
સરસ્વતીચંદ્ર:  

આદર્શ જીવન જીવવાની ચાવી 

 

ગોવર્શનરામ ત્રિપાઠીના વતનના મકાનન ં બહારન ં દૃશ્ય 

 
ગ જરાતી સાત્રહત્યની ત્રવશ્્રવમાં જ્ાં અને જ્ાર ે ચચાશ થરે્ ત્યાર ે મહાનવલ 

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ અને એના સજશક મારા વડદાદા, સાક્ષર શ્રી. ગોવર્શનરામ માર્વરામ 

ત્રિપાઠીનો ઉલ્લેખ થરે્ જ. 

ગયા બ ર્વાર ેઅમારા ત્રિપાઠી ક ટ ંબ માટે ત્રવરે્ષ ગૌરવ અને આનંદનો ત્રદવસ હતો, 

કારણ કે સંચાર અને સૂચના પ્રાદ્યોત્રગકી મંિાલય ભારત સરકારના ટપાલ ત્રવભાગ 

અને રમતગમત, ય વા અને સાંસ્કૃત્રતક પ્રવૃત્રિઓ ત્રવભાગ, ગ જરાત સાત્રહત્ય 

અકાદમી (ગ જરાત રાજ્ના સંય ક્ત ઉપક્રમે) શ્રી. ગોવર્શનરામ ત્રિપાઠીની ટપાલ 

ત્રટત્રકટનો લોકાપશણ સમારોહ ગાંર્ીનગર ખાતે થયો. 

ત્રવજયાદર્મીને ત્રદવસે જન્મેલા આ ય ગપ રુષન  ંવતન એટલે સાક્ષરભૂત્રમ નત્રડયાદ. 

તેઓનો જન્મ ૨૦/૧૦/૧૮૫૫ના રોજ નત્રડયાદના વડનગરા નાગર બ્રાહ્મણ ક ટ ંબમાં 

થયેલો. ગ જરાતી સાત્રહત્યના નાન્હાલાલ, ઝવેરચંદ મેઘાણી અને કત્રવ કાગ પછીના 

આ ચોથા સાત્રહત્યકાર છે. જમેની ટપાલ ત્રટત્રકટ કાઢી સરકાર ેએમના યોગદાન પર 

મ્હોર લગાડી છે. ગોવર્શનરામના ત્રપતા માર્વરામ બાપદાદાની પેઢી સંભાળતા, 
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પરંત  એ રં્ર્ામાં રસ ન પડતા તેઓ એલત્રિન્સ્ટન કોલેજ મ ંબઈમાં બી.એ. કરવા 

જોડાયા જમેાં પ્રોિેસર ભંડારકર, પ્રોિેસર વર્ડઝશવથશ જવેા ત્રવદ્વાન પ્રાધ્યાપકો તેમને 

મળ્યા. બી.એ. પાસ થઈન ેએમણે િણ સંકલ્પ કયાશ. 

૧. એલ.એલ.બી.ની પરીક્ષામાં પાસ થવ .ં 

ર. મ ંબઈમાં સ્વતંિ વકીલાત કરવી. 

૩. કદી કોઈની નોકરી કરવી નહી.ં 

પણ પછી સમય જતાં એમણે ર્ીખતી વકીલાતની પ્રેત્રટટસને છોડી આ સાત્રહત્યના 

ઉપાસકે લક્ષ્મીને અલત્રવદા કહ્ ં. ટપાલ ત્રટત્રકટ બહાર પર્ડયાનો આનંદ નત્રડયાદના 

વતનીઓએ એમન ં હેત્રરટેજમાં ગણાત ં ઘર ‘શ્રી. ગોવર્શન સ્મૃત્રત મંત્રદરને ર્ણગારી 

અને દેદીપ્ય માન કય ું.’ 

સરસ્વતીચંદ્રના ૪ ભાગના લખાણ અને પ્રકાર્નને ૧૪ વષશ લાગ્યાતાં. 

