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વ્શેંત છે ટી યશી જતી નલરકથાઓ....(2015)
લતતભાન વભમના અભબનલ લૈશ્વિક પ્રલાશએ  ૂલેની અનેક બુશ્વનમાદી શ્વલચાયધાયાઓભાાં
આમ ૂર રયલતતન આણ્મા છે એલી અનુભ ૂશ્વતન અશેવાવ વભાજ અને વારશત્મ એભ ઉબમક્ષે
અનુબલામ છે . નલરકથાઓ ફહુ જ લાંચામ છે - એભ ફેધડક કશી ળકીએ એલા લો નથી યહ્ાાં
શલે. કદાચ આ વભમે એલી શ્વનયાાંત ણ નથી. છતાાં રખામ છે ફશા પ્રભાણભાાં એવુ ાં જરૂય
કશી ળકામ. રયણાભે ઢગરાભાાંથી વાય થતાાં જે કેટરીક નલરકથાઓ એના કઈને કઈ
ાવાાંથી આણુાં ધ્માન ખેંચે તેલી ફની શમ તેના ય લાત કેન્દ્રિત કયલાનુ ાં ઉકાયક નીલડળે.
શ્વલલેચન ત શભેળાાં વર્જનનુ ાં અનુવયણ કયે . આજે વર્જતતા વારશત્મને ાભલાના ભાદાં ડ ણ
આજના વારશત્મભાાંથી ભેલીએ ત જ એની ઉભચતતા. આજે રકશ્વપ્રમતા, પ્રશ્વળષ્ટતા આરદના
ભાદાંડ ફદરાઈ યહ્ા છે . કથાઓના શ્વલમ, એની યજૂઆતયીશ્વત, આંતયશ્વલિ અને ાત્રના
શ્વભર્જજ ણ ફદરાઈ યહ્ા છે - લી,તેભાાં માંત્રશ્વલજ્ઞાન અને ટે કનરજી જેલા કમ્યુશ્વનકેળનના
નલા ઉકયણએ આ કથાઓના શ્વનલતશણભાાં ભશત્ત્લની ભ ૂશ્વભકા બજલલા ભાાંડી છે . એટરે જ તેને
ાભલા ભાટેની ભથાભણ ણ નલી જ યીતની શમ તે ઇચ્છનીમ.
રયલતતન ાભેરી આ રયસ્થથશ્વતભાાં આણ વર્જક આ ભાશરને તાના કથાશ્વલિભાાં
ઝીરે છે કે નશીં. એની વાથે એ કમા રૂે નાય ાડે છે , કઈ યીતે આખીએ ફાફતને જુએ છે એ ઉક્રભ વાથે જ આ કથાઓભાાંથી વાય થલાનુ ાં ઉભચત રેખાળે. અને એટરે જ પયી એ જૂની
ઉસ્તતને દશયાલલી ગભળે કે ‘દયે કના જીલનભાાં એક નલરકથા રખલાની વાભગ્રી ત ડેરી જ
શમ છે .’
0000
૨૦૧૫ની ગુજયાતી નલરકથા વારશત્મ પ્રલાશની ગશ્વતશ્વલશ્વધ ય દૃન્દ્ષ્ટાત કયીએ
ત ખ્માર

આલે છે કે ગત દામકાભાાં પ્રબાલક યશેર દભરતકેરિી અને નાયીકેરિી તાયથલય

પ્રભાણભાાં ળારત થમ છે . એન આયાં બન ઉગ્ર શ્વભર્જજ કાંઈક અંળે ટાઢ ડેર અનુબલામ છે .
તેભ છતાાં એ પ્રલાશભાાં વર્જન ત થામ જ છે , ણ એભાાં શલે ઊંડાણ અને ગાંબીયતા અનુબલામ
છે . વીધા કથનભાાંથી નીકી કરાની ળયતે યજૂ કયલાનુ ાં લરણ જઈ ળકામ. લતતભાન વભમે
આલ કઈ ચક્કવ કશી ળકામ એલ પ્રલાશ બરે ગુજયાતી વારશત્મભાાં ન લતાતત શમ યાં ત ુ
વર્જકીમ બાલજગત ફદરાલાની વાથે વર્જક તાને પ્રાપ્ત એલી વાભગ્રીને કળાક નલા થલરૂે
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વ્મતત કયલા વબાનણે ભથાભણ કયી યહ્ છે . કશેવ ુાં ગભળે કે, જે ભટી શ્વલળેતા કે તાવીય
ભાયી વાભે ઉબયી આલી તે એ કે, શ્વળક્ષક, લકીર, લૈદ્ય, ડતટય- જેલા વ્મલવામ વાથે
વાંકામેરા રકભાાં શેરાાં ણ રેખક ત શતા જ ણ શલે એ એભની કથાઓભાાં તાના
વ્મલવામને રઈ આલલાનુ ાં લરણ દાખલલા રાગ્મા છે . શ્વનલડેરી કરભની વયખાભણીએ નલી
કરભન પ્રલેળ તેના શ્વલમના વભવાભશ્વમક લરણથી ધ્માન ખેચે છે . જ કે કશેવ ુાં જઈએ કે
ફદરાતા ફાહ્ જગતન જડત્લ બમો આશ્વલષ્કાય અને વારશત્મભાાં તેની અભબવ્મસ્તત એ કઈણ
કૃશ્વતના અભ્માવ ભાટે ન ભાદાં ડ ન શઈ ળકે. એ રમામે નલી કરભ કદાચ શ્વલલેચકની
કવટીભાાંથી વાંગાાંગ ાય નરશ ઉતયે ત ણ આળાલાદ જરૂય જરભાલે છે .
ઉયતત ભ ૂશ્વભકાએ યશીને, લત-2015ભાાં પ્રકાશ્વળત થમેરી નલરકથાઓ ય ભાયી લાત
કેન્દ્રિત કયી યહ્ છાં. ળક્ય છે , ઓછા વભમગાાભાાં થમેરા કામતને કાયણે કઈ યચનાઓ ભાયા
ધ્માન ફશાય યશી ણ ગઈ શમ, આ ઉયાાંત ર્જસ ૂવીકથાઓ, અશ્વતયાં જક કશી ળકામ એલી વથતી
કભશ્વળિમર કથાઓ, કે યશથમકથાઓના ફશા પ્રલાશને અશીં રક્ષભાાં રીધેર નથી.
આણા શ્વનલડેરા વર્જક ધ ૃલ બટ્ટની ‘શ્વતશ્વભયાંથી’ નલરકથા એ લાતની વાખ  ૂયે છે કે
શ્વવદ્ધશથત ળૈરી દ્વાયા રૂઢ ફરમા શ્વલના વાતત્મ ૂલતક બાલક સુધી શચી ળકામ છે . ચવઠભી
કરાના ર્જણતર “મ ૂે બાટ,દે ળબયભાાં વાાંવી, ફાંગાભાાં કાંજયી, ભશાયાષ્રભાાં બાભટા કકડી.”
( ૃ.54) એભ જુદી જુદી ઓખાણે દે ળના ખ ૂણે ખ ૂણે લવતા ‘શ્વતશ્વભયાંથી’ઓના વભાજને
અંગ્રેજએ ‘ફનત રક્રશ્વભનલ્વ’ કહ્ા છે . ત વયકાયી ગેઝેટભાાં ‘રડનટીપાઈડ’ તેભજ ‘નભેરડક
રાઈફ’ તયીકેની ઓખ ધયાલતા ‘તભવના ભાગતને અજલાનાયા જ્મશ્વતધતયની’ ચોમતકાને
ઉર્જગય કયતી આ કથાયચનાનુ ાં પ્રેયણાફ ભનજ ફસુની ‘શ્વનશ્વળકુટુાંફ’ છે . વાભાજજક લાથતલના
લથતુરક્ષી આરેખન દ્વાયા શ્વનરૂણ ાભત વભાજ તેના વાાંથકૃશ્વતક રયફથી યવાઈને આલત
શમ અને રયલેળ તેને ઉકાયક ફની કથાના વાંઘટકને જડી આત શમ તેવ ુ ાં આણે
‘અકૂાય’, ‘વમુિાસ્રતકે’ કે ‘તત્ત્લભશ્વવ’ ફાદ ‘શ્વતશ્વભયાંથી’ભાાં ણ જઈ ળકીએ છીએ. નાનકી
ડળી, વતી, શ્વલઠ્ઠર, યઘુ-તાી, યાધી, યશીભ ઝાંઝા, તેંિી, લગેયે ાત્રને પ્રવાંગભચત ઉવાલતા
જઈને રેખક કથાની ગશ્વતનુ ાં વભતરન ર્જલી યાખે છે . ત ફીજી ફાજુ વભાજભાાં ફનતાાં
નાનાાં-ભટાાં ચયીના પ્રવાંગ વાથે ડપેય, વાંધી, આડરડમા લગેયેની ચોમતકાની ખાશ્વવમત અને
વભાજની જુદી જુદી કભને ઘયે ચયી કયલાના શ્વનમભની છણાલટ રેખકની ચોમતકરા શ્વલમક
ભચલટના દ્યતક ફને છે . ચવઠભી કા એલી ચોમતકાન વભાદય વ્મતત કયલાની તક જ્માાં
ભી છે ત્માાં તેઓ ચુક્યા નથી. કથાનુ ાં એક ખેડુત ાત્ર નાનકડી વતીને કશે છે “એટરે કહુ ાં છાં કે
વાાંબ, ખેડુત શુ ાં કે યાર્જ શુ;ાં બરે તાની ર્જતને ભાભરક કશેલયાલે ણ અંતે આણે ફધા એક
નાતનાાં. કશેને કે તાયુ ાં (ચય)ની જ ર્જત. કુદયતે ફધાનુ ાં ગણીને વયજ્યુાં એને તાનુ ાં કશીને
ચાલી ાડલા ફધાાંમ ફેઠાાં છીએ. આણને રટ (દાંબ,ડ કયીને લટાં ૂ નાય) નશીં, ત ફીજુ ાં શુ ાં
કશેલામ ?” ( ૃ.૫૦) ગુજયાતી નલરકથાની રાક્ષભણકતા યશી છે કે આદળતની મુગ્ધતાથી કથાનુ ાં
ત ફાંધાતુ ાં શમ. અરફત્ત, એ યીશ્વતની ભમાત દા નથી ણ શ્વનદે ળ એ છે કે બાલપ્રલાશના
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અશ્વતયે ક લગયનુાં વાભાજજક લાથતલ અને તેના પ્રત્મેની પ્રશ્વતફદ્ધતા જ કૃશ્વતને અભખરાઈ સુધી
રઈ ર્જમ એ અેક્ષા યશે ખયી.
ુ ને જડલા ભાટે કૃશ્વતભાાં શ્વનરૂણ ાભતા શ્વલચાય અને
વર્જક શકે કથાના આંતરયક તાંતઓ
ચચાતઓ અશ્વતવ્માપ્પ્તના દથી યરશત શઈ ખચ
ાં ૂ ે તેલા નથી ફલ્કે કૃશ્વતની અશ્વનલામતતા ફની
ર્જમ છે . “એક આધાય ત આખા જગતને છે તેભ ઈિયન. ણ ના. ઈિયથી ત કઈ ડયત ુ ાં
નથી. એક ત એ ર્જતે એકર છે . એક જ. લી, એને ભન તારુાં-ભારુાં, કભામેલ-ુાં લટાં ૂ ે લ,ુાં જડેલ-ુાં
ખલામેલ,ુાં

