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‘મલક ઉ‘ર’ની:કથા વવે 
 

‘આણે કંઈ તભાયી જેભ બણેરા નશીં, અને વલલેચનન  ં વિંજણ કયતા આલડે નહશ. બાણ કયલાન  ંના પાલે. 
તભે કંઈ પ્રશ્ન છૂ, ત ભાયે વલે જલાફ આ .ં ફાકી ફીજાને વલે ના કહ .ં આણે ફહ  લાચંય  ંમ નશીં. એવ  ં
વનદો બાલે કશતેા ન્નારાર ટેર જીલન અને જગતના પ્રત્મક્ષ જ્ઞાનના વાચા અથથભા ં વતૃાતં વર્જક છે. 
ઈ.વ. ૧૯૪૦ભા ં‘સ ખદ ુઃખના વાથી’ અને ઈ.વ. ૧૯૮૧ભા ં‘નયાટ’ લાતાથવગં્રશ પ્રગટ થમ એ જતા ંન્નારારન  ં
ટેરન  ંલાતાથવર્જનન  ંકામથ ચાય દામકા સ ધી વતત ચાલ  ંયહ્  ંછે. હયણાભે ૨૦ કયતા લધ  લાતાથવગં્રશ અને 
ચાયવથી લધ  લાતાથઓ આનાય ગ જયાતી વાહશત્મના ‘ધભૂકેત  ’ છીના ભશત્લના વીભાસ્તબં છે. હકન્ત   આલી 
સ્થૂ વખં્માઓને આંકલા કયતા એ લાતાથઓભાથંી ભત વભમ વદંબથ અને વભાજ ફધ રાક્ષણણક છે. છઠ્ઠા-
વાતભા ંદામકાની લાતાથઓભા ંસ્લાતતં્ર્મતય વભાજભા ંળણ, વઘંથ અને ળાવન વ્મલસ્થાની આખ દી તેભની 
લાતાથઓના વલળેુઃ વલમ ફન્મા છે. જેભા ં ‘ફા ન કતૂય’, ‘નેળનર વેવલિંગ’, ‘દાણીન  ં ઘહડમા’, ‘ભેઘ 
ગભેતી’, ‘યેશમ  વવાઈ’, ‘દેલરૂ’, ‘ીઠીન  ંડીક ં’, ‘ળેઠની ળાયદા’, અને ‘ફરા’ લગેયે જેલી લાતાથઓ એના 
જીલતં ઉદાશયણ છે. આલી જ બાલજગતની ઝીણી બાતીગ ળફરતા વાથે; અભાનલીમ વનદથમતાન  ં
લાસ્તવલક વનરૂણ કયતી લાતાથ એટરે ‘ભરક ઉય’. 

