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ુ રાતમાં ���ટશ હ�મ
૧૯ મી સદ�ના � ૂવા�ધ� �જ
ૂ તની �થાપના
૧૯મા સૈ કાના � ૂવા�ધ� મ ાં ���ટશ શાસન ભારતના અ�ય �ાંત ોની સાથે �ુજ રાતમાં પણ �થપા�ુ.ં તે મ ણે મરાઠાઓની �ુબ�ળતાનો

લાભ લઇ ઇ.સ. ૧૮૧૮માં મરાઠ� શાસનની �ુસર�
ં
ફગાવી દઇને પોતાનો એકાિધકાર િસ� કય�. પ�રણામે ��ે� હ�ૂમ તના
સંસ ગ�ને લીધે �ુજ રાતી સમાજ ત�ન એક �ુ દા જ �કારના સામા�જક અને વૈ ચા�રક માળ�ું ધરાવતા અલાયદા સમાજના
સંપ ક� મ ાં આ�યો, � �ગિતશીલ હતો. પ�રણામે સમાજમાં તે ણે એક નવીન પ�ર��થિત� ુ ં સ�ન ક�ુ.� તે ન ી �થાપનાને પ�રણામે

ધીર� ધીર� ��ટ�શ વહ�વટ�તં� ની તે મ જ તે ન ા અ�ય પાસાંઓની અસર �ુજ રાતી સમાજના સામા�જક, રાજક�ય, ધાિમ�ક વગેર�
બાબતો પર ��ય� અને પરો� થવા લાગી અને એક ‘� ૂતન �ુગ’ ની શ�આત થઇ.
૧. ��ટ�શ વહ�વટ�તં� :૧૯મી સદ�ની �થમ પ�ચીસીમાં �થપાયે લ ��ટ�શ સ�ાને લીધે �ુજ રાતના બધા �ાંત ો- િવ�તારો પર ��ટ�શ વહ�વટ�તં�

સીધી ર�તે �થપા�ું ન હ�.ું સીધી ર�તે ��ટ�શ હ�ૂમ ત હ�ઠળ આવતા �દ� શ ોમાં અને દ� શ ી રજવાડામાં અલગ અલગ �કાર�ુ ં
વહ�વટ� તં� હ�.ું પરં � ુ ર� � વે , તાર, ટપાલ �વા નવા સંદ�શ ા�યવહારના સાધનોને લીધે દ� શ ી રાજયોના લોકો અને ��ટ�શ
હ�ૂમ તના �દ� શ ના લોકો વ�ચે આિથ�ક અસમાનતા તે મ જ સાં��ૃિતક આદાન-�દાન શકય બ��ું હ�.ું આમ, ક�છ, સૌરા�� અને

તળ�ુજ રાતના �ાંત ો ઉપર ��ટ�શ હ�ૂમ ત પહ�લા � �ુ��લમ સ�તનતમાં �થાપાયે લ વહ�વટ�તં� અને �ુઘ લોએ થો�ું �ુધ ાર� � ું
વહ�વટ�તં� ચાલ� ું હ�,ું � મરાઠાઓએ પણ યથાવત રા��ું હ�.ું કારણ ક�, તે મ ને રાજય �થાપવામાં રસ ન હતો, પરં � ુ �તે લા

ુ ારવામાં
�દ� શ ના રા�ઓ અને લોકો પાસે થ ી ચોથા તે મ જ સરદ� શ �ુખી ઉઘરાવવામાં રસ હતો. પ�રણામે વહ�વટ�તં� ને � ધ
તે મ ને કોઇ લાભ પણ ન હતો. આ �યવ�થાનો �ચતાર ‘િમરાતે અહમદ�’ માંથ ી મળે છે .

��ે� હ�ૂમ તના શ�ુઆતના તબ�ામાં �ુજ રાત રાજક�ય ���ટએ �ણથી ચાર હ�ોની અસર તળે િવભા�ત થયે � ું હ�.ું �ઓ
બને તે ટલો �દ� શ અને બને એટલા ઠાકોરોને પોતાના વચ��વ તળે લાવવા માંગતા હતા તે મ જ ક�ટલાક િવ�તાર ઉપર �ુઘ લ
શાસનના �િતિનિધ�ુ ં વચ��વ હ�.ું �માં �ુરત, ભ�ચ, ખંભાતમાં �દ�હ� શાસનની છ�છાયા �વીકાર� �ુ દા �ુ દા નવાબો અને

કાઠ� દરબારો �વતં� પણે રાજય કરતા હતા અને િવ�તરતી મરાઠા સ�ા િસ�િધયા, પે � ા અને ગાયકવાડમાં િવભકત ક�ટલાક
િવ�તાર પર રાજય કરતી હતી.

