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સવરવશં:  

 ગજુયાતી વાહશત્મના વભમ-કાની દ્રષ્શિએ યગુ વલબાજન કયલાભાાં આલેર છે. 
અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ઈ.વ. ૧૮૫૦ છીના તફક્કાને જુદા જુદા ેિા યગુભાાં વલબાજન 
કયતા ઇ.વ. ૧૮૫૦ થી ઇ.વ. ૧૮૮૫ ના વભમગાાને સધુાયક યગુ તયીકે ઓખલાભાાં આલે 
છે. આ યગુ દયમ્માન વભાજ અને વાંવાય ને કેન્દ્દ્રભાાં યાખીને ગજુયાતી વાહશત્મવર્જન થમેર છે. 
જેભાાં નભાદ, દરતયાભ, કયવનદાવ, દુગાાયાભ, ભશીતયાભ જેલા વર્જકએ તાના વર્જન થકી 
તેભજ નલરયાભ જેલા વલલેચકે તાના વલલેચન થકી આ વાંવાય સધુાયાભાાં જડામા. આ 
રેખભાાં આ યગુ અંગેની ભાહશતી આેર છે.  

ચવર્ીરૂ શબ્દો:  ગજુયાતી વાહશત્મ, સધુાયક યગુ, નભાદ યગુ 
૧૯ભી વદીની ભધ્મભાાં અંગ્રજેના વાંકાભાાં લધાય થતાાં અન્દ્મ પ્રાદેવળક બાાઓની જેભ 

જ ગજુયાતી બાા વિભી અવય શઠે આલી. લધભુાાં, ાિાત્મ બણતય, વાંષકૃવત લગેયેના 
પ્રબાલથી ષથાવનક વાંષકૃવતભાાં ણ હયલતાન આલલા રાગયુાં અને હશિંદુ વભાજની પ્રાચીન 
વલકૃવતઓ પ્રત્મે વભાજભાાં જાગવૃત આલલા રાગી. વભાજભાાં ફ ે લગો વાભે આમા જેભાાં એક 
રુહઢગત મલશાયને જ વાંષકૃવતનુાં ારન ગણત શત અને એક વભાજની વલકૃવતઓ અને 
અન્દ્મામ દૂય કયલાને જરુયી વભજત શત. નભાદ, દરતયાભ, કયવનદાવ, દુગાાયાભ, 
ભશીતયાભ જેલા વર્જકન વભમ અનેક વલવાંગવતઓ અને અયાજકતાબમો શત. ચાયેફાજુથી 
હયલતાનન લન ફૂકાાંઈ યહ્ય શત. રકાભાાં માપ્ત અંધશ્રધ્ધા, અજ્ઞાન, લશભે, કુહયલાજ, 
ખિી ભાન્દ્મતાઓ, ધાવભિક રૂહઢજડતા જેલા અનેક દુણ તત્કારીન વભમભાાં માપ્ત શતાાં. તેલા 
વભમે સધુાયકયગુના વર્જકએ આ દુણને દૂય કયલા ભાિે વાભાજજક સધુાયાનુાં કાભ આયાંભયુાં. 
જેભાાં નભાદ, દરતયાભ, કયવનદાવ, દુગાાયાભ, ભશીતયાભ જેલા વર્જકએ તાના વર્જન 
થકી તેભજ નલરયાભ જેલા વલલેચકે તાના વલલેચન થકી આ વાંવાય સધુાયાભાાં જડામા. 

સધુાયકયગુના વર્જકના વાહશત્મ વર્જન વલળે ઘણા વાંળધન થમાાં છે. યાંત ુવાંળધન 
વલળે ખફૂ ઓછાં વાંળધન થમેલુાં જણામ છે.  એભાાં ણ નભાદ, દરત અને નલરયાભ જેલા 
મખુ્મધાયાના વર્જક વલળે અનેક વાંળધન થમાાં છે યાંત ુગોણ વર્જકના વાહશત્મ પ્રત્મે ખફૂ જ 
ઓછા અભમાવીઓનુાં ધ્માન ગયુાં છે. ગજુયાતી વાહશત્મના ઈવતશાવ તેભજ કેિરાાંક આધાયભતૂ 
ગણાતાાં ષુતક તાવતા આ લાતની પ્રતીવત થમા વલના યશતેી નથી. અલાાચીનયગુભાાં 
ાયવીઓએ ઘણ ભિ પા આપ્મ છે. ાયવીઓના કામાન ણ ઊંડાણલૂાકન અભમાવ 
થમ નથી તેલી યીતે સધુાયકયગુભાાં જે ગોણ વર્જક છે તેભન ણ અભમાવ થમ નથી. સુાંદયભે 
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‘અલાાચીન કવલતા’ ભાાં આલા ગોણ કવલઓન વનદેળ કમો છે યાંત ુ ગોણ વર્જકન ઊંડાણથી 
અભમાવ થમ નથી. 
