
 

NLJFNF\0L                                                   H]G o Z_!(  1 
 

8 

   

 

       

                                             

                                                 lGoX]<S X{1Fl6S >v;FDlIS sDFl;Sf 

ssDFl;Sf 

 

         

      

       

 

 

  

 

    

                                                                                      

 

                                                                                                                      

ONLY FOR EDUCATIONAL PURPOSE AND PRIVATE CIRCULATION 

JQF" o _) 

JQF" V\S o  _# 
;/\U V\S o &) 

H]G o Z_!( 
 

 

 

 

 

 

 

;\5FNS 

DGLQF ;]YFZ 

DNNGLX lX1FS 

zL ;DFNZF 5|FPXF/F 

TFPlHoB[0F 

l5GP#(*!Z_ 

 

જન્મ : ૨૭/૬/૧૮૮૦ 

અવસાન : ૧/૬/૧૯૬૮ 



 

NLJFNF\0L                                                   H]G o Z_!(  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     

                                         

 

 

 

s!f XF/F 5|J[XMt;JGF\ ;}+M 

sZf SgIFS[/J6LGF\ ;}+M 

s#f l,\SGGM 5+ 

s$f DCtJGF lNJ;M  

s5f 7FGS]\H v 5 

s&f C[,G S[,Z 

 

 

 

 

   

_ 5|FYlDS lX1FSMG[ p5IMUL45|[Z6FNFIL 

AG[ T[JF DF{l,S4 VG]EJHg–4Ve–F;5}6" 

8}\SF ,[BM4 DFCLlT4 ;DFRFZ  S[ lJX[QFTF 

VFJSFI" K[P 

_ Vl:JS'T ,[BM S[ S'lTVM  5ZT 

DMS,JFDF\ VFJTL GYLP 

_ H[  T[ ,[B S[ lJRFZM  V\U[GL HJFANFZL 

H[ T[ ,[BSGL ZC[X[P 

_ H[ T[ ,[BSGF ,[BM4 lJRFZM ;FY[ ;\5FNS 

D\0/  ;\DT K[ T[D DFGJ]\ GCL\P 

_ VF ;FDlIS X{1Fl6S C[T] DF8[ H K[P 

_ VF5GF 5|lTEFJM VG[ ;}RGM C\D[XF 

VFJSFI" ZC[X[P 
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VFtDlJ`JF; V[8,[ 5MTFGF 

SFDDF\ VT}8 zâFP v UF\WLÒ 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|[Z6F K[ TM 5|J'l¿ K[4 ;CSFZ 

K[ TM l;lâ K[4 ;\S<5 K[ TM 

;H"G K[P 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

SM.56 GJ]\ S[ JWFZFG]\ SFD V[S 

AMH GlC 56 XLBJFGL V[S TS 

K[ V[D ;DÒ :JLSFZ SZMP  

v DFl8"G YMD; 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
DFZ]\ ;F{G[ SFD VFJ[ V[JL EFJGF 

V[G]\ GFD ;FRL pNFZTFP  

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

S<5GF VFtDFGL VF\B K[P 

v HMA8" 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|FY"GF V[ 5|LlDID JUZGM JLDM 

K[P v SF\lT EÎ 

_ ;F\Sl/I]\ _ 

 _ lX1FSMG[qJFRSMG[  _ 
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              _ ;\S,G o DGLQF ;]YFZ 

             lX1F6 VG[ SgIFS[/J6L 5|tI[ ÔU'lT ,FJJFGF C[T]YL ZFHI ;ZSFZ 
£FZF NZ JQF[" XF/F 5|J[XMt;J VG[ SgIF S[/J6L 5J"GL µHJ6L SZJFDF\ VFJ[ 
K[PtIFZ[ VFJM VF56[ ;FY[ D/LG[ VF X{1Fl6S pt;JG[ B}A ;]\NZ ZLT[ 
µHJLV[PVF pt;JG[ ;FDFlHS pt;J4 ;FDFlHS R[TGF4 ;FDFlHS I7 
AGFJLV[P 
            VCL\ VF pt;J ;\NE[" S[8,FS ;}+M D}S]\ K]\PVFXF K[ VF5G[ p5IMUL 
AGX[P 

 NLJ[ NLJM 5|U8FJM4 AF/SMG[ E6FJMP 

 RF,M lGXF/[ H.V[P 

 AF/ VlWSFZ4 lX1F6 VlWSFZP 

 AF/SG]\ UF{ZJ :JLSFZLV[4 XF/FDF\ 5|J[X VF5LV[P 

 XF/F 5|J[XMt;J VFjIM4 E6JFGM VJ;Z VFjIMP 

 UM/WF6F JC[\RLV[4 XF/FDF AF/N[JMG[ 5|J[X VF5LV[P 

 -M,vGUFZF\ JU0FJLV[4 AF/ZFÔG[ XF/FDF\ 5|J[X VF5LV[P 

 E6TZ EJ ;]WFZ[P 

 VDG[ C;FJM4 VDG[ ZDF0M4 VDG[ E6FJMP 

 E6TZ4U6TZ o ÒJG R6TZP 

 XF/F 5|J[XMt;J V[8,[ AF/SMGM DCMt;JP 

 AF/SMG[ 5|J[X VF5LV[4 T[DGF\ ;5GF\ ;FSFZ SZLV[P 

 J'1F Y.G[ µUJ]\ K[4 DFZ[ XF/FDF\ H. E6J]\ K[P 

 E6TZGM EFZ GCL\4 XF/FV[ HJFDF\ JFZ GCL\P 

 GJL lNXFVM BM,LV[4 XF/FDF\ H. E6LV[P 

XF/F 5|J[XMt;JGF\ ;}+M  
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 R,M R,[PPP:S}, R,[ CDP 

 NL1FF VG[ ;\:SFZG]\ 5FZ6]\4 XF/F 5|J[XMt;J V[S GHZF6]\P 

 XF/F DFZL JFt;<IG]\ hZ6]\4 U]~Ò DFZF 7FGG]\ hZ6]\P 

 5|J[XMt;JGL µHJ6L4 ;DFHGL K[ EFULNFZLP 

 AF/S TM K[ 5|E]G]\ ;\TFG4 XF/FDF\ H. AG[ DCFGP 

 U,L U,L D[\ U]\H[ GFN4 XF/F 5|J[XMt;JGM HIHISFZP 

 XF/FV[ TMZ6 A\WFJM4 AF/N[JMGF\ ÒJG AGFJMP 

 NLSZL E6[4NLSZM E6[4 XF/FDF\ ;F{ AF/ E6[P 

 HI HI UZJL U]HZFT4 E6[ SgIF VG[ S]DFZP 

 C;TF\vZDTF\ E6LV[4 XF/FDF\ EFlJ VF56]\ 30LV[P 

 XF DF8[ VF56[ 5FK/ ZCLV[ m RF,M VF56[ XF/FV[ H.V[P 

 ;F\E/Ô[ A/SM ;FN4 lGXF/ TDG[ SZ[ K[ ;FNP 

 5|J[XMt;J pHJFI VFH4AF/SM ÔI E6JFG[ SFHP 

 EFZ lJGFG]\ E6TZ VFH4 XF/FDF\ TM AF/SMG]\ ZFHP 

 DG[ BLJJ]\ K[4 BL,JF NMP 

 SM. G K}8[ .; AFZ4 lX1FF C{ ;ASF VlWSFZP 

 lCgN]vD]l:,DvlXBv.;F.4 VFJM lD,SZ ;A SZ[ 5-F.P 

 VA GF SZM E},4 CZ ArR[ SM E[HM :S},P 

 V[S EL ArRF K}8F4 ;\S<5 CDFZF T}8FP 

 3Z 3Z lJnFNL5 H,FVM4 V5G[ ArR[ ;EL 5-FVMP 

 5-L ,LBL GFZL4 3Z 3Z SL pÒIFZLP 

 5-[\U[ 5-FI[\U[4 pgGT N[X AGFI[\U[P 

 VG5- CMTF C{ VlEXF54 VA GF ZC[\U[ V\U}9F KF5P 

 lX1FF ;[ N[X ;HFI[\U[4 CZ ArR[ SM 5-FI[\U[P 



 

