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1. પ્રસ્ર્ાવના:- 

   શ્રી કનુ આચાયા પલપખર્ 'પિયાલો' વાર્ાાસંગ્રહની દુપનયામાં એક માઈલ સ્ટોન છે. શ્રી કનુ આચાયા એ ગુજરાર્ી સાપહત્યમાં 

આગવું પ્રદાન આિેલ છે. રે્મણે નવપલકા, રેખાપચત્રો, ધાર્માક િુસ્ર્કો ક્ષેત્રે યોગદાન આિેલ છે.રે્ઓએ સંશોધનક્ષેત્રે બનાસકાંઠા અને ઉત્તર 

ગુજરાર્ પવસ્ર્ારના પવપવધ સંશોધન આપ્યા છે. સંિાદનક્ષેત્રે િણ છ િુસ્ર્કો આિેલા છે. નવલકથા ક્ષેત્રે િણ ઉત્તમ પ્રદાન કરેલ છે. 

  િોરે્ પવપવધ િારરર્ોપિકોથી સન્માપનર્ થયેલા સાપહત્યકાર છે. અતે્ર મારો રે્મની 'પિયાલો' વાર્ાાસંગ્રહ ની વાર્ાાસૃપિ ઉિર 

સંશોધનાત્મક લેખ રજૂ કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ છે. 

  કનુ આચાયાની વાર્ાા સંગ્રહો કુલ ૧૪ વાર્ાાઓનો સમાવેશ થાય છે આ બધી વાર્ાાઓ એકબીજાથી પભન્ન અને ચરડયાર્ી જોવા 

મળે છે. એક વાર્ાાકાર ર્રીકે સમાજની વાસ્ર્પવકર્ા, સમાજના નૈપર્ક મૂલ્યો, સમાજમાં રહેર્ા માણસની ભલાઈ અને બુરાઈ ના દશાન 

થાય છે.  

 વાર્ાાકારે અહીં િાત્રોના ભાવો ર્ેમના વાર્ાાકૌશલ્ય અને ચરરત્ર પચત્રણને કારણે સાથાકર્ા િામ્યા છે. િાત્રોની સંવેદના, િરરપસ્થપર્, 

ભાિા શૈલી, અપભવ્યપતર્ની કળા એ બધામાં ઉત્તમ સજાકના દશાન થાય છે. 

 

2. પિયાલો:- 

                      'પિયાલો' વાર્ાામાં અનન્ય સંબંધ જોવા મળે છે. રતર્સંબંધ કરર્ા ંિણ ચરિયાર્ો પ્રેમનો વાત્સલ્યનો આત્મીયર્ાનો મારૃ્ત્વનો 

પિયાલો અહીં જોવા મળે છે.ધરમી િોર્ાને ત્યાં હાળી ર્રીકે રહેલા નાપથયા સાથેના િુત્રવર્્ મમર્ાિૂણા સંબંધોથી જોડાઈ ગઈ છે. એની 

અનુિપસ્થપર્માં રે્ની એકલર્ા વર્ાાય છે. 

"હાય… હાય.... મુઇ  મંુ? કેટલા રોટલા ઘડી નાખ્યા? બબડર્ા ંબબડર્ા ંછાબડીમાં એ ગણવા બેઠી આ બે નાપથયાના માહાના... 

આ એક મારો, ને ? એ અટકી ગઈ. નાપથયો મુઓ બે  રોટલા ટટકાવી જાર્ો... નાપથયાને દસ વિા અગાઉ રે્ની મા ધરમી િાસે હાળી ર્રીકે 

મૂકીને 10000 રૂપિયા લઇ ગઇ હર્ી. અકાળે નાથીયા ના પિર્ા ગુજરી ગયા. 

