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ગજુરાતી સાહિત્ય અને હિલ્મ 
ડો. વજંમ આચામય 

ગજુયાતી વલબાગ મ્યવુનવવર આર્્યવ & અફયન વામન્વ કોરેજ, ભશવેાણા 
સારાાંશ- 

વાહશત્મકૃવતભાથંી હપલ્ભભા ંરૂાતંયની સદુીઘય યંયા છે. હપલ્ભો ફનલાની ળરુઆત થઈ 
ત્માયથી જ આ લરણ જોલા ભે છે. યંત ુ આયંબભા ં અલાયચીન કૃવતઓના સ્થાને પ્રવળષ્ટ 
કૃવતઓનો ઉમોગ થતો શતો.. જેભ કે, શ્ર્ચચભભા ં ફાઈફર અને આણે ત્મા ં યાભામણ- 
ભશાબાયતને  આધાયે હપલ્ભ ફનાલલાભા ંઆલતી॰. ળરુઆતભા ંઆલો વલવનમોગ ૧૯ભી વદીભા ં
થમેરો જોલા ભે છે જેભા ંરોકવપ્રમ ધભયકૃવતઓન ે હપલ્ભભા ંરૂાતંહયત કયલાભા ંઆલતી. જેના 
કાયણે એ કૃવતઓને ડદા ય રોકો જુએ તો એક નલો યોભાચં અનબુલે. વાહશત્મની ઉત્તભ 
કૃવતઓ યથી ઘણી હપલ્ભો ફનાલલાભા ંઆલી છે. વવનેભાના વો લયના ઇવતશાવ યથી જાણી 
ળકામ છે કે હપલ્ભો વાહશત્મના વલવલધ પ્રકાયોનુ-ં નલરકથા, ર્ૂંકી લાતાય, આત્ભકથા, નાટક, 
કવલતાનુ ં અને વભાચાય વતૃાતંોનુ ં એક મા ફીજી યીતે રૂાતંય કયતી આલી છે. દાદાવાશફે 
પાકેએ ોતાની પ્રથભ હપલ્ભ યાજા શહયશ્ચદં્ર (1913) એ જ વલમના નાટક યથી ફનાલી શતી.  
વાહશત્મને વૌથી પ્રાચીન કરા ભાનલાભા ં આલ ેછે તો હપલ્ભને  Art of 20th century કશલેામ છે. 
આ ફન્ને કરાઓ શભેંળા ખફૂ અવયકાયક યશી છે અને આ ફને્ન કરાઓનો વફંધં શભેંળા 
ચચાયસ્દ યહ્યો છે. વાહશત્મ ાવે ચચત્રભમ ભોકાળ નથી તો હપલ્ભ ાવે રાફંા કથનનો 
અલકાળ નથી. વાહશત્મ એક જ વર્જક દ્વાયા થમેલુ ં વર્જન છે જ્માયે હપલ્ભ વનભાયણભા ં અનેક 
વર્જકોને ોતાની કરા અને ક્ષભતા વાથે વનણૂતાની અચબવ્મક્તતની તક ભે છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો-  વવનેભા, વાહશત્મ, રૂાતંય, અચબવ્મક્તત 
ગજુરાતી સાહિત્ય પરથી રૂપાાંતહરત થયેી હિલ્મ- 
 ગજુયાતી વાહશત્મન ુ પ્રબાત જેભ નયવવિંશ ભશતેાના પ્રબાવતમાથંી ળરૂ થામ છે. તેભ 
ગજુયાતી હપલ્ભ ઉદ્યોગની ળરૂઆત ણ ૧૯૩૨ભા ં ‘નયવવિંશ ભશતેા’ હપલ્ભથી થઇ. ૧૯૩૨ થી 
આજ  સધુીના રગબગ ૮૬ લય દયવભમાન રગબગ ૧૨૦૦ થી લધ ુગજુયાતી હપલ્ભોનુ ંવનભાયણ 
થયુ ંછે. જેભાથંી આળયે ૫૦ હપલ્ભો એલી છે જેનો આધાય ગજુયાતી વાહશત્મકૃવત ફની છે. 
