
Year-1  |   Issue-1   |   April-May 2012

‘પરોઢ થતાં પહ�લા’ં �તને તાવીને સ�યને પામવાની કથા

('પરોઢ થતાં પહ�લા'ં, લે. �ુ�દિનકા કાપડ�આ, �.આ. 1968, �કાશકઃ નવભારત સા�હ�ય મ�ંદર-અમદાવાદ)

‘�નેહધન’ ઉપનામધાર� �ુ�દિનકા કાપડ�આની �ણ નવલકથાઓ પૈક� �થમ નવલકથા ‘પરોઢ થતાં પહ�લા’ં ઈ.સ. ૧૯૬૮માં �ગટ થઈ
હતી. �વનમાં પડ�લાં �ુઃખના ત��વને અિત�મીને મ��ુય પોતાના આનદં�પ સાથે શી ર�તે અ�સુધંાન કર� શક� એ �ળૂ�તૂ �� ચચ�ને
(છેડ�ને) કલા�મક �વિનયમતાથી પરોઢના આશા�કરણની ઝાખંી કરાવતી આ કથા છે.

આ કથામાં �નુદંા એ ��ુય પા� (નાિયકા) છે. દ�વદાસ સાથે તેનાં લ�ન થાય છે પરં� ુ દ�વદાસ '��ુ આજ'માં માને છે, તેથી તે �નુદંાને
કોઈ �ણે છોડ�ને જમ�ની ચા�યો �ય છે. �ુમાર એ �નુદંાનો આિસ�ટ�ટ (ક�પાઉ�ડર) છે. તે ગામની પ�ર��થિતથી �નુદંાને સતત ચેતવે
છે. તો �જના�ી અને સ�ય એ આ કથાનાં ચમકતાં ઉ��વળ ન��ો છે. �નુદંા�ું �દય અનાયાસે જ સ�ય તરફ ખ�ચાય છે, � પળે સ�યના
આગમનના ભણકારા વાગે છે �યાર� જ દ�વદાસનો પ� આવે છે.  �યાર� �કાશ ઝખં� ું તે� ું �દય �કુાર� ઊઠ� છે,  ''હ�ર માધવ!  ઓ
અનતં�યાપી અ�ાત દ�વતા! આ અિનિ�તતાને પાર કર�ને કોઈક �િુનિ�ત �ાર� મને પહ�ચાડ� દ�.'' આ કથામાં �નુદંાના �તરની સઘન
�યથા અને ગામના માણસોનાં �ુઃખ-દદ�-દા�ર�યનો તી� અ�ભુવ લે�ખકાએ આપણને કરા�યો છે.

�નુદંા �ધાર� રાતની યા�ા કર� પરોઢ ભણી જઈ રહ� છે. પોતાની �યથા અને બી�નાં �ુઃખદદ�નાં �ડાં �ધારાં તા�યા પછ� તે ધીર� ધીર�
સમજની અને તેથી �કાશની સપાટ� પર આવી રહ� છે. પણ અહ� એક વ�� ુ દ�વા �વી �પ�ટ દ�ખાય છે ક� �યાં માણસની �ખુ પામવાની
ઇ�છા �યાં જ એ�ું બધંન અને તેથી �યાં જ �ુઃખનો �હાર (થાય) છે.

અહ� એક �ન સ�ંદાયનાં સા�વી છે, તો બીજો સવ� સ�ંદાયથી ��ુત પ�ર�ાજક, અને છતાં બનંેના �વનમાથંી સહજ ર�તે આનદંનો
અ�ભ� �રૂ ઊઠ� છે. બનંે પોતપોતાની ર�તે �વાસ કર�ને એક જ સમજના �બ��ુએ પહ��યાં છે.

