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જોફનલન  નલરકથાભાાં વ્મક્ત થતી લનફાની ભનોવ્મથા 

        નલરકથાકાય,નલલરકાકાય,નનફધંકાય,યેખાલિત્રકાય,એકાકંીકાય,અનલુાદક કેશબુાઈ દેવાઈ ગજુયાતી 
વાહશત્મન ુ ખફુ જાણીત ુ ં નાભ છે. એભન જન્ભ ૩/૫/૧૯૪૯ના યજ ભશવેાણાના ખેયાલભુા ં થમ શત.’જટા 
ભતૂ’નાભની લાતાા  ‘િાદંની’ ભાનવકભા ંપ્રકાનળત થઇ ત્માયથી ભાડંીને આજ સધુી તેભની કરભ ‘લનલન ાયેલા’ં, 
‘જફનલન’, ‘સયૂજ બઝુાવ્માનુ ંા’, ‘શાષ્ટક’, ‘લળંવકૃ્ષ’, ‘રીર દુકા’ લગેયે નલરકથા સધુી નલશયી છે.વાથે 
વાથે અન્મ વાહશત્મ સ્લરૂનુ ંખેડાણ  ણ ખરંુ જ.તેભણે નલનલધ લતાભાનત્રભા ંકટાય રેખન ણ કયુું છે,ભાટે એ 
લાિકની નાડ  ફયાફય ાયખે છે. 

       જફનલન નલરકથાની ઘણી આવનૃિઓ થઇ છે અને શાર ઉિય ગજુયાત યનુન.,ાટણના કૉરેજના 
ગજુયાતી નલમના પ્રથભ લાના અભ્માવક્રભભા ં  આ નલરકથા બણાલામ છે. ‘જફનલન’ નલરકથાને  જ 
ઝીણલટથી તાવીએ ત ખ્માર આલળે કે આખી નલરકથા ીડાની ઈભાયત ય ઉબી છે.દયેક ાત્ર તાની 
આગલી ીડા અને ભનવ્મથા  વાથે જીલે છે. ખદુ  નતાના શાથે જેની શત્મા થઇ છે એલી વનફા, ફૂરજી પ્રત્મે 
કભૂા બાલ અનબુલતી ણ એને નાભ ન આી ળકતી લનફા,વનફાની શત્મા કયનાય અને યગી લનફાના 
નતા યંગનુવિંશ,લાઈના યગથી ીડાત લનફાન નત જુલાનવગં,લાનફાને ઝખંત ફૂરજી,લનફાના એક તયપી 
પે્રભભા ંાગર ફની જત ભળરૂ ફધા ંાત્ર ઊંડી ભનવ્મથા અનબુલે છે.યંત,ુઅશીં નાનમકા લનફાની ભનવ્મથાને 
અંહકત કયલાન ઉક્રભ વેવ્મ છે. 

       ‘જફનલન’ નલરકથાની નાનમકા લનફા આકયી ીડા લચ્િે જીલતી જાગતી મનૂતિ છે.નલરકથાના પ્રથભ 
પ્રકયણભા ંજ તે ઉચ્િાયે છે, “-અને ખરયાં  છૂો તો ફીજય ાં છેમ શયાં ત્માયે આણી જજિંદગીભાાં?નર્યું યણ છે.ધગધગતયાં 
યણ.ણ  એને ‘યણ’મ ળી યીતે કશવે યાં? યણ તો ગ મયકનાયને દઝાડી મકેૂ છે.અશીં તો ોતે જ દાઝલાનયાં,અંદય ને 
અંદય.એટરે ‘યણફા’ તો ફયોફય ના કશલેાત.ખરયાં   નાભ તો ‘અગનફા’ ાડવયાં જોઈત યાં’ત યાં...”(ષૃ્ઠ.૨૮) 

