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ગુજરાતી ભાષાની વવવિષ્ટ કૃવત એટલે “માજાવેલાનુું મૃત્યુ” અન્ય વાતાા કરતાું તદન અલગ જ પટકથા પર રચાઇ છે. આ વાતાા જાણે સુન્દરમ ે

વાતાા લખીને ગજુરાતી સાવિત્યમાું એક નબળા, કવથત અન ેસુંઘષામાું રિેતા વગાને અિીં જીવુંત અવસ્થામાું રજૂ કયાા છે. વાતાા નાયક માજાવેલાન ે

િબ્દ વિલ્પ દ્વારા કુંડારીને અમર બનાવી દીધો છે. જેમાું ચોરી લૂટફાટ અને મારામારીમાું આખો દદવસ પસાર થાય છે. એવા કવથત વગાન ેઅિીં 

સ્થાન સુન્દરમે આપયુું છે.  

માજાવેલાનુું મૃત્યુમાું પ્રાચીન કાળના કુલપવતની અદાથી બેઠેલો માજાવેલા તેમજ તનેો બિોળો મોટો પદરવાર અને ભીખ માગીને પદરવારનુું 

ભરણ પોષણ કરતા પદરવારમાું તત્કાવલન તળપદુ જીવન ઉપસી આવે છે. એક ભીખ માગતો ભીખારી તેનુું સુંયુક્ત કટુુુંબ અન ેજવાબદાર વ્યવક્તત્વ 

કેન્ર સ્થાન ેરહ્ુું છે.  

નીવતનતાની જરાપણ ફીકર કયાા વગર સાલનગ્ન સત્ય આલેખનાર સુન્દરમ માજાવેલાનુું મૃત્યુ વાતાામાું તનેા વાસ્તવવક દિાન તથા તળના 

જીવનનુું સચોટ દિાનના કારણે જુદી તરી આવે છે. આ નકર વાસ્તવવક્તાનુું ભાથુું તમેને પોતાના માદરે વતનની આસપાસ અનભુવ્યુું િિે તેવુું કિી 

િકાય.  

રસ્તાની બાજુમાું એમનો એક પોતાનો કામચલાઉ મિોલ્લો બનાવી રસ્તા પરથી નીકળતા લોકો પર બાજ નજર લગાવીને બેઠા િોય છે. 

આમ, આ લોકોન ેજો તકનો લાભ મળે તો પળવારમાું નજર ચુકાવી તરાપ મારીન ેવસ્તુ લઈ આવે છે. આ લોકોનો સરદાર માજો વેલો ડોસો છે. 

પાકી ઉંમર ેપિોંચેલો વબમારી (બરાગત) ના કારણ ેમાજાન ેિાફચડી જાય છે. છતાું તેન ેપ્રબળ જીજીવવષા વાતાામાું પ્રગટ થઈ  છે અન ે

વાતાાનુું તારશ્ય વનરૂપણ માજા અને બાળકો સાથેના સુંવાદમાું થાય છે. પોતે પાળેલી ધાડ કયા અને કવેીરીતે?તથા પોવલસનો માર ખાધો તમેજ સજા 

થઈ તેનો પુરાવો માજાના મુખે વાતાાકારે કરાવ્યો છે. નીવતની રવષ્ટએ અવતતભયુું  કામ માજાએ કયુું િોવા છતાું વાચક (ભાવક) ને માજા પ્રત્યે ધણૃા 

ઉદભવતી નથી અથવા તો વાતાાકારનો ઇરાદો ઉંચ-નીચ વગાની વવસમતા પાછળના કારણોની ચચાા કરવામાું પણ ઇરાદો નથી. સિજ રીતે વનમ્ન 

વગાના માજાવેલાનુું બયાન તનેા સ્વમુખ ેરજૂ થયુું છે.  

માજાએ જીવનના સુંપૂણા િોખ પરુા કરી દીધા િોય તવેુું તનેા ઉદબોધનમાું કિ ેછે. પોતાના નાના નાના બાળશ્રોતાઓએ સૂતરફેણી ખાધી 

નથી. તનેો વસવસો પ્રગટ કરે છે. તથા વાતાામાું વાનગીઓનુું વણાન તો જેના ઉપર વવિેષ િેત છે. તેવી ખોદડયારમાુંની આપેલી ખુડી આઇસ્રીમ લાવ ે

છે. તે ખાય છે અને ઠુંડી લાગે છે. તેથી બરાગત તાવ ચડ્યો છે. છતાું ‘વનો’ નથી આવ્યો તે ચચુંતા વારુંવાર કરે છે અને ન આવે ત્યાું સધુી ઘરે નથી 

જતો. અને વનો આવ્યા બાદ  ત ે જે લાવ ે છે ત ે તમામ વમઠાઇન ેતે ખાય છે. તથા સૂતરફેણી ખાવાની ઇચ્છા બાળકોની વનો પુરી કરે છે અન ે

‘ખોદડયાર માું  બધા સારાવારાના કરિે.’અન ેવના તુું ખુડીન ેસારા વર સાથ ેપરણાવજે તવેુું કિીને મોતન ેભટે ેછે. તો વાતાાનો અુંત ‘કોઈએ રડવાનુું 

નથી, ખબરદાર ડોસો સુખી થઇને ગયો છે.’ 

