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સમાજઘડતરમાં સા�હ�યનો ફાળો (�ધુારક�ગુના સદંભ�)

સા�હ�ય�ું પરમ અને ચરમ �યોજન આનદં લેખવામાં આ��ું છે. આનદં આપવા�ું ��ુય �યોજન હોવા છતાં એનાથી આગળ વધીને
સા�હ�યે સમાજને ઘડવા�ું કાય� પણ ક�ુ� છે. સા�હ�યકારો� ું કત��ય ન�� કરવાની મીમાસંામાથંી આપણે �યાં ‘કલા ખાતર કલા’ અને
‘�વન ખાતર કલા’  એવા મતો �ગટ�ા છે.  બનંે મતોની પોતપોતાની �વત�ં િવચારધારા છે.  આ બનંે િવચારોની વ�ચે �યાર�
તટ�થતાથી િવચાર કર�એ છ�એ �યાર� એટ�ું સમ�ય છે ક� સા�હ�ય અને સમાજ એકબી� સાથે અ�ટૂ ર�તે જોડાયેલાં છે. સા�હ�યકાર
� સામ�ીનો ઉપયોગ કર� છે એ મેળવે છે સમાજમાથંી. સમાજ�ું સ�ય સા�હ�યકારની કલમે ‘સવા�ું સ�ય’ બનીને આવે છે �યાર� પણ
એમાથંી સમાજને િવિશ�ટ દશ�ન લાધે છે. સાચો સ�ક સમાજને છેહ નથી દ�તો એ તો સમાજને સાથે લઈને ચાલે છે. સા�હ�યનો સમાજ
સાથનેો સબંધં હમંેશા ર�ો છે. સા�હ�યમાં સમાજ�ું �િત�બ�બ દર�ક �ગુમાં ઓછાવ�ા �માણમાં પડ� ું છે. સા�હ�યકાર સમાજના ��ોની
સામે �ખમ�ચામણા નથી કરતો. સામા�જક ��ો અને એમાથંી ઉદભવતી સવંદેનાઓ પારખીને એની �ચ�ક�સા કરવા� ું કામ સ�ક કર�
છે. સાચો સ�ક સમાજનો સાચો િમ� હોય છે, � એનાં મા� �ણુગાન ગાતો નથી એની નબળાઈ તરફ �ગળ� પણ ચ�ધે છે. 

સા�હ�ય�ું સીધેસી�ું કામ સમાજઘડતર કરવા�ું નથી પરં� ુ દર�ક �ગુમાં આ કાય� �ગુની જ��રયાત �માણે થ� ું ર�ું છે. �જુરાતી
સા�હ�યમાં �ધુારક �ગુમાં સા�હ�ય �ારા સમાજઘડતર�ું કાય� િવશષે ર�તે થયે�ું દ�ખાય છે. �ધુારક �ગુના સ�કો સમાજ ��યે �િતબ�
સ�કો છે.  �ધુારક �ગુની સામા�જક ��થિત મ�યકાળની રાજક�ય અરાજકતાઓથી ક�િુષત બનેલી હતી.  સામા�જક સ�ંથાઓની
��ઢઓમાથંી સમાજ�હતને દ�શવટો મળેલો હતો.  લ�નસ�ંથા �ીને અ�યાયકારક હતી.  સમાજની આ ��ઢ��ુતતા સમાજનો િવકાસ
અટકાવનાર� હતી. સમા� બનાવલેા �રવાજો અ�યાયકાર� અને અમા�ષુી હતા. આ સામા�જક ��થિતમાં ��ેજોની ક�ળવણીએ એક
વગ�ને િવચારતો કય�. આ િવચારવતં નાગ�રકો સ�નકાય� સાથે સામા�જક �ધુારણા�ું કાય� કરતા ર�ા. 
�ધુારક�ગુના સ�કો આ �ગુને સામા�જક બદ�ઓમાથંી ��ુત કર�ને સમાજને �ધુારવાની ખેવના રાખતા હતા.  પ�રણામે એમણે
સા�હ�યનો ઉપયોગ સમાજ�ધુારણા માટ� કય� છે.  આ સ�કો બેવડ� જવાબદાર� બ�વતા હતા.  એક જવાબદાર� સ�કની બી�
સમાજ�ધુારકની. આ �ગુના સ�કોમાં દલપતરામ િસવાયના સ�કો ��ે� ક�ળવણી પામેલા હતા. ��ે� ક�ળવણીએ એમને સામા�જક
સદંભ�માં નવી ���ટ આપી હતી. પ�રણામે આ સ�કોનો મનોરથ સમાજને �ુ�રવાજો અને �ુ��ઢઓમાથંી ��ુત કરવાનો હતો. પ�રણામે
એમણે પોતાના સા�હ�યમાં સમાજઘડતર માટ� �ખુરતાથી �ય�ન કય� છે. એ સમયની સામા�જક બદ�ઓ�ું વગોવ�ું કરવામાં આ સ�કો
ય�નશીલ ર�ાં છે. આમ કરવા પાછળનો એમનો ઉ�ેશ હતો �વ�થ સમાજ રચવાનો. 
હવે �ધુારક�ગુના સ�કોએ � સમાજઘડતર�ું કાય� પોતાના સા�હ�યથી ક�ુ� એનો િવચાર કર�એ. �ધુારક�ગુના સ�કોમાં �થમ �મે છે
દલપતરામ. દલપતરામ ��ુત કમ�કાડં� િપતા પાસે �ારં�ભક ક�ળવણી પા�યા. િપતાની કડકાઈથી એ નારાજ થયેલા.ં �વાિમનારાયણ
સ�ંદાયે એમના સા�હ�યને સદાચારના રંગે રંગી ના�� ું હ� ુ.ં દલપતરામે પોતાના સા�હ�યમાં સમાજ�ધુારણાની વાત ર�જૂ�ેરક ર�તે
રમતી �કૂ� છે. દલપતરામની કિવતામાં ર�જૂ સાથે બોધ છે. ‘વનેચ�ર�’ �વા કા�યમાં તેમણે િવધવાિવવાહનો �� ઉઠા�યો છે. આ
ઉપરાતં ગ�લેખનમાં પણ એમણે સામા�જક બદ�ઓ સામેનો પોતાનો િવરોધ ન�ધાવી એ �ૂર થાય એવી આશા રાખી છે. 

