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કાવ્ય – ૧ 

૧ મારો પતુ્ર આદિકવિ તરીકે જાણીતો છે  
િયાકોર  આણિંબાઇ  રાજકોર  મોતીબાઇ 

૨ ધોરણ – ૧૦ ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારુ પ્રથમ કાવ્ય (પિ) છે.   
 શામળ ભટ્ટ નરવ િંહ મહતેા  િયારામ મીરાબાઇ .. 

 

કાવ્ય - ૨ 

૧ મારી મળૂ અટક ત્રિાડી  
 િયારામ  શામળ ભટ્ટ   ધીરો ભગત  મણણશકંર ભટ્ઠ  

૨ િીરેશ્વર અને  આણિંબાઇએ મારા માતા-વપતા છે.  
 ધીરો ભગત  મણણશકંર ભટ્ઠ  શામળ ભટ્ટ  િયારામ 

૩  સં્કૃત, પરુાણો અને વપિંગળાનુ ંજ્ઞાન મે મેળિેલ હત ુ ં
 મણણશકંર ભટ્ઠ  નરવ િંહ મહતેા  િયારામ  શામળ ભટ્ટ 

૪ નીચેનામાથંી શામળ ભટ્ટની કૃવતઓ જણાિો 
 રવ કિલ્લભ, પ્રબોધ બાિની, અજવમલ-આખ્યાન, હનમુાન ગરૂડ િંાિ  
 રણયજ્ઞ, અશ્વમેઘ, દ્રૌપિી િસ્ત્રાહરણ 

 િ તંવિજય, ચક્રિાકવમથનુ, િેિયાની અને અવતજ્ઞાન 

 વ િંહા ન-બત્રી ી, મિનમોહન, નિંબત્રી ી, બરા -કસ્તરુી, સડૂો બહોતરી 
૫ મારો જન્મઃ ઇ. ઃ૧૬૮૪ અને  અિ ાનઃ ઇ. ઃ ૧૭૬૫-૬૬ થયુ ંહત ુ ં 
 મણણશકંર ભટ્ઠ  ધીરો ભગત  િયારામ  શામળ ભટ્ટ 

૬ પદ્યિાતાાના ઘડતર અને વિકા મા ંમારુ બહ ુમોટંુ યોગિાન છે 

 શામળ ભટ્ટ  નરવ િંહ મહતેા  િયારામ  મણણશકંર ભટ્ઠ 

૭ મેં પરુાણી તરીકે અને  આખ્યાનકાર(િાતાાકાર) તરીકેનો વ્યિ ાય કરેલો  
 મણણશકંર ભટ્ઠ  શામળ ભટ્ટ   મણણશકંર ભટ્ઠ  ઉમાશકંર જોશી 

 

કાવ્ય – ૩ 

૧ ધોરણ ૧૦ ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારુ ત્રીજુ કાવ્ય આિે છે  
 ધીરો ભગત  િયારામ  મણણશકંર ભટ્ઠ  ઉમાશકંર જોશી  

૨ મારંુ િતન ડભોઇ 

 મણણશકંર ભટ્ઠ  ઉમાશકંર જોશી  િયારામ  ધીરો ભગત 

૩ મારો જન્મ ૧૮/૦૮/૧૭૭૭ અને  અિ ાન – ૨૮/૦૨/૧૮૫૨ થયુ ં 
 િયારામ  નરવ િંહ મહતેા  ધીરો ભગત  ગગંા તી 
૪ મેં ભારતની ત્રણ િખત યાત્રા કરી છે અને  ગંીતનુ ં ારુ જ્ઞાન છે  
 ગગંા તી  િયારામ  નરવ િંહ મહતેા  ધીરો ભગત 
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૫ નીચે આપેલ  કૃવતઓમાથંી િયારામની કૃવતઓ જણાિો  
 રવ કિલ્લભ, પ્રબોધ બાિની, અજવમલ-આખ્યાન, હનમુાન ગરૂડ િંાિ  
 રણયજ્ઞ, અશ્વમેઘ, દ્રૌપિી િસ્ત્રાહરણ 

 િ તંવિજય, ચક્રિાકવમથનુ, િેિયાની અને અવતજ્ઞાન 

 વ િંહા ન-બત્રી ી, મિનમોહન, નિંબત્રી ી, બરા -કસ્તરુી, સડૂો બહોતરી 
 

કાવ્ય -  ૪ 

૧ મારો જન્મ ઈ. . 1846મા ંઅને અિ ાન 1894મા ં 
 મીરાબાઇ   ગગંાસ્તી  નરવ િંહ મહતેા  િયારામ 

૨ મારો જન્મ ભાિનગર જજલ્લાના પાલીતાણા તાલકુાથી રાજપરા ગામમા ંથયો હતો. 
 મીરાબાઇ   ગગંાસ્તી  નરવ િંહ મહતેા  િયારામ 

૩ મારા વપતાનુ ંભાઈજી ભાઈ  રિૈયા અને માતા રૂપાળી બા 
 નરવ િંહ મહતેા   મીરાબાઇ   ગગંાસ્તી  િયારામ 

કાવ્ય – ૫ 

૧ નીચે આપેલ  કૃવતઓમાથંી ધીરો ભગતની કૃવતઓ જણાિો 
 રણયજ્ઞ, અશ્વમેઘ, દ્રૌપિી િસ્ત્રાહરણ 

 રવ કિલ્લભ, પ્રબોધ બાિની, અજવમલ-આખ્યાન, હનમુાન ગરૂડ િંાિ 

 રોમન સ્િરાજ્ય અને ગરુુ ગોવિિંિવ િંહ 

 ણલદરક, કવિતા વશક્ષણ , નવિન કવિતા 
૨ મારો જન્મ િડોિરા જજલ્લાના ગોઠડા ગામે થયો હતો . 
 િયારામ  મણણશકંર ભટ્ઠ  ધીરો ભગત  બળિતંરાય ઠાકોર 
૩ મારા વપતા પ્રતાપ બારોટ  અને  માતા િેિબા 
 ધીરો ભગત   િયારામ  મણણશકંર ભટ્ઠ  બળિતંરાય ઠાકોર 
૪ મારો જન્મ  ઇ.  ૧૭૫૩ અને  અિ ાન ઇ.  ૧૮૨૫મા ં 
 મણણશકંર ભટ્ઠ  િયારામ  બળિતંરાય ઠાકોર નરવ િંહ મહતેા  

