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Continuous issue-25 | June – July  2016 

સત્યના મલૂ્યને ઊજાગર કરતો ‘જટાય’ુ આધનુનક સદંર્ભમા ં
 

યાભામણ અને ભશાબાયત જેલાાં આણાાં ફે ભશાકાવ્મો બાયતીમ વાંસ્કૃતતન ાં જતન અને વાંલધધન લોથી 
કયતાાં આવ્માાં છે. બાયતીમ વભાજને જીલનના દયેકે દયેક તફકે્ક તેણે ોતાની યવબયી સષૃ્ટિ દ્વાયા મોગ્મ 
ભાગધદળધન કર્ ું છે. આથી જ તો તે બાયતીમ વભાજના ધભધગ્રાંથો ફનલા ામ્મા છે. તેભાાં આરેખામેરી કથા 
જીલનના ચાયેમ  ર ાથો અને મલૂ્મોને ઊજાગય કયે છે. યાભામણનો પ્રધાન યવ કર ણ છે અને તે દ્વાયા આણા 
ભનને સ્ળી આણી અંદય ધયફામેરી અથલા તો સ ષ પ્તણે યશરેી વદ વતૃિઓને પે્રયલાન ાં તથા ોલાન ાં કામધ 
ઉભદા યીતે ફજાલે છે. એ જ યીતે ભશાબાયત કૌટ ાંબફક વાંઘો દ્વાયા યાજ્મ ભેલલાની ભાનલીમ રારવાન ાં 
પ્રતતતનતધત્લ કયી જીલનની અબખરતભ આરોચના કયે છે. કથા ર્ દ્ધની ફની યશ ેછે યાંત   તેન ાં લણધન કયતાાં કયતાાં 
જીલનના કેિકેિરા વાંઘો અને પ્રશ્નોન ાં વચોિ આરેખન કયે છે. આ ફાંને ભશાકાવ્મો ઘણીફધી જગ્માએ એલી 
કિોકિીની ક્ષણો ણ યજૂ કયે છે જ્માાં તનણધમ રેલો એ જીલનભયણનો ગાંબીય પ્રશ્ન ફની યશલેા ાભે છે. આલા 
પ્રવાંગો એ વભાજભાાં જીલતા ભાનલીને ણ તલચાયતો કયી વદ-અવદ લચ્ચેનો તલલેક કેલે તથા વાભાજજક 
મલૂ્મોન ાં જતન કયલા તયપ પે્રયામ તે ભાિે ફહ  ભશત્લનાાં છે. આ ભશાકાવ્મોભાાં આરેબખત આલા કિોકિીબમાધ 
પ્રવાંગોની જેભ તેનાાં ાત્રોની બાલનાઓ અને આચાયતલચાય ણ બાલક તયીકે આણને સ્ળી યશ ે તે યીતે 
તનરૂણ ામ્મા છે. 

લતધભાન કતલઓ યાભામણ અને ભશાબાયતના કેિરાક પ્રવાંગો તથા ાત્રો અને તેભાાંથી કથાફીજ રઇને 
કેિરાાંક વાહશત્મસ્લરૂોભાાં વર્જન કયતા યહ્યા છે. આ ભશાકાવ્મોભાાં તનરૂતત બાયતીમ વાંસ્કૃતતનાાં મલૂ્મોને શારના 
વાહશત્મસ્લરૂો દ્વાયા વ્મક્ત કયલાન ાં કામધ ઘણાફધા વર્જકો કયે છે. તો કેિરાક વર્જકો  યાણકારીન આ કાવ્મોના 
ાત્રો કે પ્રવાંગોભાાં આરેબખત મલૂ્મરબક્ષતાને થોડી ફદરી શારના ભાનલીમ જીલનભાાં વ્માપ્ત વાંલેદનાન ાં તનરૂણ 
કયે છે. આણા આધ તનક કતલ શ્રી તવતાાંશ  મળશ્ચાંદ્રએ ણ તેભના ‘જિાર્ ’ કાવ્મ દ્વાયા યાભામણના જિાર્ ની વત્મ 
ભાિેની ભયી હપિલાની બાલનાની વાથે વાથે કાવ્મના અંતે તેની જીલન અશ્રદ્ધા તથા એકરતા અને લેદનાને ણ 
તનદેળી છે. અશીં આણે યાભામણના જિાર્ ને કતલ ોતાના દીઘધકાવ્મભાાં કેલી યીતે આરેખે છે તેની ચચાધ કયી 
તેભાાંથી ઉવી આલતા બાયતીમ વાંસ્કૃતતનાાં મલૂ્મો અને શારના ભાનલીમ વાંલેદનતલશ્વનો અભ્માવ કયીએ. 

