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પ્રત્યાખ્યાન પામેી નાયયકાનાાં આક્રોય આઘાત-પ્રત્યાઘાતો : “ગોઝારી ળાળ” સાંદભે 

  આધનુનક યગુનાાં યલુાકલનમત્રી ભનીાફેન જોીનાાં ‘કાંદયા’ કાવ્મવાંગ્રશની એક નલનળષ્ટ કાવ્મકૃનત છે 
“ગોઝાયી લાલ”. આ અછાાંદવ કાવ્મભાાં સ્ત્રીને તયછોડીને ચાલ્મા ગમેરા રુુ પ્રત્મેનાાં આઘાત-પ્રત્માઘાતો અભબવ્મક્ત 
થમાાં છે. પ્રથભ નજયે લાાંચતા કૃનત જાણે કે આણા હ્રદમ ય કુઠાયાઘાત કયે છે. શુાં કોઈ સ્ત્રી આલી કલ્ના કયી ળકે ? 
યન્ત ુકાવ્મભાાં પ્રચ્છન્નણ ેપ્રત્માખ્માન ાભેરી સ્ત્રીનાાં આંતયજગતની લેદના ાછ યશરેો પે્રભ અશીં પ્રગટ થમો છે, 
કાયણકે પેન્ટવી દ્વાયા વ્મક્ત થતો નાનમકાનો જે જે “ભનોગત દુવ્મયલશાય” છે તે એનાાં પ્રેભી પ્રત્મેનાાં “દુનનિલાય પે્રભ”ભાાંથી 
પ્રગટ થમો છે.  
  કાવ્મનુાં નળયક “ગોઝાયી લાલ” એ ભનના ઊંડા ખણૂાભાાં ડરેી સ્મનૃતઓનો પ્રનતકાત્ભક અથય પ્રગટ કયે છે, 
જમાાં સ્મનૃતઓ છે ણ લેદનાની, ધણૃાની, આઘાતની.  

 “હાાં, હાાં, એ માણસ જીળે છે હજી, એના ઘરમાાં, સખેુથી, 
 પણ મરી ગયો છે એ મારા માટે 
 અને એટે જ હુાં રોજ એના નળા નળા 
 મતૃ્યનુી કલ્પના કરુાં છાં.” (“ગમતાાંનો કરીએ ગુા” પ.ૃ૧૭૮) 
  કાવ્મના શરેાાં જ ખાંડથી સભૂચત થામ છે કે, અશીં સ્ત્રીને તયછોડીને ચાલ્માાં ગમેરાાં રુુ પ્રત્મેના 
આઘાત-પ્રત્માઘાતોનો ભાનનવક ભચતાય શળે. પ્રથભ ાંક્ક્તભાાં “શાાં, શાાં, એ ભાણવ જીલે છે. . .” ભાાં લાસ્તનલક ક્રિમા છે, નપ્રમ 
ાત્ર જીલ ે છે. ફીજી ાંક્ક્તભાાં તયછોડીને ચાલ્મા ગમરેા પ્રેભી પ્રત્મેનો આિોળ “ણ ભયી ગમો છે એ ભાયા ભાટે” ભાાં 
વ્મક્ત થમો છે. જે નાનમકાની ભાનનવક પ્રનતક્રિમા સચૂલે છે. આભ લાસ્તનલક ક્રિમા અને ભાનનવક પ્રનતક્રિમાના વાંમોજનથી 
તયછોડામેરી નાનમકાનો આિોળ અભબનનલેળલૂયક યજૂ થમો છે. અને જાત વાથેનાાં વાંઘયભાાંથી નનજી આલેરા ઉકેર રૂે 
તે જણાલે છે કે “અને એટર ેજ હુાં યોજ એના નલા નલા મતૃ્યનુી કલ્ના કરુાં છાં.” આ ભાનનવક આઘાતભાાંથી મકુ્ત થલાનો 
ઉામ છે અને તેથી પેન્ટવી (કોરકલ્લ્તતા) દ્વાયા નપ્રમતભના મતૃ્યનુી ાાંચ અલનલી ક્રયક્સ્થનતઓ અશીં વ્મક્ત થઈ 
છે. આભ પ્રેભી દ્વાયા તયછોડામેરી યાંક્રયત સ્ત્રીના બાલનલશ્વ કયતાાં આધનુનક સ્ત્રીનુાં બાલનલશ્વ તદ્દન જુદુાં ડ ે છે. અને 
તેભાાંથી આધનુનક સ્ત્રીનુાં એક જુદુાં જ સ્લરૂ આણી વભક્ષ આલી ખડુાં થામ છે. 