 "દીચરો નઇ, મારં કાળજંુ સૂિું સુ,ં હોં...! ધરમી...!" મરણિથારીએ િડેલી કંકુએ કંિર્ા હાથે નાપથયાનો હાથ ધરમીના હાથમા ં

મૂકર્ાં કહેલુ.ં (િૃ.૧૧) 

 હાળીને અફીણના વ્યસને ચડાવીને કાયમી ખેર્રમાં રાખવાની બદીનો ભોગ નાપથયા ન બને રે્ માટે ધમી એ લખમણને ચોખ્ખી 

ના િાડી હર્ી. "ના....ના...મંુ અફીણનો બંધાણી ર્ો નાપથયાને નઇં જ બનાવું. કદી ય નંઇ" મતકમ સાદે રે્ણે ના િાડેલી. અચાનક નાપથયા 

નો મામો આવીને ધરમી િાસેથી લઈ જાય છે. ધરમી નાપથયાના અભાવમાં પવલાય છે. િરંરુ્ નાથીયો િણ રે્ની સાથે સ્નેહની કડી થી 

જોડાયેલો હોવાથી િાછો આવે છે.પવહોજી ઠાકોર ધરમી સામે ધસ્યો."શું િઇ દીધંુ છે મારા ભાપણયાને, હે ? મંર્રેલું િાણી કે િછે કે કાંઈ 

રં્ર્ર-મંર્ર કયુા છે?"   બેબાકળી બની ગયેલી ધરમી હાથ વીંઝર્ા બોલી "આયો... મારો નાપથયો આયો ને!" (િૃ.૧ર) 

સારાશં :-   કનુ આચાયા પલપખર્ 'પિયાલો' વાર્ાાસંગ્રહમાં ચૌદ વાર્ાાઓમાં જીવનના પવપવધ રંગોને, સમાજની વાસ્ર્પવક િરરપસ્થપર્ન,ે 

માનવીય લાગણીઓ અને સ્ત્રી સંવેદનાઓ નો પચર્ાર રજુ કરવામાં આવેલ છે. દરેક વાર્ાાઓ િોર્ાનુ આગવું અપસ્ર્ત્વ ધરાવે છે. 

રે્માં રહેલા ભાવો, િાત્રગર્ ચેષ્ઠાઓ ગ્રામ્ય રે્મજ નગર સંસ્કૃપર્ના સમાજજીવનના દશાન થાય છે. સજાકના ઉત્તમ વાર્ાાકૌશલ્ય અને 

વાર્ાાકરામર્નો કયાસ અહીં જોવા મળે છે.  

 

સચૂક શબ્દો:-  હાળી,હાંહલા, અસ્ર્રી, હાકોટો, ધરમેલુ,ં ટચાકા, કેટ,ચયણામર્, ગોસર. 
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 અહીં ધરમીએ  મારૃ્ત્વનો વાત્સલ્ય, પનદોિ પ્રેમ પિયાલો િીવડાવ્યો છે .એ ચરરર્ાથા થાય છે. 

 

 માટી નો  કોઠો:- 

  નવિરપણર્ા સૂરજની સાસરેથી પિયરની સફર અને એમાં લગ્નના આણા દરપમયાન પવર્ાવેલી ક્ષણોને મનમાં વાગોળ્યા કરે છે 

િપર્ ગજેન્રના માર્ા અને ભાભી દ્વારા થયેલ વખાણ કોઈકવાર ગમે ર્ો કોઈક વાર ખંૂચે છે. 

 ભાભી એ કહેલુ ંમને યાદ આવ્યંુ -  "બીજો આદમી હોય ને ર્ો બૈરીને માંડ-માંડ પિયર જાવા દયે. િેલા આણાનો ર્ો સ્વાદ જ 

કાંઈક નોખો િણ મારા દેર પબચારાં હાહંલા જેવા િોચા છે રે્...ને એ ફગ ફગ ફતર્ હસી િડયાં.મારા ચહેરા ઉિર અણગમાની કી ર્ીખી 

બરડ ધાર નીકળી આવી. (િૃ.૧૩) 