ભે લુાં કે

ડાલી

રીધેલ ુાં ફધુમ
ાં ે

વભાન.

કશુમ
ાં ે

જુદુાં

નથી.”(

 ૃ.૧૦૮)

શ્વતશ્વભયગાભીઓને, તેની કરાને ગયીભા ફક્ષલા ભાટે આલી વર્જકીમ સ ૂઝ કાયગત નીલડે છે .
કૃશ્વતના જભા ક્ષે આડરડમા કભના રયલાજ, સ ૂત્રાત્ભક યીતે ાંસ્તતઓભાાં ફદ્ધ શ્વનમભ, રાક્ષભણક
ફરી તેભજ તેભની શ્વલદ્યાભાાં લયાતા ખાવ ળબ્દ લગેયે નીરૂલાની ળૈરી કથાયવને લશેત
યાખલા ભાટેના વશામક ફ છે .
દામ્ત્મજીલનની શ્વલપરતા અને શ્વલપ્ચ્છન્નતાઓને ગુજયાતી નલરવર્જક શ્વલભબન્ન યીતે
યાં ત ુ  ૂણત રયતલતા વાથે આરેખત આવ્મ છે . જીલનની ફાહ્ વાંકુરતાઓનુાં ફમાન
ાત્રની બીતયની લથતશ્વલકતાઓ વાથે વાં-ફદ્ધ ફની વ્મતત થત ુ ાં શમ એલી નલરકથાઓ
કારાાંતયે વાાંડતી યશી છે . લીનેળ અંતાણી ‘જજિંદગી આખી’ શેરાાં ણ પ્રેભની ધયી આવાવ
પયતા દામ્ત્મજીલનના શ્વલાદી અને શ્વલપ્ચ્છન્નતાબમાત મુવદાૌને જુદા જુદા આમાભ દ્વાયા
’આવારલ’, ‘ચથા ભાે ી’, ‘પાાંવ’, ‘સ ૂયજની ાય દરયમ’ભાાં વ્મતત કયી ચુક્યા છે .
‘જજિંદગી આખી’નુાં કથાલથત ુ યાં રયત શલા છતાાં યચનાયીશ્વતન ુરુાથત તેને એકધાયાણાથી
ફચાલે છે . રેખકે અશીં શ્વત્રધયી ય કથાને પ્રલારશત યાખી છે . ડામયીના ભાધ્મભન વફ અને
વાથતક પ્રમગ કૃશ્વતના આંતરયક ભાખાને સુગ્રશ્વથત યાખે છે . ત વભાાંતયે ચારત ુ ાં ળેખય-સુર્જતાનુ ાં
દામ્ત્મજીલન ડામયીભાાંથી ડકાતા દામ્ત્મજીલન વાથે વશજબાલે અનુવશ્વાં ધત થત ુ ાં ર્જમ છે .
અને કૃશ્વતની ત્રીજી ધયી તે ડામયીની અંદય જ ચારતી સુધાાંશ-ુ ગીતાની પ્રણમમાત્રા. આભ કૃશ્વત
ુ ા
ખાંરડત થમાના અશેવાવ શ્વલના દામ્ત્મજીલનના જુદા જુદા આમાભ યચી આે છે . સુધાાંશન
વાભર્થમતલાન બાલશ્વલિ વાભે ળેખયના બાલજગતનુ ાં પ્રાફલ્મ લાભણુ ાં રાગે છે . જેભાાં અનામાવે જ
જુની ેઢી અને નલી ેઢી લચ્ચેના લૈચારયક અંતયન યુગફધ ઝીરાઈ ર્જમ છે . ળેખયસુર્જતાના જીલનની લતતભાન ક્ષણન શ્વલથતાય અને સુધાાંશ-ુ ગીતાની ભ ૂતકાની ઘટનાઓનુ ાં
ફમાન યથયભાાં ઓતપ્રત ફની જલાના કાયણે બાલકને જકડી યાખલા વક્ષભ નીલડે છે . ણ
વાથે એ ણ નોંધવુાં જઈએ કે લીનેળબાઈ શલે શ્વવદ્ધશથત નલરકથાકાય છે છતાાં એ તાના જ
શ્વલિભાાં યભભાણ છે , યજૂઆતયીશ્વતભાાં થડુાં લૈશ્વલધ્મ રાલલા ભથે છે , ણ વાાંપ્રતથી દૂ ય જતા
ર્જમ છે . પ્રેભના જુદા જુદા વભીકયણ ભાાંડલાની ઘયે ડ તેભને ભાપક આલી ગઈ શલાનુાં પ્રતીત
થામ છે .
લીનેળબાઈની ‘જજિંદગી આખી’ વાભે સુભત
ાં યાલરની ધાયાલારશક નલરકથા ‘સુખદુ:ખના વભીકયણ’ મ ૂકલાથી લધુ થષ્ટ થળે કે વારશત્મભાાં વભમાાંતયે શ્વનરૂાત ુાં યશેર
દામ્ત્મજીલનનુાં લથત ુ તનાભાાં જ કેટલુાં લૈશ્વલધ્મ ધયાલે છે . ફાંન્ને કૃશ્વતન કથાપ્રાંચ ત
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ભાનલીમ વાંલેદનાની ધયી ય જ યચામ છે ; યાં ત ુ અરગ યીશ્વતએ. ‘જજિંદગી આખી’ભાાં ખાંરડત
અને શ્વલપર દામ્પ્ત્મજીલનભાાં શ્વલપ્ચ્છન્નતાનુ ાં ઊંડાણ વાતત્મ ૂલતક શ્વલકાવ ાભે છે . જ્માયે ‘સુખદુ:ખના વભીકયણ’ભાાં પ્રાયાં બે નામક સુનદ
ાં ના વ્મસ્તતત્લન ઉાડ અને તેભાાં ઘુટાં ત રમ ધીભે
ુ ના વ્મસ્તતભચત્રણ શેઠ રૂાંધાત ર્જમ છે . રયણાભે નામક વરશતના ાત્રાાંકનની
ધીભે ત્ની કુસભ
શ્વળશ્વથરતા કૃશ્વતને સુગ્રશ્વથત આકાય ાભતાાં અટકાલે છે . રેખક કથાયવને ક રયસ્થથશ્વતઓનુ ાં
શ્વનભાતણ ત કયી ળક્યા છે યાં ત ુ ાત્રને અભખર આકાય આી ળક્યા નથી. લી, ધાયાલારશક
નલરકથાકાય ાવે દયે ક પ્રકયણે લાચકને જકડી યાખતી ક્ષણનુ ાં શ્વનભાત ણ કયલાની શથયટી શમ
ત જ તે લાચકને આકી ળકે જે તેઓ કયી ળક્યા છે . ફદરાભાાં કૃશ્વતન વાંગ યચનાશ્વિંડ
ફાાંધલાભાાં અટલાઈ જલાયુાં છે . અરફત્ત ફશા રકયાં જનની વાેક્ષતાને કાયણે

