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‘ધ ઓલ્ dમેન  ન્ d ધ ી ’ પુરુષાર્થ અ ન પ્રારબ્ ધ ા ીધધષથ   થર્ા 
વર્ષાબેન કેશરસ િંહ પરમષર  

શ્રી ખીંમત પ્રષથસમક શષળષ, ખીંમત 

 રનષમ િં :- મ .પો.મોટષ, તષ.પષલનપ ર (બ.કષિં) 
 

ટ િં કીવષતષાનષ લેખનથી  ષહહત્ ,  ્ાનનો રરિં  કરનષર મમેહરકી  ્ાક મનનેસ્ ટ હેસમિં્ વેએ પ પહેલષ સવશ્વ, દ્ધ પછી 

કેટલીક ભ્રમણષરૂપ પરિંપરષઓને સછન્ ન કરતી રનનષઓ રપી છે. એ પણે જોમવિંતી વષતષાઓન િં  ્ાન ક, ા હોવષ 

છતષિં એ પની વધષરે ખ ,ષસત એ પની નવલકથષઓનષ રધષરે છે. એ પની 'The Sun also Ries', 'Men without 

women', 'A Farewell to Arms', ' For whom the Bell Tolls' વગેરે ખ બ જાણીતી નવલકથષઓ છે. ઇ. . 

૧૯૫૩મષિં એ પને એ પની 'The Old man and the sea' મષટે પ સલત્ વર પ્રષઇવ મને ૧૯૫૪મષિં નોબેલ પ્રષઇવ મળ્ િં 

હત િં. એ પણે 'The Fifth Column' નષમન િં નષટક મને  િં્ મરણો પણ લખ ,ષિં છે. 
 

ર કથષન િં કથષનક તો મત્ ,િંત ્ વલ્ પ છે, કોઇ મહષકષ, મચ્ છનષ સશકષર મષટે  મ દ્રમષિં દ ર   ધી ગ,ેલો 

કથષનષ,ક વ દ્ધ  ષસન્ ટ,ષગો મગષ પ પહરશ્રમ મને પ્ર,ત્ નને મિંતે સશકષરને મેળવવષ તો પષમે છે, પણ પોતષનષ 

મછવષ  ષથે બષિંધીને લવષતષ મચ્ છને શષકા  મષછલીઓનષ ર્રમમણથી બનષવી ન શકષતષિં, ખષલી એ પનષ મહષકષ, 

હષડસપિં્ર  ષથે કષિંઠે પષછો ફરે છે. ર રનનષ મસધકષરી વષનકને રકર્ષ ,ષા કરે તેવી  મ્સદ્ધ ખસનત છે. જાણ ે

્ વપ્ ન છે. 

 

 ષસન્ ત,ષગો ગરીબ મષછીમષર છે. એ પની મદદમષિં એ પક છોકરો છે.  ષસન્ ત,ષગો  ષગર ખેડતષિં ડરડો થઇ ગ,ો છે. 

એ પની કષરકીહદા  પષટ છે. સકનષરષ પષ ેની એ પક વ િંપડષ ્વેી ખોલકીમષિં રહે છે મને રમતનષ  મષનષરએ પ મેળવતો 

રહે છે એ પ સ વષ,નષ  મગ્ર  િં ષર  ષથે જાણે એ પનો કશો ્  િંબિંધ નથી. એ પકધષરી રહિ,ષળ સ્િંદગી મને રો્નો 

 ષગર પણ એ પ કઠોર વષ્ તસવકતષ પછીન િં નષ,કન િં મનો્ગત તો પ્ર ન્ ન છે, કલેશમ, નથી. એ પને  પનષિં બહ  

રવે છે. રહફકષન િં  પન િં રવેલ િં ત્ ,ષરે પોતે સકશોર મને બષરબષ  ોનેરી બીન- ફેદ બીન- એ પટલષ બધષ 

 ફેદ કે રિંખો મિંજાઇ જા,... પષ ેનષ રછષ કથ્ થષઇ પહષડો... એ પવો ્ વસપ્ નલ  ષગરકષિંઠો  ષસન્ ત,ગોનષ 

મનમષિં ડર કરી ગ,ો છે. રો્ રષતે ,ષદ રવે છે ને  પનષમષિં વળી પષછો એ પનો ડ ડવષટ  ્નેસ છે. 

