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મૈલા �ચલ : ભારતીય તાસીર�ું દશ�ન

સા�હ�યની તાસીર �ગેુ �ગેુ તેના �ણુધમ� �માણે સ�ના�મક અને િવવચેના�મક એમ બ�ે �ે�ે બદલાતી રહ� છે. �િુવ�દત છે ક� દર�ક
�ાતં- �દ�શ�ું સા�હ�ય પોતાની ઓળખ ઉ�ુ કર� ું હોય છે. છે�લી સદ�ના સા�હ�ય પર નજર કર�એ તો એક �ચ� એ�ું ઉપસી આવે છે ક�
�મા ં‘ભારતીય સા�હ�ય’ ક� ‘સા�હ�યમાં ભારતીયતા’ને સ�ન અને િવવચેન બ�ંે �ે�ોએ પોતા� ું �યાન ક���ીત ક�ુ� છે. સમ� ભારતીય
ઉપખડં�ું સા�હ�ય સા�હ�યમાં રહ�લી ક� ઉ�ગર થતી ભારતીયતાને િવશષે ક���ીત કર� છે. આમ તો ભારતીયતા એમ કહ�એ છ�એ �યાર�
તેનો િવશાળ સદંભ� આપણી સમ� ખડો થઇ �ય છે. અ��મતા, સ�ં�ૃિત, ધમ�, ભૌગોલીકતા, ઉ�સવો, રહ�ણી-કરણી, િવચારધારા,
ઐિતહાિસકતા, ક�ટ-ક�ટલા ફાટંામાં એ શાખાઓ િવ�તર� છે અને છતાં અનેકિવધતામા એકિવધતા તે� ું ��ૂય હાદ� છે.

ભારત�િૂમ તેના ગભ�માં એક ભ�ય ઇિતહાસ સમાવીને બેઠ� છે. અનેક ��ઓ�ું તે િનવાસ�થાન બની છે. અનેક ધમ�ને તેણે સમા�યા
છે છતાં સમ� ભારતવષ� પોતાની ��ુા અકબધં રાખી છે. ભારતીયતાને સા�હ�યના મા�યમથી જો ઉક�લવા બેસીએ તો તેના આવડા
િવશાળ ફલકને કારણે ઉપલ�ધ છે તેનાથી વ�ુ સા�હ�ય �ા�ત થાય એ િનિવ�વાદ છે. તેના અલગ-અલગ પાસાઓને �ટાં પાડ� તે� ું
સવ��ણ કરવામાં આવે તો કદાચ એટલા ભાગ �રુ� ુ આપણે સમ� શક�એ ક� ભારતીય સા�હ�ય�ું �થાન વિૈ�ક સમાજમાં �ાં છે. પરં� ુ
જો ભારતીયતાના કોઇ ન�ર પદાથ�ને પામ�ું હોય તો ભારતીય સા�હ�યની કોઇ એકાદ સ�ના�મકતાને ક���માં રાખી અવલોક�એ તો
કદાચ વ�ુ ચો�સ પર�ણામ મળ� શક�. અહ� બગંાળના ��ુિસ� લેખક ફણી�રનાથ ર��નુી �યાત નવલકથા ‘મૈલા �ચલ’ને �યાને
રાખી તેમાં ઉ�ગર થતી ભારતીયતાની ચચા� કર��.ુ આમ તો ભારતીય સ�કને પરંપરા સાથે વ�ુ સ�બધં ર�ો છે. તે પોતાને મળેલા
વારસાને કોઇ ને કોઇ ર�તે ઉ�ગર કરવા મથામણ કરતો હોય છે, તેમ છતાં સા�હ�યકાર તેના �થળ-કાળથી પણ �ભાિવત થતો જ હોય
છે. તે પોતાની �ૃિતમાં પા�ો ક� પ�રવશેના મા�યમથી પોતાની સ�ં�ૃિત�ું જતન કર� છે. પા�ોના ભાવ, િવચાર, અ��ુિૂતને આલેખતી
વખતે સભાન ક� અભાનપણે પણ પોતીકા પ�રવશેને સ�ક �પષ�તો હોય છે.���તુ નવલકથા મૈલા �ચલ �ચ�લક નવલકથા છે.

