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પ્રકરણ-૩
વાર્ાા કાર રામચૂંદ્ર પિે લ
ગયજરાર્ી સાદહતયમાું ગયજરાર્ી ટુંકીવાર્ાા ની પસદ્વદ્ધ નોંધપાત્ર ર્ો બની જ
આવી છે . ગાુંધીયયગના સાદહતયમાું સુંખ્યા અને સતવની દ્રષ્ષ્એ ટુંકીવાર્ાા નો ફાલ
પવપયલ પ્રમાણમાું ઉર્યો. ર્ે પછી અનયગાુંધીયયગ, સ્વાર્ુંત્ર્યોત્તર સાદહતયપ્રવાહ,
આધયપનક સાદહતય અને આધયપનકોત્તર અથવા ઉત્તર આધયપનક સાદહતયપ્રવાહ : આ
બધાું જ સાદહતય વહેણમાું ગયજરાર્ી ટુંકીવાર્ાા ના પ્રવાહનય ું સ્થાન સુંખ્યા અને
સતવની દ્રષ્ષ્એ મહતવનય ું જ રહ્યું છે . આધયપનકોત્તર ગયજરાર્ી સાદહતયમાું ટુંકીવાર્ાા
ક્ષેત્રે મહતવની કલમો આવી જ છે હજી એ વાર્ાા લેિન ક્ષેત્રે પ્રવ ૃત્ત છે એ્લે
એમના પ્રિાન પવશે છે લ્લો શબ્િ ન કહી શકાય. પણ એની કિર ર્ો કરી જ
શકાય.

ગયજરાર્ી

ટુંકી

વાર્ાા ના

પવકાસમાું કશયક
ું

નક્કર

ઉમેરણ

કરવામાું

વાર્ાા ક્ષેત્રના ર્ેમના સર્જનકાયાના સ્થાન પવશે ચચાા થઈ શકે એ્લયું પવત્ત ર્ો
ર્ેમનામાું છે જ.
એવી વાર્ાાસર્જક કલમોમાું રામચુંદ્ર પ્ે લનય ું સ્થાન છે જ. ર્ેમણે ‘સ્થળાુંર્ર’
(૧૯૯૬), ‘બગલથેલો’ (૧૯૯૮) અને ‘અખગયારિે શ’ (ર૦૧ર) એ ત્રણ વાર્ાાસગ્ર
ું હ
અતયાર સયધી આપેલા છે . આ ત્રણે વાર્ાાસગ્ર
ું હની થઈને કયલ છે ર્ાલીસ
ટુંકીવાર્ાા ઓ હાલ ર્ો વાર્ાા કાર રામચુંદ્ર પ્ે લને િાર્ે બોલે છે . એમાુંથી વાર્ાાકાર
ર્રીકે ર્ેઓ કે વા કે ્લાક ઊપસે છે ર્ેની અહીં પવગર્ે ચચાા માુંડીશય.ું
• વાર્ાાકાર રામચૂંદ્ર પિે લને ઘડનારાૂં બળો
ગામડામાું ઉછરે લા લેિકને એક સયિ અથવા ર્ક છે . લેિક થવાનો
અહેસાસ ર્ો કિાચ ર્ેને થઈ ચકયો હોય છે અજાણપણે. એ્લે ર્ો એ શાળામાું
બેસે એ પહેલાું શબ્િનો પરચો એને થઈ ચકયો હોય છે . બાળપણને દકશોરાવસ્થા
ર્ો અનયતપર્ની િાણ કે િજાનો છે . કયટયુંબ, ફખળયય,ું જ્ઞાપર્, ગામના સુંપકા માું
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અપનવાયાણે આવવાનય ું બને છે . એમ સુંવેિનાને અનયતપર્માુંથી ખચત્તને હૃિયનો
કોશ ભરાર્ો જાય છે . ઉમાશુંકરને પણ આરું ભે ર્ો શબ્િ ગામમાુંથી જ મળે લો.
એવય ું જ પન્નાલાલ ને બીજા ગામડામાુંથી આવેલા લેિકો મા્ે બન્યય ું છે . રામચુંદ્ર
પ્ે લ એમાું અપવાિ કયાુંથી હોય ? એ ર્ો ઊછરી ગયા પછીય ગામડામાું રહ્યા
છે . પોર્ાના ગામ ઉમર્ાની માયા કિાચ એમને જે્લી છે ર્ે્લા પ્રમાણમાું ર્ો
બીજા ગામડામાુંથી આવેલા લેિકોને ભાગ્યે હશે.
રામચુંદ્ર પ્ે લ લિે છે : “બાળપણથી મને વ ૃક્ષ, વ ૃક્ષના પાુંિડા ર્થા
પુંિપુંિીઓના પીંછા િે િાવા બહય ગમે. કહે છે કે જન્મ થયા પછી પહેલી જ કોઈ
વસ્ત ય હાથમાું લીધી હોય ર્ો પીપળાનય ું પાન, પછી પપર્ાશ્રીએ પકડાવેલ યું
મોરપપચ્છ. આમ એ પણા-પીછાુંનો સ્પશા મારી ડાબી-જમણી મયઠ્ઠીઓ દ્વારા છે ક ઊંડે
ઊંડે કલેજામાું ઠરીઠામ થયો હશે એના કારણે પવન-પયષપો-પુંિી-પાુંિ-પીછાુંમાું
હુંમેશ દ્રષ્ષ્ જોડાર્ી રહી. ઉંમર વધવાની સાથે પ્રકૃપર્ પ્રતયે, ગામ ભાગોળથી
આગળ િેર્ર, િેર્ર, પાક, વાડવેલા, ફળૂલ, ર્ાસમા્ી ર્રફ ખચત્ત િેંચાત ય ું જ
ગયય.ું અમસ્ર્ોય સીમવગડા બાજય નીકળી પડર્ો બાકી કોઈ વ્યસન નશો નહીં,
ફક્ર્ પનસગાને માણવાનો અબળિો એ જ િોરાક”૧
ડૉ.મખણલાલ હ.પ્ે લ લિે છે : “જીવર્રને ઝીણી નજરે જોનારો માણસ..
અનયભવનો આધાર લઈને લિે પણ એને શબ્િોથી વધારે સક્ષ્મ કરવા મથે
માનવજીવનનય ું કલ્યાણ કે ન્દ્રમાું રાિે અને કૃપર્ને પ્રકૃપર્ને સહારે પવસ્ર્ારે ..
રામચન્દ્રે કોલેજ જોઈ નથી. પણ જીવનની પવદ્યાપીઠે એમને ઠાલા નથી રાખ્યા.”૨
બાળપણથી મળે લ અનયભવ સુંવેિનાઓને ર્ેમણે પવવેકપવાક સુંસ્કારી છે .
જેમ જેમ શબ્િો સાથે કામ પાડર્ા ગયા ર્ેમ ર્ેમ રામચુંદ્ર પ્ે લ સ્વ-સુંસ્કારોને
પણ સુંસ્કારર્ા ગયા છે ને વધયને વધય અનયભવ સુંસ્કારોથી એમને પોર્ર્ા પણ
ગયા છે . ર્ેથી ર્ેઓ અનયભવના આધારને શબ્િોથી સક્ષ્મ કરી શકયા છે . આ વાર્
રામચુંદ્ર પ્ે લના સમગ્ર સર્જનને લાગય પડે છે . વાર્ાામાું ર્ો િાસ નવલકથાઓમાું
પ્રકૃપર્નો સહારો લઈ ર્ેમણે પવસ્ર્ાર કયો છે , પણ વાર્ાા માું ર્ો કયટયુંબના ગામનાું
અનયભવનાું માણસોનય ું પાત્રાુંર્ર કરવાનય ું કુંઈક સ્વાભાપવક બન્યય ું છે .
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રામચુંદ્ર પ્ે લના એક અનયભવને જોઈએ : “ગામથી દર એક િેર્રમાું
જયવાર વાવી હર્ી. એનય ું ઢાઓર વઢાય. એ વેળાએ કે ્લાુંક રોઝ િેર્રમાું પેઠાું.
મા જયવાર-કણસલાું ને િાર્રડા સાથે િેર્ર બહાર નીકળી. જયએ છે ર્ો સામે કાળા
મોઢાવાળું ઊં્, એના ઉપર શ્યામવેશમાું મઢાયેલી બયરિાધારી, રું ગ કાળી
પમયાુંણી- બાઈ. એના હાથમાું હર્ી કાળી બુંદર એ બયરિો ઉલાળીને લાલ આંિો
ચાુંપીને બોલી ઊઠી હર્ી : ‘માખલકા કા હક
ય મ હૈ, રોઝ મારને કયું...’
હેંડ હેંડ માખલકવાળી... ત ય ું શ્યય ું મારર્ી’ર્ી મારી બાઈ... મારયું સેર્ર સ.
ર્ાસપાુંિડયું મારયું બગાડસ. મય ું બેઠી સય ું ર્ઈં લગી ત ય મારે ? આ િાર્રડાથી ર્નું
બેં્યા વના નઈં મકયું..”૩
આ જ પ્રસુંગને લગભગ આ જ સુંવાિ “અખગયાર િે રાું’ની ‘િેર્ર’ વાર્ાા માું
આવે છે .”૪ મા-બાપ ર્રફથી મળે લા કે ્લાક પ્રસુંગોને રામચન્દ્રે સીધા જ લઈને
વાર્ાામાું વણ્યા છે .
ગામ, વર્ન, વગડો ને મા્ીના સુંસ્કારો રામચુંદ્રને કપવ બનાવે છે .
નવલકથાકાર બનાવે છે પનબુંધકાર બનાવે છે ર્ેમ વાર્ાાકાર પણ.
વાર્ાાકાર રામચુંદ્ર પ્ે લની પીદઠકા આ છે . ર્ેમની વાર્ાાઓમાું પણ ગામ,
વર્ન, વગડો ને મા્ી ધબકે છે . વાર્ાા સર્જન પરતવે ર્ેઓ શય ું કરવા માગે છે ર્ે
પવશે સભાન અને સાવધ છે . ર્ેઓ લિે છે ઃ “ગયજરાર્ી વાર્ાા (પરું પરા, આધયપનક,
સાુંપ્રર્ ટુંકીવાર્ાા ) મયખ્યતવે બે ર્રાહોમાું વહે છે . એક માનવસુંબધ
ું ોની સુંકયલર્ા
ર્ાગવાની પ્રયાસવાળી તયારે બીજી આધયપનક મનયષયની હર્ાશા, પવર્ાિ, પ્રેમકામ, પવરપર્, એકલર્ા એ્લે કે મનલોક્ષી ભાવોવાળી, આ બુંને ર્રાહ કરર્ાું ત્રીજી
તપમકા, નવય ું સમીકરણ લઈને મારી વાર્ાા ઓ આવે છે . મનયષયનો અનયભવ ભાસઆભાસ વાસ્ર્વના બે ર્થ્યોથી બુંધાયેલો હોવાથી એ બે ર્થ્યો જ મારે મા્ે
જીવનસતયો બને છે .”૫
આ્લી પીદઠકા સાથે આપણે રામચુંદ્ર પ્ે લની ટુંકીવાર્ાા ઓને અવલોકીએ.

