


મારી હકીકત
કવિ નમ્મદે લખેલી, ગુજરાતી ભાષાની  સિ્મપ્રથમ આતમકથા

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર



`એકત્ર’નો ગ્રંથ-ગુલાલ
we share, we celebrate 

આપણી રધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના રનભાિન સાહિત્ય રાટનેાં સનેિ-પ્ેર-
રરતા અને ગૌરિથી પ્ેરાઈને `એકત્ર’ પહરિારે સાહિત્યનાં ઉત્તર ને રસપ્દ પુસતકોને, 
િીજાણુ રાધ્યરથી, સૌ િાચકો ને રુકતપણે પિોંચાડિાનો સંકલપ કરેલો છ.ે

આજ સુધીરાં અરે જ ે જ ે પુસતકો અરારા આ િીજાણુ પ્કાશન-ebook-ના 
રાધ્યરથી પ્કાવશત કરેલાં છ ેએ સિ્મ આપ www.ekatrafoundation.org પરથી િાંચી 
શકશો.

અમારો દૃવટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અરારે પિોંચાડિાં છ ે– પણ દૃવટિપૂિ્મક. અરારો `િેચિાનો’ 
આશ્ય નથી, `િિેંચિાનો’ જ છ,ે એ ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. અરારે ઉત્તર િસતુ 
સરસ રીતે પિોંચાડિી છ.ે

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી `ઉત્તર-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે 
રસપૂિ્મક િાંચી શકા્ય એિાં ઉત્તર પુસતકો અરે, ચાખીચાખીને, સૌ સારે રૂકિા રાગીએ 
છીએ.

* પુસતકનો આરંભ થશે એના રૂળ કિરપેજથી; પછી િશે તેના લેખકનો પૂરા 
કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી િશે એક ખાસ રિત્િની બાબત – લેખક પહરચ્ય અને પુસતક 
પહરચ્ય (ટૂકંરા) અને પછી િશે પુસતકનું શીષ્મક અને પ્કાશન વિગતો. ત્યાર બાદ આપ 
સૌ પુસતકરાં પ્િેશ કરશો.

– અથા્મત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થર પહરચ્ય કરીને લેખક અને પુસતક સાથે 
િસતધૂનન કરીને આપ પુસતકરાં પ્િેશશો.

તો, આિો. આપનું સિાગત છ ેગરતાના ગુલાલથી.
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આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચ્ય રરણ સોનીનાં છ ેએ રાટ ેઅરે તેરનાં 
આભારી છીએ.
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કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર



સજ્મક-પરરચય

દિે નર્મદાશંકર લાલશંકર (જ. 24 ઑગટિ 1833 – અિ. 25 ફેબ્ુઆરી 1886) 
એટલે ગુજરાતી સાહિત્યરાં `અિા્મચીનોરાં આદ્ય’ તરીકે ઓળખા્યેલા કવિ નર્મદ.

     અંગ્ેજી ભાષા-સાહિત્યના સંસકારો ઝીલીને એરણે ઉતસાિથી અને ખંતથી 
કવિતા, વનબંધ, આતરકથા, કોશ... એર નિાં નિાં ક્ેત્રે પિેલ કરી. સુધારક વિચારકના 
સાચા આિેશ અને સહરિ્યતાથી `ડાંહડ્યો’ સારવ્યક ચલાવ્યું. અંગ્ેજોની પરંપરારાં િતી 
એિી Clubs જિેી વિચાર-રંડળીઓ રચીને એરણે નિા વિચારનાં, સુધારાનાં ભાષણો 
ક્યાાં. સારાવજક-ધાવર્મક પાખંડીઓ સારે બળિો ક્યયો.  આજ ે પણ એરનાં એ બધાં 
છપા્યેલાં લખાણો િાંચતાં એરાં એરનો અિાજ સાંભળી શકા્ય – એટલું જીિંત  છ ે
એરનું ગદ્ય-સાહિત્ય! 

     પરંતુ, ̀ જ્ય જ્ય ગરિી ગુજરાત’ લખનાર આ કવિ સતત નિી લઢણની અનેક 
કાવ્યકૃવતઓ લખીને `કવિ નર્મદ’ તરીકે િધુ ખ્યાત થ્યા.

     વ્યિસા્યે વશક્ક ને સાધારણ વસથવતના આ કવિ આખું જીિન સિરાનભેર 
જીવ્યા. જ ેસત્ય લાગ્યું તે સપટિ કિેિાને લીધે એરને નુકસાન પણ િેઠિું પડું પણ 
સુધારક-પત્રકારધર્મ અને કવિધર્મ એરણે કદી પણ ન છોડ્યાં.
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 આતમકથા `મારી હકીકત’

બિુ જ વનખાલસતાથી અને હિમરતપૂિ્મક સત્ય-કથન કિેનારી આ આતરકથા છ.ે 
એરાં કવિ નર્મદના જીિનની અને એરના સર્યની અનેક દસતાિેજી વિગતો િોિા છતાં, 
આ કથા આરંભથી અંત સુધી આપણને પકડી રાખે એિી રસપ્દ પણ છ.ે ગુજરાતી 
ભાષાની એક વચરંજીિ સાહિત્યકૃવત તરીકે એની ગણના થા્ય છ.ે 

અિીં રૂળ આતરકથા ઉપરાંત નર્મદે લખેલી ડા્યરી અને પત્રો પણ છ;ે િળી, વિવિધ 
િસતાક્રો અને ફોટોગ્ાફ પણ સારેલ છ ે–એ બધું રસપૂિ્મક આપણને એરના જરાનારાં 
લઈ જા્ય છ.ે

ગુજરાતીની આ પિેલી આતરકથા – લખા્યેલી 1886રાં.(ને ત્યારે થોડીક નકલો 
કવિએ છપાિેલી). પરંતુ, આ પુસતક પ્કાવશત થ્યું નર્મદના જનર-શતાબદી િષ્મ 1933રાં. 
દરવર્યાન, 1926રાં ગાંધીજીની આતરકથા `સત્યના પ્્યોગો’ પ્ગટ થઈ ગ્યેલી.

તો, પ્િેશો કવિ નર્મદના આ રોરાંચક આતરકથનરાં...
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નોંધ

રૂળ દુલ્મભ પ્ત ઉપરથી, આતરકથા ઉપરાંત કવિની અપ્ગટ અંગત ડા્યરી, 
પત્રાિવલ િગેરે એકસાથે જરેાં પ્ગટ થ્યાં છ ેએ રરેશ ર. શુકલ દ્ારા સંપાહદત તથા 
કવિ નર્મદ ્યુગાિત્મ ટ્રસટ પ્કાવશત આિૃવત્તનો અરે ઉપ્યોગ ક્યયો છ ેએ રાટ ેસંપાદક તથા 
પ્કાશકના ખૂબ આભારી છીએ.

નોંધ : િી-પુસતક(e-book)ના િાચકની સુવિધા રાટ ેફૂટનોટસ રૂળ textરાં સરાિી 
લીધી છ ેતથા વિભાગ-1 પછી કેટલેક ઠકેાણે રિર બદલ્યા છ ે– રૂળને નુકસાન પિોંચાડ્યા 
વિના.



પ્રકાશન મારહતી
રારી િકીકત

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર

સરંપાદક

રરેશ ર. શુકલ

પ્રથમ આિૃવતિ 1994

પ્રકાશક

કવિ નર્મદ ્યુગાિત્મ ટ્રસટ

સુરત

મુદ્રક

જનક ના્યક

સાહિત્ય સંકુલ

સુરત



અ નુ ક્ર મ
રારી િકીકત

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર

વિભાગ – 1 મારી હકીકત

વિરાર 1 : જનર[ઇ.1833], ગોત્રાહદક, નાગર જ્ાવત

થી

વિરાર 10 : 1865 - 1866 સપટમેબર 18રી સુધી (વિરાર = પ્કરણ)

વિભાગ – 2 મારી હકીકત : પરરવશટિ

1. જીિનરેખા

2. નર્મદનાં સિજનો અને પહરજનો વિશે વરતાક્ર નોંધ

3. નર્મદનું રૃત્યુ અને તેની તારીખ

4 `રારી િકીકત’ ની રૂળ દુલ્મભ પ્તનું પિેલું પૃષ્ઠ

5. નર્મદના િસતાક્ર

6 ડાિીગૌરીના િસતાક્ર

7 નર્મદના વપતા લાલશંકરના િસતાક્ર

વિભાગ - 3 : પત્રાિવલ

1. જદુનાથજી રિારાજને 2. નિલરાર લક્રીરાર પંડ્યાને 3. નંદશંકર તુળજાશંકર 
રિેતાને 4. કવિ િીરાચંદ કાનજીને 5. ધનસુખરાર ઓચછિરારને 6. છગનલાલ વિ. 
સંતોકરાર દેસાઈને 7. ગોપાળજી વિ. સુરજીને 8. ગણપતરાર િેણીલાલ ઓઝાને         
9. લક્રીરારને 10. નાનાભાઈ રૂસતરજી રાણીનાને 11. કરસનદાસ રાધિદાસને                
12. પ્ાણલાલને 13. નર્મદાશંકર દ્યાશંકરને 14. રવણનંદ શાસ્તીને 15. પાિ્મતીશંકરને 16. 
શાનતારારને 17. અંબાશંકરને 18. કેશિરાર ધટીરજરારને 19. ગોપાળજી ગટલુાબભાઈને 
20. શેઠ િહરિલ્લભદાસ કલ્યાણદાસ રોતીિાળાને 21. િહરદત્ત કરણાશંકરને 22. 
રાનબાઈને 23. જાિેર વિજ્વતિઓ, ચચા્મપત્રો િ0



વિભાગ 4 : ડાયરી

1.ડાિીગૌરી સંબંધી 2. સવિતાગૌરી સંબંધી 3. રારશંકર સંબંધી 4. તત્િશોધક 
સભાની િકીકત 5. શેરસટ્ાના સર્યની અસર 6. કવિની સરખારણી 7. રારી કવિતા 

વિશે રારા વિચાર 8. ધર્મતંત્ર

અન્ય વિગતો[સંશોધકો રાટ]ે

રિારાજ લા્યબલ કેસ : નર્મદની અને નર્મદ વિશે જુબાની

સારસિત અનુષ્ઠાન
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મારી હકીકત



વિભાગ -1

મારી હકીકત

`... આ હકીકતમાં જ ેલખવાનું ઘટતું નહીં જ વવચારં તે તો હંુ નહીં જ લખું, પણ 
જ ેજ ેહંુ લખીશ તે તો

મારી જાણ પરમાણે સાચેસાચું જ લખીશ, પછી તે મારં સારં સારં હો કે નરસું હો, 
લોકને પસંદ પડો કે ન પડો.’

- નમ્મદ
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મારા સરખાએ પોતાની હકીકત પોતે જ લખવી ને તે વળી પોતાની હૈયાતીમાં પોતે 
જ છાપી પ્રગટ કરવી, એ લોકમાં અવવવેક જવેું લાગે ખરં – નથી હંુ પંડડત, નથી હંુ જોદ્ો, 
નથી હંુ ધરમગુર, નથી શ્ીમંત ધોતાળ ઇતયાડદ, મારાં લખાણથી ઘણા જણને એમ લાગે 
છ ેકે હંુ મારે પોતાના વવષે બહુબોલો છઊં ને એમ લાગે તેવું જ છ,ે કારણ કે જારે તેઓ 
મારા લખવાનો યથાથ્મ–મમ્મ ન સમજતાં અને મારો રાતદહાડાનો શ્મ પોતાના ખયાલમાં 
ન લેતાં ઉલટા મારી મજાક વનંદા કરે છ ેતારે તેથી હંુ ઘણો વખન્ન થાઊંછ, ને એ વખન્નતા 
પોતાની મેળે જ બહાર વનકળી પડ ેછ.ે – તેઓ મને બડાઈખોર કોહો તો કોહો પણ વાર 
મારં સમજશે તો ખરા. ઘણા જણ પ્રસતાવનામાં પોતાની મેહેનત બતાવે છ ેજ અને ઘણા 
જણ પોતાના ગ્ંથમાં બહારના વવવેકના પડદામાં પોતાને વવષે બહુ બોલે છ ેજ. –

આ હકીકત લખું છ તે કોઈને માટ ેનહીં, પણ મારે જ માટ ે– મારે માટ ેપણ તે, 
ઓળખાવાને નહીં (ઓળખાઈ ચુકોછ), દ્રવય પદવવ મેળવવાને નહીં પણ ભૂતનું જોઈ 
ભવવષયમાં ઉત્ેજન મળાં કરે તેને માટ.ે

કેટલાક કહે છ ેકે હકીકત ઘરમાં લખી રાખવી પણ છપાવવી નહીં, પણ હંુ લખેલા 



કાગળો કતા્મ છપાયલા કાગળો પાસે રાખવામાં વધારે લાભ જોઊંછ – લખેલું ખોવાય 
નહીં, જોવું કરવંુ ઠીક પડ,ે વારેવારે ફેરફાર કરવાનું મન થયાં કરે તે ન બને. હજી લગી 
કોઈ ગ્ંથ મેં આખો લખી છપાવયો નથી; લખતો જાઊંછ ને છપાવતો જાઊંછ : મને નવું 
લખવું ગમેછ પણ નકલ કરતાં કંટાળો ઉપજછે ને વળી શુદ્ નકલ કરનારા પણ મળતા 
નથી – માટ ેહંુ લખું છ તે મારો ખરડો ને એ જ ેછપાવુંછ તે તેની નકલ થાય છ.ે

આ હકીકત લખવાનાં બીજાં કારણો આ પ્રમાણે છ ે : 1. પોતાની હકીકત પોતે 
લખવી એવો ચાલ આપણામાં નથી તે નવો દાખલ કરવો. 2 ડાગર ભાઉદાજી, ભાઈ 
કરસનદાસ મુળજી, ભાઈ રસતમતજી ગુસતાદજી (ઈરાની)એઓએ વવશેષે અને બીજા 
ઘણાએકોએ મારી હકીકત જાણવાની ઇચછા દેખાડીને મને ઘણી વાર કહું છ ેકે, `તમારી 
હકીકત હમને આપો.’ 3. મને પણ માલમ પડ ે કે આ ખરં ને તે ખોટુ.ં 4. મુવા પછી 
કેટલીક હકીકત મળી શકતી નથી – રે હજી તો હંુ તેંતરીસનો થાઊંછ એટલામાં કેટલીક 
વાતને સાર મારાં સગાંઓમાં ઉલટા વવચાર પડછે તો મુવા પછી શું નક્ી થાય? દાખલો 
કે – મેં મારી માની તરફનાંને પુછું, (જનમાક્ષર ખોવાઈ ગયાછ) મારો જનમ પાછલી રાતે 
કે સવારે? તેઓ બોલયાં કે સુરજ ઉગયો હતો; બાપની તરફનાંને પુછું તારે તેઓએ કહું 
કે રાતે; હવે શું ખરં? પણ વવચાર કરતાં માની તરફનાં ખરાં છ,ે કેમકે મા પોતાને પીએર 
અથવા મોસાળ જણે છ ેને તાંથી પછી બાપને તાંહાં ખબર જાય છ.ે બાપની તરફનાંને 
સવારે ખબર ગયલી તારે તેઓ સમજલેા કે રાતે જનમ થયો હશે. વળી બીજો દાખલો કે 
મેં મારી માની ઘરડી માસીને પુછું કે, મારી મા પેહેલી મુંબઈ ગઈ તે હંુ અવતયા્મ પહેલાં 
કે પછી? તેણે કહું કે પછી; બાપવાળાં કહે છ ેપ્રથમ; મેં માસીને ફરીથી પૂછું તારે તે 
બોલી કે, ભાઈ હમણાં સહુ નવા પરણેલા મુંબઈ જવા લાગયાં છ.ે આગળ મુંબઈની નીવત 
વવષે નઠારં કહેવાતું (એ વાત ખરી છ)ેને માબાપ નવી પરણેલી છોકરીને મોકલતાં નહીં 
ને મોટી ઉંમરના ધણીઓ પણ પોતાની વહુને સાથે લઈ જતા નહીં; અને તારી મા તો તું 
અવતયયો પછી દસેક મડહને તને સાથે લઈને જ પહેલવહેલી મુંબઈ ગઈ છ.ે એ વાત તો 
નકી છ.ે પ. સંવત ને ઈસવી સન મેળવવા સાર 32 વરસનાં જૂનાં પંચાગો ભેગાં કરતાં 
મને છ મડહના લાગયા છ,ે તો મારી હકીકત જાણવાની હોંસ રાખનારની હોંસ મારા મુવા 
પછી સહેજસાજ કેમ પુરી પડ?ે

એ આડદકારણોથી હંુ મારી ટુકંી હકીકત નોટના આકારમાં છપાવી રાખું છઊં. 
કેટલીક વાતો મારાં ગદ્યપદ્ય પુસતકોમાં વવષયોના પ્રસંગો લખેલા છ ેતે ઉપરથી જાણયામાં 
આવશે એટલે હંુ અહીં બીજી વાર લખતો નથી.

આ હકીકત અધુરી ને ખરડો છ ેએમ સમજવું. અધુરી એટલા માટ ે કે કેટલીક 
વાત મારા સંબંધમાં આવેલા એવા લોકનાં મન દુખવવાને અને મારા કુટુબં સંબંધીયોને 
નુકસાન પહોંચાડવાને હાલ લખવી હંુ ઘટીત ધારતો નથી. (મારે માટ ેતો હંુ થોડી જ 
દરકાર રાખુંછ), ખરડો એટલા માટ ેકે અજાણપણં અને ઉતાવળ(તરત લખાયછ અને 



તરત છપાયછ) એ બેને લીધે વેળાયે ગમે તે લખાય જ ેઆગળ ખોટુ ંઠરે.

તોપણ, આ હકીકતમાં જ ેલખવાનું ઘટતું નહીં જ વવચારં તે તો હંુ નહીં જ લખું, 
પણ જ ેજ ેહંુ લખીશ તે તો મારી જાણ પરમાણે સાચેસાચું જ લખીશ, પછી તે મારં સારં 
સારં હો કે નરસું હો, લોકને પસંદ પડો કે ન પડો.

સને 1854થી મેં મારી હકીકતની કંઈ કંઈ નોંધ રાખવા માંડલેી પણ તે વનયવમત 
નહીં, તે વખત કંઈ એવો વવચાર નહીં કે મારે મારી હકીકત લખવી છ.ે તેવું હત તો 
રોજનીશી જ રાખત. પણ સહેજ સમરણ રેહે તેને સારં મારા બાપના કેહેવા પરથી, સગાં 
સનેહી નયાતીલાના કેહેવા પરથી ઘરમાંના કાગળો અને ખરચની ચોપડીઓ પરથી આ 
હકીકત લખવાને હંુ શડકતમાન થયો છઊં.



વિરામ 1
જનમ, ગોત્ાડદક, નાગર જ્ાવત

1. સુરત શહેરના આમલીરાન નામના મહોલ્ામાં બાપદાદાના ઘરમાં હંુ મારી માને 
પેટ ેગભ્મરપ થઈ રહી, કોટવાલી શેહેરી નામના મોહોલ્ામાં મારી માને મોસાળ સંવત 
1889ના પહેલા ભાદરવા સુદ દસેમ ને શનીવારે અથવા સને 1833ના આગસટ મડહનાની 
24મી તારીખે વાહાણાંનાં પહોરમાં સુરજ ઉગતે જન્મયો હતો. મારા જનમાક્ષર ખોવાઈ 
ગયા છ,ે જનમ વેળા મારા બાપ સુરતમાં નોહોતા. મારો જનમ જયેષ્ા નક્ષત્માં થયો હતો 
ને તેથી જયેષ્ાશાંવત કરવી પડી હતી. એ શાંવત જારે મારા બાપે સંવત 1890માં મુંબઈથી 
આવી 100 રપીઆ ખરચીને કરી તારે તેનાથી મારં ્મહોં જોવાયું.

આમલીરાન નામ પાડવાનું કારણ આ કે, મોહોટી આગની પહેલાં હમારાં ઘરોની 
સામે પાંચ પાંચ છ છ ગજને અંતરે પાંચ મોટી આમલીયો હતી. અકકેકી આમલીનાં થડનું 
કદ બે માણસની એકઠી બાથના ઘેરાવાની બરોબર હતું. બલકે અકકેકી આમલી 200-
250 વરસની હશે, એમાંની ત્ણ આમલીની મોટી ડાળીયો હમારાં ઘરનાં છાપરાં પર 
ઝુમી રહી હતી. અથાાંત્ આમલી નીચે જ હમારાં ઘરડાનાં ઘરો હતાં. એ આમલીઓનાં 
થડ અને હમારાં ઘર એ બેની વચમાંના રસતા પર આમલીની ઘટાને લીધે સૂરજના 
પ્રકાશ ઝાંખો પડતો ને સંધયાકાળ પછી તો રાન જવેું જ ભયંકર લાગતું. રે ચોરોના ભોથી 
અને આમલીમાંના ભૂતોના ભોથી સાંજ પછી મોહોલ્ાના વસવાય બીજા થોડા જ લોકો 
આવજાવ કરતા. એ આમલીયો હમારાં ઘરોની સાથે સં. 1893ની મોટી આગમાં ચૈતર 
વદ પાંચેમ ને મંગળવારે સને 1837ની 25 મી અપરેલે વાહણે વાયે બળી ગઈયો. સંવત 
1894 માં નવાં ઘર ચાર ગાળાનાં મારા બાપ તથા કાકાએ બાંધવા શર કરયાં તે 1895ની 
આખરે બંધાઈ રહાં. એમાં ચકલેથી આવતાં પહેલા બે ગાળા કાકાના છોકરાઓના છ ેને 
બીજા બે ગાળા મારા છ.ે મારા ઘરની સામે ખુલ્ી બળેલી જમીન હતી તે મેં આ વરસના 
જાનેવારી મડહનામાં ર. 600 એ વેચાતી લઈને બંધાવા માંડી છ ે– એકકડો અસલની બે 
આમલીની જગાની વચમાં છ ે– ને એ વનશાની સાર જ મેં એ જગો લીધી છ.ે

2. હમે ઔક્ણસ ગોત્ના કેહેવાઈએ છયૈે. ગૌતમ, અવત્, ભરદ્ાજ, કશયપ, વવસષ્, 
વવશ્ાવમત્, અને જમદવનિ એ સાત અને અગસતય એ આઠ ઋવષયોથકી વંશ વવસતાર 
થયો છ.ે માટ ેએ અકકેકંુ મૂળ તે ગોત્ કેહેવાય છ ેને જ ેલોકો ઉતપન્ન થયા તે ગોત્જ 
કેહેવાય છ.ે મુખય ગોત્ તો આઠ જ પણ બીજા ગ્ંથકારોના મત પ્રમાણે એ આઠથકી જ ે
પહેલા 49 વંશજો થયા તેમને પણ ગોત્ એવી સંજ્ા છ.ે કેટલાક કેહે છ ેકે મુખય આઠ 
અને તેઓના પૌત્ (છોકરાઓના છોકરાઓ) પયાંત જ ેવંશજ તે સવ્મ ગોત્ કેહેવાય. એ 
વંશજોમાં (પછી પુત્વંશજ કે પૌત્વંશજ) કોઈ ઔક્ણસ નામનો ઋવષ થયલો તે હમારો 



મૂળ પુરષ. એ મૂળ પુરષ કહારે થઈ ગયો તે જાણવાની ઇચછા થયેથી મેં એક શાસ્તીને 
પુછું કે, એ ગોત્ જ ેછ ેતે ચાલતા કવલયુગના પ્રારંભથી કે આ ચોકડીના સતયુગના 
પ્રારંભથી? વળી એવા કવલયુગ ને એવા સતયુગ તો કેટલાક થઈ ગયા હશે. તે શાસ્તી 
બોલયો કે એ વાતનો ખુલાસો મળે નહીં, પણ શ્ેતવારાહ કલપના પ્રારંભમાં એ આઠ 
ઋવષયો થયા હશે. વળી મેં પૂછું કે વવસષ્ નામના શેંકડો ને ઔક્ણસ નામના શેંકડો 
થયા હશે તયારે હમારો મૂળ પુરષ તે કયો ને કયારનો? (ઉત્ર કંઈ મળો નહીં.)

હમારે પ્રવર ત્ણ છ.ે એટલે હમારા મૂળ-પુરષે અવનિહોત્નાં કામમાં ત્ણ વકતવજો 
– કમ્મ કરાવનારા બ્ાહ્મણો-ગોર રાખેલા. એ ત્ણનાં નામ વવસષ્, શડકત ને પરાશર હતાં. 
બ્ાહ્મણો પરસપર વકતવજો થતા; તે વેળા હાલની પેઠ ેગૃહસથ વભક્ષુકનો ભેદ નહોતો. એક 
શાસ્તી કહેછ ેકે યજ્કમ્મમાં જ ેઋવષના સંબંધ થકી અવનિની સતુવત કરાય છ ેતે ઋવષને 
પ્રવર એવી સંજ્ા છ.ે દરેક માણસનાં ગોત્ તેણે ઉચચારવાનાં ઋવષઓનાં નામ જુદાં જુદાં 
છ;ે તેમની સંખયા પ્રતયેક શાખાનું જ ેકલપસૂત્ હોય છ ેતેમાં કહેલી છ ેઅને તે સંખયા 
પ્રમાણે તે માણસ, એકપ્રવરી, વદ્પ્રવરી, વત્પ્રવરી ને પંચપ્રવરી કેહેવાય છ.ે ચતુ:પ્રવરી 
ગોત્ જાણવામાં આવયું નથી. કેટલાક કહે છ ેકે ગોત્માં મોટા પૂજય સમરણ રાખવા જોગ 
જ ેપૂવ્મજો તે પ્રવર.

હમે ?ગવેદી છયૈે એટલે હમારા મૂળ પુરષે અને પછીનાએ એ વેદનું અધયયન કરેલું. 
હમારી શાખા શાંખાયની છ.ે ?ગવેદની આઠ શાખા કહેવાય છ ેએટલે કમ્મકાંડ કરવામાં 
અને વેદના મંત્ો પાઠાફેર ભણવા સંબંધી આઠ ઋવષયે પોતપોતાના એમ જુદાજુદા આઠ 
ભેદ રાખયા છ,ે તેમાં હમારા મૂળ પુરષે શાંખાયન ઋવષવાળી શાખાની રીત રાખેલી. 
કોઈ કહે છ ે કે વેદ ભણવો ને ભણાવવો એ સંબંધી જ ે જુદી જુદી રીત તે શાખા. 
(અધયયનાધયયનવશાત્ ભેદા:)

હમારા પૂવ્મજો વૃદ્ પરંપરાગત ચાલતાં આવેલાં કુળને ઓળખવાના નામ શમ્મ છ.ે 
બ્ાહ્મણ છ ેએમ ઓળખવાને નામની પછવાડ ેશમ્મ એ શબદ મુકવામાં આવતો. ક્ષત્ીનાં 
નામની પાછળ વમ્મ, વૈશયનાં નામની પાછળ ગુપ્ત અને શૂદ્રનાં નામની પાછળ દાસ. 
બ્ાહ્મણકુળમાં જનમ છ ેએટલું જાણવાને શમ્મ શબદ હતો. પણ હવે ડકયું કુળ તે જાણવાને 
શમ્મના ભેદ રાખયા છ.ે ગોત્ તો મૂળ પુરષ. પણ એવા તો ઘણાક થયેલા તેથી પાસેની 
પેહેડીનો અને વળી પ્રવસવદ્ પામેલો એવો જ ેપુરષ તેનાં નામથી શમ્મ ઓળખવા લાગયું. 
દત્શમ્મ, શમ્મશમ્મ આડદ લઈ. હમારા પૂવ્મજો બ્ાહ્મણ તે તો શમ્મ શબદથી ઓળખાતા, 
હમારા પૂવ્મજોની પ્રવસદ્ કુલની અટક શમ્મ હતી. માટ ેહમે શમ્મ શમ્મ – શમ્મ એ નામના 
અટકના બ્ાહ્મણ. (શમ્મ એ સામાનય નામ છ ેતેમ વવશેષ નામ પણ છ.ે) નમ્મદાશંકર શમ્મ 
શમ્મ એમ બોલવું જોઈયે પણ એ રીત હાલ વનકળી ગઈ છ.ે (માત્ શુભાશુભ કમ્મકાંડમાં 
એ વપરાય છ.ે)

વળી હમારાં નામની આડદયે હમણાં વદ્વેદી અથવા અપભ્ંશ રપે દવે મુકવાનો 



ચાલ ચાલુ છ.ે હમારા પૂવ્મજો ?ગ્ ને યજુસ્ બે વેદનું અધયયન કરતા.

ઉત્મ જાવતમાં બ્ાહ્મણ ને તેમાં પણ વેદ ભણનારા, શાસ્ત ભણનારાથી શ્ેષ્ મનાતા 
(વેદાધયાયી સદાવશવ:) અસલના વેડદયા વેદાથ્મ પણ કરી જાણતા.

એ પ્રમાણે હમારા આઘેના પૂવ્મજોનું વૃત્ાંત છ.ે

3. સેંકડો વરસ પછી હમારા પૂવ્મજો અને બીજા ઘણાએક ગુજરાતમાં આનંદપુર 
અથવા વડનગરમાં આવી રહેલા તાંહાં તેઓ નાગર બ્ાહ્મણ કહેવાવા લાગયા. નાગરોના 
`પ્રવરાધયાય’ ઉપરથી જણાય છ ેકે આનંદપુરમાં બ્ાહ્મણોનાં પંદરસેં ગોત્ો હતાં, તેમાંથી 
સંવત 283 પેહેલાં જ ેગોત્ો રહેલાં તેઓ નાગર કહેવાવા લાગયા. નાગર બ્ાહ્મણરપે 
હમારં વૃત્ાંત આ પ્રમાણે છ ે: –

કેટલાએકોએ જાણે અજાણે શૂદ્રાડદકોનાં દાન લીધાં અને વળી તેઓ બીજ ેગામ 
જઈ રહા તે ઉપરથી નાગરના પણ છ સમવાય પડયા છ.ે વડનગરા અથવા તળબદા 
શુદ્ નાગર, વવસલનગરા, સાઠોદરા, વચત્ોડા, પ્રશ્ોરા ને કુશણોરા. વવસલદેવ રાજાએ 
વવસલનગર (સંવત 936માં) વસાવયું તયાં કપોતવધનો જગન કયયો તયારે વડનગરથી 
કેટલાક તયાંહાં જોવા ગયા હતા તયારે રાજાએ તેઓને દક્ષણા આપવા માંડી, પણ જારે 
નાગરોએ કહું કે હમે કોઈની દક્ષણા લેતા નથી તયારે રાજાએ પાનનાં બીડાંમાં ગામોનાં 
નામ લખીને પેલા નાગરોને આપયાં અને એ રીતે ઠગીને દાન આપયું. વડનગરના નાગરોએ 
પેલા જોવા જનારાઓને દાન લીધાના દોષથી નયાત બાહાર રાખયા ને એ રીતે છ સમવાય 
થયા છ.ે

`સાઠોદ ગામ છ ેરેવાકાંઠ,ે તેનું દાનપાત્ર લઈ અનુસરાયા’,

`સાઠોદરા પદવી થઈને, વડનગરથી નીસરાયા’ – 1

`વવસલદેવ રાજા થરો, અવત ધમયાસૂં ધીર’,

`કપોતવધનો જગન કરતે, ત્ાં ગરા બે વીર.’ – 2

`તેને છતેરીને છળ કરી, તાંબોલમાં વિઠ્ી ગ્ર્ી,’

`વવસલ નગ્રનું દાન કીધું. તે અજાણે લીધું સ્ી,’ – 3

વગેરે વગેરે વગેરે.

નાગરોનાં 72 ગોત્ સંભળાય છ ેપણ ડદનમવણશંકર શાસ્તીયે 64 ગોત્ લખાવયાં 
છ ેતે આ : –

કૌવશક, કાશયપ, દભ્મ, લક્મણ, હડરકર, વતસપાલ, એવતકાયન, ઉદ્હલ, ભારદ્ાજ, 
વારાહ, મૌનેય, કૌંડડનય, આલૌભાયન, પારાશર, ગૌપાલ, ઔક્ણ, ગૌતમ, બૈજવાપ, 



શાંડડલય, છાંદોગય, આત્ેય, વૃદ્ાત્ેય, કૃષણાધેય, દત્ાત્ેય, કૌરંગપ, ગાલવ, કાવપષ્ટલ, 
જાતુકથથે, ગૌરીયત, શાગ્મવ, ગાગયાયન, સાંકૃતય, શાક્મરાક્ષ, વપપપલાદ, શાકાયન, ગાગય્મ, 
માતકાયન, પાવણનેય, લૌકાક્ષ, કૌશલ, આવનિવેશય, હારીત, ચંદ્રભાગ્મવ, આંવગરસ, 
કૌતસ, માંડવય, મૌદ્લ, જવૈમનેય, પૈડઠનવસ, ગૌવભલ, કાતયાયન, વવસષ્, નૈધ્ુવ, નારાયણ, 
જાબાવલ, જમદવનિ, શાવલહોત્, નધુષ, અગતસય, ઔષનસ્, ભાગુરાયણ, ત્ૈવણેય, વૈતાયન 
અને ચયવન. એ 64માં આઠ ગોત્ ઊંચાં કુળ કહેવાય છ ેતે આ :

કાશરપશ્ચૈવ કૌંડડનર ઓક્ણશ: શાકયાવોવવિષ:

બચૈજવાપ: ષષ્ટમ: પ્ોકતો કવપષ્ોતુરુકસતથા.

સંસકારકૌસતુભમાં કુલાષ્ટક આ છ ે– કશયપ, કૌંડડનય, ઔક્ણ, શાક્મવ, કૌવશક, 
બૈજવાપ:, કવપષ્ અને ગૌતમ. એ રીતે જોતાં હંુ એ આઠમાંનો છઉં (વા: વારે મારં 
અવભમાન!)

4.. વડનગર જયારે ભાંગયું તયારે નાગરો નહાસીને બીજ ેમુકામે જઈ વસયા, તેમાં 
મારા વડીલો સુરતમાં આવીને રહા. વડનગર ત્ણ વાર ભાંગયું કેહેવાય છ.ે પ્રથમ સંવત 
645ના માઘ મડહનામાં ્મલેચછને ત્ાસે ભાંગયું ને કેટલાક નાગરો પાટણ જઈ રહા. બીજી 
વાર સંવત 1272ના કારતેગ મડહનામાં ગોરીશાને (શાહાબુદ્ીન ગોરી હશે) ત્ાસે ભાંગયું 
તેમાં કેટલાક નાગરો જૂનાગઢ જઈ રહા ને એમાંથી થોડાક ઈડર ને અમદાવાદ જઈ 
વસયા. (અમદાવાદ તો વસયું સંવત 1467-68 પછી; હંુ ધારંછ કે જનેે હમણાં અમદાવાદ 
કડહએછ તયાંહાં નહીં પણ તે જગાની આસપાસની જગોમાં) ત્ીજી વાર ભાંગયું તે સંવત 
1782માં દક્ષણને ત્ાસે ને એથી વડનગરમાં રહેલા તમામ નાગરો વનકળા તે ઈડર, 
વાસવાળું, ડુગંર પોર, કાશી ને મથુરા જઈ વસયા. એ બાબત, કોઈ વલ્ભદાસનો કરેલો 
નરસંહી મેહતાના છોકરાનો વવવાહ એ નામનો એક જુનો ગ્નથ મને મળો છ ેતેના 6ઠ્ા 
કડવામાંથી મેં ઉતારી લીધી છ.ે પણ કેટલાકની ભલામણ ઉપરથી તે 6 ઠ્ુ ંકડવું જ અહીં 
દાખલ કરં છઊં.

કીધો મંત્ર એવો નરાતે મળી, ધન ધન થરા મનવિંતા ટળી. 1

્વાં નરસં્ી મે્ેતો કેમ થરા, વડનગ્રથી બીજ ેકેમ ર્ા. 2

સવવે વાત ક્ંુ વવસતારી, સુણો શ્ોતાજન ધીર ધારી. 3

એમ વષયા કંઈ વ્ી ગરાં, રાજા રાજર ક્ષત્રીનાં થરાં. 4

વળી જવન ્વસતનાપુર ધસરા, તરાં નાગર પાસે જઈ વસરા’ 5

`િાકર થઈ નાગર તે, ભોગ પૃથવી ભોગવે;

એમ કરતે જ ેથરું તે, સુણો સ્ુ ક્ંુ છુ ં્વે. 1



સંવત છશે પીસતાળીશ, જવન ભે માની ઘણો;

નગ્ર ભાગું માસ માઘે, વવસતાર ક્ંુ તેનો સુણો. 2

નગ્ર પાટણ તણો રાજા, મા્ા ધમયાસું ધીર;

અધયા નાગર ગરા અડ્ંથી, બડા બાવન વીર. 3

અરાઢ સ્સ્રની સંખરા છ,ે તેમાં ગૃ્સથ બાર ્જાર;

કંુવારા ખટ સ્સ્ર છ,ે મ્ાદેવનો પડરવાર.  4

તે અધયા ભીતર નગ્રમાં રહાં, અધયા ગરો જ ેવાસ;

રહા તે આભીતર ક્ાવરા, ને ગરા જ ેઅધવાસ. 5

નાતજાતના કારયા કારણ, એક મત મનમાંહ;

પગરણ આવે જ ે્ ને, તરાં સવયા ભેગા થાર.  6

સીધપૂર પાટણ વીશે, અધવાસ સમવા જ ેરહો;

રીતભાત આિારથી, વડનગરથી પૃથક થરો. 7

એમ કરતે વરસ કેટલાં, થઈ ગરાં તે મધર;

સવયા સુખ આનંદ ભોક તે, રાજકાજ સમથયા. 8

પછ ેક્ષત્રીવટ જ ેધારી નાગરે, તે રાજઅંશી થઈ રહા;

કેટલા બીજા રહા તે, વરાપારને વશ થઈ ગરા. 9

વરાપારના ઉદ્યમ કરે, તેનું ગૃ્સથ નામ નરાતે ધરૂૂં; 

બીજા બ્ાહ્મણ વેદમૂવતયા, એ વત્રવવધ નામ કવળમાં કરૂૂં.    10

પ્થમ નગર ભાગરું એણી રીતે, મ્ા મલેચછને ત્રાસ;

પછ ેબીજી વાર ભાગરું તે, ક્ે વલ્લભદાસ.   11

સંવત બાર બોતરે, પૂરણ કાવતયાક માસ;

ગોરીશારે દ્રવર લીધો, તેણે છોડરો વાસ. 12

તારે નોંઘણ રાજા જુનાઘડનો, જનેે ત્રણ લાખ અસવાર;

બે સ્સ્ર ઘરને સનમુખ આવી, લાવરો દેશ મુઝાર.  13



ઘણા આદર થકી રાખી, ભાવે નાગરી નરાત;

રાજકાજનો ભાર સુંપરો, સુણે તે ક્ે વાત.  14

તેણે સમે તે માંહથી, એક સ્સ્ર ઘર ઈડર ગરાં;

પાંિ સ્સ્ર ઘર પગ પરઠીને, વડનગર માંહે રહાં.   15

એણી રીતે અમદાવાદી, અધવાસ પદ પામરા સ્ી;

સોરઠી બે સ્સ્ર તેને, આભરંતર પદવી ર્ી. 16

બારગામ અધવાસ કેરા, સોરઠીનાં પુર બાર;

પછ ેજ ેરહા વડનગરમાં, તેનો ક્ંુ વવસતાર. 17

સંવત સત્તર બરાસીએ તો, દક્ષણ કેરો ત્રાસ;

સરવે નાગર નીસરાયા, નગ્રની મુકી આસ. 18

ઈડર, વાલંભ, વાંસવાળુ, ડુગંરપુર, પાટણ રહાં;

નગ્રથી જ ેનીસરાયા તે, કાશી ને મથુરા ગરા. 19

એણી રીતે નગ્ર ભાગરું, કલીને મ્ીમાર;

છ ગામ વડનગરનાં થારે, ત્રણે સમવાર; 20

શ્ી સદાવશવની કૃપાથી, છ ેસવયા સંપતવાન;

સુખ સંપતથી ્ીન થરા, જણેે મે્ેલરું વેદ વવધાન. 21

વેદ વવવધ નવ આદરી, તેનું તેજ વશવજીએ ્રાૂં;

્વાં નરસઈ મે્ેતો થરા તે, વવવધ વવસતારી ક્ંુ. 22

એ ઉપરથી જોતાં નાગર બ્ાહ્મણ, નાગર ગૃહસથ (વેપારી અને સરકારમાં કામ 
કરનારા) અને નાગરક્ષત્ી (રાજા અને વસપાઈયો અથવા વસપાઈનાગર)એ ત્ણ તડાં છ.ે

5. સુરતમાં નાગરો કયારે આવયા તે સંબંધી કંઈ ઉપર લખયું નથી – પણ સુરતના 
ઘણા ઘરડા નાગર બ્ાહ્મણો કહે છ ે કે `આપણે પ્રથમ ચાંપાનેરથી. તે ભાગયા પછી 
સુરતની આજુબાજુનાં ગામમાં આવી રહાં.’ હજી સુરતના નાગર બ્ાહ્મણો અડાજણીયા, 
નવસારીગરા, વલસાડડયા, બરાનપોડરયા વગેરે કહેવાય છ.ે ચાંપાનેર ભાગયું આસરે સંવત 
1541 ના પોસ સુદ 3જ ેને સુરત શહેર વસવા માંડયું આસરે 1570થી – એ ઉપરથી 
જણાય છ ેકે મુસલમાનના ત્ાસથી બ્ાહ્મણો નાહાસીને સુરતની આસપાસનાં ગામ જાહાં 



ડહંદુની સત્ા હશે તાંહાં આવી રહા. ચાંપાનેરનો છલે્ો રાજા રાવળ જવેસંગ ઉરફે પતાઈ 
રાજા હતો. ચાંપાનેરમાં ડહંદુ રાજા હતા તાહાંસુધી બ્ાહ્મણો તાંહાં રહા ને મુસલમાન 
આવયા કે તાંહાંથી નાઠા એવો સંભવ છ.ે રાસમાળામાં લખયું છ ેકે ચાંપાનેરના રાવળને 
અને ઈડરના રાવને અદાવત હતી તેથી ઈડરના રાવે પોતાની મદદમાં મુસલમાનને તેડી 
ચાંપાનેર પર હલ્ો કરાવયો. રાવળને માળવાનાં સુલતાનની મદદ હતી પણ આખરે તે 
હાયયો ને અમદાવાદના મહંમદ બેગડાએ ચાંપાનેર લીધું. ઈ.સ. 1484ની 27 મી નવે્મબરે.

વળી સુરતના બ્ાહ્મણો કેહે છ ેકે પ્રથમ અશ્નીકુમાર – ફુલપાડા ગામમાં પોણોસેક 
વરસ રહા ને તયાંથી પછી શહેરમાં આવયા. શહેરમાં આવયાને 150 વરસ થયાં અને તીજી 
વાર વડનગર છોડયાને પણ 140સેક વરસ થયાં, પણ વલ્ભદાસે સુરતનું નામ નથી દીધું 
માટ ેજણાય છ ેકે તેઓ ઈડરથી ચાંપાનેર આવેલા. હવે ઈડર જ ેગયલા તે વલ્ભદાસના 
કહા પ્રમાણે બીજી વારના નાઠલેા તેમાંથી – માટ ે હમે બીજી વારના નાહાસવામાંથી 
વડનગરથી ઈડર અથવા જુનાગઢ તે પછી ઈડર ગયલા ને તાંથી ચાંપાનેર આવેલા તે તાંથી 
પછી ગામોમાં રેહેતા શેવટ ેસુરત આવી રહેલા એમ કલપના થાય છ.ે ઈડરમાં સામવળયા 
સોડ્મ નામના ડહંદુ રાજાના વખતમાં પ્રથમ નાગરો (હંુ ધારંછ કે વડનગરથી) ઈડર ગયા 
ને ચાંપાનેરથી વનકળાં એ બધી મુદત 250 વરસની થાય છ.ે ઈડરના નાગરોની વાત 
રાસમાળામાં આ પ્રમાણે છ ે: સામવળયાના કોઈ વંશજ ેપોતાના એક નાગર કારભારીની 
કનયા સાથે પરણવાનું ધાયુાં હતું ને પછી એ નાગરે જુગતીથી સાનંગજી રાઠોડને બોલાવી 
સોડ્મ વંશનું વનકંદન કરાવયું. હંુ ધારંછ કે પછી તાંહાં આજુબાજુના મુસલમાનોએ ત્ાસ 
દીધેલો તેથી તાંહાંના નાગરો ચાંપાનેર આવી રહેલા.

6. ગુજરાતમાં સીપાઈ નાગર કોઈ નથી. (કાશી ને ગવાવલયર તરફ છ.ે) ગૃહસથ 
ને વભક્ષુક એવા બે ભેદ થયા તે વવષે વલ્ભદાસે બે પ્રસંગે કહેલું છ.ે તેમાં બીજો પ્રસંગ 
ઉપલી કવવતામાં છ ેજ. પહેલા પ્રસંગમાં એમ કે વેદધમ્મના રક્ષણને સાર કેટલાકને ક્ષત્ીનું 
કામ કરવું પડયું તેથી તેઓ ગૃહસથ કેહેવાયા ને જ ેલોક પોતાના અવનિહોત્ાડદક કમ્મ 
રાખી રહા અને પેલા ગૃહસથોના અને પરસપર ગોર થઈ રહા તે વભક્ષુક કેહેવાયા. એઓ 
એક બીજાની દક્ષણા લે તેમ ગૃહસથની પણ લે; ગૃહસથ વભક્ષુકની ન લે. અસલ બ્ાહ્મણો 
કોઈ વાવણયા વગેરેની દક્ષણા લેતા નહીં, પણ હાલ સહુની લે છ ેને કેટલાક બ્ાહ્મણો તો 
વાવણયાને શુભાશુભ કમ્મ કરાવે છ.ે પણ એ કારણ માટ ેસુરતમાં એ વગ્મ ઢાંકડાને નામે 
ઓળખાય છ.ે શુદ્ વગ્મ જ ેકંુકણાને નામે ઓળખાય છ ેતેમાંનો કોઈ ઢાંકડા વગ્મમાંનાને 
કનયા દે છ ે(કવવચત જ બને છ)ે તો તેને કેટલોક દંડ આપવો પડ ેછ.ે જમે વભક્ષુક વગ્મમાં 
દવે, પંડયા હોય છ ેતેમ ગૃહસથ વગ્મમાં હાલ નથી કેમકે તેઓએ વેદશાસ્તનાં અધયયન 
મુકી દીધાં છ.ે

7. આજકાલ જુવાવનયા ગૃહસથો વભક્ષુકને નીચા સમજ ેછ,ે પણ કુળધમ્મ જોતાં 
તો તેઓ કમ્મભ્ષ્ટ છ ેમાટ ે તેઓ નીચા. દુવનયાંદારીની માડહતી જોતાં અને શ્ીમંતાઈ 



જોતાં ગૃહસથો, બ્ાહ્મણો કતા્મ વહેવારમાં ઉંચા ખરા. પણ એ વવચાર મારે કરવાનો નથી. 
વૃદ્ નાગરો હજી વભક્ષુકને પોતાના પૂજય સમજ ેછ.ે હાલમાં બ્ાહ્મણો આગળની પઠ ે
ગૃહસથના ઉપર ઝાઝો આધાર રાખતા નથી; તેઓએ પણ પોતાના પૂવ્મના ધંધા છોડીને 
સંસાર ઉદ્યમે વળગવા માંડયું છ.ે હવે ગૃહસથ ને વભક્ષુક એ ભેદ રાખી માંહોમાંહે કુસંપ 
વધારવો, એક બીજાને કનયા ન આપવી આડદ લઈ વાતોના પ્રવતબંધ પાળવા અને તેથી 
થતાં નુકશાન ખમવાં એ શહાણા ને ચતુર નાગરોને ઘટતું નથી. હંુ કહેવાઉં તો છઉં વભક્ષુક 
નાગર પણ મેં વભક્ષુકી થોડીક જ કીંધીછ. હંુ ઉત્મ પ્રકારની ગૃહસથાઈમાં ઉછયયોછ. 
મારા વવચારમાં આમ છ ેકે ગૃહસથે પોતાની માની લીધેલી મોટાઈ મુકી દેવી અને વભક્ષુકે 
પોતાની વભક્ષુકીનો હક અને હલકી રીતભાત છોડી દેવી – એ બંનેએ પરસપર કનયાઓ 
આપવી લેવી — એક જ શહેરમાં નહીં પણ બધે ઠકેાણે. ઘણોક સુધારો પણ દાખલ કરવો 
કે જથેી નાગરની વસથવત ઘણી જ ઊંચી પંવકતતની થાય. કુલ ગુજરાતી લોકની નાતોમાં 
નાગરની નાત, કુળ, રપ, આચાર, વવદ્યા, પદવવ, ચતુરાઈમાં સહુથી શ્ેષ્ મનાઈ છ ેને 
મનાય છ.ે (એ વવષે વધારે કોઈ બીજ ેપ્રસંગે બોલીશ.)

ઉપરની લાંબી હકીકતને મારી સાથે થોડો સંબંધ છ,ે માટ ેલખવી તો જોઈયે નહીં 
પણ ગુજરાતી બ્ાહ્મણોમાં ઘણા ઘણા જણ ગોત્ પ્રવર વગેરે શું છ ેતે જાણતા નથી, 
તેઓને જણાવવા માટ ેઅને મારી નાગર સંબંધી કેટલી જાણ જ ેમને મેહનતથી થઈ છ ે
તે મારા નાતીલાઓને કેહેવા માટ ેઉપલો વવસતાર કયયો છ ે– બાકી, નાગર દાખલ મારી 
મોટાઈ બતાવવાને કયયો નથી.
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રારા પ્વપતારિ-બાપના દાદા નારા્યણ દિે એણે િેદ ચોખખો ભણીને પંચકાવ્યથી 
વ્યુતપવત્ત સારી કરી લીધી િતી. એ રંત્રશાસ્ત ભણ્યા િતા ને શ્ૌતકર્મ સારી પેઠ ેજાણતા. 
એણે અવનિિોત્ર લીધું િતું. હદનરવણશંકર શાસ્તી આહદ લઈ ન્યાતના ઘરડાઓ િજીએ 
કિે છ ેને રાિારા બાપ પણ કેિેતા કે નારણ દિેની પાસે વસવધિ સરખું કંઈ િતું. એક 
િખત પોતાના છોકરાનાં લગનની ન્યાત (આસરે 300 રાણસ) જરાડા્યા એટલું પકિાન 
કીધું િતું. પકિાનના ઓરડારાં ઘીનો દીિો પડદારાં અખંડ રાખ્યો િતો ને પોતે તેરાંથી 
પકિાન આણી પીરસનારને આપતા. ઘરનાંને કહું િતું કે તરે કોઈ દીિો જોશો નિીં; ને 
એ પ્રાણે એક દાિાડાની ન્યાતની સારગરીરાંથી ત્રણ ન્યાત જરી. પછ ેસરિે વિસર્ય 
પામ્યા. પણ પછી કેટલાએક જણે તેની સ્તીને ઉસકેરીને એની પાસ તાળું ઉઘડાવ્યું; રાંહ 
જઈને બાઈએ જો્યું એટલે દીિો ગુલ થ્યો ને પછી કોઈએ કંઈ દીઠુ ંનિીં.

એ નારણ દિે પોતાનો આવ્યો ગ્યો ખરચ ્યજરાનની સાહતાથી કાિાડતા.

એને ત્રણ છોકરા – પુરૂષોત્તર, વિશ્ોત્તર અને નરોત્તર. વિશ્ોત્તર પરણ્યા િતા, 
પણ તેને સંતાન થ્યાં નિોતાં. નરોત્તરને બે સંતાન થ્યાં – એક છોકરો કીકાભાઈ અને 
છોકરી વશિગિરી, પણ એ બે રરી ગ્યેથી નરોત્તરનો િંશ પણ પરિા્યયો છ.ે િિે મિોટા 
જ ેપુરૂષોત્તર, – મિારા બાપના બાપ તેને વિષે નીચે પ્રાણે : –

રારા વપતારિ-બાપના બાપ પુરૂષોત્તર દિે દશગ્ંથપાઠી િતા. દશ ગ્ંથ એટલે 
સંહિતા આખી, પદ, રિર, છ અંગ (વશક્ા સૂત્ર, અટિાધ્યા્યી, વનરૂકત, છદં ને જ્યોવતષ) 
અને બ્ાહ્મણ. ત્રણ િૃવત્ત કૌરુદી અને પંચકાવ્ય ભણ્યા િતા તેથી એને ભાષાવ્યુતપવત્ત ઘણી 
જ સારી િતી. એણે કોઈ અરુક શાસ્તનો અભ્યાસ ક્યયો નિોતો, તો પણ એ, ભાગિતાહદ 
પુરાણો ્યથાથ્મ ્યથાવસથત િાંચતા. વપંગળશાસ્ત સારી પેઠ ે સરજતા, પણ કંઈ કવિતા 
કરતા નિીં. એને વપંગળની સરજ િતી તે આટલા પરથી રાલર પડ ેછ ેકે છદં સંબંધી 
જ ેઅંગ તેનો પાઠ તો એને િતો જ ને સંસકૃત ભણેલા એટલે તે સરજતા, અને િળી 
ભદ્રશંકર દીક્ત જ ેસંસકૃત વપંગળશાસ્તરાં એક્ો કિેિાતા તે એના પરર સનેિી િતા. 
એના બાળબોધ અક્ર ઘણા સારા િતા – એના િાથનાં લખેલાં પુસતકો ઘણે ઠકેાણે 
િજીએ િંચા્ય છ.ે



એ પોતાનો ગુજારો િેહદ્યા એટલે કર્મકાંડ કરાિી, લેખક એટલે લોકોનાં પુસતકો 
લખી અને પુરાણો િાંચી કરતા. િળી ત્રણ િજારની હકમરતનાં ઘરો િતાં, તેનું ભાડુ ંપણ 
રૂવપ્યા સોએક િરસ દિાડ ેઆિતું, એર સિુ રળીને રૂવપ્યા ત્રણસેંએકની િરસ દિાડ ે
એને પેદાશ િતી.

એની સ્તી ગૌરીિિુને (વપ્યરનું નાર ધનકંુિેર) અઘરણીનો જશેંકર નારનો એક 
છોકરો અિત્યયો િતો, પણ તે પાંચ િરસનો થઈને રરી ગ્યો િતો. એને ત્યાર પછી ઘણે 
િરસે ત્રણ છોકરા થ્યા, તેરાં પેિેલો ઇચછાશંકર, બીજા િેણીશંકર અને ત્રીજા મિારા 
બાપ. ઇચછાશંકર સંિત 1856રાં જનરીને 1910ના ભાદરિા િદ પાંચેરે અને િેણીશંકર 
1859રાં જનરીને 1892રાં ગુજરી ગ્યા છ.ે િેણીશંકર સંબંધી િંુ કંઈ જ જાણતો નથી, 
પણ એટલું સાંભળું છઊં કે એ બે િાર પરણ્યા િતા ને એને કંઈ સંતાન થ્યું નથી. 
ઇચછાશંકર કાકા સિભાિે ધીરા અને રા્યાળુ િતા, અને દુવન્યાદારીરાં ઘર નાતનો 
િિેિાર સારી રીતે જાણતા. એણે ઉગિેદ-સંહિતા આખી ભણી િતી. પણ સરકારરાં 
ટળાટાંની નોકરી કરી પોતાનો સંસાર ચલાિતા – એને િાલ વિધિા સ્તી બે છોકરા ને 
એક છોકરી છ.ે

પોતાના ત્રણ છોકરાનાં જનોઈ દેિાને િાસતે પુરૂષોત્તર દિેએ રુંબઈ, ભાિનગર 
અને િડોદરૂં એ ત્રણ ઠકેાણે િેદનાં પારા્યણ ક્યાાં િતાં. તથા પુરાણો િાંચ્યાં િતાં ને એ 
રીતે રૂવપ્યા િજારેક એને રળ્ા િતા, એનો સિભાિ એિો િતો કે કા્ય્મ પડ ેત્યારે જ 
દ્રવ્યને રાટ ેદેશાંતર કરિું, બાકી તેને રાત્ર હદિસ કુટુબંરાં બેસી િેદ ભણ્યાં કરિાનો અને 
પુસતકો લખ્યાં કરિાનો ચાલ િતો; (બે કલાકરાં 75 શ્ોક સારે અક્રે લખતા). ઘરરાં 
સુરાર િનાનાં પુસતકો િતાં તે બધાં મિોટી આગરાં બળી ગ્યાં છ.ે

પોતાના ત્રણ છોકરાને પરણાિતાં રૂવપ્યા છ િજાર જોઈતા િતા, તે પોતાની 
સાળીની છોકરીના છોકરા અરરીતરાર ઉરફે ભાણજાભાઈ જ ેશ્ીરંત િતા તેની પાસથી 
પોતે કરજ ેલીધા િતા.

પુરૂષોત્તર, ગૌરિણ્મ દડીઘાટના અને તેજસિી િતા; ઘરરાં ઘરેણાંગાંઠાં તો થોડાં 
જ, પણ અન્નનો સંગ્િ પુષકળ રિેતો િતો. છોકરાંઓને ભણાિિા પછિાડ ેઘણો જ શ્ર 
લેતા. શાંત સિભાિ, કુટુબં ઉપર પ્ીવત, સંતોષ અને ગરીબ છતે ઘણો ટકે એિા એ િતા. 
એનો ટકે એિો િતો કે કોઈ િેદપુરાણ સારૂં આરંત્રણ કરતું તો જ જતાં, બાકી કોઈની 
ખુશારત કરતા નિીં. એના ટકેનો એક દાખલો એિો છ ેકે એક િખત એ બાલાજીનાં 
દરશણ કરીને શ્ીરંત ત્રિાડીને સિેજ રળિા ગ્યા િતા ત્યાં કોઈએ ત્રિાડી પાસે એની 
રશકરી કરાિી કે કેર દિેજી નિોતરૂં બોતરૂં પકિિાને આવ્યાછ કે? ત્યારે દિેજીએ 
જિાબ દીધો કે િા, રિારાજ, ને પછી તે કોઈ દિાડો ઘેર તો શું પણ બાલાજીના દરશણ 
કરિાને પણ ગ્યા નિીં. ત્રિાડીને ઘેર ઘણાં ઘણાં કર્મકાંડ થતાં ને તે દિેજીને બોલાિતા 
પણ દિેજી જતાં નિીં. એને પાવથ્મિપૂજનનો વન્યર િતો.



એ પુરૂષોત્તર દિેએ સંિત 1884ના કારતક િદ 6ઠ ે62 િરસની ઉંરરે દેિ છોડી.

એની સ્તી રારી વપતારિી – બાપની રા ધનકંુિર અથિા ગૌરીિિુ વિષે ઝાઝું 
જાણ્યારાં નથી – એટલું જ કે એના બાપ ગણપત દીક્ત િરીિસી દેસાઈના બાપ 
સગરારિસીના આવશ્ત િતા જથેી તે પોતાનાં બિેનભાણજાંને િખતે િખતે રદદ કરતા. 
એ િડીઆઈ, િડિા પછી 4-5 િરસે 55 િરસની ઉંરરે સંિત 1888 ના સાલરાં ગુજરી 
ગ્યાં. એઓની પ્કૃવત સંતોષી, શાંત અને િેતાળ િતી.

રારા રાતારિ – રાના બાપ ઓચછિરાર બ્ાહ્મણની િૃવત્ત રાખતા. એનું ગોત્ર 
બૈજિાપસ િતું. એ સંિત 1883-84રાં સાઠકે િરસની ઉંરરે ગત થ્યાં છ.ે એ ગાઈ 
જાણતા. એના ભાઈ દુલ્લભરાર જ ેરારી રાને અને રને રુંબઈ લઈ જતા અને તાંથી 
લાિતા તેને િરારી દાજ બિુ િતી, આિા! એની સાથે જાિે િંુ બાળપણરાં ઓટલે બેસતો 
તારે તેની ઘડપણની ચારડી જોઈને અને તેની િાતો સાંભળીને રને કેિો આનંદ થતો!

રારી રાતારાિી – રાની રા ઇચછાલખરી ઘણી ગરીબ અને િેતાળ િતી.

રારા વપતા લાલશંકર સંિત 1864ના પોષ સુદ 9 રે જનમ્યા િતા. એ બાળપણરાં 
શરીરે ગેટકી જિેા, ગોરા, ચપળ છતે શાંત અને ડાહા િતા. પાંચ િરસે એને ઉપિીત 
સંસકાર થ્યો. પછી વિદ્યાભ્યાસ કરિા રાંડ્યો તે 17 િરસ સુધી – દરરીઆનરાં એ બે 
આઠા ઉગિેદ સંહિતા, ત્રણ િૃવત્ત સારસિત, ચાર સગ્મ રઘુિંશના, એક સગ્મ કુરારસંભિનો 
અને સ્તીપ્ત્ય્ય સુધી કૌરુદી એટલું વશખ્યા ને પોતાના બાપ જ ેલિી્યાનું કાર કરતા તે 
પ્રાણે એ પણ લખતાં વશખ્યા ને 18 િરસની ઉંરરે ચકલે બેસી લોકનાં ટીપણાં લખતા, 
ઓગણસીરે િરસે સંિત 1883ના રિાસુદ 5 રે પરણ્યા પછી તરત જ િૈશાખ રહિનારાં 
એને રુંબઈરાં નોકરી થઈ. – આિી રીતે કે સરકારની તરફથી કપતાન (પછિાડથેી 
કરનલ) જરેિીસનાં ઉપરીપણાં નીચે વનશાળોને િાસતે ગ્નથો છપાિિાનું કાર ચાલતું 
િતું – તે િખત િરણાંની પઠ ેટપૈનું કાર નિોતું ચાલતું પણ શીલા છાપાથી ગ્નથ છપાતા 
– એને સારૂ સારા અક્ર લખનારા જોઈતા િતા દક્ણી લહિ્યાઓ તો િતા જ, પણ 
ગુજરાતી ભાષા સરજીને લખે એિા તે નિોતા, રાટ ેજરેિીસે સુરતની અદાલતના જડજ 
વરસતર જોનસને લખ્યું િતું કે સુરતરાં કોઈ સારા લહિ્યા િો્ય તો તેને અહિ રોકલિા. એ 
ઉપરથી અદાલતરાં જોનસે લહિ્યાઓની પરીક્ા લીધી િતી. એ પરીક્ારાં લાલશંકરને 
પણ એની રસીઆણ બેનના છોકરા ભાણજાભાઈએ (જનેે િરારા કુટુબંની દાઝ િતી 
ને જણેે ઘણા ઉપકાર ક્યા્મ િતા તેણે) ઉસકેરીને રોકલ્યા િતા. અસલના લહિ્યાઓના 
અક્ર જાડા ને લાલશંકરની કલર અસલથી જ સાફ ને પાતળી તેથી દશ ઉરેદિારોરાં 
એ પસાર થ્યા ને પછી જોનસે તીસને પગારે રુંબઈ જિાનું કહું. રારા દાદા તો ખાટલાિશ 
િતા. પણ રારા દાદીએ રારા બાપને રુંબઈ જિાની ના કિી. ભાણજાભાઈ્યે મિેણું રા્યુાં 
કે તરો ત્રંણે ભાઈનાં જનોઈ લગન િગેરેના ખરચના રૂવપ્યા 6000) રેં તરને કરજ ે
આપ્યા છ ેતે પાછા કિારે અદા કરશો? રાટ ેનોકરીને સારૂ આનાકાની ન કરો. એ બોલિું 



લાલશંકરને વિાડી નાંખ્યા સરખું લાગ્યું ને પછી તરત જ વનકળ્ા. રુંબઈરાં એક િરસ 
સુધી 30 ના પગારે ને બીજાં બે િરસ સુધી 45 ને પગારે નોકરી કીધી. પછી એ કારખાનું 
સરકારે પુને લઈ જિાનું ઠરેવ્યું. જરેિીસે લાલશંકરને 60ને પગારે પુને આિિાનું કહું, 
પણ રાએ ના લખી તેથી તે પુને ન ગ્યા. જરેિીસે ઘણું સારૂં સરહટહફકેટ અને રૂ. 135) 
ઈનાર આપ્યું. સરહટહફકેટરાં તે લખે છ ેકે ̀ લાલશંકર ગુજરાતી ને બાળબોધ અક્ર ઘણા 
જ સુંદર લખે છ.ે’

પછી લાલશંકર ત્રણ િરસ સુધી સુરતરાં રહા. અિીં ભાં્ય રેં િાલ ખરીદ કીધીછ 
ને જાિાં અસલ ભાણજાભાઈનું ઘર િતું તિાં તે સિારથી તે સાંજ સુધી બે કલ્લાક 
ભોજનવિશ્ાંવતનો સર્ય કિાડી ત્રણ રૂવપ્યે િજાર એ લેખે વનત 1 રૂવપ્યાનું વન્યરપુર:સર 
કાર કરતા.

સરકારે પુનેથી છાપખાનું કિાડી નાખ્યું ત્યારે અધુરાં રિેલાં પુસતકો રુંબઈરાં 
લોકોનો છાપખાનારાં છપાિિાને રોકલ્યાં – એ પ્સંગે એને તેડુ ંઆવ્યું. લાલશંકર પાછા 
રુંબઈ ગ્યા ને બે િરસ સુધી 30 ને પગારે રહા.

એિારાં રુંબઈની સદર અદાલતરાં રૂ. 15 ની કારકુનની જગા વનકળી તેને રાટ ે
લાલશંકરે અરજી કરી અને પછી સને 1835ના જાનેિારીની 7રી તારીખથી ત્યાંિાં રહા. 
પછી 20-25 નો પગાર થ્યો ને 22રી અકટોબર 1857 થી 30 નો થ્યો.

ઘડપણ ને નબળાઈને લીધે કાર કરિાને અશકત થ્યાને લીધે સને 1863ની 7 રી 
ફેબરિારીથી લાલશંકરે રહિને રૂ. 10નું પેનશન લીધું, પેનશન લીધા પછી તે સપટમેબરરાં 
સુરત આિી રહા. અિીં નબલાઈ િધી ખાટલે પડ્યાં. – સનેપાત થ્યો અને અંતે ચાર 
દિાડા અિાચક રિીને સંિત 1920ના પોષ સુદ 10 રે – સને 1864 ની 18 રી 
જાનેિારીએ 56 િરસની ઉંરર પુરીને બીજ ેદિાડ ેરુકત થ્યા.

ઉદ્યોગરાં લાલશંકર જિેો કોઈ ગુજરાતી તો રારા જોિારાં આવ્યો નથી. એ ચાર 
િાગતે વનત ઉઠતા. ઉઠીને લોકોના છાપખાનાનું લખિા બેસતા તે નિ િાગતા સુધી – 
એ દરવર્યાનરાં રારી રા રસોઈ તૈ્યાર કરતી તે જરીને બરાબર દશ િાગતે ઉતાિળી 
ચાલથી 1|| રૈલ ચાલી અદાલત જતા. આફીસરાં 6 િાગતા સુધી કાર કરતા. ત્યાંથી ઘેર 
આિતાં રસતારાંથી ઘરને સાર સોદો ખરીદ કરતા. ઘેર આિી 8|| િાગતા સુધી છાપનું 
લખતા, પછી જરતા, પછી કલ્લાકેક ફુરસદરાં ગાળી પાછા લખિા બેસતા તે 11-12 
િાગા લગી. જો કે છાપનું લખિાનું સાિચેતી ને ધીરજનું છ ેતોપણ પોતે રળિા આિે તેની 
સાથે અને રારી રા તથા રારી સાથે િાતો કરતાં જતાં સારું લખાણ સરજીને ઝડપથી 
લખ્યા જતા. બાળબોધ અક્રનાં રોટાં 4 પૃષ્ઠનો એક રૂવપ્યો અને ગુજરાતી 6 પૃષ્ઠનો 
એક રૂવપ્યો એ લેખે લખતા. અરે એના િાથના લખેલાં પુસતકો ઘણાં જ છ.ે એના જટેલું 
કોઈ લહિ્યાએ લખ્યું નિીં િો્ય. રુંબઈરાં ત્રણ ચાર શીલાછાપખાનારાં જટેલી ગુજરાતી 
ચોપડીઓ જટેલી િાર છપાઈ છ ે તેરાંની ઘણીએક એના જ િાથની છ.ે જરેિીસના 



છાપખાનારાંથી વનકળેલાં એના બાળબોધ અક્રિાળાં પુસતકો બિુ જ છ ે– એ વસિા્યે 
બીજી ઘણી પોથી્યો-ભાગિત, ચંડીપાઠ, આહદ લઈ જ ેછપાઈ જ નથી.

વશક્ારાળા પુસતક 2 જારાં વત્રકોણવરવતનો વિષ્ય જ ેઝીણે બાળબોધ અક્રે છ ે
તે એનો પિેલો લખેલો. એના સિુથી સરસરાં સરસ બાળબોધ અક્રિાળાં પુસતકો 
ગુજરાતી વિદ્યા ઉદ્શે લાભ ને સંતોષ અને રરેઠી ડરાગ્મનનું બીજગવણત છ.ે ગુજરાતી 
અક્રિાળાં પુસતકોરાં ભૂગોળવિદ્યા (ઝીણા અક્રની), પિેલી છપા્યલી શંસાર ચોપડી 
અને રંડળી રળિાથી થતા લાભનો વનબંધ. વપંગળ પ્િેશ પિેલી આિૃવત્ત ને રસપ્િેશ 
પણ એના જ લખેલા છ.ે રેં એના બાળબોધ અક્રનો સરસરાં સરસ નરૂનો રાખિાને 
સુનેરી કાગળ ઉપર ચંડીપાઠ લખાવ્યો િતો જ ેતેણે રોટી ધીરજથી ને સફાઈથી રોટ ે
અક્રે લખ્યો િતો – પણ એ પોથી ડાકટર ભાઉદાજીની નજરે પડથેી એણે પોતાની 
લાઈબ્ેરીરાં રાખિાની ઇચછા દેખાડીને લઈ લીધી – િંુ ઘણો જ દીલગીર છઊં કે તે તેની 
પાસે પણ ન રિી – પુઠુ ંકરાિિાને ડાકટરે બિાર કિાડી િતી એિારાં કોઈ ચોરી ગ્યું. 
લાલશંકર કિેતા કે, `િરારા જરેિીસના ખાતારાં એક દક્ણી લિી્યો િતો તેના જિેો 
તો રુંબઈ પ્ેવસડનેસીરાં નિોતો ને તેના પછી તો િંુ એક રહો છઉં, પણ િિે અિસથાથી 
અક્ર કતરી ગ્યા છ.ે’

એટલા ઉદ્યરની સાથે ઘર ચલાિિાની કાળજી રાખતા. રારી રાએ બે િરસ ખાટલો 
ભોગવ્યો તેની ખટપટ કરતા. એ જારે સુરત રિેતા તારે છાપખાનાિાળાના આગ્િથી 
સુરતથી કાપી લખી પોસટરાં રોકલતા. લખ લખ લખ એ જ એનો ઉદ્યોગ.

એટલો ઉદ્યર જોઈને લોકને એિું લાગશે કે તે લોભી િતા, પણ નિીં. ઘરરાં કુટુબંને 
સારી િાલતરાં રાખિાને રાટ,ે પરોણા દોસતોની ખાતર કરિા રાટ ેઅને ન્યાતરાં ઉજળા 
કિેિાતા િતા તે તેિા િંરેશ કિેિાઈ્યે એટલા રાટ ેઅને અંદર તો પોલું િતું રાટ ેએને 
ઉદ્યર કરિો પડતો – તેરાં િળી ડાહો દીકરો દેશાિર ભોગિે તે પ્રાણે છાપખાનાિાળા 
એના જ અક્ર પસંદ કરતા તેથી તેઓ એને જ ેમિેનત આપતા – બાપુ િરશેઠ દેિલેકરે 
તો ખરી જ ભવકત દેખાડી – કે એના રુિા પછી કોઈ ગુજરાતી પુસતક બીજાની પાસે 
લખાિી છપાવ્યું નથી.

સદર અદાલતરાં રહા છતાં એણે િકીલ રુનસફની પરીક્ા ન આપી તેનું કારણ 
એ કે તે તરતના લાભને િધારે જોતા, અને િકીલ થઈ ખુશારતને તથા રુનસફ થઈ 
ઉપરીના ઠપકા સાંભળિાને ઇચછતા નિીં. તેઓ કિેતા કે `લોકો સરકારી કારદારોને 
રાન આપે છ ેપણ તેઓને ટોપીિાળાઓના કેટલા ઠપકા સાંભળિા પડછે ને તેઓને કેટલી 
અંદરખાનેની ખુશારતથી વનભિું પડછે તે િરે જ જાણી્યેછ.’ `ઇશ્રે રારાં કાંડાંરાં જોર 
રુક્યુંછ એટલે રારે નવચંતથી રળિાનું છ;ે રોટા કારરાં િાથ ઘાલિાથી કેટલીક નીવતને 
આઘે રુકિી પડછે.’

એક િખત વિદ્યારાર વશરસતેદારે લાલશંકરને કહું કે, `રારૂં એક પુસતક લખિું છ ે



તે ઘેર આિીને લખો.’ રારા બાપે જિાબ દીધો કે `ઘેર આિીને તો નિીં લખું, રારે ઘેર 
લખું.’ એ અને બીજ ેપ્સંગે સપટિ ભાષણ કરેલું તેથી તે વશરસતેદાર રનરાં નારાજ િતો 
ને ઊંચે પગારે િધિા દેતો નિીં. પણ જુનો, પુકત ને િોવશ્યાર કારકુન પડ્યો એટલે તેને 
કિાડી રુકાિા્યો નિીં.

લાલશંકર સિુને જ સારી સલાિ આપતા – શાંત રીતે તડ ને ભડ જિાબ દેતા – 
તેર વિેિારરાં પણ ઘણા ચોખા રિેતા, પોતાના ઘરખરચનો હિસાબ લેતા – રૂવપ્યો પેટી 
ઉપર રુકાિી કાપી [copy નકલ] આપતા – દુવન્યાદારી સરજતા.

જરેિીસનાં ખાતાંરાં િતા તારે ઘેર બીજાઓનું લખતા નિીં; પણ ચાકરી કરી આવ્યા 
પછી પોતાના વરત્ર રણછોડદાસ વગરધરભાઈ, ખીરજી ભટ અને કેટલાક દક્ણીઓ સાથે 
બેસી આનંદ કરી બિાર જતા – ગા્યન િહરકથા િગેરે સાંભલતા; તેર સુરતરાં ત્રણ 
િરસ રહા ત્યારે પણ રાતે કાર કરતા નિીં; દોસતદારોરાં મિાલતા – પણ સિારથી તે 
સાંજ સુધી કોઈને રળતા નિીં – ન્યાતરાં જરિા પણ જતા નિીં. એિા વન્યરસર કાર 
કરનારા િતા. પણ જી દિાડથેી સદર અદાલતરાં 15ને પગારે રહા ત્યારથી ઘણી જ 
મિેનત કરિા રાંડી. સને 1860 થી રેં એરને લખિાની ના કિી, ને એઓએ પણ લખિાનું 
બંધ રાખ્યું.

એ સંસકૃત સરજતા; કંઈ કંઈ બોલી પણ જાણતા. દક્ણીઓના સિિાસથી રરેઠી 
પણ બોલી લખી જાણતા – વનશાળ સંબંધી ઘણાં ખરાં પુસતકો પોતે લખેલાં એટલે તે 
સંબંધી પણ થોડુ ંઘણું જાણતા ને ગુજરાતીરાં તો વનપુણ િો્ય તેરાં નિાઈ જ શી? અિા 
એની કાગળ લખિાની રીતથી તો અિવધ. જરે અંગ્ેજોરાં પોપ, બૈરન ને કાઉપરના 
કાગળો િખણા્ય છ ેતેિા જ એના કાગળો િતા – અફસોસ તે રેં ફાડી નાંખ્યા છ!ે 
એના કાગળોની ભાષા કેિી સરળ ને શુધિ! ને રતલબ દુવન્યાદારીની વશખારણ આપતી 
ને સંસકૃત શ્ોકથી ભરેલી! િંુ ખરેખર કિંુછ કે રારાથી તેના જિેા કાગળો કોઈ કાળે 
લખિાના નથી. એના રારી રા ઉપર ને રારી રાના એના ઉપર લખા્યલા ત્રણ ચાર 
કાગળો રારા િાંચિારાં આિેલા. તેની ખુબી શું? કેિો-પ્યાર! કેિી નીવત! રારા ઉપર જ ે
એના કાગળો તેરાં કેટલી નરરાસ, કેટલો પ્યાર, ને કેટલી વશખારણ! ઓ ભાઈ! તરારી 
તો રને ખોટ જ છ.ે જારે િંુ સુરતરાં ત્રણ િરસ રહો િતો ને રારી રા રરી ગઈ િતી 
તે િખત જારે પોતે રુંબઈરાં એકલા િતા ને જારે રાધિાનળની ચોપડીનો ઉતારો કરતા 
િતા, ત્યારે રાધિને દેશવનકાલ થ્યેથી તેના બાપે જ ેરદન કીધું છ તે િાંચતા તેને ધ્ુજારી 
છુટી િતી ને િાથરાંથી કલર પડી ગઈ િતી ને પોતે પણ પડી ગ્યા િતા. એ બનાિ જ ે
તેણે રને કાગળરાં આબેિૂબ વચતરી રોકલ્યો િતો તે રને િજી સાંભરે છ!ે સારળદાસની 
ચોપડીઓની પ્વસધિી કરિાનું થોડુકં રાન એને પણ છ.ે એણે જ, બાપુ િરશેઠ દેિલેકર 
છાપખાનાિાળાને સલાિ આપી િતી કે ચોપડીઓ છપાિીશ તો તને ને લોકને લાભ 
થશે. એ ચોપડીઓ એણે જ જનેા ઘરરાં પોતે ભાડ ેરિેતા તેના ઘરરાં િાથની લખેલી 



િતી તેની પાસ બિાર કિડાિી – એિી સરતથી કે એક છાપેલી ચોપડી તેને આપિારાં 
આિશે. પોતાને વપંગળનું જ્ાન નિીં તેથી પ્ત પ્રાણે જ નકલ ક્યા્મ કીધી.

એને પુસતકોની સંભાળ રાખિાની બિુ કાળજી િતી. િરારા ઘરડાના ઘરરાં 
સુરારિનાનાં સંસકૃત પુસતકો િતાં, જનેી તેણે િગ્મ બાંધી ટીપ કરી િતી; પણ િા્ય રોટી 
આગે તેનો સંિાર કરી નાખ્યો.

એને ગુજરાતી કવિતા ઉપર લક્ નિીં પણ ગા્યનરાં સારી સરજ િતી. પોતે પણ 
સાજ સાથે ગાતા – એ િેળાએ એિી તો રજાિ કરતા કે કંઈ કહાની જ િાત નિીં. 
એણે સુરતના વિજ્યાનંદને સારી પેઠ ેસાંભળેલા અને ભીરાનંદ ગિૈ્યો, જ ેએનો સગો ને 
સનેિી, તેની સાથે પણ થોડા ફરેલા – ને નાનપણરાં બિુ સાંભળેલું. જી દિાડથેી રેં કવિતા 
કરિા રાંડી તી દિાડથેી એને કવિતા સંબંધી જ્ાન સારૂં થિા લાગ્યું ને પછી પોતાના 
આનંદને રાટ ેરારી જ કવિતા િાંચતા, ને કિેતા કે, `ભાઈ તારી કવિતા િાંચિાથી રોિું 
આિેછ પણ પછી બિુ સુખ થા્યછ.’

સુધારાિાળાઓના વિચાર તેને ખરેખર ગરતા િતા – પણ કિેતા કે `િરણાં બિાર 
પડિાનો િખત નથી. ઘણા દિાડા થ્યાં એટલે એની રેળે ચાલશે.’ જાવતભેદ વિષે કિેતા 
કે `25 જણ જુદા પડ ેતો તું સારેલ થજ.ે’ રારા પુનવિ્મિાિ તરફના વિચારો ઉપરથી 
કેટલાક લોકો એને મિોડ ેરારી વનંદા કરતા તો તેઓને તે જિાબ દેતા કે `ભાઈ! જિેો 
જનેો વિચાર; તે કિેછ તે ખોટુ ંશું છ?ે તે તો રને પણ કિેછ કે તરે પુનવિ્મિાિ કરો.’ 
એઓ બુવધિિધ્મક સભારાં આિતા – િંુ ભાષણ કરતો તે પોતે સારે ખુરસી ઉપર બેસી 
સાંભળતા. એણે પણ એક િખત સત્ય ઉપર વનબંધ િાંચ્યો િતો, િંુ આટલો સુધારારાં 
અગ્ેસર પણ રારાથી તે દુ:ખી થતા નિીં.

રારા ઉપર એનો પ્ેર અતીસે-રનેજ દેખતા-રારી રરજી ઉપરાંત કાર કરતા 
નિીં. રારાં લખાણની નકલ કરી આપતા ને િંુ પણ વનબંધ અથિા કવિતા લખીને પ્થર 
એની આગળ િાંચતો ને જિાં િદથી જ્યારે ફાટ્યો િોઊં તાંિા ફેરફાર કરિાની સલાિ 
આપતા – ને તેર િંુ કરતો. રારી ઉંરરરાં એણે એક પ્સંગ વસિા્યે કોઈ િખતે ઝાંસો 
સરખો પણ કીધો નથી. બેઠી બાંધણીનો બોધ ક્યા્મ કીધોછ – રે રને દુ:ખ થા્ય રાટ ેપોતે 
બીજી િાર પરણ્યા નિીં. રારી ભુલ, રારૂં સાિસ એણે સાંખ્યા કીધુંછ ને રારા ઉદ્યોગરાં 
રને િંરેશ ઉત્તેજન અને સાહતા આપ્યાં કીધાંછ.

એની પ્કૃવત પ્ેરાણ, ટકેી, ધીરી, સંતોષી ને રવસક િતી. જઓે એના પ્સંગરાં 
આિેલી તે સિુની જ એણે પ્ીવત સંપાદન કીધી િતી. વન્યરસર ખરચ કરનાર પણ પ્સંગે 
િદની બિાર જતા – ન્યાતરાં ઉજળા ને પ્વતવષ્ઠત કિેિાતા. રારી રાંદી રાને પગરસતે 
સુરત લઈ આવ્યા તો વરઆનો, આંગડી્યા, રસાલ સાથેનો ખરચ રૂ. 300) કીધો.

ઘણી ઘણી િાતો લખિાની છ ેપણ વનરાંત નથી. એણે 37 િરસરાં 25000)રૂવપ્યા 



ખરી મિેનતથી રેળવ્યા. તેરાં પોતાના બાપનું રૂ. 6000)નું કરજ તેરાં ત્રીજ ેહિસસે રૂ. 
2000) પોતાના આપ્યા; પોતાનાં અઘરણીનો, રારા જનોઈનો ને બે િાર લગનનો, રારાં 
અઘરણીનો, રારી રાના રુઆનો ને રારી િિુના રુઆનો તરાર ખરચ પોતે કીધો. એ 
રુઆ તારે રૂ. 5000)ની 4 ટકાની પ્રૉરીસરી નોટ, રૂ. 1000)નું ઘરેણું, બે ગાળાનું એક ઘર 
જનેે બંધાિતા રૂ. 1200 ને સરરાિતાં 600, એર રૂ. 1800 ને ભાં્યના રૂ. 200) ગણી્યે 
રળીને રૂ. 2000) અને 500)નો બીજો સારાન એટલો િારસો રારે સારૂં રુક્યો િતો.

રારી રા નિદુગા્મ જનેે સિુ નિાની કિેતા અથિા સાસરેથી રૂકરણીિિુ તે સંિત 
1875 ના આસો રહિનારાં જનરી ને 1907 ના કારતક િદ 4 તે તેવત્રસ િરસની ઉંરરે 
રરી ગઈ. એ ઘરકારરાં કુશળ, સુઘડ, ઉદ્યોગી, કરકસર સરજનારી ને સંતોષી િતી. 
એને લખતાં, િાંચતાં, ભરતાં, સીિતાં ને ગીત ગાતાં સારૂં આિડતું. સિભાિ ગરીબ 
અને રળતાિડો િતો, પણ રને ધાકરાં બિુ રાખતી. એને પોતાનાં ગરીબ સગાંની બિુ 
દાઝ િતી ને િેળાએ િેળાએ તેઓને લુગડાં િગેરે આપી રદદ કરતી. એ એકલી પડતી 
ત્યારે પોતાના રરી ગ્યલાં વિાલાંને સંભારી રડતી. એને પૂજાપાઠનું બિુ ગરતું િતું. કોઈ 
રાગનારને ભીખ આપ્યા વિના પાછુ ંકિાડતી નિીં. એક િખત એક ધુતારો બાિો રારા 
બાપ લખતા િતા ત્યાં આિીને બોલ્યો કે તપખીર સુંઘાડ. રારા બાપે સુંઘાડી એટલે 
બાિાએ મિોડારાંથી ફુક્ા કિાડ્યા (સિુ કિેતા કે આંતરડાંના ગુંછળાં), ચોખા લઈને 
પાણી કિાડ્યું, એ જોઈને રારા બાપ ભોળાિાઈ ગ્યા ને ઘરરાં કહું કે એને એક ધોતીઊં 
ને અંગરખો આપો. રારી રા જ ેરસોઈરાં િતી તેણે બિાર આિી પેલા બાિાને ધરકાિીને 
કિાડી રુક્યો. રારા બાપ ભોળાિા્ય તેિા નિોતા પણ એક તી દિાડજે કોણ જાણે શું થઈ 
ગ્યું? એ િાત રને િજી સાંભરે છ!ે અરે રંદિાડરાં જારે તે રને બોલાિતી ને પોતાનાં 
દુખતાં પેટ ઉપર રારં રોટપણનું શરરાતું રાથું રુકાિતી ને પછી પ્ેરથી-છલે્લા પ્ેરથી 
(ફરી દિાડા આવ્યા નહિ) ધીરાં આંસુ પાડતી તે વચત્ર િંુ નથી ભુલતો જો! એ પ્રાણે 
રારાં રાબાપ સંબંધી થોડી ઘણી િકીકત છ.ે ખરેખર રારાં ગરીબ પણ કુલીન રાબાપના 
સદગુણો વિષે િંુ જટેલું બોલું તેટલું થોડુ ંછ ેને બોલું તે પણ લોકરાં બડાઈ કિેિા્ય. પણ 
આ પ્સંગે િંુ રારા અંતકરણથી ઇચછુછં કે જટેલો િંુ તેઓથી સંતોષ પામ્યોછ તેિો સંતોષ 
બીજાં છોકરાંઓ પણ પોતાના રાબાપથી પારે.
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વિરામ 3

બાળપણ અને પ્રાથવમક વશક્ષણ – સને 1833 -1845

1. પ્સિિેળા રારી રાને ઘણું દુ:ખ થ્યું િતું. િંુ જનમ્યો ત્યારે રારૂં રાથું ઘણું જ 
લાંબું િતું, તેથી ચિેરો વિવચત્ર દેખાતો િતો. (િરણાં તો રાથું ઘણું જ નિાનું ગોળરટોળ 
જિેું છ.ે) છ રહિનારાં િંુ ઘુંટવણ્યાં તાણતો થ્યો.

2. જનમ્યા પછી દશેક રહિને િંુ ને રારી રા, રાના કાકા દુલ્લભરાર સાથે રુંબઈ 
રારા બાપ પાસે ગ્યાં. બીજા િરસને આરંભે રને બોલતાં આિડ્યું પણ બે િરસ સુધી 
અન્ન ન ખાતાં દૂધ અને ચાટણાંથી શરીરનું બંધારણ રહું.

3. સંિત 1893ની મિોટી આગ લાગી ત્યારે િંુ રુંબઈરાં િતો. રને બરાબર સાંભરે 
છ ે કે ભગિાનકલાના રાળારાં િંુ હદિાનખાનારાં રરતો િતો અને દ્યારાર ભૂખણ 
નારનો પડોસી િાવણ્યો બપોરી િેળા બિારથી ઘેર આિી હદિાનખાનારાં આકળો થઈને 
બોલ્યો િતો કે `આખું સુરત શેિેર બળી ગ્યું.’ એ સાંભળીને બીજા બૈરાં ભાડતુો, જ ે
સુરતનાં િતા (ભા્યડા તો નોકરીએ ગ્યલા) તેઓ તો િબકી જ ગ્યાં. ̀ આખું સુરત શેિેર 
બળી ગ્યું’ એ તેના બોલિાનો ભણકારો િજી રને ્યાદ છ.ે

4. સંિત 1894ના િૈશાખરાં સુરતરાં બળી ગ્યેલા ઘર બંધાિાં શરૂ થ્યાં િતાં તે 
1895ની આખરે પુરાં થ્યાં. એ દરવર્યાનરાં થોડોક િખત િંુ ને રારી રા સુરતરાં િતાં. 
તે િખતે એક પ્સંગે સારી ભાં્યરાં રરતાં રારાથી રારા કાકાના નાના છોકરાને પથરો 
રરા્યો િતો, તે ઉપરથી રારી કાકી કંઈ બબડતી િતી, તે સાંભળીને રારી રાએ િચ્મસરાં 
રને ઘરરાં લઈ જઈ સારી પેઠ ેબઝોડ્યો િતો, ને પછી પેટીના કડા સાથે બાંધી દાદર 
બારીએ તાળું દઈ તે બિાર ગઈ િતી, િંુ બુરેબુર પાડતો િતો. રારી ચીસથી ઘરરાં કાર 
કરનાર ગોિન ગજ્જરને દ્યા આિી ને બારી ઉઘાડી રિી િતી, તેથી તેણે તેરાંથી આિીને 
રને છોડ્યો િતો, એ િાત િજી રને સાંભરે છ.ે

એક િખત રુંબઈરાં રેં તેલનું રાટલું ફોડી નાખ્યું િતું. તે િેળા રારી રાએ રને સારી 
પેઠ ેરા્યયો િતો ને સાંજ ેમિારા બાપ આફીસથી આિી રા-હદકરાનું સરાધાન કરાિતા 
િતા, એિારાં િંુ કંઈ સારું બોલ્યો તે ઉપરથી બાપે પણ રને એક તરાચો રા્યયો િતો. 
એટલે જ પ્સંગે રેં રાર ખાધો છ.ે

5. પાંચ િરસનો થ્યો પછી રારા બાપે રુંબઈરાં ભુલેશ્ર આગળ નાના મિેતાની 
વનશાળે રૂક્યો િતો, તે િેળાએ વનશાળીઆઓની ઘેર તેડ્યા િતા ને ગોળધાણા તથા 
ધાણી િેંિેંચ્યાં િતાં, ને છોકરાઓ `સરસવત સરસવત તું રારી રાત’ ને `જી રેતાજી 
સલારત’ એર બોલતા િતા તે રને સાંભરે છ,ે અને રાતે િરે ચાર પાંચ છોકરાઓ એકઠા 



રળી ઘાંટા કિાડી આંક ભણતા, તે પણ, સુરતરાં રિેતો ત્યારે ઇચછા મિેતાની ને ફકીર 
મિેતાની વનશાળે જતો.

6. િંુ બાળપણરાં વનરોગી િતો, પણ સાતરે િરસે છ રહિના રાંદો રહો િતો, 
તેરાંથી એક િખત મિોડારાંથી ને ઝાડા િાટ ેઘણા કરર પડ્યા િતા.

7. આઠરે િરસે સં. 1897ના િૈશાખરાં રને સુરતરાં જનોઈ દીધું િતું. એ સંસકાર 
થ્યા પછી એક પાસથી રેં સંધ્યા, રૂદ્રી અને િેદ ભણિો શરૂ ક્યયો ને બીજી પાસથી 
સરકારી ગુજરાતી વનશાળે જિા રાંડ્યું.

િેદ તો િંુ બાબાજી નારનો દક્ણી, જ ેરારા બાપનો સનેિી છ,ે તેની પાસ ભણતો. 
બે િગ્મ તેની પાસ ભણ્યો ને પછી બીજા દક્ણી પાસે બાકીના િગયો ભણીને એક આઠો 
પુરો ક્યયો. િેદરાં િંુ એટલું જ ગુરૂ પાસે ભણ્યો છઉં. – રને ્યાદ આિેછ કે રારા કાકાના 
ઘરરાં કંઈ વ્રત ઉઝિાતું િતું ને રંડળો પુરા્યાં િતાં ને િેહદ્યાઓ રંત્ર ભણતા િતા, તે 
પ્સંગે કોઈએ રને ભણિાનું કહંુ િતું તે ઉપરથી િંુ ભણ્યો િતો ને સિુએ રારી ભણણી 
િખાણી િતી, તે િેળા રારી ઉમરર 10 િરસની િશે.

પ્થર િંુ રુંબઈરાં પા્યધોણી ઉપર બાળગોિંદ રિેતાજીની વનશાળે બેઠો. ત્યાંથી 
થોડા દાિડા પછી સુરત આિિું થ્યું. સુરતરાં દુગા્મરાર મિેતાજીિાળી નાણાિટરાં 
નિલશાના કોઠારાં વનશાળ િતી, ત્યાં રેં જિા રાંડ્યું. તે વનશાળના ભવ્યપણાનું વચત્ર 
િજી રારી આંખ આગળ છ.ે જગા જ કુરળો ડર ઉપજાિતી તો મિેતાજી કઠ્ઠણ ડર 
ઉપજાિતો કેર ન િો્ય? રને રૂળાક્ર સારા ઉચચારથી બોલતાં આિડ ેતોપણ મિેતાજીને 
પરીક્ા આપતાં બિીકથી ઙને ઠકેાણે અઙ્ રારીથી બોલાઈ જિા્ય – એટલા રાટ ે િંુ 
રહિનો દિાડો બારાખડીરાં પડી રહો. એક દિાડો દોલતરાર િકીલ જ ેરારી રાની 
ફોઈના છોકરાના છોકરા થા્ય તે ઘણા ચીડા્યા કે છોકરો બરાબર ઉચચાર કરેછ ને 
મિેતાજી કેર પાસ નથી કરતા – ચલ િંુ આિુંછ. પછી તેઓ એક દાિાડો રારી સાથે 
આવ્યા ને મિેતાજીએ ઙ્ બોલાવ્યો તો રારાથી શુધિ બોલાઈ ગ્યો ને િંુ પાસ થ્યો. આિા 
આગળની રીતે કેિી સારી ને િરણાંની કેિી િૂસ િૂસની છીછલ્લી છ!ે

8. સંિત 1900 ના િૈશાખ શુદ 12-સને 1844 ની 29 રી અપરેલે રારાં લગન 
સુરતરાં સદર અદાલતના શાસ્તી સૂરજરારની છોકરી સાથે થ્યાં.

9. રને ગુજરાતી અભ્યાસ કરાવ્યાનું રાન બાળગોવિંદ મિેતાજીને જ છ.ે એને જ 
તિાંથી િંુ એલફીનસટન સકુલના વપ્નવસપાલ જોન િાક્મનેસની પાસે ગુજરાતીની પરીક્ા 
આપિા ગ્યો િતો – ને સને 1845ની 6ઠ્ઠી જાનેિારીએ અંગ્ેજી સકુલરાં દાખલ થ્યો િતો. 
રને સાંભરે છ ેકે એક િખત િંુ સુરતરાં િતો ને સાંભળ્ું કે ઈનાર આપિાના છ,ે તેથી 
પ્ાણશંકર મિેતાજીની વનશાળે દાખલ થ્યો ને બાળવરત્રની ચોપડી ઈનારરાં લઈ આવ્યો.

10. રેં સરકારી વનશાળે અભ્યાસ 3|| િરસ કીધો, પણ તે વન્યર સાથે નહિ. િખતે 



સુરતરાં િોઉં, ને િખતે રુંબઈરાં િોઉં. રુંબઈરાં પણ કેટલીક ચોપડીઓ ઈનારરાં રેળિી 
િતી. િંુ બાળગોિંદની ઇસકોલરાં પિેલા ગલાસરાં 1 - 2 જો રેિેતો.

11. એ િેળા રારા િાંચિારાં આિેલી ચોપડીઓરાં રુખ્ય આ િતી : બાળવરત્ર, 
વનત્યાનંદ પરરાનંદનું ભૂગોળખગોળ, ઈસપનીવત, દાદસલીની િાત, પંચોપાખ્યાન, 
બોધિચન, વલવપધારા અને વ્યાકરણ મિોટુ ંગંગાધર શાસ્તીિાળું અને ગવણતવશક્ારાળા 
પ્થર ભાગ.

જ્યારે વનત્યાનંદ પરરાનંદ અને બાળવરત્ર િાંચતો ત્યારે રારા રનનાં રેદાન ઉપર 
નિાઈ ભરેલા એક જાતના વનર્મળા આનંદનો ભાસ પડતો – વનત્યાનંદ પરરાનંદરાં 
વિશેષે ખગોળના પાઠ િાંચતાં અને બાળવરત્રરાં િષ્મના ત્રણ રુખ્ય કાળરાંનું ચોરાસું 
િાંચતાં, કાંટાના ઝાડ િાંચતાં, દાણા વિણનારી છોકરીની ઘરડી રાનું કુલીનપણું િાંચતાં, 
નિાના જગુનું ઓલી્યું ઓલી્યું રડિું િાંચતાં, અંવતકની િાતરાં રાજાનું પ્ૌઢપણું તથા 
પ્ેરાળપણું િાંચતાં િગેરે િગેરે.

12. એ સાડાત્રણ િરસના દરવર્યાનરાં જો કે રિેિું રુંબઈ અને સુરત બંને ઠકેાણે 
થતું, તો પણ રારો લક્ વનશાળના પાઠ તરફ ઘણો િતો, તેર ઘેર િેદ તથા બીજી પોથીઓ 
પણ ભણતો. દરરોજ ઉઠતાં િારને બાળવરત્રના એક પૃષ્ઠના શબદે શબદનું વ્યાકરણ કરી 
જતો ને પછ ેદાતણ કરતો. રુંબઈરાં રરિાનું થોડુ ં– ફકત સાંજ ેકલ્લાકેક પડોસીના 
છોકરા સાથે બનતું.

13. રારે દોસતદારરાં એક રારી ન્યાતનો પડોસી છોકરો પરભુરાર કરીને િતો 
જ ેમિોટપણે ગુજરાતીરાં ઘણું જ સારૂં જ્ાન ધરાિતો ને જ ેઘણાં અંગ્ેજોને ગુજરાતી 
વશખિતો. એ જ રારો બાળવરત્ર–સાથે જ રહિ્યે–સાથે જ ભણી્યે–સાથે જ વનશાળે 
જઈએ. એક િખત િરે ઘરરાં કંઈ કંકાસ ક્યયો િતો તે ઉપરથી પરભુરારના બાપે 
બાળગોિંદને કહંુ િતું ને મિેતાજીએ િરને બંનેને એકરેકના કાન પકડાિી સાથે એકઠાં 
ઉઠબેસ કરિાનું કહું િતું જ ેરને ્યાદ આિે છ.ે

14. જ્યારે િંુ બાળગોિંદને ત્યાં પિેલા િગ્મરાં િતો ત્યારે રને એક છોકરિાહદ્યો 
વિેર િતો–કે રોજ વનશાળનું તાળું િંુ ઉઘાડતો ને આંખ રીંચીને પૃથિીનો નકસો ટાંગેલો 
િતો ત્યાં જઈને પાવસહફક રિાસાગરરાં સેનડવિચ અને સોસા્યટી એ બે ટાપુઓ છ ેતે 
જગાપર આંગળીઓ રુકતો ને પછી આંખ ઉઘાડતો. જો બરાબર તે જ ઠકેાણે આંગળીઓ 
રુકાતી તો િંુ જાણતો કે િગ્મરાં પિેલો રિીશ – ને ઘણું ખરૂં તેર જ થતું.

15. નિાનપણરાં રારી તવબ્યત વધંગારસતીિાળી તોફાની નિીં પણ ઠાિકી; તો 
પણ રરજી રુજબ ન થ્યેથી રીંઢો થઈ ખુણારાં ભરાઈ ધીરે ધીરે રડ્યાં કરૂં તેિી ખરી-
ચિીડીને િાથપગ અફાળું તેિી નિીં. િંુ રાબાપ વસિા્ય બીજા કોઈને દેખું કે શરરાઈ 
ખુણારાં અથિા રાની સિોડરાં ભરાઈ જતો; વબિકણ પણ િતો. રને રાની તરફના સગાં 



શંકહર્યો કહિને બોલાિતાં.

16. રને બરાબર સાંભરે છ કે એક િખત સુરતરાં િંુ ને રારી રા (રારા બાપ 
રુંબઈ િતા) મિોટી પેટી ઉપર સુતાં િતાં ને એક આસો સુદ 1 ની રાતે બાર િાગતે િંુ 
એકદર કારરી ચીસ પાડી ઉઠ્યો િતો. રારી રા તરત ઉઠી િતી અને તેણે રને છાતી 
સરસો ચાંપ્યો િતો. એિારાં રારા કાકા ઇચછાશંકર આવ્યા િતા, ને તેઓએ રને વિભૂવત 
કરી ચંડીપાઠનું એકાદ કિચ ભણ્યું િતું. પછી રને એિી બિીક કે રાતે ઘરરાં સુઉં નિીં 
ને પછી રને રારી રા ચારપાંચ રાત જુદાં સગાને ઘેર લઈ જઈ સુતી, પણ તિાં પણ તેર 
જ થતું. એક રાતે િંુ રારી રાની રાસીને ત્યાં પરસાળરાં સુતો િતો ને રાતે બાર િાગતે 
પાણી પીિા ઉઠ્યો. ખાટલારાં બેસીને જોઉંછ તો કોઈ બારણાંની આગળી ફેરિતું િતું ને 
પછી પાણી પી ઉંધો સુતો કે પાછી કારરી ચીસ પાડી ઉઠ્યો. એ ઘરનો રાલીક (રાસી 
તો ભાડ ેરિેતી િતી) લાલભાઈ જ ેગુણીનું જાણતો તેણે આિી કોઈ જાણે કંઈ કીધું ખરૂં 
– પણ તે િખત દીિીની પાસે રેં એક છડી દીઠી િતી. એટલી િાત રને સાંભરેછ, પણ 
રારી ઉંરર તે િેળા કેટલી િતી તે રારા જાણ્યારાં નિીં. તેની રાસીને ત્યાં ખબર કાઢી 
તો તે બોલ્યાં કે ભાઈ, તને િજી સાંભરે છ?ે રેં કહું િા, પણ રારી ઉંરર કેટલી િતી? 
તેઓએ કહું કે પાંચ છ િરસની.

17. રને વબિારણાં સપનાં બિુ આિતાં-રે િરણાં આઠકે િરસ થ્યાં ઝાઝાં નથી 
આિતાં. રેં રોટપણે રાતે થ્યલાં સપનાં જટેલાં સિિારે ્યાદ રિેતાં તેટલાં લખી રાખિાની 
તજવિજ કરી િતી – થોડાંક લખ્યાં પણ િતાં. – જાણિાને કે એ શાથી થા્ય છ.ે પણ 
પછિાડથેી લખિાનું જારી રાખી શકા્યું નિીં. `કોઈ શત્રુરાજાનું લશકર રશાલ સાથે ને 
િગડતાં િાજાં સાથે શિેરરાં બડી ધારધુરથી આવ્યુંછ – રસતારાં દીિા દીિા થઈ રહા 
છ – દોડાદોડને ધાર ધુર થઈ રિી છ – લોકો િિેલાં િિેલાં બારી બારણા બંધ કરી 
દેછ – પેલાઓએ ભાંજફોડ ધુરખળ રચાિી રુક્યું છ ને જાસક બુંબાણ િતતી રહું છ – 
ઘણા લોકો િેબક ખાઈ ગ્યા છ – છોકરાઓને રારશો રા, રારશો રા, એર રાબાપો 
કેિછ – ઘરેણાં સંતાડ ેછ. િંુ િળી આંખે બન્યો િાથ દઈ દઈ રાની સિોડરાં ભરાઈ 
જતો જાઉં છ િગેરે િગેરે.’ `સુરત રુંબઈની િચરાંની રજલો કાપતા સાત પટ્ીની ખાડી 
આિીછ – ભૂતડા ભરાિેછ – ખાડીનાં પાણી ભરાઈ જા્યછ – ડબુી જિા્યછ િગેરે 
િગેરે.’ `િાથથી રારી પછિાડ ેછુટ્યોછ ને િંુ આગળ બિુ બિેબાકળો થઈ ગબડ્ી રુકતાં 
નિાસું છ-નિસાતુ નથી. એિારાં ધારૂંછ કે કુદકો રારીને એના રાથા પર ચિડી બેસું – 
એિારાં િાથથી છકે જ નજીક આવ્યોછ – િંુ િેબકથી આંખ રીંચી પડી જાઉંછ િગેરે.’ 
વપંગળરાં એક ઠકેાણે `અવત દુટિારવત નિાસશે રથી’ એ જ ેલીટી લખીછ તે ઉપલા 
સપનારાં િંુ િાથથીની આગળ રથી રથીને નિાસતો તે ઉપરથી. `તાપીને કાંઠ ેપાછલી 
રાતે ચાંદરણાંરાં િંુ નિાિા ગ્યોછ – તિાં કોઈ કુરળા ગોરા બાળકને જોઉંછ – રને દા્ય 
આિે છ તેની પાસે જાઉંછ તે – મિોટુ ંમિોટુ ંથતું દેખા્ય છ.ે એકદર તે મિારી સારું ડોળા 



કિાડતું રાખસ જિેું ઉભું રહું – િંુ િેબકથી નીચે પડી જાઉંછ – એટલારાં તે ભડકો 
થઈ ગ્યું!’ રેં ભૂતોની – કાળી ભૈરિ િગેરેની સાધનાઓની િાતો બિુ સાંભળીછ, તેનાં 
પણ રને ઘણી િાર સિપનાં થતાં. પિોરે િંુ સિિારે પ્યારી સંબંધી દલગીરીરાં બેઠો િતો 
એિારાં પાસે રેં રીચડ્મસન-વસલેકશન દીઠુ;ં તેરાંથી ઓથેલોનો છલે્લો ભાગ િાંચ્યો િતો તે 
ઉપરથી રાતે સપનું થ્યું િતું. તેરાં `કોઈ જક્ રને કચરી નાંખતો િતો – બોઆ જાતના 
સાપ જ ેભેંસોના િાડકાં કચરી નાંખેછ તે સાંભ્યુાં. પછી રેં કહું કે, જા, જા, જક્, તું રને 
રારેછ તેરાં તિારી શી બિાદુરી? –રાર રાર – પછી વિચા્યુાં કે જ ેદિાડ ેજ ેવનવરત્ત રોત 
થિાનુંછ તે કંઈ વરથ્યા થિાનું નથી.’ આંખ ઉઘડી ગઈ, પણ શરીર સંકોચા્યેલું તટસથ 
થ્યલું િતું, ને બોલાતું નિોતું, એિાં એિાં રને બિુ સપનાં આિતાં. િજી પણ કોઈ કોઈ 
િખત સપનાં થા્ય છ ેપણ તે દિેશતનાં નિીં – રેં બિાદુરી કરી િો્ય તેિાં. `નીવત તુંવબ 
ભિવસંધુને તરાિે’ એ કવિતા સપનારાં વિાણ ડબુતું િતું તે ઉપરથી લખી છ.ે િંુ ઘણો 
બીકણ િતો પણ 18 રે િરસે એક રાતે રને એિો વિચાર આવ્યો કે જ ેકાળે જ ેબિાને 
ને ઠકેાણે રોત થિાનું િશે તે કંઈ થ્યા િના રિેિાનું નથી. તે દાિાડથેી ભુતની ને ચોરની 
બિીક જિા રાંડી-િિે િંુ કોઈથી જ ડરતો નથી. રુંબઈરાં જિાં િંુ રિેતો તિાં ઝાડ ેફરિા 
જિાનું બે દાદર ઉતરી્યે ત્યારે આિતું, ને નીચે ઘણું જ અંધારૂં િતું, ત્યાંથી િાડારાં જતાં 
રને ભુતની બિીક લાગતી. સુરતરાં રારા ઘરરાં એક ભાડતુની બૈરીને ભુત આિતું તે 
ઉપરથી રારાથી ત્રીજ ેરાળે જિાતું નિીં. િડપીપળા તળે પીશાબ કરિા બેસતો નિીં. 
િાલ તો િંુ ભુતબુતના વિેર રાનતો નથી.

18. સુરત અને રુંબઈ િચચે મિારૂં ને રારી રાનું પગ રસતે આિતું જિું આિિું બિુ 
થતું – વશ્યાળારાં, િુનાળારાં, ચોરાસારાં – રાનને રસતે, કાંઠાનાં રસતે, િરને વિાણ 
સદતું નિીં રાટ ેચાલતાંનું જ તેરાં બેસતાં. એ રારી બાળપણની રુસાફરીની તે િખત 
રારા રન ઉપર જ ેછાપ પડલેી તે િજી રને સાંભરે છ.ે એક િખતે ભર ચોરાસે િંુ અને 
રારી રા િલસાડથી ડુગંરી જતાં પોઠી ઉપરથી કાદિરાં પડી ગ્યાં િતાં ને રાતે ડુગંરીરાં 
રાછીઓનાં ઝુંપડાંરાં પડી રહાં િતાં. ઘણીક િાર િરારા સંગાથરાં જ ે બીજાં િતાં 
તેરાંના રરદો સિિારે ને સાંજ ેચાલતા અને સેકટાનાં ફુલ, ખાખરાનાં પાંતરા, કેરીઓ, 
આરલીઓ તોડતા. િરે ધરરશાળારાં ઉત્યા્મ પછી કોઈ જુદા જ સિાદની ખીચડી ને ઘી 
ખાતાં. ધરરશાળારાં રંધાતું ત્યારે િંુ િાથરાં સોટી લઈને અિીં તિીં ફરતો ને કૂિાપર 
જઈ બેસતો. સાંજ ેગારના પાદરનાં ઝાડોની નરતી શોભાની અને કોસ કુિાની છાપ િજી 
રારારાંથી ખસી નથી. જગંલનાં તાપ પણ રને સાંભરેછ. િરે એક િાર મિેરની ખાડીરાં 
ડબુતાં િતાં. વિાણરાં ઝાડ ેફરિાની રાચી ઉપર રને બેસાડતા તે િેળા દહર્યાને જોઈને 
રને કેિું થતું! િંુ કેટલો બિીતો! સુરતથી રુંબઈ જતાં આગબોટરાંથી કુલાબો દેખતાં રારા 
આંગરાં જોર આિતું ને પછી બંદર પરથી ઘેર જતાં ચાંદની રાતે કોટરાંનાં રોટાં રકાનો 
જોતાં રને નિાઈ લાગતી તે અને રુંબઈની આગબોટરાં સુરત આિતાં િલસાડ આગળથી 
જ ેિિા બદલાતી લાગતી તે િજી રને સાંભરે છ.ે એ સઘળી છુપી રિેલી છાપો કવિતા 
કરિા રાંડ્યાં પછી રને તેજદાર ભભકરાં પાછી આબેિુબ દેખાિા લાગી. પણ ખરેખર 



બાળપણના પ્િાસરાં રને જ ેનિું નિું લાગતું ને જ ેઆનંદ થતો તે આનંદની રને િાલ 
પુરતી લાગણી નથી પણ સરજ છ ેખરી.

19. નિાનપણરાં છોકરાંઓરાં િંુ ઘણું રમ્યો નથી. સુરતરાં િેળાએ િંુ છોકરાઓનાં 
ટોળારાં જતો ખરો, પણ રરતરાં સારેલ ન થતાં આઘો રિી જો્યાં કરતો. રને જનરથી 
રરિા ઉપર ઘણો શોખ જ નિીં. િાલરાં સોકટાંની બે પાસાની તરાર રરત ઘણી જ 
સારી રીતે અને સેતરંજની સાધારણ રીતે રરી જાણું છુ.ં
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વિરામ 4

અરંગ્ેજી સકકૂલ અને કૉલેજમારં –1845 - 1851

1. સને 1845ની 6ઠી જાનેિારીએ િંુ રારી 11 િરસ ને 4 રહિનાની ઉમરરે અંગ્ેજી 
સકૂલરાં દાખલ થ્યો. પિેલવિેલો મિારો રાસતર શેખરિંરદ નારે િતો. એ વિદ્ાન તો 
થોડો, પણ ગરીબડો તે વશખિિારાં સારો િતો. એણે રને રેકલકની ફસટ્મ ને સેકંડ રીહડગં 
બુકો િરસ દિાડા સુધી વશખાવ્યાં કીધી. પછી થડ્મરીહડગં, રોરલગલાસ બુક, સીહરઝ આિ 
લેસનસ, કોસ્મ આિ રીહડગં અને વજ્યોગ્ાફીની ચોપડી િગરે બરનજી પેસતનજી રાસતર, 
જ ે િાલ વિલા્યતરાં િેપારી ખાતારાં છ ે તેણે વશખિી. બરનજીની વશખિિાની રીત 
ઘણી સારી િતી અને સિભાિ રળતાિડો િતો. પછી સકાલરવશપને સારૂ ઉરેદિારોના 
િગ્મરાં મિારા રાસતર વર.ગ્ેિાર અને વર. રીડ િતા. વર. ગ્ેિાર આલવજબ્ા ને વજ્યારેટ્રી 
ચલાિતો અને વર. રીડ ટલેસ્મ એનવશ્યંટ તથા રોડરન હિસટરી, રાશ્મરનસ ઇંહડ્યા, 
પોએટ્રી ને કોરપોવઝશન ચલાિતો. એ રાસતર િસાિી રરાડીને સારી પેઠ ેવશખિતો. પણ 
વર. ગ્ેિારનો વરજાજ છોકરાઓને આકરો લાગતો – એ તેઓને રજાક કરી ઠોકતો – 
પણ રેં કોઈ દાિાડો ઠપકો સાંભળ્ો નથી. િંુ એના િગ્મરાં િંરેશ ફસટ્મ જ રિેતો.

િચરાં પિેલા ગલાસરાં ગવણત શીખિનાર કોઈ બલાકિેલ નારનો ઢોંડાબોટ ઇશકી 
રાસતર થોડા દાિાડા આવ્યો િતો. તેને ને મિારે બનતું નિીં. એક િખત રેં સરીકરણનો 
દાખલો ચોપડીની રીત ન કરતાં કોઈ જુદી જ પણ સિેલી રીત ક્યયો િતો તે ઉપરથી 
ખોટો કિી રને ગલાસરાંથી દૂર ક્યયો. એિારાં રગડગૂલ કરીને રાથેરાહટકનો પ્રૉફેસર 
િતો તે તિાં આિી પોિોંચ્યો. તેન આગળ રેં રાિ ખાધી. એણે મિારી સલેટ જોઈને પછી 
બલાકિેલને કહું કે, એ છોકરાએ બરાબર હિસાબ કીધો છ. એ છોકરો િોંવશ્યાર છ.ે તે 
િેળા બલાકિેલ સાિેબનું મિોડુ ંચલ્લી જિેું થઈ ગ્યું િતું.

િંુ હિસાબ પેિેલેથી અંગ્ેજી બોલી લખીને જ વશખતો છકે અપૂણાાંક સુધી આવ્યો 
િતો. એિારાં રગડગૂલે થોડાક છોકરાઓને જલદીધી બીજગવણત વશખિિાનો વિચાર 
ક્યયો િતો, તે ઉપરથી િરારી પરીક્ા લીધી – જઓેને ન આિડ્યું તેઓને સરિાળાથી 
ને તે પણ ગુજરાતીરાં જ વશખિિાનું ઠરેવ્યું – રારા દાખલારાં સિેજ ચુક િતી તેથી 
રને પણ સરિાળારાં નાંખ્યો િતો. એ િાથથીનાં બચચાંની પેઠ ેડોલતા ચાલતા અને ઝીણી 
આંખે ચશરા પિેરતા ગેટકી રગડગૂલને તપખીર સુંઘિાની બિુ ટિે િતી પણ તે ભલો 
રા્યાળુ િતો.



ઉપર કિેલા રાસતરો પાસથી ઉપર જણાિેલો અભ્યાસ કરી લઈને સને 1850ના 
એવપ્લ રહિનારાં પાંચ િરસ ને બે રહિને રેં ગલેર સકાલરવસપની પરીક્ા આપી.

2. જ્યારે િંુ ઉપર કિેલી ચોપડીઓ વશખતો ત્યારે દેશનાં િણ્મન, કુદરતી દેખાિોનાં 
િણ્મન અને કવિતા િાંચતાં રને એક જુદી જ રીતનો આનંદ થતો. તે દેશ કેિા િશે, 
ત્યાંની રતોની કેિી રઝા િશે, પોએટ્રીના તક્મનો આનંદ રારાં પોતાનાં તક્મનાં વબડા્યલાં 
કરળને લાગતો. જો કે તે હદલરાં ઘણી િાર સુધી રિેતો નિીં કેરકે બાળપણરાં અનુભિ 
નિીં. આિા જ્યારે િંુ ટલેરની એનશંટ હિસટરી વશખતો ત્યારે ઇવજપવશ્યન લોકોની 
રીતભાતનાં િણ્મન, ત્યાંની વપરવરડ, ત્યાંની નાઈલ િગેરેનાં િણ્મનથી ખરેખર રને કેિો 
આનંદ થતો? રે એ બાળપણરાંનો આછો આછો લાગતો આનંદ િાલ તે જ િણ્મનો 
ફરીથી કવિ દાખલ િાંચતાં પણ થતો નથી – આનંદ તો બિુ થા્યછ પણ તે જાતનો નિીં.

3. જ્યારે સકાલરવશપની પરીક્ા ચાલતી િતી ત્યારે હિસાબની પરીક્ા આપિાને 
આગલે દિાડ ેએક પારસી નારે રંચરેજી, જ ેિાલ જરશેદજીની સકૂલરાં રાસતર છ,ે 
તેણે પરીક્ક પ્ોફેસર પાટને કેટલાએક પુછિાના સિાલો (જિાબ સાથે નિીં) જુદા 
કિાડી રુક્યા િતા તે ટબેલ ઉપરથી લઈ આિીને પોતાના દોસતદાર ર્યારાર શંભુનાથને 
આપ્યા. એ પારસીને હિસાબ આિડતા નહિ. રાટ ેર્યારાર પાસે સરજી લેિાને આપ્યા 
િતા. એ ર્યારાર શંભુનાથ જ ેિાલ ડપે્યુટી ઇનસપેકટર છ ેતે જ રાત્ર અંગ્ેજી સકૂલરાં 
િંુ સેકંડરીહડગં વશખતો ત્યારથી રારા સનેિી િતા ને િજી છ.ે એ ર્યારાર પેલા સિાલો 
રાત્રે રારે ત્યાં લઈ આવ્યા િતા ને િરે ઉજાગરો કરીને સિાલોના જિાબો નકી કરી 
રાખ્યા િતા. બીજ ેદિાડ ેપરીક્ા થઈ તેરાં સિુથી િધારે જિાબ રેં ને ર્યારારે દીધા 
િતા. એ િાત રને સાંભરે છ.ે

4. અંગ્ેજી ભાષાની ચોપડીઓ િાંચતાં રને જ ે િોંસ ને આનંદ થતાં તે, રને 
બીજગવણતનાં સરીકરણો છોડિતાં ને ભૂવરવતના વસધિાંતો કરતાં પણ થતાં – રે િધારે 
– િંુ નિાં નિાં સરીકરણો છોડિતા ને નિા નિા વસધિાંતો કરી બતાિતો. જરે કેટલાકને 
હિસાબરાં સુજ્જ પડતી નથી ને તેથી તેઓ તેને વધક્ારે છ ેતેર રને નિોતું. હિસાબરાં 
રને નિું શોધિાની પિેલેથી જ ગર િતી, જ ેપછી રોજના અભ્યાસે િધી ગઈ. આજ 
કાલ રરારાં જ ેથોડી ઘણી િાદશહકત છ,ે તેનાં કારણોરાં બીજગવણત ને ભૂવરવતનો 
અભ્યાસ એ પણ એક રુખ્ય કારણ છ.ે કોઈ નિું સરીકરણ રારાથી છોડિાતું અથિા નિો 
વસધિાંત રારાથી થતો તો િંુ િરખથી કુદતો. અંગ્ેજી રાઈટીંગ સુધારિારાં અને હિસટરી 
વજ્યોગ્ાફીની બાબતો મિોડ ેરાખિારાં રારી કાળજી ને મિેનત નિોતી. પણ સપેલીંગ, 
િાક્યરચના, વ્યાક્યાથ્મ અને વ્યાકરણ એ ઉપર રારો લક્ બિુ િતો.

5. રેં કોઈ દિાડો લેસનને રાટ ેઠપકો સાંભળ્ો નથી. િંુ સઘળા ગલાસરાં એકથી 
તે પાંચની અંદર નંબર રાખતો. 1849ના ડીસેમબરની ઈનારની પરીક્ારાં રને રૂ. 16)ની 
ચોપડીઓનું ઈનાર રળ્ું િતું.–ટલેરની એનશંટ હિસટરી, િશ્મલની એસટ્રાનારી, ચેમબરની 



વજ્યારેટ્રી અને એક હટ્રગનોરેટ્રી, કોઈ િખત રેં તોફાન ક્યા્મને િાંકે ગલાસરાં જગાઓ 
ખોઈ િો્ય ઈ્યા રારા ખાધો િો્ય એર રને સાંભરતું નથી, પણ કોણ જાણે શા સારં એક 
િખત રેં કાપી લખતાં ડા. ભાઉના િાથની નેતરના બે ફટકા ખાધા છ ેખરા. આિા તે 
િેળા વર. નિરોજી ફરદુનજી, ડા. ભાઉદાજી અને વર. ભોગીલાલ પ્ાણિલ્લભદાસના રોપ 
કેિા િતા! સકૂલનું ભવ્યપણું કેિું િતું!

6. જ્યારે િંુ સીહરઝ આિ લેસનસ વશખતો ત્યારે ગિરનર આવ્યો િતો. એની 
આગળ નાચરલ હિસટરીની કવિતારાંનો ફા્યરી કોસ્મરનો પીસ એિો તો રેં સરસ રીતે 
િાંચ્યો િતો કે તે ખુશ થ્યો િતો ને બોલ્યો િતો કે `આ છોકરો અરથ સરજીને િાંચેછ.’ 
પણ તે િેળા િંુ તે પીસનો બરાબર અથ્મ જાણતો નિોતો. એિું ઘણી િાર બને છ ેકે ઘણા 
સારા અભ્યાસને લીધે સરજ્યા િનાં પણ સરજીને િાંચ્યા જિેું સારં િંચા્ય છ.ે

7. રારા બાપે રને અંગ્ેજી લૅસન વશખિિાને કોઈ ખાનગી રાસતર રાખ્યો નિોતો 
– િંુ રારી રેળે જ લેસન કરતો. િરારા રાસતર બરનજી િરને તરજુરો આગળથી 
કિેતા નિીં – િંુ ઘર આગળ હડકશનરીરાંથી કિાડીને ભાગુંતુટુ ંબેસાડતો ને બીજ ેદિાડ ે
વનશાળરાં િરે બે ત્રણ જણ સાથે બેસીને બનતું તેટલું તૈ્યાર કરતા. પછી લેસન ચાલતી 
િખત સઘળો ખુલાસો થઈ જતો. અડધા કલાકની રજાના િખતરાં પણ િરે લેસન કરતા.

8. એટલા અંગ્ેજી અભ્યાસની સાથે િંુ દરરોજ બે કલાક સિિારે એક અંબાશંકર 
નારના ઓદીચ શાસ્તી પાસે સારસિત વશખિા જતો. િંુ કેટલા િરસ વશખ્યો તે િાલ 
સાંભરતું નથી પણ દોિોડ િૃવત્ત સારસિત વશખ્યો છુ ં એટલું સાંભરે છ.ે આિા એ 
અંબાશંકરની કેિી સૌમ્ય ને રાંક પ્કૃવત!

