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પ્રેટપભમ નફંય ચાય : ખણૂાના અંધાયાને અજલાતી ચચિંતનાત્ભક સ્મતૃતકથા 

જગદીશ એમ.ભોયા 
વયકાયી તલનમન અન ેલાચણજ્મ કૉરજે, લાવંદા, જજ. નલવાયી  

      
ગજુયાતી વાહશત્મભા ંટૂંકીલાતામ, નલરકથા , સ્ભયણકથા, 

વંાદન લગેયે સ્લરૂભા ંભશત્ત્લનુ ંમગદાન આનાય રેચિકા 
હશભાળંી ળેરતનુ ંઆગવુ ંસ્થાન છે. લાસ્તતલક હયસ્સ્થતતભા ં
તન:વશામણે જીલતી લવતતઓની માતનાન ાય નથી.એ સકુ્ષ્ભ 
શલેુનેં કડીને ‘એ રક’ લાતામવગં્રશ આે છે. ‘અંતયાર’ તથા 
‘અંધાયી ગરીભા ંવપેદ ટકા’ંભા ંનાયીકેન્દ્રી લાતામ  વભબાલથી અને 
તલસ્તાય કમામ લગય થડાકં વકેંત દ્વાયા બાલવલેંદન કુળતાથી 
આરેિે છે. ત િલામેરા ંફાણને ળધીને અને તેના અવર 
દાલેદાયના શાથભા ંવોંલા ભથતા વલેંદનળીર ,વજગ અને 
વઘંમયત એલા નાનકડા વમદુામની દુતનમા તનરૂતી ‘વપ્તધાયા’ 
નલરકથા આે છે જ્માયે ‘પ્રેટ પભમનફંય ચાય’ સ્ભયણકથાભા ં
તકતલશણા,ં અબાલગ્રસ્ત ફાક ભાટે વાભાન્દ્મ જ્ઞાનરક્ષી અને 
આનદંરક્ષી વભાજવેલાની પ્રવતૃિઓ કયતા ંકયતા ંજેલા ંઅનબુલ 
થમા તેના ંયતવક લણમન આે છે.  
 

સયુત યેરલે સ્ટેળન નજીક આંફેડકય નગય , ઇન્ન્દ્દયા 
નગય જેલી લવાશતના યિડતા;ં અબાલભા ંચીંથયેશાર ફાક, 
ઉજા બાતલના કઇ એંધાણ નથી છતા ંનાની નાનીઓ નગણ્મ 
ઇચ્છાઓને મઠુ્ઠીભા ંવાચલીને યાિે અને ભન થામ ત્માયે ફંક ભાયીને 
ઉડાડી જાણે એલા ફાકની આ ‘“નલી દુતનમાભા ંગ મકૂલાનુ ં
વાશવ, વાલ નલા કાભન યભાચં અને વહુથી તલળે ત એ તનતભિે 
આ છકયાઓંની નજીક આલી એભના સિુદુિ લશેંચલાની ઝિંના’” 
.ૃ૪થી પ્રેટપભમ નફંય ચાય ઉય આદયેર તારીભ કામમ કયતા-ં 
કયતા ંસ્મતૃતટ ય અતલસ્ભયણીમ પ્રવગં અંકામા તેના 
ચચિવલેંદન; અબાલગ્રસ્ત ફાકના વ્મસ્તતત્ત્લ ઘડતયની હદળાઓ 
િરી ફાકને ઉજાળ તયપ રાલલાનુ ંઆળાહકયણ પ્રગટ કયત ુ ં
સુ્તક ‘પ્રેટપભમ નફંય ચાય’ (પ્રકાળક: ગજૂૉય ગ્રથંયત્ન કામામરમ) 
છે. 
 

‘પ્રેટપભમ નફંય ચાય’ના ળરૂઆતભા ંઓછની દુતનમાભા ં
ઉછયી યશરેા, વભાજભા ંઉેક્ષા ાભેરા ફાક 
છટુ,યપીક,બરી,ટેટલ,ગણત,ફૈજુ,કાલ,ુ રૂિવાના જેલા ફાક 
ઉેક્ષા ાભેરા છે.  
 

‘આ લાદંયાઓને ત ેઘા ંાડલા જેલા જ નથી, ન્દ્યવૂન્દ્વ 
છે સ્ટેળન યનુ’ં .ૃ૩૦ 

 

‘દેિામ ટેણકા ણ એલા ંત જફયા ંછે કે આણે ત 
એભની વાભે....’ .ૃ૯ 

 

‘ફધા ંચય છે એક એકથી ચડે એલા.ં અને નફ્પટ ત કેલા ં
ફા! અકે્કકી ગા એલી ફરે કે કાનના કીડા િયી ડે.’ .ૃ૯ 
જેલા ંકટુલચનના લાતાલયણભા ંજીલતા ફાકની સનૃ્ટટના સભુધયુ 
લણમન છે. 
   

