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સરેુ જોવીની નળલકાઓમાાં પ્રયોજાયે ‘પરુાકલ્પન’નો 
મનનનળશ્વેવણાત્મક અભ્યાશ. 

 

                યુાકલ્ન વજં્ઞાને વલદ્વાનોએ ોતોતાના દૃષ્ટિકોણથી વભજાલલાના પ્રમોત્નો કમાા છે. યુાકલ્ન વજં્ઞાને 
અંગ્રેજીભા ં ‘વભથ’ (MYTH) કશ ે છે. ‘વભથ’ વજં્ઞાને વભજાલા ભાિે અભ્માવીઓએ તેને ઇવતશાવ, ક્રિમાકાડંો, ભનોવલજ્ઞાન, 
નલૃળંળાસ્ત્ર કે બાાવલજ્ઞાન વાથે વાકંલાના પ્રમોત્નો કમાા છે. આધવુનક વલલેચનભા યુાકલ્ન ખફુજ ચચાાભા યહ્ય ુશત ુ.ં 
વિભભા ંઅન ેખાવ કયીને અભેક્રયકાભા ંયુાકલ્નો વલળે ખફૂ વળંોધન થતા ંયશમા છે. અંગ્રેજીના MYTH ળબ્દનો મૂ ગ્રીક 
સ્ત્રોત MYTHOS ભા ંઅન ેરેક્રિન ‘વભથવ’ –MYTHUS’ ળબ્દભા ંછે. કેિરાક સ્થે MYTHOS ને ફદર ે‘વભથોવ’ કે ભાઇથોવ’ – 
MYTHOS એ ળબ્દ ણ ભે છે. ગ્રીક બાાભા ંએનો અથા લાણી, કથા, લાતાા – FABAL, TALE, TALK, કે SPEECH છે. 
એક્રયસ્િોિરે કથાવલધાન (FABLE) અથાભા ંએનો પ્રમોગ કમો છે. ‘વભથ’ ને LOGOS વાથે અને ાછથી ‘ HISTORIA’ વાથે 
વીધો વલયોધ યશમો છે. ‘રોગોવ’ કે ‘ક્રશસ્િોક્રયમા’ વગંવતનો, લાસ્તલનો તથ્મનો અથા વ્મક્ત કયે છે. તો ‘વભથ’ લાસ્તલભા ંજે 
અસ્સ્તલ ધયાલતુ ંનથી અથલા લાસ્તલ વલયોધ કોઇણ લસ્ત,ુ એલો અથા વ્મક્ત કયે છે. 

                 THE NEW LEXICON WEBSTER DICTONARYભા ં ણ MYTH નો એક અથા-જુની યંયાગત લાતાા 
અથલા ક્રકલદન્તી એલો આપ્મો છે. ફીજો એક અથા ‘ પ્રાચીન ભાન્મતાઓન ેવ્મક્ત કયતી કાલ્વનક અથલા તો અવતભાનલીમ 
કથા’ આપ્મો છે. ઓકવપડા ક્રડકળનયીભા ં‘અભાનુ’ કે આક્રદભાનલની વડંોલણી લાી કાલ્વનક કથા તો પ્રાકૃવતક ધિનાઓન ે
પ્રચલરત આદળારૂે મતૂા કયતી કથા, અથલા ‘કાલ્વનક વ્મસ્ક્ત’ એલો અથા ભે છે.  

                  ભાનલવસં્કૃવતના વલકાવભા ંજુદી જુદી વસં્કૃવતઓ વલકાવ ાભી છે. પ્રકૃવતના તત્ત્લો ણ ભનટુમની ચેતનાભા ં
વલકવતા યશમા છે. જીલન અને મતુ્ય ુણ યુાકલ્નનો વલમ ફની યશમા છે. ૌયાલણક કથાઓ, રોકકથાઓ, દંતકથાઓ, 
મતુ્ય-ુઇિય , શ્રદ્ધા, સષૃ્ટિના ં વર્જન અને વલનાળ વલળેના ં યુાકલ્નો, દેલ દેલીના અસ્સ્તતલના યુાકલ્નો, કભાકાડં, 
યીતક્રયલાજ વફંધી યુાકલ્નો, કૃવવલમક યુાકલ્નો લગેયે યુાકલ્નો આધવુનક વાક્રશત્મભા ંમોજામેરા જોલા ભે છે.   

                   ગજુયાતી વાક્રશત્મભા ં  કવલતા અને નાિકની જેભ નલલરકાઓભા ંયુાકલ્નનો વલવનમોગ જોલા ભે છે. 
આધવુનક ગજુયાતી વાક્રશત્મભા ં પ્રાકૃવતક કયતા ં ધાવભિક યુાકલ્ન લધ ુ પ્રભાણભા ં જોલા ભે છે. યુાકલ્નનો વલવનમોગ 
ધયાલતી સયેુળ જોીની લાતાાઓના ળીાકો ણ યુાકલ્ન યકુ્ત લધ ુ છે. સયેુળ જોીના ંચાય લાતાા વગં્રશો (ગ્રશુપ્રલેળ 
,ફીજી થોડીક, અીચ, ન તત્ર સમૂોબાવત, એકાદા નૈવભાયણ્મે) ભાથંી આળયે દળ જેિરી લાતાાઓભા ંયુાકલ્નનો વલવનમોગ 
જોલા ભે છે. આ લાતાાઓ જોઇએ તો જન્ભોત્વલ, નંદભમન્તી, વેતફુધં, કારીમભદાન, કુભાાલતાય, લયાશાલતાય, 
લાભનાલતાય, અજાતક કથા, કુરુક્ષેત્ર,  દ્વદ્વયાગભન જેલી લાતાાઓભા ંયુાકલ્નનો પ્રમોગ જોલા ભે છે. શ્રી જગદીળ ગરુ્જય 
તેભની યુાકલ્ન યકુ્ત લાતાાઓ વલળે નોંધે છે કે : “ જન્ભોત્વલ’ ‘કારીમભદાન’. તથા ‘ લયાશાલતાય’ જેલી અલતાય 



