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જ્મા—જમન્ત વલંેદના 

ડૉ. મરીના એ ચૌહાણ 

આર્્્વ કોરજે.ભોડાવા, જજ. અયલલ્રી, ગજુયાત 

ન્શાનારાર બાલનાલાદી કવલ :--“સ્નેશ એટરે દેશ લાવના 
નશીં, ણ તેનાથી ય કોઈ વનભ્ી આત્ભબાલના. “જ્મશા ંજ્માશા ં
આત્ભા,ત્મશા ં ત્મશા ંળયીય;નથી એવુ ં કાઈં બ્રબાડં ભીભાવંાનુ ં ન્મામ 
સતૂ્ર” 

 

द्वा सुपर्ाा सयुजा सख्या समान वकृ्ष पररष ्ख्जाने ! 
 

જ્મા જમન્ત’ભા ંકવલનો શતે ુ યંગભવૂભનો અનકૂુ નાટક 
આલા વાથે નૈવ ષ્ટક  બ્રબચઁમ્નો ભહશભા કયલાનો છે.આ નૈસ્થીક 
બ્રબચમ્ભા ંકવલની આત્ભરગ્નની બાલના આલી જામ છે, જેભા ંદેશને 
દેળલટો છે.આ બાલના અનવુાય કવલ જ્મા જમન્તનુ ંવનભા્ણ કયે છે. 
તેભના ાયસ્હયક વફંધંોની ગ ૂથંણી યચે છે. જે તેભના ભતે 
„ભાનવળાસ્ત્રી’ની ઝીણલટ વાથે છે, ણ ખયેખય અલાસ્તવલકતા, 
અભાનવળાસ્ત્રીમ ફની યશ ેછે.  
  

 જ્મા જમન્ત સ્ળ્ને ા ભાનતા શોલાથી જુદા આંફાને 
અઢેરીને ઉબા યશ ેછે.જુદા શોડરાભા ંનૈકાવલશાય કયે છે, ળા ભાટે ? 

ન્શાનારાર કેટરેક અંળે ગોલધ્નયાભનુ ંઅનવુયણ કયે છે, ણ „વય
’ ભા ંતેભણે દેશની આવહકત નથી ફતાલી, ણ દેહ્ધભ્નો સ્લીકાય 
તો કમો છે જ.અશીં જમાયે જમન્ત જમાને છેૂ છે કે: 
        

             “રગ્ન કે ધભ્ ?  કાભ કે સ્નેશ ?વવંાય કે વેલા ?” ત્માયે 
જ્મા જલાફ લાે છે કે: “ શલે દેશની કથા ન કયલી”  એટરેકે 
ન્શાનારારની પે્રભની વલબાલનાભા ં સ્ળ્ લજ્મ્ છે. તેથી જ 
મોગગપૂાભા ં ફેશોળ જમાને જોતા જમન્ત ોતાના વલકાયને ળાતં 
કયલા કશ ેછે કે :આ તો દેશનુ ંળફ છે---નથી ચેતનાના બ્રહ્મભશરે“   

  

 કવલને જગતના બૌવતક સખુ-વલરાવ લગેયે તચુ્છ ગણનાય 
આધ્માત્ભલીયોનુ ંઆરેખન કયવુ ં છે, તેથી જ “જ્મા! ગ ૂથંીશુ ંએલા ં
જીલન ? તુ ં મ્શારંુ ધનષુ્મ; ને હુ ં ત્્શારંુ ફાણ, કશી રગ્નજીલન 
માચતા જમન્તને જ્મા કશ ેછે કે:”જમન્ત! વલરાવને શજી લાય છે,--

આજ ાકી નથી એની અલધ અને આ વભમે જ હશભગગંા ડતા ં
કવલએ ફહુ સચૂક યીતે જ્માનો ભાગ્ સચૂવ્મો છે.જમાની વાશરેીઓ 
;આભ જમાફા!આભ યાજભશરેના ભાગે, અને જમન્ત કશ ે છે: આભ 
જ્મા! આભ, મોગીજનોના મોગશૃગેં” અને જમન્ત જમાને ચાભા ં
બયાલી  કૂદીને મોગશૃગેં જતો યશ ેછે. આ છી જમાની ભાતા રગ્ન 
ભાટે કાળીયાજને વનભતં્રણ ાઠલલા ગગહયયાજ વાથે ચચા્ કયે છે. 

અશીં “જમાનો દેશ નશીં લટરામ ;જ્મા બ્ર હ્માચંાયીણી યશળેે.એ 
બવલષ્મલાણીની લાત આલે છે. 
   

  અંક-૧ ના પ્રલેળ-૩ ભા ં ન્શાનારારની બાલના જ વ્મક્ત 
થઈ છે. “જજદંગી એટરે શુ?ં-અંધારંુ કે અજલાળં? સખુ કે ણુ્મ ?-

જજિંદગી એટરે શે્રમ કે પે્રમ ?”નતૃ્મદાવી વાથે ચચા્ કયતા ંજ્મા કશ ે
છે કે:”વૌંદમ્ ળોબે છે ળીરથી, ને મૌલન ળોબે છે વમંભ લડ ે“. 
 

