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રા.વિ.પાઠકની િારાતા ‘કોદર’ ‘દ્વિરેફની િારો’ ભાગ-૨મા ંપ્રગટ થઇ 
હરી. બેરરસટર પરમાણદંદાસનો પતુ્ર શાન્રલાલ, રેની નિોઢા 
પતની માલરી અને નોકર કોદર એ આ િારાતાના પ્રમખુ પાત્રો છે. 
કોદર િારાતાન ુ ંકથાિસ્ ુઆ મજુબ છે: બેરરસટર પરમાણદંદાસ અને 
ચ્દનગૌરીને ત્ા ં ઉત્તર ગજુરારના કોઈક ગામડાનો છોકરો કોદર 
છપપવન્ાના કોઈ કાઠંા િરસમા ં આિી પહોંચે છે. પરમાણદંદાસ 
અને ચ્દન  બનંેને કોદર માટે સનેહ છે. એમાં્  કોદરના આગમન 
પછી ચ્દન પતુ્ર શાન્રલાલને જ્મ આપે છે. ત્ારથી રેઓ કોદરના 
પગલાનંે શભુ ગણિા માડેં છે. નાના શાન્રને મકૂીને ચ્દન અચાનક 
મતૃ્ ુપામે છે અને ત્ારે જ પરમાણદંદાસ કોદરને કહ ેછે:

‘જો કોદર, હિ ેઆપણા શાન્રબાબનુા ંઆપણે જ બા થિાનુ.ં’

કોદર પરમાણદંદસની આ આજ્ા અક્ષરશ: પાળી બરાિ ેછે. રે એક 
સાથ ેશાન્રની મા, રેનો મોટો ભાઈ અને ચાકર બને છે. વમત્રોની 
સલાહથી પરમાણદંદાસ શાન્રને ઈંગલે્ડ બેરરસટર બનિા મોકલે છે. 
અને એ પિૂવે ગામડા ગામમા ંરહરેા જવમ્રરામની દીકરી માલરી 
સાથ ેશાન્રના લગન કરાિી દે છે. દીકરો વિદેશ જિાથી પરમાણદંદાસ 
એકલા પડી જા્ છે. અને ધીમે ધીમે રેમનો જીિનમાથંી રસ ઊડી જા્ 
છે. શાન્રલાલ પાછો આિ ેરે પિૂવે રેમનુ ંમતૃ્ ુથા્ છે. ઈંગલે્ડથી 
પાછો આિરો શાન્રલાલ પતની માલરીને લઈને અમદાિાદ સટેશને 
પહોંચે છે. ત્ા ંકોદર રેમને લેિા આિ ેછે અને રે પોરાની પ્રવરજ્ા 
શાન્રલાલને કહ ેછે:

‘અને મેં એમના પગો પર હાથ મકૂી કહુ ંકે જેમ આજ સધુી કરરો’રો 
રેમજ મરરા ંસધુી ભાઈની અને બહનેની ચાકરી કરીશ, ત્ારે બાપનુો 
જીિ ગરે ગ્ો.’

