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- મનભાઈ પંચોળી
કતવ પન્નાલાલ! કેવ ં લાગર્ે?
માનવીની ભવાઈ જેવી વાિાગ ઓ દ્વારા ગજરાિી નવલકથા જગિમાં િેજ તિિારાન ં સ્થાન ભોગવિા
પન્નાલાલ પટેલે ર્રૃઆિ કતવિાથી કરી હિી. ૧૯૩૬માં અમદાવાદ ખાિે ગજરાિી િાહહત્ય
પહરર્દના અતિવેર્નમાં પન્નાલાલ આવ્યા હિા. અહીં િેમની મલાકાિ બાળપણના તમત્ર િાથે થઈ.
એ તમત્ર િો હવે િેજસ્વી કતવ ગણાિો હિો. એટલે પન્નાલાલને ય તવચાર આવ્યો કે ચાલો આપણે ય
કતવિા લખીએ.
એ તમત્રન ં નામ બાય િ વે, ઉમાર્ંકર જોર્ી. પન્નાલાલે કતવિા લખી અને કતવ સન્દરમ ્ એ જોઈને

કહ્ ં કે આમાં કોઈ રીિે કતવિા બનિી નથી. એના કરિાં વાિાગ લખો.. એ સ ૂચન પન્નાલાલને અન ૂકળ
આવ્્ ં અને ગજરાિી િાહહત્યને પણ.
ભઠ્ઠી : બ્રિહટર્રોને ર્ેકી નાખનારી કથા
'ભઠ્ઠી' એક ગજરાિી નવલકથાન ં નામ છે , જેનાં કવર પર લખ્્ ં છે , 'બ્રિહટર્ કાળમાં જપ્િ કરાયેલી
નવલકથા!' એટલે સ્વાભાતવક રીિે જ બ્રિહટર્રો ચંદ્રભાઈ ભટ્ટ દ્વારા લખાયેલી એ કથાથી દાયા ા હિા.
પણ કથામાં એવ શ ં હત ં? િામ્યવાદ! િામ્યવાદ, મજૂર આંદોલનો, ડાબેરી તવચારિારા વગેરે વાિો
નવલકથામાં રજૂ થઈ છે . વાિાગ એ જમાનાની છે , જ્યારે ગજરાિમાં હજ િામ્યવાદના પગરણ થઈ
રહ્ાં હિા.
પરં ત મ ૂડીવાદને વરે લા બ્રિહટર્રો માટે િામ્યવાદ સ્વીકાયગ ન હિો. એટલે નવલકથા પર જ પ્રતિબંિ
ઠોકી બેિાડયો. બ્રિહટર્રોની રવાનગી થઈ એ પછી આ નવલકથા ફરી પ્રગટ થઈ હિી. લેખક પોિે
પણ િામ્યવાદી તવચારિારાને વરે લા હિાં. એ િમયે ભારિમાં રતર્યન િામ્યવાદીઓનો અનયાયી
વગગ પણ હિો. એટલે આ નવલકથા ફરીથી પ્રગટ કરવા માટે રતર્યન િામ્યવાદી નેિા લેતનનની
જયંતિનો હદવિ પિંદ કરવામાં આવ્યો હિો!
'િોરઠ િારા વહેિા પાણી'નો હીરો કોણ?
પહરસ્સ્થતિ, પ્રકૃતિ, વાિાવરણ.. કે પછી િંજોગો એ જ આ નવલકથાના હીરો કે નાયક જે ગણો એ
છે . ૧૯૩૭માં મેઘાણીએ આપેલી આ નવલકથામાં ખાનદાની, િાહિ, સ્વમાન, માનવમ ૂલ્યો, િોરઠી
િંસ્કૃતિ વગેરે તવર્યોની વાિ કરવામાં આવી છે . એક હીરો હોય અને એક હીરોઈન હોય.. બન્ને
આિપાિ વાિાગ ઘ ૂમિી હોય એવી આ વાિાગ નથી. એટલે પરં પરાગિ નવલકથાઓ કરિાં આ નોવેલ
જરા અલગ પડિી હિી. આ નવલકથા પ્રાદે તર્ક નવલકથા િરીકે પણ એક નવો પ્રયોગ હિો.
મેઘાણી પોિે જોકે પોિાની આ કથાને વાિાવરણપ્રિાન નહી, પણ ઈતિહાિકથા ગણાવિા હિા.
મેઘાણીના તપિા કાળીદાિ પોલીિમાં જમાદાર હિા. બ્રિહટર્કાળની પોલીિ નોકરી અને બાળક
યાવેરચંદે અનભવેલી દતનયાન ં તમશ્રણ િેમણે આ પસ્િકમાં ક્ું છે . એટલે મેઘાણીએ જ નોંધ્્ છે :
'એજન્િી પોલીિના એક જૂના કાળના અમલદારના પત્ર િરીકે મેં પીિેલા વાિાવરણની આ કથામાં
ઊંડી છાયા પડી છે .'

