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સ્વપ્નાઓને સાકાય કયવાની પે્રયણાત્ભક કથા ‘ઍલ્કેમભસ્ટ’ મવશે 

 
  

બ્રાઝઝરભાાં જન્ભેરા વર્જક ૉર કએરની સધુા ભશતેા દ્વાયા ગજુયાતી બાાભાાં 
અનલુાદદત થમેરી આંતયયાષ્ટ્રીમ ફેસ્ટવેરય તયીકે નાભના ાભનાય કૃતત ‘એલ્કેતભસ્ટ’ ઑગસ્ટ 
૨૦૦૮ સધુીભાાં તલશ્વની ૬૭ બાાઓભાાં અનલુાદદત થમેરી છે. તેની દવ કયડથી ણ લધાયે 
નકર લશેંચાઈ ચકુી શતી. કરા એ ભાણવને જીલતા ળીખલે છે, તેના આંતય ભનને પ્રગટ કયતાાં 
ળીખલે છે, વનાઓ જતા ળીખલે છે. ણ ત ેજમેરા આ વનાઓ ભાત્ર વના ન યશી 
જામ યાંત ુબતલષ્ટ્મભાાં એ લાસ્તતલકતા ફને એટરે કે તેના વનાઓ વાકાય કેભ કયલા તે ત 
વ્મક્તત એ જાતે જ ભશનેત દ્વાયા ળીખવુાં ડે છે. આલી જ એક લાતને નલરકથાના તલમલસ્ત ુ
તયીકે સ્લીકાયીને આ વર્જક લાત કયે છે. એટરે જ વર્જકે આ કૃતતના ઉળીષક તયીકે મકેુર 
તલધાન આ કૃતતનુાં શાદષ  ફની યશ ેછે કે ‘તાના વનાઓને વાકાય કયલાની પ્રેયણાત્ભક કથા’. 

 કથાન નામક વાક્ન્તમેગ નાભન એક છકય છે. તેન જન્ભ સ્ેનભાાં આલેરા 
એન્ડાલતુળમન પ્રદેળભાાં થમ છે. તે વ લષન થમ ત્માાં સધુી બણ્મ છે તેથી તેના ભાતા 
તતા ઈચ્છતા શતા કે તે ાદયી ફને ણ તેની ઇચ્છા પ્રલાવ કયલાની શતી, પયલાની શતી, 
દુતનમાને જલાની શતી. એથી તે તતાને કશી દે છે કે તે ાદયી ફનલાને ફદરે આ 
દુતનમાન પ્રલાવ કયલા ભાાંગે છે. તતા તેને વભજાલે છે કે જે રક પ્રલાવ કયે છે તેની ાવે 
અઢક ૈવા શમ છે જ્માયે તેભની ાવે પ્રલાવ કયલા જેટરા ૈવા નથી. તેના તતા તેન ેએભ 
ણ કશ ે છે કે આણે ત્માાં ત પ્રલાવ ભાત્ર ગલા જ કયી ળકે. કેભ કે, ઘેટાાંની વાયવાંબા 
યાખતા યાખતાાં તેની જરૂદયમાત યૂી કયલા ભાટે ઋત ુપ્રભાણે એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ 
ગલાે પ્રલાવ કયલ જ ડે. વાક્ન્તમેગને આ તલચાય ગભી ગમ. તેણે ગલા ફનલાનુાં નક્કી 
કયી રીધુાં. એક બણેર ગણેર છકય ભાત્ર તાની ઇચ્છાઓ યૂી કયલા ભાટે થઈ ઘય છડી 
ઘેટાાંઓ ખયીદી પ્રલાવે નીકી ડે છે. આ પ્રલાવભાાં ફે લષન વભમગા લીતે છે ત્માાં એક 
દદલવ તે એક જગ્માએ યાતલાવ કયલા યકામ છે. ત્માાંથી જ આ નલરકથાન પ્રાયાંબ થામ 
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છે. પ્રાયાંબે જ આલતુાં આ જગ્માનુાં લણષન જઈએ: ‘છકયાનુાં નાભ વાક્ન્તમેગ શત ુાં. તાના ધણને 
શાાંકત શાાંકત તે જ્માયે એક સભૂવાભ દેલના સ્થે શોંચ્મ ત્માયે વાાંજ થલા આલી શતી. 
દેલની છત ત કેટરાાંમ લોથી ડી ગમેરી જણાઈ અને તેભાાંના જૂના જૂાસ્થે અંજીયનુાં 
એક ભટુાં વકૃ્ષ ઊગી ગયુાં શત ુાં.’ (.ૃ ૧૧) 