�નુદંા નાનકડા માયા� �ુ�ંુબનો �નેહ અને મયા��દત ક�પનાઓ વડ� ઘડ�લી એક સલામત �ુદંરતાની ��ૃ�ટમાં વીસ વષ� િવતા�યા બાદ
એકવીસમા વષ� તેણે દ�વદાસ સાથે લ�ન કયા� હતા.ં �વ�ેછાથી આ� તે એને �વ�ેછા કહ� છે, પણ �યાર� એણે એને ‘�ેમ’ એ�ું નામ આ��ું
હ� ું અને એ �ેમમાં �રૂ��રૂા સાચા બની રહ�, �વનને � ુદંર ને ચ�રતાથ� બનાવવા�ું તે� ું �વ�ન હ� ુ.ં પણ �ેમના એ પર�પર બોલને સાધંી
રાખવાની ગાઠં દ�વદાસે તોડ� નાખી હતી. �ેમ વડ�, સઘળા �િત�વરોધોને ઓળંગી, મહાઆનદંના આકાશલોકમાં પહ�ચવાની તેની ઇ�છાને
દ�વદાસે પોતાના હાથમાં લઈ મસળ� નાખી હતી.
�નુદંા�ું �વન એક �ચડં આઘાતથી િછ��ભ� થઈ �ય છે. જયાં �દય�ું રતન, �યાં જ તેના પર કારમો ઘાવ થયો છે. િવધાતાએ તેને
આ સસંારમાં ઘવાયેલી હ�રણીની �મ ધક�લી દ�ધી છે.

�નુદંાએ �વ�ેછાથી દ�વદાસ સાથે લ�ન ક�ુ� હ� ુ.ં પરં� ુ લ�નના એક જ વરસમાં દ�વદાસ તેને છોડ�ને જમ�ની ચા�યો �ય છે. જમ�ની ગયા
પછ� �ણેક મ�હના �ધુી તેના �ેમથી ભર�લા પ�ો આવે છે. પણ પછ� અચાનક જ પ�ો આવતા બધં થઈ ગયા. �નુદંાને એ �દવસોની
અસ�, �ગે�ગને � ૂગંળાવી નાખતી પીડા આ� પણ �વીતેવી યાદ છે. તે� ું આ�ું �વન ટપાલ આવવાના �ણ સમય પર ક����ત થઈ
�ય છે. રાહ જોતાં તે થાક� જતી, ઢળ� પડતી, વળ� ઝબક�ને �ગી જતી.
આમ, એક ખોટા માણસ સાથે તેણે બાધેંલો સ�ચાઈનો દોર �ટૂ� �ય છે અને આવા સ�ચાઈના દોરને આધાર� જ �ચે ને �ચે ચડવા
ઝખં� ું તે� ું મન કપાયેલી પતગંની �મ ગડથોલાં ખાય છે.  �નુદંાના ઉદાસ ચહ�રા પર �મરણોના ઉઝરડા પડ� જતા.  દ�વદાસનાં
વા�ોમાથંી જ આપણને તેનો પ�રચય મળ� �ય છે. એક ��ુ�માન સોહામણો, પણ �તરના સ��વ િવનાની, મે�ુદંડ િવનાની ��ૃ�ટનો
માનવી �નુદંાને સાભંર� આવે છે. દ�વદાસ �નુદંાને કહ�તો, "�યાર� માર� ને આકાશની વ�ચે કશો �તરાય ન�હ રહ� અને પછ� �ું આકાશમાં
ઊડ� જઈશ." અને ખર�ખર �નુદંાના �વન પર �ધકારનો એક ઘરેો પડદો નાખીને તે ચા�યો �ય છે.

મા� એક જ વષ��ું લ�ન�વન. પણ, સાત ડગલાનંા એ સ�ય�ું દ�વદાસને મન ક�ું જ ��ૂય નહો� ુ.ં  આ વાતને અ�ગયાર વરસના
વાયરાએ �કૂાં પાનની �મ ઉડાડ� �કૂવાનો �ય�ન કય� હોવા છતાં લીલીકાચ �યથાની �મ બ�ુ �ડ� ચ�ટ�ને તે �નુદંાના �તરને કો�યા
કર� છે. બહારથી � કા�યમય લાગે તે વચનોમાં ક�ટલી તો વચંના હોય છે. તેનો �નુદંાને �યાર� �યાલ નહોતો. દ�વદાસનાં �ચ�ોમાં �

KCG - Portal of Journals http://kcgjournal.org/humanity/issue1/shivangi.php

1 of 3 12-02-2016 15:59



આકારર�હત રંગનાં ટોળાં �મૂતાં હતાં તે એની �િૃ�ઓનાં જ રંગબેરંગી વાદળ હતા,ં �ના પર તે ઘસડાતો હતો. દ�વદાસ પર �નુદંા ને
તેનો ભાઈ વાર� �ય છે �યાર� અ�ભુવી મા કહ� છે, "આ બધા ��ુ�ના �ણુો છે, �દયના નહ�."
�નુદંા અ�ગયાર વષ�  (દ�વદાસની રાહ જોયા) પછ� પોતે એક ગામમાં ડો�ટર તર�ક�ની સેવા આપવા �ય છે.  એક ગાડ�વાળો તેને
��િુનિસપા�લટ�ના દવાખાના �ધુી �કૂ� આવે છે અને કહ� છે, "તમે આ�યાં તે બ�ુ સા�ંુ થ�ુ,ં બેન!" આ સવ�થા અપ�ર�ચત, એક પણ
આ�મીયજન વગરના ગામમા,ં ગાડ�વાળાના આ શ�દો તેને માટ� પહ��ું આ�ાસન બની રહ� છે.

ગાડ�વાળો માણસ, ��િુનિસપા�લટ�નો કા� અને રફ�ક - આ �ણેનો તેને � સહજ સપંક� થાય છે તે �ખુદ હતો. �થમ �લુાકાતે આ �ણેય
�નુદંાને �પશ� �ય છે.  અને �ુમાર.  તે કોણે હશ?ે  ક�વો હશ?ે  �વા �ત �તના ��ો તેને થાય છે.  પણ �ુમારને જોયા પછ�  -
"�ુમાર-બાવીસ વષ�નો �ુવાન. પહો�ં કપાળ, કંઈક ના�ુ,ં સી�ું નાક, હા�યને વરેવા તૈયાર હોઠ અને �ખોમાં ઘણી બધી સરળતા -
�નુદંાને દ�ખાય છે."

બી� �દવસે �નુદંાની િશવશકંર સાથે �લુાકાત થાય છે. �થમ �ૃ��ટએ �નુદંાને તે નખિશખ દંભી લાગે છે અને તેથી �નુદંા આગળ
આટલો �ઘુડ દ�ખાવાનો તે �ય�ન કર� છે. �નુદંાને �ુમારના શ�દો યાદ આવે છે, "દ�દ� આ ગામમાં ઘણાં સારાં માણસો છે (અમીના-
અ��ુલ) અને ઘણા ખરાબ માણસો પણ છે. એમાથંી ક�ટલાક ��ુલા ખરાબ છે અને ક�ટલાક છાના, આ િશવશકંરથી સભંાળજો. તમે બ�ુ
ભોળાં છો, એટલે આગળથી કહ� દ� �.ં"

સાજંના સમયે �નુદંા નદ�ના સામાકાઠં� બેસે છે �યાર� તેને દ�વદાસ યાદ આવે છે. દ�વદાસ ઘણીવાર ઊડ� જવાની વાત કરતો હતો. તે
�નુદંાને કહ�તો, "� ું વાત કર� છે એટલે, �ુ!ં  ન�હ તો મને કોઈ મકાન-ફકાનમાં રસ નથી. મને તો ��ુત રહ�� ું ગમે. �જ�દગી આખી એક
મકાનમાં રહ�વાની �ુ ં ક�પના જ કર� શકતો નથી. માર� કલા મા�ંુ �વન છે અને તે એક �થળે બધંાઈ રહ� શક� ન�હ. િવિવધ અ��ુિૂતની
ખોજમાં તેને ��ુત �મણ જોઈએ. �વનને કશાથી બાધંી રાખવાનો �ય�ન કરવો િમ�યા છે. કારણ ક� દર�ક વ�� ુ �ણમાં જ �વતી હોય છે.

�ું તો દર�ક �જવાતી �ણના અ��ત�વમાં જ મા�ું �.ં �ું ��ુ 'આજ'માં ��ું �,ં �ના પર ગઈ કાલ ક� આવતી કાલની કોઈ છાયા નથી."
આ વાત પરથી આપણને દ�વદાસ બૌ��ક માણસ લાગે છે. તેને �નુદંાની લાગણીઓ ક� �દય સાથે કોઈ જ લેવા-દ�વા નથી. એટલે જ તો
તે લ�નના એક વરસમાં �નુદંાને છોડ� જમ�ની ચા�યો �ય છે. તેથી �નુદંાના �વનમાં � એકલવાયો �નૂકાર ભરાઈ બેઠો છે, તે જ તેનો
સૌથી મોટો �� છે. �યાર પછ� તે ફર�થી ભણે છે. ડો�ટર બને છે.