આમ રાજક�ય ર�તે �ુજ રાત સંગઠ�ત �દ� શ ન હતો અને ઠાકોરો તથા રા�ના સતત સંઘ ષ� ને લીધે શાંિત ક� સલામતી ન હતી.
તે મ જ તે મ ના સંઘ ષ� ને લઇ �ટફાટ
ંૂ
અને રાજક�ય ઉથલપાથલના ભોગ બન�ું પડ� ું હ�.ું આવા ફલક ઉપર ઇ�ટ ઇ��ડયા કંપ નીના

આગમને �ુજ રાતમાં સ�ા અને �દ� શ માટ� એક નવો ભાગીદાર વગ� ઉભો કય� હતો, �ણે ��ય�-પરો� ર�તે ધીર� ધીર� મોટા
ભાગના િવ�તાર પર પોતા�ુ ં વચ��વ ��થર કર� દ��ુ.ં આ ��ટ�શ વહ�વટ�તં� પરં પ રાગત �ુજ રાતી સમાજના �ાિત આધાર�ત

વહ�વટ�તં� ને બદલે િસ��ક���ી, �બન સાં� દાિયકતા અને સમાનતાના � ૂ�યો પર આધાર�ત હ�.ું તે મ ાં પરં પ રાગત �ુજ રાતી
સમાજના ‘�ગાગી’ સંબધ
ં ોને �થાન ન હ� .ું [1] આમ �ુજ રાતના સમાજમાં ��થર ��ટ�શ વહ�વટ�તં� ને કારણે પ�રવત� ન ની
સંકાંિતકાળની એક પ�રપાટ� ઉભી થઇ.
૨. નવી કા� ૂની �યવ�થા :નવી કા� ૂની �યવ�થા હ�ઠળ �ય�કતની �ુણવ�ા ચકાસવામાં આવતી. અલબત સરકાર� નોકર�માં થોડા �માણમાં �વે શ મળતો

થયો, પણ તે મ ાં પગાર, બઢતી અને બરતરફ�ના ચો�સ િનયમો હતા. આથી �ાિત ક� ધમ� પર આધા�રત સ� ૂહવતી
આિધપ�યનો �યાલ ના� ૂદ થયો. આમ એક ર�તે સમાજમાં ‘�યવસાિયક તરતા’ પે દા થઇ. પરં પ રાગત �ુજ રાતી સમાજમાં ‘સે વ ા
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માટ� � ુ ં વળતર’ કા� ૂની ક� �ુ���ાહય િસ�ાંત ો ઉપર િનભ�ર ન હ� ું ક� પગાર, કામ ને આધાર� ન�� કરવાની �થા ન હતી અને તે
ુ ારવાનો અવકાશ ન હતો. મા�
પણ પે ઢ� દર પે ઢ�થી ચાલી આવતી હતી. તે થ ી કોઇને પોતાની સામા�જક, આિથ�ક ��થતી � ધ

વે પ ાર�ઓ અને મહ�� ૂલ વ� ૂલ કરનારાઓ જ પોતાની આિથ�ક ��થિત �ુધ ાર� શકતા.[2] તે ન ી જ�યાએ નવી કા� ૂની પ�િત

�વત� મ ાન બનતા એક ર�તે ‘સામા�જક આ�યા��મકતા’ પણ પે દા થઇ. તે મ ાં માનવતાવાદ� � ૂ�યોને �થાન આપવામાં આ��ું હ�.ું
પ�રણામે કાયદા ઘડતી વખતે બદલાતી જતી સામા�જક, રાજક�ય અને આિથ�ક પ�ર��થિતને લ�યમાં રખાતી થઇ અને આ

