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‘તત્તત્તવમસિ’ (૧૯૯૮)મ ાં આેખિત ભ રતીય િ ાંસ્કૃસતક ચેતન  

 
 

 ધ્રલુ પ્રફોધયામ બટ્ટનો જન્ભ બાલનગય જજલ્રાના નનિંગાા ગાભભાાં ઈ.વ. ૮-૫-૧૯૪૭ના યોજ 
થમો શતો. રેખક કોભવસના નલદ્યાથી યશી ચકુ્યા છે. એભની કૃનતઓ ભાટે તેભને દળસક પાનન્ડેળન  ગજુયાતી 
વાહશત્મ હયદ  ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી તથા ફીજાં યુસ્કાયો ણ પ્રાપ્ત થમા છે. અશીં અભ્માવનલમ 
ફનેર એભની નલરકથા ‘તત્ત્લભનવ’ને ણ વાહશત્મ અકાદભી  હદલ્શીનો એલોડસ એનામત થમેર છે. એભને 
‘તત્ત્લભનવ’ ઊયાાંત ‘ખોલામેલુાં નગય’  ‘અગ્નનકન્મા’  ‘અતયાી’  ‘કણસરોક’ અને ‘વમદુ્રાગ્ન્તકે’ જેલી 
નલરકથાઓ ણ ગજુયાતી વાહશત્મને અસણ કયેર છે. જેભાાંથી આત્ભકથનાત્ભક ળૈરીભાાં રખામેરી 
‘વમદુ્રાગ્ન્તકે’ તથા યોજનીળી-ડામયી દ્ધનતએ રખામેર ‘તત્ત્લભનવ’  એ ફે નલરકથાઓએ એભન ે
નલરકથાકાય તયીકે લધ ુખ્માનત અાલી છે. આ નયાાંત એભની ાવેથી ‘ગામ તેનાાં ગીત’ અને ‘શ્રણૃલાંત’ુ 
કાવ્મવાંગ્રશો તથા ‘ખોલામેલુાં નગય’ નાભક ફારવાહશત્મનુાં સુ્તક ણ ભે છે.  

ધલૃ બટ્ટ લરલખત નલરકથા ‘તત્ત્લભનવ’ (ઈ.વ. ૧૯૯૮) ૨૬ પ્રકયણભાાં લશેંચામેરી છે અને ૨૩૨ ષૃ્ઠ 
ધયાલે છે. આ કથાનુાં સ્થ નભસદા નદીનો ભબૂાગ છે જ્માયે વભમ એ નદી ય ડેભ ફાાંધલાનુાં નક્કી થમા 
છીનો વાંદ કયામો છે. કથાનામક બાયતીમ મૂનો ણ યદેળભાાં ભાનલ વાંવાધન નલકાવ વાથે વાંકામેર 
નલદ્યાથી છે. બાયતીમ નળક્ષકો અને વભાજના વાંફાંધો પ્રત્મે રાગણી ધયાલનાય પ્રોપેવય રુડોલ્પના આહદલાવી 
વાંસ્કૃનતનાાં અભ્માવ ભાટેના એક પ્રોજેક્ટ વાંદબે અઢાય લે બાયત ાછો આલે છે. ળરૂઆતભાાં એને યદેળી 
વાંસ્કૃનત  લ્યવૂી જેલી પે્રમવી અને યનુનલનવિટી છોડલાનુાં ભન થત ુાં નથી. યાંત ુ‘આયણ્મક’ના નામક વત્મચયણની 
જેભ એને ણ અશીંના અયણ્મો અને અયણ્મલાવીઓની ભામા રાગે છે. નામકનો મૂ નદે્દળ તો અશીંના 
ભાણવોભાાંથી નત્ાદકતા નવદ્ધ કયલાનો શોમ છે. કથાનો મખુ્મ સયૂ છે લપુ્ત થતી વાંસ્કૃનતઓને ફચાલલા ભાટે 
એભની વાંસ્કૃનતને અનરુૂ નદ્યભ ળોધી આલાની જજકયનો. અંધશ્રદ્ધા અને ધભાાંધતાથી ીડાતી અને શાાંનવમાભાાં 
ધકેરાઈ ગમેરી આહદલાવી પ્રજને વાચા યસ્તે લાી તેભની સષુપુ્ત ળગ્ક્તઓનો ભશત્તભ રાબ વભાજને ભી 
યશ ેએલા પ્રમત્નો આદયલાનો નદ્યભ એણે કયલો છે. 

