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     આદદલાવી થીભ ય રખામરેી નલરકથા :  'લનલનનાાં ાયેલાાં' 
ઈ.વ. ૧૯૮૧ભાાં 'લનલનનાાં ાયેલાાં' અને 'જફનલન' જેલી કાત્ભક નલરકથાઓ દ્વાયા ગજુયાતી 

કથાવાદશત્મભાાં પ્રલેળ કયનાય કેશબુાઈ દેવાઈ ફહુમખુી પ્રતતબાળાી વર્જક છે. આ ફાંને કૃતતઓને વો પ્રથભ 
લાચક વભક્ષ રાલલાનુાં કામય રેખકના ફાણના તભ્ર  અને 'આનતય પ્રકાળન'ના ભાલરક શ્રી ભનબુાઈ ળાશ ે
કયુું છે. કેશબુાઈ દેવાઈ જાશયે જીલન વાથે આદૌ  ધભય રેખે જડાતાાં આખુાં ઉત્તય ગજુયાત ઘભયી લે છે. 
રેખક ઉત્તય ગજુયાતના રકજીલનને છેક નજીક જઈને જૂએ છે અને ભાણે છે. એટરે જ ત એભની આ 
પ્રાયાંલબક ફાંને નલરકથાઓ ઉયાાંત 'શાષ્ટક' વાફયકાાંઠાની વડભ રઈને આલતી રૂકડી જાનદી 
નલરકથા છે. એ પ્રદેળતલળેના વભાજજીલનન ધફકાય ઝીરલાન રેખકે પ્રાભાલણક રુુાથય કમો છે. આ 
નલરકથાઓ જ્માયે પ્રગટ થમેરી ત્માયે બરે તેભાાં તદ્દન કાલ્તનક ા્ર  શલા છતાાં દયલચત દયલેળને રીધ ે
વભગ્ર િજલ્રાભાાં ખબાટ ભચી ગમ શત. તલમલ્ત ુકે ક્મની યીતે ફેઉ તદ્દન ્લતાં્ર  કૃતતઓ શલા છતાાં 
કેશબુાઈ દેવાઈને ભન – " 'લનલનનાાં ાયેલાાં' અને 'જફનલન' ભાયે ભન જદડમા દીકયીઓ જેલી કથાઓ 
છે."૧ લાચક અને તલલેચકએ ણ એ કૃતતઓન જુદી જુદી યીતે યુ્કાય કમો છે. આ જાનદી નલરકથાઓ 
દ્વાયા કેશબુાઈ દેવાઈભાાં યશરેી નલરકથાકાયની પ્રફ વર્જકળક્તત તનશાી ન્નારાર ટેરે શબેુચ્છાઓ ાઠલી 
શતી : " 'લનલનનાાં ાયેલાાં' તથા 'જફનલન'ને ભાયી લત્વર શબેુચ્છાઓ. ગજુયાતી વાદશત્મ તભાયી કરભથી 
લધ ુને લધ ુવમદૃ્ધ ફનતુાં યશ. તભે ત અભાયી આળાઓનુાં તેજકયણ છ."૨ ભપત ઓઝાએ ત ''કેશબુાઈભાાં ભેં 
એક ાાંગયત ન્નારાર જમ છે.''૩ એલી કબરૂાત કયી શતી. લી, યઘલુીય ચોધયી અને મ.ુ ળેખડીલાા 
વાશફેે તટ્થબાલે કેશબુાઈ દેવાઈને ઘણાાં સચૂન કમાું શતાાં. તે મજુફ રેખકે 'જફનલન' અને 'લનલનનાાં 
ાયેલાાં' કૃતતઓના નુઃમદુ્રણ તનતભત્તે કથાલ્ત ુ મથાલતૌ યાખી જરૂયી પેયપાય અચકૂ કમાું છે. 'લનલનનાાં 
ાયેલાાં'થી ળરૂ થમેરી એભની અક્ષયમા્ર ા શાર 'કેદી નાંફય ૧૦૮' સધુી શોંચી છે. તેઓ વતત એકધાયા 
રખનાયા વર્જક છે છતાાં એભને 'લનલનનાાં ાયેલાાં' અને 'જફનલન'લાા રેખક તયીકે ઓખનાય ભટ લગય 
ગજુયાતી વાદશત્મભાાં આજે ણ છે. આ ફાંને નલરકથાઓએ ળરૂઆતભાાં એભને ગજુયાતી નલરકથા વાદશત્મભાાં 
નલરકથાકાય તયીકે ્થાન અાલલાભાાં ભશત્ત્લનુાં મગદાન આપયુાં છે.  

કેશબુાઈ દેવાઈની 'લનલનનાાં ાયેલાાં' (૧૯૮૧) પ્રથભ નલરકથા – અક્ષયમા્ર ાનુાં આ શલે ુાં ષુ્ 
તેભણે ગજુયાતી નલરકથાભાાં જેનુાં નાભ ભાનથી રેલામ છે એલા વાદશત્મકાય ચાંદ્રકાન્ત ફક્ષીને અયણ કયુું છે. 
કેશબુાઈ દેવાઈની આ પ્રથભ નલરકથા ભપત ઓઝાના ળબ્દભાાં કશીએ ત "ળાભાજી તલ્તાયની ધફકતી 
પ્રણમકથા છે." ૮ 'લનલનનાાં ાયેલાાં' ફ્ર ીવ પ્રકયણ અને ૨૫૧ ષૃ્ઠભાાં તલ્તયેરી નલરકથા છે.  