એમના િનબધંા�મક લખાણોમાં �ેરણા સસંાર�ધુારાની છે.  ‘�તૂિનબધં’,  ‘�ાિતિનબધં’,  ‘�નુિવ�વાહ િનબધં’,  ‘બાળિવવાહ િનબધં’,

‘પરદ�શગમન િવશનેો િનબધં’ વગેર�માં તેમની ���ટ �ધુારકની છે. ‘�તૂિનબધં’ �ારા તેમણે ��માં પડ�લાં વહ�મો�ું ખડંન કર�ને તેને
વ�ૈાિનક ���ટ આપવાનો �ય�ન કય� છે. આ િનબધં �ારા �તૂનો ડર સમાજમાં ધટ�ો હશે એ સમ� શકાય છે. ‘�ાિતિનબધં’ �ારા
એમણે �ાિતસ�ંથાના લાભ-ગેરલાભ બતા�યા છે. ‘બાલિવવાહિનબધં’માં એમણે બાળલ�નની િન�દા કર�ને લ�� ું છે: ‘હવે �ુવો ક�, કોઈ
ઠ�કાણે �હ��ુ શા�ઓમાં એ�ું લ��ું નથી ક�, વરના મા બાપ અથવા સગાવંાલાનંી નજરમાં આવે �યાર�, ને નજરમાં આવે �યાર�, ને તેવી
ક�યા પરણે.  કદાિપ કોઈ ��ુુષની ઈ�છા બે વષ� પછ� પરણવાની હોય અથવા પોતાની ઈ�છામાં આવે એવી ક�યા મળે �યાર�
પરણવાની હોય તો તેમ થ�ું જોઈએ.” ‘દ�વ�દપ�ણ”માં �યોિતષને �ૂ�ંુ ગણાવી જોશીઓ �તુારા છે તે �થાપવાનો �ય�ન થયો છે.

નાટકોમાં પણ સમાજઘડતરનો ઉદ�શ છે. ”લ�મી” નાટક અનીિતથી ધન એક�ું ન કર�ું એવો બોધ આપે છે. ”િમ�યા�ભમાન” અ�ભમાન
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ન કરવાનો અને ક�યાિવ�ય �વી બદ�માથંી ��ુત થવાનો બોધ આપે છે. 

