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નાયી અસ્તતત્લના લેઘક પ્રશ્નને યજૂ કયતી કૃતત „ળીભાના ફૂર‟
પ્રા. શયે ળબાઇ એભ. ગો
ગુજયાતી તલબાગ, શ્રી યુ.એચ. ચૌઘયી આર્્્ વ કોરેજ, લડગાભ

અલા્ ચીન ગુજયાતી વાહશત્મભાાં નલરકથા તલફૃ૫ભાાં પ્રદાન કયાનાયા સ્ત્રી
વર્જકોભાાં ઘીફૃફેન ૫ટે ર કુન્દતનકા કાડીમા લગેયે નાભ જાણીતા છે . ઘીફૃફેન ૫ટેરનો
જન્ભ લડોદયાભાાં ૧૯૨૬ ભાાં થમો શતો. તેભનુ ાં તળક્ષણ વાન્તાકુઝની ોદાય શાઇતકુરભાાં
અને ઉચ્ચતળક્ષણ એલ્ફપતટન કોરેજ મુફ
ાં ઇભાાં થયુ ાં છે . ૧૬૪૫ભાાં અંગ્રેજી તલમ વાથે
તનાતક અને ૧૯૪૮ભાાં અનુતનાતકનો અભ્માવ કમો છે . ૧૯૪૯થી મુફ
ાં ઇની બલન
કોરેજભાાં અઘ્મા૫કની જલાફદાયી તલીકાયી છે . ૧૯૬૩-૬૪ ભાાં દશીવયની કોરેજભાાં
જોડામા છે . આ વભમ દયતભમાન આનાંદ૫બ્બફળવ્ન ુ ાં વાંચારન અને કલ્ફક પ્રકાળન ળફૃ
કયુ.્ ૧૯૭૫ સુઘી જાણીતા „સુઘા‟ વાપ્તાહશકના તાંત્રી ફની યહ્યા છે . તેભની આ
વાહશત્ત્મક કાભગીયીના કદયફૃે તેભને ૧૯૮૦ ભાાં યણત્જતયાભ વલ્ણચાંદ્રક ભળ્મો છે .
ઘીફૃફેન ૫ટે રની કરભે „અઘુયો કોર‟, (૧૯૫૫), „એક રશય‟ (૧૯૫૭) અને
ુ પન, પ્રલાશીબાા,
„તલશ્રાંબકકથા‟ (૧૯૬૬) જેલા લતા્ વગ્ર
ાં શો વજામા્ છે . યોચક લતતગ
નાયીહૃદમની ગુઢ રાગણીઓનુ ાં આરેખન તથા ભાનલભનના ઉંડાણોને તાગલાની
ભથાભણ એ એભની લાતા્ઓની તલળેતાઓ છે . „લડલાનર‟ (૧૯૬૩), „લાાંવનો અંકુય‟
(૧૯૬૮), „ળીભના ફુર‟ (૧૯૭૬), „લાલાંટો‟ (૧૯૭૯) અને „લભ‟ (૧૯૭૯),
„આંઘી ગરી‟ (૧૯૬૮) એ નલરકથાઓભાાં „તળભાના ફુર‟, „એક બરો ભાણવ‟
(૧૯૭૯), પ્રબાલળાી કૃતતઓ છે . ગુજયાતી નલરકથાભાાં નાયી કેન્દ્રી નલરકથાઓ
પ્રભાણભાાં ઓછી છે અને જે કાંઇ યચાઇ છે તેભાાં નાયીના પ્રશ્નો આછા-છુટક યીતે
આરેખામા છે .
નલરકથા તલફૃ તેના આયાં બકાથી જ લાતતતલકતા અને કફનાના તત્લથી
વબય યહ્ુાં છે . લાતતલજગતભાાંથી એ કથાસ ૃલ્ટટને રે છે તેભાાં જીલનના ઘફકાયો
નલરકથાને ચેતનલાંતી ફનાલે છે નલરકથાના વર્જક ાવે વભમની ભોટી મ ૂડી શોમ છે .
તે ભ ૂત-લત્ભાન અને બતલટમભાાં જઇ ળકે છે તથ વભમના તલતત ૃત ૫હયભાણ ઘયાલત ુ ાં
આ તલફૃ અપ્રતત ૃત ઘટનાઓને આરેખે છે નલરકથાકાય ાત્રોના આંતયજીલન ય
ઘ્માન આી એક પ્રકાયની ભનૌલૈજ્ઞાતનક ૫હયણાભ ધયાલતી કૃતત યચી ળકે છે . ઘીફૃફેન
૫ટેર „ળીભાના ફુર‟ (૧૯૭૬) નલરકથાભાાં આલા ભનો લૈજ્ઞાતનક ૫હયભાણો વજમા્
છે .

