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1. પ્રસ્તાલના  :  

દહરત વાહશત્મના દાદા, જાંગભ હલદ્યાીઠ, લાંહચતના લકીર જેલા અનેક ઉનાભથી ઓખામેરા જવેપ ભેકલાન ચયતયી 

વભાજભાાં વ્માપ્ત અસ્ૃશ્મતાને વાહશહત્મક લાચા આે છે. તેભની ફુકી તદી બાાભાાં ફરીનુાં બાાકભય ઊડીને આાંખે લગે તેલુાં 

છે. જવેપ ભેકલાન એ ગુજયાતી વાહશત્મના વુખ્માત અને રકહપ્રમ રેખક યહ્યા છે. ગુજયાતી દહરત વાહશત્મના ળરૂઆતી પ્રાયાંબક અને 

પ્રભુખ વજયક તયીકે એભનુાં અયણ ગુજયાતી વાહશત્મભાાં ભૂલ્મલાન છે. તેઓ ભાત્ર દહરત વાહશત્મના વજયક ન યશેતાાં ભુખ્મધાયાના 

ભશત્લના વજયક તયીકે ણ ઊબયી આવ્મા છે. હલમ લૈહલધ્મ, વ્મા તથા ગુણલત્તાની દ્રહહ્રએ ણ એભનુાં વજયન વ્માક લગોભાાં સ્લીકૃહત 

ાભેરુાં છે. દહરત વાહશત્મ એ અનુકાંા પ્રેયલાનુાં વાહશત્મ નથી, ડકાયનુાં વાહશત્મ છે, ચેરેન્જનુાં વાહશત્મ છે. એની પ્રથભ ળયત 

પ્રહતફદ્ધતા છે અને પ્રહતફદ્ધતા એક જલાફદાયી શમ છે. 

 

2. જન્ભ અન ેફાણ: 

જવેપ ભેકલાનન જન્ભ ૦૯/૧૦/૧૯૩૬ના યજ આણાંદ હજલ્રાના ત્રણર ગાભે થમ શત. તેભના હતાજીશ્રી ઇગ્નાવ 

ભેકલાન હળક્ષક શતા, ને ઘયે થડુ ખેતીકાભ ણ કયાલતા શતા. એભનુાં લતન ગાભ ઓડ હજ.-આણાંદ. એભના ફાનુાં નાભ શીયા શતુાં. એભનુાં 

મુલાનલમે અલવાન થતાાં એભના હતાજી (ભૂ નાભ ડાહ્યાબાઈ શયખાબાઈ ભાસ્તય) એ ફીજીલાય રગ્ન કયેરુાં. કઠય સ્લબાલના હતાજી 

તથા વાલકી ફાએ જવેપ ાવે ઘય-ખેતયના ઠીક ઠીક લૈતયાાં કયાલેરાાં. આભ, આર્સથક વાંકડાભણ અને રાગણીઓના અબાલએ એભની 

કવટીઓ કયી શતી. તેઓ કશે છે કે એ ગયીફી અને પ્રેભઝાંખના તથા ઝૂયણે એભને અનેક યીતે ઘડ્મા શતા. 

જવેપના ફાણ હલળે લાત કયીએ ત, જવેપનુાં ફાણ બાયે અબાલભાાં લીત્મુાં શતુાં. રેખક એને ળબ્દભાાં આ યીતે વ્મક્ત 

કયે છે.- “આઠ લયવની લમે ગાભના ઊંડા કૂલેથી અધભણના દયડે, ાંદયળેરયમા ઘડે, ફાય ફેડાાં ાણી ખેંચલુાં, ઘય લાલાથી ભાાંડી લાવણ-

કુવણ અજલાલાાં, તુલેય બયડલી, દા ભલી, ફે ઢયનુાં લાવીંદુ ઉકયડે નાખલુાં, નલી ભાના વાત ખટના રદકયાને કેડેથી કયે ના ભેરલ, 

ઇંધણા એકઠા કયલાાં, ખેતયની લાડને શુ કયલાાં- એ ફધાાંની વાથે બણલાની શોંળને રીધે હનળાે જલુાં એ ભાયી જીલનચમાય શતી, 

રયણાભે લનાયક્મુરય પાઈનર વુધી બણી, છી આફે આગ બણ્મ, યાત્રે પ્રૂપ યીડડગ કયીને ણ કૉરેજભાાં પ્રાધ્માક અને છી વેન્ટ 

ઝેહલમવય શાઈસ્કૂર આણાંદભાાં હળક્ષક ફન્મ.” (૧) 

તાના હૃદમની લેદના વ્મક્ત કયતાાં રેખક કશે છે- “લશારના લીયડા કાજે ત શુાં બલયણ બટક્મ છુાં. ભાયા વદાનાાં ફાયેમ શયને 

આઠેમ ઘડીનાાં વાંગી વાથી ત યહ્યા છે લેદનાને લરાત.! વ્મથયતા, હલશલતા ને લરલરાટ.! લીતયાગતા આલી ગઈ છે. ઘણીલાય ભને 

વુખ વાથેના લેયથી લરખા ભામાય કમાય છે ભેં, વાચુકરા ‘લશાર’ કાજે ક્માાં-ક્માાં નથી યખડ્મ શુાં. લશાર યના ફે ફર ઝીરલા - શુાં ત 

બૂખ્મ શત બાલનાન, લશારન, ળૈળલ આખુાંમ ભારાં લરખાતા લરખાતા જ લીત્મુાં છે.” 