દલપતરામ�ું સા�હ�ય �વાિમનારાયણ સ�ંદાયથી રંગાયે� ું હોઈ એમાં સ�ંદાયના આચાર- િવચારોની વાત ર�ૂ થતી રહ� છે. સાથે સાથે
ફાબ�સ સાહ�બની મૈ�ીનો ��ે� �ધુારાવાદ� રંગ પણ �ાકં �ુટંાય છે. સરવાળે દલપતરામ�ું માનસ �ધુારાવાદ� ર�ું છે. દલપતરામ
‘યા હોમ’ કર�ને �ધુારા માટ� નથી મ�યા પણ ‘�ધુારાનો સાર ધીર� ધીર�’ કહ�ને ચા�યા છે. એમ�ું સ�ન ર�જૂ�ેરક હોઈ સ�નુે ગમે છે
અને એ �ારા જ �ધુારણાની અપીલ પણ એ કર� છે. �ધુારક�ગુમાં દલપતરામે સમાજધડતર�ું મો�ંુ કાય� ક�ુ� છે. ��ે� ક�ળવણી ન
પા�યા હોવા છતાં દલપતરામની ���ટ પોતાના જમાના કરતા ઘણી આગળ રહ� છે તે જોઈ શકાય છે. 

�ધુારક�ગુના બી� ��ખુ સ�ક છે નમ�દ. તેમને �ધુારક�ગુના સેનાની કહ�વામા આ�યા છે. સમાજ�ધુારણાના �ે�માં નમ�દ�  ‘યા
હોમ’ કર�ને ઝપંલા��ું હ� ુ.ં તે �રૂ��રૂા જો�સાથી સમાજને �ધુારવા ચાહતા હતા. તેમણે સા�હ�ય �ારા સમાજ ધડતરની વાત કર� છે.

સાથસેાથે એ સમાજ�ધુારણા માટ� �ધુારક તર�ક� પણ સ��ય ર�ા છે. તે �ધુારક�ગુની ��થિત જોઈ �બૂ િવહવળ બનેલા. અને આ
��થિતને સમથ�ન આપનારા લોકો ��યે એમનો આ�ોશ ભ�કૂ� ઉઠ�લો. નમ�દ� સ�નકાય�માં �ટલો ઉ�સાહ દાખ�યો છે એટલો જ ઉ�સાહ
એમણે સમાજ�ધુારણા માટ� દાખ�યો છે. તેમણે �ાિતઓની સામે, ધમ���ુુઓની સામે, �વુાઓની સામે સામી છાતીએ લડવાની �હ�મત
બતાવી અને �યાં સા�ું કહ�વા ��ું હ� ું �યાં એમણે કહ� દ��ુ.ં 
નમ�દની છબી �ધુારક તર�ક�ની હોવાથી �વભાિવક ર�તે જ તેમના સ�નમાં આ �રૂ સતત સભંળાતો ર�ો છે. નમ�દ�ું કા�યસ�ન
એમના મનોનેપ�યની ન�ધપોથી હોઈ એમાં સસંાર�ધુારાની વાત ર�ૂ થતી રહ� છે. સમાજ�હત અને દ�શદાઝ તેમના કા�યોમાં �ગટતી
રહ� છે. ‘�હ��ુઓની પડતી’માં સમાજની  અવદશાનો શોક છે. નમ�દ પાસે આવશે� ું જોર ઘ�ું છે એટલે કા�યકલાને એ ઘણીવાર �કુસાન
કર� છે પણ સમાજઘડતર માટ� એ ઉપયોગી બને છે. તેમણે ગ�લેખનમાં �રૂ��રૂા જોમથી પોતાના િવચારો �ગટ કયા� છે. �જુરાતી
��ની ��થિત જોઈ તે �બુ �ુ:ખી હતા, એટલે એમણે �રૂ��રૂ� સમા�જક �િતબ�તાથી ગ�લેખન ક�ુ� છે. સસંાર�ધુારો એ તેમના
�વન�ું િમશન હ� ુ.ં  તેમના િનબધંોમાં �� ��યેની તેમની સા�કુલી િન�બત �ગટતી જોવા મળે છે.  ‘રોવા �ટૂવાની ઘલેાઈ’,