 પ્રલેળ-૪ ભા ં શવંના રૂક દ્વાયા વાચા સ્નેશની લાત કયી 
છે. 
 

 પ્રલેળ-૫ ભા ંકાળીયાજ-ળેલતીના પ્રણમની લાત 

 

              પ્રલેળ-૬ભા ં દેલવિ દ્વાયા ભતૂ-લત્ભાન-બવલષ્મ દ્વાયા 
તત્લજ્ઞાની ચચા્. 
 

 પ્રલેળ-૭ ભા ંજમાની વલદામ અને યાજયાણીની આજ્ઞાથી 
જમન્ત તેને ળોધલા નીકે છે. 
 

 જેભ પ્રકાળનુ ં ભશત્લ ફતાલલા એની વાભે અંધકાયને 
મકૂલો ડ ેતેભ ન્શાનારારે આત્ભાના પે્રભનુ ંભશત્લ દળા્લલા તેની 
વાભે લાભભાગીઓ મકૂ્યા છે. 

 

અંક-૨. પ્રલેળ-૧ ભા ં ,પ્રલેળ-૨ભ જમન્ત આશ્રભ-
શયીકંુજની સ્થાના કયે છે.કાયણકે દેલવિએ કહ્ુ ં છે કે: જગતભા ં
ખોયુ ંતે તીથ્ભા ંરાધળે. પ્રલેળ-૩ કાળીયાજ અને ળેલતી. પ્રલેળ-૪ 
ાયધીને ધામર કયી જ્મા તેજફા નાવે છે. પ્ર્લેળ૫ જમન્તની 
તસ્મા. ફાણ નશીં જીતે ચાલીના,ખંી છે એક ખંા અગં 
પ્ર્લેળ૬ અક્ષમતતૃીમાની તૈમાયી પ્ર્લેળ૭ તીથ્ગોય જ્મા ંગગંાભા ંકૂદે 
છે. 

 

અંક-૩. પ્રલેળ-૧ ભા ંબ્રહ્મચાયીઓ ફેશોળ જમાને આશ્રભભા ં
રી આલે છે.અશીં આ તો દેશનુ ંળફ છે-નથી ચેતતતા બ્રહ્મભશરે „ 

વવધાલો વવધાલો યવતનાથ, આ ગપૂા તો મોગીઓની છે.પ્રલેળ-૨ 
તીથ્ગોય, ગગહયયાજ, યાજયાણી, નતૃ્મદાવી „શયીકંુજ’ તયપ પ્રલેળ-૩ 
જમન્ત:રગ્ન કે ધભ્? કાભ કે સ્નેશ?વવંાય કે વેલા? જ્મા:શલે દેશની 
કથા ન કયલી  જો ભન પ્રવતજ્ઞાભાથંી ચે તો જમાએ હશભારમભા ં
અને જમતેં વાગય હકનાયે જવુ ંએલો વનશ્ચમ. પ્રલેળ-૪ કાળીયાજનો 
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દયફાય પ્રલેળ-૫ જ્મા-જમતંના રગ્ન.પ્રલેળ-૬ જ્મા-જમતંનો 
અરગ શોડરાભા ંનૈકા વલશાય.  
 

 જ્મા-જમન્ત-ફનેંના નાભભા ં ઇન્દ્ન્િ્જ્મ સચૂલીને કવલએ 
લાવનાજમ અને ળીર,ત,વમંભનો ભહશભા કયલા 
નતૃ્મદાવી,લાભીઓ,તીથ્ગોય,ાયધી લગેયે જેલા ાત્રો ઉવાવ્મા 
છે.જ્મા-જમન્ત ભાંાત્રસનૃ્દ્ષ્ટ ચાય પ્રકાયની ( ૧)અરૌહકક-દૈલી 
ાત્રો- દેલવિ, અપ્વયા,લગેયે.(૨) દૈલી-તેજસ્લી ભનષુ્મો- જ્મા-
જમતં ( ૩)વાભાન્મ ભનષુ્મો-
ગગહયયાજ,યાજયાણી,કાળીયાજ,ળેલતી,તેજફા ( ૪) અધભ ભનષુ્મો- 
નતૃ્મદાવી, તીથ્ગોય,ાયધી લાભભાગીઓ લગેયે. 
 

 લાસ્તવલક જીલનના ં ાત્રો નથી, કા ં તો દેલવિ જેલા 
જગતને પે્રયણા આનાય વતં ભે, કે જ્મા-જમતં જે લા વાજત્લક 
અને વત્ત્લળીર બાલનાના બેખધાયી ભે અથલા તો વાભા ંક્ષના 
લાભાચામ્, તીથ્ગોય, ાયધી જેલા તાભવી પ્રકૃવતના ભાનલી દેખાળે 
કે ગગહયયાજ-યાજયાણી, કાળીયાજ-ળેલતી જેલા ભધ્મભ ભાગીમ ાત્રો 
આલળે, આ ભધ્મભ ાત્રો લાસ્તવલકતાની લધ ુનજીક છે.  
 