બાાનુ ાં

ઊંડાણ ઓછાં અેભક્ષત શમ એભ થલીકાયીને વભમાાંતયે પ્રમર્જતી થથ ૂ બાાળૈરીને
નજયઅંદાજ કયીએ ત વ્મસ્તતના આંતયજગતની લાથતશ્વલકતા અને દામ્ત્મજીલનના સુખદુ:ખના વભીકયણને રેખક રમામ આી ળક્યા છે . રકયાં જન અને વથતી પ્રયુસ્તતઓ છડીને
રેખક જ ગાંબીયતા દાખલે ત એભની ાવેથી કરાત્ભક કથા ભે એલી શ્રદ્ધા જરભે છે .
નલરકથાન નામક કથક ફની મુખ્મધાયાની વાથે કથા ભાાંડે અને એભાાં કૃશ્વતન આકાય
ફાંધામ એ યચનાપ્રયુસ્તત નલી નથી. ખયી કવટી ત મુખ્મ કથા અને વભાાંતયે ચારતી
ઉકથાના શ્વલગરનભાાં છે . રેભખકા કાભરરદી યીખ ‘અરયભચતા’ભાાં એ કવટીભાાંથી ાય
ઉતમાતન અશેવાવ કૃશ્વત લાાંચતા થામ છે . નાયીકેરિી શ્વલચાયધાયાનુ ાં ફલત્તય ફનેલ ુાં ભજુ ાં બરે
ઓવયી ગમેલ ુાં રાગતુ ાં શમ યાં ત ુ તેની શકાયાત્ભક અવય વભાજ અને વારશત્મભાાં શજી ણ
એટરી જ પ્રથતુત શલાની અનુભ ૂશ્વત ‘અરયભચતા’ કયાલે છે . રેભખકા ઇશ્વતશાવ અને દાંતકથાના
ઘટકને લતતભાન વાથે અનુવશ્વાં ધત કયી કૃશ્વતના ધ્મેમને શ્વવદ્ધ કયી ળક્યા છે . નાયીહૃદમના ડ
ખરતી કૃશ્વતભાાં બાભતી, ભનયભા અને છામા એભ ત્રણ શ્વલશ્વલધ નાશ્વમકાાત્ર ય આખી કથા
કેન્દ્રિત થઈ એભ લાચ્માથતભાાં કશી ળકીએ યાં ત ુ કથનકરાભાાંથી પભરત થત ભાશ્વભિક ધ્લશ્વન છે
લેદના-વ્મથાનુાં ફમાન કયત ુાં એક નાયીહૃદમ.
કથાના વાથતક અને ધ્માનાકતક અંળ કશી જગ્મા યકલા કયતાાં કૃશ્વતના કથકની
લાતભાાં સ ૂય  ૂયલાનુ ાં લધુ વાંદ કયીળ -‘લધાયે શ્વલચાય કયતાાં એભ ણ રાગે છે કે અશીં ભાત્ર
બાભતી કે ભનયભાની જ લાત નથી. યાં ત ુ વદીઓથી ુરુપ્રધાન વભાજવ્મલથથાના ળણન
બગ ફનેરી નાયીની કશાની છે . તેને જ લાચા આી તાની યીતે શ્વલિશન અલાજ અશીં
ઉઠાલલાભાાં આવ્મ છે . લાત બરે ત્રણવ લત શેરાાંની શમ, શુાં આજે ણ સ્ત્રીઓની સ્થથશ્વતભાાં
રયલતતન આવ્યુ ાં છે ? શ્વલશ્વલધ ક્ષેત્રે શ્વલક્રભ પ્રાપ્ત કયી, આશ્ચમતકાયક વપતાનાાં શ્વળખય વય
કયનાય ભરશરાઓના રયચમ અને પટાઓ, અખફાયભાાં જઈએ ત્માયે એભ ભાનલા ભન
રરચામ છે કે જરૂય નાયીની સ્થથશ્વતભાાં સુધાય થમ જ છે . ણ એ જ અખફાયના કઈ ફીર્જ
ાને, દશેજના ખપ્યભાાં શભાઈ, આત્ભશત્મા કયતી કે શત્માન બગ ફનતી, ફાત્કાયન શ્વળકાય
ફનતી, અને જ વ્મલવામ-નકયી કયતી શમ ત અશ્વધકાયી કે વશકભતચાયીઓ દ્વાયા વતત ત્રાવ
ાભતી સ્ત્રીઓની કથાઓ ણ છામેરી જ છે . ુરુ શલાનુ ાં અને તેભાાંમ શ્વત શલાનુ ાં
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શ્વભર્થમાભબભાન શજુમે અકફાંધ નથી ? શુ ાં બાભતી કે, શુાં ભનયભા કે, કે છી શુાં છામા ! સ્ત્રીના,
ત્નીના હૃદમ-ભનને એભની વાલ શ્વનકટ યશેત ુરુ ણ ક્યાાં વભજી ળક્ય છે ?’ ( ૃ.247)
ભઠ યાં યા આવાવ ઘટાં ૂ ાતી ‘અભે...’ કોટુાંભફક કથા શલાની કબુરાત ત રેખક તે
જ પ્રથતાલનાભાાં કયે છે . કૃશ્વતગ્રથન કોટુાંભફક ઇશ્વતશાવ અને તત્કારીન વાભાજજક રયલેળનુ ાં
આરેખન યવલાશી યીતે કયતુ ાં શલાની વાથે વર્જક ારયલારયક  ૂલતગ્રશથી મુતત શમ એ મ ૂભ ૂત
અશ્વનલામતતા થલાબાશ્વલક છે . ફહુ ોંખામેરી ‘કૂલ’ના વર્જક અળકુયી ગથલાભીને અશીં
રયલાયપ્રેભની બાલાત્ભક ક્ષણ, તેન ઇશ્વતશાવ અને શ્વલગતને વારશજત્મક ધયણે શ્વનરૂલાભાાં
બાલનાયસ્થત અલયધશ્વત શમ એવુ ાં ‘અભે...’ લાાંચતાાં પ્રતીત થામ છે . કૃશ્વતને લપાદાય યશીને
પ્રાયાં બે ત તેના પ્રલાશભાાં ખેંચાલાની પ્રમત્ન ૂલતક ભથાભણ કયીએ. યાં ત ુ તેની મુખ્મ ધાયાભાાં
પ્રલેળી ળકામ એલી ક્ષણ કથા  ૂયી થતાાં સુધી નથી અનુબલાતી. વાભે ક્ષે શાંવાના ાત્ર દ્વાયા
વ્મતત થત ુાં વાંઘતન ુ ાં તત્ત્લ નાયીળસ્તતની શ્વલથતયતી ભક્ષશ્વતજને શ્વનદે ળે છે . નાશ્વમકા શાંવાના
વ્મસ્તતત્લ વાથે વર્જકનુાં વાંલેદનતાંત્ર બાયઝલ્લુાં ફરમા લગય કૃશ્વતને શ્વલથતાયલાભાાં વશામક નીલડે
છે . કૃશ્વતની કથનકા ફાફતે રેખક શ્વનલેદે છે ‘આ કથાભાાં ભેં કથનકેરિ ફદલ્યુ.ાં પ્રથભ ુરુ
એકલચન નશીં ણ પ્રથભ સ્ત્રી એકલચનભાાં અથાતત સ્ત્રીરીંગભાાં જ કથા આરેખલાનુ ાં ઠેયવ્યુ.’ાં
અશીં પ્રથભ ુરુ એકલચન- એ શ્વનરુણની પ્રયુસ્તત છે , એને પ્રથભ સ્ત્રી એકલચન- જેલા
ચફયાકીમા રેફરથી ઓખાલતા રેખક ચારતા પ્રલાશભાાં શાથ ધતા શમ એવુ ાં જ દે ખામ.
નવ્મધાયાની નલરકથાન એક પ્રલાશ આજની યુલાેઢીના આંતરયક જગતભાાં પ્રલેળી
તેભના ચૈતશ્વવક વાંચરનને વ્મતત કયલા તયપ લળ્મ છે . જેભાાં ારયલારયક વાંફધ
ાં -શ્વલચ્છે દ કે
શ્વલિશની શ્વલશ્વલધ મુિાઓ, રૂરઢગત મ ૂલ્મ પ્રત્મેની નાયાજગી, નાયી ચેતનાનુ ાં શ્વલથતયતુ ાં પરક,
વ્મસ્તતની બીતયભાાં ચારત ુાં ર્જત વાથેન ુ ાં લૈચારયક દ્વરદ્વ લગેયેન ુ ાં લશન કયતાાં નામક-નાશ્વમકાઓના
બાલજગતની આવાવ ગથ
ાં ૂ ાતા વભીકયણ શ્વલશ્વલધ કરટએ યજૂ થામ છે . આલા પ્રલાશના
નામક-નાશ્વમકાઓનુાં આંતરયક વાંલેદનજગત નલરકથાઓભાાં ફળુકી યીતે પ્રગટ થત ુ ાં જલા ભે
છે . ભાલજી ભશેિયીની ‘અર્જણી રદળા’ન નામક શ્વનળાાંત તે શ્વનરશત કયે રા મ ૂલ્મ વાથે કઈ
ફાાંધછડ કયલા તૈમાય નથી. થલફે દયે રા જીલનરક્ષી ભચત્રભાાં યાં ગ  ૂયલા ારયલારયક
વાંફધ
ાં નુાં ફાંધન પગાલી દે છે . આશ્વથિક યીતે સુખી વાંન્ન ઘયન ડકટય શ્વનળાાંત શીયા-ઝલેયાતના
લેાયી શ્વતાએ ઉબા કયે રા ઐિમતને બગલલાના ફદરે ફધુ ાં જ ત્માગી અણર્જણી રદળાએ
નીકી ડે છે . ભચત્તભાાં વર્જતતા લભ લચ્ચે તે તાન ભાગત કયી અનશદ સુખની અનુભ ૂશ્વતથી
ત ૃપ્ત થામ છે . રાગણીના વાંફધ
ાં  અને અસ્થતત્લના અશેવાવન ટકયાલ આખયે ત આધુશ્વનકઅનુઆધુશ્વનક લરણએ શ્વલથતાયે રી ભાનલીમ ચેતનાન ડઘ જ છે . કથાના નામકને પ્રણમનુ ાં
ફાંધન ણ તાના વ્મસ્તતત્લને પ્રથથાશ્વત કયલાની અથતવબય ઈચ્છા ૂશ્વતિ ભાટે નડતુ ાં નથી.
રેખક ણ ાત્રની ઉસ્થથશ્વત શલા છતાાં એલી આંટીઘટાં ૂ ીભાાં ડયા લગય રક્ષ્મગાભી ફની
યચના પ્રાંચ યચે છે . આદળોનુાં આરેખન એરયથટટર અને આણે ત્માાં પ્રાચીનકાથી ચારત ુ ાં
જ આવ્યુાં છે , ણ લતતભાનથી છૂટલા-રામન થલાના બાગરૂે જ્માયે આ પ્રકાયનુાં આરેખન
ભે ત્માયે એભાાં લાથતલની પ્રતીશ્વત ઓછી અનુબલામ.
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લીતી ગમેરાાં જીલનની થમશ્વૃ તઓ, અનુબલ, લેઠેરા વાંઘો વ્મસ્તતને તેના
જીલનના