NLJFNF\0L                                                   H]G o Z_!(  5 
 

 Z! SL ;NL SL ICL 5]SFZ4 lX1FF C{ ;ASF VlWSFZP 

 CZ 3Z D[\ lRZFU H,[UF4 CZ ArRF :S}, R,[UFP 

 ,0SF ,0SL V[S ;DFG4 ICL ;\S<5 ICL VlEIFGP 

 DdDL 5F5F CD[\ 5-FVM4 :S}, S[\ R,SZ GFD l,BFVMP 

 CD EL :S}, HFI[\U[4 DdDL 5F5F SF DFG A-FI[\U[P 

 NL5 ;[ NL5 H,FI[\U[4 ;F1FZ N[X AGFI[\U[P 

 DL0 0[ lD<S CD BFI[\U[4 :S}, D[\ 5-G[ HFI[\U[P 

 lX1FF V{;L ;L-L C{4 Ò;;[ R,TL 5L-L C{P 

 ;J" lX1FF SF C{ SCGF4 45-G[ HFI[ EF. ACGFP 

 ;J" lX1FF SF VlEIFG4 ;ASM lD,[ 5|FYlDS 7FGP 

 5F5F ;}GM AFT CDFZL4 5-G[ SL C{ pD| CDFZLP 

 ArR[ DF\U[ %IFZ NM4 lX1FF SF VlWSFZ NMP 

 CD ArRM SF GFZF C{4 lX1FF VlWSFZ CDFZF C{P 

 ;FY[ D/LG[ VD[ XF/FV[ ÔX]\4 

lX1F6GL ;\UFY[ VD[ ;5GF\ pK[ZX]\4 

;NLVM 5]ZF6F VF A\WGG[ TM0X]\4 

B/B/TL GNLVM Y. JC[X]]\P 

 E6LX ,BLX VG[ DC[GT SZLX4 

C]\ DFZF 5UYL RF,LG[ N]lGIFG[ N[BLX4 

DFZL VF\BMYL N]lGIFG[ N[BLXP 

C]\ XF/FDF\ E6LXP 

_ XLBJ]\vXLBJJ]\ _ 

VFHYL ;M JQF" 5KL TD[ S. A|Fg0GL SFZ JF5ZTF CTF m 

S[JF lJZF8 DC[,DF\ ZC[TF CTF m 

TDZF A[\SGF BFTFDF\ S[8,F ~l5IF CTF m 
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TDZF\ J:+M S[JF\ CTF\ m V[JL SM. JFTG]\ SX]\ D}<I ZC[JFG]\ GYLP 

56 Ô[ TD[ V[S AF/SGL lH\NULDF\ SX]\ DCtJG]\ pD[ZL XSM 

TM lJ`J YM0]\ JWFZ[ ;]\NZ AGX[P 

                                          v DFUF"Z[8 lOXA[S 5FJ;" 

 

 

 

 E6[,L NLSZL A[ 5[-L TFZ[P 

 SgIF K[ HUTG]\ ;gDFG4 SgIFG[ nM 5}ZF\ ;gDFGP 

 SgIF DF+G[ VF5LV[ 7FG4 ;DFHGL V[ ;FRL XFGP 

 NLSZL jCF,GM NlZIMP 

 A[8L ARFJM4 A[8L JWFJM4 A[8L E6FJMP 

 SgIF S[/J6L4 ;DFHGL ;FRL S[/J6LP 

 SgIF S[/J6L ZYIF+F4 lX1F6GL ÒJGIF+FP 

 NLSZLG[ CM\X[ E6FJM4 GFZL DF+G[ lGZ1FZ G ZFBMP 

 lX1F6 S[ZM ;C]G[ K[ VlWSFZ4 NLSZLGF E6TZ lJGF V\WSFZP 

 NLSZL DFZL ,F0SJFIL4 E6X[ ~0L 5[Z4 

 µUFZJF A[ S]\8]\AG[4 p5FI K[ VF ;C[,P 

 UFD[vUFD V[S H JFT4 NLSZLvNLSZM V[S ;DFG4 A\G[G[ VF5M TS ;DFGP 

 lXl1FT GFZL lJSF;GM VFWFZP 

 NLJ[  NLJM 5|U8FJM4 SgIFG[ E6FJMP 

 UFDGL AF/FVMG[ E6FJLV[4 UFDG]\ UF{ZJ JWFZLV[P 

 NLSZLGM K[ V[S H GFZM4 E6TZGM K[ VlWSFZ VDFZMP 

 NLSZLG[ GYL ;DHIF VF564 DF8[ SCLV[ KLV[ 5FZSL YF56P 

 NLSZL ~0L ;FRL D}0LP 

_ SgIFS[/J6LGF\ ;}+M _ 
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 UM/ lJGF DM/M S\;FZ4 NLSZL lJGF ;}GM ;\;FZP 

 NLSZL NLc µÔ/[4 NLSZL NFc0F JF/[P 

 ;F{YL DM8]\ NFG4 SgIFG[ VF5M lX1F6 NFGP 

 VF56F ;F{GM V[S H GFZM4 SgIFG[ XF/FDF\ NFB, SZMP 

 NLSZM NLSZL V[S ;DFG4 E6LG[ AG[ DCFGP 

 NLSZL V[ ;DFHGL VF\B VG[ ZFQ8=GL 5F\BP 

 VDFZ[ ;CFG]E}lT GlC4 :JLS'lT Ô[.V[P 

 GFZL T]\ GFZFI6LP 

 HIF\ ;]WL GCL\ GFZL ;gDFG4 tIF\ ;]WL GCL\ ;\:S'lT ptYFGP 

 

 

 

  VF56L EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;D5"6 K[4 tIFU K[ VG[ VJ]\ Ô[ tIFUG]\ 5F+ 

CMI TM T[ NLSZL K[PVF56[ tIF\ V[D SC[JFI K[ S[ 5MTFGF 3ZDF\ NLJM SZ[ T[ 

V[G[ NLSZM SC[JFI VG[ ALÔGF 3Z[ H. NLJM SZ[ V[G[ NLSZL 

SC[JFIPNLSZL +6 S]/G[ TFZ[ K[vAF5GF4 DM;F/GF VG[ ;F;ZFGFP     
vELB]NFG U-JL s,MS;FlCtISFZf 

ccTD[ UD[ T[ SCM4 56 V[S JFT ;MGFGF 5TZF 5Z ,BL ZFBJF H[JL K[ S[ 

NLSZL V[ 3ZG]\ VHJF/]\ K[4 3ZGL RF\NGL K[PNLSZLGF :5X"GM ÔN] TM H]VM 

¦ C]\ SF\SZFG[ :5X" SZ]\ tIFZ[ T[ S[J/ SF\SZF H ZC[ K[4 56 DFZL NLSZL ZRGF 

SF\SZFG[ ;C[H V0S[ S[ TZT V[ lGÒ"J SF\SZF 5F\RLSF AGL ÔI K[Pcc  

vVlG, Ô[XL sÔ6LTF SlJf 

cZFQ8=GL U]6J¿F V[8,[ 5lZJFZMGL U]6J¿FPc ;]BL 5lZJFZ JUZGM DF6; 