• સ્િળાૂંર્ર
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સાહચયાની બેઠકોએ રામચુંદ્ર પ્ે લને વાર્ાા લેિનમાું ધક્કો આપયો.
અજજર્ ઠાકોર, માય દડયર જયય,ું મખણલાલ હ. પ્ે લ જેવા નીવડેલા વાર્ાા કારોને
વાર્ાા -આલોચકોની નજર ર્ળે થી ‘સ્થળાુંર્ર’ની વાર્ાાઓ પસાર થઈ એમ
સુંગ્રહના રૂપમાું પ્રકાપશર્ થઈ. ‘સ્થળાુંર્ર’ લેિકનો પ્રથમ વાર્ાા સગ્ર
ું હ છે . ર્ેમાું
કયલ અઢાર ટુંકીવાર્ાા ઓ છે . ર્ેમાુંની પ્રથમ વાર્ાા ‘રિોપા’થી શરૂઆર્ કરીએ.
‘રિોપો’ રહસ્યકે ન્દ્રી વાર્ાા છે . એમાું આપણે જનમનરું જક અદ્ તર્ના પય્વાળો
લોકવાર્ાા નો ર્ુંત ય જોઈ શકીએ. અહીં લેિકે વાર્ાા ને અદ્ તર્નો, ચમતકારનો પય્
આપયો છે . કથાનાયક હય ું ના જરીપયરાણા દકલ્લાના ભ્રમણને પવગર્ે આલેિર્ી
પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા માું દકલ્લાની આસપાસનો પદરવેશ જીવુંર્ રીર્ે ઉપસાવાયો છે . વાવ,
અધાચક્ર પગપથયાું, ગજમુંદડર્ સ્ર્ુંભો, ઝરયિો એ બધાનય ું ઝીણવ્ભયયાં ખચત્રાતમક
આલેિન થયય ું છે . સર્જકની ખચત્રકાર ર્રીકે ની ઝીણી અવલોકન દ્રષ્ષ્નો આ
આલેિનમાું પદરચય થાય છે . ખચત્રકાર રામચુંદ્ર પ્ે લ શબ્િખચત્રના પણ ખચત્રકાર
છે . ર્ેનો આ આલેિનમાું ભાવકને અહેસાસ થાય છે .
‘રિોપા’ બહાર પણ િે િાય છે ર્ે નાયક દકલ્લામાું જાય છે ર્ો તયાું પણ
િે િાય છે . દકલ્લામાુંથી બહાર નીકળે છે તયારે વાર્ાા નાયકને રિોપો કયાુંય
શોધ્યો જડર્ો નથી.
વાર્ાા ના પનરૂપણમાું ભાર્ાની જે્લી સભાનર્ા છે ર્ે્લો સુંયમ નથી.
ર્રું ગલીલાનો પણ અત્રે અનયભવ થાય છે કે લેિકે પોર્ીકી ્ે કપનકની પણ
અજમાયશ કરી છે . પણ સરવાળે વાર્ાા વાર્ાા ર્રીકે એ્લી ઊંચકાર્ી નથી
જે્લી અપેક્ષા જગવે છે .
‘શ્રીફળ’ વાર્ાા પર લેિકની ‘મેરયયજ્ઞ’ નવલકથાના અંર્ ભાગની અસર
છે . કહો કે એ ભાગની કથામાું થોડા ફેરફાર સાથે લેિકે પ્રસ્ત યર્ ટુંકીવાર્ાા ને વણી
છે . દયષકાળગ્રસ્ર્ ગામનો જયવારો કરવા વાર્ાા નાયક મેરયપવાર્ની કઠણમાું કઠણ
યાત્રા કરે છે . એનો પયરયર્ાથા ને પરગજયવ ૃપત્ત ર્ો જોવા મળે છે . પણ પછી ર્ેનામાું
િે વની જેમ પયજાવાના અભરિા જાગે છે . અંર્ ભાગમાું વાર્ાાનો રહસ્ય સ્ફો્ થાય
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છે વચ્ચે રીંછ ભ્કાય છે ર્ે માણસમાું રહેલ વાસનાનય ું પ્રર્ીક છે . હૈય ય સાફ ન
હોવાથી નાયક પનષફળર્ાને વરે છે ર્ે ‘શ્રીફળ’ વાર્ાા નો પનદહર્ાથા છે .
વાર્ાા ન ય ું પોર્ કુંઈક પાુંખ ય છે . િખક્ષણમાું સરી જવા નાયકની આંર્રવેિનાનો
સ્પશા ભાવકને પણ થાય છે . નાયક મનોગ્સ્થપર્ને વ્યક્ર્ કરર્ી આ વાર્ાા
જીવનની વરવી વાસ્ર્પવક પવક્રર્ાને આબેહબ રીર્ે ઉપસાવે છે . પદરવેશનય ું
આલેિન પણ પ્રર્ીપર્કર છે .
‘સ્થળાુંર્ર’ વાર્ાા સગ્ર
ું હની ત્રીજી વાર્ાા ‘સયવણાા કન્યા’ પ્રથમ પ્રકાપશર્ થઈ
૧૯૮પમાું ‘શબ્િસ ૃષ્ષ્’ સામપયકમાું ર્ેનો પ્રારું ભ જયઓ “મેં ઊભા રહીને સામે જોયય ું ર્ો પપિમ દિશામાું સયા ક્યાુંક દર દર ચાલ્યો
ગયો હર્ો. ખક્ષપર્જ કોક સ્ત્રીની પાુંપણોના આકારમાું છલકાઈ ઊઠીને ઝાુંિી ઝાુંિી
બનવા માુંડી. અવકાશ પોર્ાના માુંસલ સ્નાયયઓને વારે વારે ફુલાવી અંધારાને
િુંિેરવા લાગર્ાું ધરર્ીએ ઊંડો શ્વાસ િેંચીને પડખયું બિલી લીધય ું હોય એવય ું ભાસી
ઊઠ્ય.ું આર્ે આર્ે સયધી પવસ્ર્રે લી ક્ાયેલા પર્રા જેવી ઉજ્જડર્ા કાળી તિરાશ
છાું્વા માુંડ.ે એ પહેલાું કે રડાનાું ઝાુંિરાું અજાણ જનાવરનાું હાડપપિંજર થઈ
ચીર્રાવા લાગ્યા. સામે અસ્ર્વ્યસ્ર્, મરે લ મગર જેવો લાુંબો પુંથ પડયો હર્ો. મેં
પાછળ મયિ ફેરવેલ યું અંધારય કોઈ ભીંર્ બનીને ઊતય ું હત.ય ું હય ું કયાથી આવય ું છું. એનય ું
પનશાનમાત્ર જડેલ યું નહી. એ અપદરખચર્ પ્રિે શ હોવા છર્ાું આગળ વધવાનય ું ચાલયું
રાખ્યય.”
ું ૬
પનસ્ર્બ્ધ વાર્ાવરણ ભીંર્ બનેલો અંધકાર ને નાયકની મનોગ્સ્થપર્ને
બરાબર ઉપસાવે છે . ને આ આતમકથાતમક ટુંકી વાર્ાા નાું પ્રિે શનય ું ઉદ્ ર્ા્ન કરી
આપે છે .
‘સયવણાકન્યા’ ભ્રમપનરસનની વાર્ાા છે . વાર્ાા નાયકની યાત્રા રસ્ર્ાની છે .
સાથે સાથે સ્મરણ ભ્રમ અને ભ્રમના પનરસથી નીપજર્ી વાસ્ર્પવકર્ાની પણ છે .
સુંવેિનાનય ું પોર્ કયારે ક એ્લયું બધય ું મજબર્ હોય છે કે એ કયારે ક ખચત્ત પવચખલર્
પણ કરાવી િે છે . જયારે ર્ે ભ્રમ હોવાનો ભાસ થાય છે . તયારે સમકાલીન
િાલીપો વધારે આકરો બનર્ી હોય છે . ‘સયવણા કન્યા’ આવા બે પવરોધાભાસી
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છે ડાને ઉજાગર કરર્ી વાર્ાા છે . એક ર્રફ ત્રેયસીના ર્રની હર્ી એવી સભરર્ા
છે . બીજી બાજય પ્રેયસીનય ું અગ્સ્ર્તવ જ નથી.
વર્ો પછી વાર્ાા નાયકનો ગામમાું પ્રવેશ થાય છે ર્ે વાર્ાા ન ય ું પ્રવેશખબિંદય છે .
પણ હત ય ું એવય ું ગામ હવે નથી રહ્ય.ું ગામ ર્ો જાણે યમિે વે િભે ઉપાડી લીધય ું હોય
એવય ું જીણાશીણા બની ગયય ું છે . વજ્ ના ર્ા જેવી રાપત્રએ એક ચાુંિનીભયો પાર્ળો
િાુંચો નાયકને અમ સ્ર્ો જ િેંચી જાય છે . તયાું થાુંભલીઓ પકડીને ઊભેલી
િીપપશિા જેવી સયવણાકન્યા દ્રષ્ષ્એ પડે છે . એ વાર્ાા ન ય ું મધ્યખબિંદય છે . અહીં
વર્ામાનનાું વાર્ાવરણ સાથે નાયકખચત્તના ર્ાણાવાણા ગથ
ું ાયા છે . સયવણાકન્યાને
જોર્ાું જ તર્ાવળ જેવય ું ગામ સજીવ બની ઊઠે છે . ઓસરીવાળા ર્રમાું વરે ડાું,
સપડય,ું આદડયય,ું સાુંબેલ,યું મજસ જેવય ું રાચરચીલયું એમને એમ પડ્યું છે . મજસમાું
પહેયાા પવનાના ચાુંિરણાું િે િાય છે ને નાયકને થાય છે સયરર્ા કયાું ?’ ને એક
સયિિ ભ્રમ ત્ે છે . સયરર્ાને બિલે િરબચડયું હાડિોખયું હાથમાું આવે છે ને તયાું જ
ભાલાની અણીની જેમ વર્ામાન ભોંકાય છે . વાર્ાાની ચો્ જે રીર્ે પસદ્ધ થાય છે ર્ે
ભાવક હૃિયને પવચખલર્ કરી જાય છે .
રચનારીપર્ના આવા પ્રયોગ વડે જીવનસુંવેિનાને ઉપસાવર્ી આ વાર્ાા
બખલષઠ છે ર્ે જણાઈ આવે છે . Fantacy ની ્ે કપનકનો મદહમા પણ કમ નથી.
બલકે એના વડે જ વાર્ાા નય ું સુંપવધાન થયય ું છે . ‘ઓસ ઊભો ઊભો થાક િાર્ો
હર્ો.’ જેવી કલ્પના કપવ રામચુંદ્રને જ સઝે. જાનપિી વાર્ાા સ ૃષ્ષ્માું ભાર્ાની
ઈર્બાિર્ની માવજર્ બરાબર થવા પામી છે . વાર્ાા ખચત્તને અસર કરી જાય છે .
રામચુંદ્ર પ્ે લની કલમે ‘પશલાજજર્’ વાર્ાા ઊર્રે એમાું કશી જ નવાઈ
લાગર્ી નથી. ર્ેઓ કશયક
ું જયદયું કથાનક રચી એના પર માનવીના મનની દ્વદ્વધાનો
પ્રકૃપર્ના અસદ્ ર્તવો સાથે સુંર્ર્ા રચી કશયક
ું નવય ું જ જયદયું જ, ભાવકે ન ધાયયાં હોય
ર્ેવ ય ું પદરણામ વાર્ાા ને અંર્ે લાવે છે .
નાયકની પિયાત્રા ર્ો વાર્ાા માું ચાલય જ પણ નાયકને ર્ર બનાવવય ું છે . એ
વાર્ાા ન ય ું મધ્યખબિંદય છે . વાર્ાા કારની કલમ જયઓઃ “મેં ર્ર બાુંધવાનય ું શરૂ કયય.ાં પહેલી
ઈં્ પર નાડાછડી વીં્ીને િે વિે વીઓની આણ, પાછું મારા બાપિાિાનય ું પયણ્ય
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લઈને પાયામાું મકી. એક પછી એક ઈં્ો સાથે સરયના જળમાું ઝબોળે લી આમ
ઈં્ોના થરચડર્ા ગયા. સયા ઊગે કે હય ું ભીંર્ો ચણવા લાગર્ો. સયા આથમે પછી
કામ બુંધ. પહેલ વહેલી ખિસકોલી આવી ચઢેલી. હય ું ર્ર ચણર્ો ગયો દિવસ મારા
પસાર થર્ા ગયા. આિરે િીવાલો ર્ૈયાર થઈ ગઈ.”૭
પ્રથમ પયરયર્ના અખભગમથી આલેિાયેલી વાર્ાા માું ઉપરનય ું આલેિન
બર્ાવે છે . ર્ેમ ર્ર પણ અજબ ને ર્ે ર્ેનો બનાવનારો ચણ નારો પણ પવલક્ષણ
જીવ છે . અહીં લેિક કથાનાયકની સદ્દવ ૃપત્તને ર્ે મયજબની સદ્ દક્રયાની વાર્ કરી
પોર્ાનો માનવર્ા અંગેના દ્રષ્ષ્કોણ રજ કરવા પ્રયાસ કરે છે . બારીબારણાું
વગરનય ું ર્ર ર્ો કોણ બનાવે એવા ર્રને દયપનયાિારીમાું ર્ર પણ કોણ કહે ?
પણ લેિકને અહીં સદ્ વ ૃપત્તનો સુંર્ર્ા િે િાડયો છે . બહય પ્રર્ીક્ષા કરે છે
નાયક ર્ણા સમયને અંર્ે ર્ર બનાવ્યા પછી કોઈ અજાણ્યા પરોણાની પણ સફળ
નથી થવાનય ું એને બિલે અવાવરય ડયગ
ું ર પરનો પથ્થર એના ર્ર પણ ર્રાપ
મારવાની કોપશશ કરર્ો લાગે છે .
મોહન પરમાર લિે છે “અહીં ર્ર પર દયપર્ર્ો અપનષ્ોના આવરણે ધીમે
ધીમે લિાર્ા હોવાના સુંકેર્ો મળે છે ને સાચે જ અપનષ્ ર્તવરૂપી એક પા્લાર્ો
ચપકીિીથી ર્રમાું પ્રવેશ કરે છે . વાર્ાાનાયક એનો પ્રપર્કાર કરવામાું રોકાય છે .
ર્ે િરપમયાન લાગ જોઈને અવાવરય ડયગ
ું ર પર ચઢી બેઠેલો અણર્ડ પથ્થર
ધણધણી ને ગબડયો ર્ર ર્રફ ...વાર્ાા નાયક અને પથ્થર વચ્ચેન ય ું યયદ્ધ સદ્ વ ૃપત્ત
અને અપનષ્ો વચ્ચેન ય ું યયદ્ધ છે . પથ્થર સામે પ્રપર્કાર કરર્ા કથાનાયકના હાથ,
છાર્ી, પગ સજ્જડ બની ગયા. ને અહીં સદ્ વ ૃપત્તનય ું અપનષ્ોમાું થત ય ું રૂપાુંર્ર
આકર્ાક છે .
અપનષ્ો સામે ્કવા મા્ે અપનષ્ બનીને જ રહેવ ય ું પડે. આિી કૃપર્માું
નાયકની મથામણ સદ્ વ ૃપત્તને પોર્વાની છે . ર્ેની સામે અપનષ્ોની િિલગીરીને
નાથવા જર્ાું ર્ેન ય ું પશલાજજર્માું થત ય ું રૂપાુંર્ર સહેત યક બની રહી છે .”૮
મોહન પરમારે અહીં વાર્ાા ન ય ું રહસ્ય પણ ર્ારવ્યય ું છે . એકુંિરે લિાવ્ ર્ો
સ્પશાક્ષમ છે જ.
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રામચુંદ્ર પ્ે લની વાર્ાા ઓમાું ચમતકાર ને િું ર્કથાનય ું ર્તવ પણ આવે છે .
વાર્ાાના નાયકને થર્ા ભાસાભાસ પણ લેિકની કલમને ભાવે છે . પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા
‘જળરાણી’માું િું ર્કથાનો પવપનયોગ છે . ભાસાભાસની સ ૃષ્ષ્ પણ છે . લેિક પ્રસ્ત યર્
વાર્ાા દ્વારા જળનો મદહમા પણ િાિવે છે .
િીપકરાગની ભગ્ક્ર્ આિરી વાર્ાાના્ક મલ્હાર શોધવા નીકળ્યો છે .
પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા માું પણ યાત્રા ર્ો છે જ લેિકના ત્રીજા વાર્ાા સગ્ર
ું હ ‘અખગયાર
િે રા’માું સમાપવષ્ ‘મલ્હાર’ વાર્ાા ન ય ું કથાનક આ વાર્ાા ના કથાનક સામે ર્ણય ું
સામ્ય ધરાવે છે . અહીં પણ વાર્ાા નાયક િાહથી ત્રસ્ર્ છે . ર્ેથી ર્ો એ મલ્હાર
શોધવા નીકળ્યો છે . સિર્ િાહ અને વલયરથી ર્ેન ય ું સમગ્ર શરીર બળી રહ્યું છે .
પણ જાણે કોઈએ મલ્હારથી ર્ેના િાહને ઠાયો હોય ર્ેમ ઉમરાના વ ૃક્ષ નીચે
મા્ીની પથારી પર સઈ જાય છે . મીઠી ઊંર્ િેંચે છે . ઊંર્માું ર્ેને જે સ્વપન આવે
છે ર્ેમાું વાર્ાા કારે લોકકથા મકી છે . િીકરીને વહય પધરાવો ર્ો વાવમાું પાણી
આવે. નાયક જાગે છે તયારે સ્વપન દર થઈ જાય છે . એની િાહકર્ા ર્ો દર થઈ
ગઈ છે . અહીં આવર્ા લેિક વાર્ાાને અલગ મોડ આપે છે . વાવમાું પાણી ર્ો
િે િાય જ છે પણ ર્ેમાું ઊર્રર્ા નાયક પાણી નજીક જવા મથે છે . પણ પાણી
સયધી પહોચી શકાત ય ું નથી. પોર્ાને જે ર્ળાવ સાથે નાર્ો હર્ો, જે જઈને કિાચ
પોર્ે જ બખલિાન આપી પ્રગ્ાવ્યય ું છે . એ જળ સયધી પહોંચી શકાત ય ું નથી એ
પવપધની પવડુંબના છે . વાર્ાા માું આ રીર્ે જળનો મદહમા પણ પ્રભાવક રીર્ે પ્રગ્ે
છે .
વાર્ાાકાર રામચુંદ્ર પ્ે લની એ પવશેર્ર્ા છે કે ર્ેમાું વાર્ાા ના કળાતમક રીર્ે
િું ર્કથા અને મોદ્ફના ર્તવને ગથ
ું ી શકે છે . પદરવેશ રચનામાું એમની કલ્પકર્ા
ખબ જ પદરણામકારી બને છે . ભાવકચેર્નાને સુંસ્કારવામાું પણ વાર્ાા કામયાબ
નીવડે ર્ેવી નીપજી આવી છે . કાવ્યમયગદ્ય વાર્ાા ન ય ું જમાપાસય ું છે . કથનકે ન્દ્રને
રચનારીપર્ પણ લેિકના જમા પક્ષે ગણી શકાય. ‘જળરાણી’ એક સયરેિ
ટુંકીવાર્ાા ની છાપ પાડે છે .

155

પૌરાખણક કથામાળિાનો ઉપયોગ કરીને રામચુંદ્ર પ્ે લએ ‘કન્હાઈ’ વાર્ાા
આલેિી છે . કથાનાયક બલભદ્ર કન્હાઈની શોધમાું નીકળ્યો છે . ને એમ વાર્ાાનો
પવકાસ થર્ો જાય છે . લેિકની દ્રષ્ષ્એ બલભદ્રની યાત્રા આમ અપદરખચર્
પ્રિે શની છે . એમાું અંર્રની યાત્રાનો સુંકેર્ રહેલો છે . અચાનક, ચાલર્ાું ચાલર્ાું
ઢોળાવ ઉર્રર્ાું એક સ્ત્રીનો ભે્ો થાય છે . એક સ્ત્રીનય ું બહય વીગર્ે વણાન કયયાં છે .
લેિક એ સ્ત્રીને બોલાવે છે : ‘મા’... યાિ રાિવાનય ું છે કે આ વાર્ાા પણ પ્રથમ
પયરયર્ના અખભગમથી આલેિાઈ છે .
એ ઉદ્ ગારની અસર પણ અહીં એક નાનકડા પદરચ્છે િમાું આલેિાઈ છે .
હવે એ ‘મા’ અને મા િીકરા બલભદ્ર વચ્ચેનો સુંવાિ સાુંભળો
“કયણ છો ?”
“ના ઓળખ્યો ? હય ું બલભદ્ર’
‘ના વોય’ ૯
અજબ વાર્ ર્ો એ છે કે મા િીકરાને ઓળિર્ી નથી ને િીકરાને માને
ચાહી શકાત ય ું નથી. એ્લે એ ર્ો ‘મા’ ને છોડી પોર્ાની કન્હાઈ શોધયાત્રા આગળ
વધારે છે . વાચકને િબર પડી જાય છે કે આ યાત્રા કન્હાઈ એ્લે ઈશ્વરની શોધ
અથે

છે . એના પે્માું એકાએક નાગ અનયભવાય છે . આ નાગ વાર્ાામાું વાસના

અને ધનની ઈચ્છાનય ું પ્રર્ીક બનીને આવે છે . કેવો નાગ ? એની પયચ્છ નાખભમાું છે .
ને સમગ્ર િે હ રણ અને સમ ૃદ્ધ પર ફેલાયેલો છે .
પછી શુંિમ ૃિું ગને નર્ાન, નાયકની લડાઈને કન્હાઈનો સાથ મળે છે . એ
કૃષણ જ છે . ર્ે આ લડાઈ વાસના સામેની છે એમાું જીર્ થાય છે આમ નાયકની
યાત્રા કન્હાઈની પ્રાલ્પર્ થર્ાું સફળ થાય છે .
વાર્ાા માું લેિક બગલથેલો લાવે છે ર્ે જરૂરી લાગત ય ું નથી. લેિકની
વણાનશગ્ક્ર્ સુંવાિશગ્ક્ર્ વાર્ાા ની જમાવ્માું બરાબર લેિે લાગી છે .વાર્ાા ન ય ું ગદ્ય
અનવદ્ય છે . પદરવેશનય ું આલેિન પણ કાખબલે િાિ િે છે . Mythનો પવપનયોગ
વાર્ાામાું ફળ્યો છે .
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‘યાપત્રક’ વાર્ાવરણ પ્રધાન વાર્ાા છે . એમાું આધયપનક સુંવેિનાને લેિક
ઠીક ઠીક ખબન્દયએ સ્પશે છે . ગ્લોબલ વોપમિંગની અસર પણ વાર્ાા માું અનયભવાય છે .
‘યાપત્રક’ વાર્ાા પણ પ્રથમ પયરયર્ના દ્રષ્ષ્કોણથી લિાયેલી આતમકથનાતમક
છે . વાર્ાા નો આરું ભ લેિક જે વસ્ત ય આલેિવા માગે છે ર્ેની પીદઠકા બને છે .
આરું ભ જોઈએ : “એક ખબલ્ડીંગે પોર્ાનો પડછાયો એવો છાું્યો કે હય ું છુંછેડાઈને
પાછો એના પર બળજબરી વાપરી બેઠો. માળ ચડર્ા ગયા ને ખબલ્ડીંગ ર્ો ઊંચી
ઊંચી... એવામાું એકસામટયું એરોપલેનોનય ું કાળું લોિુંડી મોજય ું એવય ું ૂુંકાઈ આવ્યય ું કે
એની એકી છલાુંગે મે મા્ી ચાલર્ો ભોંગભેગો કરી મકયો હર્ો. થોડીક રાહર્
થર્ાું ઊભો થયો પછી પાછળ દ્રષ્ષ્ નુંિાઈ ર્ો મહાગનરની એકએક ઈમારર્
આસ્ફાલ્્ની સડકો િભે ઊંચકીને ચગિી નાિવા િોડી આવર્ી હર્ી.”૧૦
અહીં શરૂમાું જ માનવીએ રચેલા કોદક્ર્ના જગલોનો
ું
પ્રભાવ વરવાય છે .
પોર્ે જેને જન્મ આપયો છે એ રણ હવે માનવીનો ખયિનો પવનાશ કરવા પર
ઊર્રી આવ્યય ું છે . આ સુંવેિના વાર્ાા નાયકના હૃિયને રહેંસ્યા કરે છે . માનવીને
પાળે લા રણની આધયપનકર્ાની હવા હવે માનવીને જ ભરિી રહી છે . પ્રકૃપર્ના
પવનાશનય ું આ ફળ છે કોઈનય ું મ ૃતયય કે જીવન હવે આધયપનક યુંત્રયયગમાું સ્વીચવગય
છે .
વાર્ાા માું માનવીએ પેિા કરે લા રણના પ્રભાવ પવશેના પદરચ્છે િો પર
પદરચ્છે િો પથરાયેલા છે . વાર્ાા પ્રથમ પયરયર્ના અખભગમથી આલેિાઈ હોઈ.
વાર્ાા નાયક આ બધય ું આલેિવાની ર્ક મળી છે . એમાું પવગર્ો છે . વણાનની
ઝીણવ્ છે . ગદ્યની બળક્ર્ા છે . અહીં પણ બગલથેલો ર્ો આવે છે પણ એની
અપનવાયાર્ા વરર્ાર્ી નથી.
વાર્ાામાું લેિક જે સુંવેિના ઉપસાવવા માગે છે ર્ેમાું પદરવેશનય ું આલેિન
ખબ કામમાું આવ્યય ું છે .
‘ર્રસ’ વાર્ાાની આલેિના પણ આતમકથનીની છે . અહીં લેિકે િું ર્કથાને
ચમતકારનો પવપનયોગ કયો જેથી ર્રસનો અથાવ્યાપ પામી શકાય છે . વાર્ાાના
આરું ભ પર નજર કરીએ. “આિરે પીપળાને થદડયે ર્ોડાને બાુંધ્યા પછી પાસે
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રહેલી વાવકાુંઠે ઊભા રહી જોઈ લીધય.ું વાવની અંિર પાણી ઠરીઠામ હત.ય ું જળ
ભાળીને મારી ર્રસ ઊછળી. ર્ડીભર એમ થઈ આવ્યય ું કે ઝડપથી પગપથયાું
ઉર્રી જઈ, પાણી પી લઉં. પરું ત ય અજાણ્યા સ્થળને લીધે ઉર્ાવળ કરી નહીં. હય ું
વાવના પહોળા કુંઠારને વ્ાવી હળવે હળવે અંિર ઉર્રવા માુંડયો.”૧૧
આ્લેથી જ િબર પડી જાય છે કે અહીં પણ લેિક આપણને િું ર્કથાના
પવપનયોગ દ્વારા ર્ેના આંર્રમન ર્રફ લઈ જાય છે . પછી ર્ો વાવનય ું પવગર્
િખચર્ વણાન આવે છે . ર્ેને લીધે િું ર્કથાના પવશ્વની હવા બુંધાય છે .
નાયકની ર્રસ વાવમાું ઊર્રર્ાું ઓછી ર્ો થાય છે , પરું ત ય અપસરાનય ું પશલ્પ
જોર્ાું જ હૈયામાું ધરબાયેલી ર્રસ બેઠી થાય છે . એકાએક વાવમાું ભાલો પડી
જાય છે ને વાવને ર્ખળયે જઈ િદડિંગ કરર્ો રણકે છે . ર્ેથી ભ્રમ ત્ે છે . વાવમાું
પાણી નથી એની િાર્રી થઈ જાય છે અહીં આપણે નાયકના હૈયા સાથે થર્ી
છલના પામી શકીએ છીએ. નાયક વણઝારી કન્યા સામે િોડે છે . પણ એને પામી
શકર્ો નથી. નાયકની પાણીની ને હૈયાની બુંને ર્રસ અત ૃપર્ રહી જાય છે . ર્ોડો
હણહણીને સામે આવે છે જાણે પેલી કન્યા પાછળ િોડવાનય ું ઈજન ન આપર્ો
હોય. પરું ત ય ઈચ્છવા છર્ાું નાયક હવે આગળની યાત્રા જારી રાિી શકર્ો નથી.
‘વાવને વણઝારી’ના

કથા લેિકના ‘અખગયાર

િે રા’માુંની ‘કયુંડવાવ’

વાર્ાામાું પણ આવે છે . પણ તયાું વાર્ાા જયિી બને છે ને અહીં પણ જયિી જ.
પાણીની ર્રસને ઊંચકી હૈયાની ર્રસ સયધી લઈ જઈ એની પ્રભાવક
અખભવ્યગ્ક્ર્ કરવામાું વાર્ાાકારને નોંધપાત્ર સફળર્ા મળી છે . લેિક રામચુંદ્ર
પ્ે લના ભીર્ર-માનસનો સાક્ષાતકાર કરાવર્ી વાર્ાા ‘અજગર’ પણ પ્રથમ
પયરયર્ના દ્રષ્ષ્કોણથી આલેિાઈ છે . લેિકનાું પોર્ાના િાસ કરીને પ્રકૃપર્નો
અનયભવ એનો રાગ અહીં બરાબર વરર્ાય છે . એમનય ું પ્રકૃપર્ વણાન જયઓ
“ર્રયવાર વાર્ે વળગ્યાું, ધરર્ીની છાર્ી પર ર્ડકાએ ગયલાબની પાુંિડીઓ
ચમકાવી. આકાશનો િે િાવ છે ક નીચે ઊર્રી આવી પાછો અદ્ધર ચડી જઈને
રું ગરું ગનાું પીછાું વેરર્ો ઊંચે ઊંચે ચડયો. હવામાન માયાળું લાગ્યય.”
ું ૧૨
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અધ્યાતમભાવને ર્ાકર્ી-ર્ાગર્ી પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા માું લેિકે ભગવાન બયદ્ધના
કથાનકનો

પયરાકલ્પન

રૂપે

પવપનયોગ

કયો

છે .