 “રસ્તા પર ચાતાાં ટ્રકના પૈંડા એનાાં પર ફરી ળલે છે: 
 અને હુાં બાજુમાાં ાાંત રાહદારીની જેમ પસાર થતી હોઉં છાં. 
 તો ક્યારેક એની ા રેલ્ળેના પાટા ળચ્ચે મલી આળે છે. 
 અને હુાં એના મતૃદેહ પરથી પસાર થતી ટે્રનમાાં  
 મસુાફરી કરતી હોઉં છાં.” (“ગમતાાંનો કરીએ ગુા”-પ.ૃ૧૭૮) 
કલનમત્રીએ ભાનનવક ઘટનાને ભચત્રાત્ભકતાથી મકૂી આી છે. આ આિોળભમ કલ્ના થકી નપ્રમતભ ય “ટ્રકના ૈંડા પયી 
લે” અને નાનમકાનુાં રૂાંલાડુાં ણ ન પયકે તે “ળાાંત યાશદાયીની જેભ વાય થઈ જામ”. આલી બમાલશ ક્રશિંશ્ર કલ્ના કયી 
ોતાની આઘાતજનક ક્રયક્સ્થનતભાાંથી મકુ્ત થલાનો પ્રમત્ન આદમો છે. આ પેન્ટવીભાાં તો તે ફાજુભાાંથી ળાાંત યાશદાયીની 
જેભ વાય થઈ જામ છે. ણ ફીજી પેન્ટવીભાાં તો ભતૂકારીન નપ્રમતભની “રાળ યેલ્લેના ાટા લચ્ચે”થી ભી આલે અન ે
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ોતે તેનાાં “મતૃદેશ યથી વાય થતી ટે્રનભાાં મવુાપયી કયતી” શોમ એલી ક્રશિંવકવનૃિ પ્રગટ થઈ છે. ઉિયોઉિય ક્રશિંવકવનૃિ 
ચયભવીભાએ 
 

