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કંચન બા અને સજુાતાના જીવનની વ્યથા: એક તુલના 

 
ડૉ. મુકેશ વસાવા 
 
પરિચય 
જ્ઞાન હિજ્ઞાનના હિસ્ફોટના આ યુગર્ાાં હિશ્વર્ાાં ર્ાનિ-ર્ાનિ અન ેરાષ્ટ્ર -રાષ્ટ્ર િચ્ચેનુાં ભૌગોહલક 
અાંતર ઘટી રહ્ુાં તો છે; પરાંત ુર્ાનિ ર્ાનિ િચ્ચેનુાં ચૈતહસક અાંતર સતત િધતુ ગયુાં છે. 
ર્નુષ્ય ર્નુષ્યથી હિહચ્છહદત થતો ગયો છે, હિહચ્છહદતતા ન ે હિહચ્છન્નતાના આ યુગર્ાાં રાષ્ટ્ર -
રાષ્ટ્ર િચ્ચે ર્ાનિી-ર્ાનિી િચ્ચે, દેશકાળની સીર્ાન ે િી ાંધીને, સાંસ્કાર સર્જણ, સાંસ્કૃહત, 
સહૃદયતા આહદનો એક સેતુ રચાય એ અત્યાંત અહનિાયમ આિશ્યતા બની ગઈ છે. આ 
સાંજોગેાર્ાાં કલા, સાહિત્ય દ્વારા સાાંસ્કૃહતક આદાન-પ્રદાન દ્વારા હિશ્વના બિુજન સર્ાજની 
એકતા સાધિા ર્ાટેનુાં સાધન ત ે સાહિત્ય અન ે તુલનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસ છે. ર્ાનિીની 
ચેતનાનો હિસ્તાર સાધીન ેિસુદૈિ કુટુાંબકર્નો આદશમ હસદ્ધ કરિાની એર્ાાં સાંભાિના રિેલી 
છે. આજના યુગર્ાાં હિશ્વના દેશો સાથ ેસાહિહત્યક સાંબાંધ જોડયા હિના પોતાના ભાષાના 
સાહિત્યનો હિકાસ સાંભહિત રહ્ો નથી. કારણ કે આજના સજમકની ચેતના િૈહશ્વક પહરિેશર્ાાં, 
હિશ્વવ્યાપી રાજકીય, સાર્ાહજક, સાાંસ્કૃહતક, સાહિહત્યક પહરબળોની પ્રબળ અસર ઝીલીને જ 
હિકસે અન ેઘડાય છે. આિા સાંજોગોર્ાાં તલુનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસની સિાયથી દરકે ભાષાના 
સાહિત્યન ે આત્મહનરીિણ કરી પોતાના સાહિત્યર્ાાં નિોન્ર્ેષ પ્રગટ કરિાની, હિશ્વના 
સાહિહત્યક પ્રિાિોર્ાાં એક સાથ ેિિેતા રિીને, પોતાની શહકત-સર્ૃહદ્ધ િધારિાની અર્લૂ તક 
ર્ળે છે.  
ગજુરાતીર્ાાં િપરાતો શબ્દ 'તુલનાત્મક સાહિત્ય’ એ અાંગ્રજેી 'Comparative Literature’ નો 
ગજુરાતી અનિુાદ છે. ‘કૉનમિેલ યુહનિહસમટીના પ્રો. લેન કૂપર પોત ેજ ે હિભાગના અધ્યિ 
િતા, ત ેહિભાગન ે(કાંઈક હિહશષ્ટ્ ન ેચોકકસ અથમ સૂચિિા ર્ાટે) 'The Comparative Study of 

Literature’ કિેિડાિિાનો આગ્રિ રાખતા િતા’.  
 
તુલનાત્મક સારિત્યનુ ંઅભ્યાસક્ષેત્ર:  
તુલનાત્મક સાહિત્યનુાં અભ્યાસ િેત્ર એક દેશ, કાળ કે ભાષા પૂરતુાં ર્યામહદત નથી. તુલનાિાદી 
એક સાહિત્યનો અન્ય સાહિત્યના સાંદભમર્ાાં અન ે આિશ્યકતા અનસુાર અન્ય કલાઓ, 
હિજ્ઞાનો, સર્ાજહિદ્યાઓ િગેરનેા સાંદભમર્ાાં પણ હિચાર કર ેછે. તુલનાિાદી સાહિત્યો, સજમકો 
કે સજમનોન ેઇહતિાસ, હિિેચન, તત્િજ્ઞાન િગેરનેા સાંદભમર્ાાં તપાસે છે. 
 
