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ભારતીય ભાષાઓની આરં ભકાીન નળકથાઓ

શ્ચિભના વંકક ભાં મુકામા છી ાિાત્મ વાહશત્મના પ્રબાલ શેઠ બાયતની શ્ચલશ્ચલધ
બાાઓના વાહશત્મભાં અલાકચીનતાન પ્રાદુબાક લ થમ અને ઊશ્ચભિકાવ્મ, નલલરકા, નલરકથા,
નાટક આહદ સ્લરૂ શ્ચલકસ્મા. નલરકથાન ઓગણીવભી વદીના ઉત્તયાધકભાં શ્ચલકાવ થમ.
વાહશત્ત્મક ુનરુત્થાનન આયં બ ફંગાભાંથી થમ અને નલરકથાના ક્ષેત્રભાં ણ ફંગાનુ ં પ્રથભ
મગદાન યહ્ું છે .
નલરકથાના ઉદ્દગભ અને શ્ચલકાવની ાછ કેટરાક હયફએ પ્રેયક અને કફ
તયીકે કાભ કયુું છે . ુનરુત્થાનકા (renaissance)ભાં આલેરી વ્મક્તત સ્લાતંત્ર્મની જાગૃશ્ચત, લીય
વેનાની કે સુબટના યાક્રભની જગ્માએ જીલનભાં લૈમક્તતક વાશવને ભે લું ભશત્લ, ઔદ્યલગક
ક્રાંશ્ચતના હયણાભે જન્ભેરી નલી અથકવ્મલસ્થા, એ અથકવ્મલસ્થાએ વભાજભાં ઊબ કયે ર નલ
લગક-ભધ્મભભલગક, શ્ચલજ્ઞાન અને ટે કનરજીન લધેર પ્રચાય અને પ્રવાય, એના હયણાભે
લસ્તુરક્ષી લૈજ્ઞાશ્ચનક દ્રષ્ટટની જીલનભાં લધતી જતી લગ, જ્ઞાનશ્ચલજ્ઞાનની શ્ચલકવતી જતી ળાખાઓના
પ્રબાલના હયણાભે ભાણવને તાની અંદયની અને ફશાયની દુશ્ચનમાન થલા રાગેર હયચમ, એ
હયચમના હયણાભે ભનુટમની જાતબાતની શ્રદ્ધાઓ, આસ્થાઓ, ભાન્મતાઓ અને ભ્રભણાઓભાંથી
થતી મુક્તત, વમ ૂશ વંસ્કૃશ્ચતન થમેર ઉદ્ભલ આ ફધાં હયફના કાયણે નલરકથાન ઉદ્દબલ થામ
છે .
ુ રાતી ભાષામાં નળકથાનો ઉદ્દભળ :
ગજ
19ભી વદીના ભધ્મ બાગભાં ાિાત્મ વાહશત્મના વંકક ના કાયણે બાયતની ભટા બાગની
બાાઓના વાહશત્મ ય પ્રબાલક અવય થઈ શતી. ટૂંકીલાતાક ની જેભ નલરકથા ણ શ્ચિભના
વાહશત્મભાંથી આલેરી છે . ઇ.વ.૧૮૬૨ભાં વયફળા મુનવપે એક ફ્રેંચ કથાના અંગ્રેજી અનુલાદ
„India cottage‟ ઉયથી તેન ું ગુજયાતી બાાંતય „હશિંદુસ્તાન ભધ્મેન ું એક ઝૂડુ‟ં પ્રકાશ્ચળત કયુું
ત્માયથી નલરકથાન આયં બ થામ છે . આભ અંગેજી, પાયવી જેલી શ્ચલદે ળી બાાઓના અનુલાદની
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ુ ુ લગેયેભાંથી ણ અનુલાદ થલા રાગે છે . આ બાાંતયના
વાથે ફંગાી, ભયાઠી, હશન્દી, તેલગ
કાયણે ભોલરક નલરકથા રેખનની પ્રેયણા ભે છે . ભોલરક નલરકથા ત ઇ.વ.૧૮૬૬ભાં નંદળંકય
ભશેતા યલચત „કયણઘેર‟ છે . જેને ગુજયાતી વાહશત્મની પ્રથભ નલરકથાનુ ં ફહભ
ુ ાન ભે છે .
નંદળંકયન જભાન વંવાય સુધાયન શત, આથી તાની કેટરીક ભાન્મતાઓ અને તે વભમભાં
સુયતભાં ફનેરી કેટરીક ઘટનાઓનુ ં શ્ચનરૂણ કયુું છે . તે જ વભમભાં ગુજયાતી વાહશત્મની પ્રથભ
વાભાત્જક નલરકથા „વાસુ લહુની રડાઈ‟ ભહશતયાભ નીરકંઠ દ્વાયા યચામ છે . આભાં તેભના
વભમની વાભાત્જક હયલાહયક વભસ્માઓનું ઘેરું કરુણયશ્ચવક અને લાસ્તલદળી લચત્ર યજૂ કયે છે .
„વઘયા જેવંગ‟ અને „લનયાજ ચાલડ‟ તેભની નોંધાત્ર ઐશ્ચતશાશ્ચવક નલરકથાઓ છે .
