
KCG-Portal of Journals 

Page 1  

 

Continuous issue-25 | June – July  2016 

તરસ વતનની અને વવદ્યાની : તરસી માટી 
         

       ‘આત્ભશ્ર્રાઘાન ું કરાત્ભક ભાધ્મભ’ જેલી લાત અમતૃા પ્રીતભે આત્ભકથાના વુંદબેભાું કશી છે. યુંત   આત્ભકથાકાય 
રયોર્ટય ફનલાને ફદર ેકરાકાય ફને તો જ કરાત્ભક વારશત્ત્મક આત્ભકથા વાુંડ.ે આ સ્લરૂ બ ધ્ધ્ધની કવોર્ી કયે તેવ ું છે. 
તેભાું વત્મને ડકાય કયલાનો શોમ છે. આ વત્મની વાથે જીલનના ફનાલોને વાુંકલાના શોમ છે. જેથી તેભાું ય ગછફી ણ 
ભી યશ ેછે.  
        આત્ભકથા એ જ વ્મક્તત રખી ળકે કે જેના જીલનભાું કોઈ તણખો શોમ. જેનાથી ફીજાના જીલનભાું અજલાળું કયી ળકે. 
અથલા કઈક નવ ું ળીખલી જામ. ખાધ ું-ીધ ું ને યાજ કય ું, તનેી આત્ભકથા ન શોમ. આ સ્લરૂના વર્જનભાું ખફૂ ઓછા વર્જકોએ 
ોતાની લાતને નનખારવ યીતે- પ્રતીનતકય યીતે યજૂ કયી ળક્યા છે. આત્ભકથા એ અથટભાું ભશત્ત્લન ું સ્લરૂ છે. ભાયે આ ચચાટ 
ફાદ લાત કયલી છે ‘તયવી ભાર્ી’ નલળે. ભણણરાર શ. રે્રની આ આત્ભકથા (તયવી ભાર્ી) ઇ.વ. 2013ભાું પ્રગર્ થઈ છે. 
‘તયવી ભાર્ી’ આત્ભકથાભાું વર્જક ભણણરાર શ. રે્રના જીલનનો ભશત્ત્લનો બાગ યજૂ થમો છે. કનલ, લાતાટકાય, નનફુંધકાય, 
નલરકથાકાય  લગેયે દ્રષ્ટર્એ ભણણરાર શ. રે્ર જાણીતા છે. તેભની આત્ભકથાને સ્લરૂના ઘર્કોની દ્રષ્ટર્એ નશીં ણ 
આત્ભકથાભાુંથી વાય થતાું, તેભાું નનરૂામેર લતનપ્રેભ (લતનની તયવ) તથા નલદ્યા વાધના (નલદ્યા તયવ) જેલા ફે બાગભાું 
આ આત્ભકથાન ેજોલાનો ઉક્રભ છે.  
       ‘તયવી ભાર્ી’ આત્ભકથા એકત્રીવ-31 પ્રકયણભાું નલબાજીત છે. આ આત્ભકથાભાું રેખકે ોતાના ગાભ, લતન, 

રયલાયના વભ્મો, ઘડતય નલળ ેતથા ઉછેય નલળેથી રઈને પ્રાથનભક નળક્ષણ, ઉચ્ચ નળક્ષણ, નળક્ષકની નોકયી અને ત્માયફાદ 

ઈડયભાું અધ્માકની નોકયી, ને અંતે નલદ્યાનગય ગ જયાતી નલબાગભાું અધ્માક તયીકે જોડામા ત્માું સ ધીની(1987-સ ધીની) 

લાતને આત્ભકથાભાું રીધી છે. એવ ું કશી ળકામ કે તેભના જીલનના ભશત્ત્લના ફ ેતફક્કાની. એક ઉછેય-બણતય-ઘડતયનો 

