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વ્યવસાયયક અને સામાજિક સઘંર્ષનો વાસ્તયવક ચિતાર- ‘આવતૃ’ 

                જયતં ગાડીત (૨૬/૧૧/૧૯૩૮ થી ૨૯/૦૫/૨૦૦૯) ગજુરાતી સાહિત્યમા ંસર્જક અને વિિેચક 
તરીકે ખ્યાવત પ્રાપ્ત નામ છે. તેમના દ્વારા નોંધપાત્ર સર્જન તેમજ વિિેચન મળેલ છે.િળી, થોડીક ટ ંકીિાતાાઓ 
પણ તેમણે આપી છે. પરંત ુઆ સૌમા ંનિલકથાકાર તરીકે તેમનુ ંઅપાણ અત્યતં મિત્િપ  ણા માનિામા ંઆિે છે. 
લગભગ નિ જેટલી નિલકથા આપનાર આ લેખકે અલગ અલગ વિષયને આલેખતી નિલકથાઓ આપીને 
પોતાનુ ંનામ ગજુરાતી સાહિત્યમા ંઅંહકત કર્ુું છે. ‘આવતૃ’, ‘ચાસપક્ષી’, ‘કણા’, ‘બદલાતી ક્ષક્ષવતજ’, ‘ક્ા ંછે ઘર’, 
‘વિખડંી’, ‘પ્રિામુ’ં, ‘એક અસ્િપ્ન સખુી જીિન’ અને ‘સત્ય ભાગ-૧-૪’ એ તેમની નિલકથાઓ છે. તેમણે 
વિિેચનમા ં પોતાના અલગ દૃષ્ટટકોણથી તેમજ નિલકથાઓમા ં િૈવિધ્યસભર વિષયમાિજતથી લોકોનુ ં ધ્યાન 
ખેંચર્ુ ં િત ુ.ં અને એટલે જ તો ‘આવતૃ’ આજે પણ પ્રસ્તતુ બની રિ ે છે. ‘આવતૃ’ એ કદ અને સ્િરૂપની દૃટટીએ 
લઘનુિલના સ્િરૂપમા ં બધંબેસતી ૃૃવત છે. ૧૯૬૯મા ં જયારે આ ૃૃવત રચાઈ ત્યારે ગજુરાતી સાહિત્ય જગતમા ં
આધવુનકતાની આબોિિા પ્રસરણ પામી ચકુી િતી અને આધવુનકતા સાથે જોડાયેલા વિવિધ િાદોની હિલોસોિીકલ 
વિચારણાના પડછાયા ગજુરાતી ૃૃવતઓમા ંપડી રહ્યા િતા. ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રથમ નિલકથા ‘કરણઘેલો’થી 
િરુ થઈને ગાધંીર્ગુમા ંઅનેક નિલકથાઓ રચાઈ અને ત્યાર બાદ આધવુનક સાહિત્યની આબોિિામા ંપ્રયોગિીલ 
નિલકથાઓ લખાિા માડંી તેિા સમયમા ં પોતાના સમકાલીન સરેુિ જોિી, ચદં્રકાન્ત બક્ષી, મધરુાય, શ્રીકાતં 
િાિ,લાભિકંર ઠાકર, મુૃ ુન્દ પરીખ જેિા આધવુનક લેખકોથી ક્ષભન્ન એિા પોતીકા વમજાજમા ંજયતં ગાડીત આ 
‘આવતૃ’ લઘનુિલ રચે છે. અિીં આધવુનકતાનો પ્રભાિ નથી પણ પોતીકી રજ આત છે. િળી આ ૃૃવતનો વિષય 
પણ સાિ જુદો ઉચચ વિક્ષણ જગતને સ્પિાતો િોિાના લીધે એ વિિેષ બની રિ ેછે. જયતં ગાડીત પોતે સરકારી 
નોકરીના એક ખાતામાથંી રાજીનામુ ંમકુીને વિક્ષણ જગતમા ંપ્રિેશ્ય િતા અને ત્યારબાદના અનભુિજગતે તેમના 
અક્ષભવ્યક્તત વિશ્વને ઘડિાનુ ંએવુ ંમિત્િનુ ંકાયા કર્ુું કે તેમણે ‘આવતૃ’ જેિી નિલકથા સજી.  આવતૃ જોિી આદિા 
અધ્યાપક િોિાની સાથે સાથે િેદનિીલ નાયક તરીકે િાચકના મનોજગતમા ંક્સ્થર થઈ િકે છે તેનુ ંમખુ્ય કારણ 
પણ એ જ છે કે લેખક પોતે આ િૈક્ષક્ષણક ભ્રટટાચારના િત ુાળથી સારી રીતે પહરક્ષચત છે. આ નિલકથા તેઓ 
પેટલાદ કૉલેજમા ં અધ્યાપક તરીકે નોકરી કરતા િતા ત્યારે લખાયેલી તેમની પ્રથમ ૃૃવત છે. પોતે ગજુરાતી 
સાહિત્યના અધ્યાપક તરીકે જયતં ગાડીતે આ ઉચચ વિક્ષણ જગતનો નજીકથી અનભુિ લીધો છે.િળી તેઓ પોત ે
આ ‘આવતૃ’ નિલકથાના સર્જન પાછળના કારણને દિાાિતા કિ ે છે – “ ‘આવતૃ’નો જન્મ કંઈક મોિભગંમાથંી 
થયો એમ લાગે છે. સરકારી નોકરી છોડી ઉચચ વિક્ષણના જગતમા ંદાખલ થયો ત્યારે મનમા ંભરેલો ખ્યાલ અને 
િાસ્તિનો અનભુિ એમાથંી જન્મેલી બેચેનીમા ંએના ંબીજ પડેલા ંછે”૧   આમ અિીં એ સ્પટટ થાય છે કે પોતાના 
મનમા ંરિલેા ખ્યાલ અને પછી સામનો કરિો પડયો એ િાસ્તવિકતા , એ બે િચચેનો વિરોધાભાસ અને તેના 
પહરણામે એક સર્જકક્ષચત્તની બેચેની ‘આવતૃ’ના  સર્જનના મ  ળમા ંછે. પ્રસ્તતુ છે ‘આવતૃ’ વિિે થોડીક ચચાા. 
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            ‘આવતૃ’ નિલકથા સત્તર પ્રકરણો અને ૧૫૨ પટૃઠોમા ં(પ્રથમ આવવૃતનુ ંપનુમદુ્રણ-મેં ૧૯૮૪ મજુબ) 
િિેંચાયેલી લઘનુિલ છે. િળી આ નિલના નાયકના નામનેજ નિલનુ ંિીષાક આપિામા ંઆવ્ર્ુ ં છે,જે  િીષાક 
પ્રતીકાત્મક રીતે ઘણુ ંબધુ ં કિી જાય છે. ભગિદ્ગોમડંલમા ં દિાાિાયેલા ‘આવતૃ’ના અથો આ રહ્યા – ચારે બાજુ 
રિવે ુ ં , ગોળ , મડંલ,િત ુાલ,ઘેરાયેલુ,ં ચારે પાસથી બધં કરેલ,રૂધંાયેલુ,ંછુપુ ં , ગઢુ,ઢાકેંલુ,ં અપ્રકટ , આિરેલુ ં
,ઢંકાયેલુ ં , િેલાયેલુ ં ,વ્યાપ્ત , ભરપરુ, ભરેલુ ં .....નાયક આવતૃ જ્ઞાનથી ભરેલો છતા ં ઢંકાયેલો છે. િૈક્ષક્ષણક 
જગતના ભ્રટટાચારમા ંતેમજ વ્યિિારુ સામાજજક જીિનમા ંતેનો જ્ઞાનરૂપી શ્વાસ રૂધંાય છે. ગઢુ જ્ઞાન ધરાિતો આ 
નાયક પહરક્સ્થવતને કારણે પ્રકટ થઈ િકતો નથી અને તેની તેજસ્િી પ્રવતભા અપ્રકટ જ રિી જાય છે. 

             પ્રથમ પ્રકરણમા ં‘આવતૃ’ની ઓળખ લેખકે ‘ક’નામની કૉલેજમા ં‘ક’ તેિીસ તરીકે આપી છે જે કાયમી 
નથી.અધ્યાપન કાયામા ં ગભંીર આવતૃ સિંેદનિીલ વ્યક્તતત્િ ધરાિતો નાયક છે. દેખાડો તેણે પસદં નથી 
ૃુટનીવત પણ તેને પસદં નથી. દેિમા ંઅમકુ વિસ્તારમા ં દુકાળ િોય અને કૉલેજમા ં કાયાક્રમના નામે અનાજનો 
બગાડ થાય તે પણ તેનુ ંક્ષચત્ત સિી િકત ુ ંનથી. તેની િૈયાિરાળ જુઓ – 

                 “ડીનર થિાની િાતની  ખબર પડીત્યારે  તે ઉકળી ઉઠેલો. દેિમા ં દુકાળ છે. ક્ષબિારમા ંજાઓ, 
બનાસકાઠંા કે પચંમિાલ એ ગજુરાતના જ ભાગોમા ંજાઓ. અનાજ નથી. અનાજ નથી અને આમ બગાડિાનુ ં? 
અને તે ઉચચ કેળિણીની સસં્થાએ ; આ અિૈકે્ષક્ષણક,અરાટરીય,અમાનિીય પ્રવવૃત્ત છે.”૨         

