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Continuous Issue -35 | July – September 2018 

નારીના જીવનરસન ેવર્ણન કરતી ટ ૂંકીવાતાણ - “કાૂંચળી” 

                        ગજુરાતી સાહિત્યમાૂં મણર્લાલ િ. પટેલ નવલકથાકાર, વાતાણકાર, નનબૂંધકાર, કનવ, નવવેચક, 

અનવુાદક અને સૂંપાદન – આમ, અનેક રીતે નવસ્તરેલા સર્જક-નવવેચક છે. ગજુરાતી સાહિત્યમાૂં તેમની પાસેથી 

“રાતવાસો” અને હિન્દીમાૂં “માટી બોલે” વાતાણસ ૂંગ્રિ મળે છે. 

           “રાતવાસો” વાતાણસ ૂંગ્રિમાૂં એકવીસ ટ ૂંકીવાતાણનો સમાવેશ કરવામાૂં આવ્યો છે. આ સૂંગ્રિની પ્રસ્તાવના જોસેફ 

મેકવાને લખી છે. આ મણર્લાલ પટેલની વાતાણઑ નવષે સરસ નનરીક્ષર્ો આપ્યા છે. સાહિત્યએ સમાજનુૂં દપણર્ છે ની 

પ્રતીનત આ વાતાણ કરાવે છે. રાતવાસો વાતાણ સ્ત્રીની આંતરછણબને અણિવ્યક્ત કરે છે. સ્ત્રીને કુટુૂંબ, સમાજ, ધમણ અન ે

સૂંસ્કૃનત ઊિા કરેલા નીનત નનયમો, રીત હરવાજો વડે એક ઓળખ મળે છે. આ નીનત નનયમ, રીત હરવાજોને  સ્ત્રીઓએ 

પ  ર્ણપરે્ વફાદાર બનીને રિવેાન ુિોય છે. ક્યારેક આ નીનત-નનયમ, રીત-હરવાજો સામે સ્ત્રીએ ઝઝૂમવાનુૂં થત ુૂં િોય છે. 

જે સ્ત્રીના જીવનને નછન્ન ણિન્ન કરી નાખે છે. અને સ્ત્રી નનજીવ બની જાય છે. જીવન રસથી અતપૃ્ત સ્ત્રીઓ પોતાના 

જીવનરસ દબાવી મ  કે છે. જે સામાની સાથે ક્યાટેક આકાર ધારર્ કરી લે છે ત્યારે અનેક પ્રશ્નો ઉપસ્સ્થત થાય છે. આ 

િાવને રજ  કરતી આ ક્રુનત -“કાૂંચળી”. 

          “કાૂંચળી” ટ ૂંકીવાતાણન ુૂં કેન્ર નવાૂંબા છે. નવાૂંબનુૂં િાવ જગત છે. નવાૂંબા પત્ની અને માતા એમ બે સૂંદિણ 

માન્ય સીમાઓને પ  રી પ્રમાણર્કતાથી નનિાવે છે.   વ્યસ્ક્તના બે જગત િોય છે. એક આંતહરક અને બાહ્ય જગત. બાહ્ય 

જગતમાૂં જે બને છે તે દરેક વ્યસ્ક્ત જુવે છે, પર્ આંતર જગતને કોઈ જોઈ શકત ુૂં નથી. અિી વાતાણકાર આંતહરક 

જગતને જુવે છે અને એનુૂં કલાત્મકતાથી વર્ણન કરે છે. િારતીય સમાજમાૂં જાનતય િાવને અણિવ્યક્ત કરતી 

કલાકૃનતનુૂં સર્જન કરવુૂં આજે પર્ સરળ નથી. ગજુરાતી સાહિત્યમાૂં જાનતયિાવને કેન્રમાૂં રાખીને કેટલાક વાતાણકારોએ 

ટ ૂંકીવાતાણન ુૂં સર્જન કર્ુું છે. જેમ કે - “લતા શુૂં બોલે ?” ગલુાબદાસ બ્રોકર, ”વાની મારી કોયલ” ચનુીલાલ મહડયા , 

“ણખચડી” રામનારાયર્ પાઠક  કે “ખોલકી” સુૂંદરમની વાતાણને યાદ કરી શકાય. આ ટ ૂંકીવાતાણના સૂંદિણ જુદા છે, એ 

ધ્યાનમાૂં લેવુૂં.   

