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નર્મદન ું ઈતિહાસેખન : ‘રાજયરું ગ’
અલવાચીન ગુજયવતી કવલતવનો આદ્યકવલ,પ્રથભ ગદ્યકવય, આત્ભકથવનો પ્રમોગ કયનવય પ્રથભ વત્મવનષ્ઠ
આત્ભકથવકવય,પ્રથભ મુલ્મવનષ્ઠ ત્રકવય,ભશવકવવ્મનો પ્રમોગ કયનવય પ્રથભ વવશવવક કવલ, ગુજયવતી બવવનો કોળ
યચનવય પ્રથભ કોળકવય સ્લદે ળવભબભવનની વલબવલનવ આનવય નભાદ શેરો છે .આલી અનેક ફવફતોભવાં શેર કયનવય
વભમમ ૂવતિ નભાદ છે .તેભ વલશ્વ ઈવતશવવને પ્રથભ લવય ગુજયવતી બવવભવાં ઉતવયનવય „રાજયરું ગ’ નો કતવા પ્રથભ
ઈવતશવવકવય ણ નભાદ જ છે .ગુજયવતી વવહશત્મનવ વનબીક સ્ષ્ટ લક્તવ અને નલવ વલચવયોનવ અગ્રદૂ ત એલવ લીય
નભાદનુાં વ્મવક દળાન એટરે નભાદને ઇવતશવવકવય અને ઈવતશવવનવ અભ્મવવી તયીકે ણ મ ૂરલલવ.
દ્મશ્રી કટવય રેખક કુભવયવ દે વવઈ નભાદનવ ઈવતશવવરેખન વાંદબે મથવથા જ કહ્ુાં છે કે નભાદને આણે
અન્મવમ જ કમો છે એની કવલતવ,વનફાંધ અને તેનવ આત્ભચહયત્રનુ ાં ખુફ ભહશભવગવન કયુ.ું યાં ત ુ તેની ઈવતશવવદ્રષ્ષ્ટ અને
ઈવતશવવરેખનને જોલવનો કે નોંધલવનો પ્રમત્ન સુદ્ધવ કમો નથી.
“મવ શોભ કયીને ડો,પતેશ છે આગે” ગવનવયો આ ઉત્વવશમ ૂવતિ નભાદ વભગ્ર વલશ્વનવ ઈવતશવવને આરેખલવનુ ાં
વશવવ કયે છે . નભાદની ઈવતશવવની વલબવલનવ આધુવનક ઈવતશવવની વલબવલનવ વવથે ભશદ અંળે ભતી આલે છે .
ોતવનવ ઈવતશવવ ગ્રાંથ યવજમયાં ગભવાં ભવત્ર યવજા ભશવયવજાઓની કથવ કે લણાનો ન કયતવ ભવનલીને કેન્દ્રભવાં યવખી ઈવતશવવ
રેખન

કયુું છે .