           આિી વિચારધારા ધરાિતો અધ્યાપક આવતૃ જોિી ઘરે આિીને પોતાની પત્ની પ્રીવતને પણ કૉલેજની 
ઘટના વિિે જણાિી નથી િકતો. કારણકે તેના વ્યક્તતત્િને સમજિામા ંપત્ની પ્રીવત પણ વનટિળ છે એ િાતનો 
અંદાજ તેને છે જ. અિીં કૌટંુક્ષબક ક્સ્થવતમા ંપણ આવતૃ ખિુ નથી. કારણ કે પ્રીવત આવતૃના HYPER SENSITIVE 
વ્યક્તતત્િને સમજી િકતી નથી અને ઘરની પસદંગી બાબતે પણ બનંેમા ંવિરોધાભાસ જોિા મળે છે. િળી આવતૃ 
કૉલેજના કાયાક્રમમાથંી જમ્યા વિના ચાલ્યો આિેલો એ િાત બાજુિાળા ક્સ્મતાબેન પાસેથી જાણ્યા બાદ પ્રીવતને 
િધારે દુ:ખ લાગે છે. િળી બીજા કોઈ અધ્યાપકો િાચંતા નથી અન ેઆવતૃ િધારે િાચેં છે એ િાત પણ પ્રીવતને 
ગમતી નથી. જયારે આવતૃ પ્રીવતને અન ેપોતાના દીકરા સ્િપ્નને  ભરપરુ ચાિ ેછે પણ તેનુ ંવ્યાિસાવયક  જીિન 
અનેક સઘંષોથી ભરેલુ ં િોિાને લીધે જ તે ઘરમા ંપણ ખિુ રિી નથી િકતો. જીિનમા ં ૃૃવત્રમતા તેને ક્ષબલૃુલ 
પસદં નથી અને એટલે જ લોકોની તેમજ પત્નીની પણ તે અિગણના પામતો રિ ેછે. કૉલેજમા ં‘ક’ ત્રણની સલાિ 
પણ વ્યિિારુ છે. તે આવતૃને વપ્રન્સીપાલથી ચેતતા રેિિાનુ ંજણાિીને આવતૃના હિતેચછુ તરીકે ઉભરિાનો પ્રયત્ન 
કરે છે. પોતાના ઘરે આિતી િારદીને પ્રીવત કામ કરિા માટે આિિાની ના પાડી દે છે અને એ બાબતે ત ે
આવતૃની કોઈ િાત સભંાળિા તૈયાર થતી નથી. િારદીના ચાહરત્ર્યને લઈને િકંાિીલ પ્રીવત તેને ના પાડી દે છે. 
ત્યાર બાદ પ્રીવતની ગેરિાજરીમા ંિારદી આિ ેછે ને આવતૃને કામ છોડાિી દીધા વિિે પ  છે છે પણ આવતૃ તેન ે
પ્રીવતને મળિાનુ ં જ કિ ે છે. િારદી સાથેની આ ટ ંકી મલુાકાતને આજુબાજુના લોકોએ જોઈ લીધી િોિાથી જ 
આવતૃના ચાહરત્ર્ય અંગે પણ અિિાઓ િેલાિા લાગે છે. પ્રીવતને આિી અિિાઓ ખબુ જ અસર કરે છે અને પવત-
પત્નીની િચચેના સબધંોમા ં વતરાડ િધ ુને િધ ુમોટી થતી જાય છે. અગાઉ આવતૃનુ ંમાગાદિાન લેિા આિનારી 
મસ્તી કે અલકા પણ આવતૃના ઘરે આિિાનુ ંબધં કરે છે એટલે આવતૃનો  મનોસઘંષા તો િધતો જ જાય છે. 
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કૉલેજમા ંમાકાસથી લઈને પોતાના વિષયોનુ ંગ્રપુ બચાિિાના કાિાદાિા કરતા અધ્યાપકો િચચે આવતૃ લાચાર 
બની જાય છે. પોતે મકેુલા માતસામા ં‘ક’ ત્રણ પોતાની રીતે િધારો કરીન ેબીજા વિષયની બરોબરીમા ંમાતસા કરી 
દે છે. આ બધુ ંઆવતૃ માટે અસહ્ય છે પરંત ુવિિિ બની પહરક્સ્થવતને  તે અિલોક્ા કરે છે. લાચારી ભરી ક્સ્થવત 
જાણે કે તેનો ચારે બાજુથી ભરડો લઈ રિી છે.  

           પ્રીવત અને પોતાની િચચે મનમેળ નથી એવુ ંવિચારીને વિષાદમય ક્સ્થવત પામેલ આવતૃ પ્રીવતથી દ ર 
થતો જાય છે અને કૉલેજમા ંચાલ ુિષાના છેલ્લા હદિસની સિી કરિા માટે જાય છે ત્યારે તેને વપ્રન્સીપાલ દ્વારા 
છુટા કરાયો િોિાનો પત્ર મળે છે. િતપ્રભ બનેલો આવતૃ કારણ પ  છે છે તો આચાયાનો રોકડો જિાબ આવતૃ માટે 
િધ ુઅસહ્ય બને  છે- “કારણ આપિાનો સસં્થાનો વનયમ નથી. કારણ માટે વ્યક્તતએ પોતાની અંદર જ જાતે જોઈ 
લેવુ ંએમ સસં્થા માને છે.  ”૩  

          આવતૃની અધ્યાપક તરીકેની વિિેષતા કોઈ પ્રમાણી િકત ુ ંનથી અને એને નોકરીમાથંી કાઢી મ  કાય છે 
એ િાત પણ તે પ્રીવતને કરી િકતો નથી અને િમેંિ મજુબ પડોિમાથંી જ પ્રીવતને આ િાત જાણીને દુુઃખ થાય છે 
આવતૃ તેને હિિંમત આપતા કિ ેછે “નોકરી ઝટંિી લીધી ડીગ્રી તો નથી ઝટંિીને  !” પણ પ્રીવતના મનોજગતમા ંતો 
બીજા જ વિચારોએ ઘેરાિ કયો છે. તે વિચારે છે – “કોણ જાણે શુ ંએ  કર્ુું િિે! બાકી એમને એમ કંઈ કારણ િગર 
તે છુટા કરતા િિે? આમણે શુ ંકર્ુું િિે ? એમનુ ંમન જ પરખાય નિી ને ! આમનો સ્િભાિ જ કોણ જાણે કેમ 
આિો  વિક્ષચત્ર છે ”૪  પ્રીવત આવતૃને બદુ્ધિિાળી માને છે પણ આવતૃના મગજને વિક્ષચત્ર માને છે! પ્રીવત આવતૃથી 
દુર રિ ેતેની અિગણના કરે તે પણ આવતૃથી સિન નથી થત ુ ં. આવતૃ તેને અચાનક કૉલેજમાથંી છૂટો કરી દીધો 
તે બાબતે ક્ષચિંવતત છે અને આખરે અધ્યાપક મડંળમા ંિહરયાદ કરિાનુ ંનક્કી કરી અમદાિાદ સધુી જઈ આિે છે 
પણ મતં્રી બિાર ગયો િોિાને લીધે તે િહરયાદ પણ કરી િકતો નથી પ્રિાસમા ંવિચારોમા ંગરકાિ રિલેો આવતૃ 
લાચારી અનભુિતો વિચારે છે – “ અત્યારે વપ્રન્સીપાલ સાચો લાગ્યો.પ્રીવત સાચી લાગી.પસુ્તકો બહુ ન 
ખરીદો.થોડાક પૈસા બચાિો.ગમે ત્યારે કામ લાગે. ક ત્રણ,ક નિ,વપ્રન્સીપાલ બધા સાચા છે. સખં્યા િધારિી 
જોઈએ. ખબુ માતસા મ  કિા જોઈએ. નોટો લખાિી દેિી. ભલેને એક હદિસ પણ કૉલેજમા ંન આિે તોય ટમા ગ્રાન્ટ 
કરી દેિાની. સખં્યા િધારો.”૫       

       આિી લાચારી ભરેલી ક્સ્થવતમા ંએક જાિરેાતના સદંભામા ં‘ક’ પદંર આવતૃને ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી લખી આપિા 
જણાિે છે ત્યારે િરૂઆતમા ંના પાડતો આવતૃ આખરે એ ક્ષચઠ્ઠી લેિા તૈયાર થાય છે કારણ કે તેને લાગે છે કે 
બીજા લોકો કરતા તેની પાસે સારી લાયકાત છે અને પત્ની-પતુ્રની જિાબદારીણે કારણે વ્યિિારુ બનિામા ંિાધંો 
નથી. પણ આ ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી જોતા જ વપ્રન્સીપાલ આવતૃને સભંળાિી દે છે- “ અિીં લાગિગ નથી 
ચાલતી....લાગિગનો સડો વિક્ષણમાથંી દ ર કરિો જોઈએ”૬ બધાને નભતા જોઈને આવતૃ પણ નભિાનો પ્રયત્ન 
કરે છે પણ તે વનટિળતા પામે છે. પ્રીવત તેના વપયર પિોચી ગયા બાદ પણ ઘણા હદિસ સધુી  આવતૃને પત્ર 
નથી લખતી. પ્રીવતનો ભાઈ આવતૃને મુબંઈમા ંટયિુન િરુ કરિાનુ ંસ  ચન કરતો આવ્યો છે પણ આવતૃને ટયિુન 
પસદં નથી અને િાલની બેકારીની ક્સ્થવતમા ંપ્રીવતને આ બાબત પણ ગમતી નથી. વપતાએ પત્ર લખી આવતૃ પાસે 
પૈસા માગં્યા છે અને પ્રીવતના ભાઈએ પત્ર દ્વારા નોકરીમાથંી છુટા કરાયાનુ ં કારણ પ  છયુ ં છે. આ બધી બાબત 
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આવતૃને જપંિા નથી દેતી અને તેનો મનોસઘંષા ટોચે પિોચે છે,તે મનોમન નક્કી કરે છે-“સમાજમા ંરિવે ુ ંિોય તો 
બધુ ંકરવુ ંપડે. િારદી નભે છે. ક્સ્મતાબિને નભે છે. કૉલેજ નભે છે. દરેક પોતાની રીતે અનુૃ ુળ બની નભે છે. 
મારે પણ નભવુ ં છે. એક પોતીૃંુ ઘર જોઈએ. જેનુ ં વિચાર કયાા િગર સરનામુ ંઆપી િકાય. જેની એકેએક ઈંટ 
સાથે આત્મીયતા અનભુિી િકાય.”૭  

