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સાહિત્યનુાં રરમ નને રરમ પ્રયોજન આનાંદ લેખવામાાં આવયુ ાં છે . આનાંદ આરવાનુ ાં
મુખ્ય પ્રયોજન િોવા છતાાં એનાથી આગળ વધીને સાહિત્યે સમાજને ઘડવાનુ ાં કાયય રણ કયુું
છે . સાહિત્યકારોનુ ાં કતયવય નક્કી કરવાની મીમાાંસામાાંથી આરણે ત્યાાં ‘કલા ખાતર કલા’ નને
‘જીવન ખાતર કલા’ એવા મતો પ્રગટ્યા છે . બાંને મતોની રોતરોતાની સ્વતાંત્ર વવરારધારા
છે . આ બાંને વવરારોની વચ્રે જ્યારે તટ્સ્થતાથી વવરાર કરીએ છીએ ત્યારે એટ્લુાં સમજાય
છે કે સાહિત્ય નને સમાજ એકબીજા સાથે નત ૂટ્ રીતે જોડાયેલાાં છે . સાહિત્યકાર જે
સામગ્રીનો ઉરયોગ કરે છે એ મેળવે છે સમાજમાાંથી. સમાજનુ ાં સત્ય સાહિત્યકારની કલમે
‘સવાયુાં સત્ય’ બનીને આવે છે ત્યારે રણ એમાાંથી સમાજને વવવિષ્ટ્ દિયન લાધે છે . સારો
સર્જક સમાજને છે િ નથી દે તો એ તો સમાજને સાથે લઈને રાલે છે . સાહિત્યનો સમાજ
સાથેનો સાંબધ
ાં િાંમેિા રહ્યો છે . સાહિત્યમાાં સમાજનુ ાં પ્રવતબબિંબ દરે ક યુગમાાં ઓછાવત્તા
પ્રમાણમાાં રડ્ુાં છે . સાહિત્યકાર સમાજના પ્રશ્નોની સામે આંખમીંરામણા નથી કરતો.
સામાજજક પ્રશ્નો નને એમાાંથી ઉદર્ભવતી સાંવેદનાઓ રારખીને એની બરહકત્સા કરવાનુ ાં કામ
સર્જક કરે છે . સારો સર્જક સમાજનો સારો વમત્ર િોય છે , જે એનાાં માત્ર ગુણગાન ગાતો
નથી એની નબળાઈ તરફ આંગળી રણ રીંધે છે .
સાહિત્યનુાં સીધેસીધુાં કામ સમાજઘડતર કરવાનુ ાં નથી રરાં ત ુ દરે ક યુગમાાં આ કાયય
યુગની જરૂહરયાત પ્રમાણે થતુ ાં રહ્ુાં છે . ગુજરાતી સાહિત્યમાાં સુધારક યુગમાાં સાહિત્ય દ્વારા
સમાજઘડતરનુ ાં કાયય વવિેષ રીતે થયેલ ુાં દે ખાય છે . સુધારક યુગના સર્જકો સમાજ પ્રત્યે
પ્રવતબદ્ધ સર્જકો છે . સુધારક યુગની સામાજજક સ્સ્થવત મધ્યકાળની રાજકીય નરાજકતાઓથી
કલુવષત બનેલી િતી. સામાજજક સાંસ્થાઓની રૂહિઓમાાંથી સમાજહિતને દે િવટ્ો મળે લો
િતો. લગ્નસાંસ્થા સ્ત્રીને નન્યાયકારક િતી. સમાજની આ રૂહિચુસ્તતા સમાજનો વવકાસ
નટ્કાવનારી િતી. સમાજે બનાવેલા હરવાજો નન્યાયકારી નને નમાનુષી િતા. આ
સામાજજક સ્સ્થવતમાાં અંગ્રેજોની કેળવણીએ એક વગયને વવરારતો કયો. આ વવરારવાંત
નાગહરકો સર્જનકાયય સાથે સામાજજક સુધારણાનુ ાં કાયય કરતા રહ્યા.

