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સાર: 
 સવશ્વિાહહત્યની આધસુનકતાવાદી નવલકથાઓમાાં જેમ્િ જૉયિની ‘યલુલસિિ’ નવલકથા પોતાનુાં એક સવશેષ સ્થાન 
ધરાવે છે. આ નવલકથા ફક્ત આધસુનકતાનુાં વલણ ધરાવતી હોય એટલે જ સવશેષ નથી; પરાંત ુિાહહત્યના લેખનમાાં જોવા 
મળતા પ્રયોગાત્મક વલણોની બાબતમાાં પણ આ નવલકથાએ પોતાનુાં સ્થાન સસુનસિત કયુું છે. અહીં જે પ્રકારની પ્રયોગાત્મકતા 
છે તેના પહરણામે આ નવલકથા લગભગ અપઠનીય બની છે. એક હદવિના અઢાર કલાકમાાં આખા જીવનની ઘટનાઓને રેકોડડ 
કરવી અને જીવનના િત્યને ખોલી આપવુાં પોતાનામાાં કાંઈક સવશેષ હોવાની પ્રતીસત કરાવે છે. આ નવલકથામાાં ઊંડાણ અને 
િાહહત્યની જહટલતા તથા ભાષાના કારણે િાહહત્યની આખી િમજની પહરપાટી બદલી નાાંખી છે. નવલકથામાાં કથા ન હોવા 
છતાાં ઘટનાઓનો મેળાપ, િાંરચનાની પ્રયોગશીલતા, તત્કાલીન પહરસ્સ્થસત િાથેનો મેળ, પૌરાલણક િાહહત્યિાથેનુાં અનિુાંધાન 
અને ચેતના પ્રવાહ સવશેષ ધ્યાન ખેંચે છે. આખી નવલકથાનુાં રૂપ ભલૂભલૂામણી જેવુાં છે. આંતહરક મનોવૈજ્ઞાસનક િાંઘષડ, એક 
હદવિની ઘટના, િામાજજક માનવીય મયાડદા, રાજકીય ઉથલપાથલ તથા ભૌગોલલક સવસ્તારના દરેક િાક્ષ્યને પોતાની 
નવલકથામાાં િમાવી, ઝીણવટપવૂડક આલેખી, સવસ્તારપવૂડક ઘટનાઓનુાં સવવરણ કરી, આંતર-બાહ્ય િાંઘષોને કલાત્મક રીતે 
િાહહત્યના માધ્યમે વ્યક્ત કરતી આ નવલકથા વૈસશ્વક િાહહત્યનુાં નોંધપાત્ર અને સુાંદર ઘરેણુાં કહી શકાય, તેવી આ નવલકથાની 
િમીક્ષા કરવાનો નમ્ર પ્રયાિ છે.   
ચાવીરૂપ શબ્દો : યલુલસિિ, જેમ્િ જૉયિ, આઈહરશ લેખક, આધસુનકતાવાદી નવલકથા, ઓહડિીયિ 
પ્રસ્તાવના: 
 વીિમી િદીના િૌથી પ્રસતષ્ઠઠત 
લેખકોમાાંના એક છે જેમ્િ જૉયિ. આ આઈહરશ 
લેખકનો જન્મ ૨ ફેબ્રઆુરી, 1882માાં 
આયલેન્ડના ડબલલનમાાં થયો હતો. તેમનુાં 
પ્રથમ પસુ્તક ઈ.િ. 1914 ‘Dubliners’ 
(ડબલલનિડ), જે પાંદર નાની નાની વાતાડઓનો 
િાંગ્રહ છે. ‘અ પોટે્રટ ઓફ ધ આહટિસ્ટ અ યાંગ 
મૈન’ (1906) નવલકથા અને ‘હફનનેગ્િ વેક’ 
(1939) તેમના પસુ્તકો છે. આ ઉપરાાંત તેમણ ે
કસવતા, એક નાટક, પત્રકારત્વના ત્રણ પસુ્તકો 
તથા બીજા સવવચેન લખેો અને પત્રો પણ 
લખયાાં છે. આ લેખકની ઐસતહાસિક મહત્ત્વ 
ધરાવતી યશોદાયી કૃસત (નવલકથા) છે 
‘‘યલુલસિિ’. વીિમી િદીમાાં લખાયેલી 
આધસુનકતાવાદી આ કૃસતરૂપે પસિમી િાહહત્યમાાં 

