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પન્નાનાયકની "ફ્લેમિન્ગો"વાર્ાાનો અસ્વાદ 

 
  
ગજુયાતી વાહશત્મભાાં અનઆુધનુનક વભમગાાભાાં નાયીચેતનાને ઉજાગય કયતી ઘણી લાતાાઓ 
ભે છે. જેભાાં હશભાાંળી ળેરત, વયજ ાઠક, કુન્દનનકા કાહડમા, ધીરુફશને ટેર, બફિંદુ બટ્ટ, 
ન્ના નામક, ન્ના નિલેદી, ભનાાિાલારા, બાયતી ય. દલે, ઉા ઉાધ્મામ, ારુર કાંદા 
દેવાઇ લગેયેએ નાયી ચેતના-વાંલેદનાને ઉજાગય કયતી લાતાાઓ આી છે. જેભાાં ન્નાનામકના 
લાતાાવ ાંગ્રશની ળીાક ાભેરી લાતાા 'ફ્રેનભન્ગ' લાતાાન આસ્લાદમરૂક અભ્માવ કયલાન 
ઉક્રભ છે. 
 ન્ના નામક એ ગજુયાતી બાાના પ્રથભ ડામસ્યા નાયીવર્જક લાતાાકાય છે. મુાંફઇભાાં 
ગજુયાતી-વાંસ્કૃત નલમ વાથે ફી.એ. ઇ.વ. 1956ભાાં ત્માાંથી એ જ નલમ વાથે એભ.એ.ની 
દલી પ્રાપ્ત કયે છે. ઇ.વ. 1960ભાાં રગ્નગ્રાંથીથી જડામા ફાદ અભેહયકા સ્થામી થતાાં ત્માાં ણ 
ઇ.વ. 1973ભાાં નુઃ વાઉથ એનળમન સ્ટડીઝ વાથે એભ.એ. થમા. ઇ.વ. 1964 થી 2003 સધુી 
ેન્ન્વરલેનનમા યનુનલનવિટીભાાં અભેહયકાની 'ગજુયાતી બરટયયી એકેડેભી ઓપ નથા અભેહયકા'ભાાં 
'ફે્રન્ડઝ ઓપ હપરાડેલ્ફપઆ'ભાાં અને 'ગરુ્જયી ડામજેસ્ટ'ભાાં વતત વશમગી યહ્યા. એભની કરભ 
લાતાાકરાની વાથે વાથ ે નનફાંધ અને કનલતાક્ષેિે ણ નલશયી છે. એભની ાવેથી 'પ્રલેળ' 
(1975), 'હપરાડેલ્ફપઆ' (1981), 'નનસ્ફત' (1984), 'અયવયવ' (1989), 'આલનજાલન' 
(1991), 'ફ્રેનભન્ગ' (2003),'યાંગઝરૂખે' (2004), 'ચેયીબ્રવભ' (2004), 'અત્તય અક્ષય' 
(2010) વાહશત્મ વર્જન ભે છે. અશીં આણે તેભની લાતાા 'ફ્રનેભન્ગ'ન આસ્લાદ  મરૂક 
અભ્માવ કયીશુાં. 
 નલદેળી બાયતીમની વાંસ્કૃનત, વભ્મતા અને હયલેળબેદે પ્રકટતી ડામસ્હયક,વાંલેદના એ 
આણી ગજુયાતી ચેતનાન એક નલ જ પ્રદેળ છે. નલદેળભાાં લવતી ગજુયાતી બાયતીમ સ્ત્રીની 
વાંલેદનાને નનરૂતી આ લાતાા નાયીના મકુ્તસ્લાતાંત્ર્મને પ્રગટ કયે છે.  
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 'ફ્રનેભન્ગ' લાતાા લાતાાવ ાંચમનુાં ળીાક ાભેરી અને જાણીતી  લાતાા છે. 'ફ્રેનભન્ગ' 
એટરે સયુખાફ, ાંખી- જચય, વાંલનન ભાટે અનકુૂ જગ્માઓ ય ઋતુાં પ્રભાણે ઊડીને શોંચી 
જતાાં 'ફ્રેનભન્ગ'મામાલય ક્ષીઓ છે. લાતાાન ુાં ળીાક ણ પ્રતીકાત્ભક છે. 