સુધારકયુગના સર્જકો આ યુગને સામાજજક બદીઓમાાંથી મુક્ત કરીને સમાજને
સુધારવાની ખેવના રાખતા િતા. રહરણામે એમણે સાહિત્યનો ઉરયોગ સમાજસુધારણા માટ્ે
કયો છે . આ સર્જકો બેવડી જવાબદારી બજાવતા િતા. એક જવાબદારી સર્જકની બીજી
સમાજસુધારકની. આ યુગના સર્જકોમાાં દલરતરામ વસવાયના સર્જકો અંગ્રેજી કેળવણી
રામેલા િતા. અંગ્રેજી કેળવણીએ એમને સામાજજક સાંદર્ભયમાાં નવી દ્રષ્ષ્ટ્ આરી િતી.
રહરણામે આ સર્જકોનો મનોરથ સમાજને કુહરવાજો નને કુરૂહિઓમાાંથી મુક્ત કરવાનો િતો.
રહરણામે એમણે રોતાના સાહિત્યમાાં સમાજઘડતર માટ્ે મુખરતાથી પ્રયત્ન કયો છે . એ
સમયની સામાજજક બદીઓનુ ાં વગોવણુ ાં કરવામાાં આ સર્જકો યત્નિીલ રહ્યાાં છે . આમ કરવા
રાછળનો એમનો ઉદ્દે િ િતો સ્વસ્થ સમાજ રરવાનો.
િવે સુધારકયુગના સર્જકોએ જે સમાજઘડતરનુ ાં કાયય રોતાના સાહિત્યથી કયુું એનો
વવરાર કરીએ. સુધારકયુગના સર્જકોમાાં પ્રથમ ક્રમે છે દલરતરામ. દલરતરામ ચુસ્ત
કમયકાાંડી વરતા રાસે પ્રારાં બર્ભક કેળવણી રામ્યા. વરતાની કડકાઈથી એ નારાજ થયેલાાં.
સ્વાવમનારાયણ સાંપ્રદાયે એમના સાહિત્યને સદારારના રાં ગે રાં ગી નાખ્યુ ાં િત.ુ ાં દલરતરામે
રોતાના સાહિત્યમાાં સમાજસુધારણાની વાત રમ ૂજપ્રેરક રીતે રમતી મ ૂકી છે . દલરતરામની
કવવતામાાં રમ ૂજ સાથે બોધ છે . ‘વેનરહરત્ર’ જેવા કાવયમાાં તેમણે વવધવાવવવાિનો પ્રશ્ન
ઉઠાવયો છે . આ ઉરરાાંત ગદ્યલેખનમાાં રણ એમણે સામાજજક બદીઓ સામેનો રોતાનો
વવરોધ નોંધાવી એ દૂ ર થાય એવી આિા રાખી છે .
એમના વનબાંધાત્મક લખાણોમાાં પ્રેરણા સાંસારસુધારાની છે . ‘ભ ૂતવનબાંધ’,
‘જ્ઞાવતવનબાંધ’, ‘પુનવવિવાિ વનબાંધ’, ‘બાળવવવાિ વનબાંધ’, ‘રરદે િગમન વવિેનો વનબાંધ’
વગેરેમાાં તેમની દ્રષ્ષ્ટ્ સુધારકની છે . ‘ભ ૂતવનબાંધ’ દ્વારા તેમણે પ્રજામાાં રડેલાાં વિેમોનુ ાં ખાંડન
કરીને તેને વૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટ્ આરવાનો પ્રયત્ન કયો છે . આ વનબાંધ દ્વારા ભ ૂતનો ડર સમાજમાાં
ધટ્યો િિે એ સમજી િકાય છે . ‘જ્ઞાવતવનબાંધ’ દ્વારા એમણે જ્ઞાવતસાંસ્થાના લાર્ભ-ગેરલાર્ભ
બતાવયા છે . ‘બાલવવવાિવનબાંધ’માાં એમણે બાળલગ્નની વનિંદા કરીને લખ્યુ ાં છે : ‘િવે જુવો
કે, કોઈ ઠેકાણે હિિંદુ િાસ્ત્રઓમાાં એવુ ાં લખ્યુ ાં નથી કે, વરના મા બાર નથવા સગાાંવાલાાંની
નજરમાાં આવે ત્યારે , ને નજરમાાં આવે ત્યારે , ને તેવી કન્યા રરણે. કદાવર કોઈ પુરુષની
ઈચ્છા બે વષય રછી રરણવાની િોય નથવા રોતાની ઈચ્છામાાં આવે એવી કન્યા મળે ત્યારે
રરણવાની િોય તો તેમ થવુ ાં જોઈએ.” ‘દૈ વજ્ઞદરયણ”માાં જ્યોવતષને જૂઠુાં ગણાવી જોિીઓ
ધુતારા છે તે સ્થારવાનો પ્રયત્ન થયો છે .