 

3. જવપે ભેકલાનનુાં વભગ્ર વાહશત્મ: 

 નલરકથાઓ- 

1. આાંગહમાત-૧૯૮૬ 

2. રક્ષ્ભણની અહગ્ન યીક્ષા-૧૯૮૬ 

Abstract: (વાયવાંક્ષે)- વાહશત્મ એ વભાજની આયવી છે. વાહશત્મ દ્લાયા અનેક રક વુધી શચી ળકામ છે. આ ઉમગી 

સ્રત દ્લાયા દહરત વભાજભાાં થતાાં અન્મામને ઉજાગય કયલાન પ્રમત્ન છે. આઝાદી છીના વભમથી આજરદન વુધી જે યીતે હનમ્ન 

વભાજ કળાઈ યહ્ય છે તેની લેદનાને વજયક અશીં ફશાય રાલલા ભથાભણ કયે છે. 

 

Key Words:  (ચાલીરૂ ળબ્દ)-દહરત, બલયણ, નનબાડ, લીયડા, યગજુ, બાયાડી, ભાાંજલુાં, લેઠલુાં, ફણી, ફાખડી, વભાદય 
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3. ભાયી યણેતય-૧૯૮૮ 

4. ભનખાની હભયાત-૧૯૯૨ 

5. ફીજ-ત્રીજનાાં તેજ-૧૯૯૫ 

6. આજન્ભ અયાધી-૧૯૯૫ 

7. દાદાન લેળ-૧૯૯૬ 

8. ભાલતય-૧૯૯૬ 

9. અભય ચાાંદર 

10. દરયમા-૨૦૦૧ 

11. વાંગલટ 

12. બીની ભાટી કયાાં ભન 

13. અન ાયવ આ 

14. ચાર હળરા 

 યેખાહચત્ર વાંગ્રશ: 

1. વ્મથાનાાં લીતક 

2. લશારાનાાં લરખાાં 

3. ભાયી હબલ્રુ 

4. જનભજરાાં 

5. જીલતયનાાં નાટાયાંગ 

6. ભાણવ શલાની માંત્રણા 

7. ન મે ચાાંદ શગા 

8. યાભનાાં યખાાં 

9. રખ્મા રરાટે રેખ  

10. ધયતીજામાાં ધીંગા ભનેખ 

11. નીંબાડે નીજેરાાં 

 ટૂાંકીલાતાય વાંગ્રશ: 

1. વાધનાની આયાધના 

2. ન્નાબાબી 

3. આગ 

4. પયી આાંફા મ્શયે 

5. આર્કકડનાાં ફૂર 

6. ફીજી ફણી 

7. જવેપ ભેકલાનન લાતાયરક (વાંા - ગુણલાંત વ્માવ) 

 હનફાંધવાંગ્રશ: 

1. વ્મતીતની લાટે 

2. ગરાાં પ્રબુનાાં 

3. વાંસ્કાયનાાં લાલેતય 

 અશલેાર વાંગ્રશ: 

1. બારનાાં બભબીતય 

2. ઉઘડ્મ ઉઘાડ અને આલી લયા 
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3. લશેરી યઢનુાં લરણાં 

 વાંાદન: 

1. અભય વાંલેદન-કથાઓ 

2. અનાભતની આાંધી 

3. અયનલદવોયબ 

4. એક રદલાંગત આત્ભાની જીલનવોયબ 

 વાહશત્મરેખ અન ેહલલચેનવાંગ્રશ: 

1. લાટના હલવાભા 

2. પ્રાગડના દય 

 કરભ અન ેલાતાયરખેન: 

1. જન્ભબૂહભ પ્રલાવી 

2. ગુજયાત ટાઈમ્વ 

3. અખાંડાનાંદ 

4. નલનીત વભયણ 

5. જનકલ્માણ 

 

4. જવપે ભેકલાનના વાહશત્મભાાં પ્રગટતી દહરત લદેના: 

જવેપે લીવભી વદીના નલભા દામકે લન પ્રલેળની લમે પયી કરભ ગ્રશી. ગુજયાતભાાં દહરત વાહશત્મન એ આયાંબન દામક. અનાભત 

હલયધી ઉદ્દેક અને દહરત વાહશત્મ ચલના એ રદલવભાાં જવેપબાઈ ‘વ્મથાનાાં લીતક’ (૧૯૮૫) રઈને આવ્મા અને વભગ્ર 

વાહશત્માકાળભાાં છલાઈ ગમા. 

દહરત દ્રહહ્રકણન વફ ઉન્ભે દાખલતી જવેપ ભેકલાનની નલરકથા ખેડા હજલ્રાના ગાભડાાંભાાં ટેર અને ઠાકયના વભાજથી 

ઘેયામેરા લણકય વભાજના જીલન વાંઘયની કથાનુાં દસ્તાલેજી ભૂલ્મ છે. ત ‘વ્મથાનાાં લીતક’ને લાાંચતાાં આણી વાંલેદનાઓ ખબી જામ 

છે, ત રખનાયે કેટકેટરુાં લેઠલુાં ડ્મુાં શળે? ળાતાાં, યીફાતાાં, યલયલતાાં, લરલરતાાં ને ત મે ખુભાયી ના છડતાાં જીલતયની કથા ભાાંડલા 

આ જભાનાને જવેપદાદ ભળ્મ એ ગુજયાતી દહરત વાહશત્મનુ જ નહશ, ફરકે એકાંદયે ગુજયાતી જીલનનુાં ણ ફડ્બાગ્મ. 

