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અ�તૃા : અ��ત�વની �તરખોજ

  ર�વુીર ચૌધર� �વાત�ંયો�ર�ગુના ન�ધપા� સ�ક- િવવચેક છે.  �જુરાતી સા�હ�ય�ે�ે એમણે કિવતા,  નાટકો,  વાતા�ઓ,  લ�ુ
નવલકથા, નવલકથા, િવવચેન અને સપંાદન�ે�ે મહ�વ� ું યોગદાન આ��ું છે. એમની પાસેથી કથા�ે�ે િવિવધ �કારની કથાઓ �વી
ક�, �ય�ંય કથા, હા�ય કથા, િવચાર કથા, સામા�જક કથા, પૌરા�ણક કથા, ઐિતહાિસક કથા, મનોવ�ૈાિનક કથા �ા�ત થાય છે.  એમણે
‘ગો�ુલ’  ‘મ�રુા’  ‘�ા�રકા’  �વી પૌરા�ણક કથા�યી લખી છે, તો ‘�ુ�મહાલય’  અને ‘સોમતીથ�’  �વી ઐિતહાિસક નવલકથા સજ� છે.

�મૂક��,ુ  �નુીલાલ મ�ડયા અને કનૈયાલાલ �નુશીની નવલકથાઓને આધાર� ભીમદ�વ અને ચૌલાદ�વીની સામ�ી લઇ  ‘સોમતીથ�’
નવલકથા લખી છે. આ નવલકથામા એમણે ‘સદાિશવ’  નામના કા�પિનક પા�� ું સ�ન પણ ક�ુ� છે. ૧૯૬૦ પછ� �થાિપત થયેલી
કૉલેજો, વત�માન િશ�ણ પ�િત  અને સ�ંથાપક મડંળો પર કટા� કરવા માટ� એમણે ‘એકલ�ય’ નવલકથા આપી છે. 

ર�વુીર ચૌધર�નો પહ�લો કા�યસ�ંહ છે ‘તમસા’. ‘તમસા’ કા�યસ�ંહની કિવતાઓમાં �ામચેતના અને નગર�વન વ�ચેનો �તર���
ચાલતો અ�ભુવાય છે. લેખક� ‘અશોકવન’ અને ‘�લતાિમનારા’ �વા લાબંા નાટકો આ�યા છે, તો એમની પાસેથી અમીર �શુરોના
કથાનકને લઇ ‘િસકંદર સાની’ નાટક પણ મ��ું છે. ‘સહરાની ભ�યતા’ અને ‘િતલક કર� ર�વુીર ૧-૨’મા એમણે સમકાલીન સ�કો અને
�િત��ઠત �ય��તઓનાં �વન િવશે ર�ખા�ચ�ો લ�યા છે. ‘�જુરાતી નવલકથા’ નામે અ�યયન �થં તેમજ દશ�ક, પ�ાલાલ પટ�લ અને
જયિંતદલાલ િવશે પણ અ�યયન �થંો આ�યા છે.

ઇ.સ.૧૯૬૬માં �ગટ થયેલી અ�તૃા નવલકથા એ ર�વુીર ચૌધર�ની પા��ધાન �ૃિત છે. ‘અ�તૃા’ નવલકથા લેખક� મા� ૨૭ વષ�ની
�મર� લખી હતી. આ �ૃિતમાં એમણે �ણ પા�ો વ�ચેનાં  �ેમના અ��ત�વ�ુ ં– �ણયિ�કોણ�ું આલેખન ક�ુ� છે. ‘અ�તૃા’ નવલકથા
એકબી�નાં �ણયસબંધંથી જોડાયેલા �ણ �ેમીઓની – એક �ીની અને બે ��ુુષની – �ણયિ�કોણ��ુત �ણયકથા છે. અ�તૃા,
અિનક�ત અને ઉદયન – આ �ણ પા�ોની આ�ુબા�ુ જ અ�તૃા નવલકથા�ું કથાવ�� ુ ઘડાયે�ું છે. �ણેય પા�ો િશ��ત, �વુાન અને
��ુ�માન છે. અ�તૃા પીએચ.ડ�.ની પદવી �ા�ત કર� છે, �યાર� ઉદયન અને અિનક�ત એને અ�ભનદંન આપવા આવે છે, �યાથંી આ
કથાનો આરંભ થાય છે. આ �ણેય પા�ોમાં �વભાવગત �ભ�તા રહ�લી છે. 