કોદરની આ ભીષણ પ્રવરજ્ા માલરીના ઉછરરા ંકોડનો ભોગ લે છે. 
પરરણામે એક રીવ્ર સઘંષતામ્ િારાિરણ રચા્ છે. શાન્રલાલ કોદર 
અને માલરી બેઉને સમજે છે પરં્ ુબનંેમાથંી એકે્ને સમજાિી શકરો 
નથી. એક રદિસ ગસુસામા ં આિીને શાન્રલાલ કોદરને ધમકાિી 
નાખંે છે. અને પરમાણદંદાસના સમ્ની િાર સભંાળિાની ના પાડે 
છે. એ આઘારને કારણે કોદર ઘર છોડીને ચાલ્ો જા્ છે. પણ વમત્રો 
અને માલરીની હાજરીને કારણે શાન્રલાલ કોદરને મનાિિા જઈ 
શકરો નથી. એ જ સમ્ે આકરી ઠંડીનુ ંમોજુ ંશહરેમા ંફરી િળે છે. 
શાન્રલાલની કોદર માટેની ચચંરા િધી જા્ છે. રે બનરી રપાસ 
કરાિ ેછે પરં્ ુકોદરનો કોઈ પરો મળરો નથી. ત્રીજા રદિસે િહલેી 
સિારે ઠંુઠિા્ેલી હાલરમા ં કોદર ઘરના બારણા ં પાસે પડ્ો હો્ 
છે. રેને જોઇને માલરી હબેરાઈ જા્ છે. શાન્રલાલની મદદથી 
રે કોદરને ઘરમા ંલાિ ેછે. રેનાથી બનરી બધી સારિાર કરિાનો 
પ્ર્ાસ કરે છે. પરં્ ુકોદર થોડા ંજ કલાકોમા ંમતૃ્ ુપામે છે. કોદરના 
મતૃ્થુી માલરીને પ્રબળ પસરાિો થા્ છે. રે શાન્રલાલની માફી 
માગેં છે. દોઢેક િરસ પછી જ્ારે માલરી દીકરાને જ્મ આપે છે 
ત્ારે રેનુ ંનામ ‘ક’ પરથી પાડિા શાન્રલાલને કહ ેછે ને ત્ા ંિારાતા 
પરૂી થા્ છે.

મનોવિશલેષણાતમક અચભગમથી જોરા ંઆ િારાતા ઘણી રસપ્રદ બની 
રહ ે છે. દ્વિરેફે આ િારાતામા ંસખુી લગનજીિનનુ ંએક અદ્દભરુ રહસ્ 
દશાતાિી દીધુ ંછે. ડૉ.જેકોબી લખે છે,

‘The encounter with the soul-image is therefore not a task of 
youth but of maturity.’

લગનજીિનમા ં પરરપકિરા એ અવનિા્તા બાબર છે. સ્તી-પરુુષના 

સબંધંમા ં માત્ર શારીરરક નહીં પણ માનવસક અને આતતમક જોડાણ 
પણ અવનિા્તા બાબર છે. માલરી, શાન્રલાલ અને કોદર આ ત્રણે્ 
પાત્રોમા ંસૌ પ્રથમ કોદરને જોઈએ રો, કોદરે પોરાની જારને પરેૂપરૂી 
પરમાણદંદાસના કુટંુબમા ંઓગાળી દીધી છે એ િારનો ખ્ાલ આિી 
જા્. કોદરની િ્ િધિાથી રેનામા ંએક જારનુ ંજક્ીપણુ ંિધ્ુ ંછે 
એ િાર લેખક જણાિ ેછે. રેનુ ંકારણ િારાતાના પ્રસગંોમાથંી મળી રહ ે
છે. એક અનાથ છોકરાને એક દંપરીએ પોરાની સાથ ેસનેહથી રાખ્ો. 
પરમાણદંદાસે ચ્દનગૌરી અને શાન્રલાલ પછી સૌથી િધારે ભરોસો 
મકૂ્ો હો્ રો રે છે કોદર. કોદર માટે પરમાણદંદાસ સિતાસિ છે. રે 
પરમાણદંદાસની સાથ ેનાના, મા વિનાના શાન્રની કાળજી લે છે. 
કોદરના જીિનનુ ંલક્્ જ શાન્રલાલની સેિાનુ ંછે. પરમાણદંદાસના 
શબદેશબદને પાળી બરાિવુ ંએ જ એકમાત્ર ઇચછા કોદરની છે. એડલર 
જેને ‘Life-goal’ કહ ેછે, રે કોદર માટે રો શાન્રલાલ અને માલરીની 
સેિા છે. કારણ કે રેણે પરમાણદંદાસને િચન આપ્ુ ં હ્ ુ.ં સકૂ્મ 
દૃષ્ટએ જોઈએ રો, કોદરની આ ભાિના પાછળ રેની ઋણસિીકારની 
વવૃત્ત દેખા્ છે. પરમાણદંદાસ અને ચ્દનગૌરી એ પોરાના જેિા ં
અનાથ બાળકને આશરો આપ્ો હરો એ િાર વધૃધ કોદરના હૃદ્મા ં
વશલાલેખની જેમ જડાઈ ગઈ છે. રેથી કોદરનુ ં લક્્ જ આ ઋણ 
ચકૂિિાનુ ં છે. બીજી રરફ લાગણીની રીરે જોઈએ રો પણ રે 
શાન્રલાલ સાથ ેજોડા્ેલો છે. આ લાગણીનો રં્  ુએટલો મજબરૂ છે 
કે જો રે શાન્રલાલને છોડે રો જીિી જ ન શકે. આ રીરે જોઈએ રો 
કોદરમા ંજોિા મળરા ંજક્ીપણાનો ઉકેલ મળી જા્ છે. 

