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સવરવંશ:
ગુજયાતી વાહશત્મના વભમ-કાની દ્રષ્શિએ યુગ વલબાજન કયલાભાાં આલેર છે .
અલાાચીન ગુજયાતી વાહશત્મભાાં ઈ.વ. ૧૮૫૦ છીના તફક્કાને જુદા જુદા ેિા યુગભાાં વલબાજન
કયતા ઇ.વ. ૧૮૫૦ થી ઇ.વ. ૧૮૮૫ ના વભમગાાને સુધાયક યુગ તયીકે ઓખલાભાાં આલે
છે . આ યુગ દયમ્માન વભાજ અને વાંવાય ને કેન્દ્દ્રભાાં યાખીને ગુજયાતી વાહશત્મવર્જન થમેર છે .
જેભાાં નભાદ, દરતયાભ, કયવનદાવ, દુગાાયાભ, ભશીતયાભ જેલા વર્જકએ તાના વર્જન થકી
તેભજ નલરયાભ જેલા વલલેચકે તાના વલલેચન થકી આ વાંવાય સુધાયાભાાં જડામા. આ
રેખભાાં આ યુગ અંગેની ભાહશતી આેર છે .
ચવર્ીરૂ શબ્દો: ગુજયાતી વાહશત્મ, સુધાયક યુગ, નભાદ યુગ
૧૯ભી વદીની ભધ્મભાાં અંગ્રેજના વાંકા ભાાં લધાય થતાાં અન્દ્મ પ્રાદે વળક બાાઓની જેભ
જ ગુજયાતી બાા વિભી અવય શેઠ આલી. લધુભાાં, ાિાત્મ બણતય, વાંષકૃવત લગેયેના
પ્રબાલથી ષથાવનક વાંષકૃવતભાાં ણ હયલતાન આલલા રાગયુ ાં અને હશિંદુ વભાજની પ્રાચીન
વલકૃવતઓ પ્રત્મે વભાજભાાં જાગૃવત આલલા રાગી. વભાજભાાં ફે લગો વાભે આમા જેભાાં એક
રુહઢગત મલશાયને જ વાંષકૃવતનુ ાં ારન ગણત શત અને એક વભાજની વલકૃવતઓ અને
અન્દ્મામ દૂ ય કયલાને જરુયી વભજત શત. નભાદ, દરતયાભ, કયવનદાવ, દુગાાયાભ,
ભશીતયાભ જેલા વર્જકન વભમ અનેક વલવાંગવતઓ અને અયાજકતાબમો શત. ચાયે ફાજુથી
હયલતાનન લન ફૂકાાંઈ યહ્ય શત. રકાભાાં માપ્ત અંધશ્રધ્ધા, અજ્ઞાન, લશેભ, કુહયલાજ,
ખિી ભાન્દ્મતાઓ, ધાવભિક રૂહઢજડતા જેલા અનેક દુણ તત્કારીન વભમભાાં માપ્ત શતાાં. તેલા
વભમે સુધાયકયુગના વર્જકએ આ દુણને દૂ ય કયલા ભાિે વાભાજજક સુધાયાનુ ાં કાભ આયાં ભયુ.ાં
જેભાાં નભાદ, દરતયાભ, કયવનદાવ, દુગાાયાભ, ભશીતયાભ જેલા વર્જકએ તાના વર્જન
થકી તેભજ નલરયાભ જેલા વલલેચકે તાના વલલેચન થકી આ વાંવાય સુધાયાભાાં જડામા.
સુધાયકયુગના વર્જકના વાહશત્મ વર્જન વલળે ઘણા વાંળધન થમાાં છે . યાં ત ુ વાંળધન
વલળે ખ ૂફ ઓછાં વાંળધન થમેલ ુાં જણામ છે .

