અમ ૃતા : અસ્તતત્વની આંતરખોજ
ડૉ. હિમ્મત ભાલોહડયા
અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ,
સરકારી આર્ટ્ સ અને કોમસ્ કૉલેજ,
કડોલી, તા. હિમ્મતનગર, જજ. સા.કાાં.
રઘુિીર ચૌધરી સ્િાતાંત્ર્યોત્તરયુગના નોંધપાત્ર સર્જક-વિિેચક છે . ગુજરાતી
સાહિત્યક્ષેત્રે એમણે કવિતા, નાટકો, િાતા્ઓ, લઘુ નિલકથા, નિલકથા, વિિેચન અને
સાંપાદનક્ષેત્રે મિત્િનુ ાં યોગદાન આપયુ ાં છે . એમની પાસેથી કથાક્ષેત્રે વિવિધ પ્રકારની કથાઓ જેિી
કે, વ્યાંગ્ય કથા, િાસ્ય કથા, વિચાર કથા, સામાજજક કથા, પૌરાણણક કથા, ઐવતિાવસક કથા,
મનોિૈજ્ઞાવનક કથા પ્રાપત થાય છે . એમણે ‘ગોકુલ’ ‘મથુરા’ ‘દ્વાહરકા’ જેિી પૌરાણણક કથાત્રયી લખી
છે , તો ‘રુદ્રમિાલય’ અને ‘સોમતીથ્’ જેિી ઐવતિાવસક નિલકથા સજી છે . ધ ૂમકેત,ુ ચુનીલાલ
મહડયા અને કનૈયાલાલ મુનશીની નિલકથાઓને આધારે ભીમદે િ અને ચૌલાદે િીની સામગ્રી લઇ
‘સોમતીથ્’ નિલકથા લખી છે . આ નિલકથામા એમણે ‘સદાવશિ’ નામના કાલ્પવનક પાત્રનુ ાં સર્જન
પણ કયુ્ છે . ૧૯૬૦ પછી સ્થાવપત થયેલી કૉલેજો, િત્માન વશક્ષણ પદ્ધવત અને સાંસ્થાપક માંડળો
પર કટાક્ષ કરિા માટે એમણે ‘એકલવ્ય’ નિલકથા આપી છે .
રઘુિીર ચૌધરીનો પિેલો કાવ્યસાંગ્રિ છે ‘તમસા’. ‘તમસા’ કાવ્યસાંગ્રિની કવિતાઓમાાં
ગ્રામચેતના અને નગરજીિન િચ્ચેનો આંતરદ્વન્દ્દ્વ ચાલતો અનુભિાય છે . લેખકે ‘અશોકિન’ અને
‘ઝૂલતાવમનારા’ જેિા લાાંબા નાટકો આપયા છે , તો એમની પાસેથી અમીર ખુશરોના કથાનકને લઇ
‘વસકાંદર સાની’ નાટક પણ મળયુાં છે . ‘સિરાની ભવ્યતા’ અને ‘વતલક કરે રઘુિીર ૧-૨’મા એમણે
સમકાલીન સર્જકો અને પ્રવતષ્ઠિત વ્યક્તતઓનાાં જીિન વિશે રે ખાણચત્રો લખ્યા છે . ‘ગુજરાતી
નિલકથા’ નામે અધ્યયન ગ્રાંથ તેમજ દશ્ક, પન્નાલાલ પટે લ અને જયાંવતદલાલ વિશે પણ
અધ્યયન ગ્રાંથો આપયા છે .
ઇ.સ.૧૯૬૬માાં પ્રગટ થયેલી અમ ૃતા નિલકથા એ રઘુિીર ચૌધરીની પાત્રપ્રધાન
કૃવત છે . ‘અમ ૃતા’ નિલકથા લેખકે માત્ર ૨૭ િર્્ની ઉંમરે લખી િતી. આ કૃવતમાાં એમણે ત્રણ પાત્રો
ૃ ા’ નિલકથા એકબીજાનાાં
િચ્ચેનાાં પ્રેમના અક્સ્તત્િનુ ાં – પ્રણયવત્રકોણનુ ાં આલેખન કયુ્ છે . ‘અમત
પ્રણયસાંબધ
ાં થી જોડાયેલા ત્રણ પ્રેમીઓની – એક સ્ત્રીની અને બે પુરુર્ની – પ્રણયવત્રકોણયુતત
ૃ ા, અવનકેત અને ઉદયન – આ ત્રણ પાત્રોની આજુબાજુ જ અમત
ૃ ા નિલકથાનુ ાં
પ્રણયકથા છે . અમત

કથાિસ્તુ ઘડાયેલ ુાં છે . ત્રણેય પાત્રો વશણક્ષત, યુિાન અને બુદ્ધદ્ધમાન છે . અમ ૃતા પીએચ.ડી.ની પદિી
પ્રાપત કરે છે , ત્યારે ઉદયન અને અવનકેત એને અણભનાંદન આપિા આિે છે , ત્યાાંથી આ કથાનો
આરાં ભ થાય છે . આ ત્રણેય પાત્રોમાાં સ્િભાિગત ણભન્નતા રિેલી છે .
