ુ રાતી સાહિત્ય અને હિલ્મ
ગજ
ડો. વંજમ આચામય
ગુજયાતી વલબાગ મ્યુવનવવર આર્્ય વ & અફયન વામન્વ કોરેજ, ભશેવાણા
સારાાંશવાહશત્મકૃવતભાંથી હપલ્ભભાં રૂાંતયની સુદીઘય યં યા છે . હપલ્ભો ફનલાની ળરુઆત થઈ
ત્માયથી જ આ લરણ જોલા ભે છે . યં ત ુ આયં બભાં અલાયચીન કૃવતઓના સ્થાને પ્રવળષ્ટ
કૃવતઓનો ઉમોગ થતો શતો.. જેભ કે, શ્ર્ચચભભાં ફાઈફર અને આણે ત્માં યાભામણભશાબાયતને આધાયે હપલ્ભ ફનાલલાભાં આલતી॰. ળરુઆતભાં આલો વલવનમોગ ૧૯ભી વદીભાં
થમેરો જોલા ભે છે જેભાં રોકવપ્રમ ધભયકૃવતઓને હપલ્ભભાં રૂાંતહયત કયલાભાં આલતી. જેના
કાયણે એ કૃવતઓને ડદા ય રોકો જુએ તો એક નલો યોભાંચ અનુબલે. વાહશત્મની ઉત્તભ
કૃવતઓ યથી ઘણી હપલ્ભો ફનાલલાભાં આલી છે . વવનેભાના વો લયના ઇવતશાવ યથી જાણી
ૂ ી લાતાય , આત્ભકથા, નાટક,
ળકામ છે કે હપલ્ભો વાહશત્મના વલવલધ પ્રકાયોનુ-ં નલરકથા, ર્ંક
કવલતાનુ ં અને વભાચાય વ ૃતાંતોનુ ં એક મા ફીજી યીતે રૂાંતય કયતી આલી છે . દાદાવાશેફ
પાકેએ ોતાની પ્રથભ હપલ્ભ યાજા શહયશ્ચંદ્ર (1913) એ જ વલમના નાટક યથી ફનાલી શતી.
વાહશત્મને વૌથી પ્રાચીન કરા ભાનલાભાં આલે છે તો હપલ્ભને Art of 20th century કશેલામ છે .
આ ફન્ને કરાઓ શંભેળા ખ ૂફ અવયકાયક યશી છે અને આ ફન્ને કરાઓનો વંફધ
ં શંભેળા
ચચાયસ્દ યહ્યો છે . વાહશત્મ ાવે ચચત્રભમ ભોકાળ નથી તો હપલ્ભ ાવે રાંફા કથનનો
અલકાળ નથી. વાહશત્મ એક જ વર્જક દ્વાયા થમેલ ું વર્જન છે જ્માયે હપલ્ભ વનભાયણભાં અનેક
વર્જકોને ોતાની કરા અને ક્ષભતા વાથે વન ૂણતાની અચબવ્મક્તતની તક ભે છે .
ચાવીરૂપ શબ્દો- વવનેભા, વાહશત્મ, રૂાંતય, અચબવ્મક્તત
ુ રાતી સાહિત્ય પરથી રૂપાાંતહરત થયેી હિલ્મગજ
ગુજયાતી વાહશત્મનુ પ્રબાત જેભ નયવવિંશ ભશેતાના પ્રબાવતમાંથી ળરૂ થામ છે . તેભ
ગુજયાતી હપલ્ભ ઉદ્યોગની ળરૂઆત ણ ૧૯૩૨ભાં ‘નયવવિંશ ભશેતા’ હપલ્ભથી થઇ. ૧૯૩૨ થી
આજ સુધીના રગબગ ૮૬ લય દયવભમાન રગબગ ૧૨૦૦ થી લધુ ગુજયાતી હપલ્ભોનુ ં વનભાયણ
થયુ ં છે . જેભાંથી આળયે ૫૦ હપલ્ભો એલી છે જેનો આધાય ગુજયાતી વાહશત્મકૃવત ફની છે .
ગુજયાતના આહદકવલ નયવવિંશ ભશેતાના જીલન-કલન-દં તકથા યથી જ આળયે ંદય
હપલ્ભો ફની છે . ૧૯૩૬ભાં કવલ કરાીએ ભશાત્ભા મ ૂદાવ ય રખેરા ગીત યથી પ્રેહયત હપલ્ભ
‘વંવાયરીરા’ ફની તો કવલ કરાીના જ જીલનપ્રવંગ ય આધાહયત હપલ્ભ ‘કરાી’ ૧૯૬૬ભાં
ફની જેભાં વંજીલકુભાય કરાી ફન્મા શતા.
ગુજયાતી વાહશત્મની ભશાનલર ગણાતી ‘વયસ્લતીચંદ્ર’ નલરકથાના રેખક ગોલધયનયાભ
વત્રાઠી છે . આંતયચેતનાના ઊંડાણને ઉરેચલા ભાટે કોઈ વાહશત્મકૃવત કેલા કયા ડકાયો પેંકી
ળકે તેન ુ ં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાશયણ ‘વયસ્લતીચંદ્ર’ નલરકથા છે . આ નલરકથા યથી હદગ્દળયક ગોવલિંદ
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વયૈ માએ ‘વયસ્લતીચંદ્ર’ 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 ૧૯૯૩ભાં યીરીઝ કયી શતી.