9. િંુ રોજ ચાર િાગે મિારા બાપની સાથે ઉઠતો, રાતનું કીધેલું લેસન િંુ ફરીથી 
તપાસી જતો -નિું કરતો નિીં. પછી સંસકૃત પાઠ કરતો. પછી અંબાશંકર પાસે જતો. 
પછી આઠ િાગે ઘેર આિી નિાઈ સંધ્યાપૂજા કરતો. થોડા દિાડા રેં પાવથ્મિની પૂજા પણ 
કીધી િતી. પછી સિાડ ેનિ િાગતે બાપની સાથે જરતો. પછી જરા આ િો કરી પાનબાન 
ખાઈ, લુગડાંબુગડાં પિેરી સિાડ ેદશ િાગે વનશાળે જતો. પાંચ િાગે વનશાળેથી પાછાં 
આિી અગાસીરાં િિા ખાતો; ને પછી દીિા થ્યા કે તરત લેસન કરિા બેસતો. સિાડા 
આઠ ેિી્યાળુ કરતો ને પાછો નિ િાગે લેસન કરિા બેસતો તે સિાડા દશ સુધી. શ્ાિણ 
રહિનારાં રિાદેિની પૂજા કરિા જતો ને જનરાટિરી, વશિરાવત્ર િગેરેને હદિસે ફરાર 
કરતો.

10. િંુ એટલો િિેરી િતો કે ગલાસરાં જો કોઈ છોકરાનું થુંક ઉડ્યું એિી જો રને 
ભાંવત પડતી તો રારા િોઠને લોિી વનકળે તેટલે લગી અંગરખાની ચાળિતી ધસી નાંખતો. 
વનશાળે જતાં કાળકાદેિીનાં દશ્મન કરતો ને એટલું રાંગતો કે `િંુ ઘણો અપરાધી છઉં, 
ક્રા કરજ ેને રા મિારૂં સારૂં કરજ’ે ને ગાલે તરાચા રારતો. એ િંુ વનશાળરાં પિેલો 
નંબર રિેિાને રાટ ેકરતો એર નિીં, પણ ભાવિકપણાની ટિે પડી ગ્યલી તેથી, એક 



દિાડો િંુ રાતાની સારાં ઉભો રિી તરાચો રારતો િતો તે પેટી ઘડનાર એક કંતારીએ 
દીઠુ.ં તે બોલ્યો િતો કે `રાર જોરથી.’ તે દિાડા પછી િંુ તરાચા રારતાં શરરાતો, પણ 
દશ્મન કરી રહા પછી ચાર પાસ જોતો કે કોઈ રને જોતું તો નથી પછી ડાબો િાથ આડો 
રાખી જરણે િાથે ધીરે રિી તરાચો રારતો. રુંબઈરાં નર્મદેશ્ર નારના રિાદેિ છ ેજ્યાં 
થોડાં જ લોકો દશ્મન કરિા આિેછ ત્યાં િંુ અંધારારાં પૂજા અવભષેક કરીને `િંુ ઘણો 
અપરાધી છઉં’ એર કિીને નાકલીટી તાણતો. રારજી જતો તો તિાં ઘણીએક પ્દક્ણા 
ફરતો. એ ભાવિકપણું અને મિોટપણરાં એકાંતરાં દલગીર રિેિાની તવબ્યત રારી રાના 
સિિાસથી રારારાં આવ્યાં િશે એર રને લાગેછ. તે કંઈ રને ભાવિકપણું રાખિાને 
કિેતી નિીં તો પણ તે રારી એ િૃવત્ત જોઈને પ્સંન રિેતી.

11. િરારી િખતરાં કાલેજરાં ચાર પંવકતતની સકાલરવશપ િતી – ગલેર દસ 
રૂવપ્યાની; ઉિેસટ પંદરની, સેકંડ નારરલ િીસની અને ફસટ્મ નારરલ ત્રીસ રૂવપ્યાની. 
ગલેરની ઉરેદિારીરાં ઘણા જણ િતા તેરાં અવગ્યાર જણ પાસ થ્યા; તેરાં રારો નંબર 
ત્રીજો આવ્યો િતો. પરીક્ા લેનાર જાણ્યારાં િેનરી ગ્ીન વપ્નવસપાલ, પ્ોફેસર પાટન, 
ટારસ રીડ ને બીજા બેએક અંગ્ેજો િતા. એ પરીક્ા થી 1850ના એવપ્લરાં, પણ પછી 
રે રહિનાની રજા પડી તેથી જૂન રહિનારાં િંુ કોલેજરાં દાખલ થ્યો. એ પરીક્ારાં રેં 
સઘળા વિષ્યોરાં થોડાઘણા જિાબ દીધા િતા, પણ એક વનબંધ અંગ્ેજીરાં લખાવ્યો તો 
તે તો રને લખિો સૂઝ્યો જ નિોતો. એક જ પારેગ્ાફ લખ્યો િતો. તેની રને 7 રાક્મ રળી 
િતી. ગલાસરાં હિસટરીનાં કોરપોવઝશન રેં લાંબાં લાંબાં ને સારાં સારાં લખ્યાં િતાં, પણ 
એ વનબંધ જ ેકે જાણ્યારાં બૈરાંઓને ભણાવ્યાથી ફા્યદા છ ેકે ગેરફા્યદા છ ેએ બાબતનો 
િતો તે રારાથી દુવન્યાદારી ન જાણ્યાને લીધે લખી શકા્યો નિોતો; કેરકે તે િખત રારં 
વચત્ત વનશાળના-ભણિા લખિારાં જ િતું.

12 કાલેજરાં દાખલ થ્યા પછી કઈ કઈ ચોપડીનો અભ્યાસ ચાલ્યો તે રને 
વિગતિાર સાંભરતું નથી, પણ એટલું સાંભરેછ કે હિસાબરાં પાટન, િરને િારરરૉવનકસ 
ને પોલસ પોલાસ્મનાં ગવણત અને વત્રકોણવરવત વશખિતો; ડા. જીરો, કેરીસટ્રીનાં લેકચરો 
આપી પ્્યોગો કરી બતાિતો અને ગ્ીન, પોલીટીકલ ઇકાનારી ને લાજીક વશખિતો.

13. િરે કાલેજના બે ત્રણ સાથી અને બીજા બે ત્રણ દોસતદારો એકઠા રળી 
રારે ઘેર રસા્યનશાસ્તના પ્્યોગો કરતા િતા. પછી થોડકે દિાડ ેિરે િરારા ઘરની 
ચોપડીઓ એકઠી કરી એક નિાનો સરખો પુસતકસંગ્િ રારે ઘેર ક્યયો િતો. પછી એિો 
વિચાર ક્યયો િતો કે આપણે રહિનારાં ચાર િાર રળિું. તેરાં બે િાર આપણે વનબંધો 
લખી આપિારાં જ િાંચિા-રાંિોરાંિે લખતાં બોલતાં ને િાદ કરતાં વશખિું; અને બે િાર 
જાિેર સભા ભરી લોકનો સુધારો કરિો. એ વિચાર પાર પાડિાને િરે િરારાં રળિાંને 
જુિાન પુરૂષોની અન્યોઅન્ય બુવધિિધ્મક સભા એિું નાર આપ્યું. તેરાં િંુ પ્રુખ, ર્યારાર 
શંભુનાથ સેકરેટરી, કલ્યાણજી વશિલાલ, તીજોરર અને નારણદાસ કલ્યાણદાસ તથા 



બીજા બે કારભારી્યો િતા. એ સભાની તરફથી જાિેર ભાષણો ભૂલેશ્રના ચકલારાં 
િરારા દોસત રેઘઝી તથા ભિાની લક્રણના કોઈએક ઓળખીતાનાં ખાલી પડલેાં ઘરરાં 
(િાટકેશ્રની પાસેનાં) 100 થી િધારે સાંભળનારાઓની આગળ થ્યાં િતાં. રંડળી 
રળિાથી થતા લાભ વિષે ભાષણ મિોડથેી રેં ક્યુાં િતું. ને જાદૂ વિષે ભાઈ નારણદાસે 
ક્યુાં િતું. પછી િરારી સભાએ, િરારા સનેિી ભાઈ િરીલાલના બાપ રોિનલાલ જ ે
પાંજરાપોળની િિીિટ કરનાર એક કારકુન છ ેતેની રજાથી પાંજરાપોળના બંગલારાં 
રળિા રાંડ્યું – ને ભાઈ રાણેકલાલ ગોપાળદાસે સ્તીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાિિા વિષે 
વનબંધ તૈ્યાર કરીને કારભારીઓને તપાસિા આપ્યો. પણ એ વનબંધ જાિેરસભારાં 
િંચાિિાનો દાિાડો િરે રુક્ર કરતા િતા એટલારાં રારે કાલેજ છોડી સુરત જિું 
પડ્યું. રારા સુરત ગ્યા પછી દશ પંદર દાિાડો ભાઈ પ્ાણલાલ, ભાઈ રોિનલાલ િગેરે 
છોકરાઓની સભા જોઈ રનરાં િસિાને પાંજરાપોળરાં આવ્યા ને ત્યાં પછી અન્યોન્ય 
બુવધિિધ્મકિાળાઓએ તેઓને સારેલ થિાની વિનંતી કરી. તે તેઓના હદલરાં ઉતરી; ને 
પછી તેઓએ િરારી સભાનું નાર બદલી બુવધિિધ્મક હિંદુ સભા એિું રાખ્યું - 31 રી 
રાચ્મ 1851.

14. સને 1850ના જુલાઈ આગસટરાં એક રારા સનેિીએ રને સુરતથી કાગળ 
લખ્યો િતો, તેરાં કેટલીએક િાત રારી સ્તી સંબંધી િતી. તે કાગળના સરનારાં ઉપર 
નાર મિારૂં, પણ ઠકેાણું રારા સસરા સુરજરાર સદર અદાલતના શાસ્તીના ઘરનું િતું. તે 
ઉપરથી રારા સસરાએ સરનારું િાંચ્યા િગર પોતાનો જ એર જાણી તે કાગળ િાંચ્યો 
ને તેના જ ઘરરાં એક રારો સગો રિેતો િતો તેને કહું કે `નર્મદાશંકરને આપી આિ.’ 
એટલારાં બીજો કાગળ ઉપર કિેલી રીતનાં સરનારાંનો આવ્યો તે પણ રારા સસરાએ 
િાંચ્યો. રેં તો પિેલા કાગળ ઉપરથી રારા સનેિીને લખ્યું િતું કે તારે િિે કાગળ લખિા 
નિીં – પણ રારો સસરો પેલો કાગળ લખનાર જ ેતેનો ભાણેજ થતો તેના ઉપર એટલો 
તો ગુસસે થઈ ગ્યો િતો કે તેણે સુરત પોતાને ઘેર લખ્યું, જથેી પેલા વબચારાને તેની 
િડીઆઈ જ ેરારા સસરાની બિેન થા્ય તેનો િરે ખુબ રાર રા્યયો િતો – ને એથી તે 
બચારો િગર િાંકે ઘરનો જુલર ન બરદાસત થ્યેથી પોતાની રિેતાજીગીરીની નોકરી 
છોડીને કોઈ બીજ ેઠકેાણે નોકરી રળેછ, એિું ઘરરાં બિાનું બતાિી સુરત છોડી જતો 
રહો િતો. બે િરસ બિાર રખડીને પાછો સુરત આવ્યો તે િખત િિાડીએ ચકલે સિુના 
દેખતાં િંુ તેને ભેટ્યો િતો. રને રારા સસરા ઉપર ઘણો જ વધક્ાર આવ્યો િતો – કે 
આટલા રોટા અવધકારપર છતાં સરનારું િાંચ્યાિના રારા કાગળો ખોલ્યા જ કેર? રેં 
રારા સસરા ઉપર મિોટા ઠપકાનો કાગળ રોકલિાને તૈ્યાર કીધો િતો પણ રારા બાપના 
સરજાિિાથી પછી તે રેં ફાડી નાંખ્યો િતો.

15. કાલેજરાં દાખલ થ્યા પછી રરજી રુજબ લેસન કરિાનું િોિાથી (કેરકે 
કાલેજરાં કંઈ રોજના રોજ લેસન આપિાં પડતાં નિીં. ફકત પ્ોફેસરો લેકચર આપતા 



તે સાંભળ્ાં કરિાનું િતું.) િંુ રારો િખત આ તે અંગ્ેજી ચોપડીઓ િાંચિારાં ગાળતો. 
તોપણ નોિેલસ ને ટલેસ િાંચતો નિીં.

16. સને 1850 ના સપટમેબરરાં રારી જુિાનીના જોસસાએ બિાર પડિા રાંડ્યું – 
િંુ બાળપણરાં નઠારી સંગતરાં ન છતાં, ને બૈરાંઓસંબંધી િાતો રેં િાંચેલી નિીં તે છતાં 
મિારાં રનની િૃવત્તરાં નિો ફેરફાર થ્યો – રને બૈરાની ગંધ આિિા રાંડી. િરે રુંબઈરાં 
જ ેઘરરાં ભાડ ેરિેતાં તે ઘરરાં બીજાં ભાડતુો પણ રિેતાં. તેરાંનાં બૈરાંઓ ગરે તે ગરે 
તે િાતો કરતાં િતાં તે રેં છાનાંરાનાં સાંભળિા રાંડી; બૈરાંઓ પોતાના એકાંતરાં શું 
િાતો કરતાં િશે તે જાણિાને રેં અંદેશો કરિા રાંડ્યો; શારળ ભટની િાતા્મની ચોપડીઓ 
િાંચિા રાંડી. એ સઘળાંથી ઉશકેરા્યલી િાલતરાં સંભોગ ઇચછાનો જોસસો ઘણો થિો 
જોઈ્યે તે મિને નિોતો; પણ એિી ઇચછા થતી કે કોઈ સ્તી સાથે સનેિ બંધા્ય તો સારૂં. 
અસલથી ઘણો જ ઠાિકો ને શરરાળ તેથી અને ઇશકબાજીથી િાકફ એિા દોસતો નિીં 
તેથી રારાથી રારા જોસસાનેલગાર પણ બિેકાિા્યો નિીં, કોઈ બઈરી પોતાની રેળે રને 
બોલાિે તો િંુ બોલું એિી ઇચછા થતી. એ જોસસો રને જારે કાલેજરાં રજા િો્ય ને ઘેર 
નિરો િોઊં તારે જ થતો – ને તે પણ દિાડ ેજ – રાતે નિીં – એ જોસસો રને રહિનો 
દિોડકે રહો પણ તેથી િંુ કંઈ બળ્ાં કરતો નિીં.

17. સને 1850ની 23 રી નિેમબરે રારી રા સુરતરાં રરી ગઈ. રારા બાપ સુરત 
િતા ને િંુ એકલો રુંબઈ ગ્યો. જ્યારે રુઆના સરાચાર રારા બાપના સનેિી ગોકળનાથ 
ઉપર આવ્યા ત્યારે િંુ કોટરાં રોજ સિિારે એક પારસીને વશખિિા જતો ત્યાં િતો. િંુ 
11 િાગે ઘેર આવ્યો ત્યારે ઓટલે ગોકુળનાથ બેઠા િતા, તેણે રને ઉપર જતાં અટકાવ્યો 
– િંુ તરત સરજ્યો – મિારાથી પાઘડી ફેંકઈ દેિાઈ ને િંુ એકદર સૂર થઈ સિુની સાથે 
તળાિે જિા ઓટલે બેઠો.

18. રારી ઉમરરરાં, રારાં સગાંરાં, રારાં ઘરરાં કારીનું રરણ સરજતી અિસથારાં 
પિેલિેલું જ સાંભળ્ું – મિારી રાનું રરણ સાંભળ્ું – મિારી રા રરી ગઈ એથી અને 
એ િખત હદલાસો દેનાર મિારા બાપ રારી પાસે નિીં એથી િંુ િોલેહદલ બની રહો. રેં 
સુતકરાં કાલેજ જિું બંધ રાખ્યું િતું. તેથી 10 દાિાડા સુધી તો રેં 11 થી તે 6 સુધી 
તીજા રાળની બારી્યે બેસી તડકા સારું જો્યાં કીધું – તે રને પીળા ને રોતા લાગતા! રાતે 
પણ ઉદાસ રિેતો. પણ એ ઉદાસી રરણના ઘરની નિોતી પણ િૈરાગના ઘરની િતી. િંુ 
શરીરના રોગ, રોતના ભો અને ઇશ્ર સંબંધી વિચારરાં ઘૂર રિેતો; અને `કૃષણને કરિું 
િો્ય તે કરે, વજિ તું વશદને વચંતા ધરે,’ એ િચન િારેિારે બબડ્યાં કરતો. એ િચન 
દ્યારારનું છ ેતે િંુ િખત જાણતો નિોતો - રારી રા ભજન ગાતી ને રારા સાંભળ્ારાં 
એક બે િાર ઉડતું આિેલું તે કંઈ સાંભરી આિેલું. તેરરું વિત્યા પછી રેં કાલેજરાં પાછુ ં
જિા રાંડ્યું, પણ વચત્ત ઠકેાણે નિીં. એ જોસસો રને એક રહિનો સારી પેઠ ેરહો.

19. પખિાડી્યા પછી સુરતથી કાગળ આવ્યો. તેરાં એર િતું કે િિુ રોટી થઈછ 



રાટ ેનર્મદાશંકર િિે વિેલું આિિું. રારા સસરાની રરજી એર કે સુરતરાં ઘર રંડા્ય. 
રારા બાપના બે વિચાર-સગિડને રાટ ેસુરત ને છોકરાનો અભ્યાસ તથા બાપદીકરા સાથે 
રહિ્યે એ બે રાટ ેરુંબઈ હઠક પડ.ે એ િખતે રને સ્તીને રળિાનો સારી પેઠ ેજોસસો થઈ 
આવ્યો િતો. એટલારાં રને કોગવળ્યું થ્યું તેથી રારા બાપે સુરત રોકલિાનું જ રાખ્યું. 
ને રારા સસરા રને સુરતરાં નોકરી રળિા રાટ ેપોતાના સનેિી જગન્નાથ શંકરશેઠના 
છોકરા વિના્યકરાિ પાસે સુરતની ઇસકોલના ગ્ેિાર ઉપર વસફારસ કાગળો લખાિિાની 
તજિીજરાં િતા. રારી તો સુરત જ જિાની ઇચછા થઈ િતી તેની અને િળી કાલેજરાં 
અભ્યાસ ન થિાથી પરીક્ારાં પાસ તો થિાનો જ નથી એર જાણી રેં તો સુરતરાં જ 
નોકરી લેિાનું ધા્યુાં.

20. કાલેરાથી િંુ સારી પઠ ેસારો થ્યો િતો તોપણ તેનું બિાનું કિાડી રાજીનારું 
આપી, પ્ોફેસરોનાં સરટીફીકટો લઈ િંુ સુરત આવ્યો. મિારાં સરટીફીકટો આ પ્રાણે છ ે
: -

Elphinstone Institution

Feb. 8th 1851.

I have known Narmadashankar for the last eighteen months; but 
principally since June 1850 at which period he commenced his studies in 
the College department of the Elphinstone Institution. Out of a large list 
of candidates for Clare-scholarships of whom eleven succeeded Narma-
dashankar obtained the third place. He distinguished throughout the term 
as a student but he has lately been attacked by cholera which has left him 
so weak and ill that his Doctor insists upon his removal from Bombay to 
his native town, Surat.

We all part with him with great regret.

(Signed) H. GREEN,

Acting Principal

Narmadashankar Lalashankar a student in the College Department 
of the Elphinstone Insitution, has been under my Tuition in English Liter-
ature and History for the last year and a half. It would be impossible to 
speak too highly of his acquirements, or of his industry. His knowledged 
of the English Language is remarkably good for his standing and he has 



made considerable progress in the study of History, ancient and modern, 
but more particularly in the History of India. At the examination of June 
1849 (1850) he came out 3rd in his class and was appointed a Clare of (1 
st year’s) scholar, in which capacity he has given great satisfaction and I 
regret to say that he is now obliged to leave (I hope only for the present) 
Bombay.

He is decidedly a boy of great talents and his conduct as far as I 
know of has been always most unexceptionable.

Elphinstone Institution

February 14th 1851.

(Signed) R. T. REID, A. B.

Acting Professor of History and General Literature.

3

I have great pleasure in bearing testimony to the good conduct and 
industry of Narmadashankar Lalashankar since I became acquinted with 
him. At the scholarship examination in April 1850 his answering was ex-
tremely good and his progress since has been very fair notwithstanding his 
ill health which I regret has at last compelled him to leave the Institution.

Elphinstone Institution

25th Feby. 1851.

Joseph Patton

Profr. Math, and Physic.

એ સરટીહફકેટ લખી આપિા પાટનને ફુરસદ નોતી તેથી િંુ તે લીધા વિના સુરત 
આવ્યો િતો - પછિાડથેી રારા બાપે તે લખાિી રોકલ્યું િતું.
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વિરામ 5

રારંદેરમારં વશક્ષક – (1851-1854)

1. િંુ સને 1851 ની 19રી ફેબરિારીએ સુરત આવ્યો-રઝારાં પડ્યો. બીજ ેકે ચોથે 
દાિાડ ેિંુ સુરતની ઇસકુલના િડા ગ્ેિારને રળિા ગ્યો. તિાં રેં પૂછું કે તારા ઉપર રારા 
સંબંધી વિના્યકરાિ જગન્નાથના કાગળો આિેલા છ?ે તારે તે બોલ્યો કે િા પણ બોડ્મનો 
એિો ઠરાિ છ ેકે સુરતની જ ઇસકોલરાંનાને રોટા પગર કરી આપિા. તે િખત એિું િતું 
કે ત્રણ ત્રણ ચચચાર રૂવપ્યાના રાનીટરોને કિાડી નાખી રોટા પગારના છ જ રાનીટરો 
રાખિાનો બોડ્મનો િુકર આવ્યો િતો – િંુ નાઉરેદ થઈ ગ્યો. રેં ગ્ેિારને કહું કે િંુ પણ 
તારો જ વશખિેલો છઉં રાટ ેતારે રને પણ તારી પાસે રાખિો જોઈ્યે. તે બોલ્યો કે આવ્યાં 
કરજ-ેપાછી નોકરીની રતલબે રેં એક બે રહિના ઇસકુલરાં ફસટ્મ ગલાસરાં નાર દાખલ 
કરાિી રાખ્યું િતું પણ િંુ કંઈ બરોબર જતો નિીં ને પછિાડથેી રેં જિું રુકી દીધું િતું.

2. બાપ રુંબઈ, રોજગાર નિીં, એકલો પડી ગ્યો તેથી પાછુ ં રન દલગીરીરાં 
ફટકેલ થઈ ગ્યું ને તેરાં રારી રા સંબંધી પાછા ખ્યાલો થિા રાંડ્યાં. એિારાં એક 
કુળિંતી ડાિી સ્તીનો સિિાસ થ્યો અને એથી રારૂં સરાધાન થ્યું.

3. રેં રારી ગંરતને સારૂ એક રંડળી ઉભી કરિી ધારી ને પછી િાત રેં રારા સગા 
દોલતરારને કિી. એણે રંડળીની સાથે એક છાપખાનું કિાડિાનું કહું અને પછી િરે 
ભાગીદારો કરી `સિદેશહિતેચછુ’ એ નારની રંડળી ઉભી કરી. એક પાસથી છાપખાનાંરાં 
`જ્ાનસાગર’ નારનું ન્યુસપેપર અઠિાહડ્યે એક િાર વનકળિા રાંડ્યું ને બીજી પાસથી 
ભાષણો થિા રાંડ્યાં. જ્ાનસાગર કિાડિાની દોલતરારની રતલબ દુગા્મરાર રિેતાજીની 
કેટલીક નરસી ચાલ જાિેરરાં આણિાની િતી પણે તે રારા જાણ્યારાં પછિાડથેી આિી. 
પિેલું ભાષણ રેં રંડળી રળિાથી થતા લાભ વિષે લખીને તા. 4થી જુલાઈ્યે ક્યુાં િતું. 
એ જ્ાનસાગર આસરે 1 િરસ ચાલ્યું. પછી તે રંડળી ભાંગી ગઈને સઘળું અસત વ્યસત 
થઈ ગ્યું.

4. એ િરસરાં રારી સ્તીને ત્રણ રહિનાનું અધુરે ગ્યું િતું.

5. રાંદેરની સરકારી ગુજરાતી વનશાળના રિેતાજીથી બરાબર કાર નિોતું ચાલતું 
રાટ ેતેને રજા આપી ગ્ેિારે સને 1852ની 1 લી રેથી રૂ 15 ને પગારે રને તિાં જિાનું 
કહું તે રેં બેઠાથી બેગાર ભલો એર જાણી કબુલ કીધું.



6. િંુ સિિારે ચાર િાગતે ઉઠીને િોડીરાં બેસી સારે પાર જતો. િંુ સુકાન 
ફેરિતો ને િોડીિાળો સિડની તજિીજ રાખતો – આિા ચોરાસાની રેલરાં િોડીરાં 
બેસી એરી્યાં ખાિાની કેિી રઝો? ત્યાંિાં જો આગલા દિાડાના ઠરાિથી ઘોડો આવ્યો 
િો્ય તો તે ઉપરથી બેસી અિીં તિીં કલ્લાક બેએકલગી દોડાદોડી કરીને ને નહિ તો 
ચાલતો ચાલતો રાંદેર જતો. સાડ ે સાત આઠ ે રાંદેર પિોંચતો. પછી રલાઈ રંગાિી 
ખાઈને થાક્યો પાક્યો સુઈ જતો. ત્રણચાર રોટી ઉંરરના શ્ીરંતના છોકરાઓ જ ેપિેલા 
િગ્મનાં રારા વનશાવળ્યા િતા તેરનો રારા પર ઘણો ચાિ િતો. તેઓ વનશાળનું કાર 
ચલાિતા – અક્કે મિોલ્લાના છોકરાઓને તેડી લાિનાર અક્કેો છોકરો રુક્યો િતો 
તેથી સિિારના છ િાગારાં વનશાળ ભરાતી ને પિેલા િગ્મના તરાર છોકરાઓ વબજા 
બધા િગ્મરાં રાનીટર જતા ને સારી પેઠ ેવશખિતા. િંુ નિ િાગતે ઉઠી એક્કે િગ્મરાં 
5-10-15 રીનીટ ગાળતો ને પછી 10 િાગે વબજા બધા છોકરાઓને રજા આપી પિેલા 
િગ્મનાને વશખિિા બેસતો તે સાડા અવગ્યાર લગી. પછી તાપીએ નિાિા જતો-તિાં ત્રણ 
કલાક પાણીરાં તોફાન કરતો – પછી બે િાગે ઘેર આિી ત્રણ િાગે જરતો. વનશાળ તો 
બે િાગેથી જારી થ્યલી જ િો્ય – રાનીટરો વશખિતા જ િો્ય. િંુ જરીને પાછો અક્કે 
િગ્મરાં બેસતો ને 4|| િાગતે વનશાળને રજા આપી પિેલા િગ્મને 1 કલાક વશખિતો ને પછી 
કાંતો ઉભી િોડી્યે અથિા કાંઠ ેકાંઠ ેસૃવટિસૌંદ્ય્મ જોતો જોતો 7 િાગતે ઘેર આિી જરીને 
સૂઈ જતો. એિી રીતે 80 છોકરાને િંુ એકલો ભણાિતો. એક ભાઈચંદ કરીને શ્ાિકનો 
છોકરો િતો તેને રેં ભૂવરવતના વસધિાંતરાં ઘણો જ ખબરદાર ક્યયો િતો. કલ્યાણદાસ ને 
િજુભાઈ પારેખના છોકરાઓ પણ િાંચિે સારા િતા. િખતે િખતે િંુ ચાર પાંચ દાિાડા 
રાંદેરની આસપાસના ગારડાની સિેલ કરી આિતો; આઠ નિ રિીને પરીક્ાના દાિડા 
ઉપર િંુ રાંદેર રિી રાતે છોકરાઓને વશખિતો – એિું બન્યું કે ગ્ેિાર આગળથી િરદી 
આપ્યા િનાં સિારે રાંદેર આવ્યો ને િંુ તો સુતો િતો. છોકરાઓએ પાથરણાં પાથરી 
ઠીકઠાક કરી મિેલ્યાં એટલારાં ગ્ેિાર વનશાળ ઉપર ચિડી આિી ખુરસી પર બેઠો – િંુ 
વનશાળને લગતા એક ઓરડારાં રિેતો ત્યાંથી બિાર આિી ઉભો. ગ્ેિારે રને પૂછું કે, 
આ શી સુસતી? તને જિાબ આપ્યો કે, રાતે ઉજાગરા કરી્યેછ; ને િરદી િના કેર તૈ્યારી 
કરી શકા્ય? પછી તેણે પરીક્ા લીધી ને છોકરાઓના જિાબથી ખુશ થઈ તાંિાં આિેલા 
લોકને કહું કે, રાસતર ઘણા સારા છ ેરાટ ેફરી ફરીને આિો વશખિિાનો િખત નિીં 
આિે તેથી છોકરાઓને ભણિા રોકલિા. પછી સાિેબ વસધાવ્યા.

7. રાંદેર જિા આિિાની ખટપટથી િંુ ઘણો ગભરા્યો િતો તેથી રેં સુરતરાં નોકરી 
લેિી ધારી. એિું બન્યું કે દુગા્મરાર રેિેતાજીને ગ્ેિાર સાથે ન બનિાથી સાિેબે તેને રાજકોટ 
રોકલ્યા – ને તેની ખાલી પડલેી જગો પર નાનપરાંની વનશાળના વત્રપુરાશંકરને રુકીને 
તેની જગો રને આપી, સને 1853ના રાચ્મરાં. અિીંના છોકરાઓ સઘળા વત્રપુરાશંકરને 
તિાં ગ્યલા. રારે નિેસરથી વનશાળ જરાિિી પ્ાતિ થઈ – તોપણ પછી રારૂં નાર 
સાંભળી કતાર ગારના છોકરાઓએ અને રને ચિાનારા રાંદેરના છોકરાઓએ છકે 



નાનપરે આિિા રાંડ્યું. અિીં રને વનશાળના કારરાં કંટાળો લાગિા રાંડ્યો – ભણનાર 
નિીં, ભણાિિાનું નિીં ને િળી શિેરરાં મિેતાજીની આબરૂ થોડી તે રને બિુ જ લાગિા 
રાંડું. એ દુખથી રેં િડોદરાના રેસીડેંટ ફૂલ જમેસને નોકરી સારૂ અરજી કરી પણ જિાબ 
પાછો િળ્ો નિીં.

8. સંિત 1908 ના જઠેરાં રારી િિુને અઘરણી આવ્યું ને શ્ાિણરાં સને 1852ના 
જુલાઈ કે આગસટરાં છોકરી અિતરી જ ે15 દિાડાની થઈને રરી ગઈ, િળી 1909રાં 
રારી િિુને દાિાડા રહા પણ આઠ રહિનાનું રુએલું છોકરૂ આવ્યું તેના ઝેરથી તે આસો 
સુદ ત્રીજ ે1853ની પથી (રી?) અકટોબરે 16-17 િરસની ઉંરરે રરી ગઈ.

એક િખત રારે ઘેરથી તે બેજીિિાળી પીિર જતી િતી ને તેણે રસતારાં એક 
કાળો સાપ દીઠો િતો ને તેથી તે ઘણી અભેક ખાઈ ગઈ િતી. િંુ જાણુંછ કે તી દાિાડથેી 
જ તાિ લાગુ પડ્યો ને અંતે ગઈ! રુિેલું છોકરૂં િંુ જ સિારે દાટિા ગ્યો િતો પણ રે 
ખાડારાં રુકતા તે કુરળું ને ગોરૂં નાળિાળું રારા જોિારાં આવ્યું િતું તે વચત્ર િજી રને 
સાંભરેછ-રે તેના ઉપર રાટી નાખતાં રારો જીિ ચાલ્યો નોિોતો. છોકરાંને દાટીને આવ્યો 
કે િિુની તૈ્યારી થઈ ને પાછલે પોિોર ત્રણ િાગતે િળી પાછો ત્રણ ગાઉ અશ્નીકુરાર 
તેને બાળિાને ગ્યો. સુિાિડીને બાળતાં પિેલાં ઘણો વિવધ કરિો પડ ેછ ે– ખાડો કરી 
સુિાડછે-ઉપર રંત્ર ભણેછ-પાણી્યો રેડછે િગેરે. – અરે તે િખતનું રારી િિુનું વચત્ર-
ચોટલો છુટો-કપાળે પી્યળ-ગોરૂં શરીર-આંખ રીચા્યલી રારી આંખ આગળથી ખસતું 
નથી – આિા તે િેળા ઓટને લીધે કાંઠા ઉપરના કેટલાં જીિડ્યા બળ્ાં છ! એ િિુની 
પીિેરથી નાનીગિરી ને રારે ઘેરથી ગુલાબ િિુ નાર િતું – તે ઠીંગણા ઘાટની ને ઘણી 
ગોરી િતી – રોટા સૈ્યડ આિિાથી મિોડાંપર આછા થોભા પડ્યા િતાં પણ દૂરથી 
આિતાં જોઈ િો્ય તો ગોરૂં ઘણું જ તકતકતું દેખાતું – એ ભણેલી નોતી તેર ઘરકારરાં 
કુશળ નોતી પણ ભોળી સાચી આજ્ાંહકત ને રારા ઉપર ઘણી જ પ્ીત રાખનારી િતી. 
રારી ન્યાતરાં એિું કિેિાતું કે િંુ તેને બિુ દુખ દેતો. પણ તે દુખ આ રીતનું િતું-કે િંુ 
ઘરરાં રાતે 9-10 િાગતે આિતો ને પેલીને ઘરરાં એકલું રિેિું પડતું – એનાં ઘરનાં બૈરાં 
એને રારે વિષે આડુ ંસરજાિતાં તેથી તે રનરાં જરાક બળતી પણ રને કાંઈ જ જણાિતી 
નિીં-તેર એ શ્ીરંતની છોકરીથી રારા ઘરરાં ભાંજફોડ બિુ થતી તોપણ રેં કોઈ દાિાડો 
એને ધરકાિી સરખી નથી -અલબત્ત રને તેનું અવતભોળાપણું પસંદ નોતું ને ચતુર નિીં 
તેથી રારા પ્ેરનો જોસસો નરર િતો. રને રારા સસરા સાથે બનતું નિીં-િંુ સુધારારાં તે 
તેને ગરતું નિીં. રંડળી રળિાથી થતા લાભના વનબંધરાં રેં શાસ્તીઓની ધુળ કિાડી િતી 
તે ઉપરથી તે ઘણાં નારાજ િતા. એક િખત ચાર લોક દેખતાં સુધારાની િાત વનકળી 
િતી તેરાં તે બોલ્યા િતા કે ̀ એ જ ડાઘ પડ્યો તે કધી જિાનો નિીં’ રેં કહું કે ̀ તરારારાં 
િરારા દોષ કિાડિાની શહકત નિીં ત્યારે િરારો શો િાંક’- `તરે િરારી-સાથે િાત ન 
કરો ને પછિાડ ેબબડ્યાં કરો એ સારી િાત નિીં.’ િરારે સસરા જરાઈને ગરે તેર િતું 



તોપણ તે સુરતની નાગરી નાતનું ભૂષણ િતું ને સદર અદાલતરાં 300ને પગારે શાસ્તી 
રૂપે રોટા પ્વતવષ્ઠત રનાતા િતા. રારી સાસુનો રારા ઉપર બિુ પ્ેર િતો પણ ઘરરાં 
ચલણ રારી સાળીઓનું િતું તેથી અને એઓ રારી િિુને રારે વિષે કંઈ આડુ ંસરજાિતી 
િતી તેથી તેઓને વિષે રારો પણ ઘણો જ િલકો વિચાર િતો. રારી રા તો એ બૈરાં ઉપર 
વિિાિ રળ્ો ત્યારથઈ જ નારાજ િતી.

9. િિુ રરી ગ્યા પછી ઘરરાં િંુ એકલો પડ્યો – િસતી ગઈ. વનશાળરાં છોકરાઓની 
રોટી સંખ્યા કા્યર રાખિાની હફકર બિુ થિા રાંડી, ઊંચી પા્યરીની જગાને સારૂં રેં ફાંફાં 
રા્યાાં પણ ન રળી તેથીિંુ ઘણો નાઉરેદ થઈ ગ્યો. દુવન્યાંદારીથી પણ ધરાઈ ગા્યના 
સબબથી િંુ કંટાળ્ો િતો. એ સઘળાંની સાથે વિદ્ાન દાખલ કોઈ રીતની પ્વસવધિ રેળિું 
એ જ ેમિારો અંગ્ેજી વશખતો ત્યારનો જોસસો તે પાછો તાજો ઉઠીને ̀ ચલચલ રુંબઈ’ એર 
ઉસકે્યા્મ કરતો. – સુરત રને કડિા ધાિા લાગ્યું. રેં કાલેજના વપ્નવસપાલ િારકનેસને 
અંગ્ેજીરાં કાગળ લખ્યો કે, વિદ્યાના ઝાડના ફળનો સિાદ રેં ચાખ્યોછ તેનો ગળકો 
િજી રિી ગ્યો છ ેરાટ ેરને વનશાળરાં બે કલ્લાક ગુજરાતી વશખિિાની નોકરી આપિી 
ને બાકીના િખતરાં િંુ રારો અંગ્ેજી અભ્યાસ કરૂં. જિાબ કંઈ પાછો િળ્ો નિીંને િંુ 
તો બિુ અકળા્યો – પછી રુંબઈ જાિના જોસસાથી એટલો તો ઊંચકા્યલો થ્યો કે સન 
1853ની 29રી અકટોબરે રેં ગ્ેિારને રાજીનારું રોકલ્યું કે `કેટલીએક ઘર અડચણને 
લીધે િાલની રેિેતાજીગીરીની નોકરી તરત છોડી દઈ રારે રુંબાઈ જિું છ ેિાસતે આ 
નોટીસ આપી ઉરેદિાર છઊં કે આજથી વશરસતા રુજબ રુદ્ત પુરી થતે સાિેબે રજા 
આપિી.’ એના જિાબરાં આવ્યું કે `ત્રણ રહિનાની રુદત રાગી ફરીથી રપોટ કરો.’ 
રેં પાછુ ંલખ્યું કે રારીથી થોભાશે નિીં રાટ ેતાકીદથી રજા આપિી તે ઉપરથી ખેડથેી 
તા. 27 રી હડસેમબરનો િુકર આવ્યો કે `તરે જ ેતરારી િાત લખી તે ઉપરથી તરારૂં 
રાજીનારું કબુલ રાખ્યું છ ેને તરે રાંદેરની વનશાળના રેિેતાજીને તરાર ચાજ ્મ આપજો.’ 
પછી રેં સને 1854ની 2 જી જાનેિારીએ વનશાળનો ચાજ ્મ રાંદેરની વનશાળના રેિેતાજી 
રારા સિાડ ુકેશિરારને સોંપી આપીને બીજ ેદિાડ ેઆગબોટ પર ચડી બેઠો.

10. તા. 19રી ફેબ્ુઆરી 1851 અને તા. 2જી જાનેિારી 1854 એ બેના દરવર્યાનરાં 
રેં કોઈ અંગ્ેજી કે ગુજરાતી ચોપડી િાંચી નિોતી; ને એક િાક્મનેસને કાગળ લખ્યો િતો 
તે વસિા્ય બીજુ ંકંઈ અંગ્ેજીરાં લખ્યું પણ નિોતું. ગુજરાતીરાં પણ ત્રણેક ભાષણ લખેલાં, 
બીજુ ંકંઈ નિીં. `જ્ાનસાગર’રાં રેં કંઈ જ લખ્યું નથી; તે દોલતરાર લખતા. િંુ ભાંગ 
પીતો, પાક ખાતો. (બીજી જાતની કંઈ પણ કેફ કરતો નિીં.) અને બૈરાંઓરાં મિાલતો. 
એકાંતરાં િંુ નાર રેળિિાના (પૈસો રેળિિાના નિીં) અને પ્ેરસંબંધી વિચારો કરતો, 
સુધારાના અને તેને અરલરાં આણિાના વિચાર પછી ખાનગી કે જાિેર તે િખત વબલકુલ 
નિોતા. જાવતભેદ, પુનવિ્મિાિ, રૂવત્મપૂજા, અભક્્યાભક્્ય િગેરેનાં સુધારા સંબંધી વિચારોનું 
રને સપનું પણ નિીં િતું. ઉદ્યોગ કરિો, સંપ રાખિો, ભાષણ કરિા, વનબંધો િાંચિા, 



ગ્ંથો લખિા અને દેશનું ભલું કરિું એટલું જ િંુ સુધારા સંબંધી જાણતો.

એ િખતરાં `જ્ાનસાગર’ના છાપનાર જદુરાર સાથે દોસતી બંધઈ િતી. એ કોઈ 
દાિાડો િાતરાં દોિોરા, ચોપાઈની રાત્રા સંબંધી બોલતો, તે િંુ બેદરકારીથી સાંભળતો. 
એની સાથે િંુ ભાદરિા રહિનારાં સાંગી જોિા જતો ને ત્યાં કવિતો રારે કાને પડતાં પણ 
તે ઉપર રારો લક્ નિીં. દોસતદારની સાથે ફરિું એ જ કારણ તિાં જિાનું.

એ િખતરાં દલપતરાર કવિ સુરતરાં િતા ને આઘેથી િંુ એને ઓળખતો કે આ 
દલપતરાર કવિ છ ે– નિીં જિેાં કંઈક આશ્ચ્ય્મથી તેની તરફ િંુ જોતો ખરો પણ કોઈ 
દાિાડો તેની પાસ ગ્યો નથી – તેનાં ઓળખાણની કંઈ રરજી થ્યલી જ નિીં. તેઓ 
હકલ્લા આગળ `પરેજગાર રંડળી’ (એ રંડળીની તરફથી પરિેજગાર પત્ર વનકળતું તે 
ઘણુંખરૂં ભાઈ રહિપતરાર રૂપરારના િાથથી લખાતું.)રાં કેફ ન કરિા સંબંધી ગરબી 
લાિણીઓ િાંચતા પણ િંુ કોઈ દાિાડો તે સાંભળિા ગ્યો નથી. એણે જ્યારે 1907રાં 
લાઈબ્ેરીરાં િુન્નરખાનું ભાષણ િાંચ્યું િતું ત્યારે િંુ ત્યાં ગ્યો િતો, એ ભાષણે રેં દુર 
ઉભાં રિી કંઈ કંઈ સાંભળેલું ખરૂં, પણ તે સાંભળીને તરત ઘેર આિેલો – દલપતરારને 
જોિાને ?ભો રિલો નિીં. િંુ રારી જુિાનીની લિેરરાં જ રસત િતો તેથી બીજીતીજી િાત 
ઉપર રારી નજર થોડી જ ઠરતી.

એ િખતરાંના બે પ્સંગ દલપતરાર સંબંધી રારા વરત્રોએ રને પછિાડથેી કિેલા 
તે આ છ.ે દુગા્મરાર રેિેતાજી્યે સુરતની અદાલતના રઘુનાથ શાસ્તી દાંતે આગળ 
દલપતરારની શીઘ્રશહકતની પ્શંસા કરેલી તે ઉપરથી એક હદિસ તે શાસ્તી્યે એક ચરણ 
કહું કે, `સુરતરાં સુરત કર સુરત કાવરની સાથે’ ને પછી તે દુગા્મરારે કાગળ પર લખ્યું 
પછી દલપતરારે તુરત લખાવ્યું કે `પદ પૂિા્મધ્મ લખ્યું છ ેદુગા્મરારે િાથે.’ શાસ્તી રનરાં 
સરજ્યા કે જુવકતિાળા છ ેપણ શીઘ્ર કવિ નથી. બીજો પ્સંગ-દુગા્મરાર રેિેતાજીના ઘરની 
પાસે રિાદેિનું દેિેરૂં છ ેતિાં પૂજા થતી િતી-તાપીશંકર ગંધ્પે દલપતરારને નાવ્યકા ભેદ 
સંબંધી પૂછું િતું પણ તેનો તેને રનરાનતો જિાબ રળ્ો નિોતો. રને સાંભરેછ કે એક 
િખત દુગા્મરાર રેિેતાજીએ રને કહું છ ેકે દલપતરાર રાગને ઓળખી શકતા નથી. એક 
િખત ચૌદશની પુજારાં સિુ તેને િસતા િતા. દલપતરાર રાગને ઓળખી શકતા નથી 
તે િાત ખરી છ-ેજારે રેં અરદાિાદ ભાષણ ક્યુાં િતું ત્યારે જ ેરાગરાં રેં પદો ન ગા્યેલાં 
તે રાગનાં તેઓએ નાર દીધાં િતાં – જથેી કેટલાક સરજુકો રનરાં િસતા િતા. એ િાત 
તે િખત િાજુર અને રાગરાં સરજતાઓને જાણીતી િશે જ.

એ જ િરસરાં રનરોિનદાસ રણછોડદાસે પણ કવિતારાં એક ભાષણ ક્યુાં િતું 
ત્યાં િળી િંુ કંઈ ફરતો ફરતો જઈ ચિડ્યો િતો. ભાષણને અંતે િાંચનારને પ્રુખ રાન 
આપિા જતો િતો એટલારાં દલપતરાર કવિએ િચરાં ભોજા ભગતના ચાબખા ગાઈને 
લોકનું રન પોતાની તરફ ખેંચી લીધંુ િતું. પછી રનરોિનદાસને કંઈ વશરસતા પ્રાણેનું 
સભાની તરફથી રાન બાન રળંુ્ નિોતું. એ િાત રને પેિેલેથી સાંભરેછને રસપ્િેશરાં 



એક દોિોરો પણ લખ્યોછ –

વશશુ કવિ ઉગતો જોઈને, તરૂણે ટપલી દીધ;

રનરાં બવળ બિુ રિોધથી, કવિતા ખોટી કીધ.
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વિરામ 6

કવિપદની તૈયારી – 1854-1856

1. િંુ જાનેિારરાં રુંબઈ ગ્યો ને ત્યાં રારા બાપે ગોઠિણ કરી રેલી િતી તે પ્રાણે 
10 રી જાનેિારીથી તે 10 રી જુનસીધી 11 થી તે 4 િાગા લગી જીિરાજ બાલુિાળાના 
દ્ારકાદાસ નારના છોકરાને રૂ. 25 ને પગારે અંગ્ેજી વશખિિા જતો. એ છોકરાની વસથવત 
ભણિા ઉપર નિોતી. પાંચ કલ્લાકરાં દસેક િાર અભ્યાસરાંથી ઉઠીને ફરી આિતો. એને 
સરરણશહકત સારી નિોતી તેર એનો ઉદ્યોગ પણ સારો નિોતો. ભણનાર ્યોગ્ય નિીં 
તેથી નકારો પગાર લ્યાં કરિો એ ઠીક નિીં તેથી અને મિારો િખત નકારો જતો તેથી 
રેં તેને છોડી દીધો.

2. સિિારથી તે 9 િાગ્યા સુધી િંુ એક દક્ણી શાસતરી પાસે વસધિાંત કૌરુદી 
વશખતો જ ેરેં કેટલેએક રહિને અપત્યાવધકાર સુધી ચલાિી બંધ રાખી.

3. સુરતથી રુંબઈ ગ્યા પછી એકાદ રહિનો સુરતરાં ખાધેલા પાકની ગરરીથી 
(રુંબઈરાં કેફ કરિો તદ્ન રુકી દીધો િતો.) અને સ્તીિનાનો િતો તેથી િંુ શરીરે િેરાન 
રહો િતો.

4. એ પાંચ રહિનારાં રારી િાલત આ પ્રાણે િતી – એક પાસ વિદ્યા, અવધકારથી 
પ્વસવધિ ક્યારે પારીશ એનો વિચાર જોશરાં ચાલતો – કા્યદા વશખી િકીલની પરીક્ા 
આપિી ધારતો; ભભકો કરિાને રારલતદાર થિું ધારતો (રુનસફ નિીં); સંસકૃત, ફારસી, 
અંગ્ેજી, ઉરદુ, હિંદિી, રરેઠી િગેરે ઘણીએક ભાષાઓ શીખી સર વિલી્યર જોનસની 
પઠ ેલંવગવિસટ થિું ધારતો; કાલેજરાં જિું ધારતો, અને અંગ્ેજોને વશખિી ગુજારો કરી 
સિતંત્ર રિી વિદ્યાનંદરાં રનિ રેિેિું ધારતો. ઉદૂ્મ રેં વશખિા રાંડ્યું િતું-તાલીરનારાંની બે 
હકતાબો અને એક બીજી બેતની ચોપડી િંુ વશખ્યો િતો અને રોડી અક્રની અરજીઓ 
િાંચતાં પણ-પણ એ બધું િંુ િાલરાં ભુલી ગ્યો છઊં. અલબત ઘણા એક ઉરદુ શબદો 
જ ેરારા જાણ્યારાં છ ેતે એ વશખિા ઉપરથી અને પારસી ગુજરાતી બોલીરાં છપા્યલા 
કેટલાક ફારસી તરજુરા િાંચેલા તે ઉપરથી. બીજી પાસથી સુરતરાં રેં રાખેલી કેટલીક 
િત્મણુકો જનેે િંુ રુંબઈ ગ્યા પછી અનીવત સરજતો તેનો પશ્ચાત્તાપ કરતો (વશખિિા 
જતો તિાં અને રાતે), િંુ રારા બાપને કોઈનું નાર દઈ રારી િાત કિી તેરાં પાપ થ્યું 
કે નિીં, પાપથી કેર રુકત થિા્ય એિા એિા સિાલો કરતો. તે રને કિેતા કે દુવન્યાની 
રીત જોતાં પાપ ખરૂં પણ પશ્ચાત્તાપ એ પાપથી રુકત થિાનું સાધન છ ેિગેરે િગેરે; રુંબઈ 
ગ્યાથી સુરતરાંનાં વિાલાંનો વિ્યોગ થ્યેથી એ દુ:ખ પણ થતુ અને સંસારરાં રહાથી, 
પૈસા કરાિિાથી, નાર રેળિિાથી પણ શું? એિા એિા િેરાગના વિચારો પણ જોશરાં 
થ્યાં કરતા િતા. રે એ રારા ગભરાટરાં રેં ત્રણ ચાર િખથ રારા બાપને કિેલું કે તરારી 



સ્તી રરી ગઈછ, રારી સ્તી રરી ગઈછ રાટ ેિિે આપણે રા્યારાં શું કરિા રિેિું જોઈએ. 
રાટ ેચલો કોઈ ગારડારાં જઈને કોઈ સરોિર અથિા નદીને કાંઠ ે રિીએ ને થોડાક 
ઉદ્યોગથી આપણો વનિા્મિ કરી સંતોષથી વિદ્યાભ્યાસ ક્યા્મ કરી આનંદરાં રિી્યે. એ રારી 
િાલત જોઈને રારા બાપને દીલરાં કેટલું દુ:ખ થિું જોઈએ. િંુ એકનો એક લાડકો તેથી તે 
રને કંઈ જ ધરકાિીને કિે નિીં. શું કિે બચારા? પોતે રવસક છતે વનધ્મન ને સ્તીવિ્યોગી 
તેરાં રારી પ્િૃવત્ત િેરાગી. પણ ધન્ય છ ેતેને કે પોતે પોતાનાં દુ:ખનો જોશ રનરાં સરાિી 
રને શાસ્તનાં ને દુવન્યાદારીનાં દૃટિાંતો આપી રાિારા રનનું સરાધાન ક્યા્મ કરતા. ઓ 
બાપ તારી રને બિુ ખૂટ છ!ે એ રારી િાલત વિષે પૂરી સાક્ી એક રારી ન્યાતના ઘરડા 
પ્દ્યુરનજી હિરાચંદજી આપી શકશે.

5. એ ઘુરરા્યલી િાલતરાં જનરલ આસેમબલી ઇનસટીટ્યુશનનાં રકાનરાં નેટીિ 
બુક ગલબ નારની લાઈબ્ેરીરાં િંુ એક દાિાડો બેઠો િતો, તિાં એક ગુજરાતી પાઘડીિાળા 
ગોરા છોકરાને ચોપડીઓ લેરુક કરતો દીઠો; થોડી િાર પછી કોણ જાણે શાથી (સાંભરતું 
નથી) િરે એક એકથી અજાણ્યા છતે િાતવચત કરિા રંડી પડ્યા. એ શખસ કાલેજરાં 
જતા રારી ન્યાતના ઝિેરીલાલ ઉરી્યાશંકર િતા, જણેે રને કાલેજરાં દાખલ થિાની 
ભલારણ કરી તે વિષે ઘણું ઉત્તેજન આપ્યું િતું. રારા બાપે પણ રને એ જ સલાિ આપી 
ને પછી િંુ તા. 13 રી જુને રૂ. 60) આપીને પેઈંગ સટડુટંરાં નાર દાખલ કરાિી ગલેર 
સકાલરના ગલાસરાં બેઠો. બે રહિના પછી રારી િિુનું િરસી સારિાને રારે સુરત આિિું 
પડ્યું. અિીં િળી 1910 ના ભાદરિા િદ પાંચરે રારા કાકાનું રરણ થ્યું. એ રીતે બે 
રહિના પાછા સુરતરાં કિાડિા પડ્યા. પછી પાછા રુંબઈ જઈ રાત્ર હદિસ અભ્યાસ કરી 
રેં હડસેમબરરાં પરીક્ા આપી એ સોએ સાઠ આની રેળિી િંુ ઉિેસટસકાલર થ્યો – રને 
રહિને 15 રૂવપ્યા રળતા થ્યા.

6. એ િખત હિસાબ વશખિનાર દાદાભાઈ નિરોદજી પ્ોફેસર િતા. બીજા કોણ 
કોણ પ્ોફેસરો િતા અને બીજો શો શો અભ્યાસ ચાલતો તે રને સાંભરતું નથી. રારી 
સાથે પરીક્ા આપનારા છોકરાઓએ દાદાભાઈ કને તકરાર લીધી િતી કે નર્મદાશંકરની 
િાજરી િરારા જિેી બરોબર નથી રાટ ે કેટલીએક આની ઓછી કરિી જોઈએ – 
દાદાભાઈ્યે જિાબ દીધો િતો કે તરે તરારા લખિારાં સપેલીંગરાં ઘણી ચુક રી છ ેને 
એણે કીધી નથી. િંુ રગરૂબ થ્યો િતો કે સુરતરાં ત્રણ િરસ અંગ્ેજી એક પણ ચોપડી 
ન િાંચ્યા છતાં સપેલીંગરાં રેં કંઈ ચુક ન કરી!

7. 1855રાં પણ રનનો ગભરાટ ઓછો નિોતો-ધુંધિાતો ને ધંુધિાતો રિેતો. િંુ 
ગપપા રા્યાાં કરતો. વિલાત જિાના તડાકા રારતો, બીજા લેસન કરતા ત્યારે િંુ રારા 
પોતાના જ વિચાર ક્યા્મ કરતો, પ્ોફેસરોનાં લેકચર પણ રન દઈ સાંભળતો નિીં. રારા 
સાથી રોરલીધર ગીરધર જ ેિાલ કચછના દરબારરાં છ ેતે, ઝિેરીલાલ ઉવર્યાશંકર જ ે
િાલ િેપારી છ ેતે અને વત્રભોિનદાસ દુિારકાંદાસ જ ેિાલ કરરૂદ્ીન તૈ્યબજી િકીલને 



ત્યાં છ ેતે રારં બોલિું ચાલિું જોઈને રને લાલાજી કિીને બોલાિતા. િંુ લેસન બેસન 
કંઈ કરતો નિીં પણ જ્યારે િાક્મનેસના ગલાસરાં ફાલકનરનાં વશપરેકની કવિતા અને 
િડ્મઝિથ્મની કવિતા ચાલતી ત્યારે િંુ એકવચત્તે સાંભળતો ખરો – ખરે એ કવિતારાંનાં 
સૃવટિસૌંદ્ય્મનાં િણ્મનની અસર રને બિુ જ થતી; વશપરેખરાંના ખલાસીઓની આખર 
સુધીની બિાદુરી િજી રને સાંભરેછ. િળી રને સાંભરેછ કે રેં આગસટરાં સોએક લાઈન 
અંગ્ેજીરાં પરચુરણ પરચુરણ બાબતની જોડીને રી. રીડને બતાિી િતી પણ એણે તે 
જોઈને રને િસી કિાડ્યો િતો.

8. િંુ રારી ચવળત િૃવત્તને ઠકેાણે આણિાને બિુ રથતો પણ કંઈ રારૂં ફાિતું નિીં. 
સપટમેબરની શરૂઆતરાં ધીરા ભગતના બે ત્રણ પદ રારાં િાંચિારાં આવ્યાં તે ઉપરથી 
િંુ દિાડોરાત તેની લિારી કરતો. એ પદોના વિચાર રારી િેરાગ િૃવત્તને રળતા િતા. 
ચોથે કે પાંચરે દિાડ ેરારાં રનરાં સિજ આવ્યું કે િંુ પણ એ ઢાળનું કંઈ બનાિું – પછી 
રેં `પરબ્હ્મ જગકતા્મરે સરરોની ભાઈ િરઘડી’ એ પદ બનાવ્યું ને બીજ ેદાિાડ ે`જીિ તૂં 
રુરખ સરજરેે કિંુ છુ ંઘેલા ફરી ફરી’ એ બનાવ્યું – પછી વિચાર ક્યયો કે આિી રીતે 
િંુ જાતે બનાિિાની ટિે રાખું તો રારી િૃવત્ત ઠરી ઠાર થા્ય ખરી – કોઈ પણ રીતે િૃવત્ત 
વસથર થા્ય છ ેએ રારો ઉદ્શે િતો – રાટ ેપદો બનાિિાની ખરટપટરાં રેિેિું અને ઉભરો 
બિાર નીકળે તેથી ખુશ રેિેિું એ િાત રેં નક્ી કરી. િળી વિચા્યુાં કે ભણિું, કરાિિું, 
રાન રેળિિું, બૈરી કરિી એ સિંુ આનંદને રાટ ેછ ેને રને જારે પદો બનાિિાથી આનંદ 
થા્ય છ ેતારે િંુ તો એ જ કાર કરીશ ને શેર જુિાર તો રળી રેિેશે– એ રીતે િંુ રારે 
બેસતે 23રે િરસે પદો બનાિિા લાગ્યો. પેિેલુંપદ કી દાિાડ ેકીધું તે રને ્યાદ નથી, 
પણ તે દાિાડારાં રારી િરસગાંઠ આિી િતી તે ઉપરથી રેં તે િરસગાંઠના દાિાડાને જ 
કવિતારાં પ્ારંભનું રાન આપી તે દાિાડાથી જ રેં રારા કવિતાના િરસોની ત્રણત્રી રાખી 
છ ે– સંિત 1911 ના ભાદરિા સુદ 10-સને 1855 ના સપટમેબરની 21રી.

9. પછી વનત સિારે િંુ પ્ાથ્મનાનું અથિા વશક્ાનું અક્કંુે પદ કરતો ને 11 િાગે 
કાલેજરાં જતો.

10. હડસેમબરરાં પરીક્ા થઈ તેરાં સોએ આઠ આની આિિી જોઈએ તે ઉપલી 
િૃવત્તને લીધે અભ્યાસ બરોબર ન થ્યાથી ન આિી – 50 આની આિી તેથી િંુ સેંકડ 
નાર્મલ સકાલર ન થ્યો.-ફ્ી સેંકડ નાર્મલ સકાલર થ્યો.

11. સને 1854નાં ચોરાસારાં રેં રારૂં નાર બુવધિિધ્મક સભારાં દાખલ કરાવ્યું િતું, 
અને સને 1855રાં રંડળી રળિાથી થતાં લાભ વિષે ભાષણ ક્ુયાં િતું ને વ્યવભચાર તથા 
રંડીબાજી ન કરિા વિષે વનબંધ િાંચ્યો િતો; તેર, ઇવતિાસ િાંચિાના ફા્યદા અને કેફ 
કરિાના ગેરફા્યદા વિષે કવિતા િાંચી િતી – એ બે કવિતારાંની પિેલી ખોિાઈ ગઈ છ.ે 
એ કવિતા રેં વપંગળના કા્યદા પ્રાણે કરી નિોતી પણ સારળદાસના દોિરા ચોપાઈ 
છપપા િાંચેલા તે ઢાળ પ્રાણે અને કવિ દલપતરા તથા રનરોિનદાસની છપા્યલી 



ચોપડીઓરાંની કવિતા જોઈ જોઈને કરી િતી. એ િખત રુંબઈરાં કવિતા શબદ નિોતો ને 
દલપતરાર કવિનું નાર પણ થોડાક જણ જાણતા િશે. બુવધિિધ્મક સભાિાળાઓને રારા 
રાગડા પસંદ પડિા લાગ્ય ને રને ઉત્તેજન રળિા લાગ્યું – ઉજડ ગારરાં એરંડો પ્ધાન 
તેિી રીતે.

12. રને વિચાર થ્યો કે બુવધિિધ્મકિાળા કવિતાની ખરી ખોટી બનાિટ સરજતા 
નથી ને િંુ તો ઝોકા્યિો જ જાઉંછ; પણ એ સારૂં નિીં – કવિતા બનાિિાની રીત તાકીદથી 
વશખિી જ જોઈએ – રે દોિોરા ચોપાઈના પણ વન્યર જાણતો નથી. એ ગભરાટરાં 
1855ના અકટોબરનાં બુવધિપ્કાશથી રાલર પડ્યું કે કવિતા બનાિિાના શાસ્તને વપંગળ 
શાસ્ત કિે છ;ે પછી રેં એ સંબંધી સંસકૃત-પ્ાકૃત પુસતકોની શોધ કરિા રાંડ્યો, પણ 
રુંબઈરાં રને કોઈ પુસતક રળ્ું નિીં.

13. રેં કવિ દલપતરારને કાગળ લખિાનું ધા્યુાં, પણ પાછુ ંવિચા્યુાં કે રખેને એ રને 
િસી કિાડ ેઅથિા રખેને એ રને હદલના ખુલાસાથી જિાબ લખે નિીં. સને 1851રાં 
દલપતરારે રનરોિનદાસનાં ભાષણ િખતે જ ેચાલ ચલાિી િતી તે િળી રને ્યાદ 
આિી, રેં દલતપરારને કાગળ લખિો રોકુફ રાખ્યો.

14. સને 1856ના જાનોિરીરાં તુળજારાર નારના ભારગિ જ ેરુંબઈરાં રિેતા 
િતા ને જનેી સાથે રારે ઓળખાણ િતું તેને રેં વપંગળનાં પુસતક વિષે કહું. એણે રને 
કાળીદાસનો `શ્ુતબોધ’ આપ્યો. પણ પછી વશખિનાર ન રળે. ખોળ કિાડતાં કિાડતાં 
એક દાદાદેિ નારનો નાશકકર શાસ્તી રળ્ો. તે ઘણો બેતરાિાળો િતો, તેને ત્યાં િંુ 
કાલેજરાંથી િખત કાિાડીને જતો. પછી 18 દાિાડારાં િંુ તે `શ્ુતબોધ’ વશખી રહો-
વશખતો જતો ને ગુજરાતીરાં બનાિતો જતો. એ પુસતકથી િંુ કેટલાંએક અક્રિૃત્તો કરતાં 
વશખ્યો પણ દોિોરા ચોપાઈના વન્યર કંઈ જાણું નિીં, કેરકે એ િૃત્તો સંસકૃતરાં નિીં.

15. રનરોિનદાસે બોધિચનનાં િાક્યોને કવિતારાં રુકી છોકરીઓને રાટ ે
ચોપડીઓ કિાડી િતી. તે ઉપરથી િંુ જાણતો કે એ ભાઈની પાસે કંઈ હિંદુસતાની વપંગળ 
િશે ખરૂં. પછી રેં એને એક કાગળ લખ્યો તે આ િતો: -

`વરત્રવશરોરવણ કવ્યોપનારક ભાઈ રનરોિનદાસ વિ. રણછોડદાસજી પ્વત 
રુંબઈથી લા. સનેિાવભલાષી નર્મદાશંકર વિ. લાલશંકરના આશીરિાદ. વિશેષ આની 
સાથે રોકલેલું પત્રક (વ્યવભચાર વનષેધક વનબંધરાંની કવિતા) અિલોકન કરી લખાણરાં 
રાત્રા તથા અક્ર સંબંધી ભુલો સુધી છદં છદંના નાર પણ રથાળે લખી તે પત્રક નાટપેડ 
એવલફનસટન ઇનસટીટ્યૂશન એ ઠકેાણે પાછંુ  રિાને કરિં – એર થ્યેથી રોટો ઉપકાર થશે.’

`િંુ કવિતા પ્કરણરાં છકે અજાણ્યો છઊં. પરંતુ એ વિષ્ય જાણિાની રારી ઉતકંહઠત 



ઇચછા છ ેને ગર પણ પડશે એર ધારૂં છઊં, િાસતે તરે રારો કર ગ્િી વપંગળ ક્ેત્રની 
જાતરા કરાિશો એર આશા રાખું છઉં.’

`તરારી પાસે જ ેરોકલ્યું છ ેતે તથા બીજુ ંકેટલુંએક રેં કીધેલંુ છ ેતે, ઉટાંગ બાંધી 
કંઈ તરારં ને કંઈ દલપતરારનું જોઈ જોઈને ગોઠિેલું છ.ે’

`અંગ્ેજીરાં કિે છ ેpoets are born તે પ્રાણે કવિતા કરિારાં વિચારશહકતનું 
સારથ્ય્મ જોઈએ; ફકત વપંગળની રીત જાણિી રારા ધા્યા્મરાં બસ નથી – તેર વિચાર ને 
તક્મ િો્ય એટલે બસ એર પણ નથી; તેને પ્બંધરૂપી ભાષાનાં િસ્તો પિેરાિિાં અિશ્ય 
છ ે– િસ્ત િગર અલંકાર શોભે નિીં.’

`િણ લુણે રસોઈ જરે, લાગે ન કંઈ સિાદ,’

`કીરતન રાગરાં સુણતાં, છાંડ ેનાવસતક નાદ.’

`(એ પણ સુધારજો)’

`િિે રારી વિચારશહકત અને તક્મશહકત િધારે કેળિાઈ શકે તેિી છ ેપણ રીવત 
િનાં અઘરૂં લાગે છ.ે શંકાને લીધે ઘણો કાળ જા્ય છ ેઅને તેને સારૂં વપંગળ સંબંધી પ્ાકૃત 
ગ્ંથો ભણી લેિાની જરૂર છ.ે’

`તેર, ગુરૂ િના જ્ાન પ્ાતિ થતું નથી; ને એ છદંરાં અસલથી સુરતના કેટલાએક 
કણબીઓની પેઠ ેકવિતા િગેરેનો રેં અભ્યાસ ક્યયો નથી, તેર આિડશે કે નિીં એની 
ગભરારણ થા્ય છ.ે િળી એ વિષ્ય વશખિિાને રારા પહરચ્યરાં કોઈ જ નથી, િાસતે 
કૃપા કરીને વશક્કપણું સિીકારી િંુ વશષ્યની િોંસ પૂરી પાડનાર આપ સરથ્મ છો. સજ્જને 
કાળક્ેપ સારૂ ક્રા કરિી.’

`ભાઈ રોિનલાલને તથા િહડલ રણછોડદાસજીને રારા ્યથા્યોગ્ય કિેિા.’

`રારે રાસ એવપ્લરાં લગન સારૂ સુરત આિિું છ ેતે સર્યે તરારા દશ્મન કરિાની 
તથા કેટલીએક વશક્ા લેિાની આશા રાખું છુ.ં પરંતુ િાલ વપંગળશાસ્ત પ્િેશક હરિ્યા ગ્ંથો 
િાંચિા જરૂરના છ ેતે લખિું. સુજ્ને બિુ શું લવખ્યે? રુજપાસથી કાર લેિાને આચકો 
ન ખાિો – એ જ તા. 16 ફેબ્ુઆરી 1856.’ (એ કાગળનો જિાબ આવ્યો નિોતો... જારે 
રને ગએ િરસે રારી િકીકત લખિાનો વિચાર થ્યો તારે રેં રનરોિનદાસને ભરરરાં 
કહું કે તરારી પાસે રારો કાગળ િો્ય તો તે આપો – પછી કેટલેક રહિને તેઓએ રને 
કાગળ આપ્યો તે ઉપર દાખલ ક્યયો છ.ે)

16. રનરોિનદાસનો જિાબ ન આિેથી રેં રાત્રાકવિતા લખિી બંધ રાખી િતી. 
અક્રકવિતા અને પદો થોડાં થોડાં બનાિતો.

17. સને 1856ના અપ્ેલરાં િંુ સુરત આવ્યો ને રેરાં સંિત 1912ના િૈશાખ સુદ 12 
એ પંડ્યા વત્રપુરાનંદની છોકરી ડાિીગિરી સાથે પરણ્યો ને પછી રુંબઈ ગ્યો.



રારી સ્તી રુઆ પછી રારે ફરી લગન કરિાનો વિચાર નિોતો. પણ રારા બાપે એક 
સાથે રારો વિિાિ ક્યયો િતો - પણ એ વિિાિ કેટલાંએક રારા સગાંને ગરતો નિીં ને 
જિાં તિાં ને જિારે ત્યારે ન્યાતરાં પણ એ િાત ચરચાતી-રને તે ગરતું નિીં. પછી એક 
દિાડો જોસસારાં રેં રારે સાસરે કિેિડાવ્યું કે જનરાક્ર પાછા આપો. તેઓએ જિાબ 
આપ્યો કે તે તો બાળી નાખ્યાછ – એ રીતે રેં વિિાિ ફોક ક્યયો. નાગરી ન્યાતરાં એિું 
કાર થોડા જ જણ કરે છ,ે કેરકે કન્યાના તોટા. િિે બાપને કેટલું દુ:ખ? તેનું કરેલું તેને 
પૂછા િના રેં રદ કીધંુ! ખરેખર રારી તવબ્યત તો રારાજ બાપ સાંખે! પછી િંુ ગભરા્યો 
કે રારા બાપ બિુ દુ:ખી થશે – તેની ઉરેદ સિુ રારા સંસાર ઉપર િતી તે રેં તોડી 
નાખી – પછી રારે રાટ ેબીજ ેઠકેાણે તજિીજ થિા લાગી ને સંિત 1911 ના કારતગ 
સુદ 3 જીએ રારો ફરીથી વિિાિ થ્યો – ને ઉપર કહા પ્રાણે 1912 ના િૈશાખરાં રારાં 
લગન થ્યાં. લગનરાં રેં ઘોડ ેબેસિાની ઘણી ના કિી િતી પણ રારા બાપના આગ્િથી 
રારે બેસિું પડ્યું િતું; પણ સાજિનાના કાળા ઘોડા પર બેઠો િતો. તેર, કર દાખલ તડને 
નોતરે જરાડિાને બદલે આખી ન્યાતને પરચુરણ નોતરાંથી જરાડિાની રેં ઘણી િઠ કરી 
િતી, પણ તેરાં પણ રારૂં ફાવ્યું નિોતું.

18. લગન કરી રુંબઈ ગ્યા પછી કાલેજરાં રારૂં દીલ લાગ્યું નિીં : – કવિતા 
કરિાનો િધી ગ્યેલો જોસસો, ગુજરાતી સંસકૃત ને અંગ્ેજીરાં ગ્ંથકાર થઈ રાન પારિાનો 
મિોટો લાભ, રોટા થ્યા એટલે બાપને ભારે ન પડિું એ વિચાર તથા ઘરરાં પણ નાણાંની 
ભીડ.

તેથી થતો ગભરાટ, ફસટ્મ નાર્મલ સકાલરવશપ ત્રણ જ જણને રળે એિું િતું તેથી ને 
રારી આ િૃવત્તથી રને તેની આશા નિીં ને આગળ પણ કાલેજ તો છોડિી પડિાની જ 
એ વિચાર, રારી િાલત પૈસાની િાતે સિતંત્ર કેર થા્ય અને રુઆ પછી રુવકત કેર થા્ય 
એ વિચાર – એ સઘળાંથી રેં કરૉલેજ છોડિી ધારી – િળી રારી ચવલત િૃવત્તથી કાળ 
નકારો જા્ય છ,ે બાપ રોજરોજ રોજગારે િળગિાનું કિે છ ેને કિે છ ેકે એક ઉદ્યોગ 
પકડી બાકીના િખતરાં કવિતા સંસકૃત ગરે તે ભણજ,ે વપંગળ તો રુંબઈરાં રળતું નથી 
રાટ ેગુજરાત જઈ લઈ આિિું – એ સિુ િાતને લીધે રેં કાલેજ છોડિાનું નક્ી કીધું 
– સને 1856ની 28રી જુને રેં રાજીનારું આપ્યું – એર લખીને કે રારે કંઈ ખાનગી 
નોકરીએ િળગિું પડ ેછ.ે રાટ ે(એ બિાનું િતું) તે પછી તા. 19રી આગસટ ેરેં િારકનેસનું 
સરટીફીકટ લઈને કાલેજ છોડી.

કThis is to certify that Narmadashankar Lalashankar was admitted 
into the English School of the Elphinstone Institution in January 1845; that 
he continued to attend regularly till April 1850, when he obtained a Clare 
Scholarship; that he left the college shortly afterwards and returned as a 
Paying student in June 1854; that in December following he obtained a 



West Scholarship and regularly attended the second year class in which 
he made a creditable appearance, having obtained 50 percent marks at the 
Scholarship Examination; that he possesses fair abilitiess and would in my 
opinion have taken a pretty high place if he had continued to prosecute 
his studies. His conduct so far as it has come under my observation has 
been uniformly good.

Bombay, Elp’n Ins’n

19th Aug. 1856

(Signed) JOHN HARKNESS, LL.D.

Principal

19. કાલેજરાં િતો ત્યારે કચછના રિાનો િારકનેસ પર કાગળ આવ્યો િતો 
કે, `તરારે તાંથી કોઈને િરારે તાિાં અંગ્ેજી સકુલરાં સો રૂપીઆના પગારનો રાસતર 
રોકલિો.’ એ પરથી િારકનેસે રારૂં ને રુરલીધરનું નાર તથા િરારી ન્યાત તથા િરારા 
ગુણ લખી રોકલ્યાં િતાં. – તેરાં વનશાળ વશખિિાનાં અનુભિની િાતરાં રુરલીધર 
કરતાં રારી િધારે સીફારસ કરી િતી પણ રાિે રુરલીધર જ ેન્યાતે કણબી તેને પસંદ 
ક્યયો િતો – એ િખત કચછના દરબારરાં રાિને નાગરો ન રાખિા એિું િતું. (રેં કચછ 
જિાની ઈચછા દેખાડી િતી તે એટલા સારૂ કે તાંિાં કવિતા સંબંધી હિંદુસતાની ગ્ંથો છ ે
તે જાણિારાં આિે ને કોઈ દાિાડો રાિને કવિતાનો શોખ લાગેથી રારૂં કાર િધી જા્ય ને 
પછી સિતંત્ર રીતે કવિતા થ્યાં કરે.)

20. સને 1856 ના રાચ્મથી િચલા બે ત્રણ રહિના વસિા્ય તે હડસંબર આખર સુધી 
િંુ બુવધિિધ્મકગ્ંથના અવધપવતનું કાર કરતો –ને એ િખતના પાછલા ભાગરાં કાલેજ 
છોડ્યા પછી રેં ગુજરાતી હડપુટી વશરસતેદારની જગાને સારૂ સદર અદાલતના રવજસટર 
વર. કોકસનને અરજી કરી િતી પણ કંઈ િળ્ું નિોતું.

21. કાલેજ છોડ્યા પછી ઘેર બેઠા – એક પાસથી કવિતા કરિાનું રાખ્યું ને બીજી 
પાસથી િૃત્તરતનાકર અને રઘુિંશ વશખિાનું દેિશંકર શુગલ પાસે રાખ્યું તેરાં િૃત્તરતનાકર 
પુસતક પૂરૂં વશખ્યો ને રઘુિંશનો બીજો ને ત્રીજો એર બે સગ્મ વશખ્યો.

22. તા. 15રી આગસટ ેરાસતગોફતારરાં ગોસાંઈજી રિારાજોની ઉતપવત્ત, તેઓનો 
ઇવતિાસ આહદ લઈ બાબતો ઉપર 100) રૂવપ્યાના ઇનારના વનબંધની જાિેર ખબર 
છપાઈ િતી તે ઉપરથી રેં તે લખિા ધા્યયો ને એને રાટ ેિૈજનાથ શાસ્તી જ ેરુંબઈરાં 
રોટા રંહદરના જીિણલાલજી રિારાજના આવશ્ત છ ેને જ ેરારા સનેિી છ ેતેને રેં કહું 
કે રિારાજો સંબંધી કેટલાંએક રને પુસતકો આપો – તેણે જિાબ દીધો કે રારાથી તો 
રંહદરરાંથી અપા્ય નિીં પણ તરે સુરત જશો તો ત્યાંથી રળશે. એ ઉપરથી રેં રારા 



બાપને કહું કે રારે સાહિત્ય રેળિિાને સુરત જિું પડશે – રનરાં એિું કે કદાવપ એ 
ગ્ંથો ન રળ્ા તો ચંતા નિીં પણ હિંદુસતાની વપંગળનાં પુસતકોની શોધ તો થશે. પછી િંુ 
નિંબરરાં સુરત આવ્યો. અિીં કંઈ િલ્લભ રાગ્મના ઘણાં પુસતકો રને રળ્ાં નિીં, રાટ ે
તે ઉદ્યોગ રેં નરર પાડ્યો.

23. પછી અિીં (સુરતરાં) રેં રારા દોસતદાર 1851ની િખતના `જ્ાનસાગર’ના 
છાપનારા જદુરારને પકડ્યો ને કહું કે કોઈ પણ ઠકેાણેથી વપંગળનું પુસતક અપાિ – 
પછી િરે ઘણે ઠકેાણે ફ્યા્મ તેરાં એક િખત િરે એક ગોરધન નારના કહડ્યાને તિાં 
ગ્યા. એ કહડ્યો છોનાં કાર ઉપર વચતરિારાં અને પથથર કોતરિારાં ઘણો િોવશ્યાર 
છ.ે અક્ર ઘણા સરસ લખે છ.ે તેર એણે હિંદસતાની ભાષાના િેદાંતના ગ્ંથો બિુ િાંચ્યા 
છ.ે એિાલરાં રારૂં નિું ઘર બંધા્ય છ ેતિાં વરસતરીપણું કરે છ ે– આજકાલ એના જિેો 
હકસબી કહડ્યો સુરતરાં નથી. તિાં રેં કેટલાંએક રારાં બનાિેલાં પદો ગા્યાં ને તે કહડ્યો 
ખુશ થ્યો ને બોલ્યો કે રારા ગુર લાલદાસ રોટા કિેસર િતા, તેનાં પુસતકો સઘળાં રારી 
પાસ છ ેતેરાં જોઈશું – તરે કાલે આિજો. પછી િંુ બીજ ેદિાડ ેતેની પાસે ગ્યો ને તિાં 
પટારો ઉઘડ્યો. તેરાંથી છદં રતનાિળી નારનું પુસતક વનકળ્ું. તેણે રને કહું કે િંુ ઘેર તો 
નિીં આપંુ પણ અિીં આિી લખી લો. પછી િંુ રોજ સિારે કલર ખહડ્યો કાગળ લઈને 
તેને ઘરે જતો ને વપંગળ લખતો. તે કહડ્યા પાસે લાલદાસનાં કરેલા ચાળીસેક રંગેલાં ને 
સારા અક્રથી લખેલાં વચત્રકાવ્ય િતાં તે રને તેણે દેખાડ્યાં ને િાંચી બતાવ્યાં – રારૂં 
રન તે ઉતારી લેિાનું થ્યું.

રેં ગોરધનદાસ જનેે સિુ ભગતજી કેિેતા તેને કહું કે, અિીં તરારે ઘેર તો જ્ાનની 
િાતો ચાલે છ ેએટલે રારાથી લખાતું નથી. તરે રને થોડાં પાના રતનાિળીનાં ને ચારપાંચ 
વચત્રકાવ્ય ઘેર લઈ જિા દો તો બીજ ેદિાડ ેપાછાં આપીને બીજાં લઈ જઈશ. તે િાત 
તેનાં રનરાં ઉતરી ને પછી િંુ રોજ ચારપાંચ વચત્રકાવ્ય લઊં ને રસતારાં વચતારાની 
દુકાને નકલ વચતરિાને આપું. ઘેર જઈ જરું ને પાછલે પોિોરે વચતારા પાસથી લઈ આિું. 
રાતે તેરાં અક્ર લખંુ ને િળી રતનાિળી લખું. એ રીતે રેં સઘળાં વચત્રકાવ્ય વચતરાિી 
લખી રાખ્યાં ને રતનાિળી પણ લખી લીધી. એ વપંગળનાં પુસતકની રતલબ રેં રારી રેળે 
સંસકૃતને જોરે સરજી લીધી. એ પુસતકથી રને દોિરા ચોપાઈ િગેરે રાત્રા િૃંત્તોનાં વન્યર 
જણા્યા.

24. ડીસેમબરની 15 રી પછી િંુ રુંબઈ ગ્યો તો તિાં રીજરીટના એક સાિેબને 
વશખિિાનું િતું, પણ તેણે કહું કે વિના્યક િાસુદેિનું સરટીફીકેટ િો્ય તો િંુ તારી પાસ 
વશખું. િંુ વિના્યકરાિ પાસે ગ્યો ને રેં કહું કે, રારી પરીક્ા લઈ રને સરટીફીકેટ આપો. 
વિના્યકરાિ બોલ્યા કે `નર્મદાશંકર રારી રશકરી શું કરોછ’! પછી તેણે ઓફીવશ્યત 
રીતરુજબ સરટીફીકેટ આપ્યું.



Bombay 22nd December 1856

Certified that Narmadashankar Lalashankar is qualified to teach Gu-
zerathee.

(Signed) VENAYEK WASUDEV

Oriental Trans. to Government.

રેં પેલા અંગ્ેજને થોડા દાિાડા વશખવ્યું ને પછી તેને કંઈ કાર આવ્યું તેથી કાર 
બંધ રહુ.
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વિરામ 7

કલમને ખોળે – 1857-1859

1. જાનેિારીરાં, ભણેલાં સ્તી પુરૂષ અને ન ભણેલાં સ્તી પુરૂષ એ બે વિષે એક 
િાત કવિતારાં જોડતો િતો, એિારાં સન 1855-56નાં `બુવધિપ્કાશ’રાં કવિ દલપતરારે 
વપંગળ સંબંધી જ ેકંઈ કંઈ લખેલું તે રારા બાપના જોિારાં આવ્યું. એ જોતાં તેઓ બોલ્યા 
કે, કવિતાની રીવતઓ પણ કવિતારાં લખિી એ રોટી િાત છ.ે િંુ બોલ્યો કે, તેરાં કંઈ દર 
નથી. તેઓ બોલ્યા કે, િંુ તો તારી િોંવશ્યારી ક્યારે જાણું કે વપંગળ બનાિે તારે. પછી 
રેં પેલી િાત લખિી છોડી દઈ વપંગળ બનાિિા રાંડ્યું. ને પ્ારંભરાં જ `લલગૂ સરજી 
સગણ ને જગણે જાણ લગૂલ’ એ કંુડળી્યો કીધો તેથી તે ખુશ થ્યા ને બોલ્યા કે, િિે 
રારી ખાતરી થઈ. રતલબ કે બે લઘુ અને એક ગુર અક્ર િો્ય તો તેને સગણ કિેિો 
અને સારૂ રેં લલગૂ એિી સંજ્ા આપી તેથી.

2. ફેબરિારીરાં, િંુ ગોકળદાસ તેજપાળ વિદ્યાલ્યરાં રૂ.28)ને પગારે રાસતર 
રહો. એ િખતે રારી સાથે વત્રભોિનદાસ દ્ારકાદાસ પણ એટલે જ પગારે રહા િતા, 
પણ થોડા રહિના પછી તેઓએ રાજીનારું આપ્યું િતું. િંુ વનશાળને પાંચ િાગતે છોડ્યા 
પછી વનશાળરાં રિી, દરી્યો, આકાશ, િોડી િગેરે જોિાતાં જા્ય તેિાં એકાંતરાં રારાં 
વપંગળપ્િેશરાંની કવિતા બનાિતો.

3. રારચરાં, ગુરૂ અને સ્તીનો વનબંધ પુરો ક્યયો અને વપંગળપ્િેશ રારા બાપના 
િાથથી લખાિી શીલા છાપા પર છપાિી તા. 6ઠ્ઠી અપરેલે લોકરાં પ્ગટ ક્યયો.

4. એ વપંગળ પ્િેશ વિષે પિેલિેલંુ તા. 12 રી અપરેલના `સત્ય પ્કાશ’રાં ભાઈ 
રિીપતરારે આ લખ્યું િતું : –

`જ ેવપંગળ વિષે િરે આશા રાખતા િતા તે છપાઈ ચુકો છ.ે એની નકલ એના 
બનાિનાર કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકરની કીરપાથી અરને પોંિોંચી છ.ે એ િાંચિાથી 
રાલર પડ ેછ ેકે એ ગ્નથ ઘણો જ ઉપ્યોગી ને પ્ૌઢ છ,ે અને એના કાબેલ બનાિનારને 
આપણા નારાંહકત કવિ્યોની પદિીરાં દાખલ કરે છ.ે

કવિતાના વન્યરો વિષે ગુજરાતી ભાષારાં આજ સુધી એક્ો પુસતક નહિ િતું એ 



ખોડ ભાઈ નર્મદાશંકરે પુરી પાડી છ.ે***’

19રી અપરેલનાં `રાસતગોફતારરાં’ છલે્લી િારે છ ેકે : – `એિી ચોપડીની એક 
ખુટ િતી અને તે પુરી પાડિારાં આિીછ, એ ધણીએ જરે કવિતાની રીતીઓ જણાિીંચ 
તેર કવિતા જોડી દેખાડી્યુંછ તે પણ કંઈ િલકો કવિ નથી.’

સને 1857ના જુનના `બુવધિપ્કાશ’રાં કવિ દલતપરારે લખ્યું િતું કે : – `ગુજરાતી 
ભાષારાં કવિતાની સારી જાણિાનો ગ્નથ આજસુદી કોઈએ બનાિેલો નિોતો તે િાલ 
રુંબઈરાં ભાઈ નર્મદાશંકરે બનાિીને છપાવ્યો છ.ે’

`એ પુસતક બનાિતાં તેને ઘણી રેિેનત પડી િશે અને એ વિષેનું પુસતક ગુજરાતી 
ભાષારાં પેિેલિેલું થ્યું છ.ે’***

5. એ રારૂં વપંગળ બિાર પડ્યું તેની આગરચ કવિ દલપતરારે 1855ના અકટોબરથી 
તે 1856 ના અકટોબર સુધીનાં `બુવધિપ્કાશ’ના કેટલાક અંકોરાં વપંગળ સંબંધી લખ્યું 
િતું, પણ તેરાં 16 રાત્રારાં િૃત્ત લગીનું િતું. અક્રિૃત્ત તો રુળરાં જ નિોતા ને દોિોરાની 
રીત પણ નિોતી આિી.

6. વપંગળપ્િેશ કિાડ્યા પછી રેં ચંદ્રાલોક નારનો અલંકારનો રૂળ ગ્ંથ અને 
નૃવસંિચંપુ દેિશંકર શુકળ પાસે વશખિા રાંડ્યાં તે હડસેમબર આખર સુધીરાં પુરાં ક્યાાં.

7. રને ગોકળદાસ તેજપાળ વિદ્યાલ્યરાં રૂ. 35નો પગાર થ્યો િતો, પણ એ 
ખાનગી ખાતા કરતાં સરકારી સકુલરાં રેિેિું િધારે રાન ભરેલું અને તેરાં આગળ િધા્ય 
એિું છ,ે એર સરજી રેં સને 1858 ની 26 જાનેિારીએ એલહફનસટન ઇનસટીટ્યૂશનની 
સેંટ્રલ સકુલરાં આવસસટટં રાસતરની જગાને સારૂ વર. વસરથને અરજી કરી.

8. તા. 3 જી ફેબરિારીએ રને જિાબ આવ્યો. તા. 7રી ફેબરિારીએ રેં ગોકળદાસ 
તેજપાળ વિદ્યાલ્ય છોડી અને તા. 8 રીથી િંુ રૂ. 40)ને પગારે સેનટ્રલ સકુલરાં આવસસટટં 
રાસતર થ્યો.

9. જાનેિારીથી રેં અલંકારપ્િેશ લખિા રાંડ્યો અને પ્તાપરૂદ્ર નારના ગ્ંથરાંથી 
રસપ્કરણ રેં એક ફરસરાર નારના દક્ણી પાસે વશખિા રાંડ્યું.

10. પછી સને 1855ના સપટમેબરથી તે સને 1858ના રાચ્મ સુધી જ ેરેં પરચુરણ 
કવિતા કરી િતી તેના બે અંકો છપાવ્યા. નર્મકવિતા અંક 1 લો તા. 18રી અપરેલ 1858 
ને અને નર્મકવિતા અંક 2 જો તા. 14રી રેએ પ્ગટ ક્યાાં. તેર 25રી અપ્ેલે અલંકારપ્િેશ 
ને જુન કે જુલાઈરાં રસપ્િેશ કિાડ્યાં.

અલંકારપ્િેશ વપંગળપ્િેશની પઠ ેશીલા છાપ પર છપાિિાનો રારો વિચાર િતો ને 
ડા. ભાઉ રસાલંકારની ખુબી સરજનાર ને રારા વરત્ર તેથી તેને કિેિા ગ્યો કે, એ પુસતક 
િંુ તરને અપ્મણ કરિાનો છઉં. – અપ્મણ કરી નાણું કિડાિિાનો રારો વિચાર જ નિીં. 



તેઓએ રને ટાઈપરાં છપાિિાનું અને બીલ પોતે ચુકિિાનું કહું. રેં ટાઈપરાં છપાવ્યો 
ને ડાકતરે બીલ પગાર કરતાં ઘણીિાર લગાડી રાટ ેરેં રારી ગાંઠથી બીલ ચુકાવ્યું. રારો 
વિચાર કે ભાઉને કેિેિું જ નિીં, પણ રારા બાપનો આગ્િ એિો કે, તેણે કહુંછ તારે 
શા રાટ ેઉઘરાણી ન કરિી – રારા રનરાં િંુ એટલો વચિંડાઊં કે જનેે આપિુંછ તે તરત 
આપેછ ને શા રાટ ેતેને ઘેર રોજ રારે ધક્ા ખાિા ને પરાધીન થઈ બેસી રેિેિું ને િખત 
ખોિો? તો પણ િંુ બાપની આજ્ા ન તોડિા સારૂ જતો-ભાઉ રળે નિીં ને રળે તો િા્યદો 
કરે, ઘણે રહિને ભાઉએ રૂ. 125) આપ્યા-(બીલ કરતાં) પચચીસેક િધારે આપ્યા િતા 
એર રને સાંભરે છ.ે

23રી જુલાઈ્યે રેં રસપ્િેશના કાપીરાઈટની અરજી કીધી િતી તે ઉપરથી અટકળે.

11. સને 1858રાં િંુ બુવધિિધ્મક સભાનો સેરિટેરી અને બુવધિિધ્મકગ્ંથનો અવધપવત 
િતો – બુવધિિધ્મકગ્ંથરાં િરે એિી જાિેરખબર આપી િતી કે જઓે વિષ્ય લખીને 
રોકલશે તેઓને પૃષ્ઠ ેપા(0) રૂવપ્યો રળશે – એ ઉપરથી બુવધિિધ્મક ગ્ંથના અરદાિાદ 
ખાતેના આડવત્યાએ તા. 15રી રે અને 10રી જુલાઈએ નીચે પ્રાણે લખી રોકલ્યું િતું 
– `જરે સ્તીબોધ ચોપાવન્યારાં કવિ દલપતરાર ગરબીઓ બનાિીને રોકલે છ ેને દર 
ચરણે રૂ. 0-4-0 તેરને તે સભાની તરફથી આપે છ ેતેર તરારી જો તરારાં ચોપાવન્યારાં 
એિી ગરબીઓ િગેરે દાખલ કરિાની રરજી િો્ય તો કવિ દલપતરારને િંુ કિંુ રાટ ેતે 
વિશે તરારો જિાબ લખિો, ભૂલિું નિીં.’ `તરારા બુવધિિધ્મક ચોપાવન્યાંને સારૂં કોઈએક 
આદરી ઘણી સારી ગુજરાતી ભાષારાં કવિતા બનાિીને રોકલે તો દોિોરા એક જટેલાં 
ગરબીનાં ચરણો આસરે થા્ય છ ેઅને તેની કંવરત સ્તીબોધ ચોપાવન્યાંિાળા દરએક 
ચરણના ચાર આના રુજબ આપે છ,ે રાટ ેતે રીતે તરારી સભા આપશે તો િંુ રોકલાિીશ 
ને જો કદાપી તે કવિતા તરને પસંદ પડ ેનિીં ને પાછી રોકલો તો તેનું તરારે કાંઈ લેિું 
દેિું નિીં ને ગુજરાતના કવિ જ ેિલ્લભભટ તથા પ્ેરાનંદ તથા સારળના જિેી અથિા 
તેથી પણ સરસ અને સુધરેલી રંડળીને કાર લાગે એિી િો્ય તો તરારે રાખિી, નિીં તો 
રાખિી નિીં, રાટ ેઆ પત્રનો જિાબ તરારી સભાનો અવભપ્ા્ય લઈને જલદીથી લખશો 
તો ઘણી મિેરબાની.’ એના જિાબરાં રેં 20 જુલાઈએ લખ્યું કે `જુિાન પુરૂષોને ઉત્તેજન 
રળે એ કવિતાનાં 100 ચરણનું રૂલ પા રૂપી્યો પણ ન થા્ય ને એક ચરણનું રૂલ એિું 
િો્ય કે આપનાર િો્ય તો 25)રૂપી્યા પણ આપે. િાલ સ્તીબોધરાં ગરબી આિે છ ેતેિી 
ગરબી છાપિાને અવધપવત્યોની રરજી નથી, તોપણ જરે સાદી ભાષાનાં પૃષ્ઠ 1 નો રૂ. 
0 તેર કવિતાનાં પૃષ્ઠનો પણ પા રૂપી્યો આપશે ને કવિ દલપતરાર સરખા પરોપકારથી 
પ્સંગે કવિતા લખી રોકલશે તો તે અવધપવત્યો બલકે સભા રોટાં રાન ને ઉપકાર સાથે 
સિીકારશે.’ પછી તા. 28રી જુલાઈના કાગળરાં લલ્લુભાઈએ લખ્યું કે, `બોત્તેર ચરણનો 
ગરબો કવિ દલપતરારે તરારી સભાને સારૂ ચોપાવન્યારાં છાપિા સારૂં રોકલ્યો છ ે
તે તરારી સભાને તથા અવધપવતઓને પસંદ પડ ેતો છાપિો ને તેની કંવરત વિશે તેઉ 



કાંઈ રુલ કરતા નથી.જો ખુસીરાં આિે તો છાપિો, નહિ તો તેની કંવરત નિીં રોકલો 
તો ફીકર નિીં – તરારી સભાને પસંદ પડ ેતો છપાિો, નહિતો પાછો િરને બીડિો, ને 
ચરણને િાસતે તરે જિાબ લખ્યો તે રેં રને એ પ્રાણે લખાિનારને જુિાપ િંચાવ્યો છ.ે’ 
એ ભણેલી પુત્રીના િષ્મ વિષેનો ગરબો એ જ િરસના બુવધિિધ્મક ગ્ંથરાં છપા્યો છ ેતેનાં 
પાંચ પાનાંનો રૂ. 1 દલપતરારને આપ્યો છ ેને તે તેઓએ લીધો છ.ે

12. રારંૂ રન કવિતા તરફ લાગેલું તેથી તરને સકુલરાં છોકરાઓ સાથે રાથું ફોડિું 
દુરસત ન લાગ્ંુય. `સાડા દસથી તે પાંચ લગી કાિુ કાિુ થા્ય.’ એ કવિત જ ેરસપ્િેશરાં 
છ ેતે રેં રારા સનેિી સકુલના આવસસટટં રાસતરોને દેખાડ્યું. તેઓએ કહું કે િાત તો ખરી 
જ છ.ે વનશાળનાં કારરાં દીલ ન લાગ્યાથી રેં રારા બાપને પૂછા િનાં જ નિેમબરની 
23 રીએ સકૂલની નોકરી છોડી દીધી.

13. વર.વસરથે રને સરટીફીકેટ આપ્યું તે આ િતું : –

Elphinstone Instin. Central School.

Bombay Novr. 23rd 1858

I have much pleasure in testifying to the satisfactory manner in which 
Narmadda (shanker) Lalshunker discharged his duties as assistant master 
in the Cetral School.

His knowledge of Gujarati rendered his services particularly valuable 
and it is with regret that I part with him - of late he had undertaken the 
instruction of the Candidate Class in that Branch and displayed great zeal 
and abillity.

(Signed) W’m, HENRY SMITH

Head Master.

E. I. Central School.

14. રેં ઘેર આિી કલરની સારું જોઈ આંખરાં તેને ઝળઝળી્યાં સાથે અરજ કરી 
કે `િિે િંુ તારે ખોળે છઊં’ કોઈ પણ રીતેની પેદાશની ગોઠિણ ન કરેલી તેથી રારા 
બાપ રનરાં તો બિુ દાઝ્યા પણ પછી રને એટલું કહું કે `ભાઈ, ઉતાિળ કરિાની શી 
જરૂર િતી?’ રેં વિચાર કીધો કે કવિતા તરફ રારં રન છ ે– નીવત ભવકત તરફ રારૂં 
રન છ ેને બીજા કોઈ ઉદ્યોગથી રારૂં રન રાનતું નથી, રાટ ેિરદાસનું કાર કરૂં કે જથેી 
પેટને પણ રળે ને રારો લખિા ભણિાનો ઉદ્યોગ કા્યર રિે – ગુજરાતીરાં કથા કરનાર 
કોઈ િરદાસ છ ેનિીં ને રારી િાણી સારી છ.ે રાટ ેસંસકૃત અભ્યાસ િધારી ગુજરાતીરાં 
આખ્યાનો બનાિી એ ઉદ્યોગે રિંુ. એર નક્ી ક્યા્મ પછી રેં બે ત્રણ હિંદુ શેહઠ્યાઓ પાસે 



દ્રવ્યની રદદ રાંગી કે વનરાંતે થોડોક સંસકૃત અભ્યાસ કરી િહરકથાનું કાર ચલાિું. તેરાં 
એ જણે રૂ.250)ને બીજાએ રૂ.50) એટલા આપ્યા ને એક જણે ન આપતાં ઉલટી રારી 
રજાક કરી. જોઈએ તેટલી રકર ન રળિાથી િંુ ઘણો જ નારાજ થ્યો તો પણ રેં ધા્યયો 
ઉદ્યોગ પાર પાડિાનું નક્ી રાખ્યું.

15. એ અરસારાં એક વરત્રની ભલારણ ઉપરથી રેં લઘુહિતોપદેશનું કવિતારાં 
ભાષાંતર કરીને છાપિા આપ્યું; એ રારી ગેરિાજરીરાં (િંુ પુને િતો)બિાર પડ્યું.

16. િંુ ડીસેમબરની શરૂઆતરાં પુને ગ્યો. ત્યાંિાં રેં નીલકંઠશાસ્તી પાસે લઘુકૌરુદી 
અને વિષણુશાસ્તી પાસે વિરિરોિ્મશી્ય નાટક વશખિા રાંડ્યું. લઘુકૌરુદીની બીજી િૃવત્ત 
અને નાટક પુરાં કીધાં. બાળશાસ્તીદેિ જ ેવ્યાકરણરાં ને કાવ્યશાસ્તરાં વનપુણ છ ેઅને 
પોતાને ઘેર પંદરેક વિદ્યાથતીઓને ભણાિે છ ેતેની પાસે િંુ કાવ્યચંપુ નાટકરાંના પ્ાસતાવિક 
શ્ોકો (સાહિત્ય) લખી લેતો ને કાવ્યશાસ્તના રંગો જોતો. કવિતા તે શું? ઉત્તર કવિતા 
તે શું? અલંકાર ને રસરાં અંતર શું? આહદ લઈ પ્શ્ો િંુ તેને કરતો તેના ઉત્તરરાં તે 
ગ્ંથોના પ્રાણ સાથે રારી પતીજ કરતા. રારી ખાતરી નિોતી કે િંુ જ ેજોડુછં તે ખરી 
કવિતા છ ેપણ બાળશાસ્તીના સિિાસથી રારી ખાતરી થઈ કે િંુ ખરી કવિતા કરૂંછ. 
એની પાસે રેં રારાં વપંગળ, અલંકાર અને રસ શુધિ કરાવ્યાં; તેર િૃત્તરતનાકર ઉપર 
એક જનૈે રોટી ટીકા કરી છ ેતે ગ્નથ િંુ તેની પાસે શીખ્યો. એ ગ્નથ જનેો લેખ પવશ્ચર 
રાતૃકાનો ઘણો જુનો છ ેતે રેં ભાઉ દાજીની ઇચછા ઉપરથી તેરને આપ્યો છ.ે એરાં 
આ્યા્મ ગીવતના પ્સતારાહદક વિષ્ય સવિસતર છ ેતે પણ રેં જોઈ લીધો. રેં 1859 રાં 
એક િખત જાણ્યારાં રંગળદાસ નથુભાઈને ઘેર કવિ દલપતરારને પૂછું િતું કે, તરને 
આ્યા્મ ગીવતનાં પ્ાસતારાહદક આિડ ેછ?ે તારે તેઓએ ના કિી િતી. રાતે િંુ લંવગપુરાણ 
ને અધ્યાતરરારા્યણ િાંચતો. એ સઘળું રાત દાિાડો રળીને રેં ચાર રહિનારાં જાણ્યું. 
(રે પ્થર સંસકૃત અભ્યાસ કરેલો તેથી સિેલું પડ્યું.) એટલા કારરાં િળી વિષ્યી ગુરૂ 
ને ગુરની સત્તા એ બે વનબંધો પણ લખી રુંબઈ વબડાવ્યા િતા. રને રથુરદાસ લિજીએ 
એ વનબંધો છપાિિાની ઇચછા દેખાડીને રૂ. 75) આપિાનું કહંુ િતું તે ઉપરથી રેં એ 
વનબંધો શીલા છાપથી છપાિિા ધા્યા્મ િતા. એટલારાં ભગિાનદાસ પરશોતરદાસને તિાં 
છોકરીઓનું એકસીબીશન િતું, તે દાિાડ ેગાડીરાં (િરે સાથે તિાં ગ્યા િતા) ડા. ભાઉએ 
એકેક વનબંધની િાજર નકલ ટાઈપરાં છપાિિાનું અને બીલ પોતે ચુકિિાનું કહું. રેં 
કંઈ તને તેિું કરિાનું કહું નોતું પણ પોતાને ટપૈ િધારે ગરે અને ચોપડીઓનો ફેલાિો 
િધારે થા્ય રાટ ેતેઓએ તેર કહું િતું. રેં તેર કીધુું ને બીલ આવ્યું. પણ પછી એ બેરાંથી 
કોઈએ કંઈ રને આપ્યું નિીં. િાંચનાર એ િેળા ગરીબ ગ્ંથકારને કેટલી ગભરારણ થા્ય 
– રને એિા પ્સંગ બિુ આવ્યાછ. રેં કરજ કાિાડી બીલ ચુકવ્યું ને ચોપડીઓ રંહદર 
આગળ લુટાિી દીધી –એટલી એટલી ચોપડી િંુ ભાડાંની નાનકડી ઓરડીરાં રાખું કિાં? 
રારા બાપ રને રથુરદાસને ને ભાઉને સતાિિાનું કિેતા ને રેં થોડા દાિાડા તેર કીધું 



પણ પછી રેં તેઓને કેિિું રુકી દીધું – છએક રિીને ભાહટઆઓરાંથી રૂપીઆ સો (એ 
રકર બીલની રકરથી ઘણી જ થોડી િતી) આવ્યા જ ેરેં તંગી અને બાપની જીદ્ એ બે 
કારણથી કબુલ રાખ્યા.

17. િંુ રારા કાકાસસરાનાં ઘરરાં રિેતો િતો તિાં રને ઠીક નિોતું પડતું ને તેઓ 
રને જુદો રિેલો જોિાને ઇચછતા નિીં. તેથી રેં રુંબઈ જઈ બીજી કોઈ ગોઠિણથી પાછુ ં
પુને આિિું ધા્યુાં. – િંુ સને 1859ના રાચ્મની 20રીએ રુંબઈ ગ્યો.

18. સિતંત્ર રિી વિદ્યાભ્યાસરાં જનરારો કિાડિો એતો નક્ી છ,ે પણ ઉદરવનિા્મિને 
સારૂ એક ઠકેાણએથી રળ્ાં કેર કરે એનો વિચાર ક્યાાં કરતો – િરદાસનું કાર કરિાને 
શહકતરાન થાઊં તાંિાં લગી રારો વનિા્મિ થ્યાં કરે તેિી તજિીજ કરી િતી પણ તેરાં 
િંુ ફાવ્યો નિોતો. ફકત 300) રળ્ા િતા, ને જ્યારથી સકુલની નોકરી રુકી ત્યારથી રેં 
વનશ્ચ્ય કીધો િતો કે િિે બાપને ભારે પડિું જ નિીં – તે પડા્ય તેર િતું પણ નિીં. 
પુનેથી રુંબઈ આવ્યા પછી રેં એક નિા સિારીનારા્યણ – ચુડારાનપોરના િહરશંખર વિષે 
સાંભળ્ું. એ પ્થર રાિસાિેબ ભોગીલાલના િાથ તળે સરકારી ગુજરાતી વનશાળરાં 
એક રદદનીશ મિેતાજી િતો તે ઉપરથી રેં ધા્યુાં કે એ જુિાન છ ેને િંુ પણ જુિાન છઊં 
– િરારે બંનેને બનશે – ને રારી રદદથી એિું કાર થશે કે િગર સુધરેલા ને સુધરેલા 
બંને િહરશંકરથી સંતોખાશે – ને રારો વનિા્મિ થ્યાં કરશે ને િળી રારો કવિતાનો, ધર્મ 
સંબંધી ભાષણો કરિાનો અને સંસકૃત વશખિાનો ઉદ્યોગ જારી રિેશે – એર સરજી રેં 
તેને રળિાનું ઠરેવ્યું. કોઈ્યે રને ભરાવ્યો કે ચુડારાનપોર ભાિનગર થકી 20 ગાઉ છ ે
એટલે રને જોિાની બીજો િોંસ થઈ. દેશી રાજ કેિાં િશે ને ભાિનગર શિેર શું રુંબઈથી 
િધારે શોભા્યરાન િશે?

19. પછી િંુ સુરત આવ્યો – ને અિીંથી એક રારા જુિાન સગાને લઈને ભગિાડાંડીને 
રસતે ઘોઘે ગ્યો – પ્થર રાંદેરથી કંુહદઆણે ગ્યો – તિાં પેલા સગાના િાથની કાચી પાકી 
ખીચડી ખાધેલી તે અને દુરના પાદરપરના કુિા પર બપોરી િેળાનાં સૃવટિસૌંદ્ય્મથી રને 
જ ેઆનંદ થ્યલો તે અને તિાંતી નિાઈને નીગળતે શરીરે રસતારાં દોડતાં દોડતાં આિતાં 
જ ેકાંટો િાગેલો તે િજી રને સાંભરેછ! પછી ભગિે ગ્યો – ત્યાંથી રાતે 10 િાગતે 
મિસ કાદિ ખુંદીને બોટરાં બેસાિ ગ્યા તો એટલો કાદિ િતો કે બોટ પર ચિડા્ય નિીં 
ને િરે ડાંડીની પાસે રેતીપર આખી રાત ટાિાડ ખાતા પડી રહા. બપોર સુધી કાંઠાનાં 
રેદાનને જો્યાં કીધાં ને પછી બોટ િંકારી – બીજ ેદાિાડ ેસિિારરાં ઘોઘે પોિોંચ્યો – 
ત્યાં િાટકેશ્રની ધરરશાળારાં એક નાગરની બાઈ્યે પૂછું કે કંઈ સરકારી કાર પર 
આવ્યાછ? રેં કહું ના – એ િખત તેણે જ ેમિોડુ ંરરડ્યુંછ તે રને િજી સાંભરેછ ને િસિું 
આિેછ. (આ દાખલાથી જણાશે કે વજલ્લાના લોકરાં સરકારી કારદારનું કેટલું રાન છ ે
તે. િેપારીની, પંહડતની આબરૂ થોડી પણ એક િલકા કારકુનની ઘણી?) પછી તાબડતોબ 
ગાડી કરીને િરે ભાિનગર જઈ િરારી ન્યાતના પ્ાણનારા્યણ જ ેતિાંની અંગ્ેજી સકુલના 



રાસતર તેને ત્યાં રુકાર ક્યયો. અિીં ખબર કિાડાતાં જણા્યું કે િહરશંકરનું જોર છકે 
નરર પડી ગ્યુંછ ને તે કેદરાં છ ેઅને ચુડારાનપોર 50-55 ગાઉ દુર છ.ે સિુએ સલાિ 
આપી કે તડકારાં કિાં જશો – ને િંુ પણ રારા બાપને જણાવ્યા િના આવ્યો િતો તે 
રારી ફીકર કરે રાટ ેરેં ચુડારાનપોર જિું બંધ રાખ્યું. ચાર દાિાડા ભાિનગરરાં રહો. 
અિીં રને ઘણા જણ રળિા આવ્યા તેરાં કેટલાક (રારી ન્યાતના પણ) કારભારીઓના 
સારાિાળા િતા – તેઓએ કેટલીક િાત કિી તે રેં સાંભળી – પછી રેં ગારરાં ફરિા 
રાંડ્યું – િંુ ભાિનગર જોઈને ધરા્યો – કંઈજ નિીં. રુંબઈની આગળ ગારડુ,ં જોકે એક 
રોટાં દેશી રાજની રાજધાની છ!ે તિાંના રાજાના કારભારી જ ેિરારી ન્યાતના થા્ય તેણે 
રને જરિાનં નોતરૂં દીધું. િંુ ઘણો ગભરા્યો – રને રન રળ્ા વિના કોઈએ તિાં જરિા 
જિું ગરતું નથી – િંુ ન્યાતરાં પણ નથી જતો તેનું કારણ કે તાંિાં િોિો બિુ થા્ય છ ે
ને નકારો િખત બિુ જા્ય છ ે– જરિાની રઝા તો થોડા સનેિીઓરાં વનશા સાથે નાના 
પ્કારના પંહડતાઈિાળા તડાકા ચાલતા િો્ય ત્યારે. િંુ બિુ દલગીર થ્યો કે રોટાને ના 
કહાથી તેને રાઠુ ંલાગશે રાટ ેરેં ઘણી ઘણી જુકતી કીધી, પણ આખરે પ્ાણનારા્યણની 
સલાિથી રારે તિાં જરિા જિું પડ્યું. જરિા ગ્યાની અગાઉ િંુ ગગાભાઈને રળ્ો િતો. 
િંુ ધારતો તેટલી ઉલટથી તેઓએ રારો સિીકાર ક્યયો નિોતો, પણ પોતે રોટ ેદરજ્જ ેિો્ય ને 
િંુ ઉતરતે દરજ્જ ેિોઉં એ પ્રાણે – પણ રને તેઓ વિવચક્ણ ને પુખત જણા્યા િતા ખરા. 
પછી તેઓના દીકરા િજલભાઈ રને પોતાના ઓરડારાં લઈ ગ્યા – અિીં એ તરૂણે રારો 
આદરસતકાર રનરાનતી રીતે ક્યયો – ચિા પાઈ, પાનસોપારી આપ્યાં. એઓને સંસારી 
િાતનો સુધારો બિુ ગરે છ.ે પોતે છોકરીઓની વનશાળનું કાર ધરધોક્ારે ચાલે તેને 
રાટ ેજ ેજ ેરેિેનત કરેલી તે તેઓ પોતે રને જોસસાથી કિેતા િતા. એ તરૂણ વિષે રને 
લાગ્યું કે તે ખુલ્લા હદલના, દોસતીના ને આબરૂના ભુખ્યા અને સુધારાનાં કારરાં ઉલટ 
લેનાર છ.ે જમ્યા બાદ તેઓએ રને પાછો તેડ્યો – તિાં ગગાભાઈ રારી સાથે પોતે જ ે
ભાિનગરરાં ડક્ો બંધાિેલો, રસતો સુધારેલો, તે વિષે બોલ્યા – એર જણાિિાને કે િરે 
રાજસુધરાિટ કહર્યેછ. પછી સંસકૃત અભ્યાસ ઉપર િાત વનકળી – રેં કહું ભાિનગરરાં 
શાસ્તીઓ રાખી સંસકૃત ગ્ંથોનાં ભાષાંતર કરી છપાિિાં જોઈએ, પણ એ વિષે તેઓએ 
ઉડાવ્યા જિેું કીધું. પછી તેઓએ રને રનોિરસિારીનાં પુસતકો બતાવ્યાં ને ઇચછા દેખાડી 
કે આ પદસંગ્િ લો ને છપાિજો, ખરચ િંુ આપીશ. એ પદો બાળબોધ લીપીરાં પદચછદે 
પાડ્યા િનાનાં ગુજરાતી ને હિંદુસતાની ભેળાં િતાં તેને રેં રારા કારકુન પાસે છાપિા 
જિેા જુદાં પડાિીને છપાવ્યાં. રેં લખ્યું કે રૂ. 300(આસરે-રને િાલ બરોબર સાંભરતું 
નથી) છપાિિાના થ્યાછ તે િંૂડી રોકલજો કે છાપનારને આપું ને થોડી કંવરતે િેચી તેનો 
નફો રારી રેિેનતરાં લઉ ને જિાબ તાકીદથી લખજો કે તે પ્રાણે ટાઈટલપેજ લખા્ય. 
સાથે છપા્યલાં શીઠો પણ રોકલ્યાં િતાં. કાગળનાં ઉત્તરરાં આવ્યું કે ચોપડીરાં અશુધિ 
બિુ રિી ગ્યુંછ–રેં લખ્યું કે પિેલી આિૃવત્તરાં એર જ િો્ય – બીજીરાં શુધિ થશે. તેઓના 
લખ્યાપરથી રેં ક્યાસ ક્યયો કે તેઓ નારજ થ્યા છ ેને એર સરજી છાપનારને રેં રૂ. 



300) રારી પાસથી આપી ચોપડીની બે રૂપી્યા કંવરત રાખી ટાઈટલ પેજ પર લખ્યું કે રેં 
છપાિી પ્ગટ કરી છ.ે એિારાં રૂ. 300) આવ્યા તે રારી તો ખુશી નિીં પણ રારા બાપના 
આગ્િ ઉપરથી તે રારે લેિા પડ્યા પણ પછી રેં રીસરાં સઘળી જ ચોપડીઓ ભાિનગર 
રોકલી દેિાને મિેરિાનજી ભાિનગરીને તિાં રોકલી દીધી િતી. પછી િજલભાઈ ને 
છગનલાલ રને સાંજ ે ગાડીરાં બેસાડી ડક્ા તરફ લઈ ગ્યા ને પછી તેઓએ રને 
એક િોરાની િાડી દેખાડી. તિાં િરે સિુ બેઠા, પાનસોપારી ખાધાં ને કોઈ વશિરારે 
ગા્યું – િજલભાઈ સાદા લાગ્યા પણ છગનલાલ જિેા રૂપાળા, તેિાં કપડાં, ખાનપાન 
ને સુગંધીના શોખી લાગ્યા. એઓનો કવિતા ગા્યન ઉપર થોડોક શોખ દેખા્યો. તેર એ 
્યુવકતની ખટપટ કરનાર ને જરા મિોના રીઠ્ઠા પણ લાગ્યા. એઓ પોતાની બનાિેલી 
કેટલીક ચીજો વશિરાર પાસે ગિાડીને રનરાં રલકાતાં રાલર પડ્યા. પછી દીિા થ્યા 
પછી તરત િરે રેિેલરાં ગ્યા. અગાસીરાં સિુ બેઠા િતા. રેં અગાસીના ધોરાની પાળ 
ઉપર એક કૃષણિણ્મ પુરૂષને દીઠો, જનેે ખિાસ સરજી િંુ તેની પાસે બેસિા જતો િતો, 
એટલારાં સારળદાસે પેલા-રાજાને કહું કે રિારાજ, નર્મદાશંકર કવિ તે આ. પછી રેં 
ગભરાટરાં જિેા તેિા જુિાર કરીધા ને પછી િંુ બોલ્યો કે, આપ એક િખત રુંબઈ આિી 
જાઓ – તારે રિારાજ િસીને બોલ્યા કે, િા, વિચાર તો છ.ે પછી િંુ સિુસાથે અગાસીરાં 
થોડીિાર બેઠો ને પછી જુિાર કરી ઘેર આવ્યો. બીજ ેદિાડ ેિંુ સુરત આિિા વનકળ્ો 
તે પ્સંગે રને ગગાભાઈએ પોતાને ઘેર તેડી એક િલિાન ને એક પાઘડી (આસરે રૂ. 30 
સેકનો રાલ) વિદા્યગીરીરાં આપ્યો, જ ેઘણી ના કિી તો પણ રારે લેિો પડ્યો. રુંબઈ 
ગ્યા પછી રેં રૂ. 25 સેકની ચોપડી્યો િજલભાઈ, છગનલાલ િગેરેને બક્ીસ રોકલાિી 
દીધી િતી. – પછી િંુ ઘોઘે આવ્યો તિાં જ્યંતીલાલ, નરભેશંકર િકીલ, જરીએતરાર 
રુનસફ િગેરેને રળી બોટરાં બેસી સુરત આવ્યો.

પાંચ રીનીટના રેળાપરાં અને તેરાં રીનીટકે રાજાના મિોંસારું જો્યું િશે (કેરકે 
રારા રનરાં તેના સારું િધારે િાર જોઈ રિીશ તો તેને કંઈ વિેર આિશે એિી કવલપત 
શરર લાગેલી તેથી) એટલા ઉપરથી રારૂં અનુરાન એિું કે રાજા સાદા, સાધારણ સરજનાં 
અને ધીરી તવબ્યતના ઠાિકા છ,ે પણ કંઈક ભુંડાઈ િશે ખરી.

રાતે િંુ રારા એક નાતીલા સનેિી સાથે શિેર બાર એક રુસલરાન િેશ્યાનું ગાણું 
સાંભળિા ગ્યો િતો, એ િેશ્યાને અને રાજકચેરીને કંઈ િાંધો પડ્યો િતો – એિું િતું 
કે રાજકચેરી કિે તારી રેળે અિીં આિ ને તે કિે કે રને બોલાિે તો િંુ આિું. ગારના 
કેટલાએક ગરીબ શોખીલાઓને તેને રુકારે જઈ સાંભળિાનો ઠરાિ કરેલો. રીજલસરાં 
ચાર પાંચ જણ જ સરજનારા િતા. બાકી બીજા તો િિીતરં કરી જાણનાર િાણી્યાઓ 
તો રૂવપ્યો બે રૂવપ્યા આપી આપીને ઘેર જતા રહાં; પણ પછી િરે દસેક જણ રહા. એક 
રુસલ્લો તરેિ તરેિિાર રાગની ફરરાસો કરતો – પેલી ચિીડાતી પણ ગાતી. એક િખત 
એ રુસલ્લો બોલ્યો કે કેરબો કર – પેલી બોલી કે ઘણાં િરસ થ્યાં રેં કેરબો કીધો નથી, 



રાટ ેરારા પગ બરાબર નિીં ચાલે; તોપણ પેલાએ િઠ કરી ને પછી પેલીએ બાલ છુટી 
રૂકી દીધો. – ઠીક કીધો. પછી પેલો કદરદાન બોલ્યો કે િિે વસતાર બજાિો. એ િેશ્યાને 
સતાર, નરઘાં, સારંગી િગાડતાં આિડતાં. પાછલી રાતના ચારેકનો સર્ય ને પેલીને પણ 
જોસસો થઈ આિેલો તેથી તે સતાર િગાડિા બેઠી. એ િેળા તે બાઈની સુરતની કુદરત 
ઉપર િંુ રોહિત થ્યો િતો. પાસે રુકેલા બે દીિાની ઝાંખી જોત, પેલીનો ગોરો ચિેરો, 
છુટા બાલ, સતાર ઉપર રરી રિેલી આંગળી, ડાબા પગનો તાલનો ઠકેો, રસતીથી કરર 
ઉપરનાં આખા શરીરના ભાગનું ઝોકિું ને પાછુ ંટટ્ાર થિું, ગોરાં કપાળ ઉપર પરસેિાના 
ઝીણાં બુંદો અને આંખ ઉપર રસતીથી થતી લિેજતનો ભાર, એ સઘળાનું વચત્ર િજી રારી 
આંખ આગળ રરી રહુંછ – એ પ્સંગનું સરરણ રાખિાને રેં રારાં ઋિણ્મનરાં બે લીટી 
લખી છ ે– `છૂટ ેવનરાળે પગતાલ રારી, િાથે િગાડી ન વસતાર સારી-1’

20. િંુ રુંબઈરાં િતો ત્યારે દેશી રાજ જોિાની રને ઘણી ઉતકંઠા િતી, તે આ 
પ્સંગે જોકે ભાિનગર જોઈને, સરી િતી તોપણ િડોદરૂં પાસે છ ેને િળી ગા્યકિાડની 
રાજધાની છ ેએટલે કંઈ જોિાલા્યક િશે જ એર જાણી રને એિી ઇચછા થઈ કે એકિાર 
તે જોઈ આિું – જોઈએ કેિું છ!ે જો સારૂં ન લાગે તો ફરી તેણી તરફ જિાનો કહદ 
ખ્યાલ જ કરિો નિીં. િળી બને તો ડભોઈ જઈ ત્યાંથી દ્યારારનાં પદો લેતા આિું. એ 
રુસાફરીની ્યાદદાસ `િડનું ઝાડ’ એ કવિતારાંની છલે્લી 10 લીટીરાં રિી છ,ે િડોદરૂં 
જો્યું ને ધરા્યો. દ્યારારનો સીગ્ીદ જનેી પાસે રારે જિું િતું તે જ પોતે ચૈતર રિીનાને 
લીધે ઓખાિરણ િાંચિાને િડોદરે આવ્યો િતો એટલે ડભોઈ જિું બંધ રહું. એને ને 
રારે જ ેિાતચીત થઈ તે નર્મગદ્યરાં દ્યારારના ચહરત્રની શરૂઆતરાં આપેલી નોટરાં 
છ.ે જ્યારે િંુ િડોદરે િતો ત્યારે રને લાગણી થઈ િતી કે, આિા, િંુ કી્યા િેતુથી કિાં 
જિાને બદલે કિાં ભાિનગર રખડી આિી અિીં રખડુ ંછુ ં– િખત જા્યછ ને કાર થતું 
નથી – પછી રેં `દુ:ખિતા્મ સુખકતા્મ’ની ગીતીઓ જોડી. િડોદરારાં િંુ દરબારરાં ગ્યો જ 
નિોતો. એ િખતરાં રને ઠાઠરાઠ જોિા ઉપર શોખ જ નિોતો. રારૂં રન રારા ઉદ્યોગ પર 
જ િતું. રેં રાજાને એક િખત રલો કુસતી રરતા િતા ત્યાં દૂરથી જો્યા િતા.

21. એ પ્રાણે 20 દાિાડા રુસાફરી કીધી. એપ્ીલની 19રીએ રેં બે અંગ્ેજી 
કાગળના જિાબ સુરતથી લખી રોકલ્યા. એક બાિીસરી રાચ્મની ડાઈરેકટર આિ 
પબવલક ઈનસટ્રકશનની તરફથી તેના આવસસટટં ડબલ્યુ. એચ. ન્યૂનિારનો લખેલો િતો 
– એિી રતલબનો કે ̀ આન્મલડના હિતોપદેશની પછિાડ ે̀ ગલાસરી’ છ ેતેનો તરજુરો બને 
તો કરિો.’ જિાબરાં રેં લખ્યું િતું કે િંુ તે કરીને થોડા દાિાડારાં રોકલીશ. રને ફુરસદ 
ન િોિાથી રેં તે કાર રારા બાપ પાસે કરાવ્યું િતું, પણ પછી સરકાર તરફથી રાંગિારાં 
ન આવ્યું એટલે રેં તે રોકલ્યું નિીં. પછિાડથેી રને જણા્યું કે તે રણછોડભાઈ ઉદેરારનું 
કરેલું છપા્યું છ.ે કાંતો રેં સરકારના ફરીથી રાગ્યાિના ન રોકલાવ્યું તેથી કે કાંતો 
રી.િોપની ભલારણ ઉપરથી રણછોડભાઈ પાસે કરાિેલું િો્ય. એકતીસરી રારચનો ઈ. 



આઈ િાિડ્મનો િતો તે આ : -

`I request that you will do me the favor of becoming a member of the 
vernacular Class book Committee for the purpose of settling once for all 
the standard of Gujerati orthography.’

