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અંગત-બિનગંત (1998) 
 

 ડૉ. ધીરુબાઇ ઠાકયના વાત અંગત ને દવ બફનગંત એભ કુર 17 નનફધં ધયાલતા ‘અંગત-બફનગંત’ 
નનફધંવગં્રશભા ં તેભના ફહુશ્રતુ વ્મક્તતત્લન રયચમ ભે છે. શાડે નળક્ષક, નલલેચક, વભીક્ષક એલા ધીરુબાઇના 
નબુલનુ ંબાથુ ંઅ નનફધંભા ંભે છે. અભા ંનલમનુ ંલૈનલધ્મ ધ્માન ખેંચે છે. ફાણના ંવસં્ભયણ, નલદ્વાનના 
વ્મક્તતત્લની ભતૂપલૂવ છબફ, સ્લતતં્રતાની રડતભા ંવરિમ કાભગીયક કયનાયા તથા દધૃત્ત્લને ભાણલાની લાત વોલ 
નલમબાલ અ વગં્રશભા ંજલા ભે છે. તાના જીલનભા ંફનેરી ઘટનાઓનુ ંઅરેખન ણ વશજતાથી કયુું છે. 
ક્ાકં ભરૂ નલળેની તેભણે કભકથા કશક છે, ત ક્ાકં દધૃત્ત્લની નલળેતાઓ દળાવલી છે. ફૂર અલે ત પયભ ળા 
ભાટે યશક જામ? પયભને રેખક અંતસ્તત્લના યભણીમ નનષ્કવ તયકકે ઓખાલે છે. 

 ‘થડુ ંઅંગત, થડુ ંબફનગંત’ નનફધંભા ંતેભણે યણજજતયાભ સલુણવચદં્રક લખતે અેલુ ંલતતત્લ છે. તાની 
નલદ્યામાત્રાન પ્રાયંબ કઇ યકતે થમ તેની કેરપમત યજૂ કયક છે. નલળે કયકને ધ્માનની વાથે વાથે તેભણે વો 
વારશત્મવર્જન કયુું છે, તેભા ંવોથી ભટા ગજુયાતી પ્રકલ્ ‘નલશ્વકળ’ની લાત કેન્દ્દ્રસ્થ છે. અ વગં્રશનુ ંવોથી ઈત્તભ 
પ્રકયણ ‘દધૃત્ત્લ ભાણુ ંછ’ં તે છે. વ્મક્તતને જ્માયે જીલનભા ંઅંનતભ તફક્કાભા ંખારી ને એકાતં કયક ખાત ુ ંશમ 
ત્માયે તેને ભાટે એન ભતૂકા જ એકાત્ર વશાય શમ છે. અ નનફધંભા ંફાણની સ્મનૃતઓ, એભના જન્દ્ભસ્થ 
કડકનાયના ંસ્ભયણ સુદંય યકતે ગ ૂથંમા ંછે. દધૃત્ત્લની નલળેતા નલળેન તેભન ખ્માર કેટર સ્ષ્ટ છે તે તેભના ંજ 
ળબ્દભા ં જઇએઃ ‘સ્ભયણભા ં ણ યવ યશરે છે. ણ સ્ભયણના યવન પ્રત્મક્ષ નબુલ ને અસ્લાદ ત 
દધૃત્ાલસ્થાએ જ કયાવ્મ. શલા, ગબંીય, ખાટાભીઠા, વાયાભાઠા એભ ફધા પ્રકાયના પ્રવગં સ્ભયણના યવભા ં
ઓગકને શધુત્ અનદંન નબુલ કયાલે છે.’ 