          આ ટ ૂંકીવાતાણમાૂં સવારથી સવાર- નો સમય લેવામાૂં આવ્યો છે. એટલે કે ચોવીસ કલાકનો સમય આ વાતાણ 

રોકે છે. બીજી રીતે કિીએ તો  જાનતયિાવની ઉત્તજેનાથી જાનતયિાવ તપૃ્પ્તની આ વાતાણન ુૂં કથાનક  છે.    
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         “કાૂંચળી”- વાતાણની નાનયકા નાિવા માટે નાવણર્યામાૂં જાય છે, ત્યાૂંથી વાતાણનો ઉધાડ થાય છે. અિી એક 

ઘટના બને છે. પટેલની િેંસને પાડા પાસે બાૂંધવામાૂં આવી છે. ત્યાૂંથી નસસોટીનો ઊચો નીચો અવાજ થાય છે. આ 

અવાજથી વાતાણની નાનયકાના દેિમાૂં રર્ઝર્ી ઊઠે છે. આ અવાજ નાિીની પર્છને તૂંગ કરતી મ  કે છે. અિી લેખક 

નાનયકાનુૂં ણચત્ર મ  કે છે.              

         “ન્િાતા ન્િાતા અટકીને એ ખ  લી મોટી છાતીને સાસળા માફક િાૂંફતી જોઈ રહ્યાૂં. છત વગરના નાવણર્યામાૂં 

તડકો પડતો િતો. તડકામાૂં રત ુૂંબડી કાયા ચમકતી િતી. તેની મોટી ખલુ્લી છાતી સસલાની જેમ િાૂંફતી િતી. 

લાલહિિંગળોક કાચની બૂંગડીઓથી િયાણિાદયાણ િાથ છાતી પર ચપોચપ ગોઠવાઈ ગયા.ડીલેથી નીતરતાૂં પાર્ી નાિીન ે

ઠપઠપાવતા, દવ સળગાવતા નીચે ને નીચે ઊતરતા િતા.” (1.  રાતવાસો. લે. મણર્લાલ પટેલ, પ.ુનૂં. 52)           

          પટેલની િેંસને પાડા પાસે બાૂંધવામાૂં આવી છે. અિી ગ્રામીર્ પહરવેશને ખપમાૂં લેવામાૂં આવ્યો છે. આ 

ઘટનાને નનનમત્તે લેખક નાનયકાના આંતરજગતમાૂં જે ઉિરાય છે તેને અણિવ્યક્ત કરે છે. જેનુૂં બારીકાઈથી લેખક 

નનરૂપર્ કરે છે. નાનયકના મનમાૂં જાગેલ નવકાર નિીં પર્ અતપૃ્ત િાવ જાગ્રત થાય છે.  અિી સર્જક ફ્લેશબેક 

પધ્ધનતનો નવનનયોગ કરે છે.        

            એક સમયે બાપએુ િાલાની એનીએ સાપને વીંધી નાખી િતી. એવો િાવ આજે નાનયકના દેિમાૂં જાગે છે. 

લેખક સ  ચકપર્ે સૂંકેતોનો ઉપયોગ કરે છે. અને ધાર્ુું નનશાન પાર પાડે છે. સાપએ વાસનાનુૂં પ્રનતક છે. અને િાલો એ 

વાસર્ને તપૃ્ત કરનાર સાધન છે. નાનયકા લગ્ન કરીને આવી ત્યારે એને પત્ની સખુ પ્રાપ્ત થર્ુૂં િત ુૂં. ત્યાર પછીના 

વષોમાૂં શુૂં થર્ુૂં ? શા માટે આજે નાનયકાને દેિના િાવ જગ્યા ? એટલે લેખક અિી ફ્લેશબેક પધ્ધનતનો નવનનયોગ 

કરીને કથાનકને અસરકારક બનાવે છે. બાપનેુ લકવો થયો િતો. અને બાપ ુલાકડીના ટેકે ચાલતા થયા. ઉમર પર્ 

સાઠ થઈ ગઈ િતી. બીજી બાજુ નવાૂંબા વીસ વષણની ઉમરે લગ્ન કરી આવી િતી. આજે એ ચાલીસની થઈ િતી.  