          બીજી કોલેજોના ઇન્ટરવ્ર્મુા ંપણ ‘જ ની કૉલેજની નોકરી કેમ છોડી?’ એ જ પ્રશ્ન ખાસ ચચાામા ં રિતેો 
િોિાથી આવતૃને નોકરી મળતી નથી. િારેલો થાકેલો તે િાળામા ંનોકરી માટેના પ્રયત્નો િરુ કરે છે પરંત ુિાળામા ં
નોકરી મેળિિામા ંપણ તેને મશુ્કેલી પડે છે. આખરે એક િાળામા ં તેને નોકરી માળે છે પણ તે જ સમયે એક 
દ રની કૉલેજનો ઇન્ટરવ્ર્ ુ પત્ર આિે છે. ઇન્ટરવ્ર્ ુઆપિા ગયેલો આવતૃ વપ્રન્સીપાલને મળીને પોતાનુ ં નામ 
જણાિે છે-‘આવતૃ જોિી’.......અને બસ નામ િી કાિી િૈ જેિી ક્સ્થવત સજાાય છે.વપ્રન્સીપાલ આવતૃની અટક 
સાભંળીને જ તેને મનોમન પસદં કરી લે છે અને કિ ેછે – “આ ગામ પીળા ચાદંલાિાળાઓનુ.ંમારા તમારા જેિા 
બ્રાહ્મણને તો જરૂર પ  રી થાય એટલે કાઢી મ  કે એિા. એમની સામે ટકિા ગ્રપુ જોઈએ ને જ્ઞાવતભાઈ જેટલો આપણો 
થાય એટલો બીજો નિીં.”૮ કોઈ પણ જાતની લાગિગ,જ્ઞાવતિાદ,સગાિાદમા ં ન માનનારા આવતૃને પોતાની 
જ્ઞાવતને લીધે જ આ ‘ન’ ગામની કૉલેજમા ં વનમણુકં મળે છે. તે ‘ક’ ગામ છોડી ‘ન’ ગામ પિોચે છે અને પ્રીવતને 
નોકરી મળ્યાના સમાચાર આપી બોલાિી લ ેછે. પ્રીવત આવતૃને નોકરી મળી િોિાને લીધે ખિુ છે અને આવતૃ 
‘ન’૧૬મા ં રૂપાતંહરત થિા તત્પર બન્યો છે. અંતના વિધાનો સચુક છે-“ અક્ષગયાર િાગ્યે જમીને આવતૃ કૉલેજ 
જિા નીકળ્યો ત્યારે આકાિમા ંિાદળો િતા ને રસ્તા પર કાદિ િતો. પગ સરી ન જાય, પાછળ છાટંા ન ઉડે તેની 
તકેદારી રાખતો ધીમે ધીમે તે કીચડમા ં ચાલિા લાગ્યો.”૯  

      ઉપરોતત કથાિસ્તનેુ જોતા ખ્યાલ આિે છે કે ‘ક’ તેિીસથી લઈને ‘ન’ સોળની િરૂઆત સધુીની આવતૃની 
આ યાત્રા તેને અનેક રીતે રિેંસી નાખે છે. ઉચચ વિક્ષણજગતના કડિા અનભુિો તેમજ પ્રીવત સાથેના સબંધંમા ં
આિતો ખાલીપો અને વ્યિસાવયક જીિનમા ં સતત મળતી વનટિળતા આ બધુ ંઆવતૃને પોતાનામા ં બદલાિ 
લાિિા માટે મજબ  ર કરે છે. મેં આ કથા સદંભે કંઇક આવુ ંનોંધ્ર્ુ ંછે- “આવતૃની ગજુરાતી સાહિત્યના સિેંદનિીલ 
અધ્યાપક તરીકેની આદિામયતા સામે િૈક્ષક્ષણક જગતના દુષણો મ  કીને કથાના સઘંષાને એક કલાત્મક ઊંચાઈ 
મળી છે. વિના કારણે કૉલેજમાથંી દ ર કરાતો આવતૃ,વનમાળ સ્િભાિને લીધે આડા સબંધંની િકંાનો ભોગ બનતો 
આવતૃ, પત્ની પ્રીવતની અસમજણને લીધે અિગણના પામતો આવતૃ, પહરક્સ્થવત સામે ઝક્ા વિના સઘંષા કરતો 
આવતૃ અને આખરે પહરક્સ્થવત સામે િારીને પહરક્સ્થવતને તાબે થતો આવતૃ......આમ આવતૃની વિવિધ ક્સ્થવત અિી 
નિલકથાનુ ં આસ્િાદ્ય પાસ ુ બન્ર્ુ ં છે.ભ્રટટાચારના ભોહરિંગનો ભયાનક પડછાયો નિલકથાની પાશ્વાભ  વમ બન્યો 
છે.”૧૦  

           આ નિલકથાની પાત્રસષૃ્ટટ જોતા ખ્યાલ આિે છે કે અિીં મખુ્ય પાત્ર એક જ છે-આવતૃ.બીજા બધા જ 
પાત્રો અિીં ગૌણ પાત્રો તરીકે આલેખાયા છે અને મખુ્ય પાત્રને ઉઠાિ આપિામા ંમિત્િની કામગીરી વનભાિે છે. 
આવતૃનુ ંપાત્ર િરૂઆતમા ંઅગવતિીલ અને ત્યાર બાદ ક્રમિુઃ ગવતિીલ બનતુ ંજાય છે. પોતે ઈમાનદાર અને 
તેજસ્િી િોિા છતા ં વિના કોઈ કારણે કૉલેજમાથંી તેની િકાલપટ્ટી કરિામા ંઆિતા અન ેબીજી કોઈ કૉલેજમા ં
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પસદંગી ન પામતા તેનુ ંપાત્ર અિનિા િળાકંો ધારણ કરે છે. ઘરે િોય કે પછી પ્રિાસમા ંિોય ત્યારે તે સતત 
‘પિુારાગ’ કે ‘ક્રાઈમ એન્ડ પનીિમેન્ટ’ જેિી કોઈ ને કોઈ ૃૃવત િાચંતો રિતેો િોય છે. કૉલેજના ગ્રથંાલયમા ંજઈને 
‘સસં્ૃૃવત’ સામવયકના સારા લેખો િાચંિાની પણ તેની આદત છે. ‘વિિેચનમુૃ ુર’મા ં તે આદિા વિિેચન વિિ ે
િાચંીને સમજિા પ્રયત્નિીલ રિ ેછે. પત્ની પ્રીવત િાચંિા બાબતે તેની સાથે દલીલ કરતી રિ ેછે પરંત ુઆવતૃ 
તેન ે જિાબ આપતા કિ ે છે કે-“ અધ્યાપક થયો એટલે િાચંવુ ં તો અમારે ૃુદરતી િાજત જેવુ.ં ન િાચંે તે 
અધ્યાપક નિીં”. પણ પહરક્સ્થવત તેને એ િદે લાચાર બનાિી દે છે કે બે પસુ્તકો ખરીદિામા ંજેટલો ખચા થાય 
તેટલા ખચામા ંતો એક સ્ટીલની થાળી ખરીદી િકાય એિો વિચાર તે કરિા માડંે છે. નોકરી છૂટી ગયા બાદ તે 
નોકરી મેળિીને સેટલ થઈને લખિાનુ ં િરુ કરિાનુ ં વિચારે છે, સર્જન કરવુ ં અને લખવુ ં એ બને્ન િચચેના 
તિાિતને સારી રીતે જાણનારો આવતૃ ઈરાદાપ  િાક િિે માત્ર લખિા જ માગંે છે. જુઓ- “ ‘ઉત્ૃૃટટ કવિતાનુ ંસર્જન 
થવુ ંએ તો બાજી િહરને િાથ છે’ એ સુદંરમનુ ંમતંવ્ય યાદ આવ્ર્ુ.ં પણ મારે ક્ા ંસર્જન કરવુ ંછે? માત્ર લખવુ ંછે.” 
આવતૃ પોતે નોટ્સ લખાિિામા ંમાનતો નથી પણ વિદ્યાથીઓની માગંણી અને પોતાના ઉપરીના આદેિને િિ 
થઈને તે બગાસા ંખાતો ખાતો નોટ્સ લખાિે છે. આમ સમયને અનરુૂપ સમાધાનકારી િલણ અપનાિતુ ંઆવતૃનુ ં
પાત્ર અિીં ગવતિીલ બને છે. સામાન્ય માણસની ક્ષચિંતા કરતો આવતૃ કામ કરનારી િારદીની દુુઃખદ િાત 
સાભંળીને તેને બે રૂવપયાની મદદ કરે છે અને એક િાર   અચાનક જ તેના ઘરે માત્ર તેના િાલચાલ જાણિા જઈ 
ચડે,િારદીની ક્સ્થવત જોઈને તે દુખી થાય છે અને તેની છોકરીને પાચં રૂવપયા આપીને નીકળી આિે છે, તેનુ ંઆ 
કાયા િાચકને ચોક્કસ ગમી રિ ેપણ  આ ઘટનાને લીધે તે  ગામના લોકોની િકંાનો ભોગ બને છે.આ કથાનો 
નાયક પહરક્સ્થવત બદલી િકતો નથી, પહરક્સ્થવતને િિ થિા માટે જ જાણે તેનુ ંવનમાાણ થર્ુ ંિોય એમ લાગે છે. 

