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સ્લાતતં્ર્મતય ગજુયાતી નલરકથાભા ંનાયી નનરૂણની ફદરાતી તાવીય 
‘અખેાતય’ (બફિંદુ બટ્ટ) ના વદંબભભા ં

 

ડૉ. રીના સ્લાદદમા 

 

બ્રહ્ાડંની ઉત્નત દ્વતૈ સ્લરૂે થઇ છે. યાનિ-દદલવ, ા-ણુ્મ, વત્મ-અવત્મ લ.ની જેભ સ્ત્રી-રુૂ ણ દ્વતૈ સ્લરૂે 

જન્મ્મા છે. ફીજી યીતે કશીએ ત ઇશ્ર્લયે સષૃ્ટિનુ ંવર્જન ઈલ અને આદભથી ળરૂ કયુભ ત્માયથી નાયી નલનલધ સ્લરૂે 

પ્રગિતી આલી છે. નાયી એ ભાનલ વભાજનુ,ં ભાનલ વવંાયનુ ં વોથી ભટંુ અંગ છે. છતા ં વ્મદકત તયીકે રુૂનુ ં

આનધત્મ બાયતીમ વસં્કૃનતભા ંવલોયી યહ્ુ ંછે. વભમના ફદરાલે ઘણુ ંફધુ ંફદરાયુ ંછે, રુૂની ભાનનવકતા ણ. 

યંત ુઆ વદંબ ેઆજે નલચાય કયીએ ત્માયે નલેવયથી નલચાય કયલ ડ ેતેલ વભમ આલી ગમ છે. 

 

1988ભા ં નૉફેર પ્રાઇઝ ભેલનાય ઇજીપ્તના નલરકથાકાય નજીફ ભશપઝ્ની 1952 શરેા ં રખામેરી નલરકથા 

અને તેન ફશાય ડરે અનલુાદ ‘ધ ેરેવ લૉક’ભા ંનામક અર વૈમદ અશભદન દીકય માવીન એની ત્નીને કશ ે

છે કે “રુૂ તે જે ઇચ્છે એ કયલાન અફાનધત અનધકાય છે અને સ્ત્રીની પયજ એનુ ં કહ્ુ ં કયલાની અને નનમભભા ં

ફધંામેરી યશલેાની છે” (િેર બાબાઇ િેર ાના 1) અને છી તયત જ ઉભેયે  છે કે 

 

“સ્ત્રી ફીજા પ્રકાયનુ ંારતુ ંપ્રાણી છે અને એ જ યીતે એની વાથે અડધા ઉયાતંની ભનટુમ જાનતને આ યીતે શીન 

ઉતયતી કે શ ુકક્ષાની ન ગણી ળકામ” (ાના 1) કશલેાની બાગ્મે જ જરૂય છે કે, અશીં ઇળાય નાયીલાદ તયપન છે. 

 

વાદશત્મક્ષેિે પ્રથભલાય સ્ત્રીરખેન, સ્ત્રીમબચત રખેન, અને નાયીલાદી રેખનના બેદ ફશાય આવ્મા, એક તફકકે નાયી 

એક ફબરન અબબગભ રઇને આલતી વસં્કૃનતના ઊંડા યામેરા લૂભગ્રશને કાયણે વભનિત, ળનત અન ે વદિમ 

નાયીના બચિણ થમા. નાયીલાદી નલલેચન બર ેશ્ર્શ્ર્ચભભા ં ઉદબવ્યુ ં શમ ણ નાયી ઉત્કભની લાત ભાિને ભાિ 

બાયતીમ ઓખ છે . 
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સ્ત્રી ળણ અને દભનની વભસ્મા ભાનલજાતના ઇનતશાવ જેિરી જ યુાણી છે. ઘણા અભ્માવ અન ેવળંધન આ 

વભસ્માના મૂને ળધલા ભાિે થમા.ં ઘણા ં નનણભમ અને દયણાભ આવ્મા છતા ં જુદા ં જુદા ંવભમે અને જુદા ં જુદા ં

સ્લરૂે નાયી ળણની વભસ્મા અનલયતે ચાુ ુ જ યશી છે. આથી જ અનેક ુશુ્ર્ધિધજીલીઓ, નળક્ષણાચામો, 

યાજરુૂ અને નાયીલાદીઓને આ પ્રશ્ન નુ: નલચાયલા પે્રયે છે. 