એભાાં ણ નભાદ, દરત અને નલરયાભ જેલા

મુખ્મધાયાના વર્જક વલળે અનેક વાંળધન થમાાં છે યાં ત ુ ગોણ વર્જકના વાહશત્મ પ્રત્મે ખ ૂફ જ
ઓછા અભમાવીઓનુ ાં ધ્માન ગયુ ાં છે . ગુજયાતી વાહશત્મના ઈવતશાવ તેભજ કેિરાાંક આધાયભ ૂત
ગણાતાાં ુષતક તાવતા આ લાતની પ્રતીવત થમા વલના યશેતી નથી. અલાાચીનયુગભાાં
ાયવીઓએ ઘણ ભિ પા આપ્મ છે . ાયવીઓના કામાન ણ ઊંડાણ ૂલાકન અભમાવ
થમ નથી તેલી યીતે સુધાયકયુગભાાં જે ગોણ વર્જક છે તેભન ણ અભમાવ થમ નથી. સુદયભે
ાં
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‘અલાાચીન કવલતા’ ભાાં આલા ગોણ કવલઓન વનદે ળ કમો છે યાં ત ુ ગોણ વર્જકન ઊંડાણથી
અભમાવ થમ નથી.
અંગ્રેજના કાયણે કેિરાાંક સુધાયાઓ આયાં બામા શતાાં. તેભની વાંષકૃવત અને ધાવભિક
ફાફતના કાયણે આણી પ્રાચીન યાં યાઓ અને વાંષકૃવત ય અવય થઈ. આણા વર્જકએ
પ્રજાને સુધાયલાનુ ાં અને રકભાાં જાગૃવત રાલલાનુ ાં ફીડુાં ઝડપ્યુ.ાં 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
સુધાયકયુગ ણ કશેલાભાાં આલે છે .  ૂલા 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 સુધાયકએ ઘણી ભશેનત કયી શતી.
તત્કારીન વભમભાાં નાની ઉભાંયે ફાકનાાં રગન કયાલી દે લાભાાં આલતાાં જેન બગ ભશીતયાભ
ફન્દ્માાં શતાાં. ફાલમભાાં જ રગન થામ એને જ ભાતા-વતા તાન ધભા વભજતા. વભાજને
તાન લાંળલેર આગ લધે તેભાાં જ યવ. ફાકના અભમાવ તયપ ણ ધ્માન અાતુ ાં નશીં.
લહુ લય કયતાાં ભિી છે એ ણ જલાતુ ાં નશીં. જે ભે તેની વાથે ફાલમભાાં રગન કયાલી દે લા
એ જ એ વભમના વભાજની મલષથા શતી.
તત્કારીન વભમભાાં કઈ સ્ત્રીનુ ાં નાની ઉભાંયભાાં રગન થયુ ાં શમ અને વત મ ૃત્યુ ાભે ત
વલધલાના ુનર
ા ગન ન થતાાં. ુરુ વલધુય ફન્દ્મા છી ફીજા રગન કયી ળકે યાં ત ુ 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 સુધાયક ગલુાં બયુું શતુ.ાં
તત્કારીન વભમભાાં વમુદ્રગભન કયવુ ાં એ ા ગણાતુ.ાં વાભાન્દ્મ કઈ ભ ૂર શમ ત તેન ુ ાં
પ્રામવિત થતુ ાં યાં ત ુ આ ાનુ ાં કઈ પ્રામવિત ન શતુ ાં ને ન્દ્માતની ફશાય કાઢી મ ૂકાતાાં. આ જ
મુળકેરી અને પ્રશ્નન વાભન ભશીતયાભે કયલ ડય શત. મુફ
ાં ઈ વયકાયે ભશીતયાભને
ઈંગરેન્દ્ડની ળાાઓ જલા ભકલમાાં શતાાં. વભાજ અને વગાાંલશારાાંઓએ ઘણ વલયધ કમો શત.
આ ા કયલા ફદર ભશીતયાભને ન્દ્માત ફશાય ણ મ ૂકલાભાાં આમાાં શતાાં.
આ વભમભાાં દીકયીઓને દૂ ઘીતી કયલાન ણ હયલાજ શત. આભ, એ વભમન
વભાજ રૂહઢજડતા, અજ્ઞાન, અંધશ્રધ્ધા જેલા દુણભાાં પવામેર શત.