ઉણચત કારર્ મ  કીને વાતાણકાર આગળ બનારી ઘટનાની ભ  નમકા તૈયાર કરે છે. અિી લેખક ઇંણગત મ  કીને કથાના 

પ્રવાિને ગનત આપ ે છે. વષો પિલેા જાનતય સખુ મળર્ુૂં િત ુૂં. પર્ આજે નથી, એ દુ:ખ અિી છલકાય છે. નવાૂંબા 

બાપનુી બીજી પત્ની િતી. પિલેી પત્નીને ચાર દીકરી િતી. બાપએુ માટે વારસ (પતુ્ર) માટે બીજા લગ્ન કયાણ િતા. 

લગ્નના થોડાક જ સમયમાૂં બાપનુી પ્રથમ પત્નીને પેટની બીમારીથી મતૃ્ર્ ુપામી. પહરર્ામે ઘર અને ચાર દીકરીની 

જવાબદારી નવાૂંબાના માથા પર પડી. નવાૂંબા ઘરકામમાૂં એવા પરોવાઈ ગયા કે સ્વસખુ કે શારીહરક સખુ તરફ ધ્યાન  

ના રહ્ુૂં. અિી નોંધવુૂં જોઈએ કે અપર માતા િોવા છતાય એ માતાની ફરજને પ  ર્ણ પરે્ નનિાવે છે. લીમડા જેવી, 

જોનાર જીરવી ન શકે તેવી, વડખાતા સાપ જેવી છતાય એ પત્ની અને માતાનો ધમણ નનિાવે છે. પોતાના સખુને 
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ધ્યાનમાૂં લેતી નથી. એટલે એનો પર્ ખોડો િરાયો નથી. લેખકની િાષામાૂં કિીએ તો પલાણ્યા નવનાની ધોડી જેવી 

િતી. કેટલીકવાર એ જાનતય અિાવની વેદનામાૂંથી પસાર થઈ છે, એનો ઉલેખ વાતાણકાર કરે છે.   

            િવે વાતાણકાર બાપ ુઅને સબ  ર વચ્ચે વાતાણલાપ કરાવે છે. બાપ ુકિ ેછે કે – “કોઈ જનાવર અિી આવે છે”. 

ત્યારે સબ  ર કિ ેછે કે – “બાપ ુજનાવર આપનુૂં ક્યાૂં કશુૂં બગાડ ેછે. ઉંદર ખાઈને જતાૂં રિ ે...અને ગરમી પર્ કેવી છે 

જાનવરને તો અંદરની ગરમી ને બિારની પર્ ગરમી.” અિી દ્વિઅથી સૂંવાદ મ  કયો છે. બાપ ુજે જાનવરની વાત કરે છે 

એ અને જે સ્થળ પર રિ ેછે - એ બૂંનેને લાગ ુપડ ેછે. તો સબ  રનો જવાબ પર્ દ્વિઅથી છે. અિી આિલા િરેલી કાૂંચડી 

દોરી પર સકુાવા નાખેલી છે. આ સૂંકેત વાતાણન્ત ેનવો અથણ આપે છે.   

           િવે વાતાણકાર બાપનુા વૈિવ અને બાપનુો વટનુૂં વર્ણન કરે છે. બાપનુા નવા પત્ની દીકરીઓને સાચવે છે. 

બાપ ુપર્ પત્નીની વાતને માને છે. પત્ની પર્ પનત સાથે દારૂ પીવે છે. બાપનુા વટને કારરે્ જર જવેરાત ખેતર 

ગમુાવતા ગયા અને આજે તો નામ માત્રના બાપ ુરિી ગયા િતા. નવાૂંબાથી આ જીરવાત ુૂં ન િત ુૂં. પર્ િારતીય નારી 

કિો કે ક્ષનત્રય નારી .... પીડા તો અંતે નારીની જ છે.  