 

1930ની આવાવ નાયી સ્લાતતં્ર્મ કે સ્ત્રી કેલણીની ળરૂઆત ગજુયાતી વાદશત્મભા ંથઇ તે શરેા ંવભાજ સધુાયણાના 

વદંબભભા ં રખામરેી ‘વાસ ુ લહનુી રડાઇ’ ભા ં મગુ્ધા, નલયદશણી, ગદૃશણી, નતવ્રતા અન ે આધિમાત્ભના આદળભરૂે 

ગ ૂથંામેરી ‘વયસ્લતીચદં્ર’ની નલનલધતાબયી ાિસષૃ્ટિ રૂે કે અન્મમ વાદશત્મભા ંઅંધશ્રધિધાથી મકુત ફાઉછેયભા ંધિમાન 

અતી નાયીનુ ં નનરૂણ થયુ ંછે. મનુળીએ સ્ત્રી વન્મભાનનુ ંપ્રગિીકયણ નલરકથાક્ષિેે પ્રથભલાય કયુભ. ય. લ. દેવાઇએ 

ભાગંલ્મમનૂતિ રૂે, ભેઘાણીએ કુટંુફજીલનને િકાલી યાખનાયા તત્લ તયીકે, જુદા જુદા રેખકના શાથે એક જ ાિના 

જુદા જુદા નનરૂણ જલા ભે છે. 

 

આ નાયીરેખનની ગજુયાતી વાદશત્મભા ંયંયા રીરાલતી મનુળી, નલનદીની નીરકંઠ અને રાભફુશને ભશતેા જેલી 

સ્ત્રી રેબખકાઓએ ળરૂ કયી ત લીવભી વદીના ઉતયાધભભા ં કંુદનનકા કાદડમા, ધીરૂફશને િેર, ઇરા આયફ ભશતેા, 

વયજ ાઠક, લાભ અડારજા લગેયેએ રુૂ લગભ તયપના ગબબિત આિળ નલરકથાઓભા ંયજુ કમો. આ આિળભા ં

તાયસ્લયે નશીં ફલ્કે નલી તયેશથી, નલી તાવીયથી જુદી ડ ેછે ડૉ. બફિંદુ બટ્ટન્ી ‘અખેાતય’ નલરકથા. 

 

‘અખેાતય’ દદલ્શી વાદશત્મ અકાદભીથી યુસ્કૃત આ નલરકથાનુ ંમખુટૃઠ સ્લતિંતા લેૂની નલરકથાનુ ંફમાન કયે 

છે. ણ લાત સ્લાતતં્ર્મતય દયસ્સ્થનતની છે. બાયત દેળના બાગરા ડયા તેભા ંએક કુટંુફકથાના અનવુગંે મખુ્માિ 

કંચનની કે જે ‘વ્મથાનુ ંઅખેાતય’ છે તે ફદરાતી દયસ્સ્થનતભા ંકેલી સ્લભાનબેય અજાણી દદળાભા ંચારી નીકે છે 

તેની કરુણગબભ કથા છે, 

 

‘અખેાતય’ ની એક નલળેતાએ ણ છે કે અશીં સ્ત્રી ભાિ નાયી નથી, લેઠનાયી છે. ફવ સ્િેન્મડ ેઊતયેરા ંકંચનફા પયી 

ફવ સ્િેન્મડ ે શોંચીને’ શાર’ કશીને અજાણી ભનૂભભા ં ઉડ ે છે. આ ફે દયસ્સ્થનત લચ્ચેની કથા કુર 36 પ્રકયણભા ં

વભાનલટિ છે. 

