ક.ની 6િતA ઠા અપાવી હતી.  
ડૉ. lીધરાણીનો જ�મ ઈ. ૧૯૧૧ની ૧૬મી સE ટ.�બર. સૌરાA yના ઉમરાળા નામના ગામડામા ંતેમના મોસાળમા ંથયો હતો. દRk ણાhિૂતf િવ�ાભવનમા ં
માiયિમક િશkણની સાથોસાથ Rચ/કામ અને લખાણની શBઆત થઈ. અમદાવાદમા ંYજુરાત િવ�ાપીઠમા ંબે વષ+ અ¢યાસ કર" ઈ. ૧૯૩૧મા ંરવી�[નાથ 
ઠા�ુરની શાિંતિનક.તન ખાતેની િવSભારતીમા ંદાખલ થયા અને ઈ. ૧૯૩૩મા ં4નાતક થયા. પછ" અમે�રકા જઈ જઈ ઈ. ૧૯૩૫મા ં�Dયૂૉક+ િવ�ાપીઠમાથંી 
એમ.એ.ની ઉપાિધ મેળવી. ઈ. ૧૯૩૮મા ંકોલRંબયા િવ�ાપીઠમાથંી પીએચ.ડ". થયા. ઈ. ૧૯૪૬ �ધુી bયા ંજ કમ+ચાર" તર"ક. ર�ા. અમે�રકાના �ુલ ૧૨ વષ+ના 

વસવાટ દરિમયાન ભારતીય તથા એિશયાઈ રાજકારણ અને સ4ં�ૃત િવષેના ધધંાદાર" 2યા�યાતા તર"ક. અનેક 6વાસો કયા+. ઈ. ૧૯૪૬મા ંરાજકોટ ખાતે ભરાયેલી Yજુરાતી સા�હbય 
પ�રષદના ઇિતહાસ અને આિથfક િવભાગ�ુ ં6hખુપદ તેમને અપાયે}ુ.ં  
એમની Yજુરાતી �ૃિતઓમા ંવડલો, ઇ�સાન િમટા nૂંગા, પીળા ંપલાશ, પિâની, મોરના ં©ડા, પીયો ગોર", કો�ડયા ંવગેર. ક"િતfદા બ�યા ંછે. કિવતા અને નાટક આ બે Rભr સા�હbય =ગોનો 
તેમના સ¼નમા ંિવલkણ સવંાદ જોવા મળે છે. કમનીય, રસોcજવલ પદાવRલ, કા2યની ઇ\�[ય,ા�તા, zલુદં ભાવનામયતા અને xવનના વા4તવની સહજ પકડમા ંlીધરાણીની કિવતા�ુ ં
આકષ+ણ રpુ ંછે. તેમના ંબાળનાટકો િવષે તો 4વ. Rગ?ુભાઈ બધેકા Pવાએ કહ.}ુ ંક. આનાથી બાળ-નાટકસા�હbયની eિૂમકા�ુ ં�Bુપ અને 4પA ટ મડંાણ થશે.  
ડૉ. lીધરાણીએ છે�લા ંવષ�મા ં�દ�હ"મા ંYજુરાતી લેખકસઘંની 4થાપના કર" હતી. પોતે તે સઘંના 6hખુ હતા. Pમ કિવ કા�તની સવ�1મ �ૃિતઓ /ેવીસ વષ+ની વય �ધુીમા ંરચાઈ હતી 

તે જ ર"તે ડૉ. lીધરાણીની lેA ઠ �ૃિતઓ બાવીસ વષ+ પછ"ના છ માસમા ંરચાઈ હતી.  
ઈ. ૧૯૬૦મા ંYજુરાતીમા ંlેA ડ સ¼ન માટ. અપ+ણ કરાયેલો રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક એનાયત કરવાનો સમારંભ યોUય તે પહ.લા ંતેમણે Rચરિવદાય લીધી. 
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?ૂનાગઢની ધ�ગી ધરાની મહ"લાઓએ પણ િવ�વને 6ેણા મળ" રહ. તેવા કાય� થક" ગરવા સોરઠ�ુ ંનામ જગતમા ંરોશન કDુ+ છે.  
 
 



lીમતી dAુ પબેન મહ.તા  

6ભાસ પાટણમા ં૨૧-૩-૧૯૦૫મા ંથયા.ં એમ. એ. �ધુી ભણેલા dAુ પાબહ.ને 4 /ીઓની ઉ� નતી માટ. પિવ/ ‘જયોિતસઘં’ ની રચના કર". ૧૯૪૭મા ંિવધાનસભાના 6થમ 4 પીકર બ� યા. 

અખીલ ભારતીય સમાજ ક� યાણ બોડ+ના 6hખુ બ� યા.ં ભારત સરકાર. ‘પâeષુણ’ નો ઇલકાબ આપીને તેમ�ુ ંબ²ુમાન કDુF. ૧૯૮૩મા ંતેમની સેવાની કદરBપે ‘Uનક"બાઇ એવોડ+ ’ એનાયત 

થયો હતો. ૧૯૩૧મા ં૨૬ વષ+ની વયે િવધવા થતા ંdAુ પાબહ.ને સમ, xવન મ�હલા અને બાળકોના ઉb કષ+ માટ. િવતા2 Dુ.ં ૧૯૮૮મા ંતેમનો 4 વગ+વાસ થયો.  
 
 
 
 

lી અBણાબેન દ.સાઇ  

?ૂનાગઢના 6િતA ઠ"ત નાગર પર"વારમા ંજ� મેલા ંઅBણાબેન દ.સાઇનો પ�રચય આપવા શ� દો qટુ" પડ. છે. પોતાની ૨૧ વષ+ની વયે ‘િવકાસ િવ�ાલય’ 

વઢવાણની જવાબદાર" 4 વીકાર" હતી. nુઃખી, /4 ત, અb યાચાર" તb વોનો ભોગ બનેલી Yુડંા, તb વોના હાથે રહ¾સાઇ ગયેલી મ�હલાઓને સ4ં થામા ંઆlય આપી 
2 યવC4થત xવન xવવા માટ. તૈયાર કરવામા ંઅBણા બહ.નનો ફાળો નjધપા/ છે.  
 
 
 
 

સતં િવરબાઇ  

?ૂનાગઢના મPવડ" ગામમા ંજ }હુારના ઘર. જ� મેલી �દકર" િવરબાઇએ અRભમાની ભકત દ.વાયત પ�ંડતને પોતાની ભ�કતનો પરચો બતા2 યો હતો. ૧૪મી 
સદ"મા ંજ� મેલા આ િવરબાઇ િવરા ભકતની d/ુી હતી,તેના અનેક કા2 યો આP પણ વાચંવા મળે છે.  

 
 
 
 

પâ lી �દવાળ"બેન ભીલ  

અભણ હોવા છતા ંપોતાના સર"લા કંઠથી દ.શ-િવદ.શમા ં?ૂનાગઢ�ુ ંનામ રોશન કDુF છે. ભારતના રાA yપિતએ તેમને પâ lીના એવોડ+થી નવાજયા છે. 
આકાશવાણીના તેવો ટોપ ,ેડ કલાકાર છે. અમે�રકા, �� લે� ડ Pવા દ.શોમા ંપણ તેમણે કાય+8મો આE યા છે.  



 
 
 
 
 
 

સતં લીલાબાઇ  

વથંલી તા}કુામા ં�ા×ણ �ુ§ુંબમા ંજ� મેલા લીલબાઇ પણ એક સતં P;ુ ંxવન xવી ગયા. ૮ વષ+ની વયે િશતળા થવાથી =ધ બનેલા આ લીલબાઇએ બાળપણમા ંલ� ન થયેલા હોવાથી 

સાસર. ગયા અને પિત તથા પ�રવારની સેવા કર". =ધાપા�ુ ંnુઃખ સે2 યા વગર હમંેશા ભગવાનની નીિતની અને આનદંની જ વાતો કર" અને ઇ` છ"ત hbૃ Dનુે વયા+. લોકો લીલબાઇના દશ+ન 

કરવા રોજ ગાડા બધંાવીને આવતા ંહતા.ં  

ક.શોદ તા}કુાના મઢડા ગામે આ સતં નાર" રb ન સોનબાઇનો જ� મ સવંત ૧૯૮૦ પોષ વદ-બીજના �દવસે થયો હતો. ભારત-પા�ક4 તાનના ભાગલા વખતે તેમની પાસે આવેલા એક ફક"ર. 

hCુ4લમ ધમ+ =ગીકાર કર" પા�ક4 તાનમા ંભળવાની િવનતંી કર" b યાર. સતં સોનબાઇ એ 8ોિધત થઇને જવાબ આપેલ ક. ફક"ર બાબા ! તમે ભેદભાવ�ુ ંવાવેતર કર"ને ઝેરની નદ"ઓ 
વહાવવા�ુ ંબધં કર" દો. અમાoું ?ૂનાગઢ કયાર.ય કોઇ કાળે પા�ક4 તાનમા ંભળવા�ુ ંનથી. ચારણની �દકર"એ સમાજમાથંી �ુર"વાજો અને =ગત વેરઝેર nુર કરવા માટ. ઘણી �ુદંર કામગીર" 
કર" છે અને આP પણ તેના જ� મોb સવ િનિમ1ે હUરો li ધા|ઓ સોનલધામ ઉમટ" પડ. છે. 
����/�6 ����O 

 
����/�6 ����O (1825-1917)  

આપણા દ.શમા ંરાA yભાવનાના જનક અને 4 વરાજયના પાયામા ંપહ.લી �ટ hકૂનાર દાદાભાઇ સાચા અથ+મા ં‘�હ� દના દાદા’ કહ.વાય છે. સૌ ભારતવાસીઓ 
તેમને વહાલથી ‘દાદા’ કહ.તા.  
તેમનો જ� મ ઇ.સ. ૧૮૨૫ ની ચોથી �ડસે� બર. એક પારસી dરુો�હત �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. તેમની �મર ચાર વષ+ની હતી b યાર. િપતા નવરોx Yજુર" ગયા. 
તેમને ઉછેરવાની જવાબદાર" તેમના ંમાતા માણેકબાઇ પર આવી પડ". ગર"બ C4થિતમા ંપણ તેમના ંમાતાએ તેમને સાoું િશkણ આપવાના 6યb નો કયા+.  
તે ભણવામા ંqબૂ તેજ4 વી હતા. ગRણતમા ંતો એ¥ો હતા. એક વખત િનશાળની પર"kામા ંતેમનો િમ/ ગોખણપ�ી કર"ને ઇનામ લઇ ગયો. પરંu ુ
ઇનામિવતરણ સમારોહમા ંજયાર. d4ુ તક બહારના 6�નો dછૂવામા ંઆ2 યા b યાર. તેમના િસવાય કોઇ િવ�ાથº જવાબ આપી શકયો ન�હ. તેમના િશkકોએ 
તેમની qબૂ જ 6શસંા કર". વગ+મા ંકોઇ પણ 6�ન િશkક dછૂે ક. તરત તેમની ]ગળ" �ચી થાય જ. જવાબ આપવા માટ. તેઓ તલપાપડ થઇ જતા. તેમને 



તેમની ¶ાિતમાથંી િશA ય;િૃત મળ" હતી. તેમણે hુબંઇમા ંઍ\�ફ� 4 ટન કૉલેજમા ંઅ¢ યાસ કર" તે જ કૉલેજમા ં6ાi યાપકની નોકર" લીધી. તેમણે બે સકં� પ કર.લા : કોઇને અપશ� દ બોલવો 

ન�હ અને દાBને અડક;ુ ંન�હ. આ સકં� પો તેમણે આxવન પા�યા.  

દાદાભાઇના મનમા?ં િવચાર આવેલો ક. મને P કંઇ મ�Dુ ંછે તે સમાજને લીધે અને ²ુ ંP કંઇ બની શકયો É ંતે, સમાજને લીધે જ બ� યો É.ં તેથી માર. માoું xવન સમાજસેવામા ંસમિપf ત 

કર" દ.;ુ ંજોઇએ. ઇ.સ. ૧૮૫૩ મા ંઇ4 ટ ઇ\�ડયા કંપનીના વહ"વટનો કરાર dરૂો થતો હતો. તેની hદુત વધારવાની વાત આવી. એની સામે ]દોલન ચાલuુ ંહu ુ.ં તે વખતે ‘hુબંઇ 

ઍસોિસયેશન’ નામની સ4ં થા 4 થપાઇ હતી. તેની એક સભા ભરાઇ અને સૌ 6થમ દાદાભાઇએ તેમા ંરાજક"ય િવષય પર ભાષણ આE Dુ.ં આ સૌ પહ.લી રાજક"ય સ4ં થા અને સૌ પહ.લી 

ઐિતહાિસક Uહ.ર સભા હતી, Pમા ંR��ટશ પાલ+મે� ટ સમk ર?ૂ કરવા માટ. આવેદનપ/ તૈયાર કરવામા ંઆવે}ુ.ં b યાર પછ" તેમણે લોકUYિૃત માટ. ‘રા4 ત ગોફતાર’ નામ�ુ ંસમાચારપ/ 
શB કDુF.  
તેઓ ‘મેસસ+ કામા ઍ� ડ કંપની’ ના ભાગીદાર બનીને લડંન ગયા. કંપની દાBનો વેપાર કરવા લાગી તેમજ અ6માRણકતા આચરવા લાગી. એ કારણોસર તેમણે કંપનીમાથંી Ùટા થઇને 
‘દાદાભાઇ નવરોx ઍ� ડ કંપની’ ના નામે કપાસનો વેપાર શB કય�. વેપારમા ંખોટ આવતા ંતેઓ ૧૮૬૯મા ંhુબંઇ પાછા આવી ગયા. તેમને hુબંઇના માનપ/ અને /ીસ હUર Bિપ યા 
આપીને સ� માનવામા ંઆ2 યા. તે રકમ તેમણે સાવ+જિનક 6;િૃતઓ કરવા માટ. પરત આપી દ"ધી.  
�� લૅ� ડના પોતાના િનવાસ દરિમયાન તેમણે ભારતની 6U વતી ફ�રયાદ કરવાનો એક પણ મોકો છોડયો ન હતો. તેમણે ‘ભારતમા ંR��ટશ શાસન’ િવશે એક d4ુ તક લ� Dુ ંહu ુ.ં તે વાચંીને 
ક.ટલાય =,ેજો ભારત 6b યે સહા�eુિૂત 6ગટ કરવા લા� યા હતા.  
તેઓ ભારતથી �� લૅ� ડ જતા િવ�ાથºઓને ખાસ મદદ કરતા. ગાધંીxને તેમણે જ �� લૅ� ડમા ંસૌ6થમ સિધયારો આE યો હતો.  
hુબંઇમા ંઇ.સ. ૧૮૮૫ મા ંકો,ેસ�ુ ં6થમ અિધવેશન થDુ ંતેમા ંતેઓ 6િતિનિધ તર"ક. ગયા હતા. કલકતામા ંબીU અિધવેશનના તેઓ 6hખુ બ� યા હતા. જયાર. તેઓ � યાસી વષ+ના થયા 
bયાર. કલકતામા ંકાય+કરોએ તેમને કો,ેસ – 6hખુ બનાવી તેમ�ુ ંબ²ુમાન કDુF. તેમણે આપણને ‘4 વરાજય’ શ� દની અ�પુમ ભેટ આપી છે.  
R�ટનની પાલ+મે� ટ (આમસભા) મા ં�ુટંાઇ આવનાર તેઓ 6થમ ભારતીય હતા. b યા ંરહ"ને તેમણે ભારતના ં6�નો, ભારતની 6Uની લાગણી અને ભારતની આઝાદ" િવશે અનેક વાર 
ર?ૂઆતો કર" હતી.  
ભારત�ુ ંસદભા� ય છે ક. P 4 વરાજની લાગણીના ંબીજ દાદાભાઇએ વાવેલા ંતેને ઉછેર" વટ;kૃ બનાવનાર dજૂય બાd ુતેને મળ" ગયા.  
એક વખત દાદાભાઇને ૮૧ વષM પણ તnંુર4 ત હાલતમા ંપ�રlમ કરતા ંજોઇને કોઇએ dછૂDુ;ં ‘દાદા, તમાર" તnંુર4 તી�ુ ંરહ4 ય Ãુ ંછે ?’ તો તેમણે કહ.}ુ ં: સયંિમત xવન અને કઠોર પ�રlમ’. 

²ુ ંસવાર. સાડા આઠ વાગે ના4 તો કર"ને તૈયાર થઇ U� É.ં પછ" ઓ�ફસે જવા�ુ ંથાય b યા ં�ધુી લખતો હો� É.ં અRગયારથી પોણા આઠ �ધુી ઑ�ફસમા ંકામ કoું É.ં પછ" જમીને એક 
કલાક ફરવા U� É.ં અને અડધી રાત �ધુી કામ કર"ને �ઇૂ U� É.ં’  



{જ�દગીના ંછે� લા ંવરસોમા ંતેમણે hુબંઇમા ંરહ.વા�ુ ંપસદં કDુF હu ુ.ં આમ તો તેમના વડવાઓ નવસાર"ના હતા, પણ િપતા hુબંઇ આવીને વસેલા. તેથી જ તેઓ છે� લે hુબંઇ આવી ગયા 

હતા.  

ઇ.સ. ૧૯૧૬ મા ંhુબંઇ Dિુનવિસfટ"એ તેમને ‘ડૉકટર? ઑફ લૉઝ’ની પદવી આપી હતી. સૌને માગ+દશ+ન આપવાની તેમની 6;િૃત તેમણે આxવન ચા} ુરાખી હતી.  

‘4 વરાજય’ ના આ મહાન ઉદઘોષક. ૧૯૧૭ ના ?ૂન મ�હનામા ંઆપણી વ` ચેથી િવદાય લીધી હતી. 
�.�$��� d~��к g}���� 

ભાવનગરની એક શેર"મા ંબે માળ�ુ ંએક ?ૂ�ુ ંમકાન હu ુ.ં તેમા ંરહ.તા �ુ§ુંબનો આઠ.ક વરસનો છોકરો તેની માતાને dછૂ" ર�ો હતો :  
‘બા, આ ખાવા�ુમંાગનારો એવી ગદં" જ� યાએ ક.મ બેસે છે? ’  

‘બોલ બોલ ના કર’ એમ કહ" તેની માતાને વાત ટાળવાનો 6યb ન કય�.  
‘પણ બા તેને આપણા ચોતર. બેસાડ"એ તો શો વાધંો ? ’  

‘તને ખબર નથી ? એ લોકો અÙત કહ.વાય તેમને અડકાય ન�હ. ’ ભલી, ભોળ" પણ ?ુનવાણી સ4ં કારોવાળ" માતા તેને સમજણ પાડ. છે.  
‘પણ Rબચારો... ’ છોકરો આગળ બોલે તે પહ.લા ંતેને રમવા જવા�ુ ંકહ" દ. છે. ને તે દોડતો રમવા જતો રહ. છે.  
એ આઠ વરસનો છોકરો એટલે અhતૃલાલ ઠ¥ર, P મોટો થયો b યાર. ‘ઠ¥રબાપા’ ના નામે લોક6ીય બ� યો. તેમનો જ� મ ભાવનગરમા ંસાધારણ C4થિતમા ં
લોહાણા �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. તેમના િપતા�ુ ંનામ િવÓલદાસ અને માતા�ુ ંનામ hળૂ"બાઇ. તેમને પાચં ભાઇ અને એક બહ.ન હતા.ં તેમ�ુ ં�ુ§ુંબ સ4ં કાર" હu ુ.ં 
િપતા સામા� ય પગારમા ંએક વેપાર"ને b યા ંYમુા4 તાની નોકર" કરતા. અhતૃલાલ ભણવામા ંહોશીયાર હતા. ઇ.સ. ૧૮૮૬મા ંમે�yક 6થમ વગ+મા ંપાસ કર"ને 
તેમણે ‘સર જશવતંિસ�હx િશA ય;િૃત’ મેળવી હતી. પછ" તેઓ dનૂાની કૉલેજમા ંઇજનેર" ભણવા ગયા. ૧૮૯૦મા ંતેમણે ઇજનેર" �ડ,ી 6ાE ત કર" અને 

ર.લવેમા ંઓવરિસયર તર"ક. નોકર" લીધી. પાછળથી મદદનીશ ઇજનેર બ� યા. નોકર" દરિમયાન તેમને સૌરાA yના ંઘણા ં4 થળોએ ફરવા�ુ ંબ� Dુ.ં તે વખતે તેમનો પગાર માિસક ૨૭૫ Bિપ યા 
હતો.?  

એક વખત ર.લવેના પાટા નાખવા�ુ ંકામ ચાલuુ ંહu ુ.ં પોતાની જમીન તેમા ંકપાઇ ન Uય તે માટ. ખે�તૂો ઠ¥ર સાહ.બને લાચં આપવા નાણાનંી થેલીઓ લઇને આ2 યા. તેમણે આ ખે�તૂોને 
ઠપકો આપીને પાછા મોકલી દ"ધા ! તેમની 6ામાRણકતા લાચં6ેમી લોકોને ખટક". તેમની િવoુ� કાવાદાવા થવા લા� યા. આથી ઠ¥ર સાહ.બે રાxનાhુ ંhકૂ" દ"�ુ.ં 6ામાRણકતાનો Yણુ તેમના 
લોહ"મા ંજ� મથી જ હતો.  
dવૂ+ આ�°કામા ંDગુા� ડામા ંર.લવે નખાતી હતી. b યા ંતેમણે અરx કર" અને તરત Bિપ યા ૩૦૦ના પગાર. b યા ંજતા ર�ા. /ણ વરસે પાછા આ2 યા b યાર. b યાથંી કોઇ �કમતી વ4 u ુલા2 યા 



નહોતા. નાણાનંી બચત પણ કર" નહોતી. બધા પૈસા 4 નેહ"ઓને અગાઉથી આપી દ"ધા હતા. એમની રસોઇયો ૫૦૦ Bિપ યા બચાવીને લા2 યો હતો; પરંu ુઠ¥ર સાહ.બ તો ખાલી હાથે પાછા 

આ2 યા હતા.  

બાળપણથી જ તેમને દRલતો માટ. �ણૂી લાગણી હતી. વળ" કોઇ પણ ર"તે દ.શસેવા કરવાની ઝખંના હતી. તેમણે નોકર" છોડ" દ.વાનો િવચાર કર" િવનયdવૂ+ક પોતાના �ુ§ુંબને Uણ કર" 

દ"ધી. તેમને hુબંઇમા ંમહારાA yની હ�રજન સેવા 6;િૃતના 4 થાપક િવÓલ રામx િશ�દ. મળ" ગયા. તે તેમના Yoુુ બ� યા. છેવટ. ગોખલેxના હાથે દ"kા લઇને તેઓ ૧૯૧૪મા ં‘ભારત સેવક 

સમાજ’મા ંજોડાઇ ગયા. તેમણે લીધેલી 6િત¶ા Uણવા Pવી છે :  

‘મારા િવચારોમા ંપહ.}ુ ં4 થાન મારા દ.શ�ુ ંરહ.શે. મારામા ંP ઉ1મ શ�કત હશે તે ²ુ ંદ.શની સેવામા ંઅપ+ણ કર"શ. બધા ંજ ભારતવાસીઓને મારા ંભાઇબહ.ન માનીશ, ²ુ ંપિવ/ xવન ગાળ"શ 
અને ‘ભારત સેવક સમાજ�ુ ંi યેય હમંેશા i યાનમા ંરાખીશ. ’  
આમ સેવાનો ભેખ લીધા પછ" તેમણે કર.}ુ ંપહ.}ુ ંકામ ગો�ુળ-મ¯રુા તરફ પડ.લા nુકાળમા ંલોકોને મદદ કરવા�ુ ંહu ુ.ં પછ" ઇ.સ. ૧૯૧૬મા ંક` છમા ંnુકાળ પડયો. તેઓ b યા ંપહjચી ગયા 
અને રાહતકાય� શB કયાF. ૧૯૨૨મા ંપચંમહાલની eિૂમ પર nુકાળનો શાપ ઊતય�. b યા ંપણ Ùટાછવાયા છાપર. છાપર. ફયા+ અને કપડા ંતેમજ અનાજ વહ¾ચવા લા� યા. તે સમયનો એક 
6સગં Üદયને 4 પશº Uય તેવો છે :  
એક Òપંડ. જઇને તેમણે સાદ પાડ�ો,  
‘અર. ભાઇ, કોઇ છે =દર ? બહાર આવો’  
ન તો કોઇ બો� Dુ ંન કોઇ બહાર આ2 Dુ ં!  
તેમણે ફર"થી કpુ,ં ‘અર., છે કોઇ =દર ? બહાર આવો. ’  
=દરથી એક બહ.નનો અવાજ આ2 યો.  
‘મારાથી બહાર નહ� અવાય, મારસ પાસે પહ.રવા કોઇ કપ�ુ ંનથી ! ’  
ઠ¥ર સાહ.બે તેના માટ. બહારથી કપડા ં=દર સરકા2 યા ં! તે પહ.ર" થોડ" વાર. હાડપ�જર Pવી એક બાઇ બહાર આવી.  
આ 6સગંથી તેમ�ુ ંÜદય [વી ઊઠ¬ુ.ં તેમણે પચંમહાલની ભીલ Uિતના ઉ�ાર માટ. ‘ભીલ સેવા મડંળ’ 4 થાE Dુ.ં તે માટ. ભગીરથ કાય+ કDુF. પછ" તો એ કાય+નો qબૂ િવ4 તાર થયો અને 
તેમાથંી રાA yakાએ ‘આ�દમ Uિત સેવા સઘં’ નામની િવશાળ સ4ં થાની 4 થાપના થઇ. ઠ¥ર સાહ.બે ઝાલોદમા ં‘શબર" ક� યાlમ’ અને દાહોદ પાસેના મીરાખેડ" અને કથલા ગામોમા ં‘ભીલ 
�ુમાર આlમો’ 4 થાE યા. વળ", ‘=b યજ સેવામડંળ’ �ારા તેઓ હ�રજનોની સેવા પણ કરતા હતા.  
ગાધંીxએ હ�રજન 6;િૃત માટ. આખા ભારતમા ં6વાસ કય�. ઠ¥ર સાહ.બ પણ તેમની સાથે પડછાયાની Pમ ફયા+. પછ" તેઓ ‘હ�રજન સેવક સઘં’ના h�ુ યમ/ંી બ� યા. જયા ંજયા ં



nુઃખદદ+નો સાદ પડ. b યા ંb યા ંતેઓ વાb સ� યથી છલોછલ Üદય લઇને દોડ" જતા. આવી 6;િૃતઓને લીધે તેમને પચંમહાલમાથંી ‘બાપા’�ુ ંRબoુદ મ�Dુ.ં તેઓ ‘ઠ¥રબાપા’ ના નામે આખા 

ભારતમા ંUણીતા થયા.  

તેમની કાય+િનA ઠાનો એક �ક4 સો Uણવા Pવો છે.  

એક મધરાતે તેઓ ગાડામા ંનીક�યા. ગા�ુ ંએક ગામડામા ંકોઇ િશkકના ઘર આગળ આવીને ઊeુ ંરpુ.ં તેમણે બાર«ુ ંખખડા2 Dુ.ં  

‘કોણ ? ’ =દરથી અવાજ આ2 યો.  

‘²ુ ંઅhતૃલાલ ઠ¥ર, ²ુ ંફર{જયાત ક.ળવણીને લગતી મા�હતી લેવા આ2 યો É.ં ’  

‘ભલે, લઇ જજો કાલે સવાર.’ િશkક =દરથી બો� યા.  

‘ના સવાર. ન�હ, અb યાર. જ. માર. આગળ બીP ગામ જ;ુ ંછે. ’  

િશkક. ફાનસ સળગા2 Dુ.ં િનશાળ ખોલીને ]કડાક"ય મા�હતી તેમને આપી, તે લઇને રાતના બે વા� યે ઠ¥ર સાહ.બ ગાડાવાળાને બીP ગામ હકંારવા�ુ ંકહ" રવાના થયા. આમ તેઓ આqુ ં
Yજુરાત ·મૂી વ�યા અને કામ doૂું કDુF.  
તેમને િસતેર વષ+ dરૂા ંથતા ંBિપ યા એક લાખ િસતેર હUરની થેલી અપ+ણ કરવામા ંઆવી. ઠ¥રબાપાએ બધી જ રકમ દRલતોની સેવામા ંખચ+વા આપી દ"ધી ! જયાર. તેઓ Íસી વષ+ના 
થયા b યાર. આખા ભારતે એમનો જયતંી-ઉb સવ ઊજ2 યો ! સરદાર વ� લભભાઇ પટ.લના હાથે તેમને અRભનદંન,થં અને માનપ/ અપ+ણ કરવામા ંઆ2 યા.ં  
તેમ�ુ ંઆqુ ંxવન સેવાય¶ સમાન હu ુ.ં તેમણે છે� લા �વાસ �ધુી એ 6;િૃત ચા} ુરાખી હતી. િનA કામ કમ+યોગી સમાન ઠ¥રબાપા ભાવનગરમા ંજ અવસાન પાh ્યા. દRલતોનો આવો 
સેવક તો ભા� યશાળ" દ.શને જ સાપંડ.. 

к�к� к����к� 

Yજુરાતી સા�હb યને અનેક ,થંરb નોથી િવeિૂષત કરનાર દ1ા/ય બાલ�ૃA ણ કાલેલકરનો જ� મ ઈ. ૧૮૮૫મા ંમહારાA yના બેલગામમા ંથયો હતો. િપતાની સાથે 
િવિવધ 4 થળો જોવા ંમ�યા.ં આ કારણે તેમનો 6વાસ6ેમ પણ વi યો. તેમણે �હમાલયનો લગભગ ૩૫૦૦ �કલોમીટર પગપાળા 6વાસ કય�. ઉપરાતં ભારતની 
લોકમાતા નદ"ઓના દશ+ન કરતા ંકરતા ંદ.શની કણેકણ eિૂમ નીરખી લીધી. ખગોળ િવ�ાના, તારાદશ+નના પણ તેઓ અ¢ યા� ુહતા. આના પ�રણામ 
4 વBપ ‘s 4� ���’, ‘O�� 
�� ST'$’, ‘O���� ����’, ‘ 0������� -��
’, ‘� ��)��E�’, ‘�х����� ����’ વગેર. અનેક ,થંો કાકાસાહ.બે આપણને આE યા. 

િવનોદની સરવાણી અને ઉપમાઓની તાજગી એમના ંગ�ના આકષ+ક તb વો છે. તેમણે લ� Dુ ંછે તો ગ�મા,ં પરંu ુખરા અથ+મા ંતો તેમની કિવતા જ ગ�Bપે 
ઊતર" આવી છે. Pમ ક. તેમની aલમમાથંી ઊઠ" આવuુ ં‘$������’ અને‘�38����)	’�ુ ંદશ+ન 6b ય7 ય કરતાય ંવ� ુh�ુ ધકર બની રહ. છે.‘
��@ <8���$	’�ુ ં



સાથ+ Rબoુદ પામેલા સા�હb યકાર કાકાસાહ.બ ૯૬ વષ+ની ¦ફ વયે ૨૧-૮-૧૯૮૧ના રોજ Rચરિવદાય લીધી. lી ઉમાશકંર જોશીએ સા�ુ ંજ કpુ ંછે ક. ‘к�к�
���� e ��� �;	 ��� 8 �����A8� 

-'$к :�.’ આP પણ તેમના આદશ+ િવચારો ,થં4 વBપે આપણી પાસે છે એ આપ«ુ ંસદભા� ય છે. 
d��ш�к� ��R	 

 

રાA y"ય 4 તર. Yજુરાતી સા�હb યના એક 6િતિનિધ�ુ ંનામ આપવા�ુ ંહોય તો િન:શકં અને િનિવfવાદપણે એ નામ ઉમાશકંર�ુ ંજ હોય. તેજ4 વી અને શીલભ[ 
િવ�ાdoુુષ lી ઉમાશકંર જોષીનો જ� મ ઈડરના બામણા ગામ તા. ૨૧-૭-૧૯૧૧ના રોજ થયો હતો. અ¢ યાસ દરિમયાન Yજુરાત િવ�ાપીઠના વાતાવરણનો 
અને к�к�
������ �$���
	 થવાનો લાભ મ�યો. ‘�х	 
���� � ш��s 4.)Ì��’ એ તેમ�ુ ં6થમ કા2 ય અને ‘'��ш��'$’ એ તેમનો 6થમ કા2 યસ,ંહ. 
4 વભાવે તેઓ નાગ�રક હતા. એિશયાઈ દ.શોના સ4ં કાર 6વાસે પણ તેઓ નીક�યા હતા.ં એમના સઘળા ંકા2 યોનો સ,ંહ ‘
�Q к'�$�’નામે 6ગટ થયો છે. 
ઉપરાતં ‘
��� /���’ Pવા ંનાટકો, ‘'�
���’Pવા નવRલકા સ,ંહો, ‘du��F ���F’ Pવા િનબધં સ,ંહો અને‘��к�� �É ���’ Pવી નવલકથાઓ તેમણે આપી છે. 
ઉમાશકંર. કિવતાના ક.મેરાને ક.ટલાક િવિવધ Íગલે ગોઠ2 યો હતો. ‘L �jo$ ��F�� �A8� '������	’ કહ.નારા ઉમાશકંર. ‘�� ���� х����’ પણ લ� Dુ.ં ‘��V80к’ 

d���;	 પણ તેમણે ક.ટ}ુકં સ¼ન કDુF. રાNયસભામા ંથયેલી તેમની િનDCુaત બ²ુhખુી 6િતભાનો � યાલ છે. હ.મચ[ંાચાય+ની જ� મજયતંીના ઉb સવમા ંતેઓ 

તીથલ થયેલી તેમની િનDCુaત બ²ુhખુી 6િતભાનો � યાલ આપે છે. હ.મચ[ંાચાય+ની જ� મજયતંીના ઉb સવમા ંતેઓ તીથલ ગયા, પરંu ુએકાએક તRબયત 
બગડતા તેમને અમદાવાદ લઈ જવામા ંઆ2 યા. ઈ. ૧૯૮૮મા ંએમણે દ.હિવલય સાi યો. 

к���� ��� 38�ш	 

Yજુરાતી સા�હbયના નવલકથા kે/ે 6થમ પદને યો�ય રંગદશº સા�હbયકાર અને રાજનીિત¶ lી ક.મા. hનુશીનો જ�મ ભBચમા ંથયો હતો. બી.એલ.એલ.બી.થઈ 
વક"લાત શB કર" સાથે સાથે લેખનકાય+ પણ શB કDુF. ભારત2યાપી હોમBલ ચળવળથી રાજકારણમા ં6વેશી કj,ેસી 6ધાનમડંળમા ંhુબંઈ ઈલાકા�ુ ંકપoું મનાu ુ ં
Yહૃ6ધાનપદ યશ4વી કામગીર"થી ઉU�Dુ.ં 4વાત�ંય 6ા�Eત માટ. 4વત/ં ભારત બધંારણ ઘડનાર" બધંારણ સભામા ંપોતાના કાયદાના ¶ાન અને z�ુgથી 
મહbવનો ફાળો આEયો. દ.શી રાNયોના િવલીનીકરણ ટાણે હ½દરાબાદ રાNયના એજ�ટની કામગીર" ગ�4વામી તર"ક. તેમ�ુ ંઉજજવળ 6દાન છે. ‘��)�	 

-¨8$�’, ‘<8���$�� ��;’, ‘��N'*���’ની નવલય/ી વડ. Y¼ુરeિૂમને ન;ુ ંપ�રમાણ આEDુ.ં lી hનુશીએ પોતાની આbમકથા qબૂ જ રસીક ર"તે લખી છે. 

સોમનાથ મ�ંદરના dનુ:4થાપનમા ંlી hનુશીએ ભજવેલી eિૂમકા અિવ4મરણીય છે. સ4ં�ૃત ભાષાના dનુoુbથાન માટ.ના તેમના અથાગ 6યોસોએ તેમને 
]તરરા Ay"ય �યાિત બkી છે. તા. ૮-૨-૧૯૭૧ની ઢળતી સiંયાએ તેમણે દ.હbયાગ કય�. lી hનુશી સોમનાથના િવધાયકોમાનંા એક િવધાનિવn્ અને રસદશº 
નવલકથાના Unુગર હતા.  
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રમેશ મોહનલાલ પાર.ખ (જ�મ ૨૭-૧૧-૧૯૪૦, અવસાન ૧૭-૫-૨૦૦૬): કિવ, વાતા+કાર, બાળસા�હbયકાર. જ�મ અમર.લીમા.ં ૧૯૫૮મા ંપાર.ખ અને મહ.તા 

િવ�ાલય, અમર.લીમાથંી મે�yક. ૧૯૬૦થી {જ�લા પચંાયત, અમર.લી સાથે સલં�ન. આ�િુનક સ¼ક તર"ક.ની સ¼નદ"kા ૧૯૬૭મા ંપા�યા. અિનલ જોશીએ 
‘�ૃિત’ના =કો આપી, એમા ંછપાય છે તે;ુ ંકÃુકં ન;ુ ંલખવા 6ેયા+. એમની સાથે લેખનચચા+ ચાલી અને આ�િુનકતાની સમજણ ઊઘડ". પડકાર ઝી�યો અને 
નવી શૈલીએ લખતા થયા. ૧૯૭૦મા ં�ુમારચ[ંક. ઉમા-4નેહરC¤મ પા�રતોિષક 6ાEત.  
Yજુરાતી કિવતાસા�હbયમા ંઆગવી h[ુા 6ગટાવતા સ¼ક છે. એમણે ગીત, ગઝલ અને અછાદંસ કા2યસવBપોને ખેડ�ા ંછે. થોડાકં સોનેટ પણ લ�યા ંછે.  
ભાવ, ભાષા અને અRભ2યCaતમા ંનવીનતા, તાજગી અને વૈિવiય એમની કિવતાની લાkRણકતા છે. સોનલને ઉ£ેશીને લખાયેલા ગીતો તેમ જ મીરાકંા2યો ખાસ 
iયાન ખªચે છે.  
3 49� ST'$7 : કિવતા – Äા,ં ખ�ડ�ગ, bવ, સનનન, ખ�મા આલાબાdનુે, મીરા ંસામે પાર,  

િવતાન �દુ બીજ, લે િતિમરા, �યૂ+, છાતીમા ંબારસાખ, ચ¤માના ંકાચ પર, 4વગત પવ+, સમ, કિવતા – છ અkર�ુ ંનામ ; વાતા+ સ,ંહ – 4તનdવૂ+ક , નાટકો- 
સગપણ એક ઉખા«ુ,ં �રુજને પડછાયો હોય,  

-��� : અનેક 6કારની છાદંસ, અછાદંસ કિવતા, ગીત, ગઝલ, સોનેટ, બાલ કિવતાઓ, બાલ કથાઓ, Rચ�તનાbમક લેખો, સપંાદન, વાતા+સ,ંહ, નાટક, સોનલ કા2યો, આલા ખાચર કા2યો, 

મીરા ંકા2યો સ�હત અનેક 6કારના કા2ય 6કારોમા ંખેડાણ  


C��� : 1982- નમ+દ �વુણ+ ચ[ંક , 1986- રણ{જતરામ? �વુણ+ ચ[ંક, 1994- �દ�હ" સા�હbય અકાદમીનો dરુ4કાર, Rગ?ુભાઈ બધેકા �વુણ+ચ[ંક, કલાગૌરવ �વુણ+ચ[ંક, Yજુ. રાNય �ફ�મ 

એવોડ+, �8ટ"aસ એવોડ+ અને અ�ય dરુ4કારો. 
������ 
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આય+સમાજના 4થાપક 4વામી દયાનદં સર4વતીનો જ�મ સૌરાA yના મોરબી પાસેના ટંકારા ગામમા ંથયો હતો. મહાિશવરા/ીની dUૂ કરતા hળૂશકંરને 
િશવRલ�ગ ઉપર �દરો ફરતા જોયા અને hિૂતfdUૂના આડબંર, રહ4યને શોધવા પાછળ પોતાના xવનના lેA ઠ વષ� ખચºને ભારતને સાચા વૈ�દક ધમ+ની 
ઓળખ કરાવી. પચીસ વષ+ની વયે સ�ંયાસ લીધો. એમના =તરમા ં¶ાન�ુ ંતેજ અને કમ+નો ઉbસાહ 6ગટ¸ો. 6Uક"ય UYિૃત માટ. સમ, ભારતમા ં·મૂી 
વ�યા.ં િવદ.શી િવ�ાનોએ આય+ સ4ં�ૃિત અને વૈ�દક ધમ+ને લાછંન લગાડવાના કર.લા 6યાસોનો તેમણે જડબાતોડ જવાબ આપીને ભારતીય સ6ંદાય 



િનરપેkતા�ુ ં6િતપાદન કDુF. ૫૧ વષ+ની વયે તેમણે આય+સમાજની 4થાપના કર". �હ�દ"�ુ ંમાહાb�ય સમx તેમણે‘
���;  -к�ш‘ �હ�દ"મા ંલ�Dુ.ં સમાજ �ધુારણા અને અ4d¤ૃયતા 

િનવારણની બાબતમા ંતેમણે ભગીરથ કામ કDુF. ઈSર મા/ hિૂતfમા ંજ નથી એમ તેઓ માનતા. ખોટા ધમ+�ુ ંખડંન કરતા તે અચકાતા નહ�. િવરોધીઓએ nૂધમા ંઝેર ભેળવીને પીવડાવી 
દ"�ુ.ં દ"પાવલીના મગંળ �દને તા. ૩૦-૧૦-૧૮૮૩ના રોજ 6ણવનાદ કર"ને સદાને માટ. પોઢ" ગયા એક બા?ુ 4વામી દયાનદંનો xવનદ"પ zઝુાયો અને બીx બા?ુ ઘેર ઘેર દ"પકો 
6ગટ" ઊઠ�ા. 
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ભારતમા ંપચંાયતી રાNયની 4 થાપનાના dરુ4 કતા+, Yજુરાત રાNયના તb કાલીન h�ુ યમ/ંી lી બળવતંરાયનો જ� મ ઈ. ૧૯૨૦ મા ંભાવનગરમા ંથયો હતો. અમદાવાદની Yજુરાત કોલેજમા ં
અ¢ યાસ કરતા હતા b યાર. ગાધંીxના સપંક+મા ંઆ2 યા.ં ગાધંીxની રાહબર" નીચે ચાલતી કj,ેસ મારફત લોકસેવા કરવા�ુ ંÈત લઈ lી બળવતંરાયે સરદાર વ� લભભાઈના નેubૃ વ હ.ઠળ 
નાગdરુ ઝડંા સb યા,હમા ંભાગ લીધો પછ" તો સb યા,હ ]દોલનમા ંઅનેકવાર Pલયા/ા કર", તે જમાનામા ંDવુાનોની 6ેરણાhિૂતf બની ગયેલા. િશહોર મત િવ4 તારમા ંયોUયેલી 
િવધાનસભાની પેટા � ૂટંણીમા ંિવPતા બની તેઓ Yજુરાતના h�ુ યમ/ંી બ� યા હતા. dરુાતb વ, ઈિતહાસ, સા�હb ય, ક.ળવણી, અ4 d¤ૃ યતા િનવારણ વગેર. તેમના રસના િવષયો હતા. ભારતની 
લોકશાહ"ને [ઢ કરવા અને િવક.\�[ત શાસન લાવવા માટ. ‘પચંાયતી રાNય’ માટ. તૈયાર કર" આપેલ તેમના ંઅહ.વાલ અને ભલામણો આનો lેA ઠ dરુાવો છે. તા. ૧૯-૯-૧૯૬૫ના રોજ lી 
બળવતંરાય મહ.તા તેમના પb ની સરોજબહ.ન સાથે પા�ક4 તાને બો� બમારાથી તારાજ કર.લ મીઠાdરુ-�ારકાની hલુાકાતે જતા હતા b યાર. અધવ` ચે જ nુ¤ મન િવમાનીઓના 6ાણઘાતક 
²ુમલાને કારણે તેઓ શહાદતને વયા+. યોગા�યુોગ આ nુઘ+ટના ઘટ" એની પહ.લા બે વષM આ જ તાર"ખના રોજ Yજુરાત રાNયના h�ુ યમ/ંી તર"ક. શપથ લીધા હતા. 
��!� [U�� *	f8/�@ ���)	 
 

ધીoુભાઈનો જ�મ ૨૮ �ડસે�બર, ૧૯૩૨ના રોજ થયો હતો. હ"રાચદંભાઈ અને જમનાબહ.ન�ુ ંતેઓ પાચંhુ ંસતંાન. ૧૭ વષ+ની વયે એડનની એ. બીઝ એ�ડ 
કંપનીમા ંકામ કરવા તેમણે વતન ચોરવાડ છોડ¬ુ.ં નવ વષ+ પછ" તેઓ ભારત પાછા ફયા+ અને �રલાય�સ કોમિશfયલ કોપ�ર.શનની 4થાપના કર" 2યાપાર" 
સાહસની શBઆત કર". મર"-મસાલાના 2યાપારમાથંી યાન+ના 2યાપારમા ંÏકા2Dુ ંઅને ૧૯૬૬મા ંઅમદાવાદના નરોડામા ંટ.aસટાઇલ મે�Dફુ.aચ�ર�ગની શBઆત 
કર". તેમણે ટ.aસટાઇ�સ, યાન+, પોRલયે4ટર અને પેyોક.િમક�સના મે�Dફુ.aચ�ર�ગની એક વે�D ૂચેઈન ઊભી કર". ઓઈલ �રફાઈિન�ગના kે/મા ંÏકા2Dુ ંઅને 
અબજો ડોલરના ઓઇલ એક4E લોર.શન�ુ ંસાહસ અજમા2Dુ.ં  
ધીoુભાઈએ ૧૯૭૭મા ંક.િપ ટલ માકßટમા ં6વેશીને પોતાની યોજનાઓ માટ. નાણાક"ય tોત ઊભો કરવાનો માગ+ અપના2યો. બ²ુ ઓછ" Uણીતી ટ.aસટાઈલ 
કંપનીમા ંભરોસો રાખવા તેમણે મiયમ વગ+ના નવા-નવા રોકાણકારોને 6ોbસા�હત કયાF. કંપનીના અસાધારણ પફ�મ+�સ અને અqટૂ ભરોસાને પગલે-પગલે 



રોકાણકારોને મળેલા વળતરના કારણે દ.શમા ંએક નવી રોકાણ-સ4ં�ૃિત (ઇ�વે4ટમે�ટ ક�ચર)�ુ ંિનમા+ણ થDુ.ં મા/ ૨૫ વષ+ના સમયગાળામા ંતેમણે ફો`Dુ+ન ૫૦૦મા ં4થાન મેળવનાર દ.શના 

સૌથી િવશાળ કોપ�ર.શન�ુ ંસ¼ન કDુF. િસ�g 6ાE ત કરવા માટ.ની અkત વચનબgતા અને પરવશ ન થઈ જતા તેમના iયેયે �રલાય�સ �પૂને એક xવતં તવાર"ખ બના2Dુ.ં ભારતીય 
ઉ�ોગમા ંસાતbયdણૂ+ િવકાસનો આ �પૂનો y.ક ર.કડ+ અન�ય છે. આP �રલાય�સ�ુ ંટન+ઓવર ભારતના xડ"પીના /ણ ટકા Pટ}ુ ંછે.  
ધીoુભાઈએ P કોપ�ર.ટ �ફલોસોફ" અપનાવી તે એકદમ સફળ અને સચોટ હતી : હમંેશા ં��ુ ંઅને નવતર િનશાન સાધો. એના માટ. bવરા, ચપળતા, સUગતા 
ક.ળવો. lેA ઠતમનો િવચાર કરો. આ �ફલોસોફ"ને તેમણે પોતાની ટ"મમા ંપણ સવંિધfત કર" અને �રલાય�સની ટ"મ સદ½વ ��ુ ંિનશાન સાધે તેનો dરૂ.dરૂો 
�યાલ રા�યો.  
અલબ1, પોતાના સમ, xવનમા ંતેઓ એના એ જ ધીoુભાઈ બની ર�ા. તેમના 2યCaતગત મોજશોખ સાવ સીધાસાદા, દો4તી તો તેમની અ2વલ, સદાય 
તાજગી અને િતિતkાથી ભરdરૂ, તેમ�ુ ંઔદાય+ અkયપા/�ુ.ં ઉb�ૃA ટતા માટ.ની તેમની અRભલાષા અચલ. ૬૯ વષ+ના xવનમા ં– એ પછ" ચોરવાડના બાળક 
હોય ક. એડનના કમ+ચાર", બો�બેમા ંમર"-મસાલા અને યાન+ના વેપાર" હોય ક. ભારતની સૌથી િવશાળ 6ાઈવેટ સેaટર કંપનીના ચેરમેન – ધીરભાઈએ પોતાના 
નેubૃવની એક નjધપા/ લાkRણકતા Uળવી રાખી.  
ભગવ£ગીતા કહ. છે, ‘મહાન માણસના ંકમ+ અ�ય માટ. 6ેરણાtોત છે. એ P કંઈ કર. છે તેને અ�ય લોકો અ�સુર. છે.‘ આ િસgાતં 6માણે ધીoુભાઈ�ુ ંxવન 
એક દ+ A ટાતંBપ છે. 
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લોકગીતોની �રૂાવRલમા ંસમાયે}ુ ંસ¹દય+ છu ુ ંથાય એવી હલકથી ગાવાની kમતા ધરાવતા અને કથાનકમા ંરહ.લા વીર ક. કoુણ રસને બહ.લાવે એવો કંઠ 
ધરાવતા �હ�મતદાન ગઢવીનો જ�મ સૌરાA yના �રુ.�[નગર {જ�લાના ઢાકંRણયા ગામે ઈ. ૧૯૨૯ના સE ટ.�બર માસની ૮મી તાર"ખે થયો હતો. પછ"થી 
તેઓ ‘��38‘ નામના લાડ"લા ઉપનામથી ઓળખાતા હતા.  

લોકસા�હbયની ગીત-કથાઓ, વારતાઓ વગેર.ને લોકિ6ય બનાવવામા ંમહbવ�ુ ંયોગદાન આપનાર આ ગાયક અને કથા-િનવેદક સૌરાA yના પડધર" ગામે 
કોળ" મ�હલાઓના ંગીતો�ુ ંiવિન-h[ુણ કર" ર�ા હતા bયાર. જ ઈ. ૧૯૬૫ના ઑગ4ટ માસની ૨૦મી તાર"ખે કાયમી િવદાય લઈ પરલોક િસધા2યા.  
િપતા�ુ ંનામ ના�ભુા. ના�ભુા પોતે િનરkર હતા અને ખેતીનો ધધંો કરતા હતા. માતા બાzબુાએ હ.મને ભવાઈ અને 6વાસી નાટક-મડંળ"ઓનો પ�રચય 
કરા2યો. બા}બુાના ભાઈ એટલે ક. હ.hનુા મામા નાટક મડંળ" ચલાવતા. હ.h ુએ કંપનીના ંનાટકોમા ંtીપા/ ભજવતા. નાટક-મડંળ" 6વાસ કરતી રહ.તી. 
પ�રણામે િવિવધ 4થળોએ િવિવધ lોતામડંળ" સમk લોકગીતો, રાસ, ગરબા વગેર. ર?ૂ કરવાની તક તેમને સાપંડ". લોકસા�હbયમા ંરસ પડતા ંતેનો 



2યવC4થત અ¢યાસ શB કય�. મોરબીના િવ�ારામ હ�રયાણીને તેમણે પોતાના Yoુુ તર"ક. 4થાE યા હતા. િવ�ારામે લોકસા�હbયની qબૂીઓ અને િવિવધતાથી હ.hનુે �પુ�રRચત કયા+.  
ઈ. ૧૯૬૫મા ંતેઓ રાજકોટ આકાશવાણીમા ંજોડાયા. તે દરિમયાન અસરકારક પgિતએ લોકસગંીત શી ર"તે ર?ૂ કર;ુ ંતેની 2યવC4થત તાલીમ તેમણે લીધી. પછ" તો તેમણે સ�ંયાબધં 
Uહ.ર કાય+8મો આE યા. તેમનો અવાજ ઝવેરચદં મેઘાણી Pમ zલુદં અને �રુ"લો હતો. તેમણે ગાયેલા ંઅસ�ંય લોકગીતોની ,ામોફોન ર.કડ+ તૈયાર થઈ �મૂ વેચાવા લાગી.  
આકાશવાણીમા ંતેમને લોકસગંીતના સહાયક �દગદશ+ક તર"ક. બઢતી આપવામા ંઆવી હતી. તેમના સહકાય+કર હતા ંદ"નાબહ.ન ગાધંવ+. એમના સાથમા ંતેમણે અનેક લોકસગંીત – Bપકો 
ર`યા.ં એમાનંા ં‘���кA8� �$�‘, ‘ш�)	 '�N)��‘, ‘к�&�� 
�
0���‘ તથા ‘�$&F ����‘ આP પણ એટલા ંજ લોક િ6યર�ા ંછે.  
‘eк 0�� �1'
Y«8�� $	�‘ અને ‘�R� �) �‘ Pવી ગ�વાતા+ઓ તેમણે ર?ૂ કર" qબૂ જ લોકિ6યતા 6ાE ત કર" હતી. તે સમયમા ંસૌરાA y સગંીત નાટક અકાદમી અC4તbવમા ંહતી. આ 
અકાદમીએ ‘ш�$��� к��g�‘ અને‘*C� 
=��U P *�)	‘ Pવા ંનાટકો ર?ૂ કયાF હતા.ં આ નાટકો qબૂ જ 6શસંા પા�યા ંહતા.ં આ 6શસંા પાછળ હ.hનુો કંઠ અને તેમના અRભનય�ુ ંઅિત મહbવ�ુ ં

6દાન છે.  
ઝવેરચદં મેઘાણીએ ઢગલાબધં લોકગીતો�ુ ંસશંોધન અને તેનો સચંય કય� છે. આ લોકગીતોને કિવ nુલા કાગ ક. કાનx eટૂા બારોટ Pવા ગાયકોએ ઢાળ આપવા�ુ ંકામ કDુF છે. હ.h ુ
ગઢવીની ગણના પણ ઢાળ આપનાર આ ગાયકોમા ંથાય છે.  
અસરકારક ર"તે લોકસા�હbયની ર?ૂઆત કરવામા ંતે એ¥ા હતા. ઊછરતા લોકસા�હbય કલાકારોને તાલીમ આપી �ુશળ બનાવવામા ંપણ એમણે મહbવનો ફાળો આE યો હતો. 
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�દ2 યxવનના Nયોિતધ+ર, ‘²ુ ંમાનવી માનવ થાઉ તો ઘ«ુ’ં કહ.નાર કિવ િ/eવુનદાસ }હુારનો જ� મ ભBચ પાસેના એક નાનકડા ગામમા ંથયો હતો. શાળાક"ય 
િશkણ લઈને અમદાવાદ Yજુરાત િવધાપીઠમા ંઅ¢ યાસ કય�. પદવીદાન 6સગંે ગાધંીxએ તેમને “તારાગૌર" રૌE ય ચ[ંક” પહ.રાવેલો. ભારતના 4 વાત�ંય 
સ,ંામમા ંસ�8ય સૈિનકBપે જોડાયા. અરિવ�દ અને lી માતાxના દશ+નથી એમણે અક� E ય �\ૃAટના �ાર qલુતા ંઅ�ભુ2 યા.ં સા�હb ય kે/ે ��ુ દરh-્ઉમાશંકર 
બનંે “જો�ડયાભાઈ” તર"ક. ઓળખાયા. તેમના કા2 યસ,ંહો ‘કોયાભગતની વાણી’, ‘કા2 યમગંલા’, ‘વ�ધુા’ વગેર. 6ગટ થયા છે. §ૂંક" વાતા+, 6વાસવણ+ન, 

િવવેચનો, િનબધંો અને અ�વુાદો પણ તેમણે આE યા છે. ��ુ દરh ્લેખક પ�રષદો અને િવ�ાસ4ં થાઓમા ં2 યા� યાનો વગેર. માટ. હાજર" આપતા હતા. ઈ.સ. 
૧૯૬૯મા ં�ડસે� બરમા ં?ૂનાગઢમા ંભરાયેલી ‘Yજુરાતી સા�હb ય પ�રષદ’ ના ૨૫ મા ંઅિધવેશનના અi યkપદ. તેઓ વરાયેલા. તેમને સા�હb યની અનેકિવધ 
સેવાની કદરBપે રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક, નમ+દ �વુણ+ચ[ંક, પâeષૂણ તેમજ સરકાર તરફથી B.એક લાખનો lી નરિસ�હ મહ.તા dરુ4 કાર પણ અપ+ણ કરવામા ં
આ2 યો હતો. xવનભર સાધનારત અને સા�હb યરb ન ��ુ દરમ� ુતા. ૧૩-૧-૧૯૯૧ના રોજ ઉiવ+માગM Rચર6યાણ થDુ.ં 
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લગભગ ૫૦૦ વષ+ પહ.લા ંથઈ ગયેલા આ ભaતકિવની કલમમા ંએ;ુ ંબળ અને મો�હની છે ક. આP ય તેના ંલખેલા ંભજનો ક. રાસ 4હ.જ પણ ?ૂના ંનથી 
લાગતા.ં કલમના કસબી આ કિવને Yજુરાતના ‘આ�દ કિવ‘ તર"ક. ઓળખાવવામા ંઆવે છે.  
નરિસ�હ મહ.તા ઈ. સ.ની પદંરમી સદ"મા ંથઈ ગયા. xવનનો મોટોભાગ તેમણે ?ૂનાગઢમા ંિવતા2યો હતો. તેના િપતા�ુ ંનામ �ૃA ણદામોદર અને માતા�ુ ંનામ 
lી દયા�ુંવર" હu ુ.ં તેઓ નાગર નાતના હતા. નાગરો સામા�ય ર"તે રાજકારભારની નોકર" કરતા હોય છે એટલે નરિસ�હ મહ.તાના પ�રવારને ‘મહ.તા‘ તર"ક. 
ઓળખવામા ંઆવતા.  
નરિસ�હના ંભા�ય ગણો ક. 6eનુી લીલા ગણો, પણ તેના xવનમા ંબનાવો જ એક પછ" એક એ ર"તે બ�યા ક. P િનિમ1ે નરિસ�હને ઈSર�ુ ંભજન કરવાની, 
તેની પાસે મદદ માગવાની અને ઈSર પાસેથી મદદ મળતા,ં તેની લીલા ગાવાની� તક મળતી રહ". તેના xવનમા ંએક પછ" એક nુઃખના 6સગંો આ2યા 
હતા. નરિસ�હ કોઈ સામા�ય સસંાર" ન હતા ક. nુઃખ જોઈને ગભરાઈ Uય. nુઃખના 6સગંે 6eએુ પધાર" તેની સહાય કર" હતી. 6e ુઆવીને સહાય કર. એટલે 
નરિસ�હ 6eનુો મ�હમા કરતા ંભજનોની રચના કર.. આમ xવનના nુઃખમય 6સગંોને, તેણે 6eનુો મ�હમા ગાવાના ધ�ય 6સગંો તર"ક. 4વીકાર" લીધા હતા. 

આટલી ન�તાના કારણે જ નરિસ�હ�ુ ંકoુણતાથી ભર.}ુ ંxવન આP પણ લોકોમા ંઆ4થા જગાડ. છે.  
��'
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નરિસ�હ એક ઉ1મ કિવ અને િવન� ભaત હતા, પણ તેની ભCaતમા ંબીU Yણુો પણ ભળેલા હતા. ભaત હમંેશા ંન� હોય છે એટલે તે બધાને આદર આપતો હોય છે. નરિસ�હ હરકોઈ 
2યCaતને સમાન ગણે છે. તેની નજરમા ંકોઈ �ચો નથી તો કોઈ નીચો નથી. એટલે જ ભજન કરવા માટ. તે હ�રજનવાસમા ંUય છે. એ જમાનો એટલે B�ઢની દાસતાનો જમાનો. ¶ાિતના 
�4ુત િનયમોને કોઈ તોડ" ના શક.. નાગરો એટલા તો મરUદ" ક. બીUના હાથ�ુ ંઅડ.}ુ ંપાણી પણ ન પીએ. આવા જડ િનયમવાળા જમાનામા ંxવતા હોવા છતા ંનરિસ�હ �હ�મતભેર તે 
વખતના ંસમાજના ંબધંનો તોડ. છે. એ જમાનામા ંહ�રજનવાસમા ંજ;ુ ંએ ઓછ" �હ�મતની વાત ન હતી !  
આમ નરિસ�હ એક સાચા માનવ હતા. �યાતUતના ભેદને તેમણે ઠોકર. માયા+ હતા. હ�રજનો સાથે ભજન ગાવા માટ. ¶ાિતજનોનો રોષ તેમણે વહોર" લીધો હતો. સગાસબંધંીઓનો િતર4કાર 
પણ તેને સહન કરવો પડ�ો હતો. સગાસબંધંીઓએ તેને �bુકાર" કાઢ¸ો તો યે સહ.જ પણ ડ�યા વગર તેણે કpુ ં–  

"/jo$ к�$�� �� �U � к�ш�  

$� к��8� �������	 
���.... "  

આ ઉદારતા તેમના માટ. કA ટBપ બની ગઈ હતી. 4વય ંતેના ંજ સગાઓં તેની Ûર મUર અને ટ"ખળ કરતા ંહતા.ં નરિસ�હ. �હ�મતભેર આ િતર4કાર અને અપમાન સહન કયાF હતા.ં કહો ક. 
એક Uત�ુ ંતપ તેણે કDુF. લોકો તરફથી મળતા અપમાન ક. િતર4કારને iયાનમા ંલીધા વગર તે ભCaતમા ંત�લીન ર�ા.  



તેને ભગવાન હાજરાહ?ૂર હતા. તેના xવનમા ંઆવેલ કોઈ પણ આફતના 6સગંમાથંી તે સાર" ર"તે બહાર આવી શÄા છતા,ં પોતાની શCaત�ુ ંતેમને Yમુાન પણ નથી. પોતે મા/ તાળ" 

વગાડ" ભજન કરવાની જ શCaત ધરાવે છે તેમ તે કહ.તા હતા.  

અÙત મનાતા લોકો માટ. તેણે જ સ²ુ6થમ સÜદયતાથી હ�રજન શ�દ વાપય�. હ�રજન એટલે હ�રના જન ! P હ�રથી ડર"ને ચાલે, હ�રમા ંિવSાસ રાખે તે હ�રજન. તેની બીx કોઈ 
નાતUત નથી. નરિસ�હ અજોડ હોવા છતા ંસીધા, સાદા અને સરળ હતા.  

�$ s8'�$ ������ 

 

?ૂનાગઢના ગરવા Rગરનારની ગોદમા ંજ� મેલા બાળ�ૃA ણ (dિુનત મહારાજ) ના ભજનો નરિસ�હ મહ.તાના પદોની Pમ જ લોકભા� ય બની જઈને Yજુરાતી 
ભCaત સા�હb યની એક અh�ૂ ય થાપણBપ બની ગયા ંછે. પો4 ટ ઓ�ફસમા ંપટાવાળાથી શB કર"ને અમદાવાદની િમલોમા ંપણ નોકર" કર". દ½વી શCaતથી 
ભજનો રચાવા લા� યા,ં સાથે કંઠ પણ ઊઘડ�ો. અને ભજનમડંળ"ઓ Uમતી ગઈ. પોતાના =ગતxવન માટ. ક. �ુ§ુંબ માટ. કÃુ ંજ ન રાખતા, P મ�Dુ ં
તે�ુ‘ંs8'�$ 
���v�’નામ�ુ ંએક y4 ટ બના2 Dુ.ં ફંડ =ગે તેમના િવચારો મનનીય છે : ‘�� $� �A8/�� �}F кM8® :� к� #�� /�<8� к��8� � ��W. #�� � ��� #�� ��� 

#�� � ��� ���. 0�)��� 
��� к��z � $�&�� ���	 N�.’ �ા�રકા અને ડાકોરના પગપાળા સઘંો યોx એમણે ભCaતની �નૂ મચાવી. ડોકટરોએ ટ".બી.�ુ ં

િનદાન કર"ને કહ" દ"�ુ ંક., હવે તમે થોડા જ �દવસના મહ.માન છો b યાર. ક.વળ રામનામના ઔષધમ/ં�ુ ંરટણ કર"ને એ અસાi ય રોગ પર િવજય મેળ2 યો. 
પોતાને દાનમા ંમળેલી એક હUર વાર જમીન પણ એમણે લોકસેવા માટ. અપ+ણ કર" દ"ધી. ક.વળ રામનામના સહાર. સસંારસાગર તર" જનાર એ સuં�ુ ુ ંતા. 
૨૭-૭-૧૯૬૨મા ંઅવસાન થDુ.ં તેઓ હમંેશા haુતકના માi યમથી બોધ આપતા.ં  
“ 
��� �� � ��): �� ����� к����� :� к��,  
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મોરબી નગર"ના 'ш5 	 વાઘx ઠાકોર બીUનો જ� મ ઈ. ૧૮૫૮મા ંથયો હતો. રાજકોટની રાજ�ુમાર કોલેજમા ંિશkણ 6ાE ત કર" Dરુોપનો 6વાસ પણ કય�. 
સૌરાA yના રજવાડામા ંતેઓ Dરુોપથી���8� ����8� '���� ખર"દ" લા2 યા હતા. ઈ.૧૮૮૦મા ંમોરબીને Bપરંગ બદલીને રRળયામ«ુ ંબનવવા�ુ ંકામ તેમણે 
હાથમા ંલી�ુ.ં��s8��	 ������ �N� Pવો ભ2 ય ર4 તો અને એ 6કારની બાધંણી તેણે ����	��� ઊભી કરાવી. વઢવાણથી મોરબી �ધુી પોતાના ખચM ર.� વે 
નાખાવા�ુ ંકામ શB કDુF. મ` É નદ" પર મોટો dલુ બાધંી ©� લેડથી લાવેલા к��
��� �� u��� ��� �� 
��� dલુના બનંે છેડ. hકૂા2 યા હતા. ©� લેડથી સમાન 



મગંાવી Òલતો dલુ બધંા2 યો. ,ીનટાવર�ુ ંખાતh²ૂુત+ તેમના કાય+કાળ દરિમયાન થDુ ંહu ુ.ં D8 U к�& �х$� ���$ к��  શB કર" પાચં હUર માણસોને ઉગાર" લીધા હતા. મ` É નદ"થી Uન-

માલને �કુસાન ન થાય તે માટ. બે લાખના ખચM નદ" કાઠં. દ"વાલ બધંાવી. આવા અનેક કાય� કર"����	�� ш)��M8®. તેમને E.C.S.I. અને G.C.I.E. નો ઈલકાબ =,જોએ આE યો હતો. 

પkઘાતની બીમાર"ને કારણે તા. ૧૧-૬-૧૯૨૨ના રોજ તેમ�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં એ 6Uવb સલ � યાયિ6ય રાજવી�ુ ંમોરબીમા ંનજરબાગ પાસે બાવ}ુ ંhકુાDુ ંછે. 

����� ����� 

hCુ4લમ સ� તતના સમય�ુ ંરાજકારણ રાગ�ષેથી ખરાડાયે}ુ ંહu ુ.ં તેમા ંqનૂ કરવાના અને ઝેર આપીને માર" નાખવાના �ક4 સા અવારનવાર બનતા.  
મહમંદ બેગડાની મા hગુલીને કાયમ ડર લા� યા કરતો ક. તેના દ"કરાને કોઇ ઝેર આપીને માર" નાખશે. તેથી તે મહમંદને, તે નાનો હતો b યારથી થો�ુ ંથો�ુ ં
ઝેર આપતી હતી; તેણે િવચાDુ+ ક. એમ કરવાથી ઝેર દ"કરાને કોઠ. પડ" જશે. પ�રણામે તેને કોઇ ઝેર આપશે તો પણ તે મરશે ન�હ. માએ શોધેલા આ 
ઉપાયથી મહમંદનો ખોરાક પણ વધતો ર�ો. સવારમા ંતે એક કટોરો ઘી અને એક કટોરો મધ ગટગટાવી જતો. કહ.વાય છે ક. તેને �દવસમા ંવીસ �કલો Pટ}ુ ં
અનાજ અને ૨૫૦ Pટલા ંક.ળા ંખાવા જોઇતા.ં તે �ઘમાથંી ઊઠ. ક. તરત તેને ખાવા�ુ ંજોઇએ. તેથી તેના શયનખડંમા ંભોજન તૈયાર જ રાખવામા ંઆવuુ ં!  
આ મહમંદ બેગડો એટલે 6િસ� અહમદશાહના પૌ/ અને મહમંદશાહનો d/ુ. મહમંદશાહ. િસ�ઘના ઠÓાના Uમની d/ુી hગુલી સાથે લ� ન કDુ+ હu ુ.ં મહમંદ 
બેગડો તેમનો d/ુ. તે�ુ ંhળૂ નામ ફતેહખા ંહu ુ.ં તેણે ચાપંાનેરનો અને ?ૂનાગઢનો એમ બે ગઢ xતી લીધા હતા એટલે તેને ‘બેગડો’ કહ.વામા ંઆવે છે. તો 
વળ" ક.ટલાકં કહ. છે ક. તેની hછૂો qબૂ જ લાબંી હતી, તેથી તે�ુ ંનામ ‘મહમંદ બેગડો’ પડDુ ંહu ુ ં!  
તે સમયમા ં?ૂનાગઢમા ંરા’માડંRલકની આણ 6વત+તી. તે 6Uને qબૂ જ કનડતો હતો. તેથી 6Uમા ંઅ6ીય થઇ પડયો હતો. મહમંદ બેગડાએ તેને D�ુમા ં
હરા2યો અને ?ૂનાગઢ સર કર" લી�ુ.ં રા’માડંRલકને hસુલમાન બના2 યો અને ?ૂનાગઢમા ંhસુલમાનોને વસવાની સગવડ કર" આપી.  

ચાપંાનેરના રાU પતાઇ રાવળને પણ મહમંદ. સખત હાર આપી. પછ" તે શહ.રની ચોપાસ મજzતૂ કોટ બધંા2 યો. તેના સમયમા ંચાRંચયા અને ચોરનો ઘણો જ /ાસ હતો. તેમને વશ કર"ને 
મહમંદ. શાિંત 4 થાપી. તે સમયે દ"વમા ંરહ.તા �ફરંગીઓ Yજુરાતમા ંપગપેસારો કરવા તલપાપડ થયા કરતા હતા. મહમંદ. તેમની સાન ઠ.કાણે લાવી દ"ધી. તેના ગાદ"એ આ2 યા પછ" 
અમીરો બળવાખોર બ� યા તો તેમના બળવાને પણ મહમંદ બેગડાએ સખતાઇથી દબાવી દ"ધો.  
મહમંદ બેગડાને લRલતકળાઓ, બાધંકામ અને બાગ-બગીચાનો qબૂ જ શોખ હતો. તેના શાસન દરિમયાન સરખેજમા ંએક રોજો, એક મહ.લ તથા તળાવ; શાહ આલમનો રોજો વગેર. બધંાયા ં
હતા.ં દાદા હ�રની વાવ તથા અડાલજની વાવ પણ તેના ંસમયમા ંબભંાઇ હતી. અમદાવાદમા ંર4 તાઓ બધંાવી, ઝાડ રોપાવી, શહ.રની ફરતે કોટ ચણાવી તેમજ બાગબગીચા કરાવીને 
અમદાવાદની રોનક વધારવામા ંમહમંદ બેગડાનો h�ૂ યવાન ફાળો છે. મહ.મદાવાદ શહ.ર પણ તેણે વસા2 Dુ ંહu ુ.ં b યા ંવા/ક નદ"ના �કનાર. ભ� મ�રયો �વૂો અને ચાદંા�રૂજનો મહ.લ 
બધંાવનાર આ જ બાદશાહ હતો.  



સોલકં" Dગુ પછ" ફર"થી Yજુરાત એક મોટા રાજય તર"ક. િવ4 તDુ+ તેનો યશ મહમંદને ફાળે Uય છે.  

6Uના �ખુ માટ. તે ઘણી જ કાળx રાખતો. તેના સમયમા ંલોકો �ખુ-શાિંતથી રહ.તા હતા. ભકત કિવ નરિસ�હ મહ.તા અને સતં શાહ આલમ પણ એ જ સમયમા ંથયા હતા. તેમણે મહમંદ 

બેગડાને આશીવા+દ અને સલાહ આE યા ંહતા.ં  

માણસમા ંરહ.લી શ�કત પારખવામા ંમહમંદ બેગડો qબૂ �ુશળ હતો. આ વાતને સમથ+ન આપતો એક બનાવ Uણવા Pવો છે.  
ચાપંાનેરના રાU પતાઇ રાવળ સાથે D�ુ કDુ+ b યાર. મહમંદ. વૈરિસ�હx દ.સાઇ નામના સેનાપિતને ક.દ કર" લીધો. તે સેનાપિતએ ખરાખર"નો જગં ખે� યો હતો. બાદશાહ. તે જોDુ ંહu ુ.ં હવે 
િવરમગામમા ંિવરમ ઝાલો સ1ા પર હતો તે બાદશાહની સામે થયો. તેણે વૈરિસ�હને તરત ક.દમાથંી Ùટો કર"ને િવરગામ xતવા ફોજ લઇને મોક� યો. વૈરિસ�હ. િવરમ ઝાલાને હફંા2 યો અને 
િવરમગામ xતી લી�ુ.ં બાદશાહ. qશુ થઇને તેને િવરમગામ ઇનામમા ંઆપી દ"�ુ.ં  
મહમંદ બેગડાના સમયમા ંYજુરાતની hCુ4લમ સ�તનત િવ4 તર" અને સh�ૃ બની; પરંu ુતેનો મોટા ભાગનો સમય સ1ાને C4થર કરવા બળવાખોરો સામે ઝÒમવામા ંગયો. આમ છતા ં
Yજુરાતના �લુતાનોમા ંમહમંદ બેગડો િસ�રાજની Pમ ભાર. પરા8મી, � યાયી અને લોક 6ીય બાદશાહ હતો. તે વાત સૌ 4 વીકાર. છે. 
 

-/�ш�к� ½)	 

િવચkણ રાજ અમલદાર, સા�dુoુુષ 6ભાશકંર પ�ણીનો જ�મ મોરબી ગામમા ંથયો હતો. તેઓ િવધાથºકાળથી જ તેજ4વી હતા. તેમનો અ¢યાસ મે�yક �ધુીનો હતો. એક સામા�ય િશkક 
તર"ક.ની નોકર"થી કાર�કદ¡નો 6ારંભ કર"ને તેઓએ ભાવનગર રાજયના દ"વાનપદ તથા એડિમિન4y.ટરના પદને શોભા2Dુ ંહu ુ.ં ખે�તૂોની C4થિત �ધુારવા તેઓ પોતાથી બનuુ ંબ� ુજ 
કરતા. ?ૂનાગઢ વગેર. દ.શી રાNયો ઉપરાતં સરકાર" ઈલાકાઓએ પણ ભાવનગરનો દાખલો લઈતે �દશામા ં6યbન કર.લા. �હ� nુ4તાનના દ.શી રાજયોના માનવતંા સલાહકાર ઉપરાતં .]0�ш 


5$�$��'���
 ��&�	 @�C��� к�djC
�મા ંતેમણે 4થાન ભોગ2Dુ ંહu ુ.ં તેમનો ભાવનગર 6bયેનો 6ેમ અને મહારાU ભાવિસ�હx 6bયેની ભCaત 

અન�ય હતા. ઉ`ચ અમલદાર હોવા છતા ંતેમ�ુ ંxવન qબૂ જ સાદગીભDુF હu ુ.ં તેણે ક.વી િનAઠાથી કામ કDુF તેનો dરુાવો એ છે ક. પોતે Nયાર. દ"વાન 
થયા bયાર. િતજોર" P C4થિતમા ંહતી તેમા ંઅનેક ગણો ભરાવો થયો હતો. િન:4dહૃ" 6ભાશકંર પ�ણી જB�રયાતમદં લોકોને Éટ. હાથે સહાય કરતા એ 
કોઈથી અUÕDુ ંન હu ુ.ં ૭૬ વષ+ની �મર. તા. ૧૬-૨-૧૯૩૮ના રોજ તેમ�ુ ંઅવસાન થDુ,ં bયા ં�ધુી તેઓ ભાવનગર રાજયને અને રાજવીને સમિપfત 
ર�ા હતા.  
�Z���	 ¨8�����F 	g�� � ;�к 1�)$	;  ������ 

ગjડલની eવુનેSર" પીઠના 4 થાપક આચાય+ ચરણતીથ+ મહારાજ�ુ ંdવૂા+lમ�ુ ંનામ xવરામ શા4 /ી હu ુ.ં તેમનો જ� મ Uમનગરન મેવાસા ગામે થયો 
હતો. અનેક h¤ુ ક.લીઓ પાર કર"ને મા/ સોળ વષ+ની વયે ‘ш�� E	’ની પદવી લીધી. આDવુMદ kે/ે કંઈક કર" બતાવવાની અદ� ય ઈ` છા થઈ. b યા ંજ 



ગjડલના મહારાU ભગવતિસ�હxએ એમને ગjડલ રાNયના ‘�����?’ તર"ક. િનમ«કૂ કર". એમણી 4 થાપેલી ‘�
ш�&� >R*v�’ ની hલુાકાત ગાધંીxએ પણ લીધી હતી. તેમને માનપ/ 

અપ+ણ કરતા xવરામભાઈએ ગાધંીx માટ. સૌ 6થમ વખત ‘���� ��’શ� દ 6યોNયો હતો. રાજવૈ� તર"ક. તેમની � યાિત nૂર nૂર ફ.લાઈ હતી. જોધdરુ, ઈ� દોર, જયdરુ, મૈ�રુ, વગેર. 

રાNયના રાજવીઓ પણ તેમની આDવુMદની િનdણુતાનો લાભ લેતા. રાજવૈ� હોવા છતા ંઆિથfક ર"તે નબળા વગ+ના અસ�ં ય દદ¡ઓની િવના h�ુ યે દવા સારવાર આપતા. તb વ¶ાન, 

Nયોિતષ, કમ+કાડં, dરુાણ, 2 યાકરણ વગેર. િવિવધ િવષયો ઉપર તેમણે લગભગ ૨૦૦થી વ� ુ,થંો 6િસ� કયાF છે. એમણે ૬૦૦૦ Pટલી હ4 ત6તો પણ એક/ કર" હતી. તેમની િવ�તાની 

કદરBપે િવSની અનેક સ4ં થાઓએ એમને માનાહ+ પદવીઓ અપ+ણ કર" હતી. eવુનેSર" 6િતA ઠા મહોb સવમા ંરાU-મહારાUઓ સ�હત અસ�ં ય લોકોએ ઉb સાહભેર ભાગ લીધો હતો. ૨-૯-
૧૯૭૮ ના રોજ તેમનો દ.હિવલય થયો. 