ગ જયાતી કતલતા ય દ્દ્ ષષ્ટિાત કયતાાં જણાઈ આલે છે કે ઘણાફધા આધ તનક કતલઓ ોતાની વાંલેદનાને 
વ્મક્ત કયલા બાયતીમ અને ઘણીલાય તલદેળી  યાકલ્નોનો ઉમોગ કયતા શોમ છે. તલનોદ જોળીએ ‘તળખાંડી’, 
બચન  ભોદી ‘ફાહ ક’અને એ યીતે કતલ તવતાાંશ  ‘જિાર્ ’ના  યાકલ્નનો તલતળટિ તલતનમોગ કયી ોતાની 
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કાવ્મળક્ક્તનો સ ાંદય હયચમ કયાલે છે. વતીળ વ્માવ આ કાવ્મને ખાંડકાવ્મ નહશિં ણ દીઘધકાવ્મ તયીકે ઓખાલીને 
તેની તલળેતા દળાધલતાાં કશ ે છે કે, ‘યાભામણભાાંથી રેલાભાાં આલેર તભથ ય યચામેલ ાં, તભથને પ્રતીક સ્તયે 
વાંમોજાત ાં અને આધ તનક વાંદબધભાાં મકૂી આત ાં તવતાાંશ ન  ાં આ વાત ખાંડોભાાં લશેંચામેલ ાં કાવ્મ, આધ તનક કતલતાન ાં એક 
ભોઘ ાં નજયાણ ાં છે.૧ 

કાવ્મના પ્રાયાંબે જ અમોધ્મા અને રાંકાનો તનદેળ કયી તે ફાંનેની લચ્ચે પેરામેરા લનપ્રદેળની લાત કયે છે. 
આ લન વદ ણ નથી અવદ ણ નથી તેભાાં જીલતાાં લનચયો જેભ આલે તેભ જીવ્મે જામ છે. તેભના વભગ્ર 
જીલનક્રભને કતલ અહશિં ભાત્ર એક જ ાંક્ક્તભાાં મકૂી આે છે તે આસ્લાદ્ય છે; 

 “ચયે, પયે, યતત કયે, ગબધને ધયે, અલતયે, ભયે.” 

આ ાંક્ક્તને ધ્માનભાાં યાખી કતલ જમાંત ાઠક ણ કશ ેછે કે, ‘કતલએ પ્રાકૃત જીલનના આખામ ક્રભને કેલા રાઘલથી 
ભાત્ર હક્રમાદો દ્વાયા પ્રગિ કયી આપ્મો છે.’૨ યોજજિંદા જીલનની ખાલ-ીલોને જીવ્મા કયોની જજિંદગી જીલતાાં આ ક્ષી 
ગીધોની લચ્ચે એક ગીધ એવ ાં છે જેને ભાિે કતલ કશ ેછે, ‘આભ તો ફીજ ાં કાંઈ નશીં, ણ એને ફહ  ઊડલાની િેલ’ – 
ફીજા ફધા ગીધોની લચ્ચે આ ગીધ – જિાર્  આકાળભાાં ઊંચે ને ઊંચે ઊડયા કયે છે. ફીજાાં ફધાાં ગીધો જ્માયે 
ખાલા-ીલાની યોજજિંદી હક્રમાઓ તવલામ તલળે કાંઈ તલચાયતાં નથી ત્માયેઆ જિાર્  જેલો હદલવ ચડે કે આકાળભાાં 
ઊંચે ને ઊંચે ઊડલા તૈમાય થઈ જામ છે. તેને આ લનની ેરે ાય યશરેી સષૃ્ટિને તનયખલાન ાં ભન થામ છે. 
જિાર્ ની આ અવાભાન્મતા આણને આકે છે. ફીજી તયપ આ જિાર્ ના વાંદબધભાાં આણને યીચાડધ ફાકની કૃતત 
‘જોનાથન બરતલિંગ્સ્્ન વીગર’ માદ આલે છે. તેભાાં આલત ાં વાગયાંખી (જોનાથન) ણ તેના બાઈઓ કે વભાજથી 
અરગ ડી જ દી દ તનમાના અન બલ ભાિે નીકી ડે છે. આભ, વાભાન્મ જીલનથી જ દા ડી કાંઈક નલીન ભાિે 
વભાજ કે સ્લસ ખને ફાજ  ય મકૂી નીકી ડતા અવાભાન્મ ભાનલો જેલો આ જિાર્  ણ છે. જોકે એલી 
અવાભાન્મતા તેને ગશન લેદનાનો અન બલ કયાલે છે યાંત   તે દ્વાયા વભગ્ર ભાનલવભાજને તે વદ તયપ પે્રહયત 
ણ કયે છે. 