રારા જિાબની રતલબ આ િતી કે `િંુ તરારો ઘણો ઉપકાર રાનુંછ; ઘણા દાિાડા 
થ્યા એ વિષ્યપર રારા શા વિચાર છ ેતે જણાિિાને િંુ અધીરો િતો અને તરારા 
રુરબબીપણાં નીચે તરે જ ેરંડળી ઉભી કરી છ ેતેિી રંડળીની જરૂરી્યાત રને લાગી િતી; 
આશા રાખુંછ કે રંડળી એ બાબતસર રારી સાથે િેિેિાર રાખશે.’

22. એપ્ીલની આખરે રુંબઈ ગ્યા પછી િંુ પાછુ ંરારૂં િરદાસનંુ કાર વશખિાને પુને 
જિું ધારતો િતો એટલારાં દલપતરાર કવિ રુંબઈ આિિાના છ ેએિું રેં સાંભળ્ું. રારા 
વરત્રોએ રને ચિીડિિા રાંડ્યો કે તે આિેછ રાટ ેતું નિાસી જા્યછ? એ કારણથી રેં પુને 
જિું રોકુફ રાખ્યું. સને 1859ના રેની 27રીએ કવિ દલપતરાર હડપુટી ઇનસપેકટર ભાઈ 
રોિનલાલ સાથે આંખનું ઓસડ કરાિિાને રુંબઈ આવ્યા.

સને 1858રાં રંગળદાસ નથુભાઈ્યે કવિ દલપતરારને રુંબઈ આિિાને કાગળ 
લખ્યો િશે ને તેના જિાબરાં કવિએ લખ્યું િશે કે રારા આિિા જિાના ખરચને રાટ ે
રૂવપ્યા સોએકનો બંદોબસત થિો જોઈએ – ને બે ઉપરથી એક ટીપ થઈ િતી ને તેરાં 
રંગળદાસ અને વબજા બુવધિિધ્મકના સાથીઓએ રૂપી્યા ભ્યા્મ િતા – રેં પણ 2 રૂવપ્યા 
ભ્યાાં િતા; પણ પછી કોણ જાણે શા કારણથી કવિ દલપતરારે રુંબઈ આિિું બંધ રાખ્યું 
િતું. વર. િોપનો રુકાર 1859ના ચોરાસારાં રુંબઈરાં થિાનો િતો, તેથી કવિ દલપતરારે 
રાંિે રળતા પોતાના રુરબબીની કચેરીની સાથે આિિાનું િધારે સારૂં ધા્યુાં િશે.

23. એ આવ્યા તે દાિાડ ેકે તેને વબજ ેદાિાડ ેપોતે સંધ્યાકાળને સર્યે રારાદેિીની 
ચોકી આગળ જ્યાં િાસુદેિ બાબાજી નિરંગેની ચોપડીઓ િેચિાની દુકાન િતી ને જ્યાં 
િંુ બેઠો િતો ત્યાં આવ્યા. તેઓએ રને પૂછું કે `િાસુદેિ બાબાજીની દુકાન અિીં્યા છ?ે’ 
રેં કહું `િા, આ જ.’ પછી તેઓ ઉપર ચિડીને િાસુદેિ બાબાજીને રળ્ા. પછી િાસુદેિ 
બાબાજીએ તેરને કહું કે, કવિ નર્મદાશંકર પણ આ અિીં બેઠાછ. દલપતરાર રને સુરતથી 
ઓળખતા નિીં. પછી િરે બેઉં પરસપર ભેટ્યા. તેઓએ રને કહું કે, `િંુ ભાિનગર ગ્યો 
િતો ત્યાં રને તરાર આિી ગ્યાની ખબર રળી િતી. ને ત્યાં રેં વિજ્યક્રા ઉપર ભાષણ 
ક્યુાં િતું. ને રાજા એટલા તો રારા ઉપર ખુશ થ્યા િતા કે તેઓએ રને ભારે વસરપાિ 
આપિા રાંડ્યો. પણ રેં કહું કે પુસતકશાળા તથા સંગ્િસથાન કરિા સારૂ રૂ. 10000) એ 
ચોપડીનાં ઈનારને પેટ ેકિાડો ને તે િાત રાજાએ કબુલ રાખી છ.ે’ – એિી એિી િાતો 
કરીને ઉઠ્ા. ઉઠતી િેળા તેઓએ રને કહું કે, `િંુ સિારીનારા્યણના રંદીરરાં ઉત્યયોછ 
ત્યાં કાલે તરે આિજો ને ડાકતર ભાઉને તિાં રને તેડી જજો.’ રેં કહું સારં સારૂં. વબજ ે
દાિાડ ેિંુ ત્યાં ગ્યો ને જોઉંછ તો પોતે ડાકતર ભાઉની તારીફરાં કંઈ બનાિેલું તે રુખપાઠ 



કરતા િતા. રને પૂછું, `કેર આ ઠીક છ?ે’ રેં કહું `ઘણું સારૂં છ.ે’ પછી િંુ તેરને લઈને 
ભાઉને ઘેર ગ્યો ને બંન્યોને રેળવ્યા. િંુ રારે ઘેર આવ્યો.

કવિ દલપતરાર વિશે એ િખત રને કંઈ મિોટો મિોટો વિચાર િતો કે એ ઘણા િષ્મ 
થ્યાં કવિતા કરેછ, રાજસભાઓરાં િાંચી આવ્યાછ િગેરે. તેરાં ઉપર કિેલી દલપતરારની 
િાત સાંભળીને તો િંુ ડગં જ થઈ ગ્યો િતો. િંુ રનરાં મિોટા વિચારરાં પડ્યો િતો 
કે એની સારાં આપણાથી ટકાિિાનું નથી. પણ પછિાડથેી રાલર પડ્યું કે સરસિતીનું 
રંદીર બંદીર વનકળ્ું નથી ને એને રૂવપ્યા અડીસેં ત્રણસેનો સરપાિ રળ્ો િતો. રારા 
ભાિનગર જઈ આિિા વિશે એક બે જણને એણે કિેલું કે, `ગ્યા િતાની-ભાિનગર-
િરષાસન કરાિિાને;–એર િિી િરષાસન થતાં િશે?’ રને સાંભરેછ કે ઘણુંકરીને 
સરશેર બાિાદુરના ત્યારના અવધપવતએ રને એ િાત કિી િતી. રેં પણ એને કહું િતું કે, 
`દલપતરારભાઈ એર કાં ન કિે?’ – રારે કોઈ ફારબસ સાિેબ નથી કે રાજાનાં રરણ 
વનવરત્ત ખરચિાને કિાડલેાં દ્રવ્યરાંથી િરષાસન કરાિી આપે.’

24. તા. 13રી જુને બુવધિિધ્મક સભારાં ભાઈ કરસનદાસ રુળજીએ પ્િાિી શાસ્ત 
વિષે ભાષણ કીધું તેને અંતે કવિ દલપતરારે બુવધિિધ્મક સભાની તારીફરાં કેટલાએક 
નારાચિૃત્તના શ્ોકો િાંચી સંભળાવ્યા િતા. એ સાંભળીને રને દલપતરારની કવિતા 
વિષે સારો વિચાર બેઠો. દલપતરારને મિોડથેી ધ્યાન દઈને સાંભળેલી પિેલી કવિતા તો 
તે જ.

25. તા. 17 રી જુને િાસુદેિ બાબાજીની દુકાને િરે બેઠા િતા. ગંગાદાસ 
હકશોરદાસ રને બોલ્યા કે, `કાલે ખબર પડશે.’ રેં કહું `શું છ?ે’ ત્યારે તે ફરીથી િસીને 
બોલ્યો કે, `કાલે ખબર પડશે.’ જો કે ગંગાદાસનું બોલિું રારો ને દલપતરારનો બીજ ે
દાિાડ ેરુકાબલો થિાનો તે સંબંધી િતું તો પણ તે િખત િંુ તો જુદું જ સરજ્યો િતો 
– આર કે રિારાજની વિરધિ છપાિેલા ગ્નથો સંબંધી લાઈબલની નોટીસ આિિાની 
િશે. િંુ બોલ્યો િતો કે `લ્યુથરે તો એર કહું િતું કે રોિોલનાં જટેલાં નવળ્યાં છ ેતેટલા 
રારા દુશરનો િશે તોપણ િંુ રારૂં રત કદી છોડિાનો નથી.’ પણ િંુ તો કિંુ છ કે `તે 
નવળ્યાં ભાંગ્યાથી નિાની નિાની જ ેકકડીઓ થા્ય તેટલા રારા દુશરનો િશે તોપણ િંુ 
રિારાજની દરકાર કરિાનો નથી.’

26. બીજ ેદિાડ ેએટલે તા. 18 રી જુન શનીિારે ગંગાદાસે પોતાની ઇસકોલરાં 
રને બોલાિી કહું કે, `વિના્યકરાિ િાસુદેિની આ વચઠ્ઠી આિી છ ેઅને એરાં લખ્યું છ ે
કે આજ ેસાંજ ેતરારે તરારી સરસરાં સરસ કવિતા લઈને િાલકેશ્રરાં ભગિાનદાસને 
બંગલે આિિું.’ રેં કહું કે `આિીશ ખરો પણ સાંભળિાને, િાંચિાને નિીં.’ રેં ઘર આિી 
વનશ્ચ્ય ક્યયો કે કોઈ દાિાડો જાિેરરાં રારે દલપતરારની સારાં કવિતા િાંચિી નિીં. 
રારી કવિતા નબળી પડશે તો તેની તો િરકત નિીં પણ દલપતરારની નબળી પડશે તો 
તેઓ સરરાશે ને એર થા્ય તે સારૂં નિીં – લોક તો રવસ્યા – લોકને શું? પછી પાંચ િાગે 



કંઈ પણ કવિતા સાથે રાખ્યા િગર િંુ ત્યાં જિા વનકળ્ો. રસતારાં એક દોસતદારે પાક 
આપ્યો તે ખાધો. પછી રસતો દલપતરાર ને ગંગાદાસ રળ્ા તેઓને સાથે િંુ િાલકેશ્ર 
ગ્યો.

છ િાગે રંડળી બેઠી. એ રંડળીરાં કોઈ પારસી નિોતું. પણ િાવણ્યા શેઠો િતા. 
ભગિાનદાસે રને કહું કે `થોડા દલપતરાર બોલે, ને થોડુ ંતરે બોલો.’ રેં કહું કે `એર 
નિીં બને – જિેી દલપતરારભાઈને સાંભળિાની તરારે આતુરતા છ ેતેિી રારે પણ છ ે
ને રારૂં તો ઘણીિાર તરે સાંભળ્ું જ છ.ે’ પછી રેં દલપતરારભાઈને કહું કે `િિે ચાલિા 
દો.’ પ્થર તો તેઓ એક બે હિંદુસતાની કવિત બોલ્યા. પછી િોપ સાિેબ ને દોલતરા્ય 
એ નારો બાહાંતરલાવપકાની રીતે વનકળેછ તે કવિત તેઓએ બોલી સરજાવ્યું. એ કવિત 
તથા `િંુ સુતો પારણે પુત્ર નિાનો’ તથા રારસીતાના કાગળ દલપતરારભાઈ પોતાની 
ચતુરાઈ દેખાડિાને `જિાં તિાં જિારે તિારે બોલેછ–િંુ ધારંછ કે અરદાિાદ, સુરત, 
રુંબઈ િગેરે ઠકેાણાં રળીને એણે એ કવિત બસેં એક િાર ભણ્યું િશે – સરસ કવિતા!’ 
પછી દલપતરારભાઈ્યે પોતાના ભાણેજની સાતે જાદિાસથળી ગાિા રાંડી; તે પુરી થિા 
આિી એટલે વિના્યકરાિ બોલ્યા કે `િિે આપણે રુંબઈના કવિને સાંભવળ્યે.’ િંુ બોલ્યો 
`આજ તો નહિ સંભળાિું – રારૂં તરે બિુ સાંભળ્ુંછ’

એ સાંભળીને સાંભળનારા જ ેસિુ દલપતરાર પાસથી જુદી જ જાતની ઉરેદ 
રાખતા િતા તેરાં તેઓ નાસીપાએસ થઈ ગ્યા. એ પ્સંગને સારૂ દલપતરારની રને 
બિુ દ્યા આિી – એક તો સાંભળનારને કેિી બાબત પસંદ પડશે તેનો તેણે અગાઉથી 
– રે રુંબઈરાં પિેલે જ પ્સંગે વિચાર ન ક્યયો – િાથરાં િુક્ા લઈને બેઠલેા એિાઓની 
આગળ જાદિાસથળીની–કેફ ન કરિાની બાબત કિાડી. બીજુ ંએ કે જિેી રીતે નદીને 
ઓિારે ભંગીભટ સારળભટની ચોપડીઓ િાંચે છ ેતેિી રીતે (પણ છકે તેિું નિીં) એણે 
દોિોરા ચોપાઈ િાંચ્યા િતા જથેી સાંભળનારા કંટાળી ગ્યા િતા.

િાવણ્યાઓને –િાળુનો સર્ય થ્યો િતો તેથી અને િરજીિનદાસ જઓે રારાપર 
જરા નારાજ િતા તેઓ બોલ્યા કે, `િા, િિે રાંડી િાળો - િખત થઈ ગ્યો છ.’ તો 
પણ વિના્યકરાિ તો િઠ લઈને બેઠલેા કે રુંબઈના કવિને સાંભળ્ા િના ઉઠિુંજ નિીં 
– િંુ ગભરા્યો કે એક તો વનર તુટછે ને બીજુ ંકે પાક ખાધોછ એટલે બરોબર ગિાશે 
નિીં – િળી પાસે ચોપડી પણ રળે નિીં. વિના્યકરાિ બોલ્યા, કે જ ેકંઈ મિોડ ેિો્ય તે 
સંભળાિો. પછી રારે લાચારીથી ઉઠિું પડ્યું. િંુ રસપ્િેશરાંના નિરસસંબંધી દોિોરા 
તથા રાવલની જ ેપાઠ ેિતાં તે સંભળાિિાને ઉઠ્યો. દલપતરારભાઈ બેઠા િતા તેની પાસે 
ઉભાં રિીને પ્થર તો િંુ બોલ્યો કે `દલપતરારભાઈ તો સાગર છ ેને ઘણાં િરસ થ્યાં 
કવિત કરે છ.ે િંુ તો ખાબોવચ્યાં જિેો ને નિો જ વશખાઉ છઉં – દલપતરારને કવિતા 
કરતાં િીસ િષ્મ થ્યાંછ ને રને ચોથું ચાલેછ – દલપતરારબાઈ જિેું રારી પાસે કંઈ નથી 
પણ વિના્યકરાિનો આગ્િ છ ેરાટ ેગાઉંછ.’ પાક ખાધો િતો તોપણ એિે સારે અિાજ ે



ને એિી સપટિ િાણીએ દોિોરારાવલનીરાં રસસંબંધી નિો વિષ્ય સંભળાવ્યો કે સઘળાઓ 
ડગં થઈ ગ્યા. િંુ ગાતો તે િખત વિના્યકરાિ જ ેરારે ખભે િાથ રુકી ઉભા િતા તે 
િચરાં િચરાં `િા:િા! િા:િા! નર્મદાશંકર, આ તે તરે ક્યારે કીધું’ એર બોલતા િતા. 
િંુ ગાિાના ધ્યાનરાં િતો તોપણ દલપતરારને ઝાંખા પડતા જોઈને રનરાં બિુ દાઝતો 
ને જ્યારે જ્યારે વિના્યકરાિ રને િા: િા: િા: કિેતા ત્યારે ત્યારે િંુ પગેિતી તેને બુટ 
ડાબતો – એર જણાિિાને રાટ ેકે રને શાબાસી ન આપો. પછી સિુ ઉઠ્યા ને િરારે 
રાટ ેઅફૂસની કેરી િગેરે તૈ્યાર િતાં તે િરે (િંુ ને દલપતરારભાઈ) સાથે ખાિા બેઠાં. 
ખાતાં ખાતાં િંુ ઘણી સારી રીતે બટકબોલું કરીને દલપતરારભાઈને શરરથી લાગેલું દુ:ખ 
જ ેતેને ભુલાિિાની તજિીજ કરતો. એ સરાગર સંબંધી કંઈ ઈસારો ચોિીશરી જુનનાં 
સરશેરબિાદુરરાં છ.ે

27. એ પ્સંગથી દલપતરારભાઈને રારે વિશે જરા રનરાં િાંકંુ િસેલું તે બીજ ેદિાડ ે
તેણે સરશેરબિાદુરના અવધપવતને તેની સાથે િાત કરતાંરાં જણાિેલું. દલપતરારભાઈ 
રિારાજ સંબંધી વનબંધો વિષે િાત કરતાં બોલ્યા િતા કે `લલ્લુભાઈ, એ િોંવશ્યાર છ,ે 
વનબંધ ઘણા સારા લખે છ ેને રારી ઉમરરનો થશે તિારે કવિતા ઘણી સારી કરશે.’

28. ભાઉએ રને તેડીને કહું િતું કે, તરે ગભરાશો નિીં – તરારે ને દલપતરારને 
રાટ ેએક ફંડ કરીશું, રાટ ેતરે તરારો કવિતાનો ઉદ્યોગ ચલાવ્યાં કરજો. એ આશાએ 
રેં પુને જિું બંધ રાખ્યું – એિી રતલબે કે ફંડરાંથી રૂવપ્યા રળશે એટલે પછી વનરાંતે 
િરદાસનાં કારને રાટ ેઅભ્યાસ થ્યાં કરશે – િરણાં તો કવિતા જ ક્યા્મ કરિી ને િાંચ્યાં 
કરિી. રને દલપતરારની રોટી ધાસતી િતી કે તેઓ િીસ િરસ થ્યાં કવિતા કરેછ રાટ ે
તેની પાસે ઘણી કવિતા િશે ને રારી પાસ તો કંઈ નથી રાટ ેનિી કવિતા કરિાના પ્સંગ 
ઝડપી િંુ તે ક્યા્મ કરતો.

દલપતરારભાઈની પુંજી પછિાડથેી રાલર પડી કે – તેઓએ પોતાની ઘણીખરી 
જુની છપા્યલી કવિતા િાંચ્યાં કીધી િતી અને તેરાં ઘણો ભાગ ગરબી્યોનો િતો. રેં 
એઓને પૂછું િતું કે `તરે સિારીનારા્યણના રાગ્મસંબંધી અને બીજી કેટલીએક જ ેતરે 
નથી છપાિી તે કેટલીએક િશે?’ તેઓએ રને કહું કે `જટેલી છપા્યલી છ ેતેટલી બીજી 
િશે.’

29. 5 રી જુલાઈ્યે રેં `સંપવિશે વનબંધ’ બુ. િ. સભારાં િાંચ્યો િતો; તેર 11 
રીએ `લવલતા’ ને `સાિસદેસાઈ’ની કવિતાઓ િાંચી િતી; 28 રીએ ડાકતર ભાઉને ઘેર, 
બળિાનું સરાધાન થ્યું તે વિશે ઇશ્રનું સતિન િાંચ્યું િતું; 7 રી આગસટ ેડાકતર ભાઉએ 
રંગળદાસની છોકરીઓની સકુલરાં ભાષણ િાંચ્યું િતું તેને અંતે એક ગરબી િાંચી િતી; 
અને 21 રી નિેમબરે બુ. િ. સભારાં સિતંત્રતાની કવિતા િાંચી િતી.

30. તેર નર્મકવિતા અંક 4 થો, પ રો, 6 ઠ્ઠો, 7 રો ને 8 રો છપાિી પ્ગટ ક્યા્મ 
િતા, પરા 6 ઠ્ઠાની છપાઈને પેટ ેરારા એક પારસી વરત્ર દાદી ખરસેદજી ઘોઘાએ 100 



રૂવપ્યા આપ્યા િતા.

31. રુંબઈના ગુજરાતી ભાષા બોલનાર ઘણાએક લોકો કવિતા તે શું એટલું પણ 
નિોતો જાણતા. તેઓએ 1857 થી કવિતા અલંકાર રસસંબંધી થોડુઘંણું જાણિા રાંડું 
િતં ન તેઓને કવિતાનો શોખ લાગિા રાંડ્યો િતો. પણ કવિ દલપતરારના આિિાથી 
રારી ને એની કવિતા ઠાર ઠાર િંચા્યાથી, લોકરાં ચરચા્યાથી, ન્યુસપેપરોરાં ટીકા 
થ્યેલી લોકરાં કવિતાનો શોખ સારી પેઠ ેિળી ગ્યો – તેરાં પારસીઓ તો ગાંડા જ 
થઈ રહા. દલપતરાર ઠકેાણે ઠકેાણે જઈ િાંચતા ને તેઓ ઘણેક ઠકેાણેથી જ ેરૂપીઆ 
આપિારાં આિતા તે લેતા. રેં કોઈનો રૂપીઓ લીધો નથી પણ ઉલટો ઘણોએક િખત 
તો ગાડીભાડાનો ખરચ ગાંઠનો ક્યયો છ.ે એ હદિસોરાં રને ને કવિ દલપતરારને રાત 
દિાડો ઝંપ નિોતો. જ્યારે દલપતરારને કોઈ લાંબી કવિતા િાંચિાનો પ્સંગ આિતો તારે 
આગલી રાતે તેઓ તેને સારી પેઠ ેગોખતા (આંખા દરદથી િંચા્ય નિીં રાટ)ે.

32. એિું બન્યું કે બુવધિિધ્મક સભાિાળાઓએ કવિ દલપતરારને સારૂ રોટુ ં ફંડ 
ઉભંુ કરી તેરાંથી કવિ દલપતરારનું બિાિલું અથિા તેના નારની સકાલરવશપ કરિાનો 
વિચાર ક્યયો િતો. તે િાત રારે કાને પડી તારે િંુ રનરાં વખન્ન થ્યો કે લોક કેિા ગાંડા 
છ ે– કે આટલું આટલું રાન કવિને જીિતાં આપે છ.ે એ વખન્નતા એક રારા વરત્રે દીઠી ને 
તેણે સરશેરરાં લાંબો આરટીકલ લખી ડા. ભાઉ, ગંગાદાસ હકશોરદાસ અને બીજાઓ 
વિષે કેટલુંએક લખ્યું ને એ આરટીકલથી બિાિલાંની ને સકાલરવશપની િાતો બંધ પડી. 
રેં તે આરટીકલ લખાવ્યો નથી પણ કવિ દલપતરારના રનરાં એિું ખરૂં કે તે અને 
બીજા આરટીકલો જ ે ન્યુસપેપરોરાં `દલપતરારની કવિતા સાધારણ ને નર્મદાશંકરની 
વિદ્ત્તાિાળી’ એિી રતલબના આિતા તે નર્મદાશંકર લખાિે છ.ે ખરેખર િંુ વનરદોષ 
છઉં. અલબત જારે દલપતરારને જોઈ્યે તેના કરતાં િધારે રાન અપાતું જોતો તારે 
િંુ રનરાં રુઝાતો ખરો. દલપતરાર પોતાની કવિતા સાધારણ કેિેિાતી જોઈને બિુ 
અકળાતા. એક રારા પારસી વરત્રની આગળ તેઓ બોલ્યા િતા કે, `જુઓની ન્યુસોરાં 
રારા વિશે નઠારૂં નઠારૂં છપાિે છ;ે નર્મદાશંકર નિીં િો.’

33. ડા. ભાઉએ રને બોલાિી કહું કે ફંડની િાત બંધ રાખીછ, દલપતરાર આપણા 
પરોણા છ ેરાટ ેિાલ એને જ લોકની તરફથી રદદ થિા દો. રેં કહું ઠીક છ.ે પણ રનરાં 
ભાઉ ઉપર ચીડા્યો િતો ખરો.

34. લાડની િાડીરાં રેં રારાં લખિાં ભણિાને સારૂ ઓરડી રાખી િતી તિાં પડોસરાં 
દલપતરારે રુકાર લીધો િતો એટલે િરે ઘણુંખરં રળતાં. એ રેળાપોરાં જ ેિાતચીત 
થ્યેલી તે નીચે પ્રાણે : –

રેં પુછું િતું કે, `કવિતારાં િસિ દીઘ્મનો અને સંસકૃત શબદો રૂળ પ્રાણે શુધિ 
રાખિાનો વનર રાખિો કે નિીં?’ તેઓએ કહું કે, `ના, એર ગુજરાતીરાં કવિતા બને જ 
નિીં.’



`તરે કંઈ રસાલંકાર શાસ્તનો અભ્યાસ ક્યયોછ?’ તેઓએ કહું, `ના-રેં તો ફકત 
વપંગળનો સારી પેઠ ેઅભ્યાસ ક્યયોછ.’ એ િાત એ ભાઈએ રારી વપતાને પણ કિી િતી.

રેં પૂછું િતું કે, `ઉત્તર કવિતા કોને કિેિી?’ ત્યારે તેઓ બોલ્યા િતા કે, `ભાઈ 
દસ િરસ થા્ય ત્યારે તો કવિતારાં પ્ેિશ થ્યો સરિજો– ઉત્તર કવિતા તો તે કે જનેા 
ફકત રાગ સાંભળિાથી પણ આપણા ગુજરાતીઓ તો શું પણ વબજી ભાષા જાણનારા 
ખુશ થા્ય.’ ને પછી `તને રોહક રહિ રાવધકા રંગ જામ્યો ઘણો રવસ્યા રજની રહિ જ 
થોડી’ – એ કવિતા બોલ્યા. રેં કહું, `એરાં શું કવિતા આિી?’ – ઘણા રરા્મ સાથે આવ્યા 
રાટ!ે’ તારે પોતે બોલ્યા કે, `એ શું થોડી િાત છ?ે’ એ િાત થઈ રહા પછી દલપતરારની 
ગેરિાજરીરાં રેં રારા મિેતા નરભેરારને કહું િતું કે, `ભાઈ, એરાં કવિતા શું છ ેતે તું 
સરજ્યો? આશક ઉતાિળને લીધે કાલાિાલા કરતો િો્ય ને રાશુક તેનો છડેો રુકતી ન 
િો્ય, એ િખતનું વચત્ર છ,ે એ એરાં કવિતા છ.ે બાકી ઘણા રરા્મ સાથે આવ્યાછ તે તો 
નિીં – અંદરની ખુબીને કવિતા કેિેિી જોઈ્યે – દલપતરારે દાખલો તો ઠીક આપ્યો પણ 
તેને પોતાની સરજ પ્રાણે કારરાં લાગડ્યો.’

સંપલક્રીરાં `ગંગા વગહરજા દ્ષે ગલેશ વનત તેનો થા્યે’ િગેરેનો છપ્યો છ ેતે િાંચી 
રારા બાપે રને કહું િતું કે, આ કેિો સારો છ?ે રેં કહું િતું કે, એ રૂળ વિચાર એનો 
નહિ િો્ય. પછી રારા સાંભળિારાં તે જ રતલબનો એક શ્ોક આવ્યો તે ઉપરથી રેં 
દલપતરારને ઉપર જણાિેલા છપપા વિશે પૂછું કે `એ વિચાર તરારા પોતાના છ ે કે 
સંસકૃત ઉપરથી લીધેલા છ?ે’ પોતે પ્થર તો કંઈ ઉત્તર આપ્યો નિીં, પણ પછી રેં કહું કે, 
`એક સંસકૃત શ્ોકરાં પણ તરારા જિેા જ વિચાર આપેલો છ.ે’ તારે પોતે બોલ્યા િતા 
કે `િા, રેં તે શ્ોક ઉપરથી ક્યયો છ.ે’

રેં પૂછું કે `તરને કવિતા કરિાનો શોખ પ્થર કેર લાગ્યો તે રને કિો.’ ત્યારે 
તેઓ નીચે પ્રાણે બોલ્યા – ̀ નિાનપણરાં િંુ સારિેદ ભણ્યો િતો – દશ ગ્નથ પાને િાંચી 
જાણું છુ ં- રુખપાઠ નિીં–નિાનપણરાં રને નઠારી સંગત િતી. િંુ રારાની જોડ ેરુળીગાર 
જતો તાંિાં એક ભૂરાનંદ સિારી િતા. તે સિારી પ્થર કંુભકાર િતા. તેની પાસે રારા 
જોડ ે િંુ જા આિ કરતો. બાપ એર જાણતા કે સિારીનારા્યણની વશક્ા લેશે એટલે 
ઠકેાણે આિશે. એર કરતાં રુળીગારરાં એક િખત આચા્ય્મજી આવ્યા. તેણે કહું કે `આ 
છોકરાને કવિતા વશખળી િો્ય તો સારો થશે.’ પછી રેં કહું કે રારે ગુજરાનને રાટ ેકંઈ 
જોઈ્યે. તારે આચા્ય્મજીએ કહું ̀ જા તને ખાિ વપિાનું િરે આપીશું – તું અરદાિાદ જઈને 
અભ્યાસ કર’ અને એક વિષણુ બ્હ્મચારી િતો તેને કહું િતું કે, `તું કચછની શાળારાં 
જઈને અભ્યાસ કર.’ પછી િંુ અરદાિાદ આવ્યો ને તાિાં ભાષાના ગ્નથો, જ ેસાધુઓએ 
બનાિેલા િતા તે રેં વશખિા રાંડ્યા. તાિાં સારસિત વશખિા રાંડ્યું પણ તેરાં કંઈ રન 
લાગ્યું નિીં – રન સઘળું કવિતા તરફ જ િતું. તાંિાં એટલી રુસીબત પડતી કે કોઠારી 
િેળાએ સીધું પણ ના આપે.



રેં દલપતરારભાઈને જરિા તેડ્યા િતા–ને બાસુંદી પુરી જરાડ્યા પછી પાનસોપારી 
ખાતી િખત `પ્તાપરૂદ્ર’ નારનો રસાલંકારનો સંસકૃત ગ્નથ ભેટ ક્યયો િતો ને ખરેખરા 
ભાિથી રેં કહું િતું કે, `દલપતરારભાઈ, કવિતા સંબંધી તરારા ને રારા વિચાર જુદા છ ે
તે ઉપરથી તરારા રારા સનેિરાં કંઈ ઘટાડો થિો ન જોઈ્યે.’ તારે બોલ્યા કે `નારે ભાઈ 
જુઓની ̀ પંચે’ આપણી ચોટલીઓ એક એક પાસે કેિી પકડાિી છ?ે!’ રેં કહું ̀ ન્યુસિાળા 
ગરે તે લખે તેરાં આપણે શું? ને પંચ તો રરુઝ કરે છ.ે તરે નજરરાં આિે તો રાનજો 
કે – અલબત જનેે તરે કવિતા કિોછ તેને િંુ નથી કિેતો–રારા તરારા વિચાર જુદા છ ે
પણ તરને િંુ રારા િગતી જાણી ચાિંુ છુ.ં’

જ્યારે ન્યુસપેપરોરાં દલપતરારભાઈની કવિતા સંબંધી છપા્યું ત્યારે તેઓ િગર 
સબબે રારા પર બળિા રાંડ્યાં ને એટલા તો બળ્ા કે (િંુ ઘણો દલગીર છુ ંકિેિાને) 
રેં રારાં શુધિ અંત:કરણથી રૈત્રી બાંધિારાં દલપતરારભાઈને જરિા તેડ્યા િતા, તે 
છતાં દલપતરારભાઈએ એક જણને (દલપતરારભાઈ એ િાતનો ઈનકાર કરે તો િંુ તે 
સખસની સાક્ી આપિાને તૈ્યાર છઉં) આગબોટ પર ચડિાના િખત પર કહું િતું કે 
`ધુળ પડી એનાં બાસુદી પુરી ઉપર.’

35. િાલકેશ્રરાં દલપતરારભાઈને ઉજાણી આપિારાં આિી િતી ને પછિાડથેી 
સિુએ તેઓનાં િખાણરાં ભાષણો ક્યાાં િતાં–તેરાં રેં પણ કીધું િતું કે `સુધારાના 
વિષ્યરાં કવિતા કરિાનું પિેલું રાન દલપતરારભાઈને છ–ેએઓ અસલી ઢબની કવિતા 
કરનારાઓરાં છલે્લા અને નિી ઢબની કવિતા કરનારાઓરાં પિેલા છ.ે દેશનો સુધારો 
સ્તીસુધારા ઉપર વિશેષે આધાર રાખે છ,ે રાટ ેસ્તીઓને રાટ ેતેઓના લા્યક કવિતા કરિા 
પછિાડ ેદલપતરારભાઈએ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છ ેએ પણ તેઓને રોટુ ંરાન છ ેિગેરે 
િગેરે.’

36. એ િરસરાં રેં વચંતારવણ વપંગળ, સુંદરશંૃગાર, ભાષાભૂષણ, રવસકવપ્્યા એ 
હિંદુસતાની ગ્ંથોની રતલબ ઉપર ઉપરથી એ ભાષા જાણનારા કચછ તરફના રારા વરત્રો 
પાસેથી જાણી લીધી િતી.

37. સને 1859ના િષ્મથી િંુ ધર્મ સંબંધી વિેરોથી રુકત થ્યો – સંસકારી સુધારાિાળો 
થ્યો.

38. િરારી વભક્ુકની ન્યાત જરે ત્યારે સ્તીઓ કાંચળી કિાડી નાંખી ફકત 
અબોહટ્યાં પિેરી બેસે એિો ઘણાં ઘણાં િરસનો ચાલ ચાલતો આિેલો તે રેં રારી રાના 
ફોઈના છોકરા દોલતરાર િકીલ અને રાના રસી્યાઈ ભાઈ ગુલાબનારા્યણ એઓની 
સિા્યતાએ િાટકેશ્રના ઓચછિને દિાડ ે ઘરરાંથી પિેલ કરાિી તોડાવ્યો. (અપરેલ 
1859); ને આજ સુિ જ હિરાગળ કાંચળી્યો પેિેરી જરિા બેસે છ ે– એ િેળા સઘળાં 
બૈરાંરાં રાત્ર પાંચ જણે જ પિેલ કિાડી િતી. કેટલાંક બૈરાં ન્યાતરાંથી ઊઠી ગ્યાં 
િતાં–બ્ાહ્મણો ઘણા વચિડા્યા િતા પણ કોઈની બોલિાની હિંરત ચાલી નિોતી. કાંચળી 



પેિેરાિિા ઉપર રારી િૃવત્ત થઈ તેનું કારણ કે એક દાિાડો રારી સારેની ભાં્યરાં ગૃિસથ 
ને વભક્ુક બંને િગ્મની સ્તીઓ સાથે જરિા બેઠી િતી, તેરાં ગૃિસથની સ્તી્યોએ પોતાના 
ચાલ પ્રાણે પિેરી િતી ને તેની જ સાથે વભક્ુકની સ્તી્યો પોતાના ચાલ પ્રાણે કિાડીને 
બેઠી િતી, એ રેં રારી બારીરાંથી દીઠુ ંને પછી વિચાર ક્યયો કે એક ન્યાતની, સાથે બેસી 
જરતી, તેરાં એક િગ્મ પેિેરે ને બીજો િગ્મ ન પેિેરે, એ તો એ ન સંખા્ય. જો આભડછટેને 
કારણે વભક્ુકની સ્તીઓ કાંચળી ન પેિેરતી િો્ય તો ગૃિસથીનીઓએ પણ ન પેિેરિી 
જોઈએ. જ્યારે ગૃિસથ પેિેરે ત્યારે તેની સાથે બેસી જરનાર વભક્ુક કેર ન પેિેરે–શું 
વભક્ુકની સ્તી્યો ગૃિસથની સ્તી્યોની દાસી છ?ે કાંચળી પેિે્યા્મ િગર ઉઘાડી જગારાં 
જરિા બેસિું એ ઉંચ ન્યાતની સ્તીઓનો વિિેક નિીં.
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વિરામ 8

જદુનાથજી સાથે પ્રસરંગ – 1860

1. સને 1860 ની જાનેિારીરાં ભાઈ રહિપતરારની વિલાત જિાની તૈ્યારી થતી 
િતી. તેિારાં સરશેરબિાદુર પત્રરાં તેના ચલાિનારા અવધપવતની ગેરિાજરીરાં 
િીરાલાલ ઉરી્યાશંકરે (અરદાિાદના આડવત્યાનો ભાઈ) રહિપતરાર વિષે લખેલો એક 
આરહટકલ દાખલ ક્યયો િતો. તેરાં એિું િતું કે તે ભાઈને નાગરી ન્યાતે વિલાત જિાની 
રજા આપી છ.ે તે પત્ર શેઠ ભગિાનદાસ પરસોતરદાસના િાંચિારાં આિેલું. તે ઉપરથી 
તેણે પોતાના એક મિેતા, નારે ડાહાભાઈ જનેી સાથે િીરાલાલ એકઠા રિેતા િતા, તેની 
આગળ ચિીડિિાને નાગરી ન્યાતની રશકરી કરેલી ને તેથી એ ડાહાભાઈ ઘણો ચિીડાઈ 
ગ્યો િતો. તેણે ઘેર આિી િીરાલાલને ધરકી આપી કે એિું તેં લખ્યું જ ેકેર, ને ફરી 
લખ તે જુઠુ ંછ,ે નહિ તો તારો વિિાિ ફોક થશે ને તારે ન્યાતબિાર રિેિું પડશે, પેલા 
ગભરા્યા ને પછી કોઈ પેપરરાં તેણે ઇનકાર કીધો કે નિીં તે િંુ જાણતો નથી, પણ તેણે 
રિાદેિને ઘીનો દીિો તો ક્યયો ખરો. પછી રુંબઈની નાગરી ન્યાતરાં એક દસતાિેજ થ્યો 
તેરાં સઘળાએ સિી કીધી, પણ જારે તે રારા બાપ પાસે આવ્યો તારે તેઓએ જિાબ 
દીધો કે, `રારો છોકરો અિીં નથી તે આિશે તિારે થઈ રિેશે!’ એ િખત િંુ રારા દોસત 
નાનાભાઈ રૂસતરજી, અરદેશર ફરારજી િગેરેઓની સાથે વચરોડ ગારરાં સિેલ કરતો 
િતો. તિાંથી આવ્યાપછી એકડા કરાિનાર િરારીપાસે આવ્યા ને પછી િરે બાપદીકરાએ 
જિાબ દીધો કે, `એ દસતાિેજ ઉપર િરે સિી કરી શકતા નથી.’ એિો જિાબ ભાઈ 
ઝિેરીલાલે પણ દીધો. એ ઉપરથી રુંબઈની ન્યાતિાળાઓથી િરે સાત જણ જુદા રહા. 
પછી રેં એક વિજ્વતિનું િેંડબીલ કિાડ્યું (નર્મગદ્ય પાનું 423રું જોિું). િરસેક દિાડા 
પછી કેટલાક વરત્રોનાં િચનરાં પડિાથી િરે ન્યાતનાં િેિેિારરાં જોડા્યા ને ન્યાત જરિી 
બંધ પડી િતી તે પાછી ચાલુ થઈ.

એ ઠકેાણે રારે કિેિાની જરૂર છ ેકે, લોક એર સરજછે કે ભાઈ રહિપતરારને 
જઓેએ વિલાત જિાને ઉસકે્યા્મ િતા તેરાં િંુ પણ િતો. ખરી િાત એ છ ે કે ભાઈ 
રહિપતરાર વિલાત જિાના છલે્લા ઠરાિથી રુંબઈ ગ્યા િતા તિારે જ રેં જાણ્યું િતું. 
ભાઈ રહિપતરારે કાગળથી રારી સલાિ લીધી િતી.

2. સને 1860 ની 7 રી જુલાઈએ `તત્િ શોધક સભા’ કિાડી (નર્મગદ્ય પાનું 434 
રું જોિું) પણ એની અગાઉ નર્મકવિતા અંક 9 રો ને 10 રો પ્ગટ ક્યા્મ િતા ને આગસટરાં 



`દ્યારારકૃત કાવ્યસંગ્િ’ કિાડ્યો િતો.

3. જુલાઈરાં રેં રારા ઘરરાં ચાર ભાષણો (બે ભવકત ઉપર ને બે સાકાર ઉપર) કરી 
છપાવ્યાં િતાં. તેર એ િરસરાં સજીિારોપણ-રૂપકાલંકાર વિષે બુ.િ. સભાનાં રકાનરાં 
એક, ને પુનવિ્મિાિ વિષે બીજુ ં(5 રી અકટોબરે) ટાઉનિાલરાં ક્યુાં િતું.

4. જદુનાથજી સાથે પ્સંગ પડલેો તે આ રીતે – સદર અદાલતરાં હડપુટી 
વશરસતેદાર લલ્લુભાઈ ગોપાળદાસને જદુનાથજીએ જુલાઈરાં રુંબઈ આવ્યા ત્યારે કહું 
િતું કે `નર્મદાશંકર રને રળે તો સારૂં.’ િંુ એક દિાડ ેભાં્યખળે તેઓને રળિા ગ્યો િતો 
– એઓ રને ઓળખતા નિોતા ને િંુ તેરને ઓળખતો નિોતો. િંુ દરિાજારાં પેસતો િતો 
ને તેઓ બિાર વનકળિાની તૈ્યારીરાં િતા. એટલારાં તેઓએ જાણેલું કે કોઈ િૈષણિ રને 
રળિા આિેછ–ેએ ઉપરથી તેઓ પાછા ઘરરાં જઈ કોચપર બેસી ગ્યા. િંુ કોચ આગળ 
નરસકાર કરી ઉભો રિી બોલ્યો કે ̀ જ ેનર્મદાશંકરને રળિાની તરે ઇચછા દેખાડી િતી તે 
િંુ છઉં’ ને પછી તેઓની પાસે બેસિા જતો િતો એટલારાં પાછુ ંરેં વિચા્યુાં કે, એર કરિું 
ઠીક નિીં ને પછી િંુ કોચની પાસે નીચે બેઠો ને કહું કે તરે `ચાતુરા્મસ અિીં રિેિાના 
છો?’ તારે જદુનાથજીએ કહું કે, િા. પછી થોડીક િાત થઈ જ ેરને સાંભરતી નથી. પછી 
રેં કહું કે, `િરણાં તરારે બિાર જિાની તાકીદ છ ેરાટ ેબોલાિશો તારે રળીશ.’ પછી 
િરે ઉઠ્યા.

જુલાઈરાં રંગળદાસિાળી છોકરીઓની વનશાળરાં જદુનાથજી આવ્યા ને બતાવ્યું 
કે િંુ છોકરીઓને વશખિિાનાં કારરાં ઉત્તેજન આપું છઉં. કોઈ પણ રિારાજ ેએર 
ન કરેલું તે જદુનાથજીએ કીધું, તેથી સઘળા સુધારાિાળાને વિશ્ાસ બેસી ગ્યો કે 
જદુનાથજી સારા છ.ે લખરીદાસ ખીરજીએ એને કંઈ ખાનગી િાતચીત કરતાં પૂછું િશે 
કે `પુનવિ્મિાિ કરિો કે નિીં,’ તારે તેઓ બોલ્યા િશે કે, કંઈ વચંતા નિીં. રને લખરીદાસ 
ખીરજી િગેરેએ જદુનાથજીની તારીફ કરિાનું કહું–પણ રારા રનરાં એર કે જિાંસુધી 
જદુનાથજીને રળી તેનાં અંત:કરણના વિચાર સુધારાસંબંધી જાણું નિીં તિાંસુધી િંુ એની 
તારીફ નિીં કરૂં–પણ પછી શીઘ્ર કવિતાની જુકતી સાથે રારે કંઈ તારીફ કરિી પડી િતી 
ખરી.

એક દાિાડો િંુ એને રંહદરરાં રળિા ગ્યો િતો – તાંિાં થોડીક ઉપર ઉપરની 
િાતવચત થ્યા પછી તેઓએ રને કહું કે `બપોરે આિજો–આપણે િાત કરીશું.’ પછી 
િંુ અને ધીરજરાર બંને પાછલે પિોરે ગ્યા–જોઈ્યેછ તો રાિારાજ કોચપર સુતેલા. રેં 
તિાંના એક ભટને કહું કે `રાિારાજને કિો કે નર્મદાશંકર આવ્યાછ.’ તારે િરારા દેખતાં 
જ રિારાજ ેકરોડ રરડીને કહંુ કે `પછી આિજો.’ એ બોલિું રને તીર જિેું લાગ્યું ને િંુ 
ઘણો જ વચિડાઈ ગ્યો.

પછી તો કેટલાક સુધરેલાઓને એર જણાિિા લાગ્યું કે રાિારાજ સુધારાિાળાઓને 
જુદું સરજાિેછ ને પોતાના િરડતા િૈષણિોને જુદું સરજાિેછ. રાિારાજોની સારા રારા 



લખેલા વનબંધો િાંચીને જદુનાથજી રારા પણ ઘણા વચિંડા્યા િતા ને રારૂં ભુંડુ ંબોલતા 
િતા – ભવકતનાં ભાષણથી રેં તેરને પણ વચિડવ્યા િતા. ને એર સારસારી થઈ ગઈ.

પછી તા. 15 રી આગસટ ે રેં િેંડબીલ કિાડ્યું... એ િેંડબીલ તથા તેની નીચે 
આપેલી ટીપ એ જોિાં નર્મગદ્ય પ્થર પુસતકને 424રેં પાને.

એ િેંડવબલ ઉપરથી િાદ કરિાને સભા ભરિાનું ઠરેવ્યું. (જુઓ નર્મગદ્ય પ્થર 
પુસતકનાં પાના 426...427).

એ સભાનો િેિાલ તા. 26 રી આગસટના `સત્ય પ્કાશ’રાં છ.ે વિશેષ અિીં 
લખિાનું આ: – રારી સાથે સુધારાિાળા ન આિેલા ને િંુ પાછલે પિોરે ત્રણ િાગતાનો 
ગ્યો િતો – રારો ને જદુનાથનો વિચાર તે દાિાિે પુનવિ્મિાિ સંબંધી િાદ કરતિાનો 
નિીં પણ તે િાદનું રૂપક બાંધિાનો ને એર િતું તેથી જ આડી આડી િાતો કરી. રાતના 
આઠ િાગા-પછી રેં કહું કે ̀ િખત ઘણો થઈ ગ્યો છ ેરાટ ેિિે અિીંથી રુલતિી રાખી્યેછ 
– બીજી િખત બેસીને પુનવિ્મિાિ વિષે િાદ કરીશું.’ સંિાદ થિાની અગાઉ રારી ને 
જદુનાથજીની િચચે જ ેકાગળ પત્રો ચાલ્યા િતા, તે રેં એિા જોશથી િાંચ્યા િતા ને પછી 
મિોડથેી બોલ્યો િતો કે `ધરરગુરૂ થઈને જુઠુ ંબોલે તેની સાથે ભાષણ કરિું િરારે ્યોગ્ય 
નથી તો િાદ કેર કહર્યે તો પણ એ બિાને સુધારાિાળા િારી ગ્યા, એર અજ્ાની્યોરાં 
કિેિા્ય રાટ ેઆવ્યો છુ.ં’ રેં કાગળ િાંચિા રાંડ્યાં ત્યારે જદુનાથજીએ કહું િતું કે તરારે 
છપાિિા િો્ય તો છપાિજો પણ િરણાં િાંચશો નિીં. રેં કહું કે એ કાગળો િંચા્યા િના 
કંઈ કાર ચાલે નિીં. એ કાગળો િાંચતો િતો તે િેળા જદુનાથજી શરરથી નીચે મિોડ ે
ટકટક જો્યાં કરતા િતા. સભાનું કાર બંધ થ્યા પછી એક રશકરો પોકરણો બારણ 
ઉભો થઈ બુર પાડીને બોલ્યો િતો કે `નકા્મશંકરનો ખે.’ દીિનાખાનાંરાં 200) ને બિાર 
કંપાઉંડરાં 800) એક િેષણિો િતા. કેટલાકનો વિચાર રને રારિાનો િતો. પોલીસનો 
બંદોબસત નિોતો, એિારાં રારા બાપ જનેે ખબર નિોતી કે છોકરો સભારાં ગ્યો છ ેતે 
ગભરાતા ગભરાતા રારી પાસ આવ્યા – રને તેની ખબર પડી કે ડોસો છુદંાઈ જશે. 
રેં રારા દોસતદાર હકસનદાસ બાિા સાથે તેને વિદા્ય કીધી ને પછી જદુનાથને કહું કે 
`અગર કોઈ રારા ઉપર િાથ ઉગારશે તો તેનો જિાબ તરારે આપિો પડશે રાટ ેકિીદો 
કે ભીડ ઓછી થા્ય.’ પછી િંુ ઉઠ્યો ને જોઉંછ તો જોડા રળે નિીં; પગરાં રોજાં ખરાં. 
િંુ જોડા પિે્યા્મિનાં જ દાદર ઉત્યયો. કેટલાકે રને પુછું કે `પેલો કિાં છ?ે’ તારે િંુ ઉત્તેર 
દેતો કે `આ ચાલ્યો જા્યછ.’ રસતારાં આવ્યો કે તરત એક દોસતના જોડા પિેરી લીધા 
ને પછી ઘેર આવ્યો. બારણાં આગળ ઘણા લોક ભેગા થઈ રને ગાળો દેતા િતા પણ 
બંદા તો બારણાં બંધ કરીને ઉપર ચિડી ગ્યા િતા. સભારાં રારા બોલિાની છટા ઉપર 
એક વબજા રાિારાજ ને આવશ્ત શાસ્તીઓ આશ્ચ્ય્મથી જો્યાં કરતા િતા ને એરાંનો એક 
વિષણુશાસ્તી જ ેઉત્તર હિંદુસતાન તરફનો િતો તે તો બીજ ેદિાડ ેપુછતો પુછતો રારે 
ઘેર આવ્યો િતો. રાિારાજને સંસકૃત વશખિતો િતો તો પણ તે રારો પરર સનેિી થઈ 



પડ્યો િતો–એ રારી કવિતા િખાણતો ને રૂકરવણિરણથી તો ચહકત જ થઈ ગ્યો િતો.

5. સુધારાિાળા જો કે બિીકથી રારી સાથે સભારાં આવ્યા નિોતા તો પણ તેઓ 
રારા દોષ બોલિા લાગ્યા કે `શાસ્ત કોનાં બનાિેલાં છ?ે’ એ તકરાર નિોતી કિાડિી. 
રેં કહું કે, `િંુ રારા વિચારથી ઉલટુ ંનિીં બોલું ને પુનવિ્મિાિની તકરાર ચાલી િોત તો 
જદુનાથજીના કિેિા પ્રાણે કે `શાસ્ત ઈશ્રકૃત છ,ે’ એ ઉપરથી જ િંુ પુનવિ્મિાિ કરિો 
વસધિ કરત–તરે તો બેસી રિો ખુણે.’

શાસ્ત ઈશ્રકૃત નથી એ િાત ન્યુસોરાં ચરચા્યાથી 1 રી [પિેલી] અકટોબરનાં 
`સત્યપ્કાશ’રાં એક આટતીકલ એિો આવ્યો કે જરેાં જદુનાથજીના વ્યવભચારવિષે કંઈ 
બોલા્યલું. તે ઉપરથી સને 1861 ની 14 રી રેએ જદુનાથજીએ લાઈબેલની ફહર્યાદ 
રાંડી. િચરાં કેટલુંક કાર ચાલ્યા પછી 1862ની 26 રી જાનેિારીએ તપાસ ચાલુ થઈને 
તેરાં ચાળીસ દાિાડા ગ્યા. (જોિો રિારાજ લાઈબેલ કેસ.)

6. રારી કવિતારાંના શબદો સરજિા વનશાળરાં ભણતાં છોકરાંઓને કઠણ લાગતા 
િતા, તે ઉપરથી રેં તેરાંના જ અઘરા શબદોના અથયો િણા્મનુરિરે લખીને િાકેબ્યુલરી 
કરિાનો વિચાર કીધો િતો, પણ તેને રાટ ેશબદ જુદા પાડ્યા તો ઘણા જ વનકળ્ા–પછી 
જોસસો થ્યો કે એક રોટો કોશ જ કરિો એટલે તેરાં ભાષાના ઘણખરા શબદો આિી જ 
જા્ય. એ વિચારને ડા. ધીરજરારે પુવટિ આપી ને રેં તા. 18 રી નિંબર સને 1860થી 
રોટો કોશ કરિો શરૂ ક્યયો.

7. પુનવિ્મિાિ સંબંધી િો િો થઈ રિી િતી, એિારાં એક જોડુ ંપુનવિ્મિાિ કરિાને 
તૈ્યાર થ્યું–એિું બન્યું કે દીિાળી નારની એક બારણી નાશક જિાના િેતુથી રુંબઈ જઈ 
એક િાવણ્યાને ઘેર ઉતરી િતી. એ િાવણ્યો રને ઓળખે ખરો. એણે રારી પાસે આિી 
િાત કરી કે, `આજકાલ પુનવિ્મિાિ વિષે મિોટો ઘોંઘાટ થઈ રહોછ ને તરે જો રારે ઘેર 
આિો તો એક સ્તીને બતાિું જ ેકરિાને તૈ્યાર થઈ છ.ે’ િંુ તિાં ગ્યો ને તે બાઈ્યે કહું કે, 
િંુ કરૂં તો ખરી પણ એર કરિાથી િરારા પર િરકત આિી પડ ેતો સુધારાિાળાઓએ 
સાહ રિેિું પડ–ેરેં કહું કે, `તરે પુનવિ્મિાિ કરી રૂડી રીતે રિેશો ને બીજીઓને રૂડો 
દાખલો બતાિશો તો તરારી રદદે કોણ નિીં રિે?’ િંુ તો િાત કરી ઉઠ્યો–ને વિચારતો 
િતો કે વરત્રોને કાને નાખું એટલારાં બીજ ેદાિાડ ેરેં ડા. ધીરજરારને ઘેર ગુજરાતી 
વરત્રરંડળી અને પેલો િાવણ્યો તથા પેલી બાઈ એ સિુને દીઠાં. તિાં વરત્રો અને પેલી 
બાઈ િચચે િાતચીત થતી િતી–િંુ તો જો્યાં જ કરતો િતો. છલે્લી િારે નક્ી જણા્યું કે, 
એ બાઈ તો તૈ્યાર છ–ે િિે કોઈ પુરૂષ જોઈ્યે. એિારાં પેલા િાવણ્યાએ પોતાના બીજા 
િાવણ્યાઓની રદદે એક ગણપત નારનો બારણ પેદા ક્યયો. પછી તેઓ રિાલક્રીરાં 
આઠ દિાડા સાથે રહાં ને નિરે દાિાડ ેિાસુદેિ બાબાજીની દુકાને રેં અને થોડાક વરત્રોએ 
તે બારણને કેટલાક સિાલો ક્યા્મ કે `કેર ભાઈ તું પૈસાને રાટ ેકરેછ, પેલીને રઝળાિિાને 
કરેછ, કે િંરેશ સાથે રિી વબજાંઓને રૂડો દાખલો બતાિિાને કરેછ?’ ત્યારે તે બોલ્યો 



િતો કે, `પિેલો દાખલો બતાિાિથી સુધારાિાળાઓરાં રાન િધશે, પણ વબજા ઘણાક 
લોકરાં તો િંુ બેઆબરૂ થઈ જઈશ – ને પુનવિ્મિાિ ક્યા્મ પછી જો િંુ પેલીને રઝળાિું તો 
દુવન્યારાં રારે ઉભું રિેિાનું ઠકેાણું કિાં? િંુ કંઈ પૈસાને રાટ ેનથી કરતો.’ એ તેની બોલી 
ઉપરથી અને તેઓએ આઠ દિાડા સાથે રિીને રન રેળવ્યું તે ઉપરથી સુધારાિાળાઓએ 
આગેિાની કરી. પછી એક બ્ાહ્મણે ડા. આતરારારનાં નિાં ઘરરાં મિોટી ધારધુરથી 
વિવધ્યુકત પુનલ્મનિ કરાવ્યું. એ સરારંભરાં પરરિંસ સભાના અને બુવધિિધ્મક સભાના 
સાથીઓ િરિિુને ચાંલ્લો કરી શોભા આપિારાં િતા. (જોિું 16 રી ડીસંબર 1860 નું 
સત્યપ્કાશ) એ જોડુ ંજારે પુનવિ્મિાિ કરિાને તૈ્યાર થ્યું તારે સુધારાિાળાઓએ તે કાર 
પાર પાડી આપિાનું રાથે લીધું.

એ પુનલ્મનિ થ્યા પછી જદુનાથજી રાિારાજ ેસુધારાિાળાઓની ફજતેી કરાિિાના 
વિચારથી પોતાના આદરીઓની રારફતે ગણપતને સરજાિિા રાંડ્યું કે સુધારાિાળાએ 
તને ફસાવ્યો – તું જો સુધારાિાળાની સારે થશે તો તને િરે ન્યાતરાં લઈશું િગેરે – 
ને તે એટલે લગી કે એક અંગ્ેજ િકીલને તિાં એક કરારનારું તેની પાસે કરાવ્યું. તેરાં 
ઘણું કરીને એિું કે રેં ભાંગ પીધી િતી અને તે િખતે રને ભુલથાપ આપી સરજાિી 
પુનવિ્મિાિ કરાવ્યો ને ફાલાણા ફલાણા સુધારાિાળાએ રને આટલા આટલા રૂવપ્યા 
આપિાની કબુલાત આપી િતી ને િિે તેઓ આપતા નથી િગેરે. કોણ જાણે શું િશે પણ 
એિું બન્યુંં તાંિાં િકીલની ઓહફસરાં એક જણ જ ેસુધારાિાળાની તરફનો િતો તેણે તેને 
સરજાવ્યો કે વિચારીને કાલે સિી કરજ.ે તે ગણપત પણ અંદેશારાં પડ્યો કે સિી કરીને 
પછી કદાચ રિારાજ ેન ગાંઠ્યો તો નિીં આર નિીં આર – પૂરૂં રઝળિું પડશે. પછી 
તેણે તે િખત સિી ન કરી. એરાંની કેટલીક િાત તે ગણપતે તે રાતે રને કિી િતી; ને 
રેં તેને સુધારાિાળાઓની તરફથી સારીપેઠ ેસરજાવ્યો િતો. તે િાર પછી એક દાિાડો 
તેણે કંઈ વનશો કીધો. કરીને સુધારાિાળાઓને ગાળો દેિા રાંડી, તેરાં રને તો પુષકળ જ. 
એ ગણપતનું ભલું કરિારાં કેટલાક શ્ીરંતો પણ િતા; પણ તે સુધારાિાળાની સાંરે થ્યા 
તેથી તે શ્ીરંતો અને બીજા સુધારાિાળાઓએ તેને છોડી દીધો. પછિાડથેી એ ગણપતે ને 
એ દીિાળીએ રને ને બાલાજી પાંડરંુગને રોજ રોજ િરારે ઘેર આિી એિા તો સતાવ્યાછ 
કે કંઈ કહાની જ િાત નિીં. િરે તેના ઉપર ઉપકાર કીધેલા તેના બદલારાં તેઓએ િરને 
ગાળો દીધેલી ને એર છતાં જારે તેઓ ખાિે િેરાન થિા લાગ્યાં તારે િરે દ્યા જાણીને 
તેઓને ્યથાશહકત રદદ ક્યા્મ કીધી. રે જારે એ બાઈ રાંદી પડી િતી તને પછી રરી ગઈ 
તારે રેં રારી તરફથી દ્યા જાણીને દ્રવ્યની સારીપેઠ ેરદદ કરી િતી. િા એટલું થ્યુંછ કે 
તેનું રુડદું થોડી િાર રઝળ્ું િતું – કારણ કે સુધારાિાળા તો તે જોડાંરાંનાં કોઈનું મિોડુ ં
જોિાને ઈછતા નિીં; – ને રને એક પ્સંગ એિો આવ્યો િતો કે તેઓનાં ઘણાં સતાિિાથી 
રારે પોલીસરાં જઈ તેઓનો બંદોબસત કરિો પડ્યો િતો. એ રરણ પ્સંગે િંુ જાતે દૂર 
રહો િતો, પણ પૈસાથી રેં સારીપઠ ેરદદ કરી િતી. જોકે એ પુનવિ્મિાિના પ્્યોગનું 
ફળ સારૂં ન વનકળ્ું તો પણ સુધારાિાળાને એટલો સંતોષ છ ેકે બે જણાં ઘેર ઘેર કુતરાં 



ભસાિાથી બંધ રિી એક બીજા સાથે સનેિ ને સંપથી રહાં િતાં. પછિાડથેી તેઓએ 
પોતાંને િાથે જ પોતાની ખરાબી કરી– સુધારાિાળાને ગાિો દીધી–શત્રુ રાિારાજ એ 
પણ કારણ છ.ે પ્થર પ્્યોગ એિા જ િો્ય છ.ે લોકો કિે છ ેકે પ્થર ઊંચી પ્તનું જોડુ ં
વનકળિું જોઈ્યે, પણ એ િાત ન બને તેિી છ.ે જટેલા સુધારા થ્યાછ તે, ઘણાક રધ્યર 
પંવકતતના લોકથી અને થોડાક રૂરખ ફાટલે લોકથી પણ.

8. એ જ િરસરાં જાવતભેદ તોડનારી એક ધર્મસભારાં દાખલ થિાને તેરાંના એક 
વિદ્ાન દક્ણી બ્ાહ્મણ વરત્રે રને આગ્િ ક્યયો. રેં તેને કહું કે, `એ સભાનો ઠરાિ જો 
આિી રીતે થા્ય કે એરાંના કેટલાક રેમબરો ઉપદેશક થઈ, ઠાર ઠાર જાિેર ભાષણો કરે, 
પોતાના રત બિાર પાડ ેને તે પ્રાણે િતતે તો િંુ એરાં દાખલ થાઉં.’ ત્યારે તેણે કહું કે `એ 
સઘળી િાત પછી થઈ રિેશે. તરે િરણાં દાખલ થાઓ.’ પછી એ તેના કિેિાં ઉપરથી 
િંુ તે સભારાં દાખલ થ્યો.

1860-61 રાં સુધારા સંબંધી રારો જોસસો ઘણો જ િતો. છુપાં જ ેકાર થા્ય તેરાં 
ઇશ્રના ને લોકના ચોર થિા્ય છ ેરાટ ેજ ેકરિું તે જાિેરરાં કરિું એિો જોસસો તે િખત 
િતો. 1861 રાં એક પ્સંગ એિો આવ્યો િતો કે સભારાં રુખીઓરાં ફાટફુટ થઈ ને 
તે ભાંગી પડી. તેરાંના 6 જણાઓએ ઠરાિ ક્યયો કે આપણે તો બિાર પડિું જ. તેરાં િંુ 
પણ િતો. રેં રારા બાપને કહું કે `આિું છ ેરાટ ેતરારે જુદાં પડિું િો્ય તો કિી દો.’ 
તે ગભરા્યા. (ઘણેક પ્સંગે િંુ સુધારા સંબંધી ઘણો જ જોસસો બતાિી રારા બાપનું રન 
દુખિતો પણ તે િેળા િંુ કિેતો કે, `ભાઈ િંુ તરને દગો નિીં દઉં. િરણાં તરારૂ રન 
દુખાઓ તો દુખાઓ’) એિું બન્યું કે િરારારાંના પાંચ જણ િઠી ગ્યા એટલે રારે પણ 
અટકિું પડ્યું; બાકી કીદાડનો િંુ બિાર પડ્યો િોત.

9. એ જ િરસરાં રારી ડાિીગિરી તેર િરસની ઉંરરે મિારે ઘેર રિેતી થઈ.
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વિરામ 9

કીવત્મનો મધયાહ્ન – 1861-64

1. સને 1861 ની 3 જી રારચે, 1917ના રાિા િદ 7 રે રારો બાળવરત્ર પરભુરાર 
અિીં સુરતરાં રારાં ઘરરાં રરી ગ્યો. સાચિટ ને સિતંત્રતા એ બે સદગુણિાળા એ રારા 
જોહડ્યાનાં રરણનું દુ:ખ થોડા દાિાડા રને ઘણું લાગ્યું િતું.

2. અપરેલની શરૂઆતરાં રારે બે કુળિંતી સ્તીસાથે સનેિ બંધા્યો.

3. 13 રી અપરેલે ભાઈ રહિપતરાર વિલાતથી પાછા રુંબઈ આવ્યા. એઓને તેડી 
આણિાને િંુ સારો બંદર ઉપર ગ્યો િતો. એઓને ઉતારો આપિાને ધીરજલાલ િકીલનું 
ઘર આગળથી રુકરર કરી રાખિારાં આવ્યું િતું, તે ઉપરથી તેઓ ત્યાં ઉત્યા્મ િતા.

4. જ્યારથી રહિપતરાર વિલાત ગ્યા ત્યારથી બુવધિિધ્મક સભાના આગલા પ્રુખ 
ગંગાદાસ કીશોરદાસ રને રોજ સતાવ્યા કરતા કે તરે રહિપતરાર સાથે જરિાનો 
િિેિાર રાખો તો જ તરારી જાિેર હિંરત ખરી, ને તરે નાગરાઓ લુચચા છો. િંુ કિેતો 
કે રારા એકલાના જરિાથી આખી ન્યાત જરિાની નથી; ને િરારે બંનેને ન્યાત બિાર 
રિેિું પડશે; ને તે કરતાં રહિપતરારના જ ેનાગર વરત્રોએ કાગળ લખી સાથે જરિાનું 
િચન આપ્યું છ ેતેઓ જરશે તો િંુ પણ જરીશ; ને જ્યારે સુધારાિાિાઓનો આખરે 
વિચાર જાવતભેદ તોડિાનો છ ેત્યારે તરે િરે સિુએ સાથે કેર ન જરિું? જારે ભાઈ 
કરસનદાસ રુળજી વિલાતથી આવ્યા ને ગંગાદાસનો તેની સાથે જરિાનો િખત આવ્યો 
ત્યારે તે બિુ ગભરા્યા; ને આખરે ન જમ્યા! `આપકી તો લાપસી, ને પરાઈ તે કુસકી’ 
િળી રારો ઘણા કાળનો એ જ વિચાર કે ન્યાત બિાર રિેિું ત્યારે પછી કોઈ પણ ન્યાવત 
સાથે જરિું. એ જોસસો અને ગંગાદાસનાં વનત્યના બોલિાથી લાગેલો ગુસસો એ બેથી 
ઉશકેરાઈને રેં તા. 15રીએ આકાશિાણી એ નારનું િેંડબીલ છપાિી ડા. ભાઉને તિાં, 
જિાં ભાઈ રહિપતરારને રળિાને સિુ એકઠા થ્યા તિાં વિેંચ્યું. (આકાશિાણીને સારૂ 
જોિું નર્મગદ્ય પાનું 429રું.)

એક િખત રી. િાિડતે રારા વરત્ર બાલાજી પાંડરંુગ સાથે કિેિાડ્યું િતું કે 
`નર્મદાશંકર રહિપતરારને કેર રદદ નથી કરતા?’ રેં કિેિાડ્યું િતું કે `સઘળી રદદ 
કરિાને તૈ્યાર છઉં ને સાથે જરિાને રાટ ેરારો વિચાર એ છ ેકે જો બીજા ચાર વરત્રો 



જરે તો પાંચરો િંુ તૈ્યાર છઉં.’

5. એ િરસરાં િંુ જરતોસતી છોકરીઓની વનશાળરાં રૂ. 25ને પગારે રારા વશષ્ય 
ગણપતરાર િેરજીની રારફતે એક કલ્લાક કવિતા ગાતાં વશખિતો. સિુ રળીને એ 
વનશાળરાં બે િરસ ને એક રિીનો કાર ક્યુાં – 1 લી ડીસેમબર 1860 થી 31 ડીસેમબર 
1862 સુધી. તેર રી. સટનસ્મ ને રી. િોબાટ્મ એ બે િેપારીઓને પણ અઠિાડી્યારાં બે 
િાર રૂ 50 ને પગારે ગુજરાતી વશખિિા જતો; િળી બે ત્રણ શ્ીરંત પારસી ગૃિસથોને 
તિાં પણ જતો.

6. એ િરસરાં કે આિતાં િરસરાં (બરાબર સાંભરતું નથી) રેં િાલકેશ્રરાં 
ગોકળદાસ તેજપાળને બંગલે એક રાતે િરદાસની કથા કરી િતી ને રને તેઓએ રૂ. 
50) આપ્યા િતાં.

7. એ િરસરાં િંુ દરરોજ એક કલ્લાક ગા્યન વશખતો.

8. એ િરસરાં રેં `કવિ કવિતા’ અંક 3 જો ને `નર્મકોશ’ અંક 1 લો એ બે છપાિી 
બિાર પાડ્યાં િતાં; ને કેટલીએક કવિતા ઘરરાં લખી રાખી િતી.

9. સને 1862 ની શરૂઆતથી તે જુન સુધી િંુ રાતદાિાડો અંગ્ેજી ને ગુજરાતી 
હડકશનરી બનાિિારાં રારા વરત્ર નાનાભાઈ રૂસતરજી ને અરદેશર ફરારજી સાથે 
ગુંથા્યો િતો. એ પુસતકનાં િેચાણથી રને ત્રીજ ેહિસસે પણ સારી પઠ ેનફો થ્યો િતો.

10. ફેબ્ુઆરીરાં રેં લાઈબલ કેસરાં શાિેદી આપી િતી.

11. રેં રિીનાથી રેં પ્ીવતવિ્યોગનાં દુ:ખથી રીબાિા રાંડ્યું ને એ દુ:ખરાં રેં 
ઘણીએક કવિતા કરી.

12. એ િરસરાં રેં નર્મકવિતા પુસતક 1લું (સાત િરસની કવિતાના સંગ્િનું) કિાડ્યુંં.

13. સપટમેબર 10રીથી તે 9 રી અકટોબર સુધી રેં દક્ણ ને ગુજરાતરાં પ્િાસ 
ક્યયો. જનેું િણ્મન નર્મકવિતાનાં બીજાં પુસતકરાં પ્િાસ િણ્મન નારની કવિતારાં છ.ે એ 
પ્િાસરાં િંુ સૃવટિસૌંદ્ય્મરાં લીન િતો. જગંલનું ઘાસ, નહદનો કાદિ, દરી્યાનો પથથર 
િગેરે િલકી ગણાતી િસતુઓએ રારાપર ભારે અસર કરી િતી. ખરેખર િંુ એક જાતના 
્યોગાનંદરાં િતો. એ ચોરાસાંના પ્િાસરાં રારા શરીરને ઘણી ઘણી અથડારણ થઈ િતી 
ને એક બે િખત તો ઘાત થા્ય તેિું િતું. તો પણ રને કંઈ જણા્યું નિોતું.

સૃવટિસૌનદ્ય્મ જોિાની ઘેલાઈ એટલી િતી કે નબળા શરીરરાં પણ બળાતકારનું 
કૌિત આિી રેિેતું. પિાડોરાં ભરિાં, અને રાતે રસતો ભુલ્યાથી ઝાડીઓરાં રઝળિાં, 
એરાં પણ રને આનંદ થતો. દક્ણના પ્િાસરાં રારી સાથે ઝીણારાર નારનો રારો મિેતો 
િતો અને ગુજરાતના પ્િાસરાં રારો રુખ્ય મિેતો નરભેરાર અને રારો વરત્ર પરભુરાર 
રેિેતાજી એ બે િતા.



14. હડસેમબરરાં રેં નર્મકોશનો અંક 2 જો કિાડ્યો.

15. રેં એક િખત રારા વરત્ર કરસનદાસ રાધિદાસને કહું િતું કે, રારી રરજી 
ગુજરાતરાં ગારોગાર સુધારાનો ઉપદેશ કરિાની છ.ે રુંબઈરાં એક વરશન ઊભું 
થા્ય ને િંુ તેની તરફથી જાિેરરાં ઉપદેશ કરૂં;–ને એને રાટ ેશાસ્તી, લખનાર, િગેરેનું 
એસટાવબલશરેંટ જોઈ્યે; ને એના ખરચના રૂ. 300 (રારૂં પણ અંદર આિી ચુકંુ) રહિને 
થા્ય તે તરારાથી ત્રણ િરસ સુધી અપા્ય તેર છ?ે તારે તેઓ બોલ્યા િતા કે `સો રૂપી્યા 
આપ્યાં કરીશ;’ રેં કહું, ̀ એક જણ બીજા સો રૂપી્યા આપે તેિો છ ેપણ ત્રીજા સો જોઈ્યે.’ 
– પછી તે િાત બંધ રિી.

16. 1862-63 ના િરસને સારૂ રને 28 રી જાનેિારી 1863 ને સરચાજ ્મને સારૂ 
પત્રક આવ્યું િતું. એ િેળા િંુ રજગારરાં રેિેતો િતો – રને એિો જોસસો થઈ આવ્યો કે, 
`સાલેરલી હડગલેર’ કલ્યા પછી રારા સરખા જાિેર રાણસની સાચિટપર શા રાટ ેશક 
જિો જોઈ્યે – િંુ ચારા દાિાડા બિુ ગભરા્યો રહો. 3 જી ફેબરિારીએ િંુ ઇનકરટાકસ 
કરીશનર કરટીસ જ ેઘણો જાિેલ િતો તેની પાસે રારા વરત્રો આસેસરોની રરજી ઉપરાંત 
ગ્યો. તેઓને ધાસતી િતી કે આજ કવિ કેદરાં જશે. િંુ તો અંદર ગ્યો ને સાિેબને કહું 
કે, `આ પ્રાણે નાણાં સંબંધી વિગત, આ પ્રાણે આબરૂ ને આ પ્રાણે રારો જોસસો 
છ.ે સરચાજ ્મ એથી િધારે રાંગશો તો િંુ આપિાને તૈ્યાર છઉં પણ રને જ ેલાગે છ ેતે 
જાિેરરાં કરૂંછ.’ સાિેબ બિુ ચીડા્યા પણ પછી રારો રોપ જોઈને બોલ્યાં કે, એિું ભાષણ 
ઘરરાં કરિું ને પછી કહું, જાઓ. પછિાડથેી સરચાજ ્મ થોડોક ઓછો થ્યો િતો.

17. સને 1863 ની શરૂઆતથી રેં નર્મકવિતા પુસતક બીજાના અંકો છપાિિા રાંડ્યા 
ને પછી િરસની આખેરી્યે તે અંકોનું એકઠુ ંપુસતક કિાડ્યું.

18. એ િરસરાં નાણાંની તાણ, પ્ીવતવિ્યોગ, વરત્રોનું બેદરકારીપણું િગેરે િાતોથી 
રારાં રનરાં બિુ ગભરાટ િતો. તેરાં શેરની ઘેલાઈ શરૂ થ્યેલી ને તેરં લોકો સારીપઠ ે
કરાતા તે જોઈને રને પણ દુ:ખ થતું િતું કે જઓે સુધાં આચરણથી સુદો ઉદ્યોગ કરેછ 
તેઓનું દુવન્યારાં કંઈ ફાિતું નથી ને જઓે ખોટાં આચરણથી ખોટાં ઉદ્યોગ કરેછ ેતેઓનું 
ફાિેછ એ તે કેિું કુદરત! િંુ રારાં રનને રરાડિાને શૃંગારરસ, દુ:ખરાં ધીરજ આપિાને 
શાંતરસ અને પ્પંચી સંસાર સાતે ધર્મજુધિ કરિાને િીરરસ લખતો.

19. સને 1862-63 રાં િંુ રારી દલગીરી રટાડિાને અંગ્ેજી કવિનાં જનરચહરત્ર ને 
તેઓની કવિતા િાંચતો.

20. સોળરી નિેમબરે-કારતક સુદ 5 ને સોરિારે રેં રારા વરત્રોને ઘેર તેડી રારી 
કવિતા સાજ સાથે રારા વશષ્યો પાસે ગિાડી િતી. 21. એ િરસની આખેરીરાં રારા 
બાપ અિીં સુરતરાં ખાટલાિશ થ્યા િતા ને રારે બે ત્રણ િખત રુંબઈથી સુરત આિિું 
પડ્યું િતું –છલે્લો િંુ સને 1864 ની જાનેિારીરાં પગરસતે આવ્યો િતો–ને રારા આવ્યાને 



તીજ ેદિાડ ેતા. 18રી જાનેિારીએ તેઓ રુકત થ્યા. સુરતરાં રારા બાપના રંદિાડરાં િંુ 
રુંબઈરાં તેથી તેઓની ચાકરી રારા નરભેરારે સારી પઠ ેકરી િતી.

22. રુંબઈરાં એ િખત શેરની ઘેલાઈની સાથે નાટક કરિાની ઘેલાઈ ચાલતી િતી. 
નાટક તે શું ને તે કેિી રીતે કરિાં એ િાતની તો સરજ નિીં, પણ કોઈ પણ રીતે ગરે 
તે રીતે િેસ ભજિી િસાિીને નાણું કિડાિિું એિો નાટક રંડળીઓનો વિચાર િતો. 
બે પારસીઓએ રને કહું કે `તરારી કવિતા િરને નાટકગ્િરાં ગાિાની રજા આપો.’ 
રેં કહું કે `રારી કવિતાથી ગા્યાથી લોક ખુશી થા્ય તેિી લોકની સરજ નથી.’ તેઓએ 
ઘણો આગ્િ ક્યયો ત્યારે રેં કહું કે, `અકકેકી બેઠકને સારૂ કાગળ કરી આપું તેના રૂપી્યા 
100 લઉં ને બીજો ખરચ ગિૈ્યાનો અને નાટકરાં ગાનાર છોકરાઓનો ને નાટકગ્િના 
ભાડાંનો તરારે આપિો; તેર સાંભળિા આિનારની ફી સઘળી તરારે લેિી.’ તા. 6ઠીને 
16રી રેએ નર્મગીતગા્યક રંડળીની બેઠકો થઈ. તેરાં લોકની તરફથી પુરતો આસરો ન 
રળ્ો, ને ઉલટી ખોટ ગઈ તેથી તે રંડળી ભાંગી પડી ને રૂ. 200 રેં તેઓની દ્યા જાણી 
પાછા આપ્યા.

23. પછી િંુ અરદાિાદ ગ્યો ત્યાં રી. કરટીસે કહું કે, `અિીંના લોકો તરારૂં 
ભાષણ સાંભળિાને ઘણા ઇનતેઝાર છ,ે રાટ ેભાષણ આપીને જાઓ’ – રેં કહું કે, `આજ 
કાલ તજિીજ થા્ય તો સારૂં. કારણ કે રારે જલદી જિું છ.ે’ તે બોલ્યા કે, `પ્ેરાભાઈ 
અિીં નથી.’ રેં કહું, `ભાષણ લોકને રાટ ેછ,ે પ્ેરાભાઈ િો્ય તો શું ને ન િો્ય તો શું.’ 
પછી તેઓએ કહું કે, `િંુ દલપતરારને કિેિડાિીશ.’ પછી િંુ દલપતરારને રળ્ો. 
તેઓએ પણ કહંુ કે, `અિીંના લોકની રરજી છ ેરાટ ેભાષણ કરો.’ પછી રેં તા. 27રી 
રેએ જાિેર ભાષણ ક્યુાં ને તે સરે ત્યાં િાજર એિા રારા જુના વરત્રોને િંુ રળ્ો.

24. સુરત આિી તા. 31 રીએ એંદ્રુસ લા્યબ્રીરાં ભાષણ ક્યુાં ને પછી િંુ રુંબઈ 
ગ્યો.

25. એ િરસરાં પ્થર અંકોરાં ને પછી આખા પુસતકરાં નર્મકવિતા છાપી પ્ગટ 
કરી, – એ રારૂં 3 જુ ંપુસતક.

26. સપટમેબરરાં ડાંહડ્યો શરૂ ક્યયો અને નર્મકોશ અંક 3 જો બિાર પાડ્યો.

27. બાપના ઉભા િરસનો ખરચ, શેરની ઘેલછાથી લોકનું રન પુસતકો િાંચિા 
તરફ ન િોિાને લીધે ચોપડીઓનું િેચાણ બંધ, ઘરખરચ પણ રોટો(ઘરનું ભાડુ ંરુંબઈરાં 
રૂપી્યા 75), તેરાં િળી જનરથી િંુ િાથનો છુટો એટલે પછી પુછિું જ શું – એ કારણથી 
રારં રન પૈસાની તરફથી ઘણું ઉદાસ રિેિા રાંડ્યું. દેિું છએક િજારનું થઈ ગ્યલું; તેરાં 
પાછો િંુ રરતે ભરા્યલો કે,િારૂ કિાંસુધી એર તંગીરાં રિેિું પડછે તે તો િંુ જોઉં; િળી 
શ્ીરંત વરત્રોની તરફથી દ્રવ્યની રદદ ન રળતી તેથી તેઓ ઉપર ચિીડ – એ કારણોથી 
પણ રારં રન ઉદાસ રિેતું. િંુ રનરાં ગરાડાને રાટ ેઘણોઘણો ખરચ કરતો – તેરાં 



રાગનારને આપિું ને ગુણીની કદર બુઝિી એ જોસસો ઘણો િતો. નિી દોલત ગા્યનરાં 
કંઈ જ સરજ ેનિીં. એિી રાંડોરાં ને એિા ગિૈ્યાઓરાં ઉડતી તે જોઈ િંુ બિુ વચિડાતો. 
સારા ગિૈ્યાઓની કદર થા્ય અને ગરીબોને અપા્ય તે િેતુથી આસો િદ 10 િાર ભોરે, 
– તા. 25રી અકટોબરે રેં પચચીસેક ગિૈ્યાઓની બેઠક કરી; અંતે આખી રાત ગા્યન 
થઈ રહા પછી દરેકની ્યોગ્યતા પ્રાણે આપતાં રેં રૂ. 200 ખરચ ક્યયો.

28. નબમબરરાં ફ્ે્યર લાંડ રેકલેરેશન કમપની ?ભી થઈ; તેરાં રારા વરત્ર ભાઈ 
કરસનદાસ રાધિદાસ એક રુખી િતા. એણે ઘણાખરા પોતાના વરત્રોને શેરો આપ્યા 
િતા. રને રારા કેટલાક દોસતોએ કહું કે, આ પ્સંગે તરે કરસનદાસને જઈને રળો 
એટલે તરને પણ શેર રળશે. રેં કહું, કે તેની નજરરાં આિશે તો રોકલશે – િંુ કંઈ 
જઈને રાગનાર નિીં. કેટલાકે કહું કે, રાગ્યા વિના રા પણ પીરસે. રેં કહું કે, રા જ 
છ ેતો િઠીલાં બાળકને પણ ખિડાિશે જ ને વરત્ર જ છ ેતો તે રાગ્યા િનાં પણ આપશે 
જ. એ રારી િઠ જોઈને ઘણા જણો રારી નાદાની વિશે બોલિા લાગ્યા; તેરાં કેટલાએક 
કરસનદાસ વિષે પણ બોલિા લાગ્યા. રેં રારા વરત્રોને કોઈને કંઈ ને કોઈને કંઈ કિી 
ઉડાવ્યાં કીધાં. કોઈને કહું કે, રને આપેલો જ છ;ે કોઈને કહું કે રને રળનાર જ છ,ે કોઈને 
કહું કે, કરસનદાસનો રારા ઉપર ઘણો ઉપકાર છ ેએટલે તે નિીં અપાિે તો કંઈ ફીકર 
નિીં. એક રારા નાગર વરત્રે રને કહું કે કવિ, આ િેળા તરે ન ચુકો; રારા સર તરે ન 
જાઓ તો; ને રારે રાટ ેજાઓ; એિું ઘણું ઘણું કહું તેથી િંુ શરરાઈ ગ્યો ને આખરે રારે 
તેને લાચારીથી કિેિું પડ્યું કે િંુ જઈશ; પણ પછી રેં ઘેર આિીને પાછો વિચાર ફેરિી 
નાખ્યો.

એિું બન્યું કે એ િખતરાં ભાઈ કરસનદાસે પોતાની િરસગાંઠને દાિાડ ેરને તેડુ ં
ક્યાાં િતું. તેથી એ ઉપરથી િંુ રારા વરત્ર સાથે તેની સીગરારરાં બેસી જનાર િતો પણ 
રનરાં તો એર જ કે, શેર સંબંધી કંઈ બોલિું નિીં. રાતના 9 િાગે વરત્રે કિેિડાવ્યું કે, 
`રારી તબી્યત દુરસત નથી ને સીગરાર આિી શકે એિું નથી.’ એ ઉપરથી િિે રાતે દસ 
િાગે કોણ જા્ય, એર વિચારી રેં જિાનું બંધ પાડ્યું. પણ પછી િળી પાછો વિચાર કીધો 
કે રારે બાપનું િરસી િાળિા સુરત જિું છ ેને ત્યાં ઝાઝા દાિાડા થશે રાટ ેએક િાર રળી 
આિું તો ઠીક ને એરસરજી બગી કરીને ગ્યો. તિાં થોડાક વરત્રો બેઠલેા િતા. જતાં િારને 
કરસનદાસે પોતાની પાસે બેસાડી રને કાનરાં કહું કે, `તરારે રાટ ેએક શેર રાખ્યો છ ે
િો.’ રેં કહું, `એની શું જરૂર છ!ે’ ને ત્યાં ઘણીક િીરરસની કવિતા ગાઈ ને સિુ રંડળી 
પ્સંન થઈ. એ સરે બાલાજી પાંડરંુગ જ ેરારી `િીરરસની કવિતા’ ઉપર ઘણા આસકત 
છ ેતે તો `હિંદુઓની પડતી’ સાંભળીને ઘણા જ ખુશી થ્યા. પછી ચાર પાંચ દાિાડ ેરેં 
રારા વરત્રની રારફતે ઉપર કિેલો રળેલો શેર િેચ્યો. તેરાં રૂ. 5700) નફો થ્યો. તેરાં 
કરજ વબલકુલ અદા ક્યુાં – પછી હડસેમબરી આખરે િંુ સુરત આવ્યો.

29. સુરતરાં રારાં એક કાકી રરી ગ્યાના સબબથી બાપનું વનલાદ્ાિ કર્મ અટક્યું; 



તે દાિાડા પંદરેક પછી કીધું. પણ એ ગાળારાં રેં ડભોઈ જઈને દ્યારાર વિશે કંઈ 
િધારે િકીકત રેળિિાનો વિચાર ક્યયો ને િંુ ત્યાં જિા વનકળ્ો. વર્યાંગાર ઉત્યયો ને 
ત્યાંથી ગા્યકિાડ ેડભોઈની નિી સડક કરી છ ેતે ટુકેં રસતે જિા સારૂ એક િાગનની 
ત્યાંના સટશેન રાસતર પાસે રજા લીધી; ને તેરાં િંુ, રારા ત્રણ સાથી અને એક ડભોઈના 
રોદીનો છોકરો (ભોરી્યા દાખલ) બેસી રજુર પાસે ધકેલાિી તિાં ચાલ્યા. સડક તુટલેી 
તેથી િાગન છ ગાઉ આિી અટક્યું. ત્યાં કારિણ ગારરાં ન રિેતાં રાતોરાત ડભોઈ જાિું 
ધા્યુાં. સડકે સડકે ચાલતાં િરને બિુ રુસીબત પડી. અંધારી રાત, િચરાં િચરાં તુટલેી 
સડક ને આજુબાજુએ ખાડાખબોચી્યાં. બેસી બેસીને ઢોળાિ ઉતરતાં, ફાંફાં રારીને સડક 
ગોતતાં ને જગંલી જાનિરોના બીિારણા શબદો સાંભળતા, રને ને નરભેરારને તો ઘણો 
જ આનંદ થતો િતો. કડાકડીની ટાિાડ, ને કકડીને લાગેલી ભુખ, એિી રુસીબતે આઠ 
ગાઉ ચાલીને ડભોઈને દરિાજ ેરાતના ત્રણ િાગે આવ્યા. જોઈએછ તો દરિાજો બંધ 
એટલે તિાં એક િાગન પડ્યું િતું તેરાં પડી રહા. સિિારના પિોરરાં દરિાજો ઉઘડાિીને 
તળાિની ધર્મશાળાને ઓટલે બેઠા ને અિીં દુધ િગેરેનો ફરાળ ક્યયો. ત્રણ દાિાડા રિેિા 
અલાઈધું રકાન શોધિાના વિચારરાં િતા, એટલારાં ખબર રળી કે ચાણોદ કન્યાળી 
અિીંથી છ ગાઉ થા્ય છ.ે એ ગારો નર્મદાને તટ ેતીથ્મસથળ છ,ે રાટ ેત્યાં સૃવટિસૌંદ્ય્મ સારૂં 
િોિું જોઈ્યે એર ધારી ત્યાં જિાનો વિચાર ક્યયો. તરત ગાડુ ંજોડાિી વનકળ્ા તે એક િાગે 
ચાણોદ પિોંચ્યા. ગારરાંથી જાતાં ત્યાંના બ્ાહ્મણોએ િરને ઘણો કંટાળો આપ્યો–કેિા 
બ્ાહ્મણ છો, ક્યાંથી આિોછ, તરારો ગોર કોણ છ,ે એિા એિા સિાલો પુછા– પણ િરે 
તેને ન ગણકારતાં આગળ ચાલ્યા. પછી ત્યાં રારા વરત્ર સાથી પરભુરારના ઓળખીતાને 
તાંિાં ઉતારો કીધો. ત્યાં ફરાળ કરી તરતના તરત ગાઉ ઉપર કન્યાળી છ ેતાંિાં કાંઠ ેકાંઠ ે
ચાલતા ગ્યા. િચરાં ઓરસંગર આિેછ તેરાં નાિીને આસપાસ ભમ્યા; દેિદેિેરાં ક્યાાં 
ને સાંજ ેપાંચ િાગે પાછાં ચાણોદ આિી ઉતારે રોદીક લીધા. રાતે પાછા ગારરાં ફરિા 
વનકળ્ા તે શેષસાઈને રંહદરે ગ્યા; ત્યાં સેનની આરતી થતી િતી ત્યાં દશ્મન કીધા પછી 
િંુ તો તુરત પાછો નીચે ઉતરતો િતો એિારાં એક બ્ાહ્મણ સતોત્ર ભણતો િતો તેણે રારા 
સાથીને પુછું કે આ નર્મદાશંકર તો નિીં? તે લોકોએ કંઈ કારણસર પુરોં જિાબ દીધો 
નિીં, પણ બે ત્રણ િાર પુછું તારે એક સાથીએ કહું કે, `િા.’ તેરણે પછી રને બોલાવ્યો 
ને પછ ેરેં જો્યું તો તે દ્યારારનો શાગરીદ રણછોડ િતો. રાળે જઈ તેની સાતે રેં િાત 
કીધી. પછી રણછોડ ેકહું કે, `િંુ પરર દાિાડ ેડભોઈ આિીશ તરે તાંિાં ઠરજો.’ રેં કહું, 
`િંુ તરારે જ રાટ ેઆવ્યો છઉં રાટ ેખસુસ આિજો’–પછી ઉઠ્યા ને ત્યાંથી િળી પાછા 
ગારરાં ને નર્મદાતીરે અંધારારાં ફ્યા્મ; અવગ્યાર િાગે સુતા ને પાંચ િાગે ગાડુ ંજોડાિી 
ચાણોદથી ડભોઈ આિિા સારૂ સિિારરાં વનકળ્ા.

30. ચાણોદરાં ઘણી િસતી બ્ાહ્મણોની છ.ે તેઓ પોતાનો ગુજારો તાંિાં તીથ્મ કરિા 
આિતા જજરાનો ઉપર રાખે છ.ે લોક ખાઉધર, લોભી, વનલ્મજ ને લુચચા છ;ે પણ બૈરાં 
રા્યા ઘણી બતાિે છ ે– ચાણોદ કન્યાળીરાં વછનાળાની િાત તો પુછિી જ નિીં – તીથતે 



એર જ જોઈ્યે! ચાણોદ-કન્યાળીના બગાડા વિશે િંુ ઘણું સાંભળતો િતો તેનો નગ્ચરચા 
પરથી િરને અનુભિ થ્યો. એક જગે રારા સાથીને એક બારણી લઈ ગઈ ને તાંિાં તેણે 
પોતાનું ઘર દેખાડ્યું તે આ રીતે; આ િરારો ચુલો, આ સુિાનું, આ રારી છોકરી, આ 
રારા છોકરાની િિુ; તરે અિીં રહા િત તો િરે તરારી ઘણી બરદાસત લેત – એિી 
રીતનું બોલિું કે જથેી તેની રતલબ એટલી જ કે િરે તરને સઘળી રીતે ખપ આિત – 
ફરી આિો તો િરારે જ ઘેર ઉતરજો િગેરે. બૈરાંની આંખ, ચાલ, ને તેઓનું બોલિું એ 
સિુ પ્ેરાળ, પણ જનરથી ટિે પડી ગ્યલી તેથી પૈસાને લોભે વછનાળું કરતાં વશખેલાં. 
ચાણોદરાં કોઈ નાગર નથી.

31. કન્યાળી, ચાણોદ કરતાં નિાનું ગારડુ ંછ,ે પણ તેરાં રોટી િસતી નાગર બ્ાહ્મણ 
ને દક્ણીઓની છ.ે લોકો િેદ શાસ્ત ભણે છ ેને બૈરાં તો ચાણોદ જિેાં જ પણ નાગરનાં રાટ ે
િધારે સુઘડ, ચતુર ને રારકણાં. રને ચાણોદ તો વબલકુલ પસંદ ન પડ્યું, પણ કન્યાળીરાં 
સૃવટિસૌંદ્ય્મ છ ેતેથી તે ઘણું જ પસંદ પડ્યું. સાંજની િખતે કન્યાળીરાં જ ેરચના રારા 
હદઠારાં આિી તેની રઝા ખરેખર ન િણા્મ્ય તેિી છ.ે વિશાળ રેદાન, ઊંચા નીચા ટકેરા, 
નિાનાં મિોટાં ઝાડ, મિોટાં નિાનાં પથરાનાં દેિેરાં, ઓિારાની શોભા! એકાંતપણું, શાંતપણું, 
ને ગંભીરપણું! આિા ખરેખર ઉત્તરકાળરાં કન્યાળી જઈને વનરાંતરાં હદિસ કિાડિા 
એ તો દુલ્મભ જ તો! જાત્રાનું સથળ એ તે ખરૂં. નર્મદાકાંઠાનાં ઘણાંખરાં જાત્રાના સથળરાં 
સૃવટિસૌંદ્ય્મ ઘણંુ સારૂં જોિારાં આિે છ.ે કન્યાળીરાં ઓિારાનાં પગવથ્યાં સારાં નથી–
ઝપટથી ઉપર ચઢતાં પડી જિા્ય તેિાં પાસપાસે છ.ે સોરનાથનાં દશ્મન કરી ઓિારાનાં 
પગથી્યાં પર બેઠલેા ત્યારે રને ખ્યાલ ઉઠ્યોતો તે આ કે, કોઈ ઘરડો રવસક વનશાના 
ઠરેલા તારરાં આિાં એકાંત ને ગંભીર સૌંદ્ય્મની િચરાં સરી સાંજ ેએકલો બેઠો િો્ય 
અને તે િેળા જુિાનીરાં કરેલા પરરારથનું તથા અનુભિેલી સુઘડ પ્ીવતનું સરરણ તેને 
થતું િો્ય અને તે સરરણથી તેના અંત:કરણરાં જ ેછુપો છુપો ને ધીરો ધીરો આનંદ થ્યાં 
કરતો િો્ય, તો તે આનંદની શી િાત! સારી પેઠ ેપ્િાસ કરી આવ્યા પછી ઉત્તરકાળારાં 
એિી િાલતરાં ને એિા સથળરાં રોજ કિારે બેસીશ અને વનત્ય કોરળ હૃદ્ય્યનો થઈ 
બ્હ્માનંદરનિ ક્યારે થઈશ!

એ ગારોરાં (ચાણોદ-કન્યાળીરાં) સુધારા જિેું કઈ નથી. સુધારો શબદ બદે ઠકેાણે 
પસરી િળ્ોછ પણ એ ગારોરાં નથી. ચાણોદથી ડભોઈ આિતાં રસતારાં જ ેરને વિચાર 
થઈ આવ્યા તે આ કે – આ બાપડા કિારે ઠકેાણે પડશે! રુંબઈરાં સુધારાિાળાઓ રાત્ર 
મિોડથેી પોકાર કરી રહાછ. રને વિચાર થ્યો કે એક વનબંધ લખું ને તેરાં એક સુધારા 
વરશનની સુચના કરૂં અને પછી દરેક ગારરાં તે વરશન તરફરાં રાણસો ફરીફરીને 
સવદ્ચારોનો બોધ કરે. ખાિાપીિારાં અને લુગડાં પિેરિારાં સુધારો છ ેએર કેટલાક 
સુધારાિાળા સરજ ેછ;ે ગરીબ અને અજ્ાની સાથે બેસતાં તેઓ શરરા્ય છ.ે તેઓ બિાર 
જીલ્લાઓરાં ફરતા નથી. તેઓ રોટી રોટી િાતો કરે તે શા કારની? (રેં રુંબઈ જઈને 



રૂ. 50) ની રારી બનાિેલી ચોપડીઓ કન્યાળીના કેટલાક લોકને િાંચિા સારૂ બક્ીસ 
રોકલી દીધી િતી.)

32. ચાણોદથી સિિારરાં નીકળેલા 11 િાગતે પાછા ડભોઈ આવ્યા. ત્યાંિાં એક 
ધર્મશાળારાં એક જુદી કોટડીરાં ઉતારો કીધો. એક પાસથી રસોઈની તૈ્યારી ચાલી ને 
એક પાસથી રસોઈની તૈ્યારી ચાલી ને એક પાસથી દ્યારાર સંબંધી ખોળ કરિાનું ચાલ્યું. 
રુંબઈરાં ભાઈ વચરનલાલને ઘેર નારણલ િરખરલ નારનો રાથુર કા્યસથ ડભોઈરાં 
ચબુતરા પાસે રિેનાર આવ્યો િતો તેણે રને કહું િતું કે `તરે ડભોઈ આિો તો િંુ 
ઘેલાભાઈ દુલભદાસ જરીનદારને ઘેરથી દ્યારારનાં પુસતકો અપાિું.’ તે ઉપરથી તે 
નારણરલની શોધ કિાડી તો તે ડભોઈરાં નિોતો, ગારડ ેગ્યો િતો. ઘેલાભાઈની શોધ 
કિાડી તો તે પણ ગારડ ેગ્યલો, પણ તેનો કોઈ સગો રને રળિા આવ્યો િતો. તેણે 
કેટલીક દ્યારાર સંબંધી િાત કીધી ને કહું કે, ̀ ઘેલાભાઈ આજ ેસાંજ ેઆિશે.’ જરીખાઈ 
સાંજ ે ફરિા નીકળ્ા. દ્યારાર કવિ કિાં રિેતો તેની પુછપાછ કીધી. લોકોને મિોટુ ં
આશ્ચ્ય્મ લાગ્યું કેરરી ગ્યલાંનાં ઘરને રાટ ે આટલી શી તજિીજ કરે છ!ે ઘરની તો 
ખબર કિાડી, જ ેસંબંધી દ્યારારનાં જનરચહરત્રરાં કહું જ છ.ે બીજી દાિાડ ેસિિારે 
ઘેલાભાઈની ખબર કિાડી તો તેનાં ઘરનાંએ જાણ્યું કે કોઈ સરકારી રાણસો છ ેતેથી, 
નથી એિો જિાબ દીધો ને પછી િંુ જાતે ગ્યો તો પણ તે ઘરરાં છતે તેઓએ બિારથી 
નાની ના જ કિાિી. જોતા જાઓ આ ઉપરથી ગા્યકિાડી રાજનો ત્રાસ, અંધેર, અને 
તિાંના લોકોની વસથવત! ગારરાંથી દ્યારાર સંબંધી થોડી ખબર કિાડી પણ પછી પુસતક 
ન રળિાથી જલદીધી છોડિાનો વિચાર કીધો; પણ રણછોડ ેરળિાનું િચન આપેલું તેથી 
બે દાિાડા િરેં તિાં િધારે રહા એ દરમ્યાનરાં જ ેજો્યું તે આ: –

ડભોઈને ચાર દરિાજા છ ે– એક િડોદરાનો, એક ચાંપાનેરનો, એક નાંદોદનો 
રજિાડારાં જિાનો અને એક િીરા દરિાજો. િીરા દરિાજો એ નાર પડિાનું કારણ 
આ કે–કોઈ િીરો એ નારનો કહડ્યો અને તેના નારની રાજાની લોંડી, એ બેને પ્યાર 
િતો. િીરાએ પોતાની પ્યારીને કહું િતું કે તારૂં નાર િંુ અરર રાખીશ. ડભોઈનું તળાિ 
બાંધિાને રારિાડથી જ ેસારા સારા પથરા આિતા િતા તેરાંથી પેલા િીરાએ ચોરી 
ચોરીને ડભોઈથી બે ગાઉ ઉપર જ્યાં તેની પ્યારી રિેતી તાંિા એક તળાિ બાંધ્યું, જ ેિાલ 
તેન તળાિને નારે ઓળખા્ય છ.ે એ તળાિ ઘણું રોટુ ંછ ેઅને જો કે ઘણું જુનું છ ેતો પણ 
પથરાનો કાંકરો ખરેલો રાલર પડતો નથી. એ તળાિનું પાણી દુધના રંગનું ને ઘણું રીઠુ ં
છ.ે એ તેનતળાિ બાંધ્યાની ખબર રાજાને પડતાં જ જ ેદરિાજાની કરાન િીરો કરતો 
િતો તે દરિાજારાં િીરા કહડ્યાને પુરી નાખિાનો રાજાએ ઠરાિ કરી તેર કીધું. પણ એિી 
િાતો ચાલે છ ે કે કેટલાક િીરાના ડાહા રળવત્યાઓએ હિકરતથી ભીતરાં એક બાકંુ 
રાખ્યું િતું જરેાં તેઓ રોજ કોઈન જાણે તે ઘી રેડતા તે પેલા િીરાના મિોડારાં પડતું ને 
તેથી તે જીિતો. િીરા કહડ્યાની અધુરી રાખેલી કરાન કોઈથી િળી નિીં ત્યારે રાજાએ 



કહું કે, `િીરો િો્ય તો િાળી આપે.’ પછી તેને બિાર કિાડ્યો અને તેણે તે કરાન િાળી 
આપ્યા બાદ રાજાએ પાછો તેને પુ્યયો. એ કારણ સારૂ તે દરિાજાનું નાર િીરા દરિાજો 
પડ્યું છ.ે એ દરિાજાને લગતા કોટરાં િાલ કાવળકાનું થાનક છ.ે એ ઠકેાણે આખા ને 
આખા પથરા ચણેલા છ;ે ને સલાટકાર ઘણું સારૂં છ.ે િરે ઘી રેડિાનું બાકંુ જો્યું પણ ઉપર 
લખેલી િાત તો ગ્ય છ ેએર સરજી્યેછ. એ દરિાજાના પથરારાં સંસકૃત લેખ છ ેપણ 
ઘસાઈ ગ્યલા છ,ે તેથી તે િરારાથી િંચા્યા નિીં. ગાર સારૂં છ.ે બ્ાહ્મણો ને કણબીઓની 
િસતી ઘણી છ.ે સાઠદેરા નાગર ઘણા છ.ે ગા્યકિાડી થાણું છ ેને તળાિની ઉપર પેશિાના 
િખતનો એક મિેલ છ.ે

33. રણછોડ પોતાના કિેિા પ્રાણે ચાણોદથી ડભોઈ ન આવ્યો ને રને દ્યારારનાં 
પુસતકો ન રળ્ાં તેથી િંુ વનરાશ થઈ ગ્યો ને રાતોરાત િરે ગાડીં કરીને સિિારે િડોદરા 
આવ્યા. ને ત્યાંથી સુરત આિિું ધા્યુાં પણ ટ્રને િાથ ન લાગેથી અરદાિાદ જિાનો વિચાર 
રાખ્યો – એટલા રાટ ેકે, નિમબર રહિનાથી રેં રારાં ઘરરાં એક ગુજરાતી પુસતકસંગ્િ 
કરિાનો વિચાર રાખેલો તેને રાટ ે અરદાિાદ જઈ ત્યાંથી રળે તે પુસતકો લાિિાં. 
અરદાિાદ ગ્યો ત્યાં સાંજ ેપાધરો લાઈબ્ેરીરાં જ ગ્યો ત્યાં જઈ પુછું કે, `તરારી 
લાઈબ્ેરીરાં ગુજરાતી પુસતકો જ ેછ ેતેની ્યાદી આપો.’ જિાબ રળ્ો કે `ગુજરાતી 
પુસતકો ઘણાં જ થોડાં છ.ે તેની ્યાદી કંઈ ગરે તિાં પડી િોશે તે કાલે શોધી આપીશું.’ 
રેં પુછું `કંઈ રાન્યુવસરિપટો છ?ે’ તો કિે, ના-િરનાક્યુલર સોસાઇટીરાં થોડાંક િો્ય તો 
િો્ય, ત્યાંથી પછી િંુ રહિપતરારને ઘેર જઈ ઉત્યયો. અરદાિાદરાં પણ કંઈ ગુજરાતી 
પુસતકોનો સારો સંગ્િ જોિારાં આવ્યો નિીં. ત્યાં રેં જગજીિનદાસ હડપુટીના આગ્િ 
ઉપરથી તેને ત્યાં ભાષણ કીધું. એણે રારી ખાતર બિુ તસદી લઈ, સિુ શેહઠ્યાઓને 
બોલાવ્યા. અિીં રને ખબર રળી કે સારળના િાથનું લખેલું પુસતક તેના વશષ્યના િંશજ 
પાસે છ.ે િંુ રહિપતરારને કિી આવ્યો કે ગરે તે કરી સારળના િાથનું પુસતક જ ેબેસે 
તે આપી પેદા કરી રોકલી દેિું ને પછી સુરત આવ્યો.

34. સુરતરાં બાપનું િરસી િાળી ધરરકાર આટોપી ઓરપાડની પાસે ટકારરું ગાર 
છ ેજાંિાં નભુલાલ નારના સાઠોદરા કવિ રિે છ ેત્યાં િંુ જિા વનકળ્ો ને પછી િરે ત્યાં 
રાતે પોિતાં. નભુલાલ તળાટીનું કાર કરતા. એઓ િાલરાં િેદાંતરાગ્મનું ગુજરાતી કાવ્ય 
કરે છ ે– આગળ શૃંગાર સારીપઠ ેરાધાકૃષણનો લખેલો ખરો. એ કંઈ રત ચલાિનારા 
નથી તો પણ ગારડાંઓરાં જિાં જિાં એનું રિેિાનું થા્ય છ ેતિાં તિાં લોકો અને િળગતા 
આિે છ.ે સુરતના પીંજારાઓ એના વશષ્યો છ.ે પાંચ િરસ ઉપર જ્યારે રેં એને સુરતરાં 
જો્યલા ત્યારે એના ભાવિક સેિકો એની આરતી ઉતારતા. એ કવિ રવસક છ.ે એનો 
સિભાિ રળતાિડો છ ેને એ દુવન્યાદારી સારી રીતે સરજ ેછ.ે એનું કાવ્ય અસલની રીત 
પ્રાણેનું છ–ેઉતકૃટિ નથી. એના ચેલાઓએ રને કહું કે, તરારૂં કાવ્ય િરને સંભળાિો. િંુ 
સરજ્યો કે એ લોકોનું આજ િેદાંત તરફ િલણ છ ેતેથી તેરાંનું કંઈ બોલું એર વિચારી 



રેં `અનુભિ લિરી’ િાંચી. પછી રેં કહું–કેટલાંક િેદાંતીઓ િેદાંત શબદોના સાંકેવતક 
શબદોનું ભરણું રાખીને, તેરાંનો વિષ્ય સારીપઠ ેજાણીને અિંબ્હ્માવસર કિાિે છ,ે તેનું 
નાર કંઈ અિંબ્હ્માવસર નિીં, ઇશ્રી લીલા પછી તે બિારની કાંતો વભતરની તેનું જ ેજ્ાન, 
ને તે જ્ાનથી થતો જ ેએક ન્યારો જ આનંદ, તે આનંદરાં જ ેવનત્ય િો્ય છ ેતે જ ખરેખરો 
અિંબ્હ્માવસર છ.ે બીજ ેદાિાડ ેસિારરાં નભુલાલના િાડારાં રંડળ કરી બેઠા ને ચાિ 
પાણી પીધાં. િળી પાછા એના વશષ્યોએ િેદાંત સંબંધી રને સિાલો પુછિા રાંડ્યા. રેં 
સાફ કહંુ કે, `િંુ કંઈ િેદાંતશાસ્ત ભણ્યો નથી–િંુ તો કવિતા કરી જાણું છઊં; કાવ્યશાસ્ત 
સંબંધી જો કંઈ સિાલો પુછિા િો્ય તો બેલાશક ચાિો તેટલા પુછો.’ પછી તે િાત બંધ 
રિી. નભુલાલે પોતાનું જૂનું નિું કાવ્ય સંભળાવ્યું. રેં રારૂં સંભળાવ્યું, પછી સઘળા ગ્યા, 
ને િંુ ને નભુલાલ કંઈ િેદાંતના ગ્ંથો િાંચિા બેઠા, રેં નભુલાલને પુછું કે, `તરારારાં ને 
રારારાં ફેર શું છ?ે’ તારે કે `કંઈ ફેર નિીં–તરે પણ, અિંબ્હ્માવસર છોજ. પણ એટલું 
જ કે એ શાસ્તનો તરે થોડોઘણો અભ્યાસ કરી લો એિી રારી ભલારણ છ.ે’ એક િેળા 
રેં રુંબઈના વિષણુબાિા બ્હ્મચારીને પુછું િતું કે, `તરે રને કંઈ થોડુકં િેદાંત વશખિો’ 
તારે તેણે પણ એિો જ વિચાર આપ્યો િતો કે, `િેદાંતનું સરજિાનું છ ેતે તો તરે જાણો 
જ છો.’ પછી બપોરે જમ્યા કીધા. રાતે પાછી બેઠક થઈ તેરાં નભુલાલની િાદશહકત 
જોિાને રેં બે ત્રણ પ્શ્ો પુછા િતા. નભુલાલની િાદ કરિાની રીત તક્મશાસ્ત પ્રાણે 
નથી પણ દૃટિાંવતક છ.ે એ નભુલાલ રારા ઉપર બિુ સનેિ રાખે છ.ે પછી બીજ ેદાિાડ ે
િંુ ટકારરેથી સુરત આવ્યો.
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વિરામ 10

સરસિતીમરંરદર – 1865-1866 સપટેમબર 18મી સુધી

1. જાનેિારીરાં િંુ રુંબઈ ગ્યો.

2. રારી ઘણાં િરસ થ્યાં ઉત્તર હિનદુસતાનરાં પ્િાસ કરિાની ઇચછા છ.ે રારી 
જટેલી ઇચછા હિનદુસતાનરાં ફરિાની છ ેતેટલી ઇગલંડ જિાની નથી – ને રનરાં એિું 
પણ ખરૂં કે હિનદુસતાન જો્યા વિના ઇંગલંડ જિું નિીં – િળી જ ેપ્રાણે કેટલાક વરત્રો 
ઇંગલંડનો બાિારનો દબદબો જોિાની ઇતછા રાખે છ ેતેર િંુ ઇચછતો નથી – ઇંગલંડ 
જિાનો રારો િેતુ તિાંનું સૃવટિસૌંદ્ય્મ જોિાનો, લોકની રીતભાત જાણિાનો અને તિાંના 
વિદ્ાનોનો સરાગર કરિાનો છ;ે ને એ જ િેતુ હિનદુસતાન ફરિાનો પણ છ.ે જિેારે ડા. 
ભાઉ, અરદેશર ફરારજીરુસ, ખરસેદજી નસરિાનજી કારા, રૂસતરજી ખરસેદજી કારા 
િગેરે સિુ હિંદુસતાન ગ્યા િતા ત્યારે રેં સાથે જિાની, પિેલા બેને ઇચછા દેખાડી િતી 
ને એ બે તો રને સાથે તેડી જિાને ઘણા ખુશી િતા પણ રારા ખરચને સારૂ રારી પાસે 
સાધન નિોતું ને ડાકટરે કહું િતું કે થોડુકં તો િંુ આપું પણ બીજુ ંથોડુકેં પણ આપિાને 
ખરસેદજી કારા િિે કચિાશે; અરદેશરે પણ સલાિ આપી કે એ િાત સારૂ કોઈને ભારે 
પડિું એ ઠીક નિીં. રેં પણ વિચા્યુાં કે રોટા લોકને ભારે પડી તેઓની સાથે જિારાં રારો 
ટકે શો ને િુસિુસની દોડાદોડીરાં રારે જ ેજાણિાનું છ ેતે તો જાણ્યારાં આપિાનું નિીં. 
પાસે નાણું થશે તિારે એકલા જઈશું – એર કરી બીજા શ્ીરંતો પાસથી નાણું રાગી લઈ 
ફરિા જિાનો વિચાર બંધ રાખ્યો.

3. ગ્યા િરસરાં એક િખત રેં રારા વરત્ર કરસનદાસ રાધિદાસને કહું િતું કે 
`રારો વિચાર હિંદુસતાન જિાનો છ ેરાટ ેદસેક િજાર રૂવપ્યા તરે બે ચાર શેહઠ્યાઓ 
રળીને રને આપો તો િંુ રારા ગદ્યપદ્યનાં લખાણનાં બે રોટાં પુસતક કરી સાથે લેતો જાઉં, 
કે જરેાં સઘળું જ આિી જા્ય. તેઓ બોલ્યા િતા કે કરો. પછી રેં વિચા્યુાં કે શેરની દોલતે 
શેહઠ્યા તાજા છ ેતેને એ રકર ભારે પડિાની નથી ને તે કરતાં રદદ નિીં રળે તો બે 
િરસ અિીં િધારે રિીને પછી હિનદુસતાન જઈશું. કરસનદાસનો રારાપર જ ેસને 1855 
થી પ્યાર અને રારે રાટ ેજ ેએનું અવભરાન તે જોતાં રને પક્ો ભરોસો કે એ અડી િખતે 
રદદ ક્યા્મ િગર રિેનાર નથી – બરાબર સાંભરતું નથી કે હક્યા િરસરાં પણ જારે કવિ 



દલપતરાર અરદાિાદરાં ઘર બંધાિિાના િેતુથી રુંબઈરાં કેટલાક શ્ીરંત પાસે નાણાંની 
રદદ રાગતા િતા ને તેરાં કરસનદાસ પાસે આિીને વચત્રકાવ્યથી તેઓને સતુવત ગાઈને 
રૂવપ્યા પાંચેક િજાર રાગ્યા િતા, તારે કરસનદાસે તેઓને ઉડાવ્યા િતા – એ િાત 
કરસનદાસે રને કિી િતી ને બોલ્યા િતા કે `કવિ દલપતરારની રાગિાની રીત કેિી 
નઠારી છ ેને રારે ને તેને એટલો શો પ્સંગ– િંુ રારા નર્મદ કાં ન આપું?’ થોડા રહિના 
પછી રારા વરત્રે રને રૂ. 5000) નો ચેક રોકલાિી દીધો િતો.

4. ગ્ંથો છપાિિાની િાત કરસનદાસને કાને નાંખી રેં એક પાસથી રારો ગદ્યસંગ્િ 
ગણપત કૃષણાજીને તિાં રારચથી ને પદ્યસંગ્િ ્યુવન્યન પ્ેસરાં જુનથી છાપિા આપ્યા. 
તેરાં ગદ્ય તો એ જ િરસના સપટમેબરરાં બિાર વનકળ્ું ને પદ્ય તો આ 1866 નો 
સપટમેબર ચાલે છ ેપણ િજી વનકળ્ું નથી.

5. એ િરસરાં શેરબજારની પડતી આિેથી ચોપડીઓનું િેચાણ બંધ પડથેી, લોકને 
વશખિિા જિાનું તો બે િરસ થ્યાં બંધ રાખેલું તેથી કર ખરચ રાખિાના િેતુથી, વરત્રોની 
ઘણી આિજાિથી રારા લખિાના કારરાં ખલેલ પોંચિા લાગી તેથી, અને રુસાફરી 
કરિાને જીિ િલખાં રારેછ રાટ ેઆગળથી સ્તીને સુરતરાં ઘર રાંડી આપું કે વનરાંત થા્ય 
એ રતલબથી, રેં રારો ઉચાળો રુંબઈરાંથી ઉઠાિી, સુરતરાં નાખ્યો. જુલાઈ સને 1865. 
જો કે ઘણું રિેિું સુરતરાં રાખ્ંુય તો પણ રુંબઈરાં પણ થોડુકં રિેિાનું થા્ય છ ેને અને 
સારૂ એક રકાન પણ ભાડ ેરાખ્યું છ.ે

6. એ િરસરાં છપાિી પ્ગટ કરેલાં પુસતકોરાં એક તો ઉપર કહું તે ગદ્ય ને 
બીજાં નર્મવ્યાકરણ ભાગ 1 લો અને દ્યારારકૃત કાવ્યસંગ્િ બીજી આિૃવત્ત એ િરસરાં 
અને આજલગીરાં પણ કવિતા જુજ લખાઈ છ.ે (એને રાટ ેથોડાંક પદો આણિાને અને 
દ્યારારનું વચત્ર (પિેલી િારનું જ ેપછિાડથેી ખોટુ ં ઠ્યુાં છ ેતે) આણિાને રેં રારા બે 
વશષ્યોને િડોદરે ને ડભોઈ રોકલ્યા િતા.) પ્ેસને કાર આપિારાં અને પુરૂફ તપાસિારાં 
ઘણો કાળ ગ્યો છ.ે

7. સપટમેબરની 10રી તારીખે રવિિારે સિિારે િંુ રારા વરત્રો ગીરધરલાલ 
દ્યાળદાસ તથા નગીનદાસ તુળસીદાસ સાથે સર અલેકઝાંડર ગ્ાંટને રળિા ગ્યો િતો; 
તિાં પેલાઓએ રને રેળાપ કરાવ્યા પછી સર ગ્ાંટ ેરને આદરસતકારથી બેસાડ્યો. ત્યાં 
રી. ઓકસનિાર વલટરેચરના પ્ોફેસર તથા રી. બૂલર સંસકૃતના પ્ોફેસર પણ િતા. રેં 
રારાં પુસતકો બતાવ્યાં તે જોઈને ગ્ાંટ ઘણા ખુશ થ્યા; ને રને કહું કે, `કવિતા િાંચો.’ 
િંુ બોલ્યો કે `િરારી પ્ાકૃત કવિતા અંગ્ેજી પ્રાણે સાદી રીતે નથી બોલાતી પણ કંઈક 
ગિા્ય છ ે રારૂં ગુજરાતી ગા્યન તરારા કાનને સારૂં નિીં લાગે રાટ ે બીિંુ છુ.ં તારે 
બોલ્યા કે `િા તે િંુ જાણુંછ પણ બોલો.’ પછી રેં પુછું કે `શૃંગારરસની કવિતા બોલું કે 
િીરરસની?’ તારે ગ્ાંટ બોલ્યો કે ̀ શૃંગારરસની જ તો.’ પછી રેં ̀ શા િતા આપણા બિાર’ 
ની લાિણી ગાઈ તારે બોલ્યા કે `What a beautiful recitation!’ આિા કેિી સુંદર 



િાણી! પછી રેં રતલબ સરજાિી તો તેથી ત્રણે જણા ઘણા ખુશ થ્યા. પછી ̀ િાદળ ફાટિા 
રાંડ્યું’ ને `ઉઠો ધરી ઉરંગ’ એની રતલબ ગીરધરલાલે ને નગીનદાસે સરજાિી. પછી 
ઋિણ્મનરાંથી ચોરાસાંરાંના રંદારિાંતા અને િહરણીપલુત િૃત્તો િાંચી સરજાવ્યાં. પછી રેં 
રારી િકીકત કિી કે રારે ̀ હિનદુસતાન તરફ જિું છ ેને ચોપડીઓની છપારણી સંબંધી િંુ 
ઘણો ભીડરાં છઉં.’ તારે બોલ્યાં કે `તરે અરજી કરો િંુ સારી પઠ ેરદદ કરીશ.’ (અરજી 
કીધી તે ઉપરથી રારાં પુસતકો રાિસાિેબ રહિપતરારને જોિા રોકલિાનો ઠરાિ થ્યો. 
રેં રાિસાિેબને પુસતકો રોકલ્યાં ને તેઓએ `હરવ્યુ’ ક્યયો પણ લખિાને દલગીર છઊં 
કે રૂપી્યા ઓછારાં ઓછા બે િજારની આશા રાખતો તેરાં રૂ. 600ની રદદ આપિાનું 
સર ગ્ાંટ ેલખ્યું છ.ે) પછી ઉઠતી િેળા બોલ્યા કે `પેલી લાિણીનો અંગ્ેજી તરજુરો કરીને 
આપજો તે િંુ રારા વરત્ર ઇંગલંડના રાજકવિ ટનેીસનને રોકલાિીશ’ એ પ્રાણે 1 કલાક 
ગુજારી `શેકિેંડ’ કરી િરે ઉઠ્યા.

લાિણીનો તરજુરો રેં અંગ્ેજીરાં કરી કાલેજના વરત્રો પાસે અને એક બે અંગ્ેજો 
પાસે ફેરફાર કરાવ્યો છ ેપણ જ ેખુબી રને ગુજરાતીરાં લાગે છ ેતેિી રીતનું અંગ્ેજી થ્યું 
નથી રાટ ેિજી રોકલ્યું નથી.

8. સન 1866 ની જાનેિારીરાં રેં રારા ઘરની સારેની ભાં્ય રૂ. 600 એ િેચાતી 
લીધી અને તે ઉપર અરલો બંધાિા રાંડ્યો, તથા જુનું ઘર પણ સરરાિા રાંડ્યું. એ 
નિા ઘર સંબંધી રારે રી. સરસ્મ નારના હડપ્યુટી કલેકટર સાથે કેટલીએક ખટપટ થઈ 
િતી, ને તેથી આખાં શેિેરરાં જાિેરરાં થ્યું િતું કે, કવિ સુરતરાં રિેિા આવ્યાછ ને તે 
ટોપીિાળાની સારાં લડછે. િંુ સારો થ્યો તે દાિાડાથી રી. સરસ્મ જ ેશિેરના લોકોને 
જુલરગાર થઈ પડ્યો િતો તેનું જોર નરર પડિા રાંડ્યું િતું. તથા પછિાડથેી તો તેના 
વિષે બીજી તરફથી સરકારરાં પણ ચરચા ચાલિાથી િાલરાં તો તે છકે જ નરર પડી 
ગ્યો છ.ે (એ ઘરો સપટેંબરરાં તૈ્યાર થ્યાં છ.ે)

9. એવપ્લરાં `સુરતની રુખતેસર િકીકત,’ જુનરાં `નર્મ વ્યાકણ ભાગ 2 ખંડ 1લો’ 
અને સપટમેબરરાં `નર્મકોશ અંક 4 થો’ એ બાિાર કાિાડ્યાં.

10. તા. 2 જી આગસટ ેરારા પરરવપ્્ય વરત્ર રાિબાિાદુર રારચંદ્ર બાળકૃષણનાં 
રરણની ખબર રને સુરતરાં તા. 9રીએ થઈ. એ રારચંદ્ર જનેે િરે સિુ ભાઈ કિીને 
બોલાિતા તેનું આર એકાએક રરણ સાંભળી રારાં રૂિાં ઉભાં થ્યાં િતાં. એ ભાઈનું 
ને રારૂં્ય રળિું થોડુ ંથતું તોપણ જ્યારે થતું ત્યારે િરે ખરા ઇટિવરત્રની પેઠ ેઘરનું તથા 
દેશનું હિત કરિારાં ખરા સાથી પ્રાણે ઘરસુધરાિટ તથા ધર્મસુધરાિટ સંબંધી બિુ બુિ 
િાતો કરતા. જ્યારે સાથે ઉજાણીરાં જતા ત્યારે ત્યાંિાં પણ બીજા સિુને છોડી દઈને િરે 
કોઈ ખુણારાં ભરાઈ િાતો કરતા તે, તથા એને ઘેર જ્યારે રળતા ત્યારે સુધારા સંબંધી જ ે
જ ેિાતો કરતા તે તથા તે સુરતરાં આિેલા તે િખત રને કિેલું કે વરશન િાઉસ બંધાિોછ 
તેરાં િિે િરને ક્યારે બોલાિોછ તે અને પછી સાથે આગગાડીરાં ગરત કરતાં રુંબઈ 



ગ્યલા તે સઘળું આ િેળા રને દુ:ખ સાથે સાંભરી આિે છ.ે એનો વિચાર સુધારા સંબંધી 
એિો કે એકદર બાિાર પડિું ને રારો વિચાર એ કે આગળથી એક સુધારા વરશન જિેું 
કિાડિું ને પછી તે પ્્યોગથી સાથી િધારી પછી બાિાર પડિું ને વરસન પ્્યોગથી કંઈ 
ન રળે તો પછી એકદર બાિાર પડિું. (િાલની િાલત જોતાં વરશન થા્ય એર લાગતું 
નથી. રાટ ેરારો પણ એ જ વિચાર કે જનેે અનુકૂળ િો્ય તેણે રેદાને પડિું, દુ:ખ પડ ેતે 
સેિેિું ને િીર કેિેિાઈ ્યશરાં રરિું). બીજા ગુજરાતી સુધારાિાળાઓ કરતા રારા ઉપર 
ભાઈની િધારે પ્ીવત િતી. સાલસાઈ, નમ્રતા, સાચિટ, સુધાઈ, ટકે, સિતંત્રતા, પ્ેર અને 
શૌ્ય્મ એ ગુણો એનારાં દેખતો તે િંુ બીજા થોડારાં જ દેખું છઊં. એનાં પ્ેરાળપણાંની 
અને વરત્રસેિાની શી િાત!

