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‘ઈચ્છાવર’ કૃતિમાાં પ્રગટિી ભારિીયિા 
     લતતભાન વભમભાાં લૈશ્વિક પ્રલાશ અને ભાનલ ચલ ય દૃષ્ટિાત કયીએ ત આણા ધ્માનભાાં આલે છે કે 
દુશ્વનમાના દયેક દેળભાાં યાટરલાદી શ્વલચાયધાયા લધ ુને લધ ુપ્રફ ફની યશરેી જલા ભે છે. દયેક દેળ તાની 
વાંસ્કૃશ્વત, યાંયા, મલૂ્મ, આદળો, બાલનાઓ, રાગણીઓ, બાા અને વભાજજીલનના યીશ્વતરયલાજને જાલી 
યાખલા અને નલી ેઢીભાાં વાંક્ા ાંત કયલા ભાિે લધ ુને લધ ુતત્યતા દાખલત જામ છે. દયેક દેળ શરેાાં તાના 
કુ અને મૂને તેની યાંયાગત ધયશયને અશ્વધક મલૂ્મ અી યહ્ય છે. આભાાં આણ દેળ બાયત ણ ાછ 
નથી તે વશત નોંધવુાં યહ્ુાં. યાટરલાદ અને બાયતીમતા કે બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વતનાાં મલૂ્મની જાલણી તથા તેનુાં 
વ ાંસ્કયણ-વાંલધતન કયલાની વયાશનીમ વશૃ્વિ વાભાન્મ ભાલલવભાજભાાં શલે દેખાતી થઈ છે. બાયતીમતાના ખ્મારને 
લધ ુભજબતૂ ફનાલલા ભાિે અનેક ઉક્ભભાાં- આ પ્રકાયના વેશ્વભનાય/લકતળ ણ ખફૂ જ ભશત્ત્લની ભશૂ્વભકા 
બજલે છે તે શ્વન:ળાંક ફાફત છે. 

 શ્વલભબન્ન વભમ વાંજગભાાં પ્રગિેરા શ્વલશ્વલધ લાદએ તાની આગલી શ્વલચાયધાયાથી જનવમદુામના 
ભચિને/ફોધ્ધ્ધકતાને આકશ્વિત કયી છે. આલી શ્વલચાયધાયા કે લાદ વભમના પ્રલાશભાાં નાળ ામ્મા છે કે છી 
પ્રજાભાાં લધ ુદ્દઢ્તા ધાયણ કયતા થમા છે. યાટરલાદ કઈ શ્વલશ્વળટિ વભમ વાંજગભાાં ઉદબલેર લાદ નથી યાંત ુ
ભાનલ વમદુામ વાંગરિત ફની યશતેા થમા અને એક ચક્કવ બોગભરક શ્વલસ્તાયને તાન ભાનતા થમા ત્માયફાદ 
યાટર કે દેળ એલી વાંજ્ઞા આલી અને ત્માાં જ યાટરલાદનાાં મૂ છે તેભ કશી ળકામ. યાટરલાદની શ્વલબાલના સ્ટિ 
કયતાાં ડૉ. નયેળ લેદ નોંધે છે કે, “યાટર શ્વલળેની ચચાતભાાં યાટરીમ બાલ (Emotons), બાલનાઓ (Spirit), 
રાગણીઓ (Sentiments), ઈચ્છાઓ (Will), આકાાંક્ષાઓ (Aspiration), રશત(Interests), ભનયથ (Desire), 
લગેયે ખ્માર કેંદ્રભાાં આલે છે. આ ફધાન વભાલળે એક વ્માક વાંપ્રત્મમભાાં થામ. એ વાંપ્રત્મમ એિરે યાટરલાદ 
(Nationalism).”(.ૃ૯૯, કથામગ) યાટરલાદના વ્માક ખ્મારભાાં વાંસ્કૃશ્વત, યાંયા, મલૂ્મ અન ે યીશ્વતરયલાજ 
લગેયેન વભાલેળ ણ આઆ થઈ જામ છે. એિરે બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વત કે તેને અવયકતાત રયફ- શ્વલળે તથા 
ભમાતદાઓ એ ફાંનેની ચચાત કયીએ ત્માયે તેભાાં યાટરલાદ સ્લાબાશ્વલકણે સચૂલાઈ જ જામ છે. ગજુયાતી 
નલરકથાભાાં તેના પ્રાયાંભબક કાથી જ આલી બાલનાઓનુાં શ્વનરૂણ થતુાં યહ્ુાં છે. યાંત ુસ્લતાંત્રતા છીની નલરભાાં 
આ આરેખન પ્રશ્વતફધ્ધતાથી તથા મખુયતાથી થલા રાગયુાં છે. બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વત અને તેનાાં શબુ તત્લભાાં, 
ભાણવની વાયભાાં શ્વલિાવ ધયાલતા શ્રી યધલુીય ચોધયી એ આ પ્રકાયની એકાશ્વધક નલરકથાઓ આી છે. તેભની 
‘વભતીથત’, ‘ઉયલાવ-કથાત્રમી’, ‘રાગણી’, અને ‘ઇચ્છાલય’ જેલી કૃશ્વતઓભાાં યાટરલાદની શ્વલબાલનાનાાં ઘણાાં 
ઘિક ભી આલે છે. અશી આણે તેભની ‘ઇચ્છાલય’કૃશ્વત વાંદબે લાત કયીશુાં. 