ઉત્તયાધતભાાં લાગલા શ્વલલળ કયતા શમ છે . ભચત્તભાાં લભાત ુાં એ દ્વરદ્વ જુદા જ

પ્રકાયના વત્મને વાભે રાલતુાં શમ છે . અને એભ

ઉત્તયમાત્રા નલેવયથી આયાં બાતી શમ છે .

આલી જ પ્રગાઢ થમશ્વૃ તઓની શ્વલલળતા રેભખકા યન્નાદે ળાશને ‘કળેટ’ રખલા પ્રેયે છે .  ૂલે
રદવ્મબાથકયભાાં ‘ યે ળભ ર્જ’ ળીતક શેઠ ધાયાલારશક રૂે પ્રગટ થમેરી આ કૃશ્વત રેભખકાના
થલાનુબલથી યવાઈને ઘાટ ાભે છે . નાનકડી થનેશાની ભાનશ્વવક અલથથા, કશેલાતા ઉજભમાત
રક દ્વાયા શ્વનમ્નલગતને અાતી માતના અને રીવખાતાની શ્વનિંબયતા એભ ત્રણ કથાઘટક
એકફીર્જની અશ્વનલામતતા શ્વવદ્ધ કયી અભખર કૃશ્વતન શ્વિંડ યચી આે છે . કૃશ્વતભાાં નાજુક વાંલેદનાની
ની શાજયી છે ત વાથે તીક્ષ્ણ કટાક્ષની લેધકતા ણ છે . ’ફશેન,તભને હુ ાં એક શ્વલનાંતી કરુાં ?
તભે ભાયી લાતભાાં ડળ જ નશીં. હુ ાં છાં જ અબાભગમ તે ભને આ ફ્રેટભાાં યશેલા આલલાનુ ાં
સ ૂઝ્ુ.ાં ભાયે આવુ ાં વાશવ કયલા જેવુ ાં નશતુ.ાં ને એભાાં તભે ત એકદભ કૂદી જ ડયાાં. ભાયી
પરયમાદ કણ નોંધે ? શુાં કયલા નોંધે ? રાખ ઉધાભા કયલાથી થડા ઉજભમાત ફનામ છે ?’
( ૃ.113)
ગત વભમના વારશત્મભાાં દભરતકેરિી લરણ થકી માતના, લેદના અને વ્મથાન
ભચત્કાય પ્રફણે આરેખામ. જેભાાં ભટાબાગે વૈકાઓથી લેઠેર માતનાઓ વાભેન પ્રશ્વતકાય
શ્વલનાન ભચત્કાય કેરિભાાં શત. યાં ત ુ ફદરામેર આફશલાની અવયથી શ્વલથતયે રી ર્જગૃત
ચેતનાન ડઘ ભાત્ર જીલનભાાં જ નશીં વારશત્મભાાં ણ ડઘાત થમ છે . જેભાાં શ્વલિશના થથાને
વભરલમની બાલના તયપનાાં અભબગભનુ ાં નવ્મ રયભાણ ઉબયી આલે છે . શ્વલઠ્ઠર યભાયની
‘મજ્ઞકુાંડની અગનર્જ’ભાાં ગાભડાન શ્વળભક્ષત યુલક અને તેના ળશેયી વલણત શ્વભત્ર મજ્ઞ પ્રવાંગે
એકત્ર થામ છે . દયશ્વભમાન ગાભ લચ્ચે આલેરા કૂલાભાાંથી ાણી બયલાની ફાફતે તકયાય થતાાં
વર્જતમ છે દભરત-વલણોની વાંઘતકથા. યાં રયત કથાનકની વાથે કરાત્ભક ધયણે કાભ ાડતા
રેખકન નવ્મ અભબગભ બાલકભચત્ત ય ધાયી અવય નીર્જલે છે . થથાશ્વત મ ૂલ્મ, યાં યાઓ
અને