ભનુબાઈ ંચોી ‘દળયક’ કૃત ‘ઝેય તો

ીધા છે જાણી-જાણી’ નલરકથા ગુજયાતી વાહશત્મની અમ ૂલ્મ નલરકથાભાંની એક છે . આલી
શ્રેષ્ઠ નલરકથાને હપલ્ભકૃવતભાં રૂાંતહયત કયલાનુ ં બગીયથ કામય હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ કયુું
છે . હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ ૧૯૭૨ભાં આ હપલ્ભ યીરીઝ કયી. નલરકથાના મુખ્માત્રો યોહશણી,
વત્મકાભ, અચ્યુત, ગોાફાા અને શેભત
ં ની આવાવ આખી હપલ્ભ યચાઇ

છે . આ

મુખ્માત્રોનો અચબનમ હપલ્ભભાં અનુભા, ઉેન્દ્ર વત્રલેદી, અયવલિંદ વત્રલેદી જેલા કરાકાયોએ કમો
છે . આ નલરકથાની વંયતુ ત આવ ૃવત્તભાં મળલંત શુતર કશે છે તેભ ભાનલભનની ગશનતા ખુલ્રી
થલા ઉયાંત ભાનલવફંધોનુ ં કોઈ તત્લજ્ઞાન, કોઈ દળયન ણ પ્રતીત થામ છે . ન્નારાર ટેર
કૃત ‘ભે રા જીલ’ નલરકથા ગુજયાતી વાહશત્મની સુવલખ્માત નલરકથા છે . હદગ્દળયક ભનશય
યવક ૂયે ‘ભે રા જીલ’ નલરતથા યથી ‘ભે રા જીલ’ હપલ્ભ ફનાલી છે . ભનશય યવક ૂયે આ
હપલ્ભ ૧૯૫૬ભાં યીરીઝ કયી શતી. ગુજયાતી વાહશત્મના ઐવતશાવવક નલરકથાકાય કનૈમારાર
મુનળી કૃત ‘ ૃથ્લીલલ્રબ’ નલરકથા યથી ‘ ૃથ્લીલલ્રબ’ હપલ્ભ ફે લાય ફની છે . ૧૯૪૮ભાં
વોશયાફ ભોદીએ તથા ૧૯૭૬ભાં યલીન્દ્ર દલેએ ‘ ૃથ્લીલલ્રબ’ નાભે હપલ્ભ ફનાલી છે . ૧૯૪૮ભાં
વોશયાફ ભોદીએ જે હપલ્ભ ફનાલી એના કરાકાયોભાં કાજન, દુગાયખોટે, અને કે.એન.વવિંશ છે તો
૧૯૭૬ભાં યલીન્દ્ર દલેએ જે હપલ્ભ ફનાલી તેના કરાકાયોભાં નરીન દલે, ભશેળ જોળી, ભીના
ઈયાની અને યભેળ ભશેતા 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 ફુુ ભશેનત કયલી ડતી નથી અને હપલ્ભ વર્જક જો નલરકથાના જ
પ્રેભભાં ડયો શોમ તો તે ઈવતશાવ ભાટે ફુુ ભભત યાખતો નથી. ‘ ૃથ્લીલલ્રબ’ નલરકથાભાં
ઈવતશાવ કેટરો ? તો કશે બાખયી ફનાલલાના રોટભાં ભીઠું નાખે એટરો ! ઇવતશાવભાં ભાત્ર
નાભ ભે છે . ાત્રો, નગયોના....આનાથી વલળે કશુ ં જ નથી. નલરકથાભાં જ ઇવતશાવનુ ં તત્લ
નથી ભાટે તે ડદા ય ણ ઝીરાયુ ં નથી ણ ‘ ૃથ્લીલલ્રબ’ ની બવ્મતા ઝીરલાનો અને
ોતાના દ્વાયા અચબવ્મતત કયલાનો એક પ્રમત્ન અચબનેતા – હદગ્દળયક – વનભાયતા એ જરૂય કમો
છે .
‘કંકુ’ લાતાય ઉયથી ‘કંકુ’ હપલ્ભ ફની છે અને હપલ્ભની ટકથા રખ્મા છી ન્નારારે
‘કંકુ’ નલરકથા ણ રખી છે . એટરે અશીં ણ લાતાય, હપલ્ભ, નલરકથાનો વત્રબંગ યચામો છે .
હદગ્દળયક કાક્ન્તરાર યાઠોડે ‘કંકુ’ વાહશત્મકૃવત યથી ‘કંકુ’નાભની હપલ્ભ ફનાલી છે . કાક્ન્તરાર
યાઠોડે ૧૯૭૦ ભાં ‘કંકુ’ હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. ‘કંકુ’ હપલ્ભના મુખ્્ાત્રોભાં હકળોય જયીલારા,
લ્રલી ભશેતા, કીળોયબટ્ટ, અયવલિંદ યાઠોડ છે . ‘કંકુ’ હપલ્ભના ગીત લેણીબાઈ ુયોહશતે રખ્મા
શતા. એને વંગીતભમ હદરી ધોહકમાએ કમાય. ‘કંકુ’ હપલ્ભના ગીતો ઈસ્ભાઈર લારેયા, શંવા
દલે અને વલના ભશેતાએ ગામા છે .