         લનફાના પ્રસ્તતુ વલંાદ તેની ધગધગતી ીડાનુ ંફમાન કયે છે. લનફા વતત ીડા અનબુલે છે.તાના 
ભનભા ફૂરજી ભાટે કભૂ બાલ જાગે છે યંત ુ તે એટરી ત ફદનવીફ છે કે એને વ્મક્ત ણ નથી કયી 
ળકતી.તાની આંખ વાભે શજી ણ નતાના શાથે થમેરી ફશને વનાફાની શત્મા તયલયે છે.જમા ંફશનેન દેશ 
ડય છે ત્મા જઈને જે દ્રશ્મ જુએ છે એ દ્રશ્મ ખફુ કરુણ છે એ ભાત્ર ફશને તયીકે લનફાની જ નશી આણી ણ 
ીડા ફની યશ ે છે, “લનાફાને જોઇને ગીધ અને વભડીઓ ઊડાઊડ કયલા ભાાંડી.એભની  ઊડાઊડ લચ્ચેના 
અલકાળભાાં એક આકાય દેખામો.એ તદ્દન ચ ૂાંથામેરો શતો.એને શારવયાં નશોત યાં ણ ગીધ અને વભડીની તીક્ષ્ણ ચાાંચો 
એને શરાલી યશી.કાગડા ફે ભાથોડા અદ્ધય ચક્કય ભાયતા શતા,ણ ગીધ અને વભડીની ચચચચમાયી અને ાાંખોના 
પપડાટ લચ્ચે એભનો પ્રલેળ મયશ્કેર ફની જતો શતો.ખયદ શળમા અને કતૂયાાં આ હશિંવક ક્ષીઓથી ગબયાતા 
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ગબયાતા પયતા શતા.એકાદ ભાણવનો રોચો કે તાજય ાં શાડકયાં શાથ આલે તો એથી વાંતો ભાનીને આઘે આઘે 
ઉદયતપૃ્તતની હિમા કયી યહ્ાાં શતાાં.અને શા, ેરા આકાયને શરવયાં નશોત યાં છતાાં ઠોરાઈ ઠોરાઈને એ શરી યહ્ો શતો.’’ 
(ષૃ્ઠ.૩૫) 

       તાની મતૃ ફશનેના અમતૃ્યનેુ આ યીતે નનશાીને લનફા શતપ્રત ફની જામ છે.એક નતા ક્રુય ફનીને 
ખદુ  તાની દીકયીની શત્મા  કયી ળકે એ એની વભજ ફશાય છે.કઈને િાશલાની આટરી નનદામ વજા ણ શમ 
ળકે?એ કશુ ંવભજી ળકતી ન શતી.ત ફીજી ફાજુ ફૂરજી એના  ભનભા કફજ જભાલીને ફેઠ છે આગ જતા 
આજ દ્વદં્વ તેની કાયભી ભનવ્માથનુ ંકાયણ ફનલાન છે જુઓ. “એની જયે વભક્ષ ફૂરજી ાાંગયી ઊઠયો:કેલડાના છોડ 
જેલો.એની ભશકે ભશકે જયલાનીથી એ તયફતય ફની ગઈ.એનો કભખો બીંજામ ગમો.એના રોશીભાાં ફૂરજી પેયફૂદડી 
યભલા રાગ્મો.શોઠ ય,ગાર ય,આંખની કીકીભાાં,છાતીની ગોખભાાં –રાતો-છુાતો ફૂરજી એને એલો લગી 
ડયો કે...”(ષૃ્ઠ.૩૧)એક તયપ ફૂરજી ભાટે બીતયે  ાગંયતા પે્રભના અંકુય અને ફીજી ફાજુ પે્રભ કયલાના ગનુા 
ફદર અત્મતં કરુણ ભત ાભેરી ફશને વનફા.આ ફને્ન સ્સ્થત ઘટંીના ડ ફની  તેને અનાજની જેભ દી ચયૂ  
ચયૂ કયી યશી શતી.વર્જકે આ લણાનભા ંત લનફાન બીતયી લરાત આફેહફૂ અંહકત કમો છે.  એક એક ળબ્દ 
અથાવબય છે. ીડા,મ ૂઝંલણ,વ્મથા,ઝૂયા અવયકાયક યીત ે વ્મક્ત થમ છે. .શોઠ,ગાર,આંખની કીકી,છાતીની 
ગોખભાાં...  લગેયે ળબ્દભા ં લનફાની તાની જાત વાભેની રાિાયી અને ફૂરજી તયપ ાગંયતા પ્રેભની દળા 
વ્મક્ત થઇ છે.                                                                                

