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નારીના ભાવિજીિનની ભીવિને રજૂ કરિી િાિાા : આશા (સનુ્દરમ)્ 

નારીજીવન અને નારીભાવોનુું સચોટ આલેખન સનુ્દરમ ્ની એકથી વધ ુવાર્ાાઓમાું જોઈ શકાય છે. ર્ેમાું 
‘ખોલકી’, ‘માને ખોળે’, ‘નાગરરકા’, ‘આશા’ વગેરે રે્ના ઉદાહરણ છે. અહીં મારે ‘આશા’ વાર્ાા વવશે વાર્ કરવી છે. 
આ વાર્ાામાું વ્યવહાર-સુંસાર જગર્થી અલલપ્ર્-અજાણ એવી મગુ્ધાના મનોભાવો લગ્નપવેૂ જે અનભુવે છે, રે્ની 
મઝૂવણ, ભાવવની લચિંર્ા વગેરે બાબર્ો આશાના પાત્ર દ્વારા વાર્ાાકારે રજૂ કરી છે. જે આજે પણ એટલી જ લાગુું 
પડે છે. રે્ સુંદભે આ વાર્ાા અન્ય નારીકેન્રી વાર્ાાઓથી જુદી છે.  

‘ઓમા, આવડુું બધુું રૂપ કોના નસીબમાું લખાયુું હશે?’(સનુ્દરમ ્ ની શે્રષ્ઠ વાર્ાાઓ, સું.સરેુશ દલાલ, આદશા 
પ્રકાશન, અમદાવાદ, બીજુ ું પનુમુારણ:૨૦૦૭, પ.ૃ ૪૮) ર્થા ‘ઓ ભાભી, વાહ શુું સરસ !’(એજન, પ.ૃ૪૮) પ્રસ્તરુ્ 
વાક્યો વાર્ાાના આરુંભના પ્રસુંગમાું આવે છે. ‘આશા’ વાર્ાાની નાવયકા આશા માટે પ્રથમ વાક્ય રે્ની ભાભી-
રુકમણી ઉચ્ચારે છે. જયારે બીજુ ું વાક્ય આશા પોરે્ પોર્ાના માટે સ્વગોક્તર્ કરે છે. નહીં યવુાન, નહીં બાળક એવી 
આશાના વેવવશાળ માટે ઘરમાું મહમેાનો આવાના છે. રે્ માટે રે્ની ભાભી આશાને રૈ્યાર કરે છે. આશાને 
આગળના જીવન વવશે કોઈ સમજણ કે મનમાું જ્ઞાન સધુ્ધા નથી. આ ભાવવજીવન વવશેના વવચારો, મ ૂુંઝવણ, લચિંર્ા 
વાર્ાામાું રજૂ થઈ છે.  

વાર્ાાનો આરુંભ ‘આશા’ જે શણગાર સજે છે તયાુંથી થાય છે. પરુંત ુ વાર્ાાન ુું જમા પાસુું આશાની ‘મા’-
સાવવત્રી આશાને સાડી પહરેવા માટે પછેૂ છે અને પોર્ાની નાર્ના મોટા શેઠના ઘરમાું આશાનુું વેવવશાળ કરવા 
આશાને જોવા આવાના છે. ર્ે પ્રસુંગથી જે પરરવર્ાન આવે છે ર્ે છે. મહમેાનોના સમાચારથી આશાના પાત્રમાું- 
વર્ાનમાું પરરવર્ાન જોવા મળે છે. મા-બાપ પણ મહને્રલાલ લખસેરીના ઘરમાું પતુ્રી જાય રે્નો આનુંદ છે. પરુંત ુ
વાર્ાાનો મખુ્ય વવચાર વેવવશાળ નક્કી થાય રે્ પ્રસુંગ- પરરક્સ્થવર્ નથી. આશાનુું લગ્ન બાદનુું જીવન કેવુું હશે? ર્ે 
વવચારથી લચિંવર્ર્ એવી આશાની મનોક્સ્થવર્નો છે.  

