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ધી�ુબહ�ન પટ�લનાં નવલિવ�માં �ી �િત�બ�બ

ર૦૦ર-ર૦૦પ �ધુીના વષ� દર�યાન �જુરાતી સા�હ�ય પ�રષદનાં ૪રમાં ��ખુ રહ� �કૂ�લા ધી�ુબહ�ન પટ�લની સા�હ�ય-સાધના
�ેરણાદાયી બની છે. �વાત�ંયો�રકાળના સ�ન િવ�માં ધી�ુબહ�ન પટ�લના સા�હ�યનો લા��ણક �ભાવ જણાયો છે. તેમના સ�નકાય�ને
સૌ�ું �યાન ખ���ું છે. નવલકથા, લ�નુવલ, �ૂંક�વાતા�, નાટક, એકાકં�, ભવાઈ, ર��ડયો, નાયક, બાળસા�હ�ય �વા �વ�પોમાં તેમ� ું
મબલક સા�હ�ય �િસ� થ�ું છે. �વાત�ંયો�ર સા�હ�યના સમયગાળાના એક ��ુિસ� સ�ન તર�ક� તેમને ગણાવી શકાય. આ�વન
લ�ન ન કરનાર ધી�ુબહ�નને રમણલાલ જોષી ‘િવ�ુષી’ તર�ક� ઓળખાવે છે.

�જુરાતી કથાસા�હ�યમાં ૧૧ નવલકથા અને ૬ લ�નુવલો આપીને કથાિવ�ને સ��ૃ ક�ુ� છે. ધી�ુબહ�ન પટ�લ પોતાનાં સ�નકમ�ને
પોષનાર પ�રબળ તર�ક� તેમના �તર �વનને ગણાવતા ‘િવ�મય સાથે �ઢૂ સબંધં’માં તેમણે �વીકા�ુ� છે ક� “પહ�લેથી અ��યા બે �તર
પર �ું �વતી આવી �,ં બી�ુ ંએક ભીતર�ું એક માર� એકલી�ું જ છે. �ને ફ�ત �ું જ ��ું �.ં મારા સ�નના �ળૂ એ �વનમાં છે.”

સા�હ�યને કોઈપણ વાદ�ું લેબલ લગાડવાને બદલે સ�કના �ચ�માં પડ�લી નાર� ��યેની છબી સા�હ�યમાં �ગટ થતી જોવી જ સ�ચુીત
ગણાય. તેમની નવલ-લ�નુવલ મોટ�ભાગ નાર�ક����થ જોવા મળે છે. તેમની નવલકથામા ં‘વડવાનલ’, ‘શીમળાનાં �લ’, ‘વાવટંોળ’,

‘એક ડાળ મીઠ�’, ‘વમળ’, ‘અિતતરાગ’ વગેર� નવલકથામાં �ીની અ��ુિૂતને વધાર� �ગત ર�તે �પશ� છે. ધી�ુબહ�ન પટ�લને �થમ
નવલકથા લખવા �ેરણા �ૃ�ણવીર દ���ત આપે છે અને ‘વડવાનલ’ થી નવલકથાનો �ારંભ કર� છે.‘વડવાનલ’ નવલકથા ‘�જુરાત
િમ�’ સા�તા�હકમાં હ�તાવાર �ગટ થાય છે. ર�ખાની આપવીતી�પે ર�ૂ થતી નવલકથામાં ૪૦ �સગંો અને પ૧ �કરણમાં વહ�ચાયેલી
છે. નવલકથામાં મોટોભાગ ફલેસ બેક રોક� છે. �થમ ��ુુષ એકવચનમાં કહ�વાયેલી કથા છે. ર�ખા �જના�ું �નૂ કર�ને �લમાં આવલેી
પોતાની આપવીતી એક નોટ�કુમાં લખે છે અને તે એક સા�વી �ારા વચંાય છે. પોતાની દ�કર� મોટ� થઈને જનેતા (ર�ખા)િવષે
ગેરસમજ ન થાય માટ� લખે છે.

