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�જુરાતી નવ�લકાઓ�ું ઘટનાત�વ

��તાવના :-

1950 થી 1975 �ધુી �યારબાદ અ�યારના અવા�ચીન �ગુમાં � વાતા�ઓ �વુણ� �ગુમાં જ�મી, તેમાં ન �તૂો ન ભિવ�યિત એમ કહ�
શકાય. એવા સ�કો અને સ�નો �ગટ�ા. નવ�લકાઓમાં �રુ�શ જોષી આ�િુનકતાવાદ લા�યા. �તૂન િવભાવનાઓને તેઓએ �િત��ઠત
કર� �ચડં િનસગ�દ� �િતભાના બળે જ આગવી, િવિશ�ટ અને િવલ�ણ, �ણૂ� કલા સ�દય� મ�ંડત એ અ�ભનવ �યોગશીલ �ૃિતઓ
આપનાર, માર� મતે, ���તુ યગના � �ણ સવ��મ વાતા� સ�કો ગણાવ શકાય તે ચ�ંકા�ત બ�ી, મ�રુાય અને સરોજ પાઠક.

સરોજ પાઠકની વાતા�ઓ�ું ક�ુણ ઘટનાત�વ :::

સરોજબહ�ને છ દાયકાના અ�પ આ��ુયમાં ચાર દાયકા �ટલો સમય વાતા� સ�નને આ�યો. તેમના વાતા� સ�ંહ િવરાટ ટપ�ુ, ભાવકો
અને અ�યાસીઓને સતંપ�કતાનો અ�ભુવ કરાવતી �ૃિતઓ રહ� છે.સ�ંહની �થમ વાતા�  “િનયિત�ૃ� િનયમર�હતા” સતંાન�હન ��ૃ
લાચાર દંપતી �રુલીધર અને સતંોષીના �વન�ું વદેનામય �ચ� આલેખે છે. “ન ક�શમાં ન ક�શ બહાર” એવી જ બી� સશ�ત વાતા�
છે.  વાતા�નાિયકા ��ૂચના પા�ને ક����થાને રાખી વાતા�કાર� માનવ મનના સચંલનો આબાદ �ગટ કયા� છે.  ...........આવવાનો
છે...........થી વાતા�નો આરંભ થાય છે. �ય��તના હોઠ પર (ક�શ બહાર) અને મનની �દર (ક�શમા)ં એમ બેવડા ધોરણે રચાતી વાતા�
સરસ ર�તે આલેખાઈ છે. આવવાનો છે � મહ�માન બનવાનો છે તે ��ૂચનો �તૂ�વૂ� �ેમી છે. �ણે ��ૂચને �ેમ કર�ને હવે છોડ� દ�ધી છે
એ �તૂકાળ છે �યાર� વત�માન તો એ છે ક� �યાર� �દ�ય સાથે પરણીને ચાર છોકરાની માં તર�ક� �ખુી �હૃ�થ �વન �વતી ��ૃહણી ��ૂચ
એમ કર�ને એને લાગણીનો ખાલીયો ભરવા �ય�ન કય� છે. સૌગધં નખિશખ �ુદંર રચના છે તેનો નાયક અને નાિયકા સબંલ અને
�રૂબી બનંેના પહ�લાના લ�ન�વન �ભ� �ભ� કારણોસર �નેહ ��ૂય બની ગયા છે. વાતા�માં આવતો વળાકં સબંલના પા�ને તો ગ�રમા
આપે જ છે �નો ��ુ �ેમ પા�યો છે. તેની સાથે �નો �રૂો �નેહ પા�યો નથી તે �ી સાથે લીધેલા સોગધંને પણ �ય�ત કરતા સબંલની
નૈિતકતાનો રંગ આપણને જોવા મળે છે. મારા ચરણ કમળમાં એટલે એક�ટસી નાયક �ખુે ર�ૂ થતી વાતા� છે આ વાતા�ની નાિયકા િવશે
વાતા� નાયક િવચાર� છે ક� ર�શમા તેને કરોવ જોઈએ તેટોલ અને તેવો �ેમ કરતી નથી માટ� નાયક શકંા��ત બની આઘાતોની પરંપરા
અ�ભુવતો નાિયકા ��યેનો �ેમ ! તે “વરે” માં પલટાવ નાખવા� ું નાયકને �ઝુે છે. ભગવાન�ું લેસનનો ટ�ગ�ુ ં“�હ�ટ��રયા”ની વાસતંી
ક� બ��નુો ��માં બ��નુી ક�ુણતા�ું આલેખન હોય ક� પછ� “�તૂળ એ જ હ� ુ”ં માં નાિયકાને ગોઠવાયેલા લ�ન�સગં વખતે �
ચાહનાની અ��ુિૂત અતીતના �મરણોમાં ક�ુણતા વહ� છે. “� ૂગંા નકારનો હાહાકાર” માં �ીના �તરમાં �ડ�થી ઉઠતા મા��ૃવના તી�
ચીસની કથા છે. નગરના માહોલમાં ઘ�ડયાળના કાટં� લટક�ને જ�દગીને નરક �વ બનાવીને પણ �વતા પા�ો અ�તૃ અને તારક
દવનેી વાત અ��ુમે �ુઃ�વ�ન અને અવઈેટ�ગ... ��...��... માં આલેખાઈ છે.

