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Continuous issue-25 | June – July  2016 

પાપ અને પશ્ચાતાપને ચચચતી આઈરીશ વાતાચ - “પાપાત્માઓ” 
 

            આઈયીળ લાતાા ‘ાાત્ભાઓ’ લાાંચ્મા ફાદ એના વર્જક વલળે લધ ુ જાણલાની ઈચ્છા થઇ અન ે
ઇન્ટયનેટની ભદદથી  લીકીીડીમા ફ્રી એન્વામક્રીડડમા દ્વાયા આ રેખક વલળે ભશત્લની ભાડશતી ભી.આઈયીળ 
રેખક વવન ઓ પાઓરેનનુાં મૂ નાભ જ્શન ફ્રાન્ન્વવ વ્શરેન.જન્ભ ૨૨/૦૨/૧૯૦૦ભા કન્રીકકા-આમયરેન્ડ ખાતે 
અને મતૃ્ય ુ ૨૦/૦૪/૧૯૯૧ના યજ ડબ્રીનભા. આમયરેન્ડના વનમ્ન તેભજ ભધ્મભલગાનાાં જીલન વલળેની ટૂાંકી 
લાતાાઓનાાં રેખક તયીકે તેઓ ખ્માત છે.તેભણે ચાય નલરકથાઓ ણ આી છે.યવુનલવીટીઓભાાં એંગ્ર આઈયીળ 
વાડશત્મ અને અંગે્રજી ળીખલાડનાય આ વર્જકે લાયાંલાય યભન કેથલરક વાંપ્રદામની વનષ્પતાનુાં યીક્ષણ કયુું 
શત ુાં.તેભના રખાણનુાં ભશત્લ એ છે કે તેભણે આઈયીળ વાંસ્કૃવતભા યવને નુઃજાગતૃ કમો.લીવભી વદીનાાં ભધ્મ 
બાગભાાં ડબ્રીનની આઈયીળ વાડશત્મ વબાના ભશત્લના વાભવમક “ધ ફેર”નાાં તાંત્રી તયીકે ઈ.વ ૧૯૪૦થી ૧૯૪૬ 
સધુી તેભણે કાભગીયી કયી.ઉયાાંત ઈ.વ ૧૯૫૭થી ૧૯૫૯ સધુી આટાવ કાઉન્ન્વર ઓપ આમયરેન્ડનાાં ડામયેક્ટય 
દે ણ યહ્યા શતા.સ્લબાલે આખાફરા તેભજ વનખારવ આ વર્જક આઈયીળ યાષ્રલાદ અને કેથલરક વાંપ્રદામ 
ઉય ળબ્દ લડે હુભર કયલાભાાં ભાશયે શતા,અશીં જે લાતાાની ચચાા કયલી છે એભાાં ણ આણે તેભની આ 
રાક્ષલણકતા જઈ ળકીએ છીએ.પ્રસ્તતુ છે ઓ પાઓરેન કૃત આઈયીળ લાતાા “ાાત્ભાઓ” (અન.ુ બગીરાર 
ગાાંધી-સબુદ્રા ગાાંધી) વલળે એક ચચાા. 
             દુવનમાના દયેક ધભાને તતાના આગલા યીતડયલાજ અને ભાંતવ્મ છે અને દયેક ધભાભાાં ા અન ે
શ્ચાતા વલળેની ણ અરગ અરગ ભાન્મતાઓ છે.ઓ પાઓરેનની લાતાા “ાાત્ભાઓ” લિસ્તી ધભાની 
‘ામનુ્ક્ત’ની ડિમાને આરેખતી લાતાા છે.અશીં મખુ્મ ાત્ર છે ાદયી બલુા,નકયડી,નકયડીની ળેઠાણી-વભવીવ 
શીલગન્વ કે જે તેને અનાથાશ્રભભાાંથી રઇ આલી શતી, અને પાધય ડીરે. લાતાાભાાં ‘ામનુ્ક્ત’ ભાટે કતાયભા ઉબા 
યશરેા રકની રાઈન જઈને ાદયી બલુાએ તે લાયાંલાય િધળભનની પ્રાથાના ફરલી ડે છે. તે કયેરા 
ાન સ્લીકાય કયનાયાઓની વાંખ્મા ઘણી શતી અને પાધય ડીરેને આ રાઈન યૂી કયતા ભધયાત થલાન વાંબલ 
શત.શભેળા આ શ્ચાતા અને ામનુ્ક્તની કાભગીયી કયનાય ાદયી બલુાને શકીકતનુાં જ્ઞાન છે જ,તે ભનભા ફરે 
છે- “આ ફધાન ળ અથા છે ? આ વો તાની જાતને છેતયી યહ્યા છે ! આ વો એભ જ ભાને છે કે દુવનમાભાાં તા 
વવલામ વો ાી છે અથલા કદીક કબરેુ ણ છે, શ્ચાતા ણ એભને થામ છે , ણ ક્ષણ યુત જ દેલભાાં 
.ત્માાં જ ! ાછાાં ફશાય જામ છે અને ઈષ્માા ગલાથી બયાઈ જામ છે, ડદરભાાં દમા રગીયે ટકતી નથી .” ૧ એટરે આ 
ા મનુ્ક્તન કળ અથા નથી જ. લી ાદયી ાદયી બલુા અને યલુાન પાધય ડીરે લચ્ચે ણ પયજ ફાફતે 
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ભતબેદ છે . ધાવભિક સ્થના યીતડયલાજના તાના ગ ૂાંચલાડા શમ છે અને એલા જ ગ ૂાંચલાડાને લાતાાકાય અશીં 
દળાાલે છે. લાતાાની મખુ્મ ઘટના ાદયી બલુા નકયડી ાવે ઈસનુી દળ આજ્ઞા પ્રભાણે ામનુ્ક્તની વલવધ 
કયાલડાલે તે છે . 

