ગડ
ોં લના વિદ્યાપ્રેમી અને ખુદ વિદ્વાન મહારાજા
ભગિતવ ોંહજી શબ્દને બ્રહ્મ માનતા
– રજનીકુ માર પોંડ્યા
પ્રાચીનથી માાંડીને અર્ાાચીન એર્ા બધા જ લેખકોના નામ અને કામ વર્ષેની
સાંવિપ્ત વિપ્પણી ધરાર્તો ગ્રાંથ ‘ગુજરાતના સારસ્ર્તો- ખાંડ-1 અને 2’ ગુજરાત
સાવિત્યસભાનુાં એક અવતશય મૂલ્યર્ાન પ્રકાશન છે . આપણા મિાવર્દ્વાન
એર્ા કે .કા. શાસ્ત્રીએ તેનુાં લેખન અવત ખાંત અને ચીર્િથી કરેલુાં. તેની પ્રથમ
આર્ૃવિ 3 જી માચા 1977 ના રોજ પ્રકાવશત થયેલી અને તે પછી તરત જ તે બે
ભાગનો ગ્રાંથ અપ્રાપ્ય બનેલો. એ પછી છેક 2013 ના જાન્યુઆરીમાાં તેને સાંર્વધાત
કરીને બીજી આર્ૃવિ તરીકે પ્રકાવશત કરર્ામાાં આવ્યો, જેને ત્રણ મવિલા
સાંપાવિકાઓ (ડો શ્રધ્ધા વત્રર્ેિી, ડૉ. કીવતાિા શાિ અને ડૉ. પ્રવતભા શાિ)એ
તૈયાર કયો છે .
એના પાનાાં ફે રર્તા અમુક લઘુ રાજર્ી સાવિત્યકારોને બાિ કરતા ચાર
નોાંધપાત્ર રજર્ાડી પાત્રોનાાં નામ નજરે ચડે છે . લાઠીના રાજર્ી કવર્ સુરવસાંિજી
તખ્તવસાંિજી ગોવિલ ‘કલાપી’, ગોાંડલના રાજઘરાનાના બે સભ્યો અને પાજોિ
િરબારબાબી ઈમામુવિખાન ઉફે રુસ્ર્ા મઝલૂમી. એ ચાર નામો તેમના
સત્ર્શીલ અને માતબર પ્રિાનને કારણે ધ્યાન ખેંચે છે . ગોાંડલ મિારાજા જેમનુાં
નામ ભગર્તવસાંિજી સાંગ્રામજી જાડેજા (જન્મ 24-10-1865 અને અર્સાન 912-1944) તરીકે મુકર્ામાાં આવ્યુાં છે અને તેમના રાણીસાિેબા જેમનુાં નામ
નાંિકુાં ર્રબા નારણ િે ર્જી / નાંિકુાં ર્રબા ભગર્તવસાંિજી જાડેજા (જન્મ ઈ.સ.
1961) અર્સાન તારીખ લખી નથી પણ રાજેન્ર િર્ેના પુસ્તક મુજબ તે
1936ના માચાની 9મી છે .) તરીકે મુકર્ામાાં આવ્યુાં છે . નારણ િે ર્જી તેમના
વપતાનુાં નામ િતુ.ાં

આઝાિી મળ્યા પિેલાાં રજર્ાડાના રાજકુાં ર્રો રાજકોિની રાજકુ માર
કોલેજમાાં ભણતા િતા તો અનેકો ભારતમાાં આર્ેલી બીજી એ જ કિાની
વશિણસાંસ્થાઓમાાં અભ્યાસ કરતા િતા. વર્િે શોની નામાાંવકત શાળાકોલેજોમાાં ભણર્ા જનારા પણ અનેક. ભણર્ામાાં તેજસ્ર્ી િોય એ બધા કાં ઈ
િાથમાાં કલમ પકડીને લેખકો બનતા નથી અને એ જરૂરી પણ નથી. પણ
જેમનામાાં વનિઃસગાિિ લેખનપ્રવતભા િોય તેઓ રાય િોય કે રાં ક પણ લેખનિેત્રે
પ્રર્ૃિ બને છે . રજર્ાડી પવરર્ારના સભ્યો જો પોતે રાજ્યધૂરા સાંભાળર્ાના િોય
તો એમને માિે રાજપિ અનુકુળતા આપનારુાં પણ છે અને અર્રોધક પણ છે .
કમાર્ાની કોઈ વચાંતા નવિ. ભરપૂર સુખસગર્ડભરી વજાં િગી, બધી રીતની
અનુકુળતા અને ર્ાચનની ઈચ્છે તેિલી સર્લત. આ બધાાં પવરબળો તેમની
લેખનપ્રર્ૃવિને અનુકુળ પર્ન આપનારા છે , તો સામે પિે રાજકાજનો ભાર,
બેતિાશા એશોઆરામ, ભોગવર્લાસની કોઈ પણ રોકિોક ર્ગરની છત. આ