નામકને બાયત આલીને પ્રજભાાં ‘નલનલધતાભાાં એકતા’ની બાલનાના દળસન થામ છે. નલરકથાની 
ાત્રસષૃ્ષ્ટ નલનલધતાથી વબય છે. નલનલધ ધભો-જનતના ાત્રો કોઈ જનતલચત્રો નથી ફની યશતેા. ગૌણ ાત્રો 
ણ દૂહયત નથી રાગતાાં ણ એભાાં કોઈને કોઈ નદાત્ત તત્ત્લ યશલે ુાં છે એભ રેખકે દળાસવ્યુાં છે. અશીં ૈવાન ે
નદીના ાણીભાાં પેંકી દેતી અને ચશયેાના શાલબાલ યથી ભન ાયખી રેતી ડોળી  વશજબાલ ેએ ડોળી વાથ ે
શીભી જતો મવુરભાન  ોતાની વદૃ્ધ ભાતાના પ્રત્મેક આદેળનુાં ારન કયતો આધેડ લમનો ળાહુકાય 
ગપુ્તાજી (લફશાયી)  ભાત્ર થોડા વભમભાાં ોતાના જીલનનો ઈનતશાવ એક અજણ્મા વ્મગ્ક્ત આગ અત્માંત 
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વાશજજકતાથી યજૂ કયી દેતી ાલસતીભાાં  દયદીને સ્ળસતાાંલેંત યોગનુાં નનદાન કયતો અને જેની વાત ેઢી લૈદુ 
કયતી આલી છે એલો કીકો લૈદ્ય  આહદલાવીઓની દેલી ફની જીલનની વાથસકતા નવદ્ધ કયતી કારેલારી ભાાં 
(લનનતા)  નળક્ષક ન શોલા છતાાં જેનુાં જ્ઞાન ાભનાય તેના સકૂ્ષ્ભ વાંકસભાાં આલી જમ એલો રક્ષ્ભણ ળભાસ  વેલા 
અને નળક્ષાનુાં કાભ કયતો ાદયી થોભવ  ભાત્ર એક ગાભડાની ળાા ફાંધ ન થામ એ ભાટે તાલકુો છોડી જ ાંગર 
લચ્ચે યશતેો નલષ્ણ ુભાસ્તય અને એની ત્ની નલદ્યા જેલાાં ાત્રોનો હયચમ ાભે છે. તો વાભ ેછેડે જત-જતનાાં 
સ્થાનકો ફનાલલાની વર્જનળીરતા ધયાલનાય લફત્તફુાંગા  નલાદ અને આનાંદને એક વાથે વભાલી યાખતી 
લનકન્મા હુયમા  એક જ યાતભાાં લીવ લીવ ગાનનુાં અંતય કાી ધાડ ાડલાની આલડત ધયાલતો ઝૂયકો  
બરબરી ભધભાખીઓનુાં ભધ નતાયનાયો વાશવી દીનતમો બીર  નાગોહડમા આહદલાવીએ આેર ભહુડાનો 
ગાંધાતો દારૂ અમતૃની જેભ ી જતો ધનુી ગાંડુ પકીય  નતની વાયલાય ભાટે ગાની શાાંવડી લેચીને અને ભજૂયી 
કયીને ૈવા ચકુલલાની તૈમાયી દળાસલનાય ફાફહયમાની ત્ની  નલયોધો લચ્ચે ોતાના લાડાભાાં ભધેટી 
નાાંખલાની હશિંભત દાખલનાય જોગા  શ્વાનભાંડના એક તાયાને ોતાનુાં લતન ભાનતો વાઠવારી જનતનો વદૃ્ધ 
ડામો  વાઠવારી જનતના એક ફાકને લરૂના મખુભાાંથી ફચાલનાયી વાશનવક સ્ત્રી નાયદી  ભાત્ર કાંદમૂ ખાઈને 
હદલવો સધુી ટકી યશતેી છનતમા ટોરા જેલા ટીંફાની ગયીફ પ્રજ અને ોતાના બાઈની શત્માયી ભાણવખાન 
લાઘણને એના ફચ્ચાઓની દમા ખાઈ છોડી મકુનાય લફત્ત ુ જેલાાં અત્માંત અબાલભાાં જીલતા અનેક ાત્રોના 
વાંકસભાાં આવ્મા છી નામકની બાયતીમ પ્રજ નલળેની લૂસધાયણાઓ ખોટી ડે છે. યાંત ુબાયતીમ વાંસ્કૃનતનુાં 
વાચુાં દળસન તો એને નાનમકા સુહયમા (સનુપ્રમા) અને વનાતની ગણેળ ળાસ્ત્રીની અનોખી જીલનદૃષ્ષ્ટ લડે 
વભજમ છે. 