 ગજુયાતના આહદકવલ નયવવિંશ ભશતેાના જીલન-કલન-દંતકથા યથી જ આળયે દંય 
હપલ્ભો ફની છે. ૧૯૩૬ભા ંકવલ કરાીએ ભશાત્ભા મૂદાવ ય રખેરા ગીત યથી પે્રહયત હપલ્ભ 
‘વવંાયરીરા’ ફની તો કવલ કરાીના જ જીલનપ્રવગં ય આધાહયત હપલ્ભ ‘કરાી’ ૧૯૬૬ભા ં
ફની જેભા ંવજંીલકુભાય કરાી ફન્મા શતા. 
 ગજુયાતી વાહશત્મની ભશાનલર ગણાતી ‘વયસ્લતીચદં્ર’ નલરકથાના રખેક ગોલધયનયાભ 
વત્રાઠી છે. આંતયચેતનાના ઊંડાણને ઉરેચલા ભાટે કોઈ વાહશત્મકૃવત કેલા કયા ડકાયો પેંકી 
ળકે તેનુ ંઉત્કૃષ્ટ ઉદાશયણ ‘વયસ્લતીચદં્ર’ નલરકથા છે. આ નલરકથા યથી હદગ્દળયક ગોવલિંદ 
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વયૈમાએ ‘વયસ્લતીચદં્ર’ નાભે હપલ્ભ ફનાલી છે.ન્નારાર ટેર કૃત નલરકથા ‘ભાનલીની 
બલાઈ’ યથી હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ ‘ભાનલીની બલાઈ’ નાભે હપલ્ભ વજી છે. હદગ્દળયક 
ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ આ હપલ્ભ ૧૯૯૩ભા ંયીરીઝ કયી શતી. ભનબુાઈ ચંોી ‘દળયક’ કૃત ‘ઝેય તો 
ીધા છે જાણી-જાણી’ નલરકથા ગજુયાતી વાહશત્મની અમલૂ્મ નલરકથાભાનંી એક છે. આલી 
શે્રષ્ઠ નલરકથાને હપલ્ભકૃવતભા ંરૂાતંહયત કયલાનુ ંબગીયથ કામય હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ કયુું 
છે. હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ ૧૯૭૨ભા ંઆ હપલ્ભ યીરીઝ કયી. નલરકથાના મખુ્માત્રો યોહશણી, 
વત્મકાભ, અચ્યતુ, ગોાફાા અન ે શભેતંની આવાવ આખી હપલ્ભ યચાઇ  છે. આ 
મખુ્માત્રોનો અચબનમ હપલ્ભભા ંઅનુભા, ઉેન્દ્ર વત્રલેદી, અયવલિંદ વત્રલેદી જેલા કરાકાયોએ કમો 
છે. આ નલરકથાની વયંતુત આવવૃત્તભા ંમળલતં શતુર કશ ેછે તેભ ભાનલભનની ગશનતા ખલુ્રી 
થલા ઉયાતં ભાનલવફધંોનુ ંકોઈ તત્લજ્ઞાન, કોઈ દળયન ણ પ્રતીત થામ છે. ન્નારાર ટેર 
કૃત ‘ભેરા જીલ’ નલરકથા ગજુયાતી વાહશત્મની સવુલખ્માત નલરકથા છે. હદગ્દળયક ભનશય 
યવકયેૂ ‘ભેરા જીલ’ નલરતથા યથી ‘ભેરા જીલ’ હપલ્ભ ફનાલી છે. ભનશય યવકયેૂ આ 
હપલ્ભ ૧૯૫૬ભા ં યીરીઝ કયી શતી. ગજુયાતી વાહશત્મના ઐવતશાવવક નલરકથાકાય કનૈમારાર 
મનુળી કૃત ‘થૃ્લીલલ્રબ’ નલરકથા યથી ‘થૃ્લીલલ્રબ’ હપલ્ભ ફ ેલાય ફની છે. ૧૯૪૮ભા ં
વોશયાફ ભોદીએ તથા ૧૯૭૬ભા ંયલીન્દ્ર દલેએ ‘થૃ્લીલલ્રબ’ નાભે હપલ્ભ ફનાલી છે. ૧૯૪૮ભા ં
વોશયાફ ભોદીએ જે હપલ્ભ ફનાલી એના કરાકાયોભા ંકાજન, દુગાયખોટે, અને કે.એન.વવિંશ છે તો 
૧૯૭૬ભા ં યલીન્દ્ર દલેએ જે હપલ્ભ ફનાલી તેના કરાકાયોભા ં નરીન દલે, ભશળે જોળી, ભીના 
