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પરંપરાના િવ�ોહની સ�ં�િૃત કથા : ઢોલ

પી�ડત-શોિષતની વદેનાને �ગેુ -�ગેુ મહાન સ�કોએ વાચા આપવા�ું કામ ક�ુ� છે. અ�યાય અને અ�યાચાર સામે િવ�ોહના �વરમાં
�ગટ��ું દ�લતસા�હ�ય રા���ય અને �તરરા���ય �તર� �થાિપત થઇ ��ૂું છે. ભારતની અનેક �િુનવિસ�ટ�ઓના અ�યાસ�મમાં �થાન
પા��ું છે. ભારતીય સા�હ�યમાં મરાઠ�, �જુરાતી, તે��ુ,ુ પ�ંબી, બગંાળ�, મલયાલમ અને ક�ડ �વી ભાષાઓમાં દ�લતસા�હ�ય� ું
ન�ધપા� �દાન ર�ું છે.  �હ��ુ સમાજની જડ ��ઢ��ુતતાને પડકારવા�ું કામ મહારા��ના સમાજ �ધુારકો �યોિતબા �લે અને
બાબાસાહ�બે ક�ુ�. તેમણે �ગટાવલેી �ધુારક ચેતનાનો પડઘો સૌ �થમ મરાઠ�સા�હ�યમાં પડ�ો અને મરાઠ� દ�લતસા�હ�યનો ઉદય
થયો. ઉપે��તો, વ�ંચતો અને દ�લતોની �યથા અને વદેના આ�ોશ સાથે �ગટ થયા. આ �ાિંતકાર� સા�હ�યની અસર ભારતની અ�ય
ભાષાઓના સા�હ�યમાં થઇ. દ�લતસા�હ�ય મહારા��ની સીમાઓ ઓળંગીને ભારતવષ�માં ફ�લાઇ ગ�ુ.ં � આ� ��ુયધારાની લગોલગ
એક �ુદા જ અ�ભગમ સાથે િવ�તર� ર�ું છે.

દ��ણ ભારતની ��ુય ચાર ભાષાઓ તિમલ,  તે��ુ,ુ  મલયાલમ અને ક�ડ ભાષામાં દ�લત સા�હ�ય સશ�ત સા�હ��યક �વાહ�પે
�થપાઇ ��ૂું છે. 12મી સદ�માં થઇ ગયેલા મદારા ચે�ાઇઆહથી શ� થયે� ું ક�ડ દ�લતસા�હ�ય ઇ.સ.1976ની આસપાસ દ�લત કિવ
િસ��લ�ગ�પાના  ‘હોલે મા�દગર હા�ુ’  (અ�તો�ું ગીત)થી વગે પકડ� છે.જો ક� ક�ડસા�હ�યના �િસ� ��ુયધારાના સ�કો
િ�.િવ.ક�.ગોકાક, �ુ.વે.�ુ��પા, ક�.એસ.કારંત વગેર�એ દ�લત વદેનાને પોતાના સા�હ�યમાં આલેખી છે. ક�ડ કથાસા�હ�યની શ�આત
�લવાડ�, બોબાર, ક��ુર, ��ુ��ા �વા સ�કો�ારા થઇ. વા�તવવાદ� આરંભથી શ� થયે� ું કથાસા�હ�ય �મશ: માનવતાવાદ તરફ ઢળે
છે. બસવરાજ �વા ��ુયધારાના નવલકથાકાર� અ���ૃયતા, કોમવાદ �વા ��ો�ું િનખાલસતાથી આલેખન ક�ુ� છે. તેમના સમય �ધુી
ઉપે��ત રહ�લા પછાત અને દ�લત સમાજના �વનપર �કાશ પાડ�ો છે. અસ�ય અને અ�યાય સામે બડં પોકારતી ‘ મ��ુ મ�ુ હ��� ુ‘(