 

આ નલરકથાની નાયી નથી મગુ્ધા કે નથી મોલના. ‘અખેાતય’ના મખુટૃઠ ય છે તે વધૃિધા છે તે નતથી 

ત્મજામેરી નથી કે નથી શ્ર્લસયુક્ષથી ળનત છતા ંનાયી વ્મથાની ીડા એલી બચનિત છે કે ઘા ઉઘાડા કયી ફતાલી 

ળકાતા નથી. અત્માય સધુી નાયીનુ ંળણ શ્ર્લસયુ ક્ષે, વભાજે, ઉયી અનધકાયીએ, ધભભગરુૂઓએ કે કમાકં વફંધંી 

વગાઓંએ કમાભના નનરૂણ ભે છે ણ શરેીલાય બાયત-ાદકસ્તાનના બાગરાની કથાને રઇન ેરેબખકા આલે છે, 

છતા ંઆ નલરકથા દસ્તાલેજી નલરકથા ન ફની યશતેા નાયી ભાનવના આરખેનની કથા ફની યશ ે છે. કંચનના 
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ફાણ, રગ્ન, કુટંુફ, નમય વફંધં, જાશજરારી, િુ દયલાયની કથાની વાથે વાથે કંચન ફાએ જે જીયવ્યુ ંફલ્કે 

લેઠયુ ં તે દયસ્સ્થનતન સ્લીકાય સ્લભાનબેય કયે છે. લી આ જીયલણભા ં કમામં કડલાળ નથી. રેબખકાના ળબ્દભા ં

કશીએ ત - “આણે એ યીતે ધભભ આચયલ કે ફીજાને ખફય ન ડ”ે (બફિંદુ બટ્ટ ાના. 28). બાગરાને કાયણે નતથી 

નલખિૂી ડરેી કંચન આજીલન શ્રધિધા યાખીને જીલે છે. નતા બાઇને નલદામ આી ચકેૂરી, િુ શ્ર્લસયુને ગભુાલી 

ફેઠેરી અને શ્ર્લસયુની રાળની બા ભેલલા જતા ંવલભસ્લ ગભુાલી દદયમા દકનાયે ુ ૂિંામેરી કંચન દદયમાની વઘી 

ખાયાળને જીલનભા ંરઇને આલતી શલા છતા ંભીઠી લીયડી જેવુ ંાિ છે, કંચનને કઇ પદયમાદ નથી વગી નણદં 

બ્રાહ્ણ ભિી મસુ્સ્રભ ફને તે સ્લીકમભ, િુ તાની વદંગીના રગ્ન કયે તે સ્લીકામભ, િુી આજીલન એકરી યશ ેતે 

સ્લીકામભ, નાન િુ છૂિાછેડા ન ભેરી દયબણત યલુતી વાથે ભાની યલાનગી નલના યશ ેત તે ણ સ્લીકામભ ણ 

ૈવાની રારચભા ંિુ સ્લભાન લેચે ત ઠંડ ણ દ્રઢ્તાબમો અસ્લીકાય કયે છે છતા ંઆિળ નથી.  

 

નાનણથી ધબૂમા નનળાભા ંબાઇને બણાલલા રઇ જતી કંચન ધૂભા ંએકડ ઘ ૂિેં છે ત્માથંી ળરૂ થામ છે જીલતયના ં

એકડા ય ભીંડા ચડાલલાની કથા. વ્મથાના અખેાતયભા ંકંચન કંચન ભિી કંચન ફા ફને છે. વ્રત-તશલેાયની લાતાભ 

કયતા ંકયતા ંતાની વાથ ેજાલનની લાયતાન ેજીલતં કયતા-ંકયતા ંતાની વાથે વકંામેરા ંઅન્મમાિ જેલા કે, 

રૂખીફા, જે નતને નાિયભડંીભા ંકાભ કયલાની છૂિ આે છે જ્મા જ્માભાથંી ઝયીના ફને છે. શયનપ્રમા કે કેવય ફધા 

જ લેદનાના અખેાત જીલ ે છે. 