Page | 64

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)

Research Guru
„ળીભાનાાં

Volume-5 (March, 2015)
ફુર‟

નલરકથા

નાયીવાંલેદનાને

(ISSN: 2349-266X)
વ્મક્ત

કયતી

કૃતત

છે .

ભાનલજીલનભાાં વાાંવાહયકજીલન ૫યાં ૫યા પ્રભાણે ચારે છે . જ્માયે યન્ના આ ૫યાં ૫યાના
યતતેથી જયાક ોતાની ભયજી પ્રભાણે ચારલા ગઇ તો ોતાના અસ્તતત્લને જોખભભાાં
૫ડેલ ુાં જુએ છે . આલી આ નલરકથાભાાં નામીકા યન્નાની વાંલેદના તેના અસ્તતત્લના પ્રશ્ન
વાથે યજૂ થઇ છે . તલભર વાથેનો તેનો ૨૦ લ્નો વાંફઘ
ાં યહ્યો છે આ વાંફઘ
ાં થી ભે ર
ફુર „દીા‟ છે તે દીા મ ૃત્યુ ાભતાાં યન્નાની જીંદગીભાાં યશી વશી આળાય ાણી પયી
લે છે યન્ના જ્માયે ઘયે થી કામભ ભાટે જલા તૈમાય થામ છે તલભર લી.ટી. તટે ળન સુઘી
મુકલા જામ છે ત્માયે એ ફાંને એકફીજા પ્રત્મે વશાનુભ ૂતત દાખલે છે . તલભર યન્નાને યોકાઇ
જલા ભાટે કશે છે ૫યાં ત ુ યન્નાએ જલાનો તટટ તનધા્ય કયી રીઘો છે તટે ળને યન્નાને મ ૂકલા
જતો તલભર ગાડી તેજ બગાલે છે ત્માયે યન્ના ડયે છે ધીભે શાાંકલાનુ ાં કશે છે તલભરના
ભનભાાં પ્રશ્ન થામ છે આ ગાડીની ઝડથી યન્ના ડયે છે ણ ઘય છોડતાાં કેભ નથી ડયતી.
આજ તો યન્નાના જીલનના અસ્તતત્લની લેઘકતા છે નાયીનો આગલો તલબાલ છે
ફીફાઢા જીદગી યન્નાને ગભતી નથી વાંફઘ
ાં ોની વચ્ચાઇભાાં જીલલા તે ભાગે છે .
“એક જ ઘયભાાં યશેલા છતાાં વાથ છૂટી ગમાની અનુભ ૂતત ૫ે ૫ે થમા કયતી
શોમ ત્માયે ભાણવને જીલવુ ાં કેટલુાં લવમુ થઇ ૫ડે છે ાવે શોલા છતાાં યુગોની દુયી દે ખામ
છે .”
યન્ના ઘય છોડી પ ૂનાભાાં યશેતી ફશેન૫ણી ઉભા ાવે યશેલા જામ છે ઉભાના
ાત્રભાાં ણ અસ્તતત્લ ટકાલી યાખલાના પ્રમત્નો છે તેના તતના મ ૃત્યુ ાં ૫છી તેન ુ ાં
અસ્તતત્લ કેલી કયી ૫હયસ્તથતતભાાં મુકાયુ છે તેની પુત્રી ામર આઘુતનક તલચાયોની
તલતાંત્રતા બોગલે છે નાયીતલતાંત્રતાને આ ાત્ર બયપ ૂય વ્મક્ત કયે છે ઓભી જેલા તવિંતઘ
છોકયા વાથેની તેની તભત્રતા તેને તલભ ૫હયસ્તથતતભાાં ઘકેરી દે છે ગબ્લતી ફનેરી
ામર ઓભીની ઇચ્છા તલફૃઘ્ઘ ોતાનુ ાં ફાક યાખે છે ફાકને જન્ભ આ૫લા ભાગે છે