�$ /�N /�$ 

‘1��х�’ નામના મૌRલક અને માિમfક કા2ય 6કાર�ુ ંસ¼ન કરનારા ‘<8���$�� к�	�’ ભોU ભગતનો જ�મ તા. ૭-૫-૧૭૮૫ના રોજ વૈશાખી dRૂણèમાએ Pતdરુ પાસેના દ.વક"ગાલોલ 

ગામમા ંથયો હતો. આિથfક [\Aટએ સામા�ય પરંu ુ]ત�રક સh�ૃg અને ભCaતએ અસામા�ય હતા. બા�યબાળમા ંઈશ�ૃપાએ સજ Mલા ચમbકારોથી અસ�ંય lgા| તેમના દશ+ન આવવા 
લા�યા. ગાયકવાડ" 6ાતં અમર.લી પાસેના ફતેdરુ ગામમા ંઆવી આlમ બાiંયો. અમર.લીના દ"વાન િવÓલરાવ પણ તેમના િશAય બ�યા હતા. તેમને સબંોધીને તેમણે ગાયેલા પદો 
Yજુરાતી સા�હbયમા ં‘ચાબખા’નામથી Uણીતા છે. Pમા ંધારદાર અને બ|ક" વાણીમા ં=ધlgા, પાખડં અને દંભી 2યવહારો પર ભાર. 6હારો કયા+ છે. એનો ગેય ઢાળ પણ qબૂ મનમોહક 
છે. ‘-�.)�� /O ���� 0к�$��’ અને ‘к�1��-к�1�	A8� /��’ મહાbમા ગાધંીxને qબૂ ગમuુ.ં ઉપરાતં ક"ત+ન, હોર", ધોળવાર વગેર. અનેક પદો�ુ ંસ¼ન કDુF છે. એમની વાણીમા ં�ુલ ૨૦૪ 

પદોનો સ,ંહ કરવામા ંઆ2 યો છે. તોઓ Rબલ�ુલ િનરkર હોવા છતા ંતેમની કા2યવાણીમા ંશ�દ તથા અલકંારો, રંગીન આતશબાxની Pમ રંગબેરંગી 6કાશ ફ.લાવે છે. આ ભaત કિવએ 
પોતાનો દ.હbયાગ તેમના િશAય જલારામના સાિંનiયમમા ંિવરdરુમા ંઈ.૧૮૫૦મા ંકય� હતો. ભaતeષૂણ ભોU ભગત Nયા ં�ધુી Y¼ુરભાષા xવશે bયા ં�ધુી અમર રહ.શે.  

��UPF� ш��� k���1�� ��u�)	 

Yજુરાતના ‘��U PF� ш���’ ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ� મ 28-8-1896 ના રોજ પાચંાલ eિૂમના ચો ટ"લા ગામે થયો હતો. બી.એ.થઈ એક કારખાનામા ં2 યવ4 થા 

િવભાગમા ંજોડાયા b યા ંબગંાળ" ભાષા શી� યા. b યા ંજ ?ુવાન ઝવેરચદં ને Uણે મા-ભોમનો –સોરઠની ધરતીનો સાદ સભંળાયો અને પોતાની િનિµત 
આxિવકા છોડ"ને લોક-લોકસા�હb યની સેવા કરવા સૌરાA yમા ંઆવી ગયા. સૌરાA yના nૂહાઓ અને લોકકથાઓને dનુxિવfત કર" ગામડ. ગામડ. રખડ"-રઝડ"ને 
ઘરડ.રા ંપાસે વાતો કઢાવીને એ ધરબાયેલા ધનને સા�હ{bયક dટુ આપીને સૌરાA yના ખમીરને લોકો સમk hકૂ" દ"�ુ.ં મા/ પચાસ વષ+ના §ૂંકા આDAુ યમા ં
તેમણે અÓાસી d4ુ તકો લ� યા.ં‘
=��U P�	 �
*���’, ‘
���F �����0���’, ‘�8�
	 ����’, ‘��'�ш�&’, ‘к�к���F’, ‘��	C [ �	)�’, ‘M8������’વગેર. તેમના 

ઉ� લેખનીય 6કાશનો છે. ચારણો તથા જોગી-જતીઓની વ` ચે ·મુીને લોકસા�હb ય એકäું કરવાથી માડં"ને સા�હb ય પ�રષદ સમંેલનમા ં6hખુપદ. તે RબરાNયા 



હતા. Yજુરાતી સા�હb ય સભાએ તેમને 6થમ ‘�)%�$��� V8�) 1�[к’ અપ+ણ કય� હતો. વેદનાને કoુણભયા+ 6લબં �રૂ. ગાઈને તેમણે lોતાજનોને રડા2 યા હતા. લોકôદયમા ંઉભરાતી 

લાગણીઓને કંઠ આપનાર એ અજબ બજવૈયા�ુ ંનામ ઈ. ૧૯૪૭મા ંએકાએક િવલાઈ ગDુ.ં �રુ.શ દલાલ કહ. છે ક. :  

‘ª8���F;	 k×�$	 ��� ���	 <8Á�F ��)	  

к�V 8�	 ����� eк � к'� :� ��E ��u�)	.’ 

કલાપી 
 

Yજુરાતી સા�હbયને 6ણયના ભીનાશથી રંગનાર યૌવનના રાxવી કિવ �રુિસ�હxનો જ�મ ઈ. ૧૮૭૪મા ંથયો હતો. સોળમે વષM લાઠ"ના આરાજવીએ ક`છની 
�ુંવર" રમા સાથે લ�ન કયા+. રમાની સાથે જ દાસી તર"ક. આવેલી સાત-આઠ વષ+ની નાની બાRલકા મjઘીથી રાજવી 6ભાિવત થઈ ગયા તેને ભણાવી-
ગણાવીને મjઘીમાથંી શોભના બનાવી. Pને એ પોતાની ôદયસા�ા¶ી માનવા લા�યા. 6ેમ અને ફરજ વ`ચેની Dgુeિૂમના મથંનો તેમના કા2યોમા ં2યaત 
થયા.ં �ુદરતના ભયા+ભયા+ સ¹દય+ તેમની સા�હbયસાધનાને સhgૃ બનાવી. િસતાર અને બીનની વાદનકલાની તાલીમ અને િમ/ો સાથે =ગત પ/ 2યવહાર 
તેને nુ:ખ િવસરાવવામા ંકામ લા�યા. છેવટ. સૌની સમંિતથી શોભના સાથે લ�ન કયા+. કિવ કલાપીએ ‘к��	�� к�к���’, ‘к�i �	��� -��
’, ‘к��	�	 

E*���’, ‘���� ��� 380[к�’, ‘���F Ø��’ વગેર. સા�હbય�ૃિતઓ Yજુરાતને ચરણે ધર" Pમા ંક.કારવના ઘણા ંકા2 યો તો અજર અને અમર થઈ ગયા છે. 

xવનમા ંઅને કવનમા ંઆવા રાU, કિવ અને 4નેહ"નો યોગ કવRચu ્જ થાય. ૧૦-૬-૧૯૦૦ના રોજ §ૂંક" માદંગી ભોગવીને તેઓ અવસાન પા�યા. એમના 
=ગતકિવ ‘к�C$�’ કિવ કલાપીને ‘V8�$��	 ���F�� �	g� �����’ કહ"ને ઊિમfસભર =જRલ અપº છે. મ�રુ રસથી ભયા+ ભયા+ Uમ P;ુ ંમા/ ૨૬ વષ+�ુ ં§ૂં�ું 

આDAુય xવી જનાર રાજવી કિવ કલાપી એક દંતકથા સમાન જ લાગે.  
 

 

 

 

 



Yજુરાતી � યાતનામ �ૃિતઓ 

� 

અમાસના તારા – �કસનિસ�હ ચાવડા  

અhતૃ – ર·વુીર ચૌધર"અહ� યાથી ઇRલઝાબેથ –

 સરોજ પાઠક  

આકાર – ચ[ંકા� ત બkીઆગગાડ", નાટય ગઠર"યા,ં 

બા�ં ગઠ�રયા,ં મદંા�કની – ચ[ંવદન મહ.તા  
આપણો ધમ+ – આનદંશકંર Ñવુ  
અખડં દ"વો – લીલાબહ.ન  
અRભનય પથંે – અhતૃ Uની  
અRભનવનો રસિવચાર –નગીનદાસ પાર.ખ  
અલગાર" રખડપ�ી – રિસક ઝવેર"  
�ૃA ણ� ુ xવનસગંીત – Yણુવતં શાહ  
ખોવાયેલી nુિનયાની સફર. –યશવંત મહ.તા  
,ામલ7 મી (ભાગ ૧ થી ૪) –ર.વ.દ.સાઇ  
Yહૃ6વેશ – �રુ.શ જોષી  
Yજુરાતનો નાથ, પાટણની 6eતુા – ક.મા. hનુશી  
ગોિવ�દ. માડં" ગોઠડ", સરાચરમા–ં બ�ુલ િ/પાઠ"  
Yજુરાતી દRલતવાતા+ઓ – હ�રશ મગંલh ્ 
ચહ.રા – મ� ુ રાય  
ચાલો અRભગમ બદલીએ, મારા અ�ભુવો – 4 વામી 

અ�વb થ – ઉશન� ્ 
અC�ન�ુંડમા ં ઊગે}ુ ં Yલુાબ –નારાયણ દ.સાઇ  
=ધાર" ગલીમા ં સફ.દ ટપકા ં–�હમાશંી શેલત  
આb મકથા (ભાગ ૧ થી ૫) –ઇ� nુલાલ યાR¶ક  
આપણો ઘડ"ક સગં – �દગીથ મહ.તા  
એક �દર અને જnુનાથ, લઘરો –લાભશકંર ઠાકર  
ઊi વ+લોક – ભગવતી�ુમાર શમા+  
કલાપીનો ક.કારવ – કલાપી  
�ુ�મુમાળા – નરસ�હરાવ �દવેટ"યા 
ક.� [ અને પ�રઘ – યશવતં Ãકુલ  
માણસાઇના દ"વા, Dગુવદંના –ઝવેરચદં મેઘાણી  
િમw યાRભમાન – દલપતરામ  
મોરના ં �ડા ં– �ૃA ણલાલ lીધરાણી  
મોત પર મનન – �ફરોજ દાવર  
hળૂ સોતા ં ઊખડ.લા – કhબુેન પટ.લ  
રંગતરંગ (ભાગ ૧ થી ૫) –જયોિત� [ દવે  
રચના અને સરંચના – હ�રવ� લભ ભાયાણી  
રાનેર" – મRણલાલ દ.સાઇ  
ર.ખાRચ/ – લીલાવતી hનુશી  



સý`ચદાનદં  

Rચહન – ધીર.� [ મહ.તા  

જનમટ"પ – ઇ�વર પેટલીકર  

જયાજયતં – � હાનાલાલ  

Uતર – મફત ઓઝા xવન�ુ ં પરોઢ – 6eદુાસ 

ગાધંી  

{જગર અને અમી – �નુીલાલ શાહ  

ઝેર તો પીધા ં છે Uણી Uણી –મ�ભુાઇ પચંોળ"  

તણખા (ભાગ ૧ થી ૪) –�મૂક.u ુ 

તપોવનની વાટ., ભજનરસ –મકરંદ દવે  

થોડા ં ]� ુ થોડા ં Ìલ – જયશકંર �ુદંર"  

દRk ણાયન – ��ુ દરh ્ 

�દગ�દગતં – 6ીતી સેનYEુ તા  

��ર.ફની વાતો – રા. િવ. પાઠક  

િનશીથ,સમયરંગ – ઉમાશકંર જોષી  

નીરખ િનરંજન – િનરંજન િ/વેદ"  

6સ� ન ગઠ�રયા,ં િવનોદની નજર.– િવનોદ ભ�  

બીx સવારનો �રૂજ – હ� ુ યાR¶ક  

ભ[ભં[, રાઇનો પવ+ત –રમણભાઇ નીલકંઠ  

મળેલા xવ, માનવીની ભવાઇ– પ� નાલાલ પટ.લ  

માધવ કયાયં નથી મ�વુનમા ં–હ�ર� [ દવે 

લી}ડુ" ધરતી – �નુીલાલ મ�ડયા  
વ�ધુા – ��ુ દરh ્ 
વડવાનલ – ધીoુબહ.ન પટ.લ  
વનવગડાના ં વાસી – વનેચર  
વનાચંલ – જયતં પાઠક  
િવqટૂા ં પડ"ને – અC�વન દ.સાઇ  
િવ�દશા – ભોળાભાઇ પટ.લ િવદ.શ વસવાટના ં
સભંારણા – {જતે� [ દ.સાઇ  
િવવેક અને સાધના – ક.દારનાથ  
શિવfલક – રિસકલાલ પર"ખ  
િશયાળાની સવારનો તડકો –વાડ"લાલ ડગલી  
lેયાથºની સાધના – નરહ�ર પર"ખ 
2 ય�કત ઘડતર – ફાધર વાલેસ  
સb યના 6યોગો, �હ�દ 4 વરાજય –ગાધંીx  
સર4 વતીચ[ં – ગોવધ+નરામ િ/પાઠ"  
સhળૂ" 8ાિ� ત – �કશોરલાલ મશBવાળા  
સાવજકથાઓ – કનૈયાલાલ રામા�જુ  
સાત એકાકં" – તારક મહ.તા  
�દુામા ચ�ર/ – નરિસ�હ મહ.તા  
સોનાનો �ક� લો – �કુ� યા ઝવેર"  
સાત પગલા ં આકાશમા ં– �ુંદિનકા કાપ�ડયા  



િસ�હ.મશ� દા�શુાસન –હ.મચ[ંાચાય+  

�હમાલયનો 6વાસ – કાકા કાલેલકર 

 

s 4¡� �Z���O ������ 

Yજુરાતની 6Uને કથાhતૃ�ુ ંપાન કરાવનાર રામચ[ં ક.શવદ.વ ડjગર.નો જ�મ તા. ૧૫-૨-૧૯૨૬ એટલે ક. સવંતં ૧૯૮૨ ના ફાગણ �દુ /ીજના રોજ 
ઇ�દોરમા ંથયો હતો. મા/ આઠ વષ+ની �મર. અ¢યાસથM પઢંરdરુ મોકલવાની દાદાxની ઈ`છાને િશરોમા�ય રાખી પોતે bયા ંગયા. ભારdવૂ+ક Yoુુ પાસે સતત 
સાત વષ+ અiયયનBપેs8��)�, ���� ��� �����$�નો ગહન અ¢યાસ કય�. આવા તપBપ અiયયનના પર"ણામે તેમના xવનમા ં¶ાન, ભCaત અને વૈરા�યનો 
િ/વેણી સગંમ રચાયો. વ� ુઅ¢યાસાથM તેઓ к�ш	 ગયા. અiયયનબાદ કથા કહ.વા�ુ ંશB કરતા સૌ 6થમ તેમની ભાગવત કથા dનૂામા ંથઈ. કથામા ંઆવતી 

રકમ તેમણે મ�ંદરો – હો4પીટલોના િનમા+ણ,{જણ��ારમા ંઅપ+ણ કર". મા/ કથાકાર જ ન હ� પરંu ુભાગવતના વા4તિવક [Aટા અને વaતા બની તેમણે કર.લી 
આ કથામા ંUણે qદુ ભગવાનની જ વાણી ઊતર" હોય તેમ કથા મ�રુ અને 6ેરક બની. ઓછા કટાk, અથ+સભર §ૂંકા [Aટાતં અને lોતાઓને ધમ+ભા¯ ુભર" 
દ.વાનો ઈરાદો તેમની કથાના h�ુય હ.u ુહતા. lોતાઓને મ/ંh�ુધ કરતી એની શૈલીમા ંિવ�તા અને ભાષા 6ભાવ અદeતુ હતા અને ભાગવતની Pમ 
રામાયણમા ંતેઓ lોતાઓને રસતરબોળ કર" દ.તા. તેમની Rચરિવદાયથી Yજુરાતની જનતાએ ગૌરવશીલ અને ઉ1મ કથાકાર Yમુા2યા. 
 
 

<8���$	 
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હ.મચ[ંાચાય+ : િસgહ½મ, કા2 યા�શુાસન 

નરિસ�હ મહ.તા : હારમાળા, રાસસહtપદ", ગોિવ�દગમન, �દુામાચ�રત 

પâનાભ : કા� હડદ. 6બધં 

lીધર 2 યાસ : રણમ� લ છદં 

ભાલણ : કાદંબર", દશમ4 કંધ, નળા� યાન 

અખો : અ�ભુવRબ�nુ, અખેગીતા, છE પા 
6ેમાનદં : નળા� યાન, મામેoુ, �દુામાચ�રત, ઓખાહરણ, દશમ4 કંધ 



શામળ : િસ�હાસનબ/ીસી, �ડૂા બહોતર", મદનમોહન, =ગદિવ\Aટ 

દયારામ : રિસક વ� લભ, 6ેમરસગીતા, અUિમલા� યાન, ગરબીઓ 

દલપતરામ : દલપતકા2 ય, ફાબ+સિવરહ, િમwયાRભમાન, લ7 મીનાટક 

નમ+દ : માર" હક"કત, નમ+દગ�, નમ+કિવતા, નમ+કોશ 

નવલરામ : ભટ�ુ ંભોપા|ં, નવલ,થંાવલી 

નદંશકંર : કરણઘેલો 

મRણલાલ ��વેદ" : કા� તા, Yલુાબિસ�હ, આb મિનમcજન 

ગોવધ+નરામ િ/પાઠ" : સર4 વતીચ[ં ભાગ 1 થી 4, 4 નેહh[ુા 

નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા : �ુ�મુમાળા, Üદયવીણા, �dુરૂઝકંાર, 4 મરણસ�ંહતા 

રમણલાલ નીલકંઠ : ભ[ભં[, રાઈનો પવ+ત, કિવતા અને સા�હb ય ભાગ 1 થી 4 

આનદંશકંર Ñવુ : કા2 યતb વિવચાર, નીિતિશkણ, આપણો ધમ+ 
મRણશકંર રb નx ભ� (કા� ત) : dવૂા+લાપ, Yલુાબિસ�હ 

કલાપી : ક.કારવ, કા¤ મીરનો 6વાસ, નાર" Üદય, કલાપીની પ/ધારા 

નાનાલાલ : જયાNયતં, ઇ� nુ�ુમાર, િવSગીતા, હ�રસ�ંહતા, નાના નાના રાસ 

ખબરદાર : દશ+િનકા, કRલકા, રા\Ayકા, ક� યાRણકા, રાસચ�ં[કા 

બોટાદકર : �ક� લોRલની, 4 /ોતC4વની, રાસતરંRગણી, શૈવRલની 

બ. ક. ઠાકોર : મારા ંસોનેટ, ભણકાર, નવીન કિવતા િવષે 2 યા� યાનો 

કનૈયાલાલ hનુશી : પાટણની 6eતુા, Yજુરાતનો નાથ, રાUિધરાજ, �ૃA ણાવતાર 1 થી 8, dwૃવીવ� લભ, વેરની વ�લુાત,તપC4વની ભાગ 1 થી 3, ભગવાન પરÃરુામ વગેર.. 

�મૂક.u ુ: તણખામડંળ ભાગ 1 થી 4, ચૌલાદ.વી, વાRચનીદ.વી, કણા+વતી 

ઝવેરચદં મેઘાણી : સોરઠ" બહારવ�ટયા, સૌરાA yની રસધાર, Dગુવદંના, વેિવશાળ, સમરાગંણ, માણસાઈના દ"વા, સોરઠ તારા ંવહ.તા ંપાણી 

ગાધંીx : સb યના 6યોગો, 2 યાપક ધમ+ભાવના, નીિતનાશને માગM, �હ�દ 4 વરાજ 



�કશોરલાલ મશBવાળા : સhળૂ" 8ાC�ત, ગીતામથંન, ક.ળવણીના પાયા 
કાકાસાહ.બ કાલેલકર : 4 મરણયા/ા, �હમાલયનો 6વાસ, xવનનો આનદં, xવન સ4ં �ૃિત, xવનલીલા, ઓતરાતી દ"વાલો, �×દ.શનો 6વાસ, લોકમાતા 
રમણલાલ વી. દ.સાઈ : કો�કલા, ,ા� યલ7 મી ભાગ 1 થી 4, ભાર.લો અC�ન, પહાડના ંdAુ પો 
�નુીલાલ વ. શાહ : િવષચ8, Bપમતી, {જગર અને અમી, કમ+યોગી રાPSર 

Nયોતી� [ દવે : રંગતરંગ ભાગ 1 થી 6, હા4 યતરંગ, પાનના ંબીડા,ં ર.તીની રોટલી 
ચ[ંવદન મહ.તા : આગગાડ", નાગાબાવા, બાધંગઠ�રયા,ં ઇલાકા2 યો, છોઠગઠ�રયા,ં નાટ¸ગઠ�રયા,ં સફરગઠ�રયા ં
રામનારાયણ પઠક : zહૃ£િપ�ગળ, ��ર.ફની વાતો ભાગ 1 થી 3, શેષના ંકા2 યો 
ઝીણાભાઈ દ.સાઈ (4 નેહરC¤મ) : અiય+, પનઘટ, ગાતા આસોપાલવ, =તરપટ 

િવA «6ુસાદ િ/વેદ" : િવવેચના, પ�રશીલન, અવા+ચીન-Rચ�તનાb મક ગ� 

િવSનાથ મ. ભ� : વીર નમ+દ, સા�હb યસમીkા, િનકષર.ખા 
અનતંરાય રાવળ : સા�હb યિવહાર, ગધંાkત, સમાલોચના, અવલોકના 
��ુ દરh ્: કા2 યમગંલા, વ�ધુા, યા/ા, અવા+ચીન કિવતા, દRk ણાયન 

ઉ માશકંર જોશી : િનશીથ, ગગંો/ી, વસતંવષા+, 6ાચીના, સાપના ભારા 
ઇ� nુલાલ ગાધંી : ગોરસી, શતદલ, પ� લવી, ખ�ંડત hિૂતfઓ, ઉ� મેષ 

મન�ખુલાલ ઝવેર" : આરાધના, અRભસાર, Ìલદોષ, પયMષણા 
�ુદંરx બેટાઈ : Nયોિતર.ખા, ઇ� [ધ�ષુ, િવશેષાજંRલ 

�ૃA ણલાલ lીધરાણી : કો�ડયા,ં dનુરિપ, મોરના ં©ડા,ં િપયાગોર", વડલો 
કરશનદાસ માણેક : આલબેલ, મi યાહન, વૈશપંાયનની વાણી, અહો રાયx �ણુીએ 

પ� નાલાલ પટ.લ : મળેલા xવ, માનવીની ભવાઈ, �ખુnુ:ખના ંસાથી, પાથ+ને કહો ચઢાવે બાણ 

Yણુવતંરાય આચાય+ : દ�રયાલાલ, રાયહ�રહર 

ઈSર પેટલીકર : જનમટ"પ, માર" હ½યાસગડ", ધરતીના ંઅમી, lgાદ"પ 



ચ[ંકા� ત બkી : આકાર, પેરાRલસીસ, હનીhનુ, પડઘા �બૂી ગયા 

િશવ�ુમાર જોશી : કં�કૂ"બધં, અનગંરાગ, =ગારભ4 મ, રજનીગધંા, િ/Ãળૂ 

�નુીલા મ�ડયા : તેજ અને િતિમર, શરણાઈના �રૂ, લી}ડુ" ધરતી 
Yલુાબદાસ �ોકર : dÕુ ય પરવાDુF નથી, લતા અને બીx વાતો, ��ૂસેર 

Nયિંત દલાલ : જવિનકા, /ીજો 6વેશ, બીજો 6વેશ, આ ઘેર પેલે ઘેર. 
મ�ભુાઈ પચંોળ"(દશ+ક) : ઝેર તો પીધા ંUણી Uણી, ભાગ 1 થી 2, બધંન અને hCુaત, સો8.�ટસ 

રાP� [ શાહ : i વિન, ]દોલન, Êિુત, શાતં કોલાહલ 

�રુ.શ જોશી : 6b યચંા, િછ� નપ/, �ક�Rચત, Yહૃ6વેશ, અિપચ 

લાભશકંર ઠાકર : માણસની વાત, એક �દર અને જnુનાથ, અક4 માત, તડકો 
શકંરલાલ 2 યાસ : 4 નેહસાધના, અRભને/ી, {જ�દગી�ુ ંભા¯ુ,ં ખ�ંડત 4 વE ન 

િનરંજન ભગત : છદંોલય, �ક� નર" 
ર·વુીર ચૌધર" : અhતૃા, ઉપરવાસ, આકC4મક, 4 પશ+, સહરાની ભ2 યતા એકલ2 ય, કથા/યી, તમસા 
બ�ુલ િ/પાઠ" : સચરાચરમા,ં લીલા, સોમવારની સવાર. 
જય� ત પાઠક : અ�નુય, વનાચંલ 

બાલાભાઈ દ.સાઈ (જયRભ� q)ુ : િસgરાજ જયિસ�હ, �દ� લીSર, ગઈYજુર", િવ8મા�દb ય હ.h,ુ ભા� યિનમા+ણ, Yલુાબ અને કંટક, દાસી જનમ જનમની 
િ6યકા� ત પ ર"ખ : 4 વE ન6યાણ, કમ+, ખોજ, શોધ6િતશોધ, મોસમ, અથ+ ��ધા 
સý`ચદાનદં 4 વામી : મારા અ�ભુવો, સસંાર રામાયણ, અRભગમ બદલો 
નટવરલાલ પડંયા (ઉશનસ) : િશÃલુોક, dwૃ વીને પિµમ ચહ.ર. 
ચી�ભુાઈ પટવા : �ફલ��ૂફયાણી, ચાલો સજોડ. �ખુી થઈએ, અમે અને તમે 

�ુ� દિનકા કાપ�ડયા : સાત પગલા ંઆકાશમા ં
વષા+ અડાલU : ખર" પડ.લો ટ²કૂો, પગલા,ં ગાઠં Ùટ¸ાની વેળા, માર. પણ એક ઘર હોય 



ધીoુબહ.ન પટ.લ : િવlભંકથા, વડવાનલ, વાસંનો =�ુર, વમળ, પખંીનો માળો 

રંભાબહ.ન ગાધંી : જયરાNય, દ"પાલી, રjગ નબંર 

ફાધર વાલેસ : સદાચાર, લ� નસસંાર, ચા�ર�ય ય¶, 6ેરણા પરખ, �ુ§ુ� બ ધમ+ 
અિSન ભ� : આશકામડંલ, લcUસ� યાલ, ઓથાર, ફાસંલો, આખેટ 

િવÓલ પડં�ા : ચ82 Dહૂ, �ખુની સરહદ, એક ચહ.રો, લોહ"નો બદલો રંગ 

રાxવ પટ.લ : =ગત (કા2 યસ,ંહ), અÊધુારા, ઝઝંા 

િવનોદભ� : ઇદh ્uતૃીયh,્ પહ.}ુ ં�ખુ તે h ૂગંી નાર, �નુો ભાઈ સાધો, િવનોદની નજર. 

મ��ુદૂન પાર.ખ : �ડૂ" અને સોપાર", રિવવારની સવાર., ²ુ ંશાણી અને શકરાભાઈ 

રિતલાલ સા.ં નાયક : જોડણી 6વેશ, હ½યાના ંદાન, અલકમલકની વાતો, બાળ રામાયણ 

સારંગ બારોટ : કોઈ ગોર" કોઈ સાવંર", મીનમેખ, ÙતઅÙત, {જ�દગીના ફ.રા 

વ?ુ કોટક : 6ભાતના ંdAુ પો, શહ.રમા ંફરતા ંફરતા,ં ઘરની શોભા, ચદંરવો 

હ�ર�કશન મહ.તા : જડચેતન, શેષ-અશેષ, તર4 યો સગંમ ભાગ 1 – 2 

જશવતં ઠાકર : xવનનો જય, =તરપટ, માયા 
4 વામી આનદં : ધરતીની આરતી, �હમાલયના ંતીથ+4 થાનો, નધરોળ, ?ૂની hડૂ" 
રાધે¤ યામ શમા+ : ફ.રો, 4 વE નતીથ+, પવનપાવડ" 
રમણલાલ સોની : ભાગવત કથામગંલ, 6બોધ કથાઓ, ગલબા િશયાળના ંપરા8મો 
6ાગx ડોસા : તખતો બોલે છે ભાગ 1 – 2, dAુ પ�ુંજ, છોoું-કછોoું, ઘરનો દ"વો 
Yણુવતં શાહ : કા�ડ®યો,ામ, વગડાને તરસ ટ²ુકાની, રણ તો લીલાછંમ, પવન�ુ ંઘર, સભંવાિમ kણે kણે, �ૃA ણ�ુ ંxવનસગંીત 

હ�ર� [ દવે : પળના ં6િતRબ�બ, અનાગત, માધવ કયાયં નથી, �ૃA ણ અને માનવસબંધંો 
ચ[ંકા� ત શેઠ : નદં સામવેદ", સ�ં યાિનદßશક, શ� દસ�ં યાઓ 

મોહનલાલ પટ.લ : હવા uમુ ધીર. બહો, 6b યાવલબંન 



ભગવતી�ુમાર શમા+ : શ� દાતીત, અ�યૂા+લોક, uલુસીની મજંર"ઓ, ઊiવ+hળૂ 

�રુ.શ દલાલ : માર" બાર"એથી ભાગ 1 – 2, સાવ એકલો દ�રયો, 4 કાય8.ઇપર 

ભોળાભાઈ પટ.લ : અ�નુા, dવૂા+પર, કાલdoુુષ, િવ�દશા, દ.વોની ઘાટ" 

મ� ુરાય : ચહ.રા, કોઈ એક Ìલ�ુ ંનામ બોલો તો, કાલસપ+, �ુમારની અગાસી 

મોહ� મદ માકંડ : ��ુ મસ, હવામા ંકોની �ગુધં, ;kૃ નીચે, તમે ક.મ ર�ા અબોલ 

િપના�કન દવે : કામવન, આધાર, િવવત+, મોહિનશા, િવSxત, Ìબતા અવાજો 

ઈલા આરબ મહ.તા : એક હતા �દવાન બહાnુર, બ/ીસલkણો, રાધા, બ/ીસ dતૂળ"ની વાત 

�દલીપ રાણdરુા : મીરાનંી રહ" મહ¾ક, ]�ભુીનો ઉUસ, �ૂંપળ Ìટયાની વેળા 

મફતભાઈ ઓઝા : ·ઘૂવતા સાગરના ંમૌન, પળપળના ં6િતRબ�બ, અપ-ડાઉન 

યશોધર મહ.તા : સર" જતી ર.તી, ક"િમયાગર 

�કસનિસ�હ ચાવડા : અમાસના તારા, ધરતીની d/ુી, અમાસથી dનૂમ ભણી 

નવનીત સેવક : �સૂવાટા, 6િતશોધ, અC�નિશખા, 6b યાઘાત, દ�રયા�દલ 
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Yજુરાતના 6ાચીન ભકતકિવ દયારામનો જ�મ નમ+દા તટ. ચાણોદ ગામે થયો હતો. Dવુાન દયારામને ક.શવદાસનો અને પછ" ઈ`છારામ ભ�xનો ભેટો થાય 

છે ને ?ુવાનીના તોફાનમા ંફંગોળાતી તેમની xવનનૌકા નમ+દાના વહ.ણમા ંભCaતભર" વહ.વા માડં. છે. એ જમાનામાયં દયારામે ભારતના તીથ�ની /ણ /ણ 

વખત યા/ાઓ કર". એ અપ�રણીત ર�ા ને પછ" રતનબાઈ નામની િવધવા tીનો પ�રચય થતા ંxવન પયFત તેની ભCaતભર" સેવા છોછ િવના લીધી. 
દરિમયાન તેમની કા2યસ�રતા સતત વહ.તી જ રહ" ડાકોરથી �ા�રકા �ધુીના મ�ંદરોમા ંપોતાના �રુ"લાકંઠ. ગાઈને કંઈ ક.ટલા ંભaતôદયોને ભ�જ2યા હશે. તે 
રામસાગર સાથે ગાતા. તેના �ૃAણ લીલાના પદો અિત લોકિ6ય છે. Pમા ંગોપીôદયના �ુદંરભાવો તેમણે અRભ2યaત કયા+ છે. xવનનો અqટૂ આનદંરસ Dગુે 
Dગુે તેમાથંી Yજુરાતી 6Uને મળ" રહ. છે. દયારામની Ã ૃગંારની ભાવના િવશેષ 6બળ છે. તેમણે ૧૩૫ Pટલા ,થંો લ�યા છે. મીરા અને નરિસ�હની અ�રૂ" 
રહ.લી �ૃAણભCaત એમની ગરબીઓથી વ� ુખીલી નીકળ". પોણી સદ"�ુ ંઆયqુ ંભોગવીને દયારામે તા. ૯-૨-૧૮૫૨ના રોજ પોતાનો નSર દ.હ છોડ�ો. 



ગોવ+ધનરામે તેમને =જRલ આપતા લ�Dુ ં: “ �)� �0� к'� (��'
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ઈ.સ. ૧૯૪૨ની આઝાદ"ની ચળવળનો Yજુરાતનો 6થમ શહ"દ એટલે વીર િવનોદ �કનાર"વાલા. તેમનો જ� મ તા. ૨૦-૯-૧૯૨૪ ના રોજ થયો હતો. મા/ અઢાર વષ+નો આ અરમાનભય� 
Dવુાન આઝાદ"ના માચંડ. અમર થઈ ગયો. ‘ઈ� કલાબ Rઝ�દાબાદ’ ના ગગનભેદ" નારાઓથી આકાશ Yુxં ઊઠu ુ ંહu ુ.ં Yજુરાત કોલેજ આવતા પહ.લા ંજ વીર િવનોદ રાA yi વજ પોતાના 
હાથમા ંલઈ લીધો હતો ને સચંાલકને કpુ ંહu ુ:ં “સાહ.બ, ²ુ ંવાવટાની શાન નહ" જવા દ�. તમારા ²ુકમ�ુ ંપાલન કર"શ-ભલે મારો 6ાણ Uય.” અને ખર.ખર આ =તરનો અવાજ સાચો કર" 
બતા2 યો. ભાઈ િવનોદને i વજ છોડ" દ.વા =,જ સા¼� ટ. ધમક" આપી. પણ િવનોદ. તેની સામે નજર �gુા ંન કર" b યા ંજ Uલીમોની ગોળ" q�ુ લી છાતીમા ંધસી આવી અને રaતનો Ôવારો 
Éટ¸ો એક ના?ુક Ìલને કચડ" મદંાધો મલકાયા. એનો નSરદ.હ પચંમહાeતૂોમા ંભળ" ગયો પણ તેનો આb મા અનેકોને માટ. 6ેરણાBપ બની ગયો. lી જય6કાશxએ સા� ુકpુ ંછે ક. Dgુમા ં
લોકો ભાગતા� ગોળ"ઓ ખાઈને મર. છે, પરંu ુશહ"દ �કનાર"વાલા�ુ ંhbૃ D ુસૈિનક P;ુ ંસામા� ય ન હu ુ.ં એ વીર ધમ+ કાP, િસgાતં ખાતર, દ.શને માટ., િ/રંગી ઝડંા સાથે hbૃ Dનુે ભેટ¸ો છે. એ 
જ એની મહ1ા છે એના hbૃ Dમુાથંી 6ેરણા મેળવીએ ક. �હ�દનો નાગ�રક િવSના બીU નાગર"કો સાથે ઉ� નત મ4 તક. ચાલે. િવનોદ ! u ુ ંઅમાર" દ"વાદાડં" બનP. 
��$��� 

 

Yજુરાતી 6U પાસેથી ‘к�	��’ �ુ ંRબoુદ પામનાર દલપતરામનો જ�મ તા. ૨૧-૧-૧૮૨૦ના રોજ વઢવાણમા ંથયો હતો. સામા�ય અkર¶ાન 6ાEત કર.લ 

આ બાળકને િપતા પાસેથી સા{bવક સ4ંકારનો વારસો મ�યો. Pને નાનપણથી જ પiયરચના કરવાનો નાદ તેવા દલપતરામને સદભા�યે 4વાિમનારાયણ 
સ6ંાદાયના ક.ટલાક સા�ઓુનો સbસગં થયો. હા4યરસના િનBપણમા ંતેની આગવી િસ�g હતી. તેમણે ‘#�� 
'���’ Pવી શોકકિવતા પણ રચી. ‘�*��F ���F’ 

અને ‘Ò� к��’ Pવી તેમની �ૃિતઓ અbયતં લોકિ6ય બની. તેમની લેખન ર"િતમા ંઠાવકો ઠપકો, મ�રુતા અને િનમ+ળતા છે. િનબધં, નાટક અને વાતા+ આ ર"તે 
તેઓએ ગધના ૨૫ Pટલા d4ુતકો લ�યા ંછે. ‘�8�~-к�ш’ સામિયકને xવનદાન આપી તેની કાયાપલટ કરવામા ંદલપણરામનો ફાળો બ²ુ મોટો છે. તેમણે 
સમાજને ગ�મત સાથે ¶ાન આપીને ‘*	�� *	�� V8*����� 
��’6Uને પાયો છે. તેમની કિવતા સામા{જક xવનના ઐિતહાિસક દ4તાવેજ સમી છે. R��ટશ 

સરકાર. તેમને સી.આઈ.ઈ.નો ઈલકાબ એનાયત કય� હતો. d/ુ નાનાલાલ અને િપતા દલપતરામે ૧૫૦ વષ+ સળંગ Yજુરાતી સા�હbયને સhgૃ કDુF તે 
ઐિતહાિસક છે. ૭૮ વષ+ની ¦ફ વયે Nયાર. તેઓ ‘�0��	��3 T$’ નામ�ુ ંકા2ય લખી ર�ા હતા bયાર. તેમ�ુ ંદ.હાવસાન થDુ.ં  



‘7 @�� /Oe $�� ��³8� :� � 8� ���,  

<8) $��� '�$ ��@e ;�� ������ к��’  

 
 
 

¤ યામx �ૃA ણવમા+ (૧૮૫૭- ૧૯૪૩)  

ભારતમા ં4 વત/ંતા માટ. પહ.લવહ.}ુ ંશ4 / ઉગામવામા ંઆ2 Dુ ંઇ.સ. ૧૮૫૭મા.ં બરાબર એ જ વષM માડંવી બદંરની એક શેર"મા ં¤ યામxનો જ� મ ! તેમના 

િપતાને લોકો ‘eલૂા ભણસાળ"’ ના નામે Uણે; પણ તેમ�ુ ંનામ હu ુ ં�ૃA ણલાલ ભણસાળ". માતા, ¤ યામxની દસેક વષ+ની �મર. Yજુર" ગયા.ં તેમના ં

દાદ"માએ તેમને ઉછેયા+. ભણવામા ંqબૂ જ તેજ4 વી પણ ઘરમા ંગર"બી હોવાથી h¤ુ ક.લી પડવા લાગી. તેઓ � DિુનિસપાRલટ"ના દ"વાને અજવાળે વાચંતા. 

માડંવી અને b યારબાદ eજૂમા ંતેમણે 6ાથિમક િશkણ લી�ુ.ં એક વખત માડંવીમા ંએક સ�ં યાિસની પધાયા+. તેમ�ુ ંનામ હર�ુંવરબા હu ુ.ં ¤ યામx તેમના ં

દશ+ન કરવા ગયા, b યાર. તેમની �મર બારતેર વષ+ની. ¤ યામx અને હર�ુંવરબાની નજર એક થતા ંસાi વીને તે �કશોરમા ં?ુદા જ 6કારની તેજC4વતા જોવા 

મળ". નામ વગેર. dછૂ"ને તેમણે ¤ યામxને સ4ં �ૃત ભણાવવા�ુ ંશB કDુF. પછ" તો ક` છની તેમની યા/ામા ંઆ �કશોરને તેમણે સાથે રા� યો અને છે� લે ‘�બુોધ 

સ4ં �ૃત’ ‘િવA « ુસહ4 / નામાવRલ’ વગેર. d4ુ તકો તેને આE યા.ં  

પછ"ના ંવરસોમા ંતેમને મ¯રુદાસ લવx નામના એક lીમતં અને પરોપકાર" વેપાર"નો ભેટો થઇ ગયો. તેમણે ¤ યામxને hુબંઇ બોલાવીને િવ� સન 

હાઇ4 �લૂમા ં6વેશ અપા2 યો. અઢાર વષ+ની �મર. તો ¤ યામx સ4ં �ૃતના િવ�ાન ગણાવા લા�યા. તેમના એક િમ/ અને સહાi યાયી હતા રામદાસ. રામદાસના િપતાને ¤ યામxની િવgતા 

પારખી લીધી. તેઓ એટલા બધા 6ભાિવત થયા ક. પોતાની દ"કર" ભા�મુતીના લ� ન તેમણે ¤ યામx સાથે કયાF.  

ઇ.સ. ૧૮૭૪ મા ંઆય+સમાજના 4 થાપક 4 વામી દયાનદં hુબંઇ આ2 યા. ¤ યામx તેમને પ�રચયમા ંઆવતા ંતેમની બડંખોર ;િૃતને વેગ મ�યો. દયાનદં. તેમને િવદ.શમા ંજઇ ભારતીય 

સ4ં �ૃિતનો 6સાર કરવાની 6ેરણા આપી. આથી તેમણે આય+સમાજના 6ચાર-6સાર�ુ ંકામ કરવાના lીગણેશ કયાF. સ4ં �ૃતના િવgાન તર"ક. તેમની � યાિત 6સરવા લાગી. તેઓ આખા 

ભારતમા ં6વચનો કરવા માટ. ફયા+. તેમને થDુ ંક. જો પૈસા હોય તો િવદ.શ જઇને મારા ¶ાનનો 2 યાપક ફ.લાવો કoું.  

મન હોય તો માળવે જવાય, એ કહ.વત અ�સુાર તેમને ઑકસફડ+ Dિુનવિસfટ"ના સ4ં �ૃતના 6ાi યાપક મૉિનયેર િવRલય� સ �ારા મદદ મળ". આ ઉપરાતં તેમની પbની અને િમ/ો તરફથી 



પણ આિથfક મદદ મળ". ક` છ રાજયમાથંી િશA ય;િૃત મળ" એ પણ તેમ�ુ ંસદભા� ય હu ુ.ં  

તે ઑમસફડ+ની બેRલયલ કૉલેજમા ંતેજ4 વી કાર�કદ¡ સાથે બી.એ. થયા અને તે જ કૉલેજમા ંતેમને અi યાપક તર"ક. રાખી લીધા ! પછ" તો b યાથંી જ ‘બૅ�ર4 ટર-ઍટ-લૉ’ થયા. ઇ.સ. ૧૮૮૪ 

મા ંતેઓ ભારત પાછા આ2 યા અને ફર"થી ગયા b યાર. પb ની ભા�મુતીને સાથે લઇ ગયા.  

પરંu ુએક જ વષ+મા ંભારત પાછા આવી ગયા. તેમની ઇ` છા પોતાના દ.શમા ં4 થાયી થવાની હતી. તેમણે પહ.લી નોકર" રતલામ 4 ટ.ટના દ"વાન તર"ક. કર". બે-/ણ વરસ અજમેર અને 

hુબંઇમા ંવક"લાત કર". છે� લે પાછા ?ૂનાગઢ રાજયના દ"વાન બ� યા. તેઓ ખટપ�ટયા રાજકારણથી કંટાળ"ને છેવટ. ૧૮૯૭મા ંફર"થી લડંન ચા� યા ગયા.  

હવે તેમની �દશા ભારતની 4 વત/ંતા માટ.ની 8ાિંત તરફની હતી. તેમણે લડંનમા ંએક સભા�ુ ંઆયોજન કર"ને ‘ઇ\�ડયન હોમBલ સોસાયટ"’ની 4 થાપના કર". તે પહ.લા ંતેમણે 

‘સોિસયોલો{જ4 ટ’ નામના સાE તા�હક �ારા ભારતીય 4 વાત�ંય માટ. ઉ, 6ચાર તો શB કર" જ દ"ધો હતો. તેમણે લડંનમા ંએક મો§ું મકાન ખર"દ"ને તેને ‘ઇ\�ડયા હાઉસ’ નામ આE Dુ.ં P 

િવ�ાથºઓ ભારતની અહ� ભણવા આવતા તેમના માટ. તે ખર.ખર તો એક હો4 ટ.લ જ હતી. પાછળથી તે ભારતીય 8ાિંતવીરો માટ. કાય+શાળા બની ગઇ. િવ�વમા ંવસતા બધા ભારતીયોએ 

અહ�ની 6;િૃતઓની નjધ લીધી.  

સમય પસાર થતો ગયો અને ¤ યામx વ� ુને વ� ુઉ, રાજકારણી બનતા ગયા. ભારતની 4 વત/ંતા મેળવવા સશ4 / 8ાિંતના તે 6ખર �હમાયતી થઇ ગયા. પ�રણામે તેમને લડંનમાથંી 

પે�રસ જતા રહ.;ુ ંપડDુ.ં b યા ંજઇને પણ તેમણે પોતાની 6;િૃત છોડ" નહ�. તે વખતે P P દ.શમા ં4 વત/ંતા માટ.ની ચળવળો ચાલી રહ" હતી. તેમા ંતેમણે પોતાનો �રૂ dરૂા2 યો. ૧૯૧૪ મા ં

િવ�વD�ુ ફાટ" નીક�Dુ ંઅને ¤ યામxની 6;િૃતઓમા ંઑટ આવી.  

માભોમથી િવqટૂા પડ"ને આqુ ંઆયqુ ંરઝળપાટ કરનાર અને ભારતની 4 વત/ંતા માટ. ઝÏમનાર આ મહાન 8ાિંતવીર એક સામા� ય મ?ૂર િપતા�ુ ંસતંાન હતા. એમ કહ" શકાય ક. 

કાદવમાથંી કમળનો જ� મ થયો હતો. તેમણે ૧૮૫૭મા ંઆઝાદ" માટ.ના િનA ફળ બળવા પછ" પહ.લીવાર �યુો{જત ?ૂથ �ારા 8ાિંતની જયોત જલાવી હતી. એ જયોતમા ંતેલ dરૂનાર તર"ક. 

તેમણે મદનલાલ ધ�ગરા, વીર સાવરકર, સરદારિસ�હ રાણા અને માદામ ભીખાઇx કામા Pવા ંદ.શ6ેમીઓને તૈયાર કયાF હતા.  

¤ યામx �ૃA ણવમા+ તેમની {જ�દગીના ંછે� લા ંવરસોમા ંએકલા પડ" ગયા હતા. ક.ટલાક િમ/ોના િવ�વાસઘાત અને 4 વાથ+ને લીધે તેમ�ુ ંમન ભાગંી પડDુ ંહu ુ.ં ૩૧મી માચ+ ૧૯૪૩ની સiં યાએ 

ભારતમાતાના આ સdતૂે {જિનવાની હૉ4 પીટલમા ંછે� લો �વાસ લીધો.  8ાિંતના એ ભીA મિપતામહને કો�ટ કો�ટ વદંન. 

ш��&��
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દ.શની આઝાદ"ના ઈિતહાસમા ંફના થઈ જનાર દ.શભaતો સાથે Yજુરાતના પ/કારોએ પણ qબૂ મહbવનો ફાળો આEયો છે. એમાનંા એક હતા વીય+વાન પ/કાર lી શામળદાસ ગાધંી. 

2યવહા�રક જગતમા ંસઘંષ+ કરતા ંકરતા ંતેઓ ‘38��@ 
��1��’ ની કચેર" �ધુી પહjચી ગયા. Pને પ�રણામે એ પ/કાર બની ગયા. અ�ભુવની એરણે ઘડાઈને ‘hુબંઈ સમાચાર’ 

સાEતા�હકના ત/ંી અને bયારબાદ ‘�C�¨ 4'�’ દ½ િનકના પણ ત/ંી થયા. તેમણે પોતા�ુ ંદ½ િનક ‘������$�3·’ શB કDુF. ‘�A8U� �$� � �$��� /�q�'�*�$� :� ’. 4વામી રામતીથ+ના એ 

િવધાને એમના મન પર જબરો 6ભાવ અને જોતજોતામા ંસૌરાAyના રાજક"ય kે/ની અને અખબાર" આલમની એક 6ભાવશાળ" 2યCaત ઉભર" આવી. આઝાદ" પછ" ?ૂનાગઢના નવાબ 
?ૂનાગઢને પા�ક4તાન સાથે જોડવા તૈયાર થતા,ં તેમણે ‘��k	 �S4�$’ ની 4થાપના કર". હાથમા ંતલવાર ધારણ કર" પોતે આગેવાની લઈને નવાબને નમા2યો અને ભારતના 6Uત/ંમા ં

જોડાવા ફરજ પાડ". આ ઘટના મા/ 4થાિનક 6U માટ. જ ન�હ�, પરંu ુ�હ�દની 6U માટ. એક અિવ4મરણીય ઘટના છે. સરફરોશ સેનાનાયક શામળદાસ ગાધંી�ુ ંતા. ૮-૩-૧૯૫૩ના રોજ 
અચાનક ôદયરોગના ²ુમોદ આવી જતા દ.હાવસાન થDુ.ં ખર.ખર આ સૈ િનક પ/કાર વગર તો ?ૂનાગઢનો િવજય અ�રૂો જ રહ.ત.  
 

:�³8/�6 s8��)	 

:�³8/�6 s8��)	 (1885 – 1950)  

લ7 મીનાથ નામના lીગોડ ¶ાિતના એક ભાઇએ પોતાના ઘરની બા?ુમા ંઆવેલી તેમની ખ�ંડયર જગા અખાડા માટ. આપવા�ુ ંકpુ ંઅને સભામા ંબેઠ.લા Dવુાનો ઉb સાહમા ંઆવી ગયા. આ 
બનાવ વડોદરા શહ.રનો છે.  
અખાડા માટ. જમીન જોઇતી હતી. છો§ુભાઇ dરુાણીએ તે માટ. સભામા ંl�ા અને ઉb સાહભર" વાતો કર" અને તેની અસર લ7 મીનાથ પર થઇ.  
તે જ �દવસથી તે ખ�ંડયેર જગામા ંપડ.લો કાટમાળ ખસેડવા�ુ ંઅને ઝાડ – ઝાખંરા ંકાપવા�ુ ંશB થઇ ગDુ.ં રોજ સાPં Dવુાનો કામે લાગી જતા. જમીન સપાટ કર" તેમા ંખાડો ખોદ" �ુ4 તી 
માટ. હૌદ તૈયાર કય� અને છેડા પર સીસમ�ુ ંમલખભં બોપાઇ ગDુ.ં ઇ.સ. ૧૯૦૮ ના મે મ�હનામા ં2 યાયામશાળા�ુ ંઉદઘાટન થDુ ંઅને b યાથંી ‘Yજુરાત 2 યાયામ 6ચારક મડંળ’ ની 
6;િૃતના lીગણેશ થયા. આ 6;િૃતનો યશ છો§ુભાઇ dરુાણીને Uય છે.  
છો§ુભાઇ dરુાણીનો જ� મ ૧૩-૭-૧૮૮૫ ના �દવસે તેમના મોસાળ ડાકોરમા ંથયો હતો. તેમની માતા છો§ુભાઇને બે વરસના hકૂ"ને Yજુર" ગયા ંહતા.ં 6ાથિમક િશkણ છો§ુભાઇએ ડાકોરમા ં
લી�ુ.ં પછ" તેમના િપતા સાથે Uમનગર ગયા અને b યા ંમે�yક પાસ કર" અમદાવાદ આવી Yજુરાત કૉલેજમા ંદાખલ થયા. મે�yકમા ંસારા Yણુ મળેલા તેથી તેમને કૉલેજ અ¢ યાસ 
દરિમયાન ૨૦ Bિપ યાની િશA ય;િૃત મળ" હતી.  
આટાપાટા અને કબð" Pવી દ.શી રમતોનો તેમને પહ.લેથી શોખ હતો. કૉલેજમા ંજતા ં�8ક.ટ અને ટ.િનસ Pવી રમતો�ુ ંતેમને ઘે}ુ ંલા� Dુ.ં તેઓ ખેલ�દૂમા ંએટલા બધા �બૂી ગયા ક. ઇ� ટરમા ં
નાપાસ થયા. તેમને અમદાવાદ છોડ" વડોદરાની કૉલેજમા ંદાખલ થ;ુ ંપડDુ.ં b યાથંી તેઓ 4 નાતક થયા. તેમને િવષય હતા વન4 પિતશા4 / અને 6ાણીશા4 /. િવ�ાથºકાળમા ંતેમને 
ભાગવદ1 અને અ?ુ +નદ.વ Pવા તેજ4 વી િમ/ો મ�યા. તેમણે આગળ અ¢ યાસ કય� અને લાહોરની �� લોવૈ�દક કૉલેજમા ંતેઓ xવિવ¶ાનના અi યાપક બ� યા.  



વડોદરાની કૉલેજમા ંઅ¢ યાસ દરિમયાન તેમણે કસરતની શBઆત પાચં દંડથી કર" હતી. છે� લે તેઓ ૨૫૦ દંડબેઠક અને ચાર.ક �કલોમીટરની દોડ કર" શકતા હતા. પ�રણામે તેમના શર"ર 
અને મનમા ંશ�કતનો અqટૂ સચંાર થયો. શર"ર સ6માણ િવક4 Dુ ંઅને ચપળતા વધી. આ બધાથી તેમને 2 યાયામમા ં�ડ" l�ા ઊભી થઇ. તેમણે કસરત અને �ુ4 તી તરફ �ગૂ અને 
ઉદાસીનતા રાખતા Yજુરાતીઓની શર"ર-સપંિત �ધુારવાની 6;િૃતમા ંપોતાની {જ�દગી િવતાવવાનો િન�ચય કય�. તેના પ�રણામે વડોદરામા ંલ7 મીનાથ પાસેથી જમીન મળતા ં
2 યાયામશાળાની 4 થાપના થઇ.  
વડોદરા કૉલેજમા ંતેમને lી અરિવ�દ ઘોષનો પ�રચય થયો. lી ઘોષના 8ાિંતકાર" િવચારોથી છો§ુભાઇ qબૂ જ આકષા+યા. તેમણે lી અરિવ�દની 6ેરણાથી Yજુરાતમા ં2 યાયામ6ચાર 
કરવાની �હલચાલ શB કર".  
પછ" તેમણે 6થમ 2 યાયામ પ�રષદ યોજવામા ંમહb વની કામગીર" બUવી. તેમના 6યાસથી ન�ડયાદમા ં6થમ 2 યાયામ પ�રષદ યોUઇ અને તેમા ંYજુરાતભરના લગભગ ૨૦૦૦ Pટલા 
6િતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો. આ બધા 6િતિનિધઓ, તેમણે ઠ.રઠ.ર શB કર.લી 2 યાયામશાળાઓમાથંી આ2 યા હતા. ભBચ ક.ળવણી મડંળના સહયોગથી છો§ુભાઇ આટલી મોટ" િસ�� 
મેળવી શકયા હતા. તેમના 6યાસથી શB થયેલી લ7 મીનાથ 2 યાયામશાળા બધાની ગગંો/ી હતી. આ 2 યાયામ6ચાર પાછળ તેમનો h�ુ ય હ.u ુYજુરાતના Dવુાનોને દ.શસેવા માટ. શાર"�રક 
ર"તે મજzતૂ બનાવવા; અને માનિસક ર"તે તૈયાર કરવાનો હતો.  
આ મહાન 2 યાયામવીર રાA y"ય ચળવળમા ંજ ઝપંલાવે તે;ુ ંબને ખoું ? નાગdરુનો ઝડંા-સb યા,હ, ’૩૦-‘૩૧ની સિવનય કા�નૂભગંની ચળવળ અને ૧૯૪૨ની ‘�હ�દ છોડો’ ચળવળમા ંભાગ 
લઇને છો§ુભાઇએ પોતાના ંઅદeતુ સાહસ અને વીરતાની લોકોને ઝાખંી કરાવી.  
િશkણkે/મા ંપણ તેમણે યશ4 વી કાય+ કDુF હu ુ.ં મો� ટ.સર" િશkણ6�િત પર�ુ ંપહ.}ુ ંd4ુ તક 6ગટ કરનાર છો§ુભાઇ dરુાણી જ હતા.  
આP Yજુરાતમા ં2 યાયામ�ુ ંનામ બોલાય ક. તરત જ છો§ુભાઇ dરુાણી માનસપટ પર આવે. સહ.જ �ડો િવચાર કર"એ તો કzલૂ કર;ુ ંપડ. ક. છો§ુભાઇએ પહ.લ ન કર" હોત તો કદાચ 
Yજુરાતમા ંઠ.રઠ.ર ફાલેલી 2 યાયામ 6;િૃત જોવા ન મળત.  
૧૯૫૦મા ં�ડસે� બરમા ંછો§ુભાઇનો xવનદ"પ હોલવાઇ ગયો. 
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દ.શમા ંસવ+/ અને પરદ.શમા ંપ�રÈાજક બની lી અરિવ�દ અને માતાxનો સદં.શો ફ.લાવનાર lી =zભુાઈ dરુાણીનો જ�મ તા. ૧૬-૫-૧૮૯૪ના રોજ �રુતમા ંથયો હતો. મે�yક થઈ 
hુબંઈની સે�ટ ઝેિવયસ+ કોલેજમા ં,ેNDએુટ થયા. બગંાળના ભાગલાની લડત સમયે તેઓ બાર"�[�ુમાર ઘોષના પ�રચયમા ંઆ2 યા. પjડ.ચેર"મા ંlી અરિવ�દ પાસે તેઓ ભારતદ.શની 
Yલુામીમાથંી hCુaત માટ. કંઈક કર" Ùટવાની ભાવનાથી માગ+દશ+ન મેળવવા જતા. bયાર. lી અરિવ�દ. તેમને કહ.}:ુ ‘l8� $�� х�$�F �s8� �� к� 0�Y� ��$�E ;��A8� � :�, к��� V 4�  §����	 

_��	 х�$�F :�, $���	 e u��� �}F :�.’ આ સાભંળ" =zભુાઈ�ુ ંxવન સાવ બદલાઈ ગDુ.ં તેઓ યોગના સાધક બ�યા અને સાથે સાથે Yજુરાતમા ં2યાયામ 6ચારક�ુ ંરાAy"ય 



િશAણના 6સાર�ુ ંકાય+ કDુF. સાથે સાથે આlમમા ંતેઓ સદવત+ન, સbસગં, સદવાચન અને �×ચય+ પર qબૂ ભાર hકૂતા હતા. ઈ. ૧૯૬૫ન રોજ lી =zભુાઈ પાિથfવદ.હ આ nુિનયા છોડ"ને 

ચા�યો ગયો. =zભુાઈ�ુ ંxવન એટલે ¶ાન, શCaત, કમ+ અને યોગથી પ�રdણૂ+ �દ2યxવન. તેમના રંગે Pઓ રંગાયા તેમના xવન ઉiવ+ગામી બ�યા.  
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ગીત ગરબાને Yજુરાતને ઘેર-ધેર Y ૂજંતા કરનાર lી અિવનાશ 2 યાસનો જ� મ અમદાવાદમા ંથયો હતો. ઈ� ટર આટ+સ �ધુી અ¢ યાસ કય�. નાનપણથી જ 

ગાવાનો શોખ. hુબંઈની નેશનલ ,ામાફોન કંપની સાથે એકાએક સપંક+ થતા તેમના એક ગીત�ુ ંર.કો�ડ®ગ કDુF. b યાર પછ" તો આકાશવાણી પરથી તેમના 
ગીતો 6સાર"ત થવા લા� યા ક.મા. hનુશીએ તેમની �ઝૂ િપછાની ભારતીય િવ�ાભવનના સગંીત િવભાગના અi યk તર"ક. િનDaુત કયા+. અિવનાશભાઈએ 
hુબંઈમા ંતેમના સૌ 6થમ �bૃ યoુપક ‘�� 
����;’�ુ ંસ¼ન કDુF. �હ� દ"-Yજુરાતી બનંે ભાષાની �ફ� મોમા ંતેમણે સગંીત આE Dુ ંપણ આપણે એમને િવશેષBપે 
Yજુરાતી ગીતોના માi યમથી Uણીએ છ"એ. એમણે લખેલા ગીત-ગરબાના સ,ંહોમા ંD4*����, 
;����, ��8 & વગેર. h�ુ ય છે. લગભગ ૧૨૦૦૦ Pટલા 
ગીતો એમણે લખેલા છે. અને ૨૫૦ �ફ� મોમા ંસગંીત આE Dુ.ં ભારતસરકાર. તેમને‘Õv	’નો ઈલકાબ એનાયત કર" સ� માિનત કયા+ હતા. આ�શCaત મા 

=બાના ભaતરાજ સગંીતકાર અિવનાશ 2 યાસ�ુ ં૨૦-૮-૧૯૮૪ના રોજ દ.હાવસાન થDુ.ં આP પણ એમના ગીતોની લોકિ6યતા લોકભા� ય એટલી બધી 
જનમાનસ પર છવાયેલી છે ક. Yજુરાતી ગીતની વાત નીકળે એટલે અિવનાશ 2 યાસ�ુ ંનામ 6થમ આવે. 
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સૌરાAy સતી, સતં અને Ãરૂ ગગંાસતીનો જ�મ પાRલતાણા પાસેના રાજપરા ગામે ઈ. ૧૮૪૬મા ંથયો હતો. ગગંાબાના લ�ન રાજdતૂ Rગરાસદાર lી કહળસગં ગો�હલ સાથે થયા ંહતા.ં 
કહળસગં પોતે પણ એક ઉ`ચ કોટ"ના અiયાbમdoુુષ હતા. િસ�gનો ઉપયોગ અને 6ચાર, બનંે ભજનમા ંબાધા કરશે એમ કહળસગં સમx ગયા. પ�રણામે તેમણે શર"રનો 4વે`છાએ bયાગ 
કય�. S�રુYહૃ. સેિવકા તર"ક. આવેલ પાનબાઈ ગગંાસતીના િશAય બની ગયા.����@A8� �h���� 'ш�) e � ����
$	�� /���. કહ.વાય છે ક. ગગંાસતીના રોજ એક ભજનની રચના 

કરતા ંઅને તે ભજન પાનબાઈને સભંળાવતા – સમUવતા. આ ર"તે આ 8મ બાવન �દવસ ચા�યો. બાવન �દવસમા ંઆiયા{bમક િશkણ 8મ dરૂો થયો અને bયાર પછ" ૧૫-૩-૧૮૯૪ના 
રોજ ગગંાસતીએ અનેક સતંોભaતોની ઉપC4થિતમા ં4વે`છાએ સમાિધ hbૃD�ુ ુ ંવરણ કDુF. ગગંાસતીના માગ+�ુ ંઅ�સુરણ કDુF, ગગંાસતીના શર"ર bયાગ પછ" /ણ �દવસ બાદ પાનબાઈએ 
પણ શર"રનો bયાગ કય� અને ગગંાસતીના માગ+�ુ ંઅ�સુરણ કDુF, આ સતં િ/dટુ" કોઈક અગમ અગોચર લોકમાથંી આ dwૃવીલોક પર અવરતરણ કDુF હu ુ.ં /ણ માનવdAુપો ખી�યા ંઅને 
િવસ o્xત થયા ંપણ મહ.ક છોડતા ંગયા.ં  
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Pમ�ુ ંનામ SEWA (સેવા) સાથે જોડાયે}ુ ંછે અને હમંેશ જોડાયે}ુ ંરહ.શે એવા ંઇલાબહ.ન ભ� Yજુરાતના ંએક િવિશA ટ મ�હલા છે. તેમનો જ� મ ૭ સE ટ.� બર, 

૧૯૩૩ના �દવસે અમદાવાદમા ંથયો હતો. તેમણે ૧૯૫૨મા ં=,ેx િવષય સાથે બી.એ. અને ૧૯૫૪મા ંએલએલ.બી.ની �ડ,ીઓ મેળવી હતી. તેમના પિત 
રમેશભાઇ ભ� અથ+શા4 /ના 6ાi યાપક હતા. ક.ટલાકં સમાચારપ/ોમા ંતેઓ કટાર પણ લખતા હતા. આ દંપતીના ંબે સતંાન; અમીમયી અને િમ�હર.  
ઇલાબહ.ન તેમના લ� ન પહ.લા ંઅમદાવાદના મ?ૂર મહાજન સઘંમા ંકાયદાક"ય સેવાઓ આપતા હતા.ં લ� ન થયા ંએટલે તે સેવાઓ બધં કર". વળ" પાછા ંb યા ં
જ જોડાઇ ગયા.ં તેમા ંમ?ૂર બહ.નોના 6�નોનો િવભાગ સભંાળતા ંસભંાળતા ંતેમની h¤ુ ક.લીઓ તેમણે બરાબર સમx લીધી. તેમ�ુ ંઆિથfક શોષણ થuુ ંહu ુ.ં 
ક.ટલીક શોષીત અને પી�ડત lમxવી મ�હલાઓએ પોતાની રામકહાણી ઇલાબહ.ન આગળ ર?ૂ કર" અને કpુ ંક. આપણો એક અલગ સઘં ક.મ ન હોઇ શક. ?  

પ�રણામે ૧૯૭૧ના �ડસે� બરમા ં4 વાlયી 4 /ીઓ�ુ ંએક મડંળ બ� Dુ,ં? SEWA. એટલે Self Employed Women’s Association. તેના 6hખુ હતા અરિવ�દ 
zચુ, Pઓ મ?ૂર મહાજન સઘંના પણ 6hખુ હતા. SEWAના મ/ંીપદ. ઇલાબહ.ન ભ�ની સેવા લેવામા ંઆવી.  
ઇલાબહ.ને આ મ�હલાસગંઠન ર` Dુ ંતો ખoું પણ તેને મા� ્યતા મળતા ંસમય લા� યો. મ?ૂર કાયદા 6માણે તેને સરકારની મા� યતા મળે તેમ ન હતી. અનેક 
6કારના Ùટક કામધધંા કરતી મ�હલાઓ ‘કામદાર’ ગણાય ન�હ, છતા ં‘કામદાર’ તર"ક. 4 થાપીત કરવાની હતી. ઇલાબહ.ને આકાશપાતાળ એક કયાF; સરકાર" 

અિધકાર"ઓ સાથે અનેક વાર વાટા ઘાટો કર". છેવટ. એક વષM કાયદ.સરના 2 યાવસાિયક સગંઠનBપે મા� યતા મળ". તે મ?ૂર મહાજનના એક િવભાગ તર"ક. જ િવકસuુ ંગDુ.ં દસેક વરસ 
પછ" ક.ટલાકં વાજબી કારણોસર? SEWA મ?ૂર મહાજન સઘંથી અલગ થઇ ગDુ.ં ઇલાબહ.ન તેના ંમહામ/ંી તર"ક. વરાયા.ં  
SEWA એક એ;ુ ંકામદાર મડંળ છે Pની સ¢ યસ�ં યા ભારતમા ંબીU કોઇ પણ સગંઠન કરતા ંવધાર. એટલે ક. બે લાખથી ઉપર છે. આ સગંઠન Yજુરાત ઉપરાતં ચારપાચં રાજયોમા ંપણ 
ચાલે છે.તેની શાખા 6શાખાઓ �ારા lમxવી બહ.નો સગં�ઠત થઇ છે. તેમાથંી ૧૫ કરોડની અ4 કયામતોવાળ" ‘સેવા બ�ક’ પણ ઊભી થઇ છે. િવકાસની ક.ડ"એ ચાલતા ંચાલતા ંતેને પચીસ 
વષ+ dરૂા ંથયા ંછે અને તે વટ;kૃની Pમ Ìલીફાલી છે.  
ઇલાબહ.ન ‘સેવા’ ને ‘બીx આઝાદ"’ તર"ક. ઓળખાવે છે. તેમ�ુ ંકહ.; ુ ંછે ક. આપણે રાજક"ય આઝાદ" મેળવી હતી પણ આિથfક ર"તે તો આપણે પરાધીન જ હતા. તેમના મતે ‘સેવા’ �ારા 
આપણે આિથfક આઝાદ" મેળવી છે.  



‘સેવા’ �ારા તેની સ¢ ય મ�હલાઓને તાલીમ મળ". તે તાલીમ ઇલાબહ.ને આપી અને તેના �ારા મ�હલાઓમા ંસાહસ અને નેubૃ વના Yણુ પાગંયાF. તેમને લા�Dુ ંક. અમે પણ કંઇક છ"એ. 
ઇલાબહ.નને ગર"બ, િનરkર અને 4 વાlયી બહ.નોની સગંઠન શ�કતમા ંભારોભાર િવ�વાસ છે. તેમ�ુ ંકહ.; ુ ંછે ક. બહ.નોને તક મળે તો તેઓ મોટા ંમોટા ંકામ પાર પાડ" શક.. ‘સેવા’ની ઘણી 
મ�હલાઓએ ]તરરા\Ayય કkાએ પણ નામ ઉcજવળ કયાF છે.  
‘સેવા બ�ક’ ઊભી થઇ તે�ુ ંh�ુ ય પ�રબળ ઇલાબહ.નનો મ�હલાઓમા ંઅqટૂ િવ�વાસ જ છે. આમ તો તેમને ચેતવણી મળેલી ક. આ 6કારની બ�ક કરશો તો તમાર" દશા ‘મા મને કોઠ"માથંી 
કાઢ’ Pવી થશે અને બ� Dુ ંપણ એ;ુ ંજ. પણ ઇલાબહ.ન �હ�મત ન હાયાF અને તે બ�ક એટલી સh�ૃ બની ગઇ ક. િવ�વ�ુ ંબ��ક�ગkે/ પણ તેના તરફ આકષા+D ુ.ં  
]તરરા\Ayય કkાએ ભરાયેલી મ�હલા પ�રષદમા ંઇલાબહ.ને 4 /ીસગંઠન અને બ�ક િવષેની ચચા+મા ંi યાનમા/ યોગદાન આE Dુ ંહu ુ.ં તેના પ�રણામે ‘િવ�વ મ�હલા બ�ક’ 4 થાપવામા ંઆવી. 
અb યાર. ઇલાબહ.ન તેના ંચેરપસ+ન છે. આ ઉપરાતં તેઓ અનેક ]તરરા\Ayય સિમિતઓના ંસ¢ ય છે.  
ઇલાબહ.ને કર.લી કામગીર"ને ખાસ કર"ને 4 વાlયી બહ.નો�ુ ંસગંઠન અને તેમના િવકાસની કામગીર"ને સ� માનવા તેમને એટલા બધા રા\Ayય અને ]તરરા\Ayય ઍવોડ+í્ મ�યા છે ક. 
આપણે ગણાવતા ંથાક" જઇએ. ભારત સરકાર. તેમને ‘પâlી’ અને ‘પâeષૂણ’ થી સ� મા� યા ંછે. તેમને િવ�વ6િસ� ‘ર.મન મે� સેસે ઍવોડ+ ’ પણ અપ+ણ કરવામા ંઆ2 યો છે. તેઓ ક.ટલીય 
માનદ �ડ,ીઓના ંપણ અિધકાર" બ� યા ંછે.ક.ટલાકં ઍવોડ+�મા ંમળેલી રોકડ રકમ તેમણે ‘સેવા’ને ચરણે ધર" દ"ધી છે.  
નાર"શ�કત ક.ટલી 6ચડં છે તેનો પરચો બતાવનાર ઇલાબહ.ન આP પણ સેવા આપી ર�ા ંછે. ‘થાક’ Pવો શ� દ જ Uણે તેમના શ� દકોષમા ંનથી.  
SEWA Pવી સ4ં થાનો પ�રચય િવ�વના દ.શોને કરાવીને ભારતના નામને વૈC�વક કkાએ Yુજંu ુ ંકરનાર ઇલાબહ.નને આપણા ંવદંન છે. 
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અન� ય Yજુરાતી વીરાગંના માદામ ભીખાઈxના ôદયમા ંબાળપણથી જ દ"નnુRખયાની સેવા અને દ.શની 4 વત/ંતાના કોડ ખી� યા હતા. િપતાના આ,હને વશ થઈ ક..આર.કામા સાથે 
તેમણે લ� ન કDુF. પણ Uહ.ર 6;િૃ1ને કારણે લ� નxવન ખ�ંડત થDુ.ં લડંનમા ંઆગ ઝરતા ં2 યા� યાનો એમણે આપવા માડં�ા.ં અમે�રકામા ંપણ તેxલા 2 યા� યાનો આE યા ંતેથી R��ટશ 
સરકાર. તેમને �હ�દ આવવાની બધંી કર". જમ+નીમા ંસમાજવાદ" કો,ªસ મળ" હતી b યા ંમાદામ કામાએ સવ+ દ.શોના રાA yi વજો સાથે ઊભો રાખવા માટ. �હ�દ તરફથી R�ટના Dિુનયન Pકને 
બદલે ભારતનો સવ+6થમ રાA yi વજ બનાવી b યા ંર?ૂ કય� હતો. ભારતના અ,ગÕ ય 8ાિંતકાર"ઓએ b યા ંભારતની hCુaત કાP સ�8ય કામ કરનાર" ‘�./�� /��$’ નામની સ4ં થા શB કર". 

માદામ કામા તેના અ,ણી કાય+કતા+ હતા. તેમણે પા/ંીસ વષ+ �ધુી દ.શવટો ભોગ2 યો તે દરિમયાન ગાધંીxની રાહબર" નીચે ભારતમા ં4 વાત�ંય માટ.ની ચળવળ શB થઈ ગઈ હતી. 
કોઈપણ રાજક"ય રાજક"ય 6;િૃ1મા ંભાગ નહ� લેવાની શરતે R��ટશ સરકાર. ભારત આવવા પરવાનગી આપી. આઠ માસની બીમાર" ભોગવી તા. ૧૩-૮-૧૯૩૬ના રોજ તેમ�ુ ંઅવસાન 
થDુ.ં પે�રસના ક�4 તાનમા ંસચવાયેલા એકમા/ 4 મારક પર લ� Dુ ંછે: “w8��ш��F�� -'$к�� к��� e @���	 �c�A8� ��� к��� ����� :�.”  
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આપણા દ.શની સ4ં�ૃિત એટલે bયાગ, 6ેમ અને બRલદાનની સ4ં�ૃિત. આ દ.શનો સ4ંકાર વારસો એવો િવરલ છે ક. આ દ.શમા ંજ�મવા માટ. આપણને ગવ+ અને 

ગૌરવ બ� ને થાય છે.  

કા�ઠયાવાડ�ુ ંએક ના�ુ ંવવાRણયા ગામ. વવાRણયા મોરબી પાસે આવે}ુ ંના�ુ ંબદંર. આ ગામમા ંએક �ૃÂ ્ ણભaત રહ.. એ�ુ ંનામ પચંાણદાદા. પચંાણદાદનો 
d/ુ રવxભાઈ. અટક મહ.તા. એ પણ �ૃA ણભaત. આ રવxભાઈના ંલ�ન દ.વબાઈ સાથે થયા.ં દ.વબાઈને ¦ન સ4ંકાર મળેલા. ગગંા-જમનાના સગંમ Pમ 
�ૃA ણ6ેમ અને ¦ન સ4ંકારથી િમિlત એ;ુ ંઆ પિતપbની�ુ ંxવન �ચા આદશ�થી મહ.કu ુ ંહu ુ.ં  
સવંત ૧૯૨૪ની કાિતfક" dRૂણèમા. આ �દવસને �હ�nુઓ દ.વ�દવાળ"ના પવ+ તર"ક. ઉજવે. આવા પિવ/ �દવસે દ.વબાઈએ એક બાળકને જ�મ આE યો. 
dવૂ+જ�મનો કોઈ યોગ³A ટ આbમા દ.વબાઈની �ખૂે અને રવxભાઈના ઘર. જ��યો હોય એ;ુ ંલા�Dુ.ં  
રવxભાઈ વેપાર" હતા. બાળક�ુ ં²ુલામ«ુ ંનામ પાડ¬ુ ંલ7 મીનદંન. એ નામ પાછળથી બદલીને રાયચદંભાઈ રાખવામા ંઆ2Dુ.ં  
ш�ш�к�&  

રાયચદંભાઈના શર"રનો બાધંો એકવડો, પરંu ુમન qબૂ મજzતૂ. �મર નાની પણ યાદશCaત અ£eતુ. 4મરણશCaત એવી 6ખર ક. એકવાર કÃુ ંપણ વાચંે 
એટલે અkર. અkર યાદ રહ" Uય. ગોખવાનો તો 6ã જ ન હતો. પહ.લેથી જ મેધાવી હતા.  
નબળા શર"રમા ંમજzતૂ મન ધરાવનાર રાયચદંભાઈની યાદ શCaત ગજબની. િનશાળમા ંદાખલ થયાને મ�હનો પણ ન�હ થયો હોય bયા ંબધા ]ક મોઢ. થઈ ગયા. મોઢ. થઈ ગયા એટલે 
ગોખી ના�યા એ;ુ ંન�હ. સહજતાથી યાદ રહ" ગયા, 6યbન કયા+ િવના જ 4મરણમા ંરહ" ગયા. 4મરણશCaત એવી 6બળ અને 6ચડં ક. બે વષ+મા ંસાતે ધોરણની બધી ચોપડ"ઓ dરૂ" કર" 
દ"ધી.  
આમ નાનપણથી બીU કરતા ંત£ન ?ુદા પડ" ગયા. પોતે તેજ4વી હતા, પોતાની 4મરણશCaત ગજબની હતી છતા ંતેઓ બધા સાથે મળ"મળ"ને રહ.તા અને બધા સાથે 6ેમાળ વત+ન 
રાખતા.  
નાની �મર પણ સમજ �ડ". સાચી સમજ અને પાક" સમજ..  
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રાયચદંભાઈ પાછળથી lીમn્ રાજચ[ં તર"ક. ઓળખાયા. lીમn્ રાજચ[ંની 4મરણશCaત અ£eતુ. મેધાવી પણ qબૂ જ. 6ેમાળ અને બધાને ભેગા રાખી xવનાર, પરંu ુસાથે સાથે કિવ 



Üદય પણ ખoું. કિવતા લખવા માટ. કોમળ Üદય જોઈએ. લાગણીની અRભ2યCaત આવડવી જોઈએ. આ બ�ુ ંlીમn્ રાજચ[ંમા ંહu ુ.ં તેઓ શી� કિવ હતા. dવૂ+ તૈયાર" િવના કિવતા રચી 

શકતા.  

