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    ગજુયાતી નલરકથાના ક્ષેત્રભાાં ડૉ. કેશબુાઈ દેવાઈન ુાં નાભ શલ ેનવુાં નથી, ણ નોંધાત્ર છે. વભમાન્તયે તેભની 
ાવેથી નલરકથાઓ ભતી યશી છે. તેભાાં 25ભી નલરકથા તયીકે કબરૂાતનામુાં' 2013ભાાં પ્રગટ થામ છે. તુ્રી યેણુાં પતા 
પ્રતાના મતૃ્ય ુતેભનાાં વાંસ્ભયણ લાગતાાં તેભની આત્ભકથા સ્લરૂ ેઆ નલરકથાન ુાં ત લણામેલ ુાં છે. 

            પતા પ્રતા યેણુાંના જન્ભ છી પલધયુ ફન ે છે. યેણુાંના ભાતા-પતા ફાંનેની ખટ યૂી કયતાાં ઉછેયી ભટી કયે છે. 

શલાળની ભાાં ફગીચાભાાં ટશેરે છે. નલરકથાનાાં આયાંબે એભ જ ફગીચાભાાં ફાાંકડે ફેઠેર નામક ઝાડ ાછ કઈ 

છુાઈન ેઇળાયે યલુતીના ફરાલતાાં દયલામ છે. ફાગના અનેક યાંગ રૂ ૈકીન ુાં એકરૂ ત ે કાભ, કાભ-જાતીમતા આલા 
કશેલાતા નગયજીલનનાાં ફાગ-ફગીચાભાાં બાત બાતની યીતે જલા ભે છે. નામક પ્રતા ધીભ-ધીભ ેઅપ્વયા નાભની સ્ત્રીનાાં 
રયચમભાાં આલ ેછે ને એ રયચમ છી જાતીમ અધ:તનભાાં રયણભ ેછે. નાક પ્રતા ઑરપવભાાં યસ્યના યાગ-દ્વેના 
કાયણ ેનકયીભાાંથી ફયતયપ થામ છે ન ેઆપથિક યીત ેરાચાય ફન ેછે. ફીજી તયપ તેલી જ યીત ેઅાંગ પતની વેલા કયતી 
કાભથી અતપૃ્ત સ્ત્રી પ્રતા વાથ ેળયત ેજડામ છે. પ્રતા વભક્ષ લાયાંલાય મતૃ ત્નીન ુાં ભયણ ન ેમોલનભાાં ગ મકૂતી તુ્રીની 
રાચાયી લચ્ચ ેતાની અતપૃ્ત કાભના ન ેવાથ ેઆપથિક રાચાયીથી ફચલા ાણુ્મના  ઢાાંચા તડી આગ લધ ેતે આ 

નલરકથાન ુાં પલમલસ્ત ુછે. 

                 આ નલરકથાન ુાં મખુ્મ ાત્ર ભધ્મભલગીમ પ્રતાન ુાં છે. વાથ ેવાથ ેઅપ્વયા, યેલ ુાં તથા જેની વાથ ેફ ેલષ કયાયથી 
જડાલાન ુાં છે તેલી બદ્ર વભાજની વનદી અપધકાયીની ત્ની નોંધાત્ર છે. અશીં વર્જક કેશબુાઈ ાત્રની પલળા જટાજૂથભાાં 
ડયા નથી, ટૂાંકીલાતાષભાાં શમ તેલી ન ેતેટરી જ ાાંખી ાત્ર સષૃ્ટટ અશીં જલા ભે છે. 
વાંઘષની દૃષ્ટટએ પલચાયીએ ત અશીં નામક પ્રતાન આંતય-ફાહ્ય વાંઘષ કૃપતને ગપત આે છે. વભાજ-વભ્મતાનાાં જડ ન ે

બફશાભણા પનમભની લચ્ચે યસ્ત્રીગભન કયતાાં સધુીન પ્રતાન વાંઘષ નોંધાત્ર ફન ેછે. 

