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�જુરાતી સા�હ�ય : સા�હ�યકારો� ું યોગદાન

��તાવના:

         �જુરાતી સા�હ�યમાં િનબધં, �ૂંક� વાતા�,નાટક, નવલકથા, આ�મકથા અને કિવતાના સમકાલીન અવ�થામાં અને�ંુ યોગદાન
છે. સા�હ�ય માનવીને નવા િવચારો અને ન�ું ભા�ું ��ંુૂ પાડ� છે. વિૈ�ક�કરણના આ �ગુમાં �દન �િત�દન િવ�ની અનેક ભાષાઓમાં
�ાનનો ખડકાતો �ય છે.  િન�ન �ાથિમકથી માડં� ઉ�ચ િશ�ણ �ધુી �ાનની અનેક ��િતજો �દન �િત�દન િવ�તરતી �ય છે.

માનવીને આ સા�હ�ય મા� તેના �ાનમાં વધારો કરવા �રૂ� ું જ નથી,  તેની સાથે સાથે તેનામાં સમજ શ�કત ક�ળવાય,  � તે
પ�ર��થિતમાં � �ાન મેળવલે છે તે આવનાર� નવીન પ�ર��થિતમાં ભાિવપેઢ� તેનો િવિનયોગ કર� તે પણ એટ�ું જ જ�ર� છે.

આ�દકાળથી સા�હ�ય સ�ને માનવીને િવચારતો કર� દ�ધો છે. સા�હ�ય માનવીને માનવ બનાવે છે, માનવી� ું ઉ�વ�કરણ કર� છે. માનવી
અને સમાજના િવકાસમાં સા�હ�યના અનેક �કારો� ું યોગદાન છે. ઘણી વાર અલે�ખત સા�હ�ય �વાં ક�, દંતકથાઓ, વાતા�ઓ, ભવાઈ
અને નાટકો અનેક ર�તે સહાયક નીવડ� છે. �ાચીન કાલથી આ�િુનક કાળના સમયગાળામાં સા�હ�ય �ારા માનવી અનેક નવાં કાય�,
��િૃતઓ કરતો ર�ો છે. સા�હ�ય માનવીને ન�ું �વન બ�ે છે. �જુરાતી સા�હ�ય �ે�ે નમ�દ, અખો,ભાલણ,મીરા,ં નરિસ�હ મહ�તા,
દયારામ અને �ેમાનદં �વાં અનેક સા�હ�યકારો� ું ��ું યોગદાન છે.  આ�િુનક સમયગાળામાં સમયના બદલાવ અને જ��રયાત
અ�સુાર અનેક �જુરાતી સા�હ�યકારોએ સા�હ�ય �ે�ે ખેડાણ કર�લ છે. સા�હ�યકાર � તે સમયગાળાની ઘટનાને ચકાસી તેમાં �ાણ �રૂ�
સમાજને કંઈક આપવા માટ�ના �યાસ કર� છે. �માં લેખક ક� સા�હ�યકારની આગવી શલૈી, �િતભાની આછ� ઝલક પણ તેમાં અવ�ય
જોવા મળે છે. સા�હ�ય � તે સમયગાળાનો �ચતાર દશા�વે છે.�ના �ારા � તે સમયગાળાની � તે િવ�તારની આિથ�ક, સામા�જક,
રાજક�ય અને સા�ં�ૃિતક બાબતોની મા�હતી મળ� રહ� છે. �જુરાતી સા�હ�ય �ે�ે ઊિમ� કા�ય, ખડંકા�ય, સોનેટ કા�ય, ગરબી, પદ,

છ�પા, ��ુતક, નાટક, નવલકથા, નવ�લકા, આ�મકથા, �ૂંક� વાતા�એ સમાજને ઘ�ું �દાન કર�લ છે. નદંશકંરની ‘કરણઘેલો’ હોય ક�
નમ�દનો ‘ડા�ંડયો’ હોય ક� પછ� રમણભાઇ નીલકંઠની ‘ભ�ભં�’ ક� પછ� કલાપીનો ’ ક�કારવ’ હોય. આ તમામ સા�હ�ય સમાજને કંઈક
�દશા અપ� છે. ઘણીવાર � કાય� કાયદાથી થ� ું નથી તે કાય� સા�હ�યના �દાન �ારા આસાનીથી, સાહ�જકતાથી �ણૂ� પણ થઇ �ય.