 લાતાાની નાનમકા આળા છે. તે એક બફઝનેવવભુન છે. તેને કાંનીના કાભ અથે રાંડન 
જલાનુાં થામ છે. રાંડનભાાં આળા 'આળા ફલાંત ળાશ'ન ન્યમૂકાન બાય છડીને 'આળા 
ઉાકાન્ત ાયેખ' ફનીન ે ભશારે છે. અશીં રેબખકાએઆધનુનક નાયીની ફફડનેવ ને યજૂ કયી 
છે.ત નલદેળની ધયતી ય મકુ્ત થઇને તાના વાંજગ અને ભાનનવકતા પ્રભાણે આચયણ કયે 
છે તે યજૂ કયુું છે. 
 લાતાાનાનમકા આળાન હયવય નોંધલાથી લાતાાભાાં લાતાલયણ કેવુાં સચૂક છે. એન 
ખ્માર આણને જતાાંલેંત આલે છે. 
 "આળાએ ઑહપવથી આલી ઘયભાાં પ્રલેળી યજની જેભ આન્વહયિંગ ભળીન ચેક કયુું. 
યજની જેભ ભવેૅજ શતા. ખબેથી વા ઉતાયી ખયુળી ય રટકાલી. ટેઇ હયલાઇન્ડ કયલા મકૂી.... 
આળાએ બફઝનેવ સટૂ ઉતામો. ફબ્ડ લા યથી હયફન કાઢી છૂટા કમાા. કા ાંડે, ગેથી આછાાં 
ઘયેણાાં ઉતાયી ડ્રેવયભાાં મકૂ્ાાં. ઊંચી એડીનાાં શઝૂ કાઢી ક્રઝેટભાાં મકૂ્ાાં. રાાંફા ગ રાંફાલી 
ાયદળાકસ્ટહકિંગ ઉતામાું. બ્રીપકેવ ખરી અંદયથી યનુાઇટેડ એયરાઇનની હટહકટ તાવી જઇ." 
(ષૃ્ઠ - 84) 
 અશીં આળા  એક બફન્દાસ્ત યલુતીની ભનૂભકા બજલે છે. અને કઇની યકટક નલના 
તાના જીલનને ભાણે છે. આળા યણેરી છે.નલભાનભાાં ફેવતાાં જ નક્કી કયી રે છે કે રાંડનભાાં 
તે 'આળા ફલાંત ળાશ' નહશ, ણ 'આળા ઉાકાન્ત ાયેખ' ફનીને ભશારળે ને તે એભ જ 
કયે છે. નલભાનભાાં તાની ફાજુની વીટ ઉય કઇ યલુાન રુુને ફેવાડલા ભાટે ઝાંખે છે. અને 
ત્માયે જ ફાજુની વીટ ઉયગય, ઊંચ ઓસ્રેબરમન યલુક ેહરક વૉયેનવન એને ભે છે. ફાંને 
લચ્ચે લાતચીત ળરૂ થામ છે. અને ેહરક તેનાથી આકાામ છે. આભ, ફાંને જણે રાંડન આલતા 
શરેાાં નલક્ટહયમા સ્ટેળન ય ફયે ફાય લાગ્મે એક લખત ભલાનુાં અને બજન રેલાનુાં 
કબરેૂ છે. એયટ યથી શટરના યસ્તે આળા ેહરક વાથે જાતીમ આકાણ અનબુલે છે. તેથી 
'ેહરક ળાલયભાાં કેલ રાગે?' લગેયે ઊંડા નલચાયભાાં ખલામ જામ છે. અને ત્માાં જ હયબચત નભિ 
અનયુાગ આળાને ભે છે ત્માયે આળાને 'ફ્રેનભન્ગ'ના વાંફધનથી ફરાલે છે. જે નળકાગથી 
અનધલેળનભાાં રાંડન આવ્મ શમછે. 
