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સારાાંશ :
મરાઠી સાહિત્યની યુગપ્રવર્તક ,સૌથી પિેલી આધુનનક નવલકથાની ગણનામાાં આવેલી ‘કોસલા’ના (‘કોશેટો’ગુજરાર્ી અનુવાદ:ઉષા શેઠ)સર્જક ભાલચન્દ્ર નેમાડેની એ સર્જક કૃનર્ ૧૯૬૩માાં પ્રગટ થઇ,ર્ે જ વષે ગુજરાર્ી સાહિત્યની પણ
સૌથી પિેલી આધુનનક નવલકથા ‘આકાર’(ચાંરકાન્દ્ર્ બક્ષી) પ્રકાનશર્ થયેલી.એ બેઉ આધુનનક નવલકથાના એન્દ્ટો –િીરો,નવશ્વ
નવખ્યાર્ સાહિત્યકાર આલ્બેર કામ ૂની-“આઉટસાઈડર” નવલકથા નવ.નાયક, મસૌલ્ટના ગોત્રના િોવાની પ્રર્ીનર્ થાય .
ચાવીરૂપ શબ્દો: કોશેટો, યુગપ્રવર્તક, રચનારીનર્ અને કૉલેજ લાઈફ

પ્રસ્તાવના :
નેમાડેએ

‘કોશેટો’

સજીને

મરાઠી

રીનર્એ

સજાતયેલી

નવલકથાનુ ાં

સ્મરણ

થાય.નવલકથા

કલ્પનોત્થ

સાહિત્ય,

નવલકથા

સ્વરૂપની

રજમાત્ર લાગ ન મળે ,ને નવલકથા જેવી

કથાવસ્તુ,

રચનારીનર્,

નવભાવનાઓ,

કલ્પનાને

ર્ો

જીવન

લાચલત્યની પણ એની પાસે ઝાઝી આશા ન

દશતન, વસ્તુનવન્દ્યાસ આહદ નવલકથાના નવનવધ

રખાય.કિેવાય છે કે કોઈ પણ કથાકારની સૌ

ઘટકો અંગેની રૂઢ બાંનધયાર માન્દ્યર્ાઓ ,

પ્રથમ નવલકથા એના લેખકની અત્મકથા જ

વલણો, વળગણો વગેરેને ઉશેટી દઈને પરાં પરા

િોય છે ,પરાં ત ુ આત્મચહરત્રાત્મક,નનવેદન રીનર્એ

સાથે નવચ્છે દ સાધ્યો.‘કોસલા’ મરાઠી સાહિત્યની

સજાતયેલી

સૌ પ્રથમ

એક યુગપ્રવતતક ઘટના –આધુનનક

‘આત્મકથા’ ક્ાાં છે ,ને ક્ાાં એમણે સર્જક –

નવલકથા ર્રીકે માન સ્થાન પામી ચ ૂકી છે .

કલ્પનાનો પ્રયોગ કયો છે ,ર્ે શોધનારને કદાચ

‘યુગપ્રવતતક ઘટના’ સાંજ્ઞા પામર્ાાં પિેલાાં કોઈ

જડેય

પણ સર્જક કૃનર્ નવવેચકોની આકરી પ ૂજા –

ગ્રામ્યજીવનનો

પરીક્ષા

શિેરીજીવનનો

–

નવવેચનાનો

ચહરત્રચચત્રણ,

સર્જક

લચલર્

નવલકથાને એક અપ ૂવત વળાાંક આપ્યો,પ ૂવેના
બધી

આત્મકથામાાં

‘કોશેટો’માાં

લાભ

પામી

ચ ૂકી

‘કોશેટો’માાં

ખરુાં.દા.ર્.

ભાલચાંર

નેમાડેને
કે

અનુભવ

નેમાડેની

સાાંગવી

પ ૂના,મુબ
ાં ઈ
અવશ્ય

જેવા
જેવા

િશે.એમાાં

િોય.મરાઠી સાહિત્યના નવવેચકોએ નવનવધ રીર્ે

ભાનયે જ શાંકા રખાય.નવલકથા સાાંગવીથી

પ ૂજા –પરીક્ષા –નનરીક્ષા કરીને એની ઓછી

પ ૂના,પ ૂનાથી મુબ
ાં ઈ,મુબ
ાં ઈથી પ ૂના,ને પુનાથી

અગ્નનપરીક્ષા નથી કરી.