સુધાયકયુગભાં અન્મ વજૉક દ્વાયા ણ નલરકથા રેખન થમેલ ું છે . અનંત પ્રવાદ લૈટણલની
„યાણકદે લી‟, શયગશ્ચલિંદદાવ કાંટાલાા કૃત „અંધેયી નગયીન ગંધલકવેન‟, ઇચ્છાયાભ સ ૂમકયાભ કૃત
„હશન્દ અને લિટાશ્ચનમા‟ વલકપ્રથભ રખામેરી યાજકીમ નલરકથા છે . જશાંગીય તાલ્માયખાન યલચત
ફંને નલરકથા „યત્નરક્ષ્ભી‟ અને „કુલરન અને મુદ્રા‟ભાં ઇશ્ચતશાવની ીહઠકા ય અંગ્રેજી ળાવક
પ્રત્મેની યાજબક્તત અને તેભના યાજ્મ અભરની ઉજી ફાજુ આરેખાઈ છે . અયદે ળય કુંલયજી
યલચત „ટીુ સુરતાન‟, કેળલરાર યીખે રખેરી „રૂહઢ અને બુદ્ધદ્ધની કથા‟, ભલણરાર દ્વાયા રૂાંતહયત
ૃ કેળલ નામકકૃત „એભ.એ.ફનાકે ભેયી ભીટ્ટી ખયાફકી‟ લગેયે નલરકથાઓ
„ગુરાફશ્ચવિંશ‟, અમત
પ્રશ્ચવદ્ધ થઈ. આભ ઇ.વ.૧૮૬૬થી આયં બામેર નલરકથા રેખન ફે અઢી દામકા સુધી ભોલરક તથા
બાાંતય રૂાંતય કક્ષાની કથાઓનું જ વજૉન થામ છે . શ્ચલમની દ્રષ્ટટએ જઈએ ત વાભાત્જક અને
ઐશ્ચતશાશ્ચવક નલરકથાઓ શ્ચલળે યચાઇ છે . આભ સુધાયક યુગભાં નલરકથા રેખનની  ૂલકભ ૂશ્ચભકા
યચાઇ છે એભ કશી ળકામ. ઇ.વ.૧૮૮૭ભાં ગલધકનયાભ શ્ચત્રાઠી „વયસ્લતીચંદ્ર‟ન પ્રથભ બાગ
રઈને આલે છે . એ ગુજયાતી વાહશત્મની જ નશીં ણ બાયતીમ વાહશત્મની એક અવાધાયણ ઘટના
છે . ચાય બાગભાં પ્રગટ થમેરી „વયસ્લતીચંદ્ર‟ નલરકથાભાં તે વભમના વંક્રાંશ્ચતકાનું લચત્રણ યજૂ
કયે લ ું છે . ઓગણીવભી વદીના ઉત્તયાધકભાં બાયતની પ્રાચીન, યં યાગત વંસ્કૃશ્ચત, અલાકચીન
વભમની દે ળક્સ્થશ્ચત અને શ્ચિભની વંસ્કૃશ્ચતના વંકક વંઘકભાં ઉદ્દબલેરી વંક્રાંશ્ચતકાની હયક્સ્થતી
તથા તજજન્મ વભસ્માઓ અંગે તે કયે લ ું લચિંતન ગલધકનયાભે પ્રજા વભક્ષ નલરકથાના ભાધ્મભ
દ્વાયા મ ૂક્ુ,ં ફીજા ળબ્દભાં કશેવ ુ ં શૉમ ત તેભાં વ્મક્તત, કુટુંફ, ધભક, વભાજ, યાજ્મ એભ પ્રજા
વંસ્કૃશ્ચતના અશ્ચનલામક એલાં ફધા ાવાનું સ્થકાના શ્ચલળાટ ય આરેખન કયામેલ ું છે . આભ
આલા શ્ચલશ્ચલધ હયફના કાયણે નલરકથા રેખનન આયં બ ઓગણીવભી વદીભાં જ થઈ જામ છે .
હહન્દી ભાષામાં નળકથાનો ઉદ્દભળ :
હશન્દી નલરકથાન આધુશ્ચનક યુગ અનેક નલા વાહશત્મ સ્લરૂન ઉદ્દબલકા ભનામ છે .
હશન્દીભાં નલરકથાને ઉન્માવથી ઓખલાભાં આલે છે . વંસ્કૃત ગ્રંથભાં ઉન્માવ ળબ્દ ભે છે .
યં ત ુ આજે જેટરા વ્માકરૂભાં પ્રમજામ છે એટર પ્રાચીનકાભાં પ્રમજત ન શત. ઉન્માવ
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અંતગકત ગદ્ય દ્વાયા વં ૂણક કલ્ના પ્રચ ૂય અલબવ્મક્તતથી કથા વાહશત્મ યચામ છે . સ્લતંત્રતા  ૂલકના
હશન્દી ઉન્માવ વાહશત્મના અભ્માવભાં સુશ્ચલધા યશે એ ભાટે જુદાજુદા યુગભાં શ્ચલબાજન કયલાભાં
આવ્યું છે . ૧. પ્રેભચંદ ૂલક યુગ (ઇ.વ.૧૮૮૨થી ૧૯૧૬) ૨. પ્રેભચંદયુગ (ઇ.વ.૧૯૧૬થી ૧૯૩૬) ૩.
પ્રેભચંદત્તય યુગ (ઇ.વ.૧૯૩૬થી ૧૯૪૭).