ભાષા અને નવા િાહહજત્યકરૂપોને લઈ નવા 
દૃષ્ઠટકોણને ચેતનાપ્રવાહરૂપ ે પ્રવાહહત કરવાનો 
શ્રેય જેમ્િ જૉયિન ેફાળે જાય. છે. 
સમીક્ષા :  
 ‘યલુલસિિ’ આયહરશ લખેક જેમ્િ 
જૉયિની સવશ્વપ્રસિદ્ધ નવલકથા છે, જે 
આધસુનકતાવાદી નવલકથા છે. આ નવલકથા 
પહલેીવાર ૧૯૧૮ માચડથી ૧૯૨૦ના હડિેમ્બર 
સધુીમાાં અમેહરકન જનડલ ‘ધ લલહટલ હરવ્ય’ૂના 
કેટલાક ભાગમાાં ક્રમબદ્ધ રીતે એસપિોડમાાં 
પ્રકાસશત કરવામાાં આવી હતી. િાંપણૂડ નવલકથા 
ત્યારબાદ ૨ ફેબ્રઆુરી, ૧૯૨૨ જેમ્િ જૉયિના 
ચાલીિમાાં જન્મહદવિ પર સિલ્વવયા બીચ દ્વારા 
પેહરિમાાં પ્રકાસશત કરવામાાં આવી. આ 
નવલકથા આધસુનકતાવાદી િાહહત્યનુાં િૌથી 
મહત્વપણૂડ કાયડ અને આ પણૂડ આંદોલનનુાં 



Research Guru: Volume-15, Issue-1, June-2021 (ISSN:2349-266X) 

Page | 26  

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

પ્રદશડન તેમજ િારાાંશ માનવામાાં આવે છે. 
ડેક્કન હકબેરડના કથન અનિુાર, ‘જોમ્િ 
જૉયિથી પહલેા, કથા લખનાર કોઈપણ લખેકે 
સવચારની પ્રહક્રયા પઠૃઠભસૂમ પર મકૂી હતી નહીં.’ 
 ઈ.િ. ૧૯૧૪ થી ૧૯૨૧ની વચ્ચે આ 
નવલકથામાાં ૧૮ એસપિોડમાાં (આ નવલકથા 
અલગ અલગ દ્રષ્ઠટકોણ અને િાંભાવનાથી 
લખાયેલી હોવાથી પ્રકરણો નહીં પણ એસપિોડ 
તરીકે ઓળખવુાં વધ ુ યોગ્ય છે) ૧૬ જૂન, 
૧૯૦૪ના હદવિના ૧૮ કલાકનુાં વણડન છે અને 
વાતાડ છે. તેમાાં પાત્રના ‘Interior Monology’ 
(આંતહરક એકોસ્ક્ત) પણ િામેલ છે. 

આ નવલકથાને િાંક્ષેપમાાં રજૂ કરીએ 
તો, ૧૬ જૂન ૧૯૦૪ના રોજ ડબલલનના એક 
હદવિ (૧૮ કલાક)નુાં અનિુરણ છે. બ ે મખુય 
પાત્રોના ૧૮ કલાકની ગસતસવસધનુાં આલેખન છે. 
લલયોપોવડ બ્લમૂ નામનો ૩૩ વષડનો મધ્યમ 
આય ુધરાવતો યહદૂી વ્યસ્ક્ત છે અન ેબીજો ૨૨ 
વષડનો યવુાન બૌદ્ધદ્ધક સ્ટીફન ડેડલિ. ત્રીજુ ાં 
પાત્ર પણ અહીં ઉવલેખનીય છે ત ે બ્લમૂની 
પત્ની મૌલી. આ સિવાયના બીજા ગૌણ પાત્રો 
િહાયક તરીકે છે. આ નવલકથા ત્રણ ખાંડ અન ે
૧૮ એસપિોડમાાં વહેંચાયેલી છે, જેના 
એસપિોડના નામ નીચે મજુબ છે.