આ ફે લોભાાં તે ગલા તયીકે તાના ઘેટાાંઓનુાં યક્ષણ અને ારન ણ કેભ કયવુાં 
તે ફધુાં જ ળીખી ગમ શમ છે. ઘેટાાંન ુાં ઉન લેચતી લખતે તેની મરુાકાર ળેઠની એક છકયી 
વાથે થઈ શમ છે. તેભના લચ્ચે થડી લાતચીત થામ છે. તે તે છકયી પ્રત્મે આકાષમ છે. 
એટરે લો છી તે પયીથી તે જ ગાભભાાં તાના ઘેટાાંના ઉનને લેચલા ભાટે જલાનુાં નક્કી 
કયે છે. આ જગ્માએ આયાભ કયતી લખતે તેન ેઅચાનક એક સ્લપ્ન આલે છે. આ સ્લપ્નભાાં એક 
ફાકી આલી તેને ઈજીપ્તના તયાતભડ સધુી રઈ જામ છે. એક જ યાતભાાં તેને આ સ્લપ્ન ફે 
લખત આલે છે તેથી તે તાને આલેરા આ સ્લપ્નને વભજી ળકનાય ગાભની એક સ્ત્રી ાવ ે
જામ છે. તે સ્ત્રી ાવે જઈને ેરી સ્લપ્નભાાં આલેરી ફાકી તલળે સ્ત્રીને જણાલે છે કે, ‘જ ત ુાં 
અશીં આલીળ ત તને છૂ ખજાન ભળે એભ કશીને તે ભને તેનુાં ચક્કવ સ્થાન ફતાલલા 
જતી શતી, ત્માાં જ ભાયી આંખ ઊઘડી ગઈ. ફાંન્ન ેલખત.’ (.ૃ૧૮) ત ેસ્ત્રી વાક્ન્તમેગને આલેરા 
સ્લપ્નન અથષ તેને વભજાલતાાં જણાલે છે કે, ‘આ સ્લપ્ન જગતની બાાભાાં છે.... તાયે 
ઇજજપ્તના તયાતભડ ાવે ાવે જવુાં જ જઈએ. ભેં તેના તલળે કદી કાાંઈ વાાંબળયુાં નથી, ણ જ 
એક ફાકી તને ત્માાં રઈ ગઈ શમ ત તેનુાં અક્સ્તત્લ શવુાં જ જઈએ. ત્માાં જ તને એલ 
ખજાન જડી આલળે જેથી ત ુાં એક ધનલાન વ્મક્તત ફનીળ.’ (.ૃ ૧૮) 