નાટ્કોમાાં રણ સમાજઘડતરનો ઉદે િ છે . ”લક્ષ્મી” નાટ્ક નનીવતથી ધન
એકઠુાં ન કરવુાં એવો બોધ આરે છે . ”વમથ્યાબર્ભમાન” નબર્ભમાન ન કરવાનો નને કન્યાવવક્રય
જેવી બદીમાાંથી મુક્ત થવાનો બોધ આરે છે .
દલરતરામનુાં સાહિત્ય સ્વાવમનારાયણ સાંપ્રદાયથી રાં ગાયેલ ુાં િોઈ એમાાં
સાંપ્રદાયના આરાર-વવરારોની વાત રજૂ થતી રિી છે . સાથે સાથે ફાબયસ સાિેબની મૈત્રીનો
અંગ્રેજી સુધારાવાદી રાં ગ રણ ક્ાાંક ઘુટ્ાં ાય છે . સરવાળે દલરતરામનુ ાં માનસ સુધારાવાદી
રહ્ુાં છે . દલરતરામ ‘યા િોમ’ કરીને સુધારા માટ્ે નથી મથ્યા રણ ‘સુધારાનો સાર ધીરે
ધીરે ’ કિીને રાલ્યા છે . એમનુ ાં સર્જન રમ ૂજપ્રેરક િોઈ સહુને ગમે છે નને એ દ્વારા જ
સુધારણાની નરીલ રણ એ કરે છે . સુધારકયુગમાાં દલરતરામે સમાજધડતરનુ ાં મોટુાં કાયય
કયુું છે . અંગ્રેજી કેળવણી ન રામ્યા િોવા છતાાં દલરતરામની દ્રષ્ષ્ટ્ રોતાના જમાના કરતા
ઘણી આગળ રિી છે તે જોઈ િકાય છે .
સુધારકયુગના બીજા પ્રમુખ સર્જક છે નમયદ. તેમને સુધારકયુગના સેનાની
કિેવામા આવયા છે . સમાજસુધારણાના ક્ષેત્રમાાં નમયદે ‘યા િોમ’ કરીને ઝાંરલાવયુાં િત.ુાં તે
પ ૂરે પ ૂરા જોસ્સાથી સમાજને સુધારવા રાિતા િતા. તેમણે સાહિત્ય દ્વારા સમાજ ધડતરની
વાત કરી છે . સાથેસાથે એ સમાજસુધારણા માટ્ે સુધારક તરીકે રણ સહક્રય રહ્યા છે . તે
સુધારકયુગની સ્સ્થવત જોઈ ખ ૂબ વવિવળ બનેલા. નને આ સ્સ્થવતને સમથયન આરનારા
લોકો પ્રત્યે એમનો આક્રોિ ર્ભભ ૂકી ઉઠેલો. નમયદે સર્જનકાયયમાાં જેટ્લો ઉત્સાિ દાખવયો છે
એટ્લો જ ઉત્સાિ એમણે સમાજસુધારણા માટ્ે દાખવયો છે . તેમણે જ્ઞાવતઓની સામે,
ુ ુ ઓની સામે, ભુવાઓની સામે સામી છાતીએ લડવાની હિિંમત બતાવી નને જ્યાાં
ધમયગર
સાચુ ાં કિેવા જેવુ ાં િતુાં ત્યાાં એમણે કિી દીધુ.ાં
નમયદની છબી સુધારક તરીકેની િોવાથી સ્વર્ભાવવક રીતે જ તેમના
સર્જનમાાં આ સ ૂર સતત સાંર્ભળાતો રહ્યો છે . નમયદનુ ાં કાવયસર્જન એમના મનોનેરથ્યની
નોંધરોથી િોઈ એમાાં સાંસારસુધારાની વાત રજૂ થતી રિી છે . સમાજહિત નને દે િદાઝ
તેમના કાવયોમાાં પ્રગટ્તી રિી છે . ‘હિિંદુઓની રડતી’માાં સમાજની

નવદિાનો િોક છે .

