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આઘનુનક નાયીવલંેદનાને યજૂ  કયતી કૃનત - ‘કાદંફયીની ભા’ 

આઘનુનક નલરકથાકાયોભા ં નાયીબાલનાને યજૂ કયતી નલરકથાઓભા ં ઘીરૂફશને ટેરની 
નલરકથાઓ ગજુયાતી નલરકથાનુ ં નવુ ં જ રૂ આણી વભક્ષ ઉ૫વાલી આે છે. તેભની પ્રથભ નલરકથા 
‘કાદંફયીની ભા’ ઈ.વ. ૧૯૬૩ ભા ંપ્રગટ થઈ. એભણે લાતાારેખનથી ોતાની રેખક તયીકેની કાયકકદીની ળરૂઆત 
કયી છતા ંતેભની નલલરકાઓ કયતા ંનલરકથાભા ંવર્જકતાને નલસ્તયલાનો લઘ ુઅલકાળ પ્રાપ્ત થતો શોમ એવુ ં
જણામ છે. આ પ્રથભ નલરકથા છી ‘ળીભાના ં ફૂર’ (૧૯૭૯), ‘લાલટંો’ (૧૯૭૯), ‘લભ’ (૧૯૭૯) તથા 
‘ગગનભા ંરગન’ (૧૯૮૪) લગેયે નલરકથાઓ પ્રકાનળત થઇ છે. આઘનુનક નાયીની બાલનાઓન ે યજૂ કયલાભા ં
ઘીરુફશનેની પ્રનતબા તેભની રઘનુલરોભા ં ઉવી આલતી જણામ છે. મખુ્મત્લે ભનોનલશ્રેણાત્ભક અલબગભને 
કાયણે ણ તેભની વાકશત્મકૃનતઓ ઘ્માન ખેંચનાયી ફની છે. તેઓ ોતાની યચનાઓભા ં ભાનલીના લચત્તતતં્રની 
જકટરતાઓ આકાકયત કયલાભા ંવપ યહ્યા છે. 
    ‘કાદંફયીની ભા’ રઘનુલરભા ં કાદંફયી સ્લતતં્ર નાયીવ્મક્તતત્લની સ્થાનાનુ ં તથા એ ભાટે એની 
વાસ ુ નલજમાની ભથાભાણોનુ ંભનોલૈજ્ઞાનનક ભનૂભકાએ નનરૂણ થયુ ં છે. ભા અરુણા દ્વાયા કાદંફયીનુ ંઘડતય એલી 
યીતે થામ છે કે એને બનલષ્મભા ં સ્લતતં્ર વ્મક્તત તયીકે નલકવલાનો કોઇ અલકાળ જ યશતેો નથી. ભાત્ર સખુી 
જીલનની રારવાભા ંબૌનતક ઘન-દોરતને જ વંણૂા ભાનતી અરુણા દ્વાયા ઉછેય ાભતી કાદંફયી સ્લતતં્ર વ્મક્તત 
તયીકે જીલલાના જીલનને ભરૂી જામ છે અને ોતાના નતની ગરુાભ ફની યશ ે છે. અરુણાને ોતાની દીકયી 
ૈવાદાય અને સ્લતતં્ર કાયબાય ઘયાલતા નતને શાથભા ંયાખતી થઈ જામ તે જોલાની ઝખંના છે. 
    આ રઘનુલરભા ં ઘીરૂફશનેે કાદંફયી, અનનર, નલજમા, લગયઘયરાર, ન્ના, અબેચદં જેલા ાત્રો 
દ્વાયા તેભના નલચાયો ભનોનલશ્રેણાત્ભક યીતે આરેખી સુદંય નલરકથા આી છે. કાદંફયીના ભનભા ંસખુી જીલન 
ભાણલાના અયભાન છે. ણ એનો ૫નત અનનર જુરભી અને નનષ્ઠુય છે. અનનરની ત્ની શોલાનો એ બાય લેઠતી 
શોમ એવુ ંરાગે છે. અનનરને જોતા ંજ કાદંફયીના ભનભા ંબમ ેદા થામ છે. એની આંખોભાથંી ઝેય ટકત ુ ંદેખામ 
છે અને ળયીય યવેલે યેઝેફ થઇ જામ છે. હૃદમના ઘફકાયા લઘી જામ છે. શાથગ ઠંડા ડી જામ છે, સકુાઈ 
ગમેરા શોઠ ય જીબ પેયલતી એ સ્લસ્થતા આણલાની કોળીળ કયે છે. ળયીયનો યંગ કપક્કો ડી જામ છે. શથેીઓ 
યવેલાથી બીંજાઈ જામ છે. ળયીયના તથા ભનના આઘાત-પ્રત્માઘાતના લણાન દ્વાયા રેલખકા કાદંફયીના બમગ્રસ્ત 
તથા બીરૂ ભાનવને પ્રગટ કયે છે. ાત્રના ભનોગતભા ંડોકકયુ ંકયલાભા ંભનોનલશ્રેણાત્ભક યીત અનાલી છે. 
