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��ુ ભીનો ઉ�સ : એક અ�યાસ

સા�હ�યમાં કથાસા�હ�ય �વાતા �વન�ું પારદશ�ક �િત�બ�બ આપે છે. માનવી�ું �વન પણ સમય,સજંોગો અને પ�ર��થિત �માણે
પોતાના રંગ�પ બદલે છે.  �ાર�ક માનવી �વો છે તેવો નકરો,સહજ �ય�ત થાય છે તો �ાર�ક એનામાં રહ�લાં દંભ આડબંરના
�ચળાઓ એટલી હદ �ધુી એને ગળ� �ય છે ક� તે પોતા�ું �ળૂ�પ �મુાવી દ� છે.સા�હ�ય એવા જ �વ સાથે પર સાથે સઘંષ� કરતા
માનવીઓને આપણી સામે �કૂ� છે. સ�હ�યમાં ર�ૂ થતી માનવીની ��ૃિતગત સવંદેનાઓની વાત કર�એ તો સમયાતંર� એમાં પ�રવત�ન
જોવા મળે છે. �મક�, નગરની ભીડભાડમાં વસતા માનવી� ું �પ �ાકં વર�ું થ�ું હોય એમ જણાય છે તો ગામડામાં �વતો જન વરવી
વા�તિવક પ�ર��થિતમાયં નકર� સહજતા સાથે �વી �ણે છે. �ુદરતની િનખર�લી ��ૃિત અને મ��ુયની િનખર�લી ��ૃિત એ �યાર� સહજ
હોય છે �યાર�જ �ય�ત થાય છે. ગાધંી�ગુ�ું મોટાભાગ�ું સા�હ�ય ��ૃિતની અને માનવીની સહજતાને લઇને તો ચાલે જ છે. સાથોસાથ
ગાધંી��ૂયોને પણ એટલાં જ સાચવે છે. �જુરાતી સા�હ�યમાં ગામ�ું ગાધંી�ગુની દ�ણ છે. ગાધંી �ભાવની અસર હ�ઠળ આપણા સ�કો
નગર�વનને બદલે વન,જગંલ,પવ�ત,નદ� અને �ામ સવંદેના તરફ વળે છે.  ગાધંી�ની રચના�મક ��િૃ�ઓ અને સવ�દયમ�ંે
આપણા સ�કો ઉપર કામણ ક�ુ�.�ના કારણે આપણે �યાં જનપદને ક���માં રાખીને નવલકથાઓ રચાઇ.�માં ઝવરેચદં
મેઘાણી,�નુીલાલ મ�ડયા, ર.વ. દ�સાઇ, પ�ાલાલ પટ�લ,��ુકર ચદંરવાકર, ર�વુીર ચૌધર�,જયતં ગાડ�ત,જોસેફ મેકવાન,મ�ણલાલ
પટ�લ,�કશારિસ�હ સોલકં�,દલપત ચૌહાણ,મફત ઓઝા અને �દલીપ રાણ�રુા વગેર� નવલકથાકારોનો સમાવશે થાય છે.

ગામડાનંે ક���માં રાખીને �દલીપ રાણ�રુાએ ‘��ુ ભીનો ઉ�સ’ નવલકથામાં ગાધંી�ગુીન ભાવનાઓ સફાઇ,�મ,સવ�દય,�િુનયાદ�
ક�ળવણી વગેર� પાસાઓને ઉ�ગર કયા� છે. કથાનાયક દ�વરાજ ગામડાનો ધરતી��ુ છે.�િુનયાદ� ક�ળવણીની સ�ંથામાં તે� ું ઘડતર થ�ું
છે.�ય��ત તર�ક� �ેમમાં િન�ફળતા મળવાથી હતાશ થવાને બદલે તેનો �ેમ સમ��ટમાં પર�ણમે છે. અભય અને આ�મ��ધાને બળે
િવકટ પ�ર��થિતમાં પણ પોતાના કમ�ના રથને આગળ ધપાવે છે. �વતરનો મોટાભાગનો સમય �દલીપ રાણ�રુાએ ગામડામાં ગા�યો
હોવાથી પાચંાલ �દ�શની ધરતીને તેમણે કથામાં યથાતથ િન�ુપી છે. હવે સમ� નવલકથાને આપણે તપાસીએ.

નવલકથામાં પાચંાલ �દ�શ ક���માં છે. પ�થર�યો મલક , વરસાદની અછત અને અભાવ વ�ચે �વ� ું લોક તેના આગવા ખમીર સાથે
ઉપસે છે. નવલકથાની શ�આત પરોઢના આછા ઉ�સથી થાય છે.વ�ધુા આ�મમાં અ�યાસ કરતો કથાનો નાયક દ�વરાજ �ાથ�ના
દર�યાન મોટાભાઇએ �છેૂલા ��નો જવાબ િનભ�ય બનીને આપે છે. �યારબાદ પોતે આ�મ છોડ� છે તેવી �ણ મોટાભાઇને કર� છે.