સ્વરૂપલક્ષી અભ્યાસ:  
સ્િરૂપલિી તુલનાત્મક અભ્યાસ કરતી િખત ે તુલનાત્મક સાહિત્યના અભ્યાસીએ બે 
અહભગર્ોથી કાર્ પાર પાડિાનુાં િોય છે. 
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એક તો જ ે ત ે સાહિત્ય સ્િરૂપના ઇહતિાસન ે લગતો 
અભ્યાસ અન ે બીજો સાહિત્ય સ્િરૂપનાાં લિણોન ે લગતો 
અભ્યાસ. સ્િરૂપના ઇહતિાસન ે લગતાાં અભ્યાસર્ાાં 
તુલનાિાદી કોઈ પણ બ ેકે તેથી િધુ ભાષાઓના સાહિત્યના 
કોઈ એક સ્િરૂપના હિકાસનો અભ્યાસ બીજી ભાષાર્ાાં એ 
સ્િરૂપના ઇહતિાસ સાથ,ે હિકાસના તબક્કાઓન ે સાથ ે
સાથ ેર્ુકી એર્ની િચ્ચેના સામ્ય-િૈષમ્યને તારિીન ેઅભ્યાસ 
કર ે છે. સ્િરૂપલિી અભ્યાસનો પ્રશ્ન સાહિતય્ અન ેસર્ાજ 
સાથ ેપણ જોડાય છે. કારણ કે, કેટલાાંક સાહિત્ય સ્િરૂપો 
હિહશષ્ટ્ સાર્ાહજક પહરહસ્થહતર્ાાંથી પોષણ ર્ેળિી, પાાંગરી 
નીતનિા રાંગ દાખિ ે છે એનો પણ અભ્યાસ કરી શકાય. 
તુલનાત્મક અધ્યયન કરનાર અભ્યાસી સ્િરૂપન ેઐહતિાહસક 
સાંદભમર્ાાં, કલાતત્ત્િની દ્રહષ્ટ્એ અન ેસાર્ાહજક-સાાંસ્કૃહતક તથા 
ધાહર્મકતાના સાંદભમર્ાાં ર્ૂકીન ેઅભ્યાસ કરી શકે. 
નિલકથા સ્િરૂપના હિકાસના 150 િષમના ઇહતિાસન ે
તપાસતા જણાસે કે ભારતર્ાાં અાંગ્રજેોના આગર્ન બાદ 
હિજ્ઞાન અન ેયાંત્રોઉદ્યોગનો હિકાસ થયો. હપ્રાંહટાંગ પ્રસેનો ઉદ્
ય થતા પહરણાર્ સ્િરૂપ સર્ાચાપત્રોનુાં પ્રકાશન અન ેએના 
ર્ાટે આિશ્યક ગદ્યનો આરાંભ થયો. ર્ૌહખક પરાંપરાિાળા 
આ દેશર્ાાં હપ્રાંહટગ પ્રેસ અન ે સર્ાચારપત્રોને કારણ ે એક 
નિો િાચક િગમ ઉભો થયો, જનેા ઉદ્ભિર્ાાં ચોક્કસ જ 
હિટીશ શાસન દ્વારા સ્થાહપત હશિણતાંત્ર ન ેશાસનતાંત્ર છે; 
પણ સાથ ે સાથે આપણી ભાષાઓર્ાાં ગદ્ય સ્િરૂપના 
હિકાસર્ાાં હિસ્તી હર્શનરીઓનુાં પ્રદાન ઐહતિાહસક છે. 
ભારતર્ાાં ત ે સર્ય ે ન તો ઔદ્યોહગકરણ થયુાં િતુાં, કે ન 
ર્ધ્યિગમનો હિકાસ થયો િતો. જ ેનાર્ ર્ાત્રનુાં ઔદ્યોહગકરણ 
થઈ રહ્ુાં િતુાં ત ેપણ સામ્રાજયિાદી સત્તાના લૂટના ઈરાદાથી 
િધેલા વ્યપાર અન ે બજારનો એક ભાગ િતુાં. આ 
ર્ધ્યર્િગમર્ાાં ન તો પહશ્વર્ના ર્ધ્યર્િગમ જિેી સ્િતાંત્રતાની 
ભાિના િતી કે ન લોકતાંત્રની ચેતના. આિા ર્ધ્યર્િગમનો 
સૌપ્રથર્ હિકાસ બાંગાળર્ાાં થયો. એ સર્ય ે સ્િતાંત્રતા અન ે
સ્િાહધનતા ર્ેળિિાનુાં લક્ષ્ય સાંસ્થાનિાદી સત્તાથી ર્ુકતી 
નિી પણ હિાં દુ સર્ાજની પુરાણી ર્લૂ્ય વ્યિસ્થાની 
રૂહિઓથી છૂટકારો. અિીાં એ ફહલત થાય છે કે પહિર્ર્ાાં 
જ ે હિચારો અને નારાઓએ જનતાાંહત્રક ચેતના જગાિિાનુાં 
કાર્ કયુું િતુાં, એ જ બાબત ભારતર્ાાં સાંસ્થાનિાદી હશિાના 
પહરણાર્ સ્િરૂપ ગુલાર્ીની ર્ાનહસકતા ઉત્પન્ન કરિાર્ાાં 
કાર્ ેઆિી. 
સાહિહત્યક પુનરુત્થાન સૌ પિેલા બાંગાળર્ાાં આવ્યુાં અન ે
બીજા સાહિત્ય સ્િરૂપોની જરે્ નિલકથાર્ાાં પણ એ 
અગ્રેસર રહ્ુાં. બાંગાળીર્ાાં ૧૮૨૩ર્ાાં પ્રથર્નાથ શર્ામની 'નિ 
બાબ ુહિલાસ’ પ્રગટ થઈ પણ એ રખેાહચત્ર િતુાં. બાંગાળીની 
પ્રથર્ ર્ૌહલક નિલકથા ૧૮૫૫-૫૭ દરહર્યાન 'ર્ાહસક 
પહત્રકા’ર્ાાં ધારાિાહિક રૂપ ેપ્રગટ થયેલી પ્યારી ચાાંદ હર્ત્રની 
'આલાલેર ઘરરે દુલાલ’ છે. ૧૮૬૪ર્ાાં બાંહકર્ચન્દ્રની 
'Rajmohan’s Wife’ પ્રગટ થાય છે, પણ બાંગાળીર્ાાં 

લખાયેલી તેર્ની પિેલી નિલકથા તો 'દુગશેનાંહદની’ (૧૮૬૫) 
જ છે. 
૧૮૬૨ર્ાાં પ્રગટ થયેલી 'હિન્દુસ્થાન ર્ધ્યેનુાં એક ઝૂાંપડુાં ’ને 
ગજુરાતીની પિેલી નિલકથા કિેિાર્ાાં આિ ે છે. આ કૃહત 
ફે્રન્ચ કથાના અાંગ્રજેી અનુિાદ 'Indian Cottage’ ઉપરથી 
સોરાબશા દાદાભાઈ ર્ુનસફાએ કરલેો અનુિાદ જ છે. 
એટલ ેપિેલી વ્યિહસ્થત નિલકથા તો ૧૯૬૬ર્ાાં પ્રગટ થયેલી 
'કરણઘેલો’ જ ગણાય. ભારતીય નિલકથાના પ્રારાંહભક 
હિધાયક તરીકે બાંહકર્ચન્દ્રન ે અન ે પિેલી નિલકથા તરીકે 
'દુગેશનાંહદની’ને ગણી શકાય. ભોળાભાઈ પટેલ પ્રથર્ 
ભારતીય નિલકથા તરીકે ર્રાઠી ભાષાની બાબા પદર્નજી 
રહચત 'યર્ુનાપયમટન’ન ેગણાિ ેછે જ ે૧૮૫૬ર્ાાં રચાઈ. અિીાં 
આપણ ે ગજુરાતી અન ે બાંગાળી નિલકથાના ઉદ્ભિની 
રચનાઓના ઉલ્લેખો કરીન ેજ પૂણમ કરશુાં અન ેસ્િરૂપલિી 
તુલનાત્મક અભ્યાસની બીજી રીત ત ેએ કે, બે કે તેથી િધુ 
ભાષાની, એક જ સ્િરૂપની, બ ેકે તેથી િધુ કૃહતઓન ેસાથ ે
સાથ ેર્ૂકી એના સ્િરૂપના લિણો કે ઘટકતત્િન ેઆધાર ે
તુલના કરિી. 
 