કાવ્ય – ૬ 

  
૧ ધોરણ િ ના પાઠય પસુ્તકમા ંછઠં્ઠ કાવ્ય મારુ છે.  
 મણણશકંર ભટ્ઠ  ઉમાશકંર જોશી  બાલમકુુન્િ િિે  ધીરો ભગત 

૨ મારો જન્મ ઇ.  ૨૦/૧૧/૧૮૬૭ અને અિ ાન  ઇ.  ૧૬/૦૬/૧૯૨૩મા ંથયુ ં 
 ઉમાશકંર જોશી  મણણશકંર ભટ્ઠ  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી 

૩ મારો જન્મ અમરેલીના ચાિડં ગામમા ંથયો હતો  

  ઉમાશકંર જોશી  બાલમકુુન્િ િિે  ધીરો ભગત  મણણશકંર ભટ્ઠ  

૪ હું રત્નજી અને મારી પત્ની મોતીબાઇ મારો પતુ્ર......  
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 ઉમાશકંર જોશી  મણણશકંર ભટ્ઠ  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી 

૫ મેં વશક્ષક, અધ્યાપક, આચાયા અને વશક્ષણાવધકારી તેરીકે  ેિાઓ આપી 

 ઉમાશકંર જોશી  બાલમકુુન્િ િિે   મણણશકંર ભટ્ઠ  ધીરો ભગત 

૬ હું ખડં કાવ્યના જનક તરીકે પ્રવ દ્ધ છં  
 ઉમાશકંર જોશી  મણણશકંર ભટ્ઠ  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી 

૭ મણણશકંર ભટ્ટની કૃવતઓ જણાિો  

 િ તંવિજય, ચક્રિાકવમથનુ, િેિયાની અને અવતજ્ઞાન 

  ાતમી ઋત,ુ અંધારંુ દકલ્લો, રાતિા ો, બાપાનો છેલ્લો 

 વ િંહા ન-બત્રી ી, મિનમોહન, નિંબત્રી ી, બરા -કસ્તરુી, સડૂો બહોતરી 
 રણયજ્ઞ, અશ્વમેઘ, દ્રૌપિી િસ્ત્રાહરણ 

૮ મણણશકંર ભટ્ટની કૃવતઓ જણાિો  

 િ તંવિજય, ચક્રિાકવમથનુ, િેિયાની અને અવતજ્ઞાન 

રોમન સ્િરાજ્ય અને ગરુુ ગોવિિંિવ િંહ 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

ઉપર આપેલ બધી જ   
 

કાવ્ય –  ૭ 

૧ કૉલેજકાળ િરવમયાન વિદ્યાયાગરુુ મણણભાઇ નભભુાઇ દ્વિિેિીની પે્રરણાથી  ાદહત્ય  ર્જનનો આરંભ  
 બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી   બળિતંરાય ઠાકોર ઉમાશકંર જોશી 
૨ મારો જન્મ ૨૩/૧૦/૧૮૬૯ અને અિ ાન ૨/૧/૧૯૫૨મા ં 
 બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ઉમાશકંર જોશી 
૩ મારા વપતા કલ્યાણરાય ઠાકોર અને  માતા જમનાબા 
 ઉમાશકંર જોશી  બળિતંરાય ઠાકોર મકરંિ િિે  ણચનમુોિી 

૪ મારંુ જન્મ સ્થળ ભરૂચ 

 ણચનમુોિી  ઉમાશકંર જોશી  મકરંિ િિે       બળિતંરાય ઠાકોર 
૫ ગજુરાતી  ાદહત્યમા ં‘ ોનેટ’ ના વપતા તરીકે જાણીતો છં  
 બળિતંરાય ઠાકોર  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી   મકરંિ િિે  
૬ પથૃ્િી મારો  વપ્રય છંિ છે. 
 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર મકરંિ િિે  
૭ હુ ંબળિતંરાય ઠાકોર નીચે આપેલ વિધાનોમાથંી મને લાગ ુપડતુ ંનથી 
 ઉપનામ –  િાસદુક 

કાવ્ય ગં્રહ -  ભણકારા – ભાગ ૧, ૨,  મ્હારા ં ોનેટ, 
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વ્યાખ્યાનનો ગ્રથંો -  ણલદરક, કવિતા વશક્ષણ , નવિન કવિતા 
વ્યિ ાયઃ  અજમેર અને પનૂાની કોલેજમા ંઅધ્યાપન કાયા 

૮ નીચે આપેલ કૃવતમાથંી બળિતંરાય ઠાકોરની કૃવતઓ જણાિો  
 વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

વિશ્વશાન્ન્ત, ગગંોત્રી, વનશીથ 

 ણલદરક, કવિતા વશક્ષણ , નવિન કવિતા 
  ોનચપંો, અલ્લકિલ્લક, અને ઝરમદરયા 

૯  નીચે આપેલ કૃવતમાથંી બળિતંરાય ઠાકોરની કૃવતઓ જણાિો  
 વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

વિશ્વશાન્ન્ત, ગગંોત્રી, વનશીથ 

  ોનચપંો, અલ્લકિલ્લક, અને ઝરમદરયા 

 ભણકારા – ભાગ ૧, ૨,  મ્હારા ં ોનેટ, 
 

કાવ્ય – ૮ 

૧ પ્રશ્ન કાવ્ય કયા છંિમા ંલખિામા ંઆવ્યુ ંછે  
 મિંાક્રાન્તા પથૃ્િીછંિમા ં વશખરણીછંિમા ં  સ્ત્રગ્ધરાછંિમા ં 
૨ મારુ જન્મસ્થળ  ાબરકાઠંા જજલ્લાના બામણા ંગામમા ંછે  
 ઉમાશકંર જોશી  પરુુરાજ જોષી  ઉમાશકંર જોશી  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ 