 

હેસમિંગવે કહે છે, એ પને કદી,ે તોફષનોનષિં ્ વપ્ ન ર્ ,ષિં નથી, સ  ત્રીઓનષિં, નહીં, કશષ મહષન પ્ર િંગોનષિં નહીં કે 

નહીં કશષ મોટષ મચ્ છનષિં કશી લડષઇ, કશો  િંધર્ા, કશી શસતત-્ પધષાન િં  પન િં એ પને ક,ષરે, ર્ , િં નથી. 

 પનષમષિં, નથી જોઇ વહ ને એ પને મષત્ર ્્ ,ષઓનષિં મને બીન પર ધ મતષ સ િંહોનષ ્ વપ્ ન ર્ ,ષિં છે. સ િંહો 
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 ળ ષિંખળી ડ ડળમષિં નષનષ સબલષડષઓની ્મે એ પકમેક જોડે ગેલતષ હો,... એ પને ગમતષ હો, - ્મે એ પને 

છોકરો ગમતો હો,. 
 

નવલકથષનષ મિંતે થષકેલો  ષસન્ ત,ષગો ધેધે મષથે ધેડતો છે. બષ  ્ મષિં છોકરો એ પન િં ધ્ ,ષન રષખતો બેઠો છે, 

હેસમિં્ વે ેમેરે છે. ‘ધી ઓલ્ ડ મેન વોવ હડમ સમિંગ મબષેટ ધ લષ,ન્  ’ રનનષ એ પ રીતે ્ વપ્ નમષિં પ,ાવ ષન પષમે 

છે. 
 

 ષસન્ ત,ષગો હેસમિં્ વેનો મષન પ ત્ર છે. લેખકનો પોતષનો મષછીમષરીનો મન  વ મને મનિંત  ષગરનષિં મોજાિં પર 

 રળતષથી વવ મી એ પની બ િંદેબ િંદ મને ક્ષણેક્ષણનષ  ષક્ષી હોવષનો નષતો  ત્ ,તષ મને  હ્તષથી સનરૂપષ,ો છે. 

ર વષતષાકથષમષિં નવ િં કિંઇ નથી. મષછીમષર  મષ્નષિં  ષહ  મને  િંવેદનોને વણાવતી એ પક  ીધી ષદી લોકકથષ 

છે. ક્સત ્ વ,િં્ પર્ષ ટ છે. તેથી મષરી-મનડીને એ પમષિંથી મથા કષિવષનો પ્ર,ષ  કરવષની ્રૂર ઊ ી થતી નથી. 

 ષસન્ ત,ષગો નથી  િંત કે નથી શહહદ  ડળ િં ગ મષવવષ છતષિં મિંદરથી  ષિંગી ન પડતો એ પક હહિંમતવષન ક શળ 

મષછીમષર છે. તેથી 'He is not a Fisherman but the Fisherman' - એ પ મષછીમષર નહોતો પણ મષછલષિં 

પડકતો મષણ  હતો. મષણ ષઇ એ પની ઓળખ હતી. દ શ્ મનને સવન,પ વાક  ષનવતો મને એ પની કદર કરતો 

રવો મષણ   ષ્ ,ે ્ ન્રે નડે. લેખક પોતે ્ 'The Fisherman' હોવષથી ્ વષન   સતને  વષાન   સત 

બનષવી શત,ો છે. 

 

 ષસન્ ત,ષગોની વષત મષણ ની વષત છે. મષણ  રશષથી જીવે છે. ર થી પ રુર્ષથા મષિંડે છે. મહેનત મને 

્તનથી સવક ષવે છે. પણ પ્રષસપ્ ત કશી નથી. મષણ ને પોતષને ્િંપ નથી. મને જીવનથી હષર એ પને ખપતી 

નથી. એ પનો નષશ  લે થષ,, હષરવ િં એ પને ગમત િં નથી. 
 

