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સ્ત્રી સાહિત્ય અને શિક્ષણ 

પ્રો. સોનલ આર સોલકંી 
તોલાણી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ કોમસસ,દાદા દુખાયલ કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન–આદદપરુ 

પ્રસ્તાવના :  
બદલાતા સમયની સાથે શશક્ષણ મનષુ્યના કલ્યાણ માટે આવશ્યક બાબત બની ગઈ છે. શશક્ષણ એ માનવ સખુાકારી માટે 

મહત્વન ુપાસુ ંમાનવામા ંઆવે છે શશક્ષક્ષત સમાજ સં્ કારી સમાજ બની શકે માટે શશક્ષણ મેળવવુ ંએક મહત્વન ુપાસુ ંછે. મધ્યકાળ 
મા ંસ્ત્રીઓ ને શશક્ષણથી વકં્ષિત રાખવામા ંઆવતી હતી. તેનાથી સ્ત્રીનુ ંજીવન પાગંળં બની ગયુ ંહત ુ.ં તેને સારા – નરસાનો ભેદ, 
સાિી સમજ શવષે ખ્યાલ ન હતો પરંત ુ શશક્ષણ મેળવવાનો એક અશિકાર મેળવ્યો અને સ્ત્રી પણ શશક્ષણ મેળવતી થઇ , સ્ત્રીના 
જીવનમા ંપણ શશક્ષણનુ ંમહત્વ લોકોએ સમજ્યુ ંઅને સ્ત્રીઓને શશક્ષણ મેળવવા ્વતતં્રતા આપી. શશક્ષણની સાથે શવ્તરતા શવિારો 
પણ લેખનકાયસમા ં કુશળ બનવા લાગી. જેના પદરણામે નવરિનાઓ , સાદહત્ય, લેખનમા ંપણ સ્ત્રીઓ આગળ આવી છે . તેમજ 
પૌરાક્ષણક કાળથી રિાયેલ સાદહત્ય અને પરંપરાગત પુ્ તકો દ્વારા સ્ત્રીઓ પણ નવી નવી બાબતોનુ ંજ્ઞાન મેળવતી થઇ છે . લોકોની 
જ્ઞાનાત્મક શૈલી નો શવકાસ થયો છે અને જ્ઞાનમા ંપણ વદૃ્ધિ થઇ છે.  
િતેઓુ :  

- સાદહત્યના ંકારણે મળતી માદહતી ઉપયોગી છે તે જાણવા માટે  
- સાદહત્ય દ્વારા સ્ત્રીઓના શવિારો શવ્તરે છે કે નદહ તે જાણવુ.ં  
- સાદહત્ય ના કારણે સ્ત્રીઓ જીવનમા ંઆવેલ પદરવતસન જાણવા માટે  
- સાદહત્ય ના કારણે સમગ્ર સમાજને આદશસ બનાવવા સ્ત્રીઓની મહત્વની છે તે સમજવા માટે  
- સાદહત્ય દ્વારા વ્યક્તતશવકાસ થઇ શકે છે તે જાણવા  

સ્ત્રીઓ અને સાહિત્ય 
સ્ત્રીઓની શવિાર શૈલીને શવ્તતૃ બનાવવા તેમજ તેના જ્ઞાનમા ં અક્ષભવદૃ્ધિ કરવા માટે સાદહત્ય નુ ં મહત્વનુ ં યોગદાન રહલે ુ ં છે. 
સાદહત્ય દ્વારા નવુ ં જ્ઞાન પ્રાપ્ય બને તેમજ શવિારમા ં પણ સમદૃ્ધિ આવે છે. તેમજ શવિારમા ં પણ સમદૃ્ધિ આવે છે. જેના કારણે 
સાદહત્ય જીવન ઉપયોગી અને જીવનમા ંમહત્વનુ ંસાક્ષબત થાય છે. 