અને ફીજો નળક્ષકની નોકયીભાુંથી ઈડય અધ્માકની નોકયી એર્રે નલદ્યા વાધનાનો. આ આત્ભકથાને આ તફક્કાઓને આધાયે 

ફે બાગભાું જોઈ ળકામ. એક લતનભાું ગાેરો વભમ, જેભાું ોતાન ું જે યીતે ઘડતય થય ું શત  ું તે. ફીજો નળક્ષક છી અધ્માક 

તયીકે તેભને કયેરી નલદ્યા વાધનાનો વભમ. આ ફને્નમ વભમભાું ભણણરાર શ. રે્રને તયવ યશી છે. તે તયવ છે ભાર્ીની 

અને નલદ્યાની. આ ફને્નમન ું આરખેન તેભના વારશત્મભાું જોલા ભે છે. લતનની તયવને રીધે વતત લતન અને ત્માુંની 

પ્રકૃનત તેભના વારશત્મભાું આલી છે ને નલદ્યાની તયવને કાયણે રખવ ું, લાુંચવ ું એ તેભની જીલનચમાટ ફની ગઈ છે. તો આ 

લતનની અને નલદ્યાની તયવ તેભની આત્ભકથાભાું કમાું ને કેલી નનરૂાઈ છે. ત ેદ્રષ્ટર્કોણથી આ આત્ભકથાને તાવલી છે. 

        ‘તયવી ભાર્ી’ આત્ભકથાન ું પ્રથભ પ્રકયણ - ‘ભાર ું ગાભ’ છે. આ કથાભાું ગાભ-લતન નલળેની લાત પ્રથભ આલે છે. 

ોતાના ગાભ નલળે લાત કયતા રેખક રખ ે છે કે, “ આ ગાભની ળેયીઓભાું યમ્મા તથા ભોર્ા થમા. રદલવયાતને તથા 
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અજલાાું અંધાયાુંને ઓખલાન ું ણ અશીંથી જ ળીખ્મા. તડકો  તથા ચાુંદની; અંધાયી યાતોના ચશયેા જાણે સ્ળી સ્ળીને 

ઓખ્મા... ને એર્રે રોશીભાું બીભી ગમા છે. રોકોને લેઠતાું ને કાભ કયીને યાજી થતાું જોમાું. જીલતયની કાચી લમે જ 

વાભનો કયનાયાુંઓ  લચ્ચે અભને મ અબાલોએ ઘડમા, એર્રે કળી પરયમાદો ન શતી.. વીભભાું ઋત ઓ આલતી.. ખેતયો તથા 

ભોરની ભોવભો અભને ઘયેી લતાું. એર્રે ભાયા ઘયનો તથા ગાભનો આ રયવય આજેમ બીતયભાું એલો ને એલો જ છે; તભે 

કશો તો ણચત્ર દોયી દઉં....”” (તયવી ભાર્ી (આત્ભકથા), ભણણરાર શ. રે્ર, પ્રકાળક:ાર્શ્ટ બ્લરકેળન, અભદાલાદ, પ્ર.આ.-

2013, .ૃ13) ગાભના રયવયે ોતાને શ ું આપય ું છે? તેની ચચાટ રખેકે ‘ભાર ું ગાભ’ નાભના પ્રકયણભાું કયી છે. ોતાના 

દાદાનો પ્રબાલ તેભના ય નલળે યહ્યો છે. દાદા  નલળ ેલાત કમાટ છી રખેકે આત્ભકથાભાું ોતાના ગાભના ભાણવો નલળ,ે 

તેભના વ્મલવામો નલળ,ે ગાભની પ્રકૃનત નલળે, આ તભાભ ફાફતોન ું આરેખન આયુંબના પ્રકયણોભાું કય ું છે. ત ેવભમે તેભને 

કેલી મ શ્કેરીઓનો વાભનો કમો તથા કેલી યીતે તેભન ું ઘડતય થય ું, તેની લાત આત્ભકથાકાયે કયી છે. ગાભના વભાજ નલળ ે

લાત કયતા કશ ેછે કે, ‘ઊંર્ ઉય ફેઠા એર્ર ેડોલ્મા નલના નશીં ચારે ને ! વભાજન ું ણ એવ ું’ (એજન, .ૃ-47) વભાજભાું 

યશરેા દયેક ભાણવને ડોરવ ું જ ડ ે છે. વભાજના કડક નીનત- નનમભો, યીતરયલાજોને રેખકના નતાજીએ ાળ્મા છે. 

