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Continuous issue-24 | April – May  2016 

 

  “ગુામ મનોદશાનુ ું નનરુપણ કરતી ત્રણ વાતાાઓનો તુનાદશી અભ્યાસ” 

 
 જીલનભાાંથી જ વાહશત્મને ખયી પે્રયણા પ્રાપ્ત થામ છે. છી વર્જક એ પે્રયણારુે પ્રાપ્ત થમેરાાં પ્રવાંગ, 
ાત્ર, બાલ, વલચાય લગેયે વાથે તાની કલ્નાન ુાં વવભશ્રણ કયી એને આકાય આે છે, એટરે કે વાહશત્મ કૃવત 
વજ ેછે. જે વાહશત્મ વ્માક સ્તય ય ભનષુ્મજીલનનાાં કઈક વત્મને ઉદઘાટીત કયે એ પ્રબાલળાી, ભશત્લણૂણ 
અને વલણકારીન આસ્લાદ્ય ફની યશ ેછે. આલી ભબન્ન-ભબન્ન દેળ, બાા વર્જકની કૃવતઓભાાં ભનષુ્મજીલનન ુાં કઈ 
એક વત્મ કેલી યીતે પ્રગટ થયુાં છે ? એ તરુનાત્ભક દ્રષ્ષ્ટએ જવ ુાં યચક નીલડે છે. અશીં આ અભ્માવ રેખભાાં 
હશન્દી વર્જક બીષ્ભ વાશનીની „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟, યવળમન વર્જક એન્ટન ચેખલની „ડેથ ઑપ એ કરાણક‟ 
(„કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુ)  અને ગજુયાતી વર્જક જજજ્ઞેળ લયવાણીની „ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟ નલભરકાઓની 
તરુનાત્ભક દ્રષ્ષ્ટએ વભારચના કયી છે.  
 વલણ પ્રથભ આ ત્રણે નલભરકાઓન ુાં વભિપ્ત કથાલસ્ત ુજઈએ –  
„વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟1  
 નુલાણવ કામાણરમભાાં 14 લણથી કાયકુન તયીકે વત્રરકીનાથ કામણ કયત શત. એક લાય ફયે 
જભલાનાાં વભમે ઑહપવની વાભે ઊબેરી રાયીભાાંથી એ નાસ્ત કયત શત ત્માયે એક નાની ઘટના ઘટી. 
કાયકુનનાાં જીલનભાાં ત એલી ઘટના ઘણાાં લોભાાં એકાદ લાય જ ઘટતી શમ છે. એક ભટા વ્મક્તતએ તેને 
ઓખી રીધ, તેને ભળ્મા, તેની વાથે શસ્મા, તેના ખબે શાથ મકૂી ાાંચ વભવનટ લાત ણ કયી અને ભટયભાાં 
ફેવીને જતા શરેા તાની નટબકુ કાઢી એ ભટી વ્મક્તતએ વત્રરકીનાથન ુાં નાભ, વયનામુાં ણ રખી રીધુાં ! 
વત્રરકીનાથનાાં ઑહપવનાાં ફાકીનાાં કભણચાયીઓએ તથા સુહયટેન્ડન્ટે આ જયુાં ણ ખરુાં . વત્રરકીનાથ ભાટે આ 
ઘટનાથી આખી દુવનમા ફદરાઈ ગઈ. તે હદલવે કાભકાજભાાં એન ુાં ભન ચટ્ ુાં નશીં. વાાંજે ઑહપવભાાંથી છૂટી એ 
ઘયે શચ્મ. ખળુ થતા એને તાની ત્ની કુન્તને આજે વળિા વલબાગનાાં ભતૂલૂણ ડામયેતટય અને તાનાાં 
પ્રૉપેવય ખન્નાવાશફે વાથે થમેરી મરુાકાતની લાત કયી. વત્રરકીનાથ અભ્માવકાભાાં અભ્માવ, ખેરકદૂ, અન્મ 
પ્રવવૃિઓ – ફધાાંભાાં તેજસ્લી શત. ણ 14 લણથી એક જ દ ય એક વાભાન્મ કાયકનૂ તયીકે નકયી કયત 