આણા ભૂધયન્મ વાહશત્મકાય યઘુલીય ચોધયી દહરતની ખુભાયીને તાના ળબ્દભાાં આ યીતે ભૂકી આે છે- “(આાંગહમાતભાાં) દહરત 

ુરૂન અન્મામ વાભેન પ્રહતકાય, પ્રેભીઓન ઝૂયા અને વાંમભ, લગય વાંઘય જેલ જ આાંતય વાંઘય અને ફીજા ભાટે કળુાંક કયી છૂટલાની 

બાલના દ્રશ્માત્મ્ક ઘટનાઓ દ્લાયા વ્મક્ત થઇ છે.” (૨) 

જવેપ ભેકલાન જીલનલાદી રેખક છે, પ્રહતફદ્ધ રેખક છે. ‘કરાને ભેં પ્રભાણી છે ણ જીલતયને બગે કરાની ઉાવના કયલાનુાં ભને 

શયગીજ ભાંજૂય નથી’ એલુાં લાયેલાયે લગાડીને કશેનાયા આ રેખકનુાં વાહશત્મ જાનદી છે અને ગદ્યભાાં જ આરેખામેરુાં છે. નલરકથા, ચરયત્ર 

હનફાંધ તથા ટૂાંકીલાતાય:આ ત્રણે ગદ્ય વાહશત્મનાાં સ્લરૂભાાં એભણે ુયા અહધકાયૂલયક અને ખાસ્વુાં ગુણલત્તાવબય-વાંતયક કામય કમુું છે. 

વજયન-રેખન હલળેન એભન તાન ભત, કશ કે પ્રહતફદ્ધતા એભણે આ યીતે ભૂક્માાં છે. "શુાં રખુાં છુાં જીલન પ્રત્મેની 

પ્રહતફદ્ધતાથી, વચ્ચાઈ પ્રત્મેના સ્નેશથી, અનુબૂહત પ્રત્મે ઈભાનદાય યશેલુાં ભને શાંભેળાાં બાવ્મુાં છે. ભાણવાઈના ચયણભાાં ભાથુાં ભેરલુાં ભને 

ગમ્મુ છે. ભાયી અાત્રતા શુાં વાયી ેઠે જાણાં છુાં ણ ભાણવ ભાત્રભાાં વાયાણાં જલાના, ભને કડલા લખ અનુબલ થમા છતાાં મ, ભાયી 

શ્રધ્ધા જયા વયખીમે ઓછી થઇ નથી. આ જ અાંત:પ્રેમુું ફ છે, જે ભાયા ાત્રભાાં ળહક્ત વીંચે છે. એભાાં કલ્ના છે ણ એ ત કથાને 

પ્રલાશભાન કયલા ુયતી અને ઘટનાને લ તથા ફ દે એટરી જ! ફાકી ચરયત્રના અભ્માંતયભાાં ઉછાા ભાયતુાં હચત્ત ત ભેં જીલનભાાં ક્માાંક 

ને ક્માાંક પ્રભાણેરુાં તથ્મ જ છે.” (૩) 

'આાંગહમાત’, ’વ્મથાનાાં લીતક’ જવેપ ભેકલાન તથા કુન્દહનકા કારડમાની નલરકથા ‘વાત ગરાાં આકાળભાાં’ (૧૯૮૪) ના 

પ્રકાળન વાથે આધુહનકતાલાદી વાહશત્મન દફાલ શઠમ અને અનુ-આધુહનક વાહશત્મની આરફેર ગૂાંજી ઊઠી શતી. આ કૃહતઓથી દહરત 

વાહશત્મ, નાયીલાદી વાહશત્મ અને ગ્રાભચેતનાના વાહશત્મના દયલાજા નલેવય ખૂરે છે. આ કૃહતઓ વાભાહજક તથા વાાંકૃહતક વાંદબોભાાં 

ણ ભૂલ્મલાન ઠયેરી છે. આભ, આ ઘટના વાહશત્મના ઇહતશાવભાાં ણ હલળે ભશત્લની ફની યશેરી જણામ છે. 
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‘આાંગહમાત’ જે ભુખ્મ ળીયક છે તેન અથય એ છે ક ેજમાયે કઈ એક સ્ત્રી છૂટાછેડા રઇ ને ફીજા રગ્ન કયે, ત્માયે જે ફાક તેની વાથે 

શમ છે, તેને આાંગહમાત કશેલામ છે. ‘લારજી’ના છકયાને ફધાાં આાંગહમાત કશે છે. આ નલરકથાભાાં લાતાય અને તેનાાં ાત્રની જે 

વાશહજક કરાત્ભકતાથી ભાલજત કયલાભાાં આલી છે, તે આપયીન થઇ જલામ તેલી છે. તેની બાા અને કથાગૂાંથણી તેને ગુજયાતી 

બાાની ઉત્તભ નલરકથાઓભાાંની એક ઠેયલે છે. 

‘આાંગહમાત’ જનદભાાં મ ઉેહક્ષત અને ળહત ભાણવના વાંઘયની લાત ભાાંડે છે. એભાાં ૧૯૩૫ થી ૧૯૬૦ વુધીના લોનુાં, 

ભધ્મ ગુજયાતના ચયતય-ડાકય-ઓડ આવાવના ગ્રાભીણ વભાજનુાં આરેખન દહરત-ીરડતના વાંદબોભાાં ધ્માન ખેંચનારાં ફની યહ્યુાં 

છે. દહરતની ગયીફાઈ તથા એભની ન્માત તથા યીલાજની ભુશ્કેરીઓ ત એભાાં છે જ, ણ વલણય વભાજ દ્લાયા દહરતનુાં જે ળણ 

થામ છે એ વૂય કથા હનહભત્ત-ેપ્રધાનણે પ્રગટાલામ છે. લારજી, ટીશ, દાન, જીલણ તથા કાંકુ અને ભેઠી જેલાાં નાયી ાત્ર-બલાન 

બગતની ઓથ ભાનીને ળણ વાભે ને ન્માતની અલચાંડાઈ વાભે ફાખડી ફાાંધીને વાંઘય કયે છે...ને કૃહતન એ હલળે, તફરીના ફ 

વાથે કથાકથનના લથી સ્હ્રણે ઉવી આવ્મ છે એભાાં કૃહતની વપતા લાાંચી ળકાળે. 