હશન્દી વાહશત્મની શેરી ભોલરક ઉન્માવ રારા

શ્રીશ્ચનલાવદાવ કૃત „યીક્ષા ગુરુ‟ (ઇ.વ.૧૮૮૨)ને ગણલાભાં આલે છે . ત્માયફાદ દે લકીનન્દન
ખત્રીનું શ્ચતરસ્ભી અને ઐમાયી કથાનકલાી યચનાઓ રઈને આગભન થામ છે . તેભની ચંદ્રકાંતા
ઇ.વ.૧૮૯૦ભાં રખામેર કૃશ્ચત છે તેન ું વાહશત્ત્મક મ ૂલ્મ બરે ના શમ ણ હશન્દીભાં પ્રચાય પ્રવાયભાં
અને ાઠક લગકની વ ૃદ્ધદ્ધ ભાટે ભશત્લની ગણામ છે . જાસ ૂવી અને ઐમાયી ઉન્માવ „ચંદ્રકાંતા‟ને
લાંચલા ભાટે અનેક રકએ હશન્દી બાા ળીખી શતી આ એક શ્ચલયર ઘટના ગણામ. હશન્દીના પ્રથભ
ુ કુભાયી (ઇ.વ.૧૮૮૯), રલગરતા
ઐશ્ચતશાશ્ચવક નલરકથાકાય હકળયીરાર ગસ્લાભી છે . તેભણે કુસભ
લા આદળકફારા (ઇ.વ.૧૮૯૦), તાયા (ઇ.વ.૧૯૦૧), ચરા લા નવ્મ વભાજ (ઇ.વ.૧૯૦૩) લગેયે
નલરકથાઓ આી છે . રજ્જજાયાભ ભશેતાની „ધ ૂતક યવીકરાર‟, વ્રજનંદન વશામકૃત „યાધાકાન્ત‟,
„ભારતી‟, „વૌંદમકાવક‟, યાધાકૃટણદાવની „શ્ચનસ્વશામ હશન્દુ‟, ફારકૃટણ બટ્ટની „ન ૂતન િહ્મચાયી‟
તથા „વ સુજાન ઓય એક સુજાન‟ આહદ યચનાઓ ભે છે . ઉન્માવ વાહશત્મભાં પ્રેભચંદનુ ં
આગભન એક અદ્ધદ્ધતીમ ઘટના છે . તેભના આગભનથી હશન્દી ઉન્માવ જગતને એક નલી હદળા
ભે છે .  ૂલેના ઉન્માવભાં ભોલરકતાન જે અબાલ શત તે પ્રેભચંદના આલલાથી દૂ ય થામ છે .
વ્મક્તતગત તેભજ વાભાત્જક સ્તય ય પ્રેભચંદે જે પ્રત્મક્ષ જયુ ં અનુબવ્યું તેને મથાથક રૂભાં
ઉન્માવભાં આરેખયુ.ં પ્રેભચંદજીએ ફાય જેટરી ઉન્માવ રખી છે તેભાં વેલાવદન (ઇ.વ.૧૮૧૮),
લયદાન (ઇ.વ.૧૯૨૧), શ્ચનભકરા (ઇ.વ.૧૯૨૫-૨૬), ગફન (ઇ.વ.૧૯૩૧), પ્રેભાશ્રભ (ઇ.વ.૧૯૧૨),
યં ગભ ૂશ્ચભ (ઇ.વ.૧૯૨૫), કામાકલ્ (ઇ.વ.૧૯૨૬), કભકભ ૂશ્ચભ (ઇ.વ.૧૯૩૨), ગદાન (ઇ.વ.૧૯૩૬)
લગેયેન વભાલેળ થામ છે . „વેલાવદન‟ભાં બાયતીમ નાયીની યાધીનતા અને લેશ્માજીલનની
વભસ્માનું લચત્રણ છે . „શ્ચનભકરા‟ ઉન્માવભાં નાયીજીલનની કરુણતાનુ ં લચત્રણ કુળતા ૂલકક કયે લ ું
છે . „ગદાન‟ હશન્દી વાહશત્મની શ્રેટઠ ઉન્માવ છે . જેભાં વાભાત્જક, યાજનૈશ્ચતક, આશ્ચથિક શ્ચલભતાઓ,
ગ્રાભીણ વભસ્માઓ તથા નાગહયક વભસ્માઓનુ ં મથાથક લણકન ભે છે . પ્રેભચંદયુગના અન્મ
ઉન્માવકાયભાં જમળંકય પ્રવાદ, શ્ચલશ્વંબયનાથ, ચતુયવેન ળાસ્ત્રી, ાંડેમ ફેચય ળભાક,
વદ
ંૃ ાલનરાર લભાક , ઉેન્દ્રનાથ, ઋબચયણ જૈન આહદ ઉલ્રેખનીમ છે . પ્રેભચંદયુગ છી
ઉન્માવ વાહશત્મભાં કઈ નલીનતા જલા ભતી નથી આ વભમના ઉન્માવ ય ફ્રઈડ, એડરય
તથા ભાકક વન પ્રબાલ જલા ભે છે . આભ, હશન્દી વાહશત્મભાં નલરકથાન ઉદબલ ઓગણીવભી
વદીના અંત સુધી થઈ ચુક્ય શત.
બંગાલી ભાષામાં નળકથાનો ઉદ્દભળ :
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ફંગાી નલરકથાની લાત કયીએ ત ઇ.વ.૧૮૨૧ભાં „વભાચાયદકણ‟ભાં „ફાબુ‟ નાભે એક
યે ખાલચત્ર પ્રગટ થયુ,ં તેના ઉયથી ઇ.વ.૧૮૨૩ભાં પ્રથભનાથ ળભાકની „નલ ફાબુશ્ચલરાવ‟ નાભની
યચના પ્રગટ થઈ. કેટરાકના ભાટે એ ફંગાીની શેરી નલરકથા છે . આ યે ખાલચત્રન ઉદ્દે ળ
વભાજ સુધાયણાન છે . એક ચાહયત્રશીન ધશ્ચનક ુત્ર તાની આંતહયક શ ૂન્મતાને કેલા આડંફય અને
દંબથી ઢાંકલાન પ્રમત્ન કયે છે એનુ ં શાસ્માસ્દ લચત્ર એભાં અાયુ ં છે . ફંગાીના ફીજા રેખક છે
પ્માયી ચાંદ શ્ચભત્ર, તેભણે ટે કચાંદ ઠાકુયના ઉનાભથી ઇ.વ.૧૮૫૫-૮૭ દયશ્ચભમાન „ભાશ્ચવક
શ્ચત્રકા‟ભાં „આરારેય ઘયે ય દુરાર‟ નાભે નલરકથા ક્રભળ: પ્રગટ કયી. આ નલરકથાએ એભની
પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચધ યચના છે અને ફંગાીની શેરી ભોલરક નલરકથા છે . ુસ્તકકાયે તે ઇ.વ. ૧૮૫૮ભાં
પ્રગટ થઈ. આ નલરકથાભાં અંગેજી કેલણીની પ્રથભ પ્રશ્ચતહક્રમાનુ ં લચત્ર છે . ઇ.વ.૧૮૬૨ભાં
કાલરપ્રવન્ન શ્ચવિંશની „હુતોંભ ેંચાય નકળા‟ પ્રગટ થઈ. તેભાં વસ્ત નભક-ભભક શ્ચલનદ છે . ફંકીભચંદ્ર
ચટ્ટાધ્મામની શેરી અંગ્રેજી નલરકથા „Raj Mohan‟s wife‟ ગણામ છે . છી ફંગાીભાં જ
„દુગેળનંદીની‟

