3.

19 મા સૈકાના સંદર્ભમાં સૌરાષ્ટ્રનાં સમાચારપત્રોની સામાયિક પ્રવ ૃયિ

પ્રસ્તાવના
એ વાત સવવસસકૃત ગણાય છે કે ,સામચાર પત્રો, સામસયકો, પસત્રકાઓ કોઈ પણ
રાષ્ટ્રની પ્રગસત અને ઉન્નસતમાાં અગ્રીમ ભ ૂસમકા ભજવતાાં હોય છે . રાષ્ટ્રને રાહ ચચિંધનાર
અને પ્રજાને ઉજાગર કરનારા સમાચારપત્રો કે સામસયકો કોઈપણ રાષ્ટ્રના પાયાના
પથ્થર સમાન છે . આ દ્રષ્ષ્ટ્િએ સમાચારપત્રો ઉપર મોિી જવાબદારી હોય છે . અને તેને
આ જવાબદારીઓન ાં તિસ્થપણે પણ પાલન કરવ ાં પડત ાં હોય છે . વાસ્તવમાાં સાચી દદશા
તરફ જનારાં પ્રગસતસ ૂચક અને યોગ્ય રાહ તરફ જનારાં માગવદશવક પત્રકારત્વ જ દે શને
ઉન્નત્ત સશખરે પહોંચાડત ાં હોય છે .
19મી અને 20મી સદીના સૌરાષ્ટ્રનાાં વતવમાનપત્રોએ કેિલાક અંશે પોતાની
મયાવદાઓ સમજી સૌરાષ્ટ્રની પ્રજામાાં ચોક્કસ જગ્યા બનાવી હતી. આ સમયનાાં
સમાચારપત્રો કે સામસયકો મખ્યત્વે સાંસાર સધારા, સમાજ સધારા, ધમવ સધારા, સશક્ષણ
વગેરે બાબતો પરત્વે જોડાયેલા હતા. વળી, તે સમયની રાજકીય પદરસ્સ્થસત પણ
મોિેભાગે આ માિે જવાબદાર હતી કારણ કે મોિાભાગનાાં વતવમનપત્રો કે સામસયકો જે-તે
રાજ્યની સહાય થી ચાલ થયા હતા. સૌરાષ્ટ્રના વતવમનપત્રો નો આ આરાં ચભક કાળ હતો
અને સૌરાષ્ટ્રન ાં પત્રકારત્વ સમયાાંતરે સામાજજક સધારણાની સાથે સાથે તત્કાલીન
અસામાન અને અન્યાયી રાજકીય વાતાવરણ તરફ પ્રજાન ાં લક્ષ્ય ખેંચવા લાગ્્.ાં એ
સમયે સૌરાષ્ટ્ર અનેક નાના-મોિા રજવાડાઓમાાં વહેચાયેલ ાં હત ાં અને રાજાશાહી,
ચગરાસદારી, તાલકદારી ચસ્તપણે અમલી હતી. આ સમયે રાજા કે રાજય સવષયક કાંઈક
લખવ ાં ગનો ગણાતો. પરાં ત 20મી સદીના પ્રારાં ભ બાદ સૌરાષ્ટ્રના વતવમાનપત્રોમાાં
રાજકીય માહોલની ચચાવ થવા લાગી તથા રાજા અને રાજય સવષયક બાબતો પર
લખાવા લાગ્્ ાં.
આદદકાળ થી માનવ ભિકત ાં જીવન જીવતો આવ્યો છે .પણ ધીરે ધીરે તેનામાાં
સમજ આવતા તે એક બીજાની નજીક આવતો ગયો. તેનામાાં જીજ્ઞાસાવ ૃસત્ત રહેલી
છે .આથી તે ભિકતા જીવનમાાંથી સમ ૂહમાાં રે હતો થયો. ત્યારબાદ તેનામાાં સમજ આવતાાં
તે સાંકેતો તથા ચચન્હો દ્વારા પ્રત્યાયન કરતો થયો. ધીરે ધીરે માનવી નદીના દકનારે
નાના- નાના કસબાઓ રચીને રહેતો થયો ત્યાાં સ્થાઈ થયા બાદ કદાચ ધીરે ધીરે તે
ચલસપઓ તથા બોલચાલની ભાષા શૈલીનો ઉપયોગ કરતો થયો ત્યારથી થોડા ઘણા
પ્રમાણમાાં સારી રીતે પ્રયત્નો કરતો થયો હશે. બોલચાલની ભાષામાાંથી લેચખતભાષા
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સવકસી અને લેખન્ગ શરૂ થયો. આમ, શરૂ શરૂમાાં પોતાની લેખનશૈલી પોતાના
રહેઠાણોની આસપાસ સસસમત હશે. જેમ તે બીજાઓના રહેઠાણોના સાંપકવ માાં આવતો ગયો
તેમ તેની બોલચાલ ની તથા લેખનશૈલીમાાં બદલાવ આવતો ગયો. તેમજ યોગ્ય
શબ્દનો ઉપયોગ થવાને લીધેજ સારી રીતે પ્રત્યાયન શક્ય બને છે .
ભારતનાાં પરાણો અને શાસ્ત્રોમાાં વારાં વાર જેમનો ઉલ્લેખ સૌ કોઈન ાં ધ્યાન દોરે છે
તે જગતના પેહલા પત્રકાર નારદઋસષને માનવામાાં આવે છે . તેઓ દે વલોક, પ ૃથ્વીલોક
અને પાતાળ લોકના સમાચારોન ાં આદાન પ્રદાન કરતા તથા ધ ૃતરાષ્ટ્ર સમક્ષ
મહાભારતના ્દ્ધનો આંખે દે ખ્યો એહવાલ પેશ કરતા સાંજય ને ધ્યાનમાાં લઇએ તો, આ
બાંનેને ભારતીય પત્રકારોના પરોગામી ગણવા પડે. લગભગ પાાંચ હાજર વષવ પેહલા
બોલચાલની ભાષામાાંથી લેચખત ભાષા સવકસી અને લેખન્ગ શરૂ થયો. એ સમયે
ધાસમિક જ્ઞાન અને રાજય આજ્ઞાઓને પથ્થર જેવા સલભ અને િકાઉ સાધન પર
કોતરવામાાં આવતી અને પછીના સમયમાાં લખવામાાં આવતી. રાજાઓના શાસનકાળમાાં
જોઈએ તો, ભારતમાાં સમ્રાિ અશોકે કચલિંગના ્દ્ધ પછી બૌધ્ધ ધમવ અંગીકાર કરીને
પોતની નવી રાજય આજ્ઞાઓના સશલાલેખો દ્વારા લોકો સમક્ષ મ ૂકી હતી. લોકો સધી
પહોંચાડવાના સાંદેશાઓ માંદદર જેવા જાહેર સ્થળોએ ચચતરવામાાં આવતા. તથા કોઈ
સમાચાર આપવા માિે ઢોલ-નગારા વગાડીને લોકોને એકઠા કરીને રાજાઓના સાંદેશાઓ
સાાંભળવામાાં આવતા. તેવી રીતે એક રજવાડામાાંથી બીજા રજવાડાઓ સધી સવશ્વાસ
રાજદૂ તો દ્વારા સાંદેશાઓ મોકલવામાાં આવતા.સમયાાંતરે આ પદ્ધસતઓમાાં સમયાનસાર
પદરવતવન આવત ાં ગ્ ાં.
સલ્તનત તેમજ મઘલ શાસનકાળ દરમ્યાન રાજયના મહત્વના

સમાચારો,

હકૂ મો, સ ૂચનો અને માદહસતન ાં આદાન પ્રદાન કરવા આગવી વ્યવસ્થા ગોઠવામાાં આવી
હતી. તેના ગપ્તચરો, ખફીયાનવીસો, કહેવાતા અને આ જ રીતે સમાચારોના આદાન
પ્રદાન માિે રાજધાનીઓમાાં જે સાંવાદદાતાઓની સનમણ ૂક થતી તે 'વાકયાનવીસો'
કહેવાતા આ રીતે તેઓ જરૂરી સમાચારોની આપ-લે કરતા હતા.