KCG-Portal of Journals 

 

કથાઓભા ંયુાણ કથાના વદંબાનો વલવનમોગ કયલાભા ંઆવ્મો છે. જો કે આ યચનાઓભા ંયુાકલ્નના વાથાક વનલાશણનો 
પ્રશ્નો ઉબો યશ ેછે. યુાકલ્નના વલવનમોગની ક્રદળાભા ંસયેુળ જોીની વર્જકતા અશી વલવળટિ ક્રયણાભ વવદ્ધ કયી ળકી નથી”૧. 
સયેુળ જોી આધવુનક ગજુયાતી વાક્રશત્મના પ્રમોગળીર લાતાાકાય છે. અને વાથાક વનલાશણના પ્રશ્નની લાત ભાન્મ યાખીએ તો 
ણ યુાકલ્ન દ્વાયા વાભાજજક ભાનવ અને ાત્રોની ભ:સ્સ્થવતને વનરૂતી શોમ તેલી લાતાાઓ ભોિા પ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 
અલતાય કથાઓભાનંા બગલાન જેિરા વલળા પરકભા ંકામા વવદ્ધ કયી ળક્યા છે. તેિરા વલળા પરકભા ંઆ ાત્રોનો વધંા 
નથી ણ ધણી ફધી વભસ્માઓભાથંી  આ ાત્રો ફશાય વનકળ્મા છે. ઘણા વળાકો ાત્રોની ક્રયસ્સ્થતના કિાક્ષ રૂે અથલાતો 
વલદ્રોશ રૂે ણ પ્રમોજામા છે.  
              સયેુળ જોીની લાતાાઓભા ં યુાકલ્નની વાથે વાથે પ્રતીક, કલ્ન, કોરકલ્ના વવિવધકયણ  જેલી 
પ્રયસુ્ક્તઓ  લાતાાઓભા ંએક વાથે જોલા ભે છે. શ્રી ળીયી ચંાર આ વલળે નોંધે છે કે : “યુાણકથાના વલવનમોગલાી 
લાતાાઓભા ંભાત્ર વવિવઘનો પ્રશ્ન ન શતો. એ દ્વ્રાયા કાનુ ંવાતત્મ સચુલવુ ંશત ુ.ં આણા વભમભા ંતો આણા અખડં કાની 
વલેંદના ગભુાલી ફેઠા છીએ. ણ વર્જક આણા ભાિે કાની અખડંતાનુ ંનલેવયથી વનભાાણ કયી આે છે. લાતાાના ાત્રને 
કોઇ એક ક્ષણ ેઆ અખડંતાની ઝાખંી થઇ જામ છે. એ ક્ષણ ેતે વાચો ભાનલી ફની જામ છે, ોતાના વ્મસ્ક્તત્લને નલેવયથી 
ાભી રે છે.”૨ ‘જન્ભોત્વલ’ નદભમનં્તી , ‘ કુરુક્ષેત્ર’, ‘કારીમભદાન’ જેલી લાતાાભા ંક્ષણની અખડંતાનો અશવેાવ થામ છે.  

               ‘જન્ભોત્વલ’ લાતાાથી સયેુળ જોીએ યુાકલ્ન પ્રયસુ્ક્તની ળરુઆત કયી છે. આજ લાતાાભા ંતેભણે વવિવધકયણ 
િેકવનકનો પ્રમોગ કયીને લગા વલભતા યજુ કયી છે. વવિવધકયણની આલી બાાકીમ વવદ્વદ્ધ ઉયાતં યુાકલ્નને આધવુનક 
વદંબાભા ંપ્રમોજીને તેભણે વભાજના ફે લબિ લગા લચ્ચનેો તીવ્ર વલયોધ યજુ કમાા છે. તેભા ંલાતાાકાયનુ ંવફ બાાકભા દેખાઇ 
આલે છે.  

             ૈવાદાય અને ગયીફ એભ ફે લગાની લબિ સ્સ્થવત અશીં આરેખાઇ છે. ૈવાદાય લગા જે ધાભધભુથી વલજાણુ ં
ઉકયણનો ઉમોગ કયીને છપ્પ્નબોગ ધયાલીને શ્રીકૃટણના જન્ભને લધાલલાભા ંભળગરુ ફન્મો છે. તો ફીજી ફાજુ ભાણકી 
લયવતા લયવાદભા ંઅંધાયાભા ંઝંડીભા ંફાકને જન્ભ દે છે. ક્રદકયાનો ફા કાનજી તેન ેઅગં ફનાલડાલે છે જેથી અગં 
ક્રદકયો ભોિો થઇ બીખ ભાગં ેઅને ઘયનુ ંગજુયાન ચારે.  