વાંપ્રત ગુજયાતી વ્માલવાવમક હપલ્ભોના પ્રલાશથી અરગ

શટીને એક નાયીપ્રધાન વંલેદનળીર વાહશત્મકૃવત યથી હપલ્ભ ફનાલલાનુ ં વાશવ ૧૯૭૯ભાં થયુ.ં
અને વલનોહદની નીરકંઠની લાતાય ‘દહયમાલ હદર’ યથી ‘કાળીનો દીકયો’ નાભે હપલ્ભ ફની. જેનુ ં
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હદગ્દળયન કાંવત ભહડમાએ કયુું શતુ.ં ‘કાળીનો દીકયો’ હપલ્ભના મુખ્મ ાત્રોભાં યીટા બાદુયી, રીરા
ઝયીલારા, યાગીણી, ગીયીળ દે વાઈ , યાજીલ છે . લાતાય લાંચીએ ત્માયે આણી વંલેદના અને
કલ્નાળીરતા શાથલગી શોમ એટરે ચારે.. ણ હપલ્ભનુ ં ભાધ્મભ ભાણલા ભાટે થોડું લધાયે
વતકય યશેવ ુ ં ડે. હદગ્દળયક કેભેયાની બાાથી ઘણુ ં કશેતો શોમ છે . ભેકઅના ઉમોગ દ્વાયા ણ
ફદરાતી હયક્સ્થવતઓ દળાયલાતી શોમ છે . યુલાનલમે યતાળ ડતા ગારલાી કાળી કેળલના
ભયણ છી શ્માભયં ગી રાગે છે . હદગ્દળયક દે યાણી-જેઠાણીના જીલનયં ગભાં આલેરા હયલતયન આ
યં ગભ ૂા દ્વાયા વભજાલે છે .
ૂ ી
વાહશત્મકૃવતભાંથી હપલ્ભકૃવતભાં થતી રૂાંતયની પ્રહિમા ભાટે ચુનીરાર ભીહડમાની ર્ંક
ગુજયાતી લાતાય ‘અભુ ભકયાણી’ અને કેતન ભશેતાની હશન્દી પીચય હપલ્ભ ‘વભચય ભવારા’ એક
ૂ ીલાતાય પ્રભાણભાં ઘણી ર્ંક
ૂ ી શોમ
ઉત્કૃષ્ટ ઉદાશયણ  ૂરું ાડે છે . નલરકથા કે રઘુનલર કયતા ર્ંક
ૂ ીલાતાય યથી  ૂણય રંફાઈની પીલ્ભકૃવત વર્જલાનુ ં કામય લધાયે હદરચશ્ શોમ છે .
છે એટરે જ ર્ંક
ૂ ીલાતાય પ્રથભ ચુનીરાર ભહડમાના રૂભાંડ વલા દવ ાનાની કે આળયે ૨૪૦૦ ળબ્દોની આ ર્ંક
ૂ ીલાતાયને હદગ્દળયક રંફાલી
અરૂ નાભના વંગ્રશભાં ૧૯૫૩ભાં પ્રકાવળત થઇ શતી. દવ ાનાની ર્ંક
– શોાલીને ૧૨૮ ભીનીટની હપલ્ભકૃવતભાં રૂાંતહયત કયી ળકે છે . હદગ્દળયક કેતન ભશેતાએ
૧૯૮૭ ભાં ‘વભચય ભવારા’ હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. ‘વભચય ભવારા’ના મુખ્મ ાત્રોભાં નવરુદ્દીન
