
 
�ોફસર�  નવલરામ જગ�ાથ િ�વેદ� 

એમ.એ 

(૧૮૯૩-૧૯૪૪) 



   

 

�ોફસર�  નવલરામ જગ�ાથ િ�વેદ�   
 એમ.એ 

ભારત જયાર� !"ેજો #ં ુ&લામુ  હ( ં ુઅન ેકલમ ની તાકાત થી જયાર� ,ના ઉપર કદ� 

/યૂ1 અ2ત થતો નથી તે3 ં ુકહવા( ં�  ુતેવા 45ટ�શ સા8ા9ય  સાથ ેલડવા# ં ુહ( ં ુ

;યાર� પોતાના લખાણો થી સમાજ મા ંએક નીડર અન ે2વત�ં િન>પ?  સા@હ;યકાર અન ે

િવવેચક  તર�ક� Bી નવલરામ જગ�ાથ િ�વેદ� એ દશ�  સેવા કરલી�  . તેઓ  

િનયિમત ર�ત ેવત1માન પ�ો અન ેસામિયકો મા ંલખતા તે વખતે લેખકો મા ં

તખDEસુ રાખવાની ફશન�  હતી તેઓ એ પણ  ‘વૈનેતેય’ અન ે‘ડાબેર�’  નામના 

બે Iદાુ  Iદાુ  તખDEસુ રાખેલા.  

Bી નવલરામ ના J2તકોુ  (૧) પ@રહાસ (૨) કતક��  ના J>પોુ  (૩) કારાવાસ ની કહાની (૪) 

િશ?ણ #ં ુરહ2ય (૫) સમાજ /ધારાુ  દશ1ન (૬) માનસ શાO (૭) "ાQય માતા (૮) 

Rદય િ�Jટ�ુ  (૯) જયતંી SયાTયાનો       (૧૦) VWX�કાુ શ  લેખ સ"ંહ ભાગ-૧ અન ેભાગ-૨ 

(૧૧) કટલાક�  િવવેચનો (૧૨) શેષ-વીવેચનો (૧૩) કટલાક�  િવવેચનો (૧૪) નવા િવવેચનો 

(૧5) અવશેષ-વીવેચનો છે  

&જરાતીુ  સા@હ;ય ના ?ે� ેતેઓ #ં ુ [Tયુ  યોગદાન એક િવવેચક તર�ક� #ં ુહ( ં.ુ  

"િવવેચન માટ� નીડરતા ન ેિનખાલસતા [Tયુ  &ણોુ  મનાય છે. લ\ધ  �િત]>ઠત  

ક� �િતભાશાળ� લેખકો થી ડર�, તેમન ે`શુ કરવાના એક મા� આશયથી કટલાક�  

િવવેચકો તેમની મા� �શસંા જ કર� છે.આમ કરવાથી , િવવેચન નો  સાચો  હ(�  ુ 

સરતો નથી .લેખક પોતા# ં ુસાb ં ુ[Dૂય cની શકતો નથી,અન ેઉdચ કોટ� ના 

સeનો મળતા નથી   નીડરતા,2પ>ટ વfતSય અન ેસરળતા Bી નવલરામના િવવેચન ના 

આગળ પડતા લ?ણો છે.કોઈ પણ �કારનો ઢiગ તઓે કદ� સાખંી શકતા ન હોવાથી 2પ2ટ 

વfતા હતા.એકલા પડ� જવાન ેભોગે પણ પોતાન ેસ;ય લાગે ત ેમતંSય કહતા�  ત ે

અચકાયા  નથી.તેઓની યાદદા2ત તીj હતી . 

