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ઐિતહાિસક નવલકથાઓમાં ઇિતહાસ�ું ત�ય : ક�ટ�ું ઉ�ચત ? ક�ટ�ું અ��ુચત ?

ઐિતહાિસક નવલકથા લખતા બધા સ�કો સામે આ �� ઉપ��થત થતો હોય છે ક�, નવલકથાકાર �યાર� ઐિતહાિસક વ�� ુ લઇને
નવલકથા લખવા બેસે �યાર� એણે ક�ટલી હદ� ઇિતહાસને વફાદાર રહ�� ું જોઇએ ?  આ �� આમ તો િન�ુ�ર જ રહ� છે, છતાં તેના
ક�ટલાય ઉ�રો છે. �મક�, સ�ક �યાર� ઐિતહાિસક નવલકથા લખવા બેસે �યાર� એને કોઇ બધંન હો� ું નથી, છતાં ક�ટલીક હદો એ પાર
કર� શકતો નથી. એટલે ક�, ઐિતહાિસક નવલકથા લખતી વળેાએ એના ઇિતહાસ�ું ત�ય તો જળવા�ું જ જોઇએ. જો ક�  ઐિતહાિસક
નવલકથા લખનાર સ�ક સા�હ�યકાર છે, એ ઇિતહાસકાર નથી. સ�ક�ું સ�ન �વત�ં છે. પોતાનાં સ�ન પર એનો પોતાનો સ�ંણૂ�
અિધકાર છે. એની ક�પનાને અ�ંુશ કર� શકાય નહ�. એ નવલકથા સજ � છે, ઇિતહાસ નથી લખતો. તેથી નવલકથામાં � ું લખ�ું અને �ું
ન લખ�ુ ં? એનો િવવકે કરવાનો અિધકાર એને પોતાને હોય છે.    

સા�હ�યકાર તો ઇિતહાસની � ઉપલ�ધ સામ�ી હોય તેને લઇને જ ઐિતહાિસક �ૃિત�ું આલેખન કરતો હોય છે. એને ઇિતહાસ નથી
લખવાનો હોતો પણ સા�હ�ય�ૃિત�ું સ�ન કરવા�ું હોય છે. જો ક� એ � સા�હ�ય�ૃિત સજ � છે, તેમાં ઇિતહાસનાં ત�યો તો �ગટ કરવાના
જ હોય છે. સાથે એમાં સનાતન સ�યને પણ ઉ�ગર કરવા� ું હોય છે, એમાં ઇિતહાસનો �ાણ �રૂવાનો હોય છે. આમ, કરતી વખતે
એને અયો�ય લાગે તે �યાગે અને સા�ંુ લાગે તે ઉમેર� પણ શક� છે. �જુરાતી સા�હ�યની ક�ટલીય ઐિતહાિસક નવલકથાઓમાં આ�ું
બનવા પા��ું છે.  દા.ત. ક.મા.�નુશીની ઐિતહાિસક નવલકથાઓ,  �મૂક��નુી ઐિતહાિસક નવલકથાઓ,  ર.વ.દ�સાઇની ઐિતહાિસક
નવલકથાઓ વગેર�. 
ઐિતહાિસક નવલકથામાં ઇિતહાસ તો આલેખાવો જ જોઇએ,  પણ એ ઇિતહાસકારની ���ટથી નહ�,  સા�હ�યકારની નજર� ર�ૂ થવો
જોઇએ. �યાર� આવી �ૃિતને આપણે નવલકથા �પે વાચંીએ �યાર� આપણને લાગ�ું જોઇએ ક� આપણે કોઇ સા�હ�ય�ૃિત જ વાચંીએ છ�એ,