રવષયવસ્તુલક્ષી અભ્યાસ: 
હિષયિસ્તુલિી અભ્યાસ એ તુલનાત્મક સાહિત્યનુાં એક ખબૂ 
જ ખેડાણ પાર્ેલુાં અભ્યાસિતે્ર છે. તુલનાિાદી હિહિધ દેશ, 
કાળ, ભાષાના સજમકોની કૃહતઓર્ાાં જ ે હિષયિસ્તુઓ 
(Themes) હનરૂપાયો િોય છે તેન ે પોતાના અભ્યાસર્ાાં 
આિરી લેતો િોય છે. એક જ હિષય હિશે જુદી-જુદી 
ભાષાના સાહિત્યકારો એ જુદી-જુદી કૃહતઓની રચના કરી 
િોય એનો જયાર ે અભ્યાસ કરિાર્ાાં આિ ે એન ે
હિષયિસ્તુલિી અભ્યાસ કિેિાય. હિષયિસ્તુના આિા 
અભ્યાસન ે Thematics કે Themotology (હિષયિસ્તુશાસ્ત્ર) 
કિેિાર્ાાં આિે છે. એક જ હિષયિસ્તુર્ાાંથી હભન્ન-હભન્ન 
સાહિત્યકૃહતઓ હભન્ન-હભન્ન ભાષાઓર્ાાં હનર્ામણ પાર્ ેએનો 
તુલનાત્મક અભ્યાસ કરિાર્ાાં આિ ે ત્યાર ે એક જ હિષય 
પરત્િેના બે દ્રહષ્ટ્કોણનો પહરચય થાય છે. પ્રિર 
હિષયિસ્તુલિી અભ્યાસર્ાાં પાાંચ બાબતોનો સર્ાિેશ કર ેછે: 
(૧) પ્રાકૃહતક ઘટના, (૨) કથા ઘટકો, (૩) પહરહસ્થહતઓ, (૪) 
િગમપ્રહતહનહધઓ અન ે (૫) પુરાણ-ઇહતિાસ િગેરનેી 
પાત્રસૃહષ્ટ્. હિષયિસ્તુનો અભ્યાસ કરતી િખત ેતુલનાિાદીએ 
હિહિધ સજમકોની હિહિધ હિષયોની ર્ાિજત પર જ આખર ે
આાંગળી ર્ૂકિાની િોય છે. આિા હકસ્સાર્ાાં તુલનાિાદીએ 
પોતાના અભ્યાસને અાંત ે સજમકની સજમકતાએ હિષયિસ્તનુી 
બધી જ સાર્ગ્રીનો પોતાની રીતે કેિો ઉપયોગ કયો છે ત ે
તપાસી એ સજમકતાનુાં જ આખર ેર્ૂલ્યાાંકન કરિાનુાં રિે છે. 
હિષયિસ્તુના અભ્યાસથી, અભ્યાસગત કૃહતઓર્ાાં હનરૂપાતા 
સર્ાજ અન ે જ ે ત ે જર્ાનાની તપાસ પણ થઈ શકે. એ 
તપાસન ે આધાર ે ત ે ત ે કૃહતના સજમકની પ્રહતભા અને 
સગમશહકતનો કયાાંસ પણ કાિી શકાય છે. 
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રબન્દુ ભટ્ટ િરચત ‘અખેપાતિ’: 
હબન્દુ ભટ્ટ રહચત નિલકથા 'અખેપાતર’ નારીના જીિનની 
િેદનાની કથા છે. કથાના કેન્દ્રર્ાાં છે કાંચન બા. ર્નોજ 
રાિલ પોતાના લેખર્ાાં 'અખપેાતર’નો કોશગત અથમ આપ ે
છે: 'અિયપાતર્’. એટલ ે કે જરે્ાની િસ્તુઓ કદી ખૂટે નિી ાં 
એિુાં પાત્ર. અિીાં પાત્ર છે કાંચનબાનુાં જીિન અન ે કદી ન 
ખૂટતી િસ્તુ ત ેએર્ની િેદનાઓ. અિયપાત્રર્ાાં કદી િસ્તુ 
ખૂટે નહિ તેર્ કાંચનબાના જીિનર્ાાં િેદનાનાાં ર્ોજાાંઓ એક 
ઉપર બીજુાં આવ્યા જ કર ે છે. જાણ ે કે દહરયાના ર્ોજા ન 
િોય. શુાં ર્ાનિજીિન એિુાં છે, દુ:ખોથી ઘેરાયેલુાં, 
િેદનાઓના ધુમ્ર્સથી િાંકાયેલુાં? આર્ પણ, ભૂતકાળ અન ે
િતમર્ાનના સાંદભમર્ાાં ભારતીય સર્ાજર્ાાં નારીજીિનની િાત 
કરીએ તો કિી ાં શકાય કે ત્યાગ, તપ, વ્રત કરિાનુાં તો એના 
ર્ાથ ેજ. એક ર્ાનિી તરીકે જ ે ર્ાન-સન્ર્ાન એન ે ર્ળિુાં 
જોઈએ ત ે૨૧ ર્ી સદીના આ બીજા દશક સુધી પણ કેટલુાં 
ર્ળયુાં છે એ હિચારિાનો પ્રશ્ન રહ્ો છે. 
બાહપકુાં ઘર પણ િષો પિેલા િેચાઈ ગયુાં છે એિા બાપના 
ગાર્ જસાપરર્ાાં આિીન ેકાંચનબા ત્રણ હદિસનુાં અનુષ્ઠાન કર ે
છે. આ ત્રણ હદિસ-ત્રણ રાત તેઓ એકલા છે પણ એકાકી 
નથી. તેર્ની ર્નોર્ય સ્ર્ૃહતકથાના સાિી છે શહકતર્ાાં. 
પોતાના ભૂતકાળન ેસ્ર્ૃહતર્ાાં પ્રત્યિ કર ેછે પરાંત ુઆ કેિળ 
સ્ર્ૃહતકથા નથી, જટેલી યાત્ર બિાર ચાલે છે તેથી કઈ િધુ 
અાંદરની પણ છે. આઈસબગમની જરે્. ર્નસખુ સલ્લા કિે છે 
તેર્: 'િળી િેદનાનુાં જ કેિળ આલેખન િોત તો આ 
નિલકથા આટલી ગૌરિપૂણમ ન બનત. િેદનાએ કાંચનબાન ે
ઉજાળયા છે અન ે અજિાળયા છે. િેદનાથી ઉપર ઊઠીન ે
તેઓ સર્જની ભૂહર્કાએ હસ્થર થાય છે. તેન ેર્ાટે અહનિાયમ 
એિાાં સ્િાસ્્ય અન ે સર્જણા તેઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે... 
હબન્દુ ભટે્ટ નિલકથાન ે સ્િરૂપગત અસાધારણ પ્રયોગ નથી 
કયો, પરતુાં આ સ્િરૂપનો અસાધારણ રીતે ઉપયોગ કયો છે 
ત ેતેર્ની હિશેષતા છે.’ 
૧૯૧૯ર્ાાં જન્ર્લેા, ભારતના આઝાદીના સર્યથી લઈ ૧૯૯૭ 
ના સર્ય સુધીર્ાાં આિતા ૭૮ િરસની ઉાંર્ર ધરાિતા 
કાંચનબાની જીિન ઘટર્ાળ ત્રણ હદિસર્ાાં સ્ર્ૃહત-સાંિેદન 
દ્વારા િકીકતો આલેખતાાં-આલેખતાાં ચીતરાતી જાય છે. સ્થળ 
તત્ત્િ દ્રહષ્ટ્એ કરાચી, ર્ુાંબઈ, અર્દાિાદ, સુરને્દ્રનગર િગેરનો 
ભ-ૂભાગ છે. પરાંત ુભૂહર્નો હર્જાજ પ્રગટે છે ત-ેતો લી ાંબડી 
આજુબાજુના પહરિેશનો. લેહખકાએ સ્પષ્ટ્ કહ્ા િગર 
પહરિતમન પાર્તા જતા ર્લકને સારી રીતે આલેખી બતાવ્યો 
છે. કોઈપણ પ્રકારના િાહ્મણજ્ઞાહતના નોસ્ટેલહજયાના 
આરોપણ હિના, અથિા સાર્ાંતશાિી ર્ાનસથી ર્ુકત રિી, 
શુદ્ધ ર્ાનિીય સાંિેદનાનો હિકાસ કેટલો અન ે કેિો સાધી 
શકાયો છે ત ેસિજતાથી હનરૂપાયુાં છે. ર્ૂળભૂત ગાર્ડાની, 
ઓછુાં  ભણેલી, પરાંત ુ પોતાના િૈભિશાળી આાંતરજગતના 
પ્રભાિ ે ર્ાનિત્િનો કેટલો ર્હિર્ા સ્થાપી શકાય તે 
કાંચનબાના ચહરત્રથી જાણી શકાય છે.  