સા�હ�યકારો એ સમાજના સાચા આગેવાનો છે,  સમાજને �દશા આપે છે.  આ�િુનક સા�હ�યકારો એ તેના �રુોગામી સા�હ�યકારોની
ઉણપને �ણૂ� કરવાનો �યાસ કર� છે અ�ગુામીને �જુરાતી સા�હ�ય �ે�ે ગોવઘ�નરામ િ�પાઠ�એ પણ તેમના સમયગાળામાં
‘સર�વતીચ�ંનો �હૃ�યાગ’ ભાગ – 1 થી 4 આપીને તતકાલીન સમાજ�યવ�થા� ું સા�ું દશ�ન કરાવેલ છે.

         તતકાલીન ભારતીય �ુ�ંુબ �યવ�થા, કૌ�ંુ�બક ��ૂયો, �ુ�ંુબની રહ�ણીકરણી, સ�ંકુત �ુ�ંુબ�થા, સમાનતા, બ�ં�ુવ, અપ� દ�વાની
ભાવના, સહનશ�કત, ઘરમાં વડ�લ તર�ક� અદા કરવાની પોતાની નૈિતક �િૂમકા તેમાં જોવા મળે છે � તતકાલીન સમાજ �યવ�થાને
સાચો રાહ ચ�ધે છે. વા�તિવકતા�ું સા�ું ભાન કરાવે છે, પ�ર��થિતનો ઉક�લ આપે છે.

         આગામી સમયગાળામાં આવનાર� નવી પેઢ� પિ�મ�ું �ધ�ં અ�કુરણ કર�ને આવી ભારતીય સ�ં�ૃિતની ગૌરવગાથા સમાન
સવ�મા�ય બાબતો � છે તે �લૂી ન �ય તે બાબતની �ચ�તા �યકત કર� છે. અ�હયાં નવલકથાકાર� કોઈ ��યેક પા�ની ગ�રમા �ળવીને
તે પા�ને યો�ય દર�જો આપી તે� ું સ�માન જળવાય તેવો �યાસ કર�લ છે.

         �ુ�ંુબમાં ક� સમાજમાં �દૂ�ું �યો�છાવર કર�ને કામ કરતી, સહન કરતી �ય�કત�ું સદ�વ માન સ�માન જળવાય તેવી બાબત
તેમાં ઉપસી આવતી હોય તેમ જણાય છે. ખેર! લેખક�ીએ � તે સમયગાળાનો �ચતાર આપેલ છે તેને દાદ આપો એટલો જ આવ�યક
છે.

         રા���ય શાયર તર�ક� ઓળખાતા ઝવરેચદં મેઘાણીએ પોતાના સ�ન �ારા �રૂવીરતાનો નસો દ�ખાડ�લ છે. �માં માભોમ કા�
�યો�છાવર થવાની અને શૌય� રસની વાત કર� છે. �જુરાતી સા�હ�ય �ે�ે �ગુવદંના તેમ�ું અ��તીય �દાન છે. ચૌદ વષ�ની ચારણ
ક�યા, પીધો ક�ુબંીનો રંગ, માતનો બેટડો અને છે�લો કટોરો આ ઝેનો પી�જો બા�,ુ સાગર પીનારા �જલી ના ઢોળજો બા�.ુ આ�
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પણ તેમ�ું સા�હ�ય�ું વાચન કરતાં કરતાં તેના વાચકમાં તેનો અહ�સાસ જોવા મળે છે.

