૧૯મી સદીના ગુજરાતની
સાાંસ્કૃતતક અને સાહિતયિક
આબોિવા

તનરાંજન ભગત

૧૯મી સદીના ગુજરાતની સાાંસ્કૃ તતક અને સાહિતયિક આબોિવા
પ્રમુખશ્રી, મુરબ્બીઓ અને મમત્રો,
૨૦૧૬નુું વર્ષ એલેક્ઝુંડર કિન્લોિ ફોબ્્ષની ૧૫૦મી
મૃત્યુમિમિનુું અને શ્રી ફઝબષ્ ગુજરઝિી ્ભઝની ૧૫૦મી જન્મમિમિનુું
વર્ષ છે. ્ૌ પ્રિમ િો એ ઉદઝત્ત આત્મઝની સ્મૃમિને હું ુ િૃ િજ્ઞિઝપૂવષિ
વુંદન િરું છુ ું અને શ્રી ફઝબષ્ ગુજરઝિી ્ભઝને શુભેચ્છઝ પઝઠવુું છુ .ું
આ પકર્ુંવઝદ દ્વઝરઝ ગુજરઝિનઝ એિ ્હૃદય ્ુંમમત્રનુું, એિ
્ુંસ્િઝરપુરર્નુું સ્મરણ િરવઝ આજ ે આપણે ્ૌ અહીં એિત્ર િયઝ
છીએ. એ આપણઝ ્ૌને મઝટે આનુંદ અને ગૌરવનો મવર્ય છે.
્ઝકહત્ય અિઝદમી, કદલ્હી, ફઝબષ્ ગુજરઝિી ્ભઝ, મુુંબઈ,
બળવુંિ પઝરે ખ ્ેન્ટર, વડોદરઝ, અને ગુજરઝિ મવદ્યઝ્ભઝ,
અમદઝવઝદનઝ ્ુંયુકિ ઉપક્રમે આ પકર્ુંવઝદનુું આયોજન િરવઝમઝું
આવયુું છે. એમઝું બીજરૂપ વકિવય રજૂ િરવઝ મને આમુંત્રણ
આપવઝમઝું આવયુું એ મઝટે ્ૌ ્ુંસ્િઝઓનો અને એમનઝ િઝયષવઝહિોનો
હું ુ હૃદયપૂવષિ આભઝર મઝનુું છુ .ું
મઝરઝ વકિવયનો મવર્ય છે ૧૯મી સદીના ગુજરાતની સાાંસ્કૃ તતક
અને સાહિતયિક આબોિવા. વકિવય મઝટેનો ્મય છે અરધો િલઝિ
અને મવર્ય મઝટેનો ્મય છે એિ ્દી. મવરઝટને વઝમન રૂપે પ્રગટ
િરવઝનુું ્હે લુું નિી, એ નયુું ્ઝહ્ છે. પણ મઝરું વકિવય બીજરૂપ

વકિવય છે અને એ મુખ્ય અને મહત્વની ઘટનઝઓ અને વયમકિઓમઝું
્ીમમિ છે એિી િોડી રઝહિ છે.
વિિવયનઝ આરુંભે જ િહે વુું જોઈએ િે ૧૯મી ્દીનઝ
ગુજરઝિની ્ઝુંસ્િૃ મિિ અને ્ઝકહમત્યિ આબોહવઝ એ અુંગ્રેજ શઝ્િો
અને ્જજનો િિઝ ગુજરઝિી ્ઝક્ષરો અને મશમક્ષિોની ્કહયઝરી
્રજિ છે. વળી એ પણ વકિવયનઝ આરુંભે જ િહે વુું જોઈએ િે
્મઝજનઝ એિ લઘુમમિ વગષ પર, ્ઝક્ષરો અને મશમક્ષિોનઝ વગષ પર
જ આ આબોહવઝનો પ્રભઝવ હિો. ્મઝજનઝ બહુમમિ વગષ પર,
મનરક્ષરો અને અમશમક્ષિોનઝ વગો પર આ આબોહવઝની અ્ર ન
હિી.
૧૯મી ્દીનઝ ઉત્તરઝધષમઝું, ્દીનઝ અુંિે, આ આબોહવઝની
પરઝિઝષ્ટઝ હિી. આ આબોહવઝ પૂરેપૂરી જામી હિી. પણ ૧૯મી
્દીનઝ પૂવઝષધષમઝું આ આબોહવઝનઝ આગમનનઝ મિહ્નો પ્રગટી િૂકયઝ
હિઝ. ્ૂરિ અને મુબ
ું ઈિી મવશેર્ િો અમદઝવઝદમઝું આ મિહ્નો
પ્રગટ્ઝું હિઝું. આ ્ુંદભષમઝું અહીં બે અુંગ્રેજ ્જ્જજાનોનુું
િૃ િજ્ઞિઝપૂવષિ સ્મરણ િરવુું જોઈએ: જ્જહોન એન્ડુ ડનલોપ અને
એલેક્ઝન્ડર કિન્લોિ ફોબ્્ષ.
૧૮૧૭મઝું મરઝઠઝઓ – પેશ્વઝઓ અને અુંગ્રેજો વચ્િે ખડિીનઝ
યુદ્ધમઝું અુંગ્રેજોનો મવજય િયો હિો. પછી અુંગ્રેજો ્ઝિેની પેશ્વઝઓની
્ુંમધ અનુ્ઝર અમદઝવઝદ અુંગ્રેજોને ્ુપરિ િરવઝમઝું આવયુું હિુું