(ઇ.વ.૧૮૬૫)ભાં

યભેષ્ન્ટક

નલરકથા

આે

છે .

ત્માયફાદ

કારકુંડરા

(ઇ.વ.૧૮૬૬), મ ૃણાલરની (ઇ.વ.૧૮૬૯), શ્ચલવ ૃક્ષ (ઇ.વ.૧૮૭૩), ચંદ્રળેખય (ઇ.વ.૧૮૭૭), યજની
(ઇ.વ.૧૮૭૭), કૃટણકાંતેય શ્ચલર (ઇ.વ.૧૮૭૮), યાજશ્ચવિંશ (ઇ.વ.૧૮૮૧), આનંદભઠ (ઇ.વ.૧૮૮૨),
દે લી ચોધયાની (ઇ.વ.૧૮૮૪) અને તેભની છે લ્રી નલરકથા વીતાયાભ (ઇ.વ.૧૮૮૬)ભાં રખામ છે .
આ નલરકથાઓભાં યભાન્વ કથાઓ, ઐશ્ચતશાશ્ચવક કથાઓ, ફધપ્રધાન, પ્રચાયાત્ભક, ધાશ્ચભિક
શ્ચલચાયના ાવલાી કૃશ્ચતઓ છે . „કૃટણકાંતનુ ં શ્ચલર‟ અને „શ્ચલવ ૃક્ષ‟ભાં યલણત ભાણવ શ્ચલધલાના
પ્રેભભાં ડે છે તે ફતાવ્યુ ં છે . શ્ચલધલાના ભહટપ ઉયાંત ફંકીભચંદ્ર એભની નલરકથાઓભાં
વંન્માવીઓન ભહટપ યજૂ કયે છે . એક લડે વભાજસુધાયાના શ્ચલચાયને ુષ્ટઠ ભે છે , ત ફીજાથી
ધાશ્ચભિક શ્ચલચાયણાને ુષ્ટઠ ભે છે . વલકત્ર તેભની દે ળબક્તતની બાલના અને ફંગાી વભાજનાં સુખદુખ, આળા-આકાંક્ષા, ખાવ કયીને એના ગૃશકુટુંફના પ્રશ્ન અને ભથાભણને લાચા ભી છે . બાયતની
ઘણી બાાઓભાં ફંકીભચંદ્રની નલરકથાઓના અનુલાદ થમા છે . તેભની કથાઓનુ ં પરક શ્ચલસ્ત ૃત
નથી, તેભનું દળકન ઉડું નથી, ક્યાયે ક તે પ્રચાયક ણ ફને છે , આભ છતાં ફંગાી નલરકથાન
ામ તેભના શાથે નંખામ એ શકીકત ભ ૂરલા જેલી નથી. ફંકીભચંદ્રના ભટાબાઈ વંજીલચંદ્ર
ચટ્ટાધ્મામ એક ળક્તતળાી રેખક શતા. તેભણે નલરકથાઓ, લાતાકઓ લગેયેન ુ ં રેખન કામક કયુું
છે . „ભાધલી રતા‟ (ઇ.વ.૧૮૭૮-૮૦), અને „જાર પ્રતાચાંદ‟ (ઇ.વ.૧૮૮૧) તેભની જાણીતી
નલરકથાઓ છે . યભેળચંદ્ર દત્ત ફંહકભચંદ્રના શ્ચનકટના વાથી શતા. ફંકીભચંદ્રની પ્રેયણાથી તેઓ
વાહશત્મ રેખન તયપ લળ્મા. તેઓ મુખમત્લે ઐશ્ચતશાશ્ચવક નલરકથાકાય છે . „જ્ઞાનાંકુય‟ભાં શેરા
ધાયાલાહશક રૂે આલેરી તેભની નલરકથા „ફંગ શ્ચલજેતા‟ (ઇ.વ.૧૮૭૪) ભાં પ્રગટ થઈ. એ છી
„ભાધલી કંકણ‟ (ઇ.વ.૧૮૭૭), „ભશાયાટર જીલનપ્રબાત‟ (ઇ.વ.૧૮૭૮), „યાજ ૂત જીલન વંધ્મા‟
(ઇ.વ.૧૮૭૯), „વભાજ‟ (ઇ.વ.૧૮૯૪) અને „વંવાય‟ (ઇ.વ.૧૮૯૫)ભાં પ્રગટ થમેરી તેભની
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નલરકથાઓ છે . „ભાધલી કંકણ‟ અમુક અંળે ટેનીવનના „Enoch Arden‟ ય આધાહયત છે . „ફંગ
શ્ચલજેતા‟ એ ઐશ્ચતક-કૃશ્ચતશાશ્ચવક યભાન્વ છે . ઔયં ગઝેફના શ્ચળલાજી વાથેના વંઘક અને ભયાઠી