ેરી સ્ત્રીની લાતને ગાંબીયતાથી રેલાના ફદરે વાક્ન્તમેગ ત્માાંથી નીકી જામ છે. 
નગયના ચકભાાં જઈને તે એક સુ્તક લાાંચત શમ છે ત્માાં તેને વારેભન યાજા ભેલ્લ્લઝેડેક 
ભે છે. ચય તેને લ ૂાંટી ન રે એટરા ભાટે થઈને તે વદૃ્ધના છુા લેળભાાં શમ છે જેથી 
વાક્ન્તમેગ તેને શરેાાં ત ઓખી ળકત નથી. ણ ાછથી તેન ેતેની શકીકત તલળે ખફય 
ડે છે ત્માયે તે તેના ય તલશ્વાવ કયે છે. તે વાક્ન્તમેગને જણાલે છે કે તેણે પ્રલાવ કયલ 
જઈએ અને ઈજજપ્તના તયાતભડ ાવે જવુાં જઈએ. એ તેને તળખાભણ આે છે કે, ‘એ ખજાન 
ળધલા ભાટે તાયે કેટરાાંક શકુન અથલા બાલસચૂક ઝચહ્ન પ્રભાણે લતષવુાં ડળે. બગલાને ફધાાં 
ભાટે ચારલાન એક ભાગષ તૈમાય યાખ્મ શમ છે. તેભણે મકેૂરાાં ઝચહ્ન જ તાયે વભજીને 
અનવુયલાનાાં છે.’ (.ૃ૨૮) એ ભાટે તે વાક્ન્તમેગને ફે યત્ન ણ આે છે. આ યત્ન આતી 
લખતે ભેલ્લ્લઝેડેક વાક્ન્તમેગને કશ ે છે કે, ‘આ યત્નનાાં નભ છે યયુીભ અને થભુીભ. કાળાં યત્ન 
‘શા’ ભાટે છે અને વપેદ યત્ન ‘ના’ ભાટે છે. જ્માયે ત ુાં શકુન લાાંચલાભાાં મ ૂાંઝલાઈ જામ ત્માયે તે 
ભાટે આ યત્ન તને ભદદ કયળે અને તેભને શાંભેળા ‘શા’ કે ‘ના’ભાાં પ્રશ્ન કયલ.’ (.ૃ ૨૯) 
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વાક્ન્તમેગ તાના ઘેટાાંઓને લેંચી શડીભાાં ફેવી અખાતને ાય કયી આદિકા શોંચે છે. 
ત્માાં તેને જાણ થામ છે કે અશીંથી ઈજીપ્ત જલા ભાટે તલશ્વનુાં વોથી તલળા ભાનલ લસ્તી લગયનુાં 
– વશયાનુાં યણ ાય કયવુાં ડે છે. આદિકાભાાં તેને એક વ્મક્તત ભે છે જે તેને વશયાનુાં યણ ાય 
કયાલલાની રારચે તેના ફધા જ ૈવા રઈને બાગી જામ છે. તે શલે વાલ જ એકર અને ૈવા 
લગયન તનયાધાય થઈ જામ છે. તે એક ક્ષણ શતાળ થઈ જામ છે. આખા દદલવન ભખૂ્મ તે 
એક દુકાન ાવે જામ છે જેભાાં કાચના લાવણ લેચાતા શમ છે. દુકાનભાાં મકેુરા ગાંદા થઈ 
ગમેરા કાચના પ્મારાઓ વાપ કયલાનુાં કશી તેના ફદરાભાાં તે દુકાનના ભાઝરક ાવેથી કાંઈક 
ખાલાની ભાાંગણી કયે છે. છકયાના કાભથી પ્રબાતલત થઈ દુકાનન ભાઝરક તેને કાભ ય યાખી 
રે છે. વાક્ન્તમેગ ફહુ જ ઉત્વાશથી દુકાનનુાં ફધુાં જ કાભ કયે છે. દુકાનભાાં કાભ કયલાથી 
તાની ાવે ઇજજપ્ત જલા જેટરા ૈવા શલે બેગા થઈ ગમા શલાથી વાક્ન્તમેગ એ જગ્માએ જ 
યકાઈ જલાના ફદરે તાના પ્રલાવને ણૂષ કયલા નીકી ડે છે. 

વાક્ન્તમેગ આયફની લણઝાય વાથે ઇજજપ્ત જલા નીકી ડે છે. વશયાના યણને ાય 
કયલાની તાની આ વપયભાાં તેન દયચમ એક અંગ્રેજ વાથ ેથામ છે. આ અંગ્રેજ કઈ ણ 
ધાતનેુ વનાભાાં ફદરી ળકામ એલી ળધ લોથી કયત શત. તે તાની ળધની ફહુ જ નજીક 
શત ણ તાની ળધને યૂી કયી ળક્ય નશત.  આ વપયભાાં તેને ફીજા રક ભે છે. આ 
રકન વયદાય વાક્ન્તમેગના ફને્ન યત્ન તેની ાવેથી રઈ છે. જેના ફદરાભાાં તે વાક્ન્તમેગન ે
યણ ાય કયલાભાાં ભદદ કયે છે. તે પયીથી વાલ તનયાધાય ફની જામ છે. આ જ વપયભાાં તેને 
દકતભમાગય નાભન એક ભાણવ ભે છે. આ જ દકતભમાગય વાક્ન્તમેગને પ્રકૃતતની બાા 
વભજતાાં ળીખલે છે.  યણની આકયી વપય યૂી થામ છે. તે તયાતભડથી શલે ત્રણ કરાકના 
અંતય જેટર જ દૂય છે ત્માાં દકતભમાગય તેને એક ાદયીના ઘયે રઈ જામ છે. દકતભમાગય 
વાક્ન્તમેગને ાદયીના યવડાભાાં વીવાભાાંથી વનુાં ફનાલી દેખાડે છે. દકતભમાગયે ફનાલેરા 
વનાના ચાય ટકૂડાઓ કયલાભાાં આલે છે. એક ટકૂડ દકતભમાગય ાદયીને ફઝક્ષવ તયીકે આે 
છે, કાયણ કે તેણે આ ફાંને્નને તના ઘયભાાં યશલેા આશ્રમ આપ્યુાં શત ુાં. ફીજ ટકૂડ દકતભમાગય 
તાની ાવે યાખ ેછે, ત્રીજ ટકૂડ વાક્ન્તમેગને આે છે અને ચથ ટકૂડ ાદયીને આી દેતા 
કશ ેછે કે, ‘આ બાગ છકયા ભાટે છે. જ તેને કદીમ જરૂય ડે ત.’ (.ૃ૧૧૪) 