UD[ T[8,M 3GF-I CMI TMI UZLA Ô6JMPV[DF\I 5lZJFZDF\ Ô[ V[S 

NLSZL G CMI TM V[ NIGLI DF,NFZ SC[JFIP      v U]6J\T XFC sÔ6LTF 

,[BSvlR\TSf  

_ NLSZL DFZL ,F0SJFIL _ 
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 DFZL ;DH S\.S V[JL K[ S[ 5]+ V[ l5TFG]\ ~5 K[4 5Z\T]\ 5]+L V[ TM l5TFG]\ 

:J~5 K[P5]+ V[ AF5GM CFY K[4 5Z\T]\ NLSZL V[ AF5G]\ C{I]\ K[PVG[ V[8,[ 

H TM HIFZ[ AF5 SgIFNFG VF5TM CMI K[ tIFZ[ V[ NLSZLGM CFY HDF.GF 

CFYDF\ VF5TM CMI K[4 5Z\T]\ JF:TJDF\ TM V[ 5MTFG]\ C{I]\ H VF5TM CMI 

K[P                                                v DMZFlZAF5] sÔ6LTF SYFSFZf 

  H[ 5lTv5tGLG[ ;\TFGDF\ V[S H 5]+L K[ V[ l5TF l5T'tJGL RZDTD 

ëRF.G[ :5XL" HTF CMI K[P5]+L VG[ V[S H 5]+L4  UIF EJDF\ H[6[ 5]^I 

SIF" CMI V[G[ H VF EJDF\ D/[P     v R\ãSF\T A1FL s Ô6LTF ,[BSf 

 

 

VA|FCD l,\SGGM 5+ 
sVD[lZSFDF\YL U],FDL 5|YF GFA]N SZGFZ 5|D]B VA|FCD l,\SG 5MTFGF 5]+G[ 
5C[,L JBT lGXF/DF\ A[;F0TL JBT[ S[JF lX1F6GL V5[1FF ZFB[ K[ VG[ T[G[ 
XLBJGFZ N]lGIFGF ,MSM 5F;[ S[JL DF\U6L SZ[ K[4 T[G]\ ;F{G[ ;\AMWLG[ SZ[,]\ 
V[DG]\ ,BF6 K[Pf 
C[ HUT ¦ 

DFZF 5]+GL VF\U/L hF,LG[ T[G[ NMZH[PS[D S[ VFH[ V[6[ XF/FV[ 
HJFGM VFZ\E SIF[" K[P 

X~ X~DF\ YM0M ;DI V[G[ AW]\ VHF^I]\ VG[ GJ]\ GJ]\ ,FUX[ tIFZ[ V[GL 
;FY[ YM0L ZC[DYL JT"H[PT]\ HF6[ K[ S[ VtIFZ ;]WL V[ S}S0FVMGM ZFHF CTM4 
VFH]AFH]GF Sd5Fpg0GM V[ ;ZNFZ CTMPJ/L V[GL .rKFVMG[ ;\TMQFJF C]\ 
CFYJUM CTMP 

56PPPCJ[ AW]\ AN,F. HX[PVFH[ ;JFZ[ V[ 3ZGF\ VFU,F\ 5UlYIF\ 
pTZX[PCFY C,FJLG[ VFJHM SC[X[ VG[ XF/FDF\ DCFG ;FC;GM 5|FZ\E 
SZX[PV[DF\ SNFR ;\3QFF["4 S96 38GFVM VG[ J[NGFVMGM 56 ;DFJ[X YFIP 

VF HUTDF\ J;JF DF8[ zâF4 5|[D VG[ lC\DT HM.V[PV[YL C[ N]lGIF ¦ 
T]\ V[GL S]D/L VF\U/L hF,LG[ NMZH[ VG[ E6JF IMuI ;M ;M JFGF\ XLBJH[PHM 
AGL XS[ TM D'N]TFYL V[G[ VF AWF 5F9M E6FJHMP 
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V[6[ XLBJ]\ TM 50X[ HPC]\ HF6]\ K]\ S[ AWF DF6;M gIFI5}J"S JT"TF 
GYLPAWF H DF6;M ;FRF GYLP56 V[G[ XLBJH[ S[ V[S V[S S]l8, DF6;GL 
;FD[ V[S V[S JLZ 5]~QF 56 CIFTL WZFJ[ K[PNZ[S 5|5\RL ZFH5]~QFGL ;FD[ V[S 
V[JM ;D5"6GL EFJGFJF/M ZFH5]~QF 56 CMI K[PH[ HUTGL ;DT],F HF/JL 
ZFB[ K[PV[G[ XLBJH[ S[ V[S V[S N]xDGGL ;FD[ V[S V[S lD+ 56 CMI K[P 

Ì}Z VG[ 3FTSL DF6;M 36L ;Z/TFYL GDL XS[ K[4VG[ TDFZF 5U 
RF8JF DF\0[ K[4 V[ JFT V[ XLB[ TM ;FZ]\P 

V[G[ 5]:TSMGL VN ŸE}T N]lGIFGF\ NX"G SZFJH[PVFSFXDF\ êR[ p0TF\ 
5\BLVM4 ;}I"GF 5|SFXDF\ ULTM UFTL DWDFBLVM VG[ ,L,F 0]\UZFVM 5Z 
h},TF 5]Q5MG]\ XF`JT ZC:I XMWJF V[G[ YM0LS lGZF\TGM ;DI VF5H[P 

V[G[ XLBJH[ S[ K[TZl5\0L SZLG[ ;O/TF D[/JJF SZTF\ lGQO/ HJ]\ V[ 

VG[S ZLT[ AC[TZ K[PE,[ ALHF AWF V[G[ BM8M SC[ TM 56 V[G[ 5MTFGF H 

lJRFZMDF\ zâF ZFBJFG]\ XLBJH[P 

HIFZ[ ;F{ JFIZF 5|DF6[ 5L9 AN,[ tIFZ[ 8M/F\G[ VG];ZJFG[ AN,[ V[ 

V[S,M 5MTFG[ DFU[" H. XS[ V[ DF8[ V[G[ A/ VF5H[PAWF\GL H V[ JFT ;F\E/[4 

56 ;tIGL RF/6LDF\YL RF/LG[ H[ ;FZ]\ CMI V[ U|C6 SZ[ V[D V[G[ XLBJH[P 

V[GF\ DGvñNIG[ V[ ;JF["rR ;FC; DF8[ ;D5L" N[456 VFtDF VG[ 

ñNIGF\ äFZ V[ A\W G SZ[ V[ HMH[P8M/F\GL A}DMYL V[ GD[ GlC VG[ HM 5MTFGL 

JFT ;FRL ,FU[ TM V[G[ DF8[ ÒJ;8M;8GL ,0F. VF5TF\ VRSFI GCL\ V[D 

V[G[ XLBJH[P 

C[ HUT ¦ D'N]TFYL VF AW]\  V[G[ XLBJH[P56 V[G[ BM8F ,F0 ,0FJLX 

GlCPSFZ6 S[ VluGDF\ T5LG[ H ;]J6" X]â AG[ K[PDFZL DFU6L SNFR TG[ JW] 