બધાાં પવરબળો તેમને વનવરિયતાના માગે પ્રેરનારાાં છે . અને એિલે જ ભરપૂર
રાજસી ઠાઠ ધરાર્નારા રાજઘરાનાઓમાાંથી બિુ ગણ્યાગાાંઠ્યા કલમકારો
પાક્યા છે .
પણ જે છે તેમાાં ગોાંડલના મિારાજા ભગર્તવસાંિજી અને તેમના રાણી
નાંિકુાં ર્રબા ઝળિળતાાં રત્નો જેર્ાાં છે . તેમને બેઉને રજર્ાડાની કોઈ રાં ગીનીઓ
કે ભોગવર્લાસ કવિ સ્પશી જ શક્યા નવિ. એ બધા ભપકા કે ઠાઠ ર્ચ્ચે તેઓ
જલકમલર્ત્ જ રહ્યા. એમની એ અાંગત વર્રવિઓ વર્ષે રાજકોિના પ્રર્ીણ
પ્રકાશને પ્રગિ કરેલા વર્ગતપ્રચુર પુસ્તક ‘ભગર્ત-ગુણભાંડાર’ (લેખક રાજેન્ર
િર્ે)માાં બિુ અવધકૃ ત આલેખન છે . અિીાં તેનુાં પુનરાર્તાન કરર્ાનો ઈરાિો નથી.
માત્ર નર્ ર્ષાની ર્યે રાજકોિની રાજકુ માર કોલેજમાાં પ્રર્ેશ મેળર્નારા
ભગર્તવસાંિજી 1883ની સાલમાાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માિે યુરોપ ગયા. 1884માાં
રાજ્યની ધૂરા સાંભાળી 1885માાં મુાંબઈ યુવનર્વસાિીમાાં ફે લો વનમાયા (જે પિ
િોાંવશયાર વર્દ્યાથીને જ મળે ) 1886માાં તબીબી અભ્યાસ માિે સ્કોિલેન્ડ ગયા.
1892માાં ઓક્સફડા યુવનર્વસાિીમાાંથી ડી.સી.એમ.ની પિર્ી મેળર્ી. આયુાર્ેિનો
સાંવિપ્ત ઈવતિાસ અથર્ા આયુાર્ેવિક વર્દ્યાનો ઈવતિાસના તેમના ડોક્િરેિના
મિાવનબાંધ પર તેમણે 1859માાં એવડનબરો યુવનર્વસાિીમાાંથી એમ.ડી. (ડોક્િર
ઓફ મેવડસીન)ની પિર્ી મેળર્ી.
આ તો થયુાં તેમનુાં અભ્યાસલિી લેખન અને કાયા. પણ વર્િે શમાાં તેમણે જે
જોયુાં તેની વર્શેષતાઓ જોઈને તેમણે પોતાના રાજ્યમાાં એને અનુસારી કાયો
કયાાં. પોતાના રાજ્યના મુખ્ ય વશિણાવધકારી ચાંિુભાઈ બિેચરભાઈ પિે લ પાસે
અિરમાળાથી માાંડીને ર્ાચનમાળા સુધીના પુસ્તકોની રચના કરાર્ી. નર્ાાં
પાઠ્યપુસ્તકોનુાં દૃવિપૂર્ાકનુાં લેખન કરાવ્યુ.ાં એ અગાઉની ર્ાત કરીએ તો
પોતાની માત્ર ર્ીસ ર્ષાની ઉાંમરે તેમણે પોતાના 1883ના ઈાંગ્લેન્ડના પ્રથમ
પ્રર્ાસનુાં ર્ણાન પોતાના પુસ્તકમાાં અાંગ્રજી
ે ભાષામાાં કાવ્યાત્મક બાનીમાાં કયુ.ાં
એમાાં જેિલી કાવ્યાત્મકતા િતી એિલી જ વચત્રાત્મકતા િતી. માત્ર ત્યાાંના ત્યાાંના
ાં યાનુાં જ નવિ પણ ત્યાાંના સામાવજક રીતે વરર્ાજો, રિેણીકરણી,
સૃવિસ િ
રમતગમતો, ધાવમાક વિયાઓ ર્ગેરન
ે ુાં બિુ વર્શિ ર્ણાન આપણે ત્યાાંની એર્ી