રનનષની શરૂરતમષિં ્ હેસમિં્ વેએ પ પ રુર્ષથા મને પ્રષરબ્ ધનષ  િંકેત મ ત,ષ છે. ૮૪ હદવ થી ગલ્ ટમ ીમમષિં 

 ષસન્ ત,ષગોને એ પકે, મષછલ િં મળ્ િં નથી. પહેલષિં ૪૦ હદવ  છોકરો એ પનષ  ષથમષિં હતો. પણ પછી મષ-બષપની 

 લષહથી એ પ  ષસન્ ત,ષગો મ ષસગ,ો છે. એ પ મક્કરમીની બોટ છોડી છોકરો ્વેો બીજાની બોટમષિં ગ,ો કે તરત 

પહેલે ્ મઠવષહડ,ે એ પને ત્રણ ગોલ્ ડહફશ મળી ! જો કે,  ષસન્ ત,ષગો જોડેનષ સવચ્ છેદથી છોકરો પણ દ :ખી છે. 

એ પટલે, નષ છતષિં થોડી થોડી મદદો કરવષ તો જા, ્ છે. વ્દ્ધને મ કવષ જા,, એ પનષ વષળેલષિં દોરડષિં ધેનકી જા,, 

મષછલષ ફ ષવવષનો હ કવષળો  સળ,ો, કષિંટષળો  ષલો,  િ-ખમ્   - ્નેે શિ વીંટષળો હો, વગેરે  ષમષન 

લેવષ-મ કવષમષિં છોકરો  ષસન્ ત,ષગોને  ષથ રપતો  ષસન્ ત,ષગોનષ શિ મષટે હેસમિં્ વે કહે છે કે એ પ થષગડથીગડ 

હતો - ગ ણપષટનષિં ્,ષિં ત્ ,ષિં થીંગડષ લગષ,ેલો એ પથી શિ જાણે ‘કષ,મની હષર બતષવતી ધજા ્વેો લષગતો!’ 

પ રુર્ષથા - પ્રષરબ્ ધનષ  િંકેતોની ્મે ્ પ્રષરિં થી ્ મહીં હષર-જીતની પહર ષર્ષ પ્ર,ોજાઇ છે. 
 

મચ્ છ મખ ,ો ત્ ,ષરે નષ,ક એ પને પોતષન િં ‘ન ીબ’ ગણે છે. પરિંત  એ પ ખવષઇને હષડસપિં્ર બની ગ,ો ત્ ,ષરે નષ,ક 

પોતષને ‘કમન ીબ’ કહે છે, છતષિં મ ળે એ પ પ રુર્ષથાનો મષણ  છે.  મ્ ેછે, કષલે શ િં થવષન િં છે. ડડી પછી શ િં 

થવષન િં છે, કોણ જાણ ેછે -  ષ્ ,ોદ, ર્ ેપણ થષ,, દરેક હદવ  નવો હદવ  છે.  ષ્ ,શષળી હોઇએ પ તે તો 

 ષરુિં  ્ છે પણ નોક્ક  થવ િં સનશ્ચ,ી બનવ િં - કેમ કે  ષ્ ,ોદ, વખતે એ પને વીલવષને  ્્ પણ હોવ િં જોઇએ પ 
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 ષસન્ ત,ષગોને  િંકલ્ પશીલ રહેવષમષિં હદલન્ પી છે એ પ બષબતે એ પન િં ્ ,સતતત્ વ ્ પર્ષ ટરેખ છે. મચ્ છનષ મળ્ષ 

પછી એ પની જોડ એ પની ્ ેમૈત્રી થષ, છે. વળી એ પ ્ મચ્ છને હણી નષખવષને એ પનષ સનત્તમષિં ્ ેનીસતરીસત પ્રગટે 

છે-તે બધષમષિં નષ,ક પોતષનષ એ પવષ ્ વ- ષવને મને એ પવષિં ્ વકી, ક્ત્ ,ોને રગળ કરે છે એ પનષ એ પવષ 

રત્ મ ષવમષિં એ પનષ મિંતરની મન કિંપષમ, ,થષથા છબી ઊઠી છે તે ધ્ ,ષનમષિં લેવષવ િં જોઇએ પ, મ ળે  ષસન્ ત,ષગો 