જસાપર હનિાસ કાંચનબાના જીિનર્ાાં ત્રણ તબકકે હિકસ્યો 
છે: (૧) બાળપણનાાં સ્ર્રણો સાથ ે જોડાયેલુાં ઘર. (૨) 
કરાાંચીથી ભાગીને જસાપરર્ાાં લીધેલો આશ્રય. (૩) કાયર્ 
ર્ાટે છોડયા પછી, પહતના ર્ૃત્યુની જાણ પછી, પૈસા ર્ાટે 
પુત્ર ચાંદ્રકાાંત દ્વારા જ થતો હિશ્વાસઘાત અન ેએ પછી શુાં 
છોડિુાં, શુાં રાખિુાંની ર્થાર્ણર્ાાં ત્રણ હદિસ ર્ાટે અનષુ્ઠાન 
કરિા આવ્યાાં ત ેજસાપર. લેહખકાએ એક જ કેન્દ્રન ેહિહિધ 
રીત ે હિસ્તાયુું છે. આ સાંકલના નિલકથા ને ઊાં ચાઈ 
આપિાર્ાાં હનહર્ત્ત બની છે. નિલકથાર્ાાં આિતા સાંદભોન ે
વ્યાપકતા આપિાર્ાાં દેશાન ભાગલાની હિહભહષકારૂપ 
ઘટનાએ ર્ોટો ફાળો આપ્યો છે. હિભાજન ેસ્થૂળ સાંપહત્ત જ 
િરી નથી લીધી, એક પછી એક સ્િજનો ગુર્ાિિા પડયા 
છે. ભારત પિોાંચતાાં સર્ુદ્રકાાંઠે કાંચન બળાત્કારનો ભોગ બન ે
છે અન ેઆ સઘળી ઘટના પરાંપરાના પહરણાર્ જિેો અપાંગ 
પુત્ર કાહતમક જન્ર્ે છે એ કેિળ વ્યહકતગત જ નહિ, સર્ગ્ર 
દેશ ર્ાટેના હિભાજનના પહરણાર્નુાં પ્રતીક છે. આ અપાંગતા 
દેશના સાર્ાહજક, આહથમક, રાજકીય પહરહસ્થહતર્ાાં જોઈ 
શકાય છે. 70 િષમના ઇહતિાસર્ાાં દેશે જોયેલા ૪ યુદ્ધો અન ે
કોર્ીરર્ખાણો એની ગિાિી પૂરિા ર્ાટે પૂરતા છે. 
હપતા કાંચન, હિશ ુઅન ેર્ાતા રિેાને કરાાંચી લઈ જાય છે. 
દાદાના ર્ૃત્ય ુપછી ર્ાતાન ેદાદીર્ાાં પાસ ેર્ૂકીન ેકરાાંચી પાછા 
ગયા અન ેજ ેકાંચન દાઝી ન જાય ત ેર્ાટે હપતા રસોઈ પણ 
કરિા ન દેતા તેન ેભાગ ેકાયર્ દાઝિાનુાં આવ્યુાં. બાળપણનાાં 
કાંચન અન ે તનેા નાનાભાઈ હિશ્વનાથનાાં હચત્રો ખૂબ જ 
પ્રત્યિ અન ેસચોટ છે. કાંચન િિેલી જર્ી લે તો હિશ્વનાથ 
એન ેસાર્ે બસેાડે અન ેપછી કિે, 'ર્ારી જરે્ ર્ોિુાં િલાિ 
તો જ િુાં જર્ીશ." એ હિશ્વનાથ કરાાંચીર્ાાં બળેિની રાખડી 
બાંધાિિા ન રોકાયો અન ેકાયર્ ર્ાટે ખોિાઈ ગયો. કરાચી 
જિુાં અન ે હિભાજન પછી ફરી ભારત આિિુાં ત્યા સુધીનુાં 
એક હિષ ચક્ર પૂણમ થાય છે. હિશ્વનાથ નથી, સસરા 
દેિશાંકરનુાં હચત્તભ્રર્ થઈ જાય છે, પહત અર્તૃ યુગાન્ડા 
નીકળી જાય છે, કાંચન કરાાંચી છોડતાાં- શુાં લેિુાં શુાં છોડિુાંની 
ર્થાર્ણર્ાાં છે. તેના ર્ાળાના એકએક તણખલાાં છૂટાાં પડતાાં 
જાય છે. પહતને ર્ૂકયો, ભાઈના ઘરર્ાાં આગ લાગી, કોણ 
બચ્ચુાં ત ેખબર નથી. સ્ટીર્ર સુધી પિોાંચતાર્ાાં ર્ોટરર્ાાંથી 
ઊતરી ગયેલા પુત્ર ગૌતર્ન ેકાયર્ ર્ાટે ગુર્ાવ્યો. સ્ટીર્રર્ાાં 
સસરાન ે પણ ગુર્ાવ્યાાં અન ે ભારતના દહરયા હકનાર ેઅાંત ે
તેના પર બળાત્કાર થાય છે ત્યા સુધીનુાં આખુાં એક હિષચક્ર 
પૂણમ થાય છે.  
પણ હિષાદો, દુ:ખોનુાં બીજુ હિષચક્ર તો પાછુાં  શરૂ થાય છે. 
આ સઘળી હિપહત્તઓ, િાલાકી િચ્ચેય કાંચનનો જીિિાનો 
એક આધાર િતો કે અર્તૃ ભલ ેગર્ ેત્યાાં િશ ેપણ જીિ ેછે. 
ઈિના પત્રથી અર્તૃના બીજા લગ્ન અન ેઅકસ્ર્ાતર્ાાં ર્ૃત્યુના 
સર્ાચાર આિે છે. ત્યાર ે લેહખકાના શબ્દોર્ાાં 'અર્તૃના 
જીિનનો ગ્રાંથ પૂરો થયો અન ેકાંચનના જીિનનો એક નિો 
અધ્યાય શરૂ થયો.’ (૨૦૯) અર્તૃના ર્ૃત્ય ુ પછી કાંચન 
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ચાંદ્રકાાંતન ે હિહધહિધાન કરિાની ના પાડે છે. નાના પુત્ર 
'કાહતમકનો બાપ કોણ?’ નો કાંચનનો જિાબ એના 
આાંતરસત્િન ે ઉજાગર કર ે છે. 'િુાં સ્ત્રી છુાં , એક અર્થા 
તણખલાન ેર્ાળો સર્જીન ેજીિી જિાની ર્ારાર્ાાં શહકત છે, 
એટલ ેજ તો કુદરત ેર્ન ેર્ા બનિાનુાં િરદાન આપ્યુાં છે.’ 
(૨૪૨) આ સાર્્યમ સર્જણર્ાાંથી ઊગેલુાં છે. એટલ ે
લગ્નિાળી, છુટાછેડા નહિ થયેલી શાાંતાન ે કાંચન અધી રાત ે
ઘર ેબોલાિી લાિી તેનો સ્િીકાર કર ેછે. 
અર્તૃના અિસાન પછી ચાંદ્રકાાંત ર્ાતાન ે નાર્ ે બનાિટી 
સિી કરી ઈિને પત્ર લખે છે. રકર્ ર્ેળિિાનુાં ગોઠિ ે છે 
અન ે ર્ેળિ ે પણ છે. પુત્ર ચાંદ્રકાાંતના આ હિશ્વાસઘાતથી 
કાંચનબાન ેલાગે છે કે: 'ચાંદ્રકાાંત ેએર્ના પગ નીચેથી જાણ ે
ઊભા રિેિાનો આધાર ખેસિી લીધો... પહતએ બીજાાં લગ્ન 
કરીન ેપત્નીની પ્રતીિાન ે હનરથમક કરી દીધી િતી. દીકરાએ 
જૂઠાણુાં આચરીને શોકયની ર્દદ લીધી િતી.’ કાંચનબાનો 
હિષદ, દુ:ખ અિીાં બેિડાય છે. (૨૭૧) 'કયાાં રિેિુાં તે બિુ 
ર્ોટો પ્રશ્ન નથી. કઈ રીત ે રિેિુાં એ ર્િત્ત્િનુાં છે.’ (૨૭૨) 
એથી તેિો જસાપર આિ ે છે અન ેત્રણ હદિસનુાં અનુષ્ઠાન 
કર ે છે. િળગણર્ુહકતનુાં અિયપાત્ર પામ્યાની અનુભૂહત કર ે
છે. િિ ે એર્ના ર્નર્ાાં કોઈ ભાિ-કભાિ નથી. ગર્ો-
અણગર્ો નથી. આજ ેફરી એક િાર તઓે નિેસર ર્ુસાફરી 
શરૂ કરિાના છે. ર્ુકાર્ ેપેિોાંચી ગઈ છે એ તો એર્નો ભ્રર્ 
િતો. િતમર્ાનના પ્રશ્નોર્ાાંથી તેઓ ભૂતકાળની િેદનાના 
અિયપાત્રન ે સર્તાપૂિમક જોઈ શકે છે. િિ ે બાાંધનારુાં , 
અટકાિનારુાં કઈ નથી. સાંતાનો, સ્નેિીજનો, પહરહચતો 
બધાના બાંધનથી છૂટા થયા છે. ર્નુષ્યન ે દેિ અન ે
ર્ારાપણાનુાં િળગણ છેક સુધી િળગેલુાં િોય, તેર્ાાંથી 
ર્ુહકતનુાં આ પિમ છે. ર્નસુખ સલ્લા કિે છે: 'વ્યથાનુાં 
અખપેાતર ર્ુહકતનુાં અખેપાતર બની જાય છે.’ એર્ણ ેગાર્ 
છોડયુાં. ટેમ્પોર્ાાં બેસી ગયાાં. 'ખાલી બસ-સ્ટેન્ડ, ખાલી રસ્તા 
અન ેખાલી સીર્ર્ાાં ટેમ્પાનો અિાજ પડઘાતો રહ્ો.’ (પ:ૃ 
૨૭૬) ખાલી બસ-સ્ટેન્ડ, રસ્તા કે સીર્ની સાથ ે જ 
ખાલીખર્ છે કાંચનબાનુાં હૃદય, ર્ન અન ેજીિન.  
'અખપેાતર’ સાર્ાહજક િાસ્તિની ઘરાતલ પર રિીને, એક 
સર્યપટના સાંક્રાહન્તકાળન ે આલેખતી કાંચનબાના જીિનની 
એિી કથા છે જ ે સ્ર્રણીય બની રિે છે. કાંચનબાના 
આાંતરલોકની સાંઘષમકથાનુાં જ ેરીતે ઝીણિટભયુું હનરૂપણ થયુાં 
છે, એ પ્રહક્રયા પણ આ નિલકથાન ેયશસ્િી બનાિે છે.  
 