'લનલનનાાં ાયેલાાં'ન આયાંબ નાગધયાનાાં ાણી ઓાંગતી કથાનાતમકા શાંતીના રૂ લણયનથી થામ છે : 
"શાંતી લગૂડાાં વ ાંકયીને નાગધય ઊતયતી શતી. ઘાઘય ફને્ન ફાજુથી ઠીક ઠીક પ્રભાણભાાં ઊંચ કયીને એ વાચલી 
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વાચલીને ચારતી શતી. ઢીંચણ વભાણુાં ાણી શત ુાં... શાંતીની આંખભાાં શ્રાલણની શદયમાી ાાંગયી ઊઠી. એની 
વાથને ચભૂીને લશતેાાં નાગધયાનાાં ાણી જાણે કે એને ગરીચી કયી યહ્ાાં. ક્ાાંક ઉતાલે વયકી આલતી 
ભાછરી એને ્ળીને ાછી ધયાનાાં ઊંડાણભાાં ડફૂકી ભાયી જતી શતી અને શાંતીને એક અજાણ્મા–્ળયનાાં 
ઊંડાણભાાં ધકેરી દેતી શતી." ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૧-૨) વાફયકાાંઠાના ળાભાજીભાાં બયામેરા 
ગકુઆઠભના ભેાભાાં કથાનાતમકા શાંતી વદૃ્ધ તતાને રઈને ભે ભશારલા ગઈ છે. આઠભન ભે ઊરી યહ્ 
શત ત્માયે શાંતી ડેભ જલાની શઠ રેતાાં ફાંને ડેભ જલા જામ છે. ફાદીકયીની લાતચીત દયમ્માન શાંતીના ઘયડા 
અને તલધયુ તતાને તાન ભતૂકા નજય વભક્ષ તયલયલા રાગે છે. રેખકે ફ્રૅળફેક દ્ધતતએ એનુાં આરેખન 
કયુું છે. શાંતી અઢી લયની શળે ત્માયે એની ભા ફીજી સલુાલડભાાં સલુા યગ રાગ ુડતાાં મતૃ્ય ુાભી શતી. આજે 
શાંતીને એન ચશયે ણ ફયાફય માદ નથી. એનુાં રૂ આખા ગાભની જીબે યભી યહ્ય ુછે. શાંતીન ઘયડ ફા 
એના રૂને વાંબાયીને કશ ેછે : "ભે ભશારલા ટાટી તે ચેટરી ! ત ુાં ત ઈના આગળ્મ કાાંમ નાં." ('લનલનનાાં 
ાયેલાાં', .ૃ ૨) નાગધયાના કાાંઠાની નજીક ધે દદલવે દય-દાગીના ઉતયાલીને, સ્ત્રી લગયને નગ્ન કયીને આફરૂ 
લ ૂાંટનાયા ફે જુલાનજધ બીર શાંતી અને એના તતાને ડકાયે છે. એક બીરે ત વદૃ્ધ અને અવશામ ડવાની 
વાભે તીયકાભઠુાં વાફદુાં કયુું, ત્માાં જન્ભે આદદલાવી, ભેશ્વ જરાગાયન ચકીદાય-કથાનામક કરજી કટાય 'બી 
શરી જેલી ગ્રાભકન્મા' શાંતીને જીલના જખભે ફચાલી, ખાખચકભાાં યાતલાવ યાખી, લશરેી વલાયે ફા-દીકયી 
ઘેય જલા નીકે છે, ત્માાં સધુીભાાં કરજી કટાયા અને શાંતી લચ્ચે પ્રથભ દૃષ્ષ્ટએ જ ય્ય કણૂી રાગણી જન્ભે 
છે. 

ફાની ળીખ-બરાભણને કાયણે શાંતી ભવા (બેટારી)ન ય્ત કડે છે. બયફયે ઘાટીભાાં 
લબરડાલા લગયજાગય કે જે અલગતે ગમેર તે 'ચેશય !' એલી બભૂ ાડે છે. દૂય ઊબી ઊબી શાંતી ફરે છે : " 
ચેશય ? એ ત ભાયી ભા શતી. ભારુાં નાભ ત શાંતી." ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૨૮) શાંતી નજીક જતી ગઈ, એભ 
એને એ રાંગડ ભાણવ, ભાણવ ભટીને ્થયની આકૃતત ફની જત જણામ. તાની ભા ાછ ગાાંડુાં ફનેલુાં 
કઈ ભાણવ શત ુાં. ય્તે તલચાય કયતી ચારલા ભાાંડી ત્માાં આધેડ ખેડતેૂ શાક ભાયી અને શાંતી ગાડાભાાં ગઠલાઈ 
ગઈ. ફદગાડુાં એટરે ગ્રાભીણ વા્ં રૃતતનુાં પ્રતીક. ભાભા લીયાબાઈ ટેરને કેન્વય થયુાં, ત્માયથી ઘયન તભાભ 
કાયબાય ભાધ વાંબાત શત. ઓવયીભાાં ખાટર ઢાીને સતૂેરી શાંતી યશી યશીન ેભેશ્વ વયલયલા પ્રવાંગ 
અને વગી આંખે નજયે ડેરા લગયજાગયલા પ્રવાંગ માદ કયે છે. 'ભાભાની ચાકયી કયલાનુાં ણુ્મ ભળે' એલા 
શબુ આળમથી શાંતી ભાભાના ઘયન તભાભ કાયબાય વાંબાી રે છે. શાંતીન અતતતથવત્કાય આખા ગાભભાાં 
પ્રળાંવાને ા્ર  થામ છે. શાંતીના રીધે ભાધાના ઘયની ળકર પયી ગઈ. 