ળાશ, ક્સ્ભતા ાટીર અને ઓભુયી છે . જો આયં બ, ભધ્મ અને અંતભાં હપલ્ભકૃવતને અલધીની
યીતે વલબાજલી શોમ તો દયે ક બાગ રગબગ ૪૦ ભીનીટનો થામ છે . એ

હપલ્ભકૃવતને અમુક

પ્રકાયનો રમ પ્રદાન કયે છે . એક ોપ્યુરય ભેરોડ્રાભા હપલ્ભકૃવત ‘વભચય ભવારા’ તેના
ધ્લવનવલશ્વની યીતે આગલી ફને છે . ચુનીરાર ભહડમા કૃત ‘રીલુડી ધયતી’ ગુજયાતી વાહશત્મની
ભશત્લની વાભાજજક નલરકથા છે . આ નલરકથા યથી ‘રીલુડી ધયતી’ નાભે હપલ્ભ ફની છે .
૧૯૫૬ થી ૧૯૫૭ ના વભમગાાભાં ‘જન્ભભ ૂવભ’ દૈ વનકભાં આ નલરકથા શપ્તે-શપ્તે છામેરી
શતી. ગુજયાતીભાં પ્રમોગાત્ભક નલરકથા રખલાના વનણયમના પરસ્લરૂે ‘રીલુડી ધયતી’ ભાં
કથાલસ્તુનો પ્રમોગ કયલાનુ ં ભહડમાએ ધાયુું શતુ.ં ચુનીરાર ભહડમાની વનયીક્ષણ ળક્તત
લાતાયકરાભાં ભશત્લનુ ં સ્થાન ધયાલે છે . ગાભડાનુ ં લાસ્તવલક અને પ્રાણલાન ચચત્ર દોયામ છે .
‘રીલુડી ધયતી’ નલરકથા યથી હદગ્દળયક ઉેન્દ્ર વત્રલેદી એ ‘રીલુડી ધયતી’ હપલ્ભ ફનાલી છે .
ઉેન્દ્ર વત્રલેદીએ ૧૯૭૭ભાં આ હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. હપલ્ભના મુખ્મ કરાકાયો ભશેળ દે વાઈ,
કરા ળાશ અને ડેઇઝી ઈયાની છે . ‘રીલુડી ધયતી’ હપલ્ભભાં ણ નલરકથાની જેભ ગુદ
ં ાવયનુ ં
તેભજ ત્માના ગ્રાભીણ વભાજનુ ં પ્રત્મક્ષ દળયન થતુ ં શોમ તેલો અનુબલ થામ છે .
ભધુયામ આધુવનક ગુજયાતીના પ્રવવદ્ધ રેખક છે . ઉશાવ અને કટાક્ષના આશ્રમે ભધુયામે
‘હકમ્ફર યે લન્વવ ૂડ’ નલરકથાભાં આધુવનક વભ્મતાની ભજાક ઉડાલી છે અને આ નલરકથા
યથી હદગ્દળયક આશુતો ગોલાયીકયએ ‘લોટ્વ મોય યાળી’ નાભની હપલ્ભ ફનાલી છે . આશુતો
ગોલાયીકયે આ હપલ્ભ ૨૦૦૯ભાં યીરીઝ કયી. હપલ્ભના મુખ્મ કરાકાયોભાં શભયન ફાલેજા અને
વપ્રમંકા ચોયા છે . હપલ્ભભાં જુદી-જુદી ફાય યાળીઓ લાી છોકયીઓનુ ં ચહયત્ર ચચત્રણ થયુ ં છે .
જે બાલકને વલશ્વવનીમ અને યવપ્રદ રાગેછે.