આઠ વષ+ની નાની �મર. lીમn્ રાજચ[ંને નાના નાના િવષયો પર પાચં હUર ¤લોકો ર`યા. નવ વષ+ની �મર. રામાયણ અને મહાભારત પ�મા ંર`યા.ં અRગયાર વષ+ની �મર. નાના ંમોટા ં

છાપાઓંમા ંલેખો લખતા હતા. અસામા�ય 6િતભા સપં� ન 2યCaત જ આ;ુ ંકર" શક.. લેખોની પ�રપaવતા એવી ક. ઈનામો પણ મળવા લા�યા.ં �મરમા ંનાના પણ િવચારોમા ંપ�રપaવતા 
મોટા માણસની.  
કા�ઠયાવાડમા ંઅને કા�ઠયાવાડની બહાર રાયચદંભાઈ કિવ તર"ક. �યાિત પા�યા.  
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lીમn્ રાજચ[ંની 4મરણશCaત ગજબની. 4પશ+ �ારા વ4u ુઓળખવાની અજબની તાકાત. =તઃકરણની Ã�ુg �ારા આ બધી િસ�gઓ મળ" હતી.  
બે /ણ 6સગંો ટાકં"એ તો યો�ય ગણાશે. સને ૧૮૮૬ની સાલ. hુબંઈ નગર"મા ંબનેલો બનાવ છે. િથયોસો�ફકલ સોસાયટ"ના હૉલમા ંસાPં છ વાગે ભાર. ભીડ Uમી છે. બધા lીમn્ 
રાજચ[ંની 4મરણશCaતની કમાલ જોવા ભેગા થયા છે.  
4મરણશCaત અને કિવbવ શCaતનો કસબ દશા+વવાનો હતો. =,ેx, 4પેિનશ, જમ+ન, °¾ચ, લે�ટન, સ4ં�ૃત, બગંાળ", ફારસી અને ઝદં એમ નવ ભાષાના Uણકારોને કાગળની ચબરખી આપી. 
દર.કને છ? શ�દોવા|ં એક વાÄ લખવા�ુ ંકpુ.ં  
દર.કને જણા2Dુ ંક. તમે લખેલા વાÄના શ�દો આડા અવળા બોલજો. ²ુ ંબધાના શ�દો સાભંળ" એને એક સાથે 2યવC4થત ર"તે ર?ૂ કર"શ.  
વળ" એમણે કpુ ંક. તમે આડા અવળા શ�દો બોલશો તે સમય દરિમયાન ²ુ ંબે કિવતા રચીશ અને એ બનંેના રાગ ?ુદા હશે. એક ભાઈ bયા ંબોલી ઊઠ�ા ક. કિવતામા ંB4તમx નામ વણી 
લેશો તો આભાર" થઈશ.  
?ુદ" ?ુદ" ભાષાના Uણકારો પોતે લખેલા વાÄના શ�દો આડા અવળા બો�યા. નવે ભાષાના શ�દો સાભં�યા પછ" lીમn્ રાજચ[ં ઊભા થયા અને સડસડાટ વાÄો બોલી ગયા. =,ેx 
ભાષાના સcજન બો�યા હતા : "બીન ઈન D ુએવર બૉ�બે." તો એમણે જણા2Dુ,ં "હ.વ D ુએવર બીન ઈન બૉ�બે." બધી ભાષાના ંવાÄો બો�યા. આµય+ તો એ વાત�ુ ંહu ુ ંક. એમને 
Yજુરાતી િસવાય કોઈ ભાષા આવડતી જ ન હતી.  
એક બીજો 6સગં એમની �ાણે\�[ય અને 4પશ+ શCaતનો ચમbકાર દશા+વે છે.  
૧૯૮૭�ુ ંવષ+. lીમn્ રાજચ[ં . ઓગણીસ વષ+ dરૂા ંકર.લા. ડૉ. પીટરસનના અiયkપણા હ.ઠળ એક મેળાવડો યોUયો.  
સૌ 6થમ lીમn્ રાજચ[ંને ?ુદા ?ુદા કદના ંબાર d4ુતકો બતા2યા ંઅને તેમના ંનામ ક�ા;ં પછ" lીમn્ રાજચ[ંને ]ખે પાટા બાધંી દ"ધા. ધીમે ધીમે તેમના હાથમા ંd4ુતકો hકુાતા ંગયા.ં 



ક.વળ 4પશ+ કર"ને તેમણે d4ુતકોના ંનામ કહ" દ"ધા.ં  

કોઈ પણ 2યCaતને જોઈને જ તેઓ કહ" શકતા ક. આ 2યCaત Äા હાથે પાઘડ" બાધંતી હશે.  

સામી 2યCaત, પÃ ુઅને 6�ૃિત પર પોતાનો ક.વો 6ભાવ છે એનો બધાને �યાલ આ2યો.  

સામી 2યCaતના મનમા ંચાલતા િવચારો Uણવાની પણ આવી 2યCaતમા ંશCaત હોય છે. P બનાવો બનવાના હોય તેની dરૂ" Uણકાર" તેમને થઈ Uય છે.  
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lીમn્ રાજચ[ં સોળ વષ+ના હતા. �¶ુ doુુષોના સમાગમની ઈ`છાથી વવાRણયા છોડ" મોરબી આ2યા. મોરબીમા ંતે વખતે એક શાtી રહ.તા હતા. નામ હu ુ ંશકંરલાલ માહ.Sર ભ�. શાtીx 

અA ટાવધાની હતા. અA ટાવધાની એટલે એક" સાથે ?ુદ" ?ુદ" આઠ (અA ટ) વ4u ુતરફ iયાન આપી (અવધાન) eલૂ વગર આઠ �8યાઓ બતાવવી. hુબંઈમા ંગ§ુલાલx મહારાજ પણ આવા 

અA ટાવધાની હતા.  

મોરબીમા ંઉપાlયમા ંશકંરલાલ શાtીના અA ટાવધાનીના 6યોગો lીમદ. જોયા ન જોયા, અને તેઓ પણ અA ટાવધાની થઈ ગયા. એકવાર ‘વસતં‘ નામના બગીચમા ંિમ/મડંળ સમk 

અA ટાવધાનનો સફળ 6યોગ કર" બતા2યો. તરત જ બીP �દવસે બે હUર 6ેkકો સમk બાર અવધાન કર" બતા2યા.ં પછ" તો પરંપરા શB થઈ. Uમનગરમા ંજઈને િવ�ાનો સમk બાર 
અને સોળ અવધાનો કર" બતા2યા.ં એમને ‘�હ�દના હ"રા‘ તર"ક.� ુ ંRબoુદ અપ+ણ કરવામા ંઆ2Dુ.ં  
આ પછ" તો અવધાનોની સ�ંયા વધતી જ ચાલી. બોટાદમા ંએક લkાિધપિત શેઠ lી હ�રલાલ િશવલાલની સમk બાવન અવધાન કર" બતા2યા.ં  
=તે સને ૧૮૮૭મા ંફરામx ઈ��4ટટ�ટૂ સમk શતાવધાની તર"ક.ની અ£eતુ શCaતનો પ�રચય કરા2યો.  
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lીમn્ રાજચ[ંએ િનમ+ળ xવન2યવહાર અને Ãgુ =તઃકરણ �ારા ઘણી િસ �gઓ 6ાE ત કર" હતી. એના સસંગ+મા ંઆવનારાને અ�ભુવો થતા હતા અને તેમ�ુ ંમન lીમn્ રાજચ[ંને Yoુુ 
તર"ક. 4વીકારu ુ ંથDુ ંહu ુ.ં ધારશીભાઈ પહ.લા ંપોતાની સાથે lીમn્ ને ગાદ" ત�કયે બેસાડતા, પણ પછ"થી dNૂયભાવ એવો �ચો થયો ક. lીમ£ને ગાદ" ત�કયે બેસાડ" પોતે સામે બેસતા.  
િનમ+ળ xવન2યવહારનો આ 6ભાવ હતો. lીમ£ને લોકો Yoુુભાવે જોતા હતા, પણ lીમ£ના મનમા ંYoુુ બનવાનો રજમા/ ભાવ U�યો ન હતો.  
આપણને બાળપણના અ�ભુવો યાદ રહ. છે તેમ lીમn્ રાજચ[ં Pવા મહાdoુુષોને dવૂ+-જ�મ�ુ ં4મરણ રહ. છે. ગીતામા ંચોથા અiયાયમા ંભગવાન અ?ુ +નને કહ. છે ક. તારા અને મારા અનેક 
જ�મો થયા છે. તને એ બધા જ�મો યાદ નથી Nયાર. મને બરાબર યાદ છે. lીમn્ રાજચ[ં dવૂ+જ�મનો 4વીકાર કરતા અને એ વાત સાચી છે એ;ુ ંભારdવૂ+ક માનતા. ૧૭ વષ+ની �મર. 
એમણે રચેલી ‘dAુ પમાળા‘ એ dનુ¼�મની સાkી છે એ;ુ ંમહાbમા ગાધંીxએ પ�ંડત �ખુલાલxને કહ.}ુ.ં  
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ગાધંીx ઉપર �ડ" અસર કરનાર /ણ 2યCaતઓ હતી. એક રિશયાના મહાbમા ટોલ4ટોય, બીU ‘અન §ુ ધી લા4ટ‘ ના રચિયતા ર\4કન, P d4ુતક�ુ ંYજુરાતી ગાધંીxએ ‘સવ�દયના િસgાતં‘ 

નામે કDુF અને /ીU lીમn્ રાજચ[ં.  

hસુલમાન અને Rõ4તી ધમ+ના �રુંધરોએ ગાધંીxને પોતાના ધમ+મા ંખªચવા 6યbન કર.લો, પરંu ુતેઓ સફળ થયા ન�હ તે�ુ ંlેય lીમn્ રાજચ[ંને ફાળે Uય છે. lીમn્ રાજચ[ંના કારણે 
ગાધંીxને ધમ+ =ગેની સાચી અને પાક" સમજ મળેલી તેથી એમને બીP Äાયં જવા�ુ ંઉRચત ન જણાDુ.ં  
lીમn્ રાજચ[ં�ુ ંિનખાલસ અને પારદશ+ક xવન ગાધંીxને 6ભાિવત કર" ગDુ.ં દંભર�હત અને કoુણાસભર xવન2યવહાર એ જ સાચી આiયા{bમકતા છે એ;ુ ંએમને લા�Dુ.ં સામાની વાત 
સાચી હોય તો 4વીકારવાની સહજ સરળતા lીમn્ રાજચ[ંમા ંહતી તે અવણ+નીય હતી.  
આbમRચ�તનમા ંલીન રહ.નાર lીમn્ પોતાના પહ.રવેશ િવશે સભાન ન હતા. શર"રના રkણ માટ. કાઈં પહ.ર;ુ ંજોઈએ એટલો જ મા/ �યાલ રાખે.  
એકવાર ગાધંીx અને lીમn્ દયાધમ+ની વાત કરતા હતા. ચામડાના ઉપયોગ િવશે ચચા+ ચાલતી હતી. બનંે એવા તારણ પર આ2યા ક. ચામડા િવના તો ન જ ચાલે, પર;u ુચામ�ુ ંમાથે તો 
ના જ પહ.રાય. હવે એ વખતે lીમદ. P ટોપી પહ.ર.લી તેમા ંજ ચામ�ુ ંહu ુ.ં lીમ£ને આનો �યાલ ન હતો. ગાધંીxએ એ 6bયે P;ુ ંiયાન દોDુF ક. તરત જ lીમદ. ટોપીમાથંી ચામ�ુ ંતોડ" 
ના�Dુ.ં  
સાચી વ4uનુો તરત જ 4વીકાર. કોઈ ખોટો બચાવ ન�હ ક. દંભભર" દલીલ ન�હ.  
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lીમn્ રાજચ[ંનો જ�મ અને કRલકાલસવ+¶ હ.મચ[ંનો જ�મ કાિતfક" dRૂણèમાના �દવસે જ થયો હતો. હ.મચ[ંના પગલે પગલે ચાલવા�ુ ંUણે પહ.લેથી જ િનિµત હu ુ.ં બનંે વૈA ણવ છતા ં¦ન 
તbવ¶ાનને પચાવનારા અને લોકોને માગ+દશ+ન doૂું પાડનારા થયા.  
શર"ર પોતાનો ધમ+ બUવuુ ંહu ુ.ં તRબયત ધીર. ધીર. બગડતી ચાલી. hુબંઈ, મા§ુંગા, શીલ અને તીથલ Pવા ં4થળોએ હવાફ.ર માટ. લઈ ગયા. ડૉકટર. વાતચીત કરવાની અને પ/ો 
લખવાની પણ ના કહ". તેમના ભાઈ આખર �ધુી સેવામા ંર�ા હતા.  
૮મી એિ6લ, ૧૯૦૧ ની મોડ" રાતે શરદ" થઈ. પોતા�ુ ંસમાિધ hbૃD ુછે એ;ુ ંપ/મા ંકોકને જણાવતા પણ ખરા.  
૯મી એિ6લની સવાર. પોણા નવ વાગે મન�ખુભાઈને કpુ,ં ‘ભાઈ મન�ખુ, nુઃખ ન પામતો. માને ઠ"ક રાખP. ²ુ ંમારા આbમા4વBપમા ંલીન થા� É.ં‘  
મન�ખુભાઈને આ¶ા કર" તે 6માણે lીમ£ને Rબછાનામાથંી કોચ ઉપર hÄૂા. સમાિધ અવ4થામા ંશાિંતથી �ઈૂ શકાય એવા કોચ ઉપર સમાિધ લાગી. પાચં કલાક સિમિધની C4થિત રહ". 
=તે બપોર. બે વાગે નSર દ.હનો bયાગ કર"ને આbમ4વBપમા ંલીન થઈ ગયા.  



િનવા+ણ સમયે અિત દ.દ"E યમાન અને ઓજસભય� ચહ.રો શાતં અને �ુદંર હતો. જોનાર�ુ ંમન ધરાય જ ન�હ એવી hખુકાિંત હતી.  
lીમn્ રાજચ[ં એમના ભaતોમા ં‘�ૃપા| દ.વ‘ તર"ક. Uણીતા હતા. એમની િવચારધારાનો 6ચાર કરતા ંઅનેક સાધના ક.�[ો તૈયાર થયા ંછે. 
 
��.� ��� 

 

ભરતનાટ¸h ્�bૃયના ¶ાતા અને �bૃયકાર =જRલ મેઢનો જ�મ ભાવનગરના એક નાગર �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. પોતાની િનસગ+દ1 6િતભાથી =જRલએ સૌનો 6ેમ સપંાદન કય�. સૌ 6થમ 
lીમતી oુ7મણીદ.વીની કલાસ4ંથામા ંભરતનાટ¸મની તાલીમ લીધી. એમનો કંઠ મ�રુ હતો. તાલ અને લય પર�ુ ંએમ�ુ ં6ebુવ ��ુ હu ુ ં. ભારતીય િવધાભવનની નત+ન િશkાપીઠના 
6થમ આચાય+ બ�યા ંઅને bયારબાદ વડોદરાની મહારાજ સયાxરાવ Dિુનવિસfટ"મા ં�bૃય િવભાગના ંવડા તર"ક. િનDaુત થયા. તાલ,ર.ખા સ¹દય+, =ગભગં�ુ ંગૌરવ ને ઉ`ચ ગ�રમા માટ. 
તેઓ 6ાણ ર.ડતા. ભરતનાટ¸મમા ંઉ1ર-�હ�nુ4તાનની શાtીય સગંીતનો ઉપયોગ એ એમ�ુ ંએક મહbવ�ુ ં6દાન હu ુ.ં ભરતનાટયમના ш´�3· �) 3· �� વગર.ને એમણે Yજુરાતીમા ંઢાળ" 
બતા2યા, Pથી Yજુરાતી દશ+કો �bૃયને dણુ+ત: માણી શક.. એમણે �$ ��'ш¢к�, �U���'�к� વગેર. d4ુતકો પણ લ�યા છે. ૧૦-૨-૧૯૭૯ની રા/ે વડોદરામા ં‘��Q�’ની ભરતનાટ¸h ્શૈલીમા ં

�ુદંર ર?ૂઆત કર" ઘેર પાછા ંફયા+ અને �તૂા ંતે ફર" U�યા જ ન�હ. �bૃયત4યાને આટોપી =જRલ મેઢને માટ. એ િન[ા Rચરિન[ા બની ગઈ.  
'�A8 ���к� 

 

િવS િવ�યાત ઓલરાઉ�ડર અને Uમનગરના પનોતાd/ુ િવ� ુમાકંડનો જ�મ ૧૨-૪-૧૯૧૭ના રોજ Uમનગર ખાતે થયો હતો. Uણીતા �8ક.ટર 
nુલીપિસ�હxએ શાળાઓ વ`ચે ચાલતી એક મેચમા ંિવ� ુમાકંડની શCaત પારખી અને b યારથી એ �કશોર�ુ ંભા�ય પલટાDુ.ં ટ.4ટમા ંબે હUર અને સો િવક.ટોની 
િસ�iધ મેળવી હતી. માકંડના xવનનો યાદગાર ટ.4ટ ઈ. ૧૯૫૨. ©�લે�ડ ખાતેના ઓવલના મેચ દરિમયાન બોલ�ગ અને બે ટ�ગમા ંP શાનદાર દ.ખાવ કય� 
તે હતો. આqુ ંમેદાન �8ક.ટ રિસકોથી ખીચોખીચ ભર.}ુ ંહu ુ.ં Pમા ંએક ખાસ મહ.માન ©�લે�ડના રાણી ઈ લીઝાબેથ પણ હાજર હતા. ચાના સમયે તેમણે 
માકંડને BબB બોલાવી અRભનદંન આપતા કpુ ંક. મª તમાર" ટ"વી ઉપર રમત જોઈ. તમાર" રમત અદeતુ હોવાથી ખાસ અRભનદંન આપવા આવી É.ં સર 
ડોના�ડ �ેડમેન પોતાની સહ" અને ફોટાવાળો પ/ માકંડને આEયો હતો Pમા ંલ�Dુ ંહu ુ:ં ‘�����5� ���к� �@ e� ��@�	 @|-���’ િવ� ુમાકંડ. આ વાચંી 

qશુી થતા જણા2Dુ ંક. માર. માટ. અદeતુ માનપ/ છે. આ બધા ઉપર ઝળક. છે એમની િન:4વાથº ખેલ�દલી. તેમને મન �8ક.ટ, દ.શ, ટ"મ એ જ કાયમ મહbવના 
ર�ા છે. આ /ણે�ુ ં�હત સાચવવામા,ં એની સેવા કરવામા ંતેમણે શર"ર, =ગત િસ�g, યશ ક. અપયશની પરવા નથી કર". ઈ. ૧૯૭૮મા ંhુબંઈ ખાતે િવ� ુ
માકંડ�ુ ંઅવસાન થતા ં�8ક.ટરિસકોને મોટ" ખોટ પડ".  



y���� ��� 

Yજુરાતના િશરમોર સા�હbયકાર પrાલાલ પટ.લનો જ�મ તા. ૭-૫-૧૯૧૯ના રોજ રાજ4થાનના એક ગામડામા ંથયો હતો. મા/ આઠ ચોપડ" ભણેલા વડ"લની છ/છાયા વગર �કશોર 
પનાએ કારખાનામા ંકામ કDુF. ખેતરમા ંમ?ૂર" કર" અને વાસણ-કપડા’ય ધોયા. bયાર. કોઈને ક�પના પણ ન�હ હોય ક. એક �દવસ પનામાથંી પrાલાલ થઈ Yજુરાતનો સમથ+, િવચkણ 
સા�હbયકાર બનશે. સદભા�યે બાળપણના ગો�ઠયા ઉમાશકંર જોશી ભેટ" ગયા. ભીતરનો �ÂુEુત સ¼ક સરવાણી અિવરત વહ.વા માડં". પ�રણામ 4 વBપે‘����	�	 /��@’, ‘�&��� O�’, 

‘�&��)��’ Pવી ચાલીસેક Pટલી નવલકથાઓ Yજુરાતી સા�હbયને મળ". છે�લા પચાસ વષ�મા ંતેમણે લગભગ ૧૮૫ Pટલી સા�હbય�ૃિતઓ ભેટ ધર" છે. તે Yજુરાતી સા�હbયને એમ�ુ ં

ના��ુ�ુ ુ ં6દાન નથી. ઈ.સ. ૧૯૫૦મા ંતેમને રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક અને ઈ.સ. ૧૯૮૬મા ંગૌરવવતંો ¶ાનપીઠ એવોડ+ એનાયત થયો. lી અરિવ�દ અને માતાxમા ંતેમને dણૂ+ lgા. 
તેમની સ¼ન�ૃિતઓ પોતાના 6કાશYહૃ ‘
�*� -к�ш�’ �ારા જ 6ગટ થતા ર�ા ંહતા. તા. ૬-૪-૧૯૮૯ના રોજ તેમ�ુ ંnુ:ખદ અવસાન થDુ ંહu ુ.ં હ½યા ઉલકત અને અ�eુિૂતની સ`ચા ઈ 

આ બે સવ�પર" લkણોથી પrાલાલ�ુ ંપrાલાલપ«ુ ંપાગંર" ઊઠDુ ંઅને Yજુરાતી સા�હbય જગત માલામાલ થઈ ગDુ.ં  
��������) �gк 

 
‘ш�R’, ‘ ����#’, ‘����'����F’Pવા િવિવધ તખ�}સુોથી સા�હbયના િવિવધ kે/ોની સાધના કરનાર 6ા¶ િવ�ાdoુુષ રામનારાયણ પાઠકનો જ�મ તા. ૮-૪-

૧૮૮૭ના રોજ ધોળકા પાસેના એક ગામમા ંથયો હતો. મે�yક પાસ થયા પછ" એલ.એલ.બી.થઈ વક"લાત કરવા લા�યા. પણ પોતાનો xવ તેમા ંન લાગતા, 
Pમા ંમોટ" કમાણીની શÄતા ન હતી તેવા િશkણ અને સા�હbય kે/મા ંપોતાની કાર�કદ¡ શB કર". તેમના સા�હ{bયક િવકાસના િનિમ 1Bપે ‘-�;��’ માિસકનો 
6ારંભ થયો. Pના �ારા તેમણે સા�હbયના િવિવધ kે/ે િવહાર કય�. પોતાના નામમા ંબે ‘૨’ કાર આવતા હોવાથી પોતા�ુ ંઉપનામ ‘�	��#’રાખી તેમણે ��ર.ફની 
વાતા+ના /ણ ભાગ 6ગટ કયા+. ‘ш�R�� к�L��’Pવા નhનૂેદાર કા2યસ,ંહ પણ આEયો. 4વૈરિવહાર ભાગ-૧-૨મા ંહળવી શૈલીના િનબધંો પણ સ,ંહાયા છે. 
સા�હbયkે/ે h�ૂયવાન 6દાન બદલ તેમને અનેક સ�માન, પા�રતોિષકો 6ાEત થયા છે.? Pમા ં‘�� � V8�) 1�[к’, ‘��$	'
Y�O �0��� 

V8�) 1�[к’ તેમજ‘����'�Y���
 к������&� �0�$� 'Rк’ નો સમાવેશ થાય છે. ઈ. ૧૯૫૫ના એક �દવસે ôદયરોગના ²ુમલાથી પાઠક સાહ.બ�ુ ંિનધન થDુ.ં 
સાkરDગુ અને ગાધંીDગુના �બર. ઊભેલા પાઠકસાહ.બ‘���*	M8�’ ના સા�હbયYoુુ તર"ક. બહોળા િશAયવગ+ના અપાર 6ેમ અને આદર પા�યા.  
�� 8/�@ ���)	 

ગાધંીh�ૂયોના સાચા વારસદાર, િવરાટ સ4ંથા સમાન રuભુાઈ અદાણીનો જ�મ તા. ૧૩-૪-૧૯૧૪મા ંભાણવડ hકુામે થયો હતો. 6ાથિમક શાળામા ંિશkણ દરિમયાન જ ખાદ" ધારણ 
કર" ‘
=��UP’ સાEતા�હકના ંલખાણો વાચંી રાAyભાવના [ઢ થઈ. ધોલેરા છાવણી પર �ચૂ લઈ જતા તેમને Rગરફતાર કય�, Pલના જડ િનયમોના િવરોધમા ંPલમા ંપણ સbયા,હ આરં¢યો. 
Pલમા ંરિવશકંર મહારાજના સહવાસથી ‘�	$�’શી�યા. Pલમાથંી Ùટયા બાદ રચનાbમક 6;િૃ1�ુ ંથા«ુ ંનાખંી ‘
�z�� ��0��’સ4ંથા શB કર". ગામડાઓમા ંલોકિશkણ�ુ ંકાય+ કDુ+. ‘��k	 



�S8�$’ ની લોકસેનાના સરસેનાપિત તર"ક. આDધુો ધારણ કર" રuભુાઈએ ?ૂનાગઢના મોરચા પર 6શ4ય કામગીર" બUવી. Yહૃખાતા તરફથી રuભુાઈની માનદ પોલીસ �4પેકટર તર"ક. 

િનમ«કૂ કરવામા ંઆવી. � ૂટંણીમા ંક.શોદમાથંી જગંી બ²ુમતીથી િવધાનસભાના સ¢ય તર"ક. � ૂટંાયા. Yજુરાત રાNયની 4થાપના પછ" મ/ંીમડંળમા ંઅગbય�ુ ં4થાન મેળ2Dુ.ં રuભુાઈ પાસે 

�ુશળ 4થપિતની કલા[Aટ" અને અનોખા આયોજનશCaત હતી. ક.શોદની અkયગઢની હોC4પટલને મા/ oુ�ણાલય જ ન�હ પણ રRળયામ«ુ ંઆરો�યધામ બના2 Dુ.ં તેમણે ,ામxવનના 
અ�ભુવી લખવા કલમ ઉઠાવી. ઉતરાધ+મા ંશાર"�રક પીડાને પણ ધીરજથી સહન કર" લીધી. ઈ. ૧૯૯૭ના એક �દવસે તેમણે =િતમ Sાસ લીધા તેમની Rચરિવદાયથી Yજુરાતે ગાધંીDગુનો 
મેÓી �ચેરો માનવી Yમુા2યો.  
 


����'
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સૌરાAyની ધ�ગી ધરા મા�ંલા ઝાલાવાડના લ�બડ" પાસેના કંથા�રયામા ંઈસ. ૧૮૭૦મા ંસરદારિસ�હનો જ�મ થયો. મહાbમા ગાધંીx સરદારિસ�હની સાથે ભણતા અને તેમને ‘
D8/�’ કહ"ને 

બોલાવતા. અbયતં સાધારણ C4થિતના આ માણસને લ�બડ" રાNયે િશAય;િૃ1 �ારા સાર" મદદ કર" અને કાયદાના વ� ુઅ¢યાસ માટ. લડંન ગયા. Nયા ંતેમની hલુાકાત સેનાપિત ¤યામx 
�ૃAણવમા+ સાથે થઈ. bયારબાદ તેમને કરવી હતી વક"લાત અને બની ગયા ઝવેરાતના સફળ અને �ુશળ વેપાર". રાણા�ુ ંમાન;ુ ંહu ુ ંક., સશt 8ાિંત કરવી હોય તો લ¤કર" તાલીમ જBર" 
છે. માueૃિૂમની આઝાદ" માટ. બjબ બનાવતા શી�યા. t��
�	 
�к��� ���[���� ��� hકૂ" તેમને Pલમા ંમોકલી આEયા. 4વત/ં ભારતના દશ+ન કરવા તેઓ ૧૯૪૮મા ંભારત આ2યા. 

તેઓ ગાધંીxને મળવા ગયા bયાર. ગાધંીxનો મૌન �દવસ હતો. આ િનયમનો 6થમવાર ભગં કર"ને તેમણે રાણા સાથે મન ભર"ને qબૂ વાતો કર". મેડમ કામા સાથે ફરકાવેલ રાAyiવજ 
નહ.oુને ભેટ આEયો. તેમને માueૃિૂમ ભારત 2હાલી હતી તેટલી જ કમ+eિૂમ પણ 2હાલી હતી. °ાસં સરકાર. તેમને મોટો ઈલકાબ આEયો હતો. તેમની તRબયત અ4વ4થ રહ.તી. તેઓએ 
ભગવાન સોમનાથના ંદશ+નની ઈ`છા થઈ bયા ંજ ૨૫ મે ૧૯૭૫મા ંôદયરોગનો ²ુમલો આવતા જ ભગવાન આ�તુોષના ચરણોમા ંજ તેમણે =િતમ Sાસ લીધા. 4વાત�ંય સ,ંામની 
અધ+શતા�દ"ના અiયk lી રાણા આ જ 4વાત�ંય સ,ંામના શતા�દ" વષM જ 4વગM સીધા2યા. િવિધનો ક.વો યોગ?  

��U PF� 'ш�)�� �1��  w8�$��� ��� 
 

સેવાના ઓરિસયા પર ચદંનની Pમ ઘસાઈ જઈને Rચરકાળ �ધુી Pમની �વુાસ 6સર.લી છે તેવા ?ુગતરામભાઈનો જ� મ �રુ.� [નગર પાસેના લખતર ગામે તા. ૧-૯-૧૮૯૨ના રોજ થયો 
હતો. મે�yકની પ�રkામા ંબે વખત નાપાસ થયેલા. 4 વામી આનદં. તેમની સા�હ{bયક oુRચ જોઈને પરદ.શી કંપનીમાથંી નોકર" છોડાવી, ‘�	
�	 
�F’ માિસકમા ંકામ કર અપા2 Dુ.ં અને પછ" 
કાકાસાહ.બ સાથે કામ કરવા તે વડોદરા આવી ગયા. ગાધંીxના સb યા,હ આlમમા ંજોડાયા અને ‘��O��’ પ/ માટ. પણ કામ કDુF. તેમણે રાA y"ય િશkણને વેડછ"ની eિૂમ પર ચ�રતાથ+ 

કરવાનો doુુષાથ+ કરવાનો doુુષાથ+ આદય�. વેડછ"નો વડલો Ô� યો, ફા� યો. સb યા,હ દરિમયાન અનેકવાર Pલમા ંગયા સૌથી મહb વની સાધના તે તેમ�ુ ંસા�હb યસ¼ન, Pને 
તેમણે ‘_�O��A8� ����V8�’ કpુ ંછે. ગામડાના ફRળયામા ંનxવા સાધનો �ારા તેમણે બાલવાડ"ના સફળ 6યોગો કયા+. બાળિશkણ અને આ�દવાસીના સવાFગી િવકાસમા ંતેમણે પોતા�ુ ં



સમ, xવન ખચº ના� Dુ.ં તેમને ‘������� �N� e��� ’ �ારા સ� માનવામા ંઆ2 યા હતા. એવોડ+ના એક લાખ Bિપ યા ગર"બોના ઉb થાનના કાય+ માટ. અપ+ણ કયા+. લોકોએ ‘�3T$ 

���� 
�’ યોx તેમ�ુ ંબ²ુમાન કDુF હu ુ.ં રાA y"ય િશkણના આચાય+ ?ુગતરામભાઈ�ુ ંઈ.સ.૧૯૮૫મા ંદ.હાવસાન થDુ.ં ઈશોપિનષદના તb વ¶ાન ને તેમણે આ ર"તે સાદ" લોકવાણીમા ંઊતાDુF 

છે.  

‘к�� к��, ª 4� u
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Yજુરાતમા ંદRલતો�ારનો 6ારંભ કરનાર સમાજ �ધુારક અને 2 યવહાoુદk લાલશકંર /વાડ"નો જ� ્મ ૨૩-૮-૧૮૪૫ના રોજ આમદાવાદ નxકના એક ગામડામા ંથયો હતો. તેમની અ¢ યાસ 

િસgને કારણે હાઈ4 �ુલમા ંિશkક બ� યા. � યાયાલયમા ંપઢંરdરુમા ં4 થાપેલ બાળકાlમમા ંઆP પણ હUરો િનદ�ષ બાળકોને સ� માગM વાળવા�ુ ંકાય+ થઈ રpુ ંછે. b યાનંી 6Uએ એમની 

અન� ય સેવા બદલ તેમને ‘���-38�
#’�ુ ંઅRભધાન આE Dુ ંહu ુ.ં પોતાના YBુ મહ"પતરામ�ુ ંઅવસાન થDુ,ં b યાર. તેમની 4 hિૃતમા ંલાલશકંર. અમદાવાદમા ં‘��F$��� G��� 

���;���’ની 4 થાપના કર" હતી. િન;તૃ બાદ અમદાવાદમા ંવસી ૧૪૪ Pટલા d4ુ તકો 6િસg કયા+. ક� યા ક.ળવણી માટ. તેમણે પાચં y4 ટ 4 થાપી તેમને સgર કયાF હતા.ં એમનો શોખ, 

2 યસન, આનદં એ બ�ુ ંમા/ ‘к�� ’ જ હu ુ.ં પોતા�ુ ંxવન સવ+4 વ અપ+ણ કર"ને લોકાપવાદ ક. િતર4 કારની પણ ગણના કયા+ વગર એક િનA ઠાની અથાક lમ અને અડગ િનlય દાખવીને P 

અ,ેસરોએ 6ગિતનો પાયો ના�ં યો હતો . તેઓમા ંલાલશકંરભાઈ�ુ ંનામ મોખર. છે. =,ેજ સરકાર. ક½સર. �હ�દ, રાવ બહાnુર અને સ�ટ®�ફક.ટ ઓફ મે�રટના માન આપી એમની બ²hુખુી 
6િતભાને નવાx હતી. 
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સતંોના પરંપરાગત ચીલાથી આગવો ચીલો ચાતરનાર �નુીલાલ ભાવસાર (dNૂય lી મોટા) નો જ� મ તા. ૪-૯-૧૮૯૮ના રોજ વડોદરા પાસેના સાવલી ગામે થયો હતો. મોટાએ ન તો 
ભગવા વ4 / ધારણ કયા+, ન તો ઘર છોડ¬ુ ંક. ન તો આb મા�ુ ંક� યાણ કર"ને સતંોષ મા� યો, અને 6ામાRણકતા�ુ ંગૌરવ એમના xવનમા ંવણાઈ ગયા ંહતા.ં અનેક અડચણો વેઠતા તેમણે 
6માRણકતા�ુ ંગૌરવ એમના xવનમા ંવણાઈ ગયા ંહતા.ં અનેક રંગે-રંગાઈને ગાધંીxના આદ.શ hજુબ દ.શસેવામા ં- હ�રજનસેવામા ંલાગી ગયા. xવન દરિમયાન મોટાએ જગંી રકમ 
એક/ કર" અને િવિવધ ક� યાણકામોમા ંખ` યાF. તેમણે સમાજને બેઠો કરવા�ુ ંi યેય રા� Dુ.ં કા2 યો, ભજનોની રચના કર", આi યા{bમક શાિંત માટ. ન�ડયાદ, �રુત વગેર. 4 થળોએ મૌન 
મ�ંદરોની 4 થાપના કર". તરણ 4 પધા+ અને સાઈકRલ�ગ 4 પધા+ઓ યોજવા, વૈ¶ાિનક શોધખોળ માટ., c������E	 Pવા મહા,થંના 6કાશન માટ. લાખો Bિપ યાની ધનરાશી વહ.તી કર". તાર"ખ 



તા. ૨૨-૭-૧૯૭૬ના �દવસે ફાજલdરુ જઈ બે-ચાર 2 યCaતઓની હાજર"મા ંપોતાની xવનલીલા સકં.લી લીધી. dNૂય lી મોટાનો આખર" xવનસદં.શ પણ ક.ટલો મહાન છે! તેઓ કહ.તા 

ગયા ક.: “ ���� 3 T� M8 '�'�¤� _ /���& ;�� $��� d��� ш�&��� 7��� ���*����� к���.”  
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Yજુરાતી 6યોગશીલ ગઝલ કિવતાના સ¼ક lી મનોજભાઈનો જ� મ તા. ૬-૭-૧૯૪૩ના રોજ ?ૂનાગઢમા ંથયો હતો. બી.એસસી., એલ.એલ.બી થઈ 

?ૂનાગઢમા ંજ વક"લાતનો આરંભ કય�. તેમને મોરાર"બાd ુPવા સતંના આશીવા+દ પામવા�ુ ંસદભા� ય મ�Dુ ંતો અનેક કિવતાઓ�ુ ંસ� ય 

પણ ‘���&���F’ અને ‘'���’ સ4ં થાના નેU હ.ઠળ કિવિમ/ો મળતા. તેમના કા2 યસ,ંહ ‘�1��к’ ને Yજુરાત સરકાર�ુ,ં ‘��к&’ ને Yજુરાત સા�હb ય 

અકાદમી�ુ ંઅને‘�� $-$’ ને અકાદમી અને પ�રષદના બનંેના પા�રતોિષકોથી dરુ4 �ૃત થયા. lી અને સર4 વતીનો ભા� યેજ જોવા મળતો મRણકાચંનયોગ પણ 

મનોજભાઈમા ંથયેલો શ� દ અને સપંિતની અઢળક સh�ૃgની વ` ચે પણ તેઓ Uતને હમંેશા જળકમળવu ્રાખી શÄા અ� યથા P ગઝલની િમરાત થક" પોતે 
x2 યા ને હx પણ xવશે એ ગઝલના કu ુ+b વ િવશે આવી હળવાશથી આટલી મોટ" વાત ક.મ થઈ શક.?  

‘�� �х	 �k�-��; �8� ���F?  

$��F ��� :� к���, ¨ 4�	 N’  

આઈ. એન.ટ". �ારા ‘к��	 e��� ’ સાથે એમને ૨૫,૦૦૦ની રકમ મળ" તે રકમ એમણે પરત કર". ગઝલને 6ાણવાDનુો દરcજો આપનારા lી મનોજ ખડં.�રયાને ક.� સર�ુ ંદદ+  હોવા�ુ ં

િનદાન થDુ ંb યાર. કોઈએ આઘાત અ�ભુ2 યો અને તા. ૨૭-૧૦-૨૦૦૩ની વહ.લી સવાર. ‘અચાનક’ના આ hnૃુ કિવ ‘અચાનક’ જ આપણી વ` ચેથી િવદાય થયા.  
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ભારતના અ«શુCaત પચંના અiયk ]તરરાA y"ય �યાિત ધરાવતા મહાન વૈ¶ાિનક ડૉ. િવ8મભાઈનો જ�મ ઈ. ૧૯૧૯મા ંઅમદાવાદમા ંથયો હતો. ક"િતf 
6ાE ત કરવાની  
લાલસા તેમને બચપણથી જ હતી. એમના િ6ય િવષયો હતા. ગRણત અને િવ¶ાન. hુબંઈ ક.C��જમા ંઉ`ચ અ¢યાસ કર" અમદાવાદની �ફRઝકલ ર"સચ+ 
લેબોર.ટર"મા ં6ાiયાપક તર"ક. સેવા આપી. ‘к�j��к ��‘ એમનો િ6ય િવષય હોઈ આ =ગે ભારતમા ંઠ.ર ઠ.ર સશંોધન ક.�[ો ઊભા કયાF. તેમણે ભારતમા ં�ૃિ/મ 
ઉપ,હો �ારા ટ.Rલિવઝન કાય+8મોના 6સારણની ક�પના સૌ 6થમ કર" અને સાકાર પણ બનાવી. ‘ш��'$��G /����� ����0��� e��� ‘ 

અને‘Õ¨ 4R)‘ના બ²ુમાન એમને મ�યા ંહતા. xિનવાની અ« ુપ�રષદમા ંએમણે કpુ ંહu ુ ંક. " '�c�� e 
�*� :�, 
�h� �;	, �h������ eк �c :�. 



'�c�� + 0�Y
� = 
� ��ш." xવનના છે�લા Sાસ �ધુી એ કમ+ કરતા ર�ા હતા. તેમણે પોતા�ુ ંસdંણૂ+ xવન દ.શ માટ., િવ¶ાનને kે/ે, પરમા«ુ ંઊU+ kે/ે, ટ.kટાઈલ kે/ે આP ભારત P 

કંઈ છે એનો સdંણૂ+ યશ ડૉ. િવ8મ સારાભાઈને ફાળે Uય છે. તા. ૨૧-૧૨-૧૯૭૧ના રોજ એમના ધરતીકંપ સમા અકાળ અવસાનથી સમ4ત રાA y. ભાર. ]ચકો અ�ભુ2યો. �ુદરતે 

િવ8મભાઈ�ુ ંxવન §ૂંકાવી દ"�ુ ંતે દ.શની કમનસીબી છે. તે લાzં ુ ંx2યા હોત તો તેમની કાય+શCaત દ.શને Äાયં લઈ ગઈ હોત. 

1�C[к�C$ ��	 

O�� k���  

આ�િુનક Yજુરાતી ગ� સા�હbયના બેતાજ બાદશાહ-19 વષ+ની નાની ઉ�મર. કોઇ Uતની ઓળખાણ વગર અને કલક1ામા ંર�ા છતા,ં ‘�ુમાર’ Pવા લ�ધ 

6િતAઠ"ત માિસકમા ં6થમ વાતા+ છપાઇ�  

સા�હbય પ�રષદનો ઇ�કાબ ન 4વીકારનાર િવરલ 2યCaત  

hુબંાઇ Dિુન. મા ંવષ� �ધુી ઇિતહાસ અને રાNયશાtના અiયાપક  

સે�ટ ઝેવીયસ+ કોલેજ, hુબંાઇના આચાય+  

થોડાક સમય માટ. hુબંાઇના શેર"ફ  

‘પેર.લીસીસ’ નો 19 ભાષાઓમા ંઅ�વુાદ થયેલો છે.  

દ.શ- િવદ.શમા ંqબૂ વચંાતા, અનેક દ½ િનક અને માિસકોમા ંબ²ુ જ લોકિ6ય, કટાર લેખક  

મરણો1ર પણ તેમના ંલખાણો હ?ુ છપાતા ંરહ. છે.  
 
 
 

��� : ચ�ં[કા�ત ક.શવલાલ બkી  

�C� : 20- ઓગ4ટ- 1932 -પાલનdરુ  

��
�� : 25- માચ+- 2006- અમદાવાદ  

S8³8�� : પbની - બ�ુલા-- d/ુી - ર"વા  

�^��
 : એમ.એ., એલ.એલ.બી.  



L��
�� : વેપાર, અiયાપન, પ/કાર - Dવુાન વયે  

 

�ૃિતઓ - 185 થી વ� ુ 

નવલકથા - પડઘા �બૂી ગયા, રોમા, એકલતાના �કનારા, આકાર,  

એક અને એક, Uતકકથા, હનીhનૂ, અયન;તૃ, અતીતવન, Rઝ�દાની, લ�નની આગલી રા/ે, �રુખાબ, આકાશે કpુ,ં ર"ફ મર"ના, યા/ાનો =ત, �દશાતરંગ, બાક" રાત, હથેળ" પર બાદબાક" , 

²ુ ંકોનારક શાહ, વશં, લીલી નસોમા ંપાનખર, િ6ય નીક", પેર.Rલિસસ  

નવRલકા - Eયાર, એક સાજંની hલુાકાત, મીરા,ં મશાલ, બkીની વાતા+ઓ, પિSમ, આજની સોિનયેત વાતા+ઓ  

નાટક - જDિુથકા, પરાજય  

આbમકથા - બkીનામા ( /ણ ભાગ )  

ઇિતહાસ - અ�સુધંાન, આભગં, તવાર"ખ, િપકિનક, વાતાયન, 4પીડ�ેકર,aલોઝ અપ  

િનબધં - ચ[ંકા�ત બkીના lેAઠ િનબધંો  

¶ાન િવ¶ાન - ¶ાન િવ¶ાન, િશkણ, અથ+શાt, ઇિતહાસ, રાજકારણ, સમાજ, Yજુરાતી ભાષા અને સા�હbય, tી, રમતગમત, પ/કારbવ અને માiયમો, િવિવધા, દ.શ િવદ.શ, આનદં રhજૂ 

 
��к���к-0���&F��� /	� 

એક સારા ગાયક ક. ગાિયકા બન;ુ ંહોય તો સગંીતની તાલીમ લેવી qબૂ આવ¤યક છે. પરંu ુક.ટલીક ગણીગાઠં" 2યCaતઓને એવી �ુદરતી બRk સ મળ" હોય છે, Pના કારણે કોઈ પણ 

Uતની તાલીમ લીધા િવના પણ તેઓ qબૂ �રૂ"}ુ ંગાઈ શકતી હોય છે. 4વ. �કશોર�ુમારનો દાખલો જગUણીતો છે.  
Yજુરાત પાસે પણ આવા એક ઉ1મ ગાિયકા છે, Pણે સગંીત�ુ ંકોઈ પાયા�ુ ંિશkણ નથી લી�ુ,ં કોઈ િવિધવત તાલીમ નથી લીધી અને છતા ંતેના કંઠની તમતમતી, મીઠ" હલક lોતાઓને 
ડોલાવી દ. છે. ત£ન િનરkર એવા આ આ�દવાસી કલાકાર. Yજુરાતના ંeલુાતા ંજતા ંલોકગીતોને પોતાનો કંઠ આપીને ફર" એક વાર ઘર. ઘર. Yુજંતા ંકયાF. એને કારણે આપણા ંક.ટલાકં 
ઉ1મ લોકગીતો Pવા ંક. ‘માર. ટોડલે બેઠો ર. મોર Äા ંબોલે‘. ‘²ુ ંતો કાગRળયા લખી લખી થાક"‘ વગેર.થી Dવુાપેઢ" પRચRચત થઈ. િવસરાતા ંજતા ંઆપણા ંલોકગીતો અને લોકસગંીતને 
dનુજºિવત કરવા બદલ ૧૯૯૧મા ંભારત સરકાર. આ કલાકારને �‘પâlી‘થી સ�માિનત કયાF. અનોખી મીઠાશ અને હલકવાળો કંઠ ધરાવતી આ ગાિયકા એ બી?ુ ંકોઈ નહ�, પણ 
�દવાળ"બેન ભીલ.  
Yજુરાતની ખમીરવતંી આ�દવાસી Uિતમા ંજ�મેલ �દવાળ"બહ.ન�ુ ંબાળપણ ગીરના ંજગંલોમા ંવીbDુ.ં ગાવાનો તો નાનપણ¶ી જ શોખ. તેમના માતા પાસેથી તેમને ગાવાની 6ેરણા મળ". 



નાનપણમા ંપોતાની સખીઓ સાથે આ?ુબા?ુના ગામમા ંઆ ભીલ ક�યા ગરબા, રાસ વગેર. ગાવા Uય. નાનપણની વાતો જણાવતા ં�દવાળ"બહ.ન કહ. છે, "અમારા નેસ આગળના તળાવમા ં

ઘણી વાર વાઘ – િસ�હ પાણી પીવા આવતા. એમને જોઈને અમને જરાય ડર નહોતો લાગતો, બ�ક. આનદં થતો. પરંu ુમાણસોને જોઈને અમે નેસડામા ં·સૂી જતા.ં" નવેક વષ+ની �મર. 

તેમના ંલ�ન થયા.ં �દવાળ"બહ.ન કહ. છે, ‘એ �મર. તો લ�ન એટલે Ãુ ંએની કંઇ ખબર નહોતી. થોડા વખત પછ" મારા બાdનુીxને મારા સાસ�રયા જોડ. કંઇ મનnુઃખ થDુ ંએટલે માoું લ�ન 
ફોક કDુF. પછ" ફર" Äાયં લ�ન ન કયાF.‘ દરિમયાન શોખને કારણે ગાવા�ુ ંચા} ુરા�Dુ.ં વીસેક વષ+ની �મર. તો ?ૂનાગઢ આ2યા.ં અહ� એક ડૉકટરના ઘર. તેમને કામ મ�Dુ ંહu ુ.ં એક વાર 
નવરા/ી દરિમયાન ?ૂનાગઢના વણઝાર" ચોકમા ં�દવાળ"બહ.ન ગરબો ગવડાવતા ંહતા.ં તે વખતે આકાશવાણીના ક.ટલાક અિધકાર"ઓ bયા ંહાજર હતા. તેમને �દવાળ"બહ.નનો અવાજ 
એટલો બધો ગમી ગયો ક. b યા ંને bયા ંજ તેમના ંગીતો�ુ ંર.કો�ડûગ કર" લી�ુ.ં બીP �દવસે તેમણે �દવાળ"બહ.નને આકાશવાણીમા ંગાવા માટ. િનમિં/ત કયાF. આ પહ.લા ં�દવાળ"બહ.ને કદ" 
ર.કો�ડûગ 4§ુ�ડયો જોયો નહોતો. છતા ંજરા પણ ગભરાયા વગર, qબૂ આનદંથી તેમણે ગાDુ.ં ‘Ìલ ઊતાયાF Ìલવાડ"એ ર. લોલ‘ એ તેમ�ુ ંર.કડ+ થયે}ુ ંપહ.લવહ.}ુ ંગીત. થોડા વખત પછ" 
�દ�હ"મા ંકોઈ સગંીત સમંેલન હu ુ.ં તેમા ંપણ �દવાળ"બહ.ને ગાDુ ંઅને તેમા ંતેમને 6થમ નબંર મ�યો. bયાર પછ" નાના નાના ડાયરાઓ અને અ�ય કાય+8મોમા ં�દવાળ"બહ.ન ગાવા લા�યા.ં 
થોડા ંવષ� પછ" એક hરુ�બી સાથે તેઓ hુબંઈ કોઈ ડાયરામા ંભાગ લેવા ગયા.ં પેલા hરુ�બી ક�યાણx આણદંxને ઓળખે. તેઓએ �દવાળ"બહ.નને�૧૧૧ B.�ુ ંઈનામ આE Dુ ંઅને dછૂ�ુ,ં 
"અમે તમને �ફ�મમા ંગાવા બોલાવીએ તો તમે ગાશો?" �દવાળ"બહ.ને કpુ ંક. જBર ગાઈશ. એ વાતને ઘણો વખત વીતી ગયો. 
��Fk 

“nુિનયામા ંકંઇકનો ²ુ ંકરજદાર É ં‘ મર"ઝ ’,  
�કૂ;ુ ંબધા�ુ ંલેણ જો અ�લાહ ઉધાર દ..”  
નામ-અ�બાસ વાસી  
ઉપનામ-મર"ઝ  

જ�મ- 22-2-1917–�રુત  

અવસાન-19-10-1983  

અ¢યાસ-Yજુરાતી બે ચોપડ",?આપમેળે =,ેx શી�યા, શેકC4પયર અને ટો�4ટોય પણ વાચંેલા.  
�ૃિતઓ- ગઝલો - આગમન, નકશા  
xવન ઝરમર-  
•Yજુરાતના ગાલીબ, ગઝલોના બેતાજ બાદશાહ  



•અમીન આઝાદ તેમના ઉ4તાદ  

•14 વષ+ની ઉ�મરથી ગઝલ લખવાની શoુઆત  

•1933-34 hુબંાઇ ગયા  

•1936- આકાશવાણી –hુબંાઇ પરથી પહ.લા hશુાયરામા ંભાગ લીધો – આસીમ રાદં.ર"ના દોરવણીથી  

•16 વષ+ની ઉ�મરથી દાBની લતમા ંફસાયા, પાછલા xવનમા ંપાચં દસ B. મા ંલખેલી ગઝલો દાB પીવા વેચતા,પછ" દાBની અસરને કારણે hશુાયરાઓમા ંબરાબર ર?ૂઆત ન કર" 

શકતા.  

�રુતના પઠાણવાડામા ંજ�મેલા ંઅને 2ય�કત તર"ક. અbયતં ‘લૉ-6ૉફાઈલ’ રહ.લા ંમર"ઝ ગઝલકાર તર"ક. �યૂ+ સમાન ઝળહ�યા ંછે. Pમની ગઝલમા ંકિવતા�ુ ંગૌરવ અને લોકિ6યતા, બનંે 
સપંીને વ4યા ંહોય એવા ?ૂજ શાયરોમાનંા અ2વલ એટલે મર"ઝ. શરાબખોર", દ.વાદાર" અને ગઝલનો સમાન અને ઉb�ૃAટ =દાP-બયા ંમર"ઝને ગાRલબની કkાએ hકૂ. છે. ૧૯૭૧ મા ં
એમના સ�માનમા ંએક/ થયેલા ંપૈસા ખવાઈ ગયા ંતો સદા ફાકા-મ4તીમા ંxવેલા ંઆ ઓRલયા xવે એમ કહ"ને ચલા2Dુ ંક. ‘ આ લોકો મારા પીવાના પૈસા ખાઈ ગયા !’ એક જ 
કા2યસ,ંહમાથંી ઉ1મ શેરોની સ�ંયા ગણવી હોય તો મર"ઝની તોલે કોઈ ન આવે. 
-х� '�1��к �.)��� �����F 

‘કંઈ લાખો િનરાશામા ંઅમર આશા Éપાઈ છે’ એ 6િસg કા2 ય રચનાર 6કાડં પ�ંડત મRણલાલ નeભુાઈ ��વેદ"નો જ� મ સાkરeિૂમ ન�ડયાદમા ંથયો હતો. 
મે�yકની પર"kામા ંસ4ં �ૃત િવષયમા ંનાપાસ થયા પરંu ુબીP વષM સમ, Dિુનવિસfટ"મા ંબીP નબંર. પાસ થયા. અને તેમની ન�ડયાદની હાઈ4 �ુલમા ંિશkક 
તર"ક. b યારપછ" સરકાર" ક� યાશાળાઓના િન ર"kક પદ. િનમ«કૂ થઈ હતી. તેઓ નાર"ની ક.ટલી 6િતA ઠા કરતા હતા તે�ુ ં6માણ ‘નાર" 6િતA ઠા’ નામનો 
તેમનો ,થં જ આપે છે. ધમ+Rચ�તક તર"ક. શકંરાચાય+નો અ�તૈ િસgાતં તેમને વ� ુઆકષº ગયો હતો. ‘ષîદશ+ન’, ‘ઉ1રામચ�રત’ Pવા ૧૭ સ4ં �ૃત ,થંો�ુ ં
તેમણે અ�વુાદ સ�હત સપંાદન કર.}ુ ંછે. ઉપરાતં ‘�િૃસ�હાવતાર’ અને ‘કા� તા’ નાટકો અને ‘આb મ િનમcજન’ કા2 યસ,ંહ ઉ� લેખનીય છે. એક બા?ુ z�ુg અને 
¶ાન તેમજ બીx બા?ુ અદ� ય ;િૃ1ઓ વ` ચે તેઓ ભીસાતા જ ર�ા. તેમની 4 મરણીય આb મકથા આ વાત વગેર. Ùપા2 યે Uહ.ર કર. છે. મા/ ૪૦ વષ+�ુ ં
આDAુ ય ભોગવી તા. ૧-૧૦-૧૯૯૮ના રોજ તેમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં ‘એક �ા×ણ’, ‘એક 6વાસી’, ‘અભેગમાગ+ 6વાસી’ એમ િવિવધ તખ� }સુધાર" મRણલાલને 
આP સો વષ+ બાદ પણ Yજુરાત 6ખર િવચારક તર"ક. સ� માન આપે છે. 
�F.�$��� ��38��� 

અ4 d¤ૃ યતા િનવારણના કાય+ માટ. સમ, xવન સમિપf ત કરનાર, અખડં સેવાÈત ધાર" પર" Rkતલાલનો જ� મ ઈસ. ૧૯૦૧મા ંપાલીતાણા hકુામે થયો હતો. 



મે�yક થઈ ડોકટર થવાની ઈ` છાથી hુબંની િવ� સન કોલેજમા ંઅ¢ યાસ કય�. અ¢ યાસ છોડ"ને રાA y"ય ક.ળવણી માટ. અમદાવાદમા ંબાdએુ 4 થાપેલી િવ�ાપીઠમા ંજોડાયા. નાગdરુ ઝડંા 
સb યા,હ દરિમયાન Pલવાસ પણ ભોગ2 યો. ક.દમાથંી Ùટ¸ા પછ" અÙત બાળકોને નવરાવીને 4 વ` છતાના સ4ં કાર આપવામા ંઅને દ�ર[નારાયણની આરાધના અથM હ�રજન સેવા�ુ ંકામ 
કરવામા ંતેમણે પોતા�ુ ંlેય અને 6ેય મા� Dુ.ં હ�રજન સેવાથM Yજુરાતને ‘ગામડ.-ગામડ.’ ·મૂતા ંતેમને અનેક 6કારના ખાટા ંમીઠા ંઅ�ભુવો પણ થતા.ં છતા ંxવનના =ત �ધુી પોતાના 
i યેને વળગી ર�ા.ં 4 વરાNયના એક સૈિનક ત ર"ક. એક સમાજના છેવાડ. પડ.લાની િન:4 dહૃભાવે િનરંતર સેવા કરતા ર�ા. એમ કરતા કોઈ પદ ક. સ1ાની આકાkંા એમણે રાખી ન હતી. 
ગીતાના કમ+યોગના િસgાતંને ôદયમા ંઉતાય� હતો. તેમની સેવાઓની કદરBપે ભારત સરકાર. તેમને ‘પâlી’ નો ઈલકાબ આE યો. હમંેશા ંકામમા ંરહ.નાર પર" Rkતભાઈએ લાબંી સફર માટ. 
રિવવાર પસદં કય�. કારણ ક. {જ�દગીમા ંતો એક. રિવવાર ભોગ2 યો નહોતો. તા. ૧૨-૯-૧૯૬૫ના રોજ Àદયરોગનો ²ુમલો આવતા એમ�ુ ં6ાણપખંેoું ઊડ" ગDુ.ં એ;ુ ંભા� યે જ કોઈ ગામ 
Yજુરાતમા ંહશે. Nયા ંપર"Rkતભાઈની હ�રજન સેવા�ુ ંકાઈંક સભંાર«ુ ંન હોય. 
નમ+દાબહ.ન પાઠક 

ગાધંીDગુની સb વશીલ નાર" શCaત નમ+દાબહ.ન પાઠકનો જ� મ ભાવનગર પાસેના વા}કુલ ગામે ઈ.સ. ૧૯૧૫મા ંથયો હતો. વઢવાણમા ંUહ.રસભામા ંટ.બલ ઉપર ઊભા થઈને રાA yગીત 
ગાયે}ુ ંb યાર. તેમની �મર હશે પદંર.ક વષ+ની. અ¢ યાસ દરિમયાન લાઠ"-લેRઝમ અને ઘોડ.સવાર"ની તાલીમ પણ લઈ લીધી. નીડરતા એ એમના 2 યCaતb વનો 6ધાનYણુ. dNૂય ગાધંીxની 
સમંિત મેળવી આlમમા ંદાખલ થયા. =ધારાથી ટ.વાયેલા નમ+દાબહ.ન હાથમા ંલાઠ" લઈને એકલા આlમ ફરતો ]ટો માર" આવતા.ં દરિમયાન બગસરામા ં�4ુ ત ગાધંીવાદ" 
લાલચદંભાઈને બાલમ�ંદર માટ. ‘બહાદ.ર બહ.ન’ની જBર હતી. Rગ?ુભાઈ બધેકાએ વગ+મા ંઉતરાવેલા ગીતો અને 2 યા� યાઓની નjધપોથી સાથે બગસરા જઈને, સહજ લાગણીભયા+ 
2 યવહારથી બાળકો અને વાલીઓનો 6ેમ સપંાદન કર" લીધો. આઝાદ"ના ક.ફવાળા નમ+દાબહ.નને કોઈ ‘આઝાદ" બહ.ન’ તો કોઈ ‘નાની બહ.ન’ કહ"ને બોલાવતા. આlમના િનમ/ંણથી તેઓ 
બગસરા છોડ"ને પોરબદંર ગયા. 4 વાત�ંયસેનાની સા�હb યકાર રામભાઈ સાથે લ� ન,થંીથી જોડાયા b યાર. કહ.}ુ ંક., “સેવાની �દkા માફક લ� નની દ"kા જ છે ને !” રામભાઈને સમાજસેવા�ુ ં
અને લેખન�ુ ંકાય+ કરવા હમંેશા haુત રા� યા. ભારત સરકાર તરફથી 4 વાત�ંય સેનાનીના સ� માન 6તીકBપે તા�પ/ એમને એનાયત થDુ ંહu ુ.ં તા. ૩-૧૦-૧૯૮૪ના રોજ તેમણે 
Rચરિવદાય લીધી. lી કાિંતભાઈ lોફ. તેમને =જRલ આપતા કહ.}ુ ં: ‘ગાધંી િવચાર-આચાર�ુ ંએક પા�ુ ંતે નમ+દાબહ.ન.’ 

��� �
 �� ¡��$	C[ ��� 

કહ.વાય છે ક. : ‘એક શોકસભા શોકસભાની ર"તે ન ભર" શકાય જો મચં પર lી Nયોિત� [ દવેની ઉપC4થત હોય તો !’ આવા હા4 યસ�ાટ લેખકનો જ� મ 
૧૯૦૧મા ં�રુત ખાતે થયો હતો. કોઈપણ સમારંભમા ંતેઓ ભાષણ માટ. ઊભા થાય b યાર. તેમના બોલતા ંપહ.લા હા4 ય�ુ ંએક મો?ુ ંlોતાઓમા ંફર" વળે 
એટલી 6ભાવક તેમની લોકિ6યતા હતી. એમ.એ નો અ¢ યાસ dણૂ+ કર" �રુતની કોલેજમા ંસ4ં �ૃત અને Yજુરાતીના 6ાi યાપક તર"ક. સેવાઓ આપી. િન;તૃ 
થયા પછ" પણ ક` છ માડંવીની કોલેજમા ંઆચાય+ તર"ક. સેવાઓ આપી હતી. hનુશીના ‘Yજુરાત’ માિસક �ારા ઘણા લેખો લ� યા. તેમણે ‘રંગતરંગ’ ના �ુલ છ 



ભાગ, ‘ર.તીની રોટલી’, ‘નજર-લાબંી અને §ૂંક"’ ‘બીરબલ અને બીU’, ‘રોગ-યોગ અને 6યોગ’, ‘વડ અને ટ.ટા’ Pવા સા�હb ય�ુ ંસ¼ન કDુF. ગગન િવહાર" મહ.તા તેમને ‘હસતા �ફલ�ફૂ’ કહ.તા. 

Nયોિત� [ બોલે એટલે Yજુરાતી 6U માટ. હસ;ુ ંફર{જયાત બનuુ.ં કિવ સમંેલન અને hશુાયરાઓમા ંએમ�ુ ંસચંાલન અનોખી રંગત ઉમેરu ુ.ં તેમને નમ+દ ચ[ંક, રRણજતરામ �ણુ+ચ[ંક, 

ગRલયારા પા�રતોિષક, Yજુરાતી સા�હb ય પ�રષદ�ુ ંઅને હ"રક મહોb સવ વગેર. માનથી Yજુરાતે તેમને નવાNયા છે. તા. ૧૧-૯-૧૯૮૦ના રોજ આ હા4 યહોજના 4 વામીએ Rચરિવદાય લીધી. 
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Yજુરાતી રંગeિૂમના સદંભ+મા ંસ�રતા જોષી એક એ;ુ ંનામ છે, P તેના િશખર પર RબરાP છે. આ 4થાન સ�રતાબહ.ને ?ૂની રંગeિૂમથી માડં"ને નવી રંગeિૂમ 
�ધુી િવ4તર.લી તેમની છ દાયકા લાબંી તપµયા+ પછ" =ક. કDુF છે અને એ સાધનામા ંજરા પણ �દલચોર" કર" નથી.� સ�રતાબહ.નનો સૌથી મોટો Eલ સ 
પોઈ�ટ છે તેમનો આbમિવSાસ, P કદાચ બ²ુ નાની �મર. Yજુરાતના ંગામડાઓંમા ંફરતી નાટક મડંળ"ઓમા ંજોડાઈ જવાને કારણે આ2યો છે. બ²ુ ઓછાને 
ખબર હશે ક. ‘ચદંરવા‘ની અ�રુાધા અને Äાર.ક ‘સuં ુરંગીલી‘ની સuં ુતર"ક. Uણીતા ંથયેલા સ�રતાબહ.ન વા4તવમા ંમહારા\Ayયન છે અને તેમ�ુ ંસા�ુ ંનામ 
ઈ�nુમિત છે. િપતાના અકાળે થયેલા hbૃDનુે પગલે સાત ભાઈ-બહ.નોના બહોળા પ�રવારને ટ.કો આપવા ફaત આઠ ક. નવ વષ+ની �ુમળ" વયે નાટક મડંળ"મા ં
જોડાઈ ગયેલા ંસ�રતાબહ.નને આ ન;ુ ંનામ ખળખળ વહ.તી નદ" Pવા તેમના qશુિમUજ 4વભાવને પગલે નાટક મડંળ"ના સ¢યો તરફથી આપવામા ંઆ2Dુ ં
હu ુ.ં સ�રતાબહ.ન કહ. છે. "bયાર. અમે વડોદરામા ંરહ.તા ંહતા.ં ²ુ ંપહ.લેથી જ 4�લૂના કાય+8મો અને નાટકોમા ંભાગ લેતી. મારામા ંરહ.લી અRભનયની kમતા 
કાયમ જ ઊડ"ને ]ખે વળગે એવી. એવામા ંિપતાના hbૃDનુે પગલે ઘરની કથળેલી આિથfક પ�રC4થિતને પહjચી વળવા ²ુ ંનાટક મડંળ"મા ંજોડાઈ ગઈ. 
પ�રણામે માoું ભણતર કાયમ માટ. અ�oૂું રહ" ગDુ.ં આP તમે મને મારા અ¢યાસ િવશે dછૂો તો એ ફaત બે ચોપડ" (બીU ધોરણ) Pટ}ુ ંજ, પરંu ુ²ુ ં
Yજુરાતી, �હ�દ", મરાઠ" ઉપરાતં =,ેx પણ સાર" પેઠ. વાચંી U«ુ ંÉ.ં આ ¶ાન મને 2યવહાર જગત અને મારા કામના અ�ભુવે આEDુ�ં છે. કદાચ એટલે 

જ કહ.વાu ુ ંહશે ક. અ�ભુવથી મોટો િશkક બીજો કોઈ નથી. ?ૂની રંગeિૂમએ મને 4વરો�ુ ં¶ાન, વોઈસ મોડ¬લુેશન, િશ4ત, સગંીત અને �bૃD�ુ ુ ં¶ાન આEDુ ં, તો નવી રંગeિૂમએ મને 
xવનના બદલાતા સદંભ�ને સમજવાની �ઝૂ આપી"  

અRભનયના kે/ે પોતાની ]ખો અને અવાજને પોતા�ુ ંસૌથી મો§ું જમા પા�ુ ંતર"ક. વણ+વતા ંસ�રતાબહ.ન કહ. છે ક., "અRભને/ી તર"ક. ²ુ ંqબૂ ઝ�નૂી É.ં એક વ4uનુી પાછળ પડ" U� તો 
dરૂ" ન થાય bયા ં�ધુી છો�ુ ંનહ�..  
મારા અવાજને ²ુ ંમાoું સૌથી સબ|ં પા�ુ ંગ«ુ ંÉ.ં ²ુ ંqબૂ િવચાર"ને ભારdવૂ+ક બો}ુ ંÉ.ં  
પરંu ુસ�રતાબહ.નની અRભનય kમતા સોળે કળાએ bયાર. ખીલી Nયાર. તેઓ 6વીણ જોષીને મ�યા. Yજુરાતી રંગeિૂમ પર આP પણ લોકો Pમને� દંતકથાBપ ગણે છે એવા �દ�દશ+ક અને 
કલાકાર 6વીણભાઈ સાથે સ�રતાબહ.ને કામ કDુF, લ�ન કયાF અને પોતાના xવનની સાથે રંગeિૂમને પણ એક નવો આયામ આEયો◌ા. �રુતની મહાનગરપાRલકાની સા4ં�ૃિતક સિમિતના 



ઉપ8મે યોUયેલા સ�રતા જોષી સbકાર સમારંભમા ંનાટ¸ મમ+¶ સા�હbયકાર ભગવતી�ુમાર શમા+એ આ જોડ"ને Rબરદાવતા ંયો�ય જ કpુ ંહu ુ ંક., "સ�રતા તો કલાની સ�રતા. સતત અને 
સનાતન તેને સમ�દર Pવા 6વીણ�ુ ંસાિriય સાપંડ¬ુ ંઅને પછ" P સાગર સ�રત સગંમ રચાયો, P ?ુગલબદં" થઈ તે રંગeિૂમને જ અનેર" કલા�ૃિતઓથી નવાx ગઈ."  

6વીણભાઈ સાથેના પોતાના લ�નxવન તથા કામ કરવાના અ�ભુવને વણ+વતા ંસ�રતાબહ.ન કહ. છે, "6વીણ સાથે મª xવનને મન ભર"ને માÕDુ ંછે. તે માર" P ર"તે કાળx કરતો, સભંાળ 
રાખતો તે મª આજ �ધુી બીP Äાયં જોDુ ંનથી. તેની સાથે 4ટ.જ પર કામ કoું એ પણ એક લહાવો હતો. અમારા બrે વ`ચે એક અજબ�ુ ંટ�િુન�ગ હu ુ.ં અમારા એકશન-�રએકશન�ુ ંએ;ુ ં
પરફ.aટ ઑકß4y.શન થu ુ ંક. એમાથંી એક સી�ફની રચાતી."  

પરંu ુ૧૯૭૯મા ં6વીણભાઈના ઘરની બા�કની uટૂ" જવાથી આકC4મક hbૃDુ ંથDુ.ં સ�રતાબહ.નના xવનની સાથે Yજુરાતી રંગeિૂમનો પણ સૌથી તેજ4વી દ"વો ઓલવાઈ ગયો. સ�રતાબહ.ન 
�હ�મત હાયાF નહ�. તેમણે અRભનય કરવા�ુ ંતો ચા} ુરા�Dુ ંજ, સાથે ૧૯૮૨મા ં6વીણ જોષી િથયેટરની 4થાપના કર" એક સફળ િનમા+તા અને �દ�દશ+ક તર"ક. પણ પોતા�ુ ંન;ુ ં4થાન પણ 
જમા2Dુ.ં સ�રતાબહ.નને� એ વાત�ુ ંnુઃખ હમંેશા રpુ ંક. Yજુરાતી રંગeિૂમ પર આકા+ઈવની 2યવ4થા ન હોવાથી 6વીણભાઈએ તૈયાર કર.લા ંએ નાટકો આP Äાકં 6ેkકોના મનમા ંઅને 
મહn્ =શે તેમના Üદયમા ં=�કત થઈને રહ" ગયા ંછે. "છતા ંમને રંગeિૂમ સામે કોઈ ફ�રયાદ નથી. ²ુ ં?ૂની રંગeિૂમની ઋણી É ંએટલી જ નવી રંગeિૂમની ઋણી É ંક. Nયા ંમને આટલા 
સરસ નાટકોમા ંકામ કરવાની તક મળ", 6ેkકોનો આટલો બધો 6ેમ મ�યો અને Pને કારણે મારા ંબાળકો આટ}ુ ંસરસ ભરણપોષણ પા�યા,"  
છે�લે xવનના આ તબ¥ે પહj`યા બાદ, xવન અને નાટકને આટલા નxકથી જોયા,ં UÕયા ંઅને સમNયા ંબાદ બનંે વ`ચે કોઈ સમાનતા લાગે ખર" ? એવા 6ãના જવાબમા ંસ�રતાબહ.ન 
અbયતં કoુણાસભર અવાજ સાથે કહ. છે, "ના. નાટકમા ંઆપણે પા/ો ભજવતા ંહોઈએ છ"એ, Nયાર. xવનમા ંઆપણે qદુ એક પા/ હોઈએ છ"એ. xવનમાથંી Nયાર. કોઈ અbયતં િનકટના 
4વજનની િવદાય થાય bયારના P િવરહ અને યાતના હોય છે તે નાટકમા ંફaત ભજવવાની હોય છે, પણ xવનમા ંએ ભોગવવાની હોય છે."  