એલાભાાં બાદયલી નૂભન ભે આવ્મ. ભાભાના દીકયા ભાધાનુાં ભન યાખલા ભાટે શાંતી નૂભના 
ભેાભાાં જામ છે. ભેાભાાં યાંગફેયાંગી ળાકભાાં વજ્જ આદદલાવી રકની લચ્ચે શાંતીની આંખ ક'કને ળધી યશી 
શતી. ભધયાતે વાભેથી કરજી આલત નજયે ડે છે. ભાધ લશભેામ એ શરેાાં શાંતી કશ ે છે : "આ કરજી બ ૈ
ફચાયા બગલાન જેલા વાં શાાં બૈ ! તે દન અભાાં નાં ખફૂ આગતાશ્વાગતા કયીનાં ખાખચકભાાં ફાલાજી ાાંશ ેરઈ 
જ્માતા." ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૫૦) કરજી-શાંતી લચ્ચે આકયણ લધતુાં જામ છે. કરજી શાંતીને જરૂય ઝાંખે છે, 
યાંત ુતે આદદલાવી છે અને ટેર આદદલાવીને કન્મા ન જ આે તેભજ ટેરભાાં ણ કન્માઓન દુકા 
શઈ એ શકીકત પ્રત્મે એ વબાન છે. જ કે, વાધ ુતલજમદાવ એક વાંવાયી તતાની ભાપક કરજીને વતત ઉત્તેજન 
આતા યશ ેછે. 
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એક દદલવ ખેતયે ગમેર કુાંલાય ભાધ ્ર ણ-ચાય આદદલાવીઓ વાથે દારૂ ીને ભશ્કે ઘયે આલી, શાંતી 
જડે કુકભય કયે છે. લીયા ટેર તાના ્ુર  ભાધા વાથે શાંતીને કઢાંગી શારતભાાં જઈ જતાાં પા ાંવ ખાઈને 
જીલનરીરા વભાપત કયે છે. ક મકૂીને યડતી શાંતી તાના રીધે જ ભાભા ભયણ ામ્માન અયાધબાલ 
અનબુલે છે. શાંતીન જીલ થયથયી જામ છે. તતાના મતૃ્ય ુછી ભાધ ભયલાને લાાંકે જીલે છે. 

ભયણત્તય ગરુડયુાણના લાચન ભાટે વાધ ુ તલજમદાવ આજુફાજુના ાંથકભાાં જાણીતા શતા. ભાધાએ 
કથાલાચન અંગે વાધ ુ તલજમદાવને તલનાંતી કયતા વાધ ુ તલજમદાવ કરજીને રઈને બેટારી જામ છે. જ્માાં 
કરજી અને શાંતીન બેટ થામ છે. ્લગયની યી જેલી શાંતીને ભદદ ણ કયે છે. યા્ેર  કરજી ્લપનસષૃ્ષ્ટભાાં વયી 
ડે છે. ્લપનભાાં લો લેૂ જમેરી એક લનકન્મા વીતા ાાંડલનુાં તભરન થામ છે અને તેની ળધભાાં કરજી 
નીકી ડે છે. ્લપનસુાંદયી દીતાજીની છકયી વીતા ાાંડલને કરજી ળધી કાઢે છે. લનકન્માના રૂ-યાંગ 
જઈને કરજી ભનભન મ ૂાંઝલણભાાં ખ ૂાંી જામ છે. વીતા ાાંડલ ધભાુંતય કયી દિતિમન ધભયન ્લીકાય કયી, 
તભળનયીના આદેળ પ્રભાણે, 'જનવેલા એ પ્રભવેુલા' એ તવદ્ધાાંત મજુફ નવયન વ્મલવામ ્લીકાયે છે. જ્માાં ડૉ. 
દલેની લાવનાન બગ ફની એક ફાકની ભાતા ફને છે. અવર લનકન્માના ગોયલને છાજે એ યીતે ડૉ. દલે 
અને નકયી-ફાંનેને છડી વીતા ાાંડલ એની ઘયડી ભા અને કુભા દટન્કુ ભાટે જીલન જીલી યશી છે. આ ફધુાં 
જઈ અને વાાંબી કરજીને િજિંદગીથી-વાંવાયથી શાયેરી-થાકેરી વીતા ાાંડલ પ્રત્મે વશાનભુતૂત જાગે છે. અશીંથી 
નલરકથાભાાં નતૂન લાાંક ત આલે જ છે. વાથ ેવાથે ફીજી નાતમકાન પ્રલળે થામ છે. ફાંને લચ્ચે ્ર વ્મલશાય 
ળરૂ થામ છે. કરજી વીતા ાાંડલને તાની કયલા ભનભન તલચાયે છે દયણાભે નકયીભાાં એનુાં ભન રાગતુાં 
નથી. તવિંચાઈ ખાતાલાા ભશતેા વાશફે આગ કરજી ગગા અલાજે કશ ેછે : "ભારુાં યાજીનામુાં રઈ લ્મ, 
વાશફે ! હુ ાં નકયી ભાટે રામક નથી. લગય ભપતન ગાય ખાઉં છાં. ભાય જીલ જ નથી ચોંટત, વાશફે ! શુાં કરુાં 
?" ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૧૪૭) 