શ્વલચાયધાયાઓથી

શ્વલયીત

િન્દ્ષ્ટકણન

ભરશભા

કયતી

આ

કૃશ્વત

નલી

ેઢીનાાં

આંતયપ્રલાશની એક યે ખા દયી આે છે .”શલે આણ આગલ ગુણ તે આણી ઊંચી લયણ. આ
જ ઊજળુાં ાસુ.ાં એ ત ભાત્ર વાભાજજક ભબ છે . ઊંચી લાણત શલાના રીધે આણે આગ
ડતા ગણામા તેની વયખાભણીભાાં આફે તૈમાય થમેર ડતટય રક,ડતટય વત્મેન અને
ઉજ્જ્લરા, તેભના ભનફ ઘણાાં ઊંચા છે . જે વ્મસ્તત ભજબ ૂત ભનફલાી શમ તે વાંગીન
પ્રગશ્વત કયી ળકે. તે આ કુટુાંફે ુયલાય કયી આપ્યુ ાં છે . જ્માયે આણે ઉચ્ચ લણતના શલાના
એકરા કાયણે આણ આંતરયક વાભાજજક ભબ જલામ, જ્માયે ફીર્જના પ્રગશ્વતળીર
ાવાાંઓભાાં આણે નફા ુયલાય થમા તે થલીકાયવુ ાં યશે. આણે આ રૂઢ શ્વલચાયવયણીભાાંથી
ફશાય આલવુાં ડે. ( ૃ.306)
થડાાંક લો શેરાાં વભાચાય લશેતાાં થમેરા કે ભામા કેરેરડય પ્રભાણે ૨૦૧૨ભાાં
 ૃર્થલીન પ્રરમ થઈ જળે, કઈ નરશ ફચે. ખેય, આજે  ૃર્થલી ણ વાબુત છે અને આણે ણ.
વાાંપ્રત વભમની ફદરાતી ગશ્વતશ્વલશ્વધઓ અને પ્રલાશને ઝીરી તેની કઈ એકાદ વાંલેદનાને
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વારશત્મફદ્ધ કયલી એ વારશત્મજગત ભાટે વશજ રક્રમા છે . આલી ભથાભણ જ જે તે કાના
ઇશ્વતશાવને અને વાાંથકૃશ્વતક –વાભાજજક લાયવાને ર્જલી યાખતી શમ છે . ફારેરદુળેખય ર્જની કૃત
‘૨૧ રડવેમ્ફય’ રઘુનલરની લથતુવાંકરના શ્વળશ્વથર રાગે, વશામક નાયી ાત્રનુ ાં શ્વનરૂણ
અથતશીન રાગે અરફત્ત તેભ કયલા ાછ રેખકન આળમ કૃશ્વતના શાદત ને લાન શમ એ
થલાબાશ્વલક છે . યાં ત ુ રેખક કથાના પરકને શ્વલથતાયી ળક્યા શત. રેખક બરે કૃશ્વતને કરાગત
ધયણ સુધી રઈ જઈ ળક્યા નથી યાં ત ુ વભમની આફશલાભાાંથી એક ઘટક રઈને તેને
વારશત્મફદ્ધ કયલાના રેખકના મત્નની નોંધ રેલી ઘટે . શથટે રભાાં યશી અભ્માવ કયતા ત્રણ શ્વભત્ર
ળની, યશ્વલ, વભ ેરી પેરામેરી અપલાને કાયણે શ્વલચાયી રે છે કે, ૨૧ રડવેમ્ફયે  ૃર્થલીન પ્રરમ
થઈ જળે અને કઈ નરશ ફચે. એના બમથી આ યુલાન થલાબાશ્વલક જ ભજભર્જ કયી રેલાની
યુસ્તતઓ ળધે છે . ભચત્તભાાં થુયે રા મોલન વશજ તયાં ગ તેભને ગર્જ ફશાયનુ ાં કામત કયાલે છે . ફેંક
ાવેથી ૪૫ રાખ જેટરી રન રે છે અને ૨૧ ડીવેમ્ફય આલલાની યાશ જુલે છે કે જ પ્રરમ
થળે ત જીલતા નરશ યશીએ અને જ પ્રરમ નરશ થામ ત રનના રૂશ્વમાથી લેાય કયશુાં અંતે
પ્રરમ થત નથી અને ત્રણે ફચી ર્જમ છે . આ કથાફીજભાાં કેટકેટરા વ્માને અલકાળ શત,
ણ એ ફધુ ાં લેડપાઈ ગયુ ાં શલાની અનુભ ૂશ્વત થમા શ્વલના યશેતી નથી.
કાંદત ય. દે વાઇને આણે એભની લાતાત ઓના કાયણે ઓખીએ છીએ. વ્મલવામે લૈદ્ય
એલા કાંદતબાઈ – ‘આજની ઘડી તે...’નાભે નલરકથા રઈને નલા ક્ષેત્રભાાં ભાંડાણ કયી યહ્ા છે .
થલાબાશ્વલક જ ર્જણીતુ ાં નાભ શલાથી અેક્ષાઓ વાથે આ કૃશ્વતભાાં પ્રલેળલાનુ ાં ફરયુ.ાં એભાાંમ જ્માયે
પ્રથતાલના આણા જ્ઞાનીઠ શ્વલજેતા વારશત્મકાય યઘુલીય ચોધયીએ રખી શમ ત્માયે શ્વલળે
ુ ાં ને એની લૈશ્વલધ્મવબય રયભાણ વાથે આરેખલાની
અેક્ષા ર્જગે. કૃશ્વતભાાં ‘ચારતા યશેવ’રેખકની નેભ શમ એલી અનુભ ૂશ્વત લતાત મ છે . યવામણના કાયફાય વાથે વાંકામેર રશભાાંશ-ુ ફે
કાયણે અભદાલાદન કાયફાય અને મથેચ્છ શ્વલશાય ભાટે ઘય છડીને નીકી ડે છે . ફાંને ધક્કા
પ્રફ છે . ભજૂય કાયખાનાનાાં યવામણલાા ાણીભાાં અકથભાતે ડતા ઓગી ર્જમ છે , તે
ુ ે શચભચાલી મુકે છે , ત
ઘટનાની છા આ મ ૂે ઉદ્યગશ્વત ણ વાંલેદનળીર એલા રશભાાંશન
ફીજી ફાજુ વતત બોશ્વતક સુખ-વગલડભાાં જ જીલનવાપલ્મ ભાણતી ત્ની ણ જરૂય છે ત્માયે
ડખે નથી- આ ફે ધક્કા એને ગશ્વતભાાં મ ૂકનાય ફ ફને છે .- ળરુ થામ છે માત્રા. રદલ્શી ને
છી ઉત્તય તયપ રશભારમની રદળા કડે છે . ૈવા નથી, ક્યાાં જવુ ાં એ નક્કી નથી. શુ ાં કયવુ ાં એ
ણ નક્કી નથી. ત્મજવુાં છે . ણ વાંવાયથી બાગી ણ જવુ ાં નથી. એટરે નાનાાં નાનાાં ડાલ
આવ્મા કયે છે . એ જેની વાથે મુકામ તેની વાથે જડામ, એ એના જીલન શ્વલળે ર્જણે અને
આણને અલગત કયાલત ર્જમ- શ્વલથતયણ થતુ ાં ર્જમ છે કથાનુ.ાં રેખક આગ કહ્ુાં તેભ
વ્મલવામે લૈદ્ય છે એટરે તાના થલબાલ, રુભચને અનુરૂ ઠેકાણુાં ણ એને આલી ભે છે .
આયુલૈરદક દ્ધશ્વતએ રકને શ્વનયગી કયનાયા લૈદયાજના આશ્રભ સુધી શોંચે છે . ળયીયભાાં જેભ
દ વર્જતમ ને રયણાભ થલરૂ કઈ વ્માશ્વધ આલે તેભ વભાજભાાં ણ નાનકડાાં દ ભટા
વ્માશ્વધ તયપ રઈ ર્જમ અને એની શુદ્ધદ્ધ આલી અરોરકક- શ્વલરક્ષણ વાયલાયથી જ ળક્ય ફને-
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તેલ ઉદ્દે ળ પભરત કયલાની ભથાભણ દે ખામ ણ કૉરાજ યચલાના મત્નભાાંથી વયલાે જે
વાદ્યાંત યવાનુબલ થલ જઈએ તે ગેયશાજય છે .
શયે ળ ધરકમાની

