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અર્વાચીન ગજુરવતી સવહિત્યનવ સધુવરક સર્જક: મિીપતરવમ રૂપરવમ નીલકંઠ 

 

અર્વાચીન ગજુરવતી સવહિત્યનવ આરંભિક કવળે એટલ ેકે ૧૯મી સદીમવ ંગજુરવતી િવષવમવ ંનમાદ, 
દલપતરવમ, નર્લરવમ, નદંશકંર, દુર્વારવમ, કરસનદવસ જેર્વ સધુવરક સર્જકો અને કેળર્ણીકવર થઈ ર્યવ.ં 
તેમવ ંમિીપતરવમ રૂપરવમ નીલકંઠનુ ં(૧૮૨૯ થી ૧૮૯૧) સર્જન ઈયત્તવ અને ગણુર્ત્તવની દ્રષ્ટટએ નોંધપવત્ર 
ર્ણવય છે. અંગ્રજેી શવસન, સસં્કૃતત, સવહિત્ય અને તશક્ષણથી પ્રિવતર્ત આ સર્જકોએ પોતવનવ દેશની ઉન્નતત 
કેર્ી રીતે કરર્ી તેની સતત ભચિંતવ કરી િતી. આ બધવ સર્જકો બહધુવ સધુવરક તરીકે ર્ધવરે પ્રતસધ્ધ થયવ 
તેનુ ંકવરણ તત્કવલીન સમયની સ્સ્થતત છે. તે સમય અનેક ચિલે પિલેો, સવમવજજક – સવસં્કૃતતક અરવજકતવ 
અને તર્સરં્તીઓથી િરપરૂ િતો. અંગ્રેજી શવસનનવ કવરણે કેળર્ણી, મદુ્રણયતં્ર, સશુવસન તેમજ સમવજમવ ં
શવતંત અને વ્યર્સ્થવ પ્રસરર્વ મવડંયવ િતવ.ં આ બધવનો લવિ લઇન ે આપણવ આરંભિક સર્જકોએ સમવજ 
સધુવરણવનુ ંકવયા ઉપવડ્ુ.ં રૂઢ, જડ અને પ્રચભલત ખ્યવલોની સવમે સિવઓ કરીને, િવષણો આપીને લખેો 
લખીને સધુવરણવ આરંિવય છે. તો બીજી બવજુ મધ્યકવલીન યરુ્ અસ્ત પવમે છે અને અર્વાચીન યરુ્નો 
આરંિ થવય છે. અનેક નર્ી બવબતો સવહિત્યક્ષેત્રે પ્રર્શે પવમે છે. નર્ી િવષવ, નર્ી અભિવ્યસ્તત, નર્વ 
સવહિત્ય સ્ર્રૂપો દ્વવરવ નર્ીન તર્ચવરો રજૂ કરર્વમવ ંઆરે્ છે. ખરવ અથામવ ંસધુવરક યરુ્ બની રિ ેછે. 

નમાદ, દલપતરવમ, નર્લરવમ, નદંશકંર આહદ મખુ્ય સર્જકો ઉપરવતં મિીપતરવમ, દુર્વારવમ, 
કરસનદવસ જેર્વ સર્જકોનુ ંપણ મિત્ર્નુ ંયોર્દવન રહ્ુ ંછે. મિીપતરવમ એક સર્જક, અનરુ્વદક, કેળર્ણીકવર 
અને સધુવરક તરીકે જાણીતવ છે. 

