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સવેંદનાઓના વેબટૂ્ટા ગ ૂથંતી વાતાાઓની બાધંણીીઃ સમગ્રક્ષી અભ્યાસ 

બફન્દુ બટ્ટને આણે મખુ્મત્લે નલરકથાકાય તયીકે ઓખીએ છીએ. ‘ભીયા માબિકની ડામયી’ અન ે‘અખેાતય’ 

ફનેં કથાઓએ ગજુયાતી વાહશત્મભા ંવલવળષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કયેલુ ંછે. બફન્દુફેન ફડંખોય નાયીલાદી આરેખન 
કયતા ંનથી. એભની નાવમકાઓ જજિંદગીનો વઘંષ એટરી જ ભજબતૂાઈથી કયીને વભોલડાણુ ંવવદ્ધ કયે છે. 
ક્યાયેક લેદનાઓને ઝીયલલાભા,ં હયસ્સ્થવતઓને અનકુૂ થલાભા ંજે ળસ્તતઓ ખરે્ચ છે તે આશ્ચમષ ભાડ ેતેલી છે. 
ઘયેલુ ંફાફતો, વવલિવ કયતી સ્ત્રીઓની આવાવનુ ંલાતાલયણ એને કેલા નાના ંનાના ંવઘંષભા ંઘવેડતી યશ ેછે- 
તે ભોટાબાગની લાતાષઓને જજલન્ત ફનાલનારંુ ફ ફની યશ ેછે. કળામ સ્થાન ભાટે કે એલા કોઈ લૈર્ચાહયક 
વત્મને સ્થાવત કયલા રખામેરી લાતાષઓ નથી. ભોટાબાગે યંયાગત લાતાષપ્રયસુ્તતઓના આધાયે ર્ચારતી આ 
લાતાષઓભા ંસકૂ્ષ્ભ વલંેદનો, ઘટનાઓ, વલસ્તાયોના લણષનો, ાત્રોના ભનોબાલો આરેખલા તયપનુ ંલરણ જોલા 
ભે છે. અંત ભોટાબાગે લાર્ચકબર્ચત્તને કળાક વલર્ચાયલભ ફાજુ રઈ જનાયો શોમ તે પ્રકાયનો આરેખલાભા ં
આવ્મો છે. કેટરીક લાતાષઓ વલળે થોડી વલગતે લાત કયીળ. કેટરાકના વલળેોને ટૂંકભા ંજણાલલાનો પ્રમત્ન 
યશળેે. 
 

‘દશળેત’ લાતાષ એના વલવળષ્ટ કથાનક, યજૂઆત અને નાવમકા લાષના ભનોબાલને રઇને આગલી છા છોડનાયી 
ફની છે. નાવમકા લાષના બર્ચત્તને અશીં આરેખલાભા ંઆવ્યુ ંછે. એ ોતે અલઢલભા ંછે કે એના વવયા 
યવવકરારનુ ંલતષન ખયેખય કમા પ્રકાયનુ ંછે ? લાષની વગાઇ થઇ ત્માયથી જ લાષને એના બાવલ વવયાના 
ખલુ્રા ભાનવ અને યવવક સ્લબાલનો આછો ખ્માર વતા અને વવયા લચ્રે્ચની લાતર્ચીતભાથંી આલી ગમેરો. 
યવવકરારે લાષના વતાને કશલે ુ-ં ‘શુ ંતભેમ લેલાઇ...બાઇ આણને તો ન પે્રભભા ંડલાની તક ભી કે ન 
વગાઇ છી જરવા કયલાની ! આજકાર છોકયાઓ ફધી યીત ેતૈમાય ! છૂટથી શયલા-પયલા દો, એકફીજં ને 
ઓખલા દો ! 
 