                આ નકયડી ાાંચ લયવથી ામનુ્ક્ત ભાટે આલી ના શલાથી ાદયી બલુા લખન્ન છે. લી તેના 
ઉય મકુામેરા ચયીના આકે્ષથી ણ તે લાકેપ છે. વભવીવ ડશલગન્વ તેને આનાથાશ્રભભાાંથી રઈ આલેરી  
શલાથી વભાજની દ્રષ્ટીએ વાયી વ્મન્ક્ત છે. ણ નકયડી ાદયી બલુાને કશ ેછે –“વતાજી ! વભવીવ ડશલગન્વે ભાયે 
ભાટે જૂઠુાં બયાવ્યુાં છે. એના ઉય ભન ેએલ ત વતયસ્કાય આલે છે , ખયે જ એને હુ ાં વધક્કારુાં છાં , ભાયી એકેએક 
લાતભાાં એવુાં ત ભાથુાં ભાયે છે ને ચ ૂાંથાચ ૂાંથ કયે છે ....અયે એલી ત જાસવુી કયે છે! ાાંચ લયવની ભને 
અનાથાશ્રભભાાંથી ઉાડી રાલી છે ત્માયથી કદી એક ઘડીમ ફરલા નથી દીધી. અને એલા ભ ૂાંડા લચન ફરે છે , 
વલાયથી વાાંજ સધુી ખણખદ કમાા જ કયે છે. એ કચયી ત ..........” ૨ લી તે ાાંચ લયવથી ામનુ્ક્ત ભાટે 
આલી ન ળકી કાયણ કે વભવીવ ડશગીન્વ તેને કાંઈક ને કાંઈક ખયીદીનુાં કાભ વોંતી અને યાત થઈ જતી. અશી 
લાતાાકાયે ાદયી બલુાની નકયડી ાવે ા કબરૂલાની આલડતને વાયી યીતે વનરુી છે. ધાવભિક ડયલાજ મજુફ 
વાયી યીતે વ્મલન્સ્થત ઈશનુી દળેદળ આજ્ઞાભાાંથી વાય થઈને વલવધ યૂી કયલાની શલાથી તે નમ્રતાલૂાક , 
ળાાંવતથી તેભજ િવધત અને આલેળભાાં આલીને ગસુ્વે થઈને ણ ઉરટતાવ કયતા શમ તેભ વલવલધ પ્રશ્ન છૂીને 
નકયડીના અંદયના વત્મને (શકીકતભાાં અવત્મને કે જે જાણવુાં વલવધ ભાટે જરૂયી છે)ફશાય રાલે છે.નકયડી 
યવલલાયની વમશૂ પ્રાથાના કદી ચકુી નથી , ભા-ફા શતા જ નશીં એટરે તભેની આજ્ઞા વલરુધ્ધ લતાલાન ત પ્રશ્ન 
જ નથી અને વભવીવ ડશલગન્વનાાં જડા ચમાા શલાની અપલા પેરાઈ છે તે ણ ખટી શલાનુાં સ્લીકાયે છે – “ના 
વતાજી , જજિંદગીભાાં એક વાધ્લીના ફગીચાભાાંથી એક વપયજન ચયેલુાં તે વવલામ ........ણ એની ત ભને એભણે 
જ કડીને વજા કયી દીધેરી . અયે છેલ્ર કટક સદુ્ાાં ભાયા ભઢાભાાંથી કઢાલી નાખેર !”૩ આભ જેને ાદયી બલુા 
વતયસ્કાયથી જતા શતા એ નકયડી ખયેખય વનદો છે. ાદયી તેને કઈ છકયા વાથેના તેના અમગ્મ વાંફાંધ – 
વાભાન્મ ભમાાદા ઉલ્રાંઘન વલળે કઠય થઇને છૂયછ કયે છે. વભવીવ ડશલગન્વ અને તેની તુ્રી ઘયે ન શલાથી 
અને એ યાતે લીજી ગડગડાટને રીધે ફીક રાગલાથી ઘયના નકય વભકે વાથે તે એકલાય સતુી શલાનુાં કબરેુ છે 
ણ ફને્ન લચ્ચે ળાયીડયક વાંફાંધ નશતા ફાંધામા, ભાત્ર વાથે સતુા શતા. તેભ છતાાં ાદયી આલા ા ભાટે 
શ્ચાતા થામ છે કે નડશ એભ છેૂ છે ત્માયે નકયડી ાદયીને ભશત્લન પ્રશ્ન છેૂ છે “ એ ા શત ુાં વતાજી?”૪ 
નકયડીન આ પ્રશ્ન અથા લગયની – નકાભી ધાવભિક ભાન્મતાઓને કયામેર પ્રશ્ન છે. ાદયીન ે ભન ત એ 
ાકભાન ગાંબીય પ્રવાંગ શત. નકયડી કશ ેછે –“હુ ાં ડદરગીયી છાં વતાજી .” અને છી પ્રામવશ્ચત કયલાના શ્રક 
ફરાલીને ાદયી આ ‘ામનુ્ક્ત ’ની વલવધ તાલે છે. લાચકને વશજ પ્રશ્ન થામ કે ‘ ામનુ્ક્ત’ ની વલવધ નકયડી 
એ કયલાની જરૂય શતી કે છી વભવીવ ડશલગન્વે ? થાકીને રથથ થમેરા ાદયી બલુા જુએ છે કે યાતે વાડા આઠ 
લાગ્મા છે અને શજુ છવ્લીવ રક ફાકી છે. અનબુલે ઘડામેર આ ાદયી બલુા વભજે છે ફધુાં ણ પાધય ડીરેને 
વભજાલી ળકતા નથી. પાધય ડીરે આ ફધાને ામનુ્ક્ત અાલલા તૈમાય શતા. ાદયી બલુા ડીરેને કશ ે છે – 
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“અને  એ ફધાાં ાછાાં તભને કેલ છેતયે જ છે . એભને શુાં ? એ ત ગભે તેભ ફક્યા કયે છે . હુ ાં ફધુાં વભજુ છાં , 
ઘયડ થમ છાં , ભને ફધી વભજ છે આ વતત ધભકાયત ઘાંટ, આ ઇરકે્ટ્ક્રક , આ ગેવ – ફધાન ખ્માર કય. 
આખા દેલન વલચાય કય .”૫ ફધા જ ધભાસ્થાનએ નકાભી લેડપાઈ જતી લસ્તઓુ કે વલરત વલળે ળાાંવતથી 
વલચાય કયલ જઈએ એલ કાંઈક અથા ણ અશીં ાભી ળકામ . 

