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ગાાંધીયુગના ગુજયાતી નલરકથાભાાં બાા સ્લરૂ
ડૉ. હરે ન્દ્રકુ માર વી. ચોધરી

શ્રીભતી ફી.લી. ધાનક આર્ૌ્ વ, કભવ્, વામન્વ એન્ડ કભવ્ કરેજ, ફગવયા
વાહશત્મકાય શલાન અધધકાય ત ગાાંધીજીએ ણ કદી કમો

આગ્રશી છે . અરાંકાહયક તેભજ વાંસ્કૃત પ્રચુયતા એભાાં નથી. બાાન

ન શત. દે ળ અને વભાજના દે ળ પ્રત્મે જાગ ૃત કયલાના શેત ુ વય

પ્રલાશ સ્લાબાધલક અને લેગલાંત અને ગધતળીર છે . પ્રવાંગભચતતા,

ુ , „માંગ ઈન્ન્ડમા’ શહયજન’ લગેયે
„નલજીલન’, „શહયજન ફાંધ’

ાત્રભચતતા તેભજ

વાભાધમકભાાં ગાાંધીજીએ ભાટીના ઉચાય થી રઈને વ્મહકતના

ધનખાય છે . બાવુકતાની ફાફતે મુનીળીના નાના લાક્ય એભની

આદ્યાત્ત્ભક, બોધતક, નૈધતક કલ્માણ ભાટે તાના ધલચાયને પ્રગટ

ગદ્યળૈરીની ધલળેતા છે .

કમા્ છે . ગાાંધીજીએ ત ખેતયભાાં કાભ કયલાલા કધળમ ણ
બાા વભજી ળકે એટરી વય બાાભાાં વાહશત્મ આલાન
અભબગભ વ્મકત કમો છે . ગાાંધીજીના વાહશત્મની બાા વીધી, વાદી,
વયર, તક્ ફદ્ધ, સુદય
ાં
વચટ, વ-યવ બાાભાાં નાના લાક્ય ભેં સુદય
ાં
ઉભચત ધલચાયને પ્રગટ કમો શમ કયકવયયુકત ળૈરીભાાં યજૂ કયે રા
છે .
ગાાંધીજીએ એક ત્રકાયના રૂે યાષ્ટ્ર અને વભાજના
ઉત્થાન ભાટે વર્જકની વબાનતા ધવલામ મળ, ધન, વન્ભાન,
ુસ્કાયની ઉેક્ષા કમા્ લગય તેઓએ જનકલ્માણના અભબવ્મહકતભાાં
સ્લમાંભ ુ વાહશત્ત્મકતાના ગુણની ઝાાંખી કયાલી છે . તદ્દયાાંત ભશાત્ભા
ગાાંધીજીને ગુજયાતી પ્રધતન્ષ્ટ્િત વાહશત્મ તયીકે સ્લીકાયલાભાાં આવ્મા
છે .
આ

યુગુરુે

જીલનના

ફધા

જ

ક્ષેત્રભાાં

તાના

વ્મહકતત્લન વ્માક પ્રબાલ ાથમો છે . લસ્તુતઃ બાયતીમ કરા
અને વાહશત્મ ય એભન પ્રબાલ એટર પ્રબાલળાી યહ્ય છે કે
ગુજયાતી વાહશત્મના આ યુગને „ગાાંધીયુગનુ ાં વાહશત્મ’

તયીકે

ઓખલાભાાં આલે છે . ગુજાયાતી નલરકથાના હયપ્રેક્ષ્મભાાં એભની
બાા ધળલ્ ધલમની રાક્ષભણકતાઓને ાયખલાન દ્દન્ષ્ટ્ટકણ

નાટયભચતાતના કાયણે ગાાંધીયુગીન બાાન

(2) રમણા વસંતા દે સાઈની ભાષાશૈીીઃ
ય.લ.દે વાઈની નલરકથા વાં ૂણ્ ગાાંધીજીના પ્રબાલ શેિ
યચામેરી છે . એભની નરલકથાભાાં બાા ગાાંધીલાદી ળૈરી યુકત
જલા ભે છે . એભની વય અને પ્રબાલક ળૈરી તેભજ સુબગ
જીલન દળ્નના રીધે રકધપ્રમ છે . બાાભાાં ધલચાયકાંહડકા મ ૂકીને
સ્ષ્ટ્ટ

ળૈરીન વાંકેત આપ્મ છે . એભની વય, યધવક, પ્રાવાહદક

તેભજ પ્રવાંગભચત, મ ૃદુ રતા પ્રલાશી વબય ળૈરી નલરકથાના
યધવકની વમુશભાાં લધાય કયે છે .
(3) ઝવેરચંદ મેઘાણીની ભાષા શૈીીઃ
ઝલેયચાંદ ભેઘાણીની નલરકથાની બાા રકવાહશત્મના
અનુરૂ છે તેઓ તાની નલરકથાની બાા ધલળે સ્લમાં કશે છે કે
બાાની ગદ્યળૈરી દ્ણ જેલી વાપ અને ાયદળ્ક શલી જઈએ.
જેના અંતગ્ત પકત અથ્ ધનષ્ટ્ન્ન ન થતાાં વાંલેદના વબય શલી
જઈએ. રકબગ્મતાની એભની સ ૃજનતા રકબાાના વત્લતત્લને આત્ભવાત કયે છે .
ત્રકાયત્લના વ્મલવામે

એભણે વજાગ, ધનબ્મ બાા

એભની ાવે છે .