‘રાાંબ ુ ાં થલપ્ન’ અને ‘યરય કથટય’ એભ ફે નલરકથા મોલન

વભથમા અને તેભાાંથી પ્રગટ થતી શ્વનયથતક જીલનદ્ધશ્વતનુ ાં પ્રશ્વતભફિંફ ઝીરે છે . ફાંન્ને કૃશ્વતઓના
ાત્ર જુદાાં જુદાાં થતયે મોનવ ૃશ્વત્તના પ્રાફલ્મથી આરૂઢ થમેરા છે . ‘રાાંબ ુાં થલપ્ન’ લતતભાન
યુલાેઢીના આંતરયક જગતભાાં ચારતાાં દ્વરદ્વની વાભે અથતવબય જીલનની ખજ કયતા નામકની
કથની છે , વભરૈંભગક વફાંધ અને ર્જશ્વતમ વાંફધ
ાં નુ ાં આરેખન કેરિભાાં યશે છે . આયાં બે દ્વરદ્વની
થષ્ટતા કયતા રેખક કશે છે ‘ભાણવને જીલન આનાંદ ભાટે ભળ્યુ ાં છે . આનાંદ તેન જરભશ્વવદ્ધ શક
છે . તે તેણે ભેલલાન નથી. ભળ્મ જ છે . ભાત્ર તેણે તેને ભાણલાન છે . ત કેભ તે નથી ભાણી
ળકત ? તેન ુ ાં કાયણ છે “દ્વરદ્વ”
કથાઘટક વશજ છે . ભનુષ્મ ચેતનાભાાં લાયાં લાય ઉઠતા ચૈતશ્વવક આંદરન અને તેની
વભાાંતયે લશેતી લાથતશ્વલક જીલનની ઘટભા એ કથાનુ ાં મુખ્મ શાદત છે . નામક વાગયની
આવાવ આખી લાત આકાય રે છે . મગ અને બગ એભ ફે થતયે જીલાતા જીલનની કેટરીક
ક્ષણનુાં આરેખન કયી રેખક આજના યુલાનની ભન:સ્થથશ્વતને લાચા આલાની ભથાભણ કયે છે .
એક ફાજુ જીલનના આદળો છે અને ફીજી ફાજુ ભનના આલેગ અને વાંચરન છે . કથાફીજ
થષ્ટ છે યાં ત ુ રેખકનુાં રક્ષ્મ વાગયના ભાનશ્વવક વાંચરનની અભબવ્મસ્તતની વાથે નગયના
ઇશ્વતશાવને, તેના રયલેળને યજૂ કયલા તયપનુ ાં શઈ કથાનુ ાં કેરિભફિંદુ દ્ધદ્વ ધયીભાાં શ્વલબતત થઈ
ર્જમ છે . કૃશ્વતભાાં યચનાપ્રયુસ્તતની ઉણ કથાને લશન કયનાય નામક વાગયના વ્મસ્તતત્લની
અવયકાયકતા ફલત્તય ફનીને પ્રગટ થલાભાાં અલયધે છે .
‘યરય કથટય’ભાાં જુદા જુદા ચાય નાયીાત્રને એક પ્રેટપભત ય બેગા કયી નાયી
વળસ્તતકયણના વાંદેળને પ્રવયાલલાન પ્રમત્ન છે . ચાયે મ નાયીઓ એક છી એક તતાના
જીલનભાાં રયસ્થથશ્વતલળ ઘટેરા એકથી લધુ શ્વલર્જતીમ વફાંધને યજૂ કયે છે . દયે કની માત્રા જુદી
છે તેભ છતાાં દયે ક ત તાન યથત કાંડાયીને જીલન જીલે છે . આટલુાં કથાલથતુ. ફત્રીવ
 ૂતીની જેભ દયે ક નાયી જુદી જુદી કથા ભાાંડે છે યાં ત ુ તેભાાં કૃશ્વતની અભખરાઈ અને
વાથતકતાની શ્વવદ્ધદ્ધન પ્રમત્ન નજયે ડત નથી. ાત્રની મોનવ ૃશ્વત્તનુ ાં પ્રાફલ્મ કથાને કૃશ્વત ફનતા
અટકાલે છે . આ સ્ત્રીઓ વાશશ્વવક છે , એકાશ્વધક ુરુ વાથેના અલનલા વાંજગભાાં વાથ ભેલે
છે - તેના ય આકાયાતી આ કથા આગ કહ્ુાં તેભ ભફરાડીના ટની જેભ ક્ષણજીલી જ નીલડે.
‘વર્જકન આળમ કૃશ્વતયચનાન શલાથી કૃશ્વત ફની જતી નથી.’ એભ કશેલા ભાટે શ્વલલેચક
ાવે જવુાં ણ ન ડે એ ત બાલક જ નક્કી કયી રેત શમ છે . અને એભ જ કથા અને કૃશ્વત
ૃ -ુત્ર’ની
લચ્ચેન બેદ ળાસ્ત્રીમ ચચાતભાાં ડયા શ્વલના ડી જત શમ છે . પ્રકાળ શ્વત્રલેદીની ‘અમત
પ્રથતાલનાભાાં પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ રખે છે - ‘આ નલરકથાના કેરિભાાં આધુશ્વનક વભમની લૈશ્વિક
વભથમા આતાંકલાદ છે .’ ુથતકભાાંથી વાય થતાાં કૃશ્વતના ઉતત મુખ્મ શાદત ને ાભલા ભથાભણ
કયી ણ કૃશ્વતના અંત સુધી છે ડ ન કડામ. આગ જતાાં પ્રથતાલનાકાય રખે છે નલરકથાભાાં
આલત ુાં ‘સુશાવનુ ાં ાત્ર વયથલતીચાંિ જેવુ ાં વક્ષભ અને વફ છે એભ નશીં કશી ળકામ, યાં ત ુ
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વયથલતીચાંિ ઓગણીવભી વદીના ઉત્તયાધતન નામક છે , ત સુશાવ એકલીવભી વદીના
 ૂલાતધતન.’ લાચકને સુશાવના ાત્રભાાંથી એકલીવભી વદીના નામક તયીકે ળધલાની ભથાભણ
કયલી યશી. કૃશ્વત શ્વલળે લધુ કશેલાને ફદરે પ્રથતાલનાકાય ક્ષે રેખક વાભે ઉઠાલેર પ્રશ્ન સુજ્ઞ
બાલક ક્ષે શલ જઈએ- ‘નલરકથાના ાાંચભાાં પ્રકયણ ‘નાનાજી’ના આ અંશ્વતભ લાક્ય વાથે
રેખક નલરકથા  ૂયી કયી ળક્યા શત; યાં ત ુ ગલધતનયાભ ચાય બાગભાાં થયામેરી તાની
ભશાનલર  ૂયી થમા છી લાચકને ઉદે ૌળી એક ેયેગ્રાપ રખલાની રારચ યકી ળકતા નથી
તેભ પ્રકાળ શ્વત્રલેદી ત્રણ  ૃષ્ઠનુ ાં “અનુવધ
ાં ાન” રૂ રયશ્વળષ્ટ વમુાં પ્રકયણ રખ્મા શ્વલના યશી ળક્યા
નથી. સુયેળ જીને ણ શ્વછન્નત્રને અંતે રયશ્વળષ્ટ રખવુ ાં ડે છે . રેખકની આખયે લાચક
પ્રત્મે ણ કઈ પયજ ખયી કે નશી ?‘ આ ત કીડી ભાથે કટક રાલલા જેલી પ્રથતાલના થઈ.
પ્રવાદબાઈ નલા-વલા રેખક ભાથે વયથલતીચાંિથી ભાાંડી સુયેળ જી સુધીનાની ભથાભણન
બાય કેભ નાાંખી યહ્ા છે તે ન વભર્જયુ.ાં
ધીયે રિ ભશેતા ‘તભે ભાનળ’ રઘુનલર વાંગ્રશ આે છે . ત્રણ રઘુનલર આ વાંગ્રશભાાં
વભાશ્વલષ્ટ છે . શ્વનલડેરી કરભ ણ ક્યાયે ક તાની બીતય ધયફામેરી અકર્થમ રાગણીઓને
વ્મતત કયલા ભાટે શ્વલલળ ફની વારશત્મન આળય રેતી શમ છે . તે દ્વાયા વ્મતત થતી
ફલત્તયતા, તત્યતા, પ્રેયણા કે લેદના વારશત્મજગત ભાટે આલકાયદામક ઘટના છે . ણ
કેલ એટરાથી કાભ યી જળે ખરુાં ? અરફત્ત ધીયે રિ ભશેતા નીલડેરા નલરકથાકાય છે .
‘લરમ’,’ભચહ્ન’, ‘રદળારતય’ જેલી તેભની નલર ફશ ચાશકલગત ઉબ કયી ળકી એ શ્વલરદત છે .
તેભની કરાયક વભજન અશીં પ્રશ્ન નથી. યાં ત ુ અશીં વર્જકની અંદય યશેરી ેરી ફલત્તયતા
કાચી વાભગ્રીને કૃશ્વત ફનલા નથી દે તી. ‘તભે ભાનળ’ની ત્રણે રઘુનલર કદાચ એ વલાટનુ ાં
જ રયણાભ શમ એભ કશી ળકામ. આભ ત આ યચનાઓને રેખક રઘુ નલર કશેતા શમ ણ
એની વાથતકતા કથાભાાં શ્વવદ્ધ થામ ત્માયે કાંઈક લાત ફને. તેભ છતાાં દીઘત નલભરકા કે રાાંફી
લાતાતઓ કશીને ભકા ભને ચરાલી રઈએ ત ચારે.
બાલના લકીરનાની