સાવવત્રીને એ વાર્નો આનુંદ છે કે આશા પોર્ાની વાર્ માને છે. રે્ સાડી પહરેવા કહ ેછે ને ર્ે ર્ૈયાર થઈ 
જાય છે. ર્થા આવેલ મહમેાનોને જમવાનુું પીરસવા માટે પણ રૈ્યાર છે. પરુંત ુઆશા પોર્ાની ‘મા’ને નહીં પણ 
ભાભીને મ ૂુંઝવણ વવશે પછેૂ છે. ભાભી આશાને પછેૂ છે કે ‘શુું થાય છે, આશા? (એજન, પ.ૃ૫૫) તયારે આશા સામો 
પ્રશ્ન કરે છે ‘ભાભી, શુું થશે હવે?’ ભાભી- નણુંદના આ બે પ્રશ્નોમાું વાર્ાાન ુું હાદા  રજૂ થયેલ છે. કહોકે વાર્ાા રજૂ થઈ 
છે. 

આશાની મન:ક્સ્થવર્ ભાભી સાથેના સુંવાદમાું રજૂ થઈ છે. સાથે સાથે વાર્ાાકારે નારીની સુંવેદનાને આશા 
અને રુકમણીના પાત્ર દ્વારા રજૂ કરી છે. આશાના પ્રશ્નના(‘ભાભી, શુું થશે હવ?ે’) જવાબમાું રુકમણી કહ ેછે કે – ‘શુું 
થશે ર્ે ર્મારાું લગ્ન થશે!’ તયારે આશા પોર્ાના મનની મ ૂુંઝવણને વાચા આપે છે. આશા પોર્ાનુું ઘર છોડીન ે
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જઈશ તયારે સાસરીમાું પોર્ાના ઘર જેવાું માણસો મળશે? જેવા પ્રશ્નના જવાબમાું કોઈ ચોક્કસ જવાબ આપી 
શકર્ી નથી. આશાની મા-સાવવત્રી એક ઠેકાણે કહ ેછે કે ‘બહને, લખેસરીનાું ઘર માુંડવાનાું છે આપણે આપણાથી 
બનતુું કરી છૂટીએ. પછી જેવુું જેનુું નસીબ’ (એજન, પ.ૃ ૫૨) સ્ત્રીનુું-આશાનુું આગળનુું જીવન નસીબ પર આધારરર્ 
છે. ભાભીને આશા પછેૂ છે કે ‘સ્ત્રીનુું સાચુું ઘર કયુું?’ આશાનો પ્રશ્ન રુકમણીને મ ૂુંઝવી નાખે છે. રુકમણી આશાન ે
પોર્ાનુું ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે મારે પણ લગ્ન પહલેાું એક ઘર હત ુું. રે્ ઘર હુ ું છોડીને આવી છું. અને 
ર્મારા જેવા નણુંદ ર્થા માર્ા-વપર્ા જેવા સાસ-ુસસરા મળ્યા રે્વુું ર્મને પણ મળશે. પરુંત ુરે્વુું જ મળશે એવુું 
ચોક્કસ કહી શકાય નહીં. રે્ વાર્ ભાભી પણ સમજે છે. ભાભી-રુકમણી વાર્ાામાું જવાબ આપે છે કે ‘આશાબા, 
એથીય વધારે મળશે’ એમ કહીએ ર્ે વાર્ને મજાક ર્રફ લઈ જાય છે પણ આશા ર્ે રદશામાું જર્ી નથી. ર્ેના 
પ્રશ્નો, મઝૂવણ અકબુંધ રહ ેછે. 