               કથાના બીજા બધા જ પાત્રો-ગૌણ પાત્રો આવતૃને દુખી કરિા માટે સહક્રય રિતેા દિાાિાયા છે.પત્ની 
પ્રીવત તેના સિંેદનિીલ પવતને સમજિામા ં વનટિળ જાય છે. ઘર બદલિાની બાબતને લઈન ે અને અનાજ 
ખરીદિાની બાબતે તે આવતૃ સાથેનો િાતચીતનો વ્યિિાર પણ બદલી નાખે છે. એકંદરે આવતૃના દુુઃખને તે 
સમજી િકતી નથી.તેને આવતૃ ઉપર વિશ્વાસ નથી અને લોકોની અિિાઓને લીધે તે પવત ઉપર િકંા કરતી રિ ે
છે. આવતૃ સાથે સીધી રીતે િાત નથી કરતી તેમજ વપયર ગયા બાદ આવતૃને પત્ર પણ નથી લખતી અને 
આવતૃને નોકરી મળી ગયા બાદ વપયરથી પરત આિી જાય છે એટલે પ્રીવતનુ ંપાત્ર સ્િાથી પાત્ર તરીકે ઉભરી રિ ે
છે. પડોિમા ં રિતેી ક્સ્મતાબિનેનુ ં પાત્ર પ્રીવતને ઉશ્કેરિાના મ  ળમા ં છે કારણ કે કૉલેજના કાયાક્રમના  ડીનરમા ં
આવતૃ જમ્યો નિીં એ િાત ક્સ્મતાબિને દ્વારા જ પ્રીવતને જાણિા મળે છે. તથા આવતૃને કૉલેજમાથંી છૂટો કયો તે 
િાત પણ ક્સ્મતાબિને જ પ્રીવતને કરે છે. જયારે જયારે ક્સ્મતાબિને દ્વારા પ્રીવતને કોઈ િાત ખબર પડે છે ત્યારે 
ત્યારે આવતૃ અને પ્રીવતના સબંધંમા ંસમસ્યા ઉભી થાય છે જેના પહરણામે આ નિલકથાનો મખુ્ય નાયક આવતૃ 
દુુઃખદ ક્સ્થવતને પામે છે. આ ક્સ્મતાબિને પણ  આવતૃના વ્યક્તતત્િને સમજિામા ંઅસમથા છે કારણ કે અનાજ 
બગાડિાના મદુ્દા ઉપર તે આવતૃને કિ ેછે કે- “ િિે ઉંદરો જ સરકારના ગોડાઉનમા ંિજારો મણ અનાજ બગાડે છે 
ત્યા ંલોકોને શુ ંકિિેાનુ ં!..આમા ંતો પેટમા ંજિાનુ.ં બધાના ઘરમા ંએક ટંક ખાિાનુ ંબચિે ને !” અન ેઆ િાતની 
સામે આવતૃ જે કંઇક મિત્િપ  ણા દલીલ કરે છે તે ક્સ્મતાબિને સમજી િકતા નથી અને આવતૃ વિિે અક્ષભપ્રાય 
બાધેં છે કે- “ વિક્ષચત્ર સ્િભાિ લાગે છે” અને એટલે જ તો િારદી સાથેના સબંધં અંગેની અિિાને પ્રીવતના મનમા ં
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ઠસાિિાનુ ંકામ પણ આ પાત્ર જ કરે છે, કારણ કે તે પ્રીવતને ભલી અને સમજદાર માને છે અને આવતૃને વિક્ષચત્ર 
માને છે. કથામા ંએક જગ્યાએ આ ક્સ્મતાબિને િડેમાસ્તરના કિિેાથી રબરથી છેકછાક કરીને માકાિીટમા ંમાતસામા ં
િધ ઘટ કરતા કરી રહ્યા િોિાનુ ંદિાાિાર્ુ ંછે, કારણ કે લેખકે આ પાત્રને નભતુ ંપાત્ર દિાાવ્ર્ુ ંછે, આવતૃ નભતો 
નથી એટલે એને વિક્ષચત્ર પ્રકારનો લાગે છે. કામિાળી િારદીનુ ંપાત્ર આ નિલકથામા ંમિત્િનુ ંપાત્ર બની રિ ેછે 
કારણ કે કામ બધં કરાવ્યા પછી પણ પ્રીવતની ગેરિાજરીમા ં િારદી આવતૃના ઘરે આિે છે અને એના લીધે 
આવતૃના િારદી સાથેના આડા સબંધંની ચચાા િરુ થાય છે, આ જ કારણને ધ્યાન ેલઇને કૉલેજમડંળ આવતૃને 
કાઢી મકેુ છે, િારદી તેના ઘરે કામ કરિા આિતી ત્યારે તે આવતૃ તરિ િમેિા તાકી રિતેી િતી પરંત ુઆવતૃ 
િારદી વિિે વિચારતો જ નથી. િારદીના દુુઃખની કિાની સાભંળી તે માત્ર તેણે મદદરૂપ બનિા પ્રયત્ન કરે છે પણ 
તેના આ પ્રયત્નો જ તેણે દુુઃખની ગતાામા ંધકેલી દે છે. અિી બીજા મિત્િના ગૌણ પાત્રોમા ં‘ક’ ગામની કૉલેજનો 
વપ્રક્ન્સપાલ, ‘ક’ ત્રણ, ‘ક’ નિ, ‘ક’ બાર ,‘ક’ પદંર, અને ‘ક’ સત્તર જેિા પાત્રો પણ અિીં પોતપોતાની ટ ંકી પણ 
મિત્િની ભ  વમકા ભજિે છે. ‘ક’ કૉલેજના વપ્રક્ન્સપાલને તો ગમે તેમ સસં્થા ટકાિિી છે .તેણે  બોલાિેલી મીટીંગમા ં
તેનો આ સિંાદ તેના આખા વ્યક્તતત્િને ઉજાગર કરે છે- “ વમત્રો, તમે બધા એજર્કેુટેડ ને સમજુ છો. આપણી 
આજુબાજુ પ્રિતાતી પહરક્સ્થવતથી િાકેિ છો. બસ,મારે િધારે કઈ કિિેાનુ ંનથી. આ આપણી સસં્થા છે અને તે ટકી 
રિ ેએ જોવુ ંઆપણી િરજ છે. એમા ંઆપણુ ંશે્રય છે.”  વપ્રક્ન્સપાલની નજીક છે  એિો ‘ક’ ત્રણ હિતેચછુના સ્િાગંમા ં
આવતૃનો દુશ્મન છે. આવતૃ કૉલેજમા ં જોડાયો ત્યારે જ તે આવતૃને ચેતિણી આપતા કિ ે છે- “ વમ. જોિી ! 
વપ્રક્ન્સપાલથી જાળિજો. મુજંાલ છે. એમની વિરુિ ચાલનાર અિીં નથી રિી િકતો.” પોતે આવતૃનો વસનીયર 
િોિાનો પ્રભાિ પાથરિા તે િમેિા તૈયાર જ િોય છે .જુઓ- “પેપર તપાસિામા ંકાળજી લેજો.પિલેી બે ટેસ્ટ જેવુ ં
ન થાય. એિ. િાય.મા ંઆપણુ ંગ્રપુ ઘટવુ ંન જોઈએ.સાિબેની સ  ચના તો તમે સાભંળીને? ખ,ગ,ધ બધા ગામોની 
કોલેજોમા ંઆપણે નિા છીએ છતા ંચાર િષામા ંઆપણી સખં્યા બધાથી િધ ુથઇ છે એ ઘટિી ન જોઈએ.વ્યાપક 
દૃષ્ટટએ બધુ ં જોિાનુ ં છે. િજી સખં્યા િધિી જોઈએ.તમે સાભંળ્ર્ુ ં ને ! િેકેિનનો પગાર કરિાની િક્તત િજી 
આપણી પાસે નથી આિી.” નોટ્સ નિી લખાિનાર આવતૃને તે નોટ્સ લખાિિાનુ ં સ  ચન કરીને વિદ્યાથીઓ 
િડતાલ ન કરે એ અંગે પણ ચેતિે છે. આવતૃનુ ંિીર િણિામા ંઆ ‘ક’ ત્રણ પણ મખુ્ય ભ  વમકામા ંછે. તે આવતૃને 
પેપર જલ્દી તપાસિા અંગે કિ ેછે- “ જલ્દી,વમ.જોિી,જલ્દી.િજી ઘણુ ંબાકી છે. અરે એકેએક લીટી ન િચંાય. આજે 
પીએચ.ડી.નો થીસીસ પણ લીટીએ લીટી કોઈ નથી િાચંત ુ,ં તો આનુ ં તો શુ!ં આટલી િાર તે િોય!” આવતૃને 
કૉલેજમાથંી કઢાિિામા ંઆ ‘ક’ ત્રણની ભ  વમકા મિત્િની છે તેમ છતા ંઆવતૃને છૂટો કયો એ િાતનુ ંતેને દુુઃખ છે 
એવુ ં બનાિટી િતાન તે આવતૃ સામે કરે છે. આ કથામા ં  ‘ક’ પદંર આવતૃ પ્રત્યે સિંેદનિીલ છે. તે 
સેકે્રટરી,વપ્રક્ન્સપાલથી ગભરાતા ગભરાતા પણ આવતૃને મદદ કરિા માગે છે. આવતૃની ક્ષચિંતા કરીને તેને 
ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી લખી આપિા માગે છે અને આવતૃ એ ક્ષચઠ્ઠી લેિા ના કિ ેછે તો તેને ૃુટંુબ પ્રત્યેની જિાબદારીનુ ં
ભાન કરાિતા કિ ેછે- “ ત ુ ંએકલો નથી, આ બધા ંપણ છે.” અને આવતૃ ક્ષચઠ્ઠી લેિા તૈયાર થાય છે પણ ત ેક્ષચઠ્ઠીનો 
કોઈ અથા રિતેો નથી. અિી ‘ક’પદંર આવતૃના ખરા હિતેચછુ તરીકે ઉભરી આિતુ ંપાત્ર છે. છેલ્લે ‘ન’ ગામની 
કૉલેજનો બ્રાહ્મણ જ્ઞાવતનો વપ્રન્સીપાલ આ નિલકથાનુ ંએક મિત્િનુ ંપાત્ર બની રિ ેછે કારણ કે તે આવતૃને નોકરી 
આપે છે અને આવતૃને વ્યિિારુ બનાિિાના પાઠ પણ ભણાિિાની તૈયારી દાખિે છે. આવતૃનુ ંઆખુ ં નામ 
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સાભંળતા જ તે આવતૃને જમિાનો આગ્રિ કરિા માડંે છે અને કિ ેછે-“ જુઓ,ના ન પાડિો. ગામમા ંપછી આપણે 
સાથે રિિેાનુ ંથિે. કઈ એક હદિસનો સબંધં નથી.” જ્ઞાવતમા ં ક્ષબલૃુલ ન માનનારા આવતૃના મનમા ં ઠસાિિા 
માટે તે કિ ે છે-“તમારંુ મોઢું કિી આપે છે કે તમને જ્ઞાવતમા ંશ્રિા છે” િળી જયારે તેણે ખબર પડે છે કે આવતૃ 
પ  જાપાઠ નથી કરતો ત્યારે કિ ે છે-“ અિીં આિિો એટલે બધુ ંિીખિાડી દઈિ” એટલે કથાના અંત ેઆ બ્રાહ્મણ 
જ્ઞાવતનો આ વપ્રક્ન્સપાલ જાણે કે આવતૃના ઉિારક તરીકે િાચકના મનોજગતમા ંયાદગાર પાત્ર બની રિ ેછે. આ 
ઉપરાતં આવતૃના વપતા, પતુ્ર-સ્િપ્ન, તેમજ પ્રીવતનો ભાઈ,  િારદીનો ગાડંો પવત, ‘ક’ ગામમા ંઆવતૃના પડોિી 
પાત્રો, અલકા, મસ્તી, કરીયાણાનો િેપારી, કૉલેજનો સેકે્રટરી, આવતૃના સિાધ્યાયીઓ જેમા ંખાસ કરીને હરતત કે 
જેનો કાવ્યસગં્રિ પણ પ્રગટ થયેલો છે.....એ બધા ંપાત્રોનો પણ ઉલ્લેખ જોિા મળે છે જે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે 
આવતૃના પાત્રને આકાહરત કરે છે. પાત્રોના નામોમા ં મ  ળાક્ષર અને આંકડા-નબંરો આપીને પાત્રાલેખનની 
બાબતમા ં જયતં ગાડીત અિી નોખા પડે છે અને કથાિસ્તનુી કરુણતા પણ ગાઢ બને છે. આવતૃના પાત્રને 
જીિતંતા બક્ષિા માટે સર્જકે અન્ય બધા જ ગૌણ પાત્રો પાસે સપેુરે કામ લીધુ ંછે. 