શત. ખન્નાવાશફેે વેકે્રટયી ાવે વત્રરકીનાથ ભાટે બરાભણ કયલાની લાત કશી શતી કે જેથી એને નકયીભાાં 
ફઢતી ભે. વત્રરકીનાથની ઓછી આલકભાાં જેભ-તેભ કયીને ઘય ચરાલતી, ત્રણ ફાકન ુાં ારન ણ 
કયતી વત્રરકીનાથની ત્ની કુન્ત આ વાાંબી ખળુ થઈ. યાતે સલૂા ડેરી તે વતની ફઢતીની લાત વાાંબી 
એના વના જલા રાગી. ખળુીભાાં એની ઊંઘ ણ ઊડી ગઈ. કુન્ત તાની ઉિેજજત કલ્ના વાથે તાણાલાણાાં 
ગ ૂાંથી યશી શતી. ણ શલે વત્રરકીનાથની ભાનવવક અલસ્થા ધીભે-ધીભે ફદરાલા ભાાંડી શતી. એ વલચાયભાાં ડૂફી 
ગમ શત. તાનાાં ભાટે રખામેરા બરાભણ ત્રથી તાની વભસ્માઓ લધળે એભ તેને રાગયુાં. તાની 
ફઢતી થળે ત ફાકીના કાયકનૂ ચૂ નશીં ફેવી યશ,ે તાની વનિંદા કયળે, સુહયટેન્ડન્ટ ણ તાનાાં ય ખાય 
યાખળે અને તાન લાવિક એશલાર ખયાફ કયી દેળે, તાની ચોદ લણની નકયી ધૂભાાં ભી જળે – એલ 
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બમ એ વેલલા ભાાંડમ. આલી-આલી ભચિંતાભાાં એ આખી યાત ના સતૂ. કુન્તએ એને વભજાલલાન પ્રમત્ન કમો 
ત ફધ ય ત્ની ય ઠારવ્મ. વલાયે વત્રરકીનાથ ખન્નાવાશફેનાાં ફાંગરા ય શચ્મ. વલાયે પયલા જલા 
નીકતા ખન્નાવાશફેન ુાં ધ્માન તેના તયપ ગયુાં. એભને વત્રરકીનાથને આલકામો. તે શજુ બરાભણ ત્ર નથી 
રખી ળકમા એભ તેભને કહ્ુાં. આ વાાંબી વત્રરકીનાથનાાં હ્રદમ યથી ભટ બાય ઓછ થઈ ગમ. 
વત્રરકીનાથે વાભેથી કહ્ુાં, “નશીં, નશીં ખન્નાવાશફે, આ કષ્ટ ન કીજીએ. મઝુે ....... મોં બી મઝુે ઈવ વાર 
તયક્કી વભર જાને કી આળા શૈ..... ભેયી વવલિવ કાપી રમ્ફી શ ચકૂી શૈ, વય.”2  આ વાાંબી ખન્નાવાશફે 
આશ્ચમણચહકત થમા, થડા ગસુ્વે ણ થમા કે તાની બરાભણ ભચટ્ઠીન ુાં આ વ્મક્તતને કઈ ભશત્લ નથી ? લી 
એભને એ લાતની ળાાંવત થઈ કે તે અવત ઉત્વાશભાાં આલી બરાભણ ભચટ્ઠી રખલાની લાત કયી આવ્માાં શતા એ 
બાાંજગડભાાંથી ફચ્મા. વત્રરકીનાથ ત્માાંથી તાની ઑહપવની હદળાભાાં ચારી નીતળ્મ. એના ગ ધીભે-ધીભે 
બાયે થલા ભાાંડમા અને ભન પયી યજની એની એ શાડભાયીભાાં ખલાલા ભાાંડય ુાં.  
 

„ડેથ ઑપ એ કરાણક‟ / „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુ3  
 લાતાણન નામક ઈલાન દવભવત્રચ ચેયવ્માકપ કઈક ઑહપવભાાં કાયકુન તયીકે પયજ ફજાલત શત. એક 
લાય વથમેટયભાાં ખેર જલા ગમેરા એને એકાએક છીંક આલી. તાન ુાં નાક લછૂી એને તાની છીંકથી કઈનેમ 
કળી તકરીપ ત નથી થઈને એ ચભેય નજય પેયલી જય.ુ એની આગની શયભાાં ફેઠેરા એક નીચી કાઠીના 
વધૃ્ધ ટાભરમા ભાણવને એને ખયી અને ગયદન વાપ કયતા તથા કાંઈક ફફડતા જઈ ચેયવ્માકપ મ ૂાંઝામ. 
