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સારાાંશ : 

      ‘અમતૃા’ રઘવુીર ચૌધરીની નતૂન વવચારધારા ધરાવતી આધવુનકતાવાદી નવલકથા છે. આ  નવલકથામા ંત્રણ પાત્રો છે 
અમતૃા , ઉદયન અને અનીકેત. જેમા ંમખુ્ય પાત્ર અમતૃા છે. આ ત્રણેય પાત્રોની વવભભન્ન અને નતૂન વવચારધારાને સર્જકે ક્ાકં 
સીધા કથન દ્વારા તો ક્ાકં પાત્રના મખેુ પ્રગટ કરી છે. આ ત્રણેય પાત્રોની વવચારધારા , તેમનુ ંમનોમથંન અને તેમનો આંતરરક 
સઘંર્ષ આ નવલકથામા ંકેન્દ્દ્રસ્થાને છે. આ નવલકથા ત્રણ ખડંોની બની છે. જેમા ંપ્રથમ ખડંને ‘પ્રશ્નાથષ’ નામ આપવામા ંઆવ્ુ ંછે. 
આ પ્રથમ ખડંમા ંઅમતૃાને ,  ઉદયન અને અવનકેત આ બેમાથંી કોનો સ્વીકાર કરવો તે અંગે પ્રશ્નાથષ ભાવ અનભુવતી દશાષવી 
છે. ત્યારપછીનો બીજો ખડં છે ‘પ્રવતભાવ’. આ ખડંમા ંત્રણે પાત્રોના એકબીજા પ્રત્યેના ,  પરરસ્સ્થવત પ્રત્યેના પ્રવતભાવને આલેખવામા ં
આવયા છે. તો ત્રીજા ખડંને ‘નીરુત્તર’ નામ આપીને લેખકે અમતૃાની ઉત્તર ન આપી શકવાની વનરુત્તર સ્સ્થવતની વયથાને પ્રગટ 
કરી છે. 

___________________________________________________________________________ 

  અમતૃા નવલકથાના ં ત્રણેય ખડંોના નામ 
‘પ્રશ્નાથષ’ , ‘પ્રવતભાવ’ અને ‘વનરુત્તર’ એ પાત્રોના ં
આંતરમનની સ્સ્થવતને , તનેા આંતરરક સઘંર્ષને 
દશાષવે છે. ત્રણેય ખડંમા ંછ-છ પ્રકરણો છે. આમ 
નવલકથા કુલ ૧૮ પ્રકરણ અને ૩૦૯ પષૃ્ઠોમા ં
વવસ્તરેલી છે. આ નવલકથામા ં કોઈ ઘટનાન ે
મહત્વ આપવામા ંઆવ્ુ ંનથી. પણ પરસ્પરના 
સબંધંોને અને તેમના સઘંર્ષને મહત્વ આપવામા ં
આવ્ુ ં છે. આ પાત્રપ્રધાન નવલકથાના ં ત્રણેય 
પાત્રો અધ્યાપક છે. જેમા ંઅમતૃા શ્રીમતં વપતાની 
પતુ્રી છે. તેના બે ભાઈઓ પરભણત છે. તેના 
માતા- વપતા મતૃ્્ ુપામ્યા છે. અમતૃા બાળપણથી 
જ ઉદયન સાથ ે વમત્રતા ધરાવે છે. ઉદયન 
ગજુરાતી ભાર્ાનો અધ્યાપક છે. ઉદયનો વમત્ર 
અનીકેત જે વવજ્ઞાનનો અધ્યાપક છે. ઉદયન જ 
અનીકેતનો પરરચય અમતૃા સાથે કરાવે છે. આ 

ત્રણેય પાત્રો પોતપોતાની આગવી બૌદ્ધિક 
વવચારધારા ધરાવે છે. ત્રણેયનો જીવન અન ે
જગત પ્રત્યનેો અભભગમ નતૂન અન ેએકબીજાથી 
ભભન્ન છે. જેના કારણ ેતેમની વચ્ચ ેસકૂ્ષ્મ સઘંર્ષ 
સજાષય છે. સર્જકે આ ત્રણેય પાત્રોની નતૂન 
વવચારધારા દ્વારા તેમના જીવન અન ે જગતન ે
આલેખ્્ુ ંછે. સર્જકે આ નવલકથામા ંત્રણેય પાત્રો 
દ્વારા આધવુનક જીવન જીવતા બદુ્ધિશીલ 
માનવીના પોતાની જાત સાથેના સઘંર્ષને વનરૂપ્યો 
છે. આ ત્રણેય પાત્રો પોતાના ંઆંતર સઘંર્ષ દ્વારા 
, પોતાના મનોમથંન દ્વારા એકબીજાને ઓળખવા 
મથે છે , પોતાની જાતને સમજવા અને પામવા 
મથે છે.  