3.1

મદ્રુ ણકળાનો પ્રારં ર્
મદ્રણકળાની શોધ થઇ તે પેહલાાં લદહયા દ્વારા હસ્તચલચખત પત્રો લખવાની પ્રથા

પ્રચચલત હતી.
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લખતી હતી. જેમાાં મોિા ભાગે ધાસમિક પસ્તકોનો દહસ્સો મહત્વનો હતો. ભારત,
ચીન , ઈજીપ્ત, ગ્રીસ, વગેરે દે શોમાાં લખાયેલ ાં આવ ાં ઘણ ાં જ સાદહત્ય ઉપલબ્ધ છે . મઘલ
્ગમાાં ચલચખત પત્રો દ્વારા ખબરો મોકલવાની પ્રથા હતી. આ પત્રો ને વકઈ તરીકે
ઓળખવામાાં આવતા. આવી બીજી પધ્ધસત 'સવઈના' અથવા ખાનગી પત્રોની હતી.
એવીજ રીતે એહવાલો પણ એક બીજે સ્થળે મોકલાવતા. આ ઉપરાાંત દૈ સનક સમાચારો
પણ 'રોજ નામચા' રૂપે તૈયાર થતા ત્યારે સત્તાવાર દસ્તાવેજોને અખબારત-એદરબારે - મૌલા ના નામથી ઓળખવામાાં આવતા.
વૈસશ્વક કક્ષાએ લગભગ આવી જ સ્સ્થસત હતી. પરાં ત ્રોપના નવજાગૃસત્તકાળમાાં
જમવનીમાાં ગિેનબગવ પ્રથમ વખત છાપકામ માિે ના બીબાની રચના કયાાં પછી મદ્રણકલા
નો ઉત્તરોત્તર સવકાસ થતો ગયો. (જો કે આ પેહલાાં િાઈપ (અક્ષરો) અને તેના બીબાની
શોધ ચીનમાાં બારમાાં સૌકામાાં થઇ ચકી હતી. ક્રમશઃ આ કલા ભારત (1450) , ઈિાલી
(1465), ફ્ાાંસ (1470), સ્પેન (1474), સ્વીડન (1483), પોર્વ ગીલમાાં (1495) ,અને
રસશયા (1558) સદહતના ઘણા બધા દે શોમાાં પ્રચચલત થઇ.
ત્યારબાદ (1780) ચિદિશ ભારત માાં સવવ પ્રથમ સનયતકાલીન અને મ ૂળભ ૂત
અખબાર કહી શકાય, તેવ ાં પત્ર 'બેંગોલ ગેઝેિ' શરૂ કરવાન ાં બહમાન જેમ્સ ઓગસ્િસ
દહકી ને ફાળે જાય છે . જો કે અંગ્રેજો ભારત માાં આવ્યા તેના પાાંચ દાયકા પેહલાાં જ
વૈસશ્વક પત્રકારત્વનો પ્રારાં ભ થઇ ચ ૂક્યો હતો. લાંડનની શેરીઓમાાં પ્રગિ થયેલ ાં 'ડેઈલી
કોરાન્િ' 12 માચવ 1702 સવશ્વ ન ાં પ્રથમ પત્ર ગણાય છે . તેનો સ્થાપક ઈમેલેિ હતો. જેમ્સ
દહકી પેહલાાં ભારતમાાં ઇસ્િ ઇષ્ન્ડયા કાંપનીના એક કમવચારીએ સનષ્ટ્ફળ પ્રયાસ કયો હતો.
જે ડચ નાગદરક સવચલયમ બોલ્્સ હતો. તેણે ઇસ્િ ઇષ્ન્ડયા કાંપનીના અસધકારીઓ
વચ્ચેના જૂથવાદ ને છતો કરવાના હેતસર એક પત્ર બહાર પડવાન ાં સવચા્.ાં આ પેહલાાં
તે ઇસ્િ ઇન્ડીયા કાંપનીના કમવચારી તરીકે ભારત આવ્યો. અને કાંપનીના ઓઠા હેઠળ
ખાનગી વેપારની પ્રવ ૃસત્તમાાં લાગી જતાાં તેને કાંપનીમાાં થી રાજીનામ ાં આપવ ાં પડ્.ાં તેણે
કલકત્તા કાઉસ્ન્સલ હાઉસના દરવાજે એવા મતલબ ની નોિીસ લગાવી [સપ્િે 1766] કે
'છાપખાના’ ના અભાવે સામાન્ય લોકો સમાચાર જાણી શકતા નથી. તેથી છાપખાનાના
ધાંધામાાં રસ હોય તેમણે મી. બોલ્્સનો સાંપકવ સાધવો જેથી આવો રસ ધરાવતા લોકો
સવારે 8 થી 12 વાગ્યા દરસમયાન મી. બોલ્્સને મળી ને હસ્તચલચખત નોંધો વાાંચી શકે
તેવી વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી છે . અને સમસ્ત ભારત ખાતે ક્રમશઃ સમાચારપત્ર
નીકળવાની શરૂઆત થવા પામી.
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આ ગાળામાાં ઇંગ્લેન્ડના સાંસદીય કાયવવાહીના અહએવાલો ભારત માાં જાહેર
કરવા પર પ્રસતબાંધ હતો. એિલ ાં જ નહીં પણ તેનો ભાંગ કરનાર 'રાજદ્રોહ' ના ગ ૂનાને
પાત્ર ઠરતા, બોલ્્સ પર આવા અહેવાલો બાંગાળ ના નવાબ સસરાજ ઉદ દૌલા ને
આપવાનો આક્ષેપ લગાવવામાાં આવ્યો.હતો. જેના પદરણામે તેની તાત્કાચલક ધરપકડ
કરીને ઇંગ્લેન્ડ જતા વહાણમાાં બેસાડી દે વાયો. જો કે બોલ્્સ એમ ચાલ્યો જાય એવો ન
હતો , તેણે [1722] કાંપની સરકાર સવરધ્ધ પસ્તક ‘Consideration of Indian Affairs’
લખીને તેમણે અંગ્રેજી શાસનની આકરી િીકા કરી. બાંગાળ ના નવાબ ને અંગ્રેજોની
કૂિનીસત સવશેની ગાંધ પારખી લીધી હશે. તેથી તે એક અંગ્રેજ કમવચારીને ફોડી ને
બોલ્્સ સવષે બે મત દાખવી શકે કાાં તો ભારત પર થતા ઝુલ્મો એ અયોગ્ય છે તેથી
સજ્જન માણસની જેમ માદહસત આપતો હશે કાાંતો તેને માદહસત આપવા બદલ ભેિ
સૌગાદ આપવામાાં આવતી હશે. આમ બોલ્િસનો આ પ્રયાસો સનષ્ટ્ફળ નીવડયો. તેથી
કહી શકાય કે ભારતમાાં પત્રકારત્વ તરફન ાં પહેલ ાં ડગલ ાં આ રીતે સનષ્ટ્ફળતા કે પીછે હઠમાાં
પદરણમ્્.ાં
સવચલયમ બોલ્્સની હાલત જોઇને કોઈએ વષો સધી છાપ ાં કાઢવાની દહિંમતજ ન
કરી. બાદમાાં [1780] આઈરીશ નાગદરક જેમ્સ ઓગસ્િસ દહકીએ આ રીતે કાંપની સરકાર
સામે મેદાને પડયો. અને બરાબરની લડત આપી. "1780 ની 19મી જાન્્આરીના રોજ
દહકીએ 'બાંગાળગેઝેિ' અથવા 'કલકત્તા જનરલ એડવાઇઝર ' નામન ાં બે પાનાન ાં
અઠવાદડક બહાર પાડ્ ાં .12*8 ઇંચન ાં આ પત્ર લોકોમાાં ‘દહકીગેઝેિ’ તરીકે પ્રખ્યાત હત ાં.
તેના

બાંને પાનાની

બાંને

તરફ ત્રણ

વતવમાનપત્રોમાાં પ્રસસધ્ધ થતાાં

ત્રણ

કોલમો છપાતી

”1.એમાાં ચિિનના

લખાણોમાાં ઉતારાન ાં પ્રમાણ વધ જોવા મળત ાં. એની

પ્રથમ જાહેરાતમાાં એની આ પસત્રકાની ઓળખાણ બધા પક્ષો માિે ખલ્લ ાં પણ કોઈથી
પ્રભાસવત નહી. એવ ાં 'રાજકીય અને આસથિક અઠવાદડક' એવા શબ્દોમાાં કરવામાાં આવી
હતી2 .દહકીનો સ્વભાવ આક્રમક હતો તથા તેન ાં અખબાર તિસ્થ હત ાં. આવી છાપ તેને
પ્રથમ જાહેરાત દ્વારા જ ઓળખાવી દીધી તેમ કહી શકાય. તેના વાચકોમાાં મોિે ભાગે
વેપારીઓ અને ્રોપીયનો હતા.
દહકીન ાં આપત્ર આજના અખબારો જેવ ાં સઘડ અને ચોક્કસ શૈલીન ાં ન હત ાં.
વાસ્તવમાાં તે તદ્દન અણઘડપ્રકારથી છપાત ાં હોવા છતાાં દર શસનવારે છપાત ાં પત્ર હત.ાં આ