 કુંવારી સૂરજ અને િરણેલી સૂરજમાં ખૂબ િરરવર્ાન આવી ગયંુ છે. "ભગી ફઈ ક'ે...કે...અસ્ર્રીની કાયા જ ભીની માટીની. જરાક 

કાંક થાય ને માટી ર્રિવા માંડે. િણ સૂરજબા ર્ો લોિાનું કવચ િરેીને આઇ છે... રાજા કરણ ની જેમ..." (િૃ.૧૯) 

  સૂરજ અને રે્જુ આ બંને ખાસ બહેનિણીઓ ઘણીવાર મસ્ર્ીમાં િપર્ કેવો મળશે? રે્ની વાર્ો કરર્ી પશવજી જેવો િપર્ િામવા 

પશવલલંગ ઉિર દૂધ િણ ચિાવર્ી જે રદવસે સૂરજબાના લગ્ન થયા ત્યારે રે્ના કરર્ાં ર્ો વધુ રે્જુડી રડી હર્ી. આજે સાસરેથી િરર્ આવીને 

સુરજબા રે્જુડીને મળવા આકુળ-વ્યાકુળ છે. રે્જુડીને િણ સૂરજિરણીને ગઈ ત્યારની સૂનમૂન અને ખાધા-િીધા પવના ર્ેની રાહ જોઈને 

બેસી રહી હોય છે. રે્જુડી સૂરજને મેં રે્ના િપર્ પવશે િૂછે છે. સુરજના મનમાં ધમાસાણ ચાલે છે. અને રે્ની બાથ ભરીને ખૂબ રડે છે. 

આજુબાજુના િડોશીઓ ત્યા ંઆવી જાય છે.અહીં સૂરજબા ના મનમાં ચાલરંુ્ દ્વંદ  ચરમસીમાએ િહોંચે છે.  જે કોઈને કહી શકર્ી નથી 

અને ર્ેજુડીને િોર્ાની સખીને દેખી આ બધો બળાિો રડીને બહાર કાિે છે. 

 

 પવક્ષોભ:-  

  અમીએ િોર્ાના િપર્ સુરેશની નોકરી બચાવવા માટે રે્ના શેઠની પપ્રયંકની અયોગ્ય માંગણીનો સ્વીકાર કયો છે. સુરશેના મનમાં 

રે્ના શેઠ પ્રત્યે માન છે. િરંરુ્ રે્ એક વાસનાનો ભૂખ્યો વર છે અને રે્  અમીને િોર્ાની વાસનાનો ભોગ બનાવે છે. એક મધ્યમ વગા ની 

િત્ની અમી જ્યારે પપ્રયંક સાથે નાછૂટકે સંબંધ બાંધી આવ્યા િછી એની મનની પસ્થપર્ ખૂબ દુ:ખદાયક બને છે. પવચારોનું વાવાઝોડંુ રે્ના 

મગજમાં અફડાર્ફડી મચાવે છે. 

  "લોહી દોડવાના ધબકારા હજુ સંભળાર્ા હર્ા. દોડી સીધી બાથરૂમમા ંસ્નાન કરીને પપ્રયંકના સ્િશાને... શ્વાસને ઉર્રડી નાખંુ? 

થયંુ કે ચામડીની છોલી નાખંુ? હોઠ ભીસ્યા. બધા ંકિડાં કાિીને જોરથી રદવાલ માથે ફંગોળ્યા. કિડા એરની જેમ ગૂંચળું વળી ગયાં. મને 

એકાએક ર્ણખ્યું - આ કિડાંને દીવાસળી મૂકી દીધી હોયર્ો? એ બોતસ લેવા રસોડા ર્રફ ધસી." (િૃ.૨૩) 

  િોર્ાની જાર્ પ્રત્યે અિરાધભાવ અનુભવે છે. મંરદરમાં િણ પ્રવેશ કરર્ી નથી. રે્ સુરેશ ને કહે છે. 'અંદર અવાય એવું નથી.' સુરેશ 