           (૨) 
 શોંચતી રાગ ેછે. “યેલ્લેના ાટા” ભતૂકારીન જીલનનુાં પ્રનતક ફને છે અને “વાય થતી ટે્રન” લતયભાન જીલનનુાં પ્રનતક 
ફને છે. આભ વાય થતી ટે્રનભાાં મવુાપયી કયતી નાનમકા, ભતૂકારીન જીલન ય લતયભાન જીલનને શાલી થતુાં દળાયલી, 
ોતાના ભતૂકારીન જીલનથી ીછો છોડાલલાની ેયલી કયે છે. અશીં “છોડી દેલાની”, “જલા દેલાની” કે “ભરૂી જલાની” 
યાંક્રયત બાલના નથી, ણ પેન્ટવી દ્વાયા ફદરો રલેાની લેયવનૃિની, અત્માચાયની બાલના વ્મક્ત થઈ છે. લાસ્તલભાાં ત ે
જે નથી કયી ળકતી તેને પેન્ટવી દ્વાયા ાય ાડલાની વનૃિ છે. જે નાનમકાની શતાળ, ભાનનવક આઘાતલાી 
ક્રયક્સ્થનતભાાંથી મકુ્ત થલાના ઉામ-રૂ છે.  
  કાવ્મગત બાલાભબવ્મક્ક્તભાાં રઢણ ણ અશીં ધ્માનાત્ર ફની છે. નલમૌલનાની યાંગદળી (યોભેન્ટીક) 
ક્રયકલ્નાની રઢણનો વ્મત્મમ કયી કલનમત્રીએ કાવ્મનાાં આિોળભમ બાલને વઘન ફનાવ્મો છે. આ પ્રત્માખ્માન ાભેરી 
નાનમકાની ફદરો રેલાની બાલનાના મૂભાાં તો પે્રભી પ્રત્મેનો અનશદ પે્રભ જ છે. એભ કશી ળકામ ! 
 “ક્યારેક હુાં મારી સાડીના પાળને ગાાંઠ મારતી હોઉં છાં 
 અને એના ગલામાાં ફાાંસો હોય છે. 
 હુાં માંદદરમાાં દીળા પ્રગટાળતી હોઉં છાં 
 અને એનુાં આખુાં રીર સલગતુાં હોય છે.” (“ગમતાાંનો કરીએ ગુા” પ.ૃ૧૭૮) 
અશીં “વાડીના ારલની ગાાંઠ” રગ્ન પ્રવાંગ ેછેડા જોડલાની ગાાંઠનો અદ્યાવ જગાડ ેછે ણ આ ગાાંઠ તો રગ્નનો વાંદબય 
સચૂલલાને ફદર ે નલચ્છેદનો બાલવાંદબય પ્રગટ કયે છે. નભરન વાથે જોડામેર વાડી, ારલ, ગાાંઠ ળબ્દોને મતૃ્યરુૂી 
નલચ્છેદ વાથે જોડી બાલાભબવ્મક્ક્ત વાધી છે. “ગાાંઠ” અને “પાાંવો”નુાં વાદ્દ્રશ્મણુાં કાવ્મની ભચત્રાત્ભક અભબવ્મક્ક્ત તો કયે જ 
છે. વાથોવાથ કાવ્મગત બાલને ફકટ ફનાલલાભાાં ણ ઉકાયક નીલડ ેછે. 
  ભાંક્રદયભાાં પ્રગટાલતા “દીલા” બક્ક્ત-નલત્રતાને વાંકેનતનત કયે છે. તેની વાથે ક્રદરભાાં (પે્રભ રૂી) દીલો 
પ્રગટાલલાની ઘટના - પે્રભનો ણ વાંદબય આે છે. આ ઋજુ વાંલેદનની વાથે “ળયીય વગતુાં” દ્વાયા મતૃ્યનુ ુાં વાંલેદન જોડી 
આી, નલયોધાબાવ દ્વાયા આિોળના બાલને દ્રક્રઢભતૂ કમો છે.  
 “ક્યારેક એ કોઈ ગોઝારી ળાળના તળલયે પડયો હોય છે 
 અને હુાં એ ળાળમાાંથી પાણી ભરતી હોઉં છાં” (ગ. ક. ગ.ુ પ.ૃ૧૭૮) 
આ ાંક્ક્તઓભાાં કાવ્મનો કેન્દ્રસ્થ આિોળનો બાલ તીવ્રતાથી પ્રગટ થમો છે. “ગોઝાયી લાલ” ળબ્દભાાં “ગોઝાયી” નલળેણ 
અત્માય સધુીની મતૃ્યનુી કલ્નાને લધાયે તીવ્રતાથી અને ચાુ અનબુલ કયાલતુાં નલળેણ છે. લાલ “ગોઝાયી” ત્માયે 
ફને છે, જમાયે કોઈકની શત્મા કયીને તેભાાં પેંકી દેલાભાાં આવ્મો શોમ એટરે કે અમતૃ્યનેુ વાંકેનતનત કયે છે. “લાલ” ને 
ગોઝાયી કશી કાયણકે તે અમતૃ્ય ુ ાભેર નપ્રમજનને વાચલી ફેઠી છે. પ્રનતકાત્ભક ફનતો ળબ્દ “લાલ” ભનનાાં ઊંડા 
ખણૂાભાાં ડરેી સ્મનૃતઓનાાં વાંદબ ેણ પ્રમોજામેરો શોઈ ળકે ! નપ્રમતભની સ્મનૃતને ઉરેચી નથી નાાંખલી ણ તેભાાંથી 
“ાણી બયતી શોઉં” અથાયત ્સ્મનૃતઓ લાગોલાની કે અંકે કયી રેલાની ખેલના શોઈ ળકે ! અશીં અત્માય સધુી કાવ્મભાાં જે 
નકાયાત્ભક અભબગભ શતો ત ેજાણે આંનળકણે શકાયાત્ભક ફન્મો છે. 
 “રોજ રાતે્ર યમરાજ આળે છે 
 પેા કાલમખુા પાડા પર બેસીને 
 કરગરે છે, એને ઈ જળા માટે 
 પણ હુાં એને રજા નથી આપતી.” (“ગમતાાંનો કરીએ ગુા” પ.ૃ૧૭૮)      
                                      (૩) 
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આ છેલ્રી પેન્ટવીભાાં “ટે્રન”, “વાડીની ગાાંઠ”, “ભાંક્રદયનો દીલો” કે “ગોઝાયી લાલ”ના પ્રનતકને ફદરે એક વફ યુાકલ્નને 
(Myth) પ્રમોજી કલનમત્રીએ અભબવ્મક્ક્તન ેલધાયે ધાયદાય ફનાલી છે. “મભયાજ” અને “ાડો” એ મતૃ્યનુા વાંદબય વાથે 
લણામેરા યુાકલ્નો છે. ણ છેલ્રી ચાય ાંક્ક્તઓનુાં સકૂ્ષ્ભણે અલરોકન કયતાાં તેભાાંથી પ્રચ્છન્નણે વાનલત્રીનુાં ાત્ર 
અભબવ્મક્ક્ત ામયુાં છે. એ કાવ્મની કરાગત નલળેતા છે. કલનમત્રીએ વાનલત્રીના ાત્રને પ્રાચીન વાનલત્રી તયીકે નશીં 
યન્ત ુઅલાયચીન વાનલત્રીનો ટુ આપ્મો છે. પ્રાચીન વાનલત્રી નતના આયષુ્મ ભાટે મભયાજને નલનલણી કયતી શતી. 
અશીં મભયાજ નલનલે છે અને જાણે કે વાનલત્રી મતૃદેશ આલાનો નકાય કયે છે, વ્મત્મમ થમો છે. આ વ્મત્મમ દ્વાયા 
મતૃદેશ ોતાની ાવે યાખલાની શઠભાાં, બગલાન આલે તો ણ હુાં તેને (નપ્રમજનને) ભાયા દ્વાયા અાતી માતનાઓભાાંથી 
મકુ્ત કયલાની નથી એલો આિોળ જણામ છે. યન્ત ુતેભાાં છો પે્રભ ણ શોઈ ળકે. જે નલગત થઈ ગમેરો છે એ પે્રભ 
ોતાનાથી છટે નશીં એલી ભાનનવક પ્રનતક્રિમા આ ાંક્ક્તભાાં પ્રગટ થઈ છે. સ્ત્રીનુાં આંતયજગત અને તેની લેદનાની ાછ 
યશરેો પે્રભ અશીં આ યીતે અભબવ્માંજજત થમો છે. “પે્રભને રઈ જલા મભદેલને યજા ન આલાનો વાંકેત લધનેુ લધ ુ
અત્માચાય ભાટે અને એ દ્વાયા લેય રેલા એ પે્રભીને ાવે યાખલા ભાાંગે છે. તો ફીજો વાંકેત મભદેલને યજા નશીં આીને 
નાનમકા પે્રભીને જીલતો યાખલા ભાાંગે છે. એને ભયેરો જોલા નથી ઈચ્છતી. આ વ્માંજક વાંદબય જ છેલટે આખી યચનાને 
જુદી યીતે જોલા પે્રયે છે. નાનમકાનો વભગ્ર દુય વ્મલશાય એના પે્રભી પ્રત્મેનાાં દુનનિલાય પે્રભભાાંથી જન્મમો છે. અશીં ક્રશિંવા એ 
પે્રભનુાં ફીજુ ાં રૂ છે.” (“વભી”ે - .ૃ ૮૦ પેબ્રઆુયી-૨૦૦૮ - શ્રી ચાંદ્રકાન્ત ટોીલારા) 
  આ કરાત્ભક કૃનતભાાં લાસ્તનલક ક્રિમા અને ભાનનવક પ્રનતક્રિમાનાાં વાંમોજનથી પ્રત્માખ્માન ાભેરી 
નાનમકાનાાં આિોળ અન ે આઘાત-પ્રત્માઘાતોની અભબવ્મક્ક્ત અભબનનલેળલૂયક થઈ છે. કાવ્મભાાં જેભ  બાલવાંલેદનની 
અભબવ્મક્ક્ત નોખી તયી આલે છે તેભ કાવ્મભાાં પ્રમોજામેર ળરૈીગત તત્લોની ઉકાયકતા ણ અભ્માવ ભાાંગી રે તેલી 
જણામ છે.  
 