સંબધ
ં ોને જોવાની � ૂતન ���ટ વહ�ત ી થઇ. આથી સમાજમાં �વત� મ ાન અિન�ટ �રવાજો �વા ક� સતી�થા, િવધવાિવવાહની

મનાઇ, બાળલ�નો, �ૂ ધ પીતી કરવાનો �રવાજ, બ�પ
ુ �ની�થા ના� ૂદ કરવાની માંગણી ઉભી થઇ આથી સરકાર� સન ૧૮૨૯માં
સતી�થાને ના� ૂદ કરતો કાયદો, ૧૮૫૬માં િવધવા િવવાહને કાયદ� સ ર ગણતો કાયદો વગેર� પસાર કયા�.[3] આમ સામા�જક
પ�રવત� ન લાવવામાં ધમ� થ ી અલગ કાયદાઓનો ફાળો મહ�વનો હતો.
૩. સંદ�શ ા, વાહન�યવહારના સાધનોનો િવકાસ :િવશે ષ કર�ને ૧૯મી સદ�ના મ�યના અને છે � લા દાયકા દર�યાન િવકસે લા તાર-ટપાલ, ર� � વે , ર�તાઓ �વા સંદ�શ ા
વાહન�યવહારના નવાં સાધનોને કારણે �દ� શ ો-�દ� શ ો વ�ચે� ુ ં ભૌગો�લક �તર ઘટતાં લોકોનાં સંપ ક� મ ાં અને કાય� ��
ે માં વધારો

થવા પા�યો. તે મ જ આ�િવકા અને �થળાંત રની નવી તકો પણ ઉભી થઇ. ર� � વે મ ાં તે મ જ શહ�રની હોટ� લોમાં ક� �હ�રમાં
નાત-�તના અડકવા-અભડાવાના ક� ખાવા-પીવાના ભેદભાવ, િનયં� ણો ન હતા. ર� � વે મ ાગ� તે મ જ હોટ� લોમાં દર� કને સાથે

બેસ વાનો સમાન હ� હતો. શહ�રમાં �ુ�ુંબથી અલગ એકલા રહ�ત ા માનવી માટ� આ બધાની મદદ લેવ ી આવ�યક હતી. તે થ ી

આવા લોકોમાં હવે મયા��દત ભૌગો�લક િવ�તાર બહાર પોતાની �ાિત, �િત અને ધમ� ન ા િનયમોમાં જ�ર �ટ લેવ ા� ુ ં શ� થ�ુ.ં
આમ, સંદ�શ ા- �યવહારના સાધનોએ અ�ય પ�રબળો સાથે ભળ�ને ‘શહ�રમાં વસવાટ કરતા એક નવા મ�યમવગ�� ’ુ ં સ�ન ક�ુ� ક�
�ણે પરં પ રાગત �ુજ રાતી સમાજમાં પ�રવત� ન આણવામાં મહ�વ�ુ ં યોગદાન આ��ુ.ં ર� � વે �વા વાહન�યવહારના એકમોએ
ગામડાંઓ�ુ ં ’�વાવલંબીપ�ુ’ં , તોડ�ને શહ�ર સાથે તે મ નો નાતો બાં� યો, પ�રણામે ‘શહ�ર�કરણ’ની ���યામાં વધારો થવા લા�યો.
૪. નવી ��ે� ક�ળવણી અને િવકાસ :સ�્ ૧૮૨૦માં �ુબઇ
ં
સરકાર� ‘Native School Book And Native School Society’ �થાપીને �ુજ રાત ખાતે ��ે�
ક�ળવણીના �ીગણેશ માંડયા, �ુજ રાતમાં ક�ળવણીનો �ચાર કરનાર ’�ુજ રાતી ક�ળવણીના િપતા’�ુ ં �બ�દ મે ળવનાર રણછોડભાઇ
�ગરધરભાઇ ઝવે ર� (દ�.વ. �ૃ�ણલાલ ઝવે ર�ના િપતામહ) હતા. �મને નમ� દ� પાછળથી’ �ુજ રાતની �િસ��ના પહ�લા �ુ�ુષ ’

