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કૃષ્ણ 'જન્મોત્સવ'ન ું વરવ ું વાસ્તવ પ્રગટાવતી ટ ુંકીવાતાા 
 

આધનુનકોના અગ્રણી સયેુળ જોળીએ ગજુયાતી વાહશત્મક્ષેતે્ર અનેક સ્લરૂો દ્વાયા ખડેાણ કયુું છે. કનલતા, લાતાા, 

નલરકથા, નનફધં, લગેયે ક્ષેત્રોભા ંપ્રમોગરક્ષી યશી નલી કેડી કંડાયી છે. સયેુળ જોળીએ 'ગશૃપ્રલેળ',  'ફીજી થોડીક', 

'અન ચ', 'ન તત્ર સમૂો બાનત', 'એકદા નૈનભાયણ્મે' જેલા ંલાતાાવગં્રશો આપમા ં છે. ઈ. વ. ૧૯૭ભા ં 'ગશૃપ્રલેળ' 

લાતાાવગં્રશ દ્વાયા તેભણે નલલરકાક્ષેત્રે આયંબ કમો. આ વગં્રશના પ્રાયંબ ેતેભણે નતૂન લાતાાપ્રલાશની હદળા તયપ 

અંગલુરનનદેળ કમો. તેભણે લાતાાકરાને વર્જકની રીરા ગણી છે.  

'ગશૃપ્રલેળ' લાતાાવગં્રશની શરેી લાતાા 'જન્ભોત્વલ' દીનદલરતોના ભખૂભયો અને ઉરા લગાની શ્રીભતંાઈ 

જેવુ ંલસ્ત ુધયાલતી, સનુ્દયમ ્ની લાતાાસષૃ્ટિની માદ અાલતી, લગાનલભતાની લાતાા છે. ણ િેક્ નનકની દૃષ્ટિએ આ 

લાતાા 'નલીન' લાતાા ફની યશ ેછે. 

'જન્ભોત્વલ'ભા ંએક તયપ અવીતના ઈરેકહિકર એન્ન્જનનમયના નલનળટિ જ્ઞાનન ેપ્રતાે કાયાગશૃભા ંબગલાન 

કૃટણનો જન્ભ, લયવાદ, લીજીના ચભકાયા, લસદેુલનુ ંકૃટણ વાથે ગોકુરગભન લગેયે ઘિનાઓ તાદૃળ થામ છે, તો 

ફીજી ફાજુ ઝંડાઓંની દુનનમાભા ંવફડતી ભાણકીને છોકયાનો જન્ભ પ્રતાગજંના (ગદંા-ગિયની ગધંથી બયેરા)ં 

નાાભા ંથામ છે. જન્ભની વાથે નાાના ઘ ૂિંણવભા ંાણી ડશોીને નલજાત નળશનેુ અગં કયલા રઈ જતા ંદેલજી–

કાનજી નજયે ડ ેછે. 'જન્ભોત્વલ'ની ફનંે ઘિનાઓન ેએકીવાથે નનરૂલાભા ંલાતાાકાયની વર્જકળક્તત વહિમ ફની છે. 

ફે લબન્ન સ્થની વશોક્સ્થનત અને જેના ં નલસ્પોિથી વ્મગંનુ ં એક તેજસ્લી લતુા સ્ૂિી યશ ે તેલી નલભ 

હયક્સ્થનતઓનુ ંવનન્નનધકયણ અશીં િેક્ નનક લડે નવદ્ધ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 

'જન્ભોત્વલ' લાતાાભા ંસયેુળ જોીએ જન્ભોત્વલ નનનભત્તે એકત્ર થમેર જુદા ંજુદા ંવભાજના ફે લગોના ંાત્રો 

મકૂમા ંછે. એક અભીય લગાના ંાત્રો અને ફીજા ગયીફ લગાના ંાત્રો. આ ફને્ન ાત્રોના ભાનવને અશીં સકુ્ષ્ભ સઝૂથી 

લણાવ્મા ંછે. અભીયીની છોોભા ંઉછયેરા ંઅવીત અન ેનલળાખા જેલા ંરોકો કૃટણ જન્ભાટિભી નનનભત્તે ઉજલણી કયીન ે

આનદં–ઉલ્રાવ ભાણલા એકઠા ંથમા ંછે-ૈવાનો ધભૂાડો કયીને આનદં ભાણલા ફેઠા ંછે. જમાયે ગયીફ લગાના ંાત્રો 

કાનજી, તેની ત્ની ભાણકી અને દેલજી-જે તુ્રજન્ભ નનનભત્તે સખુને ફદર ેદુુઃખભા ંગયકાલ થામ છે. આનદં ભાણલાને 

ફદર ેતુ્રના બનલટમના યોિરાની લચિંતા કયે છે. ગયીફીભાથંી છૂિકાયો ભેલલા, યોજી–યોિી ભેલલા તાજા જન્ભેર 
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ફાકના ગન ેબગંાલી નાખ ેછે. ફાકની કરુણ ચીવો, ભાના ભાતતૃ્લની તડ લગેયે લણાલી રેખક આણન ેકરુણ 

વલંેદનાભા ંલશતેા કયી મકેૂ છે. 