દહરત અને નાયી ઉયના ફેયશભ અત્માચાયને નીદેળતી આ કથાભાાં વલણોની અક્ષમ્મ અભાનુહતા ઓછા રવયકાઓભાાં ણ 

પ્રબાલકતાથી આરેખાઈ છે. જવેપ ભેકલાનની અન્મ યચનાઓભાાં ણ ળહતન ળક વાભેન વાંઘય ઉજાગય થામ છે. લેઠનાયાાં 

ાત્રભાાં યશેરા ભૂલ્મ-નીહત-પ્રેભ, ભાણવાઈ તથા વચ્ચાઈ, યગજુતા અને રયશ્રભ કયીને શક્કનુાં ખાલાનુાં લરણ લગેયે એભની કૃહતઓને 

પ્રસ્તુત અને ભૂલ્મલાન ઠેયલે છે. 

ગુજયાતભાાં કાડ ભીરન ભધ્માહ્ન શત. (૧૯૫૦-૭૦) એ ઉદ્યગે ગાભડાાંના લણકયન વા ઉદ્યગ બાાંગી નાખ્મ શત. 

રયણાભે દહરતએ કાી ભજૂયી કયલાની આલી. જવેપના વાહશત્મભાાં આલાાં ભજૂયીમાાં ભનેખની, અજાં કયી દેનાયી લેદનાઓ 

આરેખાઈ છે. ફાકી, ળણ ત શજાય પ્રકાયે વો કઈ નફાાં વફાાં લડે થતુાં આવ્મુાં છે, જે હલરદત છે. જવેપભાાંના વજયકે આલી 

લેદનાની લાત લચ્ચે મ ‘રક્ષ્ભણની અહગ્નયીક્ષા’ નલરકથા રખી, જેભાાં હભત્ર-બાઈ એલા ફાંધુની હલધલા જડે રદમયલટુ કયીને મ બ્રહ્મચમય 

ાત નામક તથા એ દાંતીન વત્મળીર પ્રેભ વયવ યીતે આરેખામાાં છે. આ હનહભત્તે રેખકે આદળય હિસ્તી કુાંટુાંફ આરેખીને ભાણવાઈને 

ોંખી છે. દહરત વભાજભાાં નાયીન વભાદય કયનાયા લધાયે નીકે એભ ફન્મુાં છે. છતાાં ‘ભાયી યણેતય’ અને ‘ભનખાની હભયાત’ એ ફાંને 

નલરકથાઓભાાં દહરત વભાજ તે ણ નાયી ઉય કેલ ત્રાવ ગુજાયે છે એનુાં હૃદમદ્રાલક હચત્રણ છે. ‘ભાયી યણેતય’ની ગોયી નુવાંક અને 

નઠાયા ધણીને ત્મજી દે છે ણ ભનના ભાણીગયને ાભી ળકતી નથી, ફરકે હલાન કયીને જીલન ણ ત્મજી દે છે. વભાજ અને કુટુાંફની 

આણ વાયાાં ભાણવને લધાયે તાલે છે. ‘ભનખાની હભયાત’ ની ગુણલાંતી ગુહણમર છે ને વચ્ચાઈ જણાવ્મા હલના યશી ળકતી નથી. ફવ 

આટરા કાજે જ એન કળે મ વભાલેળ થત નથી ને એને યાન યાન ને ાન ાન બટકલુાં ડે છે. 

‘ફીજ-ત્રીજનાાં તેજ’ ચયતયના લાઘયી વભાજની કથા છે. ચયીને વ્મલવામ ધભય ભાનનાયી આ પ્રજાન ભાથાપયેર લડીર લેરજી 

એની દીકયી ૂનભ ભાટે યહલળાંકય ભશાયાજના ફચાવણ આશ્રભભાાં બણેરને ગુહણમર હળક્ષક થમેર મુલાન બૂત જભાઈ તયીકે ભેલે 

છે. ણ લેરજીને હલદ્યાની કઈ ડકભત નથી, એ ત બૂતને ‘ચયીની’ ની હલદ્યાભાાં ાયાંગત થલા કશે છે નશીતય ૂનભ એની લશુ નશી 

ફની યશે! બૂત હલદ્યાના ક્ષે યશીને વાંઘય કયે છે ને વભાજભાાં અજલાુાં પ્રગટતુાં બામ છે. 

વભાજભાાં અનેક દુણ છે. ચયી એભાાંનુાં એક છે. જમાાં વુધી છેલાડાના ભાણવને જીલન જરૂરયમાતની વઘી લસ્તુઓ કે એ 

ભાટે કભાલાનુાં વાધન નશી વાંડામ ત્માાં વુધી દુયીત દૂય થલાના નથી. થડા રક હનયાાંતે ઉબગ કયે ને ભટા બાગનાને એ જલા ણ 

ન ભે ત્માયે વભતાભૂરક વભાજ વ્મલસ્થા કેલી યીતે આલળે? 

