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�જુરાતી નવલકથાઓમાં �વલેણ રોગોના ભોગ બનતાં પા�ોનો મનોસઘંષ�: એક અ�યાસ

હ� ��.ુ

સજંોગો િવકટ હોય �યાર� � ુદંર ર�તે ક�મ �વ�ું તે
મને શીખવ

બધી બાબતો અવળ� પડતી હોય �યાર� હા�ય અને આનદં
ક�મ ન �મુવવાં તે મને શીખવ
ચાર� બા�ુથી ��ુક�લીઓ ઘેર� વળે

��ધા ડ�મુ�ુ થઇ �ય
િનરાશાની ગતૉમાં મન �બૂી �ય

�યાર� ઘૈયૅ અને શાિંતથી તાર� �પૃાની �તી�ા ક�મ કરવી,
તે મને શીખવ.

(‘પરમ સમીપે’- માથંી)

    આ� િવ�માં અસા�ય રોગોની સ�ંયા વધતી �ય છે. જ�મ અને મરણ ઇ�ર પર આધા�રત છે. મોતની અિનિ�તાથી મ��ુય સતત
�ચ�તત રહ� છે. કથાસા�હ�યમાં �વલેણ રોગોને ક��� �થાને રાખી સા�હ�યકારો �વન�ું ર��ય, �વનની સાથકૅતા, મરણની અિનિ�તા
સામેનો મ��ુયનો ��ુુષાથૅ આલે�યો છે.તેમાં માનવી પોતાનાં ભાિવ સકંટોને િનવાર� શકતો નથી. પરં� ુ �ુ:ખ સામે રોદણા રડવાં કરતાં
રોગ સામે ઝ�મ�ું કઠ�ન કામ છે. �વનની હતાશા- િનરાશા િન�ુપવાને બદલે પા�ોની ભાવસવંદેનની સા�હ�યકારોએ અ�ભ�ય�કત કર�
છે. મોટા ભાગની કથાવ�� ુ સ�ય ઘટના પર આધ�રત છે. �વનની વા�તિવ�તાને �વીકાર� દર�ક �ય�કત માટ� સરળ નથી હોતી. રો�ગ�ટ
સાથે જોડાયેલાં �નેહ�જનોની સવંદેનાને સમજવી,  તેમની લાગણીને માન આપવાં માટ� પોતાના દદ�ને પચા�ું સહજ નથી.  આ
અ�યાસલેખમાં મીરાં અને નીતા ક��સર, સજંયને ��કુ�િમય, ઉદયનને પો�લયો, સ�યને �ય, �પાને રકતિપ� તથા �ો. અરામ શાહ
પૅર��લિસસ .....આ રો�ગ�ટો �વનને એક જગં તર�ક� �વીકાર� છે. તેમનાં �વનની �ાણ�પી નૈયાને �હ�મતના હલેસાથંી �કનાર� પહ�ચાડ�
છે. એમનો સઘંષૅથી આ� નાસાપાસ થતાં મ��ુયને �ેરણા મળશે.

    �દલીપ રાણ�રુા �ૃત ‘મીરાનંી રહ� મહ�ક’- ની નાિયકા સિવતાને ક��સર રોગની માથામાં ગાઠં થયેલ છે. શ�ુઆતમાં પીડા સહન ન
થતાં રડ� ભગવાન પાસે મોત માગેં છે. લૅબોર�ટર�ના ર�પૉટ તથા ડૉકટરના અ�ભ�ાય પરથી રોગ�ું િનદાન થઇ જતાં ��ુ સારવાને
બદલે મનોમન સકં�પ કર� છે. મનને મજ�તૂ કર� રોગ સામે લડ� છે. પોતે �ુખી થઇ �ુ�ંુબીજનોને પીડા આપવા માગતી નથી તેથી
બાક� રહ�લી �દંગીના �દવસો �શુીથી વીતાવે છે. માથામાં આવતાં સણકાની પરવાં કયૉ િવના હા�યને �ેરકબળ બનાવી દ� છે. પિત
પણ સિવતાનો નવો અવતાર જોઇ આ�ય� પામે છે સગાસંબંધંી આગળ રોગનો અણસાર પણ આવવા દ�તી નથી.  લોકો પાસેથી
સહા��ુિૂત મેળવી તેના કરતાં �મુાર��ું જતન કર�ું ��ુક�લ છે. �ૂફંાળા હ�યાની �વુાસ વાતાવરણને �લુ�કત રાખવામાં મદદ�પ બને
છે. પિત સિવતાને રોગમાથંી ��ુકત અપાવાં અ�ય વધૈ તથા દ�વી-દ�વતાનંો આશરો લે �યાર� સિવતા રોગની વા�તિવકતા ર�ૂ કર� છે. ‘’

