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સમકાલીન ભારતીય વાતા�ઓ

સમકાલીન ભારતીય વાતા�ઓમાનંી ઘણી ખર� વાત�ઓ અગાઉ નવનીત  –સમપ�ણ-  તાદ�ય�-જલારામ દ�પ- િવ િવધાનગર વગેર�
સામિયકોમાં �કાિશત થઈ �કુ� છે.  સમકાલીન વાતા�ઓ ભારતની િવિવધ ભાષાઓમાથંી લેવામાં આવી છે.ભારતીય �ૂંક� વાતા�
િવ�વાતા�ની �લુનામાં ભારતીય વાતા� કયા તબ�ામાં છે. તેની ઉપલ�ધી શી છે’ એવી િવચારણા આ વાતા�ઓ િવશે થઈ શક� એમ
છે.�ૂંક� વાતા�માથંી સા�હ�યીક �ણુવ�ા અને કળાની ઇય�ાનો અ�ભુવ કરાવે એજ સાચી �ૂંક� વાતા� છે.

Stories  are not  sermons  .they tendto  present  rather than to  preach  their  values  are more offen
implicit than explicit.yet no matter how given to showing over tellinghis values see into his story-into
his subject matter his style his way of defining character his plots his very ton to voice—[ from the
story ;; introduction –Ed by Wilfred Stone, Nancy Huddlstone and Robert Hoopes -1976-p-2 ]

�વાતત�ંય �ા�તી સમગાળામાં સા�હ�યમાં અ�આુ�િુનકતા�ું �ચલન થ�ુ.ં આ�િુન�તાનાં લ�ણો ધરાવતી વાતા�ઓમાં આજના સર�રાશ
માનવી�ું �િત�બ�બ જોવા મળે છે. હોમ�ન બગ�ઈનની અસિમયા વાતા� –ભય-એમાં આ�િુનકતા �ગત થતી દ�ખાય છે.એમાં આજના
માણસની ‘�ુ’ં ની ભાવના જોવા મળે છે. �ું અને પડછાયા �પે રહ��ું સા�ય વાતા�નો િવષય છે. મનોજ દાસની ઉ�ડયા વાતા� –‘પખંીઓ’-

તેમાં િશકારઅને �ાણી �ેમ વ�ચે �ુથંાતી વાતા� છે. વાતા�માં િશકારના શોખીન રા� �ુમાર �નુકરોય�ું િશકાર� તર�ક�� ું શ�દ �ચ� જોવા
મળે છે. ઉ�ુ�ના �િસ�ધ લેખકા-- �જલાની બાનો—ર�ચત વાતા� -�ોિમસમા ં-��ૃધ રોગ��ત અને અસહાય માતાની પાસે ના રહ� શકતા
�દકરાઓની દયા િવનાની ��ૃી જોવા મળે છે.પરદ�શમાં વસેલા �દકરાઓ માતાને અ�મો અને ખભો આપવા�ું વચન પાળ� શકતા નથી.
આ વાતા�માં ��ૃધોની ક�ુણ પ�ર��થ�ું વણ�ન લેખીકાએ ક�ુ� છે.---અ�જત કૌર--પ�ંબી ભાષાનાં �ણીતા લે�ખકા છે. તેમની વાતા�-
�િુધિષઠર –માં �અુન� ભયાનકતા�ું વણ�ન જોવા મળે છે. આ વાતા�માં લે�ખકાએ િનરાધાર ગર�બ વગ� અને જમીનદાર વગ� વ�ચેની
અસમાતાની વાત કરવામાં આવી છે.

તે��ુ-ુભાષાના લેખક �નુીપલૈની વાતા� –આ��બ�લ દાન –મા�ં ૃ �ેમની વાત કરવામાં આવી છે. તેમાં લેખક� અહ� માતાનો �દકરા
��યેનો �ેમ �દકરાનો વશંવલેો વધારનાર પૌ� ��યેનો �ેમ િન��યો છે. આ વાતા�માં સમય જતાં ભણવા માટ� કાશી જતા જ�નૂી
�ાિંતકાર� બનવાની અને ફાશંીએ લટ�વાની ઘ�ના� ું હદય�પશ� આલેખન છે.  બગંાળ� વાતા� લેખક પર�રુામની  --- �ચક��સા
સકંટ—હા�ય અને કટા� �ધાન વાતા� છે.મલયામ વાતા� લેખક એમ. આર. મનોવમા�ની વાતા�—અ�ાત રહ�ય –માં ચોર� કર�ને પૈસા
કમાવા માગતા ચોરની વાત કરવામાં આવી છે.�વામી�એ આપે� ું �ત ચોર� ના કરવી એવા �તમાં ૪૧ �દવસ �ધુી કર��ું �ત �ટુ�
�ય છે. �યાર� ચોર આ�મ હ�યા કર� છે. તેની ક�ુણતા દશા�વવામાં આવી છે.