બાયતભાાં લેાય અથે ર્ા ુ ગીઝ, ડચ, ફ્રેન્દ્ચ અને અંગ્રેજ લેાય કયલાના અથે પ્રલેવમા
શતાાં. યાં ત ુ દે ળી યાજ્મ લચ્ચે ચારતી આંતહયક ખિિ અને ઝઘડાઓન પામદ ઉઠાલી તેભણે
યાજકીમ ક્ષેત્રભાાં ણ ગેવાય કમો. એ વભમની અંગ્રેજની મજનાઓથી દે ળી યાજાઓ
લૈબલ-વલરાવ અને એળઆયાભભાાં ડી ગમાાં શતાાં. અંગ્રેજની આ નલીન વત્તાભાાં પ્રજાએ ળાાંવત
અને વરાભતીન અનુબલ કમો. ‘‘દમાયાભન અષત અને દરત – નભાદન ઉદમ આ જ
વાંક્ાાંવતકાભાાં થમ શત. યાં ત ુ વભમ વાય થતાાં પ્રજાને આ ળાાંવત અને વરાભતી ભાિે ઘણી
ભિી હકિંભત ચ ૂકલલી ડી શતી. આ ફાફતનુ ાં બાન થતાાં જ પ્રજાએ ૧૮૫૭ભાાં યદે ળી વત્તાન
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ૂ ડી આ ફાંડભાાં જડાલા તૈમાય થઈ ગઈ શતી.
વલયધ કમો. અભદાલાદભાાં ણ ફે રવકયી ર્ક
ગુજયાતભાાં ણ ઠેય-ઠેય અંગ્રેજન વલયધ થલા રાગમ શત. આ વભમભાાં વભગ્ર દે ળનુ ાં
લાતાલયણ ડશાઈ ગયુ ાં શતુ.ાં આ ઝઘડાનુ ાં હયણાભ શકાયાત્ભક ભળયુ ાં નશીં. ઉયથી વભગ્ર
લશીલિ બ્રિહિળએ તાને શષતક રઈ રીધ. અને આ પ્રજા ય તાનુ ાં વભગ્ર આવધત્મ
જભાયુ.ાં અંગ્રેજ વયકાય તયપથી ળાાંવત, વરાભતી ભતી શતી તે વલચાયીને આણી પ્રજાએ
વાંત ભાનેર અને જાણે અંગ્રેજ વત્તા આણી ય ઉકાય કયે છે તેભ ભાની તેભની
યાજવત્તાન ષલીકાય કયે ર. આણી પ્રજા ઘણી ભડી જાગ્રત ફની અને ૧૫૦ લા અંગ્રેજની
ગુરાભ ફનીને યશી.’’
અંગ્રેજના આગભનથી આણે ત્માાં ળાાઓ ળરૂ થઈ, અંગ્રેજી કેલણી ળરૂ થઈ.
અંગ્રેજએ વો પ્રથભ ફે ળાાઓ ળરૂ કયી શતી જેભાાં એક ળાાભાાં તુજાયાભ અને સુયતભાાં જે
ળાા શતી તેભાાં દુગાાયાભ વળક્ષક તયીકે શતાાં. અંગ્રેજની કેલણીન રાબ નભાદ, નલરયાભ,
નાંદળાંકય, ભશીતયાભ, કયવનદાવ મ ૂજી, બાનાથ વાયાબાઈ ભનઃસુખયાભ સ ૂમાયાભે લગેયેએ
ણ રીધ શત.
