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પાકટ પ્રણયનો પ્રારં ભ અને પ્રશ્નોન ં આેખન- ‘કત
ૂ રાળાલી સ્ત્રી’
એન્તન ાવ્રલીચ ચેખલ ભાત્ર યશળમાને જ નશીં ણ શલશ્લને તાની લાતાાઓના યંગભાં યંગી નાખનાય એક અત્મંત
ભશત્લૂણા નાભ. આ નાભ અને એ નાભનં કાભ ફન્ને ભને શભેળાં આકાતા યહ્યા છે . અને શાર ગજયાત મશન.ની શલનમન શલદ્યાળાખાભાં
સ્નાતક કક્ષાએ ગજયાતી શલમના અભ્માવક્રભ શનશભતે તેભની અનલાદદત લાતાાઓ ભાયી કરેજભાં છે લ્રા ત્રણ લાથી બણાલં છં .
લગાભાં ચેખલની લાતાા બણાલલાન આનંદ ણ જદ જ, કાયણ કે ચેખલને ભાનલીમ દખ ,ભાનલીમ વંલેદના વાથે ૂયી શનસ્ફત
છે .અરગ અરગ શલમ ઉયનં ચેખલનં ચચતન લાતાારૂે યજૂ થમેરં જઈ ળકામ છે . અશીં જે લાતાાની ચચાા કયલી છે તેનં અંગ્રેજી ળીાક
“ ધ રેડી લીથ ધ ડગ” અને ગજયાતીભાં જમંત ાઠક-યભણ ાઠક કૃત અનલાદદત ળીાક છે “કૂતયાલાી સ્ત્રી”. પ્રથભ દયક્લ પ્રેભના
પ્રાયંબની શસ્થશત અને એ શસ્થશતને રીધે ેદા થમેરા થયા પ્રશ્નનં આરેખન આ લાતાાનં નોંધનીમ ાવ છે .
લાતાાભાં માલ્તાના દદયમાકાંઠે કૂતયા વાથે પયતી સ્ત્રી-નાશમકા ચચાાન શલમ ફની છે . કઈ એનં નાભ જાણતં નથી ણ ફધાં
એને કૂતયાલાી સ્ત્રી તયીકે ઓખે છે . આ સ્ત્રીનં નાભ છે આન્ના વગેમેવ્ના. તે યશણત છે અને ‘વ’ નાભના ળશેયભાં શત વાથે યશે
છે ણ શારભાં માલ્તા પયલા આલી છે . આ લાતાાભાં જે નામક-રુ ાત્ર છે તે ભસ્ક ળશેયન ૪૦ લાન યશણત રુ અને ૧૨
લાની ત્રીન શતા છે . એનં નાભ છે દ્રશભત્રી દ્રશભત્રીચ ગયપ. આ ફન્ને ાત્રની આવાવ કથા શલકવે છે . દ્રશભત્રી દ્રશભત્રીચ ગયપના
રગ્ન નાની ઉભયે થઇ ગમેરા છે અને તે કોટંશફક-વાભાશજક જીલનન ાક્ક અનબલી રુ છે . એની ત્ની વાથે તેને ભાનશવક ભનભે
નથી અને એટરે જ ત એ તાની ત્ની શલે જે ધાયે છે તે લાતાાકાયે આ યીતે દળાાવ્મં છે - “ એને ભખા વંકશચત ભનની જડવ સ્ત્રી
ગણત,એનાથી ડયત અને ઘયભાં યશેલાનં ઝાઝં વંદ કયત નશીં. ઘણા લખતથી તેણે તાની ત્નીને ફેલપા થલાનં ળરુ કયી દીધં
શત,ં અને અનેકલાય ફેલપા થઇ ચૂક્મ શત. અને કદાચ એથી જ તે ભટે બાગે શભેળા સ્ત્રીઓનં બૂંડં ફરત. અને જમાયે તેની શાજયીભાં
સ્ત્રીઓની લાત નીકતી,ત્માયે એભને ‘શલ્કી જાત’ કશીને નીન્દત.”૧ કૂતયાલાી સ્ત્રી આન્ના વગેમેવ્ના વાથે આ ગયપન વંકા થામ
છે અને ફન્ને લચ્ચે પ્રેભ ાંગયે છે ,સ્ત્રીને આ વંફંધ ફદર અપવવ ણ થામ છે . આખયે ફન્ને એકભેકને પયી ન ભલાનં નક્કી કયીને
છટા ડે છે . ગયપ આ સ્ત્રી શલના યશી ળકત નથી અને તે ત્નીને જૂ ઠં ફરીને તેના ળશેય વધી ભલા શોંચી જામ છે , ત્માં તેને
જાણલા ભે છે કે એ સ્ત્રી ણ તેને બૂરી ળકી નથી. ફંનેને ાકટ પ્રેભ થમાની અનબૂશત થામ છે અને અલાયનલાય ફન્ને ભલા રાગે.