અ�તૃા િશ��ત તેમજ સમ�ુ �ી છે. એના �દયમાં અિનક�ત ��યે �ેમભાવ છે, પરં� ું ઉદયનને છોડવો એ એની કસોટ��પ છે. બ�ેમાથંી
કોની પસદંગી કરવી એના માટ� એને �વત�ં પસદંગીનો અિધકાર જોઇએ છે. આ અિધકાર મેળવવા તો એ �હૃ�યાગ કર� છે. એ
ઉદયનને એકવાર કહ� છે પણ ખર� ક�, “�ુ મને એકાએક અપનાવી લે તો માર� પસદંગી� ું �ું ?” આમ કહ�નાર અ�તૃાને આખર�
સમ�ય છે ક� એને �વત�ંતાની નહ�, સાચા �ેમની જ�રત છે. એ કહ� છે, “માર� �વાત�ંય નથી જોઇ� ુ,ં સવંા�દતા જોઇએ છે, �નેહ
જોઇએ છે.” �તે આ વાત સમ�તા તે ઘર� પરત ફર� છે. અ�તૃાને મતે માણસ પોતાની �તને જ ઓળખી શકતો નથી તો અ�યને તો
ક�વી ર�તે ઓળખી શક�? એથી બી�ને ઓળખવા કરતા �તે જ અ�ભુવ લેવામાં માને છે. 

ઉદયન અઠંગ અ��ત�વવાદ� છે.  ઇ�રમાં માનતો નથી.  પોતાની �ત પર �બૂ અ�ભમાન છે.  ઉદયને અ�તૃાનાં િવકાસમાં �બૂ
અગ�યનો ફાળો આ�યો હોવાથી અ�તૃા ��યે એને �ેમની લાગણી જ�મે છે. એ એ�ું ઇ�છે છે ક�, અ�તૃા �વયં સમજશ��તથી એના
�ેમનો �વીકાર કર�. પરં� ું બને છે એ�ું ક� ઉદયનનો િમ� અિનક�ત – �નો પ�રચય �દુ ઉદયને અ�તૃા સાથે કરા�યો હતો તે – સમય
જતાં અ�તૃાનાં �દયમા વસી �ય છે. અહ� અ�તૃા ��ુુષ પસદંગીની બાબતમાં ��ધા અ�ભુવે છે. કથાનાં �વૂા�ધ�માં એ અિનક�ત ��યે
િવશષે �દય-રાગ ધરાવે છે. અ�તૃા અને અિનક�તમા િનતાતં ��ુધતા છે, �યાર� ઉદયનમા ��ુધતાનો અભાવ વતા�ય છે. એટલે જ
અિનક�તને અ�તૃા ચાહ� છે એ વાતની ખબર પડતા ઉદયન અકળાઇ ઊઠ� છે. એનાથી એ બાબત સહન થતી નથી. એટ�ું જ નહ�
આવશેમાં આવી ઉ��ેજત થઇ અ�તૃા પર હાથ ઉપાડવાની  અને એના �ેિસયરને ફાડ� નાખવા �ધુીની ��યા કર� નાખે છે. એનામા
�વૂ��હો અને ખોટ� મા�યતાઓ એટલી હદ� �યાપેલી છે ક� તે સ�યને �વનનાં �ત �ધુી �વીકાર� શકતો નથી.  કથાનાં �તમાં
અ�તૃાનો સમપ�ણભાવ જ ઉદયનના ખોટા �યાલોનો અને �વૂ��હોનો છેદ ઉડાડ� છે. 

ઉદયન અ�યાપક, પ�કાર અને વાતા�કાર છે. તે �તૂકાળ ક� ભિવ�યકાળ કરતા વત�માનને વધાર� �વીકાર� છે. પોતાના અ��ત�વ ��યે
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�બૂ સ�ગ છે. િવષમ પ�ર��થિતઓમાં તે અકળાઇ ઊઠ� છે, છતાં અ��ત�વને ખોતો નથી. જો ક� એના આ અ��ત�વ ��યેની િવશષે
�ગ�ુકતા જ એના અહમભાવને પોષતી હોય તેમ લાગે છે. ઉદયન કોઇ પર આધાર રાખવામા માનતો નથી. �વબળે જ પોતાનો
િવકાસ સાધવાની ઇ�છાવાળો છે. પરં� ું �યાર� તે �ભલોડામાં �બૂ �બમાર પડ� છે અને અ�તૃા એની સાચા �દયથી સેવા કર� છે �યાર�
એને પોતાનાથી �ભ� એવા અ�યની સેવાનો �વીકાર કરવો પડ� છે. �હરોિશમાથી ��કુ�િમયાની અસા�ય �બમાર� લઇને આવલેા ઉદયન�ુ
અ�તૃાની સેવાચાકર�થી અને િવ��ુ સમપ�ણ�કુત �ેમથી �દય પ�રવત�ન થાય છે. અને તે ��ૃ�ુ પામતા પહ�લા ઇ�રનાં અ��ત�વમાં
માનતો થઇ �ય છે. 