આ વાતાાના અુંતે માજો જીવનના તમામ સુખોને ભોગવીને ભટે્યો છે માજો સારું મોત પામ્યાની વાત પરીવારજનો કરે છે. વનામાું પણ 

માજાના જેવી ખમુારી છે. એ માજાની વાત દ્વારા રવષ્ટ ગોચર થાય છે. (વનો કુંઇક મારું નામ રાખે એવો અથા થાય છે.) અને અુંત ેવનો એ ઇચ્છા 

પુરી કર ેછે. જેમાું બાળકોની સૂતરફેણી ખવડાવવાની ઇચ્છા પૂણા થયાનો સુંતોષ માજાન ેપ્રાપત થાય છે.  

વાતાાનુું િીષાક માજાવેલાનુું મૃત્યુ સાથા પ્રગટ કર ેછે વાતાાનુું મુખ્યપાત્ર માજો છે અન ેવાતાાનુું પોત તનેી આસપાસ રચાય છે અને અુંતે સાથા 

થતુું દેખાય છે. િીષાકની યથાથાતા સાવબત થાય છે.  

સારાુંિ : સનુ્દરમ ે માજાવેલાનુું મતૃ્યુ વાતાામાું એક ગરીબ પદરવારનુું વણાન કરવામાું આવ્યુું છે. જેમાું માજાવેલાની આજુબાજુ ઘટનાઓ 

વણાવવામાું આવીછે. જેમાું ભીખ માુંગતા પદરવારનુું જીવન, લુુંટફાટ, રિેણાક, રોજ ઉભા થતાું અને પણૂા થતાું ખાવાના પ્રશ્નો, ભીખ માગતો 

પદરવાર એકબીજા પ્રત્યેની સિાનુુંભૂવત વગેર ેઘટનાનો અિીં રજુ કરલે છે.ભાવકન ેપણ આ પદરવાર પ્રત્યે રેિ થતો નથી અન ેઅુંત ેમાજોવેલો 

ચજુંદગીને મોજથી પૂરી વલજ્જતથી જીવી લેવાના ભાવવાળો માજો ‘સારું મોત’ પામ્યો છે તવેુું ભાવકને પણ અુંત ેલાગે છે. 

 

મખુ્ર્ શબ્દો : માજાવેલાનુું મૃત્યુનુું કથાવસ્તુ: મારી નજરે- લેખકનો પદરચય. 
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એક ભીખ માગનાર પ્રજાનુું જીવન તેના લૂટફાટ, વ્યવસાય, રિેણાુંક તથા રોજ ઉભા થતા અન ેપણૂા થતા ખાવાના પ્રશ્નો બધુ જ માજાની 

આસપાસ રજૂ થયુું છે અને કોઇપણ અવતિયોવક્ત વગર ભીખ માગનારનુું સાચુકલુ વચત્ર વગર ભીખ માગનારનુું વચત્ર વાતાામાું આપમેળે પ્રગટ થતુું 

દેખાય છે. 

ભીખ માગતા પદરવારનુું  એક બીજા પ્રત્યેની સિાનભુૂવત ઉદાિરણ તરીકે માજા વેલાના પદરવારના બધા સભ્યોમાુંથી ખુડી અને 

માજાવેલાની અરસ-પરસ લાગણી માજાવેલાનો વના પ્રત્યેનો પ્રમે (લાગણી) ઘરના સભ્યોની માજા પ્રત્યેની લાગણી વાતાામાું પાદરવાદરક સિાનભુૂવત 

પ્રગટ કર ેછે. 

વાતાાની રજૂઆત કળાત્મક છે અન ેકથનરીવત આસ્વાદ છે. તેના લીધ ેવાતાા રસ કયાુંક ખોરવાતો દખેાતો નથી. એકાદ અપવાદને બાદ કરતા 

વાતાાનુું ગદ્ય સચોટ રીતે રજૂ થયુું છે કટેલાક ગદ્યના ઉદાિરણ જોઈએ. 

સાુંજનો વિયાળાનો સાતેકનો વખત િતો અન ેતપોવનના યજ્ઞના ધમુાડાની પેઠે કારખાનાનો ધુમાડો સવાત્ર વ્યાપેલો િતો. યજ્ઞના ધમુાડાની 

પેઠે ત ેપણ આુંખોન ેબાળતો િતો. યજ્ઞના ધુમાડાની પેઠે તનેામાું પણ ગુંધ િતી પણ ત ેમાત્ર ગટરની સુગુંવધત િવવની નિી િિેરના કોટ બિાર 

મોટરોનો એક અડ્ડા પાસ ેએક ઊંચા ટાવરની પડખે ફૂટપાથ ઉપર રોજની પેઠે આજે પણ માજા વેલાની સુંતવત ભગેી થયેલી િતી.  