છ જેટરા લાતાયવાંગ્રશભાાં હલહલધ હલમ ઉય આળયે ૮૦ થી લધાયે લાતાયઓ આનાય જવેપ ભેકલાનની નધાત્ર લાતાયઓ 

આળયે ફાય-ાંદય જેટરી ભહણરાર શ. ટેરે તાયલી છે. એ ણ ફીજા લાતાયકાયની તુરનાભાાં આલકામય છે. તાની લાતાયરેખન પ્રલૃહત્ત 

હલળે રેખકના તાના ફે પ્રહતબાલ જઈએ-“ભાયા લાતાયરેખનન આયાંબ જ લાતાયથી, ભાય ભનગભત વાહશત્મ પ્રકાયે મ લાતાય. જ ક ે

ભને જાણીત કીધ ભાયાાં યેખાહચત્રએ. ણ લાતાયને ભેં શાંભેળાાં વાચુ વાધન ભાન્મુાં છે.” (વાધનાની આયાધના) 

યેખાહચત્રભાાં ભાહશય એલા જવેપ ભેકલાનની કીર્સતદા કૃહત્ત ‘વ્મથાનાાં લીતક’ એ કઈ કાલ્હનક કથાઓ નથી. નજદગીનાાં હલહલધ 

રૂનુાં પ્રગટીકયણ છે. એભાાં લાત્વલ્મ છે, બણ છે, ટીખ છે, નીંબયતા મ છે ને ક્રૂયતા ણ છે. ણ એનુાં પ્રાધાન્મ ાવુાં છે 

લેદનાનુાં...કઈને કઈ પ્રકાયના લશેણના લભભાાં લભાતુાં શમ છે...ને છતાાં એ ધફકતુાં શમ છે. એના ‘ભાાંમરા’ભાાં ડેર ભાણવ ક્માાંક ને 

ક્માાંક વ્મક્ત થલા ભથત યહ્ય છે.  
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જવેપ કળુાંક કશેલા લાતાય રખે છે. લાતાયને એ વભાજદળયન અને ભાનલ હનમહતની અહબવ્મહક્તનુાં વાધન ભાને છે, લેદનાન તથા 

ળહતની ીડાઓ લણયલીને ઉેહક્ષતને જગાડલા, ઘડલા, તૈમાય કયલા, એટરા ભાટે લાતાય અશીં વાધ્મ કયતાાં વાધન જ હલળે છે.  

રેખક રખે છે કે- “ભાયી લાતાય ભાયા અનુબલ જગતભાાંથી નીતયી આલે છે. એને આત્ભવાત કયતાાં અને એને ળબ્દભાાં અહબવ્મક્ત કયતાાં 

શુાં એક હનયહનયાી ભન:હસ્થહતભાાંથી વાય થાઉં છુાં. ‘યેખાહચત્ર’ ૂરાં કમાય છી ક્લહચત શાળકાય અનુબલુાં છુાં, ણ લાતાય ૂયી કમાય છી 

મ એ ભાયા ભનજગતભાાં એ ક્માયેમ ૂયી થતી નથી, એ હનયાંતય ચાલ્મા જ કયે છે.” (આગ) 

ગ્રાભજીલનના રયવયભાાં દહરતચેતનાને ઉજાગય કયતી આ લાતાયઓભાાં, લાસ્તલજીલનની વભસ્માઓન રકફરીભાાં ઉવી 

આલત લણાટ રેખકની વજયકતાન ણ રયચામક ફની યશે છે. કસ્ફાનુાં તથા ળશેયનુાં લાતાલયણ ણ એભની કથા લાતાયઓભાાં આલે છે. 

ગયીફી, ળણ, ભૂલ્મશાવૌ ઉયાાંત વભકારીન જીલનની વભસ્માઓ એભની કથાલાતાયના હલમ છે. ક્માયેક ઘટના-પ્રવાંગની સ્થૂતા 

વુધી જ યશી જતી લાતાયઓભાાં ણ ચરયત્ર-હચત્રણની ભાલજત ત પ્રબાહલત કયે જ છે. 

આ વાંગ્રશની ભટાબાગની લાતાયઓની જેભ ‘યબુદા ટેરનુાં ભાભેરાં’ લાતાયન આયાંબ ફ્રેળફેકથી થામ છે. આ લાતાયભાાં 

ગાભડાભાાં દહરત ફીન દહરત લચ્ચે વત્તા-વાંહત્ત ભાટે જે કાલાદાલા યચામ છે અને બ્રાહ્મણ, લાહણમા, ટેર દ્લાયા દહરત તેન બગ 

ફને છે. છાત લગયને રબ રારચ આી તેભની જભીન ચાલી ાડે છે. કશેલાતા વલણયનાાં ફતાલલાના અને ચાલલાના દાાંત જુદા શમ 

છે. તેનુાં દાંબી ભાનવ અશીમા છતુાં થમા હલના યશેતુાં નથી. 

દહરત વાંલેદના અને ફે લગય લચ્ચેન વાંઘય કૃહતના ભૂભાાં છે. વલણય યબુદા દહરત ાત્ર ઈચ્છ, નાથ, યતન લગેયેનુાં ળણ 

કયે છે. યબુદા નાથાની જભીન ચાલી ાડે છે અને વાભે ડતા દાનાને ભાયી નાખે છે. તે જ યબુદા નાથાની ુત્રીનુાં ભાભેરાં કયલાનુાં 

કશે છે ત્માયે ઈચ્છાને ળાંકા જામ છે, શાુાં કાાંક કાયનાભુાં રાગ છ. ટેર ાધય ન ડે, ને આલ આ ચી શજાયનુાં ખયચ કયે તે ભાન્માભાાં 

નથી આલતુાં. ગાભભાાં દહરત ભુહસ્રભ, હશન્દુ લચ્ચે વાં શત, યાંતુ ચૂાંટણી આલતા લેયઝેયને કાયણે તેભની લચ્ચે પાટફૂટ ડી અને ફધુાં લેય 

હલખેય થઈ ગમુાં. લાતાયભાાં વાંદર્સબત વભગા ઈ.વ .૧૯૪૮ન છે. ગાાંધી શત્મા, આઝાદી, ગણતધાય લગેયેન હનદેળ થમ છે. 