હિ ે માલરી અને શાન્રલાલનો વિચાર કરીએ રો કેટલાકં પ્રશ્ો 
ઊભા ંથા્. શા માટે માલરી કોદરને સમજી શકરી નથી? શા માટે 
શાન્રલાલ કોદરનુ ંમાનસમાલરીને સમજાિી શકરો નથી? અને શા 
માટે કોદરનુ ંમતૃ્ ુઅવનિા્તા છે?

આ પ્રશ્ોના ઉત્તર િારાતામાથંી મેળિીએ. શાન્રલાલઈંગલે્ડથી માલરી 
સાથ ેપત્રવ્િહાર કરરો હો્ છે. લેખક લખે છે કે આ પત્રવ્િહારનો 
વિષ્ ઈંગલે્ડની રીરભાર અને પોરાની રદનચ્ાતા હરો. વપરાના 
મતૃ્ ુપછી શાન્રલાલ જે પત્રો લખે છે રેનો વિષ્ ઈંગલે્ડના લોકો 
ઘર કેિી રીરે ચલાિ ે છે રે હરો. દ્વિરેફ લખે છે કે શાન્રલાલના 
પત્રોમા ંક્ાં્  સિંનન કે પ્રેમની િાર આિરી નહોરી. રેઓ લખે છે,

‘શાન્ર પોરાની ઊંડી લાગણી શબદોમા ંમકૂરા કે બીજી રીરે બરાિરા ં
શરમારો, લાગણી જેમ રેના હૃદ્ની િધારે વનકટની, રેમ રે િધારે 
મ ૂગંો રહરેો.’

શાન્રલાલના આ સિભાિને કારણે પત્રવ્િહાર હોિા છરા ંમાલરીને 
શાન્રલાલના પ્રેમનો અનભુિ થ્ો જ નથી. બીજુ ંકે પત્રોનો વિષ્ 
વપરાના ગણુો, ઘરગહૃસથીની િારો, ઈંગલે્ડની રીરભાર, ઈંગલે્ડના 
સથળો િગેરે હરો. પણ ક્ારે્ કોદર વિશ ેકોઈ િાર થઇ નહોરી. 
એટલે જ્ારે શાન્રલાલ પહલેી િાર માલરીને લઈને ઘરે પહોંચે છે 
ત્ારે રેમનો એકમેકને સમજિાનો સમ્ શરૂ થા્ છે.