નમયદ રાસે આવેિનુાં જોર ઘણુાં છે એટ્લે કાવયકલાને એ ઘણીવાર નુકસાન કરે છે રણ
સમાજઘડતર માટ્ે એ ઉરયોગી બને છે . તેમણે ગદ્યલેખનમાાં પ ૂરે પ ૂરા જોમથી રોતાના
વવરારો પ્રગટ્ કયાય છે . ગુજરાતી પ્રજાની સ્સ્થવત જોઈ તે ખુબ દુ:ખી િતા, એટ્લે એમણે
પ ૂરે પ ૂરી સમાજજક પ્રવતબદ્ધતાથી ગદ્યલેખન કયુું છે . સાંસારસુધારો એ તેમના જીવનનુ ાં વમિન
િતુ.ાં તેમના વનબાંધોમાાં પ્રજા પ્રત્યેની તેમની સાચુકલી વનસ્બત પ્રગટ્તી જોવા મળે છે .

‘રોવા કૂટ્વાની ઘેલાઈ’, ‘સ્વદે િાબર્ભમાન’, ‘ગુજરાતીઓની સ્સ્થવત’ જેવાાં વનબાંધોમાાં તેણે
સમાજને માગયદિયન આપયુ ાં છે . નમયદનો સુધારાનો નવાજ ખડતલ નને મજબ ૂત િતો.
નમયદ સુધારક તરીકે વયારક પ્રર્ભાવક રહ્યા એનુ ાં એક કારણ તે વવરાર,
ુ ુ ઓ સામે લડતા રહ્યા. પ્રજાની
વાણી નને વતયનની એકવાક્તા. એ નાત સામે, ધમયગર
નબળાઈઓને ઓળખીને તે સુધારવા માટ્ે તીખા રાબખા મારતા રહ્યા. વવધવાવવવાિને
સમથયન આરવા માટ્ે તે વવધવાને આશ્રય રણ આરે છે . સમાજસુધારણાના સાંદર્ભયમાાં તેમનુ ાં
કાયય ઘણુાં મોટુાં છે . જે સમયે રારે બાજુ ાં કૂરમાંડુકતા િતી એવા સમયે રોતાના જમાનાથી
ઉરર ઉઠીને તેમણે કુરૂહિઓનો છડેરોક ર્ભાંગ કયો એ ઘણી મોટ્ી ઉરલબ્ધધ િતી. તેમના
સાહિત્ય દ્વારા તો સમાજઘડતર થત ુ જ રહ્ુાં છે રણ તેમનુ ાં જીવન રણ સમાજસુધારણા માટ્ે
પ્રેરક રહ્ુાં છે . તેમની આત્મકથા ‘મારી િકીકત’માાંથી સમાજ માટ્ે સેવેલો મનોરથ પ્રગટ્
થતો દે ખાય છે . તે સુધારકયુગની સેનામાાં નોખા છે નનોખા છે એ સ્વીકારવુ ાં રડે તેમ છે .