ગોવર્શનરામના સાત્રહત્યમાં જીવન દર્શન તો છે જ પણ એની સાથોસાથ જીવન 

જીવવાન ં માગશદર્શન પણ છે. સરસ્વતીચંદ્રમાં લગભગ ૬૦૦થી વર્  પાિો છે અને 

દરકેના નામ ગ ણ પ્રમાણે છે. સરસ્વતીચંદ્ર, ક મ દસ ંદરી, લક્ષ્મીનંદન, ત્રવદ્યાચત ર, 

માનચત ર જ્ઞાનચત ર, પ્રમાદર્ન વગેરનેો એમાં સમાવેર્ થાય છે. જો ગ જરાતી 

ભાષાન  ંત્રવશ્્રવસાત્રહત્યમાં એ સ્થાન હોત જ ેઅંગ્રજેોન ં છે તો ગોવર્શનરામન ં સ્થાન 

પણ રે્ટસત્રપયર કે ત્રવટટર હ્ ગો જવે ં હોત. એટલે એ વાત ત્રનત્રવશવાદ છે કે તેઓ 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરના સજશક હતા. 

રાષ્ટ્ર ત્રપતા ગાંર્ીબાપ  પણ એમણે સરસ્વતીચંદ્રમાં કરલેા કલ્યાણગ્રામના ત્રવચારથી 

ખૂબ જ પ્રભાત્રવત થયેલા. સરસ્વતીચંદ્રને કળય ગન  ંપ રાણ કહેવામાં આવ ેછે અને 

એ માટે કારણ કે દરકે વ્યત્રક્તના જીવનમાં ક્યારકે એવી ક્ષણ આવ ેછે જ્ાર ેએણે 

શે્રયસ (જનેા કલ્યાણ છે) અને પ્રેયસ (જ ે ત્રપ્રય છે) એ બેમાંથી એકની પસંદગી 

કરવાની હોય છે અને ત્યાર ેઊંચો આત્મા ર્રાવતો વ્યત્રક્ત શે્રયસ માટે પ્રેયસન ં 

બત્રલદાન આપતો હોય છે. આ રીતે એક આદર્શ જીવન કેવ ં હોવ  ંજોઈએ. એન ં 

દૃષ્ટ્ાંત સરસ્વતીચંદ્રમાં થાય છે. ત્રટત્રકટન ં લોકાપશણ ગ જરાતના મ ખ્યમિંી 

આનંદીબેન પટેલના હસ્તકે થય ,ં એમણે પણ સરસ્વતીચંદ્ર વાંચી છે અને તેઓએ 



કહ્ ં કે જ ેસરસ્વતીચંદ્રમાં નથી એ ત્રવશ્્રવમાં ક્યાંય નથી, એક આદર્શ જીવન 

જીવવાની ચાવી છે. 

આ પ્રસંગે તેઓના સરસ્વતીચંદ્ર અને ક મ દસ ંદરી વચ્ચે લખાયેલા પિોન ં પઠન પણ 

થય  ં હત ં અને ખાસ નત્રડયાદથી ગોવર્શનરામ જ ે પાઘડી પહેરતા હતા એને 

લાવવામાં આવી હતી. ઉપત્રસ્થત દરકે વક્તાઓન ં એજ માનવ ં હત ં કે આ ટપાલ 

ત્રટત્રકટ ઘણી વહેલી બહાર પડવી જોઈતી હતી. હ ં  મ ંબઈની જૂની અને જાણીતી ન્યૂ 

ઈરા સ્કૂલમાં ભણેલો અને જ્ાર ેપણ મારાથી જોડણીમાં ભૂલ થતી ત્યાર ેમારા 

ત્રર્ક્ષકો હસીને ઠપકો આપતા કે ત ં કયા ક ટ ંબમાંથી આવે છે? આવી ભૂલ કરાય! 

યોગાન યોગ હ ં  નાટ્યલેખક બની ગયો અને અમાર ેનાટકની સમાત્રિ બાદના કટશન 

કોલમાં મારી ઓળખ જાહેર કરવામાં આવે છે ત્યાર ેએક તરિ ગવશ અને બીજી તરિ 

લઘ તાગ્રંથી અન ભવાય છે. લોકાપશણ સમારંભમાં વડા પ્રર્ાન મોદી સાહેબનો આ 

પ્રસંગ ે પાઠવેલો ઈ-મેલ પણ વાંચી સંભળાવામાં આવેલો. એમણે પણ જગત 

કાદંબરીઓમાં સ્થાન પામેલ આ નવલકથાના અને એના સજશકના ખૂબ વખાણ 

કયાું. જીવનમાં કેટલીક ક્ષણો એવી હોય છે જ ેઅત્રવસ્મરત્રણય બની જાય છે. મેં 

જ્ાર ેમાનનીય મ ખ્ય મંિી આનંદીબહેનને આ ટપાલ ત્રટત્રકટન ં લોકાપશણ કરવા 

બદલ ત્રિપાઠી ક ટ ંબ વતી પ ષ્પગ ચ્છ આપ્યો ત્યાર ેમારા હષશનો પાર નહોતો. આ 

ત્રટત્રકટ બહાર કાઢવા બદલ અને આટલી જલદી એની મજં રી મેળવવા બદલ હ ં  આ 

ર્ ભકાયશ સાથે સંકળાયેલ દરકે વ્યત્રક્તનો આભાર માન ં છ ં . ર્યદા સાહેબનો આ 

રે્ર યાદ આવી જાય છે. 

