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ગુજરાિ આર્ટ સ એન્ડ કોમસટ કૉલેજ(સાાંજ)અમદાવાદ
સારાાંશ :
એલીનોર પોર્ટ ર કૃિ નવલકથા ‘પોલીએના’ જીવન જીવવાની એક નવી પ્રેરણા આપિી નવલકથા છે . આ નવલકથાનુ ાં
મુખ્ય પાત્ર છે પોલીએના. માિા-તપિાના અવસાન બાદ 11 વર્ટની પોલીએના જવાબદારી િેના આંર્ી તમસ.પોલી પર આવે છે .
તમસ પોલી સ્વભાવના કડક, ગાંભીર, ચીડડયા અને તશસ્િના આગ્રહી છે . પોલીએનાને િેના તપિાએ કોઇપણ પ્રકારની પડરસ્સ્થિીમાાં
ખુશ રહેવા માર્ે ‘રાજી થવાની રમિ’ શીખવી હિી. આ રમિના આધારે પોલીએના તમસ.પોલીને તયાાં આવે છે તયારે પોિે કલ્પેલા
પડદાવાળા રૂમની જગ્યાએ િેને માળળયાવાળો રૂમ મળે છે . પરાં ત ુ રાજી થવાની રમિ રમવા ર્ે વાયેલી પોલીએના આ બધીજ
પડરસ્સ્થિીમાાં ખુશ રહેવાનુ ાં શોધી કાઢે છે . આ રાજી થવાની રમિ િે નવલકથાના અન્ય પાત્રો જેવા કે નેન્સી, જ્હોન પેન્ડલર્ન,
ડૉ.તશલ્ર્ન, મેડમ સ્નો, જ્હોન, મેડમ બેન્ર્ન, તમસીસ પેયસટન, અને તમસ પોલીને શીખવી િેમના જીવનોમાાં પડરવિટન લાવે છે .
જીવનમાાં હકારાતમક અળભગમની પ્રેરણા આપી જિી નવલકથા ‘પોલીએના’ છે .

‘પોલીએના’-આસ્વાદલક્ષી સમીક્ષા :

જઇને એક પાદરી સાથે લગ્ન કરે લ હોવાથી

એલીનોર પોર્ટ ર કૃિ ‘પોલીએના’ જીવન

તમસ.પોલી અને િેમના પડરવાર સાથેનો સાંબધ
ાં

જીવવાની એક નવી પ્રેરણા આપિી નવલકથા

પ ૂરો થઇ ગયેલો. જેનીએ પોિાની બે ડદવાંગિ

છે . આ નવલકથાના પાછળના પ ૃષ્ઠ પર લખેલ

ડદકરીઓ પોલી અને એનાનાાં સ્મરણરૂપે પોિાની

છે કે “આ નવલકથા નથી કોઇ િતવજ્ઞાન, નથી

ત્રીજી ડદકરીનુ ાં નામ પોલીએના રાખેલ.ુાં વર્ો બાદ

કોઇ આદશટ કે તસદ્ાાંિની સ ૂડિયાણી સલાહ કે નથી

40ની

એવી કોઇ મોર્ાાં ગજાની નાતયકા! િેમ છિાાં આ

પોલીએનાની જવાબદારી આવે છે .

ઉંમરે

પહોંચેલાાં

તમસ.પોલી

પર

નવલકથા એક બેઠકે પ ૂરી કરીને જ ઊભા થવાનુ ાં

તમસ.પોલી બેલલ્ડિંગ્સવીલે શહેરમાાં ર્ેકરી

મન થાય એ હદે કથારસ અને કથાિાંત ુ વાચકને

પર આવેલા પોિાનાાં મોર્ા બાંગલામાાં એકલાાં

જકડી રાખે છે . િેન ુ ાં કારણ શુ?ાં ”

રહેિાાં. નેન્સી

મારા મિ મુજબ વાચકને જકડી રાખતુાં

િેમની નોકર હિી અને ર્ોમ

િેમના બગીચાનો માળી હિો. તમસ.પોલી કડક

કારણ છે પોલીએના. હા. આ નવલકથાનુ ાં મુખ્ય

સ્વભાવનાાં,

પાત્ર. ગમે િેવી પડરસ્સ્થતિમાાં ખુશ રહેવાની વ ૃતિ

આગ્રહી હિાાં.િેમનાાં આવા સ્વભાવથી િે લોકોને

ધરાવતુાં આ પાત્ર ખ ૂબ અનોખુાં અને સ ૂચક છે .

અણગમિાાં હિાાં. િેમની નોકર નેન્સી િેમના

પોલીએના

11

માિાનુ ાં

આવા સ્વભાવથી ત્રાસેલી હિી પરાં ત ુ િેનાાં

તયારબાદ

તપિાનુ ાં

િેની

કુ ટુાંબની મજબ ૂરી હોવાથી િે અહીં બધુ ાં સહન

જવાબદારી િેની આંર્ી તમસ.પોલી પર આવે છે .

કરીને રહેિી હિી. તમસ.પોલીએ પોિીની િરજ

પોલીએનાની માિા જેનીએ પડરવારનીં તવરુદ્

સમજીને પોિાની ભાણેજ પોલીએનાને સ્વીકારી

વર્ટની

છે .

