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Continuous issue-24 | April – May  2016 

 

‘નેવ ાં’- વ ર્ ાવવશ્વ 

  ગજુયાતી વાહશત્મના ૧૯૮૦છીના અનઆુધનુનક સ્થથતમંતયભાં જેભની લાતાાઓની નોંધ રેલામ છે. 

તેલા ગજુયાતી વાહશત્મના દલરત લાતાાકાય તયીકે વાહશત્મભાં ઐનતશાનવક થથાન ભશનયભાય ધયાલે છે. તેભની  
વર્જન યત્લે યશરેી પ્રનતફધ્ધતાની રાક્ષલણક્તા નલનળષ્ટ છે. તેભના વર્જનભાં ભાનલ વાથેની concern ઊબયી આલે 

છે. નલમલથતનુી લબન્નતા વાથે વંલેદનની કાત્ભક અલબવ્મસ્ક્ત તેભની કરભે લયી છે. ન્નારાર ટેરના ગદ્યભાં 

યશરે ગ્રાભીણ હયલેળ અને બાા-પ્રમગ ભશન યભાયના વાહશત્મભાં જલા ભે છે. પ્રતીનતકયતા વાથે ભાનલ 

ભનના લબન્ન લબન્ન ાવાઓને લાતાાક્ષણભાં નનરૂીત કયે  છે. એ વંદબે હકયીટ દૂધાત નોંધે છે કે, “ભશન દલરત 

લાતાાકાય છે. એટરે કે તેભનાં ાત્ર ભટા બાગે દલરત શમ છે. લધાયે થષ્ટતાથી કશવે ુ ંશમ ત લાતાા  ળરૂ થામ છે 

ત્માયે તેભનાં ાત્ર દલરત શમ છે યંત ુલાતાા  અંત ાભે છે ત્માયે તેભના ાત્ર કઈ જાનત-નલળે કે થથનાં વાંકડાં 

હયણાભ લટાલીને ભાનલતા અને લૈનિકતાભાં નનલાાણ ાભે છે. દલરત લાતાાકાય તયીકે કઈ નલનળષ્ટ મદુ્રા ધાયણ 

કયલાને ફદરે તેભને તાની લાતાાકાને વભગ્ર ભાનલીમ વંદબા વાથે જડાલાન ુ ંઈષ્ટ ભાનયું છે તેભાં તેભની 

વર્જકતાની નવદ્ધિ છે.” (ગજુયાતી વાહશત્મન દવભ દામક, .ૃ૪૬)  

  અશી ભશન યભાયના ‘ઠ’ લાતાા વંગ્રશની ‘નેલાં’ લાતાાના આથલાદન ઉક્રભ વેવ્મ છે. ‘નેલાં’ 

દાંત્મજીલનના નલમલથત ુરઈને ાત્રના ભનની જાતીમ ઉત્કટતાને કાત્ભક યીતે નનરૂનત કયતી લાતાા છે. ગ્રામ્મ 

થથ, કા, લાતાલયણભાં યશરે  પે્રભ વાથે જાતીમ ઉત્કટતાન ુ ંનભશ્રણ પ્રથભ રુુ એકલચનભાં વર્જકે યચયું છે.   

  લાતાાન ુ ંનલમલથત ુઆ પ્રભાણે છે. લાતાાન ુ ંમખુ્મ ાત્ર ગક છે અનમ ફે ાત્ર ગકની ત્ની અને 

લાતાાનતે આલત ત્નીન બાઈ. ‘હું’ના કથનકેનદ્રથી યચામેરી લાતાાભાં ગકના ભનભાં યશરેી જાતીમ ઝંખનાને એક 

ફાકના નતા થમેરા અને ભાથાભાં ધા આવ્મા ત્માં સધુી, યશરેી યનતની ઉત્કટતાન ુ ંવંલેદન છે. જેને વર્જકે ગ્રામ્મ 

હયલેળભાં પ્રવન્ન દાભત્મજીલનના દાખરારૂે પ્રમજમ છે. જેભાં નાટયાત્ભકતા સકૂ્ષ્ભ વંલેદન વાથે  કાત્ભક 

યીતે મજામ છે.  

