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“�ીજો �કનારો” એટલે �ીની �વિનભ�રતા

આ�િુનકો�ર સા�હ�યમાં દલીતવાદ, દ�શીવાદ અને નાર�વાદ એમ �ણ �કાર�ું સા�હ�યન�ધપા� ર�તે જોવા મળે છે. નાર�વાદના
ભાગ�પે નાર�ચેતના અને તેના અ��ત�વની વાત ક���માઆંવી.  �ી- િશ�ણ,  �ી-�વાત�ંય,  �ી-�વિનભ�રતા અને �ીનો સામા�જક
દર�જો ઈ�યા�દ ‘�ી’ િવષયકજ��રયાત તથા હકની ર�ૂઆત નાર�વાદ� સા�હ�યમાં જોવા મળ�. આ �કારના સા�હ�યને સ�તા નાર�
સ�કોમાં ધી�બેન પટ�લ, �ંુદિનકા કાપ�ડયા, �હમાશંી શલેત, વષા� અડાલ�, ઈલા પાઠક, ઈલા આરબ મહ�તા, ભારતી દવ,ે �બ��ુ ભ�,
ઊષા ઉપા�યાય વગેર� ઉ�મ સ�કો ગણાવી શકાય. �મ ધી�બેન પટ�લની �ૃિતઓમાં નાર�ની �યથાની વાત �વત� છે તેમ વષા�
અડાલ�ની �ૃિતઓમાં નાર�સવંદેના �ગટ� છે. તેમની ન�ધપા� નવલકથા �ૃિતઓમા ં‘માટ��ું ઘર’, ‘અણસાર’, ‘��ૃ�દંુડ’, ‘બદં�વાન’,

‘ગાઠ �ટ�ાની વળેા’, ‘ખર� પડ�લો ટ�કૂો’, ‘પગલા’ં, ‘ની�લમા ��ૃ�ુ પામી છે’, ‘ર�તપખંી’, ‘અવાજનો આકાર’, ‘માર� પણ એક ઘર
હોય’,  ‘�ીજો �કનારો’  વગેર� તેમની મહ�વની �ૃિતઓ ગણાય છે.  ‘નાર�સવંદેના અને નાર�શ��તનો પ�રચય કરાવતી �ૃિત  ‘�ીજો
�કનારો’માં લે�ખકાનો નાર�વાદ� અ�ભગમ કઈ ર�તે �ગટ�ો છે તે તપાસવાનો મારો ઉપ�મ છે.

‘�ીજો �કનારો’ નવલકથા નાર�ની સવંદેના, �ગત સમ�યા,�યથા અને �વ- િનભ�રતાનો પ�રચય કરાવે છે. નવલકથા� ું ��ુય પા� છે
અ�મુી. એક �ી પરણે છે �યાર� તેના મનમાં પોતાના સાસ�રયા િવશનેા,પિત િવશનેા તથા સમાજ િવશનેા �યાલો � ર�તે �વ`ત� છે
તે� ુ આલેખન અ�મુીમાં જોવા મળે છે. �ી જ�મે છે �યાર� િપ� ૃ સ�ામાં ઉછર� છે. �ી પરણે છે �યાર� પિત સ�ામાં �વે છે. આ બ�ે
��ુષ સમાજ વ�ચે �ી�ું �વત�ં �વન ક�પ�ું અઘ�ંુ છે. �વત�ં �વન ઈ�છતી ક� અપ�રણીત રહ�વા ઈ�છતી �ીઓ માટ� સમાજ વ�ચે
�વ�ું પડકાર ભ�ુ� છે. આપણા ભારતીય સમાજમાં �ી� ું �વન િપતાથી પિત વ�ચે પસાર થઈને ��ુ �ધુી લબંા� ુ રહ� છે. આ �ણેય
વ�ચે તેની માનિસકતા સમજનાર ��ુષ કયો? તેથી �ીની આ શોધ છે ક� તેનો �કનારો આ �ણેયમાં શોધવા છતાં ન જડતા તેણે
પોતાની �વત�ં ક�ડ� કંડારવા માટ� ��તૃ બને. અ�મુી પણ આવા જ �કનારા વ�ચે અથડાતી રહ� છે.પણ તે અટવાતી નથી. તે પોતાની
ભીતરની નાર�નો અવાજ સાભંળે છે. એટલે જ તે �ૃિતને �તે ‘પોતા�ુ ઘર’ અને ‘પોતાનો �કનારો’ મેળવે છે.

અ�મુી એક એવી �ી છે �ને િપતાનો �ેમ તો મ�યો પણ માતા હોવા છતાં તેના �ેમથી તે વચંીત રહ�. માતા રમોલા સામા�ય ઘરની
�પવાન �ી હોઇ અ�મુીના િપતાએ તેને �વનસાથી તર�ક� પસદં કર�. પણ રમોલા તેના પિત તથા દ�કર�ને જોઇએ તેટલો �ેમ આપી
ન શક�. કારણક� તે મોટા �વ�ન સેવનાર� મહ�વકા�ંી તથા �વ�છદં� �ી છે. પોતાના �હૃ�થ �વનની તેને પરવાહ નથી. પિતને લડંન
મોકલવા અને કાર�ક�દ� ઘડવા તે ઉ��કુ છે. પણ િપતાને અ�મુીની �ચ�તા છે. અ�મુીને લીધે િપતા લડંન જવા�ુ ટાળે છે �યાર� બ�ંે
વ�ચે �લેષ થાય છે. પોતે તે �લેષ�ું કારણ ન બને તે માટ� બી� �દવસે અ�મુી િપતાને લડંન જવા�ું કહ� પોતે ક-મને હો�ટ�લમાં
રહ�વા�ુ િવચાર� છે. આમ દ�કર� તર�ક� તે િપતાની �યથા સમ� પોતાની �ગત લાગણીઓ દબાવી રાખે છે. નીલ સાથે તે પરણે છે.

નીલની બહ�ન કાદંબર� અ�મુીની સાર� િમ� છે. બ�ે વ�ચે નણદં-ભાભીને બદલે મૈ�ીનો સબંધં વ� ુ ગાઢ ર�તે િવક�યો છે. મ�બુા
અ�મુીના સા�ુ છે પણ સા�-ુવ�ુ કરતા મા-દ�કર�નો �ેમ વધાર� છે. કાદંબર� અને ગોપાળરાવ વ�ચે� ુ દા�પ�ય �વન �ેમાળ અને
પ�રપ�વ ર�તે જોવા મળે છે. પિત નીલ સાથ�ે ું અ�મુી�ું �ત�રક ખ�ચાણ એકતરફ� જોવા મળે છે. જો ક� બ�ંેના �ેમલ�ન છે પણ,

નીલ મહ�વકા�ંી અને મોટા સપનાઓ �રૂા કરવા �વનમાં ગમે તે વ��,ુ �ય��તને મા�યમ બનાવનાર અહમી અને િન��ુર ��ુષ છે.

એકવાર નીલ-અ�મુીના ઘરે પાટ� ઉજવાય છે. નીલ પોતાના બીઝનેસના િમ�વ� ુ�ળને આમિં�ત કર� છે. પાટ�માં ઉ�મા નામની �ી
�બૂ ��ક કર� છે.  કારણક� તેણે પોતાના પિત �દ�પ અને �ુિનકાને બાથ�મમાથી એક સાથે બહાર જતાં આવતાં જોયા.  તેમની
અ�ત�ય�ત દશા જોઇને ઉ�મા ભાન �લૂી જઈ �ુિનકાને બીભ�સ શ�દો વડ� ભાડ� છે. આ સમયે અ�મુીને ઉ�માની વેદના અ�ભુવાઈ રહ�
હતી. તેણે ઉ�માના પિત �દ�પને ઉ�માને ઘરે લઈ જવા �ચૂ��ુ.ં નીલને અ�મુી�ું આ વત�ન ન ગ��.ુ પાટ� ખર�ખર પાટ� ન રહ�ને
તમાશો બની �ય છે. પાટ� પ�યા પછ� નીલ અ�મુીને ધમકાવે છે. અ�મુી સમસમી ઉઠ� છે ક�મક� તેણે પાટ� માટ� અથાગ મહ�નત કર�
હતી. નીલને મન અ�મુી કરતા પાટ��ુ મહ�વ વધાર� હ� ુ.ં અ�મુી ઉ�માની વદેનાને સમજતા �દ�પની બેવફાઇ અને �ુિનકાની ��ુચાઈ
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િવશે ચચા� કર� છે �યાર� નીલ કહ� છે, “ મારા બાપના ક�ટલા ટકા? �ને � કર�ું હોય તે કર�, મા�ંુ કામ થ�ું જોઈએ. માર� માટ� �દ�પ
કામનો માણસ છે. અને તે આ� �ુિનકાને છછેંડ� છે, તે માર� પાટ� બગાડ�.” (�.ૃ82) નીલના જવાબથી અ�મુી�ું મા�ું ભમે છે. કારણ
ક� તેને નૈિતકતા કરતા બીઝનેસ ��યે, પોતાના �વાથ� ��યે વધાર� �ેમ છે. એટલે જ તે નીલને �છૂ� બેસે છે, “એનો અથ� એ ક�
�જ�દગીમાં � ું પણ આગળ આવવા માટ� સોદાબા� કર�, �ીનો ઉપયોગ કર� અને એમાં તને ક�ું ખો�ંુ કયા�ની લાગણી ન થાય?” (�.ૃ83)

અહ�થી જ નીલ અને અ�મુી વ�ચે િતરાડ પડવાની શ�આત થઈ.