રે્ના િર પચડાય છે. િણ સાધ્વી સત્યપ્રભાની અમીને સમજાવી મંરદરમાં લઈ આવે છે. સુરેશ રે્ના િર ગુસ્સે થાય છે. ત્યારે અમીને વધ ુ 

આક્રોશ થાય છે "અંદર ના િોિડા બહાર ધસી આવ્યાં. રે્ની મૂઠ્ઠીઓ પભડાઇ ગઇ.શરીર થર...થર... કાંિવા લાગ્યંુ 'રંુ્ સુરેશ રંુ્ િણ મને 

....?ને રે્ને જોરથી હાકોટો કયો માથંુ ધુણાવ્યંુ માથાના વાળ છૂટી ગયા."… (િૃ.૩૧)િૂજારીને લાગ્યુ કે અમીબેનના શરીરમાં માર્ા આવ્યા 

રે્ણે ધૂિ અને અગરબત્તી આિવાનું ચાલુ કયુા. િણ કોણ જાણે અમીના હદયમાં શું બળી રહયું છે. અિાર દુ:ખ લડી રહી છે. 

 

 ડંખ :- 

  વાર્ાામાં હરજી ભગર્ અને વાલી ડોશી કે જે ધમાિરાયણ પ્રાણી-િક્ષી પ્રત્યે સહાનુભૂપર્ ધરાવર્ા ગામના લોકો માટે કાયમી છાશ 

આિવાનો વિોનો પનયમ દીકરા રપવની વહુ િોર્ાના ભણર્ર અને આયોજનના ગર્કડાં હેઠળ લોકોન ેછાશ આિવાનું બંધ કરે છે. દૂધના 

આિર્ી ભેંસ ને િરાણ આિર્ી નથી. એક લાગણીપવહીન અને િૈસાની બચર્ કરવા માટે રે્ િશુ િંખીના ચારા-ચણ માં િણ કાિ મૂકે છે 

ઘરમાં ઝઘડો અને ત્યારબાદ િોરે્ ભૂર્કાળમા ંબનેલી ભોગ અને રે્નો બદલો લેવા આિવાનંુ બંધ કરી એવું હરજી ભગર્ ને ખ્યાલ આવે છે. 

"વાલી ડોશીના હોઠ ફફડયા.. રાંડ અસ્ર્રી ચરરર્ર... િણ હરજી ભગરે્ જોરથી નાદ િાડયો અંબે... અંબે... ને િછી મોટેથી બોલ્યા-

કાયા કારણનોભેદ ગહન છે, મારા વાલા...! કારણ વગર કાયા ન હોય.... કાંટા ને નહેરવા દ્યો.. બઉ ઊંડો છે... કાળજંુ ધોવાય ર્ો સર્ 

સમજાય...આ ર્ો મનનાં િોટલાં ખૂલે છે..." (િૃ.૪૩) 
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 દવા  :- 

          'દવા' વાર્ાામાં મદારી-વાદી, પવચરર્ી પવમુતર્ જાપર્ની વાર્ છે. કથાનાયક મદારી જાપર્નો છે િોરે્ ગોચરની જમીનમાં છાિરૂ 

બાંધીને રહે છે અસામાપજક ર્ત્વો એ એનંુ છાિરં ર્ોડી નાખ્યંુ અને અહીંથી છાિરૂ ખસેડવાની ધમકી િણ આિી અને ખૂબ માર માયો 

છે. કરડયા કામ િણ છૂટી ગયંુ છે.  નસીબનો માયો દારૂ િીવે છે. બીજી બાજુ ઇશ્વરભાઇ નામના સમાજસેવક એને જ પ્લોટ અિાવશ ેક ે

જે વ્યસન કરર્ો નપહ હોય. દારૂ િીધેલી હાલર્માં આ ઇશ્વરભાઇ સાથે મુલાકાર્ થાય છે. િણ ગરીબ ની આંખ માં જોઈ સમ-સંવેદના 

અનુભવે છે. 