સ્ત્રીઓ માટે સાહિત્યની ઉપયોગીતા 
૧. શવચારોમાાં અને ખ્યાલમાાં વદૃ્ધિ કરવા માટે : 
સાદહત્ય દ્વારા નવા શવિારો અને ખ્યાલોનો શવકાસ થાય છે 
જેના કારણે નવા શવિારોથી હકારાત્મક ઊજાસ પ્રાપ્ત થઇ છે. 
અપરૂતા અને ખોટા ખ્યાલોને પણ દુર કરી શકાય છે. 
સાદહત્યના ં કારણે નવી બાબતો સમજાય જાય તેમજ 
શવિારોમા ં વદૃ્ધિ પણ થાય જેના કારણો ખોટી માન્સયતા, 
અંિશ્રિા પણ દૂર કરી શકાય છે, અને સાદહત્ય દ્વારા 
શવિારોમા ંપણ પદરવતસન લાવી શકાય છે 
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. ૨. જ્ઞાન પરુૂાં પાડવા માટે :  
 સાદહત્યના કારણે નવ ુ  જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેમજ 
જ્ઞાનમા ં વદૃ્ધિ પણ થાય છે. સાદહત્ય દ્વારા વ્યક્તતને જ્ઞાન પરંુૂ 
પડી શકાય છેઅને તેનામા ં રહલેી ખામીઓ, ત્રટુીને દૂર કરી 
શકાય છે. જેને પરુતી માદહતી નથી. અથવા અપ્રાપ્ય માદહતીને 
લોકો સિુી પહીિડી શકાય છે.  અને તેના જ્ઞાનમા ંવિારો પણ 
કરી શકાય છે અને લોકોને માદહતીની વકં્ષિતતા હોય તે પણ 
દૂર કરી શકાય છે. સાદહત્ય દ્વારા આપણી કળા, સં્ કૃશત, 
વારસાગત બાબતોની પણ જાળવણી કરી તેના શવશે પણ સૌને 
માદહતગાર કરી શકાય છે, આમ જ્ઞાનની વદૃ્ધિ કરવામા ંસાદહત્ય 

અગત્યનુ ંછે.  
૩.  આદિશ સમાજ શનમાશણના સાંદર્શમાાં :  
 સાદહત્ય દ્વારા સભ્ય સમાજનુ ંશનમાસણ થઇ શકે છે. સાદહત્યના ંકારણે મનષુ્યના શવિારોમા ંશનશિતતા આદશસ સમાજનુ ંશસિંિન 
થાય છે અને તેના દ્વારા વ્યક્તત આદશસ બને છે. વ્યક્તતની સભ્યતાસમાજ શનમાસણ મા ંઅગત્યનો ભાગ ભજવે છે. મનષુ્ય સમાજનો 
એક ભાગ છે. તેથી વ્યક્તતના આદશસ એક સભ્ય સમાજનુ ં શનમાસણ કરી શકે છે. અને તેના દ્વારા સાદહત્યની ઉપયોગીતા અહી 

વ્યવહારુ થતી જોવા મળે છે.  
૪. વ્યક્તતક શવકાસ માટે  
 શશક્ષણ અને સાદહત્ય દ્વારા વ્યક્તત ના વ્યક્તતત્વનો 
પણ શવકાસ થઇ શકે છે. અને વ્યક્તતના વ્યક્તતત્વ માટે 
જરૂરી શશક્ષણ જ્ઞાન , માદહતી પણ સાદહત્ય દ્વારા પરુા 
પાડવામા ં આવે છે અને જેનાથી વ્યક્તતમા ં ગણુ, મલૂ્યોનો 
પણ શવકાસ થાય છે, વ્યક્તતત્વ ને ખીલવે તેવા જરૂરી , 
મતુલ્યવાન ગણુ વ્યક્તતના જીવનમા ં મહત્વના છે, જેના 
આિારે વ્યક્તતમા ં ઘણી બાબતો સારી છે. તે પણ જાની 
શકાય છે આ રીતે સાદહત્ય વ્યક્તત શવકાસ માટે નુ ંમહત્વનુ ં
કાયસ કરે છે.  