દ�વરાજ આ�મ શા માટ� છોડ� છે તેની �ણ આપણને પાછળથી થાય છે. વ�ધુાના ઉપાચાય��ી જયદ�વભાઇની ��ુી સરોજ સાથે
દ�વરાજને �ેમ છે.મોટાભાઇ અને જયદ�વભાઇ એમ માને છે ક� દ�વરાજનો �ેમ એ �ેમ નથી પરં� ુ મોહ છે.એટલે સરોજને બહરગામ
મોકલી દ� છે.બી� બા�ુ વ�ધુાના આચાય��ી મોટાભાઇએ ઘણી જ�યાએ તેને ગોઠવવાની વાત કર� , પણ દ�વરાજ સાભાર અ�વીકાર
કર�ને િપતા� પાસે રતન�રુ પાછો ફર� છે.તે�ું �ળૂગામ તો �દુામડા પાસે� ું મે�ુપર. પરં� ુ �ુ�કાળમાં િપતા� વઢવાણ પાસેના ક��પમાં
�ુ�ંુબ સાથે આવલેા �યાર� દ�વરાજ નાનો હતો.િપતા� સાથે મ�ૂર� કરતો ,લાર� ખ�ચતો .એકવાર લાર� ખ�ચતા-ખ�ચતા તેને તરસ
લાગી.િપતા� તેને પાસેની ઘરશાળામાં લઇ ગયા.�યાનંા ��ૃધ િશ�ક �ાણલાલભાઇ તેને ભણવાની �ેરણા આપે છે.એટ�ું જ નહ� તેને
‘વ�ધુા’  �વા ��યાત આ�મમાં ભણવાની �યવ�થા કર� છે. આજ દ�વરાજ આ�મ છોડ�ને પોતાના વતન મે�ુપરના પથંે પડ� છે.

મે�ુપરમાં આવીને ગામના ચોરામાં ઉતારો રાખે છે.અવવા�ુ ચોરાને સાફ-�થુરો બનાવીને બેસવા લાયક-રહ�વા લાયક બનાવે છે.