નામકના ભનભાં દયે ક કન્મા જોમા છી
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આંતયવંઘય ઊબો થતો જોઈ ળકામ છે . આભ વંઘય વનરૂણની યજૂઆત હદગ્દળયકે આગલી યીત
કયે રી છે .
વાંપ્રત ગુજયાતી રેચખકાઓના વલદૂ ી કશી ળકામ એલી રેચખકાઓભાં શ્રી ધીરુફશેન
ૂ ીલાતાય સુવલખ્માત છે અને ‘અછુતનો લેળ’ યથી
ટેર ભોખયે છે . એભની ‘અછુતનો લેળ’ ર્ંક
‘બલની બલાઈ’ નાભે હપલ્ભ હદગ્દળયક કેતન ભશેતાએ ફનાલી છે . કેતન ભશેતાએ ૧૯૮૦ ભાં આ
હપલ્ભ યીરીઝ કયી શતી. આ હપલ્ભ ૧૩૫ ભીનીટની વભમ ભમાયદાભાં વભાપ્ત થામ છે . હપલ્ભના
મુખ્મ કરાકાયોભાં નવરુદીન ળાશ, ઓભુયી, ક્સ્ભતા ાટીર, ભોશન ગોખરે છે . ૧૯૯૯ભાં
પ્રદવળિત ગુજયાતી ચરચચત્ર ‘ભોતીના ચોક યે વનાભાં દીઠા’ લાય અડારજાની રઘુનલર ‘ભાયે
ણ એક ઘય શોમ’ ની કથા ય આધાહયત છે . ચરચચત્રને શ્રેષ્ઠ ભૌચરક કથા ભાટેનો ુયસ્કાય
ણ પ્રાપ્ત થમો છે . ‘ભોતીના ચોક યે વનાભાં દીઠા ’હપલ્ભના હદગ્દળયક વંદી ટેર છે .
ગુજયાતી ચરચચત્રની સુયહશટ જોડી ગણાતા હશતેનકુભાય, યોભાં ભાણેક વાથે આયતી ટેરે
અચબનમ આપ્મો છે અને બાયતીમ ચરચચત્રના અંગભ ૂત ગીત-વંગીતનો લધુ ફકટ યીતે
વલવનમોગ કયલાભાં આવ્મો છે . રઘુનલરભાં સુક્ષ્ભ યીતે ચારતા ભનોવંચરનોને ચરચચત્રભાં મ ૂતય
કયલા સ્થ ૂ ઘટનાઓનો આળયો રેલામો છે અને કથાનો અંત ણ લધુ રોક બોગ્મ અને સુખદ
ફનાવ્મો છે . મુખ્મ ાત્ર રીનાનુ ં રઘુનલર ભાં વંકુર ાત્રારેખન ચરચચત્રભાં વાટ જણામ છે .
યભણબાઈ નીરકંઠે ૧૯૧૩ભાં ‘યાઈનો લયત’ નાટકના વાત અંક અને ાંત્રીવ પ્રલેળોભાં
તત્કારીન વાભાજજક વભસ્માઓ–પ્રણમરગ્ન અને