વત્તાના ઉદમને આરેખતી „ભશાયાટર જીલનપ્રબાત‟ અને જશાંગીયના અભરભાં યાજ ૂત
રશ્કયળાહશના તનની કથા આરેખતી „યાજ ૂત ત્જલનવંધ્મા‟ શ્ચનતાન્ત ઐશ્ચતશાશ્ચવક નલરકથાઓ
છે . „વભાજ‟ અને „વંવાય‟ એ ફે વાભાત્જક નલરકથાઓ છે . „વંવાય‟ભાં શ્ચલધલાશ્ચલલાશન ુયસ્કાય
થમ છે તે નોંધાત્ર છે .  ૃથ્લીયાજની ઐશ્ચતશાશ્ચવક લાતાક યથી સ્લણકકુભાયી દે લીએ „દીશ્ચનલાકણ‟
(ઇ.વ.૧૮૭૬)ભાં રખી. તેભની ફીજી અનેક નલરકથાઓભાં „સ્નેશરત્તા‟ (ઇ.વ.૧૮૯૨) શ્રેટઠ છે .
ફીજાં એક સ્ત્રી નલરકથાકાય શ્રીભશ્ચત શેભાંલગની કૃત „ભનયભા‟ ણ ઉલ્રેખનીમ છે . આભ આ
યુગભાં ટેકશ્ચનક યત્લે કઈ ઉન્ભે દે ખાત નથી. આ જાતની નલરકથાઓ ભાટે ફજારુ ભાંગ શતી
અને રેખક એને વંતતા. રકની કરારૂલચ ણ વાયી યીતે ઘડાઈ ન શતી એ કાભાં આ જાતની
ભધ્મભ-ફયની યચનાઓ જ રખામ એ સ્લાબાશ્ચલક છે .
અસમમયા ભાષામાં નળકથાનો ઉદ્દભળ :
અવશ્ચભમા બાાભાં નલરકથાન આયં બ શ્ચિભના વંકક ને અને લિસ્તી શ્ચભળનયીઓને
આબાયી છે . લિસ્તી શ્ચભળનયીઓ દ્વાયા સ્થાશ્ચત „અરુણદમ‟ ભાશ્ચવક કશ્ચલતાની જેભ નલરકથાના
શ્ચલકાવભાં ણ એક ઉદ્દબાલક હયફ ફને છે . ઇ.વ.૧૮૫૦-૫૧ભાં જન બુશ્ચનમનની પ્રશ્ચવધ્ધ
નલરકથા „શ્ચરગ્રીમ્વ પ્રગ્રેવ‟ ન „જાશ્ચત્રકય જાત્રા‟ નાભે ધાયાલાહશક અનુલાદ પ્રગટ થલા રાગ્મ
શત. લિસ્તી ધભકન હયચમ આલાના આળમથી આ અનુલાદ પ્રગટ થમ શત. તે છીના
ઇ.વ.૧૮૫૭ભાં એ.કે.ગશ્ચનન
િ ી ફે નલરકથાઓ પ્રગટ થઈ. (૧) એરકેળી લેશ્માય કથા અને (૨)
કાશ્ચભની કાંતય ચહયત્ર. „કાશ્ચભની કાંતય ચહયત્ર‟ભાં અંગ્રેજના આગભન અને લિસ્તી ધભકના પ્રચાયને
કાયણે વાભાત્જક ફંધનભાં આલેરી શ્ચળશ્ચથરતાનુ ં આરેખન છે . ત્ની વયરા અને શ્ચત
કાશ્ચભનીકાંતને હશન્દુ અને લિસ્તી ધભક લચ્ચેની ખેંચતાણભાં બગલલી ડતી માતના અને આખયે
લિસ્તી ધભકભાં કેલી યીતે વભાધાન થયું તે ફતાલલાભાં આવ્યુ ં છે . કેટરાક ઈશ્ચતશાવકાય શેભચંદ્ર
ફરુલાને અવશ્ચભમા બાાના પ્રથભ નલરકથાકાય ગણે છે . તેભણે ઇ.વ.૧૮૭૬ભાં „ફાહશયે યં ગભંચ,
બીતયે કલા બાતુયી‟ નાભે નલરકથા રખી. તેભાં ધભક નેતા ગલધકન દે ઉ અને આઇચુ ં દે ઉના
વ્મલબચાયી જીલનનુ ં આરેખન છે અને તે વાથે જ તે વભમના વભાજભાં પ્રચલરત કુવસ્ં કાય, દંબ
લગેયેન ું સુદય
ં
ચહયત્ર લચત્રણ કયલાભાં આવ્યુ ં છે . તે છી દ્માલતી દે લી ફૂકનનીની „સુધભાક ય