ગુજયવતી

બવવભવાં

૧૮૦૮

થી

૧૮૬૭

સુધીભવાં

ભતવ

ઇવતશવવનવ

૫૪

ુસ્તકોભવાં

ગુજયવત,ભશવયવષ્ર,યવજસ્થવનનો ઈવતશવવ કે બવલનગયનવ યવજાઓનો લાંળવલરી અને ળેય-વટ્ટવની તલવયીખો જેલવ
ુસ્તકો ભે છે .જમવયે નભાદે યવજમયાં ગભવાં ૫૦૦૦ લાનો ઈવતશવવ આરેખ્મો છે . ગુજયવતી બવવભવાં રખવમેર વલશ્વ
ઈવતશવવનો પ્રથભ ગ્રાંથ “યવજમયાં ગ”ની યચનવ લીય નભાદે ઈ.વ.૧૮૭૧-૧૮૭૬ દયમ્મવન કયી કયી શતી.
નભાદ વવહશત્મનુાં વાંવદન કયનવય શ્રી યભેળ શુક્રનવ ળબ્દોભવાં કશીએ તો „યવજમયાં ગ ગુજયવતી બવવભવાં રખવમેરો
જગતનો પ્રથભ વ્મલસ્સ્થત ઈવતશવવ છે . તો પ્રો. કેળલરવર કવભદવય નભાદનવ ઈવતશવવ રેખન કવમાને એચ.જી.લેલ્વનુ ાં
કતાવ્મ તયીકે ભફયદવવ્મો છે . નભાદ આ બગીયથ કવમા એ વભમે કયે છે જમવયે ઈવતશવવ વલળે વળભિત લગાભવાં ણ ફહુ થોડવ
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રોકોને તેની વભજણ શતી, એલે વભમે નભાદ અલવાચીન વભમનવ ૨૦૦ થી લધુ ગ્રાંથોનો અભ્મવવ કયી „યવજમયાં ગ‟ રખે
છે .એ કોઈ નવની ઘટનવ નથી.
ઈવતશવવનો ભહશભવ ગવતવાં નભાદ રખે છે :
“ ઈવતશવવો લવાંચલવથી ઝવઝવ બહકતભભા વભજામે,
ળૌમા યવક્રભ પ્રગટ તવશયે થમેથી જળ રેલવમે”
ઈવતશવવ ુરુનુાં ઈવતશવવ દળાન ળીાક તે યવજમયાં ગની પ્રસ્તવલનવભવાં શ્રી યભેળ શુક્ર નોંધે છે કે, “
ગુજયવતી પ્રજાનવ ભનભવાં નભાદની પ્રવતભવ-પ્રવતષ્ઠવ મુખ્મત્લ: કવલ-વવશીત્મકવય કે વભવજ સુધવયકની છે .ણ નભાદ ભવત્ર
વવહશત્મકવય કે વભવજસુધવયક જ ન શતો. તે યુગુરુ, યુગવત્ભવ શતો.આલો ભવણવ ભવનલજાવતનવ ુરુવથાનવાં અન્મ
િેત્રોની પ્રવ ૃવિ અને પ્રલવશોથી બવગ્મે જ અસ્ ૃષ્ટ યશી ળકે. ડવાંહડમો,નભાગદ્ય,યવજમયાં ગ જેલવ ગ્રાંથો નભાદનવ યુગુરૂ
તયીકેનવ વ્મસ્ક્તત્લનવ હયચવમક ફની યશે છે . વવહશત્મ ઉયવાંત ધભા,ઈવતશવવ, અથાકવયણ ,વાંસ્કૃવત, વભવજ ,
યવજનીવત.,નીવતળવસ્ત્ર જેલવ ભવનલપ્રવ ૃવિનવ િેત્રોભવાં એનો યવ અને પ્રદવનની પ્રતીવત યવજમયાં ગ જેલવ ગ્રાંથથી સુેયે થવમ
છે .
યવજમયાં ગ ભવત્ર જગતનવ વલવલધ દે ળોનવ યવજમોનવ વિવવલમક આરેખનનો ગ્રાંથ નથી. એભવાં નભાદની
ઈવતશવવબુદ્ધદ્ધએ અદ્દભુત કવભ કયુું છે . ઈ.વ.૧૮૭૪ભવાં નભાદે યવજમયાં ગનવ દળાન ગુજયવતને કયવવ્મવાં. યવજમયાં ગથી તેણે
આખી દુવનમવનુાં જ્ઞવન ગુજયવતને કયવવ્યુ.ાં યવજમયાં ગની પ્રસ્તવલનવભવાં તેણે ોતવની ગ્રાંથ ભવટે ની અભબરવવ,ોતવનુાં