            નવલકથાના આરંભમા ં અમતૃા 
ડોક્ટરેટ થાય છે. આથી તેના બનંે વમત્રો ઉદયન 
અને અવનકેત તેને અભભનદંન આપવા તેના ઘરે 
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જાય છે. આ ત્રણયે પાત્રો જે ચચાષ કરે છે તેના 
પરથી તેમની વવચારધારાઓ અને તેમની 
માન્દ્યતાઓ પ્રગટ થતી જણાય છે. કથાના ં
આરંભમા ંથતી આ ચચાષમાથંી જ પાત્રોની સમજ 
અને તેમના  સ્વભાવની વવભભન્નતા ભાવકને 
સમજાય છે. આ ત્રણેય પાત્રો પોતપોતાની 
સ્વતતં્ર વવચારધારામા ંમાનનારા છે. તેમ છતા ં
તેમના વયસ્ક્તગત વવચારો અન ે માન્દ્યતામા ં
ક્ાકં સમાનતા છે તો ક્ાકં ભભન્નતા પણ છે. આ 
નવલકથાના પાત્રો સતત પોતાની જાત સાથ ે
વવચાર-વવમશષ કરતા અને આંતરરક સઘંર્ષ 
અનભુવતા આલખેાયા છે. લેખકે ત્રણેય પાત્રોના 
ચેતન અન ે અચેતન મન વચ્ચેના ં સઘંર્ષન ે
નવલકથામા ંપ્રતીક , કલ્પન દ્વારા અનોખી રીતે 
આલેખ્યા છે. આ ઉપરાતં આ પાત્રો વચ્ચે જે 
પ્રણય વત્રકોણ સજાષય છે અને તેના કારણે જે 
સમસ્યા અને સમાધાનો થાય છે. તેનુ ં વણષન 
લેખકે ઉત્તમ પ્રકારની ભાર્ાશૈલીથી ક્ુું છે. આ 
સાથે પાત્રોના આંતર અને બાહ્ય જગતનુ ંવનરૂપણ 
પણ સર્જનાત્મક રીતે ક્ુું છે.    

                નવલકથાની કથાવસ્ત ુ પર 
નજર કરીએ તો આ નવલકથાના ં પાત્રોના ં
વવચારોન ે અન ે તેના વયસ્ક્તગત સ્વભાવને 
કથાવસ્ત ુકરતા વવશેર્ મહત્વ આપવામા ંઆવ્ુ ં
છે. ઉચ્ચ વવચારો ધરાવતા આ ત્રણેય પાત્રોન ે
વધ ુઊંડાણથી જોઈએ તો આપણને સમજાય છે 
કે અમતૃા શાશ્વત સમયન ે ,  સ્વતતં્રતાન ેઈચ્છે 
છે. જ્યારે ઉદયન માત્ર ચાલ ુવતષમાનકાળમા ંજ 
જીવે છે અન ે તેના વસવાય બીજા કશાનો ત ે
સ્વીકાર કરતો નથી. તો અવનકેત માત્ર ભતૂ અન ે
ભવવષ્યમા ંજ વવશ્વાસ રાખે છે. તેના માટે વતષમાન 
એ ભ્રમ છે. 

           અમતૃા આરંભમા ંસ્વાતતં્ર્ય વયસ્ક્તત્વ 
અને વવચારોધારામા ં માને છે. પણ અંતે તને ે
સમજાય છે કે માત્ર સ્વતતં્રતા જ બધુ ં નથી. 
જીવવા માટે માત્ર સ્વતતં્રતા જ નહીં તેની સાથ ે
સ્નેહની પણ એટલી જ જરૂર છે. અંતમા ંઅમતૃા 
સ્વતતં્રતાની શનૂ્દ્યતા અનભુવે છે અને 
સ્વતતં્રતાન ે ભોગ ે પ્રમેન ે સ્વીકારે છે. બ ે
પાત્રોમાથંી કોની પસદંગી કરવી એવી અસમજંસ 
અનભુવતી અમતૃા , ઉદયનને સ્વીકારે છે. પરંત ુ
તેના આંતરજગતમા ંઅનીકેત જ  છવાયલેો રહ ે
છે. અમતૃા અનીકેત તરફ જવા માગં ે છે. પણ 
અનીકેત તેનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર નથી હોતો. 
અમતૃાને ઉદયનની માન્દ્યતા અને જીવન 
જીવવાની રીત સ્વીકાયષ નથી છતા ંતે ઉદયનને 
સ્વીકારે છે. પણ અમતૃા તનેો સપંણૂષ સ્વીકાર કરે 
તે પહલેા ંજ ઉદયન મતૃ્્ ુપામે છે. 