             આ નલરકથાન ુાં બાા ત  વીધા-વાદા કથન સ્લરૂ ે છે. લચ્ચ ે લચ્ચે ધભષળાસ્ત્ર, લેદ, ઉપનદ લગેયેનાાં 
બચિંતન, ા-ણુ્મના વાંદબો લગેયેથી ખબચત છે. લચ્ચે-લચ્ચ ેગજુયાતી કશેલત, રૂરઢપ્રમગ ન ેકાવ્માંક્તતઓ અશીં અત્ર-

તત્ર જલા ભે છે. જેભકે, 

 

 ‘આગે ભી જાને ન ત ૂ

િીછે ભી જાને ન ત ૂ

જો ક છ છે, બસ યહી એક િ હે.’ 
‘એસી બાની બોલયે મન કા આિા ખોય 

ઔરન કો શીત કરે, આિ હહ શીત હોય.’ 

 

  આ ઉયાાંત અનેક બચિંતન કબણકાઓ ણ આ નલરકથાભાાં પ્રગટે છે. 
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               યવની દૃષ્ટટએ પલચાયીએ ત આ નલરકથા કરુણ-શૃાંગાયપભપિત નલરકથા ફન ેછે. નામક પ્રતા ેકયેરી કબરૂાત 

તેણ ેકયેરા જાતીમ સ્ખરનની છે ણ તેની ડખ ેછે વતત ફાંનેની રાચાયી, લેદના ન ેજરૂરયમાત એ યીત ેમખુ્મ યવ કરુણ ન ે

તેની ડખ ેવતત શલ શૃાંગાય પ્રગટત જઈ ળકામ છે. 

વલષત્ર યીતે જતાાં પલમલસ્તનુ ે મરૂલલા નગયજીલનભાાં ભધ્મભલગષની રાચાયીન ે પ્રગટાલતી આ રઘનુલર 

લાસ્તપલક નલરકથા ફનલાની ક્ષભતા ધયાલ ેછે. છેલ્રા દળકાભાાં ભાનલમલૂ્મ ન ેરટાતા જીલનભાાં દેશપલક્રમ અન ેત ેણ 

રુુ કયે ત ેજાણીત ુાં શત ુાં. યાંત ુનલરકથાના સ્લરૂભાાં રાલલાની રશિંભત ડૉ. કેશબુાઈ કયી ળક્યા ત ેનોંધાત્ર ફાફત છે. 

              કદની દૃષ્ટટએ આ નલરકથા કેટરાક પ્રશ્ન ઊબા કયે, રાફી-ટૂાંકીલાતાષના ભાદાંડ,ે ખયી ઉતયતી આ નલરકથા 
સ્લરૂની દષ્ટટએ ઊણી ઉતયતી રાગ,ે તેભજ ટૂાંકીલાતાષ કયતામ ઓછા ાત્ર રઘનુલરન બાય ઉાડી ળકતા નથી તેવુાં ણ 

રાગ્મા કયે છે. 

          નલરકથાભાાં આંતયચેતના પ્રલાશ જેવુાં ઓછુાં છે. નામક, નાપમકા, યેણ ુ લગેયેનાાં વાંલાદ, લણષન કે લસ્તનુ ુાં ત 

ઉય-ઉય કે છીછયાણાન બાલ જગાડ ે છે. કથાભાાં ગશન ઊંડાણ કે શચભચાલી નાખનાયી ક્ષણ ન અબાલ નલરકથા 
પલળેતા અી ળકતી નથી. છેલ્ર ેડૉ. કેશબુાઈએ જ આયાંબે તાના પલળે છેૂરા પ્રશ્નથી પલયમતુ 

'આળયે ચાય દામકાના પ્રરાંફ ટ ય થયામેરી વર્જનમાત્રાના ખાવ ડાલ ય શોંચ્મા છી ભન ેનલાઈ રાગે 
છે : આટલુાં ફધુાં રખી દીધા છી ‘કબરૂાતનામુાં” જેલી ટચકૂડી રઘનુલર રખલાની ળી જરૂય શતી ?' 

 
 
 
 
 
 