અવસાન

પહેલા
થિાાં

ગાંભીર,

ચીડડયાાં અને

તશસ્િનાાં
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હિી. પરાં ત ુ િેમના શબ્દો ‘વણજોઇિાાં છોકરાાંમાાં’

લે છે સાથે સાથે નેન્સી પણ પોલીએનાને ખુશ

પોલીએના પ્રતયેનો અણગમો આપણને જોવા

જોવા માર્ે આ રમિ સ્વીકારી લે છે . આ રમિથી

મળે છે . તમસ પોલી પોિાની ભાણેજ માર્ે નેન્સી

જ પોલીએના ખુશ છે . ‘હુાં બહુ ખુશ છાં બસ. આજે

પાસે માળળયાવાળો રૂમ -જયાાં ઉનાળામાાં ગરમી,

જીવુ ાં છાં એર્લે જ બહુ ખુશ છ.’ આ રમિથી જ

તશયાળામાાં ઠાંડી લાગે, પડદા કે જાળી વગરની

િેને માખીઓ પરનુ ાં પુસ્િક પણ રસપ્રદ લાગે છે .

બારીઓ. ન કોઇ ળચત્ર કે ગાલીચો. બે સાદી

તમસ પોલી પોલીએના માર્ે ડદવસનુ ાં તશડયુલ

ખુરશીઓ, અરીસા તવનાનુ ાં કબાર્, નાનુ ાં ર્ેબલ

બનાવે છે જેમાાં અભ્યાસ, સાંગીિ, તશવણકામ,

હોય િેવો રૂમ િૈયાર કરાવે છે . એર્લે સુધી કે િે

રસોઇ બધી જ પ્રવ ૃતિઓને આવરી લેવામાાં આવે

પોલીએનાને લેવા માર્ે સ્ર્ેશન પણ જિાાં નથી.

છે પરાં ત ુ પોલીએના આ તશડયુલમાાં પોિાના

નેન્સીને મોકલે છે .

જીવવાનો સમય માાંગી લે છે . અહીં િે સ ૂચક રીિે

પાાંખા વાળ, લાલ રાં ગનો ડ્રેસ, સાદડીની

કહે પણ છે કે ગમિી પ્રવ ૃતિ કરિા નથી તયારે

હેર્ પહેરેલી પોલીએના નેન્સી સાથેની પ્રથમ

આપણે જીવિા હોિા નથી. પોલીએનાનાાં કપડાાં

મુલાકાિમાાં નેન્સીને તમસ.પોલી માની બેસે છે

ખરીદવાને પણ તમસ.પોલી એક િરજ ગણિા

પરાં ત ુ જયારે િેને ખ્યાલ આવે છે કે િે નેન્સી છે

તયારે પોલીએના િેમને આ િરજ આનાંદથી

તયારે થોડી તનરાશ થાય છે . નેન્સી સાથેની

બજાવવાનુ ાં કહે છે પરાં ત ુ તમસ.પોલી િે સમજી

વાિોમાાં પોલીએના પોિાના લાલ ડ્રેસ, મડહલા

શકિા

સહાયક માંડળના સભ્યો, દાનપેર્ીમાાં આવિી

બજાવવામાાં જ તવિાવી દે િા હોય છે .

નથી

જજિંદગી

આખી

લોકો

િરજ

ભ ૂરા રાં ગની ડરબન વગેરેની વાિો આનાંદથી કરે

નેન્સીને પોિાનુ ાં નામ ગમતુાં ન હતુ.ાં

છે . તમસ.પોલીને પ્રથમ મુલાકાિમાાં જ પોલીએના

પોલીએના રાજી થવાની રમિ િેને શીખવે છે

ચાાંપલી લાગે છે . પોલીએના સરસ ળચત્રો, રાં ગીન

અને જણાવે છે કે જો િમારૂાં નામ હેફ્ઝિબાહ િો

પડદા અને મખમલી ગાલીચાથી સજાવેલા રૂમના

િમને કેવ ુ ાં લાગે? િે કરિા નેન્સી નામ ખ ૂબ

બદલે માળળયાવાળો રૂમ જોઇ રડી પડે છે . પરાં ત ુ

સરસ છે . ઉનાળામાાં ગરમીથી િપેલા રૂમમાાં

પછી િરિ જ પોિાના રૂમમાાં અરીસો નથી િો

પોલીએના ઊંઘી શકિી ન હોવાથી બારી પરના

સારૂાં છે કે પોિાનુ ાં ડાઘાવાળાં મોઢુ ાં જોવુ ાં નહીં પડે!

છાપરા પર સરસ ઠાંડકમાાં સ ૂઇ જાય છે પરાં ત ુ આ

પોિાનાાં રૂમમાાં ળચત્રો નથી િો સારૂાં છે કારણ કે

રીિે સ ૂવામાાં િે તમસ.પોલીના ગુસ્સાનો ભોગ બને

બારી બહાર દે ખાતુાં સુદ
ાં ર દ્રશ્ય િે જોઇ શકે છે .

છે . િેને િેમની સાથે સ ૂવુ ાં પડે છે . આ ઘર્નામાાં

આમ પોલીએના પોિાના માળળયાવાળા રૂમને

પણ

રાજી થવાની રમિથી સજાવી લે છે . પ્રથમ

પોલીએનાને િો મજા જ લાગે છે . જો કે

ડદવસે જ જમવાના સમયે સમયસર ન પહોંચિા

તમસ.પોલી

પોલીએનાને દૂ ધ અને બ્રેડ ખાવાાં પડ્ાાં હિાાં પણ

જાળીઓ નાંખાવવાના કામને પોિની િરજ જ

િેણે ખુશીથી િે ખાઇ લીધાાં.

