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ગોંડર યાજમની ળૈક્ષણિક પ્રવ ૃતિઓ
પ્રસ્િાલના:
ઓગણીવભી વદી એ બાયતના ઇતતશાવભાાં ભશત્લની અને સુધાયાઓની વદી ગણલાભા આલે છે . આ
વદીએ બાયતને આધુતનકયુગભાાં પ્રલેળ કયાવ્મ. ઇ.વ. 1807-08 ભાાં થમેર ‘લકય કયાય’ અને ઇ.વ. 1820-22 ભા
યાજકટભાાં બ્રિટટળ એજન્વીની સ્થાનાથી વોયાષ્ટ્રભાાં વમધ્ૃ ધધ અને સુધાયાના નલા યુગન પ્રાયાં બ થમ.
વોયાષ્ટ્રભાાં યાજકીમ ક્ષેત્રે સ્સ્થયતા આલતા દે ળી યજ્લાડાઓએ તાના યાજ્મની

પ્રજા ભાટે અનેક

પ્રકાય ના કલ્માણકાયી કામો કમાા. યાજ્મની પ્રજાના આયગ્મ, તળક્ષણ, ન્મામ, ખેતી, લેાય-ઉદ્યગ, યે રલે, યસ્તા
લગેયે તેભજ વભાજ સુધાયણાભાાં ક્ાાંતતકાયી ટયલતાન આણ્યુ શત.ુ અશીં વોયાષ્ટ્રનાાં પ્રથભ લગાના યાજ્મ ગોંડરભાાં
તળક્ષણના ક્ષેત્રે થમેર પ્રગતતની લાત આરેખલાન ઉક્ભ યાખ્મ છે .
ગોંડર યાજ્મનો વંણક્ષપ્િ ઇતિશાવ:
ઐતતશાતવક દૃષ્ષ્ટ્ટ એ જતા ગોંડર ની વો પ્રથભ નોંધ ટદલ્શીન સુલ્તાન ભશભદ તઘરક ઇ.વ. 1350 ભાાં
ભાાંદ ડમ ત્માયે થડા ટદલવ ગોંડરભાાં યકામ શત. ત્માયફાદ તે ઉત્તય તયપ યણને ભાગે થઇને કચ્છ તથા
તવિંધભાાં ગમ શત.1 ફીજી નોંધ ઇ.વ.1584 ભાાં અક્ફયના ળાવન કા દયમ્માન ગુજયાતના છે લ્રા સુલ્તાન
મુઝફ્પયળાશ ત્રીજાને જૂનાગઢના અભીનખાન ઘયીએ ગોંડર ભા આળય આપ્મ શત એ ફાફતની લાત ભે છે .
ગોંડર યાજમની સ્થાના યાજકટ યાજમના સ્થાક જાડેજા તલબાજીના ુત્ર ભશેયાભણના ુત્ર કુાંબાજી
શેરા એ ઇ.વ. 1658ભા કયી શતી. ગોંડર યાજ્મ એ યાજકટના જાડેજાલાંળની ળાખા શત.ુ ઇ.વ.1658 થી 1948
સુધી ભા કુર 14 યાજાઓએ ગોંડર ય ળાવન કયુ.ા જેભા કુાંબાજી ફીજા (ઇ.વ.1753-1790)એ યાજમની વીભાઓ
લધાયીને ગોંડર ન દે શ ઘડય2 અને તેયભા યાજ્લી ભશાયાજા બગલતતવિંશજી (1869-1944) એ

તેભા આત્ભ

પ્રતતષ્ટ્ઠા કયી. એભ કશીએ ત તેભા જયામ અતતશ્મસ્ક્ત નથી.