નતાજીન ેખેતીભાું વભાજના નનમભોન ે કાયણ ેઘણી લાય ખેંચ ડતી. તે તભાભ ફાફતોન ેઆરેખી છે. રેખકના લતનભાું 

ાણીની ખેંચ લધ , ભારે્ લયવાદી ખેતી થતી. આલક ઓછી ભતી ભારે્ લડીરો લાયુંલાય કહ્યા કયતા કે, ‘બણળો નશીં તો 

ફદના છૂડા આંફજો’ જેલી લાત રેખકને ફયોફય માદ છે. ોતાના ભરક-લતન નલળે લાત કયતા ‘તયવી ભાર્ી’ 

નાભના પ્રકયણભાું નોંધે છે કે, ‘અભાયો આ ભરક, તયસ્મો ભરક રાગે. ચોભાસ ું લીતે એર્રે ભાર્ી ખેતયો વીભ લગડો આઠે 

ભાવ તયસ્માું. ક્યાયીની બોંમભાું તો નતયાડો ડી જામ, કાુંર્ાા એંખયા ઊગે. ડતયના આલ ીાું ફૂરોથી રચી ડ.ે.. 

તડકો લધ  તગતગે. ભાર્ીભાુંથી ફોયે તો જલાાઓ નીકતી રાગે. તયવી ભાર્ીની આ ભરકનાું ભનખે  ણ જીલન 

તયસ્માું’ (એજન, .ૃ 64) આભ તયસ્મા ભરકભાું રખેકનો ઉછેય અને ઘડતય થમાું શતા. આભ છતાું ત્માુંની પ્રકૃનતની અવય 

તેભના ભાનવર્ ય નલળે યશી છે. આ લણટનભાુંથી રણરત ગદ્ય પ્રાપત થામ છે તથા નનફુંધના ગદ્યનો પ્રબાલ દેખામ છે. 

તે અથટભાું આત્ભકથાન ું ગદ્ય જ દ ું છે ને ધ્માન ખેચનાર ું છે. વીભ નલળેની લાત કયતાું રેખક આગ રખે છે કે વીભભાું ાણીની 

અછતને કાયણે એ ણ તયવી છે ોતાની જેભ. આજે નશયેો આલી છે છતાું લધ  ડતાું ાણીને કાયણે ત્માું ઝાડ ઉછયતા 

નથી. વીભના ાક વભમ પ્રભાણે ફદરામા છે. અંતે કશ ે છે કે, ‘ભાણવોથી શ ુંખીથી તથા ઝાડલાથી બયીબયી રાગતી 

ભાયા ગાભની વીભ ણ શલે ભાયી જેભ એકરી એકરી વોયામ છે’ (એજન, .ૃ27) આ ળલદોભાું રખેકની તડણ-તયવ 

દેખામ છે. આત્ભકથાકાયે ોતાના ભરકના બોજનની લાત કયતાું કશ ેછે કે ‘આ પ્રદેળના રોકો કઢી-ભકાઇના યોર્રા ખામ છે 

ને ભોવભ પ્રભાણ ેરીરા ળાક ફને. લેચાત  ું ળાક રેલાન ું નરશ ને રેલડદેલડનો વ્મલશાયથી ઘણ ું ભી યશતે  ું.’ (એજન, .ૃ19) 