ણ આભ ચયીછીથી ભલાને ફદરે આ પ્રશ્નન કામભી ઉકેર ભેલલા ભાટે પ્રમત્ન કયે,એ ફધાં પ્રમત્નભાં એ ફન્ને શનષ્પ જામ અને
કઈ યસ્ત ભત નથી. ફન્નેએ શલયશભાં જ જીલલાનં નવીફભાં રખામં શલાનં પ્રતીત થામ છે ત્માં વધીના આરેખનભાં ાકટ પ્રેભભાં
યંગામેરા આ ફન્ને ાત્રની ગશતશલશધ અશીં લાચકને આકી યશે છે .
અશીં ગયપ આ કતયાલાી સ્ત્રી પ્રત્મે આકર્ષત છે અને એભ ણ સ્ત્રીઓને વશેરાઇથી લળ કયલાની આલડત તેનાભાં છે જ,
એટરે શભેળની જે ભ ‘ઊડતં પ્રેભપ્રકયણ’ યચલા ભાટે તે પ્રમત્નળીર ફને છે . અને તે વપ ણ થામ છે , આ કતયાલાી સ્ત્રી જમાં જભલા
ફેઠી છે ત્માં જઈને ગૂયપ તેના કતયાને એક શાડકં આલાની લાત કયીને તેની વાથે દયચમ કેલે છે અને ત્માયે ગયફ્ને ખફય ડે છે કે
આ સ્ત્રી ણ તેના શત શલના એકરી જ અશીં માલ્તાભાં પયલા આલી છે અને તે તેના શત વાથે ખળ નથી કાયણ કે તેના શતની નકયી
શલે ણ તે કઈ જાણતી નથી. ફન્ને લચ્ચે પ્રેભ થામ છે ણ તેભન પ્રણમ એ ‘પ્રકયણ’ ફનલાને ફદરે ગંબીય કક્ષાન દકસ્વ ફની યશે છે .
અનેક સ્ત્રીઓ વાથે વંફંધ ભાણીને તેઓને વયતાથી બૂરી ગમેર ગયપ આ સ્ત્રીને બૂરી ળકત નથી અને આ સ્ત્રીને ભલા તે તેના
ળશેય જઈ ચડે છે . વાભે ક્ષે સ્ત્રીની શારત ણ ગયપ જે લી જ છે . ત્માય ફાદ અભક વભમે આ ફંને ાત્ર ચયી છીથી ભતા યશે છે .
શત તાનં કાભ ૂણા કયીને માલ્તા તેને ભલા ભાટે આલલાન શત એટરે તે એની યાશ જઈ યશી શતી યંત શતન વંદેળ ભે છે કે
તે આલી ળકે તેભ નથી. અશી ગયપ અને આન્ના વગેમેવ્ના એકભેકના વંગાથભાં પયે છે અને તેભના વંફંધ સ્થાશત થતા જામ છે .