ટેકનોલોજી બદલાઈ િેનો લાભ આવી જૂની નવલકથાઓને પણ થયો હિો. જેમ કે િોરઠ..ની
૧૯૯૦માં આવેલી આવ ૃતિમાં નોંિ છે કે મ ૂળ આવ ૃતિ િો પોણાં ચારિો પાનાની હિી. પરં ત ૧૯૮૧ના
તપ્રનન્ટિંગ વખિે છાપકામની કરકિરથી પસ્િકન ં કદ ૨૫ ટકા ઘટાડી ર્કા્ ં છે . િો વળી એ પછી
છપાઈ ત્યારે ફરી પસ્િકના લખાણને છંછેડયા વગર પસ્િકની િાઈયા ૨૦ ટકા નાની કરી ર્કાઈ
હિી. પાનાં ગોઠવણીની આધતનક ટે કતનક િથા તપ્રનન્ટિંગના બદલાિા આયામોને કારણે કોઈ પણ
પસ્િક વાંચી ર્કાય એવા છિાં ઓછા પાનાંમાં િમાઈ ર્કે એવા ફમાગ માં છાપી ર્કાય છે .
જીવનન ં કવન રજૂ કરિી નવલકથાઓ
કનૈયાલાલ મનર્ી િથા બીજા ઘણા િર્જકોએ ઐતિહાતિક નવલકથા લખી. ઈનફેક્ટ ગજરાિની
પહેલી નવલકથા જ ઈતિહાિ આિાહરિ હિી. એટલે કે નવલકથા અને ઈતિહાિને િીિી જ લેણાદે વી છે . િેનો બખ ૂબી ઉપયોગ કદાચ હદનકર જોર્ીએ કયો છે . કેમ કે િેમણે ઐતિહાતિક પાત્રોને
પિંદ કરીને િેની આિપાિ ગથ
ં ૂ ાિી કથાઓ તવર્ેર્ પ્રમાણમાં લખી છે . જેમ કે હહરલાલ ગાંિીની
વાિ કરિી 'પ્રકાર્નો પડછાયો', 'મંહમદઅલી બ્રયાણા'ની કથા રજૂ કરિી પ્રતિનાયક, નમગદના જીવન
પર આિાહરિ 'એક ટૂકડો આકાર્નો', િરદાર પટે લની વ્યથા-કથા 'મહામાનવ િરદાર' વગેરે.. એમ
િો ડૉ.નવીન તવભાકરે પણ વ્યસ્ક્િ તવર્ેર્ કથાઓ લખી છે , પરં ત િેમાં ઈદી અતમન કે મંડેલા જેવા
આફ્રીકી નેિાઓન ં પ્રમાણ વિારે છે .
નવલકથા ર્બ્દ ક્ાંથી આવ્યો?
નવલકથાને અંગ્રેજીમાં 'નોવેલ' કહે છે . નોવેલ ર્બ્દ વળી લેહટન ર્બ્દ 'નોવિ' પરથી ઉિરી આવ્યો
છે . 'નોવિ' એટલે 'નવ'ં . એ ર્બ્દન ં મ ૂળ વળી ઈટાલીયન ર્બ્દ 'નોવેલા'માં રહેલ ં છે . નોવેલા એટલે
વાિાગ વ ૃિાંિ એટલે કે વાિની લંબાણપ ૂવગકની રજૂઆિ. િરવાળે ગજરાિી ર્બ્દ 'નવલ' અને
ઈટાલીયન ર્બ્દ 'નોવેલા' વચ્ચે િામ્ય જોવાં મળે છે . જો વાિાગ એટલે શ ં એ િમજી ર્કાત ં હોય િો
પછી નવલકથા એટલે શ ં િેનો અથગ ગજરાિી ભાર્ાના મહાકોર્ 'ભગવદ્ગોમંડલ'માંથી િમજાઈ રહે
છે . મંડલમાં લખ્યા પ્રમાણે નવલકથા એટલે ગદ્યમાં લખેલી કલ્લ્પિ વાિાગ . મરાઠીમાં નોવેલ માટે
કાદંબરી, હહન્દી, અિતમયા, ઓહડયા,બંગાળી વગેરેમાં ઉપન્યાિ જેવા ર્બ્દો વપરાય છે .
ગજરાિીમાં પણ એક િબક્કે કાદં બરી ર્બ્દ થોડા અંર્ે વપરાિો હિો. જેમ કે કતવ ન્હાનાલાલે
'જગિકાદંબરીઓમાં િરસ્વિીચંદ્ર' એવા ર્બ્દો વાપરીને િરસ્વિીચંદ્રને કાદંબરી ગણાવી હિી.
યર્વંિ શક્લએ નોંધ્્ છે : 'જીવનવ્યવહાર, િો જેવો હોય િેવો જ બ્રચતત્રિ કરવાન ં એમાં ઉહિષ્ટ છે .