�જના ર�ખાના મામાની દ�કર� છે. માના ��ૃ�ુ પછ� અનાથ બનેલી �જના ફોઈ પાસે ર�ખાની મા રહ�વા આવે છે. �જના ફોઈની
વહાલી બની �ય છે �યાર� ર�ખા �ષેભાવ અ�ભુવે છે.  �જના અને ર�ખાના �ષેભાવ અને સતામણીમાં ર�ખાને મા-બા�નુી વઢ
ખવડાવતી અને ર�ખા કહ�તી ક� ‘મા તો મને જ ચાહતી પણ �જનાના આ�યા પછ� તે �જનાને ચાહવા લાગી, �જનાના આવવાથી
એને (ર�ખા) ગમતી બધી વ��ઓુ �ેમ, પિત વગેર� તરફના ભાવોમાં પણ સ�ંદ�ધતા ઊભી કર�. આમ થાક�લી હાર�લી ર�ખા �સગંોપાત
�જનાના �ાણ લઈ લે છે. આથી ર�ખાને �લની સ� થઈ છે, પરં� ુ ભાવકની નજરમાં ર�ખા િનદ�ષ �હ�ર કર� છે. મનોવ�ૈાિનક
અ�ભગમ ધરાવતી એક નાર�નાં �ચ�ની મનો�યથા અહ� ક����થ છે.

સા�યવાદ� િવચાર �ગટ કરતી નવલકથા  ‘વાવટંોળ’  વ���ુ ૂથંનની પ�રપકવતાના કારણે આ�વાદ�મ �ૃિત બની છે.  ‘વાવટંોળ’

નવલકથામાં �નાં �વનમાં વટંોળ િનમા�ણ થયો છે, તે તાયા કથા� ું ��ુય પા� છે. તાયાનો �વશે જ વટંોળથી ફ�લાયેલી એક રજકણ
�ાયં જઈ પડ� તેવી ર�તે થયો છે. તાયાના હષ�દિવલામાં આગમનથી નવલકથા આરંભાય છે. આમ તો તાયાના જ�મ-�વન-��ૃ�નુે
આવર� લેતી નવલકથા તાયા�ું �વનચ�ર� દશા�વે છે. એક �ખુી �ુ�ંુબમાં અનાથ તાયાના �વશેથી કથા તેની સમાતંર� રાજક�ય,

સામા�જક, આિથ�ક પ�રબળોએ સજ �લી �િત��યાને આવર� લઈ સ�ક� વ��િુવકાસ સા�યો છે.

તાયાના આ�યા પછ� હષ�દરાય �ણૃાલદ�વી નામક દ�વીના સપંક�માં આવે છે અને ઘર છોડ� સસંાર છોડ� તેમના ભ�ત બની આ�મમાં
રહ�વા જતા રહ� છે. તેમના બે ��ુોમાં એક ��ુ િવદ�શ �ય છે અને બીજો ��ુ ખરાબ આદતે ચડ� �ય છે. તો હષ�દરાયના જવાથી
તેમના ઘરની હાલત કફોડ� બની �ય છે. આથી તાયા � ઘર�ું અ� ખા�ું છે તે ઘરની લોફો માટ� ફ��ટર�માં નોકર� કર� ઘર ચલાવે છે.