‘આભાર’ ભરલેા આ ર્બ્દનો ભાર, સહેલ નથી ર્યદા, 

આમ તો હ ં  આખા આભન ેપણ ગજાવી 

જાણ ં છ ં . 

– પ્રણવ ત્રિપાઠી-નાટ્યલેખક 

(ગોવર્શનરામ ત્રિપાઠીના પ્રપૌિ)  

———- 



ઘરન ં વાતાવરણ ર્ાત્રમશક હોવાની સાથે દાદાજીના સમયથી એક મહાત્માનો 

વસવાટ હોઈને તેમના પર વૈષ્ણવવાદની અસર પડવાની સાથે તેમને વેદાંતનો 

પણ થોડો પાર્ લાગ્યો હતો. ત્રકર્ોરવયથી વાંચનનો ર્ોખ તો હતો જ. આ તમામ 

પત્રરબળોએ અને વળી મનસ ખરામ કાકાના સંગાથે ગોવર્શનરામના ર્મશ, ત્રવદ્યા 

અને આયશ સંસ્કૃત્રત તરિના પ્રેમ-ખેંચાણને તીવ્ર બનાવવામાં મોટો ભાગ ભજવ્યો 

હતો. 

કોલેજના જમાનાથી જ કાવ્ય કરવાનો અને લેખો લખવાની ઘડીઓ જન્મી ચ કી 

હતી. ર્રૂના વષોમાં ગ જરાતી કરતાં સંસ્કૃત કત્રવતા લખવાન ં મન વર્  તણાત .ં 

સંસ્કૃતમાં એમણે કરલેા ત્રગરનારવણશન પરથી, કાત્રલદાસના ‘મેઘદૂત’ન ેચીલે ર્રૂ 

કરલેા ‘મનોદૂત’ કે પછી પહેલીવારનાં પત્ની હત્રરલક્ષ્મીના અવસાનના ર્ોકને 

પગલે ૧૮૭૫માં લખાયેલા ‘હૃદયરૂત્રદતર્તક’ જવેા કાવ્યો પરથી તેમન  ં સંસ્કૃત 

પ્રત્રતન  ંખેંચાણ સમજી ર્કાય છે. ૧૮૭૩ના વષશમાં અંગ્રજેીમાં ‘ઈઝ રે્ર એની ત્રક્રયટેર 

ઑિ ર્ ય ત્રનવસશ ?’, ‘ર્ સ્ટેટ ઑિ ત્રહંદ  સોસાયટી ઈન ર્ બોમ્બે પ્રેત્રસડન્સી’ કે 

એવા બીજા કેટલાક લેખો ત્રવત્રવર્ ત્રવષયોને ભાર ે સૂક્ષ્મતાથી લેવાની એમની 

માનત્રસક વૃત્રિના પ્રતીક છે. 

હત્રરલક્ષ્મી, તેમનાં પહેલીવારનાં પત્નીન ં અકાળ મૃત્ય  થય  ંહત .ં આ ત્રવયોગના 

ત્રવષાદમાંથી ઉદ્ભવેલ  ં‘સ્નેહમ દ્રા’ નામન ં કાવ્ય લખવાન  ં૧૮૭૭માં ર્રૂ થય  ંહત ,ં 

૧૮૮૯માં પ્રકાત્રર્ત થય .ં પત્ની જવેા અત્રત ત્રનકટનાં સ્વજનનાં મૃત્ય ના વ્યત્રક્તગત 

દ :ખમાંથી સજાશય  ંહોવા છતાં કથા અને પાિોના જોડાણથી જન્મેલા ર્ોકની 

લાગણીઓન ેલેખકે વસ્ત ત્રનષ્ઠ બનાવી છે. આ કાવ્ય પ્રેમ સંબંર્ી ત્રવચારણામાંથી 

અને એમાંનાં પ્રકૃત્રત સંબંર્ી વણશનોમાંથી જ ેકાવ્યત્વ અન ભવવા મળે છે તેન ં 

કત્રવના ત્રવવેચન-ત્રવચારને તથા કત્રવમાં પાંગરી રહેલા સજશક-કૌર્લ્યને સમજવામાં 

ખાસ્સ ં મહત્ત્વન ં છે. 