અત્માયથી રગ્નની ફેડીભા ંફાધંલાની ળી ઉતાલ છે ?’ આલા ફે્રન્ક વવયા ભેલીને કોણ ખળુ ના થામ ?- લાષ 
ખળુ શતી ણ એની ખળુી રગ્ના ફજ હદલવે જ વલાયે કંઇક આળકંાભા ંરટાઇ ગઇ. જ્માયે વવયાને ર્ચા 
આલા ગઇ ને વવયાએ કહ્ુ-ં ‘શુ ંલાષયાણી ભાજભા ંને ? ભેં યાતે્ર જ યવવકા(વાસ)ુને કશી દીધુ ંશત ુ ંકે 

છોકયાઓને ઉજગયા અને આયાભ ફનેં કયલા દેજે. યોજની જેભ ારં્ચ લાગ્માભા ંકાભે લગી ન ડતી. ફધુ ં
ફયાફય છે ને ?’  યવવકરારના આલા ળબ્દો, ગાધંીનગયભા ંબાડાના ઘયભા ંએભના દ્વાયા થતા ંલાષ આવાવના 
આંટાપેયા લાષ ભાટે અકાલનાયા ંનીલડે છે. શદ તો ત્માયે આલે છે જ્માયે લાષના આંતયલસ્ત્રો વાથે ર્ચેડા કયતા ં
યવવકરારની શયકત લાષના ધ્માનભા ંઆલી જમ છે. લાષ એક ફાજુ છછેંડામેરી છે ણ વત અને વાસ ુભાટે 
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આ ફાફતની જણકાયી કેલા ભકંૂ વર્જનાયા ંનીલડ ે? તે વલર્ચાયે લાષ કોઇ ગરા ંરેતા ગબયામ છે ણ જતે 
જ નીલેડો રાલલાની વનણષમળસ્તત ધયાલે છે. વવયાને લ્યનૂા ય બ્રડ ટેસ્ટ ભાટે રઇ જતી લેાએ એ વવયા 
વાથે ર્ચોખલટ કયી રેલાના મડૂભા ંછે ણ એકરા ડેરા યવવકરાર કોઇ અજુગતુ ંલતષન કયતા ંનથી. લાષ 
યવવકરારને ર્ચોખ્ખુ ંવબંાલી દે છે- ‘જુઓ, યવવકરાર ફેવો. આજે તભને પ્ા કશતેા,ં ભાયી જીબ કાઇ જમ 
છે. હુ ંતભાયી એકેએક શયકત જણુ ંછ.ં તભાયા ઇળાયા વભજુ ંછ.ં તભે ભાયી અંગત લસ્તઓુ પેંદો છો, કડા ંવાથે 
ગદંા ર્ચાા કયો છો, ભાયી ાવે શલે એના નક્કય યુાલા છે. આજે હુ ંવનવભને કશી દેલાની છ ંફવ શલે ભાયાથી 
વશન નશીં થામ.. તભે ટૂંકભા ંવભજી જઓ. આ ઘયભા ંકા ંતો હુ ંયશીળ કા ંતભે...’ - આ શતો એભનો છેલ્રો 
વલંાદ.  
 

યવવકરાર વાણદં ગમાને ર્ચોલીવ કરાક ણ ન થમા ંત્મા ંએટેક આવ્માના વભાર્ચાય આવ્મા ને લાષ એભની 
ાવે શોંરે્ચ તે શરેા તો વનભેનો પોન ણ ‘પ્ા ઇઝ નો ભોય...’- ફધા ંયશસ્મ રઇને યવવકરાર જતા ંયહ્ા ં
યરોક. છેલ્રે લાષની જેભ બાલક ણ નક્કી ન કયી ળકે કે આ છૂટકાયો છે કે છી....! 
 

આખીએ લાતાષ વય કથન દ્ધવતએ કશલેાઇ છે. યવવકરારનુ ંલતષન એભના લાક્યો અને લાષ દ્વાયા નોંધામેરી 
હિમાઓભાથંી પ્રગટ થામ છે. લાષને દશળેત છે, દશળેત ઘ ૂટંામ તેલા નાના ંનાના ંયોજજિંદા પ્રવગંો ણ છે તે 
યવવકરારનુ ંફે્રન્ક ભાનવનુ ંહયણાભ છે કે એભના યવવક સ્લબાલનુ ંહયણાભ એ નથી લાષ નક્કી કયી ળકતી કે 
નથી બાલક નક્કી કયી ળકતો. આ સ્સ્થવત જ લાતાષને કરાત્ભકતા ફકે્ષ છે. આત્ભકથનાત્ભક ળૈરી શોલા છતા ં
કળામ ક્ષ રીધા વલનાનુ ંઆરેખન લાતાષને કરાકૃવત ફનાલે છે. યવવકરારનુ ંરકલાગ્રસ્ત ળયીય, એભની 
જીલનળૈરી આ લાતાષને જજલન્ત ફનાલનાયા ંહયફ ફને છે.  
 

