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હહિંસાની હોળીમાાં માનવતાનો હિવ્ય પ્રકાશ ‘ટ્રેન ટુ ાહકસ્તાન’
ખુળલંતસવિંશ બાયતીમ અંગ્રેજી વાહશત્મભાં મળસ્લી ભાન અને સ્થાન પ્રાપ્ત કયનાય રેખક છે . આ ઉયાંત
ઇસતશાવકાય, ખ્માતનાભ ત્રકાય અને વંવદવભ્મ તયીકે ણ જાણીતા છે . ાહકસ્તાનના ંજાફ પ્રાંતના શદારી
ગાભભાં જન્ભેરા ખુળલંતસવિંશન અભ્માવ હદલ્શી, રાશય, રંડન લગેયે સ્થએ થમ શત. તેઓ બણલાભાં વાલ
વાધાયણ

શતા.

તેભણે લકીર તયીકે રાશયની શાઈકર્ટ ભાં થડા લો કાભ કયુું શત.ુ ં તેભણે

બાયતના સલદે ળ

ભંત્રારમભાં, ઓર ઈન્ન્ડમા યે હડમભાં અને અન્મ જ્ગ્માઓ ય તેભણે વેલા ફજાલી શતી યં ત ુ આ ફધા ક્ષેત્ર
તેભના સ્લાબાલને અનુકુ આવ્મા નહશ.

છે લર્ે તેઓ રેખન- ત્રકાયત્લ તયપ લ્મા અને તેભાં શ્રેષ્ઠ વાબફત

થમા. તેભણે તાની જાત રેખનને વભસિત કયી દીધી શતી. તેભના રેખનકામટભાં નલરકથા, લાતાટ, સનફંધરેખ, સલલેચન લગેયેન વભાલેળ થામ છે . 1974ભાં દ્મભ ૂણ અને 2007ભાં દ્મસલભ ૂણથી વન્ભાસનત કયલાભાં
આલેરા.
‘ટ્રેન ટુ ાહકસ્તાન’ એ ઈ.વ.1956ભાં પ્રકાસળત થમેરી
‘ભનભાંજયા’ નાભે પ્રકાસળત થમેરી.

ખુળલંતસવિંશની પ્રથભ નલરકથા છે જે

આ નલરકથા આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષ્રેત્રે જાણીતી ફની શતી.

શેરાં

રંડનના ‘ધ

ઓબ્ઝલટય’થી ભાંડીને ‘ન્યુમકટ ર્ાઈમ્વ’ સુધીના પ્રકાળનના સલલેચકએ આ નલરકથાને લખાણી શતી. આ
નલરકથાન દે ળની જુદી જુદી બાાઓભાં અનુલાદ થમ છે . આ અભ્માવરેખ ભાર્ે જમ ભકલાણા દ્વાયા ગુજયાતી
બાાભાં અનુલાહદત

નલરકથાન ઉમગ કમો છે . સલશ્વસલખ્માત

પર્ૉગ્રાપય

ભાગટયેર્ ફોકટ - વ્શાઈર્ે

1946-

1947ભાં બાયતીમ ઉખંડભાં પયી, બમ અને હશિંવાની દુ:ખદ ક્ષણને કેભેયાભાં કેદ કયી શતી જે ‘રાઈપ’ ભેગેબઝનભાં
છાઈ શતી જેને જઈ દુસનમા આધાતભાં વયી ડી શતી. તે છફીઓ આ નલરકથાભાં મ ૂકલાભાં આલી છે . એક
ફાજુ ખુળલંતસવિંશનુ ં ગદ્ય અને ફીજી ફાજુ ભાગટયેર્ ફોકટ - વ્શાઈર્ની તવલીય એ ઘર્નાઓને હ્રદમદ્રાલક ફનાલે
છે .

