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“લી�ડુ� ધરતી”:�ામીણ મનોભાવો-સવેંદનાઓ�ું �ચ��પશ� િન�પણ

�યવસાયે પ�કાર રહ�લા મ�ડયાએ વત�માનપ�ોમાં ધારાવાહ� �વ�પે લેખનકાય� કરતાં �જુરાતી સા�હ�યમાં તેર �ટલી નવલકથાઓ
આપી છે.��ુય�વે�ાદ�િશક નવલકથાકાર તર�ક� �ણીતા આ સ�ક� શહ�ર��વનને િન�પતી તેમજ હા�ય-કટા�ને ક���માં રાખી પણ
નવલ સ�ન ક�ુ� છે. “�ુમ�ુમ અને આશકા”�વી એકાદ ઐિતહાિસક નવલકથા પણ તેમના સ�નભાથામાં ખર�.પરં� ુ આ સવ� િવષય
અને �ૃિતઓમાં માનવ�ચ�ને �બુ ન�કથી મ�ડયા �પ�યા� હોયતો તે  “લી�ડુ� ધરતી”મા.ંમાનવભાવો અને માનવીય સવંદેના� ું
વા�તવદશ� બળવ�ર આલેખન એટ�ુ િવ�તારથી અને ગહનતાથી થ�ું છે ક� તે વારંવાર અ�યાસીઓને આકષ� છે.આ �ૃિતની
શ�આતમાં એક અવતેન �યોગ’ નામે ��તાવનામાં મ�ડયા“લી�ડુ� ધરતી” �ગે ન�ધે છે ક� “આ નવલકથામાં મને � ‘�યોગ’�ું ત�વ
અ�ભ�ેત છે એના આલેખન કરતાં કથાવ�� ુ �ગે�ું િવશષે છે.... માર� ���ટએ આ કથામાં � જોખમી �યોગ છે તે એના કથાવ��નુો
છે.”આ ��તાવનામાં આપણે ઝીણવટથી અ�યાસ કર�એ તો સમ�ય છે ક� કથાવ��નુા �યોગ �ારા મ�ડયા કથાબીજને લ�ે છે.તેમના
મતે ���તુ નવલકથા�ું કથાબીજ આ છે:“એક સગભા� પ�રણીતા પર પિતના અવસાન પછ� આળ આવે તો તે� ું િનદ�ષપ�ું સા�બત
કરના�ંુ કોણ?કોઇ જ નહ� !અથવા એની િનયિત જ.” આ નાનકડા કથાબીજને િવકસાવી સ�ં-ુગોબર-માડંણની આસપાસ આ કથા
ગોઠવે છે.એ િનિમ�ે સમ� જનપદને આલેખવા અનેક ગૌણ કથાઓ ગોઠવે છે.પરં� ુ આ નવલકથામાં લેખક �ને કથાબીજ કહ� છે તે
સ�ં ુ પર આળની ઘટના છેક બી� ભાગમાં આવે છે,��ું સામા�ય ર�તે અ�ય નવલકથામાં બન� ું નથી.જોક� િવધવા સગભા� પર
કલકંારોપણ�ું આ કથાબીજ �વૂ� કોઇ નવલકથામાં જોવા મળ� ું નથી એટલા અથ�માં આ નવલકથા �યોગ�મક ખર�.કથાબીજ પર�વે
લેખક�ું �યોગા�મક ���ટ�બ��ુ�રુોગામી સ�કો કરતાં મ�ડયાની અનોખી સ�ક�િતભાનો �રુાવો છે.