વાર્ાા નાયક, બયદ્ધની

જેમ

‘મહાખભપનષક્રમણ ર્ો કરે છે પરું ત ય ર્ર છોડયા પછી પણ એની રાહલ
ય , યશોધરાના
પવચારો આવે છે . નાયકનય ું મન સાુંસાદરક બાબર્ોથી ર્ેરાયેલ યું છે . ર્ેના વૈરાગ્યમાું
હજી ઊણપ છે પણા વૈરાગ્ય હજી ર્ેનામાું નીપજયો નથી. વૈરાગ્યનો ભ્રમ છે હજી
ર્ો યાત્રા િરમ્યાન કથાનાયક સાધયના સચનથી ગુંગાજળ નય ું આચમન કરે છે .
નાયક ર્ો સાધય સાથેનો સુંવાિ અથાપણા છે . સાધયના સયચન મયજબની પ્રદક્રયાથી
નાયકને ઈશ્વરને ઝલક ર્ો મળી રહે છે . જાણે એનો નવો જન્મ હોય ર્ેવી ર્ેને
અનયતપર્ થાય છે . અહીંથી વાર્ાા માું એક મોડ આવે છે . નાયકની નાખભમાું
અજગરના પયચ્છ જેવય હોય ર્ેવ ય ું એને લાગે છે અહીં વાર્ાા નો ધ્વપન પ્રગ્ે છે .
‘અજગર’ ર્ો અહીં પ્રર્ીક બનીને આવે છે . નાયકમાું યશોધરાને રાજયલની જે
વાસના રહેલી ર્ે અજગર છે . અજગરને રૂપક ર્રીકે પણ લઈ શકાય. પણા
વૈરાગ્ય વગર મહાખભપનષક્રમણનો અથા સરર્ો નથી. રાગ જો આપોઆપ િરી
જાય ર્ો જ સાચો ને પણા વૈરાગ્ય પ્રગ્ે છે . માણસે ર્ે મા્ે પોર્ે જ પોર્ાના ગયરય
બનીને યાત્રા કરવાની હોય છે .
નાયકના માનસનય ું યથાથા પનરૂપણ કરવામાું લેિકને ધારી સફળર્ા મળી
છે . રામચન્દ્રીય પમજાજની આ વાર્ાા છે . લેિકને ઓળિવામાું આ વાર્ાા મિિરૂપ
બની રહે છે . િરે િર નોંધપાત્ર વાર્ાા છે .
‘સીમવર્ી’ પણ આતમકથાતમક વાર્ાા છે . વાર્ાા કાર રામચુંદ્રની લાક્ષખણકર્ા
અહીં પણ વરર્ાય છે . એક અજાણી સ્ત્રી સાથેનો નાયકની સુંવેિનાનો સોનેરી ર્ુંત ય
અહીં સધાયેલો છે . એની સુંવેિના પ્રસ્ત યર્ કથામાું પનરૂપાઈ છે . અહીં પણ
વાર્ાાનાયક યાત્રી છે . ર્રને ર્ાળ મારી પ્રવાસ િેડવા નીકળે છે . તયારે એનામાું
ર્ર છોડવાની વેિના પ્રગ્ે છે . ત યલસીનો છોડ એ જયએ છે . વાર્ાા માું નાયકની ર્ર
ર્રફની પ્રીપર્ વરર્ાઈ આવે છે . અહીં પણ વાર્ાા કારે નાયકના વર્ાનમાુંથી
મનોભાવ પ્રગ્ાવ્યો છે . નાયકને જે સ્ત્રી જોવા મળે છે ર્ેન ય ું વણાન જયઓ : “ઊંડા
રે પર્યા આિરામાું રૂપેણનાું ડાબા-જમણાું પડિાુંનો ગરમાવો જોડીને કોઈક અજાણી
બેઠી હર્ી એ નગ્ન હર્ી. છાર્ીએ અધખલો ઝૂલર્ો કમિો હર્ો. ખયલ્લાું સ્ર્નો પર
159

રે ર્નિી હર્ી, પ્ સાથે રે ર્નય ું સગપણ જોડાઈ ગયય ું હત.ય ું ધરા કાળા કે શ પણ
તિરા. એ નર્મસ્ર્કે ર્ો હર્ી જ, એમાું સહેજ નમી એના લાુંબા કરે લા પગ અને
સાથળો પર બુંને હાથી મઠીઓ ભરી-ભરીને રે ર્ની િદડીમાું વરસાથી નાની
ઢગલીઓ બનાવી રહી હર્ી. આમ ર્ો એ વેળ સ્નાનમાું મસ્ર્ બની બેઠી હોય ર્ેવ ય ું
લાગ્યય.”
ું ૧૩
આજ પેલી ‘વગડાઉ ગાુંડી’ બાઈ ‘સીમવર્ી’ નામકરણ પણ કે ્લયું સયિર
ું
છે !
ફરી નાયકને એક છાપરામાું એ જ જોવા મળે છે .
નાયક કહે છે “ર્ને શોધર્ાું શોધર્ાું થાકી ગયો’૧૪
નાયક હેર્બાઈ જાય છે બેભાન બની જાય છે . આંિો િોલર્ાું પેલી સ્ત્રી ર્ો
ન જોવા મળી એને સ્થાને નાયક કહે છે : “મારા રે શમી ઝભ્ભા પર કયહાડની ધાર
સજ્જડ ખ ુંચાઈ પડી હર્ી.”૧૫
Fantacy અને પ્રર્ીકની પ ૃષઠતપમ પર પવસ્ર્રર્ી વાર્ાા નો પથરા્ એ્લો
લાુંબો નથી પણ વાર્ાા સ-રસ છે .
‘સ્થળાુંર્ર’ સુંગ્રહની અંપર્મ અઢારમી વાર્ાા ‘બારી’ માનવમનની બારી
િોલી આપનારી વાર્ાા બની રહે છે . આ વાર્ાા પણ આતમકથનાતમક હોવાથી
લેિકને ર્ણી બધી ભાવાલેિનની ર્ક મળી રહે છે .
વાર્ાા નગરજીવનની પવભીપર્કાને પ્રગ્ કરે છે એ્લે અંશે આપણે એનય ું
‘યાપત્રક’ વાર્ાા સામે સામ્ય જોઈ શકીએ.
શહેરનો રર્વા્, ગરમ ગરમ હવા, રોપ-વે પેટ્રોલની ગુંધ આસ્ફાલ્્નો
હાઈવે આદિ વડે લેિકે શહેરની છબી પ્રગ્ કરી છે . નાયક હવેલીમાું પયરાયેલો છે
એની બારી ખલર્ી નથી. ઋગ્વેિ ગીર્ાના પઢનથી પણ ર્ેની બારી નથી ખલર્ી.
આિરે એક િાઢી િોંથાબિી રૂુંવા્ાવાળો દફલસફ જેવો લાગર્ો ર્ેને બારી
િોલવાની કળ િે િાડે છે .
રામચુંદ્ર પ્ે લની વાર્ાા માું પ્રવેશવા મા્ે પણ આ જ બારી કામ લાગે ર્ેવી
છે . આ શબ્િો આ સુંવાિ ‘બારી’ વાર્ાા ના ઉપસુંહારરૂપ બની રહે છે . પણ બારી
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હજી ખલી નથી ર્ે બર્ાવવા વાર્ાાન્ર્ે લેિક લિે છે : “હય ું ચમકી ચોંકયો, બરાબર
સ્વસ્થ થઈ અડિેપડિે જોયય ું ર્ો સામે એકલો ડામર પેટ્રોલથી નહાર્ો હર્ો.”૧૬
આપણે ઉપર ચચી ર્ે વાર્ાા ઓ ઉપરાુંર્ જેમાું રઘય પોળની પડછે સનાર્ન એવા
ઈશ્વરની શોધ ચલાવાર્ી પ્રર્ીકાતમક વાર્ાા ‘શોધ’, શૃગ
ું ાર રસવાળી, અદ્ તર્
સ ૃષ્ષ્માું પવકસર્ી, નાપયકા ઋત યની વાર્ાા ‘ગુંિા’ અદ્ તર્ સ ૃષ્ષ્ની વાર્ાા ‘િે વપયરયર્’
વાર્ાવરણપ્રધાન વાર્ાા , ‘સાિ’ લેિકે પોર્ાના ચદરત્ર પનબુંધમાુંથી લઈને પોર્ાના
વર્નના એક ગરીબ પણ મયઠીઉંચેરા ધયળાની માનવર્ાને જેમાું વાર્ાા રૂપ આપયય ું છે
ર્ે વાર્ાા ‘િશાન’ લેિકની, પ્રપર્ષ્ષઠર્ સામપયકોમાું પ્રકાપશર્ થયેલી, નોંધપાત્ર
વાર્ાાઓ છે .
‘બગલથેલો’ : પ્રથમ વાર્ાા સગ્ર
ું હથી જ નોંધપાત્ર વાર્ાા લેિક ર્રીકે
ધ્યાનમાું આવેલા વાર્ાાકાર રામચુંદ્ર પ્ે લનો બીજો વાર્ાા સગ્ર
ું હ ‘બગલથેલો’
૧૯૯૮માું પ્રગ્ે છે . ‘સ્થળાુંર્ર’ વાર્ાાસગ્ર
ું હની વાર્ાાઓમા બગલથેલો ર્ો આવર્ો
જ હર્ો. હવે ‘બગલથેલો’ નામે વાર્ાાસગ્ર
ું હ આવે છે . ર્ેમાું કયલ સત્તર ટુંકીવાર્ાા ઓ
છે . લેિક કહે છે ર્ેમ આ “બધી જ વાર્ાા ઓ ગયજ. સાદહતય સામપયકોમાું પ્રક્ થઈ
ચકી છે .”૧૭
રામચુંદ્ર પ્ે લ વાર્ાા ‘કમા’ પવશે કહે છે : “વાર્ાા મા્ે પદરખચર્ વ્યવહાર,
વાસ્ર્પવક થર્ો અનયભવ લો્ પ્રકારનો. લો્ને પલાળી વાિ લાવવી જરૂર છે . એ
અનયભવમાું પ્રકૃપર્ સૌંિયા ઉમેરી કળાના રસાયનથી, જેમ રો્લાનો આકાર
હથેલીઓથી ર્ડાય, હાથ-હથેલીઓની ગપર્ ચાલ લાગણી સાથે જોડાય ર્ો એનય ું
બુંધારણ સારયું બને. એમ વાર્ાા કમા પણ એવય ું ભાર્ાશૈલી માવજનર્થી ર્ા્
બુંધાય. વસ્ત યસુંયોજનમાું હૃિયભાવ હોય ર્ો વાર્ાા સુંપન્ન થાય િરી. પરું ત ય
જીવનચેર્ના-રહસ્ય વગર કથા ર્ીની જેમ ફોરમ મારર્ી સજીવ બની શકર્ી
નથી.”૧૮ ‘બગલથેલા’ વાર્ાા સગ્ર
ું હની પહેલી વાર્ાા ‘લીલ’ પનષફળ પણ સાચા
આિશાપ્રેમની કથા છે . વાર્ાા ત્રીજા પયરયર્ની કથનરીપર્એ કહેવાય છે . એમાું મયખ્ય
પાત્ર કથાનાયક સોમજીનો દ્રષ્ષ્કોણ મયખ્ય ભાગ ભજવે છે .
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ર્ણાું વરસો પછી એ (સોમજી) પોર્ાને ગામ આવી રહ્યો હર્ો. તયાુંથી
વાર્ાાનો આરું ભ થાય છે . આ રીર્ે : “સોમજી ઊભો રહ્યો. પોર્ાનો વેરાન વગડો
વહાલો લાગી આવ્યો. એણે જરાક નીચા નમી ભેિડમાુંથી મા્ીનય ું એક લખયું ઢેફુું
ર્ોડી અજાણ બાળકીને ચમર્ો હોય એ રીર્ે સ ુંર્ી ચમી લીધય ું ર્ો આિી સીમ
લીલી-હદરયાળી બની ગઈ.. મોલ ભરે લાું િેર્ર એની આંિોમાું ઊભરાઈ લહેરાવા
લાગ્યાું. દયધાળા ડયડ
ું ા ઉપર ઠરે લાું ચકલાું- વૈયાું બે પળ મા્ે એ પનહાળી રહ્યો.
થોદરયાની વાડ, વાડ વચમાું રમર્ી િે વચકલીઓ ઉળાડર્ો.”૧૯
ગામ-સીમ-પ્રકૃપર્ના પદરવેશનો પ્રથમ પદરચ્છે િ પણ ઠીક ઠીક લાુંબો છે
પણ ઉિાહરણ િાિલ આ્લયું વણાન લીધય.ું અહીં ભગ્નપ્રેમી પણ પ્રેપમકા રે વર્ી
પર ઓળર્ોળ એવો કથાનાયક સોમો એની મનોિશાથી વરર્ાય છે ઉપરોક્ર્
વણાન માત્ર ર્ેના ગામની સીમનય ું છે એવય ું નથી એના ભીર્રમાું પણ એ પ્રકાશ
પાથરે છે . પોર્ાનો વેરાન વગડો એ ર્ેન ય ું હૃિય છે . ર્ો બીજીબાજય જયાું પ્રેપમકા
વસે છે ર્ે તપમ છે ર્ેથી એના પર વ્હાલ ઉપજે છે .
પોર્ાના ગામનાું શામર્ીકાકીની નાની બહેન રે વર્ી. એને ભાભીને ત્રાસથી
છોડાવવા ભાઈભાભીને સમજાવી-પ્ાવી શામર્ીકાકી ર્ેર લઈ આવ્યાું. આમ
રે વર્ી પોર્ાના ગામમાું આવી ને સોમજી-રે વર્ીનાું મન મળ્યાું. પણ શામર્ીકાકી
વ્યવહારય બાઈ છે એની રીર્ે ર્ો નાની બહેન રે વર્ીનય ું ભલયું જ ર્ાકે છે . ર્ેથી ર્ો
ર્ેઓ રે વર્ી સોમજી સાથે જોડાય ર્ેનો પવરોધ કરે છે . રે વર્ીને ર્ેઓ કહી િે છે :
“સોમલો ર્ો જનમનો ફાર્ડો છ ફાર્ડો, રાુંડ ર્ારો મનઓ રઝળશે. પછ ર્ારા
બનેવીને કર્રાએ કરડેલ યું ઈનું નેહાળ્યય ું છ પછું...”૨૦ આિી વાર્ાા સોમજીની
યાિોમાું ઊર્ડે છે . સોમજી પોર્ે મરિ નહીં હોવાને રે વર્ીનો મનિો રઝળાવવા
નહોર્ો માુંગર્ો. રે વર્ીનો પ્રેમ ર્ો આિશા હર્ો. એને શરીર સયિની અબળિા હર્ી
જ નદહ. જયઓ આ સુંવાિ :
“રે વ ય ું મય ું મરિ નથ...ર્નું...’
‘મય ું બધય ું જ જાણય ું સય,ું ભલું મય ું મા નુંઈ થઈ શકયું ઈ્લયું જ ક વધારે .. માર
શરીર સયિ નથ જોઈત ય ું પછું... સોમા ર્ાર ભાવ વનામય ું નુંઈ જીવી શકયું..’
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‘પણ રે વ ય ું શ્યય ું કામ.. મયને છોડ..’૨૧
અને સોમજી-રે વલી એક થઈ શકયાું નદહ. રે વર્ી ર્ો ચાલી ગઈ હર્ી.
“આખયું ર્ર રે વર્ીની પીઠ પર બાઝી પડીને િેંચાત ય ું જત ય ું હત.ય ું થોડીવારમાું બારણા
બહાર એ અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હર્ી.”૨૨
વાર્ાા એ અંને નાયક સોમો ભાગી પડે છે ર્ે આલેિન અસરકારક છે .
વાર્ાાની માવજર્ ર્ણી સારી થઈ છે . ગામમાું પ્રવેશર્ાું વાર્ાા નાયક
સોમાની યાિોનાું પડ ઉિેળાય છે . ર્ે અર્ીર્ ઊર્ડર્ો જાય છે . નાયકના સુંવેિને
મઢાઈ એ બધય ચલખચત્રની રીર્ે આલેિાયય ું હોઈ અસરકારક બની આવ્યય ું છે .
વાર્ાાનાયક સોમનય ું અને નાપયકા રે વલી બુંનેનાું ચદરત્રાલેિનો ખબ જ પ્રભાવક
નીવડયાું છે .
ગોકો ર્ેનો બાપ ચુંિાજી શામલી કાકી વગેરે ર્ારય મારયુંની માત્રામાું ખ ુંપેલા
ગૌણ પાત્રો પણ સ-રસ આલેિાયાું છે . ર્ેવી ‘શ્યામલી’એ વાર્ાા