શ�આતમાં ગામના લોકોના �યાં કામ કર�ને પોતા� ું �જુરાન ચલાવે છે અને પોતે લઇને આવલેા િમશનની શ�આત કર� છે. ગામના
લોકો ભણતા થાય માટ� ચોરામાં જ ��લૂ ચલાવે છે, �ાથ�ના કર� છે,ભજન ગાય છે તેથી છોકરાઓ અને �વુાનોમાં િ�ય બને છે. વળ�
શહ�રમાં જઇ પો�ટમા�તરને મળ�ને ગામમાં ટપાલપેટ� �કૂાવે છે. દ�વરાજની આવી ��િૃ�ઓથી ગામના આગેવાન આપા રા�ણ�ગ અને
વણેીરામના પેટમાં તેલ ર�ડાય છે. તે દ�વરાજને ગામમાથંી હાકં� કાઢવાની પેરવી કર� છે. દ�વરાજના માથે રતનભાભી�ું આળ ચઢાવી
ગામમાથંી નીકળ� જવા કહ� છે પરં� ું મેઘો,ભગત વગેર�ની સા�ીને કારણે દ�વરાજની લાજ રહ� છે.તો � ૂઆં�ંઆ થયેલા આપા રા�ણ�ગ
બી�વાર રાિ�ને સમયે ��ડુ� નામની છોકર�ને મોકલી દ�વરાજને ગામમાથંી કાઢ� �કૂવાનો �ય�ન કર� છે.પરં� ુ દ�વરાજ મોટ�થી
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�ાથ�ના કર� િવરોધીઓને મહાત કર� છે.  દ�વરાજને કોઇ મોટાની ઓથ હોવા�ું માની આપા રા�ણ�ગ �જ�લાના જ�ુભા,ડ�લીવાળા
શેઠ,�દુામડાના નવીન ક�ડલ વગેર� રાજકારણીઓને કહ�વડાવે છે.પરં� ુ તેઓ ધીરજ રાખવા જણાવે છે. અભયને સાથે લઇને ચાલનાર
દ�વરાજને હવે ��લૂની જ�યા નાની પડતી હતી.છોકર�ઓ પણ ભણવા આવતી થઇ હતી તેથી નવી ��લૂ બાધંવા�ું િવચાર� છે .ગામના
ખરાબાની જમીન આપો રા�ણ�ગ પચાવીને બેઠા છે પરં� ુ દ�વરાજ રા�પાથી જમીન લેવા ઇ�છે છે. આખર� પોતાના પડ� ગયેલા ઘરની
જ�યાએ �વુાનો,�થુાર ,�હુાર અને ગામલોકોની મદદથી મકાન બાધેં છે.�યારબાદ પોતાની ��િૃતની મોટાભાઇને �ણ કરવા ‘વ�ધુા’
�ય છે. મોટાભાઇ તેને આશીવા�દ આપે છે.દ�વરાજ મે�ુપર પાછો ફર� છે. હ�રજનો પણ મકાન બાધંવામાં જોડાયા તેથી આપા રા�ણ�ગ
અને વણેીરામે િવરોધ કય� પરં� ુ તેમ�ું કાઇં ન ચા��ુ.ં ઊલટાના ક�ળવણી િનર��ક અને શાસના અિધકાર�એ દ�વરાજના કામની �શસંા
કર� શાળાને મા�યતા આપવા જણા��ુ.ં દ�વરા� મા�યતા અને �ા�ટ લેવાની ના પાડ�. દ�વરાજના વધતા જતા કદને કારણે આપા
રા�ણ�ગ તેનો એકડો કાઢ� નાખવાના પ�તરામાં જોતરાયા .દ�વરા� ગામની મદદથી �વૂો ખોદા�યો.નાનોભાઇ અને બહ�ન કા�તા પણ તેને
સાથ આપવા લા�યા. હવે તેણે પોતાની ��િૃ�ઓનો િવ�તાર વધાય�.ખેત�ધુારણા, સફાઇ,, આરો�ય વગેર�� ું કામ શ� ક�ુ�. િવરોધ
અને અપમાન વ�ચે તે પોતા� ું કામ કરતો ર�ો. ફર� એકવાર શાસના અિધકાર�,શ�ંુ ભ�, જ�ુભા ડ�લીવાળા શઠે અને નિવન ક�ડલ
આવી પહ��યા.ંતેમણે �ા�ટ અને પ�ના કાય�કર બનવાની દરખા�ત કર�.દ�વરા� તેનો પણ અ�વીકાર કય�.  થોડા સમય બાદ
પચંાયતની �ુટંણીઓ આવી. દ�વરા� લોકશાહ� ઢબે �ુટંણી કરાવતા આપા રા�ણ�ગ અને તેના મળિતયાઓ હાયા�. મેધો સરપચં અને
�રંુગ ધાધંલ �ખુી થયો.વળ�, કલે�ટર , ટ�.ડ�.ઓએ શાળામાટ� જમીન આપી તેથી આપા રા�ણ�ગ ઊકળ� ઉઠ�ા.ઘોડ� પલાણંી ફરતા
પથંકમાં દ�વરાજને પછાડવાના કામે લા�યા.પણ દ�વરા� ઉ�સાહથી પોતાની ��િૃ�ઓનો �યાપ વધાય�.તેણે હ��થ સે�ટરો શ� કયા�. છેક
ડ�.એસ..પી �ધુી પહ�ચી એક છોકર�ને છોડાવી અને મડંળ�ઓમાં િધરાણ વખતે લેવાતી રકમ બધં કરાવી તેથી �જ�લાના આગેવાનો
સમસમી ગયા.તેમને દ�વરાજ અને તેની ��િૃ�ઓ અકળાવતી હતી. દ�વરાજ �હ�મતથી આગળ વધવા લા�યો.તેના �ન�ું જોખમ હોવા
છતા ચોરામાં જ પડ�ો રહ�તો. �યાં એક રાતે થતી બે જણની વાત સાભંળ�ને દ�વરાજ એક છોકર�ને છોડાવે છે.વળ�, શકેદોડની િવપિ�
સાભંળ�ને �યાં જઇ ડ�મ બાધંવા�ું િવચાર� છે. બધં બાધંવાની કાય�વાહ� માટ� ક��પમાં �ય છે.�યાં શ�ં ુ ભ�� આવનાર� � ૂટંણીમાં દ�વરાજને
પોતાના પ� તરફથી ઉમેદવાર� કરવા જણા�� ુ.ંએટ�ું જ નહ� તેને િશ�ણસિમિત ક� બાધંકામસિમિતના ચેરમેન બનાવવાની લાલચ
આપે છે.પણ દ�વરાજ ના પાડ� છે.  બધંના કાગળો લઇ ગાધંીનગર ગયો.�ધાન ક� સ�ચવ તેની વાત સમજવા તૈયાર
નહ�તા.વળ�,�ધાને ક�ું પણ ખ�ંુ ક�, ‘ તમે પ�ના ઉમેદવારને હરા�યો છે ‘.