�યિંત દલાલની ��ેઠ વાતા�ઓ�ું ઘટનાત�વ :-

વાતા�માં લેખક�ું એક વા� છે જો પેલી બે �ટો �ભ હોત તો હા�લી અને ગોદડ�એ ક� ર�તે રાતોરાત ગામોત�ુ ક�ુ� એની વાત આપણે
કહ�ત. ઊભી શરે�એ વાતા�માં કટા�નો �દાજ જોવા મળે છે. શ�ુમાં ઝમ�ુ પર ઝેર કરતો કાનો ��ુુષ-�ી વ�ચે ભેદ કરતા દાનના
“સખાવત બહા�ુરો પેલી પડદાના ઠઠ�રા કર� તો પૈસા િનહં �ુિપયા આપે એમ િવચાર� છે �યાર� એવા કટા�માં વા�તવદશ�ન�ું ઘટનાત�વ
જોવા મળે છે.” �યિંત જલાલની  “ઈલા�” વાતા�માં કલા તેમાં િસ�ચાયેલી હમદદ�માં છે.  ગામડ�થી �ુબંઈ આવલે િનદ�ષ ઘો�ુની
�યવહારદ��ા Initation એ�ું આ�ું વ�� ુ છે. મનનો માળો... એ �યિંત જલાલની વાતા�માં વાતા� અને સ�ય ઘટના એકબી��ું �તર
સાચવે છે પણ જઈ શકાય એટલા �ૂર જતાં પાછા એક �બ��ુએ મળ� �ય ચે. અહ� વાતા� (Mith) બને છે. �લુ�લુ�ું જો�ુ બાર�માં
આવીને માળો બાધેં છે. લેખક� મી�ંુ કાવત�ુ કર� તેને મદદ કરવા િવચા�ુ� તે માટ� એક છાબડ� �કૂ� આપી પણ વાતા�ને �તે લેખક કહ�
છે ક�,  િવ�ાસ બાધંવો �ૂર ર�ો પણ િવ�ાસ તોડ�ો.  આ વાતા�માં અિવ�ાસ�ું ઘટનાત�વ �લુ�લુના જોડા �ારા જોવા મળે છે.

