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“લાગણી”: સારા માણસ થવાની ખેવના �ય�ત કરતી �રુ�ખ �િૃત

“અ�તૃા” અને “ઉપરવાસ” કથા�યીથી �યાત થયેલા �ી ર�વુીર ચૌધર��ું નામ અને કામ સા�હ�યકારોમાં �બૂ જ વખાણાયાં છે.

કિવતા, વાતા�, નાટક �વાં �વ�પોમાં પણ ન�ધપા� કામ કરનારા આ સ�ક�ું ખ�ં કામ તો નવલકથાના �ે�ે છે. નવલકથા �વ�પ
િવશે પણ �બૂ �ુદંર િવચારણા કરનારા આ સ�ક પાસેથી એટલી જ �ુદંર ને �વ�પની શ�તાઓને �રૂ��રૂ� ર�તે આ�મસાત કરતી
નવલકથાઓ �ા�ત થાય છે. તેમની નવલકથાઓમાથંી પસાર થતાં એક વાત ઊડ�ને �ખે વળગે છે તે છે �વન તરફનો હકારા�મક
���ટકોણ અને સારા માણસ બનવાની મથામણ, �વનમાં સદ�ણુોને કોઈપણ ભોગે વળગી રહ� �ુ:ખો સહન કર� સઘંષ� કરતાં પા�ો
તેમની એકાિધક નવલકથાઓમાં જોવા મળે છે. �વનના સદ તર�ની તેમની ��ા કથાવાતા�ના પા�ોમાં રસાઈને આવે છે ને તે પણ
ચોટદાર ર�તે આવે છે. �થી ભાવકને તેનો �પશ� થયા િસવાય રહ�તો નથી. આવાં સદ�ણુી પા�ો �વનની તાવણીમા બરાબર તવાઈને
�ત તરફ જતાં શાિંતનો �ખુ�પ અ�ભુવ �ા�ત કર� છે તે કિવ�યાયથી સ�ક આલે�ખત કર� છે. આ સ�કની બી� એક ન�ધપા�
લા��ણકતા તે ગામડાં તરફનો અ�રુાગ, સીમ, ખેતર, વગડો, ખ�ં, વાડ, વાવતેર, પ�પુાલન, છાપર�, છ�ડા ને ચોરો �વી �ામીણ
સ�ં�ૃિત�ું �િત�બ�બ પાડતી વ��ઓુ તેમની નવલકથાઓમાં આકષ�ક ર�તે � ૂથંાય છે. તો ગ� પરની તેમની પકડનો ઉ�મ ન�નૂો
આપણે  “અ�તૃા”નવલકથાનાં ઘણાં ��ૃઠો પર જોઈ શક�એ છ�એ.  એજ આ�વા� ને ગમતી�ું ગ� અહ�  “લાગણી”માં પણ છે.

નવલકથાકાર તર�ક� આ�ૃિતમાં સ�કના િવશષેો ક�વી ર�તે �ગટ�ા છે તે આપણે જોઈએ.