જે લાતાષના ળીષક યથી આ લાતાષવગં્રશને નાભ આલાભા ંઆવ્યુ ંછે તે ‘ફાધંણી’ભા ંલતષભાન વભમે ફદરાઇ 
યશલે ુ ંસ્ત્રી ભાનવ વયવ યીતે આરેખાયુ ંછે. રૂહઢઓ જલલા અને રૂહઢઓથી ઉય ઊઠલાભા ંડતી ભાનવવક 
મશુ્કેરીઓ આ લાતાષને ઘેયો યંગ આે છે. સધુા- સધુાના વાસ ુઅને કાભલાી ર્ચરં્ચ આવાવ ગ ૂથંાતી 
લાતાષભા ંફાધંણીને સશુાગના પ્રતીક તયીકેના વલવલધ હયભાણો વાથે પ્રગટાલલાભા ંઆલી છે. સધુાનો વત 
લત્વર શલે દુનીમાભા ંનથી. ણ એના વાસ ુલહુના ડખે ઊબા છે આ વલમોગના દુુઃખને ભનભા ંધયફી દઇને. 
વવલિવ કયતી સધુાને યંગફેયંગી વાડીઓ શયેાલલાભા ંએભની ખળુી છે. લાય-તશલેાયે લત્વરની માદ ઘેયી ન 

ફને તેની કાજી યાખતા વાસ ુઅને ફીજી ફાજુ વ્માક એલા બાયતીમ ભાનવના પ્રવતવનધી રેખે કાભલાી 
ર્ચરં્ચને ફયાફય આરેખલાભા ંઆલી છે. એ સધુા ભાટે રાલલાભા ંઆલેરી વાડી જોઇ સ્લબાવલક જ ફોરી ઊઠે 
છે- ‘શેં ફા, બાબીને આ યંગ ેયામ ?’ તો એની વાભે વાસનુો જલાફ વયવ છે- ‘ભેય મઇૂ, આલા ાણા ડતા નો 
મકૂતી શો તો ! ભને ઇ કે કે ધણી શોમ ઇ શારંુ કે ધણીનો પે્રભ ? છતે ધણીએ-’  

 

આખી લાતાષ આ લાક્યોના અથષવકેંતોને વલસ્તાયનાયી છે. ર્ચરં્ચનો વત દારૂહડમો છે, ભાયઝૂડ કયનાયો અને 
કળીએ જલાફદાયી ન નીબાલનાયા ંવતથી તયછોડામેરી ર્ચરં્ચ વમયભા ંયશીને છોકયા ંભોટા કયલા ઘય ઘયના 
કાભ કયે છે ણ એને એક લાતનો આનદં છે, એ છે- ‘આભ તો તભાયી લાત શાર્ચી ણ હદરાના ફાાએ ભને 



KCG-Portal of Journals 

 
 

Page  3  

 

ેયલા-ઓઢલા જોગી તો યાખી વે..!’- વતની શમાતીને જ વૌબાગ્મ ભાનતી સ્ત્રી, વતના પ્રેભને ભનભા ંવેલતી 
અને વતની ભા વાથે જ ફાકીની જજિંદગી વાય કયલા ભથતી સધુા, તુ્રના અલવાનને ઝીરી રઇને તુ્રલધનેુ 
આનદંભા ંયાખલા ભથતી વાસ-ુ આ સ્ત્રીના અદભતુ રૂો બાયતીમ નાયીની વલવળષ્ટ વભજદાયી, વભષણબાલ, 

સકૂ્ષ્ભ વલંેદનળીરતાને ઉજગય કયે છે. લાતાષભા ંઆરેખામેર ોટયાનુ ંફાયીકાઇબયુું લણષન રેબખકાની 
નીયીક્ષણક્ષભતા અને વલેંદનટુતાને પ્રગટ કયે છે. સ્ત્રીની નજયે ઝીરામેલુ ંઘયેલુ ંવલશ્વ, વાભાજજક ભાન્મતાઓનુ ં
વલશ્વ અને તેનાથી વજષતા આગલા બાલવલશ્વો અશીં વયવ યીતે આરેખામા ંછે.  
 