કભયવાંજગે ભાભાના દીકયાએ કયેર કુકભય થકી શાંતી વગબાય ફને છે. એને ઉફકા આલે છે અને જાણે 
આંતયડાાં ફશાય નીકી જળે એવુાં રાગલા ભાાંડે છે. શાંતીન ફા શાંતી ઉય કઈકે  ભેરી તલદ્યા અજભાલી શળ ે
એભ ભાની ભલૂા ાવે રઈ જામ છે. દયા-ધાગા લગેયે કયી છૂટે છે. આંખના યતન જેલી શાંતીનુાં દુ:ખ એભનાથી 
જયુાં જત ુાં નથી. શાંતી દદન-પ્રતતદદન સકુાતી જામ છે. તનઃવશામ શાંતી વદૃ્ધ ફાને કશ ે છે : "કાકા ! ેરા 
ખાખચકલાા કરજી નાં ફરઈ રાલ. એ વેલાબાલી ભનેખ વ. ભરકન પયાંદ વ. તભે લેણ નાાંખળ ત એ ના 
નીં ાડે !" ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૧૯૭) શાંતીન ફા ળાભાજી શોંચી કરજીને કશ ેછે : "યજ શાંબાય વ 
તભાાંન ાં ! કરજી બૈ-કરજીબૈ કયીને મઢુૂાં હુકામ વ ઈનુાં. ભાાંદી થઈ તે રાખ ઉા' કમાય ણ યગ દને દને લધત 
શેંડય તે આજ શલાયાાંભાાં ત – " ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૨૦૦) વાધ ુતલજમદાવ ણ કરજીનુાં ભન યાખલા 
દય ભાંતયી આે છે. શાંતીની દળા જઈ કરજી લચિંતાભાાં ડે છે.  

બીરના ાંજાભાાંથી છડાલનાય આજે યગના ાંજાભાાંથી છડાલલા શાંતીને વીતા ાાંડલના ઝાાંે શોંચ ે
છે. વીતા ાાંડલ શાંતીને તાવે છે ત્માયે ભાલભૂ ડે છે કે શાંતી ત વગબાય છે. જ એના ફાને જાણ થામ ત 
કલૂાભાાં જ ડે. કરજી ત પ્રભનુ ભાણવ એટરે એને જાણ કયામ નદશ. વીતા ાાંડલ કઈને ણ જાણ કમાય 
લગય શાંતીની દલા કયી ફધી ફીના ખાનગી યાખે છે. ભડી યાતે ઊઠેરી શાંતી કુદટય ફશાય ચાાંદની યાતે વીતા 
ાાંડલ અને કરજીને પ્રણમ કયતા જઈ જામ છે. શાંતી ઘયે શોંચ્મા છી અવર ટરાણીની અદાથી કરજીને – 
"આ બલે ત ભળ્મા એ ભળ્મા, ણ આલતા બલભાાં મતૂયના ફેડેમ શાાંભા ના ભતા !" ('લનલનનાાં ાયેલાાં', 
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.ૃ ૨૩૨) એભ કશીને ચારી જામ છે. 'આલજ' એભ કશલેામ ાછી લતી નથી. શાંતી વાયી થઈ જતાાં 
ઉકાયલળ શાંતીન ફા વાધ ુ તલજમદાવને ચાદય આલા આલે છે ત્માયે આદદલાવી યલુાન કરજી ભાટે 
શાંતીની ભાાંગણી કયી ડવાને ભનાલી રેલાભાાં વપ થામ છે. ટેરની દીકયી એક આદદલાવી યલુાનને 
વોંલાભાાં આલે ત વાભાિજક િાક્ન્ત થામ એલા આળમથી વાધ ુતલજમદાવ કરજીને શાંતી ્લીકાયલાની આઞા 
કયે છે અને વીતા ાાંડલ ભાટે ભાધ ટેરને. વાધનુ ળબ્દ એટરે બ્રહ્મલાક્. એન ર કયનાય ર થઈ 
જામ એલી ક્્થતત કરજી ભાટે તનભાયણ થામ છે. કરજી તીવ્ર ભનભાંથનભાાં ગયક થામ છે : "હુાં ત ગરુાભ છાં. 
ધભયન ગરુાભ. ખાખચકન ગરુાભ. વાધ ુ તલજમદાવન ગરુાભ. એક યીતે કહુ ાં ત આખી આરભન ગરુાભ. 
ભાયે શુાં કયલાનુાં, એ હુ ાં નક્કી ન કયી ળકુાં – એ ત ભાયા ભાલરક નાભે વાધ ુ તલજમદાવ નક્કી કયી આે....એ 
સચૂલે તે છકયીને પે્રભ કયલાન, એ સચૂલે તે છકયી વાથે જીલન જડલાનુાં એટલુાં જ નદશ, એ સચૂલે એ 
પ્રભાણે દુતનમાની ફીજી છકયીઓનેમ– 

– આ કેલ ન્મામ ! શુાં ઈશ્વય એની યૈમતને દીનશીન, ગરુાભ દળાભાાં વફડતી યાખલા ભાગત શળે?" 
('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૨૪૪) કપડી શારતભાાં કરજી લચઠ્ઠીની ્ર ણ નકર તૈમાય કયે છે : ૧. વાધ ુતલજમદાવ 
૨. શાંતી ટેર અને ૩. વીતા ાાંડલને નાભે. કાી ચોદળને દદલવે કરજી ભેશ્વભાાં જવભાતધ રે છે. લચઠ્ઠી 
ભતાાં જ વાધ ુતલજમદાવ લખન્ન થઈ કરજીની ળધ આયાંબે છે. વો ડેભનાાં ગતથમાાં ઊતયી ઊતયીને ચાલ્મા 
જામ છે. કાા દડફાાંગ અંધાયાભાાં ભેશ્વના જભાાં ળફને જતાાંલેંત શાંતી અને વીતા ાાંડલ ઓખી જામ છે. 
કરજીના કરુણ ભતન આઘાત ફેઉ નાતમકાઓ અને લાચકને આીને કથા તલયભે છે. આણે કલ્ના ણ ન 
કયી શમ એલ નલરકથાન અન્ત રાલી રેખકે અનન્મ તવદ્ધદ્ધ દાખલી છે. યભણરાર ાઠક 'લાચ્તત' રખે છે 
કે, "અંત વાથે આ ગ્રાભનલરકથાન આખ ધ્લતન જ ફદરાઈ જામ છે. એ કઈ વાભાન્મ પ્રણમત્ર કણલાી 
ગ્રાભપ્રણમકથા નથી ફની યશતેી; એકદભ ભાનલમકુ્તતની વભથયક કૃતત ફની જામ છે....કરજીના ભયણદ્ગાયથી 
એક વાભાન્મ પ્રણમકથા આભ ગરુાભની મકુ્તતની કથા ફની જામ છે. ડૉ. કેશબુાઈની આ ગજફની કરાતવદ્ધદ્ધ 
છે." ૫  