 આભ, નાનમકા આળા 'ફ્રનેભન્ગ'ની જેભ ન્યમૂકાની કાંનીના કાભેરાંડન જામ છે ને ત્માાં 
શોંચીને નભહટિંગ તાવ્મા છી ફધે પયલા ભાગે છે એ ણ વાયી રુુકાંની ળધીને, અને 
વાથે જ તેને અનયુાગની કાંની ણ ભી જામ છે જે તેને ગભતી શમછે. આભ, નાનમકા આળા 
ેહરક વયેનવન અને અનયુાગ ફાંનેભાાંથી અનયુાગને ભલાનુાં નક્કી કયે છે. તે અનયુાગની 
યાશ જુએ છે. અનયુાગ નલળે આળા ઘણુાં ઊંડાણભાાં નલચાયે છે. અનયુાગને જઇ તે પે્રભની 
રાગણી અનબુલેછે. 
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 ''અનયુાગે આળાને ગરુાફ આપ્યુાં અને તયત એના શાથભાાંથી રઇ, દાાંડી તડી, આળાના 
લાભાાં એકફાજુ ફફી નનથી ખવી દીધુાં. આળાને અનયુાગનુાં આ જેસ્ચય ખફૂ ગમયુાં. આળાની 
ધડકન થડી લધી. એના વાક્ષીતેનાાં સ્તન શતાાં.'' (ષૃ્ઠ -88) 
 જ્માયે ફાંને નઝ્ઝા શટની દુકાન તયપ જામ છે ત્માયે જભૈકન ભાણવ ફાંનેને યકે છે અને 
આળાને કશ ેછે 'એમ છકયી તાય લય કા છે.' ત્માયફાદજભૈકન ફાંનેને થડાક કલય આ ેછે. 
અને તેભાાં અનયુાગને એક કલયભાાંથી ફે્રન્ચ લાઇનની ફટર અને ેહયવની વાત હદલવની 
વપયનુાં ઇનાભ રાગે છે. ત્માયફાદ રાલેર કાંનીની ઓહપવભાાં અનયુાગઆળાનુાં 'ફ્રનેભન્ગ 
ઇભાનદાય' અટક રખાલે છે. આભ, નાનમકા અનયુાગ વાથે 'ફ્રેનભન્ગ ઇભાનદાય' થઇન ે
'ઇન્લાઇટ નભ. શર શટેડરી' નાટક જલા જામ છે. નાનમકા આળા અનયુાગ વાથે નથમેટયભાાં 
ળાલયફાથ રેતી શમ તેલી પેન્ટવીભાાં યાચે છે. અનયુાગ તેને ચભૂી રે એલી એની તીવ્ર ઇચ્છા 
છે. છીના ફે કરાકે એ નુઃ એકરી નીકી ડે છે. ેહરકને ભલા જે તેની યાશ જત ઊબ 
છે. તેભજ બગફ્ટ લાઉચય પ્રભાણે ેહયવભાાં અનયુાગ વાથે જલાની તક ત ઊબી જ શતી. 
 રેબખકાએ અશીં નાનમકા દ્વાયા આધનુનક નાયીના ભનની વાંલેદનાને લાચા આી છે. જે 
સ્લતાંિણે કઇની યકટક નલના જીલનના આનાંદને ભાણે છે.તેઓ કશ ે છેકે દેળ ફદરાતા 
નાયીનુાં નનત્મજીલન જ નહશ, એનુાં ભન ણ ફદરામ છે. એ તાની યાંયાઓને કે એલા 
કુટુાંફધભાને ખ યૂતી જ અનવુયે છે. છી એ જે દેળભાાં જઇ લવી છે ને જ્માાં નકયી કયે છે 
એને અનરુૂ તાના લાણી-લતાન-નલચાય-આચયણ ણ ફદરે છે. લાતાાનાનમકા આળા શલ ે
ગજુયાતી યલુતી નથી કે નથી બાયતીમ યાંયાની લહુ. એ બગપ્રધાન યગુભાાં જીલતી 
ભશાનગયની નાયી તીયકે પ્રનતનનનધત્લ કયે છે. તાન દેળ-લતન છૂટયા છી શલે ફદરાવુાં 
અનનલામા છે. યાંયાઓ યામા દેળભાાં કળા કાભ નથી રાગતી. જ કે દયેક સ્ત્રી ભાટે આભ 
કયવુાં વશલે ુાં નથી. છતાાં રેબખકા અશીં એક અરગ નાયીલગા નલસ્તાયત આલે છે એન વાંકેત કમો 
છે. 