અ�મુી�ું મન પોતાના િવશે ��ો કર� ું ર�ુ.ં  તેને સતત ભય રહ�વા લા�યો ક� નીલ પણ �દ�પની �મ પોતાને છેતરશે તો નહ�.
�દ�પ�ું ઘર �ુિનકાને કારણે ��ું આ��ું હ� ુ.ં ઉ�માને તેમના અનૈિતક સબંધંોની �ણ હોવા છતાં તે કંઈ કર� શકતી નથી. કારણ ક�, તે
અ�ય પર �વનાર� પરિનભ�ર �ી છે. પીયરમા પણ તે� ું કોઈ ન હોવાને કારણે �દ�પની લપંટતા તેને �વીકારવી પડ� છે. પણ અ�મુી
ઉ�મા �વી નબળ� �ી નથી. નીલની મહ�વકા�ંા,ં તેની �ય�તતાને તે સમ� છે પણ તેને ખબર નહોતી ક� નીલ પણ તેને છેતર� ર�ો
છે. એકવાર ઉ�મા તેને નીલ અને નીમાના અફ�ર િવશે જણાવે છે �યાર�, તે ભાગંી પડ� છે. આખર� �નો તેને ડર હતો તે જ બને છે.

મ�બુાએ હસતાં હસતાં એક વાત અ�મુીને કહ�લી ક�,“�ી અને ��ુષ બેયના હાથમાં એકસરખી ર�ખા હોય તોય બેયના ભા�ય ન�ખા કાં
હોય છે?” (�.ૃ13) આ ��નો ઉ�ર �યાર� તો અ�મુી આપી શક� નહોતી પણ આ� �યાર� તે નીલની છેતરપ�ડ� િવશે �ણે છે,�યાર�
તેને �યાલ આવે છે ક� �ી અને ��ુષ �ુ�ંુ �વે છે. બેઉ એક છ�માં રહ�વા છતાં �ુદા �ુદા િવચારો, માનિસકતા ધરાવે છે. એક આઝાદ
પખંી છે ને બી�ુ ં ક�દ પખંી છે.

અ�મુી સહનશીલ �ી હોવાની સાથે િનભ�ય અને �િતકાર કરનાર� �ી છે.  તે ઘરે જઈને નીલને નીમા િવશે �છેૂ છે.  નીલ તેને
�ચૂવવાની કોશીશ પણ કર� છે. પણ નીલના મોબાઈલમાં આવલે નીમાના કોલથી અ�મુીનો શક સ�યમાં પર�ણમે છે. બ�ે વ�ચે �લેષ
થાય છે, અબોલા સ��ય છે. અ�મુી ઉ�મા પાસેથી નીમાનો મોબાઈલ નબંર મેળવી તેને મળવા બોલાવે છે. તે નીમાને કહ� છે,“તમાર�
આિથ�ક સલામતીની વાત નથી કરતી. તમાર� ઈમોશનલ િસ�ો�રટ�� ું �ુ?ંનીલ એની પ�નીને છોડ�ને તમાર� પાસે આવી શક� છે.....તો
�ાર�ક તમને પણ ...પછ�? �વનની અડધી મ�ંજલે મનના જખમ લઈ �ાં જશો?”(�.ૃ14) અહ� અ�મુી પોતે અ�ભુવલેી પ�ર��થતી
નીમાને તેના �વનમાં ઉદભવી શક� તેનો અહ�સાસ કરાવવા માગેં છે. પણ નીમા �ુદા �કારની �ી છે. તે �બુ �વાથ� અને �વ�છદં� છે.

તેને અ�મુીની વદેના �પશ�તી નથી. જો ક� તે નીલને કહ�વડાવે છે ક� પોતે અ�મુીની સાથે રહ�વા તૈયાર છે �યાર� અ�મુી �ોધવશ ભડક�
ઉઠ� છે,“ વન બીગ હ��પી ફ�િમલી, રાઈટ? નો.નેવર. તાર� �ખુની �યા�યા શી છે નીલ? સમાધાન કર�ને �વ�ુ?ં  મને મારો વર,
સસંાર, �વન બ�ું મા�ંુ જોઈએ છે. મારા વરને ચોકલેટની �મ �ું કોઈ સાથે શરે કરવા નથી માગંતી.”(�.ૃ160)અહ� અ�મુીનો ��ુલો
�િતકાર છે.પોતાના હક અને અ��ત�વ ટકાવવા માટ�ની માગં છે. અ�મુી કટા�માં નીલને કહ� છે,“�વનના ર�તે જતાં મને પણ બીજો
કોઈ મનગમતો સાથી મળ� જશે તો � ું એને �વીકારશે નીલ?” (�.ૃ161) નીલ કઈ બોલી શકતો નથી. કારણ ક� ��ુષ પોતાની �ીને
અ�ય ��ુષ સાથે સહન કર� શકતો નથી.

અ�મુી મ�મતાથી નીમાના અફ�રને નકાર� છે. ને એક �દવસ તે ઘર છોડ�ને ચાલી નીકળે છે �યાર�, નીલ તેને કહ� છે, “તને આવડ� છે
�ુ?ં  તાર� પાસે �ું છે? બી.એ.ની �ડ�ી�ું ફરફર��ુ?ં  �ત�તની �ડ�ીની અર�ઓ લઈને હ�રો લોકો નોકર� માટ� રખડતા હોય છે
ખબર છે તેની? તે �ુિનયા જ �ાં જોઈ છે? .... તારામાં સો �િપયા કમાવાની તાકાત નથી તો કરશે � ુ?ં �ખૂે મરશ?ે ભીખ માગંશ?ે”

(�.ૃ181) આ સવંાદ પરથી જણાય છે ક� નીલને અ�મુી પર દયાભાવ છે,�ેમ નથી. એટલે જ એની �ખૂ-તરસની વાત કર� છે. તેને
અ�મુીના ભ�ન �દયની પડ� નથી. તેની �ટૂ�લી લાગણીઓની �ચ�તા નથી. તે મા� ગણતર�બાજ ��ુષ છે, તે અ�મુી હવે સમ� શક�
છે. નીલના કઠોર �દયથી ઘવાયેલી અ�મુી �વનમાં પોતાનો �કુામ ન�� કરવા�ું ધાર� છે. પોતે �ેગનટં છે એ વાત પણ તે નીલથી
�પાવે છે. કારણક�, �ણે પ�નીને છેહ દ�ધો હોય તે સતંાનને �ું �ેમ આપી શકશ?ે  વળ� પોતે પણ માતા- િપતાની હયાતીમાં ક�વળ
િપતાનો જ �ેમ પામી શક� હતી. પોતે માતાના �ેમ માટ� હમંેશા �હજરાતી રહ�. પોતા�ું સતંાન િપતાના �ેમ માટ� �હજરાય નહ� તે માટ�
તે અબોશ�ન કરાવી લે છે. થોડા �દવસ તે કાદંબર� અને ગોપાલરાવને ઘરે રહ� છે. ગોપાળરાવ �ારા અ�મુીને લોનાવાલાની એક
શાળામાકં�ચનના �ટોર�મની જવાબદાર� સભંાળનાર ‘ક�ચન �પુરવાઇઝર’ ની નોકર� મળે છે �યાર� અ�મુીને �વત�ં �વન �વવાનો
મકસદ મળે છે.

િપતાના ��ૃ�ુ બાદ એકલી પડ�લી માતા રમોલાને અ�મુી સાચવે છે. અવાર નવાર તેને ઘરે જઇ સાફ સફાઇ, રસોઈ વગેર� કામ કર� છે.