સ�ં-ુગોબર-માડંણના �ળુ કથાત�ં ુ પર લેખક કથાની શ�આત કર� છે પણ ધીમે ધીમે એમાં બી� પા�ો ઉમેરતા �ય છે અને એ પા�ો
િનિમ�ે બી� વડવાઇઓ �વી નવી આડકથાઓ પણ ઉમેરાતી �ય છે.કથામાં પા�ો લેખકને ઘરે� છે.કથાનો દોર અહ� સ�કના
હાથમાથંી છટક�ને પા�ોના હાથમાં આવી �ય.પ�રણામે અનેક ઘટનાઓ ઉમેરાતાં કથાનો અક��પત િવ�તાર સધાયો છે.આથી“લી�ડુ�
ધરતી” િવરાટ કથા��ૃ બની રહ�.જોક� આ િવરાટતામાં પણ ભ�ય સ�દય� ઊ�ું થાય છે �નો ઇનકાર થઇ શક� તેમ નથી.જોક� મ�ડયાએ
કથાબીજ �ગે અને નવલકથાના �ોિનકલ �વ�પ �ગે� અ�ભ�ાયો આ�યા છે તે �ૃિતમાથંી પસાર થતાં અનેક � ૂચં ઊભી કર� છે તે
હક�કત પણ એટલી જ અગ�યની છે.

પરં� ુ �ૃિતમાથંી ઊભા થતા આ બધા ��ોને બા�ુ પર રાખીએ અને મા� વા�તવદશ� �ામીણ પ�રવશેમાં �ગટ�લ માનવીય
સવંદેનાઓ�ું � �વ�પ આમાથંી ઊ�ું થાય છે તે ખર�ખર આ�વાદમય છે.�ગરનારની તળેટ�માં આવલે �ુદંાસર ગામમાં હાદા પટ�લના
ઘરે પરબતના ��ૃ�થુી શ� થયેલ અને એજ હાદા પટ�લના સૌથી મોટા ��ુ દ�વશીના �નુરાગમન સાથે �રૂ� થતી આ નવલકથા અને
તેની તમામ આડકથામાથંી પસાર થતા માનવીય ભાવો અને સવંદેનાઓ�ું એક ર�ય �ચ� આપણી સમ� ઊ�ું થાય છે.અહ� પા�ોને
નજર સમ� રાખી તેમના મા�યમથી માનવીય સવંદેનાઓને મ�ડયા ક�વી ર�તે �પ�યા� છે તે તપાસને અ�ભ�ેત છે.

આ નવલકથાની શ�આતમાં જ હાદા પટ�લના વચેટ ��ુ પરતાપ�ું ��ૃ�ુ થાય છે.શ�આતમાં જ આ ઘટના �કૂ� હોવાથી સહ�� ��ુચત
થઇ �ય છે ક� આ કથા માણસની �યથા-વદેના-ક�ુણતા સભર હશ.ેઅહ� �ગરનારની તળેટ�ની આસપાસના �ામીણ સ�દુાય�ું
આલેખન કર�લ છે.મ�ડયા આદશ�વાદ� સ�ક નથી.ગામડાની ન�ર વા�તિવકતા� ું આલેખન કરવાવાળા સ�ક ગણાય છે.�ામીણ
સ�દુાયમાં કચરાનો ઢગ પણ સારો હોય અને શહ�ર� સમાજ�ું સવ��વ ખરાબ જ હોય તેવી ��યિંતક ભાવનાના મ�ડયા હમંેશા િવરોધી
ર�ા છે.�ુદંાસરનો આ �ામીણસમાજ પરંપરાઓ-��ઢઓ-�ધ��ાઓ-��ાઓના મણકાથી જોડાયેલો સમાજ છે અને એથી જ તો
નવલકથાની શ�આતમાં હાદા પટ�લના ��ુની લાશ ઘરમાં ઢંકાયેલી પડ� હોવા છતાં વાવણીને �ભુાિત�ભુ માનવાવાળો સમાજ
ખેતરમાં વાવણી કર� આવે છે.�યારભાદ અ��નસ�ંકાર કરવા �ય છે.�ના પરથી સમાજમાં �વત�માન �ધ��ાઓએ માનવ�ચ� પર
ક�ટલી પકડ જમાવલે છે તે દ�ખાય છે.જો ક� અહ� સ�કનો હક�કત દોષ હોય તે� ું બની શક�.કારણ ક� સમ� ભારતમાં મડ�ુઢાકં� વાવણી
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કરવાનો કોઇ �રવાજ નથી.ઘરનો મોભ �ટુ� પડ�ો હોવા છતાં હાદો પટ�લ ઘરના સ�યો ભાગંી ન પડ� તે માટ� ગજબની �વ�થતાનો ભાવ
એમના ચહ�રા રાખતા જોવા મળે છે.તો એજ હાદા પટ�લમાં એકાતંમાં સતી માતાને થાનક� જઇપોતાના બનંે દ�કરાઓ �મુા�યાની વદેના
ચોધાર ��ઓુનો મેઘ બની �ટૂ� પડતી દશા�વી છે.