૩ મારો જન્મ ૨૧ / ૭ / ૧૯૧૧ અને  અિ ાન ઇ. ઃ ૧૯/૧૨/ ૧૯૮૮મા ં 
 લાભશકંર ઠાકર    પરુુરાજ જોષી  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ    ઉમાશકંર જોશી 
૪ મેં  સં્કૃવત  ામાવયક શરૂ ર્ક્ુું હત ુ ં
 બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ઉમાશકંર જોશી 
૫ મને રણજજતરામ સિુાણચદં્રક, નમાિચદં્રક તથા મારા કાવ્ય ગં્રહને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પરુુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયેલ છે 

 લાભશકંર ઠાકર    િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ    ઉમાશકંર જોશી  ચદં્રકાન્ત બક્ષી   
૬ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી ઉમાશકંર જોશીની કૃવતઓ જણાિો 
 શેષના ંકાવ્યો, બહૃત વપિંગળ, કાવ્યની શદકત  વિશ્વશાન્ન્ત, ગગંોત્રી, વનશીથ,શ્રાિણી મેળો 
 ણલદરક, કવિતા વશક્ષણ , નવિન કવિતા    ોનચપંો, અલ્લકિલ્લક, અને ઝરમદરયા 

કાવ્ય – ૯ 

૧ મારો જન્મ િડોિરા જજલ્લાના મસ્તપરુામા ંથયો હતો  

 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ    પરુુરાજ જોષી  બાલમકુુન્િ િિે 

૨ મારા વપતાનુ ંનામ મણણશકંર  

 બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ઉમાશકંર જોશી 

૩ મે પ્રાથવમ વશક્ષણ કુકરિાડા અને  મેદિક સધુીનુ ંવશક્ષણ િડોિરામા ંણલધ ુહત ુ ં 
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 લાભશકંર ઠાકર    િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ    ઉમાશકંર જોશી   બાલમકુુન્િ િિે  

૪ મારો જન્મ  ઇ.  ૦૭/૦૩/૧૯૧૬ અને  અિ ાન ઇ.  ૨૮/૦૨/૧૯૯૩મા ં 

 પરુુરાજ જોષી   બાલમકુુન્િ િિે  લાભશકંર ઠાકર    િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ 

૫ બારૈયા કોમના ંલોકગીતોએ તેમના કવિત્િને પે્રરણા અને પોષણ પરૂા પાડયા ં 

 બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ઉમાશકંર જોશી 

૬ મને અમિાિાિની બધુ ભાએ કાવ્યલેખનની નિી દિશા ચીંધી 

 લાભશકંર ઠાકર    િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  બાલમકુુન્િ િિે  પરુુરાજ જોષી 

૭ મને કુમારચદં્રક અને  મહારાષ્િ  રકારનુ ંપદરતોવષક મળેલ છે  

 બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ઉમાશકંર જોશી 

૮  ોનચપંો, અલ્લકિલ્લક, અને ઝરમદરયા કોની કૃવતઓ છે  

 પરુુરાજ જોષી  લાભશકંર ઠાકર    ઉમાશકંર જોશી  બાલમકુુન્િ િિે 

૯ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી બાલમકુુન્િ િિેની કૃવત જણાિો  

 શેષના ંકાવ્યો    કવિતા વશક્ષણ   વનશીથ    પદરક્રમા અને કંુતલ 

કાવ્ય – ૧૦ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ  ૌરાષ્િનુ ંગોંડલ છે.  
 મકરંિ િિે   ણચનમુોિી  જ્યોવતન્દ્ર િિે    જયતંીલાલ ગોહલે 

૨ ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા  ગંવત  કાવ્ય ગં્રહમાથંી કાવ્ય લેિામા ંઆવ્યુ ંછે  

 જ્યોવતન્દ્ર િિે    ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ણચનમુોિી  મકરંિ િિે      

૩ મારો જન્મ ૧૩/૧૧/૧૯૩૨ અને અિ ાન ૩૧/૧/૨૦૦૫મા ં 
 ણચનમુોિી  નમાિ   મકરંિ િિે       જયતંીલાલ ગોહલે 

૪ મારા વપતા િજેશકંર િિે અને માતા િજકંુિરબા છે  
 મકરંિ િિે       નમાિ   ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જ્યોવતન્દ્ર િિે   

૫ મેં ”કુમાર” “ઊવમિ-નિરચના” “જય દહન્િ” િૈવનકમા ંપત્રકાર તરીકે કામ કયુું. 
 જ્યોવતન્દ્ર િિે    મકરંિ િિે       બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર 
૬ મેં િલ ાડ જજલ્લ્લાના નદંિગ્રામમા ં “નદંિગ્રામ”નામની  સં્થાની સ્થાપના કરી હતી 
 બળિતંરાય ઠાકોર  જ્યોવતન્દ્ર િિે    જયતંીલાલ ગોહલે મકરંિ િિે      

૭ ગોરજ ,  જં્ઞા.  ગંવતએ મારા કાવ્ય ગં્રહો છે.  

 મકરંિ િિે       જ્યોવતન્દ્ર િિે    બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર 

૮ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી મકરંિ િિે ની કૃવતઓ જણાિો  

 મરણટીપ, કમળપજૂા, અને ઝૂરાપાકાડં 
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 કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો 

યોગમય અને અંતિેિી, બે ભાઇ /તાઇકો 

િ તંવિજય, ચક્રિાકવમથનુ, િેિયાની અને અવતજ્ઞાન   

૯ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી મકરંિ િિેની કઇ કૃવતઓ નથી 
ગોરજ ,  જં્ઞા.  ગંવત 

રાતિા ો, બાપાનો છેલ્લો 

યોગમય અને અંતિેિી 

બે ભાઇ /તાઇકો/ ઝબકૂ િીજળી ઝબકૂ 

 

કાવ્ય – ૧૧ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ મહ ેાણા જજલ્લાના વિજાપરુ  છે. 
 જ્યોવતન્દ્ર િિે    ચદં્રકાન્ત બક્ષી  ણચનમુોિી   મકરંિ િિે      

૨ ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા અફિા  કાવ્ય ગં્રહમાથંી કાવ્ય લેિામા ંઆવ્યુ ંછે. 