માટ� અને �ી ) તેમની ઉ�મ નવલકથા છે. ક�.એસ.કારંત સાગરકાઠંાના ગર�બ �ુ�ંુબની �ણ પેઢ�ને ‘ મર�ળ મ��ણગે‘માં અને ‘�ુ�ડયર
��ૂ ુ ં“માં આ�દવાસી સમાજની ધાિમ�ક પરંપરા સાથે તેમના સાહસોને ઉ�ગર કર� છે. દ�લત સ�કોએ કિવતા, નવલકથા, �ૂંક�વાતા�,
નાટક, આ�મકથા અને િનબધંના �ે�ે ખેડાણ કર�ને ક�ડ દ�લતસા�હ�યને સ��ૃ ક�ુ� છે. એટ�ું જ નહ� દ�વ��ુૂ મહાદ�વ �વા દ�લત
સા�હ�યકાર ક�ડ સા�હ�યમાં િવિશ�ટ �થાન ધરાવે છે.  િસ�ા�લ�ગાઇઆહ  ,વર��ુુ રામચ�ં�પા,  ડૉ.  બસગર હ�લી રામ�ણા,  ચે�ણ
વાલીકર , �ંુ. વીરભ��પા, પી.વી.નારાયણ, ક�.વી. િત�ુમલેશ, અ�હાર �ૃ�ણ�િૂત�, શષેનારાયણ, અરિવ�દ મલાગિ� , સર�ૂ કાટકર,
ગીતા નાગ�ષૂણ, બી.ટ�.લ�લતા નાયક �ચ�ા�વામી, ક�.બી. િસ�ાઇઆહ, �કુ�યા મા�ુથી, મ��લકા ગા�તી ,એલ.હ�મુાન થાઇઆહ
અને મોગાલી ગણેશ �વા સ�કો દ�લતસા�હ�યના િવકાસમાં ઉ�લેખનીય છે. આ ઉપરાતં ક�ડ દ�લત સા�હ�યના િવકાસમા ં‘દ�લત’ ,

‘સ�ંમણ’ , ‘��ુ’ ,’�દોલન’ , ‘પઝચમ ‘ �વા સા�હ��યક સામિયકો� ું �દાન પણ અગ�ય�ું છે.

માનવતાવાદ તરફ ઢળેલા ક�ડ કથાસા�હ�યમાં દ�લત-પી�ડતને ક���માં રાખીને નવલકથાઓ રચાય છે. દ�લત નવલકથા �ે�ે દ�વ��ુુ
મહાદ�વ, િસ��લ�ગાઇઆહ , ચે�ન વાલીકર� મહ�વ�ું ખેડાણ ક�ુ� છે. સા�હ�યના �ે�ે રાજકારણી હોય અને ઉ�મ સ�ક હોય તે� ું જવ�લે
જ જોવા મળે છે. ભારત સરકારના હાલના ક����ય પે�ો�લયમ મ�ંી�ી એમ.વીર�પા મોઇલીએ કિવતા અને નવલકથા �ે�ે ન�ધપા�
ખેડાણ ક�ુ� છે. તેમણે ચાર કા�યસ�ંહો ( હ�ુ ��ુ મ�થે , નદ�પાલી સમારા , ય�ા�ા�ે ,�ી રામાયણા મહાવેશનામ ) , �ણ નાટકો (
િમલાના , પરા�જથા , �ેમાવ�ેદાર�  ) અને ચાર નવલકથાઓ ( સાગારા દ�પા , કો�ા , તે�બર�  ,�લુીગાલી ) �ારા ક�ડ સા�હ�યમાં
મહ�વ�ું �થાન ધરાવે છે. આ ઉપરાતં ‘ ધ �હ��ુ “ માં િનયિમત કોલમ લખે છે. તેમની ચાર પૈક�ની મોટાભાગની નવલકથાઓ અ�ય
ભારતીય અને �ગે� ભાષામાં અ�વુાદ પામી છે. ઇ.સ. 1999માં ક�ડભાષામાં �ગટ થયેલી ‘ તે�બર� ‘ તેમની �િસ� નવલકથા છે.

તેનો ��ે� અ�વુાદ  ‘  એજ ઑફ ટાઇમ  ‘  �ો.સી.એન.  રામચ�ંને અને �હ�દ�માં બી.આર.નારાયણે  ‘ઢોલ’  નામે કય� છે.  ‘ઢોલ
‘નવલકથા કણા�ટકના સાગર �કનાર� વસતા ‘ પ�બદ ‘ સ�દુાયની ધર� ઉપર રચાઇ છે. કણા�ટકની સા�ં�ૃિતક અને સામા�જક પરંપરાનો
લેખકને ની� અ�ભુવ હોવાથી દ�લત સમાજની સા�ં�ૃિતક પરંપરા અને તેના પર�ણામો નવલકથાના ક���માં છે. કણા�ટકના પછાત
પ�બદ સમાજ�ું પરંપરાને નામે શા�કુારો (જમીનદારો) �ારા થ� ું શોષણ અને અ�યાચાર ‘�તૂ આરાધના’ �વી સામા�જક-સા�ં�ૃિતક
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પરંપરાને ક���માં રાખીને લેખક� આલે��ું છે. પ�બદ સમાજની ‘�તૂ આરાધના’  (પરંપ�રત �ધ��ા) નવલકથાના ક���માં છે. �તૂ
આરાધનાની પરંપરા પ�બદ સમાજને પરંપરાગત ર�તે વારસામાં મળ� છે. �ની કઠોર સાધના�ારા �ય��તને તોડ� નાખવામાં આવે છે.