મરાઠ� વાતા� લેખક સર�તા પ�ક� �ારા લખાયેલી વાતા� –કરો�ળયા� ું ��ં ��ૃ��મુાં રચાયેલી છે. આ વાતા� અમે�રકાની ધરતી પર
િવકસતી અને ભારતમાં �સતી વાતા� છે. આ વાતા�માં કમાણીના ચ�રમાં ફસાયેલાં લા� ુ અને તેની પ�ની વતનમાં જ�ું ક� ના જ�ું
તેવી અવઢવમાં પડ� છે. આઉ�સાઇડર ના નાય�ની �મ �ુઝંવણમાં �કુાયેલા નાયકની માનિસક પ�ર��થ�ું િન�પણ લે�ખકાએ ક�ુ� છે.

આનદં રાવની મરાઠ� વાતા� -ગામનો ��ુય મ�ંી-રાજકરણને ક��માં રાખીને લખાયેલી વાતા� છે. રા�કારણીઓ �ારા ગામડાના લોક�ને
ખોટા �વ�નો બતાવીને છેતરાવામાં આવે છે. તે� ું �ચ� �કવામાં આ��ું છે. ત�ળ� િશવશકંર િપલૈની વાતા� ‘’�રુ’’ િવિશ�ટ વાતા� છે.

�રુમાં ફસાયેલો ચેનાન પાણી ઓસરસે નહ� એમ માનીને પોતાની પ�ની અને પાળેલ�બલાડ�નેહોડ�માં ચડાવીને પોતે સલામત �થળે
ખસી �ય છે.પણ કમનસીબે પાળેલો �ુતરો �યાં રહ� �ય છે. એવા �ુ;ખદસઘંષ�ની વાત કરવામાં આવી છે.

તે��ુુ વાતા�કાર �િુન પલૈ રા�ુની તે��ુુ વાતા�- આ�મબ�લદાન મા��ૃેમ અને દ�શ �ેમ વ�ચે �ુટંાતી વાતા� છે. લેખક� અહ� માતાનો
દ�કરા ��યેનો અને દ�કરાનોવશંવલેોવધારનાર પૌ� ��યેનો વા�ત�ય ભાવ ની�ુપાયોછે.આવાતા�માં સમયાતંર� કાશી ભણવા જતા
�ાિંતકાર� બનવાની અને ફાસંીએ લટકાવાની ઘટના� ું હદય�પસ� આલેખન કરવામાં આ��ું છે. પી. સ�યવતી લે�ખત તે��ુુ વાતા� “મા�ંુ
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નામ �ું છે” ભણેલી �વુતી લ�ન પછ� ઘર �હૃ�થીમાં પરોવાઇ જતાં પોતા� ું નામ પણ �લૂી �ય છે. �યાર પછ� ગમે તેમ કર�ને
પોતા�ું નામ યાદ કર� છે.નામ યાદ કરવા માટ� મથામણ કરવાની ઘ�ના આ વાતા�મ ં જોવા મળે છે. ક�.પી.ચ�ં�ણુ�ની ક�ડ વાતા�- માયા
�ગૃમા ં–ભય�ું અને �તૂિવશનેી મા�યતાઓ�ું વણ�ન કરવામાં આ��ું છે. આ વાતા�માં �તુ કયો વશે લઈને આવશે એવા િવચારો પણ
દશા�વવમાં આ�યા છે.

�હમાચલ �દ�શના વાતા� લેખક રાજ �� રાજને –� ું મર� ગયો નથી ---પા� �ધાન વાતા� છે.આ વાતા�માં નગરને બચાવવા જતો કર�મ
કા�માળ નીચે દબાઈ �ય છે.�યાર� સાચા અથ�માં નાગ�રક બને છે. મર�ને પણ દર�કના હદયમાં �વતં રહ�લા કર�મ માટ� � ું મર� ગયો
નથી આ ઉ��તમાં સમા�જક િવષમતા �ગટ થઈ છે.આ વાતા�માં ભારત અને પા�ક�તાનના ભાગલાના કથાવ��થુી વાતા�નો �ારંભ થાય
- �હ�દ� િવ�યાત લેખક �ુનંશી �ેમ ચદંની વાતા� -દંડ-માં દ�લતોના શોષણ અને તદજ�ય પીડામાં રહ�લી ��ૂયતા�ું વણ�ન જોવા મળે
છે. આ વતા�મા સફાઈ કામ કરનાર� અલારખની માદં� બાળક� તેને કામ કરવા દ�તી નથી. તેને �પુ રહ�વા�ું કહ�વામાં આવે છે. કહ� છે.ક�
હમણાં પેલો કાળ �ખુો આવી પહ�ચશ.ે  �યાર� અક�માતે આવી પહોચેલો �કુાદમ આ વાત સાભંળે છે. �યાર� તેનામાં બાળક� ��યે
િપ�વૃા�ત�ય �ગે છે �યાર� તે આલરખીને ઘર� મોકલે છે. અને સા�ં �રુો પગાર પણ આપે છે. આ વાતા�માં લેખક દ�લતો ��યેની
ક�ુણતા દશા�વે છે

ભોજ �રુ� વાતા� લેખકની વાતા�- એના �વો માણસ- આ વાતા� માનવીના �ચ�માં ડો�ક� ું કરાવતી વાતા� છે. તેમાં વાતા� નાયક 'તે છે.'