            પાધય ડીરેને વભજાલલાભાાં વનપ ગમેર ાદયી નગયભાાં ચારતા નીકે છે ને વભવીવ ડશલગન્વનાાં 
ઘયે નકયડીને ધભકાલતી વભવીવ ડશલગન્વન અલાજ વાંબાે છે. નકયડી ા સ્લીકાય ભાટે ગઈ શતી એ લાત 
એની ળેઠાણી ભાનતી જ નથી અને કશ ેછે – “ત ુાં જફયી ફાઈ !xxx જફયી લાત જડી કાઢનાયી છે ! ઉબી યશ ે, કારે 
હુ ાં ાદયીજીને ભળાં છી તાયી લાત.xxx છી જ તાયી લરે. xxx બાયે ફનાલટલાી  - કાર વલાય સધુી યાશ જ-
”૬  આ વાાંબીને ાદયી દુખી થતાાં આગ ચારી નીકતાાં ફરે છે –“ઓ પ્રભ ુ! દમા કય !ઓ ભાયા દેલ દમા 
કય ! અને તેઓ અંધાયી ગરી લટાલી આગ ચારી નીકળ્મા.”૭ 

               આઈયીળ વર્જક ઓ પાઓરેને અશીં આ ટૂાંકી લાતાાભાાં  ા અને પ્રામવશ્ચતતાની એલી આંટીઘ ૂાંટી યજુ 
કયી છે કે ા કને કશલેામ અને પ્રામવશ્ચત  કને કશલેામ એ વલળે લાચકને પ્રશ્ન જન્ભે છે,અને એ પ્રશ્ન જ આ 
લાતાાને વલશ્વવાડશત્મની ભશત્લની લાતાા ફનાલે છે.  

સદંર્ચ-   

 ૧-વલશ્વવાડશત્મની લાતાાઓ , અન.ુબગીરાર ગાાંધી – સબુદ્રા ગાાંધી , ચેતન પ્રકાળન ગશૃ પ્રા.લર. ,લડદયા , 
વાંલવધિત આવવૃિ ૧રી ૧૯૫૬ ,  ૃ.૨૦૨ 

 ૨-એજન , ૃ.૨૦૧ -૨૦૨ 

 ૩- એજન , .ૃ૨૦૧ 

 ૪ - એજન  ૃ. ૨૦૬ 

 ૫ - એજન  ૃ.૨૦૭-૨૦૮ 

  ૬ - એજન ,  ૃ.૨૦૯  

  ૭ -  એજન 
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