મિાશ્વેતા દેવી િરચત 'િજાિ ચોયાાસીની મા’: 
બાંગાળી નિલકથા લેહખકા ર્િાશે્વતા દેિી રહચત, સને 
૧૯૭૪ર્ાાં પ્રકાહશત િાસ્તિદશી આધુહનક બાંગાળી નિલકથા 
ત ે 'િાજર ચુરાશીર ર્ા’. જનેો ગજુરાતી અનુિાદ હનસ્પૃિા 
દેસાઈએ કયો અન ે ગજુરાતીર્ાાં ૧૯૮૫ર્ાાં પ્રકાહશત થઈ. 
સાતર્ા દશમકના પૂિામધર્ાાં બાંગાળર્ાાં ઉદ્ભિેલા નકસલિાદી 

આાંદોલન કે જ ે દશકન ે 'ર્ુહકતદશક" તરીકે ઓળખાય છે 
તેના પ્રત્યાઘાત અન ેઓછાયા આ નિલકથાના આલેખનના 
કેન્દ્રર્ાાં છે. સિાર, ર્ધ્યાિન, સાાંજ અન ે રાત એર્ ચાર 
ભાગોર્ાાં િિેચાયેલ અન ે ૯૬ પૃષ્ઠોર્ાાં હિસ્તરતી આ 
નિલકથા આર્ તો સજુાતાના જીિનના એક જ હદિસની 
કથા છે; પણ એર્ા લેહખકાએ પહિર્ બાંગાળના નકસલ 
પરાગણાર્ાાં ૧૯૬૭ના ર્ધ્યભાગર્ાાં ચારુ ર્જુર્દાર અન ેકન ુ
સન્યાલના રાજકીય અન ેિૈચાહરક નેતૃત્િ િેઠળ ગરીબ અને 
જર્ીનહિિોણા ખેડૂતોએ કરલેા હિાંસક અન ેસાંગહઠત હિપ્લિ 
કે જનેે 'નકસલિાદા’ તરીકે ઓળખિાર્ાાં આિ ે છે તેની 
છાયા-ઘટના કેન્દ્ર સ્થાન ે છે. આ ગાળાર્ાાં બાંગાળના 
નિલોહિયા યુિાનોએ સામ્યિાદી ધારાન ે ઝીલી, દાંભ અન ે
શોષણ સાર્ે જિેાદ જગાિી. આહથમક, સાર્ાહજક, રાજકીય, 
ધાહર્મક દરકે પ્રકારના શોષણ સાર્ે આ પેિીએ ઝુાંબેશ 
ચલાિી. િતમર્ાન સર્ાજ, તેની વ્યિસ્થા, તનેાાં ર્ૂલ્યો પરથી 
તેર્નો હિશ્વાસ ઊઠી ગયો િતો. આ નિી પેિીએ દરકે ર્ાટે 
સર્ાન અહધકાર, સર્ાન સગિડ ર્ાગ્યાાં. સ્િાભાહિક છે કે 
સ્થાહપત હિતોને એ ર્ાંજૂર ન જ િોય.  
સામ્યિાદ, ર્ાકમસિાદની અન ે એની પ્રિૃહત્તર્ાાં 
જોડાનારાઓની ર્ાન્યતા એિી રિી છે કે: 'સાંસદીય 
લોકશાિી અન ેબાંધારણીય ર્ાગો દ્વારા કદાહપ સામ્યિાદી 
ક્રાાંહત અન ેશોષણહિિોણા સર્ાજની રચના થઈ શકે નહિ. 
તેર્ના ર્ત ર્જુબ સાંસદીય લોકશાિી પ્રણાલી ભારતની 
દારુણ ગરીબી અન ેસાર્ાહજક તથા આહથમક હિષર્તાન ેદૂર 
કરિાર્ાાં હનષ્ફળ ગઈ છે.’ વ્રતી જિેા લોકો એજ નિી 
જાતના છોકરાઓ છે. સૂત્રો લખિાથી-સર્ાજ હિરોધી 
પ્રિૃહત્તઓ કરિાથી ગોળીઓ ખાિી પડશે. એિુાં જાણિા 
છતા તેિો સૂત્રો લખે છે અન ેર્ૃત્યુન ેભેટિા ર્ાટે તૈયાર રિે 
છે. કારણ? 'કારણ કે એણ ેહિશ્વાસ ગુર્ાિી દીધો િતો.’ (પૃ: 
૨૧) કેિો અન ેકયો હિશ્વાસ? લેહખકા કિે છે: 'આ સર્ાજ, 
આ વ્યિસ્થા ઉપરથી એનો હિશ્વાસ ઊઠી ગયો િતો. એર્ન ે
સર્જાઈ ગયુાં િતુાં કે, જ ે રસ્તા ઉપર સર્ાજ, રાષ્ટ્ર ચાલી 
રહ્ાાં છે એ રસ્તે ર્ુહકત નહિ ર્ળે... વ્રતી શુાં એટલો બધો 
સર્ાજહિરોધી િતો?’ (પૃ: ૨૦) આિા પ્રશ્નોની તો જાણ ે
નિલકથાર્ાાં િારર્ાળા ચાલે છે.  
આ સર્ાજર્ાાં તો કેટલાય ેગુનેગારો-િત્યારાઓ, ભેળસેળીયા 
અન ેભષ્ટ્ાચારીઓ છે, સર્ાજના નેતાઓ શસ્ત્રિીન જનતાને 
પોલીસની ગોળીઓ સાર્ે ઘરીને ખૂદ ર્કાન, ગાડી સાથ ે
પોલીસના પિેરા નીચ ેઆરાર્થી જીિી શકે છે. પણ વ્રતી 
તો એર્નાથી પણ ર્ોટો ગુનગેાર છે, કારણ આ નફાખોર, 
સ્િાથી, વ્યિસાયી સર્ાજ અને એના નેતાઓ ઉપરથી એણ ે
હિશ્વાસ ગુર્ાિી દીધો િતો. આ હિશ્વાસિીનતાની એક જ 
સજા-ર્ૃત્ય.ુ નિલકથાના પ્રથર્ ભાગર્ાાં જ િાચક વ્રતીની 
અશ્રદ્ધા ઉપર જ રિેલી અસીર્ શ્રદ્ધા સાથ ેજોડાય જાય છે. 