 
1. ટેલલમાક્િ 2. નેસ્ટર 3. પ્રોહટઅિ 
4. કેલલપ્િો 5. લોપ્િ-ઇપિડ 6. હડે્ઝ 
7. ઈવિ 8. લેષ્સ્ટગોસનઅન્િ 9. િીલા એન્ડ ચેહરબડીિ 
10. દ વોન્ડરીંગ રોક્િ 11. દ િાઈરન્િ 12. િાઈક્લોપ્િ 
13. નોસિકો 14. ઓક્િન એફદાિન 15. િિી 
16. યએુઅિ 17. ઇથાગા 18. પેનેલોપી 

આ નવલકથાની શરૂઆત થાય છે 
માહટિલો ટાવરથી. આ નવલકથા મખુયરૂપે ત્રણ 
ભાગમાાં વહેંચાયેલી છે, જેમાાં પહલેા ત્રણ 
એસપિોડ જે સ્ટીફન ડેડલિના માહટિલો ટાવરમાાં 
આવેલા ઘરથી શરૂ થઈ આગળ વધે છે, બીજા 
ભાગમાાં લલયોપોવડ બ્લમૂના કેન્દ્રીકૃત 
દ્રષ્ઠટકોણથી લખેલા બાર એસપિોડ છે અન ે
ત્રીજા ભાગ બાકીના એસપિોડ છે.  

નવલકથાનુાં એક મખુય પાત્ર સ્ટીફન, જે 
અહીંયા માહટિલો ટાવરમાાં રહ ે છે. િવારે આઠ 
વાગ્યાનો િમય છે એ તેના સમત્ર બક મલુલગન 
િાથે અહીં રહ ે છે, તેની િાથે બકનો અંગ્રજેી 
સમત્ર હને્િ પણ રહ ેછે. બક વારાંવાર સ્ટીફનનો 
મજાક ઉડાવે છે. સ્ટીફન આખી નવલકથામાાં 
યકૃતના કેન્િરથી મતૃ્ય ુ પામેલી મા સવશે જ 

સવચારતો રહ ે છે. આ તેનો સમત્ર બક 
કેટલીકવાર તેની મા સવશ ેપણ મજાક કરતો રહ ે
છે, તેથી તે બકથી ઘણો નારાજ છે. તેમની 
વાતચીત સપતાની પતુ્રની શોધની થીમની 
આિપાિ ફરે છે. સ્ટીફન હવે ઘરે નીકળતો હોય 
છે ત્યાાં બક તેને િાાંજે પબમાાં મળવાનુાં કહ ેછે. 

હવે િવારે ૧૦ વાગ્યે સ્ટીફન એક 
સ્કૂલમાાં ઇસતહાિ ભણાવી રહ્યો છે. સ્ટીફન 
ઇસતહાિનો સશક્ષક છે. ત ે એવા સવદ્યાથીઓન ે
ભણાવી રહ્યો છે જેઓને ભણવામાાં રિ જ નથી. 
લેક્ચર લીધા બાદ તે સ્કૂલના હડે માસ્ટર 
ડીઝીને મળે છે, તે સ્ટીફનને પે-મેન્ટ આપે છે 
અને સ્ટીફનને પોતાનુાં કાંઈક લખેલુાં છાપવા કહ ે
છે. સમસ્ટર ડીઝી િાંકુલચત માનિવાળા વ્યસ્ક્ત 
છે, જે સ્ટીફનને જજિંદગી સવશે લકે્ચર આપ ે છે. 
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તે પછીનો િમય સ્ટીફન િને્ડી માઉન્ટ નામની 
જગ્યા પર એકાાંતમાાં વીતાવે છે. એ ત ેિમયન ે
યાદ કરે છે જ્યારે યવુાન હતો અને ત્યાાં બેઠા 
બેઠા ત ે પોતાના મનમાાં એક કસવતા રચ ે છે 
અને આ કસવતાન ે સમસ્ટર ડીઝીએ આપેલા 
કાગળો પર ઉતારે છે. કાગળ પર ઉતાયાડ પછી, 
આ કસવતાને વાાંચશે કોણ ? એમ સવચારી 
એકલતા અનભુવે છે અને િમદુ્રમાાં આવતા 
વહાણોને જોવા લાગ ેછે.  

હવે નવલકથાના બીજા ભાગમાાં આજ 
હદવિે િવારે આઠ વાગ્યે નવલકથાનુાં બીજુ ાં 
મખુય પાત્ર લલયોપોવડ બ્લમૂ છે, જે પોતાની 
પત્ની માટે નાસ્તો બનાવી રહ્યો છે. ત્યારે જ 
તેને પોતાની દીકરી સમલી પાિેથી કેટલાક પત્રો 
મળે છે. તેમાાં પહલેો પત્રો દીકરી સમલી એટલે કે 
મેહરયનના છે, જે ગઈકાલે જ પાંદર વષડની થઈ 
હતી અને જે પહલેેથી જ મોલીંગરમાાં 
ફોટોગ્રાફરના િહાયક તરીકે કામ કરે છે અન ે
બીજા પત્ર છે તેની પત્ની મૌલીના. એક સમત્ર 
બોયલનના. બ્લમૂને મૌલી (મેહરયન) અન ે
બોયલનના િાંબાંધો પર શાંકા છે, પરાંત ુતે કશુાં જ 
બોલી શકતો નથી. મૌલી એક િાંગીત જલિાની 
ગાસયકા છે, ત ે તેના પત્રો વાાંચે છે કે બપોરે 
ચાર વાગે તઓે મળવાના છે. ત્યારબાદ ત ે
પોતાના ઘરેથી બહાર નીકળી જાય છે. 