‘સ્વ. સાક્ષર નવલરામ લક્ષ્મીરામન ં જીવનવૃિાંત’ (૧૮૯૧) એ ગ જરાતના પહેલા 

ત્રવવેચક નવલરામન ં જીવનચત્રરિ છે. આ ચત્રરિ નવલરામના અંગત પત્રરચયન ે

આર્ાર ે નહી,ં પરંત  એમના જીવન સંબંરે્ મળેલી જાણકારી અને એમનાં 

લખાણોનો આર્ાર લઈન ેઆ ચત્રરિ લખાય  ંછે, એટલે અહી ંવ્યત્રક્ત નવલરામની 

ઓળખાણ મળવાને બદલે ત્રવવેચક નવલરામનો પત્રરચય મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. 

‘માર્વરામ સ્માત્રરકા’ (૧૯૦૦)માં નાગર જ્ઞાત્રતનો પત્રરચય, નત્રડયાદના વડનગરા 



નાગરોની વંર્ાવળીઓ અને લેખકના પૂવશજોન ં વૃિાંત છે. પોતાની જયેષ્ઠ પ િી 

લીલાવતીનાં અવસાન પછી લેખકે એન ં રચેલ  ંજીવનચત્રરિ છે એટલે ‘લીલાવતી 

જીવનકલા’ (૧૯૦૫). પ િી જાહેરમાં માન પામવા યોગ્ય હતી એવા એના ગ ણોને 

નજર સમક્ષ રાખવાથી આ ચત્રરિ વર્  તો પ િીના ગ ણોન ં ગાન કરનારંુ વર્  છે. 

‘કત્રવ દયારામનો અક્ષરદેહ’માં લેખકે મધ્ય કાળના ગ જરાતી સાત્રહત્યના છેલ્લા 

કત્રવ દયારામના સાત્રહત્યમાં રહેલી તાત્રત્ત્વક ત્રવચારણાને સમજાવી છે. (આ પ સ્તક 

કત્રવના ૪ જાન્ય આરી, ૧૯૦૭ના મરણ બાદ, ૧૯૦૮માં પ્રકાત્રર્ત થય  ંછે.) 

સાક્ષરજીવન (૧૯૧૯) : ગોવર્શનરામ ત્રિપાઠીએ ૧૮૯૮ની આખરમાં ત્રનવૃિ થયા 

બાદ ‘સમાલોચક’ માં ર્રૂ કરલેો દીઘશત્રનબંર્ ૧૯૦૩ સ ર્ી કટકે કટકે પ્રકાત્રર્ત થયો 

હતો, પણ તે પૂણશ થઈ ર્ક્યો નહોતો, હજી ય અપૂણશ છે. આ કૃત્રતમાં સાક્ષર 

જીવનનાં પ્રકાર, વલણ, સ્વરૂપ અને ર્મશની પૂવશપશ્્રત્રચમની સંસ્કૃત્રતમાંથી દ્રષ્ટ્ાંતો 

આપીને ઝીણવટભરી ચચાશ કરી છે. સાક્ષર જીવન પોતે જ લોકકલ્યાણ અથે જ હોઈ 

ત્રનવૃત્રિ તદ્ર પતા, અળગાપણ ં અને સંતોષન ેલેખકે સાક્ષર જીવનનાં ત્રવરે્ષ લક્ષણ 

ગણ્ાં છે. 

એ ત્રસવાય બીજ ેપ્રકાત્રર્ત થયેલાં પણ ગ્રંથરૂપ નહી ંપામેલાં કત્રવતા, સાત્રહત્યન ં 

ત્રવવેચન, ર્મશ, તત્ત્વજ્ઞાન, સામાત્રજક ન ેરાજ્કીય ત્રવષયો પરના લેખો મળ્યાં છે. 

પ્રકાત્રર્ત ન થયેલી લેખકની કૃત્રતઓમાં ૧૯૦૧માં રચાયેલ  ં ‘કે્ષમરાજ અને સાધ્વી’ 

નાટક ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ની કથાને આગળ લંબાવ ે છે એટલે એ રીતે એ ખાસ્સ ં 

નોરં્પાિ છે.  

http://www.bombaysamachar.com/frmStoryShow.aspx?sNo=191962 
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