‘ભગંસતૂ્ર’ લાતાષભા ંફેટીના જન્ભ વલળે આણા ંવભાજભા ંકેલા પ્રવતબાલ છે તેનુ ંએક હયભાણ આરેખાયુ ંછે. 
ઉત્તય બાયતના નાનકડા ંગાભભા ંઠાકુયના ખોીએ જન્ભેરી ષુ્ા ભાટે વાભાજજક રૂહઢઓભાથંી નીકવુ ંઅઘરંુ 
જ નશીં ણ અળક્ય રાગતુ ંકાભ શત ુ.ં વત શયાર કભાલલા ભાટે અભદાલાદની ભીરભા ંજોડામો એટરે એની 
વાથે ષુ્ા ણ અભદાલાદ આલી ગઈ. શયારને ોતે ઊંર્ચા ખાનદાનનો શોલાનો ખોટો ગલષ, તુ્રની લ્શામભા ં
એક છી એક ેદા થતી હદકયીઓ, આવથિક બીંવ, ષુ્ા ધીભે ધીભે ઘયનુ ંરંુુ કયલા કાભ જલા રાગે છે- ણ 
વતની જો-હુકભી તો એલીને એલી જ યશ ેછે- આવથિક, કૌટંુબફક, ભજૂયીની જગ્માએથી થતા ંદફાણ, હદકયીઓના 
બવલષ્મની બર્ચન્તા, વતની કુટેલો ને અબયખાઓ લચ્રે્ચ ીરાતી ષુ્ાને આ લાતાષભા ંઅવયકાયક યીતે 
આરેખલાભા ંઆલી છે. લાતાષના અંતે એ દાતં બીડીને એની હદકયીને કશ ેછે- ‘શલેથી ત ુ ંણ ભાયી વાથે વા 
ય આલજે’ આ લાક્યભા ંએનો ફલો સરૂ્ચલામ છે. એ શલે વતની જોહુકભીને નશીં ર્ચરાલી રે તેલો વકેંત ભે 
છે.  
 