11. તા. 19રી આગસટ ેરારે રારી ન્યાત સાથે કેટલીએક ખટપટલ થઈ છ.ે એ 
સંબંધી રારે લખિું જોઈએ પણ એને લગતી બીજી બિુ ખટપટો િજી રારે કરિાની છ ે
રાટ ેબધું સારટુ ંબીજ ેપ્સંગે સવિસતર લખીશ.

12. તા. 31 રી આગસટ ેકવિ નભુલાલ દાનતરાર રને રળિા આવ્યા િતા, તેઓને 
રેં પુછું િતું કે, `ઉત્તર કવિતા તે કેઈ’ ત્યારે તેઓ બોલ્યા િતા કે `જ ેકવિતારાંતી ઘણાં 
અથ્મ નીકળે તે.’ રેં પુછું કે `એક જણે અથ્મનું વચત્ર આબેિુબ આપ્યું િો્ય પણ તેની 
ભાષારચના જરા સરળ ન િો્ય અને એક જણની ભાષારચના ઘણી જ સરળ િો્ય પણ 
અથ્મવચત્ર સારૂં ન િો્ય તો એ બેરાંનો કી્યો કવિ પંવકતતરાં ઉંચો બેશે?’ તેઓ બોલ્યા કે 
`સરળ રચનાિાળો.’ િળી બોલ્યા કે `અથ્મિીન તે શબ જિેી, ને સરળતાિીન તે પાંગિી 
કવિતા કિેિા્ય છ.ે’ િંુ બોલ્યો કે `િારૂ, જીિતું પાંગળું સારૂં કે રુએલું ખુબસુરત સારૂં?’ 
તેઓ બોલ્યા કે `જીિતું જ તો.’

13. તા. 3 જી સપટમેબરે રાત્રે રુંબઈરાં ભાઈ રનસુખરાર સુરજરાર ને રણછોડભાઈ 
ઉદેરાર રને રળિા આવ્યા િતા તે પ્સંગે સુધારા સંબંધી રેં રારા વિચાર તેરને કહા 
િતા તે આ –

લોક પોતાની રેળે છુટથી કારણકા્ય્મ ન્યા્ય વિચાર કરતા થા્ય, અને પછી જ ે
વસધિાંતે ઉતરે તે વસધિાંત અરલરાં આણતા થા્ય એ રારો ઉદ્શે છ.ે

છુટથી વિચાર કરતાં ને છુટથી તે વિચારો અરલરાં આણતી િેળાએ રુખીઓ 
િદથી બાિાર જા્ય, અને તેથી લોકરાં સુધારો થ્યાને બદલે િખતે બગાડ થ્યલો ને થતો 
રાલર પડ ેતો તેથી પેલા રુખીઓએ નઠારૂં કાર કીધું ને સુધારાને બદલે બગાડો ક્યયો 
એર િંુ તો નિીં કિંુ. ચોરાસાંરાં અંધારૂં, તોફાન થા્ય છ ેતો પછી શરદરાં ખેતરો પાકથી 
આંખને ટાિાડી કરે છ.ે

હિંદુઓ ધર્મપાશથી તથા સંસારપાશથી એટલા વિટલા્યલા છ ે કે, જ્યાંિાં સુધી 
કેટલાએક શૂરિીરો રરણી્યા થઈ લાગ ફાિે તેર (પછી અનીવત કેિેિાએ તો પણ) બંધન 



નિીં તોડ ેને સાિસપણે એકદર ગડબડ કરી ફેરફાર કરી નાંખે ત્યાંિાં સુધી ખરો સુધારો 
થિાનો નથી. ધીરે ધીરે હિંદુઓરાં કોઈ દાિાડો સુધારો થિાનો નથી, – સાિસથી જ કંઈ 
થિાનું છ ેપછી તેનાં પહરણારો થોડા દિાડા નઠારાં થાઓ તો શું થ્યું?

િાલ જુધિનો-વિેર તથા સુધારાની િચચે ચાલેલા જુધિનો પ્સંગ છ:ે નીવતશાસ્ત 
વશખિિાનો નથી ને ્યુધિની નીવત જુદી િો્ય છ ે– એરાં સાર, દાર, ભેદ, દંડ એ ચારેને 
કારે લગાડિાં પડ ેછ.ે લુટફાટ બંડોરાંથી નિાં રાજ્યો રંડા્ય છ.ે

14. આ િરસરાં પ્યાર પૈસાની આફતરાંથી રારૂં રન રાત દાિાડો દલગીરીનાં 
ઉંડા વિચારરાં રેિેતું, પણ એ જોસસાને િંુ જ્ાનથી બનતું તેટલો સરાિતો. પ્યાર સંબંધી 
આફતરાંથી તો ઘણોએક ઉગ્યયો છઊં. આગસટ સપટેંબર ગુરડાં ને તાિથી િંુ બિુ 
રીિા્યો છઉં. એ દુ:ખરાં ગરતને સારૂ રેં નાવ્યકા પ્િેશ એ નારનો નિાનો ગ્ંથ લખ્યો છ.ે 
આ િરસરાં રેં રારા ઘરરાં ત્રણ રાણસની અને ઘણાક વરત્રોની બેિફાઈ જોઈ – એથી 
િંુ પણ બિંુ વખન્ન છઊં.

15. ઉપર પ્રાણે 33 િરસની રારી િકીકત છ.ે કેટલીક િાતો બુવધિિધ્મક ગ્ંથ, 
સત્ય પ્કાશ, સત્ય દીપક, રાસત ગોફતાર, સરશેર બિાદુર િગેરે પેપરોરાંથી પણ રળી 
આિશે.

16. પ્ીવત રૈવત્ર સંબંધી, દ્રવ્ય સંબંધી, ધર્મ સંબંધી – સુધારા સંબંધી કરેલા વિચારો 
તથા કરેલાં કૃત્યો સંબંધી અને રારા સિાભાવિક ગુણ વિષે રારાં જ કરેલાં વિિેચન 
સંબંધી િાલ લખિાથી રને તો થોડુ ંપણ રારા સંબંધીઓને ઘણું જ નુકસાન થા્ય અને 
સાધારણ બુવધિના બીજા લોકરાં પણ િેળાએ નઠારૂં પહરણાર થા્ય તેિી િોિો થઈ રેિે 
તે િાતો ઘટતે પ્સંગે ઘટતી રીતે લખા્ય તેર લખિાને રુલતિી રાખું છઉં-િાલ એટલું જ.

સુરત-તા. 18રી

સપટમેબર 1866.

ભાદરિા સુદ 9 િાર ભોમરે સંિત 1922

નર્મદાશંકર
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મારી હકીકત

પરરવશટિ : 1

કવિ નમ્મદની જીિનરેખા

1833 – ઓગસટ 24-જનર

1837 – એવપ્લ 25 - સૂરતની રોટી આગરાં આરલીરાનરાંનાં બાપદાદાનાં રકાન 
બળી ગ્યાં.

1838 – રુંબઈરાં નાના રિેતાની વનશાળે; સૂરતરાં દુગા્મરાર રિેતાજીની વનશાળે 
અને અરુક િખત પ્ાણશંકર રિેતાજીની વનશાળે.

1841 – જનોઈ દીધું.

1843 – ગુરૂ બાલાજી પાસે િેદનો એક આઠો ભણ્યા.

1844 – એવપ્લ 29-શાસ્તી સૂરજરારની પુત્રી ગુલાબ સાથે લનિ.

1845 જાન્યુઆરી 6 – રુંબઈની અંગ્ેજી સકૂલ એવલફનસટન ઇવનસટ્યૂટરાં દાખલ.

1849 ડીસેંબર – ઈનારની પરીક્ારાં ઈનાર રળ્ું.

1850 જૂન; કરૉલેજરાં દાખલ – જુિાન પુરષોની અન્યોન્ય બુવધિિધ્મક સભારાં; 
`રંડળી રળિાથી થતા લાભ’ ભાષણ

1850 નિેંબર 23 – રાતાનું રૃત્યુ.

1851 રે 1 – રાંદેરરાં વશક્ક તરીકે વન્યુવકત.

જુલાઈ 4 – ̀ રંડળી રળિાથી થતા લાભ’ વનબંધ સૂરતરાં ̀ સિદેશ હિતેચછુ રંડળી’ 
સરક્ િાંચ્યો.

`જ્ાનસાગર’ પત્ર શરૂ ક્યુાં.

1853 રાચ્મ – નાનપરાની વનશાળરાં બદલી.

1853 ઑકટો. 5 – પ્થર પતની ગુલાબનું રૃત્યુ.

1854 જાન્યુ. 2 – નોકરી છોડીને રુંબઈ ગ્યા.

1845 જૂન 12 – કરૉલેજરાં ને બુવધિિધ્મક સભારાં ફરીથી દાખલ.

વસધિાનતકૌરુદી શીખિા રાંડી.



1855 સપટ.ે સુધી – ધુંધિાટ, તરંગ, અંગ્ેજીરાં સોએક લીટી કવિતાની લખી પ્ો. 
રીડને બતાિી, જ ેરીડ ેિસી કાઢલેી.

 સપટ.ે 21 – પિેલું પદ રચ્યું. ચવલત િૃવત્ત વસથર થઈ.

બુવધિિધ્મક સભારાં વ્યવભચાર ને રંડીબાજી ન કરિા વિશે વનબંધ િાંચ્યો.

1856 જાન્યુ. – `શ્ુતબોધ’ દ્ારા અક્રરેળ િૃત્તોનો અભ્યાસ.

ફેબ્ુ. 16 – રાત્રારેળ છદં રાટ ેરાગ્મદશ્મન આપિા રનરોિનદાસને પત્ર.

રાચ્મથી ડીસે. – `બુવધિિધ્મક ગ્ંથ’ના અવધપવત

રે – વત્રપુરાનદ શાસ્તીની પુત્રી ડાિીગૌરી સાથે લનિ.

આગસટ 19 – કરૉલેજનો અભ્યાસ છોડ્યો. - િૃત્તરતનાકર અને રઘુિશનો અભ્યાસ

1857 ફેબ્ુ. – ગોકુળદાસ તેજપાળ વિદ્યાલ્યરાં વશક્ક,

રાચ્મ – `વપંગળપ્િેશ’ રચ્યું ને વપતાને અપ્મણ.

1857 – ચંદ્રલોક, નૃવસંિચંપૂ િ. સંસકૃત ગ્ંથોનો અભ્યાસ

1858 – લઘુહિતોપદેશનું પદ્ય ભાષાંતર ક્યુાં. લઘુકૌરુદી, કાવ્યચંપૂ, પ્તાપરદ્ર, 
અધ્યાતર રારા્યણ િ. નો અભ્યાસ.

1858 ફેબ્ુ. – સેનટ્રલ સકૂલરાં વશક્ક,

નિે. 23 – રાજીનારું, `કલરને ખોળે’ રાથું રૂક્યું.

1859 – નિે. ‘58થી 19 રાચ્મ ‘59 પૂણેરાં સંસકૃત વ્યાકરણ, કાવ્યશાસ્ત આહદનો 
અભ્યાસ.

 20 રાચ્મને રોજ સિતંત્ર રિી વિદ્યાભ્યાસરાં જનરારો કાઢિાનો વનશ્ચ્ય ક્યા્મ અને 
પૂણેથી રુંબઈ આિી રહા.

 જૂન 18 – િાલકેશ્રરાં દલપતરાર સાથે પ્થર રેળાપ.

 - કુટુબંની સ્તીઓને કાંચળી પિેરાિીને નાતરાં જરિા રોકલી.

 – પોતે `સંસકારી સુધારાિાળો’ થ્યો.

1860 – રિીપતરારનું વિલા્યતગરન.

- જદુનાથજી રિારાજ સાથે વિધિાવિિાિ અંગે ચચા્મ.

- તત્િશોધક સભા કાઢી.

- વિધિા હદિાળીનું ગણપત સાથે પુનલ્મનિ કરાવ્યું. - ડાિીગૌરી સાસરે રિેિા 



આવ્યાં.

1861 – વિલા્યતથી પાછા આિેલ રિીપતરાર સાથે ભોજન. – રિારાજ લાઈબલ 
કેસ.

1863 ફેબ્ુ. 3 – ઇનકરટકે્ કવરશ્ર કહટ્મસની સરચાજ ્મ અંગે રુલાકાત.

1864 સપટ.ે – `ડાંહડ્યો’ પત્ર શરૂ ક્યુાં.

1864 જાન્યુ. 18 – વપતાનું 56 િષ્મની િ્યે અિસાન. ઘરની દેિપૂજા પડોશીને 
સોંપી.

1865 જુલાઈ – સૂરતરાં વનિાસ. સિજ્ાવતની વિધિા સવિતાગૌરીને પડોશરાં 
પોતાના રકાનરાં આશ્્ય આપ્યો.

1865 સપટમેબર – `નર્મગદ્ય’નું પ્કાશન

1866 ઑગસટ 19 – નાતબિાર.

નિે. 21 – નાતરાં પાછા.

- `રારી િકીકત’નું લેખન-પ્કાશન.

- `નાવ્યકાવિષ્યપ્િેશ’ `ઉત્તર નાવ્યકા’ ડાિીગૌરીને અપ્મણ.

1867ના આરંભે – અવગ્યાર િષ્મની `નર્મકવિતા’ ના રોટા પુસતકનું પ્કાશન.

1867 નિે. 7 – દસ િજારના દેિા વિશે િલોપાત.

1869 – સિજ્ાવતની બીજી વિધિા નર્મદાગૌરી (સુભદ્રા) સાથે લનિ.

1870 – પુત્ર જ્યશંકરનો જનર.

1870 – રારા્યણ, રિાભારત તથા ઈવલ્યડના સાર િગેરેનું પ્કાશન.

1874 – `નર્મગદ્ય’ શાલે્ય આિૃવત્ત તૈ્યાર કરી.

1875 – `નર્મગદ્ય’ની સરકારી આિૃવત્તનું પ્કાશન થ્યું.

રાચ્મ – ફરી રુંબઈરાં વનિાસ. – વનિૃવત્ત પ્િૃવત્તના ધર્મ વિશે વ્યાખ્યાનો.

- આ્ય્મસરાજના સથાપક દ્યાનંદ સરસિતી સાથે ચચા્મ.

- વશિશહકતરૂપે પરરેશ્રને પૂજિા વનણ્મ્ય. – ધ્યાનરંત્રનો જાપ.

1876 – શ્ી રારજાનકીદશ્મન નાટક કેખુશરો કાબરાજીએ ભજવ્યું.

રાચ્મ – નર્મકોશ પ્ગટ થ્યો.

1877 એવપ્લ 16 – સૂરતરાં `સરસિતીરંહદર’રાં િેદ સરસિતીની સથાપના.



- વશિરાત્રી વ્રત, ચંડીપાઠ, વશિસતોત્ર, નર્મટકેરી પર સરસિતીની સતુવત.

1878 – આ્ય્મનીવતદશ્મક રંડળીએ `દ્રૌપદી-દશ્મન’ નાટક ભજવ્યું.

1879 – ભક્્યાભક્્ય ઈ. વિશે આચાર પાળિાનું નક્ી ક્યુાં. સૂ્ય્મગ્િણ પાળ્ું.

1880 – જ્યશંકરને જનોઈ આપ્યું. પોતે પૂરા `આસથાિાન્’ થ્યા.

1881 – `શ્ી સારશાકુનતલ’ની રચના અને તેનો તખતોપ્્યોગ.

1882 – શ્ીરદ્ ભગિદગીતાનું ભાષાંતર પ્ગટ થ્યું.

ગોકુળદાસ તેજપાળ ધર્મખાતાના સેરિટેરી તરીકે વનરણૂંક.

1883 – `શ્ી બાળકૃષણવિજ્ય’ નાટકની રચના.

1885 જુલાઈ 19 – ધર્મખાતાની નોકરી છોડી.

1886 17 ફેબ્ુ. – રિાવશિરાત્રી – પહરિારજનોને સિધર્મવનષ્ઠા રાખિા અંવતર 
ઉપદેશ.

1886 ફેબ્ુ. 26 – અિસાન.
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પરરવશટિ - 2
નમ્મદનારં સિજનો અને પરરજનો વિશે વમતાક્ષર નોંધ

[નરભેરાર પ્ાણશંકર, સરદાર જનાદ્મન પાઠકજી, રંગેશરા્ય પાઠકજી, નંદનાથ 
દીવક્ત અને ભૂપેનદ્રભાઈ વત્રિેદીના લખાણોને આધારે.]

સિજનો

(1) ડાહીગૌરી :

લનિ ઈ. સ. 1856. વિ. સં. 1912, િૈશાખ સુદ 12; સાસરે રિેતી થઈ સન 1860 રાં.

સૂરતના નાગર ફવળ્યારાં ગોપનાથ રિાદેિળાળી શેરીરાં વપ્યર.

વપતારિ ગૌરીનંદ પંડ્યા િેદ અને ધર્મશાસ્તના પ્કાંડ પંહડત િતા, અને સુરતની 
અદાલતરાં હિંદુ ધર્મશાસ્તના વનષણાત શાસ્તી તરીકે સેિા આપતા િતા.

વપતા વત્રપુરાનંદ પ્ખર િેદપાઠી િતા. વત્રપુરાનંદના એક ભાઈ રવણનંદ પુણે અને 
કોલિાપુરની અદાલતરાં શાસ્તી િતા. બીજા ભાઈ લવલતાનંદ રુંબઈની િાઈકોટ્મરાં હિંદુ 
ધર્મશાસ્તના વનષણાત શાસ્તી તરીકે સેિા આપતા િતા. તેરણે પુનવિ્મિાિ શાસ્તસંરત છ ે
તેિું સથાવપત કરતો ગ્ંથ `સૌભાગ્યરતન’ સંસકૃત અને રરાઠીરાં લખ્યો િતો. તેરના પુત્ર 
ઇવનદરાનંદ નર્મદના વશષ્ય સરાન િતા.

તેના િસતાક્રની નોંધરાં ભાષાશુવધિ અને સુઘડ લખાિટ ધ્યાન ખેંચે છ.ે નર્મદ 
સાથેની સ્તીના ધર્મ વિશેની ચચા્મરાં તેની તાવત્િક સરજ પ્તીત થા્ય છ ે જ ે વિદ્ાન 
પહરિારના વશક્ણ અને ધર્મના સંસકાર પ્ગટ કરે છ.ે

ડાિીગૌરી ગૌરિણ્મની, એકિડા બાંધાની િતી.

(2) સુભદ્રાગૌરી ઉર્ફે નમ્મદાગૌરી

સુભદ્રાગૌરી (નર્મદાગૌરી પાછળથી કિેિાઈ) સૂરતરાં આરલીરાનની બાજુરાં 
રાકુભાઈ રુનસફની શેરીરાં રિેતા લાલશંકર દિે (ભારતી્ય વિદ્યાભિનના ભૂતપૂિ્મ 
વન્યારક રિારિોપાધ્યા્ય જ્યનતકૃષણ િ. દિેના વપતારિ)ની પુત્રી િતી. બાળવિધિા 



િોિાથી તે વપતાને ત્યાં જ રિેતી. તેના પવત વિશે વિશેષ રાહિતી રળતી નથી. પરંતુ 
રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િેદીના એક સર્યના સંસકૃતના વશક્ક અને ડપે્યુટી ઇનસપેકટર 
છબીલારાર દોલતરાર દીવક્તના તેઓ રારા થતા િતા. નર્મદાગૌરીનું સાસરં સૂરતરાં 
િિાહડ્યા ચકલા પર િતું.

નર્મદાગૌરીના પવત નર્મદના રાવસ્યાઈ રારા થતા િતા, તે સંબંધે તે નર્મદની રારી 
પણ ગણા્ય. તેની સાસુ, નર્મદનાં રાસી, નર્મદ ઉપર ખૂબ ભાિ રાખતાં િતાં. નર્મદાના 
ભાઈઓ પણ નર્મદના વનકટના પહરચ્યરાં િતા તેથી પણ નર્મદને તેને ત્યાં જિાના 
પ્સંગો અિારનિાર બનતા. નર્મદના સુધારા વિશેના તથા પુનલ્મનિ વિશેના વિચારોથી 
નર્મદાગૌરી પ્ભાવિત થઈ િતી. તે બને િચચે સનેિ બંધા્યો િતો, જનેે પહરણારે તેરને 
પુનલ્મનિ કરિું પડ ેએિી વસથવત વનરા્મણ થઈ િતી.

નર્મદાગૌરી પડોશરાંના રવિભદ્રના રકાનરાં થઈને કવિને ઘેર પિોંચી ગઈ િતી. 
કવિએ તેને પોતાના ઘરરાં આશ્્ય આપ્યો અને રૂઘનાથપરારાં અઠ્ઠાિાળા ઠાકોરભાઈની 
િાડીરાં તેરનું લનિ થ્યું િતું. નર્મદાગૌરીના બાપભાઈઓએ કવિ પર કોટ્મરાં અપિરણનો 
કેસ ક્યયો િતો. ભરૂચ, રુંબઈ અને સૂરતના િકીલો નર્મદને પક્ે િતા અને તે કેસ જીતી 
ગ્યો િતો. આ પ્સંગે અનેક લાિણીઓ રચાઈ િતી. આ પુનલ્મનિ 1869રાં થ્યું િતું.

આ પ્કરણરાં નર્મદને િધુ ઊંચી િીર ભૂવરકાએ રૂકતી અને ડાિીગૌરીને ત્યાગરૂવત્મ 
તરીકે સથાપતી અનેક લોકશ્ૃવતઓ પ્ચારરાં છ.ે

નર્મદાને તેની જ જ્ાવતના કોઈકે ફસાિી િતી, અને તેને કુિો-િિાડો કરિાની 
પહરવસથવત આિી િતી. તે નર્મદને રળી. નર્મદે તેની જ જ્ાવતના એક જુિાન નારે 
નરિહરને તેની સાથે લનિ કરિા તૈ્યાર ક્યયો. નર્મદાગૌરી તો વપતાને ઘરેથી નીકળી 
નર્મદના ઘરે વનવશ્ચત દવિસે પિોંચી ગઈ, પરંતુ નરિહરને તેના ભાઈઓએ ઓરડારાં 
પૂરી રાખ્યો તેથી તે ન આિી શક્યો. નર્મદે પોતાના ગોહઠ્યાઓ લવલતાશંકર વ્યાસ, 
ઇંહદરાનંદ પંડ્યા અને વિજ્યાશંકર વત્રિેદીને રોકલ્યા પણ તેઓ ખાલી િાથે પાછા ફ્યા્મ. 
નર્મદા િિે વપતાને ત્યાં પાછી જઈ શકે તેર ન િતી. તેને રાટ ેતો તરત લનિ અથિા 
રોત એ બે જ વિકલપો િતા. તેથી ડાિીગૌરીએ (તે સર્યે તેની ઉંરર રાંડ 21-22 ની 
િશે; નર્મદાગૌરી તેના કરતાં કદાચ એકાદબે િષ્મ રોટી િશે) પવતને આ ધર્મસંકટરાંથી 
ઉગારિા અને બે જીિની િત્યાનું પાતક ન લાગે ને તે િેતુથી નર્મદને નર્મદાગૌરી સાથે 
લનિ કરિા પ્ોતસાહિત ક્યયો.

પરંતુ આ લોકશ્ુવત રાટ ે કોઈ આધાર નથી. બીજાની ફસારણનો ભોગ બનેલી 
વિધિાના બાળકનો વપતા બનિા જિેું રૂળદાસકર્મ કરિાનું નર્મદની આતરકેનદ્રી, 
અિંભાિી પ્કૃવતએ સિીકા્યુાં િશે એર રાનિાનું ભોળપણ નર્મદને સરજનાર કોઈ ન કરે. 
એિી વિધિાને તે બિુ બિુ તો સવિતાગૌરીની જરે આશ્્ય આપે. પુનલ્મનિ કરિાનો તેને 
ઉતસાિ િતો તો આ પિેલાં સવિતાગૌરીને વિવધસરની પતની તરીકે તે સિીકારી શક્યો 



િોત. પરંતુ ત્યાં એિી તાકીદની રજબૂરી ન િતી. નર્મદાગૌરીના વિષ્યરાં તે િતી રાટ ે
જ નર્મદે આ ઘટનાની પૂણ્મ જિાબદારી સિીકારી િતી. ડાિીગૌરી વિશેની અપ્ગટ ડા્યરી 
પ્કાશરાં આિતાં પેલી લોકશ્ુવતઓ વનરાધાર કરે છ.ે

નર્મદાગૌરી શરીરે જરા ભારે, જાજરરાન િતી.

(3) સવિતાગૌરી:

સુરતરાં ખપાહટ્યા ચકલારાં, છબીલાનંદ પંડ્યાના ભાઈ ભિાનીનંદ સાથે 
બાળિ્યરાં લનિ. પંદરેક િષ્મની િ્યે વિધિા થતાં, તે સર્યના હરિાજરુજબ કેશિપન 
કરાિિાનો તેણે રક્ર ઈનકાર ક્યયો. એથી સાસરાપક્ે તેને કાઢી રૂકી. ન્યાતબિાર થિાના 
ભ્યે તેની રાતા વત્રપુરાગૌરીએ પણ તેને પોતાની સાથે રાખિા નારરજી બતાિી. જ્ાવતના 
સુધારાઓ સારે ઝંુબેશ ઉપાડનાર નર્મદે આ સાિવસક વિધિાને પોતાને ત્યાં, બાજુના 
ઘરરાં આશ્્ય આપ્યો. આ ઘટના 1865રાં બની.

સવિતાગૌરી પદો રચતી. આને કારણે જ નર્મદ સાથે તેરનું હૃદ્યાનુસંધાન થ્યું. 
નર્મદે નાગરસ્તીઓરાં ગિાતાં ગીતોનું સંપાદન ક્યુાં તેરાં તેનો ફાળો રિત્િનો િતો.

તેની રચનાઓ `એક સ્તીજન’ના નારથી `વિશ્જ્યોવત’ અને `સરાલોચક’ જિેા 
પ્વતવષ્ઠત સારવ્યકોરાં છપાઈ છ.ે

તેના ભાઈ છોટાલાલ જાની પાલીતાણાના દેશી રજિાડારાં દીિાન િતાં. નર્મદ 
સાથેના સંબંધથી સરાજરાં ગિાઈ ગ્યેલી સવિતાગૌરીને તેરણે પોતાની પાસે બોલાિી 
લીધી િતી.

સવિતાગૌરી અને નર્મદના પહરિાર િચચેનો નર્મદસંબંધનો તંતુ ક્યારે ્ય તૂટ્યો ન 
િતો. સવિતાગૌરીના આગ્િથી છોટાલાલે નર્મદનં ગીરો રુકા્યેલું પૈતૃક રકાન ખરીદી 
લીધું િતું. અને નર્મદનું દેિું તેરાંથી ચુકિા્યું િતું. નર્મદના વરત્રોએ કરેલા ટ્રસટરાંથી નર્મદ, 
ડાિીગૌરી અને નર્મદાગૌરીના સાંિતસહરક શ્ાધિનો ખચ્મ સવિતાગૌરીને રળતો, અને 
છોટાલાલને ત્યાં તે વિવધ થતો. તેરના અિસાન પછી પણ િષયો સુધી છોટાલાલના પુત્ર 
ગુણાલાલ અને તેરનાં પતની રાલવિકાગૌરીએ આ પરંપરા નભાિી િતી.

સવિતાગૌરી ગૌરિણ્મની, બેઠી દડીની િતી. ઉત્તરિ્યરાં તે અંધ થઈ ગઈ િતી. 
પાછલા િષયોરાં સાસરાપક્ સાથે પણ સુરેળ થ્યો િતો. સન 1925રાં તેનું અિસાન થ્યું 
ત્યારે તેના સાસરાપક્ે ભત્રીજા ચંગુભાઈએ અવનિસંસકાર ક્યયો િતો.

તેણે રચેલાં પદોરાંથી કેટલાંક પદો તેના ભત્રીજીિિુ જ્યરુદ્રાબિેન રનિરલાલ 
ગાતાં િતાં, જરેાંથી કેટલીક પંવકતતઓ પ્ો. ભૂપેનદ્રભાઈ વત્રિેદીએ (છોટાલાલ જાની - 



દીિાનના જરાઈ)નોંધી િતી, જ ેઆ પ્રાણે છ:ે

(1)

આ શો ગજબ કરી આવ્યા, 2 કોડીલયા કંથ મયારયા?

સયાઠ વરસે કુમયારી વરી લયાવ્યા, રે કોડીલયા કંથ મયારયા!

હંુ તો ભડકે બળું છુ ંનરકે, રે કોડીલયા કંથ મયારયા!

લોક દીકરીની દીકરી પરખે, રે કોડીલયા કંથ મયારયા!

બયાળકડીથી બયાળકની શી આશ, કે કોડીલયા કંથ મયારયા!

ઉછરેલયાં બયાળ પયામે નયાશ, કે કોડીલયા કંથ મયારયા!

(2)

મૃગ મયારીને રે પંચવટીમયાં આવ્યા રયામ,

દીસે સીતયા વવનયા સૂનું ધયામ.

`સીતયા’ `સીતયા’ પોકયાર ત્યાં કીધો રે,

નવ ઉત્તર કોઈએ દીધો રે,

આસપયાસ તપયાસ જ લીધો રે,

વીરયા લક્મણ રે, કોનું હશે આ કયામ?

દીસે સીતયા વવનયા સૂનું ધયામ.

વંદે શ્ી રયામ વવપરીત વયાણી, સીતયા! સુણો વનધયાધાર;

દયાનવ હસતથી મુકત કીધયાં મેં ધમધાતણે અનુસયાર.

- વદે શ્ી રયામ

જાઓ જ્યાં મન મયાને ત્યાં, છ ેદેશ વવદેશ અનેક;

કો રૂપવંતયા રયા્ને મંદદર જાજો ધરીને વવવેક.

- વેદ શ્ી રયામ

(સીતયાનયા પ્રત્ુત્તરથી પંવકતતઓ મળી નથી)



(4) પુત્ર જયશરંકર (બક્ો) (જનમ સન 1870)

ઉ. ન. ચ. ના સંપાદક નર્મદના પુત્ર જ્યશંકરના જનરનું િષ્મ આપિારાં ગાફેલ 
રહા છ.ે `કવિએ પુનલ્મનિ ક્યુાં’ એ નોંધરાં તેનું જનરિષ્મ સને 1870 આપ્યું છ,ે જ્યારે 
જ્યશંકરના રૃત્યુની નોંધરાં 1875રાં આપ્યું છ.ે

`ધર્મતંત્ર’ રાંની નોંધ અનુસાર જ્યશંકરને સંિત 1936 ના િૈશાખ િદ પાંચરે, સન 
1880રાં ્યજ્ોપિીત અપા્યું િતું. શાસ્તના વિધાનના અનુસાર ગભ્મથી આઠરે િષતે અથિા 
તો પછી, ્યજ્ોપિીત આપી શકા્ય. પિેલાં નહિ. ડાિીગૌરી વિશેની નોંધરાંના ઉલ્લેખ 
અનુસાર જ્યશંકર બજારરાંથી ખરીદી શકે, અથિા અરુકતરુકને બોલાિી લાિી શકે 
એટલેી ઉરરનો તો થઈ જ ગ્યો િતો. આર તેનો જનર સન 1875રાં નહિ સન 1870રાં 
થ્યો િોિાનું વનવશ્ચત થા્ય છ.ે તેરનું રૃત્યુ પલેગના રોગરાં 31 રાચ્મ 1910ના રોજ થ્યું 
િતું.

જ્યશંકર જીિનભર અપહરવણત રહા. રવણલાલ નભુભાઈએ નર્મદ પ્ત્યેના 
આદરથી પ્ેરાઈ તેરની પોતાની સાઠોદરા નાગર જ્ાવતરાં તેરનો વિિાિ ગોઠિિા પ્્યાસ 
ક્યયો િતો. પરંતુ આ વિષ્યરાં જ્યશંકર ઉદાસીન િતા. તેઓ કોઈ વિધિા સાથે, અથિા 
પુનલ્મનિ કરેલી સ્તીની કન્યા સાથે લનિ બાબત ઉતસાિી ન િતા. આિાં લનિનાં સંતાનોને 
સરાજરાં ગોઠિાતાં રુશકેલી નડ ે છ ે તેનો તેરને અનુભિ િતો. તેરની રાતાએ પણ 
િડનગરાની કન્યા રળે તો જ લનિ કરિાના રતની િતી.

જ્યશંકરરાં નાટ્યરંચની સૂઝ સારી િતી. તેઓ રુંબઈ મ્યુવનવસપાવલટીરાં હિસાબી 
કારકુન િતા. નર્મદના રૃત્યુ પછી જ ેભંડોળ ભેગું થ્યું િતું તેના ટ્રસટરાંથી તેરને વન્યવરત 
રકર રળતી િતી. વપતાના ગ્ંથોના િેચાણની આિક પણ તેરને રળતી િતી. તેરણે 
કવિના `નર્મકવિતા’ જિેા કેટલા્ય ગ્ંથોનું પુનરુ્મદ્રણ, પુનસાંકલન ક્યાાં િતું.

કવિના ગ્ંથોની વ્યિસથા તેરણે પોતાના બે વરત્રો, ડરૉ. રૂળચંદ દારોદરદાસ રુકાતી 
અને ઠાકોરદાસ વત્રભુિનદાસ તારકસને સોંપી િતી. આ ટ્રસટીઓએ 1911રાં કવિના 
ગ્ંથોના કરૉપીરાઈટ `ગુજરાતી’ પ્ેસને તબદીલ કરી આપ્યા િતા.



પરરજનો

(1) નરભેરામ પ્રાણશરંકર (કારકુન):

નરભેરાર સૂરત વજલ્લાના ઓલપાડ તાલુકના ટકારરાં ગારના િતની િતા. કવિ 
જ્યારે રાંદેરરાં વશક્ક િતા (સન 1851) ત્યારે નરભેરારને તેરનો પહરચ્ય થ્યો િતો. 
તે પછી કવિના વરત્ર અને `ડાંહડ્યો’ના એક સાથી કેશિરાર ધીરજરાર સાથે તેઓ 
સન 1856રાં કવિને રુંબઈરાં નોકરી રાટ ેરળ્ા િતા. શરૂઆતરાં નર્મદ તેરને ખચ્મ 
જોગું આપતો. ઉપરાંત એક બીજી નોકરી પણ તેણે તેરને અપાિી િતી. નરભેરાર અને 
કેશિરાર શરૂઆતરાં કવિની સાથે જ રિેતા િતા, તે પછી કવિએ તેરને અલગ ખોલી 
ભાડ ેરખાિી આપી િતી.

નરભેરાર કવિનાં લખાણોની નકલ કરિાથી રાંડી ઘરની ખરીદી, હિસાબ રાખિાનું 
બધું જ કાર કરતા િતા.

`સરસિતીરંહદર’નું બાંધકાર ચાલું થ્યું ત્યારે બધી દેખરેખ તેરણે રાખી િતી.

ભાિગનરના દરબારી છાપખાનારાં નર્મકોશનું છાપકાર શરૂ થ્યું ત્યારે તેની પ્ૂફ 
િાંચિા રાટ ેતેઓ ભાિનગર રહા િતા. ભાિનગરરાં કોશ છાપિાનું કાર અધૂરં રહા 
પછી સૂરતના વરશનપ્ેસરાં તે છપાિો શરૂ થ્યો ત્યારે પણ તેની પ્ૂફ તેરણે જ િાંચી િતી. 
દ્યારાર વિશેનું સાહિત્ય રેળિિા કવિની સાથે અને તે પછી પણ નરભેરાર ડભોઈ ગ્યા 
િતા. ડાિીગૌરી વિશેની નર્મદની નોંધરાં ડાિીગૌરીએ જ ેરિેતાજીનો ઉલ્લેખ ક્યયો છ ેતે 
નરભેરાર વિશેનો છ.ે કવિએ પોતાના રૃત્યુના બે રહિના પિેલાં સં. 1942 (સન 1886) 
ના રાગશર સુદ બીજને હદિસે તેરને છૂટા ક્યા્મ િતા.

`નર્મિૃત્તાંત’રાં નરભેરારે નર્મદની સ્તીઓના આચાર વિશે િલકો અવભપ્ા્ય નોંધ્યો છ.ે

ઈચછારાર સૂ્ય્મરારના કિેિાથી 1967 (સન 1910) રાં નરભેરારે `ગુજરાતી’ રાટ ે
`નર્મિૃત્તાંત’ શીષ્મકનો લેખ લખ્યો િતો.

(2) રામશરંકર (અને તેમના પુત્ર રાજારામ શાસ્તી) :

રારશંકર રૂળ હદિેણ ગારના િતા અને તેઓ નરભેરારના બનેિી થતા િતા. 
તેઓ ટકારરાના તલાટી કવિ નભુલાલ જ્ાનતરારના પણ વરત્ર િતા. નર્મદ નભુલાલને 
રળિા ટકારરાં ગ્યો ત્યારે રારશંકરને તેની સાથે પહરચ્ય થ્યો અને નર્મદે તેરને પોતાની 



પાસે રાખી લીધા. તેઓ નરભેરારના પૂરક થઈ કવિને રદદ કરતા િતા. પાછલાં િષયોરાં 
કવિના ઘરનું િાતાિરણ ગલુવષત બનેલંુ લાગતાં તેઓ છૂટા થ્યા િતા. પરંતુ તેરણે કવિનો 
સદભાિ ખો્યો ન િતો.

તેરના પુત્ર રાજારારને કવિએ પોતાની પાસે પુત્રિત્ રાખ્યો િતો અને ભણાિિા 
રાટ ેઆવથ્મક સહિત બધા પ્કારની સિા્ય કરી િતી. રાજારારની લેખનપ્િૃવત્તને અને 
સંસકૃત રચનાઓની અનુિાદપ્િૃવત્તને કવિનું પ્ોતસાિન િતું. કવિના અંવતર હદિસોરાં 
રાજારાર તેરની સુશ્ુષારાં િતા. સૂરત ખાતે સન 1915રાં રળેલા ગુજરાતી સાહિત્ય 
પહરષદના અવધિેશનરાં તેરણે કવિનાં જીિન અને કા્ય્મ વિશે `સર્યરૂવત્મ નર્મદનાં 
સંસરરણો’ શીષ્મકનો વનબંધ િાંચ્યો િતો, જ ેતેરાંની આ્ય્મસરાજ અને િૈષણિ રિારાજો 
વિશેની ટીકાને કારણે પહરષદના કા્ય્મિાિકોએ છાપ્યો ન િતો. આ વનબંધ `ઉત્તર નર્મદ 
ચહરત’રાં છપા્યો િતો. આ વનબંધને નિલરારના `કવિજીિન’ની પૂવત્મરૂપ કિી શકા્ય.
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પરરવશટિ - 3

નમ્મદનુરં મૃતયુ અને તેની તારીખ

કર કંપત, કલર ન ચાલત, દૃગ આછાદીતોત;

હકસી ધ વલખું પંહડત કવિ નર્મદ દુઃખદ રૌત। 

`િાથ ધ્ૂજ ેછ,ે કલર ચાલતી નથી! બિુ રાઠા સરાચાર છ!ે’ – એર નિલરારે 
તેરના સંપાદન નીચે રાજકોટથી પ્કાવશત થતા `ગુજરાત શાળાપત્ર’રાં (રાચ્મ 1886) 
નોંધ લીધી િતી..

કવિની રાંદગીની વિગતો આપતાં તેઓ નોંધે છ ેકે,

`િષ્મ દોઢ િષ્મથી કવિનું શરીર કથળ્ું િતું અને છલે્લા છ રાસથી તો પથારીરાંથી 
પોતાની રેળે ઉઠાતું પણ નહિ તો પણ કિે છ ેકે છિેટની ઘડી સુધી, એટલે દેિ છોડ્યો 
તેની પિેલાં એક કલાક સુધી પણ – િોશી્યારીથી બરાબર િાતવચત કરતા િતા, અને 
તેરાં એરની બુવધિનું ગાંભી્ય્મ પૂિ્મિત્ એિું રાલુર પડતું કે અજાણ્યાને તો કવિ રાંદા છ ે
એ િાતની પણ ખબર પડતી નિી.’

કવિની સારિારરાં આ નોંધ અનુસાર ત્રણ ડરૉકટરો િતા – ડરૉ. ભાલચંદ્ર, ડરૉ. 
એરચશા અને ડરૉ. વસરિૈ.

રાજારાર શાસ્તીની નોંધ અનુસાર એક િષ્મ પિેલાંથી ફેબુ. 1885થી નર્મદથી પ્કૃવત 
વશવથલ થિા લાગી િતી. આનું કારણ તેઓ અંતગ્મત – રાનવસક િોિાનું કિે છ.ે ટકે 
છોડી નોકરી સિીકારિી પડી તેનો રાનવસક આઘાત ઘણો તીવ્ર િતો. ઉપરાંત શેઠ ગો. તે. 
બોહડ્મગ સકૂલની ્યોજના તૈ્યાર કરિારાં પણ રોડી રાતના ઉજાગરા થતા તેનો શ્ર પણ 
ખરો. શરૂઆતરાં અન્ન પર અરવચ, શરીર વનગ્મત થિા રાંડ્યું, ચક્ર આિતાં, બેએક 
િાર પડી પણ ગ્યા િતા. એવપ્લ 1885રાં તો સાંધાઓ ગંઠાઈ જતાં ?ભા પણ ન થિા્ય 
તેિી વસથવત થઈ, પરંતુ પોતે તૈ્યાર કરેલી ્યોજના પ્રાણે બોહડાંગ શાળા શરૂ થઈ તેના 
આનંદરાં કવિએ શારીહરક દુ:ખ અિગણ્યું. એર દશ રહિના ખેંચ્યું.

કવિ વશિરાવત્રનો ઉપિાસ કરતા નહિ. ફેબુ. 1886 ની રિાવશિરાત્રીનો ઉપિાસ 
તેરણે ક્યયો. રૃગચર્મ પર બેસી, ડાિીગૌરી, નર્મદાગૌરી, જ્યશંકર અને રાજારારને ઉપદેશ 
આપ્યો. િિે આ દેિ બેચાર હદિસ જ રિેિાનો છ ેએર કિી, ડાિીગૌરીની ક્રા્યાચના 
કરી, સુભદ્રાને ડાિીગૌરીની આરન્યા રાખિા, રાજુને નિા પ્િાિરાં ઘસડાઈ ન જતાં 
સિધર્મવનષ્ઠ રિેિા ઉપદેશી સવચચદાનંદ – સરરણ ક્યુાં. આનું િૂબિૂ િણ્મન રાજારારે, 
પોતાના `સર્યિીર કવિ નર્મદનાં સરરણો’રાં આપ્યું છ.ે



*
નર્મદનું રૃત્યુ નિલરારની નોંધ અનુસાર તા. 25-2-1886 ના રોજ, અને રાજારાર 

શાસ્તીની નોંધ અનુસાર તા. 26-2-1886 ના રોજ થ્યું. વિશ્નાથ ભટ્ રાજારાર શાસ્તીના 
`સર્યિીર કવિ નર્મદનાં સરરણો’ લેખને આધારે, કવિએ ડાિીગૌરી, નર્મદા અને 
રાજારારને અંવતર ઉદબોધન વશિરાવત્રના રોજ ક્યુાં એર છ ેત્યાં સુધી તો બરાબર છ.ે 
તે પછી તેઓ એર કિે છ ેકે આ ઉદબોધન પછી, કવિએ જીિનલીલા સંકેલી લીધી. તો 
એનો અથ્મ તો એ સપટિ છ ેકે જીિનલીલા સંકેલિાનો હદિસ પણ આ વશિરાત્રીનો જ. 
પરંતુ રાજારાર શાસ્તીએ તો એ પણ નોંધ્યું છ ેકે કવિ આ ઘટના પછી એક અઠિાહડ્યું 
જીવ્યા િતા. સો િષ્મના પંચાંગ પ્રાણે આ વશિરાવત્રએ તો તા. 17-2-’86 િતી! આર 
`િીર નર્મદ’રાં તો કવિને એક અઠિાહડ્યું િિેલા હદિંગત થિું પડ્યું છ.ે

આ સંદભ્મરાં તા.25 અને 26 રીનો વિરોધ પણ વિચારી લઈએ. નિલરારે કવિના 
રૃત્યુની નોંધ `શાળાપત્ર’ના રાચ્મ 1886ના અંકરાં લીધી તેરાં તા. 25રી આપી છ.ે 
1887ના અંતરાં તેરણે સરગ્ `નર્મકવિતા’ના આરંભરાં રૂકિા `કવિજીિન’ લખ્યું તેરાં 
પણ તેરણે આ જ તારીખ આપી છ.ે આ તારીખ આર જાિેર થઈ ગઈ િતી છતાં, 
1915રાં રાજારાર શાસ્તીએ લખેલા અને સાહિત્ય પહરષદનાં સુરત અવધિેશનરાં િાંચેલા 
વનબંધ ̀ સર્યિીર કવિ નર્મદનાં સરરણો’ રાં તા.26રી (બપોર) આપી છ.ે તેઓ નિલરારે 
આપેલી તારીખ સિીકારતા નથી. એરાં કોઈ રિસ્ય તો છ ેજ. નર્મદનું રૃત્યુ રુંબઈ ખાતે 
થ્યું િતું. નિલરાર તે સર્યે રાજકોટ િતા. રાજારાર કવિની સારિારરાં િતા. જ્યશંકર 
સાથે તેરણે પણ કવિને કાંધ આપી િતી. તેઓ ઇવતિાસના પ્ત્યક્ સાક્ી િતા. તેરની 
રાહિતી સિરાહિતી, Firsthand છ;ે નિલરારની અન્ય પાસેથી રળેલી second or 
third hand છ.ે વરત્રને વરત્રની રૃત્યુવતવથનું વિસરરણ થા્ય, પુત્રને વપતાની પુણ્યવતવથનું 
વિસરરણ ન થા્ય. રાજારાર કવિના પુત્રિત્ આવશ્ત િતા.

એથી નિલરારની અપેક્ાએ રાજારાર શાસ્તીની નોંધ વિશેષ શ્ધિ્ેય ગણા્ય. 
તદનુસાર કવિના રૃત્યુની તારીખ 25 ફેબ્ુઆરી નહિ 26 ફેબ્ુઆરી 1886 વનવશ્ચત થા્ય.
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3. પત્રાિવલ

1

જદુનાથજી મહારાજને

રુંબઈના સુધારાિાળા િાણીઆ ભાટી્યાઓને (શેહઠઆઓપણ) જદુનાથ રિારાજને 
વિશે એિું રત ધરાિતા િતા કે એ કોઈ સુધારાને કત્તેજન આપનાર છ ેઅને તેથી તેઓ 
તેને રોટુ ંરાન આપતા િતા. િંુ અને એક રારો કાએચ્ર વરત્ર જ ેસુરતના, તે િરે સારીપઠ ે
સરજતા િતા કે જદુનાથ રિારાજ કેટલા સુધારાિાળા છ.ે રેં ઘણી ઘણી રીતે રારા વરત્ર 
કરશનદાસ રુળજી િગેરેને સરજાવ્યા કે તરે પછિાડથેી પસતાશો, પણ તેઓની નજરરાં 
કંઈ રારી િાત આિી નિીં. રેં નનારાં ચરચાપત્ર લખ્યાં િતાં. પણ તે સત્યપ્કાશ ને રાસત 
ગોફતારના અધીપતીઓની તરફથી દાખલ કરિારાં આવ્યાં નોિતા. ને સત્યપ્કાશના 
અધીપતીએ તો એક િખત તા. 12 રી આગસટ 1860 ના પત્રરાં એિી રતલબતનું લખ્યું 
િતું કે રિારાજ તો સારા છ ેપણ િરારા કેટલાક વરત્રો રિારાજની સાંરા છ ેતે જોઈને 
િરે ઘણા દલગીર છ્ૈયે. િંુ લાચાર એકલો રહો. િંુ ને કાએચ વરત્ર તો રિારાજના 
પ્પંચો પ્થરથી જ જાણતા િતા, પણ િરીલાલ રોિનલાલ નારનો એક િાણી્યોવરત્ર 
અને બીજા કેટલાએક, જઓેએ રિારાજને કેટલાક ધર્મ સંબંધી પ્શ્ો ક્યા્મ િતા (સરશેર 
બાિાદુર જોિું) તેઓની પણ ખાતરી થઈ િતી કે રિારાજ પોતાના સેિકોને જુદું સરજાિે 
છ ેઅને સુધારાિાળાઓને જુદું સરજાિે છ.ે જદુનાથ રિારાજ, સુધારાિાળાઓને એિા 
તો રાનીતા થિા આવ્યા િતા કે તે રિારાજ ેનર્મદાશંકર કેિળ નાવસતક છ ેએિું પ્ગટ 
સભારાં ઠરાિિાને લખરીદાસ ખીરજીની રારફતે એક સભા ભરિાની ગોઠિણ ખાનગી 
કરી િતી. તે િાતની રને ખબર પડી કે રેં તરત ?પલું િેનડબીલ છપાિી પ્ગટ ક્યુાં. 
રતલબ કે સુધારાિાળાઓ ન ઠગાતાં પાછા વિેલા વિેલા ઠકેાણે આિે. એ િેનડબીલ 
વનકળ્ા પછી રારા સાથીઓ રને ઘણું બીિડાિતા િતા ને રારી ઘણી રશકરી કરતા 
િતી ને કિેતા કે િરે તરારી સાથે નિીં આિી્યે. િંુ કિેતો કે `દી્યર ઉપર શું દીકરી 
જણી છ?ે જાઓ જાઓ બા્યલાઓ, િંુ એકલો જઈશ, ખરે તેઓ પછી સભાને દાિાડ ે



આવ્યા જ નિીં. રારો કાએચ વરત્ર પણ આવ્યો જ નિીં. આિનારરાં લખરીદાસ 
ખીરજી, વત્રભોિનદાસ દુિાકરદાસ, રોતીરાર વત્રકરદાસ, બાિા હકસનદાસ, ગંગારાર 
અને રઘુનાથ બાબાજી એટલાજ િતા. ભાઈ ઝિેરીલાલ ઉરી્યાશંકરે રને જદુનાથ સારે 
િાદ કરિારાં સારી રદત કરી િતી. તેર અજ્ાનીઓની તરફથી થિાના િુલ્લેલની સાંરે 
થિારાં પેિેલિાન બાિા હકસનદાસ અને છાતીિાળા રઘુનાથની રને સારી કુરક િતી. 
પણ પછી િુલ્લડ તો થ્યું નોિોતું. પણ િો િો ઘણી થઈ રિી િતી. એ સભા તા. 21 રી 
આગસટ 1860 એ રળી િતી તેનો સવિસતર િેિાલ તા. 26 રી આગસટના સત્યપ્કાશરાં 
છ.ે તેરાં રારા કાગળો, રિારાજની તરફના જિાબો અને િરારી િચચે ચાલેલો સંિાદ 
પણ છ.ે

(જદુનાથજી સાથે પુનવિ્મિાિનો િાદ કરિા સાર સભા ભરિા સંબંધી રારા કાગળો)

જદુનાથજી રિારાજને વિનંતી કરં છઊં કે જ્યારે િંુ સુરતરાં િતો, ત્યારે તરે રને 
પુનવિ્મિાિ વિશે િાદ કરિાને તેડ્યો િતો, પણ તેર કરિાની રને ત્યાંિાં જોગિાઈ રળી 
ન િોતી. તરે અિીં આિતાં િારને પણ ઘણાએકને રોિોડ ેકહંુ િતું કે રારે નર્મદાશંકર 
સાથે પુનવિ્મિાિ વિશે િાદ કરિો છ.ે પરંતુ િાલરાં તરે એ િાત કંઈ બોલતા નથી. તરે 
રને કહું િતું કે, `િંુ અિીં ચાતુરા્મસ રિેિાનો છુ.ં’ િિે ચાતુરા્મસની આખર આિિા રાંડી 
છ ેને તરે એરના એર જતા રિેશો અને તરારો રનોરથ પાર પડશે નિીં એર રને 
લાગે છ.ે રાટ ેિિે િાલ બીજાં કારો રુલતિી રાખીને પેિેલી જ જોગિાઈ્યે પુનવિ્મિાિ 
ન કરિો એ વિશે તરારો, રારી સાથે િાદ કરિાનો ઘણા દિાડાનો જ ેઆગ્િ છ ેતેને 
અરલરાં લાિિાસાર તરારે કોઈ ત્રાિીતને ઘેર એ કારણસર જાિેર સભા ભરિી. જ્યાંિાં 
કે પારસીભાઈ્યો પણ આિી શકે.

આ વિનંતી તરે રાન્ય કરશો તો ખરો િાદ લોકના જાણ્યારાં આિશે અને 
બુવધિિધ્મકના સુધરેલા સભાસદો, અને સુધરેલા શેઠી્યાઓ જઓે તરારી રારફતે ઘણાં 
સારાં કાર કરાિિાને આતુર છ ેઅને જઓે ઘણા હદિસ થ્યા એ બાબતનો વનિેડો જોિાને 
ઘણા અધીરા છ ેતેઓના ઉપર રોિોટો ઉપકાર થશે. તેર પારસી ગૃિસથો જઓેની રદદ 
હિંદુસુધારારાં ઘણી છ,ે તેઓને પણ થોડી ખુશી નિીં થશે.

તા. 15 રી આગસટ 1860.

લા. નર્મદાશંકર લાલશંકર

સુધારાની તરફથી.

(2)

જદુનાથજી રિારાજ,



વિશેષ ગઈ કાલે સાંજ ેઆસરે છ કલાકે તરે રને વચઠ્ઠી લખી જણાવ્યું કે લાડની 
િાડી બદલીને હફરંગીનાં દેિળ આગળ ધીશજી રિારાજની જગા છ ેત્યાં સભા ભરિાનો 
ઠરાિ તરે કીધો છ.ે પણ એ જગા સભા ભરિાને લાએક નથી. એ કારનેિાસતે કોઈ સારી 
જગા જોિાની ઘણી જરૂર છ ેકે જરેાં સારા લોકને આિિાને િરકત રેિે નિીં, તથા જરેાં 
ઘણા જણાનો સરાસ થઈ શકે.

2. તરે આજ ેબપોરનાં બે કલાકે સભા ભરિાનો િખત રાખ્યો છ,ે તે રારે તથા 
રારા વરત્રોને અનુકુળ નથી. રારા ઘણાએક વરત્રો જઓે એ િખતે પોતપોતાના ?દ્યરરાં 
લાગેલા િો્ય છ,ે તેઓથી આિિાનું બને તેર નથી.

3. િળી રારા સાંભળ્ારાં આવ્યું છ ેકે, તરે પોતાને બેસિા સાર ખુરસી અથિા 
કોચની, અને બીજાઓને ભોં્ય પર બેસાડિાની ગોઠિણ કરી છ,ે તે ્યોગ્ય નથી, રાટ ે
તરારે કૃપા કરીને સિુને િાસતે એકસરખી બેઠક કરિી જોઈએ. અથિા શેઠ રંગળદાસની 
ઈસકોલરાં થોડા દિાડા ઉપર તરે પધા્યા્મ િતા તે િખતે જ ેગોઠિણ થઈ િતી તેિી 
ગોઠિણ થા્ય તો પણ સારં. કેરકે એ સભારાં સભ્ય વિદ્ાન પ્વતવષ્ઠત ગૃિસથો આિશે 
એિી અપેક્ા છ.ે રાટ ેતેઓનો તેઓની ્યોગ્યતા પ્રાણે સતકાર થિો જોઈ્યે.

4. જ ે પ્રાણે અત્રે સુપરીરકયોટ િગેરે ઇનસાફની જગારાં િાદી પ્વતિાદી 
પોતપોતાના િીરા્યવતઓની રદદથી સલુકાઈથી પોતાનું કાર ચલાિે છ ેતે પ્રાણે આપણું 
કાર ચાલે અને કાંઈ કતપાત ?ઠ ેનિીં, તેને િાસતે પોલીસની તરફનો તરે શો બંદોબસત 
કીધો છ ેતે કાંઈ જાણિારાં આવ્યો નથી.

5. પુનવિ્મિાિ સરખી ઘણી અગત્યની બાબતરાં બંને તરફથી જ ેતકરાર ?ઠ ેતે 
લખી રાખીને તેના ઉપર વનષપક્પાત અવભપ્ા્ય આપિાને, તથા લોકોરાં પ્વસધિ કરિાને 
રાખરખાિટ ન રાખે એિા પ્રાવણક પંચ નેરિાની જરૂર છ.ે એ પંચ, સભારાં િાદવિિાદ 
કરિાસંબંધી જ ેકા્યદાઓ ઠરેિે તે પ્રાણે ચાલિાને બંને પક્િાળાઓએ અગાઉથી જ 
કબુલ થિું જોઈ્યે.

6. િાદવિિાદ કરિાનું કાર ગુજરાતીભાષારાં જ રાખિું, કે જથેી કરીને તરારા 
િૈષણિ િગેરે જઓે ત્યાં એ વિષ્ય સાંભળિાને િાજર થ્યા િો્ય, તેઓ સરજી શકે.

7. એ ઉપર લખેલી કલરો વિશે તરે શો બંદોબસત કરિા રાંગો છો તે કૃપા કરીને 
આ વચઠ્ઠી પોંિોચ્યા પછી બે કલાકની અંદર તરારે િરને લખી જણાિિું, કે જથેી િરને 
વિચાર કરિા સુઝે, પુનવિ્મિાિ સરખી ઘણી અગત્યની બાબત વિશે સભા રેળિિી, તથા 
કાર શી રીતે ચલાિિું એ બાબત આપણે બેઉએ અગાઉથી બંદોબસત પત્રદ્ારે કરિો 
જોઈ્યે. સંિત 1916 ના ભાદરિા સુદ 5 િાર ભોમરે 8 કલાકે. તા. 21 રી આગસટ 1860

લા. નર્મદાશંકર લાલશંકર.

સુધારાની તરફથી.



(3)

તા. 21 રી આગસટ 1860

જદુનાથજી રિારાજ,

તરારો પત્ર આજ ે11 કલાકે રળ્ો તે િાંચી જોતાં િરને કંઈ રનપતીજ ખુલાસો 
થ્યો નથી.

સર્ય થોડો રહો છ ેતેને લીધે િરે તરને એટલું જ િાલ જણાિી્યે છ્ૈયે કે શેઠ 
જગંનાથ શંકરશેઠ, શેઠ રંગળદાસ નથુભાઈ તથા દાકતર ભાઉદાજી તરારી વિનંતી 
ઉપરથી પુનવિ્મિાિસંબંધી તકરાર સાંભળીને પોતાનો અવભપ્ા્ય પ્વસધિ કરિા કબુલ થ્યા 
િશે તો તરોએ િરારી સંરવત લીધા િગર જ ેજગા તથા િખત સભા ભરિાને નેમ્યાં છ ે
તેને અનુસરીને િરે આિિા તૈ્યાર છ્ૈયે. તરારી તરફના ઠરેલા સદરિુ પંચ સભારારાં 
આિીને વબરાજ્યા છ ેએિી િરને સૂચના થતાં જ િરો તરત આિીને જ ેિરારે વિહદત 
કરિાનું છ ેતે તેઓની આગળ કરીશું.

આજ ેબેથી તે પાંચ િાગતાસુધી જો તરારી તરફના સદરિુ શેહઠ્યાઓ, સભારાં 
આવ્યા તો ઠીક ને જો તેઓ એટલી િખતરાં આવ્યા નિીં તો તેઓ સભારાં િાજર થિાને 
રાજી નથી એર િરે સરજીશું.

રિારાજ — !!! તરે એિું તો કદી રનરાં લાિતાં જ નિીં, જ ેિરો તરારી સાથે 
પુનવિ્મિાિ સંબંધી તકરાર કરિા એકિાર જાિેર રીતે કબુલ થ્યા પછી છટકી જશું. 
કદાવપ રખેને કેિેિત પ્રાણે િઈડાંની િાત તરારે િોઠ ેઆિતી િો્ય! િરે તો તરારી 
્યોગ્યતા ઉપર નજર રાખીને ઉત્તર બંદોબસત કરિા સંબંધી પત્ર લખ્યું િતું. િાલ, એટલું 
જ.

લા. નર્મદાશંકર લાલશંકર.

સુધારાની તરફથી.

તા. ક. - રાત્ર સભાસદ એ શબદ રાતી સાિીથી છકેેલો છ.ે

ન. લા.
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નિલરામ લક્મીરામ પરંડયાને

(1)

રુંબઈ તા. 24 રી રાચ્મ 1863

રારા વપ્્ય નિલરાર, - રુ. સુરત

તરારી ચોપડીનાં દશ્મન આજ રને છાપખાનારાં થ્યાં છ ેએ ઉપરથી જાણજો કે 
તરારી ચોપડી અિીં પોંિોચી છ ેખરી. રારો એક વરત્ર થોડા દિાડા ઉપર અરદાિાદ 
ગ્યો િતો તેના કિેિાથી જણા્ય છ ે કે કવિ દલપતરારના એક વશષ્યે રિારાજ કેસ 
કવિતારાં કરિો શરૂ ક્યયો િતો પણ પછી િચરાંથી રુકી દીધો છ,ે ને આજ લગી તરો 
વસિાએ કોઈ બીજો ઉરેદિાર નથી.

તરે તરારી ચોપડી રને દેખડાવ્યા િગર બારોબાર રોકલી દીધી તેને સારૂ તરે 
પસતાિો કરો છો એ જોઈ િંુ દલગીર છઉં. પસતાિાની કંઈ જરૂર નથી. કરેકશન પછી 
પણ થઈ શકશે, િિે તો તરારે પરીક્કોના છલે્લા ઠરાિ થતા સુધી (પાંચેક રહિના સુધી) 
વનરાંતે બીજાં કારો ક્યા્મ કરિાં. િિે એ વિષે તરે જટેલી કાળજી રાખશો તેટલી ફોકટ 
જશે.

ચંદ્રાિળા રેં બિુ સાંભળ્ા છ ે અને નરુનાને રાટ ે બનાવ્યા પણ છ.ે ચંદ્રાિળા 
કરિાની અને ગાિાની રીત ઘણી સેલી છ,ે પણ તરારા સાંભળિારાં નિીં આિેલી તેથી 
તરને ઘણી રુંઝિણ પડી િશે. રને ચંદ્રાિળાની કવિતા ઘણી ગરતી નથી, તો પણ એ 
કાઠીઆિાડી ઉદાસી ઢાળ કરૂણારસરાં સારો લાગે તેિો છ ેખરો.

તરે રશકરીરાં લખો છો કે `પ્વસધિ રીતે કિોની, તે કિીશ્ર તરારો ઘણો જ પાડ 
રાનશે અને પાડ રાનિાને તેને કંઈ સાધારણ કારણ રળશે એર પણ નથી.’ તરે પ્વસધિ 
કિેિડાિિા રાંગતા િો તો તેર કરિાને િંુ તૈ્યાર છઉં. િંુ બીજાને રાન રળિું જોઈ જટેલો 
ખુશી થાઉં છુ ંતેટલો પોતાને રાટ ેનથી.

િિે તરે તે અિીં રોકલિા વિષે રારી સલાિ પુછો છો તો તે આ પ્રાણે છ.ે ઘણું 
કરીને એિું જોિારાં આિે છ ેકે જ ેિાતરાં આપણી ખાતરી િો્ય તે િાતની બીજાને ખાતરી 
થા્ય અથિા ન થા્ય, પણ જ ેિાતની આપણે પોતાને ખાતરી નિીં િો્ય તો તે િાતની 
ખાતરી બીજાને થિી રુશકેલ. રાટ ેતરને જો તરારી કૃવત વિષે ખાતરી િો્ય તો બેલાશક 
તે રોકલી દેિી. દલપતરારના વશષ્ય સાથે તરારે રુકાબલે આિિું એરાં કંઈ િીણપત 
જિેું છ ેએર રને લાગતું નથી, ને કદાપી સરસ ઉતરિાને બદલે એકાહદ પા્યરી ઉત્યા્મ તો 



તેરાં કંઈ અપ્યશ જિેું છ ેએર પણ રને લાગતું નથી. રડિા કુટિાના વનબંધને પ્સંગે રારે 
ચારની સાથ રુકાબલે આિિું પડ્યું િતું. કવિતાની નિી શાળા આગળ જુની ટકનાર નથી 
એ િાત ઘણું કરીને ખરી છ,ે પણ પરીક્ા પ્સંગે પરીક્ાનું પહરણાર..... પરીક્કો આગળ 
ઉરેદિારોની વિરૂધિતા ઉપર, રતલવબ્યા અને સિૈવચછક પરીક્કો આગળ, એઓની રૂચી 
ઉપર અને પક્પાતી પરાધીન પરીક્કો આગળ િગિસીલા ઉપર આધાર રાખે છ.ે રાટ ે
તરારે તરારો ગ્નથ રોકલિો તો ખરો પછી તરારી રરજી િો્ય તો તેરને રોકલો કે તે 
િંુ જોઈ `દફતર આશકારા’ રાં રોકલું અથિા ત રને પાછો રોકલું. તરે જ ેચરણો લખી 
રોકલ્યાં છ ેતેટલાથી તરારા ગ્નથ વિશે રારાથી કશું અનુરાન થઈ શકતું નથી.

`ગોંદરે ભેંસ ને ઘેર ઝડકા’ તેર શું કરોછ? તરારા ગ્નથનું પહરણાર જણા્યા પછી 
તરારે જનેે અપ્મણ કરિો િો્ય તેને કરજો, પણ એિો તે કોણ છ ેજનેે તરે છકે જ છાપરે 
ચડાિો છો? એિો તે કોણ છ ેકે જણેે અલગ દૂર પડલેા અને ચાર પાસ ફરતા કોિ આિી 
રિેલા એિા કવિતા.... હકલ્લારાં (વપંગળ શાસ્તરાં) તરને પ્િેશ કરાવ્યો અને ખરા.... 
જ્ાનનાં અને બુવધિનાં પુસતકો... ... ... ... ડ્યાં’ અને જનેો તરે એ... ... ... ... કે તરે કવિ 
દલપતરાર વિષે... ... ...

`કવિતાની જુની શાળા... .... ... ... ઉદ્ય જાિેર િોિો જોઈએ-’ એર.... .... ... ... 
નિી શાળાને પ્થર જનર ... ... ... .... ્યો એ સરજિાનું અને .... .... .... .... દાખલ પેિેલું 
રાન પણ કોઈને ઘટ ેછ ેપુરૂં .... .... .... સટર ઓફ ધી સકુલને રાટ ેઆચા્ય્મ લખો છો તે 
ધર્મરત સંબંધી િો્ય તો ચાલે પણ કવિતાને રાટ ેનિીં ચાલે. િંુ ધારંછ કે રાસતર ઓફ 
આ પોએહટક સકુલને રાટ ેનાર આપિાની જરૂર નથી. નાર આપ્યા િગર પણ વનિેડો 
થઈ શકશે.

િંુ તરારી ઈચછા પ્રાણે િાલરાં કોઈને કંઈ જણાિતો નથી.

તરારો સાચો શુભેચછુ-

નર્મદાશંકર.
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નરંદશરંકર તુલજાશરંકર મહેતાને

(1)

તા. 17 અકટોબર 1868

ભાઈ (?) નંદશંકર

જો કે કેટલાએક જણે તરારા ખારીલા સિભાિ વિષે રને દાખલા સાથે કહું છ ેને 
ડાંહડ્યારાં રોતીરાર વિષે લખેલા તરારા કાગળે તરારી કંઈ એક સુઘડતા બતાિી છ.ે 
તોપણ રેં જ ેતરારા સિભાિ વિષ્યરાં રારા ત્રણ િરસના અનુભિ ઉપરથી (અિીં રિેિા 
રાડ્યું તેની પિેલાં િંુ તરારે વિષે કંઈજ જાણતો નિીં) જ ેરત બાંધ્યાં િતાં, તેરાં એક 
આ િતું કે તરે કેટલાએક કાર જોસસારાં કરો છો ને પછી પસતાઓ છો. પણ પછિાડથેી 
બે ત્રણ દાખલા તરારી િત્મણુકના રારી જાતના અનુભિરાં આવ્યા છ ેતે ઉપરથી તરારા 
થંડા લોિી ને િૈ્યારેલ વિષે રારા રનરાં નક્ી જિેું થિા આવ્યું છ.ે છલે્લો દાખલો આ 
કે –

ઈનારના વનબંધ વિષે તરારૂં રત રાગિાનું કારણ આ જ કે તે ઉપરથી કંઈ તરારૂં 
રન જાણી લઊં. જો વનષપક્પાત હરિહટક દાખલ વનબંધ રદ ક્યયો િો્ય – રદ ક્યયો િો્ય 
તો પણ િંુ જરાકે રનરાં સંકોચ ન આણતા ઉલટો તરને સાબાશી આપું એિો િંુ છઉં, 
એ િાત રારા અંત:કરણની પ્કૃવત જ ેવરત્રોને રારી સાથે ઘણો સિિાસ છ ેતે સિુ જાણે 
છજે. અગર તેર ન િો્ય તો જાણી શકંુ કે હરિહટક દાખલ તરારૂં જ્ાન ઓછુ ંછ ેઅથિા 
દ્ષેભાિથી જ ખોટુ ંરત આપ્યું છ.ે તરારે રાટ ેરેં ભાંજગડ કીધી-કરીટી ખોટી રીતે પણ 
નારાજ થઈ – રને રત ન રળ્ાં. (તરે જ ેતે ન અપાિિાને કાં ન પ્્યતન ક્યયો િો્ય?) રને 
રોટો સંતોષ છ ેકે રેં રૈત્રીની પરીક્ા કીધી છ.ે િંુ તરને નથી પુછતો કે તરે શું રત આપ્યું 
છ?ે તે િિે રારે જોઈતું જ નથી. પણ તરારાથી જ ેિંુ આટલા દિાડા ઠગાતો િતો તે 
િિે નિીં ઠગાઉં, એ તરને જણાિિાને આ લખું છઉં કે તરને `સીહર્યસનેસ’ ગરતું નથી. 
`લાઈટનેસ’ જ ગરે છ ેને રારાં લખાણથી ફુલાસો કે એને કેિો વચિડવ્યો છ,ે પણ સુખે 
ફુલાજો. િૈ્યારેલ ને બિાર વિિેક એ રીતે રાજખટપટરાં છાજ.ે લોકરાં પણ બે રીત છ.ે 
જિાં બંને જણા જાણે છ ેકે િરે એકરેકના િરીફ છ્ૈયે ને જિાં એક ભોળો છ ેને બીજો 
રનરાં ગાંઠિાળી રુંગો રાર રારે છ.ે બંને રીત રને પસંદ નથી.

કુલીનતા ને રૈત્રી વિશે પૂરૂં સરજિું ને તે પ્રાણે િત્મિું એ સજાત રાણસનું કાર છ.ે 
વનંદા કરિી, પુઠના ઘા કરિા, બિારથી વિિેક ને રનરાં રેલ રાખિો એ બા્યલાપણું છ.ે 



રેદાન પડી ઘા કરિો એ રદા્મઈ છ.ે એકરેકને જાણ કરી ઉંચપણે લડિું એરાં રોટાઈ છ.ે 
સુઘડ બૈરાં પણ બોલે છ ેકે `જુધિથેી લડિું શંૂજથી ન લડિું.’ િંુ એર સરજુ ંકે તરારૂં રન 
વનર્મળ છ ેને તરે રારે િૈ્યારેલા િોઈ ભીતરરાં રારી વનંદા કરો ને રારી સાચી રૈત્રીને 
ભોળી ગણી કેટલાંએક િલકાં કાર કરી તેરાં ફુલાઓ. એ છતાં િંુ (થોડા સિિાસને લીધે) 
રૈત્રીરાં સાચો રિી તરારે વિષે સારો વિચાર રાખું, પણ જારે તરારી તરફથી અતીસેં થા્ય 
ત્યારે રને શક પડિો જ જોઈએ ને એ શકને ચાર પાસથી પુટિી રળે ત્યારે અત: પરને 
રાટ ેરારે સાિધ રિેિું જ જોઈએ. તરે ઓધિદેાર છો, િંુ નથી. તરે િગિાળા િશો, િંુ 
નથી, તો પણ રારા શુધિ અંત: કરણને ઉંચી નીવતનો અવભરાની છઉં. તેથી િિે રંડાિાની 
બાજીરાં તરને જીતિાની િાત તો કેર કિેિા્ય, પણ રારે પોતાને રાટ ે્યશવસિ િારનો 
પણ સંતોષ પારિાની આશા રાખું છઉં.

અરે કેટલાએક વરત્રો ઘરરાં ને બિાર િેળાએ પરસપર િાદરાં અથિા રશકરીરાં 
ઘણા જ કડિાં િેણ િાપરીએ છ્ૈયે, તો પણ િુને પાણીએ આગ લાગતી નથી. તરે 
િરારારાં વિરોધ થતો નથી. કારણ કે િરારારાં રળ નથી. અગર થોડી િાર રળ ફાવ્યો 
તો શું થ્યું? અંતે તો રળ જ વનંદાશે. જઓે પોતે કાળા છતાં ગોરા છ્ૈયે એર બતાિિાને 
સારાં ગોરાને કાળા કિેિાને રથે છ,ે તેઓ પોતે જ પોતાની કાળાસ વનરખાિિારાં લોકને 
તેડ ેછ ેએિું રેં ઘણું જો્યું છ.ે રને નથી જણાતું કે ગુજરાતી દેશી્યોરાં ઐક્ય વિેલું થા્ય. 
એ થિારાં પ્થર રોટાં રોટાં રંડળોરાં સાચી રૈત્રી થિી જરૂર છ,ે ને જારે તરારા સરખા 
રૈવત્ર સરજતા નથી ને તે િળી રારા સંબંધરાં, તારે િિે પરરાથ્મને રાટ ેસાચી રૈત્રીની 
કિાં આશા રાખિી?

તરારી તરફથી ને તરારી કંપની તરફથી જ ેિીણી ચાલ રારી તરફ ચલાિિારાં 
આિી છ ેને તરારી તરફ જ ેચાલે રેં ચલાિી છ,ે તે સંધું કદાચ કોઈ િખત એકઠા 
રળિાનો દિાડો આિિા જિેું િોસે તારે તો તે સઘળું રાલર પડી આિશે.

િિે િધારે લખિાની જરૂરી રિી નથી. રરતી રૈત્રીની સેિારાં તેને છલે્લાં આપિાનાં 
ઓસડરાં રારી તરફથી કંઈ ?ણું ન રિેિું જોઈ્યે, રાટ ેઉપર પ્રાણે લખ્યું છ.ે પછી તે 
જીિો કે રરો. રરિા તો પડી છ ેને િંુ તો રો્યલી જ સરજુ ંછઉં. િૈ્યારેલ ને ભણેલાની 
ઠગાઈ કરતાં ખુલ્લું હદલ ને ન ભણેલાની અવિિેક જિેી લાગતી લાગણી િધારે સારી 
સરજુ ંછઉં. તરારી જિેી ચાલ ચલાિનારા બીજા કેટલાક રારા સંબંધરાં િતા ને છ,ે પણ 
તેઓને આિો કાગળ લખ્યો નથી. તરારે વિષે જ ેકેટલુંક સારૂં રત રારા રનરાં અગાડીને 
ઠસેલું છ ેતેથી જ આ લખિાનું ટકેિાળું સરજુ ંછઉં. જોઈએ િિે –

લી. જિેો તરે સરજો તેિો નર્મદાશંકર.
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તા. 21 અકટોબર સને 1868

ભાઈ નંદશંકર

પ્થર રિોધ ને પછી શાંવત એર તરારા કાગળનાં બે રૂપ જણા્ય છ,ે ને એ રારાં 
પોતાનાં બાંધેલા રતને પુટિી આપે છ.ે લોકના કિેલાં તથા તરારા કિેિા પ્રાણે રારાં 
રાની લીધેલાં રત ખોટાં છ,ે તે પ્સંગો ઉપરથી સરજાશે ને તરારા લખિા પ્રાણે આશા 
રાખું છુ ંકે તે ખોટાં ઠરે.

ખરૂં જાણજો કે વનબંધ નાપાસ થ્યેથી લોકના કિેિાને રેં કાન આપ્યો નથી જ, પણ 
રને તરારે વિષે શક ઉતપન્ન થ્યેથી એ શક દૂર કરિાને તથા વનબંધના દોષ જાણિાને રેં 
રત રાગ્યાં િતાં. `ધર્મ બજાવ્યો છ,ે દોવસત અથિા િેરની સત્તા ચાલિા દીધી નથી.’ એર 
જ છ ેતો તે િંુ ખરૂં રાનું છઉં ને રત વિષે તો જાણ્યા િના ક્યર બોલા્ય – `Advanced 
school boy’ ને શોભા આપે તેિો છ ે– િતો, પણ scholar ની પાસથી જિેા વનબંધની 
આશા રખા્ય તેિો નોતો એર કિો છો તે તેિો પણ િો્ય; પરંતુ રારા ધારિા પ્રાણે એિું 
ખરૂં કે વિદ્ાન પરીક્કોએ રાત્ર પોતાના કલપેલા સટાંડડ્મ પ્રાણે વનબંધ ન આવ્યો રાટ ેજ 
રદ કરિો ને નીચલી િાત ધ્યાનરાં ન જ લેિી, એર ન િોિું જોઈ્યે: -

ગુજરાતી વિદ્યાથતીઓનું કેટલું ગજુ ં છ ે તે જાણિું જોઈ્યે. તરે તો લખો છો કે 
આડિાનસડ સકૂલ બો્યને શોભા આપે તેિો છ,ે પણ િંુ તો કિંુ છઉં કે ઇંગલંડની ગ્ારર 
સકૂલના ફસટ્મ ગલાસના છોકરાને પણ શોભા આપે તેિો પણ ન િો્ય, તેર જાિેર ખબરરાં 
રાગેલા વિષ્યને જટેલું જોઈ્યે તેટલું લખાણ, િાલના ગુજરાતી વિદ્યાથતીરાંથી આશા રાખી 
શકા્ય તેટલું લખાણ થ્યેલંુ છ ેકે નિીં તે જોિું જોઈએ; ઈનારનો વનબંધ કેળિણી પર નથી 
રાગ્યો, સ્તી કેળિણી ઉપર નથી રાગ્યો કે જરેાં ઘણીક િાત લખા્ય, પણ સ્તી કેળિણીના 
લાભ વિષે રાગ્યો છ,ે રાટ ેએટલા જ પ્કરણરાં શું અધુરૂં છ ેતેનો જ વિચાર કરિો 
જોઈ્યે. જરે કેટલાક વનબનધીઓ રાગેલા વિષ્યથી આડા ફાટી લખે છ ેતેિું શું રારે લખિું 
જોઈતું િતું? `િળી અગર કોઈ બીજો લખે તો સ્તીકેળિણીના લાભ વિષે પુનરૂવકત િગર 
કેટલું િધારે ને િધારે સારૂં લખી શકે તે પણ વિચારિું જોઈ્યે. િળી િાલરાં જટેલા વનબંધ 
લખા્યા છ ેતે કેિા છ,ે તેને કેટલા ઈનાર રળ્ાં છ ેતે પણ જોિું જોઈ્યે. ચુંથા્યલા વિષ્ય 
ઉપર િરસ દિાડાની રુદત છતાં બસેંના ઈનાર રાટ ેએક જ વનબંધ આવ્યો એનું કારણ 
શું? રતલબ કે પોતે કલપેલા ઊંચા સટાડડ્મ (આકસફડ્મ કે કેરબ્ીજની ્યુવનિરવસહટના?) 
પ્રાણે એ વનબંધ તપાસિાનો નિતો, પણ ગુજરાતી વિદ્યાવથ્મઓનું ગજુ ંજોઈ તપાસિાનો 
િતો. વનબંધ કેર લખિો એ િાત જ આપણા વિદ્યાવથ્મઓરાં થોડા જ જાણે છ.ે િંુ રારી 
સરજ પ્રાણે કિંુ છુ ંકે એ જ વનબંધરાં લખનારે જ ેપેિેલી ચાર બાજુનું લખાણ ક્યુાં છ ે
ને જિેી રીતે ગોઠિણ કરી છ ેને જિેી ભાષારાં વનબંધ લખ્યો છ ેતેિું રેં િજી લખા્યલા 



થોડા જ વનબંધરાં જો્યું િશે! રાગેલો વિષ્ય ને તે ઉપર આડુ ંન ફાટતાં જટેલું લખિું 
જોઈ્યે તે ઉપર રેં ઘટતું ધ્યાન આપ્યું છ ેને ઈનારને લા્યક િતો એર રારી સરજરાં િજી 
પણ છ.ે કરીટીએ બસેંનું જ ઈનાર આપિું ને પછી પરીક્કોએ ઊંચો સટાંડડ્મ કવલપ તે 
પ્રાણે વનબંધ વિષે રત બાંધિું, એિું અનુભિી પરીક્ક તો ન કરે. દલગીર છઉં કે તરારો 
સટાંડડ્મ રારા જાણ્યારાં નથી. તરારો રત રારા જાણ્યારાં નથી ને એથી રારા લખાણના 
દોષ રારા જાણ્યારાં આિતા નથી ને રારે પોતાને રાટ ેઘણો વખન્ન છઊં કે રારા વનબંધરાં 
રેં શું અધુરં રાખ્યું છ ેકે જથેી તે ઈનારને પુરતો લા્યક ન ઠ્યયો, ને એથી કરીટીએ િિે 
એર જ કેર ન જાણ્યું િો્ય કે બે િરસ થ્યાં વનબંધ લખાિીએ છ્ૈયે ને કોઈ લખતું નથી 
અથિા સારૂં લખતું નથી. રાટ ેવનબંધ લખિાને કોઈ ગુજરાતી વિદ્ાન શહકતરાન નથી ને 
એથી તેણે િિે ભાષાંતરને રાટ ેજાિેરખબર છપાવિી! શું એ વિચાર રારો વનબંધ નાપાસ 
થ્યે બંધા્યો? એ રન બિુ લાગે છ!ે અલબત રારે પરીક્કોના સટાંડડ્મ અને રારી ભુલ 
એ જાણિાં જ જોઈ્યે. ને અગર પરીક્કો તથા વબજા વિદ્ાનો એક રતના િો્ય તો રારે 
રારી ભુલ કબૂલ કરી ચાનક રાખી સુધારો કરિો જોઈ્યે. િંુ શહકતરાન છઊં અથિા 
નથી. પણ એકાદા આપેલા વિષ્ય ઉપર િંુ પરીક્કો વિસર્ય પારે તેિો ઈલાબોરેટ એસે 
લખિાને હિંરત વભડુ ંતેિો છઊં. ઈનારના રૂલ પ્રાણે રેં રાગેલી િસતુ આ દેશના ભાિ 
પ્રાણે આપી છ ે– જ ેિસતુ વબજા દેશના ભાિ પ્રાણે રૂલ પ્રાણે ન િો્ય રાટ ેશું રારી 
િસતુ રૂલને લા્યક નિીં? પણ િશે-રત જુદો પડ ેજ. રેં રત રાગિાને વચઠ્ઠી લખી તેની 
પોંિોચ પણ 24-25 દાિાડા ફરી ન િળી, તારે રેં રારી ખરી લાગણી બતાિીને એ 
કરીટીની નજરરાં અસત્ય લાગી. રારા વિચાર પ્રાણે કવરટીએ ઉદાર રનથી તે ઉપર 
વિચાર કરિો િતો. કરીટી સાથે રારે તકરાર િતી તે નાર જાણી તપાસ્યો એ બાબતની 
િતી ને એ વિષે રેં છલે્લો કાગળ દફતરે દાખલ રાખિાને કરીટીને રોકલ્યો છ ેતે તરારા 
િાંચિારાં આવ્યો િશે જ. િિે એ વિષે લખિું વનરથ્મક છ ેએર સરજી બંધ રાખું છુ ંને 
તરે પણ તેર કરશો.

તરારા કાગળે કેટલીક િાતે રારા રનનું સરાધાન ક્યુાં છ ે– એટલે તરારા રિોધ 
િચનની સારાં રારાથી િિે તેિું લખાતું નથી તો પણ કંઈક લખિું તો જોઈ્યે ખરૂં. `ખરૂં 
ખોટુ ંઓળખિાની તથા રાણસના ગુણ દોષ પારખિાની શહકત વિષે રારો વિચારો ઉંચો 
િતો તે કંઈક િલકો થ્યો છ-ે’ િંુ દલગીર છઉં કે તરારો કંઈક જ િલકો થ્યો - ઘણો 
થ્યો િોત તો િળી િંુ તરારા વિચારરાં પાછો ઊંચો થિાનો ્યતન કરત.

`રારા જિેો આ પ્ાંતરાં કોઈ લખનાર નથી એિું તરને અવભરાન છ ેએિું િંુ અંત: 
કરણથી કિી શકંુ છુ.ં’ સિાભાવિક અવભરાન તો દર રાણસને િોિું જો જોઈ્યે-ને તે 
રારારાં છ.ે િિે લોકરાં તે અવભરાન જોઈ્યે તેથી વિશેષ અથ્મરાં િપરા્ય છ.ે િળી સકારણ 
અવભરાન ને વરથ્યાવભરાન એર પણ બે પ્કાર છ?ે સકારણ અવભરાન (લૌકીક અથ્મરાં) 
રારારાં કેટલું છ?ે સિિાસ નિીં એટલે તરે કાંથી જાણો ને કહા િના તરારા વિચાર 



બંધા્ય નિીં ને કહાથી અવભરાની કિેિાઊં તો પણ કિંુ છઊં- (અવભરાની કિેિાિાને).-
િંુ સરથ્મ વિદ્ાનોનાં કરયો જોઈ વિસર્ય પારું છઉં ને િેળાએ આંખરાં ઝળઝળી્યાં આણુંછ 
કે રારી એિી શહકત કેર નિીં! િંુ પણ ક્યારે રારી બુવધિરાં િધારો કરૂં? એઓની આગળ 
તો િંુ કંઈ જ ગણતીરાં નથી! – એિા એિા વિચારે િંુ ઘણો જ નમ્ર છઊં પણ જારે 
કેટલાએક બળીએલો રારે વિષે થતી રૂડી િાતો સાંભળી રારી વનંદા કરે છ,ે જારે કેટલાક 
પોતાની કાચી સરજ છતાં રારી સાથે વરથ્યા િાદ કરે છ,ે જારે રારે સારાને ખરૂં ખોટુ ં
જુદું પાડી પાડી ્યથાથ્મ સરજાિિાનું િો્ય છ ેઅથિા જારે િંુ રારા શ્રનો બદલો નથી 
રળતો એિા ખ્યાલથી દલગીર િોઊં છંુ  અથિા િેળાએ રરુઝ કરતો િોઊં છુ,ં તારે રારી 
લાગણી ઉશકેરા્ય છ ેને િંુ રારે વિષે અિીં ન વિદ્યાવથ્મઓના રુકાબલારાં િધારે બોલંુ છુ ં
જનેે કેટલાક અવભરાન કિે છ-ેએ રીતનો િંુ છઊં, એર જો તરે રત બાંધ્યું િો્ય તો તરે 
ભૂલ નથી કરી એર િંુ પણ કિંુ છઊં.

રારા ગ્ંથ ઉપર જ ેસરજ િગર અથિા વિદ્ત્તા િગર ખોટી ટીકા કરે છ ેતેની િંુ 
દ્યા ખાઉં છુ ંઅથિા િાંસી કરૂં છઉં, પણ જ ેદ્શે ભાિથી કરે છ ેતેના ઉપર તો િંુ ચીડાઉં 
છઉં જ ને એ વચડાિાને તરે અિગુણ કિો તો કિો. િળી શકને દૂર કરિાને અને િાજબી 
ઈનસાફને રાટ ે ગેરઈનસાફથી ગભરા્યેલો જ ે રાણસ પોતાના રનરાં રળ ન રાખતાં 
ઉશકેરા્યલી લાગણીરાં ખરી િકીકત કિે તેને તરે ઉદાર બુવધિથી ક્રા, સજ્જનપણાથી 
વિિેક ને ન્યા્યબુવધિથી ન્યા્ય બતાિિાને બદલે આપિડાઈ ને પેતરાજી કરે છ ેએર કિો 
તો કિો-િશે-િિે એ િાત ફરી ફરી કરિી નથી ચાિતો-પણ અગર કદાપી કરીટી સાથે 
થ્યલું રારૂં લખાણ પવલબકરાં રુકંુ તો તેથી તરે રાઠુ ંલગાડશો નિીં. કરીટી ને િંુ, ને તરે 
ને િંુ એ સંબંધ િંુ જુદો સરજુ ંછઊં.

તરે રારી વનંદા નથી કરતા, તરારા રનરાં રેલ નથી. ઈ. િાક્યોથી િંુ રારી તરફથી 
ઉપજલેો શક દૂર-સરૂળો દૂર કરૂં છઊં. તરને રારા કાગળથી રાઠુ ંલાગ્યું છ ેને દલગીર 
થ્યા છો, પણ રેં રારો શક દૂર કરિાને જિેું રને લાગ્યું િતું તેિું લખ્યું છ ેતે જોઈ અને 
રૈવત્ર તોડિાને િંુ ઇચછતો નથી, એર જ ેતેરાં છુપું છુપું બતાવ્યું િતું તે જોઈ તરે રારૂં 
વનખાલસ રન જો્યું િશે.

જરે તરે ઇચછો છો તેિી રારી ઇચછા પ્થરથી િતી-રે સુરત આવ્યા પછી તરને 
સિોડરાં રાખી ઘણું કાર કરિાની રેં આશા રાખી િતી પણ તેર ન થ્યું-િશે. િંુ કાનનો 
કાચો િતો તો તરને કાગળ લખત જ નિીં. િંુ કાનનો કાચો નથી ને તરારી કંપની વિષે 
જ ેશક િજી રને છ ેતેનો ખુલાસો િળી થઈ રિેશે. તરે પછિાડથેી કેટલીક િાત લખી છ ે
તેની િાલ જરૂર નોતી, તેર તરારી એટલાં નમ્ર થિાની જરૂર નોતી. ખુલ્લા-રનને અગર 
કદી બિારથી રેલ િળગ્યો િો્ય તો તે કિાડિાને વનર્મળ પાણી જ બસ છ-ેચરબીિાળા 
સાબુની જરૂર નથી તો િળી રોઘા અંગ્ેજી સાબુનું શું કાર છ?ે ને એર કરતાં સાબુની જ 
જરૂર િશે તો વિિેકને ભાિે અથિા દ્યાને ભાિે અથિા રૈવત્રને ભાિે અથિા રોટાઈરાં 



રેિેનત લઈ સાબુથી તે રેલ ધોઈ નાખશો, તારે િંુ શું ઉપકાર નિીં રાનું ને રનરાં નિીં 
ફુલાઉં કે િિે ખરી રૈવત્રનો લિાિો લેિાના દિાડા પાસે આવ્યા છ!ે

તરારા રનરાં રારે વિષે સિગ્મ જટેલો ઉંચો કે પાતાળ જટેલો નીચો વિચાર િો, તરે 
રારા કટ્ા િેરી કે સાચા સનેિી િો, તો પણ િંુ તરારા શિેરરાં એક ક્યારેકટર છઉં, પછી 
ગરે તેિો. એ જ વિચાર તરને રારૂં અવભરાન રખાિિાને બસ છ ેએર િંુ અવભરાનથી 
કિંુ છઊં ને તરે એ અવભરાન ઉપર િસશો જ-િસો િિે.

આ કાગળ બંધ કરતાં રરતી રૈવત્ર પાછી ઉઠી તેની ખુશાલીરાં િંુ રારાં પાન 
સોપારી ખાઊં છઊં ને તરે તરારી તપખીર સુંઘજો.

લી. સજ્જનની સજ્જનાઈરાં રનિ રિેતો,

નર્મદાશંકરની સલાર.
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કવિ હીરાચરંદ કાનજીને

સુરત તા. 5 રાચ્મ 1868

કવિ ભાઈ િીરાચંદજી

ફાગણ સુદ 7 નો પત્ર આવ્યો તે િાંચી સરાચાર જાણ્યા છ.ે જ્ાનસરુદ્ર રને 
પોંચ્યો છ.ે રારો ગ્ંથ િાલરાં તરને રુંબઈથી રળે તેર નથી. થોડી એક નકલો બંધઈને 
આિી િતી, તેરાંની થોડીએક િંુ અિીં લાવ્યો છઉં ને થોડીએક નાનાભાઈ્યે િેચી છ.ે 
િજી દુકાનરાં પણ િેચિા રુકી નથી ને થોડીએક વરત્રોને પણ આપિી બાકી રિી છ.ે 
કાહઠ્યાિાડરાં રારે એ ચોપડીઓ રોકલિી છ,ે તેર એક તરને પણ રોકલીશ.

િાલરાં િેચિાના રારા ગ્ંથરાં, કવિતાના રોટાં પુસતક વશિાએ બીજુ ંકંઈ જ નથી. 
તરારા છાપેલા ગ્ંથરાંના અખા ભકતની િાણીનો ગ્ંથ લેિાને કોઈ કોઈ િખત ગારડાંના 
લોક રારી પાસે આિે છ.ે રાટ ેએ ગ્ંથની નકલ 20 એક રારી પાસે િો્ય તો સારૂં. 
રિીપતરાર વિષેનો ગ્ંથ અને તરારા દુ:ખનો ગ્ંથ એ બે રારે જોિા છ,ે રાટ ેબને તો કોઈ 
પાસ નકલ કરાિી ગરે ત્યારે પણ રોકલિા. કાહઠ્યાિાડ ગ્યા પછી પણ િખતે િખતે 
કાગળ લખતાં રિેિું. ને તેણી તરફના સરાચાર જણાવ્યા કરિા.

વરથ્યાવભરાન ખંડન તરે કી્યા પ્સંગથી લખ્યો છ,ે એ વિષે રારે રારી િકીકતરાં 
લખિાનું છ;ે ને એને રાટ ેરને બિારથી કેટલીક ખબર રળી છ ેકે ભોગીલાલે તરારી 
ચોપડી લીધી નિીં, તેથી ડપે્યુટીઓ ઉપર અને દલપતરારના કહાથી રારા ઉપર તરે 
લખ્યું છ.ે ને એ પાછલું તો તરે પોતેજ રને કહું છ,ે પણ એ બંને વિષે સવિસતર િકીકત 
જાણિી છ ેરાટ ેજ ેસત્ય િો્ય તે ્યથાવસથત લખી રોકલિું. કાગળ નોટપેડ રોકલતાં 
સંકોચ આણિો નિીં. એ જ વિનંતી.

લા. નર્મદાશંકરના જ ેપરરાતરા િાંચિા.

તા. ક: -ભાઈ આપણે જ ેઘણાએક બપોર િાતવચતરાં કિાડ્યા છ ેતે રને બિુ 
સાંભર છ,ે તેર ગત પુરૂષનું ચાંચલ્ય િજી રારી આંખ આગળ રરે છ.ે
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ધનસુખરામ ઓચ્છિરામને

(1)

પરર સનેિી ભાઈ ધનસુખરાર ઓચછિરારને -રુ0 િડોદરં

રુંબઈથી લા. નર્મદાશંકરના નરસકાર. તરારો પ્ેરપત્ર િાંચી ઘણો પ્સંન થ્યો છુ.ં 
તરે દ્યારારભાઈની છબી રોકલી તેને સારં તરારો રારા ઉપર રોટો ઉપકાર થ્યો છ.ે જ ે
જ ેચોપડીઓ તરે રંગાિી છ ેતે વિષે જાણિું કે તે ચોપહડ્યો ઘણાં િષ્મ ઉપર છપાઈ છ-ે
િાલ રળતી નથી- જોિારાં પણ આિતી નથી. રાટ ેજ ેનથી તે કંઈ રોકલાઈ શકાતી નથી 
તો પણ ખંતથી ખોળરાં રિી જરે જરે રળતી જશે તેર તેર રોકલાિતો જઈશ. અિીંના 
કાએચ િગેરે લોકો જઓેએ દ્યારારભાઈને સારી પેઠ ેજો્યલા ને તેરની પાસ રિેલા 
તેઓ કિે છ ેકે એ છબી દ્યારારભાઈની નથી, એ તો રણછોડના જિેી લાગે છ-ેચેિરારાં. 
રેં પણ એ છબીરાં જોતાં િારને રણછોડભાઈની છા્યા જોઈ. તરારી રણછોડભાઈ 
િગેરેની ખાતરી છ ેકે એ જ છબી દ્યારારભાઈની છ.ે િશે ઉભ્ય પક્ને લીધે તરારી 
રોકલેલી છબી દ્યારારભાઈની જ છ ેએર રારાથી કિેિાઈ શકાતું નથી. અિીંના વરત્રોએ 
રણછોડભાઈને જો્યલા તેઓએ તો જોતા િારને કહું કે આ તો રણછોડની તસિીર છ.ે

િિે રારી ઇચછા એિી છ ેકે રતન સોનારણની પાસે જ ેછબી છ ેને જનેે તરે ખોટી 
ને ખરાબ કિો છો તે જ છબી, જિેી તરે જોઈ િો્ય તેિી જ રને તાકીદે રોકલી દો તો 
સારં.

અિીંના લોકોનાં િણ્મન પ્રાણે સવિતાનારા્યણે સોનારણ પાસે જો્યલી તસિીર 
રળતી આિે છ,ે રાટ ેજરે એક સુંદર છબી રોકલિાની આપે તસદી લીધી તેર પેલી 
બીજી તસબીર જિેી તરે જોઈ િો્ય તેિી કૃપા કરી તાકીદે રોકલિી. તરે અત્રે પધારિાના 
છો એ સાંભળી િંુ ઘણો ખુશી થ્યો છુ ં કે તર સરખા સિન્યાતી ગુવણજન સાથે રૈવત્ર 
બંધા્ય. તરે અત્રે આિશો ત્યારે િંુ રારા પેલા વરત્રો પાસે તેડી જઈશ અને પછી તરારી 
રરજી િો્ય તો તેઓના િણ્મન પ્રાણે બીજી તસિીર લેજો. રારો વિચાર એર કે ત્રણ 
તસિીર ઉપરથી એક નિી તસિીર ઉપજાિિી કે જનેે સિુ લોકો કબુલ કરે. તરને ચોપડી 
રોકલતાં િાર લાગિાથી તરે રારે વિષે કંઈ જુદો જ વિચાર લાિી સોનાિરણીિાળી 
તસિીર રોકલાિતાં વિચારરાં પડશો એર િંુ ધારતો નથી. આટલો ઉપકાર ક્યયો છ ેતેરાં 
પેલી તસિીર તાકીદે રોકલીને ઉરેરો કરશો એિી આશા છ.ે

તરને િડોદરે સરનારું કરિું તે શી રીતે તે લખી રોકલજો ને રારં તરે આ રીતે 



કરજો. નર્મદાશંકર લાલશંકરને રુંબઈ રધ્યે કંુભાર ટકુડારાં લુિાણાની િાડીની પાસે 
નંબર 91 િાળા ઘરરાં પિોંચે. કારકાજ લખિાં.

લા. તરારો દશ્મનાવભલાષી.

(2)

તા. 18 એપરેલ 1865.

ભાઈ ધનસુખરારજી - રું. િડોદરં.

આ પત્રનો ઉત્તર આિેથી છબી તાબડતોબ રોકલાિી દઈશ. તારસ, અધીરાઈ 
અને અકળાપણું દશા્મિતો છટાથી િાંકારાં લખેલો આપનો પત્ર િાંચી રને સારી પેઠ ે
િસિું આવ્યું છ.ે રને તરારી છટાથી લખતાં આિડ ેછ ેખરં પણ તરે રારા ઉપર ઉપકાર 
કીધોછ. (છબીના બદલારાં અધીરાઈથી ચોપડી્યો રાંગોછ એટલે ઉપકાર કિેિો તો ન 
જોઈ્યે,) તેથી િંુ તરારી છટાથી લખિું દુરસત ધારતો નથી. તરારી રેિેનતના બદલારાં રેં 
રૂપીઆ આપિાનું કિેિડાવ્યું િતું પણ તેની તરે ના પાડી િતી. રાત્ર રૈવત્રની વનશાનીરાં 
તરે રિેનત લીધી એર િંુ જાણતો િતો. પરંતુ જ્યારે તરે ચોપડીના બદલારાં છબી આપો 
છો ત્યારે તે રૈવત્રની વનશાની ન કિેિા્ય. તરે રારે વિષે ખોટો વિચાર લઈ જાઓ છો એ 
જોઈ િંુ ઘણો દલગીર થાઉં છુ.ં રેં તરને ચોપડીઓ રોકલિાની ના નથી કિી. ખાંતથી 
ખોળ કરી રોકલતો જઈશ, એર લખિા છતાં તરને ખોટુ ંલાગ્યું તો િિે ભાઈ સાિેબજીને 
વિનંવત કરંછ કે રારાં રાણસોથી તરારં દીલ દુખા્યું તો કોઈ પણ રીતે તેના બદલારાં રને 
િજી િધારે વશક્ા કરી ક્રા કરો તેર છો? કિો તો તનથી રાફ રાગંુ એટલે નાક લીસોટી 
તાણી જાઉં, કિો તો રનથી રાફ રાગું એટલે તરારી સાથે કાર પાડ્યાથી જ ેપશ્ચાત્તાપ 
રને તરારા કાગળથી થ્યો છ ેતેને િધારે દિાડા ચલાવ્યાં કરં. અને કિો તો ધનથી રાફ 
રાગું, એટલે રારા ગજા પ્રાણે તુળસી પત્ર અપતી સાિેબને રીઝિું. `છબી રોકલજો કે 
દરસણથી આપનું સરરણ રેિે’ એર તરે લખો છો તેર િંુ પણ તરને લખંુછ કે િંુ તરારી 
ખુબીના કાગળો જોઈ જોઈ તરારા રિોધરૂપી વિછુ સાપના ડસંથી આકળવિકળ થઈ જઈ 
પશ્ચાત્તાપ ક્યા્મ કરી તરારં સરરણ રાખ્યાં કરીશ. િંુ રારા રાણસોનો પક્ નથી કરતો. 
ક્યયો િોત અને રારા રનરાં કપટ િોત તો િંુ તરારી સાથે કાગળથી પ્સંગ કરી ચોપડી 
રોકલિાની િાત લખત નિીં. િિે ગઈ ગુજરી િાતનું લંબાણ કરિું ન જોઈ્યે, તો પણ 
કોઈ બીજા સદગૃિસથો તરારા િરારા કાગળો િાંચે તેઓને ઉભ્ય પક્ સરજાિિારાં 
આિે રાટ ેલખું છુ ંકે તરને જ ેિેળા ડભોઈ જિાનું કહું તે િેળા તરે એિું નિોતું કહું કે 
ચોપડી રંગાિી આપો તો જ િંુ તરારી સાથે આિું. એર ન કહંુ એ તરારી રોટી ભલાઈ 
અને રૈવત્ર. છબી પાડ્યા પછી આગ્િ ધ્યયો કે રંગાિી આપો તો જ લઈ જાઓ ને િંુ કેિો 



રાણસ છઉં એ વિષે સારી પઠ ેચોકસી કરી નાચારીથી છબી આપી અને પછી પાછા 
િરણાં રારા કાગળથી નારાજી થઈ જઈ છબી પાછી રંગાિી લો છો એ પણ તરારી 
ભલાઈ અને રૈવત્ર. તરને સોનાિરણિાળી તસિીર પસંદ ન પડથેી અને તેિી તસિીર 
રુંબઈ સરખા શિેરરાં તરારી ્યશસિી કલરને બટ્ો લાગશે એર સરજી તરે તે તસિીર 
રદ કરી. તરને ્યશ રળે તેિી બીજી ઉતારી. રેં રારા રાણસને સોનાિરણિાળી જ 
ઉતારિાનું કહું િતું. પણ તેઓએ તરે અપ્સન્ન ન થાઓ રાટ ેઅને તરારા કિેિા પર 
ભરોસો રાખીને તરે જ ેકીધું તે કરિા દીધું. રંગદાર અને ખુશવરજાજની તસિીર કરતાં 
રને સાદી અને ઉદાસી તસિીર િધારે ગરે છ ેને ગરે તેિી તે તસિીર નઠારી િતી તો 
પણ રને તેની ઇચછા િતી. તે ઉપરાંત તરે રણછોડની સંરતીથી નિી બનાિી રોકલી 
એ તરારો રોટો ઉપકાર. ને એ ઉપકાર જાણનાર તરારા હદલરાં અપકારી જણા્યો એ 
જોઈ રને કૌતુક સરખું ભાસે છ.ે જિેી ધીરજ તરે ડભોઈ જતાં પિેલાં રાખી િતી તેિી 
તરે પછિાડથેી રાખી શક્યા નિીં, એિે પ્સંગે રારાં રાણસો જઓે એર સરજલેાં કે 
નર્મદાશંકર આખા રુંબઈની ચોપડીઓ વિષે જાણે છ ેતે ગરે તેર કરીને ખોળ કિાડી 
િેિેલી રોડી રોકલાિશે જ. એિા વિચારથી તેઓએ તરને નક્ી રોકલાિીશું એર કહું. 
તરે પાછળથી અધીરા થ્યા અને િંુ તરારો હિતેચછુ તે તરે રારે વિષે િગર પ્સંગે ખોટા 
વિચાર કીધા એને વિષે તરે તરારા હદલને એકાંતરાં જ સરજાિજો. રારાં રાણસો રે િંુ 
તરતની તરત ચોપડી ન રોકલી શક્યો તેટલા ઉપરથી તેઓને વિષે ને રારે વિષે ખોટા 
વિચાર કરો છો એરાં અરને તો અરારો દોષ કંઈ જણાતો નથી. કારણકે ચોપડીઓ 
રોકલિાની ના નથી કિી. `ચાનક રાખી ખોળ કરી રોકલતો જઈશ’ એર લખ્યા છતાં 
તરે આકળા પડી જાઓ છો અને રૈવત્રના અંકુરને રિોધરાં ચાંપી નાંખો છો. કોઈ એક 
રાણસે બીજાને કહું કે િંુ તરને અવગ્યાર િાગે રળીશ ને પછી કેટલીક અડચણને લીધે 
તેનાથી બાર િાગે રળા્ય અને જનેે સારૂ પેિેલો રાણસ વિિેકરાં રિી બીજાની પાસે રાફ 
રાગે અથિા પેિેલો રાણસ અધોકથી રરી ગ્યેથી, બીજાને ન રળી શકે ને તેથી તે બીજો 
કોપા્યરાન થા્ય તો તેરાં ને બીજા રાણસનું ભલારણપણું ને સાચી રૈવત્ર (?) અને પિેલા 
રાણસનું ખોટાપણું અનો ખોટી રૈવત્ર ખરી(?). છબી રોકલિાને કંઈ જ િાર નથી પણ 
તરારા જિેો િંુ આકળો ગણાઉ રાટ ેઆ પત્રનો ઉત્તર આિતાં સુધી િાર લગાડુ ંછઉં. 
આ પત્રના ઉત્તરની સાથે નીચલા પ્શ્નો ઉત્તર પણ લખી રોકલશો. લોકો કિે છ ેકે દૂર 
પડલેા ને ન દીઠલેા એિા પરદેશીની સુજનતાથી પરીક્ા કરિારાં િડોદરાનાં બૈરાં તિાંના 
પુરષો કરતાં િધારે ચતુર છ ેએ િાત ખરી છ?ે રનરાં રેલ રાખ્યા ન કરતાં તડ ને ભડ 
કિી દેિું એ રોટી નીવત છ.ે સોનાિરણિાળી પેનસીલની જ છા્યાિાળી છબી રોકલિાને 
રેં તરને લખ્યું િતું તે વિષે આપ રિોધરાં કંઈ જ લખતા નથી. એ જ ેતરારી કાગળ 
લખિાની ચાતુરી તે વશખિારાં િિેથી િંુ તરને ગુર ગણીશ. િંુ જ લખું છ કે િિે તરે તે 
રોકલિાની ખટપટરાં પડશો જ નિી. તરારો રેરૂ જટેલો ઉપકાર િંુ અળવસ્યાંથી કેર 
ઝીલા્ય! આ ઉભરો ગરે તેિો પણ શુધિ અંત: કરણનો છ;ે રાટ ેક્રા ધારણ કરી પાછો 



પ્ીવતનો ઉરળકો લાિશો. એ જ વિનંતી.

નર્મદાશંકર લાલશંકર.

(3)

તા. 19 એપરેલ 1865

ભાઈ ધનસુખરાર-રુ. િડોદરં.

તરને કાગળ બીડ્યા પછી જ ેરાણસોને રેં તરારી ચોપડીઓની ખોળ કરિાને 
કહું િતું તેરાંના એક જણે આિીને કહું કે `જ ેપારસીએ તે ચોપડીએ રરેઠી ઉપરથી 
ગુજરાતીરાં કરી છપાિેલી તે તો તરારો ફલાણો સનેિી છ.ે તેણે તરને સલાર કિેિડાિી 
છ ેને કહંુ છ ેકે એ સાતરાંની િોડ વિદ્યાિાળીની એક જ પ્ત તેની પાસે છ ેને બીજી તો 
નથી. એ બધી 22 રૂપીએ િેચાતી િતી. તરને ઘણી જ જરૂર છ ેતો િંુ જરે બનશે તેર 
તરને પેદા કરી આપીશ.’ ભાઈ સાિેબ! િિે જોતા જાઓ. જણેે છપાિી છ ેતેનીજ પાસે 
નથી તો એકદર કેર રળી આિે? એ તો ખુણાઓરાંથી ખોળિાની છ-ેદુકાનોરાંથી ખરીદ 
કરિાની નથી. પણ ધીરજથી સિુ રળી આિે છ.ે

એ જ શખસ થોડ ેદિાડ ેરને તે ચોપડીઓ પેદા કરી આપશે જ; એ સિેજ જાણિા 
સારૂ લખ્યું છ-ેિાર તરારે વનવરત્તે રારં તો કાર થશે. કેર કે મિારે ઘેર જટેલાં ગુજરાતી 
પુસતકોનો સંગ્િ છ ેતેટલો આખા ગુજરાતરાં કોઈ ઠકેાણે નથી. એ સાત ચોપડીઓની 
જાણ તરારાથી જ થઈ, તે િિે રારા સંગ્િરાં રિેશે. રારા અસંખ્યાત ઓળખીતારાં રારે 
વિષે િગર કારણ ખોટો વિચાર આણનાર એક આપની જ અધીરાઈ િો્ય.

નર્મદાશંકરના નરસકાર.

(4)

ભાઈ ધનસુખરારજી - રુકાર-િડોદરં.

રુંબઈથી લા. નર્મદાશંકરના નરસકાર. તરારો િદ 11 નો લખેલો આજ િૈશાખ 
સુદ 3 જ ેઆવ્યો તે િાંચ્યો છ.ે સેિક રાગી લેછ ને િિે બીજા પંદર દિાડાની છબી 
રોકલિાની રિેલત આપશો કે િારૂ એટલારાં જો ચોપડીઓ રળી જા્ય તો રોકલાિી દઉં. 
તરે એર ન જાણશો કે છબી રોકલિાની આનાકાની કરે છ-ેરારી પાસ રિી કે તરારી 
પાસ રિી તો શું? તરારં ઘર તે પણ િાટકેશ્રનું જ છ.ે ને રારી ઇચછા દ્યારારનાં દશ્મન 
કરિાની િતી તે તરે પૂણ્મ કીધી. તરારી અધીરાઈથી િંુ તર ગુણીજન પાસ આિતો 



અટકી પડ્યો છઉં રાટ ેજ રારે લાંબો કાગળ લખિો પડ્યો િતો, પણ નીવત છ ેકે એક જો 
જોરથી બોલે તો બીજાએ પણ બોલિું કે જથેી બંને ધીરા પડી જા્ય ને તેર થિાને િખત 
આિે છ.ે રને એટલી તો ચટપટી છ ેકે કિારે ચોપડીઓ રળે ને િંુ િડોદરે આિું-તરને 
નરસકાર કરં-ને તરારાં ચરણ આગળ ચોપડીઓ ને તસિીર ધરં.

એ પંદર દિાડારાં જો કોઈ ઓળખીતું રાણસ અિીંથી િડોદરે જતું જણાશે ને 
તે તરને ઠાિકી રીતે પોિોંચે તેિું િશે તો છબી તો િંુ તેની સાથે જ રોકલી દઈશ. 
ધનસુખરારભાઈ! છબી ધીરિા સરખો પણ િંુ નિીં? રારી ઇચછા ગઈ ગુજરી વિસરી 
વિસરાિી પરસપર પ્ેર બાંધિાની છ.ે પછી તો આપની રરજી.

લી. દશ્મનાવભલાષી નર્મદાશંકરના નરસકાર.
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6

્છગનલાલ વિ. સરંતોકરામ દેસાઈને

(1)

સુરત આરલીરાન, તા. 14 અકટોબર સને 1869.

સનેિકૃપાિણ્મ દેસાઈ શ્ી છગનલાલ વિ. સંતોકરાર, રુ. ભાિનગર.

રાજશ્ી ભાઈ,

1. આપનો તા. 10 અકટોબરનો સનેિદશ્મક તા. 13 રીએ િાંચી 10 િષ્મ ઉપર થ્યેલા 
સરાગરનું સરરણસુખ પામ્યો છઉં ને આપ `પત્રવ્યિિાર જારી રાખિાની ઉરેદ’ રાખો 
છો એ ઉપરથી આશા રાખું છઉં કે આપને િંુ કેટલાંએક કારણોથી જાણે એકરેકને છકે 
જ ઓળખતા ન િાઈ્યે તેિી વસથવતરાં આિી રહા િતા તે પાછા પત્રરૂપી નેત્રદ્ારાએ 
પરસપર રસ આપતા થઈશું ઈ.

2. `આપને આપણા દેશસુધારા ઉપર ઉલટ અને પ્ીવત છ ેતે િાત િરેક પ્સંગે 
સાંભળી અંત: કરણનો ઘણો જ આનંદ પ્ાતિ થ્યા છ.ે’ એ િાક્યનો આપના પત્રરાં આપે 
જણાવ્યાં એથી રને પણ થોડો સંતોષ નથી. કારણ કે આપ શ્ીરાન પણ દેશને અથતે થતાં 
કરયો તે સંસારરાં ઉત્તર પરરાથ્મ છ ેએર અંત: કરણથી સરજો છો - ઇવતિાસો િાંચ્યાથી 
જણા્ય છ ેકે સુધારાનાં કરયો રધ્યર િગ્મના જનોથી થ્યાં છ ેને પછી પ્થર િગ્મના જનોએ 
રોટી સિા્ય કરી છ ેકે જથેી પેલા વિશેષ ફાવ્યા છ.ે

આપણારાં િજી અનુભિવિિેકે સુધારાના વિચાર ફેલાિનારા થોડા છ,ે ને કારો 
કરનારા તો િળી બિુ જ થોડા છ;ે અને કેટલાક શ્ીરંતો સિાથ્મથી, રોટાઈથી ને શરરરાં 
પડ્યાથી સિા્ય કરનારા છ,ે પણ શુધિ વિચારથી શુધિ બુવધિથી સિા્ય કરનારા બલકે નથી 
એર કિંુ તો તે ખોટુ ંનથી ને આપે જ ેહદલ દાઝથી રને પત્ર લખ્યો છ,ે તે જોતાં આપ 
શ્ીરાન િગ્મરાં સુધારાને શુધિ બુવધિથી સદા્ય કરનારાઓરાં પ્થર ને પ્થર રાનને ્યોગ્ય 
થાઓ ખરા.

3. રા. ગોપાળજી સુરભાઈ સાથે રારે કોશ સંબંધી પત્રવ્યિિાર ચાલેલો તે સર્યે 
રારો વિચાર રાત્ર ત થી િ લગીના શબદોને રાટ ે300 પ્ત છપાિિાનો િતો ને તેને િાસતે 
બે અહઢ િજારની છપાઈ થશે એટલી અટકળ બાંધી િતી. ગ્યા અપરેલ રાસથી રારો 
વિચાર છપા્યલો ભાગ રદ કરી નિેસરથી અ થી તે િ સુધી ફરીથી શુધિ કરી નિા શબદો 
િધારી છપાિિાનો ને િજાર પ્ત કિાડિાનો થ્યો છ.ે ડાઈરેકટર પાસે પંદર િજારની 
રદદ (500 નકલ 30 ને ભાિે આપિાની શરતે) રાંગી િતી. એક િષ્મરાં છાપી બિાર 



કિાડિાનો કુલ ખરચ (કાગળ, છપારણી, કપડાંના પુઠાં િગેરે) સુરત ઐહરશ વરશનના 
એવસટરેટ ઉપરથી છ િજાર રૂ. થા્ય છ.ે દર પ્તના રૂ. 20) ભાિ રાખતાં 300 પ્તે રૂ. 
6000 પુરા થા્ય. બીજા છાપખાનાનો એવસટરેટ 500-700 ઓછો પણ થા્ય ખરો.

4. `રારી જાતથી જટેલી રદદ થઈ શકે તેટલી કરી આપે લીધેલા પ્્યાસનાં ફળ 
સિુ ચાખે એ િેતુથી’ આપ-રને ખરચનો આંકડો પુછો છો તો પછી કોશને બિાર પાડતાં 
શી િાર છ?ે

5. એટલી રકરનો આશ્્ય રળિાનું આપની તરફથી બનેથી એ આશ્્યના બદલારાં 
સિ્મ ગુજરાતી તરફથી ને રારી તફરથી રારે જ ેઉપકાર રાનિાને થશે તેના પ્કાર સંબંધી 
િંુ આપને જણાિીશ.

આપના શુધિ સનેિનો અવભલાષ રાખનાર

નર્મદાશંકર લાલશંકર

(2)

સુરત આરલીરાન, તા. 24 અકટોબર 1869.

રાજશ્ી દેસાઈશ્ી છગનલાલ વિ. સંતોકરા્ય-રું ભાિનગર

સનેિીશ્ી ભાઈ,

આપના તા. 21 રીના પત્રના ઉત્તરરાં ઉપકાર રાનિા સંબંધી વિશેષ વિિેક કરિો 
રૂકી દઈ નીચે પ્રાણે લખું છઉં.

આપને ઉત્તર લખ્યા પછી અરદાિાદના ્યુનાઈટડે કંપનીના છાપખાનાના રેનેજર 
રારી પાસે આવ્યા િતા. તેણે રારા કોશ સંબંધી એવસટરેટ (1000 નકલનો ખચ્મ, કંપોજ 
તથા સારા કાગળ ઉપર છપારણીનો રૂ. 3500) તથા રૂ. 1000 કપડાંના પુઠાંનો રળીને 
રૂ. 4500 નો આપ્યો છ ેને પાંચ રહિનારાં (િંુ જો અરદાિાદ રિંુ તો) છાપી આપિાનું 
કહું છ.ે તેર રુંબઈથી પણ િિે કાગળો આિે છ-ેએ સિેજ જણાિું છઉં.

કોશ સરખા પુસતકને આશ્્ય આપનારને રાન છ ેતેર જ ેછાપખાનારાં છપા્ય તેને 
પણ રાન છ.ે ચાર પાંચ િજારનો વિષ્ય રને ભારે પડ ેતેર નથી ને કોશ છપાએથી તેટલો 
તત્મ આિી શકતે એિી રને ખાતરી પણ છ;ે તો પણ કેટલાંએક કારણ જ ેપ્સતાિનારાં 
લખિારાં આિશે તેથી અને રોટાં પુસતકની સાથે કોઈ રોટાનું નાર જોડા્ય ને તે તેિા જ 
પ્કારનો જોઈ્યે એિી રારી ઇચછા, તેથી િંુ કોઈ તેિાને શોધતો િતો.



1. ઈશ્રેચછાથી આપ સાનુકૂળ થાઓ છો ને નંગને કંુદનથી શોભાળો છો તો રારો 
આતરા પ્સન્ન થિો જ જોઈ્યે-વિશેષે આ રીતે કે નાગર ગ્ંથકતા્મ, નાગરનો આશ્્ય ને 
નાગરનું છાપખાનું.

સુખે આ જ્ાનચંદ્રોદ્યરાં છાપો. પ્ુફ સંબંધી અડચણને રાટ ેિંુ આર વિચાર રાખું 
છઉં-જો છાપખાનારાં વિશેષે કોશનું જ કરાર ધરધોકારે ચાલે તેિું િો્ય તો િંુ રારં એક 
રાણસ પ્ુફ તપાસિાને રાટ ેભાિનગર રાખું ને િચરાં િચરાં િંુ આિતો રિંુ; જો ધીરે 
ચાલે તેિું િો્ય તો પોસટની રારફતે િંુ પ્ુફ તપાસી રોકલ્યાં કરૂં. ધીરે ચાલે તોપણ ઘણું 
તો એક િષ્મ એટલારાં છપાઈ રિેિો જોઈએ; જો છએક રહિનારાં છપા્ય તેિેિું િો્ય ને 
રારૂં અથિા રારા રાણસનું ભાિનગર રિેિું થા્ય તો એક બીજો લાભ થા્ય કે-કોશરાં ન 
આિેલા એિા (કાહઠ્યાિાડના) બીજા શબદો પણ તેરાં ઉરેરા્ય.

જ્ાનચંદ્રોદ્યનો એવસટરેટ રારા ધારિા પ્રાણે અરદાિાદનો જોતાં ઘણાં ઘણો 
રૂ. 4000)નો થશે ને એટલા અિેજનો આશ્્ય આપ રને આપશો, પણ એ સંબંધી િંુ 
જાણિાને ઇચછુ ંછઉં કે પુસતકની પ્તો ખરીદ કરી આપ અિેજ િાળી લેશો કે રારે જ 
િેચાણનાં નાણાંરાંથી તે િાળિો કે શી રીતે?

હદિાળી કરીને રારે રુંબઈ જિું છ,ે રાટ ેિિે દશબાર હદિસરાં તરારી તરફનો 
નક્ી ને ખુલાસાનો વિચાર રારા જાણિારાં આિે તેર કરિાની આપ ખંત રાખશો; તેર 
અગર આપને ત્યાં છાપિાનું ઠરે તો કી દિાડથેી આરંભ થશે તે પણ જણાિશો-એ જ 
વિનંવત.

રૈવત્ર-સનેિ-પ્ેરનાં ઐક્ય ્યશ સુખની િોંસ રાખનાર

નર્મદાશંકર લાલશંકર

સરનારું

રાજરાન્ય રાજશ્ી દેસાઈ છગનલાલ વિ. સંતોકરા્યને આ પત્ર ભાિનગર પિોંચે.



(3)

સુરત આરલીરાન

આસો િદ 13-18-25

નિેંબર 2 જી -1869

દેસાઈ શ્ી છગનલાલ વિ. સંતોકરાર

રુ. ભાિનગર

સનેિી શ્ીભાઈ

આપનો તા. 27 અકટોબરનો તા. 29 રીએ પોંિોંચ્યો છ.ે

આપનો સનેિ એ આપથી રળિાનો આશ્્ય એ બેથી રારા હૃદ્યરાં જ ેભાિ ઉઠ્યા 
છ ેતે પ્સંગ ઉપર દરસાિિાની આશા રાખું છઉં તો પણ આ પત્રરાં રારાથી લખ્યા િગર 
ચાલતું નથી કે િંુ આપનો ઘણો આભારી થ્યો છઉં.

છાપખાના સંબંધી ઉલટથી થતી ગોઠિણ વિષે જાણી રને કાર કરિાની ઉલટ આિી છ.ે

ટાણાના હદિસો અને ઘણું કાર િોિાથી રારી તરફથી થિાની પુરતી ગોઠિણરાં 
થોડીક ઢીલ થશે તો પણ બીજુ ંરુિૂત્મ સાિધાને થોડુ ંએક રેટર રોકલ્યું છ ેતે પિોંચેથી 
મ્યાનેજરે કંપોઝ કરાિિાનો પ્ારંભ કરિો.