              ઉદયન અસ્સ્તત્વવાદી વવચારધારા 
ધરાવે છે. તે વવજ્ઞાનનો અધ્યાપક અને સાથે 
જનાષભલસ્ટ પણ છે. ઉદયનની વાતો પરથી 
જણાય છે કે તેન ેઈશ્વર , પરંપરા , સસં્કૃવત જેવી 
બાબતોમા ંરસ નથી. તેને જીવન સાવ વનરથષક 
લાગે છે. પે્રમની બાબતમા ં પણ ઉદયન એવી 
માન્દ્યતા ધરાવે છે કે પ્રેમ આકસ્સ્મત છે. તેના પર 
આપણુ ં વનયતં્રણ નથી અને જેના પર આપણો 
વનયતં્રણ નથી તેન ેપામીન ેપણ શુ ં? એમ ત ે
માને છે. ઉદયન માત્ર વતષમાનમા ં જ વવશ્વાસ 
ધરાવે છે. તે ભતૂકાળને સાચવીને તેના સ્મરણમા ં
રહવેામા ં નથી માનતો. તે અમતૃા તરફ જવા 
માગે છે. પણ અમતૃાને ઉદયનના જીવનની 
અથષશનૂ્દ્યતા પસદં નથી. આરંભમા ં ઉદયન 
પોતાના સ્વતતં્ર વયસ્ક્તત્વન ેજ સ્વીકારે છે. પરંત ુ
અંતે તેને સમજાય છે કે બધાને જીવવા માટે 
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એકબીજાને જરૂર પડે છે. બધા જ કોઈને કોઈ 
રીતે એકબીજા સાથ ેસકંળાયેલા હોય છે. 

              અમતૃા અને ઉદયન કરતા ં
અનીકેત ઉચ્ચ વવચારધારા ધરાવતુ ં પાત્ર છે. 
અવનકેત ભતૂ અન ેભવવષ્ય બનંેમા ંવવશ્વાસ ધરાવે 
છે. પણ તેના માટે વતષમાન એ માત્ર ભ્રમ છે અન ે
વનરથષક છે. અનીકેત  ઉદયન નો વમત્ર છે. ત ે
ઉદયન દ્વારા  જ અમતૃાનો પરરચય પામે છે અન ે
અમતૃાના વયસ્ક્તત્વથી આકર્ાષય છે. પણ ત ે
અમતૃાને સ્વીકારી શકતો નથી. તેને એવુ ંલાગ ે
છે કે પોતે અમતૃા અને ઉદયનની વચ્ચે આવયો 
છે. આથી તે બનેંથી દૂર જવા માટે રાજસ્થાનમા ં
રણ અંગ ેસશંોધન કરવા જતો રહ ે છે. પ્રેમની 
બાબત ેપણ અનીકેત કોઈની પાસેથી અપકે્ષા ન 
રાખવાની વવચારધારા ધરાવે છે. તેના મતે પ્રેમ 
એ શ્રિાજન્દ્ય અમતૃ છે. ત ેબહારથી માગંવાની 
વસ્ત ુનથી અને તે બહારથી નથી મળતુ.ં જો ત ે
આપણી અંદર હશે તો આપણે બહારની દુવનયાનુ ં
ઝેર પચાવી શકીશુ.ં 

             ઉદયન અને અવનકેતના વયસ્ક્તત્વ 
અને તેની વવચારધારાને જોઈએ તો એમ જણાય 
છે કે ઉદયનનુ ં વયસ્ક્તત્વ નકારાત્મક છે. જ્યારે 
અનીકેતન ુ વયસ્ક્તત્વ હકારાત્મક છે. ઉદયન 
કરતા ંઅવનકેતની વવચારધારા વધારે સ્વતતં્ર છે 
અને તેથી જ અમતૃા અનીકેત તરફ ઝૂકે છે. 
ઉદયન અવધકાર મેળવવામા ં માને છે. જ્યારે 
અનીકેત માત્ર સગુધંથી સતંોર્ માનવામા ંઅને 
ફૂલને સ્વતતં્ર રાખવામા ંમાને છે. અંતે આ ત્રણેય 
પાત્રોની વવચારધારા અને માન્દ્યતામા ંપરરવતષન 
આવે છે. અંત ે તઓે તેન ે આવકારે પણ છે. 
નવલકથાને અંતે જ્યારે ઉદયન મતૃ્્ ુપામે છે. 
ત્યારે તેની એક તરફ અમતૃા અને બીજી તરફ 

અવનકેત ઉદયનની એ સ્સ્થવત અંગે વયથા 
અનભુવતા વનરુત્તર ઉભા હોય છે. અંતે 
નકારાત્મકતા અને હકારાત્મકતામાથંી 
હકારાત્મકતા સમયની સાથે ટકી રહ ેછે અને જીતે 
છે. પણ તેમ છતા ંઅંતે તો અવનકેત અને અમતૃા 
પણ ઉદયનની બાબતે વનરુત્તર જ રહી જાય છે.  

     આમ રઘવુીર ચૌધરીની આ નવલકથા 
મનષુ્યના બાહ્ય જગત કરતા ં તેના ં આંતર 
જગતને વધારે મહત્વ આપતી નવલકથા છે. આ 
નવલકથામા ંસ્થળુ ઘટના સાથે ત્રણેય પાત્રોની 
સકૂ્ષ્મ ઘટનાને તેની નતુન વવચારધારાને વવશેર્ 
મહત્વ આપવામા ંઆવ્ુ ંછે. 
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