ર્સ્તુઓ સાથે તુલનાત્મક ઢબે કયુ,ાં એમનુાં આ પુસ્તક અાંગ્રજી
ે માાં િોર્ાથી આાંગ્લ
વર્દ્વાનોમાાં પણ. બિુ સારી રીતે ચચાાયુાં અને વર્દ્વવપ્રય બન્યુ.ાં
પણ સ થી મિત્ત્ર્નુાં અને ગુજરાતી ભાષામાાં જેનુાં સ્થાન વચરાં જીર્ અને
અવર્ચળ ધ્રુર્તારક જેર્ુાં ગણી શકાય તેર્ુાં કાયા તો ગુજરાતી ભાષાના જ્ઞાનકોષ
ર્િા અથાકોષ જેર્ા ભગર્િગોમાંડળ ખાંડ 1 થી 9ની રચનાનુાં માંડાણ કરર્ાનુાં િતુ.ાં
શબ્િને તેઓ બ્રહ્મ માનતા અને એના અથો અને અધ્યાસોને પામર્ાની લગની
પોતાના ર્ારાં ર્ારના વર્િે શગમનને લઈને એમને લાગી િતી. એ વર્ચાર એમના
મનમાાં સતત ઘોળાતો રિેતો િતો. પોતે એકત્ર કરેલા બે લાખ શબ્િો પ્રારાં વભક
પ્રિાન તરીકે રાજ્યની પોતે શરૂ કરેલી કોષકચેરીને અપાણ કરીને એમણે
1928માાં એ ભગીરથ કાયાની જર્ાબિારી રાજ્યના વશિણાવધકારી વર્દ્વાન
એર્ા ચાંિુલાલ બેચરલાલ પિે લને સોાંપી અને પોતે જોડાજોડ એ કામમાાં જોડાયા.
અિીાં એ નોાંધર્ુાં જોઈએ કે ચાંિુભાઈના વપતા બિેચરલાલ પિે લ પણ કવર્
વર્િારીનુાં ઉપનામ ધરાર્તા બિુ સારા કવર્ િતા.

એનુાં છાપકામ ક્યાાં કરાર્ેલુાં તે િકીકત જાણર્ા જેર્ી છે . ભગર્તવસાંિજી
બાપુએ ગોાંડલના કે ર્ળચાંિ કાનજીભાઈ પારેખના શ્રી ભગર્તવસાંિજી લીથો એડ
વપ્રવન્િાં ગ પ્રેસમાાં કોશનુાં તમામ છાપકામ કરાર્ેલુાં, એમ કિેલુાં કે તમે વકફાયત

ભાર્ે આ કરી આપો તો તમને રાજ્યનુાં બીજુાં કામ પણ આપુાં. પણ કામ િાં ચન
(પરફે ક્િ) કરો. સાધનસામગ્રી પૂરાાં નિોતાાં તે અપાવ્યાાં. અમુક પ્રકારના
અિરના િાઈપ નિોતા તે ત્યાાં ને ત્યાાં ખાસ ફાઉન્ડર ી નાખીને બનાર્ડાવ્યા.
ર્ળી એ શરત કરી કે કાં પોઝ થયેલાાં પાનાાં છપાઈ જાય તો પણ િસ ર્રસ સુધી
તેને ર્ીાંખર્ા નિીાં. તેનો નાશ પણ ના કરર્ો. અરે, કોઈ પણ જોવડયો અિર
છાપર્ાનો િોય ત્યારે બે ખાંવડત અિરોને જોડીને છાપર્ાનેબિલે આ અિરોની
નર્ી મેવિર ક્સ (શ્રેણી) બનાર્ેલી, અને પ્રૂફ માિે તો શુાં કિેર્ુાં. તમને નર્ાઈ લાગશે
પણ િકીકત એ છે કે છે લ્ લા પ્રૂફ તો ચાંિુબાપા અને બાપુ ખુિ જ જોતા.
(આ સાથે તેના ક્વોિે શન્સ-કે ખચાના કાગળ મુક્યા છે જે મને ગોાંડલના
સાંગ્રાિક સાંગ્રાિક વનરાં જન િર્ેના સ જન્યથી પાસેથી થયા છે .)