ઈયાની અને યભેળ ભશતેા છે. ઐવતશાવવક ઘટના યથી નલરકથા ફની શોમ અને છી તે 
નલરકથા યથી હપલ્ભ ફનાલલાની શોમ ત્માયે જો વાહશત્મકાયે કાગ ય ઈવતશાવ ઉતામો 
શોમ તો હપલ્ભ વર્જકે ફુ ુ ભશનેત કયલી ડતી નથી અને હપલ્ભ વર્જક જો નલરકથાના જ 
પે્રભભા ંડયો શોમ તો તે ઈવતશાવ ભાટે ફુ ુભભત યાખતો નથી. ‘થૃ્લીલલ્રબ’ નલરકથાભા ં
ઈવતશાવ કેટરો ? તો કશ ેબાખયી ફનાલલાના રોટભા ંભીઠંુ નાખે એટરો ! ઇવતશાવભા ંભાત્ર 
નાભ ભે છે. ાત્રો, નગયોના....આનાથી વલળે કશુ ંજ નથી. નલરકથાભા ંજ ઇવતશાવનુ ંતત્લ 
નથી ભાટે તે ડદા ય ણ ઝીરાયુ ંનથી ણ ‘થૃ્લીલલ્રબ’ ની બવ્મતા ઝીરલાનો અન ે
ોતાના દ્વાયા અચબવ્મતત કયલાનો એક પ્રમત્ન અચબનેતા – હદગ્દળયક – વનભાયતા એ જરૂય કમો 
છે. 
 ‘કંકુ’ લાતાય ઉયથી ‘કંકુ’ હપલ્ભ ફની છે અન ે હપલ્ભની ટકથા રખ્મા છી ન્નારાર ે
‘કંકુ’ નલરકથા ણ રખી છે. એટર ેઅશીં ણ લાતાય, હપલ્ભ, નલરકથાનો વત્રબગં યચામો છે. 
હદગ્દળયક કાક્ન્તરાર યાઠોડ ે ‘કંકુ’ વાહશત્મકૃવત યથી ‘કંકુ’નાભની હપલ્ભ ફનાલી છે. કાક્ન્તરાર 
યાઠોડ ે૧૯૭૦ ભા ં ‘કંકુ’ હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. ‘કંકુ’ હપલ્ભના મખુ્્ાત્રોભા ં હકળોય જયીલારા, 
લ્રલી ભશતેા, કીળોયબટ્ટ, અયવલિંદ યાઠોડ છે. ‘કંકુ’ હપલ્ભના ગીત લેણીબાઈ યુોહશતે રખ્મા 
શતા. એને વગંીતભમ હદરી ધોહકમાએ કમાય. ‘કંકુ’ હપલ્ભના ગીતો ઈસ્ભાઈર લારેયા, શવંા 
દલે અને વલના ભશતેાએ ગામા છે.  વાપં્રત ગજુયાતી વ્માલવાવમક હપલ્ભોના પ્રલાશથી અરગ 
શટીને એક નાયીપ્રધાન વલેંદનળીર વાહશત્મકૃવત યથી હપલ્ભ ફનાલલાનુ ંવાશવ ૧૯૭૯ભા ંથયુ.ં 
અને વલનોહદની નીરકંઠની લાતાય ‘દહયમાલ હદર’ યથી ‘કાળીનો દીકયો’ નાભે હપલ્ભ ફની. જેનુ ં



Research Guru:  Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1327 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  
 

હદગ્દળયન કાવંત ભહડમાએ કયુું શત ુ.ં ‘કાળીનો દીકયો’ હપલ્ભના મખુ્મ ાત્રોભા ંયીટા બાદુયી, રીરા 
ઝયીલારા, યાગીણી, ગીયીળ દેવાઈ , યાજીલ છે. લાતાય લાચંીએ ત્માયે આણી વલેંદના અને 
કલ્નાળીરતા શાથલગી શોમ એટરે ચારે.. ણ હપલ્ભનુ ં ભાધ્મભ ભાણલા ભાટે થોડુ ં લધાયે 
વતકય યશવે ુ ંડ.ે હદગ્દળયક કેભેયાની બાાથી ઘણુ ંકશતેો શોમ છે. ભેકઅના ઉમોગ  દ્વાયા ણ 
ફદરાતી હયક્સ્થવતઓ દળાયલાતી શોમ છે. યલુાનલમે યતાળ ડતા ગારલાી કાળી કેળલના 
ભયણ છી શ્માભયંગી રાગ ેછે. હદગ્દળયક દેયાણી-જેઠાણીના જીલનયંગભા ંઆલેરા હયલતયન આ 
યંગભૂા દ્વાયા વભજાલે છે. 