િવારે દિ વાગ્યે પોસ્ટ ઑહફિમાાંથી 
તેને એક પત્ર મળે છે તે પછી તે એક ચચડમાાં 
જાય છે અન ેપછી તે આમતેમ આમ જ ફરતો 
રહ ે છે. િવારે અલગયાર વાગતા બ્લમૂ, 
સ્ટીફનના સપતા સિમોન ડેડલાિની િાથ ે
ગાડીમાાં બેિી પેડી પીગમેન નામની સ્ત્રીના 
અંસતમિાંસ્કારમાાં જાય છે, ત્યાાં લોકો તેની િાથ ે
એકદમ આગાંતકુ (outsider)ની જેમ વ્યવહાર 
કરે છે. આ અંસતમિાંસ્કાર દરસમયાન બ્લમૂ 

પોતાના આત્મહત્યા કરનાર મતૃ સપતા અને 
મતૃ દીકરા સવશે સવચારવા લાગે છે. 

બપોરે બ્લમૂ પ્રી-મેન િમાચારપત્રના 
કાયાડલયમાાં કોઈ જાહરેાત બાબતે વાત કરે છે. 
ત્યાાં હાજર કોઈક વ્યસ્ક્તઓ અને પોત ે
િમાચારપત્રનો િાંપાદક કોઈક રાજકીય 
સ્પીચીઝની વાતો કરી રહ્યા હતા. હવે સ્ટીફન 
પણ અહીં સમસ્ટર ડીઝીના પત્રો લેવા આવ્યો 
અને સ્ટીફન પોતાના બીજા સમત્રોની િાથ ે
અહીંથી જ પબમાાં જવા નીકળી ગયો. ત્યારબાદ 
બપોરે તે જ્યિુી નામની મહહલાને મળે છે, જે 
િગભાડ છે અને હોસ્સ્પટલમાાં છે. હવ ેત ે સનણડય 
લે છે કે તે ડેસવબનડની િાથે હળવુાં લાંચ કરશે 
અને તે પછી નેશનલ લાઈબ્રેરી તરફ ચાલવા 
લાગે છે. બપોરે બ ે વાગ્યે આજ નેશનલ 
લાઇબ્રેરીમાાં સ્ટીફન પોતાની હમે્લેટ સથયરી 
પોએટ એ.ઈ. લાઇબ્રેહરયનને આપે છે. આ કસવ 
તેની સથયરીને નકારીને ત્યાાંથી ચાવયો જાય છે 
તો ત્યાાં બક મલુલગન આવી સ્ટીફનને પબ પર 
ન આવવા બોલવા લાગે છે. બક અને સ્ટીફન 
લાઇબ્રેરીમાાંથી નીકળી રહ્યા હોય ત્યાાંથી બ્લમૂ 
તેમની િામેથી પિાર થાય છે. 

િાાંજના ચાર વાગ્યે આમુંડ હોટલના 
બારમાાં કેટલાાંક લોકો બેઠેલા છે જેમાાં સ્ટીફનના 
સપતા સિમોન ડેડલાિ તથા બોયલન પણ છે. 
અહીં બ્લમૂ જુએ છે કે હોટલની બહાર જે કાર 
પાકડ કરેલી છે તે બોયલનની છે. તે આ કારને 
જોતો હોય છે ત્યારે જ બોયલનને યાદ આવે છે 
કે તેની મૌલીની િાથે સમહટિંગ કરવાની છે અન ે
બોયલન ત્યાાંથી ચાવયો જાય છે. બ્લમૂ અહીં 
ઉદાિ થઈને આજ રેસ્ટોરાાંમાાં બેિી જાય છે. ત્યાાં 
બેઠો બેઠો જ તે કાંઈક લખ ે છે અને તેને પોસ્ટ 
કરવા ચાવયો જાય છે.  
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િાાંજે પાાંચ વાગ્યે બ્લમૂ માહટિનને 
મળવા એક પબમાાં આવે છે, પરાંત ુ ત્યાર સધુી 
માહટિન હજુ ત્યાાં આવ્યો નથી. ત્યારે જ એક 
નેશનાલીસ્ટએ તે યહદૂી હોવાથી તેની પર 
હુમલો કરી દીધો. બ્લમૂ હાફ જ્ય ુ (અડધો 
યહદૂી) છે. આ બાંને વચ્ચે ઝગડો થઈ જાય છે 
અને ત્યારે ત્યાાં માહટિન આવી તેને બચાવી લઈ 
જાય છે. 