હશયની ટોરા ખાતે કોઈ ણ જતની વગલડ નલનાના ત્થયની ગપુાભાાં કોતયામેર ભાંહદયને ઘય ફનાલી 
યશનેાય ગણેળ ળાસ્ત્રીના વાાંસ્કૃનતક અથસઘટનો નામકને યવપ્રદ રાગ ેછે. ળાસ્ત્રીજી અયણ્મોએ ઘડેરો બ્રાહ્મણ છે. 
તેઓ ભાને છે કે કોઈ પ્રજને સધુાયલાનો અનધકાય કોઈને નથી. યદેળી આક્રભણો  શીન કક્ષાનાાં ળાવકો  
અત્માચાયી ળોણખોયો  ાખાંડી ધભસગરુુઓ લચ્ચે ણ શજયો લસથી બાયતીમ વાંસ્કૃનતએ ોતાનુાં અગ્સ્તત્લ 
અને અગ્સ્ભતા ટકાલી યાખ્માાં છે  એની ાછ કઈ ળગ્ક્ત કાભ કયે છે ? ગણેળ ળાસ્ત્રી ધભસને જીલનનો ામો 
નથી ગણતા. તેઓ ઈશ્વયની બગ્ક્ત કયે છે ણ ધભસની નહશ. અનેક વાંપ્રદામો શોલા છતાાં એકતા જુએ છે. તેઓ 
ભાને છે કે ૩3 કયોડ દેલતાઓભાાં એકાદ ફે દેલતાનો લધાયો કયી દેળો તો ણ કોઈ પકસ નથી ડલાનો. ધભસભાાં 
શ્રદ્ધા શોમ કે ન શોમ ણ ભાણવે શ્રદ્ધા તો યાખલી જ જોઈએ એવુાં સચુન ણ કયે છે. તેઓ આ દેળની 
નલચાયધાયાને વભજલા ય બાય મકેુ છે. ળાસ્ત્રીજી ભાને છે કે ધાનભિક માત્રાઓ અને તીથસસ્થાનોનાાં દળસન જેલી 
યાંયાઓ આ દેળની પ્રજને એક તાાંતણે ફાાંધી યાખલા ભાટેની છુી કડી છે. કેટરીક ળાસ્ત્રાજ્ઞાઓ ાછ 
નલજ્ઞાન અથલા વ્મલશાય જ્ઞાન કાભ કયે છે. જેભકે ીાને આંગણાભાાં યોવુાં અશકુન એટરા ભાટે ગણામ 
કેભ કે ઝડથી પેરાતાાં એનાાં મલૂમાાં ઘય ભાટે જોખભી છે. કોઈ રનન કે શબુ પ્રવાંગો નવિંશસ્થ લસભાાં કયલાની 
ભનાઈ એટરા ભાટે છે કે એ વભમે વાંઘ કે ચાયધાભની માત્રાઓ કયનાયાાં ભાટે ઘયભાાં ભોટા આમોજનો ન 
ોવામ. ણ આલી લાતો રોકો વીધી યીતે ભાને એભ ન શોલાથી તેને ળાસ્ત્રાજ્ઞા તયીકે ભાનલાની પયજ ડાઈ 
છે. પ્રજને લૈજ્ઞાનનક કાયણો કે લાતોભાાં યવ ન ડે  તેથી કેટરાાંક નનમભોને શકુન-અશકુન  ા-ણુ્મ કશી 
વય યીતે ાલી ળકામ. તેભનુાં ભાનવુાં છે કે આ દેળ અધ્માત્ભ ય ટકે છે  ધભસ ય નહશ. કાયણ કે ધભસ તો 
આજ્ઞાઓ આે છે જ્માયે અધ્માત્ભ તો મગુ્ક્ત આ ેછે. ધભસભાાં અમકુ પ્રકાયના નનેધો વાસ્કૃનતક વ્મલસ્થાનો જ 