આશાના પાત્ર દ્વારા સ્ત્રીના જીવનમાું રહલેી કરૂણર્ાનો ખ્યાલ આવ ેછે. ર્ેન ેઅહસેાસ થાય છે કે પોરે્ જે 
જીવન ઈચ્છે છે રે્વુું કદાચ નસીબ જોગ જ મળે. અને રે્ દરેક સ્ત્રીની સુંવેદના છે. વાર્ાાકારે સ્ત્રીના જીવન વવશે 
કહ્ુું છે કે ‘પ્રગટ રીર્ે બ ે વાર જન્મર્ાું પક્ષીઓ દ્વદ્વજ કહવેાય છે. નવો સુંસ્કાર જન્મ ધરર્ો માણસ પણ દ્વદ્વજ 
કહવેાય છે. સ્ત્રી શા માટે નહીં? ઈંડામાુંથી શરીરમાું રૂપાુંર્ર પામવુું અથવા લગભગ વવકાસની એક જ રદશામાું કાુંઈ 
પણ માનવસક આઘાર્ વેઠયા વગર સુંસ્કાર પ્રાપ્પ્ર્ કરવી એની સરખામણીમાું આખુું સ્નેહર્ુંત્ર પલટી નાખવુું, એક 
ભવૂમમાું રોપાયેલા, ઊગેલા, ઊછરેલા અને ફાલેલા સ્નેહર્ુંત્રને આમલૂ ઉખેડીને નવી જ ભવૂમમાું રોપી એ આખા 
સ્નેહજીવનની ફરીને શરૂઆર્ કરવી એ શુું ઓછું દ્વદ્વજતવ છે? જૂના સ્નેહર્ુંતઓુ ર્ો અવશ્ય ઉખેડવા જ પડે, પણ જે 
નવા બુંધાય રે્ સ્નેહના પણ બુંધાય અથવા સ્નેહ વસવાયની લાગણીઓ, ઉપેક્ષા, ઘણૃા, અપમાવનર્ા કે 
પરાધીનર્ાથી માુંડીને ક્રૂરર્ાની હદ સધુી પહોંચી જર્ા ર્મામ અનભુવોની કક્ષાઓમાું વવચારવુું પડે એ સ્ત્રીજીવનનુું 
શુું ઓછું કરુણ પરરવર્ાન છે? (એજન, પ.ૃ ૫૬) આમ પોર્ાનુું સમગ્ર જગર્ છોડીને આવેલી સ્ત્રીને ભલ ેલોકો દ્વદ્વજ 
ન કહરે્ા હોય પણ ર્ ેદ્વદ્વજતવ ઓછું નથી. સમાજ રે્ને વસ્ત ુરૂપે જોવે છે. વાર્ાામાું આશાના વપર્ા વેવવશાળ કરવા 
આવેલા મહમેાનોને ઘરની વસ્તઓુ બર્ાવે છે. એ સમયનુું વણાન જુઓ- 

‘ભપકાબુંધ, સફાઈદાર અને સેન્ટની સવુાસ ફોરત ુું, ખેસ, પાઘડીઓ અને ટોપીઓ, ધોવર્યાું અને પાટલનૂ, 
ચશ્માું અને મછૂો, ચમકર્ા જોડા અને ચાુંદીની મઠૂવાળી લાકડીઓમાું સજ્જ થયેલુું ચારેક આધેળ અને બેએક 
જુવાન ધવનકોનુું ટોળું, આશાના વપર્ા સજુનલાલની સાથે સીડીના વળાુંક પર ચડત ુું અરશ્ય થયુું અને ર્રર્ જ 
દીવાનખાનામાું દેખાયુું.  