રમોલાને ટ�.બી. થયો છે તે �ણી તેની દવા કરાવે છે. રમોલા� ું મન હવે અ�મુી તરફ બદલાવા લાગે છે. શાળાના ��પાઉ�ડમાં જ
અ�મુીને રહ�વા માટ� ઘર પણ મળે છે. અ�મુીને હવે પોતે આ�મિનભ�ર બ�યાનો સતંોષ થાય છે. નોકર�માં પોતે શ�આતમાં ભય પામે
છે. પોતે અનાજના જ�થા, બીલ, હ�સાબ વગેર�થી કંટાળો અ�ભુવે છે. િમ.િસ�હા પોતાનો �ભાવ પાડવા અ�મુીને કાય�ભાર ઓછો આપે
છે પણ અ�મુી પોતા�ું કામ િન�ઠાથી કર� છે. શાળાની ક�ચન �યવ�થામાં ચાલતા ગોટાળા િવશે �ણે છે. શાળાના આચાય� િમ. ભા�ટયા
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સાથે તેને સારો મનમેળ થાય છે. એકવાર શાળામાં એક ઘટના બને છે. વ�ેદકા અને શોભા નામની બે છોકર�ઓ ભાગી �ય છે. શાળાના
��ટ�ઓ આ ઘટના �ગે �ટાફના તમામ મે�બસ�ને ધમકાવે છે, તતડાવે છે, અસ�ય શ�દો કહ� છે. અ�મુીના મનમાં િવરોધ �ગે છે.

પણ તે બોલતી નથી. પોતે ગઈ રાતે �ધારામાં કોઈના ભાગવાનો અવાજ સાભંળ� શક� હતી તે વાત તે �વ�થતાથી ��પે�ટરને જણાવે
છે. બ�ે છોકર�ઓના વાલી અ�મુી પર ખોટા આરોપ �કૂ� છે. પણ અ�મુી ગભરાયા િવના કહ� છે, “ એ�સ�ઝુ મી મેડમ, જબાન
સભંાળ�ને વાત કરો. એ વખતે મને દ�ખાએલા ઓળાઓ એ િવ�ાથ�નીઓના છે એની મને ખબર નહોતી. બી� વાત, તમાર� દ�કર�ઓને
કોઈ ઉઠાવી ગ�ું નથી. એ લોકો �રૂ� રા��શુીથી પોતાની મેળે જ ચાલી ગઈ હશ.ે ન કોઈએ મદદ માટ� �મૂ પાડ� ન બળજબર�થી
કોઈ લડાઈ થઈ હતી સમ�યા.”(�.ૃ302) અ�મુીના �િતકારશીલ વત�ન ��યે ��ટ�ઓને હ�રાની થાય છે. વાલીઓ પણ �પૂ થઈ �ય
છે.

અ�મુીની િનભ�યતાને ભયજનક �ણી શાળાના ખાસ ��ટ�ઓ અ�મુીને ખસેડવા માટ� તેના અને િમ. ભા�ટયાના અનૈિતક સબંધંોની વાત
ચલાવે છે. �યાર� તો અ�મુી �દરથી રોષે ભરાય છે. તે �વ�થતા�વૂ�ક કહ� છે, “ �ું અને સર? �હ�ર �વનમાં ચા�ર�ય��ુ� જ�ર� છે તે
�ુ ં મા�ું �ં સર. એથી જ �યાર� માર� ભા�ટયા સર�ું કામ હોય,એમની ઓ�ફસમાં આ�ું �યાર� ��નૂની ર� વગર �ું ન આ�ું તેનીખાસ
તક�દાર� રાખતી. કારણક� �ીને ભીડાવવા માટ� હમંેશા સૌથી પહ�લો આ�ેપ ચા�ર�ય પર જ થાય છે, તે �ુ ં ��ું �.ં”(�.ૃ312)અ�મુીની
�વ�થતાને તે ��ટ�ઓ સાખી શકતા નથી. અ�મુી પહ�લાની �મ ડરપોક અને અસહાય �ી ન હતી. તે ઘવાયેલી અને ઘડાયેલી
આ�મિનભ�ર તથા આ�મિનભ�ય �ી હતી. એટલે જ પોતાના ચા�ર�ય પર લાગેલા આ�ેપને, પોતાને નોકર�માથી ખસેડવાના કારણ�પ
�ણીને, સ�ંથામાં ચાલતા ગોટાળા િવશે જણાવે છે,“ આ સ�ંથામાં જબરજ�ત ��ટાચાર ચાલી ર�ો છે એ મારો આ�ેપ હશ.ે... એક
િમિનટ �રૂાવા પણ છે માર� પાસે. અનાજ ક�રયાણાની ખર�દ�માં �યાપક ��ટાચાર થાય છે. િસ�હા તેમા ખાસ કડ� છે. માર� આગળના
�લાક�ને પણ એટલે જ કાઢ� �કુવામાં આ�યો હતો અને એકાઉ�ટ ન �ણતી �બનઅ�ભુવી �વુતીને આવડ� મોટ� પો�ટ એટલા માટ�
અપાઇ હતી.  એને હવે ક�મ હટાવવી?  �ુય�ધનની નબળ� �ંઘની �મ ચા�ર�ય પર આ�ેપ કર�ને �ૂર કરવી.  બરાબરને
સર”(�.ૃ313)આમ,  પોતાના આ�મિવ�ાસ વડ� આપેલા જવાબથી ��ટ�ઓ સમસમી ગયા અને િમ.  ભા�ટયા અ�મુી માટ� ગૌરવ
અ�ભુવવા લા�યા. પોતે એક સાચી �ય��તનાહાથમાં જવાબદાર�ભ�ુ� કામ સો��ું હ� ુ.ં તે માટ�પોતાની �ત પર માન થ�ુ.ં નવલકથાને
�તે અ�મુી,  રમોલા અને કાદંબર� �ણેય �વ�થતાથી હોટલમાં જવા તૈયાર થાય છે અને નવલકથા �ત પામે છે.  વા�તવમાં
અ�મુીના આ�મિનભ�ર �વનની અહ�થી શ�આત છે એ�ું લે�ખકા આલેખી શ�ા છે.

આ નવલકથામાં ��ુય�વે ચાર પાચં �ીઓની વાત છે. અ�મુી, રમોલા, કાદંબર�, મ�બુા અને નીમા.અ�મુી સ�ંકાર�, ધીરજવાન,

સ�યવાદ�, વફાદાર અને આ�મિનભ�ર �ી છે. રમોલા અહમી, �વ�છદં�, લાગણીહ�ન �ી છે. કાદંબર� હસ�ખુી, તેજ �વભાવની, હાજર
જવાબી તથા અ�યતં �િતકાર કરનાર� �ી છે. મ�બુા સહનશીલતાની �િૂત� અને �ેમાળ ��ૃા છે. �યાર� નીમા અ�ય �ીના �ખુને
છ�નવી લેનાર �વાથ� અને ચાલાક �ી છે. રમોલા અને નીમા અ�ય �ીઓને ન સમજનાર �ી હોવા છતાં બ�ેમાં તફાવત છે. કારણક�
હોટલમાં સૌની હાજર�માં નીમાને ‘રખાત’ કહ�નાર રમોલામાં મા�સૃહજ નહ� પણ એક �ી સહજ �ગી ઉઠ�લ રોષની લાગણી પડઘાતી
હતી. રમોલા પોતાના �વ�નોને સાકાર કરવા પિતને હમંેશા કાર�ક�દ� તરફ વાળતી રહ�. પણ પિતના મનને �ાર�ય સમ�ના શક�.
પિતના ક�રયરની બરબાદ� માટ� પોતાની દ�કર�ને દોષી ઠહરાવે છે. આમ મોટા સપનાઓ સાકાર કરવાની ચાહમાં તે ભટક� ગઈ. પણ
પિતના ��ૃ�ુ બાદ તેની ગેરહાજર�માં તે હ�જરાતી રહ� છે. તે પહ�લાની �મ ઠાઠથી �વી શકતી નથી. પોતાની માદંગીને સાચવનાર
દ�કર� અ�મુી તરફ તે લાગણીવશ બને છે. તે છતાં ભીતરમાં વહ�તા લાગણીના વગેને �પ�ટ કરવામાં તેનો અહમ તેને નડતો રહ� છે.