‘ઇચ્છાલય’ કૃશ્વત તેના ળીતક પ્રભાણે તાના ભનગભતા ઇચ્છીત- કલ્નાના લયને લાસ્તલભાાં ાભતી 
સ્ત્રીઓની કથા છે. નૂભ  અને કમ ુઇચ્છાલયને મશુ્કેરીને અંતે ણ ાભે છે તે આ નલરભાાં વ-યવ યીતે કશલેાયુાં 
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છે. યાંત ુકથાનુાં કેંદ્ર કશ કે તેન જીલનવાંદેળ ત ખયી આધ્માત્ત્ભકતા શાાંવર કયી ભાનલધભતન ભરશભા કયલાન છે. 
શ્રી ધીયેન્દ્ર ભશતેા પ્રસ્તાલનાભાાં કૃશ્વતના શ્વલળેને તાયલી ફતાલતાાં મગમ જ કશ ેછે કે, “કૃશ્વતના અલમલે અલમલભાાં 
ગ્રાભપ્રદેળન યાંગ છે, યાંત ુએની યગભાાં જે આધ્માત્ત્ભકતાન ધફકાય છે તે એિર વીશ્વભત નથી, અને એ આ 
કૃશ્વતની શ્વલળેતા છે.”(.ૃ૧૪, પ્રસ્તાલના) લસધૈુલ કુટુાંફની બાલનાને અભબવ્મક્ત કયતી આણી બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વત 
ભાનલધભતન અશ્વધક ભરશભા કયે છે. તેને ભન દયેક ભાનલનુાં મલૂ્મ વભાન છે. આ બાલનાને આ કૃશ્વતભાાં વાચા 
અધ્માત્ભના ખ્માર દ્વાયા પ્રગિાલલાન વર્જક રુુાથત વપ યહ્ય છે. ગાભના યાંયાગત શ્વતયાડ ડેરા ભાંરદયન 
ચતયુ ગવાાંઈ દ્વાયા શ્વલકાવ થામ અને નલરના અંતે તેન ધ્લાંવ થામ એ આખી વાંકરના રેખકની વર્જકતાન 
વફ શ્વલળે છે. ભાંરદયની શ્વતયાડને યાંગ યૂી છૂાલલાન પ્રમત્ન કયતા ફની ફેિેરા ચતયુ ગવાાંઈ જેલા વાધ ુ
રુુ અિકાલી ળકતા નથી. ફાહ્ય યીતે વાંવાયન ત્માગ કમો શલા છતાાં તાની બીતય બગ, ભશ ને ભામાને 
બયી ફેિેરા આલા કશલેાતા વાંત વભાજભાાં ફાહ્યાડાંફયથી જૂનીમ ફને છે યાંત ુઅંતે તેની ર ખલુ્રી ડયા 
શ્વવલામ યશી ળકતી નથી. એ યીતે વત્મન જમ બાયતીમતાને પ્રગિ કયત ુાં ામાનુાં મલૂ્મ ફની યશ ેછે. 