ર્ થષળ  છે, વધષરે તો રત્ મ-શ્રદ્ધવષન છે. તેનો રશષવષદ રત્ મસન ાર છે. મને તેથી એ પનષિં સવનષર-વતાન 

રકર્ાક બન્ ,ષિં છે. એ પ એ પવી રકર્ાકતષ છે ્ ેએ પને નવલકથષને કશી  ષમષન્ , સશકષરકથષ ન રષખતષિં, તેમષિં 

કષ્ , િંદેશ ગહરમષ મને રૂપક દશ્ , મ લ્ ,વત્તષ રિંકી રપે છે. 
 

મફષટ  ષગર, બસલર્ષ ટ પણ વ્દ્ધ જો કે  િંવેદનશીલ  ષસન્ ત,ષગો, રકષશ, નોપષ ની પ્રક્સત, પહષડો, 

પિંખીઓ,  ષગર્ળનષિં સવસવધ સ્ થસતપલટષ, મિંધષર, ઊજા  મને પ્રકષશની તડકષ મને નષિંદનીની 

 િં્રમમણષઓ, હ િંફષળષથી દવષડતષ તષપ એ પવી ્ સવધસવધની શીતલહરો પડી ગ,ેલષથી વવષિંવષતીલગીનષ 

મનકેશ પવનો, વ્દ્ધન િં નષવડ િં , એ પનષ હષથ, બષવડષિં જો કે ગમે ત્ ,ષરે કળવષ લષગી જા, એ પવષિં થોડષિં દોદળષ એ પનષિં 

ગણ્ ,ષિં - ગષિંઠ,ષ ઓજાર, નષઇફ ત ટી ગ,ો તેવષિં થોડષિં દગષબષ્,ે ખરષિં ! મળેલો મચ્ છ, ખવષઇ ગ,ેલો મચ્ છ, 

મચ્ છ  ષથેનો  ષસન્ ત,ષગોનો  િંડર્ા, મચ્ છની મન્ , મષછલષિં - શષકા   ષથેની લડષઇ, લોહી, પ્ર્ વદે તો 

સવધસવધની   ગિંધીઓ ્મીનની, પષણીની, પવનની - મસ્ થસપિં્ર રૂપે બનેલો મત્  , નષ,કની ખોલકી, 

પ્રષરિં ે મને મિંતે બધ  રનનષમષિં દ્દિબિંધ છે, એ પટલ િં ્ એ પકમેકમષિં ર ષત િં- ળત િં છે. એ પવ િં તો એ પ સનરષ,ષ ે વહેત િં 

છે ને વલમલત િં છે કે એ પ રખ િં એ પક  પન િં ્ લષગે.   મન શષહ નોંધે છે તેમ ‘ ષદષ વષચ્ ,ષથવ વડે બિંધષ,લે િં ન,   

 રળ શબ્ દ િં,ો્ન પષરદશાક તો છે ્, પણ એ પ રમ ્ વપ્ નષથવમષિં, કષ્ ,ષથવમષિં ઠલવષઇ ગ, િં છે. એ પવ િં ગદ્ય 

રની રપે છે. વષ્ તવ મને મસતવષ ્ તવની રમણષ - એ પવી રમણષ ્નેે હ િં  ર રનનષનો મને તેનષ રનસ,તષ 

હેસમિં્ વેનો કેન્ દ્રવતવિ સવશેર્ ગ િં છ િં .’ 

