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છે લ્રા ાકાદ ફે દામકાાભાં નાયજ જીલનને કેન્દ્રભાં યાખી યચાતી બાયતની વલવલધ બાાાની
કૃવતાા વૌ કોઈન ંુ ધ્માન ખેંચય ંુ છે . ાભાં હશભાંળી ળેરત કૃત ‘ગબાગાથા’ ાક છે . ’ગબાગાથા’ લાતાાવગ્ર
ં શભાં
ુ ાહશત હકળોય
કુ ર વાત (૭) લાતાા ા છે . જેભાં ‘કભ ૂજા’-નાયજ જીલનની કયજ લાસ્તવલકતા તેભજ ગન
ભાનવને યજૂ કયતી લાતાા છે . જોકે, વંગ્રશની તભાભ લાતાા ા નાયજકેન્દ્રી તો છે જ, યં ત ુ ‘કભ ૂજા’ભાં
લાસ્તલન ંુ જીલરેણ આરેખન તેભજ રુ ુ  ાત્રની કું હિત ભનોદળાન ંુ અત્મંત સ ૂક્ષ્ભતાથી આરેખન થય ંુ શોલાથી
ુ ૂવત વૌ કોઈને ભાટે આસ્લાદરૂ ફની યશે છે . ૌયાણણક
લાતાાની નાવમકાન(ંુ ાયત) નાજુક વંલેદનની અનભ
ુ ાભે ભાનો વળયચછે દ કમો શતો, તેભ અશીં લાતાા ભાં યસ ુ (ભોટો દજકયો) ભાના ભસ્તક ય શથોડાનો
કથાના યશય
ુ
ઘા ઝીંકે છે .યં ત,અશીં
ભાન ંુ લધેયેલ ં ુ ભસ્તક ેરી કથાના કભ જેવ ંુ વનભા-વલત્ર નથી.
લાતાા ની કથાલસ્ત ુ જોઈા તો – ચારીભાં લવતી નાવમકા(ાયત) તેના ત્રણ દજકયાા વાથે યશે છે . જેનો
ુ ાાને રીધે જેરભાં ફૈયજ-છોકયાંની કોઈ ણચિંતા વલના ભપતના યોટરા
વત ભાયધાડ, લટ્ૂં પાટ, શત્મા જેલા ગન
ુ ી નાવમકાથી ળક્ય ફન્દ્ય ંુ ત્માં સધ
ુ ી તેણે છોકયાંનો ેટનો ખાડો  ૂમો, યં ત,ુ ફધ ુ ખ ૂટલા આવય ંુ
તોડે છે . જમાં સધ
ત્માયે ભજબ ૂયજને લળ થઈ કદભ નાભના યરુ ુ  વાથે અલૈધ વંફધ
ં ો યાખી તેના છોકયાંના ેટનો ખાડો  ૂયે છે ,
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યં ત,ંુ અશીં નાવમકાના આ વંફધ
ં ો તેના દજકયાાના અને વભાજના ભતે ભોજ-ળોખના શતા. જમાયે લાસ્તવલકતા
કં ઈક અરગ જ છે . અશીં ફાકોના ેટનો ખાડો  ૂયલા ભાટે ભાની રાચાયજ તેને ોતાના જ વગા દજકયાને શાથે
ભોતને ઘાટ બેટાલે છે . આભ, કયા વભમભાં ઘય ચરાલલા કુ ણી રાગણી ધયાલતા રુ ુ ને વાથ આતી
ુ અને વભાજની નજયભાં ાક ધંધો કયનાયજ સ્ત્રી જ ફની યશે છે .
નાવમકા અંતે ત્ર
લાતાાની ળરૂઆતભાં નાવમકાનો ભોટો દજકયો યસ ુ શથોડાથી ોતાના ફાલડા ભજબ ૂત ફનાલે છે ત્માયે
વૌ કોઈને જાણે ાભ જ થત ંુ શળે કે યસ ુ ફાલડેફાજ ફનલા ભાટે અખાડાભાં જતો શળે. યં ત,ુ અશીં આણે
ધાયજા છજા ા કયતાં ણફરકુ ર અરગ જ થામ છે . જુા“શેરે પટકે જ ાયત બોંમ ડજ તેથી જયા નલાઈ રાગી. આટલ ં ુ વશેલ?ં ુ દુફા ળયજય, ાંચ-છ
છોકયાંને જન્દ્ભ આલાભાં ખતભ થઈ ગમેલ.ં ુ ન પ્રવતકાય, ન ચીવ. ભાટજન ંુ શોમ ાભ બોંમ પવકાઈ ડ્ ં ુ ા. જે
કયલા ધાયે લ ં ુ ા તો થઈ ગય.ંુ શલે ? “ ( ૃ-૨૮)
ુ તેની ભાન ંુ શથોડાના ાક જ પટકે ભાથ ંુ છં દજ કાઢજ ાનો છે દ ઉદાડજ દજધો. અને જાણે કશંુ
અશીં યસા
જ ન ફન્દ્ય ંુ શોમ ાભ ાયતના ત્રણે દજકયા (ભોટો યસ,ુ લચોટ યભણ અને નાનો લાસ)ુ ત્માંથી રાતા –
છુાતા યાજસ્થાન તયપની ફવભાં ફેવી બાગી છટે છે , ત્માયે ભને ખયે ખય ાક વલચાય આલે છે કે શંુ આ તેના