  લાતાાનામક  ગક ઘયના ‘નેલાં’ તયપ નજય કમાા છી ભતૂકાભાં વયી ડીને ત્ની વાથે નેલાંની 

ધાયા નીચે એકભેકભાં રથફથ થઈને પ્રણમના મગુ્ધ વંલેદનને માદ કયે છે. અશી ીઠઝફકાય(Flash back)ની 
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પ્રયસુ્ક્ત દ્વાયા કથાફીજ યામ છે ત્ની વાથેન લીતેર ભતૂકાન વભમ લતાભાનભાં ાત્રના ભનની ઝંખના 

આરંફનરૂે વર્જકે રીધ છે. લાતાાનામકની આ ઝંખનાભાં લાતાાન ુ ંનલમલથત ુગનત કયે છે. ખેતયના ભજૂયને ળધત 
અને ત્નીને વતત થભયત એલા નામકન ુ ંાત્રલચત્રણ વશજ અને થલાબાનલક યીતે વર્જકે નનરૂપયું છે. નામકનાં ભનભાં 

યશરેી જાતીમ ઉત્કટતાને  વશજે એલી ભશ્કયી ભાટે વર્જકે ળકયીબાબીની છેડતી અને ભંગાજીની યલુાન છકયી વાથેની 

હ ૂંપ, તેના ભનભાં ડેરી જાતીમવનૃતને જાણે ઉશ્કેયે એ યીતે નનરૂી છે. જે વર્જક્ની લથત ુવંકરનાને આબાયી છે. ત્ની 

આગ ‘આ જ ત ભાયઆ વેતયભાં નથી જાવુ’ં કશનેાય નામકને ત્ની ‘તભીં ત એલા ન આ એલા જ યમા! એભ કશીને 

ખેતયભાં ભકરે છે અશીં લાતાાનામકના ભનભાં બયામેરી નભરનની ચાનકને વર્જકે વતત ભનભાં બભતી યાખી છે, તેન ુ ં

કઈ કાભભાં ભન ચટત ુ ંનથી તે દળાાલલા ભાટે વર્જકે - ‘હું’ના કથનકેનદ્ર દ્વાયા આંતયભનના વંલાદ મજમા છે. જે આ 

પ્રભાણે છે: ‘ભારંુ ભન ફકરાની ફા ભાં ેઠંુ. હું ફે દા’ડા ફશાય ગાભ ગમ’ત કાર યાતે થાચીનઅ આમ એલ જ હઈૂ 

જમ. ચાય દા’ડા કેભના જમાં? ફયાફય યઘલામ થ્મ’ત. એટરે ત વેતયભાં આલલાન ુ ંના ાડત’ત. ણ ય’ણે 

વેતયભાં ધકેલ્મ છ. શલઅ ઓમ લખુ્્ુ ંલખુ્્ુ ંત ભારંુ ફેઠંુ કઈ યીતે ચેન ડઅ.’ (.ૃ૫૩) 

‘અલ્મા ગકલમા શલઅ ત ભાથાભાં ધા આમી જમાં, તમ ગરુાટ ભાયલાન ુ ંભરૂત નથી. જલૉનીભાં ત ્ફૂ જલ્વા 

કમાા.’(.ૃ૫૩) 

‘આંમ ચતયા ય હું દાટ્ ું છ ઊઠ આંમથી’ (.ૃ૫૩) 

‘શજી ત જલૉન છીએ’(.ૃ૫૫) ‘જલૉન જ છીએ નઅ’(.ૃ૫૬) 

 

‘તાણઅ ચમાં ઘૈડા થઈ જમાં છીએ. આ ફે ચાય ફાર ધા થમા. આ ચાભડી જયા ફયછટ થઈ એટરે જલૉન કાંઈ 

ભાટી જમા! છીએ જ ત.’(.ૃ૫૬) 

ફીજુ,ં ત્ની પ્રત્મેન અાય થનેશ, તેના થલબાલ, વૌંદમા અને ઘયયખ્્તુાની પ્રળંવા, નામકના 