 અનયુાગ વાથે પયતી નાનમકા તેના પ્રત્મે પે્રભની રાગણી ઉદબલે છે. તે તેને પેન્ટવીભાાં 
ળાલયભાાં ણ જઇ રે છે.શલે આળાને ઇચ્છા શતી કે તે અનયુાગના શાથભાાં શાથ નભરાલીન ે
આખુાં ેહયવ જુએ. અશીં નાનમકાની જાતીમ ઇચ્છા ણ ઉજાગય થતી જલા ભે છે. 
 રેબખકા નાનમકાની પે્રભની વાંલેદના વાથે તેની જાતીમ ઇચ્છાને યજૂ કયતા કશ ે
છે,''આળાના કાનભાાં કઇ ળબ્દ લીંધાત નશત. અનયુાગને શલે જુદા સ્લરૂભાાં જતી શતી. 
આળાએ અનયુાગને ળાલયભાાં જમ શત. એણે એ દૃશ્મ નલસ્તાયુું. ળાલય છી અનયુાગન જાડ 
ટુલાર ળયીય યથી લશી જતાાં બફિંદુઓને ળી રેળે. અનયુાગ ફાથયફ શયેળે. ફેડરૂભભાાં જળે. 
ખણૂાના ટેફર યથી રૅમની ન્સ્લચ ઑન કયળે. લાતાલયણને અનરુૂ કૅવેટ ળધીને લગાડળે 
અને આળાના નનયાલયણ દેશનુાં નળયીના ફૂરની જેભ ભાલજત કયળે. આળાના તટૂતા ળબ્દ 
કશળેે અનયુાગ, 'પ્રીઝ... પ્રીઝ...' એ રેનનાાં કમાટા ભેન્ટભાાં નશીં ણ ફેડરૂભના તે જ 
કાંડાયેરા એક કમાટા ભેન્ટભાાં જીલી યશી શતી.''(.ૃ 93) 
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 આળા જ્માયે અનયુાગ નલળે નલચાયે છે ત્માયે તેના ભનભાાંથી ફલતાં, યાકેળ, ેહરક 
વયેનવન, ીટય બ્રકૂ ફધા રુુ અદૃશ્મ થઇ જામ છે. અનયુાગ વાથે એ જાતીમ આકાણ 
અનબુલે છે. એની જાતીમ ઇચ્છાઓ ણ ઉત્તેજજત ફને છે. અંતભાાં જ્માયે ફાંને છૂટા ડલાના 
વભમે અનયુાગ સ્ટેળનન નકળ વભજાલે છે અને 'વાચલીને જજે' એના છેફરા ળબ્દ આળાના 
કાનભાાં ગ ૂાંજે છે. તે અનયુાગભમ ફનીને ભેપરાલય શટરભાાં ાછી આલીતાને અહયવાભાાં જુએ 
છે. એને થામ છે કે અનયુાગ આ અલસ્થાભાાં તેને જુએ ત? આભ, તે અનયુાગવાથે કેલી યીત ે
જીલનને ભાણે તેની પેન્ટવીભાાં યચ્મા કયે છે. 