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આગફટ જલા ગમેરા આ ફંને ાત્ર લચ્ચે પ્રથભ ળાયીદયક સ્ળા થામ છે તેનં લણાન જઓ- “ છી તે એની વાભે એકધાયી
નજયે તાકી યહ્ય અને એકાએક તેણે તેની કભય પયતે તાન શાથ લીંટાળ્મ અને એના શઠ ઉય એક ચંફન કયી રીધં. છી તેણે એક
ઊંડ શ્લાવ રીધ, અને બેજ અને ફૂરની ખશ્ફૂલાી શલા અંદય ખેંચી. તયત તેને કંઇક ખ્માર આવ્મ, અને એભને કઈએ જઈ ત
નથી રીધા ને એની ચકવાઈ કયલા તેણે આજફાજ જમં.”૨ અને છી ત આ શભરનન વીરવીર લધત જ જામ છે ,જઓ- “છી
ત તેઓ યજ ફાય લાગે દદયમાકાંઠે ભતા. ફયનં તેભજ યાતનં ખારૄં વાથે રેતાં, પયલા જતાં, અને વભદ્ર જઈને એનાથી ખળ
થતાં.... અને ચકભાં કે ફાગભાં,જમાયે આજફાજ કઈ ના જણામ, ત્માયે લાયંલાય તે એને ફાથભાં રેત અને અત્મંત આલેળૂલાક ચંફન
કયત.... રગબગ યજ વાંજે, વશેજ ભડાં ભડાં, તેઓ ગાડીભાં ફેવીને ળશેય ફશાય જતાં.... આ યચજદ કામાક્રભ એ રકને શભેંળા
વપ જ રાગત, અને ફધાં કદયતી દૃશ્મ એ રકને અચૂક બવ્મ અને યભણીમ જ જણાતાં.”૩
ચેખલનં એક કથન કંઇક આલં છે – Life Is given only once, and one wants to live it boldly, with full
conscious and beauty. એટરે ચેખલની લાતાાભાં આ ફન્ને પ્રેભીઓ તાને ગભતા પ્રેભના વખભાં આનંદદત થઇ ઉઠે એ વશજ
છે ણ આખયે ત ફન્નેએ અરગ થલં જ ડે કાયણ કે ફંનેને તતાના ઘયદયલાય-કટંફ છે . તાને ટ્રેન વધી ભૂકલા આલેરા ગયફ્ને
આન્ના વગેમેવ્ના કશે છે - “ શં તભને નશશ બૂરં....શં તભને શભેંળા માદ કયતી યશીળ... ઈશ્લય તભારું બરં કય, તભે વખી થાઓ. ભાયા
શલે કળં ફરું ન ધાયળ. આણે વદાને ભાટે છૂ ટા ડી યહ્યા છીએ. એભ જ શલં જઈએ,કાયણ કે આણે કદીમ ભલા જ નશતાં
જઈતા. આલજ !”૪ ગયફ્ને ત તાની રરતાનં બાન શતં જ, અને એને ભાટે આલા વંફંધ કઈ શલળે લાત નશતી. ણ
આન્ના વગેમેવ્નાએ ગયફ્ને જે ભાનની નજયથી જમ શત તેને રીધે જ ગયપ આ સ્ત્રી શલે શલચાયલા ભાટે ભજફૂય ફને છે . ગયપ જે
શલચાયે છે તે જઓ- “ એને તે જે લ શત, એનાથી જદ જ રાગ્મ શત અને આભ અશનચ્છાએ તેણે એને ઠગી શતી...”૫ આ પ્રકાયની
તેની રાગણી જ તેના ાકટ પ્રેભની વાશફતી ફની યશે છે કાયણ કે શલે આન્ના વગેમેવ્નાની ગેયશાજયીભાં તે વતત તેની શાજયી અનબલે
છે . આવાનીથી ફધી સ્ત્રીઓને બૂરી જનાય આ ગયપ આન્ના વગેમેવ્નાને બૂરી ળકલાભાં અવભથા ફની યશે છે ,જઓ-“ ખયેખય
શળમા આલી ચૂક્મ અને છતાંમ આન્ના વગેમેવ્નાની માદ તેના ભનભાં, જાણે શજી ગઈ કારે જ એનાથી છૂ ટ ડમ શમ એલી ને એલી
જ તાજી શતી. ધીભે ધીભે એ માદ લધ ને લધ તીવ્ર થતી જતી શતી.... યસ્તાઓ ઉય તે સ્ત્રીઓને પયતી જમા કયત અને કઈ આન્ના
વગેમેવ્ના જે લં દેખામ છે કે નશશ, એની ખજ કમાા કયત.”૬ યસ્તા ઉય સ્ત્રીઓને જઈને તેભાં આન્ના વગેમેવ્નાને ળધી યશેરા ગયપને
જઈને શનદા પાઝરી યશચત ગઝરની આ ંશક્ત વશજ માદ આલે- “તભ મે કૈવે જદા શ ગમે, શય તયપ શય જગશ શ ગમે” દયણાભે