ચેયવ્માકપે ેરા વધૃ્ધ ભાણવને ઓખી કાઢમ. ેર વધૃ્ધ વાંદેળ-વ્મલશાય ખાતાન મલુ્કી જનયર ભિઝારપ 
શત. તાનાાંથી કાંઈક અજુગત ુાં થયુાં શલાનાાં બાલ વાથે ચેયવ્માકપે જનયરના કાન ાવે જઈ ધીભેથી ભાપી 
ભાાંગી. જનયરે એને ઉડાલ જલાફ આપ્મ. ચેયવ્માકપ તાની વનદોતા પ્રગટ કયલા ઈચ્છત શત ણ 
જનયરને ખેર જલાભાાં યવ શત એટરે એને ચૂ યશલેા કહ્ુાં. શલે ચેયવ્માકપને ખેર જલાભાાંથી યવ ઊડી 
ગમ અને એ સ્તાલાથી ીડાલા રાગમ. ઈન્ટયલરભાાં પયી એ જનયરની ભાપી ભાાંગલા ગમ. જનયરે 
તાની ઉદાયતા ફતાલી ણ એથી ચેયવ્માકપને વાંત થમ નશીં. તાની ઘયે જઈને તેણે તાનાાં આલા 
અવભ્મ લતણન ફાફત તાની ત્નીને જણાવ્યુાં. જનયર ભિઝારપ એના વતન ઉયી અવધકાયી નથી એ 
લાતથી તેની ત્ની વનવશ્ચિંત ફની. ણ એને એના વતને જનયરની ાવે જઈ પયીથી તાનાાં અવભ્મ લતણન 
ભાટે ભાપી ભાાંગલાની વરાશ આી. ફીજા હદલવે ચેયવ્માકપ તાનાાં લતણન વલળે ખરુાવ કયલા ભિઝારપ 
ાવે ગમ. જનયર તાની કચેયીભાાં અયજદાયની અયજી વાાંબલાભાાં વ્મસ્ત શતા. એ ફધાાંને વાાંબી રીધા 
છી જનયરે ચેયવ્માકપ વાભે જય ુાં. ચેયવ્માકપે ગઈ યાતની લાત માદ દેલડાલતા લાતની ળરુઆત કયી ણ 
એ વાાંબતા જ જનયર છાંછેડાઈ ગમા. એને ચેયવ્માકપ તયપ ધ્માન જ ના આપ્યુાં અને તાના કાભભાાં વ્મસ્ત 
થઈ ગમા. ચેયવ્માકપને ભાઠુાં રાગય ુાં, “ભાયી લાત ન વાાંબી ! એન અથણ એ કે તે ભાયા ય ગસુ્વે થમ છે. હુાં 
આ લાતને અશીં જ ડતી ન મકૂી ળકુાં ........ ભાયે તેની આગ ખરુાવ કયલ જ જઈએ.”4 જનયર છેલ્રા 
અયજદાયને વાાંબીને તેના ખાનગી ઓયડાભાાં જલા ાછા પમાણ કે તયત ચેયવ્માકપ ફફડત ફફડત તેભની 
ાછ ગમ અને તાન સ્તાલ વ્મતત કયલા ભાાંડમ. જનયર ઘણા ગસુ્વે થઈ ગમા. આ વ્મક્તત તાની 
ભજાક ઉડાલત શમ એભ તેભને રાગયુાં. ત્માાંથી ચાલ્મા જલા એભણે ચેયવ્માકપને ઈળાય કમો અને ફાયણુાં ફાંધ 
કયી દીધ ુાં. ચેયવ્માકપને ઘણુાં દુ:ખ થયુાં. શલે કાગ રખીને ભાપી ભાાંગલાન ુાં એને વલચાયુણ. તેણે આખ હદલવ 
વલચાયુણ કે કાગ કેલ રખલ ? એ કાંઈ નક્કી કયી ળકમ નશીં. તેથી લાત તાલલા પયી ફીજે હદલવે એ ત્માાં 
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ગમ અને ભાપી ભાગતા આખી લાતની ચખલટ કયલા ભાાંડમ – “આ વાશફેે ભાન્ય ુાં તેભ આની ભજાક 
કયલા નશીં; છીંક ખાઈને આને અગલડભાાં મકૂ્યા, તે ભાટે ભાપી ભાગલા હુાં આલેર. આની ભજાક ત હુાં કદી 
કલ્નાભાાં મ ન કયી ળકુાં, ત છી એભ કયલાની હુાં હશિંભત ત કેલી યીતે કરુાં  ? અભાયા જેલા ભાણવ જ ગભે 
તેની ભજાક ઉડાલલા ભાાંડે, ત છી દુવનમાભાાં ભાન જેવ ુાં – ઉયીઓ પ્રત્મેના ભાન જેવ ુાં કાંઈ જ ના યશ ે
..........”5 જનયર આ વાાંબી ફયાફય ક્રધે બયામા અને ત્માાંથી ચેયવ્માકપને ચાલ્મા જલા કહ્ુાં. ચેયવ્માકપને 
રાગયુાં કે જાણે તેની બીતયભાાં કઈ તાય તટૂી ગમ છે. તે કાાંઈ વાાંબી ળકત નશત કે જઈ ળકત નશત. એ 
માંત્રલત રથડત ઘયે શોંચ્મ. એલને એલ જ, એ જ ઑહપવભાાં શયેલાન ડગર શયેી યાખીને તે વપા ય 
ઢી ડમ અને ભયણ ામ્મ. 
 

„ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟6  
છવ્લીવ લણન, કૉભવણ ગ્રેજ્યએુટ, દેખાલે વાભાન્મ એલ હદનેળ ળાશ આ                     

લાતાણન નામક છે. ઑહપવભાાં કાભ કયત એ ત્રીજા લગણન કભણચાયી છે. ટૂાંકી આલકભાાં ભા, ત્ની, ફે તુ્રીઓ - 
આભ ચાય જનની બયણણની જલાફદાયી તેના ભાથે છે. વભલ્કતભાાં બાડાની ખરી વવલામ ફીજુ કાંઈ નથી. 