ભનવંચરનભાં વર્જકે નનજાલી છે. ‘શજુમ એલી રાગઅ છઅ જૉણી શભણાં જ ૈણીનઅ ના રમ શમ! શશઅ છ 

તાણઅ ત યી જેલી રાગઅ છ.’, ‘ઘયખ્્ ુછ, કાંભણગાયીમે છ, નઅ કાભ કયનાયી લ છ. આવ જ નથી. અડધી 

યાતે થાચમા ાછમા થઈ જમા શઈએ ત તયત જ કડકભેઠી ચા ફનાઈ આરઅ.’ 

‘અનઅ ફામડી જેલી તેલી શમ ત શભજમા, આત યજનન કુલયી જેલી જાનઅ ફરઅ ખયી.... ણ થડી લાય છઅ 

ાછી ભનાઈ રેમ. કકલાય ત લી રાડભાં ગકજી કેમ! ગકજી કેમ ને આ ફંદા ાંણી ાંણી થઈ જામ!’(.ૃ૫૯) 

ત્રીજુ,ં નામકના ત્ની વાથેના નભા-ભભા વંલાદ, ‘નેલાં નીચેથી આઘા ખશ. ચમાંક ભાલઠંુ આલળે, ત ાછા 

તણઈ જાશ...’,‘શલઅ ત તભીં અભનઅ છેકણીના તરે ગણલા ભાંડયા વો નૈ! અને ચથું, એક તયપ ખેતયભાં કાભ 

કયતા ભજૂય અને ફીજ તયપ રરચામેરી ભનની મ ૂંઝલણન ુ ં તાદાળીકયણ કયતા આરેખનભાં યશરેી જાતીમ 
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ઉત્કટતા, ‘શલઅ આંમ લખુ્્ું લખુ્્ુ ંત ભારૂ ફેટંુ કઈ યીતે ચેન ડઅ. દાડભની કી જેલા ઈના દાંત ય આંગી 

પેયલલાન ુ ંભન થ્યું દડીનઅ ઘેય જઉં? ણ આ ભાયાં ફેટાં દાહડમાં લેઠ લાળે ત કેભન ુ ંકરંુ?’(.ૃ ૫૮) 

‘થ્યું કઅ ઈની ભાનઅ ઘયના ્ણૂાભાં ખેંચી જઉં... નંઅ ઈન ુ ં ફધું શશલાન ુ ં કાઢી નાં્ું. ણ આ ભાયાં લા’રા 

દાહડમાં...’(.ૃ૫૨) આભ લાતાાના ભધ્માંતયે આલતુ ં લથતવંુકરન નામકની ભનસ્થથનતના લણાન ભાટે અલકાળ આલે 

છે જેન વર્જક મગ્મ ઉમગ કયી લાતાાને ઉકાયક કયાલી ળક્યા છે.  

  લાતાાનતે ઘયે લશરેા શચી ગમેર લાતાાનામકની ત્નીન બાઈ આલી ફેઠ છે. તે જઈ 

લાતાાનામકની ઉત્કટતાન છેદ ઊડી જામ છે અને તેની ફેચેની તેને જાણે વજાભાં ધકેરે છે. એ વાભે નતની ાભી 

ગમેરી ઉત્કટતા વાભે ત્નીની ભજાક ‘તનઅ જઈ ન અ એલા યાજીના યેડ થઈ જમાં છે’ એભ કશી શવી ડે છે. આ 

વ્માજથતનુતભાં યશરે બાલ નામક લચતની જાતીમ ઉત્કટતાન ુ ંળભન થલા દેત નથી. લાતાા આયંબે આલતા ‘નેલાં’ 
અંતે ણ કયાકટ યશ ેછે. આભ, લાતાા ળીાક ‘નેલાં’ પ્રતીકાત્ભક યીતે લાતાાના બાલતંત ુરૂે લણાઈને આલે છે. ત 

નભરનના ઉત્વાશના વંલેદન ય પયી લતાં ાણીને બયત ભશતેા વય લાતાાનામક વંદબે ‘હયફાભણીની લાતાા’ કશ ેછે.  