સ�રતા જોષીના િસમાRચ�ો  
સ�રતાબહ.ને આજ �ધુી દોઢસો Pટલા ંનાટકોમા ંકામ કDુF છે. ઉપરાતં અઢળક Yજુરાતી અને �હ�દ" િસ�રયલો તથા �ફ�મો તો ખર" જ. અbયાર �ધુી તેમને Yજુરાતી �ફ�મમા ંઅRભને/ી 
તર"ક.ની eિૂમકાઓ બદલ Yજુરાત સરકારના /ણ dરુ4કાર 6ાEતે થયા ંછે, તો આ બા?ુ અRખલ મરાઠ" નાટ¸ પ�રષદ hુબંઈા એ ૧૯૮૪મા ંતેમ�ુ ંબ²ુમાન પણ કDુF છે. આ ઉપરાતં આજ 
�ધુી રંગeિૂમમા ંકાય+રત રહ"ને અRભને/ી તર"ક. ફાળો નjધા2યો તેને લ7ય મા ંલઈ તેમને bયારના રાAyમપિત આર. વªકટરામને ૧૯૮૮નો ભારત સરકારનો ‘સગંીત નાટક અકાદમી‘નો 
dરુ4કાર પણ એનાયત કય� હતો. તે િસવાય સા�હbય પ�રષદ�ુ ંબ²ુમાન, શરદ પવારના હ4તે મળેલો મહારાAy� ગૌરવ dરુ4કાર, ગીરનાર એવૉડ+, બે ટ.RલRઝન એવૉડ+ વગેર. તો ખરા ંજ. 
છતા ંહાલમા ં‘બા, બ²ુ ઔર બેબી‘ માટ. આઈ. ટ". એ. (ઈ\�ડયન ટ.Rલિવઝન એવૉડ+) તરફથી ટ.Rલિવઝનની સવMlેAઠ� અRભને/ી તર"ક.ના એવૉડ+ને સ�રતાબહ.ન પોતાના Üદયની સૌથી 
નxક ગણાવે છે.  
‘અનોખી‘ માથંી સાભાર 
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િનરંજન નરહ�રભાઈ ભગતનો જ�મ અમદાવાદમા ંએમને મોસાળ ઈ. ૧૯૨૬ના મે માસની ૧૮મી તાર"ખે થયો હતો. માતા�ુ ંનામ મેનાબહ.ન. તેમના દાદા 
તેUનાનો વેપર કતા તેથી hળૂ અટક ગાધંી હતી પરંu ુદાદા ઉ1રxવનમા ંભજન-ક"ત+ન કરવા લા�યા આથી ભજનમડંળ"ઓમા ંતે ‘ભગત‘ તર"ક. ઓળખાતા. 
િનરંજનભાઈને આ ર"તે ‘ભગત‘ અટક દાદા તરફથી વારસામા ંમળ" છે. િપતા નરહ�રભાઈ અમદાવાદના સ4ંકાર" અને ધનાઢ¸ ક4uરુભાઈની પેઢ"મા ંકામ 
કરતા.  
િનરંજનભાઈએ 6ાથિમક તેમજ માiયિમક િશkણ અમદાવાદમા ંજ મેળ2Dુ.ં ઈ. ૧૯૪૨ની 4વાત�ંય – ચળવળમા ંજોડાવાની એમની તીÈ ઇ`છા હોવા છતા ં
કૌ§ુંRબક પ�રC4થિતને કારણે તેમણે એ ચળવળથી અRલE ત રહ.વા�ુ ંન¥" કDુF. ગાધંીxએ સ4ં�ૃત ભાષાના અ¢યાસ પર hકૂ.લા ભારથી 6ભાિવત થઈ 
િનરંજનભાઈએ સ4ં�ૃત અ¢યાસ શB કય�. આ વષ�મા ંજ તેમના કા2ય-સ4ંકારો પણ આકાર લઈ ર�ા હતા. સ4ં�ૃત શીખવા�ુ ંશB કDુF તે પહ.લા ંતેમણે °.�ચ 
ભાષાનો અ¢યાસ કય� હતો. lેA ઠ સા�હbય ધરાવતી એ ભાષાના ¶ાને િનરંજનભાઈનો સા�હbય6વેશ સરળ બના2યો. બગંાળ" ભાષાનો અ¢યાસ કર" 
રવી�[નાથ ટાગોરના ંકા2યોનો આ4વાદ માÕયો. કિવ રાP�[ શાહ આ ગાળામા ંએમના િમ/. બનંેએ Yજુરાતી કા2યો�ુ ંઅiયયન શB કDુF. 6હલાદ પાર.ખના 

‘બાર" બહાર‘ તથા બાલાશકંર કંથા�રયા િવષે લખાયેલા d4ુતક ‘aલા�ત કિવ‘ એ િનરંજનભાઈ પર ઘેર" અસર કર".  
કૉલેજ -િશkણ દરિમયાન =,ેx સા�હbય 6િત આકષા+યા. ઈ. ૧૯૪૮મા ંhુબંઈની એ\�ફ�4ટન કૉલેજમાથંી =,ેx િવષય સાથે 4નાતક થયા. bયાર પછ" તેઓ અમદાવાદ આ2યા. એલ.ડ". 
આટ+સ કૉલેજમા ંજોડાયા અને ઈ. ૧૯૫૦મા ંએમ.એ.ની પર"kામા ંઉ1ીણ+ થયા. એ જ વષ+ના ?ૂન માસથી તેઓ એલ.ડ". આટ+સ કૉલેજમા ં=,ેxના અiયાપક તર"ક. જોડાયા. ઈ. ૧૯૫૮ થી 
તેમણે Yજુરાત લૉ સોસાયટ" સચંાRલત આટ+સ કૉલેજમા ં=,ેxના અiયાપક તર"ક. સેવાઓ આપી હતી.  
િશkકમા ંજોવા મળતી આદશ+િ6યતા, તક+શCaત અને દલીલશCaત તેમના ંલખાણોમા ંઅને xવનમા ં4પA ટપણે તર" આવે છે. 4વભાવથી જ તેઓ િશkક છે. એમના xવનનો મોટો ભાગ 
અiયયન અને અiયાપન પાછળ 2યતીત થયો છે. ઈ. ૧૯૪૨મા ંએમણે સ¼ન-6;િૃ1ની શBઆત કર". ઈ. ૧૯૪૯મા ંતેમણે પોતાનો 6થમ કા2યસ,ંહ ‘છદંોલય‘ 6કાિશત કય�. છદંોલયમા ં
ર?ૂ થયેલા ંકા2યોએ Yજુરાતી કા2યસા�હbયને એક ન;ુ ંજ �દશા�ચૂન કDુF. એ જ વષ+ એમના કા2યસ,ંહને પા�રતોિષકથી નવાજવામા ંઆ2યો હતો. ઈ. ૧૯૪૯મા ંએમને ‘�ુમાર‘ ચ�[ક 
આપવામા ંઆ2યો.  
ઈ. ૧૯૪૬ પછ" તેઓ વખતોવખત hુબંઈ વસવાટ કરતા હતા. શહ.રના આ વસવાટને કારણે તેમની કિવતામા ંશહ.ર" xવનનો 2યગં અને િવશાદ ડોકાવા લા�યા.ં ઈ. ૧૯૫૩મા ં
‘અ�પિવરામ‘ નામે કા2યસ,ંહ 6ગટ થયો. નમ+દ સા�હbય સભાએ એમને ‘છદંોલય‘ માટ. નમ+દ �વુણ+ચ[ંક અપ+ણ કય� હતો. ઈ. ૧૯૬૯મા ંતેમને રણ{જતરામ �વુણ+ચ[ંક આપવામા ંઆ2યો 



હતો. ઈ. ૧૯૯૭મા ંNયાર. એમણે ૭૧ વષ+ dરૂા ંકર" ૭૨મા ંવષ+મા ં6વેશ કય� bયાર. તેમના આઠ િવવેચનસ,ંહો (4વાiયાયલોક-ભાગ ૧ થી ૮) તથા તેમની સમ, કિવતા ‘છદંોલય‘ની 

બીx આ;િૃત 6િસg કરવામા ંઆ2યા.ં  

િનરંજનભાઈમની કિવતામા ંબાની�ુ ંમા�યુ+, લય�ુ ંમનોરમ સ¹દય+ અને અRભ2યCaતની 6િશA ટતા જોવા મળે છે. કા2યબાની �ઘુડ, 4વ`છ અને �,ુિથત છે. િવષયની િવિવધતાને બદલે 

િનરંજનભાઈની કિવતામા ંઅRભ2યCaતની િવિવધ લઢણી િવશેષ iયાનાહ+ હોય છે. આમ તેઓ સભાનતા અને સયંમના કિવ છે. જગતસા�હbયના તેઓ �ડા અ¢યાસી છે. એમણે કર.લા 

ગ�લેખનમા ં‘ય/ંિવ¶ાન અને મ/ંકિવતા‘, ‘આ�િુનક કિવતા‘, ‘કિવતા કાનથી વાચંો‘ અને ક.ટલીક ચ�ર/ાbમક dCુ4તકાઓ 6િસg થઈ છે.  
તેમણે અ�વુાદ પર પણ પોતાનો હાથ અજમા2યો છે. ટાગોરના ‘Rચ/ાગંદા‘�ુ ંભાષાતંર Yજુરાતીમા ંકDુF તો ભાસના નાટક ‘4વE નવાસવદ1ા‘નો અ�વુાદ સ4ં�ૃતમાથંી =,ેxમા ંકય�. 
તnુપરાતં =,ેx કા2યોનો પણ રસાળ અ�વુાદ આપણને 6ાE ત થયો છે. એમણે કર.લા અ�વુાદોમા ંએમની ચીવટ, સરળ અRભ2યCaત અને hળૂના મમ+ને પામી hળૂ P;ુ ંજ વાતાવરણ 
કરવા�ુ ંકૌશલ જોવા મળશે. °.�ચ કા2યોનો અ�વુાદ પણ તેમણે કય� છે.  
Yજુરાતી સા�હbયના ઉપ8મે તથા સેફાયર Rબ�ડ�ગમા ંતેઓ કિવ અને કિવતા િવષે િનયિમત 2યા�યાનો આપે છે. િનરંજનભાઈ Yજુરાતની હરતીફરતી Dિુનવિસfટ" સમાન ગણાય છે. તેમ�ુ ં
2યCaતbવ પારદશ+ક છે, િનખાલસ છે, િનભºક છે. તેજ4વી િવચારક તર"ક. પણ તેમણે નામના જમાવી છે.  
ઈ. ૧૯૯૮થી બે વષ+ માટ. Yજુરાતી સા�હbય પ�રષદના 6hખુ તર"ક. તેઓ િનિવfરોધ � ૂટંાઈ આ2યા હતા. 
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દ.શભરના ઉ�ોગપિતઓમા ંઅ,4થાન મેળવી ક4uરૂભાઈ લાલભાઈએ Yજુરાતને ગૌરવવuં ુબના2Dુ ંઅને અમદાવાદના કાપડઉ�ોગમા ંપોતાની �ુશા, z�ુg, 

�ુનેહ અને 6િતભાથી િમલો�ુ ંમાતબર સ�ંુલ 4થાE Dુ.ં ઈ. ૧૮૯૪ની ૧૯મી �ડસે�બર. અમદાવાદમા ંએમનો જ�મ થયો. ગભ+lીમતં પ�રવારમા ંતેઓ બીU d/ુ 
હતા. દાદા દલપતભાઈ ભ�ભુાઈ ઉ�ોગkે/ે અ,ેસર હતા. િપતા લાલભાઈ 4થાિનક ¦ન સમાજના મોવડ" હતા. લાલભાઈ િશ4તના કડક આ,હ" હતા અને 
બાળકો પાસે પણ એવી જ અપેkા રાખતા. ધમ+મા ંlgાવાન એમના પ�રવારમા ંધાિમfક નીિતઓ�ુ ં�4ુત પાલન થuુ.ં ધમ+ના dરૂા સ4ંકારો માતા મો�હનીબહ.ને 
d/ુમા ંઉતાયા+ હતા. મે�yકનો અ¢યાસ dરૂો કર" ક4uરૂભાઈ કૉલેજમા ંબેઠા bયા ંજ િપતાનો 4વગ+વાસ થતા,ં માતાની આ¶ા hજુબ, િમલનો કારોબાર સભંા�યો. 
આ 6સગંથી એમના xવનનો રાહ �િુનિµત થઈ ગયો. સતત કત+2યપરાયણતાનો એ માગ+ હતો.  
લગભગ સાત દાયકાથી અિવરતપણે ચાલેલી એમની કામગીર"ને કંઈક આ ર"તે વહ¾ચી શકાયઃ દ.શ-િવદ.શમા ંભારતના િવ�યાત ઉ�ોગપિત તર"ક.; Yજુરાતના 
lેA ઠ મહાજન તર"ક.; ¦ન સઘંના h�ુય અ,ણી તર"ક. અને બાધંકામ તથા xણ�gારના િનA ણાત તર"ક., રાજમા�ય અને 6Uમા�ય પોતાના વડવાઓની 



નામનાને એમણે વધાર" હતી. જન�હતના ંકાય�મા ંતથા લોકોની h¤ુક.લીઓના સમયે એમણે માગ+દશ+ન આE Dુ ંહu ુ.ં ઈ. ૧૯૧૮મા ંYજુરાતમા ં2યાપેલા nુA કાળ વખતે એમણે ઘેર ઘેર ફર"ને 
એ કાળે માતબાર એવી /ણ લાખની રકમ એક/ કર" દ"નnુRખયાઓંને સહાય પહjચાડ" હતી. એ જ ર"તે ઈ. ૧૯૨૭મા ંર.લસકંટ વેળા પણ એમણે તારાજ થઈ ગયેલા ંગામડાઓંને બેઠા ં
કરવામા ં6બળ doુુષાથ+ કય� હતો.  
પદ, હો£ા ક. અિધકાર માટ. એમણે કદ" એષણા દાખવી ન હતી. છતા ંજો કોઈ મોટ" જવાબદાર" તેમને સjપાતી તો કત+2યધમ+Bપે તેને 4વીકાર"ને તે જવાબદાર"ને તેઓ બાહોશીથી પાર પાડ" 
આપતા. �રઝવ+ બે�ક ઑફ ઇ\�ડયાના �ડર.કટર તર"ક., આઈ. એલ.ઓ.મા ંભારતના 6િતિનિધ તર"ક., કંડલા પોટ+  િવકાસના ચેરમેન તર"ક., સરકારની કરકસરની પગલાસંિમિતના અiયk 
તર"ક., રિશયામા ં6િતિનિધ મડંળના મોવડ" તર"ક., હ½દરાબાદ–મૈuરુ અને /ાવણકોરના ઉ�ોગોમા ંિધરાણની મોટ" રકમોની તપાસના એક 2યCaતના પચં તર"ક., કાઉC�સલ ઑફ સાય\�ટ�ફક 
ઍ�ડ ઇ�ડ\4yયલ �રસચ+ બોડ+ના કાય+વાહક સ¢ય તર"ક., અટ"રાના 6ેરક તર"ક. તથા અ�ય સ�ંયાબધં લોકોપયોગી સ4ંથાઓમા ંસેવા આપી છે.  
રાણકdરુ, દ.લવાડા અને શÖુNંયના ંજગિવ�યાત ¦ન મ�ંદરોના xણ�gારનો પણ મોટો યશ એમને ઘટ. છે. આ કાય+મા ંઅનેકિવધ 6ãોનો એમને સામનો કરવો પડ.લો પણ પોતાની �ુશા, 
z�ુg અને ધીરતાથી એમણે એ કાય� પાર પાડ�ા ંહતા.ં ‘અuલુ‘ એ એમ�ુ ંરસાયણkે/ે સાકાર થયે}ુ ંએક ભ2ય 4વE ન છે. ઈ. ૧૯૨૩મા ં�દ�હ"ની ધારાસભામા ંપણ એ જઈ આવેલા. પરંu ુ
સ�8ય રાજકારણ એ કદાચ એમને Bચે એવો િવષય નહોતો. તેમના મારફત થયેલી Bિપ યા બેએક કરોડની સખાવતોમાથંી એક કરોડ તો ક.ળવણી માટ. આE યા છે. પ�રવારની સખાવતથી 
અમદાવાદમા ં4થપાયેલ ‘લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સ4ં�ૃિત િવ�ામ�ંદર‘ દ.શિવદ.શના િવ�ાથºઓ માટ. િવ�ાના તીથ+ધામ સhુ ંબની ગDુ ંછે. ઇ\�ડયન ઇ\4ટટ�ટૂ ઑફ મેનેજમે�ટની 
4થાપનામા ંપણ એમનો ફાળો મહbવનો ર�ો છે.  
ગભ+lીમતં પ�રવારના મોવડ" હોવા છતા ંતેમ�ુ ં=ગત xવન સાદગી અને કરકસરભDુF હu ુ.ં તેઓ અbયતં ચીવટવાળા હતા. તેમ�ુ ંd4ુતકાલય �ડક�સ, òમુા, ર\4કન, 4ટ"વ�સન, ચRચèલ, 

મેકૉલે વગેર.ના ંd4ુતકોથી ભરdરૂ છે. પૌરાRણક અને ધાિમfક હ4ત6તોનો આગવો અને સhgૃ સ,ંહ તેમણે કય� હતો.  
છે�લા થોડા સમયથી બીમાર પડ�ા તેથી લગભગ િન;1ૃ હતા. અવસાન અગાઉ /ણ �દવસ પર તેઓ ‘અuલુ‘ની એક િમ�ટ�ગ માટ. ગયા હતા. bયા ંતRબયત બગડ" અને અમદાવાદ પરત 
આ2યા. /ીP �દવસે ઈ. ૧૯૮૦ના U�Dઆુર"ની વીસમી તાર"ખે ૮૫ વષ+ ૧ માસ અને ૧ �દવસની અવધે એમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં ક4uરૂભાઈએ ઇ`છા 2યaત કર" હતી ક. ‘મારા અવસાનના 

શોકમા ંએક. િમલ બધં રહ.વી ન જોઈએ.‘ એમ જ થDુ.ં ક4uરૂભાઈ પરલોક િસધા2યા છતા ંતેમના બધા એકમોમા ંકામ ચા} ુરpુ.ં મ?ૂરોને બે �દવસનો પગાર 
મ�યો અને મ?ૂરક�યાણ ભડંોળમા ંપ�રવાર. ૭-૮ લાખ Bિપ યા જમા કરા2યા. 
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�મૂક.uનુો 6થમ વાતા+સ,ંહ ‘તણખા‘ મડંળનો  
પહ.લો ભાગ 6િસg થયો bયાર. સા�હbયઆકાશમા ંઆ ‘તણખા‘ના તેજ �યૂ+ની Pમ 6કાશી ઊઠ�ા.ં  



પહ.લા જ d4ુતકથી સવ+lેA ઠ વાતા+કાર તર"ક.  

6Uના Üદયમા ંછવાઈ ગયેલા ગૌર"શકંર  

ગોવધ+નરામ જોશી ‘�મૂક.u‘ુનો જ�મ તા. ૧૨-૧૨-૧૮૯૨ના રોજ સૌરાA yમા ંઆવેલ વીરdરુ  

(જલારામ) ખાતે થયો હતો. ,ેNDએુટ થતા ં�ધુી વૈિવiયસભર વાચનથી સhgૃ થયા. અને  

લેખનનો 6ારંભ કય�. તેમણે અનેક Üદય4પશº ચોટદાર અને અસરકારક વાતા+ઓ આપી.  

એમનામાનંા ‘િશkક.‘ 6ૌઢ િશkણ વાચનમાળા, સ4ંકાર કથાઓ, બોધકથાઓ, મહાભારતની વાતો અને ટાગોર {જ�ાન વગેર.ની વાણી Yજુરાતને પીરસી લોકિશkણ�ુ ંકામ બU2Dુ ંછે.  

‘નવચેતન‘ મા ં‘dwૃવીશ‘ ધારાવહ"Bપે 6ગટ થવા માડં" દરિમયાન ‘ચા ઘર‘ની સા�હbય  

ગો\Aઠમા ંભાગ લેતા તેમની ‘પો4ટઓ�ફસ‘ નામની વાતા+ દ.શ-િવદ.શની દસેક Pટલી lેA ઠ  

વાતા+ઓના સ,ંહમા ં4થાન પામી. ચૌલાદ.વી, આ�પાલી, રાજસ�ંયાસી Pવી નવલકથા અને પાનગો\Aઠ Pવા હળવા િનબધં સ,ંહો તેમણે આE યા છે. સા�હbયના �×ાડંમા ંઆ �મૂક.uએુ ચાર. 
તરફ 4વૈરિવકાર કય� છે. "મારો િ6ય લેખક તો �મૂક.u"ુ એમ lી મેઘાણી કહ.તા.  
સવ+તોhખુી 6િતભા ધરાવતા �મૂક.u ુઆપણા સૌના માટ. ગૌરવBપ છે.  
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Yજુરાતની 6Uને પરોપxવી મટાડ", પોતાની તેજ4વી �ૃિતઓ વડ. Yજુરાતના પાટનગર lીપ1ન (પાટણ)ને ભારતમા ંઅ,ગÕય સાર4વતક.�[ોની હરોળમા ં
બેસાડનાર Uજવ�યમાન Y¼ુરરbન, કRલકાલસવ+¶ હ.મચ�[ાચાય+નો જ�મ િવ. સ.ં ૧૧૪૫ની કાિતfક" dRૂણèમાએ ધ�ંકુા hકુામે મોઢ વRણક �ુ§ુંબમા ંથયેલો. 
ચાગંદ.વ એમ�ુ ંબચપણ�ુ ંનામ.  
બાળપણથી જ અ6િતમ z�ુgમ1ાવાળા ચાગંદ.વની અન�યસાધારણ મેધા પરખી dણૂ+તર ગ`છના hિુન દ.વચ�[x એમને પોતાની સાથે ખભંાત લઈ ગયા. 
પાછળથી િપતા ચાRચ�ગને Uણ થતા ંઅrbયાગ કર" d/ુને શોધતા ખભંાત આ2યા. ઉદયન મ/ંીએ તેના ખોળામા ંસh�ૃgનો ઢગલો કર"ને ચાગંદ.વની તેજ4વી 
મેધાને dણૂ+તઃ ચમકાવવાની તક આપવા સમU2યા. સાચી વ4uCુ4થિત સમUતા ંિપતાએ એ સh�ૃgનો 4પશ+ પણ કયા+ િવના d/ુને �દkા દ.વાની સમંિત 
આપી.  

દ"Rk ત ચાગંદ.વ હવે સોમચ�[ બ�યા. બાર વષ+ �ધુી 6માણ, ભાષા, 2યાકરણ, કા2ય વગેર.� ુ ંઅ�શુીલન કર"ને ૨૧ વષ+ની વયે એ Dગુની મહાિવ�ા ગણાતા તક+લkણ અને સા�હbયમા ં



અસાધારણ પા�ંડbય મેળવી, ��ૂરપદ 6ાE ત કર", હ.મચ[ં ��ૂરને નામે �યાત થયા. હવે તેમણે લેખન-6;િૃ1 વધાર". 4વરRચત 2યાકરણના ંઉદાહરણો દશા+વવા ‘�યાlય‘ નામે કા2ય રચી 
તેમા ંસ4ં�ૃત-6ા�ૃત ભાષામા ંચા}Äુ વશંનો ઇિતહાસ એમણે વણી લીધો. પછ" ‘અRભધાન-Rચ�તામણી‘ તથા ‘અનેકાથ+સ,ંહ‘ નામે અથ+વાચી તથા અનેકાથº શ�દોના કોશ ર`યા. બાદમા ં
‘ધ�વ�તર" િનઘ§ંુ‘ અને ‘રbનપર"kા‘ના અ�કુરણમા ં‘શેષિનઘ§ંુ‘ લ�Dુ ંPના છ ખડંોમાથંી હાલમા ંવૈદક, વન4પિત તથા રbનપર"kા પરના ,�થો જ મળે છે. bયારબાદ ‘કા2યા�શુાસન‘ તથા 
‘છદંા�શુાસન‘ લ�યા.ં  
‘કા2યા�શુાસન‘ ઉપર ‘અલકંાર�ડૂામRણ‘ નામની ટ"કા અને બનંે પર પાછ" ‘િવવેક‘ નામની મોટ" ટ"કા લખી. ઉપરાતં 6માણશાt પર ‘6માણમીમાસંા‘ ર`Dુ.ં આ િસવાય ‘િ/ષ\Aઠશલાકા 
doુુષ ચ�ર/‘મા ંએમણે ૬૩ xવનચ�ર/ો લ�યા.ં �ુમારપાળના આ,હથી ‘યોગશાt‘ પણ લ�Dુ.ં કહ.વાય છે ક. એમણે �ુલ /ણ કરોડ ¤લોકો ર`યા હતા. જોક. એટ}ુ ંબ�ુ ંસા�હbય તો હાલ 
મળuુ ંનથી છતા ંP મળ" શક. છે એ પણ ભારતવષ+ના સવ+ મહાન પ�ંડતોમા ંએમને અનોqુ ં4થાન અપાવે છે.  
િવ. સ.ં ૧૨૨૯મા ંએ કાળધમ+ પા�યા. 
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રમણલાલ વ. દ.સાઈએ એક વખત �કશનિસ�હને મા/ ‘�કશન‘ કહ"ને બોલા2યા. અથ+ઘટનની એક એવી શCaત �કશનિસ�હમા ંહતી ક. તેમણે તરત જ જવાબ 
આE યો, ‘તમે મારામાથંી પÃ ુએટલે ‘િસ�હ‘ કાઢ" ના�યો.‘ તેમની સમ, xવનસાધના 4વમાથંી પÃનુે િનA કાિસત કર" માનવને 6ગટ કરવાની હતી.  
�કશનિસ�હનો જ�મ ઈ. ૧૯૦૪ના નવે�બર માસની ૧૭મી તાર"ખે વડોદરામા ંkિ/ય રાજdતૂ �ુળમા ંથયો હતો. િપતા�ુ ંનામ ગોિવ�દિસ�હ હu ુ.ં �કશનિસ�હ. 
માiયિમક િશkણ વડોદરામા ંલઈ અમદાવાદમા ંYજુરાત િવ�ાપીઠમાથંી 4નાતકની પદવી 6ાE ત કર" હતી. શાિંતિનક.તનમા ંપણ થોડો સમય િશA યભાવે ર�ા 
હતા. થોડો hુબંઈની એક હાઈ4�લૂમા ંનોકર" કર" એકાદ વષ+ પåડ"ચેર" આlમા ંગા�Dુ ંહu ુ.ં અમે�રકામા ંિ6��ટ�ગ E લાટં મેનેજમે�ટનો અ¢યાસ8મ શીખી 
વડોદરા આવી ‘સાધના‘ h[ુણાલય શB કDુF હu ુ.ં પછ"થી આ 6ેસ મહારાU સયાxરાવ Dિુનવિસfટ"ને અપ+ણ કDુF હu ુ.ં ‘kિ/ય‘ માિસકના ત/ંી તર"ક. તેમજ 
‘નવYજુરાત‘ના સહત/ંી તર"ક. તેમણે સેવાઓ આપી હતી. અનેક આiયા{bમક સ4ંથાઓ સાથે તેઓ ગાઢ સપંક+મા ંહતા.  
ઈ. ૧૯૫૩મા ં‘{જE સી‘ ઉપનામથી તેમણે ‘અમાસના તારા‘ નામના d4ુતકમા ંમમ+4પશº 4hિૃતRચ/ો અને ર.ખાRચ/ો આE યા ંછે. �કશનિસ�હને રાUમહારાUઓ 



સાથેનો સબંધં, સગંીતકારો સાથે નાતો, ગાધંીx – lી અરિવ�દ – માતાx – �ૃA ણ6ેમ – િવમલાબહ.ન ઠાકર – બળવતંરાય ઠાકોર – ઉમાશકંર જોષી એમ ક.ટલાયે સાથે ઘરોબો. કબીર અને 

¶ાનેSર સાથે પણ તેમણે ભCaતની મૈ/ી જમાવી હતી. ભાવ4મરણો�ુ ંd4ુતક ‘{જE સીની ]ખે‘,  �હમાલય 6િત ભાવના6ેમ? 6દિશfત કરu ુ.ં ‘�હમાલયની પદયા/ા‘, ચ�ર/ર.ખાઓ આલેખuુ ં
‘તારામૈ/ક‘, xવન અને અiયાbમને 4પશ+તા ગભંીર લેખો સમાવuુ ં‘સh[ુના �ીપ‘, સbય શોધ માટ. ઉ£"E ત થયેલી {જ¶ાસા�ુ ંરસમય આલેખન કરu ુ ં‘અમાસથી dનૂમ ભણી‘ વગેર. d4ુતકોમા ં
િવિવધ અને રમણીય h[ુા ધારણ કરu ુ ંગ� ર?ૂ થDુ ંછે.  
‘�ુમ�ુમ‘ અને ‘શવેર"‘ નામના તેમના વાતા+સ,ંહો, ‘ધરતીની d/ુી‘ નામની સીતાના પા/�ુ ંનવતર અથ+ઘટન કરતી નવલકથાઓ અ¢યાસિનચોડBપ ‘�હ�દ" સા �હbયનો ઇિતહાસ‘ અને ‘કબીર 
સ6ંદાય‘ અ�ય Uણીતા ,�થો છે.  
તેમણે અનેક ,�થોનો અ�વુાદ પણ કય� છે Pમા ં‘ઘjડો ક.શવ કવM�ુ ંઆbમRચ/‘, ‘ગર"બની હાય‘, ‘xવનના ંદદ+ ‘, ‘સસંાર‘, ‘ભૈરવી‘, ‘અનાહત નાદ‘ અને ‘¶ાનેSર"‘નો સમાવેશ થાય છે. ‘lી 
રમણલાલ વસતંલાલ દ.સાઈ અRભન�દન 6થં‘, ‘પચંોતેરમે‘, ‘6ો. બ. ક. ઠાકોર અiયયન,�થ‘, ‘અરિવ�દ ઘોષના પ/ો‘, ‘6ેમાનદં સા�હbય સભા રજત-મહોbસવ ,થં‘ વગેર.� ુ ંતેમણે સપંાદન 
પણ કDુF છે.  
�કશનિસ�હમા ં�Eુ ત રહ.લા ંઆiયા{bમકતાના બીજ �ૃA ણ6ેમ તથા િવમલા ઠકારના સાિriયમા ંUYતૃ થયા.ં ગાધંીની ચળવળ દરિમયાન સૈિનકની અદા કરતા �કશનિસ�હ પરમતbવના સેવક 
બની ર�ા. �કશનિસ�હ Äાર.ય xવન[ોહ" નહોતા. તે હતા xવન6ેમી. સમય જતા ંએમના ંરસkે/ો બદલાયા,ં ભાષા બદલાઈ પણ lીમતંાઈ એવી ને એવી જ રહ.લી. 

��g�	 *���� ��� 
�$�-���$� 

 

/к$ ��'
Y� ���$�  

ભાવનગર {જ� લાના તળાU ખાતે નાગર ¶ાિતમા ંજ� મયા હોવા છતા ંભ�કત માગ+નો જડંો લઇને અÉત ¶ાિતને ]ગણે જઇ કરતાલ, મxંરાથી ભગવાનની 
ભ�કતમા ંરંગાઇને અભેદભાવનો બોધપાઠ આE યો, 4 વરRચત આi યા{bમક સb યયો સમUવતા ંપદો ર` યા ંછે. એ વખતના ?ૂનાગઢના ંરા‘માડંRલકની આકર" 
કસોટ"માથંી પસાર થઇ ભગવતં મ�હમા�ુ ંસા�ુ ંદશ+ન કરા2 Dુ.ં લોકભો� ય ભાષાના તેમના પદમા ંÃ�ુ વેદાતં વણાયે}ુ ંછે. મહાb મા ગાધંીx�ુ ં6ીય ભજન 
‘‘��U )� �� $� $��� �� к���� _ 	� ��6 N)� ��...’’ એ �ૃિત નરિસ�હ મહ.તાની છે. નરિસ�હ મહ.તાએ મોટા ભાગનો xવનકાળ ?ૂનાગઢમા ંિવતા2 યો હતો. 

બીU શ�દોમા ંકહ"એ તો તેમની કમ+eમૂી ?ૂનાગઢ હતી.  
શેઠ સગાળશા  
વRણક Uિતમા ંજ� મેલા શેઠ સગાળશા અને તેમની પb ની સગંાવતી ?ૂનાગઢ નxકના બીલખા ગામે રહ.તા ંહતા.ં Yશૃ4 થlમ�ુ ંપાલન કર" સા�સુતંોની સેવા 



કરતા ંઆ દંપિતએ રોન એક સા�નુે જમાડ"ને પછ" જ જમવા�ુ ંઆકoું Èત લી�ુ ંહu ુ.ં ભકતની કસોટ" કરવા સા� ુ4 વBપે આવેલા ંભગવાનને તેમના એકના એક d/ુ ચેલૈયા�ુ ંભોજન 

માગતા આ દંપિતએ તેને વધેર"ને ખાડંણીમા ંખાડં"ને 6સાદ ધય�. કસોટ"થી 6સ� ન થયેલા ભગવાને ચેલૈયાને dનુઃxવીત કર" શેઠ સગાળશાને આશીવા+દ પાઠ2 યા. બીલખામા ંએ 4 થળ 

અને ચેલૈયાની જ� યા આP પણ મો?ૂદ છે.  
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સતં દ.વીદાસ જ� મ રબાર" કોમમા ંથયો હતો. પરબની 6� યાત જ� યાના 4 થાપક સતં દ.વીદાસ રકતપી1ના દદ¡ઓ અને કોઢ રોગથી િપડાતા ંદદ¡ઓની સેવા પોતે Uતે જ કરતા.ં Dવુાન 

આ�હર ક� યા અમરબાઇ સાસર. જતા ંર4 તામા ંપરબની જ� યાએ દશ+ન ગયેલા ંઅને સતં દ.વીદાસની સેવા, િનA ઠાથી આકષ+ઇ સસંારનો b યાગ કર"ને આજ� મ તેની સાથે ર�ા,ં અને 

રકતપી1ના દદ¡ઓની સેવા કર". સતં દ.વીદાસની સમાિધ ?ૂનાગઢ {જ� લાના ભªસાણ નxક આવેલી છે, Pની આP પણ dUૂ થાય છે.  
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તોર" રામપર ગામે ગi ધઇ �ુ§ુંબમા ંજ� મેલા ંગીગા ભગતે ચલાલાના સમથ+ ભકત આપા દાનાની જ� યામા ંઉછર"ને સતાધાર ગામે સેવા ભ�કતના ંઆદશ+થી સ4ં થા શB કર". ગૌ સેવા, 
ગર"બોની સેવા અને અયાચક ;િૃત Pવા આદશ� સાથે xવન િવતા2 Dુ.ં િવસાવદર નxક આવેલા સતાધાર ખાતે આP પણ હUરો li ધા|ઓ, યાિ/કો ગીગા ભકતની સમાિધના ંદશ+ને 
ઉમટ. છે.  
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4 વાિમનારાયણ સ6ંદાયના 4 થાપક સહUનદં 4 વામી�ુ ંhળૂનામ ઘન¤ યામ હu ુ.ં ઉ1ર 6દ.શના અયોi યા પાસેના છપૈયા ગામે �ા×ણ �ુ§ુંબમા ંતેમનો જ� મ 
થયો હતો. બાર.ક વષ+ની નાની વયે તેઓ ઘર છોડ"ને ફરતા ફરતા ?ૂનાગઢ {જ�લાના શીલ પાસેના લોજdરુ (લોએજ) ગામના મહાb મા રામાનદંxના િશA ય 
બ� યા �હ� nુ ધમ+નો dનુ��ાર કર" 4 વામીનારાયણ ધમ+�ુ ં4 થાપન કDુF. ક` છ-સૌરાA y અને Yજુરાતમા ંઘણા ંમ�ંદરો બધંા2 યા.ં અ�યુાયી વગ+ માટ. મજzતૂ 
નૈિતક બધંારણ ઘડDુ ંગામડ.-ગામડ. ·મુીને ઉપદ.શથી લોકોને nુ2 ય+સનોનો b યાગ કરા2 યો.  
ભકત ઇસરદાનx  

રાજ4 થાનના ચારણ �ુળમા ંજ� મેલા ઇસરોનx Dવુાન વયે Rગરનારની યા/ાએ આવેલા અને નવા નગરના Uમ રાવળ સાથે ભેટો થયો. કિવb વ શ�કતથી 
અRભeતૂ થયેલા Uમ સાહ.બે તેમને ગામ ગરાસ આપેલા.ં  
v	��� �»8��� ш��   

ઝાલાવાડના મોxદડ ગામે �ા×ણ�ુળમા ંજ� મેલા ન¯રુામ શમા+એ ઉપિનષદો અને બીU અનેક અઘરા ંસ4ં �ૃત ,થંો પર Yજુરાતીમા ંટ"કા લખી છે. 



?ૂનાગઢના ંબીલખા ગામે આનદંાlમની 4 થાપના કર" તેઓએ b યા ંવસવાટ કય�. આP પણ બીલખાના આનદંાlમમા ંસ4ં �ૃત અ�યન તેમજ 6ચાર 6સારની કામગીર" ચાલી છે. દ.વતણખી 

ભગત  

?ૂનાગઢ પાસેના મPવડ" ગામે }હુાર Uિતમા ંજ� મેલા ંદ.વતણખી ભકત દ.વાયત પ�ંડતના સ4ં o્ગથી ભકત થયા આP પણ સમ4 ત }હુાર Uિત મPવડ"મા ંતેમની તથા તેમની d/ુી 

વીરલબાઇની સમાિધના દશ+ન કર" ધ� ય બને છે.  


�$ 3 4&��
  

ઉના તા}કુાના આમોદરા ગામે }હુાર Uિતમા ંજ� મેલા ંસતં hળૂદાસે }હુાર" કામ માટ. કોલસા પાડતી વેળા એ એક લાકડામા ંઅસ�ં ય ક"ડ"ઓ સળગતી જોઇ, સસંારની અસારતાનો � યાલ 

આ2 યો. ગjડલની વડવાળા જ� યાના સમથ+ સતં xવણદાસના (લોહગં 4 વામી) સસંગ+ પછ" શેષ xવન અમર.લીમા ંગા�Dુ.ં આP પણ અમર.લી ખાતે આવેલ સતં hળૂદાસની સમાિધએ 

}હુાર ¶ાિત તેમજ ગjડRલયા સા� ુસમાજ દશ+નાથM Uય છે તેમજ hળૂદાસ જયિંત પણ ઉજવાય છે.  

���V8� /к$  

xવનભર xવદયાના ઉપાસક રહ.લા ંવાજ�રુ ભકતનો જ� મ ?ૂનાગઢ {જ� લાના માણાવદર પાસેના ંઇ� [ા ગામે થયો હતો. ભાણ સાહ.બના િશA ય સતં કાનx4 વામી સાથે xવનભર રહ" 

વડાલમા ં4 થાપેલી સ4ં થા અને તેમની સમાિધ આP પણ મો?ૂદ છે.  

/к$ ��)W�  

સોરઠ 6દ.શના રોડસર ગામે બારોટ Uિતમા ંજ� મેલા ંભકત રાણ�ગે નાનપણથી �દkા લઇને કાઠ", કોળ", કારડ"યા વગેર. Uિતઓમા ંફર"ને ભ�કત-ભાવની ગગંા વહ.વડાવી.  

�$ 38�0��� � ���	  

hુ�ંડયા 4 વામીના નામે ઓળખાતા દયારામ ?ૂનાગઢ તાબાના ડમરાળા ગામે જ� મયા હતા. �ુંભાર કરમણ ભકતના સb સગંથી ઉરમા ં6ગટ.લા ંવૈરા� યથી ઘરબાર છોડ"ને ક` છમા ંવ4 યા, 
પાછળથી Uમનગર ખાતે તેમનો દ.હb યાગ થતા ંUમનગરમા ંતેમની સમાિધ છે.  

��&к � ���	  

ક.શોદ તા}કુાના મેસવાણ ગામે બાળક 4 વામી બાdનુી સમાિધ આવેલી છે. લોકવાયકા hજુબ બાળક 4 વામીએ છ સમાિધ લીધેલી છે. આP પણ સા� ુ
સમાજના મેસવાણી અટકના સા� ુતેમની સમાિધના દશ+નાથM Uય છે. 
/��$	� >*�.�к �$0���� ����� '�$� ����' 
 

* ભારતના ઔ�ોRગક kે/ના મહાન ઉ�ોગપિત, Yજુરાત�ુ ંગૌરવ એવા રતન તાતાનો જ�મ ૨૮ �ડસે�બર ૧૯૩૭ના રોજ hુબંઈમા ંથયો. 



* અમે�રકામા ંકોરનેલ Dિુનવિસfટ"મા ંએ આક¡ટ.aચર�ુ ંભણતા હતા bયાથંી િપતાના કહ.વાથી એ hુબંઈ પાછા ફયા+ અને તાતામા ંનોકર"એ લા�યા. એ વખતે તાતાની ને�કો નામની Rબમાર 
કંપની હતી એનો હવાલો એમને સjપવામા ંઆ2યો. 
* તેઓ qબૂ ઓÉ ંબોલે છે. કોઇ પાટ¡મા ંતેમની હાજર" એક મોટ" ઘટના બની Uય છે. તેમ�ુ ં2ય�કતbવ Pટ}ુ ં6ભાવશાળ" છે એટલો જ આકષ+ક તેમનો પોશાક છે. તેમની રહ.ણીકરણી 
સાવ સાદ" અને સરળ છે. 
* શાતં અને =તરhખુી રતન ટાટાને ‘કોપ�ર.ટ હ\�ટüગ’ એટ}ુ ંબ�ુ ંફાવી ગDુ ંછે ક. તેમને બે ડઝન કરતા ંવધાર. ]તરરાAy"ય હ4તાતંરણ પછ" પણ સતંોષ નથી થયો. હ?ુ આP પણ તેઓ 
dરૂ.dરૂ" સUગતાથી નવા િશકારની શોધમા ં�બૂેલા છે. 
* રતન ટાટાના 2ય�કતbવ�ુ ંઅUÕDુ ંપા�ુ ંએ છે ક. તેઓ Rચ/ો સારા ંદોર. છે. તેઓ ગજબની સે�સ ઓફ pમુર ધરાવે છે. આમ તો રતન ટાટાને િવમાની hસુાફર" ગમે છે પરંu ુઇ\�ડકામા ં
બેસતા પણ જરાય ખચકાતા નથી. 
* રતન ટાટા કહ. છે, ‘²ુ ંભારતને એક મહાસ1ા તર"ક. જૉવા માYુ ંÉ,ં પરંu ુતેના માટ. આપણે જ બનાવેલા વાડામાથંી બહાર નીકળ;ુ ંપડશે. આપણે આપણી Uતને Yજુરાતી, પારસી, 
પUંબી અથવા અ�ય કોઇ નામથી ઓળખાવીએ છ"એ પરંu ુભારતીયના નામે ઓળખાવતા નથી. અમે�રકામા ંકયાયં આ;ુ ંજૉવા નથી મળuુ.ં એટલા માટ. જ તે �પુર પાવર છે. જયાર. 
આપણે બધા ભેગા મળ"ને એક રાAy"ય ભાવના િવકસાવીÃુ ંbયાર. આપણે બધાથી નોખા અને નબંર વન હોઇÃુ.ં’ 
* Pમ એમના dરુોગામીઓએ લોખડં, હોટલ, સાz,ુ િવમાન વગેર. kે/મા ં4વદ.શી ઉbપાદનમા ંપહ.લ કર.લી એમ રતન તાતાએ પણ 4વદ.શી ઉbપાદનની ઘર.}ુ ંમોટર�ુ ંઉbપાદન કરવા�ુ ં
સાહસ કર"ને ઈ�ડ"કા મોટર બનાવી. ચા ઉ�ોગમા ંએમણે જ િવદ.શી કંપનીઓને ખસેડ"ને 4વદ.શી કંપની�ુ ંનામ કDુF એટ}ુ ંજ નહ� પણ તાતા ટ" કંપની આP nુિનયાની બીU 8મની 
મોટામા ંમોટ" કંપની છે. બધા નવા સચંાલકોને h¤ુક.લીઓ નડતી હોય છે એમ હx �ધુી અપ�રણીત રહ.લા રતનxને પણ h¤ુક.લીઓ નડ.લી અને આવ�ુ ંઅિતિવશાળ સા�ાNય તેઓ Ãુ ં
સભંાળ" શકવાના હતા? એવી ટ"કાઓ પણ થતી હતી પરંu ુએમણે તાતા કંપનીને વ� ુને વ� ુટjચ પર પહjચાડ". 
* ભારતરbનના સવ�રચ સ�માનથી સ�માિનત P.આર.ડ". ટાટાએ ૫૩ વષ+ (૧૯૩૮-૧૯૯૧) �ધુી દ.શના સૌથી ?ૂના અને 6િત\Aઠત ઉધોગ ?ૂથ ટાટા�ુ ંનેubૃવ રતન ટાટાને સjપતા કpુ ંહu ુ ં
ક. "રતન Dવુાન છે. z�ુgશાળ" છે. તેઓ મારા કરતા ંવધાર. ભણેલા અને 6ગિતશીલ છે. તેઓ વ� ુસારા િનયતંા (કંyોલર) પણ dરુવાર થશે." 

* જયાર. રતન ટાટાએ ટાટા ?ૂથની લગામ પોતાના હાથમા ંલીધી bયાર. ?ૂથની ૮૫ કંપનીઓ Rલપ\4ટથી માડં"ને 4ટ"લ �ધુીના ંઢગલાબધં ઉbપાદનો બ�◌્ા◌ાવતી હતી અને ડઝનબધં 
સેવાઓ dરૂ" પાડતી હતી. આમાથંી ગણીગાઠં" કંપનીઓ નફો રળતી હતી, અને એમાથંી પણ ]ગળ"ના વેઢ. ગણી શકાય એટલી કંપની પોતાના સેકટરની ‘લીડર’ હતી. રતન ટાટાએ ?ૂથ�ુ ં
નેubૃવ સભંા�Dુ ંએ વખતે સો વષ+ ?ૂના ટાટા સhહૂ�ુ ંવાિષfક ટન+ ઓવર ૧૦,૫૦૦ કરોડ Bિપયા હu ુ.ં તેમા ં?ૂથની h�ુય કંપનીઓ ‘ટ.�કો’, ‘�ટ4કો’, ‘વો�ટાસ’, ‘ટાટા પાવર’, ‘ર.લીઝ ઇ\�ડયા’, 



‘ટાટા ક.િમક�સ’, ‘ટાટા ટ"’, ‘ટ"સીએસ’, ‘ટાઇટન’, ‘ઇ\�ડયન હોટ�સ’ અને ‘ટાટા ટ.Rલકોમ’ની ભાગીદાર" ૭,૫૦૦ કરોડ Bિપયા હતી. રતન ટાટાએ ફકત ૧૭ વષ+મા ં?ૂથ�ુ ંવાિષfક ટન+ ઓવર 

આઠ ગ«ુ ંવધાDુF. તેમણે ?ૂથને ‘બ²ુરાAy"ય’ બના2Dુ.ં ?ૂથની લગભગ બધી જ કંપની આP નફો રળે છે. બેશક, આ કોઇ ‘રતન’ Pવા ‘રbન’ના ગUની વાત છે. 

* રતન ટાટાએ એક hલુાકાતમા ંકpુ ંહu ુ ંક. ‘²ુ ંએક મહાન હ4તીની qરુશી પર બેસી ર�ો હતો. માર. અનેક પડકાર ઝીલવાના હતા.એ વખતે મª માર" Uતને સવાલ કય� bયાર. મને તેનો 

ઉક.લ જડયો. જૉ ²ુ ંP.આર.ડ". ટાટાની નકલ કર"શ તો એ મારા xવનની મોટામા ંમોટ" eલૂ ગણાશે. નકલ કરવાથી ²ુ ંP É ંએ પણ નહ� ર²ુ.ં’ રતન ટાટાઐ પોતાનો માગ+ Uતે કંડાય�, 

અને તેના પર જ ચાલીને આગળ વ�યા. 

* સ1ાના �/ૂો હાથમા ંઆવતા તેમણે સ�ંયાબધં �ધુારાઓ દાખલ કર" ટાટા�ુ ંનામ રોશન કDુF. ટાટા ?ૂથના ંhRૂળયા ંવ� ુમજzતૂ બના2યા પછ" રતન ટાટાએ ટાટા કંપનીઓના 

રોજબરોજના કામકાજ માટ.ની ચો¥સ નીિત-ર"િત ઘડ" કાઢ", અને તેનો કડકાઇdવૂ+ક અમલ કરા2યો. ૯૦ના દાયકામા ંરતન ટાટાએ લગભગ /ણ ડઝન 4થાિપત કારોબાર છોડયા અને દોઢ 

ડઝન નવા વેપાર kે/મા ં6વે¤યા. 

* રતન ટાટાના જ શ�દોમા ંકહ"એ તો ?ૂથની કંપનીઓ નવા Rબઝનેસમા ંUતે જ ઝપંલાવતી હતી. તેઓ જયાર. કોઇ h¤ુક.લીમા ંહોય ક. પછ" બે�ક પાસેથી નવી લોન લેવી હોય ક. કોઇ 

જૉડાણ કર;ુ ંહોય bયાર. જ ટાટા બોડ+ પાસે આવતી હતી. નાની-મોટ" સો કંપનીઓના લચીલા સઘંને રતન ટાટાએ એક �પૂમા ંબાધંવાની કોિશશ કર" bયાર. તેમનો 6ચડં િવરોધ થયો. 

�ટ4કોના Bસી મોદ", ઇ\�ડયન હોટ�સના અ{જત ક.રકર, ટાટા ક.િમક�સ અને ટાટા ટ"ના દરબાર" સેઠ Pવા �દ�ગજૉને કાzમૂા ંરાખવા માટ. રતન ટાટાને કોપ�ર.ટ બોડ+ Bમમા ંÒઝ;ુ ંપડDુ.ં ભાર. 
સઘંષ+ બાદ ટાટા ?ૂથના વ�રAઠ અિધકાર"ઓની િન;િૃ1 મયા+દાની વય ન¥" થઇ. P.આર.ડ". Dગુના �દ�ગજૉની િવક.ટ ડાઉન કયા+ પછ" જ રતન ટાટાનો ખરા અથ+મા ંરાજયાRભષેક થયો. એ 
સાથે જ તેમણે ?ૂથમા ંબધાને પરચો બતાવી દ"ધો. બધાને સકં.ત મળ" ગયો ક. ચેરમેન સહ.Pય ચલાવી લે એવા નરમ નથી. તેઓ લડ" શક. છે અને કડક િનણ+ય લઇ શક. છે. 
* રતન ટાટાની પાસે િવઝન છે, અને તેને િમશન બનાવી તેમણે ટાટા ?ૂથને ‘બ²ુરાAy"ય’ બનાવી દ"�ુ ંછે. છે�લા ં/ણ-ચાર વષ�મા ં૬૦,૦૦૦ હUર કરોડ Bિપયા�ુ ંરોકાણ કર"ને P િવદ.શી 
કંપનીઓને તેમણે ટાટા ?ૂથનો �હ4સો બના2યો છે તેની યાદ" લાબંી છે. તેમા ંઉ�લેખનીય કંપની છે- અમે�રકાની એઇટ-ઓ-કલોક કૉફ" કંપની, કો�રયાની દ.; ૂકોમિસfયલ 2હ"કલ, 4પેન અને 
િસ�ગાdરુની 4ટ"લ કંપની- �હ4પાનો અને નાટ4ટ"લ, D.ુક..ની ટ.ટ.લે-ટ", બhુ+ડાની ટ.Rલ�લોબ ઇ�ટરનેશનલ હોિ◌�ડ�ંસ, Dરુોપની કોરસ Pણે ટાટા ?ૂથને 4ટ"લ ઉધોગમા ંમોખરા�ુ ં4થાન 
અપા2Dુ ંછે. 
* ભારતીય ઔધોRગક =ત�રkના નવરbન‘રતન’ની યશોગાથા આટલી મયા+�દત જ�યા અને શ�દોમા ંવણ+વી શકાય એમ નથી. 
<8���$	 /�R��� ��	 d��� ���� 
���� <8���$	 : ‘#�*� ����
‘ 

 

Yજુરાતી ભાષામા ંઉ1મો1મ d4ુતકો�ુ ંસ¼ન કરનારા ફાધર વાલેસ સાથેની hલુાકાતની ઝલક..  
- ‘Yજુરાત તો માoું ઘર છે, માoું વતન છે. ક.ટલો 6ેમ, ક.ટલી આbમીયતા. અહ�ની �ળૂ મને ગમે છે, અહ�ના પwથરો મને ગમે છે. {જ�દગીભરના ઉ1મ િમ/ો મને અહ�થી મ�યા છે. મારા 



િવચારો Yજુરાતીમા ંચાલે. અર., 6e ુ6ાથ+ના અને ભગવાન સાથેના સવંાદ પણ Yજુરાતીમા ંજ થાય. ²ુ ં4પેન પાછો ગયો bયાર. 4પેિનશ ભાષા લગભગ eલૂી ગયો હતો.  
 

- ફાધર ભારત આ2યા bયાર. Yજુરાતી Ãુ,ં =,ેx પણ Uણતા નહોતો. 4પેનમા ંરહ"ને તેઓ °.�ચ, ,ીક વગેર. ભાષાઓ ભÕયા હતા, પણ =,ેx શીખવાની કદ" જBર નહોતી વતા+ઇ. મ[ાસ 

Dિુનવિસfટ"માથંી તેમણે =,ેx માiયમમા ંગRણતની �ડ,ી લીધી અને પછ" અમદાવાદની નવી 4થપાયેલી સે�ટ ઝેિવયસ+ કોલેજમા ંમેwસ ભણાવવા લા�યા.  
 

- ફાધર કહ. છે ‘²ુ ંપહ.લી મે, ૧૯૬૦ના રોજ વાયા hુબંઇ થઈને અમદાવાદ આ2યો, બરાબર તે જ �દવસે Yજુરાતને 4વત/ં રાNયનો દરcજો મ�યો હતો,‘ ફાધર મરક. છે, ‘y.નમા ંઅસ� 
ભીડ, yાવેલ એજ�ટની ગરબડને લીધે મારા હાથમા ં�ટ�કટ ન આવી. આમ તો મને બથ+ પર આડો પડ�ો હો� તો પણ �ઘ ન આવે, પણ તે �દવસે ²ુ ંજબરદ4ત ભીડમા ંઊભા ઊભા �ઘી 
ગયો ! આમ, Yજુરાતમા ંમારો Ãભુ 6વેશ વગર �ટ�કટ., �ઘતા �ઘતા થયો !‘  
 
- ફાધર Yજુરાત આ2યા અને સવાયા Yજુરાતી બની ગયા. જો dનુ¼�મ P;ુ ંકÃુ ંહોય તો ફાધર ગયા જ�મમા ંિનઃશકંપણે Yજુરતી હોવા જોઇએ ! ફાધર અમદાવાદમા ંહતા bયાર. ઉમાશકંર 
જોશી એમના પરમ િમ/ અને પાડોશી.  
 
- એક વખત ફાધરને 4પેન જવાનો સગં આ2યો. ફાધરથી સહજપણે બોલાઇ ગDુ ં: ઉમાશકંર, ²ુ ંપરદ.શ U� É,ં ઉમાશકંર તરત બો�યા : પરદ.શ ? ફાધર, હવે તમને સમUDુ ંને ક. તમે 
dરૂ.dરૂા ભારતના બની ગયા છો ?  
 
- ફાધર કહ. છે, ‘Yજુરાત તો માoું ઘર છે, માoું વતન છે. ક.ટલો 6ેમ, ક.ટલી આbમીયતા. અહ�ની �ળૂ મને ગમે છે, અહ�ના પwથરો મને ગમે છે. {જ�દગીભરના ઉ1મ િમ/ો મને અહ�થી 
મ�યા છે. મારા િવચારો Yજુરાતીમા ંચાલે. અર., 6e ુ6ાથ+ના અને ભગવાન સાથેના સવંાદ પણ Yજુરાતીમા ંજ થાય. ²ુ ં4પેન પાછો ગયો bયાર. 4પેિનશ ભાષા લગભગ eલૂી ગયો હતો.‘  
 
- કાકા કાલેલકર અમદાવાદ આવે bયાર. ઉમાશકંર જોશીને bયા ંઊતર. અને ફાધરને મળવા બોલાવે. ફાધરને જોઇને કાકા કાલેલકર તરત બોલે ક. : ફાધર આવે એટલે 6સ� નતાનો ²ુમલો 
લઇને આવે !‘ ‘6સrતાનો ²ુમલો.....‘ આ શ�દ6યોગ મમળાવીને ફાધર ખડખડાટ હસે છે, ‘ક.ટલી સરસ અRભ2યCaત ! 6સrતા મારો Yણુ છે તે મને ખબર હતી, પણ તેની કદર નહોતી. 
કાકા કાલેલકર મને મારા આ Yણુની કદર કરતા ંશીખ2Dુ.ં.....!‘  
 



-ફાધર વાલેસ કહ. છે ‘મª /ીસ વષ+ પહ.લા ં‘પરદ.શ‘ નામ�ુ ંd4ુતક લ�Dુ ંહu ુ,ં ‘, ‘તે વષ�મા ં²ુ ંdAુ કળ લખતો હતો, dરુજોશમા ંલખતો હતો. તે અરસામા ંYજુરાતના ઘણા Dવુાનોની દ+ \Aટ 

અમે�રકા તરફ મડંાઇ હતી અને પછ" પગલા ંપણ થયા.ં છાપાઓમા ં‘પરદ.શગમન‘ મથાળા હ.ઠળ ત4વીર અને ઝીણી ઝીણી િવગતો સાથેની Uહ.રાતો છપાતી. એક અ,ણી અખબારમા ં²ુ ં
‘નવી પેઢ"ને‘ નામની કોલમ લખતો હતો, Pમા ંપરદ.શ જતા Dવુાનો િવશેના લેખો આવવા માડં�ા....અને તે ર"તે ‘પરદ.શ‘ d4ુતક બ�Dુ.ં‘  
 
- ફાધર વાલેસે અગાઉ Yજુરાત િસવાયની ભાષાઓમા ંન જ લખવાનો આ,હ રા�યો હતો, પણ છેક ૧૯૯૪મા ંએમણે ‘Yજુરાતી સા�હbય 6કાશ‘ 6કાશન સ4ંથાના આ,હને વશ થઈને 
પહ.}ુ ં=,ેx d4ુતક લખે}ુ ં– ‘Rલિવ�ગ §ુગેધર‘. 4પેનના એક પý�લશર. તેને 4પેિનશ ભાષામા ંBપાતં�રત કરવાની િવનતંી કર", P ફાધર. મા�ય રાખી. આ d4ુતક. ફાધરની શ�દ-�\ૃAટને 
અનેકગણી િવ4તાર" દ"ધી.  
 
-ફાધર કહ. છે, ‘ભારતમા ંહતો bયાર. કો�E Dટુર શી�યો ન હતો, માર" પાસે ઇલેayોિનક ટાઇપરાઇટર હu ુ,ં Pનાથી કામ ચાલuુ ંહu ુ.ં 4પેનમા ંટાઇપરાઇટર બગડ" ગDુ ંએટલે થDુ ંક. તેને ર"પેર 
કરવાનો ખચ+ કરવા કરતા ંન;ુ ંકો�E Dટુર શા માટ. ન ખર"nું ? કમસે કમ એને ટાઇપરાઇટરની Pમ તો વાપર" જ શકાશે. પણ કો�E Dટુર આ2Dુ ંએટલે એની સાથે બી?ુ ંઘ«ુ ંબ�ુ ંઆ2Dુ.ં 
૭૫મા વષM મª કો�E Dટુરનો કોસ+ કય�, P સહ.}ુ ંનહોu ુ.ં‘  
 
- �×ચય+, અપ�ર,હ અને આ¶ાપાલન –આ /ણ િસgાતંો િવશે ફાધર કહ. છે‘�×ચય+ તો આxવન રાખવા�ુ ંહોય,‘ ફાધર કહ. છે, ‘તેના િવશે ઝાઝી ચચા+ કરવાની ન હોય. અપ�ર,હ 
ભારતીય Yણુ છે. કોઈ dછૂ" શક. ક. અપ�ર,હ�ુ ંÈત લી�ુ ંછે તો આ વૈભવી હોટલમા ંશા માટ. ઊતયા+ છો ? અગાઉ કpુ ંતેમ, પ�રC4થિત P ર"તે રાખે તેમ ર²ુ ંÉ.ં ²ુ ં2યવ4થાનો માણસ 
નથી, અહ� ઉતારાની 2યવ4થા બીUઓએ કર" છે. અહ� આવીને ²ુ ંએમ ન કહ" શ�ુ; ક. આ મjઘા Ï�મરને હટાવી લો, આ રાચરચી}ુ ંnૂર કરો....મને કોઈ Òપંડામા ંલઇ Uઓ ! ²ુ ંતો 
અમદાવાદની પોળોમા ંઘરઘર ફર"ને દસ વષ+ ર�ો É.ં‘  
 
- ‘આ¶ાપાલનથી િશ4ત આવે છે, િનયિમતતા આવે છે, કાય+દરkતા અને lેA ઠતા આવે છે....‘ ફાધર વાલેસ કહ. છે, ‘પણ એક તબ¥ા પછ" 4વત/ંતા પણ ક.ળવાવી જોઇએ. નહ� તો 
{જ�દગી િવકસી ન શક......‘ િનયમો તોડતા ંપહ.લા ંિનયમોને સમજવા પડ., 4વીકારવા પડ., આbમસાત કરવા પડ.. 4વત/ં બનીને સયંિમત Ùટછાટ લેવાની યો�યતા તે પછ" જ મળ" શક..  
 
- કામ કરો તે સાoું કરો, બીUઓ 6bયે વત�તે સcજનતાથી વત�, અને dરૂ" 6ામાRણકતાથી વત�.lેAઠતા, કોમળતા ને 6ામાRણકતા–



આ ર4તે આખી {જ�દગી ચાલવા�ુ ંછે.....૧૯૬૦મા ંફાધર વાલેસે‘�ુમાર‘ માટ.ના લેખમા ંલ�Dુ ંહu ુ:ં ‘ચાલશે‘ Pવો અપÃકુિનયાળ શ�દ આપણી �ડaશનર"મા ંબીજો એક.યનથી.‘  
 

- ફાધર વાલેસ પચાસ વષ+ ભારતમા ંર�ા. તેમાથંી ચાલીસ વષ+ અમદાવાદમા ંર�ા.ં 
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h«· к������� к�A 4�	 �^�� 
 ���� -��ш ��&L�Z. 

1912 ��0�����	 �'$� �F����� -;� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� §$	) . 1�
 �dC�A8� @��� ��&LM8�.�$� �:� #�� . 

1913 
к��кF0�Ü ���/ : 
������� ����/�@ v	 '�°�/�@ ��� ��|�� к�djC
���� ��|�� $�Fк� � 4�����. #�Ý8. ��� 
����� ��0���� $�Fк� ���������� к��кF0�Ü�� 

-���/ к�z. 



1914 '$��� ��� ��
 : ��1 ��� '$� k���/�@A8� 85 �R �	 ��� к��
� х�$� ��
��. 

1915 N��� O�� : ��������	 <8���$ 
/�A8� 
^�� ��� N��� O����� �� ). 

1917 

s 4¡� ������ ���*	O 
�;� -;� -/��к 
�к  : ���$�� �����	 ��ш��k [�F¨ 4$ ;@, <8���$ 
/���� -'$'�'* $�Fк� �х�=��� кZQ�
 �'*��ш���� ����F, 

������� |M8'�'
�.��F��� -;���� 
^�,, ���jq� 
'�'$��� �h���� ��)	, ��*�� х�$� -;� <8���$ -��'$к 
/��	 к������F 
'�'$��� ��E	�� 

��)	, ��g-;� 
��� m������� s8��к$� . 

1918 
���������� @C#�8eCk���� ���1�&���� -'$к�� ���� к��1��d ��j� ���	 �;���, �:$Q�$ х��� %�5����� х��4$� �
�;	 
�к�� ���� �V 4� к��$�� 

��	� ���V 4��	 '�Gh*��� ‘‘ ��к�‘‘ ��$A8� 
#& 
�1��� кM8 . 

1919 

���������� |M8.��� ����%�Y� к'��F��� �h��, ���·$�� m������ к1�F ���х�� 
�к��� ������ ����� .�� 
��� 7�	 e'-�� '�ш�& 
�u
 
�;� 
���Q� 

шG к�z. 
����� ���*	O�� �� s8�$�к� ‘‘ 0�C� �����¡� ‘‘ ��� ‘‘ 
�z�� ‘‘ ��� 38к��� -'$��*�� /�� к�F, ���� s8�$к�A8� N������ ��1�) кM8 , �	w8 ��8� 

‘‘ 
��� Q�‘‘ 'Eк� 
�к���	 s 4� ��w8�F '��� -'
h* к�F к������ /�� к�z, � ���к���� 'Eк���� $�E	 ��� 38[к $�Fк� 
���� ���A8� ��� ���� :$�� 

�Q�� �'*к��Fe $���	 *�к� к����	 0�Y�$ к�F ��W. 

1920 

������� |M8.�	 � 4��)	��� « 4��*� v	 ��)/�@ '��к�g�� ��%�$ к�F, 
����� кZQ�
��� $��� d��������� '���	 ���L��, �Q�O ����� �R�к�� ���� 

к�F х��F��� ��� ���L�� , 
'��� к�A 4� /�� m������ ��к� �$� g���, ���s8� кZQ�
 �'*��ш����;	 '$�к ������ #�� �����	 ��к���� ������� 

<8���$���;	 �
 ��х�� #�&� eкE к�z. кZQ�
 ���� 3 ��х 
^�� ����	 <8���$A8� �=�� �*�M8 . 

1921 
<8���$ -��'$к кZQ�
 
'�'$��� -;� �h�� �C��, 0�
�.��� ���������� �&��� 36��� кZQ�
 �'*��ш��	 ����$ 
'�'$��� �h�� ��	 
#&$�s 4� к 


�1��� кM8 . 

1923 

�Q�� 
�к�� 
��� ���s8���� 
#& k��� 
����Q�, ������� ш�&�7��� -x� |M8.��� ;	 
��C� ;$�� N��� #�&�;	 ‘‘ 	5
 e¡M8к�ш� ��� ‘‘ ���� 

ш�&�7A8� 
�1���, ���
� $��8к���� ��к� � 0�
�.��� 
�к��� ��х��� �C���	 ‘‘ �Ï0�������‘‘ '�f8h* 
���Q��� к��)� ���� �� к��� 
�к���� #�� ��F, 

�5�//�@�� ‘‘ ���
���� 
����‘‘ A8� ������ 8 .�f8� �¬M8�. 



1924 s8�: O��� ������� |M8�. ��� -38х � 4�����. 

1927 <8���$��� �¨ 4$s 4�  ���
�к� ���$ к��z;	 �� �� ���� ���  ������ -/�'�$ к��  ��� 
�к�� �
�;	 eк к����	 
��� ��&�	. 

1928 
������� |M8.���;	 ��O��38, х��4$� ���� ���V 4� �*��� 
��� ������	 
��� Q��� -���/, х��4$���� ��$� $�Fк� ‘‘ 
����‘‘ A8� �=���� 8 .�f8� ��&LM8�, 

к�к¤���� кZQ�
 �'*��ш���� ���$�� ��$��� ‘‘ 
����‘‘ $�Fк� �l8��� к��M8�. 

1929 s8����� �&�� �����UP ���кF� 0�R��� -38х $;� ����	 х�$� к�0g����� ���кF� 0�R���� -38х $�Fк� ��)	. 

1930 
����F�� �	g� 
���Q���� 7�	 ��1̄ ��
 ���� N���
/���� *�к� ��� к��, 30�	 w4�� кZQ�
�� к�� к��F -38х, 1�	 7�U�� s8�� *�� ��� ����� _���� 

к�����
. 

1931 7�U���� 
	��� х�$� ���*	-6��	� к��� ;$�� ��1 ��� 38jo$, к���1	��� кZQ�
��� 46��� �'*��ш���� -38х � 4�����. 

1932 
�к�� '���*	 m������� ��� T��� ���� ��� NCM8�.��� ����� _���� ���*	O 
�;� 16 ��
 V8*	 ���к��, ���.��� ��$� �����6A8� к��
���� ��
��. 

1933 1�	 7�U�� ��'
к _���� ���	, ����/�6 '�°�/�6 ���A8� 22�	 7o��.��� j���k�̄C���� ��
��. 

1938 
к�C[	� кZQ�
 ���� 'ш�$A8� ��� к����	 ��$��	�F $;� к�к ��� /����	 �	'$�� к��)� 0�Y��� ‘‘ $���ш��‘‘ A8� .�f8�, к�0g����� ���кF� �FR���� 

�hÞ��;�ш��, ������	��� ��Fs8�� ���� кZQ�
A8� ���8� Q�� �'*��ш� V8/�R1�[ ��k��� �h����;�
�� ��¡M8�. 

1939 
1939��� /����� -N �FR���� ����� �� к�0g���� ���кF� �FR���� 
������� ����$ 
�u
 � ª 4�	 l8������ �1	 ���, ) ����/�6 /½�� 

6N ;6 ��� v	 ��8/�6 ��� ����� х��4$ 
���� к�$�� ш�F� ;��. 

1940 
���*	O�� ���$�� 
�Q����� 
�����, �Q/�� /�L��. N���
/�7, L���9����, ����¡� ���� N<T'$, ��$�E$��	 1�}
 �����*�F -N�� �	, ���.18��� 


����$	 _����, ������� s8���	 ����� _���� х
�����. 

1941 �8 #�Ý8.��� к��� ���f8 ���	�� ���� f8.��1 ��х�� #�&� du���	 -���/ к��L��, �0 7�U���� ��D8 ��$ $.��$;	 _�38o$. 

1942 7�U� 8��� 38��6��� �.х� 0�C� кZQ�
 к������F�	 ��gк��� �Q����� ‘ 0�C� :���‘‘ ��� g����� �A8����, $�. 9�	e *�к�, 1944 V8*	 ��������	 



_���� к��. 194 ��� ����� _����, 1�	 w4�� 38o$ ;��.  

1946 0�
�.9��� /��$	� ��*��) 
/���� -;���� /��, к��	��� '�ш� 
�;� �	 �� e E) �Q�� 
^�� 
�;� 
	������ ���u��. 

1947 

e'-� 4��� �5�/'�?������� '�°�/�6 ��� ���'�?���A8� d�u���, w4��6 ��� 
����v	��� �h���;��� ��ш	 ��¡���	 
����7��� dк�� �;̄ 

к�C[���� ��� ‘‘ 0���
$	‘‘ х�$��	 �1��, 1�	 7�U�� ��$�E ����$ 
��;� 0�Y�F 
�u�� -;� ���� ���-*�� ��� < T���E	.  
 

9�	 ���.�� 
������� ��� �ш � ��� 
���;	 /��$ 
�к��� w8����A8� ш�
� 
�/�¬M8� ��� $��� ��F�� ‘‘ ��k	 �S4�$‘‘ ��� 
�
���'$ ��� ‘‘ ���� 

��$��‘‘ E��� $�E	v	 ш��&��
 ���*	�� 
Z!��. 13�	 e '�� '�9��$ 
����;��� ��0����� ��'��� ) ���� 
38[�& �;�&F��� �6�� -'$c� �	*	 �$	.  
 

к�i�	���� 0�
�.��� �к �iк��	 
���;	 38k�6�F�� l8��� к�z. �����N �0�'
Y�Oe /��$�	 ��� ����	. ���  ��dC� ������� �h� ��� ���-*�� ���f8, 


���� ���, 
���� �����'
Y�, ���� � 41�, ���� �
��, ��Â к��C��� ��	 <8��� ���� ����� к�i�	��� к6 �F$� ��� к�F шк�� $� ��� 11�  

к�F. �0�$Oe ����$ .1Y$�/M8  ª 4� � �
��� ��) �х���� кM8 . � -
��� к�i�	���� 0���� ����1�� хy�e dQ ���� к�8� к� �� $�� к�i�	��� ��� 

к����� � ��, $� ��� k	)� 
�;� �0к�$�·���� ����6 �6�8�. �;	 ���f8e ¦�'*$ � ��� хy��� 1�5�� ���A8� к�8�. ���� � 41�� ) 
�*� 
��Q	��� �/��� 

к�i�	��� �iк�F 
��� ш� �;	 $�� �)�LM8�. ��� � ��dC�� ���� $��;
 ���.  
 


���� ���� <8�
��/��  ���_ '�) ���� к ш´��
��� хy��� к�8�, ‘‘ $���� �0к�$�� ���A8� �;	. $�� к�i�	� �Z1	 N�. $��� �*	 ��� 
��� V8*	��� 

�&F �ш�.‘‘ ��� 
����� �iк���� 
���'$7�� 
���*$� [� ���� к�8�, ‘‘$���� ��� $� /��� к�i�	� �1����A8� :�. $���F �
� 
�*� 
��Q	 ��� к� � ��� 

$���� � к��  �� ����A8� :�. ��� $� к��, ) к�� �. к��� 
���;	 � ‘‘ 7��ш� e� .�#�‘‘ шf8 к�F ��. к�6) 
�������� к�i�	� �1�8� ��6e.‘‘ ��� 

��$���$ �	.	.����� '������� �����N�	 /��$	� 
�u��� �������	 
�F �@ �L�� ����� ����	 
���� 
���� '����<T�� ���� �$�. $�. �7 7к��. ��� 

��� �iк� v	������ d$��F �F«8�. 
���� N$� !������ �iк��� ��� �ш � ��� к�i�	� ��� �$��. 
�����	 S8���;	 к�i�W� �1	 �M8�. 

1848 
#�Ý8.1��� N������ ��� �������� ��� -38хv	 N�
���� ��� 389���E	v	 ������ �����	 dj�;'$��� 
���� ���� 
�M8o$ 
=��UP ��¡� 
�u�	 

�1�� к�F. 



1949 

�0�	 NCM8. w4����A8� ��¡� 
=��UP ��¡���� '�.�� ;M8�, 26�	 #�Ý8.d���‘ '��� M8'��'
¢�Fe ‘‘ ��к�� 7# ��k‘‘ �	 ���� ��	;	 
����A8� �l8��� кM8 .  

e'-� 7 – ��*s8�, ��s8�, .�к����, _
����, d��s8�, /�$s8� ��¡��e $���� ��¡����� ���� ‘‘ ����;�� 
�uA8� d�u��� кM8® , e'-� 22 – q��.���, 

ÛC���, �h��/��$��� �3 ��ш	 ��¡��e $���� ��¡���� 
�u ������ 
�*	E 
�F7 к�F.  

17�	 
!��|��� �Ï��������� �iк �� ‘‘ ��� � ��‘‘ ��� '���	 ��	 18�	e ���� ���� 1=*�Fe 
������� ��� �ш � $&� �Ï��������� �� �� ������ ���� 


�/�¬��.  

���. – 3��� ���s8� M8'��'
¢�F, $�. ��	 e ����
 0�YD8  M8'��'
¢�F ��� $�. 27�	e �5����� M8'��'
¢�Fe 
���� ����	 '
�h*7�� ‘‘ ��к�� 7# 

��k‘‘ �	 ����� d�'*7 e���$ к�F.  

7к��. - 7;	 ���.15 V8*	, ���-*�� ���f8 ���0�к�, .]��, к����� �$�� к�� ���к ���-*�� $�Fк� 
���� ���� 
�1��� к�F $���	 V 4k� 4k;	 
#& 


�1��� кM8 . 

1950 

28 e'-�� ���������� �$�-��	7e G.15 ��х�	 ;��	 
�;� 
����A8� 
C��� кM8 . 
����� ���������� <8���$ M8'��'
¢�FA8� х�$38l 4$  кM8 .  

$�.20 ;	 22 
!��.��� ��� ��'
к кZQ�
 �'*��ш���� ����F. 
�$�	 ���|��� 
����� ���-*�� ���f8�� '$��� ��� 1	��	 ���$ 
�# �;	 $� ����� 

ß'$��'
к E 
�����	 D4����ш	, 38�
��	�F ��� '����� ���к��)��� ������ ����	 к�g�V 4k�� ������ ��$���� 
�.�$ ;��.  

9 ���|��� 1	�	 �¦�) ��� ����	�� ������	 
/���� 1�$�)	 d�1��F.  
 

15 0�
�|�
� 38��@��� � ��������� ��� ��
 ;��.  

s8Ev	 ����/�@�� ��;� ��ш��$�7�	 ����F��� �jq���� ����.  

� D8 �х� -
��� $�к�.�� ���-*�� �0�$ ���f8e $���� vh*���.� �$�� к�8�, ‘‘ ���$$�� 
�Q����� к!$�� ��� 38iк��	7��� ���  �$����� ����� 

�$��.‘‘  

� -
��� .]����� '��-'
h* �х���� $���� ��.� �$�� �9M8� �� 8�. ‘‘ �$��� ��ш�	 ���� 7:� N)	$� 
����� m$���UPF� -'
�h*�	 х���� ��х	 

���$	. $��)� ���*	O ��� ���f8 _�	 '��9��'$ ��&�	 ���$	 ) $� �����	 
�;� $�7 e�	 'E3 4 '$¢��� /�� �$�� к� _)� ����� /��$�� �к�� �1	 

�!�� :�. 
������ к�� A 8� ���� , ���*	 ��� ���f8��� к��  к�$�� ��� _��8� � 7�� ����A8� � �� 8�.‘‘  



1991 �k��F��� eк$��	ш �R  :F $���� ��)�¤� ‘‘ /��$���‘‘ .х$�� ������ �L��. 

 

i ���O STU )���  
 

8ાિંતવીર, ક` છ�ુ ંરતન અને પહ.લા Yજુરાતી ઉ£ામવાદ" નેતા ¤ યામxનો જ� મ તા. ૪-૧૦-૧૮૫૭મા ંક` છ-માડંવીના એક ગર"બ �ુ§ુંબમા ંથયો હતો. 6ખર 

z�ુgમ1ા દાખવી અ¢ યાસ માટ. hુબંઈ જઈ તેમણે સ4ં �ૃત અને =,ેxમા ંભાર. નૈdÕુ ય મેળ2 Dુ.ં દરિમયાન 4 વામી દયાનદંના સસંગ+મા ંઆવી દ.શભCaત અને 

આય+સમાજના રંગે રંગાયા. તેમણે ¤ યામxને િવદ.શ જઈ, 4 વરાજની લડતના lીગણેશ કરવા 6ેયા+. િવદ.શ જઈ હડ�તૂ થતા �હ�દ" િવ�ાથºઓ માટ. ‘ઈ\�ડયા 
હાઉસ’ શB કDુF. એટ}ુ ંજ ન�હ, ‘ઈ\�ડયા સોિશલો{જ4 ટ’નામ પ/ કાઢ" ભારતમા ંR�ટ"શ અમલ િવBg લેખો લ� યા. મહાb મા ગાધંી, ગોપાલ�ૃA ણ ગોખલે, 

Rબપીનચ[ં પાલ, lીમતી એની બેસ� ટ Pવા અસ�ં ય મોટા દ.શનેતાઓની કાય+શૈલીના તેઓ તીખા ટ"કાકાર હતા. તેમણે દ.શભaતો પેદા કરવા�ુ ંઅને ઘડવા�ુ ં
કામ પણ કDુF હu ુ.ં ઉપરાતં ભારતના 8ાિંતકારોને 6ેરણા તથા આિથfક સહાય આપવામા ંજરાય પાછ" પાની કર" નહોતી. સાવરકરના કા�નૂી બચાવ માટ. 
તેમણે કર.લી મદદ તો અજોડ ગણાય છે. આખર �ધુી લડતા ંલડતા ંઈ.સ. ૧૯૩૦મા ંતેમણે {જનીવામા ંદ.હ છોડ�ો. હવે Nયાર. દાયકાઓ પછ" ¤ યામx અC4થ 
4 વદ.શ આ2 યા b યાર. આપણા ંમનમા ંદ.શ માટ. તેમણે આપેલા b યાગ માટ. અહોભા� યની લાગણી જ હોય શક.. માueૃિૂમના આ પનોતા d/ુને ભીની ]ખે 
વદંના કરવા િસવાય આP તો કÃુ ંજ �ઝૂu ુ ંનથી. 
 

389���E	 v	 ���C[/�6 ���F �	 к��� ��� ;	 
	.e�. V8*	 �	 
#� 

 

17 સEટ.�બર, 1950 ના �દવસે ઉ1ર Yજુરાતના મહ.સાણા x�લાના વડનગરમા ંસામા�ય મiયમવગ+ના પ�રવારમા ંનર.�[ભાઈનો c�મ થયો હતો. િવ�ાથº 
અવ4થામા ંજ તેમનામા ંનેubૃવના Yણુોનો િવકાસ થયો હતો. અRખલ ભારતીય િવ�ાથº પ�રષદની 4થાપનામા ંનર.�[ભાઈનો પણ ફાળો રહ.લ છે. 
રાNયશાtની =દર અ�4ુનાતક થયેલ નર.�[ભાઈ અ¢યાસકાળ દરિમયાન પણ રાજકારણમા ંસ�8ય રહ.લા.ં  
1974 મા ંરાAy"ય 4વયસંેવક સઘંમા ંજોડાયા. કટોકટ" દરિમયાન eગુભ+મા ંરહ"ને મોદ"એ કટોકટ"નો િવરોધ કય� હતો.  
1980 ની =દર ભાજપમા ંજોડાયા. ભાજપ અને રાAy"ય 4વયસંેવક સઘં વ`ચેના સબંધંોમા ંસેuBુપે કામગીર" બUવી.  
1988 મા ંYજુરાત 6દ.શ ભાજપના જનરલ સે8.ટર" બ�યા.ં  



1990મા ંYજુરતની =દર ચીમનભાઈ પટ.લના નેubૃવ હ.ઠળ જનતાદળ સરકાર બની bયાર. સૌ 6થમ ભાજપે સરકારમા ંભાગીદાર" કર" સ1ાનો 4વાદ ચા�યો હતો. પરંu ુજનતાદળ સાથે 

ભાજપની ભાગીદાર" લાબંો સમય �ધુી ટક" નહતી પરંu ુહવે ભાજપ સ1ા મેળવવા માટ. અધીB બની ગDુ ંહu ુ.ં Yજુરાત ભાજપે વ�રAઠ નેતાઓ શકંરિસ�હ વાઘેલા, ક.Ãભુાઈ અને નર.�[ 

મોદ"ના નેubૃવ હ.ઠળ સ1ા મેળવવા માટ. એડ"ચોટ"�ુ ંજોર લગા2Dુ ંહu ુ.ં ભાજપના રાAy"ય નેતા લાલ�ૃAણ અડવાણીના નેubૃવ હ.ઠળ સોમનાથથી અયોiયા રથયા/ા�ુ ંઆયોજન થDુ.ં Pની 

=દર નર.�[ મોદ"નો િસ�હ ફાળો ર�ો હતો. અડવાણીના ચહ.રાને સમ, દ.શમા ંચમકાવવા પડદા પાછળ નર.�[ મોદ"ની eિુમકા મહbવની રહ" P આગળ જતા ંભાજપને સ1ા અપાવવામા ં

સફળ રહ".  