તર�ક� વણ��યા હતા. તે મ ણે ��ે� ક�ળવણીના � ૂર ઝીલી લઇને શ�આતના તબ�ે તે ન ો �સાર થાય તે માટ� �ય�નો કયા�.
પાછળથી સ�્ ૧૮૪૨માં �ુરતમાં અને સ�્ ૧૮૪૪માં અમદાવાદમાં ��ે� ક�ળવણીની ��ૂલ શ� થઇ. �મ કલક�ા એ ��ટ�શ

�ે િસડ��સી�ુ ં �ુ�ય ક��� હ� ું અને પિ�મમાં �ુબઇ,
ં
�ુરત, અમદાવાદ �ુ�ય ક�����ોત હોવાથી ��ટ�શ ક�ળવણીનો ફ�લાવો

�ુજ રાતમાં પણ થવા લા�યો. પ�રણામ �વ�પ એક નવો િશ��ત મ�યમવગ� ઉભો થયો � ��ટ�શ � ૂ�યથી �ભાિવત થઇ
ુ ના પોતાના સમાજની સાથે કરવા લા�યો.
�ુરોપના સમાજની �લ

��ે� ક�ળવણી �ય�કતવાદ, �ય�કત �વાતં�ય, સમાનતા અને વૈ �ાિનક અ�ભગમને પોષક હતી. તે થ ી આ ક�ળવણી પામે લાં
વગ�મ ાં સામા�જક-સાં��ૃિતક સંબધ
ં ોને તપાસવાની નવી દ��ટ ઉભી થઇ અને તે મ ના માનસમાં આ ઉ�કંઠા પણ �� ૃત થઇ.
પિ�મ�ુ ં �ાન � નવા િશ�ણ �ારા આ��ું હ� ું તે ણે ઉદાર અને િવશાળ ���ટકોણ ધરાવતા સમાજની શકયતાઓ ઉભી કર�. વળ�

આ નવા િશ�ણની િવિશ�ટતા એ હતી ક�, પરં પ રાગત �ુજ રાતી સમાજની માફક અ�ુક સામા�જક વગ� � ૂર� ું મયા��દત ન હ�.ું
એથી ઉલ�ું સમાજના બધા જ વગ� માટ� ઉપલ�ધ હ�.ું �ધ��ાનો અ�વીકાર અને ભૌિતક િવ�ાન અને �વિવ�ાનના અ�યાસ

પર ભાર � ૂકવામાં આ�યો હતો, સાથે ઇિતહાસ � ૂગોળ, અથ� શ ા�� �વા િવષયો પણ �ે �રત હતા જ. તે સં�થાક�ય માળખાથી �ુ �ું

અને મા� તા�ક�કવાદને બદલે �યોગવાદ પર પણ આધાર�ત હ� .ું મોટાભાગના ૧૯મી સદ�ના �ુધ ારકો એક ર�તે નવી
ક�ળવણી�ુ ં જ સંત ાન હતા. �મણે સમાજ �ુધ ારાના આ �દોલનમાં તે મ �ુ ં ન�ધપા� યોગદાન આ��ુ.ં
૫. નવા મ�યમવગ�ન ો ઉદય :ભારતમાં અને �ુજ રાતમાં ��ટ�શ શાસન �મ �મ દ� ઢ થ� ુ ગ�ું તે મ �હ�દ તે મ જ �ુજ રાતની વહ�વટ�, કા� ૂની, શૈ ��ણક વગેર�

ુ મતા આણવા વહ�વટ� તથા
બાબતોમાં પ�રવત� ન આ��ુ.ં તે મ જ વે પ ાર-ધંધ ા અને ઉ�ોગોનો ઝડપી િવકાસ કરવા અને તે મ ાં � ગ
લ�કર�તં�ે ર� � વે , ર�તાઓ, તાર-ટપાલ, �ુ�ણ, નવી ક�ળવણી �વા સાધનો - � ૂ�યોનો િવકાસ કય�. તે ન ાથી પરં પ રાગત
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�ુજ રાતી સમાજના અભેદ માળખામાં બદલાવ આવવાની શ�આત થઇ. સમાજમાં દાખલ થયે લા આ નવા પ�રબળોથી