એટલામાં િવદ�શ ગયેલો ��ુ પાછો ફરતા ઘરની અવદશા �ધુાર� છે. પણ સાથે તાયાને ઘરમાથંી �કારો મળે છે. �તે �હજરત થયેલી
તાયા અ�લુને મળે છે. અને ધ�વુા�થી તાયા�ું ર�તામાં ��ૃ�ુ થાય છે. પહ�લા સસંાર �યજતા હષ�દરાય ફર� પાછા સસંારમાં આવતા
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તેમની �ુિનયા બદલાઈ �ય છે. આમાં આવ� ું �ણૃાલદ�વ�ું પા� ધમ� અને આ�યા�માના માગ� જઈ પલાયન વાદ� બની બેઉ બા�ુથી
િવખરાઈ ગયેલા માણસની અવદશા�ું ભાન કરાવે છે. નવલકથામાં આવતા અને સદંભ�દ કલાકારની કથાવ��નુી અ��ુિમક ગોઠવણીને
�બરદાવે છે.  ‘વાવટંોળ’માં આવતી ભાષા �ય��તઓ �જુબ વપરાઈ છે.  િવનય-અ�લુ-નારાયણ-હષ�દરાય વગેર� પા�ોની ભાષા
�ય��ત�વના િનખાર સાથે સ�ક� વાપર� છે.

�ના કથનક���માં નાર� છે એવી �ી� નવલકથા ‘શીમળાના �લ’  છે. શીમળાના �લ નવલકથા� ું વ�� ુ ભ�ન દા�પ�ય�વન પર
આધા�રત છે. ર�ા અને િવમલ પિત-પ�ની છે. શીમળાના �લ�ું �િતક લઈને લે�ખકાએ ર�ા અને િવમલના �હૃસસંારમાં આવલે એક
�ધી અને એનાથી સ��યેલા વટંોળ�ું �ચ�ણ ક�ુ� છે. પિત-પ�નીના �હૃ�થ �વનમાં વમળ ઊ�ું થ�ું છે. વીસ વષ�ના લ�ન�વન
બાદ કથાનાિયક ર�ા ઘર છોડ� જવાના િનણ�યથી કથાનો �ારંભ થાય છે. ર�ા ઘર છોડ ને �નૂામાં રહ�તી ઉમાને �યાં રહ� છે. પિત
િવમલ પ�લવીના �ેમમાં હોય છે. તેવામાં િવમલને એ�સીડ��ટ થાય છે અને ર�ા પોતાના પિતના �હૃ� પાછ� આવી �ય છે. અહ�
મા�યુ� દા�પ�યનો �રૂ �ગટ થયો છે. આમ, આ નવલકથામાં સ�ક� ર�ાને નજર સમ� રાખી તેના �તર ચેતનાના �વાહમાં ડો�ક� ું
કર� છે.

નાર� �વનની �ટ�� ૂટં�માં અટવા� ું �વન ‘વમળ’ નવલકથાથી કથાવ�� ુ બની છે. નાિયકા �વાિતના બે જ�મના વમળમાં અટવા� ું
�વન નવલકથા�ું વ�� ુ છે. િવ�ાન અને વા�તવ�ું સિંમ�ણ સ�તી છતાં બનંે વ�ચે સમ�વયા�મક તોડ લાવતી. આ વા�તિવક
નવલકથા બની રહ� છે. કથાનાિયક �વાિત એક ભવમાં બે ભવ �વવાની �ાિંત ઊભી કર� ું પા� છે. વા�તવ જગત�ું �વન �વતી
�વાતી �વૂ� જ�મના માયા�ંુવરના �ખુેથી �વન માણવા દ�તી નથી. તે સાસર�માં બધાના �વનમાં ��પો ઊભો કર� છે. �વાિત�ું
�વન અભય સાથે સરસ અને સરળ હોય છે. અચાનક �વાિતના મનોજગતમાં �વૂ�જ�મ�ું �મરણ થઈ આવતા અભય�ું �હૃ�થ �વન
ડામાડોળ થવા લાગે છે.આ નવલકથામાં બે ��ુય ઘટનાઓ �થાન ધરાવે છે એક વત�માનમાં આગળ વધે છે તો બી� ઉપકથાની �મ
આવતી �તૂકાળની ઘટના છે. �માં રાજ�ુંવર� માયા�ંુવર વીર���િસ�હ સાથનેી અ��ૃત �હૃ�થી કથાનો સમાવશે થાય છે. તેથી તેના
વત�મા ન �વનમાં વમળ ઊ�ું કર� છે. �વાિત તે વમળથી અસર��ત ન થાય એ ડૉ�ટરનો આશય લે છે અને ડૉ�ટર કહ� છે ક�...
“�લૂી� �તૂકાળ વત�માનને �ધુાર, ભ�ય બનશે ભિવ�યકાળ તારો” આવી સલાહ �ણે �વાિતના �વનમાં �ણે �ભાતના ઉ�શ
�વ�પે છાયી �ય છે.