ૃ ા વશણક્ષત તેમજ સમજુ સ્ત્રી છે . એના હ્રદયમાાં અવનકેત પ્રત્યે પ્રેમભાિ છે , પરાં ત ુાં
અમત
ઉદયનને છોડિો એ એની કસોટીરૂપ છે . બન્નેમાાંથી કોની પસાંદગી કરિી એના માટે એને સ્િતાંત્ર
પસાંદગીનો અવધકાર જોઇએ છે . આ અવધકાર મેળિિા તો એ ગૃિત્યાગ કરે છે . એ ઉદયનને
એકિાર કિે છે પણ ખરી કે, “તુ મને એકાએક અપનાિી લે તો મારી પસાંદગીનુ ાં શુ ાં ?” આમ
કિેનાર અમ ૃતાને આખરે સમજાય છે કે એને સ્િતાંત્રતાની નિી, સાચા પ્રેમની જરૂરત છે . એ કિે છે ,
“મારે સ્િાતાંત્ર્ય નથી જોઇતુ,ાં સાંિાહદતા જોઇએ છે , સ્નેિ જોઇએ છે .” અંતે આ િાત સમજાતા તે ઘરે
ૃ ાને મતે માણસ પોતાની જાતને જ ઓળખી શકતો નથી તો અન્દ્યને તો કેિી
પરત ફરે છે . અમત
રીતે ઓળખી શકે? એથી બીજાને ઓળખિા કરતા જાતે જ અનુભિ લેિામાાં માને છે .
ઉદયન અિાંગ અક્સ્તત્િિાદી છે . ઇશ્વરમાાં માનતો નથી. પોતાની જાત પર ખ ૂબ અણભમાન
ૃ ાનાાં વિકાસમાાં ખ ૂબ અગત્યનો ફાળો આપયો િોિાથી અમ ૃતા પ્રત્યે એને પ્રેમની
છે . ઉદયને અમત
લાગણી જન્દ્મે છે . એ એવુ ાં ઇચ્છે છે કે, અમ ૃતા સ્િયાં સમજશક્તતથી એના પ્રેમનો સ્િીકાર કરે . પરાં ત ુાં
બને છે એવુાં કે ઉદયનનો વમત્ર અવનકેત – જેનો પહરચય ખુદ ઉદયને અમ ૃતા સાથે કરાવ્યો િતો તે
– સમય જતાાં અમ ૃતાનાાં હ્રદયમા િસી જાય છે . અિી અમ ૃતા પુરુર્ પસાંદગીની બાબતમાાં દ્ધદ્વધા
ૃ ા અને
અનુભિે છે . કથાનાાં પ ૂિા્ધ્માાં એ અવનકેત પ્રત્યે વિશેર્ હ્રદય-રાગ ધરાિે છે . અમત
અવનકેતમા વનતાાંત મુગ્ધતા છે , જ્યારે ઉદયનમા મુગ્ધતાનો અભાિ િતા્ ય છે . એટલે જ અવનકેતને
ૃ ા ચાિે છે એ િાતની ખબર પડતા ઉદયન અકળાઇ ઊિે છે . એનાથી એ બાબત સિન થતી
અમત
ૃ ા પર િાથ ઉપાડિાની
નથી. એટલુાં જ નિીં આિેશમાાં આિી ઉત્તેજજત થઇ અમત

અને એના

બ્રેવસયરને ફાડી નાખિા સુધીની હિયા કરી નાખે છે . એનામા પ ૂિ્ગ્રિો અને ખોટી માન્દ્યતાઓ
એટલી િદે વ્યાપેલી છે કે તે સત્યને જીિનનાાં અંત સુધી સ્િીકારી શકતો નથી. કથાનાાં અંતમાાં
ૃ ાનો સમપ્ણભાિ જ ઉદયનના ખોટા ખ્યાલોનો અને પ ૂિ્ગ્રિોનો છે દ ઉડાડે છે .
અમત
ઉદયન અધ્યાપક, પત્રકાર અને િાતા્કાર છે . તે ભ ૂતકાળ કે ભવિઠયકાળ કરતા
િત્માનને િધારે સ્િીકારે છે . પોતાના અક્સ્તત્િ પ્રત્યે ખ ૂબ સજાગ છે . વિર્મ પહરક્સ્થવતઓમાાં તે
અકળાઇ ઊિે છે , છતાાં અક્સ્તત્િને ખોતો નથી. જો કે એના આ અક્સ્તત્િ પ્રત્યેની વિશેર્ જાગરુકતા
જ એના અિમભાિને પોર્તી િોય તેમ લાગે છે . ઉદયન કોઇ પર આધાર રાખિામા માનતો નથી.