બી� તરફ નીમા એક એવી �ી છે � બી� �ીની પીડાને �ાર�ય સમ� શકતી નથી. ��ુષને ક�વી ર�તે �ભાિવત કરવા અથવા
આકષ�વા તે સાર� ર�તે �ણે છે. એટલે જ અ�મુી સાથનેી �લુાકાત પછ� પણ તે નીલ તરફનો ર�તો વાળ� લેવાનો બદલે અ�મુી સાથે
હળ�મળ�ને લ�ન�વન �વવાનો અ�ભ�ાય આપે છે.રમોલા અને નીમાની �લુનામાં કાદંબર� ત�ન �ુદ� �ી છે. તે સતત હસ�ખુી,
મ�તીખોર, બળવાખોર અને ઝ�નૂી �ી છે. પોતાની મા મ�બુાને પોતાના િપતા તરફથી ક�ટ�ું સહન કર�ું પડ�ું તેની વાત તે અ�મુીને
વદેના તથા �યગં �ારા �કટ કર� છે. પહ�લાની �ીઓ ક�ટલી �ુબ�ળ હતી, સહનશીલ હતી, સા�ુ અને નણદંથી દબાયેલી હતી. તેની વાત
તે અ�મુીને જણાવે છે. પહ�લાની �ીઓની ઋ�ધુમ� વખતની વાત કાદંબર� કરડાક��વૂ�ક જણાવતા કહ� છે,“શરમ એટલે �ું એની આ�ુ
તને કદ� ખબર નહ� પડ�. ‘શરમ’ એ�લે િપર�યડ વખતે �ણ �દવસ પાળવા� ુ.ં ન સમ�ને! મતલબ ગધંાતો કોથળો પાથર� અમાર�
બેસવા�ુ.ંકોઈને અડવા�ું નહ� અને આમ આવતા-જતા સૌની સામે તમારા �ુદરતી ધમ�ની છડ� પોકારવાની. તમારો િપર�યડ વહ�લો
મોડો થાય એટલે લોકોની �ંુવાર� છોકર�ના ચા�ર�ય િવશે અને પરણેલી �ીઓના ગભા�ધાન માટ� બધી જ અટકળો બાધંવાની સ�ંણૂ�
�ટ�”(�.ૃ13) કાદંબર�ની વાતમાં તીખાશ છે. સાથે વદેના પણ છે. પહ�લાની �ીઓની પ�ર��થતીની હક�કત �કટ થઈ છે. કાદંબર�
પોતાના ભાઈ નીલના �વભાવથી પ�ર�ચત છે.એટલે જ તેને અ�મુીની પીડા સમ�ય છે. નીલની મા ��યેની બેદરકાર�ને કાદંબર� આ
ર�તે �કટ કર� છે, “ નીલ દ�કરો. એટલે ઘરબહાર. કાદંબર� તો દ�કર�. એ �ાં જવાની હતી? આ�ું એટલે તો મને નર� �ખે દ�ખા� ું ક�
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બા એ સોપાર� કાતરવાથી ��ૂલી �ગળ�એ, રસોડાની �ધાર� ઓરડ�માં આ�ુથંીભાખર�નો કડક લોટ બા�ંયો છે. નીલ આ �ાર� �ુએ
ક� વળ� સમ�? “( �.ૃ17) � દ�કરાને ‘મા’ની ��ૂલી �ગળ�ઓની પીડાની નથી પડ� એ દ�કરાને પિતનો દર�જો �ુ?ં અને પ�નીની
પીડાની વળ� �ાથી ખબર પડ�? કાદંબર�ના સવંાદમાં આ કટા� �ય�ત થયો છે. અહ� નીલ અને રમોલાની માનિસકતા સરખી બની
�ય છે. કાદંબર�એ પોતાનાથી મોટ� વયના ��ુષ ગોપાલરાવ� સાથે લ�ન કયા�. � બગંાળ� ભાષા બોલે છે. અને ઓ�ં કમાય છે.

પણ કાદંબર�ના ભીતરને તે સાર� ર�તે સમ� છે. એટલે જ બ�ે� ું દા�પ�ય�વન આનદંમય ર�તે પસાર થાય છે. કાદંબર�ને અ�મુી
સાથે �ગાઢ �ીિત છે. એકલવાયી અ�મુીને પોતાના ઘરે આશરો આપવા માટ� તે �સ� છે. પોતાના ભાઈ નીલની સાથે બેવફાઈને તે
િધ�ાર� છે. મ�બુાની આ�મપીડાનો તેને �દયમાં �પશ� થાય છે. �યવહા�ુ �ૃ��ટએ પણ તે સમજદાર �ી છે. અ�મુીના માતા- િપતાની
દ�ખભાળ કરવામાં તે પોતાની ફરજ �કૂતી નથી. અ�મુીને શ��ત �રૂ� પાડનાર પરો�બળ તે કાદંબર� જ છે.

આ બધી �ીઓની વ�ચે મ�બુા સાવ ગભ�ંુ, �ેમાળ અને સહનશીલ ��ૃા છે. પોતે વ�ુ તર�ક� � �જ�દગી વીતાવી છે તે કદાચ આજની
�ી ન જ �રવી શક�. મ�બુાને મન અ�મુી વ�ુ કરતા દ�કર� વધાર� છે. કાદંબર� �ટલો જ �નેહ તે અ�મુી ��યે દાખવે છે. પોતાના
દ�કરાએ અ�મુીને કર�લ અ�યાય બદલ તે દ�કરાને જ �નુેગાર ઠ�રવી અ�મુી ��યે �ી સહજ માનવતાવાદ� સબંધં �ળવી રાખવાનો
આ�હ રાખે છે. અ�મુીના �વત�ં �વન માટ� તે કહ� છે, “ આ સસંાર તો દ�રયો છે, ઈમાં મો�ય ઉછળે. આ સસંાર જગંલ પણ છે.

એમાં મોટા મોટા ઝાડ, ઝાડ�, ઝાખંરાં અને જગંલી �નવર�ય હોય છે. એની �લુ�લુામણીમાં તાર� ક�ડ� શોધવા સા�ંુ � ું નીકળ� છે ઈ
બ�ુ સાર� વાત છે.”(�.ૃ228) આ છે એક �ીનો બી� �ી ��યેનો �ેમ. અહ� સા�-ુવ�નુો સબંધં નથી, અહ� �ી-�ી વ�ચેનો �ેમ અને
માનવતાવાદ� સબંધં �ય�ત થયો છે.

“�ીજો �કનારો”  એટલે �ીની �વિનભ�રતા આ�િુનકો�ર સા�હ�યમાં દલીતવાદ,  દ�શીવાદ અને નાર�વાદ એમ �ણ �કાર�ું
સા�હ�યન�ધપા� ર�તે જોવા મળે છે. નાર�વાદના ભાગ�પે નાર�ચેતના અને તેના અ��ત�વની વાત ક���માઆંવી. �ી- િશ�ણ, �ી-
�વાત�ંય, �ી-�વિનભ�રતા અને �ીનો સામા�જક દર�જો ઈ�યા�દ ‘�ી’  િવષયકજ��રયાત તથા હકની ર�ૂઆત નાર�વાદ� સા�હ�યમાં
જોવા મળ�. આ �કારના સા�હ�યને સ�તા નાર� સ�કોમાં ધી�બેન પટ�લ, �ંુદિનકા કાપ�ડયા, �હમાશંી શલેત, વષા� અડાલ�, ઈલા
પાઠક,  ઈલા આરબ મહ�તા,  ભારતી દવ,ે  �બ��ુ ભ�,  ઊષા ઉપા�યાય વગેર� ઉ�મ સ�કો ગણાવી શકાય.  �મ ધી�બેન પટ�લની
�ૃિતઓમાં નાર�ની �યથાની વાત �વત� છે તેમ વષા� અડાલ�ની �ૃિતઓમાં નાર�સવંદેના �ગટ� છે.  તેમની ન�ધપા� નવલકથા
�ૃિતઓમા ં‘માટ��ું ઘર’, ‘અણસાર’, ‘��ૃ�દંુડ’, ‘બદં�વાન’, ‘ગાઠ �ટ�ાની વળેા’, ‘ખર� પડ�લો ટ�કૂો’, ‘પગલા’ં, ‘ની�લમા ��ૃ�ુ પામી
છે’, ‘ર�તપખંી’, ‘અવાજનો આકાર’, ‘માર� પણ એક ઘર હોય’, ‘�ીજો �કનારો’ વગેર� તેમની મહ�વની �ૃિતઓ ગણાય છે. ‘નાર�સવંદેના
અને નાર�શ��તનો પ�રચય કરાવતી �ૃિત ‘�ીજો �કનારો’માં લે�ખકાનો નાર�વાદ� અ�ભગમ કઈ ર�તે �ગટ�ો છે તે તપાસવાનો મારો
ઉપ�મ છે.