Bી kમૂક(�  ુએ Bી નવલરામભાઈના lાનની િવJલતાુ  ન ે!જલી આપતા એક 

SયાTયાન મા ંજણાSm ં ુહ( ં ુક� "માર� જયાર� જયાર� કોઈ ઐિતહાિસક ઘટના 

સબંધંી મા@હતી જોઈતી  હોય ક� કોઈ બાબત !ગે મને  શકંા ઉદભવ ે;યાર� ;યાર� નવલરામ 

ભાઈ  પાસ ેpંુ જતો અન ેમન ેમાર� જqર� મા@હતી મળતી.  માર� rિતઓમાંૃ  પણ માર� ચોકસાઇ 



રાખવી પડતી કારણક� pંુ cણતો હતો ક� જરા પણ હક�કત દોષ થયો તો ત ેજોનાર િવવેચક 

&જરાતુ  મા ંછે"      
  

િ�uસીપાલ જ.ગો. શાહ "તઓેની બp ુvતતાુ  અન ેઅપાર વાચંન ન ેલીધ ેતેઓ &જરાતીુ  

સા@હ;યકારોમા ંwવતં િવxકોષ encyclopedia  ,વા હતા";    
  
 

કતક��  ના J>પોુ  નામના તમેના J2તકુ  મા ંમીઠા ના સ;યા"હ મા ંવઢવાન   શહરના�  yલચદંભાઈ વગેર� લોકો એ 

કવો�  ફાળો ભજSયો  હતો અન ે,લ ની સc થઇ હતી તે# ં ુવણ1ન છે  

'Bી નવલરામ ના લખાણો �ગિતશીલ ,િવચાર�ેરક ન ેહા2યકટા?mfતુ  હોય છે. એમા ંરIુ  કરEં�  ુમતંSય કટલીક�   

વખત એટEં ુવેધક હોય છે ક� જવાબ આપનારને ઘડ�ભર થોભી જ3ં ુપડ� .નવલરામ ન ેતમ ેએમના લા?4ણક 

હ2યmકતુ   કટા?શૈલી િવના કDપી શકોજ ન@હ.  નવલરામ ની િવનોદ3િzૃ  અ;યાર ની 

ઘણી સામા{જક માuયતાઓમા ંિવ4ચ�તાઓ બતાવી હા2ય અન ે કટા? લાવવા �ય;ન કય| છે.Bી 

નવલરામ ની હા2ય3િતૃ  અ;યતં સાધારણ બાબત મા ંપણ લોકો , િવ4ચ�તા દશા1વ ેછે તેન ેપકડ� પાડછે� . Bી 

નવલરામ ની ઘા મારવાની ,કટા? કરવાની ,હસાવવાની ર�ત એમણે લખેલા J2તકુ  'કતક��  ના J>પોુ '  મા ં

આપેલ 'બpqપીુ ' ,વી છે.Bી નવલરામ ેબીw િવિશ>ટતા એ બતાવી છે ક� હા2યરસ ના 

ઘણાખરા �કારો ઉપર તેમણે હાથ અજમાSયો છે Bી નવલરામ ે, વૈિવ}યભયા1 �યોગો કયા1છે એવાજ ચાE ુરાખે 

તો આપણી &જરાતીુ  ભાષામા ંહા2ય સા@હ;યની સેવા થાય.' :-kમૂક(�  ુ-તા. ૧૫ મી, ઓગ2ટ ,૧૯૩૯-

અમદાવાદ (~ખુ  સાથ ેનiધ3 ં ુપડ� આ લખાણ ના એક વષ1 કરતા ઓછા સમય મા ંBી નવલરામ #ં ુિનધન થmં.ુ)  
  

       

 

'શેષ િવવેચનો' નામ# ં ુતેમ# ં ુJ2તકુ  ઘણા વષ| /ધીુ  &જરાતુ  mનીવસ�ટ�ુ   મા ંપાઠ� J2તકુ  

તર�ક�  cણી( ં ુહ( ં.ુઆ J2તકુ  ની �2તાવના લખતા Tયાતનામ  લેખક kમૂક(�  ુએ નવલરામ 

ની લખવાની શૈલી #ં ુબાર�ક િવવરણ કm� ુછે .નવલરામ ના લખાણો મા ંહા2ય ,કટા? સાથ ે

બોધ પણ જોવા મળે છે  

મહિષ� અરિવ�દ� કાર@કદ� ની શqઆત વડોદરા મા ં�ા}યાપક તર�ક� કર� .દશ�  સેવા ની Jકારુ  જયાર� ચાર� બાIુ 

થી પડ� રહ� હતી ;યાર� બાર વષ1 પછ� નોકર� છોડ� આ  યl મા ંકલકzા મા ંજોડાયા.. 