તે ભાટે તેની ભાતા ઉભાથી ણ એ અરગ ડે છે ામરના જીલનની આ છૂટી ડેરી
દોય કોઇ અજાણી હદળાભાાં જતી રેખકે ફતાલી છે .
„રાગણીનુાં આ ભનોશય ભેઘધનુટમ ચચત્રકાળભાાં તણાયુ ાં છે ત્માાં રગી ચાર
આ૫ણે એને ભાણી રઇએ‟ એભ યન્ના ઉભા આગ કશે છે આ યન્નાએ તલભર વાથે ક્યાયે ક
ફોફમા લગય લાતો કયી છે આજે ળબદોના ઢેયના ઢેય ઉથામ્મા છતાાં કશુ નથી લત ુ ાં
છતાાં એ દુ:ખી નથી વૌથી ભોટા આશ્રમ્ની કદાચ વૌથી ભોટા દૂ :ખની લાત ણ એજ છે
કે તલભર જયાણ દુ:ખી નથી તનમભવય જીલે છે ઘયભાાં યશે છે ઓહપવે જામ છે ફઘા
વાથે શે ભે છે યન્નાનુાં જોઇએ એટલુ ધ્માન યાખે છે જીદગી ફહુ વયવ યીતે ફીફાભાાં
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ઢાઇને નક્કય ફની ગઇ છે એજ તો આ યન્નાના જીલનના અસ્તતત્લની લેધકતા છે .
ઉભાનુ ઘય છોડી ભનને ળાાંત કયલા ૫ઢયપુય આલે છે ત્માાંના ૫તલત્ર
લાતાલયણના તળે તેને કેટરેક અંળે યાશત ભે છે અશી આવ્મા ૫છી યન્નાને તલભર
ાવેથી શુ ાં જોઇત ુાં શતુ તે ત્રભાાં રખી જણાલે છે આ ત્રભાાં રેખકે યન્નાના હૃદમને યજૂ
કયી આપ્યુ છે . : „ભકાનની ઝાડીની અને લ્તની ટોચે ચડીને જાશેય કયલાનુ ાં ભને ભન
થામ છે કે તલભર હુ ાં તને ચાહુ ાં છુાં ખ ૂફ ખ ૂફ ચાહુ ાં છુાં અને હુ ાં ઇચ્છુાં છુ કે લઘાયે નહશતો
એક લખત ભાયા ભયતાાં ૫શેરાાં પક્ત એક લખત તભે ભને ભો, વાંપ ૂણ્ણે તફરીન
થઇને પક્ત ભાયી એકરીના થઇને જ ભને ભો‟.
અશી યન્નાની ઇચ્છા પ ૂયી થામ કે ન થામ એ યન્નાને ભન ભશત્લનુ ાં નથી તેને ભન
આનાંદ એ લાતનો છે કે ોતાના હૃદમની વાચી લાત તે તલભરને જણાલી ળકી. લીવ
લ્ના વશચામ્ જીલન ૫છી ૫ણ વ્મસ્ક્તઓ એક ફીજાને વભજી ળકતા નથી ત્માયે કેલી
૫હયસ્તથતત ઊબી થામ છે તેન ુ ાં ઘીફૃફેન ૫ટેરે સુદ
ાં ય ળબદચચત્ર યચી આપ્યુ ાં છે . એક
ફીજાની તનકટ યશેલા છતાાં સ્ત્રીપુફૃનુ ાં અખાંડ વાયુજ્મ યન્ના અને તલભર ાભી ળક્યાાં
નથી. એક વ્મસ્ક્ત ફીજી વ્મસ્ક્તને ચાશે તના-કાના ૫હયણાભ ભ ૂરીને અનન્મબાલે
ઉત્કટતાથી ચાશે એ કદાચ ફની ળકે ણ એકજ વ્મસ્ક્તને તનયાં તય પ્રકાયે ચાશે ક્ષણનામ
અલયોઘ લગય ચાહ્યા જ કયે શુ ાં એ વાંબતલત છે ? જગતભાાં કમાયે મ વાંબતલત શતુ ાં ?