         એજ ર�તે પ�ાલાલ પટ�લ અને ઉમાશકંર જોશીએ પણ �જુરતી સા�હ�ય �ે�ે અનેક બાબતોમાં સમકાલીન ખેડાણ કર�લ છે.

પછ� ભલે ને એ ‘મળેલાં �વ’ હોય ક� પછ� ‘િનશીથ’ કા�ય સ�ંહ. કિવ કા�તના ‘ખડં કા�યો’ પણ એટલા જ ઉપયોગી છે. �જુરાતી
સા�હ�યમાં અનેક કિવઓએ અને લેખકોએ સમકાલીન સમાજને ધબકતો અને ચેતનવતંો રાખવાનો સતત �યાસ કર�લ છે.

         કિવ બોટાદકર�  ‘મા�વૃા�સ�ય’ના સદંભ�માં ધરતીમાતા કરતાં પણ �ચો માનો �ેમ દશા�વી માતાની ગ�રમા િવ�માં જ નહ�
િ�લોકમાં પણ �ચી દશા�વી છે. � દ�વો માટ� પણ �ુલ�ભ છે. જયાર� કોઈ કિવએ આવી જનનીને �ણ જણને જ�મ આપવા�ું પણ કહ� છે
“જનની જણ તો ભકત જણ, કાં દાતા કાં �રૂ” આમ, કિવ પણ માભોમને ખોળે જ�મ લેનારમાં કયા �ણુો હોવાં જ�ર� છે તે જણાવે છે.

         સમયના અ�સુધંાનમાં ઘણાં કિવઓએ પોતાના અ�ભુવ જગતમાં વા�તિવક પ�ર��થિતની પળોમાં કયો માગ� અપનાવવો ?
તે�ું �ું પ�રણામ? તેની કા�યમય �વ�પે, નવ�લકા �વ�પે, નવલકથા �વ�પે ર�ૂ કર�લ છે. ‘ ર� પખંીની ઉપર પથરો ફ�કતા ફ�ક� દ�ધો’
હવે સમય ગયો, થતાં તો થઈ ગ�ુ ં! હવે �ુ ં?

         �વનમાં �મ શર�રને �વતં રખવા માટ� હવા, પાણી અને ખોરાકની જ�ર પડ� છે તેમ મનને �વતં રાખવા અને માનિસક
�ખુાકાર� માટ� માનિસક �વ�થતા જ�ર� છે. આમ માનિસક �વ�થતા ��યેક અવ�થામાં જ�ર� છે. માટ� �વનની અ�ય અવ�થાઓની
�મ ગભા�વ�થામાં પણ માનિસક �વ�થતા �બૂ જ�ર� બની રહ� છે.

         કિવની મનોવદેના અહ� જોવા મળે છે. �ના �ારા કિવ ભિવ�યમાં આવી પ�ર��થિત� ું િનમા�ણ પામનાર માનવીને બચાવવા
અને �વઉક�લ લાવવા માટ� ���ુલિનદ�શ કર� છે.

         �જુરાતી સા�હ�ય �ે�ેને ��યાશીલ રાખવામાં વાચક વ�ુ િવચારતો થાય તે બાબતને �યાનમાં રાખીને �િત�દન બહાર પડતાં
વત�માનપ�ોમાં પણ સા�હ�ય �ેમીઓ સમાજને આ બાબતોની મા�હતી �રુ� પાડ� છે.

         ‘ધરતીનો ધબકાર’ માં દોલતભ��ું �મુાર� �વૂ�ક�ું લખાણ અને �મુાર� દશા�વતી િવગત ખર�ખર � તે સમયને દાદ આપે છે.

વત�માન અને આવનાર પેઢ�ને ભારત અને �જુરાતની અ��મતાની યાદ આપે છે. આવનાર� પેઢ� �જુરાતની આ અ��મતા ��યે સભાન
બને છે અને ગૌરવ બ�ે છે, સલામ આપે છે.