ગોંડરના પ્રજાલત્વર યાજ્લી ભશાયાજા બગલતતવિંશજી ન જન્ભ 24 ઓકટફય 1865 ના યજ થમ
શત. જન્ભના ભાત્ર ચાય જ લા ફાદ 1869 ભાાં તતા વાંગ્રાભજીનુ અલવાન થતા ઠાકય બગલતતવિંશજી વગીય
લમના શલાથી ગોંડરન લશીલટ બ્રિટીળ વયકાયે તાના શસ્તક રીધુ.3 આ દયમ્માન ઇ.વ. 1875 ભાાં નલ લાની
લમે યાજકટની યાજકુભાય કૉરેજભાાં અભ્માવ ભાટે દાખર કયામા. તેઓ શભેળા પ્રથભ લગા ભેલતા. અભ્માવની
વાથે યભત ગભત, ઉદ્યભ યામણતા, બ્રચત્રકાભ, અંગ્રેજી લક્ત ૃત્લ ભાટે ના લાતિક ઇનાભ ભેલતા. ઇ.વ.1883 ભા
તેભણે યુયન પ્રલાવ કમો. જેનાથી તેઓ તિભી વાંસ્થાઓના વાંકા ભાાં આવ્મા અને પ્રબાતલત થમા.
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24 ઓગસ્ટ 1885 ના યજ તેભને યાજમની વાં ૂણા વત્તા વોંલાભા આલી. યાજમાબ્રબેકના પ્રવાંગે પ્રજાને
ૂ કલ્માણ,
લચન4 આપ્મા શતા કે, “તેઓ યાજમભા ન્મામ, નીતત અને સુવ્મલસ્થા, જાન ભારના યક્ષણ, ખેડત
લેાય-ધાંધાન તલકાવ, યસ્તા અને લાશન વ્મલશાય, કેલણીને ઉતેજન, તનયાધાય અને દદીઓને યાશત ભે તેલા
પ્રજાલગાની જરૂટયમાતને રક્ષભા રઇ કાભ કયળે.” તેભના 60 લાના ળાવન કાભા આ લચન અક્ષયળઃ ાળ્મા
શતા. વોયાષ્ટ્રના દે ળી યજલાડાઓભા વોથી લધાયે તળક્ષણ ાભેરા અને ટડગ્રીઓ ધયાલતા યાજલી બગલતતવિંશજી
શતા. તેભણે ગોંડરને આધુતનક ફનાલલા અનેક કામો કમાા જેભાનુ એક શત ુ તળક્ષણન તલકાવ.
ગોંડર યાજમની ળૈક્ષણિક પ્રવ ૃતિઓ:
વોયાષ્ટ્રના યાજલીઓ બ્રિટટળ અભરદાય અને તિભી વાંસ્કૃતતના વાંકા ભાાં આવ્મા. ટયણાભે તેભનુ દૃષ્ષ્ટ્ટ
બ્રફિંદુ તલળા ફન્યુ. બગલતતવિંશજી તે ભાનતા શતા કે ‘’જેભ ળાયીટયક કવયત ળયીય ભાટે જરુયી છે , તેભ તળક્ષણ
એ ભન ભાટે ળસ્ક્તલધાક દલા વભાન છે ..” તેભણે તળક્ષણ ક્ષેત્રે ઉદાય, ઉભદા અને ઉદ્દાત નીતત અનાલી યાજમભા
તળક્ષણન પ્રવાય કમો..
તળક્ષિખાત:ુ
વોયાષ્ટ્રભા તળક્ષણખાતુ શેરા અંગ્રેજ વયકાયના શાથભાાં શત.ુ છીથી તે યાજ્મને વોંલાભા આવ્યુ .આ
ખાતાન લડ કેલણી તનયીક્ષક શત. યાજ્ધાનીના ળશેયની શાઇસ્કૂરના શેડભાસ્તયને આ શદ્દ આલાભા આલત.
બગલતતવિંશજીએ આ ખાતા શેઠ તળક્ષણન ખ ૂફ પેરાલ કમો.
