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પ�ાલાલ પટ�લની વાતા���ૃ�ટમાં �ય�ત થયેલો નાર� સઘંષ�

પ�ાલાલ પટ�લે �જુરાતી સા�હ�ય�ે�ે સ�ાવીસ વાતા�સ�ંહ આ�યા છે. વિૈવ�યસભર કથાત�ંનુે વગે આપવા માટ� તેમને �ા�ય તથા
શહ�ર�કરણની �ુદ� �ુદ� પ�ર��થિતઓ�ું �િતિનિધ�વ કરતા નાર� પા�ો સ�યા છે. �ી અ��મતાનો �� એ કોઈ દ�શ, સ�ંદાય, ધમ�,
સમાજ ક� િવશષે �ગુ સાથનેો ન�હ, પરં� ુ સવ�કાલીન અને સવંદેનશીલ �� છે. માનનીય સબંધંની � ૂચંમાં ઉક�લતા નાર� પા�ોનો
સઘંષ� યથાથ��પે પ�ાલાલની વાતા���ુ�ટમાં ર�ૂ થયો છે. ��ુુષપા�ો કરતા નાર�પા�ો ટ�ક�લા,ં તેજ�વી, મજ�તૂ મનોબળ ધરાવનારા
છે. 

’વા�કના કાઠં�’ની નાિયકા નવલ છે. બે પિતમાથંી એકની પસદંગીમાં નવલના �દયના ભાવસચંાર લેખક� યથાથ��પે આલે�યા છે.

નદ�ના બે કાઠંામાથંી કયો વ�ુ વાલો હોય? �ચૂક�પે �થમ પિત છોડ�ને ગયો અને બીજો જ�મટ�પની સ�માથંી બચવા નાસતો  ફર�
છે. છેવટ� બ�ે પિતઓની એકમેકની �પધા�માં નવલ�ું મનોમથંન નાર��દયની ભાવનાને સહજતાથી ર�ૂ કર� છે. 

‘પરં� ુ નવલને વા�કને એના ડાબા-જમણા કાઠંા માટ� પ�પાત હોય તો આ બે માથંી એકના ઉપર હોય ! �તે તો –ડાબી �ટ� તોય ને
જમણી �ટ� તોય, �ખ તો પોતાની જ હતી ને !’ (� ૃ ન-ં૨૮ પ�ાલાલની ��ેઠ વાતા�ઓ ) 

લાગણીની જડતા નવલના મનમાં સનાતન િ�કોણની પ�ર��થિત સજ � �યાર� અપરાધ બોધ સિવશષે �ય�ત થાય છે. �ી ભોળાભાઈ
પટ�લ ન�ધે છે, ‘એક નાર�, � પોતાની પ�ની છે, � એક બી�ની પણ પ�ની છે, તેના �દયના િસ�હાસન પર પોતાના કરતાં કોઈ
બી�ને બેસવાનો અિધકાર તે નાર� પોતે આપે છે.’ (� ૃ ન-ં૬૫ પ�ાલાલ�ું �દાન )    

�વા�ભમાની �ી�ું ચ�ર�- �ચ�ણ  “ઓરતા”ંની નાિયકા પા�મુાં   જોવા મળે છે.  સામા�જક બધંનો સામે બડં પોકારતાં પા�નુાં
મનો�યાપારના ��યાધાતો �ારા �ીના ભીતરભાવને �ય�ત કરવામાં લેખક પા�તા દાખવી છે.  પોલા પાસેથી માર ખાઈને આઠ
મ�હનાથી િપયરની વાટ પકડ� છે. પા�નુો �ત સાથનેો સવંાદમાં �પ�ટ ર�તે ‘મને દ�હની �ખૂ નથી, આ�માની-�ેમની આકા�ંા છે.’માં
સમાધાન ન કરવાથી �ીના માનિસક પ�ર��થિત તથા �તરમનનાં �સૂકાં સમ� વાતા�માં ફ�લાઈ ગયાં છે. �મક�, “�ુ?ં  થઇ ગ�ુ?ં
વા�ણયા-બામણામાં ઘણાયં બાળરંડાપો ગાળે છે?” (� ૃ ન-ં૭૯ પ�ાલાલની ��ેઠ વાતા�ઓ )

“ધરતી આભનાં છેટા”માં �ા�યનાર� શા�કુારોના શોષણનો ભોગ બનનાર �મી નાિયકા છે. �મી વા�ણયા-શઠેના ‘વાસના� ું હિથયાર ન
બની �યાર� પિત �ારા શોષણનો ભોગ બને છે. પિતને છોડ�ને �વમાનભેર �ત�ું ર�ણ કરવા માટ� �વતી �ીઓ ��યે ��ુષો પા�ની
લો�પુતા �ય�ત થાય છે. “પોતાનો �ેમ �યાં એક વાર ઢોળાયો હતો �યાં પોતાની કત��ય��ુ� ઢોળવા�ું �મીએ �વીકા�ુ� તે પછ� એણે
તરછોડનાર પિત�ું ફર� ઘર માડંવાની વાત ન �વીકાર�. � વાટ� � ૂટંાઈ તે વાટ� પાછ� ન ફર�.”(� ૃ ન-ં૭૯ પ�ાલાલની ��ેઠ વાતા�ઓ
) 

‘સાચાં સમણા’ં  વાતા�માં રતન નાિયકા ��િુતના સમયે �ૂરની બહ�ન મણીને ઘરમાં �વશે આપે છે, પરં� ુ પિત મ�રુના �વનમાં
વાસનાની અ��ૃત �વાળા�ખુી ભ�કૂ� ઉઠ� છે. બે �ી વ�ચેનો �તરસઘંષ� ��ુય બને છે. રતન ઘરર��ુ અને �યવહાર �ુશળ છે. તેથી
પિતને મોકળાશનો માગ� આપી અધપતનનાં ર�તેથી પાછો લાવે છે. રતનની �યા�ુળતાને  પ�ાલાલે સહજ શ�દોમાં અ�ભ�યકત કર�
છે.