અિનક�ત વન�પિતશા�ી હોવાની સાથે સાથે અનેક શાખાનો �ાતા છે. એ ઇ�રમાં આ�થાવાળો તેમજ ઐ���ય અને તક�ગત બાબતોનો
�વીકાર કરનારો છે. અ�યને અ��ુળૂ થવા એ હમેશાં તૈયાર રહ� છે. એ ઉદાર અને �ેમાળ છે. �યાર� અ�તૃા એની ��યે આકષા�ય છે
તેની પોતાને �ણ થતાં અ�તૃા અને ઉદયન વ�ચે અવરોધ�પ ન બને એથી એ બ�ેથી �ૂર જતા રહ�વા િવચાર� છે. પરં� ું અ�તૃાથી �ૂર
થવાના િવચાર મા�થી િવવશ-બેચેન બની �ય છે. એ�ું સમ� અ��ત�વ હચમચી થઇ �ય છે. અિનક�ત વ�ૈાિનક હોવાની સાથે
�સુ�ં�ૃત ��ુુષ છે. �યાર� અ�તૃા અિનક�તના ઘર� આવે છે �યાર� અિનક�ત � ર�તે એનો આદર-સ�કાર કર� છે, તેમાં અિનક�તની એક
સ�ય અને સ�ંકાર� ��ુુષ તર�ક�ની છાપ ઊભી થયા િવના રહ�તી નથી. 
અ�તૃા એ એક એવી આ�િુનક �ી છે � પોતાના �વાત�ંય માટ� �િત�ળૂ પ�ર��થિતની સામે સઘંષ� કરવા તૈયાર રહ� છે. જયાર� એને
ઉદયન અને અિનક�તમાથંી કોઇ એકની પસદંગી કરવાની હોઇ છે, �યાર� તી� મથંન અને િવકટ વદેના અ�ભુવે છે. ઉદયન અ�તૃાને
ચાહ� છે, અ�તૃા અિનક�તને �ેમ કર� છે અને અિનક�ત પણ અ�તૃાને ચાહ� છે. આમ, આ �ણેય પા�ોના �ણયિ�કોણ �પે આ નવલકથા
આકાર લે છે. 

અ�તૃા, ઉદયન અને અિનક�ત વ�ચે �ી-��ુુષોનાં સબંધંોને લઇ ��ુત ચચા�ઓ થાય છે. �ણેય પા�ો એકબી�નો સહવાસ ઇ�છે છે.

�ણેય પા�ો એકબી�ને બળજબર�થી મેળવવામાં નહ� પણ સમજણ�વૂ�ક �વીકાર કરવામાં માને છે. �ણેય પા�ો �ુદા�ુદા સમય,

સજંોગો, વાતાવરણ અને પ�ર��થિતમાથી પસાર થઇ કથા િવકાસમાં વગે લાવે છે. એ ર�તે જોઇએ તો આ અ�તૃા, ઉદયન અને
અિનક�તની �ય��તકથા બની રહ� છે.  

લેખકને અહ� �ણેય પા�ોનાં �ચ�ણમાં પા�િન�પણર�િત �ારા મા� પા�ોનાં �ણયભાવને ર�ૂ કરવાને બદલે પા�ોના અ��ત�વને
ઉ�ગર કરવા�ું વધાર� યો�ય લા��ું છે. એટલે જ અહ� અ��ત�વ શોધની મથામણમાં ભટકતા �ણેય પા�ોનો મનોસઘંષ� િવશષે�પે
�ગટ થતો જોવા મળે છે. આમ, સમ� ર�તે જોઇએ તો, ‘અ�તૃા’મા લેખક� ભોળાભાઇ પટ�લના મત �જુબ ‘અ��ત�વવાદની દાશ�િનક
પી�ઠકાની સાથે મનોિવ�લેષણ�લૂક િન�પણર�િત’ અપનાવી છે.

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

ડૉ. �હ�મત ભાલો�ડયા
અ�ય�, �જુરાતી િવભાગ,

સરકાર� આ�્�સ અને કોમસ� કૉલેજ, 

કડોલી, તા. �હ�મતનગર, �જ. સા.કા.ં
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