કાળના ધસમસતા �વાહને �ુ ં જોઇ શ�ંુ �.ં એ �વાહમાં રહ�લી �બ�ંુ �વી �ણ માર� સામે તાક� રહ� છે..... એવી અ��ુિૂત થાય છે ક�
�ણે વષ�થી �ું એ �ણને આ�મસાત કરતી આવી �ં અને � આ�મસાત થઇ ગ�ું છે એનાથી ડરવા�ું ક�� ુ ં? ” (�.ૃ 345 ‘‘મીરાનંી રહ�
મહ�ક’) સિવતા પોતાના ��ૃ�ુ સમયે આનદં લહ�ર અખ�ંડત થવી ન જોઇ તેથી પિત પાસે વચન લે છે અ�મુય ચહ�રાથી મને િવદાય
આપતાં ન ન�હ. મારા ��ૃ�ુ સમયે સહભાગી થનારને �લુાબ આપજો. મોતને પણ ઊજવે છે. �ુ:ખને પચાવી �વન ��ું ��ુક�લ છે,

પણ અશકય નથી. મોતને ઉ�સવ બના�ું તો મીરાં કર� શક�.
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     યોગેશ જોષી �ૃત “ વા��  ુ ’’-  �ૃિતનો નાયક સજંય ��કુ�િમયના અસા�ય દદ�થી પીડાય છે. તનથી હાર�લો પણ મનથી મજ�તૂ
છે,તેથી �ુ�ંુબીજનોને આધાર છ�નવાઇ �ય માટ� ઘર બનનાવાની ��િવષા રોગ સામે પડકાર�ુપ લડત છે. રોગના ઇલાજ કરવાં માટ�
પૈસા વાપરવાં તેના કરતાં ઘર�ું બાધકામમાં �ણૅૂ કરવાં સજંય�ું ��� વલણ પ��નને અકળાવે છે. પોતા� ું મરણ થતાં સ�ંથા�ું મકાન
ખાલી કર�ું પડશ,ે પોતાનો આધાર છ�નવાઇ જશે પણ તેની સાથે ઘર િવના �ુ�ંુબીજનનો લાચાર બને નાયકને પસદં નથી. પ�રવારની
�ચતાં ��ુય બનતાં રોગ ગૌણ �વ�પ લઇ લે છે.સજંય �વન અને ��ૃ�નુે પેલે પારથી આવતાં ��ૃ�નુાં સકં�તો ઝીલી શક� છે, તેનો
અણસાર પ��ન તથા માનંે પહોચવાં દ�તો નથી. સજંયની કતૅ�ય િન�ડાથી �વનની ��યેક �ણ આનદંની લહ�ર લઇને આવે છે. ભા�કુ
બ�યાં િવના ��ુને નૈિતક �હ�મત આપે છે. સજંયની ચૈતિસક ગિતિવિધ અને વાણીવતૅનની લા��ણક પળો સભાનતા�ંવૂકૅ લેખક� આલેખી
છે. માદંગીમાં શર�ર વાચા આપી દ� છે, પરં� ુ વાણીનો રણકાર ટકાવી રાખે છે. ‘’મરણ ભલે ગમે તે �વ�ુપે અને ગમે તે ઘડ�એ આવ…ે.

