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      પશંિતયુગની પ્રશતભાવંત મૂશતિઓમાનંા અગ્રણી,પ્રકાંિ પાંશિત્ય, પ્રખર બુશિમત્તા અને આકર્િક વ્યશિત્વ 

ધરાવનાર આનંદિંકર ધ્રુવનો જન્મ વિનગરા નાગર કુટંુબમાં 25 ફેબ્રુઆરી 1869ના અમદાવાદમાં રોજ થયો હતો. 

તેઓ છ છ બહેનોના એકના એક ભાઈ હોઈ લાિકોિમાં ઉછરલેા. તેમના શપતા બાપુભાઈ ધુ્રવ કાશઠયાવાિ એજન્સીમા ં

અફસર હતા. ધમિપ્રમેી શપતાએ તેમના જીવન ઘિતરમાં ધમિના સંસ્કારનુ ંઉત્તમ શસંચન કયુું હતંુ .અભ્યાસ દરશમયાન 

શપતાએ આનંદિંકરને ઉત્તર ભારતીય પશંિતો પાસે શહન્દુ ધમિિાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો.  તેમનું પ્રાથશમક અને 

માધ્યશમક શિક્ષણ વિોદરા અને રાજકોટમાંથી થયું.1989 માં બી.એ. થયા અને 1897માં એલ. એલ.બી થયા. 

શિક્ષણને જ પોતાનું કાયિક્ષેત્ર બનાવીને તેમણે 1895 થી 1919 સુધી અમદાવાદની ગુજરાત કૉલજેમાં સંસ્કૃત અંગે્રજી 

ન્યાયિાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનના જવેા શવર્યોના અધ્યાપક તરીકે સેવા આપી.તેમણે મુંબઈની એલશફન્સ્ટન કોલજેમા ં

પણ કેટલાક વર્ો સુધી અધ્યાપન કયુું હતંુ.  

    બનારસ શવશ્વશવદ્યાલયના શનમાિતા પશંિત મદનમોહન માલવીયાને સમથિ સચંાલકની જરૂર પિતાં તેમણ ેગાંધીજીન ે

અને સર લલ્લુભાઈ િામળદાસને યોગ્ય પુરુર્નું નામ સૂચવવા માટે કહેલુ ંએ બનંે જણે આનંદિંકર ધ્રુવનું નામ સચૂવ્યુ ં

હતંુ. અન1ે920માં તેમની શનમણુક વારાણસીની બનારસ શહંદુ યુશનવશસિટીના ઉપકુલપશત તરીકે થઇ હતી. આ પદ 

પર તેમણે 14 વર્િ સુધી બાહોિ  વહીવટ ,ઉત્તમ અધ્યાપનકાયિ,ઔદાયિ ,શવદ્યા, પ્રજ્ઞા અને િીલપવૂિકના ઉમદા 

કાયિકાળથી પદને ખૂબ જ ગૌરવપવૂિક િોભાવ્યું.1937માં તેમને 'બનારસ યશુનવશસિટી' દ્વારા 'િૉકટર ઑફ શલટરચેર'ની 

પદવીથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. 

       'મુમકુુ્ષ' અને 'શહંદ-શહતશચતંક' ઉપનામોથી સાશહત્ય સજિન કરનાર આ સજિકની સાશહત્ય પ્રવશૃત 17- 18 વર્િની 

ઉંમરથી જ િરૂ થઈ ગઈ હતી.  તે સમયના મહાન સાક્ષર મશણલાલ નભુભાઈ શદ્વવદેીનું તેમના પ્રત્યે ધ્યાન ખેંચાયું હતંુ. 

મશણલાલ સાથે સ્નેહસંબંધ બાદ આનંદિંકર ધુ્રવ તેમના માશસકોમાં લેખો લખવા માડં્યા 1897માં મશણલાલનુ ં

અવસાન થતાં ચાર પાચં વર્િ સુધી તેમણે 'સદુિિન'નુ ંતંત્રીપદ સંભાળયું હતંુ. 1902મા ં 'વસતં' માશસકનો આરંભ કયો 

અને ચાલીસ વર્િની ઉજ્જવળ કારશકદી માં 'વસંત' દ્વારા ગુજરાતનું બૌશિક જીવન ઘિવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો. 