 બાલમકુુન્િ િિે  ણચનમુોિી   મકરંિ િિે       બળિતંરાય ઠાકોર  

૩ મારો જન્મ – ઇ.  ૩૦/૦૯/૧૯૩૯મા ંથયો છે  

 ણચનમુોિી   ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જયતંીલાલ ગોહલે જ્યોવતન્દ્ર િિે  

૪ મારા વપતા ચદુંલાલ અને માતા શવશકાન્તા છે  

 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જયતંીલાલ ગોહલે જ્યોવતન્દ્ર િિે    ણચનમુોિી 

૫ મેં વિદ્યાિાચસ્પવતની પિિી પ્રાપ્ત કરી છે.તથા ગજુરાતીના પ્રાધ્યાપક તરીકે અમિાિાિમા ં ેિાઓ આપી છે 

 જ્યોવતન્દ્ર િિે    ણચનમુોિી  બાલમકુુન્િ િિે  બળિતંરાય ઠાકોર   

૭ ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા ંએ મારા કાવ્ય ગં્રહો છે. 

 જ્યોવતન્દ્ર િિે    બાલમકુુન્િ િિે   ણચનમુોિી  બળિતંરાય ઠાકોર     

૮ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી ણચનમુોિીની કૃવતઓ જણાિો 

હકુમ માણલક અને ડાયન પખંી, કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

ગોરજ ,  જં્ઞા.  ગંવત યોગમય અને અંતિેિી, 
િ તંવિજય, ચક્રિાકવમથનુ, િેિયાની અને અવતજ્ઞાન 

કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો 

૯ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી મકરંિ િિેની કઇ કૃવતઓ નથી 

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં 

કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 
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યોગમય અને અંતિેિી, બે ભાઇ /તાઇકો 

હકુમ માણલક અને ડાયન પખંી 

પાઠ – ૧૪ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ ધેાળકા તાલકુાનુ ંગાણોલ ગામ છે. 
 બાલમકુુન્િ િિે   મકરંિ િિે       રામનારાયણ પાઠક  જ્યોવતન્દ્ર િિે   
૨ ધોરણ – ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા દ્વિરેફિાતાા  ગં્રહમાથંી એક પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે. 
 રામનારાયણ પાઠક જ્યોવતન્દ્ર િિે    જયતંીલાલ ગોહલે  ણચનમુોિી  

૩ મારો જન્મ ૮ / ૪ / ૧૮૮૭  અને અિ ાન ૨૧/૮/૧૯૫૫મા ં
 જયતંીલાલ ગોહલે મકરંિ િિે       બાલમકુુન્િ િિે  રામનારાયણ પાઠક 

૪ મારા વપતા વિશ્વનાથ પાઠક અને માતા આદિતબાઇ છે 

 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  બળિતંરાય ઠાકોર   રામનારાયણ પાઠક જ્યોવતન્દ્ર િિે     
૫ મેં અમિાિા અને  ાિરમા ંિદકલાત.અમિાિાિની કૉલેજમા ંઅધ્યાપક અને ગજુરાત વિદ્યાપીઠમા ંઅધ્યાપક   
    ેિાઓ આપી છે 

 બળિતંરાય ઠાકોર   રામનારાયણ પાઠક ણચનમુોિી  ચદં્રકાન્ત બક્ષી 
૭ બહૃત વપિંગળ, સ્િૈરવિહારી ભાગ -૧-૨, કાવ્યની શદકત એ મારી કૃવતઓ છે. 
 રામનારાયણ પાઠક ણચનમુોિી  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી 
૮ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી રામનારાયણ પાઠકની કૃવતઓ જણાિો 
 શેષના ંકાવ્યો,  દ્વિરેફની િાતાા ભાગ-૧-૨-૩, બહૃત વપિંગળ, સ્િૈરવિહારી ભાગ -૧-૨, કાવ્યની શદકત 

પેરેણલવ  , આકાર, બક્ષીનામા ભાગ ૧, ૨ 

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

મરણટીપ, કમળપજૂા, અને ઝૂરાપાકાડં, જીિ અને થોડા ંઓઠા ં

પાઠ – ૧૫ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ પાલનપરુ છે. 
 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  મકરંિ િિે       જયતંીલાલ ગોહલે બળિતંરાય ઠાકોર   
૨ ધોરણ – ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ં૧૫મો પાઠ મારી કૃવતમાથંી લેિામા ંઆવ્યો છે. 
 બાલમકુુન્િ િિે  જયતંીલાલ ગોહલે જ્યોવતન્દ્ર િિે    ચદં્રકાન્ત બક્ષી 
૩ મારો જન્મ ઇ.  ૨૦/૦૮/૧૯૩૨ અિ ાન – ઇ.  ૨૫/૦૩/૨૦૦૬મા ં

 બળિતંરાય ઠાકોર   બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  મકરંિ િિે      

૪ મારા વપતા કેશિલાલ અને  માતા ચચંળબહને છે 

 ણચનમુોિી  રામનારાયણ પાઠક જ્યોવતન્દ્ર િિે    ચદં્રકાન્ત બક્ષી 
૫ મેં મુબંઇની કૉલેજમા ંપ્રધ્યાપક અને આચાયા તરીકેની  ેિાઓ તથા અમિાિાિમા ં દક્રય પત્રકાર અને લેખક  

   તરીકે કયાશીલ હતો.  
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 બળિતંરાય ઠાકોર   ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જ્યોવતન્દ્ર િિે    બાલમકુુન્િ િિે   

૭ પેરેણલવ   અને આકાર એ મારી કૃવતઓ છે. 
 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  રામનારાયણ પાઠક મકરંિ િિે       ણચનમુોિી 
૮ નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી રામનારાયણ પાઠકની કૃવતઓ જણાિો 

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

વિશ્વશાન્ન્ત, ગગંોત્રી, વનશીથ 

એક  ાજંની મલુાકાત, મશાલ, પેરેણલવ   અને આકાર 

પાઠ – ૧૬ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ ભાિનગર જજલ્લાના ટાણા ગામે છે.  
 ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જયતંીલાલ ગોહલે મકરંિ િિે       ણચનમુોિી 
૨ ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા જીિ િાતાા   ગં્રહમાથંી પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે. 