50TL ,FU[4 56 C[ HUT ¦ AGL XS[ V[8,]\ T]\ SZL K}8H[.SFZ6 S[ V[ DFZM 

GFGS0M DHFGM 5]+ K[P 
 

 

 

 



 

NLJFNF\0L                                                   H]G o Z_!(  10 
 

 
 

TFZLB    jIlST    1F[+ 

# H}G sHgDlNGf  S[P V[DP 5Fl6SZ   .lTCF; 

$ H}G s5]^IlTlYf  Z6lHTZFD DC[TF   U]HZFTL ;FlCtI 

5 H}G sHgDlNGf  CQF"JW"G    lCgN] ;D|F8 

& H}G s5]^IlTlYf  0MP HI\T B+L   ;FlCtI 

 ( H}G     CHZT DC\DN 5IU\AZ ;FC[A  .:,FD WD"GF :YF5S 

) H}G sHgDlNGf  lSZ6 A[NL        5|YD DlC,F VF.P5LPV[;P  VlWSFZL 

) H}G ss5]^IlTlYf  SlJ S,F5L   ;FlCtI 

!_ H}G    l5GFSLG NJ[   ;FlCtI 

!# H}G    :JFDL ;lrRNFG\N   ;DFH;]WFZS4 WD"lR\TS 

!& H}G sHgDlNGf  ;\T SALZ              ;FlCtI4 ;[JF4 ;DFH;]WFZ6F 

!& H}G s5]^IlTlYf  SlJ SFgT    ;FlCtI 

!* H}G sHgDlNGf  ZFÒJ UF\WL   ZFHSFZ6 

!( H}G sHgDlNGf  ZF6L ,1DLAF.   ÌF\lTSFZL JLZF\UGF 

!) H}G sHgDlNGf  5F:S,    lJ7FG4 TtJ7FG 

Z_ H}G sHgDlNGf  ,1D6ZFJ SFXLGFY   pnMU 

Z_ H}G    DC[gã D[3F6L   ;FlCtI 

Z# H}G sHgDlNGf  0MP 5|AMW A[RZNF;   U]HZFTL EFQFFlJ7FG 

VF DF;GF jIlSTlJX[QF 
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Z# H}G s5]^IlTlYf  lUH]EF. AW[SF   S[/J6L4 ;FlCtI 

Z$ H}G sHgDlNGf  5\l0T VMDSFZGFY   ;\ULT 

Z5 H}G sHgDlNGf  Sl5, N[J    lÌS[8 

Z& H}G sHgDlNGf  5," AS    ;FlCtI 

Z* H}G sHgDlNGf  C[,G S[,Z    ;DFH;[JF 

#_ H}G s5]̂ IlTlYf  lXlXZS]DFZ EFN]0L   A\UF/L Z\UE}lD 

 

  

! H}G  VF\TZZFQ8=LI AF,lNG   5 H}G lJ`J 5IF"JZ6 lNG  

!Z H}G  lJ`J AF/DH}ZL lNG  !5 H}G lJ`J lJS,F\U lNG 

!( H}G  UMJF D]lST lNJ;   Z! H}G ,F\AFDF\ ,F\AM lNJ; 

Z# H}G  lJ`J VM,ld5S lNG  Z& H}G DFNS5NFY" lJZMW lNG 

Z* H}G  lJ`J 0FIFlA8L; lNG  Z( H}G OFW;" 0[ 

 

 

 U]HZFTDF\ 5]:TSF,I 5|J'l¿GF 5|6[TF SM6 U6FI K[ m 

v DMTLEF. VDLG 

 U]HZFTDF\ ;F{YL DM8]\ 5]:TSF,I SI]\ K[ m  

v ;[g8=, ,FIA|[ZL J0MNZF 

 U]HZFTDF\ ZFQ8=EFQFFGF 5|;FZ DF8[ S. ;\:YF SFD SZ[ K[ m 

 v U]HZFT 5|F\TLI ZFQ8=EFQFF ;lDlT 

VF DF;GF DCtJGF lNJ;M 

7FGS]\H v 5 
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 VDNFJFNDF\ ;F{5|YD SgIFXF/F SM6[ :YF5L CTL m  

v CZS]\JZ X[9F6L s!(5_f 

 S. ;\:YF 5F{ZFl6S C:T5|TM VG[ lX,F,[BMGL HF/J6L VG[ ;\XMWGG]\ 

SFD SZ[ K[ m  

v ,F,EF. N,5TEF. .g0M,MÒ 
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v ;\T VDZN[JLNF; 
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[અન.ુ મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈ. મળૂ પસુ્તક : ‘અપગંની પ્રતતભા’. ‘બ્લેક’ 
ફિલ્મ જેના પર આધાફરત હતી તેવી આ કથા ‘અરધી સદીની 
વાચનયાત્રા ભાગ-4’ માથંી સાભાર.] 

યનુાઇટેડ સ્ટેઇટ્સના આલાબામા રાજ્યમા ં આવેલા ટસ્્ંુબીઆ 
નામના એક નાનકડા ગામમા ં1880ના જૂન માસની 27 તારીખે હુ ંજન્મી 
હતી. જે માદંગીએ મારા ંઆંખ અને કાનની શક્તત હરી લીધી, તે આવતા ં
સધુી હુ ં એક નાનકડા ઘરમા ં રહલેી. દ્રાક્ષ, ગલુાબ, અને ‘હનીસકલ’ના 
વેલાઓથી એ ઘર આખુ ં આચ્છાફદત રહતે ુ.ં તે એક લતામડંપ જેવુ ં જ 
લાગત ુ.ં ગુજંતા પક્ષીઓ અને મધમાખીઓનુ ં તે તપ્રય ધામ હત ુ.ં એનો 
બાગ મારે માટે બાળપણમા ં સ્વગગ સમાન હતો. ફુલોના એ બાગમા ં
સખુચેનમા ંરખડવાનો કેવો આનદં આવતો હતો ! 

દરેક બાળકની જેમ મારા જીવનની શરૂઆત સાદી-સરળ હતી. 
્ુટંુબમા ં પહલેા ખોળાના બાળકનુ ં હમેંશ હોય છે તેમ, આવતાવંેંત મેં 
બધાના મન હરી લીધા.ં પણ મારા સખુી દહાડા બહુ લાબંા ન પહોંચ્યા. 
રોબીન તથા બીજં પક્ષીઓથી સગંીતમય બનેલી એક ટકૂડી વસતં, 

ગલુાબ અને િળોથી ભરચક એક ઉનાળો, નારંગી ને સવુણગરંગી એક 
પાનખર ઋત:ુ આ ત્રણે આવતાકંને ઝપાટામા ં પસાર થઇ ગયા.ં આતરુ 
આનફંદત બાળક આગળ એમની તવભતૂતઓ મકૂતા ંગયા ંપછી અણગમતો 
િેબ્રઆુરી માસ આવ્યો અને મને અંધાપો અને બહરેાશ આપનાર માદંગી 
આવી; જેણે મને પાછી નવા જન્મેલા બાળકના જેવા અજ્ઞાન અંધારામા ં
પટકી દીધી. પેટ અને મગજ પર જોરથી લોહી ચડી આવ્યુ ંએમ બધા 
કહતેા. દાકતરને લાગત ુ ંકે હુ ંજીવવાની નથી પરંત ુએક ફદવસ સવારના 
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તાવ જેવો આવ્યો હતો તેવો ગપુચપુને ઓચચિંતો ઊતરી ગયો ! એ સવારે 
તો આખુ ં ્ુટંુબ ખબૂ આનદંમા ં આવી ગયુ,ં પરંત ુ દાકતર સદુ્ા ં કોઇને 
ખબર ન પડી કે હવે પછી િરી કદી હુ ંજોઇ કે સાભંળી શકવાની નહોતી. 