         શ્રીકૃટણ ભશાબાયતનુ ંાત્ર છે. તેભનો જન્ભોત્વલ ધવનક લગા બવ્મ યીતે ઉજલે છે. એ ઉજલણીભા ંબસ્ક્ત, શ્રદ્ધા 
કયતા ંદેખાડો લધાયે છે. અવવત નાભના યલુાનને વલજાણુ ંમતં્રથી જન્ભોત્વલ ઉજલી લાશલાશ ભેલલી છે. ભાનો કે એ ભાિે  
આખા ઉત્વલનુ ંઆમોજન છે. ફીજી ફાજુ ભાણકી કોઇણ બૌવતક સવુલધા વલના વતંાનને જન્ભ આલા તીવ્ર વધંા અનબુલે 
છે. વર્જક આ યુાકલ્નને અક્રશિં કુળતાથી કાભે રગાડ ે છે. ભાણકીની લેદનાને દ્રશ્માત્ભક ફનાલી કરુણને લધાયે ઘયેો 
ફનાવ્મો છે. છેલિે એભાથંી એ પલરત થામ છે કે શજાયો લા લેૂ થઇ ગમેરા એક કાલ્વનક કૃટણને માદ કયી આજે ણ 
એનો જન્ભોત્વલ ધાભધભુથી ઉજલીએ છીએ. અને આજના જીલતા જાગતા જન્ભતા લાસ્તવલક ‘કૃટણ’ જે ને ેિની ભખૂથી 
ફચાલલા જાણી જોઇને અગંતા તયપ ધકેરી દઇએ છીએ. કેલી વલલચત્ર લાસ્તવલકતા, કેવુ ંનગ્ન વત્મ ! આભ, આ યીતે 
કૃટણજન્ભનુ ંયુાકલ્ન ભાનલજીલનને કરુણ લાસ્તવલક્તાની વલિંડફનાને લાચા આલા વપ ઉદ્દીનનુ ંકામા કયે છે. કૃટણ 
જન્ભના યુાકલ્નનો વલવનમોગ કયીને લાતાકાયે ગયીફની કરુણતાને ભાવભિક લાચા આી છે. લાતાાના અંતે બાલક કરુણતા 
અનબુલે છે. વવિવધકયણની પ્રયસુ્ક્તને કાયણે બાલકનુ ં  કતૂશુર અંત સધુી જલાઇ યશ ે છે, વાભાજજક ભાનવવકતા રેખકે 
લાતાાભા ંઉત્તભ યીતે વનરૂી છે. એક ભાતા તયીકે ભાણકીનુ ંાત્ર વળખયે શોંચે છે. ોતાના તુ્રના લાેરા ગ જોઇને તેનુ ં
શદમ દ્રલી ઉઠે છે. તેના વનવાવા વાથે બાલક વભવલેંદના અનબુલે છે. તુ્રના ફાણથીજ ગ લાલી બીખ ભગંાલાની 
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ગયીફોની વલકૃત ભાનવવક્તાને ણ રખેક ઉધાડી ાડી છે.  આભ, સયેુળ જોીએ પ્રમોજેર યુાકલ્ન લાતાાભા ંવપ યીતે 
આરેખામરે જોલા ભે છે.  

           જન્ભોત્વલ લાતાાની જેભ ‘નલદમયન્તી’ લાતાાભા ં ણ લચત્રાની ભાનવવક દ્વદ્વઘા વનરુલા ‘નદભમન્તી’ 
લચત્રિ મકુીને ફિે ધિનાનુ ંવવિવધકયણ યચી આપ્યુ ંછે. 

            લચત્રાનો વત ફેકાય ફન્મો છે તેથી ઘયભા ંઆલક નથી. લચત્રા વતને આવથિક ભદદ કયલા ોતાની વખીની 
વરાશથી અવનચ્છાએ યરુુ વાથે વથમેિયના અંધકાયભા ંથોડા કરાક ગાલાની વલભ ક્રયસ્સ્થવતભા ંમકુામ છે. અજાણ્મા 
રુુ વાથે ફેવીને ક્રપલ્ભ જોલાનુ ંળરુ થતા ંતે ોતાને વન:વશામ અનબુલે છે. અજાણ્મા રુુના સ્ળા ભાત્રાથી તે બમાકુર 
ફની યશ ેછે. વથમેિયભા ંચારતી ક્રપલ્ભભા ંએક તયપ ભાવં ભખુ્મા ક્રશસ્રન શઓુ લચ્ચેના લનભા ંલરલરતી દભમતંીનુ ંદ્રશ્મ 
યજુ થામ છે. ફીજી તયપ સ્ત્રી- ળયીયની ભાવંરતાના ભખુ્મા રુુની ડખે લચત્રા ોતાને બમગ્રસ્ત અનબુલે છે. એના શાથની 
ગવતથી જાણે ોતાના ળયીય ય ચીરા ડી ગમા શોમ એભ અનબુલે છે. નદભમન્તી ક્રપલ્ભના દ્રશ્મોનુ ંલણાન અને ફીજી 
ફાજુ વથમેિયભા ંફેઠેરી લચત્રાની બમગ્રસ્ત ભન:સ્સ્થવત લાતાાકાય વાથાક યીતે મકુી આે છે.  

              બીવતગ્રસ્ત લચત્રાની ભાનવવકતા ઇન્િયલર છી વ્મલશારુ રાગણીભા ં રૂાતંય ાભી છે. લચત્રા યરુુને 
ક્ષભા, દમા અને ઉદાયતાથી જુએ છે. એિલુ ંજ નક્રશિં તે યરુુના ખબે ભાથ ુઢાી દે છે. અને ળાવંતનો અનબુલ કયે છે. 
લચત્રા પ્રવિાતાની ખભુાયી અનબુલતી વભવિત થઇ યશ ેછે. જ્માયે એની વભાતંયે ક્રપલ્ભભાનંી દભમન્તી ોતાના વતીત્લના 
ફે વકંિોભાથંી વાય થઇ ગઇ છે. જેનુ ંવનરૂણ વ્મગં પ્રગિ કયે છે. યરુુને ત્રણ કરાક વથમેિયભા ંવાથ આલાના તે 
ત્રીવ રૂવમા ભેલ ેછે. આ ત્રીવ રૂવમા પ્રવિતા લૂાક તે ોતાના વતને આે છે. ોતે કયેરા કામાનુ ંદુ:ખ થતુ ંનથી તેનુ ં
ણ તેન ેઆશ્રમા છે.  