અહ� પા�ો ગજબના સિંમિ�ત ભાવો સાથે �વવા માટ� ટ�વાયેલા છે.હાદા પટ�લના ઘરમાં એક બા�ુ દ�કરા પરબતના ��ૃ�નુોશોક તો
બી� બા�ુ ઘરની આબ� બચાવવા સ�ં�ુ ુ ં આ�ું તેડવાનો મગંલ�સગં કરવાની પણ જ�ર પડ� છે અને કર� પણ છે.એક બા�ુ લોકલાજ
અને બી� બા�ુ ઘરની વ�ુ�ં ુ ં શીલ સાચવવાની આવ�યકતા આવી િવ�ચ� ��ધામાં ફસાયેલા અને સતીમાતા પરની અસીમ ��ધામાથંી
ર�તો કાઢવા મથતા ��ૃધ કણબીની ��ધાઅને મનોમથંન�ું િન�પણ �યાનાકષ�ક છે.આ �ભુા�ભુ પરંપરાઓ અને ભાવોને સાથે લઇ
�વી જવાની �ેવડવાળો સમાજ છે.એટલે હાદો પટ�લ પરબતના ��ૃ�ુ ટાણે વાવણી�ું �ભુ કાય� પણ કર� છે.એક બા�ુ શોકનો ભાવ અને
બી� બા�ુ ઉ�સાહ.એક બા�ુ સ�ંનુી આબ�અને શીલ સાચવવાની �ચ�તાનો ભાવ અને બી� બા�ુબાર વષ� પહ�લા �મુ થયેલ દ�વશીની
ઉ�ર��યા કરવાની �ય�તા અને વદેના �વા સિંમિ�તભાવો સાથે સઘંષ� કર� �વતા જોવા મળે છે.હાદા પટ�લના �ખુમાં મ�ડયાએ
�કૂ�લ શ�દો તેમની �વનશૈલીને વ�ુ �પ�ટ કર� છે.

“આતો સસંાર છે �માં હરખશોખ મગચોખાની �મ ભેગા મળ� ગયા છે”સ�ક અહ� સ�ંનુા આણાના �દવસે એકબા�ુ િપ��ૃહૃ છોડવાનો
િવષાદનો ભાવ અને બી� બા�ુ ��રુ �હૃ� જવાના ઉ�સાહ અને આનદંની લાગણી બ�બૂી આલેખી શ�ા છે.આજ સ�ં ુ આણાની �થમ
રા�ે ગોબર સમ� માડંણ અને શા�ૂળ �વાઓની �ૃ���ટ પોતાના પર મડંાયેલી છે માટ� તેમનાથી ગોબરને �ૂર રહ�વા અને િવ�ાસ
નકરવા કહ�તી સ�ંનુી �ી હોવાથી પિતની સલામતી વા�ંછના અને શીલ �ળવવાની સભાનતા અહ� �ય�ત થઇ શક� છે.પોતાના
શીલની સલામતીમાટ� આટલી સભાન હોવા છતાં એના જ ચર�� �ગે કથાના બી� ભાગમાં �યાર� ��ઊઠાવવામાં આવે છે � સ�ંનુા
�વનની સૌથી મોટ� ક�ુણતા છે.સમ� કથામાં સ�ંનુી આસપાસ ક�ુણની ��ૃ�ટ રચાય છે.� માડંણ ગોબરનો આડો ઘા �લનાર હતો તે
જ નશાધં અવ�થામા�ંવૂામાં શા�ૂળ છે એમ સમ� ટોટો ફોડ� છે અને ગોબરની હ�યા થઇ �ય છે.િવધવા સ�ંનુી સગભા� અવ�થા ક� �ના
િવશે મા� એનો પિત ગોબર જ �ણે છે,આ વ�� ુ કથામાં અનેક વમળો પેદા કર� છે. સમાજ�ું શ�ંકતમાનસ સ�ં ુ પર પિતની હ�યા અને