૧૮૫૬થી મુફ
ાં ઈની એષ્લપન્દ્વિન્દ્િ ઈથિન્દ્વિય ૂિના ફે વલબાગ થમાાં એક કૉરેજ અને ફીજી
શાઈષકૂર. આભ, ૧૮૫૭ભાાં મુફઈ,
ાં
ચેન્નાઈ, કરકત્તાભાાં યુવનલવવિિીઓ 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 ઘણુ ાં ળીખ્માાં શતાાં. અંગ્રેજી વાહશત્મના વાંકા ભાાં આલીને નભાદે
ગુજયાતીભાાં પ્રણમ, પ્રકૃવત, દે ળબથિતતને રગતાાં કામ રખ્માાં. આથી તેભને ગુજયાતી ગદ્ય અને
તેના પ્રકાયને ખીરલલાની તક ભી. નલરયાભે ાિાત્મ કામ વવધ્ધાાંતને અનાલી
ૂ તા ભેલી રીધી. નાંદળાંકયે યવેર જેલા અવધકાયીની સ ૂચનાથી
વલલેચનનાાં કામાભાાં અનુક
ગુજયાતીભાાં અંગ્રેજી ‘યભાન્દ્વ’ ને ભતી ઐવતશાવવક નલરકથા કયણઘેર (૧૮૬૬) રખી.
આ વભમના વાહશત્મકાયએ વભાજભાાં યશેરી ખયાફ ફાફત, દૂ ણને દૂ ય કયલા
વાભવમકન ણ વશાય રીધ શત. ‘‘૧૮૨૨ભાાં જુરાઈની શેરી તાયીખે ‘મુફ
ાં ઈ વભાચાય’ ળરૂ
થયુ ાં ત્માયફાદ તેભાાં ઘણાાં ાયવીઓએ તાન નોંધાત્ર પા આપ્મ. કુહયલાજને, ખયાફ
દૂ ણને દૂ ય કયલા વભાજના સુધાયા ભાિે નભાદે ૧૮૬૪ભાાં ‘ડાાંહડમ’ ળરૂ કયુ.ું કયવનદાવ
મ ૂજીએ ૧૮૫૫ભાાં ‘વત્મપ્રકાળ’ નાભના વાપ્તાહશકભાાં ધભાને નાભે છે તયવિંડી કયનાયાઓની
વલરુધ્ધભાાં વાભવમક ળરૂ કયુ.ું એ જભાનાભાાં ઈચ્છાયાભ દે વાઈના ગુજયાતી વાપ્તાહશકે ૧૮૮૦ભાાં
ુ ય
શુધ્ધ ગુજયાતી બાાન નમ ૂન  ૂય ાડય. ૧૮૪૯ના ભે ભહશનાભાાં ગુજયાત લનાાક્યર
વવામિીનુ ાં મુખત્ર ‘લયતભાનત્ર’ દય બુધલાયે પ્રગિ થતુ.ાં આ વાભવમકભાાં ણ વભાજસુધાય
ુ ે ચચાલાના
અને વાહશત્મને રગતી અનેક ચચાાઓ થતી. નલરયાભ ાંડયાએ વળક્ષણના શેતન
ુ રૂ કાફયાજીએ સ્ત્રીઓ ભાિેન ુ ાં શેલ ુાં
ઈયાદાથી ૧૮૬૨ભાાં ‘ગુજયાત ળાાત્ર’ ફશાય ાડ્ુ.ાં કેખળ
ભાવવકત્ર ‘સ્ત્રીફધ’ ળરૂ કયુ.ું જેભાાં સ્ત્રીઓને તેભણે રખતી કયી શતી.’’
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ઉસંિવર:
આભ, અંગ્રેજના આગભનથી આ વભમભાાં આમ ૂર હયલતાન થમાાં. તાય-િાર,
િેબ્રરપન, ળાાઓ, યુવનલવવિિીઓ ળરૂ થઈ. આ વાથે વભાજભાાં ચારતાાં કુહયલાજ દૂ ય કયલા
ભાિે વાહશત્મકાય અને સુધાયકએ તાન અમ ૂલમ પા આપ્મ. આભ, આ યુગ એ સુધાયાન
યુગ ફની યહ્ય. ધાવભિક, વાભાજજક, વાાંષકૃવતક, યાજકીમ ફાફતભાાં ઘણાાં હયલતાન થમાાં. આભ,
ઓગણીવભી વદી સુધાયાની વદી ફની યશી.
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