અને ગઝયિવઝડની હવેલી પર યુમનયન જ ેિ ઊડિો િયો હિો.
૧૮૧૭નઝ નવેમ્બરની ૩૦મીએ અમદઝવઝદનઝ પ્રિમ િલેકટર િરીિે
જ્જહોન એન્ડુ ડનલોપનુું અમદઝવઝદમઝું આગમન િયુું હિુું. આરુંભે જ
ડનલોપે જ ે અમદઝવઝદ જોયુું િે અમદઝવઝદ િેવુું હિુું? એમનો
અમદઝવઝદનો અનુભવ િેવો હિો?
૧૪૧૧િી ૧૫૭૨ લગી ્ુલિઝનો અને ૧૫૭૨િી ૧૭૫૭
લગી મોગલ ્ુબઝઓએ અમદઝવઝદમઝું શઝ્ન િયુું હિુું. એમનઝ
શઝ્નની િુલ ત્રણેિ ્દીમઝું એમણે ક્રમે ક્રમે અમદઝવઝદને આબઝદ
િયુું હિુું અને એમનઝ શઝ્નનઝ અુંિ લગી અમદઝવઝદ આબઝદ રહ્ુું
હિુું. ૧૭૫૭િી ૧૮૧૭ લગી મરઝઠઝઓ અને પેશ્વઝઓએ
અમદઝવઝદમઝું શઝ્ન િયુું હિુું. એમણે એમનઝ શઝ્નનઝ છએિ
દઝયિઝમઝું જ એ આબઝદ અમદઝવઝદને ્ુંપૂણષપણે બરબઝદ િયુું હિુું.
એમણે અમદઝવઝદને લૂુંટ લૂુંટ જ િયુું હિુું. લૂુંટ િરવઝ મ્વઝય િશુું જ
િયુું ન હિુું.
મરઝઠઝઓ અને પેશ્વઝઓમઝું અમદઝવઝદ જ ેવઝ વયઝપઝર અને
ઉદ્યોગનઝ ્દ્ધર અને ્મૃદ્ધ નગરનુું શઝ્ન િરવઝ મઝટેની બૌમદ્ધિ
ક્ષમિઝ િે ્ૂ્્મજ ન હિી. એટલુું જ નકહ પણ એિી ઊલટુું
એમનઝમઝું અિઝગ ગૃધવૃમત્ત અને અપકરમેય ધનલોલુપિઝ હિી. એિી
એમણે મઝલ્ઝમઝન અને િીજવસ્િુઓની આયઝિ અને મનિઝ્ પર
૧૫ િી ૨૫ ટિઝ જ ેટલો ભઝરે િરવેરો ્ીંિયો હિો. િોટની અુંદરનઝ

મવસ્િઝરમઝું અને બહઝરનઝ મવસ્િઝરમઝું એમણે મઝલ્ઝમઝન અને
િીજવસ્િુઓની લૂુંટફઝટ િરી હિી. અમદઝવઝદ ત્રણ િઝુંિણે – ્ૂિર,
રે શમ અને િ્બનઝ િઝુંિણે જીવિુું હિુું. એમણે ત્રણે િઝુંિણઝનો હ્રઝ્
િયો હિો. એમણે વયઝપઝર અને ઉદ્યોગ િેમ જ અન્ય વયવ્ઝયોનો
પણ નઝશ િયો હિો. અ્ુંખ્ય િ્બીઓ અને િઝરીગરો – ્મવશેર્
વણિઝરો – મનમરક્રય અને બેિઝર બન્યઝ હિઝ. લૂુંટ અને લઝુંિ, ત્રઝ્
અને િુમઝખીને િઝરણે ્વષત્ર અશઝુંમિ અને અરઝજિિઝ હિી.
નઝગકરિોની ્લઝમિી ન હિી, એમનઝ જાનમઝલનુું રક્ષણ ન હિુું.
એિી અ્ુંખ્ય નઝગકરિો, વયઝપઝરીઓ, ઉદ્યોગિઝરો, િ્બીઓ અને
િઝરીગરો સ્િળઝુંિર િરી ગયઝ હિઝ. ૧૭૫૭મઝું જ ે અમદઝવઝદની ત્રણ
લઝખની વસ્િી હિી િેમઝું હવે ૧૮૧૭મઝું એુંશી હજારની વસ્િી હિી.
અનેિ રસ્િઝઓ ભઝુંગી ગયઝ હિઝ. ઠેર ઠેર િિરો અને િીિડ જામી
ગયઝ હિઝ. કયઝુંિ કયઝુંિ િોટ અને દરવઝજા િૂટી ગયઝ હિઝ. અ્ુંખ્ય
ઘરો ખુંડરે ની જ ેમ ઉજ્જડ િયઝ હિઝ. એમઝું વઝરે વઝરે પશુઓ અને
કયઝરે િ રઝની પશુઓ વ્ી જિઝ હિઝ. હવે અમદઝવઝદ મૃિ:પ્રઝય હિુું;
અમદઝવઝદ એિ સ્મશઝનભૂમમ ્મુું હિુું.
ડનલોપે જ ે અમદઝવઝદ જોયુું િે અમદઝવઝદ આવુું હિુું. આવો
હિો િેમનો અમદઝવઝદનો અનુભવ. એમને ્ૌ પ્રિમ િો
અમદઝવઝદમઝું િઝયદો અને વયવસ્િઝનો ્ુંપૂણષ અભઝવ છે અને એિી
્વષત્ર અશઝુંમિ અને અરઝજિિઝ છે એવો અનુભવ િયો હિો. આ