ગાધંીનગરથી નીકળ� દ�વરાજ િમ�ના �યાં અમદાવાદ ગયો. અમદાવાદના ખાદ�ભડંારમાથંી ખર�દ�લા કપડા�ં ુ ં પાસ�લ બદલાઇ જતા
�ો.પ�રિમતભાઇ ને �યાં ગયો.  બાર�ું ખોલતાજ સામે સરોજ દ�ખાઇ.દ�વરા� સયંમ �ળવીને બદલાઇ ગયેલા પાસ�લની વાત
કર�.સરો� પોતે �લૂથી પ�રિમતની પ�ની બની હોવા� ું જણા��ું પરં� ુ દ�વરા� તે વાત ન કરવા જણા��ુ.ંછતાં સરોજ કહ� છે, ‘ તમે મને
�લૂી શ�ા છો ? ‘ .દ�વરા� જવાબ આ�યો ક� કામમાં તે �લૂી ગયો છે. પોતાને �લૂી જવા�ું સરોજને જણાવી તે બસમાં બેઠો પરં� ુ
મન િવચાર� ું ક� સતત કામમાં �બૂી રહ�વાના સકં�પ પાછળ સરોજની યાદ હતી.. પાચંાલની ધરતી ઉપર �ુ�કાળના ઓળા ઉતયા�
છે.�ુદરત ચાર�બા�ુથી �ુઠ� છે.  માલધાર�ઓ ઢોર લઇને �જુરાત તરફ વ�યા છે.વરસાદના �ાયં �ધાણ દ�ખાતા નથી.  લોકો
કંદ�ળૂ,પાદંડા અને લોઢા ખાઇને �વે છે. આ કપરા સમયમાં લોકોને �વાડવા સરકાર� રાહત કામો શ� કયા�. રાજકારણ આડ� આવ�ું
હોવાથી દ�વાના ગામોમાં રાહતકામ શ� ન થયા.દ�વરાજ શ�ંુ ભ�ને મ�યો.તેમણે સિધયારો આ�યો.કામો શ� થયા પણ તેમાયં સરકાર�
અમલદારો વ�ચેથી પૈસા ખાતા.મામલતદાર �વો અિધકાર� છોકર�ની માગંણી કરતો .�ીઓને �ત વચેવી પડતી.લોકો � ૂટંફાટ કરવા
લા�યા.રાજકારણીઓએ દ�વરાજ લોકોને ઉ�ક�ર� છે તેવો આરોપ �કૂ� તેને �લમાં �રૂા�યો. આવા સજંોગોમાં આપા રા�ણ�ગ�ું હદય
પ�રવત�ન થ�ુ ં . તેણે દ�વરાજને છોડા�યો. દ�વરાજ ફર� લોકોની વહાર� દોડ� ગયો.એવામાં તેના િપતા��ું અવસાન થ�ુ.ં  િપતા�
પાછળ તે ખચ� કરવા માગંતો ન હોવાથી લોકો રોટલા બાધંીને આ�યા. લોકોનો આવો અઢળક �ેમ જોઇ દ�વરાજ પરવશ બની ગયો. તે
લોકોને �હ�મત આપતો ,ગામે ગામ ફરતો. �ાકં લોકોની યાતના જોઇ રડ� પડતો.�ુ�કાળના કપરા સમયમાં યો�ધાની �મ તે અડ�ખમ
ઊભો ર�ો.  એકવાર તે મે�ુપર પહ��યો �યાર� સરોજને જોઇ.સરો� જણા��ું ક� તે દ�વરાજના કામને �પોટ ઉપર જોવા આવી
હતી.દ�વરાજની ��િૃ�ઓ જોઇ તેણે દ�વરાજને �છૂ�ુ ં , ‘  તમે આટ�ું બ�ું ક�મ કર� શ�ા ? તમા�ુ ગ�ુ આટ�ુ બ�ુ છે તે બા��ુ
�ણતા હોત તો ?.દ�વરા� જણા��ું ક� તો લોકોનો અસીમ �ેમ ન પામી શ�ો હોત.સરોજને લા�� ું દ�વરાજ કિવતા �વી ર�ો છે.

અહ� નવલકથાનો ��ુય નાયક દ�વરાજ છે.તે�ું પા�ાલેખન �વતં અને િવગતે આલેખા� ું છે. કથાના આરંભથી �ત �ધુી તે�ું પા�
સતત િવકસ�-ુ  િવ�તર� ુ રહ� છે.િપતા� સાથે મ�ૂર� કરતો દ�વરાજ તક મળતાં ‘વ�ધુા’  માં અ�યાસ કર� છે. �યાથંી �ેમભગં થઇ
પોતાના વતન મે�ુપર અને સમ� પથંકની કાયાપલટ કર� છે.  અહ� દ�વરાજના પા�માં ગાધંી ભાવનાનો પડઘો જોવા મળે છે.

સેવા,�વા�ય, અભય અને પ�ર�મ �વા �ણુોથી સભર દ�વરાજ�ું પા� સાચે જ �વતં બ��ું છે. લોકસેવા માટ� સતત ત�પર અને
દોડધામ કરતો દ�વરાજ લોકનાયક તર�ક� ઉપસી આવે છે.લેખક� તેના પા�ને િવગતે આલે��ું છે. તેની સામે સરોજ�ું પા� નાિયકા
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તર�ક� ઉપસ�ું નથી.  � સામા�ય ક�ા�ું બની રહ� છે.  અ�ય �ી પા�ો પણ એટલા સબળ બ�યા નથી.  વ�તો,મેઘો,�રુગ
ધાધંલ,રતનભાભી,��ડુ�,દ�વરાજના િપતા�,કાતંા , મ�રુ ભા , પર�ુ વગેર� પા�ો દ�વરાજના પા� િવકાસ માટ� ઉપયોગી બને છે.

નવલકથામાં દ�વરાજ પછ� સૌથી વધાર� અસરકારક પા�ાલેખન આપા રા�ણ�ગ�ું છે.દ�વરાજને હફંાવવા �ુદ�-�ુદ� ���ુ�ત અજમાવતા
આપા રા�ણ�ગ�ું પા� વધાર� �વતં બ��ું છે. તેમના સહાયક તર�ક� આવતા વણેીરામ વગેર� પા�ો ઠ�ક-ઠ�ક આલેખાયા છે. વળ� આપા
રા�ણ�ગની ટોળક�ના શ�ં ુ ભ��ું પા� અ�લ રાજકારણી ��ું વા�તિવક િન�ુપા�ું છે.તો નવીન ક�ડલ, ડ�લીવાળા શઠે, જ�ુભા �વા પા�ો
નવલકથાને આગળ ધપાવવામાં ઉપયોગી િનવડ�ા છે.  નવલકથાના આરંભમાં આવ� ુ ં ‘વ�ધુા’ના આચાય��ી મોટાભાઇ�ું પા� ક�
જયદ�વભાઇ�ું પા� િવકાસ પામ� ું નથી. સમ� નવલકથામાં દ�વરાજ, ખલનાયક આપા રા�ણ�ગ અને રાજકારણી શ�ં ુ ભ�ના પા�ો
�રુ�ખ અને �વતં બ�યા છે.