વલધલાુનયરગ્ન ને વાંકી રેલા ઉયાંત

નીવત અને અનીવત, ધભય એ અધભયના કેન્દ્રભ ૂત વંઘયને લણી રીધો છે . ભશીતયાભ નીરકંઠે
વંાહદત કયે રા બલાઈ વંગ્રશના એક લેળ ‘રારજી ભનીઆય’ ભાં આલતા દુશાનો યભણબાઈએ
‘યાઈનો લયત’ ભાં આધાય રીધો છે . ચચનુ ભોદીએ ણ આ દુશા “વાંઈમાવે વફ કુછ શોતા શૈ,
મુજ ફંદે વે કુછ નહશ,. યાઈ કો યફત કયે , યફત ફાગે જ ભાશી.” ભાં કછુ ને સ્થાને ‘કયુ’ં
મુકીને ૬૬  ૃષ્ઠોભાં જારકા નાટકની ઈભાયત યચી છે . જાલ્કાની કૃવતવનશ્વમતા અને એનો
અશંકાય ‘કયુ’ં ભાં પ્રગટ થામ છે .
‘જારકા’ શેરા બજ્લાયુ,ં અવત વપ યીતે છી ુસ્તકરૂે પ્રગટ થયુ.ં અનુસ્નાતક
કક્ષાએ ાઠય ુસ્તક ણ ફન્યુ ં છે . એક ભૌચરક ગુજયાતી નાટક ફાલીવ લખત બજલામ એ
ઘટના ગુજયાતી યં ગભ ૂવભ ભાટે નોંધાત્ર જ ગણામ. ૨૦૦૪ભાં ઉત્ર ભોદીએ ‘જારકા’ ને રૂેયી
ડદા ય યજુ કયલા વતા ચચનુ ભોદી ાવે જ વંલાદો અને ગીતો રખાવ્મા. વપ નીલડેર
વાહશત્મકૃવતને ચરચચત્રભાં રૂાંતહયત કયલી એ મુશ્કેર કાભ શતુ ં તો ણ તેભાથી ફનેરી
‘યાજભાતા’ હપલ્ભ વપ યશી છે .
ગુજયાતી પ્રથભ નલરકથા નંદળંકય ભશેતાની ‘કયણઘેરો’ યથી ફનેરી હપલ્ભ
‘કયણઘેરો’ ૧૯૪૮ભાં રૂેયી ડદે આલી. તો ઝલેયચંદ ભેઘાણીની પ્રવવદ્ધ કૃવત ‘લેવલળા’
૧૯૪૯ ભાં હપલ્ભરૂે યજુ થઇ. ગોલધયનયાભ વત્રાઠીની ભશાનલર ‘વયસ્લતીચંદ્ર’ નાં અભયાત્ર
‘ગુણસુદયી’
ં
ને ધ્માનભાં યાખીને ફે લાય હપલ્ભ ફની છે . એકલાય ‘ગુણસુદયી’
ં
અને ફીજીલાય
‘ગુણસુદયીની
ં
ઘયવંવાય’. જેના હદગ્દળયક ગોવલિંદ વયૈ મા છે . ગુણલંતયામ આચામયની નલરકથા
યથી ‘જીલનો જુગાયી’ ફની તો શહયહકળન ભશેતાની નલરકથા યથી વંગીતકાય ફેરડી ભશેળ

