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નભમદનુું વભાજ વધુાયણા દળમન  

                                           પ્ર. એભ. આય. અડીમર 

                                                          ભદદનીળ પ્રાધ્માક(ગ.ુશળ.વ.ેલગમ-૨) 

                                                        ઈશતશાવ શલબાગ, એભ.એન.કરજે, 

                                               શલવનગય , શજ-ભશેવાણા .  

 વાભાશજક ક્ષેત્ર ેળરૂ થમરે વુધાયણાની ચલભાું ાશ્ચાત્મલાદી અન ેોળત્મલાદી એભ ફ ે

અશબગભ જણામ છે. અુંગ્રજેની અવય શઠે વુધાયણા પ્રલૃશિઓ લધુ શલકવી શતી. આ પ્રલૃશિઓનુું 

ળરૂઆતનુું કેન્દ્ર ભુુંફઈ શતુું. યુંતુ તે છી ટુુંકાગાાભાું જ વુયત અને અભદાલાદ જેલા ળશયેભાું ણ 

ાશ્ચાત્મ આધાય ય વભાજ વુધાયની પ્રલૃશિઓન આયુંબ થમ. જેના વૂત્રધાય વભાજ વુધાયકભાું 

દુગામયાભ ભશેતાજી, કશલ નભમદાળુંકય, કશલ દરતયાભ ડાહ્યાબાઈ, ભશશતયાભ રૂયાભ નીરકુંઠ 

લગેયેન વભાલેળ થામ છે. અશીંએક ફાફત નોંધનીમ છે ક,ે આ ફધા વભાજ- વુધાયકન શેતુ એક 

શલા છતાું શલચાય શબન્દ્ન – શબન્દ્ન શતા.  

 ગુજયાતના વભાજ વધુાયકભાું નભમદનુું નાભ અગ્રશયભાું છે. નભમદન જન્દ્ભ 

ઈ.વ.૧૮૩૩ભાું વુયતભાું થમ શત. જ્ઞાશતએ નાગય એલા નભમદે પ્રાયુંશબક શળક્ષણ ગાભઠી ળાાભાું 

ભેવમુું. યુંતુું છી શતાની નકયી ભુુંફઈભાું શલાથી ભુુંફઈભાું શળક્ષણ રીધુ. ભુુંફઈના લાતાલયણની 

નભમદ ય વાયી એલી અવય થઈ શતી. નભમદ સ્લબાલ ેશજદ્દી અન ેઉતાલશમ શત. ‘મા શભ કયીન ે

ડ, પતેશ છે આગ’ે ભાું નભમદ ભાનત શળ ેજે તેના વભાજ વુધાયાના શલચાયભાું ણ રશ્મભાન થામ 

છે. નભમદના જીલનભાું અનકે ઉતાય – ચઢાલ આવમા શતા. મુલાનીભાું અદ્વિતીમ ળોમમ અન ેજુસ્વાની 

વાથ ેવભમ પ્રભાણેના દૂણ ણ જણામ છે. 

 નભમદની વભાજ વુધાયાની પ્રલૃશિઓ ભાતેન મગ્મ વભમગા ૧૮૫૦ થી ૧૮૬૬ લચ્ચેન 

શત. વુધાયા અુંગ ેનભમદ તાના શલચાય અુંગ ેસ્ષ્ટ કમુમ શત ુકે, “ઘણેક પ્રવુંગ ેશુું વુધાયા વુંફુંધી ઘણ 

જ ફતાલી ભાયા ફાનુું ભન દુખલત ણ તે લેા શુું કશ ેત ક ેબાઈ શુું તભન ેદગ નશી દઉં શભણા 

તભારૂ ભન દુખાઓ ત દુખાઓ”૧ 

 આ ફાફતભાું  નભમદ વુધાયા અુંગેન તાન અદમ્મ ઉત્વાશ વમક્ત કયે છે. 

 નભમદની વભાજ વુધાયાની પ્રલશૃિઓ ભુુંફઈની વભાજ વુધાયાની વુંસ્થા ‘ફુદ્વિલધમક વબા’ 

વાથે વુંકામરેી શતી. તેણે અશીં વો શેરા ભુંડી ભલાથી થતાું રાબ ય બાણ આપ્મુ શતુું. 

જેભાું તેના ાશ્ચાત્મ ઢફનાું ખ્માર યજૂ થામ છે. “ભુંડી ભલાન વુંપ્રદામ આણા દેળભાું 
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શનકલા ભાુંડમ છે તે વલમ મુયીમન, તેભાું શલળેે પયીને ઈંશગ્રળ રક લડે જ ચારલા ભાુંડમ છે. 