માલરી વિશ ેવિચારીએ રો રરર ખ્ાલ આિ ેછે કે રે જુદા પ્રકારના 
િારાિરણમા ંઊછરી છે, શાન્રલાલ મા વિનાના ઘરમા,ં વશસરબદ્ધ 
રીરે મોટો થ્ો છે. માલરીનો ઉછેર િસરારી કુટંુબમા ંથ્ો હોિાથી 
રે શાન્રલાલની સરખામણીમા ં ઓછી પરરપકિ છે. ઓછાબોલા 
શાન્રલાલના હૃદ્મા ંઊરરીને માલરી પોરાના માટેનો પ્રેમ જાણે 
એ પહલેા ંજ કોદર રે બેની િચચે આિી જા્ છે. માલરી મનોમન 
કોદર સાથ ેપોરાની ્લુના કરીને એક પ્રકારની લઘરુા અનભુિ ેછે. 
કારણ કે રેને મન કોદર એક નોકર છે. એથી વિશષે કંઈ નથી. જ્ારે 
શાન્રલાલની નજરે કોદર માત્ર નોકર નથી. શાન્રલાલના હૃદ્મા ં
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કોદરનુ ંસથાન શુ ંછે એ જાણિાનો કે સમજિાનો માલરી પ્ર્ાસ કરરી 
નથી અને મનોમન પોરે જ એમ માની બેસે છે કે શાન્રલાલ રેના 
કરરા ં િધારે કોદરને ગણે છે. શાન્રલાલનો ઓછાબોલો સિભાિ 
અને માલરીની પોરાની લાગણી દબાિી દેિાની રીરને કારણે બનંે 
િચચે સિંાદ સધારો નથી. સ્તી-પરુુષ સબંધંને મજબરુ બનાિ્ ુ ં
રતિ સિંાદનુ ંછે. શબદથી સિંનનની ્ાત્રાનો આરંભ થા્ છે. કાલતા 
જુગંની Soul-Imageની વિચારણાથી સમજીએ રો, જીિનમા ંવિજારી્ 
પાત્રના આગમનથી જ વ્નકરને પોરાની સિભાિગર મ્ાતાદાઓ 
અને નબળાઈઓનો ખ્ાલ મળે છે. માલરીના સિભાિની મ્ાતાદા 
ગભંીર શાન્રલાલ સમજી જા્ છે. પણ રે માલરીને કોદર વિશ ે
કંઇ સમજાિી શકરો નથી. કોદરની દરવમ્ાનગીરી પાછળનુ ંકારણ 
સમજાિિા ંશાન્રલાલ પ્ર્ાસ કરે છે પણ માલરી સભંાળિા રૈ્ાર 
જ થરી નથી. શાન્રલાલને ચાના પ્રસગેં રે જે પ્રશ્ પછેૂ છે રે જુઓ. 
માલરી અને શાન્રલાલ હજુ ઘરમા ં પ્રિશે ે છે ત્ા ં વપરાની ્ાદ 
આિરા શાન્રલાલ ગભંીર બની જા્ છે. પવરની ગભંીરરાને સમજી 
ગ્ેલી માલરી પવરને ઉતસાહમા ંલાિિા માટે પોરે જ ચા-નાસરો 
બનાિિા રૈ્ાર થા્ છે. જિાબમા ંઅત્ાર સધુી પરમાણદંદાસના 
વન્મોમા ંજીિલેો કોદર કહ ેછે:

‘બહને, રમને શાન્રભાઈનો ચા કરિો નહીં ફાિ.ે કેમ ખરંુ ને ભાઈ!’

શાન્રલાલ કોદરને ચા મકૂિાની હા પાડે છે કે રરર જ માલરી 
શાન્રલાલને પછેૂ છે:

‘ગઇ કાલે મેં રમને ચા કરી આપી હરી રા િખરે ફાિી નહોરી?’

માલરીના પ્રશ્મા ંરે પોરે મનોમન કોદર સાથ ેપોરાની ્લુના કરી 
રહી છે રેનો ખ્ાલ આિી જા્ છે. એથી આગળ િધીને બીજા પ્રસગેં 
શાન્રલાલ કોદરની માનવસકરા સમજાિિાનો માલરીને પ્ર્ાસ કરે 
છે રે  જુઓ. શાન્રલાલ કહ ેછે,

‘કેમ રને જરા એકલુ ંરો લાગશ.ે રારા વપરાના ઘરે રો િસરારી કુટંુબ 
છે. અહીં રો કોઈ નથી.’

જિાબમા ં માલરી પોરાના હૃદ્ની પરેૂપરૂી કડિાશ અને રીખાશ 
સાથ ેકહ ેછે,

‘ના, કોદરભાઇ છે ને!’