સાશહત્ય ,કલા ,ઇશતહાસ, સંસ્કૃશત, શિક્ષણ ,સમાજ જીવન આશદ અનકે શવર્યો વસંત માશસક દ્વારા અભ્યાસશનષ્ઠા 

વિે પોતાનું લેખક શવચારક તરીકેના  સ્વરૂપને સાથિક કયુું.  સત્વિીલ પત્રકારત્વ અને વર્ો સુધીના અધ્યાપનકાયિથી 

તેઓ આદિિ જ્ઞાનસાધક અન ેપ્રબુિ જ્ઞાનમૂશતિ બની રહ્યા. 

     તેમણે ભારતીય શફલસૂફી અને સંસ્કૃત સાશહત્ય પર અને પશિમ શફલસૂફી અને સંસ્કૃશત જવેા શવર્યો પર અનકે 

પુસ્તકો લખ્યા છે.  તેમણે ધમિ અને શહંદુ શ્રિાના સાર પરની શફલસૂફી આધાશરત ચચાિ કરતા શનબંધો પણ લખ્યા છે. 

 તેમની કૃશતઓ 'કાવ્યતત્વશવચાર', 'સાશહત્યશવચાર', 'આપણો ધમિ' શહન્દુ ધમિની બાળપોથી', 'ધમિ વણિન', 'શવચાર 

માધુરી', શહન્દુ વેદ ધમિ વગેર ેછે. ધમિવણિન’માં એમણે જગતના મખુ્ય ધમોના શસિાંતોનો પશરચય આપ્યો છે. નીશત 

અને સદાચારમાં પોર્ક નીવિે એવી રસભરી કથાઓ ‘નીશતશિક્ષણ’માં આપી છે. સંસ્કૃત ભાર્ાના એમના બે ગ્રથંો 

‘ન્યાયપ્રવિેક’ (1930) તથા ‘સ્યાદ્વાદમંજરી’ (1933) પણ નોધંપાત્ર છે. તેમાં જનૈબોિ દિિનગ્રથંોનુ ંશવદ્વત્તાપણૂિ 

સંિોધન છે. રામાનુજાચાયિકૃત ‘શ્રીભાષ્ય’ (1913)નું ગુજરાતી અનુવાદ સાથનેું સપંાદન બે ભાગમા ંપ્રશસિ થયું છે. 



એમનાં કેટલાક વ્યાખ્યાનો પણ સ્વતંત્ર પશુસ્તકારૂપે પ્રગટ થયાં છે. ‘સુદિિન ગદ્યાવશલ’ (1909)માં એમણે મશણલાલ 

ન. શદ્વવેદીના લેખોનું સંપાદન કયુું છે. 

તેઓ સાશહત્યને શવિાળ સંદભિમાં જોવાની સાથે પ્રથમતઃ તેને કલા તરીકે સ્વીકાર ેછે. એમણે કશવતાને ‘અમૃતસ્વરૂપ 

આત્માની કલા’ તથા ‘વાગ્દેવીરૂપ’ કહી છે અને આત્માના ખાસ ધમો ચૈતન્ય, વ્યાપન તથા અનેકતામાં એકતાન ે

કશવતામાં આવશ્યક લખે્યાં છે. સાશહત્યમા ંઉપદેિના તત્ત્વ માટે એમનું વલણ ‘કાંતાસશંમતતથી યોપદેિયુ’ જનેુ ં

હતંુ. તેઓ કાવ્યસશૃિની યથાથિતાને બાહ્યજગતની શભન્ન એવુ ં સ્વાયત્ત સ્થાન ફાળવ ે છે અને પ્રતીકોન ે ‘સાંકેશતક 

વાસ્તશવકતા’ તરીકે સ્વીકાર ેછે.  