 રામનારાયણ પાઠક જયતંીલાલ ગોહલે  ણચનમુોિી  મણણશકંર ભટ્ઠ 

૩ મારો જન્મ ઇ.  ૨૭/૦૫/૧૯૪૦મા ંથયો છે.  
 મણણશકંર ભટ્ઠ  જ્યોવતન્દ્ર િિે    બળિતંરાય ઠાકોર   જયતંીલાલ ગોહલે   

૪ મારા વપતા રવતલાલ અને માતા નમાિાબહને છે. 
  જયતંીલાલ ગોહલે ચદં્રકાન્ત બક્ષી  મકરંિ િિે       મણણશકંર ભટ્ઠ 

૫ મેં ભાિનગરમા ંપ્રધ્યાપક તરીકેની  ેિા  આપી છે.  
 જ્યોવતન્દ્ર િિે   જયતંીલાલ ગોહલે બળિતંરાય ઠાકોર   ણચનમુોિી 
૬  જીિ અને થોડા ંઓઠાએં મારી  કૃવતઓ  છે.  

 મણણશકંર ભટ્ઠ  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જયતંીલાલ ગોહલે 

૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી જયતંીલાલ ગોહલેની કૃવતઓ જણાિો 

 પેરેણલવ   અને આકાર 

મરણટીપ, કમળપજૂા, અને ઝૂરાપાકાડં 

 કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંીજયતંીલાલ ગોહલેની કઇ કૃવત નથી 
કાળો અંગે્રજ  મરણટીપ  થોડા ંઓઠા ં  ઝૂરાપાકાડં 

પાઠ – ૧૭ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ સરુત  છે. 
 જ્યોવતન્દ્ર િિે   નમાિશકંર િિે  મણણશકંર ભટ્ઠ  જ્યોવતન્દ્ર િિે     
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૨ ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંસ્ત્રી કેળિણીએ મેં લખેલ પાઠ છે.  

 નમાિશકંર િિે  મણણશકંર ભટ્ઠ  બાલમકુુન્િ િિે  મકરંિ િિે     
૩ મારો જન્મ ઇ.  ૨૪/૦૮/૧૮૩૩ અને  અિ ાન ઇ.  ૨૫/૨/૧૮૮૬મા ં
 રામનારાયણ પાઠક મકરંિ િિે       ણચનમુોિી  નમાિશકંર િિે 

૪ મારા વપતા લાભશકંર અને માતા નિદુગાાગૈિરી  છે.  
 નમાિશકંર િિે  જ્યોવતન્દ્ર િિે   બાલમકુુન્િ િિે  મણણશકંર ભટ્ઠ 

૫ મેં િાદંડયાનામનુ ંપાણક્ષક શરૂ ર્ક્ુું હત ુ ં 
 જ્યોવતન્દ્ર િિે   નમાિશકંર િિે  બળિતંરાય ઠાકોર   ચદં્રકાન્ત બક્ષી 

૬  વપિંગળપ્રિેશ, મારી હકીકત,એ મારી  કૃવતઓ  છે. 

 મણણશકંર ભટ્ઠ  જ્યોવતન્દ્ર િિે   બળિતંરાય ઠાકોર     નમાિશકંર િિે    
૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી નમાિશકંર િિેની કૃવતઓ જણાિો 

કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો  જીિ અને થોડા ંઓઠા ં

વપિંગળપ્રિેશ, મારી હકીકત,   વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી નમાિશકંર િિેની કઇ કૃવત નથી 
 મારી હકીકત,  અમે બધા  નમા કોશ  વપિંગળપ્રિેશ 

 

પાઠ – ૧૮ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ સરુત છે. 
 જ્યોવતન્દ્ર િિે  ણચનમુોિી  રામનારાયણ પાઠક  બાલમકુુન્િ િિે  

૨ ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા રંગતરંગ ભાગ – ૨માથંી  પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે.  

 મણણશકંર ભટ્ઠ  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  જયતંીલાલ ગોહલે  જ્યોવતન્દ્ર િિે     
૩ મારો જન્મ ૨૧/૧૦/૧૯૦૧ અને અિ ાન – ૧૧ / ૦૯/ ૧૯૮૦મા ં
 નમાિશકંર િિે   જ્યોવતન્દ્ર િિે    બળિતંરાય ઠાકોર    ચદં્રકાન્ત બક્ષી 

૪ મારા વપતા હદરહરશકંર િિે અને માતા ધનવિદ્યાગૌરી છે . 
 જ્યોવતન્દ્ર િિે     મણણશકંર ભટ્ઠ  બાલમકુુન્િ િિે   ણચનમુોિી 
૫ મારીનોંધપોથી, રગતરંગ , હાસ્યતરંગ, પાનના ંબીડા ંએ મારી  કૃવતઓ છે. 

 જયતંીલાલ ગોહલે ણચનમુોિી  રામનારાયણ પાઠક   જ્યોવતન્દ્ર િિે     
૬  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી જ્યોવતન્દ્ર િિેની કૃવતઓ જણાિો 

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

વિશ્વશાન્ન્ત, ગગંોત્રી, વનશીથ 

બીરબલ અને બીજા અમે બધા     
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૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી જ્યોવતન્દ્ર િિે ની કઇ કૃવતઓ નથી 
બીરબલ અને બીજા અમે બધા   મરણટીપ, કમળપજૂા, અને ઝૂરાપાકાડં 

મારીનોંધપોથી, પાનના ંબીડા ં  રગતરંગ , હાસ્યતરંગ,  

૮  મેં ધનસખુલાલ મહતેાના  હયોગથી નિલ કત્જા લખી છે . 
 નમાિશકંર િિે  બળિતંરાય ઠાકોર    જ્યોવતન્દ્ર િિે    મકરંિ િિે 

૯  મને રણજજતરામ સિુણાચદં્રક અને  નમાિચદં્રક મળેલ છે. 