ગણિાાં હિાાં.

પોલી

આન્ર્ી

સાથે

પોલીએનાના

સ ૂવાની

રૂમની

સજા

બારીઓને

પોિાના તપિાએ શીખવેલી રાજી થવાની

નવલકથામાાં આવિાાં મેડમ સ્નો જે

રમિથી પોલીએના માળળયાવાળો રૂમ સ્વીકારી

ગરીબ અને ળબમાર હિાાં અને પોિાની ડદકરી
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તમલી સાથે રહેિાાં. તમસ.પોલી િેમને જેલી

પડદાવાળો રૂમ આપે છે . પોલીએના રસ્િા પરથી

મોકલિાાં િે પણ િે પોિાની િરજ ગણિાાં. મેડમ

મળે લા િલકી ળબલાડી િથા બિી ગલ ૂડડયાને ઘરે

સ્નોને જે વસ્તુ મળિી િે િેમને ક્યારે ય યોગ્ય ન

લાવે છે અને બધાાંના આશ્ચયટ વચ્ચે બાંન્નેને ઘરમાાં

લાગિી. જેમ કે, કોઇ િેમના માર્ે જેલી મોકલે

રાખવા માર્ે તમસ.પોલીને મનાવી પણ લે છે . આ

િો િેઓ મર્ન સ ૂપની આશા રાખિા. િેઓ

સમય દરતમયાન પોલીએના જજમ બીન નામના

હાંમેશા ઘરના છે વાડાના અંધારાવાળા રૂમમાાં

અનાથ છોકરાને મળે છે . િેને પણ ઘરે લઇ આવે

રહેિાાં. તમસ.પોલી પોલીએનાને જેલી આપવા

છે પરાં ત ુ તમસ.પોલી િેને ળભખારી કહી બેસે છે .

મેડમ સ્નોને તયાાં મોકલે છે તયારે પોલીએના ખ ૂબ

િેથી જજમ તમસ.પોલીના ઘરમાાંથી ચાલ્યો જાય

ઉતસાહથી મેડમ સ્નોને મળે છે . િેમના અંધારા

છે . પોલીએના મડહલા

રૂમના પડદા ખોલી પ્રકાશને અંદર આવવા દે છે .

જજમને મદદ કરવાની વાિ કરે છે પરાં ત ુ િેને

મેડમ સ્નોને વાળ સરસ રીિે ઓળી આપી િેમાાં

તનરાશા પ્રાપ્િ થાય છે .

સહાયક માંડળ પાસે

ગુલાબનુ ાં ફૂલ નાાંખી આપે છે . અરીસામાાં પોિાના

પોલીએનાની મુલાકાિ જહોન પેન્ડલર્ન

ચેહર
ે ો જોિાાં મેડમ સ્નો રાજી થાય છે . બીજી

નામના સજ્જન સાથે થાય છે . જે પેન્ડલર્ન

મુલાકાિ વખિે પોલીએના મેડમ સ્નો માર્ે જેલી,

ર્ેકરી પર આવેલા મોર્ા મકાનમાાં એકલા રહેિા

ળચકન અને મર્નનો સ ૂપ ત્રણેય િેમને ગમિી

હિા

વસ્તુઓ લઇ જાય છે . મેડમ સ્નો િેને બાજુ માાં

પોલીએનાને પેન્ડલર્ન વનમાાં જ્હોન પગ

વાગિા સાંગીિથી પોિાની ઊંઘ ખરાબ થાય છે

ભાાંગેલી અવસ્થામાાં દદટ થી કણસિો મળી આવે

િેની િડરયાદ કરે છે તયારે પોલીએના જણાવે છે

છે .

કે સારૂાં છે . િમને સાંતધવા નથી થયો. સાંગીિથી

ળખસ્સામાાંથી ચાવી મેળવી િેમના ઘરે જઇ

િમારી ઊંઘ ખરાબ થાય છે િો િમે પડખુાં િો

ડો.તશલ્ર્નને મદદ માર્ે બોલાવે છે . થોડા ડદવસો

િેરવી શકો છો. પરાં ત ુ જેમને સાંતધવાનો રોગ થયો

બાદ પોલીએના જહોન માર્ે જેલી લઇ જવાની

હોય િે િો પડખુાં પણ િેરવી શકિા નથી. િમારે

વાિ તમસ.પોલીને કરે છે . પરાં ત ુ તમસ.પોલી િેને

કાન છે માર્ે િમે સરસ સાંગીિ સાાંભળી શકો છો

ના પડે છે . પછીથી જેલી લઇ જવાનુ ાં કહે છે પરાં ત ુ

પરાં ત ુ જે બહેરા છે િેમનુ ાં શુ ાં થતુાં હશે ? આમ,

િે

પોલીએના

તમ.પેન્ડલર્નને

મેડમ

સ્નોને

પોિાના

તપિાએ

અને

ખ ૂબ

જ્હોનની

જેલી

પૈસાદાર

સ ૂચના

તમસ.પોલીએ

હિા.

પ્રમાણે

િે

મોકલી

જણાવવાનુ ાં

એકવાર

િેમના

નથી

પણ

કહે

િેમ
છે .