િથાતપ એમાંનાં પાત્રો, પ્રિંગો અને રિબ્રબન્દ કલ્લ્પિ અને માટે નવીન હોવાથી એને (નવલ) નામ
આપવામાં આવ્્ ં છે .' િો વળી મબ્રણલાલ નભભાઈએ િો નોવેલ માટે 'િંિાર બ્રચત્ર' જેવો ર્બ્દ પણ
વાપયો હિો. તવતવિ િાહહત્યકારોએ પોિપોિાની રીિે નવલકથાની વ્યાખ્યાઓ કરી જ છે . 'િાથગ
જોડણીકોર્'ની િરળ વ્યાખ્યા પ્રમાણે 'નવલકથા' એટલે 'ગદ્યમાં રચાયેલી કલ્લ્પિ વાિાગ.'
નવલકથાના પ્રકાર
હહરવલ્લભ ભાયાણીએ પોિાના અભ્યાિ લેખમાં લખ્્ ં છે કે કોને નવલકથા ગણવી, કોને ન ગણવી
એ અંગે તવદ્વાનોમાં મિમિાંિરો છે . વાચકો િો જોકે લાંબી વાિાગ હોય એને નવલકથા ગણીને ચાલે
છે અને એનાથી વિારે િમજણની િેમને જરૃર પણ નથી. પણ િામાન્ય રીિે બે પ્રકારો પાડવામાં
આવ્યા છે , જેમાં એક પ્રકાર વાસ્િતવકિા આિાહરિ કથાનો છે . િેને એસ્મ્પહરકલ કહે છે . બીજો પ્રકાર
િાવ કલ્પનાના ઘોડા છૂટા મક્ા હોય એવો એટલે કે હફક્ર્નલ. પછી િો ઐતિહાતિક, રોમેનન્ટક,
બોિક, તવજ્ઞાાનકથા, િામાજજક.. એમ પેટા પ્રકારો પણ પડયાં છે . પણ વાંચવામાં મજા આવિી હોય
િો પછી પ્રકાર ગમે િેવો હોય.. એની કોને પરવા છે ?
દતનયાની પહેલી નવલકથાન ં નામ કહો..
નથી કહી ર્કાય એમ! કેમ કે ઓછામાં ઓછી અડિો ડયાન નવલકથાઓને જગિની પહેલી નવલકથા
ગણવામાં આવે છે . જાપાની ભાર્ામાં ઈિવીિન ૧૦૦૦માં એટલે કે હજાર વર્ગ પહેલા એક પસ્િક
લખા્ ં હત ં 'િ ટેલ ઓફ ગેન્જી'. િેને િાવગતત્રક રીિે પહેલી નવલકથા કહેવામાં આવે છે . વાિાગ ના
લખાણ વર્ગ અંગે જોકે તવતવિ આંકડાઓ આવે છે , પણ અંદાજે ઈિવીિન ૧૦૦૦ની આિપાિ લખાઈ
એટલ ં નક્કી છે . પણ એ પરાિન વાિાગ થઈ. એ કથામાં ર્હેનર્ાહના પત્ર ગેન્જીના જીવનની કથા
છે , જેમાં હફલોિોફી, રાજરમિ, રાજાર્ાહી ઠાઠ વગેરે વાિો વણી લેવાઈ છે . મજાની વાિ એ છે કે આ
કથા મરાિાકી તર્કીબ નામની મહહલાએ લખી હિી.
એટલે જો આ નવલકથાને પહેલી ગણવામાં આવે િો એમ પણ માનવ ં પડે કે દતનયાની પહેલી
નવલકથા એક મહહલાએ લખી હિી. આધતનક નવલકથાની વાિ આવે ત્યારે જોકે ગેન્જીને ભ ૂલી
જવામાં આવે છે . એના બદલે મધ્ય ્ગમાં આવીએ િો ૧૪૮૫માં ફ્રેન્ચ ભાર્ામાં લખાયેલી કથા 'િ
ડેથ ઓફ િ આથગર (ફ્રેન્ચ નામ - લે મોટે ડી આથગર)' પ્રથમ નવલ ગણાય છે . ફ્રેન્ચ હોવા છિાં એ
વાિાગ લખી હિી અંગ્રેજ િાહહત્યકાર િર થોમિ મેલરીએ. દરતમયાન અંગ્રેજી ભાર્ામાં કતવ તવબ્રલયમ
બેલ્ડતવને ૧૫૬૧માં 'બ્રબવેર િ કેટ' નામે લખેલી નવલકથા અંગ્રેજી ભાર્ાની પ્રથમ નોવેલ ગણાય છે .