ઉપરઝુંિ ્િિ લૂુંટ અને લઝુંિ, ત્રઝ્ અને િુમઝખી િિઝ ભઝરે
િરવેરઝને િઝરણે અમદઝવઝદનઝ એિ ્મયનઝ ્દ્ધર અને ્મૃદ્ધ
વયઝપઝર અને ઉદ્યોગનો ્ુંપૂણષ નઝશ િયો હિો અને એિ ્મયનુું
આબઝદ અમદઝવઝદ ્ુંપૂણષ બરબઝદ િયુું હિુું એવી એમની પ્રિીમિ
હિી. એિી િઝયદો અને વયવસ્િઝ એમની પ્રિમ અગ્રિઝ હિી. એમનઝ
અમલનઝ આરુંભે જ એમણે િઝયદઝ અને વયવસ્િઝનુું િઠોર પઝલન િયુું
અને િરઝવયુું હિુું અને શઝુંમિ અને ્ુવયવસ્િઝનુું વઝિઝવરણ ્જ્જયુું હિુું.
એને િઝરણે જ ે અ્ુંખ્ય નઝગકરિો, વયઝપઝરીઓ, ઉદ્યોગિઝરો,
િ્બીઓ અને િઝરીગરો સ્િળઝુંિર િરી ગયઝ હિઝ િેમઝુંિી મોટઝ
ભઝગનઝ પઝછઝ ફયઝષ હિઝ. અમદઝવઝદનો સ્િઝમનિ વયઝપઝર અને
ઉદ્યોગ ્દ્ધર અને ્મૃદ્ધ ન િઝય ત્યઝું લગી એમણે ઇંગ્લેન્ડનઝ
ઉત્પઝદન અને એનઝ વેિઝણને નહીં પણ સ્િઝમનિ ઉત્પઝદન અને એનઝ
વેિઝણને પ્રોત્્ઝહન અને ઉત્તેજન આપયુું હિુું. ૧૮૧૯નઝ
ઓકટોબરિી જ મઝલ્ઝમઝન અને િીજવસ્િુઓની આયઝિ અને
મનિઝ્ પર ૧૫િી ૨૫ ટિઝનઝ ભઝરે િરવેરઝને સ્િઝને મઝત્ર ૨.૫ટિઝનો
નજીવો િરવેરો હિો અને િઝિઝ મઝલની આયઝિ મનિઝ્ િરમુકિ
હિી. એિી એમનઝ અમલનઝ બે અઢી દઝયિઝમઝું િો અમદઝવઝદનો
વયઝપઝર અને ઉદ્યોગ પૂવષવત્ ્દ્ધર અને ્મૃદ્ધ િયો હિો.

ડનલોપને અમદઝવઝદનઝ નગરજનોની શમકિમઝું શ્રદ્ધઝ હિી.
એમની ્ૈિઝ જૂ ની પરુંપરઝઓ પ્રત્યે આદર હિો. ડનલોપને
અમદઝવઝદનઝ પુનરદ્ધઝરમઝું મવશ્વઝ્ હિો. એમઝું એમની આ મ્મદ્ધનુું
રહસ્ય છે. એમણે એિલે હઝિે જ ે પકરશ્રમ અને પુરર્ઝિષ િયો એનઝ
ફળરૂપ આ એમની મ્મદ્ધ છે. આ િોઈ નઝની્ૂની મ્મદ્ધ નિી.
ગુજરઝિમઝું એિ અુંગ્રેજની આ મ્મદ્ધ જ ેટલી આચર્યષજનિ છે એટલી
જ આનુંદજનિ છે.
૧૮૧૮મઝું અમદઝવઝદમઝું ડનલોપનુું આગમન િયુું િેનઝ ત્રણેિ
દઝયિઝ પછી ૧૮૪૬નઝ નવેમ્બરમઝું એલેક્ઝન્ડર કિન્લોિ ફોબ્્ષનુું
અમદઝવઝદમઝું આગમન િયુું હિુું. આ અમદઝવઝદ જ ે ડનલોપે ્જ્જયુું
હિુું િે ્ુખ અને શઝુંમિનુું અમદઝવઝદ હિુું. હમણઝું જ જોયુું િેમ
આમિષિ અને રઝજિીય ક્ષેત્રોમઝું ડનલોપની મ્મદ્ધ હિી, હવે પછી
જોઈશુું િેમ ્ઝુંસ્િૃ મિિ, ્ઝકહમત્યિ, શૈક્ષમણિ અને ્ઝમઝમજિ ક્ષેત્રોમઝું
ફોબ્્ષની મ્મદ્ધ હિી. ડનલોપની મ્મદ્ધમઝું ફોબ્્ષની મ્મદ્ધની અમનવઝયષ
પૂવષભૂમમિઝ છે. ડનલોપ હિઝ િો ફોબ્્ષ હિઝ. ડનલોપે જ ે મ્દ્ધ િયુું િે
ન િયુું હોિ િો ફોબ્્ે જ ે મ્દ્ધ િયુું િે ફોબ્્ષ િરી શકયઝ હોિ? આ
પ્રશ્ન પૂછવઝ જ ેવો છે.
ફોબ્્ષનો જન્મ ૧૮૨૧નઝ જુ લઝઇની ૭મીએ લુંડનમઝું િયો હિો.
િેઓ સ્િોટલેન્ડનઝ શ્રીમુંિ િુટબ
ુું નઝ નબીરઝ હિઝ. િેઓ િલઝમપ્રય હિઝ.
લુંડનમઝું એમણે મશલ્પ-સ્િઝપત્યનો િોડોિ અભ્યઝ્ િયો હિો. એમને