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એક બાગ છે. ૠનઓએ જો ધભસને જીલનનો ામો ગણ્મો શોત તો આટઆટરાાં વાંપ્રદામો આણે ઊબાાં કેલી 
યીતે કયી ળકત ? ળાસ્ત્રી ધભસ કયતાાં ણ નલળે લચિંતા વાંસ્કૃનતની કયનાય બ્રાહ્મણ છે. પ્રલાવથી જીલન તયપ 
જોલાનો દૃષ્ષ્ટકોણ ફદરામ છે. નભસદા નત્તયાખાંડ અને દલક્ષણથને જોડીને એક યાખે છે. અભયકાંટકથી રઈ 
વમદુ્ર સધુી લશતેી નદી પે્રભ  વાાંત્લના  આદય  ણુ્મો અને કેટકેટરી દાંતકથાઓ વજ ેછે. દેળના ગભે તે ખણેૂ 
યશતેો બાયતીમ નદીનુાં નાભ રઈ ળયીય ય કળ ઢોે છે. આણે આંખો ભીંચીને નલી ટેક્નોરોજી નથી 
સ્લીકાયતા. ણ ાયખીન ે વભજીને છી સ્લીકાયલા મોનમ રાગે તો સ્લીકાયીએ છીએ અન ેજરૂય ડય ેનલયોધ 
ણ કયી રઈએ છીએ. આલાાં વાદા અને નાના લાક્યોભાાં ણ ગશન લાત વભાલલાની કા ધયાલતાાં 
ળાસ્ત્રીજીની લાતોનુાં યશસ્મ તેભનુાં વય અને પ્રકૃનતભમ જીલન છે. આભ  ળાસ્ત્રીજી એક લચિંતક રૂે આરેખામા 
છે. 

યનુનલનવિટીની અધ્માનકા કે કોઈ કાંનીભાાં એક્ક્ઝક્યહુટલ ફનલાનો ભોશ છોડી આહદલાવી કેન્દ્ર 
ચરાલનાયી યલુતી સનુપ્રમા બાયતીમ એક એષ્ક્ટનલસ્ટ છે. તે લપુ્ત થતી વાંસ્કૃનતને ફચાલલા પ્રમત્નળીર છે. 
ભશાબાયત લાાંચ્મા કયતી સનુપ્રમાના ભતે દુનનમાભાાં એકાદ લપુ્ત થતી શ ુ ક્ષી કે લનસ્નતની જનતન ે
ફચાલલાાં અનેક રોકો આગ આલે છે  ણ એક જીલનળૈરી  એક નલચાયધાયા કે આખી વભ્મતાને 
ફચાલલાનાાં પ્રમત્નો ખાવ થતાાં નથી. સનુપ્રમા એક વાંસ્કૃનતનાાં નલનાળને હયલતસન તયીકે સ્લીકાયલા યાજી નથી. 
એ ઈચ્છે છે કે ૨૧ભી વદીભાાં બાયત જગતથી આગ બરે નીકી જમ ણ યાંયાઓના બોગે નહશ. તે કાંઈક 
ભેલી રેલાની  ાભલાની  શોદ્દાઓ કે ચાંદ્રકો જીતલાની શોડભાાં નથી. નિભના રોકો ભાણવને  શનેુ  ક્ષીને  
વકૃ્ષ-લનસ્નતને  અયણ્મને વાંવાધનો ગણે છે. સનુપ્રમા નામકને સચૂક ળબ્દોભાાં કશ ેછે કે ભાણવને કે ભધભાખીન ે
વાંવાધન વભજલાની ભરૂ કયલી જોઈએ નશી. એ તો અગ્સ્તત્લ છે. નભસદાભૈમા એભણે ભાનલદેશ ેદળસન આળે 
એલી શ્રદ્ધાથી રોકો ભાઈરો દૂયથી ગાા પ્રલાવ કયે છે. શજયો લોની આ યાંયાનુાં વાાંસ્કૃનતક મલૂ્મ છે. 