‘ોમણા’ આ વગં્રશભા ંઅનોખી લાતાષ છે. દવભા-ફાયભા ધોયણભા ંઅભ્માવ કયતા ંહકળોય-હકળોયીની શરકી-
ફૂરકી લાતાષભા ંહટન-એજના જવતમ આલેગને કરાત્ભકરૂે આકાહયત કયલાભા ંઆવ્મા ંછે. આખીએ લાતાષ 
ફ્રેળફેકની દ્ધવતએ આરેખાઇ છે. ર્ચૌદ લષથી વળક્ષક એલા યાજેળને દય લે નલા વત્રની ળરૂઆતભા ંદવભા 
ધોયણભા ંઆલેરી છોકયીઓભા ંમ્ભીને ળોધલાના ધખાયા ઉડે - તે વાથે આ લાતાષનો આયંબ થામ છે. યાજેળ 
જ્માયે ફાયભાની યીક્ષા આલા ળશયેભા ંયશતેી ભોટી ફશનેના ઘયે યશલેા ગમેરો ત્માયના ભકાનભાબરકની 
દવભા ધોયણભા ંબણતી કન્મા મ્ભી લચ્ર્ચે ાગંયેર કાર્ચો-ાકો વફંધં અશીં વયવ યીતે આરેખામો છે. 
એકફાજુ મ્ભી ખયેખય ચરૂબરૂી, મમ્ભી, નટખટ છોકયી છે, ોતાના ભનભા ંજે આલે તે કશી દેલાભા ંઅર્ચકાતી 
નથી. યાજેળના ભતે એને ળશયેી છોકયીના આલા નખયા ંગભતા નથી ણ એનાભા ંયશરે કોઇ ખેંર્ચાણ એને છોડે 
તેભ ણ નથી. એ ભીઠી કશ્ભકળ આ લાતાષભા ંઆરેખાઇ છે. હકળોય લમનો યાજેળ ગાભડાભા ંયશરેો, ત્મા ંદવ 
લષના થમા છી છોકયી-છોકયાઓની દુવનમા વાલ પંટાઇ જતી શોમ તેલા લાતાલયણભા ંઉછયેરો. વભત્ર ભન ુ
વાથે ગાભના નાનકડા ંતાલભા ંોમણા ંતોડલાની ભાડં હશભત કયેરી ણ જેલો એ તાલની લચ્રે્ચ, કાદલભા ં
થઇ ોમણાનંી નજીક શોંરે્ચ છે ત્મા ંજ કળીક ફીક, કળીક નલષવનેવ ઘેયી લે છે- એ પ્રવગં આ લાતાષને 
છીથી જ્માયે યીક્ષા લખતે યાત્રે ફનંે લારં્ચતા શોમ છે ત્માયે મ્ભીની ઉશ્કેયણીથી ઉશ્કેયાઇને ખાટરાભા ંએને 
આરગંી તો રે છે ણ છેલ્રી ઘડીએ કળીક નલષવનેવ એને ઘેયી લે છે ! આ લાતાષ એકહયભાણીમ રાગ,ે એભા ં
ખાવ કશ ુનીજતુ ંન જણામ ણ હકળોમલમના ભાનવભા ંજન્ભતા આલેગો, એ આલેગોની વાથો વાથ ભનભા ં
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ર્ચારતા વરં્ચરનોની આછી ઝરક લાતાષને વમદૃ્ધ ફનાલે છે. મ્ભી યાજેળના જ નશીં દયેક બાલકના બર્ચત્તભા ં
અંહકત થઇ જમ તેલી ભજની યીતે આરેખાઇ છે. ોમણા તોડલાનો પ્રવગં છીથી કળામ વલવળષ્ટ 
ભનોવરં્ચરનને આરેખલાની હદળાભા ંન જલાના કાયણે લેડપાતો અનબુલામ છે.  
 

‘આંતયવેલો’ લાતાષ ભાયી દૃષ્ષ્ટએ શે્રષ્ઠ યર્ચના તયીકે ઉવી આલે છે એભા ંબઝરામેરા બાલવલશ્વથી. નાયીલાદી 
લરણ કયતામં નાયીની દૃષ્ષ્ટએ જીલાતા જીલનને આરેખતા ંબફન્દુફેન આગલી હદળા કંડાયી યહ્ા ંછે. કુટંુફ, 