 અંગ્રેજના કાયણે કેિરાાંક સધુાયાઓ આયાંબામા શતાાં. તેભની વાંષકૃવત અને ધાવભિક 
ફાફતના કાયણે આણી પ્રાચીન યાંયાઓ અને વાંષકૃવત ય અવય થઈ. આણા વર્જકએ 
પ્રજાને સધુાયલાનુાં અને રકભાાં જાગવૃત રાલલાનુાં ફીડુાં ઝડપ્યુાં. વભકારીન જીલનની ફધી જ 
ફાફત વાહશત્મભાાં ઊતાયી. ધાવભિક, વાભાજજક, યાજકીમ, વાહશજત્મક અને વાાંષકૃવતક એભ વઘા 
પ્રશ્નની વાહશત્મભાાં ચચાા કયી. 
 ઓગણીવભી વદી બાયતને ભાિે ક્ાાંવતકાયી હયલતાનની વદી શતી. વાથે તેને 
સધુાયકયગુ ણ કશલેાભાાં આલે છે. લૂા અને વિભની વાંષકૃવત વાથેના વાંઘાથી યાજકીમ, 
વાભાજજક, વાહશજત્મક અને ધાવભિક એભ વલા ક્ષેત્રભાાં હયલતાન થમાાં. વભાજની જે હયથિષથવત 
ચારતી શતી તેભાાંથી ફશાય રાલલા ભાિે આ વભમના સધુાયકએ ઘણી ભશનેત કયી શતી. 
તત્કારીન વભમભાાં નાની ઉભાંયે ફાકનાાં રગન કયાલી દેલાભાાં આલતાાં જેન બગ ભશીતયાભ 
ફન્દ્માાં શતાાં. ફાલમભાાં જ રગન થામ એને જ ભાતા-વતા તાન ધભા વભજતા. વભાજન ે
તાન લાંળલેર આગ લધે તેભાાં જ યવ. ફાકના અભમાવ તયપ ણ ધ્માન અાત ુાં નશીં. 
લહ ુલય કયતાાં ભિી છે એ ણ જલાત ુાં નશીં. જે ભે તેની વાથે ફાલમભાાં રગન કયાલી દેલા 
એ જ એ વભમના વભાજની મલષથા શતી. 
 તત્કારીન વભમભાાં કઈ સ્ત્રીનુાં નાની ઉભાંયભાાં રગન થયુાં શમ અને વત મતૃ્ય ુાભે ત 
વલધલાના નુારગન ન થતાાં. રુુ વલધયુ ફન્દ્મા છી ફીજા રગન કયી ળકે યાંત ુએક વલધલા 
ફીજા રગન ના કયી ળકે આલ કુહયલાજ શત. એ વભમભાાં વલધલાઓ ઉય અત્માચાય ણ 
ઘણાાં થતાાં શતાાં. આ વભમે નભાદે વલધલાવલલાશ વલળે વબાભાાં બાણ કયતાાં ‘‘ળાસ્ત્ર ઈશ્વયકૃત 
નથી’’ એભ હશિંભતબેય કશીને એક વલધલા વાથે રગન કયીને એક ઉદ્દાભ સધુાયક ગલુાં બયુું શત ુાં. 
 તત્કારીન વભમભાાં વમદુ્રગભન કયવુાં એ ા ગણાત ુાં. વાભાન્દ્મ કઈ ભરૂ શમ ત તેનુાં 
પ્રામવિત થતુાં યાંત ુઆ ાનુાં કઈ પ્રામવિત ન શત ુાં ને ન્દ્માતની ફશાય કાઢી મકૂાતાાં. આ જ 
મળુકેરી અને પ્રશ્નન વાભન ભશીતયાભે કયલ ડય શત. મુાંફઈ વયકાયે ભશીતયાભને 
ઈંગરેન્દ્ડની ળાાઓ જલા ભકલમાાં શતાાં. વભાજ અને વગાાંલશારાાંઓએ ઘણ વલયધ કમો શત. 