  લાતાાભાં યશરેી નનરૂણયીનત કરાત્ભક યીતે મજાઇ છે. લથતવંુકરન ાત્રના ભનના અતીત અને 

લતાભાન, લતાભાનભાં વયી ડેરા આંતયભનના વંલાદભાં તથા ાત્રની આખા ગાભભાં થતી ગનત વાથે લાતાાની 

ગનત વશજ યીતે થતી જલા ભે છે. ાત્રના આંતયવંલાદ, ત્ની ય લાયંલાયં ઓઘ થઈ જવ ુ,ં ત્નીને 

એકાંતભાં રઈ જલાની ઈચછા થઈ આલલી, આ ફધાભાં લાતાાનામક (ગકન ુ ંાત્ર) જીલંત ફને છે. ફીજ તયપ, 

વર્જક્ની નતને તાના તયપ આકનિત થમેર જાણી સ્ત્રીવશજ ટીખ ણ ઉમગી નીલડી છે. લાતાાનતે યશરેા 

ાત્રના આંતયવંલાદભાં યશરે ય આંતય વંઘા થલાબાનલક યીતે આલે છે. લાતાા ળીાક ‘નેલાં’ અશી સચૂક યીતે ણ 

જલા ભે છે. ઘયના છયા યથી લયવત લયવાદ યેર થઈને જમાંથી ટકે-ડે એ જ્ગગ્માને નેલાં કશલેામ. તે નલમા 
યથી ટકતા જન વંકેત તાની પ્રકૃનતને અલબવ્મક્ત કયે છે. જેભાં વાશજજક, બમ નલનાની અને અનાવતૃ થલાની 

જીલન યીનત વભામેરી છે   

‘હું’ન ુ ં કથન કેનદ્ર દ્વાયા ાત્ર ભનની ચંચતા, ઉત્સકુતા, મ ૂંઝલણ જેલી બાલનાઓ નનરૂલાભાં લાતાાને 

ઉકાયક ફને છે. ગ્રામ્મ હયલેળભાં ાત્રલચત બાાપ્રમગ વભગ્ર લાતાાભાં નનરૂમ છે. વર્જકે તદી બાા, 

રેશકા, રૂહઢપ્રમગ, દ્ધદ્વરુકત, ઉદ્દગાયન ઉમગ લાતાાને જીલંતતા અે છે.  

  લાતાાભાં ાત્રભનભાં યશરેી યનત નભરન ભાટેની ઉત્કટતાની ચંચ એલા ભનની ચટટી નનરૂી છે. જે 

‘આ લખુ્્ુ ંલખુ્્ું’, ‘ધયડા સ ુકંા બઠ્ઠ’ જેલા ળબ્દભાં યશરેી શષુ્કતા લાતાાનામકની જાતીમ ઉત્કટતા વાથે જડામ છે. 

નેલાંના ધયડાભાં બીંજાઈને રથફથ થઈ જલાની નામક ભનની ઝંખનાન ુ ં નનરૂણ થયું છે. યંત ુ ં ભશભેાનના 

આગભનને કાયણે તે રથફથ થઈ ળકત નથી. યણ(ભશભેાન) ખયેખય, યાણે નામકની ફધી ફાજી ફગાડી દે  છે. 
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લાતાાનતે યશરે આ લાંક પ્રતીનતકય ફને છે. અને ‘હું’ના કથનકેનદ્રભાં યશરે આંતયભંથનની એકસ્ક્તરૂે લાતાાનતે 

કાત્ભક યીતે વર્જકે મજમ છે. 

 

વંદબા:- 

1. ‘પોઠ’ (વ ર્ ાસાંગ્રહ)-મોહન પરમ ર, રન્ન દે પ્રક શન, પ્ર.આ. ૨૦૦૧, મ.ૂ ૧૦૦ 

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

અનનતાફશને ાદહયમા 
શ્રી કે.આય.દેવાઈ આટૌાવ એનડ કભવા કૉરેજ 

ઝારદ 
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