ઉાખમાન‟ નાભે કથા ઇ.વ.૧૮૮૪ભાં પ્રગટ થઈ. આ કથા ણ પ્રથભ નલરકથા શલાન દાલ કયે
છે . નલરકથાની દ્રટટીએ એભાં અનેક ભમાકદાઓ શતી. ત્માયફાદ ઇ.વ.૧૮૮૯ભાં અવશ્ચભમા બાાભાં
„જનાકી‟ અને „લફજુરી‟ નાભના ફે ભાશ્ચવક ળરૂ થામ છે , „જનાકી‟ભાં „દભકુંલયી‟ અને „લફજુરી‟ભાં
„બાનુભતી‟ નાભે નલરકથાઓ શપ્તાલાય પ્રગટ થલા રાગી. ખયે ખય આ ફે નલરકથાઓથી
અવશ્ચભમા નલરકથા વાહશત્મન આયં બ થામ છે . નલરકથાના સ્લરૂન ખમાર યાખીને જ શ્ચનણકમ
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કયલાન શમ ત દ્મનાથ ગશાઈ ફરુલાને અવશ્ચભમાના શેરા નલરકથાકાય ગણી ળકામ.
„બાનુભશ્ચત‟ નલરકથાની યચના તેભણે ઇ.વ. ૧૮૯૧ભાં કયી. આ કરુણાંત ાહયલાહયક નલરકથા છે .
વનાતન પ્રણમ શ્ચત્રકણ ય આધાહયત છે . નલરકથાન આયં બ ફે તરુણીઓના એક ુરુ પ્રત્મેના
પ્રેભથી અને ફે ુરુના એક તરુણી પ્રત્મેના પ્રેભથી થામ છે . જ્માયે કથાન અંત કરૂણ છે . ગશાઇની
ફીજી નલરકથા „રાશયી‟ ઐશ્ચતશાશ્ચવક ભ ૂશ્ચભકા ય આધાહયત છે આ ણ એક પ્રેભકથા છે .
અવશ્ચભમા નલરકથાના આયં લબક નલરકથાની જે ઉત્તભતાઓ છે તેન આશ્ચલટકાય
યજનીકાંત ફયદરૈની નલરકથાભાં જલા ભે છે . ફયદરૈએ અંગ્રેજી નલરકથાકાય સ્કટ અને
ફંગાી નલરકથાકાય ફંહકભચંદ્ર ાવેથી પ્રેયણા ભેલી તાની નલરકથાઓ રખી છે . અવભના
ઈશ્ચતશાવભાંથી તાની નલરકથાઓની વાભગ્રી તેભણે રીધી, એટલું જ નશીં, અવભના પ્રાચીન
ગોયલ અને વમ ૃદ્ધદ્ધને તાની કૃશ્ચતઓભાં પ્રશ્ચતષ્ટઠત કમાક , જ કે એભની નલરકથાઓભાં કેન્દ્રસ્થ
અનુભ ૂશ્ચત ત „પ્રેભ‟ની છે . „શ્ચભહય જીમયી‟ તેભની શેરી નલરકથા છે . અવશ્ચભમા વાહશત્મની ણ એ
વાભાત્જક નલારકથા છે . તાની નકયી દયશ્ચભમાન શ્ચભહય જાશ્ચતના આહદલાવીઓ ના જીલનન
હયચમ તેભને થમેર. જકી
ં અને ાનેઈ નાભનાં ફે ફારશ્ચભત્રથી કથા ળરૂ થામ છે . તેભની શ્ચભત્રતા
પ્રેભનું રૂ રે છે . ણ વાભાત્જક ાહયલાહયક રૂઢીઓને કાયણે તેઓ યણી ળકતા નથી. શ્ચભહય
જાશ્ચતના આહદલાવી ંચના શ્ચનણકમ પ્રભાણે ફન્નેને ભતની વજા પયભાલલાભાં આલે છે . જીલતા ત
ફંને એક ન થઈ ળક્યા, ણ વલનશ્ચળહય નદીભાં એકવાથે લીંધી નાખલાભાં આલેરા તેભના
મ ૃતદે શ એક ફની તયી યશે છે . આભ નલરકથાન અંત આલે છે . ફયદરૈની „ભનભતી‟, „યં ગીરી‟,
„યશદૈ લરલગહય‟, „શ્ચનભકર બતત‟, „તાભેશ્વયી ભંહદય‟ અને „યાધા-રુતભીણી‟ તેભની નલરકથાઓ છે .
વાભાત્જક, વાંસ્કૃશ્ચતક