�ું એની સાથે ��ં ખેલીશ ... બેય હાથે ��ુા માર�શ એના મ� પર... માર� બધીયે શ�કત એકઠ� કર�ને પછાડ�શ એને ... મરણના
પહા�ને ધ�ા માર� માર�ને પાછો ઠ�લવાનો.’’ ઘર�ું વા�� ુ �જૂન �ણૅૂ થતાં �વનનો મમૅ �ા�ત થાયનો અ�ભુવ ચહ�રા પર ઝળહળ�
ઊઠ� છે. નાનાં નાનાં �ખુોનો સરવાળો રોગની વદેનાને ઓગાળ� નાખે છે. ‘’…શરદ�-કફ-�ણૅ તાવને ડામવામાં તે શી બહા�ુર� ?
ક��સર �વો રોગ હોય તો એની સામે ઝ�મવામા ં....’’ (�.ૃ26 ‘વા��’ુ) �તે ��ૃ�ુ પછ� �લુસી ન�હ ચમેલીની �વુાસની અપે�ા રાખે
છે. આ�તજનો વ�ચે હમંેશા પોતા� ું �થાન આ� પણ �વીત છે.

    ચ�ંકા�ત બ�ી ર�ચત “પૅર��લિસસ” નો નાયક �ો. અરામ શાહ પૅર��લિસસનો ભોગ બનેલ છે. નવલકથાની શ�આતમાં પ��ન
ગભા�શયના અ�સરના રોગથી પીડાય �યાર� �મુાર��વૂ�ક પોતાના �વનનો �ત પાચં િમિનટમાં આવશેે તેવી ભિવ�યવાણી ઉ�ચાર� છે.

��ુી અપઘાત કર� અને પ��ન�ું મરણથી નાયક નાસીપાસ થઇ �હલ�ટ�શન પહ�ચે પરં� ુ મન ત�ુંર�ત પણ શર�ર લકવાગ�ત બને.
આ�રુતાથી મોતની રાહ �ુએ �યાં આિશકા મે�ન અ�ગયાર વષૅમાં િવધવા બ�યાં છતાં ભીતરમાં વદેનાનાં �સૂકંા �પાવી હા�ય �વન�ું
શ� બનાવે �વનને ��યેક �ણ આનદંમાં વીતે છે તેની નૈિતક �હ�મતથી અરામ શાહ અશકત શર�રથી નાસીપાસી થયાં િવના મનથી
રોગ સામે લડાઇ આપે છે. એકલતા�લૂક મનોવદેના �સગંોપાત નાયકના ચ�ર��ચ�ણમાં વદેના � ૂટંાઇને વ�ુ ઘરે� બને છે. અડ�ું
શર�ર કામ કર� ું બધં થઇ �ય �યાર� લાચાર� ધેર� વળે છે. �વતી લાશ સાથે કામ પાર પાડ� ુ ��ુક�લ ન�હ અશ� છે. ‘’�વ�ું પડશે,
�વ�ું પડશ,ે �વી નાખ�ું પડશ.ે માણસ ન �વવાનો �યોગ કર� શકતો નથી.......(�.ૃ154 ‘પૅર��લિસસ’) રોગ સામે િવજય મેળવે
પરં� ુ મનની એકલતાં પીછો છોડતી નથી. નાયકની વદેના સવ�ૅ બને છે. આ�રુ બની મોતની રાહ જોવી, સમય થી� જતો હોય છે.

    ‘ �ચ�’ – નવલકથામાં લેખક ધીર��� મહ�તાએ પો�લયોને કારણે અપગં બની ગયેલા ઉદયની વદેનાકથા આપણા માટ� �ર�ક�પે
આલેખી છે. �વન �વવાની ��િવષા ગમે તેવાં રોગને �વનનો એક �હ�સો બનાવે છે. માર� પગ�ું કામ હાથ વડ� કરવા�ું છે આ
�િત�ાને વળગી રહવાનો િનણૅયને ઉદયન પાર પાડ� છે. રોદણાં રડવાં કરતાં �વન �વનની શલૈી બદલવાથી �વન�ું સ�દયૅ �ા�ત
કરવાનો સઘંષૅ ઉદય આરંભે છે. અપગં માણસની ક�ુણ દશા કરતાં લોકોને સહા��ુિૂત વધાર� હદયને ઠ�સ પહ�ચાડ� છે. �ુખમાં ભાગીદાર
જ�મદાતા બને �યાર� તેના હદયની ભીનાસ ��ુને �પશી �ય છે. વધાર� ઉદયની માનંી સવંદેના વધેક બનતાં રોગ સામે લાચાર બને
છે. રો�જ�દા �વનની નાની �િત�કયાઓ કાયૅસાધક બનતાં �યા�ુળ બને , પોતાની �ઝૂ�ઝૂથી માનંી મદદ વગર સરળ બનાવાનો
સઘંષૅ ન�ધપા� છે. �તે શર�ર�ું સ�ંલુન �ળવતાં ઉદય શીખી લે છે, �વનદ��ટ� ું લ�ય બદલાય છે. લાગણીના �થાને વા�તિવકતા
�વીકાર� છે. �તર-બા� પ�ર��થિત�ું િવવરણ કરતાં લેખક િન�પે છે. ‘’ મ� �તને પણ િનભગંી નથી, પેલા િવષાદ� જ શ�દ�થ થઇને
�વ�પ બદ��ું હોય એવો ભાસ થયો....... ��ૃ�ુ ��ૃ�ુ કરતાં �વનને �વીકાર� બેઠા ં!’’ (�.ૃ287 ‘�ચ�’)