મને આવરી રહલેા ંનીરવતા અને અંધકારથી હુ ંધીમે ધીમે ટેવાઇ 
ગઇ અને એનાથી ચભન્ન દશા મારી કદીય હતી એ આશકંા પણ ન રહી. 
આ મારી કેદ મને મારા ં મકુ્તતદાયી ગરુૂ મળયા ં તયા ં સધુી ચાલી. પણ 
મારા જીવનના પ્રથમ ઓગણીસ માસમા ં જે તવસ્તીણગ હફરયાળા ં ખેતરો, 
પ્રકાશવતુ ં આકાશ તથા ઝાડ ને ફુલ જોયેલા ં તે બધાની ઝાખંી આ 
પાછળથી આવનાર અંધકાર સાવ ભ ૂસંી શક્યો નથી. 
 

આ મારી માદંગી પછી તરતના થોડા માસમા ંશુ ંબન્યુ ંએ તવશે 
કાઇં યાદ આવી શકત ુ ં નથી. આટલી જ ખબર છે કે હુ ં મારી બાના 
ખોળામા ં બેસતી અથવા ધરકામ કરતી. તે આમતેમ િરતી હોય તયારે 
તેના કપડાનંે વળગી રહતેી. મારા હાથ દરેક ચીજને સ્પશી જોતા અન ે
દરેક જતના હલનચલન પર ધ્યાન રાખતા ં અને આ રીતે હુ ં ઘણી 
ચીજોને ઓળખતા ં શીખી હતી. પછી મને બીજ સાથે કાઇંક સસંગગમા ં
આવવાની જરૂર જણાવા લાગી અને મેં ખોટીખરી સઝૂી એવી તનશાનીઓ 
કરવા માડંી. માથુ ંધણુાવુ ંએનો અથગ “ના” અને સ્વીકારસચૂક હલાવુ ંએનો 
અથગ “હા”. ખેંચવાની ફિયાથી “આવો” અને ધકેલવાની ફિયાથી “જઓ” 
એમ સમજવતી. રોટી જોઇતી હોય તો તે કાપવાની અને તેને માખણ 
લગાવવાની તનશાની કરંુ. “આઇસિીમ બનાવ”, એમ બાને કહવે ુ ંહોય તો 
સચંો િેરવવાની ફિયા બતાવીને ઠંડક સચૂવવા ધ્રજુૂ. ઉપરાતં, મારી 
માતાએ પણ મને ઘણુ ંશીખવ્યુ ંહત ુ.ં એને ક્યારે શુ ંજોઇયે છે તે હુ ંહમેંશ 
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જણી લેતી અને માળ પર કે બીજે જ્યા ંકહ ેતયા ંદોડીને તે લઇ આવતી. 
મારે માટેની એ લાબંી રાત્રીના અંધકારમા ંજે કાઇં ઉજ્જવળ અને તપ્રયકર 
હત ુ ં તે બધુ ં મારી માતાના ં પે્રમ અને ડહાપણને જ આભારી હત ુ.ં મારી 
આસપાસ જે કાઇં બનતુ ંતેમાનં ુ ંઘણુ ંહુ ંસમજતી. પાચં વર્ગની થઇ તયારે 
ધોવાઇને કપડા ં આવે તે વાળી-ગોઠવીને મકૂતા ં મને આવડતુ.ં અને 
એમાથંી મારા કપડા ંહુ ંઓળખી લેતી. મારી બા કપડા ંબદલે તેની રીત 
પરથી હુ ંજણી જતી કે તે બહાર જય છે, ને મને સાથે લઇ જવા હુ ંઅચકૂ 
એને આજીજી કરતી. 

બીજ લોકથી હુ ંચભન્ન છ ંએ ભાન પ્રથમ મને ક્યારે થયુ,ં તે યાદ 
નથી. પણ મારા તશચક્ષકા મને મળયા ંતે પહલેા ંમેં એ જણેલુ.ં એટલુ ંમારા 
ધ્યાનમા ંઆવ્યુ ં હત ુ ં કે બીજને કાઇં કહવે ુ ં કરવુ ં હોય તયારે મારી બા કે 
મારા તમત્રો મારી જેમ તનશાનીઓ નહોતા ંકરતા,ં પરંત ુમોઢા વતી વાત 
કરતા ંહતા.ં તે ફદવસોમા ંમારા તનતયના ંસોબતી બે હતા ં :અમારા ંહબસી 
રસોયાની માથાગ નામની એક નાની છોકરી અને ચોકી કરનારી ઘરડી 
્ૂતરી બેલ્લી. માથાગ મારી તનશાનીઓ સમજતી એટલે એની પાસે ઇચ્છા 
પ્રમાણે કામ લેતા ં મને ભાગ્યે જ મશુ્કેલી પડતી. એની ઉપર હુકમ 
ચલાવવામા ં મને આનદં આવતો. હુ ં ને માથાગ ઘણો વખત રસોડામા ં
ગાળતા.ં તયા ંઅમે કણક કેળવીએ, કોિી દળીએ, આઇસિીમ બનાવવામા ં
મદદ કરીએ, અને રસોડાના ંપગતથયા ંપાસે ટોળે વળતી મરઘીઓને ચણ 
આપીએ. દાણો ભરવાની વખારો, ઘોડાના તબેલા અને સાજં –સવાર જ્યા ં
દૂધ દોવાત ુ ં તે ગાયોનો વાડો-આ સ્થાનો માથાગ અને મારા માટે અચકૂ 
આનદંના ધામ હતા.ં લાબંા વખત સધુી હુ ંમારી નાની બહને તવશે એમ જ 
માનતી કે એ વગર હકે ઘરમા ંઘસૂી ગઇ છે. મને એટલી ખબર પડી ગઇ 
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હતી કે હવે હુ ંએકલી જ મારી માની વહાલ સોયી નથી રહી, અને એ 
તવચારથી મને ઇર્ાગ ઊપજતી. અગાઉ હુ ં જ્યા ં બેસતી તે મારી માના 
ખોળામા ં હવે તે તનતય બેસી રહતેી. અને માનો બધો સમય એની જ 
કાળજી રાખવામા ંવીતતો હતો એમ મને લાગત ુ.ં 

દરતમયાન, મનની વાત પ્રગટ કરવાની મારી ઇચ્છા વધતી ગઇ. 
તેમ કરવાને સારંુ જે થોડીક તનશાનીઓ હુ ંઉપયોગમા ંલેતી, તે વધારે ને 
વધારે અપરૂતી થતી જતી હતી. સામા માણસને મારંુ મનોગત 
સમજવવામા ંઅિળ નીવડુ ંતો અચકૂ હુ ંભારે િોધાવેશમા ંઆવી જતી. 
મને એમ લાગત ુ ં કે જણે અદ્રશ્ય રીતે કોકના હાથ મને પકડી રાખે છે, 

