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સકંલન: ડો.કનક રાવળ                                                     સાભાર મા�હતી ��વકાર: બ�ુલ ભ�       

“સાગર સ!ાટ" –અ&વુાદ �વ.(ી )ળુશકંર ભ�, 1933 (./ચ લેખક 2ુલેવન3ની"Twenty Thousand 
Leagues Under the Sea"). 

૧૯૩૦-૧૯૪૦ના દ�કાઓમા ંભાવનગરની દ9:ણા)િૂત>ના િસ??હ�ત લેખક-@Aુુજનોએ અનેક િવષયો 

ઉપર H�ૂતક Iકાશનો કયા3. િવJાન નવલોનો પણ તેમા ંસમાવેશ થયો.                                               

ખાસ કરLને �વ.(ી.)ળૂશકંર ભ�M િવNવવીOયાત ./ચ નવલકાર 2ુલેવન3 9લખીત  

કથાઓના @જુરાતી Aુપાતંરો&ુ ં�થાન અજોડ અને અPગQય છે.  
 

 

                                                                                                                                                                              

2ુલે વન3 (૧૮૨૮-૧૯૦૫) વૈJાિનક શોધો પર આધા�રત Iસગં 9ચYણોનો િપતા 

ગણાય છે.  

તેની કZપના[\ુNટમાથંી ઉ]િવત તે સમયે વણ3વાએલી અજ^મ શોધોમાથંી  સમય જતા ં૮ શોધો )તુ3 

થઈ છે.તેની બનતા `ધૂી પહMલી અને aબુ લો�bIય વાતા3  "Twenty Thousand Leagues Under the 

Sea". એક સસંારથી દcધ પણ મહાન વૈJાિનક ભારિતય રાજ�ુમાર "નેમો" અને તેની દ�રયા નીચે 

તરતી સબમ�રનની તે રોમાચંક કથા છે 

)ળૂશકંરભાઈએ તેનો અ&વુાદ "સાગર સ!ાટ" નામે કયd અને પછL 9બe નીચે જણાવેલ વાતા3ઓ 

@જુરાતને ભેટ કરL. 
 

૧. "ચ^fલોકમા"ં 

૨. "ગગનરાજ" 

૩. "પાતાળ Iવેશ" 

૪. "સાહિસકોને [NુટL" 

૫. "૮૦ �દવસમા ંghુવીIદ9:ણા" 
 

િવJાન અને ટMbનોલોeમા ંઆગળ વધવા ઈijક �ુમારો માટM આ સા�હkય વાચંlુ ંઆવmયક છે 

અને @જુરાતી લેખકોએ આ વારસામા ંઉમેરો કરવો જોઈએ. ઉપરોbત H�ુતકો માટM @જુરાતમા ં

િમલાપ કાયા3લય અને સ�ંકાર સા�હkય મ�ંદર (ભાવનગર) તેમજ www.rrsheth.com નો સપંક3 



કરવો. 
 

હવે વાચંો, "સાગર સ!ાટ"&ુ ંપહMnુ ંપા& ુ@જુરાતીમા ં અને  પછL "Twenty Thousand Leagues 

Under the Sea"). oPેeમા:ં  

 

 
 



િવગેરM................   

 A SHIFTING REEF 

   THE year 1866 was signalized by a remarkable 

incident, a mysterious and puzzling phenomenon, 

which doubtless no one has yet forgotten. Not to 

mention rumors which agitated the maritime 

population and excited the public mind, even in the 

interior of continents, seafaring men were 

particularly excited. Merchants, common sailors, 

captains of vessels, skippers, both of Europe and 

America, naval officers of all countries, and the 

Governments of several States on the two 

continents, were deeply interested in the matter.  

    

For some time past vessels had been met by "an enormous thing," a long object, 

spindle-shaped, occasionally phosphorescent, and infinitely larger and more rapid 

in its movements than a whale.  

 

 

 

 

 

  કMpટન નેમોની સબમ�રન  

        “નોટLલસ”            


