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મોટાભાગે જયારે કોઈ પણ નવલકથા  
અનવુાદિત થાય ત્યારે મળૂ પ્રશ્ર્ન તનેો મમમ 
જાળવ્યા છે કે નદિ તે જ રિ ેછે. સધુા મરૂ્તિ ની 
નવલકથા " મિાશે્વતા "  નો અનવુાિ  રોદિત 
િવ ેએ કરેલો છે.  આ નવલકથા એ નારી માાં 
રિલેી ગઢૂ સાંવેિનાન ેઉજાગર કરેલી છે . કોઢ 
શબ્િ જેટલો  નાનો છે તે કેવા ઝાંઝાવાત સજ ે
અન ે તેની વ્યક્તત પર , સાંબાંધો પાર અન ે
વ્યકર્ત કેવી રીતે સમાજ  ની ગોઠવેલી 
વ્યવસ્થા  થી બિાર ધકેલાઈ જાય છે , તેની 
માનર્સક અસર કેવી થાય છે  તેનુાં શબ્િ સિ 
ર્નરૂપણ છે . 

**** 
મિાશે્વતા- આ નવલકથા નુાં મખુ્ય પાત્ર  
અનપુમા એક  ભારતીય મલૂ્યો સાથ ે મોટી 
થયેલી વ્યક્તત છે જે  કોલેજ માાં સાંસ્કૃત 
નાટકોનુાં ર્નિેશન, દિગ્િશમન અન ેઅનવુાિ કરે 
છે. એક દિવસ, તેણી તેના ર્પતાના ર્મત્ર ડો. 
િેસાઇની મલુાકાત લ ે છે, જેનો િતે ુકોલજ ના  
નાટક ના  કાયમક્રમ માટે િોસ્ટ કરેલી  દટદકટ 
વેચી ને  ભાંડોળ ભગેુાં કરવાનો છે .  આ િતે ુથી  
ડો િેસાઈ ને મળે છે જયાાં તેની મલુાકાત  
આનાંિ સાથ ે થાય છે જે એક બદુ્ધિશાળી અન ે
ઉિાર જુર્નયર ડોતટર છે અને િેસાઈ સાિબે ના 
પત્નીના  દૂરના સબાંધી છે.  આનાંિ ને અનપુમા 
નુાં  સોિાિમ સુાંિરતા આકર્ષી લ ે છે . જલ્િી 
આનાંિનુાં હૃિય અનપુમાની ઉત્કૃષ્ટ સુાંિરતા 

તરફ  િોરાત ુાં  જાય છે અન ેતે તેના માટે  એક 
ખાસ આકર્ષમણ અનભુવે છે . તે બાંનેન ેએકબીજા 
સાથ ે પદરચય કરાવનારા ડોતટર િેસાઈ  ના 
આગ્રિ થી દટદકટો ખરીિી ને નાટક જોવા જાય 
છે 
 આનાંિ ‘મિાશે્વતા’ નામના નાટકમાાં જાય છે, જે 
નાર્યકાનુાં નામ  મિાશે્વતા  છે. તે અનપુમાની 
સુાંિરતા તેમજ મિાશે્વતા ની ભરૂ્મકા દ્વારા  
અભભભતૂ થઇ જાય છે અન ે  તેની સાથ ેલગ્ન 
કરવાનુાં મન બનાવે છે. તે અનપુમા ર્વશે ડો 
િેસાઇના  પત્ની  વસમુતી અને તેના ર્મત્ર જેવા 
ભાઈ શ્રીનાથ ને પછેૂ છે . શ્રીનાથ તેની અન ે
તેણી વચ્ચેના આર્થિક અન ે સામાજજક 
ર્વભાજનન ેકારણે આનાંિના ર્વચારથી અસાંમત 
છે. આનાંિ એક ધર્નક પદરવારનો છે; તનેા મતૃ 
ર્પતા એક સફળ ઠેકેિાર િતા. પરાંત ુઅનપુમા 
એક ગામમાાં એક ગરીબ સ્કૂલ માસ્ટરની પતુ્રી 
છે અન ે ર્શષ્યવરૃ્િ પર ટકી રિલેુાં પોતાનુાં ઉચ્ચ 
