
KCG-Portal of Journals 
 

1 | P a g e  
 

 Continuous issue-16 | August – September 2016 

 

નવલકથાકાર રઘવુીર ચૌધરી : અમતૃાનાાં સાંદરે્ભ 

 

 સારાાંશ :  

 પ્રસ્તતુ ળોધત્રભ ાં ‘અમતૃ ’નલરકથ  વલમલસ્ત ુઅને નલરકથ  તયીકે ‘અમતૃ ’નુાં મલૂમ ાંકન કયલ નો 

પ્રમ વ છે. પ્રણમવત્રકોણ યચતી કથ  ખયેખય  ત્રન  ભ નવની સ્સ્થવત દળ ાલતી ભનોવાંલેદનની કથ  ણ ફની 

યશ ે છે, અશીં આધવુનક વાંલેદનની પ્રયસુ્તત ઉમોગી નીલડી છે.એક ફીજા વ થે સ્નેશ વાંફાંધે વાંક મેર  ત્રણ 

 ત્રો અવનકેત,ઉદમન અને અમતૃ ની આ કથ  છે યાંત ુ રેખકે તેને રૂઢ અથાભ ાં પ્રણમવત્રકોણકથ  રૂે યજૂ 

કયલ  ધ યી નથી.ભ નલીની અસ્સ્તત્લ મરૂક વભસ્મ ને બ યતીમ દળાનની ભવૂભક એ રૂ વમત કયલ નો એભ ાં 

પ્રમત્ન છે. 
  

 ભમૂિકા  : 

 યઘલુીય ચૌધયી ગજુય તી કવલ નલરકથ ક ય,લ ત ાક ય,ન ટ્યક ય,ચચત્રક ય અને વલલેચક યહ્ય  
છે.ગજુય તી વ હશત્મભ ાં તેભનુાં  વલળે ખેડ ણ યહ્ુાં છે.યાંત ુ તેઓ પ્રખ્મ ત થમ  છે નલરકથ ક ય 
તયીકે.ગજુય તી વ હશત્મન  કે્ષત્રભ ાં વલવળષ્ઠ ખેડ ણ કયીને આ વર્જક ગજુય તી વ હશત્મનો ૫૧ ભો જ્ઞ નીઠ 
એલોડા પ્ર પ્ત કયે છે.એ ફ ફત ગજુય ત ભ ટે્ ગૌયલયતુત કશલે મ. 
 

 તેભની નલરકથ ઓભ ાં લૂાય ગ,અમતૃ ,યસ્ય,રૂદ્રભશ રમ,પ્રેભઅંળ,ઈચ્છ ઘય લગેયે નોંધ ત્ર 
નલરકથ ઓ છે, ‘ અમતૃ  ’ નલરકથ  વલમલસ્ત ુઅને  ત્ર રેખનની દ્રષ્ષ્ટ્એ વલવળષ્ઠ ધ્મ નખેંચે તેલી કથ  
છે.ચીર ચ  ુ વલમલસ્તથુી અરગ ડી અશી રેખકે  ત્રોનો પ્રણમ વત્રકોણ યચ્મો છે,તે ક્ ાંક જોડ મ છે કે 
ક્ ાંક ખાંહડત થ મ છે. ત્રોન  ભ નવને પ્રગટ્ કયતી આ નલરકથ  ગજુય તી નલરકથ ની ઉમકૃભિૃવત યૂલ ય 
વ ચફત થઈ છે. 
 

 અમતૃા  :કથા વાથ ુ :  

 યઘલુીય ચૌધયીની નલરકથ ,નલચરક  અને કવલત  દ્વ ય  ધ્મ ન ખેંચત  નલી ેઢીન  વભથા વર્જક 
છે.ન ટ્કને વલલેચન કે્ષતે્ર ણ તેભને મોગદ ન આપ્યુાં છે.નલરકથ  ક્ષેતે્ર એભને વલળે વવદ્ધિ ભી છે. ‘ અમતૃ  
’ એભની વવદ્ધિદ  નલરિૃવત છે. 
 ‘અમતૃ ’ ત્રણ  ત્રોની કથ  છે. ત્રોને આંતયચેતન  પ્રલ શ એભ ાં કર ભમ યીતે વનરૂણ  મ્મો 
છે.ભનષુ્મન  ફ હ્ય અને આંતય વલશ્વની ચબન્નત ને આરેખલી અને અન્મ મલૂમોની વ ેક્ષત ભ ાં અસ્સ્તત્લની 
પ્રતીવત કય લલી એલો આળમ અશીં છે. 
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 લ ત છે તો પ્રણમવત્રકોણની; ફરકે ત્રણ  ત્રોની; અમતૃ  જે ળ શ્વત વભમભ ાં સ્થ ન ધય લે છે,ઉદમન 
જે ચ ુાં લતાભ નક ભ ાં જીલી યહ્ય  છે અને અવનકેત છે તે વ્મતીત અને બવલષ્મભ ાંજ યવ છે.  