કારાવાસ ની કહાણી નામના નવલરામના J2તકુ  મા ંમહિષ� અરિવ�દ� ભોગવેલા ,લ વાસ ના 

અ#ભવોુ  #ં ુવણ1ન છે 

એ વખત ે!"ેજ સરકાર  ન ેલાગ( ં ુ ક� અ[કુ માણસો !"ેજ સરકાર ન ેપડકાર� શક� તેમછે તો 

તેમની સામ ે ખોટા ખોટા કસો�    કરતા.કોટ1  મા ંજયાર� આવા ંકસો�  ચાલતા ;યાર� ત ે

સાચા સા4બત કરવા  ,લાલb ુ,ગ�ાર અન ે!"ેજો ના વફાદાર  ખાuધીયા અ[કુ 

ખાસ  ભારતીય નાગર�કો ન ેસરકાર� સા?ીઓ બનાવી ખોટ� Iબાનીુ  ઓ નiધાતી.ઘણી વારતો 

આવા સા?ીઓ  એ ઘટનામા ંઆરોપી Sય�fતઓ ન ેક� ઘટના 2થળ  ન ેજ�દગી મા ં  કદ� જોયા 

જ  નહોતા  અન ેઉલટતપાસ મા ંર[wુ @ક2સા બનતા ,  મહિષ� અરિવ�દ� તેમની સામ ેબનેલા 

આવા ં@ક2સા ઓ #ં ુવણ1ન કm� ુછે.બગંાળ� ભાષા મા ંલખાયેલા આ બધા લખાણો &જરાતુ  ની 

રા>� �ેમી �c વાચંી  શક� ત ેમાટ� Bી ઇu~લાલુ  યાlીક� તેના &જરાતીુ  મા ંતરIમાુ  #ં ુકામ  

mવાનુ  સા@હ;યકાર નવલરામ ન ેસો�m ં.ુઆ એક નવતર �યોગ ની ની �2તાવના મા ંBી 

ક�યાલાલ [નશીુ   એ કર� છે.  

 Vિધુ  �કાશ નામ# ં ુએક Tયાતનામ અન ેVWXશાળ�ુ  વાચંકો મા ં`બજુ  લોકિ�ય સામાિયક ત ે

વખત ે&જરાતુ  વના1�લરુ  સોસાયટ� નામની સ2ંથા બહાર પાડતી આ સામાિયક ખોટા વહમો�  

, અયો�ય  ર�તર�વાજો વગેર� ન ે`Dલાુ  પડ� લોક c&િતૃ  #ં ુ િવિશ>ઠ કામ 

કર( ુતેના ૧૫૦ વષ1 ના ઇિતહાસ મા ંઆવા અનેક િવચાર �ેરક લેખો તેમા ં�િસX  થયેલા આ  

બધા માથંી ઉzમ લાખનો ન ેપસદં કર� J2તકુ  qપ ે�િસX કરવાની  જવાબદાર�  

નવલરામ િ�વેદ�  અન ે Bી અનતંરાય રાવળ ન ે સiપવા મા ંઆવી હતી     

 

 , વખત ેમે@�ક ભણેલા ઘ�ં ુભ�યા છે તે3 ં ુકહવા( ં�  ુ;યાર� ૧૯૧૫ ના વષ1 મા ં તેઓ એ  એમ.એ 

ની   ડ�"ી મેળવી હતી ~ભા1�યેુ  ફfત એકાવન વષ1 ની વય ેવષ1 ઓગણીસો bQમાલીસુ  મા ં

તેઓ#ં ુઅચાનક [;mૃ  ુથmં ુઅન ેભારત દશે�  એક પનોતો J�ુ &માSયોુ   

 

 


