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‘�ૌપદ�’ નવલકથામાં �વયનેં શોધવા નીકળેલી નાર�ની પીડાનો �ચ�કાર

     આ�િુનક �જુરાતી સા�હ�યમાં કાજલ ઓઝા વ�ૈ�ું નામ આદરભાવ સાથે લેવાય છે. કાજલ ઓઝા વ�ૈ એટલે આ�િુનક �જુરાતી
સા�હ�યના બો�ડ અને સ�ય કહ�વા માટ� પોતાની કલમનો ઉપયોગ કરનારા લે�ખકા.  તેમની રચનાઓમાં આ�િુનક �વનમાં
�વાતી-ધબકાર પામતી-  વલોવતી-સતત �યાસ કરતી �જ�દગીઓની ભાત રચાય છે. તેઓની નવલકથા,નાટક, કિવતા, િનબધં,

પ�ો, ઓડ�યો�કુમાં આ�િુનકતાની સવંદેનાઓ ભારોભાર ઝીલતી રહ� છે. આ રણકો મોટાભાગે તેઓ �વા�ભુવો થક� આલેખતા ર�ાં
છે. તેમાં પણ તેઓએ નાર�ની સવંદેનાઓને પોતીક� ગણી છે, �થી નાર� ચેતના અને �યથા-કથાને �પુેર� આલે�યા છે.

       ‘બાર’ �કરણોમાં રચાયેલી ‘�ૌપદ�’ નવલકથામાં આમ તો મહાભારતની એટલે ક� �રુાણકાળની �ૌપદ�ને ક����થ પા� તર�ક�
િન�પવામાં આ��ું છે. પરં� ુ સમ� નવલકથા ‘�ું’ ના આલેખન �ારા ચાલે છે. આ ‘�ું’ કહ�તી નાર� એટલે મા� મહાભારતની �ૌપદ�ની
કથા નહ�, પરં� ુ કોઈપણ �ગુમાં જ�મ લેનાર� નાર�ની કથા-  ક� � �વયનંે શોધવા નીકળે છે. અને �યાર� � પીડા એ �વે છે તેની
�દુના �ખુે ર�ૂ કરતી છતાં સમાજ �ધુી નહ� પહોચી શકતી �ત�રક પીડાની �ચ�કારની કથા છે. નવલકથા� ું ��ુય પા� �ૌપદ�
આપણી �ાચીન અને ભ�ય ભારતીય સ�ં�ૃિત�ું એક ભ�ય અને �જરમાન પા� ગણવામાં આવે છે. કહો ક� સતી તર�ક� એની ��ૂ
કરવામાં આવે છે. પણ એક નાર� તર�ક� �રુાણકાળથી આ�િુનક કાળ �ધુી એક સામા�ય નાર�ની � વદેના છે ક� �ને કોઈ કાળ સમ�
નથી શ�ું તેની કથા �ૌપદ� બનીને આવે છે. આમ લે�ખકાએ �રુાણની �ૌપદ�ના પા�લેખન �ારા ��યેક કાળની-��યેક નાર�ને �ણે ક�
�રુાણોના પાનાઓંમાથંી જગાડ�ને સદ�ઓથી એમની �ખો પર છવાઈ ગયેલાં �ઘના આવરણ હટાવીને ક�ુકં િવિશ�ટ કહ�વાનો �યાસ
કય� છે. માટ� જ સમ� નવલકથા ‘�ું’ ના આધારથી ચાલે છે. �દુ લે�ખકા પણ કહ� છે ક�-

“આ કથા કહ�વા�ું એકમા� કારણ એ છે ક� �ને �ાર�ય મહ�વ નથી અપા�ું
અથવા �મના શ�દો આપણા �ધુી નથી પહ�ચી શ�ાં એવી �ીને �રુાણોના