ઇમિહઝ્ અને ્ઝકહત્યમઝું ર્ હિો. પણ મવમધવશઝત્ િેઓ ઈસ્ટ
ઈમન્ડયઝ િુંપનીની મ્મવલ ્મવષ્ની િઝલીમ પ્રઝપ્ત િરીને ૨૨ વર્ષની
વયે ૧૮૪૩નઝ કડ્ેમ્બરની ૧૫મીએ ભઝરિ આવયઝ હિઝ.
પ્રિમ િો િેઓ અહમદનગરમઝું આમ્સ્ટન્ટ િલેકટર િરીિે
મનયુકિ િયઝ હિઝ. જ ેમ િનષલ ટોડે રાજસ્થાનનો ઇતતિાસ લખ્યો
હિો અને ગ્રઝન્ટ ડફે મિારાષ્ટ્ રનો ઇતતિાસ લખ્યો હિો િેમ આ
ઈમિહઝ્મવદ્ ને ગુજરઝિનો ઇમિહઝ્ લખવઝની મહત્વઝિઝુંક્ષઝ હિી.
િેિી એમણે અહમદનગરનઝ િલેકટર પઝ્ે કહન્દી અને મરઝઠી
ભઝર્ઝનો અભ્યઝ્ િયો હિો. િોડીિ બદલીઓ િિી રહી હિી. પછી
િેઓ અમદઝવઝદમઝું આમ્સ્ટન્ટ જજ િરીિે મનયુકિ િયઝ હિઝ.
૧૮૪૬નઝ નવેમ્બરમઝું ૨૫ વર્ષની વયે એમનુું અમદઝવઝદમઝું આગમન
િયુું હિુું.
અમદઝવઝદમઝું પ્રિમ િો એમણે અુંગ્રેજી હઝઇસ્િૂલનઝ મશક્ષિ
ભોગીલઝલ પઝ્ે ગુજરઝિીનો અભ્યઝ્ િરવઝનો પ્રયત્ન િયો હિો.
પણ ્મયનઝ અભઝવે એ પ્રયત્ન મનરફળ ગયો હિો. હવે િેઓ
એમની ઇમિહઝ્ અને ્ઝકહત્યની પ્રવૃમત્તમઝું એમને ્હઝય િરી શિે
એવઝ ગુજરઝિીભઝર્ી ્હઝયિની શોધમઝું હિઝ. એવઝમઝું મમત્ર
ભોળઝનઝિ ્ઝરઝભઝઈએ વઢવઝણનઝ દલપિરઝમની ભલઝમણ િરી
હિી. એિી ફોબ્્ે દલપિરઝમને મોકલી મુદ્દામ માણસ તેડાવ્િા
વઢવાણથી. દલપિરઝમ પગપઝળઝ પ્રવઝ્ િરીને અમદઝવઝદ આવયઝ

હિઝ ૧૮૪૮નઝ નવેમ્બરની ૧લીએ. અમદઝવઝદમઝું િઝુંદઝ ્ૂરજનઝ
મહે લમઝું દૂભઝમર્યઝ િરીિે ભોળઝનઝિની હઝજરીમઝું ફોબ્્ષ અને
દલપિરઝમની મુલઝિઝિ યોજવઝમઝું આવી હિી. મુલઝિઝિને અુંિે
ફોબ્્ષ દલપિરઝમનઝ વયમકિત્વિી પ્ર્ન્ન િયઝ હિઝ. બન્ને વચ્િે
પ્રિમ દ્રમષ્ટએ જ મૈત્રીભઝવ જન્મ્યો હિો. એ જોિજોિઝમઝું
આત્મીયિઝમઝું પકરણમ્યો હિો અને ૧૮૬૫મઝું ફોબ્્ષનઝ અવ્ઝન
લગી જીવુંિ રહ્ો હિો. દલપિરઝમનઝ બે મૈત્રીિઝવયો – ફાબબસ
તવલાસ અને ફાબબસ તવરિ એનઝ ્ઝક્ષી છે.
આ મુલઝિઝિ પછી વી્ેિ કદવ્મઝું જ ૧૮૪૮નઝ કડ્ેમ્બરની
૨૬મીએ ફોબ્્ે પઝુંિ અુંગ્રેજ અમધિઝરી મમત્રોનઝ ્હિઝરિી ગુજરાત
વનાબક્િુલર સોસાિટીની સ્િઝપનઝ િરી હિી. પછી એમઝું
ગુજરઝિીભઝર્ી ્ભ્યોનો પ્રવેશ િયો હિો. ફોબ્્ષ એનઝ ્ેક્રટે રી હિઝ
અને દલપિરઝમ એનઝ આમ્સ્ટન્ટ ્ેક્રટે રી હિઝ. ્ો્ઝયટીની ્ૌ
પ્રવૃમત્તઓ બન્ને મમત્રોએ ્ઝિે રહીને િરી હિી. એિી ફોબ્્ષની મ્મદ્ધ
એિ અિષમઝું ફોબ્્ષ અને દલપિરઝમની ્કહયઝરી મ્મદ્ધ હિી.
્ો્ઝયટીએ એની સ્િઝપનઝ પછી િરિ જ ્ઝુંસ્િૃ મિિ,
્ઝકહમત્યિ, શૈક્ષમણિ અને ્ઝમઝમજિ ક્ષેત્રમઝું અનેિ પ્રવૃમત્તઓનો
આરુંભ િયો હિો; ૧૮૪૯મઝું નેકટવ લઝઈબ્રેરી (પછી કહમઝભઝઈનઝ
દઝનિી નવુું નઝમ કહમઝભઝઈ ઇન્સ્ટીટ્ુટ), એ જ વર્ષમઝું ્ઝપ્તઝકહિ
અમદાવાદ વતબમાનનુું પ્રિઝશન, ૧૮૫૦મઝું બે શઝળઝઓ –