“લાગણી”માં �ામીણ સ�ં�ૃિત ને પ�રવશે તેની િવશષેતા અને મયા�દા સમેત ઉપ��થત થયો છે. તેનો નાયક લાલ� ગામથી �ૂર
ખેતરમાં �પં�ું બનાવીને પોતાની ભ�સ અને �તૂરા સાથે અ�યતં લાગણીથી �વન �યિતત કર� છે. બાળપણમાં મા-બાપ�ું ��ૃ�નુે થોડો
સમય બાવાઓની સાથે રહ� પરત આવલેો લાલ� થો�ું ભણેલો છે ને જોડ� જોડ� �વનની પાઠશાળામાં અ�ભુવના ગણતરજ�ય પાઠ
પણ શી�યો છે. પોતાનો ભાઈ સપંિ� માટ� થઈને પોતાના પર ભાભી સાથનેા આડા સબં�ધના વહ�મથી �ખુ ફ�રવી લે છે. ને પોતે એકલો
�વન �યિતત કર� છે. લ�નના કોડ તેનામાં પણ ભારોભાર છે પરં� ું વધતી �મર, એકલ�વુોર �વનને સાટા માટ�ની ક�યાની અછત
તથા આિથ�ક તગંી તથા સમાજના આગેવાનોની ઉપે�ાના કારણે હ� લ�નનો મેળ પડ�ો નથી. છતાં ચ�ર�ય અને માનવીય �ણુોથી
ભયા�ભયા� આ લાલ��ું પા� ભાવક�ું પસ�ંદદા પા� બની રહ� છે. ચોર�, � ૂટંફાટ કરનારો વીર� તેનો િમ� છે. શવ� �પા’ની દવા
પીને ��ૃ�ુ પા�યો છે �યાથંી નવલનો આરંભ થાય છે. �ખુી ક� પોલીસથી ડયા� િવના તેનો �િતમસ�ંકાર લાલ� કરાવી દ� છે. �યાથંી જ
તેનામાં રહ�લી �હ�મતનો �યાલ આવે છે. કપા’ની દવા પીને માણસ મર� નહ� તે માટ� શહ�રમાં રહ�તા અ�ભુઈને પ� લખે છે. તેમાં
માનવ�ત માટ�ની ક�ુણા છે. લાલ�નાં એકાિધક પાસાઓં આ �ૃિતમાં સરસ ર�તે �ગટ�ાં છે. અ�ભુઈ અને નામ �માણે �ણુ ધરાવતી
�ુદંર� તેનાં મહ�માન બને છે �યાર� લાલ� અડધો અડધ થઈ �ય છે. અ�ભુઈ અને �ુદંર�નો �ેમ જોઈ તે પોતે આનદં િવભોર બની
�ય છે. �ુદંર�એ આપે�ું અડ�ું પાન લેતાં તે પોતાની �તને �ૃત�ૃ�ય થતી અ�ભુવે છે. નાટકના પા�ોના સવંાદો બોલતાં તે બનંેને
જોતો લાલ� એકદમ ભોળો લાગે છે.