અશ્રદ્ધા-શ્રદ્ધા, હિશ્વાસ-અહિશ્વાસની તાહત્િક ચચામઓ 
લેહખકાએ સર્ગ્ર ઘટનાક્રર્ની સાથ ે જોડીન ેજાણ ેઅજાણ ે
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કરી છે. બીજા બધા તો સર્કાલીન સર્ાજ વ્યિસ્થા, એની 
પ્રણાલી, પરાંપરા કે જાિેર વ્યિસ્થાર્ાાં હિશ્વાસ કરનારા છે 
પણ બીજાઓના હિશ્વાસ અને વ્રતીના હિશ્વાસર્ાાં ખૂબ ફરક 
િતો. વ્રતીન ેહિશ્વાસ િતો લોહિયાળ ક્રાાંહત દ્વારા સાર્ાહજક 
બદલિાર્ાાં. આ નકસલિાદી રાંગે રાંગાયેલા યુિાનો ઉગ્ર અન ે
હિાંસક આાંદોલનો દ્વારા શોષક વ્યહકતઓ અન ે િગમનો 
શારીહરક રીતે જ હિનાશ કરિાર્ાાં ર્ાન ે છે. ભારતની 
જ્ઞાહતપ્રભાહિત અન ે સાર્ાંતશાિી સાર્ાહજક વ્યિસ્થાર્ાાં 
પહરિતમન ર્ાટે આ હસિાયના અન્ય કોઈ ઉકેલર્ાાં તિેો 
(નકસલિાદીઓ) ર્ાનતા નથી. 
'િજાર ચુરાશીર ર્ા’ એટલ ે એક િજાર ન ે ચોરાશીર્ાાં 
અપરાહધની ર્ા. કે જ ેબધા િિે િયાત નથી. િિ ેતો તિેો 
ફકત લાશ બની ગયા છે. કદાચ આપણી સાંિેદના, ર્ાનિતા 
કે ર્ાનિજીિન જ લાશર્ાાં ફેરિાઈ ગયા ન િોય! પિેલા 
બાંગાળનો અન ેિિ ેતો ર્ોટાભાગના ભારતનો સળગતો પ્રશ્ન, 
સર્સ્યાન,ે ઇહતિાસના થોડાઘણા અાંશો લઈ કલ્પનાન ેસિાર ે
િાસ્તિની પૃષ્ઠભૂહર્ર્ાાં નિલકથાની કથા ઘડાતી આિ ે છે. 
હનર્મર્ પણ ેએક સર્ાહજક િાસ્તિ રજૂ કરી આિુાં કોઈ પણ 
આાંદોલન સર્ાજના હિહિધ સ્તર ેજ ેઅનેક અસર ઉપજાિ ેછે 
તેનુાં સચોટ હનરૂપણ અિીાં થયુાં છે. શરીફાબેન કિે છે તરે્: 
'લેહખકાએ અિીાં રાજયરાંગ અન ે સાંિેદનરાંગનો અજબનો 
સુર્ેળ સાધી કથાન ે ર્ાતાના હચત્તર્ાાં થતી પુત્રની 
પુન:પ્રાહપ્તની અન ેસાથ ેસ્િપ્રાહપ્તની કથા બનાિી દીધી છે.'  
બાંગાળના ઉચ્ચ ર્ધ્યર્ િગમના સખુી, સાધનસાંપન્ન, 
િગિસીલાિાળા કુટુાંબર્ાાં સજુાતા એના પહત હદવ્યનાથ અન ે
સાંતાનો સાથે રિે છે. પ્રથર્ ત્રણ સાંતાનો તો એ ર્ાળખાર્ાાં 
વ્યિહસ્થત રીત ે ગોિિાઈ ગયાાં છે પણ ચોથો વ્રતી કાંઈક 
જુદો છે. નાનપણથી જ બધાથી અલગ ડગલ ેચાલતો, ઘરનાાં 
સ્થાહપત હિતો સાર્ે બળિો પોકારતો વ્રતી ર્ોટો થઇન ે
નકસલિાદી આાંદોલનર્ાાં જોડાય જાય છે. 
આાંદોલનકારીઓના જૂથર્ાાંનાાં જ કેટલાાંક દગાખોર તત્િોને 
કારણ ેવ્રતી અન ેતેના હર્ત્રો ર્ોતન ેભેટે છે. પુત્રની લાશ 
પાસ ે ઘસી જિાન ે બદલ,ે પોતાની આબરૂ બચાિિા 
દોડધાર્ કરતા પહત અન ેપુત્ર સજુાતાન ેનિેસરથી હિચારતી 
કરી ર્ૂકે છે. જીિતા વ્રતીન ેનિી ાં ઓળખી શકેલી સજુાતા 
વ્રતીન ેર્ૃત્ય ુપછી તેના સાંદભો દ્વારા પાર્િાના પ્રયત્નો કર ે
છે. સજુાતા વ્રતીની આાંખ,ે વ્રતીનુાં હિશ્વ જોઈ શકી છે એ 
સૂચિી જાય છે કે ત ેદેખાય છે તેટલી સાર્ાન્ય નથી. વ્રતીની 
પ્રાહપ્ત સાથ ેસજુાતા પલટાતી જાય છે, પોતાની જાતન-ેસ્િને 
પ્રાપ્ત કર ેછે. િાચક સર્િ ધીર્ ેધીર્ે કુટુાંબનુાં, સર્ાજનુાં સડી 
ગયેલ, ભષ્ટ્, પતનોન્ર્ખુ હચત્ર પ્રગટ થતુાં જાય છે. 
નિલકથાર્ાાં હસલહસલાબાંધ ઘટનાઓ નથી આિતી. 
િેરહિખેર, તૂટક તૂટક આિતી ઘટનાઓર્ાાંથી એક હિશ્વ 
ઊભુાં થતુાં જાય છે, જરે્ાાં એક બાજુ દાંભી, જડ, હનદમ ય 
સર્ાજ અન ેતેનાાં સડી ગયેલાાં ર્ૂલ્યો છે, તો બીજી બાજુ 
સર્ુની ર્ા, બિેન, નાંહદની, વ્રતી જિેા સાંિેદનાથી ઊભરાતા 
લોકો છે.  