માજોવેલો બોલ્યો ‘આવ, મારા દીકરા સો વરસની થજે’ કિી તેણ ેખુડીને માથ ેિાથ મૂક્યો અને ખોદડયારા ખોદડયાર મા... મા બોલતાું 

બોલતાું ડોસાએ ભત્રીજાના ખોળામાું માથુું ઢાળી દીધુ.  

ઉપરના ગદ્યના ઉ.દા.માું પ્રતીકાત્મકની સાથે તળના વગાની ભાષાનો ટોન પણ પ્રાપત થાય છે. તથેી વાતાાનુું વણાન વધુ પ્રતીવતકર લાગે છે. 

વાતાાનો પદરવેિ સામાવજક વવષમતાનો રહ્ો િોવા છતાું પણ અિીં સિજ આલેખન તથા વસ્તુું સુંકલન ધ્યાનપાત્ર િોવાથી વાતાામાુંથી પુરા સુંતોષથી 

અવસાન પામેલા માજાનુું વ્યવક્તત્વ પ્રગટ થાય છે.  

વાતાાના પાત્રો ચોરી કેમ કરે છે? મિેનતકસ જીવન કેમ જીવતા નથી ? આવા વનવત વવવિયાન્ક પ્રશ્નો કે વગા વવષમતાના કોઇપણ વાડામાું 

પડ્યા વવના એક તળના વભખારીનુું વચત્ર પ્રાપત થયુું છે એટલે ક ેકોઇ વગાનુું નિી પણ એક વૃધ્ધનુું ગૌરવવુંતુ જીવુંત ચદરત્ર વાતાામાુંથી સાુંપડે છે સુન્દરમ 

પર માકાસવાદનો પ્રભાવ િતો. તેમછતાું વાતાામાું બધુ જ સિજ રીતે મૂકાયુું છે. આ વાતાાને કોઇ પ્રભાવ નડયો નથી. આ વાતાા સૌદયુંબોધ કરાવે છે.  

વવવેચક રમણ સોનીનો આ મત વાતાાકાર સનુ્દરમની સજાકતાની મિત્વનીબાજુન ેચચુંધ ેછે. જયાર ેઆ વાતાાના નાયક સુંદભે ચુંન્રકાુંત િઠે 

જણાવ ે છે ક ે ‘જે ટાવર આગળ મોજોવેલો બેઠેલો એ ટાવરના જેવુું જ ઉન્નત વ્યકવતત્વ (ટાવરરુંગ પસાનાવલટી) તનેુું વરતાય છે.’ જે ચજુંદગીન ે

મોજથી પૂરી વલજ્જતથી જીવી લેવાના ભાવવાળો માજો‘સારું મોત’ પામ્યો છે. જેવુું ભાવકને પણ અુંત ેલાગે છે. 

 

ઉપસુંિાર : 

માજાવેલાનુું મૃત્યુમાું માણસની ગરીબના કારણે પડતા દુુઃખો અન ેકેવી કેવી રીતે સિન કરે છે તેનુું તાદશ્યા વચત્ર રજુ કરવામાું આવ્યુું છે. 

 

લખેકનો પદરચય : 

વત્રભવુનદાસ 

પુરૂષોત્તમદાસ 

લુિાર-સુન્દરમ 

જન્મ – ૨૨-૦૩-૧૯૦૮ 

વનધન– ૧૩-૦૧-૧૯૯૧ 

કવવ, વાતાાકારણ, વવવેચક, વવચારક સુન્દરમ જન્મ ભરૂચ વજલ્લાના આમોદ તાલુકાના વમયાુંમાતર ગામમાું થયો િતો. સ્નાતક થયા પછી  

એ જ અરસમાું સ્વાતુંત્ર્ય સુંગ્રામમાું સિભાગી થયેલા સનુ્દરમ લેખકાયાની િરૂઆત કવવતાના સજાનથી કરી િતી. તે પછી તમેણે ટૂુંકી વાતાાઓનુું 

સજાન કયુું િતુું.  

વત્રિુળ ઉપનાનથી તમેણ ેિરૂઆતમાું વાતાાઓ લખી િતી. િીરાકણી અન ેબીજી વાતો નામનો તમેનો વાતાાસુંગ્રિ ૧૯૩૮ પ્રવસધ્ધ થયો 

િતો. વપયાસી નામનો સુંગ્રિ ૧૯૪૦ માું આવ્યો િતો. તદરણી, પાવકના પુંથે જેવા વાતાાસુંગ્રિોન ેસાવિત્ય રવસકોએ વધાવ્યા િતાું.  

૧૯૩૪માું રણવજતરામ સવુણા ચુંરકથી તમેનુું સન્માન થયુું િતુું. ૧૯૮૫માું ભારત સરકારે તમેન ેપદ્મભુષણ એવોડા પણ એનાયત કયો િતો. 

 

સુંદભા: 

(૧) માજાવેલાનુું મૃત્યુ સુન્દરમ. 

(ર) સુંપાદક : રમણલાલ જોિી : સુન્દરમની પ્રવતવનવધ વાતાાઓ : પ્રથમ આવૃવત્ત ૧૯૮૪, પૃ. ૪૯ થી ૬૩.  