નવલકથાકાર� આ પરંપરાગત ‘�તૂ આરાધના ‘ને પ�બદ ભાઇઓના મા�યમથી આલેખવાનો �ય�ન કય� છે. એક ભાઇ પરંપરાનો
િવ�ોહ કર� છે �યાર� બીજો ભાઇ પરંપરાને પોષે છે. બહ�ન પરંપરા તોડ�ને કાયદાના િશ�ણ�ારા સમ� �વન �ી અને દ�લતોના
અિધકાર માટ� સમિપ�ત કર� છે.  લેખક� સામા�જક પરંપરાઓના �વા�ભુવ અને તેના ��યેની આ�મીયતા �ારા સમાજના ઉ�જવળ
ભિવ�યની �ચ�તન ���યાને વગે આ�યો છે. �માં તેમના રાજક�ય અ�ભુવોની છાપ �પ�ટ દ�ખાઇ આવે છે. આમ, એક જ પ�રવારમાં
�ુદ�-�ુદ� િવચારધારાઓના સમ�વયને લેખક� યો�ય �દશા આપવા�ું સફળ આયોજન હાથ ધ�ુ� છે. નવલકથાનો આરંભ ય�ગાનથી
થાય છે. ય�ગાન સાગરકાઠંાના કણા�ટકની પરંપ�રત િવશષેતા છે. આરંભે મીથકનો ઉપયોગ કર� િશવના તાડંવનો ઉ�લેખ કરતા
સામા�જક િવષમતાઓને સળગાવી દ�વાનો સકં�ત આ�યો છે. �માં લોકિવરોધી ધમ�નો નાશ કર� નવા માનવધમ�ની સકં�પનાની �તીિત
થાય છે. રંગમચંપર �ોફ�સર તલવાર અને લકનની બૌ��ક ચચા�થી આરંભાતી કથામાં લકનના સ�ંમરણો�ારા દાદા મોટા પ�બદ અને
િપતા િપજનની કઠોર �તૂ આરાધના અને સા�ં�ૃિતક સમાજના યથાથ� પ�રવશેની અ�ભ�ય��ત કરવામાં આવી છે. પોતાના �વૂ�જોની
પરંપરાગત �તૂ આરાધના સામે શરણાગિત �વીકારવાને બદલે લકન અિધકાર� બને છે. નાનોભાઇ એતા વડવાઓએ કંડાર�લી ક�ડ�પર
સ�યના ર�તે ચાલે છે. બહ�ન તો� ૂ વક�લ બની સમાજસેવાનો ભેખ ધારણ કર� છે.સમ� નવલકથામાં આવતા �ુદા-�ુદા િવિધ િવધાન
પ�બદ સમાજની સ�ં�ૃિતનો ન�કથી પ�રચય કરાવે છે. ‘�તૂ આરાધના’ (પરંપરાગત �ધ��ા) પ�બદ �િતનો �િસ� ઉ�સવ છે. �ને
‘કોલ નેમ’  પણ કહ�વામાં આવે છે. �તૂનો વશે ધારણ કરનાર ક�ું ,સાકંળ, વ�ો વગેર�ને પહ�રતો હોવાથી તેને ‘ફલી�તૂ’નો વશે
કહ�વામાં આવે છે.  પ�બદ સમાજની �ળૂદ�વી  ‘પ�ું�લ�’  દ�વી છે.  �તૂ આરાધનાના સમયે ઢોલ  (તે�બર�-એક પરંપરાગત વાધ)