તેમા કોઇ �દ�શના એક �ભૂાગને આલેખવામાં આવે છે. અહ� લેખક� �બહારના ��ૂણ�યા �જ�લાના એક છેવાડાના ગામના 1942ના જન
�દોલનના સમયગાળાનો પ�રવશેને આલે�યો છે. િવરાન જગંલ અને મેદાનોની આગોશમાં �સતા ગામની ગિતિવધીઓને, તેમાં
�વાતા લોકને સવં�ેદત કય� છે.

કથાના નાયક ડો.�શાતંને અિન�છાએ સશંોધન માટ� �બહારના છેવાડાના ગામ મેર�ગજં આવવા�ુ બને છે �યાથંી કથા આરંભાય છે.

સ�કના સ�ક�વમાં ભારતીયતા ક�વી ર�તે આકાર લેતી હોય છે. ગામના લોકો તેમની ઓળખ �છેુ છે �યાર� �શાતંનો ઉ�ર �ૂઓ તે કહ�
છે �ુ ં એક �હ��ુ�તાની �. અહ� લેખક�ું �ત�રક સ�વ પા�ના મા�યમથી �ખૂ�રત થાય છે. લેખક� � કહ�� ું છે તે એવી ર�તે કથા અને
પા�ો સાથે વણાઇ જ� ું હોય છે ક� તેમાં સહ�જ પણ �ૃિ�મતા ન લાગવી જોઇએ �મક� वेदा�त.. भौ�तकवाद.. सापे�तावाद.. .मानवतावाद
! �हसा से जज�र �कृ�त रो रह� हे | ...मानवता के पजूा�रय� क� सि�म�लत वाणी से गूँजती है-प�व� वाणी | उ�ह� �काश �मला गया है |

तजेोमय ! �त-�व�त प�ृवी के घाव पारा शीतल चंदन लेपा रहा है | �ेम और अ�हसंा क� साधना सफला हो चकु� हे | �फर कैसा भय |

�वधाता क� सिृ�ट म� मानव �ह सबसे बढकर शि�तशाल� है  | उसको परािजत करना अस�ंभव है  | �चंड शि�तशाल� बम� से भी
नह�ं...पागलो ! आदमी ह� �गनी �पग नह�ं | ...सबा�र ऊपर मानसु स�य |’ અહ� લેખ�ની ���ટ વ�ૈીક �તર� િવ�તર� છે. � ભારતીયતાની
ધોતક છે. આમ કરવા જતાં સ�કના સ�નમાં ભારતીય નાડ�નો ધબકાર અને તેના આ�માના સ�દય�નો પડઘો ઝીલાય છે. �શાતં અહ�
મેર�ગજંમાં ડો.�શાતં બનીને લોકોની સેવા કરવામાં પોતાના �વનની સાથ�કતા �ૂએ છે.

કથા�ું બી�ુ ંએક પા� કાલીચરન � �વુા નેતા છે. કથાના સમ� પટ પર આ પા� પોતાની તેજ�વી �િતભાબળે �ભાવક બની રહ� છે.