પાછા કાયમ માટે સાાંગવી –એમ સ્થળ –ચક્ર

કોશેટો’ નવલકથાની ન ૂતન રચનારીતત:

પ ૂરુાં કરે છે .૧૯૬૩માાં પ્રગટ થયેલી આ આધુનનક

‘કોશેટો’માાં રચનારીનર્ની નવશેષર્ા પણ

નવલકથાનો પ્રનર્નાયક પાાંડુરાંગ સાાંગવીકર

સનવશેષ ધ્યાન ખેંચે છે .ઉપર જોયુ ાં ર્ેમ ‘એકલો’

આઝાદી

,(પન્નાલાલ પટેલ) ‘ન િન્દ્યર્ે’ (મૈર્ેયી દે વી)

છે .એના જીવનમાાં પિેલાાં ૨૫ વષતની જજિંદગીનો

‘શ્રીકાન્દ્ર્’

,

(શરદબાબુ),જેવી

આત્મચહરત્રાત્મક

પછીની

ન ૂર્ન

પેઢીનો

પ્રનર્નનનધ

બાળપણ,કીશોરરાવસ્થા,યુવાવસ્થાનો

અિીં
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નનવેદનાત્મક, આત્મચહરત્રાત્મક રીનર્એ ચચર્ાર
અપાયો

છે .યુવા

કૌટુાંચબક

પેઢીના

સાંઘષત

પ્રનર્નનનધ

પાાંડુનો

–

કૉલેજનુ ાં

,શાળા

નથી.પરાં ત ુ એ મુદ્દો અિીં અપ્રસ્તુર્ છે .પ્રસ્તુર્ ર્ો
એ

જ

છે

નનવેદનાત્મક

કે

‘કોશેટો’

રીનર્એ

આત્મચહરત્રાત્મક

રચાયેલી

છે .અલબત્ત

નશક્ષણ,પોર્ાના મ ૂળને શોધવાની મથામણ અને

ચોથા નવભાગમાાં ,જુ લાઈથી પિેલીથી એનપ્રલની

પરાં પરા ,જૂની પેઢી ,બાપ સાંસ્કૃનર્ સામે ઉગ્ર

બાવીસમી સુધીની ડાયરીની રીનર્નો લેખકે

નવરોિ ભાવ સેવર્ો એ છે લ્લે એ જ સાંસ્કૃનર્ને

ઉપયોગ કરીને પાાંડુરાંગની બાહ્ય –ભીર્રની

શરણે જાય છે .પાાંડુ અ-નાયક છે .આઉટસાઈડર

સહક્રયર્ાના

ભાવ,

છે

પ્રત્યાઘાર્ના

અણસાર

‘કોશેટો’માાં

મુખ્યત્વે

પણ ભારર્ીય સાંસ્કૃનર્ને ખોળે

નશચક્ષર્

થયેલો

દુ નનયા

ઉછરે લો

બિારનો

છે .કામ ૂના

માણસ

‘આઉટસાઈડર’ના

પ્રનર્નાયક,મસૌલ્ટના
નથી.ચાંરકાન્દ્ર્

ગોત્રનો

છે .આમ,

આત્મચહરત્રાત્મક,
અને

ગૌણ

સ્થાને

ડાયરીની રીનર્નો પ્રયોગ થયો છે .

