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“કાદં બર�ની મા” લ�ુનવલકથામાં નાર� િન�પણ
ધી�ુબહ�ન પટ� લને નાર��વનનાં સંવદ
ે નો આલેખવાની સાર� ફાવટ છે .‘વડવાનલ’,’શીમળાનાં �લ’,’�ધળ� ગલી’,વગેર� કથાઓમાં
એમણે નાર��દયની સં�ુલસંવદ
ે નાઓને �ુશળ ર�તે અ�ભ�યં�જત કર� છે ��� ુત કથામાં લે�ખકાએ �ુ�ુષ�ધાન સમાજ�યવ�થામાં

આ�ુિનક નાર�ની થતી �ુદ� શાનો �ચતાર આપીને, તેઓ આદશ� અને ભાવનાને �તર� , નાર��ુ ં �ુન�ુ�થાન દશા�વીને, તેનામાં
અ��મતા,�ગતી બતાવે છે .અહ� અ�ુણાના દાબદબાણ,િનયં�ણો વગેર� ��ુિષત �ભાવથી ભય,�બનસલામતી, �વપીડન –એમ િવિવધ
�ંિથઓનો નાનપણથી ભોગ બનેલી કાદં બર� ધનવૈભવની લાલસા સાથે પરણીને,રતનમેનોરમાં �વેશે છે , પણ વીસ વષ�ની વય પછ�
અનાયાસે કરોડોની માલિમલકત અને વેપારધંધાનો વહ�વટ કરવાની િપતાની ગંભીર માંદગીને કારણે,તક મળતાં, ખોટ� ર�તે ચડ�ને
બગડ� ગયેલા અિનલની જો�ક
ુ મી ,�ુ લમ,અ�યાચાર,�ુરાચાર,પાશવી,�ર વાણી-વત�ન .�યવહાર વગેર�નો કાદં બર� ભોગ બનીને,
પોતાના �વતં� િવકાસની તક �ુમાવી બેસે છે .એ�ુ ં નાર��વ દબાઇ કચડાઇને િનરથ�ક બની �ય છે .

કથાના�ારં ભના �કરણમાં જ કથા નાિયકા કાદં બર�નો પિત અિનલનાિન��ુ ર,િનલ��જતાભયા� વત�નથી િપયર નાસી આવેલી દ�કર�ને મા

અ�ુણા વારં વાર સમ�વી-પતાવીને સાસરામાં જ ઠર�ઠામ થવા�ુ ં � ૂચવતી જણાય છે . “અિનલને હાથમાં રાખ�. કોઇ સાથે બ�ુ
હળતીભળતી નહ�. સા�ુ� ુ ં ભ�ું � ૂછ�ુ.ં એ�ુ ં ચાલે તો એ તમારા બે� ુ ં �મવા જ નહ� દ� ...અિનલના હાથમાં લાખો �ુિપયાનો કારભાર

છે , ધીર� ધીર� એ બ�ું તા�ંુ કર� લે�.”[1] મા અ�ુણાએ ભૌિતક �ુખસંપિત,વૈભવિવલાસથી આકષા�ઇને �દકર�ને દોલતમંદ ઘર� પરણાવી
હતી. લ�ન પછ�પિતની � ૂર� આદતો અને �રતાથી િપયર નાસી આવેલી દ�કર� સમ�વતા કહ� છે - ‘’હોય એ તો ! પૈસાદાર માણસ છે ,

બે- ચાર લ�ણ હોય પણ ખરા ! નભાવી લેવા�ુ”[2]
ં
કાદં બર� મા�ુ ં શર�ું શોધે છે .પરં � ુ મા અ�ુણાની નજર આગળ રતનમેનોરનો

ભ�ય મહાલય ચમક� છે . �ુખ શેમાં છે એ મા અ�ુણા �ુ દ� �ૃ��ટએ િનહાળે છે . તેથી જ એ કાદં બર�ની સા�ુ િવજયાને સંભળાવી દ� છે .-“
શા માટ� ન મોક�ુ?ં એ�ુ ં ઘર છે , એનો હક છે . એ શા માટ� �યાંથી પગ કાઢ�? એને આ�-હમણાં જ પાછ� � ૂક� આવીશ !”[3] એ
�ય��ત�વિવહોણી,મા અને પિતના શાર��રક, માનિસક �ાસથી લાચાર , િછ��ભ� થઇ � ૂક�લી,ભાંગી પડ�લી કાદં બર�ને એની મા િપયરમાં
કોઇ ર�ણ આપતી નથી. ઉપરથી સા�ુ કહ� છે - “કદં બ ! � ું આમની વાતોમાં ના આવી જતી, એ જ તા�ંુ ��ં ૂ ુ ં તાક� છે , સમ� ? આપણે
તો કોઇ �હસાબે પા�ં �યાં જ પહ�ચી જવા�ુ ં ને ધણીને રા� રાખવાનો, સમ�ને? [4] િવ�યાના િવ�ુ�ધ દ�કર�ને કાનભંભેરણી કર�ને,
એને એના �ુ �મી પાશવી ધણી અિનલ તરફ ધક�લતી રહ� છે
અિનલ તરફથી �ન�ુય
ં જોખમ ઊ�ું થતાં, ને તેના અ�યાચાર �ુરાચાર પરાકા�ઠાએ પહ�ચતાં િનરાધાર,લાચાર કાદં બર�નો હાથ એની