રગબગ દયયજ ફવ ચકૂી જતાાં અને ઑહપવે ાંદય-લીવ વભવનટ ભડા શચતા, ઓહપવનાાં કાભનાાં બાયણભાાં 
દટામેરા હદનેળ ળાશને એના વાશફેન ગસુ્વ વશન કયલ ડત. વાશફે તેને ધભકાલીને ઘયે રઈ જઈ ફધુાં 
કાભ રુૂાં  કયલા કશતેા. ત્માયે હદનેળ ળાશને કુટુાંફ માદ આલત ુાં. એ „મવ વય‟ કશી ચૂચા ફધ ુવાાંબી રેત. 
ણ જમાયે ઘયે જત ત્માયે વધૃ્ધ ભા અને ત્નીનાાં કાંકાવભાાં ઑહપવન ુાં ફાકી યશલે ુાં કાભ અને વાશફે માદ 
આલતાાં. એના ફે છેડા કદી બેગા થતા નશીં. આલી કપી હયક્સ્થવતનાાં કાયણે ફાલન લણની વધૃ્ધ ભા તેને 
બાયણરુ રાગતી. એને ફેતાીવ લણની ઉંભયે ભયી જનાય વતા લધાયે ગભત. હદનેળ ળાશને ત્ની શાંવા 
(શતેા) વાથેનાાં વાત લણનાાં દામ્ત્મજીલનનાાં પ સ્લરુે પ્રાપ્ત થમેરી ફે હદકયીઓ ભાટે વતા વશજ 
યભાડલાન ઉભડક ણ થત નશીં. ભહશનાની આખય તાયીખભાાં તેના ઘયભાાં જીલનની જરુયીમાત અને 
ગયીફી લચ્ચે યધુ્ધ ખેરાત ુાં. હદનેળ ળાશન હદલવ ત જેભ-તેભ વાય થઈ જત ણ છી આલતી યાત તેના 
ભાટે ઘણી ડયાભણી, બમાનક ફની જતી. તેના ભનભાાં જાત-જાતનાાં વલચાય ફૂટતા, કલ્નાઓ ઊગતી, 
બમાનક વના આલતાાં. વનાભાાં વલકયા વવિંશને કાગડાઓ ચ ૂાંથતા. વવિંશ ત્રાડ ાડલા ભઢુાં પાડત, યાંત ુ
ત્રાડ ફશાય નીકળ્માાં વલના અંદયને અંદય થીજી જતી. વવિંશને ભાખીઓ શયેાન કયતી દેખાતી. આહદ ભાનલ જેલ 
બમાનક દેખાલ ધયાલતાાં વાશફે બાર રઈ હદનેળ ળાશની ાછ દડતા અને હદનેળ ળાશ આંખ ભીંચીને 
ફચલા ભાટે આડેધડ બાગત. યસ્તાભાાં ખાડ આલત અને એ તેભાાં ડત ત્માયે બમાનક ચીવ, શાાંપ વાથે એ 
જાગી જત. લાતાણનાાં અંતે હદનેળ ળાશ નકયી ગભૂાલે છે. અને એની જગમાએ વાશફેની વાીને નકયી ય 
યાખલાભાાં આલે છે. ફેકાય ફનેરા હદનેળ ળાશને બાડાની ખરી ખારી કયલા નટીવ ભે છે. એ તાનાાં ભાટે 
નલ કાભ ધાંધ ળધલા ઠકય ખાત પયે છે.  
 અશીં પ્રસ્તતુ લાતાણઓભાાં બીષ્ભ વાશની, ચેખલ અને જજજ્ઞેળ લયવાણીએ ઉચ્ચ અભરદાય કે 
અવધકાયીથી બમ ાભતા વાભાન્મ કાયકુન-કભણચાયીની ગરુાભ ભનદળાને વનરુી છે. એક ફાજુ એ અવધકાયીની 
તભુાખી ત ફીજી ફાજુ વાભાન્મ લગણની ભજબયૂી, રાચાયી વચટ ભચત્રણ ામ્માાં છે.  