રેખકે આ નલરકથા તાની દીકયી ભારાને અટણ કયી છે . આ નલરકથા ય એ જ નાભે હશન્દી હપલ્ભ

ણ ફની છે . આ જ સલમ લસ્તુ આધાહયત અન્મ વર્જકની હપલ્ભ અને નલરકથાઓ પ્રાપ્ત થામ છે . જેભ કે
બીષ્ભ વાશાનીની સલખ્માત નલરકથા ‘તભવ’ અને તેના યથી ફનેરી ર્ી.લી. સવહયમર. આ ઉયાંત વઆદત
શવન ભન્ર્, ભશનયાકેળ, કભરેશ્વય, યાજજન્દયસવન્શ ફેદી, વરીર ચોધયી, અજ્ઞેમજી, મળાર... (આ માદી ઘણી
રાંફી થઈ ળકે તેભ છે ) લગેયે બાયતીમ વર્જકએ બાગરાની ઘર્નાને ાશ્વટભ ૂસભ ફનાલીને લાતાટ-કથા આરેખી
છે .
‘ટ્રેન ટુ ાહકસ્તાન’ આ ઐસતશાસવક નલરકથા ણ ઈ.વ. 1947ભાં બાયત-ાહકસ્તાનના બાગરાની
શેરાંની હશજયતની શ્ચાદભ ૂભાં યચાઈ છે . દે ળના બાગરા શેરા થમા છી દે ળ આઝાદ થમ. એક આંખભાં
શટના આંસુ ફીજીભાં રશીના આંસુ. આઝાદીન આનંદ, દે ળના

બાગરાઓ અને તેને કાયણે ભાનલજાસતના

ઇસતશાવભાં અભ ૂત ૂલટ કશી ળકામ તેલી લસ્તીની હશજયતને કાયણે ળકભાં રર્ામ. કભી યભખાણભાં ખ ૂન, લર્ં ૂ ,
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ફાત્કાય જાણે યભત લાત થઈ, ભાનલતા જાણે ભયી યલાયી. બાયત ાહકસ્તાનના સલબાજનની ઘર્નાના વાક્ષી
ફનેરાં, સળકાય ફનેરાં કેર્રાંક ાત્રની ઘર્નાઓ અશીં સનરૂાઈ છે . લાસ્તલ, ઈસતશાવ અને વાહશત્મન સત્રલેણી
વંગભ આ નલરકથાભાં થમ છે . નલરકથાના નાના-ભર્ાં ફધાં જ ાત્ર રેખકના લાસ્તસલક જીલનભાંથી રેલામાં
છે . રેખકે તે અનુબલેર એ દુ:ખદ ફીના  ૂયાં નલ લટ ફાદ નલરકથા રૂે વ્મક્ત થામ છે . ઇસતશાવની શુષ્ક
સલગતને કલ્નાના

યં ગે યં ગી આઝાદી

વભમનુ ં વાચુ ં અને યવયુક્ત બચત્ર પ્રગર્ કયલાભાં ખુળલંતસવિંશ વપ

યહ્યા છે . ઇસતશાવ અને કલ્નાન સુબગ વભન્લમ
ઐસતશાસવક વભમખંડને

આ નલરકથાભાં થમ છે . કઈ ઐસતશાસવક ાત્ર નહશ ણ

કેન્દ્રભાં યાખીને નલરકથા યચાઈ

છે . આ નલરકથાનાં

ાત્ર ત આણી આવાવ

લવતાં વાભાન્મ રક જ છે . બાયત-ાહકસ્તાનની વયશદે આલેલ ું ગાભ, રકની વાભાજજક વ્મલસ્થા, યાજ્મનૈસતક
વ્મલસ્થા,

ધાસભિક ભાન્મતા, ભનયં જન–પ્રણારી, જીલનમ ૂલ્મ, રકજીલન, રકસલશ્વાવ લગેયેન ુ ં

નલરકથાભાં

આરેખન કારસલળેન ફધ કયાલે છે .
‘-૧૯૪૭ન એ ઉના બાયતના વાભાન્મ ઉનાા કયતાં વાલ અરગ જ શત એની શલાભાં આતળ
અનુબલત શત’ [ ૃ .૩ ]