�સગંો�ચ� અને પા�ો�ચ� સવંાદો અહ� િન�પાયા છે. સવંાદની ભાષા પા�ને અ��ુપ �યો�ઇ છે.પાચંાલ �દ�શની તળપદ� ભાષાનો
અસરકારક િવિનયોગ લેખક� કય� છે. દ�વરાજ ગામમાં ��લૂ ખોલવા માગેં છે તેનો જવાબ આપતા આપા રા�ણ�ગ કહ� છે: ‘ એલા દ�વા,�ું
બધી ય વાત કર, પણ આ એક ભણવાની વાત પડતી મેલ ... ભ�યા વગર અમારા વડવા ય એય લે’રથી �વી ગયા.અમે ય �બુાકા
માર� છ� ને ગામનો �ું �ખુી �ં ને મ�રુભા વગર ભ�યે સરપચં છે. ને તારો બાપે ય �ાં ભ�યો છે !’ અને પછ� બધા સામે િવજયી દ��ટ
ફ�રવતાં આગળ ક�ુ,ં’ ને લે � ું ભ�યો �ું કાદંા કાઢ�ા? �ય લગણ ઠ�બાં ખાવા આવ�ું પડ�ું ને ! �ગૂડાં ઊજળા પે’રતાં શી�યો; પણ
કપાળેથી મ�ૂર� ન ગઇ... એલા ભણતર તો �ને અરધે એને જ દ�પે.બાક�ના તો �હા લખે અને કાં મેલા... (��ૃઠ-50) તો દ�વાની
�ચ�તા કરતા વસતા સાથનેો સવંાદ; ક�મ ચોર પગલે આ�યો વસતા ?’

‘તને ચેતવવા.’
‘ વસતા,ત� જો�ું ને , મા�ંુ સત ત�ુ�.’
‘ પણ એનો ગરવ તને ગળ� જશ.ે’

‘ ના, �ું ગવ� નથી કરતો,�ું તો ��નુે ગળગળો થઇને �ાથ�ના ક�ંુ �.ંક�ું �ં , ત� �ાર� ય તારા ભ�તને ર�ઢો નથી ��ૂો.વસતા,ભ��ત
ટ�લાટંપકાથંી, માળા ફ�રવવાથી ક� ��ૂ-અચ�નથી જ થાય છે, એ�ું નથી. ભ��ત �તરથી પણ થાય છે. (��ૃઠ-69)

તો નવલકથામાં �ૂંકા સવંાદો િવશષે �માણમાં જોવા મળે છે.�મક�, એક રાહત કામે જઇને દ�વરાજ �છેૂ છે:

‘દાડ� સરકાર� િનયમ �જુબ મળે છે ?.’

‘હા-પણ સમયસર મળતી નથી.’
‘�રૂતી મળે છે ?’

‘ના- �ાર�ક �િપયા- બે �િપયા ઓછા થઇ �ય છે.’

‘ફ�રયાદ ક�મ કરતા નથી ?.’

‘ફ�રયાદ કોણ સાભંળે દ�વા મા�તર ? � ું ઘ�ું યે કર� છે, અમે સમ�એ છ�એ,� ું એકલપડં� ક�ટલે ઠ�કાણે �ગૂી વળે ? એટલે અમે ના
�રવાય તઇં તને કહ�યે’.(��ૃઠ-238)

આ ઉપરાતં દ�વરાજને મળવા આવલેી સરોજ અને દ�વરાજ વ�ચેનો સવંાદ �યાન પા� છે.

‘દ�વરાજ,આટ�ું બ�ું કામ ક�મ કર� શ�ા ? તમા�ંુ ગ�ુ ંઆટ�ું મો�ંુ હશે એ બા��ુ �ણતા હોત તો...’
’તો...’ દ�વરાજ આગળ બોલતો અટક� ગયો.
’ તો �ુ ં?’

’તો આ લોકોનો અસીમ �ેમ મને મ�યો ન હોત.”.

આ ઉપરાતં �ુ�કાળની ભયાનકતાનો વધેક સવંાદ: ‘ભા સભંળાય તો છે ને ?’

’હા,પણ �રવા� ું નથી’
’ ભા,�ખૂનાં �ુ:ખ �રવી �રવીને તો મોટા થઇએ છ�એ.’

’પણ મોતનાં �ુ:ખ હવે નથી �રવાતા.ં કોઇ કોઇના ખબર �છેૂ છે �યાર� કાળ� કાળ� લાય લાગે છે.’

’એટલે?’

’એ ઘરવાળો �સૂો વયો �યો.’ (��ૃઠ-226).

તો દ�વરાજ લોકોને સમ�વે છે :

‘તો �ય રહ�ને ખાઇએ �ુ ં?’’

‘ધાન ખાવ�ું છે .’
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’પણ લાવ�ું �ાથંી ?.’

