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Mo : 7016258822 Email:-  hemalbrahmbhatt@yahoo.com 
  

 આ સમગ્ર અનકે રીતે આપણા સાિહત્યમાં મહત્વનો બની ર ો છે. આ યુગમાં 
સુધારક યુગમાં જ ે કાંઇ બન્યંુ તેને ઝીલવાનો યાસ હતો. સારા તત્વોને વીકારીને 
રાજકીય સામિજક દ્રિ એ ગમન થતંુ જોઇ શકાય છે. સામિજક દ્રિ એ કિવતામાં નવા 
વળાંક દા. તા. કુસુમમાળા સુકારણમાં મીઠી આમ જુદીજ રીતે કૃતના વણર્નો વાળી 
કિવતા જોવા મળે છે. કલાપી, નાન્હાલાલ, કાન્ત, જમેની પાસેથી જુદા જુદા ક્ષે ોમાંથી 
અદભુત ખેડાણ થયેલું જોવા મળે છે, આત્મલક્ષી ઉમ કા યો પોતાના જીવનનો રણકો, 
ણય કિવતા, ગઝલો, પરમાત્માની વાત વગેરે િવષયો જોવા મળે છે.  

પંિડતયુગની કેટલીક િવશેષતા 

જ્યાં જ્યાં મારી નજર ઠરે અહીં કિવ કાન્તે કિવતાનુ ં નવંુ વરૂપ આપ્યંુ. 
ગુજરાતીમાં ખડં કા યોનું કલાત્મક આલખેન થયંુ. અતજ્ઞાન, ચક્ર્વાક વગેરે ઉમ કા યો 
આ યા અને ગણુવતાની દ્રિ એ ઉત્તમ સજર્ન થયંુ. ધમર્ની દ્રિ એ ચઢાવ – ઉતાર જોવા 
મળે છે. કિવકાન્ત ખર્ી તી ધમર્ તરફ વળાય જનેા પડઘા કિવતામાં મળે છે. નાન્હાલાલ ે
પરંપરાન ે આગળ વધારી. આપણંુ સારૂ અન ે અંગે્રજોનુ ં ખરાબ એવા વહેણમાં અમુક 
પંિક્તઓ ગૂંથી. તેમણે ેમના, દેશભિક્તના, વદેશ ેમના કા યો લખ્યા.  

“મારા નયણોની આળસ, ચંદ્રીએ અમૃત મોક યા રે લોલ” 
ગીતનો ઉપાડ નારીના કંઠે થયો છે. દયારામની જમે અન્ય કિવઓએ પણ કા ય 

લખ્યા. ઐતહાસક કથાનકો ગુંજ્યા, ેમની વાત, ેમનો નવો મં , આપ્યો. ઉમ 
કિવતાનો એક અલગ આિર્વભાવ જોવા મળે છે. પિ મમાં સાચા અથર્માં જ ેઉમ કા ય 
લખાયા તેનો ારંભ પંિડતયુગમાં જોવા મળે છે. બળવંતરાય ઠાકોરે સરસ રીતે સંયોજના 
કરી. ભણકારા જવંુે કા ય આપણન ેઆપ્યંુ. નવલકથામાં જ ેજોવા મળ ેછે સાસુ – વહુની 
લડાઇ કે પછી પંિડતયુગમાં સર વતીનું જ ેસજર્ન થયંુ તે સમગ્ર સાિહતયમાં યશોદાયી 
કહેવાય તેવંુ થયંુ. આપણી નવલકથા જ્યા ંપા પા પગલી કરતી હતી તે સમયે  પાઠીએ 
નવલકથાના વરૂપને ઊંચા િશખર પર આપ્યંુ. પા ની આત્મ સંવેદનાનું દશર્ન, 
કૃતના વણર્નો વગેરેનો વગેરેથી સાિહતયની અનેરી ભાત ઉપસી આવે છે. આધ્યાિત્મક 

વણર્ન મળે છે. યાપક ફલક ઉપર આ સજર્ન થયા છે. ટંૂકી વાતાર્માં નોંધપા  કામ ભાગ્યે 
જ જોવા મળ ે છે. નાટક, િનબંધો, વાસકથામાં નવા નવા ઉન્મેષો જોવા મળ ે છે. 
ગોવર્ધનરામ  પાઠીએ નહેમુદ્રા (કરૂણ શિ ત) કા ય આપ્યંુ. મણીલાલ, નભુભાઇ 
 વેદી, આનંદશંકર ુવ, ‘લીલાવતી જીવનકથા’, નીલકંઠનો રાયનો પવર્ત, વગેરે 
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કૃતઓ મળી છે. િવવેચનના ક્ષે માં આ સમયમાં સારૂ કાયર્ થયંુ. આનંદશંકર મણીલાલ, 
આ બધા સજર્કોએ નોંધપા  કાયર્ કયુર્ં. આરંભકાળમાં નમર્દ નવલરામની ચચાર્ન ે
આનંદશંકર આગળ ચલાવે છે. ઉમનું તત્વ કઇ રીતે મહત્વનુ ંછે. એ રમણભાઇએ ક ું. 
લાંબા લાંબા વાક્યો ગદ્યમાં જ ેજોવા મળતાં હતાં તે સુધારક યુગમાં સરળ બન્યા અન ે
તેનાથી તaન જુદંુ પંિડતયુગમાં સાિહત્ય સજર્ન થયંુ. લખેક સીધી રીતે શું કહે છે તે ન 
સમજાય તે રીતનું સજર્ન અઘરૂ અને કઠીન સાિહત્ય સજર્ન િવકસતંુ દેખાય છે. 
મનસુખલાલ જ ે સં કૃતનો આગ્રહ રાખતા હતા. આ રીતે આ સમયમાં ગતના એંધાણ 
જોવા મળે છે. સાિહત્ય જાણે મયાર્િદત વગર્ માટે હોય તેમ પણ જોવા મળે છે.  