    વષૉ અડલ�ની ‘અણસાર’ નવલ�થાની નાિયક �પા રકતિપતની રો�ગ�ટ છે. સા� ુ વનલ�ા સામા�ક કાયૅકર અને પિત ડૉ�ટર છે.

િનદાન બાદ રોગ �હ�ર થતાં �પાને સહાય�પ થાવાનંે બદલે હૉ��પટલમાં ભરતી કરવામાં આવે છે. �યારબાદ �ુ�ંુબીજનો શહ�ર છોડ�
�બુઇંમાં ��થર થાય છે. મ�દુાદા અને િસ�ટર �િસકા સહાય�પ બને છે. �ાથનૅાના બોલ ‘’ �ખુમાં કદ� છક� નવ જ�ુ,ં �ુ:ખમાં �હ�મત
ન હારવી’’ �વન��ૂ બને છે. સારવાર દર�યાન �પાને અક�માત નડ�, છતાં ઇ�ર ધીરજની કસોટ� લે છે. મન સાથે સમધાન કર�
�વજનો તરફથી �કારો મળવા છતાં રોગ સામે લડત આદર� છે. �તે િવજય �ા�ત થાય અને �ું�ંુબીજન સાથે િમલન. �પા લાગણીવશ
થયા િવના રકતિપ�ના દદ�ની સેવામાં �વન અપીત કર� છે.�તે �પા િનવદેન આપે છે. ‘’ �જ�દગીથી હારણ થઇ � દદ�ઓ અહ� આવે
છે એમના રોગની સારવાર તો થાય છે પણ એમનાં ઉઝરડાયેલાં મન પર �ઝ લાવવાની છે. કોઇએ મારો હાથ પકડયો હતો હવે માર�
બી�નો હાથ પકડવાનો છે. દ�વાથી દ�વો પેટ� છે.’’ (�.ૃ342 ‘અણસાર’)

     ‘��ૃ�ુ મર� ગ�ુ’ં  – નવલકથામાં ક��સરના રોગની ભોગ બનેલી �દકર� સાથે જોડાયેલી માનંી સવંદેના લે�ખકાએ િન�પી છે. આ
નવલકથાની રચના ઉષા શઠે� કર� છે. દ�કર�ની �યથા માં પોતે અ�ભુવે છે. �ણે �ણે મોતને ન�ક જઇ રહ�લી દ�કર�ની �યા�ુળતા
મા�ં ુ ં �તરમન �ચ�કાર� છે. દ�કર� માનંે પોતાની વદેનાથી અડગી રાખવાં માટ� સતત �ય�નશીલ બને છે. ભગવાને આ ક��ું સમીકરણ
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ર��ું છે. � માએં જ�મ આ�યો, તેના આવવાથી �વન આનદંમય બ�� ુ,ં  �ના ક�લોલથી માનંા �વનમાં મ�રુતા ખીલી છે. એ
�વુાસ�ું અ��ત�વ છ�નવાઇ જશ,ે તેના ભયથી માં સતત ફફળતી રહ� છે. �ૂંકમાં ક��સરના દદ�ની વદેના અને ��ૃ�નુી સભાનતાને કારણે
�વન-��ૃ�િુવષયક વા�તિવકતા અને િન�ા��તની વદેના માં અને દ�કર�ના પા� �ારા �તરમનની સવંદેનાને અહ� વાચા મળ� છે.