1988 થી 1995 �ધુી Yજુરાતમા ંસગંઠન kે/ે નર.�[ભાઈએ અથાગ મહ.નત કર" કાય+કરો વ`ચે ફર"ને ભાજપને મજzતૂ કય�. સામા�ય કાય+કરથી લઈને છેક 6દ.શ 6hખુ �ધુી ભાજપ�ુ ં

સગંઠન સ1ા �ધુી પહોચી શક. તે માટ. �દવસ-રાત એક કર" Yજુરાતના ગામડાઓ અને શહ.રો qુદં" વ�યા.ં ભાજપ એટલે �હ�nુbવ. �હ�nુbવના h£ુાને ભાજપે આખા દ.શમા ંYુજંતો કય� અને 
સ1ા મેળવવામા ંસફળતા 6ાEત કર". �હ�nુbવના હામી, �હ�nુbવના રkણહાર, અયોiયામા ંરામ જ�મeિૂમ ખાતે રામ મ�ંદર બનાવીÃુ,ં 302 ની કલમ કા¤મીરમાથંી nુર કર"Ãુ ંPવા h£ુાઓ 
ભારતની બ²ુમિત �હ�nુ 6Uમા ંઆશાઓને c�મ આપી મત મેળવવામા ંસફળ ર�ા.ં  
1995 ની =દર ભાજપના રાAy"ય મહામ/ંી તર"ક નર.�[ મોદ" RબરાNયા ંઅને તેમને ભારતના પાચં રાNયોની જવાબદાર" સjપી.  
1998મા ંતેઓ સે8.ટર" બ�યા ંP પદ તેમણે ઓaટો�બર 2001 �ધુી િનભા2Dુ.ં bયાર બાદ Yજુરાતના h�ુયમ/ંી પદ. આBઢ થયા.ં  
1995મા ંYજુરાતમા ંભાજપની સરકાર બની. શકંરિસ�હ વાઘેલા અને ક.Ãભુાઈ પટ.લ વ�રAઠ નેતાઓ h�ુયમ/ંીની હરોળમા ંહતા.ં ક.Ãભુાઈ h�ુયમ/ંી બનવામા ંસફળ ર�ા.ં Yજુરાતના 
ખે�ુતો�ુ ં6િતિનિધbવ કરતા ંક.Ãભુાઈ�ુ ંh�ુયમ/ંી પદ. બીરાજ;ુ ંએ ખાસ કર"ને Yજુરાતના ખે�ુતો અને પટ.લ ¶ાિત માટ. ગૌરવની વાત હતી.  
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Yજુરાતનો પટ.લ સhદુાય ભાજપની પડખે ઉભો હતો. ક.Ãભુાઈના નેubૃવ હ.ઠળ Ëવલતં િવજયી અપાવી ગાધંીનગરની ગાદ" 6ાEત કરવામા ંભાજપને પટ.લ 
સhદુાયે તન, મન અને ધનથી મદદ કર.લી. પરંu ુભાજપની આ િવકાસગાથામા ં�દ�હ" બેઠ.લા નર.�[ મોદ"એ પાસા ફ¾કવાની શBઆત કર" નાખંેલી. 
Yજુરાતના રાજકારણમા ંનર.�[ મોદ"મા ંરહ.લી h�ુયમ/ંી બનવાની મહbવકાkંાએ ધીર. ધીર. તેનો રંગ બતાવવાની શBઆત કર". શકંરિસ�હ વાઘેલાની સતત 
ઉપેkા થાય તેવા 6સગંો બનવા લા�યા.ં એવી ઘટનાઓ�ુ ંિનમા+ણ થવા લા�Dુ ંPમા ંશકંરિસ�હ વાઘેલા અપમાનજનક C4થિતમા ંhકુા;ુ ંપડ. અને તે પણ 
એટલી હદ �ધુી ક. એક. સમયના Yજુરાત ભાજપના આદરણીય નેતા શકંારિસ�હ વાઘેલા Pઓની રાજક"ય કાર�કદ¡ની શBઆત જનસઘં, આરએસએસ અને 
ભાજપમા ંરહ"ને Yજુરાતમા ંસ1ાના �/ૂો કબP કરવામા ંમહbવ�ુ ંયોગદાન આEDુ ંહu ુ.ં કj,ેસની સામે Pઓ સતત લડતા ંર�ા ંહતા ંતેવા નેતાને 
ભાજપામાથંી બહાર નીકળવા માટ. મોદ"એ તેમને મજzરુ કયા+. ક.Ãભુાઈ અને શકંરિસ�હ વ`ચેના સબંધંો તગં કરાવવામા ંપણ તેઓ સફળ ર�ા ંહતા.ં bયાર 



બાદ ક.Ãભુાઈ ક.Ãભુાઈ 2001 મા ંિવનાશક eકુંપ આ2યો હતો P ક.Ãભુાઈના રાજક"ય xવનમા ંપણ હમંેશા ભાર. અને હળવા ઝટકા આપતો ર�ો. bયાર બાદ ક.Ãભુાઈ સરકારની મી�ડયામા ં
સતત ટ"કાઓ થતી રહ". �દ�હ" બેઠ.લા મોવડ" મડંળને Yજુરાતની =દર નેતાગીર" બદલવા માટ. સમયા�સુાર માગંણીઓ થતી રહ".  
સાબરમતી, સાબરકાઠંા અને વડોદરાની �ુટંણીમા ંકj,ેસની િવજયે ક.Ãભુાઈની િવદાય ન¥" કર" �દધી. અને ક.Ãભુાઈને રાxનાhુ ંઆપ;ુ ંપડ¬ુ.ં bયાર બાદ �દ�હ"થી ગાધંીનગરની ગાદ"એ 
Yજુરાતના h�ુયમ/ંી તર"ક. મોદ" આBઢ થયા.ં Yજુરાતની =દર મોદ"bવ, મોદ"નીિત, મોદ"ઝમ, મોદ"િનAઠા, મોદ"ના જયજયકારની શBઆત થઈ. મોદ"ના મનની ઈ`છા dણુ+ થઈ. પોતાની 
ઇ`છાને dણુ+ કરવા મોદ"એ kિ/ય કોમના આગેવાન અને પટ.લ કોમના આગેવાન નેતાને nુર કયા+. ભાજપમાથંી મા/ અને મા/ મોદ"નો જ જયજયકાર કર. તેવા આ8મક કાય+કરોની 
ટોળક"ઓ બનાવી P�ુ ંએકમા/ લ7ય મોદ" સામે પડતા ંપkના ંનેતાઓનો િવરોધ કરવો. ભાજપમા ંમોદ"�ુ ંશાસન જળવાઈ રહ. અને િવરોધ કરનાર પk રાજનીિતમાથંી બહાર ફ¾કાઈ Uય 
તેવી નીિતર"િતનો અમલ અC4તbવમા ંઆ2યો. ભાગલા પાડો અને રાજ કરો તેવા =,ેજોના �/ૂને અમલમા ંhકુ"ને સફળતાdવૂ+ક સરકાર ચલાવી. 6Uની લાગણી xતવામા ંનર.�[ મોદ"ને 
Yજુરાતના રાજકારણની =દર કોઈ પહોચી શક. તેમ નથી.  
કોમન મેન થી સી.એમ. �ધુી ની સફર રાAy"ય સ2ય ંસેવક ના પાયા થી ચીફ મીની4ટર �ધુી ની સફર મા નર.�[ મોદ"એ તમામ hસુીબતો ને અવસર મા પ�ટ" નાખવાની અદeતુ 
આવડત થક" તમામ nુ¤મનો ને મહાત આપી ને કોમન મેન થી સી.એમ. �ધુી ની સફર મા એક વાત તો તેઓના nુ¤મનો પણ 4વીકાર. છે અને તે છે – નર.�[ભાઇ ની પસ+નલ �ટ",ીટ". 
સામા�ય ર"તે આજના જમાના ના રાજકારણ મા મામકાવાદ Nયા બ²ુજ કોમન હોય bયા રણમા મીઠ" િવરડ" સમાન- નર.�[ભાઇએ કયાર.ય પોતાના પદ નો nુરઉપયોગ પોતાના ક. ફ.મીલી 
મે�બર ના લાભ માટ. કય� હોય એવો એક પણ દાખલો હ?ુ �ધુી બહાર આવેલ નથી.  
Yજુરાત મા સૌથી વ� ુ�દવસો શાસન કરવાનો િવ8મ પણ પોતાના નામે કય�.  
h�ુયમ/ંી lીનર.�[ભાઇ મોદ"ને ઉcËવળ ભિવAયની Ãભુે`છા.. 
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ઘોર જગંલમા ંરાણી Pવી દ.ખાતી એક Bપાળ" tી બાળકને હ�ચકા નાખી રહ" હતી. તે�ુ ંનામ પણ Bપ�ુદંર" હu ુ.ં તેણે પોતાના બાળક માટ. ઝાડની 
ડાળ"એકપ�ુ ંબાધંીને ઘો�ડDુ ંબના2Dુ ંહu ુ.ં  
એવામા ંbયા ંથઇને એક સા� ુનીક�યા. તે ¦ન જિત હતા. તેઓ ઘો�ડયા નxક આ2યા અને બાળકને એક"ટશે જોઇ ર�ા. તેના hખુ પર ઝગારા મારતા જોઇને 
બો�યા :  
‘બહ.ન, આ બાળક તેજ4વી લાગે છે, ભિવAયમા ંતે મોટો રાU બનશે અને ¦ન ધમ+નો ઉ�ાર કરશે.’  
જિતના ંવચનો સાભંળ"ને Bપ�ુદંર"એ તેમને નમ4કાર કયા+ અને બોલી ‘મહારાજ તમારો જય હો.’ પછ" જિત તો જતા ર�ા.  



તે બાળકને Bપ�ુદંર" ઉછેરવા લાગી. બાળકનો જ�મ વનમા ંથયો હતો એટલે તે�ુ ંનામ ‘વનરાજ’ પાડDુ.ં એ જ વનરાજ ચાવડો.  

આજથી આશર. ચૌદસો વરસ પહ.લાનંી વાત છે. વનરાજના િપતા જયિશખર" Yજુરાતના qબૂ જ બહાnુર રાU હતા. તેમના રાજયની Uહોજલાલી Uણીને eવુડ નામના રાUએ ઉ1ર 

Yજુરાત પર ચડાઇ કરવા તેના સરદાર િમ�હરને મોક�યો. જયિશખર"એ પોતાના સાળા �રૂપાળને તેની સામે લડાઇ કરવા મોક�યો. પછ" eવુડ પોતે મો§ું લ¤કર લઇને આ2યો અને 
પચંાસરને �ક�લાને બાવન �દવસ �ધુી ઘેરો ઘા�યો. જયિશખર"ને લા�Dુ ંક. પોતે હાર" જશે. તે ચેતી ગયો. તેણે પોતાની પbની Bપ�ુદંર" અને �રૂપાળને વનમા ંમોકલી દ"ધા.ં જયિશખર" 
qબૂ વીરતાથી લડ�ો અને વીરગિત પા�યો. eવુડ. પચંાસર કબP કDુF.  
વનમા ંBપ�ુદંર"એ બાળકને જ�મ આEયો. વનના ભીલ લોકોએ રાણી Bપ�ુદંર"ને માનપાન આપીને સાચ2યા.ં એ ર"તે વનરાજ મોટો થવા લા�યો.  
તેના મામા �રૂપાળ તેને તીર છોડતા,ં તલવાર ચલાવતા ંઅને ઘોડ.સવાર" કરતા ંશીખવવા લા�યા. તે સમજણો થયો bયાર. િપતાએ Yમુાવે}ુ ંરાજય પાÉ ંમેળવવાની ઇ`છા તેનામા ંUગી 
ઊઠ". તેના મામા તેને માગ+દશ+ન આપતા ર�ા. તેણે eવુડના રાજયમા ં} ૂટં ચલાવવા માડં". ધીમે ધીમે તેણે બહાnુર માણસોને પોતાની ટોળ"મા ંલેવા માડંયા. તે બહારવટ. ચડ�ો હતો. ધીમે 
ધીમે તે�ુ ંલ¤ કર મો§ું બનuુ ંગDુ.ં હવે વનરાજ જગંલના ર4 તા, ખીણો અને કોતરોનો ભોિમયો બની ગયો હતો.  
એક વખત એ;ુ ંબ�Dુ ંક. વનરાજ, તેનો મામો અને એક સાથીદાર અણ�હલ ભરવાડ /ણે જણા િશકારની વાટ જોતા ઊભા હતા. તેવામા ંઘીનો ગાડવો �ચક"ને ઝટપટ ચા�યો આવતો એક 
વાRણયો તેમની નજર. પડયો તેના હાથમા ંતીરકામäું હu ુ.ં  
વનરાP તેને પડકાય� :  
‘ઊભો રહ.P વાRણયા, આગળ એક પણ ડગ}ુ ંભDુF તો મય� જ UણP.’  
‘લે આ ઊભો. મર;ુ ંહોય તે માર" સામે આવે. ’ એમ કહ"ને ચાપંા વાRણયાએ તેના ભાથામાનંા ંપાચં તીરમાથંી બે ભાગંીને nૂર ફ¾ક" દ"ધા. પછ" એક તીર, કામઠાની પણછ પર ચડાવવા 
લા�યો. આ જોઇને પેલા /ણ તો છક થઇ ગયા.  
‘અ�યા હોિશયાર" ના કર, તીર તો અમનેય ચલાવતા ંઆવડ. છે, પણ એ તો કહ. ક. પેલા ંબે તીર તª ભાગંી ક.મ ના�યા ? ’ �રૂપાળે dછૂDુ.ં  
‘એટ}ુ ંના સમજયા ? ’ /ણ ]ગળ"ઓ બતાવતા ંબતાવતા ંચાપંો બો�યો ‘તમે /ણ જણ છો એટલે તમારા માટ. /ણ તીર dરૂતા ંછે. ’  
‘અર. વાહ બહાnુર ! તાoું નામ Ãુ ં? ’ વનરાP dછૂDુ.ં  
‘માoું નામ ચાપંો. ’ તેના અવાજમા ંિનભ+યતા હતી.  
‘ચાપંા, હવે ચાપંલાશ છોડ"ને P હોય તે આપી દ. અને ર4તો પકડ. ખબર નથી પડતી તને, uુ ંએકલો છે અને અમે /ણ છ"એ? ’ અણહ"લ ભરવાડ બો�યો.  
‘ભલે ને તમે /ણ હો, આ પરદ.શી રાજમા ં} ૂટંારા qબૂ વધી ગયા છે, આવી લડાઇ તો મારા માટ. રોજની વાત થઇ પડ" છે. ’ ચાપંો બો�યો.  



‘એટલે Ãુ ંપહ.લાનંી Ãુ ંવાત કoું? જયિશખર" અને �રૂપાળ�ુ ંનામ પડતા ં} ૂટંારા ઊભી d ૂછંડ"એ ભાગી જતા. ’  

‘તો સાભંળ ભાઇ ચાપંા, ²ુ ંÉ ં�રૂપાળ અને આ છે મારો ભાણો વનરાજ, જયિશખર"નો એકનો એક �ુંવર. ’  

‘અને ²ુ ંÉ ંઅણ�હલ, વનરાજનો િમ/. ’ અણ�હલે કpુ.ં  
આ સાભંળતા ંજ ચાપંો ચjક" ઊઠયો. તે /ણેને ભેટ" પડયો. તેણે િમ/ બનીને રાજય પાÉ ંમેળવવા વનરાજને મદદ કરવા�ુ ંવચન આEDુ.ં  

ચાપંો વીર તો હતો જ, સાથે જ ધનવાન પણ હતો. તેની મદદ મળતા ંવનરાજ અને તેના મામાએ મો§ું લ¤કર તૈયાર કDુF. પછ" eવુડ સામે D�ુ કર"ને તેને હરા2યો અને ૫૦ વષ+ની �મર. 

વનરાP પોતા�ુ ંરાજય પાÉ ંમેળ2Dુ ં!  

વનરાP પાટણમા ંપોતાની રાજધાની બનાવી. રાU તર"ક. તે �યાયિ6ય, 6U6ેમી અને ઉદાર હતો. તેણે ¦ન ધમ+ને રાજયાlમ આEયો; અનેક મ�ંદરો બધંા2યા. પોતાને કપરા �દવસોમા ં
મદદ કરનાર દર.કને તેણે યાદ રા�યા હતા. િમ/ અણ�હલના ઉપકારના બદલામા ંતેણે પોતાની રાજધાનીને ‘અણ�હલ-પાટણ’ નામ આEDુ.ં ચાપંા વાRણયાની કદર કરવા વડોદરા નxક 
પાવાગઢ પવ+તની તળેટ"મા ંનગર વસાવીને તેને ‘ચાપંાનેર’ નામ આEDુ.ં પોતા�ુ ંભિવAય ભાખનાર ¦ન જિત શીલYણુ��ૂરની ઇ`છાને માન આપી પાટણમા ંપચંાસરા પા�વ+નાથ�ુ ંદ.રાસર 
બધંા2Dુ.ં તેમા ં6Uના આ,હથી પોતાની 6િતમા પણ hકૂ". આP પણ bયા ંવનરાજની 6િતમા જોવા મળે છે.  
વનરાP લાzં ુ ંઆDAુય ભોગ2Dુ ંઅને સાઠ વરસ રાજય કDુF.  
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આશર. ૧૧૦૦ વષ+ પહ.લા ંYજુરાતમા ંચાવડા વશંનો �યૂ+ આથમી ર�ો હતો.  
ચાવડા વશંનો =િતમ રાU સામતંિસ�હ હતો. તે દાB�ડયો હતો. તેણે પોતાની બહ.ન લીલાદ.વીને રા{જ નામના અUÕયા રાજ�ુમાર સાથે પરણાવેલી.  
વાત એવી ર"તે બનેલી ક. રા{જ અને તેનો ભાઇ સોમનાથ પાટણની U/ાએ ગયેલા. b યાથંી પાછા વળતા ંતેઓ પાટણ આ2યા. તે �દવસે સામતંિસ�હ તેના 
મહ.લના ચોગાનમા ંઘોડા પસદં કર" ર�ો હતો. આ બે રાજ�ુમારો થોડ"વાર bયા ંઊભા ર�ા.  
રા{જએ કpુ,ં ‘મહારાજ, મનેય ઘોડો પારખતા ંઆવડ. છે. ’  
સામતંિસ�હ. તેના સાhુ ંજોઇ ર�ો. પછ" બો�યો :  
‘ભાઇ, uુ ંકયાથંી આવે છે ? ઘોડો પારખવો કાઇં બ`ચાના ખેલ નથી’ bયા ંતો રા{જએ એક ઘોડાને ક.શવાળ"થી પકડ"ને સામતંિસ�હને કpુ,ં  
‘�યો મહારાU, આ ઘોડો સોનાની લગડ" છે. ’  
સામતંિસ�હ તો સડક થઇ ગયો. તેણે તો ઘોડા પર સવાર" કર"ને જોDુ ંતો મા}મૂ પડDુ ંક. ખર.ખર ઘોડો Uતવતં હતો.  



તે qબૂ જ 6સ� ન થઇ ગયો, અને રા{જની અ�વપરખની ચuરુાઇ પર વાર" ગયો. તેણે તેની બહ.ન લીલાદ.વીને રા{જ�ુમાર સાથે પરણાવી દ"ધી !  

થોડા ંવરસ પછ" રા{જ ક`છના રાU લાખાના હાથે મરાયો. લીલાદ.વી d/ુને જ�મ આપી �વુાવડના સમયે 4વગM િસધાવી. તેનો d/ુ hળૂ નk/મા ંજ��યો હતો તેથી તે�ુ ંનામ hળૂરાજ 

પાડવામા ંઆ2Dુ ંભાણા hળૂરાજને સામતંિસ�હ. મોટો કય�. એ જ hળૂરાજ સોલકં".  

સામતંિસ�હ દાBના નશામા ંઘણી વાર hળૂરાજને ગાદ"એ બેસાડતો. નશો ઊતર" Uય પછ" તે hળૂરાજને અપમાિનત કર"ને ઉઠાડ" hકૂતો. આમ વારંવાર મ¤ કર" કરતો; તેથી hળૂરાજ 

મામાથી નારાજ રહ.તો હતો. તેણે ધીમે ધીમે દરબારના ક.ટલાક માણસોને પોતાના પkે કર" લીધા.  

એક �દવસ હમંેશની Pમ સામતંિસહ. hળૂરાજને ગાદ"એ બેસાડયો નશો ઊતર" ગયો એટલે સામતંિસહ તા�કૂયો :  

‘ચાલ ભાRણયા, ઊતર" U ગાદ" પરથી. તને કોણે બેસાડયો છે b યા ં? ’  

આટ}ુ ંસાભંળતા ંજ hળૂરાજની ]ખ લાલ થઇ. તેનો હાથ તલવારની hઠૂ પર ગયો. તેણે � યાનમાથંી તલવાર ખªચી કાઢ", Uણે વીજળ" ચમક" !  

‘લે, આ ઊતય�. ’ એમ zમૂ પાડ"ને તે ગાદ" પરથી �ુ�ો અને ‘ખચા�્' દઇને તલવારથી મામા�ુ ંમા¯ુ ંધડથી ?ુnું કર" ના�Dુ ં! સૌ દરબાર"ઓ તો જોતા જ રહ" ગયા. લોહ"ની ધાર Ùટ". ધડ 

થોડ" વાર તરફડu ુ ંરpુ ંઅને સામતંિસ�હના રામ રમી ગયા. એ જ ઘડ"એ ચાવડા વશંનો �યૂ+ આથમી ગયો અને સોલકં" વશંનો �યૂ+નો ઉદય થયો. hળૂરાજ સોલકં" પાટણની ગાદ"એ 

આ2યો.  

hળૂરાજ મામાને માર"ને ગાદ"એ આ2યો હતો, એટલે ક.ટલાક લોકો તેના nુ¤મન બ�યા.  

તેણે કનોજ અને કાશીથી િવ�ાન �ા×ણોને બોલા2યા; તેમ�ુ ંdજૂન કર" તેમને દાન-દRk ણા આEયા.ં આમ તેણે પોતાના પાપ�ુ ં6ાય��ચત કDુF. ક.ટલાય �ા×ણોને િવ�ાિવ4તાર માટ. તેણે 

પોતાના રાજયમા ંવસા2યા.ં તેણે સૌરાAyના રાજવી ,હ�રd ુઅને લાટના સરદાર બારપને D�ુમા ંહરા2યા. આ ર"તે hળૂરાP રાજયનો િવ4 તાર છેક લાટ �ધુી િવ4તાય�. કહ.વાય છે ક. તેના 

સમયથી Yજુરાતની સરહદો ન¥" થઇ.  

તેણે લોકોપયોગી ઘણા ંકામો કયા+. �વૂા અને વાવની સારસભંાળ માટ. તે ખાસ માણસો નીમતો. સર4વતીને �કનાર. oુ[મહાલય નામે એક ભ2ય િશવાલય બાધંવાની શBઆત hળૂરાP જ કર" 
હતી. તેમા ંઉ`ચ 6કાર�ુ ંિશ�પ 4થાપbય થાય તેની તે qબૂ કાળx લેતો. અનેક મ�ંદર અને મહ.લો બધંાવીને તેણે પાટણની Uહોજલાલી વધાર". nૂર nૂરથી આવીને લોકો પાટણમા ંવસવા 
લા�યા. પાટણ વેપાર અને િવ�ાથી ધમધમuુ ંનગર બની ગDુ.ં  
hળૂરાP ૫૫ વષ+ �ધુી રાજય કDુF.  
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સોલકં" Dગુમા ંકણ+દ.વ સોલકં" નામના રાUના શાસનનો �યૂ+ તપતો હતો. તે qબૂ મહbવાકાkંી અને સમથ+ રાજવી હતો. અનેક xતો મેળવીને તે ક`છ, 

કા�ઠયાવાડ, ઉ1ર Yજુરાત અને દRk ણ Yજુરાતનો રાU બની ગયો હતો. તેની Uહોજલાલીની �ગુધં ભારતમા ંnૂર nૂર 6સર" ગઇ હતી. તેના શૌય+થી આખો 

દ.શ પ�રRચત હતો.  
એક ઢળતી બપોર. પાટણના રાજમહ.લમા ંએક dરુો�હત કણ+દ.વની માતા ઉદયમતીને મળવા દાખલ થયા.  
‘પધારો dરુો�હતx ! ’ કહ"ને માતાને તેમને સbકાયા+. તે ચકળવકળ ]ખે રાજમહ.લના વૈભવને જોઇ ર�ા હતા, bયા ંરાજમાતાએ dછૂDુ ં:  
‘‘કયાથંી� આવો છો આપ, અને આપના હાથમા ંઆ Ãુ ંછે ? ’’ માતાની નજર dરુો�હતના હાથમા ંર.શમી કપડામા ંવ�ટાળેલી છબી પર C4થર થઇ ગઇ.  
‘‘રાજમાતા, ²ુ ંછેક કણા+ટકના ચ[ંdરુથી આ;ુ ંÉ.ં અમારા મહારાU જયક.શીએ તેમની �ુંવર" મયણ�લાદ.વીની છબી આપીને મને અહ� મોક�યો છે. આપના 
�ુંવર માટ. માYુ ંલઇને આ2યો É’ં’  

ઉદયમતી તરત જ વાત પામી ગઇ. તેણે પોતાના �ુંવર કણ+દ.વને બોલા2યો. કણ+દ.વ ક�યાની છબી જોઇને બો�યો,  
‘‘ક�યા �ુદંર છે, ²ુ ંવેિવશાળ માટ. તૈયાર É.ં ’’  

લ�ન ન¥" થયા.ં પરંu ુલ�ન વખતે મયણ�લાદ.વીને જોતા ંજ કણ+દ.વનો 8ોધ ભeકૂ" ઊઠયો : ‘મને છેતરવામા ંઆ2યો છે. આ સબંધં મને મ?ંૂર નથી. ’  
તે �ુંવર", છબીમા ંદ.ખાતી હતી તેવી Bપાળ" ન હતી અને ¤યામ રંગની હતી. તેથી કણ+દ.વે પરણવાની ના પાડ" દ"ધી.  
માતાએ તેને qબૂ જ સબU2યો. એટલે તેણે મયણ�લા સાથે લ�ન કયા+.  
આ મયણ�લા દ.વી જ પાછળથી પાટણની રાજમાતા મીનળદ.વી તર"ક. 6િસ� થઇ.  
પાટણની ગાદ" પર કણ+દ.વે થોડા ંવષ+ �ધુી રાજય કDુF. પછ" માળવાનો રાU નરવમા+ પાટણ પર ચડાઇ કર"ને આ2યો. કણ+દ.વ પોતે D�ુ લડયો અને વીરગિત પા�યો.  
કણ+દ.વનો d/ુ જયિસ�હ. તે સમયે નાનો હતો. એટલે તેની માતા મીનળદ.વીએ રાજયના શાસનની �રુા પોતાના હાથમા ંલીધી. તે qબૂ જ ચuરુ અને �ુનેહબાજ રાણી હતી. તેણે �ુદંર ર"તે 
વહ"વટ કરવા માડંયો.  
રાજસ1ાનો દોર પોતાના હાથમા ંઆવતા ંમીનળદ.વીએ િસ�રાજને ઉ1મ 6કારની તાલીમ આપવા�ુ ંશB કDુF. તેની મહ.̀ છા હતી ક. પોતાનો d/ુ એક �ુશળ અને lેAઠ રાU બનીને સોલકં" 
વશં�ુ ંનામ દ"પાવે.  
મીનળદ.વીએ તેના કારભાર દરિમયાન લોક�હત�ુ ંqબૂ જ iયાન રા�Dુ.ં તેણે િવરમગામમા ંપોતાના નામ પરથી મીનળસર-hનુસર નામ�ુ ંતળાવ બધંા2Dુ.ં તેની ચોતરફ પwથરનો ઘાટ 
બધંા2યો.  



રાજમાતા મીનળદ.વી ધમ+6ીય હતી.  

એક વખત તે સોમનાથની U/ાએ જતી હતી. તેના hખુ પર 6સrતા છવાયેલી હતી. ર4તામા ંભોળાદ ગામ આ2Dુ.ં bયા ંએને ક.ટલાક સા� ુમ�યા. બધા ઉદાસ હતા. તેમાનંા ક.ટલાક તો 

રડતા હતા. સા�ઓુને જોઇ તેને nુઃખ થDુ.ં તરત જ પોતાનો રથ ઊભો રખાવીને તેણે એક સા�નુે dછુDુ,ં  

‘મહારાજ, ક.મ બધા ઉદાસ જણાઓ છો ? ’  

વદંન કર"ને સા� ુબો�યો, ‘રાજમાતા, અમે સોમનાથના ંદશ+ને ગયા હતા પણ દશ+ન કયા+ વગર જ પાછા ફયા+ છ"એ. ’  

‘કારણ ? ’ મીનળદ.વીએ dછૂDુ.ં  

સા� ુગળગળો થઇને બો�યો, ‘રાજમાતા, મ�ંદરનો વહ"વટદાર અમાર" પાસે વેરો માગે છે, અમે ર�ા સા�,ુ પૈસા કયાથંી લાવીએ?’  

તરત જ મીનળદ.વીએ રથ પાછો વળા2યો. િસ�રાP આ વાત Uણી. તે તરત જ મારતે ઘોડ. આવીને માતાને પગે પડયો ને બો�યો,  
‘માતા, સોમનાથના ંદશ+ન કયા+ વગર ક.મ પાછા ંઆવી ર�ા છો ? ’ મીનળદ.વીએ બધી વાત કર". િસ�રાP કpુ,ં  
‘આ વેરાથી આપણા રાજયને લા�ખો Bિપ યાની આવક થાય છે. મા, તમે સમજતા ંક.મ નથી ? ’  

‘તો ભલે, પૈસાના અભાવે સા�સુ�ંયાસી દશ+ન ન કર" શક. તો મારાથી ક.મ થાય? અને ²ુ ંદશ+ન કયા+ વગર અrજળ લેવાની નથી. ’  
‘િસ�રાજ માતાને પગે પડ" ગયો. તેણે કpુ,ં ‘મા, તમે મને આP જગાડયો છે. ²ુ ંઆજથી 6Uના ં�ખુ-આનદં િસવાય કÃુ ંિવચાર"શ ન�હ... ’  
અને િસ�રાP સોમનાથના દશ+નાથºઓ ઉપર નાખેલો ૭૨ લાખનો વેરો માફ કય�.  
મીનળદ.વી �યાય6ીય પણ હતી. તેણે ધોળકામા ંએક તળાવ બાધંવા�ુ ંન¥" કDુF. તળાવનો આકાર નકશા hજુબ ગોળ રાખવાનો હતો. પરંu ુતેમ કરતા ંએક ગર"બ ડોસી�ુ ંઘર વ`ચે 
આવuુ ંહu ુ.ં એ જ�યાને ગોળાકારને ખ�ંડત કર"ને ખાચંો પાડવો પડ. તેમ હu ુ.ં તેથી તળાવની શોભા માર" જતી હતી. મીનળદ.વીએ તે ડોસીને મj મા�યા Bિપ યા આપવા�ુ ંકpુ,ં પણ તેણે ઘર 
વેચવાની ના પાડ". તેને તે�ુ ંઘર ઘ«ુ ંજ વહા}ુ ંહu ુ.ં તે મીનળદ.વીને કરગર" પડ".  
મીનળદ.વીએ કારભાર"ઓને કpુ,ં ‘ભલે, તે�ુ ંઘર રહ.વા દો. રાણી મીનળદ.વીએ ધાDુ+ હોત તો ડોસી�ુ ંઘર પડાવી ના�Dુ ંહોત.  
પછ" તો ગર"બ ડોસી�ુ ંઘર સલામત રાખીને તળાવ બધંા2Dુ;ં પેલો ખાચંો રહ" ગયો. આP પણ મલાવ તળાવ જોઇને લોકો કહ. છે : �યાય જોવો હોય તો મીનળદ.વીએ બધંાવેલ મલાવ 
તળાવ ?ુઓ.  
આવી 6U6ેમી અને �યાય6ીય મીનળદ.વી સાચે જ લોકમાતા હતી.  
'
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ગાદ"એ આવતા પહ.લા િસ�રાજ�ુ ંનામ જયિસ�હ હu ુ.ં તે કણ+દ.વનો d/ુ હતો. તેની માતા મીનળદ.વી પોતાના ભાઇ મદનપાળ અને hુUંલ Pવી બાહોશ 

2ય�કતઓના માગ+દશ+નથી રાજકારભાર ચલાવતી. જયિસ�હ મોટો થતા ંએક શ�કતશાળ" અને 6તાપી રાU તર"ક. �યાિત પા�યો અને ‘િસ�રાજ જયિસ�હ’ ના 
નામે ઓળખાયો.  
િસ�રાજના સમયનો શાસનકાળ Yજુરાતના ઇિતહાસમા ં�વુણા+kર. લખાયેલો છે. તે કાળમા ંYજુરાતે િસથરતા, સh�ૃ�, લRલતકળાઓ અને સ4ં �ૃિતના ં�ચા 
િશખરો સર કયા+ હતા.  
િસ�રાજનો િવ�ા6ેમ અજોડ હતો.  
એક �દવસ Yજુરાતના તે સમયના પાટનગર પાટણના ંચૌટાઓંમા ંલોકોની ભીડ Uમેલી હતી. સૌ 6Uજનોના ચહ.રા ખીલેલા હતા. શેર"એ શેર"એ tીઓ 
ગીતો ગાતી હતી. Ìલમાળાઓ અને તોરણોથી લોકોએ તેમના ંઘર શણગાયા+ હતા.ં નગરના h�ુય માગ�ની હવેલીઓના ઝoુખાઓ લોકોથી ઊભરાઇ ર�ા હતા. 
બધા ંનગરમા ંનીકળનાર" શોભાયા/ાની આuરુ ]ખે વાટ જોતા ંહતા.ં  

એક શણગાર.લો હાથી આવતો જોઇ બધા ંતાળ"ઓથી તે�ુ ંઅRભવાદન કરતા ંહતા.ં તે હાથીની =બાળ"મા ંએક ,થં પધરાવવામા આ2યો હતો. તેના પર �વેત છ/ ધર.}ુ ંહu ુ.ં પાટણનર.શ 
િસ�રાજ હાથીની પાછળ ચાલી ર�ા હતા. તેમની સાથે તે સમયના પ�ંડત હ.મચ[ંાચાય+ અને નગરના અનેક નામા�ંકત નાગ�રકો ચાલતા હતા. આખા પાટણમા ંફયા+ પછ" તે શોભાયા/ા 
મ�ંદર. પહjચતા ંરાU િસ�રાજ ,થં�ુ ંdજૂન કDુF. bયાર પછ" રાજયના d4ુતકાલયમા ંતે d4ુતકની 4થાપના કરવામા ંઆવી.  
તે ,થં�ુ ંનામ ‘િસ�હ.મ’. િસ�રાP સવા લાખ Pટલા �લોકો�ુ ંતે d4ુતક હ.મચ[ંાચાય+ પાસે તૈયાર કરા2Dુ ંહu ુ.ં તેમા ં2યાકરણ અને િવવેચનની અh�ૂય મા�હતી આપવામા ંઆવી હતી.  
િસ�રાજ જયિસ�હ. તે સમયના ંસમથ+ રાજયો xતીને Yજુરાતને Y¼ુર સા�ાજય બના2Dુ.ં તેણે લાટ અને સોરઠ રાજયો xતી લઇને તેમને Yજુરાત સાથે જોડ" દ"ધા ંહતા.ં માળવા પર િવજય 
મેળવીને તે સવ�પર" રાU બની ગયો. hુUંલ, સcજન અને શાuં ુPવા hbુસ£" મ/ંીઓના લીધે તેના શાસનમા ંC4થરતા આવી હતી. વળ" હ.મચ[ં Pવા િવ�ાનનો તેને સાથ મળતા ંUણે 
સોનામા ં�ગુધં ભળ" હતી.  
િસ�રાજ ધમ+સ�હA« ુરાU હતો. પોતે શૈવધમº હતો પરંu ુબીU ધમ+ના આચાય�ને તે qબૂ માન આપતો. ખાસ કર"ને ¦ન ધમ+ને તેણે વધાર. 6ોbસાહન આEDુ ંહu ુ.ં તહ.વારો દરિમયાન થતા 
પÃવુધ પર મનાઇ ફરમાવીને તે લોક6ીય થયો હતો. સોમનાથનો યા/ાવેરો બધં કરનાર િસ�રાP પોતે સોમનાથની પગપાળા યા/ા કર" હતી !  
િસ�રાP ‘સહtRલ�ગ’ નામે એક સરોવર બધંા2Dુ ંહu ુ.ં તેના કાઠં. તેણે ૧૦૦૮ િશવાલયો બધંા2યા ંહતા.ં તે કારણે જ તે સરોવરને ‘સહtRલ�ગ તળાવ’ કહ.વામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં િસ�dરુનો 
oુ[મહાલય, િવરમગામ�ુ ંતળાવ અને વઢવાણના �ક�લાઓ િસ�રાજની 4થાપbય�ઝુની શાખ dરૂ. છે.  
આ રાજવી િવશે તેના શૌય+ની ક.ટલીક દંતકથાઓ 6ચRલત છે :  



િસ�રાજ સોમનાથની યા/ાએ ગયો તે સમય દરિમયાન માળવાના રાU યશોવમા+એ પાટણ પર ચડાઇ કર". શાuં ુ6ધાને તેને થો�ુ ંધન આપીને પાછો મોકલી દ"ધો. િસ�રાજ યા/ાએથી 

પાછો આ2યો bયાર. આ Uણીને તે qબૂ જ 8ોધે ભરાયો. તેણે માળવા પર ચડાઇ કર" અને યશોવમા+ને ક.દ કય�. પછ" તેણે યશોવમા+ને કpુ ં:  

‘²ુ ંતાર" ચામડ" ઉતાર"ને માર" તલવાર�ુ ં�યાન બનાવીશ... ’  

યશોવમા+ તો પાદંડાની Pમ ફફડવા માડંયો.  

પછ" િસ�રાP તેને પોતાની સામે ઊભો રખા2યો અને તલવાર ઉપાડ".  

6ધાને તેને સમU2યો :  

‘મહારાજ, kમા કરો, આ વખતે તેને માફ કર" દો. ’  

એ સાભંળ" િસ�રાP કpુ,ં ‘ઠ"ક છે, પણ થોડ" ચામડ" ઉતાર"ને માર" તલવારના �યાન પર તj ચjટાડવી જ પડશે. ’  

અને િસ�રાP તેમ કDુ+. પછ" યશોવમા+ને લાકડાના પાજંરામા ંdરૂ" દ"ધો અને પોતાના લ¤કરની પાછળ પાછળ ફ.ર2 યો !  

તો વળ" બબ+રક નામનો રાkસ સર4વતીના �કનાર. આવેલા આlમોમા ંજઇને ઋિષઓને રંUડતો હતો. િસ�રાP તેને ��ંD�ુમા ંહરાવીને બાધંી દ"ધો. જયાર. બબ+રક પbની િપ�ગલાએ 
કાક}દૂ" કર" bયાર. તેને છોડયો અને પોતાની સેવામા ંરાખી લીધો.  
િસ�રાજના રાજયમા ં6U સવM વાતે �ખુી હતી. િવ�ા, કલા અને સ4ં કાર qબૂ 6માણમા ંખી�યા ંહતા.ં તેની [\Aટ ઉદાર હતી. તે હમંેશા 6Uના ક�યાણનો જ િવચાર કરતો. તેથી એક 
લોક6ીય રાજવી તર"ક. તે�ુ ંનામ અમર થઇ ગDુ ંછે. સાચે જ તે સોલકં"Dગુનો lેAઠ સ�ાટ હતો.  
S8����& 

 
આજથી આશર. આઠસો વરસ પહ.લાનંી આ વાત છે. પાટણ નગર"માથંી એક માણસ hઠૂ"ઓ વાળ"ને ભાગી ર�ો હતો. તે qબૂ જ ગભરાયેલો હતો. પાછળ 
જોતો Uય ને ભાગતો Uય. રાU િસ�રાજના સૈિનકો તેની પાછળ પડયા હતા.  
એક સા�એુ ભિવAયવાણી ભાખી હતી ક. િસ�રાજ પછ" �ુમારપાળ ગાદ"એ આવશે. િસ�રાજને કોઇ સતંાન ન હu ુ.ં તેને તેના વારસદારની Rચ�તા સતા2 યા 
કરતી. �ુમારપાળ તેનો �ુ§ુંબી હતો. પરંu ુ�ુમારપાળની માતા�ુ ં�ુળ હલ�ું હu ુ.ં તેથી િસ�રાજની તલભાર પણ ઇ`છા નહોતી ક. �ુમારપાળ ગાદ"એ આવે. તે 
�ુમારપાળ�ુ ંકાટ}ુ ંકાઢ" નાખવા માગતો હતો એટલે તેને /ાસ આEયા કરતો હતો.  
પેલો hઠૂ"ઓ વાળ"ને ભાગતો માણસ �ુમારપાળ જ હતો.  



િસ�રાP તેના િપતાના lા�મા ંસા�ઓુને જમવા બોલા2યા હતા. જમણવાર dરૂો થયા પછ" તે દર.ક સા�નુા ચરણ ધોવા લા�યો. હવે આ સા�ઓુમા ં�ુમારપાળ પણ સા�વુેશે આવેલો ! 

જયાર. તેનો વારો આ2યો bયાર. િસ�રાજને શકંા પડ". તે �ુમારપાળના પગ પારખી ગયો. �ુમારપાળ તરત ચેતી ગયો અને b યાથંી એક બહા�ુ ંકાઢ" Ùમતંર થઇ ગયો. તેને પકડવા 

િસ�રાજના સૈિનકો તેની પાછળ પડયા હતા. �ુમારપાળ ભાગતો હતો. bયા ંર4તામા ંએક ગામ આ2Dુ.ં તે ગામના અRલ�ગ નામના �ુંભાર. તેને માટલા ંવ`ચે સતંાડ" દ"ધો. bયા ંથોડા �દવસ 

રોકાઇને તે આગળ વiયો. bયા ંભીમિસ�હ નામના એક ખે�તૂે તેને થોરની વાડ પાછળ સતંાડ" દઇને તેને રkણ આEDુ.ં આમ તે�ુ ંxવન નાસભાગમા ંપસાર થવા લા�Dુ.ં  

આખર. �ુમારપાળ ખભંાત ગયો. bયા ંહ.મચ[ંાચાયM તેને મોટા ,થંભડંારના ભjયરામા ંસતંાડ"ને સિધયારો આEયો અને કpુ ં:  

‘�ુમારપાળ, તાર. હવે રખડવાના �દવસો dરૂા થયા છે. ’  

‘Yoુુદ.વ, એ;ુ ંશી ર"તે બને ? ’ �ુમારપાળે આuરુતાથી dછૂDુ.ં  

‘થોડા જ �દવસોમા ંu ુ ંરાU થઇશ. ’  
આ વાત ચાલતી હતી ને િસ�રાજના ંપગલા ંસભંળાયા.ં તરત જ હ.મચ[ં . ,થંભડંારના ભjયરાના બારણે d4ુતકોનો ઢગલો કર" દ"ધો ! બીU �દવસે �ુમારપાળ વડોદરા જતો ર�ો. તે બે/ણ 
�દવસ e�ૂયો જ રખડતો ર�ો. તેની પાસે Ìટ" બદામ પણ ન હતી, bયા ંતો ક§ુક નામના એક દયા| વાRણયાએ તેને થોડા ચણા ઉધાર આEયા. તે પછ" પણ તે રખડતો જ ર�ો. એવામા ં
િસ�રાજ મરણ પા�યો. હવે તે�ુ ંનશીબ ઊઘડDુ,ં અનેક સકંટો વેઠ�ા પછ" તેને ધીરજ�ુ ંમીäું ફળ ચાખવાના �દવસો આ2યા.  
�ુમારપાળને બે ભાઇ હતા; મહ"પાળ અને ક"િતfપાળ. હવે રાજગાદ" કોને આપવી તેની ચચા+ થવા લાગી. =તે રાજગાદ" સjપવા /ણે ભાઇઓની કસોટ" લેવાઇ. એ [¤ય પણ જોવા P;ુ ંહu ુ.ં  
રાજસભા સામે મહ"પાળ આવીને ઊભો ર�ો. બધાએં તેને જોયો. તે qબૂ જ વરણાRગયાવેડા કરતો હોય એમ બધાનંે લા�Dુ.ં સભાએ એક" અવાP કpુ,ં  
‘આ �ુંવર ગાદ" માટ. લાયક ન ગણાય’  

પછ" સભાએ ક"િતfપાળને બોલાવીને dછૂDુ.ં  
‘તમે ક.વી ર"તે રાજય ચલાવશો ? ’  

‘તમે બધા કહ.શો એ ર"તે’ તરત જ જવાબ મ�યો.  
સભાએ કpુ,ં ‘આ �ુંવર બીકણ અને િનબ+ળ લાગે છે, ન ચાલે’  

હવે �ુમારપાળનો વારો આ2યો. તેને પણ એ જ 6�ન dછૂવામા ંઆ2યો. તેણે ઉ1ર આE યો ન�હ પણ �યાનમાથંી અધº તલવાર બહાર ખªચી કાઢ" અને શૌય+થી ઝબકતી ]ખો સભામા ં
આમતેમ ચકળવકળ ·મુાવી !  
અને તેને ગાદ" મળ" ગઇ. bયાર. તે ૫૦ વરસનો હતો.  



રાU બ�યા પછ" �ુમારપાળે પોતાના કપરા �દવસોમા ંસહારો આપનાર સૌને યાદ કયા+ અને રાજયમા ંમોભાના ં4થાન આEયા.ં હ.મચ[ંાચાય+ને તેણે પોતાના Yoુુ કયા+. Yoુુની સલાહ 6માણે 
તે વહ"વટ કરતો. રાજયમા ં�હ�સા, દાB અને માસંાહારની કડક મનાઇ ફરમાવી. તેણે દર.ક ધમ+ને આવકાયા+. િશવમ�ંદરો, ¦ન દ.રાસરો અને ઉપાlયો બધંાવીને �ુમારપાળે ઘણી લોકચાહના 
મેળવી.  
પોતાના સમયમા ં6Uની �ખુાકાર" વધે એ માટ. �ુમારપાળે સિંનAઠ 6યbનો કયા+ હતા.ં સા4ં�ૃિતક kે/ે તેણે ચેતના ફ.લાવી. તેના સમયમા ંકલા અને 4થાપbયનો qબૂ િવકાસ થયો. Rગરનાર 
પર ચઢવા માટ. તેણે બધંાવેલો પગર4તો ક. સોમનાથના મ�ંદરનો xણ��ાર આ વાતની સાkી dરૂ. છે.  
પોતાના શાસન દરિમયાન તેણે માળવાના રાU બ�લાલ, કjકણના રાU મ��લકા?ુ +ન અને શાકંભર"ના અણ�રાજને હરા2યા હતા. આમ પાસંઠ વષ+ સ,ંામો ખેલી આ રાUએ રાજયની 
સરહદો qબૂ જ િવ4તાર" હતી.  
િસ�રાજના શાસનમા ં�વુણ+Dગુ માણતા સોલકં"વશંની 6િતભા ટકાવી રાખવામા ં�ુમારપાળે 6શસંનીય ફાળો આEયો હતો.  
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વ4 uપુાળ અને તેજપાળ બે ભાઇઓ હતા. તેઓ ¦ન પોરવાળ Uિતના વાRણયા હતા. તેમના િપતા અ�વરાજ પાટણના રાજય મ/ંી હતા. તેમની માતા�ુ ંનામ 
�ુમારદ.વી હu ુ.ં બનંે ભાઇઓ ધોળકાના રાણા વીરધવલના મ/ંી હતા.  
6ાચીન કાળમા ંYજુરાતમા ંયા/ા|ઓના ઘણા સઘં નીકળતા. આ બે ભાઇઓ એક વખત સોરઠ તરફ જતા એક યા/ા|સઘંમા ંજોડાયા.  
બનંે ભાઇઓ; વ4 uપુાળ અને તેજપાળ qબૂ જ શાણા હતા. તેમના વહ"વટથી તેઓને ઘણી િસ�� મળ" હતી. તેમણે પોતાના ંz�ુ� અને કોઠા�ઝૂને લીધે 
વેપારમા ંએટલી બધી 6ગિત કર" હતી ક. તેમને ઘેર ધનની છોળો ઊડતી.  
સોરઠ તરફ જતા ંસઘંની યા/ા લાબંા સમયની હતી. રાજયમા ંવહ"વટ કથળેલો હતો, કારણ ક. વીરધવલ પછ" ગાદ"એ આવેલો ભીમદ.વ નામનો જ રાU 
હતો. આ બ�ુ ંિવચાર" વ4 uપુાળ અને તેજપાળ યા/ામા ંપોતા�ુ ંધન, ‘ગરથ ગાઠં. ને િવ�ા પાઠ.’ ના � યાયે પોતાની સાથે જ લી�ુ ંહu ુ.ં  
તેમને ર4 તામા ંથDુ ંક. આપણી પાસે P ધન છે તે બ�ુ ંછેક �ધુી સાથે લઇ જ;ુ ંજોખમ ભર.}ુ ંછે. એના કરતા ંથો�ુ ંજમીનમા ંદાટ" દઇએ, વળતી વખતે કાઢ" 
લઇÃુ.ં રા/ે બનંે ભાઇઓ nૂર જગંલમા ંગયા અને b યા ંતેમણે કોદાળ"થી ખાડો ખોદવા માડંયો, b યા ંતો ‘ખ�ડ�ગ ખ�ડ�ગ’ અવાજ આ2 યો.  
વ4 uપુાળની કોદાળ" હવામા ંઅi ધર રહ" ગઇ, તે બો� યો,  

‘તેજપાળ, અહ� આવ, અને જો ક. આ ‘ખ�ડ�ગ’ એવો અવાજ શાનો થયો છે ?’  

તેજપાળ nૂર ઊભો ઊભો થાક ખાતો હતો. તે દોડ" આ2 યો. તેણે� ખોબે ખોબે માટ" બહાર કાઢ". તેની નજર એક ચoુ પર પડ" !  



‘અર. ભાઇ, આ તો ચoુ છે, આવ �ચક"એ.’  

બનંે ભાઇઓએ =દરથી ચoુ �ચક"ને બહાર કાઢયો પછ" ચoુ ઉઘાડ"ને જોયા તો તે સોનામહોરોથી ભર.લા !  

બનંે ભાઇ આ�ચય+મા ં�બૂી ગયા. હવે કર;ુ ંÃુ ં? ધન સતંાડવા જતા ંબી?ુ ંધન મ�Dુ.ં બનંે પોતાના ઉતારા પર પાછા ફયા+ અને તેજપાળની પb ની અ�પુમાની સલાહ લીધી. તે qબૂ જ 

ચuરુ અને િવચkણ 4 /ી હતી.  

અ�પુમા �ડો િવચાર કર"ને બોલી;  

‘જોDુ ંને, જમીનમા ંદાટ.}ુ ંધન દાટ.}ુ ંજ રહ" ગDુ ંને ? તમે પણ ધન દાટવા�ુ ંમાડં" વાળો.’  

‘તો Ãુ ંકર"એ ?’ તેજપાળે dછૂDુ.ં  

‘એ લ7 મી એવી ર"તે q�ુ લી hકૂો ક. nુિનયા જોઇ શક..’  

અ�પુમાએ કોઠા�ઝૂ વાપર" સલાહ આપી.  

બનંે ભાઇઓ વાત પામી ગયા.  

વ4 uપુાળ અને તેજપાળ તે ધનથી આz ુપવ+ત પર દ.લવાડામા,ં પાRલતાણા પાસે શÖુજંય પવ+ત પર અને Rગરનાર પવ+ત પર ¦ન દ.રાસરો બધંાવીને qબૂ ક"િતf મેળવી.  

કલાb મક નકશીકામવાળા ંદ.લવાડાના ંદ.રા ંતો િવ�વભરમા ં6� યાત છે. આ કામ બનંે ભાઇઓના ધનથી થDુ ંછે એ તો ખoું જ પણ તેમા ંઅ�પુમાદ.વીએ આપેલા સહયોગની �વુાસ છે.  

આ માટ. દ.રા ંબનતા ંહતા ંતે સમયનો એક 6સગં dરૂતો થઇ પડશે.  

કામ થો�ુ ંધીhુ ંચાલu ુ ંહu ુ ંએટલે કોઇએ અ�પુમાદ.વીને ફ�રયાદ કર" ક. કામ ધીhુ ંચાલે છે. તેમણે શોભન નામના h�ુ ય િશ� પીને બોલા2 યો અને dછૂDુ;ં  
‘ભાઇ, તમાoું કામ ક.મ ધીhુ ંચાલે છે?’  

શોભને િવનયથી જવાબ આE યો;  
‘માતાx, આzમુા ંઠંડ" dAુ કળ પડ. છે પ�રણામે કાર"ગરો સવારસાજં કામ બધં કર" દ. છે.’  
‘હ.ં.. બી?ુ ંકંઇ ?’  

શોભને આગળ કpુ;ં  
‘કાર"ગરો જમવા�ુ ંપણ Uતે બનાવે છે એટલે એમા ંઘણો સમય વેડફાઇ Uય છે.’  
અ�પુમાદ.વી qબૂ સમજદાર 4 /ી હતી. તેમણે તે �દવસથી તાપવા માટ. સગડ"ઓની 2 યવ4 થા કરાવી. રસોઇયા કામે લગાડ" દ"ધા. કાર"ગરો પણ વધાર. hકૂ" દ"ધા. સગવડ મળ" એટલે 



કાર"ગરો પણ ખતંdવૂ+ક કામે લાગી ગયા. વળ" �રવાજ એવો હતો ક. નકશીકામમા ંPટલી પw થરની eકૂ" વધાર. પડ. તેટલા પૈસા વધાર. મળે ! તેથી નકશીકામ કર"ને પોતાની કળા 6દિશfત 
કરવામા ંકાર"ગરોએ પાÉ ંવાળ"ને જોDુ ંન�હ. કલાના એક એક અદeતુ નhનૂા ઊભા કયા+. Uણે બોલતા પw થર !  
આ મ�ંદરોમા ંબનંે ભાઇની પb નીઓની 4 hિૃત તર"ક. દ.રાણીPઠાણીના ગોખલા પણ hકૂ.લા છે.  
એ સમયે �દ� લીના બાદશાહ�ુ ંલ¤ કર વારંવાર Yજુરાત પર ²ુમલા કરu ુ.ં રાUને qબૂ Rચ�તા થતી. તેણે વ4 uપુાળ અને તેજપાળને પોતાની h ૂઝંવણ કહ".  
બનંે ભાઇઓ hbુ સ£" હતા. તેમણે મ¥ા જતી બાદશાહની માના વહાણમા ંચાRંચયાઓ �ારા } ૂટં કરાવી. આની ફ�રયાદ વ4 uપુાળ પાસે આવી. તે બાદશાહની માને મ�યો અને તેમને 
આ�વાસન આE Dુ.ં તેણે Yનુેગારોને પકડવાની ખાતર" પણ આપી. બીU �દવસે બધો માલ પાછો મેળવીને બાદશાહની માને સjપી દ"ધો ! થોડા માણસો સાથે મોક� યો યા/ા dરૂ" કર"ને 
આ2 યા બાદ બાદશાહની માએ આ આખો બનાવ બાદશાહને ક�ો. બાદશાહ તો રાxનો ર.ડ થઇ ગયો. વ4 uપુાળને �દ� લી બોલા2 યો, qબૂ માનપાન આE Dુ.ં તેણે મોટ" મોટ" ભેટ આપવા�ુ ં
કpુ ંતો વ4 uપુાળે તે લેવાની ના પાડ" અને કpુ;ં  
‘જો મને કંઇ આપવા જ માગતા હો તો વચન આપો ક. તમે Yજુરાતના રાU પર ચડાઇ ન�હ કરો.’ બાદશાહ વચનથી બધંાયો.  
આવા રાજય6ેમી મ/ંીઓ nુલ+ભ હોય છે.  
વ4 uપુાળ અને તેજપાળના સમયમા ંYજુરાત અનેક [\Aટએ સh�ૃ થDુ ંહu ુ.ં તેમ�ુ ંnૂરંદ.શીપ«ુ ં6શસંનીય હu ુ.ં Yજુરાતના ઇિતહાસમા ંતેમના ંનામ અમર રહ.શે. 
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અમદાવાદમા ંઆપણે આજકાલ P ભ[નો �ક� લો જોઇએ છ"એ તે જ� યાએ આજથી ૬૦૦ વષ+ પહ.લા ંએક બનાવ બ� યો હતો.  
અહમદ નામના ચાર પિવ/ અને સcજન માણસો દોર" પકડ"ને કોઇ ઇમારત બનાવવા માટ. પાયા�ુ ંર.ખાકંન કર" ક�ા હતા. તે સમયના બાદશાહ 
અહમદશાહને તેના Yoુુ ખ� ગજંબkે સલાહ આપી હતી ક. સાબરમતીને �કનાર. એક નગર વસાવ;ુ ંઅને તેની પહ.લી ઇમારત�ુ ંખાસh²ુતૂ+, કયાર.ય �દવસની 
પાચં નમાઝ �કૂયા ન હોય તેવા અહમદ નામના ચાર સા�ચુ�રત માણસો પાસે કરાવ;ુ.ં  
Yજુરાતમા ં�દ� લીના �લુતાનો રાજય કરતા હતા. અહમદશાહ નામના �લુતાન – બાદશાહ. – ?ૂની રાજધાની પાટણને બદલીને આશાવલને પોતાની 
રાજધાની બનાવી. કણ+દ.વ સોલકં"એ આશાવલને ‘કણા+વતી’ નામ આE Dુ ંહu ુ.ં અહમદશાહ. લ¤ કર" અને વહ"વટ ક.� [ તર"ક. તેને રાજધાની બનાવવાનો 
મન�બૂો કય� અને તેમા ંYoુુની સલાહ મળતા ંએક નવો રંગ ઉમેરાયો.  
આમ ચાર અહમદો ભેગા થયા હતા. એક તો બાદશાહ પોતે અને બીU તેમના Yoુુ શેખ અહમદ ખ� ગજંબk. /ીU હતા પાટણના અહમદ ?ુડ અને ચોથા 
મRલક અહમદ. આ ચાર. અહમદના હાથે આજના અિત ભ2 ય શહ.ર અમદાવાદનો પાયો નખંાયો; આમ અહમદશાહ�ુ ંનામ ઇિતહાસમા ંRચરંxવ બની ગDુ.ં 



ભ[નો �ક� લો એટલે આજના અમદાવાદની 6થમ ઇમારત. આ �ક� લાની dવૂM એક મોટો zરૂજ હતો. એક સમયે આ �ક� લામા ંPલ હતો. ભ[કાળ" માતાના મ�ંદર�ુ ંસ¼ન મરાઠાDગુમા ંથDુ ં
હu ુ.ં  
અહમદશાહના શાસન દરિમયાન Yજુરાત પર કોઇ રાUએ ચડાઇ કરવાની �હ�મત કર"ન હતી. અમદાવાદ પાટનગર બનતા ંવેપારધધંામા ંqબૂ વધારો થયો. પોતાના રાજય�ુ ંબળ 
વધારવા અને 6Uની �ખુાકાર" સાચવવા આ બાદશાહ. 6શસંનીય કાય+ કDુF હu ુ.ં અનેક �ુદંર બાધંકામો કરાવીને તેણે અમદાવાદની રોનક વધાર" હતી. તેણે અમદાવાદમા ંપાચંસો Pટલી 
મC4જદો બધંાવી હતી. ?ુમા મC4જદ તેના સમયમા ંથયે}ુ ંઅિત ભ2 ય બાધંકામ છે. હ½બતખાનની મC4જદ પણ એટલી જ ભ2 ય છે. ભ[કાળ" મ�ંદરની સામે આવેલા /ણ દરવાU પણ 
અહમદશાહ. બધંા2 યા હતા. આP આ�િુનક ઇમારતો વ` ચે, અહમદશાહ. બનાવેલા ં4 થાપb યોના Yુબંજો, હવેલીઓ, હોઝ, હxરા અને કોટ બાદશાહના ભ2 ય eતૂકાળ�ુ ં4 મરણ કરાવી ર�ા ંછે.  
અહમદશાહ � યાય િ6ય રાU હતો. તેની � યાય િ6યતાના 6સગંો પણ Uણવા Pવા છે.  
એક વખત �લુતાન પોતાના મહ.લને ઝBખે ઊભો હતો. સામે સાબરમતી ખળખળ વહ" રહ" હતી. તેણે જોDુ ંક. પાણીમા ંએક મોટ" કોઠ" તણાઇ રહ" છે. તે qબૂ જ ચuરુ રાજવી હતો. તેણે 
તરતજ નોકરોને ²ુકમ કય� : કોઠ" બહાર કાઢ" લાવો. નોકરો કોઠ" લઇ આ2 યા. કોઠ" ખોલાવી તો =દરથી એક શબ મ�Dુ ં! �લુતાને આખા શહ.રના તમામ �ુંભારોને બોલા2 યા અને dછૂDુ ંક. 
તે કોઠ" ઘડનાર કોણ છે ? એક �ુંભાર. કોઠ" જોઇને કpુ ંક. ‘આ કોઠ" મª ઘડ" છે. ’ પછ" તેણે Pને વેચી હતી તે hખુી�ુ ંનામ આE Dુ.ં તરત જ ઘોડ.સવાર ઊપડયા અને hખુીને પકડ"ને 
દરબારમા ંહાજર કય�. hખુીને dછૂવામા ંઆ2 Dુ ંએટલે તેણે કzલૂ કDુF, ‘મª એક વાRણયાને માર" નાખીને તે�ુ ંમડnું આ કોઠ"મા ંબધં કર" દ"�ુ ંહu ુ.ં પછ" તે કોઠ" નદ"મા ંવહ.તી hકૂ" દ"ધી 
હતી. ’ બાદશાહ. તેને મોતની સU ફટકાર". એક રાU તર"ક. qનૂ Pવા અb યાચાર સાખંી લેવા તે તૈયાર ન હતો.  
એક વખત અહમદશાહના જમાઇનો એક િનદ�ષ માણસની હb યા કર". બાદશાહનો જમાઇ qનૂી, તેને મોતની સU કરતા ંકાx ગભરાયા ! તેમણે મરનારના �ુ§ુંબને qનૂી પાસે ચાલીસ �ટ 
અપાવીને સમાધાન કરા2Dુ;ં આકર" સU માડં" વાળ". અહમદશાહના કાને આ વાત આવી. તે�ુ ંqનૂ ઊકળ" ઊઠ¬ુ.ં તેને થDુ ંમારા રાજયમા ંકોઇ qનૂી િનદ�ષ Ùટ" Uય તે ક.મ ચાલે ? તેણે 
પોતાના જમાઇને ભરદરબારમા ંÃળૂ"એ ચડાવી દ"ધો !  
આવા � યાય િ6ય રાU િવશે એ;ુ ંકહ.વાય છે ક. તેણે પોતાના દાદા hઝુફફરશાહને ઝેર આપી માર" ના� યા હતા. આ વાત જરા પણ મા� યામા ંઆવતી નથી. એક 6સી� ઇિતહાસકાર. આ 
વાતને ર�દયો પણ આપેલો છે. ખર.ખર તો અહમદશાહ પિવ/ xવન xવી જનાર એક ભલો બાદશાહ હતો.  
અહમદશાહ�ુ ંનામ આપણા દ.શના બાદશાહોમા ંઅજોડ છે. ખાસ કર"ને અમદાવાદ વસાવનાર બાદશાહ તર"ક. તે�ુ ંનામ ભારતના ઇિતહાસને પાને �વુણ+ અkર. =કાયે}ુ ંછે. ઇ.સ. 
૧૪૪૨મા ંhCુ4લમ સ� તનતનો આ ઝગમગતો િસતારો આથમી ગયો. 
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hCુ4લમ સ� તનતના સમયમા ંએક વાર Yજુરાતમા ંભીષણ nુકાળ પડયો. રાUને qબૂ જ Rચ�તા થઇ. તે h ૂઝંવણમા ંપડ" ગયો. તેણે qદુાને બદંગી કર";  

‘યા પરવર�દગાર, ²ુ ંરાU É.ં જો મારા ંપાપના ંફળ માર" 6Uને ભોગવવા ંપડતા ંહોય તો u ુ ંમારો xવ લઇ લે પણ માર" 6U�ુ ંરkણ કર.’ તેની એ પિવ/ 6ાથ+ના 6eનુા કાને પડ" અને 

વરસાદ વર4 યો ! Yજુરાત nુકાળના મોઢામા ંજતા ંજતા ંરહ" ગDુ.ં થોડા �દવસો પછ" બદંગી કરનાર રાU બીમાર પડયો અને Yજુર" ગયો.  
એ રાU હતો hઝુફફરશાહ; મહમંદ બેગડાનો �દકરો. એના Pવા ભલા, ઉદાર અને દયા| ઘણા ઓછા રાજવીઓ થયા છે. તે સા�ચુ�રત બાદશાહ હતો. તેની નસેનસમા ંધાિમfકતા 2 યાપેલી 
હતી.  
એ નાનો- �કશોર – હતો. b યાર. તેને એક ઘોડો qબૂ જ િ6ય હતો. એક વખત તે ઘોડો બીમાર પડયો. તેના પેટના કોઇ તકલીફ હતી. હક"મને બોલા2 યા. હક"મે તે ઘોડાને દદ+ના ઇલાજ માટ. 
દાB િપવડા2 યો. આ વાતની hઝુફફરને ખબર પડ" તો તેણે નોકરોને કહ" દ"�ુ ં: ‘એ ઘોડો માર. જોઇતો નથી. ’ �લુતાન hઝુફફર. તે ઘોડા પર પછ" કયાર.ય સવાર" ન કર" ! તે દાBને 
અડકતો પણ ન હતો; કારણ ક. ઇ4 લામ ધમ+મા ંદાBનો િનષેધ છે.  
આ �લુતાન qબૂ જ િવ�ાન હતો. પોતાના રાજયમા ંિવ�ાનોને તે qબૂ માન આપીને રાખતો. 4 /ીઓ 6b યે પણ તે માન અને પિવ/ ભાવ રાખતો. પોતાના nુ¤ મનો 6b યે તે કદ" ક�ર 
બનતો નહ�. તેને લRલત કળાઓમા ંરસ હતો. �ુ4 તીનો તેને ભાર. શોખ હતો. D�ુમા ંતે qબૂ જ િનdણુ હતો. તે ભાલાનો ઉપયોગ �ુશળતાથી કરતો. તેની તલવારબાx જોઇને ભલભલા 
યો�ાઓ દંગ રહ" જતા. કરકસર અને 6ામાRણકતા તેના રાજયવહ"વટમા ંઊજળા ંપાસા ંહતા.ં કરકસર અને ચો� ખા �હસાબના આ,હને લીધે ઘણી વખત તેના દરબાર"ઓ તેને કં?ૂસ પણ 
કહ.તા !  
તેનો િવ�ા6ેમ પણ 6શસંનીય છે. તે જમાનામા ંછાપખાના ંન હતા;ં સારા ંd4ુ તકો હાથે લખવા ંપડતા.ં મરોડદાર અને �ુદંર અkરોથી d4ુ તકોની નકલ કરનાર લ�હયા રાખીને આ બાદશાહ 
d4ુ તકો લખાવતો. તેમને મનમા� યા પૈસા આપતો. �ુરાનની નકલ hઝુફફર પોતે કરતો.  
તેના સા�ચુ�રત િવશે એક વાત નjધવા Pવી છે.  
તેણે માળવા પર ચઢાઇ કર" અને માળવા xતી લી�ુ.ં પછ" તે મા�ંુગઢમા ંર�ો. તે વખતે મા�ંુગઢના �લુતાને પોતાના જનાનખાનાની Bપાળ" 4 /ીઓ મોકલી અને સમાચાર કહ.વડા2 યા ક. 
તમે મને xતી લીધો છે એટલે આ 4 /ીઓ પણ તમાર" જ છે. hઝુફફરશાહ. તેની પાસે આવેલી 4 /ીઓને સb કાર"ને બહ.નો તર"ક. માન આE Dુ ંઅને સ� માનdવૂ+ક માળવાના �લુતાનના 
જનાનખાનામા ંપાછ" મોકલી ! તેણે 4 /ીઓ�ુ ંઅપમાન કરનાર �લુતાનને સદં.શો મોક� યો ક. 4 /ીઓ�ુ ંઆ ર"ત�ુ ંઅપમાન તમે ફર"થી કયાર.ય ન કરતા.  
ઇિતહાસમા ંમહમંદ બેગડો તેના શૌય+ માટ. Uણીતો છે તેમ hઝુફફર તેની નીિતમય xવનશૈલી માટ. Uણીતો છે. 
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Yજુરાતમા ંhCુ4લમ સ� તનતના આથમતા છે� લા િસતારાઓમા ંબહાnુરશાહનો તેજRલસોટો i યાનપા/ છે.  

તે Yજુરાતનો છે� લો બાદશાહ ગણાય છે. તેનામા ંતેના નામ 6માણે Yણુ હતા. તે ખર.ખર બહાnુર હતો. તેને પોતાના રાજયની સરહદો વધારવાની ઝખંના 

હતી. તેણે પોતાનો ઘણોખરો સમય ?ુદા ?ુદા રાજયો સામે લડવામા ંપસાર કય�. તેણે માળવા xતી લી�ુ ંહu ુ ંઅને Rચતોડ પર ચઢાઇ કર" હતી. તે સમયના ં

િસ�ધના ઠÓાનો Uમ અને તેને dજૂયભાવથી જોતા. બધા તેને hરુ� બી ગણતા હતા. બાગલાણના રાUએ તો પોતાની �ુંવર" તેની સાથે પરણાવી હતી.  

બહાnુરશાહના શાસન દરિમયાન �ફરંગીઓ વારંવાર બળવો કરતા. તેમ�ુ ંજોર િવશેષ હu ુ.ં તેઓ દ"દ આગળ આવીને Yજુરાતમા ં·સૂવા મરRણયા 6યb નો 
કરતા. બહાnુરશાહના કાને આ વાત આવતા ંજ તે પોતા�ુ ંલ¤ કર લઇને વાવાઝોડાની Pમ દ"વ તરફ �ચૂ કર" ગયો. પરંu ુતેના પહjચતા પહ.લા ંતો બધા 
�ફરંગીઓ b યાથંી ઊભી d ૂછંડ"એ ભાગી ગયા હતા !  
બહાnુરશાહ નીડર હતો. એટલે કોઇ પણ રાUના nુ¤ મનને મદદ કરવામા ંગભરાતો ન�હ. �દ� લીના મોગલ બાદશાહ ²ુમાDનુો એક nુ¤ મન Yજુરાતમા ંઆવીને 
ર�ો હતો. બહાnુરશાહ. તેને આlય આE યો. b યારબાદ ²ુમાDનુા એક બીU nુ¤ મનને તેણે પૈસાની મદદ કર". આથી બહાnુરશાહ ²ુમાDનુો nુ¤ મન બની ગયો.  
એક વખત બહાnુરશાહ. Rચતોડ ફરતો ઘેરો ઘા� યો. તે વખતે Rચતોડનો રાણો નાની �મરનો હતો, એટલે તેની માતા રાણી કણા+વતીએ ચેતી જઇને ²ુમાDનુે 

રાખડ" મોકલી અને પોતાને બહ.ન ગણી મદદ કરવા િવનિંત કર". ²ુમાDનુે તો ભાવu ુ ંહu ુ ંને વૈ�ે ક�ા P;ુ ંથDુ.ં તેણે કણા+વતીને ધમ+ની બહ.ન માનીને લ¤ કર" મદદ મોકલી. બહાnુરશાહ 
Rચતોડ xતીને મ�ંુસર પાસે પોતાના લ¤ કરની છાવણી નાખીને આરામ કરતો હતો. તે�ુ ંલ¤ કર Nયા ંઆરામ કરu ુ ંહu ુ ંb યા ં²ુમાD�ુ ુ ંલ¤ કર જઇ ચડDુ.ં બરોબર"નો જગં ખેલાયો. તે D�ુમા ં
બહાnુરશાહ હારવાની અણી પર આવી ગયો એટલે b યાથંી ભાગી જઇને ચાપંાનેરના �ક� લામા ંભરાઇ ગયો. ²ુમાD ુતેની પાછ પડયો. ચાપંાનેરના �ક� લામાથંી છટક"ને તે દ"વ જતો ર�ો. તે 
વખતે દ"વમા ં�ફરંગીઓ� ુથા«ુ ંહu ુ.ં �ફરંગીઓ સાથે તેને ?ૂની nુ¤ મનાવટ તો હતી જ. તેથી તે લોકોએ તેને મારવાના પેતરા રચવા માડંયા. એક વાર તેને વહાણ પર બોલા2 યો અને આqુ ં
વહાણ �ુબાડ" દ"�ુ ં! એમા ંબહાnુશાહ�ુ ંમરણ થDુ.ં  
જોક. સ1ાને િવ4 તારવામા ંપોતાની બહાnુર" માટ. વખણાયેલા આ બાદશાહ. રાજયની સીમાઓ વધાર" પણ તે �નૂમા ં6Uની તેણે ઓછ" Rચ�તા હતી. લોક6ીય થવા�ુ ંતેના ભા� યમા ંકદાચ 
લખાયે}ુ ંન�હ હોય પણ Yજુરાતના છે� લા બહાnુર �લુતાન તર"ક. બહાnુરશાહ�ુ ં��ુ ંગણાય છે. 
 

ગગા ઓઝા (૧૮૦૫-૧૮૯૧)  
ગામઠ" િનશાળમા ંથો�ુઘં«ુ ં– બે /ણ ધોરણ – ભણેલો છોકરો મોટો થતા ંકોઇ રાજયનો દ"વાન બને એ મો§ું આ�ચય+ કહ.વાય. તેમાયં વળ" તે એક મોટ" લાઇ�ેર" ઊભી કર. એ તેના કરતા ં
પણ વ� ુઆ�ચય+ કહ.વાય.  
એ દ"વાન હતા ગૌર"શકંર ઉદયશકંર ઓઝા. તેમની માતા�ુ ંનામ અજયબા. ઘોઘા પાટણના વડનગરા નાગર �ુ§ુંબમા ંતેમનો જ� મ ૧૮૦૫મા ંથયેલો. તેર વષ+ના થયા b યાર. તેમણે માતા 



િપતા�ુ ંછ/ Yમુા2 Dુ ંહu ુ.ં તેમના ંમામામામીએ તેમને ઊછેયા+. ગામની િનશાળમા ંથો�ુઘં«ુ ંભÕ યા. વધાર. ભણવાની C4થિત ન હતી. પણ તેઓ qબૂ જ z�ુ�શાળ" હતા.  

ગૌર"શકંરને ૧૮ મે વષM ભાવનગર રાજયમા ંનોકર" મળ" ગઇ. તેમને સવા છ Bિપ યા માિસક પગાર મળતો. b યાર. સેવકરામ નામના એક કારભાર"ને તેમનો પ�રચય થયો. તેમની તેજ4 વી 
z�ુ�ની કારભાર" પર સાર" છાપ પડ" અને ગૌર"શકંરને કંડલાના વહ"વટદાર તર"ક. નોકર" મળ" ગઇ. તેમની આ નીમ«ુકંથી સેવકરામને વહ"વટમા ંહળવાશ રહ".  
આ નોકર" ગૌર"શકંરના xવન�ુ ંપ�રવત+નRબ�nુ સાRબત થઇ. તેમણે પોતાની �ુનેહથી બહારવ�ટયા Pવી Uિતના બેફામ વત+તા લોકોને =�ુશમા ંલઇ લીધા. પોતાના 6દ.શને સલામત 
બના2 યો. એના કારણે તેઓ સમય જતા ંસમ, રાજયના કારભાર" બની ગયા. આથી તેમને પોતાની શ�કતઓનો ઉપયોગ કરવાનો �ુદંર મોકો મળ" ગયો. તેમણે દkતા, 6માRણકતા અને 
ચાuયુ+ �ારા પોતાના કાય+ની સરહદો nૂર nૂર �ધુી લબંાવી દ"ધી. તેમની કામગીર"ની ભેટBપે જ તેમને ૧૮૫૦ મા ંભાવનગરના રાUએ દ"વાનપદ આE Dુ ં! તે સમયે રાજયને માથે qબૂ 
દ.;ુ ંહu ુ.ં ગૌર"શકંર. લેણદારોન. સમUવી દ.વાની પતાવટ કર" નાખી.  
ગૌર"શકંરની એક ઝખંના હતી ક. ભાવનગર એક મો§ું અને આદશ+ રાજય બને. સૌ6થમ તો તેમણે િશkણ પર નજર નાખી. આખા સૌરાA yમા ંતે સમયે એક પણ િનશાળ ન મળે ! તેમણે 
ભાવનગરમા ંબાર અને રાજયના સમ, િવ4 તારમા ંસો િનશાળ ખોલી. ખે�તૂોના હક�ુ ંરkણ કરવા તેઓ સદાય તb પર રહ.તા. તેમના xવનમા ં�ખુાકાર" વધે તેની તેમને ખેવના હતી.  
તે સમયની � યાયપ�િતમા ંપણ પ�રવત+ન કરવાની તેમને જBર લાગી. આથી કાયદાને ન;ુ ં4 વBપ આપવામા ંઆ2Dુ.ં તેમણે પોલીસત/ંને સાબnું કDુF અને ચોર"- ધાડથી 6Uને hકુત કર". 
રાજયમા ંતેમણે Uહ.ર બાધંકામ ખાતાની રચના કર" અને �ુશળ ઇજનેરોને ની� યા. પ�રણામે અનેક કચેર"ઓ, ર4 તા, dલુ,દવાખાના ંઅને ધમ+શાળાઓ બધંાયા. પાણીની સરળ �િુવધા માટ. 
તેમણે બધંાવેલ િવશાળ તળાવ ‘ગૌર"શકંર તળાવ’ તર"ક. ઓળખાય છે. આ ર"તે તેમના સમયમા ંલોકોપયોગી અસ�ં ય કામો થયા.ં હવે તેઓ ‘ગગા ઓઝા’ના નામથી જ ઓળખાવા લા� યા.  
પછ" મહારાU જશવતંિસ�હ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં ગૌર"શકંરની ચuરુાઇ અને 6ામાRણકતાની કદર કર"ને R�ટ"શ સરકાર. તેમને ભાવનગર રાજયના 6િતિનિધ બના2 યા; કારણ ક. રાજ�ુમાર તે 
વખતે સગીર હતા. તેમણે એટલા લાબંા સમય �ધુી કારભાર કય� ક. તે દરિમયાન ભાવનગર પર ચાર રાUઓ રાજ કર" ગયા. તેમની �દુ"ઘ+ સેવાઓને R�ટ"શ સરકાર. h�ૂ યવાન Rબoુદ 
આપીને Rબરદાવી.  
ગગા ઓઝાએ ‘મનોરંજનરb ન’ નામે એક માિસક પણ શB કરા2 Dુ ંહu ુ.ં તેમા ંિવિવધ િવષયોને 4 થાન આપવામા ંઆવuુ.ં 6U સા�હb ય તરફ વળે તેમજ તેનામા ં¶ાનનો 6સાર થાય તે હ.uથુી 
તેમણે બાટ+ન લાઇ�ેર" ઊભી કર" હતી. તેમને d4ુ તકસચંયનો ભાર. શોખ હતો . તેમણે અનેક h�ૂ યવાન d4ુ તકોનો તે લાઇ�ેર"મા ંસ,ંહ કય� હતો. મેw D ુઆન�� ડ Pવા 6િસ� સા�હb યકાર. 
આ d4ુ તકસ,ંહ જોઇને પોતાની qશુી 2 યકત કર" હતી.  
ભાવનગર રાજયની સેવામાથંી િન;તૃ થતા ંરાજયે પણ તેમની 6શસંનીય કદર કર" હતી. તેમને વીસ હUરની આવક આપuુ ંગામ આપવામા ંઆ2 Dુ ંહu ુ.ં તે ઉપરાતં વીસ હUર Bિપ યા�ુ ં
વષા+સન પણ બાધંી આE Dુ ંહu ુ.ં ગગા ઓઝાએ તેમના ધનનો ઉપયોગ સbકાય�મા ંજ કય� તે તેમની મહાનતા હતી.  
પોતાની આથમતી �મર. સ�ં યાસ લેનાર આ hઠૂ" �ચેરો માનવી સૌ માટ. આકષ+ણ બની ગયો હતો. ભારતના સામા� ય માણસથી માડં"ને �� લૅ� ડથી આવતા રાજ�ુંવર ઍડવડ+ Pવા પણ 



તેમનો સb સગં કરવા�ુ ં�કૂતા ન�હ.  

૮૭ વષ+ �ધુી પોતાના xવનને �ૃતાથ+ કરા રહ"ને ઇ.સ. ૧૮૯૧મા ંતેઓ અવસાન પા� યા. 
 