વીર� સાથનેી તેની દો�તી તો કોઈની પણ ઈ�યા�� ું કારણ બને તેવી ગાઢ છે. વીર� �વો ભારાડ� એક લાલ��ું જ માને એવી પા��
ભાઈબધંી આ બનંે વ�ચે છે. એટલે તો �ખુી ચોર�ના ખોટા આડ �ારા વીર� સાથે લાલ�ને પણ �લમાં �રુાવે છે. �યાર� વીર� તેનો
બદલો લેવા ઘાસની ઓગલીઓમાં બાધંી દઈને �ખુીને સળગાવી દ�વા �ધુી�ું ભયકંર �ૃ�ય આચર� છે. આ સમયે લાલ� આવીને
વીર�ને એક થ�પડ માર�ને પોતાના વાકં�નુા વગર �લમાં �રુાવનાર �ખુીને બચાવે છે. વીર� લાલ�ના કહ�વાથી દા� પીવા�ું અને
ચોર� કરવા�ું પણ ઓ�ં કર� દ� છે. તો લાલ�ના લ�ન બાબતે વીર� પણ ઘણી જ �ચ�તા કર� છે એટ�ું જ નહ� લાલ�ના ર�વા તરફના
�ેમને �ણીને ર�વાનો ભાઈ તેમના સબંધંનો િવરોધ કર� છે �યાર��યાર� તેને ઊઠાવી લાવવા�ું લાલ�ને કહ� છે. ને આ કામમાં પોતે ખભે
ડાગં લઈને ઉભો રહ�શે તેમ કહ� છે. નવલકથાના �તે િનરાશ લાલ� કપા’ની દવા પી લે છે �યાર� વીર� પોતાને ખભે નાખીને દોડતો
લાલ�ને દવાખાના �ધુી લઈ �ય છે ને તે સતત �ગતો રાખે છે. તેના ��ૃ�ુ િવશે આશકંા �ગટાવનાર કંપાઉ�ડરને તમાચો માર� દ�
છે. આમ આ બનંેની િમ�તા આ નવલકથા�ું આ�વા� જમા પા�ું છે.
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નવલકથામાં �ેમ�ું આલેખન �બૂ જ સહજતાથી ને �મુ�રુ ર�તે �વા પા��ું છે.  એકબા�ુ ં અ�ભુઈ ને �ુદંર� વ�ચેનો લાલ�ને
�ભાિવત કર� ગયેલો �ેમ �તે િન�ફળતા પામે છે. તેથી લાલ� આકળાય છે. લાલ�નો �ેમ િન�વાથ� ને સામાવાળાની કાળ�
રાખનારો છે તે �પ�ટ વરતાઈ આવે છે. ર�વા સાથેની તેની �લુાકાત અને ર�વાનો હકારા�મક �િતભાવ તેને અનહદ આનદંનો અ�ભુવ
કરાવે છે. વ�ચે અ�યો �ારા એવી વાત �ણવા મળે છે ક� ર�વા�ું બી� ન�� થઈ ગ�ું છે. �યાર� પણ તે કહ� છે ભલે એ બી� જઈને
�ખુી થતી મારા તરફ થોડ� લાગણી બતાવી એ જ મારા માટ� �રુ� ું છે. ર�વાને અ�યતં ચાહતો લાલ� તેને એકાતંમાં મળે છે �યાર� પણ
�રૂતો સયંિમત રહ� છે. બા�ુના ગામે કાણે ગયેલ લાલ�ને ર�વા સાથે તેના ગામ �ધુી ચાલતા જવા�ું એકાતં �ા�ત થાય છે �યાર� તે
ર�વાને કહ� છે, ‘�ાર�ુયં થયા કર� છે ક� તમને ઉપાડ�ને બે ડગલાં ચા�’ુ  ર�વા એનો �િતભાવ �ી સહજ ર�તે �ગટ કરતા:ં ‘ર�વા
લ�મણી શી �ક� પડ�. એક ડગ�ું પાછળ ગઈ. લાલ� સાથે નજર મેળવી ન શક�.પણ પછ� હતી �યાં જ ��થર રહ�’ ને લાલ�એ
એને �લની �મ �ચક� લીધી. એના કપાળ પર હોઠ �કૂતાનંી સાથે સતંોષનો �ાસ લીધો ને સાત ડગલાં ચાલીને એને ઉતાર�. એના
હાથે બચી કર�.’ (�.ૃ ૧૧૬) આમ, અ બનંે બ�ચેનો �ેમ એકાતંમાં પણ સયંમ તથા �વ�થતાથી �ગટ� છે. લાલ�નો સયંમ તો ખર� જ
વખાણવા �વો છે. નવલ કથાના �િતમ ��યમાં ર�વાના ભાઈની મનાઈની ઉપરવટ તેના સા�-ુસસરાને �દુ ર�વા પણ તેની સાથે
ચાલી નીકળવા તૈયાર થાય છે �યાર� પણ હ�ુ કાઈંક ઉક�લ આવે ને સામા�જક ર�તે લ�ન થાય તેવી ��ા �મુાવતો નથી. ર�વાનો ભાઈ
ર�વાને �મૂ માર� છે �યાર� લાલ� તેને પાછ� મોકલે છે � ર�વાને ગમ� ું નથી. પરં� ું લાલ�ને આવી ર�તે ભાગ�ું પસદં નથી. તે ર�વાને
પાછ� મોકલે છે ને પોતે કંકોતર�ની રાહ જોશે એમ કહ� છે. જોક� લાલ� પણ માણસ છે ને એટલે તેનો મનોમય સઘંષ� તેને પીડ� જ છે.