નીતા�ું શર�ર મર� ર�ું હ� ુ.ં પણ એની ચેતના માનંી મમતામાં �વતી હતી- ‘’એના િવના �ું િનરધાર બની હતી, �વન ��ૂું થઇ ગ�ું
હ� ુ.ં પહ�લાં અહમ ઘવા�ું હ� ુ,ં પછ� લાગણીઓ, � ુ,ં માર� ની� ુ,ં મને સાવ જ આમ �ય� દ� ? ના, ના. એ શકય નહો� ુ,ં ત� ભલે મારો
હાથ છોડયો હતો, પણ સાથ નહોતો છોડયો.’’ (�.ૃ 198 ‘ ��ૃ�ુ મર� ગ�ુ’ં)

     રાવ� પટ�લ �ૃત ‘અ�ઘુર’- નો નાયક સ�યા �ય રોગના િશકાર બ�યાં છે. તેમનો મનોસઘંષૅ િન�પતાં લેખક� દવાખાનાના �સગંો
�કૂ� આ�યાં છે. �વુાન વયે પ��ન�ું �હુાગ છ�નવાઇ જવાની વદેનાથી લેખક ��િવષા માટ�ના �ય�ન કર� છે. � પોષ� ું તે માર� ું
�ુદરતનો �મ સામે આ�ોશ પણ વણૅ�યો છે. માનિસક સઘંષ� સિવષેશ છે. ��ભુાઇ પટ�લ િવવેચન કરતાં જણાવે છે: ‘ આ ર�તે એની
વેદના�ું �ળૂ જ પેલી �વનની અ�રૂપ, �વનની પળો �યાપેલ��ૂયાવકાશ ક� �રકતતા જ છે. એ પોતે જ કહ� છે ને એ પોતે ટ�કા
િવનાના ઘર �વો છે. પોતે એકડા િવનાના મ�ડા �વો છે. (�.ૃ83 ‘િવવ��ત’ ) ‘િવ�તૃ’- માં કોઢના દદ�ની મનો�યથા િન�પી છે. રોગ
તો �વનમાં િનિમ� છે પરં� ુ �ુ�ંુબીજનો પાસેથી સહા��ુિૂત ન મળેતો માણસ નાસીપાસ થાય છે. �વન બોજ �પ લાગે છે. �ાર�ક
માણસને લાગણીનો અિતર�ક �વનશલૈીમાં અવરોધ ઉભા કર�, નાયક મનોરોગનો િશકાર બને છે. મોત િનિ�ત હોય તેની �િત�ા
કરવી, �ાસની ઘડકનની ગણતર� સહ�લી નથી.

     �વલેણ રોગના ભોગ બનતાં પા�ોમાં માનવીના �વભાવની િવલ�ણતાઓ અને નબળાઇઓ, તેમના �દયની ભાવનામયતા અને
ભાવસપંદ, તેના પા�રવા�રક-સામા�જક સબંધંોની જ�ટલતા અને ચૈતિસક �યાપારોની �ચ�િવચ� ગિતિવિઘને દર�ક લેખકોએ ઉદાહરણ
સ�હત સમ�વાનો �ય�ન કયૉ છે. મોત િનિમ� છે, �મુાર��વૂ�ક ��ું અને રોગને પચા�ું ��ુક�લ છે, અશકય નથી. મોત સામેનો
તમામ રો�ગ��ની નૈિતક �હ�મત અને મન સાથે સમઘાન દાદ માગી લે છે. મ��ુય પોતાનાં કમ�ને સબળ બનાવવા આજની સમયની
માગ છે. મોતની રાહ જોવી તેનાં કરતાં �વનને શણગાર� ું જ�ર� છે. આજની પેઠ�ને �વનની સ�ચાઇ સમ�વી જોઇએ.

‘‘ માર� �ખે કં�ુના �રૂજ આથ�યા.ં...
માર� વે’લ શગંારો વીરા, શગને સકંોરો
ર� અજવાળાં પહ�ર�ને ઊભા �ાસ !

માર� �ખે કં�ુના �રૂજ આથ�યા.ં...’’
(�.ૃ 51 ‘�ગત’)
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