 “અશીં સ્ત્રીનો વભાદય થઈ યશમો છે. તની શરે 
કયલાની તક જમન્તને ભે છે, અને ત્રીજા અંકભા ં ાત્રસષૃ્ટીને 
ગવતવલવધનુ ંએ કેન્િ ફને છે, છતા ંજ્માક્યામં એનો વભાન અવધકાય 
ગભુાલતી નથી, કે એ ોતે મ ક્યામં જાતની દમા ખાતી નથી. 
ગ્રથંીઓથી મકુ્ત થલા યત્લે એ કુમદુથી આગ છે, અને જો 
ન્શાનારાર ચહયત્ર વનરૂણની કાભા ંગોલધ્નયાભની સ્ધા્ કયી 
ળક્યા શોત તો ભજંયી,જીલી,યજુ,વલબા લેૂ ગજુયાતી વાહશત્મને એક 
લધ ુસ્ત્રી-ાત્ર ભળયુ ંશોત, લધ ુકરાત્ભક. 
                                                   યધલુીય ચૌધયી.  
 

 જમતં ણ એક મડૂી ઉંચેરુ ાત્ર છે. તેભ છતા ંએ કશ ેછે:” 
આણી િષ્ટી છે, એટલજુ કાઈ આબ ઊંચુ ંનથી “ જમતં કેલો છે તે 
કવલ આણને ગગહયયાજ દલાયા જણાલે છે. ગીયીદેળનો ગઢ જમતં; 

ઇન્્યુીનો ઉગાયનાય જમતં; દેલોનો વપ્રમતભ જમતં; મોગીઓની 
આળા જમતં; દ્સસ્યઓુનો;  દાલાનર જમતં; ોતાની જાત ભાટે 
વાલધ છે:” આ તો દેશનુ ંળફ છે, નથી ચેતનાના ભશરે વવધાલો 
વવધાલો જમતં  
 

 આ ફનેં ાત્રોને કવલએ એટરી શદે ઉજા ંઆરેખમા ંછે, કે 
જાણે એભની કોઈ જ ભમા્દા નથી. એભના ભનોભથંનનો બાલકને 
અનબુલ થતો નથી, એભના ંભનભા ંચારતા ંવધં્ની પ્રતીવત થતી 
નથી, એભની બાલનાઓ તયકટી અને શલાઈ રાગે છે. ાત્રોભા ં
વલકાવ કે હયલત્ન દળા્વ્મા ંનથી. જો કે ળેલતી તીથ્ગોયની દીકયી 

શોલા ંછતા ં જુદી કક્ષાની દળા્લાઈ છે અને છેલ્રા િશ્મભા ંઅધભ 
ાત્રોભા ંજુદી વલત્ર જીલનની યેખાઓ ફૂટતી રાગે છે.  
 

 વલંાદોભાથંી નાટક જન્ભતુ ંશોવુ ંજોઈએ.અશીં એવુ ંકશુ ંજ 
નથી, વલંાદભા ંકોઈ ગવત નથી. આધાત-પ્રત્માધાત નથી, ધટનાઓ 
વલકવતી નથી, ાત્રોના વધં્, ભનની રાગણીઓ કે ચહયત્ર કશુ ંજ 
વ્મક્ત કયી ળકતા નથી. નતૃ્મદાવી- ાયધી અને જ્મા-ંજમતંની 
બાા લચ્ચે કોઈ પેય નથી. જમતં ગાડીતના ભતે “વ ં લાદો 
ાત્રોગચત નથી એભ કશલેા કયતા ંવલંાદોભાથંી નાટક જન્ભતુ ંનથી, 
એભ કશવે ુ ંલધ ુમોગ્મ છે. કેટરાકં ઊત્તભ ઊવભિકાવ્મ જેલા ગીતો 
છે:‟સનૂા આ વયોલયે આલો, ઓ યાજશવં ! સનૂા આ વયોલયે’
ચન્િભા જી યે ઊગ્મો વગખ ! આજ મ્શાયા ચોકભા.ં...” કવલએ આ 
નાટકને તખતારામક ફનાલલા ઈચ્છ્ુ ંશત ુ,ં છતા ંિશ્મો હશભારમના 
વળખયના ગગંાતટના ભાનવયોલયના મકૂ્યા ં છે. હશભગગંાને ડતી 
ફતાલી છે. સ્થ અને વભમની એકતા તો નથી જ, ણ કામ્ની 
એકતા ણ નથી. કાયણકે ખયેખય તો એકળનનુ ંતત્લ જ નથી, અને 
કથાલસ્તનુો તતં ુ ણ ાતો છે. વધં્ છે, ણ મોગ્મ યીતે 
વનરુામો નથી. આ નાટકભા ંએકળનનુ ંતત્લ જ નશીંલત શોલાથી 
કામ્લેગ ન શોમ તે સ્લાબાવલક. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