‘કયી આંખ બીના શૈમા’ ફીજી નલરકથા છે . શ્વલજ્ઞાનના શ્વલમ

‘હ્ુભન તરશ્વનિંગ’ની ઘટનાને શ્વનરૂશ્વત આ કથા છે . રયત અને ળૈરર્જના ાત્ર દ્વાયા રેભખકા
ભેરડકર વામરવ જેલા નલા શ્વલમને શ્વનશ્વભત્ત ફનાલે છે એ ગુજયાતી વારશત્મ ભાટે આલકામત
ફાફત છે . ગુજયાતશ્વભત્ર દૈ શ્વનતભાાં ધાયાલાશીરૂે પ્રશ્વવદ્ધ થમેરી આ નલરકથાભાાં ક્યાયે ક થ્રીર
ઉત્ન્ન કયાલલાના પ્રમાવ ત ક્યાયે ક બાલકભાાં જજજ્ઞાવા જરભાલલાની ભથાભણભાાં રેભખકાની
બાલક પ્રત્મેની પ્રશ્વતફદ્ધતા ડકામ છે . યાં ત ુ શ્વલમને જ કરાત્ભક ઓ ભળ્મ શત ત
શ્વલમફીજ તે તાનાભાાં એવુાં ભજબુત છે કે બાલકહ્રદમને પ્રબાશ્વલત કયી ળકે. યાં ત ુ થ્રીરની
કૃતકતા અને યશથમ ગથ
ાં ૂ લાની ભથાભણ તેને એભ ફનતાાં અટકાલે છે .
નલી ેઢીના નલરકથાકાય ફહુધા લતતભાન વભમની વાભાજજક વભથમાઓ અને
લૈમસ્તતક જીલનરક્ષી ભાનલીમ વાંકુરતાઓને વ્મતત કયલા અભબમુખ યહ્ા છે . એ ફધાની લચ્ચે
નીેળ જ. ાંડયા ’ઉદમાથત દ્વાયકા – વભનાથ’ દ્વાયા ઐશ્વતશાશ્વવક કથાઘટકને ભારમતાઓના
તાણાલાણા વાથે યજૂ કયે છે . તેભના શ્વનલેદન મુજફ ‘આ રેખન ભાત્ર કલ્ના છે . “તેન આભ
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ત કઈ જ આધાય નથી છતાાં અમુક નોંધામેરી કે વાાંબે રી લાત, ભારમતાઓને આ રખાણભાાં
પ્રલેળતાાં હુ ાં અટકાલી ળક્ય નથી. અમુક લાત ત રખાઈ શેરાાં ગઈ અને છી ક્યાાંક
વાાંબલાભાાં આલી, લાાંચલાભાાં કે જલાભાાં આલી.”
રેખક ઐશ્વતશાશ્વવક તર્થમને અલાતચીન ાત્ર અબા દ્વાયા ભારમતાઓ અને
કલ્નાથી શ્વનરૂલા જતાાં કૃશ્વતને સુગ્રશ્વથત ઘાટ આલાનુ ાં ચ ૂકી ગમા શમ તેભ રાગે છે .
અરફત્ત, રેખકની ભારમતાઓ આધાયભ ૂત વાંળધનના આધાયે ઇશ્વતશાવના નલીન વત્મ વાભે
રાલે તેભાાં લધુ વાથતક્ય ગણામ. ગુજયાતી વારશત્મની શેરી જ નલરકથાથી ઇશ્વતશાવ અને
વર્જકન નાત જડામેર યહ્ છે . એ ફાફતે થમેરી ચચાત -શ્વલચાયણાભાાંથી આ રેખક વાય
થમા શત ત કદાચ લધાયે વારુાં રયણાભ ભળ્યુ ાં શત.
જીલનભાાં અનુબલાતી રયસ્થથશ્વત અને તેભાાં વ્મશ્વતત થતુ ાં જીલન ભાનલીને થલાબાશ્વલક
યીતે જ પ્રબાશ્વલત કયતુ ાં શમ છે . એભાાંમે ખાવ કયીને તે આફશલાની પ્રબાલકતા વ્મસ્તતના
જીલન વાથે લણાઈ ગમેરી શલાથી થમેરા દળતનને વ્મતત કયલા એ શાંભેળા તત્ય યશે છે .
આલી તત્યતા વ્મસ્તતના બાલજગત વાથે ગાઢ આરાંફન રે ત્માયે તેની વાભે લાથતલને મ ૂતત
થલરૂ આલાનુાં વફ કાયણ ણ ભી યશે છે . આલા જ દળતનને ઝીરતી યક્ષા દે વાઈ કૃત
‘પ્રેભના માતમ’ નલરકથા છે . કથાના મુખ્મ ાત્ર છે કામદાના પ્રપેળન વાથે જડામેર દાં શ્વત
શ્વનશાય-સુયભબ. પ્રથથાશ્વત મ ૂલ્મને જતન ૂલતક જીલલાભાાં જ જીલનની વાથતકતા શલાનુ ાં દૃઢણે
ભાનતી સુયભબ અને લતતભાનભાાં ફદરામેર જીલનપ્રણારીભાાં શ્વલિાવ યાખતા શ્વનશાયની
શ્વલચાયધાયાઓના ટકયાલની આ કથા છે . આખયે ફનત ુ ાં આવ્યુ ાં છે તેભ નૈશ્વતક મ ૂલ્મન કૃતક
શ્વલજમ થામ છે . જૂની નલરકથાઓભાાં શ્વનરૂણ ાભતી રમામ પ્રણારીની વાભે નલી
નલરકથાઓભાાં વબાનણે શ્વનરૂાતી રમામપ્રણારી લધુ અવયકાયક યીતે યજૂ થામ છે . કૃશ્વતની
વાંલાદળૈરી તેના બાલશ્વલિને ખાંરડત કયતી યશે છે રયણાભે તેભાાં યવલાશી વાતત્મ જલાત ુ ાં
નથી. રમામતાંત્રને જ શ્વલિ ફનાલતી યચનાઓ આણે ત્માાં ઓછી છે , આ ક્ષેત્રે કેટકેટરાાં
કથાફીજ ડયાાં શળે - આ રદળાભાાં આણ વર્જક આગ લધે ત ઘણી ળક્યતાઓ ઉઘડી આલે
તેભ જણામ છે .
જીલનના ઉત્તયાધે ભાનલીન જગત પ્રત્મેન દૃન્દ્ષ્ટકણ ફદરાઈ જત શમ છે .
અનુબલથી યવાઈને કેટલુમ
ાં ે વાંભચત થમેલ ુાં લતતભાનભાાં અનામાવે ઉબયીને લભ ેદા કયત ુ ાં
શમ છે . વાંભચત થમેરા જીલનાદળોના ફદરામેરા લતતભાનના ઢાાંચાઓ વાથેના વાંઘતભાાંથી એક
નવુાં જ વત્મ ફશાય આલે છે . રેખક બયત તન્ના ‘Total ફમફ્રેરડ’ દ્વાયા આલી જ ભથાભણને
વ્મતત કયલા એલા નામક બાશ્વલનને કથાનુ ાં પ્રશ્વતશ્વનશ્વધત્લ વોંે છે કે જેની આવાવની દુશ્વનમા
આદળોથી બયે રી શમ. નલરકથા અંત સુધી વય ગશ્વતએ ધ્મેમ શ્વવદ્ધ કયલા શ્વલથતયતી ર્જમ છે .
યચના કતત્ત ૃ લના ધયણથી તાવીએ ત ક્યાાંક વાંઘતની ઉણ રાગળે, ત ક્યાાંક ાત્રભાાં
કૃતકતા ણ રાગળે, ક્યાાંક વર્જકીમ ઉરભેની ખટ વારળે, ણ લતતભાન ેઢીને બુશ્વનમાદી