 નલરકથાભાાં ખયી આધ્માત્ત્ભકતા પ્રગિ કયલાની વાથે આણા યાટરને નફળાં ફનાલનાય દૂણ – 
અસ્શૃ્મતા શ્વલળે ણ ખયી, કશ કે ામાની ચચાત અશી કયી છે. જકે રેખકે અસ્શૃ્મતાને નાબદૂ કયી વભયવ 
વભાજના શ્વનભાતણ ભાિે કઈ આક્ળજન્મ શ્વનરૂણ કે સધુાયાલાદી ભાનવ પ્રગિાવ્યુાં નથી. રેખકે ખફૂ વશજ યીતે 
અસ્શૃ્મતાને કેલી યીતે નાબદૂ કયી દભરતને ણ ભાનલીમ ગોયલ આી ળકામ તે દળાતવ્યુાં છે. બાયત જેલા અશ્વત 
પ્રાચીન વાંસ્કૃશ્વત ધયાલતા શ્વલળા- ભશાન યાટરભાાં આલી વભસ્માઓ-રૂરઢજડતા તેની વાંસ્કૃશ્વત અને ભશાનતાને 
શ્વલિભાાં ઝાાંખ રગાલે છે. એિલુાં જ નરશ વભાજના ઉચ્ચ લગતના અન્મામન બગ ફનતા અસ્શૃ્મ યાષ્ટરમ 
શ્વલકાવભાાં તાની યૂી ળક્ક્તઓ વભેતનુાં મગદાન કયી ળકતા નથી. વયલાે તેિલુાં નકુ્ળાન આણા રશિંદુ યાટરએ 
જ ઉાડવુાં ડે છે. 

રેખકે નલરકથાભાાં ભાંગના ાત્ર દ્વાયા આ આખા પ્રશ્નને વશજતાથી આરેખી ફતાવ્મ છે. ભાંગ 
અસ્શૃ્મ જડે વશજ લતતન દાખલે છે તેભાાં તે કાંઈ ઉકાય કે ઉદાયતા નથી દળાતલત યાંત ુવાભેન ભાણવ ણ 
તાના જેવુાં જ એક ભાનલ છે, તેના સ્લીકાયની ભશૂ્વભકા યશરેી છે. શ્વળક્ષણનુાં કામત ણ ભાનલભાાં આલી ભાનલતા 
પ્રગિાલલાનુાં છે. ભાંગ ખરુાં શ્વળક્ષણ ામ્મ છે એભ કશી ળકામ. તાના ભાતા-શ્વતા અને તાના વાંકતભાાં 
આલતા ફધા જ રકને તે ભાનલીમ વ્મલશાય કયલા વભજાલી ળકે છે એિલુાં જ નશીં ત્ની કમ ુતાને ગભતી 
શલા છતાાં તેનાભાાં યશરેી અછૂત પ્રત્મેની શીન બાલનાને કાયણે તેન ત્માગ કયે છે. કમનેુ ત્માયે જ એ વશત 
સ્લીકાયે છે જ્માયે તેનાભાાંથી આ શીન બાલના દૂય થઈ છે. ગાભના ભાંરદયના જૂાયી ચતયુ ગવાાંઈ તાને 
બગલાનના બક્ત કશાલે છે યાંત ુદુગુતણન ત બાંડાય છે. બગલાનના દળતન કયલા અસ્શૃ્મને અંદય આલલા દેતા 
નથી ફીજી ફાજુ અસ્શૃ્મ ણ સુાંદય નૂભને બગલલાભાાં તેભને લાાંધ નથી. આલા દાંબી રકને કાયણે જ 
આઝાદીના આિરાાં લો છી ણ અસ્શૃ્મતાને આણે વાંણૂતણે નાબદૂ કયી ળક્યા નથી. ળાબાઇ-નાનુાંબાઈ 
જેલા આગેલાન ણ આ દૂણને લાનુાં જ કામત કયે છે. જકે ભાંગ, યાભબાઈ, યાઈભા, ફૂરીકાકી, દલબુાઈ 
જેલાાં ાત્ર દ્વાયા આ દૂણને દૂય કયલાન એક આદળત આણી વાભે રેખક મકૂ્ય છે. 