સ્િબળે જ પોતાનો વિકાસ સાધિાની ઇચ્છાિાળો છે . પરાં ત ુ ાં જ્યારે તે ણભલોડામાાં ખ ૂબ ણબમાર પડે
ૃ ા એની સાચા હ્રદયથી સેિા કરે છે ત્યારે એને પોતાનાથી ણભન્ન એિા અન્દ્યની સેિાનો
છે અને અમત

સ્િીકાર કરિો પડે છે . હિરોવશમાથી લ્યુકેવમયાની અસાધ્ય ણબમારી લઇને આિેલા ઉદયનનુ
ૃ ાની સેિાચાકરીથી અને વિશુદ્ધ સમપ્ણયુકત પ્રેમથી હ્રદય પહરિત્ન થાય છે . અને તે મ ૃત્યુ
અમત
પામતા પિેલા ઇશ્વરનાાં અક્સ્તત્િમાાં માનતો થઇ જાય છે .
અવનકેત િનસ્પવતશાસ્ત્રી િોિાની સાથે સાથે અનેક શાખાનો જ્ઞાતા છે . એ ઇશ્વરમાાં
ૂ થિા એ
આસ્થાિાળો તેમજ ઐષ્ન્દ્દ્રય અને તક્ ગત બાબતોનો સ્િીકાર કરનારો છે . અન્દ્યને અનુકળ
ૃ ા એની પ્રત્યે આકર્ા્ ય છે તેની પોતાને
િમેશાાં તૈયાર રિે છે . એ ઉદાર અને પ્રેમાળ છે . જ્યારે અમત
જાણ થતાાં અમ ૃતા અને ઉદયન િચ્ચે અિરોધરૂપ ન બને એથી એ બન્નેથી દૂ ર જતા રિેિા વિચારે
છે . પરાં ત ુાં અમ ૃતાથી દૂ ર થિાના વિચાર માત્રથી વિિશ-બેચેન બની જાય છે . એનુ ાં સમગ્ર અક્સ્તત્િ
િચમચી થઇ જાય છે . અવનકેત િૈજ્ઞાવનક િોિાની સાથે સુસસ્ાં કૃત પુરુર્ છે . જ્યારે અમ ૃતા
અવનકેતના ઘરે આિે છે ત્યારે અવનકેત જે રીતે એનો આદર-સત્કાર કરે છે , તેમાાં અવનકેતની એક
સભ્ય અને સાંસ્કારી પુરુર્ તરીકેની છાપ ઊભી થયા વિના રિેતી નથી.
ૃ ા એ એક એિી આધુવનક સ્ત્રી છે જે પોતાના સ્િાતાંત્ર્ય માટે પ્રવતકૂળ
અમત
પહરક્સ્થવતની સામે સાંઘર્્ કરિા તૈયાર રિે છે . જયારે એને ઉદયન અને અવનકેતમાાંથી કોઇ એકની
ૃ ાને ચાિે
પસાંદગી કરિાની િોઇ છે , ત્યારે તીવ્ર માંથન અને વિકટ િેદના અનુભિે છે . ઉદયન અમત
ૃ ાને ચાિે છે . આમ, આ ત્રણેય પાત્રોના
છે , અમ ૃતા અવનકેતને પ્રેમ કરે છે અને અવનકેત પણ અમત
પ્રણયવત્રકોણ રૂપે આ નિલકથા આકાર લે છે .
અમ ૃતા, ઉદયન અને અવનકેત િચ્ચે સ્ત્રી-પુરુર્ોનાાં સાંબધ
ાં ોને લઇ મુતત ચચા્ ઓ
થાય છે . ત્રણેય પાત્રો એકબીજાનો સિિાસ ઇચ્છે છે . ત્રણેય પાત્રો એકબીજાને બળજબરીથી
મેળિિામાાં નિીં પણ સમજણપ ૂિ્ક સ્િીકાર કરિામાાં માને છે . ત્રણેય પાત્રો જુદાજુદા સમય,
સાંજોગો, િાતાિરણ અને પહરક્સ્થવતમાથી પસાર થઇ કથા વિકાસમાાં િેગ લાિે છે . એ રીતે જોઇએ
તો આ અમ ૃતા, ઉદયન અને અવનકેતની વ્યક્તતકથા બની રિે છે .
લેખકને અિીં ત્રણેય પાત્રોનાાં ણચત્રણમાાં પાત્રવનરૂપણરીવત દ્વારા માત્ર પાત્રોનાાં
પ્રણયભાિને રજૂ કરિાને બદલે પાત્રોના અક્સ્તત્િને ઉજાગર કરિાનુ ાં િધારે યોગ્ય લાગ્યુાં છે .
એટલે જ અિીં અક્સ્તત્િ શોધની મથામણમાાં ભટકતા ત્રણેય પાત્રોનો મનોસાંઘર્્ વિશેર્રૂપે પ્રગટ
ૃ ા’મા લેખકે ભોળાભાઇ પટેલના મત
થતો જોિા મળે છે . આમ, સમગ્ર રીતે જોઇએ તો, ‘અમત
મુજબ ‘અક્સ્તત્િિાદની દાશ્વનક પીહિકાની સાથે મનોવિશ્લેર્ણમ ૂલક વનરૂપણરીવત’ અપનાિી છે .