1928માાં આરાં ભાયેલો એ શબ્િયજ્ઞ તેમના 1944માાં વિર્ાંગત થયા પછી પણ
ચાંિુભાઈની રાિબરી અને સાંપાિન િેઠળ આગળ ચાલ્યો તે છેક સ રાિર
સરકારના અમલ િરમ્યાન 1954માાં સાંપન્ન થયો.
એમાાં શુાં િતુાં તેની વર્ગતો મેં જાતે ચાંિુભાઈના રાજકોિ (િર્ે અમિાર્ાિ)
રિેતા ઈન્કમિે ક્સ સલાિકાર પુત્ર કૃ રણચાંરને ઘેર કબાિમાાં ગોઠર્ાયેલા તેના

સેિને જોઈ ઉતારેલી, તે આ પ્રમાણે છે . (તેમાાં થોડો સુધારો છે તે ભાર્નગર
રિેતા ર્ાચકવમત્ર બુધર ઘોરેચાએ સૂચર્ેલો છે . િાલ તો તે જ મેં િપકાર્ેલો તે
અિીાં ઉતારુાં છુાં.) ભાગ 1 થી 9, અ થી બ સને 1928થી 1954 ર્ષા – સાડા
છવ્ર્ીસ, છાપકામનુાં ખચા રૂ. 1,64,096, કોષ કચેરીનુાં ખચા 1,08,353, કુ લ
500 પ્રતનુાં ખચા 2,52,449. ર્જન મણ 1 શેર 15, 28 રૂવપયાભાર, ઘનમાપ
1.9 (એક પોઈાંિ નર્)ઘનફૂિ, છપામણી અને કાગળના ખચા પૂરતી ર્ેચાણવકાં મત
રૂ. 146, ચારેનુાં પડતર ખચા રૂ. 545, પૃષ્ઠ 925, શબ્િ 28135 અથા, –
5,40,445 રૂવઢપ્રયોગ 28,156,ગુજરાતી ભાષામાાં જુ િી જુ િી 23 જેિલી
ભાષાના ઘણા શબ્િો રૂઢ થયા છે .
આ શબ્િભાવગરથી ગોાંડલની ધરતી ઉપર મિારાજા ભગર્તવસાંિજી અને
ચાંિુભાઈ પિે લ જેર્ા સરસ્ર્વતના તપવસ્ર્ઓ દ્વારા ઉતરી અને ગુજરાતી ભાષા
કાયમને માિે રળીયાત થઈ. એ એિલો જાજર્લ્યમાન અલ વકક િતો કે ખુિ
ગાાંધીજીએ લખ્યુ,ાં ‘આની પ્રસ્તાર્ના લખર્ાની મારી શવિ નથી.’ આગળ જતાાં
ચાંિુભાઈને આ કાયા બિલ આપણી ભાષાનો અવત પ્રવતવષ્ઠત રણવજતરામ ચાંરક
એનાયત થયો ત્યારે એ સન્માનના પ્રવતભાર્માાં એ બોલ્યા કે મને એમ લાગે છે
કે આ ચાંરક િુ ાં ભગર્તવસાંિજી બાપુના ર્ાણોતર તરીકે સ્ર્ીકારી રહ્યો છુાં.
(ચાંિુલાલ પિે લ અને મિારાજા ભગર્તવસાંિજીનો એક વર્વશિ પ્રસાંગ મારા
બ્લૉગ ‘ઝબકાર’ પર અિીાં આલેખર્ામાાં આવ્યો છે .)
http://zabkar9.blogspot.in/2014/10/blog-post.html
ખેર, મિારાજાની ર્ાત કરર્ાની સાથોસાથ મિારાણીની ર્ાત પણ અર્શ્ય
કરર્ી જોઈએ. એિલી એ ર્જનિાર છે . મિારાજા સાથે તેમનુાં લગ્ન થયુાં ત્યારે
તેમની ર્ય પાંિર ર્ષાની િતી. શાળાએ જર્ાને બિલે તેઓ ઘરમાાં જ ર્ાાંચતાલખતાાં વશખ્યાાં, છતાાં બિુ ઉચ્ચસ્તરનાાં ચવરત્રકાર અને પ્રર્ાસ-લેવખકા બન્યાાં.
1890માાં તેમને બીમારીને કારણે બે ર્ષા ઈાંગ્લેન્ડ રિેર્ાનુાં થયુાં તે ર્ખતે તેમણે
માત્ર પથારીર્શ ના રિેતાાં એ િે શમાાં પવરભ્રમણ કયુાં અને પ્રર્ાસર્ણાનનુાં સુાંિર
પુસ્તક આપ્યુાં. તેનુાં નામ ‘ગોમાંડલ પવરિમા’.