િિે મ્યાનેજર સાથે િરારે વનત્ય કાર પડિાનું રાટ ેચાલિાના કાર સંબંધી ખટપટરાં 
પડી રિી આપે આપનો અરૂલ્ય કાળ તેરાં ન ગાળિો એર િંુ ઇચછુ ંછઉં ન આપ તેને 
જ તેર કરિાની ભલારણ કરી દેશો. છાપિાના કાગળ રોટા ગ્ંથ ને રોટાના આશ્્યને 
ઉરંગ રાખશો જ. જાથુ રિી પ્ુફ તપાસિાને રારૂં રાણસ પાંચેર સાતેર ઉપર આિશે, 
એજ વિનંતી.

આપનો દશ્મનોતસુક નર્મદાશંકર.

(4)

સુરત આરલીરાન, તા. 1 હડસેમબર

સનેિી શ્ી ભાઈ છગનલાલ,

આપનો તા. 5 રી નિેમબરનો પિોંચ્યો છ-ેઘેલાભાઈ રુંબઈ જતાં પેલાં રળ્ા િતા 
ને પાછા આવ્યા પછી તરારી તરફ જિાને હદિસે પણ રળ્ા છ ેને રેં છાપિા સંબંધી જ ે
કંઈ જરૂરનું કિી દેખાડિાનું િતું તે કિી દેખાડ્યું છ ે–એઓએ 10 હદિસ પછી રારા 



આદરીને રોકલિાનું કહું છ.ે

િાલરાં કથાકોશ નારનું પુસતક છપાિું છુ ંતે અડધું છપા્યું છ ેતે પૂરં ુથ્યેથી ને 
આપને ત્યાં કોશનું કાર ધરધોકાર ચાલતું થ્યેથી િંુ ભાિનગર આિી આપને રળીશ.

િડાઈરાં નથી કિેતો પણ સાચું કિંુ છુ ંકે કોશનું કાર ઘણું જ ભારી છ-ેફરીથી જોઉં 
છુ ંતો પણ રારે ઘણો વિચાર કરિો પડ ેછ ેને રારો ઘણો કાળ જા્ય છ ે– િિે એ શ્રથી 
કંટાળેલો છુ ં– જ્યાં સુધી તે છપા્યો નથી ત્યાં સુધી રારં રન તેરાંથી ખસિાનું નથી. 
િંુ જાનેિારીથી તે છાપિા આપિાનો જ િતો પણ એ દરવર્યાન આપના પત્રો આવ્યા. 
અથા્મત્ છાપિાનું કાર વિલંબથી નહિ પણ તિરાથી ચાલે તેિું કરશો ને રારે આપના 
સંબંધી જ ેઇચછા દશા્મિિાની છ ેતેને રાટ ેસર્ય િેલો આણશો, એ જ વિનંવત.

સનેિાંહકત નર્મદાશંકર.

6



7

ગોપાળજી વિ. સુરજીને

(1)

સુરત, આરલીરાન, તા. 2 સપટમેબર 1868.

પરર સનેિી ભાઈ ગોપાળજી,

આજ સિારે રેં કાગળ વબડાવ્યો ને દશ િાગે તરારો તા. 27 આગટિનો આવ્યો-
એના ઉત્તરરાં નીચે પ્રાણે –

િંુડી રૂ. 292)ની રોકલી છ ેતે પિોંચી છ ેને રૂપી્યા રળેથી ટીકીટ ચિોડી રસીદ 
રોકલીશ-ચોપડીઓ િેચિાની વિગત તથા તરારી પાસે રિેલી સીલક ચોપડીઓ વિષે 
લખ્યું તે જાણ્યું ને ચોપડી 10 રંગાિી છ ેતે તરારા લખ્યા પ્રાણે ભાિનગર રોકલીશ.

`ત્રણ પ્કારની રદદરાંથી ગરે તે પ્કારની રદદ કરે તો આપ એરની તે તે જાતની 
રદદને રાટ ેનારના િાસતે શું કરિા ધારો છો?’ એ િાક્ય િાંચી રને િસિું આવ્યું છ.ે 
પણ તરે જ ેપુખત વિચારથી લખ્યું છ ેતે રારા સરજિારાં છ ેપણ રારા સરખાએ કોશ 
સરખા પુસતકને રાટ ેરદદના બદલારાં આર કરીશ એર આગ્િથી કિેિું એ રને તો 
ગરતું નથી ને રદદ કરનાર વિષે તો વિચાર જ શો બાંધિો? તો પણ દુવન્યાંદારી જોતાં 
ને તરે િચરાં છો રાટ ેલખુ છઉં કે,-

છપા્યલા કોશ વનવરત્તના ખચ્મરાં એક ગૃિસથે રૂ. 650 ની, એકે 200) ની ને બીજા 
રાત્ર દશ બાર શ્ીરંત ગૃિસથોએ ઘરાક દાખલ ઘણી પ્ત લઈ નજદીક તેરસેંની રકરની 
રદદ કરી છ.ે અને જો િિે એઓ શેિેરની પડતીને લીધે છપાિિારાં કોશને આગળના 
જટેલી રદદ નિીં કરી શકે તોપણ થોડીક પણ કરશે જ, રાટ ેએનાં નાર પ્સતાિનારાં 
ઉપકાર સાથે લખિાનો છઉં. રાટ ેબીજી રીતની રદદને રાટ ેજરે ઉપલાઓના તેર નિા 
રદદગારનું નાર પણ પ્સતાિનારાં દાખલ થશે. પણ એ રદદ લેિી િંુ ચિાતો નથી પણ 
તરે કિેશો તો લઈશ. ત્રીજી રીતની રદદ લેિી એ રાનભરેલું છ ેપણ તેને રાટ ેરારી પાસે 
પુરતાં પુસતક નથી. આગલા અંકોરાં ઘણી ઘટ જ છ.ે રાત્ર સો જ નકલ આખા પુસતકની 
રારી પાસે રિે તેર છ.ે િજાર આગળથી ને િજાર ચોપડી તૈ્યાર થ્યેથી બક્ીસ જ આપે 
તો રારી ઇચછા એિી ખરી કે તેને કોશ અપ્મણ કરિો.

ઘણે િરસે ઘણે શ્રે થ્યેલું પુસતક પરીક્ા િનાનાના જનને અપ્મણ કરિું એ રારી ને 
ગ્ંથની શોભા નિીં. રાટ ેરારો વિચાર એ કોશ ગુજરાતી લોકોને જ અપ્મણ કરિાનો િતો. 
તો પણ તેર કરાિિાની ઈશ્રની રરજી નિીં! િળી એક રારા ગુજરાતી શ્ીરંત સનેિીને 



ને તેને નિીં તો પછી એક રોટા વિદ્ાન પારસી વરત્ર જણેે રને 200 ઘરાક પોતાની જાત 
રેિેનતે કરી આપેલાં તેને અપ્મણ કરિાનો િતો, તો પણ જલદીથી કોશ પ્ગટ થિાથી 
આપણા લોકને ઘણો લાભ છ ે(કે બીજા ઉભા થા્ય) એર જાણી જ ેકોઈ આ િખતરાં 
રૂપીઆ બે િજારની રદદ કરે તેને અપ્મણ ઘટતું કરિાનું સર્યે વિચારિા ધારૂં છઉં. એથી 
કોશની રદદરાં બે િજારની જાજ રકર આપનારનું નાર પણ ગુજરાતી ભાષાની સાથે 
કા્યર રિેશે.

્યુવન્યન પ્ેસિાળાને નર્મકવિતાના રોટા પુસતકની છપાઈ િજુ પુરતી પિોંચી નથી 
ને છતાં િંુ કોશનું રોટુ ંકાર જ ેતે જ પ્ેસરાં સારૂં ને સસતું થઈ શકે તેિું છ ેતે આપું એ 
રને ઠીક લાગતું નથી. બાકી તે તો તૈ્યાર છ,ે રાટ ેરારા હદલરાં એિું છ ેકે િજાર રૂ. જો 
કોઈના આિે તો તને આપું કે તે પણ ઉતાિળું છાપી આપે; રાટ ેકોઈ પણ રીતે એટલી 
રકર િાલ જોઈ્યે છ્ૈયે. જો કાહઠ્યાિાડરાં એિો કોઈ નિીં રળે તો રારો વિચાર વર. 
કટતીસને રળિાનો છ ેને એને આર કિેિું છ ેકે રારી રોટી કવિતાની સો એક પ્ત સકુલ 
લાઈબ્ેરીને રાટ ેરાખિી તથા થોડીક નકલ કોશની પુરા થ્યે લેિી કરિી ને તેના બદલારાં 
કોશ અપ્મણ કરીશ-પણ જિાં, સુધી હિંદુ રળે તિાં સુધી અંગ્ેજને અપ્મણ ન થા્ય તેિું 
ઇચછુ ંછુ-ંરાટ ેલખિાનું કે તાકીદથી તરારી તરફથી િા નાનો જિાબ આિેથી તે ઉદ્યર 
કરૂં ને અિીં ન ફાિું તો રુંબઈ જઈ તિાં તજિીજ કરૂં. િંુ તરારો જિાબ ફરી િળતાં સુધી 
અિીં રિીશ, કે રારે રુંબઈથી જલદી પાછુ ંઆિિું ન પડ.ે

તરે કોશની કંવરત રાંગો છો તે રારાથી િાલ કેર કેિેિા્ય? રેં તો 2 િજાર લખ્યા 
છ ે પણ અગર નિા શબદો રળ્ા તો પુરિણી કરી ગ્ંથ િધારિો પડ.ે પાછો પુઠાનો 
વિચાર-રને તો લાગે છ ેકે બે નિીં પણ અઢીનું કાર થશે-િળી પાછલા અંકોની ઘટ છ ે
તેથી કંવરત િંુ નક્ી કરી શકતો નથી.

થોડોક ગ્ંથ છપા્યાથી અજરા્યસ થઈ શકે રાટ ેતરે જ ેસકુલ લાઈબ્ેરી રાટ ેધારો 
છો તે ્યતન પછી કરિાનો છ.ે

શ્ીરંત લોકને બૂજ િો્ય નિીં. નારને રાટ ેરદદ કરે. ને તે િળી ચાપાચીપથી એ 
સો ગજબ! પરાકાટિાની રિેનતના બદલારાં િંુ કંઈ જ નથી ઇચછતો. રાત્ર ગ્ંથ છપાિી 
પ્ગટ કરિાને ઈચછુ ંછુ.ં તે છતાં કોઈ ગુજરાતી ખરો ઉદાર નથી રળતો! પણ તેઓનો 
દોષ શો? િજી સરજ આિતી જા્ય છ,ે ને િંુ પણ જોઉંછ કે િારૂ કોઈ છ?ે કોઈ નિીં 
રળે તોપણ રારી અડચણો તો પ્સતાિનારાં જાિેર થશે.

તરે ગદ્યપદ્યના `વસલેકશન’ વિષે સૂચના કરો છો તે બિુ સારી છ ેને એર જ થિું 
જોઈ્યે.રારો વિચાર છ ેજ. પણ િાલરાં પદ્યરાંથી કરિાનો નથી, કેર કે િજુ છપાઈ 
નીકળી નથી ને નીકળી ગ્યેથી તેનું વસલેકશન કરીશ, ને ગદ્યને રાટ ેતરે જટેલું વસલેકશન 
લખી રોકલશો ને છપાઈ જટેલું ઝટ ઉપડ ેતેટલી તજિીજ કરી આપશો તો તાબડતોબ 
તે ચોપડી છપાિી દઈશ. આ કાગળની રતલબ સરજી લઈ ફાડી નાખિો દુરસત છ ેએર 



િંુ સરજુ ંછઉં.

ખરેખર િંુ દલગીર છઉં. રારે તરારે એકાંત થઈ નથી, એટલે તરને રારા સિભાિાહદ 
વિષે ઘણંુ જાણ્યારાં નથી. િશે? દલગીર છઉં કે રારે રાટ ેતરે આટલો શ્ર લો છો. છલે્લું 
લખિાનું કે જો રદદ કરનાર ઘણી ચાપાચીપ કરે તો બેિેતર છ ેકે તરારે એ ઉદ્યોગ 
છોડિો. િંુ શ્ીરંત નથી પણ સુઘડતા ને પ્શસત રન તે શું તે સારી પેઠ ેસરજુ ંછઉં, રાટ ે
રને િલકો સંકોચ રૂચિાનો નિીં. ને તરારે એર ન સરજિું કે િચરાં પડ્યો છઉં ને કાર 
ન થા્ય તો ખોટુ,ં અગર કદાવપ િરણાં જોગ નિીં આિે તો પછી પણ આિશે. તરારો 
ઉપકાર રારા ઉપર થશે, પણ રારે રાટ ેતરારા ઉપર કોઈ પાડ ચડાિે તે રારાથી નિીં 
બરદાસ થા્ય. રાટ ેટકેરાં રિી કાર ચલાિિું. બિુ લંબાણ થ્યું છ ેરાટ ેિિે બસ.

લી. તરારો શુભેચછુ નર્મદાશંકર.

(2)

સુરત, આરલીરાન

તા. 28 જાનેિારી 1869

રાજશે્ી ભાઈ ગોપાળજી વિ. સુરજી દેસાઈ

તરારો તા. 8 રીનો પત્ર, છગનલાલભાઈને તરને 1868 રાં લખેલો તે સાથે તે રેં 
રુંબઈથી આિી િાંચ્યો છ.ે

છગનલાલભાઈએ તરને લખેલું તે વિષે રેં કંઈ જ િાંધો લીધો નથી ને લેતો 
પણ નથી ને એ રેં તરને િારે િારે કહું છ ેિતું ને િજી પણ કિંુ છઉં-એ કાગળો અને 
ગણપતરારનો સાક્ીપત્ર રોકલિાનો શ્ર વરથ્યા લેિા્યો છ.ે

તકરાર એટલી જ િતી તે િજી છ ેકે, તરે રને એક્ો કાગળરાં એિું નથી લખ્યું કે 
`છગનલાલભાઈ ઓણ નિીં તો પોર પણ રદદ કરશે.’ રારે ત્યાં કાગળોની બરોબર ફૈલ 
નિીં તેનો લાભ લઈ અને છ0 ભાઈએ તરને લખેલું રાટ ેતરે રને પણ લખેલું એિી જ ે
તરારી ભાંવત તેનો લાભ લઈ તરે તરારૂં બોલિું ખરૂં કરિા રથો છો પણ જુઓ–

તરારો લખેલો જ ેકાગળ રેં તરને રૂબરૂ િંચાવ્યો િતો તે પોર કરશે એિું નથીજ 
એ તરે જાણો છો-એ કાગળનો જિાબ જ ેરેં લખ્યો િતો તે પણ તરને િંચાવ્યો િતો.

1. છ0 ભાઈએ તરને લખેલું કે આિતી સાલ બને તેિો સંભિ છ ેએ-ઉપરથી દૂરની 
િાતથી અરે રારા લાંબા કાગળના બેદરકારીના લખાણથી (તરારે એ ઉદ્યોગ છોડિો એિું 
પણ લખ્યું િતું), `પોર રદદ કરશે’ એિું તરે ન જ લખો એિો પણ સંભિ નક્ી જિેો 



કલપી શકા્ય છ ેને તરે નથી લખ્યું એિું રને પક્ ુ ંસંભરે છ.ે 2. છ0 ભાઈએ તરને લખેલું 
તે ઉપરથી તરે રને લખ્યું િશે એિો પણ સંભિ કલપી શકા્ય, પણ 1 લા સંભિ આગળ 
2જો સંભિ ઝાંખો પડ ેછ-ેતરને ભાંવત રૂપ કાં ન પડ્યું િો્ય? 3. છ0 ભાઈના કાગળ 
રોકલિાનો પહરશ્ર લીધો તેના કરતાં તરે જ ેકાગળરાં રને તે લખ્યું િતું તે કાગળની 
નકલ રોકલી િત તો તે આપણી તકરારરાં દાખલ થાત. 4. રાખિા જિેા કાગળની જ 
રાત્ર િંુ ફૈલ રાખું છઉં ને બાકીના ફાડી નાંખું છઉં. કોશ સંબંધી સિ્મ કાગળ પત્ર િંુ 
પ્સતાિનારાં લખિાને રાટ ેખંતથી સાચિી રાખું છઉં-એ સાચિેલા કાગળરાં તરારો તે 
નિીં એ ઉપરથી પણ જણા્ય છ ેકે તરે રને તે લખ્યું નથી.

`આપના એક કાગળથી’ એર લખો છો પણ રેં કોશ સંબંધી પ્થર કાગળ છ0 
ભાઈને લખ્યો જ નથી, કેરકે છ0ભાઈ રને કોશ બાબત સિા્યતા આપિાના છ ેએિું 
રારા સિપનરાં પણ નિીં િતું.

િળી તરે લખો છો કે `ખુશી બતાિેલી તે રતલબના કાગળો ઉપરથી આપને લખેલું 
પણ તે કાગળો આપને ત્યાં જડતા નથી તેથી તેની નકલ આ લગત રોકલી છ.ે’ એ િાક્ય 
રને તો ઘણું જ ગુંચિણિાળું લાગે છ-ેજો િંુ એર સરજુ ંકે છ0 ભાઈના કાગળો ઉપરથી 
તરે રને લખેલું ને એ તરારા રારાપર આિેલા કાગળો જડતા નથી તેથી તેની એટલે 
તરારા રને રોકલેલા કાગળની નકલ આ લગત રોકલી છ ેતો િંુ અજબ પારું છુ ંકે આ 
લગત તો છ0 ભાઈના તરારા ઉપર આિેલા કાગળોની નકલ તરે રને બીડી છ ેતે શું 
ભુલથી બીડાઈ છ?ે શું િંુ એિું સરજુ ંકે છ0 ભાઈએ તરને રોકલેલા તેની નકલ તરે પૂિતે 
રોકલી િતી ને તે શું રને ન જડી રાટ ેતે આ લગત રોકલાિી છ!ે*... િાત! એ નકલો િંુ 
પેિેલ િિેલીજ જોઉં છુ.ં

આપણું સિજ િાસ્યવિનોદનું ભાષણ િતું તે છતાં `નિીં તો આપના એક કાગળથી 
તરત એ કાર બનિું ઘણું રુશકેલ િતું.’ એ િાક્ય અને `ખરેખરી રિેનત અરારી જ 
છ.ે’ એ િૈ્યાની ખરી લાગણીથી નીકળેલું િાક્ય છકેીને `રેં આપને રૂબરૂ કહા પ્રાણે જ 
છ’ે એ િાક્ય લખેલું છ.ે એ બે િાક્યોની સપટિ જણા્ય છ ેકે તરારા રનરાં એિું આવ્યું 
છ ેકે તરે જ ેશ્ર લીધો છ ેતેને રાટ ેરેં તરારો પુરેપુરો ઉપકાર રાની તરારી પુરેપુરી 
તારીફ કીધી નથી એટલે જસ લેિાની જ ેતરારી આતુરતા તેને રેં તરારી ઇચછા પ્રાણેના 
શબદોથી ઝીલી નથી. િંુ દલગીર છઉં-પછિાડથેી તરે લખો છો કે `અરારે તરારી પાસેથી 
એ વિશે કંઈ રાન કે ઈનાર લેિું નથી પણ અરે અરારી ફરજ અદા કરી છ.ે’ રાટ ેસંતોષ 
જ છ ેએ તરારૂં બોલિું પાછલાં િાક્યોથી જોતાં રાત્ર બિારના વિિેકનું છ ેએર કેર ન 
કિેિા્ય?

`આપની સરૃવત કરતાં રારી સરૃવત કેટલી ઉતરતી છ ે એ વિષે જ્યાદે લખિા 
ચાિતો નથી’ એર તરે લખો છો તો ભલે લખો -જ ેતકરારને આપણી તકરાર સાથે થોડો 
જ સંબંધ તે તકરાર િચરાં આણી તરે પોતાની સરૃવતને જ્યારે રાન આપો એ તરારી 



િાદરીવતને અને નર્મદાશંકરની સરૃવતનાં કરતાં તરારી વિશેષ છ ેએિી (સિેજ બાબત 
ઉપરથી) જ્યાં ત્યાં આટલી બધી ચચા્મ કરો એ તરારી સિભાિ રીવતને જસ છ ેએર રારે 
વરત્ર છો રાટ ેકિેિું પડ ેછ.ે

રેં તરારા શ્રનો ઉપકાર િર પ્સંગે ભાષણ ને લખાણથી િાળ્ો છ ેને એરાં તરને 
કંઈ ઓછુ ંપડ્યું િો્ય તો દરગુજર કરિી ને રારી સરૃવતને રાટ ેતો િજીએ કિંુ છુ ંકે તે 
ભુલતી નથી ને તેર કરતાં રારી સરૃવત ભુલી છ ેએર કિેિાથી આપ રાજી થિાને ઇચછતા 
િો તો પ્ેર ત્યાં નેર નિીં એ બુવધિથી કિંુ છઉં કે િા રારી જ સરૃવત ભુલાડી.

લી. નર્મદાશંકરના ્યથા્યોગ્ય.

તા.ક. -સરૃવતની િાત ઉપરથી તરે િાંકંુ કેર લઈ ગ્યા એના અંદેશારાં િતો 
એિારાં બે ત્રણ વરત્રોના સકારણ કિેિાથી રને જણા્યું કે તરે વિેરી છો ને તેથી તરારા 
ધુંધિતા રનરાં ધુરાડાએ તરને આડા ઉડિાનું સુઝાડલેું. પરસપર બે વરત્રોને વિરોધ એિાં 
વરત્રજુગલ રારે ઘણાં છ ેને િળી િંુ સિુનો વરત્ર છઉં એિો જ ેરારો રૈવત્રપ્કાર તે તરે 
સિિાસ િના ક્યાંથી જાણો? તરારે... વિષે ખતરો આણિાનો આધાર શો છ?ે િંુ બિુ 
જ દલગીર છઉં કે તરે પોતે વિેરી થઈ રને કાચા કાનનો સરજો છો-પણ ઠગાઓ છો 
રાજશે્ી! રે કેટલો વિેર કે ઠાર ઠાર િાત ચરચો ને રને વિનાકારણે િલકો પાડો! તરે તો 
એર પણ ચલાિશો કે રેં કવિના ઉપર ઉપકાર ક્યા્મ છ ેને કવિ રને આર કરે છ ેપણ એની 
િંુ કંઈ સપૃિા રાખતો નથી-રારૂં અંત: કરણ શુધિ છ.ે જટેલો તરારો ઉપકાર રારા પર છ ે
તેટલો છ ેજ પણ શું તરે એર ઇચછો છો કે રારી ખરી લાગણી બિાર ન કિાડતાં ર... 
સિચછદં વિચારને આધીન જ રિેિું ને તરારા જસગુણની ડાંડીજ પીટ્યાં કરિી? જ્યાં 
સુધી તરે રને વરત્ર ગણો છો ને િંુ તરને ગણું છઉં ત્યાં સુધી િંુ રારી ખરી િાત (તરને 
કડિી લાગે તો પણ) જણાવ્યા વિના નહિ રિંુ-રૈત્રી નીવત સરજિા ને રૈવત્રધૈ્ય્મ વિિેકથી 
વનભાિિું એ દુલ્મભ પુરૂષાથ્મ છ.ે

નર્મદાશંકર



(3)

સુરત, આરલીરાન તા. 9 રી ઓગટિ 1869.

સનેિી શ્ી ભાઈ ગોપાળજી,

આપની તરફથી ઘણા હદિસ થ્યાં પત્ર નથી રાટ ેશંકા સરખુ કંઈ રનરાં આિે છ ે
કે શું છકે જ રારૂં વિસરરણ થ્યું િશે? કારનું રોકાણ તો ઘણંુ જ િશે તથાવપ તરારી 
સુજનતાએ રારાં િૈ્યારાં તરારે વિષે જ ેવિચાર બંધાવ્યો છ ેતે જો કે જ ેનાના તરૂ જિેો 
છ ેને જનેે િધેલો િૃક્રૂપ જોિાની િંુ આશા રાખું છુ.ં તે તરૂને તરારી તરફથી ખાતર 
પાણી િગેરેથી રાિજતની બેદરકારી દીસે તારે તે કેર િધે? રિીને રિીને પણ ચાર 
લીટી જોિારાં આિતી િો્ય તો િારૂ તેના િા્યુની લિેરથી તરૂ હિરાઈ તો ન જા્ય!

તરે રને સાંભરો છો ને જણાિિાને રાટ ેજ આ પવત્રકા છ.ે

લી. નર્મદાશંકરના આવશષ.

(4)

વરત્રને પત્ર

તા. 10 સપટેંબર 1869

પરર સનેિી ભાઈ ગોપાળજી,

તરારા તા. 16 આગટિના પત્રરાંથી સનેિિાણીના રસપાનથી િંુ પરર સંતોષ પામ્યો 
છઊં. એરાં તો કંઈ જ શક નથી કે બીજા જીલ્લાના કરતાં તરને વિશેષ કાર છ ેને તે િળી 
્યશસિી રીતે થોડાથી જ બને તેિું, ઊંચી વસથવતના લોક સાથે ઊંચી વસથવતના રાણસથી 
જ રનરાનતો પ્સંગ રાખી શકા્ય. િંુ બિુ પ્સન્ન છઉં કે જ્યાં તરારે િોિું જોઈએ ત્યાં 
જ તરે છો. કાહઠ્યાિાડરાં થતા સુધારાને તેજિાળી ગવતરાં રુકિાનો પ્થર શ્ર તરારો 
જ છ ેએર િંુ રાનું છઊં. ઈશ્ર શ્રનો બદલો આપો.

નિલરારને ને હદનશાને આપના લખ્યા પ્રાણે કહું છ.ે ન. ગ. અંક 3 જાની નકલ 
િાલ રારી પાસે નથી. કૃષણાકુરારીની 100) રોકલાિી છ ેતે પોિોંચેથી ઉત્તર લખિો.

લી. તરારો નર્મદાશંકર.
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સુરત, આરલીરાન, તા. 16 નિેમબર 1869

પરર સનેિી ભાઈ ગોપાળજી,

તરારો તારીખ 3જીનો પત્ર આવ્યો તે િેળા િંુ સુરતરાં નિીં. તેર પછી દીિાળીના 
દિાડા ને વરત્રોની ભેટ, તેર િળી કેટલુંક ઘર સંબંધી જરૂરનું કાર, એ કારણોથી ઉત્તર 
રોડો લખા્ય છ.ે તરે પત્ર લખિો આરંભ્યો એથી િંુ ઉપકાર રાનું છઉં અને `સાધનની 
કોતાઈ વિગેરે કારણસર ફુિડપણું જણા્ય તો તેને સારૂ દરગુજર થશે.’ એ રીતનો વિિેક 
બતાવ્યો તેને સારૂ રારે પણ વિિેકરાં દલગીરી બતાવિી જોઈએ.

જો કે પૂિ્મ ગુજરાતી્યો કવિતા િાંચિાનો ને વિશેષ સાંભળિાનો શોખ રાખતા, તો 
પણ તેઓએ કાવ્યશાસ્ત સંબંધી જરાએ જાણે નિોતી. જઓે કવિરાં ખપિાની ને શાસ્ત 
જાણિાની ઇચછા રાખતા તેઓ હિંદીરાં કવિતા કરતા ને સુંદર શ્ૃંગાર, રવસકવપ્્યા, 
કવિતાવપ્્ય આહદ ગ્ંથો િાંચતા-અથા્મત્ િાલના જટેલી પણ લોકરાં કવિતા સંબંધી ચચા્મ 
નિોતી. જ્યારે આપણા કવિ્યો હિંદી કવિ્યોની પેઠ ેરાગ છોડી છદં વન્યરે તથા અથ્મજ્ાને 
ફક્ડ રીતે િાંચતા થશે, તારે િંુ જાણું છઉં કે હિંદી કવિતાના શોખીલાઓ આપણી 
કવિતાને તુચછ ન ગણતા પોતાનાથી કંઈક જ ઓછી ગણશે-ને એર થા્ય તેને રાટ ેઆપણે 
કવિતા બોલિાની છટા અભ્યાસથી આણિી જોઈ્યે ને હિંદી કવિ્યો સાથે અથ્મરસાલંકાર 
સંબંધી ચચા્મ કરી આપણી કવિતારાં પણ રેિેલી ખુબી તેઓને દેખાડિી જોઈ્યે.

કૃષણાકુરારીનો પ્સંગ રેં ટરૉડ ઉપરથી ્યથાથ્મ લખ્યો છ ેને તરારો કાગળ આવ્યા 
પછી ફરીથી જોઈ નક્ી ક્યુાં છ.ે વિલસનની હિંદુસતાનની તિારીખરાં પણ તેરજ છ.ે જનેી 
ભીરવસંગ સાથે સગાઈ થ્યેલી તેની સાથે રાનવસંગથી પરણા્ય નિીં એર તેઓ કે છ ેતે 
તેર િો્ય, પણ રેં તો અંગ્ેજી ગ્ંથો પ્રાણે જ લખેલું છ.ે રારિાડના વિજવેસંગને સાત 
હદકરા; તેરાં એક ભોરવસંગ ને એક શેરવસંગ િતા. ભોરવસંગનો ભીરવસંગ ને વશરવસંગે 
એક િેશ્યાથી થ્યેલા છોકરાને પોતાનો કરી રાખેલો તે રાનવસંગ. સિૈવસંગે રાનને એર 
કહું િતું કે કૃષણાની સગાઈ ભીરવસંગ સાથે નિીં પણ રારિાડી ગાદી સાથે થઈ િતી 
ને તરે નિીં પરણો ને તે જો બીજાને પરણશે તો રારિાડની ગાદીને લાંછન લાગશે. 
અરીરખાને ઉદેપુરના ભીરવસંગને કહું િતું કે કાં તો તે રાનને પરણે અથિા રજિાડાની 
સુલેિને સારૂ રરે, એિાં િાક્યો સપટિ છ.ે

કોશનું નક્ી થ્ંુય છ ે– ભાિનગરરાં છપાશે ને કુલ ખચ્મ રારા એવસટરેટ પ્રાણે 
રૂ. 4000 ને દેશાઈ છગનલાલની તરફથી થશે-એઓના રનરાં એ કાર ઉપાડી સેિાનું 
સિજ કેર આવ્યું તે તરે સારી પેઠ ેજાણતા િશો - િંુ ધારં છઉં કે તરે પણ કંઈ િાત 
કિાડી િસે ને એર િો્ય તો રારે તરારો પણ ઉપકાર રાનિો ઘહટત છ.ે

કથાકોશ િિે રહિના એકરાં છપાઈ રિેશે. જો બની શકે તો પાંચશે રૂપીઆ 



જાનેિારી આખર સુધીરાં રોકલિા કે છાપનારની રકર િજારેકની થશે, તેને પેટ ેભરિા.

રેં સાંભળ્ું છ ેકે તરારો એક ગ્ંથ છપાઈ રહો છ.ે

તરારા પત્રથી રને કેટલીક િાતની નિી નિી જાણ થશે રાટ ેઅિકાશે લખતા 
રિેશો.

લા. તરારો સનેિી, નર્મદાશંકર.

(6)

સુરત-આરલીરાન તા. 17 નિેંબર 1869

પરરસનેિી ભાઈ ગોપાળજી,

તરારો કાગળ આિેલો તેના ઉત્તરરાં રેં એક લખેલો ને કૃષણાકુરારીની પ્તો પણ 
રોકલેલી પણ એની પોંચ સંબંધી તરારી તરફથી િજી કંઈ જણા્યું નથી. તરે ગ્યે િષતે 
તરે કોશને રાટ ેશ્રથી તજિીજ કરી િતી પણ તે સરે ઈશ્રની ઇચછા નિીં િો્ય. 
િાલ તરને જણાિિાની રારી ફરજ છ ેકે ભાિનગરના દેશાઈ છગનલાલે સારો આશ્્ય 
આપિાનું રાથે લીધું છ-ેકોશ ભાિનગર છપાશે. તરારા પત્રનાં દશ્મન થ્યાને ત્રણ રાસ 
થ્યાં િશે રાટ ેિળી અિકાશે લખશો.

તરારો સનેિી નર્મદાશંકર.
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ગણપતરામ િેણીલાલ ઓઝાને

(1)

સુરત, તા. 18 જુન સને 1868

વપ્્ય ભાઈ ગણપતરાર,

જ્યારે િંુ રુંબઈ િતો ત્યારે તરારં પત્ર આિેલું તેથી ઉત્તરને વિલંબ થા્ય છ.ે

તરે શ્ર લઈ લેિાડી શબદ રોકલ્યા ને બીજા શબદને રાટ ેપત્રરાં તથા ચોપડીના 
કિર ઉપર જ ેસૂચના લખી છ ે– તેને રાટ ે િંુ તરારો રોટો ઉપકાર રાનું છુ.ં બીજા 
વરત્રોથી રને ઘણાક શબદો રળ્ા છ ેપણ તે ખરા તો ક્યારે કિેિા્ય કે જ્યારે તર સરખા 
િતનીઓના રોકલેલા શબદો જોડ ેરળે તારે. રાટ ેજિેો શ્ર લીધો છ ેતેિો નિરાસે લ્યાં 
કરશો, એિી આશા રાખું છઉં.

`સૌરાટિ ્રદપ્મણ’રાં નર્મકોશ વિષે છ ેતે રેં િાંચ્યું છ.ે જ્યાં સુધી પ્સતાિના સહિત 
ગ્નથ પુરો થ્યો નથી ત્યાં સુધીરાં લોક ગરે તેર લખિારાં પોતાનું શિાણપણ સરજો પણ 
એના ઉત્તર લખિાને રને િાલ અિકાશ નથી.

તરારી રોકલેલી ચોપડીના એનિેલપની અંદર રારા ઉપરના કાગળની સાથે એક 
બીજો કાગળ ગોઘાનો િતો જ ેઆની સાથે પાછો રોકલ્યો છ.ે

તરારો શુભેચછુ નર્મદાશંકર લાલશંકર

(2)

સુરત-આરલીરાન, તા. 7 જુલાઈ 1868

વપ્્ય ભાઈ ગણપતરાર,

તરારો 25 રી જુનનો પત્ર આવ્યો તે િાંચી સરાચાર જાણ્યા છ.ે નર્મવ્યાકરણની 
નકલ 32 બે બંવદડીરાં રોકલી છ ેતે પિોંચી િશે. નર્મકોશ છપાિિાની સિા્યતા સંબંધી 
ચરચા ચાલે છ ેતેથી ખેદ પારું છઉં. આજ હદન સુધીરાં રારા કોઈ ગ્ંથ વિષે ચરચા થઈ 
નથી. દિોડ બે િજારના કાર સારૂ રારી તરફથી ચરચા ચાલિી શરૂ થા્ય નિીં ને થઈ 
નથી. સરકાર ને લોકની તરફથી રદદ ન રળિા વિષે વરત્રોરાં િાત કરતાં દાખલારાં 



નર્મકોશ વિશે બોલા્યલું ને પછી વરત્રોએ બિાર ચરચેલું છ.ે ને એ ઉપરથી જારે બેકદર 
લોકરાં ગરે તેર ચરચા ચાલે તારે રારા સરખાનું રન કેર ન દુખા્ય? િળી રારી ખાતરી 
છ ેકે ગરે તેટલી ને તેિી ચરચા ચાલિા છતાં પણ એ જુજ રકરની પણ રદદ રળિી 
કઠણ છ.ે ભાઈ! એ કોશ વિેલો રોડો છપાશે જ ને પ્સતાિનારાં લખિાનું થશે કે તે 
આટલો ચરચા્યો છતાં પણ ગુજરાતીઓરાં કોઈ સદગૃિસથ ન રળ્ો? પણ એ વિચાર 
ફેરિિાનો પ્સંગ ઈશ્ર રને આપો, એિું રારૂં રારા ગુજરાતીઓ સંબંધી અવભરાન છ.ે

રારા ગ્ંથ પ્વસધિ કરિા સંબંધી રારી રીતથી તરે દૂર પડ્યા એટલે પૂરા િાકેફ 
નિીં િો. ગ્નથ છપા્યો કે પ્થર તો તેની સિાસો નકલ વરત્રોરાં ભેટ જા્ય છ,ે પછી તે 
ગરે તેટલી રોટી હકમરતની િો્ય. િળી જ ેગરીબ શોખીલા ને વિદ્યાવથ્મ છ ેતેને પણ આપું 
છઉં. તે ઘણીક િેચા્ય છ.ે કેટલાક વરત્રો રારી બક્ીસની રીતથી અને શ્ીરંતને શરરરાં 
ન નાંખિાની રીતથી અપ્સન્ન છ ેને તેઓ રને બિુ સરજાિે છ ેપણ િંુ દલગીર છઉં 
કે રારાથી રારી ટિે રુકાતી નથી. તેર ધન્ય છ ેકેટલાક વરત્રોને કે તેઓ રૈવત્રને અથતે ને 
વિદ્યાપ્સારને અથતે રારા કારને બનતી સિા્ય કરે છ ેને એને સારૂં િંુ તેરનો ઉપકાર 
રાનું છઉં.

`ડાંહડ્યા’ ના વિષ્ય સંબંધી `જરેાં વિચારીને િાંચશો તો જાણિારાં આિશે.’ પણ 
દલગીર છઉં કે જુનાગઢ ભાિનગર ઉત્તર ગુજરાતનાં બૈરાંઓનાં ભાષણ સાંભળિાનો 
રારે િજી પ્સંગ આવ્યો નથી.

શુભેચછક નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.

(3)

સુરત-આરલીરાન, તા. 21 આગટિ 1818

વપ્્ય ભાઈ ગણપતરાર,

તને રનોરંજક વિષે રત રાગ્યું તો િંુ ટુકંારાં લખું છુ-ંપ્થર રેં છલે્લો અંગ્ેજી 
આહટ્મકલ િાંચ્યો ને તેથી બિુ પ્સન્ન થ્યો છઊં. ઈબારતની છબ `ડાંહડ્યા’ના કેટલાક 
આહટ્મકલના જિેી ને વિષ્ય સરસ છ.ે Better to die Leonidas એ પારેગ્ાફથી રને એર 
લાગ્યું કે એિો એક્કેો વિષ્ય ગુજરાતીરાં આવ્યાં કરે તો સિદેશપ્ીવતના લખાણોરાં સારો 
ઉરેરો થા્ય. પ્સતાિના ને ટુકંારાં લખેલી ઠાિકી અંગ્ેજી કવિતા પણ સારી છ.ે (ફ્ીરેશન) 
રાજ્યસિપન તથા નાટક વિષ્યરાં જટેલું લખા્યલું છ ેતેટલા ઉપરથી ચોપાવન્યાનું ભાિી 
સિરૂપ સુંદર કલપી શકા્ય છ.ે બીજા વિષ્યો સાધારણ પક્ના સારા છ.ે ભાષા, પ્ૌઢી 
તરફના િલણથી લખતાં વિચાર થા્ય ને િાર લાગે તેટલી ઓછી એિી સરળતાિાળી ને 
િાદે સારી છ.ે



હિંદુસતાની દાખલ કરિા વિષે જ ેવિચાર રાખ્યો છ ેતે રન બિુ ગમ્યો છ.ે પણ રારં 
રત નિી ઉરદુ કરિાનું નથી હિંદી કા્યર રાખિાનું છ.ે હિંદુસતાનની ન્યાશનલ ભાષા એક 
જ િોિી જોઈ્યે એિો રારો ઘણા િરસનો વિચાર છ ેને એ સંબંધી રેં કિીં લખ્યું પણ છ.ે 
આપણી નાશનલ ભાષા સંસકૃત િતી પણ િિે જરેાં વિશેષ સંસકૃત ને થોડા ઉરદુ ફારસી 
શબદો આિે તેિી આગરા, કાશી િગેરેરાં હિંદુઓ જ ેભાષા બોલે છ ેતે હિંદી િોિી 
જોઈ્યે; અગર તેિો કોઈ લખનાર અિીં ન રળે તો તેણીપાસથી કોઈને બોલાિિો જોઈએ 
ને આપણે તે વશખિાનો અભ્યાસ રાખિો જોઈ્યે. ગુજરાતી ઇહડ્યરિાળી, રુસલરાની 
ઇહડ્યરિાળી અને સંસકૃત ફારસી હિંદી ઉરદુ શબદો રનસિી વરશ્ણિાળી નિી ભાષા 
કરી, છતી શુધિ હિનદીને અથિા શુધિ ઉરદુને ભટિ કરિી એ રને તો સારૂં નથી લાગતું. 
કિેશો કે શુધિ હિંદીરાં રુસલરાનને ગર નિીં પડ,ે પણ એટલું તો ખરૂં છ ેકે તેઓ સરજી 
તો શકશે જ ને અગર તેઓને અનુકૂળ ન પડી તો પણ શું? હિંદુસતાનરાં હિંદુની સંખ્યા 
રુસલરાન કરતાં બાર ગણી િધારે છ,ે રાટ ેઆપણે આપણી નાશનલ ભાષા હિંદી જ 
રાખિી કે જ ેઆજકાલ ફકત ઉત્તર હિંદુસતાનરાં જ ચાર કરોડ હિંદુઓરાં બોલા્ય 
છ.ે બંગાળીઓ પોતાની બંગાળીની સાથે હિંદી પણ જાણે છ,ે તારે ગુજરાતીઓએ કેર 
ન જાણિી? ઉપર જ ેચાર કરોડની સંખ્યા લીધી છ ેતેરાં બંગાળીઓ નથી. ઓગણીશ 
કરોડની િસતીરાં રાત્ર ત્રણ કરોડ ઉરદુ બોલનાર છ.ે ભટિ ઉરદુરાં લખેલો નાટકવિષ્ય 
ભાષા સુધિાં વનરસ છ;ે તેર વરશ્ કાવ્યબંધ ચાતુરીના વકલટિ કવિતા ચોપાવન્યારાં ન 
આિિી જોઈએ.

સૂચના દાખલ એક િાત જણાિું છઉં કે આજકાલ ગ્ંથ લખિારાં વિષ્યના 
વિવધવનષેધની ઘણી અસર થા્ય તેિું િો્ય-ગ્ંથરાંથી અસર કરિાની શહકત ઘટી જઈને તે 
રોળો પડતો િો્ય તો તે પ્સંગે વનષેધિાદ ભભકરાં ન બતાિિો. રારે કેટલીક િખત રારા 
લખાણરાં દેશકાલ જોઈ લોકના ઉપર અસર કરિાને ઉદ્શેને જ છટાથી દરસાિિો પડ ે
છ ે– જરે છલે્લા અંગ્ેજી આહટ્મકલરાં છ ેતેર, િેલેવનઝરરાં કેટલુંક ઘણું સતુત્ય છ ેપણ 
ખબડદાર લખનારા એને િળી ખરેખરૂં િેલેનઝરને જ અચછુ ંબિાર પાડ્યું છ.ે

રોટી ખુશાલી છ ેકે દેશી રાજ્યરાં રાજ્યરાં રાજ્યાશ્્યથી એ ચોપાવન્યું વનકળ્ું 
છ.ે એરાં દેશપ્ીવતના વિષ્યો, દેશાવભરાની પુખત વિદ્ાનોના વિચાર ને જોસસાથી લખાશે 
એિી આશા રાખું છઉં.

અવધપવતઓએ તરારી પાસે રને ્યથા્યોગ્ય લખાવ્યા છ ે તેર તેઓને રારા 
પિોંચાડજો. િિે તો લોકને `વિજ્ાન વિલાસ’ ને `રનોરંજક’ એ બેની સરસાસરસી 
જોિાની રઝા છ.ે

નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.



(3)

સુરત, તા. 2 જી અકટોબર સને 1869

સનેિી શ્ી ભાઈ ગણપતરાર,

રારી તે િળી કૃપા શી? કૃપા તો તરારી િોિી. તરારા પત્રો રારાં કાગવળ્યારાં 
સંતાઈ રિેલા તેને શોધતાં િાર લાગી િતી. વરત્ર રવતલાલના કિેિાથી રેં જાણ્યું કે 
દોસત રુરાદઅલ્લીએ રને પત્ર લખ્યો િતો. એ પત્ર ગેરિલ્લે પડલેો અથિા રારા ઘરના 
રાણસોથી ડાબે િાથે રુકા્યલો એર રને લાગે છ.ે એ ભાઈએ તરારા પત્રરાં જ ેપ્ેર 
ઉભરાતી લીટી લખી છ ેતેને રાટ ેિંુ તેરનો ઉપકાર રાનું છુ.ં શું લખું? કોઈ પણ રીતે 
આપણે ફાિી શકતા નથી; સાતરે આકાશથી સાતરે પાતાળ ધર પડી રીબાઈ્યે છ્ૈયે-
ઉપરથી રાર છ ેએટલે ઉભાં પણ થિાતું નથી તો પછી શું? લાખોરાંથી થોડાંએક રારા 
ખાતાં ખાતાં પણ જુદે જુદે ઠકેણે રથીરથીને ઉભાં થિું – પ્ત્યેકે ઉભા થઈ પોતપોતાની 
પાસેના બીજાઓને સિા્ય થઈ ટટાર કરિા – પછી સાધન સાહિત્યસારગ્ી પ્ાતિ કરિાના 
રણરાં રથિું. – રથતાં જો તે પ્ાતિ થ્યાં તો િળી પછી સરોિહડઆએ સપધા્મ – તજી 
ઐક્ય રાખિું - િળી પાછુ ંરોટુ ં્યુધિ કરિું ને તેરાં બિુ બિુ અપજસ જોિા-પછી અંતે 
આર કે તેર – વિેરોને િાંકી રેલિા એ તિરાથી તો ન જ બનિાનું ને રૃતક પુરષતિને 
સજીિન કરિાનું બની શકે તેર છ.ે તો પણ જ્યાં ઉભાં થિાતું નથી ત્યાં બીજુ ંશું ઇચછિું? 
જરે તેર ઉભાં થ્યલા એિારાંથી કોઈ બેસી ગ્યા છ-ેજા્ય છ ેને કોઈ સૂઈ ગ્યા ને – જા્ય 
છ.ે રારો વિચાર તો આ કે રથતા રેિેિું. પછી સર્ય કરે તે ખરં-રથતાં થાકી જિા્ય તો 
થાક ઉતારિો પણ ઉત્યયો કે પાછાં ગવતરંત થિું. આ વિચારને તરે કેટલા પ્વતકૂળ છો 
તે લખશો?

`લખી શકો’ – `તેર ન પણ લખા્ય’ ને એ િાક્ય રેં તરારે જ રાટ ેલખ્યું િતું – ને 
સપટિ કરિાને તો િરણાં િંુ ઇચછતો નથી. રૈવત્ર વિષે તરે તરારા અનુભિ તથા તક્મ ઉપર 
વિચાર કરતાં શું નક્ી કરિું છ?ે ઉત્તર રૈવત્ર તે કઈ? એ વિષે લખી જણાિશો.

આ કાગળની પેિેલી કલરરાં િરણાંની વસથવત જણાિી છ ેએટલે તરે જાણશો કે 
િાલરાં રારી તરફના ઓળખીતારાંથી કોઈ `શેર’ રાખે તેિું નથી જ. તરે લખો છો તે 
પ્રાણે છકે `પરતંત્ર’ થિું પડ.ે

તરે `સરશેરનો’ ઉતારો રોકલ્યો તે ઉપરથી રારા કોષ વિષે તરારી દાઝ છ,ે એર 
રેં જાણ્યું છ.ે એ વિષ્ય રારી જાણ પ્રાણે આ છ ે–પ્થર ગુજરાતી અંગ્ેજી કોશ કરિો 
ને પછી બીજા તૈ્યાર કિા એિો ડા. બ્યુલરનો વિચાર તે તેઓએ જણાવ્યો ને િાલ તેઓ 
પચાસ િજારની ગોઠિણ કરિાના વિચારરાં છ.ે ડા. બ્યૂલરે રારી સાથે િાત કરી છ ેને રેં 
તેરને રારા શબદ આપિાની ના કિી છ.ે ડા. ને રળ્ો તેની પિેલાં રેં વર. પીલને રદદને 
સારૂ અરજી કરી િતી ને તેના જિાબરાં આવ્યું છ ેકે કોશ છપા્યા પછી વિચાર-પણ 



રારા શ્રની તેરને કદર છ ેએિું તેણે લેટરરાં બતાવ્યું છ.ે એકાએક ડા. બ્યૂલરનો વિચાર 
વનકળિો એ અને જાણો જ છો કે રહિપતરારની િત્મણુંક રારી તરફ કેિી છ ેતે એ બે 
કારણથી વર. પીલે ઇચછા પ્રાણે ઉત્તર િાળ્ો નથી.

આ િષ્મરાં ગોપાળજીભાઈ સાથે રારે થોડોક િધારે પ્સંગ પડ્યો છ ેને િરે સારી 
સારી િાતો કરી છ.ે એઓ ભાિનગર િો્ય તો રારૂં આ સંભારણું તેરને જણાિશો. રારા 
પાડોશી કવિને તરારા લખ્યા પ્રાણે કહું છ.ે

ગુજરાતી ગીવત કરી છ ેતે જો ્યથાથ્મ િો્ય તો ઉપ્યોગરાં લેિી. રારૂં નાર સંક્ેપરાં 
પણ લખિું અિશ્ય તો નથી.

ગ્ીક સકળ જનરાંિી, જનેા સરખો નિીં જ કો સાચો;

ન્યા્યે િતતે તેિો, તેને વશક્ા રરણ તણી દો છો.

િારૂ ભાઈ, ગુજરાતી ભાષાના પ્ાચીન ગ્ંથો અથિા એરાંનાં પાનાંનો સંગ્િ તરારી 
તરફ રારા જોિારાં આિે ખરો? સૈકા સૈકારાં ભાષારાં કેટલો અંતર પડ્યો છ ે તે 
જાણિાનું છ?ે નરસિીં રેતાની પૂિતે કોણ કવિ થઈ ગ્યા છ?ે આપણા કવિઓએ દેશી-
ઢાળરાં પદબંધ બાંધ્યા છ ેતે શા ઉપરથી. પદ-ગરબી દેશીની ચાલ કોણે ક્યારે ને શા 
ઉપરથી કિાડી તે જાણિું જોઈએ.

બિુ લખાણ થઈ ગ્યું રાટ ેિિે બસ-

નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.

(4)

સુરત-આરલીરાન તા. 16 નિેંબર 1869

સનેિી ભાઈ ગણપતરાર,

તા. 25 રી ઓકટોબરનો પોતો છ.ે

તરે જાણતાં જ િશો જ તો પણ રારે જણાિિું ઘહટત છ ેકે કોશ ભાિનગરરાં 
છપાશે ને આશ્્ય રળશે.

િંુ ગણદેિી જઈ ભાઈ રતીલાલ તથા રી્યાંને રળ્ો છઉં ને રેં એઓ સાથે સારી 
િાતો કરી છ.ે રનોરંજક રતન િિે ઉતાિળથી પાછુ ંનજરે પડશે.

`તંગીરાં રદદ કરે તે ખરો દોસત.’ તો પણ તેિું ઘણીિાર કેટલાએક પ્સંગ પુર:સર 
કરિાનું ખુશીથી કે નાખુશીથી-સિસત્તાથી કે પરસત્તાથી રાંડી િાળિું પડ ેછ,ે એ િાક્યરાં 



રાણસ જો દોસત જ છ ેતો તેને રદદ કરિાનું ખુશીથી અને સિસત્તારાં છતાં રાંડી િાળિું 
એરાં તો રૈવત્રને દૂષણ આિે. એ શબદોરાં તરે જો કોઈ ભેદ રાખ્યો િો્ય તો િળી જુદો 
વિચાર થા્ય.

અએ પોતાના સંકટરાં પોતાના બીજા બધા વરત્રોની સલાિ લીધી પણ એક બની 
ન લીધી-એથી બ કંઈક નારાજી થ્યો, તોપણ તે અના ભુંડારાં નિીં, ને એર છતાં બીજા 
વરત્રોએ અના કાન ભંભે્યા્મ કે બ જ તને આડો આિે છ.ે ગભરા્યલા અએ તે િાત ખરી 
રાની અધર જુવકતથી પણ સિાથ્મ સાધિાને ખાનગીરાં વનદ્યાં ક્યયો ને જાિેરરાં વધકા્યયો. બ 
તારે કેિળ વનસપૃિ રિેલો ને વિવસરત થ્યલો કે અ આ શું ઘેલું કરે છ?ે અએ જ ેજ ેકીધું 
તે તે સિુ બએ સાંખ્યું. અ બંધ રિે જ નિીં તારે પછી બનો ધર્મ િતો કે િા પર ગ્યલા 
અને જોસસો કોઈ પણ રીતે નરર પાડિો ને તેર તેણે કીધું. િજી પણ બને અની દ્યા છ,ે 
પણ ડોળઘાલુ અ પુરષરાં જારે િી્ય્મનીચતિ, સિાથા્મધતિ, સંગવત-દુજ ્મનતિ દેખા્યા ત્યારે 
બએ એકિાર તેને શાસ્ત બતાવ્યું, પણ ભલો છ ેબ કે જટેલું કિેિું જોઈ્યે તેટલું પણ તે 
પ્સંગની પૂિ્મ નીશાનીરાં કિેતો નથી, પણ ફકત બેદરકાર જ રેિ છ ેને અ શું ફુિડતા 
ક્યયો જા્ય છ ેતે વિચારિંત જાણે છ ેને શું કરશે તે જાણશે-અફસોસ. િળી તરારે જાણિું 
કે અ ને બ પ્થરથી જ રારા વરત્ર નોતા! રાત્ર એક ક્ેત્રરાં સાથે કાર કરનારા િોિાથી 
લોકરાં તેઓ વરત્ર છ ેએર રાનતા િશે.

તરે રારા કાગળો રઝળતા નિીં રાખતા િો ને કિવચત જ કોઈને િંચાિતા િશો 
એર િંુ જાણું છઉં.

લી. નર્મદાશંકર.

(5)

સુરત તા. 20 એપરેલ 1870,

તા. 22 રી ફેબરિારી તથા 16 રી રાચ્મના એર બે પત્ર તરારા આવ્યા છ.ે શબદકોશ 
સંબંધી તરારી કાળજી જોઈ ખરેખર િંુ બિુ પ્સન્ન રિંુ છઉં. રાવજ ્મન શીરસતાથી િધારે 
રાખિી અગત્યની છ ેને તરે સૂચના કરો છો તેર ફારરો છપાતા થશે તો તેરાં પણ રારે 
િાંધો લેિા જિેું કંઈ નથી. એ કાર પ્ંવટરનું છ.ે રેં ્યુવન્યન પ્ેસના રાવલકને પેિેલો ફારર 
બતાવ્યો ને રાવજ ્મન વિષે પૂછું ત્યારે તેણે કહું કે છ ેતેટલી રાવજ ્મન બસ છ.ે એ ફારરોને 
કિર પેપર સાથે સટીચ કરિા િો્ય તો ન ચાલે, પણ બાંધિારાં તો કંઈ િરકત નિીં પડ.ે

અક્રજોડણી વિષે-(2) િ રાખિા વિષે તરારો પણ રારા જિેો જ વિચાર છ.ે 
છપા્યેલા ભાગોરાં રેં તેર જોડ્યો છ.ે પણ કેટલાક અક્ર સાથે િ રનરાનતી રીતે જોડાઈ 
શકતો નથી ને ગુજરાત તરફના કેટલાક શબદને તો િ જોડતા જ નથી ને એને રાટ ેતો 



વિદ્ાનોના જુદા જુદા રત છ,ે રાટ ેરારૂં કાર સિેલું કરિાને િ સૂચક વચહ્ન રાખ્યું છ ે
તે અને કેટલાક વિદ્ાન સંરત છ-ેિાલરાં તો એ વચહ્ન રાખિું-બીજી આિૃવત્ત િેળા પાછો 
વિચાર કરીશું. નાગરી વલવપરાં લખા્યલા હિંદી પુસતકરાં જરે અક્રની નીચે વચહ્ન િો્ય 
છ ેતેર (2) કેઠતી, ગેળ્મ એ ઉચચાર સંસકૃતરાં નથી જ. પ્ાકૃત ભાષાનાં વ્યાકરણોરાં છ ે
કે નિીં તે િંુ જાણતો નથી. અિીંના નાગર બ્ાહ્મણોરાં એ ઉચચાર થતો નથી, (મિેતાજી 
દુગા્મરાર આહદ અરદાિાદી્યો ને ગૃિસથો તે ઉચચાર કરે છ ેખરા) હદનરવણશંકર શાસ્તી 
સાથે રારે એ ઉચચાર વિષે િાત થતી િતી ને તેઓએ એ ઉચચારને વધક્ારા્યયો છ.ે 
ગારડાના લોકે ને તેના સંબંધરાં આિેલા ઉંચ િગ્મના લોકે તે ઉચચાર ગ્િણ ક્યયો છ.ે 
રેં જનર ધરી એ ઉચચાર કીધો નથી એટલે િંુ તે શબદોને જુદે ઉચચારે દરસાિી શકતો 
નથી. પ્સતાિનારાં અથિા કોશની સરાવતિ પછી તેિા શબદોની ટીપ તર સરખા પાસે 
તૈ્યાર કરાિી આપીશ ખરો.

િંુ આશા રાખું છઉં કે જરે છપાતા કોશની વનઘેદારી રાખતા આિો છો તેર આખર 
સુધી રાખશો. પ્ુફ ચોરા્યાં-ગેરિલ્લે પડ્યાં તેને લીધે ઢીલ થઈ એ થોકકારક િાત બની 
છ.ે

ઠાકોર સાિેબ ગત થ્યા એ રાઠુ ંથ્યું છ,ે પણ િિે િારસને રાજ્યાવભષેક ક્યારે થશે 
ને શી શી નિી ગોઠિણ થા્ય છ ેને થિાનો સંભિ છ ેતે વિષે અનુકૂળ િો્ય તો સવિસતર 
લખશો.

તરારો શુભેચછક, નર્મદાશંકર.

(6)

તા. 20 ફેબરિારી 1870, સિારે સાત િાગતે.

વપ્્ય વરત્ર ભાઈ ગણપતરાર,

તરારો તા. 16 રીનો પત્ર પોંિચ્યો છ,ે તેર ભાઈ રણછોડલાલનો તા. 14 રીનો પણ 
આવ્યો છ.ે તરારા બંનેના સનેિ જોઈ િંુ જરા સંકોચા્યોં છઉં કે રારો તરને દેખડાિિાનો 
પ્સંગ આિતો નથી. સનેિની આતુરતાને હક્યો રાણસ નથી ઝીલતો? અણસરજુ અવિિેકે 
ઝીલે છ ેને સરજુ વિિેકથી ઝીલે છ.ે વિિેકથી ઝીલિારાં તેટલી તેજી નથી િોતી તો પણ 
એ ઝીલિારાં રસ ઘાડો ને સથા્યી છ ેએર િંુ સરજુ ંછઉં. અરે ટૂકંરાં ઉત્તર લખિો ધારીને 
બેઠો િતો તે લાંબા લખાણનો પા્યો નંખા્યો! હદલગીર છઉં કે ચણિાનો અિકાશ નથી! 
ભાઈ્યો રાફ કરજો ઘણી તજિીજ છતાં પણ રારાથી પાિાગઢ વનવરત્ત તરારો સરાગર 
થઈ શકશે નિીં-ઇચછા પહરપૂણ્મ છ,ે તરારૂં સનેિાળ ઉત્તેજન છ ેપણ શેઠ ઉપાવધ આડો 
નડ ેછ–ેગુજરાતી પૂિ્મ હદશાની અવધષ્ઠાતા દેિીનાં સથાનકની શોભા જોતાં રને સંભારજો 



ને પછી તરે સિુ પ્ાથ્મના કરજો કે રા િિે બિુ થ્યું રંક દેશીઓ સારું જો ને........... ઉરરાં 
અવભરાન પ્ેરે ને જ્ય અપાિ-ભાઈ્યો રારી ગેરિાજરીથી હદલગીર ન થતાં આનંદથી 
રિેજો.

રંડળને ્યથા્યોગ્ય.

નર્મદાશંકરની સઈ.
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9

લક્મીરામને

(1)

સુરત, આરલીરાન તા. 7 ફેબ્ુઆરી 1869

ભાઈ લક્રીરાર,

રિા િદ1 નો આવ્યો તે િાંચી સંતોષ થ્યો છ ેકે રળ્ાને ઘણા રાસ થ્યા છ ેતો 
પણ તરારી ભવકત રારા ઉપર તેિી જ છ.ે તરે રને હડસેથી લાંબો કાગળ લખ્યો િતો 
પણ રારાથી ઉત્તર ન લખા્યો, તેનું કારણ આ કે, તરે જાણતા જ િશો કે િંુ ઉધરસની 
િેરાન િતો ને એ પાછી એટલી િધી ગઈ િતી કે રેં દેિકટિથી તે કિાડિાનું ઠરેવ્યું િતું 
ને ઉદેપુર લગી જઈ આવ્યો છઉં. સુરતથી જ જો તિાં જિાનો વિચાર િત તો િંુ હડસે 
જ આિત, પણ અરદાિાદ બિાર પડ્યા પછી રેં તેણી તરફનો રસતો લીધો િતો. રેં 
ઘણાક વિકટ પિાડ ઝાડીને રસતે ભીલના ગાર ને સલુંબર ને ઉદેપુર જો્યાં છ.ે ભલુ 
સૃવટિસૌંદ્ય્મ! એણે જ રારં િૈદું ક્યુાં ને િંુ સારો થ્યો. િજી એક િાર પાછુ ંતિાં જિું ધારં 
છઉં પણ િાલ તો નિીં.

જરે તરે રને કાહઠ્યાિાડ તરફ આિિાને લખો છો, તેર ઘણા વરત્રોએ પણ કહું 
છ ેકે ઘણાક કિે છ ેને રારી પણ ઈચછા છ ેપણ કારના રોકાણથી ્યોગ આિતો નથી.

તરે લખો છો કે `પ્થર િંુ હડસા તરફ ગ્યો, તારે તાિાંના લોકોને એિા તો 
કરનસીબ જો્યા કે તરારા નારથી કેિળ અજાણ, પણ ઈશ્રેચછાથી તરારાં ત્રણે પુસતકનો 
પ્સાર થ્યો છ.ે’ એ િાક્યથી રને સંતોષ છ ેકે તરે નિા વિચાર સંબંધી તિાંના લોકને 
વજજ્ાસા ઉતપન્ન કરી છ.ે ખરેખર એર જ દરેક જુિાને કરિું જોઈ્યે. દેશભૂવર એ 
આપણી રા છ ેને આપણે તેનાં છોકરાં છ્ૈયે. તે ને આપણે અનેક રીતે પીડાઈ્યે છ્ૈયે રાટ ે
સરજતા છોકરાઓનો ધર્મ છ ેકે પીડા દૂર કરિાને તેઓએ તન, રન, ધન ને ઐક્યથી 
શ્ર લેિો જ.

રારાં પુસતકના એજટં થિા વિષે લખ્યું તો બિંુ સારૂં. પણ િાંચતાં ન આિડ ેતેઓને 
રોંઘી કંવરતના પુસતક શા કારના? તો પણ િંુ િાલ અક્કે નકલ રોકલીશ.

`પ્વતહદન તરારો ટકેી સિભાિ તથા દેશાવભરાન િધતાં જા્ય અને નારા્યણ રૂડો 
બદલો આપે’ એ શુભેચછા પાર પડો-બદલો આ જ કે દેશી્યો સિતે રીતે ખરા સુખી થા્ય.

ઉતાિળ નથી પણ અનુકૂળતાએ નીચે લખેલાં ત્રણ કાર કરિાનો શ્ર લેશો.



આપણા વજલ્લારાં ન િપરાતા એિા કાહઠ્યાિાડી શબદો જ ેતરારા સાંભળિારાં 
આિે તેનું અથ્મ સાથે લખાણ રાખિું.

કાહઠ્યાિાડરાં થ્યલા બિારિટી્યા સંબંધી િાતો (તેના િરસ સાથે) એકઠી કરિી.

આપણાં દેશી રાજ્યોરાં િપરાતાં િવથ્યારોનાં નાર-જુદી જુદી જાતની બંદુક, જુદી 
જુદી જાતની તરિાર િગેરે-

શબદ, િાતો ને નાર જરે જરે રળતાં જા્ય તેર તેર રોકલ્યાં કરિાં.

રારાથી કાગળ રોડો લખા્ય તો પણ તરારે તરારી ફુરસદે લખ્યાં કરિો. ટીકીટો 
નોતી રોકલિી.

તરને ્યશ રળતો જા્ય એિું ઇચછનાર નર્મદાશંકર.

(2)

તા. 19 રાચ્મ 1869

પ્ેરાળ ભાઈ લક્રીરાર,

તા. 18 રીનો પોંિોંચો છ-ેિૈશાખ રાસરાં તરારો આણી તરફ આિિાનો વિચાર છ ે
તેથી િંુ ઘણો ખુશ થ્યો છઉં કે પ્ત્યક્ રળિું થશે-લાંબી િાત ઘણી ફુરસદ િના પત્રરાં 
લખાઈ શકતી નથી રાટ ેતરારા સિાલનો જિાબ રળ્ા પછી જ દઈશ. જ્યાં સુધી લોક 
રારા સિભાિ ને રારી િૃવત્તથી અજાણ છ ેને રાત્ર બિારના પ્સંગો ઉપરથી (અને તે 
િળી િૈ્યારેલ દ્ષેીઓએ પોતાના સિાથ્મથી) જુદે જુદે રૂપકે દશા્મવ્યા િો્ય છ ેતારે રારે 
વિષે વિચાર બાંધશે તિાં સૂધી રારે કંઈ જ બોલિું નિીં એ રને િધારે સારૂં લાગે છ ે-

`અંતે છ ેસતનો જસ, રણે રર મિસ.’

રેં જ ેતરને કાર સોંપ્યું છ ેતે ફુરસદે જ કરિું-ઉતાિળ નથી. રારા વનબંધરાં જ ે
બિારિટી્યા લખ્યા છ ેતેની િકીકત પણ જોઈ્યે. િંુ થોડીક જાણું છુ-ંપૂરેપૂરૂં જાણતો નથી-
િવથ્યારોનાં નાર સાથે વચત્ર રોકલશો તો તે બિુ જ સારૂં થશે.

કોઈ િંદો કોઈ વનંદો. િંુ રારૂં કાર રારી બુવધિ પ્રાણે ને શુધિ અંત: કરણથી ક્યયો 
જ જાઉં છુ-ંરને રારી સરસિતીની રક્ા છ ેને તેથી િંુ દુજ ્મનની થોડી જ દરકાર કરૂં છઉં.

લી. નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.



(3)

સુરત, આરલીરાન, તા. 3 જી અકટોબર 1869.

ફક્ડ લક્રીરાર,

તરારો તા. 24 રી આગટિનો ને ભાદરિા િદ 3 જનો એર બે આવ્યો છ.ે િંુ-રોટર 
આપું છઉં તેને તરે ્યોગ્ય નથી એર તરે લખો છો તારે આજથી ઉપર પ્રાણે નાર બદલું 
છુ-ંચિીડાશો નિીં-પણ િંુ પુછુ,ં લોક રૈવત્ર રૈવત્ર કરે છ ેતે શું િશે િારૂં? એ વિષે તરે 
અનુભિરાં શું જો્યું છ ેને વિચારરાં શું નક્ી ક્યુાં છ ેતે અિકાશ રળેથી લખી રોકલા્ય 
તેિું કરી શકશો? તરારી કલર લખાણરાં કેિી ફક્ડ ચાલે છ ેતે જોિાને ઈચછુ ંછુ.ં

િથી્યારોની ઉતાિળ નથી-જૂની ગુજરાતી ભાષાના નાના રોટા ગ્નથ-પાનાનો સંગ્િ 
તરારા જુનાગઢરાંથી રળી આિશે? રારો વિચાર આ છ ેકે આજથી સો ને પછી બસેં 
ને એર 1,000 િષ્મ ઉપર આપણી ભાષા કેર કેર બદલાતી ગઈ છ ેતે વિષે ્યથાવસથત 
જાણિું-તેર નરસિીં રેિેતાની પિેલાં કોણ કોણ કવિ્યો છ ેતે સંબંધી પણ જાણિાનું છ-ેએ 
વિષ્ય અિકાશે તરારા વરત્રરંડળરાં ચરચજો.-રારે ઉતાિળ નથી.

નાગરી ન્યાતના ભિાડા થા્ય છ ેતે જોઈને દલગીર છઉં. રારે વિષે રારી નાતરાં 
ઘરડાઓ-જુિાનોનો શો વિચાર છ ેતે લખશો.

જનૈ વનબંધ લખિાનો રને અિકાશ નથી. ઝાંસીની રાણી અને લખનોરના 
(લખનૌના? સં.) નિાબ વિષે થોડીક પણ િકીકત આપો તો િળી લખિાનો વિચાર કરૂં-
બને તો રોકલજો.

(4)

તા. 18 અકટોબર 1869.

ભાઈ લક્રીરાર,

આસો સુદ 2 નો લાંબો વચત્રો સાથે આવ્યો છ.ે સનેિ રૈવત્ર-પ્ેર એનું પહરણાર બેના 
એક થિું એિું છ.ે એક થિું કહઠણ છ ેને એક થઈ તેર વનત્ય રેિેિું એ પણ કહઠણ છ.ે 
રૈવત્ર કરિારાં ને વનભાિિારાં બિુ વિઘન આિી પડ ેછ.ે `કોઈને (પોતાનો ? સં.) કરી 
રાખિો અથિા કોઈના થઈ રિેિું’ એ કિેિત ખોટી નથી કે જથેી રૈવત્ર વનભે પણ અંત: 
કરણથી ઉરળકો રેિેિો દુલ્મભ છ.ે એ જો બન્નેરાં િો્ય તો પછી નાના પ્કારનાં વિઘનો 
પોતાની રેળે જ દૂર થઈ જા્ય છ.ે સાચો સનેિ શૌ્ય્મ વિના બંધાતો નથી ને વનભતો નથી. 
તેર સાચા સનેિથી શૌ્ય્મ િધે છ ેને શૌ્ય્મથી જસ ને પછી સુખ રળે છ ેએ પણ ખોટુ ંનથી; 
િા તે જસ લૌહકક વિચારરાં કદાવપ તતકાળે વનંદા્ય પણ પછિાડથેી િખણા્ય જ. જારે 
ગરર લોિીનાં સ્તીપુરૂષોના પ્ેર જિેો પુરૂષરાં સનેિ જોિારાં આિશે ત્યારે જ ઐક્ય, ધૈ્ય્મ, 
જુવકત, સાિસ એ સદગુણો આપણારાં દેવશ્યોરાં આિશે ત્યારે જ ેતેઓ ઉત્તર ્યશ ને 
ઉત્તર સુખના ભોકતા થશે.



નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.

(5)

તા. 30.1.70

વપ્્ય ભાઈ લક્રીરાર,

તરારો પોષ િદ 1 નો પોંચ્યો છ.ે રારી તબીએત આજકાલ સારી છ.ે નાગરોની 
ફજતેીથી દલગીર છઉં. રણીશંકરે રારી ખાનગી ચાલ વિષે પોકાર ક્યયો. રારી કવિતા 
તે કવિતા જ નથી એર કહું ને રારા ગદ્યના િખાણ ક્યા્મ કે ગુજરાવત ભાષાને રસદાર 
બનાિી છ ેએ રારી શહકત તથા નીવત વિષે તેઓના અવભપ્ા્ય તરે રને જણાિશો તેને 
રાટ ેિંુ તરારો ઉપકાર રાનું છઉં. એ પ્રાણે બીજા કાબેલરાં ખપતા પુરૂષોનો વિચાર રને 
જણાિશો. એર તરારી તરફથી પાંચક જણના વિચાર જાણી લીધા પછી િંુ રારી તરફથી 
લખિાનું છ ેતે લખીશ. વ્યાકરણની પ્ત એક્ ેરળે નિીં.

લી. નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.
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નાનાભાઈ રૂસતમજી રાણીનાને

(1)

સુરત આરલીરાન તા. 12 રી અકટોબર 1869

વપ્્ય ભાઈ

તારો પત્ર આવ્યો છ,ે એર ન જાણીશ કે િંુ બેદરકાર છઉં. િંુ પણ િરેશની કાળજીથી 
િખતે િખતે તાિથી સપડાઉં છઉં. િજી ચોપડી ખાતાના રૂ. 280) કાહઠ્યાિાડથી આવ્યા 
નથી-બ્યૂલર પાસે તાકીદ કરાવ્યા છતાં વબજા રૂ. 500 ત્યાંથી રારી બીજી ચોપડીઓના 
આિનાર છ.ે એક પાસથી ઘર ખરચના સિાસો જોઈ્યે ને િેચિાની નાની ચોપડીઓ 
રળે નિીં. તને ભરિાની રોટી કાળજી તેર અિીંનાને ભરિાની પણ. િળી અિીં કરજ 
િધારિાની જરૂહર્યાત. િિે િંુ કેર ન ગભરાઉં? ઉઠુછં ત્યારથી તે સુતા સુધીરાં ઓછારાં 
ઓછી 10 િાર દોહઢ્યાં એર વનશ્ાસથી બોલાઈ જિા્ય છ.ે ખરેખર િંુ દ્રવ્યને તુચછ 
ગણતો આવ્યો છઉં ને િજીએ રનેથી તેરજ ગણું છઉં પણ વરત્રના વિશ્ાસ ઉપર સાિસ 
થ્યેથી જારે ભીડ આિી તારે દ્રવ્ય જરૂરનું લાગે છ.ે િંુ િરેશ સિા્ય કરનારો તે િાલ 
સિા્યપાત્ર થ્યો છઉં ને સિા્ય રળતી નથી-િો્ય! રતના ફેરફાર િો્ય છ ેતેર આ હદિસ 
પણ જશે. ફાં ફાં રા્યયો જાઉં છુ-ંઆશા રાખ્યો જાઉં છુ-ંપણ થિાનું િશે તે થશે એર 
રનરાં નક્ી સરજુ ંછઉં. સાિસથી થ્યેલી િાવનનો બદલો િાળિાનો સાિસ જ કરિું 
જોઈ્યે, પછી આર કે તેર, એ વિચાર પ્રાણે િત્મિું રેં ધા્યાં છ-ેનાનાં ચોપડાં તૈ્યાર કરી 
છપાિિાં. િાલટર સકોટ ેપોતાના લિેણદારોને કહું િતું કે સબુરી રાખો તેર રારે કિેિું 
પડ ેછ.ે ભાઈ જટલેા ભરા્યાાં છ ેતેની ક્યાં આશા િતી?! `નિાણું તો ભ્યા્મ સો’ એર કરી 
રિેલી ચોપડીઓ બંધાિી રારે િિાલે કરે તો પછી િંુ 8-7-6-5-4 ને વનદાન ત્રણે પણ 
િેચી તને નાણું ભરૂં-એ ઉપા્ય કરિો રહો. પણ બંધાિાનું તારા િાથરાં છ.ે ડરેૈકટરો કોશ 
છપાઈ રિે રદદ આપિાનો વિચાર કરીશું એર લખ્યું છ.ે િંુ નિેંબર આખરે તારી પાસ 
આિીશ ને આશા તો રાખું છઉં કે થોડુકં લેતો આિીશ. ભાઈ તું ગભરાઈને તારી પ્કૃવતરાં 
બગાડો કરે છ ેએ સારી િાત તો નથી. દુખરાં તો પથથર જિેી છાતી રાખી િત્મિું, પણ 
ડાિી સાસરે ન જા્ય ને ઘેલીને વશખારણ દે તેિું થા્ય છ!ે ઈશ્ર તને તનદુરસતી બક્ે.

તારો સાચો આનંદ.



(2)

તા. 6 ઠી જુલાઈ 1870

પ્યારા નાનાભાઈ,

બનાિો (રાની લીધેલા સાચા ને રાઠા) બને છ ે ખૂબી ને ખોડ કુદરતરાં નથી 
જ-દુવન્યાદારીરાં છ.ે આફરીન છ ેકુદરતને કે રોટો હફલસૂફ ને રોટો તપેસરી પોતાની 
ઊંચી અક્લથી અને રન રારિાના મિાિરાથી ગરે તેટલો દાબ રાખે, પણ કુદરત 
આગળ તે િારી જા્ય છ.ે દુવન્યાદારી-અક્લ તથા મિાિરો એને પણ જસ છ ેકે જો કે 
આખરે તો કુદરતને જ તાબે થા્ય છ,ે તો પણ તે થોડી ઘણી રુદ્ત સુધી પોતાનું જોર 
કુદરતની ઉપર છ ેએર દેખડાિે છ.ે

ભાઈ, ન. ક., નું થોથું નીકળ્ાને 3 િષ્મ થ્યાં. િજી પૂરેપૂરૂં વબલ રારાથી ચુકિા્યું 
નથી - બિુ જ બળી બળી જાઉં છઉં. સરો બારીક જોિારાં આિે છ.ે

એક હદિસ િંુ ભાઈ રાણેકજી બરજોરજીને ઘેર ગ્યો િતો, ને િાતરાં તેણે કહું 
કે, `્યુવન્યન ને સરાચાર જોડા્યા પછી જટેલું ન.ક. નું કાર ચાલ્યું તેટલાં કાર સંબંધી 
રારૂં ને નાનાભાઈનું તરારી ઉપર જ ેરાગણું નીકળે તેરાંથી િંુ રારી પોતીનું તો ચૂકિી 
દેિાને ઇચછુ ંછુ ં– જ્યારે આટલાં િરસ થ્યાં ને વનિેડો નથી આિતો ત્યારે ઠાલો ગુંચાડો 
શું કરિા રેિા દેિો જોઈએ, રાટ ેનાનાભાઈને કિીને ન. ક. નું જરે તેર રાંડી િાળો તો 
સારૂં.’ એ િાત િંુ તને કિેનાર િતો પણ જોગ ન આવ્યો. િિે એ સંબંધી તારો શો વિચાર 
છ?ે બે પ્ેસ જોડા્યા પછી કેટલું કાર થ્યું છ ેને રાણેકજી કેટલાના િકદાર છ ેએ જો તું 
રને જણાિે તો તેટલી રકરને સારૂં િંુ ને રાણેકજી ખાનગી સરજીએ, ને બાકી રિેલો 
્યુવન્યનનો અિેજ િંુ વ્યાજ ેઆણીને અથિા ચોપડીઓ સસતે કિાડીને તને પૂરો કરી 
આપું – પણ પ્થર રાણેકજીનો આંકડો રારે જાણિો જરૂર છ.ે

તને રેં ક્યૂરેટર ઉપરનું રૂ. 140 નું વબલ રોકલ્યું છ,ે તેનાં નાણાં તને પોતાં કે નિીં 
તે જણાિજ.ે જ ેપાંચસે ચોપડી્યો તારે ત્યાં રિી છ,ે તેને પોણા પોણાનું પૂઠુ ંબંધાિિાને 
સારૂં પોણી ચારસે જોઈએ તે િંુ તને બંધાઈનું વબલ ચૂકિતી િેળા ગરે ત્યાંથી પણ આણી 
રોકલાિીશ. થોડીએક કાઠી્યાિાડથી આિનાર છ,ે ને થોડીએક કોઈના લેઈશ. ચોપડી્યો 
બંધાતાં ઓછારાં ઓછો રહિનો દોઢ તો થશે જ; ને એની અંદર તો િંુ તને કકડ ેકકડ ે
રોકલતો જઈશ. રાટ ેબંધાિિા આપજ.ે

ભાઈ, કોઈ પણ રીતે િિે ત્રણેક રહિનારાં થાથાનું શેિટ આણી આપ, બારીક 
િખત જોઉ ગભરાઉ છઉં. પ્ેસના વબલનો વનકાલ કર. િળી... રાણેકજીનું રારૂં ખાનગી 
ખાતું રહું તો વચંતા નિીં. આનો જિાબ આપજ.ે

લી. િખત જોઈ ગભરાતો નર્મદ.
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કરસનદાસ માધિદાસને

સુરત તા. 17 રે સન 1866

ભાઈ કરસનદાસ

િંુ જારે રુંબઈ િતો તારે તરને રળિાની ઈચછા થઈ િતી. એિારાં જાણ્યું કે 
ગભરાટરાં છ-ેિંુ ચોંક્યો-રળીને હદલાસો દેિો ધા્યયો, પણ પાછુ ંવિચા્યુાં કે સુઘડ જનને 
પુરા ગભરાટરાં જિેો હદલાસો પોતાનાથી જ પોતાના એકાંતરાં રળે છ,ે તેિો એક ભણેલી 
ડાિી, દુવન્યાદારી જાણતી, રાથે પડલેું એિું રસીક ને ચતુર પ્યારી વશિાએ બીજી કોઈ 
િસતુથી રળતો નથી. િંુ શરરા્યો-પછી બીજ ેહદિસે િધારે બુરાટો સાંભળ્ો. એ િખતે 
શીિારાર ગિૈ્યો રારી પાસે િતો. િરે ગુણ ગાતા િતા ને ઈશ્ર પાસે રાગતા િતા કે 
સાચાના બેલી િરારા સારું જોઈને તો નિીંજ પણ તેનાજ સુકૃત સારું જોઈ તેને સલારત 
ઉતારજ.ે

ઉપકાર કીધાછ તેને સારૂ આ બોલા્ય છ,ે એર નથી પણ પ્ેરનો પાસ આડો આિે 
છ ેએ િાત આજ મિારે નિી જણાિિાની નથી.

રારે આટલું જ રાગી લેિાનું છ ેકે ચડી આિેલી િાદળી જોઈને જીિને ઉચાટરાં 
રાખિો નિીં-બિાદુર કપતાનની પેઠ ેતોફાનરાં ધીરજથી િંકારી આિિું.

(દોિરો)

ધીરજ હિંરત રાખિી, ગાિા િહરના ગુણ;

શી રા્યા છ ેતેિની, નથી તેરાં કંઈ ઊંણ-1

પ્ેર સાચા નર્મદના આશીષ-

6
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પ્રાણલાલને

તા. 10 સપટમેબર 1868

પરર સનેિી ભાઈ પ્ાણલાલ,

ડાિીગૌરી ના કિે છ ેને જ ેસબબો તે બતાિે છ ેતેની ઉપર રારે જિું એ રને 
િાજબી જણાતું નથી.

રારા પોતાનો એ વિષે શું વિચાર છ ેતે જો તરારી ઈચછા િશે તો જણાિીશ.

તરારો નર્મદાશંકર.

6
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નર્મદાશંકર દ્યાશંકરને

સુરત, આરલીરાન તા. 17 અકટોબર 1868.

ભાઈ નર્મદાશંકર દ્યાશંકર-રુ. અરદાિાદ.

તરારો તા. 11 રીનો લખેલો આવ્યો તે િાંચી ઘણો પ્સન્ન થ્યો છઉં કે જિેો રને 
રિારાજને રળિાનો રોિ િતો ને છ ેતેિો તેઓનો પણ રારે વિષે છ ેને એને રાટ ેિંુ 
રિારાજનો રોટો ઉપકાર રાનું છઉં.

સને 1859 રાં રને રિારાજને રળિાની ઉતકંઠા િતી ને તે પુરી પાડિાને રેં રુંબઈથી 
રાણપોર જિાનું ધા્યુાં ને જારે કેટલાક જણે રને કહું કે રાણપુર ભાિનગરથી િીશેક 
કોશ છ ેતારે િંુ તરત વનકળ્ો ને ભાિનગર ગ્યો-પણ ત્યાં જાણિારાં આવ્યું કે ચુડા 
રાણપોર તો 50-60 કોશ થા્ય છ ેતારે િુનાળાની રાતને લીધે ને કેટલાકના કિેિાપરથી 
કે રિારાજનો પ્તાપ ઘટી ગ્યો છ ેતારે િંુ પાછો રુંબઈ ગ્યો િતો. રેં રિારાજનાં કોઈ 
હદિસ દશ્મન ક્યા્મ નથી તો પણ રિારાજની પૂિ્મ વસથવત વિષે કંઈક રાલર પડલેું તેથી 
રાત્ર દેશહિતને અથતે ને રારા રનની તે સર્યની ધર્મ સંબંધી ઉગ્ િૃવત્તને લીધે રારી 



ઈચછા રિારાજને રળી બે િાતની સૂચના કરિાની થઈ િતી.

સને 1864 રાં રિારાજ રુંબઈરાં રને રળિા આિેલા પણ રારાથી રળા્યું નિીં 
– રિારાજની કૃપા રારી ઉપર એક્ો િાર રળિું થ્યા િના કેર થઈ તે તેઓ જ જાણે.

તરારા પત્રથી પણ જણા્ય છ ેકે રિારાજની રારા ઉપર કૃપા છ ેને આશ્ચ્ય્મ જિેું 
લાગે તેિું છ ેકે કોઈ હદિસ રળિું ન થ્યા છતાં રિારાજ રને રળિાને ને િંુ રિારાજને 
રળિાને એર િરે બંને ઇવચછ્યે વછ્યે તારે િરારારાં કંઈ સાિવજક રૈવત્ર બીજરૂપ િશે 
ખરી.

િિે તરારા પત્રના ઉત્તરરાં લખિાનું આ કે િાલરાં રારે અિીં કેટલુંક કાર કરી 
રુંબઈ જિાની એટલી તાકીદ છ ે કે રારાથી િાલરાં આિી શકા્ય તેર નથી. િળી િંુ 
કંઈ િેદાનતરતનો આગ્િી નથી ને િાદ કરિાની ઇચછા પણ રાખતો નથી. રારી ઇચછા 
રિારાજને ખાનગી રળી કલ્લાકેક િાત કરિાની છ ેને તે પણ દેશી્યોના સધિર્મ બોધ 
વિષે, જથેી તેઓનું કલ્યાણ થા્ય ને રિારાજને ્યશ રળે.

કાહઠ્યાિાડ વસિાએ અરદાિાદરાં અથિા ચરોતરરાં એકાદા ગારરાં જારે રિારાજ 
બે ત્રણ રાસ રુકાર રાખિાના િો્ય તારે રને તરારે લખી જણાિિું કે તે રુદતરાં િંુ રારી 
અનુકૂળતાએ રિારાજનાં દશ્મન કરી જાઉં. તરે ઉપર પ્રાણે રિારાજને વિહદત કરશો.

લી. નર્મદાશંકર લાલશંકર
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રવણનંદ શાસ્તીને

રુંબઈ તા. 26 રી નિેમબર 1868

સજ્જનિર પરર સંબંધી રવણનંદ શાસ્તી ્યોગ્ય-

તરારો પત્ર તા. 22 રીનો આજ ે10 િાગે આવ્યો તે િાંચી વિશેષ સરાચાર જાણ્યા 
છ.ે તરારો આવ્યો તેની પ્થર રવણભદ્ર ઉપર આિેલો તેથી રેં િત્મરાન જાણ્યા િતા. 
સાિસના ફળ વિષે િરણાં રારે બોલિું એ વરથ્યા છ.ે રારે પોતાનો તો આટલી િાવન થઈ 
જ ચુકી કે જ ેચુંથાડાનું રને ભ્ય િતું તેરાં િંુ સપડા્યો છઉં-િશે. જરનારારાંથી કોઈ ઉઠી 
ન ગ્યું એટલું ભાગ્ય! સારાિાળાને ન લેખિતાં િિે ઉપરાઉપરી જરિા તેડ્યાં કરે એિો 
જો કાર ઉઠાિનારાનો આગ્િ િો્ય ત્યારે તો સાિસનો પ્ારંભ ઠીક થ્યો કિેિા્ય. િંુ નથી 
ધારતો કે િિે કોઈ જબંા જ તેડતું િો્ય ને એ જ િાત આગ્િ ધરાિનારાઓના પાછાં 
પગલાં ભરિાનું વચનિ છ.ે સઘળા લા્યક છ ેએટલે રારે કંઈ એ કારરાં િાથ ઘાલિાની 



જરૂર નથી.

ઈંદુપ્કાશનો અંક ખોળી, રેળિી રોકલી દઈશ.

નર્મદાશંકરના પ્ણાર અંગીકાર કરિા.
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પાિ્મતીશંકરને

આરલીરાન તા. 12-12-68

ભાઈ પાિ્મતીશંકર,

િંુ જાણું છઉં કે રરનાર શાસ્તીને તિાં સંસકૃત પુસતકોનો સારો સંગ્િ છ.ે એ જ ે
આપણા શિેરની ને આપણી જ્ાવતની શોભા તે આપણાથી દૂર ન થિી જોઈ્યે એિો રારો 
વિચાર છ ેને તરારો િશે જ.

તરે ન્યૂસપેપરોથી જાણ્યું જ િશે કે આજકાલ સરકાર રારફતે સંસકૃત પુસતકોનો 
સંગ્િ કરિા સારૂ અંગ્ેજ તથા હિંદુઓએ ઉદ્યોગ ચલાવ્યો. એ વિષ્યરાં રખેને િેળાએ 
શરરથી અથિા લોભથી અથિા સંભાળ નિીં રખા્ય એ ધાસતીથી અથિા બેદરકારીથી 
શાસ્તીનાં પુસતકો શિેરની બિાર જા્ય અથિા અિીં તફરકે થઈ જા્ય, રાટ ેઆ કાગળથી 
સૂચના કરૂં છઊં કે તરારે તેર ન થિા દેિું.

પુસતકના વ્યિસથા વ્યિિાર વિષે તો તરે તરારી અનુકૂળતાથી વિચાર કરશોજ 
અને કદી રારૂં રત પુછશો તો િંુ રોટી ખુશીથી આપીશ.

નર્મદાશંકરના ્યથા્યોગ.

6
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શાનતારારને

સુરત આરલીરાન તા. 16 રાચ્મ 1869.

સનેિી શ્ી ભાઈ શાનતારાર,

ઘણે હદિસે રળિું થતું િો્ય અથિા પત્ર લખિાનો વ્યિિાર ન િો્ય તેિી વસથવતરાં 
રેળાપ િેળા અથિા પત્ર લખિી િેળા થોડોક પણ સંકોચ રિે છ-ેએ રીતે િંુ તરને આજ 
લખતાં સંકોચાઊં છઊં. િધારે આટલા રાટ ેકે રારે તરારો ઉપકાર લેિાનો છ.ે તોપણ 
પાછુ ંઆર છ ેકે રારે ને તરારે રૈવત્રનો િક્ બજાિિો છ ેને સંકટરાં આિી પડલેા વરત્રને 
ઉગારિો છ ેરાટ ેિંુ સંકોચને દૂર કરી લખું છઉં કે-

આ પત્રના લાિનાર લાલાભાઈ (જો કે ધર્મ આચાર સંબંધી એઓનું રત આપણા 
રતને રળતું નથી તો પણ) પોતાના સુધા સિભાિથી, કુવલનપણાથી ને સદગુણથી િળી 
રારી સાથે પડલેા ઘણા િરસના પ્સંગથી રારા વરત્ર થઈ રહા છ.ે એઓના ઉપર સરકારે 
કેટલોક આરોપ રૂક્યો છ.ે એરાંથી રુકત થિાને તેઓ તરારી તરફ આિે છ.ે એઓને 
રુંબઈરાં કોઈ સાથે પ્સંગ નથી એ રાટ ેરારા તે તરારા છ ેએર અંત: કરણથી રાની તરે 
તરારી પોતાની તરફથી ને તરારા વબજા વરત્રોની તરફથી એઓને રાટ ેબનતી તજિીજ 
જરૂર કરશો.

લી. તરારી આનંદરૂવત્મનો દશ્મનાવભલાષી.

નર્મદાશંકર.
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અંબાશંકરને

સુરત આરલીરાન તા. 2 જી અકટોબર 1869

રવસક શ્ી ભાઈ અંબાશંકર,

રથનથી ઉતપન્ન તે રસ ઘણું કરીને િધારે સારો ને સાચો ને સિાહદટિ િો્ય જ-તેર 
અના્યાસે-સિજ ઉતપન્ન થ્યેલો રસ, સર્ય સારગ્ી અને દશા્મિનારની વનપુણતા એ ત્રણ 
વિના સારો ને સાચો સિાહદટિ વનકળિો એ ઘણું કરીને દુલ્મભ છ,ે અથા્મત્ આપના રસ 
ભ્યા્મ પત્રોનો તેિો જ ઉત્તર થિો કહઠણ છ.ે



આપ રારી સાથે પ્ીવત બાંધિાની ઉતસુકતા રાખો છો એ જોઈ િંુ ઉપકાર રાનું છુ;ં 
અને એ ઉતસાિ આપે જ ેિણ્મનશૈલીથી વચત્યયો છ ેતે જોઈ તથા ભાઈ ગણપતરારની 
િાણીથી જ ે કંઈક સાંભળ્ું છ ેતે સંભારી આપની જ ેસુઘડરૂવત્મ રારી આંખે પડ ેછ.ે 
તેનાં દશ્મનથી િંુ આનંદ પારું છઊં. એ આનંદથી રને આપને વિષે રોિ થા્ય છ ેને 
રોિને અનુકૂળ ઉદ્ીપનો રળશે એટલે તે વનપજરૂપી ટળી પ્ેરરૂપ થશે ને એ પ્ેર અનેક 
પ્કારના પ્સંગથી ઘાડો થશે ને પછી સત્ય આસથા-ભાિ્યુકત િૃવત્તથી તક્મરાં રરતાં તે 
(પ્ેર) નીચે ઠરેલા રળની ઉપર તરતો ને સિચછ પ્કાશરાન રસરૂપ દેખાશે ને પછી પાછો 
પ્સંગાનુભિથી તે રસ વસથર થશે ને એથી થતા આનંદરાં રરતાં રરતાં તે રસરાં કોઈ 
િાર એ સૂક્ર બંવદુ નજરે પડશે ને એને જોતાં વત્રપુટી લુતિ થશે તારે રેિે શું? તો કે કેિળ 
રસ આનંદ-ક્યાં શ્ૃંગારનો વિભાિ ને ક્યાં બ્હ્મનો ભાિ! રે બંને તે જ છ.ે બીજથી િૃક્ 
ને િૃક્થી બીજ. સાકારરાં વનરાકાર ને વનરાકારરાં સાકાર – એક જ, એક જ, એક જ! 
આનંદ આનંદ આનંદ ! -શેરાં? શું?; પ્ણિરાં, પ્ણિ જ, ઉતપવત્ત-લીલા, વ્યિસથા લીલા 
ને સંિારલીલા-પ્ેર, પ્ેરશૌ્ય્મ ને શૌ્ય્મ અથા્મત્ પ્ેરને શૌ્ય્મ-ઈચછા ને આકષ્મણ-એ તો પ્ેરનાં 
તતિ છ ેઅથા્મત્ પ્ેર જ સિજ સિભાિ ને સં્યોગ, એ ઉપર સંધું આધાર રાખે છ,ે તો પણ 
દુલ્મભ અલૌહકક એિાં રસચૈતન્યનો અંશી સંસકાર િો્ય તો જ દૈિી સ્તી્યોનાં દશ્મન થા્ય 
ને રસસુધાવસંધુના બુંદનું પાન થા્ય ને રંગ ચડ,ે પછી એ `પાન કથા ને ચુનાનો િો્ય’ કે 
`કેસરનો િો્ય’! રસશાસ્તરાં કહા પ્રાણે ગળીનો કસંુબાનો કે રજીઠનો િો્ય – પણ તેિો 
િંુ સંસકારી નથી જ - થિાને ઉતસુક છુ ંખરો.

અિકાશ રળેથી રૈવત્ર વિષે કંઈ લખશો. આપને જ ેરારાં પુસતકો રળ્ાં છ ેતે રારી 
તરફથી નથી પણ શાસ્તીની તરફથી છ ેએર જણાશે.

દશ્મનાવભલાષી નર્મદાશંકરના જ્યબ્હ્મ.
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કેશિરાર ધીરજરારને

તા. 29-1-70

પરર વરત્ર ભાઈ કેશિરાર,

ઘણે દાિાડ ેતરારૂં પત્ર આવ્યું તે િાંચી પરર સંતોષ થ્યો છ.ે િચરાં તરે નાંદોદ 
િતા તે રારા જાણ્યારાં આિેલું ખરૂં. િંુ તરારી તરારા ઘરની ખબર િખત ડોસીથી જાણી 
લેતો.



અિીં િંુ તથા કુટુબં પેઠ ેછ્ૈયે ને તરને પ્સંગે સંભારીએ છએૈ.

સુરભાઈ આજકાલ રુંબઈની કાલેજરાં અભ્યાસ કરે છ,ે રુંબઈ જઈશ, ત્યારે તેને 
ને બાિાને તરારી સલાર કિીશ.

કાગળ િેિેિાર ઘણો ખરો ચાલુ રિેતો િો્ય તો તરને આણી પાસના સરાચારથી 
જાણીતા કરિારાં આિે.

પુસતકો વનકળતાં જશે તેર તેર રોકલતો જઈશ.

લા. નર્મદાશંકર.

(રા. કેશિરાર ધીરજરાને રેિેરબાન રેિાકાંઠાના પોલીટીકલ સાિેબ રારફતે 
ઉદેપુરના રાજાજીના દરબારરાં પિોંચે.)
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ગોપાળજી ગુલાબભાઈને

તા. 390-1-70

રા. શ્ી ગોપાળજી ગુલાબભાઈ,

કથાકોષની ચોપડી રોકલી તે પિોંચી િશે. એની સો નકલ ઉપર ખરીદ કરશો તો 
સિા ત્રણને ભાિે આપીશ. િંુ આશા રાખું છઉં કે 200 નકલ ખરીદ કરશો.

પેલી રકર જરે બને તેર તાકીદે રોકલિાનું સરરણ કરાિું છઉં. રુંબઈની િંૂડી 
રોકલશો તો વચંતા નથી.

તરારી તરફના ઘણા હદિસ થ્યા જાણ્યારાં આવ્યા નથી રાટ ે લખશો. છલે્લી 
રુલાકાત બિુ સાંભરે છ.ે

લી. નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ

6
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શેઠ િહરિલ્લભદાસ કલ્યાણદાસ રોતીિાળાને

શેઠ િહરિલભદાસ કલ્યાણદાસ રોતીિાળા જોગ

ઠ.ે બારકોટ ભુલેશ્રની િારરાં ગલીરાં

સુરત - આરલીરાન તા0 12 રી રે 1870

સનેિી શ્ીભાઈ િહરિલ્લભદાસ,

આ બેરાંથી કી્યો રસતો તરને અનુકૂળ આિશે તે જણાિશો.

1 દંરણ અથિા એકાદા ગારડાંનો કોઈ િૈષણિ રિારાજની ત્યાં પધરારણી કરે 
એ વનવરત્તે રિારાજ ત્યાં જા્ય ને તરે પણ આિો. કોઈ પણ બિાના િગર રિારાજથી 
સુરતની દવક્ણ તરફ અિા્ય નિીં ને ખરૂં કે તેને એટલી શી ગરજ કે તરારી ખુદની 
તરફથી કોઈ પણ રીતની વિનંતી વિના તે ત્યાં આિે. રાટ ેએ રીતે વરલાપ કરિા ઇચછો 
તો કોઈ િૈષણિને ઉભો કરિો જોઈ્યે.

ગોર દલપતરાર કિે છ ેકે તેિો કોઈ િૈષણિ િંુ દંરણરાં ઉભો કરી શકીશ. પણ 
એ કારને સારૂં રૂ. 250) સો ઉપરની પધરારણીનો આિિા જિાના ખચ્મ રાટ ેઓછારાં 
ઓછા જોઈ્યે.

2. અગર કરસનદાસનું નિીં ને તરારૂં એકલાનું સુરત આિિું થા્ય તો ઘણું જ 
સારૂં (કોઈ પણ રીતનો અનાદર થિા નિીં દૈ્યે) ને તરને અનુકૂળ ન જ આિતું િો્ય તો 
ભાઈ નારણદાસ આિે ને એને અરે રિારાજ સાથે રેળિીએ તો કેર? ને એ દરરી્યાનરાં 
અિીંના રુખી્યો રિારાજને લખી આિી વિનંતી કરે કે સરાધાન કરો ને જ ેકરશો તે 
િરારે કબુલ છ ેને પછી રિારાજ થ્યેલો શાસ્તાથ્મ કાએર રાખી પોતાના શાસ્તીને તથા 
કીકાભાઈ અથિા િરકોઈ એક િૈષણિને રુંબઈ રોકલે ને એઓ કરસનદાસ પાસે જ ે
સિેજસાજ કરાિિું િો્ય તે કરાિે ને પછી રિારાજ પ્વસધિ રીતે સિ્મને કિે કે કરસનદાસ 
પાિન થ્યા છ.ે

લલ્લુભાઈનો આંકડો નક્ી ન થ્યો તેથી તે દલગીર થ્યા. પણ રેં સનેિ તથા જસ 
વિષે લાંબું બોલી સરજાવ્યા છ ેતેથી તે પાછા કાર કરિે ઉશકેરા્યા છ,ે તેર લલ્લુભાઈ 
વિષે સનેિ આ પત્રના ઉત્તરરાં જણાિજો.

લા. નર્મદાશંકર.
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િહરદત્ત કરણાશંકરને

સુરત, આરલીરાન તા. 25 આગટિ 1870

ભાઈ િહરદત્ત,

િંુ સુરતરાં નિીં તેથી તરારો તા. 7 રીનો રેં પરર દિાડ ેિાંચ્યો છ-ેએ કાગળથી 
રારે તરારી સાથે નિું ઓળખાણ થ્યું છ.ે એ પ્શંસાને િંુ કોઈ પણ રીતે ્યોગ્ય નથી જ.

બાળલનિના સર્યને રાટ ેરારી પાસે શાસ્તિચન નથી. રારૂં રત લનિ ક્યારે ને 
કેર થિાં એ વિષે કંઈ જુદુંજ છ.ે જુદું છ ેને િરણાંની જ રીતરાં જો ફેરફાર કરિો તો 
રારં રત આ છ ેકે લનિકાળ પુત્રીનો 13 િષતે ને પુત્રનો 16 પેિેલાં ન િોિો. પ્સંગે પ્સંગે 
પત્ર લખતા રિેશો.

લી. નર્મદાશંકર

શાસ્તી િહરદત્ત કરૂણાશંકર જુનાગઢ-પંચિાટડી.

6
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માનબાઈને

(1)

સૌભાગ્યિતી રાનબાઈ,

તરારે વિષે િંુ કેિળ અજાણ છઉં એટલે વિસતારથી નહિ પણ ટુકંારાં જ લખું છઉં 
કે-

જ ેદાસપણું આપણા લોકોએ સ્તીઓને આપ્યું છ,ે તેરાંથી તેઓને છોડિિાને િાલરાં 
વિદ્ાનો િાણીથી ને લખાણથી રેિેનત કરે છ,ે પણ જ્યાં સુધી પુરૂષો પોતાના સંબંધિાળી 
સ્તીઓને વ્યિિારરાં ્યોગ્ય છુટ નિીં આપે અને સિ.... સ્તીઓ પોતાની રેળે ્યોગ્ય છુટ 
નિીં લે ત્યાં સુધી આપણા દેશની સ્તીઓની વસથવત સુધરિાની નથી. એ વિચાર તરારા 
પ્ાણવપ્્યનો છ ેને એથી જ તરે છુટનું સુખ ભોગિો છો એ જોઈ િંુ બિુ સંતોષ પારું છઉં.

તરારા ઘર સંસારી કારકાજરાં અડચણ ન પિોંચે ને તરે તરારો અભ્યાસ જારી 
રાખી શકો અને િળી તરારૂં જોઈ બીજી સ્તીઓને ઉત્તેજન રળે એને રાટ ેરારે કેટલીક 
સૂચના કરિી છ ેતે બીજ ેપ્સંગે કરીશ.

બાઈશ્ી-િંુ તરારા પ્ાણવપ્્યની દશા્મિેલી ઇચછાથી ખાધો(?) નથી.

લા. નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ

ઉપલાનો જિાબ તા. 20 રીનો 21 રી્યે આવ્યો છ.ે

(2)

રૂડા સિભાિના રાનબાઈ,

`ધરતેષુ સિથા’ એ બુવધિ તરારી સદૈિ રિો. િંુ તરારા પ્ાણનાથ સિારીનો પરર 
સનેિી છઉં ને સંતોષી સિભાિનો છઉં એનું તરે લખો છો એને િંુ રાત્ર ઉપલો વિિેક 
સરજુ ંછઉં, કારણકે િજી તરો દંપવતને રારી સાથે ઘણો પ્સંગ પડ્યો નથી. તોપણ તરે 
ઉભ્યતાએ રારે વિષે સનેિપૂિ્મક ?ચું રત બાંધ્યું છ ેએર દરસાિો છો તેને રાટ ેિંુ તરારો 
ઉભ્યનો ઉપકાર રાનું છઉં.

નર્મદાશંકરના આશીિા્મદ.
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જાહેર વિજ્ઞવતિપત્રો, ચચા્મપત્રો

1. વિજ્વતિ એ (િેંડવબલના આકારરાં) જાિાં જાંિાં નાગરી ન્યાત છ ેતાંિાં તાંિાં 
રોકલિારાં આિી િતી. પછી તે તરત જ તા0 15 રી જાનેિારી 1860 ના સત્યપ્કાશરાં 
અવધપતીની તરફથી છાપિારાં આિી િતી.

સિ્મ નાગરી ન્યાતના ગૃિસથ તથા વભક્ુક બ્ાહ્મણને વિજ્વતિ કરી્યે છી્યે કે તા. 6 
ના સરશેર બાિાદુર પત્રરાં ભાઈ રિીપતરાર રૂપરાર વિલાત જા્ય છ,ે એ બાબતરાં 
એક કલર એિી રતલબની છ ેકે, `એને નાગરી ન્યાતે રજા આપી છ ેએ ?પરથી અિીંના 
કેટલાએક િાંઢા અને િછી્યાત વભક્ુકોએ કુલ નાગરી ન્યાત અને શુધિ નાગર તો િરેજ 
છ્ૈયે એિું અવભરાન ધરાિી એક દસતાિેજ ?ભો કીધો છ ેતેની રતલબ એટલી જ છ ે
કે દેશાિરોના નાગર ભાએડાઓએ રજા આપી છ ેએ િરને રાલર નથી અને િરે નીચે 
સિી કરનારે આપી નથી.’ એ લેખ િરને દેખાડિારાં આવ્યો ત્યારે િરે નીચે લખેલાં 
કારણો બતાિીને કહું કે એ લેખ ઉપર િરે સિી કરી આપિાને ઇચછતા નથી.

1. જ ેરાણસે રજા રાગી નથી તેને વિષે રજા આપી નથી એર જણાિિાનું કંઈ 
જ પ્્યોજન નથી. ન્યાતે રજા આપી એિું જ ેસરશેરરાં છપા્યું છ ેતે ભાઈ રિીપતરારે 
અથિા િરારારાંના કોઈએ છપાવ્યું નથી.

2. હિંદુસતાનની કુલ નાગરી ન્યાતરાં રાત્ર રુંબઈના જ િાંઢાિછીઆત નાગરો છ ે
અને બીજા નથી એર નથી.

3. અિીંના લોકોનાં િડીલ સગાં િાિાલાં અને નાતીલા દેશાિરોરાં છ ેઅને તેઓના 
શુભાશુભ કારજો પણ ત્યાંિાં જ થા્ય છ,ે કદાપી દસતાિેજો બનાિિાના િો્ય તો તેઓ 
બનાિે.

4. અિીં જુદા જુદા ગારના લોકો છ ે– એ લોકો પોતપોતાના ગારના નાતીલા અને 
િડીલોની ઉપરાંત થઈને શી રીતે આગળથી પોતાના વિચાર જણાિી શકે?

5. ભાઈ રિીપતરાર ગુજરાતરાંથી આવ્યા તે ત્યાંિાંના નાગર ભાએડાઓને જાણ 
કરતા આવ્યા છ.ે

6. ભાઈ રિીપતરાર સુરતના છ ે- સુરતની ન્યાત પ્થર શું કરે છ ેતે જોઈને પછી 
બીજાઓએ વિચાર કરિો.

7. ભાઈ રિીપતરાર િજી િીલાત ગ્યા નથી; – જિાનો વિચાર કરે છ.ે જ ેવિચાર 
કરિાના િો્ય તે તેઓ જઈને પાછા આિે તારે કરિા.



8. સરશેરરાં ફરીથી લખાિિું કે ન્યાતે રજા આપ્યાની િાત ખોટી છ ેપણ તેર ન 
કરી િાલની પઠ ેઆટલી ગરબડ કરિાની કંઈ જરૂર નથી.

9. અિીંની ન્યાતના ચાર રતીઆઓએ કેટલાકને ફોસલાિી ફસાિીને અને કેટલાકને 
પુછાિનાજ કાર કીધું તે જ્ાતે કાર કીધું એર કેિેિા્ય નિીં.

10. ભાઈ રિીપતરાર રૂપરાર સુરતના નાગર ગૃિસથ છ.ે તેને વિષે અિીંના 
વભક્ુકોએ બંદોબસત કરિાની જરૂર નિીં.

િરારા જિાબથી નાખુશ થ્યાથી એ િરે િરારા અિીંના કેટલાએક િગર સરાજના 
ન્યાતીલાઓના વિચારને રળતા ન આવ્યા તેથી અને રાત્ર તેથી જ િિે તેઓ િરારાથી 
જુદા પડિાની જુવકતઓ શોધે છ,ે એ અઘહટત છ.ે એર કરિાને એરનો અવધકાર 
નથી એિી રીત તો નાગરી ન્યાતરાં નથી જ. નીચ િણયોરાં છ.ે એ એઓનો દસતાિેજ 
થોડા હદિસરાં ગુજરાતરાં જઈ પોિોંચશે એિું સંભળા્ય છ ેરાટ ેસિ્મ રંડળીએ ઘટતો 
વનષપક્પાત વિચાર કરિો.

એ પ્કરણ સંબંધી જ ેઅઘહટત ચાલ અિીંના કેટલાએક દોિોડડાહાઓએ ચલાિી 
છ,ે તે સઘળું પછિાડથેી જણાિીશું.

િરારી અલપબુવધિ પ્રાણે િરે િાસતવિક કહિ્યે છ્ૈયે કે એ િાત િધી ગ્યાથી 
નાગરી ન્યાત ચંુથાઈ જશે. જુદાં જુદાં તડો પડશે, ઢાંકી િાત ઉઘાડી થશે, કજીઆ કંકાસ 
ઘર ઘાલસે અને જરે તેર કરી લોકો ઠકેાણે આિતા જા્ય છ ેતે નઠારી િૃવત્તરાં પડશે અને 
ઉધિત ટટંાના ?પજાિનારાઓની બેિકુફી બાિાર પડ્યાથી તેઓ રોટી રુસીબતરાં આિી 
પડશે. રાટ ેઆિો ઘોળ ઘાલિાની કશી જરૂર નથી.

લા. તરારા આજ્ાંહકત

દિે લાલશંકર પુરષોત્તર-સુરતના.

પંડ્યા રાણેકરાર કૃષણારાર-સુરતના.

જાની ઝિેરીલાલ ઉરી્યાશંકર-નહડ્યાદના.

દિે નર્મદાશંકર લાલશંકર - સુરતના.

ત્રિાડી કેશિરાર ધીરજરાર-સુરતના.

પંડ્યા પરભુરાર નિલરાર-સુરતના.

શુગલ વિજ્યાશંકર ભીરાનંદ-સુરતના.



(2)

ચરચાપત્ર તા. 3 સપટમેબર 1860 ના સત્યપ્કાશરાં છપાવ્યું િતું.

સત્યપ્કાશના અવધપવત જોગ,

આ નીચેના કાગળનો જિાબ રને િજી લગી રળ્ો નથી. એ ઉપરથી રિારાજની 
સંસકૃત વિદ્ત્તા વિશે લોકોએ સરજી લેિું. બીજુ ંએ રિારાજને ગુજરાતી લખતાં િાંચતા 
પણ સારં આિડતું નથી અને એટલાસારં ગુજરાતીરાં િાદ કરિાને તેઓ બીિીતા િશે.

`જદુનાથજી રિારાજને રાલર થા્ય જ,ે તા. 21 રી આગસટ ેજ ેસભા થઈ તેિેરાં, 
શાસ્ત ઈશ્રકૃત છ ેકે નિીં, એ વિશે િાત વનકળી િતી. શાસ્ત ઈશ્રકૃત છ ેએ િાત જો િરે 
કબુલ કરીએ તો જ તરે પુનવિ્મિાિ વિશે િાદ કરો પણ સદબુવધિબળે તો કરો જ નિીં, 
એ પ્રાણે તરે વિચાર જણાવ્યા. િંુ તે જ િેળા તે જ િાત ચલાિત પણ ત્રણ િાગ્યાથી 
તે પોણા આઠ િાગતાંસુધી બેઠલેા એટલે એ િાત રુલતિી રાખી. રાિારા વિચારરાં 
એરજ િતું કે પ્થર એ િાત નક્ી કરીને પછી પુનવિ્મિાિ વિષે િાત ચલાિિી, પરંતુ 
સત્યપ્કાશના અવધપવત, શાસ્ત ઈશ્રકૃત છ ેકે નિીં એ તકરાર આડી છ,ે એર સરજીને 
પુનવિ્મિાિસંબંધી તકરાર કરિાને તઈઆર થ્યા તેથી શાસ્ત ઈશ્રકૃત છ ે કે નિીં એ 
બાબત અને તરારા રારગસંબંધી રારે જ ેજ ેિાદ તરારી સાથે કરિાના છ ેતે બાબત 
બોલિું િાલ રુલતબી રાખી છઊં.’

`તરે િારેિાર ઘણા લોકોને રોિોડ ેકોિો છો કે નર્મદાશંકરને સંસકૃત આિડતું નથી; 
અને એિા અજ્ાનીની સાથે શું િાદ કરિો. જ ેિાત અધુરી જાણ્યા છતાં પુરી જાણું છઊં 
એર જણાિી રૂરખરાં પંહડત કેિેિડાિું એ વિિેક રને તો આિડતો નથી. તરને આિડતો 
િશે. એટલા ઉપરથી રેં કહું કે િંુ સંસકૃત જાણતો નથી. કદાવપ સંસકૃત ભાષારાં ભાષણ 
ન કરા્ંુય તો શું તે ઉપરથી એર જાણિું કે સંસકૃત વિષ્યજ જાણ્યારાં નથી? સભારાં જ ે
જ ેરેં જિાબો આપ્યા છ ેતે શાસ્ત્યુકત નથી એર કોણ કિેશે? જ ેજ ેજિાબો રેં આપ્યા 
િતા તે તે તરારા આવશ્ત શાસ્તી િગેરે સિુ રાન્ય કરતા િતા. એ ઉપરથી શાસ્ત વિશે શું 
રારં અજ્ાન તરને ભાસ્યું કે તરે એર બોલો છો. િંુ તો કિંુ છુ ંકે રને સંસકૃત બોલિાનો 
રાિાિરો નથી પણ એ ઉપરથી તરે તરારા આવશ્ત શાસ્તીઓની અને સાથે બેસનારા 
રિારાજોની ઊંફે ફાિીજિાનું કરો છો તે બાબત િંુ પુછુ ંછુ ંકે -
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પ્રશ્ન.

`શાસ્તીઓની સિા્યતા લીધા વિના તરે એકલાજ જાતે સંસકૃત િાણીએ િાદ કરિાની 
અને સંસકૃત ગ્ંથોના અથયો અનિ્ય સરાસપુરસસર કરી બતાિિાની શહકત ધરાિો છો?’

`ધરાિતા િો તો િરને લખી જણાિિું કે જારે િરારે તરારી સાથે િાદ કરિાનો 
પ્સંગ આિે તારે િરારી તરફથી શાસ્તીઓને તેડતા આવિ્યે. રારે શાસ્તીઓ સાથે િાદ 
કરિો િશે તો તરારી રારફતે કરિાની રને જરૂર નથી. રારે તો તરારી જ સાથે િાદ 
કરિો છ.ે તરે જાતે સંસકૃતરાં િાદ કરિાની શહકત ધરાિતા િો તો રારીતરફના શાસ્તીની 
રારફતે િંુ તરારી સાથે િાદ કરં ને તરે જાતે સંસકૃતરાં િાદ કરિાને શહકતરાન ન િોતો 
તરારે રારીસાથે ગુજરાતીરાં જ િાદ કરિો અને પ્રાણને અથતે સંસકૃત શ્ોકના અથ્મ 
આપણે શાસ્તીઓની સરક્ કરી આપિા. કેર રિારાજ! ખરં કિંુ છ ેકે નિીં?’

`તરે હક્યાં હક્યાં શાસ્તોનું અધ્ય્યન ક્યુાં છ ેતે રને લખી જણાિિું. કે તે બાબત ઉપર 
તરારી સાથે િાદ કરિાનો િંુ વિચાર રાખું.’

`આનો જિાબ રને જલદીથી આપિો જોઈએ.’

`નર્મદાશંકર લાલશંકર.’

3. આકાશિાણી. એ િેંડવબલ તા. 15 એપરેલ 1861 ની રાતે રા. ભાઉદાજીને તાંિાં 
ભાઈ રહિપતરારને રાન આપિાને રળેલા વરત્રોરાં િેંિેંચિારાં આવ્યું િતું.

સુધારા ! સુધારા ! સુધારા !

અરે ઓ સેિકો,

બાિરં બાિરં ઊંચે શું જુઓ છો? િંુ નથી દેખાિિાની. આ, જ ેરાિારી િાણી થા્ય 
છ ેતે તરારા હિતની છ,ે તે તરે કાન રાંડીને સાંભળો, રને પછી રાિારી આજ્ા તરત જ 
રાનિી િો્ય તો ઊંચે જોજો િંુ તરને દશ્મન ને િરદાન આપીશ, ને ન રાનિી િો્ય તો નીચે 
જ મિોડ ેવિેલા વિેલા ઘરરાં ભરાઈ જઈ ચરકીને નાઠા એર જગતરાં ચરચા રાિારા 
સરાપથી ખૂબ રીબાઈ રરજો.

રાિારં નાર સુધારા - દેિી છ ેએટલે રાિારી બિેન જ ેસરસિતી તેનું સેિન જ ે
સારી રીતે કરે છ ેતેિેને િંુ અરૃત આપું છુ.ં

આ િાણીથી તરને ચેતાિિાનું કારણ એટલું જ કે તરે રને છકે િગોિી નાખી છ,ે 
રાિારે વિશે લોકો તરેિ તરેિની કલપના કરે છ,ે અને જ ેખરી કલપના કરે છ,ે તે લોકોરાં 
સાિસ અને ઉછાછલા ગણા્ય છ,ે રાટ ેભરર દુર કરિાસાર અને રાિારી ખરી ઈચછા 
જણાિિા સાર આ પ્સંગે િંુ તરને કેટલોએક ટુકંારાં બોધ કરં છુ.ં



જ ેજ ેદેશો સુધરેલા કેિેિા્ય છ ેતેઓની ચડતી થિાનાં કારણોરાં રુખ્ય કારણ એ 
છ ેતેરાં આપણા જિેો જાવતભેદ નથી. અને એ િાત તરારારાંના ઘણાએક જાણોછો જ 
ને િંુ આ જ તરને ખરેખર કિંુ છુ ંકે, જ્યાં સુધી જાવતબંધ કપા્યો નથી ત્યાં સુધી દેશની 
વસથવત સારી થનાર નથી. િિે જ્યારે એર છ ેને તરે સરજો છો ત્યારે આ અિસરે તરે 
કેર બિાર પડતા નથી? રેં જ સરકારને પ્ેરણા કરીને રહિપતરારને િગર ખરચે વિલાત 
રોકલાવ્યો ને તે એકલો ગભરાઈ ન જા્ય રાટ ેશેહઠ્યાઓની તરફની પણ સારી પઠ ેરદદ 
કરાિી ને પાછો આવ્યો તેની અગાઉ રાિસાિેનો વખતાબ ને દોિોઢસોના પગારની ઉંચા 
દરજજાની નોકરી બક્ીસરાં અપાિી છ.ે એ રહિપતરારને તરારે સારી રદદ કરિી ઘટ ે
છ ેએટલે એર નિીં કે ઉપર ઉપરથી તેના િખાણ કરિાં ને જરિા ખાિાનો િેિેિાર ન 
રાખિો. િંુ એર ઇચછતી કે રોટુ ંરાન આપિાને ઠાઠરાઠ કરી રંડળીઓ રેળિો, અને 
ઉપર ઉપરથી જ તરારા પોતાના અંદરના સિાથ્મને સાર રહિપતરારને રાન આપો. લોક 
સરકારથી આબર કરાિિા સાર સુકો ભભકો અને ઠગાઈ કરિાં એ રને પસંદ નથી. 
આ િેળા િંુ તરને કસિાને આિીછુ.ં રાિારી એ જ ઇચછા અને આજ્ા છ ે કે, જ ેજ ે
રાિારા ખરા ભકત છ ેતેઓએ રહિપતરારની સાથે એકપંવગતએ ભોજન કરી નિી ન્યાત 
ઉભી કરિી. રખે તરે બિીતા, રખે ગભરાતાં; તરારાથી એર કહાિનાં તો ચાલિાનું જ 
નથી કે જાવતભેદ કપા્યા િગર દેશની ચડતી થનાર નથી. તરે એર કિેશો કે જાવતભેદ 
તો તોડિો જોઈ્યે, પણ િજી તેર કરિાનો સર્ય આવ્યો નથી; તો િંુ તરને કિંુછુ ં કે 
તરારાં લુલાં બિાનાં છ.ે તરે કિેશો કે ઘરડાં રાબાપને તથા સગાંિિાલાને છોડી જુદા 
કેર પહડ્યે? ત્યારે શું તરે એર સરજો છો કે રહિપતરાર રાિારી આજ્ાથી પોતાના 
ઘરડા બાપની તથા ન્યાતની રરજી ઉપરાંત થઈ વિલાત જઈ આવ્યો છ ેતે શું અપરાધી 
છ?ે એર જો અપરાધી તરને લાગતો િો્ય તો તરારે એને રદદ કરિાની જરૂર નથી. 
ધન્ય છ ેરહિપતરારને કે તેણે પોતાના દેશનાં િજારો લોકોનાં કલ્યાણને અથતે વિેરરૂપી 
દુશરનને છુદંી રસતો રોકળો કીધો. એ પરારિરના બદલારાં જશનો િાર પેિેરાિિાને શુંં 
તેને વબિકણ, બાએલા, અને તાલરેવલઆ જ વરત્રો રળશે? નિીં નિીં. -આ પ્સંગે તો 
ખરેખરા શૂરાઓનું કાર છ.ે સેિકો, તરે કિેશો કે થોડાક જણ ન્યાતબિાર પડિાથી 
રાિારો રહિરા નિીં ચાલે. પણ એર નિીં થા્ય;- તરારી હિંરત જોઈને, તરને સુખી 
જોઈને બીજા લોકોને પણ તરારો દાખલો લેિો પડશે. ખરેખરં કિંુછુ ંકે, તરારી બિીક 
અને ઊંડી ઠગાઈ જોઈને લોકો િધારે સાિધ રિી રને વનંદે છ.ે ખૂબ સરજજો કહાં કતા્મ 
કરી બતાિિું એ પુરષોને સાથ્મક છ.ે

કેટલાએક સિારવથઆ વરત્રો, ઉપર ઉપરથી જસ લઈ જિાને એિો ફાંકો રાખે છ ે
કે એની ન્યાતનાઓએ જ એની સાથે બેસીને જરિું. આ શું ઠગાઈનું બોલિું નથી? શું 
રાિારો ખરો ભકત વિેરી અને રરતી ન્યાવતલાઓની સોડ ેબેસિાને લા્યક છ?ે અને 
તેરાં પાછાં ભરાઈ તેણે વિેરનો િધારો કરિો લા્યક છ?ે અને કદાવપ પ્ા્યવશ્ચત્ત કરી 
રહિપતરાર ન્યાતરાં આવ્યો તો પછી તેના ઉપર ભરોસો રાખીને તેની ન્યાતના કેટલા 



જણો ધર્મ સાચિી વિલાત જશે? રહિપતરારના વિચારના એના વરત્રો જઓે પણ 
રહિપતરારની પઠ ેન્યાતના દોરથી અકળાઈ ગ્યલા છ,ે તેઓએ થોડ ેઘણે દિાડ ેપાછાં 
ન્યાતનાં આિીશું એિી કલપનાથી પોતાનાં સગાંઓની છોડી રહિપતરારની સાથે જુદાં 
રેિેિું ઘટ ેછ?ે સગાં િાિાલાંને છોડી રહિપતરાર સાથે બે ત્રણ જણાએ રેિેિું, રિીને 
પાછાં ન્યાતરાં આિિાની આશા રાખિી અને પછી કેટલેક દિાડ ેન્યાતરાં આિી, લોકોને 
ઉત્તેજન આપી તેરાંથી કેટલાએકને વિલાત જિાને તૈ્યાર કરિા એ કેિું અઘહટત ને ન બને 
તેિું છ ેતે જુઓ. રહિપતરારની ન્યાતના બે ત્રણ વરત્રે એની સાથે રેિેિું એતો રુનાવસબ 
નથી. -રુનાવસબ તો એજ છ ેકે, જટેલા રાિારે નારે ઓળખા્ય છ ે- (સુધારાિાળા કેિેિા્ય 
છ)ે તેઓએ એકદર બાિાર પડિું ને એર કીધાથી ઘરડાં રાબાપો, સગાંવિાલાં અને 
ન્યાવતલાઓ ભાિે અથિા કભાિે પાછાં એકઠાં થશે જ. ફરી ફરીને આિા િખત થોડા જ 
આિશે. રાટ ેઆ ટાણે રાિારા ખરા ભકતોને બાિાર પડિું.