વગાડવામાં આવે છે. સાથે પ�બદ �ી સિંધગાન ગાય છે. �ના �ારા �ય��તમાં અલૌ�કક શ��તનો સચંાર થાય છે તે� ું દઢપણે માનવામાં
આવે છે. દ�રયાકાઠંાની પ�બદ, પરવ, નલીક�, પાનારા,અજલી વગેર� �વી �િતઓ �તૂ ��ૂ ક� આરાધના કર� છે. આ ��યેક �િતને
પોતાનો �ળૂદ�વતા હોય છે. �ને મરઘી,બકર� સાથે ક�ટલાક દ�વતાઓને દા�ુ પણ ચઢાવવામાં આવે છે. �તૂ આરાધનાનો કોઇપણ
�ય��ત િવરોધ કર� શક� ું નથી. �લૂે �કૂ� જો કોઇ �ય��ત િવરોધ કર� તો તેને ભયકંર દંડ આપવામાં આવતો. લકનના દાદા મોટા
પ�બદ� િવરોધ કય� તો તેમના બ�ેં હાથ કાપી નાખવામાં આ�યા. મોટા પ�બદને ચીલે ચાલનાર લકનના િપતા િપજન પણ રહ�યમય
ર�તે ��ૃ�ું પા�યા. વળ�, �તૂનો વશે ધારણ કરનાર� ક�ટલાક આકરા નીિત- િનયમો�ું પાલન કર�ું પડ� ુ.ં ઘરના એકાતં �ણૂામાં રહ�ને
�તે રસોઇ બનાવી જમ�ું પડ� ુ.ં 41 �દવસ �ધુીનો શોક પાડવાનો રહ�તો. એટ�ું જ નહ� આ સમય દર�યાન કોઇ �વજન�ું ��ૃ�ું થાય
તો �પશ� શકા� ું નહ� ક� કાધં પણ આપી શકાતી નહ�. સમ�ત માનવીય સબંધંો વગેળા �કૂ�ને �તૂ ��ું એકાતં �વન �વ�ું પડ� ુ.ં
આજ તેમની ઓળખાણ હતી. ’ફલી�તૂ’નો વશે ધારણ કરનારને જો કોઇ �પશ� �ય તો વશેધાર� મર� �ય તેવી દઢ મા�યતા આ
સમાજ ધરાવે છે. મૈરાની પ�ની ક��સરથી ��ૃ�ું પામી, �યાપં�ણ એકદમ જમીનપર પડ� ગયો , �દકરો ��ૃ�ું પા�યો �વી ધટનાઓ આ
�ધ��ાને �રુવાર કરતા ઉદાહરણો છે. �ને કારણે લોકોની પરંપ�રત મા�યતા દઢ થાય છે. લકનની ભણેલી પ��ન તિનયા�ુ પોતાને
લકન �વો પિત મળવા પાછળ ‘પ�ું�લ�’ દ�વીનો �સાદ માને છે. �વનમાં મળતા તમામ �ખુ �ુ:ખ ‘પ�ું�લ�’ દ�વીને આભાર� છે તેવી
દઢ મા�યતા પ�બદ સમાજ ધરાવે છે. આ પરંપરા� ું િશ��ત િવ�ાનવગ� પણ �ધિવ�ા�ુ બની પાલન કરતો જોવા મળે છે.

પ�બદ સમાજ �તના ��યે િન�ઠા ,સ�ય અને નૈિત�તા ધરાવે છે. સ�યના પાલન માટ� �તૂ સામે �િત�ા લેવડાવવામાં આવે છે. ગ�,ુ

બી�ુ, �ામ, માગણે �વા સમાજના ��ખુો પોતાના રાજક�ય, સામા�જક અને ધાિમ�ક અિધકારની �વી�ૃિત માટ� �તૂ સામે સ�ય પાલનની
�િત�ા લે છે. �ના કારણે ધાિમ�ક મા�યતાની �હોર વાગે છે.

બાળપણમાં લકને જોયેલી નકા�ગાર �વી ‘�તૂ આરાધના’ની ભયાનક િવભીિષકા તેને સતત પીડ� છે. િપતા�ના ��ૃ�ું પછ� માતા
મૈર�ની ��થિત તેણે જોઇ છે. વત�માન અને ભિવ�યમાં ��ા ધરાવતો લકન �ણૂ��પે પરંપરા સાથે નાતો તોડ�ને ફર�થી નવી સ�ં�ૃિતના
િનમા�ણ�ું સપ�ું �ુએ છે. િપતા�ું દદ� , માતાના ��ુ સાથે ધમ�,�િત,વણ�ની સમ�યાઓનો અ�યાસ કર� છે.ભણીને કલે�ટર થયા બાદ
સામતંવાદ� અ�યાચારનો ભોગ બનતો રહ� છે.સામા�જક અમાનવીય �યવહારોથી ��ુધ લકન બહાર નીકળવાની સતત મથામણ કર�
છે.નાનોભાઇ એતા દાદા મોટા પ�બદના ર�તે સ�ય િન�ઠાથી ચાલે છે. પોતે �ાર�ય જમીનદારોના હાથની કઠ�તૂળ� નહ� બને એવા દઢ
િનધા�ર સાથે ‘�તૂ આરાધના’ કર� છે. �તૂ આરાધનાને શોષણિવહ�ન કરવા�ું તે� ું સપ�ું છે. પરંપરામાં તે અડગ િવ�ાસ ધરાવે છે.