“તેને કોનાથી ગભ� ર�ો?” એવા ��ો ઊઠાવી તેને બદચલન �ી તર�ક� �થાપે છે.સ�ંનુા �વનમાં રહ�લી ક�ુણતા,અસહાયતામાં
મ�ડયાએ સમાજ �યવહારની સ�ં�ત �ચ�ની મનોદશા� ું ભાર� �ુશળતાથી આલેખન ક�ુ� છે. સમાજ તરફથી �યાર� સહા��ુિૂતની અપે�ા
હોય �યાર� તે જ સમાજ તેના ગભ�માં રહ�લા બાળક બાબતે સશંયોની હાળમાળા સજ�સ�ંનુા �વનને પારાવાર વેદનાથી ભર� દ�
છે.એટ�ું જ નહ� સ�ચાઇ સા�બત કરવા ઉકળતા તેલમાં હાથ બોળવાની તાક�દ કર� છે.સાચી હોવા છતાં તેલ તેનો વ�ૈાિનક �ણુધમ�
બ�વે છે અને સ�ંનુા હાથ બળ�ને ભડ�ું થઇ �ય છે ગામડાનો પામર અને �ર સમાજ તેના સ�યિન�ઠાજ�ય �ય��ત�વને આવર�
ગયો.આરંભમાં શા�ૂળનો િવરાગંનાની �મ સામનો કરતી સ�ં ુ ધીમેધીમે સમાજની �રતા હ�ઠળ િવલાઇ ગઇ.�ણે ર�બાવા માટ� જ ન
સ��ઇ હોય.આ બાબતે નલીન રાવળ યો�ય જ લખે છે ક� “અનેક �સગંોએ લેખક એને ગામના હાથમાં રમ� ું �કૂ� દ�છે.ગામ એને
�રબાવી �રબાવીને છોડ� છે.માનિસક �ાસ અને �રબામળ� સહન કરતી સ�ં ુ કથા�ું દયાજનક પા� બની �ય છે”

સમાજની અસર તળે �યાથંી આ�ાસન અને હ�યાધારણ મળ� શક� તેમ હતાં તે પોતાની �ઠાણી પણ તેના પર શક કર� મહ�ણા ટોણા માર�
છે.�ઠાણી પણ ભર �વુાનીમાં તેનો પિત બાવાની જમાતમાં જતો રહ�તા પિત િવરહના કડવા � ૂટંડા પીને �વન �યતીત કરતી રહ�
છે.સ�ં ુ દરબારની ડ�લીએ લાદ લેવા ગઇ હતી અને મો�ું થ�ું હ� ું એ ઘટનાને ઉજમ િવધવા સ�ંનુી સગભા� ��થિત સાથે જોડ� છે.�યાર�
સ�ંમુાં રહ�લ સહનશીલતાનો દોર �ટુ� જતાં તેની ક�ુણપરવશ ��થિતતેને આ�મહ�યા કરવાની ��થિતએ લઇ �ય છે.આમ, આરંભમાં
અડગ આ�મ��ા ધરાવતી સ�ં ુ સજંોગોને આિધનસમાજના સાણસામાં સપડાય છેઅને સનેપાત ક� ગાડંપણની ��થિતએ પહ�ચી �ય
છે.”સજંોગોની �ુગંાલમાં ફસાયેલી �ય��ત િવના વાકં� ક�વી ર�તે બેહાલ થઇ �ય છે તે� ું િન�પણ કરવા ઇ�છતા મ�ડયાએસ�ંનુી વદેના-
�યથા-ક�ુણતાના ભાવો િન��ુર �ામીણ સ�દુાયની �ાસદ�,તેની સામે સ�ંનુો ફફડાટ વગેર�� ું આલેખન ઉ�ચ ક�ાના સ�કને ઝેબ આપે
તેવી ર�તે ક�ુ� છે.”