પત્ર ભારતન ાં પ્રથમ સનયતકાલીન અખબાર હત ાં. જેમાાં સમાચારો ઓછા અને જાહેરાતો
વધ જોવા મળતી. તેની જાહેરાતો ખાસ રસપ્રદ હતી. પાિીઓમાાં હાજરી આપનારા
મેહમાનો જે વસ્તઓ પાિીમાાંથી ઉઠાવી ગયા હોય તે પાછી આપી જવાની સવનાંતીઓ
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વાળી જાહેરાતો પણ એમાાં છપાતી .આ વસ્તઓમાાં બ ૂિ, શાલ, સપસ્તોલ ,તલવાર
વગેરેનો સમાવેશ થતો. આ ઉપરાાંત માચલકોને છોડીને ભાગી ગયેલા ગલામ
છોકરાઓની જાહેરાતો છપાતી. આવી જાહેરાતો છાપવાન ાં કદાચ એ હશે કે જેથી વધ
લોકો અખબાર વાાંચે તેવ ાં હશે. અથવા સમાચારો ઓછા હોવાને કારણે આવી જાહેરાતો
પણ છાપવામાાં આવતી હશે. માદહસત, મદ્રણ અને પ્રકાશનની દ્રષ્ષ્ટ્િએ તે અસત પ્રાથસમક
સ્તરન ાં હત ાં. છતાાં ઐસતહાસસક દ્રષ્ષ્ટ્િએ તે આગવ ાં મહત્વ ધરાવે છે . 'દહકીગેઝેિ' એ
આઝાદીની લડતમાાં ભારતીય અખબારો એ ભજવેલી સ્વાતાંત્રયસેના ની ભ ૂસમકાની એ
આજની અખબારી આલામની અડીખમ ઈમારતના પાયાના પથ્થર સમાન હત ાં.
"આ પત્રનો મદ્રક, પ્રકાશન, તાંત્રી, વ્યવસ્થાપક અને બીબા ગોઠવનાર દહકી પોતે
જ હતો. 'દહકીગેઝેિ' ની 2૦૦ નકલો ખપતી, તેમાાં કલકત્તાના એ વખતના સમાજ
જીવનન ાં ઠીકઠીક દશવન થત ાં. ભારતમાાં વસતા ્રોસપયન સમાજના આંતદરકપ્રવાહો અને
અંગ્રેજ અસધકારીઓ વચ્ચે ચાલતી સત્તાની સાઠમારીન ાં એમાાં સનરપણ થત ાં."3
ચિિીશઅસધકારીઓ વચ્ચેના આંતદરક કલેશો, કોઈ હસ્તીના અંગત જીવનને
સ્પશવતી વાતો, કોઈની ખાનગી વાતો તે બેધડક પોતાના પત્રમાાં છાપી નાખતા. પોતાની
આ અણઘડનીસત અને બેફીકર વલણને કારણે જ બહ ઝડપથી ગવનવર વોરાનહેસ્િીન્ગ્સ
અને અન્ય અસધકારીઓનો રોષ વહોરવો પડેલા. અંતે [માચવ 1782] કાંપની સરકારે તેન ાં
સપ્રન્િીંગપ્રેસ કબજે ક્.ાં અને અંતે કેહવ ાં ઘિે કે 'દહકીગેઝેિ' નો કરણ અંત આવ્યો. છતાાં
તેનો ઈસતહાસ માત્ર બે વષવનો ર્ૂાંકો , રોમાાંચક અને અખબારો વચ્ચેના સાંઘષવન ાં પ્રથમ
પગસથ્ ાં દહકીન ાં 'બાંગાળ ગેઝેિ' બની ગ્ ાં.
ભારતમાાં સત્તા અને અખબારો વચ્ચેના સાંઘષવન ાં પહેલ ાં પગસથ્ ાં દહકી હતો. તેની
સત્તા સામેની લડત અજોડ હતી. એક વ્યસ્તત તરીકે પણ દહકીન ાં પ ૂવવ જીવન થોડાં
સવવાદાસ્પદ હત ાં. પરાં ત એ પણ એક તથ્ય છે કે ભારતમાાં અખબાર અને સત્તા વચ્ચેન ાં
્ધ્ધ પ્રથમ અખબારથી જ શરૂ થઇ ગ્ ાં હત ાં.
"રસપ્રદ વાત એ છે કે દે શમાાં પ્રથમ વતવમાન પત્ર કાઢવાનો સવચાર બે
અંગ્રેજોને આવ્યો અને એ પણ વેપાર રોજગારના સવકાસ માિે ... બોલ્િ કે દહકી, બેમાાંથી
કોઈ એ રાજકીય ઘિનાઓ કે અધતન હેત થી છાપ ાં કાઢ્ ાં નહોત ાં. પણ, ભારતમાાં વસતા
અંગ્રેજ અસધકારીઓને એમના વતન ઇંગ્લેન્ડ થી માદહસત મળી રહે, તેમજ ઇંગ્લેન્ડ
બજારોના છે લ્લા ભાવ જાણવા મળે એ હેતથી અખબારોનો પ્રારાં ભ થયો હતો."4
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૧૯ મી સદીના ઉઘાડ સાથે ગજરાતમાાં નવો પ્રવાહ શરૂ થયો તે સવસવધ
માધ્યમો વડે માદહતી મેળવવાનો કાળ હતો. ભારતમાાં મદ્રણકળા પ્રવેશતા જ ગજરાતી
ભાષામાાં મદ્રણનો પરષાથવ ખેડાયો જીજીભાઈ બહેરામજી છાપગરે પહેલાાં વહેલાાં ગજરાતી
બીબામાાં 'બોમ્બે કદરયર' માાં એક જાહેરાત છાપી. રૂસ્તમજી કેશરીયાજી

એ છાપખાના

ની શરૂઆત કરી અને નાના મોિા પસ્તકો બજારમાાં આવ્યા ત્યારબાદ ફરદનજી
મઝવબાને છાપખાન ાં શરૂ ક્.ાં

3.2

ુ રાતી સમાચાર શરૂઆત
મબ
ંુ ઈમાં પ્રથમ ગજ
તત્કાલીન બ ૃહદ મબ
ાં ઈ પ્રાાંત મબ
ાં ઈ સમાચાર' ની શરૂઆત [1 જલાઈ 1822]

કરનાર પારસી સદગૃહસ્થ ફરદનજી મઝવબાનને ગજરાતી મદ્રણ અને પત્રકારત્વના
આદ્યસપતા ગણવામાાં આવે છે . 1 જલાઈના દદવસે ' શ્રી મબ
ાં ઈ સમાચાર' ના નામે આ
પત્ર નો પ્રથમ અંક બહાર પડયો હતો. " મબ
ાં ઈ શબ્દ ત્યારે 'મમબઈ' તરીકે લખતો અને
સમાચારનો 'સ', 'શ' તરીકે લખતો."5 તેમાાં પાાંચથી છ પાનાન ાં વાાંચન પીરસવામાાં
આવત ાં. પ્રારાં ભમાાં [સોમવાર તારીખ 2 જી જાન્્આરી 1832] સધી સાપ્તાદહક સ્વરૂપે
પ્રગિ થયા બાદ [માંગળવાર ૩ જી જાન્્આરી, 1832] તે દૈ સનકપત્ર બન્્ ાં. દૈ સનક થતાાં
જ તેન ાં કદ એક પાનાન ાં કરી દે વામાાં આવ્્.ાં આ પત્રન ાં લવાજમ મબ
ાં ઈમાાં માસસક બે
રૂસપયા હત ાં. અને જયારે મબ
ાં ઈ બહારના ગ્રાહકો માિે વધારવામાાં િપાલ ખચવ અને
નાણાાંનો વિાવ લેવાન ાં ઠરાવ્્ ાં હત ાં. અને પછી તેન ાં નામ મબ
ાં ઈ સમાચાર રાખવામાાં
આવ્્.ાં
'મબ
ાં ઈસમાચાર'માાં પ્રારાં ભ જ થોડા સમાચાર, વ્યાપાર અંગે માદહતી, અવસાન
નોંધ,, લગ્ન નોંધ ,આબોહવાને લગતી સવગતો ઉપરાાંત કસવતાઓ છપાતી; ક્યારે ક
સમાચારોના અભાવે અડધ ાં જ પાન ાં છપાત ાં. જાહેરખબરો મળવામાાં મશ્કેલીને કારણે
[1833] આ અખબાર અઠવાદડયામાાં રસવવાર અને બધવાર એમ બે દદવસે પ્રગિ થવા
લાગ્્ ાં કોઈ અગત્યના સમાચારો હોય ત્યારે તાંત્રી દ્વારા ઘિનાની િીકા પણ તેમાાં પ્રસસધ્ધ
થતી હતી. ફદવ નજીએ મઝવબાન બાદ તહેમલજી રૂસ્તમજી સમરઝા 'મબ
ાં ઈ સમાચાર' ના
તાંત્રી બન્યા બાદમાાં [૧૮૫૫] 'મબ
ાં ઈ સમાચાર' પન: દૈ સનક સ્વરૂપે નીકળવા માાંડ્ ાં હત ાં.
અને આજે પણ આિલા સમય બાદ પણ આ અખબાર સારી રીતે ચાલે છે . જે ગજરાતી
પત્રકારત્વ મિે મોિા ગૌરવ ની વાત છે . જે એસશયાન ાં સૌથી જૂન ાં અને હયાત અખબાર
તરીકે જાણીત ાં છે .
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મબ
ાં ઈ સમાચારના તાંત્રીઓ બધા જ પારસીઓ હતા. પરાં ત તે પછી [ઈ.સ 2000
ના જાન્્આરી ની બીજી તારીખથી] સપિંષ્ન્ક દલાલે આ પત્રના કાયવવાહક તાંત્રી તરીકેની
જવાબદારી ઉપાડી લીધી. તેઓ 'મબ
ાં ઈ સમાચાર' માાં ખબરપત્રી તરીકે [1-7-1995]
જોડાયાાં હતાાં. પાાંચેક વષવ બાદ આ જવાબદારી સાંભાળ્યા પછી [2005 ના એસપ્રલ ની
નવમી તારીખે] તેમની સનમણ ૂક અખબારના તાંત્રી તરીકે કરવામાાં આવી. 'મબ
ાં ઈ
સમાચાર' નો પ્રારાં ભ થયો તે પછી પેહલી વાર એક મદહલા તેના તાંત્રીપદે સનમાયા.
અગાઉ બહ ર્ૂાંકા ગાળા માિે બે ચબન- પારસીઓ જનાદવ ન વાસદે વ અને તેમના ભાઈ
સવનાયક આ અખબારના તાંત્રી બન્યા હતા. તે પછી એક મદહલા 'મબ
ાં ઈ સમાચાર' ના
તાંત્રીપદે આવ્યાાં."6

3.3

ુ રાતમાં શરૂ થિેલ વતભમાનપત્રો
ગજ
ગજરાતમાાં વ ૃત સવવેચનન ાં બીજ 'વતવમાને' [1849] વાવ્્ ાં, તેમ મનાય છે .