જિાર્  ઊડતાાં ઊડતાાં એક હદલવ લનના છેડા સ ધી શોંચી જામ છે. તેને દેખામ છે નગય અમોધ્મા ઉિયે 
ને દબક્ષણ નગયી રાંક. આ ફાંને નગયોના ઉલ્રેખ દ્વાયા વદ-અવદ, વત્મ-અવત્મ, શ બ-અશ બનો તનદેળ જોઈ ળકામ. 
જિાર્  તેના પ્રાકૃત જીલનની ભમાધદાને ઓાંગે છે તો તેને આપતોનો વાભનો કયલાનો આલે છે. કતલએ કહ્ ાં છે, 
‘નભી ડયો એ બાય નીચે ને લનલાવીએ યાાંક’ શલે છી અશીં વીતાશયણની તલગતો કતલ વાંક્ષેભાાં આરેખી વત્મ 
ભાિે રડતા જિાર્ ન  ાં આરેખન કયે છે. જિાર્  ોતે એ જાણે છે કે યાલણ વાથેના ર્ દ્ધ્ભાાં તે જીતી ળકલાનો નથી 
છતાાં વત્મ ભાિે થઈને મ કાફરો કયે છે. તે હયણાભને જાણતો શોઈ તેભાાંથી બાગી ળક્યો શોત યાંત   તેભ ન કયતાાં 
વત્મ જેલા મલૂ્મના યક્ષણ અથે ોતાના જીલનની ફાજી રગાલી દે છે. યાલણ અને જિાર્  લચ્ચેના આ વદ-અવદ 
લચ્ચેના ર્ દ્ધને કતલ કેિરી વચોિ યીતે અત્માંત રાઘલભાાં તેની બીણતા વભેત તનરૂે છે જ ઓ;  
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“એક ર્ દે્ધ ભચ્મો, એક ર્ દે્ધ ભચ્મો, એક ર્ દે્ધ ભચ્મો”  

– એક જ તલગતના નયાલધતનો દ્વાયા જિાર્ ના ર્ દ્ધ કયલાના જ સ્વાને આફાદ યીતે દળાધલી આપ્મો છે. 
આભ, વત્મ ભાિેભયી પીિતો જિાર્  બાયતીમ વાંસ્કૃતતના ામાના મલૂ્મ એલા વત્મની સ ાંદય પ્રસ્થાના કયે છે. 

જોકે આ કાવ્મની જ લાત કયીએ તો આ આધ તનક કાવ્મ છે એિરે કતલને ભાત્ર સ્ત્મ પ્રસ્થાનની કે તેનો 
ભહશભાની લાત કશલેી નથી. એભણેતો ઘામર થઈને મતૃ્ર્ ના બફછાને ડરેા જિાર્ ની લેદના અને એકરતાને 
લણધલલી છે. કાવ્મના અંતે ભયણ તયપ ધવતા એકાકી જિાર્ ને અન બલામ છે કે, ‘નથી દળાનન દબક્ષણે અને 
ઉિયભાાં નથી યાભ’ – અશીં જિાર્ ના  યાકલ્ન દ્વાયા આધ તનક ભાનલીની વ્મથા, એકરતા અને જીલનપ્રતતની 
અશ્રદ્ધાને વ્મક્ત કયી છે. ચાંદ્રકાન્ત િોીલાા કાવ્મની ભશિા દળાધલતાાં કશ ેછે, ‘ યાણકારીન ‘તભથ’નો વાંદબધ રઈ 
ગ જયાતી બાાભાાં લતધભાન ક્ષણ વાથેન ાં આવ ાં અલૂધ વાર્ જ્મ અન્મત્ર ક્લબચત જ થર્ ાં શળે.’૩ 
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