લી  એ હયક્રભા કયનાયાઓની વેલા એ ભાણવની વેલા નહશ ણ હયક્રભાની અને યાંયાની વેલા છે. નામક 
લ્યવૂી વાંદબે સચૂક ળબ્દોભાાં કશ ેછે કે કોઈની વાથે યશવે ુાં અને કોઈને વાચલવુાં એ ફને્નભાાં અંતય છે. 

નામકને વભજમ છે કે આ દેળના રોકો યાભામણ કે ભશાબાયત લાાંચે કે ન લાાંચે ણ એની કથાઓ 
રોકોની યગેયગભાાં લશ ે છે. એ ભાત્ર કથાઓ નથી ણ યાંયાઓ છે. યનુનલનવિટીના વાંળોધકો જે પ્રસ્થાનત 
કયલા ભાગે છે એલી લાતો નામકને જ ાંગરો લચ્ચે યશતેી અબણ ાલસતીભાાંના શારયડાભાાં જણામ છે. અશીં 
વાગનાાં વકૃ્ષને ણ યક્ષણના દેલતા ભાનનાયી અન ેનદીને ભાતા ગણનાયી યાંયા છે. દેળના ગયીફ રોકો જ 
મકુ્ત અને નનબે આનાંદ ભાણી ળકે છે. અત્માંત ગયીફી  ભખૂભયો  અંધકાયભમ બનલષ્મ  અનેક પ્રકાયનાાં 
જીલનપ્રશ્નો શોલા છતાાં બયભાાં વાશજજક આનાંદ અનબુલે છે. આ આનાંદ તેઓ ક્યાાંથી રાલે છે ? અશીં રોકો 
અબાલભાાં નહશ ણ ોતાના સ્લબાલભાાં જીલીને ભસ્તી ભાણે છે. કૌટુાંલફક યાંયાભાાં રાગણી  રગાલ  ભામા એ 
એલી કડી છે જે વભગ્ર દેળને એક તાાંતણે ફાાંધી યાખે છે. શુાં આ પ્રજ બોી છે  મખુસ છે  ભાણવાઈલાી છે કે 
આધ્માજત્ભક છે ? ખયેખય તો આ પ્રજને સધુાયલાનો અનધકાય કોઈને નથી. ળરૂઆતભાાં આબડ છેટ યાખી 
ચારનાય કથાનામકને વભજમ છે કે બરે રોશીનો વાંફાંઘ નથી છતાાં એ રોકો ોતાનાાં છે. બમાનક દાલાન 
પાટી નીકે છતાાં લ ૂાંટપાટ ન થામ અને નુ:લવન ભાટે એકનત્રત થઈ ોતાનો નવિંશપાો આનાયી પ્રજભાાં કયુાં 
ખભીય યશલે ુાં છે ? એભેઝોન કે નભનવનવીના બમાંકય ગીચ જ ાંગરોભાાં બટકલાનો નિભના વાશવલીયોનો નદે્દળ 
નાભ કે ૈવા કભાલલાનો શોઈ ળકે  ણ નભસદાની હયક્રભા ાછ શ્રદ્ધા છે પ્રકૃનતને આત્ભવાત કયલાની  એભાાં 
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આત્ભરીન થલાની. પ્રકૃનતનો આનાંદ ભાણલાને જ કદાચ આધ્માજત્ભકતા કશલેાતી શળે ? લ્યવૂી ણ ભાને છે કે 
યાંયાઓને જલી નલકાવ વાધલાની કા પક્ત જાનીઓ ાવે અને બાયતલાવીઓ ાવે છે. ભશાન ળાસ્ત્રો 
યચનાયાાં ભશારુુોએ વતત ભ્રભણ કમાસ શળે  અવાંખ્મ અનબુલો પ્રાપ્ત કયલા ડયા શળે. સ્લતાંત્રતા ટકાલલા 
ભાટે લૂસજોએ કેટકેટરાાં બોગ આપ્મા શળે ! 