    કાદંફયીના ભનભા ંયસ્ય નલયોઘી બાલોના ંભથંનો જાગે છે. નતના જુરભથી એ ત્રાવે છે ત્માયે 
વશાયો ભેલલા એની ભા ાવે ચારી જામ છે. તેની ભા તેને નત ગભે તેલો શોમ તોણ એના જ ળયણે જલાની 
વરાશ આે છે. રાચાય ફનીને એ લી ાછી ૫નતના નનષ્ઠુય લતાનને વશન કયલા ભાડંે છે. એની વાસ ુનલજમા 
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તયપથી ણ રગ્નના ળરૂઆતના કદલવોભા ંએને કળો વશકાય ભતો નથી. એનુ ંળોણ થામ છે એ નલજમા મકૂ 
ફનીને જોતી યશ ેછે. આથી કાદંફયીની નલશલતા લઘી જામ છે. એક ફાજુથી ભાતાનો જાકાયો અને ફીજી ફાજુથી 
વાસ ુનલજમાની ઉદાવીનતા– આભ, એની દળા સડૂી લચ્ચે વોાયી જેલી થઈ જતા ંએના ભનભા ંબમ લઘી જામ 
છે. ભા ની વભજ ચરાલલા નવલામ કળો ઉામ યશતેો નથી.  તે કફાટભા ં લઘ્મે જતા નોટોના થોક્કા અન ે
દાગીનાઓ જોઈને શયખાલાની ટેલ ાડે છે. અનનર દ્વાયા થતા અભાનને એ સખુવાહ્યફી દ્વાયા ભરૂલાનો પ્રમાવ 
કયે છે. અંતે જ્માયે ઘણી યખાતોભાથંી એકને રઈ આવ્મો ત્માયે તેભની વેલા કયલી ડ ેછે ત્માયે  અને એને જ્માયે 
ભાય ડે છે ત્માયે એને બાયે આઘાત રાગે છે. એ લખતે તે અવરાભતી અનબુલે છે. નલજમા એની લશાયે આલે છે 
ત્માયે કાદંફયીને નલશ્વાવ નથી આલતો કે કભજોય વદૃ્ધા એના ફગડેર તુ્રના ઝાટાભાથંી ફચાલળે કે કેભ ? 
કાદંફયીના ભનની બીરુતા તથા અવરાભતીની બાલના એના ભનભા ં ચારતી નલચાયપ્રકિમા દ્વાયા સચૂલલાભા ં
આલી છે. 
    આ રઘનુલરની કથા વાભાજજક વભસ્માઓભા ંઘેયાઈ છે. આ વભસ્માને રેલખકાએ યસ્ય નલયોઘી 
સ્લબાલ ઘયાલતા ંાત્રોને વાભાવાભે મકૂીને ગ ૂથંી છે. એભાથંી પ્રગટે છે આઘનુનક નાયીબાલના. અરુણા ોતાની 
દીકયીને વાવયીભા ંોતાના ૫નતન ેોતાના ફનાલીને યાખલાની નળખાભણો આતી યશ ેછે અને અનનર કાદંફયીની 
અલગણના કયતો જ યશ ેછે. ‘‘એ તો શોમ! ચાલ્મા કયે ! આંખ આડા કાન કયલાના ! ’’ એલી સચૂનાઓથી અરુણા 
ોતાના ૫નતને ત્મા ંઅભાનનો ઘ ૂટંડો ીને ણ યશતેી શતી. તે ચૂ યશવે ુ ંઅને ઘીમુ ંફોરવુનંો નનમભ ાી 
કયક્સ્થનતને અનકુૂ યશલેા રાગે છે. 
    કાદંફયીની કરૂણ-નલભ દળા એની વાસ ુવભજી ળકી છે. તે ોતાના દીકયા દ્વાયા તુ્રલધનૂ ુ ંથત ુ ં
ળોણ જોમા જ કયે છે. ૫નત લગયઘયરાર ૫ક્ષાઘાતથી અગં ફન્મા ત્માયથી તેભની વેલાને જ વલાસ્લ તે ગણે છે. 
તેઓ અરુણાને આ ક્સ્થનતભાથંી ફશાય નનકાલા નતયાઈ બાઈ અબેચદં ાવે ભદદ ભાગંે છે ણ ભતી નથી. 