“જગમોહને �ું જો�ુ”ં વાતા�માં વાતા�ના �તે કા�મીર અને તાજમહ�લને બદલે “માર� તો આ મ� જ જો�ું છે” એમ પ��નને જગમોહન કહ�
છે �યાર� એની લાગણીના �તર� � િનરાધારતા છે એ ઘટનાત�વ જોવાય છે. �યિંત દલાલની વાતા�... �ું એ ? એ �ુ ં? દલાલની ��ેઠ
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વાતા�ઓમાં અવ�ય �થાન પામે એવી છે અહ� �ું એટલે વાતા� નાયક અને “એ” એટલે નાિયકા બાપા� – િપતાને �મશાનમાં લાવી
આ�યા બાદ ફલેશબેકમાં ��િૃત સપ�ની �મ સર�ા કર� છે. કડક મી�� િપતા� તરફનો િતર�કાર બહાર આવે છે. આ વાતા�માં
�જુરાતી ભાષામાં ��ુની િપતા પર�વનેી આદરિમિ�ત િધ�ાર�િૃ� અને િતર�કાર જોવા મળે છે. આ વાતા�માં િતર�કાર� ું ઘટનાત�વ
જોવા મળે છે.

િશવ�ુમાર જોષીની વાતા�ઓ�ું ઘટનાત

િશવ�ુમાર જોષીની વાતા�ઓ ��ુુષ શાિસત સમાજમાં �ીની �યથાને ક�વી ર�તે �ય�ત કર� છે એ અ�યાસનો િવષય બની રહ� છે. ગર�બી
માણસને ઘડ� છે એ સકં�ત અહ� પડ�લો છે આ સકં�ત “ઉભા રહ�જો” વાતા�માથંી �ણવા મળે છે. કોમલ ગાધંાર વાતા�માં પા�ની ��ુમ
સવંદેનશીલતા�ું ઘટનાત�વ જોવા મળે છે, આ વાતા�માં વરસાદ� રાત અ��યા �રુ�લા કંઠની મોહ�ની રહ�યમય ર�તે �ગટ કર� છે.

રાતના બાર-સાડા બાર પછ� પાક�માં �ેવશીને સગંીત ર�લાવતો ��ુુષ કોણ હશે ? એ સ�ય બતાવવામાં લેખકને ઉતાવળ નથી. વાતા�ના
�તે લેખક� દ�મ�ુમદાર તર�ક� એ ��ુુષને ઓળખા�યા પછ� વારતાનો �ત માતા- િપતાના �લેશભયા� દા�પ�યની સમ�યા ચ�ધીને
અણધા�ુ� પ�રણામ ધારણ કર� છે. આમ આ વાતા�માં �લેશની સવંદેના જોવા મળે છે. િશવ�ુમાર જોષીની “રાજ રા��ર�” વાતા� વીતેલા
ઋણી �થંીઓની અથડામણ અને એની ક�ુણાના ��મની કથા છે. �યાર� લેડ� �ુપા ��ુદરલાલની રાણી રાજ રા��ર��ું �થાન લે છે
અને ��યાઘાતમાં ચોર� કરવા �ેરાયેલા રાણી આપઘાત કર� છે. આ વાતા�માં ચોર� કરવાના િવચારો િવતેલા સમયની ઘટનાઓ સાથે
માનસ પટ ઉપર આવવાથી આ�મહ�યા� ું કારણ બને છે.