આ ફાક તનળાે જતા ંનથી તેના વજંગ છે. આ 
વજંગએ ફાકના ભનભા ંકેલા તલચાય દ્ર્ઢ થામ છે તે ખફૂ જ 
યવપ્રદ છે.છટુને બણલાભા ંજયા ણ ભજા નથી. ઉરટાનુ ંભોં 
ફગાડત “ઉધનાભા ંએ યશ ેત્મા ંવાભેના ચાય ભાના ભકાનભાથંી 
યડતા-ંકકતા ંછકયા ંયજ વલાયે ફશાય નીકે. એભના ભાઇફા 
એભને ડયાલી, ધભકાલી, રરચાલી,  હયક્ષાભા ંધકેરે,કઇ કઇ ત 
એટરી ચીવ ડે અને શાથ શાથ રફંાલી રફંાલી યડે, ‘જૈવે ગરા 
કાટ દીમા!’ ×  ×    ×   ગાડીલારા વેઠ એભના છકયાને પટકાલે છે, 
રેળન ન કયે ત ણ , ટયળૂને ન જામ ત ણ, ઓછા ભાકમ આલે 
ત ણ, લધાયે લિત ફશાય યભે ત ણ. ‘ઐવા બી ક્યા ઢને કા 
? નશીં ફનના વારા શભે કુછ બી...’ .ૃ૪ ગણતને ‘કૉરેજ જવુ ં
શત ુ,ં ભટાબાઇ વાથે યશતે શત. બાઇએ રગ્ન કમામ. બાબી ઝગડા 
કયે ને બાઇ એને કંઇ કશ ેજ નહશ. છડી દીધુ ંઘય’ .ૃ૨૨ કેટરામે 
ફાકના ભાતા-તતાની યશણેી કયણી જાણે કે એલ એક વાભાજજક 
ઢાચં છે જેભા ંફાકના બણતયની- જીલનને હયલતમનની ઝિંના 
ત ક્યાથંી પ્રગટે ? અક્ષય જ્ઞાનથી લચંચત, યચયુણ કાભથી 
ગજુયાન ચરાલત એલ બ અને ભઝાન ભાધબુાઇને િટ રાગી 
નથી. ‘આટરા દા,ડા ની બઇણ ત હુ ંઆબ તટૂી ઇડુ ં? ચારતુ ંજ 
છે ફધધુ ંઆયાભથી, તીભા ંનક્કાભી બેજાભાયી શનેા શારંુ ? .ૃ૪૬ 
એભના ભાટે અક્ષય જ્ઞાન તનટકાયણ ઉાતધ વભાન છે. ફાક 
તાની જીદ યૂી કયલા ખલુ્રા ભને યડી ળક્યા ન શમ, 
ભકાળથી ફાણ તલતાવ્યુ ંન શમ; ત્માયે બણતય પ્રત્મેના 
આલા લરણ વ્માજફી રેિામ છે. 
 

 એકરલામા અને અસયુચક્ષત ફાકની દુતનમા વાથેના 
રાગણીન તતં ુઆ તલસ્તાયની સ્ત્રીઓ વાથે ણ લીંટામ છે.આ 
તલસ્તાયની સ્ત્રી જુલાન છતા ં  ભિુયા જીલતયભા ંકાભ કયી કયીને 
થાકેરી કંટાેરી રાગતી.આ સ્ત્રીઓને તાની જ દળાની હદળા 
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નથી. ‘યેલાકા આદભી ઉવે ભાયતા શૈ કબી કબી..’ ×  ×   ×    × 
‘આલી લવતતભા ંરગબગ દયેક સ્ત્રીને અભે અડધતૂ થતી જતા ં
આવ્મા ંછીએ. જે વાભી થઇ ળકે  એલી છે એ કડા ંફાધંી ચારલા 
ભાડંે છે.ચચક્કાય ીતા અને ફેપાભ લતમતા આદભીના ફજ ક્યા ંસધુી 
લેંઢાયે? અને ત મે એક શકીકતની ફેશદ નલાઇ રાગે કે આલી 
ત્રસ્ત સ્ત્રીઓ ણ એભની દીકયીઓ ફાયતેય લમની થામ એટરે 
ઠેકાણે ાડલા અધીયી ફની જામ. છકયીઓ કંઇ કાભ ળીિે,ગબય 
થામ , થડુ ંબણે એભા ંકઇને જણે યવ જ નહશ ! તે જેભા ંરૂધંાઇ 
ભયી છે એ જ વાભાજજક ઢાચંાભા ંછકયીને ફેવાડી દેલા ફધી આતયુ 
. એભા ંબાગ્મે જ અલાદ ભે.’ .ૃ૪૫ આલી લવાશતભા ંરેચિકા 
તે શુ ંકયી ળકલાની ? લેદના વતાલે છે. આલી જ લેદના તે 
‘યેડ- તલસ્તાયભા ંજતી ત્માયે થતી. દીલાવીના ેટી જેલડી 
ઓયડીભા ંકેટરી ફધી સ્ત્રીઓ ‘ઉંફયા ય ને ઓટરા ય , ગતથમા ં
ય દાદય ાવે ફેઠેરા ંથાકી ગમેરા ંળયીય , વતત લાટ જતી શમ 
એલી તલાદઘેયી આંિ’ .ૃ૫૫-૫૬ આલી સ્ત્રી પ્રત્મે બીની બીની 
રાગણી પ્રગટે. આ સ્ત્રીઓ તનર્ભ્ાાંત શતી. ભાનલ વફંધંની કતા,  