અંતે રેખક રખે છે કે, ‘વાુંજે જભલાભાું કઢી ને ખીચડી થામ. કોઈક લેા ભગબાત કે દા થતા. ભશભેાન આલે ત્માયે ચયૂમ ું 

ને અખાત્રીજે કુંવાય! ફાકી ખાલાની લાતો ણ બાગ્મે જ વાુંબલા ભતી. શા, ન્માતના દાબાત રાડ ળાક ફધાને ફહ  

બાલતા ન ે ફધા એન ે માદ યાખતા.’ (એજન, .ૃ૧૯) આ ફધા પ્રવુંગોથી રેખકનો ઘડતય- નલકાવ થમો છે. આયુંબના 
પ્રકયણભાું રખેકે ોતાના રયલાયના દાદા, ભા અન ેનાની ફશનેની લાત કયી છે. તેભની વાથ ેોતાના રગાલન ે કાયણે 
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તેભના મ ત્ય  છી રેખકના ભાનવર્ ય તેની અવય ઘયેી ડ ેછે. ોતાના વ્મક્તતઓના અલવાનથી જે લેઠલાન ું આલે છે 

તેની તયવ નનરૂાઈ છે. ‘ભા’ના અલવાન નલળે લાત કયતા કશ ેછે કે ‘ભાયી ાવે તો ફાની એક છફીમ નથી, ણ એનો ગો 

અને બીનેલાન ચેશયો તથા વદામ ઉના જભાું તયતી ઉદાવ આંખો ભાયી છાતીભાું જડાઈ ગમેરી છે. ફેઠી દડીન ું ળયીય, 

વતત કાભ કયતી શોમ..ઉતાલ તો નનત્મની ! તે ઉતાલે જતી ણ યશી...’ (એજન, .ૃ ૪૩) 

       આભ આયુંબના જીલનભાું રખેકને વુંઘટ લેઠલાનો આવ્મો છે. નાના-બાઈ ફશનેને ઉછેયલાની જલાફદાયીની વાથે 

નળક્ષણનો આયુંબ થામ છે. લ ણાલાડા નજીકન ું ગાભ ાલ્રા તેની પ્રકૃનત, ત્માુંના તશલેાયો, બોજનો, વકૃ્ષો, વીભ, શાડ અન ે

નદીન ું આકટણ તથા તયવ વતત યશી છે. તેન ું નનરૂણ મેનકેન પ્રકાયે આત્ભકથાભાું થય ું છે. જમુંત ાઠકે એક કાવ્મભાું કહ્ ું 

છે કે... 

                                      “ફા કશતેી: 
                                      ગમા જનભભાું ઝાડ શતો કે શ ું ?” 
  જેલો પ્રશ્ન આ આત્ભકથાકાયને ણ ફાયોફાય રાગ  ડ ે છે. લતનની પ્રકૃનતને આત્ભકથાકાયે ધ્માનથી જોઈ-ભાણી છે. 

આયુંબથી રઈ ઈડય નોકયી જામ છે ત્માું સ ધી લતનની દયેક લસ્ત   વાથે જોડામેરા યહ્યા છે. તેભને જીલન બયયૂ જીવ્ય ું છે. 

તેની તયવ જોલા ભે છે. ‘લતને ભને ઘણ ું ફધ  આપય ું છે ’ જેલો રખેકનો સયૂ આત્ભકથાભાુંથી પ્રગર્ થામ છે. 

        આત્ભકથાકાયની ફીજી તયવ નલદ્યાની છે. નળક્ષણ પ્રત્મેની. આખી આત્ભકથાભાું નલદ્યાની ઉાવના દેખામ છે. ગાભની 

પ્રાથનભક ળાાભાું તેભણ ેપ્રાથનભક નળક્ષણ રીધ ું શત  ું. ળાા ભારે્ રૂભ નશોતા. એક થી ચાય લગો એક જગાએ કોઢભાું રેલામ. 