આધતનક નવલકથાની વાિ આવે ત્યારે ખાિ તવવાદ વગર આખ જગિ એક જ નામ ઉચ્ચારે છે :
'ડોન હકહોટે '. સ્પેતનર્ લેખક તમગેલ િવાગન્ટીિે લખેલી આ વાિાગ િેના હાસ્યરિને કારણે જગિના
િાહહત્યમાં અમર છે . ૧૬૦૫માં પહેલો અને ૧૬૧૫માં િેનો બીજો ભાગ પ્રગટ થયો હિો, પણ હવે
િો આખી કથા એક જ ભાગ સ્વરૃપે વંચાય છે . આ વાિાગ ન ં આખ ં નામ જોકે 'િ ઈલ્ન્જતનયિ જેન્ટલ
મેન ડોન હકહોટે ઓફ લા માન્ચા' છે . એ પછી લખાયેલી બિી નવલકથાઓ આધતનક જ ગણાય છે .
બીજી િરફ ઈટાલીને નવલકથાની જન્મભ ૂતમ કહેવામાં આવે છે . અહીંથી જ આ િાહહત્ય કદાચ
જગિમાં પ્રિ્ું હોવાન ં ઈતિહાિમાં નોંિવામાં આવ્્ છે . જાપાનમાં એક જ જ્યારે ઈટાલીમાં એકથી
વિારે કથાઓ લખાઈને પ્રિરી હિી, માટે િેને જન્મભ ૂતમ કહે છે .
ભારિની પહેલી નવલકથા કઈ?
અંગ્રેજકાળમાં ભારિમાં અંગ્રેજી તર્ક્ષણ આપિી ર્ાળાઓ ર્રૃ થઈ પછી ભારિના તવદ્યાથીઓ અંગ્રેજી
ભાર્ા-િાહહત્યના પહરચયમાં આવ્યા. એ પછી એમાંથી કેટલાકે અંગ્રેજીના િાહહત્યપ્રકાર નવલકથા
ઉપર કામ ક્.ું આવા પ્રકારની કૃતિઓ પોિાની ભાર્ામાં એટલે કે ભારિીય ભાર્ાઓમાં હોય એવ ં
તવચારીને અંગ્રેજી તર્ક્ષણ મેળવનારા તવદ્વાનોએ એ હદર્ામાં ખેડાણ ર્રૃ ક્ું અને િેની ર્રૃઆિ
મોટાભાગે અનવાદોથી થઈ.
ભારિની તવતવિ ભાર્ાઓમાં થોડાંક અનવાદો થયા પછી નવલકથાની ર્ૈલીમાં પ્રાદે તર્ક ભાર્ામાં
મૌબ્રલક કૃતિઓ લખાવા માંડી. મરાઠી ભાર્ામાં એવી જ કૃતિ ૧૮૫૭માં 'યમના પયગટણ' આવી. જેને
પછી તવદ્વાનોએ ભારિની પ્રથમ મૌબ્રલક નવલકથાન ં બહમાન આપ્્.ં એ વખિે ભારિમાં સિારાવાદી
પ્રવ ૃતિએ જોર પકડ્ ં હત ં અને એ નવલકથામાં પણ એવી જ કથા હિી. એક તવિવાને ભોગવવી
પડિી યાિનાનો મિો નવલકથામાં ઉઠાવાયો હિો અને નવલકથામાં તવિવા પનલગગ્નની િરફેણ
થઈ હિી. એટલે આ નવલકથાન ં બીજ ં નામ 'હહન્દસ્િાનમાં તવિવાઓની સ્સ્થતિન ં તનરૃપણ' એવ પણ
રાખવામાં આવ્્ ં હત ં.
આ કથામાં યમના નામની હહન્દ કન્યાની વાિ છે , જે તમર્નરી સ્કૂલમાં ભણેલી છે . યમનાના લગ્ન
િંપન્ન પહરવારના પત્ર તવનાયક રાવ િાથે થયા છે . યમના જોકે ગરીબ પહરવારની દીકરી હિી એટલે
િાસને િેના પ્રત્યે જરા અણગમો હિો. પરં ત અગાઉના વચને બંિાયેલા હોવાથી ફરજજયાિ લગ્ન
થયા હિા. િાસ અને નણંદ યમનાના કામમાં વાંિા કાઢ્યા કરિા હિા પણ પતિ તવનાયક િમજદાર
હિો, એટલે ગાડં ગબડત ં હત ં. યમના અને તવનાયક બન્ને બળદગાડામાં િવાર થઈ લાંબા પ્રવાિે