“સમજુએ બે હાથ જોડયા. ‘બચારા જીવ ઇએ શું કરે? દવા વણ ર્ો આટલા ઘા ચમ ચમ રૂઝાય, હે... મને લાગ્યંુ કે દવાનો રેલો 

માયથી ફૂટીને સૂઝેલી આંખના થોથર િર લોહીના જામલી ચકામા િર ફોરી રયો છે. (િૃ. ૫૨) 

 

 મરેા દદા ન જાન ેકોઈ :- 

  આ વાર્ાામાં કુસુમનો િાત્રની મનોવ્યથા અને સુંદર રીરે્ પ્રગટ કરી છે. કુસુમ અહી રાઈનો િવાર્ બનાવ્યો છે. િગમાં આવેલા 

સાધારણ ર્થા કાને ખૂબ મોટંુ સ્વરૂિ આિી દે છે. િોર્ાની િુત્રી દ્વારા અને અન્ય વ્યપતર્ઓ દ્વારા અલગ-અલગ પ્રકારના સલાહ સુચના 

આિવામાં આવે છે. કેટલીક અંધશ્રદ્ધા ર્રફ િણ ખેચાય છે. ખૂબ રમૂજી રે્વી વાર્ાા છે. સાથે  સામે સ્ત્રીની નારી સંવેદના િણ છલકાય છે. 

 ‘કયા હુઆ?’  

‘મેં મળ્યંુ ચોખા વીણર્ી થી, રે્ ઈપશર્ા કા મોબાઈલ આયા. મેં હડફ કરર્ી કને ઉઠી. રે્ ઇસમેં ટચાકા હુઆ.’ 

‘િગમાં ટચાકા વો તયા હોર્ા હૈ ? ઉિા એકદમ રદવાલ નજીક આવીને ઊભી રહી. 

 ‘ઘૂંટણ... ઘૂંટણ... િગ... િગ...’ કંહીને કહીને કુસુમે હાથથી િગ બર્ાવ્યો. ‘અચ્છા... અચ્છા...િાંવ . કયા િાંવ મેં નયે ઘૂંઘર લાઇ? 

’ના...ના... ટચાકા...ટચાકા... પહન્દીમાં બળ્યંુ શું કહેર્ા હે?’ (િૃ. ૫૬) 

 

  મહારાણાનો અશં:- 

   આ વાર્ાામાં  એક ગરીબ માણસમાં િણ કેટલી ખુમારી અને સ્વાપભમાન રહેલા છે. રે્ના દશાન થાય છે. વાર્ાાનો નાયક ખેમાં 

ભાણામાં િણ મહારાણા પ્રર્ાિ જેવી ખુમારી છે ખેમાનો મહારાણા પ્રર્ાિ પ્રત્યેનો આદરભાવ ઉચ્ચ કક્ષાનો છે. ઠંડીમાં રજાઇઓ આિવા 

આવેલા યુવાનો િાસેથી રજા લેવાનો અસ્વીકાર િાત્રની ઉચ્ચ પસહાસન િર પ્રસ્થાપિર્ કરે છે. 

 “અમે શાલને ચાદરની આિવાની વાર્ કરી. િણ ખેમો કે ‘એક ચાદર ર્ો  છે જ ...’ ખેમાના ઘરમાં ગોદડા ગણીને બે અને એક 

રજાઇ ર્થા એક ચાદર હરંુ્ અને ખેમો કહે મારી િાસે પબછાવણો ને ઓડનો બોર્ હૈ... 