માલરીની આ પ્રકારની વવૃત્ત સાધારણ એિા પ્રશ્ને િધારે ગભંીર 
બનાિી મકેૂ છે. સ્તી-પરુુષના સબંધંોમા ંસાથીની િાર ન સભંાળિાની 
વવૃત્ત ઘણા ં ગભંીર પ્રશ્ો ઊભા ં કરે છે. હઠીલા સિભાિની માલરી 
શાન્રલાલની કોઈ િાર સભંાળિા રૈ્ાર નથી. રે પોરે જ 
શાન્રલાલની વિરુદ્ધ એક દીિાલ ચણી લે છે. માલરીને કોદર પોરાનો 
પ્રવરસપધધી જેિો જણા્ છે. રેથી જ રે એકિાર કોદરની દખલગીરીથી 
કંટાળીને ગસુસામા ંબોલી દે છે:

‘હુ ંરે એક િરને પરણી છ ંકે બેને?’

અહીં ખરેખર રો માલરી પોરાના ગરૃહણી રરીકેના હક પર કોદર 
રરાપ મારી રહ્ો છે એમ કહી રહી છે. લેખક માલરીનો આ પ્રકારનો 
સિભાિ નીચેના શબદોમા ંિણતાિ ેછે:

‘માલરીને, આ નસથવર સામે ફરર્ાદ કરિી કે રેના પર ગસુસો દશાતાિિો 
રે વનબતાળરા લાગી...રે એટલી ગૌરિશાળી હરી કે રેને પોરાનુ ંદુઃખ 
કોઈપણ માણસ સામે દેખાિા દીધુ ં નહીં...સમગ્ર નસથવરના સકારણ 
ખલુાસા વિનાના કોઈક ક્ષચણક અનનુ્ કે પ્રેમોવમમિથી ન મને એિી રે 
માવનની હરી. અને આ કુટંુબના ગર અનભુિ વિના, રે અનભુિથી 
ઘડા્ેલુ ં કોદરનુ ં માનસ, રે પોરાના જીિનના આિશેમા ં સમજી 
શકે રેમ નહોરી. રો કોદારનો ઇવરહાસવસદ્ધ જડ આગ્રહ માફ કરી કે 
વનભાિી રો ક્ાથંી જ શકે?’

અહીં લેખક માલરીનો હઠીલો સિભાિ, રેનો જુદો ઉછેર અને રે હજુ 
સધુી શાન્રલાલના ઘરના િારાિરણથી ટેિાઈ નથી આ બધુ ં જ 
દશાતાિી દે છે. 

શાન્રલાલ માલરીને ખશુ રાખિા કોદરને ઓરફસમા ંકામ સોંપે છે. 
રેથી રો માલરીનો અહમ ્ િધારે ઘિા્ છે. રેને લાગે છે કે માત્ર 
રેના ઉપર ઉપકાર કરિા માટે જ શાન્રલાલે કોદરને ખસેડ્ો છે. 
માલરી િધારે ને િધારે રોષે ભરારી જા્ છે. પણ પોરાના ગસુસાને 
રે દબાિી રાખે છે. શાન્રલાલ કોદરને ધમકાિ ેછે અને કોદર ઘર 

છોડીને જરો રહ ેછે ત્ારે શાન્રલાલ જે વ્થા-પીડા અનભુિ ેછે રેનો 
પણ માલરી અિળો અથતા કરે છે. દ્વિરેફ માલરીના મનની આ અિસથા 
નીચેના શબદોમા ંિણતાિ ેછે:

‘રેને ફરી મનમા ંથ્ુ ંકે કોદરને ઓરફસમા ંકાઢ્ો રે માત્ર બહારથી 
મારંુ મન મનાિિા જ હ્ ુ.ં બાકી રો એમના હૃદ્મા ંમાત્ર કોદર જ 
હરો.’

અહીં સપ્ટપણે લેખક દશાતાિી દે છે કે માલરી મનોમન કોદર સાથ ે
પોરાની ્લુના કરરી હરી. માલરી અને શાન્રલાલનો સિભાિ 
જાણ્ા પછી હિ ેઅગત્નો પ્રશ્ એ થા્ કે શા માટે કોદરનુ ંમતૃ્ ુ
અવનિા્તા છે?