 જ્યોવતન્દ્ર િિે     જયતંીલાલ ગોહલે  બાલમકુુન્િ િિે  ચદં્રકાન્ત બક્ષી 

૧૦ મારી ગજુરાતી  ાદહત્ય પદરષિના પ્રમખુ તરીકે િરણી થઇ હતી 

 નમાિશકંર િિે  રામનારાયણ પાઠક  જયતંીલાલ ગોહલે જ્યોવતન્દ્ર િિે     
 

પાઠ – ૧૯ 

 

૧ મારુ જન્મસ્થળ પચંમહાલ જજલ્લાના ગોલાના પાલ્લા ગામે છે.  
 મણણલાલ પટેલ  નમાિશકંર િિે  બળિતંરાય ઠાકોર   મકરંિ િિે  

૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા કોઇ  ાિ પાડ ે ગં્રહમાથંી પાઠ  લેિામા ંઆવ્યો છે. 

 જ્યોવતન્દ્ર િિે    મકરંિ િિે  મણણશકંર ભટ્ઠ  મણણલાલ પટેલ 

૩ મારો જન્મ ઇ.  ૦૯/૧૧/૧૯૪૯મા ંથયો છે. 
 મકરંિ િિે  મણણલાલ પટેલ  જયતંીલાલ ગોહલે રામનારાયણ પાઠક  

૪ મારા વપતા હદરિા  અને  માતા  અંબાબહને છે. 

 રામનારાયણ પાઠક ચદં્રકાન્ત બક્ષી  મણણલાલ પટેલ  બાલમકુુન્િ િિે 

 ૫ હું હાલમા ં રિાર પટેલ યવુનિવ િટીમા ંપ્રધ્યાપક તરીકે  ેિા આપ ુછં  

 મણણલાલ પટેલ  નમાિશકંર િિે  રામનારાયણ પાઠક મકરંિ િિે 

૬  કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો એ મારી કૃવતઓ છે. 

ણચનમુોિી   રામનારાયણ પાઠક  બાલમકુુન્િ િિે  મણણલાલ પટેલ 

૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી મણણલાલ પટેલની કૃવતઓ જણાિો 

 પેરેણલવ   અને આકાર    વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો  જીિ અને થોડા ંઓઠા ં

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી મણણલાલ પટેલની કઇ કૃવતઓ નથી 

 પેરેણલવ   અને આકાર    રાતિા ો, બાપાનો છેલ્લો 

અંધારંુ દકલ્લો  ાતમી ઋત,ુ,   કોઇ  ાિ પાડ ેઅને ભ ૂ ંાતા ગ્રામણચત્રો 

૯  મેં પ્રાથવમક વશક્ષણ મધિા મા ંઅને ઉચ્ચવશક્ષણ મોડા ામા ંમેળિેલ છે.  
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 મણણલાલ પટેલ  મણણશકંર ભટ્ઠ  ણચનમુોિી  નમાિશકંર િિે   

પાઠ – ૨૦ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ નદડયાિ છે. 
 પરુુરાજ જોષી  મણણલાલ પટેલ  મણણશકંર ભટ્ઠ  ણચનમુોિી 
૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારી જજજ્ઞાસનુી ડાયરીમાથંી પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે. 

 બળિતંરાય ઠાકોર   પરુુરાજ જોષી   મકરંિ િિે  જયતંીલાલ ગોહલે 

૩ મારો જન્મ ઇ.  ૧૪/૧૨/૧૯૩૮મા ંથયો હતો  
 રામનારાયણ પાઠક પરુુરાજ જોષી  ચદં્રકાન્ત બક્ષી  બાલમકુુન્િ િિે 

૪ મારા વપતા પનૂમભાઇ અને માતા સરૂજબા છે. 

ણચનમુોિી   બાલમકુુન્િ િિે  પરુુરાજ જોષી  રામનારાયણ પાઠક  

૫ મેં ગજુરાત રાજયના મદહતીખાતામા ંકામ કયુું છે. તથા મહધુા, બાલાવ નોર અને  ાિલીની કૉલેજમા ંપ્રધ્યાપક       

   તરીકે  ેિા આપી છે 

 નમાિશકંર િિે  રામનારાયણ પાઠક બાલમકુુન્િ િિે  પરુુરાજ જોષી 
૬   ોનેરી માછલીઓનો  ળિળાટએ મારી  કૃવતઓ  છે. 

 પરુુરાજ જોષી  મણણશકંર ભટ્ઠ  ણચનમુોિી  મણણલાલ પટેલ 

૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી પરુુરાજ જોષીની કૃવતઓ જણાિો 

 પેરેણલવ   અને આકાર 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

મનના ંમેઘધનષુ્ય અને હૈયા તર ે  રિર તીર 

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી પરુુરાજ જોષી ની કઇ કૃવતઓ નથી 
 હૈયા તર ે  રિર તીર    મારી હકીકત, 

 ોનેરી માછલીઓનો  ળિળાટ\   નક્ષત્ર 

 

પાઠ – ૨૧ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ તાવમલનાડુ રાજ્યમા ંઆિેલ રામેશ્વરમ ગામમા ં છે. 
 એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ  મણણલાલ પટેલ  મણણશકંર ભટ્ઠ  પરુુરાજ જોષી 

૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા અગનપખં પસુ્તકમાથંી પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે.  