�ુમાર� �નુદંાને સ�ય િવશે વાત કર� હતી. �નુદંાએ હ�ુ તો ��ું �ખુ પણ જો�ું નથી, એના નામમા�થી જ �નુદંાના �ાણ આ�ળૂ થઈ ઊઠ�
છે. �નુદંાએ �વનમાં � કાઈં �વ�છ અને સભર ક���ું હ� ુ,ં તેની ઝાખંી સ�યના �ય��ત�વમાં થાય છે. સદાયે �નેહને ઝખં� ું અને �નેહની
એક પ�ર�ણૂ� સભરતામાં �વનની સાથ�કતા જો� ું �નુદંા�ું �દય અનાયાસ સ�ય તરફ ખ�ચાય છે. પણ એને એક એક પગલે, � સાકંળ �ટૂ�
ગઈ છે તેનો ભાર જકડ� રાખે છે.

સ�ય�ું નામ સાભં��ું હ� ું �યારથી અને છે�લે છે�લે તેને બેભાન અવ�થામાં જોયા પછ� �નુદંા�ું સમ� �ી�વ અસશંયપણે સ�યને જ �કુાર�
છે. પણ તેને વારંવાર થાય છે, "એક વાર �રૂ� સ�ચાઈથી �ેમ કય� હોય, પછ� ફર� વાર �ું એટલી જ સ�ચાઈથી �ેમ કર� શકાય?"

સ�યે �ુમારને કહ��ુ,ં "... માણસ કાઈં પણ કર�, તે�ું �વન િનરંતર ઊઘડ� ુ,ં િવકસ� ું ���લ� ું રહ�� ું જોઈએ... ધખધખતી જવાળા વ�ચેથી
પણ �ના �દય�ું �લ ખીલી શક� છે, તેને �ુ ં નમ�કાર ક�ંુ �.ં"

દ�વદાસ �નુદંાને છોડ�ને ચા�યો �ય છે. છતાં એ �ુઃખની કઠોરતાથી તે� ું મન જડ નથી થઈ ગ�ુ.ં ઊલટા�ું બી� લોકો ��યે તે વધાર�
ક�ુણતાથી ઊઘડ�ું છે. પણ એના �તરતમ �દ�શ�ું બ�ું જ �ણે વરેાન બની ગ�ું છે �યાં આનદં�ું �લ ખીલ� ું નથી. એટલે પોતાની
નોટમાથંી પા�ું ફાડ� �નુદંાને સદં�શ મોકલતાં સ�યે �ુમારને કહ��ુ,ં "તારા દ�દ�ને વચંાવ�. ત� એમને �નેહ ને ક�ુણાનાં �િૂત� કહ�લા.ં �ું ઇ��
�ં ક� તે આનદંની �િૂત� બને."
�ુમાર �નુદંાને પોતાના અને સ�યને િવશે �લુના કરતાં કહ� છે, "�ું �ુિનયાને �વી છે તેવી જો� �,ં પણ તેથી મને ��ુસો ચઢ� છે, હતાશા
થાય છે. િતર�કાર આવે છે. મારામાં ને સ�યભાઈમાં એટલો ફ�ર છે ક� એ પણ �ુિનયાને �વી છે તેવી જોઈ શક� છે. પણ તેથી તે ��ુધ થતા
નથી. એમના �તરના �ળૂને �ાકં �ચર આનદંના ઝરણાને �ણે �પશ� થઈ ગયો છે, તેથી તે િન��ુર થયા વગર આનદંમાં રહ� શક� છે. તે
સમથ� છે, પણ કઠોર નથી, ��ન�ધ છે પણ �ુબ�ળ નથી. છતાં બી�નાં ��ુછ �ુઃખોનો પણ તે કદ� અનાદર કરતા નથી. સ�યભાઈ તો સ��ય
ર�તે �વે છે, બી��ું ક�યાણ કર� છે. તેમના �વા સમથ� માણસ મ� બી� જોયા નથી. ગમે તેવા રડતા માણસને તે હસાવી દ�. તેમની પાસે
આનદંનો એક અ�રભડંાર છે. તે શ��ત અને ઉ�લાસના ગાયક છે."

�ુમાર �નુદંાને પણ પોતાની શ��ત િવશે જણાવતાં કહ� છે, "તમારામાં પણ ક�યાણ કરવાની ઘણી શ��ત છે. પણ તમે હમેશાં �ણે કશાક
ભાર નીચે ર�ાં કરો છો. તમા�ંુ મ� જોઈને એમ જ થાય, �ણે તમે �દરથી �ખુી નથી.. તમારામાં આટલી બધી શ��ત, પણ તે કાદવમાં
�તૂેલા કમળની �મ ��ુત છે, ��ુત છે."