મગનલાલ વખતચાંદે [છે ક 1851] પ્રગિ કરે લ 'અમદાવાદ નો ઈસતહાસ'

ન્હાનાલાલ

દલપતરામ કૃત 'કવીશ્વર દલપતરામ', 'બદ્ધદ્ધ પ્રકાશ' અને 'ગજરાત વનાવ ક્યલર
સોસાયિીનો ઈસતહાસ' માાંના એક પ્રકરણમાાંથી ગજરાતના પ્રથમ અખબાર ની થોડી
ઘણી માદહસત મળે છે . કસવ ન્હાનાલાલની માદહતી મજબ બાજીભાઈ અમીચાંદે 'વતવમાન'
પત્ર શરૂ ક્ાં તેમ મનાય છે . 'અમદાવાદનો ઈસતહાસ' માાં તેના લેખક જણાવે છે કે
"પ્રજાનો વાાંચવાનો શોખ વધ્યો તે માિે નો જશ 'વતવમાન' ને ફાળે જાય છે ."7
પારસી ધમવ સામેના આક્રમણનો પ્રત્્ત્તર આપવા માિે ‘રાસ્ત ગોફતાર’ નામન ાં
એક પત્ર [૧૫ મી નવેમ્બર 1851થી] ખરશેદજી નશરવાનજી કામાની સહાય થી શરૂ
થ્ ાં . આ પત્રમાાં દાદાભાઈ નવરોજી એ પારસીઓ પરના અત્યાચારો સામે કલમ
ઉઠાવી હતી. રાસ્ત ગોફ્તારમાાં કરસનદાસ મળજી લેખો લખતા.
ત્યારબાદ [1852-1855] ના સમયગાળામાાં કરસનદાસ મળજીએ 'સત્યપ્રકાશ'
નામન ાં સ્વતાંત્ર પત્ર શરૂ ક્.ાં 'સત્યપ્રકાશ' નો પ્રથમ અંક બહાર પડવાની તૈયારી થઇ.
પ્રથમ અંક માિે તેમને જોરદાર મસાલો મળી ગયો. આ દકસ્સા પછી તો, નવી નવી
કડીઓ ઉમેરાતી ગઈ, અંતે ન્યાયમ ૂસતિ જોસેફ આનાલોડ દ્વારા ઈસતહાસ ની એક યાદગાર
ઘિના સમાન મહત્વપ ૂણવ ચકાદો અપાયો. તેમણે કરસનદાસને બદનક્ષીના આરોપમાાં
મસ્તત તો આપી જ. પણ સાથે સાથે તેમની સાહસસકતા, નીડરતાને ચબરદાવી અને ઉચ્ચ
સ્થાનોમાાં ચાલતા અનૈસતક કમોને ખલ્લા પાડવા એ એમની "સૌથી મોિી ફરજ છે . "
એમ કહી ને અખબારો અને અદાલત વચ્ચેના સબાંધો ની એક ચોક્કસ વ્યાખ્યા પણ
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બાાંધી આપી. સર આનોલ્ડે કહેલ ાં એક વાક્ય સનાતન સત્ય બની શકે એમ છે . એમણે
કહ્"ાં વોિ ઈઝ મોરલી રોંગ, કેન નોિ બી થીયોલોજીકલ રાઇિ." જે વાત નૈતીક રીતે
ખોિી હોય, તે ધાસમિકરીતે સાચી ન હોઈ શકે."8 પત્રકારત્વના ઈસતહાસ માાં સવરલ
ઘિનારૂપે પછીથી મબ
ાં ઈના પત્રકારોએ કરસનદાસન ાં સન્માન ક્ાં અને એમને માનપત્ર
આપ્્.ાં
'સત્યપ્રકાશ' [1852-55] શરૂ થ્ ાં તથા થોડાક વષોમાાંજ [1860] તે ‘રાસ્ત
ગોફતાર’ સાથે ભળી ગ્.ાં પરાં ત તે આિલા ર્ૂાંકા ગાળામાાં પણ એક નાનકડો ઈસતહાસ
સર્જત ાં ગ્.ાં એ ગજરાતના ઈસતહાસ ની સવરલ ઘિના છે . કારણ કે આ દરમ્યાન [1918]
તે 'પ્રજાસમત્ર'ના પારસી નામથી સાંચાચલત અખબાર સાથે જોડાઈ ગ્ ાં. કરસનદાસ જેવા
સધારાવીર પત્રકારે અનેક જાણીતા સામસયકોમાાં કામ ક્.ાં પરાં ત તેમણે ખરી કીસતિ તો
'મહારાજા લાયબલ કેસ' થી સાાંપડી.
આવા સાંજોગો [1 લી સપ્િે મ્બર 1864] માાં નમવદે સરતમાાંથી 'ડાાંદડયો' શરૂ ક્.ાં
આ પત્ર માાંડ પાાંચ વષવ ચાલ્્ ાં પરાં ત તેને અનેક સીમા સ્તાંભો સ્થાપ્યા. મીઠા પર કરનો
સવરોધ કરવામો આવ્યો તે ઉપરાાંત 'ડાાંદડયો' એ અનેક સમાજ સધારા ના કામો કયાવ .
'ડાાંદડયો' ના પ્રથમ અંકમાાં જ નમવદે કહે છે કે " જાગજો રૈ યત, બાર વાગ્યા વાહ ઓ
લોકો, આ હ ાં ડાાંડી પીંર્ છાં.આ તો ગરીબ લોકો સાવધ થાજો, ઓ આંધળાઓ લચ્ચાઓ
અને ખોિાઓ પાછા દે ખતા પ્રમાચણક અને ખરા ઉદ્યોગ કરાવે ખરા થાજો."9
ે ો સનષ્ટ્ણાત કસવ
શ્રી રમેશ ગૌતમ નોંધે છે તેમ, હળવી ઢબની કિારોનો પેહલ
નમવદ હતો. હળવી ઢબે, હસતા હસતા પણ નમવદ લોકોને ઘણી ગાંભીર વાતો કહી દે તો
અને પાખાંડ કે દષણોની વાત આવે ત્યારે મોિા ચમરબાંધીને પણ ગાાંઠતો નહી. 1869માાં
એણે,. રમેશ કકલ નોંધે છે . તેમ, 'પૈસાની તજવીજ ન કરી શકયો ' માિે સોરાબજી
ઈજનેરન ાં 'સન્ડેરીવ્્ ' સાથે એને જોડી દીધ.ાં
સરત ની ત્રણ વસ્તઓ ખબ જ વખણાતી વખણાઇ, એક તો સરતી પોતે, બીજ ાં
સરતની ઘારી અને ત્રીજ ાં 'ગજરાત સમત્ર'. એવામાાં [1863] દદનશા તાલ્યારખાને
સરતમાાંથી 'સરત સમત્ર' શરૂ ક્.ાં શરૂઆતમાાં તે સાપ્તાદહક હત ાં. પરાં ત આગળ જતાાં
[1864થી] તેને 'ગજરાત સમત્ર' નામ અપા્.ાં ત્યારબાદ [1888] શરૂ થયેલ.ાં 'ગજરાત
દપવણ' ગજરાત સમત્ર સાથે જોડાઈ ગ્.ાં 'ગજરાત સમત્ર એ પોતાના નામને સાથવક કરીને
સરતના સીમાડા વિાવીને વાાંચકોને વાાંચવાન ાં મન થાય તેવ ાં પત્ર બની ગ્.ાં 'ગજરાત
સમત્ર' એ તાલ્યારખાનથી માાંડી ને પ્રવીણકાન્ત રે શમવાળા સધીના અનેક તાંત્રીઓં,
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સાંચાલકો જોયા છે . અંતે [1936થી] 'ગજરાત સમત્ર' એ દૈ સનક આવ ૃસત્ત બહાર પાડવા
માાંડી, આ અખબાર હજ પણ ચાલી રહ્ ાં છે .
સરતમાાંથી માસસક સ્વરૂપે [1878] 'સ્વતાંત્રતા' પ્રકસશત થત ાં. રાજકીય ચેતનાના
સવકસસત અંશો 'સ્વતાંત્રતા' જોવા મળે છે . જે ર્ૂાંક સમયમાાં જ તે બાંધ થ્.ાં તે પછી
ઈચ્છારામ દે સાઈએ [1880ની 6 જૂને] ‘ગજરાતી’ નામના એક પત્રનો પ્રારાં ભ કયો.
તત્કાલીન અન્ય કેિલાક જૂના પત્રોમાાં ખેડામાાંથી શેઠ પાનાચાંદ અને કહાનદાન
ને 'ખેડા વતવમાન' સાપ્તાદહક શરૂ [1861]