 

સશકષરની શોધ મને સશકષરનષ બનષવમષિંથી ઊ ી થતી નષટ્યષત્ મકતષનષ રગળ વધતષ કથષનકને  મ દ્ર, 

રકષશ, પષણી, પિંખીઓ, મત્ ્  ,ો મને   તકષળની ્ મ્સતઓનષ સવવતવન િં ્ ેરીતે પોર્ણ મળે છે. મને ્ ેરીતે 

 મ દ્ર પરનષ મને એ પકલવષ,ષ વ્દ્ધની ર પષ  એ પનષ બસલર્ષ ટ બષ્ય  જીવન તેમ્  મ્દ્ધ  મ દ્ર જીવન વચ્ ને 

એ પની રિંતહરક નેતનષનો દોર બિંધષ, છે. એ પમષિં છેવટે હષરજીત કે પહરણષમ મહત્ત્વનષિં નથી રહેતષિં, પણ વ્દ્ધ મને 

મચ્ છનષ ર મ કષબલષ દરસમ,ષન મન ર્ષ ,ન િં  ષહ , એ પન િં કૌશલ મને એ પની ગહરમષ ્ ે પ્રગટ થષ, છે એ પ 

મહત્ત્વનષિં બની રહે છે. રથી ્ કદષન હેસમિં્ વેએ પ ેચ્ નષરેલ િં કે, ‘મેં એ પક વષ્ તસવક મચ્ છ મને એ પક વષ્ તસવક 

શષકાની રનનષ કરવષની કોસશશ કરી છે મને એ પમ કરવષમષિં જો હ િં   ફળ થ,ો છ િં  તો એ પનો મથા  િંદ ા ્ ,ષપક 

હશે,’ હેસમિં્ વે  ષનષ છે. એ પથી ્ એ પમણે કથષન િં શીર્ાક ‘ધી ઓલ્ ડમેન એ પન્ ડ ધ  ી’ રપ્ , િં છે. ્ ે વાથષ 

ેસનત છે. 
 

કથષને મિંતે વ્દ્ધ  ષસન્ ત,ષગો મને છોકરો મેનોસલન  િંવષદમષિં રોકષ,ેલષ છે. એ પમષિંનો એ પક  ષગ મત્ ,િંત   નક 

છે. ર્રમમક શષકા  મષછલીઓને લક્ષમષિં રષખી વ્દ્ધ કહે છે. ‘એ પમણે મને પરષસ્ત ક,વ’ ત્ ,ષરે છોકરો કહે છે.’ 

એ પણે તમને પરષસ્ત નથી ક,ષા, મચ્ છે તો નહીં ્ વદ્્ધ કહે છે ‘નષ,  ષન િં છે. એ પ બધ િં પછીથી બન્ , ’ મહષકષ, 
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મચ્ છની શોધ મને એ પનો મિંતે સશકષર તો વ્દે્ધ ્ કરેલો એ પમષિં ્ એ પનો સવ્, છે. શષકા  મષછલીઓનષ ર્રમમણને 

કષરણે મચ્ છન િં કેવળ હષડસપિં્ર ્ વ્દ્ધ કષિંઠે લષવવષ પષમ્ ,ો, એ પમષિં તો પહરસ્ થસત કષરણ  ત છે. કોઇપણ 

ક્ષેત્રમષિં  ્ાકન િં ઊન િં ધ્ ,ે, મને એ પનો મહમ પ રુર્ષથા મહત્ત્વનો છે. ્ ેએ પનષ સનર્ષ ફળ ગ,ેલષ પહરણષમથી મપષ, 

છે. મને એ પ ્  ્ાકતષની પષરષશીશી છે. મન ર્ષ ,ની સન,સતની એ પમષિં કરુણ સવડિંબનષ હોવષ છતષિં મન ર્ષ ,ની 

મપરષસ્તષ મક્ષત રહે છે. 
 

શબ્ દોની  ષદગીમષિંથી નીતરતષ  ૌદ,ાનો મન  વ કરષવતી મને મન ર્ષ , જીવનની  િંક લતષને પ્રગટ કરતી ‘ધી 

ઓલ્ ડમેન એ પન્ ડ ધ  ી’ હેસમિં્ વેએ પ ્ગતનષ નવલકથષ  ષહહત્ ,ને રપેલ િં મહષમ લ્ , િં નવલ-રત્ ન છે.            
 

ીધદર્થીૂચિ  

૧. મનનેસ્ ટ હેસમિં્ વ,ે ધી ઓલ્ ડમેન એ પન્ ડ ધ  ી’, મન વષદક : રસવન્ દ્ર ઠષકર, મપરષ્,ે, શબ્ દલોક પ્રકષશન. 

 

  