નલરકથા નાગધયાથી ળરૂ થઈને ભેશ્વ વયલયને દકનાયે ણૂય થામ છે. ગકઆઠભના ભેાથી ભાાંડીને 
કાી ચોદળની યાત સધુી, રગબગ ૬૫ દદલવના વભમગાાભાાં તલ્તયેરી ઘટનાઓ એક છી એક સગુ્રતથત 
્લરૂે ફને છે. ભપત ઓઝા આ નલરકથાની તલળેતા દળાયલતાાં રખે છે : "રેખકે ફ્રૅળફૅક-દ્ધતત, ્લપન-
દ્ધતત તથા પ્રલતયભાન કથાળૈરી : તભાભન વપતાલૂયક તલતનમગ કયીન ેએક યવઝયતી નલર યચી છે, જે 
એના આંચલરક અલબતનલેળને કાયણે ગજુયાતી નલરકથાની તલકાવમા્ર ાનુાં એક માદગાય વીભાલચહ્ન ફની 
યશલેાની ક્ષભતા ધયાલે છે." ૬ જ કે કથાના લૂાયધયભાાં આંચલરકતાન જે આતલષ્કાય વધામ છે ત ેનલરકથાના 
અન્ત સધુી રેખક જાલી ળક્ા નથી. 'લનલનનાાં ાયેલાાં'ભાાં ફને્ન વશનાતમકાઓ લચ્ચે ફાહ્ વાંઘયનુાં 
આરેખન બરે થયુાં નથી છતાાં કરજી, શાંતી, વીતા ાાંડલ, શાંતીન વદૃ્ધ ફા, વાધ ુ તલજમદાવ, ભાધ આદદ 
ા્ર ન ભનવાંઘય તીવ્ર યીતે આરેખામ છે. 

'લનલનનાાં ાયેલાાં'ની ા્ર સષૃ્ષ્ટ તનયાી છે. કથાનામક કરજી કટાય, કથાનાતમકા શાંતી અને વીતા 
ાાંડલ, શાંતીન વદૃ્ધ ફા, વાધ ુ તલજમદાવ, ભાધ જેલાાં ા્ર  સયેુખ વ્મક્તતત્લલાાાં, વજીલ, વાચકુરાાં અન ે
વભબાલપે્રયક હૃદ્ય રાગે છે. કરજી કટાય જન્ભે આદદલાવી, વા્ં કાયે ખાનદાન, બર, બ, તનખારવ અન ે
વાંલેદનળીર કથાનામક છે. ખાખચકના ફાલાજીન ટ્ટતળષ્મ છે. કરજીન ફા આદદલાવીઓના અંદયઅંદયના 
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તધિંગાણાભાાં મતૃ્ય ુ ાભે છે ત ભા નાતરુાં કયીને ચારી જામ છે. આથી વાધ ુ તલજમદાવ યખડતા-બટકતા 
આદદલાવી કરજીને દીકયા વભાન ગણી ઉછેયી-વા્ં કાય તવિંચન કયી ભેશ્વ જરાગાયના ચકીદાય તયીકેની નકયી 
અાલે છે. બીરના ાંજાભાાંથી શાંતીને ફચાલે છે ત્માયે ત શાંતીન ફા એને 'યભનુા પદય્તા' ભાને છે. કરજી 
આદદલાવી ફરી, ટેર વભાજની ફરી, ફાલાઓની ફરી અને તળષ્ટ ગજુયાતી ણ ફરી જાણે છે. શાંતી ત 
એને 'યદુઃખબાંજન ્લબાલ'ન ગણે છે. વીતા ાાંડલને કરજી વેલાબાલી અને દમાળુ રાગે છે. કરજી આગલી 
સઝૂથી વીતા ાાંડલને સુાંદય ્ર  રખે છે. રેખકે આદદલાવી કરજીના ા્ર  તનરૂણથી કથાભાાં આદદલાવી 
જીલનની કરુણતાન લચતાય આલાન પ્રમાવ કમો છે. વીતા ાાંડલના આગભન વાથે કરજીનુાં ા્ર  થડુાં 
તળતથર ફને છે. ભશતેા વાશફે અને ડ્રાઈલય આદદલાવી કન્માઓ જડે યાંગયેરીમા ભનાલે છે ત્માયે શાંતીને બીર 
અને યગના ાંજાભાાંથી ફચાલનાય કરજી ણ આદદલાવી કન્મા જડે કુકભય કયે છે. અયે ! ્ર ણ કન્માભાાંથી એક 
કન્માનુાં ભત થલાાં છતાાં કરજી શયપ ળબ્દ ફરત નથી : "કરજી ્થયના તૂાની ભાપક ફધ ખેર જત 
યહ્." ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૧૫૧) આનાંદ લવાલા મગ્મ જ રખે છે : "આખી નલરકથાભાાં લફચાય ફાડ 
યુલાય થત કરજી કટાય અન્મભાાં વાંઘયામ નદશ અને તીકાાંઓભાાં બી ળક્ નદશ-ક્્થતતને ામ્મ છે." ૭ 
આ નલરકથાની નાતમકા શાંતી અને વીતા ાાંડલ ત તાની આગલી ઓખ ઊબી કયે છે. ફને્ન નાયીઓભાાં 
આબ-જભીનનુાં અંતય છે. શાંતીના જીલનન સયૂજ વે કરાએ ખીરેર છે જ્માયે વીતા ાાંડલનુાં રૂ શૃાંગાયના 
ખાંદડમેય વભ છે. ભા લગયની અને વદૃ્ધ તતાના વશાયે જીલતી શાંતી દેખાલડી, ચાંચ, ચ, બી ગ્રાભકન્મા 
છે. કરજીને ભનથી ચાશ ે છે. ભાભાના દીકયા ભાધ વાથે શાંતી યતત-કભયથી વગબાય ફને છે. છતાાં એના પ્રત્મ ે
વભબાલ યાખી ળકે છે. ભાધા ભાટે એના ભનભાાં અયાધબાલ લવત નથી. અશીં આણા ભનભાાં પ્રશ્ન થામ કે 
લણઝયન બરબરાાં ભતૂ બગાડનાય ભલૂ ગલ યફાયી શાંતીની આફરૂ રેલાન પ્રમાવ કયે છે ત્માયે શાંતી 
ગલાની ખયી ખખયી કયી નાાંખે છે. જ્માયે ભાધા વાથે વશજે ણ આનાકાની કે પ્રતતકાય કમાય લગય ભા્ર  
ળયણાગતત શાંતી ્લીકાયી ળકે ખયી ? ા્ર ગત નાની તલવાંગતતાને ફાદ કયતાાં નલરકથાના પ્રથભ પ્રકયણથી 
નલરકથાના અન્ત સધુી લાચક-બાલકના ભન ય શાંતી અભીટ છા મકૂી જામ છે. ડૉ. દલે જેલા નફ્પટ, નીચ 
અને ફેળયભ ભાણવની વાથે પે્રભભાાં પવાઈ, એક વાંતાનની ભા ફનેરી વીતા ાાંડલ કરુણામતૂતિવમૌ ા્ર  છે. 
યકાયી, ઉદાય, દમાળુ અને આદદલાવી કન્મા શલાના નાતે કરજી તેના તયપ ઢે છે. આંજણા ટેરના 
ધભયગરુુ તયીકે બાયે રકાદય બગલતા વાધ ુ તલજમદાવનુાં ા્ર  રેખકે "ળાભાજીના ભશાંત કેળલદાવ યથી 
trace out કયેલુાં" ૮ છે એભ ભપત ઓઝાએ નોંધ્યુાં છે. આ ઉયાાંત શાંતીન ફા, ભાધ, લીયા ટેર લગેયે 
દયક્્થતત આગ ાભય એલા ભાનલીમ ભમાયદાને લયેરાાં ા્ર  છે. 