          નારીના આંતરીકિાવોને અણિવ્યક્ત કરવા માટે નાના પ્રસૂંગને લેખક આલેખે છે. ઘોડીને ઋતકુાળ આવે એ 

બનાવને નનનમત્તે નવાૂંબાની મનોવ્યથાને યથાથણપર્ે મ  કી આપ ેછે. ઘોડીન ેતો સબ  ર તળાવ ેમ  કી આવતો અને બીજે 

હદવસે ઘોડી શાૂંત થઈ જતી િતી, પર્ નવાૂંબા ? આ પ્રશ્ન વેધક બને છે. નવાૂંબાના શબ્દો જુવો..... 

“ જાનવરને ય વખતે છોડવામાૂં આવે છે. “ - પ  .58 અિી નાઈકની જીવન પીડા વ્યક્ત થાય છે.    

 “િાય છાપુૂં ફેકીને એ ચાલ્યો ગયો. મારી આંખો એના પગની પથ્થર – શી નપિંડીઓને ચોંટી પડીને ટૂંગાનત ટૂંગાનત ક્યાૂં 

લાગી ચાલી ગઈ ?” - ગજુરાતી વાતાણ સૂંચય,િાગ-૧,સૂં. નશરીષ પૂંચાલ, જયૂંત પારેખ  ,પ  .નૂં.૭૨ 

અિી વાતાણની નાનયકાના અતપૃ્ત જીવનરસને મેધાર્ીએ કલાત્મકપર્ે વ્યક્ત કયો છે. વાતાણની નાનયકાના 

આંતરજગતમાૂં જે અનિુવાય છે એને આકાર તો આપ્યો છે,પર્ એ પત્ની ધમણમાથી ચણલત થતી નથી. 

ણગહરમાૂં ધારેખાનની ટ ૂંકીવાતાણ “ટુકડો” ને યાદ કરી શકાય. અપૂંગ પતુ્રને કારરે્ પનતએ ત્યજી દીધેલી નારીના 

જીવનરસથી અતપૃ્ત છે. પરપરુુષ સાથેની નનકટતાને પહરર્ામે એ જીવનરસ માર્વાની જ િતી ત્યાૂં બાજુના રૂમમાૂંથી 

પલૂંગ પરથી પતુ્ર પડી જાય છે અને નાનયકા જીવનરસને છોડીને પતુ્ર પાસે દોડી જાય છે. તથાનપ પ  . 73.                     

નવાૂંબાના  મનમાૂં છુપાઈ રિલેી અતપૃ્પ્ત કેવો આકાર લે છે. નાનયકાના ણચતને ખડિડવી મ  કે છે. નવાૂંબા મનને આ 

બધ ુિચમચાવી મ  કે છે. નવાૂંબા નવચારથી મકુ્ત થવા નાવણર્યામાૂં જાય છે ત્યાૂં એની નજર િેસ પર પડે છે. િેસનુૂં 
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બદલાયેલુૂં રૂપ જોઈને એને ઠૂંડા પાર્ીએ નિીં લેવાની ઇચ્છા થઈ આવી. નાનયકાને થાય છે કે ધરડી ઘોડીને સબ  ર ક્યાૂં 

લઈ જતો િશે ? શુૂં કરતો િશે ? નાનયકના મનમાૂં કઈક અજુગતુૂં ચાલે છે એટલે એ ઢડતી સાજે એ વાળામાૂં ગઈ. 

બીજી બાજુ બાપ ુગામને ગોંદારે આવેલા નશવ મૂંહદરમાૂં ગયા. એ પળે સબ  ર કિવેા આવ્યો િતો કે ઘોડીને અઠવાહડર્ુૂં 

પોતાના ઘરે બાૂંધીને બિારગામ જશે. ત્યાૂંરે નવાૂંબા કિ ેછે કે કોહડર્ુૂં વાળીને જવા કિર્ુૂં. અને એ તેની પછાળ ગઈ. 

નવાૂંબામાૂં અજીબ નશો િતો એ એના મોઢા પર દેખાતો િતો. નવાૂંબાના નશાને સબ  ર પામી ગયો. એ કોહડયામાૂંથી 

િાગી જવા માૂંગતો િતો ત્યારે નવાૂંબા એનો િાથ પકડીને પોતાની બાિોમાૂં િીસી લીધો. સબ  રના છૂટવાનો પ્રયત્ન 

નનષ્ફળ રિયોને એ નવાૂંબામાૂં એકાકાર થઈ ગયો. રાત્રીએ બાપ ુઆવ્યા નવાૂંબાએ ચ  પચાપ રોટલા ગરમ આપ્યા. 