અને તે માથંી છૂટવા હુ ંગાડંી થઇને પ્રયતન કરંુ છ.ં હુ ંછૂટવા મથતી ખરી, 
પણ તેથી કાઇં વળતુ ંન હત ુ.ં પણ મારી પ્રતતકારવતૃિ ઘણી પ્રબળ હતી. 
પફરણામે સામાન્યત: હુ ં રુદન અને શરીરશ્રમથી ભાગંી પડીને લોથ થઇ 
જતી. થોડા વખત પછી સસંગગના કશા પણ સાધનની જરૂર એટલી બધી 
તીવ્ર થઇ કે આવા આવેગના બનાવો રોજ, કોઇ વાર તો કલાકે કલાકે, 

બનતા. મારા ં માતાતપતાને આથી અપાર દુ:ખ થત ુ ં ને એ મ ૂઝંાતા. 
આંધળા કે બહરેાનંી એક પણ શાળાથી અમે બહુ દુર રહતેા ં હતા,ં અને 
આંધળા તેમ જ બહરેા એવા બેવડા એવા અપગં બાળકને, ધોરી માગગથી 
આઘા આવેલા એવા ટસ્્ંુબીયા ગામમા ંકોઇ પણ તશક્ષક ભણાવવા આવે, 
તે અસભંતવત લાગત ુ ંહત ુ.ં ફડકન્સની ‘અમેફરકન નોટ્સ’ નામની ચોપડી, 
એ જ મારી માતાનુ ંએકમાત્ર આશાફકરણ હત ુ.ં એમા ંકતાગએ આપેલુ ંલોરા 
ચિજમેનનુ ંવણગન એણે વાચેંલુ.ં એમાથંી એને ઝાખં ુ ંઝાખં ુ ંએ યાદ હત ુ ંકે 
તે બાઇને બહરેી અને અંધ હોવા છતા ં કેળવણી અપાયેલી. પરંત ુ તેની 
સાથે એને એ પણ યાદ હત ુ ં કે આંધળા ને બહરેા માટે તશક્ષણપદ્તત 
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શોધનારા ડૉ. હાઉ ઘણા ં વર્ગ ઉપર ગજુરી ગયા હતા. આથી એને 
તનરાશાથી દુ:ખ થત ુ…ં. કદાચ એમની તશક્ષણપધ્ધતત એમની સાથે જ 
દિનાઇ ગઇ હોય; અને એમ ન બન્યુ ં હોય તો ય આલાબામાના દૂર 
ખણૂેખાચંરે આવેલા ગામની એક નાની છોકરી એનો લાભ કેમ કરીને 
લેવાની હતી ! 

હુ ંછ વર્ગની હતી તયારે મારા તપતાએ બાલ્ટીમોરના એક પ્રખ્યાત 
આંખના દાકતર તવશે સાભંળયુ.ં તનરાશ થવા જેવા કેસોની અંદર પણ આ 
દાતતર િાવ્યા હતા. આ પરથી મારી આંખોનુ ં કાઇં થઇ શકે કે કેમ એ 
તપાસવા મારા ંમાતાતપતાએ તરત એમની પાસે મને લઇ જવાનો તનણગય 
કયો. બાલ્ટીમોરની મસુાિરી મને બરાબર યાદ છે. એમા ંમને ખબૂ મજ 
પડી હતી. ગાડીમા ં મેં ઘણા ં જોડે મૈત્રી બાધંી હતી. એક સ્ત્રીએ મને 
શખંલાનંી પેટી આપી. મારા તપતાએ એ શખંલામા ં કાણા ં પાડી આપયા ં
જેથી હુ ં તેનો હાર બનાવી શકતી. આ શખંલાથંી રમવામા ં ઘણા ંવખત 
સધુી મને આનદં અને સતંોર્ મળતો રહ્યો. ગાડીનો ફટફકટ-કલેકટર પણ 
ભલો માણસ હતો. જ્યારે એ ડબ્બાઓમા ંિરવા નીકળતો તયારે હુ ંએના 
કોટનો પાછલો છેડો ઝાલીને સાથે જતી અને એ એનુ ં ફટફકટોને ટાકંવાનુ ં
કામ કયે જતો. એના ટાકંણાથી તે મને રમવા પણ દેતો. એ મજેદાર 
રમકડુ ં હત ુ.ં બેઠકના એક ખણુામા ં ગોચલુ ં વળીને બેઠી બેઠી હુ ં કલાકો 
સધુી એંની વડે પિાના ટુકડાઓમા ંમજના ંકાણંા ંપાડવામા ંઆનદંતી. એ 
આખી મસુાિરીમા ં મને એકે વાર િોધનો આવેશ આવ્યો નહતો. મારા ં
મગજ અને આંગળીઓને કામમા ંરોકાયેલા ંરાખવા માટે પરૂતી વસ્તઓુ 
મને મળી હતી. 
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અમે બાલ્ટીમોર પહોંચ્યા તયારે ડૉ. ચચઝમે અમને મમતાપવૂગક 
સતકાયાગ. પણ મારે માટે એ કશુ ંકરી શકે એમ નહોતા.એમણે એટલુ ંકહ્ુ ંકે 
મને કેળવણી આપી શકાશે અને મારા તપતાને સલાહ આપી કે 
વોતશિંગ્ટનના ડૉ.એલેકઝાડંર ગે્રહામ બેલને મળો; તેઓ આંધળા ં કે બહરેા ં
બાળકોની શાળા ને તશક્ષકો તવશે માફહતી આપી શકશે. આ સલાહ ને 
આધારે અમે ડો.બેલને મળવા તરત વોતશિંગ્ટન ઊપડ્ા.ં તે વેળા મારા 
તપતાના હ્રદયમા ંઅનેકાનેક શકંાજન્ય ભય અને તવર્ાદ હતા.ં પણ મન ે
તો તેમના એ દુ:ખની ચબલ્ુલ ખબર નહોતી-એક જગ્યાએથી બીજે 
િરવાની ઉિેજનાના આનદંમા ંજ હુ ંતો મગ્ન હતી. કેટલાયં હ્રદયોને જેના 
મદુૃલ ને સવેંદનશીલ સ્વભાવે પે્રમથી જીતી લીધા ંછે અને જેના ંઅદ્દભતૂ 
કાયોએ તેવુ ંજ ભારે માન મેળવ્યુ ં છે, એવા ડૉ.બેલનો એ સ્વભાવ મારા 
જેવા બાળકે તરત જોઇ લીધો. એમણે મને ખોળામા ં બેસાડી ને હુ ં બેઠી 
બેઠી તેમનુ ં ઘફડયાળ તપાસતી હતી. મને એમણે તેના ટકોરા વગાડી 
બતાવ્યા; મારી તનશાનીઓ તે સમજતા, એ મેં જણયુ ંને તરત મને તેમના 
પર હતે આવ્યુ.ં પરંત ુ આ મલુાકાત મારે માટે તમસમાથંી જ્યોતતમા ં
જવાનુ,ં એકલપણામાથંી તમત્રતા, સોબત, જ્ઞાન, પે્રમ પ્રાપત કરવાનુ ં દ્વાર 
બનશે એવુ ંમને સ્વપને પણ નહોત ુ.ં 

બોસ્ટનની પકીન્સ સસં્થામા ંડૉ.હાઉએ આંધળાના ઉદ્ાર માટે ભારે 
જહમેત ઉઠાવેલી. ડૉ.બેલે મારા તપતાને સલાહ આપી કે, તમે એના 
તનયામકને લખો ને પછૂો કે આ તમારી દીકરીને કેળવણી આપી શકે એવો 
કોઇ તશક્ષક એમની પાસે છે ? તરત મારા તપતાએ તયા ંલખ્યુ ંઅને થોડા ં
અઠવાફડયામા,ં તશક્ષક મળી ગયાની શાતંતદાયી ખાતરી આપનારો પત્ર 
આવ્યો. સન 1886ના ઉનાળાની આ વાત. આમ હુ ંમારા અંધકારમાથંી 
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નીકળી પ્રકાશધામ આગળ આવીને ઊભી, અને તયા ંકોઇ ફદવ્ય શક્તતએ 
મારા આતમાને સ્પશીને એને પ્રજ્ઞાચક્ષ ુઆપયા,ં જે વડે મેં ઘણા ચમતકારો 
પછી જોયા. 