 ત્રણે નલભરકાઓભાાં ત્રણ કે ચાય મખુ્મ ાત્ર છે. „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં કાયકુન વત્રરકીનાથ, તેની ત્ની 
કુન્ત અને વળિણ વલબાગનાાં ભતૂલૂણ ડામયેકટય ખન્નાવાશફે; ત „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં કાયકુન ચેયવ્માકપ, તેની 
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ત્ની અને જનયર ભિઝારપ તથા „ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟ભાાં ત્રીજા લગણન કભણચાયી હદનેળ ળાશ, તેની ત્ની 
શાંવા (શતેા), તેની ભા અને તેના વાશફે. ત્રણે નલભરકાઓન ુાં કથાફીજ બરે વયખુાં શમ ણ ત્રણે વર્જકએ 
તાની આગલી યીતે તેની ભાલજત કયી છે. આથી ત્રણે નલભરકાઓ જુદી ડે છે અને એભાાં આરેખામેરા 
ાત્રની છામા ણ વશજે ફદરામ છે. „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં વત્રરકીનાથની ત્ની અને ત્રણ ફાકની ભાતા 
કુન્તન ુાં ાત્ર તાંગ આવથિક હયક્સ્થવતભાાં ણ ઘય ચરાલતી ઘયયખ્ખ ુસ્ત્રી તયીકેન ુાં વયવ ઉઠાલ ામ્યુાં છે. વત, 
ફાક ભાટેન તેન પે્રભ, ઘય ચરાલલાની ભચિંતા, વતની ફઢતી ભાટે ભાનતાઓ ભાનલી, ફઢતી ભતાાં તે 
શુાં-શુાં કયળે એન કલ્નાવલશાય, ભચિંતાભાાં ડેરા વતને ઓથ આતી – કુન્તન ુાં ાત્ર વજીલ ફન્યુાં છે. 
„કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં ચેયવ્માકપની ત્નીન ુાં ાત્ર લધાયે પ્રકાળભાાં આલત ુાં નથી. „ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟ભાાં 
હદનેળ ળાશની ત્ની શાંવા (શતેા)ને વાસ ુવાથે શભેળન અણફનાલ છે. વધૃ્ધ થલા કયતા ભયી જવ ુાં વારુાં  એભ તે 
ભાને છે. વાત લણનાાં દામ્ત્મજીલનભાાં પ્રાપ્ત થમેરી ફે દીકયીઓને અબાલની લચ્ચે ઉછેયે છે, ાાંચ વભ્મનાાં 
ઘય વાંવાયને તાંગ હયક્સ્થવતભાાં ણ જેભ-તેભ ચરાલે છે. ાત્ર વાંદબે ત્રીજુ ાં ભશત્લન ુાં ાત્ર „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં 
ખન્નાવાશફેન ુાં છે, કે જે વત્રરકીનાથને બરાભણ ત્ર રખી આલા કશ ે છે. આ લાતાણભાાં વત્રરકીનાથનાાં 
સુયીટેન્ડન્ટન ઉલ્રેખ આલે છે કે જેનાથી વત્રરકીનાથ બમ ાભે છે. „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં જનયર ભિઝારપન ુાં 
ાત્ર આલે છે. એ ક્રૂય નથી, તાની યીતે વનદો જ છે. ણ લાયેલાયે ભાપી ભાાંગનાય ચેયવ્માકપની ભાનવવક 
દળાને વભજી ળકત નથી અને એના ય ગસુ્વે થઈ જામ છે. „ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟ભાાં હદનેળ ળાશનાાં વાશફે 
કાભ ફાફતે તેને ધભકાલતા, ચીભકી આતા જલા ભે છે. હદનેળ ળાશ એના વાશફેથી એટર ફધ બમ 
ાભે છે કે વનાભાાં ણ વાશફે બાર રઈ તાને લીંધલા ાછ આલતા શલાનાાં વના જુએ છે. લાતાણનાાં 
અંતે પ્રગટ થામ છે કે તાની વાીને હદનેળ ળાશની જગમાએ રેલા ભાાંગતા એ તેને નકયીભાાંથી ફખાણસ્ત કયે 
છે.  