નમાદ, નર્લરવમ, નદંશકંર સરુતમવ ંજન્મયવ ંઅને આ જ શિરેમવ ંમિીપતરવમ પણ જન્મયવ.ં પોતે 
સરુતમવ ંઅભ્યવસ કરીને ત્યવ ં તશક્ષક થયવ.ં પછી એષ્ફિસ્ટન કૉલેજમવ ંઅભ્યવસ કરીને ત્યવ ં તશક્ષક થયવ.ં 
ઈ.સ. ૧૮૫૭મવ ંઅમદવર્વદની િવઈસ્કુલનવ કવયાકવરી િડેમવસ્તર થયવ, પછી ડપે્યટુી એજ્યકેુશન ઇન્સ્પેકટર 
બન્યવ.ં ૧૮૬૦મવ ંસરકવરે તેમને ઈંગ્લેન્ડ મોકફયવ ંઅને ત્યવથંી પવછવ આર્ીને ટે્રનીંર્ કૉલજેનવ આચવયા 
તરીકે કવયા કયુું. કેટલોક સમય તેમણ ે ‘ગજુરવત શવળવપત્ર’નુ ં સપંવદન પણ કયુું. ગજુરવત ર્નવાક્યલુર 
સોસવયટી (આજની ગજુરવત તર્દ્યવસિવ) મવ ંતથવ અમદવર્વદની મ્યતુનતસપવભલટીમવ ંપણ સેર્વઓ આપી. 
તેમની પવસેથી ગજુરવતી િવષવની પ્રથમ સવમવજજક નર્લકથવ ‘સવસ ુર્હનુી લડવઈ’ (૧૮૬૬) તેમજ ‘સધરવ 
જેસરં્’ અન ે  ‘ર્નરવજ ચવર્ડો’ જેર્ી બ ે ઐતતિવતસક નર્લકથવઓ ઉપરવતં ચવર જીર્નચહરત્રો, 
પ્રર્વસર્ણાન, કેળર્ણી, ઈતતિવસ તર્ષયક પસુ્તકો પણ પ્રવપ્ત થવય છે. 

એક સમય એર્ો િતો કે જયવરે દહરયવપવર જર્વની મનવઈ િતી. જેને પવપ ર્ણવત ુ ંઅને જો કોઈ 
જાય તો તેને નવત બિવર મકૂર્વમવ ંઆરે્. મિીપતરવમ પોતે આ જાણતવ િોર્વ છતવ ંઈંગ્લેન્ડનવ પ્રર્વસે 
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ર્યવ ંઅને ગજુરવતી િવષવને તેનુ ંપ્રર્વસ ર્ણાન પણ પ્રવપ્ત થયુ.ં નવતે તેમનો બહિટકવર કયયો  તેમ છતવ ં
પોતે હિિંમત િવરતવ નથી. એક સવચવ સધુવરકનવ લક્ષણો આપણને મિીપતરવમમવ ંદેખવય છે. મિવપતરવમે 
પોતવનવ સર્જન થકી ગજુરવતી િવષવની મિત્ર્ની સેર્વ કરી છે. તેમની પવસેથી ‘ઉત્તમ કપોળ કરસનદવસ 
મળૂજી ચહરત્ર’, ‘મિતેવજી દુર્વારવમ મછંવરવમ ચહરત્ર’, ‘પવર્ાતીકંુર્ર આખ્યવન’ નવમનવ જીર્નચહરત્રો 
ગજુરવતી સવહિત્યનવ આરંભિક સમયે લખવયેલ ચહરત્રોમવ ં નોંધપવત્ર મિત્ર્ ધરવરે્ છે. દુર્વારવમ અને 
કરસનદવસ જેર્વ સમવજ સધુવરકોનવ ચહરત્રોમવ ંમિીપતરવમની સશંોઘક તરીકેની અને અભ્યવસીની દ્રષ્ટટનો 
પહરચય થવય છે. દુર્વારવમ ચહરત્રમવ ંમિીપતરવમનવ કિી શકવય તેર્વ તો મવત્ર ર્ીસ જ પવનવ ંછે. બવકી 
બધુ ંલખવણ ‘મવનર્ધમા’ સિવની નોંધપોથીમવ ંસચર્વયેલુ ંઅને રોજનીશીનવ સ્ર્રૂપનુ ંછે. જો મિીપતરવમે 
દુર્વારવમ મિતેવની જીર્નકથવ તર્સ્તવરપરૂ્ાક લખી િોત તો આપણને એમનવ ંતર્શે ઘણુ ંજાણર્વ મળત. પણ 
એમ ન થર્વનવ ંકવરણે ગજુરવતી સવહિત્યને એ ખોટ િમેંશવ રિરે્વની. ર્ળી એમણ ેરજૂ કરેલવ ંઆ ચહરત્રોમવ ં
સધુવરક તરીકેનો જ ઉફલખે થયેલો છે. મવણસ તરીકે કે અન્ય પ્રવતૃત્તઓ, તેમજ અન્ય પ્રસરં્ોમવ ંદુર્વારવમ 
અને કરસનદવસનુ ંવ્યસ્તતત્ર્ કેવુ ંિત ુ,ં તેમનુ ંદ્રષ્ટટભબિંદુ, તેમનવ તર્ચવર આહદનો કોઈ પહરચય પ્રવપ્ત થતો 
નથી. દુર્વારવમની તો તશક્ષક તરીકેની કવયાર્વિી અને તશક્ષણ પધ્ધતતની થોડી મવહિતી પ્રવપ્ત થવય છે. 
પરંત ુકરસનદવસને તો મવત્ર એક સધુવરક તરીકે જ આલેખ્યવ ંછે. કરસનદવસ મવણસ તરીકે કેર્વ ંિતવ?ં 
તેમનવ આંતહરકજીર્ન અંર્નેી કોઈ જ મવહિતી આપણને પ્રવપ્ત થતી નથી. તમે છતવ ંમિીપતરવમ પોત ે 
સધુવરવનવ અનિુર્ી, સ્ર્િવરે્ ખતંીલવ ને દવઝર્વળવ તથવ જે બવબતોનુ ંઅને બનવર્ોનુ ંર્ણાન એમણે કરર્વનુ ં
િત ુ ંતેમવ ંએમનો પોતવનો અમકુ અંશે િવર્ િતો. ર્ળી, કરસનદવસ સવથે તેમની તમત્રતવ િતી આથી એમનુ ં
ચહરત્ર મિીપતરવમનવ િવથે લખવર્વથી મવહિતીની ચોક્કસ અને ર્વસ્તતર્કતવ જળર્વઈ છે. તેમજ સધુવરવનવ 
આરંિે કોણ ે– કોણ ેિવર્ લીધો િતો, કેર્વ ંમેણવટંોળવ ંસવિંળર્વ પડતવ,ં સમવજ તરિથી તેમની કેર્ી તનિંદવ 
કરર્વમવ ંઆર્તી છતવ ંઆ સધુવરકો પોતવનવ કવયામવ ંકેર્વ અડર્ ઊિવ ંરિતેવ ંતેનુ ંતવદ્રશ ભચત્ર મિીપતરવમે 
વ્યતત કયુું છે. 