એ અિભુત પુસ્તક લાાંબા સમય સુધી અપ્રાપ્ય રહ્યુ.ાં િુ ાં જ્યારે 1982-83માાં
નર્સારી િતો ત્યારે ચાં.ચી. મિેતા જેર્ા સમથા સાવિત્યકારને ર્ારાં ર્ાર મળર્ાનુાં
થતુ.ાં અર્ારનર્ાર એ આ પુસ્તક માિે પ્રશાંસાત્મક ઉિગારો કાઢતા અને એ
અપ્રાપ્ય િોર્ાનો અફસોસ વ્યિ કરતા. અને એ પછી એમના જ િોરીસાંચારથી
એ પુસ્તક ગુજરાત સાવિત્ય અકાિમીએ પ્રગિ કયુાં અને પછી તો તેની બે-ત્રણ
આર્ૃવિઓ થઈ,( િાઇિલ કિાચ બીજુાં િોય પણ પુસ્તકનાાં લેવખકા મિારાણી
નાંિકુાં ર્રબા છે )
િાલ તે ઉપલબ્ધ છે .
સરનામુાં:
પ્રકાશન વર્ભાગ, ગુજરાત સાવિત્ય અકાિમી
અવભલેખાગાર ભર્ન,સેક્િર 17, ગાાંધીનગર-382017
(ફોન: 079-23256798 અને 23256797)

મિામાત્ર શ્રી મનોજ ઓઝા (97241 51323)ને પણ આ લેખનો સાંિભા પણ
આપી શકાશે)
એ અનન્ય પુસ્તક ઉપરાાંત એમની એક પદ્યકૃ વત નામે ‘ગીતાાંજલી’ 1919માાં
પ્રગિ થઈ અને અાંગ્રજી
ે માાં પણ ‘વફલ્ડમાશાલ અલા વકચનર ઓફ ખાતુામ’ એક
જીર્નચવરત્ર તેમણે આપ્યુાં.
ખેર, એ રીતે શુાં શા પૈસા ચારનુાં મેણુાં ખાધેલી ગુજરાતી ભાષાને, એના
જખમ ધોઈ, સાફ કરી, તાંિુરસ્ત, નરર્ી અને ગ રર્શાળી બનાર્નારાઓનાાં
નામ સાર્ સ્મૃવતશેષ બની જાય તે પિેલાાં ફરી એના પર સાંજીર્ની છાાંિનારા
‘પ્રર્ીણ પુસ્તક ભાંડાર’ર્ાળા ગોપાલભાઈ જેર્ા પણ બિાર આવ્યા. પિેલી ર્ાર
1986માાં એનો સેિ બિાર પાડ્યો અને એ પછી ફરીર્ાર 2005માાં.ર્ષો પિેલાાં
કોઈએ આ ભાગીરથીને પૃથ્ર્ી પર ઉતારી િતી, પણ પછી એનાાં જળ જ્યારે
પાછાાં સુકાઈ જર્ા આવ્યાાં િતાાં, ત્યારે ગોપાલભાઈ જેર્ા કોઈએ ફરી એના
તળને ખરુાં બનાર્ી િીધુાં. અત્યારે મારા ધારર્ા મુજબ એ ગ્રાંથરત્ન પણ ઉપલબ્ધ
છે .

ગોાંડલના આ રાજયુગલે આમ ગુજરાતીભાષાને ચીરસ્થાયી એર્ા કરીને
ઈવતિાસમાાં પોતાનુાં સ્થાન અમર બનાર્ી િીધુાં છે .

(નોાંધ:
આ ગ્રાંથનુાં ર્ીજાણુ માધ્યમમાાં અર્તરણ કરર્ાનુાં બીડુાં ઉદ્યોગપવત રવતલાલ
ચાંિરયાએ ઝડપ્યુ.ાં અથાક શ્રમ પછી િર્ે આ ગ્રાંથના તમામ ખાંડ ઈન્િરનેિ પર
વન:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે , અને તે મોબાઈલ ફોન પર પણ જોઈ શકાય છે .
તેમાાં શબ્િોની શોધ અાંગેની સુવર્ધાઓ પણ છે , જેથી ર્પરાશકતાા માિે તે અવત
સરળ બની રહ્યો છે .)
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