શીખવેલી રાજી થવાની રમિ રમિા શીખવાડે

પોલીએના જ્હોનને રાજી થવાની રમિ તવશે

છે . પડરણામ સ્વરૂપ મેડમ સ્નોના જીવનમાાં ખ ૂબ

વાિ કરી પોિે તમસ.પોલીની ભાણેજ -િેમના

મોટુાં પડરવિટન આવે છે .

બેનની ડદકરી હોવાની ઓળખાણ આપે છે . આ

પોલીએના જેમ જેમ તમસ.પોલી સાથે રહે

ઓળખાણથી જ્હોન થાડો ઉદાસ બની જાય છે .

છે િેમ તમસ.પોલીનુ ાં વિટન બદલાવા લાગે છે .

પોલીએના

પોલીએના વાિો જ પોિાના ધારે લા ગાલીચા,

પાછી

ળચત્રો અને સરસ પડદાવાળા રૂમની વાિ કરી

ડો.તશલ્ર્નને િેમનો વ્યવસાય સૌથી વધારે

બેસે છે . તમસ પોલી િેને સરસ ગાલીચા, ળચત્રો,

આનાંદ આપનારો -રાજી થવાય િેવો છે , કારણ

જવા

ડો.તશલ્ર્ન સાથે ઘોડાગાડીમાાં ઘરે
માર્ે

નીકળે

છે .

રસ્િામાાં િે
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કે િે સામા વ્યસ્તિનુ ાં દદટ મર્ાડે છે એવી વાિ કરે

બાદ જ્હોનના જીવનમાાં આવેલ ુાં પડરવિટન

છે . ડો.તશલ્ર્ન પણ પોલીએનાની વાિથી ખુશ

આપણે જોઇ શકીએ છીએ. એક મુલાકાિમાાં

થઇ જણાવે છે કે જેમ દદીઓને ડોતર્રની જરૂર

જ્હોન પોલીએનાને પોિે જેને પ્રેમ કરિા હિા

છે િેમ િેમને પોલીએના પાસે જે રાજી થવાની

િેની વાિ કરે છે સાથે સાથે જહોન કહે છે કે

રમિ છે િેની પણ એર્લી જરૂર છે .

વર્ોથી આ ઘર ખાલી છે . ઘર બનાવવા માર્ે

એકવાર પોલીએના તમસ.પોલીના વાળ

એક સ્ત્રીનુ ાં હૈય ુ ાં અને હાથ િથા બાળકની હાજરી

સરસ રીિે ઓળાવીને િેમાાં ગુલાબ નાાંખી િેમને

જોઇએ.પોલીએનાને

લેસવાળી શાલ પહેરાવી સરસ િૈયાર કરે છે .

આવવાની વાિ કરે

તયારે જ ડો.તશલ્ર્ન તયાાં આવે છે . તમસ.પોલી

તમસ.પોલીને પણ પેન્ડલર્ન હાઉસમાાં રહેવા માર્ે

શરમાઇને રૂમમાાં ચાલ્યાાં જાય છે . પોલીએના

મનાવી લેવાની

ડો.તશલ્ર્નને પોિાના તમસ.પોલી આન્ર્ી કેવા

આવે છે . જ્હોનની િળબયિ સારી જોઇ િે ખુશ

સરસ લાગિા હિા િેની વાિ કરે છે . ડો.તશલ્ર્ન

થાય છે તયારે જ્હોન પોલીએના સામે જોઇ કહે છે

પોલીએનાને જ્હોન પેન્ડલર્નના ઘરે લઇ જાય

કે, આ િમારૂાં ર્ોતનક વધુ પડતુાં લેવાઇ ગયુ ાં હોય

છે . આ વખિે હાંમેશા ગુસ્સામાાં અને અિડા રહેિા

િેમ લાગે છે .

જ્હોન હસીને પોલીએનાનુ ાં સ્વાગિ કરે છે . જ્હોને

પોિાની

સાથે

રહેવા

છે . પરાં ત ુ પોલીએના

વાિ કરે છે . તયાાં ડો.તશલ્ર્ન

પોલીએના

ડો.તશલ્ર્નને

જહોન

દે શ પરદે શમાાં પ્રવાસ કરીને જે વસ્તુઓ ખરીદી

પેન્ડલર્ન અને તમસ.પોલી જૂના પ્રેમીઓ છે િેની

હિી િે પોલીએનાને બિાવે છે . જેમ કે, ચીનનો

વાિ કરે છે . આ વાિ બાદ િે જ્હોનના ઘરે જાય

શિરાં જનો સેર્, ભારિની મ ૂતિિ વગેરે. ઘરે પાછા

છે . તયાાં જ્હોન િેને પોિાની પાસે રહી જવા કહે

િરિા સમયે જ્હોન પોલીએનાને િરીથી મળવા

છે . પોલીએના કહે છે કે હુ તમસ.પોલીની છાં. તયારે

આવવાનુ ાં કહે છે . ઘરે પહોંચી પોલીએના નેન્સીને

જ્હોન કહે છે . તુાં તમસ પોલીની છે િે પહેલાાં તુાં

જ્હોન સાથે થયેલી મુલાકાિની વાિ કરે છે .

િારી મમ્મીની છે . િારી મમ્મીને હુાં પ્રેમ કરિો

નેન્સી જ્હોન પેન્ડલર્નને તમસ.પોલીના પ્રેમી

હિો. પરાં ત ુ િેણે પાદરી સાથે લગ્ન કરી લેિાાં

હોવાનુ ાં માની લે છે . આ વાિથી પોલીએના ખુબ

સમગ્ર જગિ મારા માર્ે કડવુ ાં થઇ ગયુ.ાં ઘણાાં વર્ો

ખુશ થઇ જાય છે .