‘�વદ�શા�ભમાન’, ‘�જુરાતીઓની ��થિત’ �વાં િનબધંોમાં તેણે સમાજને માગ�દશ�ન આ��ું છે. નમ�દનો �ધુારાનો અવાજ ખડતલ અને
મજ�તૂ હતો. 
નમ�દ  �ધુારક તર�ક� �યાપક �ભાવક ર�ા એ�ું એક કારણ તે િવચાર, વાણી અને વત�નની એકવા�તા. એ નાત સામે, ધમ���ુુઓ
સામે લડતા ર�ા. ��ની નબળાઈઓને ઓળખીને તે �ધુારવા માટ� તીખા ચાબખા મારતા ર�ા. િવધવાિવવાહને સમથ�ન આપવા માટ�
તે િવધવાને આ�ય પણ આપે છે. સમાજ�ધુારણાના સદંભ�માં તેમ�ું કાય� ઘ�ું મો�ંુ છે. � સમયે ચાર�બા�ુ ં �પૂમ�ુંકતા હતી એવા
સમયે પોતાના જમાનાથી ઉપર ઉઠ�ને તેમણે �ુ��ઢઓનો છડ�ચોક ભગં કય� એ ઘણી મોટ� ઉપલ��ધ હતી. તેમના સા�હ�ય �ારા તો
સમાજઘડતર થ� ુ જ ર�ું છે પણ તેમ�ું �વન પણ સમાજ�ધુારણા માટ� �ેરક ર�ું છે. તેમની આ�મકથા ‘માર� હક�કત’માથંી સમાજ
માટ� સેવલેો મનોરથ �ગટ થતો દ�ખાય છે. તે �ધુારક�ગુની સેનામાં નોખા છે અનોખા છે એ �વીકાર�ું પડ� તેમ છે. 

�ધુારક�ગુના �ી� ગણનાપા� સ�ક નવલરામ. અ�ગયાર અને ચૌદ વષ�ની વયે �ને બાળલ�નનો અ�ભુવ કરવો પડ�ો હતો તે આ
સ�ક. આ પીડાએ જ તેમની પાસે ‘બાળલ�નબ�ીશી’ લખાવી. આ �ૃિતમાં કિવએ બાળલ�નના અિન�ટ�ું િન�પણ હા�ય ક�ુણ સાથે ક�ુ�
છે. �ધુારક�ગુમાં બાળલ�ન�ું �ૂષણ સમાજમાં સવ��યાપક હ� ુ.ં �ની પછવાડ� બી� ક�ટલાક અિન�ટો ઊભા થતાં હતા.ં તેની સામે આ
કા�ય�થં �ારા નવલરામે ઠ�કઠ�ક મોરચો માડં�ો હતો.  ‘જનાવરની �ન’ તો �ખુરતાથી બાળલ�નને વખોડ� છે. 

કા�યસ�ન ઉપરાતં નાટક �ારા પણ નવલરામે એમના �ધુારક િમ�જનો પ�રચય કરા�યો છે. ‘ભ��ું ભોપા�ં’ એમ�ું �ધુારાના હ��સુર
લખાયે�ું નાટક છે. આ નાટક ��ચ નાટ�કાર મો�લયેરના ‘મોક ડૉ�ટર’�ું �પાતંરણ છે. પરં� ુ નવલરામે એને આપણા સસંારને અ��ુળૂ
બના��ું છે. હા�ય �ારા સમાજ�ધુારાનો આ નાટકમાં �શ�ય �ય�ન થયો છે. આ નાટકમાં લેખક� ક�યાિવ�યની બદ�ને િનશાન બનાવી
છે. આ નાટકમાં એક ક�યાને એક મોટ� �મરના ��ુુષ સાથે પરણાવતી અટકાવીને એના િ�ય પા� સાથે પરણાવી છે. 