આ ા કયલા ફદર ભશીતયાભને ન્દ્માત ફશાય ણ મકૂલાભાાં આમાાં શતાાં. 
 આ વભમભાાં દીકયીઓને દૂઘીતી કયલાન ણ હયલાજ શત. આભ, એ વભમન 
વભાજ રૂહઢજડતા, અજ્ઞાન, અંધશ્રધ્ધા જેલા દુણભાાં પવામેર શત. 
 બાયતભાાં લેાય અથે રુ્ાગીઝ, ડચ, ફે્રન્દ્ચ અને અંગ્રજે લેાય કયલાના અથે પ્રલેવમા 
શતાાં. યાંત ુદેળી યાજ્મ લચ્ચે ચારતી આંતહયક ખિિ અને ઝઘડાઓન પામદ ઉઠાલી તેભણ ે
યાજકીમ ક્ષેત્રભાાં ણ ગેવાય કમો. એ વભમની અંગ્રેજની મજનાઓથી દેળી યાજાઓ 
લૈબલ-વલરાવ અન ેએળઆયાભભાાં ડી ગમાાં શતાાં. અંગ્રેજની આ નલીન વત્તાભાાં પ્રજાએ ળાાંવત 
અને વરાભતીન અનબુલ કમો. ‘‘દમાયાભન અષત અને દરત – નભાદન ઉદમ આ જ 
વાંક્ાાંવતકાભાાં થમ શત. યાંત ુવભમ વાય થતાાં પ્રજાને આ ળાાંવત અને વરાભતી ભાિે ઘણી 
ભિી હકિંભત ચકૂલલી ડી શતી. આ ફાફતનુાં બાન થતાાં જ પ્રજાએ ૧૮૫૭ભાાં યદેળી વત્તાન 
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વલયધ કમો. અભદાલાદભાાં ણ ફે રવકયી ર્કૂડી આ ફાંડભાાં જડાલા તૈમાય થઈ ગઈ શતી. 
ગજુયાતભાાં ણ ઠેય-ઠેય અંગ્રેજન વલયધ થલા રાગમ શત. આ વભમભાાં વભગ્ર દેળનુાં 
લાતાલયણ ડશાઈ ગયુાં શત ુાં. આ ઝઘડાનુાં હયણાભ શકાયાત્ભક ભળયુાં નશીં. ઉયથી વભગ્ર 
લશીલિ બ્રિહિળએ તાને શષતક રઈ રીધ. અને આ પ્રજા ય તાનુાં વભગ્ર આવધત્મ 
જભાયુાં. અંગ્રજે વયકાય તયપથી ળાાંવત, વરાભતી ભતી શતી તે વલચાયીને આણી પ્રજાએ 
વાંત ભાનેર અને જાણ ે અંગ્રેજ વત્તા આણી ય ઉકાય કયે છે તેભ ભાની તેભની 
યાજવત્તાન ષલીકાય કયેર. આણી પ્રજા ઘણી ભડી જાગ્રત ફની અને ૧૫૦ લા અંગ્રેજની 
ગરુાભ ફનીને યશી.’’ 
 અંગ્રેજના આગભનથી આણે ત્માાં ળાાઓ ળરૂ થઈ, અંગ્રજેી કેલણી ળરૂ થઈ. 
અંગ્રેજએ વો પ્રથભ ફ ેળાાઓ ળરૂ કયી શતી જેભાાં એક ળાાભાાં તુજાયાભ અને સયુતભાાં જે 
ળાા શતી તેભાાં દુગાાયાભ વળક્ષક તયીકે શતાાં. અંગ્રેજની કેલણીન રાબ નભાદ, નલરયાભ, 
નાંદળાંકય, ભશીતયાભ, કયવનદાવ મૂજી, બાનાથ વાયાબાઈ ભનઃસખુયાભ સમૂાયાભે લગેયેએ 
ણ રીધ શત. 
 ૧૮૫૬થી મુાંફઈની એષ્લપન્દ્વિન્દ્િ ઈથિન્દ્વિયિૂના ફે વલબાગ થમાાં એક કૉરેજ અને ફીજી 
શાઈષકરૂ. આભ, ૧૮૫૭ભાાં મુાંફઈ, ચેન્નાઈ, કરકત્તાભાાં યવુનલવવિિીઓ ષથાી. લખત જતાાં 
લડદયા, અભદાલાદ, બાલનગય અને જૂનાગઢભાાં કૉરેજ ષથાઈ. આ વાંષથાઓન રાબ 
આણા વાહશત્મકાયએ ભેલેર. 