ભોગવે

પાાંડુરાંગના સુદીઘત નનવેદને અને એના ચહરત્ર

છે .બક્ષીજીના પાત્રો માટે વેશ્યા સાથેનો સમાગમ

ચચત્રણે ભાવકો અને સાહિત્યકારોને આઘાર્

સિજ છે .અિીં પાાંડુરાંગ સાાંગવીકરના કૉલેજના

પિોંચાડયો

કેટલાક

વળી

બાાંદીવડેકરે નોંધ લીધી ર્ેમ “ આ નનવેદનમાાં

શાળાની ગભરુ છોકરીઓને ફસાવે છે .કેટલાક ર્ો

જે ધટનાઓ છે ર્ે કોઈ પણ સામાન્દ્ય યુવકના

ચપ્પુની અણીએ છોકરીને નસનેમામાાં લઇ જાય

જીવનમાાં અને એવી રોજજિંદી ર્થા સામાન્દ્ય

છે .પાાંડુરાંગ પર પણ કેટલીક છોકરીઓ રીઝે

સ્વરૂપની છે .કોઈ પણ નવદ્યાથીની આજુ બાજુ

છે .સામે ચાલીને એને સમાગમ માટેના સાંકેર્

બનનારા બનાવો ર્થા આવનારા જર્ા રિેનારા

આપે છે .રમી ર્ો એની બેસ્ટ ગલતફ્રેન્દ્ડ બની રિે

માણસો,કોઈ

છે .પાાંડુ કયાાંય કોઈ પણ છોકરીની મયાતદાનો

જીવનમાાંના પ્રસાંગો ર્થા આસપાસ જીવનારા

લોપ કરર્ો નથી.કોઈનીય નનબતળર્ાનો ગેરલાભ

માણસો : નેમાડે માત્ર આ સવત ‘સામાન્દ્ય’ ને

ઉઠાવર્ો નથી.પાાંડુની નૈનર્કર્ા પર ભારર્ીય

કળાના સ્ર્ર પર લઇ જઈને અ-સામાન્દ્ય

પાાંડુની

બનાવે છે ,આ નનવેદનની નવશેષર્ા એ છે કે આ

નનરૂપણમાાં

આત્મશોધ િોય ર્ો પણ કિેવાની ઈચ્છા અને

નેમાડેની કૉલેજ લાઈફના અનુભવો વત્તે ઓછે

અન્દ્યની ઉપગ્સ્થનર્ને અિીં ધારી લેવામાાં આવ્યા

સાંક્રાન્દ્ર્ ન થાય ર્ો જ આશ્ચયત. નેમાડે મરાઠા

છે .એટલે

કે

નવશ્વ નવદ્યાલય ર્થા ગોવા નવશ્વ નવદ્યાલયમાાં

કાંટાળે લો

નથી.

અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપક ર્રીકે સેવા આપી રહ્યા

ઉપયોગ અવગણીએ ર્ો વાચકોની ઉપગ્સ્થનર્

િર્ા અને પ્રનસધ્ધ કનવ

િાંમેશા માની લેવામાાં આવી છે . આને લીધે

નમત્રો

સાંસ્કૃનર્ની

મુરા

કૉલેજ-લાઈફના

રખાર્ને

વેશ્યાગામી

નવ-નાયક

આપ્યા

છ નવભાગમાાં વિેચાયેલા ‘કોશેટો’માાંના

બાપની

એક

છે ક

,આઘાર્

ર્ો

પોર્ાના

બક્ષીનો

એ

નનવેદાનાત્મકરીનર્ઓનો

પ્રનર્ભાવ

સુધ્ધાાં

છે .કેટલાક

ઊપસી આવી
અનુભવોના

છે .

નેમાડેના અંગર્

વ્યગ્તર્ત્વ-અગ્સ્ર્ત્વ અગ્સ્મર્ાના કેટલાક રાં ગ
‘કોસલા’ની

સ ૃષ્ટટમાાં ભળ્યા

િશે,એમાાં શાંકા

લેચખર્

છે .

િચમચાવ્યા

પણ

પાાંડુરાંગ

ગામડાના

સાાંગવીકર

ડાયરીનો

સાંસ્કૃનર્

થોડો

ર્થા

છે .ચાંરકાન્દ્ર્

માણસના

માણસોથી
આડકર્રો

અલેચખર્

સાંસ્કૃનર્ વચ્ચેના અંર્રનો લોપ થઈને નનવેદનને
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લોકસાહિત્યનુ ાં સ્વરૂપ મળ્યુ ાં છે . નાના માણસોની
આ વાર્ોમાાંથી

ઉપસાંિાર:

વ્યતર્ થનારી જીવનરષ્ટટ

આગવી છે ,કે નેમાડેની કલમનો જાદુ છે .”