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 આ કૃશ્વતભાાં રેખકે ભાંગ જેલ કથાનામક વાંદ કયીને ફરકે ભચશ્વત્રત કયીને બાયતીમતાના એકાશ્વધક 
મલૂ્મને ણ આપયુાં છે. અસ્શૃ્મતાન શ્વલયધી અને ભાનલતાન ભરશભા કયનાય ભાંગ ઈજનેયીનુાં બણેર શલા 
છતાાં ળશયેના મકુાફરે ગાભડાને લધ ુવાંદ કયે છે. વાચુાં ગ્રાભશ્વનભાતણ કયલાનુાં તેના શૈમે છે. એિરે જ દળેક લતની 
નકયી છી તે ગાભભાાં જ યશ ેછે અને ખેત તરાલડી, વકૃ્ષાયણ અને કુદયતી ખેતી દ્વાયા પ્રકૃશ્વતનુાં જતન કયલાન 
પ્રળસ્મ પ્રમાવ કયે છે અને કયાલે ણ છે. બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વત પ્રકૃશ્વત જૂનની વાંસ્કૃશ્વત છે. તેને ભન વકૃ્ષ ભાત્ર વકૃ્ષ 
નશી ણ દેલ છે. તેની જૂા, તેનુાં ગોયલ અને ભરશભા બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વતએ વદા કમો જ છે. એિરે ભાંગ ણ 
આલા ઉામ અજભાલી પ્રકૃશ્વત વાંલધતન દ્વાયા યાટરલાદી શ્વલચાયણાને આગ ધાલે છે તેભ કશી ળકામ. અશી ફાબ ુ
જેલા ાત્ર દ્વાયા ળશયેીજીલનના બકાથી અંજાઈ ખફૂ કભાઈ રેલાની લ્શામભાાં નગયજીલનને સ્લીકાયતાાં ાત્ર શાયી 
જામ છે. ળશયેભાાં કભાલા ગમેર ફાબ ુદારૂ અને યસ્ત્રીગભન જેલાાં દૂણની વાથે વાથે દભ અને િી.ફી. જેલ 
યગ રઈને ાછ ગાભડ ેઆલે છે. આ યીતે રેખકે યાંયાગત યીતે ગાભડાન ભરશભા કમો છે યાંત ુ તે ભાત્ર 
આદળતલાદી ન યશતેાાં તભાાં પ્રલેળેરાાં દૂણ ફતાલી તેને દૂય કયલાના ઉામ ણ દળાતવ્મા છે. 

 બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વત અને ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃશ્વત લચ્ચે ામાન બેદ ત્માગ અને બગન છે. ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃશ્વત 
બગલાદી વાંસ્કૃશ્વત છે. વ્મક્ક્ત - લસ્ત ુ કે દાથતને જલાની તેની દ્દષ્ટિ ભાત્ર બગની જ છે. આણે ત્માાં વાંમશ્વભત 
બગ અથલા કશ કે ‘ત્મેન ત્મક્તેન ભતૂ્જિંથા’ ન ભરશભા છે. ભાંગ અને કમ ુ તથા તીકભનાાં ાત્ર દ્વાયા આ 
બાલનાને શ્વનરૂશ્વત થમેરી આ નલરકથાભાાં જઈ ળકામ. કમ ુતાની ત્ની શલા ઉયાાંત સુાંદય અને તાને 
ગભતી શલા છતાાં તેની વાથેન લૈચારયક ભનબેદ તીવ્ર છે ત્માાં સધુી ભાંગ તેની વાથે ળયીયવાંફાંધ યાખત નથી. 
એિલુાં જ નરશ તાને ત્માાં ભજૂયી કાભે આલતી અસ્શૃ્મ સ્ત્રીઓને બગલલાન ત જાણે કે વભાજે વલણોને 
અશ્વધકાય આી દીધ શમ એલી ભાન્મતા વભાજભાાં વ્માપત શમ ત્માયે ણ ભાંગ-નૂભ જેલી રૂાી યલુતી વાથે 
ક્યાયેમ ણ એલી લાવનાબયી દ્દષ્ટિથી જત નથી. ભાંગભાાં યશરેા આ ગણુ તેને મિૂી ઊંચેય ભાનલી ફનાલે છે. 