અને આધ્માત્ત્ભક બાલનાઓના લણકનને કાયણે તેભની નલરકથાઓના

યવાસ્લાદભાં કઈ કઈ લાય મુશ્કેરી થામ છે . તેભાં છતાં ફયદરૈએ અવશ્ચભમા નલરકથાને નલ
લાંક આપ્મ. આભ અવશ્ચભમા નલરકથાને નલરકથાની વાચી હદળાભાં રઈ જલાભાં તેભનુ ં
ઐશ્ચતશાશ્ચવક ભશત્લ છે . આભ અવશ્ચભમા બાાભાં ઓગણીવભી વદીભાં નલરકથાઓન શ્ચલકાવ થમ
છે .

મરાઠી ભાષામાં નળકથાનો ઉદ્દભળ :
ભયાઠી નલરકથાન ઉદ્દબલ વ લક કયતાંમ જૂન છે . ઇ.વ.૧૮૬૭ભાં ફાફા દભજીએ
„મમુના મકટણ‟ નાભની ભોલરક નલરકથા રખી. આ નલરકથાને ભયાઠી બાાની પ્રથભ
નલરકથા તયીકે ઓખાલતાં કેટરાક લાચકને મુશ્કેરી નડે છે તેન ુ ં મુખમ

કાયણ તેભાં

પ્રમજામેરી અંગ્રેજી શ્ચભશ્ચશ્રત બાા, અને લિસ્તી ધભકના લધુ ડતા વંસ્કાય ને કાયણે. તે લખતના
હશન્દુ વભાજભાં શ્ચલધલાની ળી ક્સ્થશ્ચત શતી એનુ ં આરેખન કયલાન રેખકન આળમ શત. ફીજા
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ભયાઠી રેખક શયીનાયામણ આપ્ટે છે . તેભની પ્રથભ કૃશ્ચત „ભધરી ક્સ્થશ્ચત‟ (ઇ.વ.૧૮૮૫)ભાં
ભધ્મભલગકના જીલનન વાચ લચતાય આલાની વાથે વાથે ભધ્મભલગકની કેટરીક વભસ્માઓ
તયપ આંગી ચીંધલાનુ ં ભશત્લનું કાભ તેભણે કયુ.ું તેભની ફીજી નલરકથા „ણ રક્ષાંત કણ
ઘેત‟ભાં ફા શ્ચલધલાની કથા આલે છે . તેના છી „સ ૂમકગ્રશણ‟, „ઉ:કાર‟, „ગઢ આરા ણ શ્ચવિંશ
ગેરાં‟ લગેયે નલરકથાઓ ઉલ્રેખનીમ છે . શહયનાયામણ આપ્ટે છી નાથ ભાધલન ઉલ્રેખ કયલ
જઈએ. તેભણે વંખમાફંધ નલરકથાઓ રખી છે . જેભાં „સ્લયાજ્માચ્મા શ્રી ગણેળા‟ અને
„સ્લયાજ્માચી દુપી‟ જેલી ઐશ્ચતશાશ્ચવક અને „ગ્રશદળાચા પેયા‟ તથા „દન બાલડે‟ જેલી વાભાત્જક
નલરકથાઓ આી છે . ઇ.વ.૧૯૧૫ભાં શ્રી લાભન ભલ્શાય જળી એભની પ્રથભ નલરકથા „યાલગણી‟
રઈ આલે છે . ભયાઠી કુટુંફજીલનભાં આ ગાાભાં જે નોંધાત્ર રટ આવ્મ તેન ુ ં આ નલરકથાભાં
મથાથક શ્ચનરૂણ ભે છે . નીશ્ચતશ્ચલમક વભસ્માઓની ચચાક કયલા વાથે વભાજભાં સ્ત્રીઓના સ્થાન
અંગે પ્રલતકતા ભતભતાંતયભાં આ નલરકથા એક બુદ્ધદ્ધગમ્મ દ્રષ્ટટલફિંદુ યજૂ કયે છે . „સુળીરેચા દે લ‟
અને „ઇન્દુ કાે આણી વયરા બે ‟ “નલરકથાની કાભાં એક નલ પ્રમગ શલાની વાથે વાથે એક
ેઢીના આદળકલાદ, તત્લલચિંતન અને વાભાત્જક ક્રાંશ્ચતની કથાઓ” છે . „સુળીરેચા દે લ‟ભાં એક શ્ચળલક્ષત
સ્ત્રીના ફોશ્ચધક લારણભાં થતા પેયપાયન અભ્માવ છે . જ્માયે „ઇન્દુ કાે આણી વયરા બે ‟ભાં કરા
અને નીશ્ચતના વનાતન વંઘકન ુ ં શ્ચનરૂણ છે . આપ્ટેના અનુગાભીઓભાં બાગકલયાલ શ્ચલઠ્ઠર લયે યકય
આળયે નેવ ું જેટરી નલરકથાઓ રખલા ઉયાંત નાટમકાય અને નલલરકાકાય તયીકે જાણીતા છે .
તેભણે ળયદફાબુ અને ફંહકભચંદ્રની કેટરીક ફંગાી નલરકથાઓના ભયાઠી અનુલાદ કયલા
ઉયાંત કેટરીક જાસ ૂવી નલરકથાઓ ણ રખી છે . „ચીભણી‟, „શ્ચલધલા કુભાયી‟, „ધાલતા ધટા‟,
લગેયે એભની નોંધાત્ર નલરકથાઓ છે . આભ ઓગણીવભી વદીભાં અનુલાદ પ્રવ ૃશ્ચત અને
શ્ચિભના વંકક ના કાયણે ભયાઠી બાાભાં નલરકથાન ઉદ્દબલ થામ છે .
ુ ુ ભાષામાં નળકથાનો ઉદ્દભળ :
તેલગ
ુ ુ બાાને પાે જામ
દલક્ષણ બાયતની બાાઓભાં નલરકથાન આયં બ કયલાનુ ં શ્રેમ તેલગ