અભ્યાસ પણૂમ કરે છે. જો કે તે આ બાબત તેની  
માતા જે ઘર ના સવમસ્વ િતા અન ેએક ખાસ  
‘િબિબો’ ધરાવતા િતા તમને -  માતા 
રાધકકા સમક્ષ રજૂ કરે છે અન ે તે અર્નચ્છાએ 
જોડાણ માટે સાંમત થાય છે. અનપુમાના ઘરની 
ગરીબ ક્સ્થર્તનો અિસેાસ કરવા પર, રાધકકા 
તેના ખચ ેલગ્ન કરવાનુાં નક્કી કરે છે. આ રીતે, 
અનપુમાનુાં જીવન પરીકથામાાં ફેરવાય છે, અન ે
તેણી અનભુવે છે કે તેના બધા દુખનો અંત 
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આવી ગયો છે- તેની માતા તેની નાનપણમાાં જ 
મરી ગઈ િતી, તેથી તેની િાિી દ્વારા ઉછેર 
કરવામાાં આવ્યો િતો, અન ેતેની સાવકી માતા 
સબક્કા અન ેતેના બ ેસાવકા બિનેો નાંિા અન ે
વસધુા િાંમેશા કરતા વધ ુિેખાવડી અનપુમા ને 
સતત સિન જ કરવુાં પડતુાં .  અનપુમા ની 
સુાંિરતા જ તેની સાવકી માતા ના ઉિાસીનતા 
નુાં  કારણ િતી . બાળકો નો ભેિભાવ ચરમ 
સીમા પર િતો. 
  આનાંિે બતાવેલા પ્રેમ િોવા છતાાં, તેણીને 
તેના ઘરે ઘરે લાગતુાં નથી કારણ કે તેની સાસ ુ
અન ેભાભી તેની સાથ ેઅજાણી વ્યક્તત તરીકે 
વતે છે. જયારે આનાંિ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે 
ઇંગ્લેન્ડ જાય છે ત્યારે તણેી વધ ુર્નરાશ બન ેછે. 
તેની ભાભી, ભગદરજાના ર્નિંિાકારક સાંબાંધની 
તેની શોધ પણ દુખમાાં વધારો કરે છે. પરાંત ુ
તેણી સમાયોજજત કરે છે. જો કે, જયારે તણેીના 
પગમાાં સફેિ પચે આવે છે ત્યારે તેણીનુાં જીવન 
ક્ષીણ થઈ જાય છે. તે લ્યકુોડમામ- કોઢ  િોવાનુાં 
ર્નિાન થયુાં છે. પરાંત ુઅનપુમા તેન ેગપુ્ત રાખ ે
છે. જો કે તે ઇલાજ માટે િવા લ ેછે, તેમ છતાાં 
પેચ વધતો જાય છે.એક દિવસ, રાધાક્ક જુએ 
છે અનપુમા ત્વચારોગ  ડોતટર ને મળવા ગઈ 
િતી અન ે તેઓ તેની તપાસ કરે છે. તણેીન ે
સમજાયુાં કે અનપુમા લ્યકુોડમામથી   કોઢપીદડત 
છે અન ેતેના પર અપમાન કરે છે. આખુાં ઘર 
તેની સાથ ેનોકર કરતા પણ ખરાબ વતમવાનુાં 
શરૂ કરે છે. રાધકકા અનપુમાના ર્પતા શમન્નાન ે
મોકલે છે અન ેતેની ભીખ માાંગવા છતાાં તેન ે
ઘરની બિાર ફેંકી િે છે. આમ, અનપુમા ગામ 
પરત ફરી છે, જયાાં તણેી તનેા માતાર્પતા સાથ ે
રિતેી પદરણીત સ્ત્રીની સામાજજક લાાંછનનો 

સામનો કરે છે, તેની સાવકી માતાની  કાળો કેર 
વતામવવામાાં બાકી નથી રાખતી. 
