Research Guru

Volume-4 (December, 2014)

(ISSN: 2349-266X)

અંગદન ગ: શળક્ષકન ું આત્ભળધન

ડૉ , દદરીબાઈ ગાભીત
ઈ.ચા.શિન્સવાર,
વયકાયી ફી.એડૌ કરેજ, કાછર.

ગજયાતી વાદશત્મભાું નલરકથાન ું સ્લરૂ વભમાુંતયે નલા-નલા ભડ રઈને શલકવત ું યહ્ ું છે .
‘ કયણઘેર’ થી ળરૂ કયી ‘લાસ્ત’ નલરકથા સધી નજય ભાુંડીએ ત એન અંદાઝ આલળે.નલા-નલા શવભા
સ્થુંબ યચામા છે . ગલધધનયાભની ‘વયસ્લતીચસર’, કનૈમારાર મનળી ની ‘ગજયાત ન નાથ’ન્નારાર
ટેરની ‘ભાનલીની બલાઈ’

ભનબાઈ ુંચીની ‘ઝેય ત ીધાું છે જાણી જાણી’, યઘલીય ચોધયીની

‘અમ્રતા’ સયે ળ જીની ‘છીન્નત્ર’ અને છે લ્રે મગેળ જળીની ‘લાસ્ત’ નલર સધી આલતાું નલરકથાના
સ્લરૂના નલા દયણાભ, નવ ું રૂ,નલા શલમ જલા ભળે, રાગણી, વમસરાન્સતકે, આણ ઘડીક વુંગ,
જેલી ક્રુશતઓ રઘ સ્લરૂભાું રખાઈ, શયે ળ ધદકમા લરલખત ‘ અંગદ ન ગ’ ણ રઘનલર છે . 181
પ્રસ્ઠભાું રખામેરી રઘનલરની ફાુંધણી ાકા ઠું ાની છે . 75 રૂ. ની દકિંભતની આ રઘનલરના 2006 અને
2007 ભાું ફે લધભાું ચાય લાય મરણ કયલી ડી છે . રઘનલરના િશતબાલ 185 થી 188  ૃષ્ઠ ય જલા
ભે છે . રઘનલર એકી ફેઠકે લાુંચી ભાણી ળકામ તેલી છે . વર્જન કેવ ું છટકણ ું એટલ ું જ વશજ સ્ુદયત છે , તે
આધશનક નલરકથાકાયના ળબ્દથી જાણીએ, શલનેળ અંતાણી ‘શિમજન’ વર્જનની કેદપમત યજૂ કયતાું રખે
છે ,
‘’ ભારીમા’ નાટક યથી નલરકથા રખલાના શનણધમ સધી દયી ગમા’
” નલરકથા રખલા ફેઠ ત્માયે તેન આયું બ ક જ કયી ળકામ નશીં”
“ નલાઈ રાગતી શતી- રખલા ધાયે રી નલરકથાની આખી રૂયે ખા તૈમાય શમ અને છતાું એક અક્ષય
ણ ાડી ળકામ નશી !
“ ફીજા દદલવની ભધ્મભાું ‘ આવારલ’ નલરકથાન ું લાતાધફીજ ભનભાું આવય.ું ‘શિમજન રખલાન ું ફાજ
ય છડી, નલી પાઈર – નલા કાગ વાથે – ગઠલી ભેં ‘આવારલ’ રખલાન ું ળરૂ કયી દીધ.ું જે
નલરકથા શલળે અગાઉથી કઈ મજના કયી નશતી તે ઝડબય વુંગ રખાલા રાગી, યાત દદલવ રખલાન ું
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ચાલ્ય,ું ત્રણ દદલવભાું ‘આવારલ’  ૂયી કયી. એથી પામદ એ થમ કે વર્જકતાની  ૂયી ધાય નીકી
‘આવારલ’ વભાપ્ત થઈ તેની ફીજી જ શભશનટે ‘શિમજન’ રખલાની ળરૂઆત કયી ળક્ય.”
શયે ળ ધકીમાના ળબ્દભાું આ વર્જ્કે આમનયે સડના ‘ Founlanhead’ અને Atlas shrugged’ આ ફે
સ્તક એકી ફેઠકે લાુંચી ભનન કયધ છે . એભાું શ્રેષ્ઠ ભનષ્મત્લ અને અદૌ ભત અથધળાસ્ત્રન ું દળધન કયધ છે .