હુાં અિડો, શુષ્ક, નઠારો માણસ બની રહ્યો...પરાં ત ુ

એકવાર બીમાર પોલીએના સારવાર

એક ડદવસ તપ્રિમ જેવી તુાં મારી જજિંદગીમાાં હસિી

માર્ે ડો.તશલ્ર્નને બોલાવવાનુ ાં કહે છે પરાં ત ુ

રમિી આવી. મારી શુષ્ક જજિંદગી િેં રાં ગોથી ભરી

તમસ.પોલી િેને ના પાડી દે છે . જ્હોનના ઘરે

દીધી. પોલીએના ખ ૂબ આશ્ચયટ પામે છે . િે

મીણબિીના સ્ર્ેન્ડમાાં તપ્રિમ લગાવિા આખો રૂમ

જ્હોનને જણાવે છે કે હુાં િમને પોલી આન્ર્ીના

જે શુષ્ક દે ખાિો હિો િે રાં ગોથી ભરાઇ જાય છે .

પ્રેમી સમજિી હિી અને િે વાિ મેં ડો.તશલ્ર્નને

પોલીએના જ્હોનને રાજી થવાની રમિ શીખવે

કરી છે . આ વાિનો જવાબ જ્હોન સુદ
ાં ર સ્સ્મિથી

છે . તયારે જ્હોન કહે છે કે તપ્રિમના કારણે સુદ
ાં ર

આપે છે .

રાં ગો ઊભરી આવે છે પણ સારામાાં સારો તપ્રિમ
તુાં છે પોલીએના. આમ, પોલીએનાના આગમન

ઘરે
હોવાથી

પાછા િરિા વાદળો ઘેરાયેલા

તમસ.પોલી

નેન્સીને

છત્રી

લઇ
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પોલીએનાની

સામે

મોકલે

છે .

નેન્સી

િે ડો.તશલ્ર્નને પણ વ્યાંગમાાં જ્હોનની જેમ કોઇ

તમસ.પોલીના જીવનમાાં જે પડરવિટન આવ્યુ ાં હતુાં

સ્ત્રીનુ ાં હૈય ુ ાં અને હાથ મેળવવા પ્રયતન કયો હોવાનુ ાં

િેની વાિ કરે

પ ૂછી લે છે . ડો.તશલ્ર્ન િેનો જવાબ આપી શકિા

છે . નેન્સી જણાવે છે , કે

પોલીએનાના આગમન બાદ તમસ.પોલી કેવાાં

નથી.

ખુશ રહેિાાં શીખ્યાાં હિાાં! જયારે આ દુ તનયામાાં

નવલકથામાાં ખ ૂબ મોર્ો વળાાંક આવે છે

કોઇ પોલીએનાનો હાથ પકડવા િૈયાર ન હતુાં

જયારે પોલીએનાને અકસ્માિ થાય છે . આ

તયારે તમસ.પોલીએ િેને સાચવી હિી િેથી

અકસ્માિથી પોલીએનાના પગ કામ કરિા બાંધ

પોલીએના તમસ.પોલીને છોડીને ક્યાાંય ન જવાનો

થઇ જાય છે . તમસ.પોલીના િેતમલી ડોતર્ર ઘણા

તનણટય કરી લે છે . િે જહોન પેન્ડલર્નને પણ

જ ઉપચાર કરિા હોવા છિાાં પડરસ્સ્થતિ સુધરિી

પોિાની જગ્યાએ જજમ બીનને પોિાના ઘરે રાખી

નથી. પોલીએનાને મળવા જ્હોન પેન્ડલર્ન આવે

લેવા તવનાંિી કરે છે .

છે . જે તમસ.પોલીને પોિે પોલીએનાને પોિાના

આ જ સમયે શહેરના પાદરી પૌલ િોડટ

ઘરે રાખવા માગિા હિા પરાં ત ુ િે પોિાની

પેન્ડલર્ન ર્ેકરી પર આવેલા વનમાાં ચાલ્યા જિા

આન્ર્ીને છોડવા માાંગિી ન હિી િેની વાિ કરે

હિા. િેઓ મનમાાં શહેરમાાં જે પડરસ્સ્થતિ હિી -

છે .

ચોિરિ તવખવાદ, દગાબાજી, ઇર્ાટ- િેના માર્ે

આગમન બાદ આવેલા પડરવિટનની વાિ કરે છે .

પાદરી પૌલ યોગ્ય પગલાાં લેવાનુ ાં તવચારી રહ્યા

નેન્સી પણ આ અતસ્માિ બાદ ખુબ તનરાશ થઇ

હિા. િેમણે રતવવારની પ્રાથટના સભા માર્ે

જાય છે . િે ર્ોમકાકાને પોલીએનાની રાજી

લોકોને સમજાવવા માર્ે એક કડવુ ાં આરોપનામુાં

થવાની

િૈયાર કયુટ હતુ.ાં તયાાં િેમને પોલીએના મળે છે .

પોલીએનાના આગમન બાદ તમસ.પોલી અને આ

િે પાદરી પૌલને પોિાના તપિાની રાજી થવાની

ઘરમાાં આવેલા પડરવિટનની વાિ કરે છે .