શલચાય કય ક ેઆણ ેએ રકન કેટર ઉકાય ભાનલ જઈએ.”૨ 

 “વુધાય”ળબ્દ તેના શારના અથમભાું ગજુયાતી બાાભાું ભુુંફઈના ાયવીઓએ પ્રથભ 

લાયેર.૩ વુંવાયના વુધાયાના અથમભાું લાયરે આ ‘વુધાય’ ળબ્દ એક યીતે જતાું ફશુ વુંકુશચત 

અથમભાું છે. ગજુયાતભાું લસ્તીન ઘણ ભટ બાગ હશદુઓન છે અન ેવુંવાયભાું વુધાયલા રામક ણ 

ઘણુ શતુ અને છે, તેથી ગજુયાતીભાું વુંવાય વુધાયાન ઈશતશાવ એટરે ગજુયાતી હશદુઓના વુંવાયન 

ઈશતશાવ એભ થઈ ગમુ શતુ. નભમદાળુંકય – “ પ્રજાના તન, ભન, ધનભાું વમલસ્થાૂલમક જે લધાય કયલ 

તે વુધાય”૪  

યાત શલતીન ેલામુ વશાણુું, અરૂણદમ દીત આ; 

પ્રકાળ કુભ વુન ઓતુું, ળકુન વશૂ ળુબ વહ્યા. 

નભમદાળુંકય૫ 

વુધાયાના પ્રથભ લીય દુગામયાભ ભશેતાજી શતા. જેભણ ે૧૮૪૪ ભાનલ ધભમ વબાની સ્થાના 

કયી શતી. નભમદાળુંકય “ગજુયાતની પ્રશવિન શરે ુરૂ કશે છે. તેના જે બણાલેરા દુગામયાભ 

ભશેતાજીએ ભુંત્રાદીક તથા ુન:રગ્ન વુંફુંધી વુધાયાન શલચાય પ્રગટ થમ શત. ૧૮૪૮ ભાું 

એરેક્ઝાન્દ્ડય કકરૉક પાબ્વમ વાશેફની પ્રેયણાથી અભદાલાદભાું “ગજુયાત લનામક્મરુય વવામટી” 

સ્થાઈ. તે િાયા તે જ લમભાું કશલ દરતયાભન ‘બૂત શનફુંધ’ છાઈ પ્રશવિ થમ. આ વભમ ે

વુધાયાનુું ભુખ્મ સ્થ ભુુંફઈ અન ે તેથી ઉતયતા વૂયત અને અભદાલાદ શતા. ગુજયાતભાું વુધાયાના 

અગ્રેવય કશલ નભમદળુંકય વયૂતી શતા. ત્રણ નન્દ્ના કા શેરાું ાુંચ દદાન કા શત. તે દદન ભશણળુંકય 

ળાસ્ત્રી, દાદફા, દુગામયાભ ભશેતાજી, દરતયાભ ભાસ્તય અને દાભદયદાવ. 

વધુાયાન ફધકા :-  

 આ વભમન ેનભમદાળુંકય ‘વુધાયાન ફધ્ધકા’ કશે છે.૬ આ દળફાય લમભાું વુધાયાન પ્રચાય 

ુષ્ક ફધરેખ તથા બાણથી સ્થ ેસ્થ ેકયલાભાું આવમ શત. આ વભમે નભમદાળુંકય ૧૮૫૧ 

થી ૧૮૫૪ વુધી વુયતભાું યહ્યા એ દયમ્માન ‘સ્લદળેી શશતેચ્છુ ભુંડી’ તેભણે સ્થાી અન ે ‘જ્ઞાન 

વાગય’ અઠલાડીક ળરૂ કમુમ શતુું. આજ વભમ ે ૧૮૫૧ભાું ફુશધધલધમક વબા ભુુંફઈભાું ળરૂ કયલાભાું 

આલી.૭ જેભાું નભમદાળુંકય અને કયળનદાવ તેના અગ્રેવય શતા. તેભણે કન્દ્મા કેલણીને ઉિજેન 

આલાનુું કામમ શાથ ધમુમ શતુું. ‘સ્ત્રી કેલણી’ નભમદાળુંકય (૧૮૫૩) ‘દેળાટન’ (કયળનદાવ) અન ે

લૈધવમશચત્ર નભમદાળુંકય ૧૮૫૯-૬૦ એ શલમ પ્રશવિ થમા. 
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 નભમદાળુંકયે તાની શત્નનુું નાભ જડી તેભણ ે તાના લતન નડીમાદભાું ‘ડાશીરક્ષ્ભી 