કુટંુફભા ંસ્ત્રીઓ-સ્ત્રીઓ લચ્ર્ચેના રાગણીભમ વફંધંો, એભની લચ્ર્ચેની વીભાઓ ને એભના વલંેદનોને આરેખલાભા ં
બફન્દુ બટ્ટ અરગ ઉવી આલે છે. આંતયવેલો લાતાષભા ંવીધી ઘટના તો એટરી જ છે કે શભણા ંજ ભયણ 
ાભેરા ંવાસનુા કડા-રત્તા કે એલી લસ્તઓુ ળશયેના એક વત્કભષ ટ્રસ્ટને દાન આી દેલાથી જરૂહયમાતલાા 
રોકો સધુી એ લસ્તઓુ શોંરે્ચ ને એ યીતે વેલાનુ ંએક કાભ થામ. ણ લાતાષ નાવમકા રતા એના વાસનુી એલી 
લસ્તઓુ અરગ કાઢલા ફોયે નલયી થઈને ફેવે છે. વાસનુા કફાટની ર્ચાલી ળોધલા ભથે છે તે વાથે જ બર્ચત્તભા ં
ખરેૂ છે વાસનુ ુ ંએક આખુ ંબાલ-વલશ્વ. બર્ચત્તભા ંજૂના ંપ્રવગંો, વલંાદો ઉબયતા જમ છે, નાની-ભોટી, નકાભી-
કાભની લસ્તઓુ, જૂની વાડીઓ, બ્રાઉઝ, આવથિક સ્સ્થતી નફી શતી ત્માયે એભણે કયેર વઘંષની વાશદેી યૂતી 
લસ્તઓુ, વવયા વાથેના એભના વફંધંોની આછેયી રકીય ઉવાલતા પ્રવગંો, ફધા વાથેના હુપંાા વફંધંો 
ઉયાન્ત આગવુ ંયરે્ચલુ ંવલશ્વ એભાથંી અદભતુ યીતે આરેખાત ુ ંજમ છે. જોઇએ- ‘તાયાફશને(વાસ)ુનુ ંકંઇ ખાવ 
અંગત ? ખર્ચકાટ અને ઉત્સકુતા વાથે રતાએ ખોખુ ંખોલ્યુ.ં યંગીન બ્રાઉઝની થપ્ી શતી. આ યીતે ? રતાએ 
એક બ્રાઉઝ ઉખાળયુ.ં એ બ્રાઉઝ શત ુ,ં છતા ંન શત ુ.ં એની ફામો ખબાભાથંી કાીને ઓટી રીધી શતી. ગળુ ણ 
આગ ાછ નીચુ ંઉતાયલા ભાટે કાપ્યુ ંશત ુ.ં આ તો બે્રવવમય શતી, શોભ ભેઇડ. એ ઝીણી ઝીણી ટ્ટીઓભા ં
નાનકડા ંગાભભા ંકહયમાણાનો ધધંો કયતા ંવતની વીવભત આલકભા ંઘય-લશલેાય ર્ચરાલતી ગહૃશણીની કોઠાસઝૂને 
ભશનેત ણ ઓટામેરી શતી. લતન અને ળશયેભા ંદીકયા ભાટે ઘયના ામાભા ંશુ ંશુ ંનશીં હટાયુ ંશોમ.!’  આ 
લાતાષ અંદય વલસ્તયે છે, તાયાફશને અને રતા લચ્રે્ચના વફંધંોની ગ ૂથંણી જે નાજૂકાઇથી આરેખાઇ છે તે આ 
લાતાષનો મખુ્મ વલળે છે.  
 

‘અબબનદંન’ ણ આ વગં્રશની નોંધાત્ર લાતાષ છે. જૂનલાણી અને એકઢાી જજિંદગી જીલતી ત્નીથી િભળુઃ 
એનો વત ભનથી દૂય થતો જમ છે અને ઑહપવભા ંવશઅવધકાયી એલી દ્મા ભશતેા વાથે ભનથી જોડાતો જમ 
છે. ત્ની યભાફેન ણ કળામ વલયોધ વલના જણે આ વફંધંને સ્લીકાયી રે છે ણ તુ્રલધ ુઆવ્મા છી – 

‘રોકો શુ ંકશળેે..?’ નો પ્રશ્ન ભશત્લનો ફની યશ ેછે. આયંબથી જ છૂટાછેડાની લાત મકુાઈ છે- ણ દ્મા ભાટે 
આખીએ લાત શલે કળાક સ્તાલા તયપ દોયી જતી શોમ છે.  
   

‘તાલણી’ અને ‘જગતુ ંડ’- એ ફ ેલાતાષઓ એભની અન્મ લાતાષઓથી વાલ જૂદી ડે છે. નયબેયાભ ગોય અને 
ફાકી વલજુ- કાના વલબબન્ન બફન્દુ ય ઊબેરા આ ાત્રો લચ્રે્ચના વલંાદો- જેભા ંસ્લબાવલક જ વાતત્મ તટૂત ુ ં
યશ-ે તે યીતે ગાભ, ગાભના દયફાય રુુો અને ગાભભા ંફનતી ઘટનાઓ અલ-વલ ઘટૂાઈને  વ્માક બર્ચત્ર 
આરેખી આે છે. તો ફીજી લાતાષભા ંનાવમકા વીભભા ંભરૂી ડી છે, એકરી છે એટરે સ્લબાવલક જ અજણ્મા 
તયપ આળકંાનો બાલ જન્ભે- ફાબબુાઈનો વથલાયો આલા જ બાલોથી વબય છે- વલસ્તયણ ખાસ્સુ ંછે. નાવમકાના 
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બર્ચત્તભા ંર્ચારતા અંદેળા અને વાભે આકાહયત થતો જતો રુૂ- ફનંે વાલ અરગ છે. ભાનલના આ રૂોને વયવ 
યીતે ઝીરલાભા ંઆવ્મા ંછે. ણ પ્રસ્તાય ફનેં લાતાષભા ંખાસ્વો થલાના રીધે ટૂંકી લાતાષભા ંઅવનલામષ એલી 
રક્ષ્મગાભી ગવત અલયોધાતી અનબુલામ છે.  
 