એભના શભત્ર શલનેળ અંતાણીએ ણ રખલાન ું સ ૂચન કયું છ. ણ નલરકથાકાયન જલાફ શત, ‘ગજયાતને
ન પાલે’ રેખક કશે છે , “ણ ભનભાું શલચાય યમ્મા કયે આ શલચાય ય કશકું રખાવ ું ત જઈએ,તે શલચાયને
વભજાલતા રેખ ત રખ્મા, ણ ભનભાું શલચાય ત નલરન જ લાગાત યહ્ય. ભને ત નલરકથા
રખતાું ન આલડે, શ ું કયવ ું?”
“ ૧૯૯૮ ભા અચાનક યશસ્મ યીતે ‘ખુંદડત અખુંડ ‘ નલરકથા રખાઈ ગઈ. તેણે દશિંભત આલી કે ચાર,
રખી ત ળકામ. તેભાુંથી ‘ ળેનાગ’ (Atlas) Shrugged ન ું બાયતીકયણ) નલરકથા રખી ળરૂ કય.ધ
શળક્ષણજગત ને ભાધ્મભ ફનાવય.ું ફે િકાયના શળક્ષક લચ્ચેન વુંઘધ નક્કી કમો. ચીવ લધ આ ક્ષેત્રભાું
કાભ કયધ શત ું. વેકસડ યે ટયને બય ૂય ભાણ્મા શતા. અનેક ઘટનાઓ અને દ્ર્શ્મ આંખ વાભે તયતાું શતાું. ધીભે
ધીભે તેને વુંકલરત કયલા ભાુંડયા અને નલરકથાના પભધભાું ઢાલા ભાુંડયા રખલી ળરૂ કયી, વુંગ અઢાયે ક
િકયણ રખાઈ ણ ગમાું. પયી અટકી આગ લધે જ નશી. લચભાું ઘણાું સ્તક તૈમાય થમાું. આ ડી યશી.
‘ શભણાું ગસ્વ ચડમ કે આ ળા ભાટે ઠેરામા કયે છે ? તયત ડેડરાઈન નક્કી કયી અને પયી ળરૂ કયી,
અને લ્મ! છીનાું ચાય િકય ણ ત્રણ જ દદલવભાું રખી નાખ્માું અને યી જ કયી, ત્માયે જ ‘ Relax’ થલાય”ું
અશીં એક ઘડામેરા વર્જક અને રખ ું કયતાું નલા વર્જકની કેદપમત જતા વર્જનું એવ ું કુંઈક
તત્લ છે , જે વર્જકને ફશાય કાઢતા ખફ જ ભથાભણ કયલી ડે છે . ણ ર્જ્માયે વર્જક એને ફયાફય ાભી
જામ છે , ત્માયે એકી ફેઠકે રખી નાખે છે , આ જ તત્લને બાલક કડી ાડે ત એક ફેઠકે લાુંચી નાખે છે .
કશકું ભળ્માન આનુંદ અનબલે છે એલ આનુંદ- બ્રહ્મ વશદય આનુંદ, ‘અંગદન ગ’ ભાુંથી વાય થતાું
એલ જ કુંઈક અનબલ થમાની િશતશત થામ.
‘અંગદન ગ’ લાસ્તશલક ભ ૂશભકાને કેસરભાું યાખીને યચામેરી કૃશત છે . એભાું વર્જક શળક્ષણ
જગતને ભાધ્મભ ફનાવય ું છે . શળક્ષક વર્જક ાવે ચીવ લધન અનબલ છે . જે કૃશતને ફનાલલા ઉકાયક
શનલડય છે . ફકર દલે આ કૃશતના વુંદબે નોંધે છે ,
“ નલરકથાભાું ઝાઝાું ાત્ર નથી, ફે શળક્ષકની આવાવ કથાલસ્ત ગથ
ું ૂ ાય ું છે . અથડાભણ,
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વુંઘધ અને છી જસભતી ીડાની લાત રેખકે ફે ખ ૂફી અને રાઘલ ૂણધ યીતે કયી છે ........ િવુંગની
ગથ