નીકળી પડે છે . એ વખિે યમનાએ તવિવા મહહલાઓની અવદર્ા જોઈ. િેનો એ પ્રવાિ અને અનભ ૂતિ
એટલે યમના પયગટણ. એક િબક્કો એવોય આવે છે કે યમના પોિે જ તવિવા થાય છે . એ પછી કથા
રિપ્રદ વળાંકો પણ લે છે . એ િમજવા માટે િેનો ગજરાિીમાં થયેલો અનવાદ વાંચી ર્કાય.
મરાઠી નવલકથા 'યમના પયગટણ'ના લેેેખક બાબા પદમનજીનો જન્મ પરં પરાગિ મરાઠી િાહ્મણ
પહરવારમાં ૧૮૩૧માં થયો હિો અને િેમણે ૨૩ વર્ગની વયે બ્રિસ્િી િમગ અંગીકાર કયો હિો એમ
કહેવાય છે . અંગ્રેજોની સિારાવાદી ચળવળથી પ્રભાતવિ થઈને િેમણે િમગપહરવિગન ક્ું હોવાન ં
અને એ હદર્ામાં િમાજસિારણા કરવા લેખન િરફ વળ્યા હોવાન ં કહેવાય છે .
ભારિીય ભાર્ામાં પ્રથમ નવલકથાનો દાવો બંગાળી ભાર્ા પણ નોંિાવે છે . ૧૮૫૮માં ટે કચંદ ઠાકર
નામના લેખકે બંગાળી ભાર્ામાં 'આલાલેર ઘરે ર દલાલ' નામની નવલકથા પ્રગટ કરી હિી. જોકે ,
આ નવલકથા પસ્િક સ્વરૃપે આવી એ પહેલાં લેખકે પોિાના િામતયકમાં િેને હપ્િાવાર છાપી હિી.
એટલે જે િમયે ભારિની પહેલી મૌબ્રલક નવલકથા 'યમના પયગટણ' પ્રતિદ્ધ થઈ એ જ િમયગાળામાં
ટેકચંદ ઠાકરની નવલકથા પણ પ્રતિદ્ધ થઈ રહી હિી.
બીજી રીિે કહીએ િો મરાઠી-બંગાળી એમ બંને ભાર્ામાં લગભગ એક િમયે મૌબ્રલક નવલકથાઓ
લખાઈ રહી હિી. એટલે એમ પણ કહી ર્કાય કે મરાઠી અને બંગાળી બંને ભાર્ાને ભારિની પ્રથમ
મૌબ્રલક નવલકથા આપવાનો યર્ આપી ર્કાય.
નવલકથા એટલે જ ગદ્ય?
નવલકથા એટલે ગદ્ય એવી િામાન્ય િમજણ છે . પણ કેટલાક પ્રયોગર્ીલ નવલકથાકારોએ કથામાં
પદ્યનો પ્રયોગ પણ કયો છે . સરે ર્ જોર્ીએ નોંધ્યા પ્રમાણે ઈંગ્લેન્ડના એહરક બ્રલન્કલેટરની 'રોલ ઓફ
ઓનર', હફબ્રલપ ટોયેન્બીની 'પેન્ટેલ ૂન', વ્લાદીમીર નોબોકોવની 'પેઈલ ફાયર'માં પદ્યનો પ્રચ ૂર ઉપયોગ
થયો છે . એટલે નવલકથા માત્ર ગદ્યમાં જ હોય એ વાિ િો ટકા િાચી િાબ્રબિ થિી નથી. ભારિમાં
િાહહત્યન ં પ્રાચીન સ્વરૃપ 'આખ્યાન' િરીકે પ્રચબ્રલિ છે .
કેટલાક ગજરાિી િાક્ષરોએ આખ્યાનને 'પદ્યદે હી' એટલે કે 'પદ્યના દે હમાં લખાયેલી નવલકથા'
ગણાવી છે . જો આખ્યાનને પદ્યદે હી નવલકથા ગણવામાં આવે િો પછી મધ્યકાલીન િાહહત્યના
મહાકતવ પ્રેમાનંદની આગળ મહાકતવને બદલે મહા-પદ્યદે હી નવલકથા િર્જક એવી પદવી લગાડવી