       જેભ જેભ નલરકથા આગ લધતી જામ છે તેભ તેભ લનફાની ીડા અને દુ:ખી ભનદળા   નલસ્તયતી જામ 
છે.  નતાને દભની અને  છીથી દીકયીની શત્માથી ભનની ફીભાયી ણ રાગ ુડે છે.લી ઠાકયના અલવાનથી 
રાગેર આઘાતથી યંગનુવિંશની તલફમત લધ ુ રથડે છે. આભ ણ લનફા દુ:ખી જ છે અને ઉયથી નતાની 
વેલાિાકયી કયલાની લધાયાની જલાફદાયી આલી ડે છે. મવૂીફત ઓછી થલાને ફદરે લધતી જ જામ છે.છતા ં
હયસ્સ્થનતની વાભે ઝૂકી જલાના ફદરે હશિંભતબેય લનફા  તેન વાભન કયે છે .ભળરૂ અને ફૂરજીની ભદદ રઈને 
નતાને શસ્સ્ટર ણ રઇ જામ છે. એટલુ ં  જ નશીં નતાની નાજુક સ્સ્થનત ાભીને ભળરૂ અને ફૂરજીના હપલ્ભ 
જલાના આભતં્રણન ણ અસ્લીકાય કયે છે.ફાકી ત આ ઉભયે શરેી જ લાય અભદાલાદ અને હપલ્ભ જલાન 
ઉન્ભાદ કઇ છકયીને ન શમ ?  

       શસ્સ્ટરભા ંનતાની વાયલાય દયનભમાન લનફા ફૂરજીની લધ ુનજીક  આલે છે.યંત ુશલે કામભી જુદાઈન 
વભમ આલી જલાન છે એ તેને નશતી ખફય.નતાની આજ્ઞાથી કભને એ તાનાથી ઘણા ભટા એલા ભાત્ર 
નાભથી જ ‘જુલાનવગં’ નાભના વ્મસ્ક્ત વાથ ે યણી જામ છે.આ ીડાને ણ નતાની આફરૂ વાિલલાના 
નલિાયથી વશન કયી જામ છે. વભમ નલતતા એને ખ્માર આલે છે કે જુલાનવગંને ત લાઈનુ ં  ણ દયદ 
છે.તાના ભનના ભાણીગયને ન ાભી ળકલાની લેદનાભા ંઆ સ્સ્થનત ફતાભા ં ઘી શભામા વભાન થઇ ડ ે
છે.છતા ં કરુણામનૂતિ લનફા આ ફધુ ં મ ૂગેં ભઢે વશન કમે જામ છે.આનાથી ભટી ીડા ળી શઈ ળકે? તે યજ 
ે ભયે છે, તેના ભનબાલ વર્જક આ યીતે આરેખે છે,”....કેટરીમે યાતો ફૂરજીના વનાાં જોઇને કાઢી 
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શતી,ત્માયે શામયે નવીફ,આ કાંચન જેલી કામા આજે કેલા અજાણ્મા ભાનલીને શલારે કયી દેલી ડે છે!”   
(ષૃ્ઠ.૧૦૦). 

       ફીજી તયપ લનફા તયપના એક તયપી પ્રેભભા ં ભળરૂ ાગર ફની જામ છે.એની લનફાને ત જાણ જ 
નથી.અભદાલાદ જમા ં શસ્સ્ટરભા ં ભળરુની વાયલાય િારી યશી છે ત્મા જ નતની વાયલાય ભાટે તે જામ છે. 
અભદાલાદ યડ ઉય જ  લાઈ આલતા જુલાનવગં ડી જામ છે અને ભાથેથી લાશન િારી જામ છે.જાણે કે 
લનફા આખી જજિંદગી ીડા વશન કયલા જ અલતયી શમ એવુ ંરાગે છે.જગાનજુગ નભત્ર ભળરૂની વાયલાય ભાટે 
આલેર ફૂરજી તેને આ કાયભી અને અિાનક આલી ડેરા વકંટભા ં આશ્વાવનરૂ ફની યશ ેછે. ાગર ભળરૂની 
દેખબા નવસ્ટયને વીને તે લનફા જડે યશ ેછે. જુલાનવગંન મતૃ દેશ ઘયે રાલલાભા ંઆલે છે ત્માયે ત ડયા 
ય ાટુન ઘાટ વજાામ છે. રક ન ક કશલેાનુ ં કશ ે છે જુઓ: 

              “કોને ખફય અગાઉથી નક્કી કયેલયાં નશી શોમ !નહશતય લી જલાનવાંગ જેલા રટ્ઠાફેન્ડ ભાણવને 
દલાખાનયાં કેવયાં ને લાત કેલી?”    