‘�ીજો �કનારો’ નવલકથા નાર�ની સવંદેના, �ગત સમ�યા,�યથા અને �વ- િનભ�રતાનો પ�રચય કરાવે છે. નવલકથા� ું ��ુય પા� છે
અ�મુી. એક �ી પરણે છે �યાર� તેના મનમાં પોતાના સાસ�રયા િવશનેા,પિત િવશનેા તથા સમાજ િવશનેા �યાલો � ર�તે �વ`ત� છે
તે� ુ આલેખન અ�મુીમાં જોવા મળે છે. �ી જ�મે છે �યાર� િપ� ૃ સ�ામાં ઉછર� છે. �ી પરણે છે �યાર� પિત સ�ામાં �વે છે. આ બ�ે
��ુષ સમાજ વ�ચે �ી�ું �વત�ં �વન ક�પ�ું અઘ�ંુ છે. �વત�ં �વન ઈ�છતી ક� અપ�રણીત રહ�વા ઈ�છતી �ીઓ માટ� સમાજ વ�ચે
�વ�ું પડકાર ભ�ુ� છે. આપણા ભારતીય સમાજમાં �ી� ું �વન િપતાથી પિત વ�ચે પસાર થઈને ��ુ �ધુી લબંા� ુ રહ� છે. આ �ણેય
વ�ચે તેની માનિસકતા સમજનાર ��ુષ કયો? તેથી �ીની આ શોધ છે ક� તેનો �કનારો આ �ણેયમાં શોધવા છતાં ન જડતા તેણે
પોતાની �વત�ં ક�ડ� કંડારવા માટ� ��તૃ બને. અ�મુી પણ આવા જ �કનારા વ�ચે અથડાતી રહ� છે.પણ તે અટવાતી નથી. તે પોતાની
ભીતરની નાર�નો અવાજ સાભંળે છે. એટલે જ તે �ૃિતને �તે ‘પોતા�ુ ઘર’ અને ‘પોતાનો �કનારો’ મેળવે છે.

અ�મુી એક એવી �ી છે �ને િપતાનો �ેમ તો મ�યો પણ માતા હોવા છતાં તેના �ેમથી તે વચંીત રહ�. માતા રમોલા સામા�ય ઘરની
�પવાન �ી હોઇ અ�મુીના િપતાએ તેને �વનસાથી તર�ક� પસદં કર�. પણ રમોલા તેના પિત તથા દ�કર�ને જોઇએ તેટલો �ેમ આપી
ન શક�. કારણક� તે મોટા �વ�ન સેવનાર� મહ�વકા�ંી તથા �વ�છદં� �ી છે. પોતાના �હૃ�થ �વનની તેને પરવાહ નથી. પિતને લડંન
મોકલવા અને કાર�ક�દ� ઘડવા તે ઉ��કુ છે. પણ િપતાને અ�મુીની �ચ�તા છે. અ�મુીને લીધે િપતા લડંન જવા�ુ ટાળે છે �યાર� બ�ંે
વ�ચે �લેષ થાય છે. પોતે તે �લેષ�ું કારણ ન બને તે માટ� બી� �દવસે અ�મુી િપતાને લડંન જવા�ું કહ� પોતે ક-મને હો�ટ�લમાં
રહ�વા�ુ િવચાર� છે. આમ દ�કર� તર�ક� તે િપતાની �યથા સમ� પોતાની �ગત લાગણીઓ દબાવી રાખે છે. નીલ સાથે તે પરણે છે.

નીલની બહ�ન કાદંબર� અ�મુીની સાર� િમ� છે. બ�ે વ�ચે નણદં-ભાભીને બદલે મૈ�ીનો સબંધં વ� ુ ગાઢ ર�તે િવક�યો છે. મ�બુા
અ�મુીના સા�ુ છે પણ સા�-ુવ�ુ કરતા મા-દ�કર�નો �ેમ વધાર� છે. કાદંબર� અને ગોપાળરાવ વ�ચે� ુ દા�પ�ય �વન �ેમાળ અને
પ�રપ�વ ર�તે જોવા મળે છે. પિત નીલ સાથ�ે ું અ�મુી�ું �ત�રક ખ�ચાણ એકતરફ� જોવા મળે છે. જો ક� બ�ંેના �ેમલ�ન છે પણ,
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નીલ મહ�વકા�ંી અને મોટા સપનાઓ �રૂા કરવા �વનમાં ગમે તે વ��,ુ �ય��તને મા�યમ બનાવનાર અહમી અને િન��ુર ��ુષ છે.

એકવાર નીલ-અ�મુીના ઘરે પાટ� ઉજવાય છે. નીલ પોતાના બીઝનેસના િમ�વ� ુ�ળને આમિં�ત કર� છે. પાટ�માં ઉ�મા નામની �ી
�બૂ ��ક કર� છે.  કારણક� તેણે પોતાના પિત �દ�પ અને �ુિનકાને બાથ�મમાથી એક સાથે બહાર જતાં આવતાં જોયા.  તેમની
અ�ત�ય�ત દશા જોઇને ઉ�મા ભાન �લૂી જઈ �ુિનકાને બીભ�સ શ�દો વડ� ભાડ� છે. આ સમયે અ�મુીને ઉ�માની વેદના અ�ભુવાઈ રહ�
હતી. તેણે ઉ�માના પિત �દ�પને ઉ�માને ઘરે લઈ જવા �ચૂ��ુ.ં નીલને અ�મુી�ું આ વત�ન ન ગ��.ુ પાટ� ખર�ખર પાટ� ન રહ�ને
તમાશો બની �ય છે. પાટ� પ�યા પછ� નીલ અ�મુીને ધમકાવે છે. અ�મુી સમસમી ઉઠ� છે ક�મક� તેણે પાટ� માટ� અથાગ મહ�નત કર�
હતી. નીલને મન અ�મુી કરતા પાટ��ુ મહ�વ વધાર� હ� ુ.ં અ�મુી ઉ�માની વદેનાને સમજતા �દ�પની બેવફાઇ અને �ુિનકાની ��ુચાઈ
િવશે ચચા� કર� છે �યાર� નીલ કહ� છે, “ મારા બાપના ક�ટલા ટકા? �ને � કર�ું હોય તે કર�, મા�ંુ કામ થ�ું જોઈએ. માર� માટ� �દ�પ
કામનો માણસ છે. અને તે આ� �ુિનકાને છછેંડ� છે, તે માર� પાટ� બગાડ�.” (�.ૃ82) નીલના જવાબથી અ�મુી�ું મા�ું ભમે છે. કારણ
ક� તેને નૈિતકતા કરતા બીઝનેસ ��યે, પોતાના �વાથ� ��યે વધાર� �ેમ છે. એટલે જ તે નીલને �છૂ� બેસે છે, “એનો અથ� એ ક�
�જ�દગીમાં � ું પણ આગળ આવવા માટ� સોદાબા� કર�, �ીનો ઉપયોગ કર� અને એમાં તને ક�ું ખો�ંુ કયા�ની લાગણી ન થાય?” (�.ૃ83)

અહ�થી જ નીલ અને અ�મુી વ�ચે િતરાડ પડવાની શ�આત થઈ.

અ�મુી�ું મન પોતાના િવશે ��ો કર� ું ર�ુ.ં  તેને સતત ભય રહ�વા લા�યો ક� નીલ પણ �દ�પની �મ પોતાને છેતરશે તો નહ�.
�દ�પ�ું ઘર �ુિનકાને કારણે ��ું આ��ું હ� ુ.ં ઉ�માને તેમના અનૈિતક સબંધંોની �ણ હોવા છતાં તે કંઈ કર� શકતી નથી. કારણ ક�, તે
અ�ય પર �વનાર� પરિનભ�ર �ી છે. પીયરમા પણ તે� ું કોઈ ન હોવાને કારણે �દ�પની લપંટતા તેને �વીકારવી પડ� છે. પણ અ�મુી
ઉ�મા �વી નબળ� �ી નથી. નીલની મહ�વકા�ંા,ં તેની �ય�તતાને તે સમ� છે પણ તેને ખબર નહોતી ક� નીલ પણ તેને છેતર� ર�ો
છે. એકવાર ઉ�મા તેને નીલ અને નીમાના અફ�ર િવશે જણાવે છે �યાર�, તે ભાગંી પડ� છે. આખર� �નો તેને ડર હતો તે જ બને છે.

મ�બુાએ હસતાં હસતાં એક વાત અ�મુીને કહ�લી ક�,“�ી અને ��ુષ બેયના હાથમાં એકસરખી ર�ખા હોય તોય બેયના ભા�ય ન�ખા કાં
હોય છે?” (�.ૃ13) આ ��નો ઉ�ર �યાર� તો અ�મુી આપી શક� નહોતી પણ આ� �યાર� તે નીલની છેતરપ�ડ� િવશે �ણે છે,�યાર�
તેને �યાલ આવે છે ક� �ી અને ��ુષ �ુ�ંુ �વે છે. બેઉ એક છ�માં રહ�વા છતાં �ુદા �ુદા િવચારો, માનિસકતા ધરાવે છે. એક આઝાદ
પખંી છે ને બી�ુ ં ક�દ પખંી છે.