ક્.ાં તે અમદાવાદથી પ્રસસધ્ધ થત ાં કે

રાજકોિથી તેની કોઈ ચોક્કસ માદહતી મળતી નથી. તે પછી વડોદરા થી ‘શ્રી સયાજી
સવજય’ નો પ્રારાં ભ દામોદરચાંદે કયો.
"આ સાંદભે શ્રી સવષ્ટ્ણ પાંડયા નોંધે છે કે ”ઓગણીસમી સદીના અંત સધીમાાં અનેક
અખબારો એ પોતાની રીતે કાયવ શરૂ ક્.ાં તેમાાંના કેિલાાંક અલ્પજીવી રહ્ાાં તો
કેિલાાંકનો પ્રભાવ નહીવત રહ્ો. જેમાાં માંચેરજી કાવસજીન ાં 'શાપર લાંગડાના મીત્તર',
(1874), ફારમજી કાવસજી મેહતા ન ાં 'દહતેચ્છ', (1873), 'અમદાવાદ સમાચાર' (1876),
'પ્રજાભીલાસ '(1873), 'પ્રજામત', 'દહન્દસ્તાન', 'પ્રસતસનસધ', 'રાજ્પસત્રકા', 'ખેડા ખેતીવાડી'
(1878), 'શ્રીમાળી શભેચ્છક' (1883), 'સપ્રયાંવદા (1886), 'સ્વદે શબાંધ' (1885), 'ભરૂચ
વતવમાન' (1761), 'દે શભતત' (1896), 'દફ્ પ્રેસ' (1835) , 'મબ
ાં ઈ સમશેર કીઆની'
(1849), 'જ્ઞાનસાગર'(1851) , 'શમશહેર રમજ '(1853), 'પારસી સમત્ર' (1855), 'દોસ્તે
દહન્દ' (1868), ' પારસી રીફોમર' (1852) , 'સ ૂયોદય' (1864), 'ધી ન્્ ્સનયન પ્રેસ'
(1869), 'દાાંતરડ'ાં (1870), 'કાદઠયાવાડ િાઈમ્સ' (1888), સસિંધ વતવમાન '(1881),
'નવસારી પ્રકાશ' (1897), 'મબ
ાં ઈ દૂ રબીન '(1837), 'મબ
ાં ઈ વતવમાન' (1844),
'અખબારે સોદાગર'(1856) , 'બગાનશીહન' (1854), દાસ્તે પરસીબાન ાં આન' (1854).
'સ ૂરીઅ પરકાશ'(1856), 'ગજરાતી રીવ્્' (1862),'સાહેસમત્ર' (1828), 'ઈઅંજહા પારસી'
(1868), 'મબ
ાં ઈ દોસ્ત'(1879), 'ઇષ્ન્ડયન ફીિીક' (1870), 'આયવસમત્ર' (1872), 'અબધ્રત'
(1894),

'સ્વતાંત્ર(1895),

'નવસારી

પ્રકાશ'

(1897),

'ગડગડાિ'

(1898),

'પાંચદાડ'(1899) વગેરે પત્રો બહાર પડયા."10
ગજરાતી પત્રકારત્વમાાં પેહલ ાં ગણના પત્ર સામાસયક 'બધ્ધ્ધ પ્રકાશ' નો પ્રારાં ભ
થયો. આ સામસયકોમાાં સોળ પાના આપવામાાં આવ્યા હતા. દોઢ આના તેની દકિંમત હતી.
આ સામાસયક દોઢ વષવ ચાલ્્ ાં અને બાંધ પડ્.ાં આ દરસમયાન [1851] રાવબહાદર
ભોગીલાલ પ્રાણવલ્લભદાસે ફરીથી શરૂ ક્ાં પરાં ત ર્ૂાંક સમયમાાં [1854] માાં જ તે ફરીથી
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બાંધ પડ્.ાં છે વિે 'ગજરાત વનાવ ક્યલર સોસાયિી' એ એને હાથમાાં લીધ ાં. જેને કસવ
દલપતરામે વ્યવસ્સ્થત બનાવી ગજરાતી ભાષા સાદહત્યનો ઉત્કષવ કયો. ઉપયોગી
જ્ઞાનનો પ્રચાર કયો. અને સામાન્ય કેળવણી ની વ ૃધ્ધ્ધ કરી હતી. સામાન્ય જ્ઞાન ના
સવષય વૈસવધ્યથી આ માસસકે ગજરાતમાાં આદરન ાં સ્થાન મેળવ્્ ાં છે . શ્રી સવદ્યનાથ ભટ્ટના
શબ્દોમાાં "પ્રાચીનતાની દ્રષ્ષ્ટ્િએ પ્રથમ સ્થાન 'બધ્ધ્ધ પ્રકાશ' ને મળશે.”11
આમ, [1851 માાં] દાદાભાઈ નવરોજી ન ાં 'રાસ્ત ગોફતાર' શરૂ થયા પછી મબ
ાં ઈ
ની 'ચચત્ર સવજ્ઞાન દપવણ' ,1954 માાં 'શમશેર બહાદર' , 'ગજરાત શાળાપત્ર' , ભોળાનાથ
દદવેદિયા અને મહીપતરામન ાં 'જ્ઞાનસધા', 'જ્ઞાન વધવક' અને 'જ્ઞાન પ્રસારક' , 'આયવ
જ્ઞાનવધવક' , 'વસાંત', હરગોસવિંદદાસન ાં કાાંિાવાળાન ાં 'સાદહત્ય', 'પ્રાચીન કાવ્ય', 'મનોરાં જક
રત્નમાળા' જેવા ઘણાાં બધાાં પત્રો નીકળવાાં શરૂ થયાાં.
આ સમયે [1850 ની આસપાસના અરસામાાં] ગજરાતી સામસયકોના પ્રકાશન
મહત્વના હતાાં. જેમાાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતાાં 'જ્ઞાન પ્રસારક' ભાવનગરથી ' મનોરાં જક
રત્ન ', 'સબોધપ્રકાશ','ધમવ દપવણ', ' સવવેચક', ' ધમવપ્રકાશ', 'માસસક સારસાંગ્રહ', '
'સત્રમાસસક િીકાકાર', 'ધમવ દપવણ', 'માનવ ધમવ', ભોળાનાથ દદવેદિયા અને મહીપતકૃત
'પ્રાથવના સમાજ', 'જ્ઞાનસધા', 'આયવ જ્ઞાન વધવક', શેઠ તારાપોળના રહીશ શાપરજી
ભીમજીભાઈએ ચલાવેલ ાં તથા ' જ્ઞાનવધવક ', આનાંદ શાંકર દવે 'વસાંત' , હરગોસવિંદદાસ
કાાંિાવાળા એ 'સાદહત્ય' અને 'પ્રાચીન કાવ્ય', લીંબડાથી 'માસસક સાર સાંગ્રહ', 'જૈન ધમવ
પ્રકાશ', (જામનગર થી) 'માનવ ધમવ', (જૂનાગઢ) 'મનોરાં જન મણીમાળ', 1940માાં
કતીયાનાથી 'મજાદહદ', (રાણપરથી) 'બકરપી'(પ્રથમ ડીિેતિીવ સાદહત્ય) ભાવનગર થી
ગીજભાઈ બધેકા દ્વારા 'સશક્ષણ પસત્રકા' , ('કચ્છ' રાજકોિ થી)માાં મોહનલાલ ગામીએ
'કોદકલ'

અને

ફૂલચાંદ

મવાણીએ

'ભાવનગરસમાચાર','જીવનપ્રકાશ'

'કેસરી'

રાજકોિમાાંથી

(ભાવનગરથી)
1954માાં

જયાંતીલાલમેહતાએ

'માંજરી',

રાજકોિમાાંથી

ઇન્દલાલગાાંધી , ડોલરરાય માાંકડે 'ઊસમિનવરચના', 'નતનસૌરાષ્ટ્ર', 'અંજલી' વગેરે શરૂ
કરે લા તે ઉપ્ક
વ ત તમામ અખબારો પ્રસસધ્ધ થતા હતા.
આવા સમયે [ઈ.સ જલાઈ 1862માાં] સરકારના કેળવણી ખાતાએ અમદાવાદથી
'ગજરાતશાળાપત્ર' નો પ્રારાં ભ કયો. ત્યારે તેના તાંત્રી મહીપતરામ નીલકાંઠ હતા.
ત્યારબાદ [1870માાં] આ પત્રમાાં તાંત્રી પ્રસસધ્ધસાક્ષર નવલરામ સનમાયા. ગજરાતમાાં
સશક્ષણ અને સશક્ષકને એન ાં મોભાદારસ્થાન આપવામાાં

'ગજરાત શાળાપત્ર' ન ાં મોર્ાં

યોગદાન છે .
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નવલરામ રાજકોિમાાં આવવાથી 'શાળાપત્ર' પણ રાજકોિમાાં આવ્્.ાં તેઓ સતત
અઢારવષવ આ પત્રના તાંત્રીપદે રહ્ા શાળા પત્રનો મખ્ય હેત બહાર લાવવા સશક્ષકો અને
સવદ્યાથીઓને સબાંધી સાંખ્યાબાંધ લેખો લખ્યા. તે ઉપરાાંત તેમને ગ્રાંથસમીક્ષા , ભાષા,
જોડણી, વ્યાકરણ, પીગળ વગેરે જેવી અનેક સમસ્યાઓ પર માગવદશવકલેખો લખ્યા અને
સૌરાષ્ટ્રના પત્રકારત્વના પાયાને મજબ ૂત બનાવ્યો.
સ્ત્રીઓની સામાજજકસ્સ્થસત ઉંચી લાવવાના હેતથી સાક્ષર મણીલાલ નભભાઈ
દ્ધદ્વવેદીએ