રેખકની બાા ળૈરી, લણયન કા, ધ્માનાશય છે. તદી રશેકાલાી હરજજતદાય ફરી તાજગી બયી દ ેછે જે લાતાયને જીલાંત યાખે છે. 

ભકન યબુદા ટેરન લવલામ મા લાણતય શત, એટરે ટેરને ડેરે એની અલયજલય લધુ યશેતી, તશેલાય ટાાંકણે, વાયે ભાઠે અલવયે ને 

કાભ ડ્મે ભકન યબુદા ટેરની ડેરીએ શાજય યશેત, કદાલય ગઠામેર દેશ આાંગણે આઘ ાછ થત જલાભાાં ણ યબુદા ટેર 

ગોયલન અનુબલ કયતા. બરે ભકન છાત શત, ણ એન દેશ દેલાાંળી શત. બરબરાાં રદરડાાં એના ય લાયી જલાને તડતાાં શતાાં, 

ણ અાંતયામ નડત શત ભાત્ર લયણન, એની શરકી જાતન. કેટરાાંમે ફા કયતાાં કે બરા બગલાન આલ અદકેય દેશ દઈને તે એને 

જાત દેલાભાાં કાંજુવાઈ કયી? 

લાતાયનાાં ાત્ર બીની ભાટીની વડભલાાાં છે. તેની જીલાંતતા બાલકને સ્ળી જામ તેલાાં વાચુકરા ાત્રની છે. આ ાત્ર 

શ્રભજીલી લગયનુાં પ્રહતહનહધત્લ કયે છે. કથા નામક જેને ુરૂ તયીકેના અશાંને વાંતલા તેની ફબ્ફે ત્ની ભોંઘી અને કાંકુડી ય ત્રાવ ગુજાયે 

છે. તેનુાં જીલલુાં શયાભ કયી દે છે. આભાાં શાસ્મયવ એ લાતાયનુાં જભાાવુાં છે. ભોંઘી જણવ જેલી હલરામતી ફત્તી કાંકુ જેણાને ખેતય જલા 

ભાટે આે છે. તે ગામફ થઈ જતાાં તેની દાઝ કાંકુ ય ઉતાયે છે. તેણે યીત વયની યાડ નાખી કાંકુડી ...ઈ ...ઈ ...? ભાભી શાશુ ...ઉ ...ઉ ...

ભયી જમ યે ...એ ...એ!...આ લાાંચી બાલકને ભજા ડી જામ છે. ફે સ્ત્રી અને એક રુૂ લચ્ચે વાંઘય ેદા થામ છે. તેના ભૂભાાં ફેટયી 

યશેરી છે. ફેટયીનુાં ભૂ જભાઈ શત અને જભાઈનુાં ભૂ ભોંઘરી છે. જેણ ભોંઘી ાવે એલુાં વાાંબલા ભાગત શત કે ‘એક દા’ડ ત એ 

ભાયા ગ ઝારલાની ન કૈલાની ળા શાતય આભ કય છ બુાંડા! ળુાં જઈએ છે તભાય તે દન યાત રઈ ઉકાા કય છ!’ ભોંઘી જેણાને અને 

જેણ ભોંઘીના ભાહ્યરાને ન ઓખી ળક્મ. ળાાંત યવભાાં હલયાભ ાભતી આ વાભાન્મ પ્રકાયની લાતાય છે. ાત્રની બાા તેન રમ લાતાયને 

જીલાંતતા ફક્ષે છે. રૂરઢપ્રમગ, કશેલત લગેયે યચાઈ આલે છે. ભાનલતાને નાતે વલય ધભય વભબાલ, વભતા, વભાનતા, વભયવતા લગેયેની 

બાલના ફે વ્મહક્ત વભાજને જડલાનુાં કામય કયે છે. યાંતુ આણી વાભાહજક વ્મલસ્થા અવભાનતાના ામા ય ઊબી છે. એક જ હલમનુાં 

લાયાંલાય ુનયાલતયન થતાાં તે તેનુાં અથય વૌંદમય ગુભાલી દે છે. દહરત વલણયનાાં ાત્ર લચ્ચે પ્રેભ થામ અને અાંતે રયણાભ દુુઃખદ આલે આ 

પ્રકાયન હલમ શલે નલ નથી યહ્ય. 

‘યેખાન ગૃશત્માગ’ લાતાયભાાં આ પ્રશ્ન વશેજ અરગ દ્રહહ્રકણથી હનરૂામ છે. એભ કશેલાભાાં લધાયે ડતુાં નશી ગણામ કે દહરત 

ફીન દહરત લચ્ચે જમાાં વુધી યટી ફેટીન વ્મલશાય નશીં થામ ત્માાં વુધી વભાનતા બાઈચાયાની બાલનાને કાયણે દહરત પ્રત્મેન ફીન 

દહરતન અણગભ, ઈર્ષમાય, હતયસ્કાયની બાલનાને કાયણે વલણય યેખા અને દહરત ભૃગેળ રગ્ન કયી ળકતા નથી. યેખાનુાં તીવ્ર ભનભાંથન 
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લાતાયભાાં કેન્દ્ર સ્થાને છે. યેખા એક ફાજુ ભાતા-હતા અને ફશેનન પ્રેભ જમાયે ફીજી ફાજુ ભૃગેળન પ્રેભ આ ફે નફદ ુલચ્ચે એ ઝરા 

ખામ છે. તે હદ્લધાભમ રયહસ્થહતભાાં કઈ હનણયમ ય આલી ળકતી નથી. લાતાયના ળીયક પ્રભાણે યેખા ગૃશત્માગ કયે છે. યાંતુ તે ભૃગેળ 

વાથે યશી ળકતી નથી યાંતુ વાંન્માવી ફની હલશાયભાાં જતી યશે છે, અને લાતાય આભ, ળાાંત યવભાાં રયણભે છે. લાતાયન અાંત અણધામો 

આલે છે.  