�નુદંા �વી એક અ�યતં સવંદેનશીલ અને સઘન �યથાથી પી�ડત �ય��ત પાસેથી આપણે �ુઃખના િવિવધ �તરોને ભેદ�ને �ુઃખના
પ�રવત�નની ઝાખંી પામીએ છ�એ. આ નાનકડા ગામમાં �ણે સમ�ત વેદનાને સમેટ� કોઈએ વરે� દ�ધી છે. તેથી �ુમાર �નુદંાને કહ� છે,

KCG - Portal of Journals http://kcgjournal.org/humanity/issue1/shivangi.php

2 of 3 12-02-2016 15:59



"... આ ગામનો નાનો સમાજ આખાયે માનવસમાજ�ું �િત�બ�બ પાડ� છે. �ુિનયાના કોઈ પણ �ણેૂ � હોય િનદ�ય, નઠોર �હ�સાથી માડં� �ેમ
ને માનવતાનો ��ેઠ આિવભા�વ તે અહ� છે. હા, આ ગામમાં તોફાન, અશાિંત, તકરારો થશે અને આ બધાં દંભનાં આવરણો �ચરાઈ જશ.ે બે
સ�હૂ વ�ચે ક�ટલો �ેમ હોઈ શક� તે �યાર� જણાશે. િશવશકંર અને ગ�રિમયાં �વા દંભી, લોભી અને હ�યારાઓ તો બી� બા�ુ �જના�ી
અને સ�ય �વા માનવતાના અ�તૃમેઘ આ જ ગામમાં એક�સાથે જોઈએ છ�એ �યાર� આપણને �ુમારની વાત માનવી પડ�.
આ� હવે �નુદંા બધી ર�તે ��તૃ અને સભાન છે. તેમ છતાં �ય��તિન�ઠા ને �વનિન�ઠા વ�ચેનો આ અિતકઠોર સ�ંામ... �ય��ત ��યેની
િન�ઠા તેને દ�વદાસની ��િૃત સાથે બાધંી રાખે છે,  િવષાદની િશલા તળે કચડ� રાખે છે.  તો �વન ��યેની િન�ઠા તેને તેની સઘળ�
શ��તઓને જગાડ�ને શ�તાના ચરમ �ુદંર િશખર પર પહ�ચવા માટ� સાદ કર� છે.

�નુદંા િવચાર કરતી નદ�કાઠં� બેઠ� છે, �યાં અચાનક તેને પોતાની સાથે કોઈ હોવાની અ��ુિૂત થાય છે. તેને એક �વિન સભંળાય છે... "�ું
સ�ય �,ં તમારા પોતાના જ �દય�ું સ�ય."

રાતના ઠંડા �ધારામાં ધીમા પગલે સ�યની યાદ તેની સમીપ આવીને બેઠ� હતી. આ માણસ માટ� તે� ું મન અિતશય ખ�ચાણ અ�ભુવે છે.

�નુદંા�ું સમ� �ી�વ સ�ય માટ� પોકાર� ઊઠ�ુ,ં તેના �કૂ સાિંન�યમાં સવા�ગ નહાઈ ર�ુ.ં �ણે એ પોતાના મનનો જ માણસ, વષ�થી ��ૂય
રહ�લા �દયની સ��ૃ ��ૃ�તનો �વર.
�નુદંાએ દ�વદાસને કહ��ુ,ં "�વનના �ત �ધુી �ુ ં તાર� જ �ં અને છતાં આ� �દય �દવસ-રાત સ�યને ઇ�છે છે. તે� ું �દય �વવા ઇ�છે
છે. �ધારા �ણૂામાં ઊભે�ું કમળ �યૂ�ને ઝખંે તેમ તે �વવાની સાથ�કતાને ઝખંે છે.

�નુદંા�ું �દય સ�ય તરફ એટ�ું બ�ું ખ�ચાય છે ક� તેને થાય છે, "�દય જો એક વ� હોત તો ફાટ�ને તેના લીરાલીરા થઈ ગયા હોત. તે
એક પ�થર હોત તો કરોડો કણમાં તેને ��ુો થઈ ગયો હોત."
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