ુ ુ બાાભાં નલરકથાઓન ગંજાલય ઢગ ઠરલાત યહ્ય છે .
છે . ઇ.વ.૧૮૬૭થી આજ સુધી તેલગ
ુ ભ
ુ ાં સ્લ. કકકોંડા લેંકટયત્નભ ંતલ
ુ જી
ુ એ ઇ.વ.૧૮૬૭ભાં „ભશાશ્વેતા‟નાભે નલરકથાની યચના
તેલગ
કયી. શ્રી શ્ચળલળંકય ંડમાએ તેની ખ ૂફ પ્રળંવા કયતાં જણાવ્યું છે કે તેની યચનાન આધાય વંસ્કૃત
બાાની ફાણબટ્ટની „કાદંફયી‟ની કથા છે . ણ „ભશાશ્વેતા‟ વં ૂણક ગ્રંથ સ્લરૂે ઉરબ્ધ નથી.
ઇ.વ.૧૮૭૨ભાં નયશહય ગારકૃટણભ વેટ્ટીએ „યં ગયાજ ચહયત્ર‟ નાભે કૃશ્ચત પ્રકાશ્ચળત કયી, તેની
ુ „યાજળેખય
ભ ૂશ્ચભકાભાં જણાવ્મા પ્રભાણે તે કલ્લ્ત કથા છે . ઇ.વ.૧૮૭૮ભાં શ્રી કન્દુકૂયી ન્તુલએ
ચહયત્ર‟ નાભે ગદ્યગ્રંથ પ્રકાશ્ચળત કમો. આને ભોલરક નલરકથા ભાનીને શ્રી ંત ુલુજીએ તાની
યચનાને નલરકથાના રૂભાં આગ કયી, જે તાની શ્ચલળેતાઓને કાયણે અંગેજીભાં અનુલાહદત
થઈ. „ભશાશ્વેતા‟ ઉરબ્ધ ન શઇ અને „શ્રી યં ગયાજચહયત્ર‟ પ્રશ્ચવધ્ધ ન થલાથી ઘણા આરચક
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ુ ન
ુ ી પ્રથભ નલરકથા તયીકે ઘટાલે છે , જે અંગ્રેજી કૃશ્ચત „શ્ચલકાય ઓપ ધી
„યાજળેખય ચહયત્ર‟ને તેલગ
લેકહપલ્ડ‟થી પ્રબાશ્ચલત ભનામ છે . આભ છતાં વભાજ સુધાયાની દ્રષ્ટટએ „યાજળેખય ચહયત્ર‟ શેરી
ુ ુ વાભાત્જક નલરકથા છે . યસુરકોંડા (ગદાલયી ત્જલ્ર) નાભના કસ્ફાની વયકાયી
તેલગ
ાઠળાાના આધ્માક સ્લ. ખંડશ્ચલલ્રી યાભચંન્દ્રડુન
ં ી „ધભકલતી શ્ચલરાવ‟, „ભારતી ભાધલ‟,
„રક્ષ્ભીસુદય
ં
શ્ચલજમ‟ નાભની ત્રણ રઘુનલર તે હદલવભાં „લચિંતાભલણ‟ શ્ચત્રકા દ્વાયા પ્રવંળા અને
ુયસ્કાયને મગ્મ ભનાઈ શતી. જ કે અંગ્રેજીભાં અનુહદત થલાનુ ં સુબાગ્મ આંધ્ર યચનાઓભાંની
આંગીને લેઢે ગણી ળકામ તેટરી નલરકથાઓને પ્રાપ્ત થયું છે , જેભાંની „યાજળેખય ચહયત્ર‟ એક
છે . જેનુ ં શાસ્મ ચભત્કૃશ્ચતજન્મ અને વંલાદળૈરી ભનશય છે . તેભાં વાભાત્જક દુયાચાયને લેધક યીતે
ખુલ્રા ાડલાભાં આવ્મા છે . શ્રી કન્દુકૂયી લીયે ળલરિંગભ ંત ૂલુની અન્મ નલરકથાઓભાં „યાઘલેન્દ્ર
શ્ચલજમ‟ અને „વત્મયાજાની  ૂલક દે ળની માત્રાઓ‟ છે . જેભાંની ાછરી અંગ્રેજી „ગુરીલયની
માત્રાઓ‟થી પ્રબાશ્ચલત છે . વભાજ સુધાયાની બાલનાથી આ યચના ઓતપ્રત છે . અને ગુજયાતીભાં
„બદ્ર ંબદ્ર‟ની જેભ અંધશ્રધ્ધા તેભજ જુનલાણી દ્રષ્ટટ ય વ્મંગાત્ભક પ્રશાય કયનાય એક વયવ યચના
છે . આભાં વનાતનીઓ ઉય કઠય પ્રશાય કયલાભાં આવ્મા છે . „યાઘલેન્દ્ર શ્ચલજમ‟નુ ં કથાલસ્ત ુ
વાભાત્જક છે . આ નલરને ઇ.વ.૧૮૯૪ ભાં „લચિંતાભલણ‟ શ્ચત્રકાન પ્રથભ ુયસ્કાય ભળ્મ. તેની દ્રષ્ટટ
ઐશ્ચતશાશ્ચવક છે અને તે દ્રષ્ટટકણથી રેખકને „આન્ધ્રના સ્કટ‟ની ઉાશ્ચધ આલાભાં આલી.
ઐશ્ચતશાશ્ચવક નલરકથા યચનાભાં તેઓ જમેટઠ તથા શ્રેટઠ ભનામા અને તેભના છી „કેતલયુ લેંકટ
ળાસ્ત્રી‟, „દુલ્ગ્ગયાર યાઘલચંદ્રચ્મા‟, „લેંકટ ાલકતીશ્વય‟, „લેરાર સુબ્ધાયાલ‟ લગેયેની ઐશ્ચતશાશ્ચવક
ુ ુ બાાભાં ણ અનેક નલરકથાઓ ઓગણીવભી વદીભાં
નલરકથાઓ પ્રકાશ્ચળત થઈ. આભ તેલગ
યચામ છે .
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