પ્રમજનની હદળા ધનદે ળ કયે છે . એભની ળૈરીભાાં રકવાહશત્મન યાં ગ

(1) કનૈયાા માણેકા મુન્દ્શીની ભાષાશૈીીઃ

છે . આણા તપ્રદે ળની બાાના અંળ એભની ળૈરીભાાં બયુય

ગુજયાતી મુન્ળીકૃત નલરકથાઓના વાહશત્ત્મક ધલકાવભાાં
ગાાંધીજીનુ ાં આગભન થામ છે . યાં ત ુ મુન્ળી ગાાંધીલાદના વભથ્નભાાં
ઓછા પ્રભાણભાાં યવ ધયાલે છે . યાં ત ુ વર્જનની રકબગ્મતા,
વયતા લગેયે રાક્ષભણકતાનુ ાં વભથ્ન કયુ્ છે . આ વાંદબે ઉભાળાંકય
જળીનુ ાં કશેવ ુ ાં ઉભચત છે “ગાાંધીજીના  ૂલે ગુજયાતી ગદ્યભાાં ગાંબીયતાનુ ાં સ્તય અધધક શતુ ાં
જેને મુન્ળીએ ઓછાં કયુ્ છે . ગલધ્નયાભનુ ાં ગદ્ય શાથીની ચાર જેવુ ાં
છે ત મુનળીનુ ાં ગદ્ય પ્રબાલકારીન વભમભાાં રશ્કયની કલામત જેવુ ાં

છે . નલરકથાભાાં લણ્ન કે ાત્રના ચહયત્ર-ભચત્રણભાાં બાાનુ ાં પ્રભુત્લ
ભાત્રભાાં જલા ભે છે . અરાંકાય, રૂહિપ્રમગ અને ફરીન રશેંકા
એભની અભબવ્વ્મહકતનુ ાં દ્યતક છે . ભચત્રાત્ભકતા, બાા તેભજ
ળબ્દની ુનયવ્તત દ્વાયા ધ્લધન વૌંદમ્ અદ્દભ ૂત યીતે ેદા કયે છે .
લસ્તુતઃ રકબાાની ધલળેતાની દ્વાયા વયિના ધયણીના
વીધા વાંક્ ભાાં યશી એભની બાાભાાં રકફરીન લાયવ જલા ભે
છે .
(4) ન્નાા ટે ની ભાષાશૈીીઃ

છે .” અતઃ ગદ્યને ાાંહડત્મના બાયથી ફચાલે છે . તેભણે વયતાના
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„ભે રા જીલ’નલરકથા દ્વાય ન્નારાર ટે રે નાનભટા પ્રવાંગ
કથાના વાંલાદભાાં સ્થ અને વભમ તેભજ નાની-ભટી લસ્તુઓ દ્વાય
ગ્રાભીણ જીલનને વજીલ કયુ્ છે . ગાભડાાંની રકની ફરી ય
રેખકનુ ાં પ્રફ વાભર્થમ્ છે . સ્લાબાનુબલની અભબવ્વ્મહકત છે .
પ્રમગ, કશેલત તેભજ રૂહિપ્રમગને ઔભચત્મ ૂણ્ વાંત ુરન જાલી
યાખયુ ાં છે . ગ્રાભીણ હયલેળની મથાથ્તા ખાવ કયીને ગ્રામ્મતાની
યાં યાભાાં એભની ગુજયાતી ફરીની વય બાાએ સુદય
ાં
કાભ ુરુાં
ાડયુ ાં છે . બાાના પ્રમજનભાાં નલરકથાના ફાંને ાત્ર એકફીજા
પ્રત્મે પ્રેભબાલ, એભાાં વાભાત્જકતા અલયધક રૂે ભાધભિકતા, વાંઘ્
ેદા કયે છે . તેથી નલરકથાન પ્રલાશ ગધતળીર ફને છે .
(5) મનુભાઈ ંચી ‘દશશક’ની ભાષાશૈીીઃ
„દળ્ક’ની બાાના ધલમ અંગે કશેલાયુ ાં છે કે- “એટરા ભટા
રેખક ગદ્ય ફાફતે એટરા અબાન શમ, એવુ ાં ભાનલાભાાં ણ નશી
આલે ચહયત્રના ઉદ્દગાય દ્વાય એટરી ગશનતા સુધી શોંચી જામ છે
કે એભની બાાભાાં યભણીમતા, ઔભચત્મ આભેે આલી જામ છે .”
ધલલેચનની દ્દન્ષ્ટ્ટએ દળ્કની વર્જનાત્ભક બાાના રક્ષણ
આ પ્રભાણે છે . કથા સ ૃન્ષ્ટ્ટન હયલેળના અનુરૂ ળબ્દોંના પ્રમગ
દળ્કે કયે ર છે . એભની બાા વાદી, વય, ધભશ્ર, વાંયકુ ત, વાંકુર
રધુ લાક્ય પ્રમગ બાાની રાક્ષભણકતા છે .
ગાાંધી યુગીન ગુજયાતી નલરકથાના વર્જનભાાં ગાાંધીલાદી
પ્રબાલક બાાભાાં વયતા, વશજતા છે . તદી અને ગ્રાભીણ
પ્રદે ળને અનુરૂ બાા પ્રમગ થમેર છે . રકવાહશત્મની બાા
જલા ભે છે . ગદ્યળૈરી દ્ણ જેલી ાયદળ્ક છે .
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