ુસ્તકારમ’ સ્થાપ્મુ.૮ સ્ત્રીઓનાદયજ્જજા શલળે તે વભમના શલચાય નભમદાળુંકયના ‘સ્ત્રી કેલણી’ ના 

રેખભાુંના નીચ ે પકયા યથી ફયાફય દેખાઈ આલળે. સ્ત્રી જીલનના વલમ ભશાપ્રશ્નના અકમરૂ છે: 

ભાણવ ળબ્દભાું ુરૂ અન ે સ્ત્રી ફુંન ે છે. ફુંને આકાય, સ્લબાલ, રાગણીન ેવભક્ષણભાું ઘણાું ખયાું 

વયખા છે.  

 અશીં આણને સ્ત્રીઓન ેઅભુક શક આલા કેલણી આલી, સ્લતુંત્રતા આલી એ પ્રશ્ન 

ચચમતી લખતે ટલ્વટમનુું ભશાલાક્મ બૂરી જલામ છે કે ‘કઈ લગમને ન્દ્મામ આલાન ભટાભાું ભટ 

યસ્ત એ જ છે કે તેભની કાુંધ ઉયથી આણ ેનીચે ઉતયલુું.’ સ્ત્રીઓભાું ભનુષ્મત્લ- સ્લતુંત્ર, ભનુષ્મત્લ-

ુરૂના જેટર ુજ છે. એભ કફુર કયીએ ત શલધલા ુન:રગ્ન પ્રશ્નન શનકાર આઆ જ થઈ 

જામ છે.     

 નભમદ સ્ત્રી વુંદબમના તાના વુધાયાલાદી શલચાય ખૂફ દ્ર્ઢતાથી વમકત કમામ શતા. ૧૮૫૯ભાું 

તેણે ‘ભૂુંગી સ્ત્રીઓન’ે છૂટ આલા શલળે કાવમભાું રખ્મ ુશતુું કે, 

શભેં ગયખા કાું ન શેયીએ, 

શભેં છિયીઓ કાું ન શડીએ, 

વભજતાું થમ ેરગ્ન કાું નશી, 

રગ્ન કાું યાુંડેરીને નશી. 

ઉયાુંત તે સ્ત્રીના વાભાજીક દૂણને ણ કાવમભાું સ્થાન આત. 

“ુરૂનુું ફને કેભ રગ્ન ય ે! 

લશુ ભયી ગમે તે પયી અયે ? 

ળુ થકી શભે ળ ુઅય ેગમા? 

વભશજ નાતયાું તે કય કહ્યાું?” 

 આભ, નભમદ તેના વભમનાું અન્દ્મ વુધાયક કયતાું સ્ત્રી વુંદબે લધ ુ છૂટથી અલાજ યજૂ કમો 

શત. 
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 ઈ.વ.૧૮૮૭ભાું ૫૩ લમની લમ ે નભમદાનુું ભૃત્મુ થમ ુ શતુું. અનેકયુંગી જીલન ધયાલત નભમદ 

વભાજ અુંગે શલળે જાગૃત શત. વુધાયામગુની વભમભૂર્તત એલ નભમદને નલરયાભે ‘વભમન આત્ભા’ 

કહ્ય છે. 

ાદનોંધ 

૧. ઠાકય ધીરૂબાઈ(વુંાદક), ભાયી શકીકત, ગજુમય ગ્રુંથયત્ન કામામરમ, અભદાલાદ, ૧૯૮૩, 

ઉધઘાત,-ૃ૩૨ 

૨. નભમદ ગ્રુંથાલશર – ૩, જૂનુનભમગદ્ય  

૩. શત્રલેદી નલરયાભ જગન્દ્નાથ “વભાજ વુધાયાનુું યેખાદળમન”, ગુજયાત શલદ્યાવબા: અભદાલાદ, 

દરિીમ આલૃશિ ૧૯૭૪ -ૃ૧ 

૪. એજન -ૃ૧૨-૧૩ 

૫. એજન -ૃ ૨ 

૬. એજન -ૃ ૨૫ 

૭. યાજગય શળલપ્રવાદ “અલામશચન ગજુયાતન યાજકીમ અન ેવાુંસ્કૃશતક ઈશતશાવ” મુશન.ગ્રુંથ શનભામણ 

ફડમ, ગુજયાત યાજ્જમ, અભદાલાદ ૧૯૯૮ -ૃ ૨૯ 

૮. શત્રલેદી, ૂલોક્ત -ૃ ૨૯ 

૯. એજન -ૃ ૩૭ 