�ુજ રાતનો નવો િશ��ત વગ� �ભાિવત બ�યો અને આકષા�ય ો. આ નવા � ૂ�યોએ િશ��ત વગ�મ ાં નવી િવચારસરણી પે દા કર�
અને તે ન ો �ચાર કરવા�ુ ં વલણ ઉ�ું ક�ુ.� વળ� આ સમય પણ �ુજ રાતની �� માટ� સં�ાંિતકાળનો હતો. આ સં�ાંિતકાળમાંથ ી
પિ�મ અને � ૂવ� ન ા િમલનમાંથ ી � સામા�જક આ�યા��મકતા ઉ�ભવી હતી .તે ને પ�રણામે �યવસાિયક તરલતા પણ ઉભી થઇ
અને એક નવી સામા�જક આબોહવા ઉ�ભવી, �માંથ ી ‘‘નવા શહ�ર� મ�યમ વગ�’’ નો ઉ�ભવ થયો.

આ નવા શહ�ર� મ�યમવગ�મ ાં ડૉકટરો, વક�લો, િશ�કો, કાર�ુન ો, વહ�વટ� અમલદારો અને નાના વે પ ાર�ઓનો સમાવે શ થતો
હતો. તે ન ા ઉદયમાં ��ે� ક�ળવણી અને ઉભી થયે લી કમાણીની નવી તકોએ સૌથી મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો. આ નવો

મ�યમવગ� પિ�મના લોકશાહ�, બૌ��કવાદ, ઉદારમતવાદ, માનવતાવાદ, ઉપયો�ગતાવાદ અને વૈ �ાિનક િવચારોના � ૂ�યોથી
�ભાિવત હતો. ��ટ�શ વહ�વટથી શાંિત અને સલામતી વાતાવરણ ઉ�ું થ�ું હ�.ું �થી નવા િશ��તો �ુજ રાતમાં ��ટ�શ અથવા
પા�ચા�ય દ��ટકોણથી �ુધ ારો કરવા માંગતા હતાં. આ નવા મ�યમ વગ�મ ાં �ુજ રાતની �ુ દ� �ુ દ� બધી જ �ાિતના તથા �િતના
લોકોનો સમાવે શ થતો હતો.

ુ ારાઓની શ�આત :૬. નવા � ધ
૧૯મી સદ�ના મોટાભાગના �ુધ ારકોએ ��ે� િશ�ણ ‘એ�� ફ��ટન ઇ��ટ�ટ�ુટ’ માં મે ળ��ું હ�.ું �ુધ ારક િવચારો જ�માવવા અને

િવકાસ સાધવામાં આ સં�થા અને તે ન ા વાતાવરણે અ� � ૂિમકા ભજવી હતી. આના પ�રપાક�પે ઉભી થયે લી પે ઢ�એ

સમાજ�ુધ ારણા માટ� સં�થાઓ, ચોપાિનયા, સામિયકો અને મંડળોને સમાજપ�રવત� ન ના વાહકો બના�યા તે મ જ સા�હ�ય,

�ુ�ણાલયને જન�� ૃિત માટ� � ુ ં મા�યમ બના��ુ.ં રા���ય�તર� રા�રામ મોહનરાય, ઇ�રચં� િવ�ાસાગર �વા �ુધ ારકોએ સમાજ

પ�રવત� ન ની ઉ�કંઠા અને �ુધ ારાની આ�ાદક જયોત જગાવી. તે ને �ુજ રાતમાં રોશન કરવા�ુ ં મહાન કાય� નમ� દ�ુગના �ુધ ારકોએ

ક�ુ.� �ુજ રાતમાં �ુરત અને અમદાવાદ સાં��ૃિતક-સામા�જક �ુધ ારણાના �ુ�ય ક���ો બ�યા હતા. �ના પર �ુબઇની
ં
સીધી અસર
હતી.

આ�ુિનક િશ�ણની અસર નીચે �ુ���વીઓનો નાનો વગ� ઉભો થયો. �ઓએ ��ે� ભાષાનો મા� અ�યાસ જ ન કય�. પરં � ુ તે

�ારા પા�ા�ય સં��ૃિતના � ૂ�યો પણ પચા�યા. આ �ુ���વીઓ સા�હ�યનાં �ુન �ુ�થાનના સામા�જક અને ધાિમ�ક �ુધ ારાઓના

��ેસ રો બની ર�ા, નવા છાપખાના અને પ�કાર�વના �થાપકો તે મ જ નવી આિથ�ક-રાજક�ય ચળવળના ને ત ા પણ બ�યા. [4]