એક તયાુંની ેર્ી, ઘુંર્ અને ગાુંધીજીની છફી- આ સ્કરૂનો વાભાન. એક લગટ એક રાઇનભાું એભ ચાય લગો વાથે ફેવે અન ે

ળાા ચારે. ગાભના ગોલા-ગામ બેંવો ચયાલા જામ તે વભમે ળાા ળરૂ થામ. આગના અભ્માવ ભારે્ નજીકન ું ગાભ 

ભધલાવની સ્કરૂભાું ગમા ને ત્માયફાદ શાઈસ્કરૂ, કોરેજનો અભ્માવ કમો. 

        રેખકે લણટલેરો એક ફાણનો પ્રવુંગ જે તેભની નલદ્યાની તયવને યજૂ કયે છે. રેખક નાના શતા તે વભમે એક નાર્ક 

બજવ્ય ું શત  ું તે નાર્ક પ્રાગજી ડોવાન ું ‘વાચો યાશ’. ોતાના ગાભભાું બજલેલ ું. તેનાથી ગાભ રોકોએ રૂનમા 175 જેર્રો પાો 

આપમો શતો. આ પાાભાુંથી તેભણ ેઅભદાલાદથી ગ જયાતીના  સ્તકો ભુંગાવ્મા ને ગાભભાું રાઈબ્રેયી ળરૂ કયી. આ પ્રવુંગથી 

તેભની લાુંચનની અને નલદ્યાની તયવ ળરૂ થઈ. જ્માયે નલદ્યા વાધનાનો ન ેઅધ્માક ફનલા તયપનો ઝોક ‘લકતતૃ્લ સ્ધાટ’ 

લાા પ્રવુંગથી લધે છે. તે પ્રવુંગભાું વપેદ કડાભાું વજ્જ એલા પ્રોપેવયને જ એ છે. ત ેવભમે રેખક નનધાટય કયી રે છે કે 

ફનવ ું તો પ્રોપેવય જ. તે ભારે્ લ ણાલાડા કોરેજ ત્માયફાદ ભોડાવા કોરેજ કયલા ગમા. ભોડાવા કોરેજના પ્રવુંગોભાું યાલજીની 

અશ્ર ઘય લાુંચી અને તે જ રદલવે રા.ઠા.નો રખે વભાચાયત્રભાું લાુંચ્મો. ત્માયફાદ કોરેજની રાઇબ્રેયીભાુંથી અનેક  સ્તકો 

લાુંચ્મા. આ ફધાભાું ન્નારાર રે્ર, કરાી અને યાલજી રે્ર લગેયે વર્જકોનો તેભના ય પ્રબાલ નલળે યહ્યો છે. રેખકની 

નલદ્યાના અથી તયીકેની ઉાવનાની વાથે નળક્ષક તયીકેની નોકયી. નોકયી દયનભમાન એભ. એ. કય ું. ત્માયફાદ અધ્માક 
તયીકે ઇડય જોડામા. આ વભમ નલદ્યા વાધનાનો ભશત્ત્લનો યહ્યો છે. 
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          ‘તયવી ભાર્ી’ આત્ભકથાનો ભશત્લનો બાગ ઇડયના અધ્માક તયીકેની ભનૂભકાનો છે. અધ્માક તયીકેના 

વ્મલવામભાું ોતાના કડક સ્લબાલભાું નતાજીનો સ્લબાલ ોતાનાભાું ઉતમો શોલાનો સ્લીકાયતા રેખકે આ વભમભાું લધ ભાું 

લધ  નલદ્યાથીઓને લાુંચન -અભ્માવ તયપ દોયે છે. આ વાથ ેોતાની નલદ્યાની તયવને ણ ોી છે. કશો કે તયવ લધતી 

જતી શતી તેની વાભ ેએર્રી જ છીાલી છે.  