પડે! િામે પક્ષે કોઈ કોઈ િાહહત્યકારે િરસ્વિીચંદ્રને મહાકાવ્ય િરીકે ઓળખ આપી છે . કરણ ઘેલો
માટે હંિા મહેિાએ પણ મહાકાવ્ય ર્બ્દ વાપયો હિો.
કથા, લઘનવલકથા, મહાનવલકથા
નવલકથાના સ્વરૃપોમાં પણ પાછો પ્રકારોનો પાર નથી. ત્રણ િો દે ખીિા પ્રકાર છે . નવલકથા,
લઘનવલ અને મહાનવલ. મહાનવલ ર્બ્દ આવે એટલે પહેલાં િો િરસ્વિીચંદ્ર જ યાદ આવે.
૧૮૦૦ પાનામાં ફેલાયેલી એ કથા આગળ 'મહા' ર્બ્દ લાગે એમાં કશય
ં ખોટં નથી. િો પછી િવાલ
એ થાય કે આ ત્રણેય પ્રકારોને અલગ પાડિી કોઈ વ્યાખ્યા ખરી? વ્યાખ્યા િો છે , પણ એમાં પાનાંની
િંખ્યાના આિારે કથાનો પ્રકાર પાડી ર્કાિો નથી.
કોઈ જ ઘટના-વાિ-બનાવને લંબાણપ ૂવગક, ટૂંકી વાિાગ કરિા જરા વિારે વ્યાપ િાથે, વણગન િાથે,
રિ-પ્રચ ૂરિા િાથે રજૂ કરવામાં આવે િો એ લઘ-નવલ બને. તર્રીર્ પંચાલે નોંધ્યા પ્રમાણે ગજરાિી
ભાર્ાની મેદસ્વી બનિી જિી નવલકથાઓ િામે લઘનવલકથા ર્બ્દ આવ્યો હિો અને પછી વ્યાપક
પણ બન્યો. પરં ત વર્ો પહેલા પન્નાલાલ પટે લે 'વળામણા' નામની કથા લખી હિી. એ વખિે
લઘનવલ ર્બ્દ ન હિો, પણ એ કથા િો લઘ જ હિી.
ઘટનાનો વ્યાપ તવર્ાળ હોય, દાયકાઓ પિાર થિાં હોય, વાિાગ બહ મોટા ભ ૂ-પટ પર પથરાિી હોય
અને પેઢ્ીઓ પિાર થઈ જિી હોય િો પછી એવી વાિાગ મહાનવલ ગણવી પડે. િરસ્વિીચંદ્ર ઉપરાંિ
અતિની ભટ્ટની આખેટ અને ઓથાર, દર્ગકની યાેર િો પીિાં છે જાણી જાણી, જયંિ ગાડીિની િત્ય,
હરહકિન મહેિાની કેટલીક કથાઓનો િમાવેર્ થાય છે . બિ, એ બન્ને પ્રકાર સ્પષ્ટ થાય એટલે પછી
વચ્ચે બાકી વિે એ નવલકથા. જેમાં મનર્ીની જય િોમનાથ હોય કે મેઘાણીની વેતવર્ાળ પણ હોય.
િદ્ભાગ્યે ગજરાિી ભાર્ાની મોટા ભાગની મહાનવલો બેસ્ટ િેલર રહી છે . એટલે એવ ં નથી કે ત્રણત્રણ ભાગમાં પથરાયેલી કથા હોય, હજાર-પંદરિો કરિાં વિારે પ ૃષ્ઠ િંખ્યા હોય અને હકલોગ્રામમાં
માપવ ં પડે એટલ ં વજન હોય એવી કથાઓ ધ ૂળ ખાિી રહે છે . જઓ કેટલીક હજાર પાનાંથી વધમાં
ફેલાયેલી એવી જ નવલકથાઓના નામો.. ધમ્મિને પેલે પાર (કાજલ ઓયાા વૈદ્ય), અંગાર, કહટબંિ,
આખેટ (ત્રણેય અતિની ભટ્ટની), લય-પ્રલય, પીળા રૃમાલની ગાંઠ, વંર્-વારિ (ત્રણેય હરહકિન
મહેિાની), કૃષ્ણાવિાર (મનર્ી) વગેરે ગણાવી ર્કાય.