પોતવની પત્નીનુ ં જીર્નચહરત્ર ‘પવર્ાતીકંુર્ર આખ્યવન’ એ મિીપતરવમનવ આત્મચહરત્રનો 
‘લગ્નજીર્ન’ નવમનવ એક ખડં તરીકે ર્ણવર્ી શકવય. આ ચહરત્ર તેમણે ‘તરુણીઓનવ સબુોધ’ મવટે રચયુ.ં 
અિીં પોતવનવ સિજીર્નનવ સવિંયવા તેટલવ પ્રસરં્ોનુ ંર્ણાન કયુું છે, આ સવથે પત્નીની પ્રશસંવ અને ગણુોનુ ં
ર્ણાન કરર્વ તરિનવ પ્રયત્ન તર્શેષ જોર્વ મળ્યો છે. આ ચહરત્રમવ ંમિીપતરવમની શૈલી પવર્ાતીકંુર્રનવ 
વ્યસ્તતત્ર્ જેર્ી જ સરળ અને ઋજુતવનવ પ્રિવર્ર્વળી છે. મિીપતરવમનવ ‘પવર્ાતીકંુર્ર આખ્યવન’ થી જ 
ગજુરવતી સવહિત્યમવ ંસ્ર્જનનવ ચહરત્ર લખર્વનો પ્રવરંિ થયો એમ કિી શકવય. અિીં તેમણે આ કૃતતનવ 
રચનવર તરીકે પોતવનુ ંનવમ ન લખતવ ં‘તેનો ર્ર’ એવુ ંલખેલુ ંછે. 