        કોરેજભાું નલનલધ કનલ રેખકોને ફોરાલલા, તેભાું કાનજી રે્ર, ચુંદ્રકાુંત ર્ોીલાા, નવતાુંશ  મળશ્ચુંદ્ર લગયેેના રેકચયો 

કોરેજભાું ગોઠવ્મા છે ને નલદ્યાથીઓને તેભનાથી રયણચત કયાવ્મા છે. તે ઉયાુંત કાવ્મગોટઠી, કનલ વુંભેરન, વેનભનાય લગેયે 

જેલી વારશત્ત્મક પ્રવનૃતઓ કોરેજભાું કયાલીને નલદ્યાથીઓને ણ તેભાું જોતમાટ છે. ત ે ઉયાુંત ઇડયની આવાવની પ્રજાન ે

ગ જયાતી બાાન ું ભશત્લ વભજાવ્ય ું છે. તેના રયણાભે કોરેજની વુંખ્માભાું ૨૫૦ જેર્રો લધાયો થમો શતો. તેભની આ 

નલદ્યાપ્રીનતથી ઉભાળુંકય જોળીએ  કહ્ ું શત  ું કે ‘હ ું તો ફશાય કાભ કર ું છુ ભાયા ભરકભાું ગ જયાતી બાાન ું વાચ ું કાભ તભે કયો 

છો’ જેલા પ્રવુંગોભાું આત્ભકથાકાયની વાચી નલદ્યાપ્રીનત દેખામ છે. રેખકે આ વભમભાું નલરકથા, લાતાટ, કનલતા લગેયેન ું 

વર્જન કય ું છે. નણચકેતા , ક ભાય લગેયે વાભનમકભાું તેભની કનલતાઓ પ્રગર્ થઈ છે. તો ‘તયવ ઘય’ જેલી રઘ નલર, ‘દ્મા 

નલનાના દેળભાું’ જેલો કાવ્મવુંગ્રશ તો ‘લચરી ખડકી’, ‘ી.ર્ી.વી. થમેરી લહ ’, ‘નાત ફશાય’, ‘ફદરી’ જેલી લાતાટ દ્વાયા 

ગ્રાભચેતના પ્રગર્ કયનાય લાતાટકાયની લાતાટઓ અન્મા બાાભાું ણ અન લાદ થઈ છે. તો ‘ભવૂાતાું ગ્રાભણચત્રો’ જેલા નનફુંધો 

અનેક જગાએ ોંખામા છે. 

         રેખકે કોરેજભાું અધ્માકકા  દયનભમાન નલનલધ એલાું રયદોભાું, અનધલેળનભાું, વેનભનાયભાું ગમા છે. ત્માું જઈને 

ભશત્ત્લની ફાફતોની નોંધ કયલી તથા તેના નલળે લાયુંલાય રખ્ય ું છે.  આ યીતે  ોતાની જાતને તૈમાય કયી છે. વગાબાઈ-

જેઠાબાઇના ફીજી લખતના રગ્નભાું ોત ેનથી જઈ ળક્યા. તે રદલવે નળક્ષકોને તારીભ આલા જામ છે.  તેભાું નલદ્યા પ્રત્મેની 

પ્રીનત દેખામ છે.  પયજ અને કામટ પ્રત્મેની નનવફત પ્રગરે્ છે.  આ જ વભમભાું નલનલધ કનલ-રેખકો વાથે કેલી યીતે રયચમ 

થમો તેની લાત આત્ભકથાભાું કયી છે. તો તેભની વાથેની ભૈત્રીથી વતત ોત ે કુંઈક નવ ું કયી ળક્યા છે. તેની લાત 

આત્ભકથાકાયે નોંધી છે. આ ફધાની લચ્ચે ોતાનો એક આગલો આલાજ અને નલદ્યાની તયવ, વાધના વતત ચાલ  યાખી છે. 

આ તભાભ ફાફતોન ું આરખેન આત્ભકથાભાુંથી ભી યશ ેછે. 