       પહરિેિ-િાતાિરણના િણાનમા ંપણ જયતં ગાડીત સાબદા રહ્યા છે અને સ્થળ-સમય-કાળનુ ંઆલેખન પણ 
સિળ રહ્ુ ંછે. આ નિલકથા મખુ્યત્િે િૈક્ષક્ષણક જગતના િાતાિરણને વનરુપતી િોિાને લીધે અિીં અલગ અલગ 
કૉલેજના સ્થળનુ ંિણાન નોંધનીય બને છે.લાગિગ ભ્રટટાચારના આલેખનમા ંરાજકીય પહરિેિ પણ જોઈ િકાય 
છે, તો આવતૃની િેદનિીલ ક્સ્થવતના આલેખન માટે માનવસક પહરિેિ પણ પ્રયોજાયો છે.પ્રીવત સાથેના 
દામ્પત્યજીિનમા ં ઊભી થતી સમસ્યાના આલેખનમા ં સામાજજક-કૌટંુક્ષબક પહરિેિ-િાતાિરણ વનમાાણ પામે છે. 
દુકાળની ક્સ્થવતમા ંપ્રીવત અનાજની આખી ગણુ ખરીદે એ પણ આવતૃ માટે ક્ષચિંતાનો વિષય બને છે અને તે પ્રીવત 
સાથે બોલ્યા વિના-જમ્યા વિના ઊભો થઇ જાય તે સબંધંમા ંપડેલી વતરાડની ક્સ્થવતનુ ંિણાન લેખકે આ રીતે કર્ુું 
છે- “આવતૃ ક્ાય સધુી બિાર બેસી રહ્યો.મ  ગંા મ  ગંા તારાઓ દ રથી ચમકતા િતા પણ ઝાઝંિાના જળ જેિો 
તેમનો પ્રકાિ તેની આસપાસ િીંટળાયેલા અંધકારને ભેદિા નકામો િતો. િિામા ંઠંડી િધી, એટલે તે ખરુિીમાથંી 
ઊભો થયો અને અંદર જઈ પથારીમા ં પડયો.” દુકાળની ક્સ્થવતમા કૉલેજમા ં જમણિાર રાખિામા ંઆિે ત્યારે 
આવતૃને મન આ અરાટરીય પ્રવવૃત્તના સ્થળ-સમયનુ ંિણાન જુઓ- “ િરી એક ઠંડી લિરેખીએ તેના િરીરને સ્પિા 
કયો અને તેનુ ંમન થરથરી ઊઠ્ુ.ં આસપાસના લીમડા પરના જરઠ ને પીળા ંબનતા ંપણો જરાય કંપ્યા િગર 
લટકતા ંિતા. પાનખરની િરૂઆત થઇ ગઈ િતી.બપોર થયા છતા ં ઘેરંુ સિેદ સિેદ ધમુ્મસ ચારે કોર િીંટળાઈ 
િળેલુ.ં સયુાના પ્રકાિ ને તાપ એમા ં વનસ્તેજ બની જતા ંિતા. કૉલેજના વિિાળ ઘમુ્મટ પર એ પ્રકાિ પથરાતો 
તોપણ ઘમુ્મટ પણો ચળકાટ જાણે ઉપટી ગયેલો લાગ્યો.” આવતૃને કૉલેજમાથંી અચાનક છૂટો કરી દેિાતા તેના 
મનોજગતમા ં જે પ્રશ્નો ઉભરાય છે ત્યારની ક્સ્થવતનુ ં િણાન લેખક કંઇક આ રીતે કરે છે- “ચારે બાજુ અંધકાર 
ઉતરિા લાગ્યો. આકાિમા ંઆખા હદિસનો ચારો ચરી માળામા ંબચચાઓ પાસે પાછા િરતા બે-ત્રણ પખંીના ટોળા ં
પસાર થયા. િાઈસ ચાન્સેલરને પત્ર લખી િહરયાદ કરિાનો વિચાર થયો.”૧૧ િળી પ્રીવત સાથે આવતૃને મનમેળ 
નથી ત્યારનુ ં આ િણાન જુઓ- “પ્રીવત અગાસીમા ં ગઈ ત્યારે ચૌદસનો ચદં્ર ચારે બાજુ ઉતરેલા અંધકારના 
આિરણને િેડિાનો વ્યથા પ્રયત્ન કરતો િતો. પ્રીવતને ઉપર આિેલી જોઈ તેના તરિ દૃષ્ટટ િાળી આવતેૃ 
અંધકારનો વિજય વનિાળિાનુ ંમ  કી દીધુ.ં”૧૨ વપતાને પૈસા મોકલિાની ક્ષચિંતા,પ્રીવતના ભાઈના સિાલનો જિાબ 
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આપિાની ક્ષચિંતા,પ્રીવત-સ્િપ્ન વિનાના મોટા ઘરમા ંએકલા રિીને નોકરીની ક્ષચિંતા કરતા આવતૃની કરુણ ક્સ્થવત 
લેખક આ રીતે િણાિે છે- “ઊંઘ ન આિી. ઉપર તારાઓ ટમકતા િતા. િધસ્તભં તરિ જતા ંિોય એમ ઘર તરિ 
િળતા ટાગંાને ખેંચતા ઘોડાના ડાબલાના અિાજ, ઘણા ઘોંઘાટ સાથે રસ્તા પરથી પસાર થતા ંમનટુયોના અિાજ 
િચચેથી ક્ારેક ક્ષીણ રીતે રણકી ઊઠતો મહંદરના ડકંાનો નાદ સાભંળતા સાભંળતા તેણે મોડી રાત સધુી વિચારમા ં
ડ બકા ખાધા. ઊંઘ ક્ારે આિી ગઈ તેની ખબર ન રિી.”  એક જગ્યાએ ઇન્ટરવ્ર્નુા સ્થળનુ ંિણાન પણ નોંધનીય 
બને છે, જુઓ- “ પોણા બે િાગ્યે તેઓ એક કાળા તોવતિંગ મકાનની સામે આિીને ઊભા. એ કૉલેજ િતી. સરકારી 
કચેરી જેિી. બે ખડંો વસિાયના બાકીના બધં િતા. એક મોટા ખડંમા ંતેઓ દાખલ થયા ત્યારે ત્યા ંપાસંઠ વ્યક્તતઓ 
બેઠી િતી. છતા ંિાતાિરણમા ંમતુત કોલાિલ નિોતો.િાતં ગણગણાટમા ંભારેખમપણુ ં ક્સ્થર થઇ ગર્ુ ંિત ુ.ં ઘણા 
એપ્લીકન્ટસ આમતેમ આંટા મારતા, બિાર ડોહકર્ુ ંકરતા, આસપાસ િરતા પ્ર્નુોને કે એપ્લીકન્ટસનુ ંલીસ્ટ લઇ 
ઉભેલા ઓિીસ તલાકાને કંઇક પ  છતા.ં િળી આંટા મારતા ને પાછા અંદર જઈ ઉભડક ખરુિી પર બેસતા.”૧૩  