પયજજમાિ કન્મા કેલિી:
બગલતતવિંશજી એવુ ભાનતા શતા કે, જમા સુધી ભાતાઓ તનયક્ષય યશે ત્મા સુધી પ્રજાભા વાંસ્કાય કે વાંસ્કૃતત
પ્રત્મે અબ્રબરુબ્રચ આલે નશીં. તેથી તેભણે વભગ્ર ગોંડર યાજ્મભાાં કન્માકેલણી ભપત અને પયજજમાત ફનાલી એક
પ્રકાયની વાભાજજક-ળૈક્ષબ્રણક ક્ાાંતત વજી દીધી શતી. ઇ.વ. 1919 ભાાં કન્મા કેલણીને પયજજમાત કયનાય વભગ્ર ટશિંદ
ભા તેઓ પ્રથભ યાજલી શતા.5
વંગ્રાભજી શાઇસ્કર
ૂ : ભોંઘીફા તલદ્યારમ:
છપ્તનમા દુષ્ટ્કા વભમે (ઇ.વ.1900) રકને યજગાયી ભી યશે એ શેત ુ થી ગોંડરભાાં તતાના નાભે
વાંગ્રાભજી શાઇસ્કૂર તથા ભાતા ભોંઘીફાના નાભે શાઇસ્કૂર ના બવ્મ ભકાન ફાંધાવ્મા શતા.6 1903 ભાાં આ તલદ્યારમ
ળરુ થયુ. વહુથી વાયી લાત ત એ શતી કે ભશાયાજા વાશેફે તાની ુત્રી રીરાફા ને ણ વાભાન્મ તલદ્યાથીની
તયીકે આ ળાાભા જ તળક્ષણ અાવ્યુ શતુ. તેભણે ભટા ગાયથી તળબ્રક્ષકાઓ નીભીને કન્મા કેલણીને પ્રત્વાશન
આપ્યુ. આ તલદ્યારમ ભાાંથી તળક્ષણ ભેલીને ઇ.વ.1912 ભા ભેટરક ની યીક્ષા આનાય પ્રથભ તલદ્યાથીની કુ.
ભબ્રણફશેન બીભજીબાઇ લાબ્રણમા શતા.7 1944-45 ના લાભાાં ગોંડર યાજ્મભાાં 258 પ્રાથતભક ળાાઓ શતી, જેભા
27,232 તલધાથીઓ અભ્માવ કયતા શતા. યાજ્મભા તળક્ષણ ાછ 1944 ના લા ભા 4,26,968 રુતમા ન ખચા
થમ શત.
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દુષ્ટ્કા તનલાયણ વભમે ધયાજી, ઉરેટા, બામાલદય લગેયે ગાભભાાં શાઇસ્કુર ફાંધાલી શતી. ગોંડરનાાં
યાજગીતનાાં ળબ્દભાાંથી જાણલા ભે છે કે, ગોંડરભાાં ગાભડે ગાભડે ળાાઓ શતી.
“વદ
ં ૃ ાલન ળા ગાભડા ગજે
ંુ વંસ્કાયે વોશામ,
ગોંદયે ગોંદયે ળાયદાભંદદય ફારવદ
ં ૃ તલરવામ”
ણગયાતવમા કોરેજ:ગોંડરભા બ્રગયાતવમાના કુભાયને આધુતનક ધધતત પ્રભાણે એભના દયજ્જાને છાજે એવુ તળક્ષણ આલા
ભાટે રૂતમા ત્રણ રાખના ખચે આ કરેજ ળરૂ કયલાભા આલી. જેનુ ઉદ્દધાટન રડા વેન્ડ શસ્ટે કયુા શત ુ.8 ઉદ્દધાટન
પ્રલચનભા તેભણે ભશાયાજા બગલતતવિંશજીના બામાત પ્રત્મેના પ્રેભ અને કાજીના લખાણ કમાા શતા. ત વાભે
પ્રત્યુતયભા બગલતતવિંશજીએ જણાવ્યુ કે, ”ભ ૂખભયાથી કઇ ણ ભયી જત ુ નથી એ તાવ યાખલી જેભ નાના ભટા
દયે ક યાજમ ની તલત્ર પયજ છે , ફલ્કે તેભા તેઓનુ ટશત વભામેલ ુ છે , તેભ પ્રજાલગાન કઇણ બાગ ભાનતવક
ૃ પ્રામ થત નથી એ ણ જતા યશેલાન દયે કે દયે ક યાજમન ધભા છે એભ હુ
ખયાક એટરે કે કેલણી લગય મત
વભજુ છુ. તેભના આ ળબ્દભાાં તળક્ષણ પ્રત્મેની કાજી અને તનસ્ફત દે ખામ આલે છે .