િાંધ્યાકાળે બ્લમૂ િને્ડી માઉન્ટના 
હકનારે બેઠો હોય છે, તે પહલેા ત ેપાિે આવેલા 
સમસિિ હડગ્નમના ઘરે થઈને આવ્યો હોય છે. 
ત્યાાં બીચ પર ગેટી મેકડીવેલ છોકરી તેને જોઈ 
રહી છે અને તે વસૃિના કારણે બ્લમૂ ત્યાાં 
િહવાિ કરે છે. તે છોકરી ત્યાાંથી ચાલી જાય 
છે, પરાંત ુબ્લમૂ ત્યાાં જ બીચ પર સઈૂ જાય છે. 

રાતે્ર દિ વાગ્યે મીના પ્લોરીફોયન ે
જોવા (ખબર લવેા) હોસ્સ્પટલ જાય છે. અહીં 
સ્ટીફન અને બીજા તેના તબીબ સમત્રો પણ ત્યાાં 
જ હતા મોટેમોટેથી વાતો કરી રહ્યા હતા, આ 
જોઈ બ્લમૂ પણ તેમાાં ભળી જાય છે, ત્યારબાદ 
બક મલુલગન ત્યાાં આવે છે અને બધા ભેગા થઈ 
પબમાાં જાય છે. પબમાાં સ્ટીફન ખબૂ વધારે દારૂ 
પીએ છે અને તેન ેનશો ચડી જાય છે ત્યારે તેન ે
લાગે છે કે તણેે તેની મતૃ માતાનુાં ભતૂ જોયુાં. 
આ પછી બ્લમૂ, સ્ટીફનની પાછળ ભાગ ેછે અન ે
તેને દારૂના નશામાાંથી બહાર લાવે છે અન ે
પોતાની િાથે બ્લમૂ તેને કોફી પર લઈ જાય છે. 

ત્યારબાદ બ્લમૂ, સ્ટીફનને પોતાના ઘરે 
આવવા માટે કહ ે છે. અડધી રાત પછી બ્લમૂ 
અને સ્ટીફન બાંન ે બ્લમૂના ઘરે આવ ે છે. ત્યાાં 
કોકો પીએ છે અને પોતાના સવશે એકબીજાન ે
જણાવે છે. આ પછી બ્લમૂ, સ્ટીફનને રાતે્ર 
પોતાને ત્યાાં જ રોકાઈ જવા જણાવે છે, પરાંત ુ

સ્ટીફન નમ્રતાપવૂડક નકારે છે. પછી સ્ટીફન 
ત્યાાંથી ચાવયો જાય છે. 

બ્લમૂને અંદાજો આવી જાય છે કે આ 
બોયલન હમણા હમણા જ તેની પત્ની મૌલીની 
પાિે આવ્યો હતો. બ્લમૂ તેની પત્ની મૌલીને 
તેના આખા હદવિ સવશે જણાવે છે અને સઈૂ 
જાય છે. પલાંગ પર મૌલી, બ્લમૂ પાિે જ સઈૂ 
રહી છે પણ તે હજુ સધુી સઈૂ ગઈ નથી. 
બ્લમૂના સઈૂ ગયા પછી પણ મૌલી જાગી રહી 
છે અને તેના મસ્સ્તઠકમાાં ઘણી બધી બાબતો 
ચાલી રહી છે. આ નવલકથાનો છેવલો એસપિોડ 
મૌલીના દ્રષ્ઠટકોણથી દશાડવવામાાં આવ્યો છે. 
મૌલી આ િમયે તેના બાળપણની, તેના પસત 
બ્લમેૂ તેને પ્રપોઝ કયુું હત ુાં તે િમયની, 
બોયલન િાથેના તેના િહવાિની તથા તેના 
િાંગીતના વ્યવિાયની કેટલીય વાતો સવચારતી 
હોય છે. મૌલીના આ જ આંતહરક વાતાડલાપ 
(એકોસ્ક્ત) િાથે આ નવલકથા પણૂડ થાય છે. 