બોર્... મ્હાણે ઇની જરૂર જ કોની ... (િૃ. ૬૬) 

 

 ધરમલેુ ં- 

  ધરમની બહેન ધર્માષ્ઠાબા માટે કોળી લખમણો જે બપલદાન-ત્યાગ આિે છે. રે્ અપદ્વર્ીય-અપવસ્મરણીય છે. િોર્ાની ધરમની 

બેનના િપર્ને કોઈ કલંક ન લાગે કોઈ આંચ ન આવે રે્ માટે રાજભા ને બચાવવા લખમણો જેલવાસ ભોગવી છે. પનસ્વાથા પ્રેમ સગાઈ ની 

ધારદાર રજૂઆર્ અહીં છે. અંરે્ એક બહેન જે િોર્ાના ભાઈ પ્રત્યે અણગમો હોય છે. રે્ની સાચી વાસ્ર્પવકર્ા જાણે છે. રાજભા લખમણાને 

જેલમાં મળવા જાય છે ત્યારે ... 

“િછી િૂછયંુ, કોઈ ઈચ્છા?’  

‘ઈચ્છા ર્ો...’ લખમણે  માથંુ  ખણયંુ . ‘બાિુ, ઈચ્છા િૂરી કરો ર્ો કહું’ 

  ‘કરીશ’ રાજભાએ કહ્ું.  ‘મરદનું વચન’ લખમણાએ બાિુ ને ઝાલ્યા. રાજભાથી હનભુા સામે જોવાઈ ગયંુ. િણ િછી નરવા 

નતકોર સાદે કહ્ુ.ં ‘મરદનું વચન જા. આ રાજિૂર્ી લોહીનંુ વચન છે; જા!’  આ બળેવ મારી બુન બા ને રાખડી બાંધવા લઈ આવજો.’ હ?ે 

રાજભાને ગળામાં ચીસ આવી ગઈ....” (િૃ. ૭૫) 

 

 ચોિડા ચોખ્ખા કરવા છે:- 
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  ‘ચોિડા ચોખ્ખા કરવા છે’ વાર્ાામાં રરુ્ભાઈ મરણ િથારીએ છીએ. સૌ કોઇ એમનો જીવ જવાની રાહ જોઈને બેઠા છે િણ 

રરુ્ભાઇ મથામણ અનુભવે છે. અચાનક  સુરર્ા આવે છે અને ભૂર્કાળના સ્મરણો વાગોળી કઇ વ્યપતર્ના લેણા-દેણા બાકી છે રે્ યાદ કરે 

છે. રે્ની ચૂકવણી કરવા કહે છે. મૃત્યુની રદશામાં જર્ા રરુ્ભાઇનો આ વ્યવહાર એકદમ સત્યપનષ્ઠ છે. 

 ‘ચંદ,ુ લે ,િાંચની નોટ લઈને મને દેવામાંથી મુતર્ કર ?’ 

 ચંદુ સ્ર્બ્ધ થઈને ઊભો રહ્ો... હાથ લંબાવી શકાર્ો નથી.  

‘લઈલે ચંદુ, લઈ લ…ેર્ીરથ ેકરેલું દેવું લઈને ઉિર ના જવાય...’ ને ર્ારો ચોિડા  ચોખ્ખો કર...!’ (િૃ. ૮૬) 

‘મારી િાસ ેિાચંસો ની નોટ છે, હો!’ વાર્ાામાં નોટબંધી સમયે મધ્યમવગાની ગૃપહણીની શું વ્યથા હોઈ શકે રે્ના િરરચય આિવાનો 

સરળ િણ મહત્વનો પ્રયાસ કરે છે. બંધ થયેલી હજાર િાંચસો ની નોટો કપિલા િાસે નથી રે્નો રે્ને ખૂબ આનંદ થાય છે િણ જ્યારે બધી 

સ્ત્રીઓ દ્વારા જાણવા મળે છે કે બધાની િાસે ઓછી-વધર્ી ઘણી નોટો છે. િોર્ાની િાસે એક િણ નથી રે્નું દુુઃખ થાય છે. છેવટે આખંુ 

ઘર શોધર્ા એક િાંચસોની નોટ મળે છે. અને ઘરે કામવાળી બાઈ િાસેથી હજારની િાંચ નોટો  મળે છે. કપિલાને બેંકમાં  બદલવા આિ ે

છે. ત્યારે કપિલાને  અને િોર્ાને બીજી સ્ત્રીઓની હરોળમાં િોરે્ છે એનો આનંદ થાય છે. 