એ લાક્યથી ળરૂ થતી નલરકથા ળરૂઆત થામ છે : ‘એના નીચે ડતાની વાથે જ

યસ્વી લચ્ચેથી કાઈને અરગ થઈ ગઈ ગાડી એના યથી વાય થતી ાહકસ્તાન ચારી ગઈ’ [ ૃ.243] એ
લાક્ય ય  ૂણ થામ છે . ફસ્વ- અઢીવ ાનાંની આ નલરકથાભાં કેન્દ્રબફન્દુ વભાન છે બાયત- ાહકસ્તાનની
વયશદે આલેલ ું નાનકડું ભનભાજયા ગાભ. ાહકસ્તાન નાભના નલા દે ળની જાશેયાત કયી ત્માયે એક કયડ જેર્રા
હશિંદુ,ળીખ અને મુવરભાન એકફીજાને કાી યહ્યા શતા. દવ રાખ રક ભાયકાન બગ ફન્મા શતાં. ત્માયે
વયશદનું અંતહયમા ગાભ આળાના હકયણ વમુ ં શતુ.ં ‘ભનભાજયા ખફા જેલડું ગાભ છે . ગાભભાં ઈર્નાં ભાત્ર ત્રણ
ભકાન જ છે એભાંન ું એક ઘય ગાભના ભશાજન રારા યાભરારનુ ં છે . ફાકીનાં ફે ળીખ ગુરુદ્વાયા અને ભસ્સ્જદ છે
આ ત્રણેમ ઈર્નાં ભકાન એક સત્રકણ ફનાલે છે ,જેભ લચ્ચે એક ીાનુ ં તસતિંગ વ ૃક્ષ આલેલ ું છે .’[ ૃ .૫ ] –
ળાહક
ુ ાય રારા યાભરારનું એકભાત્ર હશિંદુ કુટુંફ છે . ફાકીનાં વયખી વંખ્માભાં ળીખ, મુસ્સ્રભના છાયા જેલાં ઘય છે .
ગાભના ફધા રક અભન ચેનથી યશે છે . ખેતી જ મુખ્મ વ્મલવામ છે . યે લ્લે સ્ર્ે ળનના કાયણે જ ભનભાજયા
ઓખામ છે . ગાડીઓની વ્શીવરથી

વલાયે ગાભ જાગે છે અને યાત્રે ભારગાડીન અલાજ વંબામ ને રક

એકફીજાને શુબયાત્રી કશેતા શમ એભ ‘ભારગાડી આલી ગઈ’ એવુ ં કશી સ ૂઈ જામ છે . આ એભન સનત્મક્રભ છે .
ટ્રેનના અલાજભાં જાણે ગાભનુ ં હ્રદમ ધફકતુ ં યશે છે .

ટ્રેન આ નલરકથાભાં પ્રસતકાત્ભક રૂે મ ૂકાઈ છે .

નલરકથાની ળરૂઆતથી અંત સુધી ટ્રે ન જાણે એક ાત્ર શમ તેભ આલે છે .
ભાનભાજયાનું રકજીલન સ્સ્થય છે , જાણે સ્થંબી ગયુ ં છે . અંગ્રેજ ગમા કે દે ળ આઝાદ થમ અને બાયતાહકસ્તાન એલા બાગરા થમા છે એલી કઈને ખફયમે નથી. નલરકથાના આયં બે
હદળાભાં ફે