અ�મુી સહનશીલ �ી હોવાની સાથે િનભ�ય અને �િતકાર કરનાર� �ી છે.  તે ઘરે જઈને નીલને નીમા િવશે �છેૂ છે.  નીલ તેને
�ચૂવવાની કોશીશ પણ કર� છે. પણ નીલના મોબાઈલમાં આવલે નીમાના કોલથી અ�મુીનો શક સ�યમાં પર�ણમે છે. બ�ે વ�ચે �લેષ
થાય છે, અબોલા સ��ય છે. અ�મુી ઉ�મા પાસેથી નીમાનો મોબાઈલ નબંર મેળવી તેને મળવા બોલાવે છે. તે નીમાને કહ� છે,“તમાર�
આિથ�ક સલામતીની વાત નથી કરતી. તમાર� ઈમોશનલ િસ�ો�રટ�� ું �ુ?ંનીલ એની પ�નીને છોડ�ને તમાર� પાસે આવી શક� છે.....તો
�ાર�ક તમને પણ ...પછ�? �વનની અડધી મ�ંજલે મનના જખમ લઈ �ાં જશો?”(�.ૃ14) અહ� અ�મુી પોતે અ�ભુવલેી પ�ર��થતી
નીમાને તેના �વનમાં ઉદભવી શક� તેનો અહ�સાસ કરાવવા માગેં છે. પણ નીમા �ુદા �કારની �ી છે. તે �બુ �વાથ� અને �વ�છદં� છે.

તેને અ�મુીની વદેના �પશ�તી નથી. જો ક� તે નીલને કહ�વડાવે છે ક� પોતે અ�મુીની સાથે રહ�વા તૈયાર છે �યાર� અ�મુી �ોધવશ ભડક�
ઉઠ� છે,“ વન બીગ હ��પી ફ�િમલી, રાઈટ? નો.નેવર. તાર� �ખુની �યા�યા શી છે નીલ? સમાધાન કર�ને �વ�ુ?ં  મને મારો વર,
સસંાર, �વન બ�ું મા�ંુ જોઈએ છે. મારા વરને ચોકલેટની �મ �ું કોઈ સાથે શરે કરવા નથી માગંતી.”(�.ૃ160)અહ� અ�મુીનો ��ુલો
�િતકાર છે.પોતાના હક અને અ��ત�વ ટકાવવા માટ�ની માગં છે. અ�મુી કટા�માં નીલને કહ� છે,“�વનના ર�તે જતાં મને પણ બીજો
કોઈ મનગમતો સાથી મળ� જશે તો � ું એને �વીકારશે નીલ?” (�.ૃ161) નીલ કઈ બોલી શકતો નથી. કારણ ક� ��ુષ પોતાની �ીને
અ�ય ��ુષ સાથે સહન કર� શકતો નથી.

અ�મુી મ�મતાથી નીમાના અફ�રને નકાર� છે. ને એક �દવસ તે ઘર છોડ�ને ચાલી નીકળે છે �યાર�, નીલ તેને કહ� છે, “તને આવડ� છે
�ુ?ં  તાર� પાસે �ું છે? બી.એ.ની �ડ�ી�ું ફરફર��ુ?ં  �ત�તની �ડ�ીની અર�ઓ લઈને હ�રો લોકો નોકર� માટ� રખડતા હોય છે
ખબર છે તેની? તે �ુિનયા જ �ાં જોઈ છે? .... તારામાં સો �િપયા કમાવાની તાકાત નથી તો કરશે � ુ?ં �ખૂે મરશ?ે ભીખ માગંશ?ે”

(�.ૃ181) આ સવંાદ પરથી જણાય છે ક� નીલને અ�મુી પર દયાભાવ છે,�ેમ નથી. એટલે જ એની �ખૂ-તરસની વાત કર� છે. તેને
અ�મુીના ભ�ન �દયની પડ� નથી. તેની �ટૂ�લી લાગણીઓની �ચ�તા નથી. તે મા� ગણતર�બાજ ��ુષ છે, તે અ�મુી હવે સમ� શક�
છે. નીલના કઠોર �દયથી ઘવાયેલી અ�મુી �વનમાં પોતાનો �કુામ ન�� કરવા�ું ધાર� છે. પોતે �ેગનટં છે એ વાત પણ તે નીલથી
�પાવે છે. કારણક�, �ણે પ�નીને છેહ દ�ધો હોય તે સતંાનને �ું �ેમ આપી શકશ?ે  વળ� પોતે પણ માતા- િપતાની હયાતીમાં ક�વળ
િપતાનો જ �ેમ પામી શક� હતી. પોતે માતાના �ેમ માટ� હમંેશા �હજરાતી રહ�. પોતા�ું સતંાન િપતાના �ેમ માટ� �હજરાય નહ� તે માટ�
તે અબોશ�ન કરાવી લે છે. થોડા �દવસ તે કાદંબર� અને ગોપાલરાવને ઘરે રહ� છે. ગોપાળરાવ �ારા અ�મુીને લોનાવાલાની એક
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શાળામાકં�ચનના �ટોર�મની જવાબદાર� સભંાળનાર ‘ક�ચન �પુરવાઇઝર’ ની નોકર� મળે છે �યાર� અ�મુીને �વત�ં �વન �વવાનો
મકસદ મળે છે.

િપતાના ��ૃ�ુ બાદ એકલી પડ�લી માતા રમોલાને અ�મુી સાચવે છે. અવાર નવાર તેને ઘરે જઇ સાફ સફાઇ, રસોઈ વગેર� કામ કર� છે.

રમોલાને ટ�.બી. થયો છે તે �ણી તેની દવા કરાવે છે. રમોલા� ું મન હવે અ�મુી તરફ બદલાવા લાગે છે. શાળાના ��પાઉ�ડમાં જ
અ�મુીને રહ�વા માટ� ઘર પણ મળે છે. અ�મુીને હવે પોતે આ�મિનભ�ર બ�યાનો સતંોષ થાય છે. નોકર�માં પોતે શ�આતમાં ભય પામે
છે. પોતે અનાજના જ�થા, બીલ, હ�સાબ વગેર�થી કંટાળો અ�ભુવે છે. િમ.િસ�હા પોતાનો �ભાવ પાડવા અ�મુીને કાય�ભાર ઓછો આપે
છે પણ અ�મુી પોતા�ું કામ િન�ઠાથી કર� છે. શાળાની ક�ચન �યવ�થામાં ચાલતા ગોટાળા િવશે �ણે છે. શાળાના આચાય� િમ. ભા�ટયા
સાથે તેને સારો મનમેળ થાય છે. એકવાર શાળામાં એક ઘટના બને છે. વ�ેદકા અને શોભા નામની બે છોકર�ઓ ભાગી �ય છે. શાળાના
��ટ�ઓ આ ઘટના �ગે �ટાફના તમામ મે�બસ�ને ધમકાવે છે, તતડાવે છે, અસ�ય શ�દો કહ� છે. અ�મુીના મનમાં િવરોધ �ગે છે.

પણ તે બોલતી નથી. પોતે ગઈ રાતે �ધારામાં કોઈના ભાગવાનો અવાજ સાભંળ� શક� હતી તે વાત તે �વ�થતાથી ��પે�ટરને જણાવે
છે. બ�ે છોકર�ઓના વાલી અ�મુી પર ખોટા આરોપ �કૂ� છે. પણ અ�મુી ગભરાયા િવના કહ� છે, “ એ�સ�ઝુ મી મેડમ, જબાન
સભંાળ�ને વાત કરો. એ વખતે મને દ�ખાએલા ઓળાઓ એ િવ�ાથ�નીઓના છે એની મને ખબર નહોતી. બી� વાત, તમાર� દ�કર�ઓને
કોઈ ઉઠાવી ગ�ું નથી. એ લોકો �રૂ� રા��શુીથી પોતાની મેળે જ ચાલી ગઈ હશ.ે ન કોઈએ મદદ માટ� �મૂ પાડ� ન બળજબર�થી
કોઈ લડાઈ થઈ હતી સમ�યા.”(�.ૃ302) અ�મુીના �િતકારશીલ વત�ન ��યે ��ટ�ઓને હ�રાની થાય છે. વાલીઓ પણ �પૂ થઈ �ય
છે.