�ુ�તીના શોખીન એવા આ �વુા લીડર ગર�બો અને પીડ�તોને થતા અ�યાય સામે અડ�ખમ ઉભો રહ� છે. અભણ અને ભોળા લોકની
પડખે ઉભા રહ� સરકાર અને જમીનદારોની જો�કુમીને તે પડાકાર� છે.  સમ� ઘટના એવી ર�તે આકાર લે છે ક� એક ભારતીય
�ામીણ�વનનો આખો પ�રવશે ઉભો થાય છે. સમ� ઘટમાળમાં બી�ુ એક પા� �યાન ખ�ચે છે બાલદ�વ � એક રાજક�ય નેતા છે.
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બાલદ�વના મા�યમથી ફણી�રનાથ ર��એુ એક એવા રાજક�ય નેતા�ું �ચ� ખ�ુ ક�ુ� છે ક� �ણે બ�ુ નાના �ુ�ંુબમાં જ�મ લઇને દ�શની
�વાધીનતા સ�ંામમાં મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો. તેની ગણના રા��ના મહ�વના નેતાઓમાં તો નહ� પણ તેના િન�વાથ� �યાગ અને
બલીદાનની ભાવના �યાનાહ� છે. ઉપરાતં તે મહા�મા ગાધંી�ના પરમ ચાહક અને ભ�ત હતા. લોકોને ગાધંી�ના આદશ� બતાવી
ધીરજથી કામ લેવા�ું શીખવે છે. ‘ �पयारे भाइयो, आप लोग जो आदंोलन �कए हे, वह अ�छा नह�ं | अपना कान देखे �बना कौआ के पीछे
दौडना अ�छा नह�ं | आप ह� सो�चए, �या यह समजदार आदमी का काम हे |… आप लोग �हसंावाद करने जा रहे थे | इसके �लए हमको
अनशन करना होगा | भारतमाता का, गांधीजी का यह रा�ता नह� |’ સ�કના સ�ન પર �ગુ �ભાવ�તા ક�વી ર�તે અસર કરતી હોય છે
તે અહ� જોવા મળે છે. ત�કાલીન અસર તળે � તે સમાજ અને સ�ક િવગ�લત થઇને સા�હ�યમાં આલેખાતો હોય છે.

�ામીણ�વનની પણ એક અલગ તાસીર રહ� છે. �ાર�ક કોઇ જમીનદાર ક� કોઇ અિધકાર� ���ું શોષણ કરતા હોય છે પણ સામે પ�ે
સમાજના �હતર�કો લો�ની પડખે રહ� સમાજની સેવા માટ� ભેખ ધારણ કર� લેતા હોય છે. અહ� કા�નુ િવશષે� િવ�નાથ લો�ની સહાયે
આવે છે. તે �ારંભે તો જમીનદારોના પ�ે હોય છે. િવ�નાથ પાસે �ુ�ટલતા પણ છે અને સમયના તકાદા �માણે તે �ુ�ટલ નીિતનો પણ
સહારો લે છે.પરં� ુ સમય જતા તે પોતાની તમામ આવડત સમાજના ઉ�થાનને માટ� લગાડ� છે. વડ�લ, અ�ભુવી અને ભણેલા એવા
િવ�નાથ સમયની સાથે ચાલનારા એક �ુશળ વક�લ હતા. તેથીજ તે ��ુક�લીના સમયે પણ �ુનેહથી કામ લેતા. ‘...तो भाई, हम
�हदं�ुथान , भारथवराश क� बात नह�ं जानते | हम अपने गाँव क� बात जानते है | आप भला तो जग भला | हम तो इसी मे गाँव का
क�याण देखते ह� क� सभी भाई �या गर�ब �या अमीर , सब भाई �मलकर एकता से रह� | न कोई जमीन छुडावे न गलत दावा करे | जसेै
पहले िजलात,े आबादते थे, आबाद कर�, बाट दे | न रसीद मांगे न नकद� के �लए दरखा�त द� | ...दोन� को समाजना होगा |’ લેખક� અહ�
�ા�ય�વનના ફલક પર �હ��ુ�તાનની રગોમાં ધબક� રહ�લી ચેતના-સવંદેનાઓને �બળ ર�તે આલેખી છે. દ�શના છેવાડાના િવ�તારના
લોકો પણ ક�વી ક�વી ��ુક�લીઓ સાથે �વતા હોય છે અને ઉભી થતી પ�ર��થિતઓમાથંી ક�વી ર�તે ઝ�મતા હોય છે તે� ું આલેખન અહ�
િવ�તર�ને દ�શના અ�ય �ભૂાગો �ધુી લબંાઇ છે.  આ ઉપરાતં ઠા�ુર રામ�કરપાલિસ�હ �વા સ:�દયી,  ખેલાવનિસ�હ યાદવ ��ું
પ�ર��થિતનો ભોગ બનેલ �ય��ત�વ,  જોતખીકાકા �વા �ુઢ�વાદ�,  બાવનદાસ �વા ગાધંી�ના સમથ�ક,  સેવાદાસ ��ું પિતત
�ય��ત��વ, તો વળ� રામદાસ �વા �ય�ભચાર� મહતં �વી પા���ૃ�ટ ખડ� કર�ને ફ�ણ�રનાથ ર��એુ �હ��ુ�થાનના �ાિમણ �વનને
તા��ય કર� બતા��ું છે.