ું ૂ ણીભાું રેખકે તાન ું કોળલ્મ અને વર્જનાત્ભક કથા દે ખાડી કથાન ું સેયે શનલધશણ કયધ છે . રેખકન
દાળધશનક અલબગભ કમા િલાશભાું ક્યાુંમ અંતયામ ફનત નથી. રેખકન ું બાા કભધ કથાને ળણગાયે છે ...”
કૃશત કરા ાવાું અને નલરન સ્લરૂને જતાું ઉયક્ત નોંધ મથાથધ ભાલ ૂભ ડે છે .
શળક્ષણ જગતની નયી લાસ્તશલકતા યજૂ કયતી આ રઘનલર િશતબાળાી અને
વાભાસમ વમદકતની વુંઘધની કથા છે , ળાા નલરકથાન ું ફેકગ્રાઉસડ છે . ળાાન ું લાતાલયણ બાલાલયણને
રેખકે લણી રીધ ું છે , એભાું બણાલતાું શળક્ષક અને શલદ્યાથક કથાના ાત્ર છ. વભગ્ર કથા ડામયી સ્લરૂે છે .
શ્ચાતારૂે રખામેરી આ ડામયી શલદ્યાથકને શાથે ખ ૂરે છે . લુંચામ છે . બાલક એભાું વુંડલામ છે .
િશતબાળાી વમન્ક્તત્લ ધયાલતા ર્જ્મશતસર ળાશ અને વાભાસમ વમન્ક્તત્લ ધયાલતા દકયણદલેના ાત્રભાું
શલશયે છે . દકળય એક જ યાત્રી એકી ફેઠકે ડામયી  ૂણધ કયે છે . બાલક ભાટે ણ એલા જ વુંજગ ઉબા થામ
તેભ છે . ળાાભાું યજ ફયજ ફનતી ઘટનાઓ અને એ વુંદબધના ુંચ એની ભેે ઉઘડે છે . ર્જ્મશતસર ળાશ
અને દકયણ દલેન ું એભાુંથી ઉવત ું વમદકતત્લ બાલક ભભાાલે છે . દકયણ દલે ભશત્લાકાુંક્ષી છે . એભના શતા
અગ્રણી લકીર શતા. એ ણ િબાલળાી શતા. એભની ઈચ્છા ત્રને ભશત્લકાુંક્ષી ફનાલલન શત.
“ ણ તે ફણ! શવદ્વિ ત ભેલલી ડળે
ભાય દીકય વાભાસમ ન શલ જઈએ’”
નાનણથી જ દકયણ દલેએ ‘ વાભાસમ’ ભાુંથી ફશાય આલલાના ફીજ યામા શતા. યું ત છે એ
‘વયે યાળ’ ભાણવ એ એની શલધીની લક્રતા. ણ દકયણે આ શલધીની લક્રતાને શડવેરી આગ નીકવ ું શત ું.
નલા નલા િુંચ યચીને એભની નફાઈઓ એભની ભા, યભતના શળક્ષક અને િશતબાળાી અને શવશનમય
શળક્ષક શલાું છતાું તેભને ાછ ાડલ નલા નલા ેતયાું યચે છે . િલાવન ું આમજન, વુંઘના વભ્મ ફનવ ું,
ટયળન િથા રાલલી, ર્જ્મશતસર ય લગધભાું ખયાફ-ખયાફ ળીખલે છે , આય મ ૂકાલલ. આ ફધાભાું દકયણ
દલે ર્જ્મશતસરની િશતબા વાભે શનષ્પ શનલડે છે .
“ દલે, રકશિમ થલા તાયી રીટી ભટી કય,ફીજી રીટીને નાની કયલા િત્મમન ન કય, તેનાથી કદી િગશત
થઈ ળકતી નથી. રીટી નાની ણ કયી ળકાતી નથી. આલ િમાવ ભાયા ય બરે કમો ણ અસમ શળક્ષક
ય ન કયત તે. તે શાટધ એટેકથી ભયી જળે. દસ્ત, રડાઈ કયલી છે ને ત બધ્ધ્ધથી રડ, ભજા ડળે.”
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અને દકયણ દલેના ળબ્દ જઓ,
‘હ ું ભનભાું વભવભી યહ્ય.’
ળાા