દકતભમાગય છેક વાક્ન્તમેગને તયાતભડ ાવ ેરઈ જામ છે. તાની અન ે તયાતભડની 
લચ્ચે શલે એક નાન ટેકય જ છે તેલી ક્ષણે દકતભમાગય વાક્ન્તમેગને છડીને ચાલ્માાં જામ છે. 
વાક્ન્તમેગ તયાતભડ સધુી જામ છે. સ્લપ્નાભાાં આલેરી છકયીએ ફતાલેરી જગ્માએ તે ખાડ 
ખદલાની ળરૂઆત કયે છે. ખાડ ખદલા છતાાં તેને ત્માાં કશુાં જ ભતુાં નથી. તેલાભાાં અચાનક 
તેને એક અલાજ વાંબામ છે. રડાઈભાાંથી આલેરા ળયણાગત વાક્ન્તમેગને અશીંમા ખાડ 
ખદતા જઈ તલચાયે છે કે આ છકય અશીંમા જરૂય કાંઈક વાંતાી યહ્ય શળે. તેઓ વાક્ન્તમેગની 
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જડતી રે છે. તેભને વનાન એક ટકૂડ ભે છે. એટરે તેઓ એવુાં ભાની રે છે કે આ છકય આ 
વનાને જ વાંતાલા અશીંમા ખાડ ખદી યહ્ય શત. વાક્ન્તમેગ તેભને જણાલે છે કે તે 
ખજાનાની ળધભાાં આ ખાડ ખડી યહ્ય છે. તેભ છતાાં ેરા રક તેની લાત ભાનતા નથી. 
વાક્ન્તમેગને એકર છડીને જતાાં શરેા એ રકન વયદાય વાક્ન્તમેગને મખૂષ ગણી એક 
તળખાભણ આે છે કે, ‘તુાં ભયી નશીં જામ. ત ુાં જીલળે અને ળીખળે કે ભાણવે આટરા મખૂષ ન 
ફનવુાં જઈએ. ફે લષ શરેાાં આ જ સ્થે, ફયાફય અશીં જ ભને ણ એક સ્લપ્નુાં લાયાંલાય 
આલતુાં. ભને તેભાાં થત ુાં કે ભાયે સ્ેનના ભેદાનભાાં જવુાં, તેભાાં એક ખાંડેય થમેલુાં દેલ ળધવુાં, 
જ્માાં ગલા અને તેનાાં ઘેટાાં યાતલાવ કયે છે. ભાયા સ્લપ્નભાાં એ ચચષના કેન્રભાાં એક અંજીયનુાં 
વકૃ્ષ ઊગ્યુાં તેવુાં દેખાયુાં શત ુાં. જ એનાાં મઝૂમાાં હુ ાં ખદુાં ત ભને છૂ ખજાન ભળે, ણ હુાં કાંઈ 
એલ મખૂષ નથી કે આખુાંમ યણ વાય કયીને ભાત્ર એક લાયાંલાય આલતા સ્લપ્નની ાછ દટ 
મકુૂાં.’ (.ૃ ૧૧૯) અશીંમા આ નલરકથા ણૂષ થામ છે. 

કથાનામક વાક્ન્તમેગને ળરૂઆતભાાં સ્લપ્નુાં આવ્યુાં શત ુાં તેથી તે સ્ેનના ભેદાન છડી 
છેક ઇજજપ્તના તયાતભડ ાવે આવ્મ શમ છે. ણ અંતે જ્માયે તે ેરા વયદાયના મખેુથી તેન ે
આલેરા સ્લપ્ન તલળે વાાંબે છે ત્માયે તેને ખફય ડે છે કે ખયેખય ખજાન ઇજજપ્તના તયાતભડ 
ાવે નદશ ણ તે જ્માાં યાતલાવ કયત શત ત ેજગ્માએ – જૂના ખાંડેય થઈ ગમેરા દેલભાાં 
શત. તેથી તેની ખળુીન ાય યશતે નથી. કેભ કે, તેને શલે ખજાનાની અવરી જગ્મા ણ ખફય 
શતી. ખજાના સધુી શોંચલા ભાટે થઈને ેરા ાદયી ાવે તેના ભાટે જ યાખેર વનાન એક 
ટકૂડ ણ શત. તે શલે એ ણ જાણત શત કે કમા યસ્તે થઈને ાછા શોંચી ળકામ છે. 