�)�ш ��V8��� �����к� 

 
�)�ш ��V8��� �����к� (�ш�� 1880)  

કોઇ d/ુ ભણીગણીને ડૉકટર થવાની મહ.̀  છા સેવતો હોય, છતા ંમાતાની ઇ` છાને માન આપી વક"લાતનો અ¢ યાસ કર. એની માuભૃ�કત ક.વી !  
વડોદરામા ંએક મહારાA y"યન �ા×ણ �ુ§ુંબમા ંએક d/ુ એવો જ માuભૃકત પાકયો. તે�ુ ંનામ ગણેશ. તેમ�ુ ં�ુ§ુંબ મહારાA yના રb નાRગ�ર {જ� લાના માલવણ 
ગામથી આવીને Yજુરાતમા ંવસે}ુ.ં તેથી ‘માવલકંર’ તર"ક. ઓળખાDુ.ં િપતા વા�દુ.વની સરકાર" નોકર" હતી. જયા ંજયા ંતેમની બદલી થઇ b યા ંb યા ંગણેશને 
ભણવા જ;ુ ંપડDુ.ં તેમ�ુ ંિવ�ાથº તર"ક.� ુ ંxવન યશ4 વી હu ુ.ં િવશાળ વાચન અને સતત ચચા+િવચારણાથી તેમણે Yજુરાતી ભાષા પર સારો કાz ૂમેળવી 
લીધો હતો. કૉલેજમા ંબીજો નબંર મેળવી તેઓ બી.એ. થયા. પછ" માતાની ઇ` છાને માન આપી hુબંઇની કાયદાશા4 /ની કૉલેજમા ંજોડાયા, જો ક. તેમને થ;ુ ં
હu ુ ંડૉકટર ! કાયદાની બનંે પર"kાઓ તેમણે 6થમ વગ+મા ંપાસ કર". દ.શભ�કતની ભાવના તે સમયે તેમનામા ંસdંણૂ+ ર"તે િવકસી ગઇ હતી. બગંભગંની 
ચળવળ અને િતલક મહારાજનો દ.શિનકાલ Pવી ઘટનાઓથી તેઓ દ.શસેવા તરફ આકષા+યા.  
૧૯૧૧ – ૧૨નો એ સમય હતો. b યાર. Yજુરાતના રાજક"ય, આિથfક, શૈkRણક અને સામા{જક 6�નોનો િનકાલ લાવવા ‘Yજુરાત સભા’ નામની સ4ં થા 
અમદાવાદમા ંચાલતી હતી. ગાધંીx તેના 6hખુ હતા. ગણેશ વા�દુ.વ માવલકંરની કાય+kમતા અને કામગીર" જોઇને કાય+કરોએ તેમને ‘Yજુરાત સભા’ ના 

સહમ/ંી તર"ક.  ની� યા. તે ર"તે તેમને Uહ.ર સેવાનો મોકો મ�યો. તેમા ંસરદારનો સાથ મ�યો. તેમની ઠાસંોઠાસં િનA ઠા અને 6ામાRણકતાને લીધે તેઓ ગાધંીx અને સરદારના સહપથંી 
બની ગયા. પછ" તો ૧૯૧૮ -૧૯ના ંઇ� ફ}એુ� ઝા 6કોપ, nુA કાળ િનવારણ અને ખેડા {જ� લાના સb યા,હની તેમની કામગીર"એ તેમને 6થમ કkાના કાય+કર બનાવી દ"ધા.  
માવલકંરના §ૂંકા લ� નxવન પછ" ૧૯૨૦મા ંતેમના ંપb ની�ુ ંઅવસાન થDુ;ં b યાર. તેમને એક દ"કર" હતી. માવલકંર. તો સેવાનો ભેખ લેવાનો િનણ+ય લઇ લીધો હતો, પણ માતાએ બીU 
લ� ન આ,હ રા� યો. માતાની ઇ` છા હતી ક. તેમને d/ુ સતંાન હોય.  
અમદાવાદ � DિુનિસપાRલટ"ના 6hખુપદ. પાચંેક વરસ રહ"ને માવલકંર. કાય+kમ વહ"વટ કય�. તે દરિમયાન એક રાજક"ય doુુષ તર"ક. તેમ�ુ ંસાoું ઘડતર થDુ.ં પછ" ૧૯૩૭મા ંતેઓ hુબંઇ 
ધારાસભાના અi યk તર"ક. િનમાયા. હવે તેઓ કૉ,ેસની પહ.લી હરોળના નેતાઓમાનંા એક બની �કૂયા હતા. એમ કરતા ંજયાર. દ.શની પહ.લી લોકસભા બની b યાર. તેના 4 પીકર – 

અi યk�ુ ંપદ સૌએ ઉમળકાભેર અને એક અવાP તેમને સોE Dુ.ં  



માવલકંર તેમના અિત પ�રRચતોમા ં‘દાદાસાહ.બ’ના ²ુલામણા અને માનભયા+ નામથી ઓળખાતા હતા. ભારતના વડા 6ધાન નેહoુએ તેમને ‘લોકસભાના િપતા’ કહ"ને =જલી આપી છે. P 
વખતે ભારતની 6U લોકશાહ"થી ત£ન અUણ હતી અને રાજક"ય પkોના બળાબળની ખªચતાણમા ંજયાર. િશ4 તની અછત વતા+તી હતી તેવી પ�રC4થિતમા ંલોકસભાના અi યkપદની 
કામગીર" લોઢાના ચણા ચાવવા Pવી હતી. આવી કપર" કામગીર" પણ દાદાસાહ.બે �ુનેહdવૂ+ક સફળતાથી કર" બતાવી. તેમા ંતેમના મહારાA y"યન અને Yજુરાતી સ4ં કારોએ qબૂ ભાગ 
ભજ2 યો. માવલકંર સાહ.બમા ંએક Yજુરાતી�ુ ંસૌજ� ય અને મહારાA y"યનની {જ¶ાસા;િૃતનો સમ� વય થયેલો હતો.  
માવલકંર દાદાને રાજકારણ કરતા ંરચનાb મક સેવાકાય�મા ંવ� ુરસ હતો. તેમની અRભoુRચ િવિવધ સ4ં થાઓ અને તેમાયં. �ડાણના િવ4 તારમા ં– ગામડામંા ં– રચનાbમક કામ કરતી 
સ4ં થાઓ તરફ હમંેશા રહ.તી .‘મહાb મા ગાધંી 4 મારકિનિધ’ Pવી મોટ" સ4ં થાઓના y4 ટ"મડંળના 6hખુપદ માટ. તે વ� � ભભાઇના વારસદાર બ� યા. ક.ળવણી kે/ે પણ તેમ�ુ ંયોગદાન qબૂ 
મો§ું છે. ‘Yજુરાત િવ�વિવ�ાલય મડંળ’ �ારા Yજુરાત Dિુનવિસfટ"નો પાયો તેમણે જ ના� યો હતો.  
તેઓ ભલે સા�હb યસ¼ક ન હતા પણ તેમને િવ�ા 6b યે અb યતં 6ેમ હતો. ગાધંીx સાથેના તેમના ંસ4ં મરણો અને Yનુેગારોના xવનમાથંી થયે}ુ ંદશ+ન િનBપuુ ં‘માનવતાના ઝરણા’ં P;ુ ં
d4ુ તક તેમને ઉ` ચ કો�ટના સા�હb યકારની હરોળમા ં4 થાન અપાવે છે. પારદશ+ક 6ામાRણકતા, Ã�ુ � યાયિનA ઠા, િનઃ4 વાથ+ સેવા, સÜદયતા, Üદયની ઋ?ુતા અને 6શસંનીય કાય+દkતા Pવા 
Yણુોથી છલોછલ ભર.લા 2 ય�કતb વવાળા દાદાસાહ.બને સ4ં કાર-ઘડવૈયા તર"ક. Yજુરાત કયાર.ય eલૂી શકશે ન�હ. 
��. O���� ���$� 
 

��. O���� ���$� (�ш�� 1886 – 1977)  

િપતા નારાયણભાઇ અને માતા ઝમકબાને 4 વE નેય � યાલ ન�હ હોય ક. તેમનો દ"કરો xવરાજ આઝાદ ભારતનો Yજુરાત રાજયનો પહ.લો h�ુ યમ/ંી બનશે !  
સૌરાA yના અમર.લી શહ.રમા ંxવરાજનો જ� મ થયો હતો. ‘d/ુના ંલkણ પારણામાથંી’ એ � યાયે xવરાP બાળપણથી જ તેજ4 વી િવ�ાથº તર"ક. નામના 
મેળવી હતી; 8ાિંતકાર" િવચારો પણ તેમનામા ંિવ�ાથº અવ4 થાથી જ હતા.  
xવરાજ મહ.તા િવ�ાથº તર"ક. qબૂ જ હોિશયાર હતા. તેઓ ભણીગણીને ડૉકટર બ� યા; એટ}ુ ંજ ન�હ પોતાની ડૉકટર તર"ક.ની કાર�કદ¡ એટલી ઉcજવળ 
બનાવી ક. તેમને રાA y િપતા ગાધંીxના =ગત ડૉકટર તર"ક. સેવા આપવા�ુ ંસદભા� ય સાપંડDુ.ં  
ભારતને આઝાદ" મળ" એની સાથે જ દ.શના ભાગલા પડયા. કોમવાદની ઝાળથી દાઝેલા અનેક િનવા+િસતો પા�ક4 તાનથી ભારત તરફ આવી ર�ા હતા. 
અસ�ં ય લોકો એ ર"તે આવતા હતા એટલે તેમની તnંુર4 તીને લગતા ઘણા 6�નોનો સામનો કરવાનો હતો. તે સમયના Yહૃમ/ંી સરદાર વ� લભભાઇ પટ.લને 
તેની ભાર. Rચ�તા હતી. તેઓ ડૉ. xવરાજ મહ.તાની શ�કતઓ Uણતા હતા. તેમણે ડૉ. xવરાજ મહ.તાને એમના ક.� [ના આરો� યખાતાના ડાયર.કટર જનરલ 
તર"ક. ની� યા. િનવા+િસતોના આરો� યની સારસભંાળ લેવા�ુ ંમહb વ�ુ ંકામ તેમને સોપવામા ંઆ2 Dુ.ં  



ગાધંીxના =ગત ડૉકટર તર"ક. તેઓ 6િસ� તો હતા જ, એમા ંવળ" આ કામ સjપતા ંતેમા ંવધારો થયો. અનેક લોકો�ુ ંi યાન તેમના તરફ ગDુ.ં  

ભારત-પા�ક4 તાન અલગ થતા ંદ.શી રજવાડા ંતેમની ઇ` છા hજુબ P તે દ.શ સાથે જોડાઇ ર�ા ંહતા.ં વડોદરા�ુ ંરાજય પણ તે વખતના ભારત-�હ� દ" સઘં સાથે જોડાવા તૈયાર થDુ.ં તેથી 

વડોદરામા ંલોકશાહ" ત/ં ઊeુ ંકરવાની વાત આવી. સરદાર. ડૉ. xવરાજ મહ.તાને તે રાજયના 6થમ 6Uક"ય h�ુ ય દ"વાન બના2 યા. પ�રણામે થોડાક જ સમયમા ંb યા ં6Uક"ય શાસનની 
આબોહવા વતા+વા લાગી.  
તે સમયના વડોદરાના રાજવી મહારાU 6તાપિસ�હx ગાયકવાડ તેમની રાજય 6b યેની ફરજો તરફ ખાસ i યાન આપતા ન હતા અને ઉદાસીન રહ.તા હતા. પરદ.શમા ંિનવાસ કરવા�ુ ંઅને 
રાજયના ંનાણા ંખચº નાખવા�ુ ંજ મા/ કામ તેઓ કરતા હતા. એ ર"તે રાજયની િતજોર"નો nુoુપયોગ થઇ ર�ો હતો. ડૉ. xવરાજ મહ.તાએ તે રાજયના દ"વાન તર"ક. તેમને સાવચેત 
કરવાનો 6યb ન કય� પણ 6તાપિસ�હ તો તેમની �નૂમા ંજ મ4 ત હતા. xવરાજ મહ.તાએ વડોદરાની ધારાસભામા ંતેમના પર આરોપનાhુ ંhકૂતો ઠરાવ પસાર કરાવી રાUને પદ³A ટ કયા+ 
અને તેમના વારસદાર ફતેિસ�હરાવ ગાયકવાડને ગાદ"એ બેસાડયા. ડૉ. xવરાજ મહ.તા�ુ ંઆ એક 8ાિંતકાર" પગ}ુ ંહu ુ.ં વડોદરા રાજય�ુ ંhુબંઇ રાજયમા ંિવલીનીકરણ થDુ ંb યા ં�ધુીમા ં
તેમણે લોકક� યાણની અનેક 6;િૃ1ઓ કર"ને 6U�ુ ંમન xતી લી�ુ.ં  
ઇ.સ. ૧૯૬૦મા ંYજુરાત�ુ ંઅલગ રાજય થDુ ંઅને xવરાજ મહ.તા તેના પહ.લા h�ુ યમ/ંી બ� યા. b યાર પછ" તેમણે hુબંઇ રાજયથી અલગ થયેલા Yજુરાત રાજયને િવભાજનને કારણે 
જતી આિથfક ખોટની ર?ૂઆત મહારાA yના h�ુ યમ/ંીને કર". પ�રણામે Yજુરાતને ૪૦ કરોડ Bિપ યાની ગUંવર સહાય મળ". આ પણ તેમની એક મોટ" િસ�� હતી. આ િસવાય પણ 
િવભાજનને કારણે ઊભા થયેલા અનેક Y ૂચંવાડા તેમણે એક ઠર.લ અને સcજન રાજdoુુષ તર"ક. ઉક.� યા. તેમણે C4થર અને દkતાdણૂ+ વહ"વટ કર"ને રાજય�ુ ંઅથ+ત/ં સh�ૃ કDુF. તેમની 
કાય+શૈલી અને ઉપરાઉપર" મળતી સફળતાથી Yજુરાતમા ંતેઓ લોક6ીય નેતા બની ગયા.  
રાજકારણમા ંક.ટલીક વાર બનuુ ંહોય છે તેમ તેમની સામે પણ દાવપેચ રમાયા. તેમને બીx વાર h�ુ યમ/ંી તર"ક. શાિંતથી વહ"વટ કરવા દ.વામા ંન આ2 યો. h�ુ યમ/ંીપદ.થી તેમને nૂર 
કરવામા ંઆ2 યા. જવાહરલાલ નેહoુને આ ગ� Dુ ંનહોu ુ ંપણ તેઓ િનoુપાય હતા. તેમણે ડૉ. xવરાજ મહ.તાને લડંનમા ંભારતના હાઇકિમશનર બનાવીને મન વા�Dુ.ં  
ડૉ. xવરાજ મહ.તાના ંપb ની lીમતી હસંાબહ.ન મહ.તાએ પણ સા�હb ય, સમાજસેવા અને િશkણkે/ે ઉ1મ 6;િૃતઓ કર" નામના મેળવી.  
ડૉ. xવરાજ મહ.તા મૅ�ડકલ િશkણના xવ, એટલે ક. kે/મા ંતેમણે ડ"ન તર"ક. સેવા આપી હતી. સ4ં થાના ઘડતર અને સચંાલનમા ંતેઓ િશ4 તનો આ,હ રાખતા. તેમનો 4 વભાવ કોમળ 
અને 6ેમાળ હતો. તેમના ચાહકો અને િમ/ો�ુ ંવu ુ+ળ મો§ું હu ુ.ં અમદાવાદમા ંશB થયેલી ‘ડૉ. xવરાજ મહ.તા હૉ4પીટલ’ તેમને અપાયેલી ભ2ય =જRલ છે. ૯૧ વરસ Pટ}ુ ંદ"ઘ+ આDAુ ય 
ભોગવી ૧૯૭૭મા ંતેમણે આ સસંારમાથંી િવદાય લીધી. 
 
'�°�/�6 ��� 

 



'�°�/�6 ��� (1873 – 1933)  

ભારતમા ં=,ેજ સરકાર હતી તે વખતે કોઇ ભારતીય માટ. hુબંઇની વડ" ધારાસભાના 6hખુ તર"ક. � ૂટંાઇ આવ;ુ ંતે ઘ«ુ ંજ કપoું કામ હu ુ.ં ૧૯૨૫ �ધુી કોઇ પણ ભારતીય તે માટ. 

નસીબદાર નીવડયો નહોતો. પરંu ુ૧૯૨૫મા ંિવÓલભાઇ પટ.લે =,ેજોના હાથમાથંી એ ગૌરવા�ંકત પદ પડાવી લી�ુ.ં એ પદનો પોશાક ભલભલા ઉમરાવોને ]બી Uય એવો Uજરમાન 
હતો. લોકો િવચારતા ર�ા ક. િવÓલભાઇ ક.વો પોશાક પહ.રશે ? કારણ ક. એમનો કાયમનો પોશાક હતો ખાદ"ની ધોતી અને ખાદ"ની કફની. તેમણે ગર"બ ભારતીયોના 6િતિનિધ હોવાને નાતે 
પોતાનો પોશાક બદ� યો ન�હ. હા, 6hખુના હો£ા માટ. 6ણાલી 6માણે Y ૂચંRળયા વાળની િવગ (બનાવટ" વાળ) અને ખાદ"ના ઝ¢ ભોધોતી પહ.રવા તૈયાર" બતાવી. ઝ¢ ભો રાતોરાત સીવીને 
તૈયાર કરા2 યો. ઝ¢ ભા માટ. સરો{જની નાય�ુએ તેમની ર.શમી સાડ" હરખાતા ંહરખાતા ંઆપી દ"ધી. એ ઘડ" આવી પહjચી જયાર. િવÓલભાઇ ધારાસભાના 6hખુ તર"ક. બેઠા અને આખા 
ભારતમા ંહષ+ની એક લહ.ર ફ.લાઇ ગઇ.  
િવÓલભાઇ સરદાર વ� લભભાઇ પટ.લના મોટાભાઇ થાય. એમનો જ� ્ મ ૨૭-૯-૧૮૭૩ ના રોજ ન�ડયાદમા ંથયો હતો. તેમની 4 મરણશ�કત બ²ુ જ તેજ હતી. એક વખત તેમણે પર"kામા ં
એટલા સાચા જવાબ લ� યા હતા ક. તેમની શાળાના હ.ડમા4 તરને શકંા ગઇ. તેમણે િવÓલભાઇ�ુ ંપેપર હાથમા ંલઇને તેમને કpુ,ં ‘િવÓલ, તª ચોપડ"માથંી ચોર" કર"ને આ પેપરમા ંજવાબો 
લ� યા છે, તેમાનંો એક.એક શ� દ ચોપડ"નો જ છે.’  
િવÓલભાઇ તો હ.બતાઇ જ ગયા, તેમણે કpુ,ં ‘સાહ.બ, ખોટ" વાત છે. ²ુ ંચોર" કoું જ ન�હ. ’  
‘તો Ãુ ંઆ તે Uતે લ� Dુ ંછે ? ’ સાહ.બે ]ખ થોડ" કરડ" કર"ને કpુ.ં  
િવÓલભાઇ કહ., ‘સાહ.બ, તમને Ãુ ંલાગે છે ? એ;ુ ંહોય તો સાRબત કર" બતાવો, ²ુ ંઆ ર"ત�ુ ંઅપમાન સહન ન�હ કર" લ�. ’  
હ.ડમા4 તર. તેમને ચોપડ" આપી અને એક ફકરો વાચંવા�ુ ંકpુ.ં પછ" ચોપડ" બા?ુમા ંhકુાવી દ"ધી.  
‘હવે તª વાં̀  Dુ ંતે લખી બતાવે, તો u ુ ંખરો’ હ.ડમા4 તર. તેમની નજર સાથે નજર મેળવીને કpુ.ં  
તરત જ િવÓલભાઇએ P ફકરો વાં̀  યો હતો તે આખો, એક પણ શ� દ �કૂયા વગર લખી કાઢયો ! હ.ડમા4 તર ભjઠા પડ" ગયા.  
િવÓલભાઇએ 6ાથિમક િશkણ કરમસદમા ંઅને માi યિમક િશkણ ન�ડયાદમા ંલીધે}ુ.ં તેમને મહાdoુુષોના ંxવનચ�ર/ વાચંવાનો qબૂ જ શોખ હતો. ૧૮૯૫મા ંતેમણે વક"લાતની પર"kા 
પાસ કર" અને શBઆતમા ંગોધરામા ંવક"લ તર"ક.નો 2 યવસાય શB કય�. પછ" બોરસદ ગયા અને વ� લભભાઇને પણ b યા ંબોલાવી લીધા. બનંે ભાઇઓએ પોલીસખાતાને અને સરકાર" 
ત/ંને �દવસે તારા દ.ખાડ" દ"ધા. સરકાર. કંટાળ"ને બોરસદની ફોજદાર" કોટ+  બધં કર"ને આણદં ખસેડ". તો આ બ�ંબુેલડ" આણદં પહjચી ગઇ અને b યા ંતરખાટ મચાવી દ"ધો !  
‘વી.P. પટ.લ’ આ §ૂં�ું નામ બનંે ભાઇ�ુ ંલખાય એનો લાભ િવÓલભાઇએ લીધો, વ� લભભાઇને �� લૅ� ડ જવા�ુ ંહu ુ ંપણ પાસપોટ+મા ં‘વી. P. પટ.લ’ એટ}ુ ંજ લખે}ુ.ં િવÓલભાઇએ તેમને એક 
યા બીx ર"તે મનાવી લીધા અને પોતે ઊપડ" ગયા �� લૅ� ડ. b યા ંજઇને /ણ વષ+નો બૅ�ર4 ટરનો અ¢ યાસ અઢ" વષ+મા ંdરૂો કર"ને 6થમ વગ+મા ંપાસ થઇ ગયા ! �� લૅ� ડમા ંતેઓ સાદગી 



અને સયંમથી રહ"ને ભÕ યા. તેમણે અ?ુ +નની Pમ એક જ i યેય રાખે}ુ ં– િવ�ા6ાE તી. કયાયં ફરવા જવા�ુ ંક. મોજશોખ કરવા�ુ ંબ�ુ ંજ તેમણે જu ુ ંકર.}ુ.ં ૧૯૦૮મા ંતેઓ ભારત પાછા 

આવી ગયા.  

ભારત આવીને hુબંઇને તેમણે કમ+eિૂમ બનાવી; વક"લાત કરવા માડં" અને qબૂ 6િતA ઠા મેળવી. b યારબાદ તેમના xવનમા ંએક બે nુઃખદ બનાવ બ� યા; પb ની�ુ ંhbૃ D ુઅને પોતાની 

Rબમાર". b યાર. તેમની �મર ૩૭ વષ+ની હતી, પણ તેમને સતંાન ન હu ુ.ં તેમ�ુ ંમન Rખ� ન થઇ ગDુ ંઅને xવન 6b યે તેઓ િવરાગની લાગણી અ�ભુવવા લા� યા. બીમાર"ની સારવાર માટ. 

વતનમા ંઆવતા ર�ા. આ દરિમયાન ખેડા {જ� લામા ંખે�તૂોની સમ4 યાઓ Uણીને તેમણે માદર. વતનમા ંરહ"ને જ 6Uની સેવા કરવાનો િનણ+ય લીધો. �� લૅ� ડમા ંદાદાભાઇ નવરોxએ 

દ.શસેવા કરવાની િશખામણ આપી હતી તે સાભંર" આવી. તેમણે રાજકારણમા ં6વેશ કય�. મi ય4 થ ધારાસભામા ં� ૂટંાઇને ગયા અને ઉપરાછાપર" 6�નો કર" ધારાસભા�ુ ં6hખુપદ પડાવી 

લી�ુ ં! =,ેજોના દમનDકુત શાસનને તેમણે પડકાDુ+. ફર{જયાત 6ાથિમક ક.ળવણી માટ.નો ખરડો ર?ૂ કર"ને તેમણે લોક6ીયતા મેળવી. છેવટ. દાડં"�ચૂ વખતે જયાર. સરકાર. દમનની હદ 

વટાવી b યાર. તેમણે સરકારને પોતા�ુ ંરાxનાhુ ંધર" દ"�ુ.ં તેઓ અસહકારની લડતમા ંજોડાઇ ગયા.  

િવÓલભાઇ સાચા રાA yભકત હતા. દ.શના નાનામા ંનાના માણસ સાથે તેમને સહા�eુિૂત હતી. િવÓલભાઇ પોતાના પગારમાથંી ગાધંીxને દર મ�હને રાA yક� યાણ માટ. અhકુ રકમ મોકલી 
આપતા. એ ર"તે તેમણે એ જમાનામા ંગાધંીxને ૪૦ હUર Pટલા Bિપ યા મોક� યા હતા. તેમની રાA yભ�કત�ુ ંઆનાથી વધાર. સાoું ઉદાહરણ બી?ુ ંકDુ ંહોઇ શક. ? એમણે આઝાદ"ની લડત 
માટ. અનેક વાર Pલવાસ ભોગ2 યો હતો.  
ગામડા ગામમા ંજ� મેલો ખે�તૂનો દ"કરો �ડા ંhળૂ ઘાલીને ફાલીÌલી રહ.લી =,ેજ સરકારને હચમચાવે અને દ.શની આઝાદ"ની વેદ" પર પોતા�ુ ંસવ+4 વ હોમી દ. તો તે�ુ ંનામ ભારતના 
ઇિતહાસમા ં�વુણ+ અkર. જ લખાય ને !  
૧૯૩૩ના ઑકટોબર માસમા ંઆ 6ેરણાdoુુષે Rચરિવદાય લીધી. 
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ભારતમા ંટ.Rલકૉ� Dિુનક.શન kે/ની ઘણા લાબંા સમયની મદંતા અને તેની સામે પડ.લ અનેકવધ ટ��કનકલ oુકાવટોને ચપટ"મા ંnૂર કર" ગણ/ીના ંવષ�મા ંજ સમ, ભારતમા ં
ટ.Rલકૉ� Dિુનક.શન kે/ે અદeતુ 8ાિંત સ¼નાર સામ િપ/ોડાનો જ� મ : ઇ.સ. ૧૯૪૨મા ં 
Yજુરાત રાજયના �રુ.� [નગર {જ� લાના હળવદ તા}કુામા ંથયો છે. તેઓ એક qબૂ જ સામા� ય �ુ§ુંબમા ંઅને સb યભાઇ �થુારના સામા� ય નામ સાથે જ� મેલા. નાનપણથી જ તેઓ 
અ¢ યાસમા ંતેજ4 વી હતા અને તેમનામા ંરહ.લા િવ¶ાની xવે તેમને ટ��કનકલ kે/મા ંઅસામા� ય શોધખોળ કરવા 6ેયા+.  
અમે�રકામા ંતેમના જવાથી ટ.Rલકૉ� Dિુનક.શન kે/ના સશંોધનમા ંઅસામા� ય વેગ આ2 યો. એમા ંધાર" સફળતા મેળવી તેઓ સમ, િવ�વમા ં� યાતનામ થયા. તે અગાઉ તેઓ સામ િપ/ોડા 



P;ુ ંિવદ.શી નામ રાખી �કૂયા હતા. ભારતના સદનસીબે ભારત સરકારના આમ/ંણને તેમણે 4 વીકાDુF અને ભારતમા ંસેવા આપવાનો આ િવ¶ાનીએ િનધા+ર કય�. સદં.શા-2 યવહારના h�ુ ય 

એકમોના અ,ણી તર"ક. અને ભારત સરકારના ટ�કનૉલૉx િમશનના સલાહકાર તર"ક. તેમની િનમ«કૂ કરાઇ.  

§ૂંકા ગાળામા ંતેમણે િવદ.શ જોડ. સીધો સદં.શા-2 યવહાર સપંક+ , ઇલેકyૉિનક ટ.Rલફોન ઍકસચªજ, દ.શ આખાને nૂરસચંાર નેટવક+થસ સાકંળવાની કામગીર" તેમજ સદં.શા2 યવહારના માiયમો 

અને સાધનોને ઑE ટ"કલ બનાવવા�ુ ંકામ કDુF.  

લાબંા વાળ અને દાઢ"ધાર" એવા િવ¶ાની િમUજના ચહ.રાથી શોભતા સામ િપ/ોડાએ ટ.Rલફોનના પરંપરાગત મોડ.લની જગાએ dશુબટન ફોન, તેની Uતે જ ડાયRલ�ગ થાય તેવા ફોન અને 

મેમર"વાળા ફોન વપરાશમા ંલેવાય તે માટ. nૂરસચંાર િવભાગમા ંધરhળૂથી ફ.રફાર કયા+ છે.  

તેમના આગમન બાદ ભારતમા ંનવા ંકનેકશનો લોકોને ધાયા+ કરતા વ� ુઝડપે મળ" ર�ા ંછે. 
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Yજુરાતમા ંYજુરાતી hશુાયરાના 4થાપકો પૈક" એક 6સ�g સા�હbયકાર આસીમ રાદં.ર"ની =િતમ યા/ા તેમના િનવાસ4થાનેથી નીકળ" bયાર. શહ.રભરના 
સા�હbયકારો તેમના =િતમ દશ+ન માટ. ઊમટ" પડયા હતા. �રુતે તેના કિવરbનોમાનંા એક આસીમને Yમુા2યાની લાગણી બધાના ચહ.રા પર 4પAટ પણે જોઈ 
શકાતી હતી. 
મહhદુિમયા ંમહ�મદ ઇમામ �બુેદાર એટલે આસીમ રાદં.ર"�ુ ંYoુુવાર. મોડ" સાPં ૧૦૪ વષ+ની ¦ફ વયે તેમના િનવાસ4થાન �બુેદાર 4y"ટ ખાતે િનધન થDુ ં
હu ુ.ં તેમના િનધનથી મા/ �રુત જ નહ� પણ સમ, Yજુરાતના સા�હbયજગતમા ંશોક છવાઈ ગયો હતો. 
તા. ૧૫-૮-૧૯૦૪ના રોજ જ�મેલા આસીમ રાદં.ર"એ તેમની યાદ Bપે ગઝલસ,ંહો ‘લીલા’ અને ‘તાપી તીર.’ આEયા છે. બે વષ+ dવૂM 6િત\Aડત વલી Yજુરાતી 
એવોડ+ િવPતા આસીમ રાદં.ર"ની =િતમયા/ા Ã8ુવાર. સવાર. ૧૧.૦૦ વા�યે રાદં.રના �બુેદાર 4y"ટથી નીકળ" રાદં.રના ગોર.ગ�રમા ક�4તાન �ધુી પહjચી 
હતી. રાદં.ર"ના =િતમ દશ+ન કરવા માટ. શહ.રના સા�હbયકારો ઉપરાતં શહ.રની Uણીતી હ4તીઓ ઊમટ" પડ" હતી Pમા ંભગવતી �ુમાર શમા+, જનક નાયક, 

ના�ભુાઈ નાયક અને બ�ુલેશભાઈ સ�હતના મહા�ભુાવો હાજર ર�ા હતા. 
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�z0�$� � ;�	. -$�	 '
~��� ��� c��	 �1��  ���1�[�� V8х� 
���� 

;��. ���1�[ � ‘િસgહ½મ‘ ����� L ��к�)�� ���Q�; �9 ��. '
~����� 3 T� M8 :F $��� S8³8���� S8����& ���Fe ��g�. S8����& *� ����	 �)���.  


���кF7�� $� :F ��u���7e ��� кM8®, _ �кF �	�*�� ��� '�ш&������ ��� d5 ��х�	� :�. �	�*���� �� ��E	7 �� � 8�& ��� $���& ����� /�@7 ª 4� �шl4� ��� ш�)� ��E	7 $�Fк� �к���. $��)� ��8 

� $ � ����������, �.�$�)� �
� ш�í8��� � $ � ��� .����� � $ � Ô� ����
�� ��*�L ���. ��u�����ш�� :�5 �� ��N к) ��� ���	� '�N��� ����;	 ‘કરણ ઘેલો‘ $�Fк� 7&х���. @. 
. âäãæ ��� к�) u��� 

0�5 �	�� V8�$�� �5 ��d�F� .х�O�� ��;� ��¡� �| �� ��� � 
�;� <8���$��� 0�C D8  ��N7�� ш�
��� �$ �L ��. 

 

• <8���$�� �h �к��	� M8� 

<8���$ 0�5 �	�� V8�$����� ��;��� �M8�. 0�5 �	�� ш�
к� ��W V 4��7 �	�$�. V 4��7 w8�� к�F�� �
� du���$�. V 4��7A8� ��¡� 
�eк �R  1�5 M8�. 0�5 �	��� ���F ���� к������� 1��$� �$� 

� ���� <8���$�� V 4�� k#�х��e 0�5 �	A8� �'*� � #���	 �F«8� ��� <8���$�� -;� V8�$�� $�Fк� 38kî#� ш�� ��� *��) кM8®. 38kî#� ш���� d¤��'*к��F $���� =E ���� ш��� @. 
. âåââ 

��� 
����$	 ��F�� $	�� ��������� ��� ��9 ��. ������� �� M8� e��� к)� �$	�� ��к� � ��� ��	�� �� ��. ��)�	 �� $	 7:F ;�� ���	. ������� �*�� ��q M8�. к��к0��� $&�� ���� 

ш���� �Fк�� S8� 8�8�F�� ��*�L M8�. @. 
. âååä ��� ���� ш�� ��) �| ��. ���� ш���� =E ����� ш�� ���� 6'$��
��� ����� ����� $�Fк� -'
~ ;��. ����� �����e 1������ ��� w4���� 

e� �� �� O� �� �$�. $�)� ��Eк�� к��g� ��������� ш��� �
�L M8�. � ��� ��F�� к��g� /| �0��� S4�� ��� 1���� – V 4���� ���� ��*�L ��. ��'
Y� ���$� � 
�� ��'���� 

;@ ���. '�9 ��$ 
�$ ш������	 �8/�� :�7 ��� 
��� ������� �¬���. ����� ������� �Fк�� V8�$�� 38kî#� �	�� 
�$ V8�$�� �$�.  

<8���$�� :�5 �� ���ш�� ���D8 � ш�� �$�. $�)� ��&�� O� M8� ��� .1¤�� � 1��@ к�F. .1¤���	 ��)	 к)� �$	e 0�5 �	�� ���ш�� l8��M8�� ��х�F ��к�	. l 4��M8e 

*� �	 ������ ��� ��к�	. ���D8 � ш�� ���F�� �F���� ���� ��� � ��� � $�A8� ��$ ;M8�. � ������ <8���$ ������� ��;��� 
�F �M8�. �к��� <8���$ O� �� :F ���� 

ш��N��7 <8���$�� V 4�� $�Fк� ��$�. �����	��� ш�
� ��'���� �Q���e 0�Y���� ���� к����	 �����	 ��&�	. ��� 0�)��� @. 
. âêâä ��� �Q���e V8�$��� ���-����	 ����F к�gF 



��х	. ���� 
� �¡��� �$ /����� ���g� 
�����e V8�$ , /f81 ��� ������� ш��� � ���к �¦�)� к��®. :E'$ 'ш��Oe V8�$ � �� �х$ ( @. 
. âêêå ��� âêæä ���) �¦�) кM8®. <8���$�� �����e 

�³8 �	k, ����� ��� �Q���A8� ���� ;@ � 4кM8� �� 8�. �Q�� ��к� ���� 
�;� �$��	 �i к�F $�к�$ ) �*��$� ��� ��� �
��	;	 <8���$ к�_ к�F �	«8�. 
 

• <8���$�� �«8'�к M8� 
@. 
. âçéæ ��� �Q�� ш�
� 
��� шf8 ;��� �k��F�� �&���� �u� <8���$��� ) ���. <8���$��� ������,�����,��*��,����к��g� $;� ��Fк��g��� к����к -��ш ¦��'$��� ������. <8���$��� '
�@7e 
=-;� 

���������� ��»8� Ò1Ñ8�. ���	&�, �8)�����, �F
�, ���s8�, '
���F ��� 1��$���� �&�� ;��. <8���$��� ¦��'$�	 ������	 ����� к�@ S8ш& ��$� � ��@ �&�� L ��к ��	 шк��. ��W.  

¦��'$ :F ����/�@ ����Oe �';¢к ��� ���кF� ���1� -N�� NQ$ к���A8� к�� кM8®. к'� �� �� 
���%�к ��� ш��.)к ��E� #�&� �! ��. � ���	 ������ 
�� �$	e ��  
��� -
��L ��. � ���	 
�N���� :�$ 

N'$7��� N<T'$ �)	. �� �, ��$��� �����e -NA8� ���
 u������ 
��F 
��� �N�	. �):����� :������� ���������� 
=-;� к���	 '�� шf8 к�F.  

@. 
. âççé ��� � ;����	 кZQ�
�� �	N -38х ����/�@ ����O ��� E	N -38х ��f8�F� $���O <8���$�� �$�. d���$ �	N E) <8���$	7 i ���O STU )��� , 
����'
Y� ��)� ��� ����� /	х�@O к���e ���ш��� 

��F /��$�	 � �$�E$� ���� -�� �� к�� . ��� 8 � ��$���	 ��$�� ��� � �&��к ���� /��$�� /�q �'�*�$� e�� 
s 4$ ������
 к��1�� ���*	�� �C � @. 
. âçêã ��� 

��������� ;�� �$�. <8���$��� 
ш� E ¦��'$�	 -��)� ��'�Y� u�R �
�;	 ��8/�@ s8��)	�� �&F �$	. ��8/�@e L ����� -� T'¤7 g��g�� ш�F к�F�� � ���)�	 eк ��	 � 

��� §/	 к�F �$	.  ���*	Oe 
=����� ���������� к�1����� �v� � ;�! ��. ���*	O;	 -/�'�$ ;@ 
���� 

�5 �//�@ �кF��$ :��F�� $���� к�� ��� ������. :F ������/�@ ��
�@ ) ������. ��������� '��-��.�к ш�g ������ 
���/�@e �v��� х1  ���� 
��F e�	 ��� 

к���	. ��������� '���w4���� -x�A8� ) ���*	O ��� ш�g ������, $���� ���� ��V 4������, ш�к���� ��к� ������	 ���;	 V8х� '���к�) ;M8�. � к��)� ��U PF� ��D4� 

кZQ�
�� �C � ;��. /��$A8� � -;� �w4� 
�1���.  х��� %�5 ���� х��4$��	 ���V 4� – �8к�)	 ����� -x� ��� ���*	O�	 �����F ��g& ää �	 ��1 , 

âãâç �� ��� '�ш�& 
����� ��NM8� ��� <8���$��� 
� ��Q��� �C � ;��. � -
��� <8���$�� d¤� ��к
��к �'�ш�к� ������ 
���²�.  

���*	Oe âãâæ ��� /f81��� ���������� �� 0��� ш�*	 ����� V 41L M8�. '�Ns8� ������;	 ��0��� �¬��. :F ш�* 1��	 s 4)	7�	. ��, х��F�� �C � ;��.  

@. 
. âãäë ��� <8���$ '�?�	g�	 � ;��� ;@. <8���$�	 
� ��Q� ��$���� ���
�, ������	, ����F ��� *��
)� 38к��� ��N���� 
� ��Q�� ª 4� ��� ��� ���. ���� к�A 4�	 

���� ��$ �	�� к������� 38�ш	e ) ��� ��� #�&� �! �� �$�.  âä �	 ��1 , âãáë �� ��� 
���� ê.äë к��к� ‘����FS41‘ 
����$	 �v�, �������;	 шf8 ;@ ��� 

é �	 e'-�� ����F �Z1	�� s 4)  ;@. ê°	 'e -�� 
���� ���*	Oe 1�F �	±8� d��F�� ��к�� к���� $��²�.  

<8���$� âãåä �� ‘0�Y� :���‘ m������ ����� k	�	 �	«8�. �k��F :F /��$�	 ¨ 4'� � �
�9 � � �$�E ��ш	 ��¡����, к��& eк � �R ��� /��$��� 
���	 �����	 1�)��8�~ 

к��& 
���� _�� �	������ � ��@ шк�.  

• �) L ��� ;�, к��  ��� 
�*� 
]�¼) : '�?� /)�	, /)���	, �c к���, к�����, к;�, к� к��� : �1��� 

��� : х�$	, ���d:��, *�$	���;	 *�C � ��� к���A8� к�� : �&, х�$	��� 7N� 



��.)�� : ����, L �������, 
��Å$��� ��F�� : E�����, к����� 

V8;�� : ��к���	 ������, �к��, ���F���)��, #'�¢1� : ���
��-#�
	 

�8��� : ��х����� х�$	�� 7N�, N&F-k���, �';���� : *�), �;��� 


��	 : 
��� – 1���F�� ���	�� ������, �	�� к��F��F к��	 : e�), �;��F 


�&�	 : S8��$	 ��� ST'E� ��
����;	 ш�&;	 к�� �)�8� : ш�&, ш�� 

к�
��� : *�� 8 7��&�	, ���� ��
) ������� : e�), �;��F, /°� 

��O : V8$�, §� ����� к��A8� N$N$A8� '
��@к�� : 
��, к�$� 

к0��� : ���F, '
��C �, � 4����� 1)$�, ! ��� ��, �к��� ������� : 7&��� 

$���&� : /��@��ш, ���к, ����	�� к���� : ¨ 4��& 

S8�/�� : ���F���;	 N$N$�� u����� ��
)� ����	 к���� : 1�к��, ��8� 

��@ (��)��) : ����	 V8х�к��F 
�1��	, 
��� – ��g� -
��� 
��� : �N�$, �� E� 

��1	 : ���� ������ 1�������;	 х�$	��� 
�*��, х�
��� ������� : �х�	 

u��1	 : $��	.�������;	 (u�)	��� 	
	��) $�� к����A8� к�� :�&��	 u�)	 

*��	 : к��� ��� к�� *���A8�, V8u� ��� � �� : �F$� ��х��A8� : �)	, S8�� 

��&F : ï�:�� ��� #&��	 ���F7 d:����A8� ï��� ��� ������A8� 

���& : �*����, Ò� d����;̄ �&���, ��� ������ : ��� E��
�, ш�)�@ 

��u�F : $&������� ���F к�F ш�к/�O s 4�F ���	, ��u�� – �$к�� d:����� 

���s 4$ : 
����� ��)�	 �������F e��	 :� : $����, ���, /��� 

����F : u����, �к���, ��� ����� ��� d:����� : ����8�, ��u�8� 

�0��� : ��;�)�� ��� 1������� к�&���A8� к�� : ш�& 

g�к��� : ���s 4$�� s 4�к � c�'$ :�. ��� х�$	к�� $�# h ��� ��M8® :�. 


��� : ¹ ;��� к�$�F 3 4'$¢, 6���$� �����	 : ���к�8�, �;��� 

'YN�� : G WO�� ������, �N@ ������� : 'Y�) 

$�*� : �����0������ s 4Nк�� ��� к0���к�� 



/��
�� : к�� �A8� �����F к��, ������A8� к�� : �	�8�, u���8� ��� 

�N.)�� (
��.)��) : /�к$	 � к�� Û��)	, 
���F, ���	 ����� ����� :�. 

к�&F : х�$	, х�$�w4�F 

�)k��� : eк '�1�$	 N'$, ���8 -�)	 ���� ����	 ���#��, �0g�� 

��:F : ��:��� к���A8� к�� к�� :� : N& 

����� : /�R��� к
�	, ��$� 7 ���� ������� 	�
� :�. 

�� – �N.)�� : ���
�	 u��F � ����8� ���*	 $��� � ������к х�� к����. 
 
 
 

• મહાજન – ઉ�ોગ 
UËવ� યમાન lેA ઠ"ઓ – �� � 8�& – $���&  

જ� મ : અિનRણèત  

hbૃ D ુ: વ4 uપુાળ આશર.  

ઈ. સ. 1244  

તેજપાળ આશર. ઈ. સ. 1252  

xવનકાય+ : Yજુરાતના મ/ંીઓ તર"ક. Yજુરાતને એક ત/ં નીચે આÕ Dુ.ં શેÖુNંય અને Rગરનાર પરના ંદ.વાલયો�ુ ંિનમા+ણ કDુF.  
 

�હ� દના હાિતમતાઈ – 
� ��ш��O OO/�@  
જ� મ : 1783  

hbૃ D ુ: 1859  

જ� મ4 થળ : નવસાર"  

xવનકાય+ : 6માRણક, દાનવીર ઉ�ોગપિત, એમના દાનમાથંી બધંાયેલી ક.ટલીક Uણીતી સ4ં થાઓ – સર P. P. હોC4પ ટલ, સર P. P. 4 �લૂ ઓફ આટ+ , માહ"મની ખાડ" પર બાધંેલો કોઝવે.  



 

Yજુરાતમા ંિમલ ઉ�ોગના 4 થાપક – �):����� :������  

જ� મ : 29 – 4 – 1823  

hbૃ D ુ: 26 – 10 – 1898  

જ� મ4 થળ : અમદાવાદ  

xવનકાય+ : 1861મા ંમે માસની 30 મી તાર"ખે Yજુરાતની સૌ6થમ િમલ અમદાવાદમા ંશB કર", અમદાવાદમા ંપાણીના નળ અને ગટર યોજનાની શBઆત કર".  
 

મહાન દાનેSર" – -��1�� ���1��  

જ� મ : 1835  

huૃ ્ D ુ: અ6ાE ય  

જ� મ4 થળ : �રુત  

xવનકાય+ : શેર – સ�ામા ંમોટ" ઊથલપાથલ કરનારા સાહિસક વેપાર", તેમની દાન 6;િૃ1 દ.રાસર, ઉપાlય �ધુી સીિમત ન રહ.તા ંક.ળવણી પાછળ લાખો Bિપ યાનો ખચ+ કય� હતો.  
 

ભારતીય ઉ�ોગના Dગુ6વત+ક – ��ш��O $�$�  

જ� મ : 3 – 3 – 1839  

hbૃ D ુ: 19 – 5 – 1904  

જ� મ4 થળ : નવસાર"  

xવનકાય+ : ભારતને ઔ�ોRગક 8ાિંત આપી, 1907 મા ં21 કરોડની d ૂxંએ જમશેદdરુમા ંતાતા આયન+ એ� ડ 4 ટ"લ વક+સ 4 થાપાય એ પહ.લા ંએમ�ુ ંઅવસાન થDુ.ં  
 
 
 
 
 

સાહસવીર lેA ઠ",દાનવીર – ���O/�@ к�.���
 ���$�  

જ� મ : 1888  

hbૃ D ુ: 25 – 8 – 1969  

જ� મ4 થળ : ગોરાણા (Uમનગર રાNય)  



xવનકાય+ : 1918 �ધુીમા ંDગુા� ડામા ંબાવીસ xિન�ગ ફ.કટર"ઓ ઊભી કર", કંપાલાથી થોડ.ક nૂર એક �ુગંર પર ‘Dગુા� ડા �ગુર ફ.કટર"‘ 4 થાપી, રબર, ચા અને કોફ"ના ંkે/ો ઉછેયાF, રાણાવાવ પાસે ‘સૌરાA y િસમે� ટ 

એ� ડ ક.િમક� સ Rલિમટ.ડ‘ ની 4 થાપના કર".  
 

શીલભ[ lેA ઠ" – к� � 4�/�@ ���/�@  

જ� મ : 19 – 12 – 1894  

hbૃ D ુ: 20 – 1 – 1980  

જ� મ4 થળ : અમદાવાદ  

xવનકાય+ : સાત કાપડની િમલ 4 થાપી ‘ક4 uરૂભાઈ �પૂ ઓફ િમ� સ‘�ુ ંએક સ�ંુલ બના2 Dુ.ં એમાનંી એક ‘અરિવ�દ િમલ‘ હતી. ‘અિનલ 4 ટાચ+‘ અને પછ" વલસાડ નxક અuલુ 6ોડaáસ – રંગ, રસાયણો�ુ ંજગંી 

કારખા�ુ ં4 થાE Dુ.ં અમદાવાદ એNDકુ.શન સોસાયટ"ની 4 થાપના કર". આ ઉપરાતં ઇ\�ડયન ઇ��4ટટટ�ટૂ ઓફ મેનેજમે� ટ, 4 �લૂ ઓફ આ�ક®ટ.કચર તથા અ�ટરા Pવી સ4ં થાઓ 4 થાપવાનો યશ એમને Uય છે. લાલભાઈ 

દલપતભાઈ ભારતીય િવ�ામ;�દર (ઇ� ડોલોx) 6ા` યિવ�ાઓના અ¢ યાસીઓ માટ. એક િવ�ાતીથ+ છે.  
 

doુુષ સમોવડ" નાર" – V8�'$ �����O  
જ� મ : 13 – 3 – 1909  

hbૃ D ુ: 27 – 6 – 1990  

જ� મ4 થળ : hુબંઈ  

xવનકાય+ : 23 વષ+ની �મર. િસ�િધયા 4 ટ"મ નેિવગેશન કંપનીમા ંડાયર.કટર તર"ક. � ૂટંાયા. વહાણવટા ઉ�ોગનો એમણે તલ4 પશº અ¢ યાસ કય� હતો.  
 

અમદાવાદની કાયાપલટ કરનાર – 1	A8/�@ 1	����� ����  

જ� મ : 1 – 11 - 1909  

hbૃ D ુ: 27 – 6 - 1993  

જ� મ4 થળ : અમદાવાદ  

xવનકાય+ : 19 ફ.æઆુર", 1949 મા ંચી�ભુાઈ અમદાવાદના 6થમ મેયર બ� યા. અમદાવાદની કાયાપલટ કર" આ�િુનક અમદાવાદના િનમા+તા બ� યા.  

 

 



 

 

 

 

• ���-�������  
અિવ4મરણીય રાજવી – '
~��� ��'
Y�  

જ� મ : અિનિµત  

hbૃ D ુ: આશર. ઈ. સ. 1143  

જ� મ4 થળ : અણ�હલdરુ પાટણ  

xવનકાય+ : Y¼ુર eિૂમને સ1ા અને 6િતA ઠાની પરાકાA ઠાએ પહjચાડ¬ુ,ં િવ�ા અને કળાને ઉ1ેજન, િસgdરુના oુ[મહાલય અને પાટણમા ંસહ4 /Rલ�ગ તળાવ�ુ ંબાધંકામ, દાનવીર.  
 

અમદાવાદનો 4થાપક – ���� ш��  

જ� મ : 18 – 11 – 1392  

hbૃ D ુ: 1445  

જ� મ4 થળ : �દ� લી  
xવનકાય+ : અમદાવાદનો પાયો ના�ં યો, પિવ/ xવન, ભ[નો �ક� લો, ?ુ� મા મC4જદ, હ½બતખાનની મC4જદ, /ણ દરવાUના િનમા+તા.  
 

સવાયા રાU – 
��O��� ���к���  
જ� મ : 11 –3 – 1863  

hbૃ D ુ: 6 – 2 – 1939  

જ� મ4 થળ : કવલાણા (મહારાA y)  



xવનકાય+ : વડોદરા રાNયના 6ગિતશીલ રાજવી, મફત અને ફર{જયાત ક.ળવણી, ખેતીવાડ" તથા ઉ�ોગ�ુ ંિશkણ આપતી સ4ં થાઓની 4 થાપના, ગામેગામ d4ુ તકાલયો બધંા2 યા,ં અb યજંો માટ. શાળાઓ અને 

છા/ાલયો, નાર" િવકાસ, કાયદો અને 2 યવ4 થા સજº.  
 

ભાવનગર ઉgારક – �=�Fш�к� 7k� (��� 7k�)  

જ� ્ મ : 21 – 8 – 1805  

hbૃ D ુ: 1 – 12 – 1891  

જ� મ4 થળ : ઘોઘા પાટણ  

xવનકાય+ : ભાવનગર રાNયના કારભાર" તર"ક. સો Pટલી શાળાઓ શB કર", મહ.�લૂ પgિતમા ં�ધુારણા કર", � યાયપgિતની dનુરચ+ના કર", પોલીસદળને િશ4 તબg કDુF, ગૌર"શકંર તળાવ બધંા2 Dુ.ં  
 

6Uવbસલ રાજવી – �Z�� ���ш /��$'
Y�O  

જ� મ : 24 – 10 – 1865  

hbૃ D ુ: 1945  

જ� મ4 થળ : ધોરાx (સૌરાA y)  

xવનકાય+ : ભગવ£ગોમડંળ કોશ�ુ ંસપંાદન, હોC4પ ટલ, ²ુ� નરશાળા, ક.ળવણીની અનેક સ4ં થાઓ 4 થાપી, દરબાર" ગઝેેટ 6ગટ કDુF, જકાત માફ" આપી વેપાર-ઉ�ોગને ઉ1ેજન આE Dુ.ં  

भारत-बां0लादेश म� सीमा समझौता 
 

सीमा पर होने वाले अपराध और ह�याओं को कम करने के �लए भारत और बांkलादेश ने एक सीमा समझौत ेपर ह[ताYर Fकए ह]. 

इस समझौत ेका उmेHय दोनR देशR क� सीमा पर ह+थयारR क� त[कर�, चरमपंथी और आतंकवाद� ग;त�व+धयाँ रोकने और मानव त[कर� रोकना भी है. 

भारत के गहृमंZी पी +चदंबरम क� ढाका म� बांkलादेश क� गहृमंZी सहरा ख़ातून के साथ हुई ढाई घंटे क� अहम चचा- के बाद इस समझौत ेपर ह[ताYर Fकए गए. 

इस समझौत ेको �सतंबर म� :[ता�वत :धानमंZी मनमोहन �सहं क� बांkलादेश याZा क� तैयार� के rप म� देखा जा रहा है. 

उsमीद� 

इस समझौत ेको कोtड -नेटेड बॉड-र मैनेजम�ट vलान (सीबीएमपी) कहा जा रहा है. 

समझौत ेपर बॉड-र गाड- बांkलादेश के महा;नदेशक मेजर जनरल अनवार हुसैन और उनके भारतीय समकY बॉड-र सेCयुeरट� फ़ोस- के रमन Xीवा[तव ने ह[ताYर Fकए 

इस समझौत ेके बाद गहृमंZी +चदंबरम ने कहा Fक इस समझौत ेके बाद उsमीद है Fक सीमा पर अपराध सUहत सभी मसले सुलझ सक� गे. 

उhहRने कहा, "यह समझौता सीमा :बंधन क� गुणव�ता म� सुधार करेगा और साथ ह� साथ सीमा पर सुरYा म� भी." 

इन मामलR पर नज़र रख रहे अ+धकाeरयR का कहना है Fक इस समझौत ेसे सीमा पर कई ;निHचत जगहR पर सीमा के आरपार होने वाले अपराधR पर नज़र रखी जा सकेगी. 



उ_लेखनीय है Fक भारत और बांkलादेश आपस म� 4,096 Fकलोमीटर क� सीमा साझा करत ेह] िजसम� से 6.1 Fकलोमीटर पर सीमा ;नधा-eरत नह�ं है. 

समाचार एज�सी पीट�आई के अनुसार �पछले ह�त ेह� दोनR देशR ने उन [थानR क� पहचान क� है जहाँ एक देश का इलाक़ा दसूरे देश से ;घरा हुआ है. 

इनक� संTया 162 है और इनम� से 111 भारतीय इलाक़े ह] जो बांkलादेश से ;घरे हुए ह]. 

ઇ� ડ"યન િ6મીયર લીગ – ૪  

IPL -૧ િવPતા – રાજ4 થાન રોય� સ 

IPL - ર િવPતા – ડ.કકન ચા¼સ (દ. આ�°કામા રમાયેલ) 

IPL - ૩ િવPતા – ચે� નાઇ �પુર �ક�� સ 

IPL - ૪ િવPતા - ચે� નાઇ �પુર �ક�� સ 

 

- IPL -૪ ની 6થમ મેચ ચrેઇના ચપેોક / એમ. એ. Rચદ� બરh ્4 ટ.ડ"યમ ખાતે કોલકતા નાઇટ રાઇડસ+ અને ચrેઇ �પુર �ક�� સ વ` ચ ેરમાઇ 

- IPL -૪ નો સૌથી મjઘો ખેલાડ" ગૌતમ ગભંીર – ટ"મ કલકતા નાઇટ રાઇડ+સ – ૧૧ કરોડ 

- IPL -૪ મા ભાગ લેનાર �ુલ ટ"મ દસ – Pમા બે નવી ટ"મો ૧. dણુ ેવોર"યસ+ – ઇ� ડ"યા ર. કોચી ત4 કસ+ – ક.રાલા 
- IPL -૪ મા સેમીફાયનલ ના બદલે E લ ેઓફ મેથડ થી ફાયનલની ટ"મો નકક" થઇ 

- IPL -૪ ની ફાયનલ મેચ ચrેઇના એમ. એ. Rચદ� બરh ્4 ટ.ડ"યમ ખાતે તા. ર૮-પ-૧૧ ના રોજ ચેrઇ �પુર �ક�� સ અને રોયલ ચલેે� જસ+-બª� લોર વ` ચે રમાઇ 

- IPL -૪ મા સૌથી વ� ુરન કરનાર ટ"મ પUંબ 4 કોર ર૩ર/ર િવBi ધ બª� લોર (ધરમશાળા 4 ટ.ડ"યમ) 

- ઓર.� જ ક.પ મેળવનાર – સૌથી વ� ુ2 ય�કતગત રન કરનાર �8સ ગેઇલ (બª� લોર) – ૬૦૮ રન કરનાર 

- પપ+લ ક.પ મેળવનાર – સૌથી વ� ુ2 ય�કતગત િવક.ટ લેનાર – લિસત મલ�ગા (hુબંઇ) – ર૮ િવક.ટ ૧૬ મેચમા 
- lેA ઠ 2 ય�કતગત 4 કોર – પોલ+ વેલથાટ" (પUંબ) – ૧ર૦ રન ૬૩ બોલ – ચે� નઇ �પુર �ક�� સ િવBi ધ – મોહાલી ખાતે 

- ગો� ડન E લેયર – �8સ ગઇેલ 

- ફ.ર E લે એવોડ+ – ચેrઇ �પુર �ક�� સ 



- રાઇઝ�ગ 4 ટાર ઓફ ધ §નૂા+મે� ટ – ઇકબાલ અબnુ� લા (કોલકતા નાઇટ રાઇડ+સ) 

8મ  ટ"મ  માલીક 

૧  ચેrઇ �પુર �ક�� સ ઇ� ડ"યા િસમે� ટ 

\ર  રોયલ ચેલે� જસ+ બª� લોર  િવજય મા� યા 

૩  રાજ4 થાન રોય� સ જયdરુ  ઇમ+જ�ગ મીડ"યા અને શી� પા 

શે�ી  

૪  કલકતા નાઇટ રાઇડ+સ કલકતા  શાહBખ ખાન 

પ  hુબંઇ ઇ� ડ"ય� સ hુબંઇ  િનતા =બાણી 

૬  �ક�� સ ઇલેવન પUંબ મોહાલી િ6તી Rઝ� ટા  

૭ �દ� હ" ડ.ર ડ.િવ� સ �દ� હ"  x. એમ. આર. Yપૃ 

૮  ડ.કકન ચા¼સ હ½દરાબાદ ડ.કકન 8ોિનકલ 

૯  dણૂે વોર"ય+સ dણૂે  સહારા 4 પોટ+સ લી.  

૧૦  કોRચન ત4 કસ+ – ક.રાલા (કોચી)  ર.� દ.; ુ4 પોટ+સ લી. 
 

 

���<8���$ m���� 

Yજુરાતની 4થાપના પહ.લા ંખેલાયેલો લાબંો જગં અને ડાગં, આz ુPવા 6દ.શો માટ.ની ખªચતાણ eતૂકાળ બ�યા ંછે. ?ૂનાગઢ-હ½[ાબાદ પા�ક4તાનમા ંજવા ઇ`છતા ંહતા ંએ બધાને ખબર છે, પણ ડાગં 
મહારાAyને જોઇu ુ ંહu ુ ંને આz ુYજુરાત સાથે જોડાયે}ુ ંહu ુ,ં એ ઇિતહાસ eગૂોળમા ંઓગળ" ગયો છે. 

=,ેx શાસન દરિમયાન અC4તbbવમા ંઆવેલા hુબંઇ રાNયમાથંી આઝાદ"ના ં૧૨ વષ+ પછ" મહારાAy અને Yજુરાત અલગ પડવાની ઘટના, ભારતમાથંી પા�ક4તાન Ù§ું પડવા Pવી નથી. ફaત 
Yજુરાતીને બદલ ેભારતીય બનીને િવચાર"એ તો,  Yજુરાતીભાષી અને મરાઠ"ભાષી બrે 6Uના ંઉ, ]દોલનને કારણે ��ભાષી hુબંઇ રાNયમાથંી અ�8ુમે Yજુરાત અને મહારાAy અC4તbbવમા ંઆ2યા.ં 

?ૂના ��ભાષી રાNય hુબંઇમા ંમોરારx દ.સાઇએ /ણ ભૌગોRલક એકમ �ચૂ2યાઃ Yજુરાતી ભાષીઓ�ુ ંક`છ-કા�ઠયાવાડ સ�હત�ુ ંYજુરાત, મરાઠ"ભાષીઓ�ુ ંમહારાAy અને hુબંઇ શહ.ર. ક.ટલાક ધિનકોને 
બાદ કરતા,ં hુબંઇને Yજુરાતમા ંલે;ુ ંજોઇએ એવી 2યાપક માગણી ક. લાગણી ન હતા.ં  એ ર"તે અલગ Yજુરાત માટ.ની લડાઇ 6માણમા ં4પAટ અને લાબંી દલીલબાx િવનાની હતી, પણ મરાઠ"ભાષીઓની 
લડાઇ વધાર. અટપટ" હતી. તેમને ફaત મરાઠ"ભાષીઓ�ુ ંમહારાAy જ નહ�, hુબંઇ સ�હત�ુ ંમહારાAy મેળવવા�ુ ંહu ુ.ં બીU શ�દોમા ંકહ"એ તો, h�ુય સવાલ મહાYજુરાત�ુ ંઅC4તbbવ 4વીકારવાનો નહ�, પણ 



hુબંઇ સ�હતના મહારાAyને મા�યતા આપવાનો  હતો. તેને મા�યતા મળે તો Yજુરાત આપમેળે અલગ પડ" જuુ ંહuુ.ં હક"કતે અલગ Yજુરાત, અલગ મહારાAy અને અલગ hુબંઇ�ુ ંઅC4તbbવ 4વીકારતો 
કાયદો પણ ૧૯૫૬મા ંસસંદમા ંપસાર થઇ �Äૂો હતો અને અમદાવાદમા ંYજુરાત�ુ ંપાટનગર તથા સRચવાલય બનાવવા માટ. hુબંઇથી 6ધાનોની અવરજવર શB થઇ ગઇ હતી. લોહ" ર.ડ�ા િવના અલગ 
Yજુરાત મળ" ગયાનો આનદંોbસાહ Yજુરાતમા ંફ.લાયો હતો. 

પછ" Ãુ ંથDુ ંઅને bયાર પહ.લા ંÃુ ંથDુ ંહu ુ-ં અલગ Yજુરાતની ચળવળના ંhળૂ"યા ંÄા ંહતા ંઅને તેમાથંી મહાYજુરાતના ]દોલન�ુ ંવટ;kૃ ક.વી ર"તે ફા�Dુ,ં તેની વાત માડંતા ંપહ.લા ંઆખા 
]દોલનની ક.ટલીક િવિશAટતાઓ અને ઐિતહાિસક વ8તાઓ  જોઇ લવેા Pવી છે. 
1) ‘Yજુરાતની અC4મતા’ શ�દ6યોગ સાથે Pમ�ુ ંઅRભrપણે સકંળાઇ �Úૂુ ંછે, તે કનૈયાલાલ hનુશી મહાYજુરાતના ]દોલન વખતે સામેની છાવણીમા ંર�ા. ૧૯૪૮મા ંતેમની આગેવાની હ.ઠળ ભરાયેલા 

મહાYજુરાત સમંેલનમા ંYજુરાતી બોલતી સમ4ત 6U�ુ ંએક"કરણ કરવાનો િનધા+ર 2યaત થયો હતો, પણ ૧૯૫૬મા ંઉ1ર 6દ.શના કj,ેસી રાNયપાલ hનુશીએ hુબંઇ પણ Yજુરાતમા ંહો;ુ ંજોઇએ એવી 
અ2યવહાB લાગણીથી દોરાઇને, છેક ૧૯૫૨મા ંhુબંઇ વગર�ુ ંYજુરાત માગતી ‘મહાYજુરાત જનતા પ�રષદ’નો િવરોધ કય�. 
2) અમદાવાદમા ંલૉ ગાડ+ન િવ4તારમા ંઆવે}ુ ં‘ભાઇકાકા ભવન’ Pમના નામે છે તે ભાઇલાલભાઇ પટ.લ (ભાઇકાકા) વ�લભ િવ�ાનગરના 4થાપક તર"ક. Uણીતા છે, પણ મહાYજુરાત ]દોલનમા ંતેમની 

eિૂમકા િવશે ભા�યે જ ઉ�લખે થાય છે. મહાYજુરાતના નાયક ©nુલાલ યાR¶ક. આbમકથામા ંલ�Dુ ંછે ક. ‘મહાYજુરાતના નવા ]દોલનની પહ.લી ઘડ"થી તે છેવટ. સન ૧૯૬૦મા ંYજુરાતના ?ુદા રાNયની 
4થાપના થઇ bયા ં�ધુી તે (ભાઇકાકા) મારા સવ�b�ૃAટ સલાહકાર ર�ા.’ મહાYજુરાત અને મહારાAyના નેતાઓ વ`ચે �મુેળ સાધવામા ંઅને વહ"વટ" �ુનેહથી મતભેદો ઉક.લવામા ંભાઇકાકાએ મહbbવની 
eિૂમકા ભજવી. 
3) મહાYજુરાતની માગણીને છેક ૧૯૫૨મા ંYજુરાતી સા�હbય પ�રષદ. ઠરાવ �ારા ટ.કો આEયો હતો. મોરારx દ.સાઇએ ડાગંની ભાષા મરાઠ" હોવા�ુ ંUહ.ર કDુF bયાર. પણ Yજુરાત સા�હbય સભાએ િવરોધ 

6દશºત કય� હતો. 6ખર ગાયક પ�ંડત ઓમકારનાથે પણ પોતાના zલુદં અવાP આ િનણ+યનો િવરોધ કય�. 
4) અસલી લડાઇ ક.�[ સરકાર િવBg Yજુરાત અને ક.�[ સરકાર િવBg મહારાAyની હતી. પણ કj,ેસી ક.�[ સરકાર. Yજુરાત, hુબંઇ અને મહારાAy એવા /ણ ભાગ પાડતા ંમરાઠ"ભાષીઓને એ;ુ ંલા�Dુ ંક. 

Yજુરાતીઓને કારણ ેhુબંઇને મહારાAyથી અલગ પાડવામા ંઆ2Dુ ંછે. એટલ ેમરાઠ"ઓએ hુબંઇના Yજુરાતીઓ પર ²મુલા કયા+ અને તોફાનો દરિમયાન પોલીસ ગોળ"બારમા ંhbૃD ુપામેલા લોકો ‘મહારાAyના 
શહ"દ’ તર"ક. ઓળખાયા. 
5) ૮ ઓગ4ટ, ૧૯૫૬ના રોજ મહાYજુરાત માટ.ના દ.ખાવો દરિમયાન પોલીસ ગોળ"બારમા ંિવ�ાથºઓ માયા+ ગયા, bયાર. ઇ�nુલાલ યાR¶ક એ ઘટના િવશે અUણ હતા. મહ.મદાવાદ નxક નેનdરુ ગામે રહ.તા 

ઇ�nુલાલે લ�Dુ ંછે ક. ‘ નેનdરુ 4ટ.શને જઇને Yજુરાત સમાચાર વાં̀ Dુ ંbયાર. જ મને અમદાવાદના ભયકંર ગોળ"બારની ખબર પડ".’ પણ અમદાવાદ પહjચીને, િવનોદ �કનાર"વાલાની ખાભંી આગળ શહ"દોને 

lgાજંRલ આEયા પછ" Uહ.ર સભામા ંતેમણે લોકોને 6િત¶ા લેવડાવી ક. ‘મહાYજુરાત ન 4થપાય, bયા ં�ધુી આપણે જપંીને બેસીÃુ ંનહ�.’ 
6) Yજુરાતમા ંસા�યવાદ" ક. સમાજવાદ" પkો કદ" ધબકતા હશે એવી આP તો ક�પના પણ ન આવે. છતા,ં મહાYજુરાતના ]દોલન વખતે ક.�[મા ંસરકાર ધરાવતી કj,ેસ િવલનની eિૂમકામા ંહતી, bયાર. 

સા�યવાદ"ઓ અને સમાજવાદ"ઓ સ�હત તમામ રાજક"ય રંગ ધરાવતા Rબનકj,ેસી લોકો મહાYજુરાતની તરફ.ણમા ંર�ા. 



7) મહાYજુરાત ]દોલન વખતે કj,ેસના 6ધાન તર"ક. અમદાવાદમા ંરહ.તા બાzભુાઇ જશભાઇ પટ.લને લોકોના રોષનો ભોગ બન;ુ ંપડ¬ુ ંહu ુ.ં તેમના બગંલામા ં�સૂી જઇને લોકોએ તોડફોડ કર" હતી. 

આગળ જતા ંબાzભુાઇ બે વાર Yજુરાતના Rબનકj,ેસી h�ુય 6ધાન બ�યા!  એક વખત તેમના પk�ુ ંનામ હu ુ ં‘જનતા મોરચો’ અને બીx વખત નામ હuુ ં‘જનતા પk’! 

મહાYજુરાતના હ.u ુમાટ. મોરારx દ.સાઇ સામે મોરચા માડંવા ઇ�nુલાલ યાR¶ક અને બીU નેતાઓએ ‘જનતા પ�રષદ’ નામની સ4ંથા 4થાપી. વષ� પછ" મોરારx દ.સાઇ Rબનકj,ેસી ‘જનતા પk’ના 

વડા6ધાન બ�યા! 

8) બીU નેતાઓની સાથે જયિંત દલાલ અને હ�રહર ખભંોળUની મહાYજુરાત ]દોલન વખતે ધરપકડ થઇ હતી. તેમને યરવડા Pલમા ં રખાયા હતા. બrે નેતાઓએ યરવડા Pલમાથંી ૧૯૫૭ની 

િવધાનસભા � ૂટંણી માટ. ઉમેદવાર"પ/ક ભDુF. bયાર પછ" તેમને છોડ" hકુવામા ંઆ2યા. � ૂટંણીમા ંજયિંત દલાલ xbયા અને હ�રહર ખભંોળUનો પરાજય થયો. મહાYજુરાત પછ"ના રાજક"ય 6વાહોમા ં
ખભંોળU કj,ેસમા ંજોડાયા અને કj,ેસી મ/ંી બ�યા. 
9) મહાYજુરાતના નાયકોમા ં4થાન પામતા 6બોધ રાવળ ]દોલન શB થયાના એકાદ વષ+મા ંજ ‘જનતા પ�રષદ’થી િવhખુ થઇ ગયા હતા. અલગ Yજુરાત મેળવવાના આશયથી રચાયેલી જનતા પ�રષદ 

Rબનરાજક"ય સ4ંથા હતી. તેની સાથે સકંળાયેલા 6બોધ રાવળ અમદાવાદના eતૂdવૂ+ મેયર ચી�ભુાઇ શેઠના ‘નાગ�રક પk’ના સ¢ય હતા. 
ચી�ભુાઇ ફaત અલગ Yજુરાત પર અટકવાને બદલે /ણ રાNયો- Yજુરાત, hુબંઇ અને મહારાAy-ની ફો�Dુ+લા�ુ ંસમથ+ન કરતા હતા. 4થાિનક � ૂટંણીમા ંઇ�nુલાલ યાR¶ક અને જનતા પ�રષદને નાગ�રક 
પkના ઉમેદવારોને ટ.કો કય�. પણ � ૂટંણી xbયા પછ" ચી�ભુાઇ શેઠ�ુ ંવલણ બદલાDુ ંનહ� અને નાગ�રક પkે અમદાવાદ �DિુનિસપાRલટ"મા ં/ણ રાNયનો ઠરાવ પસાર કય�. તેનાથી જનતા પ�રષદના 
હાદ+નો ભગં થતો હતો. એટલે પ�રષદ સાથે સકંળાયેલા નાગ�રક પkના ક.ટલાક સ¢યોએ પ�રષદમાથંી રાxનામા ંઆEયા.ં /ણ રાNયોની યોજનાને ટ.કો આપનાર 6બોધ  રાવળે જનતા પ�રષદમાથંી 
રાxનાhુ ંઆપવાનો ઇ�કાર કય�. એ િવશે ઇ�nુલાલ યાR¶ક. નj�Dુ ંછે,‘બીUની Pમ તેમની સામે િશ4તભગંના ંપગલા ંલેવાનો ઠરાવ ચચા+યો bયાર. તેમણે જરા ગરમ થઇને પોતાના વત+નનો બચાવ કરવાનો 
6યાસ કય�, પણ તે 2યથ+ નીવડ�ો અને પોતાની કામગીર" dરૂ" થયેલી સમxને તેમણે પ�રષદના કાયા+લયમા ંઆવવા�ુ ંબધં કDુF.’ 
10) મહાYજુરાત�ુ ં]દોલન આખા Yજુરાત માટ. હu ુ.ં છતા ંસૌરાAy અને ક`છ Pવા,ં =,ેજોના રાNયમા ંઅલગ રહ.લા ંએકમોમા ંઆ ]દોલનનો 6ભાવ અને તેની અસર અbયતં મયા+�દત ર�ા.ં 
 

 

 

 

 

 

 



'�'�* -к���� �	���� d���� 

@��oP��	�� : '�ð8$�	 ��E��� ������ dк�)�� @��oP��	�� к������� ��� :�. 

������	�� : e�C���	 §N  ���� ���� ������	�� ����� ��E�� d��� ;�� :�. 

�	���	�� : ���� 1�.�$ ���� �;�� �ш	� к���	 k�;	 ���F ���� :� $� �$����� 
�*� �	���	�� :�. 

��к���	�� : ���� $��� '�����	 �'$A8� к�P�� � �	�� ���� к������ ��� :�. 

70����	�� : h�'��	 d�1$� ���� ���� 70����	�� ����� ��E�� d���  к������ ��� :�. 

0�Q��	�� : ��$���)�� ����� ��E�� 0�Q��	�� к������� ��� :�. 

��@Î��	�� : ��@Î��	����� [L��	 u�$� N)	 шк�� :�. 

¦�'��	�� : �)	��� 1����� �������� 
���A8
�� �'$ N)�� ���� ¦�'��	���� d��� ;�� :�. 

��5�����	�� : 7:F ��E��� -��� ��5�����	��;	 ��	 шк�� :�. (�	���к 
�*�) 

�5�F�	�� : �5�F�	�� '������� ������ ��� :�. �5�F�	�� '���� s T¹�	;	 к���� d� §�� :� $� �$��� :�. 

к�dC�W� �	�� : 7#
�� '-C�W� �ш	����� к�d�C�ì� �	�� �;�� к�dC�� ��� :�. _ �$��� :� к� к���	 к�	 :�@ :�. 

��o���	�� : D4*�	 �8~$� �;�� D4*��� #���	 ��E� к���	 :� $� N)�� ���� ��o���	���� d��� ;�� :�. (D4q* u�$� ��к 
�*�) 

�@���	�� : D4��� �'*к ��� ��;zA8� $���� N)�� ����A 8� 
�*� �@���	�� к����� :�. 

0к����	�� :   ��& ��к 
�*� 

к����	�� :   �'$ '�|� $� ��к 
�*� 

��'����	�� :   к�) ��к 
�*� 

��
�	�� :   �8��к�� ��к 
�*� 

Q�'��	�� :   <8f8�� ��к 
�*� 

��C
	�	�� :   u�$� ��к 
�*� 

'���.����	�� :  V 4� 0к�) ��к 
�*� 



!�8'����	�� :   �R� ��к 
�*� 

�����	�� :  d�1$� ��к 
�*� 

!��'��	�� :   
�$� #� ��к 
�*� 

#����	�� :   -к�ш ��к 
�*� 

��к��� ;�z�	�� :  $�'�к�� ��к 
�*� 

�����	�� :   ��M8/�� ��к 
�*� 

��@к��	�� :   V8��$� ��к 
�*� 

��х�	�� :   ��h�'� ��� ��к 
�*� 

0�#�к���	�� :   �¦Fк��к$� ��к 
�*� 

��@���	�� :   �0������ �*�к  ��к 
�*� 

��0����	�� :   '���� 1�d$� ��к 
�*� 

�#����	�� :   ��&�к�� ��к 
�*� 


�.����	�� :   ���$� ��к 
�*� 

e�	�	�� :   '�ð8$-���A8� �& ���8� 
�*� 

P�C
�	�� :   ��0������ �	�&Fк ��N ��к���A8� 
�*� 

;�z�	�� :   $���� ����A8� 
�*� 

��@���	�� :   ����� к��� �$� �ш� �� 8� 
�*� 

��5���	�� :  '�ð8$ s T;}�) к��� ���� ���� 8� 
�*� 

�	���	�� :   �'$ш	� �����	 �'$�� ��� �ш� �� 8� 
�*� 

��@Q��	�� :   ������ ���� /�� ����A8� 
�*� 

��@Î��	�� :   -���F�	 '�'шU� u�$� ����A8� 
�*� 

��q���	�� :   �8��кF� ��E��к 
�*� 

7!���	�� :   ��U� ��$���к 
�*� 

�� k��	�� :   
�u�$� ��к 
�*� 



@C��#����	�� :   к�ш $��� ��к 
�*� 

e����	�� :   ��U�� ��к 
�*� 

e0к����	�� :   0к�)$	Å$� ��к 
�*� 

 
 

 

Name of Parliament 

 

 

Country Parliament 

Afghanistan Shora 

Andorra General Council 

Albania People's Assembly 

Azerbaijan Melli Majlis 

Algeria National People's Assembly 

Angola National People's Assembly 

Argentina National Congress 

Australia Federal Parliament 



Austria National Assembly 

Bahamas General Assembly 

Bahrain Consultative Council 

Bangladesh Jatiya Sansad 

Belize National Assembly 

Bhutan Tsogdu 

Bolivia National Congress 

Brazil National Congress 

Brunei National Assembly 

Botswana National Assembly 

Britain Parliment (House of Common's and House of Lords) 

Bulgaria Narodno Subranie. 