[ઓગસ્િ, 1885માાં] 'સપ્રયવાંદા' નામન ાં પ્રથમ મદહલાઓન ાં માસસક શરૂ ક્.ાં

'સપ્રયાંવદા' ન ાં લખાણ પાાંદડત્યસભર અને અઘરાં રે હત ાં હત ાં તેથી સામાન્ય મદહલાઓને તે
સમજવામાાં મશ્કેલી પડતી; આ અંગે મદહલાઓ ફદરયાદ પણ કરતી. અને મણીલાલ
ઉત્તર પણ વાળતા. પાાંચ વષવ ચાલ્યા બાદ [1890માાં] આ પત્રન ાં નામ બદલીને
'સદશવન' થ્ ાં જેન ાં સાંપાદન મણીલાલ દ્ધદ્વવેદી કરતા.
મણીલાલ નભભાઈના મદહલાલક્ષી સામાસયક 'સપ્રયાંવદા' શરૂ થયા પછી ત્રીજા
ૂ ' નામન ાં સાંપ ૂણવ કૃસષલક્ષી સામાસયક શરૂ થ્.ાં એ
વષે [1887]માાં ભાવનગરથી જ 'ખેડત
ઘિના

ભાવનગરે

સૌરાષ્ટ્રના

પત્રકારત્વના

ઈસતહાસમાાં આપેલા

અમલ્યફાળાની

ચાડીખાય છે , આજે પણ કૃસષને લગતા અમક ચોક્કસ વારે કૃસષસવષયક સમાચારો
આપવા માાં આવે છે .
આ સામાસયક શરૂ કરવાન ાં સાહસ ખેતીવાડી ખાતાના અસધકારી દલવભરામ
ૂ ' સાંપ ૂણવપાને ખેતી અને બાગાયતના પ્રશ્નોજ ચચાવ ત ાં. એ
રામજી જાનીએ ક્ાં હત ાં. 'ખેડત
સસવાય કોઈપણ સવષયનો એમાાં ફણગો ફૂિતો ન હતો.
સૌપ્રથમ અખબાર સૌરાષ્ટ્રમાાં [ઈ.સ 1864-65]

જૂનાગઢથી ' સૌરાષ્ટ્ર દપવણ'

નામન ાં માસસકપત્ર શરૂ થ્.ાં જો, કે આજ સમયગાળામાાં 'કદઠયાવાડ સમાચાર' નામન ાં
સાપ્તાદહક ચાલત ાં હત ાં. પણ તેન ાં પ્રકાશનસ્થળ અમદાવાદ હત ાં કે રાજકોિ તેનીચોક્કસ
માદહસત મળતી નથી. ત્યાાં સધી 'સૌરાષ્ટ્ર પ્રથમપત્ર ગણવામાાં કોઈ વાાંધો નથી. આ રીતે
જૂનાગઢ સૌરાષ્ટ્રન ાં પ્રથમ પત્ર ધરાવવાન ાં માન ખાિી જાય છે
આમ પણ જૂનાગઢન ાં એક વખતન ાં સાાંસ્કૃસતક અને સામાજજક ચચત્ર જોતા તથા
આવી પ્રવ ૃસત્ત વહેલી શરૂ થાય એ સ્વાભાસવક જ ગણાય. એ સમયે જૂનાગઢમાાં નવાબની
હકૂમત હતી, અને શાસનના આશ્રયે ત્યાાં સાંખ્યાબાંધ નાગર સાક્ષરો અને પાંદડતો એકઠા
થાયા હતા. તેઓ રાજ્યવહીવિમાાં પણ સીધો કે આડકતરો ભાગ લેતા. આવા એક
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નાગરસવદ્વાન મચણશાંકર જિાશાંકર દકકાણીએ ગજરાત અને મબ
ાં ઈમાાં આસમયે ચાલતી
સધારાવાદી ચળવળોના સૌરાષ્ટ્રમાાં લાવવાના હેતથી જૂનાગઢમાાં 'જ્ઞાનસાંગ્રાહકસભા' ની
સ્થાપના કરી, અને આ સભાના ઉપક્રમે જ 'સૌરાષ્ટ્રદપવણ' ન ાં પ્રકાશન શરૂ ક્ાં આ
પત્રના તાંત્રીપદે એમને શ્રી વલ્લભહરીદત્ત આચાયવની વરણી કરી, જેઓ એમના એક
સાથીદાર હતા. આ પત્ર એ સમયે સૌરાષ્ટ્રભરમાાં અને બહાર પણ જાણીત ાં બન્્ ાં હત ાં.
અને વીસ પચીસ વષવ સધી ચાલ્્ ાં હત ાં. તેના દરે ક અંકના મખપ ૃષ્ટ્ઠ ઉપર સૌરાષ્ટ્ર
સરકારની મદદથી થત ાં એવો સ્પષ્ટ્િ ઉલ્લેખ છપાતો.
મણીશાંકરે

'સૌરાષ્ટ્રદપવણ' મારફત લગ્ન અને મત્ૃ ્ પછીના કદરવાજો ,

કન્યાકેળવણી, બાળલગ્ન, સ્ત્રીકેળવણી જેવી બાબતોમાાં અદ્ધદ્વતીય ફાળો છે . તે સમયે
કદરવાજોથી ખદબદતા સમાજમાાં પણ બાયડીઓથી જોડાપેરાય? તેવા લેખોદ્વારા
સ્ત્રીઓમાાં જાગૃસત આવે તેવા પ્રયત્નો તેઓ કરતા જે હાલના વતવમાન ્ગમાાં પણ
અંધશ્રધ્ધા કદરવાજો જોવા મળે છે . એમની સવદ્વતા નો કસવ દલપતરામે સ્વીકાર કયો
હતો. અને કહ્ હત ાં "વૈદતણા બહભેદ, સવચક્ષણ, લક્ષણસધ્ધચચતે ચતરાઈ ભાાંગીશકે
ભેદ ભયાંકર શાંકર કે મચણશાંકરભાઈ".12 પોતાની રીતે મચણશાંકર અને એમના
'સૌરાષ્ટ્રદપવણ' એ સમયે સૌરાષ્ટ્રમાાં કેળવણી અને સધારાના ખ્યાલોનો સારો એવો
પ્રચાર કયો. એ અથવમાાં એમને શ્રી ધીરભાઈ ઠાકર અને ઇન્દ્રવદન દવે " સૌરાષ્ટ્રની
સાાંસ્કૃસતક જાગૃસતના પ્રવતવક અને સોરઠના પહેલાાં સધારક"

જાગૃસતના પ્રવતવક અને
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સોરઠના પેહલાાં સધારક" તરીકે ઓળખાવે છે તે યોગ્ય છે .
આઝાદી પછી સૌરાષ્ટ્રને અલગ રાજ્ય મળ્્ ાં અને રાજકોિ તેન ાં પાિનગર બન્્ ાં.
આથી આવી પ્રવ ૃસત્તઓન ાં કેન્દ્ર પણ રાજકોિ બન્્ ાં અને દૈ સનકપત્રો ત્યાાંથી શરૂ થયા. આમ
છતાાં સશક્ષણની જેમ પત્રકારત્વના પણ પગરણ જૂનાગઢથી થયા એમ કેહવામાાં કશ ાં ખોર્ાં
નથી. આજે જૂનાગઢમાાંથી થોડા સાપ્તાદહકો ઉપરાાંત ત્રણેય દૈ સનકપત્રો પણ પ્રસસધ્ધ
થાય છે .
એકાદ વષવ જેિલા ર્ૂાંકા સમય સધી જ ચાલેલા 'જ્ઞાનદીપક' એ તે સમયના
સ્થચગત અને બાંસધયાર વાતાવરણને ભેદવામાાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો. એ સમયે
મણીશાંકરના 'સૌરાષ્ટ્રદપવણ' થી પ્રભાસવત થયેલા રૂપશાંકર ઓઝાએ જનાગઢમાાંથી જ
'જ્ઞાનદીપક' નામન ાં સામાસયક શરૂ ક્.ાં
'સૌરાષ્ટ્રદપવણ' બાદ રાજકોિમાાંથી 1868માાં એસપ્રલ મદહનામાાં સવજ્ઞાન સવલાસનો
પ્રારાં ભ થાય છે . જેના સ્થાપક હરગોસવિંદ કાાંિાવાળા હતા. 'સવજ્ઞાન'