અંસતમ એસપિોડમાાં બ્લમૂ પોતાની 
પત્ની મૌલીની િાથ ે લબસ્તર પર છે તેમાાં 
મૌલીના દ્રષ્ઠટકોણથી દશાડવવામાાં આવેલુાં આખુાં 
પ્રકરણ એકોસ્ક્ત છે, જેના શબ્દો અને શૈલી ખબૂ 
પ્રસિદ્ધદ્ધ પામી છે કારણ કે આખી એકોસ્ક્ત 
કોઈપણ સવરામલચહ્ન રહહત ૪૦ પાનામાાં છે. 
અહીં શબ્દ કેવળ એક લાાંબા, પણૂડ સવચારના 
રૂપમાાં પ્રવાહહત થયુાં છે. 
 હોમરના મહાકાવ્ય િાંદભે આઠમી 
િદીમાાં એક યોદ્ધો હતો ‘ઓહડિીયિ’, જેન ે
અંગ્રેજીમાાં ‘યલુલસિિ’ કહવેાય છે. તે પ્રવાિ 
કરવાનુાં, લડાઈ કરવાનુાં પિાંદ કરતો હતો અને 
વષો સધુી ઘરે આવ્યો નહીં. હવે આપણે જેમ્િ 
જૉયિની નવલકથા ‘યલુલસિિ’માાં જોઈએ તો 
સમ. બ્લમૂનુાં પાત્ર છે, તે તેના જેવુાં જ છે, સમ. 
બ્લમૂ આખો હદવિ ઘણા સ્થળોએ રખડયો, જ્યાાં 
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જવાનુાં કોઈ પ્રયોજન ન હત ુાં ત્યાાં પણ ગયો 
છતાાં ઘરે આવતો નથી; કારણ કે તે તેની 
પત્નીને સવશ્વાિપાત્ર ગણતો નથી અને તેના 
અન્ય પરુુષ િાથેના િાંબાંધો સવશે તેને શાંકા છે. 
જેમ અંતમાાં હોમરના મહાકાવ્યનો ઓહડિીયિ 
‘ઇથાગા’ પાછો ફયો હત ુાં તેમ આ જૉયિની 
યલુલસિિમાાં પણ િિરમાાં એસપિોડનુાં નામ 
‘ઇથાગા’ રાખવામાાં આવ્યુાં છે, કારણ કે આ 
એસપિોડમાાં જ બ્લમૂ પણ ઘરે પાછો ફરે છે 
તથા છેવલો અઢારમાાં એસપિોડ મૌલી બ્લમૂના 
દ્રષ્ઠટકોણથી બતાવવામાાં આવ્યો છે, જેમાાં મૌલી 
પણ તેના પસતને સવશ્વાિપાત્ર ગણતી નથી અન ે
તે િમજે છે કે ત ેતેના પસતને કારણે ખશુ નથી. 
જ્યારે હોમરની ‘ઓહડિી’માાં જ્યારે ઓહડિીયિ 
ઘરે આવે છે ત્યારે તેની પત્ની ‘પેનલેોપ’ તેના 
માટે પહલેા જેટલી જ સવશ્વાિપાત્ર રહી છે. અહીં 
અઢારમાાં એસપિોડનુાં નામ ‘પેનેલોપ’ છે પણ 
પાત્રની દૃષ્ઠટએ સવરોધાભાષી વલણ 
આધસુનકતાવાદનુાં પહરચાયક બને છે. 
 નવલકથાના મખુય ત્રણેય પાત્રો 
િમાાંતર સવકાિ કરતા રહ ેછે, ખરેખર તો ત્રણેય 
પાત્રો શાષ્બ્દક કે અલાંકાહરક રીતે િાતિો 
પાનાની સવશાળ નવલકથામાાં ભટકતા રહ ે છે, 
પરાંત ુ દરેક જીવનથી સનરાશ છે. સ્ટીફન, જે 
હોમરના ટેલલમાક્િ િાથે િાંબાંધ રાખ ે છે તથેી 
સ્ટીફનની સવગત આપતા પ્રથમ એસપિોડનુાં 
નામ ‘ટેલલમાક્િ’ રાખવામાાં આવ્યુાં છે, બ્લમૂ 
(ઓહડિીયિ) બૌદ્ધદ્ધક સિદ્ધાાંતનુાં પ્રસતસનધત્વ કરે 
છે તો મૌલી બ્લમૂ (પેનલેોપ) સવષયાિક્ત 
‘કલાકાર’નુાં પ્રતીક છે.   
 આ આખી નવલકથામાાં જેમ્િ જૉયિ 
ચતેનાપ્રવાહને ઘટનાઓમાાં પ્રયોગાત્મક રીતે 
ગ ૂાંથે છે કે જેથી બ્લમૂ, ડેડલિ અને મૌલીના 
ઘટનાના પહરપ્રેક્ષ્ય સ્પઠટ થાય પણ િમજવા 