‘વનયવન’ લાતાષન ુ ંકથાનક વલવળષ્ટ છે. નાવમકા સયેુન્રનગયભા ંઅને વત ળેખય જૂનાગઢભા ંનોકયીના કાયણે 
અરગ અરગ યશલેાનુ ંથયુ ંછે. એભને એક ફાક ણ છે અને ફનંે લચ્રે્ચ ઉષ્ભાણૂષ પ્રેભ ણ છે. ણ િભળુઃ 
એભા ંફદરાલ આલે છે. વત ાવે ીએ.ડી. કયતી વલદ્યાથીની અણાષ છે. નાવમકા બર્ચસ્ન્તત છે. થોડી ઘણી ળકંા 
ણ જમ છે કે અન્મ સ્ત્રીના પે્રભભા ંતો એ નશીં શોમ ને ? ણ લાતાષ જણીતા યસ્તેથી પંટાઈ જમ છે ને વત 
જૂનાગઢની ભવૂભ જેના ભાટે ખ્માત છે એ લૈયાગ્મ તયપ લતો અનબુલે છે...નાવમકાની ભાનવવક અલસ્થાનુ ં
આરેખન આ લાતાષને વલવળષ્ટ ફનાલે છે.  
 

‘આડા શાથે મકુામેલુ ંગીત’ અત્મતં વબાનયીતે રખામેરી લાતાષ છે. ‘આડા શાથે મકુામેલુ ંગીત’ લાતાષ પ્રભાણભા ં
હપલ્ભી જણામ. સજુતા અને વલશ્વાવ- સખુી જીલન જીલે છે ણ એભા ંલોના ડોએ એકધાયાણુ ંરાલી દીધુ ં
છે. ખાવ કયીને સજુતાએ તો ોતાનુ ંવ્મસ્તતત્લ જ વાલ વલશ્વાવના વલર્ચાયો પ્રભાણે જીલલાભા ંઓગાી દીધુ ંછે. 
ખાસ્વા લો છી નૈવનતારભા ંઆલેરી સ્કુર લખતની વભત્ર ભારતી એની વાથે જૂની માદો રઈને આલે છે ને 
સજુતાને ગાલાનો ળોખ શતો એ માદ કયાલે છે- એનાથી જે રૈ્ચતવવક લભો વજષમ છે તે આ લાતાષભા ં
આરેખામા ંછે. ‘ગેરંુ’ વયેયાળ લાતાષ છે.  
 

‘ઉંફય લચ્રે્ચ’ લાતાષની નાવમકાના ળયીય ય વલસ્તયતા ંડાઘ એ લાતાષન ુ ંર્ચારકફ છે. ફહુ રાઘલથી ણ 
અવયકાયક યીતે એ લાતને આરેખલાભા ંઆલી છે. જોઈએ- લીવ લષ શરેા ંતેજવે કશલે ુ.ં  ‘ઋજુ ભેં તો તાયી 
આંખો જોઈને જ તને વદં કયી શતી. ભોટી ભોટી કાી આંખો અને રાફંી ાંણો. અજફ ભદબયી સ્લપ્પ્નર 
આંખો’ ગમા લે ઋજુએ ફેડરૂભભાથંી નાઈટરેમ્ કાઢી નાખં્મો છે. ફને ત્મા ંસધુી તેજવ સઈૂ જમ છી જ ઊંઘે 
છે. હદલવે સલૂે તો ણ વાડીનો છેડો ભોં ય ઓઢીને. કોઈના દેખતા અયીવાભા ંજોતી નથી. વપેદ ોર્ચા ંને 
વપેદ ાંણો જોતા ંએને વવરાની આંખો અચકૂ માદ આલી જમ છે.-(.ૃ104)  