          આમ અિીં િાતાિરણ-પહરિેિ,સ્થળ-સમય-કાળનુ ંિણાન વિષયને ઘટ્ટ અને સ્પટટ કરી આપે છે. જો કે 
આ નિલકથામા ંખાસ કરીને િૈચાહરક-માનવસક પહરિેિ મખુ્ય બની રિ ે છે છતા ંસામાજજક, કૌટંુક્ષબક, રાજકીય 
પહરિેિ પણ જોઈ િકાય છે. ભોગૌક્ષલક સદંભોની બાબતે સ્થળ, દુકાન તેમજ બસ સ્ટોપ િગેરેની બાબતમા ંપણ 
સ્પટટ ઉલ્લેખો જોિા મળે છે.  દા.ત. ચરોતરનો વિસ્તાર,રેલ્િે સ્ટેિન, અમદાિાદના સ્થળો-બસ સ્ટેન્ડ, નિરુેબ્રીજ, 
ગલુબાઈ ટેકરા, નિરંગપરુા, મીઠાખળી, િીજળીઘર, ત્રણ દરિાજા, ર્વુનિવસિટી, િોસ્ટેલ ક્ષબલ્ડીંગ િગેરે.... સમગ્ર 
રીતે જોતા  આ નિલકથા િાતાિરણની-િણાનની દૃષ્ટટએ પણ સિળ રિી છે.  

      ટેકવનક- રચનારીવતની દૃષ્ટટએ આ નિલકથામા ં ફ્લેિબેક-પીઠ ઝબકાર, ફ્લેિ િોરિડા-પ  િા ઝબકાર, 
આંતરચેતના પ્રિાિ, પ્રતીક,  સવન્નધીકરણ,પત્ર પ્રર્કુ્તત, સ્િપ્ન પ્રર્કુ્તત, આંતર એકોક્તત જેિી રચનારીવત જોઈ 
િકાય છે. નોકરીમાથંી કાઢી મ  કાયા બાદ આવતૃ માને છે કે એક િષાના અનભુિ પછી એને જરૂરથી ક્ાકં નોકરી 
મળી જિે, પણ તરત જ – “એની સામે ગયા િષાની દોડધામ તારી આિી અને થાકેલા ઘોડા જેિા મનને એક 
િષાના અનભુિની ચાબકુ બહુ િેગમા ંન લાિી િકી. ખાિાનુ ંન ભાવ્ર્ુ.ં પ્રીવત સાથે બોલ્યા િગર િરી મેડા પર 
ચાલ્યો ગયો.”૧૪  અિી ફ્લેિબેકની રચનારીવત પ્રયોજાયેલી છે. નિમા ં પ્રકરણમા ં િોળીના પ્રસગંનુ ં િણાન 
પ્રતીકાત્મક બની રિ ે છે, જુઓ- “િોળીની ઊંચી ઊંચી જ્િાળાઓ ને આસપાસ ઘેરાતા તણખાઓ તેની આંખમા ં
તગતગી રહ્યા. સેકે્રટરી, વપ્રન્સીપાલ િચચે િચચે યાદ આવ્યા ત્યારે તેના દાતં કચકચી જતા.ં મઠુ્ઠીઓ િળી જતી. 
અધ્યાપકમડંળમા ં જઈ િાત કરિાનો વિચાર મનમા ં દ્રઢ થયો.”૧૫ િોળીનો પ્રસગં પ્રતીકાત્મક રીતે સત્યનો 
અસત્ય ઉપરનો વિજય િોિાને લીધે અિીં આવતૃ અસત્ય સામે લડિા માટે મક્કમ બને છે. આઠમા ંપ્રકરણમા ંરાત્ર ે
આવતૃના ઘરે  ક્ષબલાડો ચકલીના માળાને ચ  થંી નાખીને ઈંડા ખાઈ જાય તે ઘટના અિી પ્રતીકાત્મક બની રિ ે
છે,કારણ કે બીજા હદિસે જ આવતૃને છૂટો કરિામા ંઆિે છે. અિી આવતૃનો વ્યિસાયરૂપી માળો ચ  થંાઈ જાય છે 
અને એમા ંપણ કોઈ ને કોઈ ક્ષબલાડાની ભ  વમકા રિી જ િિે. અિી આ માળો ચ  થંિાની ઘટનાની પ્રવતકાત્મકતા 
મિત્િની ઠરે છે. આ ૃૃવતમા ંઆંતરચેતના પ્રિાિની ટેકવનક પણ અસરકારકતાથી પ્રયોજાયેલી છે. આવતૃ જયારે 
વપ્રન્સીપાલની િહરયાદ કરિાનુ ં વિચારે છે ત્યારે તેના ક્ષચતમા ંઆ દ્રશ્ય ખડુ ંથાય છે- “સેનેટમા ં વપ્રન્સીપાલ પર 
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સેનેટ સભ્યોના પ્રશ્નોની ઝડી િરસે છે. કઈ જિાબ આપ્યા િગર અચૈત જેિા વપ્રન્સીપાલ ઓવિયાળા લાગતા 
ઊભા છે. એમની પીળી પીળી આંખો સાિ કરમાઈ ગઈ છે. િાઈસ ચાન્સેલર પાસે જઈ માિી માગંે છે. સેનેટ 
િોલની બિાર ઊભો ઊભો પોતે વપ્રન્સીપાલની દુદાિા જોઈ િસે છે.”૧૬  રેનમા ં પ્રિાસ કરતી િખતે આવતૃ 
દોસ્તોયિસ્કીની ‘ક્રાઈમ એન્ડ પનીિમેન્ટ’ િાચંતો િાચંતો પોતાન ેકૉલેજમાથંી િા માટે છૂટો કરિામા ંઆવ્યો એ 
વિિે વિચારતો િોય છે ત્યા ંલેખકે ‘ક્રાઈમ એન્ડ પનીિમેન્ટ’ના નાયક રસ્કોલનીકોિની ખ  નમા ંસપડાિાની ક્સ્થવત 
અને આવતૃની અચાનક નોકરીમાથંી થયેલી િકાલપટ્ટીની ક્સ્થવત એ બે ઘટનાઓની સિોપક્સ્થવત રજ  કરીને  
સવન્નધીકરણ-JUXTAPOSEની સિળ પ્રર્કુ્તત પ્રયોજી છે. 