Cambodia National Assembly 

Congo Democratic Rep. of National Legislative Council 



Colombia Congress 

Canada Parliament 

China National People's Assembly 

Chile Chamber of Deputies and Senate 

Comoros Legislative Council and Senate 

Costa Rice Legislative Council and Senate 

Crotia Sabor 

Cuba National Assembly of People's Power 

Czech Republic Chamber of Deputies and Senate 

Denmark Folketing 

Ecuador Natinal Congress 

El Salvador Legislative Assembly 

East Timor Constituent Assembly 

Ethiopia Federal Council and House of Representative 



Egypt People's Assembly 

Fiji Islands Senate & House of Representative 

France National Assembly 

Finland Eduskusta (Parliament) 

Germany Bundestag (Lower House) and Bundesrat (Upper House) 

Guyana National Assembly 

Greece Chamber of Deputies 

Hungry National Assembly 

Iceland Althing 

India Sansad 

Indonesia People's Consultative Assembly 

Iran Majlis 

Iraq National Assembly 

Israel Knesset 



Italy Chamber of Deputies and Senate 

Japan Diet 

Jordan National Assembly 

Korea(North) Supreme People's Assembly 

Korea(South) National Assembly 

Kuwait National Assembly 

Laos People's Supreme Assembly 

Labanon National Assembly 

Lesotho National Assembly and Senate 

Lithuania Seimas 

Luxembourg Chamber of Deputies 

Libya General People's Congress 

Malaysia Dewan Rakyat and Dewan Negara 

Maldives Majlis 



Madagascar National People's Assembly 

Mongolia Great People's Khural 

Montenegro Federal Assembly 

Mozambique People's Assembly 

Myanmar Pyithu Hluttaw 

Norway Storting 

Nepal Rashtriya Panchayat 

Netherlands The Staten General 

New Zealand Parliament (House of Representative) 

Oman Monarchy 

Pakistan National Assembly & Senate 

Paraguay Senate & Chamber of Deputies 

Philippines The Congress 

Papua New Guinea National Parliament 



Poland Sejm 

Romania Great National Assembly 

Russia Duma & Federal Council 

Serbia Federal Assembly 

Senegal National Assembly 

Seychelles People's Assembly 

South Africa Rep. House of Assembly 

Spain Cortes 

Sweden Riksdag 

Saudi Arabia Majlis Al Shura 

Sudan Majlis Watani 

Switzerland Federal Assembly 

Syria People's Council 

Turkey Grand National Assembly 



USA Congress 

Vietnam National Assembly 

Venezuela National Congress 

Zambia National Assembly 

  

 

 

 

Nobel Prize in Literature 2010 

Mario Vargas Llosa 
Born:  28 March 1936, Arequipa, Peru 
Prize motivation: "for his cartography of structures of power and his trenchant images of the individual's resistance, revolt, and defeat" 
 

The Nobel Peace Prize 2010 

Liu Xiaobo  

Born:  28 December 1955 

Residence at the time of the award: China 

Prize motivation: "for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China" 



Field: Human rights 

 

                                 
The Nobel Prize in Physics 
Andre Geim and Konstantin Novoselov "for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene" 
 
 
 

                                                 
The Nobel Prize in Chemistry 
Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi and Akira Suzuki  "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis" 
 
 

 
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 
Robert G. Edwards "for the development of in vitro fertilization" 
 

                                                                       
The Prize in Economic Sciences 
Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen and Christopher A. Pissarides "for their analysis of markets with search frictions" 
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આ 6ã h�ુયપર"kા ઉપરાતં ઇ�ટર2Dમૂા ંપણ ચચા+નો h£ુો બની શક..  
 

-x: વષ+ ૧૯૧૯ �ધુી થયેલા �ધુારાઓમા ં4થાિનક 4વરાજના શાસનનો સRંkEત ઈિતહાસ જણાવો. 

જવાબના h£ુા નીચે hજુબ જBર" છે. 

�; : ‘4થાિનક 4વરાNયની સ4ંથાઓ (Local Self Government)નો અથ+ છે ક. 4થાિનક કાય� (કામગીર"ઓ)નો એવી 4થાિનક સ4ંથાઓ �ારા વહ"વટ ક. Pના 6િતિનિધઓને P તે 4થાિનક kે/ના લોકો �ારા પસદં 

કરવામા ંઆવે. પ.ં જવાહરલાલ નેહoુના જણા2યા hજુબ 4થાિનક 4વરાNય એ જ કોઇ પણ સાચી લોકશાહ"નો આધાર છે અને હોવો જોઇએ. 
 

@'$��
: 4થાિનક 4વરાNય ભારતમા ંલગભગ મૌય+ કાળથી 6ચRલત છે, પરંu ુP Bપમા ંઆP આપણે તેનો ઉ�લેખ કર"એ છ"એ તે વા4તવમા ં=,ેજોની જ દ.ન છે. પહ.લીવાર 4થાિનક સ4ંથા 6ેિસડ.�સી 

નગરોમા ંઅC4તbવમા ંઆવેલી. 
 

���  ����: ભારત પ�રષદ અિધિનયમ ૧૮૬૧ �ારા વૈ¶ાિનક િવક.\�[કરણ (Legislative Devolution)ની નીિતની શBઆત કરવામા ંઆવી અને લોડ+ મેયોનો ૧૮૭૦નો નાણાક"ય િવક.\�[કરણનો 64તાવ એ�ુ ં

�ુદરતી પ�રણામ હuુ.ં આ 64તાવ �ારા ક.ટલાક િવભાગોને-Pમા ંિશkણ, 4વા4wય સેવાઓ તથા ર4તાઓ પણ હતા-તે�ુ ંિનય/ંણ 6ાતંીય સરકારોને સjપવામા ંઆ2Dુ.ં Pના ફળ4વBપે ‘4થાિનક-નાણા’ં (Local 

Finance)નો 6ારંભ થયો. િશkણ, સફાઇ, મે�ડકલ Rચ�કbસા, સહાય અને Uહ.ર કાય� માટ. નાણાનંી જોગવાઇ અને દ.ખર.ખ માટ. સિમિતઓની રચના કરવામા ંઆવી Pના કારણે આ kે/નો 2યાપક િવકાસ થયો. 
 

���  0��: વાઇસરોય રિપનના સમયમા ં૧૮૮૨નો 4થાિનક 4વરાNયના શાસનનો 64તાવ આ kે/ના િવકાસની એક મહbવની ઘટના હતી. લોડ+ રિપને અRભ6ાય આપેલો ક. 6ાતંીય સરકારો 4થાિનક 

4વરાજની સ4ંથા મારફત લોડ+ મેયોની સરકાર. 6ારંભ કર.લી નાણાક"ય િવક.\�[કરણની નીિત અપનાવે. આ અ�વયે સમ, દ.શ માટ. 4થાિનક પ�રષદોના ત/ંની 2યા�યા કરવામા ંઆવી Pમા ંRબનસરકાર" 
સ¢યોની બ²મુતી હતી. આ 64તાવમા ંકોઇ 4થાિનક સ4ંથાના 6hખુના Bપમા ંકોઇ Rબનસરકાર" અિધકાર"ની પસદંગીની પણ Éટ આપવામા ંઆવી. એટલે જ લોડ+ રિપનને 4થાિનક 4વરાજની સ4ંથાના ‘િપતા’ 
(Father of Local Self govt.) માનવામા ંઆવે છે. 
 

�'*'��� 1919: ૧૯૧૯ના ભારત શાસન અિધિનયમ (Govt of india act) �ારા 4થાિનક 4વરાNયના િવષયને રાNયની બાબત બનાવવામા ંઆવી એને હ4તાતં�રત િવષય માનવામા ંઆ2યો. 
 

�'*'��� 1935: ૧૯૩૫ના અિધિનયમ અ�સુાર 6ાતંીય 4વરાNયના 6ચલનથી 4થાિનક 4વરાNયની સ4ંથાઓને િવશેષ ગિત મળ". લોકિ6ય 6ાતંીય સરકારો નાણાક"ય િનય/ંણ કરતી હતી એટલે તેઓ 

સ4ંથાઓને વધાર. આિથfક રાિશ ઉપલ�ધ કરાવી શકતી નથી. 
 



�A8�:�� 40: ૧૯૪૯ �ધુી 6વત+માન અિધિનયમોથી 4વત/ં ભારતના બધંારણના ઘડવૈયા સuંAુટ નહોતા એટલે ૧૯૪૯મા ંબધંારણમા ંઅ�ુ̀ છેદ ૪૦ના 4વBપે એક િનદßશનો સમાવેશ કરાયો Pમા ંજણાવાDુ ં

ક. ‘રાNય ,ા�ય પચંાયતો�ુ ંગઠન કરવા કદમ ઉઠાવશે અને તે પચંાયતોને એવી સ1ાઓ અને અિધકારો 6દાન કરાવશે P તેને 4થાિનક 4વશાસનના એકમોના Bપે કાય+ કરવા યો�ય બનાવવા માટ. જBર" 

હોય.’ 
 

����s 4)  
�ш�*�: આ િવચારોની dિૂતf બધંારણના ૭૩ અને ૭૪મા �ધુારા 4વBપે ૧૯૯૨મા ંથઇ. Nયાર. બધંારણમા ંભાગ ૯ અને ૯-ક જોડાયો. 

पंचायती राज 

पचंायती राज �यव[था म� �ाम, तालकुा, और िजला आत ेह] । भारत मे :चीन काल से ह� पचंायती राज �यव[था आि[त�व म� रह� ह] । 

• पचंायती राज के सsबhध म� सवंधैा;नक :वधान - 

भार;तय स�ंवधान के अ;न@छेद ४० म� रा\य ंको पचंायतR के गठन का ;नद�श Uदया गया ह] । १९९३ म] स�ंवधान म� ७३वां स�ंवधान सशंोधन अ+ध;नयम एCट, १९९२ करके पचंायत राज स[ंथा को सवंधैा;नक 

माhयता दे द� गयी ह] । 

• बलवतं राय मेहता स�मती क� �सफाeरश� (1957)- 

• अशोक मेहता स�मती क� �सफाeरश� (1977)- 

• डा. पी.वी.के. राव स�मती (1985) - 

=पचंायती राज पर एक नजर पचंायती राज का दश-न �ामीण भारत क� परंपरा और स[ंकृ;त म� गहरे जमा हुआ है। यह �ाम [तर पर [वशासन क� :णाल� क� �यव[था करता है; पर 1992 तक इसे कोई 

सबंधैा;नक दजा- :ाvत नह� ंथा। 

23 अ:लै, 1993 भारत म� पचंायती राज के YZे म� एक मह�वपणू- माग-+चhह था CयRFक इसी Uदन स�ंवधान (73वा ंसशंोधन) अ+ध;नयम, 1992 के मा�यम से पचंायती राज स[ंथाओ ंको सबंधैा;नक दजा- हा�सल 

कराया गया और इस तरह महा�मा गांधी के �ाम [वराज के [वvन को वा[त�वकता म� बदलने क� Uदशा म� कदम बढ़ाया गया था। 



73व� सशंोधन अ+ध;नयम, 1992 म� ;नsन�ल�खत :ावधान Fकये गये ह]: 

एक VZ-[तर�य ढाचंे क� [थापना (�ाम पचंायत, पचंायत स�म;त या म�यवत� पचंायत तथा िजला पचंायत) �ाम [तर पर �ाम सभा क� [थापना हर पांच साल म� पचंायतR के ;नय�मत चुनाव अनसु+ूचत 

जा;तयR/जनजा;तयR के �लए उनक� जनसTंया के अनपुात म� सीटR का आरYण मUहलाओं के �लए एक ;तहाई सीटR का आरYण पचंायतR क� ;न+धयR म� सधुार के �लए उपाय सझुाने हेत ुरा\य �व�ता आयोगR 
का गठन रा\य चुनाव आयोग का गठन 73वा ंसशंोधन अ+ध;नयम पचंायतR को [वशासन क� स[ंथाओं के =प म� काम करने हेत ुआवHयक शिCतया ंऔर अ+धकार :दान करने के �लए रा\य सरकार को 
अ+धकार :दान करता है। ये शिCतया ंऔर अ+धकार इस :कार हो सकत ेह]: 

स�ंवधान क� गयारहवी ंअनसुचूी म� सचूीब�द 29 �वषयR के सबंधं म� आ+थ-क �वकास और सामािजक hयाय के �लए योजनाएं तयैार करना और उनका ;न�पादन करना कर, डयटू�ज, टॉल, श_ुक आUद लगाने और 
उसे वसलू करने का पचंायतR को अ+धकार रा\यR bवारा एकZ करR, डयUूटयR, टॉल और श_ुकR का पचंायतR को ह[तांतरण �ाम सभा 

�ाम सभा Fकसी एक गांव या पचंायत का चुनाव करने वाले गांवR के समहू क� मतदाता सचूी म� शा�मल �यिCतयR से �मलकर बनी स[ंथा है। 

ग;तशील और :ब�ुद �ाम सभा पचंायती राज क� सफलता के क� � म� होती है। रा\य सरकारR से आ�ह Fकया गया है Fक वे:- 

पचंायत (अनसु+ूचत YेZR म� �व[तार) अ+ध;नयम, 1996 म� उि_ल�खत :ावधानR के अनसुार �ाम सभा को शिCतया ं:दान कर�। गणतZं Uदवस, Xम Uदवस, [वतZंता Uदवस और गाधंी जयतंी के अवसर पर देश 

भर म� �ाम सभा क� बठैकR के आयोजन के �लए पचंायती राज काननू म� अ;नवाय- :ावधान शा�मल करना। पचंायती राज अ+ध;नयम म� ऐसा अ;नवाय- :ावधान जोड़ना जो �वशषेकर �ाम सभा क� बठैकR के 

कोरम, सामाhय बठैकR और �वशषे बठैकR तथा कोरम परूा न हो पाने के कारण Fफर से बठैक के आयोजन के सबंधं म� हो। �ाम सभा के सद[यR को उनके अ+धकारR और शिCतयR से अवगत कराना ताFक जन 

भागीदार� स;ुनिHचत हो और �वशषेकर मUहलाओं तथा अनसु+ूचत जा;त/जनजा;त के लोगR जैसे सीमांतीकृत समहू भाग ले सक� । �ाम सभा के �लए ऐसी काय--:F�याएं बनाना िजनके bवारा वह �ाम �वकास 

मZंालय के लाभाथ�-उhमखु �वकास काय-�मR का असरकार� ढंग़ से सामािजक ऑtडट स;ुनिHचत कर सके तथा �व�तीय कु:बधंन के �लए वसलू� या सजा देने के काननूी अ+धकार उसे :ाvत हो सक� । �ाम सभा 

बठैकR के सबंधं म� �यापक :सार के �लए काय--योजना बनाना। �ाम सभा क� बठैकR के आयोजन के �लए माग--;नद�श/काय--:F�याएं तयैार करना। :ाकृ;तक ससंाधनR, भ�ूम eरकाडc पर ;नयZंण और सम[या-

समाधान के सबंधं म� �ाम सभा के अ+धकारR को लेकर जाग=कता पदैा करना। 73वा ंस�ंवधान सशंोधन अ+ध;नयम �ाम [तर पर [व-शासन क� स[ंथाओं के =प म� ऐसी सशCत पचंायतR क� पeरक_पना करता 

है जो ;नsन काय- करने म� सYम हो: 



�ाम [तर पर जन �वकास कायc और उनके रख-रखाव क� योजना बनाना और उhह� परूा करना। �ाम [तर पर लोगR का क_याण स;ुनिHचत करना, इसम� [वा[Qय, �शYा, समदुाय भाईचारा, �वशषेकर ज�डर और 

जा;त-आधाeरत भेदभाव के सबंधं म� सामािजक hयाय, झगड़R का ;नबटारा, ब@चR का �वशषेकर बा�लकाओ ंका क_याण जैसे मmु ेहRगे। 73व� स�ंवधान सशंोधन म� जमीनी [तर पर जन ससंद के =प म� ऐसी 

सशCत �ाम सभा क� पeरक_पना क� गई है िजसके :;त �ाम पचंायत जवाबदेह हो। 

खाप 
खाप या सव7खाप एक सामािजक :शासन क� प(;त है जो भारत के उ�तर पिHचमी :देशR यथा राज[थान, हeरयाणा, पजंाब एव ंउ�तर :देश म� अ;त :ाचीन काल से :च�लत है। इसके अन=ुप अhय :च�लत 

स[ंथाएं ह] पाल, गण, गणसघं, सभा, स�म;त, जनपद अथवा गणतZं। 

समाज म� सामािजक �यव[थाओ ंको बनाये रखने के �लए मनमज� से काम करने वालR अथवा असामािजक काय- करने वालR को ;नयVंZत Fकये जाने क� आवHयकता होती है, यUद ऐसा न Fकया जावे तो 

[था�पत माhयताये, �वHवास, परsपराए और मया-दाएं ख़�म हो जाव�गी और जंगल राज [था�पत हो जायेगा। मन ुने समाज पर ;नयZंण के �लए एक �यव[था द�। इस �यव[था म� प8रवार के म9ुखया को 

सव�@च hयायाधीश के =प म� [वीकार Fकया गया है। िजसक� सहायता से :ब(ु �यिCतयR क� एक पचंायत होती थी। जाट समाज म� यह hयाय �यव[था आज भी :चलन म� है। इसी अधार पर बाद म� 

:ाम पचंायत का जhम हुआ.  

जब अनेक गाँव इक�े होकर पार[पeरक लेन-देन का सsबhध बना लेत ेह] तथा एक दसूरे के साथ सखु-दःुख म� साथ देने लगत ेह] तब इन गांवR को �मलकर एक नया समदुाय जhम लेता है िजसे जाटू 

भाषा म� गवाहंड कहा जाता है। यUद कोई मसला गाँव-समाज से न सलुझे तब [थानीय चौधर� अथवा :ब(ु �यिCत गवाहंड को इक�ा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। :च�लत भाषा म� इसे 

गवाहंड पचंायत कहा जाता है। गवाहंड पचंायत म� सभी सsब+ंधत लोगR से पछू ताछ कर गहन �वचार �वमश- के पHचात सम[या का हल सनुाया जाता है िजसे सव-सsम;त से मान �लया जाता है।  

जब कोई सम[या जhम लेती है तो सव- :थम सsब+ंधत पeरवार ह� सलुझाने का :यास करता है। यUद पeरवार के म�ुखया का फैसला नह�ं माना जाता है तो इस सम[या को समदुाय और �ाम समाज 

क� पचंायत म� लाया जाता है। दोषी �यिCत bवारा पचंायत फैसला नह�ं माने जाने पर �ाम पचंायत उसका हुCका-पानी बदं करने, गाँव समाज ;नकला करने, लेन-देन पर रोक आUद का हुCम करती है। 

यUद सम[या गोZ से जुडी हो तो गो# पचंायत होती है िजसके मा�यम से दोषी को घेरा जाता है। 

                     

खाप श<द का �व=लेषण कर� तो हम देखत ेह] Fक खाप दो शfदR से �मलकर बना है । ये शfद ह] 'ख' और 'आप'. ख का अथ- है आकाश और आप का अथ- है जल अथा-त ऐसा सगंठन जो आकाश क� तरह 

सव�पeर हो और पानी क� तरह [व@छ, ;नम-ल और सब के �लए उपलfध अथा-त hयायकार� हो. अब खाप एक ऐसा सगंठन माना जाता है िजसम� कुछ गाँव शा�मल हR, कई गोZ के लोग शा�मल हR या 

एक ह� गोZ के लोग शा�मल हR। इनका एक ह� YZे म� होना जrर� नह�ं है। एक खाप के गाँव दरू-दरू भी हो सकत ेह]. बड़ी खापR से ;नकल कर कई छोट� खापR ने भी जhम �लया है. खाप के गाँव एक 

खाप से दसूर� खाप म� जाने को [वतZं होत ेह]. इसी कारण समय के साथ खाप का [वrप बदलता रहा है। आज जाटR क� कर�ब ३५०० खाप अि[त�व म� ह]. 



               

सव7खाप पचंायत जाट जा;त क� सव�@च पचंायत �यव[था है। इसम� सभी �ात पाल, खाप भाग लेती ह]। जब जा;त , समाज, रा�� अथवा जा;तगत स[ंकारR, परsपराओं का अि[त�व खतरे म� पड़ जाता है 

अथवा Fकसी सम[या का समाधान Fकसी अhय सगंठन bवारा नह�ं होता तब सव-खाप पचंायत का आयोजन Fकया जाता है िजसके फैसलR का मानना और Uदशा ;नद�शानसुार काय- करना जrर� होता है। 

सव-खाप �यव[था उतनी ह� परुाणी है िजतने क� [वय ंजाट जा;त। समय-समय पर इसका आकर, काय-शलै� और आयोजन पeरि[थ;तया ंतो अवHय बदलती रह� ह] परhत ुइस �यव[था को आतताई 

मिु[लम, अ�ंेज और लोकतािhZक :णाल� भी समाvत नह�ं कर सक�। 

                         
७३वां स�ंवधान सशंोधन अBधCनयम, १९९२ (पंचायती राज) 
[था;नय [वशासन क� �ि�ट दे यह सशंोधन अ+ध;नयम सवा-+धक मह�वपणू- ह] । इस सशंोधन अ+ध;नयम के bवारा पचंायतो के गठन को सवंधैा;नक माhयता :दान क� गई ह] । इस सशंोधन 

अ+ध;नयम के bवारा स�ंवधान म� एक नवीन भाग अथात- भाग ९ जोड़ा गया जो पचंायतो के �वषय म� ह] । स�ंवधान के इस भाग म� २४३, २४३क से २४३ण तक के अन@ुछेद ह] | 

 

आतंकवाद� तथा �वघटनकार� KLयाकलाप (Cनवारण) अBधCनयम, १९८७ 
आतकंवाद� तथा �वघटनकार� F�याकलाप (;नवारण) अ+ध;नयम, १९८७ | इसे टाडा के नाम से जाना जाता ह] । 
 

आतंकवाद Cनरोधी अBधCनयम, २००२ 
अ�याचार �वरोधी अ+ध;नयम, २००२ - देश म� आतकंवाद पर अकुंश लगाने के उmHेय से २ अ:लै, २००२ को टाडा के [थान पर एक नया आतकंवाद ;नरोधी अ+ध;नयम पोटा लाग ुFकया गया । ससंद के 

दोनो सदनR के सयंCुत अ+धवेशन म� २६ माच-, २००२ पाeरत होने के बाद २ अ:लै, २००२ को रा��प;त के अनमुोदन के साथ ह� यह �वधेयक एक अ+ध;नयम पोटा के rप म� आि[त�व म� आया । 
 

८६वां स�ंवधान सशंोधन अBधCनयम (Pश!ा) 
८६वां स�ंवधान सशंोधन �वधेयक, भारतीय स�ंवधान का एक सशंोधन �वधेयक है। यह �वधेयक 12 Uदसबंर, 2002 को :ाeरत हुआ। इस �वधेयक मे ६ से १४ वष- के आय ुवग- के सभी ब@चR को रा\य bवारा 

मौ�लक अ+धकार के rप म� :ाथ�मक �शYा मु̀ त देने का :ावधान ह]। 
 
 
 
 



सचूना का अBधकार अBधCनयम, २००५ 
सचूना का अBधकार अBधCनयम (Right to Information Act) भारत के ससंद bवारा पाeरत एक काननू है जो 12 अCतबूर, 2005 को लाग ूहुआ (15 जून, 2005 को इसके काननू बनने के 120 व� Uदन)। भारत म� 

�टाचार को रोकने और समाvत करने के �लये इसे बहुत ह� :भावी कदम बताया जाता है। इस ;नयम के bवारा भारत के सभी नागeरकR को सरकार� रेकाडc और :पZR म� दज- सचूना को देखने और उसे 

:ाvत करने का अ+धकार :दान Fकया गया है। जsम ूएव ंकाHमीर को छोडकर भारत के सभी भागR म� यह अ+ध;नयम लाग ूहै। 
 

राRS�य :ामीण रोज़गार गारंट� अBधCनयम, २००५ 
भारतीय ससंद bवारा २ फरवर�, २००६ को राRS�य :ामीण रोज़गार गारंट� अBधCनयम, २००५ योजना �ामीण YेZR म� रोज़गार शrु करने के �लए :ारsभ क� गई । 

�ामीण �वकास मZंालय bवारा काया-िhवत रा���य �ामीण रोजगार गारंट� अ+ध;नयम (नरेगा) 2005 सरकार का :मखु काय-�म है जो गर�बR क� िजंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो �यापक �वकास 

को :ो�साहन देता है। यह अ+ध;नयम �वHव म� अपनी तरह का पहला अ+ध;नयम है िजसके तहत अभतूपवू- तौर पर रोजगार क� गारंट� द� जाती है। इसका मकसद है �ामीण YZेR के पeरवारR क� 

आजी�वका सरुYा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वय[क सद[य को एक �व�त वष- म� कम से कम 100 UदनR का रोजगार Uदए जाने क� गारंट� है। यह रोजगार शार�eरक Xम के सदंभ- म� है और 

उस वय[क �यिCत को :दान Fकया जाता है जो इसके �लए राजी हो। इस अ+ध;नयम का दसूरा लJय यह है Fक इसके तहत Uटकाऊ पeरसsपि�तयR का सजृन Fकया जाए और �ामीण ;नध-नR क� 

आजी�वका के आधार को मजबतू बनाया जाए। इस अ+ध;नयम का मकसद सखू,े जंगलR के कटान, मदृा Yरण जैसे कारणR से पदैा होने वाल� ;नध-नता क� सम[या से भी ;नपटना है ताFक रोजगार के 

अवसर लगातार पदैा होत ेरह�। 
 

राRS�य :ामीण रोजगार गारंट� अBधCनयम (एनआरईजीए)(NREGA) 

महा�मा गांधी राRS�य :ामीण रोजगार गारंट� अBधCनयम (एमएनआरईजीए) (MNREGA)  एक भारतीय रोजगार गारंट� योजना है, िजसे 25 अग[त 2005 को �वधान bवारा अ+ध;नय�मत Fकया गया गया. यह 

योजना :�येक �व�तीय वष- म� Fकसी भी �ामीण पeरवार के उन वय[क सद[यR को 100 Uदन का रोजगार उपलfध कराती है जो :;तUदन 100 rपये क� सां�व+धक hयनूतम मजदरू� पर साव-ज;नक काय--सsब+ंधत 

अकुशल मजदरू� करने के �लए तयैार ह]. 2010-11 �व�तीय वष- म� इस योजना के �लए क� � सरकार का पeर�यय 40,100 करोड़ rपए है. 

इस अ+ध;नयम को �ामीण लोगR क� �य शिCत को बढ़ाने के उmेHय से श=ु Fकया गया था, मTुय =प से �ामीण भारत म� रहने वाले लोगR के �लए अध--कौशलपणू- या Vबना कौशलपणू- काय-, चाहे वे गर�बी रेखा 

से नीचे हR या ना हR. ;नयत काय- बल का कर�ब एक ;तहाई मUहलाओ ंसे ;न�म-त है. सरकार एक कॉल स�टर खोलने क� योजना बना रह� है, िजसके श=ु होने पर श_ुक मCुत नबंर 1800-345-22-44 पर सपंक-  

Fकया जा सकता है.  श=ु म� इसे रा���य �ामीण रोजगार गारंट� अ+ध;नयम (NREGA) कहा जाता था, लेFकन 2 अCटूबर 2009 को इसका पनुः नामकरण Fकया गया. 
Cनध7नता के साथ मजाक 

 

सु:ीम कोट- के इस सवाल पर हमारे नी;त-;नयंताओं को श�म-दा होना चाUहए Fक आ�खर 10-20 rपये म� कोई पौि�टक भोजन कैसे हा�सल कर सकता है? सु:ीम कोट- को योजना आयोग से यह सवाल इस�लए पूछना 



पड़ा, CयRFक उसने एक हलफनामा दायर कर यह कहा था Fक �ामीण YेZ म� 17 और शहर� इलाके म� 20 rपये म� 2400 कैलोर� युCत अथा-त पया-vत पौि�टक भोजन हा�सल Fकया जा सकता ह]। इसे ;नध-न लोगR के 

साथ Fकए जाने वाले मजाक के अ;तeरCत और कुछ नह�ं कहा जा सकता। +चतंाजनक यह है Fक ऐसा मजाक Fकसी और ने नह�ं, बि_क योजना आयोग ने Fकया और उसने इस संदभ- म� सु:ीम कोट- म� हलफनामा देने म� 

भी संकोच नह�ं Fकया। योजना आयोग को कम से कम गर�बR के साथ तो आंकड़बेाजी का खेल खेलने से बाज आना चाUहए। योजना आयोग का यह आकलन यह� बताता है Fक या तो वह जमीनी हक�कत से पeर+चत नह�ं 

या Fफर उसे ;नध-न तबके क� परवाह नह�ं। यUद ऐसा कुछ नह�ं है तो Fफर यह बताया ह� जाना चाUहए Fक वह इस ;न�कष- पर कैसे पहुंचा Fक 17 अथवा 20 rपये म� 2400 कैलोर� का भोजन :ाvत Fकया जा सकता है? 

हालांFक उसके पास आड़ लेने के �लए त�दलुकर कमेट� क� �सफाeरश है, लेFकन सवाल यह है Fक Cया वह हर तरह क� �सफाeरशR को आंख मूंदकर [वीकार कर लेता है? आHचय- नह�ं Fक नी;त-;नमा-ताओं के इसी रवैये के 

कारण देश म� कुपो�षत लोगR और �वशेष =प से मUहलाओं और ब@चR क� संTया कम होने का नाम नह�ं ले रह� है। देश के कुछ इलाकR म� ;नध-न तबके क� मUहलाओं और ब@चR म� कुपोषण का [तर अनेक अ��क� देशR 

से भी गया बीता है। यह समझना कUठन है Fक क� � सरकार ऐसे अ�वHवसनीय आंकड़R के जeरए Cया हा�सल करना चाहती है? हो सकता है Fक आंकड़बेाजी का सहारा लेकर वह साव-ज;नक �वतरण :णाल� के तहत 

�वतeरत Fकए जाने वाले खाbयाhन म� कटौती करने अथवा देश म� कुपोषण के [तर को कम करके Uदखाने म� सYम हो जाए, लेFकन इससे हालात बदलने वाले नह�ं ह]। क� � और रा\य सरकार� साव-ज;नक �वतरण :णाल� 

के संदभ- म� चाहे जो दावा कर�, स@चाई यह है Fक वे उसम� सुधार करने के �लए गंभीर नह�ं। इसका एक :माण तो इससे ह� �मल जाता है Fक उ@चतम hयायालय को साव-ज;नक �वतरण :णाल� क� खा�मयR को दरू करने 

क� पहल करनी पड़ रह� है। यह आHचय-जनक है Fक एक ओर खाbय सुरYा �वधेयक के जeरए \यादा से \यादा लोगR को स[ती दरR पर खाbयाhन देने क� तैयार� क� जा रह� है और दसूर� ओर Fकसी को भी हजम न 

होने वाले आंकड़ ेपेश Fकए जा रहे ह]। यUद क� � सरकार खाbय सुरYा �वधेयक को लेकर त;नक भी गंभीर है तो उसे साव-ज;नक �वतरण :णाल� को दrु[त करना ह� होगा। यह तब होगा जब रा\य सरकार� अपने दा;य�वR 

को समझने के �लए तैयार हRगी। रा\य सरकार� अपने यहां ;नध-न तबके के लोगR क� संTया कम करने क� क� � सरकार क� पहल को लेकर तो ऐतराज कर रह� ह], लेFकन वे इसके �लए कोई ठोस कदम उठाने के �लए 

तैयार नह�ं िजससे साव-ज;नक �वतरण :णाल� दrु[त हो। \यादातर रा\य सरकार� िजस तरह इस :णाल� क� खा�मयR को लाइलाज बताने म� जुट� हुई ह] उससे उनक� अगंभीरता का ह� पता चलता है, CयRFक तQय यह है 

Fक त�मलनाडु और छ�तीसगढ़ जैसे रा\यR म� यह :णाल� सतंोषजनक ढंग से काम कर रह� है। 

��UP'$�� ������ $к /к��)� 
QUE.:  ભારતના રાAyપિત મા/ 6તીકાbમક/શોભાBપ 6ધાન છે?  બદલાતા રાજકારણના વા4તિવક પ�ર6ે7યમા ં(હો£ો) સમUવો. આપ Äા તક+/કારણોના આધાર. કહ" શકો ક. ભારતના 
રાAyપિત ભારતના ક.Rબનેટના િનણ+યોનો રબર 4ટ.�પ મા/ છે? આ બાબતના િવરોધના મત પણ જણાવો. 
 

d¤�: કાયદાના િનAણાતો અને રાજનૈિતક િવ¤લેષણોનો એક વગ+ ભારતના રાAyપિતને વા4તિવક 6ધાન (હો£ેદાર) ન માનીને શોભાBપ 6ધાન માને છે પણ બદલાતા રાજનીિતક પ�ર6ે7ય એટલે ક. 

ગઠબધંન (Coalition govt.) તેમજ 6ાદ.િશક 6ãોના વધતા મહbવના સદંભ+મા ંરાAyપિતની eિૂમકાને આ 6કાર. જોઇ શકાય નહ�. 
 

:- ��*��)	� 
��: 

 ભારતના સિંવધાનમા ંરાAyપિત સસંદ�ુ ંઅRભr =ગ છે. (સેકશન ૭૯) hજુબ રાAyપિતના હ4તાkર િવના ખરડો કાયદો બની શકતો નથી. સઘંની કારોબાર"ની શCaત, સ1ા પણ રાAyપિતમા ં
સમાિવAટ હોય છે. 
 

:-��UP'$�� ������ $�#�)��� к��)�/$к :  



 ભારતમા ંસઘંની સમ, કારોબાર" સ1ાઓ રાAyપિતમા ંિન�હત થાય છે, પરંu ુવા4તિવક Bપમા ંએ સભાઓ ઔપચા�રક જણાય છે કારણ ક. ૪૨મા બધંારણ �ધુારા �ારા રાAyપિતને ક.Rબનેટની સલાહ 
માનવા બધંનકતા+ ગણા2યા છે. જો ક. dનુ: ૪૪મા બધંારણ �ધુારા �ારા એકવાર dનુ:િવચારણા માટ. આ સલાહને ક.Rબનેટને પરત કરવાનો અિધકાર અપાયેલ છે. 
 

‘રાAyપિતને � ૂટંવા તેમજ હટાવવાની સ1ા સસંદ પાસે છે. 
‘આ�ટ®. ૩૬૮થી બધંારણ �ધુારાની સ1ાઓ સસંદ પાસે છે. 
‘નાણા ંિવધેયક ઉપર રાAyપિત�ુ ંકોઇ િનય/ંણ નથી. 
‘રાAyપિત પોતાની કટોકટ"ની સ1ાઓ, વટ²કુમ પાડવાની સ1ાનો ઉપયોગ ક.Rબનેટની સલાહ અ�સુાર જ કર" શક. છે.  
 આથી, ભારતના રાAyપિતનો હો£ો 6તીકાbમક છે. 
 

:--$	к���к � ������ $�#�)��� к��)�/$к : 

 આપણે bયા ંસસંદ નહ�, બધંારણ સવ�પર" છે. રાAyપિત એ બધંારણની રkાની સપથ લેવાની હોય છે. 
‘આ�ટ®. ૭૮(બી) hજુબ રાAyપિત ક.Rબનેટ પાસેથી શાસન તથા કાયદાની Uણકાર" માગી શક. છે P તેની સ1ાઓનો િનદßશ કર. છે. 
‘આ�ટ®. ૭૮ (સી) hજુબ કોઇ h£ુે મ/ંીએ િનણ+ય કય� છે પરંu ુસમ, ક.Rબનેટ. િનણ+ય નથી કય�, bયાર. રાAyપિત આ h£ુો ક.Rબનેટ તરફ િવચાર માટ. મોકલી શક. છે. 
‘આ�ટ®કલ ૮૬(૨) hજુબ રાAyપિત સસંદમા ંલાબંા સમયથી પડતર કોઇ િવધેયક બાબતે િનણ+ય લવેા જણાવી શક. છે. 
‘વીટો વાપર" િવધેયકને કાયા+C�વત થuુ ંરોક" શક. છે, તથા કાય+કાર" સરકારને નીિતિવષયક િનણ+ય કરતા રોક" શક. છે. 
‘કોઇ પk ક. ગઠબધંન dણૂ+ બ²મુતી ન હોવાને કારણે સરકાર બનાવવા આમ/ંણ આપવાનો િનણ+ય કરવાની સ1ાઓ. 
 

:-'�UкR : 

 આથી ફRલત થાય છે ક. ભારતના રાAyપિત R�ટનના ંમહારાણીની Pમ નામ મા/નો હો£ો ધરાવતા નથી તેમજ Dએુસએના રાAy6hખુની Pમ વા4તિવક હો£ો ધરાવતા નથી, પરંu ુબધંારણની 
ભાવનાઓને અ�Bુપ ભારતના રાAyપિતને સ1ાઓ મળે છે. વત+માન પ�ર6ે7યમા ંગઠબધંન સરકાર તેમજ 6ાદ.િશક પkોના વધતા મહbવના સદંભ+મા ંરાAyપિતની eિૂમકા િવશેષ મહbવdણૂ+ બની છે. 
 રાNયપાલ સદંભM એક મહbવનો h£ુો િવચાર"એ (Pમા ંજવાબમા ં૧૫૦ શ�દ ક. ૨૦ શ�દોની સીમા Uળવવાની હોય). 
 

:-
�/'�$ -x: 



 વટ²ુકમ કોને કહ. છે? તેની સ1ાઓનો િવ4તાર ક.ટલો હોય? વટ²ુકમ (૧૫૦ શ�દો). રાAyપિત અને રાNયપાલની વટ²ુકમની સ1ામા ંતફાવત Ãુ?ં (૨૦ શ�દો). 
 

‘��l8к�: ક.�[મા ંસસંદના બનંે Yહૃો�ુ ંસ/ ચા} ુન હોય bયાર. રાAyપિતને તાbકાRલક કાય+વાહ" કરવી આવ¤યક લાગે તેમ જણાય, bયાર. તેઓ આ�ટ®. ૧૨૩ hજુબ વટ²કુમ Uહ.ર કર" શક. છે. રાNય 4તર. આ 

સ1ાઓ રાNયપાલને મળે છે. 
 

‘
¤�7: રાAyપિતની વટ²કુમ બહાર પાડવાની સ1ાની મયા+દા એટલી જ છે Pટલી સસંદની વૈધાિનક સ1ાઓ/કાયદો ઘડવાની. એટલે ક. એ કોઇપણ િવષય ઉપર વટ²કુમ બહાર પાડ" શક. છે. તેના પર 

સસંદને કાયદો ઘડવાનો અિધકાર છે. તફાવત મા/ એટલો છેક. સસંદ �ારા ઘડ.લા અિધિનયમ 4થાયી કાયમી હોય છે. Nયાર. વટ²કુમ અ4થાયી હોય છે, Pને ધારાસભામા ંપSાbવતº સમથ+ન જBર" છે. 
 

��� ��7: વટ²કુમથી hળૂeતૂ અિધકારો�ુ ંઉ�લઘંન ન થ;ુ ંજોઇએ. આ જ કારણથી આ�ટ®. ૧૩(ક)મા ંઆ પ�રC4થિતને 4પAટ ર"તે �િુનિSત કર.લ છે ક. કાયદામા ંવટ²કુમનો પણ સમાવેશ થાય છે. રાAyપિત 

આ સ1ાનો ઉપયોગ ક.Rબનેટની સલાહ અ�સુાર જ કર" શક. છે. રાNયપાલને આ વટ²કુમની સ1ાઓ bયાર. 6ાEત થાય છે Nયાર. િવધાનસભા ચા} ુન હોય. આ િવવેક અિધકાર નથી, મા/ ક.Rબનેટની સલાહ 
અને સહકારથી જ થઇ શક.. રાNયપાલનો વટ²કુમ મા/ P તે રાNય માટ. અમલી બને છે. Nયાર. રાAyપિતનો વટ²કુમ સમ, રાAyને લાY ુપડ. છે. 
 

��к  !��:  

 Nયાર. સમ, દ.શના સર.રાશ મ�Aુયોને ઇમાનદાર"-6ામાRણકતાની સાથે રાAyગ�રમા�ુ ંઝ�નૂ ઉપડ. bયાર. જ વા4તિવક માનવ િવકાસ �ચૂકાકં �ચકાય છે 
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* Yજુરાત�ુ ંનામ શેના પરથી પડ¬ુ ં? 

- Y¼ુર Uિત પરથી 

* Yજુરાતની પિµમમા ંઆવેલો સh[ુ 

- અરબી સh[ુ 

* Yજુરાતમા ંતમા�ુની શBઆત કોણે, Äાર. કર" ? 

- ઈ. સ. 1600 ની આસપાસ પો§ુ+ગીઝ લોકોએ 

* Yજુરાતમા ંકયા મ+ના લોકોની વ4 તી વધાર. છે ? 

- �હ� nુ 

* ડાગં શ� દનો અથ+ Ãુ ં? 

- જગંલ 

* નમ+દા નદ" Yજુરાતમા ંકયા 4 થળે 6વેશે છે ? 

- ચાદંોદ 

* અમદાવાદની 4 થાપના કોણ,ે Äાર. કર" હતી ? 

- ઈ. સ. 1411 મા ં�લુતાન અહમદ શાહ. 

* બારડોલી સb યા,હના નેતા કોણ હતા ? 

- સરદાર વ� લભભાઈ પટ.લ 

* માઉ� ટ આzનુા દ.લવાડા મ�ંદરોની સરખામણીમા ંરહ" શક. એ;ુ ંઅમદાવાદમા ંÚુ ંમ�ંદર આવે}ુ ંછે ? 

- હઠ"િસ�હ મ�ંદર 

* અમદાવાદની નxકમા ંઆવેલી અડાલજની વાવ Äાર. બાધંવામા ંઆવી હતી ? 

- પદંરમી સદ"મા ંસોલકં" Dગુ દરિમયાન 

* સેવા સ4ં થાની 4 થાપના કોણે અને Äાર. કર" હતી ? 

- ઈલાબહ.ન ભ�., 1972મા ં
* અkરધામ Ãુ ંછે ? 

- ગાધંીનગરમા ંઆવે}ુ ં4 વામીનારાયણ પથં�ુ ંવ�ુ ંમથક છે. 



* Äા ઉ�ોગને લીધે �રુત આખા િવSમા ં6િસg બ� ્ Dુ ંછે ? 

- હ"રા ઘસવાના ઉ�ોગ 

* Yજુરાતના Äા શહ.રમા ંપટોળા�ં ુ ં6� યાત કાપડ વણવામા ંઆવે છે ? 

- પાટણ 

* આણદંની nૂધ ડ.ર" પર આધા�રત �ફ� મ�ુ ંનામ Ãુ ંછે ? 

- મથંન 

* ભારતની ‘Sતે 8ાિંત‘ના િપતામહ કોને ગણવામા ંઆવે છે ? 

- ડો. વી. �ુ�રયન 

* ભારતમા ંજહાજ ભાગંવા�;ુ સૌથી મો§ું ક.� [ Äા ંઆવે}ુ ંછે ? 

- સૌરાA yના દ�રયા�કનાર. આવેલ અલગંમા ં
* ભારત�ુ ંએક મા/ એ;ુ ંકDુ ંર.લવે 4 ટ.શન છે Nયા ં�ુલી તર"ક. 4 /ીઓ કામ કર. છે ? 

- ભાવનગર 

* ભવાઈની શBઆત કોણ,ે Äાર. કર" હતી ? 

- �ા×ણ અસાઈતે પદંરમી સદ"મા ં
* કયા રાUએ સોમનાથ પર સ1ર વાર આ8મણ કDુF હu ુ ં? 

- મેહhદૂ ગઝનવી 
* આ�°કાના hળૂ વતનીઓ ભારતમા ંકયા ંવ4 યા છે ? 

- Rગરની તળેટ"મા ં
* સ�ાટ અશોકના િશલાલેખ સૌરાA yમા ંકયા ંમળ" આ2 યા છે ? 

- Rગરનાર પવ+ત અને ?ૂનાગઢની વ` ચે આવેલા િવ4 તારમા ં
* ‘‘ વૈA ણવ જન તો તેને ર.…..‘‘ ભજનના રચિયતા કોણ હતા ? 

- નરિસ�હ મેહતા 
* પોરબદંરમા ંઆવેલ ગાધંીx�ુ ંઘર કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

- ક"િતfમ�ંદર 

* Uમનગરમા ંકયા મ�ંદરમા ંસતત રામ�નૂ લાગે છે ? 



- બાલા હ�મુાન 

* િવ4 તારની [\Aટએ Yજુરાતનો સૌથી મોટો {જ� લો કયો છે ? 

- ક` છ 

* Yજુરાતની dવૂ+ સરહદ. કDુ ંરાNય આવે}ુ ંછે ? 

- મi ય6દ.શ 

* Yજુરાતનો સૌથી �ચો પવ+ત કયો છે ? 

- Rગરનાર 

* ડાગં {જ� લામા ંઆવે}ુ ંYજુરાત�ુ ંએકમા/ Rગ�રમથક કDુ ંછે ? 

- સાdતુારા 
* Yજુરાતની વાય2 ય સરહદ. કયો દ.શ આવેલો છે ? 

- પા�ક4 તાન 

* Yજુરાતના ઉ1ર ભાગમાથંી કયો ;તૃ પસાર થાય છે ? 

- કક+;તૃ 

* Yજુરાતની કાળ" જમીન કયા પાકને માફક આવે છે ? 

- મગફળ" અને કપાસ 

* Yજુરાતની ગાયોની કઈ કઈ ઓલાદો Uણીતી છે ? 

- કાકંર.જ,ગીર અને ડાગંી 
* Yજુરાતની કઈ કઈ Uતની ભªસો વ� ુnૂધ આપવા માટ. Uણીતી છે ? 

- મહ.સાણી,�રુતી અને Uફરાબાદ" 
* Yજુરાતના ંકઈ કઈ Uતના ંઘેટા ં6� યાત છે ? 

- પાટણવાડ" અને મારવાડ" 
* Yજુરાતમા ંઉછેરાતી બકર"ની કઈ કઈ Uતો Uણીતી છે ? 

- �રુતી અને ઝાલાવાડ" 
* Yજુરાતમા ંપલ+ ઓઇ4 ટર કયા ંમળે છે ? 

- Uમનગર પાસેથી 



* Yજુરાતના ક.ટલા ટકા ભાગમા ંજગંલો છે ? 

- દસ ટકા 

* ક` છના નાના રણમા ંકયા જગંલી ગધેડા જોવા મળે છે ? 

- ·ડુખર નામના 

* Yજુરાતમા ંપારસીઓની વ4 તી h�ુ યb વે કયા {જ� લાઓમા ંછે ? 

- �રુત અને વલસાડ 

* Yજુરાતમા ંRõ4 તીઓની વ4 તી h�ુ યb વે કયા {જ� લાઓમા ંછે ? 

- ખેડા અને આણદં 

* Yજુરાતના કયા િવ4 તારમા ં¦નો�ુ ં6માણ વ� ુછે ? 

- Yજુરાતના ઉ1ર ભાગ અને ક` છમા ં

* Yજુરાતમા ંબીડ" બનાવવાનો ઉ�ોગ h�ુ યb વે કયા ંકયા ંશહ.રોમા ં  િવક4 યો છે ? 

- આણદં,ન�ડયાદ,પેટલાદ,બોરસદ અને પાટણ 

* Yજુરાતમાથંી કયો અગb યનો રાA y"ય ધોર" માગ+ પસાર થાય છે?આ માગ+ તેને છેડ. આવેલા ંકયા બે શહ.રોને જોડ. છે ? 

- રાA y"ય ધોર" માગ+ ન.ં 8. તે �દ� લી અને hુબંઈને જોડ. છે. 
* Yજુરાતના કયા ઘ� 6� યાત છે ? 

- ભાલ િવ4 તારમા ંથતા ભાRલયા ઘ� (દાઉદખાની) 

* Yજુરાતમા ંડાગંર�ુ ંસૌથી વ� ુઉb પાદન કયા {જ� લામા ંથાય છે? 

- વલસાડ (રાજયના �ુલ ઉb પાદનના 25 ટકા) 

* Yજુરાતમા ંમગફળ"�ુ ંસૌથી વ� ુઉb પાદન કયા ંથાય છે ? 

- ?ૂનાગઢ {જ� લામા ં

* Yજુરાતમા ંકપાસ�ુ ંઉb પાદન કયા ંસૌથી વ� ુથાય છે ? 

- વડોદરા {જ� લામા ં(ભBચ અને વડોદરા 6દ.શનો કાનમ 6દ.શ  ઉ1મ 6કારના કપાસના ઉb પાદન માટ. Uણીતો છે.) 

* Yજુરાતમા ંતમા�ુ�ુ ંસૌથી વ� ુઉb પાદન કયા ંથાય છે ? 

- ખેડા {જ� લામા ં(અહ�નો ચરોતર 6દ.શ તમા�ુના 6દ.શ તર"ક. ઓળખાય છે.) 

* Yજુરાતમા ંશેરડ"�ુ ંવાવેતર કયા ંસૌથી વ� ુથાય છે ? 



- દRk ણ Yજુરાત અને સૌરાA y 

* Yજુરાતમા ંકયા ધા� ય�ુ ંસૌથી વ� ુવાવેતર અને ઉb પાદન થાય છે ? 

- બાજર" 

* Yજુરાતમા ંકયો {જ� લો સૌથી વ� ુપાક" સડકો ધરાવે છે ? 

- ખેડા 

* Yજુરાતમા ંકયો {જ� લો સૌથી ઓછ" પાક" સડકો ધરાવે છે ? 

- ગાધંીનગર 

* Yજુરાતમા ંનહ.રો �ારા સૌથી વ� ુિસ�ચાઈ કયા {જ� લામા ંથાય છે ? 

- ખેડા {જ� લામા ં

* Yજુરાતની િનકાસમા ંઅ,4 થાને Ãુ ંછે ? 

- િસ�ગખોળ અને મીäું 

* Yજુરાતમા ંસૌથી �ુદંર 4 મશાન Yહૃ કયા ંઆવે}ુ ંછે ? 

- િસgdરુમા ં(hCુaતધામ)  
 

 

 

 

 

 



Science & Technology in India 

 India is one of the leading nations in the world in terms of science and technology. India has the second largest pool of scientists and engineers in the world. In 
terms of technological advancements and scientific achievements India is second to none. India belongs to the select group of countries who have developed indigenous 
nuclear technology. India is among the few countries which have developed ballistic missiles. In the field of space science India is among the few countries which have the 
capability to launch GSLV satellite. India's achievements in the field of IT and software are acknowledged all over the world. Here are some interesting facts about science 
and technology in India.  
 

First Indian Scientist to Win Nobel Prize 

 Sir Chandrasekhara Venkata Raman (C.V. Raman) was the first Indian scientist to win Nobel Prize. C.V. Raman was awarded the 1930 Nobel Prize in Physics for 
his work on the scattering of light and for the discovery of the Raman effect, which is named after him. Raman effect relates to the inelastic scattering of a photon. When 
light is scattered from an atom or molecule, most photons are elastically scattered (Rayleigh scattering). The scattered photons have the same energy (frequency) and, 
therefore, wavelength, as the incident photons. However, a small fraction of scattered light (approximately 1 in 10 million photons) is scattered from excitations with optical 
frequencies different from, and usually lower than, the frequency of the incident photons. Raman effect is helpful in analyzing the composition of liquids, gases, and solids.  
 

 

 

 



 

 

 

 

First Nuclear Power Plant in India 

 Tarapur Atomic Power Station (T.A.P.S.) was the first nuclear power plant in India. The construction of the plant was started in 1962 and the plant went operational 
in 1969. The 320 MW Tarapur nuclear power station housed two 160 MW boiling water reactors (BWRs), the first in Asia. The Tarapur Plant was originally constructed by 
the American companies Bechtel and GE, under a 1963 123 Agreement between India, the United States, and the IAEA. The Tarapur Atomic Power Station is under the 
control of Nuclear Power Corporation of India Limited. Recently, two 540 MW pressurised heavy water reactors (PHWRs) were operationalised at Tarapur. The new reactors 
were constructed by L & T and Gammon India. Tarapur Nuclear Power Station is the largest PHWR-based power station in India.  
 

First Satellite Launched by India 

 Aryabhatta was the first satellite launched by India. It was named after the great Indian astronomer of the same name. Aryabhatta weighed 360kg and was launched 

by the Soviet Union on April 19, 1975 from Kapustin Yar using a Cosmos-3M launch vehicle.  

 

The satellite had following objectives: 

• To indigenously design and fabricate a space-worthy satellite system and evaluate its perfromance in orbit. 
• To evolve the methodology of conducting a series of complex operations on the satellite in its orbital phase. 
• To set up ground-based receiving, transmitting and tracking systems. 



• To establish infrastructure for the fabrication of spacecraft systems. 

 Aryabhatta carried experiments related to X-Ray Astronomy, Solar Physics and Aeronomy. The satellite re-entered the Earth's atmosphere on 11 February 1992. 

 

India's First Indigenous Satellite Launch Vehicle 

 SLV-3 was India's first indigenous satellite launch vehicle. The vehicle was launched by Indian Space Research Organisation (ISRO) on July 18, 1980. President A P 

J Abdul Kalam was the Project Director of SLV-3 The SLV-3 weighed 17 tonne and had a payload of 40 kg. The SLV-3 put 35 kg Rohini Satellite into the orbit. The 

launch of SLV-3 was a historic landmark for the Indian space programme. It gave ISRO an insight into the conceptualisation, design, development and management of a 

technically complex multi-disciplinary project. With the launch of SLV-3, India joined a select band of five nations that had this capability. The other five countries are USSR, 

USA, France, China and Japan.  

India's First Indigenously Built Satellite 

 Insat 2A was India's first indigenously built satellite. The satellite was launched on 9 July 1992 from Kourou, French Guyana. The satellite had a dry mass of 916kg 

and it weighed 1906 kg with propellants. The satellite had following payload: 

 Communication Transponders: 12 C-band, 6 ext. C-band (for FSS), 2 S-band (for BSS), 1 Data relay, 1 search and rescue. 

 Meteorology: Very High Resolution Radiometer (VHRR) with 2 km resolution in visible and 8 km in Infrared band. 

 The Insat 2 program was started in 1983. Its objective was to develop an indigenous multi-purpose Geo spacecraft. In 1985, the basic spacecraft configuration was 



adopted. The configuration called for an on-station dry mass of 860 kg which later rose to 910 kg. The communications payload was increased with six additional 7/5 GHz 

transponders for a total of 18, plus two S-band transponders. The Insat 2 series consisted of Insat 2A, 2B, 2C, 2D, and 2E satellites.  

 

India's First Nuclear Reactor 

 India's First Nuclear Reactor was Apsara. It was also the first nuclear reactor in Asia. Apsara went critical at Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Trombay on 

August 4, 1956. It heralded the arrival of India's nuclear energy programme. Dr. Homi Bhabha himself conceptualised the design of the reactor and the reactor was built 

entirely by Indian engineers in a record time of about 15 months.  

 

 Apsara is a swimming-pool-type reactor loaded with enriched uranium as fuel. The fuel core is suspended from a movable trolley in a pool filled with water. The pool 

water serves as coolant, moderator and reflector, besides providing the shielding.  

 

India's First Supercomputer 

 India's First Supercomputer was PARAM 8000. PARAM stood for Parallel Machine. The computer was developed by the government run Center for Development of 

Advanced Computing (C-DAC) in 1991. The PARAM 8000 was introduced in 1991 with a rating of 1 Gigaflop (billion floating point operations per second).  

 



 All the chips and other elements that were used in making of PARAM were bought from the open domestic market. The various components developed and used in 

the PARAM series were Sun UltraSPARC II, later IBM POWER 4 processors, Ethernet, and the AIX Operating System. The major applications of PARAM Supercomputer 

are in long-range weather forecasting, remote sensing, drug design and molecular modelling. 
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�$0�� (Space) к1�� e��� �8�? 

અથ+: 6kેપણ યાનો, =ત�રk યાનોના નAટ થયેલા ભાગો, P ઉપ,હો ક. Pની �મર/આDAુય dણૂ+ થયે}ુ ંહોય, =ત�રkમા ંમોકલેલા ઉપ,હો ક. નકામા થઇ ગયા હોય અથવા તેને સબંિંધત Rબનઉપયોગી 
ઉપકરણો અને સામ,ીને =ત�રk કચરો Space Waste કહ. છે.સમ4યા�ુ ં 4વBપ: આ કચરો જો આ જ 6કાર. વધતો રહ. તો ભિવAયમા ંખતરનાક ગભંીર 4વBપમા ંપ�રણમી શક. અને પ�રણામે મોકલલેા ઉપ,હોની 
કામગીર" અને આDAુય ઉપર જોખમી અવરોધ સU+ય છે. 
 

#��� ]	�� 0�eo�� (FBR)A8� ����8 §N ��� ���� 

2યા�યા: �રએaટરનો એક એવો 6કાર Pમા ંPટ}ુ ંપરમા« ુબળતણ વપરાય છે, તેનાથી અનેકગ«ુ ં�ધણ/બળતણ�ુ ંઉbપાદન થઇ Uય છે. આ �રએaટરને તેના ઝડપથી એટલે ક. વપરાશથી અનેક ગણી 
ઝડપથી ઉbપr થતા ંબળતણનો િવિશAટતાને કારણ ેFBR ફા4ટ �ીડર �રએaટર કહ. છે. ભારતીય પરમા« ુઊU+ કાય+8મનો બીજો તબ¥ો આ FBR =તગત+ છે. થમ+લ �રએaટર અને ફા4ટ �ીડર �રએaટર વ`ચનેો 
hળૂeતૂ તફાવત Uણીએ 

 

;� � 0�eo�� (TR) <8)*�z 

૧. આ 6કારના �રએaટરમા ં�Dyૂોનની ગિત ઓછ" તેમજ િવભા{જત �Dyૂો�સની સ�ંયા પણ ઓછ" હોય છે.૨. મદંકના 4વBપમા ં,ેફાઇટ ક. ભાર. પાણી (Heavy Water)નો 6યોગ કરાય છે. તેનો આકાર મોટો 
હોય છે.૩. આ �રએaટરમા ંબળતણ/�ધણ 4વBપે h�ુયbવે 6ા�ૃિતક/�ુદરતી Dરુ.િનયમ ળ૨૩૫નો ઉપયોગ કરાય છે.૪. �લૂ�ટના 4વBપમા ંભાર. પાણી/ Heavy Waterનો 6યોગ કરવામા ંઆવે છે. 
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૧. �Dyૂોનની ગિત વધાર. (Fast) તેમજ િવભા{જત/િવખ�ંડત �Dyૂો�સની સ�ંયા પણ વ� ુહોય છે. તે પરમા« ુિવખડંનની 6�8યાને સતત ચા} ુરાખે છે.૨. આ 6કારના �રએaટરમા ંમદંકનો ઉપયોગ નથી થતો 
તેમજ તેનો આકાર નાનો હોય છે.૩. FBRમા ંE}ટૂોિનયમ તેમજ Dરુ.િનયમ િમિlત કાબ�ઇડનો 6યોગ કરવામા ંઆવે છે.૪. �લૂ�ટ 4વBપે સો�ડયમનો ઉપયોગ થાય છે. 
 

II Zero Power Reactor (ZPR) �8� :�? 

આ �રએaટરનો h�ુય હ.u ુઊU+ ઉbપાદન કરવાના બદલે અ�સુધંાન એટલે ક. 6�8યા ચા} ુરાખવાનો હોય છે. એટલે જ તેને અ�સુધંાન એટલે ક. ZPR કહ. છે. બીU શ�દોમા ંતેમાથંી ઊU+ની ઉbપિ1 નહ�વu ્
હોય છે. (Zero) દા.ત. આપણા દ.શના ZPR આસરા, સાયરસ, dRૂણèમા, Ñવુ વગેર. ZPR છે. 
 

CM8�o��� '�C�� e��� �8�? 

પરમા« ુબો�બ અથવા �D�ુaલયર બો�બમારાની C4થિત, Nયાર. વાતાવરણમા ંqબૂ જ મોટા 6માણમા ં�ળૂ, �મુાડો તેમજ કાબ+નDaુત વાDઓુ�ુ ં4તર વાDમુડંળમા ંછવાઇ Uય છે, bયાર. તે �યૂ+ના �કરણોને 
dwૃવીની સપાટ" �ધુી પહjચતા રોક. અને આ C4થિતમા ંહવામાન/વાતાવરણ ઠં�ુ ંબની જતા ંઆ C4થિતને ‘�D�ુaલયર િવ�ટર’ કહ. છે. Pમ ક. તાPતરમા ંUપાનમા ંપરમા« ુ�રએaટરમા ંeકૂંપ-b�નુામી બાદની nુઘ+ટના 
પછ" સU+યેલી પ�રC4થિત વગેર.. 
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(૧) h¥ુાબાxમા ંસવ+lેA ઠ ભારતીય ખેલાડ" કોણ? િવP� [િસ�હ 

(િવS િવPતા ૨૦૦૯) 

(ર) h¥ુાબાxમા ંસવ+lેA ઠ ભારતીય મ�હલા ખેલાડ" કોણ? - એમ.સી.મેર"કોમ 

- રાxવ ખેલરb ન 

- પ વાર િવS ચે� પીયન 

(૩) સતત પ ટ.4 ટમા ં સદ" ફટકારનાર ભારતીય ખેલાડ" 

કોણ? 

ગૌતમ ગભંીર 

(૪) િવSકપ �8ક.ટ-૨૦૧૧ નો મા4 કોટ Ãુ ંહu ુ?ં -Ãુભંકંર હાથી 

-‘‘4 ટ� પી’’ નામ આપે}ુ ં

(પ) અ?ુ +ન એવોડ+, [ોણાચાય+ એવોડ+, i યાનચદં dરુ4 કાર, 

રાxવ ગાધંી ખેલ રb ન dરુ4 કાર  

-બધા ંરમતના kે/ો 

(૬) અb યાર �ધુીની તમામ ઓRલ� પીક રમતોbસવમા ં

ભારતે કઇ રમતમા ંસૌથી વ� ુચ[ંકો મેળ2 યા ંછે? 

હોક" 
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(૭) રાA yમડંલ ખેલમા ંક.વા દ.શો ભાગ લઇ શક.? eતૂકાળમા ં R��ટશરો�ુ ંશાસન 

હu ુ ંતેવા ંજ દ.શો 

(૮) �શુીલ �ુમાર કઇ રમત સાથે સકંળાયે}ુ ંનામ છે? �ુ4 તી 

(૯) સૌ 6થમ રાA yમડંલ (કોમનવે� થ) સમતોb સવ અને 

સૌથી છે� લો Äા Äા દ.શોમા ંયોUયો? 

ક.નેડા અને ભારત ૧૯૩૦ 

અને ૨૦૧૦ 

(૧૦) Äા બે પડોશી એિશયાઇ દ.શોની રાA y"ય રમત હોક" 

છે? 

ભારત-પા�ક4 તાન 

(૧૧) િવSનાથન આનદં�ુ ં નામ કઇ રમત સાથે સકંળાયે}ુ ં

છે? 

ચેસ 

(૧૨) 4 વRણèમ ખલે મહોb સવમા ં Yજુરાતમા ં Äો 

]તરરાA y"ય ખેલાડ" આવેલો? 

િવSનાથન આનદં 

(૧૩) ગો� ફની રમતમા ંભારતના યશ4 વી ખલેાડ"ઓ કોણ? xવિમ4 ખાસ�ગ,  

અ?ુ +ન અટવાલ 

(૧૪) નારાયણ કાિતfક.યન કઇ રમતમા ંUણીતો? મોટર ર.િસ�ગ 
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(૧૫) ટ.િનસના Uણીતા િસતારાઓ રામનાથન �8િµયન, િવજય 

અને આનદં અhતૃરાજ, 

Rલએ� ડર પેસ, મહ.શ eપૂથી, 

સાિનયા િમઝા+ 

(૧૬) વેઇટ RલÅટ�ગ Uણીતી મ�હલા કણ+મ મ�લેSર" 

(૧૭) વ�ડ+ કપ �8ક.ટ-૨૦૧૧ મા ંમેન ઓફ ધ િસર"ઝ કોણ? Dવુરાજિસ�હ 

(૧૮) ભારતની �8ક.ટ ટ"મ વ�ડ+કપમા ં �ુલ ક.ટલીવાર 

ફાઇનલમા ંપહjચી? 

૩ વાર 

(૧૯) િવSકપ �8ક.ટ ૨૦૧૧ મા ં સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ 

મેચમા ં Äા બ ે પડોશી રાA yના વડા6ધાન અને 

રાA yપિતએ હાજર" આપી હતી? 

પા�ક4 તાન-lીલકંા 

(૨૦) ભારત�ુ ંબધંારણ �ુલ ક.ટલા ંભાગોમા ંવહ¾ચાયે}ુ ંછે? ૨૨ 

(૨૧) માનગઢ �હલ Äા {જ� લામા ંઆવેલ છે? પચંમહાલ 

(રર) ભાદર ડ.મ Äા {જ� લામા ંઆવેલો છે? રાજકોટ-ધોરાx 
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(૨૩) સવાયા Yજુરાતી તર"ક. કોણ ઓળખાય છે? કાકા કાલેલકર 

(૨૪) ‘‘²ુ ં Y¼ુર ભારતવાસી, ઝખંો પલપલ સ² ુ જનમગંલ 

મન માB ંઉ� લાસી’’ કોની પCંaતઓ છે? 

ઉમાશકંર જોષી 

(૨૫) Yજુરાતી ભાષાની 6થમ આb મકથા કઇ? લે�Dુ ંકોણ? - માર" હક"કત - નમ+દ 
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 પહ.લી મે, ૧૯૬૦ના �દને zહૃદ hુબંઇ રાNયમાથંી Yજુરાત રાNય અલગ થDુ ંbયાર. સૌ 
Yજુરાતીઓએ આગવા Yજુરાતના િનમા+ણ માટ. સકં�પ લીધા હતા. આP Yજુરાત રાNયની 4થાપનાના 
પચાસ વષM સમ, Yજુરાત રાNય તેની 4થાપના�ુ ં4વRણèમ જયતંી વષ+ ઊજવી રpુ ંછે bયાર. 4વરાજને 
�રુાNયમા ંપ�રવિતfત કરવાના Yજુરાતના dBુષાથ+ને વ� ુવેગવાન બનાવવા સૌ Yજુરાતીઓ સકં�પબg 
થયા છે. રાNય 4થાપનાની 4વRણèમ જયિંતની ઊજવણી�ુ ંસમાપન પણ ભ2યાિતભ2ય ર"તે કરવા�ુ ંરાNય 
સરકાર. ન¥" કDુF છે. તા. ૨૮ એિ6લથી સળંગ ચાર �દવસ �ધુી સમાપન ઉbસવ યોUશે. Pમા ંમહાbમા 
મ�ંદર ખાતે Yજુરાતે છે�લા એક દશકમા ંસાધેલા િવકાસને ર?ૂ કરu ુ ંમેગા 6દશ+ન, Rબન િનવાસી ભારતીય 
અને Rબન િનવાસી Yજુરાતી સમેંલન અને રાNય 4થાપના �દન તા. ૧લી મે, ૨૦૧૧ના રોજ ‘‘ આગે કદમ 

Yજુરાત’’ સા4ં�ૃિત કાય+8મ =તગ+ત Yજુરાતની કલા, સ4ં�ૃિત અને િવકાસગાથાને ર?ૂ કરાશે. 
 4વRણèમ જયતંીની ઊજવણીમા ંપણ Yજુરાતની આગવી દ\Aટના દશ+ન થયા. Yજુરાતની �દુ"ઘ+ 
સh�ૃg�ુ ં6ભાત ઉ�Dુ.ં Yજુરાતે 4વRણèમ જયિંત વષ+ને એક અ��તીય તક ગણીને રાNયના ંસવાFગી, 
સાવ+દ.િશક, સવ+સમાવેશક િવકાસ માટ. સમિપfત થવા સકં�પ લીધા. 
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 Yજુરાત િવધાનસભા Yહૃમા ંતા. ૧ U�Dઆુર"-૨૦૧૦ના �વુણ+ 6ભાતે િવકાસમા ંિવવાદ નહ� અને 
6ગિતમા ંપkાપkી નહ� એવી ઉ£ાત ભાવના સાથે 4વRણèમ Yજુરાત સસંદ"ય સકં�પ પ�રષદ યોUઇ. Pમા 
Yજુરાતના વત+માન અને eતૂdવૂ+ જન6િતિનિધઓની ઉપC4થિતમા ંYજુરાતના સવાFગી િવકાસ માટ. અને 
4વરાજ 6ા�Eત પછ" �રુાNયના િનમા+ણ માટ. સમાજશCaતને નેubૃવ 6ે�રત કરવા રાNયના h�ુયમ/ંી નર.�[ 
મોદ"એ હાકલ કર" Pને સૌ જન6િતિનિધઓએ એક �રૂમા ંવધાવી લીધી. 4વRણèમ Yજુરાત સસંદ"ય પ�રષદ 



એ ર"તે િવકાસના એક �રૂ, એક લય અને એક તાલનો િ/વેણી સગંમ બની રહ" અને Yજુરાતના સસંદ"ય 

ઇિતહાસમા ંઆ ઐિતહાિસક kણ �વુણ+ અkર. કંડારાઇ ગઇ. 
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 બૌg ધમ+ની 6ાચીન ભ2યતા, સ¢યતા અને તેના ઇિતહાસ તથા dરુાતન વારસાથી Yજુરાત સhgૃ 

છે. 4વRણèમ જયિંત વષM બૌg ધમ+ના વડા દલાઇ લામાની ઉપC4થિતમા ંઇ�ટરનેશનલ સેિમનાર ઓન z�ુg4ટ 

હ.�રટ.જ�ુ ંવડોદરા ખાતે આયોજન થDુ.ં Pમા ંYજુરાતમા ંભ2ય બૌg મ�ંદરના િનમા+ણના h�ુયમ/ંી નર.�[ 

મોદ"ના સપનાને સાકાર કરવા દલાઇ લામાએ સહયોગ આપવા ખાતર" આપી હતી. 
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 રાNય 4થાપનાની 4વRણèમ જયિંત ઉપરાતં ભારતના બધંારણના િનમા+ણને ૬૦ વષ+ dણૂ+ થવાના Ãભુ 
અવસર. ૬૧મા ં4વાત�ંય પવ+ની �રુ.�[નગર ખાતે ભ2ય ઊજવણી કરવામા ંઆવી. આ અવસર. ભારતના 
સિંવધાનના સ�માન અને વદંનાનો ભ2ય કાય+8મ યોજવામા ંઆ2યો. બધંારણને ઐરાવતની =બાડ" ઉપર 
hકૂ"ને સ�માનdવૂ+ક યા/ા યોUઇ હતી. સાથે ૬૦ Pટલી મ�હલા મ4તક ઉપર બધંારણ ,થં ધારણ કર" 
જોડાઇ હતી. 
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 રાNયના નાગ�રક રાNયની �વુણ+ જયિંત ઊજવણીમા ંસહભાગી બની શક. અને 4વRણèમ Yજુરાતના િનમા+ણમા ં
જન જન જોડાઇ પોતા�ુ ંયોગદાન આપવા સકં�પબg બને ત ેમાટ. 4વRણèમ સકં�પ Nયોત રથયા/ા યોUઇ. પહ.લી મે-
૨૦૦૮ના રોજ h�ુયમ/ંી નર.�[ મોદ"એ Yજુરાતના 6થમ h�ુયમ/ંી એવા 4વ. ડૉ. xવરાજ મહ.તાના વતન એવા 
અમર.લી ખાતેથી 4વRણèમ Nયોત રથયા/ાના ં6થમ તબ¥ાનો 6ારંભ કરા2યો હતો. આ યા/ા રાNયના ૨૨૯ શહ.રોમા ં
ફર" હતી. યા/ા દરિમયાન ૩૯ લાખ Pટલા ંશહ.ર"જનોએ 2યCaતગત સકં�પ લીધા હતા. Nયાર. d.ૂ રિવશકંર 
મહારાજની જ�મજયતંી ૧૨મી ફ.æઆુર"-૨૦૧૦ના �દને ૨૬ {જ�લાના ૨૨૩ તા}કુાના ૧૯૧૬૫ ગામને જોડતી બીU 
તબ¥ાની 4વRણèમ સકં�પ Nયોત રથયા/ાનો 6ારંભ થયો હતો અને ૧૪મી એિ6લ-૨૦૧૦ ડૉ. ]બેડકર જયતંીના �દને 

આ યા/ા dણૂ+ થઇ હતી. આ 6સગંે વય4ક વ�ડલો�ુ ંવયવદંના �ારા સ�માન અને િવિશAટ 2યCaતઓ�ુ ંબ²મુાન કરાDુ ં
હu ુ.ં લાખો લોકો યા/ા દરિમયાન સકં�પબg થયા હતા. 
 

���1� <8���$ ��� M8�� шjo$A8� 
����� - �� �� �./���� 

 Yજુરાતના 4વRણèમ જયિંત વષ+ અવસર. 6Uમા ંવાચનની અRભBRચ ક.ળવવાના જન અRભયાન ‘‘ વાચંે 
Yજુરાત’’ તથા રાNયના Dવુાનો જનસેવા માટ. ૧૦૦ કલાકનો ફાળો આપે ત ેમાટ. 6ે�રત કરતા જન અRભયાનની 
ઘોષણા થઈ. P =તગ+ત તા. ૩૦મી ઓaટોબર-૨૦૧૦ના રોજ ‘‘ એક સાથે વાચંે Yજુરાત’’ નો અRભનવ કાય+8મ 
યોUયો. Pમા ંરાNયભરના ૫૦ લાખથી વ� ુિવ�ાથºઓ એક સાથે એક કલાક વાચંન કર" નવો િવ8મ સNય� હતો, અને 



િવSભરમા ંÄાર.ય Äાયં ન થયેલા ં6ેરક વાચંન 6યોગ�ુ ંસાkી 4વRણèમ Yજુરાત બ�Dુ ંહu ુ.ં વાચંે Yજુરાત અRભયાન 

=તગ+ત એક કલાકના સhહૂ વાચંનના િવS અRભનવ d4ુતક વાચંન જન અRભયાનમા ંરાNયના h�ુયમ/ંી નર.�[ મોદ" 

સહભાગી બ�યા હતા. અને મહાbમા ગાધંીx RલRખત ‘‘ �હ�દ 4વરાNય’’ નામ�ુ ંd4ુતક ગાધંીનગરના મiય4થ 

,થંાલયમા ંબેસીને વાં̀ D ુહu ુ.ં 

આ અRભયાન =તગ+ત Yજુરાતે તરતા ંd4ુતકનો નવો જ 6યોગ કર" બતા2યો. Pના કારણે અનેક Yજુરાતીઓને સારા 

d4ુતકો વાચન માટ. ઉપલ�ધ થયા. આ જ ર"તે રાNયના લાખો Dવુાનો જન સવેા માટ. ૧૦૦ કલાક સમયદાન માટ. 

સકં�પબg થયા. આ અRભયાન =તગ+ત તા. ૨ �ડસે�બર-૨૦૧૦થી lેAઠ વાચક 4પધા+નો 6ારંભ થયો. Pમા ં૧૫ હUર 

શાળાના ૨૫ લાખથી વ� ુિવ�ાથºઓએ એક કરોડ Pટલા ંd4ુતકો�ુ ંવાચંન કDુF. 
 

��.)Ì� ���'$ 389���E	 ш���F '�к�
 ����� 
 Yજુરાતની 4વRણèમ જયિંત અવસર. રાNયના સમ, શહ.ર" િવકાસ kે/મા ંYણુાbમક પ�રવત+ન લાવવા R 

૭૦૦૦ કરોડની 4વRણèમ જયિંત h�ુયમ/ંી શહ.ર" િવકાસ યોજના અમલમા ંhકૂવામા ંઆવી. P =તગ+ત રાNયના સાત 
મહાનગરો તેમજ ૧૫૯ નગરપાRલકાઓને િવકાસ માટ. ,ાટં ફાળવવામા ંઆવી. Pના કારણે શહ.રોમા ંમાળખાક"ય 
�િુવધાઓના િનમા+ણ માટ. આ યોજના આશીવા+દBપ સાRબત થઇ. 
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 Yજુરાતની 4વRણèમ જયિંત વષM દર.ક Yજુરાતની ¶ાન-મા�હતીના ભડંારમાથંી િવચારબીજ વાવીને ¶ાન�ુ ં
વટ;kૃ સજ M અને ¶ાન સપંr Yજુરાતના િનમા+ણમા ં6bયેક Yજુરાતી યોગદાન આપે તે ઉ£ેશ સાથે 4વRણèમ જયિંત 
ઓનલાઇન Yજુરાત aવીઝ કો�પીટ"શનની શBઆત કરવામા ંઆવી. Pમા ંYજુરાતને લગતા ૫૦૦૦ 6ãોની બે�ક 
તૈયાર કરાઇ અને આ aવીઝ 4પધા+મા ંલોકોએ ઓનલાઇન ભાગ લીધો. 
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 સમ, િવSની શાિંત અને માનવ ક�યાણ માટ.ની આશા�ુ ંક.�[ મહાbમા મ�ંદર બન ેતે સકં�પ સાથે Yજુરાત 
4થાપના �દન પહ.લી મે, ૨૦૧૦ના �દવસે ગાધંીનગર ખાત ેમહાbમા મ�ંદરનો િશલા�યાસ કરવામા ંઆ2યો. સ�ેyલ 
િવ4ટાના ૩૫ એકરમા ંઆકાર લેનાoંુ મહાbમા મ�ંદર મહાbમા ગાધંીxના xવન સદં.શ અને Yજુરાતના આ�િુનક 
િવકાસને �સુગંત ઇ�ટરનેશનલ ક�વે◌ે�શન સ�ેટર બનશે. એટ}ુ ંજ નહ� ગાધંી 4મારક, ગાધંી ગાડ+ન ઉપરાતં 
દાડં"�ચૂથી નમક પવ+ત �ીજ અને આિથfક 4વિનભ+રતાની 6િત�ૃિતBપે િવશાળ ચરખો મહાbમા મ�ંદરના અનોખા 
આકષ+ણ બ�યા. 
 િવSના અનેક દ.શોમાથંી લવાયલેા ંપિવ/ જળ અને માટ" ઉપરાતં ભારતભરની ૩૧ પિવ/ નદ"ઓ અને ૫૧ 
6દ.શોની ધરતીની માટ" ઉપરાતં રાNયના ૧૮૦૦૦ ગામડા ંઅને શહ.રોની પિવ/ માટ" અને જળનો અRભષેક આ 
મહાbમા મ�ંદરના પાયામા ંકરવામા ંઆ2યો. તા. ૭મી ?ૂન, ૨૦૧૦ના રોજ છ Ìટ લાબંી દોઢ Ìટ 2યાસવાળ" ૯૦ 
�કલો,ામની ઐિતહાિસક ટાઇમ ક.Eટ4Dલુ-4hિૃત મ?ંૂષા� ુ ંh�ુયમ/ંીના હ4તે શાtોaત િવિધથી 4થાપન કરાDુ.ં Pમા ં
મહાbમા મ�ંદરની પ�રક�પના, મ�ંદરના પાયામા ંિસ�ચાયેલા પિવ/ જળ-માટ"ના �ૂંભ લાવનારાઓની નામાવRલ, 4વRણèમ 



Yજુરાત મહોbસવની તવા�રખ, ૧લી મે, ૧૯૬૦ના રોજ Yજુરાત રાNયની 4થાપના વખતે d.ૂ રિવશકંર મહારાP કર.}ુ ં
અkરશઃ 6વચન તેમજ ૧લી U�Dઆુર"-૨૦૧૦ના રોજ Yજુરાત િવધાનસભા Yહૃના િવશેષ સ/મા ંપસાર કરાયેલો 
64તાવ ઉપરાતં 4વRણèમ Yજુરાત ઊજવણીના કાય+8મોની સીડ" સ�હત�ુ ંસા�હbય Yજુરાતી સ�હત �હ�દ", =,ેx અને 
સ4ં�ૃત ભાષામા ંલખીને hકૂવામા ંઆ2Dુ ંહu ુ.ં 4ટ.નલેસ 4ટ"લની આ ક.Eટ4Dલુમા ં૨૯ Pટલી સીડ" ઉપરાતં ૩ Ìટ પહોળા ં
અને ૧૦૦ Ìટ લાબંા 4પેિશયલ y"ટમે�ટ અપાયેલા િવિશAટ પ/ ઉપર િવગતો લખીને hકૂવામા ંઆવી હતી. 
 મહાbમા મ�ંદરના િશલા�યાસ બાદ ૧૮૨ �દવસના િવ8મ Bપ §ૂંકાગાળામા ંમ�ંદર�ુ ંમોટાભાગ�ુ ંકાય+ સપંr 
કર"ને પાચંમી વાય��ટ Yજુરાત �લોબલ ઈ�વ4ેટસ+ સમીટ�ુ ંઆયોજન કરાDુ.ં Pમા ં૮૦ રાAyો અને ૧૬ રાNયોના 
ડ.લીગેશ�સ ઉપC4થત ર�ા હતા અને R ૪૫૦ RબRલયન D.ુએસ. ડોલર એટલે ક. R ૨૦.૮૩ લાખ કરોડના ૭૯૩૬ રોકાણો 
માટ.ના સમ?ૂતી કરારો કરાયા હતા. Pનાથી બાવન લાખ Dવુાનોને નવી રોજગાર"નો અવસર 6ાEત થવાનો =દાજ 
રખાયો હતો. 
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 ૬Óી ઓકટોબર, ૨૦૧૦ના રોજ ક.વ�ડયા કોલોની નમ+દા ડ.મ સાઇટ ખાતે િવSમા ં�ચામા ં�ચી એવી સરદાર 
વ�લભભાઇ પટ.લની 6િતમાની 4થાપનાની Uહ.રાત કરવામા ંઆવી. ૧૮૨ મીટરની �ચાઇ ધરાવતી આ 6િતમા 
4ટ.`D ુઓફ Dિુનટ" તર"ક. િવSભરમા ં64થાિપત થાય તવેા સકં�પ સાથે આ 6િતમા hકૂવામા ંઆવશે. 
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 આપણી lેAઠ સા4ં�ૃિત િવરાસતની ¶ાન સપંદાની િવS સમk ઓળખ ઉભી કરવા સ4ં�ૃતનો મ�હમા િવSમા ં
64થાિપત કરવા સોમનાથ ખાતે તા. ૩x �ડસે�બરથી િ/�દવસીય 4વRણèમ Yજુરાત રાAy"ય સ4ં�ૃત મહા�ંુભ યોUયો. 
Pમા ંરાAy"ય કkાના સ4ં�ૃત પ�ંડતો ઉપC4થત ર�ા હતા. આ મહા�ંુભમા ંસ4ં�ૃત કિવ સમંેલન, ભાસ નાટ¸ોbસવ, Dવુક 
મહોbસવ, વેદ મ/ંો`ચાર 6િતયોગીતા ઉપરાતં એક લાખ િવ�ાથºઓને સ4ં�ૃતમા ંસભંાષણની તાલીમ Pવા અનેકિવધ 

કાય+8મો હાથ ધરાયા હતા. 
 