દીવાનખાનાનો ગાલીચો, મખમલની ખરુશીઓ, સોફા, આયના, કાશ્મીરનાું સીસમની કોર્રણી ભરેલાું 
ટેબલો, જયપરુની કારીગરીભયાા વપત્તળનાું ફૂલદાનો, દીવાલ પરનાું આખાું રૈ્લલચત્રો, અને સેથ થોમસનુું ભવ્ય 
ઘરડયાળ, આ સવા ચીજો લખસેરીઓના આગમનથી, દશાનથી સ્પશાથી જાણે કૃથાથા બની. પોર્ાની એક જ ચીજ 
મોંઘામાું મોંઘી ચીજ, હવે આ સજ્જનોની કૃપાપાત્ર થઈ જાય એમ સજુનલાલ ઝુંખર્ા હર્ા.’(એજન, પ.ૃ ૫૩)આમ 
પોર્ાની મોંઘી ચીજ છેલ્લી પસુંદ આવે- રે્ વાર્ આશા સુંદભે રજૂ થઈ છે. સમાજ સ્ત્રીને ચીજ-વસ્ત ુસમજે છે ર્ ે
વેદના વાર્ાાકારે આશાના વપર્ા-સજુનલાલના પાત્ર દ્વારા રજૂ કરી છે. 
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સાસરીયે પવર્-પતુ્ર(બબલો) વગેરે મળશે જેવુું ભાભી કહીને આશાને એક જુદા કે્ષત્રમાું વવચારવા પ્રયતન કરે 
છે. પરુંત ુઆશાનુું મનોજગર્ બદલાત ુું નથી. ર્ેના હૃદયનો ભય અંર્ે પ્રગટ થયો છે. ર્ેના વર્ાનમાું રુકમણી-ભાવક 
પરરવર્ાન જોઈ શકે છે. પોર્ાને જે રૂપ મળ્યુું છે રે્ જોઈને આશા ખશુ થાય છે રે્ વાર્ાાન્રે્ ભાભીને કહ ેછે ‘ના, 
સવારના જેવુું પણ નહીં એકદમ સાદુું ઓળી દો’ (એજન, પ.ૃ ૫૮) એમ બોલે છે. રુકમણીને રે્નો ગમગીન ચહરેો 
દેખાય છે. ભલે આશા બહારથી હસવાનો ડોળ કરર્ી હોય. પરુંત ુરે્ની ભીર્ર રહલેી ગાઢ ગમગીની રુકમણી જાણી 
જાય છે. કેમકે પોર્ ેઅનભુવી છે. રે્ ર્બક્કામાુંથી પસાર થયેલી છે. આશાનો ભય ભાવવજીવનનો છે. 

 વાર્ાાના અંર્ે ત્રણ આયનામાુંથી રજૂ થર્ા ત્રણ પ્રવર્લબિંબ એ પ્રર્ીકાતમક રીરે્ રજૂ થયા છે. વાર્ાાકારે 
લખ્યુું છે કે ‘આયનામાુંથી ત્રણ આશાએ અને ત્રણ રુકમણીએ જોયુું કે બહારની સાચી આશાની વવશાળ અને મનોહર 
એવી આંખો હાથનાું આંગળાુંથી ખેંચાઈને વધારે વવશાળ અને મનોહર બની હર્ી, અને ક્યાુંક ભરાઈ રહલેાું પાણી 
આંખોમાું ર્ગર્ગી આવી, આંખોને છેડે વવશાળ અને મોર્ીરચી રહ્ાું હર્ાું’ (એજન, પ.ૃ ૫૮) 

આ ત્રણ છબી આરુંભની અને અંર્ની જુદી છે. સાથે સાથે આ ત્રણ પ્રવર્લબિંબ આ સાવવત્રી, રુકમણી અને 
આશાની છે એવુું પણ કહી શકાય. પરુંત ુએટલુું ર્ો ચોક્કસ કહી શકાય કે આરુંભની આશા અને અંર્ સમયની 
આશા-રે્નુું પ્રવર્લબિંબ જુદુું છે. રે્માું અનેક ભાવો, મ ૂુંઝવણો જોઈ શકાય છે, ર્ેના આલેખનમાું વાર્ાાકાર સફળ રહ્ા 
છે. લેખકની સફળર્ા સુંદભે વવજય શાસ્ત્રી નોધે છે કે ‘...આશાને લેખકે સમગ્ર કૃવર્માું વ્યવહારજગર્થી સાવ 
અપરરલચર્ અને પણૂા મગુ્ધ આલેખી છે. રે્નુું મનોજગર્ વાસ્ર્વવક દુવનયાના અટપટા, કુરટલ અને બીભતસ 
વ્યવહારોથી સાવ અસ્પષૃ્ટ છે. એ રાચે છે નયાા પે્રમ અને લાડની દુવનયામાું, કૃવર્નો ઘણો મોટો ભાગ જેમાું રોકાયો 
છે એ આશાના દેહસૌદયાના સલૂચર્ાથો કલ્પવા સહલેા નથી. આશાને અપ્રવર્મ સુુંદર આલેખી છે. એના રૂપવણાનને 
અનેકાનેક વીગર્ો અને અલુંકારોનો લાભ મળ્યો છે પણ ભારપવૂાક થયેલા એના રૂપવણાનનુું કાયા ૧.ર્નેા 
મનોભાવોની વનદોષર્ા અને મગુ્ધર્ાને પષુ્ટ કરવાનુું અને ૨. ર્ેની ભાભી અને માર્ાના ગર્યૌવન સાથે 
વવરોધાવવાનુું કલ્પી શકાય. 