 નભાદ, નલરયાભ, નાંદળાંકય, ભશીતયાભ એ ાશ્વાત્મ વળક્ષણ ાભનાય અગ્રણીઓ શતાાં. 
અંગ્રેજી અધ્માકના વાથથી તેઓ ઘણુાં ળીખ્માાં શતાાં. અંગ્રેજી વાહશત્મના વાંકાભાાં આલીને નભાદે 
ગજુયાતીભાાં પ્રણમ, પ્રકૃવત, દેળબથિતતને રગતાાં કામ રખ્માાં. આથી તેભને ગજુયાતી ગદ્ય અને 
તેના પ્રકાયને ખીરલલાની તક ભી. નલરયાભે ાિાત્મ કામ વવધ્ધાાંતન ે અનાલી 
વલલેચનનાાં કામાભાાં અનકુૂતા ભેલી રીધી. નાંદળાંકયે યવેર જેલા અવધકાયીની સચૂનાથી 
ગજુયાતીભાાં અંગ્રેજી ‘યભાન્દ્વ’ ને ભતી ઐવતશાવવક નલરકથા કયણઘરે (૧૮૬૬) રખી. 
 આ વભમના વાહશત્મકાયએ વભાજભાાં યશરેી ખયાફ ફાફત, દૂણને દૂય કયલા 
વાભવમકન ણ વશાય રીધ શત. ‘‘૧૮૨૨ભાાં જુરાઈની શરેી તાયીખે ‘મુાંફઈ વભાચાય’ ળરૂ 
થયુાં ત્માયફાદ તેભાાં ઘણાાં ાયવીઓએ તાન નોંધાત્ર પા આપ્મ. કુહયલાજને, ખયાફ 
દૂણને દૂય કયલા વભાજના સધુાયા ભાિે નભાદે ૧૮૬૪ભાાં ‘ડાાંહડમ’ ળરૂ કયુું. કયવનદાવ 
મૂજીએ ૧૮૫૫ભાાં ‘વત્મપ્રકાળ’ નાભના વાપ્તાહશકભાાં ધભાને નાભે છેતયવિંડી કયનાયાઓની 
વલરુધ્ધભાાં વાભવમક ળરૂ કયુું. એ જભાનાભાાં ઈચ્છાયાભ દેવાઈના ગજુયાતી વાપ્તાહશકે ૧૮૮૦ભાાં 
શધુ્ધ ગજુયાતી બાાન નમનૂ યૂ ાડય. ૧૮૪૯ના ભે ભહશનાભાાં ગજુયાત લનાાક્યરુય 
વવામિીનુાં મખુત્ર ‘લયતભાનત્ર’ દય બધુલાયે પ્રગિ થતુાં. આ વાભવમકભાાં ણ વભાજસધુાય 
અને વાહશત્મને રગતી અનેક ચચાાઓ થતી. નલરયાભ ાંડયાએ વળક્ષણના શતેનેુ ચચાલાના 
ઈયાદાથી ૧૮૬૨ભાાં ‘ગજુયાત ળાાત્ર’ ફશાય ાડ્ુાં. કેખળુરૂ કાફયાજીએ સ્ત્રીઓ ભાિેનુાં શલેુાં 
ભાવવકત્ર ‘સ્ત્રીફધ’ ળરૂ કયુું. જેભાાં સ્ત્રીઓને તેભણે રખતી કયી શતી.’’ 
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ઉસિંવર:  
 આભ, અંગ્રેજના આગભનથી આ વભમભાાં આમરૂ હયલતાન થમાાં. તાય-િાર, 
િેબ્રરપન, ળાાઓ, યવુનલવવિિીઓ ળરૂ થઈ. આ વાથે વભાજભાાં ચારતાાં કુહયલાજ દૂય કયલા 
ભાિે વાહશત્મકાય અને સધુાયકએ તાન અમલૂમ પા આપ્મ. આભ, આ યગુ એ સધુાયાન 
યગુ ફની યહ્ય. ધાવભિક, વાભાજજક, વાાંષકૃવતક, યાજકીમ ફાફતભાાં ઘણાાં હયલતાન થમાાં. આભ, 
ઓગણીવભી વદી સધુાયાની વદી ફની યશી. 
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