 વાહશત્મકૃવતભાથંી હપલ્ભકૃવતભા ં થતી રૂાતંયની પ્રહિમા ભાટે ચનુીરાર ભીહડમાની ર્ૂંકી 
ગજુયાતી લાતાય ‘અભ ુભકયાણી’ અને કેતન ભશતેાની હશન્દી પીચય હપલ્ભ ‘વભચય ભવારા’ એક 
ઉત્કૃષ્ટ ઉદાશયણ રંુૂ ાડ ેછે. નલરકથા કે રઘનુલર કયતા ર્ૂંકીલાતાય પ્રભાણભા ંઘણી ર્ૂંકી શોમ 
છે એટરે જ ર્ૂંકીલાતાય યથી ણૂય રફંાઈની પીલ્ભકૃવત વર્જલાનુ ંકામય લધાયે હદરચશ્ શોમ છે. 
ભાડં વલા દવ ાનાની કે આળયે ૨૪૦૦ ળબ્દોની આ ર્ૂંકીલાતાય પ્રથભ ચનુીરાર ભહડમાના રૂ-
અરૂ નાભના વગં્રશભા ં૧૯૫૩ભા ંપ્રકાવળત થઇ શતી. દવ ાનાની ર્ૂંકીલાતાયને હદગ્દળયક રફંાલી 
– શોાલીને ૧૨૮ ભીનીટની હપલ્ભકૃવતભા ં રૂાતંહયત કયી ળકે છે. હદગ્દળયક કેતન ભશતેાએ 
૧૯૮૭ ભા ં ‘વભચય ભવારા’ હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. ‘વભચય ભવારા’ના મખુ્મ ાત્રોભા ંનવરુદ્દીન 
ળાશ, ક્સ્ભતા ાટીર અને ઓભયુી છે. જો આયંબ, ભધ્મ અને અંતભા ં હપલ્ભકૃવતને અલધીની 
યીતે વલબાજલી શોમ તો દયેક બાગ રગબગ ૪૦ ભીનીટનો થામ છે. એ  હપલ્ભકૃવતને અમકુ 
પ્રકાયનો રમ પ્રદાન કયે છે. એક ોપ્યરુય ભેરોડ્રાભા હપલ્ભકૃવત ‘વભચય ભવારા’ તેના 
ધ્લવનવલશ્વની  યીતે આગલી ફને છે. ચનુીરાર ભહડમા કૃત ‘રીલડુી ધયતી’ ગજુયાતી વાહશત્મની 
ભશત્લની વાભાજજક નલરકથા છે. આ નલરકથા યથી ‘રીલડુી ધયતી’ નાભે હપલ્ભ ફની છે. 
૧૯૫૬ થી ૧૯૫૭ ના વભમગાાભા ં ‘જન્ભભવૂભ’ દૈવનકભા ંઆ નલરકથા શપ્ત-ેશપ્તે છામરેી 
શતી. ગજુયાતીભા ં પ્રમોગાત્ભક નલરકથા રખલાના વનણયમના પરસ્લરૂે ‘રીલડુી ધયતી’ ભા ં
કથાલસ્તનુો પ્રમોગ કયલાનુ ં ભહડમાએ ધાયુું શત ુ.ં ચનુીરાર ભહડમાની વનયીક્ષણ ળક્તત 
લાતાયકરાભા ં ભશત્લનુ ં સ્થાન ધયાલે છે. ગાભડાનુ ં લાસ્તવલક અને પ્રાણલાન ચચત્ર દોયામ છે. 
‘રીલડુી ધયતી’ નલરકથા યથી હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલદેી એ ‘રીલડુી ધયતી’ હપલ્ભ ફનાલી છે. 
ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ ૧૯૭૭ભા ંઆ હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. હપલ્ભના મખુ્મ કરાકાયો ભશળે દેવાઈ, 
કરા ળાશ અને ડઇેઝી ઈયાની છે. ‘રીલડુી ધયતી’ હપલ્ભભા ંણ નલરકથાની જેભ ગુદંાવયનુ ં
તેભજ ત્માના ગ્રાભીણ વભાજનુ ંપ્રત્મક્ષ દળયન થતુ ંશોમ તેલો અનબુલ થામ છે. 
 ભધયુામ આધવુનક ગજુયાતીના પ્રવવદ્ધ રેખક છે. ઉશાવ અને કટાક્ષના આશ્રમે ભધયુામે 
‘હકમ્ફર યેલન્વવડૂ’ નલરકથાભા ં આધવુનક વભ્મતાની ભજાક ઉડાલી છે અન ેઆ નલરકથા 
યથી હદગ્દળયક આશતુો ગોલાયીકયએ ‘લોટ્વ મોય યાળી’ નાભની હપલ્ભ ફનાલી છે. આશતુો 
ગોલાયીકયે આ હપલ્ભ ૨૦૦૯ભા ં યીરીઝ કયી. હપલ્ભના મખુ્મ કરાકાયોભા ં શભયન ફાલેજા અને 
વપ્રમકંા ચોયા છે. હપલ્ભભા ંજુદી-જુદી ફાય યાળીઓ લાી છોકયીઓનુ ંચહયત્ર ચચત્રણ થયુ ં છે. 
જે બાલકન ે વલશ્વવનીમ અને યવપ્રદ રાગેછે.  નામકના ભનભા ં દયેક કન્મા જોમા છી 
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આંતયવઘંય ઊબો થતો જોઈ ળકામ છે. આભ વઘંય વનરૂણની યજૂઆત હદગ્દળયકે આગલી યીત 
કયેરી  છે. 
 વાપં્રત ગજુયાતી રેચખકાઓના વલદૂી કશી ળકામ એલી રેચખકાઓભા ં શ્રી ધીરુફશને 
ટેર ભોખયે છે. એભની ‘અછુતનો લેળ’ ર્ૂંકીલાતાય સવુલખ્માત છે અને ‘અછુતનો લેળ’ યથી 
‘બલની બલાઈ’ નાભે હપલ્ભ હદગ્દળયક કેતન ભશતેાએ ફનાલી છે. કેતન ભશતેાએ ૧૯૮૦ ભા ંઆ 
હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. આ હપલ્ભ ૧૩૫ ભીનીટની વભમ ભમાયદાભા ંવભાપ્ત થામ છે. હપલ્ભના 
મખુ્મ કરાકાયોભા ં નવરુદીન ળાશ, ઓભયુી, ક્સ્ભતા ાટીર, ભોશન ગોખર ે છે. ૧૯૯૯ભા ં
પ્રદવળિત ગજુયાતી ચરચચત્ર ‘ભોતીના ચોક યે વનાભા ંદીઠા’ લાય અડારજાની રઘનુલર ‘ભાયે 
ણ એક ઘય શોમ’ ની કથા ય આધાહયત છે. ચરચચત્રને શે્રષ્ઠ ભૌચરક કથા ભાટેનો યુસ્કાય 
ણ પ્રાપ્ત થમો છે. ‘ભોતીના ચોક યે વનાભા ં દીઠા ’હપલ્ભના હદગ્દળયક વદંી ટેર છે. 
ગજુયાતી ચરચચત્રની સુયહશટ જોડી ગણાતા હશતેનકુભાય, યોભા ં ભાણેક વાથે આયતી ટેર ે
અચબનમ આપ્મો છે અને બાયતીમ ચરચચત્રના અંગભતૂ ગીત-વગંીતનો લધ ુ ફકટ યીતે 
વલવનમોગ કયલાભા ંઆવ્મો છે. રઘનુલરભા ંસકુ્ષ્ભ યીતે ચારતા ભનોવચંરનોને ચરચચત્રભા ંમતૂય 
કયલા સ્થૂ ઘટનાઓનો આળયો રેલામો છે અને કથાનો અંત ણ લધ ુરોક બોગ્મ અને સખુદ 
ફનાવ્મો છે. મખુ્મ ાત્ર રીનાનુ ંરઘનુલર ભા ંવકુંર ાત્રારેખન ચરચચત્રભા ંવાટ જણામ છે. 