‘ભરક ઉય’ન  ંએક લાતાલયણ છે. આ લાતાથભા ંહયલેળના પરક ય ઘટનાઓ ઘટે છે ને ચહયત્ર વલકાવ ાભે 
છે. તદ બાાના સકૂ્ષ્ભ બાાકભથથી. આ હયલેળપ્રધાન લાતાથભા ંાત્રન પ્રાયંબભા ંહયચમ થામ છે. ‘અફે 
હકધય ગમા ગલના ચભાય ?’ચભાયના લાવભા ંેવતા ંશરેા ંખાખી કડાધંાયી વવાઈઓ આલી શાકં ભાયે છે. 
દળ શાથના રાફંા-શા ભકાનની યવાભા ંફેઠેર ગલન વવાઈઓન અલાજ વાબંતા ંજ ઉંદય દયભા ં
ેવી જામ એભ ઘયભા ંધ વી જામ છે. લાતાથની આયંબની ક્ષણ વાકેંવતક વજં્ઞાક છે. ‘ણ શામ યે નવીફ ! ખ દ 
ત્નીએ દ શ્ભનન  ં કાભ કય ું ! ‘નેશય ીટયા ફા’ય ! ક્ા ં ઘયભા ં ેવે છે !...’અશીં સ્થૂ નહશ, ણ સ ક્ષ્ભ 
વ્મજંનાથી કથવમત્લમ સ ચલાય  ંછે. લાતાથના ંઆયંબથી લાચક લગથને જ જકડી યાખલાન  ંકાભ ન્નારાર ટેર 
ખફૂ વશજતાથી કયે છે. લાતાથ નામક ચભાય છે. જ્માયથી એંળી લથના વદૃ્ધને અભરદાયના વકંજાભાથંી ફચાલી  
‘ફબ્ફે આંગાના ટેબા’ને ફદરે ‘ભકંહડમા ચાર’ના ટાકંા બયી વાશફેને યાજી કયે છે ત્માયથી ગલનાને ત્મા ં
અભરદાયના વદાવ્રત ચાલ  થઈ જામ છે. ળરૂઆતભા ંકાયીગયી ભાટે ઇનાભ, ભાન-અકયાભ ભલા રાગ્મા અન ે
ગલન અભરદાયન ભાનીત થઈ જામ છે. યંત   લાસ્તવલકતાની બોંમ ય ઉબેરા ગલનાને એ છીની ખયી 
લાસ્તવલકતા અકાભણ રૂ રાગે છે. અભરદાય ખાવડા-ંચંર  નલા ં વવલડાલે ત જ ૈવા આતા ભશનેત 
ત સઈૂ ગઈ શતી. ચાભડાની યૂતી હકિંભતેમ નશોંતા આતા. ગલનાએ આ વલળેની અભરદાયને અયજ કયીત 
લાવંભાથંી ચાભડાની ઉધયાણી કયીન ેલાવના રકને ત્રસ્ત કયલા રાગ્મા. ‘વાર,ે ત  ભ રગ ફનાતે નશીં ત 
ક્ા ચાભડા બી નશીં દગ ે?’ આભ, ગલના ચભાયની આલડત જ તેના વભગ્ર લાવ ભાટે ળણન કા ખણૂ 
ફની જામ છે. 
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‘ગલનાની દળા ત સડૂી લચચે વાયી જેલી થઈ ડી. એક ફાજ  અભરદાય ને ફીજી ફાજ  લાવ : ‘ત   ંજ આ 
ફધ  ંકયાલે છે. ભટ કાયીગયન દીકય થઈ ફેઠ છે તે !...’ ગલનાને દાદાની વળખાભણ માદ આલે છે – ‘ચય 
ચયી જામ એન લાધં નથી, ણ લાધં છે ેધ ડે એન, ફેટા !’ અને ગલનાના ઝીણા ટાકંા ય ખ ળ થઈને 
વદેૃ્ધ કશલે   ં ‘ના, ના, ભટા ટેબા જ ભાય. કાઢી નાખ ઝેણી ચાર, ઠીક કહ  ંછ.ં ભાયી નાખે ત ભાયી જાઓ, દંડ 
નાખે ત લેઠી લ્મ, ણ જલા દ આ કાયીગયી !’ આ સ્લઉક્તત દ્વાયા યંયાથી ચારી આલતા  ચભાયના 
ળણ અને વઘંથન વતૃાતં ખયેખય ધ્લન્માત્ભક જ છે. ભધ્મભા ંઅભરદાય અને ગલનાના ભતૂકાના એક 
પ્રવગંને મકૂી વર્જક લતાથપ્રલાશને ક્ામં અલયધક ફનતા નથી; યંત   કથાનામકના ણબન્ન-ણબન્ન હયક્સ્થવતજન્મ 
આરેખન કયી ફાહ્ય અને આંતહયક વ્મક્તતત્લને સ્લમભં ૂયીતે સ્ુહટત કયે છે. 

‘ખ દ ગલનમ તાનીથી કંટાી ગમ શત. ચાભાચીહડમાની ભાપક કાલ કયી લાવ વાભ ેઆલી ફેઠ: ‘ક’, 
તભેજ ક’ ફધા.ં તભે ક’ એભ કર ં શલે ત.’/એ જ લાત: કા ંત ત   ં યે, આ લાવભા ં કે કા ંત અભે યઈએ !’ 
લાતાથના અંતે ગલન ઓજાય છેડીની ફેલડભા ંનાખત જામ છે ત્માયે એની ત્ની છેૂ છે, ‘ચમા ંશબંાલ્મા ંઆં 
આંઝયા ં?’ જલાફભા ં‘ભરક ઉય’ કશી ગલન વદૃ્ધ આગથી યાભ યાભ કશી એક નલા વલશ્વ તયપ પ્રસ્થાન કયે 
છે. એના ગ સ્વાબમાથ અલાજભા ંર દનન ચખ્ખ યણક શત. તેની ત્ની તેને કશ ેછે: ‘ણ ીટયા..ભને ત   ંકને 
અતે ભેરીન-ે’  એન પ્રવતઉત્તય વશજે ડખ  ં પયીને ચારતા-ંચારતા ંજ આે છે. ‘અત એક યાભન ને 
ફીજ...ભન ગઠત ખી રેજે !’ અશીં વર્જક વલંાદાત્ભક ઉક્તત દ્વાયા ગવતલતં ધટનાની વલંેગીક પ્રતીવતન ે
સ્ષૃ્ટ કયી આે છે. 

લાતાથના અંતે ગલનાની ત્નીને લાવના રક વાતં્લના આે છે. ‘ અયે એ ત ફે દન વગાલા’રાભંા ંબટકીન ે
આલળે ાછ.’ ણ ગલનાની ત્ની એટલ  ંજ ફરે છે: ‘એ કઈ દન નઈં આલે...હ  ંએને ઓખ  ંને ?-’ આભ, 
લાતાથને અંતે એક આશ્ચમથ મ કીને રેખક કર ણ અને ક્રૂયતાના અણબન્ન બાલ વાથે કર ણતાલાચક રટા ળબ્દન 
વલવનમગ કમાથ લગય અન કંા વનષ્ન્ન કયી બાલકને અલાચક કયી મ કે છે. 