'લનલનનાાં ાયેલાાં' નલરકથાભાાં લણયનકાના ઉત્કૃષ્ટ નમનૂાઓ જલા ભે છે. નાગધય, ભેશ્વ, પ્રકૃતત, 
લયવાદી વાંધ્મા અને ગક આઠભન ઊઘરત ભે, બાદયલી નૂભન ભે, યાત્ર નુાં ગાભડુાં લગેયેનાાં લણયન 
જનદને વજીલતા ફકે્ષ છે. કથાને ઉકાયક એલા આંજણા ઞાતતના અને આદદલાવી જાતતના યીત-દયલાજ, 
ભાન્મતાઓ, અંધશ્રદ્ધાનાાં કેટરાાંક લા્તતલક લણયન આ્લાદ્ય ફની યશ ેછે. બાયતી લૈદ્ય મગ્મ જ કશ ેછે : "સુાંદય 
લણયન અને તેની ળૈરી આ નલરકથાનુાં જભા ાસુાં ફની યશ ે છે." ૯ કરજી કટાય, શાંતી અને વીતા ાાંડલ 
લગેયેનાાં ા્ર ગત લણયન ણ કાત્ભક યીતે આરેખામાાં છે. કાવ્માત્ભક લણયનનુાં ણ તનરુણ થયુાં છે. 

'લનલનનાાં ાયેલાાં' નલરકથાભાાં રેખકે જાણ્મે-અજાણ્મે અનેક પ્રશ્ન છેડયા છે. ળાસ્ત્રાથયભાાં અજડ વાધ ુ
તલજમદાવ આંજણા ટેર અને આદદલાવી કભનાાં વાંયતુત દશત વાચલલા પ્રમત્નળીર યશ ેછે. ત બ્રાહ્મણના 
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તલયધી છે. આદદલાવી કન્મા વીતા ાાંડલના ા્ર થી રેખક ધભય દયલતયનના વાંલેદનળીર પ્રશ્નને ્ળે છે. ડૉ. 
દલે ગયીફડી, દુઃલખમાયી, બી, રૂાી વીતા ાાંડલનુાં તન-ભનને ચવૂી, ચવૂામેરા ગટરાની જેભ પેંકી દે છે. 
અશીં રેખક આદદલાવી કન્માના ળણના પ્રશ્નને છાંછેડે છે. વભ્મ વભાજભાાં જન્ભેરા-બણેરા અને વા્ં કાયી 
કશલેાતા વયકાયી અતધકાયીઓ- ભશતેા જેલા રૂતમાના જયે ઊંડાણના ગાભડાભાાં લવલાટ કયતી ગયીફ, બી, 
રાચાય, તનયાધાય આદદલાવી કન્માઓનુાં બમાંકય ળણ કયે છે, તેનુાં લા્તતલક લચ્ર  આફાદ યીતે રેખકે દયુું 
છે. લી, આદદલાવી ઞાતતભાાં રશીના લેાયની વભ્મા કેલી બમાંકય લકયી છે, તેન તનદેળ ણ કમો છે. 
ટેર ઞાતતની કરુણતા એ છે કે બરે કયડતત થમ શમ, યાંત ુભાથા વાથે ભાથુાં આલાની વ્મલ્થા અને 
જગલાઈ ન શમ ત રુુને યણલાભાાં ડતી મશુ્કેરીન વાંકેત કમો છે. રીવ ખાતાભાાં વ્માપત 
ભ્રષ્ટાચાયન વગત પ્રશ્ન રેખક આલયી રે છે. ્ર ીવેક લયન ગલ ઘાાંઘય લણઝયન બરબરાાં ભતૂ 
બગાડનાય જાણીત ભલૂ અબધૂ પ્રજાની અંધશ્રદ્ધાને કાયણે ફા-ફેન-ફેટીઓની કાાંચીઓભાાં શાથ ઘારે છે, 
તેન તનદેળ કયલાનુાં રેખક ચકૂ્ા નથી. ળાભાજી ાંથકભાાં આદદલાવીઓન બમ અને ્ર ાવ, એભનાભાાં દારૂનુાં 
વ્મવન અને તળકાય(વવરાાં, ભાછરાાં), આદદલાવીઓભાાં ભલૂાનુાં ભશત્ત્લ, નલયાત્ર  છીના દદલવભાાં ડુાંગયે ડુાંગયે 
ભાતા ફેવાડલી લગેયેનુાં તનરૂણ અશીં થયુાં છે. 