નફાખોર, સ્િાથી, ભષ્ટ્ સર્ાજર્ાાં લાશોના િેપારી એિા 
નેતાઓ, ગુાંડાઓ જીિી શકે છે. ર્ાત્ર વ્રતી જિેા 
આસ્થાિીન-અહિશ્વાસુ લોકો જ નથી જીિી શકતા. ર્ુછોના 
દોરા જરે્ના િર્ણા જ ફૂટયા છે એિી એક આખી પેિીન ે
ખતર્ કરી દેતી નૃશાંસ કત્લેઆર્થી કોઈનુાં રૂાં િાડુાં પણ 
ફકરતુાં નથી. પિ અન ે ઝાંડા બદલાિતાાં જ ખૂનીઓન ે
છૂટકારો ર્ળી જાય છે અન ેબીજી બાજુ જલેની દીિાલો િધુ 
ન ેિધુ ઊાં ચી થતી જાય છે. કેટલાય િજાર છોકરાાં િિ ેનથી. 
વ્રતી જિેા િજારો જલેર્ાાં સબડી રહ્ા છે, રસ્તા પર ર્રી 
રહ્ા છે, શબિાહિનીર્ાાં ખડકાય રહ્ા છે પણ એર્ાાં કોઈન ે
શુાં? રાષ્ટ્રના લોકો ચૂપચાપ શાાંત બેઠા છે. બાંગાળના જાગ્રત 
કલાકારો અન ે કહિઓ, બુહદ્ધજીિીઓ હિયેટનાર્ર્ાાં થયેલ 
બબમરતા કે બાજુના બાગ્લાદેશની પાશહિકતા સાર્ે સરઘસો 
કાિતા િતા. લખતા િતા. પણ ઘરઆાંગણ ેએર્ન ે શાાંહત 
લાગતી િતી. એક આખઆેખી યુિાપેિી િોર્ાઈ જતી િતી 
તેનુાં તેર્ની દ્રહષ્ટ્એ કોઈ ર્િત્િ ન િતુાં.  
આર્ આ લઘુનિલર્ાાં સજુાતાની ર્ુખે વ્રતીનુાં જીિન અન ે
પોતાના આાંતહરક બદલાતી જતી પહરહસ્થહતનુાં હનરૂપણ છે. 
ઉચ્ચ ર્ધ્યર્ િગમર્ાાંથી આિેલા આશાસ્પદ યુિક વ્રતીના 
જીિન-ર્ૃત્યુની કથા છે. િાસ્તહિક જીિન, સાર્જની ગાંભીર 
સર્સ્યાઓ હિશે હિચારતો વ્રતી ૧૦૮૪ નાંબરની લાશર્ાાં 
પહરણર્ ે છે અને ર્ાતા સજુાતા સ્િગમસ્થ પુત્રને એના હર્ત્રો 
અન ેસિકાયમકતામઓન ેઆધાર ેનિી રીતે પાર્-ેઓળખ ે છે, 
તેની કથા અિીાં આલેખાય છે. નકસલિાદી આાંદોલનથી 
પ્રભાહિત થયેલ કલકત્તા અન ેસર્ગ્ર બાંગાળનો યુિાિગમ ભદ્ર 
સર્ાજની દાાંભીકતાન ે પડકારીન ે પોતાની જાતન ે સર્ાજ 
પહરિતમન ર્ાટે સર્હપમત કર ેછે ત્યાર ેએના કુટુાંબ-સ્િજનોના 
પ્રત્યાઘાતો તથા લાગણીઓનુાં સચોટ િેધક િણમન પ્રસ્તુત 
નિલકથાર્ાાં કરિર્ાાં આવ્યુાં છે. 
 
કેટલાંક તુલનાત્મક અવલોકનો: 
 ગજુરાતી ભાષાની 'અખેપાતર’ નિલકથાના લેહખકા છે 

હબન્દુ ભટ્ટ. જનેુાં પ્રકાશન ૧૯૯૭ર્ાાં થયુાં, જયાર ેબીજી 
કૃહત 'િજાર ચોયામસીની ર્ા’ના લેહખકા છે ર્િાશે્વતા 
દેિી. એનુાં પ્રકાશન ૧૯૭૪ર્ાાં થયુાં. બાંગાળી ભાષાની આ 
નિલકથાનો ગજુરાતી અનુિાદ હનસ્પૃિા દેસાઈ ૧૯૮૫ર્ાાં 
આપ ે છે. રચનારીહતની દ્રહષ્ટ્એ હિચારીએ તો 
'અખપેાતર’ ૩૬ પ્રકરણો અને ૨૭૬ પૃષ્ઠોર્ાાં હિસ્તરતી 
નિલકથા છે જયાર ે 'િજાર ચોયામસીની ર્ા’ ચાર ભાગ 
અન ે૯૬ પૃષ્ઠોર્ાાં હિસ્તરતી લધુનિલ છે.  

 ગજુરાતી નિલકથા 'અખપેાતર’ના કેન્દ્રર્ાાં છે નારી 
જીિનની વ્યથા-િેદનાની સાથ ે સાથ ે હિભાજનની 
ઐહતિાહસક ઘટનાન ે પણ લેહખકાઓ પોતાની રીતે 
ઉપયોગ કયો છે. જયાર ે બીજી નિલકથા 'િજાર 
ચોયામસીની ર્ા’ર્ાાં નારી જીિનની વ્યથા-િેદના તો છે જ 
પણ એર્ાાં ર્ળૂ િાત છે; નકસલિાદી પ્રિૃહત્ત અને 
ચળિળ. સામ્યિાદી-ર્ાર્કસમિાદી હિચારોથી રાંગાયેલ 
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બાંગાળી યુિાિગમ અન ે એર્ની દશા-અિદશા 
નિલકથાના કેન્દ્રર્ાાં છે. 'અખેપાતર’ એટલ ે 'અિયપાત્ર.’ 
જરે્ અિયપાત્રર્ાાંથી િસ્તુઓ કદી ખૂટતી નથી તરે્ આ 
નિલકથાર્ાાં કાંચનબાનુાં જીિન ત ે પાત્ર છે અન ે ન 
ખૂટતી િસ્તુ ત ેએર્ની િેદના. 'િજાર ચોયામસીની ર્ા’ 
એટલ ેએક િજાર ન ેચોયામસીર્ાાં અપરાહધની ર્ા. કે જ ે
બધા િિ ેિયાત નથી. િિ ેતો તેિો ફકત લાશ બની 
ગયા છે આપણી સાંિેદના, ર્ાનિતા કે ર્ાનિજીિનની 
જરે્. 'અખેપાતર’ની કાંચનબા એ જ ે િેદના-દુ:ખો 
અનુભવ્યા છે એથી તેિો નાસી-પાસ નથી થઈ ગયાાં; 
આ િેદનાએ તો એર્ન ેઉજાળયા અન ેઅજિાળયા છે. 
િેદનાથી ઉપર ઊઠીન ેતેઓ સર્જની ભૂહર્કાએ હસ્થર 
થાય છે. સ્િાસ્્ય અન ેસર્જણ કેળિ ેછે.  