                                               ***  

              “અયે બનૂ,તભે ના વભજો.ઉડતી લાત આલી છે કે  લહયજીના યણ્માના વભાચાય વાાંબીને તો એક 
યફાયી ગાાંડો થઇ ગમો છે ગાાંડો!દાખર કમો છે ભેન્ટરભાાં”  

                                               *** 

                       “ તો તો જરૂય એની ખફય કાઢલા જ લહયજી અભદાલાદ ગમાાં શળે.ખફય ણ રેલામ અને ટાઢા 
ાણીએ ખાવ જામ”                                                                   

                                                                                                                                                                      (ષૃ્ઠ.૧૦૯)   
 

               આખયે  લનફાએ ભનભન નક્કી કયી રીધુ ં કે વાવયીભા ં યશલેાન શલે કઈ અથા નથી.તે નતાના ઘયે 
િારી જલાન નનણામ કયે છે એટરાભા ંનતા યંગનુવિંશની   ભાનનવક શારત ખફુ કથી જામ છે   અને એ આઘાત 
કયી રે છે. આ  વભાિાય ભતા જ  તે શયેેરા લગૂડે જ નતાના ઘયે શારી નીકે છે.એક અલતાયભા ંએક જ 
વ્મસ્ક્ત કેટરી ીડા વશન કયે?જાણે બગલાન ણ  જાણે લનફાની કવટી રેલાના મડૂભા ં ન શમ! છી ત તે 
રાળ જેલી જજિંદગી જીલી હદલવ વાય કયે છે:રેખક આરેખે છે: “શલે તો ોતે લનફા ણ નથી-લનફા તો 
શાડભાાંવની ફનેરી અને દય શનમાના લામયાથી સયખીદયખી થનાયી શળે કોઈક ભામરૂી નાયી;એને ભયી ગમેરી જ કલ્ી 
રેલી વાયી”(ષૃ્ઠ.૧૩૨)            

        નલરકથાના અંતભા ં લનફાનુ ં તીવ્ર ભનભથંન આરેખાયુ ં છે.ભળરૂ વાયલાય કયલા છતા ં વાજ થત 
નથી.તેના વજા થલાન અંનતભ નલકલ્  એ શત કે જ લનફાને તાની ાવે જુએ ત કદાિ  ભળરૂ વાજ થઇ 
જામ,એ આળાએ બાયે ગરે ફૂરજી લનફા ાવે આલે છે.લનફા ઘયનુ ંફાયણુ ંખરતા નથી.એ વભમે લનફા  



KCG-Portal of Journals 

 

4 | P a g e  
 

બીતયી લરતન વાભન કયે છે.તે ઈચ્છતી શલા છતા ંરકરાજે તે ફાયણુ ંખરી ળકતી નથી.અંતે થાકી શાયી 
ફૂરજી કાયે છે , “આલજો લનફા,કોઈક લખત જરૂય ડે તો અડધી યાતે ફાયણયાં ખખડાલજો.ભોટે બાગે તો એ 
ફાંધ જ નશી કયેલયાં શોમ;ણ કદાચ ફાંધ શોમ તો લનફા ભાટે તો એ ઉઘાડયાં જ વભજજો.”    (ષૃ્ઠ.૧૩૩)   જાણે કે 
રગ્ન ભાટે તે ગભે ત્માયે તૈમાય જ છે એવુ ંઇજન આી ફૂરજી  નીકી જામ છે.   આ લનફા ભાટે કવટીન 
વભમ છે.શ ુકયે ,શ ુન કયે,કઈ જ વભજ ડતી નથી.ફાયણુ ંન ખરી ળકી એન એલી ભતરફ નથી જ કે એ 
ફૂરજીને  િાશતી નથી.એના બીતયભા ંફૂરજી,ફૂરજી જ શત ુ.ંરેખકે અંનતભ પ્રકયણભા ંલનફાના ભનબાલને આફેહફૂ 
આરેખ્મા છે એભા ંલનફાની ભનવ્મથાનુ ંલાસ્તનલક લિત્રણ આણને ભે છે થડા નમનુા નોંધીએ: 

       “આ રૂ,આ જોફન,આ અંદય ને અંદય ધયફાઇ ગમેલયાં નાયીનયાં વત્લ –એ ફધયાં ફૂરજીને ચયણે શન:ળે ધયી 
દઈને એને કૃતાથથ થવયાં છે. કદાચ ત્મા જ એના નાયીજીલનની યાકાષ્ઠા અને ણૂથહતૂી શળે....”(ષૃ્ઠ.૧૩૫)  

                                         *** 

       “અને લનફા?લનફાએ જીલનની રીરોતયીભાાં વગા શાથે આગ ચાાંી શતી.જયલાનવાંગના અશધકાય યૂત યાં 
એનયાં ળયીય બોગવ્ર્યાં શત યાં.-એભાાં લનફાની  ઈચ્છાનો વલાર જ નશોતો.વભાજના તભાભ પ્રલતથભાન ફાંધનોનો ણૂથ 
સ્લીકાય કયીને એ ચારતી શતી”(ષૃ્ઠ.૧૩૬)  