િરણઝશુંિર પ્રસ્િઝમપિ ્હમશક્ષણની શઝળઝ અને હરિુુંવર શેઠઝણી
પ્રસ્િઝમપિ િન્યઝશઝળઝ - નુું ્ુંિઝલન, ૧૮૫૧મઝું શઝળઝઓમઝું
પઝઠ્યપુસ્િિ િરીિે િોપ વાચનમાળા અને ગુજરઝિી વયઝિરણ,
૧૮૫૨મઝું ઇડરમઝું કતવમેળો, ૧૮૫૪મઝું મઝમ્િ બુતિપ્રકાશનુું
પ્રિઝશન, ૧૮૫૬મઝું રાસમાળાનુું પ્રિઝશન. આ ઉપરઝુંિ હસ્િપ્રિોનો
્ુંગ્રહ, અનુવઝદોને પ્રોત્્ઝહન, ્મઝજ ્ુધઝરણઝ મઝટે આમિષિ,
રઝજિીય, ્ઝમઝમજિ આકદ અનેિ મવર્યો પર મનબુંધલેખનની
મનયમમિ સ્પધઝષ, સ્વમઝમલિીનુું મુદ્રણયુંત્ર.
૧૮૬૨મઝું ફોબ્્ષ મુબ
ું ઈમઝું હઝઇિોટષમઝું ન્યઝયઝધીશ િરીિે મનયુકિ
િયઝ હિઝ. એિી એમનઝ અવ્ઝન લગી િેઓ મુબ
ું ઈમઝું વસ્યઝ હિઝ.
મુુંબઈમઝું િેઓ અત્યુંિ લોિમપ્રય હિઝ. એમને એમશયઝકટિ
્ો્ઝયટીનુું પ્રમુખપદ ઓફર િરવઝમઝું આવયુું હિુું. એનો એમણે
મવનયપૂવષિ અસ્વીિઝર િયો હિો, પણ ઉપપ્રમુખપદનો સ્વીિઝર િયો
હિો. ૧૮૬૫નઝ મઝિષની ૨૫મીએ અનેિ શ્રીમુંિો અને રઝજવીઓની
આમિષિ ્હઝયિી શ્રી ગુજરાતી સભાની સ્િઝપનઝ િરી હિી.
૧૮૬૫નઝ ઓગસ્ટની ૩૧મીએ પૂનઝમઝું ૪૪ વર્ષની અમિ િઝિી
વયે બિુ તવચારો કરવાથી અને ઘણાાં કામ સાથે િોવાથી મગજમાાં
રોગ થિો એિી એમનુું અવ્ઝન િયુું હિુું. એમનઝ અવ્ઝન પછી
એમની સ્મૃમિમઝું, એમનઝ સ્મરણઝિે શ્રી ગુજરાતી સભાનુું શ્રી ફાબબસ
ગુજરાતી સભા એવુું નવીન નઝમિરણ િરવઝમઝું આવયુું હિુું. ગુણજ્ઞ

ગુજરઝિ એનઝ આ સ્વજન ્મઝ ગુજરઝિપ્રેમી અુંગ્રેજનુું હમેશ મઝટે
ઓમશુંગણ રહે શે.
આ વકિવયમઝું અહીં લગી ૧૯મી ્દીનઝ પૂવઝષધષમઝું જ ે મુખ્ય
અને મહત્ત્વની ઘટનઝઓ અને વયમકિઓને િઝરણે ૧૯મી ્દીનઝ
ગુજરઝિની ્ઝુંસ્િૃ મિિ અને ્ઝકહમત્યિ આબોહવઝનઝ આગમનનઝ
મિહ્નો પ્રગટ િયઝું હિઝું એમનો િોડોિ પકરિય િરઝવવઝનો પ્રયત્ન છે.
આ વકિવયમઝું હવે પછી ૧૯મી ્દીનઝ ઉત્તરઝધષમઝું જ ે મુખ્ય અને
મહત્ત્વની ઘટનઝઓ અને વયમકિઓને િઝરણે એ આબોહવઝ ક્રમે ક્રમે
્દીનઝ અુંિ લગીમઝું પૂરેપૂરી જામી હિી એમનો િોડોિ પકરિય
િરઝવવઝનો પ્રયત્ન છે.
પમચર્મ ભઝરિમઝું ન્હઝનઝલઝલે િહ્ુું હિુું, ભારતમાાં અાંગ્રેજોનુાં
આગમન એ તવધાતાનો સાંકેત છે. પૂવષ ભઝરિમઝું રવીન્દ્રનઝિે ગઝયુું
હિુ,ું પતિમે આતજ ખૂતલિાછે દ્વાર. હમણઝું જ જોઈશુું િેમ ભઝરિમઝું
અુંગ્રેજોનુું આગમન એ ્ઝચ્િે જ મવધઝિઝનો ્ુંિેિ હિો અને એને
િઝરણે પમચર્મનઝ દ્વઝર ્ઝચ્િે જ ખૂલી ગયઝ હિઝ. આપણઝ બે મહઝન
િમવઓનુું આ ભઝરિ દશષન હિુું.
૧૮૫૭નઝ બળવઝની કહું્ઝ પછી ઈસ્ટ ઈમન્ડયઝ િુંપનીમઝું
અુંગ્રેજોનઝ જાનમઝલનુું અને સ્ત્રી-બઝળિોનુું રક્ષણ િરવઝની શમકિ ન
હિી. એિી ૧૮૫૮મઝું રઝણી મવકટોકરયઝનઝ ઢઢું રે ઝ દ્વઝરઝ મબ્રકટશ
પઝલઝષમેન્ટે િુંપની પઝ્ેિી મવમધ્ર ્ત્તઝ હસ્િગિ િરી હિી. આ