મશુ્કેલ જણાય. તેઓ અહીં વ્યાપક સ્વરૂપ ે
િાહહત્યની સવસવધ તકનીક િાથે રમે છે જાણ ે
નાટક ભજવાત ુાં હોય. આ નવલકથાનો 
મનોવૈજ્ઞાસનક દ્રષ્ઠટકોણ નવલકથા પછી પણ 
ભાવક-વાચકના મનમાાં અનેક પ્રશ્નો રમતા કરી 
દે છે. અહીં જૉયિની શૈલી િાહહજત્યક 
વાસ્તવવાદના પાયા હચમચાવી દે છે. િાથ ે
પૌરાલણક હોમરની ઓહડિી િાથે જૉયિ 
‘યલુલસિિ’નુાં િતત મેસપિંગ કરે છે તેથી જ તો 
‘ઓહડિીયિ’ના ઘરે ‘ઇથાગા’ આવવાને આ 
નવલકથામાાં ‘બ્લમૂ’ના ઘરે પાછા ફરવાના 
એસપિોડને ‘ઇથાગા’ નામ આપી જોડે છે. 
 વતન અને ધમડથી જોડાયેલા જહટલ 
ભલૂભલૂામણીમાાં કલાકાર માગડ અને ભાગ્યનુાં 
એક પોલલિેમેંહટક(Polysomatic) રૂપક અહીં 
પ્રયોજાય છે. અહીં આધસુનક પસિમી િમાજમાાં 
ભયાવહ માનવ લચત્રાાંકન િાથે વ્યસ્ક્તની 
એકલતા અને ખાલીપો દશાડવ્યો છે. શબ્દો અન ે
વાક્યો દ્રષ્ઠટએ માત્ર ઇરાદાપવૂડક નવીનતા, પણ 
આડકતરા ઉવલેખો માટે, ક્વોટેશન અને સમથનો 
પણ ઘણો ઉપયોગ કરાયો છે, અહીં પાત્રોનો 
વ્યવહાર ચોક્કિ મ ૂાંઝવણમાાં મકૂી પરાંત ુપાત્રોની 
છબી ચોક્કિ અને સ્પઠટ છે. 
 યલુલસિિમાાં ૧૬ જૂન, ૧૯૦૪ના 
િામાન્ય હદવિ દરસમયાન ડબલલનમાાં 
લલયોપોવડ બ્લમૂની આિપાિ થયેલી સનયસુ્ક્ત 
અને િાંઘષડનુાં વણડન છે. ૧૬ જૂન, ૧૯૦૪ના 
રોજ ડબલલનમાાં લલયોપોવડ બ્લમૂ પોતાની 
પત્ની મૌલીના િાંબાંધ સવશે લચિંતાતરુ થઈ 
શહરેની અલગ અલગ જગ્યાએ ફરે છે. િવારે 
૮.૦૦ વાગ્યાથી ૧૮ કલાકના જીવનપ્રવાિની 
િામગ્રી ચેતનાપ્રવાહમાાંથી નીકળી આવે છે, 
પાત્રોના ભતૂકાળના અનભુવો અને આધ્યાજત્મક 
જીવનની સ્પઠટ અલભવ્યસ્ક્ત વચ્ચે માનસિક 
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વણડનોના સનયાંત્રણ હઠેળ લૉજજકલ, 
પદ્ધસતિરના, વાજબી બલલદાનની પ્રવસૃિઓથી 
િાવ અલગ અિાંગસત દશાડવતી નવલકથા છે. 