આ નવલકથામાં સ�ં-ુગોબર-માડંણના ��ુય કથાત�ંનુી આસપાસરઘા-અમથીની વાત,  સમ�ુબા-ત�ભુા-શા�ૂળની
વાત,અજવાળ�કાક�-જડ�ની વાત,ઝમ�ુ-ગીધાની વાતવગેર� કથા�સગંો કથા�વાહમાં સમથ�ક બને છે.�થી ��ુય પા�ો પણ આ
કથા�વાહની આસપાસ ફયા� કર� છે.આવી આડઘટનાઓ પણ માનવીયભાવો� ું રસ��ુત �ચ� આપણી સમ� ર�ૂ કર� છે.�જ�દગી આખી
ગોરખધધંામાં વીતી હોતી તેવો રઘો � શા�ૂળ-માડંણ �વાઓને ગામની વ�-ુદ�કર�ઓને છેડતી કરવામાં સાથ આપતો, તે રઘામાં
અચાનક માનવભાવો�ું વહ�ણ બદલાય છે .તેની �દર અચાનક વા�સ�યભાવ�ું ઝર�ું �ટ� છે અને �ુ:ખીજનો ��યેઅ�કંુપાના ભાવથી
જોવાની એક નવી જ ���ટનો ઉદય થાય છે.”દાવ આવે �યાર� સોગઠ� મારવી” એ �ના �વૂા��મનો મ�ં હતો તે �યાર�“ગામની
વ�-ુદ�કર�ઓ પર ખોટાઆળ ચડતા હોય તયંે મારા હોઠ સીવી રા� ું તો મને પાતક ચડ�”એમ કહ� �યાર� તેનામાં ��તેજનોનો ઉદય
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�પ�ટ જોઇ શકાય છે. સમ�ુબા આણી મડંળ� સામે�ુ�સા સાથે અડગતાથી ઊભો રહ� છે.ઘાટઘાટના પાણી પીધેલ રઘો ધમક�ઓને પણ
પી જઇ કોટ�માં �ુબાની આપે છે.આ વખતે રઘાની �દર ઉદભવલેો હષ��માદ ભાવો� �કની ક�ાએ પહ�ચી ગયા�ુમં�ડયા િન�પે છે.મ�ડયા
આ ર�તે રઘાના �વૂ�કમ�ના �ાયિ�તને કારણે આવલે �તરશોધન અને આ�મ��ુ�ની ��થિતને સ�ના�મક બનાવી િન�પે છે.

માનવભાવોના િન�પણની ��ટએ જોઇએ તો સમ�ુબાના પા�માં િન�પાયેલ �યથા-વદેના અને શા�ૂળ �ગેની મન:��થિત ન�ધિનય
છે.પોતે ત�ભુાને પરણી પણ મા��ૃવ �ા�ત ન કર� શક� તેવી ��થિતમાં હો� ુ,ંરઘાના સહકારથી અમથી �થુારણ મારફતે ગરાસને
બચાવવા વારસ મેળવવો,ઉછેરવો,િપતા પર શક જતાં શા�ૂળ �પા રબારણ ની હ�યા કર�,આળ પિત પર આવ,ે�યાર� પારકાં લોહ�ને
પૈસેથી ખર�દ� પોતાના કરવાની � �ુચે�ટા કર� હતી તેના �ાયિ�તની લાગણી�ુમં�ડયાએ કર�લ િન�પણ �યાનાકષ�ક છે.શા�ૂળના
�લમાં ગયા પછ� પોતાના નસીબમાં સતંાન �ખુ છે ક� નહ�,તે માટ� હાદા પટ�લને દાણા જોવા�ું કહ�તા સમ�ુબાના અ��ૃત મા��ૃદયના
ભાવો,અ��ૃત સતંાન �ખુની વ�ંચત ર�ાની વદેનાનીસાથસેાથે ગરાસ સાચવવા માટ� �ચ�માઊંઠ�લ ધમાસણ સાર� પેઠ� મ�ડયા વાચક