ટ્રે નની વ્શીવર વાથે ફે

જુદી જુદી ઘર્નાઓ ફને છે . એક ત ગાભના ળાહુકાય યાભરારના ઘયે ડાકૂઓ ધાડ ાડી અને

યાભરારની શત્મા કયે છે . અને આ ડાકૂર્ી ાછા પયતાં એક ઘયભાં ફંગડીઓ પેકે છે ને કશે છે : ‘આ ફંગડીઓ
શેયી રે,જ્ગીમા! ફંગડીઓ શેયી રે ને શથેીઓ ય ભશેંદી રગાલી રે!’[ ૃ.૧૪]. આ જ્ગીમ એર્રે
જગતસવિંશ ઉપટ જ્ગ્ગ જજલ્રાન કુખ્માત ફદભાળ. આખા ંથકભાં વોથી રાંફ, બાયે ફબમ ‘જાણે આખર જ
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જઈર. જેના સતા આરભસવિંશને ણ ફે લટ શેરાં જ એક ખ ૂન કેળભાં પાંવી થઈ છે . તેને ણ યજ ગાભના
ર્ેર ાવે અને અઠલાહડમાભાં એકલાય રીવ સ્ર્ે ળનભાં શાજયી  ૂયાલલા જવુ ં ડે છે . ંજાફ રીવને
શંપાલનાય ખખાય
ંૂ
જ્ગ ગાભના મુવરભાન મુલ્રા ઈભાભફક્ષ કે જેભને ગાભ રક ‘ચાચા ઈભાભફક્ષ’ તયીકે
ભાનથી ફરાલે છે , તેભની દીકયી ન ૂયાના પ્રેભાળભાં ફંધામ છે . તેથી ગાભભાં મુસ્સ્રભ સલરુદ્ધ એક ણ ળબ્દ
ણ ફરલાની હશિંભત કઈ કયી ળકતુ ં નથી. ગાભભાં લર્ં ૂ અને શત્માની યાત્રીએ જ્ગ શેરેથી નક્કી કયે ર ટ્રે નની
વ્શીવેરના વંકેતે, સનમત સ્થાને તાની પ્રેસભકાને ભલા આવ્મ શમ છે . ફંદુકની ગીઓ ચારાલાના ગાભભાં
અલાજ વાંબી તેઓ તાના ઘય તયપ ાછાં પયે છે . ડકેત જાણી જઈને જ્ગ્ગાના ઘયભાં ફંગડીઓ પેકે છે જેથી
ગાભભાં રકને ખ ૂન- લર્ં ૂ ની ળંકા જ્ગા ય આલે છે .
ભનભાજયાનુ ં આયાભગૃશ શલાપેય કયલાના સ્થ તયીકે અસધકાયી લગટભાં ખાસ્સુ ભાનીત ુ ં જાણીતુ ં છે . આ
આયભગૃશભાં ભેજજસ્ટ્રેર્ અને ડેપ્યુર્ી કસભળનય સભસ્ર્ય હક
ુ ભચંદ ઉતાય છે . આ નલરકથાભાં મુખ્મ ાત્રભાંન ુ ં એક
ાત્ર છે . તે અત્તય, ળયાફ અને સુદયીના
ં
ળખીન છે . તેભના ભાર્ે આયાભગૃશભાં વફ ઇન્સ્ેકર્યે ફધી જ વ્મલસ્થા
ૃ દીકયીની માદ આલે છે . તે
કયી છે . તાની દીકયીની ઉંભયની શવીના નાભની લેશ્મા વાથે ઉંઘતા હક
ુ ભચંદને મત
થડ વભમ અયાધ બાલ અનુબલે છે ત્માયે ભદ્યાનન વશાય રે છે . કામદ અને વ્મલસ્થાની વભીક્ષા ભાર્ે
આલેરા ભેજજસ્ટ્રેર્ વાશેફ બાયતની નકયળાશીના પ્રતીક વભા છે . તેભના ાત્ર દ્વાયા ફન્ને દે ળના અસધકાયીઓ એ
વભમે રકના જાનભારના યક્ષણ ભાર્ે કેલી ભ ૂસભકા બજલી યહ્યા શળે તેન ણ ખ્માર નલરકથાભાંથી આલે છે .
વયકાયી અસધકાયીઓ ભ્રષ્ર્ શતા, ગાભલાવીઓની શેયપેય કયલાભાં બેદબાલ યાખતા અને ૈવા ડાલતા, કામદ
અને વ્મલસ્થાના નાભે ગાભભાંથી કઈ ણની સલના કાયણે ધડકડ કયલાભાં આલતી. અસધકાયી ફરે તે કામદ,
કાભગીયી દે ખાડલા ખાતય પ્રંચ યચાતા. ગાભભાં આગંત ૂક કભયે ડ કામટકય ઈકફારની ધડકડ સલના કાયણે
કયલાભાં આલે છે . સલદે ળભાં બણેરા નાસ્સ્તક વાભાજજક કામટકયને ‘ઈકફાર’ને ઈકફારસવિંશભાંથી ‘ઈકફાર
ભશમ્ભદ’ બચતયી મુસ્સ્રભરીગન વભ્મ શલાનુ ં બા રકને ફતાલલાભાં આલ છે . રીવ જ્ગાના ઘયને ઘેય
ગારી જ્ગાની ધડકડ કયી જેરબેગ કયે છે અને ત્માંથી  ૂયાલા રૂે ફંગડીમ જપ્ત છે . થડા હદલવના હયભાંડ
છી ભલ્રીની ગેંગ વાથે ધડકડ થામ છે .
ગાભના રક જ્ગાથી નાયાજ શતા કાયણ કે: ‘જ્ગાએ ગાભભાં રીવ ફરાલી રીવ !’[ ૃ.૫૬]
કાયણ કે જ્ગ્ગાએ તાના ગાભભાં ખ ૂન કયુું અને તેના ખાનદાન ને કાી ર્ીરી રગાલી. તેન લાંધ ગાભરકને
શત. જ્ગ્ગાએ આજુફાજુના ગાભભાં કઈનુ ં ખ ૂન કયુું શત ત ગાભના રક ણ તેને છડાલાભાં વાથ આતા.
ગ્રાભલાવીઓ ગાભ ફાયની દુસનમાની અને દે ળની ગસતસલસધઓથી અજાણ શતા, અંધાયાભાં શતા. ભોંઢે કશી
વાંબે રી લાત અને અપલાઓથી જ તેભને ભાહશતી ભતી. ગાભભાં આલેરા સળબક્ષત યુલાન ઈકફાર ાવે તેભના
વીધા વાદા પ્રશ્નના જલાફ જ નથી. જેભકે “ફાબુજી, એ ત કશ કે અંગ્રેજ કેભ હશિંદુસ્તાન છડીને ચાલ્મા ગમા?”,
‘’આ હશિંદુસ્તાન-ાહકસ્તાનની