રમિની વાિ કરે છે . સાથે બાઇબલમાાં પ્રભુએ

ળબલાડીથી ખુલ્લા રહી ગયેલા બારણાને કારણે

આપેલ છે િેમાાં રાજી થાઓ, અખ ૂર્ આનાંદ પામો

ડોતર્રે પોલીએના ક્યારે ય ચાલી નહીં શકે િે

િેવાાં લખાણો જોિાાં 800 વખિ આનાંદ થવાની

વાિ પોલીએના સાાંભળી જાય છે . અને આ

જે વાિ કરી છે િે જણાવે છે . પાદરી પૌલ આ

વાિથી તમસ પોલી બેભાન અને પોલીએના

વાિનો તવચાર આખી રાિ કરે છે . રતવવારની

બેબાકળી થઇ જાય છે .

સભામાાં

િે

પેલા

આરોપનામાને

સાથે

પોિાના

રમિથી

જીવનમાાં

પોિાના

પોલીએનાના

જીવનમાાં

િથા

બદલે

પોલીએનાની પડરસ્સ્થતિમાાં કોઇ સુધારો

બાઇબલમાાં લખેલા હે, નીતિમાન મનુષ્યો,

થિો નથી. આખા બેલ્ડન્ગ્િવીલ નગરમાાં આ

પ્રભુએ જે આપ્યુ ાં છે િેમાાં રાજી થાઓ. હે સહ્રદયો,

વાિ િેલાઇ જાય છે . ઘણાાં લોકો પોલીએનાને

એની અસીમ કૃપા અનુભવીને આનાંદો એ વચનો

મળવા

પર બોધ આપે છે . જેની લોકો પર ઊંડી અસર

ગુલદસ્િા, ચોકલેર્ જેવી ભેર્ો આપીને િેને સારા

થવા પામે છે . મેડમ સ્નોની દવા બાબિે

થવાની શુભચ્
ે છાઓ આપે છે . પોલીએનાને ખુશ

પોલીએના ડો. તશલ્ર્નને મળે છે અને જ્હોન િથા

જોવા માર્ે જ્હોન પેન્ડલર્ન જજમ બીનને પોિાની

તમસ.પોલી જૂના પ્રેમીઓ નથી િેની વાિ કરે છે .

પાસે રાખી લે છે . મેડમ સ્નોની દીકરી તમલી

આવે

છે .

કેર્લાાંક

લોકો

પુસ્િકો,
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આવીને તમસ.પોલીને પોિાની માિા કેર્લી

પોિાનો જે અહમ છે િે બાજુ પર મ ૂકી પોલીએના

બદલાઇ ગઇ છે . હવે િે કોઇનો વાાંક કાઢિી નથી,

માર્ે તમસ.પોલીના ઘરે જવા સમજાવે છે .

બારીના પડદા ખુલ્લા રાખે છે , ભરિગથ
ાં ૂ ણ કરે

પોલીએના સાજી થઇ શકે છે િે વાિ

છે , ખુશ રહે છે િે વાિ કરવા જણાવે છે . મેડમ

ક્યારામાાં કામ કરિો જજમ સાાંભળી લે છે . િે

બેન્ર્ન પોલીએના માર્ે પોિે હવે રાં ગીન કપડુાં

ઉિાવળથી

પહેરે છે િેવો સાંદેશો મોકલાવે છે . જયારે તમસ.

ડો.તશલ્ર્નને કરે લી આખી વાિ કરે છે . જજમીની

ર્ારબેલ પોિે ખુબ ખુશ છે િેવો સાંદેશ મોકલાવે

વાિ સાાંભળી તમસ.પોલી ડો.વોરે નને ડો.તશલ્ર્નને

છે . આ િમામના સાંદેશા જાણી પોલીએના પોિાનુ ાં

ઘરે બોલાવી લેવા જણાવે છે . ડો તશલ્ર્નને ઘરે

દદટ ભ ૂલી જઇ ખ ૂબ ખુશ થાય છે . તમતસસ પેયસટન

આવેલા જોઇ પોલીએના ખુબ ખુશ થઇ જાય છે .

જેને કોઇ વ્યસ્તિ મળતુાં ન હતુાં જે પોિાના પતિથી

તમસ પોલી પોલીએનાને જણાવે છે કે , હુાં એક

છૂર્ાછે ડા લેવાનાાં હિાાં િે પોલીએનાને સાંદેશો

ડદવસ ડો.તશલ્ર્નને િારા અંકલ બનાવીને િારી

મોકલાવે છે કે હવે િે પોિાના પતિથી છૂર્ાછે ડા

પાસે લાવીશ. આ બધુ ાં િારા કારણે જ શક્ય બન્યુ ાં

લેવાના નથી. આ સાંદેશાથી પણ પોલીએના ખ ૂબ

છે . ઓ પોલીએના, હુાં બહુ ખુશ છાં. બહુ રાજી છાં

ખુશ થઇ જાય છે . િમામ લોકોના જીવનમાાં

બેર્ા. પોલીએના આ વાિથી એર્લી િો ખુશ થઇ

પોલીએના રાજી થવાની રમિ શીખવીને કેવ ુ ાં

જાય છે કે કહે છે , પોલી આન્ર્ી, િે સ્ત્રી િમે હિાાં

પડરવિટન લાવી હિી િે વાિો તમસ.પોલીને

જેનો હાથ અને હૈય ુ ાં વર્ો પહેલાાં ડો.તશલ્ર્ન

જાણવા મળે છે . તમસ.પોલી આ રમિથી અજાણ

ઇચ્છિા હિા. હા િમે જ હિાાં. મને ખબર છે .