 નાટકની જેભ વાંઘણન ુાં તત્લ કથાવાહશત્મભાાં ણ ભશત્લન ુાં છે. અરફિ એ વાંઘણન ુાં તત્લ થડુાં જુદી યીતે 
આલે છે. અશીં ફે ભવૂભકાએ ત્રણે લાતાણભાાં વાંઘણન ુાં તત્લ આલે છે – પ્રથભ ભાનવળાસ્ત્રીમ ભવૂભકા અને દ્વિતીમ 
વભાજળાસ્ત્રીમ ભવૂભકા. બીષ્ભ વાશની તાની લાતાણઓભાાં કમાાંક કમાાંક ઉચ્ચ અવધકાયી િાયા  વાભાન્મ 
કભણચાયીનાાં થતાાં ળણની લાત ગ ૂાંથે છે. „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં કુન્ત વાથે લાત કયતા વત્રરકીનાથ તાની 
ભચિંતા વ્મતત કયે છે – “ભેયી રગાભ ત ભેયે સુહયટેન્ડન્ટ કે શાથ ભેં યશતી શૈ. લશ જરુય જર ઉઠેગા તભુ ઈન 
છટે અપવય કોં નશીં જાનતી શ. લશ ડાશ કયને રગેગા ઔય વાર કે આભખય ભેં ભેયી હયટણ ખયાફ કય 
દેગા.”7 ચેખલે ણ તાની કેટરીક લાતાણઓભાાં એ જભાનાના ઝાયળાશી યવળમાની, વયકાયી નકયની ગરુાભ 
ભનદળાને ગ ૂાંથી છે. „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં ચેયવ્માકપની ગરુાભ ભનદળા જુઓ – “......આની ભજાક ત હુાં 
કદી કલ્નાભાાં મ ન કયી ળકુાં, ત છી એભ કયલાની હુાં હશિંભત ત કેલી યીતે કરુાં  ? અભાયા જેલા ભાણવ જ 
ગભે તેની ભજાક ઉડાલલા ભાાંડે, ત છી દુવનમાભાાં ભાન જેવ ુાં – ઉયીઓ પ્રત્મેના ભાન જેવ ુાં કાંઈ જ ના યશ ે
..........”8 „ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟ભાાં હદનેળ ળાશ ઘયે શમ કે ઑહપવભાાં તેના ભાનવટ ય વતત વાશફેન 
ડય છલામેર દળાણલામેર છે. એની ભનદળા અને તેના અવાંપ્રજ્ઞાત ભનભાાં ડેર વાશફે ભાટેન બમ 
સ્લપ્નરુે ણ યજૂ થમ છે – “વનાભાાં વલકયા વવિંશને કાગડાઓ ચ ૂાંથતા દેખાતા. વવિંશ ત્રાડ ાડલા ભઢુાં 
પાડત, યાંત ુ ત્રાડ ફશાય નીકળ્માાં વલના અંદયને અંદય થીજી જતી. વવિંશને ભાખીઓ શયેાન કયતી દેખાતી. 
વાશફે વનાભાાં આલતાાં. વાશફે વલકયા બાવતા – ભટી રાર આંખ, તીક્ષ્ણ ીા દાાંત, રાાંબ ુભઢુાં, ળયીય 
ય ગચુ્છાદાય લા, શાથભાાં અણીદાય બાર. વાશફે બાર રઈને હદનેળ ળાશ ાછ દડતા..... હદનેળ ળાશ 
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આંખ ભીંચીને આડેધડ બાગતા. યસ્તાભાાં ખાડ આલત અને   ડતા ત્માયે બમાનક ચીવ, શાાંપ વાથે જાગી 
જતા.”9  
    „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં વત્રરકીનાથ 14 લણથી એક વાભાન્મ કાયકુન તયીકે નકયી કયત યહ્ય છે. 
ખન્નાવાશફે તેના ભાટે બરાભણ કયલાન ુાં કશ ેછે ત્માયે ત એ ખળુ થામ છે કે તાની રામકાત ઓખનારુાં  કઈ 
ત છે અને એની ભદદથી તાની રામકાત પ્રભાણે પ્રગવત થળે. ણ જેભ-જેભ હદલવ આથભત જામ છે તેભ-
તેભ એન ખળુીન ાય નીચે ઉતયત જામ છે અને એ ભચિંતાભાાં ધકેરાત જામ છે. બરાભણ િાયા પ્રગવત 
થલાના ફદરે જ એથી ઊંધ,ુ તાન ુાં કાંઈક અહશત થળે ત ? એલી ભચિંતા અને ળાંકા વેલલા ભાાંડે છે. ફીજા 
હદલવે વાભે ચારીને ખન્નાવાશફેને બરાભણ ત્ર રખલા કે બરાભણ કયલાની ના ાડે છે. „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં 
ચેયવ્માકપ તાનાાંથી છીંક ખાલાનાાં કાયણે જનયર ભિઝારપને જે તકરીપ ડી અને તાના આલા અવભ્મ 
લતણન ભાટે તેઓ શુાં વલચાયતા શળે એભ વલચાયી-વલચાયીને સ્તાઈ ાવવૃિ અનબુલી લાયાંલાય ભાપી 
ભાાંગલાન પ્રમાવ કયે છે. „ત્રીજા લગણન કભણચાયી‟ભાાં હદનેળ ળાશ મ ૂાંગે ભઢે વાશફેનાાં ગસુ્વાને, તાની 
ગયીફીબયી રાચાય હયક્સ્થવતને ઝીયલત યશ ેછે. નકયી ભાટે ગ્રેજ્યએુળનભાાં ભેલેરા એના વવિેય ટકાની 
વગાલાદ વાભે કઈ હકિંભત નથી. આથી લાતાણનાાં અંતે નકયી ગભૂાલી ફેઠેર એ નલ કાભ ધાંધ ભેલલા ઠકય 
ખાત પયે છે.  