કતાવ્મની વલત્રતવ અને ભશિવ, દે ળને તેની ઉમોગીતવ અને ોતવની વલલેચક તયીકેની વવદ્ધ થએરી વભથાતવ
દળવાલવનો પ્રમત્ન કમો છે . નભાદ યવજમયાં ગનો આયાં બ “ એક છે ; અનેક છે ; વનલતે છે , પ્રલતે છે , આનાંદે છે ” એ પ્રવવદ્ધ
લચનોથી કયે છે . નભાદ યવજમયાં ગની પ્રસ્તવલનવભવાં આ સુત્રને વભજાલતવ રખે છે કે “કવે કવે અનેક યવજમો થવમવાં ને
રમ વમ્મવાં-કેલી યીતે ભાંડવમવ,કેલવ ળોભ્મવને કેભ િમ વમ્મવાં-વછવાં નલવાં થમવાં, દીપમવાંને ગમવ,-એ રૂવાંતયોનવાં જે વલધ
વલધ દળાન તે યવજમયાં ગ છે ; અને એ યાં ગનો કવાંઇક બવવ વનત્મ-સ્ભયણભવાં યશે ભવટે આ ભચત્રટ છે , ને એને ણ હુ ાં
યવજમયાં ગ કહુ ાં છઉં.” આ વલધવન નભાદનવાં ઈવતશવવ દળાનની પ્રવતતી કયવલે છે . આ વલધવન નભાદભવાં ઇ.વ. ૧૮૫૭ નવ
દે ળવ્મવી ફલવથી વ્મવેરી વનયવળવનુ ાં અને અંગ્રજ ળવવનની વવથાકતવનુ ાં દ્યોતક છે .
નભાદે જગતનવ દે ળોનો અરગ અરગ ઈવતશવવ આરેખ્મો નથી. યાં ત ુ પ્રરમકવથી ઈ.વ.૧૮૫૮ સુધીનવ
વભમને તેણે ૧૬ દળાનોભવાં અને તે દળાનોને ભશવદળાનોભવાં વલબવજજત કમવા છે . તેણે ઈવતશવવને વત્મયુગ, ત્રેતવ યુગ,
દ્વવય યુગ, અને કભરયુગ એ ચવય યુગોભવાં વલબવજજત કમો છે . અને દયે ક બવગ જુદવ જુદવ દળાનોભવાં ચચાલવભવાં આવ્મો છે .
છે લ્રવ દળાનભવાં ઓગણીવભી વદીનો ઈ.વ.૧૮૬૬ સુધીનો જગતનો ઈવતશવવ આલવભવાં આવ્મો છે . આ પ્રવકૃત દળાનો
છી વાંસ્કૃવતનવ ભશવદળાનો ફતવલલવનો પ્રમવવ કમો છે . જેભવાં પ્રથભ દળાન જ ુરૂ થમેર છે . જેભવાં વાંસ્કૃવતનવાં વલકવવનુ,ાં
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તેની અલનીવતનુાં અને તેનવ ખયવ સ્લરૂનુાં વલલયણ કયલવભવાં આવ્યુ ાં છે . આ ભશવદળાનોને ધભામ ૂવતિકવ(પ્રરમથી
ઈ.વ. ૂલે ૭૭૬ સુધી) કવભમ ૂવતિકવ(ઈ.વ. ૂલે.૭૭૬ થી ઈ.વ. ૂલે ૩૨૩ સુધી) અને અથામ ૂવતિકવ (ઈ.વ. ૂલે ૩૨૩ થી
ઈ.વ. ૪૭૬ સુધી). છે લટે ભશવકવ સ્લરૂ ફતવલી નભાદે યવજમયાં ગ અધુયો ડતો મુકમો શોમ એભ જણવમ છે .
આ અદભુત આરેખનભવાં દયે ક દળાનભવાં યવજકીમ હયસ્સ્થવતને કેન્દ્રભવાં યવખી જે તે વભમે જે તે દે ળભવાં પ્રલતાભવન
વભ્મતવ અને વાંસ્કૃવતનવ મુખ્મ રિણો તવયલલવ પ્રમવવ કમો છે .દળાનો અને ભશવદળાનોભવાં યવજમવ્મલસ્થવ, યવજનીવત,
યુદ્વવલદ્યવ, ન્મવમનવ ધોયણો અને વ્મલસ્થવ, વભવજવ્મલસ્થવ, યીવતયીલવજો, અથાવ્મલસ્થવ, ખેતી, ઉદ્યોગો, વળલ્સ્થવત્મ,