 
તેણી આનાંિ દ્વારા પણ ત્યજી િેવામાાં આવી છે 
જે તેના દુખના પત્રોથી મૌન રિ ે છે. આનાંિે 
તેની સાથ ેમાત્ર તેની સુાંિરતા ખાતર જ લગ્ન 
કયામ, અન ેએક વખત તે અનપુમાને ઝાાંખુાં કરી 
િેતી, તેના માટે કાંઇ અથમ ન િતુાં. શમન્નાનુાં 
ટ્રાન્સફર થઈ ગયુાં અન ેપદરવાર બીજા ગામમાાં 
ચાલ્યો ગયો. ત્રણ વર્ષમ વીતી ગયો અન ે
અનપુમાની ક્સ્થર્ત વધ ુ સારી નથી. અંર્તમ 
ઉપાય તરીકે, તે ગામના માંદિરની મલુાકાત લ ે
છે, જેમાાંથી િેવી માનવામાાં આવે છે કે તે તેના 
ભતતોની બધી ઇચ્છાઓને પણૂમ કરે છે. રસ્તામાાં 
તે બ ેમદિલાઓન ે ભગદરજાના લગ્ન અન ેઆનાંિ 
માટે નવી પત્નીની શોધ ર્વશે વાત કરતી 
સાાંભળી.   તેના સાસ-ુસસરા અન ે
અસાંવેિનશીલ પર્ત દ્વારા ત્યજી િેવાયલેી જયારે 
તે તેના ઘેર - ગામમાાં તનેા ર્પતા  ઘરે પાછા 
ફરવાની ફરજ પડી છે. તનેા માતાર્પતા સાથ ે
રિતેી એક પદરણીત  સ્ત્રી સામાજજક કલાંક, તેની 
સાવકી માતા  નો અત્યાચાર નદિ સિન થતા  
તે આત્મિત્યા  કરવા ર્વચારે છે  પણ ત્યારે જ 
તેન ે  તે તમામ અવરોધો સામ ેતેના જીવનનુાં 
ર્નમામણ કરવાનો સાંકલ્પબિ  રીતે જીવવા નક્કી 
કરે છે. 
તે બોમ્બે જવાનુાં નક્કી કરે છે જયાાં તેન ેતેના 
શ્રેષ્ઠ ર્મત્ર સરુ્મત્રા દ્વારા આમાંર્ત્રત કરવામાાં 
આવે છે. સરુ્મત્રાના પર્ત, િદર અનપુમા માટે 
કારકુની નોકરી ગોઠવે છે, અને તે સ્વતાંત્ર અન ે
ખશુ થવા લાગ ે છે, કારણ કે બોમ્બે તમેન ે
લ્યકુોડમામ - કોઢ ની યાિ અપાવ ેનિીં. પરાંત ુ
જીવનનો દુખ તેણીને વધ ુએક શોટ આપે છે. 
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િદર જે અનપુમાની સુાંિરતા તરફ આકર્ષામય છે 
તેણી તેની છેડતીનો પ્રયાસ કરે છે અન ેતેણીએ 
દિિંમતપવૂમક બચાવ કયો છે. આ ઘટના પછી, 
અનપુમા તેના સાથી  ડોલીના ઘરે ગઈ અન ેતે 
પદરવારનો એક ભાગ બની ગઈ .  થોડા સમય 
પછી  ઑસ્ટે્રભલયા સ્થળાાંતર કરતી ડોલી  
પોતાનુાં ઘર  અનપુમાને સોંપી િે છે  
 આ િરર્મયાન અનપુમાને એક  કોલજેમાાં 
સાંસ્કૃત લેતચરરની નોકરી મળી. શામન્ના જેણ ે
આણાંિમાાં પાછા ફરવા માટે ર્વનાંતી કરી છે તે 
મતૃ્ય ુ પામ્યો અન ે સબકકા અનપુમાને તેમની 
પતુ્રીની સાંભાળ લવેાની માાંગ કરે છે. એક 
દિવસ અનપુમા એક નાના અકસ્માત સાથ ેમળે 
છે અન ે તેની સારવાર ડોતટર વસાંત દ્વારા 
કરવામાાં આવ ે છે. સાંસ્કૃત પ્રત્યેના તેમના પ્રમે 
દ્વારા, તેઓ ર્મત્રો બની જાય છે. ડોતટર વસાંત 
અન ે સત્ય  અન ે આનાંિ  નજીક માાં જ 
એકરૂમમાાં રિવેાસી િોય છે .આમ અનપુમા ને 
જીવન માાં નવા િોસ્ત મળતા જાય છે  
બીજી બાજુ આનાંિ, અર્નર્િત જીવન જીવ ે છે; 
ક્યારેક અનપુમા માટે દિલગીર થવુાં અન ેમોટે 
ભાગે તેન ેછોડી િેવાના ર્નણમયને માંજૂરી આપવી 
આ બધા માટે તે પોતાની જાત ને માફ નથી 
કરી શકતો .  