અધ્માન ભંદદય અને લાચન ભાા:પ્રાથતભક ળાાઓ ભાટે તારીભ ાભેરા તળક્ષક ભી યશે તે ભાટે ગોંડરભાાં અધમાન ભાંટદય ળરૂ કયુ.ા
તેભા સ્ત્રી-ુરુને તારીભ અાતી શતી, યાજ્મભાાં અંગ્રેજી ળાાઓ લધાયલાભાાં આલી, તેભજ વાંસ્કૃત ાઠળાાઓ
ળરૂ થઇ. યાજ્મનાાં મુસ્સ્રભ ફાકને ઉદૂા , અયફી બાા તથા કુયાનનુ તળક્ષણ આલા ભાટે ભદ્રેવાઓની વાંખ્મા ણ
લધાયાઇ શતી.
તલદ્વાન કેલણીકાય ાવે અંગ્રેજી-ગુજયાતી લાાંચનભાા તૈમાય કયાલી શતી, જેભાાં ફાકને વાભાન્મ
જ્ઞાનની વાથે સ્લદે ળ પ્રેભ અને સ્લધભાની બાલના ખીરલે તેલા ાઠની વાંદગી તથા ખેતી અને લાયવાગત
વ્મલવામભાાં યવ ડે અને ગ્રામ્મ જીલન યવપ્રદ થામ એલા ાઠ વાદી અને વય બાાભાાં મ ૂકલાભાાં આવ્મા
શતા.
હુન્ન્રય ઉદ્યોગ ળાા:કેલણીને પ્રજાની ઉન્નતતનાાં અંગ તયીકે ગણનાય ભશાયાજાએ કરા અને હન્ન્ર
ુ ય ઉદ્યગનાાં તળક્ષણનુ ભશત્લ
ાયખીને ગોંડરભાાં એક હન્ન્ર
ુ ય ઉદ્યગ ળાા સ્થાી. ઇ.વ. ૧૯૦૧-૦૨ભાાં બ્રચત્રકાભના તળક્ષણ ભાટે ગોંડરભાાં આટા
સ્કૂર ળરૂ કયલાભાાં આલી.
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તળષ્મવ ૃતિ:શતળિંમાય તલદ્યાથીઓને તળષ્ટ્મવ ૃતત આલાની મજનાાં ણ તેભણે ળરૂ કયી શતી. કરેજભાાં અભ્માવ કયતી
ગોંડરની કન્માઓ ભાટે કુભાયી રીરાફાનાાં રગ્ન પ્રવાંગે શ્રી રીરાફા તળષ્ટ્મવ ૃતત ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી.9 આ
ઉયાાંત ણ અન્મ તળષ્ટ્મવ ૃતતઓ તલદ્યાથીઓને અાતી શતી.
અન્મ ળૈક્ષણિક વંસ્થાઓને દાન:બગલતતવિંશજીએ ગોંડર યાજ્મ ફશાય ણ તળક્ષણનાાં તલકાવને પ્રત્વાશન આપ્યુ શત ુ. ઇ.વ. 1895ભાાં ુનાની
પગ્યવ
ૂા ન કરેજને રૂ. 22500નુ, ઓક્વપડા ઇધ્ન્સ્ટટયુટને રૂ. 50000નુ અને રાંડનની ઇષ્ન્ડમન ઇધ્ન્સ્ટટયુટને 4500
ાઉન્ડનુ દાન આપ્યુ શતુ, તેભાથી તે વાંસ્થાભાાં ‘ગોંડર રૂભ’ ફાાંધલાભાાં આવ્યુ શતુ. આજે ણ ગોંડરના અમુક
તલદ્યાથીઓ ુનાની પગ્યવ
ૂા ન કરેજભાાં ભપતભાાં યશેલાન તથા બણલાન રાબ ભેલે છે .10 મુફ
ાં ઇ કેલણી પાંડભાાં
5000, કરકત્તાની ગુજયાતી પ્રજાની કેલણી ભાટેની વાંસ્થા ભાટે રૂ. 8000 દાનભાાં આપ્મા શતા. ફનાયવ ટશિંદુ
યુતનલતવિટીને ણ દાન આપ્યુ શતુ.