તત્કાલીન સાશહત્યશવવચેનાના ક્ષેત્રમા ંજાગેલા ંમતમતાંતરોની ચચાિશવચારણા કરતાં એમણે કેટલાક સારગ્રાહી અન ે

મૂલગામી શસિાંતોનું પ્રશતપાદન કયુું છે. કશવતામાં ઊશમિન ેજ પ્રાધાન્ય આપતા રમણભાઈ નીલકંઠના અશભપ્રાયન ે

પિકારતા ંએમણે જણાવ્યુ ં કે કશવતા સમગ્ર સશંવતનો વ્યાપાર છે; કેવળ ઊશમિ જ નશહ,એમા ંસંવેદન, પ્રત્યક્ષબોધ, 

કલ્પના-શવચાર આશદ અનેક તત્ત્વોનો સમાવિે થાય છે. કલાશસકલ અને રોમેશન્ટક સાશહત્ય શવિે પોતાના શવચારો રજૂ 

કરતાં એમણે ‘કલાશસકલ’ માટે ‘સંસ્કારી સંયમ’ અને ‘રોમશેન્ટક’ માટે ‘જીવનનો ઉલ્લાસ’ િબ્દો પ્રયોજીન ે

ઉિ બંને પ્રકારોનો સંબંધ, ઊગમ અન ેતારતમ્ય સ્પિ કયાિ. તેવી જ રીતે રમણભાઈના ‘વૃૃ્શત્તમય ભાવાભાસ’નો ક. 

મા. મુનિીના ‘કલા અને નીશત’ શવિનેા શવચારનો અન ેચંદ્રિંકર પંડ્યાના ‘સાશહત્યની દરકે પ્રવૃશત્ત રાિરનુ ંભલુ ંકરવા 

માટે જ થવી જોઈએ’ એવા પ્રશતપાદનનો શવરોધ કરી ન ેતે તે શવર્યોની સવિગ્રાહી ચચાિ દ્વારા તાશત્ત્વક સત્યની સમજ 

આપીને, એમણ ે તાશકિક રીતે પોતાના મંતવ્યન ે શસિ કરી બતાવ્યુ ં છે.  એમની શવવચેના શસિાંતદિિનમાં તેમ 

કૃશતશવચારણામાં પણ વ્યાપકપણ ેકલાના મળૂ રહસ્યનુ ંશવિદ પથૃક્કરણ અને સમતોલ મૂલ્યાંકન કરવામાં સમથિ અન ે

સત્ત્વિાળી રહી છે. સાશહત્યશસિાંતોની સાથે સાશહત્યસ્વરૂપોની અને ભાર્ાની ચચાિ પણ એમણે કરી છે. સાશહત્ય 

િબ્દનો યૌશગક અથિ એમણ ેદિાિવ્યો છે તેમા ંએમની સિંોધનિશિ અને ઇશતહાસશનષ્ઠાનો સુભગ સમન્વય જોઈ 

િકાય છે.  

તેઓ 1928મા ંનવમી ગુજરાતી સાશહત્ય પશરર્દ અને શફલોસૉશફકલ કૉગં્રસે જવેી સંસ્થાઓના પ્રમુખપદે રહ્યા હતા. 

        1930મા ંઆંતર યુશનવશસિટી બોિિના અધ્યક્ષ.1936મા ંસવિધમિ પશરર્દના અને ગુજરાત શવધાસભાના પ્રમુખ રહી 

ચૂકયા હતા. પશંિત યગુના શચતંનાત્મક સ્વરૂપના સજિક એવા આનંદિંકર ધુ્રવ જીવનના છેલ્લા બે વર્િ પથારીવિ 

રહ્યા હતા.અને છેલ્લી ક્ષણ સધુી ઉત્સાહપૂવિક પરમ સ્વસ્થતા દાખવીને પોતાના હૃદયની પ્રસન્નતા દિાિવનાર  સજિક 

શવિે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર ેકહ્યું હતંુ. "મૂળ સત્ય પયુંત એમની દ્રશિ પહોચં ેછે." એવા આ સજિકનું 7/4/1942ના રોજ 

અવસાન થયું હતંુ. (સંદભિ સાભાર: (ગુજરાતી સાશહતય પશરર્દ) 