વગા દજકયા છે ? અયે ાયકો ણ આવ ંુ જધન્દ્મ કૃત્મ કયતાં અચકામ તો તેના વગા દજકયાના શાથ શંુ નશીં
અચકામા શોમ ??
નાવમકાના ત્રણે દજકયા લતન છોડજ જલા યાજસ્થાનની ફવભાં ફેવે છે . ત્માં ણ તેભની આંખોભાંથી
ુ ંુ ાક ટજ ંુ ણ નથી. ફવભાં ફેિેર યસ ુ આખી ઘટનાના ટુકડાને ાકિા કયે છે . યસન
ુ ી ભા રોટ
આંસન
ફાંધતી શતી. યસ ુ ાછથી યવેલા લાા શાથને ોતાની ચડ્ડજથી કોયા કયે છે . ફશાય તેના ફે બાઈ લાસ ુ
અને યભણને કોઈ આલે તો ખોખાયો ખાલાનો વંકેત કયલા ઊબા યાખ્મા છે . ફીકભાં ને ફીકભાં યસ ુ ાની ભાન ંુ
ભાથ ંુ રબયભાં જ છંદજ નાખે છે . લજ ાછો તે જુા ણ છે કે ભા જીલે છે કે ભયજ ગઈ ? ાટરે ફીજો પટકો
ણ વનદા મતાથી ભાયે છે , ણ તે વાલ ફોદો અલાજ આલે છે . ચગદામેરા ભાથાલાજ ભા થયથયતા અલાજે
ફોરે છે “ભયજ ગઈ.......ા યવવમા યે ........યવ......” ( ૃ-૨૯)
આને કશેલામ ભાની ભભતા કે જે જાણતી શોલા છતાં કે ોતાના ય શથોડા દ્વ્રાયા પ્રશાય કયનાય ફીજુ ં
કોઇ નહશ ણ ોતાનો દજકયો યસ ુ જ છે , છતાં ણ તેના અંવતભ ળબ્દોભાં કોઈ પ્રશ્ન નશીં ણ ોતાના
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દજકયાન ંુ જ નાભ છે . ખયે ખય અશીં, ‘ભા તે ભા’ આ કશેલત મથાથા િયે છે . ખયે ખય આટરો વનદમી દજકયો શોઈ
ળકે ખયો ? ભાયજ કરભ ણ ક્ષણલાય રખતાં અટકજ ડેર, તો શંુ ાના શાથ ાની ભાતાન ંુ ભાથ ંુ છં દતા નશીં
અચકામા શોમ ?
આ લાતાાભાં રેણખકાા ચરણચત્રની યજવતા લતાભાન દા શ્મ યજૂ કયજ, દા શ્મ ત્માં કાી નાખી ભ ૂતકાન ંુ
દા શ્મ યજૂ કયા ુ છે . ટૂંકભાં, રેણખકાા ફ્રેળફેક ટે કવનકનો ઉમોગ આ લાતાા ભાં કયે ર છે . અશીં લાતાા ભાં લતાભાન
ાટરે યસ ુ દ્વ્રાયા શથોડાના ઘાથી ભાન ંુ ભાથ ંુ છં દજ નાખે છે તે. ણ આવ ંુ કે ભ ફન્દ્ય?ંુ તે આ પ્રશ્નના જલાફ ભાટે
રેણખકા આણને ભ ૂતકાભાં દોયજ જામ છે , અને આ ફનાલ ાછના કાયણથી આણને અલગત કયાલે છે .
ુ ાહશત અયાધોને કાયણે જેરભાં
ચોયજચાટજ, ભાયપાડ, દં ગાપવાદ, દારૂજુગાય, દાદાગીયજ જેલા ગન
ુ ી ચ ૂરો વગાલી
ગમેર ાયતનો વત ોતાના હયલાય પ્રત્મે ફેહપકય છે , ણ ાક ભા શંુ કયે ? જમાં સધ
ુ ી ાયતે ફાયણંુ કે ફાયજ ાકેમ ઉઘાડજને જોય ંુ ણ નથી. છજ રાકડાં, કેયોવીન, અનાજ, તેર
ળકામો ત્માં સધ
અને અંતે ધીયજ ખ ૂટજ ગમાં, છજ ાયત શંુ કયે ?
ાક હદલવ ાયત ાણી બયલા ફશાય ન ાવે જામ છે . ડોર,દે ગડાં,ીડાં,કેયફા,તેરાં….આ
લાવણો ાયતની વનધંનતાનો વનદે ળ કયે છે . ાયતનો લાયો આલતાં કોઇ ાને ‘યં ડજ’ જેલા અળબ્દો ફોરે છે .
ત્માયે કદભ નાભનો રુ ુ  ાનો ફચાલ કયે છે . ત્માયફાદ કદભ ાયતના ઘયે આલતો – જતો અને જભતો થામ
છે . ાયત ોતાના ત્રણેમ દજકયાાના ેટનો ખાડો  ૂયલા ોતાન ંુ ળયજય કદભને વોંે છે ,ત્માયે ખયે ખય આ
ાયત ભાયા ભતે ળયજયનો ધંધો કયજને ૈવા રેલાલાજ સ્ત્રી નશજ ણ ાક ‘શ્રેષ્િ ભા’ તયજકે તેને કોહટ કોહટ
પ્રણાભ કરં ુ છું.
છ-વાત લાથી ભાંડજ દવ-અણગમાય લાના તેના દજકયાા ોતાની ભા વલળે