્મય લગીમઝું લગભગ ્મગ્ર ભઝરિમઝું િુંપનીનુું વિષસ્ વયઝપી ગયુું
હિુું. ભઝરિ જ ેવઝ એિ મવશઝળ પ્રદેશનુું શઝ્ન િરવુું ્હે લુું ન હિુું.
એને મઝટે ગુંજાવર મઝનવશમકિ જોઈએ. ભઝરિમઝું એિલે હઝિે શઝ્ન
િરવઝ મઝટે મોટી ્ુંખ્યઝમઝું અુંગ્રેજોનુું ભઝરિ આવવુું શકય ન હિુું.
એિી શઝ્નમઝું સ્િઝમનિ મશમક્ષિ નવયુવઝનોની ભઝગીદઝરી અમનવઝયષ
હિી. એિી આવઝ નવયુવઝનોનઝ મશક્ષણ મઝટે ૧૮૫૮મઝું જ મુુંબઈ,
િલિત્તઝ અને મદ્રઝ્મઝું યુમનવમ્ષટીઓની સ્િઝપનઝ િરવઝમઝું આવી
હિી.
અુંગ્રેજોનઝ આગમનને િઝરણે આપણને મઝત્ર અુંગ્રેજોની
્ુંસ્િૃ મિનો જ નકહ પણ એ જ ે ્ુંસ્િૃ મિનો અુંિગષિ અુંશ હિી િે
પમચર્મની અવઝષિીન યુરોપીય ્ુંસ્િૃ મિનો પકરિય િયો હિો.
પમચર્મની અવઝષિીન યુરોપીય ્ુંસ્િૃ મિ એ ૧૬મી ્દીનઝ રે ને્ઝુંની,
પુનરત્િઝનની મવજ્ઞઝનવઝદી, ભૌમિિિઝવઝદી, ધમષમનરપેક્ષિઝવઝદી,
મબન્ઝુંપ્રિિઝવઝદી, ઉદઝરમિવઝદી, ્મઝનિઝવઝદી, મઝનવિઝવઝદી,
વયમકિિઝવઝદી એવઝ એિ મહઝન બૌમદ્ધિ આુંદોલનની ્રજિ છે.
આ ્ુંસ્િૃ મિ ઈશ્વરિેમન્દ્રિ ન હિી, મઝનવિેમન્દ્રિ હિી. ૧૯મી ્દીનઝ
મધ્યભઝગમઝું જ અુંગ્રેજોનઝ શઝ્નનો આરુંભ િયો એની ્ઝિે જ
આપણને આપણઝ બઝહ્જીવન અને આુંિરજીવનમઝું આ પુનરત્િઝનની
્ુંસ્િૃ મિનઝ મૂલ્યોનઝ પ્રબળ પ્રભઝવનો અનુભવ િયો હિો.

્ૌ પ્રિમ િો આપણને આપણઝ જીણષશીણષ ્મઝજની રૂકઢઓ
અને પરુંપરઝઓનઝ મવરૂપ અને મવિૃ િ સ્વરૂપનુું ભઝન િયુું; આપણે
એિ મનમૂષળ અને મનરપ્રઝણ પ્રજા છીએ િેનુું જ્ઞઝન િયુું. એિી આપણે
આપણઝ બઝહ્જીવનમઝું ્ુધઝરણઝનો પ્રિુંડ પુરર્ઝિષ િયો હિો. આ
્મયમઝું પૂવષ અને પમચર્મ વચ્િે, પ્રઝિીન અને અવઝષિીન વચ્િે િીવ્ર
્ુંઘર્ષ િયો હિો. પૂવષનઝ પ્રઝિીન ધમષ અને પમચર્મનઝ અવઝષિીન ધમષ
અુંગે ઊગ્ર વઝદમવવઝદ અને ્ુંવઝદનુું વઝિઝવરણ ્જાષયુું હિુું.
રમણભઝઈ અને મમણલઝલ િિઝ ગોવધષનરઝમ અને આનુંદશુંિરનઝું
અઢળિ લખઝણો એનઝ ્ઝક્ષી છે. નમષદનઝ િા િોમ કરીને પડો અને
દલપિરઝમનઝ ધીરે ધીરે સુધારાનો સારિી ્ુધઝરઝનો આરુંભ િયો
હિો. ્ૂરિમઝું ્ુધઝરઝની પ્રવૃમત્તમઝું પઝુંિ દદ્દઝ ્કક્રય હિઝ. નમષદે
દાાંહડિો પ્રગટ િયુું હિુું. ્ુધઝરઝની િિઝષમવિઝરણઝ મઝટે
માનવધમબસભાની સ્િઝપનઝ િરવઝમઝું આવી હિી. આ વઝિઝવરણની
વચ્િે ધમષ અને ્મઝજ્ુધઝરણઝની પઝુંિ ્ુંસ્િઝઓ – ભોળઝનઝિનો
પ્રઝિષનઝ ્મઝજ, દયઝનુંદ ્રસ્વિીનો આયષ ્મઝજ, ્હજાનુંદ
સ્વઝમીનો સ્વઝમીનઝરઝયણ ્ુંપ્રદઝય, નૃમ્ુંહઝિઝયષનો શ્રેય્:્ઝધિ વગષ
અને એની બે્ન્ટની િીઓ્ોકફિલ ્ો્ઝયટી – અમસ્િત્વમઝું આવી
હિી. આજ ે પણ આ ્ુંસ્િઝઓ ્કક્રય છે. આ ્મય સાંક્ાાંતત િુગ
અિવઝ સુધારા િુગ િરીિે ઓળખઝય છે.