         ‘પા�ર�ત�ું �લુાબ’માં �ુમારપાળ દ�સાઈ ધાિમ�ક બાબતોની ઝણાવટ કર�ને સમાજમાં ��ૂયો�ું જતન અને સવંધ�ન થાય તે
િવશે �ચ�તા �યકત કર� છે. આ ઉપરાતં અ�ય દ�શોના ��ુતકો અને તે દ�શની િવિવધ �કારની �યવ�થા િવશે સભાન કર� છે. તેમનાં
�ચ�તનમાં ધાિમ�કતાના અવ�ય દશ�ન થાય છે.

         રિવવારની રિવ�િૂત�  ‘�પેક�ોમીટર’માં અને �ધુવારની શતદલ  ‘અના��ૃ’માં જયવસાવડા પોતાની કોલમમાં િવિવધ
ભાષાઓનો સહયોગ સાધીને ચટાક�દાર લખતા જોવા મળે છે. કોઈ સા�હ�યકાર તેની આગવી અદાને સરળશલૈીમાં �દાન કર� તો વાચક
િવચારતો થઈ �ય. સા�હ�યકાર સમકાલીન �ગુમાં નવા કિવઓ અને લેખકો માટ� �દવાદાડં� �પ બને છે. સમાજને શાની આવ�યકતા
છે તે તેમાં જણાય છે.

         ‘રજનીગધંા’માં િ�યકા�ત પર�ખ સમાજ �વનમાં ક�વી ર�તે �વન �વ�ું તે� ું ઉ�મ ��ટાતં ��ંુૂ પાડ� છે. �ી અને ��ુષે આ
સસંારના �વન �યવહારમાં એકબી�ને સમ�ને રહ�� ું જોઈએ, સા�ું �ખુસતંોષમાં છે. �ના વાચન �ારા સમકાલીન સમાજ અને
આગામી પેઢ�ને પયગામ (મેસેજ) મળતો હોય તેમ જણાય છે.

         ‘રણને તરસ �લુાબની’માં પરા�જત પટ�લે તતકાલીન માનવ સમાજ �યવ�થાનો �ચતાર આપેલ છે. �ના �ારા માનવીએ
પોતાના વત�ન અને કાય�માં ક�ટલાકં બદલાવ લાવવા પડશે તે જણાય છે. આ ઉપરાતં તેઓએ ‘ઝાકળ ઝઝંા’ માં સમાજ �વનની દશા
અને �યથા દશા�વી છે. ��ૂયા માણસને બાજરાના ��ુખા ��ૂખા ‘રોટલા’માયં બ�ીસ પકવાનના ભોજનથાળના દશ�ન થાય છે.

         ‘લોક�વનના મોતી’માં જોરાવરિસ�હ �દવ � તે સમયગાળાનો ઇિતહાસ અને સમાજ �યવ�થાનો �ચતાર દશા�વે છે. �ના થક�
આપણા સા�ં�ૃિતક વારસા�ું જતન અને સવંધ�ન શકય બને, તેને સ�માન મળે છે.

ઉપસહંાર:
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સા�હ�ય �ે�ે અનેક નામી અનામી સા�હ�યકારો (કિવઓ અને લેખકો)�ું અ��ૂય યોગદાન રહ��ું છે. સા�હ�ય જગતમાં તેમ�ું કાય� સદ�વ
ધબક� ું જ છે. સમકાલીન �જુરાતી સા�હ�ય � તે સમયગાળાના ઉ�કષ� માટ� એટ�ું જ આવકારક દાયક બની રહ�શે. આગામી પેઢ�ને
તેના થક� યો�ય રાહ મળ� રહ�શે, ઉપરાતં માગ� �લૂેલા �વન પિથકને માગ�દશ�ક�પ નીવડશે જ તેમાં શકંાને �થાન નથી.

*************************************************** 
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