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 હરિહિ ભટ્ટ 

•         
 જન્મઃ ૧૮૯૫    મતૃ્યઃ ૧૯૭૮ 

•        હરિહિ પ્રાણશકંિ ભટ્ટ અમદાવદના વતની 
હતા. તેઓ અધ્યાપક  હતા.  કેટલોક  સમય  તેમણે 
વેધશાળાનય ં   સચંાલન    કિેલય.ં   ખગોળ    અન ે
ગણણતના ં  પયસ્તકો  ઉપિાતં   સયદંિ કાવ્યો   પણ  
લખયા ંછે. ‘હ્રદયિંગ’ એમનો કાવ્યસગં્રહ છે. 

• ‘એક જ દે ચિનગારી’  -   આ પ્રાર્થના  –   કાવ્યમા ં 
કવવ પ્રભય પાસે  ધનવૈભવ કે  સત્તામહત્તા  યાચતા 
નર્ી. ‘મહાનલ’રૂપી પિમાતમા પાસેર્ી એ તો માત્ર 
‘એક જ ણચનગાિી’ ની  અપેક્ષા  િાખે છે.કેવી નમ્ર 
છતા ંભવ્ય િચના! 
 



• * કાવ્ય  
•  એક જ દે ણચનગાિી, 
•  મહાનલ ! એક જ દે ણચનગાિી. 
•   ચકમક લોઢય ં ઘસતા ં– ઘસતા ં 
•  ખિચી જજિંદગી સાિી; 
•  જામનગિીમા ંતણખો ન પડ્યો, 
•  ન ફળી મહનેત માિી; 
•   ચાદંો સળગ્યો, સિૂજ સળગ્યો, 
•   સળગી આભ અટાિી; 
•   ના  સળગી એક સગદી માિી. 
•   વાત વવપતની ભાિી; 
•   મહાનલ! એક જ દે ણચનગાિી 
•  ઠંડ્ીમા ંમયજ કાયા ર્ર્િે; 
•  ખટૂી ધીિજ માિી; 
•  વવશ્વાનલ! હય ંઅવધક ન માગય.ં 
•  માગય ંએક ણચનગાિી; 
•  મહાનલ! એક જ દે ણચનગાિી. 
•   

 



• * કાવ્ય  
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• * પ્રશ્નોના જિાબ લખો. 
 

•   ૧. ‘જામગિી’ શબ્દ અહીં કયા અર્થમા ંવપિાયો છે? 
•  -> જામગિી શબ્દ અહીં જજિંદગી ના અર્થમા ંવપિાયો છે. 
•  ૨. ‘મહનેત ફળવી’ એટલે શય?ં 
•  -> મહનેત ફળવી એટલે જીવનમા ંસાિા કાયો કિવા માટે જે કાઈં         
         મહનેત કિીએ  એમા ંસફળતા ંમળવી. 
•  ૩. કવવ પોતાની મહનેત એળે ગઈ એમ શા માટે કહ ેછે? 
•  -> કવવએ પોતાનય ંજીવન અનેક પ્રકાિના નીિર્ક કામોમા ંખિચી  
          નાખ્ય ંપણ જીવનમા ંજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ ર્યો નહીં આર્ી કવવન ે      
          પોતાની મહનેત એળે ગઈ એમ કહ ેછે. 
•  ૪. કવવ કઈ વાતને ભાિે વવપતની ગળે છે? 
•  -> પિમાતમાની એક જ ણચનગાિીર્ી ચાદંા, સિૂજ અને આભ  
           અટાિીયે તાિા જળાહળી ઉઠયા પણ કવવની જીવનરૂપી        
           સગળી સળગી નરહ તેર્ી કવવ આ વાતને ભાિે વવપતની ગળે છે. 

 



•  ૫. કવવ માત્ર એક જ ણચનગાિી શા માટે માગે છે? 
•  -> કવવ માત્ર એક જ ણચનગાિી માગે છે કાિણ કે, જ્ઞાન ર્ી એક જ  
           ણચનગાિીર્ી સમગ્ર જીવન પ્રકાશીત ર્ઈ જાય છે. 
•  ૬. ણચનગાિી દ્વાિા કવવ શય ંકહવેા માગે છે? 
•   -> મનયષ્યના જીવનમા ંપિમાતમા પાસ ેર્ી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ એક જ  
           રકિણ મળી જાય તો જીવન ધન્ય બની જાય એક કવવ કહવેા 
માગે છે.  