લીલી

લાગણીઓની ભય િાસ્ર્ાન છે . એમાું માનવીય સુંવેિનાની વેધક અખભવ્યગ્ક્ર્
થઈ છે . છાબડાવાડા ગામે પશક્ષક પનમાયેલા માસ્ર્ર પોર્ે પોર્ાની વાર્ કહેર્ા
હોય ર્ે રીર્ે વાર્ાા આલેિાઈ છે . લેિકે પોર્ાના અનયભવને એમાું બરાબર રસ્યો
હોવાથી વાર્ાા વાસ્ર્પવક બની છે . એમાું સચ્ચાઈ આવી છે . છબડાવાડાના ગોકા
મયિીની િીકરી શ્યામલી વાર્ાા ની નાપયકા છે . સુંવાિો અહીં વાર્ાા ન ય ું ચાલકબળ
બન્યા છે . વાર્ાામાું વળાુંક પણ સુંવાિ થકી આવે છે .
એક પ્રસુંગ છે માસ્ર્રને તયાું ગોકામયિીને િીકરી આવ્યા છે . ર્ેઓ
માસ્ર્રના

સ્વાગર્ મા્ે ્ોઠાને દધ લાવ્યા છે . હવે જયઓ આલેિન મા્ે “પછી

મેં બોલ્યા-ચાલ્યા વગર આગળ મકે લા ર્ાુંસળામાુંથી ્ોઠા િાવાના શરૂ કરે લા,
એની સાથે કાચ ત્ે લી ફાનસ રહી રહીને ભભકવા માુંડેલી. એના હાલર્ા
અજવાળામાું ગોકાકાનય ું મેલ યું બાુંદડયય ું ચીર્રાઈ ઊઠત ય ું હત.ય ું પેલી છોકરીનો પહેરવેશ
પણ એ મારા ર્રફ આંિોની પાુંપણોને થુંભાવી િઈને એકી્સે પનહાળી રહી હર્ી.
હય ું ્ોઠાની મીઠાશમાું ડબેલો ર્ો ગોકાકાકા મારી શેર્રું જીના છે ડાને પકડીને
ર્પાસર્ા હર્ા. મેં દધ લીધય ું ન હત.ય ું
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“દધ ર્મારા મા્ે સ પી જાું બધય”ું
“ના”
“ઈ ના પૈસા નુંઈ બેહ!”
બસ ર્ણય ું થયય”ું
ગોકાકાકા કરર્ાું એમની િીકરીએ ર્ણય ું પ્રેમથી િબાણ કરે લ યું છર્ાું િાધા
પછી દધ પીધેલ યું નહી.”૨૩
આ આલેિન શ્યામલીના માસ્ર્ર ર્રફના મન પર પ્રકાશ પાડે છે .
શાળામાું બાળકો ભણવા આવર્ાું નથી ને મયિી કડિાબાજ ને લાલચય છે .
ર્ે માસ્ર્ર સાથે સોિાબાજી કરવા માગે છે . પણ માસ્ર્ર ર્ો િરે િરા ભણાવવા
વાળા પશક્ષણપ્રેમી છે . માસ્ર્રની કારી ફાવર્ી નથી ને એ શાળાને ગામ છોડી ર્ો
િે છે પણ શ્યામલી એમના મનના આર્ે ખણે રહે છે .
માસ્ર્ર નીકળી જાય છે તયારે લ્યો ભેગા થવાના ઊભા ચ્યા કહેર્ી
શ્યામલી િોડી આવે છે . એમાું એની નાયક પ્રતયેની પ્રીપર્ જણાઈ આવે છે
સાડા ત્રણ વર્ા બાિ ભેંસ લેવાને બહાને નાયક છાબડાવાળા ગામે આવે
છે . એમના મનમાું શ્યામલી ર્રફની પ્રીપર્ જાગેલી છે . એને જોવાની ર્રસ છે .
પણ હવે શ્યામલી આ દયપનયામાું રહી નથી આ સમાચાર નાયકને ર્ાર ર્ારથી
પછન્ન કરી મકે છે . મુંછીમા કહે છે : “ભૈ ર્ારા ગયા પછી ર્ીની િા’ડે શાુંમલીને
કોગખળયય ું વળજયય ું નુંભોયભેળી... ચાુંગ પોંણીય માગવા ઊભી રઈ નો’ર્ી. ર્ાકડે
ભેંસ પણ પવયાુંણી અર્ી. ઈની આ પાડી ર્રની ઓધ્ય. ર્ને ગમર્ો િોરીજા.
નવમો કાલ ઊર્રી રે હ. પછી જે્લા િહાડા કાઢ ઈ્લા ઓછા.”૨૪
ગોકાકાકા બોલી ઊઠયા હર્ા : “માસ્ર્ર મારી શ્યામલી સોંપય ું સય.ું જો જે હોં
ઈનું એક હોરયય મારર્ો નુંઈ !”ર૫
માસ્ર્રની પતનીને શ્યામલી લોકોને મારવા જાય છે . એ્લે ગમર્ી નથી કે
બીજી કોઈ વાર્ે પણ પદરણામ એ આવે છે કે શ્યામલી મયબ
ું ઈના વેપારીને તયાું
વેચાય છે ને એ રીર્ે કર્લિાને ધકે લાય છે .
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માસ્ર્ર ચુંપાન ને િભે માથય ું મયકી રડી પડે છે . એક યયવર્ી પ્રતયેની
સુંવેિના કે વ ય ું રૂપ ધારણ કરે છે ને કે વ ય ું કરૂણ પદરણામ આવે છે એનય ું હૃિયિાવક
આલેિન પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા ‘શ્યામલી’માું થયય ું છે . વાર્ાા અને કથા વાચકને સ્પશી રહે
છે .
‘્ે કરી’ રામચુંદ્ર પ્ે લની પ્રપર્પનપધ વાર્ાા છે . આપણે આરું ભ જોઈએ :
“આમ ર્ો મારયું ર્ર સારયું, રહેવાલાયક, જીવ ઠરે ર્ેવ ય ું એને બે બારણાું એક ઉગમણય ું
બીજય ું આથમણય.ું ર્રના પાડેલા ત્રણ િુંડ વચ્ચે રસોડયું હત.ય ું ડાબે-જમણે બે િીવાલો
ઉપર મજબર્ મોભ. ઢળે ઢાળ નખળયાું ર્ો નેવાું મોવડી નકશી ભરપર આંગણય ું
લીંપયય ું ગયપું યય ું ઓકખળયોબદ્ધ ભાર્ીગળ શોભે.”૨૬
આ ર્રને બે બારણાું ર્ે જીવન અને મ ૃતયયને સચવે છે . પપિમાખભમયિ
બારણય ું કાયમ બુંધ રહેત ય ું પવાા ખભમયિ બારણે જ આવન-જાવન રહેલી પરું ત ય અહીં
્ે કરી રહસ્ય અને મરણનય ું પ્રર્ીક બને છે . ્ે કરી ર્રફથી મોર્ આવે છે . ને
પપિમનય ું બારણય ખલી જર્ાું ર્રમાું િાિલ થાય છે . લેિક લિે છે ઃ “કે્લાુંક વરસ
બાિ રકર્ાું રમર્ાું પ ુંઠળ િે ખ્યય ું ર્ો પપર્ા ઉગમણા બારણેથી પોર્ાનો િા્લો
િેંચર્ા િેંચર્ા ર્રના ઊંડાણમાું જાણે ધણીમાું ઓગળર્ા જર્ા ન હોય ! છે લ્લા
ઓરડાના પેલા આથમણા બુંધ બારણા એ અ્કી એમાું બેઠા. હય ું ર્રમાું િોડયો. મા
મારી પાછળ િોડી આવી હર્ી. પાુંચેય બહેનો પણ કાળા માલવામાું અંગારા
ભરીને હય ું એમની છાર્ી સેકવા જર્ા હર્ો. તયાું પેલ યું બારણય ું ઊર્ડી ગયય ું હત.ય ું ‘બે્ા
ઓખચિંત ય ું બારણય ું ઊર્ડ્યું ને ર્ારા બાપા !’ બહાર જોયય ું ર્ો કાળું કાળું ગીધ ઊડત ય ું
જત.ય ું માએ મકી હર્ી પોક” અને “આર્ે પપિમ છે ડે બેઠેલી ્ે કરી ર્ડીક ચણોઠડી
જેવડી, ર્ડીક ર્ાડ જેવડી બનીને છાર્ી ૂ્ર્ી, જદ્યાું ઉલાળર્ી િિડા્ િોિરયું
હાસ્ય રે ડવર્ી વચ્ચે લાગ મળર્ાું કુંકર, કાું્ા-કાુંચ ફેંકવા માુંડર્ી હર્ી. અમારા
ર્રફ કાયા એની કાળીચૌિશ એ્લયું જ નહીં ચોખ ું્ ચણાયેલો ર્ારક ર્ારક
પવનાનો કાળોધબ્બ અંધાર. એમાું અનેક આખગયા વારે વારે ઝબકર્ા હર્ા.”૨૭
અહીં આથમણા બારણાનય અને ્ે કરીનય ું રહસ્ય છત ય ું થાય છે .
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એક પછી એક ્ે કરીમાું સમાઈ જર્ા સ્વજનોની ખચરપવિાયથી ર્રમાું અને
‘હ’ય ું (કથક અને વાર્ાા નાયક) આ ર્રલોકમાું અકથ્ય વેિના પ્રગ્ી રહે છે . ‘હય ું
સેકાઈ ગયેલો મગફળીનો લીલવો િાણો’૨૮ (અહીં કપવર્ા પપ્રયપમત્ર કપવ રાવજી
પ્ે લ યાિ આવી જશે.) એવય ું કહેર્ા નાયક ‘હ’ય ું નો િાલીપો બરાબર પમાય છે .
ફરી પણ લેિક ્ે કરીની ભયુંકર રાક્ષસી કાયા અને યમચેષ્ાને આલેિે છે .
જેથી વાચકનય ું લક્ષ વારે વારે ્ે કરીના મહતવ અને રહસ્ય પર જાય.
હય ું નો િાલીપો ભરવાના ર્ેની બાલસિી બીલીના પ્રયતનો પણ એળે જાય
છે . નાયક હાુંફર્ેય ચાલવા લાગે છે “પેલી ્ે કરી િેંચી રહી હર્ી. છે લ્લે એકલો
ખબહામણી એ ્ે કરી પાસે આવી ઊભા રહી જોયય ું ર્ો એ ૂલોથી ભરચક છાબડી
લાગી હર્ી. એની કાયામાુંથી સયગધ
ું સયગધ
ું છૂ્ે . આસપાસ જળ-ધયમ્મસ અને
અફા્ પવસ્ર્રે લો નીલવણા શોભર્ો હર્ો. જીવ ઠરે એવય ું વાર્ાવરણ સયા અસ્ર્
થયા પછીના આકાશમાું મને સોનારૂપાના ર્ેજર્ેજથી મઢેલી ઝગમગ ગમી
ઊઠેલી શયક્રની બારી જેમાું બેઠેલ ય કોક સ્વજન હાથ લાુંબો કરી કરીને બોલાવત ય ું
હત.ય ું જેને હય ું ઊચી ડોકે પનષપલક ર્ાકી રહ્યો હર્ો એક ધારો...”ર૯
મ ૃતયયની પનક્ િશાનની નાયકની આ સુંવેિના સાથે વાર્ાા પરી થાય છે .
વાર્ાા માું મ ૃતયયની સુંવેિના સાથે એની રહસ્યગભા ક્ષણ બરાબર ખઝલાઈ છે .
‘્ે કરી’ પવશે બાબય િાવલપયરા લિે છે : “‘્ે કરી’ મ ૃતયયની સુંવેિનાને અનેક
ખબિંદયએ સ્પશાર્ી કાવ્યસદ્રશ પ્રર્ીકાતમક વાર્ાા છે . કથકસ્વરૂપ વાર્ાા નાયક ‘હ’ય ું ના
દ્રષ્ષ્ખબિંદયથી રજ થયેલા આ વાર્ાા ના પ્રારું ભે મયકાયેલા ર્ેના ર્ર-ગામના નૈસખગિક
પદરવેશ અને બાુંધણીના પવગર્સભર વણાન ખચત્રમાું ર્રનય ું પપિમમાખભમયિ
પાછળનય ું બારણય ું અને તયાુંથી િે િાર્ી એક રહસ્યગભા ્ે કરી કપવ હૃિય અનામી
વાર્ાા નાયકની સુંવેિનામાું સર્ર્ પનશદિન એ રીર્ે ઘ ું્ાયા કરે છે કે ર્ેની
વેિનાનય ું વજન ઉત્તરોત્તર વધીને દયઃસહ બનત ય ું અનયભવાય.... આસપાસનો ગ્રામીણ
પ્રાકૃપર્ક પદરવેશ આ વાર્ાા ન ય ું અપવચ્છે ય અંગ છે . વાર્ાા ના અંર્ભાગે મ ૃતયયના
રૌદ્ધકલ રૂપમાું આવેલા ઓખચિંર્ા પદરવર્ાનમાું ર્ેના કોમળ કામ્યરૂપનો સુંકેર્
પમાય

છે .

સુંદિગ્ધ

સુંકયલમ ૃતયયપરક

સુંવેિનાઓનાું
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પ્રર્ીકધમી

કલ્પનો-

પયરાકલ્પનોની સક્ષ્મ છ્કણી અથાચ્છાઓ ભાવકને ર્ડીભર મઝ
ું વે ર્ેવી છે એ િરયું
હય ું પણ મ ૃતયયના રહસ્યગભા પ્રર્ીકરૂપ ્ે કરીના સાુંકેપર્ક રૂપપવધાનમાું પ્રગ્ર્ો
કર્ાા નો પ્રપર્ભાપવશેર્ આ કાવ્યકલ્પ વાર્ાા ન ય ું મોટયું જમા પાસય ું છે .”૩૦
‘વેર’ એ વેરની વસલાર્ની ર્્નાપ્રધાન વાર્ાા છે . ભુંવરીના રૂપમાું
મોહેલો મુંગળ ર્ેના પપર્ ચેહરા સાથે ભુંવરીને લાગમાું લેવાના દયષ્ આશયથી જ
િોસ્ર્ી કરે છે . શ્રાદ્ધાના બહાને ર્ેર બોલાવી ભુંવરી પર મુંગળ બળ જબરી કરે છે .
બાથમાું લઈ લે છે . ભુંવરી તયારની મુંગળને મારવા ફરર્ી હર્ી. પછી મુંગળને એ
પદરવાર છૂ્ાું પડી જાય છે .
ચારે ક વર્ો બાિ લાકડાું કાપવા જર્ા એક ગામમાું રાર્વાસો રહેવાની
જરૂર ઊભી થાય છે . ઝાુંબેડયું જોઈ મુંગળને શક પડે છે ને ર્ે સાચો નીવડે છે . એ
ભુંવરીનય ું જ ર્ર હત.ય ું ભુંવરી અને ચેહરો મળી મુંગળને પડકારે છે . મુંગળ નાસવા
ર્ો માુંડે છે પણ પકડાઈ જાય છે ને ભાલો એના માથામાું ભોંકાય છે . આ રીર્ે
ભુંવરી મુંગળે પોર્ાની છે ડર્ી કરે લી એના વેરની વસયલાર્ પપર્ની મિિથી
મુંગળ પર જીવલેણ ર્ા કરીને કરે છે . વાર્ાાની ર્્ના મુંગળની યાિિાસ્ર્માું ખલે
છે . પદરવેશનય ું આલેિન સ-રસ છે . ભુંવરી મુંગળને ચેહરો ત્રણે પાત્રો બરાબર
ઉપસે છે .
‘મોર’ વાર્ાા

લેિકની પનબુંધ સ ૃષ્ષ્ની યાિ આપી જાય છે . અહીં

ગામસીમની પ્રકૃપર્ના આલેિનથી પ્રાકૃપર્ક પદરવેશ ર્ાદ્રશ બને છે એની પડછે
લેિકે યુંત્રયયગની એક ર્સ્વીર િશાા વર્ી કૃપર્ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની ઈમારર્ મકી છે . લેિક
લિે છે : “ચારે પા પોલાણ ર્ારની કાું્ાળી વાડ, એમાું વાવેલાું નીલગીરીનાું વ ૃક્ષો
એના ઉપર િેંચાયેલી ઈલેકટ્રીક વાયોરની બળજબરી કોઈ કપ્ી વ્યગ્ક્ર્ના
ખચત્તમુંડળની પવકૃપર્નય ું િશાન શય ું કરાવર્ી નથી ? મેં ઈન્ડષ્સ્ટ્રઝને જોયા કરે લી સાથે
પેલો કાળા મોઢાવાળો કર્રો. એ ર્ો કારિાનાના િરવાજાની બુંધ જાળીમાુંથી વડ
ર્રફ ઊંચે ર્ાકર્ો હર્ો.”૩૧ કૃપર્ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો આિો અસબાબ પ્રાકૃપર્ક જીવનને
િર્રારૂપ છે . ર્ે અહીં સચવાઈ જાય છે .
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‘મોર’ અંગેની વાર્ાા નાયકની કલ્પનાકે વી કે વી છે : “આકાશ ર્ારક મઢયય ું
કોઈક નાચર્ા મોરસરખયું િીલી ઊઠી ઝૂકી આવત ય ું િે િાય.”૩૨ ‘વડનો િે હ ર્ો
કળાયેલ મોર ! જામ્બઈ વણો પીછાું પ્રસ્ર્ારી િઈને અથાક નામનો કળાય”૩૩
‘મોર’ લેિકના ‘મનડાના મોર’ ને પણ સચવે છે . ‘મોર’માું વાર્ાાનાયકને
મ ૃર્બાલક મોરાર િે િાય છે . વાર્ાા નાયકને પનમે ભરાર્ા મેળામાું પસદ્ધપયર જવાનય ું
બને છે . તયાું બે-ત્રણ દિવસ રોકાઈને ર્ે પોર્ાના ગામ ઊમર્ા આવે છે . મોરને
મળવાની ર્ાલાવેલી છે . પણ જોવા શય ું મળે છે ? “કવો પોર્ાનો કાુંઠો ર્ળાવમાું
ઝબોળીને રડર્ો હોય એવો લાગ્યો. વડ ઉપર મોરને બિલે ગીધ બેઠેલ.યું થાુંભલે
ય ું ૩૪
થાુંભલે બુંધાયેલા ઈલેક્ટ્રીકમાું િોરડાું હાલર્ાું હર્ાું વાર્ાવરણમાું કુંપત ય ું હત.”
અહીં મોર પર આવી પડેલ આફર્માું એંધાણ વરર્ાય છે ..“પેલો કાળા
મોઢાવાળાું કર્રાું લોિુંડી-કાું્ાળી વાડમાુંથી અડધો િે હ બહાર કાઢીને કશયક
ું િેંચી
રહ્યો હર્ો. મારી આંિો સર્ેજ થઈ. મોર ર્ો નહીં હોય ! ...તયાું જઈને જોયય ું મોર
લોઢાની વાડના કા્ાઓ વચ્ચે લોહી લયહાણ શરીર સાથે પનિેષ્ા પડયો હર્ો.”૩૫
મોરના મ ૃર્િે હને નાયક પછે ડીમાું લપે્ી કોઈ પોર્ાના મ ૃર્ બાળકને ઊંચકે એ
રીર્ે ઊંચકે છે .
વાર્ાાને અંર્ે લેિક “આકાશ કોઈ ઊડર્ા જર્ા એરોપલેનના કકા શ
ઘરાા ્ભયાા ધ્વપનમાું ધ્રયજી રહ્યું હત”ય ું ૩૬ એમ લાગે છે ર્ે બર્ાવે છે કે ર્ેઓ
યુંત્રયયગની પવખભપર્ર્ને િશાા વે છે . માનવીના ઓરર્ાને લોહીલયહાણ કરવાનય ું કામ
આ પવભીપર્કા કરે છે . એવો સુંકેર્ વરર્ાય છે .
સાચયકલા