 યભણબાઈ નીરકંઠે ૧૯૧૩ભા ં‘યાઈનો લયત’ નાટકના વાત અંક અને ાતં્રીવ પ્રલળેોભા ં
તત્કારીન વાભાજજક વભસ્માઓ–પ્રણમરગ્ન અને  વલધલાનુયરગ્ન ને વાકંી રેલા ઉયાતં 
નીવત અને અનીવત, ધભય એ અધભયના કેન્દ્રભતૂ વઘંયને લણી રીધો છે. ભશીતયાભ નીરકંઠે 
વંાહદત કયેરા બલાઈ વગં્રશના એક લેળ ‘રારજી ભનીઆય’ ભા ંઆલતા દુશાનો યભણબાઈએ 
‘યાઈનો લયત’ ભા ંઆધાય રીધો છે. ચચન ુભોદીએ ણ આ દુશા “વાઈંમાવે વફ કુછ શોતા શૈ, 
મજુ ફદેં વે કુછ નહશ,. યાઈ કો યફત કયે, યફત ફાગ ેજ ભાશી.” ભા ં કછુ ને સ્થાને ‘કયુ’ં 
મકુીને ૬૬ ષૃ્ઠોભા ં જારકા નાટકની ઈભાયત યચી છે. જાલ્કાની કૃવતવનશ્વમતા અન ે એનો 
અશકંાય ‘કયુ’ં ભા ંપ્રગટ થામ છે. 
 ‘જારકા’ શરેા બજ્લાયુ,ં અવત વપ યીતે છી સુ્તકરૂે પ્રગટ થયુ.ં અનસુ્નાતક 
કક્ષાએ ાઠય સુ્તક ણ ફન્યુ ં છે. એક ભૌચરક ગજુયાતી નાટક ફાલીવ લખત બજલામ એ 
ઘટના ગજુયાતી યંગભવૂભ ભાટે નોંધાત્ર જ ગણામ. ૨૦૦૪ભા ંઉત્ર ભોદીએ ‘જારકા’ ને રૂેયી 
ડદા ય યજુ કયલા વતા ચચન ુભોદી ાવે જ વલંાદો અને ગીતો રખાવ્મા. વપ નીલડરે 
વાહશત્મકૃવતને ચરચચત્રભા ં રૂાતંહયત કયલી એ મશુ્કેર કાભ શત ુ ં તો ણ તભેાથી ફનરેી  
‘યાજભાતા’ હપલ્ભ વપ યશી છે. 
 ગજુયાતી પ્રથભ નલરકથા નદંળકંય ભશતેાની ‘કયણઘરેો’ યથી ફનેરી હપલ્ભ 
‘કયણઘરેો’ ૧૯૪૮ભા ં રૂેયી ડદે આલી. તો ઝલેયચદં ભેઘાણીની પ્રવવદ્ધ કૃવત ‘લેવલળા’ 
૧૯૪૯ ભા ં હપલ્ભરૂે યજુ થઇ. ગોલધયનયાભ વત્રાઠીની ભશાનલર ‘વયસ્લતીચદં્ર’ ના ંઅભયાત્ર 
‘ગણુસુદંયી’ ન ે ધ્માનભા ં યાખીને ફે લાય હપલ્ભ ફની છે. એકલાય ‘ગણુસુદંયી’ અને ફીજીલાય 
‘ગણુસુદંયીની ઘયવવંાય’. જેના હદગ્દળયક ગોવલિંદ વયૈમા છે. ગણુલતંયામ આચામયની નલરકથા 
યથી ‘જીલનો જુગાયી’ ફની તો  શહયહકળન ભશતેાની નલરકથા યથી વગંીતકાય ફેરડી ભશળે 
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– નયેળે ‘જોગ-વજંોગ’ નુ ંવનભાયણ કયુું. અને શહયહકળન બાઈની જ નલરકથા ‘પ્રલાશ રટામો’ 
યથી ‘ડાકુયાણી ગગંા’ હપલ્ભ આલી જે અચબનેત્રી યાગીણીની પ્રથભ ગજુયાતી હપલ્ભ શતી. 