         આત્ભકથાના આયુંબના પ્રકયણોભાું લતન પ્રત્મનેી જે તયવ છે. તેન ું  નનરૂણ તેભના વારશત્મભાું ણ આવ્ય ું છે. ોત ે

કુંઈક ફન્મા છે તેની ાછ તેભના અથાગ પ્રમત્નો તથા વાધના યશી છે.  યાભી ‘ભા’ના ળલદો – ‘દીલો ોતાનાું રદલેરથી 

ફે છે ભારે્ તેર યૂતો યશજેે’ જે ધ્ર લલાકમ  વતત તેભને વેવ્ય ું છે ને તેન ું તેભને રયણાભ ણ ભળ્ય ું છે. તેભની નલદ્યા 

પ્રીનતને ણફયદાલતા એક વાથી અધ્માકનભત્ર એ કશલે ું કે, ‘ભણણરાર ેકનલતા તથા વારશત્મને વભાજ સ ધી રઈ જલાન ું ને 

વૌને કનલતા વાથે જોડલાન ું વાર ું કાભ કય ું છે.’ (તયવી ભાર્ી (આત્ભકથા), ભણણરાર શ. રે્ર, પ્રકાળક:ાર્શ્ટ બ્લરકેળન, 

અભદાલાદ, પ્ર.આ.-2013, .ૃ 147) 
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         અંતે ોતાની નલદ્યા વાધના અને વારશત્મ પ્રત્મેની નનવફતન ેરીધે તભેની વુંદગી નલદ્યાનગય અન સ્નાતક ગ જયાતી 

નલબાગભાું થામ છે. ને નલદ્યાનગય ગ જયાતી નલબાગભાું જોડામ છે. ને ોતે ઇડય છોડીને નલદ્યાનગય યશલેા જામ છે. ત્માું 

સ ધીની લાતને આત્ભકથાભાું નનરૂી છે. 

         આત્ભકથાભાું લતનની આવાવની પ્રવનૃિઓ અને તેભાું તેભની ભાર્ી-પ્રકૃનતની તયવની વાથે  અનેક વુંઘોને  અંતે 

અધ્માક તયીકે ઈડય જોડામ છે. તો ોતાનાભાું અને નલદ્યાથીઓભાું તેજ લધાયલા જે પ્રવ નિઓ કયી તેભાું શે્રટઠ અધ્માક 

થઈને ફશાય આલ ેછે. આ તભાભભાું તેભની ‘તયવ’ ભશત્ત્લની યશી છે.  જ્ઞાનની તયવ શજી વુંતોાઈ નથી ભારે્ આ તયવે 

વતત તેભને વરક્રમ યાખ્મા છે. તેથી આજે તેભની ાવેથી નલરકથા, લાતાટ, કનલતા, નનફુંધ, નલલેચન, વુંાદક લગેયે 

ક્ષેત્રોભાુંથી ભાતફય એવ ું વારશત્મ વર્જન ભે છે. આ આત્ભકથાભાું લ ણાલાડા કોરેજભાું ક્યા અધ્માકે ોતાની કનલતાની નોર્ 

રઈ રીધી શતી. તેન ું નાભ રેખકે આપય ું નથી. ત ે ઉયાુંત નપ્રરર્િંગ-પૃ ભરૂો ક્યાુંક નજયે ચડ ે છે. ત ે નવલામ આ 

આત્ભકથાભાુંથી પ્રવાય થતા એક વપ અધ્માક ફનલા ાછના આત્ભકથાકાયે કયેરા પ્રમત્નો અન ેરયશ્રભની ઝાુંખી 

કયાલે છે. પ્રકૃનિને નજીકથી જોનાયા અને ભાર્ી ને ભા તથા વકૃ્ષને દેલ ભાનનાયા આ વર્જક કેલી નલનિઓભાુંથી પ્રવાય થમા 

તેની ઝાુંખી, આ આત્ભકથા કયાલે છે. 

******************************************************************** 
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