સુધારકયુગના ત્રીજા ગણનારાત્ર સર્જક નવલરામ. નબગયાર નને રૌદ વષયની
વયે જેને બાળલગ્નનો નનુર્ભવ કરવો રડયો િતો તે આ સર્જક. આ રીડાએ જ તેમની રાસે
‘બાળલગ્નબત્રીિી’ લખાવી. આ કૃવતમાાં કવવએ બાળલગ્નના નવનષ્ટ્નુ ાં વનરૂરણ િાસ્ય કરુણ
સાથે કયુું છે . સુધારકયુગમાાં બાળલગ્નનુ ાં દૂ ષણ સમાજમાાં સવયવયારક િત.ુ ાં જેની રછવાડે
બીજા કેટ્લાક નવનષ્ટ્ો ઊર્ભા થતાાં િતાાં. તેની સામે આ કાવયગ્રાંથ દ્વારા નવલરામે ઠીકઠીક
મોરરો માાંડયો િતો. ‘જનાવરની જાન’ તો મુખરતાથી બાળલગ્નને વખોડે છે .
કાવયસર્જન ઉરરાાંત નાટ્ક દ્વારા રણ નવલરામે એમના સુધારક વમજાજનો
ુ ર લખાયેલ ુાં નાટ્ક છે . આ નાટ્ક
રહરરય કરાવયો છે . ‘ર્ભટ્ટનુાં ર્ભોરાળાં’ એમનુ ાં સુધારાના િેતસ
ફ્રેંર નાટ્યકાર મોબલયેરના ‘મોક ડૉક્ટ્ર’નુ ાં રૂરાાંતરણ છે . રરાં ત ુ નવલરામે એને આરણા
ૂ બનાવયુાં છે . િાસ્ય દ્વારા સમાજસુધારાનો આ નાટ્કમાાં પ્રિસ્ય પ્રયત્ન થયો
સાંસારને નનુકળ
છે . આ નાટ્કમાાં લેખકે કન્યાવવક્રયની બદીને વનિાન બનાવી છે . આ નાટ્કમાાં એક કન્યાને
એક મોટ્ી ઉંમરના પુરુષ સાથે રરણાવતી નટ્કાવીને એના વપ્રય રાત્ર સાથે રરણાવી છે .
સુધારકયુગમાાં નાટ્યપ્રવ ૃવત્ત થકી સમાજસુધારણાનુ ાં કાયય સારી રીતે થયેલ ુાં
ુ ક્ષી
માલ ૂમ રડે છે . ‘લબલતાદુ:ખદિયક’ રણ રણછોડર્ભાઈ ઉદયરામનુ ાં આવુ ાં જ એક િેતલ
નાટ્ક છે . જેનો િેત ુ લેખક કિે છે તેમ ‘ન્િાનરણમાાં લગ્ન કરવાનો આરણા લોકોમાાં રાલ
રડી ગયો છે , તેમાાં વળી કિેવાતાાં કુલીન ઘર ખોળવા જાય છે તેથી કરીને સારા વરને
નઠારી કન્યા ને સારી કન્યાને નઠારો વર મળે છે ; કેમ કે સારા નરસાના ગુણ ઉરર લક્ષ
આરવુાં જોઈએ, તેને બદલે નામના જ કુળ ઉરર લક્ષ આરવામાાં આવે છે . જેમ કે સારા

ગુણનો કોઈ વર િોઈ રણ તેન ુ ાં કુળ જરા નીચુ ાં િોય તો તેને રસાંદ નિીં કરતા ગમે તેવા
રણ નામના જ કિેવાતા આવેલા કુલીન ઘરના વરને રસાંદ કરે છે . વળી છે ક ન્િાનરણમાાં
લગ્ન થાય છે તેથી ગુણનવગુણ બરોબર જણાઈ આવતા નથી, તેને લીધે ઘણાાં દાંરતી
દુ:ખ રામે છે , તેના દાખલા આરણને િજારો મળી િકે છે .’ આ રહરસ્સ્થવતને પ્રગટ્ કરીને
કુળ જોઈને કરાતા લગ્નો નને બાળલગ્નનો વવરોધ રણછોડર્ભાઈએ પ્રગટ્ કયો છે .