હદનકય જોળીની નલરકથા ‘પ્રકાળનો ડછામો’ ના ં કથાનક યથી ‘ગાધંી ભામ પાધય’ હપલ્ભ 
ફની. 
 આ ઉયાતં વાયંગ ફાયોટની ‘નદંનલન’ જેનુ ં હદગ્દળયન શ્રી કુભાયે કયુય છે. ચનુીરાર 
લધયભાન ળાશની ‘જીગય અને અભી’ જેના હદગ્દળયક ચદં્રકાતં વાગંાણી છે. વાયંગ ફાયોટની 
‘યેનફવેયા’ નુ ંહદગ્દળયન ભશળે દેવાઈએ કયુું છે. ગણુલતંયામ આચામયની ‘વાયંગદેલ’ નલરકથા 
યથી ‘ ભેુરુો લશુાય’ હપલ્ભ ફની જેના હદગ્દળયક જશબુાઈ વત્રલેદી છે. ળમદાની લાતાય યથી 
‘લણઝાયી લાલ’ હપલ્ભ ફની જેનુ ંહદગ્દળયન ચતભુુયજ દોળીએ કયુું. આ ઉયાતં ભેઘાણીની ‘વોયઠી 
ફશાયલહટમા’ કે વૌયાષ્રની યવધાય યથી તો ‘લીય યાભલાો’,’લીય ભાગંાલાો’ ‘ળેતરન ે
કાઠેં’ ‘બાદય તાયા લશતેા ાણી જેલી અનેક હપલ્ભો યજુ થઇ અને કભાણી ણ કયી. જમતં 
ખત્રીની લાતાય ‘ધાડ’ યથી ણ હપલ્ભ ફની છે. ક.ભા. મનુળીની ‘ફે ખયાફ જણ’ ‘લેયની 
લસરુાત,’ ય.લ. દેવાઈની ‘કોહકરા તથા ચૂણિભા,’ ગણુલતંયામ આચામયની ‘અલ્રાફેરી’, ઈશ્વય 
ેટરીકયની ‘જનભટી’ જેલી વાહશત્મકૃવતઓ યથી ચરચચત્રો ફનાલામા અને વપ ણ થમા 
છે. 
 વવનેભા અને વાહશત્મ લચ્ચેનો વફધં અનેક સ્તયે પ્રગટાલી ળકામ છે.એક વાયા 
વનદેળકની વાહશત્મકૃવત આધાહયત હપલ્ભ દ્વાયા જન ભાનવને વવનેભાની અવરી તાકાતનો યચો 
ભળ્મો શોમ એલા અનેક ઉદાશયણો જોલા ભે છે. આભ કરાનુ ંકોઈણ ભાધ્મભ જે તે દેળ, જે 
તે વભાજ એની અેક્ષાઓ, આળા- વનયાળાઓને અચબવ્મતત કયે છે. વાહશત્મને વૌથી પ્રાચીન 
કરા ભાનલાભા ં આલ ેછે, તો હપલ્ભન ે Art of 20th century કશલેામ છે. આ ફન્ન ેકરાઓ શભંેળા 
ખફૂ અવયકાયક યશી છે, અને આ ફન્ન ેકરાઓનો વફંધં શભંેળા ચચાયસ્દ યહ્યો છે. વાહશત્મ ાવ ે
ચચત્રભમ ભોકાળ નથી તો હપલ્ભ ાવે રાફંા કથનનો અલકાળ નથી. વાહશત્મ એક જ વર્જક 
દ્વાયા થમેલુ ંવર્જન છે જ્માયે હપલ્ભ વનભાયણભા ંઅનેક વર્જકોને ોતાની કરા અને ક્ષભતા વાથ ે
વનણૂતાની અચબવ્મક્તતની તક ભે છે.  વાહશત્મની જેભ જ વવનેભા ણ વભાજનો અયીવો છે.એ 
જેટલુ ંલાસ્તવલક શોમ એટરા પ્રભાણભા ંએનો વાભાજજક વદંબય લધ ુદ્રઢ ફની ળકે છે યંત ુજે 
વર્જકતા વાહશત્મકૃવતભા ં છે તે જ વર્જકતા  તેભાથંી રૂાતંહયત થતી હપલ્ભભા ં જલાઈ યશલેી 
જોઈએ, એ આલશ્મક છે. 