માનવી � સમાજમાં �વે છે તે �માણે� ું તે આચરણ કરતો હોય છે. �વાભાિવક જ તે સમાજ, પ�રવશે �માણે તે પહ�રવેશ, રહ�ણી –
કરણી, �વન �યવ�થા અપનાવતો હોય છે. અહ� � સમયની વ��સુામ�ી લેવામાં આવી છે તે �વાિધનતા �ા��તની પહ�લાથી મહા�મા
ગાધંી�ની હ�યા બાદનો પટ લેવામાં આ�યો છે. આ સમય દ�શમાં રાજિનિતક, સામા�જક, અને આિથ�ક ર�તે �બુ જ ઉથલ પાથલનો
ર�ો છે. લેખક� મેર�ગજંના ખેતમ�ૂરો અને િન�ન વગ�ના લોકોને ક���માં રા�યા છે.

વ��પુસદંગીમાં લેખકનો આશય �પ�ટ તર� આવે છે ક� તેમણે ભારતીયતાના કોઇ એવા ત�ંનુે ઉપસાવ�ું છે ક� � ત�કાલીન સમયે
રા���ું �વા��ુતૂ ત��વ હોય,અને લેખક આમ કર� શ�ા છે. વ��નુે લેખક કલાઘાટ આપી શ�ા છે તે �ૃિત�ું જમાપા�ું છે. તેમાં
આલેખાયેલા ચ�ર�ોની ભાવ��ૃ�ટ અખડં બનીને આપણી ચેતનાને હચમચાવી �કૂ� છે. સદ-અસદના ���માં આખાર� સદનો જય થાય છે
બાબત એ ભારતીયાતા�ું ઉપસાવ� ું હાદ� છે. સહજ ઘટતી આ ��યા માનવીય ચેતનાના સમ� ત�ંઓુને ઝણઝણાવી �કૂ� છે. સદના
સહવાસથી ક� પછ� ભારતીય તાસીર �માણે અસદ�િૃ� વાળા કા�નુિવશષે� િવ�નાથનો �દયપલટો એ ભારતીય દશ�ન� ું �ોતક છે.

લેખક� પણ અહ� પ�ર��થિતને એવો વળાકં આ�યો છે ક� સદનો આખર� સહજ િવજય અને અસદની હાર જોઇ શકાય છે. કદાચ આ જ
ભારતીયતા છે.

આમ, ચ�ર�ો, વ��સુામ�ી, અ�ખલાઇ અને કલાત�ં ુ એમ બ�ુ એ�ું રસાઇને આ��ું છે ક� �ૃિત�ું વ�� ુ વિૈ�ક હોવા છતાં તે ભારતીય
માનવ�વનની તેના સચંલનોની આપમેળે જ એક ત�વીર ર�ૂ કર� છે.

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

ડો. ભાવેશ �ઠવા
�જુરાતી િવભાગ,

ક�.એસ.ક�.વી. ક�છ �િુનવિસ�ટ�,
�જુ
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