�ધુારક�ગુમાં નાટ���િૃ� થક� સમાજ�ધુારણા�ું કાય� સાર� ર�તે થયે�ું મા�મૂ પડ� છે.  ‘લ�લતા�ુ:ખદશ�ક’  પણ રણછોડભાઈ
ઉદયરામ�ું આ�ું જ એક હ��લુ�ી નાટક છે. �નો હ�� ુ લેખક કહ� છે તેમ ‘�હાનપણમાં લ�ન કરવાનો આપણા લોકોમાં ચાલ પડ� ગયો
છે, તેમાં વળ� કહ�વાતાં �ુલીન ઘર ખોળવા �ય છે તેથી કર�ને સારા વરને નઠાર� ક�યા ને સાર� ક�યાને નઠારો વર મળે છે; ક�મ ક�
સારા નરસાના �ણુ ઉપર લ� આપ�ું જોઈએ, તેને બદલે નામના જ �ુળ ઉપર લ� આપવામાં આવે છે. �મ ક� સારા �ણુનો કોઈ વર
હોઈ પણ તે�ું �ુળ જરા ની�ું હોય તો તેને પસદં નહ� કરતા ગમે તેવા પણ નામના જ કહ�વાતા આવલેા �ુલીન ઘરના વરને પસદં કર�
છે. વળ� છેક �હાનપણમાં લ�ન થાય છે તેથી �ણુઅવ�ણુ બરોબર જણાઈ આવતા નથી, તેને લીધે ઘણાં દંપતી �ુ:ખ પામે છે, તેના
દાખલા આપણને હ�રો મળ� શક� છે.’ આ પ�ર��થિતને �ગટ કર�ને �ુળ જોઈને કરાતા લ�નો અને બાળલ�નનો િવરોધ રણછોડભાઈએ
�ગટ કય� છે. 

આ નાટક� એ સમયે સમાજમાં ઘણી અસર કર� હતી. આ નાટકના સદંભ�મા ં‘��ુ��કાશ’, એિ�લ 1909 ના �કમાં � િવગતો ન�ધાઈ
છે તે જોવા �વી છે. ‘એક વળેા એ ખેલ જોઈ એક ડોસી પર એવી મજ�તૂ અસર થઈ ક� તેની છોકર�નો િવવાહ �ની સાથે કર�લો તે
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નદં�ુમાર �વો જ છે અને તેની સાથે છોકર�� ું લ�ન થતાં તે લ�લતા �વી જ �ુ:ખી થશે એમ તેને લા��ું અને તેણે ઘરે જઈ િવવાહ
તરત તોડ� ના�યો.’ 
નાટક� એ જમાનામાં �ધુારો દાખલ કરવામાં ઘણી મોટ� િસ��ધ હાસંલ કર� હતી. નાટક વધાર� લોકા�ભ�ખુ �વ�પ�ું છે. અને �યાર�
સમાજનો મોટો વગ� અ�ર�ાનથી વ�ંચત હતો એવા સમયે �વાભાિવક ર�તે જ નાટક �ારા સમાજઘડતર� ું કાય� �યાપક ર�તે થ�ું છે.

નમ�દ� � નાટકો લ�યાં છે એમા�ં ુ ં એક નાટક ‘�ળુ� વૈધ�ય�ચ�’ છે. આ નાટકના �વૂ�રંગમાં નમ�દ� ન���ું છે, ‘એ �ચ� નાટકશાળામાં
દ�ખાડા�યાથી લોકના મન ઉપર ઘણી જ અસર થશે અને પછ� લોકો િવધવા �ીઓના �નુિવ�વાહ ખર�ખર કરવા માડંશે અને મારો પણ
એટલો જ ર�હ� જતો મનોરથ પાર પડશે એ હ��થુી જ મ� આ ઘટતો સ�ંહ કય� છે.’ 