વવગરે્ સમજવાની કોવશશ કરીએ ર્ો આશાનુું માથુું હોળર્ી રુકમણીના મખેુ બોલાત ુું વાર્ાાન ુું પહલે ુું જ વાક્ય 
‘ઓ મા, આવડુું બધુું રૂપ કોના નસીબમાું લખાયુું હશે?’ આશાના ભાવવની અવનવિર્ર્ા પરતવ ે રુકમણીની ભીવર્ 
અને અવનષ્ટની શુંકા વ્યતર્ કરે છે. બીજુ ું, આશાને સ્વ-રૂપ પ્રતયે પ્રખર આસક્તર્ છે. જે  આશાના ‘ઓહ ભાભી, વાહ 
શુું સરસ!’ જેવા પોર્ાના કેશગમુ્ફન વવશે બોલાયેલા વાક્યમાુંથી પ્રગટ થાય છે. આ રૂપવણાન અને સ્વ-ઉપાસક્તર્ 
દ્વારા આશાનુું સમસ્ર્ મનોજગર્ વનદોષપણે માત્ર સ્વકેન્રી છે એનુું એ પોર્ાના વનકટનાું ભાભી, સખી, મા  જેવાું 
સુંબુંધીઓના વવશ્વમાું જ રાચે છે એનુું ઘોર્ક છે. એના મનોવવશ્વમાું એ પોરે્ અને એનાું ઉપરોતર્ કુટુુંબીઓ એ 
વસવાય બીજા કોઈન ેસ્થાન નથી. આમ એ સ્વ-કેન્રી મયાારદર્ અને રે્થી સરુલક્ષર્ર્ાની લાગણી જન્માવર્ા વવશ્વની 
જ વનવાવસની છે અને હવે ર્ેને આ સ્વ-જગર્ને વટાવી બહાર નીકળવાનુું છે તયારે નવુું નવુું ઊડર્ા શીખેલા 
પુંખીના બચ્ચાને પહલેી વાર માળાબહાર નીકળર્ાું જેવી લાગણીઓ થાય એવી લાગણીઓનુું આલેખન લેખકને 
ઈષ્ટ છે. (ચાર વાર્ાાકારો એક અભ્યાસ, વવજય શાસ્ત્રી, પાશ્વા પબ્લલકેશન : અમદાવાદ, ત્રીજી આવવૃત્ત: ૨૦૦૩, 
પ.ૃ૧૩૨-૧૩૩) આ લાગણીનુું આલેખન વાર્ાાન ુું મહતવનુું પાસુું છે.  
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 ભાવવ પવર્ના દશાન-વમલન વાર્ાામાું ટૂુંકો વનરૂપાયો છે. પરુંત ુરે્માુંથી આશાની મન:ક્સ્થવર્ સમજી શકાય છે. 
પવર્નુું વણાન-મછૂ વગરનો ચહરેો, અજાણયુું, અર્ડુું માણસ’, વસગારેટ પીધા પછીની જોઈ શકાર્ી મોં પરની 
રેખાઓ વગેરે બાબર્ો આશા એક જ નજરમાું જોઈ લે છે. પરુંત ુ રે્નો પ્રતયાઘાર્ ‘કેમ આશાબા, ચાર જ કોલળયા 
ખાધા?’(સનુ્દરમ ્ની શે્રષ્ઠ વાર્ાાઓ, સું.સરેુશ દલાલ, આદશા પ્રકાશન, અમદાવાદ, બીજુ ું પનુમુારણ:૨૦૦૭, પ.ૃ૫૪) 
રૂપે મળે છે. એવી કોઈ બીજી વર્ાણ ૂુંક ભાવવપવર્ની વનરૂપાઈ નથી. રે્ છર્ાું રે્ ખલ ર્રીકે ઉપસ્યો છે. એ પ્રસુંગમાું 
આશાને રે્નો પવર્ અપરરલચર્ અને અર્ળો લાગે છે. માટે વ્યવહાર જગર્નો ભય છર્ો થયો છે. વાર્ાામાું આશા 
અને એની વચ્ચે વધ ુસમય ચચાા કે સુંવાદો થયો નથી. કદાચ એ પ્રસુંગ વધ ુવણાવાયો હોર્ અને પવર્ ર્રફથી 
ભાવવની મ ૂુંઝવણ બાબરે્ સકારાતમક જવાબ મળર્ો ર્ો કદાચ રે્ની મન:ક્સ્થવર્માું ફેર આવર્ો! પણ લેખકનો 
ઉદેશ્ય આશાની લચિંર્ા સાથે સ્ત્રીજીવનની વ્યથાને આલેખવાનો રહ્ો છે. ને રે્માું વાર્ાાકાર સફળપણ રહ્ા છે. 