નવો �ુ���વી વગ� નવી આિથ�ક અને રાજક�ય માંગણીઓ કરવામાં અ�ેસ ર હતો. જો ક� આમાંન ા ઘણા �ુ���વીઓ �ૂ ન ી

હ�તકલા અને દ� શ ી ��ુ નર ઉ�ોગોની પડતી જોઇ �ખ�ન થયા હતા. તો પણ તે ઓ ઔ�ોગીકરણના �બળ �રુ �કતા� બની ર�ા.[5]
આ નવો વગ� �હ�ર સભાઓ, ચચા�ઓ તે મ જ મંડળો �ારા પોતાના િવચારો �ગટ કરવા ઉપરાંત લેખનના મા�યમોનો પણ
ુ ારક વગ� �ુજ રાતમાં �વત� ત ા સામા�જક તે મ જ
ઉપયોગ કરવા લા�યો અને પ�કાર�વના સા�હ�યનો જયોિતધ� ર બ�યો. આ � ધ
ધાિમ�ક �ુ�રવાજો, �ુ��ઢઓ, �હ�મ ો, ઢ�ગ, ધિત�ગો, ચમ�કારો અને �ધ��ાઓ વગેર� િવશે સભાન હતો.
ુ ારકોને ��ટ�શ હ�મ
૭. � ધ
ૂ તનો ટ� કો :ઇ.સ. ૧૮૫૦ની આસપાસ જયાર� �ુજ રાતમાં �ુધ ારકોનો નવો વગ� પિ�મી ઢબે �ુધ ારો કર� સમાજની �વત� મ ાન બદ�ઓ અને

�ુષણો ના� ૂદ કરવા તૈ ય ાર થયો �યાર� સરકાર� અિધકાર�ઓ તરફથી ક� સરકાર તરફથી તે મ ને ��ય� - પરો� �ો�સાહન મ��ું
હ�.ું વળ� પૈ સ ાદાર વગ� પણ આ �ુધ ારકોને આિથ�ક મદદ � ૂર� પાડ� હતી. �ુ દા �ુ દા અિન�ટોને અટકાવવા માટ� આગળ ઉ�લેખ
કરવામાં આ�યો તે મ સરકાર તરફથી પણ કાયદા કરવામાં આ�યા. �મ ક� સ�્ ૧૮૨૯માં સતી �થા પર �િતબંધ �ુકતો,[6]

સન ૧૮૪૩માં �ુલામી�થા પર �િતબંધ �ુકતો.[7] તે મ જ સન ૧૮૫૬માં િવધવા િવવાહને કાયદ� સ રતા બ�તો કાયદો અમલમાં
આ�યો હતો.[8] પ�રણામે �ુધ ારકોને પણ એક �ત�ુ ં જોમ મ��ું હ�.ું આમ ��ે� ક�ળવણી પામે લો નવો �ુધ ારક વગ� પોતાના
કામમાં વ�ુ �હ�મ તથી, જોરથી પદાપ� ણ કર� શકયો. તે ઓએ મંડળો, સભાઓ, સામાિયકો, ચોપાનીયા �વા િવિવધ �કારના
મા�યમોને પોતાના વાહકો બના�યા. તે મ ાં પણ પરો� �ો�સાહન સરકાર� ુ ં રહ�વ ા પા��ું હ�.ું

ુ ારકોને ��ઢ�ુ�ત સમાજ અને �ાિત સામે લડવાની
��ટ�શ શાસનના વહ�વટ� અને રાજક�ય કાયદા તે મ જ �યાયપ�િતએ � ધ
ગ�ભ�ત �હ�મ ત આપી હતી. મંડળો �થાપવામાં પણ તે મ ને �ો�સાહન મ�� ું હ�.ું પ�રણામે નાની મોટ� મંડળ�ઓ- મંડળોની

�થાપના કરવામાં આવી, �ણે �ુધ ારાના આ �દોલોનમાં પોતા�ુ ં અન�ય યોગદાન આ��ુ.ં તે મ ાં �ુરતમાં સ�્ ૧૮૪૨માં ‘�ુ�તક