મારી જજિંદગીમા ંવધારેમા ંવધારે મહતવનો ફદવસ મને યાદ છે તે 
એ કે જે ફદવસે મને મારા ં તશચક્ષકા, તમસ સચલવન આવી મળયા.ં જે બે 
પ્રકારના ં જીવનને આ ફદવસ સાકંળે છે એની વચ્ચેના અમાપ ભેદનો 
જ્યારે હમં તવચાર કરંુ છ ંતયારે આશ્ચયગચફકત થાઉં છ.ં તે ફદવસ 1887ના 
માચગની તા. 3 હતી. તયારે મને સાતમુ ંવર્ગ પરંુૂ થવામા ંત્રણ માસ બાકી 
હતા.ં તે ફદવસે સાજંે હુ ંચપૂચાપ પણ આકાચંક્ષત ચચિે ખડકી પર ઊભી 
હતી. મારી માતાની તનશાનીઓ અને ઘરમા ંઆમતેમ થતી હરિર પરથી 
મેં આછ ંઅનમુાન બાધેંલુ ંકે આજે કાઇંક અસામાન્ય બનવાનુ ંછે. એટલે હુ ં
બારણે જઇ પગતથયા ં પર આતરુતાથી ઊભી હતી. સાજંનો સયૂગપ્રકાશ 
ખડકી પર પથરાયેલી ‘હનીસકલ’ની લતાના ઝડંને ભેદીને મારા ઊંચે 
જોતા ચહરેા પર પડતો હતો. મને પફરચચત એવા ંતેના ંપાદંડા ંપર િરતી 
મારી આંગળીઓ, લગભગ અજણપણ,ે એમની ઉપર ઠરી જતી હતી. શી 
અદભતૂતા કે આશ્ચયગ ભતવષ્ય મારે માટે લાવી રહ્ુ ં છે, એ હુ ં જણતી 
નહોતી. ઘાડ ઘમૂસમા ંતમે કદી દફરયાઇ મસુાિરી કરી છે? તે વેળા જણ ે
તમે સ્પષ્ટ દેખાતા ધવલ અંધકારમા ં આવરાયેલા હો, અને ચચિંતામગ્ન 
વહાણ પાણી માપત ુ ંમાપત ુ ંફકનારા તરિનો રસ્તો શોધત ુ ંજત ુ ંહોય; અને 
ધબકતે હૈયે, હવે શુ ંથાય છે એ જોવા તમે આતરુ હો-આવુ ંકદી અનભુવ્યુ ં
છે ? મારી કેળવણીની શરૂઆત થતા ંપહલેા,ં એ વહાણ જેવી મારી દશા 
હતી. મારા આતમામાથંી આ જ અશબ્દ પ્રાથગના નીકળતી હતી : “તમસો 
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મા જ્યોતતગગમય, તમસો મા જ્યોતતગગમય.” અને તે જ ધડીએ મારે માટે 
પ્રેમળ જ્યોતત પ્રગટી… 

કોઇકના આવવાનો પગરવ મને લાગ્યો. એ મારી માતા છે, એમ 
ધારી મેં મારો હાથ આગળ પસાયો. કોઇકે તે ઝાલ્યો, મને ઊંચકી લીધી; 
અને જેઓ વસ્તમુાત્ર પરનો મારો અંધકારપટ દૂર કરવા આવ્યા ંહતા,ં-ના, 
બધી વસ્તઓુ કરતાયં વધારે મહતવનુ ં– જે મારા ઉપર પ્રેમ વરસાવવા ં
આવ્યા ંહતા,ં એમણે મને પોતાની બાથમા ંલીધી. 

મારા ં ગરુુ આવ્યા ં એને બીજે ફદવસે સવારે તે મને પોતાના 
ઓરડામા ંલઇ ગયા,ં અને મને એક ઢીંગલી આપી. થોડો વખત હુ ંએની 
સાથે ખેલી. પછી તમસ સચલવને ઘીમેથી મારા હાથમા ં“ઢીં….ગ…લી” શબ્દ 
લખ્યો. એમ આંગળીઓથી રમવામા ંતરત મને મજ પડી અને હુ ં તેનુ ં
અનકુરણ કરવાનો પ્રયતન કરવા લાગી. છેવટે જ્યારે એ અક્ષરો બરાબર 
લખતા ં આવડી ગયા તયારે મારા ં બાલોચચત આનદં અને અચભમાનનો 
પાર ન રહ્યો. નીચે મા પાસે દોડી જઇને મેં મારો હાથ ઊંચો કયો અને 
“ઢીંગલી”શબ્દ લખ્યો. મને ખબર નહોતી કે હુ ં એક શબ્દની જોડણી 
લખતી હતી, અથવા તો શબ્દો જેવી કોઇ વસ્ત ુજ હતી. હુ ંતો વાદંરાની 
પેઠે, વગર સમજ્યે, માત્ર નકલ કરતી જતી હતી. આવી અણસમજમા ં
પછીના ફદવસોમા ં હુ ં બીજ ઘણા શબ્દો લખતા ં શીખી-
‘ટાકંણી’,’ટોપી’,’પયાલો’,’બેસવુ’ં,‘ચાલવુ’ં વગેરે. 

એક દહાડો, જ્યારે હુ ંમારી નવી ઢીંગલી જોડે રમતી હતી તયારે 
તમસ.સચલવને ચીંથરાનંી બનાવેલી મારી મોટી ઢીંગલી પણ મારા ખોળામા ં
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મકૂી અને ‘ઢીં..ગ..લી’ એમ લખ્યુ.ં અને ’ઢીંગલી’ હસ્તાલેખ એ બેયને 
લાગ ુ પડે છે એમ મને સમજવવા પ્રયતન કયો. તે ફદવસે આ પહલેા ં
અમારે બેને ‘જ..ળ..પા..ત્ર’ અને ‘પા..ણી’ એ શબ્દો પર ઝગડો થયો હતો. 
તમસ.સચલવન મને એમ ઠસાવવા મથતા ં હતા ં કે, ‘જ..ળ..પા..ત્ર’ એટલે 
જળપાત્ર અને ‘પા..ણી’ એટલે પાણી. પરંત ુહુ ંએ બે વચ્ચે ગોટાળો કયાગ 
જ કરતી. 