એભની દીકયીએ ણ એભની લાતભા ંભાથુ ંન ભાયલાની લાત કશી દીઘી. એ વભમે કાદંફયીની જેભ જ ોતાની 
વખી એસ્ભેશાલ્ડા દ્વાયા જેનો કયલાય લેયનલખેય થઈ ગમો છે તેલી ન્નાનો વશાયો ભી યશ ેછે. નલજમા કાદંફયીને 
આત્ભ-વન્ભાન, ગૌયલ અને સ્લભાનની જાલણી કયીને નલભ ૫કયક્સ્થનત વાભે સ્લતતં્રણે જીલલાની યીત ળીખલે 
છે. પ્રેયણા આે છે અને ફ રંુૂ ાડે છે. અને એભાથંી પ્રેયણા અને ળક્તત ાભીને કાદંફયીનો જાણે કે નલો 
અલતાય થામ છે. અરુણા આલે છે ત્માયે કાદંફયી એનાથી ડયતી નથી. એ વાચુ-ંખોટંુ કંઈણ કશ ેતે ભાની રેલાની 
કુટેલભાથંી મતુત થામ છે. 
    રઘનુલરભા ં અરુણાના આલલાથી કાદંફયીના લતાન-સ્લબાલ, વ્મલશાયભા ં ૫કયલતાન આલે છે. 
ગઈકારની કાદંફયી આંઘી વરાભતીભા ંયુાઈ યશનેાયી બીરુ નાયી શતી. આજની કાદંફયી આઘનુનક નાયી છે. 
શલે એને ભાટે આ ઘય એ જ ોતાનુ ંઘય છે. અશીં યશલેાનો નનણામ એ એનો ોતીકો નનણામ છે. શલે એ ોતાની 
યીતે યશલેાની છે. યાત-દશાડો એ પપડાટભા ંયશળેે નશીં. કોઈની ઓનળમાી ફની યશળેે નશીં. એ જોલા અને જાણલા 
ભાગે છે કે ઈશ્વયે ોતાને ળા ભાટે જન્ભ આપ્મો છે ? 
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    કાદંફયીના  એ ળબ્દોભા ં નાયી તયીકેની આગલી પ્રનતષ્ઠા, આત્ભવન્ભાન, સ્લતતં્ર વ્મક્તતત્લ 
ાભલાની ઝખંના છરકે છે એટરે વઘંો વાભે ભાથુ ંભાયીને જીલલા ભાગતી આઘનુનક નાયી તયીકે એનો યેૂયૂો 
કામાકલ્ થામ છે. નાયીચેતનાનો આ પ્રકાયનો અલબગભ રેલખકાએ નલજમા, કાદંફયી અને ન્નાના ં ાત્રો દ્વાયા 
સચૂવ્મો છે. એભાથંી આઘનુનક નાયીએ ોતાના રૂકઢચસુ્ત કોમડાભાથંી ફશાય નીકી સ્લતતં્ર શલાભા ંપ્રાણ રેલાની 
ઝખંના પ્રગટે છે. રેલખકાનો આઘનુનક નાયીબાલનાનો આ આગલો ખ્માર અશી યજૂ કમો છે. આ રઘનુલર એ 
વ્મક્તતત્લસ્થાનની ભથાભણનો કરાત્ભક આરેખ છે. એભા ંએક નાયીના લઘં્મ અક્સ્તત્લને નલલ્રનલત કયી, એનુ ં
સ્લતતં્ર વ્મક્તતત્લ નનભાાણ કયલાભા ંફીજી નાયીએ ભાડંેરા રુુાથાની તથા વઘંાની યોચકકથા છે. બોી, અબઘુ, 
નનદો અને બીરુ કાદંફયીના કંુકઠત થઈ ગમેરા વ્મક્તતત્લનુ ંનલકવન અને આત્ભસ્થાન એની વાસ ુનલજમા દ્વાયા 
થામ છે. આભ, આ કથાની મૂભતૂ વભસ્મા કાદંફયીના અક્સ્તત્લની વ્મથાતા અંગેની વબાનતા નલળેની તથા 
એનાભા ંઆત્ભવન્ભાનની બાલના પ્રાગટયની યશી છે. આ કથાભા ંરેલખકાએ આજની નાયીને એના જડ, લફિંફાઢા, 
રૂકઢચસુ્ત  કોચરાભાથંી ફશાય આલી સ્લતતં્ર નલકાવોન્મખુ વ્મક્તતત્લની છા નનભાાણ કયલાનો ફોઘ યજૂ કમો છે. 
 

    ઘીરુફશને ટેરની ‘કાદંફયીની ભા’ં ગજુયાતી રઘનુલરની મળકરગીરૂ વાકશત્મકૃનત ફની યશી છે. 
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