સમ� ખ�ુ કર� આપે છે.ભાગેંલી ઠકરાતના આ ઠકરાણાં ઇષા���નની �િૂત� લાગે છે.છલ કર� પારકા સતંાનને પોતા� ું કર� �થા��ું પણ
નસીબમાં ન સમાતાસંતંાન�ખુ ધરાવતી માતાઓ ��યે પણ �ીસહજ ઇષા�નો ભાવભારોભાર �ગટ�ો છે.ડખંીલા સમ�ુબા �વાથ� અને
લોભી છે.�વા ખવાસ અને અમથી �થુારણ સાથે �ધુર�લા સબંધં તેમની એવી �િૃત�ું પ�રણામ છે.“�ામીણ સમાજની ગર�બાઇ
,કામવાસના,વરેઝેર,અ�યૂા અને ખટપટથી ખદબદતા લોકોના માનસને, બળકટ �સગંોને અ�સુગેં અ�ભ�ય��ત સાપંડ� છે.અહ� કોઇ
�ખુી નથી,કોઇ �સ� નથી,”

અહ� �ાકં �ાકં અલપઝલપ દ�ખાતી મ�રુપને બાદ કરતાં સવ��માનવીમાં રહ�લા નકારા�મક માનવભાવો�ું �ાબ�ય વધાર� જોવા મળે
છે.અહ� ધીરગભંીર અને ધમ� ��ૃિતના હાદા પટ�લ�ું પા� છે પણ �વનના અનેક કડવા � ૂટંડા પી જવાવાળો આ સ�યિન�ટ માણસ
પણ પોતાની ��ુવ�નુે બચાવવા લાચાર�ની ��થિતમાં આવી જતો િન�પાયો છે.પારક� એબને માનવતાથ� પોતાના પર લઇ લેતા
સામત આયર�ું પા� ક� �ૃિતના ઉ�રાધ�માં બદલાયેલી માનવ�િૃતઓ સાથે આવતા માડંણ-રઘામહારાજના પા�ોને બાદ કરતા
મોટાભાગના પા�ો લોભ-ઇષા�-પરપીડન�િૃત �વા માનવીયભાવોના �તીકસમાં બની રહ� છે.અ�યના �વનની ક�ુણતા-�યથા પર
ટ�ખળ કર�હા�યનો આનદં લેવાની િવ�ૃત માનિસક �િૃત અહ� ઠાસંીઠાસંી ભર�લી છે.અજવાળ� કાક�,સમ�ુબા �વા પેટના દાઝેલા ગામ
બાળવા તૈયાર થયેલા છે.આ સામા�જકોને પારકાસં�ં,ુમાડંણ �વાના �ુ:ખ ગૉળ �વા ગ�યા લાગે છે.

આ નવલકથામાં ન�ુ સોની �વા�ું �વ��ુી ગમન, �ગધા-ઝમ�ુ-ત�ભુા-માડંણને િનિમ� બનાવી મ�ડયાએ અનેક �કારના �તીય
આવેગો-સબંધંો� ું ,�તીય �ખલનોઅને િછ� દા�પ�ય�વનની અનેક તાસીરો �ગટાવી છે.માતા અને સતંાનો વ�ચેના અલગ જ
�કારના �ચ�ો ઉપ�યા છે.સમ�ુબા-શા�ૂળ,અમથી-શા�ૂળ,રઘો-અમથી- �ગ�ર��સાદ,સ�ં ુ અને તે� ું �તૃ બાળ,સ�ં ુ અને જડ�,એમ
મમતા અને વા�સ�યભાવ�ું નો�ું �ચ� મ�ડયાએ ઊ�ું ક�ુ� છે.લેખકને �ામીણ સ�દુાયની ન�ર નરવી વા�તિવકતા�ું આલેખન
અ�ભ�ેત છે.આદશ�વાદ-ભાવનાવાદને બા�ુ પર �કૂ� ગામડા�ું કઠોર-નઠોર વા�તવદશ�ન વાચકને બીભ�સના અ�ભુવમાં �કૂ� આપે છે.

