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ફનગયલાડી: આઝાદી પલેૂના ગ્રાભજીલનનો ચિતાય આતી બાયતીમ નલરકથા 
       

 ફનગયલાડી નલરકથાના અનલુાદ વલશ્વની અનેક બાાઓભાાં થમા છે. અલનીળ બટ્ટ ેલષ ૨૦૧૧ભાાં તેન 
ગજુયાતી અનલુાદ કમો છે જેની ફે આવવૃિઓ થઈ ચકૂી છે. આ લૂે ફનગયલાડી નલરકથાન નેળનર બકુ 
ટ્રસ્ટન અનલુાદ ણ ગાયાલ વલદ્ાાંવ ાવેથી પ્રાપ્ત થામ છે. નલરકથા યથી અભર ારેકયે ‘ફનગયલાડી’ 
જ નાભથી સુાંદય કરાત્ભક ફપલ્ભ ભયાઠી બાાભાાં ફનાલી છે. મૂ ભયાઠી કૃવતન ભને ફયચમ ન શલાથી અનલુાદ 
વલળે ભાયે કશુાં કશલેાનુાં નથી ણ ભયાઠી કાદાંફયીને ગજુયાતીભાાં નલરકથા રૂે અલતાયલાન રુુાથષ કમો છે તે 
આનાંદની લાત છે.  
 

 વ્માંક્ટેળ ભાડગૂકય તે ભાણદેળના (દક્ષિણ ભશાયાષ્ટ્ટ્ર) લાસ્તવલક જીલનના આરેખન ભાટે ખફૂ  જાણીતા 
છે. તેભની ‘વિાાંતય’ કે ‘ભાણદેળી ભાણવેુ’ કૃવતઓ ણ પ્રવવદ્ધ છે. ફનગયલાડી નલરકથાનુાં કથાલસ્ત ુવીધુાં, વાદુાં 
અને વય શલા છતાાં તેભાાં જીલાતા જીલનની આંટી ઘ ૂાંટીઓને આકાય આપ્મ છે. અશીં આઝાદી લૂેના ઈ.વ. 
1935-40 આવાવના ભાણદેળ સ્સ્થત ફનગયલાડી (મૂ નાભ રેંગયલાડી)ની સ્સ્થવત લણષલી છે યાંત ુએ વભગ્ર 
બાયતીમ ગ્રાભવમદુામનુાં ક્ષચત્ર ફની યશ ેછે. ભયાઠી નય-નાયી અને જનજીલનના વનવભિે આણને વભગ્ર બાયતીમ 
ગ્રાભ વભાજના જનજીલનની વભાનતા અને આગલાણાન ફયચમ થામ છે.  
 

 વાત ધયણ ાવ કયીને નલી વનભણકૂ ાભેર વળિક ફનગયલાડી જલા નીકે છે ત્માાંથી કથા આયાંબામ 
છે અને દુષ્ટ્કા ડતાાં વળિકની ફદરી થતાાં ફનગયલાડી છડીને ફીજે જામ છે એટરા વભમટ ય વલસ્તયેરી 
આ કૃવતભાાં રેખકે ઘણુાં કથયુાં છે. વાલ અબણ એલી બયલાડ પ્રજા જેને ઘેટાાં ચાયલા વવલામ ફીજુ ાં કઈ જ્ઞાન નથી, 
તે અજ્ઞાની છે એવુાં ણ જ્ઞાન ન ધયાલતી એલી પ્રજાના જીલન ઉય આ કૃવત યચામેરી છે.  