સસંાર�વનના ઘણાબધા ��ોની ચચા� �ધુારક�ગુના સ�કોએ પોતાના �ગુના સા�હ�યમાં કર� છે.  મહ�પતરામ નીલકંઠ� દ�રયો
ઓળંગીને નાતનો ખોફ વહોય�. સાથેસાથે ‘સા�વુ�નુી લઢાઈ’ નામની સામા�જક નવલકથામાં સા�-ુવ�નુા સબંધંોની મીમાસંા પણ કર�.
આ �ગુમાં � પ�કાર�વ ચા��ું એ�ું િમશન પણ સમાજ�ધુારણા હ� ુ.ં ‘��ુ��કાશ’, ‘ડા�ંડયો’, ‘સ�ય�કાશ’ વગેર� સામિયકો સમાજને
પથદશ�ન કરાવનારા હતા. 
�ધુારક�ગુ�ું કામ જ �યાપક ર�તે સસંાર�ધુારો હ� ુ.ં  આ કામ �ગુની પહ�લી જ��રયાત હતી.  � �ગુ બાળલ�ન,  �તૂના �હ�મો,
િવધવાિવવાહ �િતબધં, ક�યાિવ�ય, �ુલા�ભમાન, �ુઘંટ�થા �વા �ૂષણોમાં ફસાયેલો હતો એને એમાથંી બહાર કાઢવા� ું કાય� આ
સ�કોએ હરખભેર બ���ું છે. �ધુારક�ગુની આ સામા�જક િન�બતને સમ�યા િવના આ સ�કો� ું સા�ું ��ૂયાકંન થઈ શક� તેમ નથી.
સા�હ�ય�ું કામ ભલે સમાજઘડતર કરવા�ું ના હોય પરં� ુ દર�ક �ગુમાં આપણે જોઈ શક�એ છ�એ ક� સા�હ�ય �યાપક ર�તે ��ને ઘડ� ું
ર�ું છે. � જમાનામાં � ��ો ��ને પીડતા હોય એમાં સા�હ�ય હમંેશા માગ�દશ�ક બન� ું હોય છે. સા�હ�ય કંઈ દર�ક વખતે ��ને
અ��ુળૂ મત આપે એ�ું નથી બન� ુ,ં �ધુારક�ગુનો જ દાખલો આપણી સામે છે ક� �યાં ��ને આ ��ૂરવાજો માફક આવી ગયા હતા
છતાં આ �ગુના સ�કોએ એની િન�દા કર� �યાજવાની અપીલ કર�. સા�હ�યની આ અપીલ �બૂ જ �ભાવક હોય છે. એ�ું પ�રણામ
ત�કાળ ન દ�ખાય તો પણ ���ું � ��થર થઈ ગયે�ું િવચારજગત છે તેને હલબલાવવા�ું મો�ંુ કાય� સા�હ�ય કર� છે. �ધુારક�ગુના
સ�કોએ � ��ોની ચચા� કર� એના પ�રણામે તો આ� એ ��ોની પીડા ના�દૂ થઈ છે અથવા તો ઓછ� થઈ છે. �ધુારક�ગુમાં
સમાજઘડતર�ું કાય� સા�હ�યે વધાર� �ખુરતાથી ક�ુ� એ વાત સાચી છે પણ અવા�ચીન સા�હ�ય�ું એ �ારં�ભક પગિથ�ું હ� ું એટલે ચલાવી
લે�ું પડશ.ે બાક� આ� રચા� ું સા�હ�ય પણ સમાજના ��ોની વાત કર� જ છે. આ� કદાચ કલા�મકતા આવી હશે એટલે એ સ�યને ર�ૂ
કરવાની ર�ત �ુદ� હશે પણ સ�ય તો ર�ૂ થાય જ છે. 

દર�ક �ગુમાં ઉ�મ સા�હ�ય �ણે ક� અ�ણે �ગુઘડતર�ું કાય� કયા� કર� છે. ભારતીય ��ના �વનમાથંી રામાયણ ક� મહાભારતને બાદ
કર� શકાશ?ે આ� પણ આ મહાકા�યો ��ના �વન��ૂયોમાં �વે છે. આ �ૃિતઓએ મ��ુય�ને �વનનો આદશ� �રૂો પાડ�ો છે. આ�
પણ આ �થંો થક� ���ું ઘડતર થ� ું ર�ું છે. 

સા�હ�યકલા મ��ુયસ�ં�ૃિતને ઘડવા�ું કાય� કર� છે. �ાર�ક એવી િવચારણા થાય છે ક� કલા�ું આ કામ નથી પરં� ુ કલા �ારા મ��ુયની
વાત ન�હ થાય તો કોની થશે?
સમાજઘડતરમાં સા�હ�યનો ફાળો ઘણો મોટો છે. સા�હ�ય થક� સમ� માનવ�તને દોરવણી મળ� છે, �ેરણા મળ� છે એને �વન
�વવા માટ�ના નવા ર�તાઓ દ�ખાયા છે. સા�હ�યે �ાિંત�ું વાતાવરણ પણ ખ�ું ક�ુ� છે ‘લ�લતા�ુ:ખદશ�ક’ની �ય��તગત �ાિંતથી લઈ
�ાસંની �ાિંતમાં � �ૃિતનો અ��ૂય ફાળો છે તે િવ�ટર �ગુોની �ૃિત ‘લા િમઝર�બલ’. સમાજ �વનમાં અનેક �ૃિતઓએ એવી અસર કર�
છે ક� લોકોના �વન બદલાઈ ગયા છે. સા�હ�ય�ું કામ �યાપક ર�તે સવંદેનાઓ પારખીને માનવતાનો મ�હમા કરવા� ું છે. 

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