“�ામસમાજ સરળતા,માયા,િન�કપટતા,ભોળપણ અને પરગ�ુ લોકોનો બનેલો હોવાનો ભાવનાવાદ� �યાલ અહ� ભાગંી પડ� છે.” અહ�
આનદં-ઉ�લાસના ભાવો નથી.સવ�� �ુખ-વદેના-�યથા �વી ભાવનાઓ�ું �ચ� ઉપસે છે.દર�ક પા� �ાકં િનયિત સામે તો કયાકં
�ામીણ સ�દુાયની િન��ુરતાથી વદેનામય બની �વવા સઘંષ� કર� ું જોવા મળે છે.હાદા પટ�લ .ઉજમ,સમ�ુબા �વા િનયિત �ેર�ત તો
સ�ં,ુજડક�,ત�ભુા,  �વાસંમાજ �ેર�ત લોહ�ઉકાળા પીને વદેનાસભર �વન �યતીત કર� છે.”માનવ �વભાવની
�ુ�ણતા,િનરોગીપ�ુ,ંસૌજ�યશીલતા,�ૃ�ટતા,સમભાવ- િવરોધ એવાં બે ��ુય વલણો કથાની પા���ૃટ�ને બે ભાગમાં વહ�ચી લે છે.અને
પા�ો પણ આબે વલણોની વ�ચે સતત આવ-� કર� છે” આ �માણે પા�ોના મનોવલણો બદલાતા સજંોગો બદલાય છે.� માનવભાવો
અને સવંદેનાઓને �ુદ�-�ુદ� ર�તે �ગટ કરવામાં મહ�વનો ભાગ ભજવે છે. નવલકથામાં અલગ જ માહોલ ઊભો કર� તેનેએક અલગ
જ દ�શા આપે છે.

માનવભાવોની ���ટએ મહ�વની લાગતી આ �ૃિત તેની સાથે સકંરાયેલી અ�ય બાબતોથી પણ �યાનાકષ�ક છે.’લી�ડુ� ધરતી’ને
મ�ડયાcronical કહ� છે.પરં� ુ વ��તુ: �ોિનકલના બધા જ લ�ણો ��ટ થતા નથી.લેખક પાસે �ોિનકલની િવભાવના છે પણ િવભાવના
�જુબ તેને અ�ભ�ેત આકારમાં ઢાળ� શ�ા નથી.મા� �ોિનકલનો આભાસ ઊભો કર� અટક� �ય છે.એટલે જ નર�શવદે તેને ‘િપ�રયડ
નોવલે’  તર�ક� ઓળખાવે છે.કારણક� આ કથામાં મ�ડયા ચો�સ કાલખડંમા(ંબે વષ�ના)  �ગરનારની તળેટ�માં વસતા �ુદંાસરના
માનવીઓ,તેમના િવિશ�ટ માનસ,�વન વહ�ણો અનતેમના સા�ં�ૃિતક પાસાઓ�ુઆંલેખન સભાન સ�કની હ�િસયતથી ક�ુ� છે.બીજો ��
�ૃિતના શીષ�ક �ગે પણ ખરો.”અ�ીનો અવતાર લી�ડુ� ધરતી �વો”રઘા મહારાજની આ ઉ��ત �ીને સહનશીલતાની બાબતમાં લી�ડુ�
ધરતી સાથે સરખાવે છે.�વનમાં આવે પડ�લ �ુ:ખ �રબાઇ,પીસાઇ અને હસીને સહન કરતી �ી �ુ:ખના ઓછાયા �ૂર થતાં પાછ� કોળ�
ઊઠ� છે.અહ� શીષ�ક સાથે સ�ંનુા પા�ને સાકંળ�એ તો પણ તેના �વનમાં પણ �ૂર �ધુી �ખુની આશા દ�ખાતી નથી.જડ� આવતા
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�વનમાં �યાપેલ ક�ુણતા ,વદેના ઓછ� જ�ર થઇ પણ પિત �મુાવતાં નસીબમાં � ખાલીપો આ�યો તે ક�મે ય કર� ભરાય તેવો
નથી.�ૃિતના મોટાભાગના પા�ોના �વન અને તેમના હ�યાભાવોમાં �ાયં લીલાશ નથી દ�ખાતી.�ુદંાસર ગામની રળ�યાત ધરતી માટ�
ભલે શીષ�ક બધંબેસ� ુ હોયપણ સવ�� લોહ� ઉકાળા,�ુ:ખો,વદેના અને અ��ૃ�તઓથી ઊભી થતી માનવહ�યાઓની ��ુકતા�ું જ �ચ�
ઊપસે છે.