ભાથાકૂર્ છે શુ?ં ’’ [ ૃ.62] આ ગાભ રક ભાર્ે આઝાદીન કઈ ભતરફ જ

ન

શત. તેભને ભન આઝાદી ત બણેરા ગણેરા ભાણવ ભાર્ે છે કાયણ કે તેભને અંગ્રેજ જેલી નકયી ભળે.
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ગાભરક ભાને છે કે “શેરાં અંગ્રેજના ગુરાભ શતા, શલે બણેરાગણેરા હશિંદુસ્તાનીઓ કે ાહકસ્તાનીઓના શઈશુ.ં ’’
[ ૃ.63] ગાભરકની આ લાત આર્રાં લો છી ણ જેભની તેભ છે .
એક હદલવ ાહકસ્તાન ફાજુથી

હશન્દુ-ળીખની રાળ બયે રી ટ્રે ન ગાભના સ્ર્ે ળને આલે છે ને ળાંત

ગાભભાં ખબાર્ ભચી જામ છે . ગાભના રક કઈ લાતની જાણ ન થામ તેની  ૂયી કાજી વાથે ગાભભાંથી તેર
અને રાકડાં ઉઘયાલાભાં આલે છે . કંઈક અજુગત ું થમેર શલાના અંદે ળા વાથે કુત ૂશરલળ ગાભરક તતાનાં
ઘયની છત ય ચડીને જલા રા્મા છે લર્ે વાંજે આખીમ લાતન ખ્માર આલી ગમ. રેખકનુ ં આ લણટન જુઓ: “
ઘેયા ભ ૂયા યં ગની ફનેરી બક્ષસતજ