ફેલડા ધયણ,  ભાણવની લેાયવતૃિ, સ્લાથમ, રુુની નફાઇઓ 
અને ફદ અશકંાય, આ ફધુ ંી-ચાલીને ફેઠેરી આ સ્ત્રીઓભા ં
કશુકં જરદ શત ુ.ં .ૃ૬૦જે કમાયેમ ચફચાયા ંફાડા રાગતા નથી 
છતા ંઅશીંની સ્ત્રીઓ ફદ્તય જીલન ગજુાયતી નજયે ચડે છે. કઇ 
ણ વ્મસ્તત વાભે ચારીને તેભની ભદદે જત નથી. ઉેચક્ષત વભાજ 
તાની ળસ્તત પ્રભાણે આભેે કાભ ળધી કાઢે છે, એભની 
પ્રાભાચણકતાનુ ંમગ્મ લતય ચકૂલવુ ંજઇએ. ળણિય ળણ 
કયલા જયા ણ અચકાતા ંનથી.એભના તયપ વશાનભુતૂત 
સ્ળામલલાને ફદરે વો ઉેચક્ષત અને તતયસ્કાયબયી નજયે જુએ છે. 
ભાનલીમ લરણ દાિલતા ંનથી; એના ય ય પ્રગટ થામ છે.  
 

 તક તલશણા ંઅને અબાલભા ંજીલતા ંફાક વાથે 
વભાજમગી અને રક હશતાથે- ભહશભાગાન જેલી પ્રવતૃિ કયતા ં
કયતા ંઘણીફધી કુરૂતાન વાભન કયલ ડે છે. 
‘દેિામ ટેણકા જેલા ણ જફયા ંછે, એભને આ સધુાયલા નીકળમા’ં 
.ૃ૯  
 

‘ભટાઇભા ંભાયલા આલા ંત આવ્મા કયે જાતજાતના.ં અભે 
ત ફધધાનંા રખ્િણ જાણીએ’ .ૃ૧૦ લગેયે મ્શણેાટણા ઉયાતં 
‘કેલા મિુમ ભાણવ આ દુતનમાભા ંશજી જીલે છે તે ફધાને 
વાચલલાન ઠેક રઇ બભે છે! બરે ને રેતા જેટર બાય ભાથે રેલ 
શમ તેટરાન આણે શુ’ં .ૃ૫૫ એલા નફ્પટાઇ રકને જઇ જતા, 
વાયી પ્રવતૃિઓ કયતા ંકયતા ંજે તલઘ્ન આલતા એભાથંી રેચિકાનુ ં
હ્રદમ તલાદથી બયાઇ જતુ.ં ‘પ્રેટપભમનફંય ચાય’ભા ંચચિંતનાત્ભક 
રૂે બાયબાય વ્મથાના દળમન થામ છે. તાના કામમભા-ં આધતુનક 
લાતામકાયની ળૈરીએ લાતામ કશનેાય , કમ્ભયભા ંલાવંી િવી શમ 