’સરકાર આપશ.ે’

’અમાર� ધરમાદો નથી ખાવો.’ (��ૃઠ-193)

આ સવંાદમાં ���ું ખમીર અને જોમ જોવા મળે છે.અહ� માનવીની ભવાઇના કા��ુ �મરણ થાય છે. આમ સમ� નવલકથામાં
પા�-પા� વ�ચે આવતા સવંાદોથી કથા િવકસતી �ય છે.પરં� ુ �નુશી ક� પ�ાલાલ �વા અસરકારક સવંાદો જોવા મળતા નથી.

સમ� નવલકથામાં એક યા બી� �કાર� ક�ુણરસ ��ુય વહ� છે. કથામાં આવતા �બભ�સ,ભયાનક ક� શાતંની પાછળ પણ ક�ુણની આછ�
સેર વહ� છે.  કથાના આરંભે વતૈ�ંુ કરતા દ�વરજના �વનની ક�ુણતા છતી થાય છે.  તો �થમ અને છે�લા �કરણમાં �ેમ અને
િવયોગમાં પણ ક�ુણરસ અ�ભુવાય છે. સરોજને ન પામી શ�ો તે દ�વરાજના �વનની ક�ુણતા છે.તેના આઘાતમાં પણ �યથાનો ગાઢ
ક�ુણ જોવા મળે છે. આપા રા�ણ�ગ અને અ�ય સાથે બાથ ભીડતા દ�વરાજ ગભરાતો નથી �યાં આપણને િવરરસ લાગે પણ �યાયં
દ�વરાજના �વનનો ક�ુણરસ છે. �ુ�કાળના વણ�નોમાં ક�ુણ વધાર� � ૂટંાતો �ય છે. છે�લે �યાર� સરોજ દ�વરાજને મળવા આવે છે �યાર�
� ૃગંારની શ�તાને બદલે દ�વરાજનો સયંમ ક�ુણતા વહાવે છે. અભયને વર�લો દ�વરાજ ધીર અને સયંમી છે. તેના �વનની ક�ુણતા
આપણને બહારથી દ�ખાતી નથી.નવલકથાને �તે મળવા આવલેી સરોજ દ�વરાજને ન પામી શ�ાનો અફસોસ તેના �વનની ક�ુણતા
છે. આમ, સમ� નવલકથામાં એક જ રસ ક�ુણની આછ� સેર વ�ાં કર� છે. � �ાકં ઘરેો,�ાકં ગાઢ બનીને નવલકથાને આગળ ધપાવે
છે.

�દલીપ રાણ�રુાએ આ નવલકથામાં પાચંાળ �દ�શની ધરતીને ઉ�ગર કર� છે. ગામ�ું તેના તમામ િવશષેો સાથે અહ� ઉપસી આવે છે.

ગામડાના અભણ લોકો, તેમના રાગ�શે,  કાવાદાવા,ખટપટ ,  માથાભાર� માણસોની દાદાગીર�, સરપચં ક� �ખુી �વા ખાઇ બદ�લા
અ�ણીઓની જો�કૂમી, અિધકાર�ઓ અને રાજકારણીઓની િમલીભગત અને ��ની પીડા સાથે ગામ�ું યથાતથ િન�પા�ું છે. સૌથી
વધાર� અસરકારક �ુ�કાળ�ું �ચ� ઉપસા��ું છે.  �ુ�કાળની પ�ર��થિતમાં મ��ુયના વરવા �પો નવલકથાકાર� આલે�યાં છે.� આ
નવલકથાનો િવશષે છે.��તાવનામાં મ�ભુાઇ પચંોળ� લખે છે ક� : ‘�ામ�દ�શ�ું વાતાવરણ લઇને ચાલનારા,મેઘાણીની અસર નીચે
મ�ય�ગુી ખાનદાનીની આબોહવા ક� ઠકરાતી અવશષેોની આ�ુ બા�ુ પોતાની કથાની ઇમારત રચતા હોય છે.�દલીપ રાણ�રુાને નથી
મ�ય�ગુી આબોહવાનો મોહ ક� નથી ઠકરાતી અવશષેો તરફ રાગ.કાળ��ત થઇ ગયેલા જમાનાને સભંારવાની તેમને �રસદ નથી ‘.
સાચે જ �દલીપ રાણ�રુાએ પાચંાલ �દ�શના કંગા�લયતભયા� �ામ�વન�ું વાતાવરણ આલે��ું છે.

સમ� નવલકથા નાયક દ�વરાજને ક���માં રાખીને ચાલે છે.પા�,�સગં અને દ�વરાજના મનોભાવો �ય�ત કરવામાં વણ�ન અગ�યનો
ભાગ ભજવે છે. નવલ�થાના પાછલા ભાગમા આવ� ું �ુ�કળના ઓળા�ં ું વણ�ન : ‘પણ વરસાદ ખ�ચાયો. દ� આખો �ગરનાર� પવન
�ંકાય.વાદળાં દોટમદોટ કર� ને રાત પડ� �યાં આ�ું ય આકાશ તારો�ડયાથી ઝગમગવા લાગે.ઊજળ� �ૂધ �વી ચાદંની આખા પથંક
ઉપર છવાઇ �ય; પણ ચાદંનીમાં શીતળતાને બદલે ગરમ ગરમ લા� લાગે.’’ (��ૃઠ-190) તો ભયકંર �ુ�કાળની વરવી વા�તિવ�તા
આ વણ�નમાં જોવા મળે છે: “ આમેય મરવા તો પડ�ા છ�.બીજો જણ બો�યો: “પણ સરકારને ખબર પાડ� દ� ક� આઠ આઠ દ�ના
��ૂયા �ુકા�ળયા �ું કર� શક� છે !’ કહ�નારની �ખમાથંી તણખા ઝરતા હતા.
’અમાર� ધાન જોઇએ, ધાન...’