કેટલાએક સુધારાિાળાઓ રાંિોરાં જાવતભેદ કંઈ જ રાખતા નથી. ને પોતાની 
ન્યાતને એ િાતની જાણ ન કરી છુપા ગુનિા કરે છ,ે િિે એ ગુનિા કરિા કરતાં લોકોને 
ખરેખરું  દેખડાિિું એ કેિું સારં! જો સઘળા વરત્રો એિી રીકે એકદર રળી જુદા પડતા 
િો્ય તો પોતાનું જોર કેટલંુ બધું િધારે, પોતે કેટલા સુખી થા્ય, કેટલો જશ રેળિે, કેટલો 
પરરાથ્મ કરે, અને કેટલાં રાનને લા્યક થા્ય?

આ પ્સંગે એક 100 જણા હિરત ધરે તો બીજ ેદિાડ ેતેઓની સંખ્યા દસ ગણી 
થ્યા િગર રેિેજ નિીં. જુદાં ન પડિાના બે સબબ મિોટા દેખા્ય છ-ેએક તો ગુજરાતના 
િાંધા પડ ેતે અને બીજો શુભાશુભ કારજ સર્યે અડચણ પડ ેતે. જઓે િાલ એર કરિાને 
લા્યક છ ેતેઓને આ બે િાતની અડચણ પડ ેતેર નથી. તેઓ તો ઉલટા િધારે સુખી થશે 
ને બીજાઓને સુખી કરશે કેર કે જઓે એ કારને લા્યક છ ેતેઓ મિોટી પદિી ધરાિનારા, 
પૈસાદાર અને િગિસીલાિાળા છ.ે અરે પેલી પરરિંસસભા ક્યાં સુઈ ગઈછ? પંદર 
પંદર િરસ થ્યાં ઊંઘ્યા કરે છ ેએ તે શું? એના બિીકણ ઉતપન કરનારઓને કંઈ શરર 
નથી આિતી? બુવધિિધ્મકે પોતાનાં છોકરાંઓને બિીકણ ને બા્યલાંજ કીધાંછ? જ્યારે 
સુધારાિાળાઓની રૂળ રતલબ (પછી ઘણીિારે) જુદાં પડિાની છ ેતો પણ જ્યારે બની 
શકે છ ેત્યારે િરણાં કાં નથી પડતા? જો રંગળદાસ નથુભાઈ અને ગોકળદાસ તેજપાળ 
તથા લખરીદાસ ખીરજી બાિાર પડ ેતો ઓિો! તેઓની સાથે કેટલા સારેલ રેિે! દાદોબા 
અને આતરારાર પાંડરંુગ, રાર બાળકૃષણ, બાલાજી પાંડરંુગ, અને ભાઈદાજી રેદાન 
પડ ેતો તેઓની સારાં હક્યો શત્રુ ટકી શકનાર છ?ે પરરિંસ સભાના અંગીઓ અને 
બુવધિિધ્મક સભાના અંગીઓ ગંગાદાસ કીશોરદાસ, કાંિાંનદાસ રંછારાર, નાિાનાભાઈ 
િરીદાસ, કરસનદાસ રાધિદાસ, રાણેકલાલ તથા દેિીદાસ પરસોતરદાસ, નારણદાસ 
કલ્યાણદાસ, ડાકતર ધીરજરાર દલપતરાર, િગેરે જુિાનીઆઓ બાિાર પડ ેતો શું 
તેઓનાં સગાંઓ સારેલ ન થા્ય? ને કદાવપ ન થ્યાં તો તેઓનો વ્યિિાર શું અટકી 



પડિાનો? પેલો ગુજરાતનો સુધારો કરનાર ન્યાવતવનબંધનો લખનાર કવિ દલપતરાર 
ડાહાભાઈ, પુનવિ્મિાિિાળો નર્મદાશંકર અને સત્યપ્કાશિાળો કરસનદાસ રુળજી એઓ, 
પોતાના સાર, દાર, ભેદ અને દંડ ઉપા્યથી શું નિીં કરી શકે?

એ સઘળાઓ એકાઠા થઈને નિી ન્યાત કરી, નિો ધર્મ રાખી, નિા સંસાર-
કા્યદા કરી, દેશને તાજો કરે તો શી િાર છ?ે એકલા શંકરે, એકલા િલ્લભે, એકલા 
સિાવરનારા્યણે, એકલા રારદાસે, એકલા નાનકે, એકલા દાદુએ, એકલા કબીરે, આટલા 
આટલા ફેરફાર ક્યાાં તો તરે આટલાબધા, થઈ ગ્યલી-પાછલી િાતોને સારીપઠ ેજાણ્યા 
છતાં, પૈસે વિદ્યાએ બુવધિએ ચતુરાઈને સિ્મ િાતથી અનુકુળ િોિા છતાં, તરે રાિારો 
સુધારાનો રહિરા િધારિાને કાં આચકો ખાઓછો? જનેે કરિાનું રન નથી તે િજાર 
બિાનાં કાિાડશે. તેર તરે બાિાર પડિાના તો નથી પણ રાિારી ઈચછા છ ેતે તરને 
કિંુ છુ.ં આ સર્ય બા્યલા થઈને બેસી રેિેિાનો નથી. જો આ પ્સંગ તરે ચુકશો તો 
તરારા જિેા ઠગ બીજા કોઈજ નિીં. તરે રાિારા નારને બટ્ો લગાડો છો. આ િખત 
તો હિંરતરૂપી રહદરાનું પાન કરી રજપૂતની પેઠ ેએકદર બાિાર વનકળો અને િંુ તરારે 
રાટ ેસિ્મ દેિની વિનંતી કરીશ કે રાિારા ભકતોની સંખ્યારાં િધારો કરી તેરને સુખી 
કર. િાસતે છલે્લું એજ કિંુ છુ ંકે, એક સારે ઠકેાણે દક્ણી ને ગુજરાતી િાવણ્યા, બ્ાહ્મણ, 
ભાહટ્યા િગેરે સિ્મ સેિકોએ રડાં ભોજનનું રને નૈિેદ ધરાિી, તે પ્સાદી સિતે જણાએ 
એકપંવગતએ બેસીને રોટી ખુશીથી રાિારા સાચા ભકત રહિપતરાર સુધિાં આરોગિી.

(4)

કવિની જકૂનારં ગુજરાતી કાવયો ્છપાિાની યોજના

`ગુજરાતી ભાષાવિદ્યાના અવભરાનીઓને વિજ્વતિ કરિારાં આિેછ કે િરે નીચે 
સિી કરનારાઓ, જુનાગઢના નરસંઈરેિેતા આહદથી તે ચાણોદના (ડભોઈના કેિેિાતા) 
દ્યારાર કવિ લગીના સઘળા કવિઓનાં જટેલાં રળી આિે તેટલાં સંપૂણ્મ કાવ્ય (તુટક 
તુટક નિી, આખાનાં આખાં) અનુરિરે છાપી પ્ગટ કરિાનો વિચાર ક્યયો છ.ે પણ એ 
રિાભારત કાર (આગળથી જુના ગ્ંથો સારદારાહદક ઉપા્યે રેળિિાનું, પછી શુધિ કરી 
લખાિિાનું અને પછી તજિીજથી છપાિિાનું િગેરેનું,) એક રાણસની રેિેનતથી અને 
એક રાણસના પૈસાથી ઉઠી શકે તેિું નથી, રાટ ેરરી ગએલી ભાષાવિદ્યાને સજીિન કરી 
અરર રાખિાના અવભરાની સદગૃિસથોએ રૂ. 25000)નૂ રકર ભરી આપિી.

એ કારની અગતવિષે બોલતાં પિેલાં કુળના પોતાની ન્યાતરાં પોતાની જાતનાં 
પોતાના ગારનાં પોતાના દેશનાં અને પોતાની ભાષાનાં અવભરાનવિષે સારી પેઠ ેબોલિું 
જોઈએ, પરંતુ તે કંઈ આ ઠકેાણે બોલાતું નથી. તો પણ જઓેને આ કાગળ દેખાડિાનો 



વિચાર રાખ્યો છ ેતે સદગૃિસથોને પોતાની ભાષાવિદ્યાની િૃવધિ જોિાનું અવભરાન છ ેજ, 
એર સરજી આ ટીપ તેઓની આગળ રજુ કરી છ.ે

નર્મદે ઝિેરીલાલ ્યાવજ્ક સાથે નરવસંિ રેિતાથી રાંડી દ્યારાર સુધીના કવિઓનાં 
કાવ્યોનું સંપૂણ્મ સંશોધન સંકલન કરિાની ્યોજના વિચારી તેના ભંડોળ રાટ ેઉપરની 
અપીલ બિાર પાડી િતી. સં.

દરેક ગ્ંથ, ઉપર લખેલા રૂવપ્યા બક્ીસ આપનારા ગૃિસથોને અપ્મણ કરિારાં 
આિશે અને ઈશ્રકૃપાથી એ કાર પાંચ િરસરાં પુરૂં કરી નાખિારાં આિશે.

તા. 1 લી રાચ્મ સને 1865.

ઝિેરીલાલ ઉર્યાશંકર

નર્મદાશંકર લાલશંકર.
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4. ડાયરી
`પણ આ પ્રાણે નોંધ શા રાટ ેરાખિી? શું વિશેષ છ?ે એક રીતે કંઈ પ્્યોજન 

નથી. બીજી રીતે સ્યુવકતક છ,ે કે સાર વશક્ણી્ય થશે, અરુક સંકલપને દૃઢ કરશે. ત્રીજી 
રીતે બીજાને બોધ રળશે, નોંધને રાટ ેઅિશ્ય કાળજી ન રાખિી.’

 - નર્મદ

રુખ્ય : 1 થી3

અન્ય : 4 થી 8

1: ડાહીગૌરી સરંબરંધી

(સપટમેબર 1882 થી ઓકટોબર 1884)

આ િાતચીતરાં િપરા્યેલાં સંક્ેપ નારો

ડા0 = ડાિીગૌરી (નર્મદની પતની), ન0 = નર્મદ, સુ0=સુભદ્રાગૌરી, સ0= સવિતાગૌરી

સંિત 1938 વદ્. શ્ાિણ િદ 7-8 િા. સોર (તા. 4થી સપટમેબર 1882)

નિ િાગે ડા0 આિી. (ઉગ્પણે) : રને સટશેન ઉપર કોઈક તેડિા પણ ન રોકલ્યું?

ન0: ધીરી પડ, ઇંહદરાનંદ આવ્યા િતા.

ડા0 તરારી તરફથી તો કોઈ જ નહિ કે? રારશંકરને કેર ન રોકલ્યા?

ન0 અરણા અરારી પાસે કોઈ રાણસ નથી. રારશંકર હરસા્યા છ.ે અિીં આિતા નથી.

ડા0 કાલે િંુ રારાને રળિાને ગ્યલી તે િેળા તુળજાગૌરીએ કહું કે સ0ના ઓરડાિાળી 
ઘડીરાં ઉઘડ ેછ ેને ઘડીરાં બંધ થા્ય છ ેને રેં પણ તેર જો્યું. એ શું િશે?

ન0 કોઈ ભૂતબૂત િશે બીજુ ંશું?



આિતી િેળા રૂપીઆ કોના લીધા િતા?

ડા0 રવિભદ્ર પાસે રૂ.8) લીધા છ ેગઈકાલે જ, ને તેરાંથી રૂ. 4) ઉજરને રારો જીિ લેતી 
િતી તેને આપ્યા છ.ે

ન0 બીજા કોઈનું કંઈ દેિું છ?ે ત્રણ રહિના પીિેર રિી તેટલરાં રુદતરાં.

ડા0 ના.

ન0 િંુ રુંબઈ આવ્યો ત્યાર પછી ને તું પીિરે ગઈ તેની પિેલાં કોઈનું કંઈ દેિું કીધું છ?ે

ડા0 રાત્ર બે જનસ પાનડી તથા ફૂલ રાંઈની પેટીરાં રુકી રૂ. 10) લીધા છ.ે

ન0 એ િાત કોણ જાણે છ?ે

ડા0 આિતી િેળા રોતીભાઈને તથા એની િિુને કિેતી આિી છુ ંકે રાંઈને જરૂર પડ ેતો 
તે રૂ. 10 આપી જનસ લઈ લેિા. તેર રવિભદ્રને પણ કહું છ.ે

ન0 બીજી કાંઈ જનસ કોઈને ત્યાં છ?ે

ડા0 સુનાના લિેંગીઆં ને રૂપાના ફૂલ કીકુ પાસે છ ેને તે તેણે િેચ્યાં કે નહિ તે િંુ જાણતી 
નથી. એ ઉપરાંત બીજા કોઈનું કંઈ નથી.

ન0 પીિેર ગ્યા પછી કેટલા રૂવપ્યા પરચુરણ ખરચ્યા?

ડા0 પોણો રૂપીઓ રારી પાસે િતો; રોતીના છ દાણા રારશંકર િસતક િેચાવ્યા તેના રૂ. 
2|| આવ્યા ને રૂ. 10 તરે રોકલાવ્યા તે એટલું.

ન0 પરચુરણખરચ કીધો કે કાંઈ ચોળીખંડ િગેરે લેિા્યાં?

ડા0 ના તે કંઈ લીધું નથી.

ન0 લાલાજી કોના આણ્યા છ?ે પીિેરના છ?ે

ડા0 પીિેરથી આણ્યા છ,ે ગંગીના છ,ે ઇચછા ભટાણીએ રારી પાસે રાગેલા તેથી રેં તેને 
રાટ ેઆણ્યા િતા.

ન0 િંુ રુંબઈ આવ્યા પછી કેટલી રુદતે?

ડા0 થોડાક દિાડા પછી; પીિેર ભંડાહર્યારાં િતા ત્યાંથી આણી રેં ભંડારીઆરાં રૂક્યા.

ન0 પીિેર જતાં પિેલાં કેટલાક હદિસ ઉપર પૂજિા રાડલેા?

ડા0 બેએક રહિના થ્યલા, ઇંદુ ને િિુ આિશે તેની પાસે કિેિડાિીશ કે એ લાલજી ત્યાં 
િતા.

ન0 એ વિષે મિારે િધારે જાણિું નથી. પણ આટલું િિે કે ભટાણીને રસે લેઈ આિી તો 
તેને ન આપતાં તેં કેર પૂજિાને રાખ્યા? રેં જાણ્યું કે ઉજરના કે કોઈના િશે ને તેણે તને 



પૂજિા આપેલા.

ડા0 ભટાણી પીિેર રિેતાં તેનો ્યજરાન જાતરે ગ્યો િતો; પછી િળી કરળને રાખિાની 
ઇચછા થ્યલી પણ તેને ઘરનાએ ના કિી તેથી તેણે ન લીધેલા અને પછી રાખી રૂકિા 
કરતાં પૂજારાં લેિા એ સારૂં છ ેએર વિચારી તેર કીધું.

તા. 5મી

ન0 પીિેરરાં કેર િખત ગુજારતી?

ડા0 સાડ ેછએ ઉઠતી, ચાિ પીતી, પાનસોપારી ખાતી, બધાનાં ચાિ પીધેલા પ્યાલા 
િીછળતી, ચોટલો િાળિો, બધાં નાિી રહા પછી નાતી. સાબુ િાપરતી. રના તો બિુએ 
કરતાં પણ રેં કહું કે િંુ છલે્લી નાિીશ પણ સાબુ તો િંુ િાપરતી આિી છુ ંને િાપરીશ. 
નાિીને રારૂં લુગડં ુિંુ ધોતી. (એક રહિનો થ્યો િશે-બાકી બે રહિના તો રોટી કાકીએ 
ધો્યા. પછી રેં ના જ કિી), ફ્યા્મ િ્યા્મ કરીએ, પાઠ કરીએ પછી જરિા બોલે ત્યારે 
અબોટીઉ પિેરી જરિા બેસીએ દશ િાગે (ઉની ઉની રોટલી કરી રુકતાં), કોઈિાર 
િાસણ એકઠાં કરી ખાળે નાખતી ને કોઈક િાર અબોટ કરતી ન પછી બપોરે કંઈ કરતી 
નહિ. અરથી પડતી પણ ઉંઘ આિતી નહિ. રાતે પણ ઉંઘ આિતી નથી. રાતે સાત 
િાગતે કશુલીરાં પાણી સગડીરાં રૂકી ચાિ કરી પીતી િંુ એકલી જ ને પછી િાળું કરતી. 
કોઈિાર ભાખરી કરી લેતી. પછી ગીરજાલખરીને ઓટલે બૈરાં ફલીઆરાં બેસતાં ત્યાં 
જ બેસતી. રોલ્લારાં લલ્લુને ઘેર કે ગીરજાલખરીને ઘર એ બે ઠકેાણે જ જતી. નિ િાગે 
આિી ખાઈ લેતી, રાળે જતી, પથારી કરતી, વિચાર કરતી ને બારેક િાગે ઉંઘતી.

ન0 તાપી નાિા જતી કે?

ડા0 િારપિ્મણીએ જતી, પડોસણો જતી િો્ય ને બોલાિે ત્યારે જતી; એકલી નોતી જતી.

ન0 દેિદશ્મન કરિા વનકળતી?

ડા0 વબલકુલ નહિ.

ન0 સગાંિિાલાંને રળિા જતી?

ડા0 રોલ્લારાં ને રોલ્લારાં લલ્લુને ઘેર જતી. ચોપડીઓ િાંચ્યા કરતી. ઘરરાં તો િઢ ે
ચોપડીઓ િાંચુ તો, એક પાનું ઘરરાં તો િંચા્ય નહિ.

ન0 રારાને ઘેર, રવિભદ્રને ઘેર, રૂકરણીકાકીને ઘેર જતી?

ડા0 આિિાને દિાડ ેગઈ િતી, બીજ ેકોઈ દિાડ ેનહિ.

ન0 રૂકરણીકાકીને ઘેર કેટલીિાર ગઈ િતી?



ડા0 એકો દિાડો નહિ; તે એક દિાડો પીિેર આિી િતી.

ન0 તેણે શું િાત કીધી?

ડા0 િંુ તો સાંભળ્ાં કરતી. કોઈ આિતુું તો રોટી કાકી તેની સાથે િાતો કરતી ને િંુ 
સાંભળ્ાં કરતી, િચરાં બોલિા જિેું આિતું ત્યાં બોલતી બાકી તે જ િાતો કરે.

ન0 રોટી કાકી શું શું બોલતી?

ડા0 કવિએ છોકરીને કાઢી રૂકી, કંુચી આપિાને કિેલું ન પછી ન આપી...... ...... ગરતો 
નથી.

પેલી ચાર િષ્મ થ્યા રુંબઈરાં રિેછ તેથી, છોકરીની આડખીલ થા્ય છ.ે સિતંત્ર રહા છ ે
તેથી, એના ઉપર િાલની િીંટી છ ેનહિ, છોકરી કંઈ સરજી નહિ, એને ધણીને સરજાિતાં 
આિડ્યું નહિ. રુંબઈરાં જશૈ નહિ, જાનનું જોખર છ.ે

ન0 તું શું િચરાં ટાપસી કરતી?

ડા0 આિાં ભણેલાં થઈને ઘર કેર છોડ્યું. એર બૈરાં કિેતાં ત્યારે િંુ કેિેતી કે આપણે શું 
જાણીએ કે કંુચી આપી જશૈું કિીને પછીથી દગો કરશે, ને ફરી કાગળપત્રથી પણ ખુલાસો 
નહિ કરે. થોડા દિાડા તો િંુ તરારા પક્રાં બોલતી પણ જ્યારે તરારા કાગળરાં ખુલાસો 
નહિ ને પક્રાં બોલતી ત્યારે કાકી ચીડાતી તેથી િખતે િખતે િંુ પણ ઉભરારાં બોલતી 
કે આિું કરશે એ રારા સપનારાં નોતું િગેરે.

ન0 ઘર છોડ્યું તે િેળાની િકીકત સંભળાિ.

ડા0 ચાિ પીઈ રિી િતી તેટલે રિેતાજીએ આિી કહું કે તરારા કાકી તરને બોલાિે છ ે
તે એકિાર ત્યાં જઈ આિો, ત્યારે રેં કહું કે કાલની િંુ ભુખી છુ ંતે જરીને જઈશ. ત્યારે 
તે કિે નાજો ધોજો પછી પણ એક િાર જઈ આિો; પછી િંુ ગઈ. િંુ જઈ બેઠી એટલે 
કાકીએ કાગળ આપ્યો ને કહું કે ગભરાઈશ રા. અરે છ્ૈયે કેની? િંુ િાંચતી િતી તેટલે 
રિેતાજી આિી પિોંચ્યા. રેં કહું કે આજનું આજ આર જ આર કરિાનો િુકર કરેલો 
છ?ે ને આર કરિાનું શું કારણ તે િંુ સરજતી નથી. ત્યારે તેણે કહું કે િિે તરારાથી 
ઘરરાં નહિ અિા્ય, તરારે જોઈતો સારાન કિો કે િંુ તે અિીં લઈ આિું. રેં કહું એર 
નહિ બને, રારે ઘેર આિિું પડશે ને રારે જોઈતો સારાન િંુ જ રારે િાથ લઈ આિીશ. 
એટલારાં િળી રિેતાજીએ કહું કે એિો રને િુકર છ ેકે રારા કિેિા પ્રાણે ડા. ન કરે તો 
રને તરત તાર રુકજો ને િંુ આિી આરલીરાનના રિોલ્લારાં એને ફજતે ફજતે કરીશ. 
ત્યારે રેં કહું કે તેર તાર રુકાિો. િંુ તો કંઈ રાનિાની નથી. કાકીએ કહું કે આરલીરાનના 
રોલ્લારાં ફજતેી કરે તે સારૂં નહિ, તે કરતાં તું અરણા એનું કહું રાનીને અિીં રિે ને 
પછી થઈ રિેશે. પછી રેં કહું કે ફજતેી કરશે તો કરશે. રારે તો અિીં તેડાિા છ.ે િંુ તો 
નથી રાનતી. રને રારો ધણી જરે કિેશે તે કરીશ. રિેતાજીના કિેિાને િંુ િજન નહિ 



આપું. પછી કાકીએ સરજાિીને રિેતાજીને કહું કે એને જોઈતો સારાન લેઈ આિિા દો. 
ત્યારે રિેતાજીએ ડોળા કાઢીને કહું કે ઘરરાં નહિ અિા્ય, અરને કિો અરે સારાન 
આણી આપીએ. રેં કહું િંુ જ આિું છુ.ં પછી િંુ ગઈ. રિેતાજી રારી પછિાડ ેઆવ્યા. 
ઘરરાં જઈ નાિી, પછી પાઠપૂજા કીધાં, કપડાં બાંધ્યા, એ િખતરાં રિેતાજી રારી ચોકી 
રાખ્યાં કરતા. િેઠળ જાઉં તો િેઠળ ને ઉપર જાઉં તો ઉપર આિતા. સારા ઘરને બારણે 
તાળું દેઈ આવ્યા કે િંુ ત્યાં જાઉ નહિં. અવગ્યાર બાર િાગાને િંુ ત્યાં ગઈ નહિ એટલે 
કાકીએ ગભરાઈને ઝીણુને જોિા રોકલ્યો કે કેર િજી આિી નહિ, તેડી લાિ. પછી િંુ 
ઝીણું સાથે ગઈ ને ગાંસડી આપી રિેતાજીને કહું કે રાતે પિોંચાડજો.

ન0 પેિેલી પીિેર ગઈ ત્યારે કેટલા િાગેલા?

ડા0 સાતેક િાગ્યા િશે.

ન0 રારો કાગળ િાંચતાં તારા રનરાં શું આવ્યું?

ડા0 ચાિ પીતી િતી ને રિેતાજી આવ્યા ત્યારે રેં પૂછું કે કેર તરે રુંબઈથી આવ્યા કે 
ગ્યા જ નથી, ત્યારે તેણે કહું કે િંુ રુંબઈથી આવ્યો છુ.ં રાતે સટશેન પર પડી રિેલો; 
રેં કહું એર કેર કીધું ત્યારે કહું કે અરને તેર કરિાનો િુકર િતો િગેરે એટલે કાગળ 
િાંચીને રને ઘણું દુ:ખ ન થ્યું ઉલટો રિોધ ભરા્યો. એ ધણીને રારો ખપ નથી તો જોતા 
જાઓ િંુ એ રારૂં રોં ન દેખે તેિું જ કરીશ િગેરે બોલી િતી.

ન0 ઘર બદલ્યાના પ્સંગ પિેલાં રિેતાજીએ રારી તરફ શી શી ગેરિત્મણુક કરેલી?

ડા0 જિેારાં સુ0 સુરત િતી તેિારાં રિેતાજી સિારના સાતથી તે રાતના દશ સુધી ફે્યાાં 
કરતાં જ્યાં િંુ બેસુ ત્યાં. રેં કહંુ કે રારી પછિાડ ેપછિાડ ેકેર ફરો છો. ચોકીફેરાને રાટ ે
તરને કિીએ રોકલ્યા છ?ે રિેતાજી કિે િંુ અનુષ્ઠાન કરૂં છુ.ં તેથી ફરૂં છુ.ં અરે બેઠા 
િઈએ ત્યાં કેર ફરો છો? ત્યારે કિે એકલા િોઈએ તો બેશુવધિ થિા્ય ને પડી જિા્ય 
એિું છ ેપ્્યોગરાં રાટ ેજ્યાં રાણસ િો્ય ત્યાં ફરિું કે રારી સંભાળ લેિા્ય. ઉપર જાઉં 
તો ઉપર ને િેઠળ જાઉં તો િેઠળ આિી ફરે ને સુ0ને પૂછ,ે કે રુંબઈરાં પણ િંુ તેર કરતો 
ને કવિ તથા સુ0 અકળાતાં.

સાંજ ેિંુ પીિેરથી જરી આિતી િતી, રતનભદ્રની િિુને તેને ત્યાં રુકી ચકલે આિી તો 
રોદીના બારણા આગળ લોક િતા. કીકુના ઘર આગળ તોફાન િતું. તેના બાપભાઈઓ 
િતા. તુળજાગૌરીને રેં પૂછું કે આ શું છ?ે ત્યારે કિે અરણાં ઘરરાં જાઓ નહિ તો 
સાક્ીરાં જિું પડશે. િંુ પણ ઘરરાં જાઉં છુ.ં પછી િંુ ઘરરાં ગઈ, બારણાં દીધાં. બીજ ે
દિાડ ેરારશંકરે રને કહું કે િંુ જઈને પુછી આવ્યો કે ડા0નું નાર કેર આવ્યું ત્યારે કિે કે 
અરે એિાની જીભ કાપી નાખીએ એર બોલતાં. (રારશંકરે કિેલું કે ભા્યલો એર બોલેલો 
કે ડા0ને ઘરરાંથી વનકળતાં દીઠી તેથી અરે પાછા ફ્યા્મ બાકી તો અરે કોઈ બીજી બૈરી 
જાણી સીપાઈ પાસે પકડાિિાના વિચારરાં િતા.) જિેારાં રારશંકરે ઉપલી િાત કરી તે 



િખતે રિેતાજીએ ઠપકો આપ્યો કે તરારે એ ધેડ કીકુ સાથે બોલિું નહિ, લોકરાં સઘળે 
િો િો થઈ રિી છ.ે તરારે રોડ ેકોણ કિે. રેં કહું તરારો દ્ષેભાિ જણા્ય છ ેરાટ ેતરારે 
બોલિું નહિ ને િંુ તરારી િાત સાંભળીશ નહિ. કંઈ જ િજન નહિ આપું. રારશંકર જ ે
િાત કરે છ ેતેરાં તરે શું કરિા બોલો છો?

એક દિાડો રાતે રારી તબીએત બગડલેી ને બારીએ સુતી િતી. ઉજરને કહું કે તરે 
ઉપર આિો તો બારણાં દેતાં આિજો. બારેક િાગે ઝાડ ેફરિા જિા િેઠળ ગઈ ને બારણાં 
ઉજરે બરાબર દીધાં છ ે કે નહિ તે જો્યાં તો બરાબર દીધેલાં નહિ, બોલટ બરાબર 
આિેલી નહિ. પછી રેં ઠીક દીધાં, એટલે સારી બારીએથી રિેતાજીએ બૂર પાડી બોલ્યા 
કે એ કોણે બારણાં ઉઘાડ્યાં? કવિ આવ્યા કે શું? રેં કહું કે બારીએથી પુછિાની જરૂર 
નથી, અિીં આિીને જોઈ જાઓ. પછી બીજ ેદિાડ ેરારે ને તેને તકરાર થઈ, ને રેં કહું કે 
તરે રારી આબરૂ ઉપર િુરલો કરો છો એ ઠીક નહિ, બારીએથી પૂછું શા રાટ?ે શત્રુનું 
કાર કેર કીધું, રારો ઘરસંસાર બગાડિા બેઠા છો. તરે ઓ િીચડાઓ કરી કરી ને શું 
કરિાના છો? િંુ તરારાથી કંઈ બીતી નથી. ત્યારે મિેતાજીએ કહું કે અરે કરીશું તે કોઈ 
નહિ કરે. એ િેળા ભ્યંકર ડોળા તેણે કાઢ્યા િતા. કહું કે કવિને િંુ કાગળ લખીશ. ત્યારે 
રેં કહું કે જાઓ લખજો, જ ેથા્ય તે કરજો.

ન0 તારે ઘેર કોણ કોણ આવ્યા િતા તને રળિાને, હદલાસો દેિાને, સલાિ આપિાને?

ડા0 રોલાનાં બૈરાં અવધક રહિનારાં તાપી નિા જતાં રળિા આિતાં. તેઓનું બોલિું 
આ શું થ્યું? કવિએ આર કેર કીધું, બૈરી કરતાં રાણસ િધ્યું. ભણેલા થઈને કેર ચૂક્યા. 
અરને પૂછિું િતે. અરે સલાિ આપત. રે રહિનારાં રારાની બે રોટી છોકરી આિેલી. 
તેઓએ તજિીજથી પૂછું કે બારણું બંધ છ ેતેથી રુંબઈરાં ગઈ કે શું? છલે્લીિારે કહું કે 
લોકરાં િાત થા્ય છ ેતે સાંભળી રારાને ઘણી ફીકર થા્ય છ ેરાટ ેતું આિજ.ે પછી જઠે 
ઉતરતે રારી ખડકીને નાકેથી િાત કરી ચાલી જતી. શું છ?ે કોઈને તેં પૂછું ઓ નહિ. 
િંુ સાચી સલાિ આપત. ઘર કેર છોડ્યું? અરારી પાસેથી તારી રાસીએ તુને બે જનસ 
અપાિી િતી તે પણ તેં સાચિી નહિ ને સઘળું જ આપી બેઠી. કાળાની બૈરીએ (અવધક 
શ્ાિણરાં એક જ િાર આિી િતી) કહું રાટીડાનો વિશ્ાસ નહિ. કવિ તો બિુ સરજુ છ.ે 
આપણે સૌ એની સલાિ લઈએ ને એણે આ શું કીધું. અરારા ઘરરાં ટટંો થા્ય તો એની 
સલાિ લેતા. અરણાં કવિ લેિાઈ ગ્યા છ.ે ઓળખાતા નથી. કાગળપત્ર લખે છ ેકે નહિ. 
[તરે રને વચઠ્ઠી લખો ત્યારે રેં રળીને ખુલાસો કરિાનું ધા્યુાં િતું. એણે કહું કે વચઠ્ઠીનો 
જિાબ ન આવ્યો ત્યારે રને લાગ્યું કે િાત ખરી િશે, કેર કે તરે જિાબથી ખુલાસો કીધો 
નહિ. રેં કહું કે કાળાએ કહું તરો તે ઉપર િજન રાખીને તરે રને વચઠ્ઠી લખી એ તરે 
એ બધું સાચું રાન્યું જ કેર? વચઠ્ઠી લખતાં તો સંદેિ િતો પણ જિાબ ન આવ્યો ત્યારે 
રને ખરૂં લાગ્યું.] ગીરજાલખરી કિેતી િતી કે ગુણગ્ાિી તો નહિ. રૂકરણીકાકી-રેં તો 
લોકોરાં સાંભળ્ું, રને ફીકર થા્ય છ.ે તું રાંકડી છો, તારી પાસે કંઈ છ,ે એ છોકરી ભોળી 



છ.ે બંદોબસત ક્યા્મ વિના રોકલશો નહિ. િગેરે. રોતીભાઈના કાગળરાં સવિતાગૌરીએ 
લખેલું તે તેણે કહું (જુલાઈરાં) ડાિીગૌરીની ખબર સાંભળી અરે ઘણી દલગીર થ્યાં. 
કેિી રીતે ક્યાં રિે છ ેતે લખજો. એને રળીને પૂછજો.

પુરષરાં-(1) રાજારાર િાણીઓ એક િાર આિેલો: કવિએ ખોટુ ંકીધંુ, િંુ કવિને લખીશ; 
(2) સન્યાસી (એકિાર) કાકાને કહું, બાઈ બિુ સારી. સિારીનું િચન કોઈ દિાડો ઉથાપ્યું 
નથી. પણ આ બધું શું થ્યું? તું કંઈ ગભરાતી નહિ. રારી બેન જિેી છ.ે (3) જદુરાર (4) 
ગણપવતશંકર: કવિએ સરજુ થઈને તુને આ શું કીધું. રાણસોથી કાન ભંભેરા્યા એર 
લાગે છ,ે કારકાજ િો્ય તો કિેજ.ે (દશબાર દિાડ ેફેરો ખાઈ જતા) (5) નરભેરાર (જઠે 
િદ આશાડ સુદરાં):- ઝીણુભાઈ લવલતાશંકરને બોલાિોની, રારે કંઈ કાર છ ેએર કિી 
ઘરરાં આવ્યો ને બેઠો; િંુ રારે નાિી લુગડા ધોઈ ઘણીિારે ગઈ ત્યારે બોલ્યો કે બેન 
જરા પાનસોપારી ખિડાિોની – રેં એની પાસે િાટિુો રુક્યો. પછી િાત કાઢી. `કેર કંઈ 
જણા્યું? એક દિાડો રેં ને નિલરારે અિીં આિિાનો વિચાર કીધો પણ નિલરારે કહું 
કે `ડા0નું દલગીરી ભરેલું રોડુ ંજોિું રને ગરતું નથી. કવિ આિશે ત્યારે રળીને િંુ િાત 
કરીશ ને બે બોલ કિીશ.’ રને નરભેરારે કહું કે તરે ફીકર કરશો રાં. એક જણનો 
દાખલો આપી કહું કે સરેસથી (સરસતી-સરસિતી? સં.) આર પકડાઈ િતી. તો પણ તેને 
ખરચ રળતો િતો. (એક જ િાર આવ્યો િતો, આગળથી રને પોતાને ઘેર બોલાિિાની 
તજિીજ કીધેલી. પંડ્યાજીને કિેલું કે રારી કરળા રાદી છ ેતેને જોિાને બાઈ ડા.ને એની 
કાકી સાથે રોકલજો, એટલે િંુ, નિલરાર, રધુિચરાર ડા0નો સો વનશ્ચ્ય છ ેતે જાણી લેઈ 
વિચાર કરીશું આગળ કેર કરિું તેનો.) (રોટી કાકીએ રને કિેલું ચાલ આિિું છ ેત્યારે 
રેં ના કિી કે રારે કોઈને ત્યાં જિું નથી ને એ િાત કરિી નથી. પછી એ આવ્યો િતો.) 
નરભેરારનું રન આિું કે તરારી પાસે કંઈ છ ેનહિ રાટ ેઝાઝી બાથ ભીડિી નહિ. (નથી 
તેની પંચાત છ ેબાકી તો કંઈ િરકત નોતી.) (6) કાળાભાઈ (પિેલો આવ્યો તે જુનની 16 
રી આષાઢ શુદ 1-2 ને પછી આઠ ેદશે આિતો. સૌ રળીને પાંચસાત િાર આવ્યો િતો.)

પહેલો પ્રસરંગ:-

ઘરરાં આિીને પૂછું કેર ડાિીગૌરી.

ડા0 ઓિો કાળાભાઈ આજ કંઈ તરે!

કા0 રેં આજ ખબર સાંભળી કોરટરાં એટલે આવ્યો.

ડા0 િંુ ખુુશ છુ ંકે આપણે લડાઈ છતાં તરે ખબર લેિાને આવ્યા છો.

(નાનીકાકી.) િિે સઘળા કવિને ઘેર બેસતા ઉઠતા સૌ દોસતદારો રળીને સરાધાન કરી 
નાંખો.



કાળાભાઈ બીજા સાથે િાત કરતા િતા તે િેળા રેં કાકાને કહું કે રારે એને લડાઈ છ ેરાટ ે
તરે કંઈ એને રોએ બોલશો રાં. રોટાકાકા થોડીિાર તો બોલ્યા નહિ પણ કાળાભાઈએ 
્યુવકતરાં * િાત કરિા રાંડી એટલે પછી પંડ્યાજી ઉકળ્ા ને સઘળી િાત જ ેબની િતી 
તે કિી દીધી.

(* અરે સારા લોક કવિને ઘેર જતા આિતા નહિ તેથી આ ત્રણ રાણસોની લડાઈરાં આ 
પ્સંગ બન્યો. લડાઈનો પ્સંગ કહો ને કવિના ઘરરાં જ્યારથી એઓ આવ્યાં ત્યારથી અરે 
જિું બંધ કીધું-અરે અસલથી એ બાબત કવિની સારા જ છ્ૈયે. ડા0 એ પોતાનો કંઈ જ 
વિચાર ન કીધો કે આગળ કેર થશે િગેરે.)

કા0 િંુ કાલે આિીશ. કેર રીતે કાગળ લખિો તે કિીશ.

બીજ ેદિાડ-ે

આ પ્રાણે લખજો-પોતે રુસદ્ો કાડી આપ્યો. (એ ડા0 પાસે છ)ે તેની નકલ:

`તરારી આજ્ા પ્રાણે િંુ અત્રે આિી છુ ંઅને તરારી અત્ર આિિાની ઉરેદભેર રિંુ 
છુ.ં પણ રારાં રાઠાં ભાએગે તરને કારરાંથી અિકાશ રળતો નથી અને રારી ઉરેદ 
બર આિતી નથી. આપની રરજી એર િશે કે રારે િાલ િજુ અિીંઆ જ રિેિું તો 
રુને આપને જણાિિું જરૂર છ ેકે િંુ અત્રે એક િસ્તભેર આિી છુ ંઅને ઘરની કંુચી રને 
આપિાની િતી તે ભુલથી રિેતાજી પાસે રિી ગઈ કે શું? તેથી જો આપને આિિા વિલંબ 
િધુ િશે તો િંુ રારાં બે કપડાં ત્યાંથી અત્રે લેઈ આિું ને આપનું આિિું જલદી થિા સરખંુ 
િો્ય તો િંુ ચલાિી લઉં. જિેી તરારી આજ્ા ને ઇચછા.’

રેં કિેલું કે િંુ એક િસ્તે નથી આિી ત્યારે કિે કે એ િાત કાઢી નાખજો.

(એ કાગળ જ ેહદિસે લખી રોકલિાનો તે જ હદિસે તરારો કાગળ રને રુંબઈ આિિા 
સંબંધીનો આવ્યો તેથી લખ્યો નોતો.)

બીજો પ્સંગ-તરારો કાગળ આવ્યેથી પંડ્યાજીએ કાળાભાઈને તેડાવ્યો. ને એરણે આિી 
જ ેપ્રાણે લખાવ્યું તેર રેં લખી કાગળ તરને રોકલાવ્યો િતો. પછી દશપંદર દાડ ેઆિી 
ખબર પુછતો કે કાગળનો જિાબ આવ્યો.

રેં કાળાભાઈને ઓટલે તેડી જઈ કહું કે તરે આ લોકોને ઉસકેરશો રા ને રારે આગળ 
િાત િધારિી નથી, રારે જરે બને તેર િિેલું સરાધાન થા્ય તેિો રસતો પકડિો છ.ે

એક િાર રેં પુછલેું કે ઘર ઉઘાડીએ તો કોઈ િરકત? ત્યારે કાળાભાઈએ કિેલું કે ના, 
ઉઘાડો, િંુ તરારી સાથે આિીશ. પછી િળી બીજી િાર આિેલા ત્યારે કિેલું કે ચુનીલાલ 
િગેરેનું કિેિું એિું છ ેકે ડા. એ ઘરનો કબજો છોડિો જોઈતો નથી. તેણે ઘર ઉપાડીને ત્યાં 
રિેિું જોઈએ. ચુનીલાલ કિે છ ેકે ઘર સવિતાગૌરીના નારનું કીધેલું છ ેને િિે તેને ઘરરાં 
પેસિા દેતા નથી. ડા0એ કહું કે એ િાત ખોટી છ ેને તે તો રારા ઘરરાં આિતાજતાં 



િતાં ને તેને કંઈ કવિએ અટકાિી નથી. ત્યારે કાળાભાઈએ કહું, ચુનીલાલ કિે છ ેકે રેં 
એનો દસતાિેજ જો્યો છ.ે ડા0 દસતાિેજ જો્યો િો્ય તો કોણ જાણે. કાળાભાઈએ કહું, 
તરે આર કિો છો ને ચુનીલાલ તો આર કિે છ.ે તેણે તો રારી સાથે આર િાત કીધી 
છ.ે િળી એક િાર કાળાભાઈએ કિેલું કે ચુનીલાલ પણ કિેતા િતા કોરટરાં કે ઘડપણે 
કવિની અક્લ ગઈ કે શું, આ તે શું કીધું? અર સરખા એ બાઈને વિષે એિું નથી રાનતા 
તો તરે પોતીકા થઈને કેરજ રાનો.

િંુુ કાળાભાઈને બોલાિતી તે લોકરાં શું થા્ય છ ેતે જાણિાને. ઠાકોરદાસ કાએચ કિેતો 
કે પોતે નઠારા તો તેનું જોઈ બૈરી કરે તેરાં નિાઈ શું? કીરપારારદાજી – િંુ તો ભીરાને 
કાગળ લખીશ. િસુની બાબતરાં પડ્યો ને આ બાબતરાં કેર નથી પડતો. જગજીિનદાસ 
સાંભળી બિુ દલગીર થ્યા. રેં પૂછું કે તેઓને કોણે કહું, ત્યારે કિે કે રેં કહું િતું. 
ઠાકોરભાઈ-કવિસાિેબે ડા.ને કાઢી રૂક્યાં છ ેતે ફરી ન તેડિાં એિી રીતે રાટ ેશું છ ેતે 
ખબર કાઢી આિ એર ફકીરને કહું િતું ને એ સાચો િતો.

કીકાભાઈએ રવિભદ્રને પૂછલેું ત્યારે રવિભદ્રે કહું કે અરણાં િંુ જિાબ નથી આપી શકતો 
પછી આપીશ, ત્યારે તેણે કહું કે લોકરાં જ ેસંભળા્ય છ ેતે ખરૂં છ ેએર તરારા જિાબ 
ઉપરથી જણા્ય છ.ે

ન0 બીજુ ંકોઈ આવ્યું િતું?

ડા0 રવિભદ્ર િખતે િખતે આિતો. કારકાજ પડ ેતો કિેજો, નાણુંબાણું જોઈએ તો રારી 
પાસેથી લેજો પણ પીિેરરાં રાગશો રા. ઘર બંધ થાતું િતું ત્યારે િંુ ત્યાં ગ્યો િતો, 
ઘરરાં ઢગલા પડ્યા િતા. રેં કહું આ શું કરો છો ત્યારે એની આંખરાં ઝળઝળી્યા ભરાઈ 
આવ્યાં િતાં. તે કંુચી પોતે લેઈ જિાના િતા તે િંુ જાણતો િતો. તરે રને પુછું પણ નહિ 
ને એકદર અિીં આવ્યાં. એના કિેિાથી રેં એને કહું છ ેકે અગાસીરાંના કંુડા લેજો રેં તો 
ઘરનો રસતો તજ્યો છ.ે બીજ ેરસતે ઉરેદરારને ઘેર જાઉં છુ.ં રવિભદ્રના કિેિાથી જાણ્યું 
કે િરદેિરારે પણ કહું છ ેકે કારકાજ પડ ેતો કિેજો.

ન0 બીજ ંુ  કોઈ?

ડા0 પરભુ રેતા તો િંરેશની પેઠ ેઠારઠાર બોલે છ ેને રને પણ કહું કે એ સાળો રિેતાજી 
અસલથી જ એિો છ,ે તરે રોટી ભુલ ખાધી, અિીં આવ્યા જ કેર? સગરારરાં છોકરાને 
લેઈ ગ્યા િતા તે િારથી િંુ તેને જાણું છુ.ં રારા ઘરરાં એ બધું સાંભળિા આવ્યા. કાકાએ 
તેને કહંુ કે સારું ઘર ગીરો રુક્યું છ.ે પરભુ-કોને ઘેર? ત્યારે કાકાએ કહું કે ફલાણાને 
ઘેર. નાગરરાં કેટલાક જણે રારા રારાને પૂછલેું કે તરારી ભાણેજનું શું સંભળા્ય છ.ે ઘેર 
કથા, એટલે ઘણા લોકનું આિિું થતું તેથી િોિો િધારે થઈ.

ન0 ઘર છોડ્યું તે દિાડ ેકીકુનું રળી િતી?

ડા0 ના.



ન0 ઘર છોડ્યા પછી કેટલી િાર રળી?

ડા0 એકોિાર નહિ.

ન0 કોઈ દિાડો તેને જો્યો નથી?

ડા0 િાતવચત નથી કીધી પણ બારણેથી જતો આિતો જોિારાં આવ્યો છ.ે આંખો રળેલી 
ખરી. દોસતદારે જતો િો્ય ને િંુ ઓટલે િોઉં તો તેને દેખાડ ેકે આ કવિની બૈરી બેઠી છ.ે

(એકિાર) જો પેલા રવિભદ્ર સાથે િાતો કરે છ.ે

ન0 તું આિિાની ખબર તેં તેને કરી િતી?

ડા0 ના, ઘર છોડ્યા પછી રેં િાત કીધી નથી.

ન0 લખીને કીધી િતી?

ડા0 ના.

ન0 રુંબઈથી કાળાભાઈ પાછા સુરત આવ્યા ત્યારે તને શું કહું?

ડા0 પ્થર તો રને રળ્ા ને કહું કે કવિ તરારે રાથે કશું તિોરત રૂકતા નથી, ઉલટો 
તરારો િાંક કાઢ ેછ ેને તરે ત્યાંથી બીડં ુઝડપીને આવ્યા છો, તે પાછો જાઓ ને અિીંથી 
બીડં ુલઈ ડા0 ને રોકલી દો. એના ઘરનાઓ એ જ િાત ચલાિી છ.ે પછી કાકી આવ્યાં. 
તેની આગળ કહું કે કવિતો તરારો િાંક કાઢ ે છ ે કે વિનાકારણ િોિો કરી રુકીને 
ડાિીગૌરી સગળું જાણિા છતાં કાકાકાકી સાથે રળી ગઈ એ તેનો િાંક છ ેને તેથી તેના 
ઉપર બિુ ગુસસે છ.ે

ડા0 કહંુ તે કારણ િંુને બરાબર સાંભરતું નથી. ઝાંખું સાંભરે છ,ે એક િખત એિી કંઈ 
િાત થઈ િતી ખરી પણ આિી રીતે એકદર કરિાનું કારણ િંુ સરજી શકતી નથી.

કાકી-િાથે કરીને તે દ્ષે કરે, ઘણા પ્સંગ આવ્યા િતા અરારે બોલિાના પણ અરે બોલ્યાં 
જ નથી. એના રાણસો આર આર બોલી ગ્યા.

[રાણસોએ કાકી આગળ જ ેકિેલંુ તે કાકીએ ડા0 ને લખાિેલું તે ડા0 એ આણ્યું છ.ે તે 
કાગળ આની સાથે ટાંકેલો છ.ે] એણે ઇંદુની આગળ િાત કરી િશે ત્યારે જ ઇંદુએ આિા 
આિા કાગળ લખેલા કેની? અરે રાખી તેથી તો સારૂં થ્યું કે ઢકંા્યું ને નહિ તો રખડી 
જાત.

પકૂવત્મ-1

(સૂરતરાં બનેલા બનાિ અંગેની ડાિીગૌરીએ પોતાના િસતાક્રરાં નોંધેલી વિગતો સં.)



પિેલા રારશંકર રારી કાકી પાસે આવ્યો ને કહું કે િંુ તરને એક િાત કેિેિાને આવ્યો 
છઉં કે ડાિીગૌરીને તરારે સંભાળિા કારણ કે િખતે કવિસાિેબનો કાગળ આિે ને તેથી 
એ અકળાઈને નાનીબેનની જરે ન કરે. ત્યારે તે સાંભળીને રોટાં કાકીએ રેિેતાજીને 
બોલાવ્યા ને પૂછું કે રારશંકર આર કેિે છ ેતે શું છ?ે ત્યારે તેણે કહું કે રોટી કાકી 
તરારે કંઈ એ િાત પુછિાની નથી. એ કીકુ જોડ ેએનો ઘણો જ બગાડ છ ેને એ કાર 
િાથથી ગ્યું છ ત્યારે રોટી કાકીએ કહું કે અરે એ િાત સાંભળી નથી ત્યારે એણે કહું 
કે તરે શું જાણો રોિોલ્લારાના રોટા રોટા રાxxxx િxxxx સુનો છોકરો િગેરેના નાર 
ગણાવ્યાં ત્યાં રો0કા0એ કહું કેિરે આજ સુધી એ છોકારીના ચેન એિાં દીઠાં નથી ને 
એિી િો્ય તો આટલું સિન કરીને રેિે નિીં. ત્યારે રો0કા0એ કહું જો એિો િેિેર િો્ય 
તો થોડા દિાડા અિીં રાખો અથિા રુંબઈ તેડી જાઓ. િંુ કંઈ એ િાત જાણતી નથી. 
તરને જો િેિેર િો્ય તો. પછીથી રારા કાકીની ખાતરી કરી આપિાને રાટ ેઘણીઘણી 
િાતો કરી પણ જ ેઉતારતાં પાર આિે નથી. રારાથી છાના બંન્યો જણા રારા કાકી પાસે 
ફેરા ખાતા ને અિીં સુધી કહું કે કવિ (ને) કોઈએ નનારો કાગળ લખ્યો છ ેએ વિષેનો તો 
કિી પણ ગુસસે થ્યા છ.ે તેણ કોણ જાણે શું કરશે. એિો પા્યો રચીને રુંબઈ આવ્યો ને

ઉજ્જરને પણ ધરકાિીને કહું કે તરે બધું જાણો છો ને જાણી જોઈને તેર કરાિો છો રાતનો 
તે સુિા આિે છ ેપણ તરે છાનું રાખો છો િગેરે કિીને તેને (અિાચ્ય) બનાિી ત્યારે તેણે 
કહું કે અરે કંઈ એિી િાતરાં સરજતાં નથી ને અરને આખો આરલીરારનો રોિોલ્લો 
ઓળખે છ ેને રાકુભાઈના ઘરરાં ભાડા િના રિીએ છઈએ તે જો એિા િત તો અરને 
કોઈ રાખે. એ લોકોએ એિી એિી િાતો ફકત રારા ઉપર દ્શે થકી જ બધું કીધું છ ેતેની 
સાબીતીઓ રારી પાસે ખુલી છ.ે

[આ પંચાતથી કાળાભાઈ આપણા ઘરની િાતથી સારી પેઠ ેજાણીતો થ્યો એ બિંુ ખોટુ ં
થ્યું છ ેએર ડા0 નું કિેિું છ]ે કાળાભાઈએ કહું કે કવિ તો કિે છ ેકે રારા રાણસોએ 
કદાચ કીધું તો રને ન પૂછતાં બારોબાર આિી િાત કેર ચલાિી? રારા રાણસો તો એને 
િાસતે રડ ેછ.ે રારા રાણસ એિા થા્ય તો દેિડી ઉપર ઉભા ન રાખું.

કદાપી રાણસોએ કીધું ને તેઓએ કવિને રોડ ેિાત કિેલી, નહિતો કવિ શું જાણે? એરાં 
કવિનો દોષ કિેિા્ય નહિ અને તરને તે રાણસોએ કહું છ ેકે બીજા કોઈને કિેશો નહિ 
કે ઉપરથી સાબીત થા્ય છ ેકે કવિ પુરેપુરૂં જાણે છ.ે

કાકી – (કાળાભાઈને) ત્યારે તરારો શો વિચાર?

કાળા. રારો વિચાર તો એિો કે એિણે િિે જાિું જોઈએ. કવિની તબીએત સારી નથી ને 
કવિનો દોષ નથી.

ન0 રારો છલે્લો કાગળ આવ્યો ત્યારે શા વિચાર કીધા?



ડા0 બે કાગળ આવ્યા તેરાં તરારો રેં િાંચ્યો ને ઇંદુનો કાકાએ િાંચ્યો.

કાકી – િિે તારો શો વિચાર છ?ે

ડા0- જાિું.

કાકા – જાિા દો એની ખુશી િો્ય તો.

પછી આિિાનું નક્ી કરી દીધા પછી રારા સાથે કાળાભાઈને કિેિડાવ્યું કે આજ ેનક્ી 
જિાનું જ રાટ ેરળજો.

કાળા. – રારે ઘેર બધા બેઠાં િતા તેઓને કહું કે ડા0એ તેડાવ્યો છ.ે રુંબઈ જિાના છિેટ ે
એર કિી આવ્યો.

ડા0 એ સાંભળી રને િસિું આવ્યું, રોટાઈ સાંભળી.

કાળા. – લાલભાઈએ કહું કે કવિએ બાપુજીને કહું કે કાળો તો બેિકૂફ છ.ે એિી એિી 
ડા0 સંબંધી િાત થતી િતી તે ઉપરથી તેડાિિાનો કાગળ આવ્યો િશે.

ડા0 ના તેર નથી, રેં કાગળ લખ્યો િતો તેનો જિાબ છ.ે

કાકી. – રોકલીએ તો ખરાં તરારા સૌના કિેિા પ્રાણે પણ િિે તરારે ઘરરાં પેઠા પછી 
બંદોબસત થશે તે પ્રાણે તરે કરજો. ને ડા0 જશે એટલે તરે અિીં આિિાના નથી રાટ ે
રુંબઈ જઈ આિો ત્યારે ખબર અંતર બધી અરને કિેજો.

(કરળ ને ઝીણુ રને સટશેન ઉપર રુકિા આવ્યા િતા. ગાડીરાં રને િોરી, પારસેણ, 
કણબેણનો સાથ િતો ને તે પણ રુંબઈ આિનારી િતી.)

ન0 સાડાત્રણ રહિનારાં કોઈ સગાને ત્યાં જરિા ગ્યલી?

ડા0 કોઈને ત્યાં નહિ. રારાએ કહું િતું ખરૂં, ચાર દિાડા રારે ત્યાં આિી રિેજ.ે

ન0 સાથે શું શું લાિી છ?ે

ડા0 ગાંસડી તો નહિ બતાિિારાં આિે.

ન0 ત્યારે ભાંગ િશે કે કોઈનો કાગળ કે તેની આપેલી જનસ િશે!

છલે્લી અળગી ક્યારે બેઠી િતી?

ડા0 અવધક શ્ાિણ શુદ 11 સાંજ ેને બરોબર રહિને રાતે નિ િાગે. (સરાતિ)

તા. 6ઠ્ી

ન0 `કાઢી રુકી’ એ શબદ તારા પીિેરના ઘરરાંથી બિાર પડ્યા, તને રુંબઈ તેડતાં પિેલાં 



ઘર બંધ કરી સોદાિાળાને કોઈ રીતની અધીર ન થા્ય તેને િાસતે તુંને તારે પીિેર રાખિી 
થોડા દિાડા ન પછી બોલાિી લેિી એ િેતુથી તુંને પીિેર જઈ રિેિાનું લખ્યું કે જરે 
કરિા વિશે રેં આગળ પણ તુંને કિેલું જ. એકાએક કાર કરિારાં આવ્યું તેનાં આિાં 
આિાં કારણ િતાં, ને રારો તો શક જ છ ેકે તારા રનરાં પણ કાઢી રુકી એર આિી 
ગઈ ને તેથી તેં તારી કાકીનો આગલો વિચાર ફેરિી પોતાને રાથેથી કેટલોક અપિાદ 
કાઢિાને તજિીજ કીધી. પણ િિે તુંને પીિેર રોકલી તે વિષ્યરાં રારો, તારો, રારા 
રાણસનો, તારાં પીિેરીઆના િગેરેનો વિચાર, તેથી થ્યલા થિાના લાભાલાભ, લોક ને 
તારા સલાિકારનો વિચાર એ બધા વિષે સર્યે અિકાશ નક્ી કરિારાં આિશે ને િિે 
વિષ્ય બંધ.

ન0 ત્રણ િષ્મ ઘરરાં સિતંત્રપણે રિી, 3 રહિના પીિેર રિી, િિે આઠકે દાિાડા અિીં 
રિીજો. નિી વ્યિસથા કરિાની છ ેતેરાં તારે કેિે પ્કારે ્યોજાિું છ ેતે વિશે વિચાર કરી 
રાખજ ેઅને ભા. શુ. 4 ગણપવત ચોથ ઉપર રારે જ ેકિેિું છ ેતે સપટિ કિીશ. તું તારૂં 
સપટિ કિેજ ેને પછી ઘરની વ્યિસથા સંબંધી નક્ી થશે.

તા. 9 મી

ડા0 (રોિનલાલને) કેર તરે જાણો છો કેની કે રેં તરારી સાથે શું કેિડાવ્યું િતું કે બાજી 
બધી ઉલટી થઈ ગઈ છ.ે રાટ ેઆ બાબત જલદીથી વનકાલ થિો જોઈએ.

રો0 રેં કવિને કહું િતું કે ડા0 આિિાને તૈ્યાર છ ેપણ કાકા કિે છ ેકે કવિ આિશે તો 
જ રોકલીશ, રાટ ેતરે જઈને તેડી આિો?

ન0 તરે કેર ન તેડી આવ્યા?

રોં0 રેં ડા0 ને કહું િતું કે ચાલો રારી સાથે પણ ડા0એ ના કિી કે િંુ આિું પણ રોટા 
કાકીની સારાં થઈ રારાથી અિા્ય નહિ, કરળ, નાની કાકી, રોટી કાકી, રોટા કાકા, સૌના 
વિચાર જુદા દીઠા કે જ ેસંબંધી િંુ કિેિાને સંકોચાઉં છુ.ં

તા. 6 બુધિારે ડા0એ પીિેર કાગળ લખ્યો. તેની રતલબ તેણે કિી કે િંુ પોંચી છુ.ં 
બૈરાંનો સંગાત ઠઠે સુધીનો સારો રળ્ો િતો. ઇંદુ સટશેન ઉપર તેડિા આવ્યો િતો ને ઘર 
આગળ રને પોંચાડી ગ્યો છ.ે તરે ફીકર વચંતા કોઈ રીતે કરશો નહિ. કવિ રારા ઉપર 
કોઈ રીતે ગુસસે નથી. રને ઘટતું રાન આપ્યું છ.ે આ બધી િાત સરજફેરથી બનેલી છ ે
એર રને પણ લાગે છ.ે ઇંદુભાઈના કાગળ સાચિીને રાખી રુકજો. કોઈને િંચાિશો નહિ. 
સૌને બોલાિશો.

ડા0 એ કહું કે ઇંદુના કાગળ રોટા કાકાને લખેલા ને રને જ ેબે લખેલા તે તો બિુ જ 



ગલીચ જરેાં પોતાની, કવિની, રારી આબરૂને ગરીખત (?) લાગે તેિું છ.ે એક કાગળ તો 
રેં િાંચીને ફાડી નાખ્યો છ.ે

ઇંદુના કાગળોની રતલબ-કે િંુ ઘણી દ્શેી છુ;ં બબબે િાર ભાંગ પીએ છ.ે તે પિેલાં દારૂ 
પીતી; ભાંગ, પાનસોપારી સારી પેઠ ેઆપજો. પણ એની સખત ચોકી રાખજો નહિ તો તે 
ગાડીરાં ચઢી બેસશે; એ તો નીકળી જશે. કીકુ આપણા ઘર આગળ િુલ્લડ રચાિશે જરે 
કવિને ઘેર રચાિતો તેર; કવિના દુશરન કીકુને રળી એને ઉસકેરે છ ેિગેરે.

ન0 1881 તા. 23 રી ડવેસેમબરની રાતે િંુ સૂરતથી વનકળ્ો ને 1882 ની તા. 16 રીએ 
તું પીિેર ગઈ એટલે ચાર રહિના અને 23 દિાડારાં ઘર આગળ શા શા બનાિ બન્યા 
તે કિે.

ડા0 રારશંકર ને કીકુને લડાઈ થ્યલી ને િચરાં બે ત્રણ િાર રારે બોલિું પડ્યું િતું. 
રારે િચરાં પડી સરાધાની કરિી પડી િતી. એ વસિા્ય બીજુ ંકંઈ નથી. િળી રારશંકર, 
નરભેરાર, ઉજર એ રાણસોની બેદીલી િતી.

ન0 લડાઈ કેર થઈ?

ડા0 ફાગણ કે ચૈતરણ િશે. બરાબર ્યાદ નથી. પણ એક દિાડો સાંજ ેપીિેરથી આિી 
ત્યારે રોલ્લારાં લોકે રેિાલાલ િગેરેએ રને કહું કે આજ તો રારશંકર ને કીકુને ગલી 
આગળ લડાઈ થઈ િતી. રાતે રારશંકરને પુછું ત્યારે તેણે વિગતે કહું િતું. પછી 
િળી કેટલાક દિાડા પછી એક દિાડો બપોરે કીકુ પોતાના ઘરની બારીએથી રોટ ેસાદે 
બબડતો િતો કે કવિનાં ઘર િેચાઈ જિા િોઈને િંુ તે ઠકેાણે ઘર બંધાિીશ. પછી રને સૌ 
પુછિા આિશે. તે િેળા િંુ બોલી િતી કે ઘર િેચાઈ જશે ને અરે ભુખે રરીશ તોપણ તુને 
નથી પુછિાની કે રને રદદ કર. તારી િિેલી બંધાશે તેરાં અરારે શું? એિું એિું ભાષણ 
રારે થ્ંુય બારીરાંથી. પછી જ્યારે તેણે િધારે બોલિા રાંડ્યું ત્યારે રેં કહું કે બારીએથી શું 
બબડ ેછ.ે આિ અિીં રોખરે. ત્યારે કિે કે `િેં આિું, િેં આિું’, ત્યારે રેં કહું, `િા આિ.’ 
પછી તે ગલીને નાકે આવ્યો. રેં થોડાંક િચન કહાં. તેરાં એિું તે રારા રાણસને ગાળો દે 
છ ેને તેની સાથે લડ ેછ,ે ને રારે બારણે િુલ્લડ રચાિે છ.ે એ તું શું સરજીને કરે છ?ે તેણે 
તારૂં શું બગાડ્યું છ.ે તકરાર પડ ેતો રને કિેિું જોઈએ તારે િગેરે. એટલારાં રારશંકર 
સારાં ઘરરાંથી આવ્યો કે પછી બિારથી આિી પિોંચ્યા. રારશંકરને િાથ પકડી કીકુએ 
એિું કહું તારી રાને તારી બાને અથિા જ ેગણતો િો્ય તેને પુછી જો. રેં તુને ગાળ દીધી 
છ?ે તું ખોટુ ંખોટુ ંડા0 ને સરજાિીને તેને રારી સાથે લડાિે છ?ે તેં તે દિાડ ેરને ગાળ 
દીધી િતી કે નહિ, કિે સાળા! રારશંકર બચારાએ િા િા કહાં કીધી ને આટલું બોલ્યા 
કે િિે તારે કરિું છ ેશું? કીકુએ રારિાને બૂટ કાઢ્યું ને ચોડતો જ િતો. રોલ્લાના લોક 
રળેલા િતા. સોનીઓ, કીકુના ભાઈઓ િતા. એર બિુ લડાઈ થઈ. કીકુએ કહું - િંુ 
કવિની કે કવિની રાંડોની દરકાર રાખતો નથી. (એ િેળા સ0 ઘરરાંથી સાંભળતાં િતાં) 
એ બધી િાર િંુ ઘરરાંથી બેઠી િતી તે બારીએ આિી કહું કે શરર છ ેકે કવિની દરકાર 



નથી રાખતો ને ખિાસીઓ નથી રાખતો. ને તેં તારી જાત દેખાડી. આટલી લગી બોલે છ ે
િગેરે િગેરે. પછી કીકુએ પુછું તરારી એિી જ રરજી છ ેકે રારે ખાસડાં ખા્યાં કરિાં 
ને કંઈ જ બોલિું નહિ. એર જ રરજી છ?ે રેં કહું કે તારી જાતને જ ેઘટતું િો્ય તે કર. 
િંુ તો તારા લક્ણ જો્યાં કરૂં છુ.ં િંુ તો તને કંઈ કિેતી નથી, પછી કીકુ ગ્યો બબડીને કે 
િંુ તરે કિો છો રાટ ેજાઉં છુ.ં

િળી રાણેકઠારી પૂનરે કીકુએ પોતાના ઘરરાંથી રોટ ેસાદે પીછોડીરાં પથથર રા્યયો િતો. 
ને બાબતરાં રેં જારે પૂછલેી ત્યારે કહું કે રેં ઈચછુભટને ઘરના તથા રિાનંદ એ બેના 
સંબંધરાં રારૂં બોલિું િતું.

રારશંકરે રને કિેલું કે રેં પુરાિો એકઠો કીધો છ ેને િંુ ફરી બાર પાડનાર છુ ંપણ િરકત 
રાત્ર એટલી જ છ ેકે િખતે તરારે ત્યાં આિિું પડ.ે રેં કહું કે રારો ધણી શિેરરાં નથી 
ને એિા કારરાં રારે િચરાં આિિું પડ ેએ રને સારૂં લાગતું નથી રાટ ેરારી રરજી નથી. 
કવિને પુછાિો.

પછી રારશંકરે શું કીધું તે િંુ જાણતી નથી. એ કાર રેં િચરાં પડીને રાડી િળાવ્યું ને કવિ 
જરે સલાિ આપે તેર કરો.

ન0 િિે રારશંકરને બેદીલી શી (1) ઘરસંબંધી (2) તારા સંબંધી ને (3) પોતાના સંબંધી 
ને (4) રારા સંબંધી?

ડા0 (1) `રને તરારે જ ેકંઈ કાર સોંપિું તે વચઠ્ઠીથી’ એિી એિી તરેિનું; કિેલું કાર તો 
કરતા; સાચી તરારી, ઘરની દાઝ તો ખરી.

(2) એિું ધારિારાં આિે છ ેકે તેને રારી રીતભાત પસંદ નહિ આિી િો્ય.

(3) તરારા સંબધી તો કંઈ નહિ.

ન0 નરભેરાર સંબંધી?

ડા0 આગળ લખાિેલું જ છ.ે

ન0 ઉજર સંબંધી?

ડા0 સ0ને ઉજરને કંઈ િાત થ્યેલી, રારે ને ઉજરને કંઈ િાત ન થ્યલી. પછી તે કંઈ 
ખુલ્લી પડલેી તે ઉપરથી ઉજરની બેહદલી, એક િાત નરભેરાર સંબંધી ઉજરે રને કિેલી 
તે કંઈ રારાથી નરભેરારને કેિાઈ ગઈલી ને તેથી ઉજરની બેહદલી.

આજ ેતા. 9 મી સપટેમબર, મદ્રાસ 11-5.

કિી દીધું કે ડાિીગિરીને કે તે પોતાને રેળે વિચાર ક્યા્મ કરે. કાલના તારા બોલિાથી 



જણા્યું કે રુંબઈરાં ગોઠતું નથી ને ગોઠ ેતેર નથી, ને બીજાં પણ કારણ છ ેતો તારે ત્રણ 
િાતના વિચાર કરી રુકિા –

1. સિતંત્ર રિેિું, આપણાં ઘરરાં નિીં. જુદાં ભાડાંના ઘરરાં કોટડીઓ રાખીને રુંબઈ, 
સુરત કે ઇછારાં આિે ત્યાં, ને િાલરાં રારી વસથવત સારી થા્ય ત્યાં સુધી િંુ રહિને 5 કે 
7 રૂપી્યા રોકલ્યાં કરીશ. પછી િધારે.

2. કોઈના આશ્્યરાં જઈ રિેિું ને રૂ. 5 કે 7 રિીને રોકલ્યાં કરીશ.

3. રારાં ખુંદ્યા ખરિાં ને દુ:ખ પારતાં પણ રારી જ સાથે રિેિું.

તા. 10મી

ડા0 િંરેશને રાટ ેપુછો છ ેકે રુદતને િાસતે?

ન0 િંરેશને રાટ,ે રુદત નહિ.

ડા0 આટલાં િષ્મ આર,આટલાં િષ્મ આર, એિી રીતે રુદતસર િંુ રિેિાને ઇચછુ ંછુ.ં

ન0 િારૂ, બોલ તો ખરી.

ડા0 િજી રેં પાકો વિચાર કીધો નથી.

તા. 13રી સપટમેબર ભાદરિા સુદ 1 બુધ.

ન0 - ત્યારે કેર?

ડા0 એકેક િષ્મની રુદત રાગું છુ.ં

ન0 એર િંુ ઇચછતો નથી, કેરકે િારેિારે વ્યિસથા કરિી એ ઠીક નિીં.

ને તારાથી ઠરીને એક પણ વસથવતરાં િતા્મ્ય નહિ.

ડા0 જો એક વસથવત અનકૂળ નહિ આિે ત્યારે બીજી બદલિાની ઇચછા થશે ને જ ેલીધી 
તે અનુકૂળ આિી, તો બીજીનું શું કાર છ?ે

ન0 ત્યારે પિેલી કેઈ લેિી છ?ે

ડા0 ખુંદ્યાં ખરિાની.

ન0 એ તુને ભારે પડશે. િંુ ઇછુ ંછુ ંકે પ્થર બીજી કોઈ લે ને છલે્લી તે લેજ.ે

ડા0 બીજી કોઈ લેિાને િાલ રને અનુકૂળતા નથી.

ન0 િારૂ, ઘર ઉઘાડી ત્યાં સિતંત્ર રિેિાને કિંુ તો?



ડા0 રારે ઘર સાથે કંઈ સંબંધ નથી. જ્યાં સગિડ િો્ય ત્યાં રિેિું.

ન0 ત્યારે િિે એિી તજિીજ કરી આપું કે તારે રાટ ેઘર ભાડ ેરાખું ને તું એકલી રિે 
તો કેર?

ડા0 છકે એકલાં તો કેર રિી શકા્ય?

ન0 સારો પડોસ આપું.

ડા0 િાલ રેં જ ેઉપલી કલર કબૂલ કીધેલી છ,ે એટલે એ બીજા સિાલોની જરૂર નથી.

ન0 ઠીક, આિી ઠકેાણે.

ડા0 ના, આટલા રાટ ેકે એક િાતનો પાકો અનુભિ કરી લેઈ પછી તેરાં ના પાલવ્યું ને 
બીજુ ંલેઈએ તો તો પશ્ચાત્તાપનું કારણ ન રિે.

ન0 બિુ સારૂં.

ડા0 િંુ રારા રન સાથે કોઈ રીતનો િેરાગ રાખિા ઇચછુ,ં તો તેના ઉપર રારી સત્તા ખરી 
કે નિીં?

ન0 - િેરાગનો પ્કાર જાણી લીધે કિેિા્ય, ને જ્યારે ખુંદ્યાં ખરિાની કબૂલાત છ ેતો તારે 
કોઈ પણ િાતે તારી પોતાની સત્તા રાખિાની ઇચછા કરિી એ િળી શું?

ડા0 રારાં રન થકી િંુ કોઈ પણ પ્કારના વન્યરથી રિેિા રાગું તો િંુ નથી ધારતી કે 
તેરાં તરને અડચણ જિેું િો્ય.

ન0 તું જ ેવન્યર પાળિાને ઈછ ેતે કિી જણાિિાને તુંને રજા છ,ે પણ અરલરાં આણિાને 
તો રારી પ્સન્નતા ને આજ્ા િો્ય તો જ તારાથી તે વન્યર પળા્ય. તું કિીશ ખરી કે 
ફલાણું વ્રત કરૂં, પણ િંુ રાજી િોઉં ને આજ્ા આપું તો જ તારે વ્રત પાળિું, બાકી નહિ. 
િજી તારે ખુંદ્યાં ખરિાનું નાકબૂલ કરિું િો્ય તો સુખે તેર કર. રારી ઈછા તો એિી 
ખરી કે બીજા અનુભિ કરીને છલે્લે ખુંદ્યાં ખરિાં પર આિિું. િજી વિચાર કર, પિેલી 
કોઈ વસથવતનો ભોગ કરિો તે. ખુંદ્યાં ખરિાની કે સિતંત્ર રિેિાની? બીજ ેિષતે સિતંત્રતા 
લેઈ પાછી પાછી ખુંદ્યાં ખરિા પર આિે તે તો િંુ ન જ અંગીકાર કરૂં, કેરકે ત્યારે તું 
અવતનટિા િો્ય.

ડા0 સિતંત્ર રિીને પણ શું િંુ તરને દુષણ લગાડિાની છુ?ં ને દુષણ લાગે તેિું તરે ન 
જુઓ તો ફરી રાખિારાં શો િાંધો?

ન0 એ િાતરાં િિે તો િંુ ઉદાિર નિીં થાઉં. પિેલી કોઈ વસથવત તે કિી દે.

ડા0 થિાનું િશે તેર થશે, પણ રેં તો જ ેપિેલું કબૂલ કીધું છ ેતે જ કબૂલ છ.ે



તા. 14 મી

ડા0 ઘણા વિચાર કીધાથી રારે રાટ ેજોખર રિે છ.ે આ તો ઇટિને સોંપું છુ ંકે તે જિેી 
બુવધિ સુઝાડ ેતે ખરી. રેં જાણ્યું છ ેકે ભાગ્ય જ કહઠણ છ,ે પણ ઇટિનું સરરણ તેને સરલ 
કરે છ.ે

ન0 તારો ઇટિ કોણ છ?ે

ડા0 રાનીએ તો બધા દેિને ને આપણા બ્ાહ્મણને તો વશિ ને રાતા બે જ તો.

ન0 નાવભથી કોનું સરરણ કરિે પ્ીવત ઉઠ ેછ?ે

ડા0 સંકટરાં રાતા ને રિાદેિ, બૈરાને જોઈએ તો રા, પણ રને તો બાપ ઉપર વિશેષ 
દોડ ખરી.

[રોટી કાકી કિે છ ેકે રને િષ્મ દિાડો લગી કાઢી રુકી િતી. નાની કાકી કિે રને કાઢી 
રુકી િતી. રારી રાને રારા બાપે કાઢી રૂકી િતી. રાટ ેરોટી કાકીએ કહું તું ગભરાઈશ 
રા. આપણે બૈરાંને તો એર જ િો્ય.]

ન0 તરે કીઆં વ્રત કરો છો?

ડા0 પક્પ્દોષ ને વશિરાવત્ર અને શ્ાિણરાં સોરિાર.

ન0 તારૂં વનત્ય કર્મ શું?

ડા0 વશિ કિચનો પાઠ એક વનષકાર, ને એક સકાર-ભ્યાહદ ટાળિાને અિશ્યે રક્ણાથતે, 
કોઈ પ્ાવતિની અથતે નહિ, એ બીજો પાઠ ત્રણેક િષ્મ થ્યા કરૂં છુ.ં

ન0 તે પ્સંગ હક્યો?

ડા0 રનસી છ,ે િંુ કિેિાને લાજુ ંછુ.ં નિીં કિંુ. અને `્યા રાતા રધુકૈટભ’ એ શ્ોકથી 
શહકતને નરન કરૂં છુ ંવનત્યે અને એક િાર સરસિતીનો પાઠ બૃિસપવતનો કરેલો.

ન0 આચારાહદક પાળિા વિષે કેર? અળગાં સંબંધી કેર?

ડા0 ધર્મનો બાધ નથી સરજતી, િૈદકશાસ્ત પ્રાણે કૃશ થિાને અને વ્યિિારરાં રવલનતા 
અને ફૂિડતા ન િધે, તેનો અટકાિ કરિાને એ પાળિું. દૂર રિેિું, પણ િખતે અડકા્ય તો 
તેની વચંતા પણ ન કરિી.

ન0 દેિપૂજન ને શ્ાધિાહદક એરાં કંઈ પુણ્ય કર્મ સરજ ેછ?ે

ડા0 એ વિષ્યરાં રારો િજી બરોબર વનશ્ચ્ય નથી, રાટ ે કિી શકતી નથી; તો પણ 
દેિપૂજન ને શ્ાધિાહદક કરિાથી દોષ છ ેએર િંુ સરજતી નથી.

ન0 અરારા સંબંધરાં તરારૂં શું કત્મવ્ય છ ેતે કિો.



ડા0 તરારી ઈચછા પ્રાણે રારે ચાલિું એ રારી ફરજ છ.ે તરારી આજ્ા પ્રાણે ચાલિું 
એ રારી ફરજ છ.ે કેટલીક રીતની ઘટતી છૂટ આપિી એ તરારી ફરજ છ.ે

ન0 રારી ફરજ વિષે તુને રેં પુછું નિોતું. તે રારે સરજિાનું છ,ે પણ તરારા હૃદ્યરાંથી 
વનકળ્ું છ ેતો િંુ પુંછુ ંછુ ંકે, િંુ રારી ફરજ ભુલું તો તું તારી ફરજ અદા કરિારાં ગાફેલ 
થા્ય કે કેર?

ડા0 કદી તરે તરારી ફરજ ભુલો તો પણ રારી તો ફરજ છ ેકે તરારી અનુકૂળતા પ્રાણે 
બની શકે તેટલું ચાલિું.

ન0 બની શકે એટલે શું?

ડા0 રારો ધર્મ તો આ જ કે તરારી આજ્ા પ્રાણે ચાલિું, પણ િેળાએ પ્કૃવતિશાત્ રારી 
ફરજરાં ભૂલ થા્ય ત્યારે લાચાર ને એને રાટ ેદલગીર થિાનું.

ન0 અથ્મ, સનેિ ને ધર્મ એ ત્રણરાં તારી લાગણી કોઈ તરફ વિશેષ?

ડા0 અથ્મ તો ગૌણ જ. સનેિની નીવત કે રારો કે ઉગારો, અને ધર્મરાં તો પ્િડો કે ન પ્િડો 
પણ ધર્મ જ, રાટ ેએ બંને સરખાં છ,ે તો કેટલીક છૂટ સનેિરાં વિશેષ છ.ે

ન0 ધર્મ વિનાના સનેિરાં છૂટ િો્ય. પણ સનેિનો ધર્મ કે રારો કે ઉગારો, એર સરજી 
િત્મિુ અને પ્િડ ેન પ્િડ ેિત્મિું, એ બેરાં છૂટ સંબંધી શું આવ્યું?

ડા0 શુધિ ધર્મરાં આધીનતા છ ેને સનેિના ધર્મરાં પણ આધીનતા છ ેએ ખરૂં; પણ સનેિ 
વિષ્યરાં રનનું કારણ છ ેને ધર્મ વિષ્યરાં બંધન કારણ છ.ે

ડા0 શુધિ ધર્મરાં રનને રારિાનું છ.ે પછી અથ્મ, સનેિ કે શુધિ ધર્મ વિષ્યરાં. સનેિના રારો 
ઉગારો એ ધર્મબુવધિનું રૂળ કારણ ઉત્તર સનેિબુવધિ છ ેઅને પ્િડો ન પ્િડો એ ધર્મબુવધિનું 
રૂળ કારણ કત્મવ્યબુવધિ ઉપર જ પ્ેરબુવધિ એ છ.ે સિભાિે સનેિબુવધિ ને સિભાિે ધર્મબુવધિ 
જુદીજુદી, પણ રારો ઉગારો એ ધર્મબુવધિ સનેિે થ્યા પછી, કે પ્િડ ે કે ન પ્િડ ેએ 
ધર્મબુવધિ રૂળ સિભાિે કે બીજ ેકોઈ કારણ થ્યા પછી જ ેકા્ય્મરૂપ ધર્મબુવધિ તેરાં ફેર નથી.

ડા0 `આપની િાર, તું પુત્ર િસુદેિના, ્યદ્યવપ તુજને લાજ થોડી’ એ નરસિીં રિેતાએ 
કહું છ ેતેર સનેિની નીવતએ કિી શકા્ય. ધર્મની નીવતએ નહિ.

ન0 નરસિીંએ સનેિભાિે છુટ લેઈ કહું અને એણે એર ન કહું િો્ય ને ધર્મભાિે જ કહું 
િો્ય કે તારી ઇચછારાં આિે તેર કર િંુ અધીન છુ,ં તો બેરાં ઉત્તર કી્યું?

ડા0 િંુ તો એર સરજુ ંછુ ંકે સનેિની નીવતરાં સરાનતાનો ભાિ કાંઈક ખરો ને ધર્મરાં 
તેર નહિ. ઉત્તર રધ્યર તો જણેે જરે રાન્યું તે.

ન0 નરસિીંની એ કિેિાની શૈલી સનેિબુવધિની છૂટિાળી, પણ એ બુવધિનો ધર્મ તો આ 
કે, આપ કે ન આપ, િંુ તો તારા જ ઉપર બેઠો છુ,ં લાજ જશે તો તારી, રારી નહિ. એને 



અપ્મણબુવધિ તે ધર્મ છ ેએરાં અને શુધિ ધરતે અપ્મણબુવધિ તેરાં તો કંઈ જ ફેર નથી.

ડા0 સનેિની નીવતરાં િઠ પણ િો્ય.

ન0 િઠ પણ િો્ય તે અધીનતારાં િો્ય કે આટલું તરારે કરિું જોઈએ. એર પણ િો્ય, 
ને કરો િા ન કરો જરે આપની ઇચછા, એર પણ િો્ય. ત્રાગું કરિું એ દીનતા દાખિિી 
એ બેરાં ઉત્તર શું?

ડા0 સનેિ ત્યાં છૂટ છ,ે એર િંુ સરજુ ંછુ.ં

ન0 પણ ત્યારે સનેિ ઉત્તર કી્યો? એક જણ વરત્રની પાસેથી પોતાનું ધા્યુાં ન થ્યે કે 
તેના દોષ જોઈ તેને છોડ,ે એક જણ વરત્રથી દુ:ખી થા્ય પણ તેને ન છોડ,ે એિા સનેિના 
પ્સંગરાં ઉત્તર કીઓ?

ડા0 ઉત્તર નીવત તો આ કે રનરાં સરજિું પણ છોડિો નિીં એ જ ઉત્તર.

ન0 જ ેપોતાનો અથ્મ ન જાળિતાં બીજાનું સારૂં કરે, જ ેપોતાનો અથ્મ રાખી બીજાનું સારૂં 
કરે અને પોતાનો જ અથ્મ જાળિે એરાં ઉત્તર રધ્યર કવનષ્ઠ શું?

ડા0 અનુકુળ પ્રાણે ઉત્તર રધ્યર કવનષ્ઠ, જો કે વ્યિિારનીવત રધ્યર ને ઉત્તર રાટ ેછ.ે

ન0 એક જણ શુધિધરભાિે ત્યાગ કરે ને બીજો પ્ાણે પણ ધર્મબુવધિ છ ેએર ત્યાગ કરે, 
તેરાં ઉત્તર શું?

ડા0 શુધિભાિે તે જ ઉત્તર છ.ે

ન0 અથ્મ, સનેિ, કે ધર્મ એ ત્રણેરાં એક જ સારાન્ય નીવત આિે છ ેકે, જ ેવિશેષ પોતાના 
ભોગ આપે તે ઉત્તર, એ તરે રાનો છો કે નિીં?

ડા0 િા, એર જ.

ન0 તારી વિલાસબુવધિ્યે તારી ધર્મબુવધિને ડાબી નાખી તુને તારા કત્મવ્યરાં ભુલાિી છ ેકે 
નહિ?

ડા0 છકે રારી વિલાસબુવધિએ રને નથી ભાિ. તેરાં પણ દ્યા ને ધર્મબુવધિનો રાિ તો; િા 
કેટલીક રીતે ભટિ છુ.ં તરારી આજ્ાનું ઉલ્લંઘન કીધું છ.ે

ન0 રારી આજ્ા ઓળંગી એ તારા ધર્મરાં ચુકી તો તેં એ ખોટુ ંકીધંુ. સનેિની સરાન 
નીવત્યે કે તારા ધર્મ પ્રાણે જોતાં પાપ કીધું?

ડા0 સનેિની સરાન નીવત્યે નેં તરારી આજ્ાનું ઉલ્લંઘન કીધું છ.ે તરારૂં નુકસાન થા્ય એ 
બુવધિએ કીધું િો્ય તો પાપ કિેિા્ય. તેર કંઈ રેં કીધું નથી, રારે તરને પત જ ન કરિા 
એ બુવધિ નિોતી. તરે િાડ નહિ જ જાઓ એર સરજીને કીધું છ.ે

ન0 `રને નુકશાન’ એ િાત છોડી દઈ આજ્ાનું ઉલ્લંઘન કીધું એરાં િસતુત: પાપ છ ેએર 



તો િંુ સરજતી નથી જ ત્યારે.

ડા0 કપટ ખેલતના જિેું નહિ ત્યાં પાપ નહિ, રેં કંઈ છુપાવ્યું નથી એટલે પાપ નથી.

ન0 આજ્ા ઓળંગતા પિેલાં તેર કરિાને રને જણાવ્યું નોતું પાપ ખરૂ કે નહિ? તેં તારી 
રેળે રને કહું નથી કે આજ્ા ઓળંગી એ પાપ ખરૂં કે નહિ? રારા પુછિાથી તેં લાચાર 
થઈ જણાવ્યું એ પાપ ખરૂં કે નહિ?

ડા0 પિેલા પ્શ્નો જિાબ કે તરે તે સરે િાજર નોતા; બીજા પ્શ્નો જિાબ કે પ્સંગ 
િના શી રીતે કિંુ; ત્રીજાનો જિાબ કે તરારૂં ભ્ય િતું રાટ.ે

ન0 સરાનતાની નીવતએ આજ્ા ઓળંગી અને પછી િળી ભ્ય શેનું? સનેિની સરાનતારાં 
ભ્ય શો થા્ય? અને ભ્ય િતું તો તેરાં સત્ય ને શુધિતાને ભ્ય શા રાટ?ે રાટ ેજ રલીનતા.

ડા0 તરે છોડલેી િસતુ રેં રાખેલી તેથી તરને રિોધ થા્ય એનું ભ્ય.

ન0 પવતના સંબંધરાં સ્તીએ સરાનતાનો ધર્મ રાખિો કે તેની આધીનતાનો?

ડા0 પસંદ તો સરાનતા પણ ધર્મની રીતે જોતાં અધીનતાની નીવતએ જ કબૂલ કરૂં છુ.ં

ન0 એ રીતે તેં પાપ કીધું કે નહિ.

ડા0 િા.

(રાતે)

ન0 પિેલી સિતંત્ર વસથવત રાખિી એર રારૂં રત છ.ે

ડા0 જરે રાખો તેર રિેિા સંરત છુ.ં

ન0 રુદતને રાટ ેકેર?

ડા0 જરે અનુકૂળ પડ ેતેર કરિું. ત્રણે વસથવતરાં લાભિાવન સરાન છ.ે

ન0 તો સાંભળ.

એક િષ્મને રાટ ે નહિ પણ જીિતાં લગીને રાટ ે રારા સંબંધરાં ને રારી આજ્ારાં જ 
રિેિાની પ્વતજ્ા કરે, રારી આજ્ાને ઓળંગિી એને રિાપાતક સરજ,ે રારા ગૃિરાજનું 
ગુહ જીિ જતે બીજાને ન કિેિાની પ્વતજ્ા કરે, ધણીધણી્યાણીના સંબંધરાં સરાનતાની 
બુવધિને સરુળી કાઢિાને પ્વતજ્ા કરે, વિલાસિૃવત્તને જરે ડબા્ય તેર ડાબી નાખિાની 
પ્વતજ્ા કરે, રારા ને રારા ઘરના શત્રુઓને તું પોતાના સરજ,ે જનેો રને વધક્ાર તેનો તું 
પણ કરે તો જ તો જ િંુ રારા ઘરને રાટ ેતુંને તેરાં ગણી તારે રાટ ેનિી વ્યિસથા કરૂં ને 
તે સારી થા્ય તેને રાટ ેઅને અિીં તિીંના તારા કલ્યાણ અથતે જ ેપ્કારે રારે તારી પાસે 



કાર કરાિિું છ ેતે કરાિું. ને પછી ઘર ડબુેલું છ ેતેને તારી પ્કાશતું કરિાને આપણે સૌ 
ઉતસાિે ઉદ્યર કરીએ.

તા. 17 મી રવિિાર

ડા0 ત્રણેરાં બંધન છ ેરાટ ેિંુ નક્ી કરી શકતી નથી.

ન0 બંધન તો સંસારરાં સિ્મત્ર છ,ે િંુ પણ અરણા બિુ બિુ રીતે નાગપાશના બંધનરાં છુ.ં 
જનેું રોત જોઉં તેિાની પણ સેિા કરિી પડ ેછ;ે રાટ ેએક િાતનો વનશ્ચ્ય તો તારે કિીજ 
દેિો જોઈએ. રારાં જિેાં કહઠણ બંધન તારાં નથી જ. તારાં રનરાં શું છ ેતે િંુ જાણું છુ.ં

ડા0 તરે તો સેિાને સરરથ છો; રારૂં ગજુ ંનથી.

ન0 જનેે તું તારૂં રોટરેૂં રાને તેનું રાન કે તેિાની સલાિ લે.

ડા0 તરારા વિના રારે કોઈ બીજુ ંનથી.

ન0 ત્યારે તારે રારૂં રાનિું જોઈએ, િિે કંઈ તારે બોલિું છ?ે

ડા0 ના.

ન0 તારે તું રારાં લખેલાનો જિાબ તારે િાથ આિો લખી આપ.

ડા0 તરે તો રારા િાથ રચકાટ લો છો રાટ ેિંુ લખીને તો નહિ આપું.

ન0 તેં રારી આજ્ા તોડી.

ડા0 ક્રા કરિાને આપ ્યોગ્ય છો.

ન0 ત્યારે લખી આપ જ ેઇચછારાં આિે તે. જટેલો િખત જાશે તેરાં તારો ને રારો લાભ 
થતો અટકશે.

ડા0 લખી આપે િધારે શું છ?ે આપ સિાલ કરિાને રુખત્યાર છો. રારાથી સિન થાશે 
ત્યાં સુધી કરીશ.

ન0 ને નહિ સિન થા્ય તો?

ડા0 પછી તો પ્ભુ જરે પ્ેરણા કરશે તેર.

`તેં રને લખી આપ્યું નહિ એ ઠીક ન કીધું તેર િંુ તે િાતનો આગ્િ પણ નથી કરતો. તું 
રારા ખુંદ્યા ખરિાને િરેંશને રાટ ેકબૂલ કરે છ ેપણ િળી ભ્યથી પણ િળી શુધિભાિે 
તારાથી લખાિિું’....

(એક પ્સંગે એિું પણ ભાષણ કે ભાઠલેી ગંગાએ તરને સરજાિેલા ને તેને ને રારે 



દુશરનાઈ છ,ે તેથી તરે આર કરો છો ને તેણે જ કાગળ લખાવ્યા િશે. રારા તે દુશરનોને 
િસાવ્યા. રેતાજીએ તુલજાગિરીને કહું કે બારણું િાસજો. એ જણાિે છ ેકે ..........ન.)

તા0 17 રી એ ડા. ને રુંબઈ આવ્યાને ચૌદ દિાડા પુરા થ્યા.

તા0-18 સોર, રદ્રાસ 8 િાગે.

ન0-જ ેકંઈ સાથે લાવ્યાં િો્ય તે દેખાડી દો. એટલે જાણું કે િિે તારો કોઈ િાતે રારાથી 
પડદો નથી.

ડા0એ પ્થર કહંુ કે સાંજ ેદેખાડીશ. રેં કહું-પંદર દિાડા િંુ બોલ્યો નહિ. રેં કહું-બેલીફ 
પાસે કાચી ટાંચ જિેું કરી િંુ રંગાિીશ. િજી સરજ. ઘરનાની પાસે રગાિીશ નહિ તો 
પડોશી પાસે ગાંસડી છોડાિીશ, પણ તું તારી રેળે સરજીને સિાધીન કરી દે-તારે કિે કે 
સાડ ેસાઠ િાગે બતાિીશ, પછી િળી કિે કે તરારે ઝાડબેડ ેજિું છ?ે રેં કહું એર ક્યા્મ 
કરી િાતરાં ન પડ-તારો પુછિાનો િેતુ કે િંુ જાઉં તો ગાંસડીરાંથી કંઈ સંતાડિા જિેું 
િો્ય તે તું સંતાડ.ે

સુ0એ પૂછુ રને ડા0 આજ સોરિાર કરશે-રેં કહું ના.

તેણે િિે લાચારીથી ગાંસડી તથા પેટી આપી ને એક કોથળી ને એક પ્યાલી, િાડકો, સુડી.

1. કોથળીરાં સોપારીના બેત્રણ ટકુડા, જા્યફળ અરધું, કાથાના કકડા ત્રણ, થોડાંક લિેંગ 
ને ચીનીકબાલા, બે ત્રણ નાના કડકા તજ (કોથળી પાછી આપી દીધી છ.ે)

1 પ્યાલી તેરાં કાગળરાં દાંતનું ઓસડ તેના કિેિા પ્રાણે છ-ેએ ઓસડ રેિેતાજીનું 
બનાિેલું કોગળા કરિાનું છ.ે ત્રણ િષ્મ થ્યાં િાપરે છ.ે

1 પેટી લોઢાની ખાનાિાળી.

1 પાકેટરાં.

1 ચીનાઈ લોઢાંની પેટી તંબાકુ ભરેલી (રુંબઈરાં રગાિેલો એ આનેનો તેની) એ પેટી પાછી 
આપી દીધી છ.ે

1 પોટલું - બિુ રઝેના સોપારીના ચાલીસેક ફાડચાંની ને સુરતી તંબાકુનું પડીકંુ એક. એ 
બે િનાં પાછા આપી દીધાં છ.ે

1 બીજી કોથળી િગેર સેકેલી સોપારીના થોડાક ફાડચાંની. આપી દીધી છ.ે

1 પોટલું ભાંગનું (ઉપર આતરારારને પિોંચે એિું લખેલું) આસરે શેર 1 સુરતી, તરત 
ખાિારાં લેિા્ય તેિી.

1. એક ચીનાઈ લોઢાંનો દાબડો ભાંગની રેળિણીિાળાં ચકતાંના કકડાનો (રેળિણીરાં 
ખાંડની ચાસણીરાં નાખેલી ભાંગ રસાલા સાથેની) આસરે શેર 0||| સુરતી



1. એ જ િસતુ પાંતરારાં ઘાલી ટોપલીરાં રાખેલી આસરે શેર0|= સુરતી.

1. કાથાનું એક પડીકંુ.

િિે પેટીરાં.

1. કરરખીના િાટિુારાં 1 પાિલી, 1 બેઆની ને છ પઈ

1. એક ખાનારાં કાગળો બેત્રણ રારા રોકલેલા ને બેત્રણ ડા0એ અિીં રોકલિાને કરેલા 
ખરડાના અને એક ઓસડની ્યાદી. ગરરી ફુટી વનકળેલી તે િારે કોઈની લખાિેલી.

1. એક ખાનારાં કાગળીઆ.

1. રથુરાદાસને ત્યાંથી લીધેલી સાડી બે નં. રૂપીઆ 3|| ના.

2. તા. 8 રી આગસટનો સ0 એ ડા0 ને લખેલો કાગળ તથા તેની નકલ ડા0એ કરેલી તે. 
(અસલ કાગળ ડા0એ િિેલો િિેલો ઉપાડી લઈ પોતાની પાસે રાખ્યો છ-ેને તે રેં પાછો 
લેઈ અસલ ને નકલ બરોબર રેળિી જોઈ અસલ ડા0ને પાછો સોંપી દીધો છ.ે)

1. ખોટા રોતીની બંગડીની જોડ 1

1. સુનાનો તાર િાલ ત્રણેકનો

ભાંગનું પોટલું, પાકના બે દાબડા, દાંતના ઓસડનું પડીકંુ, સ0ના કાગળની નકલ એટલાં 
િાનાં સુભદ્રાના િિાલારાં રાખિા આપ્યાં છ.ે ટોપલીના પાકરાંથી થોડોક, પાંચેક કકડા, 
એક નિા દાબડારાં ડા0ને િાપરિા આપ્યો છ.ે ને બાકીનો ગટરરાં નખાિી દીધો. એ 
િેળા ડા0એ કલપાંત કીધું ને તે ઉપરથી િાપરિા આપેલા દાબડો રેં પણ પાછો લઈ લીધો.

બિુ જ બબડાટ-કે િંુ તો અિીં નથી રિેિાની, િંુ તો સૂરત જઈશ, િંુ કંઈ અધીન 
રિેિાની નથી, ચોપડારાં લખ્યું તે ઉપર િડતાલ ફેરિો.

પછી િંુ તો રારે જરીને નોકરી પર ગ્યો.

આવ્યા પછી પૂછું તો પ્કૃવત શાંવતરાં િતી, રુખ ઉતરી ગ્યલંુ નહિ પણ અકળારણના 
શ્ર જિેું િો્ય તેિું અને રોજ સાંજ ેવનશાિાળું જોિારાં આિતું તેિું નહિ. રેં કહું પેટીરાંથી 
કકડો કાઢી આપું; તે ધીરેધીરે ઓછુ ંકરાિિું એ રતલબથી રેં રાખ્યું છ ેબાકી તો બધુએ 
ગટરરાં નાખી દેત ત્યારે તે કિે કે ના નહિ જોઈએ.

રાતે પુછું કે ભાંગ કોણે આણી આપી ત્યારે કિે કે િંુ જાણતી જ િતી તરે તે પૂછશો. 
રને ન પૂછો, િંુ નહિ કિંુ. રેં કહું ન કિે-રને તો શક છ ેકે ભાંગ તથા ભાંગની રેળિણી 
તૈઆર કરેલી તે અને સોપારીના ફાડચા એ બધુંએ તુને કીકુએ તજિીજથી તુને રોકલાવ્યું 
છ ેત્યારે કિે કે તરે શક કરિાને રુખત્યાર છો.

પછીથી કાળાભાઈ આિેલા-તેના કિેિાથી કે તરારા રાણસે તરારા િુકર ઉપરાંત િદથી 
જ્યારે કાર કરી ગારરાં િોિો કરાિી ને એ જો ખરૂં છ ેતો ડા0ના કાકાકાકીનો કંઈ જ 



િાંક નથી. રેં કહું તે સંધુ િિે પછી જણાશે. નંદુભાઈ, કીરપારાર, િરજદાસ સૌનું બોલિું 
કે કવિની અક્લ ગઈ છ ેતે સૌને તેર જણા્યું િશે. કીકુ આર પણ બોલે છ ેને તેર પણ 
બોલે છ.ે એટલે તરારો પણ દોષ કાઢ ેછ ેડા0નો પણ કાઢ ેછ ેઅને િળી પોતાનું ગરબહડ્યું 
પણ લિી જા્ય છ.ે કાળાનું રન ડા0 વિશે `ડ્યૂપ્’ શબદથી જણા્યું કે ભોળી બીજાની 
સલાિ લેિી પડ ેતેિી સરજિી. ત્યારે રેં કહું એ બાબતરાં તારૂં ને ગીરધરલાલનું રત 
સરખું.

તા. 19 મી

ન0 ત્યારે નથી જ કિેિું કે કોણે આણી આપી ને કેિી રીતે?

ડા0 કિંુ તો આણી આપનાર રાણસ ઉપર રિોધ કરો, તો તેઓના ઉપર રિોધ થા્ય તેિું 
શા રાટ ેકરિું!

ન0 ઠીક ન કિે. સ0 એ લખ્યું છ ેકે ત્રણની લડાઈરાં તે કોની?

ડા0 રિેતાજી, રારશંકર ને કીકુ.

ન0 તેં તેને લખેલા કાગળનો ખરડો ક્યાં છ?ે

ડા0 તે નથી રારી પાસે.

ન0 એ ત્રણનાં નાર તેં સ0 ને લખ્યાં િતાં.

ડા0 ના, રેં નાર નથી લખ્યાં પણ ત્રણ એટલું રભર લખેલું િતું.

ન0 િારૂ, તારા કાકાને ઘેર ભાંગ પીિાનું કેર થતું?

ડા0 ત્યાં િંુ નોતી પીતી.

ન0 પાકબાક ખાતી કે નહિ?

ડા0 કોઈ કોઈ િાર તેર કરતી.

ન0 રારા રુંબઈ આવ્યા પછી પણ રોજ ભાંગ પીિાતી નકે નહિ.

ડા0 કોઈિાર ખરી ને કોઈ િાર નહિ.

ન0 કોણે ભાંગ આણી આપી એ જો તું ન જ કિેતી તો એ વિશે રારા રનરાં શક રિેશે, 
તે રને રિોધ કરાિશે કોઈિાર.

ડા0-ભાંગ તો ઘરરાં િતી, તેનું પોટલું િંુ ઘરરાંથી વનકળી ત્યારે સાથે લેઈ ગઈ િતી અને 
ખાિાને તૈ્યાર જિેી કરી આપી તે જદુરા્ય પાસે કરાિી િતી.



ન0 આટલી બધી ભાંગનું પોટલું સારે લેઈ ગઈ િતી. તે િંુ રેિેતાજીને પૂછીશ.

ડા0 રિેતાજી શું જાણે? તરે રારા શરીરને વશક્ા કરજો પણ બિુ બિુ પૂછશો રા.

ન0 શરીરને રારે ખુંદિું નથી; તારા રનને સુધારિું. તારી ઇચછાને અટકાિી, તારા રનનો 
રળ કઢાિિો એ રારો િેતુ છ.ે બીજુ ં પૂછુ ં કે ત્રણની લડાઈરાં તારા વિચાર પ્રાણે 
ખરેખરો દોષ કોનો કેટલો કેટલો.

ડા0 િાંક રારા પ્ારબધનો, રારા વિચાર પ્રાણે દોષ જોતાં તે કોઈનો નથી.

ન0 લોક, તારા કાકાકાકી રિેતાજીનો દોષ કાઢ ેછ ેએ શું? 

ડા0 રિેતાજીએ કાકાકાકીને કહું િશે રારી વનંદાનું, તેથી તેઓનો રાઠો વિચાર.

ન0 ત્યારે તું તો કોઈનો દોષ કાઢતી નથી.

ડા0 દોષ આપણા દૈિનો, એરાં કોઈનો દોષ નહિ – બાકી કીધારાં તો કોઈએ કસર રાખી 
નથી-રૂકરણીકાકીને ઘરે રળિાનું રાખે છ ેઈ0 મિેતાજીને તેરણે કિેલું.

ન0-એકકે જણે શું શું કીધું તારા જાણિા પ્રાણે.

ડા0-રારી પાછળ રારે વિષે નઠારૂં કહું તે, ઘરરાં રારો કેડો લીધો ને અપરાન આપ્યા 
કરતા તે, લોકરાં અપકીવત્મ કરાિી તે.

ન0 કીકુનો શો દોષ જણાિો.

ડા0 જાિેર રીતે લડાઈટટંા કરતો, ગરે તેર રને કિેતો િગેરે િગેરે.

ન0 રારશંકરનો દોષ શો જણાિો.

ડા0 બેદીલી બતાિતા, રને એક વચઠ્ઠી લખી િતી કે જ ેવિશે રેં તરને કાગળરાં લખ્યું 
િતું.

ન0 રારશંકરને ઘરરાં રાખિાથી ફા્યદો કે કીકુને? અને એ બેને િિે કોઈ પ્કારે બને 
કે નહિ?

ડા0 િંુ તો કંઈ સરજતી નથી, ફા્યદો જણા્ય તે કરો.

ન0 સાંભળ, થ્યલા ઉદઘોષ વનવરત્તે થોડુકં પ્ા્યવશ્ચત્ત તારે કરિાનું છ ેતે િંુ િિે કરીશ.

ડા0 એટલે સાબીતી જ કે િંુ દોષિાળી િતી.

ન0 તું દોષિાળી િો્ય કે નહિ એ વિશે, કીઆ કીઆ દોષ એ વિષે, થોડાક તો િંુ જાણું 
છુ ંતે વિષે અિીં સપટિ વિસતાર કરિાનું પ્્યોજન નથી, દોષિાળી તું સાબીત થા્ય િા 
નહિ પણ તારા વનવરત જ ેઉદઘોષ ઉઠ્યો તેને રાટ ેઅરણાના રારા વિચાર પ્રાણે તારે 
પ્ા્યવશ્ચત્ત કરિું પ્ાતિ છ ેને એ આ કે,



- તારે પોતે એક બ્ાહ્મણ દ્ારા અપિાદ-પ્ા્યવશ્ચત્ત ને પાપ વનિારણને અથતે, સંક્ેપરાં દેિ 
તથા રન શુધિ કરિા, િાલકેશ્ર જઈ. (તા. 27 િાલકેશ્ર જિું ન બન્યું ને સરુદ્રતીર 
સધા્યું)

- પછી 11 આિત્મન વશિકિચના કરિાં તારે પોતે.

- અને પછી સિ્મ પાપને રાટ ેરારી એટલે તારા પવતની ક્રા રાગિી. (એણે રારૂં પૂજન 
કીધું ને પ્ણાર કીધા. તા. 27)

- અને પછી ત્રણ બ્ાહ્મણને જરાડી દક્ણા આપી જરિું. (ઘરે જરાડ્યા િતા.)

- િધુ ત્રણ રદ્રી ત્રણ બ્ાહ્મણ પાસે નર્મદેશ્રરાં કરાિિારાં આિશે. (એ કરાિિારાં આિી. 
તા. 28)

- િધુ એક રદ્રી િાલકેશ્રરાં, જરિાનું ત્યાં જ. (વશિકિચના 11 આિત્મન ક્યા્મ.)

- અને પછી ત્યાંથી રિાલક્રીનાં દશ્મન કરી ઘેર આિિું. (આશો સુદ 10-11 રાતે)

- િળી એક પાઠ રિાલક્રીરાં કરાિિારાં આિશે. (સારુદ્રીરાં કરાવ્યો તા. 15રીએ.)

એ તારે રાન્ય કરિું જ ને એર કરિે તારી પ્સન્નવચત્તે િા િો્ય તો પછી િંુ હદિસ નક્ી 
કરં.

ડા0 સાંજ ેવિચાર કરીને કિીશ.

ન0 રાતે નિ િાગ્યા છ.ે િિું શું કિે છ?ે

ડા0 રારો વિચાર તો આ કે બેચાર િષ્મ તો સુભદ્રા સાથ રિો ને તેને સંસારનું સુખ 
આપો ને રને સુરત કે ભરૂચ કે ગરે ત્યાં રાખો, સિતંત્રપણે ને એક રાણસ રને રક્ણરાં 
આપો. તે કાળરાં િંુ જો ગુનેગાર રાલર પડુ ંતો ઇચછારાં આિે તે વશક્ા કરો. આ બધું 
િંુ સલાિસંતોષથી રિેિાને કિંુ છુ.ં

ન0 પ્થર જ રેં તુને કહું િતું ને તેને રાટ ેબેત્રણ દિાડા તકરાર થઈ િતી ને આખરે તેં 
રારે અધીન રિેિું કબુલ કીધું. પછી િળી રુદતની તકરાર વનકળી તે િારે પણ તું પણ 
સરજી નહિ. રાટ ેિિે તો તારે રારૂં કિેલું કરિું જ પડશે.

ડા0 રને ચાંલો થશે એર િંુ ધારતી નિોતી.

ન0 `ખંુદ્યાં ખરિા’ રાં ચાંલ્લો થિાનો સરાિેશ તારે સરજિો જોઈતો જ િતો. િિે 
તારાથી કંઈ જ બોલા્ય નહિ અને િંુ રારૂં બોલિું ફેરિનાર નથી. એટલું કે જ્યાં સુધી તું 
ઉપર કિેલું ધર્મકા્ય્મ નહિ કરે ત્યાં સુધી િંુ તુંને દોવષત સરજીશ.

ડા0 ના ના િંુ તો પ્ા્યવશ્ચત્ત નહિ કરૂં, નહિ કરૂં. રારે બૈરીનું સુખ નથી જોઈતું. રને રારે 
જુદે ઠકેાણે રાખો. િંુ તરારા સંબંધરાં રિેિાને ઈછતી નથી.



ને એર તરોગુણરાં આિી જઈ બિુ બિુ અન્યથા બોલી, રને તરારો વિશ્ાસ નથી, તરે 
ભેદપ્પંચ કરો છો. ઈ0

(એ ઉપરથી રને પણ તરોગુણ પ્ાતિ થ્યો ને રેં પણ રોટ ેસિરે કહું કે આટલું થ્યા પછી 
િિે તું ફરી જા્ય છ?ે આ તો રાત્ર ઉદઘોષ વનવરત્ત પ્ા્યવશ્ચત્ત કિંુ છુ.ં પણ િિે તો સિ્મ 
િાતની તપાસ કરી, જો તું આરાં અપરાધી ઠરીશ તો રિાપ્ા્યવશ્ચત્ત કરાિીશ. અથિા 
લાત રારી બિાર કાઢીશ. એ પ્સંગરાં ભાંગ સંબંધી તેણે રારા કપરા સર ઓળંગેલા 
તેનું સરરણ થઈ આિે. તારા ચાંડાલકર્મ છ ેકે ત્રણ િષ્મ થ્યાં રારૂં લોિી બાળે છ.ે તેં તારા 
પીિેરના ઘરની ને રારા ઘરની બેઉ ઘરની અપકીવત્મ કીધી છ.ે તું સ્તીજાવતરાં અધર જિેી 
દેખાઈ છ ેઇત્યાહદ.

તેણે કહંુ િતું કે નઠારા બૈરાં પણ જગતરાં િો્ય છ ેકેની, રઝળીરખડીને રરીશ, જરે 
થિાનું િશે તેર થશે, ઈ0 પછી રેં સુ0ને કિેલું કે ભાંગ બધી ગટરરાં નાખી દે, બક્ાને 
કહું કે ઇંહદરાનંદને તેડી લાિ. બક્ો ગ્યો પણ તે સુતેલા તેથી પાછો આવ્યો ને સુ0એ 
ભાંગ ફેંકી દીધી નહિ. ઇંહદરાનંદને દેખાડિાની િતી રાટ ેઇંહદરાનંદ રાતે આઠ િાગે 
આિેલા તેને પણ ન કિેિાના િચન ડા0એ કહાં િતાં ને કેિળ અપ્સન્ન થઈ ચાલ્યો ગ્યો 
િતો.) (કંસરાંનું લખાણ તા. 20 રીની સિારે લખેલું છ.ે)

તા. 20 મી

આિી છ ેત્યારથી પૃથક શ્યા તો છ ેજ ને આજથી ભાષણ બંધ ને સાથે જરિું બંધ અને 
તેના િાથની રસોઈ જરિી બંધ-જ્યાં સુધી તે પોતાના તરોગુણનું વિકલપણું રૂકે નહિ 
ત્યાં સુધી.

ચાલતું પ્કરણ બંધ થ્યું ને િળી શું કરિું તેના વિચાર જ્યારે થશે ત્યારે.

તા. 23 રી સિાર-તા. 21 રીએ રાતે કાલેિાલા. િળી 22 રીએ સિારે કે આજ ેતરારી 
િષ્મગાંઠ છ ેરાટ ેબોલો.

પછી ભાષણ કરિું રાખ્યું.

1. દરરોજ સાંજ ેએક કકડો આપિાને કહું છ ેતેર લે છ.ે લજિાતી નથી.

2. તા. 22 રીએ 1|| િાગે અળગી બેઠી.

તા. 24 રીએ ત્રણ િાગે જાણિારાં આવ્યું કે ચોપડીઓનું પોટલું લાિી છ ે પણ તે 
દેખાડિાનું રિી ગ્યેલું. તે જો્યું તેરાં આટલાં-

1. ભારતિષ્મ પ્કાશ



2. કવિચહરત્ર

3. હિંદુસથાની ગીતા

4. ગુજરાતવરત્ર લોકવરત્રના અંકો

5. શણની દોરી

તા. 25રી સિારે એ ચોથા દિાડાનું નાિી દાબડારાંનો પાક ગટરરાં ફેંકી દીધો. ભાંગના 
કકડાની નીચે પાંદડા તળે િળી બીજો લાલપાક િતો તેને પણ ફેંકી દીધો, કિીને આિી 
રીતે દગો? ભાંગની કોથળી ગટરરાં ખાલી કીધી છ.ે આતરારારના નારિાળી કોથળી 
પણ ફેંકી દીધી.

એ િેળા તરોગુણ એટલો કે કપાટ કુટ્યું - `રોંધી હકરતની િસતુ, નાણું ખરચેલું તે ફેંકી 
દીધી. કોઈ રાદરબખત બ્ાહ્મણને આપી િત તો સારૂં-આ તે શું કીધું? એર કહું. એર 
કિી બબડી-િંુ િિે પ્ા્યવશ્ચત્ત લેનારી જ નથી. બૈરી િીફરે તો શું નહિ કરે, િિે િંુ જુદો 
જ રસતો લેઈશ.’ રેં કહું તે તું િિેલો લે. તેને રાટ ેિંુ તૈ્યારી કરાિું છુ.ં બે કાગળ લઈ 
કારભાર કીધો તો શું? િગેરે.

પછી બારીએ બેસી રડી. `ચોપડો ફાડી નાંખીશ,’ કિી પાછુ ંિળગિા આિી. `િંુ તરારા 
ભોપાળાં બિાર કિાડીશ, આિી જાઓ જાિેરે-સૌને દેખાડિાને જ રને આટલું દુ:ખ દો 
છો. તરારા રાથાંની સ0 રળી છ ેને િંુ તેને રળી જઈશ ને પછી બતાિીશું.’

(એ સઘળો સર્ય રેં દ્યા ખાઈ સાંભળ્ા કીધું. તરોગુણ રને ઉપજ્યો નિોતો.)

તા. 26

ન0 તું કાલે પ્ા્યવશ્ચત્ત લેિાને રાજી છ?ે

ડા0 િા પણ ચોપડારાં ન નોંધો તો.

ન0 ફરીથી પુછુ ંછુ ંતું પ્ા્યવશ્ચત્ત લેિાને રાજી છ?ે

ડા0 આ છકેી નાખો તો િંુ રાજી થઈને કિંુ. તરે આિા નજીિા સિાલ પુછો છો િાસતે 
જિાબ દેતી નથી.

ન0 તીજીિાર પુછુ ંછુ ંકે તું કાલે પ્ા્યવશ્ચત્ત લેઈશ?

ડા0 નજીિું નજીિું લખ્યા કરિું એરાં તરને સારૂં લાગે છ?ે

ડા0 જ્યારે િંુ કિીશ કે ફલાણે દિાડ ેપ્ા્યવશ્ચત્ત કરીશ ત્યારે િંુ બ્ાહ્મણની ગોઠિણ 
કરીશ,



ડા0 તરારી રરજી છ ેતો િંુ પ્ા્યવશ્ચત્ત કરિાને તૈ્યાર છુ ંપણ રારાં રન થહક િંુ એર 
સરજીને કરીશ કે આગળ જ ેઅભક્્યાભક્્ય કરેલું તેનું પ્ા્યવશ્ચત્ત છ ેએ.

ન0 પણ પ્ધાન પ્ા્યવશ્ચત્ત તો તું તારે પીિેર જઈ રહા પછી લોકરાં તારા રારા સંબંધરાં 
જ ેઉદઘોષ ચાલ્યો તે અપિાદ રૂપ તારે કરિાનું છ.ે

તા. 27 રીએ પુનેરે બુધે સિારે રને કહું કે તરારે જ ે કરાિિું િો્ય તે કરાિો. રેં 
તરત બક્ાને નાથુશંકરને તેડિા રોકલ્યો, તે રળ્ા નહિ. પછી િળી કલ્લાકેકરાં આિી 
પિોંચ્યા. તરત રેંકળો કરી. ડા0, સુ0, િંુ, ને નાથુશંકર દરી્યે ગ્યા. રસતે ભીખુભાઈએ 
કાએચ દલસુખરાર િગેરેએ દીઠા.

1. એક પ્ાજાપત્ય દક્ણા-સૂરતરાં ઉઠલેા ઉદઘોષ અપિાદ વનવરત્ત. (એ નાથુશંકરને કહો 
િતો.)

2. એક પ્ાજાપત્ય-આજ્ાનું ઉલ્લંઘન, અભક્્યાભક્્ય, રોજોદોષરાં સપશા્મહદક કીધાના 
દોષનો એર ત્રણ એને કરાવ્યા.

3. એક પ્ાજાપત્ય દક્ણાસંકલપ-સૂરતરાં ઉઠલેા ઉદઘોષ વનવરત્તે રેં પણ કીધોતો.

પછી એણે ને સુભદ્રાએ સરુદ્ર પરના બ્ાહ્મણ દ્ારા રિાતીથ્મ સરુદ્રનું પૂજન કીધું િતું.

એ હદિસે 1|= નાથુશંકરને, બીજા બ્ાહ્મણને 0)-અને બ0ને રેકળાનું ભાડુ ં0|=, રિાદેિના 
દશ્મન કરાવ્યા ત્યાં રુકાવ્યા ડા0 ને સુ0 પાસે દોડીઉ દાડીઉ, સૌ રળીને 1|||-||

તા. 28 રીએ ત્રણ રૂદ્રી નર્મદેશ્રરાં કરાિી. બ્ાહ્મણ ત્રણે સુરતના, નાથુશંકર, દોલતરાર 
ને એક અવનિિોત્રી. તેઓને પા પા રૂપીઓ દક્ણા અપાિી ડાિીગિરી પાસે ને તેરણે 
િેદરંત્રે આશીિા્મદ દેઈ આસકા આપી.

0||| અને 0) -પૂજાપાના. સૌ રળીને 0|||-

તા.29મી

એ રોટલી કરતી ને િંુ જરતો, સુ0 પાસે િતી ને તેની સાથે િાત કરતી િતી કે આિતી 
િખત કાકીએ રારી ગાંસડી છોડલેી (રારી ગેરિાજરીરાં) ને રને પુછલેું કે આરાં શું છ?ે 
રેં કહું છોડી નથી. એ તો કોઈનું છ.ે ત્યારે કિે કે કંઈ ગંધ આિે છ.ે એકિાર એ પાછી 
કાકાકાકી િાત કરતા િતા કે સાળાનો િાંક તો નહિ. છોકરીને ટિે તો ભુંડી છ.ે એને 
કબજારાં રાખી ઠકેાણે આણિાને આપણે ત્યાં રોકલી પણ એણે તિોરત રુકીને રોકલી 
એટલું ખોટુ ંકીધું.

એ જ િાત ડા0એ બીજ ેદિાડ ેરાતે કિેલી તેરાં સાબુ બાબત તે બોલેલી કે તારા િરને 



ધર્મ ઉપર પાછી ભવકત થઈ ત્યારે સાબુ કેર િપરાિે છ?ે ત્યારે રેં કિેલું કે તે તો ના જ 
કિે છ ેપણ િંુ જ િાપરં છુ.ં

તા. 28 રીએ પ્ા્યવશ્ચત્ત લીધા પછી એનું બોલિું રારી પરોક્રાં આ પ્રાણે િતું –

`રેં કંઈ રારા રનથી કીધું નથી. સેલ કરી આવ્યાં િગેરે.’

અકટોબર

કેફ વિના તને કંઈ ગરે નહિ. પછી તેણે તા. 1 લી અકટોબરે સુ0 પાસે રૂ0|નું કેસર 
રગાવ્યું કે જ ેિાત એણે રને સાંજ ેકિી. પછી જરા જરા કેસર ચાવ્યા કરે. તા 25રી 
એ સુ0 અળગી બેઠી તેથી ડા0ને નોરે બ્ાહ્મણ જરિાના તે રાંધિું પડ્યું. તે તેણે રાંધ્યું 
પણ કહાં કરે કે વનશો લીધો િો્ય તો કાર સેલથી સારૂં થા્ય. એ ઉપરથી પાછુ ંતા. 6 એ 
દશેરને રાટ ેબ્ાહ્મણને રાટ ેરસોઈ કરિાની તેથી અને તેણે રારી આજીજી કરી તેથી રેં 
તેને દોડીઆનો પાક રગાિી આપ્યો. તે ખાઈને તે પસંનપણે સૌને જરાડીને જરી. (સિારે 
કેસર તો ખાધું જ િતું) તેણે કિેલું કે આ પાક સારો નથી. કેસરી જોઈએ. તેને રાટ ેરેં 
તેને દોડીઉ આપેલંુ તે તેણે બક્ાને આપી રંગાિેલો, અથા્મત્ એક પડીકંુ િધારાનું તેની 
પાસે રિેલું. બીજાં ચાર પડીકાં રેં છાના રગાિી રાખેલાં કે કોઈ કોઈ િખત તેને આપિાં.

તા. 7 રી અકટબર અવગ્યારશે િંુ સંધ્યા કરતો િતો તે િેળા તેનું બોલિું–રારૂં કોઈ 
રાણસ નહિ કે રારૂં કોઈ છાનું વચંધ્યું કાર કરે, રને ફસાિી અિીં તેડીને, દુ:ખ દેિું િતું 
તો અિીં શું કરિા તેડી, રને પાછી કાં નથી રોકલી દેતા િગેરે કેટલુંક ફાટુફંાટુ ંબોલી. રેં 
તે સાંભળ્ાં કીધું િતું.

િિે તા. 8 રીની િાત. સુ0 નળે નાિી આિી તે ઉપરથી તે બિુ બબડી િતી ને સુિાિડના 
રેણાં રા્યા્મ િતાં, િંુ પણ િિે ટાડ ેપાણીએ નાિી આિીશ. અથા્મત્ ઉઠી ત્યારથી ધુંધિાતી 
િતી, બપોરે રેં વશખારણ દીધી કે કોઈ પુરષ સાથે ખાિાનો તંબાકંુ સારો છ ેએિી િાત 
કરિી નહિ. સૌ દેખતાં રારી સાથે તકીએ બેસે છ ેતેર ન કરિું િગેરે. ઉપરથી બબડાટ 
બિુ કીધો િતો-એટલી એટલી ર્યા્મદા કે દિાડ?ે િગેરે? તેટલે ઇંહદરાનંદ આવ્યા. તેના 
ઉપર તો ગુસસે એટલે બોલી જ નહિ, તે પણ બોલ્યા નહિ. પછી રેં કહું ભાઈબેન કેર 
બોલતાં નથી િગેરે કિી બોલતાં કીધાં. રેં કહું ઇંહદરાનંદને કે અરણા િકતવ્ય બિુ િધ્યું 
છ.ે સ્તીના િક વિષે ્યથેચછ બોલે છ ેએટલું જ . પછી ભાઈબેનને િાત કરતાં રાખી િંુ 
બે િાગે બિાર ગ્યો. બારથી આવ્યા પછી તે ઘરરાં એકલી દેિતા આગળ સુઈને રડતી 
િતી. રેં કહું રિાદેિને શરણે સુતી છ ેતે તેના રનનું સરાધાન કરશે. પછી તે ઉઠીને 
આિી ને જોરરાં બોલી-રારી આબરૂ લો છો, રારા પછિાડ ેચોકીપેરા રાખો છો, સુ0 ને 
નોંધ રાખિાનું કિો છો. રેં એટલો બધો શો ગુનોિ કીધો છ ેકે જુલર ગુજારો છો િગેરે. 