રૃદમ વાભે રાચાય ફનીને તે ત્નીને ખટં ફરીને આન્ના વગેમેવ્નાના ળશેય શચીને એને ળધી કાઢે છે અને ભે છે . આન્ના
વગેમેવ્નાની શસ્થશત ણ ગયપ જે લી જ છે ,તે ગયપને કશે છે - “ શં ભાત્ર તભાયા શલચાયભાં જ જીલં છં અને શં તભને બૂરી જલા ભાંગં
છં .”૭ અશીં આન્ના વગેમેવ્ના ણ ાકટ પ્રેભની દયશસ્થશતભાં વડામ ગમેરી અને પ્રશ્નભાં ગૂંચલામ ગમેરી જલા ભે છે કાયણ કે તે
ગયફ્ને બૂરલા ભાંગે છે ણ તેના શલચાય શલના જીલી ળકતી નથી. ફન્ને લચ્ચેના પ્રેભને શલે તેઓ નજયઅંદાજ કયી ળકે તેભ નથી અને
એટરે જ ત – “ તેણે આન્ના વગેમેવ્નાને તાની નજીક ખેંચી અને એના કા ઉય,શઠ ઉય અને શાથ ઉય ચંફન કયલા ભાંડ્મા”
આન્ના કશે છે - “શં ભસ્ક આલીને તભને ભીળ.... ભાયા વ્શારા,ભાયા ભીઠા,ભાયા શપ્રમતભ,આણે છટા ડલં જઈએ”૮ અને છી ત
વભમાંતયે આન્ના વગેમેવ્ના શતને ખટા ફશાના ફતાલીને ભસ્ક આલીને ગયફ્ને ભલા રાગે છે . ગયપના લા વપેદ થઇ ગમા એ
ઉભયે એને પ્રેભ થમ એ લાતથી એ તે શતપ્રબ છે કાયણ કે સ્ત્રીને બૂરી જલં એ એના ભાટે ડાફા શાથન ખેર શલા છતાં એ આન્ના
વગેમેવ્નાને બૂરી નથી ળકત,જઓ- “ તે એક છી એક સ્ત્રીઓની શછાણ કેલત; વંફંધ ગાઢ ફનાલત અને છે લટે છૂ ટ ડત
ણ...તેણે કદીમ એભાંથી કઈને પ્રેભ કમો નશત. એલા વંફંધને તભે ભનપાલે તે કશ; ણ પ્રેભ ત નશશ જ કશી ળક. અને આજે જમાયે તેના લા ધા થલા આવ્મા છે , ત્માયે તે ખયેખય વાચા પ્રેભભાં ડમ છે -જીલનભાં શેરી જ લાય.”૯ આલા જ વાચા પ્રેભભાં
ડેરી આન્ના વગેમેવ્ના તેઓના પ્રેભનં બૂંડં બશલષ્મ જાણે છે , જઓ– “ એને એ શકીકતનં દ:ખદ બાન થમં શતં કે, એ રકનં જીલન
અત્મંત ભશ્કેર ફની ગમં છે ; તેઓ ચયીછૂ ીથી, ચયની જે ભ દશનમાની નજયથી તાની જાતને છાલીને જ ભી ળકે છે ; ળં એભનં
જીલન શછન્નશબન્ન નથી થઇ ગમં ! .... તેભન આ પ્રેભ કાંઈ થડા લખતભાં ય થલાન નથી. એન અંત જ તેને દેખાત નશત.
આન્ના વગેમેવ્નાન પ્રેભ ત દદનપ્રશતદદન લધ ને લધ ઉત્કટ ફનત જત શત. ”૧૦ ાકટ પ્રેભની શસ્થશતભાં ફંનેનં દયેક શભરન શલે
ખળીને ફદરે લેદના જન્ભાલે છે કાયણ કે આ ાકટ પ્રેભના પ્રશ્નના જલાફ તેઓ વાભાશજક પ્રાણી શલાને રીધે આી ળકે એભ નથી
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તેભના બાગે આલે છે ભાત્ર શલયશની લેદના ,અથાશીન ચચાા અને આંવ.જઓ લાતાાના અંતનં લણાન- “છી ઘણ લખત તેઓએ ચચાા
કયી, એકફીજાની વરાશ રીધી. ળં કયલાથી આ ચયીછૂ ી અને છે તયચડીની જરૂય ના યશે, એભને જદાં જદાં ગાભભાં યશેલં ના ડે,
અને રાંફા લખત વધી એકફીજાને ભળ્મા લગય ચરાલલં ના ડે; એની અનેક મજનાઓ તેઓએ ઘડ્મા કયી. આ અવહ્ય ફંધનથી તેઓ
કેલી યીતે ભક્ત થઇ ળકે? કેલી યીતે ? કેલી યીતે ?.... એને એભ રાગ્મા કયતં કે, આન ઉકેર શભણાં આલળે, અને એક નલં જ વંદય જીલન
ળરુ થળે. અને છતાં, ફન્નેને ફયાફય ખફય શતી કે , શજી એભને રાંફ, ઘણ રાંફ ંથ કાલાન છે , અને એન અત્મંત લાંકચૂક અને