ઇિતહાસ વાચંતા નથી. 
ઐિતહાિસક નવલકથામાં �ય�ત થતી કોઇપણ વ�� ું ઇિતહાસની ��ુય ઘટનાની િવરોધી ન હોવી જોઇએ. સા�હ�ય�ૃિતમાં ર�ૂ થતી દર�ક
વાત ઇિતહાસમાં ઓગળ�ને આવવી જોઇએ. સ�ક� નવલકથામાં ક�પનાનો િવહાર કરવાનો છે, પણ તેમ કરવા જતાં કા�પિનક વ��નુે
એટ�ું બ�ું મહ�વ ન આપ�ું જોઇએ ક� �ને કારણે આગળનો ઇિતહાસ જ બદલી �ય. સા�હ�યકાર� તો ઐિતહાિસક સા�હ�ય�ૃિતમાં
ઇિતહાસ�ું વ�� ુ લઇને એમાં મા� જ�ર પડતા જ ક�પનાનાં રંગો �રૂવાના હોય છે. ઇિતહાસ બદલવાનો હોતો નથી ક� ઇિતહાસમાં કોઇ
ફ�રફાર કરવાનો હોતો નથી.   
ઐિતહાિસક નવલકથા લખતી વખતે સા�હ�યકાર� એ ઉ�મ �ૃિત બને એવો �યાસ કરવાનો હોય છે. એમાં પોતાની ક�પનાને, પોતાની
સવંદેનાને, પોતાની ઇ�છાઓને �થાન આપવા�ું હોય છે,  પણ ઇિતહાસની ઉપલ�ધ સામ�ીને વફાદાર રહ�ને જ તે આમ કર� શક�.
ઐિતહાિસક નવલકથા�ું કથાવ�� ુ ��ુયતઃ ઇિતહાસ આધા�રત હોઇ, એના પા�ો, �સગંો અને પ�ર��થિત પણ ઐિતહાિસક હોય છે. એમાં
�તૂકાળને લગતો ઇિતહાસ જ આલે�ખત થાય છે. ઐિતહાિસક નવલકથા પા�ો અને �સગંોની ઐિતહાિસક પ�ાદ�મૂાં રચાતી લ�લત
સા�હ�ય�ૃિત હોવાથી તેમાં ક��પત પા���ૃ�ટ ક� �સગંાલેખનને �થાન નથી.(દા.ત. �નુશીએ મજંર��ું અને દ�વળદ�વી�ું ક��પતપા� ર�ૂ
ક�ુ� છે તે યો�ય નથી.) નવલકથાકાર તો ઇિતહાસમાથંી અ�કુ પા�ો અને �સગંો લઇ તેને યો�ય લ�લત કલા�વ�પ આપે છે.

ઐિતહાિસક નવલકથાનો લેખક � જમાનાની �ૃિત લખવા બેસે છે તે જમાનાને �થમ તો �ણે છે, તેની િવગતો એકિ�ત કર� છે,

રાજક�ય, સા�ં�ૃિતક અને સામા�જક ��થિતનો �યાલ મેળવે છે. બધી સામ�ી એકઠ� થયા પછ� તેમાથંી પોતાને જ�ર� લાગે તેટ� ું પસદં
કર� એને લ�લત સા�હ�ય�ૃિતનો ઘાટ આપે છે. 

જો ક� ઐિતહાિસક નવલકથા લખતો લેખક ��ુય પા� ક� �સગં�ું કલા�મક આલેખન કરવા તેને આ�ષુ�ંગક પા�ો ક� �સગંો સ�વાની
�ટ લઇ શક�. ઇિતહાસનાં �સગં આલેખનમાં કોઇ બાબત �ટૂતી હોય તો તેના �કોડા મેળવવા પણ ઐિતહાિસક નવલકથાકાર �ટ લઇ
શક�. પણ એમ કરવા જતા ઇિતહાસ�ું ખો�ંુ આલેખન ન થઇ �ય એ�ું એને ખાસ �યાન રાખવા�ું હોય છે. નવલકથાસ�ક એ કલાકાર
છે. એ કલા�ૃિત સજ � છે. તેથી ઐિતહાિસક નવલકથામાં સા�હ�યત�વ-કલાત�વ જ �ધાન રહ��ું જોઇએ. પણ એનો અથ� એ નથી ક�
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ઐિતહાિસક ત�યનો છેદ ઉડાડ� દ�વો. ઐિતહાિસક નવલકથામાં �વરૈિવહાર કરવા જતા-ંક�પનાને રંગે રંગવા જતા-ંઇિતહાસ� ું િવ�ૃત
�વ�પ ન ચીતરાઇ �ય તેની ઐિતહાિસક નવલકથાકાર� �બૂ ચીવટ રાખવાની છે. 

� તે સમયનાં ઇિતહાસ�ું આલેખન નવલકથામાં કરવામાં આવે તો તે જમાનાની સ�ં�ૃિત અને સ�યતા પણ એ ઐિતહાિસક નવલકથામાં
જળવાવી જોઇએ. ઐિતહાિસક નવલકથા લખતી વળેાએ એ જમાનાને �વતં કરવાનો હોય છે. વત�માન� ું વધાર� જોર ઐિતહાિસક
નવલકથામા ન હો�ું જોઇએ.  ઐિતહાિસક નવલકથામાં આપણે આપણા આજના �યાલો- િવચારો� ું િન�પણ ન કર� શક�એ.  કિવ
નાનાલાલે ક�ું છે તેમ,  “બારમી સદ�ને વીસમી સદ�ના વાઘા �હ�રાવવા એ ઇિતહાસ નથી………ઐિતહાિસક નાટકમા,ં  ઐિતહાિસક
નવલકથામા,ં ઐિતહાિસક મહાકા�યમાં �ગુદશ�ન ને પા�દશ�ન સાચા જ હોવા જોઇએ.” (‘જહાગંીર-�રૂજહા’ં, ઉપોદઘાત, �.ૃ14) 