‘મનહર’માં દા�પ�ય�વનમાં �ીની �િૂમકા સમપ�ણ હોઈ શક� તેવી અપે�ા સાથે નાર�ના પા��ું �ચ�ણ ક�ુ� છે. �વુાનીમાં જ નાિયકા
કં�ુ િવધવા બને છે �યાર� ��ુુષોના �લોભનોની શ�આત થાય છે. “કં�ુને આ�ુબા�ુના સગાઓંએ કોઈ આબ�ુદાર�ું ઘર માડંવા ક�ુ,ં
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પણ કં�ુ ન માની. િવ�રુોએ –અર� એક પ�ની હયાત હોવા છતાં ઘણાયં �ુવાનોએ કં�ુને સોને મઠ� દ�વાના,ં  તો ઘરની રાણી કર�
�થાપવાના –એમ અનેક �લોભનો દ�ખાડ�ા, પણ તે એકની બે ના થઈ તે ના જ થઈ.” (� ૃ ન-ં ૮૩  વા.કા ં)

‘ �વનસાથી’ની ૧૭ વષ�ની નાિયકાના લ�ન ૪૫ વષ�ના ��ુષ સાથે થાય �યાર� એ �ીની માનિસક ��થિત ક�વી હોય છે, તો સામે પ�ે
વય�ક ��ુષ અસલામતી અ�ભુવે છે, એટલે લ�ન બાદ ૧૧ વષ� �ધુી િપયરમાં જવા દ�તો નથી. �ીની મનોવદેના એના શ�દોમાં
�ય�ત થતી સાભંળો .. “શર�ર ભલે મ�યા બાક� અમારા મન તો હ�ુય મ�યા નથી, મળેય  ક�મ કર� ને, ન મળે સાહ�બ ?.... બાક�
દાડ� રસોયણ �ં ને રાતે વ�ુ ક� લખતી નથી. ”(� ૃ ન-ં ૯૨  વા.કા ં) 

‘ચાડ�’ વાતા�માં મ�ંમુાં પોતાના દ�કરાનો ઘરસસંાર જોવાની આકા�ંાઓમાં તમામ આ�ષૂણો, થાપણો વચેે છે, પરં� ુ દ�કરો માને છોડ�
શહ�રમાં ��થર થાય �યાર� માની �તર�યથા માઝા �કૂ� છે. માના મનમાથંી આ�ોશ �ચ�કાર� બહાર નીકળે છે. 

નામદ� પિતની પ�ની ‘અવલ’ મા ન બની એમાં �ીની અ�રૂપ સામે સમાજ સવાલ ઉઠાવવામાં આ�યો છે. પ�ની સ�ચાઈ ર�ૂ કર� છે,

તો સા�-ુસસરા ,બે �ઠ-�ઠાણીના �ાસનો ભોગ બને છે. આ બધાથંી �ટકારો મેળવવા માટ� અવલ �ુઠનો સહારો લે છે. મા��ૃવ ધારણ
કરવાના નાટકનો ભાડંો �ટ� જતાં ઘરમાં મો�ંુ મહાભારત સ��ય છે. માર મારતા પિતના શ�દો- “ચામડ� ન ચીરાઈ �ય તો કોઈ �ું
�ણે ક� મરદના હાથ અડ�ા’તા ! (� ૃ ન-ં ૧૨૬ વા.કા ં)

છેવટ� અવલ મોતના શરણે જવા�ું ન�� કર� છે. એના �િતમ શ�દો ‘ �ું દ�કરો લેવા �� �.ં’ સમ� ભારતીય સમાજ પર �હાર કર�
છે. મા��ૃવની ઝખંનાને આ�મસાત કરતી પ�ાલાલની ‘બલા’ વાતા� પણ �ુદંર છે

આ અ�યાસલેખમાં િન�પાયેલાં નાર� પા�ોમાં મ�મ મનોબળ જોવા મળે છે.  �ા�યસમાજની પરંપરામાં એક�ય નાર�એ પોતાની
�ય�કત�વતાને �મુાવી નથી. એની સાથસેાથે �તરસઘંષ�ના સમયે પણ એ પોતાની અનોખી છાપ છોડતી �ય છે. સમાજના બધંનોને
�ુકરાવતી અવલ છે�લા �ાસ �ધુી બડં પોકાર� છે, તો રતન રોદણાં રડવાનાં બદલે પોતાની �લૂનો �વીકાર કરતી બતાવી છે. આવી
અનેક નાર�પા�ોની સઘંષ�કથા પ�ાલાલ પટ�લની વાતા���ૃ�ટમાં ર�ૂ થઇ છે.

*************************************************** 

ડૉ.નાઝીમા શેખ
એસ.બી.મ�હલા કૉલેજ,

�હ�મતનગર.
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