 ‘આાંગહમાત’ જેલી કીર્સતદા દહરત નલરકથાના આ વજયકની આગલી વજયકતા શતી. જવેપબાઈના પ્રલેળથી ગુજયાતી દહરત 

વાહશત્મ એક નલી ઊંચાઈ ભેલે છે. આક્રળ અને આત્ભદમાનુાં દહરત વાહશત્મ સ્લભાન અને આત્ભહલશ્લાવનુાં વાહશત્મ ફની ળક્મુાં તેભાાં 

જવેપ ભેકલાનન નવશ પા છે. જવેપના ાત્ર થકી એભનુાં વભાજદળયન કે દહરતદળયન અવ્મક્ત થમા હલના નથી યશેતુાં. દહરતત્લ 

રેખકના નડભાાંથી ઘાટ ઉતાયલાનુાં કાયણ ફનીને આલે છે. ઈ.વ. ૧૯૮૬ભાાં પ્રગટ થમેરી આ નલરકથાએ જવેપને મળ અાવ્મ છે. 

આ નલરકથાભાાં ીરડત, ળહત ભાનલવભાજની વ્મથાને તેનાાં ઉચ્ચ વાંસ્કાયને, અહસ્ભતાને, હૃદમની અભીયાતને આરેખલાભાાં આલેર 

છે. આ નલરકથાએ ચયતય પ્રદેળ અને તે પ્રદેળભાાં શ્લવતા છાત દહરત રકને જીલાંત કમાય છે. વભાજની ગયીફીને તેની યશેણીકયણી, 

યીતયીલાજ, રકફરી, આધ્માહત્ભક જમત તથા બા ભાણવની ગયીભાને આરેહખત કયી છે. નલરકથાની ળરૂઆતભાાં ટીશ અને 

લારજી ળીરાુય ગાભભાાં લણાટ કયેરા લસ્ત્રની શયાજી કયલા, લેચલા ભાટે આલે છે, ત્માયે ભેઘજી ટેરન ુત્ર બાયાડી નાનીમ દહરત 

મુલતી ભેઠીની ભશ્કયી કયી છેડતી કયે છે ત્માયે ટીશાયાભ યામા ગાભભાાં લચ્ચે ડે છે અને દ્રશ્મ જીલાંત કયે છે. એ છી અનેક પ્રવાંગ 

હચત્રફનતાાં યશે છે. ટીશ ભદય ુરને ળબા આે તે યીતે ભેઠીને ફચાલીને ભેઠીના હૃદમભાાં ટીશા પ્રત્મે અનુયાગ જન્ભાલે છે, ત્માયે ભેઠીનુાં 

અશયણ થામ છે. ટીશાના હભત્ર લારજીનુાં ભૃત્મુ, ટીશ, ભેઠી, દાનાજી વોનાાં હૃદમને લરલતુાં યશે છે. ભેઠીનુાં કેયડીમાના લતની ચૂાંથલા 

વાથેનુાં ફાહલલાશ, હત-ત્ની લચ્ચેન અણફનાલ ત એ તે એના દીકયાની ભા ફને છે. ચૂાંથીમાના ત્રાવથી કાંટાીને ભેઠી ટીશાની ઘયે 

આલે છે અને ચૂાંથીમ ન ભયે ત્માાં વુધી ટીશા વાથે ઘય ભાાંડલાની ના કશે છે. ફીજી તયપ યત્નાુયભાાં કાંકુ તાન ળક દઢ લયવ વુધી ાે 

છે, અને તે અાંતે બલાન-બગત અને ટીશાના કશેલાથી મથાથયને સ્લીકાયી લારજીના કાકાના દીકયા ધનજી વાથે રદમયલટુ કયી ઘય ભાાંડે છે. 

પ્રણમી જીલ ટીશ તથા ભેઠીને ધનજી, કાંકુ વભજાલે છે ત મે એક થતા નથી. ચૂાંથીમ જીલે છે અાંતે કાંકુના ભાભાના વાાની દીકયી લારી 

વાથે ટીશાયાભ યણે છે. યણ્મા છી ફાંને લચ્ચ ેભેઠીના રીધે હતયાડ ડે છે. ઘયભાાં કજીમા થામ છે. અાંતે ગાભના વયાંચ વાથે ટીશાને 

ઝઘડ થતાાં ધીંગાણાં થામ છે, અાંતે તેને વાયલાય ભતી નથી અને તે છેલ્રા શ્લાવ છડે છે. ટીશાના ભૃત્મુનુાં દુુઃખ ભેઠીને થામ છે, તે 

અન્ન-જન ત્માગ કયે છે. અાંતે ટીશાના ભૃત્મુ ફાદના અઢાયભા રદલવે તે ણ ભૃત્મુ ાભે છે. જે જગ્માએ ટીશાને દાટલાભાાં આલેર તેની 

ફાજુની જગ્માભાાં જ ભેઠીના દેશને ણ દપન કયલાભાાં આલે છે. કૃહતન ેઅાંતે ગાભભાાં ળાા ફાાંધલાની લાત થામ છે ત્માયે ટીશાુત્ર વાત 

શજાય એક રૂહમાનુાં દાન આે છે. 