એલી છટાથી ઝાડુનેં ફાધંનાય ટેચણમા, બટૂરીવના કામમભા ં
ચીલટતા, નાના નાના અગણ્મ સ્લનાઓ જનાય , બણતયની ભિૂ 
છતા ંતળક્ષણથી લચંચત ,વજૉનાત્ભકતા-કરાત્ભકતાના યતવક, ભાતા-
તતાએ જન્દ્ભ આપ્મ છે યંત ુ ં હ ૂપં નવીફભા ંનથી. ચા અને લાવી 
બે્રડ િાતા ણ ચશયેા ઉય ફાદળાશી િાણુ ંિાતાનંી વતંપૃ્પ્તલાા 
ફાકની દુતનમા પ્રત્મે વશાનભુતૂત ન દાિલનાય અને વગં્રશિય 
પ્રત્મે કટાક્ષ કયતા ંકશ ેછે: ‘એભના જીલનની અતનતિતતા જતા ંઆ 
વતં અને ઉલ્રાવ જાલી યાિલાનુ ંકાભ જેવુ ંતેવુ ંઓછ ંછે ? 
લધાયે ને લધાયે એકઠંુ કયી કયી એક ને ફદરે લીવ બલ ચારે 
તેટર વઘંય કયલા ભયચણમા ફનેરી એક ભિુાલી બીડ વાભે આ 
ફા ભડંી જલાફ ન જડે એલા વલાર િડકી આે છે.’ .ૃ૮૨ 
લધભુા ંનધાયા ફાક તલળે કશ ેછે: ‘એભની કભ રાગણીઓને 
વકંયતા,તા ંન આલડે ત લેગા યશીએ, ણ શારતા ંને 
ચારતા ંએભને અભાતનત કયી, એભની ાહયલાહયક દળાને ખલુ્રી 
ાડી એભને રજ્જિત ફનાલલાન આણને કળ જ અતધકાય નથી.’ 
.ૃ૧૦૦ ફેહપકયા તતા તાના છકયાને પટકાયે છે ત્માયે આિમમ 
થામ છે. ‘ફાા એને શુ ંજઇને ભાયતા શળે ? જાતના ંત ઠેકાણા 
નથી, કઇ વાયીએ આદત ાડી નથી, ઘય આિાને ફતાભા ં
ધકેરી દીધુ ંછે અને ઉયથી છકયાને પટકાયલાની એની હશિંભત છે 
!’ .ૃ૮૬ યેડ-રાઇટ તલસ્તાયની સ્ત્રીઓએ ભાતતૃ્લ ધાયણ કયુાં છે, 
તેલી સ્ત્રીઓના ચશયેા ય ભાતતૃ્લ વાથે ભાગંલ્મ જલા ભે છે; 
સ્નેશના ઉભકાના તલત્ર દળમન થામ છે. શવંાફાઇની ઓિાણથી 
રેચિકા કશ ેછે: ‘ઓછાભા ંઓછી અેક્ષાએ જડામેરી આ જીલ 
પે્રભના અઢી અક્ષયને ફયાફય ઓિે છે. ભાનલ-વફંધંની આલી 
વકુંરતાનુ ંઅચયજ કદી ળભલાનુ ંનથી.’ .ૃ૬૫ ઉયાતં સ્ત્રીઓના 
અસ્સ્તત્ત્લના જતનની ચચિંતા પતત તલચાયક કે વાધકની જ નથી 
પ્રત્મેકની જલાફદાયી ફને છે. આ વદંબમની ચચિંતા સ્ટટ છે ‘કેટરી 
ફધી સ્ત્રીઓ અશીં વાભે જ ભયલા લાકેં જીલતી શતી. જીલન સુદંય છે 
અને બવ્મ છે, જીલનભા ંએક અદૌ -ભતુ રમ છે, યભાત્ભની 
રીરાભા ંઆણે ત ફવ એની ઇચ્છાભા ંઇચ્છા બેલી દેલાની 
ઇત્માહદ પ્રકાળ યેિાઓ આલે એલી ઘડીઓ ભાયાથી જઇ ળકાતી 
નથી, ભાયીએ જ ભમામદા,શુ ંથામ ? ભાનલ વમદુામન આલડ ભટ 
બાગ છેક જ રાચાય, ગં ુદળાભા ંજીલે છે. એભના અસ્સ્તત્લનુ ંમે 
કઇ મલૂ્મ નહશ, ત યભને ાભલાનુ ંભાત્ર ચચિંતક, તલચાયક, 
વાધકને બાગે જ શળે ને? .ૃ૮૭  અશીં અબાલના લાતાલયણ નુ ંકે 
ગયીફીનુ ંવકંીતમન પ્રગટ કયલાન ઉદે્દળ નથી;યંત ુએભના પ્રત્મે 
વલેંદનાને વકંયલાની છે. 
 

અત્મતં કદરૂી દેિાતી દુતનમાને થડી વહ્ય ફનાલલાના 
આળમથી આદયેર તારીભ કામમની પ્રવતૃિ અને વલેંદનનુ ંસ્ભયણ 
લાચકને ણ નાનકડા રૂકડા ંકહડમાના ઉજાવ બણી દયી જામ છે.   