 

 રેખકન મૂ આળમ ભયાઠી નય-નાયીના જીલન વનવભિે બાયતીમ ગ્રાભીણ વમદુામનુાં લાસ્તવલક ક્ષચત્ર 
આલાન યહ્ય છે, એટરે ગ્રાભીણ જીલન વાથે વાંકામેરા વઘા પ્રશ્નને અશીં લાચા ભી છે. અશીં ગ્રાભીણ 
જીલન કેન્દ્રસ્થાને શલાથી તફયલેળ, તફરી, તવાંસ્કૃવત, એ પ્રજાના આચાય-વલચાય, યીત-ફયલાજ, ભાન્દ્મતા, 
શયેલેળ, ાકથી ભાાંડીને જીલનળૈરી, તેભની લચ્ચે થતાાં લેય-ઝેય, ઈષ્ટ્માષ, છ-કટ, ચયી, ફશિંવા, પ્રણમ, 
ભાન-અભાન ઈત્માદીનુાં સકૂ્ષ્ભ-વાંકુર યાંત ુલાસ્તવલક ક્ષચત્રણ થમેલુાં છે. વળિણ આલલાથી ગ્રાભીણ વભાજભાાં જે 
ફદરાલ આવ્મ છે તેને અશીં ભાસ્તયના ાત્ર દ્ાયા યજૂ કમો છે. એક વળિક શુાં કયી ળકે તેન ખ્માર આ 
નલરકથા દ્ાયા યજૂ થમ છે. વનળા ણ શજુ નલી નલી ખરૂી શતી, એટરે કઈ સવુલધાઓ કે વગલડ ત ક્ાાંથી 
શમ તે વભજી ળકામ છે ણ અશીં આેર વનળાના આરેખન યથી તત્કારીન સ્સ્થવતન ક્ાર આલી ળકે છે. 
“આ હુાં છ તાયે, વનશા નથ?્ આ ડેરાનાાં ફે ઓયડાભાાં તાયી વનશા! ....ભેં તાળાં ખલ્યુાં. ધૂ અને દુગંધથી નાક 
બયાઈ ગયુાં. બમભાાં ખાડા ટેકયા થઈ ગમા શતા. ધૂ અને ચકરીઓની ચયકની ત થાયી શતી.”  
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 વાલ વાભાન્દ્મ રાગતા ભનષુ્ટ્મની ગવતવલવધને લસ્ત ુતયીકે વાંદ કયીને તેભની વયતા, વાશજીકતાની 
ડછે ડેરી વવૃિઓને વલવલધ પ્રવાંગ દ્ાયા કથાઘાટ આપ્મ છે. યેખાક્ષચત્રની ેઠે રખામેરી આ યચનાભાાં રેખકે 
કથન, લણષન કે વાંલાદ દ્ાયા કથાના તાણા-લાણા ગ ૂાંથી એક સશુ્લરષ્ટ્ટ કથાલસ્ત ુઘડ્ુાં છે. યચનાયીવતના વાંદબે ણ 
આ નલરકથા નખી તયી આલે છે. કથાનુાં કેંરલતી ાત્ર ભાસ્તય છે અને ળેખુાં, આમબ,ુ આનાંદ, યાભ, મખુી, અંજી, 
જભન, ફાળાં લગેયે ાત્ર ભાસ્તયના ાત્રની આજુ-ફાજુ વલસ્તયે છે, વલકવે છે. આ ફધાાં ાત્ર એક છી એક 
તાની લાત યજૂ કયતાાં જામ છે તેભાાંથી કૃવતનુાં લસ્ત ુઘડાત ુાં જામ છે. રેખકે આ ાત્રનાાં લાણી, લતષન, આચાય-
વલચાય, ભનવાંચરન ઈત્માદીને એલ ઘાટ આપ્મ છે કે એભાાંથી કથાતાંત ુઆગ ધે છે. આખી કૃવત પ્રથભ રુુ 
એકલચનભાાં યજૂ થઈ છે. કથાનામક ભાસ્તય મૂ નાભ વલઠ્ઠર યાજાયાભ વોંદણીકય છે યાંત ુ કથાના છેક અંત 
બાગભાાં યજૂ કયુ ંછે જે યચનાયીવતન એક બાગ છે, તેલી યીતે દયેક ાત્ર તાની વભસ્મા ભાસ્તય આગ યજૂ કયે 
છે અને ભાસ્તય તેન ઉકેર રાલલાન પ્રમત્ન કયે છે. એટરે એક આગાંતકુ વળિક ભાત્ર વનળાભાાં છકયાાં બણલાનુાં 