 

વભમ અન ે દયસ્સ્થનત બરે બાગરાભાથંી ઉદબલતી શમ અશીં નલચાયણા નાયી જાલનની છે તાના જીલનની 

જીભા ંઆલેરા કામો કયીને જ તાન ધભભ ફજાલે છે ફીજાના ધભભ પ્રત્મે વશજે ણ અંગબૂરનનદેળ કમાભ લગય 

ગશૃસ્થી ધભભ ફજાલતા, વતંાનને ઉછેયતા,ં અનકુુરન વાધતા,ં કંચન ફા ઘયડાઘયભા ં જઇને નલનલધ દયસ્સ્થનતએ 

તાના યગજુ સ્લબાલન અને નાયીસ્લબાલગત કરૂણાન દયચમ કયાલે છે. કયાચંી છડતા ંશરેા ંનત નભરન 

અને બાયતના દદયમાદકનાયે ફનેરી ફાત્કાયની ગઝાયી ઘટ્ના છી જ્નન્મભેરા નાના િુને ‘એ ભાયા ળયીયન અંળ 

છે’ (બફિંદુ બટ્ટ ાના 149)  કશી ભકકભતાથી સ્લીકાયતી નાયીની કથા છે. ભાણવે જીલનભા ંકઇન આધાય રેલ જરૂયી 

છે તે સ્લીકાયતા કંચન ફા બાયતીમ વભાજભા ંનલધલા થમા ંછી ળક ઉતયત નથી ફલ્કે લધત જામ છેનુ ંદ્ર્ટિાતં 

શલા છતા ંઇશ્ર્લયને વભનિતબાલ કેલે છે. વતીત્લનુ ંતેજલરમ કંચન ફની યશ ેછે. 

 

આખી નલરકથાભા ં ગત ેઢીના ખભીય અને ખયાઇને રેબખકાએ ાિ દ્વાયા પ્રગિાલીને એક ખભતીધય ાિ 

નનજાવ્યુ ંછે. નતની ાછ ફીને જાન આી દેનાય સ્ત્રીને વનત કશલેામ એની બચતા વોએ જઇ છે ણ ધણીની 

ગેયશાજયીભા ંજે જીલે છે, જે ીડા બગલ ેછે એની ઝા ત જગત કમા ંજલ ેછે? કંચન ફા અંત ેત યાભામણના 

વીતાના આદળભને ચીંધે છે ‘ભમૂ મથા ભે જન્મભાતંયેન ત્લભેલ  બતાભ ન ચ નલપ્રમગ’ આ સ્લાણભ કંાયી ઉજાલ ે

તેવુ ં છે. નનદો નાયી ભાિ વાભાજજક નશીં, યાજ્કીમ બાગરાન બગ ફની છે આ કથા નલી છે ઇબ્વનની નયાની 

જેભ ફાયણુ ંછાડીને નશીં, ણ તાના બાગ ેઆલેરા ધભભને ફજાલીને જાણે કશતેી શમ. 
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“ કથા ભાા કે જજિંદગાની છે વયખી 

કે જ્મા ંભેય છી ભણક આલે છે” (બફિંદુ બટ્ટ ાન. 28) 

 

આભ સ્લાતતં્ર્મતય શરેાથંી ળરૂ થમેુુ ંનાયી નનરૂણ જભાનાની ચાર ેફદરાત ુ ંઆલતુ ંશલા છતા ંજભભન કનલ ગ્મથે 

એ કહ્ુ ં છે તેભ – “જે જીલે છે તેનુ ંજીલન છે અને જે જીલે છે એણે દયલતભન ભાિે તૈમાય યશવે ુ ંજઇએ” (િેર 

બાબાઇ ાના 5) એ પ્રભાણે નલી નાયીના વતને પ્રગિ કયનારંુ ાિબચિણ ‘અખેાતય’ નલરકથાની નલી 

કરાત્ભક નનરૂઓણ યીનતન ેરઇને નલી જ તાવીય ફતાલે છે. 
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