સા�ુ િવ�યા જ પકડ� છે ,ને તે રચનાના �ત �ુધીમાં, નાર�ના આ�મસ�માનની �થા�નાનો �ુ�ુષાથ�� ુ ં �ાણ � ૂરવા�ુ ં કામ કર� છે .એના
એ િમશનમાં એને સફળતા પણ મળે છે . કાદં બર�માં નાર��વ�ુ ં ગૌરવ �ગે છે .પિત ક� માના ક� કોઇનાય અવલંબન િવના �વતં� �વન
�વવાની તેનામાં તમ�ા �ગે છે .
આ�ુિનક નાર�ભાવના �ગટ કરવા માટ� કથામાં પર�પરિવરોધી �વભાવ �ય��ત�વ ધરાવતા પા�ોને સામસામે � ૂક�આપીને કાદં બર�ની
આ �મ�યાને લે�ખકાએ આલેખીછે . સમાજમાં એક નાર� શી અવદશા છે એ�ુ ં દશ�ન તેઓ કાદં બર�ના પા� �ારા દશા�વે છે . પિતની

િનલ��જતાનો ભોગ બનેલી ભોળ�, િનદ�ષ અને ભી�ુ �ુ�વ� ૂ ને �યાય અપાવવા માટ� એક નાર� એની સા�ુ િવજયા પોતે ક�ટબ�ધ થાય
છે ,અને �સંગો �ારા, નાર� સમ�ના પડકારોની � ૂિમકા બંધાતી �ય છે . પ�ા,િવજયા વગેર�ન �ો�સાહન, ઉ�ેજનનાં
િવધાનોમાંથી,કાદં બર�ના પ�રવત�નમાંથી લે�ખકા�ુ ં �વનદશ�ન ��ટ થાય છે .પા�ોના મંથન, ��
ં ૂ ��્ વગેર�માંથી પણ નાર��વનના,
સમાજના યથાથ�� ુ ં દશ�ન થાય છે .
િવજયાના મનમાં એક � ૂમર� �ગે છે . “ મનમાં થ�ુ,ં કાદં બર� જો દ�કર� હોત તો ગમે તેમ કર�ને એને આ કાદવ માંથી બહાર ખ�ચી
ુ ીના આખા પ�ર�છે દમાં, સા�ુ ��યેના
કાઢત; પણ પોતે મા નથી સા�ુ છે .’’ [5] �યાંથી આરં ભીને,‘એનો કોઈ ઇલાજ નથી’ �યાં �ધ
સમાજના� ૂવ��હ�ુ,ં વ�ઓ
ં િવશે સમાજ શા�ીય ર�ૂ કર� છે . તો
ુ ના મનમાં સા�ુના ડર�ુ ં િવ�લેષણ કર�ને, લે�ખકા સા�ુ- વ�ન
ુ ા સંબધ
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વળ�, કાદં બર�ની મન: ��થિત�ુ ં વણ�ન લે�ખકા આ ર�તે કર� છે . “માર� તો આ લોકો �જવાદ� એમ �વવા�ુ,ં મર કહ� તો મર� જવા�ુ,ં
બીજો ર�તો જ કયાં છે માર� પાસે ?”[6] આ સાંભળ�ને િવજયાના �તરમાં એક આગ ભ� ૂક� ઊઠ� છે . એ �ુ�સાથી રાતીપીળ� થઈ �ય
છે .,પરં � ુ તે સાથે �ુ�સાને કા� ૂમાં રાખી, �વ�થતાથી એ કાદં બર�માં �વનની ઈરછા જગાદ� �ેરણા પણ આપે છે : “હ� ધણીબધી

�જ�દગી તાર� �વવાની બાક� છે . આમ ફફડ� ફફડ�ને ક�ટલા �દવસ કા ઢ�શ ? �ગી �, કદં બ ! જો, આ �ુિનયા ઘણી મોટ� છે . એમાં
ફકત અિનલ અને અ�ા નથી. ઘણાંબધાં માણસો છે . એમાં ઘ�ુબ
ં �ું થાય છે . ન�ું ન�ુ,ં િવ�ચ�, ચ�તકા�રક,આહલાદક ! એ હ� તાર�
જોવા�ુ ં છે , �ણવા�ુ ં છે . જ��યાનો આનંદ માણવાનો છે ,��યાનો ઉ�સવ ઊજવવાનો છે . અિનલ સાથે બંધાઇ રહ�ને, એની લાતો
ખાઇને �જ�દગી � ૂર� નથી કરવાની.”[7]
�ુ ં ગમે તે ક�ુ ં તાર� કોઇ�ુ ં ક�ું માનવા�ુ ં નથી.મા�ંુ પણ નહ�.� ું પોતે િવચાર કર� જો. તને �ું ગમે છે ? તે જ � ું કર. એમાં જ તારો મો�
છે .[8] િવજયાના આવા અનેક િવધાનોમાંથી,નાર��વનનો � ૂતન આદશ� � ૂત� થાય છે . િવજયા કાદં બર�ને આ�મસ�માન,ગૌરવ તથા