'લનલનનાાં ાયેલાાં' યગુમતૂતિ લાતાયકાય ય.લ. દેવાઈની 'ગ્રાભરક્ષ્ભી' જેલી ગ્રાભસધુાયક મા 
આદદલાવીસધુાયક શતેરુક્ષી કથા બરે રખાઈ નથી. છતાાં ડૉ. દલે આદદલાવી નવય એલી વીતા ાાંડલની વાથે 
ભીઠા વાંફાંધ યાખી એક ્ુર ની ભા ફનાલી ત્માાં સધુી એના દેશને ચ ૂાંથે છે, યાંત ુત્ની તયીકે ્લીકાયલા ઈન્કાય 
કયે છે. ત્માયે અવર લનકન્માના ગોયલને છાજે એ યીતે ડૉ. દલે અને નકયીને ત્મજી, ફા દટન્કુને તેડીને 
ચારી નીકતી વીતા ાાંડલના મખુભાાં મકુામેરા રેખકના તલચાયભાાં લચિંતન કે ણુ્મપ્રકના દળયન જરૂય થામ 
છે : "ભાયી વાથ ેયણતાાં રાજી ભયતા શ ત હુ ાં આ ચારી, ભાયી વાથે યાંગયાગ ભાણતા, ત્માયે તભને નાતજાત 
કે ધભય આડા નશતા આલતા. ભને ત્ની તયીકે ્લીકાયલાની લેા આલી ત્માયે જ તભાય 'ધભય' ફૂટી નીકળ્મ. 
યખાત તયીકે તભને લાાંધ નથી, કાયણ કે એભાાં તભાય ભબ વચલામ છે – તભાય અશમૌ ામ છે. અવર 
ત્નીની વાંદગી શરેાાં ત કણ જાણે કેટરીમ વીતાઓને ચ ૂાંથીને ચીંથયા જેલી કયી નાખળ ! " ('લનલનનાાં 
ાયેલાાં', .ૃ ૧૩૬) છતાાં નલરકથાભાાં રેખકનુાં સધુાયક તયીકેનુાં લરણ અછતુાં યશતે ુાં નથી. દા.ત. "ફાયભા-
તેયભાના ખટા ખયચા શુાં કાભ કય છ ? એના કયતાાં ગાભભાાં ચબતૂરુાં ફાંધાલ ત આલનાયી ઢેીઓ ણ 
ડવાને વાંબાયળે." ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૬૯) આલા પ્રશ્ન અશીં વભાજભાાં આવુાં પ્રલતે છે – એ ફતાલલા જ 
જાણે કે મકૂામા છે, તેથી એનુાં વાભાિજક જાગતૃત રેખે જે મલૂ્મ ઊભુાં થવુાં જઈએ તે નથી થયુાં.  

'લનલનનાાં ાયેલાાં' નલરકથાને યવતનરૂણની દૃષ્ષ્ટએ જઈએ ત ભશતેા વાશફેની આદદલાવી કન્મા 
વાથેના યાંગયાગભાાં શ ૃાંગાયયવ, શાંતીનાાં ગકઆઠભના ભેાભાાંથી ભવા બેટારી તયપ જતાાં ય્તાભાાં 
ચેશયપે્રભી લબરડાલાા લગયજગયના પ્રવાંગભાાં અને લીયા ટેરનુાં મતૃ્ય ુ થતાાં ભતૂ ફન્માની ઘટનાભાાં 
અદ્ભુતયવ છે. નલરકથાના અન્તે કથાનામકના મતૃ્યનુા પ્રવાંગભાાં કરુણયવન અનબુલ થામ છે. 