જો ક� cronical ની મ�ડયાની અપે�ાઓને બા�ુ પર �કૂ� જોઇએ તો આમાં ઘણી બધી િવશષેતાઓ છે. અનેક આડકથાઓ હોવા છતાં
તેની સકંલના કરવામાં ગજબની �ુનેહ દાખવી છે.  ઘટના��ુો અને અનેક પા�ોને એક��ુે બાધંવામાં મ�ડયા જ�ર સફળ થયા
છે.લોકબોલીની ન�કત અને બળછટતાખોબેખોબે ઠલવાય છે.  તળપદા શ�દો,��ઢ�યોગો,કહ�વતો,  તળપદા ઉપમાનવાળાં
અલકંારો,લોકબોલી�ું લ�ણા�ું ત�વ ઠ�ર-ઠ�ર જોવા મળે છે.  આ બધા પરની મ�ડયાની પકડ માનવીય સવંદેનાઓ-ભાવોની
અ�ભ�ય��તમાં સહાય�પ બને છે.પા�ોના �ત�રક �ય��ત�વ,તેમના ભાવો એ જ �દ�શમાથંી ઊઠ�લી ભાષામાં વા�તિવક લાગે તે ર�તે
�ૃિતમાં આલેખાયા છે.લેખક� લોકચચા�નો સમથ� િવિનયોગ પા�ગત સવંદેનાના િન�પણમાં �યોગા�મક ઢબે કય� છે.સોરઠનો સમ�ત
માનવસમાજ તેની તમામ લા��ણકતાઓ અને સવંદેનાઓ સાથે આલેખાયો છે.  તેનો કથા�વાહ  “શવેાળના શતદલ”નવલકથામાં
આગળ વધે છે.મ�ડયાએ સ�ં-ુગોબર ક� દ�વશી-ઉજમ�ું િમલન યો� શ�ા નથી.નવલકથાનો કથાત�ં ુ સ�ંાતં થઇ દ�વશી-ઉજમ પર
��થર કય� છે.ક���સ�ંાિંત પણ તેની આગવી િવશષેતા છે.આમ,�ાદ�િશક નવલકથાના �વ�પ લ�ણોની ���ટએ સ�મ કહ� શકાય તેવી
આ નવલકથા માનવભાવોના િન�પણમાં પણ સ�મ િસ�થાય છે.�ામીણ સમાજમાં જ માનવતા,માનવભાવો,માનવસ�ંકારો� ું
સ�દય�ભર��ું છે એવી મા�યતાઓએ �યાર� સા�હ�યાવકાશમાં પકડ જમાવી હતી તે જ સમયે આવી મા��તાઓને આઘાત આપે તે� ું
કથાવ�� ું લઇમ�ડયાએ લખેલ “લી�ડુ� ધરતી”�વત�ં ર�તે છ�ા દાયકાની મહ�વની સીમાિસ��પ �ૃિત તર�ક� �થાન મેળવલે તે ઉ�ચત
છે.ભાવન �ણૂ� થાય પછ� પણ માનવીય સવંેદનાઓ�ું તેમાં થયેલ આલેખન ભાવકના �ચ�તારને ઝ�ૃંત કર� ગો�ુર�યા �ામની
સકં�પનાઓ િવશે �નુ:િવચારના માહોલમાં �કૂ� દ�વા સ�મ બને છે � તેની સા�હ�યરસ �ગેની સમથ�તા દશા�વે છે.
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