ગજરાિીમાં કેટલી નવલકથા લખાઈ હર્ે?
દાયકો

નવલકથાની િંખ્યા

૧૮૭૦ પહેલાં

૮

૧૮૭૧થી ૧૮૮૦

૮

૧૮૮૧થી ૧૮૯૦

૬૪

૧૮૯૧થી ૧૯૦૦

૧૨૫

૧૯૦૧થી ૧૯૧૦

૧૫૭

૧૯૧૧થી ૧૯૨૦

૨૩૯

૧૯૨૧થી ૧૯૩૦

૧૭૯

૧૯૩૧થી ૧૯૪૦

૩૩૪

૧૯૪૧થી ૧૯૫૦

૧૫૯

૧૯૫૧થી ૧૯૬૦

૧૮૪

૧૯૬૧થી ૧૯૭૦

૪૨૭

૧૯૭૧થી ૧૯૮૦

૪૪૪

૧૯૮૧થી ૧૯૯૦

૩૦૭

૧૯૯૧થી ૨૦૦૦

૨૩૭

૨૦૦૧થી ૨૦૧૦

૨૫૦

કુ લ

૩૧૨૨

દતનયામાં િો જેટલી લખાઈ હોય એટલી પણ ગજરાિીમાં દોઢ્ િદીમાં કેટલી નવલકથા લખાઈ
હર્ે? કોઈ અંદાજ! ગજરાિ િાહહત્ય અકાદમીએ િમામ પ્રકારના ગજરાિી પસ્િકો અંગે રમણ િોનીના
િંપાદન હેઠળ ૩ સ ૂબ્રચગ્રંથો િૈયાર કયાું છે . િેમાં ૧૦૦ પાનામાં ફેલાયેલ ં ગજરાિી નવલકથાઓન ં
વર્ગ ૨૦૦૦ સિીન ં બ્રલસ્ટ છે . િેના આિારે જોઈએ ક્ા દાયકામાં કેટલી નવલકથા પ્રગટ થઈ?
છે લ્લા દાયકાનો આંકડો ગ્રંથસ ૂબ્રચમાં નથી, પરં ત અલગથી િેની ગણિરી કરવામાં આવી છે . ૨૦૧૧
અને એ પછી લખાયેલી નવલકથાઓ ઉમેરવાની હજ બાકી છે .

નવલમાંથી નોવેલ..
ગજરાિીમાં લખાિી ઘણી નવલકથાઓને અંગ્રેજીભાર્ામાં અનવાહદિ થવાન ં િન્માન મળ્્ ં છે .
િરસ્વિીચંદ્ર હમણાં જ અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્િ થઈ છે . એ રીિે કરણ ઘેલો, તછન્નપત્ર, માનવીની ભવાઈ,
મનર્ીની કેટલીક નવલકથાઓ, િાસ વહની લડાઈ, િાિ પગલાં આકાર્માં, અકૂપાર, વેતવર્ાળ,
આંગબ્રળયાિ, વર્ાગ અડાલજાની કથાઓ, .. એમ ઘણી અનવાહદિ થઈ છે ેે. ગજરાિી નવલકથામાંથી
એ િર્જન અંગ્રેજી નોવેલમાં ફેરવા્ ં છે .
માિવ...બિે જ છે કવનમાં!
કનૈયામાં િૌ કોઈને રિ પડે છે એટલે પછી બ્રચિ
િં ન, કતવિા, વાિાગ, નવલકથા િૌ કોઈ િાહહત્ય
પ્રકારમાં કૃષ્ણ અંગે ખેેેડાણ થ્ ં છે . કનૈયાલાલે 'કૃષ્ણાવિાર' નામે િાિ નવલકથાઓની આખી શ્રેણી
લખી છે . એવી િો ઘણી વાિાગઓ છે , જેનો મખ્ય તવર્ય કૃષ્ણ હોય. જેમ કે ..
માિવ ક્ાંય નથી

હરીન્દ્ર દવે

્ગાવિાર (૧૦ ભાગ)

નવનીિ િેવક

કૃષ્ણ જીવનલીલા (૫ ભાગ)

પન્નાલાલ પટે લ

પાથગને કહો ચઢ્ાવે બાણ

પન્નાલાલ પટે લ

ગોકળ, મથરા અને દ્વારકા

રઘવીર ચૌિરી

શ્યામ આવોને એક વાર આંગણે હદનકર જોર્ી
કરક્ષેત્ર

દર્ગક

કૃષ્ણાયન

કાજલ ઓયાા વૈિ

હવે િો ઉિર આપો કૃષ્ણ

પ્રકાર્ પંડયા

નાટયાત્મકિાની નહીં, નાટકની કથા
નવલકથામાં નાટયાત્મકિા ન હોય િો જામે નહીં, એવો િૌ કોઈનો અનભવ હર્ે જ. પરં ત
નવલકથામાં નાટયાત્મકિા ઉપરાંિ નાટક િત્ત્વ દાખલ કરવાનો પ્રયોગ િમથગ િર્જક મધ રાયે કયો
હિો. ૧૯૬૬માં લખેલી 'કાતમની' નામની નવલકથા િેમના જ નાટક 'કોઈ એક ફૂલન ં નામ બોલો િો'
પરથી રચાઈ હિી. એટલે િેમાં નાટય અંર્ો પણ હિા. નાટક પરથી નવલકથાનો આ તવતર્ષ્ટ પ્રયોગ
ગણાય છે . નામ પ્રમાણે જ કાતમની નામની ્વિી વાિાગ નો 'હીરો' છે .