¦��'$$	; A 8� '��� )  

 Yજુરાતના 4વRણèમ જયિંત અવસર. ભારતની આઝાદ"ના સશt સ,ંામની 8ાિંતકાર" તવા�રખોના િવસરાતા 
ઇિતહાસને સxવન કરતા 8ાિંતYBુ ¤યામx �ૃAણ વમા+ના ભ2ય 4મારક 8ાિંતતીથ+�ુ ંક`છના માડંવી ખાતે h�ુયમ/ંીએ 
લોકાપ+ણ કDુF. આ 8ાિંતતીથ+ ભારતમાતા માટ. સમિપfત xવન xવવાની વૈિSક 6ેરણા�ુ ંમહાતીથ+ બની રહ.શે. આ 
8ાિંતતીથ+મા ંઆઝાદ"ની લડતના ૧૮૫૭થી ૧૯૪૭ �ધુીના ૯૦ વષ+ની ઐિતહાિસક 6hખુ ઘટનાઓની તવા�રખ અને 
8ાિંતકાર" દ.શભકતોના સRચ/ સમપ+ણની ગાથા 64uતુ કરવામા ંઆવી છે. 
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 Yજુરાતના Dવુાનો રમત ગમત kે/ે UYતૃ થાય અને રાAy"ય તેમજ ]તરરાAy"ય 4તર. Yજુરાતના 
કૌશ�યવાન Dવુાનો પોતા�ુ ંકૌશ�ય ઝબકાવે તે ઉ£ેશથી રાNયની 4વRણèમ જયિંત 6સગંે સમ, Yજુરાત રાNયમા ંખેલ 
મહા�ંુભ યોUયો હતો. તા. ૨૦મી નવ�ેબર-૨૦૧૦ના રોજ અમદાવાદ ખાતે ખેલ મહા�ંુભનો 6ારંભ થયો અને ૨૧મી 
નવે�બરથી ૧૫ �ડસે�બર �ધુીના ૨૪ �દવસના આ મહા�ુંભમા ંચાર વય?ૂથમા ં?ુદ" ?ુદ" ૧૬ રમતોની 4પધા+ઓ 
રાNયના ૧૧૦૦ 4થળે યોUઇ હતી. Pમા ં૧૩ લાખ Pટલા ંખેલાડ"ઓ, 4પધા+ આયોજકો અને રમત 6િશkકો મળ" �ુલ 

૧૪ લાખનો ખેલ સhદુાય રમતના મેદાનમા ંખેલદ"લીથી ભાવના સાથે ર�યો હતો. આ 6સગંે રાAy"ય અને 



]તરરાAy"ય કkાએ ભારત�ુ ંનામ રોશન કરનારા ૧૯ રાAy"ય િવPતા ખેલાડ"ઓ�ુ ંh�ુયમ/ંીએ સ�માન કDુF હu ુ ં

અને h�ુયમ/ંીએ Yજુરાતમા ં4પોટ+સ Dિુનવિસfટ" 4થાપવાનો િનધા+ર પણ 2યaત કય� હતો. 
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 4વRણèમ જયિંત વષM Yજુરાતે શતરંજ Pવી િવS 6િસg રમત kે/ે જનશCaતના સાkાbકારનો ઐિતહાિસક 

અવસર સNય�. અમદાવાદ ખાતે તા. ૨૪મી �ડસે�બર-૨૦૧૦ના રોજ યોUયેલા ં4વRણèમ ચેસ રમતોbસવમા ંએક" સમયે 

સામ સામ ેબેસીને ૨૦ હUર ખેલાડ"ઓ શતરંજ ર�યા ંઅને Rગનીસ zકુ ઓફ વ�ડ+ ર.કોડ+મા ંYજુરાતના આ િવS 

િવ8મની નjધ કરવામા ંઆવી. Yજુરાતે શતરંજની રમતમા ંિવS િવ8મ 4થાEયો. એટ}ુ ંજ નહ�, શતરંજની રમતના 

િવS િવPતા િવSનાથન આનદં. એક સાથે ૬૪ ટ.બલ ઉપર શતરંજના ખેલાડ"ઓને િનદશ+ન doંુૂ પાડ¬ુ ંહu ુ.ં આ 

4પધા+મા ં૧૪૦ Pટલા ં4પધ+કો 6¶ાચç ુહતા. અગાઉ વષ+ ૨૦૦૬મા ંમેCaસકો ખાતે યોUયલેી ચેસ §ુનામM�ટમા ં

૧૩,૩૪૬ ખેલાડ"ઓએ શતરંજ રમીને િવS િવ8મ 4થાEયો હતો. આ 4વRણèમ ચેસ રમતોbસવ બાદ આ િવS િવ8મ એ 

Yજુરાતના નામે નjધાયો અને Yજુરાતને વૈિSક ગૌરવ મ�Dુ.ં 
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 ઉ1ર Yજુરાતના રણકાઠં. એિશયાભરના સૌથી િવશાળ એવા Yજુરાત સોલાર પાક+નો તા. ૩૦મી �ડસે�બર-
૨૦૧૦ના રોજ ઐિતહાિસક કાયા+રંભ કરા2યામા ંઆ2યો. 6થમ તબ¥ે ઉ1ર Yજુરાતના સાતંલdરુ નxક ચારણકા ગામે 

૧૦૦૦ એકર સરકાર" પડતર જમીન �યૂ+ ઊU+થી ઝળહળશે. આ 4વRણèમ �યૂ+ તીથ+મા ંદ.શ-િવદ.શની કંપનીઓ �ારા 

�ુલ R ૭૫૦૦ કરોડ� ુ ંhડૂ" રોકાણ થશે અને ૫૦૦ મેગાવોટ સૌર ઊU+�ુ ંઉbપાદન થશે. 
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 4વRણèમ જયિંત વષM નમ+દા ક.નાલના શાખા નહ.રોના બાધંકામની કામગીર" 2યાપક 4તર ઉપર હાથ ધર"ને 

Yજુરાતના 6bયેક ગામમા ંપાણી પહjચાડવા�ુ ંઅRભયાન હાથ ધDુF છે. પાણી એ પરમાbમાનો 6સાદ છે એ ભાવ સાથે 

એક જ મ�હનામા ંરાNય સરકાર. ક`છ અને સૌરાAyની નમ+દા શાખા નહ.રોના R ૯૧૦૦ કરોડના કામોનો એક સાથે 
6ારંભ કય�. 
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 રાNયનો સવાFગી િવકાસ પચં શCaત આધા�રત થાય તવેી નેમ h�ુયમ/ંીએ રાખી છે. જન શCaત, રkા શCaત, 

¶ાન શCaત, ઊU+ શCaત અને જળ શCaત એ પાચં શCaતઓ આધા�રત રાNયમા ંપાચં 6ાદ.િશક ઝોનમા ંિવકાસ ઉbસવ 
ઉજવાયો. િવકાસમા ંજનભાગીદાર", રાNયની સલામતી અને �રુkા kે/ની િવકાસ યા/ા, ક�યા ક.ળવણી અને શાળા 
6વેશોbસવ તેમજ �ૃિષ મહોbસવ �ારા ¶ાન શCaતથી િવકાસ અને lેAઠ ઊU+ 2યવ4થાપન તેમજ lAેઠ જળ 
2યવ4થાપન �ારા િવકાસના �તૂન પ�રણામો આ પચંશCaત �ારા મેળવાયા છે તેની ગાથા આ ઉbસવોમા ંકરવામા ંઆવી 
હતી. 
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 રાNય 4થાપનાની 4વRણèમ જયિંતની ઊજવણી�ુ ંસમાપન પણ ભ2યાિતભ2ય ર"તે કરવા�ુ ંરાNય સરકાર. ન¥" 
કDુF છે. તા. ૨૮ એિ6લથી સળંગ ચાર �દવસ �ધુી સમાપન ઉbસવ યોUશ.ે Pમા ંમહાbમા મ�ંદર ખાતે Yજુરાતે છે�લા 



એક દશકમા ંસાધેલા િવકાસને ર?ૂ કરu ુ ંમેગા 6દશ+ન, Rબન િનવાસી ભારતીય અને Rબન િનવાસી Yજુરાતી સમંેલન 

અને રાNય 4થાપના �દન તા. ૧લી મે, ૨૦૧૧ના રોજ ‘‘ આગે કદમ Yજુરાત’’ સા4ં�ૃિત કાય+8મ =તગ+ત Yજુરાતની 

કલા, સ4ં�ૃિત અને િવકાસગાથાને ર?ૂ કરાશે. 

The Sardar Sarovar Project 

 an overview 

LONG FLOWS THE NARMADA….. 
-FOURTH LONGEST RIVER OF INDIA 
-1300 KMS IN LENGTH 
-88000 Sq. km OF CATCHMENT 
-CARRYING MORE WATER THANBEAS SUTLEJ AND RAVI RIVERS 
-YET THE LEAST DAMMED RIVER,ONLY 10% UTILISED 
 

� Narmada Water To Be Available All Over The State (135 Towns And 8215 Villages). 

� 1450 Mw Of Clean Hydro-power To Be Shared By Three States Of Madhya Pradesh, 

Maharashtra And Gujarat 
 

DAMMING NARMADA 

 
CONCEIVED                1946  
FOUNDATION               1962  
REFERRED TO TRIBUNAL              1969  
AWARD               1979  
CONST. STARTED              1985  
SUPREME COURT STAY             1995  
JUDGEMENT               2000  
RESUMED               2000  
100 METERS               2003   

 
THE AWARD HEIGHT OF THE DAM  

 TO ENABLE GUJARAT TO HARNESS ITS SHARE OF WATER THE AWARD PERMITED A HEIGHT 

OF 455 Ft. (138 Mt.) AS AGAINST GUJARAT’S REQUEST FOR 530 Ft. (  173.7 Mtr.) 

SHARING SARDAR SAROVAR BENEFITS 

IRRIGATION ( 19 lakh HECTARES)   POWER (1450 MW) 
GUJARAT  95%    MADHYA PRADESH  57%  
RAJASTHAN    5%   MAHARASTRA  27% 
       GUJARAT    16% 

 

THE DAM - SALIENT FEATURES   

• THE WORLDS SECOND LARGEST CONCRETE DAM (BY VOLUME)   
• 1.2 KM LONG  
• 163 Mt. FROM FOUNDATION  
• 138 Mt. FROM MSL  



• POWER GENERATION AT 110 Mt. MSL  
• GATES START AT 121Mt. MSL  
• STORAGE CAPACITY  

– TOTAL 7.7 MAF  

– LIVE 4.73 MAF  
�8ક.ટ િવS કપ 

- ૧૯૮૩ (dડુ.� શીયલ કપ) 

- �� લે� ડમા રમાયો 

- ફાયનલ મેચ લોડ+ઝ 4 ટ.ડ"યમ ખાતે ભારત (કિપલદ.વ) િવBi ધ વે4 ટઇ� ડ"ઝ (કલાઇવ લોડ+) 

વ` ચે રમાઇ  

- મેન ઓફ ધ મેચ – મો�હ� દર અમરનાથ 

- િવPતા ટ"મ – ભારત 

 

- ર૦૧૧ િવSકપ 

 

- મેસકોટ (Ãભુકંર) – 4 ટ� પી 

- ઓફ"શીયલ થીમ સjગ  -દ. ·મુા ક. (શકંર એહસાન લોય �ારા તૈયાર કરાD)ુ 

- ઉદધાટન ઢાકાના બગંબ�ં ુનેશનલ 4 ટ.ડ"યમ ખાતે બા�ં લાદ.શના વડા 6ધાન શેખ હસીના �ારા 

- ભાગ લનેાર ટ"મો – ૧૪, રમાયેલ મેચો – ૪૯ 

- ઉદઘાટનમા લસેર લાઇટના મદદથી આબે²બુ પીચ બતાવી એર"યલ �8ક.ટની એક ઓવરની 
રમત પણ ર?ુ કરાઇ  

- આઇ. સી. સી. yોફ" તૈયાર કરનાર – ગેરાડ+ એ� ડ �ંુ., વજન – ૧૧ ક". ,ા., લબંાઇ – ૬૦ સે. 
મી. 

- ભારત િવBi ધ પા�ક4 તાન ની સેમી ફાઇનલ મોહાલી ખાતે – બ� ને દ.શના વડા6ધાન ઉપ4 િ◌થત 
ર�ા 

- ફાઇનલ મેચ ર-૪-૧૧ ના રોજ hુબંઇના વાનખડે. 4 ટ.�ડયમ ખાતે ભારત િવBi ધ lીલકંા વ` ચ ે
રમાઇ Pમા બ� ને દ.શના રાA yપિત ઉપિ4 થત ર�ા 

- મેન ઓફ ધ મેચ – એમ. એસ. ધોની 
- મેન ઓફ ધ સીર"ઝ – Dવુરાજિસ�ઘ 
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{જ�લા ,ામ િવકાસ એજ�સી, હ4તક h�ુયbવે નીચ ેજણાવેલ યોજનાઓનો અમલ થાય છે. 
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4વિનભ+ર ?ુથ (એસએચx) ?ુથની રચના કરવી. ઓછામા ંઓછા 11, અને વ�મુા ંવ� ુ20 સ¢યો�ુ ં?ુથ રચી 

 ગર"બી ર.ખાહ.ઠળના �ુ§ંુબોને આિથfક 4વરોજગાર" dરુ" પાડવી તેના [ારા 8મશઃ ગર"બી ર.ખાથી ઉપર 

લાવવા. 
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આિથfક 6;િૃ1 4વરોજગાર", ધધંો કરવા માટ. ખતેીવાડ" તથા ડ.ર" ઉધોગ , પÃપુાલન ઉધોગ , િસ�ચાઇ તેમજ 

િવિવધ આિથfક 4વરોજગાર" માટ. અિતગર"બ �ુ§ંુબોના 2યCaત/?ૂથો (એસએચx)ને રાNય સરકાર/ક.�[ 

સરકાર [ારા સહાય-લોન dરુ" પાડવી. 
 

1. જનરલ ક.ટ.ગર"ના બીપીએલ 6ોPaટ કો4ટના 30 ટકા પરંu ુB।.7,500/- મયા+દા સબસીડ" માટ.. 

2. મહ1મ સબસીડ" અ�.ુUિત/અ�.ુજનUિત માટ. 6ોPaટ કો4ટના 50 ટકા �ધુી પરંu ુસબસીડ" મહ1મ B।. 

10,000/-ની મયા+દા.  

3. 4વસહાય ?ુથના �ક4સામા ં6ોPaટ કો4ટના 50 ટકા સ¢ય દ"ઠ B।.10,000/-અથવા B।. 1.25 લાખ /ણમાથંી 
ઓછ" હોય તે hજુબ સબસીડ". 
4. િસ�ચાઈના 6ોPaટમા ંસબસીડ"ની મયા+દા કાઈં જ નહ�. 
 

���к�$ : 

અ�.ુUિત, અ�.ુજનUિત, બkીપચં ક. જનરલ ક.ટ.ગર"ના ગર"બી ર.ખા હ.ઠળના �ુ§ંુબોની 2યCaત અને 
4વસહાય ?ૂથના સ¢યો. 
 


�� ��� �� : 

યોજના વાિષfક ધોરણે P તે નાણાકં"ય વષ+મા ંઅમલમા ંરહ. છે. ફaત બªકો [ારા 2યCaત/?ુથોની લોન ક.શની 
અરx પડતર રહ.તો પછ"ના નાણાકં"ય વષ+મા ંમ?ૂંર" માટ. 6�8યા કર" શકાય. 
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ક.�[ સરકાર અને રાNય સરકાર [ારા 75:25ના 6માણમા ંગર"બીર.ખા હ.ઠળ પસદં થયેલા લાભાથºઓને 

Dિુનટ દ"ઠ. 

1. B।. 36000/- �ધુી મકાનદ"ઠ ક.�[/ રાNય સરકારની સહાય 

2. B।. 7000/- લાભાથº ફળો 

3. �ુલ B।. 43000/- 6િત મકાન 

 


�� ��� �� :      યોજનાનો સમય P તે નાણંાક"ય વષ+ માટ. અમલમા ંછે. 

 

� 
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��� 8 : 

,ા�ય કkાએ સdંણૂ+ 4વ`છતા, ,ામ સફાઈ, ઉકરડા તેમજ ,ા�ય �ખુકાર" માટ. 2યCaતગત-સાh�ુહક,6ા.શાળા 

]ગણવાડ"મા ંશૌચાલય �િુવધા dરુ" પાડવી. 

નાણાકં"ય સહાય (તા.1/4/06 થી તમામ 6કારના બાધંકામ સામે દશા+2યા hજુબના �ધુારા અમલમા ં

છે.)2યCaતગત શૌચાલય : (મહતમ B।. 2200/- મા/ બીપીએલ માટ.) 

 

  к�C[ ���� S8� G।. 

6ાથિમક શાળા 70 ટકા 30 ટકા 20000 

]ગણવાડ" 70 ટકા 30 ટકા 5000 

સાh�ુહક શૌચાલય(1 ગામ 1 Dિુનટ) 60 ટકા 20 ટકા 20000 



 

���к�$/*��): 

2યCaતગત �ક4સામા ં
1.અ�.ુUિત,અ�.ુજનUિત અ�ય બીપીએલ લાભાથº 
2.6ાથિમક શાળાઓ Nયા ંશૌચાલય �િુવધા નથી તેવી 6ા.શા. 
3.સાh�ુહક શૌચાલય ,ામ પચંાયત િવ4તાર િન��ચત કર. તે hજુબ. 
 


�� ��� ��: 

વષ+-2003 થી 2008 પાચં વષ+ 
ગામ માટ. ‘,ામ �ખુાકાર" સિમિત‘ અને ,ામપચંાયત તથા તા}કુા માટ. ’તા}કુા �ખુાકાર" સિમિત’ અને 
તા}કુા પચંાયત તથા {જ�લા માટ.’ {જ�લા �ખુાકાર" સિમિત ‘ {જ�લા પચંાયત અને {જ�લા ,ામ િવકાસ 
એજ�સીનો પણ સપંક+ કર" શકાય.  

� ������ ���u	 ��UPF� Q��	) ������ ����*�F ����� (MGNREGA) - �'u'��� 2005 
  

������� ��� 8 : 

યોજનાનો હ.u ુ,ામીણ િવ4તારોમા ંરહ.તા તમામ પ�રવાર માટ. નાણાકં"ય વષ+મા ંબાહ¾ધર" આપેલ ઓછામા ં

ઓછા 100 �દવસના સવેતન રોજગારનો હ¥ પ�રવાર દ"ઠ 6માણે છે. પ�રવારના રx4ટર થયેલા d�ુત 

સ¢યો એકંદર. 100 �દવસના રોજગાર માટ. અરx કર" શકશે. 

��q�$� : 

• Uહ.ર કર.લ {જ�લાઓના ,ામીણ િવ4તારોમા ંP d�ુત સ¢યો Rબન �ુશળ મ?ુર" કામ કરવા ઈ`છતા 
હોય અને Pમને વેતિનક રોજગાર"ની જBર"યાત હોય તેવા તમામ BPL/APL �ુ§ંુબો આ યોજનાનો 
લાભ લઈ શકશ ે

• આ યોજના �ુ§ંુબ દ"ઠ 100 �દવસ રોજગાર આપવા માટ. છે. 

�O�P�ш� �����	 ���к�$ : 

• કામની માગંણી કરનાર અરજદાર 4થાિનક રહ.વાસી હોવો જોઈએ 4થાિનક એટલ ે,ામ પચંાયત 
િવ4તારના =દર રહ.તી હોય તે 2યCaત રx4y.શન માટ. અરx કર" શકશે. 

• રોજગાર"ની જBર"યાતવાળા અરજદાર. ,ામ પચંાયતમા ંનામ નjધાવવા�ુ ંરહ.શે આ નામ નjધણી 
કરા2યા બાદ ,ામ સભામા ંરx4ટર થયેલ પ�રવારોની જBર" ખરાઈ કયા+ પછ"થી એક 
અઠવાડ"યામા ં,ામ પચંાયત �ારા તલાટ" કમ મ/ંીની સહ"થી અરજદારના ફોટાવાળા જોબકાડ+ 



ઈ4D ુકરવામા ંઆવશે. જોબકાડ+ મેળ2યા બાદ રોજગાર"ની જBર"યાત હોય bયાર. રોજગાર" આપવા 

માટ. ,ામ પચંાયતને અરx કરવાની રહ.શે.  

• જોબકાડ+મા ંપ�રવારનો રx4y.શન કોડનબંર, અરજદાર�ુ ંનામ અને Uિત તથા કામ કરવા માગંતા 
�ુ§ંુબના સ¢યોના નામ તથા તેમની ઉમર, Rલ�ગ અને �ુ§ંુબના વડા સાથેનો સબંધં Pવી કાયમી 
મા�હતી આપવાની રહ.શે. 

• જોબકાડ+ ખોવાઈ Uયતો પચંાયત પાસે �ુEલીક.ટ કાડ+ માટ. અરx કર" શકાશે. 
• જોબકાડ+ ન મળવા અથM કોઈ 2યCaતને ફર"યાદ હોયતો તે બાબતે 6ો,ામ ઓ�ફસર સહ તા}કુા 

િવકાસ અિધકાર"lીને જણાવવા�ુ ંરહ.શે. 
• કામની માગંણી માટ.ની અરx કરવામા ંઆવે bયાર. સળંગ 15 �દવસના કામની માગંણી કરવાની 

રહ.શે 

• કામની માગંણી કયMથી ગામ પચંાયત �ારા 15 �દવસ �ધુીમા ંકામ આપવાની ખા/ી કરવામા ંઆવે 
છે. ગામે ક. ગામથી પાચં �ક.મી.ની િ/xયામા ંરોજગાર" આપવામા ંઆવશે. જો ,ામ પચંાયત �ારા 
અરx કયા+ની તાર"ખથી �દન-15 મા ંકામગીર" ન આપી શક. તો ,ામ પચંાયતે રોજગાર વાં̀ Éઓને 

બેરોજગાર" ભw¯ ુઆપવા�ુ ંરહ.શે. 

��������F /¹»8 к�� 
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• રોજગાર" માગંનાર પોતે પદંર �દવસમા ંદશા+વેલ કામ ઉપર હાજર ન થાય તો 

• 100 �દવસની રોજગાર" મળ" �કુ" હોય તો 

• મ?ુંર" લીધા િસવાય સતત એક અઠવાડ"યાથી વ� ુસમય ગેરહાજર રહ. અથવા મ�હનામા ં�ુલ 7 

�દવસથી વ� ુસમય ગેરહાજર રહ. તો. 

 

��$�A8� �8к��8� 

• કામ ઉપરના દર.ક lિમકને લ·તુમ વેતન અિધિનયમ 1948 હ.ઠળ " �ૃિષ lિમક " માટ. િનયત 
કર.લ વેતન દર hજુબ વેતન �કુવણા કરવામા ંઆવશે 

• lિમકોને વેતન �કુવ«ુ ંઅઠવાડ"ક ધોરણ ે4થાિનક લોકોની હાજર"મા ંP તે lિમકની સહ"/=Yઠુો 
લઈ પો4ટ અથવા બªક �ારા �કુવ«ુ ંકરવામા ંઆવશે. 

• સબંિંધત {જ�લાના એસ.ઓ.આર. hજુબ કામના 6માણમા ં�કુવ«ુ ંકરવામા ંઆવશે 

��$�A8� �8к��8� 

• અરજદાર ર.શનકાડ+ ધરાવતો હોવો જોઈએ 



• ભારત સરકાર. કાઢ" આપેલ �ુટંણી =ગ�ે ુ ંઓળખપ/ તથા ,ામ પચંાયતના સબંિંધત 

િવ4તારમાથંી મત આપવાની ખા/ી પા/તા દશા+વતો dરુાવો 

• બªક ખાતાની પાસzકુની ફોટો કોપી. 

• ખતેીની જમીન ધરાવતો હોવાની સાRબતી 

• ,ામ પચંાયતે આકાર.લી બીન ખતેીની જમીન ધરાવતા =ગનેી સાRબતી 

• એક પ�રવારમાથંી એકથી વ� ુ2યCaતને રx4ટર કરવામા ંઆવશે નહ" અને કોઈ પણ પ�રવારને 
એકથી વ� ુવખત રx4ટર કરવામા ંઆવશે નહ". 

• ખોટા રx4y.શન �ક4સામા ંકાય+8મ અિધકાર" બ ે4વત/ં સાkીઓની હાજર"મા ંઅરજદારની 
�નુવણીની તક આEયા પછ" રx4y.શન રદ કરશે. એવા રદ કર.લાઓની યાદ" ,ામસભા સમk 
hકુવાની રહ.શે. 

• રોજગાર" માટ.� ુ ંરx4y.શન સમ, વષ+ દર�યાન ,ામ પચંાયત કચેર"એ કામકાજની કલાકો 
દર�યાન કરાવી શકાશે. 
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આ યોજના "સખીમડંળ" 4વસહાય ?ુથો/એસ.એચ.x તર"ક. પણ ઓળખાશે અને સમ, રાજયના ,ામીણ 

િવ4તારમા ંઅમલમા ંhકુવામા ંઆવશે. આ યોજનાની hદુત 6થમ તબ¥ે આ ઠરાવની તાર"ખથી 
તા.31/1/2010 �ધુીની રહ.શે. આ યોજના સકંલીત બાળ િવકાસ કાય+8મ (આઈ.સી.ડ".એસ.) �ારા 



ચલાવવામા ંઆવેશ. 

������� d��ш : 

• આ યોજના હ.ઠળ રચાયેલા સખીમડંળો (4વસહાય ?ુથો/એસ.એચ.x) તર"ક. ઓળખાશે. 

• આ યોજના ,ામીણ િવ4તારમા ંતા.2/2/2007થી અમલમા ંhકુવામા ંઆવેલ છે. અને તે 

તા.31/1/2010 �ધુી અમલમા ંhકુ.લ. Pની અવિધ તા. 03/11/2011 �ઘુી અને bયારબાદ િનણ+ય થાય 

bયા ં�ઘુી અમલમા ંરહ.શે. 

• આ યોજના સકંલીત બાળ િવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડ".એસ.) �ારા ચલાવવામા ંઆવશે. 

• ,ામીણ ગર"બ �ુ§ંુબો ?ુથમા ંસગંઠ"ત થઈ બચત અને ]ત�રક િધરાણનો અRભગમ અપનાવે તો 
તેમની નાની મોટ" આિથfક જB�રયાતો સતંોષી શકાય. 

• 4વસહાય ?ુથો રચી સગંઠ"ત કર" તેમને સkમ કરવા કૌશ�ય વધ+ન તાલીમ dરુ" પાડવી, ]ત�રક 
માળખાક"ય �િુવધાઓ dરુ" પાડ" આિથfક 6;િૃત સાથે સાકંળવા તેમજ ર"વો�વ�ગ ફંડ, બªક િધરાણ 
સાથે જોડવા. 

• રાAy"ય �ૃિષ અને ,ામીણ િવકાસ બªકના સહયોગમા ં4વસહાય ?ુથોને સ8"ય કરવાની અને બªક 
લ�ક.જ સાથે જોડવાની સખીમડંળો નામાRભધાન �ારા અRભયાન 4વBપે સશCaતકરણ કરવાનો નવો 
અRભગમ અપનાવવો. 

������	 LM8��1�� : 

6વત+માન 4વસહાય ?ુથોને ઓળખવા બªક સેવા સાથે સાકંળવા વગેર. =ગ ેજBર" ડ.ટા અને પ/કો તૈયાર 
કરવાની કામગીર" ,ામ િવકાસ િવભાગના પરામશ+મા ંનાબાડ+ તૈયાર કરશે. 

• આ યોજના =તગ+ત સખીમડંળના સ¢યોને અલગ અલગ 6કારની તાલીમ આપવામા ંઆવશે. 
1. Yપૃ ડાયનેમીક 

2. સઘંષ+ િનવારણ 

3. નેubૃવ િવકાસ 

4. zકુ ક"પ�ગની તાલીમ 

5. આિથfક 6;િૃત માટ. તાલીમ 

• આ યોજના =તગ+ત ]ગણવાડ" કાય+કતા+, એ.સી.ડ".પી.ઓ., �પુરવાઈઝર અને સી.ડ".પી.ઓ.ને 
ઈ�સેટ"વ (6ોbસાહક રકમ) મળવાપા/ છે. 

�F��5�W� #�� : 

આ યોજના હ.ઠળ રચવામા ંઆવનાર સખીમડંળને B.5000/- ર"વો�વ�ગ ફડં ,ા�ટ (ઓછામા ંઓÉ ંB.10000/- 

બªક િધરાણ) મેળવવાને પા/ થશે સખીમડંળને ર"વો�વ�ગ ફંડ �કુવવામા ંઆવશે. 
• આ યોજના હ.ઠળ ]ગણવાડ" કાય+કરો, સી.ડ".પી.ઓ., �પુરવાઈઝર, બªકો, લીડ {જ�લા મેનેજર, 

4વૈ�`છક સ4ંથા, અને નાબાડ+ની eિુમકા ન¥" કર.લી છે. 
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રાNયના ંતમામ ગામોને ચો¥સ સમયમયા+દામા ંસમાન ધોરણોએ પાયાની �Dનૂતમ �િુવધાઓ મળ" રહ.. 

રાNય�ુ ં6bયેક ગામ �િુવધા સપંr, 4વ`છ અને �ુદંર બને. 

��/ к��� �&�  :�  : 

રાNયના ંતમામ ગામોને 8મશ : અને તબ¥ાવારના આયોજન [ારા યોજના =તગ+ત આવર" લવેા� ુ ં

યોજનામા ંન¥" કર.લ છે. �Dનૂતમ 6ાથિમક �િુવધાઓના અભાવના એકમા/ માપદંડને iયાને રાખીને 

યોજના હ.ઠળ આવર" લવેાના ંથતા ંગામોની પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

к@ к@ V8'�*�7 s 4�F к������ ���: 

યોજના =તગ+ત �િુન��ચત કરાયેલી 6ાથિમક �િુવધાઓ પૈક"ની qટૂતી �િુવધાઓના ંકામો P તે પસદં 

થયેલા ગામે હાથ ધરવાની જોગવાઇ છે. 

к���� ��)��кF� х1  к����	 �����6 : 

યોજના હ.ઠળ આવર" લવેાનારા 6bયેક ગામ માટ. તેની qટૂતી પાયાની �િુવધાઓના સદંભ+મા ં=દાP B. 

15.00 લાખ �ધુીની રકમો ખચ+વા� ુઆયોજન છે. P પૈક" ગામ દ"ઠ B. 5.00 લાખ �ધુીની રકમો યોજના 

=તગ+ત કરાનાર" =દાજપિ/ય જોગવાઇઓમાથંી આપવા�ુ ંઅને બાક"ની qટૂતી રકમો ?ુદા-ં?ુદા ંમાiયમો 

[ારા મેળવવા�ુ ંઆયોજન છે. 

���	к�) к�) к�� : 

યોજના�ુ ંઅમલીકરણ રાNય કkાએ ,ામ િવકાસ િવભાગ, કિમãર,ામ િવકાસ,{જ�લા કkાએ {જ�લા ,ામ 

િવકાસ એજ�સી, ,ામ કkાએ યોજના =તગ+ત ગામના સરપચંlીની અiયkતામા ંગામના લોકોના 

6િતિનિધbવમા ંરચાયેલી કાય+8મ અiયkતામા ંગામના લોકોના 6િતિનિધbવમા ંરચાયેલી કાય+8મ 

અમલીકરણ સિમિત [ારા કરવામા ંઆવે છે. રાNય કkા આ કાય+8મ�ુ ંઅમલીકરણ ,િનર"kણ અને 

મોનીટર�ગ ,ામ િવકાસ િવભાગ, કિમãર ,ામ િવકાસ હ4તક છે. {જ�લા કkાએ P તે {જ�લા માટ. સરકારlી 

[ારા િનમવામા ંઆવેલ 6ભાર" મ/ંીlી/ 6ભાર" સRચવlી [ારા પણ િનયિમત ધોરણે મોનીટર�ગ કરવાની 

જોગવાઇ છે. તેમજ સબંિંધત {જ�લા ,ામ િવકાસ એજ�સીના ચેરમેનlી અને િનયામકlીને અમલીકરણની 

સઘળ" જવાબદાર"ઓ સjપવામા ંઆવી છે 

��S8& Q�� N��� к��8� e��� �8� ? 

ગો�ુળ ગામ યોજના હ.ઠળ રાNય કkાએથી �િુન��ચત કરાયેલ �િુવધાઓ પૈક"ની qટૂતી �િુવધાઓવાળા 

તમામ કામો P ગામમા ંdરુા ંથઇ ગયા હોય તે ગામની ,ામસભા આ =ગનેો Uહ.ર ઠરાવ કર. અને તેની 



કાય+8મ અમલીકરણ સિમિત [ારા આ ઠરાવ {જ�લા કkાએ {જ�લા ,ામ િવકાસ એજ�સીઓને મોકલી આપે. 

{જ�લા કkાએથી ગવનºગ બોડ" આ ઠરાવની યથાથ+તા અને 2યાજબીપણાની ચકાસણી કર. અને bયાર બાદ 

આવા ગામોને ગો�ુળ ,ામ તર"ક. Uહ.ર કર.. આ ર"તે Uહ.ર કરાયેલ ગામોને P તે {જ�લાના 6ભાવી 

મ/ંીlી Uહ.ર સમારંભમા ંગો�ુળ ,ામ તર"ક.� ુ ં6મામપ/ એનાયત કર. અને કાય+8મ અમલીકરણ સિમિતના 

સ¢યો�ુ ંUહ.ર સ�માન કર.. 

� �� ���	 '��� ����� 

 

આમ આદમી િવમા યોજના ક.�[ સરકાર અને રાજય સરકાર �ારા dરુ4�ૃત યોજના છે. P લાઈફ 

ઈ�4Dરુ�સ કોપ�ર.શન ઓફ ઈ�ડ"યા, ગાધંીનગર �ારા સચંાલીત છે. 
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સદર યોજનાનો ઉદ.શ રાજયના ,ા�ય િવ4તારના ગર"બીર.ખા હ.ઠળ xવતા 0 થી 16 Yણુાકં ધરાવતા જમીન 

િવહોણા અને 18 થી 59 વષ+ની ઉમર ધરાવતા ,ામીણ જમીન િવહોણા �ુ§ંુબના વડા�ુ ંઅથવા �ુ§ંુબના 

કમાનાર સ¢ય�ુ ં�ુદરતી hbૃD ુઅથવા અક4માતના �ક4સામા ંhbૃD ુક. કાયમી અશકતતા અને =શતઃ કાયમી 
અશકતતાના �ક4સામા ંઉકત �ુ§ંુબના વારસદાર/નોમીનીને િવમા �રુkા �ારા આિથfક સહાય આપવાનો છે. 

આ યોજના હ.ઠળ સ¢ય તર"ક. નjધણી માટ. ગર"બીર.ખા હ.ઠળ 0 થી 16 ના Yણુાકં ધરાવતા જમીન િવહોણા 
�ુ§ંુબના વડા અથવા �ુ§ંુબના કમાનાર 2યCaત ક. P 18 થી 59 વષ+ની ઉમર ધરાવતી હોય તેની પા/તા 
રહ.શે. આ યોજના હ.ઠળ કોઈપણ 6કારની લોન મળ" શકશે નહ". 
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સદર યોજના હ.ઠળ આવર" લવેાયેલ સ¢ય ક. Pઓ �ુ§ંુબના વડા અથવા કમાતા સ¢ય હોય અને તેમ�ુ ં
અક4માતથી hbૃD ુક. �ુદરતી hbૃD ુથવાના કારણે અથવા અક4માતથી થતી કાયમી અસમથ+તતા ક. ]િશક 
કાયમી અસમથ+તતાના �ક4સામા ંનીચે દશા+2યા hજુબની િવમા �રુkા dરુ" પાડવામા ંઆવશે. 

• મા4ટર પોલીસીની િનિµત નકક" થયેલ hદુત �ધુીમા ંસ¢તય�ુ ં�ુદરતી ર"તે hbૃD ુથાય તો 
વારસદાર/નોમીનીને B.30,000/- ની િવમાની રકમ �કુવવાની રહ.શે. 

• અક4માતથી hbૃDનુા �ક4સામા તથા સdંણૂ+ કાયમી અશકતતાના �ક4સામાઃ G. 75,000/-  

• અક4માતથી બે ]ખ Yમુાવવી ક. બે હાથ ક. બે પગ Yમુાવવાના સdંણૂ+ કાયમી અશકતતાની 
�ક4સામા ંઅથવા એક ]ખ અને એક હાથ ક. બે પગ Yમુાવવાના સdંણૂ+ કાયમી અશકતતાની 
�ક4સામાઃ- G. 75,000/-  



• અક4માતના કારણે એક ]ખ અથવા એક હાથ ક. એક પગ Yમુાવનાર ]િશક કાયમી 

અશકતતાના �ક4સામાઃ G. 37,500/-  
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1. સ¢યની ઉમર 18 થી 59 વષ+ વ`ચનેી હોવી જોઈએ 

2. ગર"બીર.ખા નીચે xવતા જમીન િવહોણો �ુ§ંુબના h�ુય વડા અથવા આવા �ુ§ંુબની કમાતી એક 
2યCaત 
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દાવાની પતાવટ 6�8યા નીચે hજુબની રહ.શે. 

1. hbૃDનુા �ક4સામા ંhતૃક સ¢યના વારસદાર/નોમીનીએ તેમજ કાયમી સdંણૂ+/]િશક અસમથ+તતાના 
�ક4સામા ંલાભાથºએ પોતે ,ામકkાએ તલાટ" કમ મ/ંીને િનયત નhનુામા ંઅરx કરવાની રહ.શે. 
અરx પ/ક ભરવામા ંતલાટ" કમ મ/ંી, ,ામસેવક ક. ,ામિમ/ની મદદ કરશે. 

2. િનયત અરx ફોમ+મા ંજણા2યા hજુબ જBર" આધાર Pવાક. hbૃD ુ6માણપ/, ર.શનકાડ+, જ�મના 
દાખલા�ુ ં6માણપ/, શાળા 6માણપ/, મતદાન ઓળખકાડ+ (�ુટંણીપચં ેઆપેલ) અક4માતમા ં
hbૃDનુા �ક4સામા ંએક એફ.આઈ.આરની નકલ, પો4ટમોટ+મ ર"પોટ+ ર?ુ કરવાનો રહ.શે. 

3. ડ.ઝીગનેટ.ડ અિધકાર"lી મારફત લાઈફ ઈ�4યોર�સ કોપ�ર.શન ઓફ ઈ�ડ"યા, ગાધંીનગરને િવમા 
કલેઈમ મોકલવાનો રહ.શે. 

4. દાવાની પતાવટ =ગનેી ચકાસણી લાઈફ ઈ�4યોર�સ કોપ�ર.શન ઓફ ઈ�ડ"યા, ગાધંીનગરની 
પે�શન અને Yપૃ 4ક"મ Dિુનટ, ગાધંીનગર મારફતે કરવામા ંઆવશે. 

5. કાયમી અસમથ+તા/�કુશાનના �ક4સામા ંસરકાર"/સાવ+જિનક હો4પીટલના અિધકાર"� ુ ં6માણપ/ 
(અથવા કોઈ પણ રx4ટડ+ તબીબી અિધકાર"� ુ ં6માણપ/) 

6. રાજય સરકાર �ારા િનDકુત કરાયેલ અિધકાર"lી (ડ.ઝીગનેશન અિધકાર") �ારા અપાયેલ 
6માણપ/ P તે 2યCaત ગર"બીર.ખા હ.ઠળ હોવાનો =િતમ dરુાવો રહ.શે. 

7. દાવાની મળવાપા/ રકમ સ¢યા વારસદાર/નોમીનીના બે�ક ખાતામા ંઅથવા પો4ટ ઓફ"સના 
ખાતામા ંલાઈફ ઈ�4યાર�સ કોપ�ર.શન ઓફ ઈ�ડ"યા, ગાધંીનગર. જમા કરાવવાની રહ.શે. 



8. કાયમી અસમથ+તા/�કુશાનીના �ક4સામા ંદાવાની મળવાપા/ રકમ તેમના પોતાના બªક ખાતામા ં
અથવા પો4ટ ઓફ"સના ખાતામા ંલાઈફ ઈ�4યોર�સ કોપ�ર.શન ઓફ ઈ�ડ"યા, ગાધંીનગર �ારા 
અરજદાર �ારા દાવો કયMથી મોડામા ંમો�ુ ં15 �દવસની =દર જમા કરાવવાની રહ.શે. 

9. રાજય સરકારની ક. ક.�[ સરકારની અ�ય કોઈ યોજના હ.ઠળ જો કોઈ લાભ મળતો હશે તો તે 
ઉપરાતં આ યોજનાનો લાભ આપવાનો રહ.શે. 
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4 થળ : ?ૂનાગઢ {જ� લો. ?ૂનાગઢથી 64 �ક. મી. અને વેરાવળથી 32 �ક. મી.  
િવ4 તાર : 1412 ચોરસ �ક. મી.  

વ� ય 6ાણી�\ૃAટ : િસ�હ, દ"પડા, કાRળયાર, ચોિશ�ગા, હરણ, સાબર, જગંલી  

eડૂ,ં મગર તથા િવિવધ 6કારના પkીઓ.  
�િુવધા : અભયારÕયમા ંફરવા માટ. વાહનો ભાડ. મળે છે. ગાઈડ તથા d4ુ તકાલય છે. 
વ� ય 6ાણીને લગતી �ફ� મો અન ે4 લાઈડ શૉ ગોઠવવામા ંઆવે છે. lેA ઠ સમય : 
U� Dઆુર"થી મે મ�હનો.  

ર.લવે મથક : વેરાવળ-સાસણગીર.  
 

���� : '
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4 થળ : ?ૂનાગઢ {જ� લો. પોરબદંરથી લગભગ 14 �ક. મી. ના =તર. છે.  
િવ4 તાર : 192 ચોરસ �ક. મી.  
વ� ય �\ૃAટ : જગંલી e ૂડં, દ"પડો, Rચ1લ, સાભંર, નીલગાય, વાદંરા.  

lેA ઠ સમય : નવે� બરથી માચ+.  
ર.� વ ેમથક : રાણાવાવ-પોરબદંર  
 


�380[к d?�� /�/���É�  

4 થળ : Uમનગર {જ� લો, ક` છના અખાતમા ંજો�ડયાથી ઓખા �ધુીના દ�રયાકાઠંા િવ4 તારમા.ં  
િવ4 તાર : 163 ચોરસ �ક. મી. મા ંરાA y"ય ઉ�ાન, 458 ચોરસ �ક. મી.મા ંઅભયારÕય.  

વ� ય 6ાણી�\ૃAટ : િવિવધ 6કારના પરવાળાના ટાdઓુ, કાળા કોન+Rલયા નામના જળચળ xવ વસે છે. ડો\�ફન માછલી�ુ ં

�ુદરતી આlય4 થાન. િવિવધ જળપખંી જોવા મળે છે.  
�િુવધા : વનિવભાગ તરફથી પરવાળાના ટાdઓુ જોવા માટ. યાિ/�ક બોટ.  
lેA ઠ સમય : �ડસે� બરથી મ ેમ�હનો  
ર.લવે મથક : Uમનગર.  
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4 થળ : ભાવનગર {જ� લો. ભાવનગરથી 65 �ક. મી.ના =તર. વલભીdરુના ર4 ત ેઅમદાવાદ-ભાવનગરની વ` ચે.  

િવ4 તાર : 18 ચોરસ �ક. મી.  
વ�ય 6ાણી�\ૃAટ : કાRળયાર, વoુ.  

�િુવધા : ભાવનગર ખાતે�ુ ંઅિતિથYહૃ ઉપરાતં 6વાસીઓ માટ. વેળાવદર ખાત ેવનિવભાગની એક લjગ હટ છે. જમવાની 

પણ સગવડ છે.  

lેA ઠ સમય : નવે� બરથી મે મ�હનો.  
ર.લવે મથક : ભાવનગર.  
 
 
 

¶8�х� �/���É�  

4 થળ : �રુ.� [નગર/ક` છ {જ�લો, �રુ.� [નગરથી 65 �ક. મી. હળવદ તરફ ક` છના નાના રણમા ં 

િવ4 તાર : 4953 ચોરસ �ક. મી.  
વ� ય 6ાણી�\ૃAટ : જગંલી ગઘેડા, દ"પડા, કાRળયાર, વoુ, નીલગાય, િશયાળ, જગંલી �ુ¥ર તથા પkીઓ.  

�િુવધા : êાગંêામા ંસરકાર" િવlામYહૃો છે.  

lેA ઠ સમય : ફ.æઆુર"થી મે મ�હનો.  
ર.લવે મથક : હળવદ  
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4 થળ : �રુ.� [નગર {જ� લો, અમદાવાદ-�રુ.� [નગરના ર4 તે સાણદં પાસે 35 �ક. મી.  
િવ4 તાર : 115 ચોરસ �ક. મી.  
વ�ય 6ાણી�\ૃAટ : યાયાવર જળચર પkીઓ Pવા ંક. િવિવધ 6કારના ંબગલાઓં, 

બતકો, 4 dનુબીલ, બાજ અને 4 થળાતંર" પkીઓની અનેક Uતો.  

�િુવધા : પkીિનર"kણ માટ. સરોવરમા ંજવા નાની હોડ"ઓ. બાયનોÚલુર પણ ભાડ. 

મળ" શક. છે.  

lેA ઠ સમય : નવે� બરથી ફ.æઆુર".  

ર.લવે મથક : સાણદં.  
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4 થળ : પચંમહાલ {જ� લો, લીમખેડા તા}કુો, બા�રયાથી 45 �ક. મી.ના =તર. છે.  

વ�ય 6ાણી�\ૃAટ : ર�છ, દ"પડો, છ�કારા,ં નીલગાય, �ુ¥ર.  

�િુવધા : પીપરગોટા, સાગટાળામા ંઅને બા�રયામા ંવનખાતાના ંિવlામYહૃો તથા 

Uહ.ર બાધંકામ ખાતા�ુ ંિવlામYહૃ.  
lેA ઠ સમય : �ડસે� બરથી માચ+.  

ર.લવે મથક : બા�રયા અને પીપલોદ  
 

 

_
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4 થળ : બનાસકાઠંા {જ� લો, પાલનdરુથી 45 �ક. મી.ના =તર. છે.  

િવ4 તાર : 181 ચોરસ �ક. મી.  
વ�ય 6ાણી�\ૃAટ : ર�છ, દ"પડો, સાભંર, નીલગાય, e ૂડં, શા²ુડ", પkીઓ.  

�િુવધા : અમીરગઢ ખાતે Uહ.ર બાધંકામ ખાતાનો 4 ટોર 10 �ક. મી. ના =તર. તથા દાતંીવાડા િસ�ચાઈ િનર"kણ બગંલો અને 

બાલારામ ખાતે હોRલડ. હોમ 20 �ક. મી. ના =તર. છે.  
 

�8х�� : �W: �/���É�  

4 થળ : ભBચ {જ� લો, ડ.�ડયાપડાથી 30 �ક. મી.  
િવ4 તાર : 151 ચોરસ �ક. મી.  
વ� ય 6ાણી�\ૃAટ : ર�છ, દ"પડા, સાબર, ચોિશ�ગા, ઝરખ, સસ}ુ ંતથા િવિવધ પkીઓ.  

�િુવધા : ડ.�ડયાપાડાથી 30 �ક. મી.ના =તર. છે. Uહ.ર બાધંકામખાu ુ ંઅન ેપચંાયત�ુ ંિવlામYહૃ છે.  

lેA ઠ સમય : નવે� બરથી માચ+.  

ર.લવે મથક : =કલSેર.  
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4 થળ : રાજકોટ {જ� લો.  

જસદણથી 10 �ક. મી. ના =તર. છે.  

િવ4 તાર :7 ચોરસ �ક. મી.  
વ� ય 6ાણી�\ૃAટ : નીલગાય, છ�કારા,ં 4 થળાતંર" પkીઓ Pવા ંક. હજં, ફલેિમ�ગો વગેર..  

�િુવધા : જસદણમા ંસરકાર" ગે4 ટ હાઉસ.  

lેA ઠ સમય : નવે� બરથી માચ+.  

ર.લવે મથક : રાજકોટ-જસદણ.  
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1 બનાસકાઠંા બાલારામ =બાx વ�યxવ અ¢યારÕય  542.08 ર�છ, નીલગાય, ઝરખ 

2 બનાસકાઠંા Pસોર ર�છ અ¢યારÕય  180.66 ર�છ, નીલગાય, ઝરખ 

3 
ક`છ 

�રુ.�[નગર 
·ડુખર અ¢યારÕય  4953.7 ·ડુખર, નીલગાય 

4 ક`છ  �રૂખાબનગર અ¢યારÕય  7506.22 Rચ�કારા, વB 

5 ક`છ  નારાયણ સરોવર Rચ�કારા અ¢યારÕય  442.23 
Rચ�કારા, નીલગાય, 

હ.ણોતરો 

6 પોરબદંર  બરડા અ¢યારÕય 192.31 દ"પડો, નીલગાય 

7 Uમનગર ગાગા અ¢યારÕય  3.33 પkીઓ 

8 Uમનગર ખીજડ"યા અ¢યારÕય 6.05 પkીઓ 

9 Uમનગર દ�રયાઈ અ¢યારÕય (Uમનગર)  295.03 દ�રયાઈ xવ�\ૃAટ 

10 
?ુનાગઢ 

ગીર અ¢યારÕય  1153.42 
િસ�હ, દ"પડો, ઝરખ, 

Rચ1લ, વાદંરા, સાબર અમર.લી 

11 પોરબદંર  પોરબદંર અ¢યારÕય  0.09 યાયાવર પkીઓ  



12 રાજકોટ �હ�ગોળગઢ 6�ૃિત િશkણ અ¢યારÕય  6.45 Rચ�કારા, વB, નીલગાય 

13 ક`છ  ક`છ ઘોરાડ અ¢યારÕય  2.03 Rચ�કારા, ઘોરાડ 

14 અમર.લી પાણીયા અ¢યારÕય  39.63 Rચ�કારા, િસ�હ, દ"પડો 

15 રાજકોટ રામપરા અ¢યારÕય  15.01 Rચ�કારા, વB, નીલગાય 

16 
અમદાવાદ  

નળ સરોવર પkી અ¢યારÕય  120.82 યાયાવર પkીઓ  

�રુ.�[નગર 

17 નમ+દા ÃળૂપાણSેર અ¢યારણ  607.7 ર�છ, દ"પડો, વાદંરા 

18 પચંમહાલ Uંzઘુોડા અ¢યારÕય  130.38 દ"પડો, ર�છ, ઝરખ 

19 ડાગં dણુા+ અ¢યારÕય 160.84 દ"પડો, ઝરખ 

20 મહ.સાણા થોળ અ¢યારÕય 6.99 પkીઓ 

21 દાહોદ રતનમહાલ અ¢યારÕય  55.65 ર�છ, દ"પડો 

22 અમર.લી િમિતયાલા વ�ય 6ાણી અ¢યારÕય  18.22 િસ�હ, દ"પડો, હરણ 

    S8� '��$�� âêååë.ãâ   

 

<8���$�� ��UPF� d?��� 
(1) �	� ��UPF� d?��   (Gir Forest National Park) 

�	� ��UPF� d?�� ��� �	� �^���É�, (P "ગીર�ુ ંજગંલ" ક. "સાસણ-ગીર" તર"ક. પણ ઓળખાય છે) 

તે Yજુરાતમા ં આવે}ુ ં જગંલ અને વ�યxવન અ¢યારÕય છે. તેની 4થાપના ૧૯૬૫મા ં કરાયેલ,તે �ુલ 

૧૪૧૨ ચો.ક".મી. (૨૫૮ ચો.ક".મી. રાAy"ય ઉ�ાન અને ૧૧૫૩ ચો.ક".મી. અ¢યારÕય) ના િવ4તારમા ં

ફ.લાયેલ છે. આ ઉ�ાન,?ુનાગઢથી લગભગ ૬૫ ક".મી. દRkણ-dવૂ+મા ંઆવે}ુ ંછે. 

આ એિશયાઇ િસ�હો (Panthera leo persica)�ુ ંએકમા/ રહ.ઠાણ છે એિ6લ ૨૦૦૫ની િસ�હોની વ4તી ગણતર" 

hજુબ ગીરમા ં૩૫૯ િસ�હ નjધાયેલા હતા,P ૨૦૦૧ની સરખામણીએ ૩૨ નો વધારો �ચુવે છે. 'િસ�હ 6જનન 

કાય+8મ' હ.ઠળ ઉ�ાન અને આસપાસના 6દ.શમા,ંબધંીયાર અવ4થામા,ં અbયાર �ધુીમા ંિસ�હોની ૧૮૦ ન4લને 

રkણ અપાયેલ છે. 

ગીર િવ4તારમા ં �હરણ, શેÖુxં, ધાતરડ", િશ�ગોડા, મÉ�[ી, ઘોડાવર" અને રાવલ એમ સાત h�ુય નદ"ઓ 

આવેલ છે. Pના પરના ંચાર બધં (ડ.મ) અ�8ુમે �હરણ,મÉ�[ી,રાવલ અને િશ�ગોડા પર,આવેલ છે તે સહ"ત 

સૌથી મોટો જળtોત કમલSેર બધં,ક. P "ગીરની xવાદોર"" ગણાય છે, તે h�ુય જળtોતો છે. 
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૧૯૬૮ ૧૭૭ - 

૧૯૭૪ ૧૮૦ - 

૧૯૭૯ ૨૦૫ ૭૬:૧૦૦:૮૫ 

૧૯૮૪ ૨૩૯ ૮૮:૧૦૦:૬૪ 

૧૯૯૦ ૨૮૪ ૮૨:૧૦૦:૬૭ 

૧૯૯૫ ૩૦૪ ૯૪:૧૦૦:૭૧ 

૨૦૦૦ ૩૨૭ - 

૨૦૦૫ ૩૫૯ - 

૨૦૧૦ ૪૧૧ ૯૭:૧૬૨:૧૫૨ 

 

(2) �0���@ ��UPF� d?�� (N����)  (Marine National Park, Gulf of Kutch) 

�0���@ ��UPF� d?�� એ ક`છના અખાતમા ંઆવે}ુ ંએક દ�રયાઈ અભયારÕય છે P ક`છના અખાતના 

દRkણ છેડ. Uમનગર {જ�લામા ંઆવે}ુ ં છે. ૧૯૯૦મા,ં ઓખાથી લઈને જોડ"યા �ધુી ના ૨૭૦ ચો �કમી 
k/ેને દ�રયાઈ અ¢યારÕય Uહ.ર કરાDુ.ં તે પહ.લા,ં ૧૯૮૨મા,ં ૧૧૦ ચો �કમી ક.�[ીય k/ેને વ�યxવ 
(સરંkણ) કાયદા =તગ+ત આરRkત k/ે Uહ.ર કરાDુ ંહu ુ.ં આ ભારત�ુ ંસવ+ 6થમ દ�રયાઈ ઉ�ાન છે. આ 
દ�રયાઈ ઉ�ાનમા ંUમનગર �કનાર. ૩૦ થી ૪૦ ટાdઓુ છે P કરાડ �ારા ઘેરાયેલ છે. આમાથંી સૌથી 
6�યાત ટાd ુછે પીરોતમ અને કાoુભર. અહ�ની 6ાણી �\ૃAટમા:ં પરવાળા, ડ¬ગૂjગ અને પkરહ"ત પોપ+સ. 

(3) ���
�� ��UPF� d?��   (Vansda National Park  ) 

���
�� ��UPF� d?�� એ Yજુરાત રાNયના નવસાર" {જ�લામા ંઆવેલો �રુRkત િવ4તાર છે, Pમા ંદRkણ 

Yજુરાતના ંઅને ખાસ કર"ને ડાગંના ંગાઢ વનોનો સમાવેશ થાય છે. 
વાસંદા રાAy"ય ઉ�ાન =Rબકા નદ"ને �કનાર. C4થત છે P લગભગ ૨૪ ચો. �કમી િવ4તારમા ંપથરાયેલો છે 
અને રાAy"ય ધોર" માગ+ ન.ં ૮ પર આવેલા Rચખલીથી આશર. ૬૫ �કમી dવૂM તથા વલસાડથી લગભગ ૮૦ 
�ક.મી.ના ં=તર. આવેલો છે. વાસંદા ક. Pના નામ પરથી આ �રુRkત િવ4તાર�ુ ં નામાRભધાન કરવામા ં
આ2Dુ ં છે, તે ડાગં 6દ.શ�ુ ંમહbવ�ુ ં 2યાપાર" મથક છે, Nયા ંમોટ.ભાગે આ�દવાસી વ4તી છે. વાસંદા-વઘઇ 
રાNય ધોર"માગ+ આ રાAy"ય ઉ�ાનની દRkણ �દશાની સીમા પાસેથી પસાર થાય છે, અને એટ}ુ ંજ નહ", 
વઘઇ અને બીલીમોરાને જોડતી સરા લાઇન ત�રક. ઓળખાતી નેરો ગજે ર.�વે લાઇન પણ આ ઉ�ાનની 
ઉ1ર �દશામાથંી પસાર થાય છે. 



૧૯૭૯મા ંરાAy"ય ઉ�ાન ઘોિષત કરવામા ંઆવેલા આ �રુRkત િવ4તારમા ંમહn્ =શે પાનખરના ંજગંલો 

આવેલા ંછે, Pમા ં4થાિનક ભાષામા ં"કટસ" ત�રક. ઓળખાતા વાસંના ંવનો આવેલા ંછે, P તેની શોભા વધાર. 

છે  
 

(4) ��&���� к�.&��� ��UPF� d?��  (Blackbuck National Park) 

к�.&��� ��UPF� d?�� એ ભારતના Yજુરાત રાNયમા ં આવેલ ભાવનગર x�લાના વેળાવદર પાસે 

આવે}ુ ંછે. 

૧૯૭૬મા ં4થાિપત આ ઉ�ાન સૌરાAyના ભાલ k/ેમા ંઆવેલ છે. આ ઉ�ાન x�લા h�ુયાલય ભાવનગરથી 

૭૨ �કમી nૂર છે. ખભંાતના અખાતને �કનાર. આવેલ આ k/ે ૩૪.૦૮ ચો �કમી Pટ}ુ ંમો§ંુ છે. આ 4થળ 
પહ.લા ંભાવનગરના રજવાડાની "વીદ""(ઘાસ eિૂમ) હતી. આ ઉ�ાન ઉ1ર તરફ ખતેરો અથવા વગડાઉ 

જમીન આવેલ છે. આ રાAy"ય ઉ�ાનને 4B Yજુરાત - રજવાડા�ુ ં ઉપ-ÃAુક xવ-ભૌગોRલક ¦િવક k/ે 

તર"ક. વગº�ૃત કરાDુ ંછે 

 

સપાટ જમીન, �કુાયે}ુ ંઘાસ અને કાRળયારના Òડં હમªશાથી 6વાસીઓને આ ઉ�ાન તરફ આકિષfત કરતા ં

ર�ા ં છે Pમા ં અનોખી ઘાસeિૂમ પા�રC4થક" છે Pના પર કાRળયાoૢ વoુ અને ઘોરાડ (બ4ટડ+ પkી)ના 
સવંધ+ન�ુ ં કાય+ સફળતા dવૂ+ક ચાલી રpુ ં છે. સdંણૂ+ ર"તે ભારતીય 6Uિત હોય એવા ઘોરાડ પkીઓ P 
એક સમયે સdંણૂ+ ભારત ઉપ મહા�ીપમા ં જોડવા મળતા હતા,ં તેમની વસિત હાલના દાયકમા ં સમ, 
ભારતમા ંઘટતી ચાલી છે. આP, આ પkીઓનો સૌથી મો§ંુ સhહૂ આ ઉ�ાનમા ંરહ. છે. 
 

�0��� �j��$�7 
• ����� L �������� 

સરદારની અને ભારતના 4 વાત�ંય સ,ંામની અનેક યાદગાર તસવીરો ખªચનાર -  
-;� �0��� C M 4k #���Q�#� - ����� L ��������  

���	 L�������� (Homai Vyarawalla) ભારત દ.શના 6થમ મ�હલા 2યવસાિયક ત4વીર 
પ/કાર (ફોટો જના+Rલ4ટ) છે. ઇ. સ. ૧૯૧૩મા ંYજુરાત રાNયના દRkણ ભાગમા ંઆવલેા 
નવસાર" શહ.રમા ંમiયમવગºય પારસી પ�રવારમા ંજ�મલેા ંહોમાયબા� ુ2યારાવાલાએ 
બો�બે Dિુતવિસfટ"મા ંસર P. P. કોલજે ઓફ આટ+ ખાત ેઅ¢યાસ સફળતાdવૂ+ક dણૂ+ કયા+ 

બાદ, ઇ. સ. ૧૯૩૮મા ંફોટો,ાફ"ના k/ેમા ં6વશે કય� હતો. એ સમયમા ંક.મરેા P;ુ ંઉપકરણન ેએક આµય+ 
તર"ક. માનવામા ંઆવuુ ંહu ુ.ં વળ" એના ઉપર એક મ�હલા �ારા આ k/ેમા ં6વશે કરવા�ુ ંqબુ અચરજ પમાડ. 
એવી બાબત હતી. એમણે ઇ. સ. ૧૯૭૦મા ં2યવસાિયક ફોટો,ાફ"માથંી િન;િૃ1 લીધી હતી. 
ઇ. સ. ૨૦૧૧મા ંએમન ેભારત સરકાર તરફથી પâ િવeષૂણ dરુ4કાર વડ. સ�માિનત કરવામા ંઆ2યા હતા. 

• '
���'�� �� � : 6������ /½  



Pમ�ુ ંનામ SEWA (સવેા) સાથ ેજોડાયે}ુ ંછે અને હમંશે જોડાય}ે ુ ંરહ.શે એવા ં

ઇલાબહ.ન ભ� Yજુરાતના ંએક િવિશA ટ મ�હલા છે. તમેનો જ� મ ૭ સE ટ.� બર, 

૧૯૩૩ના �દવસ ેઅમદાવાદમા ંથયો હતો ૧૯૭૧ના �ડસ�ે બરમા ં4 વાlયી 
4 /ીઓ�ુ ંએક મડંળ બ� Dુ,ં? SEWA. એટલે Self Employed Women’s 

Association. તનેા 6hખુ હતા અરિવ�દ zચુ, Pઓ મ?ૂર મહાજન સઘંના 
પણ 6hખુ હતા. SEWAના મ/ંીપદ. ઇલાબહ.ન ભ�ની સવેા લેવામા ંઆવી. 
ભારત સરકાર. તમેને ‘પâlી’ અને ‘પâeષૂણ’ થી સ� મા� યા ંછે. 
 તમેન ેિવ�વ6િસ� ‘ર.મન મ�ે સસેે ઍવોડ+’ પણ અપ+ણ કરવામા ંઆ2 યો છે. 
તઓે ક.ટલીય માનદ �ડ,ીઓના ંપણ અિધકાર" બ� યા ંછે.ક.ટલાકં ઍવોડ+�મા ં
મળેલી રોકડ રકમ તમેણે ‘સવેા’ને ચરણે ધર" દ"ધી છે. 

• �� ������ �gк  
ગાધંીDગુની સb વશીલ નાર" શCaત નમ+દાબહ.ન પાઠકનો જ� મ ભાવનગર પાસેના વા}કુલ ગામે ઈ.સ. ૧૯૧૫મા ંથયો હતો. 

વઢવાણમા ંUહ.રસભામા ંટ.બલ ઉપર ઊભા થઈને રાA yગીત ગાયે}ુ ંb યાર. તમેની �મર હશે પદંર.ક વષ+ની. અ¢ યાસ 
દરિમયાન લાઠ"-લેRઝમ અને ઘોડ.સવાર"ની તાલીમ પણ લઈ લીધી. નીડરતા એ એમના 2 યCaતb વનો 6ધાનYણુ. dNૂય 
ગાધંીxની સમંિત મેળવી આlમમા ંદાખલ થયા. =ધારાથી ટ.વાયેલા નમ+દાબહ.ન હાથમા ંલાઠ" લઈને એકલા આlમ ફરતો 

]ટો માર" આવતા.ં દરિમયાન બગસરામા ં�4ુ ત ગાધંીવાદ" લાલચદંભાઈને બાલમ�ંદર માટ. ‘બહાદ.ર બહ.ન’ની જBર હતી. 
Rગ?ુભાઈ બધેકાએ વગ+મા ંઉતરાવેલા ગીતો અન ે2 યા� યાઓની નjધપોથી સાથે બગસરા જઈન,ે સહજ લાગણીભયા+ 
2 યવહારથી બાળકો અને વાલીઓનો 6ેમ સપંાદન કર" લીધો. આઝાદ"ના ક.ફવાળા નમ+દાબહ.નને કોઈ ‘આઝાદ" બહ.ન’ તો 
કોઈ ‘નાની બહ.ન’ કહ"ને બોલાવતા. આlમના િનમ/ંણથી તેઓ બગસરા છોડ"ને પોરબદંર ગયા. 4 વાત�ંયસનેાની 
સા�હb યકાર રામભાઈ સાથે લ� ન,થંીથી જોડાયા b યાર. કહ.} ુ ંક., “સેવાની �દkા માફક લ� નની દ"kા જ છે ને !” રામભાઈને 

સમાજસેવા�ુ ંઅને લેખન�ુ ંકાય+ કરવા હમંેશા haુત રા� યા. ભારત સરકાર તરફથી 4 વાત�ંય સનેાનીના સ� માન 6તીકBપે 

તા�પ/ એમને એનાયત થDુ ંહu ુ.ં તા. ૩-૧૦-૧૯૮૪ના રોજ તમેણે Rચરિવદાય લીધી. lી કાિંતભાઈ lોફ. તેમન ે=જRલ 
આપતા કહ.} ુ ં: ‘ગાધંી િવચાર-આચાર�ુ ંએક પા�ુ ંતે નમ+દાબહ.ન.’  
 

• hnુૃલાબહ.ન સારાભાઇ  
3 TD8������ 
���/�6 (�ш�� 1910 – 1974)  

એક સમયના અમદાવાદના qબૂ મોટા ઉ�ોગપિત =બાલાલ સારાભાઇના ઘેર hnુૃલાબહ.નનો જ� મ થયલેો. 
માતા�ુ ંનામ સરલાબહ.ન. 4 /ીઓન ેિવિવધ k/ે�ુ ં¶ાન મળે, અનેક હ4 તકલાઓ અન ેહ4 તઉ�ોગોની તાલીમ 
મળે તે હ.uસુર તમેણે એક સ4ં થા ઊભી કરવાનો િવચાર કય�. ગાધંીxના આશºવાદ લઇને તમેણે ૧૯૩૪ના 
એ6ીલમા ં‘જયોિતસઘં’ નામ ેમ�હલા સ4ં થાની 4 થાપના કર".  
આ સ4ં થા �ારા 4 /ીઓન ે4 વાવલબંનની તાલીમ અપાતી હતી 

• લીલાબહ.ન પટ.લ 

મ�હલાઓના રાહબર લીલાબહ.ન પટ.લનો જ�મ ૩-૨-૧૯૧૪ના રોજ વડોદરામા ંથયો હતો. િવધાથºકાળથી જ 
તજે4વી કાર�કદ¡ ધરાવતા તમેણે ડ"Eલોમા ંઈન બેRઝક એNDકુ.શન અને મો�ટ.સર" Pવી િશkણોપયોગી પદવીઓ 



6ાEત કર". tી સામિયકમા ંતમેજ સામા{જક સ4ંથા ‘�	 '�к�$�’ મા ંદ"ધ+કાલીન સેવાઓ આપી, ઉપરાતં Yજુરાત 

રાNય નશાબધંી સિમિત, Pલ �ધુારણા સિમિત, બાલ ઉbકષ+ સિમિત, ર.ડ8ોસ સોસાયટ" Pવી રાNયની અનકેિવધ 

સ4ંથાઓમા ંમહbવના હો£ા પર રહ" પોતાની સવેાઓનો લાભ આEયો છે. ‘
���ш’મા ંO���� �$��� કોલમ [ારા 

tીઓના શોષણ અને �ુ�રવાજો સામે સમાજમા ંUYિૃત ફ.લાવવામા ંમહbવનો ફાળો આEયો છે. એટ}ુ ંજ નહ�, 
કા�નૂી સલાહ માટ. ખાસ ત/ં પણ ઊe ુકDુF હu ુ.ં ક�યા ક.ળવણીને 6ોbસાહન મળે એ માટ. બોડ+ની પર"kામા ં
6થમ આવનાર િવધા િથfનીને tી િનક.તન �ારા �વુણ+ચ[ંક એનાયત કરતા ંહતા ંસદં.શના મોભી 4વ. ચીમનભાઈ 
પટ.લને એક આદશ+ ધમ+પbની તર"ક. ‘
�uR �� 
�;	’ તર"ક.ની P eિૂમકા લીલાબહ.ને બUવી તે તેમના આદશ+ 
દંપતીના 6મેભયા+ સહકારની સાkી dરૂ" પાડ. છે. સામા{જક મ�હલા કાય+કરોની એક આખી પઢે" તયૈાર કરનાર 
લીલાબહ.ન ઈ.૨૦૦૪મા ં‘સદં.શ’ પ�રવારને અનાથ બનાવી Rચરિન[ામા ંપોઢ" ગયા.  

• માદામ ભીખાઈx કામા  
અન� ય Yજુરાતી વીરાગંના માદામ ભીખાઈxના ôદયમા ંબાળપણથી જ દ"નnુRખયાની સેવા અન ેદ.શની 
4 વત/ંતાના કોડ ખી� યા હતા. િપતાના આ,હને વશ થઈ ક..આર.કામા સાથ ેતેમણે લ� ન કDુF. પણ Uહ.ર 
6;િૃ1ને કારણે લ� નxવન ખ�ંડત થDુ.ં લડંનમા ંઆગ ઝરતા ં2 યા� યાનો એમણે આપવા માડં�ા.ં અમ�ેરકામા ં
પણ તેxલા 2 યા� યાનો આE યા ંતેથી R��ટશ સરકાર. તમેને �હ�દ આવવાની બધંી કર". જમ+નીમા ંસમાજવાદ" 
કો,ªસ મળ" હતી b યા ંમાદામ કામાએ સવ+ દ.શોના રાA yi વજો સાથે ઊભો રાખવા માટ. �હ�દ તરફથી R�ટના 
Dિુનયન Pકને બદલે ભારતનો સવ+6થમ રાA yi વજ બનાવી b યા ંર?ૂ કય� હતો. ભારતના અ,ગÕ ય 
8ાિંતકાર"ઓએ b યા ંભારતની hCુaત કાP સ�8ય કામ કરનાર" ‘�./�� /��$’ નામની સ4ં થા શB કર". માદામ 
કામા તનેા અ,ણી કાય+કતા+ હતા. તમેણે પા/ંીસ વષ+ �ધુી દ.શવટો ભોગ2 યો તે દરિમયાન ગાધંીxની રાહબર" 
નીચે ભારતમા ં4 વાત�ંય માટ.ની ચળવળ શB થઈ ગઈ હતી. કોઈપણ રાજક"ય રાજક"ય 6;િૃ1મા ંભાગ નહ� 
લવેાની શરતે R��ટશ સરકાર. ભારત આવવા પરવાનગી આપી. આઠ માસની બીમાર" ભોગવી તા. ૧૩-૮-
૧૯૩૬ના રોજ તમે�ુ ંઅવસાન થDુ.ં પ�ેરસના ક�4 તાનમા ંસચવાયલેા એકમા/ 4 મારક પર લ� Dુ ંછે: 
“ w8��ш��F�� -'$к�� к��� e @���	 �c�A8� ��� к��� ����� :�.”   
 
 
 
 

• ભાવયા/ાના સ¼ક �ુ�દિનકા કાપ�ડયા 
‘
�$ ���� �к�ш���‘ના સ¼ક �ુ�દિનકા કાપ�ડયાએ Yજુરાતના પછાત આ�દવાસી િવ4તાર ધરમdરુમા ં
પોતાના પરમ સખા મકર�દ દવ ેસાથે ‘��0�Q��‘ 4થાપીન ેપોતાની ક�પનાને hિૂતfમતં 4વBપ આEDુ ં છે. 
 

• =જRલ મેઢ 

ભરતનાટ¸h ્�bૃયના ¶ાતા અને �bૃયકાર =જRલ મઢેનો જ�મ ભાવનગરના એક નાગર �ુ§ંુબમા ંથયો હતો. 
પોતાની િનસગ+દ1 6િતભાથી =જRલએ સૌનો 6ેમ સપંાદન કય�. સૌ 6થમ lીમતી oુ7મણીદ.વીની કલાસ4ંથામા ં
ભરતનાટ¸મની તાલીમ લીધી. એમનો કંઠ મ�રુ હતો. તાલ અન ેલય પર�ુ ંએમ�ુ ં6ebુવ ��ુ હu ુ ં. ભારતીય 



િવધાભવનની નત+ન િશkાપીઠના 6થમ આચાય+ બ�યા ંઅને bયારબાદ વડોદરાની મહારાજ સયાxરાવ 

Dિુનવિસfટ"મા ં�bૃય િવભાગના ંવડા તર"ક. િનDaુત થયા. તાલ,ર.ખા સ¹દય+, =ગભગં�ુ ંગૌરવ ને ઉ`ચ ગ�રમા 
માટ. તઓે 6ાણ ર.ડતા. ભરતનાટ¸મમા ંઉ1ર-�હ�nુ4તાનની શાtીય સગંીતનો ઉપયોગ એ એમ�ુ ંએક મહbવ�ુ ં
6દાન હu ુ.ં ભરતનાટયમના ш´�3· �) 3· �� વગર.ને એમણે Yજુરાતીમા ંઢાળ" બતા2યા, Pથી Yજુરાતી 
દશ+કો �bૃયન ેdણુ+ત: માણી શક.. એમણે �$ ��'ш¢к�, �U���'�к� વગેર. d4ુતકો પણ લ�યા છે. ૧૦-૨-૧૯૭૯ની 
રા/ે વડોદરામા ં‘��Q�’ની ભરતનાટ¸h ્શલૈીમા ં�ુદંર ર?ૂઆત કર" ઘરે પાછા ંફયા+ અને �તૂા ંત ેફર" U�યા 
જ ન�હ. �bૃયત4યાને આટોપી =જRલ મેઢને માટ. એ િન[ા Rચરિન[ા બની ગઈ.  
 

• dAુ પાબહ.ન મહ.તા- Yજુરાતના ંઅન�ય સમાજસેિવકા  
dAુ પાબહ.નનો જ�મ 6ભાસપાટણમા ંઈ. ૧૯૦૫ના માચ+ની એકવીસમી તાર"ખે થયો. િપતા હ�ર6સાદ દ.સાઈ 
જગંલ િવભાગના અિધકાર" હતા. ઈ. ૧૯૩૭મા ં‘ '�к�
< T�‘ની 4થાપના કર". સૌરાA yની બહ.નોને પણ 
આlય4થાન મળે એ હ.uથુી વઢવાણ (�રુ.�[નગર)મા ં‘'�к�
 '�?���‘, હળવદમા ં‘�1��	 -�'$< T·�‘, 

રાજકોટમા ં‘к�C$� �	- '�к�
< T�‘, ?ૂનાગઢમા ં‘'ш�8����‘ એમ નાર"Yહૃો તથા અનાથાlમનોની 4થાપના કર". 
આ સવ+ સ4ંથાઓમા ંdAુ પાબહ.ને મન hકૂ"ન ેકામ કDુF. આP પણ અનેક tીઓ એવી મળશે Pમના xવનની 
]ટ"· ૂટં" nૂર કર" તમેન ેdAુ પાબહ.ને સાચો માગ+ બતા2યો હોય. 
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