દ�વના �િતિનિધ તર�ક� સ�ય અને પરંપરા�ું ર�ણ કર�ું તેને પોતાની જવાબદાર� સમ� છે.  પરં� ુ આ પરંપરાને વળગી રહ�તા
બદ��ૂયને દ�વનો �યાય તો અપાવે છે પણ સામતંશાહ�ની �રતા સામે તેને બચાવી શકતો નથી. એટ�ું જ નહ� પરંપરા અને સ�ય�ું
જતન કરતા પોતા�ું ધર અને માતાને પણ �મુાવે છે. બહ�ન તો� ૂ પણ દ�લત અને �ીઓના પડખે લડતા સતત સધંષ�નો સામનો કર�
છે.
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નવલકથામાં લેખક� ભારતીય સમાજનો �િતવાદ� ચહ�રો ��ુલો પાડ�ો છે. �તૂ આરાધના કરવાવાળા દ�લત સમાજના અને કરાવવા
વાળા ઉ�ચવણ�ના ? વળ�, �તૂ આરાધના કરનાર લકનના િપતા રા�ે ��ુય અને �દવસે અ���ૃય ગણાય. શાળામાં સવણ� બાળકો
લકનને િતર�કારથી જોતા અને સપંક� રાખવા� ું ઇ�છતા નહ�. કલે�ટર બ�યા પછ� પણ �િતવાદ� અ�યાચારનો ભોગ બને છે. ચ��નો
મા�લક �ગર�પિત અને મ�ંી �િતની ઓથ લઇને લકન�ું અપમાન કર� છે. તેને સ�પે�ડ પણ કર� છે. લેખક કહ� છે,’ઇ��ડયન િસિવલ
સિવ�સ નહ� પણ ઇ��ડયન કા�ટ સિવ�સ વહ�વટની કડ� બનીને કામ કર� છે.’.તેની પ�નીને �વુાવડ કરાવવા માટ� કોઇ આવવા તૈયાર
નથી. સરકાર� હો��પટલમાં ડૉ�ટરની બેદરકાર�ને કારણે ��ુ અપગં જ�મે છે. ખરાબ જ�યાએ તેની બદલી કર� દ�વામાં આવે છે.

પોતાની માતા અને બદ��ૂયની હ�યાની ફર�યાદ કોઇ અિધકાર� સાભંળ� ું નથી અને ઉલટા�ું પોલીસ અિધકાર� �િતના કારણે તેની
સાથે અપમાનજનક �યવહાર કર� છે. લેખક� અહ� પોલીસ અને �� ઉપર સ�ા�ું િવશષે મહ�વ દશા��� ું છે. રાજકારણની ગિતિવિધ પર
�કાશ પાડ� લોકશાહ�નો ચહ�રો ��ુલો પાડ�ો છે. આ બધી જ સમ�યાઓના �ળૂમાં �િત છે. એતા સ�યનો રાહ પકડ� છે પણ ચે�વુ�યા
શ�ેી �વા જમીનદારની મર� િવ�ુ�નો સાચો �યાય આપતા ધર અને માને �મુાવે છે. તો� ૂ વક�લ બને છે પણ �િતના કારણે
અ���ૃય ગણાય છે. એટ�ું જ નહ� સમ� વક�લ આલમ તેના બ�હ�કાર સાથે કોટ ઉપર પાનની િપચકાર� માર� છે. ઓ�ફસના ટ�બલ
�રુશી તોડ� નાખે છે. તેણે દાખલ કર�લા ક�સને પાછો ખ�ચવા માટ� ધણાં �ય�નો થાય છે. સમ� સરકાર� મશીનર� કામે લાગે છે.