કાભ ન કયતાાં ગાભરકની વભસ્માભાાં વશબાગી ફને છે અને તેનુાં વભાધાન ભેલી આે છે, તેભના ભાટે થઈને 
અખાડાનુાં વનભાષણ કયે છે, યાજાને ત્ર રખીને ઉદઘાટનભાાં ફરાલે છે. યાભાના યાણી છા રૂવમા તાલકેુ જઈને 
ચરાલી આે છે. ળેખનેુ ભદદ કયે છે. અંજીની ચી વીરાલી આે છે. વતાના ઘયે જઈને એને બણલા ભાટે 
વભજાલે છે. આમબ ૂઅને આનાંદાને ખલડાલે છે, તાની વાથે યાખે છે. દાદુના કશલેાથી જ મખુી વાથે અફરા 
થામ છે. દાદુ વાથેન વાંઘષ કથાના આયાંબથી જ ળરૂ થામ છે. ભાસ્તયન શયેલેળ જઈને દાદુને એ કઈ ઈંડા 
લેચલાલા શમ તેલ રાગે છે. વાંઘષ દ્ાયા દાદુના આંતય વ્મસ્ક્તત્લને ઉવાલતી વાથષક બાા પ્રમજલાભાાં 
રેખક વપ યહ્યા છે. જુઓ- “કેભ લ્મા, ત  ું ઈંડાલાો છે?......ના, હ ું ભાસ્તય છું. ભાયો જલાફ સાુંબીને હ ું ગ 
ભાયતો હોઉ એવ ું એ ભાણસને રાગ્ ું. ળયીયનો બાય ડાફા ગ યથી જભણા ગ ય રાલતાું એ ફોલ્મો, “ભાસ્તય 
?” એને વલશ્વાસ ન ફેઠો ભેરોદાટ રેંઘો અને ઝાુંખ ુંાુંખ  ું ળટટ  હયેેરો આ અંગઠૂા જેલડો છોકયો ભાસ્તય કેલી યીતે 
હોઈ ળકે? રુંગોટી હયેીને જેને ળાાએ જવ ું જોઈએ અને થ ૂુંકથી ાટી છૂલી જોઈએ, એલડા અભથા છોકયાને 
ભાસ્તય ભાને કોણ? પાુંકા ભાયે છે!” (ફનગયલાડી પ.ૃ 23) 
 

 તેલી જ યીતે કથાનામક વલભતૂલાડીથી નીકીને ફનગયલાડી જલા નીકે છે તે વભમનુાં, યાવત્રના 
અંધકાયનુાં, પ્રાકૃવતક ફયવયનુાં અને જીલજ ાંતનુ ુાં લણષન ગ્રાભીણ ફયલેળને જીલાંત ફનાલે છે. જેભકે- “ટેકરયમાા 
ભેદાન યથી આલતો ઠુંડોગાય લન ળયીય િાુંતો હતો. તાયા ઝાુંખા ડયા. એક ફાજ  તાયાનો ઉજાળ આથભી 
ગમો હતો અને ફીજી ફાજ  અંધકાય પયેૂપયૂો ઓગળ્મો ન હતો, એલી લિરી લેા હતી. આલ-ફાલની જાણીતી 
લાસ આલતી હતી. યસ્તા યની ટાઢી ભાટી ગને અડતી હતી. થોડી લાયભાું આંધર ું  સોસલા્ ું. દેખાલા ભાુંડય . 
ઝાડી ઝાુંખયા, ાણાથયાને આકાય આવ્મો. તાયા અદૃશ્મ થમા. તભયા મ ૂુંગાું થમા. નીંદયભાુંથી જાગેરા કાગડાનો 
કકટળ અલાજ સાુંબાલા ભાુંડયો. રારીો સમૂટ ટેકયીની છલાડેથી આકાળે િઢયો. ક ભા પ્રકાળને ીાળ 
આલી. ફોયડીના ઝાુંખયાભાું ફેસી યહરેા દયજીડા જાગમા અને પ ૂુંછડી નિાલતા કરકર કયલા ભાુંડયા. ીંછાું 
પેરાલીને ફેઠેરા હોરા ગબય થઈ અલાજ કયલા ભાુંડયા. ભાથે ાુંખો પપડાલતા કાગડા ઝડથી ઊડલાભાુંડયા.” 