     ૭. કવવએ પોતાનય ંજીવન શય ંકિવામા ંખિચી નાખ્ય?ં 
•   ->  કવવએ પોતાનય ંજીવન ચકમક સારે્ લોઢય ં ખસવામા ંઅન ેઅનેક  
             જાતના ંનીિર્ક કામમા ંખિચી નાખ્ય.ં 
•   ૮. ‘જીવન ખિચી નાખવય ંએટલે શય ંકિવય?ં 
•   -> જીવન ખિચી નાખવય ંએટલે અનેક નાના – મોટા કાયો કિવામા ં 
           જીવન પરૂૂ કિી દેવય.ં 
•   ૯. કવવના મત ેશય ંશય ંસળગ્્ય?ં 
•   -> કવવના મત ેચાદંો, સિૂજ અને આભની અટાિીયે તાિા સળગ્યા. 



• * સમાનાર્ી શબ્દ લખો. 
•    ૧. વવપત – આફત   ૨. કાયા  - શિીિ 

•    ૩. અનલ – અગ્ગ્ન   ૪. સિૂજ – િવવ 

•    ૫.ચાદંો – શવશ   ૬. લોઢયં – લોખડં્ 

 

• * વવિોધી શબ્દ લખો. 
•   ૧. અવધક – ઓછ ં   ૨. જજિંદગી – મતૃ્ય 
•   ૩. સવાિ – સાજં   ૪. ધીિજ – ઉતાવળ 

•   ૫. ઠંડ્ી – ગિમી   ૬. આભ – ધિતી 
 



• * પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 
 

•   ૧. “ના સળગી એક સગડ્ી માિી’ દ્વાિા કવવ શય ંકહવેા માગે છે? 
•   - ‘ના સળગી એક સગડ્ી માિી’ પિ કવવ કહવેા માગે છે કે અગ્ગ્ન સ્વરૂપે એવા  
          પિમાતમા પાસે ર્ી  મેળવીને   ચાદંો, સિૂજ   અને  આભની અટાિીએ તાિા  
          ઝળહળે છે. પણ માિી જીવનરૂપી સગડ્ીને એક તણખો પણ મળ્યો નરહ મારયં  
         જીવન અંધકાિમય જ િહ્ય.ં 

 
•   ૨. અંતે કવવની ધીિજ કેમ ખટૂી ગઈ? 
•   -. કવવએ આખી જજિંદગી   જ્ઞાનરૂપી   પ્રકાશ   મેળવવા અનેક પ્રયતન કયાથ પણ  
            એમની બધી  મહનેત વ્યર્થ ગઈ, કવવના મનમા ંપ્રશ્ન ર્ાય છેકે મહાતમા ંરૂપી  
            પિમાતમા પાસેર્ી પ્રકાશ મેળવવાર્ી ચાદંા, સિૂજ અને આભ અટાિીયે તાિા      
            ઝળહળે છે. પણ મારયં જીવન જ કેમ અંધકાિમય છે?  પિમાતમા માિી એક  
           નાનકડ્ી યાચના પણ કેમ પિૂી કિતા નર્ી. આર્ી કવવની ધીિજ ખટૂી ગઈ છે. 

•   
 



• સ્િાધ્યાયઃ_ 

 
• * નીિે આપેલા પ્રશ્નોના એક – એક િાક્યમાાં ઉત્તર  

       આપો. 
      ૧. કવવ પોતાની મહનેત એળે ગઈ એમ  શા માટે કહ ેછે? 

      ૨. કવવ કઈ વાતને ભાિે વવપતની ગણે છે? 

•   
• * નીિે આપેલા પ્રશ્નોના તમારા શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો. 
       ૧. કવવ માત્ર એક જ ણચનગાિી શા માટે માગે છે? 

      ૨. ‘જીવન ખિચી નાખવય’ં એટલે શય?ં 

      ૩. ‘મહનેત ફળવી’ એટલ ેશય?ં 

     ૪. ‘જામગિી’ શબ્દ અહીં કયા અર્થમા ંવપિાયો છે? 

 