 ત્રણે નલભરકાઓભાાં મખુ્મ ાત્ર કાયકુનની ભનદળા વભજલાભાાં વભાજળાસ્ત્રીમ ભવૂભકા ભદદરુ થામ 
છે. એભાાં ણ ખાવ ત „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ અને „લગણ ત્રણ કભણચાયી‟ભાાં એ પ્રત્મિ આરેખામેરી છે. વત્રરકીનાથ 
અને હદનેળ ળાશની ગયીફાઈ, રાચાયીન ુાં લાસ્તવલક લણણન ગ ૂાંથી રેલાય ુાં છે. „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં વત ાવેથી 
ખન્નાવાશફે બરાભણ ત્ર રખળે અને વતને ફઢતી ભળે એ લાત વાાંબીને વત્રરકીનાથની ત્ની કુન્ત 
વાશજજકતાથી કશ ે છે – “તભુ હયશ્વત બી રગે ન ? ...... ઈવભેં બયુા કમા શૈ. આજકર વબી હયશ્વત રેતે શૈ. 
ઉય કી આભદની કા અના યોફ શોતા શૈ. ખદુ ભાાંગને નશીં જાના, ય કઈ દે દે ત ઈન્કાય બી ન કયના.”10 
„લગણ ત્રણ કભણચાયી‟ભાાં લાતાણનાાં અંતે રકચચાણ રુે મકૂામેરી ઉક્તતઓ િાયા નકયીભાાંથી હદનેળ ળાશની થમેરી 
શાકરટ્ટી અને વાશફેની વાીને એના સ્થાને નકયી ય યાખ્માની લાત આરેખાઈ છે. ફને્ન લાતાણઓભાાં 
રાગલગળાશી, વગાલાદ, ભ્રષ્ટાચાય ય કટાિ છે. ભ્રષ્ટાચાય, અનીવત તયપ ભનષુ્મ ળા ભાટે ધકેરામ છે એની 
ભવૂભકા ઊબી કયી આી છે. જીલનની આલી કઠય લાસ્તવલકતા, રાચાયી ભનષુ્મની ગરુાભ જેલી ભનદળા કયે 
છે.  

 „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં ભભાણ શાસ્મયતુત કટાિ છે. ચેયવ્માકપે છીંક ખાધી અને તેના કાયણે જનયર 
ભિઝારપને તકરીપ થઈ એ અંગે જે ાવવૃિ અનબુલે છે તેન ુાં કયેલુાં અવતભચત્રણ શાસ્મ જન્ભાલે છે. „ચેખલની 
શે્રષ્ઠ લાતાણઓ‟નાાં વાંાદક જમાંત ાઠક કશ ેછે તેભ – “ચેખલન શાસ્મયવ વલવળષ્ટ પ્રકાયન છે. એ „આંસનુ ુાં 
ક્સ્ભત‟ છે.”11 લાતાણનાાં અંતે બાલકન ુાં હ્રદમ લેદનાથી બયાઈ જામ છે. „લગણ ત્રણ કભણચાયી‟ભાાં લાતાણની કથન 
ળૈરી વલવળષ્ટ પ્રકાયની છે. ભફન અંગત કે તટસ્થ કશી ળકામ તેલી શલી ળૈરીથી કયામેરી ગાંબીય લાત ણ 
શાસ્મ જન્ભાલે છે. જેભકે, “ હદનેળ ળાશની ભાને એક નાભ શત ુાં. તે તેનાાં વધૃ્ધત્લ વાથે ભ ૂાંવાઈ ગયુાં શત ુાં. કઈ 
તેને ભા કશતે ુાં, દાદીભા કશતે ુાં કે કઈ ીઠ ાછ ઘણૃાથી ડવી અથલા બઢૂ્ઢી કશતે ુાં. હદનેળ ળાશની ભાની ઉંભય 
ફાલન લણની શતી. હદનેળ ળાશને ઑહપવ અથલા વાશફેના વલચાય ન આલતા ત્માયે ભા અંગે વલચાયતા. ભાને 
ફાલન લણન ુાં શુાં કાભ થવ ુાં જઈએ ? ભયલા ભાટે ચારીવ યૂતાાં છે. હદનેળ ળાશને ભા કયતા ફા લધ ુગભત. 
કેભ કે એ ભયી ગમ શત, ફેતાીવ લણની ઉંભયે ભયી ગમ શત.”12 આ લાતાણની આલી ળૈરીભાાં શાસ્મની 
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ાછ કરુણતા યશરેી છે. લાતાણનાાં અંતે નકયી ગભૂાલતા હદનેળ ળાશની ક્સ્થવત વલળે કરુણાજનક ફની યશ ેછે. 
આ ફે લાતાણઓની વયખાભણીભાાં „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં ગાંબીયતા અને કરુણતા વલળે છે. રામકાત શલા છતાાં 
એકના એક વનમ્ન દ ય 14 લણ નકયી કયલી, ત્ની-ત્રણ ફાકની જલાફદાયી, ટૂાંકી આલક, ગયીફાઈ, 
રાચાયી, વલલળતા હ્રદમને દુ:ખથી બયી દે છે. કઈ બમાનક હયક્સ્થવત કે હ્રદમદ્રાલક લણણન ના શલા છતાાં 
ઓછા ળબ્દભાાં જે કાંઈક વનરુાય ુછે તેની લેધકતા કઈ યીતે ઓછી નથી.     