બાપનેુ જમાડીને નવાૂંબા મેડીએ ઊંધી ગયા. સવારે જાગે છે ત્યારે રાત્રીનુૂં સખુને વગોડે છે. બાપ ુવાળામાૂં જુવે છે કે 

નવાૂંબા ની રાતીચોડ કાૂંચડી ઉંદરોએ કોચી નાખી િતી. અિી વાતાણકાર સૂંકેતની પધ્ધનત િારા કિી આપે છે કે 

નવાૂંબાએ કઈક અજુગતુૂં કર્ુું છે. એટલેજ બાપ ુ બ  મ પડે છે -   

“ સબ  ર “.                    

“ કાૂંચડી ઉતારીને જતો રહ્યો સાઆલો......” બાપ ુપવનમાૂં ફરફરતી કાૂંચડી જોતાૂં રહ્યા. અિી બાપનુ ુૂં ન સાૂંિળી  શકાય 

એવુૂં દ :ખ જોઈ શકાય છે. એજ લેખકની સર્જકતાૂં છે.                                                                                 

અિી વાતાણનો અંત આવે છે.  

          આ વાતાણમાૂં મખુ્ય ત્રર્ પાત્રો છે. જેમાૂં વાતાણન ુૂં કેન્દ્ન્રય પાત્ર નવાૂંબા છે. જેની આજુ બાજુ કથાનક ફરે છે. 

નવાૂંબા ર્વુા વયે લગ્ન કરીને બીજી પત્ની બનીને બાપનેુ ત્યાૂં આવી. અિી રાજપ  ત સમાજની રીનત રાજપ  ત સમાજની 

દીકરીના દુ:ખનુૂં નનનમત્ત બને છે. આ નાનયકાને ર્વુાવયે જીવનસખુથી વાૂંચી રિી. અને ચાર બાળકના ઉછેરની 

જવાબદારી સિષણ સ્વીકારી લીધી. એક અપાર માૂં સાચા અથણમાૂં માૂં બનીને વાતાણમાૂં ઉિરાય છે. જીવનસખુથી વૂંણચત 

નવાૂંબા 45 વષે પર પરુુષ પાસે જીવન સખુ મારે્ છે. અિી પર્ લેખક કિવેા માૂંગે છે કે  નાનયકની કોઈ ભ  લ નથી 

અથવા તો એની ભ  લનો ખલુાસો આપીને આ બનાવને સિજ ને સામાન્ય બનાવીને મ  કે છે. લેખકને પર્ કદાચ આજ 

બતાવવુૂં છે કે જે થર્ુૂં એમાૂં જવાબદાર કોર્ ? નાનયકા કે એના સામે રચાયેલી પહરસ્સ્થતી.  બીજુ ૂં પાત્ર નવાૂંબાનો પનત 

છે. જે પતુ્ર માટે લગ્ન તો કરે છે પર્ પોતાને થયેલા લકવાને કારરે્ પત્નીને પનત સખુ આપી શકતો નથી. પહરર્ામે 

બાપ ુપતુ્ર પામી શક્યો નથી. અને નવાૂંબા ર્વુાનીમાૂં જીવનરસથી વૂંણચત રિી. વાતાણકારે કથાનકને કાયણકારર્ના સૂંબૂંધ ે

કથાને વેગ આપે છે. ત્રીજુ ૂં પાત્ર છે સબ  ર. વાતાણકાર બાપ ુનામ આપે છે. રાજપતુોમાૂં નામ િોય છે પર્ લેખક નામને 

બદલે બાપ ુનામ આપીને સમગ્ર રાજપ  ત સાૂંજને તાકે છે.  જે બાપનુા ધોડાની દેખરેખ કરે છે અને અનનચ્છાએ પોતાની 
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માલકીન સાથે શારીહરક સૂંબૂંધ બાૂંધે છે. કથાનકની જરૂરી ઘટનાનો પ્રયોગ વાતાણકાર કરે છે. લેખકનુૂં જમાપાસુૂં છે 

એમરે્ પ્રયોજેલી િાષા અને સૂંકેતો.  
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