 

 િૃવતને ત્રણ ખાંડોભ ાં લશેંચલ ભ ાં આલી છે: પ્રશ્ન થા,પ્રવતબ લ,વનરુમકૃય 

પ્રથભ ખાંડને અંતે અમતૃ ને પ્રશ્નસ્થ યશતેી ફત લી છે.ઉદમન અને અવનકેતભ ાંથી એ કોને સ્લીક યે ? દ્ધદ્વધ ગ્રસ્ત 
અમતૃ  ભ ટે્ લયણી દુષ્કય ફની છે.અમતૃ ન  વલર વભ ાંજ વલકલો આક ય રે છે. ‘ ટુ ફી ઓય નોટ્ ટુ ફી ’ન  
કેંદ્રભ ાં વડ ઈ જલ મ છે. ોત ન ભ ાં ફલ ન વનણામળસ્તતનો અબ લ જણ મ છે આત્ભલાંચન   મ  ઉય 
ઉબેર  વભ જન  વાંત ન ઉદમન અને અવનકેત ગભે તેટ્ર  બદુ્ધિલ દી છે તો ણ અમતૃ ને ‘ સુાંદયન યી ’ 
સ્લરૂે જ જુએ છે એ અમતૃ ની મ ૂાંઝલણ છે.અમતૃ ને ધીયેધીયે સ્લ તાંત્ર્મની ધ ય લ ગલ  ભ ાંડે છે, એ ઈચ્છે છે કે 
એને સ્લ તાંત્ર્મ ન ભે ણ એને સ્નેશ અલશ્મ ભે.  

 

 ફીજા ખાંડભ ાં ‘ પ્રવતબ લ ’ની ળરૂઆતભ ાં મકેૂર  વાંસ્િૃત અલતયણથી  અને ત્રીજા ખાંડભ ાં ‘ વનરુમકૃય’ ની 
ળરૂઆતભ ાં મકેૂર  ગ ાંધીજીન  અલતયણથી એકાંદયે તો અમતૃ ની દુ:ખ વબય કથની જ જાણે મખુહયત થ મ છે. 
િૃવતની કથ લસ્ત ુઆભ જોઈએ તો ઓછાં અન ેઅલ છે; અમતૃ એ ઉદમન ઉય વાંદગી ઉત યી ણ હશયોળીભ  
ભ ાંથી એ અણયુજ રઈ આવ્મો ને એને ગભુ લી ફેઠી. અવનકેત એની વ થે યહ્યો ણ એને એ પયી અન લી ન  
ળક્ો. 
 ‘અમતૃ ’ ભ ાં પ્રણમ વત્રકોણનો આબ વ છે,પ્રણમનો નશી તેટ્રો વત્રકોણનો આબ વ છે.અમતૃ  ન યી 
છે,તેથી સ્લ તાંત્ર્મની શનૂ્મ થાત નો અનબુલ કયે છે ણ ઉકેર વભાણભ ાં ળોધે છે, અને એભ વભમનુાં એક 
જીલાંત કરૂણ ન યી ત્ર ફની યશ ે છે.ઉદમન અસ્સ્તત્લલ દની ઝેયી અવવધ ય એ જીલતો ગવત કયે છે તેથી તે 
વનયથાકત નો અનબુલ કયે છે. 
 

 નલરકથ નો અંત આલે છે ત્મ યે ઉદમનને પ્રતીવત થ મ છે:  “સ્લતાંત્ર વ્મસ્તતત્લ એ જ વત્મ 
નથી,વાંવ યભ ાં વૌ યસ્યથી વાંક મેર  છે,કોઈ એકેુાં નથી ”  

 

 અમતૃા નવલકથા સિીક્ષા : 