'લનલનનાાં ાયેલાાં'ભાાં જાનદી ભાશર વર્જલા રેખકે રકફરીન પ્રમગ કમો છે, જે નલરકથાની 
ળરૂઆતભાાં ધ્માનાશય ફને છે. એકાદ નમનૂ જઈએ – "ભાાંભા ભનાંમ ફળ્યુાં ઊંઘ ત નથી આલતી. ફેઠી ફેઠી 
બગલાનનુાં નાભ લ્યુાં સ ુાં. આલાાં ત ળાાં ા કમાું શળીં તે ભાયા ભાાંભાનાં આટઆટલુાં દખ ાડાં વાં ?" 
('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૩૫) શાંતી જેલી અબણ કન્મા અંગે્રજી ળબ્દ ણ ફરે છે. દા.ત. બ્બ્રક. શાંતીન વદૃ્ધ 
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ફા તળષ્ટ ગજુયાતી ફરે છે : "તાયી વડભાાં એને વરાભત યાખજે, બાઈ ! ભેં ત એને રશીભાાંવ એક કયીન ે
ઉછેયી છે; ણ શલે હુ ાં ઘયડ થમ. ભાયાાં શાડ બાાંગ્માાં. આજ છાં ને કાર નથી !" ('લનલનનાાં ાયેલાાં', .ૃ ૨૦૫ 
- ૨૦૬) નલરકથાના ઉતયાધયભાાં કથતી બાા-ફરી તલળે કે. એભ. ભકલાણા રખે છે : "બાા-ફરી વાંદબ ે
આયાંબે ભટી આળા જગાડતી આ કથાભાાં ાછ જતાાં રેખક બાાતલલેક ગભુાલી ફેવે છે."૧૦ વાધ ુ
તલજમદાવના ા્ર  મખેુ દશન્દી બાાન ણ તલતનમગ કમો છે. 

ગજુયાતી નલરકથા વાદશત્મભાાં ફહુધા શાાંતવમાભાાં યશરેાાં આદદલાવી ા્ર ને કેશબુાઈ દેવાઈએ 
'લનલનનાાં ાયેલાાં' નલરકથાભાાં કથાનામકને ્થાને કરજી કટાય અને કથાનાતમકા તયીકે વીતા ાાંડલને મકૂી 
આપમાાં છે, જે એક ઉરબ્બ્ધ છે. ગજુયાતી વાદશત્મની આદદલાવી નલરકથા ધાયાની જ્માયે જ્માયે ચચાય-
તલચાયણા કયલાભાાં આલળે ત્માયે ત્માયે 'લનલનનાાં ાયેલાાં' એક નોંધા્ર  કૃતત છે એભ કશી ળકામ. 
 
સદંર્ભનોંધ 
૧.  ''લનલનનાાં ાયેલાાં'', કેશબુાઈ દેવાઈ (ડૉ.), પ્રકાળન : નલબાયત વાદશત્મ ભાંદદય, અભદાલાદ – ૩૮૦ 

૦૦૧, પ્રથભ નુમુયદ્રણ : ૧૯૯૭, ભાયી આ નલફેરડીના નલા અલતાય તનતભત્તે (પ્ર્તાલના), .ૃ ૦૫   
૨.  'જફનલન', કેશબુાઈ દેવાઈ (ડૉ.), પ્રકાળન : નલબાયત વાદશત્મ ભાંદદય, ગાાંધી યડ, અભદાલાદ –  
     ૩૮૦ ૦૦૧, ન્નારાર ટેરન ડૉ. કેશબુાઈ ઉયન ્ર , .ૃ ૦૪ 
૩.  'લનલનનાાં ાયેલાાં', કેશબુાઈ દેવાઈ (ડૉ.), પ્રકાળક : આનતય પ્રકાળન, તરદ –  ૩૮૩ ૨૧૫, િજ. 

વાફયકાાંઠા, પ્રથભ આવતૃત્ત : ૧૯૮૧, આલકાય, ભપત ઓઝા, .ૃ ૦૩ 
૪.  એજન, .ૃ ૦૩   
૫.  'ડૉ. કેશબુાઈની નલ નલરકથાઓ : આ્લાદાત્ભક અધ્મમન', યભણરાર ાઠક   'લાચ્તત', પ્રકાળક : 

નલબાયત વાદશત્મ ભાંદદય, ગાાંધી યડ, અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૦૧, પ્રથભ આવતૃત્ત : ૧૯૯૫, .ૃ ૭૯ 
૬. 'લનલનનાાં ાયેલાાં', કેશબુાઈ દેવાઈ (ડૉ.), પ્રકાળક : આનતય પ્રકાળન, તરદ – ૩૮૩ ૨૧૫, િજ. 

વાફયકાાંઠા, પ્રથભ આવતૃત્ત : ૧૯૮૧, આલકાય, ભપત ઓઝા, .ૃ ૪-૫  
૭.  આદદરક, તાં્ર ી : આનાંદ લવાલા, અંક : ૪૮, જાન્યઆુયી-પેબ્રઆુયી ૨૦૧૬, ગજુયાતી નલરકથાભાાં 
     આદદલાવી વભાજનુાં તનરૂણ,  આનાંદ લવાલા, .ૃ ૧૭-૧૮ 
૮.  'લનલનનાાં ાયેલાાં', કેશબુાઈ દેવાઈ (ડૉ.), પ્રકાળક : આનતય પ્રકાળન, તરદ – ૩૮૩ ૨૧૫, િજ.  
     વાફયકાાંઠા, પ્રથભ આવતૃત્ત : ૧૯૮૧, આલકાય, ભપત ઓઝા, .ૃ ૦૩ 
૯. 'ગ્રાંથ' (૨૧૪), તાં્ર ી : મળલાંત દળી, અંક : ૧૦, ઑતટફય : ૧૯૮૧, ભટી અેક્ષા જગાડતી નલરકથા, 

લૈદ્ય બાયતી,  .ૃ ૧૫  
૧૦. 'ગ્રાભજીલનની વાઠત્તયી ગજુયાતી નલરકથા', કે. એભ. ભકલાણા (ડૉ.), તલતયક : ાશ્વય બ્બ્રકેળન, 

અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૦૧, પ્રથભ આવતૃત્ત : ૨૦૦૧, .ૃ ૭૭ 
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આટવય & કભવય કૉરેજ,ફારાતવનય  

િજ. ભશીવાગય, ીન : ૩૮૮૨૫૫ 
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