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અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�: �વ�પ અને િવકાસ

વાતા� સા�હ�યના બધા �વ�પમાં સૌથી �ુ�ુ �વ�પ છે. પણ આપણે �ને �ૂંક� વાતા� કહ�એ છ�એ તે કલા �વ�પ �ાચીન નથી, અવા�ચીન
સા�હ�ય �વ�પ છે અને આ �વ�પનો ઉ� �ભવ �જુરાતી સા�હ�યમા 20 મી સદ�મા થયો હોવા� ું મનાય છે.

�ૂંક�વાતા�ની સ�ંા જોઈએ તો �જુરાતીમાં 'નવ�લકા'  શ�દ િવશષે �યો�યો છે. ��ે�માં તેને 'Short  Story’  કહ� છે. �હ�દ�માં
'કહાની' શ�દ �યાર� બગંાળ�માં તેને 'ગ�પ' તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે.

પરંપરાગત �ૂંક�વાતા�ના �વ�પની વાત કર�એ તો �ૂંક�વાતા�� ું સા�ંત �વ�પ પા�ાત સા�હ�યના �ભાવે આપણે �યાં અ��ત�વમાં આ�� ું
છે અને ભારતીય 'પચંત�' ક� પા�ા�ય ઈસપની 'નીિત-બોધકથાઓ' વગેર�માં વાતા�ત�વ જોવા મ��ુ.ં �જુરાતી સા�હ�યમાં મ�યકાળમાં
'��ૃવીચ�ંચ�રત' �વી ગ�કથા�ું અ��ત�વ કથાનક તર�ક� જોવા મળે છે. તેથી �ૂંક�વાતા�એ માનવચ�ર�ની વાતા� છે એટલે તેમાં ઘટના,
પા�, સવંાદ, વણ�ન, પ�રવશે-વાતાવરણ, �વનસિમ�ાના �શ�ું પણ દશ�ન ક� �ચ�તન �વિનત થાય છે.

આમ,  પરંપરાગત �ૂંક�વાતા� િવષય,  સામ�ી અને સવંદેનાના અનેક �તરોમાથંી પસાર થઈ આ�િુનક નિવન રચનાર�િતની
વાતા���ૃ�ટમાં ક�પન, �િતક અને �રુાક�પન �ારા વાતા�ઓમાં આ�િુનકતાવાદ� વલણોને પામી શકાય છે.

આ�િુનક �ૂંક�વાતા�� ું �વ�પ જોઈએ તો �રુ�શ જોષીનો �વશે �જુરાતી સા�હ�ય માટ� એક મહ�વનો વળાકં છે. ૧૯૫૦-૫૫માં �થગીત
થઈ ગયેલી �જુરાતી વાતા�ના વહ�ણ-વળાકંો બદલાવામાં �રુ�શ જોષીની િસ�� િવશષે છે.

આ�િુનકતાનો સૌથી વ�ુ �ભાવ �ૂંક�વાતા�ના વાતા� ત�વ પર પડ�ો. કૌ�ંુ�બક-સામા�જક ક� દ�શકાળની સમ�યાઓમાથંી વાતા�કારનો રસ
ઊડ� ગયો એને �થાને અ��ત�વની િવ��છ�તા ક� િવફલતાની વાત ક���માં આવી.  હવે �ચ�નાં સવંદેનોની સામ�ી �ૂંક�વાતા�નો
��ુયિવષય બને.

આ�િુનક �ૂંક�વાતા� �ચ�નાં ��ૂમસવંદેનોને �ય�ત કરવા ક�પનો અને �િતકો અિનવાય� બની રહ� છે. ડૉ. ઈ�રલાલ ર. દવે આ સદંભ�
કહ� છે ક� "આજના �િતકો ત�ન નિવન છે" આ� �િતકોની પસદંગીમાં સ�દય� કરતા �ુ��ુસા તરફ�ું વલણ વધાર� રહ� છે. �દર, કાદવ,

લોહ�, પ�ુ, પડછાયા, સાપ, મડ�ંુ, જ�ંઓુ, �વુડ વગેર� �િતકો તરફ આ�િુનકોની �ીિત વધાર� છે.૧ (ભાવસે�,ુ સપંાદક, ચીમનલાલ
િ�વદે�, �.ૃ૧૦૨)

આપણો ��ઢગત-�રુોગામી-  વાતા�કાર એવી રચનાર�િત �યોજતો ક� વાતા���ૃ�ટમાથંી આપણને સઘ�ં ��ટ થઈ જ� ુ.ં  �યાર�
આ�િુનકવાતા�કાર ભાવકની ��ુ�, ક�પના અને અ�મુાન શ��ત ઉપર ઘ�ુબં�ું છોડ� દ� છે.

આ�િુનકવાતા�કાર પ�લેખન શલૈી, રોજનીશી પ�િત શલૈી, ઈ�યાદ�થી �બૂ આગળ નીકળ� ગયો છે. ‘બાશંી નામની છોકર�’ આપણે �યાં
કથનર�િતના નવા િનરાળા અ�ભગમો માટ� ન�ધપા� બની રહ� છે.

આ�િુનક વાતા�કાર િશ�ટ ભાષાને આઘાત આપતા શ�દોનો �યોગ કય� છે. �મ ક� ટ�ખળ, િવનોદ, કટા� િવડબંના અને ઉપાલભં��ુત
ર�િતથી શ�દ, વા� વગેર�ને વાતા�માં વળ ચડાવવામાં આવે છે.