પાત્રો, પોર્ાનો

વાસ્ર્પવક

અનયભવ

જીવનની

સચ્ચાઈને

કલ્પનાએ રસીને વાર્ાા કાર રામચુંદ્ર પ્ે લની પ્રપર્ભા ‘મુંજય’ વાર્ાા પ્રગ્ાવે છે .
વાર્ાા નાયક પોર્ે જ પોર્ાની વાર્ માુંડીને કહે એ પ્રકારની કથનરીપર્ છે . કપવ
રાવજી પ્ે લના જીવનની ને સર્જનની સાચી જ પવગર્ોનો કળાતમક રીર્ે સર્જકે
મુંજય વાર્ાા માું પવપનયોગ કયો છે .
એક દિવસ નાયક રાવજીના ર્રે જાય છે . ર્ો િબર પડે છે કે રાવજી ર્ો
અહીં નથી પણ જે ર્રમાું કપવ રાવજી પ્ે લ રહેર્ા ર્ે ર્ર નાયકને વહાલયું લાગે
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છે . લેિક લિે છે : “જેણે કપવ રાવજીના શ્વાસ-પવશ્વાસ સાચવ્યા એ ર્ર મને
વહાલયું લાગ્યય ું હત.ય ું જેમાું ગયજરાર્ી ભાર્ામાું કિી ન તલાય એવી ‘અશ્રયર્ર’ અને
‘ઝુંઝા’ નવલકથાઓ ઉદ્ ભવી. સાથે સાથે કાળ પણ ના મારી શકે , મ ૃતયયને
ઉલ્લાસથી વધાવત ય ું ર્થા ર્રના વાર્ાવરણને આનુંિમય કરી જવાનો ભાવ
જગાડત ય ું ગાન ‘આભાસી મ ૃતયયન ય ું ગીર્’ જેના ઉિરમાું જન્મ્યય ું એ જ રહેઠાણ. સર્જક
રાવજીને સાચવી બેઠેલા ર્રને હય ું બરાબર નોંધી નથી રહ્યો.”૩૭ ર્ર જોઈને
નાયકને પ્રશ્ન થાય છે કે એમાું રહેલી રાવજીની પતની લક્ષ્મી મુંજય શાહ જેવી હશે
િરી ? નાયકનો રાવજીના કુંકયના ગીર્ દ્વારા જ કપવને મળી લેર્ો હર્ો.
ચોમાસાના દિવસોમાું ર્ારું ગાની ્ે કરીઓ પર જવાનય ું થયય.ું ચાુંિની રાર્
હર્ી એમાું નાયકને ર્ેની પવદ્યાથીની મુંજય િે િાય છે . વાુંચો હવે આ સુંવાિ“કોણ મુંજય ત ય ું ?’
‘અમે બે દિવસથી જાત્રાએ આવ્યા છીએ’
‘એમ’
‘ર્મે કુંકયના સર જ..ગાર્ા હર્ા ને..’
હા કે મ ?’
ર્મારે આ ગીર્ ગાવાનય ું નહીં’
‘શીિ ? રાવજી ર્ો !’
‘હા પણ કઈ પતની પોર્ાના પપર્ને ‘કુંકયના સરજ..’ ગાત ય ું સાુંભળી શકે . આ
ગીર્ મને રોવડાવી િે છે .”૩૮
નાયક શોકમય મનોગ્સ્થપર્માું મુંજય-મુંજયલાને જોવા મળે છે . “માથે વાળ
છૂ્ા, ડોક કોરીક્, કાને નહીં બયટ્ટી નામ ચોપચની વગરનય ું હાથ નવરાધપ”૩૯ સફેિ
પહેરવેશમાું હર્ી પવધવા બનેલી. નાયક તયાું ને તયાું ગ્સ્થર થઈ જાય છે . રાવજીના
જીવન, કવન અને ર્ેના અવરગર્નો લેિક રામચુંદ્ર પ્ે લ પરનો પ્રભાવ અહીં
વાર્ાા િેહ પામ્યો છે . વાર્ાા ને જીવુંર્ બર્ાવવામાું લક્ષ્મી અને મુંજય ર્ો સુંિભા ર્ણો
લેિે લાગ્યો છે . વાર્ાા નો મયખ્ય ગયણ બન્યો છે સુંવેિનની સચ્ચાઈ.
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સયિામા-કૃષણના પૌરાખણક પવર્યને ઉપયોજી આલેિાયેલી વાર્ાા ‘ખભક્ષયક’
બળવાન ટુંકીવાર્ાા છે . વાર્ાા ઊર્ડે છે આ રીર્ે : “આિી રાર્ ચાલર્ો ચાલર્ો હય ું
નિીકાુંઠે આવ્યો. ધાયયા અંધારય નિીનય ું પાણી પણ અંધારાનો રે લો હળવે િડક
િડક વ્ાવી વેક્ પર ઊભો રહ્યો. ઠારવાળી ઠુંડી પાછલી રાપત્રનય ું આકાશ ઝમત ય ું
હત.ય ું વેક્ ્ે કે ્ે કે થોડોક આગળ વધ્યો, ર્ે નિીની ર્ે મારી જમણી અડધી
પગયાન અડકી બેઠી. ઠુંડો જલસ્પશા ! પછી બગલથેલામાુંથી કોદડયય ું કાઢી એમાું
ર્ી-િીવે્ મકી પ્રગ્ાવ્યય ું ર્ો ઝળહળ થઈ ઊઠી નિી. પાણી પાણી કે શરવરણય.ું આ
બેનાું ચારે ક વ ૃક્ષો-કિું બ-પીપલ-પાઈન-િજર ઊર્ડી આવ્યા પાછાું અદૃશ્ય”૪૦
અને ર્રાપો નજીક આવે છે . વાર્ાાકથક ર્રાપામાું બેસે છે . અહીંથી આપણે
વાર્ાામાું પ્રવેશ કરીએ છીએ.
ર્રાપાનો માખલક ભારે રૂર્ાવાળા આકારનો વનચર લાગે છે ર્ેને શરીરે
એકપણ વસ્ત્ર નથી. નાયક વચ્ચે જયએ છે ર્ો પેલા િલાસીના શરીર પર પોર્ાનય ું
અંગરખયું િબર પડી નાયક િલાસીને હાથે લ્
ું ાઈ ગયો હર્ો. હવે બગલથેલો
ચોરાવાનો ભય િડો થયો. નાયકે બગલથેલો િોળામાું િબાવી િીધો.
યાત્રા આગળ આવે છે . નાયકને કરશન જદયને ર્ેર જવય ું છે . અને પોર્ે ર્ે
ર્ેર પહોંચે છે . કોઈ બહાર આવત ય ું નથી. પછી પોર્ે બગલથેલો આગળ ધરીને
ર્રમાું પ્રવેશે છે : “કોઈ નહોત ય ું અંિર સાિઠી પર મોરલી, મોરપીંચ્છ, ર્થા િહીંનો
વાડકો પડેલાું, વળી એક ખણામાું શુંિ-છીપલાું, બીજામાું વાસણો, ત્રીજામાું ર્ાુંદયલચોિાનાું બિદડયાું ર્ો ચોથા ખણામાું હોડી-ર્રાપાનાું સાધનો. છર્માું લ્કર્ા
હર્ાું. ર્ાજા નાદરયેળ, નાદરયેળ. હય ું સાિડી પર બેઠો. આ જ યદયનય ું ર્ર. એ હમણાું
આવશે મને ભાળીને અડધો અડધો”૪૧
અને શય ું બને છે ? બધય ું જયદયું બને છે . નાયકનય ું અંગરિ ને અબોદ્યય ું ર્ેની
પાસે આવી જાય છે . આંગણે ફકર્ ચાિડીઓ જોવામાું આવી. આર્ે નિીના કાુંઠે
એક હોડી પડી હર્ી. છાપરામાું જઈ નાયકે કપડાું પહેરી બગલથેલો ર્પાસ્યો’ ર્ો
મુંહી ર્ાુંદયલ નહી અને છાપરયું હવેલીમાું ફેરવાઈ ગયય ું હત.ય ું આ શ્રીકૃષણને પનધાન
સયિામાને થયેલો પરચો કહે કે ભે્ો ! વાર્ાા ની કહેણી દ્રશ્યાતમક છે ગદ્ય જીવુંર્ છે .
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‘હાથી’ અનયતપર્ રસમાું રસાઈને આવેલી સયિર
ું
વાર્ાા છે . સર્જકજીવન સાથે
પનસબર્ ધરાવર્ી વાર્ાા છે . શરૂથી જ અહીં સ્મ ૃપર્ સુંવેિનાનય ું રપસક આલેિન
જોવા મળે છે . શરૂઆર્ જયઓઃ “માએ કહેલ યું ત ય ું અખગયાર મદહને ઊભો થર્ાું, ને
સવાવરસ થર્ાું ર્ો િોડવા માુંડયો હર્ો. ‘આમે ય ર્ને મો્ો કરર્ાું, આંશ્યે અંધારા
આવી ગ્યાું અર્ાું, જો સવલી ન વોર્ ર્ો’ મા િેર્ર વાડકાું્ો ર્ાસપળો,
વાઢવાગોિવા પનિંિવા કે ઢોરઢાુંિરના કામકાજ મા્ે રોકાણી હોય. સપવર્ા મારી
સુંભાળ રાિર્ી હર્ી.”૪૨
સપવર્ાનય ું ચદરત્ર અહીં પવશેર્ સ્પશાક્ષમ બન્યય ું છે . ર્ે નાની હોવા છર્ાું
ધીરજપવાક ભાઈ પ્રતયેની ફરજ અિા કરે છે . સપવર્ાનય ું પાત્ર જ વાર્ાાની ધોરી
નસ જેવય ું છે . ર્ે જ વાર્ાા ન ય ું ચાલક પદરબળ છે . નાયકને પોર્ાના િોળામાું બેસાડી
રસભેર ચોપડીમાું હાથીનય ું ખચત્ર બર્ાવી ર્ેનામાું હાથી પ્રતયે આકર્ાણ જગાવે છે .
વાર્ાાના ર્ડર્રમાું આ બાબર્ મહતવની નીવડે છે . હાથી પ્રતયેન ય ું રામચુંદ્રનય ું
િેંચાણ એવય ું છે કે ર્ે સ્લે્ના આડાઅવળા લી્ામાું પણ હાથીની આકૃપર્ શોધી રહે
છે . ભેંસ પર બેસર્ાું પણ ર્ે હાથી પર બેઠાનો અનયભવ કરે છે . એકવાર રામચુંદ્રને
િરો હાથી સાક્ષાર્ જોવા મળે છે . નાયકની અનયતપર્ની એ અદ્ તર્ ક્ષણને લેિકે
વાર્ાામાું અપવાર્ાથી કુંડારી છે . એ સુંવેિાનયતપર્ની આલેિના રમ્ય બની છે .
વાર્ાા માું બસ સ્મરણ ર્ુંત યની કમાલ છે . ર્ળપિી બાનીમાું નાયકનય ું ભયયભ
ાં યયાં
બાળપણ પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા ‘હાથી’માું આલેિાયય ું છે .
‘ખભક્ષા’ વાર્ાા ને લેિકે પદરવેશ યયક્ર્ને ખચત્રાતમક બનાવી છે . વાર્ાા નાયક
પોર્ે જ કહે છે : “એ રીર્ે કુંડારે લી છે . ‘આમ ર્ો અમે ડયગ
ું રીભીલ. અરવલ્લીની
વાુંકીચકી ર્ા્ીમાું કીડી-મુંકોડી બે નિીઓ એકબીજાને મળે તયાું અમારયું ઠામછાપરયું. પાસે ઢોળાવવાળા નાના મો્ાું િેર્ર. ચોમાસામાું મગબાજરો, મગફળી
પાકે. વરસ િહાડે મા્ી ધોવાર્ાું ધોવાર્ાું િેર્ર પથરાળ બન્યાું ને પપર્ા નીકળી
પડયા અંબાજી ગબ્બર બાજય.. છૂ્ક મજરી કરવા રહ્યા. એવામાું કોઈ કદડયાએ
શીિવાડી િીધય ું ચનો સાગોળ વડે મુંદિર, પશિરો રું ગવાનય ું પપર્ા રું ગા્ી ર્રીકે
ઓળિાવા લાગ્યા.”૪૩ પછી કે સરપરા આવવાનય ું થયય.ું રહેવાનય ું મળ્યય ું લોકોનો ભાવ
પણ મળ્યો.
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વાર્ાા સીધી સમયાનયક્રમી ગપર્એ ચાલે છે . ગ્રામજીવનનો લેિકનો
અનયભવ અહીં બરાબર કામમાું આવ્યો છે . ગુંિકી સદહર્ ગામનય ું અસલી રૂપ અહીં
ખચત્રાતમક રીર્ે આલેિન પામે છે . પછી ગામની મો્ી હવેલીની વાર્, માખલકનય ું
નામ શેઠ કરમચુંિ. એ હવેલીને નાયકના પપર્ા રું ગવા રાિે છે . પોર્ાના પુંિરે ક
વર્ાના દિકરાને પણ સાથે લઈ જાય છે . શેઠની િીકરી સતયવર્ીને નાયકનો
પદરચય થાય છે કહેવાય છે અને ર્ે બે હૈયાની ભીના પ્રેમમાું પદરણમે છે . વર્ો
જર્ાું રું ગા્ીકામ કરનાર નાયકના માર્ા-પપર્ા અવસાન પામે છે . પછી નાયકને
ર્રમાું એકલયું એકલયું લાગે છે .
એકવાર સ્વપનમાું નાયક સતયવર્ી સાથે સુંગ પરણ્યાની પહેલી રાર્
ઊજવે છે . નાયકને સતયવર્ી સાથે લગ્નસુંબધ
ું ે જોડાવાની અભીપસા પ્રગ્ે છે .
પણ નાપયકાની ગેરહાજરી છે . નાયકની એકલર્ાન પીડામાું વધારો થાય છે .
માર્ા-પપર્ાના અવસાન બાિ નાયક ખચત્રો િોરી વેચી પોર્ાનો ધુંધો ચલાવર્ો.
પણ એ ચાલ્યો નદહ ર્ે પછી નાયક શોિ મા્ે જ ખચત્રો િોરવાનય ું ચાલય રાિે છે .
નાયકને જળર્રું ગ પર ર્રર્ા હુંસ જોડે ર્રર્ી િોપરીનય ું ખચત્ર િોરવાની
ર્ીવ્ર ઈચ્છા છે . ખચત્ર ર્ૈયાર થત ય ું જત ય ું હત.ય ું એવામાું સફેિ પહેરવેશમાું જૈન સાધ્વી
આવે છે . વાર્ાા નો અંર્ જયઓ : “મેં દ્રષ્ષ્ સુંજવારી ર્ો એક સ્ત્રી, સફેિ પહેરવેશમાું,
જૈન સાધ્વી ર્ો નથી ! હાથમાું ચણોઠી રું ગનય ું વાસણ. જરૂર કોઈ ખચત્ર લેવા
આવત ય ું હશે. મારયું રહેઠાણ નાચી ઊઠેલ.યું શરીર ભયાા ર્ળાવ જેવય.ું સ્નાયય-સ્નાયયમાું
પાણી છલકાઈ ઊઠે એ પહેલાું ચોખ્િા ચોખ્િા િે હ સાથે મારી સન્મયિ, માુંડી હર્ી
્ગર ્ગર જોવા એને મેં ઓળિી લીધી હર્ી.
‘સતયવર્ી...’
‘ખભક્ષા લેવા...’
અને ર્ાસકમાું બેઠેલાું બે કે ળાું ર્ણા િહાડે પોર્ાની પીળાશ પર લીલાશ
ઉગાડવા લાગ્યા હર્ા.”૪૪
વાર્ાા નો અંર્ એ્લો સ્ીક અને સચો્ છે કે ર્ે આિી વાર્ાા ને ઊંચકી લે
છે . આપણે જાણીએ છીએ કે પયારમાું પનષફળ જર્ાું ભતહ
ા ૃ દરને વૈરાગ્ય ઉપજે છે . ને
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ર્ેઓ પીંગળાને મૈયા કહી ર્ેની પાસે ખભક્ષા માગે છે . અહીં વાર્ ઊલ્ી બની છે .
અહીં ર્ો પીંગળા ભતહ
ા ૃ દર પાસે ખભક્ષા લેવા આવી છે ર્ે નાયકને પયાર આપી
શકર્ી નથી. લગ્નસુંબધ
ું ે જોડાઈ શકર્ી નથી ર્ેથી વૈરાગ્ય ધારણ કરી ખભક્ષા
માગે છે કે નાયક ર્ેને માફી બક્ષે. લેિકે જાણીર્ા કથાનકમાું જે ફેર કયો છે ર્ે
કાખબલેિાિ છે . વાર્ાા ન ય ું શીર્ાક ‘ખભક્ષા’ અહી સાથાક બને છે .
‘સાધય’ અદ્ તર્ રસની વાર્ાા છે એમાું લૌદકક અને અલૌદકક બુંને બાબર્ો
આવે છે . વાર્ાાનાયકની યાત્રા, ર્ોડેસવાર