          ઉપરાતં અિીં સ્િપ્ન પ્રર્કુ્તત અસરકારક ભ  વમકાએ પ્રયોજાયેલી છે. પ્રીવતના ભાઈના ટયિુન કરાિિાના 
સ  ચનને આવતૃ સ્િીકારતો નથી એ િાત પ્રીવતને ગમતી નથી અને પ્રીવત આ રીતે સ્િપ્નની દુવનયામા ંખોિાય 
જાય છે- “એક ટયિુન તલાસ આવતેૃ મુબંઈમા ંિરુ કરી દીધો છે. ઘણા પસૈા આિે છે. ભાઈ કરતા તો આવતૃ ઘણો 
િોવિયાર એટલે તેનો ટયિુન તલાસ િધારે સારો ચાલે છે. ભાઈથી મોટો એક ફ્લેટ આવતૃ ખરીદે છે. સ્િપ્ન 
કોન્િેન્ટમા ંભણિા જાય છે.”૧૭ િળી અમદાિાદના પ્રિાસ િખતે બસમાથંી સામેના બગંલાને જોતી િખતે આવતૃ 
પણ પોતાના સ્િપ્નના બગંલામા ંખોિાઈ જાય છે. પરંત ુખાસ તો આ નિલકથામા ંઆવતૃને િબસીઓના જે ત્રણ 
સ્િપ્ન આિે છે તે અત્યતં મિત્િપ  ણા તેમજ કથામા ંઅનેક રીતે સ  ચક બની રિ ે છે. ચૌદમા ંપ્રકરણના અંતમા ં
આિતા પ્રથમ સ્િપ્નમા ંએક માણસની પાછળ ભાલા લાકડીઓ લઈને લોકો દોડી રહ્યા છે તે સ્િપ્ન જુઓ-“ એક 
મકાનની અગાિી પર પોતે ઊભો છે. આસપાસ જગંલ છે. નીચે પસાર થતી કેડી પર એક માણસ લથડતો દોડે છે. 
તેની આંખો બાિરી બાિરી િાટી ગઈ છે. મોઢામાથંી લોિી નીકળે છે. તેના માથાના લાબંા િાળ િીખરાઈને મોઢા 
પર પથરાયા છે. ખ  બ શ્વાસ ભરાઈ ગયો છે તોપણ તે દોડે છે. િમણા ંગબડી પડિે. ઉથલી પડિે એમ લાગ ેછે 
છતા ંતેનાથી થોભાય એમ નથી. જગંલી માણસોનુ ંમોટંુ ટોળં તેની પાછળ િાથમા ંભાલા ને લાકડીઓ લઈને દોડ ે
છે. એમા ંઆગળ દોડતા માણસો ખ  બ ઉશ્કેરાટમા ંછે. બીજા કેટલાક પાછળ ઘસડાય છે. એમા ંએક સ્ત્રી દોડતી તેન ે
દેખાઈ. પ્રીવતની અણસાર લાગી.તેની આંખો પિોળી થઇ. મોટેથી બ  મ મારી પ્રીવતને બોલાિી પણ તેનો અિાજ 
પ્રીવત સધુી ન પિોંચી િક્ો. દ રદ ર દોડતા બધા ંઅદૃશ્ય થઇ ગયા.ં કારમી ક્ષચક્ષચયારીઓ આસપાસથી સભંળાઈ...” 
આ સ્િપ્ન આિે છે ત્યારે આવતૃ યાતનામા ંજીિી રહ્યો િોય છે, તેની પાસે નોકરી નથી,પ્રીવત-સ્િપ્ન નથી, અન ે
પોતાની સાથે જોડાયેલા લોકોને જિાબ આપિાની તાકાત પણ નથી. એટલે તે િખતે બધાથી ડરીને ભાગી રિલેો 
સ્િપ્નમાનંો પેલો માણસ એ પોતે આવતૃ છે, આવતૃની ક્સ્થવતને નક્કર રીતે આ સ્િપ્ન દ્વારા રજ  કરિામા ંઆિી 
છે. અને ત્યાર બાદ ‘ન’ ગામની કૉલેજમા ંએપોઇમેન્ટ લેટર મળી જતા ંઆ જ સ્િપ્ન (બીજુ ં સ્િપ્ન) સોળમા ં
પ્રકરણના અંતમા ંઆ રીતે વિકસે છે- “ જગંલની અંદર ઊંડે ને ઊંડે તે જઈ રહ્યો છે. થાકીને લોથપોથ બની ગયો 
છે. ગળામા ંપાણીનો િોષ છે,પણ ક્ાય પાણી નથી. પાણી, પાણી કરતો એક ઝાડ નીચે તે સ  ઈ જાય છે. બસ 
ઊંઘ્યા જ કરે છે. એ ઊંઘમાથંી ઉઠે છે ત્યારે તેનો રંગ કાળો કાળો થઇ ગયો છે. માથે પીંછાનો મગુટ છે.ને પોતાની 
સામે એક ગોરા માનિીન ેએક ઊંચા થાભંલા સાથે કચકચાિીને બાધંી તેના જેિા કાળા િબસીઓ માથે પીંછાનો 
મગુટ પિરેી, િાથમા ંભાલા ને તીરકામઠા લઇ પેલા માણસની આસપાસ ઘ  મે છે.એક ખ  બ કાળો ને ઠીંગણો માણસ 
િારંિાર તે બાધેંલા માણસની પાસે જઈ તેની નીચે ઢળેલી આંખોમા ંભયકંર રીતે તાક્ા કરે છે.” પ્રથમ સ્િપ્નમા ં
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જે માણસ ભાગી રહ્યો િતો તેને આ બીજા સ્િપ્નમા ંપકડીને બાધંી દેિાયો છે. આવતૃ પોતાની જાતને તરસને 
લીધે ટળિળતો અને  ટોળામાનંા કાળા િબસીઓમાનો જ એક બની ગયેલો જુએ છે.અિી પેલા બાધેંલા માણસની 
આંખમા ં જોનાર ઠીંગણો માણસ એ ‘ન’ ગામનો વપ્રક્ન્સપાલ છે અને પેલો બધંાઈ ગયેલો ગોરો માણસ એ 
આવતૃ(એપોઇમેન્ટ લેટર મળ્યા પછીનો આવતૃ) છે એ િાત િાચકને સિજતાથી સમજાય જાય એમ છે. અિી 
આવતૃની બે પ્રકારની ક્સ્થવત દિાાિાયેલી છે. પણ આ સ્િપ્ન િરોળ િજુ આગળ ચાલે છે  અને આ જ સ્િપ્ન 
(ત્રીજુ સ્િપ્ન) અંવતમ સત્તરમા ંપ્રકરણના અંતમા ંઆ રીતે આગળ િધે છે-“ એક ગીચ જગંલમા ંતે િબસી બનીન ે
ઊભો છે. િાથમા ંતીરકામઠું છે. આસપાસ તેના જેિા જ સેંકડો િબસી ઊભા છે. એમાના ત્રણચાર પોતાના ભાલાની 
અણીઓ તેની છાતી સામે નોંધી ઊભા છે. સામે ઊંચા થાભંલા પર એક ગોરો ગોરો માણસ મશુ્કેટાટ બાધં્યો છે. તેનુ ં
માથુ ંએક બાજુ ઢળી ગર્ુ ં છે. ભાલાની અણી નોંધી ઊભેલા િબસીઓ તીરકામઠાથી પેલા ગોરા માણસને િીંધી 
નાખિા તેને કિ ેછે.’ના, ના,.એ લાૃુના છે.લાૃુના છે.’ એ ચીસો પડે છે.પેલા ના પડે છે. ‘એ િયતાન છે.આપણો 
દુશ્મન છે. ને પોતાના ભાલાની અણીઓ તેની છાતીમા ંઘોંચે છે.’ચાલ જલ્દી એને મારી નાખ.’ ‘મારી નાખુ ંછુ,ં હુ ં
મારી નાખુ ં છુ.ં’ તેની આંખો ભાલાની ચમકતી અણીઓ જોઈને ડરથી િાટી જાય છે. િાથમાનં ુ ં તીર કમાન પર 
ચડાિે છે. ‘જલ્દી’ પાછળથી બ  મ આિે છે ને તેનો િાથ ખેંચાય છે...” અિી સ્િપ્નમા ંજે  ગોરા માણસને આવતૃ 
પોતે જ તીર મારીને  મારી નાખે છે એ ગોરો માણસ આવતૃ પોતે જ છે, એટલે કે એક આવતૃ બીજા આવતૃને 
મારી નાખે છે. પિલેા ંએ લાૃુના એટલે પ્રજાનો ઉિારક િતો પણ િિે િબસી બની ગયો િોિાથી(બીજા લોકોની 
જેમ જ નભિાની િરૂઆત કરી દીધી િોિાથી) પેલા ગોરા માણસને-લાૃુનાને(ઈમાનદાર અને વસિાતંિાદી 
આવતૃને)  તેણે તીર મારવુ ંજ પડે છે, પોતાની છાતીમા ંઅણી નોંધીને નજીક ઊભેલા િબસીઓ એ આવતૃના 
પોતાના જ લોકો છે જેઓ આવતૃને તીર ચલાિિા માટે(પહરક્સ્થવતને તાબે થિા માટે) મજબ  ર કરે છે. અલગ 
પ્રવતભા ઓળખ ધરાિનાર આવતૃ (ગોરો માણસ) કાળા િબસીઓના ટોળામંાના કાળા આવતૃ દ્વારા જ રિેંસાઈ 
જાય છે, િિે બચે છે માત્ર કાળો િબસી આવતૃ, જે ‘ન’ સોળનુ ં વનવચિંત સ્થાન લેિા માટે નિલકથાના અંતમા ં
આગળ િધે છે...આવતૃના પાત્રના પ્રગટીકરણમા ંઆ ત્રણે સ્િપ્નો મિત્િપ  ણા ભ  વમકાએ રજ  થયા છે એટલે આ 
પ્રકારની રચનારીવત નોંધનીય બની રિ ેછે. આ ઉપરાતં લેખકે આ નિલકથામા ંઆવતૃના પ્રીવત ઉપરના પત્રો, 
પ્રીવતનો આવતૃ ઉપરનો પત્ર, પ્રીવતના ભાઈનો પત્ર,  વપતાનો પત્ર િગેરે દ્વારા  પત્ર પ્રર્કુ્તતનો પણ સિળ 
ઉપયોગ કયો છે. જયતં ગાડીતે અિી આધવુનક રચનારીવત પ્રયોજેલી જોઈ િકાય છે. 