આ નાટ્કે એ સમયે સમાજમાાં ઘણી નસર કરી િતી. આ નાટ્કના સાંદર્ભયમાાં
‘બુદ્ધદ્ધપ્રકાિ’, એવપ્રલ 1909 ના અંકમાાં જે વવગતો નોંધાઈ છે તે જોવા જેવી છે . ‘એક વેળા
એ ખેલ જોઈ એક ડોસી રર એવી મજબ ૂત નસર થઈ કે તેની છોકરીનો વવવાિ જેની સાથે
કરે લો તે નાંદકુમાર જેવો જ છે નને તેની સાથે છોકરીનુ ાં લગ્ન થતાાં તે લબલતા જેવી જ
દુ:ખી થિે એમ તેને લાગ્યુ ાં નને તેણે ઘેર જઈ વવવાિ તરત તોડી નાખ્યો.’
નાટ્કે એ જમાનામાાં સુધારો દાખલ કરવામાાં ઘણી મોટ્ી વસબ્ધ્ધ િાાંસલ કરી
િતી. નાટ્ક વધારે લોકાબર્ભમુખ સ્વરૂરનુ ાં છે . નને જ્યારે સમાજનો મોટ્ો વગય નક્ષરજ્ઞાનથી
વાંબરત િતો એવા સમયે સ્વાર્ભાવવક રીતે જ નાટ્ક દ્વારા સમાજઘડતરનુ ાં કાયય વયારક રીતે
થયુ ાં છે . નમયદે જે નાટ્કો લખ્યાાં છે એમાાંન ુ ાં એક નાટ્ક ‘ત ુળજી વૈધવયબરત્ર’ છે . આ નાટ્કના
પ ૂવયરાંગમાાં નમયદે નોંધ્યુાં છે , ‘એ બરત્ર નાટ્કિાળામાાં દે ખાડાવયાથી લોકના મન ઉરર ઘણી
જ નસર થિે નને રછી લોકો વવધવા સ્ત્રીઓના પુનવવિવાિ ખરે ખર કરવા માાંડિે નને મારો
ુ ી જ મેં આ ઘટ્તો સાંગ્રિ કયો છે .’
રણ એટ્લો જ રે િી જતો મનોરથ રાર રડિે એ િેતથ
સાંસારજીવનના ઘણાબધા પ્રશ્નોની રરાય સુધારકયુગના સર્જકોએ રોતાના
યુગના સાહિત્યમાાં કરી છે . મિીરતરામ નીલકાંઠે દહરયો ઓળાં ગીને નાતનો ખોફ વિોયો.
સાથેસાથે ‘સાસુવહુની લિાઈ’ નામની સામાજજક નવલકથામાાં સાસુ-વહુના સાંબધ
ાં ોની
મીમાાંસા રણ કરી. આ યુગમાાં જે રત્રકારત્વ રાલ્યુાં એનુાં વમિન રણ સમાજસુધારણા િત.ુ ાં
‘બુદ્ધદ્ધપ્રકાિ’, ‘ડાાંહડયો’, ‘સત્યપ્રકાિ’ વગેરે સામવયકો સમાજને રથદિયન કરાવનારા િતા.
સુધારકયુગનુાં કામ જ વયારક રીતે સાંસારસુધારો િતુ.ાં આ કામ યુગની રિેલી
જરૂહરયાત િતી. જે યુગ બાળલગ્ન, ભ ૂતના વિેમો, વવધવાવવવાિ પ્રવતબાંધ, કન્યાવવક્રય,
કુલાબર્ભમાન, ઘુઘટ્પ્રથા
ાં
જેવા દૂ ષણોમાાં ફસાયેલો િતો એને એમાાંથી બિાર કાિવાનુ ાં કાયય
આ સર્જકોએ િરખર્ભેર બજાવયુ ાં છે . સુધારકયુગની આ સામાજજક વનસ્બતને સમજ્યા વવના
આ સર્જકોનુ ાં સાચુ ાં મ ૂલ્યાાંકન થઈ િકે તેમ નથી. સાહિત્યનુ ાં કામ ર્ભલે સમાજઘડતર કરવાનુ ાં
ના િોય રરાં ત ુ દરે ક યુગમાાં આરણે જોઈ િકીએ છીએ કે સાહિત્ય વયારક રીતે પ્રજાને ઘડતુ ાં