પાનાઓમાથંી જગાડ�ને સદ�ઓથી એની �ખો પર છવાય ગયેલાં �ઘના આવરણ
હટાવીને માર� ક�ુકં એ�ું કહ�� ું છે, �માં એ �ી તો છે જ- સાથે થોડ�ક �ું �ં, થોડાકં
તમે છો અને સમ�ત િવ�ની નાર�ની સમસવેંદનાઓ પણ છે. આ �ૌપદ� આજની

છે... હ� �વે છે �ાકં, તમારામાં અને મારામાં પણ!” (��ૃઠ-૧૧)

        ‘�ૌપદ�’ નવલકથામાં �વયનંે શોધવા નીકળેલી નાર�ની પીડા ��ુય આલેખન પામે છે. �ૌપદ�નો એક જ �� સમ�ત નાર�ની
પીડાને સમજવા માટ� �રૂતો છે. �ૌપદ� રા�યસભાની વ�ચે �ુય�ધન અને સમ�ત �ુળને કહ� છે ક�-

‘મારાં પિત પહ�લાં મને હાયા� હતાં ક� પોતાની �તને?’ (��ૃઠ-૧૦૪)

       નાર�ની આનાથી ક�ુણ પીડા બી� કઈ હોઈ શક�? �ું નાર��ું કોઈ જ અ��ત�વ નથી? સદ�વ બી� માટ� અને બી� એને �છૂ�ા
િવના હારતી �કૂ� દ� �યાર� �ી તર�ક�ના એના અ��ત�વ�ું �ુ?ં આ અ��ત�વમાં હણાવાની પીડાને હર �ૌપદ� હ�ુપણ શોધી રહ� છે. અર�
એટ�ું �રૂ� ું ના હોય તેમ ઊલટા�ું તે નાર� છે ગણી ને �ુઓ ક��ું અપમાન થાય છે. કણ� �વો વીર ��ુુષ ‘વ�ેયા’ શ�દનો ઉપયોગ કર�
�યાર� નાર�ના અ��ત�વ પર થતા સીધા �હારની સણસણતી પીડાને નાર� વલોપાત પણ ના કર� શક� તેવા િનયમો�ું �ુ?ં  �યાર� થાય
નાર�ને પોતાના સતી�વ અને અ��ત�વ સબંધંી ઈ�છા �ય�ત કરવાનો કોઈ જ અિધકાર નહ�? એ �ૌપદ� બનીને જો પોતાના અ��ત�વને
શોધવા નીકળે છે �યાર� પીડાથી હણાતા રહ�� ું પડ� છે. �ુઓ સતત પિતની સેવા કરનાર� નાર�ની વાચાને �કૂ બનાવાય �યાર� એના
અ��ત�વ પર થતાં ઘામાથંી નીકળતી-  ઊઠતી લાલ લાગણીઓની કોઈ ક�મત ક�મ નહ� એ �ૌપદ� જણાવવા માગેં છે. અને પીડાની
પરાકા�ઠા એટલી છે ક� આખર� એ એના અ��ત�વને દબાવી દઈને �વતી રહ� છે. અને જો નાર� બનીને તે વાચા બને છે તો ‘મહાભારત’
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સ��ય છે. અને દોષી પણ નાર�ને જ ગણવામાં આવે છે. હ�ુપણ �ૌપદ�ની આ અ��ત�વના શોધની પીડાને સમજણ નથી મળ� એટલે
જ એ કહ� છે ક�-

“�� �છૂ�ા િવના સમજ�ું એ માર� ��િૃ� નથી. �વીકાર� લે�ું એ મારાં �વભાવમાં નથી.” (��ૃઠ-૨૩)

       �ી�ું �ાન, ��ુ�, આવડત, સમજણ અને �પ �ાર�ય કોઈપણ સમા� �વીકાયા� નથી એ પીડા આખર� �ૌપદ� બનીને એના
અ��ત�વમાં �વાયા કર� છે. એટલે જ �ૌપદ�ના �ખુે આ પીડા ઊભર� આવે છે-