અચાનક પયીથી કેવયી ફનીને ચભકલા રાગી. આકાળ તયપ ઊઠી યશેર

કેવહયમ યં ગ તામ્રલણૉ થલા રા્મ. ફાદભાં ઘેય ગેરુ. આગની રાર રર્ આકાળભાં ઊભર્ી યશી શતી. ગાભ
તયપ લશેતી શલાભાં ફી યશેરાં રાકડાં અને કેયવીન વાથે લધુ એક ગંધ ઉભેયાઈ-વગી યશેરા ભાંવની તીખી
ગંધ!” [117] ગાભભાં ભાતભ છલાઈ ગમ ફધાને લગય  ૂછે ખ્માર આલી ગમ કે એ ગંધ ભાનલ ભાંવની શતી.
થડા હદલવ છી ગાભ ાવેથી વાય થતી નદીભાં રાળનું  ૂય આવ્યુ ં આ જઈ ગાભ શચભચી ગયુ.ં રાળનુ ં
લણટન જુગપ્ુ વા પ્રેયક છે . લાંચતા જ ચીતયી ચઢે કે કંાયી છૂર્ે એવુ ં છે .
કઈ  ૂલટ મજનાના બાગ રૂે ભલ્રી અને તેના વાથીદાયને સનદો છડી મ ૂક્લાભાં આલે છે . ગાભભાં
આલીને રીવ હશન્દુ યાભરારના ખ ૂન ભાર્ે મુવરભાન સુરતાન અને તેના વાથીદાય સલળે  ૂછયછ કયલાભાં
આલે છે . રેખક આ લાક્યભાં દ્વાયા બસલષ્મ કથન કયે છે :“રીવના આગભને

ભનભાજયાને જાણે ચાકુ દ્વાયા

ભાખણના ફે બાગ કયી દે લાભાં આલી એ યીતે ફે બાગભાં લશેંચી નાખ્યુ.ં ” ( ૃ.162) અત્માય સુધી ળાંત જભાં
જાણે થ્થય પેકામ શમ તેભ ગાભભાં મુસ્સ્રભ-ળીખ લચ્ચે આળંકા, અસલશ્વાવ, સતયસ્કાય ેદા થામ છે . અધ ૂયાભાં
 ૂરૂ

ાહકસ્તાન ફાજુથી ફીજી રાળ બયે રી ટ્રે નનુ ં આગભન ફતાભાં ઘી શભલાનુ ં કાભ કયે છે . તનાલબમાટ

ભાશરભાં ગાભના મુવરભાનને ચંદનનગય ાવેના યે પરુજી કેમ્ભાં ભકરલાન સનણટમ રેલાભાં આલ છે . “અભાયે
ને ાહકસ્તાનને શુ’ં ’ [ ૃ.167]

કશેનાય ઈભાભ ફક્ષ અને ેર્ભાં ફે ભાવન જ્ગ્ગાન

ગબટ તેલી ન ૂયાન વંલાદ

હ્રદમસ્ળી છે . ‘’હુ ં ાહકસ્તાન નશીં જાઉં” એભ લાયં લાય કશેતી ન ૂયાએ શાયીથાકીને લાસ્તાસલકતાન સ્લીકાય
કયલાની ભજબ ૂયી આ નલરકથાન કરાત્ભક બાગ છે . લોથી વાથે યશેરા ડળીઓ જુદા ડલાની યાતે શુ ં
અનુબલે છે જુઓ: ‘’એ યાતે ભનભાજયાભાં બા્મે જ કઈ ઊંઘયુ ં શળે. રક લાત કયતા, યતા અને દસ્તીની
કવભ ખાતા એકફીજાને હદરાવ આી યહ્યા શતા કે ફધુ ં જ જલ્દી ઠીક થઈ જળે’’.[173] આઘાતજનક વભમભાં
ફન્ને વમુદામ લચ્ચે કેલ બાલાત્ભક વંફન્ધ છે . તે અશીં જઈ ળકામ છે . યં ત ુ બાગરાના કયાલનાય યાજનેતાઓ
એ વદીઓ જુની પ્રજા લચ્ચેની વંલાહદતાને સછન્ન-બબન્ન કયી નાખી.
કેમ્ભાં ફે-ચાય હદલવ ભાર્ે જલાનુ ં શળે એભ સલચાયતા રકને ાહકસ્તાન રઈ જલાની ાહકસ્તાની
અસધકાયીની લાત વાંબી લીજી ડી શમ એલ આઘાત રાગે છે . ભમાટહદત વયવાભાનભાં દવ સભસનર્ભાં
ખર્ાયાભાં ચઢલાન હકૂ ભ થામ છે . ાછ યહ્યા તે યહ્યા. વયવાભાન વાભાન વાચાલલાની જલાફદાયી રેનાય
ભલ્રીની ર્ી અને ળયણાથીઓભાંના ઘણા વાથે ભી ગાભભાં લર્ં ૂ ભચાલે