ઉભા રહો.  આવું છંુ, હો !’ કહીને હરખભેર અંદર દોડી િાંચસોની નોટ િોર્ાની અને સાડા ત્રણ હજાર ઝબીના લઈને એ ઝડિભરે 

બહાર આવી. વટભેર લાઇનમાં ઊભી ઊભી કયી કહેર્ી હર્ી કે ‘બુન મારે ર્ો કાલેય બેંકમાં આવવું િડશે. (િૃ. ૮૬) 

 

 ‘રાજધમા’ :- 

   આ વાર્ાાએ ધરમેલુ ંવાર્ાાનો ઉત્તર ભાગ કહી શકાય. રાજભા િોરે્ સરિંચ િદેથી રાજીનામંુ આિે છે. આ સમાચાર સાંભળી 

હનુભા રે્મની શોધખોળ કરી છે લોકો ર્ેમને સમજાવવાના  અનેક પ્રયત્નો કરે છે. િણ રાજભા િોર્ાના પનણાય િર અડગ રહે છે. 

  ના ના એ ર્ો મેં િહેલાં જ કહ્ું છે.  જો ર્મે લખમણાને દોપિર્  સમજર્ા હો ર્ો એ મારો હાળી છે. મારી લાડી નો ધરમેલાનો 

ભાઈ. અને િરરવાર િણ મારા ફામા હાઉસમાં કામ કરે છે. ફરીયાદીએ જેના િર આરોિ મુતયો છે એને અિરાધીઓને સ્વીકાયો છે; ત્યારે 

એ ગુનેગારના િરરવારનું સરિંચ સમથાન કરે ર્ો એ સરિંચ ર્રીકે રહેવા યોગ્ય નથી. રાજીનામંુ મૂકવો એ મારો રાજધમા છે. હું ક્ષપત્રય છુ. 

પ્રાણાન્રે્ િણ રાજીનામંુ િાછંુ ખેંચી શકંુ નહીં. મારો રાજધમા બજાવર્ાં કોઈ મને અટકાવશે નહીં. એટલી સવાને મારી પ્રાથાના છે’ કહીને 

રાજભા ઊભા થઈ ગયા અને સડસડાટ ચાલી નીકળ્યા...” (િૃ. ૧૦૬) 

 

 ‘ જો... જો... હુ ંમોટો માણસ!’ :- 

  આ વાર્ાામાં કથાનાયક ગરીબીમાં ઉછરેલ અમલદાર બન્યો છે અને ઓરફસમાં બીિીએલ કાડા રદ થર્ા કેટલીક સ્ત્રીઓમાં િોર્ાના 

બાળિણની સખી સેજુડી હોવાનો આભાસ થાય છે ર્ે ભૂર્કાળમાં સરી િડી છે. આ સેજુડીની ઈચ્છા હર્ી કે રે્ મોટો માણસ બને. રે્ની 

માને િણ મુપતર્ શેઠ ેરેશનકાડા પગરવે મુકાવ્યુ હરુ્. અને િૈસા આપ્યા હોવા છર્ાં રેશનકાડા િાછુ આપ્યો નહીં. આથી કથાનાયકની માની 

િણ પ્રબળ ઈચ્છા કે રે્નો દીકરો મોટો માણસ બને. 

 િણ િોર્ાના હાથે જ આજે ઘણા બી.િી.એલ કાડા થયાનો દુુઃખ ર્ેને થાય છે. 

  “જો...જો... સેજુડી, હું મોટો માણસ.... મારે કહેવુ હરંુ્, ત્યાં ર્ો ર્ળેટી ફાટી. માંયથી ધગધગર્ો એક અવાજ ઊચકાયો...અરે, આ 

અવાજ ર્ો ?  મારી બઇ જ ! બઇનો જ અવાજ... ફાટી મુઆ, રંુ્ ય કેટ ગળી જ્યો ?” આ સંવાદ સાથે વાર્ાામાં જબરદસ્ર્ અંર્ આવે છે 

વાર્ાાકારે અહીં પ્રણય અને કરણરસનું ગજબ આલેખન કરેલ છે. 