                                         ***              

       “કોણ જાણે કેલી યીતે એ ોટ આજે એની આભન્મા તોડીને ટહકૂી ઊઠયો શતો:ફૂરજી, ફૂરજી, ફૂરજી!”  
(ષૃ્ઠ.૧૩૬) 

                                         *** 

“અને લનફાનયાં ળયીય આખયાં ફૂરજીભમ ફની ગર્યાં શત યાં.ફૂરજીનો બય ફાંધ ઓયડીભાાં વશન નશી થલાથી તો એ ફશાય 
નીકી આલી શતી.ન ખભાર્યાં એટરે અકાઈને એ ગઈ ઊઠી: 

                    ઊજા ફાક ભાયા શૈમાને ચાંદયલે 

                             ક્ાાંથી  આ રાર ડાઘ રાગ્મો:   

                   ફૂરડાાં લેયેર ાંથ વાંચયતી પે્રભદાને  

                             ભધભીઠો ડાંખ ળેણે લાગ્મો?” (ષૃ્ઠ.૧૩૬/૧૩૭)  

        આટરી    નલયશવ્મથા અનબુલતી લનફા ઈચ્છે છે ત ણ વભાજ અને આફરૂના કાયણે ફૂરજી ફરાલે છે 
ત ણ જઈ ળકતી નથી.અંતે આણને એક આળા ફધંામ છે  કે શલે શભણા ંફધા જ ફધંન તડીને નાનમકા 
નામક ાવ ે દડી જીલનબયની માતનાભાથી મસુ્ક્ત ભેલી રેળે.યંત ુ નશી,નાનમકા લનફા ત વાક્ષાત ીડાની 
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મનૂતિ છે એક ડગલુ ંિારી એ ાછી લી જામ છે આ વદંબાનુ ંઅંનતભ આરેખન  કેટલુ ંદદાનાક અને ીડાદામક છે 
જુઓ: 

       “એક ડગલયાં અભયાલતી તયપ આગ લધી.ાછી અટકી ઉબી યશી.ઘડીક તદ્દન શનૂ્મતાભાાં વાયી 
ગઈ.અંતયને ઢાંઢોી જોર્યાં.ેરો ોટ તો લણથાંભર્યાં યટણ કામથ જ કયતો શતો:ફૂરજી!ફૂરજી!ફૂરજી! 

       એ ાછી શટી ગઈ.એકી શ્વાવે દોડીને એ એના ઘયભાાં બયાઈ ગઈ.ગોદડીભાાં ભો છુાલીને એ ચોધાય આંસયએ 
મ ૂાંગયાં મ ૂાંગયાં યોઈ ઊઠી. 

       વાભે ેરી બીત ઉય ફાયની ફાંદૂક રટકી યશી શતી.... 

       એ ચીવ ાડી ઊઠી.” (ષૃ્ઠ.૧૩૮) 

  આભ, ીડામનૂતિ લનફા તાના વભગ્ર જીલન દયનભમાન ીડા,ીડા અને એકરી ીડા જ ાભે છે.આખી 
નલરકથાભા ંએક ક્ષણ ણ આ નાનમકા સખુી શમ  એવુ ંઆણને રાગત ુ ંનથી.જ ક્ાકં એકાદ એલી ક્ષણ શળે 
ત એ ભનના ભાણીગય ફૂરજીના સ્ભયણની જ  ક્ષણ શળે.આખીમ કૃનતભા ંનાનમકા લનફાની ભનવ્મથા એલી અદ્ભુત 
યીતે આરેખન ાભી છે કે આણા મખુભાથંી ભાનલતાની દ્રષ્ષ્ટએ લનફા પ્રત્મે વભવલંેદન વધાઈને  ીડાથી  
આશ...અને વાહશત્મકૃનતના બાલક તયીકે લાશ નીકળ્મા લગય યશી ળકત ુ ંનથી. 

I. ‘જફનલન’, રે.કેશબુાઈ દેવાઈ, વલંનધિત િથી આવનૃિ,૨૦૧૬, હડલાઈન બ્બ્રકેળન,અભદાલાદ , 
હક.૧૩૦.     

                                      

***************************************************************************** 
 

ડૉ. ીર્ૂ ચાલડા 
આવીસ્ટન્ટપ્રપેવય (ગજુયાતી નલબાગ) 

શ્રી અને શ્રીભતી ી.કે કટાલારા આટાવ કૉરેજ 

ાટણ                                       
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