મેઘાણીની ��ેઠ વાતા�ઓમાં જોવા મળ� ું ઘટનાત�વઃ

“સદાિશવ ટપાલી” વાતા�માં મેઘાણીની �વ���ટ-2 ભાષાશ��ત ? સામા�જક િવષમતા� ું ઝી�ું િનર��ણ ? એ બધાને સમાવી વકતા
સાધતી કલા ?  આ બધી બાબતો મેઘાણીની વાતા�માં જોવા મળે છે. વાતા� શ�ુ થાય છે ભવાની શકંરના ઉદગારથી એ સદાિશ�
ટપાલી�ું ઘર ન બધંાય એ માટ� બ�ુ કર� �ટશ.ે સદાિશવ ત�ુંર�ત �ા�ણ છે પણ ગર�બ છે. ટપાલી�ું કામ કર� પે�ટ�ુ રળે છે. મોટો
ભાઈ �ંુવારો છે. બાપ�ું કારજ ક�ુ� નથી. આ બધી બાબતો ગર�બીની ક�ુણતા દશા�વે છે. મેઘાણીની વાતા� “વ�ુ અને ઘોડો” નાિયકા
તારાને �ખુે કહ�વાયેલી છે. તારા એક મોટા ઘરની વ�ુ છે. નાના ઘરની ક�યા હતી વાતા�ને �તે એ એક �ઘ ક�યાની માતા હતી.
તળપદા અ�ભુવ ધરાવ� ુ એ�ું �ય��ત�વ આખો અ�ભુવ હળવી ર�તે રહ� છે.  લેખક� �પ�ટ િનદ�શલેા �િતકની સાથે ભાવક �ારા
અ�ભુવાતી ��ૃ�ટમાં �ુપ ધારણ કર� ુ �િતક આ વાતા�ને વ�ુ રસ�દ બનાવે છે. વ�ુ અને ઘોડા �ારા ભ� વગ�ની ભોગે�છા અને �રતા
�ચૂવાઈ હોય તો વાતા� ��ુક જ ન�હ� અસ�ં�ુલત પણ થઈ �ત.  તારાની સ��ૃ સવંદેના �ારા ભ�વગ�ય દા�ર�ને સહ� લેવાની
પ�રપ�વતા દશા�વી સ�ુંલ સા�હ�ય પદાથ� બનાવી લેવામાં મેઘાણીએ સફળતા મેળવ છે. મેઘાણીએ બે માથંી કોણ સા� ુ ં?, �ું પદ��ટ
વગેર�ના આ�મકથનનો, “અ�લાિમયાનંી ટાકં” માં ભાણર�િતની એકો��તનો “મારો બા�ભુાઈ” “ભલે ગાડ� મોડ� થઈ” �ઘૂા ગોર ફ�ડ
વાતા� વગેર�માં કટા�ની િતથ�ક શૈલીનો ભાવ જોવા મળે છે. વાતા� મછંાની �વુાવડ અને ક��નુા બાપ�ું કારજ ચીલા-ચા�ુ સામા�જક
�ુ�રવાજોનો ભોગ બનેલા પા�ોની તેમજ વાતા�માં અનતંની બહ�ન લાડકો રડ�યો વગેર� વાતા�ઓમાં �ુ�રવાજોનો સામનો કરનારા પા�ોની
વાતા�ઓ છે. આ બધી વાતા�ઓમાં સમાજના �ુ�રવાજોની ક�ુણતા પણ જોવા મળે છે. મેઘાણીની વાતા�ઓ “કાન� શઠે� ું કા�ં”ુ અને
“ઠાકર લેખા લેશે” એમાં સમાજના �થાિપત �હતો �ારા થતા શોષણનો િવષમ બનાવે છે.