                  યુાણકારીન ાત્ર દભમન્તીને એક વતીના સ્લરૂે જોલાભા ંઆલે છે. આ લાતાાભા ંરખેક લચત્રાના ાત્રને 
દભમન્તીના ગણુોની તોરે મકૂી ળકમા નથી. લચત્રા આધવુનક યગુની દભમન્તી છે. તે કોઇ ણ બોગે ોતાના ક્રયલાયનુ ંસ:ુખ 
ઇચ્છે છે. ભાિે તે ોતાના ચક્રયત્રની યલા કમાા લગય ણ યરુુ વાથે વથમેિયભા ંજલાનુ ં વદં કયે છે. યુાણકારીન 
આદળોથી વલરુધ્ધ આધવુનક નાયીની લાસ્તવલક્તાનો વઘંા આ લાતાાભા ંવનરૂામો છે.  

                  શ્રીકૃટણ ેકાલમાનાગને યાસ્ત કમો શતો, તે ૌયાલણક લાતને લાતાાકાયે ‘ કાીયમદદન’ ળીાક રૂે મકુી 
આી છે. લાતાાનામક કાભવવૃતનુ ંળભન કયલા ખફૂ પ્રમત્ન કયે છે. આ વઘંાના વકેંત રૂે ‘કારીમભદાન’ ળીાક વનરૂાયુ ંછે. 
બગલાન શ્રીકૃટણ તો કારીમા નાગ વાથે યધુ્ધ કયી તેને યાસ્ત કયે છે. તેના કુકભો ફદર તેને દંડ ણ કયે છે. અશી 
લાતાાનામક ોતાની જાવતમ લાવના વાથેના યદુ્ધભા ંઅનેક ભનોવઘંા કયલા છતા ંશાયી જામ છે. ડાા.વજંમ દલે  નોંધે છે કે 
“અશીં લાતાાનામક કાભવવૃતનુ ંળભન નથી કયી ળકતો એ લાતાાન ુ ંરક્ષ્મ નથી. ણ આ ફે ક્રયસ્સ્થવત વાકંીને જે પ્રકૃવતદત્ત 
સ્લરૂ પ્રગિ કયે છે આક્રદભવવૃતની જે બમાનકતા કારીમનાગ વયખી ફપંાડી ઊઠે છે તે સ્ટિ ણે પ્રગિ કયી ભાનવ્મની 
આણ એક ક્રદળા ખોરી આલાનો વ્મજંનાવબય વર્જક પ્રમાવ  છે”. ૩ 

                લાતાાભા ં વનરૂાયુ ં છે તે પ્રભાણ ેલાતાાનામક વાભાન્મ ભાણવો કયતા ંલધાયે ડતી જાવતમ લાવના ધયાલતુ ં
વ્મસ્ક્તત્લ છે. તેણે આજ સધુી કેિરીમ સ્ત્રીઓને ોતાની લાવનાનો વળકાય ફનાલી છે. તેના ઘયના અવફાફની ગોઠલણી જ 
એલી છે કે તે આલનાયી સ્ત્રીને કામકુ કયે આનાથી આકાાઇ કોઇણ વાભાન્મવ સ્ત્રી કાભવલશ થઇ એને વભવિત થઇ યશ.ે 
છેલ્રે વોનર વાથેં ફધંામેરા એના વફંધોથી એ દુ:ખી છે. તેને સ્તાલો થામ છે. તે ોતાની વલકૃત રુલચને કાયણે આલનાયા 
અવનટિથી ોતાની જાતને યોકલા ભાગંે છે. અને આલી વલકૃવતભાથંી મકુ્ત થલા એ કૃતવનશ્રમ ફન ેછે. આજે એને ત્મા ંઆલેરી 
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સ્ત્રી ણ એની શભેંળની લૂામોજજત વ્યશુયચના પ્રભાણે િભળ: યલળ થઇ અંત ેકાભવલશવત ફની ઊઠે છે. ોતાના જાવતમ 
આલેગન ેયોકલાનો તેણે વકંલ્ કમો શોલાથી તે વલચલરત ન થલાના ખફૂ જ પ્રમત્નો કયે છે. શભેંળના અધ્માવને કાયણે એના 
રોશીનો ઉન્ભાદ એને વલલળ કયે છે ને અલળ ણે તે ેરી તયપ ઘવી યશ ેછે. જાવતમ લાવનાના આલગેન ેનટિ કયલાના 
વભસ્ત પ્રમત્નો કયલા છતા ંએનો આક્રદભ આલેગ વલજમનો હુકંાય કયી યશ ેછે. યાકાટિાની ક્ષણે એનો ચશયેો ોતાનેમ બમ 
ભાડ ેએલો વલકૃત ફની ગમેરો જોઇને ેરી સ્ત્રી ચીવ ાડતા મચૂ્છાાગ્રસ્ત થઇ ઢી ડ ેછે.    
                  આભ, કારીમભદાનના યુાકલ્ન ધ્લાયા લાતાાનામકનો જાવતમ વવૃત ઉય વલજમ ભેલલા ભાિેનો 
ભનોવઘંા વનરૂપ્મો છે. ભાનલીના આક્રદભ આલગેોની વલજમગાથા છે. એભ ણ કશી ળકામ કે  જાવતમ આલેગોએ ભનટુમને 
જીત્મા છે.  

                 બગલાન વલટણનુો એક અલતાય ‘કુમાદળતાર’ગણામ છે. આ અલતાયભા ંબગલાને કાચફાનુ ંરૂ ધાયણ કયીને 
સષૃ્ટિનો વલનાળ થતો અિકાલેરો સયેુળ જોી યલચત ‘કુભાાલતાય’ લાતાાભા ં લાતાાનામક રાબળકંયની વલેંદન શનૂ્મ તથ 
ભયણબીવતના વદંબાભા ંકુભાાલતાયનુ ંયુાકલ્ન મોજાયુ ંછે.  