વાર્ાાન ુું શીષાક ‘આશા’ એ પાત્રને આધારરર્ છે. વાર્ાાની નાવયકા ‘આશા’ના જીવન આધારરર્ ર્ેની મ ૂુંઝવણ 
વનરૂપાઈ છે. સ્ત્રીહદયની વેદના આશાના પાત્ર દ્વારા વાર્ાાકારે સચોટ રીરે્ આલેખી છે. વ્યવહાર જગર્થી અજાણ 
એવી આશા જે ઉલ્લાસ, ઉતસાહમાું ર્ૈયાર થાય છે. રે્ માર્ા દ્વારા પોર્ાના વેવવશાળ નક્કી કરવાની જાણ થર્ાું 
મ ૂુંઝવણ-લચિંર્ામાું ફેરવાય છે. ‘મા’ આ પરરક્સ્થવર્થી વાકેફ છે પરુંત ુરે્ આશાનુું દુ:ખ સમજી નથી. ભાભી નણુંદનુું 
દુ:ખ દૂર કરવા પ્રયતન કરે છે. પણ ર્ે ગમગીની અંર્ સધુી રહ ે છે. નાવયકાના આંર્રવેદનાનો પડઘો વાર્ાામાું 
સકૂ્ષ્મ સ્ર્રે આલેખ્યો છે રે્ અથામાું વાર્ાાન ુું શીષાક એ ઉલચર્ છે. પરુંત ુનારીની મનોવ્યથા આટલી સરળ ભાષામાું 
રજૂ થઈ છે ર્ ેસુંદભે સરેુશ દલાલ કહ ે છે કે ‘ટૂુંકી વાર્ાા અને ઊવમિકાવ્યનો સુંબુંધ કેટલો ગઢૂ અન ેગાઢ છે એ 
જોવા અને જાણવા માટે પણ ‘આશા’ વાર્ાા જોવા જેવી છે.’ (એજન, -પ્રસ્ર્ાવના-પ.ૃ૯) જેવા શલદો ર્ેની બાુંધણી 
જોર્ા સાચા લાગે છે. આશાની કરુણર્ા એ છે કે ભાવવ અવનવિર્ છે પણ ભાવવમાું પ્રવેશવાનુું ર્ો વનવિર્ છે. આ 
વનવિર્ ભાવવ માટે ભય, લબનસલામર્ી, શુંકા, હર્ાશા, લચિંર્ા –આ ર્મામ બાબર્ો વાર્ાામાું વાર્ાાકારે આશાના 
મનમાું ઉદભવેલા પ્રશ્નો દ્વારા ભાવક સમક્ષ મકૂ્યા છે. જેમકે,  