આ નવલકથાનુાં શીષડક ગ્રીક િર્જન 
હોમરના મહાકાવ્ય ‘ઓહડિી’માાંથી લેવામાાં 
આવ્યુાં છે. ‘ઓહડિી’ના નાયકનુાં નામ ‘યલુલસિિ’ 
લેહટન નામ છે. આ નવલકથા અને મહાકાવ્ય 
વચ્ચે િમાનતા જોઈએ તો, લલયોપોવડ બ્લમૂ 
અને ઓહડિીયિ, મૌલી બ્લમૂ અન ે પેનેલોપ 
અને સ્ટીફન ડેડલિ અન ે ટેલલમાક્િના પાત્રો 
અને અનભુવો વચ્ચ ે માળખાગત પત્રાચારની 
િાથે આધસુનકતા, ડબલલનના ૨૦ િદીના પ્રથમ 
બે દાયકા, તત્કાલીન કાયડક્રમ અને સવષય 
ઉપરાાંત આયરલેંડ અને લબ્રટનના િાંબાંધો સવશ ે
પણ માહહતી મળે છે. 

આ નવલકથામાાં આધસુનક માનવની 
વેદના, લાચારી તથા સનરાધારપણુાં 
આંતરચેતનાના પ્રવાહ દ્વારા દશાડવવામાાં આવી 
છે. કથાનકમાાં મખુય પાત્રોની આિપાિ 
ગ ૂાંથાયેલી અનેક વાતો અને નાની-નાની 
ઘટનાઓ, સ્ટીફન અને બ્લમૂની લાચારીની 
િાથે જીવનની સનરથડકતા, સનરથડક ભ્રમણ અન ે
એકાાંકીપણાથી બચવાના ત્રણેયના પ્રયાિ, જે 
સ્સ્થસત અને પહરસ્સ્થસતને સ્વીકાર કરવા સિવાય 
કોઈ રસ્તો ન હોવાથી કરુણતા અને આંતહરક 
મથામણ ધ્યાન ખેંચે છે. િામાજજક અને કૌટુાંલબક 
અિાંતોષ અને સવશ્વનીયતાનો અભાવ જીવનની 
સનરાશામાાં પહરણમ ે છે, જેથી માનવીનુાં જીવન 
કરુણતા તરફ ધકેલાઈ છે. આ હાદડને પ્રગટ 
કરવા પાત્રોનુાં લબનજરૂરી ભ્રમણ દશાડવવામાાં 
આવ્યુાં છે.  
સારાાંશ: 
 આ નવલકથાની ધારામાાં Stream of 
Consciousness (ચેતનાનો પ્રવાહ)ની તકનીક, 

ચસુ્ત બાંધારણ અને પ્રયોગાત્મક ગદ્યના રૂપે 
લખાયેલી મનોવૈજ્ઞાસનક નવલકથા હોવાથી તેનુાં 
વાાંચન િરળ નથી. આ નવલકથા ૧૮ 
એસપિોડમાાં ૧૮ અલગ અલગ શલૈીને પ્રદસશિત 
કરત ુાં તત્કાલીન શ્રેઠઠ િાહહત્ય છે. આ 
નવલકથામાાં અંગ્રેજી િાહહત્યની સવસવધ 
િમયાસવસધમાાં જોવા મળતી શૈલીઓનુાં પણ 
અનકુરણ કરવામાાં આવ્યુાં છે. ‘યલુલસિિ’માાં 
જેમ્િ જૉયિ ે ડબલલનના એક હદવિમાાં બ ે
કેષ્ન્દ્રય પાત્રો લલયોપોવડ બ્લમૂ અને સ્ટીફન 
ડેડલિના જીવનની ઘટનાઓને હરકોડડ કરી છે 
તથા તે જીવનના ઊંડાણ અને જહટલતાની િાથ ે
એવી રીતે રજૂ કરી છે કે આપણી િાહહત્ય અને 
ભાષાની િમજ ધરમળૂથી જ બદલાય જાય. આ 
નવલકથા અંતહીન આસવઠકાર છે, જે 
ભલૂભલૂામણીનુાં સનમાડણ કરે છે. તેમાાં એક 
હદવિમાાં ઐસતહાસિક સ્થળ-કાળની ભસૂમકા, 
આંતહરક-મનોવૈજ્ઞાસનક અલભગમ, પ્રયોગાત્મક 
વલણને આિયડજનક રીતે ઉચ્ચ કલાશૈલીના 
માધ્યમે રજૂ કરવામાાં આવી હોવાથી પાઠક કે 
ભાવક પાિે સવશેષ સઝૂની અપેક્ષા રાખતી સવશ્વ 
િાહહત્યની ઉમદા કૃસત છે. 
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