 „વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟, „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુ અને „લગણ ત્રણ કભણચાયી‟ - ત્રણે લાતાણનાાં ળીણક અનકુ્રભે તેભાાં કેન્દ્ર 
સ્થાને યશરેી લસ્ત,ુ ઘટના અને લગણ પ્રવતવનધી ાત્રને ધ્માનભાાં યાખી યખામા છે. ત્રણે લાતાણનાાં અંત જુદા છે. 
„વવપાહયળી ભચટ્ઠી‟ભાાં વત્રરકીનાથ લાતાણનાાં અંતે પયીથી તાની શાડભાયી બયી જીંદગીભાાં, એકધારુાં  જીલન 
જીલલાભાાં જતયામ છે. નામક લાતાણનાાં અંતે બરે અલવાન નથી ાભત ણ ભયેલુાં જીલતા એની ક્સ્થવતથી 
હ્રદમભાાં લેદના વ્માી જામ છે. „કાયકુનન ુાં મતૃ્ય‟ુભાાં નામક અંતે આઘાતભાાં અલવાન ાભે છે. લાતાણન ુાં અંવતભ 
લાકમ ણ સચૂક છે – “એલને એલ જ, એ જ ઑહપવભાાં શયેલાન ડગર શયેી યાખીને તે વપા ય ઢી 
ડય અને ભયણ ામ્મ.”13„ઑહપવભાાં શયેલાન ડગર‟ અંવતભ ઘડીએ ણ ના છૂટમ. એ એની ગરુાભ 
ભનદળાને સચૂલે છે. „લગણ ત્રણ કભણચાયી‟ભાાં લાતાણનાાં અંતે હદનેળ ળાશ વગાલાદન બગ ફની ફેકાય ફને છે 
અને તેને બાડાની ખરી ખારી કયલા નટીવ ભે છે. એ તાનાાં ભાટે નલ કાભ ધાંધ ળધલા ઠકય ખાત પયે 
છે. લાતાણ નામકની કપડી વાંઘણ બયી હયક્સ્થવત દુ:ખ જન્ભાલે છે. ત્રણે લાતાણઓન અંત ભબન્ન શલા છતાાં 
વલાદને વનરુનાય છે.  
 ગરુાભ ભનદળા દયેક ભનષુ્મ કઈને કઈ ફાફતે અનબુલે છે. જમાય સધુી સ્થૂ અને સકૂ્ષ્ભ વિા 
જભાલનાયા તત્લ શળે ત્માય સધુી આ યશળેે. આલા તત્લ કઈ કાે વાંણૂણણે નાબદુ થમા નથી અને થળે ણ 
નશીં. એલા તત્લની લચ્ચે બાગમે જ કઈ બધુ્ધ થામ છે. જે આલી ગરુાભી કે એલી ભનદળાથી મતુત શમ છે.  

 સ્થ અને કા પ્રભાણે કૃવત બરે કઈ ણ દેળ, વભાજ, પ્રજા, બાા, વાંસ્કૃવતની શમ ણ જ એભાાં 
આલી લૈવશ્વક સ્તયની વાંલેદના ઝીરામેરી શમ ત એ વલણકારીન આસ્લાદ્ય ફની યશ ેછે. ભનષુ્મજીલનનાાં વત્મને 
આરેખતી, ત્રણે વર્જકની આગલી મદુ્રા અંકીત કયતી આ ત્રણે કૃવતઓ ખયેખય એ અથણભાાં વલશ્વવાહશત્મની 
કૃવતઓ છે.  
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2. એજન. .ૃ 57, 
3. „ચેખલની શે્રષ્ઠ લાતાણઓ‟, વાંાદક, અનલુાદક :- જમન્ત ાઠક, યભણરાર ાઠક, ળબ્દરક પ્રકાળન, 

અભદાલાદ; નુમુણદ્રણ : 2004, .ૃ 119-122,  
4. એજન. .ૃ 121, 
5. એજન. .ૃ 122,  
6. „નલવાંધાન‟, વાંાદક :- પે્રભનાથ ભશતેા, ીલ્વ બકુ શાઉવ, અભદાલાદ; પ્રથભ આવવૃિ : 1980, .ૃ 

54-58,  
7. „ભેયી વપ્રમ કશાવનમાાં‟, .ૃ 53,  
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8. „ચેખલની શે્રષ્ઠ લાતાણઓ‟, .ૃ 122,  
9. „નલવાંધાન‟, .ૃ 56-57,  
10.  „ભેયી વપ્રમ કશાવનમાાં‟, .ૃ 51,  
11.  „ચેખલની શે્રષ્ઠ લાતાણઓ‟, .ૃ 12,  
12.  „નલવાંધાન‟, .ૃ 55,  
13.  „ચેખલની શે્રષ્ઠ લાતાણઓ‟, .ૃ 122.   
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