ર�વાને પાછ� મોકલી દ�ધા બદલ ઘર� આ�યા પછ� પ�તાવો થાય છે. કંકોતર�ની રાહ મોડ� �ધુી જોવે છે ને તે ન આવતાં �વનમાં ને
�વતા રહ�વામાં ��ા ધરાવતો લાલ� પણ કપા’ની દવા પી લે છે. ક�વી ક�ણતા? નવલકથા�ું આ ક�ણ ��ય પણ �ખુી, વીર�,

ગગી તથા ગામના અ�યજનોની લાગણીને કારણે આ�વા� ને સવંદેનસભર બની રહ� છે. �તૂરો પણ દવાખાનામાં લાલ�ને અલગ
પડવા દ�તો નથી. લાલ� બચી �ય છે ને ર�વા આવી પહ�ચે છે એના �ખુદ �ત સાથે �ૃિત �રૂ� થાય છે.

પા�ો�ું વિૈવ�ય અને તેમ�ું ચ�ર��ચ�ણ સાર� ર�તે થવા પા��ું છે. નાયક લાલ� સદ�ણુોથી ઓપ�ું ને છતાં માનવીય ધરાતલ પર
જ રહ�� ું ચ�ર� આકષ�ક છે. વીર� ચોર હોવા છતાં પોતે � છે તે �વીકાર� છે તેને કાઈં જ �પાવવા ��ું નથી. �ખુી અને ર�વાનો ભાઈ
સદ-અસદનાં સિંમિ�ત માનવો છે ને �તે સ�કની સદ તરફની ��ા છે તે જ આ પા�ોમાં પણ �તે છે. ર�વા પિત ઈ��ક �ી, તેનાં
માતા- િપતા સર�રાશ મા-બાપ �વાં ��ુીના ભિવ�યની �ચ�તા કરનારાં છે.  અ�ભુઈ,  સદંર�,  ગગી,  ડ�ર�નો ચેરમેન,  લાલ�નાં
ભાઈ—ભાભી,,�તૂરો, ભ�સ વગેર� આ �ૃિતમાં પોતપોતાની આગવી છબી ઉપસાવે છે. �ામીણ પા�ોમાં પણ શહ�ર� �વનના ઘણા �શો
�ગટવા લા�યા છે છતાં તેમણે �વનની સ�ચાઈને પકડ� રાખી છે ને એટલે જ �દગીશ મહ�તા કહ� છે,

“એમને ફર� ફર�ને જોવા પડશ,ે એટલા માટ� ક� એક અથ�માં એ સ� છે; એમની �દર�ું બ�ું અકબધં છે. ના; એ પાઘડ�એ �મતાં
ચકડોળમાં મહાલી શક� છે, માટ� ન�હ�.

િમલો, બ�મુાળ� મકાનોના મજલાઓ, કાચની �લેટ પાછળ બેઠ�લી ઓ�ફસો, સાજં પડયે પાછા ફરતાં �ા�ફક િસ�નલ પાસે થભંી ગયેલાં
વાહનોની વણ�રો-એ બધાં મહોરાં પહ�ર� લાબંા સોડ પડ�લાં શહ�રોના ઉદરમાં � િવષ ઘોળાય છે-�મ લાલ�ના પેટમાં દવા પીધા
પછ� સાપ અને શળેાની લડાઈ મડંાય છે-એનો ર�લો તેમનામાથંી, �યાથંી ગામડ�થી નીકળે છે; તેનો ઉ�ર �ણવો હોય તો તેમને
�ણવાં પડ�.

સે�સ અને વાયોલ�સ તો �યાં પણ છે. ખેતરને શઢે� મડ�ંુ રઝળ�ું �કૂ� જ�ું ક� �ખુીને ઓઘલીઓ વ�ચે તાણી બાધંી �ટ� બાળવો એ તો
એમન મન રમત વાત છે.

