રાજા રામમોહનરાય
ભારતના સામાજિક નવસર્જનના પિતા
ુ ારાની જે જે પ્રગપત આિના સમાિમાાં ર્ા ષ્ટિગગોચર
અવાા ચીન સધ
થાય છે તેના િાયાન ાંુ ચણતર કરનાર રાજા રામમોહનરાયનો
િન્મ ઈ. ૧૭૭૨ના મે માસની ૨૨મી તારીખે બરદ્વાન જિલ્લાના
ુ સનાતની
રાધાનગર ગામમાાં થયો હતો. પિતા રમાકાાંત શદ્ધ
હતા. માતા તારરણી િણ અપતશય ધાપમિક હતાાં. રામમોહન
નાનિણથી િ બદ્ધુ દ્ધશાળી હતા. આથી તે કાળના પવદ્યાધામ
ગણાતા િાગણમાાં તેમને અભ્યાસ માગે મ ૂકવામાાં આવ્યા. અહીં
તેમણે ફારસી તથા અરબી ભાષામાાં સારી પ્રવીણતા મેળવી.
બનારસમાાં કોઈ િાંરિતને તયાાં રહી તેમણે સાંસ્કૃતન ાંુ જ્ઞાન મેળવ્્.ાંુ
અભ્યાસ િાછળ બે ત્રણ વરસ ગાળી તે ઘેર િાછા આવ્યા તયારે તેમના પવચારોમાાં ઘણાંુ િ
ુ ને
િરરવતાન થઈ ગ્ ાંુ હત.ાંુ રહિંદુ ધમાની િિ અંધશ્રદ્ધા તેમનામાાંથી ઊિી ગઈ હતી. પિતાએ પત્ર
ધાપમિક બનવાને બર્લે અધાપમિક બનેલો િોયો. બાંને વચ્ચે વાર્પવવાર્ થયા અને િરરણામે
રામમોહનને ઘરમાાંથી રુખસર્ મળી.
ુ ઃરચના માગે ર્ે શમાાં ત્રણ સાંસ્કૃપત વચ્ચે તમ
ુ લ
ુ ્દ્ધ
ુ જામ્ ાંુ હત.ાંુ રહિંદુ,
એ વખતે સામાજિક પન
મસ્ુ સ્લમ અને ખ્રિસ્તી. રામમોહનરાયે આ ત્રણે સાંસ્કૃપતનાાં તતવોને િચાવ્યાાં અને આિના
ભારતની પ્રગપતનાાં િગરણ તથા પ્રસ્થાન માંિાયાાં.
ુ ુ લામા ઉિર તેમણે ગીકા કરી
ગૃહતયાગ કયાા િછી તેઓ પતબેગ િહોંચ્યા. અહીં બૌદ્ધોના ધમાગર
આથી બૌદ્ધોનો ક્રોધ તેમના િર ઊતયો. તેમન ાંુ ખ ૂન થવાની તૈયારી હતી તેવામાાં રામમોહનને
નાસ િવાની સગવિ મળી. ઈ. ૧૭૯૬માાં ઇસ્ગ ઇષ્ટન્િયા કાં િીનીમાાં કારકુ નની નોકરી સ્વીકારી.
હવે તેમને અંગ્રેજીના અભ્યાસનો શોખ લાગ્યો. અંગ્રેજી મ ૂળાક્ષરોથી કરી મહાન લેખકોની
કપૃ તઓનો તેમણે અભ્યાસ કયો. ઈ. ૧૮૧૧માાં પિતાની બધી પમલકત રામમોહનને મળી. ઈ.
૧૮૧૪માાં સરકારી નોકરી છોિી નીિર ધમાપવચારોનો પ્રચાર કરવા માગે ‘આતમીય સભા‘ સ્થાિી.
તયારબાર્ બ્રાહ્મોપનકલ મેગેખ્રિન અને ્પુ નગે રરયન છાિખાન ાંુ શરૂ કયાાં .
જુર્ા જુર્ા ધમાપસ્ુ તકોનો અભ્યાસ કરતાાં તેમની માન્યતા એકેશ્વરવાર્માાં ર્ા ઢ થઈ. ઈ. ૧૮૨૮માાં
બ્રહ્મોસમાિની સ્થાિના કરી. ઉિપનષર્ો તથા વેર્ાાંતનાાં પસ્ુ તકોના અંગ્રેજી ભાષાાંતરો તેમણે
ુ ારણા માગે અંગ્રેજી પશક્ષણની આવશ્યકતા િોનારા રામમોહનરાય િહેલા
પ્રપસદ્ધ કયાાં. લોકસધ
હતા. આમ તેમણે અંગ્રેજી કેળવણીનાાં દ્વાર ખોલ્યાાં. તેમણે વાવેલાાં કેળવણીનાાં બીિમાાંથી િ
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રાિરીયતા અને સ્વર્ે શીનો િન્મ થયો.
રામમોહનરાયે સતી થવાના ચાલનો સજ્િિ પવરોધ કયો. એવામાાં રર્લ્લીના બાર્શાહને કાં િની
સાથે તકરાર થતાાં ખ્રબ્રરગશ િાલામેન્ગમાાં િોતાના હક્કોન ાંુ પ્રપતિાર્ન કરવા રામમોહનને ‘રાજા‘નો
ખ્રખતાબ આિી ઈ. ૧૮૩૦માાં પવલાયત મોકલ્યા. મલેચ્છોના ર્ે શમાાં િનાર એ રહિંદુનો સવાત્ર
પતરસ્કાર થઈ રહ્યો. બ્રાહ્મણોએ અનેક શાિ આપ્યા િણ લાંિનમાાં આ રહિંદુ િાંરિતને િોવા ને
સાાંભળવા લોકોની ઠઠ જામી.
લાંિનનો આ શ્રમ જીવલેણ નીવિયો. ઈ. ૧૮૩૩ના સપ્ગે મબર માસની ૨૭મી તારીખે ખ્રબ્રસ્ગલમાાં
આ નરરતનન ાંુ અવસાન થ્.ાંુ ઇંગ્લેન્િમાાં ખ્રભન્ન ખ્રભન્ન ર્ે વળોમાાં એમને માગે પ્રાથાના કરવામાાં
આવી. વતામાનિત્રોએ દુઃખર્શાક લેખો પ્રપસદ્ધ કયાાં .
એમની અંપતમ ઇચ્છા હતી, ‘િો મારાં ુ મરણ થાય તો મારા મરણસાંસ્કાર ખ્રિસ્તી ધમા પ્રમાણે ન
કરતાાં, સ્વતાંત્ર સ્થાનમાાં મારો અંપતમ પવપધ કરવો.‘ તેમના પમત્ર દ્વારકાનાથ ઠાકુ રે પવલાયત િઈ
તે પ્રમાણે શબને ભ ૂપમર્ાહ કરી તેના ઉિર એક સર્
ાંુ ર સમાપધમાંરર્ર બનાવિાવ્્.ાંુ

MADE BY A.K.PARMAR

2