આ ઉયાાંત સ્ત્રીને/નાયીને આદયબાલથી-બક્ક્તબાલથી શ્વનયખલાની બાયતીમ દ્દષ્ટિનુાં ણ અરશ આરેખન જઈ 
ળકામ. ભાંગ તાની આવાવની સ્ત્રીઓને વાંણૂત આદય આે છે. એિલુાં જ નશી કમ ુવાથે છૂિાછેડા રેલાના છે 
તથા કમએુ તાના શ્વલળ ેખયાફ ળબ્દ કહ્યા છે ત્માયે ણ તે કમ ુશ્વલળે એકણ ળબ્દ ખયાફ ફરત નથી. તથા 
ફૂરીકાકી કમ ુભાિે ‘યાાંડ’ જેલ શીન ળબ્દ લાયે છે ત્માયે તેભને અિકાલે છે તેભાાં તેન નાયીનુાં ગોયલ કયલાન ભત 
સ્ટિણે જઈ ળકામ છે. આની વાભે ચતયુ ગવાાંઈ જેલા તાને વાંત ભાનતા કે ળાબાઈ તથા નાનુાંબાઈ જેલા 
આગેલાન સ્ત્રીને બગનુાં વાધન ભાની શીન દ્દષ્ટિ ધયાલે છે તે તેભની ાત્રગત ભમાતદા ણ દળાતલી આી છે. 

 ભાંરદય આણી બાયતીમ વાંસ્કૃશ્વતની ધયશય છે. તે ભાનલીમ ચેતના અને ભાનલતાનાાં પ્રાચીન અને 
યાંયાગત કેન્દ્ર છે યાંત ુ તેના લશીલિભાાં પ્રલેળેરી બગલાદી દ્દષ્ટિ અને લૈબલશ્વલરાવીતાન અશીં શ્વનદેળ કયી 
વાચાાં ભાંરદય ફનાલલાની – સ્થાલાની ત્જકય જઇ ળકામ છે. શ્વતયાડ ધયાલત ુાં યાંયાગત ભાંરદય જે ચતયુ ગવાાંઈ 
કે નાનુાંબાઈ જેલા શ્વલરાવી રકના બગને વાંતત ુાં શત ુાં તે ડીને ાદય થામ છે તેની વાભે જાગતૃ યલુાન દ્વાયા 
જેને વાચા અથતભાાં વલાાંગીણ કેલણીનુાં કેંદ્ર કશી ળકામ તેલા ભાંરદયની સ્થાના આણી વાચી વાંસ્કૃશ્વતના યક્ષણન 
ભરશભા ઉજાગય કયે છે. આલાાં વાચાાં ભાંરદય દ્વાયા જ ખયી જાગશૃ્વત પ્રગિે છે તે નલરકથાના અંતે સચુારુણે 
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પ્રગિાવ્યુાં છે. તીકભનાાં બજન દ્વાયા જાગશૃ્વતન બાલ વહુ ઉક્સ્થત રકભાાં પ્રગિે છે ત્માાં નલરકથાન વચિ અંત 
આલે છે. એ યીતે નલરકથાન અંત ખયા અથતભાાં વારશત્ત્મક નીલડય છે. 

 આલા મખુ્મ મદુ્દાઓ ઉયાાંત બાયતીમતાને પ્રગિ કયતા ઘણા ખ્માર ટૂાંકભાાં આ કૃશ્વતભાાં આસ્લાય ર યીતે 
મકૂામા છે. જેભ કે; ભાતતૃ્લન ભરશભા, ગીતાના શ્વલચાયની લાત, વભાજના ખિા ખચાત ઘિાડી શ્વળક્ષણ ભાિે 
ખચતલાની રશભામત, કભત અને તે મજુફનુાં પ, દેળનુાં યક્ષણ ભાત્ર ક્ષશ્વત્રમ કે વૈશ્વનક જ નશી દયેક નાગરયકની પયજ, 
ભ્રટિાચાય અને રાગલગ શ્વલશીન વભાજયચના, વાચી આધ્માત્ત્ભકતા તથા વકૃ્ષન અને ખાવ કયીન ેરીભડાન 
ભરશભા-આલા અનેક ખ્માર દ્વાયા ખયા અથતભાાં યાષ્ટરમ બાલનાને પ્રગિાલતી આ ઉિભ કૃશ્વત છે તેભ કશી ળકામ. 
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