 ધીરુબાઇની કાયરકદીની ળરૂઅતભા ં ગજુયાત કૉરેવો ભશત્લન બાગ બજલેર. જકે ગજુયાત કૉરેજ ભાટે 
તેભને નલળે અદય, રગાલ છે. ‘શ કષ્ટં નલદ્યા’ભા ં તેભની વાથેના વશધ્માકને માદ કમાવ છે. નાટયનપ્રમ 
ધીરુબાઇએ બજલેરા બબનમ લખતે તેભની વાથે નાટકભા ં કાભ કયતા નભત્રને અરેખ્મા છે. ભદાલાદન 
યવપ્રદ આનતશાવ ણ તેભણે લણવવ્મ છે. દેળ ભાટે રડક રેલાની તેભની ઈત્કંઠાનુ ંપ્રત્મક્ષ અરેખન ‘ફેતાકવના ં
સ્ભયણ’ પ્રકયણભા ંકયુું છે. તે લખતે વો ચલ ચારતી શતી તેનુ ંનનરૂણ તેભની દભતુ કરભે થયુ ંછે. લાચક 
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તે ણ ફેતાકવની િાનંતન બાગીદાય શમ તેભ રાગે. ટૂંકભા ંસ્લતતં્રતાની રડત ભાટેન તેભન ઈગ્ર જુસ્વ અ 
પ્રકયણ લાચંલાથી ભાલભૂ ડે છે. 

 પસુ્તકપે્રભી ધીરુબાઇન રયચમ ‘યવબીન વફંધં’ભા ંથામ છે. ફાણભા ં તેભણે લાચેંરા પસુ્તકનુ ંણ 
સ્ભયણ કયાલે છે. અ નનફધંરેખકની લાચનભખૂન એક અગલ અંદાજ પ્રગટ કયે છે. ગરુુ-નળષ્મના વફંધંની લાત 
ણ કશક છે. ધીરુબાઇ ભડાવાની કૉરેજભા ં અચામવ શતા ત્માયે તેભની ાવે યામાવ કયત એક નલદ્યાથ  
યદેળભા ંયશતે શત. તેઓ જ્માયે યદેળભા ંપયલા ગમા ત્મા ંતેભના અ નલદ્યાથ ન પન અવ્મ ને ભતૂકાના ં
સ્ભયણભા ંખલાઇ ગમા. ઘણા ંલો છક ગરુુ-નળષ્મના રાગણીના વફંધંન બેટ થમ. એટરે જ તેઓ રખે છેઃ 
‘તીત વાથે અટરી યભાચંક યકતે જડક અત અલ સખુદ કસ્ભાત ત કદાચ નળક્ષકના જ જીલનભા ંજલા 
ભે.’ ગરુુ ને નળષ્મના રાગણીના વફંધંને યજૂ કયત અ નનફધં ઈત્તભ પ્રકાયન છે. અ વગં્રશભા ં .ં 
સખુરારજી, મનુન જજનનલજમજી, યનવકરાર યકખ, નલષ્ણપુ્રવાદ નત્રલેદક, ફચબુાઇ યાલત, યભણીક યારલાા, 
લજુબાઇ દલે લગેયે નલળેના ં સ્ભયણ અરેખ્મા ં છે. છેલ્રા ં ફે પ્રકયણ ૈકક એકભા ં ધીરુબાઇએ શે્રબણકબાઇની 
મરુાકાત રીધી તેની પ્રશ્નત્તયક છે. છેલ્રા પ્રકયણભા ંચદં્રકાન્દ્ત ળેઠે ધીરુબાઇ ઠાકય વાથે કયેરી પ્રશ્નત્તયક છે. એ 
પ્રશ્નત્તયકભાથંી ‘નલશ્વકળ’ના મખુ્મ વંાદક ધીરુબાઇની નલશ્વકળપ્રદનૃત્ત નલળેની છણાલટ કયક છે. 

 વભગ્ર પસુ્તકનુ ંલરકન કયતા ં ડૉ. નબરની શ. દેવાઇને એભ રાગે છે કેઃ ‘તેભા ંવસં્ભયણનુ ંઅરેખન 
નલળે થયુ ં છે. થડાકં પ્રકયણને ફાદ કયતા ં તે સ્ભયણકથા ફની જામ તે પ્રકાયનુ ં પસુ્તક છે.’ અભ અંગત-
બફનગંત નનફધંનુ ંસ્લરૂ સ્ભયણની દુનનમાભા ંરઇ જામ તેદુ ંછે. 
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