મનોમાંથન પછી તેન ે તનેી ભલૂનો અિસેાસ  
થાય છે અન ે તે અનપુમા ને  જીવનમાાં પાછા 
લાવવાનુાં નક્કી કરે છે. જો કે, તેણીને શોધવામાાં  
તે ર્નષ્ફળ ગયો. બાિમાાં આનાંિ આંતરરાષ્ટ્રીય 
તબીબી પદરર્ષિમાાં ભાગ લવેા બોમ્બે ગયો અન ે
ર્મત્ર દ્વારા સાંસ્કૃત નાટક જોવા આમાંત્રણ મેળવ્યુાં. 
નાટકોએ તેન ેઅનપુમાની યાિ અપાવી િોવાથી 
તે અર્નચ્છાથી સાંમત થાય છે. નાટક પર, તેન ે
સમજાયુાં કે તે અનપુમા અને તેના ર્વદ્યાથીઓ 

દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવ્યુાં છે, પરાંત ુતેણી તેની 
સાથ ેવાત કરવામાાં ર્નષ્ફળ જાય છે અન ે તેનુાં 
સરનામુાં મેળવવામાાં સફળ થાય છે. બીજા 
દિવસ ે અનપુમા આનાંિન ે િરવાજે પિોંચીન ે
ચોંકી ગઈ. જયારે તણેીએ જે દુખ પસાર કયુું 
િતુાં અન ે આનાંિની દક્રયાઓ પર સવાલ 
ઉઠાવતા તઓેની વાતચીત કડવી થઈ ગઈ 
િતી. તેણી તેન ેમાફ કરવા અન ેતેના જીવનમાાં 
પાછા આવવા માટે ર્વનાંતી કરે છે. પરાંત ુ
અનપુમાએ પોતાનો ર્નણમય તેન ે સ્પષ્ટ કરી 
િીધો: "તમ ે કેવી રીતે બળી ગયલેા બીજન ે
ઝાડમાાં ઉગે તેવી અપેક્ષા કરી શકો છો? પર્ત, 
બાળકો, સ્નેિ, પ્રેમ ... તે બધા િવ ેમારા માટે 
અસાંગત છે." (મિાશે્વતા 148). નવલકથા 
અનપુમાના એક ર્વદ્યાથી સાથે બીજા નાટકની 
યોજના સાથ ેસમાપ્ત થાય છે. 
 અનપુમા : “ઝાડ પર ખીલેલા હજારો ફૂલોમાથંી 
થોડા જ ફળ આપશે. અને તે થોડા ફળોમાથંી 
જતંઓુ અને ખખસકોલી કેટલાક ખાશે. ઝાડ 
પોતાને માટે કંઈ રાખતુ ંનથી. શુ ંતેનો અથથ એ 
છે કે ઝાડનુ ંજીવન બરબાદ થઈ ગયુ ંછે? ” 
 
સમીક્ષા : 
જયાાં સધુી કોઈ ના પર તમારા અક્સ્તત્વ નો 
આધાર રાખો તમને દુુઃખ જ થશે. મયામદિત 
વ્યવસ્થા માાંથી જે બિાર નીકળી જાય છે તે 
ચોક્કસ નવો ચીલો ચીતરે છે અન ેઆગળ પણ 
વધે છે .  
પરુુર્ષ બધા જ એક સરખા નથી િોતા . આનાંિ 
જેવા પોકળ ને ડરપોક પણ િોય છે અન ેવસાંત 
ની જેમ  સતત સાથ ર્નભાવે તેવા પણ િોય જ 
છે . જરૂરી છે ર્વશ્વાશ કરવાની . ડોલી જેવા 
એકિમ નોખી માટી ના જીવ પણ છે જે કોઈ જ 
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પ્રકાર ની શાંકા કાયમ વગર તમારી સાથ ે ઉભા 
પણ રિ ેછે અન ેતમને ટકવામાાં પણ મિિ કરે 
છે . બસ એક નારી ને જરૂર છે પોતાની જાત 
પાર ર્વશ્વાસ કરવાની  જે મિાશે્વતા દ્વારા 
મનોમાંથન કરી જેમ મલાઈ માાંથી માખણ 
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