‘કોશેટો’ પ્રગટ થઇ ર્ે પ ૂવે પણ ગ્રામ્ય
ર્થા શિેરી ભાષાના સમન્દ્વયનો અચભગમના

કલમથી લખાયેલી વાર્ાત અને મૌચખક

પેંડસે

ગો

ની

દાાંડેકર

ર.વા.

હદધે,જેવા

કિેવાયેલી કથ્ય વાર્ાતના સ્વરૂપમાાં ભેદ િોય

નવલકથાકારો કૃનર્ઓમાાં જોવા મળ્યો િર્ો.

છે .ડાયરાના

લોકકથા

‘કોશેટો’ ની નવલક્ષણ રચના રીનર્ની સાથે સાથે

કિેવાર્ી

એની સૌથી મોટી નવશેષર્ા છે , એમનુ ાં નવનશટટ

શ્રોર્ાઓ

સમક્ષ

કિેવાર્ી.એવી

મુખે

વાર્ાતરીનર્,વાર્ાતલાપ

શૈલીની,નનવેદનરીનર્ની

િોય એ સ્વાભાનવક છે .‘કોશેટો’ની રચનાનીનર્ની
નવશેષર્ા,નવલક્ષણર્ા

એ

છે

સાંદભૅગ્રથ
ાં :-

કે ,મૌચખક

1. ‘કોસલા’ : લે. ભાલચાંર નેમાડે,ગુજરાર્ી

કિેવાર્ી લોકવાર્ાતની ઢબની રચનાનીનર્ ર્થા

અનુવાદ ઉષા શેઠ , પ્રકાશન - નેશનલ

લેચખર્

બ ૂક ટ્રસ્ટ ,ન્દ્યુ હદલ્લી.

વાર્ાતની

જ

ભાષાકમત.

રચનારીનર્નુ ાં

કોઠાસ ૂઝથી

નમશ્રણ કરીને એ બેઉ રીનર્ના ભેદનો લોપ

2. 'નવલકથા: ચચાત અને ચચહકત્સા', લે.

કરીને,સર્જકે નવનશટટ ભાષાકામતથી આ આધુનનક

ચબનપન આશર, પ્રકાશન - સૌરાટટ્ર

વાર્ાત સજી છે .

યુનનવનસિટી,રાજકોટ.

સાહિજત્યક

રથ,વ્યવિારની

3. ભારર્ીય નવલકથા ભાગ-૧, લેખક –

ભાષાથી કાંઈક ઊંચે,યુનધષ્ટઠરના રથની જેમ

રમણલાલ જોશી, પ્રકાશક-જે.બી. સેંહડલ

અધ્ધર ચાલર્ો િોય. ‘કોશેટો’ નો નાયક અને

અધ્યક્ષ, યુનનવનસિટી ગ્રાંથનનમાતણ બોડત ,

ર્ેના નમત્રો નગરવાસી અને બૌધ્ધ્ધક છે .ચચાત –

ગુજરાર્ રાજ્ય, અમદાવાદ.

નવવાદ

કરવાના

ભાષાનો

વ્યસની

અને

છે .સાહિત્ય ,સમાજ,ધમત,ઈશ્વર
બૌધ્ધ્ધક

ચચાત

નવવાદ

કરી

નશચક્ષર્

ઇત્યાહદ નવશે
શકે

એટલા

બુધ્ધ્ધશાળી છે .એમની ભાષામાાં નગરવાસીની
ભાષાનુ ાં

અચભજાત્યપણુ ાં

િોય

પણ

આ

નવલકથામાાં લેખકે અસાહિજત્યક લાગે એટલી
િદે વ્યવિારની ભાષા પ્રયોજી છે .છર્ાાં એ
ભાષાની નવલક્ષણર્ાની નવદ્વાનોને નોંધ
પડી

છે .ભાષાગર્ આ

નવનશટટ

લેવી

અચભગમની

ખ ૂબીઓ

એ છે કે લોકવ્યવિારની ભાષાના

વાસ્ર્વને

નજર

અંદાજ

કયાત

નવના

પણ

સર્જનાત્મક કૃનર્ કેવી રીર્ે સજી શકાય ર્ેનો
ઉત્તમ નમ ૂનો નેમાડેની ‘કોશેટો’ નવલકથા બની
રિે છે
Page | 52

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