 અમતૃલાલ િેગડ  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ  પરુુરાજ જોષી 
૩ મારો જન્મ ઇ.  ૧૫/૧૦/૧૯૩૧મા ંથયો હતો  
 િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ    મણણશકંર ભટ્ઠ  ણચનમુોિી  એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ 
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૪ મારા વપતા જૈનલુબ્િીન અને  માતા  આવશયામ્મા છે.  

 અમતૃલાલ િેગડ નમાિશકંર િિે  રામનારાયણ પાઠક એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ  

૫ મેં ભારતીય અિકાશ વિજ્ઞાન – રૉકેટ વિજ્ઞાનમા ં ઉચ્ચવ દ્વદ્ધઓ પ્રાપ્ત કરી છે.  
 એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ પરુુરાજ જોષી  મણણલાલ પટેલ  મણણશકંર ભટ્ઠ  

૬  ઇન્ન્ડયા : એ િીઝન ફોર ધ ન્ય ુવમલેવનયમ અને ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ એ મારી  કૃવતઓ  છે. 

 અમતૃલાલ િેગડ  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ    એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ  મણણશકંર ભટ્ઠ  

 ૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી એ.પી.જે અબ્દુલ કલામની કૃવતઓ જણાિો  

 મારી હકીકત,  અગનપખં  નમા કોશ  વપિંગળપ્રિેશ 

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંીએ.પી.જે અબ્દુલ કલામ ની કઇ કૃવતઓ નથી 
િીન્ગ્ઝ ઑફ ફાયર      ફોર ધ ન્ય ુમાઇન્ડ 

ઇન્ન્ડયા : એ િીઝન ફોર ધ ન્ય ુવમલેવનયમ  ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ 

પાઠ – ૨૨ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ મહારાષ્િના  ાતારામા ંછે.  
 નમાિશકંર િિે  મણણલાલ પટેલ  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  બાલમકુુન્િ િિે  

૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા સ્મરણયાત્રામાથંી  પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે.  

 મણણશકંર ભટ્ઠ  ણચનમુોિી  પરુુરાજ જોષી  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  

૩ મારો જન્મ ૧/૧૨/૧૮૮૫ અને  અિ ાનઃ ૨૧ / ૮/ ૧૯૮૧મા ં
 િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  અમતૃલાલ િેગડ નમાિશકંર િિે  રામનારાયણ પાઠક  
૪ મારા વપતા બાલકૃષ્ણ અને માતા રાધાબાઇ છે . 
 પરુુરાજ જોષી  નમાિશકંર િિે  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  ણચનમુોિી 
૫ મેં િડોિરામા ંઅધ્યાપક તરીકે અને ગજુરાત વિદ્યાપીઠમા ંકુલનાયક તરીકે  ેિા આપી છે.  
 રામનારાયણ પાઠક મણણશકંર ભટ્ઠ  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  નમાિશકંર િિે 

૬  રખડિાનો આનિં, જીિનનો આનિં, ઓતરાતી િીિાલ , જીિન લીલા એ મારી  કૃવતઓ છે. 

 બાલમકુુન્િ િિે  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  પરુુરાજ જોષી  અમતૃલાલ િેગડ  

૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણની કૃવતઓ જણાિો  

 પેરેણલવ   અને આકાર 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

રખડિાનો આનિં, જીિનનો આનિં, ઓતરાતી િીિાલ 

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણની કઇ કૃવતઓ નથી 
 રખડિાનો આનિં, જીિનનો આનિં,   ઓતરાતી િીિાલ , જીિન લીલા 
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પેરેણલવ   અને આકાર     સ્મરણયાત્રા 

૯  મને પદ્મવિભષૂણનો ણખતાબ ૧૯૬૪મા ંઅને  ાદહત્ય અકાિમી દિલ્લીનુ ંપાદરતોવષક મળેલ છે.  
 નમાિશકંર િિે  બાલમકુુન્િ િિે  મણણલાલ પટેલ  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  
૧૦ નીચેનામાથંી કોની મળૂ અટક રાજાધ્યક્ષ છે.  
 િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  ણચનમુોિી  રામનારાયણ પાઠક મણણશકંર ભટ્ઠ 

પાઠ – ૨૩ 

 

૧ મારુ જન્મસ્થળ સરેુન્દ્રનગર જજલ્લાના  ેડલા છે. 
 િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  નમાિશકંર િિે  લાભશકંર ઠાકર  પરુુરાજ જોષી    
૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા બાથટબમા ંમાછલી  ગં્રહમાથંી પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે. 

 લાભશકંર ઠાકર    મણણશકંર ભટ્ઠ  રામનારાયણ પાઠક નમાિશકંર િિે  

૩ મારો જન્મ ઇ.  ૧૪/૦૧/૧૯૩૫મા ંથતો હતો.  
 મણણલાલ પટેલ  લાભશકંર ઠાકર    ણચનમુોિી  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  
૪ મારા વપતા જાિિજી અને માતા પ્રભાિતી છે 

 બાલમકુુન્િ િિે  નમાિશકંર િિે  મણણલાલ પટેલ  લાભશકંર ઠાકર    
૫ હું વ્યિ ાયે આયિેુદિક તબીબ છં  
 નમાિશકંર િિે   લાભશકંર ઠાકર   પરુુરાજ જોષી  ણચનમુોિી  
૬  િહી જતી પાછળ રમ્ય ઘોષા, બમૂ કાગળમા ંકોરા એ મારી કૃવતઓ છે.  

 લાભશકંર ઠાકર    અમતૃલાલ િેગડ રામનારાયણ પાઠક િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  

૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી લાભશકંર ઠાકરની કૃવતઓ જણાિો  

 પેરેણલવ   અને આકાર 

તડકો, એક ઉંિર અને જદુનાથ 

વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

ઇશાાિ ગઢ, ક્ષણોના મહલેમા,ં કાળો અંગે્રજ અને લીલા નાગ 

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી લાભશકંર ઠાકર ની કઇ કૃવતઓ નથી 
 તડકો, એક ઉંિર અને જદુનાથ   િહી જતી પાછળ રમ્ય ઘોષા, બમૂ કાગળમા ંકોરા 
 બાથટબમા ંમાછલી      ોનેરી માછલીઓનો  ળિળાટ 

૯  મારંુ િતન  સરેુન્દ્રનગર જજલ્લાનુ ંપાટડી છે.  