 

  સવળ ેખોબે:-   

 આ વાર્ાામાં કથા સત્સંગથી દુજાન િણ સહજર્ાથી સજ્જન બની જાય છે રે્નું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. નથા રામાએ ગૌચરની િચાવી 

િાડેલી જમીન કથા સાંભળ્યા બાદ ગૌચરને િરર્ આિી દેવાની વૃપત્ત જાગે છે. લોકો જ્યારે નથા રામાને  વાડ કાિર્ા જોઈ લોકો ને ખોટો 

આભાસ થાય છે. વાસ્ર્પવકર્ા ર્દ્દન નોખી જ ર્રી આવે છે. 

 “રે્ણે કહ્ુ ં– બાિજી, ઓલી ચરણામર્ની ઝારી સેને, ઇ લાવો ને નાખો િાણી. ગોસરની જમીન ગોસરને સુરજ ચંદરને હાખે 

િાસી....’ કપહને રે્ણે હાથનો ખોબો બાિજી સામે ધરી દીધો.....” (િૃ. ૧૨૩) 
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 ‘જય િરાજય’ :- 

  આ વાર્ાામાં લેખક કે હાલની િરરપસ્થપર્ સામાપજક પસ્થપર્નું વાસ્ર્વદશાન કરાવેલ છે. 

 વૃદ્ધાશ્રમમાં આવેલા ભાવના અને પ્રાણદાસને ગોદાવરી અને ભાનુ દ્વારા ર્મને ખૂબ સારી િુત્રવધુ મળી છે. રે્ના વખાણ સાંભળી ર્થા 

સાચી વાસ્ર્પવકર્ા સાંભળી બંને નુ કળેજુ કિાય છે. મનમાં અનકે ગૂંગળામણ થાય છે. છેલ્લ ેભાવના િોર્ાના િપર્નું અિમાન ન થાય એ 

માટે વૃદ્ધાશ્રમનો સ્વીકાર કયો – એ ઘટસ્ફોટ પ્રપવણભાઇ માટે ભાવના ની લાગણીને આશ્ચયાભાવે જોયા કરે છે. 

“હું અને મણી માસી સ્ર્બ્ધ બની ગયા. મને કળ વળી, ત્યારે મને થયુ કે હું ભાવનાને હચમચાવી નાંખીને િૂછંુ કે મારા માટે? ફતર્ મારા 

માટે? ર્ારા અિમાનનુ ંર્ો કંઈ નપહ? હજારો વિાની સ્ત્રી ર્ુ અમારા માટે જ ?” (િૃ. ૧૩૧) 

ઉિરોતર્ ચૌદ વાર્ાાઓમાં સજાકે જે િોર્ાની વાર્ાાકલાનો પનચોડ આપ્યો છે. એક કરર્ા એક ચરડયાર્ી વાર્ાાઓ આ 

વાર્ાાસંગ્રહમાંથી આિણને પ્રાપ્ર્ થાય છે. વાર્ાામાં વૈપવધ્ય, ભાિાશૈલી, અલંકારો, જોરદાર સંવાદ, ધારદાર રજૂઆર્ અને હાલની 

વાસ્ર્પવકર્ાનો સંુદર સમન્વય કરેલ છે. 

  વાર્ાાસંગ્રહની વાર્ાા માં પવિય વૈપવધ્ય અને વાર્ાાના વળાંકો અને રહસ્યભંગની ગજબ કળા જોવા મળે છે. 

ગુજરાર્ી સાપહત્યની ઉત્તમ વાર્ાાસંગ્રહમાં ‘પિયાલો’ િોર્ાનંુ અલગ અપસ્ર્ત્વ ધરાવે છે. 
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