��ુદરમની ��ેઠ વાતા�ઓમાં જોવા મળ� ુ ઘટનાત�વઃ

��ુદરમે 1938માં હ�રકણી 1939માં ખોલક� અને નાગ�રકા અને 1940 િપયાસી વાતા� સ�ંહો આ�યા છે. 1945માં ��ુદરમનો
ઉ�યન નામનો અધ� �ુનો અને અધ� નવો એવો સ�ંહ મ�યો છે. ��ુદરમની “ગોપી” નાની વાતા�માં ગોપાળ નામનો �કશોર ગોપી
નામની છોકર�નો વશે લઈને નાચે છે. ગોપાળનો બાપ મોતી રાવળ ઢોલી છે. તેનો બાપ �દકરાની નત�ન કળા �ારા વધાર� કમાણી ક�મ
થાય તેની તજવીજમાં રહ� છે. પોતાના જ દ�કરા પાસે વધાર� નત�ન કરાવવાથી ગોપાળ નત�ન કરતા કરતા ઢળ� પેડ છે અને ગોપાળ
�છૂા� પામે એવી ��થિત સ��ય છે.  “ગોપી” ના વશેમાં નત�ન કરવાની સાથે જ ઢળ� પડતાં �છૂા�માં આવલેા ગોપાળની ક�ુણતા
પરાકા�ઠાએ પહ�ચે છે. માને ખોળે વાતા�માં શ�ુ પણ દા�પ�ય �વનની સામા�જક િવષમતાનો ભોગ બને છે. પની આ�મહ�યા કર�ને
પોતાનો �વ �ઝુાવી દ� છે. લેખક� શ�નૂા એના પિત અને સસરા પાછળના ગમન�ું કા�યા�મક ભાવા�ક અ�ભગમથી ��ૂમ �દય�ાવક
�ચ� �ક��ું છે. િમન િપયાસી વાતા�માં ભજિનક�ું ખાનદાન ��ુ છે પણ પોતાના એક છોકારની નાદાિનયતના કારણે તથા બી�
છોકરાના વીજળ� પડવાથી થયેલા આક��મક મરણને કારણે ભજિનકને ઘર-ખેતર છોડ� ર�તા ઉપર આવી જ� ુ પડ� છે તેની ક�ુણતા
જોવા મળે છે. “ઉછરતા છો�ુ” ��ુદરમની િવલ�ણ વાતા� છે. આ વાતા�માં હોટલ�ું �વન દશ�ન છે. હોટલમાં કામ કરતા બાળક
�કશોરોની યાતનાઓ�ું એમના �તીય શોષણ વગેર�� ું અસરકારક િન�ુપણ છે. “ઊભી રહ�શ” વાતા�માં નાિયકા લ�ન કર� પિતને પામે
છે. લ�ન પછ� પિત નાિયકાને છોડ�ને �ાકં ચા�યો �ય છે. નાિયકાને �િત�ાની હાલમાં હસેલા �ડુ� છે જતાં જતાં પાછા આવવાની
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��ા પોતાની પ��નને બધંાવ ગયો છે.

મોહ�મદ માકંડની વાતા�ઓ�ું ઘટનાત�વઃ

મોહ�મદ માકંડની “ભાર” વાતા�ના મોહનલાલને વષ� �વૂ� ટ�.બી.ની બીમાર�માં �જુર� ગયેલા અિ�નના પ�ચીસ �ુિપયા �કૂવવાના
બાક� રહ� ગયા છે તેમને �યાં આવલે માગણને તેઓ પેહલા તો ગાળો દઈને હડ�તૂ કર� છે. આ વાતા�માં અિ�નના ��ૃ�નુી ટ�.બી.થી
ક�ુણતા �ય�ત કરવામાં આવી છે.મોહ�મદ માકંડની અધા�ગના વાતા�માં �વૂા�ધ મહાન �ચ�કાર �વગ��થ જોશી�ના પ��ન �િુમ�ાદ�ના
મનો-�યાપારોના િન�ુપણમાં રોકાયો છે. આ �િુમ�ાદ� મહાન �ચ�ાકરની અધા�ગના છે છતાં પિતની મહાનતાનો કશો �પશ� પમી શક�
નથી તેમના �વનમાં તી� િવસવંાદ �વત� છે.