અવીતના ઈરેકિીકર જ્ઞાનની કયાભતથી ગોઠલણ કયેરી શતી કે ઘહડમાના ફને્ન કાિંાઓ ફાય ઉય આલે 

કે તયત જ એ કૃટણજન્ભનો ડદો ઊંચકાલાનો શતો. આ છે કૃટણના જન્ભોત્વલની લાત. તો ઝંડટ્ટીની કંગાર અને 

રાચાય દુનનમાભા ંજીલતી ભાણકીના ેિે અલતયતા કૃટણ જેલા જ, ણ કૃટણ નશીં તેલા નલજાત નળશનુા જન્ભની 

ફીજી લાત.  

ેરી તયપ વંણૂા તૈમાયી થઈ ચકૂી છે. વૌ ઘહડમાના ંકાિંાને તાકી યહ્ા ંછે. આ તયપ ભાણકી ીડાઈ યશી છે. 

અવીતની કૃટણજન્ભની ભામાલી સષૃ્ટિની અદ્દભતૂ કયાભત જોઇ વૌ સ્તબ્ધ થઈ જામ છે. કૃટણજન્ભ છી કંવથી 

યક્ષલા લસદેુલ કૃટણને રઈન ેગોકુ જામ છે, ગોકુભા ંકૃટણજન્ભનો ઉત્વલ યચામ છે, ારકભાતા જળોદા કૃટણને 

નજય ન રાગ ેતે ભાિે ગાર ેકાળં િીલુ ંકયે છે, ગોકુ આખુ ંિોે લે છે, પ્રવાદ લશેંચામ છે, ગીતો ગલામ છે અને 

વલાત્ર આનદં આનદં છલાઈ જામ છે. 

ફીજી ફાજુ ભાણકીના ેિે જન્ભેરા કૃટણ જેલા જ રૂકડા ંફાકનો જન્ભ તેના ફા કાનજીને વ્મથાભા ં

ગયકાલ કયી મકેૂ છે. ગયીફાઈ અને ભખૂભયા જેલી કપોડી ક્સ્થનતભા ંજમા ંભાડં ફે ેિ ાતા ંશોમ ત્મા ંત્રીજા ેિન ે

કઈ યીતે ાવુ ંતેની લચિંતા-વ્મથા જ ફાને ભજબયુ કયે છે, ફાકન ેઅગં ફનાલલા.  

લયલી લાસ્તનલકતા છે કે લો શરેા ંકોઈ વર્જકની કરભભાથંી જન્ભેરા ંએક કાલ્નનક ાત્ર-કૃટણને માદ 

કયીને આજે ણ આણે તેનો જન્ભ ઉત્વલરૂે ભનાલીએ છીએ, ણ આજના-તયોતાજા લાસ્તલભા ંજન્ભેરા ંફાક-

કૃટણને આણે અંધકાયબમાા બનલટમ તયપ ધકેરી દેલા લસદેુલ(કાનજી)ને નલલળ ફનાલી દઈએ છીએ. કેવુ ંનલલચત્ર 

નગ્ન લાસ્તલ !   

આભ, આ યીતે કૃટણજન્ભનુ ંયુાકલ્ન પ્રમોજી સયેુળ જોળી વાપં્રત વભમની કરુણ લાસ્તનલકતાને પ્રગિાલ ે

છે. યુાકલ્નને આધનુનક વદંબાભા ં મોજી વર્જકે વભાજની નલચાયવયણી ઉય કિાક્ષ કમો છે. કૃટણજન્ભનુ ં

યુાકલ્ન વર્જકચેતનાન-ેવલંેદનાને વપ યીતે પ્રગિાલી આે છે, ધાયુું હયણાભ ણ આે છે. આ લાતાાભા ં

પ્રમોજામેર વશોક્સ્થનત ણ ધ્માન ખેંચે છે.  

 

******************************************************************** 

ડૉ. ભરત એમ. મકવાણા 
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