(પ.ૃ ૧૯-૨૦)  જાણે કઈ રક્ષરત વનફાંધ લાાંચતાાં શઈએ તેવુાં આ ગદ્ય છે. રેખકની વમધૃ્ધ બાાળસ્ક્તન અને 
સકૂ્ષ્ભ અલરકન ળસ્ક્તન ફયચમ આ એક જ લણષન યથી થઈ જામ છે.  
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 આ ઉયાાંત ાત્રનાાં, સ્થ-કાનાાં, બયલાડની જીલનળૈરીનાાં, ઘેટા-ફકયાાં આદીનાાં સકૂ્ષ્ભ-વાંકરૂ લણષન 
દ્ાયા કે ાત્ર-ાત્ર લચ્ચેના વાંલાદ દ્ાયા કથનાત્ભક ગદ્યની બાત ઉવાલી છે. મખુીનુાં ળબ્દક્ષચત્ર કેવુાં તાદૃળ 
આરેખાયુાં છે તે જુઓ- “ખાતાું ખાતાું ભેં ેરા ઘયડા ભાણસ ય નજય પેયલી. ભાથા યની ાઘડી અને અડધા 
ધોવતમા વસલામ એના ળયીય ય કાુંઈ ન હત  ું. જીલન આખ ું જે ઘેટાું રઈને જે ભેદાનોભાું એ ટાઢ-તડકાની યલા 
કમાટ લગય યખડયો હળે, એ ઘેટાું અને એ ભેદાનોનીભાટીનો કાો યુંગ અને એના ળયીયનો યુંગ એક થઈ ગમા હતા. 
એન ું ળયીય કસામે ું હત  ું. ખ લ્રા ગ ય કાુંટા-ડાખા લાગલાથી સપેદ ડાઘા ઘસયકા ડી ગમા હતા. બબો સાલ 
ઘયડાઇ ઘામો હતો. કબતૂયનાું ીંછા જેલી બભયો, સપેદ ઘટી મછૂો, લેઢા લેઢા લધેરી ધોી દાઢી અને છાતી ય 
એલા જ લાુંકરડમા લા. ઉભયનો અંદાજ ફાુંધલાન ું મ શ્કેર હત  ું, ણ એના ળયીય અને લતટનભાું થાક લયતાતો 
હતો. િહયેા ય કયિચરમોન ું જાળું લણાઈ ગ્ ું હત  ું. હાથ ગની નસો ફૂરી ગઈ હતી, ઘણે ઠેકાણે ગાુંઠ ડી ગઈ 
હતી.” (પ.ૃ ૨૭) અશીં આરેક્ષખત બયલાડની ફદનચમાષન ુાં આરેખન આઝાદી લેૂના ગ્રાભીણ વમદુામનુાં દસ્તાલેજી 
મલૂ્મ પ્રાપ્ત કયે છે. જુઓ- “રદલસબય યખડીને આલેરા બયલાડના ળયીયભાું બાખયી ખાધા છી તાકાત આલે. 
કાુંફો રઈ એ ઘયની ફહાય વનકે. કરાકએક િોતયે ફેસી ટોટપ્ા ભાયે. છી ઘેટાું પમૂાટ હોમ એ લાડા કને 
જામ અને આડો ડ.ે ગ ાસે એન ું લપાદાય કતૂર ું  ટૂું રટ્ ું લાીને ડય ું હોમ. લાડાભાું ઘેટાું ઊંઘે, ઘયભાું બયલાડણ 
નાનાું છોકયાુંને સોડભાું રઈને સતૂી હોમ, અને લાડાના છીંડે ઓવળકે ક હાડી રઈ, બયલાડ ઊંઘે. ફધાની નીંદય ગાઢ 
હોમ ણ બયલાડ અને એનો કતૂયો સાલધ યહ.ે” (પ.ૃ ૪૬)    
 

 ફનગયલાડીભાાં રેખકે નાયીની વાંલેદનાને જુદી યીતે યજૂ કયીને રુુ પ્રધાન વભાજભાાં નાયી જીલનની 
વભસ્મા વ્મક્ત કયી છે. અશીં એક ફાજુ તાના વત ભાટે થઈને ફદ વાથે શે જતયાતી સ્ત્રી ણ છે અને બગ 
વલરાવભાાં યરુુ વાથે બાગી છૂટતી સ્ત્રીનુાં ણ આરેખન છે. જગજીલન જ્માયે ફાજુના ગાભની સ્ત્રીને બગાડી 