- તેની વદેનાઓ - એનાં �ખુો �ુ'ખો-એની સમ�યાઓ એ આ�િુનક –માનવીના �વન�ું �િત�બ�બ' તે નો ' અસલી ચહ�રો આપણે જોઈ
શકતા નથી.પ�ંબી ભાષાના લેખક વાતા� લેખક ની વાતા� –�યાર� એક શીખ બી� શીખને મળે છે-. �યાર� નો આરંભ સમચારની �મ
કરવામાં આ�યો છે. �જતેન ઠા�ુરની �હ��દ� વાતા� ‘’ચચ�’’ માં ��ુ ક�દ� તેર�ક� પકડાયેલા �દકરાને શોધવા ૪૫ વષ�થી આસપાસ ��ુયા
કરતા િપતાની વાત છે.  ��ુના િવરહમાં �રતા િપતાની લાગણી આ વાતા�માં જોવા મળે છે.  લ�લત મગો�ાની ડોગર� ભાષામાં
લખાયેલી વાતા� ‘’વપેાર�મા’ં’ લ�મીની લાલચમાં ફસાયેલા આજના માનવ �વનની ક�ુણતા દશા�વવામાં આવી છે.

ઉ�ુ�ના લેખક �લાની બાનો લે�ખત વાતા� ‘’�ોિમસ;; માં આ�િુનક �વન શલૈીમાં ��ૃધ અસહાય અને રોગ ��ત માતાની �તીમ �ણો
દશા�વવામાં આવી છે.�દકરાઓએ માતાને ખભો આપવા� ું વચન આ��ું છે.તે વચન પળ�ું નથી. આ વાતા�માં આ�નુીક �વન શલૈીમાં
��ુધો�ું �વન અસહાય બને છે. તેની ક�ુણતા�ું વા�તિવક દશ�ન બતવવમાં આ��ું છે. ��ૃધોની અસહાય પ�ર�થીતી એ વાચકના
મનને �પશ� �ય છે. આ વાતા� �વારા લેખક� આ�િુનક �વનની ક�ણતા બતાવી છે.

રણાઈના �રૂમાં મદાર� સાપનો ખેલ બતાવીને પોત�ું �જુરાન ચલાવે છે. પણ જયાર� એક શરે�ની �દર પોતાનો ખેલ બતાવે છે. �યાર�
તે શરણાઈ વગાડ�ને શાપને ડોલાવે છે. જયાર� શાપ શરણાઇના �રૂોમાં મ�ન થઈ �ય �યાર� મદાર��ું �યાન બી� બા�ુ છે �યાર�
શાપના �યાનમાં ભગં પડ� છે. અને શાપ મદાર�ને ડખં માર� છે. શાપના ઝેર�લા ડખંથી મદાર� ��ૃ�ું પામે છે. કોઈને પણ �યાલ નથી
આવતો ક� મદાર�ને સાપ શા માટ� ડખં માય� હશ.ે આ વાતા�માં સાપનો ખેલ બતાવીને પોતા� ું પે�ટ�ું રળતા મદાર�ની દ�ર�તાના દશ�ન
થાય છે. તેના ��ૃ�ુનંી ઘટના હદય �પશ� છે.

રિવ���નાથ ટાગોર� ‘’ ઘા�ની વાત’’ નામની વાતા�માં ત�ણ વયની છોકર�ની ક�ણતા� ું વણ�ન છે. તેમાં નાની વયે ��ૃ�ું પામેલા પિતની
યાદમાં તે છોકર� નદ� �કનાર� આવલેા ઘાટ ઉપર બેસી રહ� છે. અને તેના �ુ;ખનામાં તેની ક�ણતા જોવા મળે છે.

ઉપસહંાર—

ભારતીય ભાષાની �ંુક� વાતા�ઓમાં દર�ક �દ�શના લેખ�ની વાતા� શૈલી �ણવા મળે છે. આવી વાતા�ઓમાં વાચ�ને સ�દયી પ�ું લાગે
છે. �યાર� વાતા�ને સફળ બનાવે છે. ભારતીય વાતા�ઓમાથંી હદય �પશ� �વન દશ�ન �યકત થાય છે. આ�િુનક વાતા�ઓમાં આ�િુનક
�વનશલૈી પરંપર�ત સમાજ અને �ું�ંુબ –�યકિત મા��ૃેમ –િપ��ૃેમ –સતંનોની અમીદ��ટ મતે �રતી-અને મોત સામે ઝ�મતી માતા
-વગેર� પા�ોમાં ભારતીય વાતા�ઓની િસ�ધી જોવા મળે છે.
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[૮]�હ�દ� લેખક �જતેન ઠા�ુર: ચચ�
[૯]�જુરાતી લેખક �નુીલાલ મ�ડયા : સરણાઈના �રૂ
[૧૦] બગંાળ� લેખક રિવ���નાથ ટાગોર: ઘાટની વાત
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