�વમાનની �ળવણી કર�ને િવષમ પ�ર��થિત સામે �વતં�પણે �વવાની ર�ત શીખવે છે ,�ેરણા આપે છે . બળ � ૂ�ું પાડ� છે . મ�હપતિસ�હ
રાઉલ� યો�ય ક�ુ છે : “િવજયાની આ લડાઇ મા� �ુ� સામેની લડાઇ નહોતી.�ુ�ુષ �ારા એક નાર� પર થતા અ�યાચાર સામેની

લડાઇ હતી.સા�ુ �ુ�વ� ૂને બચાવવા પોતાના �ુ� સામે જ િવ�ોહ કર� છે .પ�ની તર�ક� મલાજો �ળવવો, મ તર�ક�� ુ ં કત��ય િનભાવ�ુ,ં
સા�ુમાં બેઠ�લી મા�ુ ં �ુપ �ગટાવ�ુ-ં �ીયાથ� કરવો- આવી ઘણી ઘણી કસોટ�ઓમાંથી પસાર થઇ િવજયાએ નાર�ની અ��મતાનાં દશ�ન
કરા�યાં છે .”[9]
અિનલના �ાસથી મરવા તૈયાર થયેલી ભાભીને જોઇને પ�ા કહ� છે , “ એ જ ક� �વન એ માને છે , એટ�ું �ુ� નથી.સં�ુ�ચત નથી. અિત

િવશાળ છે � ૃહદ છે . � ૃહદનો એક અપરં પાર મ�હમા છે .ઇ�વર� તેમને એટલા માટ� જ�મ નથી આ�યો ક� એ અિનલભાઇની સગવડ સા�ુ
�વતાં રહ� અને એમની સગવડ સા�ુ મર� �ય.”[10] આવા ક��લાક િવધાનોના �ભાવને કારણે જ, કાદં બર� પોતાના �વતં�
નાર��વનનો ઉ�લાસ માણવા �વતી રહ� છે . તેટ�ું જ નહ�, પણ કથાના �તે તે એકાએક �વ�ુ ં મહ�વ સમજતી થઇ ગઇ હોય તેમ,
મા અ�ુણાને પણ કહ� દ� છે . “આ મારો િનણ�ય છે . હવેથી �ુ ં અહ� જ રહ�વાની �ં’. મા પાસે જ રહ�� ું છે , અ�ા ! આ માર� મા પાસે !’

કહ�ને તે િવજયા પાસે જઇને ઊભી રહ�ને ઉમેર� છે , રાત-દહાડો ફફડાટમાં માર� હવે નથી �વ�ુ,ઓિશયાળ�
ં
થઇને નથી રહ�� ું માર� ��ું
છે .’ શોધ�ું છે .’ ‘ક� ભગવાને મને શા માટ� જ�મ આ�યો છે !’’ [11]
આમ, કાદં બર�ના મનમાં, �વનમાં નાર��વની અ��મતાની એક �યોત �ગી ઊઠ� છે .�ુ�ુષ�ધાન સમાજમાં નાર�એ પોતાના �વનના
અિધકાર પોતે જ, પોતાની �ત સાથેય લડ�ને મેળવવાના છે . અને પોતા� ુ ં �વતં�, આગ�ું સા�ું �વન ઉ�લાસથી �વવા�ુ ં છે .
ુ �યો છે .
નાર�ની ચેતનાનો આ �કારોનો અ�ભકોણ લે�ખકાએ િવજયા,કાદં બર� તથા પ�ાનાં પા�ો �ારા � ચ
સંદભ� � ૂ�ચ
1. કાદં બર�ની મા : ધી�ુબહ�ન પટ� લ [�ુ.4, �થમ આ�ુિત-1990]
2. ‘એજન’[�ુ.-5]
3. ‘એજન’ [�ુ. 7]
4. ‘એજન’ [�ુ .9]
5. ‘એજન’ [�ુ .86]
6. ‘એજન’ [�ુ .98]
7. 'એજન' [�ુ .100]
8. 'એજન' [�ુ.-101 ]
9. આ�ુિનકો�ર સા�હ�ય-સં.�ુધા િનરં જન પંડયા[‘આ�ુિનકો�ર નવલકથા’- મ�હપતિસ�હ રાઉલ� [�ુ.-167]
10. ‘એજન’[�ુ.-144]
11. ‘એજન’[�ુ.-155]
***************************************************
�ો. મ�હ�ન ગણપતરામ પંડયા
�ુજરાતી િવભાગા�ય�,
એસ.એસ.પી.�ન કૉલેજ,
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