જામ છે ત્માયે તે સ્ત્રીને જે વજા કયલાભાાં આલે છે તેભાાં ગ્રાભીણ વભાજની રૂઢ ભાનવવકતાન અને નાયીની દુદષળાન 
ફયચમ વાાંડે છે. ત ચા, ફીડીના વ્મવનભાાં ભતને બેટેરા લાક્ષણમાની લાત દ્ાયા વ્મવન અને ભલૂાના ધણૂલા 
દ્ાયા અંધશ્રધ્ધાની યજૂઆત કયી છે. ગ્રાભજીલન વાથે જડામેર વભસ્માઓના ક્ષચત્રણ ભાટે રેખકે પ્રમજેર ળૈરી, 
લણષન, ાત્ર, તદ વાંલાદ ગ્રાભીણફયલેળને અવયકાયક યીતે વ્મક્ત કયે છે. ખેતી, શુારન ય જીલત 
ગ્રાભવભાજ કુદયત ય કેલ વનબષફયત છે તેન ખ્માર દુષ્ટ્કાના આરેખનથી આલે છે. અશીં  કૃવતભાાં દયેર વલવલધ 
ાત્રનાાં સ્કેચ ણ કૃવતના ભભષ સધુી શચલાભાાં ખફૂ ઉમગી નીલડે છે.  
 

 ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાભાાં આરેક્ષખત દુષ્ટ્કાની જેભ અશીં ણ દુષ્ટ્કાનુાં જે આરેખન થયુાં છે.  
કૃવતના આયાંબભાાં મકૂામેર ફનગયલાડીનુાં ક્ષચત્ર અને અંતભાાં મકૂામેર દુષ્ટ્કાનુાં  ક્ષચત્ર વાભ-વાભા છેડાનાાં છે. વમદૃ્ધ 
ફનગયલાડી કેલી ઉજ્જડ ફની તે જુઓ- “વલાય વાાંજ આલતાાં-જતાાં વેંકડ ઘેટાાં અને એભને વાંબાતા જુલાન 
બયલાડ ગાભ છડીને જતા યહ્યા. ફાફચયલાા ગાડયાાંન અલાજ ફાંધ થમ અને ગાભ મ ૂાંગુાં થઈ ગયુાં. 
ખયડાભાાંથી ચરૂાન ધભૂાડ નશત નીકત, વનળા ાવે વબા નશતી બયાતી, રીંડી-મતૂયની લાવ નશતી 
આલતી. ગાભભાાં જીલ નશત યહ્ય. શવત ુાં-ફરતુાં ગાભ સ્તબ્ધ થઈ ગયુાં. એક વાર લયવાદ ન આવ્મ, એક 
ચભાવે આકાળ ન લયસ્યુાં અને ગાભ ખરાવ થઈ ગયુાં. આનાંદ, દાદુ, યભ, ળેકુાં, ફા ફધા જતા યહ્યા. વાયાનયવા 
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ફધા જ. વનળા શતી. અખાડ શત. ઘય શતા. ઝાડ શતા. ગાભ ત્માાં  ને ત્માાં જ શત ુાં. ણ, એભાાં યશતેા ાં ભાણવ 
નશતા.” 
 

 બાયતીમ ગ્રાભજીલન, તેની યાંયા, વાંસ્કૃવત, જીલન મલૂ્મ આદીનુાં આરેખન તેભજ ભયાઠી પ્રજાના વનવભિે 
ગ્રાભીણ પ્રજાની વાંલેદના અને વભસ્માઓનુાં કરાત્ભક આરેખન ફનગયલાડી નલરકથાને જાનદી નલરકથા 
સધુી વીવભત ન યાખતાાં બાયતીમ નલરકથા તયીકે પ્રસ્થાવત કયે છે. ફનગયલાડીભાાં મકૂામેર આઝાદી લૂેના 
તજીલનનુાં ક્ષચત્ર વાાંપ્રત ગ્રાભજીલનભાાં આલેરા ફદરાલના મલૂ્માાંકન વાંદબે ણ ઉમગી ફની યશ ેછે.  
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