“��ુુષ �તે �ખુી નથી થઇ શકતો. એને �ખુ માટ� બી�ની આવ�યકતા પડ� છે. ��ુુષ કરતાં વ�ુ �વાવલબંી �ી છે. ��ુુષ એના
પર આધા�રત છે- ભોજન, કપડા,ં �ખુ, ઉ�રાિધકાર� વગેર�..” (��ૃઠ-૮૩)

       બ�ું જ સમ�ને �વતી નાર�ને પોતાના અ��ત�વ પર સીધો �હાર થાય �યાર� પણ �� �છૂવાનો અિધકાર નથી એ પીડા એવી
છે ક� જો એ �� �છેૂ તો ��ુટ�મુન ની �મ એટ�ું જ કહ�વામાં આવે છે ક� –

“શા માટ� �� �છેૂ છે? આટલાં પ��? �પૂચાપ �વવા�ું શીખી �, આ જ ર�તે ��ો કાય� કર�શ તો પિત�હૃમાં સ�માન ન�હ
સચવાય.” (��ૃઠ-૨૦)

       �યાર� અ��ત�વને શોધી રહ�લી �ૌપદ� �� �છેૂ છે ક�–

“ �ું �� �છૂવાથી માનહાિન થાય? �� �છૂવાથી તો �ાન મળે, જવાબ મળે. મારાં ��યેક ��નો ઉ�ર મેળવવા �ું �વયં સાથે
��ુ કરતી. મા�ંુ �ી�વ અને મા�ંુ �વ�વ મને એ સમાધાન �ધુી પહ�ચવા જ નહો� ું દ�� ુ.ં” (��ૃઠ-૨૦)

       આ� પણ �ૌપદ�ના-�ીના ��ો અ�રૂાં જ છે.. એની સમજદાર�ને લીધે તે ઊલટા� ુ ં‘અિ�ય’ બની રહ� છે. એની ��ુ��િતભાને
લીધે તેને ‘અહકંાર�’  ગણવામાં આવી રહ� છે. એની �ાન િપપાસાએ એને ‘એકલી’  બનાવી �કૂ� છે. �ૌપદ�ની અ��ત�વની પીડાનો
સ�થુી મોટો �ચ�કાર તો એના �ખુે જયાર� દર�ક નાર� આ જણાવે છે ક� – “�ું તો મા� સાધન હતી.”  (��ૃઠ-૪૧) �યાર� અ�ભુવાય છે.

સદાય એને આટ�ું જ ખપે ક� - “ શયનખડંમાં રંભા, ભોજનખડંમાં માતા, રા�યસભામાં મ�ંી, �હૃકાય�માં દાસી.” અને �યાર� પાછો એ�ું
અ��ત�વ �ચ�કાર પાડ�ને કહ� ક�-

“ જો �ું. અદ�તૂ �ં તો માર�, શા માટ� કોઈના ચરણોમાં સમિપ�ત જ થવા�ુ?ં �ું ��ુુષને સમિપ�ત થઈને જ �ી�ું �વન યથાથ�
થાય છે?” (��ૃઠ-૪૪)

       �ૌપદ� એના અ��ત�વના �રૂ��રૂા કરાયા છે છતાં મ�મ છે મનની શ��તમા.ં એ�ું �વા�ભમાન એને એટલે જ કહ�વડાવે છે ક�-

“ મને સહા��ુિૂત શ�દ ગમતો નથી. દયા શ�દ મારામાં �ણૃા જ�માવે છે. માર� ક�ુણા નથી જોઈતી. માર� �યાય જોઈએ છે. માર�
મારો અિધકાર જોઈએ છે. અને આ મેળવવા ‘�ું’ ઝ�મીશ.” (��ૃઠ-૩૫)