પછી રેં બિાર જતી િખત કિેલું કે રાતે તારો ધુંધિાટ સાંભળીશ.

રાતે રદ્રાસ કલ્લાક 10 િાગે.

સુ0એ કહું, ડા0 સાદડી પર સુએ છ,ે રાટ ેિંુ પણ સાદડી પર સુઉં. રેં ના કિી. ડા0 
ગરે તેર કરે તારે તેર ન કરિું. પછી િંુ દેિી ભાગિત લેઈ પથારીરાં જઈ સુતો એટલે 
એકદર રારી પાસે જોરરાં આિી બોલી-છોકરો ને સુભદ્રા રને કોઈ દિાડો રેણાં રારે 
રાટ ેતરે એઓની આગળ રારી િાત શું કરિા કરો છો? તરે ધા્યુાં છ ેશું? પડપડોશી 
સૌની આગળ રને ફજતે કરો છો. તરે રને સાસુ નણંદની પેઠ ેરેણાં રા્યા્મ કરો છો તે 
રારાથી નહિ સિન થા્ય. રોજરોજ સંતાપ થ્યા કરે તે રારાથી નહિ સિન થા્ય. રારો 
જીિ તો આનંદી છ.ે રને રારે સુરત રોકલી દો િગેરે. રે જિાબ દીધો કે ફજતેી તું તારે 
િાથે કરે છ.ે લોકને રડતાં રોડાં બતાિે છ,ે જ ેકોઈ રળિા આિે છ ેતેની આગળ ન 
કરિાની િાત કરે છ,ે છોકરાની આગળ ન કરિાની િાત તો તું કરે છ.ે સિન તો કરિું 
જ પડશે. તારા કાકાનો કાગળ આિે તો િંુ તુને રોકલી દઈશ. ત્યારે કિે િંુ તો આનંદી 
છુ.ં જરા કેસર ખાઈને જીિ પ્સન્ન રાખું છુ.ં કેસરનું નાર સાંભળી કેસરથી ખરાબી થઈ 
છ ેજાણી રેં સુ0 ને કહું કે કેસરની દાબડી અને પાકનાં પડીકાં આણ. તે આવ્યાં. કેસરને 
ફેંકી દેિાનું કહું તે િેળા બોલી કે કીરતી િસતુ ફેંકી કેર દેિા્ય, નહિ ફેંકી દેિા દેઉં. પછી 
રેં કેસર દીિારાં નાખી દીધું એટલે જોરથી કપાળ કુટ્યું ત્રણચાર િાર ને પાકનાં પડીકાં 
છૂટાં િતાં તે સંતાડિાને ગાંડ ઘસડતી રારા ઉપર ઘસી આિીને િળગી. રેં તેને િડસેલો 
રારી િેરા્યેલા પાકની કણીકાઓ સાંભરી સાંભરીને ફેંકી દીધી તેર તેણે બીજી િગર 
કપાળ કુટ્યુ ને અતીસેં બબડી-ડોકંુ કાપી નાખો, રીબાિો છો કેર િગેરે, િા્ય ધણી િગેરે. 
ભ્યંકર રૂપે કપાળ કુટતી જોઈ બે તરાચા રા્યા્મ ને ચોટલો પકડી સુિાડી દીધી. પણ તે 
બોલતી અટકે નહિ. િળી જોરથી કપાટ કુટિા રાંડ્યું. રેં તેને િાંસારાં રારી. તોપણ ન 
રિે. સુ0 ગભરાઈ, છોકરો જાગી ઉઠ્યોને રડિા લાગ્યો. સુ0 પડોશીને તેડિા ગઈ. રેં 
પાણીના લોટા તેના ઉપર રેડ્યા. તે ઓરડીરાં ભરાઈ. છોકરો રડતો તેની કોટ ેિળગ્યો. 
િહરલાલ ને તેના ઘરનાં આવ્યા ને પછ ેશાંવત થઈ. (દશબાર િાર તેણે જોરથી કપાળ કુટ્યું 
ને રેં ચારેક તરાચા, એક િાર િાંસારાં રા્યાાં િતું ને ચોટલો પકડી તળાઈ પર સુિાડી 
દીધી િતી.)

રાતે પછી ધીરો બબડાટ કે રારૂં દાંતનું ઓસડ લેઈ લીધું છ ેતેથી તેણે રારા દાંત પડી 
જશે ને તેરાં તે રાજી છ.ે એ તો િખતે ખૂન પણ કરે. જડ ઉપર આટલંુ કરે છ ેતો ચૈતન 
ઉપર કેર ન કરે? રારા બાપે રારા ઉપર આંગળી નથી અરકાડી. રને પેટરાં તો રા્યુાં 
નહિ. ગાલે ને િાંસારાં રા્યુાં. તરાચા રારી દાંત પાડિાની તજિીજ કીધી. ડોસી કરિાને 
િગેરે. એનો રને શો ભરોસો િગેરે. (આ િકીકત ડા0ના સરક્ ને તેના લખાિેલા કેટલાક 
બોલો સહિત બીજ ેદિાડ ેસિારે લખી કાઢું છ.ે)

તા. 10 રી દાંતનું ઓસડ રાગિા ઉપરથી પાછુ ંદેિારાં આવ્યું. કાલે કાગળ 1 સૂરત 



રોકલ્યો પણ રને કહું નથી સુ0ના કિેિાથી જાણિારાં આવ્યું છ.ે

તા. 12 રી ઘર આગળ જ ત્રણ બ્ાહ્મણ જરાડ્યા. ડા0 પાસે ભોજન સંકલપનું પાણી 
રુકાિીને, દક્ણા તેણે જ આપી િતી. પાછલે િારે િાકલેશ્ર ગ્યલાં ત્યાં ડા0એ નાિી 
11 આિત્મન વશિકિચ ભણ્યાં ને રિાદેિના દશ્મન કીધાં. નાથુશંકરે પણ વશિકિચના 
11 આિત્મન રૂપી રૂદ્રી કરી િતી ને પછી ઘેર આવ્યા પછી ડા0એ તેને રૂ0| દક્ણા આપી 
િતી.

ખરચ 0||| ગાડી ભાડુ,ં 0| નાથુશંકરને, 0) = પરચુરણ

રાતે ઇંહદરાનંદ ને ડા0 નું પરસપર ભાષણ. િાત િધતાં ભુંડુ ંકહું.

તા. 15 રીએ અળગી બેઠી ને તા. 18રીએ સિારે નાહિ, કોટ કીડીઆસેર તો નહિ જ 
ઘાલું; રદ્રાક્ની રાળા ઘાલીશ. આટલા િષ્મ આિી કોટ રિી તો િળી િિે પણ રિેશે.

તા. 22 રી આશો સુદ 10-11 રવિિારે ધોળાં કીડીઆં િચરાં કાળાં એિી સેર પોતે 
બનાિી કોટરાં ઘાલી ને પછી રાતે રિાલક્રી દશ્મન કરિા આિી, રેં દેિી સંકલપ પ્રાણે 
રાંગિાનું કહું:

`ભાંગ િગેરે ઉપરથી આસવકત જાઓ.

અનીવતની દુિા્મસનાઓ જાઓ

ઘર રૂડી વસથવતરાં આિે તેિું કરો.’-

એ િેળા પૂજારી ધ્યાન દેઈને સાંભળતો િતો. િંુ ખસ્યા પછી પૂજારીએ એને પૂછું કે શું 
કહું? ત્યારે એણે કહું કે રાતા સુરવત આપે એિું રાગિાનું કહું.

તા. 19 રી સપટેંબરે પ્ા્યવશ્ચત્ત કરિાનું કિેલું તે તા 22 રી અકટબેરે પૂરૂં થ્યું. એક 
પ્્યોગ સરાતિ થ્યો.

તા. 23 રી રાત

ડા0 ત્યારે િિે સુરત તો રને નહિ જ રોકલો? રોકલો તો દુશરન રાજી થતાં બંધ પડ.ે

ન0 જટેલો કાળ દુશરનને રાજી થિાનું િશે તેટલો કાળ તે થશે. જડ ઘરની આસવકત 
ટાળી તારા રારા સંબંધ રૂપી ઘરની કાળજી રાખિારાં ઠરીઠાર બુવધિએ તારે િિે અિીં 
રિેિું છ.ે સૂરત પણ જઈશું, અરણા નહિ.

ડા0 રારૂં વચત્ત તો અિીં ઠરતું નથી.

ન0 એર જ િશે તો તું તારા રક્ણને રાટ ેકોઈ શોધી કાઢ કે સૂરત રોકલું. પણ ઘરરાં 
તો નહિ.

ડા0 તરે તરારૂં કોઈ ખાતરીનું રાણસ રાખો રારી ચોકી પિેરાં સંભાળ રાખિાને.



ન0 તે વિશે તો િંુ સારીપેઠ ેજાણું છુ ંકે તારી પોતાની સુરવત થ્યા વિના રારી તરફથી 
કીધેલું રક્ણ વનરથ્મક છ.ે

એણે કાકાનો કાગળ રને િંચાવ્યો નથી. એ આખો દિાડો ધુંધિા્યા કરે છ ેને એને અિીં 
ગોઠતું નથી જ.

તા. 24રી કહું કે અરણા સુરતના ગોલાઘાંચી તરફનો વિરોધ રટ્યા પછી તારા સંબંધી 
વિશેષ િાત કરિારાં આિશે.

તા. 23 મીએ રાતે રારા સૂતા પછી બોલતી િતી કે અિીં તો કંઈ રાને તેર નથી રાટ ે
રારે રારો રસતો સોધિો જોઈએ. દીિાળી પછી કાંઈ કરિું જ.

તા. 7 મી જાનેિારી 1883, 1939ના રાગસર િદ વશિરાવત્ર રાત્રે 10 િાગે.

િાત કરતાં એકદર ઉસેકરાઈ જઈ બોલી કે, િા્ય રે ઘર, િા્ય રે ઘર, બળ્ું ઘર, સુરત 
શિેરરાં ઘણી આગ લાગે છ ેતે કોઈ દિાડો બળી જિાનું છ.ે એ રિેિાનાં તો નથી 
જ. ગીરધરલાલ કિેતા તેર બૈરાં રખડિાનાં છ,ે તેિું પ્ત્યક્ જોિારાં આિે છ.ે ને તરે 
રખડાવ્યા ને રારી ફજતેી કીધી. ચારે દિાડ ેિેચાઈ જિાનું છ ેછતાં ભોગિિા નથી દેતા. 
આ આઠ રહિના થ્યા, ચાર પીિેરરાં કઢાવ્યા, ચાર અિીં થ્યા પણ િજી રને રીબાવ્યાં 
કરો છો. રારી નાખિી એ સારૂં પણ રીબાિિું એ બિુ વનદ્મ્યપણું છ.ે તરે રારા ધણી 
શાના. િો્ય તો દાઝ ન આિે? ને જાણે કે પીિેરરાં કેર પરિડશે. તરને રારી કંઈ જ 
દાઝ નિીં િગેરે.

નિેંબર હડસેંબર એ બે રહિનારાં બબડાટ કોઈકોઈ િાર કીધેલો પણ તે ઘણો ઉગ્ નહિ. 
થોડા દિાડા પ્કૃવત ચીડા્યલી રિેતી જોિારાં આિી પણ પછી શાંવતરાં િતી. જ્યારે ત્રણ 
દોડીઆની િસતુ નિી પાસે છાની રંગાિેલી તેની ખુલ્લી પડી ગઈ ને ચરચાઈ અને છોટા 
પાસે ભુકી રગાિે છ ેએિો શક બતાિિારાં આવ્યાં કરતો, ત્યાર પછી તેણે જા્યફળ ખાિા 
રાંડલેા ને તેથી બંધકોશ રિેતો ને પ્કૃવત બગડતી. િાલરાં શું કરે છ ેતે જાણિારાં નથી 
ને િંુ તે વિષે બેદરકાર છુ.ં રતનો સુરત જઈ આિેલો તેની સાથે િાત કરિારાં ઉલટ લેતી 
ને તેને કહું કે ગ્યા તે અરને જણાવ્યું નહિ. િગેરે. ઘણુંખરૂં સુભદ્રા ઉપર ચડભડાટ ક્યા્મ 
કરતી ને પોતાની વસથવતને શાપ દેતી. નિીં છોકરૂં કે તેને ઊંફ. નાગરી નાતરાં િો્ય તેિું 
રારે થિું છ.ે રા નહિ બાપ નહિ ને ધણીનું આટલું દુ:ખ. િો્ય, દોષ કીધા િો્ય, પણ તેના 
ઉપર આટલો જુલર, ઓ પ્ભુ શાં રેં પાપ કીધાં.

િિે તે નરર પડી છ.ે તેને પોતાની સસપેડ(ે?) િાલતનું દુ:ખ સારી પેઠ ેથ્યું છ.ે ને તેનાં 
બળતાં રારી સાથે તો નહિ પણ સુભદ્રાની ઉપર િાત કરી કાઢ ેછ.ે િજી દુિા્મસના ગઈ 
નથી, પણ બિાર પડતી બિુ ઓછી છ ેતેર તેની ભોળી પ્કૃવત જોતાં જીિતાં લગી રિેશે 
એર લાગતું તો નથી, તેર તે િાસના ઉપર રારા બોધથી તેને અંતરનો વધક્ાર આિે તેર 
પણ થનાર નથી, તો પણ પ્ભુના કરિાથી તે રારી તરફથી આદર તેને થિાથી તે ઠકેાણે 



આિી પણ જા્ય, પણ નક્ી કિી શકાતું નથી.

તા. 8 મી જાનેિારી

વનશાનું પ્કરણ બંધ કરી આજ ેબીજુ ંપ્કરણ રાંડ્યું. પણ પૂછલેા સિાલનો ઉત્તર ન 
દીધો. રાતે િળી િાત કરિાની િા કિી ને બેઠા પણ િળી જિાબ ન આપ્યો. બોલી કે 
તરારો ભરોસો પડતો નથી, તરે જ જાણીને બેસી રિેશો.

પછી િાત કરિી બંધ રાખી.

પણ જોકે વનશાનું પ્કરણ બંધ રાખેલું તોપણ એક બનાિ આજ ેબન્યો તે નોંધિો જરૂરી 
છ,ે કે રારશંકર રંગલજીએ નોકરી પર જતી િખત ઘરરાં આિી કોઈ િસતુ ઝડપથી 
ફેંકી ને તે ડા0એ પેટ આગળ સંતાડી. રેં નોકરી પરથી આિી ખોળ કીધી તો ન િપરાતી 
તળાઈરાંથી પાકનું પડીકંુ રળ્ું-કે જ ેરેં રાતે દેખડાવ્યું સુભદ્રાના દેખતાં ને કેટલીક િાત 
કિી તે તેણે લવજ્જતપણે સાંભળ્ા કીધી.

એક બીજી િાત કે તેણે પડોશીની બૈરીને પોતાના ધણીની સારાં ઉત્તર દેિા જિેો બોધ 
કીધો કે જ ેઉપરથી પડોસીએ પોતાની બૈરીને આ ઘરરાં આિતી બંધ કીધી.

બીજા પ્કરણરાં સિાલ કીધેલો કે રનસા િાચા કર્મણા તારૂં..........

તે વિશે રારી ખાતરી છ ેજ. િિે કાવ્યક કંઈક ખરૂં કે નહિ તે વિષે બોલ. રારે જાણિાની 
જરૂર નથી. પણ તું કેટલી સાચાબોલી છ ેતે જાણિાને કિે અને ઈટિદેિ જ ેવશિ તેનું 
સરરણ કરીને કિે કે જુઠુ ંકિંુ તો રારૂં સિ્મ પુણ્ય વનષફળ થાઓ. ્યથાતથ્ય કિે કે િંુ જાણું 
કે તું સાચી છ ેને પછી તારા અનુગ્િ રાટ ે્યોગ્ય વિચાર કરૂં. ઉત્તર કે `ઇટિના સોગન 
તો નહિ લેઉં’

(રાતે પડીકંુ જડ્યા પછી) િંુ ઇચછુ ંછુ ંકે તું તેની સાથે ્યથેચછ રિે. િંુ કોઈ રીતનો દ્ષે 
નહિ રાખું ને સુરતના ઘરરાં રિે. ક્રાની ઉદારતા ઘણારાં ઘણી જટેલી થા્ય તેટલી રારે 
કરિી છ.ે ઉત્તરે કે તેની સાથે પરિડ ેનહિ કે લા્યક નથી. જનેાથી આખો રિોલ્લો ત્રાસ 
પામ્યો છ ેને તે જ ેરને ગરતો નથી તેની સાથે કેર રિંુ? રેં કહું, ગરતો નથી એ જો ખરૂં 
છ ેતો આ હદિસ આિત જ નહિ. રાટ ેજુઠુ ંશું કરિા બોલે છ.ે રારા ઉપર તારી પ્ીવત 
નથી, પ્તીવત નથી, અિીં તને સુખ નથી રાટ ેઉત્તર રસતો બતાિું છુ ંતે તું કર. જિાબ, 
`એ તો નહિ.’ (પછી રેં પડીકંુ આપ્યું તે તેણે ના ના કરતાં લીધું િતું.)

તા. 9 મી જાનેિારી

ન01938 ના પોષસુદ 4. તા. 24 રી સપટેંબર 1881 એ િંુ રુંબઈ આવ્યો અને િૈશાખ 
િદરાં એ ઘર બંધ કીધું. પાંચ રહિનારાં તારી તરફથી જ ેજ ેબનેલું તે તારા કાગળથી 



અને અરને રળેલી ખબરથી રારા જાણિારાં છ.ે

રેં રુંબઈથી આિતી િેળા તને સખત રના કરેલી કે તારે તેની સાથે ભાષણ ન કરિું છતાં 
તે શા રાટ ેકીધું?

ડા0 રના કીધી િતી એ ખરી િાત. તેની દીિાનીના જિેી િાલત દેખીને રને દ્યા આિી 
તેથી એને સરજાિિા રાટ.ે

ન0 આપણા ઘરરાં આિતો કે નહિ?

જિાબ કે `નહિ.’

ન0 રાતે તું તેડતી િતી કે નહિ?

જિાબ કે `નહિ.’

એર િાત કરતી િેળા તેણે તેનું નાલા્યકપણું બતાવ્યું િતું: `તે ફુિડ, િીણા રીજાજનો, 
તેના ઉપર પ્ીવત કેર થા્ય?’

રેં પૂછું કે તું સુરતરાં એકલી રિીશ, ત્યારે કિે, `ના.’ રેં કહું, `એક ગાળો તારા નારનો 
કરી આપું છુ,ં તું ત્યાં એકલી રિીશ.’ ત્યારે કિે, `ના.’

ન0 એક પ્સંગ તેં દીિાના સર ખાધા િતા, ને રાત્ર તેને જ રાન્યા િતા, બાકી રારા 
રનરાં સંશ્ય તો ખરો જ. આ બીજ ેપ્સંગે તું ઈટિના સોગન ખાિાની ના કિે છ.ે ગરે 
તેર પણ બે પ્સંગથી જ્ાવતના લોકરાં તેં તારૂં જીિતર કલંહકત કીધું છ,ે િિેને રાટ ેતારી 
વસથવત સારૂં વનરાવશ્તપણું જોઈ તારી સાથે રારે કેર િત્મિું તે વિશે િંુ બિુ જ અંદેશારાં 
છુ.ં તું નથી કિેતી કંઈ તો િંુ કિીશ.

તારી દુિા્મસના ગઈ નથી ને જતી નથી. તું રારી સાથે સત્યથી િત્મતી નથી. તારા ઉપરથી 
રારો વિશ્ાસ છકે ?ઠી ગ્યો છ.ે ગ્યે િષતે રાગસર િદરાં કહું િતું કે તું ત્યાગને પાત્ર 
છ ેને આજ ેરાગસર િદરાં પણ રારે તેર જ કિેિું પડ ેછ.ે એક રહિનાની રિેલત 
આપું છુ.ં તારે િિેને રાટ ેતારો સુધારો કેિી રીતે કરિો છ,ે તારે તારી વનંહદત િાસનાના 
ઉપર વધક્ાર કરિો છ ેકે નહિ, રારી આજ્ા ને કરડી આજ્ા પ્રાણે િત્મિું છ ેકે નહિ તે 
વિષે વિચાર કરજ.ે અને એક અઠિાહડ્યારાં જો રને તારારાં ્યોગ્ય સુધારો નહિ જણા્ય 
તો તને સુરત અથિા રુંબઈરાં સિતંત્રે રાખીશ. લોકરાં છો કિેિા્ય કે રેં તારો ત્યાગ 
કીધો. અન્નિસ્ત પૂરાં પાડીશ અને તારાં પલ્લાનાં બદલારાં એક ગાળો તારા નારનો કરી 
આપીશ.



તા. 20 જાનેિારી સોમિાર

ન0 તા. 9 રીએ રેં જ ેછલે્લે કહું િતું તે ઉપર તું વિચાર કરતી જણાતી નથી-કેિળ 
નંઘરોળપણું તારૂં જોિારાં આિે છ-ેકંઈ સાંભરે છ ેરેં શું કહું િતું તે?

ડા0 રહિનો દિાડો તું કેિી - તે દેખાડ એર કહું િતું.

ન0 ના રેં એર નથી કહું-ફરીથી સંભળાિીશ.

સિાલ- તું તારા દોષ કે ન દોષ વિષે શું ખાતરી આપે છ?ે

જિાબ- રારો સિભાિ ને નીવતથી તરે ઘણા િષ્મના અનુભિથી જાણો જ છો ને ખાતરી 
કરિાની.

સિાલ- િિે શું ખાતરી આપે છ?ે

જિાબ- જ ેકિો તે.

[ફરીથી િાંચી સંભળાવ્યો તા. 9 રીનો ઠરાિ]

1939 પોષ િદ 3 શુરિ તા. 26 જાનેિારી 1883

િંુ રારા ઇટિદેિના સાંબના શપથ લેઈ કિંુ છુ ંિિે પછી તરો રારા ધણી રારી િત્મણુકથી 
અપ્સન્ન થાઓ તેિું આચરણ કરિાની બુવધિ નહિ કરૂં- કરૂં તો રારૂં પુણ્ય જ ે કંઈ 
આજનરનું તે વરથ્યા થાઓ.

1. રનસા િાચા કર્મણા પવતવ્રત પાળીશ. પરપુરષ પ્વત સનેિબુવધિ નહિ કરૂં.

2. પવતની આજ્ાને વ્રતની પેઠ ેપાળીશ.

3. ઘરની િાત જીિ જતે કોઈ પરા્યા જનને કે બેનપણીને નહિ કિંુ.

4. ઘરરાં સવિતાગૌરી કે સુભદ્રા સાથે બેનભાિે જ િતતીશ.

5. તરારા આપ્યા વિના કોઈપણ સર્યે જો િંુ ભાંગ કે બીજી કેફનો ઉપ્યોગ કરૂં તો 
કાકવિટિા ખાઉં.

આગળથી ન િાંચતા દેિતા આગળ જ િાંચિાને કહું.

એ પ્રાણે કરિાને રેં કહું; તેણે ઢીલે રને તેર કરિાને કબૂલ કીધું; પણ તેટલે કેટલીક િાત 
વનકળી કે જ ેઉપરથી ઉપરની પ્વતજ્ા અરણાં કરિાની નહિ એર જણાવ્યું ને િાત બંધ 
રાખી. સુભદ્રા સાથે રળીને નહિ િતતે તેિી િાત, ભાંગ િગેરે ઉપરથી હદલ નહિ ખસેડ ે
તેિી િાત, સ્તીઓ વનલ્મજ્જપણે િત્મનારી પણ સંસારરાં િો્ય છ,ે િા્ય, પાપ પણ થા્ય છ,ે 
પુણ્યપણ થા્ય તેિી િાત. પુરષના િક જટેલા જ સ્તીના છ ેતેિી િાત. િજી તેને પોતાના 
કરયોનો – પશ્ચાત્તાપ નથી, િિેને રાટ ેકાળજી નથી; ને િિી પોતાનું દુ:ખ રડ્યાં કરે છ.ે



તા. 31 રીએ સિારે સુભદ્રાએ રને જાણ કરી કે રારશંકરે એક ભુરૂં પડીકંુ ડા0ની આગળ 
ફેંક્યું ને તે તેણે િાથરાં સંતાડી કિીં રુક્યું છ.ે ઉપરથી રેં ડા0ને પૂછું ત્યારે કિે કે 
રને જા્યફળ આપ્યું. પડીકંુ આપ્યું નથી. પછી રેં તે પડીકંુ કેસરનું ખોળી કાઢ્યું ને પૂછું 
કે આ શું છ?ે ત્યારે કિે કે કેસર રગાવ્યું િતું તે આપી ગ્યા છ.ે તે પડીકંુ કેસરનું ન 
જણા્યાથી રેં પુછું શું િડતાલ રગાિી છ?ે ત્યારે કિે ના. પછી સુભદ્રાએ ચાખ્યું ત્યારે 
કિે કંઈ તુરાસ જિેું છ.ે પછી રેં તેરાંથી થોડુકં કાઢી જુદું પડીકંુ કરી ગણપતરાર િૈદ્યને 
ત્યાં તપાસને રાટ ેરોકલિાનું કીધું, પણ િળી તે વિચાર રાંડી િાળ્ો. રાતે દશે િાગે 
રારુભાઈ આવ્યા તેને પુછતાં તેણે કહું કે િૈદ્યને ત્યાંથી કેસરની રેળિણીિાળું પડીકંુ છ.ે 
રેં ચાખ્યું તો ઝેરકચુરા જિેું કડિું લાગ્યું ને રારુભાઈને ચખાડ્યું ત્યારે કિે અફીણ છ.ે 
ને પછી રેં રારુભાઈને ઠપકો દીધો. રને ઓટકાર આિિા લાગ્યા ને આફીસરાં િા્યુસ્ાિ 
થિા લાગ્યો. રેં નક્ી જાણ્યું કે અફીણ જ છ.ે પછી ઉપર ઉપરથી ડા0ને ઠપકો દેઈ િાત 
રાંડી િાળી. કોઈક દિાડો ડા0એ અફીણ ખાધેલું નહિ. તે જો તેણે ખાધું િોત તો િેરાન 
થાત. રુદતના હદિસે પાસે આિે છ.ે તે તો – છ ેજાણી અને દેિ આગળ િંચાિિું એ 
બળાતકાર જોિું થશે એર િળી વિચાર કરી તેને તા. 1 લીએ િંચાવ્યું. ત્યારે તે કિે કે િા 
િંુ બધી િાતે તેર કરીશ પણ વનશાની િાતને રાટ ેરાફ કરો – એથી રારી દલગીરી જા્ય 
છ.ે એ તો રારે છોડિું રુશકેલ છ.ે િંુ તરારે શરણ છુ.ં એટલો આગ્િ છોડો–રેં કહું તારી 
દ્યા જાણીને લખ્યું છ ેકે િંુ આપું ત્યારે લેિું બાકી તે પણ ન લખત. રારે તારી પાસે તેનો 
ત્યાગ કરાિિો છ.ે તેણે તે રાન્યું ને પછી િાત પડતી રિી.

તા.20રીએ ડા0ની તબી્યેત જા્યફળ છાનાં ખાધેથી બગડલેી. તે તેણે કબૂલ કીધું છ.ે તે 
િાત રેં ઇંહદરાનંદને કરી ત્યારે તે કિે કે એને પૈસા શું કરિા આપો છો. ત્યારે રેં કહું કે 
િંુ રારી ્યુવકતએ ઠીક જ ચાલું છુ.ં

તા. 7 રી રાચ્મ, રોટી વશિરાત્રીએ રાત્રે દેિપૂજન કરતાં રોટો કંકાસ કીધો િતો. પણ 
પછી પશ્ચાત્તાપ કરી રારી પાસે ક્રા રાગી િતી.

તા. 17રી રાચતે, ફાગણ શુદ 9 એ િળી પ્વતજ્ાપત્રક રેં લખી તે સિી કરિાને કહું. તેણે 
કહું એરાં થોડોક ફેરફાર કરિો જોઈએ-રેં કહું જરે તને લાગે તેર કર. પછી તેણે પોતાને 
િાથે લખી આપ્યું. તે પ્વતજ્ાપત્રક જુદું આ ચોપડીરાં આ પાનાની પાછલી બાજુએ 
િળગાડલેું છ.ે



પકૂવત્મ-2

(અ)

(ડા0 એ લેિાની પ્વતજ્ાનો ખરડો)

સંિત 1939 ના ફાગણ શુદ 9 િા. શવન

િંુ રારા ઇટિદેિ સાંબની સરક્ સત્ય કિંુ છુ-ં

સૂરતરાં ચારેક િષ્મરાં રારાથી રારો સિધર્મ સચિા્યો નથી-રારા પવતના સંબંધરાં, ઘરની 
નીવતના સંબંધરાં ઘણુંક અઘહટત કીધું છ ેકે જનેે રાટ ેિંુ સાંબ પાસે ને રારા પવત પાસે 
ક્રા રાગું છુ.ં અને િિેને રાટ ેઆ પ્રાણે પ્વતજ્ા કરં છુ.ં

1. રારા પવત રારાથી અપ્સન્ન થા્ય તેિું આચરણ કરિાની બુવધિ નહિ કરૂં. કરૂં તો રારૂં 
પુણ્ય જ ેકંઈ આ જનરનું છ ેતે વરથ્યા થાઓ. રનસા િાચા કર્મણા પવતવ્રત પાળીશ.

2. પવતની આજ્ાને વ્રતની પેઠ ેપાળીશ.

3. ઘરની િાત જીિજતે પરા્યા જનને કે બેનપણીને નહિ કિંુ.

4. ઘરરાં સવિતાગૌરી તથા સુભદ્રા સાથે રોટીનાની બેનને ભાિે જ િતતીશ.

5. પવતના આપ્યા વિના કોઈપણ સર્યે િંુ રાદક પદાથ્મનો ઉપ્યોગ નહિ કરૂં.

અને રારા પવતનો પ્ણાર કરી પ્ાથ્મના કરૂં છુ ંકે રારો અનુગ્િ કરો.

આ કાગળ ઉપર સિી કરિી ઠીક ન લાગી તેથી બીજો કાગળ લખી આપ્યો છ ેએ જ 
રતલબનો પણ ટુકંારાં સુઘડ રીતે. તેથી આ કાગળ રદ કીધો છ.ે પણ તે બંને કાગળ 
સાથે રિેશે. (ન.)

(બ)

(ડા0એ લીધેલી પ્વતજ્ા, રૂળપ્ત તેના જ િસતાક્રરાં છ.ે સં.)

િંુ રારા ઇટિદેિની સરક્ સત્ય કિંુ છુ ં કે રારાથી રારા સિાવરની કેટલીએક આજ્ાનું 
ઉલ્લંઘન થ્યું છ ેકેટલાએક કારણથી તેર થ્યું છ ેતોપણ તે રારા ધર્મથી ઉલટં ુછ ેએર 
જાણી િિેથી િંુ રારા ઇટિ ને પવત પાસે ક્રા રાગું છઉં અને િિેને રાટએે એિી પ્વતજ્ા 
કરૂં છુ ંકે રારા પવત અપ્સન્ન થા્ય તેિું આચરણ કરિાની બુવધિ નહિ કરૂં અને કરૂં તો 
રારા સત્યને દુષણ લાગો. રનસા, િાચા, કર્મણા પવતવ્રત પાળીશ. પવતની આજ્ાને એક 
વ્રત રાનીશ. ઘરની ગુહ િાત કોઈને કિીશ નિીં. ટુકંારાં આજ્ા પ્રાણે ચાલીશ એટલે 
બધું આિી ગ્યું અને રારા પવતને પ્ણાર કરી પ્ાથ્મના કરૂં છઉં કે જિેી િતી તેિી પાછી 



રને તરારી પ્ીવતરાં લો.

લા.આ.ડા.

સંિત 1939ના ફાગણ સુદ 9 શવન.

ચૈત્ર રહિનાના ત્રણ િારનો વન્યર રાખિાનો કરેલું પણ ફાગણની િોળીને રાટ ે તેની 
આતુરતા જોઈ કેટલીક ગોઠિણ રાખી િતી. જ ેએર બારસે તેની સાથે પ્સંગ પાડ્યો, 
િળી તેરસે, તેર કરી પછી તેની િૃવત્ત જાિાને રેં સેજ િાત કરિા રાંડી તેટલે તો રીસરાં 
બારણે ગઈ ને પાછી આિી રાથા કુટી કકલાણ કીધું ને રેં પણ ઠોકી. `ખાઈશ નહિ, ખાિા 
દઈશ નહિ, ઇચછારાં આિશે ત્યારે તરને પટાિી લૈશ’ િગેરે બોલી. અથા્મત્ તેણે પોતે 
કરેલી પ્વતજ્ા પાળિી નથી. રને દગો દીધો ને રારો વન્યરભંગ કરાવ્યો. તે હદિસથી રેં 
પણ તેની સાથે કોઈ ઝાઝી િાત કરિી બંધ રાખી છ.ે

તા. 12 રી એવપ્લે ઇંદુ સાથે 1|| કલાક િાત કીધેલી તે તેણે રને જણાિેલું નહિ. તેરરીએ 
પીિેર કાગળ લખ્યો પીિેર, તે તા. 14 રીએ સિારે િાત ચરચાઈ ત્યારે જણાિી. િળી 
પડોસના છોકરા પાસે, ભાણા પાસે જા્યફળ તથા કેસર રંગાિેલા ને તેણે સૌનાં દેખતાં 
આપેલાં તેથી રખેને બીજુ ંકોઈ રને કિે તેની ધાસતીરાં રને કહું કે એક દિોડીઆનું 
જા્યફળ કેસર રગાવ્યાં છ.ે (રગાવ્યા િતા બે દિોડીઆનાં)-એ બાબતની ચચા્મ થતાં 
રેં કહું કે રને પૂછા વિના, િંચાવ્યા વિના કાગળ સુરત રોકલ્યો ને રારી આજ્ા નહિ. 
તેં પ્વતજ્ા કરી છતે, જા્યફળ રગાવ્યું એ ઘણું ખોટુ ંકીધું. અિણાં રારે િધારે બોલિું 
નથી. જ ેપડોસણો સાથે બોલિાની રને કરેલી તેઓની સાથે િાતો કરે ને ઘરની, પોતાના 
દુ:ખની િાત જણાિે.

`તરે તો િિે રને ઘરરાંથી કાઢિાના છો. સુભદ્રા સાથે રાલિારાં િરકત ન પડ,ે તેર તેને 
જ ઝંખી રહા છો.’-એિું એિું બબડ્યાં કરે છ ેને કંકાસ કરિાને પાછા ધુંધિા્ય છ.ે

તા. 15 રી-રારનિરી. આજ ેસિારે કહું કે તરે તો એને અથડા્યા કરો છો ને એર કિી 
પોતે રને અથડાઈ બતાડ્યું.

તા. 16 રી અપરેલ 1883, ચૈત્ર શુદ 9-10 ડા0ને બોલાિી કહું:

- રેં તર લોક સાથે રાવત્ર્યે િત્મિાને ચૈત્રથી તે દીિાળી સુધીનો જ ેવન્યર રાખિાનું ઠરાવ્યું 
િતું તે રેં રાખિા રાંડ્યો છ.ે અરણાં સ0ના વનવરતના દિાડા છ.ે પરર દિાડથેી તારા 
વનવરતના આિશે તો િિે સપટિ કિી દે. તારે તે વન્યરરાં આિિું છ ેકે ના? રારી ઇચછાને 
અધીન થિું છ ેકે નહિ?

ડા0 (1) અખંહડત સુખ રારૂં ગ્યું ને િિે વછન્નવભન્ન રળ્ું તેથી શું વિશેષ છ?ે

(2) સુ0 ને સંતવત થા્ય તે વનવરત્તની સેિા રારે કરિી પડ ેએ રને કંટાળો છ.ે



(3) ઘરરાં સગિડ નથી ને તરે તેની સાથે સ્યન કરો તે રારા જાણિારાં છતે ને પાસે ને 
પાસે છતે તે રારાથી સિન થા્ય જ નહિ.

અથા્મત્ દીિાળી સુધી તો િંુ તરને આધીન રિેિાને ઈચછતી નથી. સુ0નું તેર રારૂં રૂખજો 
અને સુ0ના હદિસોરાં રને બિાર રોકલજો.8

ભાગ્યિશાત એકની ત્રણ થઈ તો િિે ત્રણને રાટ ેજ ેઉવચત ધર્મ તેણે િત્મિું જોઈએ-અને 
એ વસથવત તરારા કલ્યાણને રાટ ેછ.ે લાગણી દાખિાને, ભોગેચછા ઓછી કરિાને અને 
સિધરતે રિેતાં ઉત્તર જ્ાન સરજિાને.

ર્યા્મદા કેર રાખિી એ િંુ જાણું છુ ંને આ ઘર ર્યા્મદાએ તેિી સગિડનું છ.ે રાત્ર રનરાં 
રિેલા ઈષા્મના િિેરથી દુ:ખ થા્ય પણ તેને બદલે તું જો પોતે વન્યરધર્મના પાલણરાં િો્ય 
તો દુ:ખ ન થા્ય. ધર્મના પાલણરાં લાગણીઓને િોરી દેિી એ જ રૂડી બુવધિ સરજિી.

ડા0 અિણાં તો રારી િૃવત્ત તરે કિો છો તેિી થતી નથી. થશે ત્યારે રિીશ.

ન0 સુ0ના હદિસરાં તને દુ:ખ થા્ય તો તે સિન કરિું પડશે. પણ તેરાં જો કંઈ ઉગ્પણું કે 
સ0થી જોિારાં આિશે તો પછી દીિાળી પછી પણ વન્યર બદલિા ઘહટત જણાશે તોપણ 
તારી સાથે સંબંધ કોઈ દિાડો નહિ કરૂં.

સુ0 ને પૂછું કે આગળે તેં કહું કે ડા0 જો વન્યરરાં ન આિે તો િંુ પણ દીિાળી સુધી 
વન્યરરાં આિિાને ઇચછતી નથી. એને જ તારે િળગી રિેિું છ ેકે રારી ઈચછાને આધીન 
થઈ રિેિું છ?ે

ઉત્તર : િંુ કંઈ જાણું નહિ.

ઉપલું સગળું જોતાં બંનેની અડથી ચૈત્રથી વન્યર રાખિાનું રાંડી િાળ્ું છ.ે

તા. 16 થી સરજાિિાનું પ્કરણ ચલાિેલું તે 18રીની રાતે 10 િાગે પૂરૂં થ્યું ને પછી િંુ 
ચંપકપુષપની સુિાસરાં વનરાંતે ઉંઘ્યો.

ચૈત્ર સુદ 15, તા. 22 રી અપરેલ.

સિારેથી તે બપોર સુધી કંકાસ કીધો.

ડા0 1, અનેક રીતે િંુ દુ:ખી છુ ંતેરાં ભાંગ પીિાની નહિ એ રને રોટુ ંદુ:ખ છ.ે એ જો 
રળતી થા્ય તો િંુ રારે ચૂપ થઈને બેસી રઉં ને રારૂં દુ:ખ રને જણા્ય નહિ. (થોડીિાર 
ચૂપ રિેિા્ય પણ બીજ ેદિાડ ેતેની રાઠી અસર થા્ય જ. તરોગુણ િધારિો નીશાનો 
અિગુણ છ.ે રાટ ેતેની છૂટ િંુ નથી આપતો, ને તે કતા્મ તેરાં પણ અરુક હદિસે કે િંુ આપું 
ત્યારે એિો કોઈ વન્યર તો કરે નહિ. રારી ખરાબી ભાંગથી થઈ છ ેએ રારા રનરાંથી 
જતું નથી રાટ ેિંુ વન્યર વિના નહિ આપું. ન0)

2. રાતે રેં િિે આટલો વનશ્ચ્ય કીધો છ ેકે કલિ ન કરિો, શાંવત જ રાખિી. તરે તરારે 



જરે ઇચછો તેર કરો. (બિુ સારો વનશ્ચ્ય છ.ે ન0)

3. હદિસ રુકરરની બાબતરાં તરે ગરે તેર કરો પણ તે જાણે તલપે બળે ને રારે તેર 
કરિું એ રને ઠીક લાગતું નથી ને િંુ જાણું બળું ને તે તેર કરે એ પણ ઠીક નથી રાટ ેએ 
િાત છોડી દેિી.

ન0 રેં કિી દીધું કે જ્યાં સુધી તું કોઈ પણ વન્યરને નહિ િળગે-તું તારૂં રોટર રાખતાં 
નહિ જાણે – તું તારો સિધર્મ નહિ જાણે-તું ઘરની દાઝ નહિ જાણે ત્યાં સુધી િિે રારાથી 
તુંને કોઈ રીતે રુખ્યપદે થપાશે જ નહિ. િંુ અન્યા્યી દુ:ખદ પક્પાતી કાનિાળો એિાં 
રાઠા વિચાર તારા રનરાં પેસી ગ્યા છ ેતે વનકળશે નહિ ત્યાં સુધી રારાથી તને પસંદ 
પડતું કંઈ પણ બની શકશે નહિ.

સુ0 ના સંબંધરાં આટલા દોષ અિશ્ય વિશેષ બિાર પડલેા જોિારાં આવ્યા. અવતઅધીરતા, 
અવત આકળાપણું, અવત બબડિું, ક્યારે પેટરાંનું ઓઠ ેઆણી દેઉં, િળી છુપી રીતે જોિા 
સાંભળિાની ટિે અને રારે વિશે પણ િલકો વિચાર કે િંુ તેની ખુશારત કરૂં છ.ં

જ્યારે કોઈ રીતે ડા0 સરજી જા્ય તેિો િખત આિે ત્યારે સુ0 આડી પડ ેને પોતે પોતાના 
વન્યર બિાર કાઢ ેજથેી િળી કા્ય્મ થતું દૂર જા્ય.

તા. 26 રીએ પાછલે પિોરે ચારેક િાગે રેં ડા0 પાસે ભાંગ કરાિી પીધી પણ તેને પીિાનું 
કહું નહિ. એ ઉપરથી તેનું બોલિું થતું કે તરે રને દુ:ખ દો છો ને તે આટલા રાટ ેજ રેં 
કહું કે આજ ેિંુ શાંત છુ ંને ઇટિની સરક્ કિંુ છુ ંકે તુને કોઈ રીતે દુ:ખ દેિું એ રારા 
રનરાં નથી. તું દુ:ખ પારે છ ેતે તારે જ દોષે.

તા. 28 રીએ સાંજ ેડા0એ પાછો બબડાટ ચલાિી કહું કે તરે રને સુરત નથી તેડી જતા 
તે તારા દુશરનને િસાિિા છ,ે તરે રારૂં સિ્મસિ પીખી નાખશો, તરને રારૂં રહુંસહું 
અડકિાનો િક નથી.

રેં કહું, શું છાના કોઈના કાગળ છ?ે

ડા0 ના, રારી પાસે તો કંઈ તેિું નથી પણ ડા્યરી િગેરે કંઈ િો્ય તે તરે જુઓ.

રેં કહું, એર જ્યારે રારો વિશ્ાસ નથી ત્યારે તારો રને કેર િો્ય? િારૂં તું ઘરની વ્યિસથા 
તારી ઇચછા પ્રાણે કેિી રીતે કરિા ઇછ ેછ ેતે લખી આપજ.ે

ડા0 ના, િંુ તો કંઈ નથી લખિાની.

બેત્રણ દિાડા ધુંધિાટ ચાલેલો તેનું કારણ સુ0ના કિેિાથી કે તે સાંભળતો િતો, - - - - 
આિતો િગેરે.

તા. 29 રીએ ચૈત્ર િદ રવિએ રાત્રે પાછુ ંતોફાન-કિી દો રારો વનકાલ કેર કરો છો તે; 
રેં કહું, તેિા જ વિચારરાં છુ.ં



પછી બબડાટ ચલાિી પડોશીને જણાવ્યું.

રેં કહું, તુંને રારો વિશ્ાસ નથી, રને તારો વિશ્ાસ નથી. િિે તારે રારે એકાંતરાં શી િાત 
કરિાની છ?ે એ તો નક્ી જ કે વિશ્ાસ ઉઠી ગ્યો છ.ે

પછી દુગા્મના ઉપર ઉલટી-રને જ્ાન સરજાિા આવ્યો. પોતાની િાત તો વિસરી ગ્યો 
િગેરે.

તરે તો રને િલકી પાડો છો ને પડાિો છો. રને ઘેલી કરી કાઢી, ઈછીત ભોગ ભોગવ્યા 
છ.ે ના ના, જ્યાં સુધી રારૂં કલેજુ ંફટક્યું નથી, તેટલા લગીરાં રારૂં નક્ી કરી દો.

રેં કહું, તું રારં સરજી શકતી નથી. તારી તરફથી કોઈ િીરા્યતી આિશે તેની સાથે િાત 
કરીશ.

ત્યારે કિે કે રારા િીરા્યતી સાથે તો તરારે તુટલેી છ.ે

રેં કહું, ત્યારે ધીરજ રાખ. વિચારીને વનકાલ કરીશું. િિે જ ેકરિું છ ેતે છલે્લું જ.

તા. 19 રી રે, 1883 િૈશાખ શુદ 13

આગલી રાત ને પાછલી રાતની િાત કિી તે ન પાલિી. વન્યરરાં િો્ય તે સારૂં એર કહું.

ડા0 એક બળે ને એક રરે એરાં િંુ રાજી નથી એર કહું. તરારી તવબ્યેત બગડ ેછ ેએથી 
દાઝું છુ ંકહું ઈ0.

ન0 િાત તો ખરી, પણ િિે કરિું કેર? વસથવત તો આિી છ.ે
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2 : સવિતાગૌરી સરંબરંધી

તા. 10 રી સપટેંબર 1882 રવિિાર 1938 શ્ાિણ િદ 13.

ત્રંબકરાિ આિેલા. તેને રેં કહું કે કેટલાક રારા કારરાં રારે તરને લેિાના છ ેપણ પ્થર 
તો તરે કાનફીડનેસ કેિી રીતે પાળો તે વિષે રારી ખાતરી થશે ત્યારે. પછી િળી કેટલીક 
િાત ચાલી. સ. નો પ્સંગ રેં કાઢ્યો કે તેના સંબંધીઓને રારે વિષે શું વિચાર છ ેતે રારે 
જાણિું છ.ે ત્યારે બોલ્યા કે તે િંુ જાણતો નથી પણ સ. નો વિચાર તરારાથી છુટા પડિાનો 
છ ેએિું જ્યાં ત્યાં સંભળા્ય છ ેખરૂં. તે તેર િોર પણ એ જ વિષ્યરાં રારે કેટલીક 
વ્યિસથા કરિાની રાટ ેિાલ તરારે બારોબાર બની શકે તો ખબર કાઢી જણાિિું કે તેની 
તબીએત કેિી છ,ે તે ક્યાં છ,ે તે દીિાળી ઉપર સૂરત આિનાર છ ેકે નહિ, કે પછી િંુ 
જાતે જાણી લેઉં કે તરારી રારફતે કે િરકોઈ બીજી રીતે તે નક્ી થા્ય. પાંચેક દિાડા 



ઉપર સવિતાનારા્યણને રેં પૂછું િતું. તે ક્યાં છ ેત્યારે તેણે જિાબ દીધો િતો કે અરણાં 
કાગળ નથી આવ્યો, ગોઘે િશે.

તા. 16 : ત્રંબકરાિ કિી ગ્યા કે ગોઘે છ.ે છોટાલાલ પાલીટાણેથી ગોઘે આિે છ ેબૈરીને 
ને બેનને રળિાને. ધનિંતરારની બૈરીને અઘરણી છ ેતેથી દીિાળી ઉપર સુરત જા્ય પણ 
ખરા.

તા. 22 : ત્ર્યંબકરાિે સુરતથીઆિી કહું કે શ્ાધિ પક્ ઉપર આિશે ને ગિરીશંકરની બેન 
રાંદી છ ેતેથી તેણે સુરત બોલાિી છ.ે

તા. 17 રી અકટોબર 1882 : રવિભદ્રના કાગળરાંથી, `આજ કેટલાક હદિસ થ્યા 
સવિતાગૌરી સુરત આિેલાં છ.ે તેરણે રને પરર હદિસે બોલાવ્યો િતો અને આપને પત્ર 
લખી પુછાવ્યું છ ે(રારી પાસે) કે આપના ઘરરાં એના ઓરડારાં એની ચીજિસતુ છ ેતે 
એને શી રીતે રળી શકશે? તથા એની તરારા રેિાના રકાન તરફની બારી એ જતી િેળા 
બંધ કરીને ગએલાં તે પણ સઘળી અડધી (કાચ તથા લાકડાની) ઉઘાડી છ ેતે પણ તરને 
લખી જણાિિાનું રને કિેિાથી લખી જણાવ્યું છ.ે’

તા. 5 જાનેિારી 1883 ) ગણપતરારે કહું કે રનસુખરારની સ્તી સ. ને રળિા ગઈ િતી. 
અિીં છ ેને સવિતાના કાકા કાકી સાથે રિે છ.ે

તા. 4 ફેબરિારી : ત્ર્યંબકરાિ આિેલા. તેનાથી જાણ કે રારો વરત્ર િકીર તે પાલીટાણાના 
ઠાકોરને સારી પેઠ ેઓળખે છ.ે બિુ જ ડાઘીલો છ.ે નોકરોને પગાર આપે તે પગાર 
નોકરને દેશ ન જા્ય પણ રાજ્યરાં જ રિે ને નોકર નોકરી છોડી જીિતો પોતાને ગાર 
જિા પારે નહિ એિી ત્યાંની પહરવસથવત છ.ે છોટાલાલ જાણે કે રારી સલાિ વિના ઠાકોર 
કંઈ કરતો નથી, ઠાકોર જાણે કે િંુ એને રરાડુ ંછુ.ં

તા. 23 રી રાચ્મ : િોળી પછી ગ્યા બપોરે ઘેર આિેલી. ડા. તથા સુ. આગળ કિેલું કે 
ભોજાઈ એકલી સુરતરાં છ ેને પોતે રુંબઈરાં રિે છ ેતેથી તેનાં પીિરીઆં બિુ બબડ ેછ.ે

તા. 7 રી અપરેલે ગણપતરારે આિી કહું કે શિલાના છોકરાએ સ. ની આગળ જઈ 
િાત કરી કે ડા. તથા સુ. તરને રળિાને ઈછ ેછ ેત્યારે તેની સાથે કિેિડાવ્યું કે િા, િંુ 
ગણપતરારને ઘેર તેઓને રળીશ. સ. એ તે તથા બીજાઓને કિેલું છ ેકે રેં કવિને રૂપીઆ 
આપ્યા છ ેતેના બદલારાં તેના ઘરના એક ગાળારાં રિંુ છુ.ં

1883, તા. 22 રી રે,1 1939 ના િૈશાખ સુદ 15-િદ 1, રંગળે રાતે સિપનરાં-ડા. 
સાથે તકરાર થતાં તે બોલી કે િંુ દેખડાિું છુ ંપછી ચાલી ગઈ કુિારાં પડી પણ િળી 
ગભરાઈને– ને બાઝી પડી પાછી નીકળી આિી. એ િેળા સ. ઘરરાં ફરતી િતી ને ઘરની 
એક િતી એર જણાતી િતી. બે જણ સિપનરાં દીઠાં, સિપન પુરૂં થ્યે ઘહડ્યાળ જો્યું તો 
બરાબર 12 િાગેલા.)



તા. 24રી એ સુ. ઘરને ત્રીજ ેરાળે દેખાિ દીધો.

તા. 23 જુન 1883, જઠે િદ 4 શવન ્યે રાત્રે:

ગણપતરારે આિી કહું કે રનસુખરારની બૈરી કિેતી િતી, સ. પરર દિાડ ે સુરત 
જિાની છ.ે

તા. 18 જુલાઈ આ. શુ. 13 : એક છોકરાએ આફીસરાં આિી કહું કે સુરતના ઘરની કંુચી 
જનેી પાસે છ ેતેને લખો કે તે ઘર ઉઘાડ ેકે સવિતાગૌરી પોતાનો સારાન કાઢી લે. તેને 
કહું કે એર નહિ બને. તેણે રને કાગળ લખિો જોઈએ.

તા. 6 અગસટ,ે શ્ા. શુ. 3 સોર : રાતે વચઠ્ઠી કે અરણા સ. ને શ્યનાહદવન્યર વનવરત્ત 
ગણનારાં લેિી જોઈએ..

તા. 7રીએ વચઠ્ઠી કે.સ. પછી આ ઘરના સંબંધરાં આિશે. (બે વચઠ્ઠી બક્ાએ ડાબે િાથે 
ઉપાડલેી તેથી િિેર આિેથી તથા બીજી િાર વચઠ્ઠી રૂકી તેરાં વિશેષ આ કે આિીને 
સંબંધ કરાિશે તો તેની ના આિી. િળી ત્રીજી િખત રુકી તો તેરાં ન આિી.

તા. 19રીએ રાતે સિપનરાં એક ઓરડારાં વત્ર. બાંક ઉપર સૂતેલી ઉઘાડ ેરાથે. રોડુ ંરારી 
તરફ રિે નહિ તેર, સ. ઉભી ઉભી િાત કરે તેની સારાં પણ નહિ. િંુ વત્ર. ની પાસે િતો 
ને સ. આિી િતી. એિું કાંઈ કે વત્ર. સ. ને સરજાિતી િતી તે તારે ઉગ્ થિું.

તા. 22રીની રાતે ને 21 રીની િિાણે : એના સંબંધી વિચાર આવ્યા જ કરે. ખસેડ્યા ખસે 
નહિ. ક્રાના વિચાર, ત્યાગના વિચાર, રિોધના વિચાર, દેિાના તેના સંબંધી વ્યિસથાને 
રાટ ેરંડળ કરિાના તેના સંબંધી, િળી કંઈજ કરિું નહિ અિણા ઇત્યાહદ.

તા. 5 સપટેંબર, ગણેશ ચતુથતીની રાતે સિપનરાં સ. સાથે રૈથુન. (જો કે તેના સંબંધી 
વિચાર ઘણું ખરૂં કાઢી નાખેલ તે છતાં.)

તા. 31 અકટાબર 1884, તાબુતને દિાડ ે: ગણપતરારે ઘરરાં કહું કે. સ. ને સ. નારા્યણ 
સાથે ટટંો થ્યો છ ેને તે જુદો થ્યો છ.ે

સ. ને ત્યાં પાનાચંદની િિુ શું શી બાબત આિે છ?ે

તા. 29 અપરેલ - ચૈત્ર િદ 7-8 રવિ. સુભદ્રાને ડાિીના દેખતાં કિી દીધું કે િંુ પરદેશ 
િોઉં કે િૈ્યાત ન િોઉં ત્યારે તારે તો છોકરા સાથે ડા. થી જુદાં જ રિેિું – એકરેકને 
રળિું િગરે િિેિાર રાખિો પણ સાથે તો રિેિું જ નહિ. અને ઘણું કરીને રુંબઈરાં જ 
રિેિું. તારે સુરતની કે સુરતના ઘરની જરા દરકાર કરિી નહિ.2

6



3 : રામશરંકર (કવિના કારકુન) સરંબરંધી

તા. 22 હડસેંબર 1881

તરે રને કિી જણાવ્યું કે િષ્મ બે િષ્મ સુધી િંુ તરારા વિના ઘરના કોઈના સાથરાં રિેિાને 
ઈચછતો નથી.

26 રીએ - ટટંો થ્યા પછી, તા. 8 રી જાનેિારીએ તરે જણાવ્યું કે રારૂં રિેિાનું રુંબઈરાં 
કરિાનો વિચાર કરિો, નહિતર છ રાસની રજા આપશો. એ રજાનો િખત કન્યાળી કે 
રુંબઈ કે સુરત કાઢીશ.

ફેબરિારીરાં તરે લખ્યું કે રને રુંબઈ બોલાિી લો કે ડા. ને તેડાિી લો.

ફાગણ સુદ 2 જ ેરુંબઈ આવ્યા ત્યારે ચારેક દિાડા રિી પાછા સુરત ગ્યા.

તા. 15 રાચતે રારા લખિાથી ડા.એ તેઓને રજા આપી. પણ તે પોતાની કોટડીરાં રિેતા.

િૈશાખ િદ 0|| એ ઘર બંધ થ્યા પછી સૂરતરાં આવ્યા.

આષાઢ શુદ તેરસે કન્યાળી ગ્યા તે આશો િદ 8એ સૂરત આવ્યા.

કારતક િદ 1 એ રુંબઈ આવ્યા.

તા. 10 જાનેિારી 1883, 1939 પોષ સુદ 1 િાર બુધે.

રારશંકરની સાથે િાત કરી ને તેણે જણાવ્યું કે િંુ િાલ રુંબઈ રિેિાને ઈછુ ંછુ,ં પણ જુદો 
રિેિાને ઈછુ ંછુ ંને િાલકેશ્ર રિેિાને ઈછુ ંછુ.ં

રેં કહું કે િંુ ત્રણ રહિના સુધી દર રહિને રૂ. પાંચ આપીશ ને તરારે િંુ જ ેલખિાનું આપું 
તે લખિું ને બીજા જોઈતા રૂપીઆને રાટ ેતરારે બીજા કોઈ વરત્રો પાસે લેિા. પાંચથી 
િધારે િાલરાં રારાથી અપાશે નહિ. અિીં િપરાતું િાસણ જોઈ્યે તો લેઈ જજો ઘર 
રાંડિાને.1

રારશંકરે પોતાની ભરણારાંથી ખસિાને વચઠ્ઠી નાખી નક્ી ક્યુાં કે દ્ારકે જિાનું રાંડી 
િાળી રુંબઈરાં રિેિાનું નક્ી કીધંુ. એ ઉપરથી રેં – પાસે ખટપટ કરાિી તા. 1 લી 
રાચ્મથી વિદ્યાલ્યરાં નોકરી અપાિી. પછી િોળીની રજારાં રને ન જણાિતાં રાજીનારું 
આપી – ત્યાંથી િળી પાછા આવ્યા. પછી િળી ગાર ગ્યા. ને િળી રુંબઈ આવ્યા. એને 
રેં તા. 4 થી અપરેલે કહું કે િંુ તરારી ભરણાથી કંટાળેલો છુ ંિિે તરારે રારા ઉપરથી 
રોિ ખસેડી, રને રુિો જાણી રારી પાસેથી દૂર રોિ. વસથરવચત્ત થ્યે ફરી રળિું િો્ય તો 
રળજો. તેણે કહું કે ત્રણેક િષતે િંુ સંન્યાસીઓના સિિાસરાં જ રિેિાનું નક્ી રાખીશ. 
રેં કહું િિે રને તરારે કંઈ પૂછિું નહિ.



એટલું છતાં તે િજી ઘર છોડતો નથી. તા. 16 રીએ – રારનિરીએ સિારે તેણે રને કહું 
કે રારાથી એક અપરાધ થ્યો છ.ે તે કિી દેઉં છુ.ં તરારી ઈછા કે કે છોટલુાલા સાથે કંઈ 
પણ કાગળપત્ર લખિા નહિ તે છતાં રેં રહિના બેએક ઉપર એક કાગળ લખ્યો છ ેને 
તેરાં લખ્યું છ ેકે સ. બેએક િષ્મરાં પોતાની િતી તે વસથવતરાં આિશે – તરારા સંબંધરાં 
રિેનાર નથી. રેં પૂછું કેિી વસથવતરાં? ત્યારે કિે કે આપણા ઘરરાં. રેં કહું તરે શા 
ઉપરથી લખ્યું? તરે સ.ને રળ્ા િતા? ત્યારે કિે કે રારા તક્મ ઉપરથી રારાથી લખા્યું 
િતું. રેં કહું, ખોટુ ંકીધું.

તા. 30રી અપરેલ 1883, ચૈત્ર િદ 8 સોરિારે સિારે તે પોતાને ગાર ગ્યા. પાંચ રૂપીઆ 
આપ્યા છ.ે તેણે લેિાની ના કિી પણ રેં કહું કે તરારે કિી્યે તે કરિું. પછી લીધા િતા.

તા. 3 જી જુન 1883 એ સુરતથી કાગળ રોકલેલો તેના કિર પર લખેલું ̀ જ ેિાત રેં રારો 
અપ્ાધ ગણી રાફી રાગી િતી તે િાત સુરતરાં બિાર પડી છ.ે’

એ વશિરાવત્રની રાતે રારશંકરની રૂખા્મઈ, છોટ ુને સ. એની રૂખા્મઈ ને ઝંખના (`વિચાર’ 
છકેીને સ.) ઉંઘરાં આવ્યા કીધા િાત. એક િાગ્યા સુધી.

તા. 21 અકટોબર 1884, સંિત 1941 કારતક સુદ 3 િા. ભોરે.

રારશંકરે કહું કે જો વ્યિિાર કાર કરિાનો વનશ્ચ્ય થશે તો તે િંુ સિતંત્ર ઉદ્યોગે કરીશ, 
રિીશ અને તેિું કાર રળતાં લગી જો રને જરૂર પડશે તો િંુ તરારો આસરો (દ્રવ્ય 
સંબંધી) રાંગીશ.

ઘરના સ્તીજન વિષે એનો બિુ જ રાઠો વિચાર છ ેને તેને રાટ ેરારે રાટ ેપણ કંઈ ખરો 
આિી રીતનો – િંુ ્યથાધર્મ િત્મતો નથી અથિા તેર િત્મિાને વનબ્મળ છુ.ં
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અનય

4. તતિશોધક સભાની હકીકત.

(તા. 7રી જુલાઈ 1860 થી તે 7 રી જુલાઈ 1864 સુધીની.)

દેશી ભાઈ્યો,

બુવધિિધ્મક સભાના કા્યદારાં એર િતું કે ચાલતા રાજ્યની વનંદાસંબંધી અને કોઈના પણ 



ધર્મસંબંધી ભાષણ કરિા નિીં. પણ સને 1860 ની શરૂઆતારાં રેં એિી દરખાસત કીધી 
કે, `હિંદુઓની કોઈ પણ િાતરાં ધરર ભેળા્યલો નથી એિી િાત કોઈ જ નથી – બધે 
જ ધરર પેસી ગ્યો છ;ે – રાટ ેધરરસંબંધી ભાષણ ન કરિાં એ તો રોટી ખોડ ગણા્ય; 
તેર સંસારી વિષ્યો વિષે ઘણાંએક ભાષણો અપાઈ ચુક્યાં છ ેરાટ ેભાષણના વિષ્યો 
િધારિાને સારપણ ધરરસંબંધી ભાષણો થિાં જોઈએ; િળી જિાં સુધી ધરરસંબંધી 
ભાષણો નથી તાંિાંસુધી ધરર એટલે શું એ િાતનું અને ધરર તથા ધરરરાં ખપતી 
રઢી એ બેને એક બીજા સાથે ખરેખરો કંઈ જ સંબંધ નથી એ િાતનું અને ધરરને નારે 
વિેરોએ કેટલું પોતાનું લાકડુ ંપેસાડ્યું છ ેએ િાતનું ચોખખું ભાન લોકને કોઈ કાળે થિાનું 
નિીં; અને િળી જ ેખરેખરો સુધારો કરિાનો છ ેતે ધરર સંબંધી ભાષણોથી જ થશે 
રાટ ેધરરસંબંધી ભાષણો થિાની જરૂર છ ેઅને સભાએ તે બાબત સિુને છુટ આપિી 
જોઈએ.’ એ ઉપર ઘણી ઘણી તકરારો ચાલી ને આખરે છુટ1 ન આપિાનો ઠરાિ થ્યો – 
રેં સભારાં જિું બંધ કીધું અને નિી સભા ઉભી કરિાનો વિચાર કીધો.

એ વિચારને અરલરાં લાિિાને રેં રારા વરત્રોને નીચે પ્રાણે વચઠ્ઠી લખી.

તા. 7 રી જુલાઈ 1860

`િિાલા વરત્રો,

એક જરરનું નિું કાર ઉભું કરિારાં તરારા વિચાર લેિાના છ,ે રાટ ેકૃપા કરીને આજ 
રાતે સાડ ેસાત િાગતે રારા રકાનરાં (રારિાડીની સારે) જરૂર આિિું.’

- નર્મદાશંકર લાલશંકર.

એ ?પરથી કેટલાક વરત્રો રારે ઘેર આિી રળ્ા, અને રંડળી બેઠા પછી રેં તેઓને 
બોલાવ્યાનું કારણ નીચે પ્રાણે કિી સંભળાવ્યું : –

1. `દેશી ભાઈ્યોરાં વિદ્યાજ્ાનનો પ્સાર કરિાને બુવધિિધ્મક, જ્ાનપ્સારક આહદ લઈ 
સભાઓ છ;ે પરંતુ વિેરરપી અગાસુર બકાસુરના મિોડાંરાં અજ્ાન અને ભોળા થઈ 
ગ્યલા દેશીઓ પડલેા છ ેતેઓને તેરાંતી જીિાત કિાડી ઠકેાણઆંસર આણનાર કોઈ 
ધર્મસભારપી કૃષણ (આકષ્મણ કરનારી) શહકત જોિારાં આિતી નથી રાટ ેએ શહકતને 
શોધિી – એક ધર્મસભા ઉભી કરિી – ને તેનો ઉદ્શે એિો િોિો કે ધર્મરૂપી ગોળીરાં 
આજકાલ ઘરઘરનું જરાિેલું િાસી દિીં એકઠુ ં થ્યલંુ છ ે તેને વિિેકબુવધિરપી રિૈએ 
એકસંપી ઉદ્યોગરૂપી નેત્રું બાંધી ખૂબ િલોિિું અને શુધિ રાખણ કાિાડિું. – અથિા 
ધર્મનીવતસંબંધી પ્કરણરાં જ ેકંઈ સાર િો્ય તે ્યથાશહકત શોધિો. – અને તેથી લોકોને 
જાવણતા કરિા. – આપણા લોકો સેિેજ િાતરાં પણ ધર્મ આણી રુકે છ;ે ધરતે તે શું, નીવત 



તો શું, એ બેનો અંતર ને સંબંધ કેટલો તે સિુ શોધિું. –વિેરરપી તોફાની િાદળી હિંદુનાં 
રનરૂપી આકાશરાં ચિડી આિેથી શુધિ તતિરૂપી જ ેસૂ્ય્મ ઢકંાઈ ગ્યો છ ેતેનાં દશ્મન 
કરિાનો અને લોકને કરાિિાનો ્યતન કરિો – સારાંશ કે, એક ધર્મસભા2 સથાપિી.’

2. `એ સભાને લાગતો સારો પુસતકસંગ્િ કરિો. આ દેશી પુસતકોના સંગ્િની, રુંબઈરાં 
કેટલી જરૂર છ ેતરે સિુ જાણોજ છો.’

3. `એ સભાની રારફતે પ્ગટ થતું એક ન્યુસપેપર અથિા ચોપાવન્યું કાઢિું કે જણેે કરીને 
સભાના વિચારથી ને સભાની રેિેનતથી લોકો જાણીતા થા્ય ને રડાં ફળ ચાખે. િળી 
લોકોપ્યોગી નાિાનાં રોટાં પુસતકો પણ છાપી પ્ગટ કરિાં.’

એ દરખાસતો સાંભળ્ા પછી સભાસદો પોતપોતાનાં વિચાર આપિા લાગ્યા, તેરાં આખરે 
એિું ઠ્યુાં કે, એ કાર રિાભારત છ ેએરાં રોટાં દ્રવ્યની, રોટી વિદ્યાની, રોટા સંપની ને 
રોટી રેિેનતની જરૂર છ.ે આપણે ઉપર કિેલી બધી િાતે િાલ સભાને જોઈએ તેિી 
વસથવતરાં લાિિાને શહકતરાન નથી તો પણ પ્થરથકીજ કોઈ પણ કાર જોઈ્યે તેિી ઊંચી 
વસથવતરાં આિતું નથી; –

પ્ારંભ સિ્મદા સિ્મત્ર નાિાનો જ િો્ય. – સભા તો ઉભી કરિી. 2. પુસતકસંગ્િની જરૂર 
છ ેતે પણ કરિો પણ એ પુસતકસંગ્િરાં ઘણું કરીને ધર્મનીવતસંબંધી પુસતકોનો સંગ્િ 
રાખિાને નાણું ખરચિું. 3જી દરખાસતરાં ન્યુસપેપર, ચોપાવન્યાંસંબંધી જ ેિાત છ ેતે 
િાલ રુકી દેિી. પણ ધર્મસંબંધી લોકોપ્યોગી નાનાં રોટાં પુસતકો બને તેટલાં છાંપી પ્ગટ 
કરિાં.,–એ પ્રાણે ઠ્યુાં.

સભાનું નાર સિા્મનુરતે તતિશોધકસભા રાખિારાં આવ્યું અને સભાના કારભારી્યો 
રુક્રર થ્યા. અને પછી સભાસદો પોતપોતાના લિાજર તથા બક્ીશ ભરીને સાડ ેનિ 
િાગતે સભા વિસજ ્મન કરી ઉઠ્યા.

સભાએ પોતાની સથાપના થ્યા પછી ઘણાક સારા સારા વિચારો ક્યા્મ છ ેપણ તેરાંનું 
કાંઈ પણ િજી લગી બાિાર પાડિાનું દુરસત ધા્યુાં નથી. તોપણ બ્ાહ્મધર્મ સંસકૃતરાં ને 
બ્ાહ્મધર્મ ગુજરાતીરાં એ નારનાં બે પુસતકો બાિાર પાડ્યાં છ ેતે વિષે થોડુકં લખું છ ે: –

કલકત્તારાં રારરોિનરા્ય નારના એક વિદ્ાને સને 1828 ના િરસરાં બ્હ્મસરાજ નારની 
ધર્મસભા સથાપી, તેનો ઉદ્શે એિો કે એક વનરાકાર ઈશ્રના ગુણાનુિાદ ગાિા, નીતીથી 
રિેિું, જાવતભેદ ન રાખિો અને દેશી્યોનું ધર્મ રાજ્યસંબંધી ઐક્ય કરિું – એ ઉદ્શે 
પાર પાડિાનેરાટ ેસરાજ ેઘણાં પુસતકો છપાવ્યાં અને એક રંહદર સથાપ્યું. એ રંહદરરાં 
દર બુધિારે િજીપણ િેદિેદાંતને અનુસરીને સાજસાથે પ્ાથ્મના કરિારાં આિે છ ેઅને 
ધર્મનીવતસંબંધી ભાષણો પણ કરિારાં આિે છ.ે (બ્હ્મસરાજ સંબંધી થોડીક િકીકત 
રારરોિનરા્યના જનરચહરત્ર ઉપરથી રાલર પડશે પણ તે સરાજનો પૂરેપૂરો ઇવતિાસ 
આ ઈલાકાના લોકને આપિાસાર તતિશોધક સભાનો વિચાર છ ેતે જોગિાઈ રળેથી પાર 



પડશે એટલે આણીપાસના દેશી ભાઈ્યોને િધારે જાણ થશે એિી આશા છ.ે)

બ્હ્મસરાજ ેિેદ િેદાંતનું રંથન કરી બ્હ્મધર્મ નારનું પુસતક સંસકૃત ભાષારાં પણ બંગાલી 
લીપીરાં છાપી પ્ગટ ક્યાાં ને પછી એના અંગ્ેજી હિંદુસતાની અને બંગાલી ભાષારાં 
ભાષાંતરો કરી બોિોળા લોકોરાં પોતાના વિચાર ફેલાવ્યા. એ પુસતકની અંગ્ેજી નકલ 
અને બંગાલી લીપીરાં છપા્યલી સંસકૃત નકલ સન 1860રાં એક રારા પરરવપ્્ય વરત્ર 
જનેે એિી િાતોનો શોધ કરિાનો ઘણો શોખ િતો અને છ ેઅને જણેે રારરોિનરા્યનું 
ગુજરાતી જનરચહરત્ર રચ્યું છ ેતેને તાંિાં રેં જોઈ – બંગાલી લીપીિાળું રને કંઈ જ કાર 
લાગ્યું નિીં પણ અંગ્ેજી નકલ િાંચતાં રાિારો આતરા સારી પેઠ ેઠ્યયો. અને તે પછી તે 
ગ્ંથનું ભાષાંતર કરી લોકના આતરા ઠારિાનો રેં વિચાર કીધો. પણ પાછંુ  આર વિચા્યુાં 
કે ધર્મસંબંધી વિષ્યરાં અંગ્ેજી ઉપરથી કરેલાં ગુજરાતી ભાષાંતરરાં ઘણી કસર રિી 
જિાની રાટ ેસંસકૃત ઉપરથી જ ભાષાંતર થા્ય તો સારં. પણ આ ઈલાકારાં બંગાલી 
લીપી જાણનારા કોઈ જ નિીં તેથી બંગાલી લીપીરાં છપા્યલી સંસકૃત ગ્ંથની નકલ 
વનરપ્યોગી પડી રિી.

બનાિ એિો બન્યો કે એક જુિાન બંગાલી જાતનો બ્ાહ્મણ જ ેસાધુનો િેશ લેઈ રુંબઈરાં 
ફરતો િતો તેની સાથે રારે ને એક રારા સુરતના પડોસી સનેિીને પ્થર તો સિજ જુદી 
જુદી રીતે પણ પછી એકઠો સરાગર થ્યો. રારે પ્થર આ રીતે.

એ સરે પુનવિ્મિાિ વિષે રારાં પુસતકો ઉપરથી ગુજરાતી ભાઈ્યોરાં ઘણી ચરચા ચાલી 
રિી િતી તેથી તે બંગાલી જુિાન રારં નાર જાણતો િતો – એક િખત અત્ર િચલા 
ભોઇિાડાની સારે તપખીરિાળાની દુકાન આગળ િંુ બે વરત્રો સાથે પુનવિ્મિાિસંબંધી 
િાતો કરતો િતો એટલે એકાએક તે સાધુિેષ જુિાન રને અંગ્ેજીરાં કેિેિા લાગ્યો કે Are 
you the author of Vaidhaviachitra? Are your Naramdashakar?’ િૈધવ્યવચત્રના 
કતા્મ તરે છો અને તરે નર્મદાશંકર? િંુ તો સાધુિેષ જુિાનને અંગ્ેજી બોલતાં જોઈને 
ઘણો વિસર્ય પામ્યો ને પછી તેની સાથે દુર જઈને થોડીક િાત કરી – પછી િંુ ને ઉપર 
કિેલો રારો પડોસી સનેિી જણેે સ્તી્યોને ઉપ્યોગી પડ ેતેિા કેટલાક િૈદક સંબંધી ગ્ંથો 
રચ્યા છ ેતે અને પેલો બંગાલી જુિાન રોજ સાથે રળતા. એ બંગાલી જુિાન 25-27 
િરસનો િશે પણ તેને ચોખખું બંગાલી, િાત કરે ને િાંચી સરજ ેતેટલું સંસકૃત તથા 
અંગ્ેજી આિડતું. રાગ સારીપઠ ેસરજતો, શાસ્તી્ય રીતે ગાતો અને રૃદંગ પણ સારી રીતે 
િગાડતો. અથા્મત્ ઘણો બુવધિરાન િતો – એણે પોતાનો ઉતારો નાનાશંકરશેઠની િાડીની 
ધરરશાળારાં બીજા સાધુઓ સાથે ક્યયો િતો. પુરો સુધારાિાળો િોિાથી બીજા સાધુઓ 
સાથે બનતું નિીં તોપણ દેિની આરતી કરતી િખત સારં ગાતો ને િગાડતો તેથી સિુ 
એનાપર ખુશ િતા. એ િાણીઆ રુલતાની િગેરેને ત્યાંિાં જરતો િતો ને આખા રુંબઈરાં 
રખડ રખડ કરીને શેિેરની ચરચા જોતો. એની સાથે િાતચીત કરતાં રને રાલર પડ્યું 
કે એ કોઈ ઘરકંકાસથી અકળાઈને ઘરબાર છોડી રુસાફરી ક્યાાં કરે છ.ે એને રેં પુછું કે 



તરારે શાસાર કલકત્તા છોડિું પડ્યું તારે પેિેલી િખત તો કહું કે રને એિી ઇચછા થઈ 
કે ઉપાસના તપશ્ચ્યા્મ િગેરેથી ફળ થા્ય છ ેકે નિીં એનો શોધ કરિો ને પછી રેં ઘણાક 
પુરષચરણો કીધીં પણ કંઈ સાર દીઠો નિીં – પણ ઘણો પ્સંગ પડ્યા પછી રેં કહું કે 
િિે તરે ગુજરાતરાં રારી સાથે ફરિા આિો તારે એકાએક આંખરાં ઝળઝળી્યાં આણી 
બોલ્યો કે િિે તો કલકત્તે જઈ કુટુબંને રળિાનો વિચાર છ ેરાટ ેિિે િંુ ઉજ્જન તરફ થઈને 
કલકત્તે જઈશ. એ ઉપરથી રેં ધા્યુાં કે એ ઘરનો દુ:ખી છ ેઅને દુ:ખના જોશરાં બાિાર 
પડી ગ્યલો છ.ે એ જુિાન વિશે આટલંુ લખિાની રતલબ એટલી જ કે બંગાલાના જુિાનો 
નાિાનપણરાં કેટલો અભ્યાસ કરે છ,ે રુસાફરી કરિાને કેિેિા બાિાર પડ ેછ ેઅને કેિા 
વનભ્મ્યપણે પોતાના વિચાર લોકોને જણાિે છ.ે રેં પુછું કે સાધુનો િેષ કેર ધારણ ક્યયો? 
તારે કેિે કે `ખરે બ્ાહ્મણને રૂપે રિીને રુસાફરી કરતાં ખાિાપીિાસંબંધી ઘણી જાતની 
િરકતો છ ેને સાધુને તો સિુ પ્સાદી આપે જ; િળી પાસે દ્રવ્ય નિીં.’ એ બાિાને િંુ એક 
દાિાડો આપણા કવિ દ્યારારનું કાવ્ય સંભળાિાને અત્ર આિેલા તેના વશષ્ય રણછોડને 
તાંિાં લઈ ગ્યો િતો. તાંિાં દ્યારારની હિંદુસતાની ને બ્ીજ ભાષાની કવિતા સાંભળીને તે 
બોલ્યો કે `એ કંઈ હિંદુસતાની ને બ્ીજ ભાષા ન કિેિા્ય ને રણછોડનું ગાણું સારં નથી.’ 
ગુજરાતી વિષે તો એની સરજિાની શહકત નોિોતી. એ બાિાનો કોઈ સગો કલકત્તાની 
હિંદુકાલેજરાં અવધકાર ધરાિતો િતો.

િરે એ જુિાનની વિનંતી કીધી કે બ્ાહ્મધર્મ જ ેબંગાિી લીપીરાં છ ેતે તરે અરારી આગળ 
િાંચો એટલે િરે દેિનગરી લીપીરાં લખી લઈ્યે. તેણે િા કિી ને પછી િરે એક શાસ્તી 
તેને સોંપ્યો જણેે બ્ાહ્મધર્મ પુસતક બંગાલી લીપીરાંથી દેિનગરી લીપીરાં કતારી લીધું ને 
પછી પેલા રારરોિનરા્યનાં જનરચહરત્રનો કતા્મ જ ેિરારા વરત્ર તેને ખરચે ને સંસકૃત 
પુસતક છપાિીને વિદ્ાનોને રફત આપ્યાં કે તેઓના જાણ્યારાં આિે. એ સંસકૃત પુસતક 
વિષે સિ્મ શાસ્તીઓનો સારો વિચાર છ ેને કેિે છ ેકે જણેે ક્ુયાં છ ેતેણે ઉપવનષદાહદક 
ગ્ંથોનો સારો શોધ કરીને રચ્યું છ.ે સુરતના નારાંહકત શાસ્તી હદનરવણશંકરે કહું કે, `એ 
ગ્ંથ સારો છ ેપણ જ ેજ ેગ્ંથોરાંથી લીધું છ ેતેનાં નાર નથી લખ્યાં એટલી કસર છ ેઅને 
એ કસર ગ્ંથ રચનારાએ પોતાની રતલબને રાટ ેજાણી જોઈને રાખી છ.ે’ એ પ્રાણે સને 
1861 ના િરસરાં સંસકૃતભાષાિાળો બ્ાહ્મધર્મ દેિનગરી લીપીરાં પ્થર આ ઈલાકાના 
વિદ્ાન રંડળોરાં પ્તા્મિિારાં આવ્યો.

પણ એ સંસકૃત પુસતક એટલે ઘણા લોકનાં િાંચિારાં ન આવ્યું, રાટ ેએનું ભાષાંતર 
કરિાની જરૂર રિી અને તે કરાિિાને સાર આજ કાલ ગુજરાતરાં જનેા સરખા એક 
બેજ બીજા િશે એિા િેદશાસ્તસંપન્ન ્યજ્ેશ્ર શાસ્તીને રેં વિનંતી કીધી ને કહું કે 
તરારાથી ગુજરાતી ભાષાંતર ્યથાથ્મ થશે રાટ ેતરેજ કરો ને શ્રનો બદલો િરે સારી 
રીતે િાળીશું. તેઓએ િા કિી અને થોડુકં ક્યુાં પણ િશે. પણ પછી તેઓને િખત ન 
રળિાથી તેઓએ રને ના કિી ને િંુ વનરાસ થ્યો. પછી એક બીજા શાસ્તી પાસે રરેઠીરાં 



કરાવ્યું પણ તેણે ્યથાપ્ત ન કરતાં પોતાની તરફનું ઘણુંક િધા્યુાં તે ઉપરથી તે રદ જિેું 
થ્યું. એ ભાષાંતર એક રારા દક્ણી વરત્રને ઘેર પડલેું છ.ે પછી વિચાર કીધો કે પુને જઈને 
કોઈ શાસ્તી પાસે રરાઠીરાં કરાિું અને પછી તે ઉપરથી િંુ ગુજરાતી કરી લોકોને આપું, 
પણ કાર ધંધો છોડી પુને જિું રારાથી ન બન્યું. એટલારાં, ઇશ્રની કૃપાથી આ િરસના 
રાચ્મ રહિનારાં બ્હ્મસરાજ સભાના સેકરેટરી બાબુ કેશબચંદરનું એક પોતાના વરત્ર 
સાથે ઉપદેશને જ રાટ ેઅત્ર આિિું થ્યું. તેઓ બ્ાહ્મધર્મ પ્સાર કરિાને કેટલો પહરશ્ર 
કરે છ ેતે વિશે રુંબઈના ન્યુસપેપરોરાં સારી પેઠ ેલખા્યેલું છ.ે િંુ બાબુ કેશબચંદરને 
રળ્ો. ને તાંિાંની સુધારાિાળાની વસથવત સંબંધી પુછપાછ કરીને આખરે રેં કહું કે તરારા 
જિેી અત્ર પણ એક રંડળી છ ેઅને િરે તરારો બ્ાહ્મધર્મ છપાવ્યો છ ેપણ તે ઉપરથી 
પ્ાકૃત કરનાર કોઈ રળતું નથી રાટ ેતરારી પાસ જો હિંદુસતાની ભાષા ને દેિનગરી લીપી 
એરાં જો બ્ાહ્મધર્મ િો્ય તો તે આપો કે તે ઉપરથી િંુ ગુજરાતી કરીને લોકોરાં ફેલાિું, 
તેઓએ િા કિી અને રને એક પ્ત આપી. એ પ્ત આિી એટલે રેં તરત તરજુરો કરિા 
રાંડ્યો ને થોડોક કીધો એટલારાં બીજુ ંજરૂરનું કાર આિી પડ્યું. પછી રેં હિંદુસતાની 
ભાષા જાણનાર કવિ હિરાચંદ કાનજી પાસે તેનો તરજુરો કરાવ્યો. – જનેી િાલ 500 
નકલો છપાિી પ્વસધિ કરી છ.ે

િિે બંગાલાની બ્હ્મસરાજ સભાના ઇવતિાસનું પુસતક અને પ્ાથ્મના પુસતક એ બે 
છપાિિાનો તતિશોધક સભાનો વિચાર છ ેતે અનુકુળ પડથેી િિેલું રોડુ ંછપાિિારાં 
આિશે.

6

5 : શેરસટ્ાના સમયની અસર

(1866-67-68 એ િષષોની કેટલીક નોંધ)

િીરાચંદ કાનજી – એની સાથે રારે રુંબઈરાં િાત થ્યલી ત્યારે કિે કે તરારો સિભાિ 
આિો સારો છ ેતે િંુ જાણતો જ ન િોતો. રને તો તે આંધળાએ ભરાવ્યો િતો ને તેના જ 
કિેિાથી રેં વરથ્યાવભરાનખંડનરાં કેટલુંક તરારા જ ઉપર લખ્યું છ.ે

િીરાચંદે િોપની સીરીઝરાં પોતાની કવિતા દાખલ કરાિિાને ભોગીલાલ િગેરેને કિેલું, 
તે તેઓએ ન કબૂલ રાખેલી, િળી એને દલપતરારની સાથે પણ સારેલ ન રાખિાથી તે 
બધા અંગ્ેજી ભણેલા ઉપર ખીજા્યો િતો, ને તેઓની વિરૂધિ લખ્યું. સને 1859 રાં કવિ 



દલપતરાર પોતાની કવિતા વિષે પોતાનો રનરાન્યો વિચાર લોક સિ્મનો ન જણાિાથી ને 
તે અદેખા નર્મદની ઉશકેરણીથી થ્યું એિું પોતાના રનરાં િસેલું તેથી તે ખીજા્યો િતો ને 
તેણે િીરાચંદને ચઢાિી કેટલુંક રારી વિરૂધિ વરથ્યાવભરાનખંડન ગ્ંથરાં લખાવ્યું.

વસથવત - 1886 ના સપટમેબરની 23 રીએ સુરતથી રુંબઈ ગ્યો. અિીં રાતે ઘર સૂનું જોઈ 
દલગીર થ્યો, ને ખુરસી ઉપર બેસી ચાંદાની સારા જોતાં ખ્યાલો કીધા; `આિા સાચને 
જ આંચ છ;ે રને પોતાને પ્તીવત છ ેકે, લોક જનેે સારા કિે છ ેતેના કરતા િંુ િધારે સારો 
છુ.ં દુગુ્મણી નથી; િા, પ્સંગને લીધે ને દુવન્યારાં સાિસ વજતે છ ેએ અનુભિથી િંુ સાિસ 
કરિા જાઉં છુ,ં પણ પાછો વિિેકથી દબું છુ,ં પણ પછી – હફલસુફીની નીવત જ ેદુવન્યાની 
નીવતથી જુદી જ છ ેતેનો વિચાર થા્ય છ,ે ને પછી સાિસ થઈ જા્ય છ.ે એ સાિસથી િંુ 
પસતાતો નથી, પણ તેનાં ફલ કેટલીક િાર દુવન્યાદારીની રીતે જોતાં ખોટાં કિેિા્ય છ,ે 
તેથી કુદરતનો વન્યર સાચો કે દુવન્યાદારીનો? એના વિચારથી જરા દલગીર થાઉં છુ ં
ખરો. રે જીિડા! આ િરસરાં તો કોઈ આફતની બાકી રિી નથી. તું પડુ ંપડુ ંથઈ રહો 
છ ે– રે તું તો ્યુધિરાં જખરી સીપાઈ જિેો રરીશ પણ તારા સંબંધીઓને દુ:ખ પડશે 
તે – પણ જીિડા તેઓનાં કર્મરાં દુ:ખ િશે તે કાંઈ વરથ્યા થિાનું છ?ે તારા ભોગ તેર 
તેઓના ભોગ રાટ ેજો્યાં કર જ ેથા્ય તે.’ એ િેળા કવિતા લખિાનો જોસસો બિુ િતો, 
પણ એકદર ટાઢ ભરૈ આિિાથી તે ન લખાઈ. સુતાંસુતાં ̀ કોની આગળ કિીએ પ્ભુ પીડ’ 
એ અને `ટકટક જો્યાં કરિું’ એ પદ સાંભ્યાાં િતા.

તા. 24રી – આખો દિાડો પૈસાની ઉદાસીરાં કિાડ્યો. દશ િાગે સૂતો ત્યાં લગી લખ્યું.

તા. 25 રી – કરસનદાસ રાધિદાસને રળ્ો; એણે પોતાનું રડિું ને વરત્રોની બેિફાઈ 
કિી સંભળાિી; સોરનારા્યણ વિષે સારો વિચાર ન જણાવ્યો.

કરસનદાસ રાધિદાસ અને ભાઉ દાજી – તા. 26 રી – ઉદાસીથી તાિ િતો. `નર્મ 
ટકેરી,’ `વશકારી ને િરણી,’ `આખરે જુદાઈ,’ `આખરે ધૂળે ધૂળ,’ `દીનદ્યાલ જગતપાલ 
દેિા,’ `દ્યાળુ દેિ તું તો,’ `અંત લગી રાખજ ેતું લાજ,’ `ઉઠતાં િારને ધન અથતે બધે,’ 
`દુનીઆ જુઠાંની,’ `કુણ િહરિણ ઝુંપડી સુધી કાઢ ેસલાર રે હદલદાર,’ િગેરે કવિતા, 
કરસનદાસ રાધિદાસે બોલાિેલી તેની ઇચછાથી િાંચી સંભળાિી. દશ િાગે ડાકટર ભાઉ 
રળ્ા. એણે રોટારોટા પડ્યા તે વિષે દલગીર જણાિી, પોતાની િાલત વિષે પણ જણાવ્યું. 
તેણે કહંુ, `રારા સઘળા વરત્રો પડતી િાલતરાં આવ્યા છ.ે પણ િંુ િંસરાજ કરરસીને 
કિીશ તરને રદદ કરિા વિષે; િંુ દેશી રાજ્યોરાં તરારે રાટ ેભલારણ લખી આપું; 
ઇચછા િો્યતો ગા્યકિાડને લખું.’ રેં કહું, `તેર રારો િાલ વિચાર નથી.’ તે કોલાપુરના 
રાજાને રળેલા તે સંબંધી ને તેના ખટપટીઆ લુચચા કારભારીઓ સંબંધી તેણે િાત કિી. 
રેં કહું કે, `તરે કોઈ રોટાં દેશી રાજ્યરાં દીિાન થાઓ ને જરે નાના ફડનિીસ રાજ્યરાં 
કુશળ કિેિા્યો તેર તરે તે વિષ્યરાં પણ પ્ખ્યાવત પારો.’ તેણે કહું કે, `તેર કરિાની 
રારી ઇચછા નથી, રાજાઓ ચંચળ િૃવત્તના છ ેને વબ્હટશ રાજ્યવ્યિસથાના સાંઘા સળેલા 



છ.ે’ પછી રેં લેજીસલેહટિ કૌંવસલની િાત કિાડી. તે બોલ્યા કે, `ત્યાં રારા વિચાર પ્રાણે 
ઠરાિ થિાના નહિ, ઘણાના રત રારી સારે પડિાથી.’ રેં કહું કે, `તરે િો તો દેશને ઘણું 
સારૂં.’ પછી તેણે પોતાની પડતીના કારણરાં ભાહટ્યાઓને રદદ ન કરી તે વિષે કહું. રાત્ર 
રૂસતરજી ને એક બીજો એ બે જણે થોડીક રદદ કરી િતી.

વસથવત - તા0 28 રી બપોરે. `કોઈ કોઈનું નથી જ; જનેે િંુ ખરી રીતે ને જ ેરને ખરી 
રીતે ચાિે છ,ે જનેે સારૂ રેં ને રારે સારૂ જણેે તપશ્ચ્યા્મ કીધી છ ેતે પ્યાર, તે તપશ્ચ્યા્મ અને 
રનસા િાચા કર્મણા રેં શુધિ દાખિેલી એિી રૈત્રી શું આ િેળા રને રદદ નહિ લાગે? 
પાસા અિળા જ પડિાના િો્ય તો ન લાગે. રે િંુ રરી જાઉં તો રારા અબળ પ્ાણીઓ શું 
કરે? આિા તેઓના ઘા કોણ રૂઝિશે? રારાં રોતતી તેઓને પ્ીવતથી, આસરા િનાની 
વસથવતથી તે લોકથી કેટલું દુ:ખ થશે? િા્ય! શું રારા સંબંધરાં આર તેઓ દુ:ખ જ 
પામ્યાં? શું િંુ ખૂની? ખૂની તો નહિ, પણ રને કાળે ખૂની ઠરેવ્યો. તેઓનું નસીબ, એ જ 
રારે કે’િું તો. ઓ કુદરત! તારા ઉપર રારી ભવકતને તું જ બેિફા થઈ? ̀ પડ તો કિે સદા 
પડી.’ િંુ તો સંતોષથી પડીશ કે રેં અપરાધ કીધો નથી. કેટલુંક કાર જ ેસાિસ કિેિા્ય, 
તે રેં હફલસુફીતી કુદરતી કા્યદા જાણી ક્યુાં છ.ે લોકની તો રને દરકાર નથી. સાિસથી 
સારૂં પહરણાર થા્ય તો તે િાિ િાિ કિે, ને નરસું થા્ય તો રૂખ્મ કિે. રારાં રાણસને 
રણરાં રૂકી જાઉં છુ ંતેની સંભાિ તેનાં નસીબ લો કે ન લો, પણ ઓ રારાં રાણસો! તરે 
સિુ શૂરિીર ને ટકેીલાં છો. તરે પણ સાચિટથી ટકેરાં રરજો. કીધેલાં કારનો ગભરાટરાં 
પસતાિો કરશો નહિ. લોકના બોલિા સારું જોશો નહિ. જાXજ જૂઠાણું ચલાવ્યું છ,ે તે 
સર્યપરતિે િતું. શઠની સારાં શઠ થિું પડ્યું િતું. એ રધ્યર નીવત છ,ે પણ તે ઉત્તર 
પ્ેરનીવતને અથતે.

તા. 30 રીએ સુરત ગ્યો.

વસથવત – અકટોબર બીજી, ભાદરિા િદ નોર – 6થી તે 1 લગી – દલગીર િતો. ગ્યાં 
નિ િષ્મરાં રેં શુધિ સિાભાવિક કે અંત:કરણની પ્ેરણા વિરૂધિ કોઈ કાર કીધું નથી. જ ે
રોટા દુ:ખરાં ભાગ લેનાર ને રને હદલાસો દેનાર ને જનેા ઉપર રારો ભરોંસો તેઓથી 
જ રારૂં રન દુખા્યું ત્યારે બીજુ ંિતભાગ્ય કીઉં? સિન કર, સિન કર, સિન કર! વધક્ 
જગત્ રે વધક્, રને જ દુ:ખ દુ:ખ દુ:ખ – િંુ લખી શકતો નથી.

િીરચંદ ને પ્ેરચંદ – તા. 4થીએ નડીઆદ જતાં િીરચંદ આગગાડીરાં રળ્ાં. તેણે 
રુંબઈની ભૂંડી િાલત કિી સંભળાિી; પ્ેરચંદના રાનલોભની િાત કિી – કે જરસેદજી 
રારી આગળ કોણ? જો રારી સારા થ્યા િોત તો િંુ શેરનો ભાિ િજી ઘણો િધારી દેત 
– રૂનો ભાિ િધે તો છ રહિનારાં શેરનો િધારી દેત, ઈત્યાહદ. િંુ નિ િાગે રાતે નહડ્યાદ 
પોંચ્યો–વગરધરલાલને રળ્ો. એણે હદલાસો દઈ હિંરત આપી.

તા. પાંચરીએ `હિંદુની પડતી’ વિષે નહડ્યાદ સકૂલરાં ભાષણ કીધંુ; સાંભળનાર બસે 
ઉપર િતા. દેસાઈ ભાઉ સાિેબ, ઓધિરાર રારલતદાર, જરીએતરાર રુનસફ િગેરે 



િતા. ભાઉ સાિેબના સગરારરાં બેસી તેની િાડીએ ગ્યો, ને સંતરારનું સથલ જો્યું. રાતે 
કારનાથ ગ્યો. જરીએતરારના શગરારરાં.

તા. 7રીએ વગરધરલાલે રૂ. 500) કોઈનીપાસેથી લૅઈ રને આપ્યા ને િંુ સુરત આવ્યો. રાતે 
નરભેરાર રનસુખરારે રકનરારને કહું કે, કવિને રૂ. 600) આપજ.ે એ રીતે વગરધરલાલે 
ને નરભેરારે રૂ. 1000ની) જોગિાઈ કરી આપી. એ રૂ. 600) આઠરીએ આપ્યા.

વસથવત – 29 રી અકટોબર. ટાડનું રાજસથાન િાંચિાથી રેિાડ જિાની ઉતકંઠાં થઈ. 
અફસોસ ! જાળરાં પડલેા પક્ી જિેો છુ ં– કરજથી છુટ્યાં વિના ક્યાં જાઉં? જ્યાં કોઈ 
સનેિ પ્ીવત સરજતું નથી ત્યાં રારે શું કરિા રેિું? જ્યાં કોઈ શૂરપણું પુરષાથ્મ સરજતું 
નથી ત્યાં રારે શું રેિું? િાણીઆઓ િેપારધંધો કરનારા ને બ્ાહ્મણો બુવધિભટિ, નીચા ને 
જજરાન ઉપર આધાર રાખી બેસી રિેલા છ.ે ગુજરાતરાં રારે તો રજિાડારાં જ જઈ 
રેિું ને ત્યાં જ રરિું. તે િાત તો પછી, િાલ જઈને જોઉં તો ખરો, રજિાડારાં રહાથી ત્યાં 
િંુ સુધારો દાખલ કરી શકીશ.

વસથવત – 1લી નિેંબર–નાનાભાઈ રૂસતરજીનો કાગળ કે રારાથી નાણાં સંબંધી તજિીજ 
નથી બનતી. િંુ દલગીર થઈ રહો.

િાંસજી વચત્રકાર – નિેમબર છઠ્ઠી, પૂતળાં સારાં નોતાં. પાછળ રૂકેલો પડદો ઠીક િતો 
– રંગના પટ વચત્રને આપેલા તે જાડા િતા. ને વચત્રની લેખણી પણ બારીક નોતી; ઘણા 
દેખાિને એકઠા-ભેળી નાંખ્યા િતા. તેઓ એક બીજા સાથે રુકેલા તેની સીરા લીટીઓ 
સારી દેખાતી નિીં.

વસથવત–નિેમબર 10રીએ અરરોલી દોસતદારોએ બોલાિેલો ત્યાં ગ્યો. ગ્યો તેની 
આગરજ દલગીરીરાં િતો, ખેતરો જોઈ ખુશ થ્યો. પણ િળી દલગીર થ્યો કે કુદરત તું 
શું કરિા એિા રાણસોના સંબંધરાં આણે છ,ે કે પછિાડથેી તેઓ રને દગો દે છ?ે જગત 
વિશ્ાસ ઉપર ચાલે છ,ે તો િિે કોનો વિશ્ાસ કરિો ને કોનો ન કરિો?

તા. 11રી નિેમબર રિીપતરાર– રળિા આિેલા તેની સાથે સુધારા સંબંધી ને સુધારા 
વિરૂધિ બોલનારાઓ સંબંધી િાતો થઈ.

તા. 13રી નિેમબર–રુંબઈ ગ્યો.

તા. 14રીએ. લખરીદાસ ખીરજી એ નાનાભાઈના છાપખાનારાં રને રળ્ા. તે બોલ્યા 
કે `અરે દલગીર છીએ કે તરે તરારી આબરૂને ને સુધારાિાળાના કારને ધોકો પોંચાડો. 
રારી િાતરાં લોકને સરજ પડશે જ નહિ.’ િંુ ખુશ છઉં લોકોનો ઢગં જોઈને, લોક આજ 
આર બોલે ને કાલે બીજુ;ં તે બોલ્યા કે `ફરારરોજ ને બીજા તરારે રાટ ેઉંચું રત ધરાિે 
છ,ે પણ િાલ તેઓ દલગીર છ ેકે તરે તરારો ભાર બોજ નથી રાખતા. તેઓ કિે છ ે
કે તરે દારૂ પીઓ છો.’ પણ (ધારો કે) દારૂ પીધાથી રારો ભાર બોજ શો ઓછો થ્યો?



કોઈ િાર ચાર દોસતરાં રને કોઈ દારૂ પીિાને કિે છ ેતો િંુ પીઉં છુ–ંદારૂ પીિારાં બાધ 
નથી, એર જણાિિાને. બાકી કોઈ દાડો તનદુરસતીને રાટ ેકે શોખને રાટ ેપીતો નથી. 
િસતુત: િંુ પીતો જ નથી. રને એનું વ્યસન નથી. િિે રારા એર કરિાથી લોકરાં બગાડો 
થશે એર કેટલાક કિે છ,ે પણ તેઓ ઉંડો વિચાર કરતા નથી. દારૂથી બગડલેી િાલ 
સુધારિી સેલી છ?ે િળી શું રારા ઉત્તેજન આપિાથી લોક તેર કરશે? કેળિણી િધસે 
એટલે લોક દારૂને ઘી તેલ રીતે િાપરશે. (આજ લગીરાં તેના આપેલા રાત્ર રૂ. 250, 
બસેં પચાસ જ છ.ે)

તા. 15 રી – રને કુટંબુ બેને ખાિે પીિે િેરાન જ થિાનું થશે શું? રારારાં જોસસાઓ 
શા રાટ ેરુક્યા િશે? રને ગ્ંથ લખિાનો ધંધો કેર સરજીત? અને તે જ ેકાળે લોકરાં 
કદર નહિ તે કાળરાં? રનનું દુ:ખ બાિારગાર ફ્યા્મ િગર રટિાનું નથી. ભાઉને રળ્ો; 
પ્ેરશૌ્ય્મ ગાઈ બતાવ્યું ને તે ઘણા જ પ્સન્ન થ્યા.

તા. 16રી–સર્યના બનાિ ઉપર જ આધાર છ–ેઉદ્યોગની વસવધિ નથી, સદગુણી વસવધિ 
નથી. નેળની ગાલ્લી નેળરાં નહિ રિે, રદદ રળશે કે ફાંફાં રારીને બેરાંથી એક પણ 
થશે જ.

તા. 17 રી – િીરાચંદ કવિ આિેલા. તેણે િાતરાં કહું કે, આજ કાલ ઉત્તર હિંદુસતાનરાં 
કોઈ સારો કવિ નથી. કચછના રાિે દલપતરારને બાર કોરી આપી િતી.

વસથવત – 18 રી – રનરાં િેદાંતજ્ાન ને પ્પંચરણરાં જોધિાપણું, એર જ ેિતતે તે જ 
જગતરાં ખરૂં સુખ ભોગિે.

રાણસ ગરે તેટલો ઉદ્યર કરે, વિદ્યાભ્યાસ કરે, ખુશારત કરે, તો પણ તેનું ધા્યુાં તને ન 
જ રળે. રાણસ ઘણા છળભેદ કરે છ,ે પણ કોઈક જ ફાિે છ,ે ને ફાિે છ ેતો તે વનભી 
શકતો નથી. સત્યિાદી સુખી છ,ે એર પણ નથી; રાણસનારાં કેટલીક ખાશીઅત પોતાની 
વસથવત સુધારિાની છ,ે પણ તેથી જ તે સુધરે છ ેએર નથી. જોગિાઈ ઉપર, પ્ારબધ ઉપર 
કે ઇશ્રની ઇચછા ઉપર આધાર રિે છ.ે બનાિ તથા િાલત રાણસને ઢોરને તાબે રાખે 
છ.ે રાણસ ધા્યયો ઉદ્યોગ ને ઢોર પ્ેહરત ઉદ્યોગ કરે છ ે: રાણસ ભૂલે છ.ે ઢોર ભૂલતું નથી 
પણ વસવધિનું કોઈને નક્ી નથી.

પશુ ઉપર આપણે િુકર ચલાિીએ, પણ આપણા ઉપર બનાિ િાલત િુકર ચલાિે છ.ે 
રાણસે કા્યદા કીધા છ ેતે ઠીક છ ેપણ તે રાણસના જ છ.ે ઇશ્રની સત્તા રાનીએ તો 
જ ેરાણસને છકે જ ગરીબીરાં રુક્યો તેનારાં ઉંચા જોસસા શા સારૂં રુક્યા? તે ઉંચી 
વસથવતરાં આિે તેને રાટ ેકે તેને રીબાિાને? એર તો તેનારાં દ્યા નથી, અજાણતાં તો 
તેનારાં જ્ાન નથી. દુનીઆરાં ફાિે છ ેકોનું? લુચચાનું, બાકી સત્યને સદગુણ એ બધા ઠાઠ 
છ,ે રનના રાન્યાછ.ે કર્મનાં ફળ ક્યાં પારે છ?ે

શાસ્તી વ્રજલાલ કાળીદાસ – રાતે આવ્યા રળિાને – વગરધરલાલને ત્યાં રુકાર િતો ત્યાં 



ચૂનીલાલ રિેતાજીએ શાસ્તીને પુછું કે, નર્મદાશંકરની કવિતા સારી કે દલપતરારની.

શાસ્તી – નર્મદના ઉત્તરના લોકને દલપતરારની ને નર્મદાના દવક્ણનાને નર્મદાશંકરની.

નર્મદા0 – શાસ્તી િંુ તો જાણું છુ ંકે તરને તો દલપતરારની સારી લાગે છ.ે

શાસ્તી – િા; તરારી રેં જૂજ િાંચી છ ેને તેની રેં બિુ િાંચી છ.ે

નર્મદા0 – લોકની પ્સન્નતા ઉપર કવિતાનું રુળ નથી. પણ લોકરાંના વિદ્ાન િગ્મના 
વિિેચન ઉપર છ.ે ગાગરીઆ ભટને પસંદ કરનારા

ઘણા િો્ય છ ેને પુરાણીઓને થોડા, રાટ ેશું પુરાણીઓ સારો નહિ?

કવિતાનું તોલ કરિાને ઉત્તર કવિતા તે શું એ જાણિું, ને પછી તે ધોરણ પ્રાણે બીજી 
કવિતાઓને તોલિી. ઉત્તર કવિતારાં શું શું જોઈએ

શાસ્તી – રસ, અલંકાર, સાહિત્ય, પંવગલ, વ્યાકરણ.

નર્મદા0 – જાણે 100 ગુણ ઉત્તર કવિતાનો તો તેરાં રસને કેટલા ગુણ આપો?

શાસ્તી - પચાસ, ને બાકીનાને સરભાગે. રિીપતરાર કિે છ ેકે, નર્મદાશંકર ગુજરાતી 
ભાષારાં નાગરની સારી કિે છ ેકે, કેર તે નાગર છ.ે

નર્મદા0 – િંુ નાગર ભાષા સારી કિંુ છુ ંતેનાં કારણો જોિાં, ને ખોટાં ઠરે તો િંુ પક્પાતી. 
રારાં સાચાં બોલિાને અવભરાન કિેિું એ રજાક છ.ે

તા. 22રી નિેમબર સુરત આવ્યો.

પરાગજી િલ્લભરાર આવ્યા–લેખનશુવધિના વન્યર કરતી િેળા કવિ દલપતરાર 
ડીપુટીઓથી જુદા રતના પડ્યા િતા, ને તેનું કોઈએ કબૂલ ન રાખ્યું તેથી તે વચડા્યા 
િતા. િળી 1859રાં રુંબઈરાં ચાલેલી તકરારરાં રાનભંગ થ્ંુય િતું એર સરજલેા તેથી 
વચડા્યા િતા. એ બે કારણથી તેણે િીરાચંદને તરારે રાટ ેલખિાને ઉશકે્યા્મે િતો. િોપે 
િીરાચંદને પાકશાસ્ત રચિાનું કહું િતું; તે તેણે રચી ભોગીલાલને દેખાડ્યું, એણે નાપાસ 
ક્યુાં. તેથી િીરાચંદે વચડાઈ વરથ્યાવભરાનખંડન બનાવ્યું.

વસથવત-તા. 23રી – નિા ઘરની િાડીરાં –અરે િંુ આસાચા ગુલાબના ઝાડ જિેો છુ.ં 
વનર્મલ છુ,ં એ કાંટથી ભરપૂર છ ેતેર િંુ ઉપાવધના કાટાંથી વિંટલા્યલો છુ.ં જ્ાની છુ ંએટલે 
આવધ નથી અને રને વ્યાવધ પણ નથી. એના ઉપર ફુલ િો્ય ને તે શોભે તેિો િંુ જસ 
ને સિસથતારૂપી ફુલના રુગટથી ક્યારે શોભીશ? પણ આ જગતરાં કંઈ ઉપા્ય નથી. તું 
એની કેર કાળજી રાખે છ?ે જ્ાની થાને, જ્ાનથી દુ:ખ વિસરૂં છુ,ં પણ લાગે છ ેઘણું, લાગિું 
એ સિાભાવિક છ.ે રારારાં સદગુણ છ ેત્યારે દ્રવ્ય િગેરેથી અડચણ શા રાટ?ે શું તારારાં 
ને બીજારાં નથી? રાણસ રાત્રને સારી ને રાઠી બંને િાલત િો્ય છ.ે એ સઘળું ખરૂં, પણ 
સદગુણથી થનારા આનંદ, તેને ઝીલનારી જ ેવસથવત તે નથી, તેથી સિાભાવિક દુ:ખ થા્ય 



છ.ે અવભરાન નથી પણ આનંદને ઝીલનાર િાલત નથી તેનો બળાપો છ.ે

વસથવત–તા. 23રી ડીસેમબર – પૈસાની તંગી કેટલી રને લાગે છ?ે જરૂર જટેલી રાટ ેપણ 
તંગી? એિા એિા ખ્યાલો આવ્યાં કીધા.

1866ના સપટમેબરની 23રીથી તે હડસેમબર આખર સૂધી.

અિકાશતરંગ - 4, 5, 6,7,10 કરસનદાસ રાધિદાસ–2

પ્ેરચંદ–3 ભાઉદાજી–2

લખરીદાસ ખીરજી–8 િીરચંદ–3

વ્રજલાલ કાળીદાસ–9 વસથવત–1,2,3,4,7,8,9,10,11

િાંસજી–7 િીરાચંદ કાનજી–1, 10

1867 જાનેિારી 1 લી

તરંગ–1 જગંલી જોસસો તે લસટ; સંભોગ-ઈચછા ને સરજ સાથે જોસસો તે પ્ીવત–લિ.

2. રા્યાનો ઉતારો રા્યા છ.ે

3. રેં કેપની વનંદા કીધી છ ેતે વ્યસનીઓને રાટ,ે પ્સંગે કેફ કીધો ને તે જીરિા્યો તો 
િરકત નથી. િજી લગી રને ફરીઆદ કરિાનું કારણ રળ્ું નથી. રને તો રજોજ પડી છ.ે 
િસતુ ઉપર આધાર નથી, િાપરનાર ઉપર છ.ે

4. સિપનરાં, વનશારાં, ઉંડા વિચારરાં, ઉભરારાં પછી દલગીરીરાં, ધ્યાનરાં વચત્રના 
રંગની જ ેતેજી ને ભભક તેિી બીજી િેળા કિવચત્ જ.

5. જગતરાં પ્ેરદેિ ને પ્ેરરાક્સો છ.ે િંુ પ્ેરદેિનો ભકત છુ.ં પ્ેરના ઉપાસક આફતરાં 
આિી પડ ેછ.ે કોઈ કરોતે રરે છ.ે ઘણાક િેરાન થા્ય છ,ે તો પણ તેઓ સાચા ભગત 
દાખલ રના્ય છ.ે પ્ેરરાક્સના ભગત સુખ પારે છ ેપણ તેને કોઈ સંભારતું નથી અથિા 
તેનું નાર સાંભળી વધક્ારે છ.ે

વસથવત – તા. 16રીએ રુંબઈ ગ્યો. ભાઉના કિેિાથી િંસરાજને તા. 22 રીએ કાગળ 
લખ્યો, પણ ત્યાંથી ના આિી. એ જ તારીખે ડા. વિલસનને રળ્ો, ને કરનલ બાર ઉપર 
ભલારણ રાગી. તેણે કહું કે તે સંકોવચત રનનો છ,ે પણ િંુ િળી એિી રીતે લખીશ 
કે ગા્યકિાડ કંઈ કરે; તરારે રાટ ેતો તે રંજૂર રાખે – પછી રેં તેર લખાવ્યું. ફરીથી 
વિલસન પાસે ગ્યો જ નહિ.

તા. 24રીએ સુરત આવ્યો – દુલભરારે આપેલી રકર પાછી રાગી તેથી પાછો ગભરાટરાં 
પડ્યો. વિજ્યાશંકર ર્યા્મદા બાર જા્ય છ ેએિું ઘણુંક સાંભળ્ું.

રેિાડ િડોદરે જિાનો બુટ્ો; નાણા િના જિા્ય નહિ તે વિચાર; ઘર સંબંધી કલિ;– 



થિાનું િશે તે જ થશે.

તા. 19 રી ફેબરિારીથી તે 24 લગી રુંબઈરાં.

તા. 22 રીએ જારનગરના બંગાળી સિારીને રળ્ો.

તા. 1 લી રાચ્મ 1923 રિાિદ 10 શુરિ, નાણાના ગભરાટરાં એકેક ગ્ંથ લખિાનું રન 
થા્ય સુધારા ઉપર, પ્ીવતબળની િાત લખિા ઉપર. કંઈ બને નિીં. વિરિરે શક ઉપર જીત 
રેળિી તેનું કાવ્ય કરિાનું રન થ્યું.

તા. રાચ્મ 10 રી – પરરાર આલરભાઈ બડારીઆ રિેિાસી કસબે રાણપોર પરગણે 
ધંધુકા વજલ્લા અરદાિાદ, રને રળિા આવ્યા. બોલ્યા કે અરે રુંબઈ જો્યું, પૈસા, કારખાનાં 
જો્યાં, વિદ્ાનો જો્યા, પણ રાણસાઈ ન દીઠી. તરારી રીતભાત ઘણી જ સારી છ.ે પછી 
રેં કવિતા િાંચી િતી, તેઓ ખુશ થ્યા ને તેઓ તલિાર રોકલિાના છ.ે

તા. 15 રીએ િડોદરે ગ્યો નરભેરાર રનસુખરારને રાટ;ે તે ન રળ્ા; 16રીએ િાસદ – 
ત્યાંથી િડોદરે પાછો, ત્યાંથી રેરદાિાદ–આગગાડીરાં કાજી શાબુદીનને રળ્ો ને ઉપરથી 
િાતો કરી, પણ રેં જરાએ રાજરાં નોકરી લેિાની ખાએશ જણાિી નહિ. આણંદના 
ઝિેરભાઈને દીઠા. પછી વિશ્નાથ (રેિાડા બ્ાહ્મણ) ઇનસપેકટરને ત્યાં રુકાર રાખ્યો. 
નરભેરારને રળી નર્મકવિતા રાટ ેિાત કરી.

તા. 24રી રાચ્મથી તે 2 જી એવપ્લ સુધી રુંબઈરાં – નર્મકવિતા બંધા્યલી નોતી.

સને 1865ની પિેલી જુલાઈથી સુરતરાં રેિા રાંડ્યું. પછી ઘર બંધાવ્યું તે તૈ્યાર થ્યું 
1866ના સપટેંબરરાં. કવિતાઓ લખી ગદ્ય લખ્યું–િકીકત રેિાડની, સુરતની.

નાણા સંબંધી પરાકાટિાનો ગભરાટ

જ્ાવત સાથે ટટંો

ઘરનાં રાણસોની ઉચ્છખલ િત્ત્મણુંક

તબીએત સારી નહિ

નાનાભાઈ છાપનારની ઉતાિળ નાણાંને રાટે

તા. 19 એપરીલથી તે 15રી જુલાઈ લગીરાં એક સગ્મ વિરવસંિનો લખ્યો.

તા. 23રીએ વર. િોપને રળ્ો. કવિતા, ગદ્યનાં પુસતક ને દ્યારારકૃત એ બક્ીસ આપ્યાં. 
પોતાની લૈબ્ેરી દેખાડી. રેં જણાવ્યું કે `રુંબઈરાં રારા તિંગર દોસત પડી ભાંગિાથી 
પુસતકની છપાઈનો ખરચ રારે રાથે પડ્યો છ,ે ને િંુ કરજરાં છુ ંને સરકારી જૂજ ને તુટલે 
રળે છ–ેરાટ ેતરે દેશી રાજાઓને લખો કે તેઓ રારાં પુસતક ખરીદ કરે–કે જથેી િંુ રારો 
કોષ પૂરો કરિાને શહકતરાન્ થાઉં.’ તેણે કહું કે, `િંુ સર એલેકજાંડર ગ્ાંટને લખીશ કે 
તે આગળથી થોડુકં નાણું આપે; િળી િંુ પોલીટીકલ એજટં એંડરસનને લખીશ. તે દરેક 



રાજા પાસે નકલ લેિડાિશે. ભાિનગરના ઠાકોરને લખીશ.’ ગોપાળજી સુરભાઈને કહું કે 
`િંુ આ બક્ીસ કબૂલ કરં છુ ંપણ િંુ જ ેઆપીશ તે તરારે કબુલ કરિું પડશે.’ રેં કહું કે 
`બિુ સારૂં.’ (આપિું વિસરી જ ગ્યા છ)ે.

તા. 5રી સપટેંબરે તેને ત્યાં રળેલી રંડળીરાં ગ્યો િતો. કવિતા િાંચિાનું કિેિડાવ્યું. રેં 
જિાબ દીધો કે ઠાંસો થ્યો છ ેતેથી નિીં િંચા્ય. પછી તેણે કહું કે રેં ગ્ાંટને લખ્યું છ ેપણ 
તેનો જિાબ આવ્યો નથી.

તા. 8રી સપટેંબર 35 રું િરસ બેઠુ–ં34 પૂરાં થ્યાં.

7 રી નિેંમબર 1867-1924 ના કારતગ શુદ.

વસથવત–રોજ વિચાર કે આટોપીને જિું. બંને ઘર ગીરો રુકતાં પણ કોઈ પાંચ િજાર ન 
આપે. િેચી નાંખિા એ અવત સાિસ થા્ય ને િેચતાં દશ િજારનું દેિું શું િળે? િિે કંઈ 
જિું તો ખરૂં; બેસી રિે શું? ઘરરાં ખરચી આપિા જોઈએ – તબીએત તો છકે બગડી 
ગઈ છ.ે રુંબઈ જઈ વિચાર કરિો–પછી સુરત આિિું કે નહિ–કેસહર્યાં કરિાની િાત 
પછી.

12 રી નિેંબરે રુંબઈ ગ્યો.

રુંબઈના લોક કિે છ ેકે રુંબઈ આિી રિો–સઘળું સારૂં થશે.

તરંગ ધર્મજ્ાન–જડિાડી છઉં. આXવટ્વ પાિર (?) (Active Power)ને રાનતો નથી. 
ઇશ્રનો જિાબદાર છુ ંએર નથી રાનતો. પણ અંત:કરણ દુખા્ય ને કોઈ િાતનો પસતાિો 
થા્ય તેથી ડરૂં છુ,ં રાટ ેએનો જિાબદાર છંુ . જડિાદી પણ ચૈતનિાદીના રસનો ભોકતા 
છુ.ં

20રી નિેંબરે ઉદેપુર જિા વનકળ્ો. 17રી હડસેંબર પાછો સુરત આવ્યો.

વસથવત – જ્યાં એિો િખત છ ેકે િકીકત લખિાની ચાલ નથી; જ્યાં લોક ભણેલાં નથી, 
તે સુઘડ રીવતરાં ઉછ્યાાં નથી; જ્યાં સત્ય, વનર્મળ અંત:કરણ, ને જાિેર હિંરત નથી પણ 
જુઠાણું, રેલાઈ, બા્યલાપણું છ,ે ટુકંારાં જ્યાં સઘળી રીતની થોડી ઘણી કાળાસાઈ ત્યાં 
કોઈ પણ રીતની ઉજળાશ વનંદાિાની જ. કેટલાક કિે છ ેકે િિેનો જરાનો ખરૂં ખોટુ ં
સરજશે, પણ િંુ ખરૂં કિંુ છુ ંકે રાણસના દરેક કારરાં છાનું છ ેને દુવન્યારાં ઘણી િાતો 
બને છ ેતે જાિેરરાં આિતી નથી.

જિેો રારો સિભાિ ને તેને પુવટિ કરતો ્યોગ આિેલો, તેિાં રેં કરાં કીધાં છ.ે એ કર્મ રારી 
આસપાસના ઘણાકથી જૂદાં છ ેપણ તે ઉજળાં છ.ે રારાં ઉજળાં તે રારી લાગણીથી રને 
લાગે છ ેએર નથી. પણ શાસ્તી્ય રીતના કારણ પ્રાણે ને ઘણાના અનુભિ સાથે રેળિતાં. 
રારી ગફલત આિી કિેિા્ય; રેં કેટલાકને દ્યાભાિથી તેઓ કાલે સુધરશે એ બુવધિથી રેં 
તેરને પોતાના ગણ્યા, ને તે પણ તપાસ કરીને. પણ નીચ તુકર તે પ્સંગ જણા્ય. કેટલીક 



િાત રેં રારા વરત્રોને કિેલી. તે વરત્રોને કોઈએ અણસરજથી, કોઈએ એ રીતે રઝા 
જોિાને જાિેર કરેલી. ખરેખર રારા જિેા કુલીન, સાચા, ગૃિસથાઈ પાળનારા, નીવતરાન 
થોડાક જ છ,ે ને એ અંતર પ્તીવતએ િંુ સંતોષથી રરીશ.

1. જનેે ભાઈ જાણી, છોકરા જાણી ખિાડી ભણાિેલા તેઓ વનંદા કરતા થ્યા.

2. જઓેના સિાથ્મ ન સધા્યા તેઓએ, કેટલાકે ગેરસરજુતીથી, કેટલાક તે લોકના 
ભરાવ્યાથી, કેટલાક પોતે દુ:ખરાં આવ્યા છતાં ખોટા તક્મથી કે તે ફલાણાએ જ કીધું તે 
રારા દુશરન થ્યેલા.

3. નાતના લોક ઉપર િંુ કંઈ જ દોષ રુકતો નથી. તેઓનાં િખાણ કરૂં છુ.ં દોષ સંબંધીઓનો 
ને વરત્રોને જ કિંુ છુ.ં

એઓની વનંદાનો જિાબ દેિો, કીધેલા ઉપકાર કિી દેખાડિા, એ રારૂં ઉચાપણું નથી; 
જનેે રેં ઉપકાર કરેલા, જ ેરારા વરત્ર કિેિા્યા તેઓ વિષે િંુ નઠારં બોલું જ કેર? ભલે 
તે કુલીનતા છોડી વનંદા કરો. દુવન્યારાં સાચિટ શું જણા્ય?

દુશરનની વનંદાથી બળિાનું ને ખરી િાત દુવન્યાને કિેિા્ય નહિ તેથી બળિાનું, પણ એ 
ઠકેાણે ધીરજ રોંધી િસતુ છ.ે પશ્ચાત્તાપ થા્ય તેિું રેં ક્યુાં નથી. શત્રુનું ભુંડુ ંઇચછુ નથી 
એ સંતોષ, અને શત્રુ ઘાિ કરિા આિે છ ેને િંુ સારો નથી થતો તોપણ તે ફાિતા નથી, 
એ નસીબે િંુ પ્સન્ન રિંુ છુ.ં

1868 જાનેિારી 18, 19, 20,21,22, તાિથી ઘણો જ િેરાન િતો.

ફેબરિારી 19રીએ રુંબઈ ગ્યો ને 23 રીએ પાછો સુરત આવ્યો. રેની બીજીએ રુંબઈ 
ગ્યો ને 22 રીએ પાછો આવ્યો. નાનાભાઈને ત્યાં નર્મકવિતાના 1180 રૂપીઆ આિેલા; 
150)નકલ ઘેર આણી. રથુરાદાસ લિજીએ ગુજરાતીઓની વસથવતના વનબંધની છપાઈના 
રૂ. 100) આપ્યા.

રેની 29 રીએ નર્મકવિતા પુ. 2 અં. 1લો પ્વસધિ કીધો.

આગસટ 22 રી – સ્તીકેળિણીનો વનબંધ ઈનારને લા્યક ન ઠ્યયો.

આગસટની 11 રીએ નર્મકોશ પૂરો ક્યયો. 1924 શ્ાિણ િદ 8 ભોરે.

નિેંબર 21-1925 રાગસર સુદ 7–નાતરાં પાછો દાખલ થ્યો.

ડીસેંબર 13–રંછુને ત્યાં જરી આવ્યો–નાતનો ટટંો પતાવ્યો. નાતબાર રુકા્યલો તે 1866 
ના આગસટની 19 રીએ.