 ‘અમતૃ ’ નલરકથ  ૧૯૬૫ ભ ાં યચ ઇ અન ેતે ‘લૂાય ગ’ છીની ફીજી જ નલરકથ  છે. છત ાં એભ  
કર કીમ વલક વ સ્ષ્ટ્ જોઇ ળક મ વછે. તેભની પ્રતીબ નો પ્રફ આવલષ્ક ય નલરકથ ન  સ્લરૂભ ાં થમેરો 
જોલ  ભે છે, ‘વમતૃ ’, ‘લેણલુત્વર ’, ‘ઉયલ વ’, ‘વશલ વ’, ’અંતયલ વ’, એ નલરત્રમી, ‘શ્રલણ ય તે’, 
‘ર ગણી’ લગેયે તેભની કીવતિદ  નલરકથ ઓ છે, પ્રવ વવક કથનયીવતભ ાં આધવુનક વાંલેદન ન  વતરૂણની 
ટે્કવનક તેભને ઉમોગી વનલડી છે. તેથી આધવુનકોભ ાં તેભની નલરકથ ઓ લધ ુલાંચ મ છે, ‘અમતૃ ’ન  વર્જક 
 વે તેભન ુઆગવ ુજીલનદળાન છે. એકફીજા વ થે  સ્નેશવાંફાંધે વાંક મેર  ત્રણ પે્રભીજનો અવનકેત, ઉદમન 
અને અમતૃ ની એ કથ  છે, યાંત ુ રેખકે તેને રૂઢ અથાભ  પ્રણમવત્રકોણ કથ રૂે યજૂ કયલ  ધ યી નથી, 
અમતૃ ,ઉદમન અને અવનકેત એ  ત્રોન  આંતયજીલનની લૈમહકતક વભસ્મ ઓ ખ વતો બદુ્ધિળીર ભ નલીની 
અસ્સ્તત્લમરુક વભસ્મ ને બ યતીમ દળાનની ભવુભક એ રૂ વમત કયલ નો એભ ાં પ્રમત્ન છે.ન વમક  અમતૃ  
ી.એચ.ડી.ની દલી પ્ર પ્ત કયે  છે એ પ્રવાંગે તેન  ફે વભત્રો ઉદમન અને અવનકેત તેને અચબનાંદન આલ  
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તેને ત્મ ાં આલે છે, ત્મ થી કથ  ળરૂ થ મ છે. ઉદમનન   ત્રભ  અસ્સ્તત્લલ દી લૈચ હયક ભવૂભક  જોલ  ભે છે, તે 
લતાભ નભ ાંજ  જીલલ  ભ ાંગે છે,ઈશ્વયભ ાં તે ભ નતો નથી, ોતન  જાતનુાં જ તેને અચબભ ન છે; જ્મ યે અવનકેત 
ભતૂ અને બ વલને સ્લીક યે છે, ઉન્નતકય, ભ નલજીલનની તેને ઝાંખન  છે, અને તેથી  અન્મને વભજલ  તે વતત 
ભથ ભણ કયે છે, ઉદ ય અને વય સ્લબ લે કશીને અવનકેતનુાં જુદુાં જ વ્મસ્તતત્લ જોલ ભે છે, અમતૃ  ‘ગરુ ફન  
છોડ ઉયન ાં ફે ફૂરભ ાંથી કયુાં રેવ’ુ, એની મુાંઝલણ અનબુલતી ન યી છે.ભ ણવ ોત ની જાતને ણ યૂી  ભી 
ળકતો નથી, તે ફીજાને તો ણૂાણે કેલી યીતે ઓખી ળકે ? એટ્રે ઓખલ  કયત   ભલ ભ ાં અને અનબુલ 
પ્ર પ્ત કયલ ભ ાં ત ે ભ ને છે, ‘હુાં અવનકેતને ચ હુ ાં છાં, અવનકેતને જ, તને નશીં’ એભ એક લખત ફ ર ય ભભ ાં 
અમતૃ એ ઉદમનને કશે ુાં તે જ અમતૃ  ઉદમનન  સ્લીક યન  વાંદબાભ ાં ‘ભ યે સ્લ તાંત્ર્મ નથી જોઈત ુવાંલ હદત  
જોઈએ છે, સ્નેશ જોઈએ છે, એભ કશલે  ર ગે છે. ત્રણે  ત્રોન  ભાંથનો, આંતયવાંધો રેખકે િુળત  લૂાક 
વનરૂપ્મ ાં છે. તે ભ ટે્ ત્ર, કથ , સ્લપ્ન લગેયે ટે્કવનકવ નો રેખકે ઉમોગ કમો છે, છેલર  પ્રકયણભ ાં ત્રણ  ત્રો 
એકફીજાની નજીક છે, તેભ ાં અમતૃ  અને અવનકેતની લચ્ચેન  અલક ળભ ાં ઉદમનની જજિંદગી ય ખ ફનીને 
ડેરી ફત લી છે. ભ નલીન  જીલનભ ાં વ્મ ી લેરી અશ્રધ્ધ , વલવાંલ હદત  તેની કરુણત ન  મૂભ ાં યશરેી છે 
તેને જીલી ફત લલ નો ઉક્રભ ઉદમનન   ત્રભ ાં છે. રેખક વાંલ દ અને વ યજુ્મનો વાંદેળ, કે જે બ યતીમ 
દળાનનુાં મૂ છે તે પ્રગટ્ કયલ ભ ાં વપ યહ્ય  છે. 

 ઉસાંહારઃ- 

’અમતૃ ’ નલરકથ  રેખકની વપ િૃવત વ ચફત થઇ છે, એ ભ ત્ર પ્રણમ વત્રકોણ યચતી કથ  જ નથી 
યાંત ુ દયેક  ત્રન  ભ નવને સ્ષ્ટ્ કયતી એક વપ િૃવત છે. ‘અમતૃ ’ ળીાક મથ થા વનલડય ુ છે. અમતૃ  
ખયેખય ઉદમનન  જીલનભ ાં અમતૃ યેડન યી વ ચફત થઇ છે. ખય  અથાભ ાં આ નલરકથ  ગજુય તી વ હશત્મની 
‘વાંજીલની’ છે. 

સાંદર્ભભ 
1. અલ ાચીન ગજુય તી વ હશત્મનો ઇવતશ વ - ‘યભેળ વત્રલેદી’ 
2. અલ ાચીન ગજુય તી વ હશત્મનો ઇવતશ વ - ‘અનડ  પ્રક ળન’ 
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અશોક બી. પ્રજામત 

યીવચા એવોવવમેટ્ 
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