જીણા િરવાજાવાળું સ્થાનક, સાધયની

ઓરડી, ડોક મરડી મારી નાિેલાું કયરકયદરયાુંન ય ું ભાલ-ચોિામાું રૂપાુંર્ર, સવારના
ઠરે લી ભઠ્ઠીનય ું િે િાવય,ું મકબરો, કે ્લીક કબરો સાધય અને િે વળનય ું અદ્રશ્ય થવય ું એ
બધાનો પવપનયોગ વાર્ાા ને અદ્ તર્ સ ૃષ્ષ્ની વાર્ાા બનાવે છે . કાવ્યમયર્ા ને
ખચત્રાતમકર્ા અહીં પણ કામ આવી છે .
‘ઉવારક’ પણ આધ્યાજતમક વસ્ત ય અને માનવમનનાું સક્ષ્મ સુંચલનો પકડર્ી
અદ્ તર્ રસપ્રધાન ટુંકી વાર્ાા છે .
“ત ય ું પાછળ િે ખ્યા વગર આગળ વધર્ો જા”. અને મેં ચાલવાનય ું શરૂ કયય.ાં
સારયું એવય ું ચાલ્યા પછી થયય ું કે કોણે કહ્યું હત.ય ું આમ ચાલવાનય ું જરાક થોતય ું ર્ો
પ ુંઠળથી અવાજ આવર્ો પાછો ઊભો રહ્યો ? આર્ે આર્ે બસ ઊગમણી બાજય ર્ારે
જવાનય ું છે . આ સાુંભળીને થોડયું ર્ણય ું માઈલ િોઢ માઈલ અંર્ર કાપી નાિેલ.યું
જગલ
ું
જણાયય ું ન હત,ય ું પણ સામેથી કોક બોલી ઊઠેલ યું કે ‘પાછોજા’ પગર્ખળયા ર્સી
નાુંિવાથી કુંઈ વળવાનય ું નથી. ફોગ્ના ફાુંફાું, ર્ોયે આગળ વધવાનય ું ચાલય રાખ્યય ું
હત.ય ું પાછો અવાજ ‘લ્યા કદઠયારાને બીજો શો ધુંધો, સકાું કાષઠ જોડે સુંબધ
ું . િભે
કયહાડી લઈ નાયક આગળ ને આગળ ચાલે છે . સાથે સાથે મન એનય ું અર્ીર્માું
પણ ચાલે છે . યાિિાસ્ર્માું અર્ીર્ ઊર્ડર્ો જાય છે પોર્ે કાળોર્રો પતનીનો
હતયારો મેઠી મા્ે પતની િોઈને મેઠીનય ું પડખયું ર્ો બીજા માણે. ર્ણી ર્કલીફ વેઠે
છે . વાર્ાાનાયક આગળને આગળ જર્ાું એની વેિના પરાકાષઠારૂપ લે છે . ર્ેની
મનોયાર્નાની ર્સ્વીર વાર્ાામાું ર્ાદ્રશ બની છે .
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પેલા પ્ારામાું ઝૂમખયું ને િાગીના મકયા હર્ા ને ગયમ થયા હર્ા. ર્ે
પાપનય ું પો્લયું હત.ય ું આમ પ્ારાની પ્રર્ીકાતમકર્ા વાર્ાા માું સફળ નીવડે છે . એ
પ્ારાના ફુરચેફુરચા ઊડી જાય છે . અર્ીર્ના પાપના પો્લામાુંથી મયક્ર્ થઈ
નાયક પવશયદ્ધ બને છે . છે લ્લે જે અદ્ તર્ સ ૃષ્ષ્ રજ થાય છે ર્ે આધ્યાજતમક
અનયભવની પ્રર્ીપર્ કરાવવમા્ે છે . ઈશ્વરનો સાક્ષાતકાર થાય છે . વાખલયામાુંથી
ઋપર્ વાલ્લ્મકી બનવાની ર્્ના છે .
પિાર્ાપને પગલે નાયક નરસુંગની મનોયાર્ના Fufferins ચૈર્પસક
સુંવેિનના આલેિન લેિે જે સક્ષ્મ દક્રયા-પ્રપર્દક્રયાઓનય ું રૂપપવધાન થયય ું છે ર્ે
ઉખચર્ છે . નાયકની યાત્રા િરપમયાન ઊર્ડર્ો આસપાસનો પદરવેશ વાર્ાાને
ઊંચકવા સહાયક નીવડે એ રીર્ે રજ થયો છે . પાત્રોના વૈયગ્ક્ર્ક અંશોનય ું મર્ારૂપ
રસકીય ગયણસમ ૃદ્વદ્ધ બક્ષે છે . ‘નિી’ નાયકની આસગ્ક્ર્ પછી અનાસગ્ક્ર્ની વાર્ાા
બને છે આરું ભ જયઓ“ર્રથી િોડર્ાું િોડર્ાું ધળમાું ચોસઠ પગલાું પરા પાડયાું નહીં ને ડાબા
હાથમાું રહેલ યું પડાળરસી મા્ીનય ું ઢેફુું હોંશભેર ફગફગાયય ું ર્ો એ સણસણા્ કરત ય ું
જઈ પડ્ય.ું નિીના પે્ ઉપર એનય ું પાણી સાથળ સાથળ જે્લયું ઊડ્યું હત.ય ું તયાું
જઈ પહોચ્યાું. જોયય ું ર્ો જળમોજા ચડયા હર્ાું. એ શમ્યા પછી નિીમાું ઉર્રી
પડીને ડબકી પર ડબકીઓ મારી લગાવીને િોળ્યય ું મા્ીનય ું ઢેફુું. એ ઓગળી ગયય ું
હત.ય ું ર્ોયે િોળે રાખ્યય.ું થાકયો તયારે લાુંબી ડોકે ઊંચે ર્ાકયય ું ર્ો આકાશમાું ૂટયું ૂટયું
થત ય ું હત.ય ું પરભારપર્યય ું એમાુંથી થોડોક ઝરર્ો હર્ો અબીલને થોડીક ઝરર્ી હર્ી
કુંકય.”૪૫
આરું ભ જ નાયક કે િારના જીવના ચડાવ ઉર્ાર-ચડાવનો સુંકેર્ આપે છે .
‘નિી’ માણસના જીવનને ર્ણી રીર્ે રજ કરનારયું માધ્યમ છે . પ્રેમ અને
પાણી અથવા પાણી અને પ્રેમ પવના માણસ જીવી શકે નદહ. વાર્ાા ન ય ું કથાનક
એણી પેરે પવકસે છે કે અંિર રમણીય અને વાસ્ર્પવક પણ ખચત્રો સમાવેશ પામે
ગ્રામજીવનનય ું પ્રપર્ખબિંમ્બ પણ વાર્ાા ના આલેિનમાુંથી ઊપસે. ર્રથી થોડેક દર
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નિીમાું ડબકીઓ પર ડબકીઓ લગાવી એ વાર્ાા ન ય ું પ્રારું ભખબન્દય. નિીમાું ડબકી એ
નાપયકાના હૈયામાું ડબકીનો સુંકેર્ કરે છે .
આદિ આદિથી બનત ય ું આવ્યય ું છે કે નિી ર્ો અનેક અવરોધો બાધામાું
ભેિીને અંર્ે સાગરને મળી શકે પણ સામાજજક બુંધનો એવાું પોલાિી કે ગૌરી
એના નાયક કે િાર ન મળી શકે. નાયકને થાય છે કે “મને સમજાત ય ું નહીં કે ગૌરી
અને હય ું બે મળીએ, ભેગાું રમીએ એમાું કયય ું િરાબપણય ું થઈ ગયય ું !”૪૬
હકીકર્ એ રહી કે નાયક કે િાર અને નાપયકા ગૌરી એ બે પ્રેમી એકબીજાને
ન મળી શકે એ ગ્સ્થપર્ જ ચાલય રહી. અર્ાઢ આવર્ાું કયુંવારી ગૌરીએ કાઢેલા
ઢય ુંદઢયા બાપજી અને રાુંડેલીના છોકરા કે િારે વગાડેલો ઢોલ એ પ્રસુંગનય ું આલેિન
વાસ્ર્પવક સમાજજીવનની ઝાુંિી કરાવે છે .
પછી ર્ો રોઝને બચાવા જર્ાું નાયક કે િારની માનય ું પસિંધણને હાથે ગોળીથી
મોર્ થાય છે . કે િાર નમાયો બની જાય છે . પરણવય ું નહોત ય ું ર્ેથી નાયક ગામ
છોડી ભાગે છે . પણ વર્નની માયા કે વી છે છોડર્ાું પહેલાું નાયક પોર્ાના
વર્નના ર્રમાું આવ્યો, હયો ફયો, ર્રમાું આળો્યો પછી ભૈરવજોળી ભરાવી
લીધી ને ભતહ
ા ૃ દરની જેમ નિી ઓળું ગી આબયગઢ ડયગ
ું રાઓમાું નીકળી જવાનય ું મન
થયય.ું ર્ર કે ગામના રસ્ર્ા ર્ેને રોકી ન શકયા ર્ે બર્ાવે છે કે િેર્ી અનાસગ્ક્ર્
સાચી હર્ી કે િારને જીવન પર વૈરાગ્ય આવી ગયો હર્ો.
નિીમાું નાયક જયએ પણ છે : “નિીમાું જોયય ું ર્ો એક ગાલ્લય, માુંહ્ય માુંચી
ઉપર ચડર્ી પીઠી પપયળ પાનેર્ર મઢી કોક કન્યા લોકો એને વળાવર્ા હર્ાું.
સૌની પાછળ હય ું એકલો ગાલ્લયું ચાલ્યય ું રે ર્ રે ર્ ઉપર ચડ્યું ને એ આિી નિી
વ્ાવીને પેલી પાર આર્ે આર્ે...
મેં ઊંડો શ્વાસ લીધો. બુંધ આંિો કરીને હરિથી આકાશમાું જોઈ લીધય ું ર્ો
ઊંચે બ્ા એકલાું ઝળહળ ઝળહળ થઈ રહ્યાું હર્ાું. હવાપ્રકાશ.”૪૭
અહીં વાર્ાાનો અંર્ આવે છે . આપણે જાણી જઈએ છીએ. પીઠી પપયળ
પાનેર્ર વાળી કન્યા ગૌરી જ છે અને ર્ેથી આપણા પર ર્ેની જે અસર થાય છે

175

ર્ે પણ આપણે જ જાણીએ છીએ. નાયક ર્ો હવે પવ-રર્ છે એને ર્ો હવે આભ
હવા ને પ્રકાશ. અંર્રમાું પણ હવે બહય ઝળહળ છે .
‘નિી’ અહીં જીવનનય ું ને પ્રેમનય ું પ્રર્ીક બને છે . નિીના બે દકનારા મળી
શકર્ા નથી. ર્ેમ કે િાર અને ગૌરી પણ જીવનમાું એક થઈ શકર્ાું નથી એ સુંકેર્
પણ છે . આતમકથનની કથનરીપર્એ લિાયેલા આ વાર્ાા પરા પદરવેશ સાથે
જીવુંર્ બની છે .
‘મા’, ‘ભવ’, ‘ર્ા’, ‘સીડી’ પણ ‘બગલથેલો’ સુંગ્રહની નોંધપાત્ર વાર્ાાઓ છે .
‘સ્થળાુંર્ર’ એ લેિકના પ્રથમ વાર્ાા સગ્ર
ું હ કરર્ાું આ બીજો જરૂર ચદડયાર્ો
છે . ર્ેની વાર્ાાઓમાું કથાનક સ્પષ્ વરર્ાય છે . ને મો્ાભાગની વાર્ાાઓ પ્રર્ીકો
સદહર્ વાર્ાાને માણવામાું ને જાણવામાું વાચકને ઝાઝુું મઝ
ું વર્ી નથી.
• અણગયાર દે રાૂં
બીજા વાર્ાા સગ્ર
ું હ ‘બગલથેલો’ (૧૯૯૮) પછી ચૌિ વર્ા બાિ વાર્ાાકાર
રામચુંદ્ર પ્ે લનો ત્રીજો વાર્ાા સગ્ર
ું હ ‘અખગયાર િે રાું’ (ર૦૧ર) આવે છે . ૧૯૯૮ અને
ર૦૧ર વચ્ચેનો વાર્ાા કાર ર્રીકે નો લેિકનો વનવાસ પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા સગ્ર
ું હમાું કુંઈક
જયિી રીર્ે ફળ્યો છે . કે મ કે વાર્ાા કાર ર્રીકે ન ય ું એમનય ું મળ અને કળ આ ત્રીજા
સુંગ્રહની ‘અખગયાર િે રાું’ વાર્ાાઓમાું વરર્ાય છે . પ્રસ્ત યર્ સુંગ્રહની અખગયાર
વાર્ાાઓ જાણે કે અખગયાર િે રાું છે અખગયાર ર્ીથા છે એવય ું લેિકે માન્યય ું હોવાથી
સુંગ્રહનય ું શીર્ાક ‘અખગયાર િે રાું’ આપયય ું છે .
સુંગ્રહની

વાર્ાા ઓ

રજ

કરર્ા

પહેલાું લેિક

પ્રસ્ર્ાવનામાું કે ્લીક

સ્પષ્ર્ાઓ કરે છે ર્ે વાર્ાા ઓને સમજવા મા્ે ને એના રૂપપવધાનને ઓળિવા
મા્ે મહતવની છે . આપણે ર્ે સ્પષ્ર્ાઓને જોઈ લઈશય.ું
“ચાણસ્માથી આવેલા પાવાર્ી ફોઈએ અપરરાણી અને બે રાજકયમારની
વાર્ાા કહેલી, જે હજીયે મનમાું કોરાયેલી પડી છે પછી ર્ો કોઈ વડીલ જે વ ૃદ્ધ
ગ્રામજન વાર્ાા માુંડે ર્ો ધ્યાનથી સાુંભળી લેર્ો, પાછો આવે એ રીર્ે બીજાત્રીજાને કહી છૂટયું.”૪૮
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“માર્ા-પપર્ાની

બોલચાલ

ઢબલપણ

મને

ગમે.

એમના

લયલહેકા

લિવામાું મિિ કરી છૂ્ે કોક સાધયપજારી કે ડોસા-ડોસીએ માુંડેલી વાર્ાા ઓમાું
રહેલો આરોહ અવરોહ એમાું આવર્ા ખબકાવળાું વણાન દ્રશ્યો અસરકારક એને
મારી રીર્ે ગોઠવવા મથય.ું મારામાું એક ર્રૂણ જીવર્ો જાગર્ો રાિીને લિવાનય ું
ચાલય રાખ્યય ું હત.ય ું પવપવધ પશય-પુંિી, વ ૃક્ષવેલા, ફળૂલ, મારી ર્ાસ સામગ્રી ર્ો
મગજમાું પડી હર્ી. ફક્ર્ ભાવલીલાને ખચત્રાતમક બનાવીને રજ કરવાનો પયરયર્ાથા
કામે લગાડવાનો હર્ો.”૪૯ “મારયું વાર્ાા સર્જન રચના ભાર્ પવર્યવસ્ત ય લિાણ
ખચત્રાતમક શૈલીનય ું છે .. એની પ્રર્ીપર્માું ‘અખગયાર િે રાું’ વાર્ાાઓ સાક્ષીરૂપ બની
બેસે છે . એનય ું વાર્ાા વસ્ત ય કે મેરા ખચત્રપ્માું બેશક ઢાળી શકાય એ બરનય ું છે .”૫૦
“એકુંિરે મેં દકશોરાવસ્થા વેળાએ સાુંભળે લી આ વાર્ાા ઓ છે . જે કહેનાર
(કથક)ની લયલઢણ, બોલી જાળવી પોર્ીકી રીર્ે ગોઠવીને, કથાબીજ િીલવ્યય ું
છે .”૫૧
“વડીલ વ ૃદ્ધજનોએ કહેલી વાર્ાા ઓની સામગ્રીએ મને ર્રૂણો મા્ે ની
કથાઓ લિવા મજબર કયો. િાયકો પછી કથન-શ્રવણ જાળવીને, પોર્ીકી
રીર્ેભાર્ે ર્રૂણસહજ ભાવથી વાર્ાા ર્તવ જાળવ્યય ું છે . અહીં લોકર્તવની છાું્
હોવાના કારણે દકશોરોને પવશેર્ આકર્ાણરૂપ લાગશે. એમાું વૈપવધ્ય સાથે
સુંસ્કૃપર્ની સયગધ
ું અનયભવાશે.”૫૨
‘ર્ું્ારવ’ શીર્ાકવાળી પ્રસ્ર્ાવનામાું લિેલી આ હકીકર્ િરે િર ર્ો
રામચુંદ્ર પ્ે લના ર્મામ કથાસાદહતયની પ્રેરણા, શૈલી, િશાન અને માવજર્ પવશે
પ્રકાશ પાડે છે . વાર્ાાકાર રામચુંદ્રની પ્રેરણા અને ર્ડર્ર બાબર્ ર્ો આમાુંથી
િાસ્સી જાણકારી મળે છે . અસલ વાર્ાાકાર રામચુંદ્ર ર્ો અહીં છે અગાઉના પ્રથમ
સ્થળાુંર્ર અને બગલથેલોએ વાર્ાાસગ્ર
ું હોની વાર્ાાઓમાું જે કસબ વરર્ાય છે . જે
િશાન વરર્ાય છે ર્ેની પીદઠકા પણ આપણને અહીંથી અખગયાર િે રાુંની
વાર્ાા ઓમાું મળી રહે છે . િરે િર ર્ો વાર્ાા કાર રામચુંદ્ર પ્ે લનો પવકાસ પાછે
પગલે ત્રીજા વાર્ાાસગ્ર
ું હની ‘અખગયાર િે રાું’ની વાર્ાા ઓ પહેલાું પછીની ૧૮
વાર્ાાઓ એમ જોવા જોઈએ. આ વાર્ કિાચ પવખચત્ર લાગશે પણ એમાું ર્થ્ય છે
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જ ‘અખગયાર િે રાું’ની વાર્ાા ઓ દકશોરો મા્ે ની વાર્ાા ઓ છે . પછી બીજા સુંગ્રહની
વાર્ાા ઓ યયવાને પ્રૌઢો ર્થા હર પ્રકારના વાચકો મા્ે આવે ને પ્રથમ વાર્ાાસગ્ર
ું હ
ર્ો પ્રબયદ્ધ વાચક મા્ે નો છે . આધયપનક અનયઆધયપનક અપર્વાસ્ર્વવાિી વાર્ાા ઓને
સમજી માણી શકર્ો વાચક ‘સ્થળાુંર્ર’ની વાર્ાાઓને પામી શકશે. ર્ેથી ર્ો
‘સ્થળાુંર્ર’ની કે ્લીક વાર્ાા ઓની કડીઅ બેસાડવામાું પ્રર્ીકો આદિ સમજવામાું
વાચકોને મઝ
ું વણ થાય છે .
વાર્ાા વસ્ત યની દ્રષ્ષ્એ જોઈએ ર્ો ત્રીજા સુંગ્રહની નવમી વાર્ાા ‘મોર’ ને
બીજા ‘બગલથેલો’ સુંગ્રહની િસમી વાર્ાા ‘મોર’ એક જ છે . લેિકે આ વસ્ત યનો
ઉલ્લેિ અને સ્પષ્ર્ા ત્રીજાસુંગ્રહ ‘અખગયાર િે રાું’ની પ્રસ્ર્ાવનામાું કરવા જોઈર્ા
હર્ાું. કિાચ શરર્ચકથી એ વસ્ત ય રહી ગઈ લાગે છે .
આ પ્રથમ સુંગ્રહ ‘સ્થળાુંર્ર’ની છઠ્ઠી વાર્ાા ‘જળરાણી’ અને આ ત્રીજા
સુંગ્રહની બીજી વાર્ાા ‘મલ્હાર’માું િીપક રાગ અને મલ્હારની હકીકર્ો આવે છે .
ર્ે સામ્ય છે જ બીજા વાર્ાાસગ્ર
ું હ ‘બગલથેલો’ ની ‘વેર’ અને ત્રીજાવાર્ાાસગ્ર
ું હની
પાુંચમી વાર્ાા ‘ચડેલ’માું હકીકર્ોનય ું સામ્ય છે જ. વેરનય ું ઝાબેડયું ચડેલમાું પણ આવે
છે . ર્ોએ પણ સુંવાિનય ું સામ્ય પણ જોઈ શકાય છે . એક ઉિાહરણ લઈએ...
“અમાર આજની રાતય પડી રે ’વય ું છે જગા શાહ ?’શનો બોલ્યો”૫૩
‘રાર્વરર્ પડી રે ’વય ું છે ભઈ સગવડ થાશે ગામમાું?’૫૪
જો કે બુંને વાર્ાા ઓ જયિી પણ પડે છે . યોજના અને ઉદ્દે શમાું ફરક પણ છે .
જ ‘ચડેલ’ ર્ો િું ર્કથા છે જયારે ‘વેર’ રામચન્દ્રીય ટુંકી વાર્ાા છે .
લેિકના