'ઈ-નોવેલ' કથા : કાગળ વગરના ર્બ્દો!
નવલકથા એટલે પસ્િક સ્વરૃપે પ્રકાતર્િ થિી લાંબી વાિાગ એવો એક િમયે વ્યાપક ખયાલ હિો.
એ પછી વ્યાખ્યા િહેજ બદલાઈ. હપ્િાવાર અખબાર-િામતયકમાં છપાિી કથાને ય નવલકથા
ગણવામાં આવિી અને એ નવલકથાને પસ્િક સ્વરૃપે પ્રતિદ્ધ કરવાનો િારો િો એક િદી કરિા પણ
વિારે જૂનો છે . આ રૃઢ્ વ્યાખ્યા નવેિરથી વ્યાખ્યાતયિ કરવી પડે એવો િમય ૨૧મી િદીમાં આવ્યો
છે .
ફેિબક વોલ-બ્લોગ-એપ્િ અને હવે વોટ્િએપ જેવા આધતનક પ્લેટફોમગ ઉપર લેખકો પોિાની
કથાઓ/નવલકથાઓ લખિા થયા છે . તવતવિ એપ્િ લેખકોને લખવા માટે પ્રોત્િાહહિ કરે છે . ફેિબકબ્લોગના વાંચકો નવી કલમને આવકારે છે . આ નવા માધ્યમમાં લખાયેલી કૃતિઓની અિરકારકિાિેના િાહહજત્યક મ ૂલ્યની ચચાગ િો આવનારા િમયમાં તવવેચકો કરર્ે, પણ અત્યારે આ િબળ
િોતર્યલ મીહડયામાં નોવેલના 'નોવેલ' (નવીન) પ્રયોગ થઈ રહ્ા છે એ જોિા આગામી હદવિોમાં
િાહહત્યના ઈતિહાિમાં નવ ં પ્રકરણ આલેખાર્ે.
મનર્ી પહેલાંની ગજરાિની અસ્સ્મિા
૧૯૧૬માં મનર્ીએ 'પાટણની પ્રભિા' લખી એ રીિે િેઓ ગજરાિની અસ્સ્મિાના જ્યોતિિગર બન્યા.
પરં ત એ પહેેેલાના ૫૦ વર્ોમાં 'િસ્ત ં િાહહત્ય વિગક કાયાગ લય' જેવા ટ્રસ્ટોએ ગજરાિી અસ્સ્મિાને
તવદ્યાથીઓ-વાચકો સિી પહોંચાડવામાં મહત્ત્વન ં કામ ક્ું હત ં. આ ટ્રસ્ટે એ જમાનામા િાક્ષરો પાિે
નવલકથાઓ લખાવી હિી. જેમ કે 'વનરાજ ચાવડો' રાયિાહેબ મહીપિરામ રૃપરામે લખી હિી.
ર્િાબ્દી વર્ે ગજરાિને કેવી નવલકથાઓ મળી?
૧૮૬૬માં કલ બે નવલકથા લખાઈ હિી, િો િેના ર્િાબ્દી વર્ે ૧૯૬૬માં કલ ૫૧ નવલકથા લખાઈ
હોવાની નોંિ મળે છે . ૧૯૬૬ની નવલકથાઓ પૈકી કેટલાક નોંિપાત્ર નામો..

નવલકથા

લેખક

નવલકથા

લેખક

અશ્રઘર

રાવજી પટેલ

મીણ માટીના માનવી

પન્નાલાલ પટે લ

અસ્િી

શ્રીકાંિ ર્ાહ

ધર
્ વદે વી

ધ ૂમકેત

ચહેરા

મધ રાય

મહોરાં

જયંિ ગાંિી

પળનાં પ્રતિબ્રબિંબ હરીન્દ્ર દવે

મત્સ્યવેિ

હદનકર જોર્ી

આવરણ

નવી િરિી

તપ્રયકાન્િ પરીખ

રં ગસગંિ

બરિ તવરાણી 'બેફામ'

રઘવીર ચૌિરી

વળી વિનમાં પન્નાલાલ પટેલ
હહલ સ્ટેર્ન

િૈફ પાલનપરી