જીલનમ ૂલ્મ તયપ લાલાન પ્રમાવ નલરકથા તત્ત્લને ચરયતાથત કયે છે .
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ડામથયા વર્જક શ્વનરેળ યાણાની ‘સ ૂમતના આંસુ’ વાંતશ્વતથી લાંભચત યશેતા દાં તીની કથા છે .
કથાના ાત્ર ગુજયાતી છે . શ્વનરૂશ્વત ભટા બાગની બાા અંગ્રેજી છે . રયલેળ ઊબ કયલા રેખક
એભ કયલા શ્વલલળ ફરમા શમ એ ખરુાં; યાં ત ુ એભ કયલા જતાાં કૃશ્વતભાાં વાતત્મન અબાલ અને
કૃતકતા લધુ રાગે છે . તેભ છતાાં આિાવન જરૂય રઈ ળકીએ કે શ્વલદે ળભાાં શજી શુદ્ધ નશીં ણ
ગુજયાતી ત ધફકે છે .
થલદે ળ અને વાંથકૃશ્વતના યક્ષણાથે ર્જતને રમચ્છાલય કયનાયા ચરયત્રન ભરશભા
કયલાની ખેલના યાષ્રની રગબગ વલે બાાઓભાાં યશી છે . આ લે ુરુત્તભ વરાંકી
‘થલદે ળાભબભાન’ દ્વાયા ભશાયાષ્રના શ્વળલનેયીના રકલ્રેદાય યાર્જ ત્રાંફકયાલની ુત્રી યાજકુભાયી
કરાાંદેનાાં ળોમત અને થલદે ળાભબભાનને વ્મતત કયતી ઐશ્વતશાશ્વવક કથાને નલરકથા થલરૂે યજૂ કયે
છે . એક ફાજુ કરાાંદે અને ભગરના ચાકય એલા યજુત યુલાનન પ્રેભ છે ત ફીજી તયપ
થલદે ળનુાં થલાભબભાન છે . આખયે પ્રેભ અને થલદે ળાભબભાનના વાંઘતભાાં યાષ્રબાલનાન જમ થામ
છે . કૃશ્વત લાાંચતી લેાએ ભાત ૃભ ૂશ્વભને ખાતય વઘળુાં રમચ્છાલય કયનાયા અભય ચરયત્રન
ઇશ્વતશાવ ઉભટી ડે છે . આજે વભાજને આલા લીયચરયત્રની ગેયશાજયીન લવલવ જરુય છે .
વભમના અબાલે આ કથાઓ શ્વલળે શ્વલગતે લાત કયલી ત ળક્ય નથી ણ જઈ
ળકાળે કે, આજના નલરકથાકાયની ભથાભણ એભના તાના વભમને ઝીરલાની શલા છતાાં
યાં યાની ક્કડભાાંથી છૂટી ળકામ એલી શ્વલળા પ્રશ્વતબાની ગેયશાજયી અશીં દે ખાઈ આલે છે .
આણા વભમનુાં યુગફ શજી એલ નલરકથાકાય ેદા નથી કયી ળક્ુ ાં જે આણને આમન
ફતાલે. ફે-દામકા ઉયથી વરક્રમ એલા કેટરાક વર્જક એભને તાને ઘ ૂટલાભાાં ડેરા
અનુબલામ છે , ત જે નલી કરભ ઉભેયાઈ છે તેભની ભથાભણ વાયી છે ણ એને કરારૂભાાં
રટાલી ળક્યા ન શલાન બાલ ણ જરભી યશે છે .
ભ ૂશ્વભકાલેાએ કહ્ુાં શતુ ાં એભ, આજન ભાનલ ફદરાઈ ચ ૂક્ય છે , યાજકાયણ,
વભાજના ફદરાતાાં પ્રલાશ, લૈમસ્તતક ચેતનાભાાં આલેરા ફદરાલ, જીલનને જીલલાન અને
જલાન નલ અભબગભ શજી આ યચનાઓભાાં અવયકાયક યીતે ઝીરામાની અનુભ ૂશ્વત થતી નથી.
તેભ છતાાં જ્માાં જ્માાં રાગ્યુાં છે ત્માાં ત્માાં એની નોંધ અલશ્મ રીધી છે કે, વર્જકતા ધફકે છે , વાચી
રદળાભાાં, નવુાં ઝીરલાના અને આરેખલાના જ વબાન પ્રમત્ન કયાળે ત અલશ્મ આલનાયાાં
લોભાાં કશુકાં અંકે કયી ળકામ એવુ ાં નીજી આલળે. ફાકી આ લતની કથાઓ નલરકથાથી વ્શેંત
છે ટી યશી જતી શલાનુાં અનુબલામ છે .
0000
ુ રાતી નવકથાઓ:
૨૦૧૫ના વષષમાાં પ્રગટ થયેી ગજ
‘શ્વતશ્વભયાંથી’ (ધ્રુલ બટ્ટ), ‘જજિંદગી આખી’ (લીનેળ અંતાણી),’અર્જણી રદળા’ (ભાલજી ભશેિયી),
‘અભે...’(અળકુયી ગથલાભી), ‘તભે ભાનળ’(ધીયે રિ ભશેતા), ‘સુખ દુ:ખના વભીકયણ’ (સુભત
ાં
યાલર), ‘કળેટ’ (યન્નાદે ળાશ), ‘આજની ઘડી તે....’(કાંદત ય. દે વાઈ), 'ઉદામથત દ્વાયકા –
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વભનાથ’ (શ્વનેળ જ. ાંડયા), ‘થલદે ળાભબભાન’ (ુરુત્તભ વરાંકી), ‘મજ્ઞકુાંડની અગનઝા’
(શ્વલઠ્ઠર યભાય), ‘Total ફમફ્રેરડ’ (બયત તન્ના), ‘સ ૂમતના આંસુ’ (નીરેળ યાણા), ‘રાાંબ ુ ાં થલપ્ન’,
’યરય કથટય’ (શયે ળ ધરકમા), ‘અરયભચતા’’ (ડ.કાભરરદી યીખ), ‘કયી આંખ બીના શૈમા’
(બાલના લકીરના), ‘આંખ’ (ગોયલ ાંડયા), ‘ટશ્વનિંગ ઈરટ’ (ભનશય ઓઝા), ’21 રડવેમ્ફય’
ૃ -ુત્ર’ (પ્રકાળ શ્વત્રલેદી), ‘વાજજળ’
(ફારેરદુળેખય ર્જની), ‘પ્રેભના માતમ’ (યક્ષા દે વાઈ), ‘અમત
(ભનશય યલૈમા), ભેઘ ભશેય’ (યાજેળ અંતાણી)

સાંદર્ષ :
1. 21ભી વદી : પ્રથભ દામક : શ્વલળેાાંક) (યફ)
2. ગુજયાતી કથાશ્વલિ નલરકથા (વાં.ફાબુ દાલરુયા, નયે ળ લેદ)
3. ગુજયાતી નલરકથા (રે. યઘુલીય ચોધયી, યાધેશ્માભ ળભાત )
4. ગુજયાતી વારશત્મન દવભ દામક (વાં.બાબાઈ ટે ર)
5. નલરકથા થલરૂ (રે. ડ.પ્રલીણ દયજી)
6. નલરકથા : થલરૂ અને લૈશ્વલધ્મ (વાં. શ્વળયી ાંચાર)

ડૉ. ર્ાવેશ જેઠવા, ક્રાસ્રતગુરુ શ્માભજી કૃષ્ણ લભાત

કચ્છ યુશ્વનલશ્વવિટી, ભ ૂજ-કચ્છ, પન

નાંફય- 9428014539

Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue46/bhavesh.php

Page 12 of 12