કાલતા જુગં કહ ેછે રે મજુબ વ્નકરની પોરાની મ્ાતાદાઓની અનભુવૂર 
વિજારી્ પાત્રથી થા્ છે. અહીં માલરી પોરાની મ્ાતાદાઓથી 
અજાણ છે. રેનો હઠીલો સિભાિ, ગસુસો, દુઃખ જેિી લાગણીને મનમા ં
ને મનમા ંદબાિી રાખિા જેિી વવૃત્ત સબંધંને હાવનકારક છે. એ જ 
કારણોસર રે લઘરુા અનભુિી રહી છે. એટલુ ં જ નરહ રે પ્રેમાળ 
શાન્રલાલને પણ ્ોગ્ રીરે સમજી શકી નથી. આકરી ઠંડીમા ં
ઠંુઠિા્ેલો કોદર મરરા ંમરરા ંપણ માલરીને કહ ેછે,

‘બહને, ભાઇ ગમે કહ ેપણ રેમને આજે મસાલો નાખીને ચા પાજો, 
નરહરર શરદી થઇ જશ.ે બાપ ુકહરેા ગ્ા છે.’

મતૃ્ ુપામરા ંકોદરની શાન્રલાલ માટેની લાગણીને જોરા ંમાલરીનુ ં
હૃદ્ થોડુ ં પીગળે છે અને રેમાં્  કોદરના મતૃ્થુી માલરીને 
શાન્રલાલની રેના માટેની લાગણી સમજા્ છે. સાથ ેજ માલરીને 
પોરાની ભલૂનો ખ્ાલ આિ ે છે. પોરે વિના કારણે કોદર જોડે 
સરખામણી કરીને પવરની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી છે એ િારનો 
રેને ખ્ાલ આિ ે છે. રેના પરરણામે માલરી પોરાની સિભાિગર 
મ્ાતાદાઓને અને રેના પરરણામોને જોઈ શકે છે. કોદરના મતૃ્થુી 
માલરી અને શાન્રલાલને એકમેકને સમજિાની રક મળે છે. કોદરના 
કારણે બનંે િચચે ચણાઇ ગ્ેલી દીિાલ કોદરના જ મતૃ્થુી ્ટેૂ છે. 
માલરી પોરાની મ્ાતાદાઓ ત્જીને શાન્રલાલ સાથ ેમકુર મને િાર 
કરરી થા્ છે. જે સફળ દાપંત્જીિન માટે અવનિા્તા એિી બાબર 
છે. રેથી કોદરનુ ં મતૃ્ ુ આ અચભગમથી જોઈએ રો િારતામા ં જરૂરી 
બની રહ ેછે.

મનોવિશલે્ણાતમક અચભગમથી જોરા ંશાન્રલાલને મનમા ંને મનમા ં
એકલા ં ઊંડા વિચારો ક્ાતા કરિાની ટેિ છે. રે પોરે ઓછાબોલો 
છે. રો સામાપક્ષે માલરી નિી પરીનસથવરમા ંપોરાની જારને ઢાળી 
શકરી નથી. રે મનમા ંને મનમા ંદુઃખ, ગસુસો, પીડા દબાિી રાખે છે. 
લાગણીઓના આ પ્રકારના દમનને કારણે રે ખરા હૃદ્થી શાન્રલાલ 
સાથ ે િારચીર કરી શકરી નથી. કોદરના મતૃ્થુી માલરીની આ 
મ્ાતાદાઓ દૂર થા્ છે. 

દાપંત્જીિનમા ંસિંાદનુ ંમહતિ ‘કોદર’ િારાતામા ંજોિા મળે છે. પવર-
પતનીમાથંી કોઈ એકના ચચત્તમા ં જો કોઈપણ પ્રકારનો ખટકો હો્ 
અને જો રે પાત્ર રેને સીધેસીધુ ં કહિેાના બદલે મનમા ંને મનમા ં
દબાિિાનો પ્ર્ાસ કરે રો છેિટે નકુસાન સબંધંને થા્ છે.

આમ, મનોવિશલે્ણાતમક અચભગમથી જોરા ં ‘કોદર’ િારાતામા ં કરુણ 
કોદરના મતૃ્થુી નરહ પણ દંપરીના ચચત્તમા ં જ્મેલી દીિાલથી 
અનભુિા્ છે એમ કહી શકા્.