મે��ટ�ટને ખર�દવાનો �ય�ન પણ થાય છે. �તૂની ઇ�છામાં ખપાવી િપ�જનને ક�ુ પહ�રાવી તેની વયૈ��તક �વત�ંતાનો નાશ કર� છે.

લેખક કહ� છે, “ �િત એક �કારની ઢાલ છે. ભલે પછ� રાજનીિત હોય ક� આિથ�ક ક� સામા�જક�ે� હોય. તેમાં કામ કરવાવાળા �િતનો
ઢાલ તર�ક� ઉપયોગ કર� છે. દ�શ�ું બધંારણ � �કાર� ક�ટલાક લોકો માટ� ર�યાસત છે એવા �કાર� આ લોકો �િતને આધાર� પરો��પમાં
ર�યાસત મેળવે છે.’(�.ૃ111-ઢોલ). આગળ જતા કહ� છે, ” ��ુની બૌ��કતા અને �રુો�હત શાહ�ની સવાર� હ�રો વષ�થી ચાલી આવી
છે. ગઝનીનો મોહ�મદ ગઝનવી બે વાર આપણા દ�શમાં �ર અને ભયકંર આ�મણ કર�ને અ��ૂય હ�રા, ઘર�ણાં અને સો�ું � ૂટં�ને ચા�યો
ગયો. પરં� ુ દ�લત �િત પર હ�રો વખત, હ�રો વષ�થી આ આ�મણ ચા�� ું આવે છે. આગળ પણ બૌ��ક , સા�ં�ૃિતક અને આિથ�ક
આ�મણ િનરંતર ચાલ� ું રહ�શે. “ (�.ૃ115-ઢોલ ). તેમની આ દલીલને સમ�વતા કહ� છે , “ વીસમી સદ� હવે એકવીસમી સદ� તરફ
પગ માડં� રહ� છે �તાં સા�ંદાિયકતા અને �િત�ું બધંન આ દ�શમાથંી જવા�ું નામ લે� ું નથી. જો આ�ું જ ચા�ુ રહ�શે તો એક �દવસ
લોકશાહ� આ દ�શમાથંી �ણૂ��પે ��ુત થઇ જશે  .”  (�.ૃ૧૧૨-ઢોલ).  નવલકથામાં બનતી ઘટનાઓ અને લેખક�ું �ચ�તન સબળ
�િતવાદનો �રુાવો આપે છે. લોકશાહ�ની ચોથી �ગીર સ�હૂમા�યમો પણ �કૂ રહ� તે િવિધની િવડબંણા છે. ક�વળ શ��તશાળ�ને જ
�વવાનો હ� છે એ ફ�લત કર� છે.

આ નવલકથામાં પ�બદ સમાજની નાર� ચેતનાનો પડઘો પણ પડ�ો છે. �ી દ�વતાનો વશે ��ુુષ ધારણ કર� છે પરં� ુ પરંપરાગત �તૂ
આરાધનામાં �ી મહ�વની હોવા છતાં ક���માં નથી. તે ઢોલ વગાડ�, સ��ધ ગાય, નાર�યેળના પાદંડા તૈયાર કર� તીર� ,અણી વગેર�
બનાવે છતાં તેને મહ�વ આપવામાં આવ� ું નથી. િપજનને �તૂિવિધ માટ� તૈયાર કરતી મૈર� પિતને �થાન અપાવવામાં જ પોતાની
�તને ધ�ય ગણે છે. આ સમાજમાં �ીને િશ�ણથી વ�ંચત રાખવામાં આવે છે. �ી� ું કામ મા� લ�ન કર�ને સતંાનો પેદા કરવા� ું તે� ું
દઢપણે માને છે. તો� ૂ વધાર� ભણે છે �યાર� મૈર� લકનને કહ� છે,’ આપણી �િતમાં બધી છોકર�ઓ ભણશે તો ભણેલો-ગણેલો છોકરો
�ાથંી મળશે ?’. મૈર�નો આ વધેક આ� પણ ઘણાં �શે સાચો લાગે છે. પ�બદ સમાજની �ી કોઇ ��ુુષ સાથે વાત ન કર� શક� તો
લ�નની પસદંગી �ાથંી કર� શક� ? તો�નૂે જોવા આ�યા �યાર� લેખક કહ� છે, “ છોકરાવાળા જોવા આ�યા �યાર� એક ઢ�ગલી �વી હતી.
તેણે ગા�ું નહ�, નાચી નહ�,�ચ� પણ ન બના��ું �યાં �ધુી ક� હસી પણ નહ� અને �તમાં રડ� પણ નહ�.ભાવના રહ�ત પ�થરની
�િૂત�ની �મ ઉભી રહ�. તેની સાથે કોઇએ વાત પણ કર� નહ�. તેની પસદં ના પસદં િવશે કોઇએ �છૂ�ું ��ુા નહ�.”(74-ઢો�)્. પર�યા
પછ� તેનો પિત �ગાર �ચ� અને સગંીતકળાને નફરત કર� છે. પિત�ારા થતા દ� �હક ,માનિસક, લ��ગક અ�યાચારથી તો� ૂ �ટકારો ઇ�છે
છે પણ એક પ�બદ �ી િવવાહના બધંનમાથંી ��ુત થઇ શક� ? તો� ૂ પણ માની �મ દદ�ના ઢોલ વગાડતી રહ�શે ? તો� ૂ પરંપરાના
બધંનો તોડ�ને �વત�ંતાની ઉડાન ભર� છે. �િસ� વક�લ બની ગર�બો , દ�લતો અને �ીના અિધકાર માટ� સતત લડતી રહ� છે.સાથે
સાથે લેખક� લોકકથામાં આવતી િસ�રની કથા�ારા ��ુુષ�િતના હ� અને અિધકારનો િતર�કાર કર�ને નવી પરંપરાની �ટ �કૂનાર
દશા�વી છે. ‘ઢોલ’ આ વ��નુે ક���માં રાખીને �ી ચેતનાનો આિવ�કાર કર� છે.