કરવઓ, વવહશત્મ, ધભા-ઉવવનવ-તત્લજ્ઞવન લગેયેની ણ નભાદે ચચવા કયી છે . જમવયે ભશવદળાનોભવાં ભવત્ર ઈવતશવવની
હપરોવોપી લણાલી છે . ઈવતશવવ વલમભવાં આલો પ્રચાંડ ુરુવથા કયનવય નભાદ ગુજયવતભવાં તો શેરો ખયો જ ણ
આણી અન્મ બવવઓભવાં ણ એનવ વભમભવાં આલો ુરુવથા કયનવય વલયર જ શળે.
નવુાં વર્જન કયલવનવ ઉત્વવશભવાં નભાદ ઉતવલ કયે છે . યવજમયાં ગભવાં નભાદે સુકો, લુખો અને ક્રભફદ્ધતવ લગયનો
ઈવતશવવ રખ્મો છે . જમવાં ત્મવાં શકીકતો કવમાકવયણની વભજુતી લગય અને વત્મતવ ચકવવણી કમવા લગય બયી દે લવભવાં
આલી છે . ઈવતશવવકવયની તટસ્થતવનો ણ અબવલ જોલવ ભે છે . જુદવ જુદવ દે ળોનવ ઈવતશવવને એક વવભટુાં આલવની
ઉતવલભવાં જે તે યવષ્રનવ ઇવતશવવની એકસુત્રતવ તોડી નવખી છે . ઇવતશવવની ઘટનવની વભવજ જીલન કે ભવનલ જીલન
ય કેલી અવય ડી એનુ ાં આરેખન ણ ખુફ અલ્ કયુું છે .ઇવતશવવનવ જુનવ વલચવયોને ઘણી જગ્મવ એ ુનયવલતાન ણ
કમવા છે . આભ નભાદનવ યવજમયાં ગભવાં ઘણી ખવભીઓ અને ભ ૂરો યશી જલવ વભી શોઈ એવુાં જોલવ ભે છે .
આભ છતવાં ઈ.વ.ની ૧૯ભી વદીભવાં યવજમયાં ગભવાં આણવ દે ળનવ ઇવતશવવનુાં જેટલુાં વલલેચન થયુાં છે . એટલુાં વલલેચન
કોઈ ગુજયવતી ુસ્તકભવાં થયુ ાં નથી. ભનુબવઈ ાંચોરીનવ ળબ્દોભવાં કશીએ તો એક તો આનુ ાં ઈવતશવવજ્ઞવન ઓછાં છે .અને
તેભવાં ણ બવયતીમ વભવજ વવે ઈવતશવવદ્રષ્ષ્ટની ઓખ નથી.આ વાંદબે કશી ળકવમ કે એલે વભમે નભાદનવ આ
ઈવતશવવ કવમાન ુાં મોગ્મ મ ૂલ્મવાંકન થવમ તો જ „ જમ જમ ગયલી ગુજયવત‟ નવ વર્જકને કઇંક અંળે મોગ્મ યીતે વભજી ળક્યવ
એભ કશેલવમ.
સુંદર્મ સ ૂચી:
(૧) દલે નભાદવળાંકય રવ, વાં.યભેળ ભ.શુકર, યવજમયાં ગ (જગતનો ઈવતશવવ વાં ૂણા),કવલનભાદ યુગવલતા
રસ્ટ,સુયત ,૧૯૯૭
(૨) દલે નભાદવળાંકય રવ, „નભા ગદ્ય‟, પ્રકવળક-શહયબવઈ યવ. દે વવઈ,પ્રેભવનાંદ વવહશત્મ વબવ,લડોદયવ-૧૯૭૫
(૩) કવભદવય કેળલરવર એચ,સ્લવધ્મવમ –પ્રથભ ખાંડ,આય.આય.ળેઠની કાંની, મુફ
ાં ઈ, ૧૯૩૯
(૪) વાં.ભશેતવ હદક, નભાદની ળબ્દસ ૃષ્ષ્ટ, નલબવયત વવહશત્મ ભાંહદય, અભદવલવદ, ૨૦૧૦
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(૫) દે વવઈ કુભવયવ , ગુજયવત વભવચવય યવલ ૂવતિ, વહયજાતનવ ુષ્ો,તવ:૦૩/૧૦/૨૦૧૫
(૬) મુનળી કનૈમવરવર ભ., „નભાદ: અલવાચીનભવાં આદ્ય‟, આય.આય.ળેઠની કાંની,મુફ
ાં ઈ
(૭) દભિણવમન, લીય નભાદ દભિણ ગુજયવત યુવન મુખત્ર,-વપટે મ્ફય-૨૦૧૦,vol.2,issue-42
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