ગરુુજીએ મારી ટોપી મને આણી આપી, એથી હુ ંસમજી ગઇ કે હવ ે
હુિંાળા સયૂગપ્રકાશમા ંમારે િરવા જવાનુ ં હત ુ.ં આ તવચારે મને આનદંથી 
નાચતી કરી મકૂી. જળાગાર પર હનીસકલની લતા પથરાયેલી હતી. તેની 
સગુધંથી આકર્ાગઇ અમે તે તરિને રસ્તે વળયા.ં ગરુુજીએ પાણીની ધાર 
નીચે મારો એક હાથ લઇને ધયો; અને તેની પર થઇ પાણી વહી જત ુ ંહત ુ ં
એની સાથોસાથ બીજ હાથ પર તેમણે ’પાણી’ શબ્દની જોડણી લખી. 
શરૂઆતમા ં ધીમે ધીમે લખી. પછી એ ઝપાટાબધં લખવા લાગ્યા.ં બધુ ં
ઘ્યાન એમની આંગળીઓના હલનચલન પર એકાગ્ર કરીને હુ ં સ્તબ્ધ 
ઊભી હતી. ઓચચિંત ુઅને અગમ્ય રીતે મને ભાર્ાનુ ંગઢૂ રહસ્ય પ્રતયક્ષ 
થયુ:ં તે વખતે મને ખબર પડી કે ‘પા..ણી’નો અથગ મારા હાથ પરથી 
વહતેો ચમતકારી ઠંડો પદાથગ. એ જીવતં શબ્દે મારા આતમાને જગ્રત કયો; 
એમા ંપ્રકાશ, આશા અને આનદં રેડાયા ં – એને મતુત કયો. હજીય મારે 
બધંનો હતા ં એ ખરંુ; પણ હવે એ બધા ં અમકુ વખતમા ં ઉકેલી નાખી 
શકાય તેવા ં હતા.ં ભણવાની આતરુતા લઇને હુ ં જળાગારથી નીકળી. 
વસ્તમુાત્રને નામ હત ુ.ં અને દરેક નામ નવો તવચાર જન્માવત ુ ંહત ુ.ં ઘેર 
પાછા જતા ં રસ્તામા ં જેને હુ ં અડ્ંુ તે દરેક ચીજ જીવનથી તરવરતી 
લાગતી હતી. તે ફદવસે હુ ંઘણા નવા શબ્દો શીખી. તે િાતંતકર ફદવસને 
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અંતે મારી પથારીમા ંપડી પડી, ફદવસ દરતમયાન અનભુવેલા આનદંો હુ ં
વાગોળતી હતી તયારનો મારો સખુાસ્વાદ ભાગ્યે જ બીજ કોઇ બાળકનો 
હશે. જીવનમા ંપહલેી વાર મને થયુ ંકે, નવો ફદવસ હવે ક્યારે ઊગે ! 

1887મા ં ઓચચિંતા મારા ં પ્રજ્ઞાચક્ષ ુ ઊઘડ્ા.ં તયાર પછીના 
ઉનાળાના ઘણા ંબનાવો મને યાદ છે. જે જે વસ્તનેુ અડુ ંતેનુ ંનામ જણુ ં
અને હાથ વતી તેને બરોબર ઓળખુ ં– આ તસવાય બીજુ કાઇં હુ ંકરતી જ 
નહીં. અને આમ, જેમ જેમ હુ ંવધારે ને વધારે વસ્તઓુને હાથ વડે ’જોતી’ 
ગઇ અને તેમના ં નામ તથા ઉપયોગ શીખતી ગઇ. તેમ તેમ જગત 
જોડેની મારી ઐક્યભાવનાનો આનદં અને તવશ્વાસ વધતા ંગયા.ં હવે તો 
મને સમગ્ર ભાર્ાની ચાવી મળી ગઇ હતી; એટલે એનો ઉપયોગ શીખવા 
હુ ં ઇંતેજર હતી. સાભંળતા ં બાળકો ખાસ કશા પ્રયતન તવના ભાર્ાજ્ઞાન 
પ્રાપત કરે છે, ઊડતા ં પખંીની જેમ તેઓ બીજના ં મખુમાથંી નીકળતા 
શબ્દો રમત-વાતમા ંગ્રહણ કરી લે છે. પણ ચબચારા બહરેા બાળકને તો 
એ શબ્દો ધીમે ધીમે, અને ઘણી વાર દુ:ખદ રીતે પકડવા પડે છે. પરંત ુ
એ રીત ગમે તેવી હોય, પફરણામ એનુ ંઅજયબ આવે છે. પ્રથમ પદાથગનુ ં
નામ શીખવાથી માડંીને ધીમે ધીમે પગથીયા ં વાર આગળ જતા ં જતા ં
છેવટે, એક તરિ આપણા પ્રથમ બોલયેલા તોતડા તટેૂલા શબ્દ અને 
બીજી તરિ શેતસતપયરની કડીમા ં રહલેી તવચાર સમષ્ટી-એ બે વચ્ચેના 
બહોળા તવસ્તારને આપણે વટાવી કાઢીએ છીએ. 

ઘર કરતા ં સયૂગપ્રકાતશત વનો અમને વધારે ગમતા;ં એટલ ે
અભ્યાસાફદ અમે ઘર બહાર કરતા.ં આથી મારા શરૂઆતના બઘા અભ્યાસ 
જોડે વનશ્રીની સગુધંના ંસભંારણા ંવણાયેલા ંછે. તવશાળ ‘ટયચુલપ’ વકૃ્ષની 
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પ્રસન્ન છાયા નીચે બેસીને હુ ંએમ તવચારતા ંશીખી કે વસ્તમુાત્રમા ંઆપણે 
માટે બોધપાઠ છપાયેલો છે. ખરેખર ગુજંતી,ગાતી,બમણતી કે ખીલતી 
દરેક ચીજે મારી કેળવણીમા ંભાગ ભજવ્યો છે. આ પ્રમાણે મેં જીવનમાથંી 
જ મારી કેળવણી લીધી. શરૂઆતમા ં હુ ં અનેક સપુત શક્તતઓનો સમહુ 
માત્ર હતી. મારા ગરુુજીએ તે બધી જગ્રત કરી અને ખીલવી. તે આવ્યા 
એટલે મારી આસપાસની બધી ચીજો પ્રેમ અને આનદં પ્રસારતી અથગપણૂગ 
બની. આવ્યા તયારથી એકે વાર એમણે વસ્તમુાત્રમા ંરહલેી સુદંરતા મને 
બતાવવાની તક જતી નથી કરી. અને મારા જીવનને મધરુ ને ઉપયોગી 
બનાવવા તેઓ તન-મનથી ને પોતાના આચારના ઉદાહરણથી સતત 
મથયા ંછે. 

મારી કેળવણીના આરંભના વર્ો આવા ંસુદંર વીતવાનુ ંકારણ મારા ં
ગરુુજીની પ્રતતભા, તેમની અતવરત સહાનભુતુત અને વહાલભયુગ ચાતયુગ 
હતા.ં આટલા બધા ઉલ્લાસ અને આનદંથી હુ ં જ્ઞાન ગ્રહણ કરતી એનુ ં
કારણ એ હત ુ ંકે, તે કઇ ઘડીએ આપવ ુયોગ્ય છે એ તવચારીને તે ચાલતા.ં 
મારા ંગરુુજી અને હુ ંએટલા તનકટ છીએ કે એમનાથી અલગપણે હુ ંમારે 
તવશે તવચાર જ નથી કરી શકતી. બધી લાવણયમય વસ્તઓુમાનો મારો 
આનદં કેટ્લો મારો પોતાનો નૈસચગિક છે અને કેટલો એમને આભારી છે, એ 
હુ ં કદી કહી શકનાર નથી. મને લાગે છે કે એમનો અને મારો આતમા 
અતવભાજ્ય છે. જે કાઇં ઉત્ૃષ્ટ મારામા ં છે, તે એમનુ ં છે. મારામા ં એકે 
એવી શક્તત કે આકાકં્ષા કે આનદં નથી, જે એમના પ્રેમસ્પશગથી જગ્રત ન 
થયા હોય. 
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