૫.  શવષય ઉપયોગી માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે :  
 શવષય ઉપયોગી માદહતી પ્રાપ્ત કરવા માટે સાદહત્ય તેમજ 
શશક્ષણ મહત્વનુ ંકામ કરે છે, જે શવષયનુ ંજ્ઞાન કે માદહતી મેળવવા 
છે તે શવષય ની માદહતી વ્યક્તત ને પ્રાપ્ત થઇ શકે છે અને શવષય 
માટે જરૂરી અને મહત્વની હોય તે માદહતી શવષયના ંસાદહત્યમાથંી 
પ્રાપ્ત થઇ શકે છે, અને શવષય મા ં વ્યદકતને માદહતી નથી તેવી 
બાબત શવશે પણ માદહતી મળી શકે છે.  
૬.  જીવનને સરળ બનાવવા :  
 જીવનને સરળ બનાવવા માટે વ્યક્તતને સાદહત્ય અત્યતં 
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મહત્વનુ ં છે. તેમજ વ્યક્તતને સરળજીવન જીવવા અને વ્યક્તતના ં  મલુ્યોને શવકસાવવા માટે સાદહત્ય અત્યતં મહત્વનુ ં વ્યક્તતના 
જીવન ઉપયોગી બાબતો સાદહત્યના ંઆિારે જાની શકાય છે અને જેના આિારે વ્યક્તતનુ ંજીવન સરળ અને આદશસ બને છે .  
૭.  માનવીના જીવન ઘડતર માટે :  
 માનવીના ંજીવન ઘડતર માટે સાદહત્ય ઉત્તમ કાયસ કરે છે, મનષુ્ય ને મનષુ્ય બનાવવાનુ ંકામ શશક્ષણ અને સાદહત્ય કરે છે, 
માનવીના ંમલુ્ય, શવિારો, જીવન ઉપયોગી બાબતો જે માનવીના ંજીવનમા ંપાયારૂપ બાબતો હોય છે. તે બાબતો ને સાદહત્ય પરુી 
પાડે છે. આ રીતે સાદહત્ય માનવીના ંજીવનને એક નવી દદશા દશાસવે છે અને આ નવો માગસ જીવનન ુ ઘડતર કરે છે. માનવીને 
શવનમ્ર, શવનયી, ઉદાત આદશસ જેવા ગણુ પણ સાદહત્ય માથંી મળે છે. આમ સાદહત્ય જીવનનુ ંઘડતર કરે છે.  
સમાપન :  
 આમ સાદહત્ય અને શશક્ષણ મનષુ્ય ના જીવનમા ંઉમદા ભશૂમકા ભજવે છે. સાદહત્યના ંઆિારે વૈયક્તત ગણુ શવકાસ થાય છે 
અને માનવીના ંજીવનમા ંઉપયોગી બાબતનુ ંજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જે જીવનને સરળ બનાવે છે. મનષુ્ય ના જીવનમા ંશશક્ષણ 
અને સાદહત્ય જ્ઞાનના શવ્તાર કરે છે, જેના કારણે એક સભ્ય સમાજનુ ં શનમાસણ શક્ય બને છે. આ દ્રષ્ટીએ શશક્ષણ અને સાદહત્ય 
મનષુ્યના ંજીવનમા ં તેમજ સમાજ શનમાસણમા ં મહત્વનુ ં કામ કરે છે, આ દ્રષ્ટીએ શશક્ષણ અને સાદહત્ય વ્યવહાદરક બને છે, જેની 
ઉપયોગીતા મનષુ્યના ંરોજીંદા જીવનમા ંપડે છે.  
સદંભસ : 
1. ભવરલાલ ગગસ (૨૦૦૫)સામાજજક શવજ્ઞાન શશક્ષણ 
2. દેવેન્સદ્ર ્વુ (નીરવપ્રકાશન) ૨૦ મી સદી નુ ંશવશ્વ 
3. ગોવિસનરામ  શત્રપાઠી ,સર્વતી િદં્ર,(બહૃદસકં્ષેપ) 
4. ડો. જયા શમાસ , જાતીયતા, શાળા અને સમાજ(શવનોદ પુ્ તક મદંદર,આગ્રા) 
5. જીતેન્સદ્ર લોઢા ,ક્્થશત એક તથ્યાત્મક પડતાલ  
6. ભારતમા ંશૈક્ષક્ષણક પ્રણાલી નો શવકાસ (નીરવ)  

 
 