                 લશરેી વલાયે રાબળકંય આંખો ઉધાડતા જ ોતાની ઇષ્ન્દ્રમો ક્ષીણ ડતી અનબુલી યશ ેછે. દયયોજ કયતા ં
આજે એભને જુદો જ અનબુલ થામ છે. વાભેની ફાયી ય યોજની જેભ ડતા ંસમૂાના પ્રકાળને ફદરે એભને કેલ ઘયેા 
ભયુાળલાો અલકાળ છલામેરો જણામ છે. આ વાથે યોજજિંદા વબંાતા અલાજો શધ્મના ધફકાયા સધુ્ધામં વબંાતા ફધં થઇ 
ગમા છે. લધતી જતી વ્મગ્રતા એભના લચત્તભા ંભયણનો બમ જગાડ ેછે. ોતે અનેક વલચાયો કયી ખોલાઇ જલા પ્રમત્નો કયે છે. 
યંત ુ ંતેભા ંતેઓ વપ થતા ંનથી. ેરી ઘયેી ભયુાળભા ંફધુ ંભવુાત ુ ંજામ છે. ોતાના અસ્સ્તત્લન ેતઓે ચકાવલા ભથ ેછે. 
એભનો ‘હુ’ં બાગતો ધવાતો ેરી ભયુાળભા ંવલાથી અવફંધ્ધ તયી યશમો છે. ફાહ્ય વલિના લબિ યેક્રઢમા અલાજો એ ઘયેા 
ભયુા અલકાળને બેદલા ંકયે છે. ત્ની ાલાતીની બભૂ વાબંતા ંજ ેરો ધેયો ભયુો અલકાળ ભોિા કાચફાની જેભ વકંોચી 
રીધેરા ંફધા અંગો ફશાય કાઢલા રાગે છે. કાચફાનો આ વદંબા ‘કુભાાલતાય’ એલા લાતાાના ળીાક વાથ ેવકંામેરો છે.  

                  વનિંદ્રા અને ભ્રાસ્ન્તભાથંી સ્લસ્થ થમેરા ંરાબળકંયની લચત્ત દળા ણ રખેકે આરેખી છે. ધભુાડાથી ગુગંાતા 
રાબળકંયને રુદમના ધફકાયા વબંાલા ભાડં ેછે. આંખ ખોરતા જ ઘયેી ભયુાળથી છલામેરી ેરી ફાયીનો કાચ તડકો ડતા ં
જ જાણ ેવગી ઉઠેરો જણામ છે. આભ, ક્ષણબય રાબળકંય ભયણને વિમખુ આલી ઊબેલ ુ વનશાે છે. ભયણના પ્રવતરૂ 
તયીકે ‘ઘયેો ભયુો અલકાળ’ પ્રમોજામો છે. ભયણાવિ વ્મસ્ક્તની ચતેનાના પ્રત્માલતાનો  તાદળા કયી અવનટિના વાભે નામક 
ચેતનાને ખડી કયી આે છે. રાબળકંયની જાગ્રત અલસ્થાને ણ રેખક આરેખ ેછે. જેભ કે, રાબળકંય તખીયનો વડાકો ર ે
છે, કતૂયાને રાકડી ભાયે છે, દાતંે તખીય ઘવ ેછે, લાવી ચા ભલા ફદર ાલાતી ડોળી ય ગસુ્વે થામ છે, ઓિર ેફેવી 
ાન ખામ છે, ચનૂો-તભાકુ ખાતા ખાતા ઓિર ેગાિા ભાયે છે. લગેયે..... રાબળકંયની જાગ્રત અલસ્થા તેના યેક્રઢમા 
જીલનને સચૂલે છે.  

                  બાગલતની અલતાય કથઓભા ં આલતો કુભાાલતાયનો વદંબા અશીં પ્રસ્તતુ થમો છે. કાચફાનો અલતાય 
રઇન ે બગલાને આ સષૃ્ટિનો વલનાળ અિકાલેરો. અક્રશ રાબળકંયનુ ં ઘયેા-ભયુા અલકાળનુ ં લગણનુ ં ક્રયચામક ફને છે. 
વધૃ્ધત્લનો બાય, ક્ષીણ ફનતી જતી ઇન્દ્રીમોની ચેતના, એકરતાનો ઓથાય, વનકિ આલતો જતો ભયણનો ડછામો આ ફધુ ં
ઘયેા ભયુા અલકાળભા ંવવંનક્રશત છે. યંત ુરાબળકંયની જજજીવલા યક્રઢમા અને વલંેદન જડ જગતની વાથે તાદાત્્મ વાધી 
રેલા વલલળ કયી મકેૂ છે. રાબળકંયની ભયણાવિ ચતેના વ્મજંજત કયલા કુભાાલતાયનુ ંયુાકલ્ન રેખક વાથાક કયી ળક્યા 
નથી. લાતાાભા ંકાચફાનો ઉલ્રેખ એક-ફે લાય જ પ્રમોજામો છે. જો વભગ્ર લાતાાભા ંકાચફાની એકરૂતા વંણુા યીતે વધાઇ 
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શોત તો લાતાાભા ંયુાકલ્નનુ ંમોગ્મ વાયજુમ વાધી ળકાયુ ંશોત આભ, ભાત્ર એક જ લખત આલતુ ંલણાન મોગ્મ યુાકલ્ન 
ફની ળકતુ ંનથી.  