લસ્તુ-વાંકરનાની દ્રહહ્રએ ‘આાંગહમાત’ ધ્માનાશય છે. નાનાહલધ પ્રવાંગની ફૂરગૂાંથણીભાાં ક્માાંમ વાાંધ જલા ભત નથી. કૃહતભાાં 

હલધ-હલધ ઘટનાઓને કાયણે રેખક વાંગ કથાવૂત્રતા જાલી ળક્મા છે. કૃહત અનેક ઘટનાઓથી બયચક છે. આ બયચક કથાપ્રલાશ 

કૃહતત્લને અશર્સનળ ગહતભાાં યાખે છે. ળીરાુયભાાં કાડનુાં લેચાણ કે ભેઠીની છેડતી, ટેર વાથે નામકનુાં ધીંગાણ, ભેઠીનુાં અશયણ, 

લારજીનુાં ભૃત્મુ, કાંકુનુાં રદમયલટુ, ટીશા-લારીના રગ્ન, ભેઠીનુાં એકરા યશેલુાં, ટીશાનુાં ભૃત્મુ થતાાં ભેઠીન અઢાયભાાં રદલવે પ્રાણત્માગ...લગેય ે

ભુખ્મકથા પ્રલાશ ‘આાંગહમાત’ નલરકથાને જાન ફક્ષે છે. અશીં વજયકન ભુખ્મ ઉદેશ્મ દહરત વભાજની લાતને અહબવ્મક્ત કયલાન 

યશેર છે. જવેપ તે કશે છે તેભ- “એક આથભી ગમેરી વાંસ્કૃહત અને આમાવણે હલવાયે ાડલાભાાં આલી યશેર વાભાહજકતાની લાત 

છે. ‘આાંગહમાત’ એ વભાજ વ્મલસ્થાની ુન:પ્રહતષ્ઠાન આ પ્રમાવ નથી, ણ એભાાં યશેર વત્મળીરતાનાાં ુયસ્કાયન ઉદેળ છે. ઈ.વ. 

૧૯૩૫ થી ભાાંડીને ૧૯૬૦ વુધીના અઢી દામકાની આ કથાભાાં વાભાહજક અન્મામ અને ઉલ્રેખામેરી એક જાહત પ્રત્મેના વાંન્ન 

વલણોના શાડશાડ દ્લેન ણ હચતાય છે.” (૪) 

કહલશ્રી શયીન્દ્ર દલે ‘આાંગહમાત’ હલળે કશે છે- “આ નલરકથા આણી લણખેડામેરી બભને પરક ફનાલે છે. એ ભાટે જ નશી; 

એભાાં વજયકતા છરકી યશી છે એ ભાટે ભને ગભી છે, એના ાત્ર અત્માયે ભાયી અનુબલ વૃહહ્રન બાગ ફની ગમા છે.” 

કહલશ્રી ઉભાળાંકય જી ‘આાંગહમાત’ ને આ યીતે નલાજે છે- “તભે ‘આાંગહમાત’ ને ઉજાગય કયતા નથી, ‘આાંગહમાત’ તભને 

ઉજાગય કયે છે. ગુજયાતી કરા વાહશત્મભાાં એક હલહળહ્ર યચના આે છે, એટરુાં જ નશી ગુજયાતને ભળ્મુાં છે એભ નશી એક હલળા 

વશાનુકાંાલા વભજદાય ભાનલી આ બાા ફરનાયાઓની લચભાાં શયત પયત જલાનુાં બાગ્મ વાાંડે છે ને શૈમાધાયણા ભે છે.” (૫) 

વાહશત્મની પ્રાદેહળક કૃહતઓભાાં ચથા ભજાભાાં ‘આાંગહમાત’ ભાાં પ્રથભ જ દહરત વભાજ અહખરાઈૂલયક અહબવ્મક્ત થમેર છે. 

આથી ધલર ભશેતા આ નલરકથાથી ગુજયાતી નલરકથા વાહશત્મભાાં ચથુાં ભજુાં આલે છે તેભ કશે છે. આ નલરકથાભાાં દહરત પ્રજાને થતા 

અન્મામ ત છે જ વાથેવાથે દહરત પ્રજાના આાંતય પ્રશ્ન-વાંફાંધને રીધે એક જુદાાં પ્રકાયનુાં હલશ્લ અશીં યચામ છે. 

‘આાંગહમાત’ ભાાં ભૂબૂત હસ્થહત વાથે વાંબહલત રયહસ્થહતઓનુાં ઘયણ ળક્મ તેટરી શદ ેહલસ્તમુું છે. જેથી હસ્થહતજડ વભસ્માઓ 

વશજણે જુદી તયી આલે છે. છેલ્રાાં લીવ-ચ્ચીવ ાનાભાાં રેખકે કયેરી ઉતાલ આ નલરકથાની ભટી ભમાયદા ફની યશે છે. જે 

ચુસ્તતા ૂલય બાગભાાં છે, તે ઉતયાધયભાાં ખાંરડત થતી બામ છે. વાભાહજક વાંદબોને ીરડતની નજયે જલાની લૃહતને રીધે એક પ્રફ 
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વાંઘયની બૂહભકા ‘આાંગહમાત’ ભાાં જઈ ળકામ છે, યાંતુ લસ્તુવાંમજન ક્માયેક કથતુાં ભારુભ ડ્મુાં છે. દયેક પ્રવાંગે તેભનાાં ાત્ર આગલી 

ઓખ ઊબી કયે છે. તેથી ાત્ર હલકવતુાં-ઘડાતુાં આલે છે. આ નલરકથાનુાં અહસ્તત્લ એના ાત્રને કાયણે કામભ ટકી યશે છે. 
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