રહ્ુાં છે . જે જમાનામાાં જે પ્રશ્નો પ્રજાને રીડતા િોય એમાાં સાહિત્ય િાંમેિા માગયદિયક બનત ુ ાં

ૂ
િોય છે . સાહિત્ય કાંઈ દરે ક વખતે પ્રજાને નનુકળ
મત આરે એવુ ાં નથી બનત,ુ ાં
સુધારકયુગનો જ દાખલો આરણી સામે છે કે જ્યાાં પ્રજાને આ કૂહરવાજો માફક આવી ગયા
િતા છતાાં આ યુગના સર્જકોએ એની વનિંદા કરી ત્યાજવાની નરીલ કરી. સાહિત્યની આ
નરીલ ખ ૂબ જ પ્રર્ભાવક િોય છે . એનુ ાં રહરણામ તત્કાળ ન દે ખાય તો રણ પ્રજાનુ ાં જે સ્સ્થર
થઈ ગયેલ ુાં વવરારજગત છે તેને િલબલાવવાનુ ાં મોટુાં કાયય સાહિત્ય કરે છે . સુધારકયુગના
સર્જકોએ જે પ્રશ્નોની રરાય કરી એના રહરણામે તો આજે એ પ્રશ્નોની રીડા નાબ ૂદ થઈ છે
નથવા તો ઓછી થઈ છે . સુધારકયુગમાાં સમાજઘડતરનુ ાં કાયય સાહિત્યે વધારે મુખરતાથી
કયુું એ વાત સારી છે રણ નવાય રીન સાહિત્યનુ ાં એ પ્રારાં બર્ભક રગવથયુાં િતુ ાં એટ્લે રલાવી
લેવ ુાં રડિે. બાકી આજે રરાત ુાં સાહિત્ય રણ સમાજના પ્રશ્નોની વાત કરે જ છે . આજે કદાર
કલાત્મકતા આવી િિે એટ્લે એ સત્યને રજૂ કરવાની રીત જુદી િિે રણ સત્ય તો રજૂ
થાય જ છે .
દરે ક યુગમાાં ઉત્તમ સાહિત્ય જાણે કે નજાણે યુગઘડતરનુ ાં કાયય કયાય કરે છે .
ર્ભારતીય પ્રજાના જીવનમાાંથી રામાયણ કે મિાર્ભારતને બાદ કરી િકાિે? આજે રણ આ
મિાકાવયો પ્રજાના જીવનમ ૂલ્યોમાાં જીવે છે . આ કૃવતઓએ મનુષ્યોંને જીવનનો આદિય પ ૂરો
રાડયો છે . આજે રણ આ ગ્રાંથો થકી પ્રજાનુ ાં ઘડતર થતુ ાં રહ્ુાં છે .
સાહિત્યકલા મનુષ્યસાંસ્કૃવતને ઘડવાનુ ાં કાયય કરે છે . ક્ારે ક એવી વવરારણા
થાય છે કે કલાનુ ાં આ કામ નથી રરાં ત ુ કલા દ્વારા મનુષ્યની વાત નહિ થાય તો કોની થિે?
સમાજઘડતરમાાં સાહિત્યનો ફાળો ઘણો મોટ્ો છે . સાહિત્ય થકી સમગ્ર
માનવજાતને દોરવણી મળી છે , પ્રેરણા મળી છે એને જીવન જીવવા માટ્ેના નવા રસ્તાઓ
દે ખાયા છે . સાહિત્યે ક્રાાંવતનુાં વાતાવરણ રણ ખડુાં કયુું છે ‘લબલતાદુ:ખદિયક’ની વયસ્ક્તગત
ક્રાાંવતથી લઈ ફ્રાાંસની ક્રાાંવતમાાં જે કૃવતનો નમ ૂલ્ય ફાળો છે તે વવક્ટ્ર હ્ુગોની કૃવત ‘લા
વમઝરે બલ’. સમાજ જીવનમાાં નનેક કૃવતઓએ એવી નસર કરી છે કે લોકોના જીવન
બદલાઈ ગયા છે . સાહિત્યનુ ાં કામ વયારક રીતે સાંવેદનાઓ રારખીને માનવતાનો મહિમા
કરવાનુાં છે .