પ્રસ્ત યર્

ત્રીજા

વાર્ાા સગ્ર
ું હ

‘અખગયાર

િે રાું’માું મો્ાભાગની

વાર્ાાઓ ‘મલ્હાર’, ‘વાળી’, ‘પોદઠયો’, ‘ચડેલ’, ‘રાહ્મણ કન્યા હારબાઈ’ ‘કયુંડવાવ’ને
‘નાવોર’ ર્ો લોકકથાઓ જ છે . એમાુંની ‘ચડેલ’ને આપણે િું ર્કથા કહી શકીએ.
‘રર્ન’, ‘મોર’ અને

‘િેર્ર’ એ

ત્રણ

વાર્ાાઓ

અનયભવમાુંથી પ્રગ્ે લી છે પ્રથમ આપણે ર્ેમની ચચાા કરીશય.ું
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લેિકના

પોર્ાના

પ્રથમ વાર્ાા ‘રર્ન’માું લાખય પમયાુંની મિારીની પાળે લી વાુંિરીની વાર્ છે .
આ વાુંિરી રર્નમાું લેિક પણ વાર્ાાનાયક બનીને પરા સુંડોવાય છે . કથક
વાર્ાાનાયક પોર્ે છે . વાચક રામચુંદ્ર પ્ે લને જાણર્ાું હોય ર્ો ઓળિી પણ શકે
કે વાર્ાા નાયક ર્ે કથક ર્ેઓ પોર્ે જ છે . લેિકની ર્ણી ર્ણી શય,ું મો્ાભાગની
વાર્ાાઓ વાર્ાાનાયકના અખભગમથી, પ્રથમ પયરયર્ની કથનરીપર્માું આલેિાઈ છે .
પણ અહીં ફેર એ છે કે જાણે કોઈ દકશોર જ પોર્ાના અનયભવની વાર્ કહી રહ્યો
હોય ર્ેમ લાગે છે .
કથનરીપર્ એવી છે કે આપણી સામે રર્ન નામની માુંકડી એની પવપવધ
લીલાઓ સદહર્ પ્રતયક્ષ જીવુંર્ બની ઊઠે છે . જયઓ આ વણાન : “શરીર પર
બિામી રું ગની રૂુંવા્ી પયચ્છ સહેજ કથ્થાઈ અને ચાર પગ ધોળા ધત યરા ૂલ જેવા
એ પાછલા બે પગે ઊભી થઈને નાચ્યા કરર્ી હર્ી.”૫૫
કથક વાર્ાા નાયકના ભાઈબુંધ માધાકીડીએ ગાડરીનય ું ડાળખયું રર્નની
સાથળને અડાડ્યું ને વીફરી. બુંધાયેલી હર્ી ર્ે છૂ્ી થઈ ગઈ ને લીમડાની ્ોચે
પહોંચી કણાું કણાું પાન િાવા લાગી.
મિારીએ ઉર્ારવાની કોપશશ કરી પણ ર્ે તયાુંથીયે છ્કી ર્ે હાથ જ ન
લાગી. મિારીએ એને શોધવાના ર્ણા પ્રયતનો કયાા પણ ર્ે બધા પનષફળ
નીવડયા. રર્ન ર્ો જાણે અલોપ જ થઈ ગઈ. કથક કહે છે કે પછી ર્ે મિારીએ
ગામમાું કિી પણ િે િાડો નહોર્ો િીધો.
સવા બે પાના સયધી જ રર્ન મિારીની માુંકડી લેિે આલેિાઈ છે . પછી ર્ો
યયક્ર્ ર્ેના જીવનમાું પ્રેમી પણ આવ્યો છે ર્ેણે બેવફાઈ પણ કરી છે ને અંર્ે પોર્ે
મરણ પામે છે તયાું સયધી રર્નની કથા આલેિાઈ છે . ર્ેણે રામય અને પમત્ર
માધાકીડીને સાપના ડુંિથી બચાવ્યા છે .
રર્નના પરોપરકારની બીજી વાર્ પણ કથક કરે છે એક વાુંિરી છાર્ીએ
બચ્ચય ું વળગાડીને ઊર્રવા મા્ે લબડી ર્ો બચ્ચય ું લપસીને ભોંય પર પડયય.ું ર્ેને
કર્રાએ િોડીને પકડી પાડ્ય.ું રર્ને કર્રાને ભગાડયા ને મરે લા બચ્ચાને છાર્ીએ
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વળગાડીને ફરી. બેચાર દિવસ પછી એ્લે પેલા ર્ેના પ્રેમી વાુંિરાએ બીજી
વાુંિરી પકડી.
રર્ન છે લ્લે ર્ો મરણ પામે છે . પણ એ પ્રાણી પોર્ાના જીવનને ઊજળું
કરી જાય છે એની અંપર્મદક્રયામાું ભાગ લેવા ર્ેનાું બેવફા પ્રેમી પણ આવે છે . ને
નર્મસ્ર્ક

બેસે

છે .

રર્નની

જીવનલીલાનય ું

ઊજળાપણય ું

લેિકે

પોર્ાની

કથનરીપર્ના કમાલથી બખબી ઉપસાવ્યય ું છે . વાર્ાામાું રૂપાુંર્ર પામેલી લેિકના
દકશોરાવસ્થાના અનયભવની સચ્ચાઈ અરસકારક બની છે .
‘િેર્ર’ વાર્ાા ની વાર્ પણ લેિકની અનયતપર્ની સચ્ચાઈને કારણે પ્રભાવક
બને છે . અહીં અનયતપર્નો ભાગ વધારે ને કલ્પનાનો ભાગ કુંઈક ઓછો જણાય છે .
આપણે સમજીએ છીએ કે િેર્ર ર્ો િેર્રના માખલકનય ું પણ ગામડાના
પહેલાુંના જમાનાના અનયભવી વડીલો કહેર્ા કે િેર્ર ગમે ર્ેના િાર્ે હોય એમાું
‘જીવમાર્ર’નો ભાગ હોય છે . અહીં ઉલ્લેખિર્ બે અઢી વીર્ાના પોર્ાના િેર્ર
પવશે પણ મા િીકરા ને ઠપકો આપર્ાું કહે છે : “શેર્ર ર્ો સૌ કોઈ જીવમાર્રનય ું
છે .”૫૬
સાુંભળો એક અનયભવની વાર્, વાર્ાા નાયક કથકની કલમે કે ‘એક વિર્
બસો ત્રણસો મણ જયવાર પાકે લી. મોકલાય એ્લી ર્ો ગાલ્લે ર્ાલીને ર્ેર મોકલી
િીધી ર્ેમ છર્ાું ધાનનો ઢગલો ર્ો વધ્યો. જે િળું લેવા આવેલા ર્ેમને બેસાડીને
કનકલર્ાએ કહેલ યું : “અલ્યા મયને ્ે કો ના પરો. ર્મ-ર્મારી પછે ડી-લગડામાું
ઊપડે એ્લી જાર િાણા મારે ર્ેર નાશ્શી આવો ર્ો ભલય પછ મનમાગ્યય ું િળું
ય ું
હત.”
પછી કહે : જોવ લ્યા જેને જે્લયું ઉપાડયય ું છે એ ઈનય ું િળું લઈ જોંવ
ર્મર્મારે ર્ેર..’
જેન ને આંછું ઉપાડયય ું એને પસ્ર્ાવો, હાય, વધારે ઉપાડયય ું હોર્ ર્ો !”૫૭
આ અનયભવની વાર્ મા િીકરાને કરે

છે . વાર્ાનાયકને સમજાવે છે કે

િેર્ર ર્ો સૌ કોઈનાું ર્રભાણા ભરે , બને અિેપાર્ર બે્ા !”૫૮
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બીજો પ્રસુંગ રોજ મારવા આવેલી ભયાનક વેશ અને િે િાવવાળી
પમયાુંણીને માએ પાછી કાઢી મકી ર્ેનો લીધે રોજ બચ્ચાુંને રોજડી પવયાણી.
‘િેર્ર’ વાર્ાા ને અંર્ે લેિક લિે છે : “આજે મા નથી ઉકરદડયય ું બે-અઢી
પવર્ાનય ું િેર્ર હયાર્ છે . હય ું વારસિાર તયાું જઈને શેઠે ઊભો રહય ું છું ર્ો સાુંભરી
આવે છે . પશયપિ
ું ીને વ ૃક્ષ માત્રની ર્રફિારી િેંચનારી મા ર્થા દહિંસક પેલી
પમયાુંણી બાઈ. ગવન અને કાળું મખલર બુંને મારી પાુંિ સામે ફરકર્ાું આવી ઊભાું
રહે છે . સાથે રોજડી એનય ું બચ્ચય ું જેના પર હાથ મકીને માણેલો અચરજ હજીએ
મારી જમણી હથેળીએ સળવળ્યા કરે છે એ તલાઈ શકાર્ો નથી.”૫૯
ય વાર્ાા લેિકના મા્ી-વર્ન
લખલર્ પનબુંધની સીમાને અડી આવર્ી પ્રસ્તર્
સાથેના લગાવને એ સ ૃષ્ષ્ની સચ્ચાઈને એની સારાઈને કળાતમક રીર્ે પ્રસ્ત યર્ કરે
છે . ‘િેર્ર’ શીર્ાક વાુંચીને ર્ો કોઈ કોઈ વાચક આિી વાર્ાાને વાુંચ્યા પવના જ
જવા િે પાનાું ફેરવી કાઢે પણ વાુંચે ર્ો આરું ભથી જ િેર્રમાું એનો પ્રવેશ થઈ
જાય ર્ે અંર્ે ર્ો એ િેર્ર એના મનમાું રચ્યા કરે િેર્રને આપણે જમીનનો
ટયકડો કહીએ છીએ. જીવુંર્ વ્યગ્ક્ર્ નથી કહેર્ા. લેિક પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા માું િેર્રને
જીવુંર્ વ્યગ્ક્ર્ ર્રીકે ઉઠાવ આપે છે . અને ર્ે વાર્ાાકારની કલાનો પવજય છે .
આપણે ઉપર કહ્યું છે કે ‘બગલથેલો’ વાર્ાાસગ્ર
ું હમાુંની ‘મોર’ વાર્ાા અને
‘અખગયાર િે રાું’ની ‘મોર’ વાર્ાા એક જ છે . આદિથી અંર્ સયધી આ વાર્ાા લેિકના
જણાવ્યા પ્રમાણ ‘પવશ્વમાનવ’ના દડસેમ્બર ૧૯૯૧માું છવાયેલીને ૧૯૯૮માું
‘બગલથેલો’માું સમાવાયેલી પ્રશ્ન થાય છે કે િેર્ી એ વાર્ાા ફરીથી લેિકે કે મ
મકી હશે ? એનો ખયલાસો ર્ો લેિક જ કરી શકે.
‘મલ્હાર’ એ લોકકથા ર્રીકે કોઈ અજાણ જૈન સાધય ર્રફથી લેિકને
મળે લી છે . એમાું થોડી કલ્પના ભેળવી લેિકે એને વાર્ાા ન ય ું સ્વરૂપ આપયય ું છે .
વાર્ાા કથક વાર્ાા કહેર્ા હોય ર્ે સામે બેઠેલ ભાવકવિ
ુંૃ એને સાુંભળર્ા વાર્ાા હોય
ર્ે માહોલને િડો કરવા પીદઠકા લેિે લેિકે પોર્ાના ગામ ઊમર્ા આજયબાજયના
સ્થળો અને સાચયકલા પોર્ાના ગોદઠયાઓ વગેરેન ય ું આલેિન કયયાં છે . આ પીદઠકા
પર વાર્ાા કથક પાત્ર છો્ાકાકાનય ું ખચત્ર પણ લેિક આપે છે : “છો્ા વૈદ્ય િે િાવે
181

ઊંચા, પડછુંિ માથે આં્વાળી પાર્ડી, શરીરે લાુંબો ડગલાવાળો કો્, સફેિ ધોર્ી
પહેરે. હાથમાું રાિે નેર્રની સો્ી એ પોરબુંિરથી પોર્ાના ગામ ઊમર્ા આવ્યા
પછી િીનદયઃખિયાુંની સેવા લીધી હર્ી. છૂ્ક ર્રગથ્થય ું િે શી િવા કરર્ાું કરર્ાું
નાયક-ર્રગણામાુંથી વૈિ અ્ક છપાઈ ગયેલી.”૬૦
આ છો્ાકાકા મલાવીને વાર્ાા કહે છે . મલાવીને વાર્ કરવાનય ું કામ પવશેર્ે
ર્ો લેિકે કયયાં છે . પહેલા છો્ાકાકા સાથે છોકરાઓની વાર્ચીર્ ચાલે છે . ર્ેથી
વાર્ાા માુંડવાનો માહોલ િડો થાય છે . વાર્ાા ર્ો ર્ાનસેનની છે . ર્થા રાગ ગાર્ાું
એને ઊપડેલી બળર્રાને ઠારે

છે . વડનગરની બહેનો ર્ાના અને રીરી.

લોકકથાના પ્રકારની કથ્ય કહેણી વરર્ાય ર્ે રીર્ે લેિકે ‘મલ્હાર’ વાર્ાાની
માવજર્ કરી છે .
સબાથી પોર્ાની આબરૂ બચાવવા ર્ાના અને રીરી બહેનો એકબીજાનય ું
ગળું િબાવી મોર્ને ભે્ે છે . ર્ાનસેનને અતયુંર્ પસ્ર્ાવો થાય છે . આ જાણીને
પાછળથી ર્ે વડનગર આવ્યો હર્ો. ને પોર્ાની પ્રાણિાર્ા ગયરયિેપવકાઓ ર્ાનારીરીને યાિ કરીને ર્ણય ું રડયો હર્ો. પછી એને મલ્હાર રાગ ગાનાર આ
નાગરકન્યાઓની છત્રીરૂપે પાસ-પાસે બે સમાપધઓ બનાવડાવી હર્ી.
લોકકથાસુંિેશ કહેવર્થી વાર્ાા માું દક્રયાતમકર્ા આવી છે . કથન વણાન અને
સુંવાિો પણ વાર્ાા ને જીવુંર્ર્ા બનાવવાનય ું કામ કરે છે . વળી ર્ો સાચયકલી બની
ગયેલી ર્્ના છે . લોકકથા ર્્નાપ્રધાન હોય છે . પણ ર્્નામાું એવય ું બળ હોય છે
કે ર્ે મનોરું જક બનવા સાથે જીવનના કોઈ સતય પર પણ પ્રકાશ પાડે છે .
આ કથા લેિકના પયરયર્ોત્તમકાકાએ કરે લી-કહેલી એમાું જાર્ સાથે ર્ેની
રક્ષા કરનાર વળાપવયાની વાર્ આવે છે . ઉમર્ાના પ્ે લોની જાન જાય તયારે ર્ે
લ્
ું ાય નદહ ર્ે મા્ે વળાપવયાું ર્રીકે મોર્ીજી સોલુંકી જર્ા. એની બહાદયરીઓને
વફાિારીનો પણ જવાબ નહોર્ો પણ એકવાર વફાિારીનો એમનો િીકરો ભાથી
હજી માુંડમછનો િોરો ૂ્યો હોવા છર્ાું જાન સાથે વળાપવયા ર્રીકે જવાની હઠ
લે છે . ર્ેની સામે વળાપવયા ર્રીકે જવા િે વા આડે પપર્ા મોર્ીજી એક શરર્ મકે
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છે કે “જો પછયા જોનને કોઈ થ્યય ું ગામની ભાગોળે પોલીસથાણા આગળ ર્ારયુંધડ
માથય જયદય કરી નાિોય હા ! ને ભાથી શરર્ કબલ કરે છે કે ‘હા કરી નાિજો!’ ”૬૧
આ વસ્ત ય કથાનય ું િાસ ચાલક બળ બને છે કે મ ર્ે સાુંભળવનારની
ઈંર્ેજારી વધારે છે ર્ે વાર્ાા સાુંભળવા ઉતકણા કરે છે . અને ભાથી શરો ભાથી જ
પયરવાર થાય છે . બહાદયરીમાું બાપથી બે્ો સવાયો સાખબર્ થાય છે . જાન ના એક
સાથીનો વાળ વાુંકો થર્ો નથી ને ધાડપાડયઓને બરાબર મેથીપાક મળે છે .
પવશેર્ર્ા ર્ો એ કે જાન પાછી વળે છે . તયારે એ જ ધાડપાડયનો મયિી
ે રી આપે છે
વરરાજાનાું વધયને અને સપવશેર્ ર્ો ભાથીનય ું સન્માન કરે છે ને બાુંહધ
કે ઉમર્ાની જાન હવે પછી સલામર્ રહેશે. લોકકથાનય ું સ્વરૂપ જાળવીને લેિકે
કથાને વાર્ાામાું ઢાળી છે .
‘પોદઠયો’ અજાણ જૈનસાધયના મયિે લેિકે સાુંભળે લી લોકકથા છે .
વાર્ાામાું કથક ર્ો આવે જ છે . પણ આ વિર્ે સુંિભા જયિો છે રામય સદહર્
બાળભેરયઓ ‘પરસાિ’ અને પૈસાની આશાએ િે રાસરમાું જઈ ચડે છે . તયાું
અપાસરામાું જૈન સ્ત્રી-પયરયર્ો આગળ ગયણરતનસદર એક વાર્ાા માુંડે છે . એ વાર્ાાના
શ્રોર્ા રામય અને ર્ેના બાળભેરયઓ પણ બને છે .
વાર્ાાનો સાર આમ છે : કથા પશવ-પાવાર્ીની છે . પણ િરયું ર્ો એમની
ઓથે પ ૃથ્વીની છે . પ ૃથ્વી પર સવાજીવોની સેવા કરવા ગયેલા પોદઠયાની ર્પાસ
કરવા પાવાર્ીના આગ્રહને વશ થઈને પશવ અને પાવાર્ી બુંને પ ૃથ્વી પર જાય છે .
પ ૃથ્વી પર ફરવય ું એ્લે માણસ બનીને જ ફરવય ું પડે. અહીં લેિકે પ ૃથ્વીની
માનવસ ૃષ્ષ્નય ું જે ખચત્ર આલેખ્યય ું છે ર્ે વીગર્સભર હોવા છર્ાું રસપ્રિ છે .
એક સ્ત્રીની ચીસ સાુંભળીને પાવાર્ી એના દયઃિને જોઈ અતયુંર્ દયઃિી બને
છે . ર્ે સ્ત્રીનય ું દયઃિ એ હત ય ું કે ર્ેનો પપર્ ર્ેને મારર્ો હર્ો. એની િવા પશવે
પાવાર્ીના હસ્ર્ે આપી. પેલી સ્ત્રીના ધણીને પાવાર્ીએ એ િવા પાઈ ર્ો એ
પોદઠયો બની ગયો.
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આ પોદઠયાને પાછો પયરયર્ બનાવવાનો નયસિો પણ પશવજી બર્ાવે છે કે
ર્ાસ ચરર્ાું ચરર્ાું જયારે એના ચરવામાું દિવ્ય ર્ાસ આવશે તયારે એ પાછો
પયરયર્ બની જશે.
પછી ર્ો પેલી સ્ત્રી પોર્ાના પોદઠયા સાથે જ ફરે છે . પોદઠયો ચયાા કરે