-‘શુું થયુું, ભાભી?’(એજન, પ.ૃ ૫૦) 
-‘કેમ બા?’(એજન, પ.ૃ ૫૧) 
-‘ભાભી શુું થશે હવે?’(એજન, પ.ૃ ૫૫) 
-‘ભાભી કોઈના ઘેર કેમ રહવેાશે?’(એજન, પ.ૃ ૫૫) 
-‘તયારે એમનુું સાચુું ઘર કયુું?’(એજન, પ.ૃ ૫૬) 
-‘પ્રગટ રીરે્ બે વાર જન્મર્ાું પક્ષીઓ દ્વદ્વજ કહવેાય. નવો સુંસ્કાર જન્મ ધરર્ો માણસ પણ દ્વદ્વજ કહવેાય છે. 
સ્ત્રી શા માટે નહીં?’(એજન, પ.ૃ ૫૬) 

-‘આ ઘરની પેલી પાર, આ માર્ા, આ વપર્ા, આ ભાભી, આ ભાઈ એ સવાના સ્નેહ જગર્ની પેલી પાર 
રહલેા જગર્માું શુું હશે?’(એજન, પ.ૃ ૫૬) 

-‘તયાું રાક્ષસો હશે કે દેવ?( એજન, પ.ૃ ૫૬) 
આશા દ્વારા પછૂાએલા પ્રશ્નોનો દ્વારા સ્ત્રીજીવનની કરુણર્ા રજૂ કરવામાું વાર્ાાકાર સફળ રહ્ાું છે. વાર્ાામાું 

કોઈ ઠેકાણે વાર્ાાકારે પોરે્ સલાહ, સચૂન, અલભપ્રાય આપવા આવી ચડે છે. જેમકે ‘આશાની પ્રશ્ન માળા કોણ 
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ઉકેલે? ઉકેલે ર્ોય કોણ ખાર્રીભયુું આશ્વાસન આપે? રે્ જયાું જશે તયાું રે્ને સાચો જીવનઆધાર, પ્રાણ આધાર જ 
મળશે અને સોનાના ઘરમાું પણ રે્નુું જીવન હણાશે નરહ એમ કોણ કહી શકે?’(એજન, પ.ૃ ૫૬) આવા સમયે વાર્ાા 
વશવથલ પડે છે. સરેુશ દલાલ આ મયાાદા બાબરે્ નોંધ ેછે કે ‘વાર્ાાકાર ક્યારેક વચ્ચે વચ્ચે આવીને પ્રવતર્ાનુું કામ 
પણ કરી જાય છે અને તયારે ટૂુંકી વાર્ાા વનબુંધ ર્રફ પડખુું ફરર્ી લાગે છે.’(એજન-પ્રસ્ર્ાવના-પ ૃ૧૦) આ ઉપરાુંર્ 
વાર્ાામાું આવતુું ‘માલલની’નુું પાત્રની અવનવાયાર્ા કેટલી? રે્ પ્રશ્ન ભાવકને થયા વગર રહરે્ો નથી. રે્મ છર્ાું 
સર્જક લગ્નની ઉંબરે ઉભેલી નવોઢા-મગુ્ધાની મ ૂુંઝવણ ર્ારસ્વરે રજૂ કરી શક્યા છે. 

  
લગ્ન પવૂેની એક નવોઢાની મનોવ્યથા સનુ્દરમ ્ખબૂ ચીવટપવૂાક આલેખી છે. નારીજીવનની કરુણર્ા, રે્ની 

મનોદશા ર્થા રે્ના પ્રશ્નો આજે પણ એટલા જ અકબુંધ જોઈ શકાય છે. સ્ત્રીસુંવેદનાની આલેખનમાું સનુ્દરમ ્
‘માસ્ટર ઓફ સ્ટોરી ટેલર’ છે. એવુું કહીશુું ર્ો રે્ અવર્શ્યોક્તર્ નહીં કહવેાય.  
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