�ુ�દિનકા કાપ�ડયાની વાતા�ઓ�ું ઘટનાત�વઃ

“�ેમના ��”ુ સ��નુા લ�ન આખર� અનતં સાથે ન�� થયા બધાને આ વર અને ઘર ગ�યા સ��નુે કશો વાધંો કાઢવા ��ું દ�ખા�ુ
ન�હ�. અનતં બીજવર હતો તેની પ��નનો પાચં વરસનો અપગં ��ુ હતો. આ અપગં બાળકની સેવા કરવી ક� નવા લ�નના આનદં
માણવો એ બાબત�ું સ��નુા મનમાં ઘષ�ણ થ� ુ હ�.ુ તેવી ઘટના આ વાતા�માં ઘષ�ણના �વ�ુપે જોવા મળે છે. �ુ�દિનકા કાપ�ડયાની
વાતા� “ન�ુ ઘર” માં ��ૃ સા�નુા �વનનો િનવા�હ �દકરાઓ પર રહ� છે. �યાર� જ�દગીના �ુકડાઓને વળગવા માટ� વલખા મારતા જોયા
�યાર� ��ૃ સા�ુ મનમાં િનણ�ય કર� છે. પોતાની જ�દગી વલખા મારવા માટ� છે. ��ૃ મા� તેમના �દકરાઓને કોઈને કોઈ�ુપે બો��ુપ
લાગતા હતા.  �રૂજ ઊગશે વાતા�માં નાિયકાની એકલતા તેમજ �ધકારના ગાનને સાભંળ� ુ-ં  ધરતીના ઉ�છવાસને સાભંળવો.
અવકાશના ખાલીપણા�ું એકાતં દશા�વવામાં આ��ું છે.

ધી�ુબહ�ન પટ�લની વાતા�� ું ઘટનાત�વઃ

“એક �સુાફર�” વાતા�માં સાપાબધં ��ન ચાલી જતી હતી ફ�ટ� �લાસના ડબામાં ફ�ત બે જણ હતા. બાપ કંઈક િવચાર મ�ન ઘરડો અને
થાક�લો જણાતો હતો તેની ગર�બીનો �ચતાર લે�ખકા તેના વણ�ન �ારા જણાવે છે તેની પાસે ઘણો સામાન હતો. ફ�ટ� કલાસના �સુાફરને
શોભે એવો નહોતો. ફાટ� ગયેલા છાયલામાં બાધેંલા બે પોટલા દોર�થી બાધેંલા કરં�ડયા ��ુળ�ુ ઝા�ં ુ િપતળ�ું �ટ�ફન નાની-મોટ�
પતરાની પેટ�ઓ વગેર� વણ�ન ગર�બી�ું ઘટનાત�વ દશા�વે છે.

રિવ��નાથ ટાગોરની વાતા�ઓ�ું ઘટનાત�વઃ અ�વુાદક રમણલાલ સોનીઃ

“ઘાતની વાત” વાતા�માં �ુ�મુ િવધવા બની હતી તેનો પિત પરદ�શમાં નોકર� કરતો હતો. મા� એકાદ બે �દવસ તેને પિતને જોયો હશે.
પ� �ારા વિૈવ�યના સમાચાર મળે છે �યાર� �ુ�મુ... આઠ વરસની �મર� માથા�ું િસ��ૂર �સૂી નાખંી શર�રના ઘર�ણા ઉતાર� ફર�
પોતાના દ�શ ગગંાને �કનાર� પાછ� આવે છે. િવધવા બ�યા પછ� �ુ�મુ � ૂટંણ પણ મા�ુ �કૂ� �પુ�પુ પગિથયા ઉપર બેસી રહ�તી. આ
વાતા�માં �ુ�મુની ક�ુણતાનો આભાસ જોવા મળે છે.  રિવ��નાથ ટાગોરની  “સ�”  વાતા�માં ઘરની �ીને ફાસંીના અપમાનમાથંી
બચાવવા વા�તે બનંે ભાઈઓ બહ�નનો �નુો પોતે િશર ઉપર લે છે. પોતે જ �નુેગાર બની �ય છે. તો ચ�ંા પણ ભાઈઓને બચાવવા
પોતે �નૂ ક�ુ� છે. એ�ુ જજ સાહ�બ આગળ ર�ૂ કર� છે. આ વાતા�માં ચ�ંાની ફાસંીની ક�ુણતા ઉપર તર� આવે છે તેના માટ� �ઠાણીની
હ�ય જવાબદાર બને છે.