એમને સ� ક�ા એનો અથ� એમ નથી ક� બધા સતં મહા�માઓ છે. ચોર�-તાડ�, ��ુચાઈ, લફંગાઈ-એ બ�ું જ �યાં છે.

પણ એમ�ું �ખુ એ છે ક� � કાઈં છે એ છાડ�ચોક છે; એમની �ઠૂ� બાધંી નથી, ��ુલી છે, �મ ર�વુીરના વીર�ની.”

નવલકથા�ું ગ� �ુદા�ુંદાં પા�ો અને �સગંોમાં અવનવીન ભાષાભાત સમેત �ગટ� છે. શવ�ના ��ૃય સદંભ� લાલ� સા�ંત ��થિત
િવશે િવચાર� છે તે �ુઓ:”સાલા બાયલા છે બધા મરનારા. મર�ું જ હોય તો છાતી તોડ�ને ન મર�? પણ આતો દવા. �દયોર �વાત ને
મ�છર તો હવે આ બધી દવાઓથી ટ�વાતા �ય છે એકલો માણસ જ મર� છે...” (�.ૃ ૧૨) લાલ�ની વદેનાને આ�ોશનો અહ� પડઘો
પડ� છે. તો લાલ� તરફ લાગણી દશા�વતી ને પિતને બરાબર ઓળખતી લાલ�ની ભાભી �ા�ય બોલીમાં ક�� ું �પ�ટ ને ધારદાર કહ� છે
�ુઓ; “તમારા ભઈને એમ છે ક� –હવે શી વાત ક�ં લાલ�ભાઈ, બળ� �ભ જ ઉપડતી નથી. પણ મને પા�ું વમે છે, નકર ના ક� આ
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તમારા ભઈને તો એમ છે ક� તમે પરણીને વ�તારવાળા થાઓ તો પછ� એમને તમા�ં ન�ખો�દ� ું ન મળે. �ું ��ું ને. આટલાં વરહ
એમનાં ભેગાં કાઢ�ાં છે ને ઓળ�ુયં નહ�? આ �ટલા તમે મારા હશો એટલાય એ તો નહ�. મારા તો �ુ,ં કોયનાય ન� ઠ�ક, ખ��યે
રાખીએ છ�એ બ�ુ.ં બહારથી સા�ં રાખીએ એટલે લોક લખાણે, બાક�, માયંલા �ણુ માધેવ� �ણે. સમ�યા? માટ� માર� વાત ગાઠં�
બાધંી લો ને બે પારકાઓને આગળ કર�ને �તે જ જઈ આવો. આ �ાં દ�શાવર જવા�ું છે? સવાર� જઈને બપોર� પાછા- વાત પાક� થશે
તો �પાળા રોટલા ખવરાવીને મોકલશ.ે (�.ૃ ૫૩) �ા�ય બોલીની લઢણોમાં કહ�વા�ું છે તે ક�� ું અસરકારક ર�તે �ગટ� છે. ર�વા અને
લાલ�ના સવંાદોમાં પણ �ેમને �ગટાવ� ું અસરકારક ગ� બનંે પા�ોની લાગણીને સચોટ ર�તે વહન કર� છે.

આમ,  ‘જ�મ�િૂમ’માં હ�તાવાર �ગટ થયેલી આ �ૃિત વસ�સુકંલન,ચ�ર��ચ�ણ,  ભાષાની ઈબારત અને દશ�નના ઘટકોમાં તેનાં
�ામીણ પા�ો તેમનાં ખરાં �ય��ત�વો સમેત �ગટ થયાં છે. તેનો નાયક લાલ� તેની સારપની એક આગવી છાપ ભાવક પર છોડ�
�ય છે.

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

ડૉ. �વીણ વાઘેલા,
એમ. એમ. ચૌધર� આટ�સ કોલેજ,
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