 અશીં રેબખકાએ નાનમકા આળાની આયાંબથી અંતસધુી તેના ભનભાાં ડેરી, અધયૂી યશરેી 
ઇચ્છાઓ, આકાાંક્ષાઓન ેઉજાગય કયી છે. આ લાતાા વાંદબે ડૉ. ભબણરાર શ. ટેર નોંધે છે કે ''આ 
લાતાા ડામસ્યાન બઝહટલ ડઘ ાડ ેછે. અને નાયીલાદ વાંદબે નાયી ણ તાની ઇચ્છા પ્રભાણે 
બફન્દાસ્ત લતાતી દેખાડીને નાયી ણ ભાિ વભુન નહશ, એમ હ્યભૂન છે એલ વાંકેત આલાભાાં આવ્મ 
છે.'' 
 મકુ્ત યીતે શયલા-પયલાથી મકુ્ત પ્રકાયના વાંફાંધ ફાાંધી એભાાંથી આનાંદ પ્રાપ્ત કયલાનુાં 
આળા જેલી સ્ત્રીઓ ભાટે વશજ છે. તેભજ તેભની એ જીલનદ્ધનત ણ છે. એક હયબણત સ્ત્રી 
કોયેટ વેક્ટયભાાં નકયી કયતી, બફઝનેળ ટયૂ દયનભમાન વશપ્રલાવીઓ વાથે વાંકા , જૂના 
નભિવાથે ગાેરી ક્ષણને પેન્ટવીભાાં તાના આંતયભનનાાં આલેગ, ઇચ્છાઓની નૂતિ કયે છે. 
નલમલસ્તનુી દૃલ્ષ્ટએ આ લાતાાભાાં નાયીને અફા નથી યશલેા દીધી. ત લાતાાન હયલેળ ણ 
ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃનતન છે. નનરૂણ નીનતની દૃલ્ષ્ટએ જતાાં લાતાાભાાં કથાલસ્તનેુ અનરુૂ એવુાં 
ાિનલધાનતેભજ ાશ્ચાત્મ હયલેળન કામાવાધક નલનમગ, પેન્ટવીન કરાત્ભક નલનનમગ 
વભગ્ર લાતાાભાાં પ્રતીનત કયતાાં ઊબી કયલી એ લાતાાકાયન ભશત્ત્લન ઉદે્દળ યહ્ય છે. 
 આભ, ગજુયાતી નાયીલાદી લાતાાઓભાાં આ લાતાા અરગ તયી આલે છે. તેભાાં લસ્તનુ ુાં 
નાનલન્મ, નતૂન હયલેળ, અબબવ્મન્ક્તભાાં તાજ તથા રાઘલબયી બાાવાંમજના લગેયે 
ન્નાનામકની લાતાાના નલળે છે. જેભાાં, 
- આ લાતાાભાાં નાયીવાંલેદના છે. 
- નાનમકા ફફડનેવ દાખલે છે. 
- વાંકુબચતતા કે યાંયાભાાંથી મકુ્ત થઇને તાના વાંજગ અને ભાનનવકતા પ્રભાણે 

આચયણ કયે છે. 
- આનથિક યીતે આત્ભનનબાય નાયી, નશ્ચભી હયલેળ અને બોનતકલાદી જીલન અબબગભ-આ 

િણેની કશ્ભકળ લાતાાને નોંખી ફનાલે છે. 
- એન.આય.આઇ. ાિની નલચાયવયણી અને મકુ્તજીલનળૈરી ણ આ લાતાાભાાં નનરૂાઇ 

છે. 
- જાતીમતા, બાલાલેગ, યનતઇચ્છાનૂતિ કે એલી તેલી વાંલેદનાઓનુાં નનઃવાંકચ છતાાં 

નલલેકણૂા આરેખન ણ અશીં ધ્માનાિ ફને છે. 
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- કેલ આનથિક ગબયતા એ નાયીને વાાંલેદનનક કે ભાનનવક વભસ્માઓથી મકુ્ત નથી યાખી 
યાંત ુવ્મન્ક્ત સ્લાતાંત્ર્મથી ણ મકુ્ત છે તે લાસ્તનલકતા અશીં સ્લીકાયલી જ યશી. 
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