“ગોઝારી ળાળ” 
 

 શાાં, શાાં, એ ભાણવ જીલે છે શજી, એના ઘયભાાં, સખુેથી, 
 ણ ભયી ગમો છે એ ભાયા ભાટે 
 અને એટરે જ હુાં યોજ એના નલા નલા 
 મતૃ્યનુી કલ્ના કરુાં છાં. 

 યસ્તા ય ચારતાાં ટ્રકના ૈંડા એનાાં ય પયી લે છે: 
 અને હુાં ફાજુભાાં ળાાંત યાશદાયીની જેભ વાય થતી શોઉં છાં. 
 તો ક્યાયેક એની રાળ યેલ્લેના ાટા લચ્ચ ેભી આલે છે. 
 અને હુાં એના મતૃદેશ યથી વાય થતી ટે્રનભાાં  
 મવુાપયી કયતી શોઉં છાં. 

 ક્યાયેક હુાં ભાયી વાડીના ારલને ગાાંઠ ભાયતી શોઉં છાં 
 અને એના ગાભાાં પાાંવો શોમ છે. 
 હુાં ભાંક્રદયભાાં દીલા પ્રગટાલતી શોઉં છાં 
 અને એનુાં આખુાં ળયીય વગતુાં શોમ છે. 

 ક્યાયેક એ કોઈ ગોઝાયી લાલના તભમે ડયો શોમ છે 
 અને હુાં એ લાલભાાંથી ાણી બયતી શોઉં છાં 
 યોજ યાત્રે મભયાજ આલે છે. 



KCG-Portal of Journals 

4 | P a g e  
 

 ેરા કામખુા ાડા ય ફવેીને,  
 કયગયે છે, એને રઈ જલા ભાટે. 
 ણ હુાં એને યજા નથી આતી. 
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