અ�મુીની િનભ�યતાને ભયજનક �ણી શાળાના ખાસ ��ટ�ઓ અ�મુીને ખસેડવા માટ� તેના અને િમ. ભા�ટયાના અનૈિતક સબંધંોની વાત
ચલાવે છે. �યાર� તો અ�મુી �દરથી રોષે ભરાય છે. તે �વ�થતા�વૂ�ક કહ� છે, “ �ું અને સર? �હ�ર �વનમાં ચા�ર�ય��ુ� જ�ર� છે તે
�ુ ં મા�ું �ં સર. એથી જ �યાર� માર� ભા�ટયા સર�ું કામ હોય,એમની ઓ�ફસમાં આ�ું �યાર� ��નૂની ર� વગર �ું ન આ�ું તેનીખાસ
તક�દાર� રાખતી. કારણક� �ીને ભીડાવવા માટ� હમંેશા સૌથી પહ�લો આ�ેપ ચા�ર�ય પર જ થાય છે, તે �ુ ં ��ું �.ં”(�.ૃ312)અ�મુીની
�વ�થતાને તે ��ટ�ઓ સાખી શકતા નથી. અ�મુી પહ�લાની �મ ડરપોક અને અસહાય �ી ન હતી. તે ઘવાયેલી અને ઘડાયેલી
આ�મિનભ�ર તથા આ�મિનભ�ય �ી હતી. એટલે જ પોતાના ચા�ર�ય પર લાગેલા આ�ેપને, પોતાને નોકર�માથી ખસેડવાના કારણ�પ
�ણીને, સ�ંથામાં ચાલતા ગોટાળા િવશે જણાવે છે,“ આ સ�ંથામાં જબરજ�ત ��ટાચાર ચાલી ર�ો છે એ મારો આ�ેપ હશ.ે... એક
િમિનટ �રૂાવા પણ છે માર� પાસે. અનાજ ક�રયાણાની ખર�દ�માં �યાપક ��ટાચાર થાય છે. િસ�હા તેમા ખાસ કડ� છે. માર� આગળના
�લાક�ને પણ એટલે જ કાઢ� �કુવામાં આ�યો હતો અને એકાઉ�ટ ન �ણતી �બનઅ�ભુવી �વુતીને આવડ� મોટ� પો�ટ એટલા માટ�
અપાઇ હતી.  એને હવે ક�મ હટાવવી?  �ુય�ધનની નબળ� �ંઘની �મ ચા�ર�ય પર આ�ેપ કર�ને �ૂર કરવી.  બરાબરને
સર”(�.ૃ313)આમ,  પોતાના આ�મિવ�ાસ વડ� આપેલા જવાબથી ��ટ�ઓ સમસમી ગયા અને િમ.  ભા�ટયા અ�મુી માટ� ગૌરવ
અ�ભુવવા લા�યા. પોતે એક સાચી �ય��તનાહાથમાં જવાબદાર�ભ�ુ� કામ સો��ું હ� ુ.ં તે માટ�પોતાની �ત પર માન થ�ુ.ં નવલકથાને
�તે અ�મુી,  રમોલા અને કાદંબર� �ણેય �વ�થતાથી હોટલમાં જવા તૈયાર થાય છે અને નવલકથા �ત પામે છે.  વા�તવમાં
અ�મુીના આ�મિનભ�ર �વનની અહ�થી શ�આત છે એ�ું લે�ખકા આલેખી શ�ા છે.

આ નવલકથામાં ��ુય�વે ચાર પાચં �ીઓની વાત છે. અ�મુી, રમોલા, કાદંબર�, મ�બુા અને નીમા.અ�મુી સ�ંકાર�, ધીરજવાન,

સ�યવાદ�, વફાદાર અને આ�મિનભ�ર �ી છે. રમોલા અહમી, �વ�છદં�, લાગણીહ�ન �ી છે. કાદંબર� હસ�ખુી, તેજ �વભાવની, હાજર
જવાબી તથા અ�યતં �િતકાર કરનાર� �ી છે. મ�બુા સહનશીલતાની �િૂત� અને �ેમાળ ��ૃા છે. �યાર� નીમા અ�ય �ીના �ખુને
છ�નવી લેનાર �વાથ� અને ચાલાક �ી છે. રમોલા અને નીમા અ�ય �ીઓને ન સમજનાર �ી હોવા છતાં બ�ેમાં તફાવત છે. કારણક�
હોટલમાં સૌની હાજર�માં નીમાને ‘રખાત’ કહ�નાર રમોલામાં મા�સૃહજ નહ� પણ એક �ી સહજ �ગી ઉઠ�લ રોષની લાગણી પડઘાતી
હતી. રમોલા પોતાના �વ�નોને સાકાર કરવા પિતને હમંેશા કાર�ક�દ� તરફ વાળતી રહ�. પણ પિતના મનને �ાર�ય સમ�ના શક�.
પિતના ક�રયરની બરબાદ� માટ� પોતાની દ�કર�ને દોષી ઠહરાવે છે. આમ મોટા સપનાઓ સાકાર કરવાની ચાહમાં તે ભટક� ગઈ. પણ
પિતના ��ૃ�ુ બાદ તેની ગેરહાજર�માં તે હ�જરાતી રહ� છે. તે પહ�લાની �મ ઠાઠથી �વી શકતી નથી. પોતાની માદંગીને સાચવનાર
દ�કર� અ�મુી તરફ તે લાગણીવશ બને છે. તે છતાં ભીતરમાં વહ�તા લાગણીના વગેને �પ�ટ કરવામાં તેનો અહમ તેને નડતો રહ� છે.

બી� તરફ નીમા એક એવી �ી છે � બી� �ીની પીડાને �ાર�ય સમ� શકતી નથી. ��ુષને ક�વી ર�તે �ભાિવત કરવા અથવા
આકષ�વા તે સાર� ર�તે �ણે છે. એટલે જ અ�મુી સાથનેી �લુાકાત પછ� પણ તે નીલ તરફનો ર�તો વાળ� લેવાનો બદલે અ�મુી સાથે
હળ�મળ�ને લ�ન�વન �વવાનો અ�ભ�ાય આપે છે.રમોલા અને નીમાની �લુનામાં કાદંબર� ત�ન �ુદ� �ી છે. તે સતત હસ�ખુી,
મ�તીખોર, બળવાખોર અને ઝ�નૂી �ી છે. પોતાની મા મ�બુાને પોતાના િપતા તરફથી ક�ટ�ું સહન કર�ું પડ�ું તેની વાત તે અ�મુીને
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વદેના તથા �યગં �ારા �કટ કર� છે. પહ�લાની �ીઓ ક�ટલી �ુબ�ળ હતી, સહનશીલ હતી, સા�ુ અને નણદંથી દબાયેલી હતી. તેની વાત
તે અ�મુીને જણાવે છે. પહ�લાની �ીઓની ઋ�ધુમ� વખતની વાત કાદંબર� કરડાક��વૂ�ક જણાવતા કહ� છે,“શરમ એટલે �ું એની આ�ુ
તને કદ� ખબર નહ� પડ�. ‘શરમ’ એ�લે િપર�યડ વખતે �ણ �દવસ પાળવા� ુ.ં ન સમ�ને! મતલબ ગધંાતો કોથળો પાથર� અમાર�
બેસવા�ુ.ંકોઈને અડવા�ું નહ� અને આમ આવતા-જતા સૌની સામે તમારા �ુદરતી ધમ�ની છડ� પોકારવાની. તમારો િપર�યડ વહ�લો
મોડો થાય એટલે લોકોની �ંુવાર� છોકર�ના ચા�ર�ય િવશે અને પરણેલી �ીઓના ગભા�ધાન માટ� બધી જ અટકળો બાધંવાની સ�ંણૂ�
�ટ�”(�.ૃ13) કાદંબર�ની વાતમાં તીખાશ છે. સાથે વદેના પણ છે. પહ�લાની �ીઓની પ�ર��થતીની હક�કત �કટ થઈ છે. કાદંબર�
પોતાના ભાઈ નીલના �વભાવથી પ�ર�ચત છે.એટલે જ તેને અ�મુીની પીડા સમ�ય છે. નીલની મા ��યેની બેદરકાર�ને કાદંબર� આ
ર�તે �કટ કર� છે, “ નીલ દ�કરો. એટલે ઘરબહાર. કાદંબર� તો દ�કર�. એ �ાં જવાની હતી? આ�ું એટલે તો મને નર� �ખે દ�ખા� ું ક�
બા એ સોપાર� કાતરવાથી ��ૂલી �ગળ�એ, રસોડાની �ધાર� ઓરડ�માં આ�ુથંીભાખર�નો કડક લોટ બા�ંયો છે. નીલ આ �ાર� �ુએ
ક� વળ� સમ�? “( �.ૃ17) � દ�કરાને ‘મા’ની ��ૂલી �ગળ�ઓની પીડાની નથી પડ� એ દ�કરાને પિતનો દર�જો �ુ?ં અને પ�નીની
પીડાની વળ� �ાથી ખબર પડ�? કાદંબર�ના સવંાદમાં આ કટા� �ય�ત થયો છે. અહ� નીલ અને રમોલાની માનિસકતા સરખી બની
�ય છે. કાદંબર�એ પોતાનાથી મોટ� વયના ��ુષ ગોપાલરાવ� સાથે લ�ન કયા�. � બગંાળ� ભાષા બોલે છે. અને ઓ�ં કમાય છે.