 'હિશ્વસાહિત્યની ઘણી બધી કૃહતઓના કેન્દ્રર્ાાં જાતની 
ઓળખ રિેલી છે. ‘િજાર ચોયામસીની ર્ા’ના કેન્દ્રર્ાાં પણ 
જાતની ઓળખ છે, પુત્ર ર્ૃત્ય ુપછી તનેા સાંદભો દ્વારા 
પુત્રન ે પાર્િા ર્થતી સજુાતા પુત્રની સાથ ે પોતાની 
જાતન ેપણ નિા સ્િરૂપ ેપાર્ ેછે અન ેસાથે સાથ ેતનેી 
આસપાસના પહરિેશને પણ નગ્ન સ્િરૂપ ેપાર્ ેછે.’ બાંન ે
નિલકથાઓ ર્ુખ્ય સ્ત્રી પાત્રોની સ્િ-ઓળખની કથાઓ 
બની રિે છે. 'અખેપાતર’નાાં અાંતર્ાાં કાંચનબાના 
જીિનર્ાાં અનભુિાતો ખાહલપો કે -િળગણર્ુહકતની 
હસ્થહત- સજુાતા પણ અનુભિતી દેખાય છે.  

 બાંન ે નિલકથાઓર્ાાં સાર્ાહજક િાસ્તિ નગ્ન રૂપ ે
આપણી સાર્ે ખડો થાય છે. 'અખપેાતર’ર્ાાં 
સાંક્રાહન્તકાળની કથા છે જયાર ેસાર્ે 'િજાર ચોયામસીની 
ર્ા’ર્ાાં પણ સાંક્રાહન્તકાળ તો છે પણ એ ભારત-
પાહકસ્તાનના ભાગલા જિેો બાહ્ ઓછો અન ે
ર્ાર્કસમિાદ-સામ્યિાદના રાંગ ે રાંગાયેલા યુિાનો અન ે
પહિર્ બાંગાળના સર્ાજજીિનના આાંતરીક 
સાંક્રાહન્તકાળની કથા બન ેછે.  

 સર્ય અન ેસ્થળ સાંદભ ેઆ નિલકથાઓન ેજોઈએ તો 
'અખપેાતર"ર્ાાં ૭૦-૭૬ િષમના સર્યન ે ૭૮ િષમની 
ઉાંર્રના કાંચનબાના આત્મકથાત્મક રૂપ ે ત્રણ હદિસના 
જસાપરના હનિાસ દરહર્યાન આલેખીત કરિાર્ાાં 
આવ્યો છે. સ્થળ સાંદભ ે કરાાંચી, ર્ુાંબઈ, અર્દાિાદથી 
સુરને્દ્રનગર સુધી હિસ્તર ે છે. 'િજાર ચોયામસીની ર્ા’ર્ાાં 
૨૦-૨૨ િષમના વ્રહતના જીિનન ે સજુાતાની આાંખ ે
આલેખ્યુાં છે. સ્થળ કલકત્તા શિેર. 'અખેપાતર’ ભારતના 
હિભાજનથી લઈ ૧૯૯૫-૯૬ સુધીના સર્યગાળન ેઆિર ે
છે તો 'િજાર ચોયામસીની ર્ા’ ૭ર્ાાં દશકના બાંગાળર્ાાં 
ઉદ્ભિેલ નકસલિાદી પ્રિૃહત્તન ે કેન્દ્રર્ાાં રાખી નિલકથા 
આલેખાય છે. બાંન ે નિલકથાઓર્ાાં કથાિસ્તુ સળાંગ 
િતમર્ાનર્ાાં જ ચાલતી નથી પણ કથાના ર્ુખ્ય પાત્રો 
િતમર્ાનનર્ાાંથી ભૂતકાળર્ાાં અન ે ભૂતકાળર્ાાંથી ફરી 
િતમર્ાનર્ાાં હિિરતા દેખાય છે.  

 બાંન ેનિલકથાના ર્ુખ્ય પાત્રોર્ાાં કાંચનબા અન ેસજુાતા 
છે, એ બાંનનેા ર્ુખ-ેઆખી નિલકથાઓ આગળ િધે 
છે. િેદના આ બાંન ે નારીઓની છે. બાંનને ે પહતઓથી 
દાાંપત્યજીિનનુાં સુખ ર્ળતુાં નથી. કાંચનબા ને તો પુત્ર 
ચાંદ્રકાાંત પાસેથી પણ જીિનના અાંતભાગર્ાાં હિશ્વાસઘાત 
સાપડે છે. જીિનના અાંત ેઆ બાંન ેસ્ત્રી પાત્રો એકલા-
અટૂલા છે. બાંને નિલકથાઓન ેર્નોહિજ્ઞાનના સાંદભમર્ાાં 
જોઈએ તો કાંચનબા અન ેસજુાતાની ર્નની દશા સરખી 
છે. બાંન ે િેદના અનુભતી નારીઓ છે જનેુાં સુક્ષ્ર્ 
હનરૂપણ લેહખકાઓએ કયુું છે. પ્રતીક તરીકે: કાંચનબા 
પર થયેલા બળાત્કાર પછી અપાંગ જન્ર્ેલ કાહતમક કે જ ે
ભારત-પાહકસ્તાન હિભાજનના અન ે ત્યાર પછીની િાલ 
સુધીની પહરહસ્થહતનુાં પ્રતીક બની રિે છે. તો 'િજાર 
ચુરાહસર ર્ા’ નિલકથાના અાંહતર્ ભાગર્ાાં સજુાતાના 
પેટર્ાાં ઊભુાં થતુાં એપેહન્ડિનુાં દદમ કે જ ે શરીરર્ાાં 
િધારાનુાં અન ેસડેલુાં અાંગ છે તે સર્કાલીન સર્ાજના 
સડાનુાં પ્રતીક બની રિે છે.  

 અાંત ેહિષયિસ્તુની દ્રહષ્ટ્એ આ બાંન ેકૃહતઓન ેતુલનાત્મક 
સાહિત્ય અન ેસાર્ાહજક ન્યાયના સાંદભમર્ાાં પણ ર્ૂલિી 
શકાય: બાંન ે કૃહતર્ાાં નારીઓની તો િેદના છે જ. 
ભારતિષમની નારી િષોથી દબાતી-કચડાતી જ આિી 
છે- એ િિ ેસાર્ાહજક ન્યાય, સાર્ાહજક સર્ાનતા ર્ાટે 
પૂકાર કર ે છે. એ જ રીત ે દહલત-હપહડત આહદિાસી 
સર્ાજ જ ેિષોથી િતમર્ાન પ્રિાિથી દૂર અન ે હિખૂટો 
પડેલ છે. સર્ાન અહધકારો, સર્ાન િકકો એર્ન ેકેટલા 
અન ેસર્ગ્ર ભારતર્ાાં કયાાં ર્ળે છે એ તો શોધિા જિુાં 
પડે. આહદિાસી સર્ાજની સાર્ાહજક ન્યાયની ર્ાાંગણી 
નકસલિાદના રૂપર્ાાં ઉગ્ર અન ેહિાંસક રૂપ ેસાર્ે આિી 
રિી છે. એના ર્ાટે કયાાંક ન ે કયાાંક આપણી સર્ાજ 
વ્યિસ્થા કે આપણ ે પોતે પણ જિાબદાર તો ખરાજ. 
અાંત ે આપણા સાહિત્યકારો આ નગ્ન િાસ્તિન ે કયાાં 
સુધી અન ે કઈ રીત ે પ્રત્યિ કર ે છે એની જ રાિ 
ગજુરાતી સાહિત્યના સાંદભમર્ાાં તો જોિી રિી.  
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