આપણઝ ્ૌ ્ઝક્ષરોએ – નમષદ, હકરલઝલ, િેશવલઝલ,
ગોવધષનરઝમ, નરમ્ુંહરઝવ, બઝલઝશુંિર, મમણલઝલ, મમણશુંિર,
આનુંદશુંિર, રમણભઝઈ, બલવુંિરઝય અને ન્હઝનઝલઝલે – મુબ
ું ઈ
યુમનવમ્ષટીમઝું મશક્ષણ પ્રઝપ્ત િયુું હિુું. એમઝું દલપિરઝમ અને િલઝપી
અપવઝદરૂપ હિઝ. ઉમઝશુંિરે આ ્ઝક્ષરોને પ્રચાંડમનોઘટના શાલી
િરીિે ઓળખઝવયઝ છે. ન્હઝનઝલઝલે ૧૯૨૭મઝું એમની ્ુવણષજયુંિી
પ્ર્ુંગે મુુંબઈ યુમનવમ્ષટીનઝ િોન્વોિેશન હોલમઝું જ એમનઝ એક
ગુજ બર આયમાની ઘડતરકથા વયઝખ્યઝનમઝું િહ્ુું હિુું, મુાંબઈ
િુતનવતસબટી છે તો ન્િાનાલાલ છે. આજ ે આપણે િહી શિીએ, મુાંબઈ
િુતનવતસબટી િતી તો સાક્ષરો િતા. આ ્ઝક્ષરોને યુમનવમ્ષટીનઝ
મશક્ષણ દ્વઝરઝ પમચર્મની અવઝષિીન યુરોપીય ્ુંસ્િૃ મિનો પકરિય િયો
હિો. એને પકરણઝમે પૂવષની અવઝષિીન ભઝરિીય ્ુંસ્િૃ મિમઝું જ ે િઝુંઈ
અધમ હિુું, િઝલગ્રસ્િ હિુું એનુું ભઝન િયુું હિુું. ્ઝિે ્ઝિે પ્રઝિીન
ભઝરિીય ્ુંસ્િૃ મિમઝું જ ે િઝુંઈ ઉત્તમ હિુું, િઝલઝિીિ હિુું એનુું પણ
જ્ઞઝન િયુું હિુું. શઝ્િ વગષમઝું મઝત્ર ભઝરિદ્વ ેર્ી, ક્રૂર, િઠોર અુંગ્રેજો
જ ન હિઝ, એમઝું િેટલઝિ ભઝરિપ્રેમી, ્ુંસ્િઝરી, ્જ્જન અુંગ્રેજો પણ
હિઝ. આ અુંગ્રેજો મવદ્વઝન હિઝ. એમણે ્ુંસ્િૃ િનો અભ્યઝ્ િયો હિો
અને ભઝરિનઝ પ્રઝિીન પ્રમશષ્ટ ગ્રુંિોની ્મૃમદ્ધને અુંજમલ આપી હિી.
એમઝણે આ ્ઝક્ષરોમઝું એમનઝ આ ભવય વઝર્ઝ અુંગે ્ભઝનિઝ પ્રેરી
હિી. મવદ્વઝનોની પ્રેરણઝિી અને પોિઝની આ ્ભઝનિઝની ્હઝયિી

એમણે ભઝરિનઝ આત્મઝની શોધનો, ભઝરિીયિઝની ખોજનો આરુંભ
િયો હિો. એમણે પ્રઝિીન, પ્રમશષ્ટ ગ્રુંિોનુું, પ્રઝિીન ભઝરિીય
્ઝકહત્યનુું અધ્યયન અને અધ્યઝપન િયુું હિુું. એનુું મનન-મિુંિન િયુું
હિુું. એમણે આપણઝ આુંિરજીવનમઝું ્ૂક્ષ્મ આધ્યઝમત્મિ ્ુધઝરણઝનો,
ભઝરિીય મઝન્ને સ્વિીય ્ુંસ્િૃ મિમઝું દ્રઢમૂલ િરવઝનો ભવય પુરર્ઝિષ
િયો હિો. આ પુરર્ઝિષ એિ પરઝધીન પ્રજા મઝટે અધ્યઝમત્મિ
આશ્વઝ્નરૂપ હિો. આ સ્વમઝન અને સ્વઝમભમઝન મઝટેનો,
આત્મસ્િઝપનઝ અને આત્મમનભષરિઝ મઝટેનો પુરર્ઝિષ હિો. ્ઝિે ્ઝિે
એમણે પમચર્મની પ્રઝિીન અને અવઝષિીન યુરોપીય ્ુંસ્િૃ મિ અને એનઝ
્ઝકહત્યને આત્મ્ઝિ િરવઝનો પણ એવો જ ભવય પુરર્ઝિષ િયો
હિો. એમણે પૂવષ અને પમચર્મની ્ુંસ્િૃ મિઓમઝું જ ે િઝુંઈ ઉત્તમ હિુું
એનો ્મન્વય િયો હિો. પૂવષ અને પમચર્મનઝ, પ્રઝિીન અને
અવઝષિીનનઝ, પૂવષ અને પમચર્મની ્ુંસ્િૃ મિઓનઝ આ ્મન્વયમઝુંિી
એિ નૂિન અવઝષિીન ભઝરિીય ્ુંસ્િૃ મિનુું મનમઝષણ િયુું હિુું. આ
્મન્વય એ જ ન્હઝનઝલઝલિથ્યો મવધઝિઝનો ્ુંિેિ હિો. ૧૯મી
્દીનઝ અુંમિમ દઝયિઝઓનો આ ્મય પાંહડત િુગ, સાક્ષર િુગ,
સમન્વિ િુગ િરીિે ઓળખઝય છે.
યુમનવમ્ષટીનઝ મશક્ષણને િઝરણે અને આ સમન્વિને િઝરણે
્ઝકહત્યમઝું ક્રઝુંમિિઝરી પકરવિષન િયુું હિુું. ્ઝકહત્ય પ્રત્યેનઝ
અમભગમમઝું આમૂલ પકરવિષન િયુું હિુું. ગુજરઝિી ્ઝકહત્યનઝ