                ‘અજાતક કથા’ એ એક વલવળટિ લાતાા છે. લાતાાનામકને અજન્ભા યશવે ુ ંછે. એના ા-ણુ્મના ક્રશવાફ જોતા 
બગલાન જાતે જ એન ેજનતેા-જનક વદં કયલાનો અવધકાય આે છે. અને કશ ેછે.: “ ત ુ ંનાયદમવુન વાથે થૃ્લી ય જઇને 
સ્થાન કે ભાતાવતાની વદંગી કયી આલ કે જેથી ફનતી ત્લયાએ જન્ભની વ્મલસ્થા કયી ળકામ!”  

              નાયદમવુન અને લાતાાનામક થૃ્લી ઉય આલતા શતા. ત્માયે અન્તયીક્ષભા ં તેભને ઘણા આત્ભાઓ ભે છે. 
નાયદમવુનને ખફય ભે છે કે, થૃ્થ્લ ઉય વશંાય થમો તેથી ઘણા ંઆત્ભાઓ ઉય આલી યશમા છે. થૃ્લી ઉય ગ મકુતા ં
જ ભાખંી અને કયોલમાની મતૃ્ય ુઇચ્છા  જોઇ લાતાાનામક યત બગલાન ાવે આલી જામ છે. બગલાન ાવે આલી કશ ેછે કે 
ભાયે આ જનભને જતો કયલો છે. બગલાન તેભ કયલાની તેને ના ાડ ે છે. તે બગલાન ને ળયત મકેુ છે કે હુ ંજન્ભલાની 
પ્રક્રિમાભાથંી ફચી જાઉં તો ભાયો અયાધ ન ગણલો. બગલાન આ ળયત ભાન્મ યાખે છે.  

               નામકના ગબાધાનના મશૂતાની યાતે્ર વલજમા ળેઠાણી અને ભનોશયદાવ ળેઠ લચ્ચે ઝગડો થમો શતો. આથી 
નામકને વનયાતં થામ છે. યંત ુફિે લચ્ચ ેધીયે ધીયે વભાધાન થતા ંનામકને ગબયાિ થામ છે કે તેણ ેશલે ળેઠાણીના ેિે 
જનભ રલેો ડળે. ળેઠાણીના ઘયે જન્ભલાની બાવલ કલ્ના કયી નામક વનયાળ થામ છે. ત્માયફાદ તે ન જન્ભલા ભાિે 
િેરીપોન યણકાલી ળેઠ-ળેઠાણીને ઝગડાલે છે. થોડી લાયભા ંાછા ળેઠ ળેઠાણી એક થલા જામ છે. ત્મા ંગબયામરેો લાતાાનામક 
ઠાકોયજીની મવૂતિ ાડ ેછે. અને ળેઠાણી ફોરે છે. :’ શામ યે! કેવુ ંઅશકુન! આજે નક્રશિં.....” આભ, લાતાાનામક અજાતક યશી 
જામછે. 

              આ લાતાાભા ં યુાકથાયીવતનો વપ પ્રમોગ જોઇ ળકામ છે. લાતાાનામક, બગલાન અને નાયદમવુન જેલા 
ૌયાલણક ાત્રો વાથે વલંાદ કયે છે. અને થૃ્લી ઉય પયલા ણ આલે છે, આભ, વાક્ષાત ૌયાલણક ાત્રોને રખેકે અશીં 
જીલતં કયી આપ્મા છે. લાતાાભા ંઅવબંલ જગતની કોરકલ્નાનો ણૂા વલકાવ થમો છે. 

              ક્રશન્દુ ધભાભા ંભોક્ષ પ્રાથ્પ્તને વૌથી શે્રટઠ ગણલાભા ંઆલે છે. ભનટુમ અલતાય ધાયણ કયીને  ભોક્ષ ભેલલાનો 
શોમ છે. યંત ુઅશીં વલયીત ક્રયસ્સ્થવત છે. લાતાાનામકને ‘અજન્ભા’ યશવે ુ ંછે! તેની અજન્ભા યશલેાની ઇચ્છા થૃ્લી ઉયના 
જીલોની વ્મથા જીજીવલા દળાાલે છે! થૃ્લી ઉયના જીલોનો ભોશ, રોબ, કાભ, વત્તા, ધભા, સ:ુખ-દુ:ખ, યધુ્ધ, પ્રણમ, અશમ,્ 
રાચાયી, ક્રયવાભણા-ભનાભણા,ં શકુન-અશકુન, સ્લાથાવવૃત્ત, ળાયીક્રયક ીડા, આ ફધાથી લાતાાનામક છુિકાયો ભેલલા ભાગં ે
છે. ભાિે તેને આ થૃ્લી ઉય જન્ભ નથી રેલો. જન્ભ ન રેલાની ળયત તે જીતી જામ છે. અશી લાતાાન ુ ં‘અજાતક કથા’ એવુ ં
ળીાક વાથાક થામ છે.  