પ�બદ સમાજની સ�ં�ૃિતનો િવગતે પ�રચય નવલકથામાં થાય છે. ખે�તૂો ‘ ક��સ ’ના તહ�વારની ઉજવણીમાં ચોખા સાથે અ�ય અનાજ
દળ�ને ટોપ�ંુ તથા ગોળ ભેગા કર�ને ‘ ન�ેર� ‘ નામે �સાદ બનાવે છે. � �થમ ધરતી માતાને અપ�ણ કરવામાં આવે છે. આ �દવસોમાં
જમીન ખેડાય નહ�. એવી લોક વાયકા છે ક�, �ાચીન સમયમાં આ તહ�વાર� હળ ચલાવતા એક �ય��ત�ું ��ૃયં થ�ું હ� ુ.ં વળ� છોકરાના
જ�મ સમયે વાટકો ( કટોર� ) વગાડવામાં આવે છે. એવી મા�યતા છે ક� આ�ું કરવાથી બાળકના મનમાથંી ડર જતો રહ� છે. ચાલીસમાં
�દવસે બાળકને �નાન કરાવી મ�ંદર� લઇ જઇ ફળ-�લ ચડા�યા બાદ તેજ �દવસે પારણામાં �વુડાવવાની િવિધ થાય છે.  છોકર�
�થમવાર રજ�વલા થાય �યાર� ક�ટલાય �કારની સ�ંકારિવિધ કર� ઋ�મુિત દ�વીને મનાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાતં ભી�મના ઇ�છા
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��ૃ�ુનંી વાત , બ�લરા�ની કથા વગેર�માં પ�બદ સમાજની બ�િુવધ સ�ં�ૃિતનો પ�રચય થાય છે.

���તુ નવલકથામાં પ�બદ સમાજના સામા�જક �સગંો ,પરંપરા ,િવિધ- િવધાન , લોકકથાઓ , રાજકારણ વગેર�ને કથના�મક શલૈીમાં
લેખક� સરસ ર�ૂ કર� છે. તેમના િવલ�ણ �વનનો પ�રચય કરાવી લેખક� પરો��પે સમાજ �ધુારણા�ું કામ ક�ુ� છે. �િત અને પરંપરા
��યેનો �પો િવ�ોહ હદય�ાવક િન�પણ�ારા ઢોલના મા�યમથી �ગટા�યો છે. ક�વળ ધાિમ�ક ��ાના કારણે ઊભી થયેલી સામા�જક
�ધ�યવ�થા સામે માનવીય અ�ભગમ �ગટાવી �ી અને દ�લત ��યે �ડ� સવંદેના �િતબ�તા સાથે �યકત કર� છે. આમ, ‘ઢોલ’

સફળ સામા�જક –સા�ં�ૃિતક નવલ�થા બની રહ� છે.
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