હિા. નેન્સી સાથેની વાિથી િેમને જાણવા મળે

એર્લે જ એમણે કહ્ુાં કે મેં આજે રાજી થવાય િે

છે કે આ રમિ પોલીએનાને િેના પપ્પાએ

કામ કયુું છે . હુાં બહુ ખુશ છાં આન્ર્ી. હુાં એર્લી

શીખવી હિી અને િેના પપ્પાની વાિ કરવાની

રાજી છાં કે હવે મારા પગ નથી િેનો પણ મને

તમસ.પોલીએ ના પાડી હિી.

રાં જ નથી.

તમસ.પોલીના

ઘરે

જઇ

િેમને

તમસ.પોલી પણ હવે રાજી થવાની રમિ

થોડા ડદવસો બાદ પોલીએનાને દૂ રના

શીખવાાં લાગ્યાાં હિાાં. િેમણે બે કાંગાળ માણસો

એક પ્રદે શમાાં સારવાર માર્ે લઇ જવામાાં આવે છે .

અને ડોશીમાને કરે લી મદદથી પોલીએના ખુબ

તયાાંથી િે એક પત્ર લખે છે જેમાાં િે પોિે

ખુશ થઇ હિી. બીજી િરિ ડો.તશલ્ર્ન ળચિંિાથી

તમસ.પોલીનાાં લગ્ન માણયાાં િેની વાિ કરે છે .

જ્હોનના ઘરે જાય છે અને જણાવે છે કે, પોિે

અહીં રહેિાાં ડોતર્રો, નસો િેનાથી કેર્લાાં ખુશ

એવા તમત્રને ઓળખે છે કે પોલીએનાને સાજી કરી

હિાાં િેની વાિ કરે છે . હવે િે થોડુાં ચાલી શકે છે

શકે. પરાં ત ુ ડો.તશલ્ર્ન અને તમસ.પોલી જૂના

અને થોડા સમયમાાં ઘેર આવી જશે િેની પણ

પ્રેમીઓ હિા િે વાિ માત્ર જ્હોન પેન્ડલર્ન જ

વાિ કરે છે .

જાણિા હોવાથી િે જ્હોનને તવનાંિી કરે છે કે િે
તમસ

પોલીને

સમજાવે

અને

‘પોલીએના’

નવલકથા

આપણને

પોલીએનાના

જીવનમાાં હકારાતમક અળભગમ કેળવવાનુ ાં શીખવી

ઉપચાર માર્ે પોિાને બોલાવે. જ્હોન ડો.તશલ્ર્નને

જાય છે . પડરસ્સ્થતિ ગમે િેવી હોય પણ રાજી
રહેવાનો બોધ આપી જાય છે . નવલકથાનુ ાં મુખ્ય
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પાત્ર પોલીએના જેના માિા-તપિાનુ ાં અવસાન

છે . જ્હોનના જીવનમાાં પોલીએના તપ્રિમ બની

થઇ ચ ૂક્ુાં છે . જેને ગમિી નથી િેવા માસી

રાં ગો ભરી દે છે . જ્હોન િેને પોિાની દીકરી િરીકે

(આન્ર્ી) સાથે રહેવાનુ ાં થાય છે . દાનમાાં મળે લાાં

દિક લેવા માાંગે છે પાંરતુ પોલીએના પોિાનાાં

કપડાાં જ પહેરવાનાાં થાય છે . પોિે ઇચ્છયો હિો

પોલી આન્ર્ીને છોડી શકિી નથી િેથી જ્હોન

િેવો ગાલીચા, ળચત્રો, પડદાવાળી બારીઓના

િેના પર ગુસ્સે થઇ જાય છે . િે જ્હોન

બદલે માળળયાવાળા રૂમમાાં રહેવાનુ ાં થાય છે .

પોલીએનાના અકસ્માિના સમય દરતમયાન

જીવન જીવવા માાંગિી હોવાાં છિાાં તસવણકામ,

જજમ બીન જેવા અનાથ છોકરાને પોિાના ઘરમાાં

અભ્યાસ, રસોઇમાાં પણ કામ કરવાનુ ાં થાય છે .

રાખી પોલીએના માર્ે રાજી થવાનુ ાં કામ કરી દે

આ બધામાાં િે િેના પપ્પાએ શીખવેલી રાજી

છે .

થવાની રમિના આધારે હકારાતમક અળભગમ

પોિાની પાસે જે વસ્તુ છે િે માણી ન

કેળવીને સહર્ટ બધુ ાં સ્વીકારી લે છે . એર્લે સુધી

શકિા અને પોિાની પાસે નથી િેવી વસ્તુઓની

કે પોિાના પગ હવે કામ કરવાના નથી િે

ઇચ્છા રાખિા મેડમ સ્નો જે હાંમશ
ે ા અંધારા

વાિથી પહેલા િો િે દુ ુઃખી બને છે પરાં ત ુ પછી િે

ઓરડામાાં રહેિાાં. પોલીએના પહેલી જ વાર િેમને

સહર્ટ

છે .