              ‘કુરુકે્ષત્ર’ લાતાા ખકં્રડત જીલનના વછિ દાંત્મની કથા છે. યાતે્ર ધેય ાછો પયતો લાતાાનામક પાનવના ંશરતા ં
અજલાાભા ંોતાના ઘયને જ તોપાનભા ંવડામેરા કોઇ તોતીંગ લશાણ જેવુ ંશારકડોરક અનબુલે છે. ત્માય ફાદ ોતે કોઇ 
લગણીનો િેકો રઇ ઊબો યશી જામ છે. ઓયડીના બેજભા ંસતૂા ભા અને બાબી, ોતાની જજિંદગીના ંફધા ંજ લોને લચતાના 
રાકડાની જેભ અડકીને ઉય સતૂા શોમ એભ સતૂા ફાજુી, ઉંદયની ધભાચકડી, ઉંધના દુ:ળાવને બાબીના લસ્ત્રોને અસ્તવ્મસ્ત 
કયી નાખ્મા છે.ત-ે આલા અવફાફ લચ્ચ ેળેયીઓનો બેજર ગાઢો  અંધકાય રઇ આલરેો નામક લચરા ઓયડાભા ંત્નીન ે
સતૂી જુલે છે. બાઇને યાતાી છે. એિરે આજે લચરો ઓયડો એભના ‘વચંાય’ભાિે છે.  
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                 ત્ની તો વોભલાયના વ્રતની ચોડી ઓવળકે મકૂીને આસ્લસ્થ થઇને ઉંધે છે. નામક એના તયપ ઝુકે છે. 
ત્માયે શોિૅરભા,ંઓક્રપવભા ંજે જે યલુતીઓ વાથે એણે વભમ ગાળ્મો છે. એ ભનોપ્રદેળભા ંશાજય થઇ જામ છે. એક તયપ ઉંદયો, 
ફાનુ ં ઉઠવુ,ં ઉધયવનો વચંાય, તો ભનભા ં ેરી યલુતીઓના રૂાા દેશ-કભનીમ શાથ, ચશયેા, સ્સ્ભત.... નામક ફધુ ંબેગ ુ
કયીને જાણ ે કે એક નાવમકા રૂ ત્નીને બોગલે છે... કેલી ભ્રાસ્ન્ત! ત્ની ોતાના ગબાભા ંઅંધકાય ઉછેયલા આતયુ છે ને 
અંધકાયના ફાહ્યરૂો ડયાભણા ંછે. નામકન ેસ્લપ્ન આલે છે કે ોતે કુરુક્ષેત્રભા ંઘલાઇને ડમો છે. એના શાથ-ગ, ધડ, ભાથુ-ં
લેય વલખેય છે. એની પ્ત્ની જાણે ફધુ ં બેગ ુ કયીને આકાય યચલા ભથે છે. આ સ્લપ્ન ઘણુ ં સચૂક છે. શ્રી વળયી ચંાર 
લાતાાનામકની ચેતનાની નોંધ ર ેછે. “ અશીં નામક જે અન્ધકાયની લાત કયે છે તે વનાતન કાથી ચાલ્મો આલતો અન્ધકાય 
છે. તેની તન્દ્રાલસ્થાભા ંઊભુ ંથત ુ ંલચત્ર કાના ફહ ુભોિા પરકને આલયી રે છે. અને છેલ્ર ેજે કવલતાની સં્ક્ત તેને સ્ફયે છે તે 
એ કા ય વલજમ ભેલલા ભથતા ભાનલીનો વલાદયકુ્ત અલાજ છે.” ૪ લાતાા લચત્તના ઊંડાણોના અવતલાસ્તલને વશજ 
યીતે જાણેકે અલતાય છે. વલાયે નામક બમનો ભામો જાગ ેછે તો તડકો થઇ ગમો છે. એને સઝુરેી કાવ્મસં્ક્તઓને એ તડકે 
દોયી જલા ચાશ ેછે. ચરુાની યાખ ઉય ઘયેામેરો તડકો કુરુક્ષેત્રના ૧૯ભા ક્રદલવના યોઢની માદ આે છે. અશીં જે કુરુક્ષેત્ર છે 
તે ભાનલીના ભનભા ંરડાત ુ ં કુરુક્ષેત્ર છે. આધવુનક યગુનો ફૌથ્ધ્ધક આલો અનબુલ કયે છે. લાતાાભા ં કલ્નોનુ ં કામા આકાય 
વાધક ફને એ યીતે તતંોતતં જોડાઇને પ્રગિ કયે છે.  

               પ્રસ્તતુ લાતાાભા ંયુાકલ્નનો વદંબા વ્માક પ્રભાણભા ંનથી યંત ુયુાકલ્નનો એક નાનકડા અંળ તયીકે 
વર્જક ઉમોગ કમાા છે. તેના થોડા ઉ.દા જોઇએ.  

“ ઉંઘના દુ:ળાવને બાબીના લસ્ત્ર અસ્તવ્મસ્ત કયી નાખં્મા શતા.” 

 “એકરા શાથે અનેક ક્રયઓુની વાભે ઝુઝતા યુાણકાના ભશાયથીની જેભ હુ ંથાયીભા ંડયો ડયો ઝુઝલા રાગ્મો.” 

“કુરુક્ષેત્ર ય ઓગણીવભા ં ક્રદલવનુ ંપ્રબાત ઊગ્યુ ંછે. વૌબાગમલતીના ખજણ્ડત કંકણના જેલો પ્રકાળ લેયામો છે. વશભયણની 
લધનુા શાથભાથંી ખયતા કંકુની જેભ એ લૂે લક્ષવતજની શથંેીભાથંી ખચા જામ છે...” 

                આભ, ‘કુરુક્ષેત્ર’નો નામક અનેક ક્રયઓુની વાભે ઝુઝતો યુાણકાના ભશાયથી જેભ ઝુઝે છે. છેલિે ોતાની 
ત્નીનો જ દેશ ઢંઢોી આસ્લસ્થ થવુ ંડ ેછે. લાતાાના અંતે યાખના ઢગરા ય વલખયામેર દ્ત્મની વાથે વાથે આક્રદભ 
એણાઓનો બસ્ભાલે અશીં ડરેો જોલા ભે છે. કુરુક્ષેત્રનુ ં યુાકલ્ન નામકના જીલનના ં અવતંોને યજુ કયે છે. 
લાતાાનામકને ોતાના દાંત્મજીલનથી વતંો નથી. તે ોતાના કંુટંુફ યીલાયભા ંગોઠલાઇ ળક્તો નથી. ફશાયની દુવનમા 
તેભજ અન્મ સ્ત્રીઓ તેને લધ ુઆકે છે. લાતાાનામકની આકાકં્ષાઓના ભનોવધંા રૂે કુરુક્ષેત્રનુ ંયુાકલ્ન પ્રમોજાયુ ંછે.  