બગલદ્દ ગોભંડર:ગોંડર યજમ એ પ્રકાળન પ્રવ ૃતત ણ વાયા પ્રભાણભા કયી.11 બગલતતવિંશજી તે વાયા રેખક શતા, તેભણે ઇ.વ.
1883ભાાં કયે રા ઇંગ્રેન્ડનાાં શેરા પ્રલાવનુ લણાન અંગ્રેજી બાાભાાં કયે ર (The Journal of a Visit to England)
ઉયાાંત “આયુલ
ા ેદન ઇતતશાવ” તથા ગબ્રણત, તલજ્ઞાન, ઇતતશાવ, ભુગ, પાયવી, વાંસ્કૃત લગેયે તલમનાાં કુર ૧૬૧
ગ્રાંથ પ્રતવદ્ધ કયાવ્મા શતા. તેભનુ વોથી અતલસ્ભયણીમ પ્રદાન ત ગુજયાતી બાાન ળબ્દકળ “બગલદ્દ ગોભંડર”
છે . આ કળભાાં કુર 2,81,373 ળબ્દ અને અથો વાથે ત આઠ રાખથી ણ લધાયે ળબ્દ વાથેન આ કળ તેભની
બ્રચયાં જીલ કૃતત છે . આ કળ રખલાની ળરૂઆત 1 ઓક્ટફય 1928 થી કયી અને ચ્ચીવ લાભાાં રૂ. 5 રાખનાાં ખચે
 ૂય થમ. આ બગીયથ કામાભાાં તેભના મુખ્મ વશામક યાજ્મનાાં તલદ્યાતધકાયી ચાંદુરાર ફેચયદાવ ટે ર શતા. તેની
પ્રસ્તાલના રખતા ગાાંધીજીએ રખ્યુ કે “પ્રસ્િાલનાં રખલાની ભાયી ળક્તિ નથી. િભાયા વાશવથી હુ મગ્ુ ધ થમો છુ.
એથી ભાત ૃબાાની ભોટી વેલા થળે એભ હુ ભાન ુ છુ.”
િાયિમ્મ:એક લાત ત ચક્ક્વ ભાનલી ડે કે, ળાવનધ ૂયા વાંબાનાય યાજલીનાાં જેલા તલચાય અને ભાન્મતાઓ શમ, યાજ્મ
ણ એવુ જ ઘડામ. ગોંડરનાાં ઠાકય વાશેફ વાંગ્રાભજી ત એટરા તભરનવાય સ્લબાલનાાં શતા કે જેથી તેઓ પ્રજાભાાં
ખ ૂફ ભાનીતા ફની ગમા શતા. તેભણે ગોંડરભાાં અંગ્રેજી સ્કૂર અને આખા યાજ્મભાાં ગયીફનાાં ફાકને ભપત
તળક્ષણ આલા ઘણી તનળા ખરી શતી, આલાજ ગુણ ભશાયાજા બગલતતવિંશજીભાાં ણ આવ્મા. તેઓ ખુફજ
ટયશ્રભી, વાદાઇ બમાા અને કયકવય લાા યાજલી શતા. ‘કેલણી લડે ક્ાાંતત’ રાલલાનાાં ટશભામતી શતા.