છે

પછી ર્ો પાવાર્ીને પેલી સ્ત્રી િે િાર્ી જ નથી. પોદઠયાના કુંઠના ઘર્રાનો અવાજ
જ સુંભળાય છે જે સનકાર ભરે છે .
પેલી સ્ત્રી નથી િે િાર્ી કે મ કે હવે ર્ે આશ્વસ્ર્ છે . વાર્ાા નો સુંિેશ વાચાક
બરાબર સમજી જાય છે . હરગોપવિંિ કયુંભાર પાસેથી સાુંભળે લી વાર્ાા ‘ચડેલ’ એક
િું ર્કથા છે . વહેમ અને અંધશ્રદ્ધાને પોર્ક એવી આ કથાની આલેિના રપસક હોવા
છર્ાું વાર્ાા ર્રીકે િાસ પવપશષ્ર્ા ધરાવર્ી નથી. ર્ેમાું કથક ર્રીકે ગલબાજીનય ું
ચદરત્ર એમાું ઉપસ્યય ું છે .
‘રાહ્મણકન્યા’ લેિકને ર્ેમના બા પાસેથી મળી છે . ર્ળબોલીમાું જેવી
સાુંભળી ર્ેવી કથા લેિકે પોર્ાના ર્રફથી વાર્ાા ર્તવ ઓછા જ પ્રમાણમાું ઉમેરીને
અહીં આલેિી છે .
લોકકથામાું ચમતકારનય ું ર્તવ હોય છે . ર્ેથી આપણય ું પશશય મન ર્ેમાું રસ લે
છે એમાું બોધ ર્ો એ હોય છે કે સારા કમાવાળાને સારાું ફળ મળે ને હીણય ું કરનારને
હીણાું.
ભપવષયવાણી પછી લોકકથાનય ું કથાર્્ક છે . નમાઈ િીકરીને મા બનીને
બાપ ઉછે રે છે ર્ે રસ્ર્ે, વગડે રહસ્યમયી વાવ આવે ર્ે પણ કથાર્્ક.
જે વાવમાું રાહ્મણકન્યા પાણી લેવા ગઈ ને બાપ બહાર રહ્યાું ર્ે વાવમાુંથી
પાણી લઈને બહાર આવર્ાું ર્ો િરવાજા બુંધ થઈ ગયા. ગ્સ્થપર્ એવી બની કે
િીકરી વાવની અંિર ને બાપ બહાર. બાપે એ જ ગ્સ્થપર્માું િીકરીને પછી જોયય ું કે
ર્ે વાવમાું શય ું જોયય ું ? ર્ો ર્ેણે મડદયું જોયય ું ર્ે વાર્ આવી ર્ેથી બાપને મન ર્ો
્ી્ા જોર્ીની ભપવષયવાણી સાચી પડી ર્ેથી એ િીકરીને વાવમાું જ છોડીને કાશી
બાજય જર્ો રહ્યો.
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આિરે રાહ્મણ કન્યાના પ્રયતનોથી મડદયું સજીવન થાય છે . તયારે વણઝારી
ર્ક ઝડપીને રાણી બને છે . રાહ્મણકન્યા રાણી બને છે કે મ કે પયરાવા ર્રીકે એની
ગાુંઠે પયરાણો પસક્કો છે . પછી બુંને નાગને નાગણ બને છે ર્ે ચમતકાર છે . અદ્ તર્
રપસક લોકવાર્ાા ર્રીકે વાર્ાા સબળ છે . હારબાઈ બનેલી ર્્ના છે . ઊમર્ા અને
િે ણપ ગામો એકિમ નજીક પાસે પાસે. હારબાઈ ઉમર્ાની િીકરી પરણાવેલી.
િે ણપમાું એકવાર એવય ું બન્યય ું કે િે ણપવાળા પેડાદરયાએ ઉમર્ાવાળા માણસ પર
લાકડી ઝીંકી. એ ર્ો ગામને મારી કહેવાય એ્લે બુંને ગામ થઈ ગયા સામ-સામે.
હરબાઈ િીકરી સાસરીવાળાુંની સામે પડી ર્ો એની સાથે િગો થયો. િે ણપવાળા
હીરબાઈના પે્માું છરીઓ મારીને નાઠા “ભોય પડર્ા પડર્ાું હીરબાઈએ છે લ્લી
કાર્ોર ઈવી હણહણાઈ એવો જ ર્ણી ઈના અડફે્માું રણકાઈ-્ાુંચાઈ પડયો ધળ
ચા્ર્ો હેઠો.”૬૨
હરબાઈ મયાા ને િે વી થઈને પજાર્ાું થયાું. ગામની એકર્ાનો સુંિેશ એમના
બખલિાનથી મળ્યો. કાળભાએ આ વાર્ રામય, પ ુંજજયાને કહીને એમણે ગોદઠયાઓને
કહી, અહીં ર્ળભાર્ાનય ું કૌવર્ બરાબર પ્રગ્યય ું છે .
‘કયુંડવાવ’ લેિકની બાળવયમાું એ્લે કે વાર્ાા નાયકની બાળવયમાું ર્ેમને
લલ્લયકાકાએ કહેલી. પહેલાું લેિક સુંિભા રચે છે જેથી વાર્ માુંડવાનો માહોલ
રચાય છે આ વાર્ાા વાર્ાા નાયક અને વસયમર્ી બુંને સાુંભળે છે .
એમાું ધરય શેઠની વાર્, અધોરી બાવાની વાર્, નાગપાુંચમને િહાડે
નાગિે વર્ાની વાર્, વરિાન અને શાપની વાર્, સેવા કરે ર્ો માગ્યય ું મળે વગેરે
કથાર્્કો છે . ચમતકાર ર્ો ડગલે ને પગલે આવે છે . લલ્લય નાયકે કહેલી વાર્ાા
લેિકે પચાવેલી હોઈ એમાું ર્ળબોલી ની સહજર્ા આવે છે . એમાું ભળે છે
રામચુંદ્રની પ્રકૃપર્ખચત્રણ કળા ર્ેથી ર્ો ‘કયુંડવાવ’ વાર્ાા સજીવ બની જાય છે ને
કયુંડવાવ પણ સજીવન થઈ જાય છે . નાવોર સરસ વાર્ાા બની છે .
‘નાવોર એ્લે નરરોઝ ર્મારો હવ
ય ોદરયો પેલો નાવોર’ આમ જમાિાર
િામોિરકાકાને કહે છે .
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ર્ણીવાર એવય ું બને છે કે સતય, હકીકર્, કલ્પનાને પણ ્પી જાય છે . અહીં
‘નાવોર’ વાર્ાા માું એવય ું જ બને છે . સાુંભળે લી વાર્ાા લેિકની કલમ થકી નવસવાન
પામી સોનાની બની જાય છે . એમાું એમણે જે સાચ છે ર્ેને લગીરે આંચ આવવા
િીધી નથી. કથાર્્કો લોકકથામાું હોય છે ર્ેવો અહીં ભાગ્યે જ જોવા મળશે.
એક ભીલ જયવાનય ું રોઝનય ું ર્ાજ જય ું બચ્ચય ું લઈને આવવય ું એ બચ્ચાને મારી
નાિશે કરીને િામયભાનય ું એની પાસેથી પડાવવય.ું ને ગામના ર્ાજા જન્મેલા
વાછરડા સાથે ઉછે રવય ું એ બની શકે ર્ેવી ર્્ના છે . પણ રોમહર્ાણ ર્્ના છે .
પાછી ગાયની વાછરડીને આ રોજનય ું બચ્ચય ું નર ઉછરર્ાું ગયાું એકસાથે ગાય-માને
ધાવર્ાું ગયાું. બુંને વચ્ચે સખ્ય રચાયય.ું મો્ા થયા પછી પવજાર્ીય આકર્ાણનો
ગયણ આવ્યો. રોઝ મો્ો થયો એ્લે ગામલોક ની ફદરયાિ વધી પડી. એ
કારણથી ન મારવાની શરર્ે િામયભા પમયાણાને સોંપી આવ્યા પણ એ ર્ો પાછો
આવ્યો વાછરડીની પડિે.
અંર્ે નાવોરને જમાિાર મારી નાિે છે એ ર્્ના કરૂણ છે . જમાિારને એનો
પસ્ર્ાવો થાય ને ર્ેઓ એની રજઆર્ પણ િામયભાને કહે છે . િામયભા સજામાું
જમાિાર પાસે પાણી લેવડાવે છે : “કોઈ િહાડો જનાવરો પર બુંદક ચલાવવાનય ું
બુંધ ને ગયનામાું જા થડીવેધા મળજીવાડાની બીલી ના ઝાડ નેચે િાડો િોિી એની
મઝાર ર્ોર બોધ.”
‘અખગયાર િે રાું’ની અખગયાર વાર્ાા ઓની સુંપપત્ત પહેલી ર્ો એ કે એમાું
લોકભાર્ાના િજાનાના ભુંડારનો સયિાનયભવ થાય છે .

લોકમયિે બોલાર્ી ર્ળની

જીવુંર્ ભાર્ાને જેમાું બોલનારનો ઉચ્છવાસ પણ સુંભળાવી લેિકે બરાબર પકડી
છે .
લેિકની વર્ન ગામ સીમ પ્રકૃપર્ અને મા્ીની માયા ર્ો અહીં ભરપર
વર્ાાય છે . મો્ાભાગની વાર્ાાઓ લોકકથાઓ છે પણ વાર્ાાકારના કસબનો સ્પશા
એને મળ્યો છે . એ્લે એમને વાર્ાા ઓ કહેવામાું બાધ નથી, એમાું ખચત્રાતમકર્ા છે .
આલેિનની ર્ાજગી છે . ‘રર્ન’ ર્ો સ્મરણીય વાર્ાા છે . એમાું ‘રર્ન’ માુંકડીની
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જીવર્ી જાગર્ી ર્સ્વીર એમણે રજ કરી છે . ‘િેર્ર’ પણ કળાતમક વાર્ાા બની છે .
‘મોર’ સરસ વાર્ાા છે પણ એ ‘બગલથેલા’માું આવી ગયેલી છે .
રામચુંદ્ર આ જ તપમકાએ આગળ વધે ર્ો એક જયિા જ પ્રકારની
પન્નાલાલીય પ્રપર્ભા ર્ેમનામાું ઝબકી શકે ર્ેમ છે . એમની પનરીક્ષણ શગ્ક્ર્ને
આલેિન શગ્ક્ર્માું જબરો મેળ છે . એમાું મળની ર્ળની અનયતપર્ની વફાિારી
અહીં છે . ર્ેવી ચાલય રહેને આલેિાય ર્ો ચમતકાર બની શકે ર્ેમ છે . લોકકથામાું
પવશેર્ મેળવી ર્ેમનય ું પયનઃસર્જન પણ જેવી ર્ેવી વાર્ નથી.
રામચુંદ્ર પ્ે લ ભલે કહે કે ર્ેમની વાર્ાા માું ત્રીજી તપમકાની કે ત્રીજા
પ્રકારની છે . પણ ર્ેમનો એ સમાવેશ અનયઆધયપનક વાર્ાા કારોમાું થઈ જાય છે .
જયિા જયિા એ્લા પ્રમાણમાું પડે છે કે ર્ેઓ પર આધયપનક વાર્ાા ઓની હજી અસર
છે . રાવજીની અસર છે . વણાનો ને ર્ેમાુંય કવેર્ાઈ વણાનોમાું ર્ેઓ રાચે છે . પણ
સુંવેિનાની સચ્ચાઈ ર્ેમને ઉગારી લે છે . ર્ેમની વાર્ાા માું દયબોધ પણ બની છે .
જેમ કે ‘્ે કરી’ (બગલથેલો) માું પ્રર્ીકો ર્રું ગોની માત્રા એવી એ્લી છે કે વાચક
વાુંચીને આનુંદિર્ થાય પણ મનમાું એનો મેળ બેસાડવામાું મઝ
ું ાય. પ્રથમ સુંગ્રહ
‘સ્થળાુંર્ર’ની ઠીક ઠીક વાર્ાા ઓમાું સરે રાશ વાચક વાુંચીને માથય ું િુંજવાળે એવાું
સ્થળો આવે જ છે . ‘પશલાજજર્’, ‘રિોપો’, ‘માખલક’, ‘સીમવર્ી’ એમ ઠીક ઠીક
વાર્ાા ઓમાું આ મઝ
ું વણ સરે રાશ વાચકને ર્ો રહે જ છે .
બીજા સુંગ્રહ ‘બગલથેલો’ માું મો્ાભાગની વાર્ાાઓમાું આવી મઝ
ું વણ
વાચકને ન થાય ર્ેન ય ું લેિકે ધ્યાન રાખ્યય ું લાગે છે . વાર્ાા ન ય ું કથાનક ને માવજર્
પ્રસ્ત યર્ વાર્ાા ઓમાું ભાવક બરાબર પકડી શકે છે . પહેલી વાર્ાા ‘લીલ’માું વાચક
આરું ભથી અંર્ લગી આરામથી સ્વાિ માણર્ાું-માણર્ી પહોંચે છે . ‘શ્યામલી’
વાર્ાા માું ર્ો આનુંિ જ આનુંિ ભલે વાર્ાા નો અંર્ કરયણ રહ્યો. ‘્ે કરી’ની વાર્
આપણે ઉપર કરી જ છે .
દયબોધ લાગર્ી વાર્ાા ઓમાું પણ સુંવેિનની સચ્ચાઈને ર્ળભાર્ાનય ું બળ
લેિકને વાર્ાાકાર લેિે બચાવી લે છે . એ્લયું જ નદહ ર્ેમનામાું રહેલ યું કૌવર્ પણ
િાિવે છે .
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રાવજીના જીવન અને કવનનો સ્પશા પામર્ી વાર્ાા ‘મુંજય’ સ-રસ બની
આવી છે . એમાું સાદહજતયક વીગર્ો ઠીક ઠીક પ્રમાણમાું આવી હોવા છર્ાું ર્ેમાુંની
સુંવેિનાને પામવા માણવામાું સરે રાશ વાચકને પણ મઝ
ું વણ નહીં નડે.
રામચુંદ્ર પ્ે લના સમગ્ર કથાસાદહતયમાું મા્ીની ગુંધ વાચકને સ્પશ્યાા
પવના

નહી રહે. કથનકલા અને વણાનકલા એમની આગળ જ છે . અતયારે

મો્ાભાગના અનય-આધયપનક વાર્ાાકારો જીવાર્ા જીવન સાથે ર્ાલ પમલાવી
અનયતપર્ અને સુંવેિનાની સચ્ચાઈ વડે વાર્ાા ને વધય ને વધય કળાતમક બનાવવા
મથી રહ્યા છે . ર્ેમાું રામચુંદ્ર પ્ે લનો સમાવેશ થયો જ છે . અનયઆધયપનક
વાર્ાા નાપ્રપર્પનપધ સુંકલનોમાું ર્ેમને સ્થાન ન મળે ર્ેવ ય ું ભાગ્યે જ બનવાનય.ું
ર્ો

પણ

રામચુંદ્ર

પ્ે લની

પયસ્ર્કકારે

પ્રકાપશર્

થયેલી

કયલ

૪૬

વાર્ાા ઓમાુંથી ખચરકાળ લગી ્કનારી વાર્ાા ઓ કઈને કે ્લી ર્ે કહેવ ય અતયારે
વહેલ યું ગણાશે કે મ કે હજી ર્ો ર્ેમના સુંગ્રહો આવશે જ. ર્ેની શક્યર્ા ર્ો પડેલી
જ છે . ‘યાપત્રક’, ‘લીલ’, ‘શ્યામલી’, ‘પશલાજજર્’, ‘્ે કરી’, ‘મોર’, ‘િેર્ર’ ને ‘નર્ન’
વાર્ાામાું ્કશે એમ ર્ો લાગે છે .
રામચુંદ્ર ર્ળની સચ્ચાઈને વફાિાર રહીને વાર્ાા લિે છે . દકશોરવયમાું
સાુંભળે લી

ને

સ્મ ૃપર્થી

મલાવીને

પચાવેલી

લોકકથાઓમાુંની

ઠીક

ઠીકનય ું

વાર્ાાન્ર્રણ ર્ેમના ત્રીજા વાર્ાા સગ્ર
ું હ ‘અખગયાર િે રાું’ માું મળે છે . વાર્ાાકાર
રામચુંદ્રનો નક્કર પાયો ર્ો અહીં મળે છે . વાર્ાાકાર રામચુંદ્ર પોર્ાની વાર્ાાકાર
લેિેની કલમને પવહરવા ર્ો િે છે પણ કળા કરવાની િેવાન ર્ેમને થોડાક બીજે
પા્ે ચડાવી િે છે કિાચ દયબોધર્ા પણ ર્ેથી જ આવે છે .
‘અખગયાર િે રાું’ વાર્ાા સગ્ર
ું હમાું ર્ેમણે શરૂઆર્ કરી જ િીધી છે ર્ે સારી
વાર્ છે . ર્ે ચાલય રાિશે ર્ો ઉત્તમ પદરણામો આવવાની શક્યર્ાઓ ખલવાની જ
છે . પન્નાલાલની માફક નૈસખગિક પ્રપર્ભા ર્ો ર્ેમાું છે . જ વાર્ાાકાર લેિે નળ કલા
નીપજવવાનો આગ્રહ છોડી સહજ રીર્ે આગળ વધે ર્ો અનયતપર્ સુંવેિનાને
ભાર્ાનો ખ્ે નદહ ર્ેવો ભુંડાર ર્ો ર્ેમની પાસે છે જ.
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‘રર્ન’માું અનયતપર્ની સચ્ચાઈ સુંવેિનાની વફાિારી અને વાર્ાા ર્તવની
માવજર્નો જે મેળ રચાયો છે . ર્ેથી ર્ો ઉત્તમ પદરણામ આવ્યય ું છે .
વાર્ાા -પશખબરોમાું ભલે જાય, બીજા વાર્ાાકારોમાુંથી ભલે શીિવા-સમજવાનય ું
ચાલય રાિે ચાલ ર્ો પોર્ાની ચાલય રાિી આપોઆપ એમાું નવા નવા મોડ આવશે
જ.
ર્ેમનય ું જીવન પોણી સિી લગી ર્ો ગામડામાું જ વીતયય ું છે . ર્ેમણે
ગામડાના જીવનને પચાવ્યય ું છે . વર્નની મા્ી, સીમ, પ્રકૃપર્ ર્ેમને કયારે ય
પનરાશ કરે ર્ેમ નથી. પશિરો સર કરવા ત્રીજી તપમકાની વાર્ાાઓ આપવી પડશે
ને ર્ેઓ એ આપી પણ શકશે જ.
‘મોર’ વાર્ાા માું પોર્ાના જ જીવનની સાચયકલી વાર્ને જે વાર્ાા રૂપ મળ્યય ું છે
ર્ે કાખબલે િાિ છે . પણ વર્ન મા્ીને ર્ળભાર્ીનાું પડો હજીયે ર્ાગવાનાું બાકી
ર્ો રહે જ છે જો એમ થઈ શકે ર્ો રામચુંદ્ર પ્ે લ નામનો ગયજરાર્ી વાર્ાા કાર
માગ મયકાવે ર્ેવી ભારર્ીય સ્ર્રની વાર્ાા ઓ આપી શકશે. એમાું શુંકાને સ્થાન જ
નથી.
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