                      પ્રમોગાત્ભક લરણના બાગ રૂે સયેુળ જોીની નલલરકાઓભા ંયુાકલ્નનો વલવનમોગ જોલા ભે છે. 
તેઓ ૌયાલણક ાત્રોના જીલનને યુાકલ્ન રૂે દળાાલી આધવુનક જીલન જીલતા ભનટુમની વાભાજજક લાસ્તવલકતાનો 
પ્રતીકાત્ભક ક્રયચમ કયાલે છે. ‘જન્ભોત્વલ’ નદભમન્તી’ ‘ વેતફુધં’ અને ધ્લીયાગભન ‘ જેલી લાતાાઓનો વભાલેળ એભા ં
થામ છે. આ લાતાાઓભા વવિવધકયણના પ્રમોગથી કથનાત્ભક ધ્ધવતએ ાત્રોના ભનોજગતને લણાલલાભા ંતઓે વપ યહ્યા 
છે. ાત્રોના ં ભન:વચંરનો અને લતાન લૈવલધ્મને તઓે વાયી યીતે વનરૂી ળકમા ં છે. આ લાતાાઓના ં ાત્રોના ભાનવભા ં
અવધઅશભનુ ં લચાસ્લ યશલેુ ં છે. યતુ ંઆ અવધઅશભ ક્રયસ્સ્થવતગત થઇ ઘીયે ઘીયે અશભના સ્લરુ૫ભા ં પેયલાતો જામ છે. 
તેભની લાતાાઓભા ં આધવુનક જીલન જીલતા ભનટુમની વાભાજજક અવભાનતા આવથિક વનભાાલ્મતાને કાયણે ચક્રયત્ર શનન 
અથલા તો ચક્રયત્રના બોગે ૈવા કભાલલાની વવૃત કે રાચાયી,બગ્નપે્રભને કાયણે વનજતી નૈયાશ્મતા તેભજ જીલનની શનૂ્મતા 
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પ્રગિ થતી જોલા ભે છે. ‘કાલરમભદાન’તેભજ ‘કુરુક્ષેત્ર’ જેલી લાતાાઓભા આક્રદભ વવૃતનુ ં દભન કયલાભા ં ભનટુમની 
અવપતા જોલા ભે છે. આ લાતાાઓભા ંસ્લનના અરેખન ધ્લાયા ાત્રોના ંઅજાગ્રત ભનભા ંડરેા બાલોને કરારૂ આપ્ય ુ
છે. ાત્રોની લરલફડો વવૃતને વનરુલભા ં તેઓ  આ લાતાાઓભા ંવફ્ યશમા ં છે. આ વાથે ળાયીક્રયક આલેગોથી ઉત્િ થતો 
લૌચાક્રયક અવભજંવ ૫ણ તેભણે વાફ યીતે પ્રમોજ્મો છે. યુાકલ્નની વાથેવાથે કલ્ન-પ્રતીકનો વલવનમોગ તઓે 
‘કુભાાલતાય’ અજાતક કથા’ લયાશાલતાય , જેલી લાતાાઓભા ંવાધી ળકમા છે. શ્રી સભુન ળાશ તેભની અલતાય કથાઓ વલળ ે
અલબપ્રામ આે છે કે “ ‘લયાશલતાય’ ‘કુભાાલતાય’ ‘લાભનાલતાય’ આત્રણેમ કૃવતભા ંબગલાનના વલવલધ અલતાયોની યુાણ 
ગાથઓનો ભભા, ાત્રાના લાતાાન્તગાત જીવલત વાભે અમકુ ચોક્ક્વ ક્ષણો ખડી થઇ જામ છે. અને વભગ્ર ધિનાને વભાતંય થઇ 
અથાવત્રજમાઓ વલસ્તાયે છે. એક વલરક્ષણ પ્રકાયના happening of the mind  ભનોઘિનાભા ં ક્રયણભતુ ં યુાકલ્નન ુઆ 
વવવિવધકયણ લાતાાકાય ભાિે અલબવ્મસ્ક્તનુ ંએક અભોઘ અને એિલુ ંજ અવનલામા ળસ્ત્ર ફની યશ ેછે. મૂ કથાની વાથેને વાથે 
અલતાય કથા કહ્યા વલના અમકુ એક ક્ષણે એની ભાત્ર યુાણયક ગણુલત્તા ( mythical quality)  નો જ અશીં ઉમોગ થામ 
છે. ‘૫ યુાકલ્ન ધયાલતી લાતાાઓભા ંઅન્મ એક વલળેતા એ જોલા ભે છે કે ૈયાલણક ધિનાઓના વઘંો અશીં આધવુનક 
ભનટુમના ંજીલન વાથે કિાક્ષભા ંઅથલા તો તેના વલયોધ રૂે દળાાલામા છે. વઘંાન ુતત્ત્લ આ લાતાાઓભા ંજીલતં યહ્યુ ં છે. 
વાથે વાથે ાત્રો ની જે બીવતયકુ્ત ભાનવવક્તા, દ્વદ્વધાયકુ્ત ભાનવવક્તા, ીડાગ્રસ્ત ભાનવવક્તા, તો આરેખી છે. ઉયંત 
વાસં્કૃવતક-વાભાજજક ભાનવવકતાનુ ં શ્રદ્ધા -અંધશ્રદ્ધાની ભાનવવક્તાનુ ં ણ મોગ્મ આરેખન કયુા છે.  આધવુનક ભનટુમની 
વલડફંનાઓને ૈયાલણક ધિનાઓ વાથે જોડી ળક્યા છે. આભ, સયેુળ જોીની લાતાાઓભા ંલૈવલધ્મવબય યુાકલ્નો યજુ થમા ં
છે.  
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