દગાભ બાગ ત શજી શલે જ ળરુ થામ છે .”૧૧
આન્ના વગેમેવ્ના અને ગયપ ફન્ને યશણત ાત્રના પ્રણમના-રગ્નફાહ્ય યંત આંતદયક ઐક્મના વંફંધના દકસ્વાને ચચાતી આ
લાતાા ભાનલરૃદમના ખૂણાભાં ગંબીય અને રાગણીવબય ડદકમં કયતી ચેખલની એક ઉત્તભ લાતાા ફની યશે છે . ચેખલ તે વ્મલવામે
ડક્ટય શતાં અને વાથે ઉભદા જાનદાય રેખક ણ શતાં. આ લાતાાના શલમને જતા તેઓએ તાના શલે કશેરં કથન અશીં નોંધલા જે લં
છે ,તેઓ કશે છે - Medicine is my Lawful wife and Literature my mistress; when I get tired of one, I spend the
night with the other. અશીં ડક્ટય લાતાાકાય ચેખલ ફે ાત્રની લેદનાન ગંબીય યીતે ઉચાય કયતા શમ એભ રાગ્મા શલના નશીં
યશે. Mature-ખ્ત પ્રેભના પ્રાંગણભાં ફન્ને ાત્ર આંવ લશાલી યહ્યા છે .તેઓન પ્રેભ ાક અને નક્કય છે એટરે આંવભમ લેદના ણ
શલયશરૂી ચૂરાની આગભાં તેરી ાકી અને નક્કય છે . લાતાાભાં ફન્ને ાત્ર લચ્ચેની ઉષ્ભાબયી રાગણી આ શલયશને લાસ્તશલક લટ
ચઢાલે છે ત્માયે થડા લા શેરાં કદયશ્ભા કૂયે જે દપલ્ભથી કભફેક કયલાન પ્રમત્ન કયેર તે ‘ડેન્જયવ ઈશ્ક’ના યાશત પતેશઅરી
ખાન,શશભેળ યેળશભમા-શ્રેમા ઘારના અલાજભાં ગલામેર શાટા ટચ ગીતની આ ંશક્ત માદ આલે- “નૈના યે,તં શી ફૂયા,તજ વે ફૂયા ના
કઈ,ખદ શી દદર કા યગ રગામે, ખદ શી ફેઠા યઈ” આન્ના વગેમેવ્ના-ગયપના સ્નેશન વયલા અશીં દખન ગણાકાય ફનીને તેભના
ઉય પ્રશ્નની ઝડી લયવાલે છે , જે પ્રશ્નના જલાફ આ ફન્ને ાત્ર ળધી ળધીને થાકલા છતાં ળધી ળકતા નથી. લાતાાકાય ચેખલનં
રેખક ભાટેનં જાણીતં લાક્મ કંઇક આલં છે - The task of a writer is not to solve the problem but to state the problem
correctly. એટરે ચેખલ આ લાતાાભાં વભસ્માન ઉકેર ત ન જ આે અને એ લાત ણ વાચી કે આ લાતાાની ભઝા વભસ્માના
લણાનભાં જ યશેરી છે ઉકેરભાં નશીં. ફન્ને ાત્ર અભૂક વભમ વધી જ ભી ળકે અને ત્માયફાદ જદાં થલં જ ડે એ તેઓની વાભાશજક
ભજફૂયી-શનમશત જે કશ તે, ણ અરગ થમા છી ણ એકભેકના વંગાથની કલ્નાભાં જ તેઓ જીલે છે . અને આ ત શજ ાકટ
પ્રેભન પ્રાયંબ છે , ત આગની ગશત કેલી શળે એજ શલચાયન જન્ભ લાચકનાં શચતભાં લાતાાના અંતભાં જન્ભે છે .લાતાાન અંત આલલા
છતાં લાતાા ૂયી નથી થતી. અને આભેમ પ્રેભ જ ાક શમ ત એલા પ્રેભની લાતાા ક્માં ૂયી થામ છે ! ચેખલની આ લાતાા ાકટ
પ્રણમના પ્રાયંબ અને એ પ્રણમ વાથે જડામેરા પ્રશ્નનં આરેખન કયતી ભશત્લૂણા લાતાા શતી, છે અને શભેંળા યશેળે.ડક્ટય ચેખલ
પ્રેભના પ્રાયંબ અને પ્રશ્ન ઉય કળતાથી કરાકાયની કાતયથી લાઢકા કયી ળક્મા છે . ળયીય ઉય લાઢકા-ટાંકાની શનળાની જે ભ શભેળાં
ભાટે યશી જામ છે તેલં જ આ લાતાા ભાટે ણ કશી ળકામ કાયણ કે પ્રેભની અનબૂશત જમાં વધી યશેળે ત્માં વધી આ લાતાા ણ યશેલાની.
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