આભ, આ નલરકથાન મખુ્મ શાદષ  એ છે કે આણ ખજાન આણી આવાવ જ શમ 
છે ણ એને ાભલા ભાટે આણે દુતનમાબયની વપય ખેડલી ડે છે. કયા અનબુલભાાંથી 
વાય થવુાં ડે છે. આ યસ્તાભાાં ક્યાયેક તભે લુાંટાઈ ણ ળક છ તેભ છતાાં ણ જ તભે તભાયી 
વપય તનયાંતય ળરૂ યાખળ ત જ તભે તભાયા ખજાના સધુી શોંચી ળકળ. લી, આ નલરકથા 
એ ણ વભજાલે છે કે યસ્તાભાાં પ્રરબન ણ આલળ. જેભ વાક્ન્તમેગને ેરી દુકાનભાાં ૈવા 
કભાતા આલડી ગયુાં શત ુકે છી દકતભમાગય ાવેથી વીવાભાાંથી વનુાં ફનાલતા જઈ ગમા છી 
એ તે ધાયત ત એવુાં કયલાનુાં ળીખી ળક્ય શત. તેભ છતાાં કથાનામક કઈ પ્રરબનભાાં 
રરચાઈ જઈ તાનુાં ધ્મેમ ભરૂત નથી. તેભ જ તાના ધ્મેમની પ્રાલ્પ્ત કયલી શમ ત 
પ્રરબનથી દૂય યશવે ુાં જઈએ. લી આ નલરકથાભાાં આલતા કેટરાાંક લાક્ય આણને પે્રયણા 
યૂી ાડે છે. જેભ કે, 

1. ‘જ્માયે આણે કાંઈક ભેલલાની ઈચ્છા ભનથી કયીએ છીએ ત્માયે દુતનમાની 
વભગ્ર ળક્તત આણી ભદદ આલે છે.’ (.ૃ૨૪) 
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2. ‘કઈ વ્મક્તત કાંઈ ણ કયતી શમ, દુતનમાના ઈતતશાવને ઘડલાભાાં તેની ભતુભકા 
કેન્રભાાં શમ છે, ણ ભટે બગે આ ફાફતથી તે અજાણ જ યશ ેછે.’ (.ૃ૧૧૬) 

3. ‘જ્માયે તભાયી અંદય તલળાખજાન શમ અને ફીજાઓને તભે તેની લાત કય, 
ત તભાયી લાત ય બાગ્મે જ કઈને તલશ્વાવ ફેવે છે.’ 

4. ‘જે કાંઈ એક લાય ફને છે તે પયી કદી ફનતુાં નથી. જે કાંઈ ફે લાય ફને છે ત ે
ચક્કવ ત્રીજી લાય ણ ફને છે.’ 

5. ‘કઈ લસ્ત ુમગાનમુગ જેલી નથી શતી.’ 
6. ‘એક સ્લપ્નના વાકાય થલાની ળક્યતા જ જીલનન ેયવબય ફનાલે છે.’ (.ૃ૧૬) 

7. ‘જીલનભાાં વાદી લાત જ અવાધાયણ શમ છે.’ (.ૃ૧૮) 

8. ‘જ ત ુાં એ ફાફતે લચન આત પયે જે તાયી ાવે શજી આવ્યુાં ણ નથી, ત તે 
ભેલલા ભાટેના પ્રમત્ન કયલાની તાયી ઇચ્છા જ ભયી જળે.’ (.ૃ૨૫) 

9. ‘જ્માયે ફધા દદલવ આલનાય દદલવ જેલા જ શમ એવુાં ત્માયે રાગે ત્માયે રક 
વાયી ચીજનુાં અક્સ્તત્લ ભરૂી જામ કે તેભના જીલનભાાં સમૂષ યજેયજ ણ ઊગે 
છે.’ (.ૃ૨૭) 
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