ગાંડુ પકીય જેલો ધનૂી ણ કોઈને છેતયવુાં એટરે આણી જતને જ છેતયલી એલી હપરસપૂી કેલી યીતે 
જણતો શળે ! રક્ષ્ભણ ળભાસને લૂસ જન્ભ નલળેની ભાન્મતા નલળે છુામેર વલારનો જલાફ નામકને ‘તભે આ 
જન્ભભાાં ભાનો છો ?’ એભ વલાર રૂે ભે છે ત્માયે નામક વત્બ્ધ ફની જમ છે. અજુ સન જેલા ભશાયથીને ણ 
કાફાઓના શાથે લ ૂાંટાવુાં ડ્ુાં. જે જ્ઞાન એણે કુરુકે્ષત્રભાાં ભેલલાનુાં ફાકી યશલે ુ એ જ્ઞાન કાફાઓના શાથે લ ૂાંટામા 
છી ભળયુાં. એ જ્ઞાન એટરે ોતાના અશમ ્ના ચયેૂચયૂા થલા. બાયતીમ રોકોની સખુની વ્માખ્મા ણ જુદી છે. 
યદેળભાાં તો નભત્રો જીતલાની કા  આ કા  તે કા જેલા સુ્તકો રખલા ડે છે  જ્માયે બાયતીમ વભાજને 
તો આ ફધુાં વશજ છે. નિભભાાં કુટુાંફ જેવુાં ખાવ કશુાં નથી. જો કે ત્માાં દમા  ભામા  પ્રેભ છે; ણ આણાાં જેલી 
આત્ભીમતા નથી. ત્માાં તો અંતયાંગ નભત્રો ણ ગશૃસ્થી નલળેની લાતો કયતા ખચકામ છે. એક તયપ જોડાક્ષયો 
ફોરી ન ળકતી પ્રજ અને ફીજી તયપ જોડાક્ષયોથી બયેરાાં વભાવોથી નત્તભ વાહશત્મ વર્જનાયી પ્રજ એક વાથ ે
યશ ે છે. આ કઈ વાંસ્કૃનત છે જે નલનલધ ધભસના રોકોને એકસતૂ્રે ફાાંધી યાખ ે છે. ફાલમભાાં ભમ્ભીનુાં અલવાન 
થલાથી કચ્છના એક નાનકડાાં ગાભડાભાાં નામકને નાનીભા વાથે યશલેાનુાં થમેલુાં. ત્માયે નાનકડાાં ઘયભાાં કેટકેટરાાં 
વભ્મો એક વાથે કેલી યીતે યશતેાાં શળે તેની આજે નલાઈ એણે રાગે છે. એ લખતે ઘયનો પ્રત્મેક વભ્મ 
નાનીભાનો હુકભ ભાનતો. ‘ફાને નહશ ગભે...’ એ જ જણે કે ફધાાંનો જીલનભાંત્ર શતો. નાનીભાએ નભસદા નદીન ે
કયેરી ‘ભાયા બાલણમાની યક્ષા કયજો...’ એલી પ્રાથસનાએ નામકભાાં કાંઈક નલળે બાલ પ્રેમો શતો. ણ આ જગત 
દેખામ છે એટલુાં યમ્મ ણ નથી. અંધશ્રદ્ધા અને લશભેોભાાં ખદફદતી અને શજયો લસ ાછ યશલેાભાાં આનાંદ 
ભાનતી વભ્મતા લચ્ચે કાભ કયલાનુાં એને વશલે ુાં નથી રાગત ુાં. હુયમા જેલી લનફાાને ડાકણ ભાની એનો 
વાભાજજક ફહશષ્કાય કયનાય તથા એક કોબયી કન્માની શત્મા કયલા તમૈાય થનાયા રોકોને જોઈ નલાદ 
અનબુલે છે. અથાક ભજૂયી કયી ભાત્ર લેદનાભાાં જીલનાયી પ્રજ જોઈ એને વાચી લેદના શુાં છે તે વભજમ છે. 

પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ ‘તત્ત્લભનવ’ વાંદબે ોતાન ુ અલરોકન આતા નોંધે છે કે “વાાંસ્કૃનતક કટોકહટના 
અનવુાંધાને બાયતીમ વાંસ્કૃનતનુાં ભહશભાગાન કયલાનો રેખકનો નદે્દળ નથી. વાાંપ્રત વભમના વર્જકના ભાનવને 
અનરુૂ લશભે  અંધશ્રદ્ધા  ચભત્કાય લગેયે તત્ત્લોને ઓગાલાની કોનળળ ણ કૃનતભાાં થઈ છે.”૧ પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટને 
કૃનતભાાં કેટરીક નલગતો તારભેલરમા રાગી છે છતાાં તે વૌંદમસફોધભાાં ફાધક નથી એભ ણ ક્ુાં છે. 

‘હુ ાં કોણ છુાં અને ભાયે ક્યાાં જલાનુાં છે ?’ એ આણો વનાતન પ્રશ્ન છે. આણે જન્ભ- જન્ભાન્તય  ભામા  
ઈશ્વય  ાભય અને યભભાાં ભાનીએ છીએ. કારેલારી ભાાંના નલચાયોભાાં કશીએ તો અશીં ધભસભાાં (લ્યવૂી જેલાાં) 
ભશભેાનોની થોડી ઘણી દખર તો ચરાલી રેલામ છે  ણ ધભસભાાં દખર ન થામ તેની લચિંતા જરૂય છે. એથી 
રેખકે વાંસ્કૃનતનો રો થલાનો બમ ણ વ્મક્ત કમો છે. વાંસ્કૃનતનુાં ૠણ ચકુલલાની પ્રનતફદ્ધતા જ જગતના 
રોકોને આણી તયપ આકે છે. આણે ભન તો અશમ ્જેવુાં કશુાં જ અગ્સ્તત્ભાાં છે નહશ; જે છે એ ફધુાં તત્ત્લભનવ 
છે  નભસદા ભૈમા જ છે. કથાનુાં નળસક ‘તત્ત્લભનવ’ છાાંદોનમ નનનદના ભશાલાક્ય ય આધાહયત છે જે અત્માંત 
વાથસક નનલડ્ુાં છે. ળરૂઆતભાાં ફે લબન્ન વાંસ્કૃનતઓ લચ્ચે મુાંઝાતો કથાનામક અંતે નભસદાનો ‘હયક્રભાલાવી’ ફની 
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યશ ે છે એભ દળાસલી બાયતીમ વાંસ્કૃનતની અદ્વિતીમતા નવદ્ધ કયલાનો રેખકે પ્રમાવ કમો છે. રેખકે અશીં 
પ્રચાયકની બાાભાાં નહશ ણ કરાત્ભક અલબગભ દાખલીને ોતાનુાં યવનલશ્વ પ્રગટ થલા દીધુાં છે. ‘તત્ત્લભનવ’ 
ભાાં નજગય થતી બાયતીમ વાાંસ્કૃનતક ચેતનાના ફે તે એક વાંગ્રશ કયલા મોનમ કૃનત ફની યશ ેછે. 

પ દટીપ : 
 

I. પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  ‘અલાસચીન ગજુયાતી વહશત્મનો ઈનતશાવ’  પ્રકયણ-૧૪  અલગમાય પ્રમોગળીર 
નલરકથાકાયો  પ્રકાળક : ફાબબુાઈ શારચાંદ ળાશ  ાશ્વસ બ્બ્રકેળન  અભદાલાદ-૩૮૦ ૦૦૬  ફીજી 
આવનૃત્ત : ૨૦૧૪  .ૃ ૨૦૮) 
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II. ‘તત્ત્લભનવ’  રેખક : ધલૃ બટ્ટ  પ્રકાળક: ગરૂ્જય ગ્રાંથયત્ન કામાસરમ  અભદાલાદ  પ્ર.આ. (૧૯૯૮)  
નુ:મદુ્રણ-૨૦૦૩. 
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