          સિંાદ-ભાષાકમા દ્વારા પાત્રનુ ંપ્રગટીકરણ સરેુખ અને સ્પટટ બનતુ ં િોય છે. અિી પણ ભાષાનુ ંઅલગ 
અલગ સ્તરનુ ં ખેડાણ જોઈ િકાય છે. વિક્ષક્ષત પાત્રોની ભાષા અિીં શિુ ગજુરાતી તેમજ અંગે્રજી િબ્દોના 
પ્રયોગિાળી છે તો કામિાળી અભણ િારદીની ભાષા દેશ્ય િબ્દોિાળી છે. અિી પાત્રોના સિંાદો જ પાત્રોની 
માનવસકતાને ખલુ્લી કરી આપે છે જેમ કે આવતૃને છૂટો કયાાનો પત્ર આપ્યા પછી સેકે્રટરી અને વપ્રન્સીપાલની 
િાતચીતના સિંાદોમાથંી જ િૈક્ષક્ષણક જગતમા ંચાલતા ભ્રટટાચારનુ ં ક્ષચત્ર સ્પટટ થઇ જાય છે. આવતૃનો જુસ્સો 
એના સિંાદોમાથંી જ પામી િકાય છે અન ેતેની લાચારી પણ સિંાદોમાથંી જ પ્રગટ થાય છે. આ નિલકથાનુ ં
એક મિત્િનુ ંઅંગ છે પાત્રોની સ્િગતોક્તતઓ, તેમા ંપણ આવતૃની પોતાની જાત સાથે થતી િાતચીત-સિંાદો-
સ્િગતોક્તત અિીં તેની િેદના-સિંેદનાને ધારદાર બનાિે છે. વિક્ષણ જગત સાથે જોડાયેલા પાત્રો અિીં શિુ 
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ગજુરાતી અને અંગે્રજી િબ્દોનો પ્રયોગ કરે છે દા.ત. એપોઇમેન્ટ,  લેટર, ઈમ્પોટા ન્ટ, કેન્ડીડેટ, નેટીિ પ્લેસ, 
કોલીિીકેિન, ઓલ રાઈટ, આઉટ ઓિ એટીકેટ, પ્રોમીસ, મેચ, ડીમાન્ડ, સ્કોલર, રીમોટ પ્લેસ, પાટા  ટાઈમ, સેટલ, 
એટેન્ટીિ, ર્વુનટી, પોઈન્ટસ, થેન્ક ર્,ુ પે્રષ્તટસ, સ્લીપ ઓિ પેન, નોનસેન્સ, મસ્ટર, ડોરબેલ, પસાનલ મેટર 
િગેરે...અિી શિુ ગજુરાતી અને કાવ્યાત્મક ગદ્યના-સાહિજત્યક ભાષાના  લસરકા પણ નોંધનીય બની રિ ેછે, જુઓ 
કેટલાક ઉદાિરણો- “ વપ્રક્ન્સપાલની પીળી પીળી આંખો ઘોર જગંલમા ંકોઈ વિકારની પીઠ પાછળ િાઘની આંખો 
ચમકી રિ ે તેમ તેની સ્મવૃતમા ચમકી ગયેલી અને મનના આિેગને તેણે અંૃુિમા ં લઇ લીધેલો.”, “ આવતેૃ 
િારદીની આંખોમા ંજોર્ુ.ં એમા ંનખરા ંનાચતા િતા”, “ અિો,શુ ંકોમળ તારી ત્િચા છે! કેિા મસણૃ ગાલ. હુ ંતારા 
પર મગુ્ધ છુ.ં પણ,ના ના ઓ બાલે,ત ુ ંમારી પાસે ન આિીિ.તારા કોમળ િાથ લબંાિિાનુ ંમ  કી દે...”, “ સિારનો 
ઊઠયો ત્યારે તેનુ ંિરીર અંધકારે ભારેલા નિોરથી ઉઝરડાઈ ગર્ુ ંિત ુ.ં”, “ િસતંપચંમીએ વિદાય લીધી. આવતૃ 
િાચંિાની તાજગી અનભુિતો. સદાયે િસતં િસતં જ રિતેી િોય તો ખ  બ િાચંી િકાય. વિચારી િકાય.”, 
“ભગિાને પરુુષો કોણ જાણે કેિા ઘડયા તે આિી સોનપરીને છોડી િઠેંલમા મન ગર્ુ!ં”, “ ગલુાલ છાટંયો પણ 
પ્રીવતના મોઢા પર િાસ્યની એક લિરેખી ન િરકી. મોઢા પરના ગલુાલને લ  છી, ભીના ં કપડા બદલી તે િરી 
પોતાના કામમા ંપડી,અક્ષરેય બોલ્યા િગર આવતૃને પ્રીવતની આટલી બધી વિમખુતા ન સમજાઈ.”, “ આવતૃની 
આંખમા ંકલ્ચડા મોતી જેિી ચમક ને ક્સ્મત આવ્યા.ં”, “ ચામડીને સ્પિી િિી જતો ગરમ પિન અનભુવ્યો.”, “ ને 
એ તરજને ગણગણિામા ંમન પરોિી ક્ષચતન ેઉલ્લસિા મથતો. પણ થોડી િારમા ંમનની સચેતતા બીજી સ્મવૃતમા ં
ખેંચી તેના મનને ઉદાસ બનાિી મ  કતી.”, “ત ુ ંમને ખ  બ ગમે છે. તારો એ ગૌર ગૌર ૃુમળો દેિ,”, “ જાક્ષળયામાથંી 
આિતો પ્રકાિ તેની આંખોને મીંચાઈ જિાની િરજ પાડતો િતો, પણ અંગારા જેિી દઝાડતી આંખો બધં નિોતી 
રિી િકતી.”, “ પિનમા ંજરાય અિાજ કયાા વિના િરિરે છે. પીપળો િિે થોડા હદિસમા ંનિો થઇ જિે. પિનમા ં
ઝમિે. િળી પાનખર, િળી િસતં. િષોિષા ચાલ્યા જ કરે.”, “ પહરક્સ્થવત ન ઓળખે તે માણસ નિીં, પણ 
અંતરના કોઈ સ  ક્ષ્મ તાતંણાએ તેણે બાધંી રાખ્યો.”  

      જયારે િારદીના સિંાદોમા ંગાળ પણ સિજ રીતે આિે છે-જુઓ-“મ  આ વમલિાળાનુ ંસત્યાનાિ જાય.એમનુ ં
મગજ સમ  ળં ઠેકાણે ન રિિેા દીધુ ંમઆુઓએ”૧૮  “ વમલમા ંજતા ંિતા પણ પીટયાઓએ એક પાળી બધં કરી. 
મઆુ લચુચા”.  ‘ન’ ગામની કૉલેજમા ંઆવતૃ ઇન્ટરવ્ર્ ુઆપિા જાય ત્યા ંલોજના માક્ષલકની ગામડાની ભાષા જુઓ-
“બહુ ધરમ-નીમિાળા માણસ છે.”૧૯ , “જુઓ,પણે ખ  ણામા ંખાટલો પડયો. એય તમતમારે વનરાતેં પોઢી જાઓ. 
મદુ્દલ ભો રાખિો નિીં. રામના રાજમા ંઆવ્યા તેમ સમજ્જો.”  

     આમ આ નિલકથામા ંજયતં ગાડીતે ટ ંકા ટ ંકા િબ્દો પાસેથી ઉલ્લેખનીય કામ લીધુ ં છે.નાટયાત્મક સિંાદો 
અને સ્િગતોક્તતઓ આ નિલકથાનુ ંમિત્િનુ ંપાસ ુબની રિ ેછે. અિીં સાદંુ સરળ અને ભાિિાિી ભાષાનુ ંખેડાણ 
છે જે ચોટદાર અક્ષભવ્યક્તત સાધિામા ંસિળતા મળેિે છે. 

          જયતં ગાડીતની આ પ્રથમ ૃૃવત છે જેમા ંતેમણે જે તે સમયની ઉચચ વિક્ષણની ક્સ્થવતને મ  કી આપીને 
સેલ્િ િાઈનાન્સ િાટડીઓએ ખોદી નાખેલ વિક્ષણની ઘોરને દિાાિી છે. ઉચચ વિક્ષણમા ંવિક્ષણની ગણુિત્તાને બાદ 
કરીને સ્િાથા માટે જે કાિાદાિા ખેલાય છે તેને જયતં ગાડીતે અિીં આકાર આપ્યો છે. અિી સર્જક તરીકેની તેમની 
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સ્િકીય સ  ઝ મિત્િની છે. અન્ય કોઈ સર્જકના પ્રભાિમા ંતેઓ આિતા નથી. જો કે આવતૃમા ંઆધવુનક રચનારીવત 
તેઓ પ્રયોજે છે, એક રીતે જોઈએ તો આ ૃૃવતનો સ  ર-TONE પણ એક રીતે આધવુનક છે પણ એ એિી રીતે રજ  
થયેલી છે કે એ સામાજજક િાસ્તિની કથા બને છે. આવતૃની લાચારી, િતાિા, કરુણતા અને અંતમા ંતેણે કરવુ ં
પડત ુ ં સમાધાન-તેની િાર એ અનેક રીતે ક્ષચિંતનીય બાબત બની રિ ે છે. ‘આવતૃ’ તેના નામ પ્રમાણે ખરેખર 
જ્ઞાનથી ભરેલો અને આચછાહદત છે, તે ઢંકાયેલો છે એમ કિિેા કરતા તેને ઢાકંી દેિામા ંઆવ્યો છે એમ કિવે ુ ં
ઉક્ષચત ગણાિે. આવતૃની ક્સ્થવત એ ઉચચ વિક્ષણની પોલપંોલ ઉપરનો ૧૯૬૯મા ંરજ  થયેલો કટાક્ષ છે જે આજે  
૪૭િષા બાદ પણ અધ્યાપન જગતના િાસ્તિ સદંભે પ્રસ્તતુ બની રિ ે છે. સમગ્ર રીતે જોતા જયતં ગાડીતની 
આવતૃ નિલકથા ઘણી બધી દૃષ્ટટએ યાદગાર નિલકથા બની રિ ેછે. અગાઉ આ નિલકથા વિિે મેં જે નોંધ્ર્ુ ંછે 
તે કથન િરી અિીં મ  કીને મારી િાત પ  રી કરંુ... “આખુ ંજગત આવતૃને દુુઃખ આપી રિ ેછે ત્યારે ભાગંી પડતો, 
લાચારી અનભુિતો આવતૃ આધવુનક નિલકથાનો નાયક લાગે છે, તો દુવષત સમાજ સામે પોતાના આદિા ટકાિી 
રાખતો આવતૃ પરંપરાગત નિલકથાનો નાયક લાગે છે. માનિમનના સંૃ ુલ ભાિો,હક્રયા-પ્રવતહક્રયા અિીં સર્જકની 
પોતાની સ  ઝ પ્રમાણે સભાનતાથી અિતયાા છે. પ્રયોગિીલ નિલકથાઓના જાજરમાન િાતાિરણથી અક્ષલપ્ત 
રિીને સ્િકીય સ  ઝપ  િાક આવતૃ લખાઈ એ ગજુરાતી નિલકથાના ઇવતિાસની નોંધપાત્ર ઘટના છે. ઉચચ 
વિક્ષણજગતનો  િાસ્તવિક ક્ષચતાર ‘આવતૃ’ રૂપે જ મળ્યો એમ પણ કિી િકાય.”૨૦  
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