 

વલસ્તયતા ડાઘ વાથે વવવભત ફનતુ ંજત ુ ંઋજુનુ ંવલશ્વ આ લાતાષને વલેંદનગબષ ફનાલે છે. હદકયીનુ ંગોઠલામ તે 
ભાટે વતાની ભથાભણો અને ભા ઋજુ ધીભે ધીભે વભાજ, ઘય અને ખાવ કયીને તુ્રીના વફંધંભામં ક્યામં આડી 
ન આલલા ભાટે જે યીતે ભથે છે એ કરાત્ભક યીતે આરેખાયુ ંછે. આ લાતાષન ુ ંવલશ્વ એ યીતે ગબંીય અને બાલક 
બર્ચત્ત ય ઘેયી છા છોડનારંુ છે. ફીજ કોઈ ન શોમ ત્માયે ોતાની જ જત વાથે ભથતી ઋજુના હ્ય્દમની 
સ્સ્થવત આણી વાભે અવયકાયક યીતે લણાતી આલી છે.  
 

આ લાતાષઓના કથાનકો, યર્ચનાપ્રયસુ્તત અને બાાોત પ્રભાણભા ંજણીતા રાગે અથલા તો એલા વલવળષ્ટ કે 
વાલ અનોખા ન રાગે ણ આ લાતાષઓને કરાત્ભકતા ફકે્ષ છે એભા ંઆરેખામેર વલંેદનવલશ્વ. સ્ત્રીની દૃષ્ષ્ટએ 
વફંધંો, સ્ત્રીની દૃષ્ષ્ટએ વાભાજજક વફંધંો, હયસ્સ્થવતઓ પ્રવત જોલાની એની દૃષ્ષ્ટ, ઘયેલ ુઅને વાલ નગણ્મ 
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રાગતી લસ્તઓુ વાથે સ્ત્રીબર્ચત્ત કઈ યીતે જોડામેલુ ંશોમ છે- તેનુ ંઆરેખન આ લાતાષઓને નાવલન્મ આે છે. 
ફીજો વલળે છે સ્થ-કાનુ ંવલવળષ્ટ આરેખન. બફન્દુફેનની લાતાષઓભા ંભને એ તત્ત્લ ભજબતૂાઈથી 
આરેખામેલુ ંરાગ્યુ.ં કદાર્ચ એ નલરકથા રખલાથી ટેલામેરા છે. એટરે પ્રભાણભા ંવનયાતંવુ ંજણામ તે યીતે 
આરેખન કયે છે. તેભ છતા ંકોઈ લાતાષઓ અવત રાફંા પરક ય નથી. ાનાઓ અને કદની દૃષ્ષ્ટએ તો આ 
લાતાષઓ વંણૂષણે ટૂંકી લાતાષ જ ફને છે ણ એની અંદય યજૂ કયલા ધાયેલુ ંબાલવલશ્વ વલસ્તતૃ શોમ છે. 
‘ભગંસતૂ્ર’ કે ‘ફાધંણી’  કે ‘જગતુ ંડ’ જેલી લાતાષઓભા ંએક કયતા ંલધાયે કેન્ર યર્ચાલાની ળક્યતાઓ ઊબી 
થતી અનબુલામ છે. એ બાલક બર્ચત્તને ટૂંકી લાતાષ કયતા ંકંઈક લધાયેનો અનબુલ કયાલે છે. જો કે, છેલ્રા ફ-ેએક 
દામકાઓભા ંવજષમેરી લાતાષઓની આ રાક્ષબણકતા ણ ફનતી જમ છે. તીવ્ર કથાલેગ પ્રભાણભા ંભદં ફનેરો 
જણામ છે તે આલા લણષનો, એકાવધક વલેંદનોનુ ંઆરેખનને હયણાભે આ પ્રકાયની લાતાષઓ વજષતી શોલાનુ ં
વભજમ છે. 

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

ડૉ. નરેશ શકુ્, 

53/એ, હરરનગર સોસાયટી, 
મ.ુો. વાવો. જિ.ગાધંીનગર-382016, 
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