’ને પાણી પણ...’

’ટ�પા પાણી માટ� તર�ડ�એ છ�એ.��થુી હોઠ ભીના કર� લઇએ છ�એ.’

તો આ વણ�ન : ‘ આખો વગડો ઉ�જડ હતો.�ુગંરા સાથે અથડાઇને આવતા પવનના ��ૂકૂારમાં મોત પડઘા� ું લાગ� ું હ� ુ.ંઝાડ પર લી�ું
પાન દ�ખા� ું નહ�� ું એકએક ઝાડના થ�ડયાની છાલ પણ �કુાઇને ખર� પડ� હતી ‘.(��ૃઠ-227). ’ચોમેર ઉ�જડ વગડો હતો.ર�તામાં
માણસોનાં ને ઢોરનાં હાડિપ�જર દ�ખાતાં હતાં ; હાલતાં હાલતાં થાક�ને જઇને બેસી પડતાં ઢોર �યાં ને �યાં મર� જતાં હતા.ંહવામાથંી
સડતા માસંની �ુગ�ધ આ�યાં કરતી.��ૃ�ુનંી વાસ ચોપાસથી ફ�લાતી હોય તે� ું લા�યા કર� ુ.ંકંકાલોનાં ધાડાં �ાકંથી ઉતર� આવશે ને
પાણી ને ઝાડના ��ુાં �ંૂઠા ને બટકો ભરવા લાગશ.ે’’(��ૃઠ-238).

તો �ુ�કાળની ભયાનકતાને તાદશ કર� ું આ �ચ�: ‘આપા,માર� અઢ� વરહની �દવાળ� તાવમાં બોલે છે’.

’�ું બોલે છે ?’.

’ ‘મા, મને ક�’ને મે’ ક�વો હોય ?’ મને બીક છે,આપા,ઇ રાત નઇં કાઢ�.ને પાણીનો ટાકંો તો કાલ રાશવા દ� ચડ� તઇં આવશે.ને માર�
�દવાળ� મે’ ઝખંે છે.’

’પન તાર� �દવાળ� મે’ઝખંે છે ,એને ને પાણીને �ું લાગેવળગે છે?’
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’આપા,એનાં ઓહાણ મોતનાં છે.�ું એના મ� પર પાણી છાટં�ને કઇશ,’દ�કર�, જો મે’ આવો હોય’.(��ૃઠ-250)

સમ� નવલકથામાં �ુ�કાળના વણ�નોમાં તથા �ય��ત�ચ�ો સરસ આલેખયા છે. પ�ાલાલ �વી �િતભા ભલે ન દ�ખાય પરં� ુ ઘરડા-ં
�ઢૂા,છોકરા,ંખાલી ઘરમાં બેઠ�લી મા દ�કર�ઓના વણ�નોમાં તેમની સ�કતા દ�ખાય છે. સમ� નવલકથામાં આપણને સઘંષ� જોવા મળે
છે. નવલકથાનો નાયક દ�વરાજ આદશ�વાદ� અને સવંદેનશીલ છે.પહ�લા �ેમમાં િન�ફળ જતા �ત સાથે સઘંષ� કર� છે. �યારબાદ
સમાજસેવાનો ભેખ લઇને સમ� સમાજને મદદ કરવા મથે છે. �યાં આપા રા�ણ�ગ , શ�ં ુ ભ�,વણેીરામ,નવીન ક�ડલ વગેર� સાથે સતત
સઘંષ� કર� છે. પોતાના પર થયેલા ચા�ર�યના આ�ેપો ક� ��લૂ ખોલવા માટ�નો સઘંષ� ક� �ુ�કાળ વખતનો સઘંષ� દ�વરાજ સતત સહ�તો
રહ� છે. અહ� કથામાં સિવશષે સમાજનો સઘંષ� જોવા મળે છે. આ �દ�શ એવો છે ક� �યાં માણસ જ�મે છે તેને ક�વી ર�તે બદલી શકાય
.�યાં જ�મ�ું માણસની મજ�રુ� છે, ભા�યને આધીન છે. સમાજ ક� �દ�શ બદલી શકાતા નથી.કાતંો માણસ બી� �દ�શમાં �ય તો �ુ:ખ
બદલાઇ �ય અને તે પણ �ય��ત એકલો કર� શક�. સમ� સમાજ કર� શકતો નથી. દ�વરાજ સમ� સમાજને �ખુી કરવા માગેં છે. તેની
ભાવના ગાધંી િવચારથી �ાિંત લાવવાની છે. સામા�જક �યવ�થા સામે સઘંષ� કર� પોતાને મળતા હ�ો મેળવવા �ય�ન કર� છે. આમ
અહ� સામા�જક સઘંષ� સિવશષે જોવા મળે છે.