લોકસવહિત્ય ક્ષેત્ર ેમિીપતરવમે  ‘િર્વઈ સગં્રિ’ દ્વવરવ પોતવનવ સધુવરક વ્યસ્તતત્ર્નો પહરચય કરવવ્યો 
છે. પ્રવચીન િર્વઈ ર્શેોમવ ંજયવ-ંજયવ ંઅશ્લીલતવ કે ઊણપો િતી તે દૂર કરીને મિીપતરવમે નરે્સરથી 
િર્વઈ ર્ેશો અિીં સકંભલત કયવું છે. કુલ ૧૮ જેટલવ ંરે્શો અિીં સગં્રિર્વમવ ંઆવ્યવ છે. આ રે્શોનુ ંર્સ્ત,ુ 
િવષવ, અભિવ્યહકત, િજર્ણી, પિરેરે્શ આહદની દ્રષ્ટટએ મફૂયવકંન કરતવ ં પરંપહરત િર્વઈ સ્ર્રૂપની 
સવચર્ણી કરર્વમવ ંમિીપતરવમે મિત્ર્નુ ંયોર્દવન આપ્યુ ંછે. તેમજ િર્વઈમવ ંજે ઊણપો પ્રરે્શી ર્યેલી, 
જે કૃતત્રમતવ પ્રરે્શી ર્યેલી તેને દૂર કરીને શધુ્ધ િર્વઈ રે્શો દ્વવરવ સધુવરવનુ ંજ કવયા તેમણે કયુું છે. િર્વઈ 
સગં્રિથી પણ મિીપતરવમને સધુવરો જ અભિપે્રત િતો, અને તત્કવલીન સમયે લોકતશક્ષણનવ મવધ્યમ તરીકે 
તેમણ ેિર્વઈનવ રે્શોની શધુ્ધ્ધ-વધૃ્ધ્ધ દ્રવરવ સમવજ-સધુવરણવનુ ંકવમ કયુું. આ ઉપરવતં ‘િર્વઈ સગં્રિ’ મવ ં
મિીપતરવમે રે્શો િેર્વ કરર્વ મવટે ઉઠવરે્લ પહરશ્રમ, ચોક્કસવઈ તેમજ કવયા પ્રત્યેની તનટઠવ પણ તેમવથંી 
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પમવય છે. એક સશંોધકમવ ંજે ગણુો િોર્વ જોઈએ તે મિીપતરવમમવ ંદેખવય છે. ઓછવ સવઘન – સર્ર્ડો 
િોર્વ છતવ ંમિીપતરવમે ઓર્ણીસમી સદીમવ ંએકલવ િવથે જે કવયા કયુું છે. તે ખબૂ મોટંુ છે. તેમનુ ંઆ 
યોર્દવન ગજુરવતી સવહિત્યનવ ઈતતિવસમવ ંિમેંશવ યવદર્વર રિશેે. 

મિીપતરવમ એક સર્જક તરીકે તો મિત્ર્નવ છે જ, પણ સવથે-સવથે કેળર્ણીકવર એમવયં સ્ત્રી 
કેળર્ણીકવર અને સશંોધક તરીકે પણ ખબૂ મિત્ર્ ધરવરે્ છે. તેમની પવસેથી મળતવ ં જીર્નચહરત્રો, 
નર્લકથવઓ, ‘િર્વઈ સગં્રિ’ અને અન્ય કેળર્ણી તર્ષયક ગ્રથંો આજે પણ એટલવ ંઉપયોર્ી છે. એક 
વ્યહકત તરીકે, સર્જક તરીકે અને એક સધુવરક તરીકે મિીપતરવમનવ કવયાને િજીયે ઊંડવણથી તપવસવુ ં
જોઈએ. તેનુ ંપનુમ ૂાફયવકંન થવુ ંજોઈએ તેમજ તેમનો સર્વુંર્ી અભ્યવસ કરર્વથી સર્જક મિીપતરવમનવ 
કવયાને પરૂતો ન્યવય મળી શકે. 
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