Page | 1328

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

Research Guru: Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X)
– નયે ળે ‘જોગ-વંજોગ’ નુ ં વનભાયણ કયુ.ું અને શહયહકળન બાઈની જ નલરકથા ‘પ્રલાશ રટામો’
યથી ‘ડાકુયાણી ગંગા’ હપલ્ભ આલી જે અચબનેત્રી યાગીણીની પ્રથભ ગુજયાતી હપલ્ભ શતી.
હદનકય જોળીની નલરકથા ‘પ્રકાળનો ડછામો’ નાં કથાનક યથી ‘ગાંધી ભામ પાધય’ હપલ્ભ
ફની.
આ ઉયાંત વાયં ગ ફાયોટની ‘નંદનલન’ જેનુ ં હદગ્દળયન શ્રી કુભાયે કયુય છે . ચુનીરાર
લધયભાન ળાશની ‘જીગય અને અભી’ જેના હદગ્દળયક ચંદ્રકાંત વાંગાણી છે . વાયં ગ ફાયોટની
‘યે નફવેયા’ નુ ં હદગ્દળયન ભશેળ દે વાઈએ કયુું છે . ગુણલંતયામ આચામયની ‘વાયં ગદે લ’ નલરકથા
યથી ‘ ભેુર
ુ ો લુશાય’ હપલ્ભ ફની જેના હદગ્દળયક જશુબાઈ વત્રલેદી છે . ળમદાની લાતાય યથી
‘લણઝાયી લાલ’ હપલ્ભ ફની જેનુ ં હદગ્દળયન ચતુભજ
ય ુ દોળીએ કયુ.ું આ ઉયાંત ભેઘાણીની ‘વોયઠી
ફશાયલહટમા’ કે વૌયાષ્રની યવધાય યથી તો ‘લીય યાભલાો’,’લીય ભાંગાલાો’ ‘ળેતરને
કાંઠે’ ‘બાદય તાયા લશેતા ાણી જેલી અનેક હપલ્ભો યજુ થઇ અને કભાણી ણ કયી. જમંત
ખત્રીની લાતાય ‘ધાડ’ યથી ણ હપલ્ભ ફની છે . ક.ભા. મુનળીની ‘ફે ખયાફ જણ’ ‘લેયની
લસુરાત,’ ય.લ. દે વાઈની ‘કોહકરા તથા  ૂચણિભા,’ ગુણલંતયામ આચામયની ‘અલ્રાફેરી’, ઈશ્વય
ેટરીકયની ‘જનભટી’ જેલી વાહશત્મકૃવતઓ યથી ચરચચત્રો ફનાલામા અને વપ ણ થમા
છે .
વવનેભા અને વાહશત્મ લચ્ચેનો વફંધ અનેક સ્તયે પ્રગટાલી ળકામ છે .એક વાયા
વનદે ળકની વાહશત્મકૃવત આધાહયત હપલ્ભ દ્વાયા જન ભાનવને વવનેભાની અવરી તાકાતનો યચો
ભળ્મો શોમ એલા અનેક ઉદાશયણો જોલા ભે છે . આભ કરાનુ ં કોઈણ ભાધ્મભ જે તે દે ળ, જે
તે વભાજ એની અેક્ષાઓ, આળા- વનયાળાઓને અચબવ્મતત કયે છે . વાહશત્મને વૌથી પ્રાચીન
કરા ભાનલાભાં આલે છે , તો હપલ્ભને Art of 20th century કશેલામ છે . આ ફન્ને કરાઓ શંભેળા
ખ ૂફ અવયકાયક યશી છે , અને આ ફન્ને કરાઓનો વંફધ
ં શંભેળા ચચાયસ્દ યહ્યો છે . વાહશત્મ ાવે
ચચત્રભમ ભોકાળ નથી તો હપલ્ભ ાવે રાંફા કથનનો અલકાળ નથી. વાહશત્મ એક જ વર્જક
દ્વાયા થમેલ ું વર્જન છે જ્માયે હપલ્ભ વનભાયણભાં અનેક વર્જકોને ોતાની કરા અને ક્ષભતા વાથે
વન ૂણતાની અચબવ્મક્તતની તક ભે છે . વાહશત્મની જેભ જ વવનેભા ણ વભાજનો અયીવો છે .એ
જેટલું લાસ્તવલક શોમ એટરા પ્રભાણભાં એનો વાભાજજક વંદબય લધુ દ્રઢ ફની ળકે છે યં ત ુ જે
વર્જકતા વાહશત્મકૃવતભાં છે તે જ વર્જકતા

તેભાંથી રૂાંતહયત થતી હપલ્ભભાં જલાઈ યશેલી

જોઈએ, એ આલશ્મક છે .
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