પણ કાદંબર�ના ભીતરને તે સાર� ર�તે સમ� છે. એટલે જ બ�ે� ું દા�પ�ય�વન આનદંમય ર�તે પસાર થાય છે. કાદંબર�ને અ�મુી
સાથે �ગાઢ �ીિત છે. એકલવાયી અ�મુીને પોતાના ઘરે આશરો આપવા માટ� તે �સ� છે. પોતાના ભાઈ નીલની સાથે બેવફાઈને તે
િધ�ાર� છે. મ�બુાની આ�મપીડાનો તેને �દયમાં �પશ� થાય છે. �યવહા�ુ �ૃ��ટએ પણ તે સમજદાર �ી છે. અ�મુીના માતા- િપતાની
દ�ખભાળ કરવામાં તે પોતાની ફરજ �કૂતી નથી. અ�મુીને શ��ત �રૂ� પાડનાર પરો�બળ તે કાદંબર� જ છે.

આ બધી �ીઓની વ�ચે મ�બુા સાવ ગભ�ંુ, �ેમાળ અને સહનશીલ ��ૃા છે. પોતે વ�ુ તર�ક� � �જ�દગી વીતાવી છે તે કદાચ આજની
�ી ન જ �રવી શક�. મ�બુાને મન અ�મુી વ�ુ કરતા દ�કર� વધાર� છે. કાદંબર� �ટલો જ �નેહ તે અ�મુી ��યે દાખવે છે. પોતાના
દ�કરાએ અ�મુીને કર�લ અ�યાય બદલ તે દ�કરાને જ �નુેગાર ઠ�રવી અ�મુી ��યે �ી સહજ માનવતાવાદ� સબંધં �ળવી રાખવાનો
આ�હ રાખે છે. અ�મુીના �વત�ં �વન માટ� તે કહ� છે, “ આ સસંાર તો દ�રયો છે, ઈમાં મો�ય ઉછળે. આ સસંાર જગંલ પણ છે.

એમાં મોટા મોટા ઝાડ, ઝાડ�, ઝાખંરાં અને જગંલી �નવર�ય હોય છે. એની �લુ�લુામણીમાં તાર� ક�ડ� શોધવા સા�ંુ � ું નીકળ� છે ઈ
બ�ુ સાર� વાત છે.”(�.ૃ228) આ છે એક �ીનો બી� �ી ��યેનો �ેમ. અહ� સા�-ુવ�નુો સબંધં નથી, અહ� �ી-�ી વ�ચેનો �ેમ અને
માનવતાવાદ� સબંધં �ય�ત થયો છે.

આ નવલકથામાં િસ�� ુ નામની નોકરબાઈનોય ઉ�લેખ છે. તેને �ણ દ�કર� છે. તેની સા� ુ અને પિત દ�કરો મેળવવા તરસે છે. પણ િસ�� ુ
હવે દ�કરો લાવવા ઈ�છતી નથી. કારણક� તે પોતાની �ણેય દ�કર�ઓ�ું �ખુ છ�નવવા ઈ�છતી નથી. દ�કરો આવશે તો સા� ુ તેને
હાથમાનંે હાથમાં રાખી દ�કર�ઓને રાખી દ�કર�ઓને અ�યાય કરશ.ે એટલે જ િસ�� ુ છાનામાના ઓપર�શન કરાવી લેવાની અ�મુીને વાત
કર� છે. િસ��નુા આ િનણ�ય માટ� અ�મુી િવચાર� છે ક�, “�પડપ�ીમાં રહ� �વનનો અિવરત સઘંષ� કરતી, દા��ડયા પિત અને જબર�
સા�નુો માર અને મહ�ણાં ખાતી આ ગર�બ અભણ �ીની સમજ ક�ટલી �ડ� હતી.”(�.ૃ86) િસ��નુી �મ અ�ંુધતી નામની �ીનો ઉ�લેખ
પણ થયો છે. અ�મુી પોતાની નોકર� દર�યાન અ�ંુધતી નામની �ીને મળે છે. �બૂ સરળ અને �ુદંર તે �ીનો પિત �વુાનીમાં ��ૃ�ુ
પા�યો. તેની એકમા� દ�કર� ��ુરુને સા�એુ કાયદાના મા�યમથી છ�નવી લીધી. અ�ંુધતી �ચ�કાર હોઈ તે દ�કર�� ું ભરણપોષણ ન
કર� શક� એવા આ�ેપથી દ�કર� છ�નવાઈ ગઈ. ક�વળ ર�ઓ વખતે જ તે પોતાની દ�કર�ને મળ� શક� છે. આમ, મ�બુા, િસ��,ુ

અ�ંુધતી �વનની કડવી વા�તિવકતાને અપનાવી લેતી,�રવી લેતી સહનશીલ �ીઓ છે.  તો બી� બા�ુ રમોલા અને નીમા �
અ�યના �ુ:ખ દદ� ન સમ� શકનાર લાગણીહ�ન અને અહમી �ીઓ છે. કાદંબર� અને અ�મુી �વી �ીઓ �વનમાં કપરા સઘંષ� બાદ
પોતાના આ�મિવ�ાસ અને �વા�ભમાનને લીધે ��તૃ, �વિનભ�ર અને �વત�ં �વન �વનાર� �ીઓ છે.

નવલકથામાં વરસાદની ઋ��ુું વણ�ન �ચૂક છે. વરસાદની મદં તથા તેજ ગિતની ધારા �વનના ગિતશીલ કાળમાનમાં આવતા આરોહ
અવરોહને �ય�ત કર� છે. એક તરફ ��ૃિતની ભીનાશ છે �યાર� બી� તરફ �ી �દયની ભીતરની ભીનાશ છે.  ‘વરસાદની ધારા’
�ી�દયની �ત�રક લાગણીઓને �તીકા�મક ર�તે �ય�ત કર� છે. લેખીકાની ભાષા ભાવકને જકડ� રાખે તેવી રસ��ુત છે. ભાષામાં
�યો�યેલ ઉપમાઓ અને વણ�નો �શસંનીય છે. લે�ખકાની �વન�ૃ��ટ �ીના અતલ �દયમાં ગાઢપણે �પશ� છે. ક�ણ અને િનવ�દ
એવા બે રસ�ું િન�પણ નવલકથામાં અ�ભુવાય છે. પા�ોને પારદશ�ક બનાવનાર સવંાદો માટ� લે�ખકાનો �મ અને કલાકાર� �શસંનીય
કહ� શકાય.  ��ુષના અહમી,  �વાથ�,  બેવફાઈ અને મહ�વકા�ંી �વભાવ�ું આલેખન કરતાં સવંાદો �તીિતકર ર�ાં છે.  સમાજમાં
અ�મુી, મ�બુા, કાદંબર� �વી �ીઓ �વે જ છે. એક �ીની વદેનાનો �પશ� બી� �ીને થાય જ છે. તે આ નવલકથામાથંી અ�ભુવાય
છે. એકની પીડા સવ�ની પીડા બની શક� છે.
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�ી ��તૃીના ક� �ીની સવંદેનાના આ� �ટલા પડઘા સમાજમાથંી સભંળાય છે, એ જોતા લાગે છે ક� વત�માન સમયની �ીને જો તેના
બ�ે �કનારા (િપતા અને પિત) નકાર� તોય, �ી તેની આ�મખોજથી અ�મુીની �મ પોતાનો �ીજો �કનારો શોધી લેશ.ે તેમ કર� ુ અઘ�ંુ
છે, પણ અશ� નથી. �ીને છેહ દ�નાર ��ુષ આવનાર સમયમાં �ીથી છેહ પામશે એ વાત હવે નવી નહ� હોય. લે�ખકાએ �ી �વનનો
અને તેના અ��ત�વનો �ીજો �કનારો ��ય� કર� બતા�યો છે અને તે છે �ીની �વિનભ�રતા.

સદંભ� :::

૧.‘�ીજો �કનારો”– (2001) લે. વષા� અડાલ�
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ડૉ. વષા� એલ. ��પિત
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