ઐિતહાિસક નવલકથાના લેખક�ું કામ ઇિતહાસની ��ુક વીગતો આપવા�ું નથી પણ ઇિતહાસની ��ુક વીગતોને ક�પનાને રંગે રંગી �
તે સમય�ું સા�ું અને રસ��ુત �ચ� �ગટાવવા�ું છે. ભાવકને ઐિતહાિસક નવલકથા વાચંતી વખતે સ�ક� ઇિતહાસ લ�યો છે એ�ું
લાગ�ું જોઇએ નહ�.  એટ�ું જ નહ� ઐિતહાિસક નવલકથા લખતી વખતે સ�ક� ઇિતહાસની હાસંી ઉડાવી છે,  ઠ�કડ� ઉડાવી છે ક�
ઇિતહાસની ઉપે�ા કર� છે એવો ભાસ પણ ભાવકને ન થવો જોઇએ. કોઇપણ આધાર-�રુાવા િવના વાચકના મન- �ચ�ને �સ� કરવા
ક� બહ�લાવવા ક� આનદં આપવા ખાતર ઐિતહાિસક ગૌરવશાળ� પા�ોના ગૌરવને હાિન પહોચાડવી એ ઉ�ચત નથી.(દા.ત. �નુશીની
નવલકથામા રાજમાતા મીનળદ�વી અને મ�ંી �ુ�ંલ વ�ચેનો �ણયસબંધં,  મજંર� અને કાક વ�ચેનો �ણયસબંધં) આ ઉપરાતં
ઐિતહાિસક નવલકથાકાર પોતાની નવલકથામાં ઇિતહાસમાં � િન�નપા�ો હોય તેને ગૌરવવતંા ન બતાવી શક�, અથવા તો ગૌરવશાળ�
પા�ોને હ�ન ન બતાવી શક�. �યાર� નવલકથાકાર આ�ું કર� છે �યાર� ઇિતહાસ�ું ત�ય જળવા� ું નથી. �જુરાતી સા�હ�યમાં �નુશીની
અને મેઘાણીની નવલકથાઓમાં આ�ું બનવા પા��ું છે.  �નુશીએ �ુજંને રિસક �ેમી તર�ક� આલે�યો છે,  તો મેઘાણીએ  ‘સોરઠ�
બહારવ�ટયા’મા અને ‘માણસાઇના દ�વા’માં બહારવ�ટયાઓને ગૌરવવતંા બતા�યા છે. 

કોઇપણ નવલકથા પર ઇિતહાસનો વધાર� �ભાવ હોય તો તે સા�હ�ય�ૃિત નહ� પણ ઇિતહાસ બની રહ�.  ઐિતહાિસક નવલકથાનાં
પા�ોમાં માનવતા�ું �ચ�ણ એવી કલા�મક ર�તે કરવા�ું હોઇ છે ક� તે િસ� કલા�ૃિત બની રહ�. ઐિતહાિસક નવલકથામાં ઇિતહાસ અને
ક�પનાનો �ભુગ સમ�વય થવો જોઇએ. ઐિતહાિસક નવલકથાકારની શોધ મા� સ�યને પામવાની જ હોય છે. સ�ય� ું દશ�ન કરાવવા
�રૂતો જ એણે ઇિતહાસનો સહારો લેવાનો હોય છે. રવી��નાથ ટાગોર� � વાત કા�ય માટ� કર� છે તે નવલકથાને પણ લા�ુ પાડ�
શકાય. એમણે ક�ું છે ક�, “જો કા�ય, ઇિતહાસ અને સ�યનો પ� લઇને તેની િવ�ુ�માં �ય, તો તેમાં દોષ થાય.” (‘સા�હ�ય’ -  �.ૃ

153) જો ક� ઐિતહાિસક નવલકથામાં ઇિતહાસની તપાસ કલા �રૂતી મયા��દત રહ�વી જોઇએ. �થી ઐિતહાિસક નવલકથા વાચંતી
વખતે વાચકને સા�હ�યનો કલા�મક આનદં �ા�ત થાય. 

ઐિતહાિસક નવલકથા એ મા� ઇિતહાસ�ું આલેખન જ નથી પણ લ�લત સા�હ�ય�ૃિત છે. એમાં જો મા� ઇિતહાસ�ું જ આલેખન થ�ું
હોય તો તે મા� ઇિતહાસની �ૃિત જ બની રહ�,  સા�હ�ય�ૃિત બની જ ન શક�.  પરં� ું કોઇ િસ�હ�ત સા�હ�યકાર �ારા નવલકથામાં
ઇિતહાસ�ું આલેખન થાય તો તે નવલકથા ઉ�મ સા�હ�ય�ૃિત બની રહ�. દા.ત. �નુશી. જો ક� એમણે ક�ટલીક નવલકથાઓને રિસક
બનાવવાના મોહમાં ક�ટલીક �ટછાટ લીધી છે, છતાં એમની ઐિતહાિસક નવલકથાઓ ઉ�મ સા�હ�ય�ૃિતઓ સા�બત થઇ છે, એમા કોઇ
બે મત નથી.

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

ડૉ. �હ�મત ભાલો�ડયા
અ�ય�, �જુરાતી િવભાગ,

સરકાર� આ�્�સ અને કોમસ� કૉલેજ, 

કડોલી, તા. �હ�મતનગર, �જ. સા.કા.ં
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