આમ આ�િુનક �ૂંક�વાતા� ઘટના�ું િતરોધાન,  િવષય પર�વે તેમજ �વન��ૂયો પર�વે બદલાયેલ અ�ભગમ,  �િતકા�મક ર�ૂઆત,

આકારપર�વનેી સભાનતા તેમજ રચના ર�િત અને ગ�ના અવનવા �યોગોને કારણે તે પરંપરાગત �ૂંક�વાતા�થી જોજનો �ૂર િનકળ�
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ગઈ છે.

હવે આપણે પરંપરાગત �ૂંક�વાતા�, આ�િુનક �ૂંક�વાતા�ના �વ�પનો પ�રચય મેળ�યા બાદ અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�ના સા�હ�યીક�વ�પના
�વાહની વાત કર�એ તો આ ધારા ૧૯૮૦ પછ� ‘નવી વાતા�’ ના �વ�પે સા�હ�યમાં સવ� �વી�ૃત બની.

એક તો આ�િુનકતાવાદ પછ�નો આ ગાળો છે એટલે તેને ‘અ�આુ�િુનકવાતા�’ કહ�વા�ું વલણ યો�ય લાગે છે.

અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�માં માનવ ક��માં આ�યો અહ� માનવની, તેના આગવા ની�સવંદેનની, તેના અ�ભુવની, પરંપરાની, સ�ં�ૃિતની
વગેર�ની વાત અ�આુ�િુનકવાતા�માં િવશષે પણે �યોજવા લાગી.�થી અ�આુ�િુનકવાતા� િવશષેપણે વા�તિવકતાની �મૂી પર રચાઈ
હોય તેવો અ�ભુવ થવા લા�યો. આમ આ�િુનક �ૂંક�વાતા�માં માનવ ક��થી �ૂર થઈ ગયો હતો, તેફર� પાછો સા�હ�યમાં ક�� �થાને
��થાિપત થયો.

અ�આુ�િુનકવાતા� કળામાં �ૂંક�વાતા�માં ઘટનાને �ાધા�ય આપવામાં આ��ુ.ં હવે �ૂંક�વાતા�માં ઘટનાને નવા �પે �યોજવા લાગી. જો ક�
તેમાં પરંપરાગત ઘટના િન�પણ કરતા િવશષે �યજંના સભર ઘટના� ું િન�પણ થ�ુ.ં પરંપરાગત વાતા�માં મા� અ�ભધા�તર� અટક�
જતી ઘટના�ું િન�પણ થ�ું હ� ું પરં� ુ અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�માં �યજંના સભર ઘટના- િવષયવ���ુ ું આલેખન થવા લા��ુ.ં  અહ�
માનવિનમી�ે સમ��ઠ, સમાજ, સ�ં�ૃિતની વાત આલેખવા લાગી.

અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�માં તળ �વન,  તળ લોકોને એમની સવંદેનાને,  તેમજ �ી-��ુષના �િતય ��ો,  ઘર-�ુ�ંુબના તનાવોની
અ�ભ�ય�તી સવંદેનાના �વ�પે �ૂંક�વાતા�માં ર�ૂ થયેલી જોવા મળે છે.

આમ અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�ને �તૂનની પીઠ�કાને ઘડનારા-ંપોષનારાં �ેરનારા પ�રબળો પણ હોવાના.  �માં એક તરફ છે �વન
પરંપરાઓ, �માં �ામ�વનની જડ અને ��� �ઢ�ઓ�ું િન�પણ �યાર� બી� તરફ છે િશ�ણ, શહ�ર� �વન તરફથી દોટ, ભૈિતકવાદ�ું
આકષ�ણ વગેર� સમાજમાં �યાપક પણે દ�ખાવા માડં� છે. � નવો વાતા�કાર આ બધાને નજર�દાજ કયા� િવના એમાથંી તનાવો સવંદેનોને
આલેખે છે �થી અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�માં �ણ ધારા પર િવશેષ ભાર �કુ� છે. (૧) નાર��વન (૨) દ�લતવાદ (૩) દ�શીવાદ.

અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા�નો િવકાસ�મ જોઈએ તો નવીનતમ વાતા�કારોની આ પેઢ�મા�ંમના સચંયો (એિ�લ ૧૯૯૭ �ધુીમા)ં �ઘટ થઈ
��ૂા છે ને � �યાનપા� છે તેવા વાતા�કારોમાં �હમાશંી શલૈત, મોહન પરમાર, િશર�ષ પચંાલ, જોસેફ મેકવાન, મણીલાલ હ. પટ�લ,

રમેશ ર. દવ,ે �મુતં શાહ વગેર�� ું સ�ન ��ૂયવાન છે. આ ઉપરાતં દ�લતવાતા�કાર � �થં�થ નથી થયા છતાં નિવનતમ વલણોને
પોષક એવી વાતા�ઓ આપનાર છે. દલપા ચૌહાણ, હ�રશ મગંલમ વગેર�ને �કુ� શકાય. આમાથંી ક�ટલાકની વાતા�ઓ ૧૯૯૪-૯૫-૯૬
ની ��ેઠવાતા�ઓના સપંાદનોમાં તથા અ�ય િવશષેાકંોમાં �ગટ થઈ ચી. ક�ટલાક હ�ુ કા�ુ-ંપા�ંુ લખે છે. તો ક�ટલાકની કલમોમાં િનખાર
પમાય છે. કોઈકની �િતભા એની સ�કતાને સહજ ર�તે �ય�ત કર� છે � તેમની િવ�તારથી વાતા�ઓનો િવકાસ જોઈએ તો �યાલ
આવશે.

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

વષા� એન. ચૌધર�
સરકાર� િવનયન કૉલેજ,

અમીરગઢ.
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