છે . ફશાયથી આલેરા કટ્ટ્રયંથીઓ

ગાભરકને ઉશ્કેયીને ગાભના  ૂર યથી વાય થઈ ાહકસ્તાન જતી ટ્રે નના મુસ્સ્રભ રકની શત્મા કયી ફદર
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રેલાનું કાલતરું ઘડે છે . રાચાય રીવ તંત્ર જ્ગાને અને ઈકફારને જેરભાંથી છડી મ ૂકે છે . ફધી ફાફતથી
અજાણ જ્ગાને ઘયે શોંચતાં ભા ાવેથી ન ૂયાની કેમ્ભાં અને ાહકસ્તાન જલાની લાત જાણલા ભે છે . ટ્રે નના
કાલતયાની લાત ણ તેને ભે છે . તાની જાતનું ફબરદાન આી જ્ગ ટ્રે નભાંના રકને ફચાલે છે .
બાયતભાંથી શજાય મુવરભાનને વશી વરાભત ાહકસ્તાન શોંચલાભાં ભદદ કયી ભાનલતાની સભળાર ેળ કયી
છે . વભાજભાં ફદનાભ ફદભાળ જ્ગાન પ્રેભ અને ફબરદાન હશિંવાની શીભાં ભાનલતાન હદવ્મ પ્રકાળ પેરાલે
છે . ‘ભયી યલાયે રી ભાનલતાના મુખે આળાની અંજરી ફની યશે છે .’
આ ઐસતશાસવક નલરકથાભાં ઈસતશાવ અને કલ્ના દ્વાયા ભાનલીમ રાગણીઓ, બાલના, સલચાય,
વંલેદનાઓની અબબવ્મક્ત વાથે ભાનલતાના બચિંયંતન વત્મને સનરૂલાન પ્રમત્ન કમો છે . ાત્ર અને પ્રવંગને
જીલંત ફનાલલાભાં રેખકની લણાટત્ભક અને ક્યાંક કમાંક વંલાદાત્ભક બાા ળૈરી વપ યશી છે . તેથી ત
સલશ્વવાહશત્મની કરાત્ભક નલરકથાઓભાં ‘ટ્રે ન ટુ ાહકસ્તાનને’ સ્થાન ાભી છે . વંદબટ:
I.

‘ટ્રેન ટુ ાહકસ્તાન’:ખુળલંતસવિંશ, અનુ: જમભકલાણા,આ.2015, પ્ર.ગ ૂર્જય વાહશત્મબલન

II.

‘નલરકથા સ્લરૂ’: પ્રલીણ દયજી,ત ૃ. આ. 2015, યુસનલસવિર્ી ગ્રંથસનભાટ ણ ફડટ , અભદાલાદ

III.

‘વાહશત્મ: ભાનવળાસ્ત્ર, વભાજળાસ્ત્ર અને ઈસતશાવ વંદબે:’ ડ.નયે ળ શુકર, પ્ર.આ. 2014
બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ
*********************************************************************************************

ડૉ. બિપન ચૌધરી
અધ્મક્ષ ગુજયાતી સલબાગ
વયકાયી સલનમન અને લાબણજ્મ કરેજ
થયાદ
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