શબ્દનો અથવ એ
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સમયમાાં પ્રચચલત નહી હોય . અહી તો સવજ્ઞાનનો અથવ જ્ઞાન કે સવશેષજ્ઞાન કરવાનો છે .
અને જ્ઞાનથી પણ કેળવણીજ વધ અચભપ્રેત છે એ પ્રથમ લેખમાાં જોવા મળે છે . 'ઝવેરી
સદીરામ શાંકરદાસની મદદથી' છપાતી અને માસસક ચોપાસન્ ાં હત ાં. સવજ્ઞાનસવલાસમાાં
એક લેખ 'જ્ઞાન અને શસ્તતએ જ છે . આ લેખ ભાષા અને રજૂઆતની દ્રષ્ટ્િીએ આજે ઘણો
દફક્કો અને પ્રાથસમક કક્ષાનો લાગે.મનષ્ટ્ય એ બીજા પશ કરતા શરીરરચના અને
બધ્ધ્ધની દ્રષ્ષ્ટ્િએ ચદડયાતો છે . એવ ાં પ્રારાં ભમાાં દશાવ વા્ ાં છે . પ્રથમ ફકરામાાં ' મનષ્ટ્યના
કામો તેના અંગ બળ તથા બધ્ધ્ધબળ પર આધર રાખે છે . તેમાાં મખ્યત્વે કરીને
બધ્ધ્ધબાળ પર"14. એ વાક્ય એનો મખ્યસવચાર છે . તે સમયે આવા સવચારોને ફેલાવો
કરવો તે સારી બાબત છે . તેમજ અંધશ્રધ્ધા અને વહેમો તથા ચમત્કારોની તરફેણ કરતા
લેખો મોિી સાંખ્યામાાં પ્રગિ કરે છે . "એક અજાયબ જેવો ખેલ" ઢોંગી માણસોને ખલ્લા
પાડે છે . તેનો મખ્ય હેત સમાજમાાં જાગૃસત લાવવાનો હતો.
આવે સમયે [1882] 'કાદઠયાવાડ િાઈમ્સ'નો પ્રારાં ભ થયો હતો. આ પેહલાાં જે
પત્રો સૌરાષ્ટ્રમાાંથી શરૂથયા તે માસસક સ્વરૂપમાાં હતા. એ અથવમાાં જોઈએ તો 'કાદઠયાવાડ
િાઈમ્સ' એ સૌરાષ્ટ્રના પત્રકારત્વમાાં સૌપ્રથમ દૈ સનક વતવમાનપત્ર બન્્.ાં આ પત્રના
સ્થાપક ભવાનીદાસ વઝીરાણી હતા. આ પત્રમાાં પ્રથમ પાન ાં મોિે ભાગે અંગ્રેજીમાાં
આવત ાં અને અંદરના પાનાઓમાાં ગજરાતીમાાં થોડી વાાંચનસામગ્રી આવતી. આમ
'કાદઠયાવાડ િાઈમ્સ' દ્ધદ્વભાષીપત્ર હત ાં.
દદવાળી અંક જેવી વાાંચન સવસવધતા ધરાવતા 'શારદા' માસસકનો પ્રારાં ભ
[એસપ્રલ, ૧૯૨૪] ગોકલદાસ રાયપરા એ રાજકોિમાાં થી કયો આ પખવાદડક હત ાં. અને
સો પાનામાાં કાવ્યો, વાતાવ, પ્રવાસવણવન, જીવનચદરત્રો, લોકકથાઓ , સાહસ, કથાઓ ,
ર્ૂાંકીવાતાવઓ , લોકસાદહત્યથી ભરપર વાાંચનસામગ્રી પીરસતી હતી. 'શારદા' સાદહત્ય
અને સાંસ્કારન ાં માસસક હોવાછતાાં તેમાાં રાજકીય સમસ્યાઓ ,સ્ત્રીઓ ની સમસ્યાઓની
કોઈવાર ચચાવ કરવામાાં આવતી હતી.
'ચેતન', 'દહન્દસ્તાન', 'ગજરાત''્ગધમવ' જેવા પત્રોમાાં કામગીરી કરી ચ ૂકેલા
સાક્ષર સવજય રસવ વૈધ સાદહજત્યક સામાસયક ચલાવતા, જેમને [૧૯૨૪ માાં 'કૌમદી'] નો
સત્રમાસસક રૂપે પ્રારાં ભ કયો. 'કૌમદી' પછી [1938 માાં] સવજય રામ 'માનસી' માાં ચચિંતન
અને અધ્યાત્મક ઉપર વધ ભાર આપતો. તેમાાં સવાસોથી દોઢસો પાના અપાતા હતા.
તેનો દરે ક અંક દળદાર બનતો.
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સૌરાષ્ટ્ર પાસે ગૌરવ લઇ શકાય તેવ ાં એક સાદહજત્યક પ્રકારન ાં પત્ર ભાવનગર થી
પ્રગિ થત ાં 'સમલાપ' હત ાં. જે [જાન્્આરી, 1978] માાં મહેન્દ્ર મેઘાણીએ માસસક સ્વરૂપે
શરૂ કરે લ હત ાં. ઘણા વષો સધી ચાલેલ ાં 'સમલાપ' હવે ઘણા વષો થી બાંધ છે ,
સ્વતાંત્રતાના ઘણા વષવ બાદ ભારતમાાં માધ્યમોન ાં મહત્વ વધી ગ્ ાં છે . પરાં ત
માધ્યમોની વાત કરીએ તો િીવી ચેનલો અને તેની બોલબોલા ની ચચાવ પણ થાય પણ,
આઝાદી પહેલાાં જયારે ચેનલો ની શોધ ન હતી થઇ ત્યારે પત્રકારત્વનો પ્રારાં ભ નાના
નાના ચોપાસનયાથી થયો હતો. સામસયકો જ લોકોમાાં મઝ
ાં વતા પ્રશ્નોને વાચા આપતા
હતા. અખબાર ની આ શસ્તત સવવ પ્રથમ ઓળખનાર વ્યસ્તત હતા ગાાંધીજી. તેઓ જયારે
લાંડનમાાં હતા ત્યારે ઘર બેઠા તેઓ ત્યાના અખબારોમાાં
લખાણે સમગ્ર ઇંગ્લેન્ડ માાં ઉહાપોહ

ચચાવ પત્રો લખતા તેમના

મચાવ્યો અને ત્યારે જ ગાાંધીજી લેખન શસ્તત ને

પારખી ગયા. અખબારની અડગ તાકાતને સમજી ગયા બાદ ગાાંધીજી એ રાં ગભેદ ની
નીસત સામે લડત છે ડવાન ાં નક્કી ક્.ાં તેમની આ લડત સવશે સાાંભળીને તેમને હબીબ
શેઠ ઝવેરીએ પછ્ ાં હત ાં, તમારા સત્યાગ્રહમાાં જોડાશે કોણ? તમારા કહેવાથી સસપાઈની
લાઠી ખાવા માિે કેવી રીતે આવશે? ગાાંધીજીએ જવાબમાાં કહ્ ાં હત ાં કે "હ ાં લેખ લખીશ
અને ખરે ખર ચમત્કાર થયો અને ગાાંધીજીનો લેખ વાાંચીને પરા પચાસ માણસો અંગ્રેજ
હકૂમતની લાઠી ખાવા માિે પહોંચી ગયા હતા."15
આનો અથવ એ જ કે, અખબારોથી જગતમાાં ક્રાાંસત લાવી શકાય છે . ગાાંધીજીએ
ભારત આવીને પણ અખબારના માધ્યમથી લોકજાગૃસત લાવવાનો પ્રયોગ ચાલ જ
રાખ્યો. જેમાાં 'યાંગ ઇષ્ન્ડયા', 'હદરજનબાંધ' અને 'જગજીવન' જેવા અખબારો કાઢયાાં.
ગાાંધીજીએ સાચબત કરી બતાવ્્ ાં કે 'ખીચો ન કમાન કો, ન તલવાર સનકાલો, જબ તોપ
મકચબલ હો તો અખબાર સનકાલો....' પરાં ત ગાાંધીજી મ ૂળભ ૂત રીતે પત્રકાર ન હતા.
તેમણે તો માત્ર સામાજજક અને રાજકીય ક્રાાંસત લાવવાના ઉદ્દે શથી અખબારો કાઢયાાં હતાાં.
ત્યાર બાદ જયારે રાજા રામમોહનરાય અંગ્રેજી શાસનની બે મોઢે પ્રશાંસા કરતા હતાાં.
નમવદ જેવા ક્રાાંસતકારી સવચારકે પણ દે શી રાજ્યોના વહીવિદારો સામે જગ
ાં છે ડી, અંગ્રેજ
વહીવિ લાગ ાં કરી દે વાન ાં સ ૂચન ક્ાં હત ાં. એ વખતે ઈચ્છારામ દે સાઈએ 'સ્વતાંત્રતા'
નામન ાં પત્ર બહાર પાડી સમગ્ર ભારતમાાં સૌપ્રથમ વખત આઝાદીનો સવચાર રમતો
મ ૂકીને.પોતાના પત્રમાાં ગલામીને કારણે થયેલી દદવ શાન ાં તાદ્દશ વણવન કરતા હતા.
દ. આદફ્કાનો પોતાનો સનવાસ ત્યજીને મહાત્મા ગાાંધીજી [1915માાં] ભારત
આવ્યા, અને એ પહેલાાં 1857માાં ભારત ખાતે એક સશસ્ત્ર બળવો થઇ ચક્યો હતો, પરાં ત
તે બળવામાાં માધ્યમોની ભ ૂસમકા લગભગ શ ૂન્ય જેવી હતી. જયારે ગાાંધીજીએ શરૂ કરે લી
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આઝાદીની લડાઈમાાં અખબારો પોતે જ સ્વતાંત્ર સૈસનકોની ભ ૂસમકામાાં આવી ગયાાં
હતાાં..સૌરાષ્ટ્રમાાં ઘોલેરા ખાતે સત્યાગ્રહ થયો, ત્યારે 'સૌરાષ્ટ્ર' સાપ્તાદહકન ાં નામ એમાાં
પ્રથમ હજાર સત્યાગ્રહીઓની યાદીમાાં હત ાં.
"ગજરાતીમાાં શામળદાસ

ગાાંધીન ાં 'વાંદેમાત્રમ'

જાણીત ાં છે .