િલેળી અગ્રણી ફનલા ભાટે દકયણદલે ચાયક્ષેત્ર વુંદ કમો. શલદ્યાથકઓ, શળક્ષક, આચામધ અને

ૂ ા િલાવભાું ણ
ટ્રસ્ટીઓ., શલદ્યાથકઓન રાુંફ િલાવ ગઠલલાન ું આમજન કયી િબાલ િમાવ, યું ત ટક
ર્જ્મશતસર ળાશની કળતાને કાયણે તાના ગ ન્સ્થય યાખલ- ર્જ્માયે રેખકના ળબ્દભાું કશીએ ત દકયણ
દલેન ું આ ‘િથભ ુંચકય’, છે લ્રે સધી ચાલ યશે છે , છીએ શલદ્યાથકઓની વભજાલલાની યીત, િાથધના
વબાન િવુંગ, લકતત્લ સ્ધાધ ભાટે શલદ્યાથકને તૈમાય કયલાની આલડત- ફધે જ જમશતસરના ગને દલે
ખવેડી ળકતા નથી. આ ફધ ું જ ડામયીરૂે છે , જે નલરકથાની યચનાયીશતની શલશળષ્ટતાઓ છે . ર્જ્મશતસર ના
બાગને ઘડલાભાું બાલકના આંતયભનને ણ ઘણા શલધાન ઉકાયક નીલડે તેલ છે .
“ ભશાલીયે વુંકચાતા ભને નભસ્કાય કમાધ. છી ઓઝાવાશેફને ગે રાગ્મ. છે લ્રે ર્જ્મશતસરને ગે રાગ્મ.
ર્જ્મશતસરે તેને છાતીવયવ ચાુંપ્મ અને ફલ્મ, ‘ફેટા, અલ્મા આલ વયવ ભશાલીય ત ું ફેલફૂપ કાું થામ છે ?
ળા ભાટે ખયાફ રગાડે છે ? આગ લધ, ફેટા, તાયાભાું ખ ૂફ ળન્ક્ત છે .”
“શાું લટું ૂ જે, લાુંધ નશીં, ણ ગયીફ િત્મે ધ્માન યાખજે, તેભન ું કઈ નથી, તેભન ાવે ૈવા ન
રેલા- તે ગયીફને ભટું ફ આલી જળે તેન ું લતય ધનલાન ાવેથી રેજેને !”
“ ના જયાણ યવ નથી, ખ ૂફ લાુંચ્મ છે તેને” ઓછા ળબ્દભાું લધ કશેલાની ખ રેખકભાું ાને
ૂ ા અને વચટ વાથે વાથે
ાને જલા ભે છે . જે રેખકન ું બાા કભધ સચલે છે , વુંલાદ ણ એટરા જ ટુંક
ઉદે ળાત્ભક, િેયણાત્ભક લાક્ય બાલકને ભાટે ઉકાયક ફની યશે તેલા છે , ાત્રન ું લણધન ણ રાઘલ ૂણધ
છે , જે રેખકની લણધનકરાના દળધન છે . છી એ ટ્રસ્ટી યાકેળ શમ કે શલદ્યાથક દકળય શમ ર્જ્મશતસર અને
દકયણ ત ખયા જ, ઓછા ળબ્દના લણધનથી વમદકતની છફી ઉવાલલાની કરા રેખકભાું અજામફ છે . આખી
નલરકથાભાું ર્જ્મશતસરન ું ાત્ર િશતબાળાી વમન્ક્તઓન ું િશતશનશધત્લ કયે છે . ર્જ્માયે દકયણ દલેન ું ાત્ર
વાભાસમ વમદકતઓન ું િશતશનશધત્લ કયે છે . જેના થકી જ શેત  ૂલધક રખામેરી આ નલરકથાન ‘ભેવેજ’
બાલકને ભી યશે છે , એજ રેખકની શવદ્વિ છે . વભગ્ર ળાા-કરેજના બાલાલયણને િશતલફિંફ ાડતી આ
નલરકથા છે . એભ કશેલાભાું અશતળમદકત રાગતી નથી. ‘અંગદ’ ના ગને કઈ ખવેડી ળકતા નથી તેલી
જ યીતે િશતબાળાી વમન્ક્તને કઈ શયાલી ળકતા નથી કાયણ કે તે આંતદયક યીતે ન્સ્થય શમ છે . જે શળધકની
મથાથધતા છે .
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અંશતભ ડાલ ય દકયણદલેન ું ળયીય નાભળે થઈ ગય ું છે ., િકાળનાું આંખના ઝઝશલમાભાું
બાલકની આંતયચેતનાને ઉજાે છે . ળરેના આયું બથી ળરૂ થતી નલરકથા ‘ ટાઈટેશનક’ ના ફડધ  ૂણધ થામ
છે . આ ફે લચ્ચે વભગ્ર શળક્ષણ જગત િશતકાત્ભક સ્લરૂે યજૂ થત ું જલા ભે છે , ડ.ભતીબાઈ ટેરે નોંધ્ય ું
છે તેભ,
“ દકયણ દલે જેલા શજાય ભાટીભગા શળક્ષક આ નલર લાુંચળે ત તાની જાતને તાવલાની તક
ભળે, ર્જ્મશતસર લાુંચળે ત ફ ભળે.”
“ વાદશત્મ જીલનની વભીક્ષા છે ’ અને વાદશત્મ વભાજન ું દધણ છે .” ફન્ને અથધભાું ‘અંગદન ગ’ શનદશત છે .
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