       દર�ક સમયની નાર�માં આ જ પીડા દબાયેલી છે. દર�ક �ૌપદ�ને �ુઓ એ હારતી નથી. એ એકલી છે - કોઈનો સાથ નથી છતાં એ
સઘંષ� કર� છે. પોતાના અ��ત�વને બચાવવાનો- અ��ત�વને સાચવવાનો. અને તે સઘંષ� �વની �દર કર� છે- �વની સાથે કર� છે. �ૌપદ�
આ� પણ એકલી છે- અ��ત�વને અને એની પીડાને એણે જ સાચવી લેવાના છે એ કથા �ૌપદ� કહ� રહ� છે. �ૌપદ� બી�ને હવે ��ો
નથી �છૂતી એમ નહ�, પણ એ ��ો હવે પોતાના અ��ત�વને �છૂતી થઈ ગઈ છે, અને એટલે જ એ �વ સાથે સમાધાન સાધતી થઈ
ગઈ છે. એની �દર તો અ��ત�વના છેદાવાનો �ચ�કાર છે જ પણ એ �ણે છે ક� મારાં ઉ�ર હવે માર� શોધવાના છે. અને તોપણ ફર�
એના ��ો- ��ુ�- સમજણ- સાથે �હારો થાય છે અને ફર� �ૌપદ� આટ�ું કહ� છે ક�- “માર� �ચ�કાર કરવો હતો. માર� અસહાયતા �ગટ
કરવી હતી. �ું એમને નહ� સમ��ું હોય ક� માર� માટ� �નેહ અને સપંિ� કરતાં પણ વ�ુ મહ�વ સ�માન�ું છે.” (��ૃઠ-૬૬)

       આ �ચ�કાર જ ��યેક �ૌપદ� પોતાના અ��ત�વમાં �વી રહ� છે એની આ કથા છે. સમા� આપેલાં બેવડા ધોરણો વ�ચે પોતાના
અ��ત�વને શોધી રહ� છે �યાર� તે સાવ એકલી બની �ય છે. અને સામે છેડ� એની ��ુ�- એના ��ો એના �ુ�મનો વધારતી �ય છે તે
�ૌપદ�ની પીડા છે. પોતાના અ��ત�વના સઘંષ� માટ� આખર� એને િછ��ભ� થતાં રહ�� ું પડ� છે-કારણ એને પહ�લાં અ�ય માટ� �વવા�ું છે.

એટ�લે જ �ૌપદ� કહ� છે ક�-

“પીડા અને �તાડનમાથંી પસાર થયા પછ� મળના�ંુ સ�માન ફર� ફર�ને એ જ પીડા�ું �મરણ કરાવે છે. �ુઓ મારાં પિતના
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�ુભા��યનો દંડ મને આપવામાં આ�યો...  એક વાર નહ� વારંવાર!  મનોરંજન બનાવીને ઘેર ઘેર માર� વાતો કરવામાં આવી.”
(��ૃઠ-૩૫)

       �ૌપદ�ના અ��ત�વના શોધના ઉ�ર બી�ુ ં કોઈ આપી જ ન�હ શક� એણે �ૌપદ� બનીને શોધવાના-પામવાના એની આ કથા છે.

�ૌપદ� એના વાલોવાયેલ અ��ત�વની પીડા છતાં �ેમ, સેવા, �યાગ, બ�લદાન, ન�તા વગેર� લાગણીઓ વહાવવામાં પાછ� નથી પડ�.
પણ એ એની પીડાને ક�મ �લૂે? એટલે જ એટલા �ડા �ચ�કાર સાથે કહ� છે ક�-

“ મા�ંુ અ��ત�વ કોઈ ઉ�સવ�ું �તીક નથી. �ું એક િવ�ષં �ં. છતાયં મને સતી કહ�ને માર� ��ૂ કરવામાં આવી, પરં� ુ આ સતી�વ
પામવા માટ� મ� �ું સ�ું છે એ કોણ �ણે છે? �ી અબળા નથી. પોતાના �વમાન�ું ર�ણ �વયં કર� શકવાને શ��તમાન છે. પરં� ુ
��ુુષના અહંકારને સહ�જ પણ �ચ ન આવે તે માટ� એણે સદ�વ ��ુુષની પાછળ રહ�વાનો િવક�પ પસદં કય� છે. ” (��ૃઠ-૩૪)