વોયાષ્ટ્રનાાં દે ળી યજલાડાઓભાાં વોથી લધુ ઉચ્ચ તળક્ષણ ાભેરા ભશાયાજા બગલતતવિંશજી અને તેભના ત્ની
ભશાયાણી નાંદકુાંલયફાએ અનેક તલદે ળ પ્રલાવ કમાા અને ત્માાંની યશેણી કયણી અને પ્રગતતથી પ્રબાતલત થઇ
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યાજ્મની સ્ત્રીઓના તલકાવ અને ઉધધાય ભાટે ડદાપ્રથા ફાંધ કયાલી12 અને તેભને પયજજમાત તળક્ષણ ભેલલા
પ્રત્વાટશત કયી અને યાજ્મની ળાાઓભાાં વશતળક્ષણ ળરૂ કયુા અને જાણે કે નલા જ યુગન પ્રાયાં બ થમ.
બગલતતવિંશજીના યાજ્મકા ના અંતતભ લા ભા ગોંડર યાજ્મની કન્માળાઓ ભા 2486 કન્માઓ તળક્ષણ રેતી
શતી.13 આભ કન્મા કેલણીભા 60 લાભા છ ગણ લધાય થમ શત.
તાના યાજ્મભાાં અને યાજ્મ ફશાય અનેક ળૈક્ષબ્રણક વાંસ્થાઓ વાથે વાંગઠન વાધી ગોંડર યાજ્મના
તલદ્યાથીઓને તળક્ષણની ઉભદા તક  ૂયી ાડી.
25 ઓગસ્ટ 1934નાાં યજ ળાવનનાાં ચાવ લા  ૂયા થતા સુલણા જમાંતત ભશત્વલની ળરૂઆત
“ળાયદત્વલ” થી કયી.14 આ પ્રવાંગે ભટશરાઓ તયપથી જે ભાનત્ર અાયુ તે ણ અબ્રબભ ૂત કયનારૂ છે .
તળક્ષણળાસ્ત્રી બ્રગજુબાઇ અને તાયાફેને મગ્મ જ કહ્યુ શતુ કે, “ગોંડર યાજ્મભાાં કેલણીની ક્ાાંતત થઇ યશી છે .”
તળક્ષણને કાયણે તળબ્રક્ષત ભધમભ લગા ન ઉદમ થમ .વભાજ ભાાંથી અંધતલશ્વાવ અને લશેભ દૂ ય થમા.’
તિભનુાં એટલુાં ફધુ ાં ખયાફ ‘ એલી ભાન્મતા ણ દૂ ય થઇ. તળક્ષણનાાં તલકાવથી લશીલટીતાંત્રભા અને દયે ક ક્ષેત્રભા
પ્રગતત વધાઇ.
ખયે ખય તળક્ષણ દ્વાયા જ પ્રજાની ઉન્નતત અને એ દ્વાયા યાજ્મની ઉન્નતત જનાયા ટદઘાદ્રષ્ટ્ટા ભશાયાજા
બગલતતવિંશજીને ભાત્ર બાયતનાાં જ નશીં યાં ત ુ અંગ્રેજ ળાવકએ ણ લખાણ્મા છે . ઇ.વ. 1936ભાાં બાયતનાાં ગલનાય
જનયર રડા તલબ્રરિંગ્ડને ત ગોંડરભાાં કામભી યશેઠાણ કયલાની ઇચ્છા વ્મક્ત કયી શતી, આ ફાફતથી જ ગોંડર
યાજ્મની પ્રગતતન ખ્માર ભે છે .
લતાભાન વભમભાાં તળક્ષણન વ્મા લધાયલા ઇ.વ. 2000-2001 ભા બાયત વયકાય દ્રાયા ‘’ વલા તળક્ષા
અબ્રબમાન ‘’ ળરૂ કયાયુ છે . કન્માઓના તળક્ષણ ભાટે ણ ‘ફેટી ફચાઓ , ફેટી ઢાઓ’

અબ્રબમાન ચાલુ છે .

તળક્ષણની કથતી જતી ટયસ્સ્થતત અને ખાનગી કયણનાાં વભમભાાં ગોંડર જેલા નાના યજલાડાભાાં તળક્ષણનાાં
તલકાવ ભાટેની પ્રવ ૃતતઓ યન આ રેખ તળક્ષણળાસ્ત્રીઓને ઉમગી થામ ત આ રેખ રખ્માન વાંત ભળે.
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