સને 1867 થી 1868 

તરંગ–12,14 વસથવત-12, 13, 14

પરરાર આલરભાઈ–13 વર. િોપ–13



રથુરાદાસ લિજી–15 જ્ાવત–13, 15

1866-67-68 એ ત્રણ િષ્મરાં ઉપાવધ નાણાંનો દેિું િાળિાનો, નિું કરિાનો, ચોપડી 
છપાિિા સંબંધી, ઘર ચલાિિા સંબંધી, નિું ઘર બંધાવ્યું તે સંબંધી, વ્યાવધ-શરીરે, 
ઉધરસનો રોગ, ગોડગુરડાં, તાિ-તાિ ઉધરસ છ રિીના ચાલ્યાં.

6

6: કવિની સરખામણી 

(આ નોંધ નિેમબર/હડસેમબર 1866ની છ ે– સંપાદક)

અિકાશ તરંગ–3 જી નિેંબર

નિલરામ-કવિની કવિતા િાંચિાથી રનરાં જ ેવચત્ર પડ ેછ ેતેનું િણ્મન કરો.

વિજ્યાશંકર-સફેદ ઘેરી ચાંદની પણ જરાક જ ફીકી િો્ય, એિું આસરાન દેખાતું િો્ય, 
તાડનાં ઝાડ ઉંચાં આિી રહાં િો્ય, એની પાછળ ઝાડના ચાર પાંચ જથા િો્ય, સરોિર 
ખળી રહંુ િો્ય, રોટાં કુરુદ ખીલ્યાં િો્ય એિા રંગરાં પ્ૌઢ રીતોિાળો કોઈ પુરૂષ બેઠો 
િો્ય ને િચરાં િચરાં ઉશકેરાતો ને પાછો વનરાશ થતો એિી વસથવતરાં િો્ય તેિું.

નિલ-ઉપરનું તો ખરૂં જ-વિશેષ કે ગુલાબ કે રોગરાના છોડિારાં બેઠલેો, પણ નજર 
રોટાં ઝાડ િડપીપળા તરફ કરતો િો્ય.

મધુિ્છરામ-એક રેદાન િો્ય, થોડા થોડા લીલા ચારાથી ભરપૂર િો્ય ને આસપાસ 
ઘટાદાર પણ િચરાં થોડાં ઉંચાં એિા ઝાડ આિી છા્યી રહાં િો્ય,આકાશ સિચછ પણ 
પૂિ્મ તરફ સૂરજ અસતથી જિેો વસંધુરીઓ થા્ય છ ેએિું, રેદાનરાં િચચે નદી િિેતી ને 
પછી નદીથી આઘું થોડ ેએક પેલાં ઝાડ તરફ જોઈને વિચારરાં રરતો.

નમ્મદા-વિશાળ ખેતર, તેરાં િચરાં િચરાં પીળા રંગના રેરાબના ધોરાિાળી િાડીઓ-
હકત્તા િો્ય જરેાં ફૂલ સફેદ કે વસંધુહર્યાં ને પીળાં બિેંકબિેંક થઈ રહાં િો્ય, એક ઝાપટુ ં
આિેથી જરીન ધોિાઈ ગઈ િો્ય ને રેહદની કંઈક ફીકી પણ સિચછ િો્ય તેિા દેખાિરાં 
કોઈ પુરૂષ પ્ૌઢ રીતે ઉંડા વિચારરાં રનિ િો્ય પણ એકાએક પાસેના ઘાસનો ભડકો 
થ્યેલી ઉશકેરા્યલો પણ પછી પ્ેરરાં ગળેલો િો્ય તેિો.

નિલરામ–િિે કવિતા પરથી પ્ેરાનંદનું સિરૂપ ને ગુણનું િણ્મન કરો.

રછુિછરાર-ઉંચો, જાડો નહિ, તેર પાતળો નહિ, શાણો પ્ૌઢ દેખાિનો (Commanding), 



આંખ ચંચળ નહિ, ઘણી જ લાગણીિાળો, એકને જ િળગી રિેલો, ઘઉંિણયો.

વિજયાશરંકર–રિેતાજી જિેો લાંબો પાતળો પણ ભરાિ; ઠાિકો પ્ૌઢ્યુકત આંખ વિશાળ, 
(નરભેરાર પ્ાણશંકર જિેો) ગંભીર પણ અંદરથી દરદિાળા, કાને વનરાળા, નાક જરાક 
લાંબું, છાતીએ વનરાળા, પ્ૌઢ દશા બતાિતા, ઠાિકી રશકરી કરનારો.

નિલરામ-ઉંચો ભરેલા શરીરનો, દૃવટિ વસથર, વિિેકી, બટકબોલો નહિ, પણ ચાિે તાિારે 
ભાષારાં સઘળા રસ આણી શકે, એક પર પ્ેર રાખનારો, શુધિ રનનો, બેિફાનું દુ:ખ ન 
જો્યલું, આંખ લિેરરાં, ઘણો વનશો કરનાર નહિ.

નમ્મદા-દૃવટિ ઘણી ચંચળ નહિ એટલે તેની લાગણીઓ તેની આંખ ઉપરથી જણા્ય. તેની 
લાગણી બાર પડતી નહિ પણ સરખી એટલે રાંિેની રાંિે સઘળે ઠકેાણે કુદી રિેલી; 
કંઈક સખી ભાિ ખરો; પ્ેરરાં ગગળે તે િેળાએ રડ ેતેિો ખરો (રવણનંદ પંડ્યા જિેો), 
પાકી ઉંરરે એકધ્યા્યી પણ જુિાનીરાં પ્યાર કરેલો; ઉંચો, કદાિર, ઘઉંિણયો, ઘણો વનસો 
કરનારો નહિ,–એણે પ્ીવતનું સુખ જ જો્યલું.

િિે સારળ વિષે.

એ જાડો. ઉંચો અરદાિાદી રોંચા સરખો, આંખ ચપળ, શઠ, રુંછાળો, જ ેઆિે તે ખપે 
તેિો, લોકરાં રળીને રિેનારો.

નિલ-રીચેલ આંખ, આનંદી સિભાિ, નાટકી, દડીદાર, ઘણો પોંચેલો, જાડી રવસકતાિાળો, 
ઘણો અનુભિી, બીજાને ભોળિી નાંખે તેિો, પોતાનું રિત્િ બતાિતાં સારૂં આિડ,ે 
પ્ેરબાજી કરેલી, બેિફાઈ ઘણી અનુભિેલી, પણ િસિારાં કાઢી નાંખેલી.

વિજયાશરંકર-પુખત દેિાિ, લાંબો પોળો, ધોતીઉં દૂટી નીચે પેરે તેિો, પેટ જરા આગળ 
પડતું, છાતીએ વનરાળા, રૂછ રોટી, દાંત સફેદ, િધારે શ્યારતાિાળો, આંખ ચપળ 
વિશાળ ઘુરકાિતી, અિાજ જાડો તડાકા લે તેિો, શઠ લુચચો ગરબડી્યો.

નમ્મદા-લપન્નછપન્નીઓ, ગેટકી, અંગે કાળાશ જરા િધારે, વનરાળા છાતીએ, વનશો 
કરનારો, વિષ્યી, પ્ેરરાં સરજનારો ખરો પણ જાતે ઈશકી ખરો. ભોગી નહિ, ચપળ, 
પ્ેરાનંદ કરતાં િધારે બાર પડતી લાગણીનો, અવભરાની, ઠરુસા િાથ લાંબા લાંબા કરીને 
કવિતા િાંચિાિાળો, એને દુ:ખ નહિ.

િિે દ્યારાર.

આંખ ચંચળ, લાગણી બતાિનારી, રારકણી; લાગણી ચેરાપરથી રોિ પરાડ;ે સખીભાિ 
ખરો; પ્ૌઢપણારાં રહો છતે િાસ્ય કરનારો, ને તેરાં રોટાઈ રાનનારો; શઠતા ખરી, પણ 
િળી ગગળી પણ જા્ય.

નિલ–આંખ ચંચળ, તેરાં ઉપજલેા અનુભાિને વિિેકે ડબાિતો; લાગણી બેિફાઈથી 
શઠતાને પારેલી, ધર્મનો જુસસો ખરો.



કે0–શુધિ રન નહિ, પ્ેરી ખરો ને શઠ પણ ખરો; કબીલારાં રાખિાં લા્યક નહિ, 
આતરસતુવત ઘણી ગરે; આખો દાડા વિચારરાં, દોસતીરાં સાચો.

વિજયાશરંકર–અંશી, વિિેકી, જુસસાિાળો, રદ્મ બિાદુર, સચચાઈિાળો, ઘણાં વિષ્યનો 
અનુભિી, પોતાને વિષે આનંદી, કોઈ ગરે તે કિો, દદતી, રસતપણઆને લીગે ગરબહડ્યો, 
વનસાસા રુકનારો, કોઈ કદર કરનારૂં નહિ તેથી રાનની દરકાર રાખનારો.

રધુિછરાર–દદતી પણ કંઈક શઠ બનેલો, જોસસાિાળો, પોતાને વિષે બિુ બોલનારો, 
લોકને તદબીરથી રીઝિતો, સૃવટિસૌંદ્ય્મરાં રસત; કોઈનો તુંકારો ન સાંભળે તેિો.

નિલ–રનની ઘણી વસથવત જણા્ય છ.ે ઉગતી જુિાનીરાં લાગણી ઘણી બારીક ને ઉંચી; 
રાનનો અત્યંત ભુખ્યો; શુધિ પ્ેરરાં રસત; સિભાિરાં રંગીલો, વનલયોભી, રાનને અથતે ચારે 
ભેદ િાપરનારો, અનુભિી, પાંચ િરસનું એક િરસરાં જાણતો, પ્ીવતરાં પોતે શુધિ છતાં 
ઘણી બેિફાઈરાં રીબાિાથી લાગણીઓ નરર પડલેી. જ્ાન તરફ િધારે જિા રાંડલેું. 
શઠતાને રન પોંચેલું પણ િચરાં િચરાં રૂળનો જોસસો બાર પડતો. એ શઠતાનો દોષ 
પ્કૃવત ઉપર રુકાર કરતાં રાઠા અનુભિ ઉપર િધારે આિે, તે રાઠાં પહરણાર િાંચનારને 
દ્યા ઉપજાિે છ.ે સિતંત્ર રનનો ગરબડીઓ નિીં ને વિિેકી, ગરબડ પણ વિચારની સાથે 
જ વનકળેલી, શૂર ખરો.

નમ્મદા-શુધિ ને ઉંચો પ્ેરી— પ્થર પ્ેરરાં રસત પણ પછી શઠ થ્યલો એર તો નિીં, 
દુ:ખથી વિિેકી થ્યલો અથિા બેદરકાર થ્યલો. તેની પ્ીવતરાં કપળછઠ તો નિીં જ, 
વસથવત ઘણી બદલાઈ, ઘણું અનુભિેલું તેથી દુવન્યાનો ઢોંગ સરજી બેદરકારી રાખતો, 
પ્થર રાનનો ભૂખ્યો, પાછળ નહિ; કદર ન થ્યેલી તેથી અકળા્યલો, કુદરતના વન્યરો 
તે જ્ાનીની સરજ ેનીવતરાન, પણ દુવન્યાની રીતે અનીવતરાન; પ્સંગ ઘણા રાથે પડલેા 
તેથી ગરબહડ્યો, પણ જ ેિેળા જ ેકાર કરે તે સેજ વિચારિાળુંજ કરે ને સિતંત્ર રીતે, 
લોક સારૂં રાઠુ ંકિે તેની દરકાર નહિ. કુલીન ને શૂરો, રનરાં ગુંચિાડો નહિ, સિચછ 
સરજનો; બારથી ફક્ડ પણ રિીંથી દુ:ખી, પણ તેનું સરાધાન પોતાનીજ રેળે કરતો. 
લાગણીિાળો-પ્થર રસત, પછિાડથેી વિિેકી ને થંડો દેખાતો. લુચચાઈનો વધકારનારો, 
રરતી ખરો.

તા. 22 હડસેમબર ̀િોરર’ના 100 ગુણ લેતાં.

અિકાશતરંગ પ્ેરાનંદ નર્મદાશંકર દ્યારાર સારળ

નિલરાર  60 60  35 20

વિજ્યાશંકર 60 65  40 30

રધુિછરાર 75 60  50 20

પછી રને પૂછું ત્યારે



નર્મદાશંકર 60 70  40 30

રાતે-

પ્ેરાનંદની ભાષા– વિષ્ય સાંસાહરક િોિાથી ને વિચાર સાધારણ િોિાથી, એટલે ઝાઝા 
ઉંચા નથી તેથી ને દેશીરાં િોિાથી સરળ છ.ે

રારી ભાષા–લીધેલા વિષ્યરાં નિી જ િોિાથી વિચાર ઘણા ઉંચા, ને ભારે િોિાથી 
અક્ર કે રાત્રારેળ છદંરાં િોિાથી સરળ નથી.

તેની ભાષા એક સરખી સિ્મત્ર છ.ે

રારી ભાષા તેિી નથી, બિુ ભાષાના શબદો છ.ે રારા અથ્મરસને સંસકૃત શબદ કરતાં 
ફારસી શબદ બરોબર દેખાડ ેતો િંુ ફારસી લખું જ. ભાષા ઘડા્ય છ.ે િજી રારા ગદ્યની 
ભાષા સૌ જ િખાણે છ ેને તેના જિેી બીજી કોઈની નહિ એર કિે છ.ે રારી કવિતાભાષા 
રાપના બંધનથી, ગુજરાતીરાં પુરતા શબદ ન િોિાથી, સુધારાના અણછડેા્યલા વિષ્યને 
રાટ ેપિેલી જ િાપરિારાં આિતી છ ેતેથી ગદ્ય જિેી સુંદર નથી. િાંક કવિનો નથી પણ 
ભાષાનો છ,ે લોક કવિતા િખાણે છ ેપણ તેની ભાષાને નહિ, એ ખરૂં છ,ે પણ કેટલાક 
સરજ ેછ ેકે રારા વિચાર સુંદર ભાષારાં દેખડાિાની રારારાં શહકત નથી ને કેટલાક 
સરજ ેછ ેકે રારી ભાષા સુંદર નથી; પણ એ બોલિું ખરૂં ક્યારે કે જો રારી ગદ્યભાષા 
સારી ન િો્ય તો. બન્નેરાં રારી જ ભાષા છ.ે

સિભાિોવકત ને બાહ િણ્મન રસભરી િાણીરાં, િળી ભણેલા કે અનુભિીજન સરજ ેતેિાં 
િણ્મન, વચત્ર, વસથવત સિભાિ કે જ ેલોકભાષારાં સારી રીતે રુકા્યજ નહિ તે – એ સૌંદ્ય્મ 
રારી કવિતારાં છ.ે

રીતભાતનાં ને સિભાિનાં િણ્મન ને વસથવતનાં વચત્ર અવતશ્યોવકતને રંગેલાં ને લોકભાષારાં 
રુકા્યલાં, એ સૌંદ્ય્મ પ્ેરાનંદની કવિતારાં છ.ે

રારી કવિતા સપટિસૂચક છ ેઅને તેની સપટિજ છ.ે

તેની કવિતા િસતી જ છ,ે ને રારી િસતી, રડતી, ડાિી, છટલેી, શૂરી, જ્ાની છ.ે
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7: મારી કવિતા વિષે મારા વિચાર 

(આ નોંધ ઈ. 1868ની છ.ે – સંપાદક)

1. કિરૉનટીટી સંબંધી-ગદ્ય, વ્યાકરણ, કોશ િગેરે ન લખત, પ્ુફ તપાસિાનાં ન િત, 
કંપાઈલેશન િત, ઘર ચલાિિાની ખટપટ ન િત, નાણાંની િંરેશ તંગી ન િત િગેરે 
િગરે-તો વનરાંતથી ઘણી કવિતા લખત. રેં કવિતા ઘણી જ તાકીદથી લખી છ.ે ઘણીએક 
તો પ્સંગોપાત ઉભરારાં લખી છ.ે એ જોતાં થોડી રુદતરાં રેં જટેલી કવિતા લખી છ,ે તે 
કવિતા ઘણારાં ઘણું સારળ, પ્ેરાનંદ ને દ્યારાર તેની કવિતાના સંગ્િના અધ્મ બરાબર 
તો િશે જ. તેઓએ પોતાની જીંદગી કવિતારાં જ કાઢી, રાટ ે ઓછારાં ઓછો 60 
િરસનો તેઓનો સંગ્િ કિેિા્ય. રને તા. 31 ડીસેમબર ઈ.સ. 1867 એ કવિતા લખતાં 
11 િરસ ને ત્રણ રહિના થ્યા છ.ે

2. કુદરતી છઉં- કવિતા કરિી એિો વિચાર સિપનરાં નહિ. પ્થર પ્ીવતના િૈરાગ્યના 
જોસસાથી રારૂં રન કવિતા તરફ ગ્યું; તે પીંગળ જાણ્યા વિના પણ સિાભાવિક રીતે 
રારાથી નરુનાના રાગડા પ્રાણે કેટલીક કવિતા લખાઈ ગઈ છ-ેજુિાન-જુસસાિાળો રાટ.ે

3. ભાષા– િંુ જુિાન છઉં, જોસસાિાળો છઉં, બોલિાની છટા છ,ે વિચાર તરત સુઝે છ,ે 
નાગરી ન્યાતરાં છઉ, િિે રારો ગરર થ્યલો વિચાર સિેલથી જોસસાિાળી ભાષારાં કેર 
ન વનકળે? રારી ગદ્યની ભાષા તે સરળ ને જોસસાિાળી સિુ કિે છ,ે ત્યારે રારી કવિતાની 
ભાષા સરળ ને જોસસાિાળી કેર ન િો્ય? કવિતા લખતાં તો જોસસો બિુ ઉભરાઈ આિે 
છ.ે િંુ ગારહડ્યો નથી, પણ શિેરી છઉં, ઉંચ કુળનો છઉં, ઉંચી સંગતરાં છઉં, જનર 
ધરી શુધિ બોલતો લખતો આવ્યો છઉં, રાટ ેરારી ભાષા શુધિ કેર ન િો્ય? શુધિ છ,ે 
વ્યાકરણવન્યર જટેલો રારી કવિતારાં છ ેતેટલો થઈ ગ્યેલાઓરાં નથી. રારી કવિતાની 
ભાષા વબલકુલ દોષિાળી નથી–1855થી 1858 લગીની રારી કવિતા, વપંગળના વન્યર 
પુરતા જાણ્યારાં નિીં તેથી, હ્રસિ દીઘ્મ રાખિા જ જોઈએ એ વિચારથી, કોઈને રાત્રારેળ 
છદંો િાંચતાં સાંભળેલા નિીં તેથી, રારી રરજી પ્રાણે રેં રારા તાલરાં િાંચેલા તેથી, 
રુંબઈ સુરતરાં કોઈ વપંગળ જાણનારો નિોતો અને શુધિ લખિાની ખંત તેથી, થડકતી છ,ે 
એ િાત ખરી; પણ એ જ ઘડી જ થોડી છ,ે ને એ કવિતા ઉપરથી કેટલાકોનું રત બંધા્યું 
િશે કે ભાષારાં સરલતા નથી. જરે સાધારણ રાણસની બોલાિાની ભાષા, વિદ્ાનની જુદી 
પડિી જ જોઈએ ને પડ ેછ,ે તેર રારી કવિતા શાસ્તી્ય ભાષારાં સિાભાવિક લખા્યાથી, 
ને નિા જ વિષ્યોને નિી જ લાગે તેિી ઢબથી લખેલી તેથી, તે સાધારણ લોકને રારી 
ભાષા સારી ન જ લાગે. સાધારણ સંસકૃત ભાષાથી કાવ્યની ભાષા તેની ઢબરાં ઘણી જ 
જુદી પડ ેછ,ે પણ શું ત્યારે એ દોષિાળી છ?ે ના. સંસકૃત રિાકાવ્યોની ભાષાના કદરદાન 
પંહડતો જ છ.ે તે એટલી તો રુશકેલ છ ેકે તે કાવ્યને અભ્યાસ કરેલા એિા શાસ્તીને પણ 
થોડ ેિરસે તે પર ટીકા િાંચિાની તે ગરજ પાડ ેછ.ે વિદ્ાનની ભાષા તે જ ખરી ને 
સુંદર ભાષા. એલીઝાબેથના િખતની પિેલાની ભાષા ને િાલની ભાષા ઘણી જુદી પડ ે



છ,ે રાટ ેશું તે ભાષા સારી? ના. એલીઝાબેથના િખતની ભાષા કરતાં આન ને જી્યોજ ્મ 
ત્રીજાના િખતની ભાષા સિુથી સારી ગણા્ય છ.ે 1827 થી ગુજરાતી ભાષા સુધરિા 
રાંડી છ,ે ને એ સુધરેલી ભાષારાં િંુ પિેલો જ છુ.ં ને એ ભાષા જૂની સરજના ઘરડાઓને 
અને િાલના સરજના લોકોને ઘણી જ સારી લાગે છ.ે િિે રારી ભાષા દોષિાળી કેર 
કિેિા્ય? અલબત્ત પ્થર ખેડાતી ભાષારાં િંુ પિેલો છઉં રાટ ેતે દોષિાળી િો્ય, તો પણ 
શું એ ઉપરથી રારી ગુજરાતી ભાષા પ્ેરાનંદની ભાષાથી ઉતરતી પંવકતતની કિેિા્ય? 
ના, ના. રારો સુધારાનો નિો વિષ્ય, તેરાં િળી કવિતાની ભાષારાં તે લખા્યલો તો ભાષા 
જુદી પડિી જ જોઈએ, પણ જુદી છ ેઅને નઠારી છ ેએર કેર કિેિા્ય? કવિતાની ભાષા 
ગદ્યભાષાથી જુદી પડિી જ જોઈએ, અંગ્ેજી સારી કવિતાની, ને સંસકૃત સારી કવિતાની 
ભાષા લખિાની ઢબ ઉપરથી અંગ્ેજી સંસકૃતની ગદ્યભાષાથી જુદી જ પડ ેછ.ે `પ્ેરે શું 
છોડી દીધી,’ એ કોઈ સાધારણ રાણસથી સરજાશે નિીં ને એર કોઈ બોલતું પણ નથી, 
રાટ ેશું એ અશુધિ ને નઠારી ભાષા છ?ે સરજતો વિદ્ાન તો ઉલટુ ંિખાણ કરશે. એરાં 
પ્ેરને રૂપક આપી કહું છ ેકે પ્યારી તું ને પ્ેર એ બે દોસત િતાં, પણ િિે શું પ્ેરે તારી 
દોસતી રૂકી દીધી છ?ે પ્ેરના જોસસા સાથે તને ઘણું બનતું, તે શું િિે તે જોસસાએ તને 
રૂકી દીધી છ?ે શું તારારાંથી તે જોસસો ગ્યો છ?ે

1855થી તે 1859 સુધીની ભાષા થડકાતી છ ેતેનાં કારણો:-

1. હ્રસિ દીઘ્મ જોડાક્ર િગેરે રાખિાની કાળજી-જ ેરટી 1859રાં દલપતરારને પૂછિાથી 
કે-રાખિી કે, નિીં?

2. રોટા વિચાર ટુકંારાં રૂકિા એરાં વિદ્ત્તા છ.ે ભાષા જોસસાિાળી છ,ે રડતી નથી.

3. અપભંશ થોડા િાપરિા એિી બેત. લાવગ્યો ને િાવગ્યો િંુ જનરરાં બોલેલો નિીં, ને 
એર લખતાં રને બિુ દુ:ખ થતું ને તેર નિોતો જ લખતો. ન ચાલતાં જુજ એિું લખેલું. એ 
દૂર કરિાના વિચારથી સરળતા ઘટલેી. િળી સાધારણ લોક સાધારણ િાતને પ્ાસિાળી 
ભાષારાં રૂકી એટલે એ રચનાને કવિતા કિે છ,ે એિા વિચારિાળાને રારી ભાષા કેર 
સારી લાગે? કવિતા અક્રરેળ છદંરાં છ-ેજ ેગુજરાતીરાં નિી જ છ-ેિિે એ િાંચી ન 
શકા્ય તો પછી ભાષાની લિેજત કેર લાગે?

4. Picture વચત્ર-Real and ideal, Poetical-many and more than other poet in 
our language. (સાચાં અને આદશ્મ-કાવ્યાતરક-અને આપણી ભાષારં કોઈ પણ કવિએ 
િાપ્યા્મ િો્ય તે કરતાં પણ ઘણા િધારે) પ્ેરાનંદ દ્યારારનાં વચત્ર દેશી રંગોથી ઘણાં 
સારા રંગેલાં છ.ે રારાં `સટીગ એનગ્ેિીંગ’ છ.ે

5. Universality-સિ્મતોભદ્ર શહકત-I can write on any subject, because I see 
Poetry in everything. (િંુ કોઈ પણ વિષ્ય ઉપર લખી શકંુ તેર છુ.ં કારણ કે િંુ બધી 
જ િસતુરાં કાવ્ય વનરખું છુ.ં)



6. રસ-Love-એ વિષ્યરાં જટેલા રેં અનુભવિ ખરા વિચાર કરતા કવિતા રૂપે લખ્યા છ ે
તેટલા કોઈએ નથી લખ્યા. રારા વિચાર પ્રાણે એ રસ રેં સૌથી સારો લખ્યો છ.ે રારારાં 
સં્યોગશૃંગાર નથી, ને નથી એટલે તે શ્ૃંગારરસ લા્યક ફક્ડ ભાષા પણ નહિ જ.

કરણ રસ-એ જ્ાનના ઘરનો રનરાનતો છ-ેપછી ઈશ્ર સંબંધી કે વપ્્યા સંબંધી. જ્ાનનું 
ઘર બાદ કરીએ તો તે થોડો છ.ે

શાંત-નિી રીતનો સારો છ.ે

િાસ્ય-નિીં. રારી કવિતા દદ્મની ભરેલી છ ેએટલે િો્ય જ નહિ, તેર કવિતાને િંુ ગંભીર 
વિષ્ય સરજુ ંછુ,ં રાટ ેતેિું તેરાં લખ્યું નથી. બાકી િાસ્યરસ પ્ૌઢ રીતે િંુ કેટલો ઉપજાિી 
જાણું છુ.ં તે રારા ગદ્યથી અને જઓેએ રને િાતવચત કરતાં જો્યો િશે તે સિુ સારી પેઠ ે
જાણે છ.ે

ભ્યાનક, બીભતસ, અદભુત, રૌદ્ર-એ લખ્યા નથી.

િીર-રેં જ લખ્યો છ ેને ઘણો સારો લખ્યો છ.ે ્યુધિિણ્મન નથી કીધું એટલું જ બાકી છ.ે

7. અલરંકાર-રારારાં ઘણા નિા છ.ે

8. અથ્મ પ્રૌઢી-ઘણી જ છ.ે

9. નેચર(કુદરત)નું ડીસરિીપશન (િણ્મન) તો રેં જ દાખલ કીધું છ.ે

10. અક્ષરિૃતિ તો રેં જ દાખલ કીધા.

11. Originality-અપૂિ્મ રચનાશહકત-ઘણી જ, પણ એક રોટા વિષ્યરાં િજી આણી નથી.

12. િણ્મનશૈલી-સુધારાના શુષક વિષ્યને નિી ખેડાતી ભાષા છતે જિેો જોઈએ તેિો કરી 
રુકેલો છ,ે તેથી તે જાડાજાડા રંગ જોિાની ટિે પડી ગ્યેલી તેિાઓને દીપતો દેખાતો નથી.

13. અવતશયોવ્ત-ઘણી નિીં-છાંટ નહિ-સાચુ અથિા બની શકે તેિું.

1. જોિાનુ એટલું છ ે કે અગર કદાવપ નઠારી ભાષારાં લખા્યલું છ ે તો તે ભાષાની 
અપૂણ્મતાથી કે કવિની ભાષા રાલર નથી તેથી.

2. અપૂણ્મ ભાષારાં નિા ટુકંારાં લખ્યા છ.ે એિી રીતે જ્યારે ઘણા ગ્ંથો થશે ત્યારે ભાષા 
જિેી જોઈએ તેિી થશે.

3. િાલ હક્યો રાણસ પ્ેરાનંદની અથિા દ્યારારની ભાષા બોલે છ?ે

પ્ેરાનંદની ભાષા રારા કરતાં િધારે સારી એર તો કિેિા્ય જ નિીં. એ કિેિું તદ્ન ખોટુ ં
છ.ે જરાનો બદલા્યો છ.ે અસલી ગુજરાતી ને િાલની ગુજરાતીરાં ફેર છ.ે તેરાં ગ્ંથની 
ભાષા, જુના ગ્ંથની ભાષાથી, વિચાર, ઢબને લીધે જુદી જ પડિી જોઈએ. િિેના લોકો 
કોઈ પ્ેરાનંદની ભાષારાં ગ્ંથ લખે તેિો સંભિ નથી. ત્યારે એ બે ભાષાનો રુકાલબો કેર 



થા્ય? પ્ેરાનંદના િખતરાં િંુ િોઉં ને પછી રુકાબલો થા્ય ખરો. રે, તે િખત પણ જારે 
તેના િખતરાં સારલ કે િલ્લભ િતા, ત્યારે પણ એ ત્રણેની ભાષારાં ઘણો ફેર િતો તે 
રાલર પડ ેછ.ે શું સારળની ભાષા પ્ેરાનંદથી જુદી નથી?

િારૂ, વિષ્યપરતિે છદંની બાંધણી પ્રાણે કવિની લખિાની ઢબ પ્રાણે ભાષા જુદી પડ ે
છ.ે િરણાની ભાષાનો રુકાબલો િરણાની જ ભાષા સાથે થા્ય. િંુ નથી કિેતો કે રારી 
ભાષા સારી છ.ે િજી તો ગ્ંથ લખિાનું શરૂ થા્ય છ.ે જારે ઘણા ગ્ંથો થશે ત્યારે ભાષા 
પૂણ્મ સારી થશે. રારી ભાષા કેટલાક જુના ગ્ંથ િાંચનારાઓને નઠારી લાગતી િશે, પણ 
તેરાં રારી ભાષાનો િાંક નથી. તેઓને રારી ભાષા િાંચિાનો અભ્યાસ નથી–અભ્યાસથી 
સારી જ લાગશે. તેર અસલી િાંચેલી, તેના પર ઘણા દિાડાની પ્ીવત લગેલી, તેથી બીજી 
નઠારી જ લાગે. અકબર ને તાનસેનની િાત. ગિૈ્યા આલાપ કરે છ ેતે જઓેના કાન નથી 
સુધ્યા્મ તેઓને તે ગાણું પસંદ નથી–રાંડોનું ને ચીજનું ગાિું પસંદ છ.ે શા રાટ?ે ગિૈ્યાની 
ભાષા તેઓને કઠોર લાગે છ-ેપણ કારણ, ગિૈ્યાનો રાગ સાંભળિાનો અભ્યાસ નથી ને 
તેરાં તેઓ કંઈ સરજતા નથી, તેર જ કવિતા વિષે.

4. ગરે તેિી રારી ભાષા છ.ે પણ રારા અનુભિથી કિંુ છુ ંકે સેંકડો જનોએ જઓેએ 
રારી કવિતા રારે રોઢથેી સાંભળી છ,ે તેઓ કવિતાની જ ખુબીરાં લીન થઈ ગ્યા છ.ે 
તેઓને ભાષા સંબંધી વિચાર આવ્યો જ નથી-િિે ભાષાને ને કવિતાને શો સંબંધ?

5. રારી ગદ્યની ભાષાના જુદા જુદા વિષ્યરાં જુદી જુદી ભાષા છ-ેપણ તેનો તે સઘળા 
ઉપરથી જ ેસાધારણ રીતે રારી ભાષાને એક ચિેરો થા્ય છ,ે તેર રારી કવિતાનો જુદા 
જુદા વિષ્ય ઉપરથી પણ છલે્લી િારે સાધારણ એક ચિેરો થા્ય છ.ે એ શું જુદાઈ? 
વબલકુલ નથી. રારૂં લખાણ-રારી ભાષા-પછી ગદ્યની કે પદ્યની-એક જ િોિી જોઈએ છ.ે

પ્ેરાનંદની ભાષા િધારે સરળ લાગે છ ેતેનું કારણ કે તેણે સંસારી બાબતે સાધારણ 
લોકની ભાષારાં લખી છ,ે અને તેરાં વિચારો સાધારણ વિચારોથી ઘણા ઉંચા નથી. િળી 
દેશીરાં છ.ે રારી દેશીિાળી કવિતા કોઈ કોઈ જ સરળતા િનાની િશે, રારી છ ેતે Sen-
timental Poetry -- ideas rising far above the common place-his airs are af-
fecting while matra-vrittas and akshar-vrittas are not affecting-his language 
is uniform throughout, mine is not. Persian and Urdu words which to my 
taste are on certain occassions experessing my ideas fully vividly and of 
which are no equivalents from Sanskrit or Gujarati could be used in our 
language. Langauge is now-a-days newly formed on account of new ideas 
being introduced into our language.

Premanand does not abound in so many and so vivid pictures as mine. His 
beauty is in the true description of manners and human natures (indicative 
of reflections)-in expressions and coloured pictures liked and understood 



by the mass.

Mine is in the description of human natures and external nature with sen-
timents and ideal pictures understood by the learned and men of experi-
ence by whom they are conceived. These pictures can not be put into the 
popular language, they can be put into poetical langauge.

Premanand has nothing to suggest-- pleasure from suggestion being hard-
won, is more exhilarating; mine has much to suggest. His is a jolly beauty, 
mine is melancholy.

[લાગણીના ઉભરાનું કાવ્ય-સારાન્ય વિચારો કરતાં રારાં કાવ્યના વિચારો ઘણા ઉંચા ઉડ ે
છ;ે જ્યારે તેનું (પ્ેરાનંદનું) સંગીત અસરકારક છ,ે ત્યારે રાત્રા િૃત્તો અને અક્ર િૃત્તો 
તેટલા અસરકારક નથી; એની ભાષા સિ્મ સથળે એક સરખી છ ેજ્યારે રારી નથી; ફારસી 
અને ઉદુ્મ શબદો જ ેરારા રત પ્રાણે કેટલીકિાર રારા વિચારો સંપૂણ્મ અને તાદૃશ્ય 
રીતે દશા્મિે છ ેઅને જનેા સરાન ગુજરાતી કે સંસકૃતરાં ભાિ દશા્મિનાર શબદો નથી તે 
આપણી ભાષારાં િાપરી શકા્ય. આપણી ભાષારા નિા વિચારોનો ઉરેરો થતો િોિાથી 
ભાષાનું સિરૂપ િિે નિેસરથી બંધા્ય છ.ે

પ્ેરાનંદરાં રારા જટેલાં ભભકભ્યાાં એટલાં બધાં વચત્રો નથી. સાંસાહરક રીતરીિાજો અને 
રનુષ્ય સિભાિ(વિચારદશ્મક)નું આબાદ િણ્મન કરિારાં જ એની ખરી ખુબી છ-ેસારાન્ય 
લોકસરાજને પસંદ પડ ેતેિી અને સરજા્ય તેિી શબદરચનારાં અને અવતશ્યોવકતિાળા 
આકારરાં.

રારી કવિતાની ખુબી રનુષ્યસિભાિનું અને કુદરતનું લાગણીિાળું બાહ િણ્મન છ,ે અને 
આદશ્મ વચત્રો એિાં છ ેકે તે ભણેલા અને અનુભિીઓ જઓે આજ ેતેની કલપના કરે છ ે
તેઓથી જ સરજી શકા્ય. આ વચત્રો લોકવપ્્ય ભાષારાં રૂકી શકા્ય તેિાં નથી, તેઓ તો 
કાવ્યાતરક ભાષારાં રૂકી શકા્ય તેિા છ.ે પ્ેરાનંદરાં સૂચનારૂપ લખાણ નથી જ-સૂચના 
(વ્યંગ) રાંથી ઉતપન્ન થતો આનંદ દુલ્મબધ િોિાથી િધારે આનંદરાં ડબુાડનારો છ;ે રારી 
કવિતારાં વ્યંગ ઘણા છ.ે એની કવિતા ખુશવરજાજી સુંદરી છ.ે રારી તો વિચારગ્સત 
િૈરાગશાવલવન છ.ે]



હુરં  પ્રેમાનરંદ

સુધારાનો નિો ને શુષક વિષ્ય પુરાણ કાવ્યરાંનો સિ્મરાન્ય રવસક વિષ્ય

ફીલસુફી શૂન્ય.

Real and ideal pictures many Real pictures in Social subjects 
only.

(સાચાં અને આદશ્મ વચત્રો ઘણાં) (સાચાં વચત્રો રાત્ર સાંસાહરક વિષ્યોનાં 
જ)

શ્ૃંગાર રસ-વનર્મળો, નીવત આપતો, પ્ૌઢ, પ્ૌઢ પણ ફીલસુફી િનાનો-સાધારણ 
રાણસને રાન્ય

દરદનો-ફીલસુફથી ભરેલો પણ રસ  સાદી રીતે ભભકર લખેલો.

ખંડન થિા આિે એટલારાં પાછી દરદ

ની ભભક-વિદ્રાન્ય, અંદરથી ઉભરાતો

રસ.

િૈધવ્યવચત્ર, લવલતા, સાિસ અને ઘણા-એક પદરાં શું કરૂણ

રસ નથી? રરદની આંખરાં ઝળઝળીઆં આિે તે કરૂણ રસ કરૂણ રસ સારો

રોટો, કાચી છાતીના બા્યલા રડ ેતે કરૂણ રસ નથી.

શુધિ િીર રસ ઉંચા દરજજાનો િીર થોડો ને સાદો.

શુધિ શાંત રસ-નિો જ-સૃવટિસૌંદ્ય્મ તો રેં જ દાખલ કીધું શૂન્ય

િાસ્ય-નહિ ખરો.



અદભૂત-નહિ થોડોક.

અલંકાર-નિા ને ઘણા જ. અસલના જ.

અથ્મગૌરિ છ.ે શૂન્ય

નીવતબોધ કવિતા છ.ે શૂન્ય.

બનેલું અથિા બને તેિું. ન બને તેિું.

Originality. અપૂિ્મ રચનાશહકત િધારે થોડી.

4. કાવ્ય કરિાનો સર્ય-થોડા કાળરાં ઘણું ઘણા કાળરાં થોડુ ંકાર-વનરાંતરાં કાર અને 
દુગધા. પ્ુફ તપાસિાનું કાર, કમપાઈલેશનનું કાર, ઘર ખટલો, પૈસાની ફીકર, બીજાં 
પુસતકો રોટાં રોટાં બનાિિાનાં કાર, પુસતક િેચિા સંબંધી ફીકર.

5. Stage of my poetry. (રારી કવિતાનાં સોપાન) :–

1. અથ્મચરતકૃવત અને વચત્રરૂપ િણ્મન તે કવિતા–1855-56

2. િાક્યં રસાતરક કાવ્યર – 1857-58.

3. જોસસાિાળું ને તક્મથી રંગેલું એિું જ ેકુદરતનું આબેિુબ િણ્મન-1866-67

4. કુદરત ઉપરથી તક્મ-1868

કુદરત ઉપરથી તક્મ કાર કરે પણ તે એટલો ન િધી જિો જોઈએ કે, જથેી કુદરત છકે 
જ અસત થઈ જા્ય.

તક્મથી અવતશ્યોવકત જોઈએ, પણ તેરાં વ્યંજનારૂપે પણ કુદરત રિે.

Imitation નકલનો ભાગ જતો રિે એટલે તે Poetry કાવ્ય નહિ.

Navalram says અદભુત શાંત 1st પ્થર

નિલરાર કિે છ ેકે િીર કરૂણા 2nd વદ્તી્ય

 શ્ૃંગાર િાસ્ય 3rd તૃતી્ય



નિલરાર કિે છ ેકે imitation નકલ નહિ જ-imagination(તક્મ) તક્મથી જ ેઆનંદ તે જ 
કવિતા-જરેાં અદભુત રસ તે ઉત્તર કવિતા.

જરે Supernatural (કુદરતથી વિશેષ) તેર િધારે સારૂં. રારો વિચાર કે તેર નહિ. Be 
and ideal of any thing Impossible ચાલે પણ improbable ન ચાલે. (જોઈએ તો 
કોઈના આદશ્મ થાિ. અશક્ય ચાલે, પણ અસંભવિત ન ચાલે.)

Nature and imagination(કુદરત અને તક્મ) કવિતા: Only imagination is good 
for nothing. (એકલો તક્મ નકારો છ.ે) Tales and romances don’t give taste 
(િાતા્મઓ અને ઐવતિાવસક કથાઓ રસ આપતી નથી). Drawing with the colours 
is poetry and not only the colours. (રંગો કંઈ કવિતા નથી. પણ રંગથી વચતરિું તે 
કવિતા છ.ે) સથા્યી પણ passion (પ્ેર)ની poetry (કવિતા) ઘણી અસરકારક છ.ે િાસ્ય 
રસ જ થોડી િારનો, પણ જ ેસથા્યી રિે તે સારો ને તેટલા જ રાટ ેpassion સારી. જ્યાં 
ખરાપણું તેરાં આનંદ વિશેષ, આિા! અદભુતપણાથી કિે છ.ે આબેિૂબ વચત્ર છ,ે એર 
લોકો કિે છ ેતે શા રાટ?ે
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8: ધમ્મતરંત્ર

(સંિત્ 1889થી સંિત્ 1931 : સન 1833 થી સન 1875)

જ્ાવત બ્ાહ્મણ; કુલ નાગર; (િડનગરા), અટક વદ્િેદી; િેદ ?ક; શાખા સાંખ્યા્યની; ગોત્ર 
ઓક્ણસ; વત્રપ્િર-િવસષ્ઠ, શહકત અને પરાશર; શર્મ શર્મ, આગસટ 24રીએ.

સિંત્ 1889 પ્થર ભાદ્રપદ શુકલ 10 શવન િાસરે જનર (ઈ.સ. 1833ના આગસટ 
24રીએ.)

1897-િૈશાખરાં જનોઈ (પછી સંધ્યા, રદ્રી આહદક ભણ્યો).

1899-લગી િેદાધ્ય્યન (સંહિતાનું એક અટિક રારા વપતાના વરત્ર બાબાજી પાસે ભણ્યો. 
બે બાબાજી તે શ્ીપદના વપતા).

1900-િૈશાખ સુદ 12 (1844 અપરેલ 29) લનિ.

1907 કારતક િદ 4 રાનું રરણ

1909 આશો સુદ 3 (1853 અકટોબર-5) સ્તીનું રરણ.

1912 કારતક િદ (1856 અપરેલ) લનિ બીજીિાર.

1914 લગી (25 િષ્મની િ્ય લગી) સિધર્મ વિષે આવસતક્ય િતું. 18 ની િ્ય લગી-રાની 
હરિ્યા કરી ત્યાં લગી, સારી પેઠ ે આવસતક. રાના રરણથી, વપ્્યાના રરણથી, સથાઈ 
આજીવિકાના ઉદ્યરની પ્ાવતિરાં ન ફાિિાથી સર્યે સર્યે િૈરાગ્ય ઉતપન્ન થ્યલો, પણ 
િળીતે ઉડી ગ્યેલો. કોઈ પણ ગુરના કે કોઈ નિા ધર્મરંડળના આશ્્યરાં રિી સંસકૃત 
ભણિાનો તથા ગુજરાતીરાં ભાષણ લખાણ કરિાનો ઉદ્યોગ રાખિા ભણી િૃવત્ત દોડલેી; 
એરાં ન ફાિેથી િરદાસનું કાર કરિાની િૃવત્ત થ્યેલી ને એને રાટ ેસંસકૃત અભ્યાસ સારૂ 
પૂને ગ્યલો, પણ કવિતાનું સફુરણ ઉપડલેંુ તેથી તથા દ્રવ્યના સંકોચથી તે કાર કરિા 
ઉપરથી રવત ખસી ગઈ ને પછી ગુજરાતીરાં ગદ્યપદ્ય ગ્ંથ લખિાનો ઉદ્યોગ રાખ્યો. (સને 
1859 ના રાચ્મની 20 રી પછી.)

સ્તીવિષ્યરાં વ્યવભચારી િતો. (એ રોિ રાના રરણ પછી.)

1915 (િેશાખ પછી) ધર્મ સંબંધી વિચાર બદલા્યા ને િંુ ધર્મભટિ થ્યો.

1920 (પોષ સુદ 10) વપતાનું રરણ થ્યું. (31 િષ્મની િ્યે.) ત્યાર પછી ઘરરાંના દેિતા 
પડોસી બ્ાહ્મણને આપી દીધા. વપતાની હરિ્યા કીધી તે ભાિથી નહિ ને દેિતા આપી દીધા 
તે રૂવત્મ ન પૂજિી રાટ.ે

1930 સૂધી એટલે 41 િષ્મની િ્ય લગી એટલે િષ્મ16 સૂધી િંુ ઘણીક િાતે પ્ાથ્મના 



સરાજના રતનો િતો. (તે િેળાના વિચાર ગ્ંથોરાં છ ેને તે ̀ ગુજરાતી’ પત્રરાં છપા્યા છ.ે)

1931 કારતક િદ 4 વશિશહકત સિરૂપે પરરેશ્રને પૂજિા વિષે રવત થઈ. `રાજ્યરંગ’ 
લખતાં શ્ૃવતસરૃવત પુરાણનો વિષ્ય જાણી લેિારાં આવ્યો. સિતે લોકના વનિૃવત્તપ્િૃવત્તના 
ધર્મ તથા જપસુખની તુલના કરી જોઈ. અિસ્યે િેદાંત તથા ્યોગના ગ્ંથોનું અિલોકન 
કરી સાર જાણી લીધો, અનેક વિચાર કીધા.

આષાઢ સુદ પ-વસધિાંત પ્રાણે કર્મ રચ્યું. (એ સરા ઉપર સિારી દ્યાનંદ સુરત આિેલા. 
પણ કરેલા વનશ્ચ્ય ફેરિિાની રારી રવત થઈ નહિ. તેણે િેદને ઇશ્રપ્ેહરત રનાિિા 
રાંડ્યો, તેની પિેલાં િંુ તેર રાનતો થ્યો િતો.)

ધ્યાન

1. `એક વનરાર્ય જ્ાનં, પ્જ્ાનરાનનદં બ્હ્મ સત્’.

2. એકરોંકારરૂપેણ સિપ્કાશેન વિિત્મતે.

3. એક: સિતેશ્ર: સિ્મજ્: સિાાંત્યા્મરી સિા્મતરા પરરાતરા પરરપુરષ: પ્સન્નો વિજ્યતે.

અધ્ય્મ કે નરન

4. ઓમ્ ભૂ: અનિે્ય નર:, ઓમ્ ભુિ: િા્યિે નર:, ઓમ્ સૂ્યા્મ્ય નર:, ઓમ્ ભુભ્મિ: સિ: 
પ્જાપત્યે નર:, પ્ણિ-ત્રણ વ્યાહૃવત-પ્ણિપૂિ્મક-ગા્યત્રી રંત્ર.

ઓમ્ અપાત્રોનંતપાત્રા્યં સિસ્ાક્પુરષા્ય નર:, ઓમ્ પ્પંચોપશરના્ય નર:, ઓમ્ ઐં હ્રીં 
ગલીં રરણા્ય વિશ્ેશ્રા્ય નર:, ઓમ્ ્યોગભોગનાથા્ય, શાંવતજપરૂત્મ્યે શ્ી સાંબવશિા્ય 
નર: (અદ્યાવપ એ જ રીવત ચાલે છ.ે રાત્ર ્યોગભોગ ત્યાં ભોગ્યોગ ને શાંવતજપ ત્યાં 
જપશાંવત એટલું બદલી બોલિારાં આિે છ.ે)

5. જપ (ગા્યત્રી રંત્રે), શ્ી સાંબવશિા્ય નર: (એ રંત્રે) ને શ્ીરિાસરસિત્યૈ નર: (એ રંત્રે).

(સંિત્ 1933 થી સંિત્ 1936 :: સન 1877 થી સન 1880)

1933 િૈશાખ સુદ 3 (1877 અપરેલની 16 રી) (44 િષ્મની િ્યે) િેદસરસિતીની સથાપના 
સુરતના ઘરરાં (?ક્ ્યજાસ્ સંહિતાના પુસતક ભરૂચથી કાશીરાર શુગલે આણી આપેલાં. 
તેની પ્વતષ્ઠા િોર સાથે િહરકૃષણ શુગલે કરાિી.)

એ િષ્મના રાગશરથી તે 1934 ના પોષ લગીરાં વનિૃવત્તપ્િૃવત્તનાં ભાષણ આ્ય્મસરાજરાં 
કીધાં, િેદ ઈશ્રપ્ેહરત િાણી છ ેએ કિી સંભળાવ્યું. િળી 33 ના આશો િદ 1 થી 34 
ના આશો લગીરાં સીતાિરણ દ્રૌપદીદશ્મન – કૃષણલીલા એ લખી, તેરાં સિધર્મની છા્યા 
દેખાડી.

1933 આશો સુદ 8 - વ્રત રાખ્યું-ચંડી પાઠ કીધો.

1934 રિા િદ 14-વશિરાત્રીનું વ્રત રાખ્યું. વશિસતોત્ર િાંચ્યાં ને જપ કીધો.



1935 જઠે સુદ 10-ભક્્યાભક્્ય, ગમ્યાગમ્ય, શૌચાશૌચ એ વિષ્યરાં આચાર પાળિાનો 
અનાદર િતો, તે પાછો બેસાડિા વિષે વનશ્ચ્ય.

1935 આષાઠ િદ0)) સૂ્ય્મગ્િણ પાળ્ું. ગ્િણ પાળિાનો વનશ્ચ્ય. પવત્રકા છપાિી પ્વસધિ 
કીધી.

1935 અવધક આશો િદ 13 વ્રત રાખ્યું–ત્ર્યોદશી પ્દોષનું.

1936 બે રોટી એકાદશીએ ફલાિાર કરિાનો વનશ્ચ્ય.

1936 િૈશાખ િદ પાંચર-છોકરાને ગા્યત્રી રંત્રનો ઉપદેશ કીધો.

એ પ્સંગે (47 િષ્મની િ્યે) પૂરો આસથાિાન િતો, ને શ્ોતના આનંદનો ઉતસુક થ્યો િતો.

1938 ભગિદગીતાનું ભાષાંતર કીધું. નભુભાઈએ છપાિી પ્વસધિ કીધું.

(સંિત્ 1935 :: સન 1879)

સંિંત્ 1935 ના રાઘ સુદ પાંચેરથી તે 1937 ના ફાગણ શુદ તૈરસ સૂધીરાં કેટલેક હદિસે 
કીધેલા વિચાર તથા કર્મનું હટપપણ : –

રુંબઈરાં 1935:

1935 રાઘ શુદ પાંચેર-દ્રવ્ય વિષ્યરાં વસથવત સારી થ્યેથી ધર્મ-ગૃિ-વ્યિિારની વ્યિસથા 
કરિી, એ વિચાર ફેરિી ધર્મની વ્યિસથા તો કરિી જ, એ વનશ્ચ્ય કીધો.એ હદિસે 
િૈરાગ્યપૂિ્મક ત્રણે તંત્રરાં બને તેટલી વ્યિસથા કરિાને ઉદ્યર થ્યો.

1935 રાઘ િદ તેરસ-(1) અનુકૂલતાએ દ્રવ્ય આપી શાસ્તીઓ પાસે શુભાશુભ કર્મની 
સંવક્તિ પધિવતઓ રચાિિી. (2) પરશુરાર, રાર, કૃષણ, એની જ્યંતી ઓચછિરૂપે પાળિી. 
પવિત્ર સરરણ કરી જરિું. (3) હદિસે સુિાની ટિે કાઢી નાંખિી.

1935 રાઘ િદ ચૌદશ-અકસરાત અજાણ્યો. શુગલ ચાણોદ કન્યાલીનો આવ્યો. તેણે 
રૂદ્રસૂકતાહદ શ્િણ કરાવ્યું. પછી સાંબસરરણ કરી ફલાિાર કીધો ને રાત્રે સતોત્ર િાંચી 
જપ કીધો.

1935 જઠે સુદ ચોથ-સિારે પરભાતીઆં ગા્યાં. જમ્યા પછી નર્મ ટકેરી જોિાની ઇચછા 
થઈ ને બે િાગે રારશંકર રંગળજીને લઈ ચાલતો ત્યાં ગ્યો. ટકેરી પર બેઠો. પા ઘડી 
અંગરખો ઉતારીને; ઉપરથી િષા્મદ આિે. `પરબ્હ્માવતરકાં દેિી’ અિીંથી તે `અંવબતરે 
દેવિતરે’ અિીં સૂધી ત્રણ િાર પાઠ કીધો. પછી ટકેરી પરથી ઉતરી િાઘેશ્રીનાં દશ્મન 
કીધાં. [જ ેટકેરી પર બેસી સૃવટિ સૌંદ્ય્મના, પ્ેર િૈરાગ્યના વિચાર કરેલા, તે ટકેરી ઉપર 
16-17 િષતે ફરીથી બેસી એકાગ્ વચત્તે સરસિતીની સતુવત કીધી-ગલેશ ઉપાવધ સંકલપ 
રહિત; ખરી તીથ્મ્યાત્રા કરી; પછી `પ્ણતાનાં પ્સીદ તિમ્’ એ ભણી ટકેરી પરથી નીચે 
ઉત્યયો િતો.]



1935 જઠે સુદ દશેર-(1) િે જ્ાન સરસિતીના પ્િાિ-િે ગંગે! તું રારી બુવધિ પવિત્ર કરી 
સબાહાભ્યંતર શુવચ રાખજ.ે (2) િે ગંગે! િિે તો તું વ્યિિાર સંબંધી અવ્યિસથાના 
રવલનતા િિેલી દૂર કરી. (3) િે ગંગે! તું રારી ત્રણે વસ્તઓનાં અંત:કરણ પવિત્ર કરી 
તેરને સત્િલક્રીને અનુકૂલ કરી તે દ્ારા આ્ય્મ વસ્તઓને સુબોધ રળે તેિું કરજ.ે

(1) રાતે (િહરભકત) ્યશિંતને (કાંદાિાડીરાં) નૃવસંિને પૂજન કરતાં, ભકતરંડળને કીત્મન 
કરતાં, પુરાણીને તબુંરા સાથે રારા્યણની કથા કરતાં (દ્રવ્યવ્યિ વિના રચેલો ઠાઠ) જોઈ 
રારૂં વચત્ત આનંદ્યું. (2) રૂવત્મપૂજન વિષે વિચાર કીધો. એ જ અિશ્ય કર્મ છ ેને સારૂં છ.ે 
સૌને રાટ ેએર નહિ. વનત્યને રાટ ેદેિપૂજન ઘરરાં રાખિું જ એર નહિ. િેદ પુસતક ઉપર 
ઇચછારાં આિે ત્યારે ફુલ ચઢાિિાં ને ધૂપઆરતી કરિી. કોઈ િાર રૂવત્મને પણ પૂજિી. 
સથાપેલી રૂવત્મનાં દશ્મનનો અનાદર કરિો નહિ.

(3) રદ્ય, રાંસ ને વ્યવભચારના વનષેધના વનશ્ચ્ય કીધા.

આષાઠ િદ અરાસ-ગ્િણ સર્યે ગા્યત્રી રંત્ર જપ કીધો. જપ ઉપાંશુ તથા ધારણરૂપ 
એર વરવશ્ત, ગ્િણની સરાવતિએ નિરી રાળા ચાલતી િતી. પછી `ઓમ્ ઐં શ્ી 
રિાસરસિત્યૈ નર:’ એ રંત્રે ત્રણ રાળા તેરાં બે િૈખરીએ ને એક ધારણાએ. (િદ 
આઠરેની રાતે સૂતા પિેલાં ઓમ્ શ્ી સરસિત્યૈ નર: એ રંત્રે પાંચ રાળા જપિાનું રાખ્યું 
િતું.)

શ્ાિણ શુદ તીજ-પરજ્ાવત સાથે ભોજન સંબંધી કેિો વ્યિિાર રાખિો, એનો વનશ્ચ્ય 
વસથવત સારી થ્યા પછી કરિો.

શ્ાિણ શુદ પુનર-જનોઈ બદલ્યું. પધિવત નહિ તેથી કર્મ ્યથાવસથત થ્યું નહિ. 
`ધર્મવજજ્ાસા’નો પિેલો અંક છપાિી લોકરાં િિેંચ્યો.

શ્ાિણ િદ આઠરે-રોિરાવત્રવનવરત્ત સરસિતીની આરાધના કરી આિુવતઓ આપી.

સુરતરાં ભાદરિા શુદ ચોથ-ધર્મવજજ્ાસાનો નિરો અંક પૂરો કરી રાત્રે સરસિતીને 
ધૂપદીપ કીધાં.

ભાદરિા શુદ સાતેર-સંધ્યાિંદન કરી રંહદરરાં જઈ િેદસરસિતીને પુષપ અપ્મણ કીધાં ને 
કપૂર દીપ દેખાડ્યો. દીપપ્કાશ જ્યસૂચક ભાસ્યો. તેરાં `ઘંટાશૂલિલાવન’ એ ભણતાં તે 
ઉંચો િધ્યો િતો.

ભાદરિા શુદ તેરસ-ધર્મવજજ્ાસા પૂરી કરી તે વનવરત્ત `ઓમ્ િેદસરસિત્યૈ નર:’ ભણી 
પુષપ ચઢાવ્યાં. ઓમ્ ઓમ્ નર:, નર: ઓમ્ (જરે બોલા્યું તેર) એક રાળા જપી, િચરાં 
િચરાં ધ્યાન પણ ખરૂં-ભૂતાકાશની રાંિે વચત્તાકાશ ને તેની રાંિે વચદાકાશ તેરાં ઓમની 
અધ્મ રાત્રા છ ેને પછી બ્હ્મ છ ેએિી સરજ.ે `ઓમ્ સાંબ વશિા્ય નર:’ િળી ઓર નર: 
શ્ી સાંબવશિા્ય(જરે બોલા્યું તેર) એ રંત્રે ત્રણ રાળા. તેરાં અિશ્યે વશિના શ્ોકના 



અથ્મ સરરણે ધ્યાન પણ ખરૂં. કૈલાસરાં સાંબવશિનું પૂજન દેિતાઓ કરે છ,ે તે વચત્રસરરણ 
પણ ખરૂં. `ઓર ઐં શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર:’ એ રંત્રે એક રાળા, આહદ શહકતનું ધ્યાન, 
જ્ાનશહકત, ઇચછાશહકત, કર્મશહકત, રૂલશહકત, ્યોગરા્યા, તે જ રિાકાલી, રિાલક્રી, 
રિાસરસિતી તે જ િાઙનીલ્યુકત સરસિતી, [એ હદિસે પ્દોષ વ્રત લેિાનું ઇચછલેું, પણ 
સર્ય િીતી ગ્યો િતો.]

ભાદરિા શુદ પુનેર-ચંડીપાઠ કરિાનું રન થ્યું. ̀ ઓમ્ નર: શ્ી સાંબવશિા્ય’ એ રંત્રે એક 
રાળા જપી. પછી પિેલેથી તે રધ્યર ચહરત્ર એક કિચ િાંચ્યું.

ભાદરિા િદ પડિો-સિારે `સાિવણ્મ સૂ્ય્મતન્યો’ અિીંથી તે `રહિષાસુરિધ’ લગી ને રાત્રે 
`શરિાદ્ય’ થી તે `દેવ્યાિતે તત્ર’ અિીં લગી િાંચ્યું.

ભાદરિા િદ બીજ-રિેલાં કિચ પૂરાં કીધાં. રાતે એક રાળા ̀ ઓમ્ નર: શ્ી સાંબવશિા્ય’ 
ને બીજી ̀ ઓમ્ નર: શ્ી રિાસરસિત્યૈ’ એ રંત્રે, પછી ચંડીપાઠરાંથી રિાકાલી, રિાલક્રી, 
રિાસરસિતીની સતુવતનો પાઠ ્યથાબુવધિ સરજીને કીધો ને િળી એક રાળા જપી, `ઓમ્ 
નર: શ્ી રિાસરસિત્યૈ’-િે દેિી! િંુ આત્મ, અથતી ને રુરુક્ુ છુ,ં રૂડી બુવધિ આપજ.ે [કેિો 
્યોગ કે રારૂં િષ્મ બદલા્યું, સંરિાંવત પ્રાણે 47રું બેઠુ.ં (સંિત 1889-1935. સન 1833-
1879.) ધર્મવજજ્ાસા પૂરી થઈ ને તરત દેિીનો પાઠ કરિાનું સૂઝ્યું.]

ભાદરિા િદ છઠ-બપોરે ચાલીને અવશ્વનકુરાર ગ્યો. નાિીને સરસિતીનો પાઠ કીધો. 
વપતારિ, વપતા, રાતા, ને સ્તી એ ચારને અંજવલ આપી. રિાદેિનાં દશ્મન કરી ઘેર 
આવ્યો.

[આષાઢ િદ 0] અરાસથી તે ભાદરિા િદ 6 લગી ધર્મવિચાર ને ધર્મકર્મ, એરાં જ રન 
િતું. ઘણું કરીને તે વચત્ત આનંદરાં િતું]

ભાદરિા િદ તેરસ-પ્દોષનો હદિસ રાની રાતે કાલ િીત્યા પછી પણ રાળા ફેરિી િતી.

અવધક આવશ્ન શુદ તેરસ-(સંિત 1935) પ્દોષ સર્યે જરતાં પિેલાં નાિીને ઓમ્ શ્ી 
સાંબવશિા્ય નર: એ રંત્રે ત્રણ રાળા ને ઓમ્ શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર: એ રંત્રે એક રાળા 
જપી. `ઓમ્ શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર:’ એ રંત્રે એક રાળા જપી.

અવધક આવશ્ન પૂનેર રાતે ઓમ્ શ્ી સાંબવશિા્ય નર: એ રંત્રે ત્રણ રાળા ને ઓમ્ ઐ 
શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર: એ રંત્રે એક રાળા જપી.

રુંબઈરાં-આવશ્ન િદ પડિો. નાનપણરાં જ ેનર્મદેશ્રને પૂજતો, તેનું િીસ િષતે ફરીથી 
ભાિે દશ્મન કીધું. પછી રારાદેિીનું ને પછી ચાલતાં જઈ રિાલક્રીનું.

ચોથથી તે બારસ સૂધી રાતે સાંબવશિની ને સરસિતીની રાળા જપી િતી.

સુરતરાં-અવધક આશો િદ તેરસ સોર-સિારે નાિી સંધ્યા કરી, ચાિ પી આગગાડીરાં 
બેઠો; અઢી િાગે સુરત પિોંચ્યો; ભાંગ પીને ગાડીરાં બેસી એકલો અવશ્વનકુરાર ગ્યો. 



ના્યો; કંઈ ભણ્યો ને અવશ્નીકુરારનાં દશ્મન કરી ઘેર આવ્યો. સારા ઘરરાં જઈ સરસિતીને 
પૂજી પુષપ ધૂપ કપૂ્મર દીપે-ઓમ્ િેદસરસિત્યૈ નર:, ઓમ્ િાક્ સરસિત્યૈ નમ્:, ઓમ્ 
નીલસરસિત્યૈ નર:, ઓમ્ રિાસરસિત્યૈ નર:, ઓમ્ જગજ્જવનન્યૈ નમ્:, ઓમ્ રિાકાલ્યે 
નર:, ઓમ્ રિાલક્મ્યૈ નર:, ઓમ્ રિાસરસિત્યૈ નર:. પછી સતોત્રરાંથી કેટલુંક ભણ્યો. 
પછી વચત્તરાં સાંબનું આરાધન કરી પુષપ ધૂપ દીપ અપ્મણ કરી શ્ોકાથ્મસિરૂપને ધ્યા્યી 
વ્રત લેઉં છુ.ં એર ભણ્યો ને જપ િાંછો.

આશો બીજો સુદ આઠરે (ત્રીજા િષ્મની) સિારે ઉઠી પાઠ અરધો કીધો ને અરધો બપોરે 
સાંજ ે રૌન રાખી આખો કીધો. `દેવિ! વ્યિવસથત થ્યો?’ `િા.’ `િિે જ્ય’? `જ્ય.’ 
રંહદરરાં પુષપ ધૂપ દીપ ઇત્યાહદ કીધું.

આશો બીજો શુદ પુનેર-કાલી, લક્રી ને સરસિતીની સતુવત િાંચી.

આશો બીજો િદ 7-11 એ પાંચ દિાડા કામ્યપ્્યોગ કીધો. ગા્યત્રી જપ 11, `ઓમ્ ઐં હ્રીં 
ગલીં શ્ીં સાંબવશિા્ય નર:’ એક રાળા, `ઓમ્ ઐં શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર:’ ત્રણ રાળા, ને 
`લક્રીરેંધાધરા’ 11 િાર. [પ્્યોગે ઇચછાફળ દાખ્યું નહિ.]

આશો બીજો િદ 12-13-ગા્યત્રી જપ 11, `ઓમ્ શ્ી સાંબવશિા્ય નર:’ એ રંત્ર રાનવસક 
જપ 11 રાળા જટેલો પ્દોષસર્યના રાિાતમ્યના શ્ોક-`નરો નરસતે વગરીશા્ય તુભ્યં.’ એ 
સતોત્ર, ̀ ચંપેચગોરા,’ એ સતોત્ર, ̀ જ્યશંકર પાિ્મતીપતે’ એ સતોત્ર િાંચ્યા પછી સરસિતીનાં 
સતોત્ર પછી ભોજન કીધું.

આશો બીજો િદ તેરસ-સંધ્યા પછી સરસિતીનાં સતોત્ર; રાતે `ઓમ્ શ્ી રિાસરસિત્યૈ 
નર:’ ત્રણ રાળા ને `લક્રીરેંધા’ એક રાળા.

આશો બીજો િદ 14-30 ગા્યત્રીની ત્રણ રાળા, ̀ ઓર રિાકાલા્ય નર:’ એક રાળા, ̀ ઓમ્ 
રિાકાલ્યૈ નર:’ એક રાળા, રાતે ત્રણ રાળા સાંબવશિની ને ત્રણ રાળા રિાસરસિતીની.

[વચઠ્ઠી રૂકિી નહિ, કામ્યપ્્યોગ કરિા નહિ, ્યથાસર્ય ્યથાબુવધિ જ ેકરા્ય તે કરિું. ઈટિ 
દેિતા તે સિ્મ જાણે છ ેજ. િંુ પોતાને રાટ ેને લોકને રાટ ેસંશ્યરુકત થ્યો. 1935 ના 
િષ્મરાં.]

સરંિત 1936:: સન 1880

વન્યરે કર્મ કરી શક્યો નથી. સાંબ તથા સરસિતીનું સરરણ થ્યાં કીધું છ.ે દેિી ભાગિત 
બીજી િાર ઉપર ઉપરથી જોઈ ગ્યો. ભાગ્ય, ધર્મ, ગુણ, આચાર ઇત્યાહદ પ્કરણ સતેજ 
થ્યાં. કોઈ કોઈ િાર રિાલક્રીનાં દશ્મન કીધાં છ.ે સરસિતીએ અડી િેળા સાચિી છ.ે 
િસંતોચછિ - લચછીરારે િોરીઓ સંભળાિી-પિોર વનરાશ થઈ ગ્યેલો તેથી આ િખતે 
રૂ.1) આપ્યો. એટલો જ ઘરરાં િતો. તે સુભદ્રાનું રન દુખિી આપી દીધો. રાળા જપરાં 



િિે હદિસ સારા આિશે એર થ્યાં કરતું. રારનિરી-`સીતાપત્યે નર:’ એણે એક રાળા 
જપી. ઇચછુ ંછુ ંકે રારો દક્સનેિ સબલ રિો, ને રારી ત્રણેરાં સીતાનો અંશ િધો. ત્રણે 
પોતપોતાને સનેિે રને જોઈ પોતપોતાને ધરતે રિો. િાટકેશ્રના ઓચછિના દિાડ ે `શ્ી 
સાંબ િાટકેશ્રા્ય નર:’ એ રંત્રે રાળા જપી કુલદેિને નૈિેદ્ય કરી જમ્યો િતો.

આટલા ઓચછિ પાળિા–ચૈત્ર શુદ 1-9-14; િૈશાખ શુદ 3; જઠે શુદ 10, આષાડ શુદ 7, 
શ્ાિણ શુદ 14 ને િદા 8; ભાદરિા શુદ 12; આશો શુદ 10, ને િદ 13-14-30; કારતક 
સુદ 1-15; પોષરાં રકર સંરિાંત, રિારાં િસંતપંચરી; ફાગણ શુદ 14-15.

િજારત-રવિ, સોર, રંગળ ગુરએ ન કરાિિી, બુધ કે શુરિ ેકરાિિી; વતવથપરતિે આઠરે, 
તેરસ, ચૌદશ; પુનેર, અરાસે નહિ. િળી પિ્મણી ને વપતૃવતવથ્યે નિીં.

સ્તીસરાગર રાવત્ર્યે જ રાખિો. કેટલા હદિસ િજ ્મ કરિાના છ ેતે જાણી લેિા.

સંિત 1936, સન 1880 રુંબઈરાં કા.શુ. નોર-બપોરે સિપન દેિીનું દશ્મન.

અવગ્યારસ-રિાલક્રીનાં દશ્મન કરી આવ્યો; તે રાતે ગા્યત્રી સિસ્નો પાઠ ત્રણ િાંચ્યો 
ને `ઓમ્ શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર:’ એ રંત્રે 3 રાળા જપી. પૂનેર-સંધ્યા સરે દેિને કપૂર 
દીપ થ્યો િતો તેનું િંુ બિારથી દશ્મન કરતો િતો, તેિારાં ઘરિાળાએ ભાડાની ઉઘરાણી 
કીધી. રેં કહું કે તરારો દોષ નથી. પણ રારૂં નઠારૂં ભાગ્ય કે ઈશ્રસરરણ કરૂં છુ ંતે િેળા 
તરારૂં આિિું થ્યું છ.ે

િદ બીજ સિપનરાં અવનિશહકત રિારા્યાની સતુવત કીધી. પાણી ને અવનિ દીઠારાં 
આિેલાં.

દશેર બપોરે સિપન: - ધોળી ગા્યો દોડ ેને ભુસકા રારે. રાતે સિપન. પરીરાતાનાં દશ્મન 
કીધાં.

િદ અગીઆરસ રાતે સિપન-જલદશ્મન. ભીની ગોદડી એક છડે ે િંુ ને બીજ ેછડે ેકોઈ 
શહકત. તે અલોપ થઈ ગઈ ને િંુ ઉદાસ.

રા. શુ. 10-રિાલક્રીનાં દશ્મન કરી સતેજ થ્યો. 11-તાબુતને દિાડ ેબાબુલનાથ જઈ 
બ્હ્મજ્ાનના વિચાર ને સરસિતીનો જપ. પણ સરુદ્ર કીનારેથી જતાં બે િાર રેતીરાં 
િાથ ઘાલ્યો િતો, પારસની ઘેલછારાં. પૂનર-ગ્િણ િેળા દેિી ભાગિતનો બારરો સકંધ 
પિેલેથી તે ગા્યત્રી સિસ્નારના અધ્યા્ય લગી ્યથાવસથત િાંચ્યો. પછી નાિીને દૂધ 
પૌંઆ ખાધા િતા.

પોષ સંરિાંવત-`ઓમ્ સંરિરણશરણ્યૈ નર:’ એક રાળા; ઓર નરો રિાકાલી રિાલક્રી 
રિાસરસિત્યૈ નર: – ભણી િિે તો બંધનથી રુકત કર. રારી વસથવતનું શુભ સંરિરણ કર. 
દશેર-વપતાની સરચરીએ ભાિથી બ્ાહ્મણ જરાડ્યા.

રાઘ-સરસિતી સારાં િાનાં જ કરશે- બંધનથી રુકત કરશે જ. શું. 7 ઇટિદૈિત જ વિશ્ાસ 



તે દૃઢ નહિ. જો િંુ રથન કરૂં તો ધૈ્ય્મ ઓછુ.ં તરતની રુઝિણરાં અનેક સંબંધીજનને 
સંતોષિાને, િચન વરથ્યા જતું ન કરિાને ફાંફાં રારિાં. િળે કંઈ નહિ, કોઈ ગાંઠ ેનહિ, 
જીિને િધારે દુ:ખ કરિું, એરાં શો લાભ? ધીર ધર, સર્યે સૂઝ તે કર, સિારથીઆ શઠ 
કિેશે પણ તું શઠ નથી. જ્ાને અભ્યાસે કહઠણ થા ને સિભાિે કોરળ દ્યાિાન્ પરોપકારી 
છ ેતેિો જ રિે.

ફાગણ શુદ-13-પ્દોષ સુરતરાં કીધો. અવશ્નીકુરાર સુરતરાં નાઈ આિી રિાસરસિતી 
ને સાંબવશિનું સરરણ કીધું. વનત્યકર્મ કારતકથી ફાગણ સુદ 11 લગી ચાલ્યું િતું. િદ 
7 - પ્ભુ િંુ કેટલાંનો ઓશીઆળો? બંધનથી ક્યારે છોડાિશે? સરસિતીની કૃપા છ,ે પણ 
પૂિ્મ કર્મ નડ ેછ.ે

ચૈત્ર શુદ 15– ગઈ રાતે સિપન-તેરાં અડી િેંળાએ રૂ. 500) રળ્ા એ શું સૂચિે છ ેદેિી! 
કે તારૂં કાર અટકશે નહિ. ધીરજનું ભાગ્ય ઉપર પ્સાદનું બળ છ,ે એ પ્તીવત થાઓ. રાતે 
રિાલક્રીનાં દશ્મન કરી આવ્યો.

િદ7-સિપનરાં, તરોગુણે િે સરસિતી! િિે તો ઉઠ, બંધન કાપ ઇત્યાહદ.

િૈશાખ સુદ 3-સુરત આિી પાઠ ઓચછ્વ કીધો. સંહિતાના પાંચ િગ્મ ને લક્રીસૂકત એ 
િાંચ્યાં ને ઈચછ્યું કે ્યથાથ્મ સરજ િેદની સુરતરાં રને થાઓ. તાપીનાં દશ્મન કીધાં. 
ચંડીપાઠરાંથી સતુવતઓ િાંચી.

િદ પાંચર-છોકરાને જનોઈ દીધું.

[પછી ગૃિતંત્રના વિચારરાં એ વ્યિિારતંત્રની વ્યિસથા કરિારાં બાકીનું િષ્મ ગ્યું. પછી 
આશો િદ0)) આ પ્રાણે લખ્યું :- ક્યારે ?ણરુકત થાઉંને ઓચછિ કરૂં? િળી તેં ઇચછા 
કરી? હદશાશૂન્ય છ ેતો જ ેસુઝે તે કરજ.ે પણ શર દર ક્ાંવત જ્ાનવિજ્ાનના વિચારરાં 
રિે; દંડનો વિચાર અપવિત્ર તથા ઐશ્્ય્મના રદિાળાને રાટ ેરાખિો. (તરોગુણ ન રાખતાં 
ધર્મ રાખી દંડ કરિો). દેિાતરિાદીની, વનધ્મનની દુગુ્મણીની, વિલાવસની, એિા નરની દ્યા 
ખાિી. બોવધત થિું ને કરિું એ આનંદ લેિો.]

[દટિ દૈિત! દુજ ્મનની સંગવતથી દૂર રાખજ ેકે રનરાં નઠારા વિચાર ન આિે. રાગિું શું 
કરિા? રાગિું તો ઈશની પાસે. રજોજ્ાને ટાઢો પડ્યો છ ેપણ િેળાએ િેળાએ ઉપડ ેછ ે
વસથવતપરતિે, ભાગ્ય પ્ભુની સત્તારાં છ.ે સત્િ ગુણની િૃવધિ-બ્હ્મજ્ાનથી, રન વજતિાથી, 
દેિકટિ કરિાથી, િડીલસેિાથી, ધર્મ્યુધિથી, પશ્ચાત્તાપથી, ત્યાગથી, આસુરી જીિનો િખત 
ઘણીિાર જડ રિેથી, ઘેલછારાં રિેથી, વ્યાવધ્યે પીડા્યાથી, ્યુધિરાં રચેથી રુકા્ય છ.ે]

(સરંિત 1937 :: સન 1881)

રાગશર સુદ પાંચર-અરુક સંખ્યા જપે અરુક વસવધિ, એ વિષે િાત ચાલતાં શ્ાસની 



ગણના ઉપર ઉત્યા્મ. દિાડો રાત રળીને 21,600 શાસ્તરાં ગણ્યા છ.ે એટલે 1 વરવનટ ે
15). કપૂરચંદરાં સિરોદ્યરાં-

એક રુિૂત્મ પા દીનર, સિરરેં શ્ાસ વિચાર;

સૈવનક અવધક અસ સાતસો, ચાલત તીન િજાર.

બે ઘડી-48 વરવનટરાં 3773 ને સો િષ્મનું પ્રાણ તો તેરાં 4,07,48,40,000 એટલા 
એટલે 1 વરવનટરાં 78.6041 આિે છ.ે એ જોતાં ને છાતીના ધબકારાનું પ્રાણ અંગ્ેજી 
રીતે 72 છ ેતો જનૈ સિરોદ્યની ગણના છાતીના ધબકારાની િશે, શ્ાસોચછિાસની નહિ. 
શરીરરાં નાડી કેટલી, િાડકાં કેટલાં વિગેરે વશિગીતારાં જોિારાં આવ્યું, તો તેને અંગ્ેજી 
ગણતરી રેળિિી જોઈએ.

રાગસર શુદ 10-નાથુશંકરે કહું કે, ભાસકરાચા્યતે વશિદત્ત ગુરૂનું સતોત્ર કીધું છ ે ને 
લવલતાભાષ્ય કીધું છ.ે

પોષ શુદ 5-

્ય:સંધ્યાકાલત: પ્ાતિ: ત્યજતેકર્મ ચતુટિ્યમ્ |

આિારં રૈથુનં વનદ્રાં સિાધ્યા્યં ચ ચતુથ્મકમ્ ||

પોષ શુદ 12-રિાકાલા્ય નર:, રિાકાલ્યૈ નર:, ઉત્તરા્યણસંરિરણ્યોવગન્યૈ નર:, એર 
ત્રણ અથ્મ આપ્યા. ચંડીપાઠરાંથી સતુવતનાં કિચ િાંચ્યાં, સંરિરણશહકતની પ્ાથ્મના કીધી, 
જપ ઇચછો, પોતાના સંબંધીજનનો ને દેશી જન સરસતનો. દેિી ગીતાનો પાઠ કીધો-
પ્ારબધ થ્યા કરે છ,ે રાટ ેકશીએ વચંતા ન કરતાં ઇટિ દેિીને જ કર્મ સરપ્મણ કરિાં. 
્યથેચછ િરત, અધીર થઈ સિધર્મ ભટિ થઈ અશુભ કર્મ ન કર, પણ ધૈ્ય્મ ધરી, સિધરતે 
રિી સદુદ્યોગ ક્યા્મ કર. વનિૃવત્તપ્િૃવત્ત તો બ્હ્મજ્ાન વિષ્યરાં ખરૂં જ્ાન; બુવધિ્યે કેિળ 
વન:સંદેિ નથી, તો પણ વશટિના શબદ પ્રાણે આજ્ાએ પૂણ્મ વિશ્ાસ રાખું છુ,ં ને વિચાર 
કરૂં છુ.ં રા્યાના અદભુત કા્ય્મ વિષે પ્ત્યક્ પ્તીવત નથી પણ ભવકત િધે છ-ેઇટિ દેિતા 
ભણી. આ તો તારી પ્તીવત જ છ ેકે સુખદુ:ખ અવનત્ય છ.ે રારા સંસાર ભણી જોઉં છુ ં
તો િંુ બિુ દુ:ખી છુ,ં ?ણવસંધુરાં વનરનિ છુ,ં વનત્ય જ સાંકડરાં છુ.ં ભાિીનો તો શો 
વિચાર! રારે રાટ ે કેટલા જીિ દુ:ખી? સ્તીઓનો વિ્યોગ, તેઓનાં સિાચરણ, તેઓની 
વસથવત, શરીર રન વ્યિિાર પરતિે કોઈની ઇચછાનો લેશ પાર પડ ેનહિ, કેિી જાળ! પણ 
વનત્યાવનત્યને વિચારે તે દુ:ખ પણ સિન કરિું જોઈએ, એ ન્યા્યે જાળની સપૃિા રાખતો 
નથી. જ્ાનધર્મના વિચારરાં વનરનિ રિંુ છુ ંને બીજાને રાટ ેતઓનું ભાગ્ય સરજુ છુ.ં 
પ્્યતન કરતાં પણ ન ફિા્ય તેિો કાળ આિે છ ેજ. રાજા થિાનું કે રોટા વિદ્ાન થિાનું 
કોડ નિોતું, પણ સારાન્ય પક્નું રાન, કુટુબંરાં અનુકૂલ સ્તીનું સુખ, અને સાધારણ ઉંચી 
વસથવતને જટેલું જોઈએ તેટલું દ્રવ્ય ઇચછતો. દુ:ખની વનિૃવત્તને અથતે કીધેલું ભોગિિું જ એ 
ખરી તથા ડાિી સરજ, અને ઇટિ દેિતા ઉપર આસથા એ જ આગળ જતા, આ જનરે કે 



બીજ ેજનરે ખરૂં સુખ ને શુધિ જ્ાનને અથતે રૂડી બુવધિ આપશે. ઓમ્ નર: સરસિત્યૈ નર: 
વ્રત ભૂખ્યા રિી કરિું. એથી વચત્ત વસથર રિે છ ેવ્રતદેિ ઉપર. દેિકટિને લેખિિું નહિ. 
વસવધિવિષ્ય સાધ્ય થા્ય તો ચૈતન્ય વિષે સારી પ્તીવત થા્ય. એક રાળા ગા્યત્રી જપે, ઓમ્ 
શ્ી સાંબવશિા્ય નર:, એ રંત્રે 11 રાળા ને 1 રાળા ઓમ્ શ્ી રિાસરસિત્યૈ નર: એ 
રંત્રે, રાળા જપતાં બીજા વિચાર ઓછા િતા. િૈખરીએ ઈટિની કલપેલી રૂવત્મ અદશ્મ થઈ 
જતી, રાનવસક જપ િેળાએ કોનો જપ કરૂં છુ,ં તે વિસરરણ થતું. રૂપરૂવત્મ કે ગુણરૂવત્મ કે 
તત્િનું ધ્યાન કરિું, એ વિષે વનશ્ચ્ય કરિાનો છ.ે રારૂં િલણ તત્િ તથા ગુણરૂવત્મ ભણી 
છ.ે આજનો હદિસ વનરથ્મક નથી ગ્યો.

પણ આ પ્રાણે નોંધ શા રાટ ેરાખિી? શું વિશેષ છ?ે એક રીતે કંઈ પ્્યોજન નથી. બીજી 
રીતે સ્યુવકતક છ,ે કે સાર વશક્ણી્ય થશે, અરુક સંકલપને દૃઢ કરશે. ત્રીજી રીતે બીજાને 
બોધ રળશે, નોંધને રાટ ેઅિશ્ય કાળજી ન રાખિી.

પોષ શુદ-15-રારાદેિીનાં દશ્મન કરી આવ્યો. ભગિદગીતા તથા દેિી ભાગિતરાંથી ત્રણ 
ગુણ વિષે િાંચ્યું. બીજ શહકત કીલક એના દાખલા આ પ્રાણે : -

1. અશોચ્યાનનિશોચસતિં પ્જ્ાિાદાંશ્ચ ભાષસે.

સિ્મધરા્મનપહરત્યજ્ય રારેકં શરણં વ્રજ.

અિં તિા સિ્મપાપેભ્યો રોક્વ્યષ્યાવર રા શુચ:

2 ઓમ્ તત્ સત્-

ભગયોદેિસ્ય ધીરહિ વધ્યો્યોન: પ્ચોદ્યાત્.

શ્ુવત સરૃવતના વસધિાંત ઉપર વિશ્ાસ બેઠો છ,ે પણ િજી રોક્ની ઇચછા નથી. દૈિી 
ચરતકારનો અનુભિ થાઓ એિો લોભ છ.ે પૂિતે રવલન સતિ ને રજો તરો દેખા્યા પ્કૃવતરાં 
િાલ સતિની િૃવધિ છ.ે રજો તરોરાં ઘટાડો છ.ે વચત્ત પ્સન્ન છ ેપણ(?) ઉપાવધથી સર્ય 
સર્યની તાણરાં અધીર થઈ જિા્ય છ.ે પણ િળી સત્િ, નીવત, અવભરાનરહિતપણું 
દાખિી ભવકતને દૃઢ કરે છ.ે કોઈ કોઈ િાર અન્યા્યી અપવિત્ર દુટિને દંડ થ્યેલો જોિાની 
ઇચછા થા્ય છ,ે જ ેિેળાએ શાપ પણ દેિાઈ જા્ય છ,ે પણ જ્ાન તો સૂચિે છ ેકે ક્રા રાખ, 
તું જ વનવરત્ત છ ેતો તારૂં ભાગ્ય કે તેિાના સંબંધરાં આવ્યો. કરશે તે ભોગિશે ઇત્યાહદ.

પોષ શુદ 14-દેિી પાસે વનત્ય જાચિું એ રૂખા્મઈ છ.ે તે સંધુ જાણે છ ેજ. વનષકાર ભવકત 
કરિી એ જ વસધિાંત; પછી સર્યે કામ્ય નૈવરવત્તક ભલે થાઓ. દેિી! તારો પ્ભાિ 
દાખિ-કંઈ લખાતું નથી-નરન કરૂં છુ ં રાતા! રિાલક્રીનાં દશ્મન કીધાં. તળાિે બેસી 
સતોત્ર ભણ્યાં ને પછી પાછો ફ્યયો. િંુ કુદરતી શહકતને રાનતો, પણ અરણાં જ્ાન કરતાં 
પ્િૃવત્ત વનિૃવત્તનો આધાર જગતની વનગુ્મણસગુણ શહકત દેિીને રાનું છુ-ંતારો કરી થાપ, 
સુબુવધિ આપ, નીવતિંત સંબંધીજનના સિિાસસુખરાં જોઈએ તેટલી લક્રી આપ. તું 



પૂણ્મ જ્યશ્ીિાળી છ.ે દેિી! પૂિ્મકાળરાં રિાપુરૂષ જ ેદુ:ખ પારતા, તેને ભાિી કિેિાને 
ઋવષઓ આિતા. રારી અકળારણરાં તું પરોક્ે સિા્ય કરે છ ેએર િંુ રાનું છુ,ં પણ િિે 
કેર? અંબે! હદગરૂઢ છુ.ં

પોષ િદ-14-જપ કરતાં ભીતરરાં વિચાર આિે છ.ે એ ન આિે તો સારૂં, પૂિ્મના પાપથી 
અખંડ જપ થતો નથી. પ્પંચની ઉપાવધ, દુજ ્મનનો સંબંધ, એના ઉપદ્રિરાં ધીરજ રાખતાં 
શીખું છુ.ં રાગદ્ષેને ઓછાં કરિાં, શાંવત સરાધાનીરાં પણ રાખિાં, ઇટિ દેિી ઉપર 
આસથા િધારતાં શીખું છુ.ં

પોષ િદ 0)) કાળચરિ બદલા્યે દેશરાં પરધર્મ કે સિધર્મ પ્ધાન થશે? સંસાર વરથ્યા છ ે
એ જ્ાન બિુ સતેજ નહિ થા્ય એટલે પારકંુ ભળશે. શરીરથી જૂદો છ ેઆતરા, જીિની 
ગવત-રરણ પછી, એ ઉપર આસથા થશે ખરી. શુધિ કાળની સંવધરાં છ્ૈયે, દ્યાનંદ શ્ાધિ 
નથી રાનતો તેટલો તે જનૈ રતનો છ.ે દેિાહદ ્યોવન નથી રાનતો એટલે બૌધિજનૈ પણ 
નથી, એકેશ્રને રાનતો પદાથ્મિાદી બૌધિ છ.ે સિધરતે જ જ્ય થશે, પરધરતે નટિ.

રિા િદ 13-સુરતરાં-અવશ્વનકુરાર જઈ આિી પ્દોષ સર્ેય સાંબસરરણ કીધું. રાતે 
અવગ્યાર િાગ્યા પછી પ્લ્યરૂપ જગતરાં પ્થર જ ેતેજોર્ય જ્ાનપ્કાશ પ્કટ્યો તેનો 
જપ કીધો. ઓમ્ તેજવલઙ્ા્ય નર:, ઓમ્ રિાકાલા્ય નર:, ઓમ્ શ્ી સાંબવશિા્ય નર:, 
એકેક રાળા.

ફાગણ સુદ7-બ્હ્મકિચ ભણી રંત્રેલું પાણી બે આચરની સ0ને આપી; તેણે કહું-ડાકટરના 
ઘરનું છ?ે ના, જ ેકુદરતી શહકતને રાનો છો, તેને આરાધી આ પાણી આપું છુ.ં તેણે પીધું. 
પછી ત્યાંથી આિી સતુવતઓ રેં િાંચી િતી.

ફાગણ શુદ 12-રુકંુદરા્યના વિિેક વસંધુરાંથી કેટલુંક િાંચ્યું.

ફાગણ શુદ 13-ધર્મકર્મરાં સ0ના વિચાર શા રાટ ેઆિે છ?ે તેને સંરોિ થ્યો છ ેએર તું 
કેટલાક કારણથી કિે છ.ે પણ એર જાણિું. એ તારો રોિ કેર નહિ? િિે તારો તેનાપર 
સનેિ નથી, તેથી તારો અથ્મ નથી. પવતતના સિિાસરાં રિેિું ઠીક નહિ, એર તું જાણે છ.ે 
પીિેરની ઉફરાં જા્ય, જ્ાતરાં જા્ય, તેરાં તું રાજી છ ેએટલું છતે તેને સિધર્મશીલ થિાનો 
બોધ આપે છ.ે એ તારો પ્કૃવત પરીક્ા કરિાનો અવભરાન રોિ નથી? વપશાણચી િો્ય 
કે દેિી િો્ય, એ શંકા. તેણે િાટકેશ્રના ઓચછિને દિાડ ેકે િૈશાખ શુદ 3 જ ેબંગડી 
પિેરિી છ.ે એક વ્યિસથા થા્ય. નહિ તો રોિરાં શું કરિા રીબાિું? જપાહદ કર્મ કીધું, 
પછી િળી િે દેિી! િિે તારો પરતો દેખાડ, કાંતો સ0નો સંબંધ કરાિ કે છોડિ કાં તો 
?ણરાંથી છોડિ કે છકે નઠારી વસથવતરાં આણ,. પણ િિેલી થા. િંુ પાપી છુ,ં વનબ્મળ છુ,ં 
પવિત્ર કર સબલમ્.

6



અનય વિગતો

[સરંશોધકો માટે]

1

મહારાજ લાયબલ કેસ : નમ્મદની અને નમ્મદ વિશેની જુબાની

આ લા્યબલ કેસરાં િાદી તરીકે જદુનાથ બ્ીજરતનજી રિારાજ િતા. તેરના િકીલો 
તરીકે રી. બેલી તથા રી. સકોબલ િતા.

પ્વતિાદીઓરાં કરસનદાસ રુલજી તથા નાનાભાઈ રૂસતરજી રાણીના િતા. તેરના િકીલો 
તરીકે રી. આનસટી તથા રી. ડબનાર િતા.

આ કેસ સુવપ્ર કોટ્મરાં જજ સર રેથ્યુસ સાર તથા જોસેફ આનયોલડની િાજુરરાં ચાલ્યો 
િતો.

આ કેસ શવનિાર તા. 25 જાન્યુઆરી 1862 થી રંગળી તા. 22 એવપ્લ 1862 સુધી 
ચાલ્યો િતો.

કેસરાં રિારાજ જદુનાથ િારી ગ્યા િતા.

આ પિેલાં રિારાજ વિરધિ કોઈએ જુબાની ન આપિી એિા ભાહટ્યા જ્ાવતએ કરેલા 
ઠરાિ બાબત ભાહટ્યા કનસપીરસી કેસ 12 થી 17 હડસેમબર 1861 દરવર્યાન ચાલ્યો િતો 
જરેાં ભાહટ્યા જ્ાવતના શેઠોને કસૂરિાર ઠરાિી દંડ કરિારાં આવ્યો િતો.

આ ઉધિરણો `રિારાજ લા્યબલ કેસ’ (છઠ્ઠી આિૃવત્ત, 1927) રાંથી લીધાં છ.ે સં.

પ્વતિાદીઓ તરફથી િકીલ આનસટીનું િકતવ્ય:

`િાદી પડદારાં ભરાઈ બેસીને સ્તીકેળિણી અને પુનવિ્મિાિના કારરાં ઉલટ લેિાનું ડોળ 
ઘાલતો િતો તે ઠગાઈ ભરેલો પદડો ઘણો જ જલદીથી ઉઘડી ગ્યો. પ્તીિાદીના એક 
ચંચળ અને ઉલટિાળા વરત્રે િાદીને િત્મરાન પત્રની રારફતે પુનવિ્મિાિની તકરાર કરિાને 
બિાર ખેંચ્યો અને િાદીને પોતાનો ખરો િેશ દેખાડિાની જરૂર પડી. તેણે પુનવિ્મિાિના 
િીરૂધિ પોતાનું રત જણાવ્યું.....’(પૃ. 64)

`િાદીએ સુરતથી આવ્યા પછી એક િેંડબીલ `ચાબુક’ છાપખાનારાંથી છાપી પ્ગટ ક્યુાં 
િતું. અને તેરાં તેણે જણાવ્યું િતું કે િૈષણિો રારી પાસે ઉપદેશ લેિા આિતા નથી. 
િળી એિું દેખાડિારાં આિશે કે 1860 ના આગસટ રિીનાની આખેરીએ િાદીએ કવિ 
નર્મદાશંકરના રાગિા ઉપર પુનવિ્મિાિની તકરાર કરિા િાસતે એક જાિેર સભા રેળિી 
િતી. પ્વતિાદીએ પોતાના પત્રરાં એ બીના ઉંચકી લીધા ઉપરથી િાદી તેની સાથે 



તકરારરાં ઉત્યયો િતો.....’ (પૃ. 64, 65)

નર્મદના વનબંધોરાંથી ટાંકેલા પ્સતુત ફકરાઓ :

(31) ગુરૂ અને સ્તી વિષે - 1858

`િરણાને સરે થોડાએક રિારાજો સુધે રસતે ચાલતા િશે. તેઓની રોટી સંખીઆ 
ઘણે ગેરરસતે ચાલે છ.ે તેરાં જિાનીઆ લાલો તો બિુ બાંકેલાલ િો્ય છ.ે આજના 
િલ્લભકુલના બાલકો બાપદાદાના નારને બટો લગાડ ે છ.ે.. લાલજી રિારાજો દશ્મન 
ખુલીઆં ને લોકોનો જરાિડો થ્યો એટલે િેિલા અટારીની બિાર પડતી પથારીરાં બેસે 
છ ેઅને તેરની અદાથી અથિા કોઈ તેિા જ કાર સારૂ રાખેલા રાણસો િસતક ધારેલી ને 
બોલાિી લે છ ેઅને તેની સાથે બદ કર્મ કરે છ.ે સુરતરાં એક િખત કોઈ ઉંરરે ન આિેલી 
એિી છોકરીને કોઈ રિારાજ ેગધાબલ િાપરીને તોડી નાખી િતી તેથી તે રણ્મતુલ થઈ 
ગઈ િતી. એિી જ ત્રાસદા્યક િાત રાંડિીરાં બનેલી છ ેતેથી તે દેશનો રાજા અને તેની 
પ્જા (ભાટીઆ રાતર) કોઈ અજાણીઉં નથી. આિું ઘણે ઠકેાણે બનેઉ છ.ે આ જુલર તો 
કેિો! આ ગુર તે કેિા! અરે આ પાપ તે કેિાં! આિું આિું િધારે લખિાને રને શર્મ લાગે 
છ.ે આિા સ્તી છદંરાં િરણાના ઘણા ખરા રિારાજો ઘણા આંધલા થઈ ગ્યા છ.ે’ (પૃ. 
103-104)

(32) વિષ્યી ગુરૂ વિશે - 1859

`રિારાજો પેલા નઠારા કારને િાસતે એિા (ઠરિેલા) સ્તી પુરૂષોની રાફ્મતે દશ્મન કરિા 
આિેલીઓરાંથી પસંદ કરેલી ને તે િેલા અથિા રોડથેી બોલાિી રંગાિે છ.ે સૃંગાર 
સરજલેી જ ે કેટલીએક ફાટલે સ્તીઓ િોએ છ ેતેને તો રિારાજને પોતાની આંખથી 
ઇસારતથી જ બોલાિી લે છ.ે રિારાજ ેબોલાિી એટલે શ્ીકૃષણે બોલાિી અને પરરપદને 
પારી ચુકી એર સરજી િેલી િેલી જઈને િષ્મ ભરી ગાભરી ગાભરી રિારાજના ગુઈના 
દશ્મન કરી પ્સાદી લે છ.ે.. ને એ કર્મ કરિારાં પોતાની ઉંરરને લા્યક સ્તી સાથે કાર નથી 
પાડતા પણ બીચારી નાજુક ઉંરરે ન પિોંચેલી નાિની ઉંરરની અણસરજુ છોકરીઓ 
ઉપર તે સાંઢીઆઓ જોર કાઢ ેછ.ે’ (પૃ. 104)

પ્વતિાદી તરફે જુબાનીઓ

(13) કાલાભાઈ લલ્લુભાઈની જુબાનીરાં:

ઉલટતપાસ:

`રારી ઉરર 16 િરસની છ ેઅને િંુ દાકતર ધીરજરારનો ભત્રીજો થાઉં છુ.ં િંુ પ્વતિાદીને 
ઓળખું છુ.ં.... સુરત રધ્યે િાદીની બદચાલ રેં જોઈ તે િીશે રેં નર્મદાશંકરને તે જ દીને 
જણાવ્યું િતું. સારાં કારને રાટ ેજુઠુ ંબોલિું તેરાં પણ િંુ પાપ સરજુ ંછુ.ં’ (પૃ. 144)

(26) કિી નર્મદાશંકર લાલશંકરની જુબાની



`િંુ નાગર બ્ાહ્મણ છુ.ં િીંદુ વિધિાઓના પુનવિ્મિાિની બાબતરાં રેં ઘણી ઉલટ તપાસ 
લીધેલી છ,ે પુનવિ્મિાિની જાિેર સભારાં િાદીની સાથે તકરાર કરિારાં િંુ િતો. િાદીએ 
પુનવિ્મિાિ વિરધિ પોતાનો વિચાર જણાવ્યો િતો. િલ્લભાચા્ય્મના પંથ િીશેની લખેલી 
પ્ત છલે્લા સાક્ી જનાધ્મન રારચંદ્રને રેં આપી િતી. એ પ્ત રેં લખી િતી. િલ્લભાચા્ય્મ 
પંથના કેટલાક પુસતક રેં સારી પેઠ ેિાંચ્યા છ,ે અને તન, રન, ધન અપ્મણ કરિા િીશે 
રને કંઈપણ શક નથી. એ અપ્મણ કરિારાં બા્યડી, છોકરી, છોકરા, ધનરાલ બધું આવ્યું. 
િાદીની આબરૂ દરએક ઠકેાણે સુરત, (કચછ) રાંડિી, રુંબઈ િગેરે ઠકેાણે િલકી બોલા્ય 
છ.ે કાલાભાઈ લલ્લુભાઈ નારના સાક્ીને િંુ ઓળખું છુ,ં તેણે સુરતરાં િાદીની અનીવત 
િીશે રારી પાસે િાત કરી િતી.’

ઉલટપાલટ તપાસ:

`સાત િરસ થ્યાં િંુ કવિતા બનાિું છુ.ં િલ્લભાચા્ય્મ પંથની અનીવત િીશે િંુ રારે ઘેર 
ભાષણ કરૂં છુ.ં તે એિી રતલબથી કે રિારાજોને રાનનારા સેિકોની શુવધિ ઠકેાણે આિે 
અને નઠારા રિારાજોને છોડી દે, એક દો રિારાજ કદાચ સારો િશે પણ તેર િંુ 
જીિણજી ગણતો નથી. રિારાજોનાં પુસતકો રને શાસ્તીઓએ આપ્યાં તે રધ્યેથી રેં પંથ 
વિશે લખ્યું, તન, રન, ધન રિારાજને અપ્મણ કરિાનું એ પુસતકોરાં લખ્યું છ,ે એ વિશે 
રારી પાકી ખાતરી છ,ે એ પુસતકોના જ ેઅથ્મ રેં કીધા છ,ે તે શાસ્તીઓએ કબૂલ રાખ્યા 
છ.ે િંુ દર િરસે એકિાર સુરત જાઉં છુ ંપણ ગ્યે િરસે ગ્યો નથી. સુરત િાદીની ખરાબ 
આબરૂ િતી તે વિશે લાઈબલ બીના છપાઈ તેની અગાઉ પ્તીિાદીને રેં કહું િતું.

પાછી તપાસ:

`િંુ ગુજરાતી ડીક્નરી બનાિું છુ ંતે સબબે ગ્યે િરસે િંુ સુરત જઈ શક્યો નિીં. જ ે
શાસ્તીઓએ રારો અથ્મ કબૂલ ક્યયો તે શાસ્તીઓ રિારાજોના ઓશીઆળા છ,ે અને તેઓને 
નુકશાન પુગે એટલા રાટ ેતેઓનાં નાર લેિાને િંુ આંચકો ખાઉં છુ.ં િલ્લભાચા્ય્મ પંથરાં 
નીવત છ ેજ નિીં. રિારાજો ધર્મનો ઉપદેશ કરતા નથી રાટ ેિલ્લભાચા્ય્મ પંથના પણ 
ધર્મગુરૂ કિેિા્ય નિીં, ત્યારે બધા િીંદુઓના ધર્મગુરૂ શાના કિેિા્ય?’ (પૃ. 148-149)

િાદી તરફે જુબાની:

(35) જદુનાથજી બ્ીજરતનજી રિારાજની જુબાની :

`ચરણસપશ્મ કરિા વિષે કાળાભાઈ સાથે સુરતરાં રારે િાત થઈજ નથી. તે બીજા 
છોકરાઓ સાથે આિીને રારી પાસે િાંચતો ભણતો િતો... કાળાભાઈએ રને કહું કે 
સઘળા શાસ્તો ખોટા છ,ે અને િંુ નર્મદાશંકરનો પાકો ચેલો છુ.ં િંુ કિંુ છુ ંકે શાસ્ત ખરા 
છ.ે તે ઉપરથી િંૂ ધારૂં છુ ંકે રારે વિષે જુઠુ ંબોલ્યો. નર્મદાશંકર સુરતનો નાગર બ્ાહ્મણ 
છ ેઅને તેના વિચાર રારી વિરૂધિ છ.ે’ (પૃ. 170)

`પુનિતીિાિની તકરાર કરિાને રાટ ેનર્મદાશંકરના પાસેથી રને ચીઠી રળિા ઉપરથી રેં 



એક સભા રોકલી િતી. એ સભારાં િંુ ગ્યો િતો. પુનિતીિાિની તકરારનું કાંઈ છિેટ 
આવ્યું નિીં કેરકે બીજી આડી દોડી બાબત પર તકરાર નીકળી િતી. પુનિતીિાિની 
તકરાર નીકળી ત્યારે રેં કહું કે એ તકરારને િાસતે કોઈ પણ િીંદુ શાસ્તનો આધાર લેિો 
જોઈએ. નર્મદાશંકરે કહું કે શાસ્ત જો આપણી િાતને અનુસરતા િો્ય તો જ પુનિતીિાિ 
કરિા; નિીં તો નિીં. પુનિતીિાિ કરિાની છૂટ શાસ્તરાં છ ેએિું રારા દીઠારાં આવ્યું નથી. 
પણ પુનિતીિાિને િાસતે રને પોતાને કોઈ અચડણ નથી. િરારા પંથરાં કેટલાક લોકો 
વિધિાઓના પુનિતીિાિ કરે છ ેઅને તેને રાટ ેિંુ અટકાિ કરતો નથી.’ (પૃ. 172)

`િીષ્યી ગુરૂ’ એ નારનું ચોપાન્ંુય રેં િાંચ્યું છ.ે તે રધ્યે રસ રંડળી વિષે લખ્યું છ;ે પણ એ 
ચોપાન્યું અગાઉ રારા િાંચિારાં આવ્યું નિીં િતું. લાઈબલની બીના રેં િાંચી છ,ે અને તે 
રને જ લાગુ પડ ેછ.ે તરે રિારાજો તરારા સેિકની િિુદીકરીઓ બગાડો છો, તે જો કે 
રને એકલાને કહું નથી; તો પણ િંુ તે લાઈબલ ગણું છુ.ં લાઈબલની બીનારાં જ ેઠકેાણે 
રસરંડળી િીષે લખ્યું છ ેતે ભાગ િંુ લાઈબલ ગણતો નથી; કેરકે રસરંડળી એટલે શું તે 
િંુ જાણતો નથી.’ (પૃ. 178)

`િીષ્યી ગુરૂ’ ને િરારા લોકો સત્તા ભરેલી ચોપડી ગણતા નથી. તે ચોપડી રિારાજોની 
િીરધિ લખા્યેલી છ.ે િરારા દુશરન લોકો તે ચોપડીને ખરી રાને છ.ે’ (પૃ. 184)

િાદી રિારાજના િકીલ વર. બેલીના ભાષણનો સાર

`.... કિી નર્મદાશંકરે કહું કે ગોકલનાથજીની ટીકારાં અપ્મણ કરિાનું જ ેલખેલું છ ેતે 
ફકત પુરૂસોત્તર જ િીષે લખેલું છ.ે અને રિારાજોને િીષે નિીં. િળી રસરંડળી વિષે તો 
પ્વતિાદીની તરફથી કંઈ પણ પુરાિો આપિારાં આવ્યો નથી....’ (પૃ. 192)

સર રાથ્યુ સાસનું જજરેંટ

`.... િાદીને લગતો રુકદરો આિી રીતનો છ-ેસને 1860 ના જુલાઈરાં િાદી રુંબઈ આવ્યો 
અને તેની અગાઉ તે રુંબઈરાં નિોતો. પિેલો તે સ્તી કેળિણી તથા પુનિતીિાિ સંબંધી 
પ્તીકિાદીની સાથે સુધારાના વિચારરાં એકરત થ્યો; પણ ત્યાર પછી તે વિચારથી જુદો 
પડ્યો. તેણે `સિધર્મ િધ્મક’ નારનું ચોપાન્યું કિાડ્યું. અને તેની અંદર એણે બીજાઓની 
સાથે તકરાર કરિાને ઈચછા જણાિી. સને 1860ની તા. 21 રી અકટોબરે લાઈબલની 
બીના પ્ગટ થઈ, ને તે બીના રધ્યે િાદીની ઉપર જ ેઆરોપ રુક્યો તેિી કોઈપણ સુધરેલા 
લોકોની રંડળીરાં તે િલકો પડ્યો િગર રિે નિીં. પ્તીિાદી કરસનદાસ રુલજીને િાદીની 
સાથે ઓળખાણ નિોતી, અને િાદી તથા બીજા રિારાજોની અનીવત િીષે પોતે જાતે 
રાિીતગાર નિોતો, પણ એ લાઈબલની બીના છપાઈ તેની અગાઉ કેિી નર્મદાશંકર 
લાલશંકર પ્તીિાદીનો રોટો વરત્ર થા્ય તેણે પોતાની ખુશીથી (િાદીએ રુંબઈ, સુરત અને 
બીજી જગાએ બદચાલ ચલાિી છ ેતે વિષે) િાકેફ કીધો િતો. નર્મદાશંકર લાલશંકર 



સુરતનો અસલ િતની છ ેઅને દર િરસે સુરત જા્ય છ ેઅને િાદીનું રંહદર સુરતરાં 
છ.ે પ્તીિાદીને િાદીની બદચાલ વિષે ફકત એટલી જ રાિીતગારી િતી. પ્તીિાદીએ 
એ વિશે ઘટતી પુછપરછ કરિાની રિેનત લીધી િો્ય એિું રાલુર પડ્યું નથી. પણ 
નર્મદાશંકરે તેને જ ેખબર આપી તે ખબર ઉપર તેણે ભરોસો રાખ્યો િતો.....’ (પૃ. 196-
197)

સર જોસેફ આનયોલડનું જજરેંટ

`િાદીની પોતાની િત્મણુક િીષે લાઈબલની બીના પ્વતિાદીએ છાપી તેની અગાઉ તેના 
જાણિારાં આવ્યું િતું કે તેની િત્મણૂક પણ બીજા રિારાજોના કરતાં સારી નિોતી. 
તે રુખ જુબાનીરાં જણાિે છ ે કે ઘણું કરીને સઘળા રિારાજો વ્યભીચારી કિેિા્ય 
છ.ે લાઈબલની બીના લખાઈ તેની અગાઉ િાદી વ્યભીચારી છ ેએિું તેના વરત્ર કિી 
નર્મદાશંકરે તેને જણાવ્યું િતું. કિી નર્મદાશંકર સુરતનો િતની તેથી તે િાદીની િત્મણુક 
િીશે સારી રીતે િાકેફ િતો. તે પોતાની રુખજુબાનીરાં જણાિે છ ેકે `લાઈબલની બીના 
લખી તે િેળાએ ઘણું કરીને બધા રિારાજો પોતાના સેિકોની િિુ દીકરીઓને બગાડ ેછ ે
એિી રારી ખાતરી િતી.’ એિી તેની ખાતરી છતાં લાઈબલની બીના છપાઈ તેની ચાર 
પાંચ રિીના અગાઉ તેના જાણિારાં આવ્યું કે િલ્લભાચા્ય્મના ધર્મ પુસતકોરાં પણ એર 
અનીવત કરિાની છૂટ આપી છ.ે રરાઠી ભાષાનાં એક પુસતક રધ્યે જુદા જુદા કિીઓનું 
ચરીત્ર આપ્યું િતું. તેરાં િલ્લભાચા્ય્મના પંથ િીષેનો પણ થોડો અિેિાલ આવ્યો િતો. 
તે ભાગ પ્તીિાદીના વરત્ર કિી નર્મદાશંકર લાલશંકરે અસલ ગુજરાતીરાં તૈ્યાર કીધો 
િતો અને લાઈબલની બીનારાં ગોકળનાથજીની ટીકા ઉપર એટલું બધું ધ્યાન આપિારાં 
આવ્યું છ ેતે ટીકા આ રરાઠી(કિી ચહરત્ર) પુસતકરાં આ પ્રાણે લખેલી િતી – વસધિાંત 
રિસ્ય નારના પુસતક (જનેી ઉપર ગોકળનાથજીએ ટીકા રચી છ ેતે) ની અંદર એિું સાફ 
લખેલું છ ેકે સઘળી િસતુ આચા્ય્મ (રિારાજ) ને આપિી અને ત્યાર પછી તેનો ઉપ્યોગ 
કરિો.’ ત્યાર પછી લખ્યું કે, દરેક િસતુ એટલે બા્યડી, છોકરાં પણ અપ્મણ ક્યા્મ િગર 
આપણા કારરાં લેિા નિીં. આ બીના િાંચ્યાથી પ્તીિાદીના રન ઉપર કુદરતી રીતે 
એિી જ અસર ઉપજિી જોઈએ કે ગોકળનાથજીની ટીકારાં રિારાજના ઉપભોગને 
િાસતે િિુ દીકરી અપ્મણ કરિાનું લખ્યું છ.ે (કેરકે છોકરાં ઈત્યાદી બોલરાં છોકરીઓ 
પણ આિી.) પ્તીિાદી સંસકૃત જાણતો નિીં િતો, પણ તે વ્રજ ભાષા િાંચી શકતો િતો 
તેથી તેણે િલ્લભાચા્ય્મ પંથનાં વ્રજ ભાષાનાં પુસતકો (ઉપલું રરાઠી પુસતક િાંચ્યા પછી) 
તપાસિા રાંડ્યા. એ તપાસથી તેની ખાતરી થઈ કે રરાઠી પુસતકરાં જ ેિાત લખી છ ે
તે એ પુસતકો સાથે રળતી આિે છ.ે ગોકળનાથજીનાં સંસકૃત પુસતક વિષે તો જ ેલોકો 
સંસકૃત સરજતા િતા તેરને પૂછિાથી તેણે પોતાની ખાતરી કરી લીધી, કે લાઈબલની 
બીનારાં ગોકળનાથજીની ટીકાનો જ ેઅથ્મ ક્યયો છ ેતે ખોટો નથી. તે અથ્મ તેણે આ પ્રાણે 
કરેલો છ,ે `તે રાટ ે પોતે ભોગવ્યા અગાઉ પોતાની પરણેલી બા્યડી પણ રિારાજને 



સોંપિી, અને પોતાના બેટા બેટી પણ તેરને સોંપિાં. પરણ્યા પછી પોતે ભોગવ્યા પિેલાં 
રિારાજને અપ્મણ ક્યા્મ પછી પોતાના કારરાં લેિી.’ પ્તીિાદીએ એનો અથ્મ પોતાના વરત્ર 
કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકરને પુછો અને તે ઉપરથી તે કિીએ પોતાની લખેલી નકલ 
જરેાંથી રરાઠી પુસતક રચેલું િતું તે તેને દેખાડી. એ નર્મદાશંકરને સંસકૃત ભાષાનું જ્ાન 
છ.ે તેને સાક્ી દાખલ જ્યારે તપાસિારાં આવ્યો ત્યારે તે ખાતરીથી બોલ્યો કે લાઈબલની 
બીનારાં ગોકળનાથજીની ટીકાનો અથ્મ છાપ્યો છ ેતે ખરો છ,ે અને અપ્મણ કરિાનું લખ્યું 
છ ેઇશ્રને નિીં પણ રિારાજના ઉપભોગને િાસતે લખેલું છ.ે આ અથ્મ ખોટો છ ેએિી 
તકરાર સાક્ી તરફથી ઘણા જોરથી ઉઠાિિારાં આિી છ ેઅને તે એ ટીકા કરિારાં 
ગોકળનાથજીની ધારણા તેિી ખરાબ નિી િતી તેરજ એ ટીકાનો અથ્મ પણ તેિો થતો 
નથી. આ િાત ખરી િો્ય કે ખોટી િો્ય. પણ િાલનો સિાલ તે ટીકાના શુધિ અથ્મ િીષે 
અથિા લખનારનાં રનની રતલબ િીષે નથી. િાલ જ ેિરે ઈનસાફ કરીએ છીએ તે 
ગોકળનાથજીને િીષે નિીં; પણ િાદી(જદુનાથજી) ને િીષે છ.ે ગોકળનાથજીએ અસલ શું 
લખ્યું અને કેિી રતલબથી લખ્યું તે િીષે િાલ સિાલ નથી; પણ તેની લખાિટથી તેરજ 
તેિીજ બીજી લખાિટથી િાલના લોકો કેિું સરજ ેછ ેઅને તે ઉપરથી કેિી રીતે ચાલે છ ે
તે િીષેનોજ સિાલ છ.ે જુબાની ઉપરથી ખુલ્લું રાલુર પડી ચુક્યું છ ેકે રિારાજાઓ લાંબી 
રુદતથી કૃષણ પ્રાણે ગણા્ય છ ેતે એટલે સુધી કે તેઓ ઈશ્ર પ્રાણે ગણા્ય છ.ે અને 
તેઓની સેિા ઇશ્ર પ્રાણે થા્ય છ ેતેટલા રાટ ેગોકળનાથજીની ટીકારાં ઈશ્રને અપ્મણ 
કરિાનું લખ્યું છ.ે’ (પૃ. 208-210)
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સારસિત અનુષ્ાન

કવિ નમ્મદનારં લખાણોની આનુપકૂિવી

[સરંશોધકો માટે]

વિષય ક્રમારંક િષ્મ  શીષ્મક

વનબધં 1 1850-51  રડંળી રળિાથી થતા લાભ

વનબધં 2 1856 વ્યવભચાર વનષધેક

વનબધં 3 1856 રઆું પછિાડ ેરોિા કૂટિાની ઘલેાઈ

વનબધં 4 1856 સિદશેાવભરાન

વનબધં 5 1856 વનરાવશ્ત પ્ત્યે શ્ીરતંના ધર્મ

પસુતક 6 6-4-1857 વ પગંળ પ્િશે

વનબધં 7 1857 સ્તીના ધર્મ

વનબધં 8 1857 ગરુૂ અને સ્તી

પસુતક 9 25-4-1858 અલંકાર પ્િશે

પસુતક  10 18-5-1858 નર્મકવિતા અંક 1-2

પસુતક 11 ઓકટોબર 1858 નર્મકવિતા અંક 3

પસુતક 12 જુન-જુલાઈ 1858 રસપ્િશે

સિંાદ 13 1858 ભીખારીદાસ - ગરીબાઈ

વનબધં 14 1858 કવિ અને કવિતા

વનબધં 15 1859 સપં

વનબધં 16 1859 વિષ્યી ગરુૂ

વનબધં 17 1859 ગરુૂની સત્તા

પસુતક 18 1859 નર્મકવિતા અંક 4-5-6-7-8

લખે 19 1859 દશે વ્યિિાર વ્યિસથા 

   (રાત્ર એક બે  પ્કરણો)



(અથ્મશાસ્ત, રરાઠી ઉપરથી ભાષાતંર)

પસુતક 20 જુલાઈ ઓગસટ 1860 નર્મકવિતા અંક 9-10

પસુતક 21 1860 દ્યારારકૃત કાવ્યસગં્િ (નાનો)

વનબધં 22 1860 પનુવિ્મિાિ

વનબધં 23 1860 લનિ અને પનુલ્મનિ

વનબધં 24 1860 ભવકત

વનબધં 25 1860 સાકાર

પસુતક 26 1860 રનિરપદ (રનોિર સિારીનાં પદો)

નાટક 27 1860 કૃષણકુરારી (1લી આિૃવત્ત)

પસુતક 28 1861 નર્મકોશ અંક 1

કવિતા 29 1861 ઋિણ્મન

વનબધં 30 1861 બ્હ્મતષૃા

પસુતક 31 1862 નર્મકવિતા પસુતક 1 લું

   (સાત િષ્મની કવિતાનો સગં્િ)

પસુતક 32 1862 નર્મકોશ અંક 2 જો

પસુતક 33 1862 અગં્જેી-ગજુરાતી લઘુકોશ*

પસુતક 34 1863 નર્મકવિતા પસુતક 2 જુ ં

સિંાદ 35 1859-63 તલુજી-િધૈવ્ય વચત્ર

કવિતા 36 1864 હિનદઓુની પડતી

પસુતક 37 1864 નર્મકવિતા-(નિ િષ્મની કવિતાનો સગં્િ)

િત્મરાનપત્ર 38 1864 ડ̀ાંહડ્યો’ શરૂ ક્યયો

પસુતક 39 1864 નર્મકોશ અંક 3 જો

વનબધં 40 1864 રણરાં પાછા પગલાં ન કરિા વિષે

પસુતક 41 1865 નર્મગદ્ય પ.ુ 1 લું (કવિની છબી સાથ)ે

પસુતક 42 1865 કવિચહરત્ર

પસુતક 43 1850-65 કવિ અને કવિતા અંક 1-2-3



કવિતા 44 1850-65 નર્મગીતાિળી અંક 1 લો

લખેો 45 1856-1865 બુવધિિધ્મક ગ્થંરાં (કુલ 42 છ)ે

લખેો 46 1864-65 ડાંહડ્યો-િત્મરાનપત્રરાં (કુલ વિષ્યો 50 છ)ે

લખેો 47 1850-65 િેનડબીલ, ન્યસુપપેર િગરેે 

   (કુલ 8 વિષ્યો છ)ે

પસુતક 48 1865 દ્યારારકૃત કાવ્યસગં્િ (રોટો)

પસુતક 49 1865 નર્મવ્યાકરણ ભાગ 1લો; િણ્મવિિેક.

પસુતક 50 1865 સરુતની રખુતસેર િકીકત

   (નર્મગદ્ય પ.ુ 2જુ,ં અંક 1 લો)

પસુતક 51 1866 નર્મવ્યાકરણ ભાગ 2 જો,

   ખડં 1 લો, શબદવિિેક

પસુતક 52 1866 નર્મકોશ અંક 4 થો

પસુતક 53 1866 નાવ ્યકા વિષ્ય પ્િશે

પસુતક 54 1866 રારી િકીકત 

   (નર્મગદ્ય પ.ુ 2 જુ,ં અંક 2 જો)

પસુતક  55 1866-67  નર્મકવિતા 

   (અવગ્યાર િષ્મની કવિતાનો સગં્િ)

વનબધં 56 1867 રિેાડની િકીકત

વનબધં 57 1868 સજીિારોપણ

વનબધં 58 1868 સ્તી કેળિણી

વનબધં 59 1868-69 ગજુરાતીઓની વ સથવત

વનબધં 60 1869 કેળિણી વિશે

વનબધં 61 1869 કુળ રોટપ

વનબધં 62 1869 ઉદ્યોગ અને િૃવધિ

વનબધં 63 1869 સખુ

વનબધં 64 1870 રારા્યણનો સાર



પસુતક 65 1870 નર્મકવિતા પ.ુ 2 જુ,ં ગ્થં 3 જો, 

   1869 ના જુનથી તે 1870ના રે સધુીની   
   કવિતાનો સગં્િ

વનબધં 66 1870 રિાભારતનો સાર

વનબધં 67 1870 ઇવલ્યડનો સાર

વનબધં 68 1870 રિાપરુૂષોનાં ચહરત્ર

પસુતક 69 1870 નર્મકથાકોશ

પસુતક 70 1870 નાગર સ્તીઓરાં ગિાતાં ગીત (રીત કથન 
સાથે)

પસુતક 71 1872 પ્રેાનદંકૃત દશરસકંધ (સપંાદન)

પસુતક 72 1873 નર્મકોશ(રોટો)

પસુતક 73 1874 નગ્મગદ્ય (કવિએ સપંાહદત કરેલી શાલ્ેય 
આિૃવત્ત)

પસુતક 74 1875 નર્મગવત્ત (રહિપતરારે સધુારેલી સરકારી 
આિૃવત્ત)

પસુતક 75 1874 રિાદશ્મન 1 લું 

   (જગતના પ્ાચીન ઇવતિાસનું સરગ્ દશ્મન)

પસુતક 76 1871-74 રાજ્યરંગ ભા. 1

   જગતનો પ્ાચીન અને અિા્મચીન ઇવતિાસ

પસુતક 77 1875 પ્રેાનદંકૃત નળાખ્યાન (સપંાદન)

નાટક 78 1876 રારજાનકીદશ્મન

પસુતક 79 1876 રાજ્યરંગ ભાગ 2

વનબધં 80 1876 આ્ય્મદશ્મન 

   (સરુત આસો સદુ 10 સ.ં 1932)

નાટક 81 1878 દ્રૌપદીદશ્મન

નાટક 82 1878 સીતાિરણ નાટક

વનબધં 83 1879 ધર્મ વજજ્ાસા (આ્ય્મજ્ાનિધ્મકરા)ં



િસતપત્ર 84 1879 ગ્િણકાળ

નાટક 85 1881 શ્ી સારશાકુનતલ

વનબધં 86 1881 સારાવજક તથા સનાતન ધર્મ વ સથવત

વનબધં 87 1881 લનિ

વનબધં 88 1881 દશેાવભરાન

વનબધં 89 1881 સધુારો અને સધુારાિાળા

વનબધં 90 1881 બુવધિ

વનબધં 91 1881 સિદશેાવભરાન

વનબધં 92 1882 જૂની ગજુરાતી ભાષા

પસુતક 93 1882 શ્ીરદભગિતગીતા ભાષાતંર

વનબધં 94 1882 આ્યયોતકષ્મ

વનબધં 95 1883 જ્યરુીશડીકશન બીલ

વનબધં 96 1884 રુવકતતતં્ર

પસુતક 97 1886 ધર્મવિચાર 

   (ગજુરાતી પત્રરાં લખા્યલા લખેોનો સગં્િ)

નાટક 98 1886 બાળકૃષણ વિજ્ય નાટક*

પસુતક 99 1887 કાહઠ્યાિાડ સિ્મ સગં્િ (રતૃ્યુ બાદ 
સરકારે    બિાર પાડ્યો. ભાષાતંર)

પસુતક 100 1887 ગજુરાત સિ્મસગં્િ (રતૃ્યુ બાદ સરકારે   
   બિાર પાડ્યો. ભાષાતંર)

પસુતક 101 1911 દશેવ્યિિાર વ્યિસથા (રરાઠીનું ભાષાતંર)

પસુતક 102 1933 રારી િકીકત

પસુતક 103 1939 ઉત્તર નર્મદ-ચહરત્ર

સરંપકૂણ્મ
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