�રુ�શ જોષીની વાતા�ઓ�ું ઘટનાત�વઃ

ઈ.સ. 1957માં �જુરાતી �ૂંક� વાતા�ના �ે� �રુ�શ જોષીનો �હૃ�વશે વાતા� સ�ંહ �ગટ થયો. �ૂંક� વાતા� �ે�ે ધર�ળૂથી ફ�રફાર થયો.
�રુ�શ જોષીની �ૂંક� વાતા� કથા�કૂમાં એના નાયકની શશૈવ ક�શોય�ની રોમાચંક ��ુધ ��િૃતઓ તથા તેના સમા�તર� વત�માન �વનની
�ણ� શીણ�તા �ર�તતા, અવસાદ ર��ઢયાળના હ�ત��ૂયતા અને ��ૂષૂા�� ું સવંદેન આકા�રત થ�ું છે. બાર વષ� પછ� વતનમાં ઘર� આવેલા
વાતા�નાયકના �ચ�માં �તૂકાળની ��િૃતઓનો ઓથાર છવાયેલો છે. તે �દવસોમાં િ�યતમા સાથે ગાળેલા ર�ય �દવસો યાદ રાખવા �� ુ
ક�ુ બ��ુ નથી. આ વાતા� નાટક�ું �વન ક�ુણ વા�તિવકતા �ગટ કર� છે. “�નુરાગમન” વાતા�માં �મૂસામ રાતે અચાનક �ગી
ગયેલો વાતા�નાયક િનઃ�ત�ધતા તથા એકલતાને કારણે કશી અકળ �િૂત અ�ભુવે છે. િવ�ચ� ભયાવહ ��યો વ�ચે એની ચેતના �ાયં
��ૂયતામાં ફંગોળાઈ જવાનો અ�ભુવ નાયક રા�ીની ન�દરમાં કર� છે.�ક મ�ચતા જ વાતા�નાયકની ચેતનામાં અને અપે��ત ��યોની
�ણેી આરંભાય છે. આ વાતા�માં રો�રોજની એકધાર� દોટ અને ધમાલ ભર�લી �વનર�તી વાતા�નાયકની ચેતનામાં �ડ� �બૂી ગઈ છે.

�ણ લગંડાની વાતા�માં શાર��રક િવકલાગંતાને િનિમ�ે પા�ોની માનિસક િવકલાગંતાનો બોધ તથા હા�યને િનિમ�ે ક�ુણનો િવરોધ આ
વાતા�માં �ગટ થયો છે. પો�લયોને કારણે અપગં બની ગયેલ દ�કરા ભગીરથની મહ�વકા�ંાઓની સતત ઉપે�ા કરતા કા��તલાલની
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માનિસકતા પણ િવકલાગં બની રહ� છે. કા��તલાલ અપગં દ�કરાને સમ� શકતો નથી. એટ�ું જ નહ� કા��તલાલ પોતાના વત�નને
પણ સમ� શકતો નથી. આ વાતા�માં કા��તલાલ પોતાના �દકરાની અપગંતામાં તેની ઈ�છાઓની ઉપે�ા ક�ુણ ગાભંીય� બની રહ� છે.

ઉપસહંારઃ ::

�જુરાતી નવ�લકાઓમાં ઘટનાત�વો સાર� ક� ખરાબ પ�ર��થિત�ું દશ�ન કરાવે છે.  તેમાં માનવ �વનની તકલીફો તેમજ �ુઃખદ
ઘટનાઓનો અ�ભુવ �જુરાતી નવ�લકાઓની ઘટનાઓમાં થાય છે � ��ય� દશ�ન સમાન બની રહ� છે. �જુરાતી નવ�લકા સા�હ�યમાં
�ી �વનના, ��ુુષ �વનના ક� ��ૃધ �વનના ક� �વુાન વયના માનવીની �ુઃખદ ઘટનાઓ �ુદા-�ુદા �વ�ુપે જોવા મળે છે, �ને લીધે
�જુરાતી વાતા� સા�હ�ય રસ�ણૂ� બને છે.
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