લાતાથન   ંળીથક વ્મજંનાણૂથ છે. લાતાથ તેના ળીથકથી જ કશલેલાની ળરૂ થઈ જતી જલા ભે છે. લાતાથની વલળે 
વલળેતાત એ છે કે આખ્ખી લાતાથભા ંક્ામં કથાનામકના નાભ વવલામ અન્મ કઈ નાભન ઉલ્રેખ વર્જક દ્વાયા 
થમ નથી. છતા ંલાતાથને ઠેવ શોંચાડયા લગય વર્જક ભાત્ર નામકને હિમાળીર યાખી વભગ્ર લાતાથન ેહૃદમસ્ળી 
ફનાલે છે. ન્નારાર ટેર હશન્દી અને પ્રદેળની ફરીન વમંભલૂથક પ્રમગ કમો છે. રૂહઢપ્રમગ, 
લાક્વલન્માવ, ળબ્દપ્રમગ લગેયે ાત્રના ભાનવ, વ્મક્તતત્લને, લાતાલયણને તથા વલંાદને લેધક યીતે 
ધ્લવનત કયે છે. યંત   ક્ાકં વલંાદભા ંઅનામાવે વર્જક પ્રલેળ થતા ંવલંાદ વાશજજક રાગતા ંનથી. દા.ત. ૧) 
‘આ ે’ઠ ઘયભા,ં જભાદાય વા’ફ, કાઢ ીટયાને ફા’ય.’/- લી ઘયભા ં ેઠી. ઈધરઉધર પાપંા ભાયતા ં
ગલનાને કહ્  ં: નેશય ફાય’ય, નકય તાય ફા ત ડડંા ઉઠાલળે શા !’ (ભરક ઉય .ૃ૧૭૨) ૨) ‘ઓય દેખ, મે 
જૂતે ક  ઈંધયવે થીંગડા ંલગાડી, નીચે એમ તાણરમા ડાર દે. ઔય એ દેખ ! એક બી આંગળી નઈ યે’તી.’(ભરક 
ઉય .ૃ૧૭૨). 

પ્રસ્ત  ત લાતાથભા ંાત્રના ભાનવવક વચંારન ઉય લાતાથકાય લધ  ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયે છે અને તે વનવભત્તે ાત્રના 
ભનજગતને પ્રસ્ત  ત કયે છે ત્માયે લાતાથની સ્થૂતા ઓગી જઈને સ ક્ષ્ભતા ધાયણ કયે અને તેભા ં જ 
લાતાથકાયની કવટી થતી શમ છે તે વદંબે ન્નારાર ટેર આ લાતાથભા ંવપતા ભેલી ળક્ા છે.  
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અશીં આ જીલના વભગ્રજીલનન  ં દસ્તાલેજીકયણ, એભના ં વાભાજજક-આવથિક પ્રશ્ન, જય-જ રભ-ળણ અને 
ક્રૂયતાને બગે ળક ક્રૂય અથે વભાજતતં્રની એક ‘યેખા’ નશીં ણ ‘શાવંવમ’ ફની યશ ેછે તેન  ંવર્જકે મથાથથદળી 
ણચત્રણ કય ું છે. લાતાથને અંતે ગલન ઘય-ત્ની-લાવ-ગાભને છડીને ભરક ઉય ઊતયી ડે છે આ વભગ્ર 
ઘટનાને કર ણ અને ક્રૂયતાના અણબન્ન બાલથી આરેખલા વર્જક ‘ભરક ઉય’ લાતાથને સ્થૂ ચટલાા અંતની 
જરૂય નથી ડી આ વર્જકતાન આવલષ્કાય જ છે.                           

સદંર્ભગ્રથંો 

I. અલાથચીન ગ જયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ – ડૉ. ફશચેયબાઈ ટેર, આવવૃત્ત : ૧૯૯૪ ૨) ગ જયાતી 
વાહશત્મન ઇવતશાવ ગ્રથં: ૬ વ.ં યભેળ ય. દલ,ે આવવૃત્ત : ઓતટમ્ફય, ૨૦૦૬ ૩) ન્નારારની 
લાતાથસનૃ્દ્ષ્ટભા ં– વ.ં ાર ર કંદથ દેવાઈ, િન્દ્ષ્ટ ટેર, આવવૃત્ત : ઓતટમ્ફય, ૨૦૦૬ ૪) વાચા ંવભણા ં– 
ન્નારાર ટેર, શરેી આવવૃત્ત: ૧૯૪૯   
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હયવચથ પેર  
ગ જયાતીવલબાગ          
વયદાય ટેર ય વનલવીટી 
લલ્રબ વલદ્યાનગય    
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