જનપદ� ભાષાનો એક �ુદો જ �દ�શ અહ� ખેડાયો છે . વષ� �ધુી આ િવ�તારમાં રહ�વાને કારણે લેખક� આ �દ�શની ભાષાના રંગ-�પ
��યા છે,મા�યા છે અને પચા�યા છે.તેથી પાચંાળ �દ�શ આપણી સમ� ઉપસી આવે છે. તેની તળપદ� ભાષા, શ�દો, લઢણો અને �ૂંકા
વા�ો સાદા અને પા� તથા �સગંને અ��ુપ �યો�યા છે. બોકાહા, થ�ટ, મોખ, ન�ભાણ , હમચી, ધખારો , બગબ�,ુ  અણહો�ંુ,
હ�ડયાપાટ�, રાત-વરત ,ઓહાણ, હાઉકલો, �ાગંો, �ખુરાત , �ફ��ૂરયો, િનરભે , આનાવર� �વા તળપદાં શ�દોને લેખક� સહજતાથી
�યો�યા છે. તો લાઠં� કરવી, ઘોડા ગઠંવા, અથરા થ�ુ,ં કાદંા કાઢવા, તાતાઊના થ�ું �વા ��ઢ�યોગો પણ �યો�યા છે. તો સોળ
વાલને એક રતી, બ�ીસે કોઠ� દ�વા થવા, એ�ુના ભોણમાં હાથ નાખવો, ઘીના ઠામમાં ઘી પડ�ું �વી કહ�વતોનો �યોગોનો પણ �યોગ
કય� છે. સાથે સાથે નોર� નોર� �વા ���ુ�ત શ�દો પણ જોવા મળે છે.આમ તળપદ� ભાષાનો િવિનયોગ લેખક� સહજતાથી કય� છે.તો
કથના�મક શલૈીમાં સમ� નવલકથા ચાલે છે. રાણ�રુાની સરળ શલૈીને કારણે તેમની શલૈી આગવી બની રહ� છે. વષ� �ધુી િશ�ક
રહ�વાને કારણે તેમની ભાષા સરળ અને �પ�ટ છે. કથાને આગળ વધારવા માટ� તેમણે સવંાદો રસ�ણૂ� ર�તે �યો�યા છે. �યાં જ�ર
પડ� �યાં �ૂંકા વણ�નો પણ આલે�યાં છે. કથામાં રસભગં ન થાય તે માટ� સવંાદશલૈી,કથના�મક શલૈી અને વણ�ના�મકશલૈી પણ તેમણે
અપનાવી છે. સમ� નવલકથાની શલૈી રાણ�રુાની પોતાની આગવી,ની� સપંદા બની રહ� છે.

��યેક સા�હ�યકાર તેના સ�નમાં િન�હત હોય છે.�દલીપ રાણ�રુાને ચીલા ચા�ુ �ેમકથા આલેખવી નથી પરં� ુ તેમણે અ�ભુવે�ુ ં ,
જોયે�ુ �ામ�વન તેના સદ-અસદ સાથે સાથે આલેખ�ું છે.�ામ�વનના ��ો,�યા�ં ુ લોક, તેમની મા�યતાઓ અને ગામડાની ક�ુતા,
સરળતા, જડતા, રાગ�ષે, વગેર�ને આલે�યા છે. ગામ�ું ��ું છે તે� ું વરવા�પે તેમણે આલે��ું છે.�� આઝાદ� પછ� પણ આવી દા�ુણ
��થિતમાં �વે છે. તેનો ઉક�લ ગાધંી િવચાર�ારા તેમણે આ�યો છે. નવલકથામાં દ�વરાજના પા��ારા પોતાની મા�યતા ક� �ફ��ફુ� �ય�ત
થતી જોવા મળે છે.�ેમની �ફલસોફ� દ�વરાજના આ�મકથના�મક સવંાદમાં �ય�ત થાય છે.તો �ામ �વનની ત�વીર કઇ ર�તે બદલી
શકાય તેનો ઉક�લ ગાધંીમાગ� દશા�વી �ય��તગત �ેમની િન�ફળતા માણસને સાચી �દશા તરફ વાળવામાં આવે તો જગત� ું ક�યાણ
થાય છે.સાચો �ેમ અને સાચી દ�શ સેવા ક�વી હોય તે� ું દશ�ન કરા��ું છે.

આમ સમ� નવલકથામાથંી પસાર થતાં નવા જ �દ�શ િવશષેનો પ�રચય થાય છે. આ �દ�શ િવશષેની ભાષા અને વણ�નોમાં લેખકની
સ�કતા દ�ખાય છે. પ�ાલાલ ��ું ભાષા ���ુવ ક� સ�કતા અહ� દ�ખાતી નથી. છતાયં �દલીપ રાણ�રુાની આગવી શૈલીને કારણે
નવલકથા તેમની િવિશ�ટ ઓળખ બની રહ� છે.

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

�ા.ડૉ.હષ�દ પરમાર
અ�ય�, �જુરાતી િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કૉલેજ,ગાધંીનગર
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