ત્યારે

લાલા

લજપતરાયે પણ પાંજાબીમાાં 'વાંદેમાતરમ' શરૂ ક્ાં હત ાં.એજ રીતે મેડમ ભીખાઈજી કામા
એ પેરીસ(ફ્ાાંસ) થી 'વાંદેમાતરમ' પત્ર કાઢ્ ાં હત ાં. એ બહ ઓછા લોકો જાણે છે કે પણ,
કમનસીબે 'વાંદેમાતરમ' ના જના અંકો આજે જોવા મળતા નથી. મલતાનની જેલમાાં
રહેલા કેદીઓં પર અંગ્રેજ શાસકો દ્વારા ગજરાતમાાં સસતમ ની વાતો છાપીને
'વાંદેમાતરમ' એ સનસનાિી ફેલાવી હતી."16
ઇન્દલાલ યાજ્ઞીકે તે સમયે પ્રજાકીય ચેતનાને વધ જગાડી શકે એવા આશય થી
'નવજીવન અને સત્ય' નામન ાં માસસક શરૂ કરીને તે ગાાંધીજીને સોપ્્ ાં. આ 'નવજીવન' નો
પ્રથમ અંક [૭ સપ્િેમ્બર 1919] માાં નીકળ્યા પછી હતો. લગભગ [1932] પછી
'નવજીવન' ન ાં નામ પદરવતવન 'થતાાં તે હરીજન બાંધ' થ્.ાં આગળ જતાાં 1956 માાં આ
'હરીજન બાંધ' બાંધ પડ્.ાં
ૃ લાલ શેઠે રાણપર થી 'સૌરાષ્ટ્ર' બહાર પાડ્ ાં જે પાછળ થી 'ફૂલછાબ '
અમત
સ્વરૂપે પ્રસસધ્ધ થ્ ાં. જેને હાલ નેવ ાં વષવ પ ૂણવ થાય છે અને કાયવરત છે . હાલના માસ્િર
હેડ ના હાસ્યામાાં 'ફૂલછાબ' લખેલ ાં આવે છે . તે રાજકોિમાાં આવ્યા બાદ દૈ સનક અખબાર
થ્ ાં હત ાં. રામરાય મનશી એ 'સ્વરાજ' નામન ાં દૈ સનક [1921] શરૂ ક્.ાં જયારે એ વખતે
ૃ લાલ શેઠે 'જન્મભ ૂસમ ' શરૂ ક્.ાં જે હજ પણ પ્રકાસશત થાય છે . 1963માાં
[1934માાં] અમત
કલભા કોઠારી એ અમદાવાદ માાં 'પ્રભાત' અને 'જય સૌરાષ્ટ્ર' દૈ સનકો શરૂ કયાવ. જયારે
[1941]માાં શામળદાસ ગાાંધી એ 'વાંદે માતરમ ' દૈ સનક નો પ્રારાં ભ કયો.
ગજરાતી ભાષાન ાં પ્રથમ સાાંધ્ય દૈ સનક' સાાંજ વતવમાન' , 'ગજરાતી પાંચ' પછીનો
તરતનો પત્ર છે . અરદે શર બહેરામજી પિે લ ના તાંત્રીપદે આ પત્રનો ઠીક ઠીક સવકાસ
થયો. તેના પ્રસતસ્પધી રૂપે 'સમી સાાંજ' (1909) નામન ાં પત્ર નીકળ્્ ાં પરાં ત તે છ એક
માસ ચાલ્્ ાં. 'સાાંજ' ‘વતવમાન' પણ સવદે શના અન્ય ભાગો માાંથી તાર દ્વારા સમાચારો
મેળવવાની શરૂઆત કરી. 1908 થી તેણે 'પતેતી અંક' ની યોજના કરી તે ગજરતીમાાં
સવશેષાાંક ના ક્ષેત્રે નોંધનીય છે .[1942થી] સાાંજ વતવમાન' ના માચલકોથકી તે [1947]
'રાસ્ત રાહબર' સાપ્તાદહક સાથે જોડાઈ ગ્.ાં માિે જ કેિલાક સવવેચકોએ ગજરાતી
પત્રકારત્વના ત્રણ ્ગ ગણાવ્યા છે .

62

1.

મબ
ાં ઈ સમાચાર ્ગ

2. ગજરતી ્ગ

3.

ગાાંધી ્ગ, આ પૈકીના ત્રીજા ્ગનો પ્રારાં ભ મહાત્મા ગાાંધીજીએ જ્યારથી
[1919] 'નવજીવન' ન ાં સકાન હાથમાાં લીધ ાં ત્યારથી થયો."17
સ્વતાંત્રતા પ્રાધ્પ્ત બાદ તેણે જેનો સામનો કયો છે એવા કેિલાક પ્રશ્નો ની

ગજરતી પત્રકારત્વ પર ઊંડી અસર થઇ. સાથે જ અચભવ્યસ્તતની મોકળાશ ને કારણે
નવા અખબારોના પ્રારાં ભને પ્રોત્સાહન મળ્્.ાં જેનામાાં કેિલાાંક બાંધ પડયા અને સમયાાંતરે
તેમાાં સધારા થતા ગયા.

ઉપસંહાર
ર્ૂાંકમાાં, એિલ ાં તો જરૂરી કહી શકાય કે સૌરાષ્ટ્રના વતવમાનપત્રોએ કાદઠયાવાડી
પ્રજાને સવદ્યા અને કેળવણી તરફ દોરી હતી, તથા સામાજજક સધારાઓ પર ભાર મ ૂકી
પરાતન અને રૂદઢવાદી પરાં પરાઓ તોડવા પ્રેરણા પ ૂરી પાડી હતી. આ પત્રોએ
આંસશકપણે પ્રજાને રાજકીય બાબતોથી માદહતગાર કરી હતી તથા દે શી રાજ્યો અને
ચિિીશ સરકારની અન્યાયી નીસતઓ પ્રત્યે તેમને સવચારવા પ્રેરણા પ ૂરી પાડી હતી.
આ વતવમાનપત્રોના પ્રયત્નો થકી ધીરે ધીરે સૌરાષ્ટ્રમાાં રાજકીય જાગૃસતના
માંડાણ શરૂ થયા. મહાત્મા ગાાંધીજીના આદફ્કાથી દહિંદમાાં થયેલા આગમને સમગ્ર
ભારતમાાં નવો જ પ્રાણ ફૂાંક્યો. તેમના સત્યાગ્રહો તથા તેમની સત્ય, અદહિંસાની
સવચારસરણીએ સૌરાષ્ટ્ર પર ઘણી જ અસર કરી. તેમના રચનાત્મક કાયોને સૌરાષ્ટ્રના
પ્રજાજનોએ વધાવી લીધા અને પોતાના તન-મન-ધનથી તેને તરબતર કરી દીધા.
આમ, સૌરાષ્ટ્રના દે શી રાજયોની આપખદ અને અન્યાયી નીસતઓએ ગાાંધી્ગ
દરસમયાન સૌરાષ્ટ્ર ના કેિલાક ખમીરવાંતા અને નીડર પત્રકારોને જન્મ આપ્યો હતો.
ગજરાતી પત્રકારત્વનો પ્રારાં ભ ભલે ગજરાત ની બહાર છે ક મબ
ાં ઈમાાં થયો હોય
પરાં ત ગજરાતી પત્રકારત્વના મ ૂચળયા સમગ્ર ગજરાતમાાં ભારત માાં અને સવશ્વના કેિલાય
દે શોમાાં ફેલાઈ ચક્યા છે . તે સમયે સરતમાાંથી ' સરત સમત્ર ' અને 'ગજરાત સમત્ર '
ખ્યાતી પામ્્ ાં. રાજકોિમાાંથી 'સૌરાષ્ટ્ર' ન ાં ૂ જૂનાગઢમાાંથી 'સૌરાષ્ટ્ર દપવણ' એ સૌરાષ્ટ્ર ન ાં
પ્રથમ અખબાર હોવાન ાં માન ખાિી જાય છે . તો મબ
ાં ઈ થી 'વાંદે માતરમ' અને
અમદાવાદ થી 'ગજરાત સમાચાર' , ' સાંદેશ' , 'દદવ્ય-ભાસ્કર' જેવા અખબાર પત્રક શરૂ
થયા હતા. આ પત્રો એ પત્રકારત્વના ક્ષેત્રે અમીિ છાપ છોડી છે . તેમજ ગજરાતી
પત્રકારત્વ ને નવી દદશા અને ઊંચાઈ બક્ષી છે .
63

પાદનોંધ

1.

પરીખ, નીતા, ‘ર્ારતીિ પત્રકારત્વનો પ્રારં ભર્ક ઇયતહાસ’, પ ૃ.9

2.

દલાલ, યાસમીન, ‘અખબારી ઇયતહાસ’, પ ૃ.4

3.

પરીખ, નીતા, ‘ર્ારતીિ પત્રકારત્વનો ઇયતહાસ’, પ ૃ.11.

4.

દલાલ, યાસમીન, ‘મહાન પત્રકારો’, પ ૃ.25

5.

પ ૂવોતત, ‘અખબારી ઇયતહાસ’, પ ૃ.7

6.

પિે લ, બી.એમ.,પિે લ મહેંન્દ્ર બી., ‘પત્રકારત્વ ના પ્રવાહો, ર્ાગ:3’ પ ૃ.81

7.

ુ રાતી પત્રકારત્વ નો ઇયતહાસ’,પ ૃ.103
ડો.માશવલ, રતન, ‘ગજ

8.

દલાલ, યાસમીન, ‘મહાન પત્રકારો’, પ ૃ.62

9.

એજન, પ ૃ.70

10.

પાંડયા, સવષ્ટ્ણ, ‘પત્રકારાત્વની યવકાસ રે ખા’, પ ૃ.43

11.

એજન, પ ૃ.63

12.

દલાલ, યાસમીન, ‘અખબારી ઇયતહાસ’, પ ૃ.7

13.

એજન, પ ૃ.36

14.

એજન, પ ૃ.41

15.

દલાલ, યાસમીન, ‘મહાન પત્રકારો’, પ ૃ.6

16.

એજન પ ૃ.8

17.

દલાલ, યાસમીન, ‘અખબારી અવલોકન’, પ ૃ.187

******

64