પંડીતયુગથી આવી કિવતા અલબત શરૂઆતના કા યો અ�ભધાના તરે જોવા 
મળે છે. લોકોન ેસીધી રીતે ચાબખા મારી મારીને જગાડતા હોય તેવંુ લાગે છે. ‘ગરૂડનો 
િવષાદ’ ‘ધૃવપદ ક્યહી’ ગણ ઉઠાવ’, તેરે સાતની લોકલ, ઇટાળો વગેરે રચના જોવા મળે 
છે. ગણ ઉઠાવ, ક્રાંતનો આલખે છે જ ેબધુ ચા યુ આવે છે તે પરંપરાને તોડવાની વાત 
છે. તોડવા ફોડવાની વાત કરી તેમાંથી નવંુ સજર્ન કરવાની વાત છે. ગાંધીજીનો ઉaેશ 
અહીં જોવા મળ ેછે. જ ેબધુ ચા યું આવે છે. મનવ તરીકે રીતીરીવાજો ખોટા નાતજાતના 
વગર્ભેદ દૂર કરો, તોડો કારણ જામી ગયંુ છે તેને સીધી રીતે નહી ખસે તેને તોડવુ પડશ ે
હથોડાના ઘા મારીન ેગણ – લોખંડના હથોડાથી તોડવંુ પડશે. અહીં સંુદરમ સામિજક 
વા તવની આખી જ ેપરંપરા છે તેમાં બદલાવ, પિરવતર્નની વાત કરે છે. આ પિરવતર્નથી 
નવંુ સજર્ન થશે. ‘ઇટાળા’ – અ�ભદ્યાના તરે ચાલે છે. લક્ષણાં એ યંજનાનો ઉ ેખ અહીં 
જોવા મળતો નથી. જ ેકહેવંુ છે તે સીધી રીતે કહેવામાં આ યંુ છે. આ કિવતામાં રખડંુ 
ટોળાની વાત કરી છે. રખડંુ ટોળાને એવંુ કોઇ મ ું નથી જ ેતેમને યોગ્ય માગર્ તરફ લઇ 
જાય. સમાજના બે વગોર્ છે. એક ગરીબ જ ેજમેતેમ પોતાની જંીદગી ગુજારે છે અને બીજો 
વગર્ જ ેતaન તેનાથી અલગ છે. 

‘તે સાતની લોકલ’ – ઉન્નત આગળ હોય તેવંુ જોવા મળ ેછે. કિવને મેદા જવેો 
મોહન પશર્ તડકાનો થયો. એક નાનકડંુ ટેશન અને બે પાટાની આજુબાજુ જ ે
વાતાવરણ છે તેનું વણર્ન અહીં થયંુ છે. વા તિવક ચ  મુક્યંુ છે. આપણી આસપાસ 
એવા લોકો છે તેનું વણર્ન જોવા મળે છે. ‘વસુધા’ – સમાજમાં જ ે�ભન્નતા છે જ ેદલીતો, 
ગરીબો, પીિડતોની દશા છે તેનુ ંઆબેહુબ વણર્ન જોવા મળ ેછે. ગાંધીજીનો ઉaે ય કાન 
પકડીને લોકોને જગાડવાનો છે. એવા ભાવ સવાય સુન્દરમની કિવતામાં ણયનો રણકો 
જોવા મળે છે. ‘તે રમ્ય રા ે’ – સુન્દરમનું ગુજરાતી સાિહત્યનુ ંસરસ ગીત છે. િ થત, 
ગત અને ણયની વાત છે. સુન્દર ક્ પના કિવની અહીં જોવા મળે છે. નાયીકાનું મન 
પ  રીતે વાંચી શકાય છે જનેી માટે સુન્દર ક પનો, ઉદાહરણો કિવએ અહીં ખપમાં 
લીધા છે. આમ, આ યગુમાં અનેક સજર્કો (કિવઓ) ની કલાત્મક રચના ગુજરાતી 
સાિહત્યને નવી િદશા આપે છે.     