�સારક મંડળ�’[9], ૧૮૪૪માં ‘માનવ ધમ� સભા’ [10], �ુબઇમાં
ં
સ�્ ૧૮૪૫માં ‘પરહ�જ ગાર સભા’[11], ૧૮૪૫માં The
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Students Literary and Scientific Society’ [12], એ�� ફ�ટ�ટ ઇ��ટ�ટ�ુટના િવ�ાથ�ઓ �ારા શ� થયે �.ું ૧૮૪૮માં ‘�ાન
�કાશ મંડળ’[13], ૧૮૫૧માં શ� થયે લ ‘�હ�દ �ુ��વધ� ક સભા’[14], તે મ જ ૧૮૬૦માં ‘ત�વશોધક સભા’ [15],
અમદાવાદમાં સ�્ ૧૮૪૬માં ‘�ુ�તક �સારક મંડળ�’[16], ૧૮૪૮માં ‘�ુજ રાત

વના�ક�ુલર સોસાયટ�’[17],

તે મ જ

૧૮૫૮માં

‘ધમ� સ ભા’[18], અને ખેડામાં સ�્ ૧૮૫૯માં ‘�િતબોધક સભા’ [19], �વા �ુધ ારક મંડળોની �થાપના કરવામાં આવી હતી.

મંડળોની સાથે સાથે જનસમાજ સાથે સંબધ
ં બાંધ તા ચોપાિનયા-સામિયકો પણ બહાર પડયા હતા. �માં � �ુ ય�વે અમદાવાદમાં
સ�્ ૧૮૪૯માં ‘વત� મ ાન’ (�ુધ વાર��ુ)ં [20], તે મ જ ૧૮૫૪માં �ુ���કાશ,’[21], �ુબઇમાં
ં
થ ી સ�્ ૧૮૫૧માં ‘રા�તગોફતાર’[22],

તે મ જ ૧૮૫૫માં ‘સ�ય�કાશ’ અને ૧૮૫૬માં ‘�ુ��વધ� ક’[23], તે મ જ ૧૮૫૭માં ‘��ીબોધ’ અને �ુરતમાંથ ી સ�્ ૧૮૬૪માં શ�
થયે લ ‘ડાં�ડયો’ ��ુખ હતા.

આમ ચોપાિનયા, સામિયકો મંડળોમાં- સભામાં િનબંધ ો, લેખો, કા�યો વગેર� �ારા �ુગા�રામ દવે �ુવ ા-�િત, જ ંતર મંત ર,
��ુ-જયોિતષને પડકાર� શકયાં તે મ જ િવધવા લ�ન માટ� એક લોકમત ઉભો કર� શકયા. દલપતરામે નવા ઔ�ો�ગક િવકાસને

અને નવી ક�ળવણીને �બરદાવી અને પોતાના સા�હ�ય �ારા જર��ુરાણા સામા�જક ર�ત�રવાજો સામે �ંબશ
ે ઉપાડ�, �ુધ ારાના આ
નવા �ુ �સાને નમ� દ� ક�ુબ
ં ી રં ગના વાઘા સ��યા અને �ુધ ારા માટ� ઉ� �ંબશ
ે ચલાવી, કરસનદાસ � ૂળ�એ વૈ �ણવોના સૌથી
વડા આચાય� જ�ુનાથ સામે ખટલો ચલા�યો, તે મ જ પહ�� ું િવધવાલ�ન ગોઠ��ુ.ં મહ�પતરામ િવલાયતગમન કર� આ�યા. સાથે
સાથે બદ���ન તૈ ય બ�, દાદાભાઇ નવરો�, �બાલાલ સાકરલાલ, ભોળાનાથ સારાભાઇ, રમણભાઇ નીલકંઠ અને બી�
સામા�જક-ધાિમ�ક �ુધ ારાના �વત� કો બ�યા.[24]

આ �ુધ ારકો પિ�મી િવચારધારા હ�ઠળ �ય�કતને સમાજ�ુ ં ક��� તર�ક� જોતા હતા. �ય�કતના અિધકારો ઉપર ભાર �ુક�ને
માનવીય � ૂ�યો�ુ ં �માણ �વીકારતા હતા અને તે મ ની આ િવચારસરણીને ��ટ�શ હ�ૂમ તે �ુ��ટ આપી હતી.
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