મળિા િેમનાાં રૂમમાાં પડદા ખોલી પ્રકાશ લાવી

પોલીએનાના આવાાં જ વિટન, અળભગમથી િેનાાં

દે છે . જે ખ ૂબ સ ૂચક છે . િેમના વાળ સુદ
ાં ર રીિે

માસી તમસ.પોલી જે ગુસ્સાવાળા, અિડા, એકલા

ઓળાવી િેઓ પોિે સરસ છે િેવી પ્રિીતિ કરાવી

રહેવાનુ ાં પસાંદ કરનારાાં હોવાાં છિાાં િેમનાાં

દે છે . બીજી મુલાકાિમાાં જે વસ્તુની મેડમ સ્નો

જીવનમાાં મોટુાં પડરવિટન આવે છે . જે પોલીએના

ઇચ્છા રાખે િે િેમની સામે જ રજૂ કરી દે છે .

માર્ે િેમને અણગમો હિો િેનાાં અકસ્માિ વખિે

રાજી થવાની રમિ શીખવી િે મેડમ સ્નોનુ ાં

સૌથી વધારે ળચિંિા કરિાાં જણાય છે . વર્ોથી પોિે

જીવન બદલી નાાંખે છે . એર્લે સુધી કે ળચકન ન

જેને પ્રેમ કરિાાં હિાાં િેવા ડો.તશલ્ર્ન સાથે િઘડો

મળિા નાઇર્ડ્રેસની ઇચ્છા રાખિા મેડમ સ્નો જે

થિા િેમની સાથેના િમામ સાંબધ
ાં ો િોડી નાખે

વસ્તુ મળે િેમાાં આનાંદ લે છે . મેડમ સ્નોનો

છે પરાં ત ુ પોલીએના માર્ે ડો.તશલ્ર્નને િે ઘરે

અંધારીયો રૂમ પોલીએના રૂપી તપ્રિમના રાં ગોથી

બોલાવે છે એર્લુાં જ નહીં િેમની સાથે લગ્ન પણ

ભરાઇ જાય છે .

આ

પડરસ્સ્થતિને

સ્વીકારી

લે

કરે છે .

નેન્સી જેને પોલીએના પોિાની પ્રથમ
જ્હોન પેડલ્ર્ન જે પોલીએનાની માિાને

મુલાકાિમાાં તમસ.પોલી સમજી બેસે છે

િે

પ્રેમ કરિા હિા. પરાં ત ુ િેણે પાદરી સાથે લગ્ન

તમસ.પોલીના સ્વભાવથી કાંર્ાળે લી હોય છે પરાં ત ુ

કરી લેિાાં િેમનુ ાં જીવન શુષ્ક બની ગયુ ાં હતુ.ાં

મજબ ૂરીમાાં િે અહીં કામ કરે છે . પોલીએનાને

પોલીએના સાથેની પ્રથમ મુલાકાિમાાં િેમનુ ાં

માળળયાવાળો રૂમ મળિા નેન્સી કેર્લાાંય મ્હેણાાં

વિટન અિડુાં હોવા છિા પોલીએના િેમને હાંમેશા

તમસ.પોલીને મારે છે . ર્ોમકાકા સાથેના િેના

હસિા ચહેરે બોલાવિી રહે છે . પગ ભાાંગી જિા

સાંવાદમાાં તમસ.પોલી પ્રતયેનો ગુસ્સો જોવા મળે

િેમને મદદ કરે છે . િેની વાિો, િેન ુ ાં હોવાપણુ ાં

છે . પરાં ત ુ પોલીએના સાથેની મુલાકાિ બાદ અને

જ્હોનને િેની માિાની યાદ સિિ અપાવિા રહે

િેની સાથે રાજી થવાની રમિ રમ્યા પછી
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નેન્સીને પોિાનુ ાં ન ગમતુાં નામ પણ ગમવા લાગે
છે . સાથે સાથે િે પોલીએનાની ખુશી માર્ે રમિ
રમવાની

પણ

િૈયારી

બિાવે

છે .

જ્હોન

પેન્ડલર્નને તમસ.પોલીના પ્રેમી માનીને િે વાિ
નેન્સી પોલીએનાને કરે છે આ વાિ નવલકથામાાં
એક રમ ૂજ લાવી દે છે . મેડમ સ્નો, જ્હોન
પેન્ડલર્ન વગેરે લોકોની સાથે પોલીએનાની
મુલાકાિ

િથા

િેમના

જીવનમાાં

આવેલ ુાં

પડરવિટન નેન્સી પર પોલીએનાની એક આગવી
છાપ છોડી જાય છે . ઘરના નોકર ર્ોમકાકાને
પોલીએના સ્વગટમાાંથી ઊિરી આવેલી પરી જેવી
લાગે છે . પોલીએના રાજી થવાની રમિ રમાડીને
મેડમ બેન્ર્નને રાં ગીન કપડુાં પહેરિા તશખવાડીને
જજિંદગીને એક નવી આશાથી જીવવાનુ ાં શીખવે છે .
આ જ રમિથી તમસસ ર્ારબેલને જે જીવનમાાં
તનરાશા વ્યાપેલી હિી િેમને જીવનમાાં ખુશ થિાાં
શીખવે છે . તમસ પેયસટસેનને આ જ રમિથી બધા
જે સાથે રહેિા શીખવાડે છે .
આમ પોલીએના રાજીપણાની કથા છે . િે
હકારતમક અભીગમ જજદગીમાાં કેર્લો મહતવનો છે
અને િેનાથી જીવન કેર્લુાં સુદ
ાં ર બની શકે િેની
વાિ ખ ૂબ હડવાશથી કહી જાય છે .
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