       �ૌપદ� સદ�વ �તુમાં �તાયેલી હોય છે છતાં એ �ી રહ� છે એ પીડા એને જપંવા દ�તી નથી. અને સમ� નવલકથા આરંભથી
લઈને �ત �ધુી �ૌપદ� પોતાના અ��ત�વને શોધતી રહ� છે અને પીડા પામતી રહ� છે તેને �પુેર� ર�ૂ કર� છે. પણ એની પીડા એટલી છે
ક� એ આખર� કહ� છે ક�-

“એક �ી તર�ક� �મ �ું સ�ન કર� શ�ંુ �ં તેમજ �ુ�ટનો િવ�શં મારો અિધકાર છે, મા�ંુ ઉ�રદાિય�વ પણ છે. માતા તર�ક� માર�
માનવમા�ને ��ુ�ૃયો તરફ દોરવા જોઈએ. �ી તર�ક� માનવમા�ને �ુ���ૃયોનો દંડ આપવો જોઈએ.” (��ૃઠ-૧૨૪)

       સમ� નવલકથામાં �ૌપદ� ‘�ુ’ં �તીક બને છે. કારણ આ એક જ �ૌપદ� નથી, હર �ગુની એ �ૌપદ� છે. એ દર�કની પીડા એક જ
છે �ી તર�ક�ના પોતાના અ��ત�વની શોધ.  માટ� જ લે�ખકા �દુ કહ� છે ક�-  “  �ીઓ એકબી� સાથે પીડાથી જોડાયેલી રહ� છે.

એકબી�ની પીડાને સમજવા માટ� બ�ુ લાબંી ��ુ�ની જ�ર નથી પડતી કદાચ. �ી હો� ું જ �રૂ� ું થઇ પડ� ું હશે? એક �ી બી� �ીની
ઈષા� કર� એમ બની શક�, પરં� ું એક �ી સાથે બી� �ીની પીડાની અવગણના કર� શકતી નથી. આ�ું કારણ કદાચ એ�ું હશે �
�ીમા�ને પીડા સાથે સબંધં હોય છે. આ� � પીડા બી� �ી ભોગવી રહ� છે એ કદાચ પોતે ભોગવી હશે અથવા ભોગવવી પડશે એવા
ભય સાથે �વતી હોય છે, એટલે જ એકમેકની સાથે જોડયેલા રહ�� ું એ �ીઓનો �ણુ છે. એકબી�ની પીડાને શ�દમાં કહ�ને એકબી�
સાથે સે� ુ એટલે જ એ સાધતી રહ� છે.” (��ૃઠ-૭૫-૭૬ )

       આમ ‘�ૌપદ�’  નવલકથામાં �વયનંે શોધવા નીકળેલી નાર�ની પીડાનો �ચ�કાર બ�બૂી આલેખન પા�યો છે. �ૌપદ�ના ��યેક
શ�દોમાં પીડા િનતરતી શલૈી આપણને �ચ�તન કરતાં કર� જ �કૂ� છે ક� આપણે હવે �ૌપદ�ને તેના અ��ત�વને શોધવામાં મદદ�પ થ�ું જ
પડશે. ભાષા ���ુવ અને ઘટના આલેખન એટ�ું રિસક અને ઉ�ચ કોટ�ના છે ક� આપણે �ૌપદ� બનીને બોલવા લાગીએ છ�એ...

સદંભ� ��ુતક:

‘�ૌપદ�’ �વયનેં શોધવા નીકળેલી �ીની કથા, કાજલ ઓઝા વૈ�, �કાશકઃ આર.આર શેઠની કંપની,અમદાવાદ,�.આ.-૨૦૧૧1. 

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

ડૉ.�નીફર એ. ��િ�યન
આિસ�ટ�ટ �ોફ�સર (�જુરાતી સા�હ�ય)

આણદં કૉલેજ ઓફ એ��કુ�શન,આણદં
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