આવ-ાવથી ગભેતેલી

લાતો વાંબજ અકામ છે . ભોટો દજકયો યસ ુ તેની ભાને જાતજાતના વલારો  ૂછે છે કે ‘કદભકાકા’ દૂ યનો વગો
છે ?, ફાનો દોસ્તાય છે ?, તાયા ગાભનો કોઇ?, ફાાને ખફય છે ?.... લગેયે લગે યે.
ુ ે રાગે છે કે આ ાયત ાભની દુશ્ભન છે , ખારી કશેલાની જ ભા છે .યસ ુ તેની ભાને વાલ્રી
યસન
ાયત જાતની તે ...લંતયજ જેલી ગા ણ ફોરે છે .કદાચ ાની ભા આ ગા વાંબજ જાત તો?? ાની ય શંુ
લીતે? ભાયા ભતે તો ાની ભા ય તો આકાળ ત ૂટજ ડે , ધયતી જો જ્ગ્મા આે તો તેભાં વભાઇ જલાન ંુ ભન
થમા લગય યશે નશીં . યં ત ંુ ાક યજતે તો વારં ુ જ કશેલામ કે ાની ભા આ ગા વાંબતી નથી . ાના હ્દમને
આઘાત રાગતો તો ફચી ગમો, કે ાના દજકયાા ાના વલળે શંુ વલચાયે છે .અંતે યસ ુ ાની ભાને ભાયજ નાખે
ુ ે ઘાટ ઉતાયે છે .
છે . ોતે ભોટો છે , ભયદ છે , ાને આફરં ુ વાચલલાની છે ાલા વલચાયો વાથે તે ભાને મત્ૃ યન
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અને આ ભા તો જુા ભયતાં ભયતાં ણ ‘ યસ‘ુ ના નાભની જ બ ૂભ ાડે છે . લક્રતા તો જુા કે વગો દજકયો
ભાની શત્મા કયજ યામો ફની જામ છે , જમાયે ાયત (ભા) ભયતી લેા દજકયાને માદ કયે છે . રાચાય ભાના
વંદબે ઇરા નામક નોંધે છે -

ુ ેગાય વતા, રાચાય ભાતા અને ટજકાખોય વભાજ – આ ફધાંનો વયલાો
“ નાદાન ,અણવભજુ છોકયા, ગન
ાટરે ાક ભાન ંુ મત્ૃ ય ુ .”( ૃ-૫૩, તથાવ, ઇરા નામક , વપ્ટે-નલેમ્ફય-૨૦૦૯)
હશભાંળી ળેરતની લાતાાભાં બાાન ંુ લૈવલધ્મ તયત જ બાલકન ંુ ધ્માન ખેંચે છે . પ્રવંગાનરૂંુ  બાા અને
ાત્રાનરૂંુ  બાા તો તેા ફખ ૂફી મોજી જાણે છે , યં ત ુ લણાનભાં ણ તેા બાાનાં અનેક સ્તય મોજે છે ત્માયે
ાભની લાતાાા લધાયે આસ્લાદક્ષભ ફની યશે છે . લાતાા ની વગબા ક્ષણને રેણખકાા ફયાફય કડજ શોઇ ાભની
લાતાાભાં

લાતાા કથનની આગલી યજવત છે . લાતાાભં જે ાત્રને કે વંલેદનને તે ઉજાગય કયલા ભાગે છે તેને

ોતીકજ યજતે ખીરલે છે . ઘટના ફહુ બાયે ખભ ન ફની જામ તેની કાજી તેા યાખે છે . લાતાા ના ળીાકભાં
રેણખકાા ‘ ભીથ ‘નો આધાય રીધો છે .’કભ ૂજા’ ળીાક વંલેદનાને ફયાફય ધાય આે છે . વવનેભેહટક યચના
ુ વલળે યજતે ઊવે છે . આભ; લાતાાભાં
પ્રવલવધ લડે લાતાા વયવ આકાયાઇ છે . રેણખકાનો રાઘલનો ગણ
હકળોયભાનવન ંુ વંલેદન તેભજ ભાત ૃત્લની ીડા કરાત્ભક રૂ ાભે છે .
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