ઈમિહઝ્મઝું મધ્યિઝલીન યુગનો અસ્િ િયો હિો અને અવઝષિીન
યુગનો આરુંભ િયો હિો.
યુમનવમ્ષટીમઝું ફઝર્ી ્ઝકહત્યનઝ પકરિયને િઝરણે ગુજરઝિી
િમવિઝમઝું ગ્લનો પ્રવેશ િયો હિો. ્ુંસ્િૃ િ ્ઝકહત્યનઝ પકરિયને
િઝરણે ગુજરઝિી િમવિઝમઝું અક્ષરમેળ છદું ોનો પ્રવેશ િયો હિો.
મધ્યિઝલીન િમવિઝ મઝત્રઝમેળ છદું ોમઝું અને મુખ્યત્વે ્ુંગીિનઝ રઝગમઝું
રિઝિી હિી. હવે અવઝષિીન િમવિઝ ્ુંગીિનઝ રઝગોમઝું નહીં પણ
મઝત્રઝમેળ છદું ોમઝું અને મવશેર્ િો અક્ષરમેળ છદું ોનઝ લયનઝ ગઝુંભીયષ
અને ્ૌંદયષને િઝરણે અક્ષરમેળ છદું ોમઝું રિઝિી હિી.
ગુજરઝિી ્ઝકહત્ય પર અુંગ્રેજી ્ઝકહત્યનો ્ૌિી વધુ પ્રભઝવ
હિો. અુંગ્રેજી ્ઝકહત્યનઝ પકરિયિી ગુજરઝિી ્ઝકહત્યમઝું
વસ્િુમવર્ય અને શૈલીસ્વરૂપનઝ ્ુંદભષમઝું ્ૌિી મવશેર્ પકરવિષન િયુું
હિુું. મવકટોકરયન યુગનઝ અુંગ્રેજી મિુંિનઝત્મિ ગદ્ય્ઝકહત્યનઝ
પકરિયને િઝરણે અને ્ુધઝરણઝ મનમમત્તે ગુજરઝિીમઝું અઢળિ
મિુંિનઝત્મિ ગદ્ય્ઝકહત્ય રિઝિુું હિુું. એને િઝરણે ગુજરઝિી ભઝર્ઝ
ફૂલીફઝલી હિી.
અુંગ્રેજી ્ઝકહત્યનઝ ્જ ષનઝત્મિ ગદ્યસ્વરૂપોની પ્રેરણઝિી
ગુજરઝિીમઝું નઝટિ, નવલિિઝ, વઝિઝષ, મનબુંધ, મવવેિન, િકરત્ર,
પ્રવઝ્વણષન, પત્રો આકદ ગદ્યસ્વરૂપો અમસ્િત્વમઝું આવયઝ હિઝ.
વસાંત, જ્ઞાનસુધા, સુદશબન, તપ્રિાંવદા, આકદ ્ઝમમયિો પ્રગટ િયઝું

હિઝું. આજ ે ગુજરઝિી ્ઝકહત્યનઝ ઈમિહઝ્મઝું તમથ્િાતભમાન, રાઈનો
પવબત અને સરસ્વતીચાંદ્ર પ્રમશષ્ટ ગ્રુંિો િરીિે સ્િઝન પઝમ્યઝ છે.
અુંગ્રેજી ્ઝકહત્યનો ગુજરઝિી ્ઝકહત્ય પર જ ે પ્રભઝવ હિો િેમઝું
ગુજરઝિી િમવિઝ પર ્ૌિી વધુ પ્રભઝવ હિો. મમલ્ટન અને
વડષઝ્વિષનઝ બ્લેંિ વ્ષની પ્રેરણઝિી િમવિઝમઝું અગેય પ્રવઝહી પદ્ય
અમસ્િત્વમઝું આવયુું હિુું અને િમવિઝનુું પઠન િરવઝની પરુંપરઝનો
આરુંભ િયો હિો. એિી િમવિઝ અને ્ુંગીિનો િઝયમનો મવચ્છેદ
િયો હિો. ્ોનેટનઝ િઝવયસ્વરૂપનો પ્રવેશ િયો હિો. શેલી, િીટ્
આકદ રોમેમન્ટિ િમવઓની ઊમમષિમવિઝની પ્રેરણઝિી ગુજરઝિી
િમવિઝમઝું એિ નવઝ પ્રિઝરનુું ઊમમષિઝવય – મલકરિ – અમસ્િત્વમઝું
આવયુું હિુું. ગુજરઝિીમઝું િિઝિઝવય િે પદ્યનઝટિ રિઝયુું ન હિુું. એિી
ગુજરઝિીમઝું મુખ્યત્વે ઊમમષિમવિઝનુું જ અમસ્િત્વ હિુું. એિી િમવની
અુંગિ ઊમમષઓ અને અનુભૂમિઓની આત્મલક્ષી સ્વઝનુભવની િમવિઝ
રિઝિી હિી. િમવનુું સ્વિુંત્ર વયમકિત્વ મ્દ્ધ િયુું હિુું. પ્રેમ અને
પ્રિૃ મિનુું સ્વિુંત્ર મવર્યો િરીિે આલેખન િયુું હિુું. મઝત્ર િમવિઝ જ
નહીં પણ આ ્મયનુું ગદ્યસ્વરૂપોનઝ ્ઝકહત્ય ્મેિનુું ્મગ્ર
ગુજરઝિી ્ઝકહત્ય ધમષમનરપેક્ષ અને મબન્ઝુંપ્રદઝમયિ ્ઝકહત્ય હિુું.
એમઝું પરલોિનઝ જીવનની નહીં, ઈહલોિનઝ મજવઝિઝ જીવનની િમવિઝ
હિી, એમઝું ્મિઝલીન ્મયની ્ભઝનિઝ અને ્ુંવેદનઝ હિી. એિી
આ ્મયમઝું જ ે યુગનો આરુંભ િયો હિો િે યુગ અવાબચીન િુગ

િરીિે ઓળખઝય છે. આજ ે ગુજરઝિી ્ઝકહત્યનઝ ઈમિહઝ્મઝું
પૂવાબલાપ, ભણકાર અને તચત્રદશબનો પ્રમશષ્ટ ગ્રુંિો – કલઝમ્િ –
િરીિે સ્િઝન પઝમ્યઝ છે. ૧૯મી ્દીનઝ ગુજરઝિની ્ઝુંસ્િૃ મિિ અને
્ઝકહમત્યિ આબોહવઝની ્વષશ્રેષ્ઠ ઉપલમબ્ધ િો છે ગોવધષનરઝમનુું
ગદ્યદેહે મવિરિુું મહઝિઝવય સરસ્વતીચાંદ્ર.
આ વકિવયમઝું ૧૯મી ્દીનઝ ગુજરઝિની ્ઝુંસ્િૃ મિિ અને
્ઝકહમત્યિ આબોહવઝનુું મનરીક્ષણ છે. અનુગઝમી વકિવયોમઝું આજ ે
હવે એિ ્દી અને દોઢ દઝયિઝનઝ ્મય પછી એ આબોહવઝનુું
મવશ્લેર્ણ અને પરીક્ષણ હશે એ આશઝ અને અપેક્ષઝ ્ઝિે મવરમુું છુ .ું