 નમાિશકંર િિે  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  લાભશકંર ઠાકર  મણણશકંર ભટ્ઠ 

૧૦ મને રણજજતરામ સિુણાચદં્રક, નમાિચદં્ર અને કુમારચદં્ર પ્રપ્ત થયેલ છે.  

 લાભશકંર ઠાકર    બાલમકુુન્િ િિે  પરુુરાજ જોષી  મણણશકંર ભટ્ઠ   
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પાઠ –  ૨૪ 

 

૧ મારુ જન્મસ્થળ ભરૂચ છે. 
 મણણલાલ પટેલ  અમતૃલાલ િેગડ નમાિશકંર િિે  ક.મા મનુશી   
૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારી નિલકથા પથૃ્િીિલ્લભમાથંી પાઠ લેિામા ંઆવ્યો છે. 

 ક.મા મનુશી  નમાિશકંર િિે  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  પરુુરાજ જોષી  

૩ મારો જન્મ ૩૦/૧૨/૧૮૮૭ અને અિ ાન ઇ.  ૮ / ૨ / ૧૯૭૧મા ં 
 ણચનમુોિી  રામનારાયણ પાઠક મણણશકંર ભટ્ઠ  ક.મા મનુશી 
૪ મારા વપતા માણેકાલાલ અને માતા તાપીબા છે.  
 લાભશકંર ઠાકર    ણચનમુોિી  ક.મા મનુશી  નમાિશકંર િિે  

૫ મારા વ્યિ ાયની શરૂઆત િદકલાત થઇ હતી. તથા ગજુરાતી  ાદહત્યપદરષિના પ્રમખુ તરીકે  ેિા આપી હતી. 
 બાલમકુુન્િ િિે  અમતૃલાલ િેગડ ક.મા મનુશી  લાભશકંર ઠાકર    
૬  અડધે રસ્તે,  ીધા ંચઢાણ અને સ્િપ્નવ દ્વદ્ધની શોધમાએં મારી  કૃવતઓ છે. 
 નમાિશકંર િિે  ણચનમુોિી  પરુુરાજ જોષી   ક.મા મનુશી 
૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી ક.મા મનુશીની કૃવતઓ જણાિો 

 હૈયા તર ે  રિર તીર     ોનેરી માછલીઓનો  ળિળાટ 

 કાકાની શશી,  ધ્રિૃસ્િામીની િેિી   અંધારંુ દકલ્લો  ાતમી ઋત,ુ, 

૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી ક.મા મનુશી ની કઇ કૃવતઓ નથી 
િેરની િસલૂાત, પાટણની પ્રભતુા, ગજુરાતનો નાથ,પવૃથિીિલ્લભ  
વ દ્ાતં ારનુ ંઅિલોકન અને વશક્ષણનો ઇવતહા  

અડધે રસ્તે ,  ીધા ંચઢાણ અને સ્િપ્નવ દ્વદ્ધની શોધમા ં   

કાકાની શશી,  ધ્રિૃસ્િામીની િેિી, પૌરાણણક નાટકો, 

૯  મેં ભારતીય બધંારણ કવમટીના  ભ્ય તથ મબુઇ રાજયના ગહૃપ્રધાન તરીકે  ેિાઓ આપી છે. 

 ક.મા મનુશી  પરુુરાજ જોષી  િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  મણણલાલ પટેલ  

પાઠ – ૨૫ 

૧ મારુ જન્મસ્થળ મધ્યપ્રિેશના જબલપરુમા ંછે. 
 અમતૃલાલ િેગડ િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  રામનારાયણ પાઠક બાલમકુુન્િ િિે   
૨ ધોરણ ૧૦ના ગજુરાતી પાઠય પસુ્તકમા ંમારા પ્રિા  વનબધં પદરક્રમા ંનમાિામૈયાની  ગં્રહમાથંી પાઠ લેિામા ં  

   આવ્યો છે. 

 લાભશકંર ઠાકર    ક.મા મનુશી  અમતૃલાલ િેગડ રામનારાયણ પાઠક 

૩ મારો જન્મ ઇ.  ૦૩/૧૦/૧૯૨૮મા ંથયો હતો   
 અમતૃલાલ િેગડ ણચનમુોિી  પરુુરાજ જોષી  મણણલાલ પટેલ   
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૪ મેં શાન્ન્તવનકેતનમા ંકલાગરુુ નિંલાલ બસ ુપા ે ણચત્રકળાનો અભ્યા  કયોં  
 ક.મા મનુશી   નમાિશકંર િિે  મણણલાલ પટેલ  અમતૃલાલ િેગડ 

૫ હું જબલપરુમા ંણચત્ર વશક્ષક તરીકે જોડાયા  જોડાયો હતો  
 િત્તાતે્ર બાલકૃષ્ણ  મણણશકંર ભટ્ઠ  અમતૃલાલ િેગડ  ણચનમુોિી    
૬  પદરક્રમા ંનમાિામૈયાની,  ૌંિયાની નિી નમાિાએ મારી કૃવતઓ છે. 

 લાભશકંર ઠાકર    અમતૃલાલ િેગડ પરુુરાજ જોષી  રામનારાયણ પાઠક 

૭  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી અમતૃલાલ િેગડની કૃવતઓ જણાિો 

 પેરેણલવ   અને આકાર     રાતિા ો, બાપાનો છેલ્લો 

બાપ ુસરૂજના િોસ્ત, બાપનેુ િ  અંજણલ   હૈયા તર ે  રિર તીર  
૮  નીચે આપેલ કૃવતઓમાથંી અમતૃલાલ િેગડની કઇ કૃવત નથી 
 બાપ ુસરૂજના િોસ્ત,    બાપનેુ િ  અંજણલ 

 મારી હકીકત,    પદરક્રમા ંનમાિામૈયાની  