નામીકાના હૃદમનાાં આ પ્રશ્નો નાયી અસ્તતત્લની લેઘકતાને યજૂ કયી આે છે .
ઢાંયપુયની ચાંદ્રબાગા નદીભાાં તનાન ૫છી યન્નાએ હૃદમને શવુ તો ફનાવ્યુ ાં છતાાં
તેની અંદય કેટરોક અશભ તો ળે યહ્યો છે નશી તો તનળીઘ જેલા વ્મસ્ક્તથી ડયલાની ળી
જફૃય શતી યન્નાનુ ાં અસ્તતત્લ તલભર કશે તેભ નોભ્રન નશી ૫યાં ત ુ એબનોભ્ર સ્ત્રીનુ ાં છે આ
જ તત્લ યન્નાના અસ્તતત્લને ગુગ
ાં ાલે છે .
આ નલરકથાભાાં આલત ુ „૫ફરલી‟ નુ ાં ાત્ર વભાજની એક લાતતતલકતાને વ્મક્ત
કયે છે તલભર વાથેનો તેનો વાંફઘ
ાં અને તેને રઇને યન્નાના ભનભાાં થતો પ્રશ્ન, ૫ફરલી
પ્રત્મેની તેની રાગણી વ્મક્ત થઇ છે ૫યાં ત ુ જ્માયે ૫ફરલી યન્ના આગ કશે છે કે „તભ.
ભશેતા ભાયા ભાટે કઇ ૫શેરા નથી‟ ત્માાં નાયીના અસ્તતત્લનો પ્રશ્ન છે , લેઘકતા છે એ
લેઘકત્તા રેખકના ળબદોભાાં આ યીતે વ્મક્ત થઇ છે – „ચોભેય પેરામેરી કાી કાી
યાતભાાં ફઘુ એકદભ તતબઘ તનશ્રેતન થઇ ગયુ ાં જીલે છે ભાત્ર ઝાકચફિંદુઓ એક એક
કયતાાં જઇ ફુરોની ઘાયય ફેવે છે શુ ાં કયલા કાંઇ વભજાત ુ નથી. કદાચ ફુરોને જીલાડલા
ણ ફુરોમ કઇ જીલતા નથી રાાંફો લખત ળીભાના ઝાડ ૫યથી ખમા્ શોમ તો ભયી
ગમા ૫છી ણ જીલતાાં જેલાાં જ રાગે છે થોડી લાય એટરે થી જો ભન ભાને તો‟.
નાયીજીલનને „ળીભાના ફુર‟ જેલા પ્રતતક દ્વાયા વ્મક્ત કયુ્ છે યન્ના ામર, ઉભા
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અને ૫ફરલી જેલી નાયીઓના જીલનની અસ્તતત્લની લેઘકતા ઘીફૃફેન ૫ટેરે પ્રતતકાત્ભક
યીતે „ળીભાના ફુર‟ ભાાં મ ૂકી આી છે . ચીભામેરા ખયી ૫ડેરા ળીભાના ફુર ખયી
ડમા ૫છી ણ તાજા દે ખામ છે .
સ્ત્રી-પુફૃની અખડતાને વતત ઝાંખતી અને દાાંત્મજીલનભાાં તેનો અનુબલ
કયતી એક તલઘતાથી કાંટાી – ત્રાવી ગમેરી બાલનાળીર નાયી યન્ના છે . આલી
બાલનાળીર નાયીના ચેતન-અચેતન ભનની અનેક ગતતતલતઘઓનુ ાં ચચત્રણ ભનોલૈજ્ઞાતનક
ભ ૂતભકાએ „ળીભાના ફુર‟ નલરકથાભાાં થયુાં છે . યન્નાાં નુ ાં ભન કફન અને પ્રતીકના
ઉમોગ દ્વાયા વ્માંજનાત્ભક અવયકાયક યીતે આકાયીત ામ્યુ ાં છે . જે ઘીફૃફેન ૫ટેરનો
કાતલળે ફની યશે છે .
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