‘અતીતરાગ’  એ વ�ેનુા �વન સાથે જોડાયેલી નવલકથા છે. લે�ખકા કથાની શ�આતથી જ વ�ેુ ઉપર ક�મેરો ગોઠવી દ� છે. આમાં
�વુતીના �વભાવ અને આતર � ૂઝંવણને આ લેખતી કથા સીધી �તૂકાળની �હજલાલી�ું �િતક સમો‘  િ��વુનભવન’  ઉપર ક�મેરો
ગોઠવાય છે. વ�ેુ કાકા-કાક� જોડ� રહ�તી હોય છે અને શ�આતથી જ તે કોઈ પ�ની રાહ જોતી બતાવે છે. ઉદાસ અને �ચ�તા�રુ વ�ેુ
શૌનકના ‘�ું �ં ને ?’ ના હ�યાધારણથી ટક� રહ� છે. એક પછ� એક ઘટનાઓ બને છે. કાકા-કાક�� ું ��ૃ�,ુ  કામવાળ� ઈ�છાની ��ુી
લીલા�ું �ુમાર� માતા બન�ુ,ં  ઈ�છા�ું ��ૃ�ુ થ�ુ,ં  લીલાની જવાબદાર� વ�ેનુે સ�પવી, લીલા�ું રતના જોડ� લ�ન કરવવા�ું વગેર�
ઘટનાઓ બને છે અને વે�ુ બધી જ જવાબદાર� ઉઠાવે છે. �તે િ��વુન વહ�ચાય છે. અને સપંિ�ના ભાગલામાં વ�ેનુે સપંિ�નો હક
મળે છે. લે�ખકાએ છોકર�ને પણ સપંિ�ની અિધકાર� બતાવી છે. વ�ેનુા ભાગમાં આવલેી સપંિ�માથંી લીલાને ભાગ આપે છે. લીલા
રતન જોડ� ભાગી �ય છે એ તેનો ��ુ �ધુાને વ�ેુ પાસે �કૂ� �ય છે. ધી�ુબહ�ન કથા સમેટ� લઈ શૌનકને અમે�રકાથી પાછો બોલાવી
વે�નુો હાથ તેના હાથમાં �કૂ� છે.

‘એક ડાળ મીઠ�’ �વી નાર�વાદ� અ�ભગમ ધરાવતા નવલકથાઓમાં સવ�થા ઉ�ચત છે. દહ�જ�થાને કારણે િનધ�ન દ�કર�ઓને વઠેવી
પડતી આપિ�ઓ�ું ક�ુણ રસમાં િન�પણ કથામાં ક�ુ� છે. સિવતા કાકા-કાક� પાસે ઉછર�લી અને નર��� સાથે લ�ન કર� છે. દહ�જ ન
મળવાથી સિવતાની સાસર� માં અવગણના અને અડ�તૂ કરાય છે. નર��� એ સિવતા સાથે લ�ન કર�લ હોવા છતાં બી� છોકર� જોવા
�ય છે અને સિવતાના �દયમાં ધગધગતો �ગારો પડ�ા ��ું થાય છે. અને તેના જ કંઠ નીચે નીચેની પ�ં�ત ગવાય છે.

“આ�ું તે વન ન મા�ું મા’ દ�વ�,

આપોને એક ડાળ મીઠ�”

આ પ�ં�ત �ારા શીષ�ક યથાથ� થાય છે.સા�-ુસસરાની અમયા�દા ધનલાલસા અને કાકા કાક� દહ�જ ન આપી શકવાની �મતા સિવતાના
�વનમાં ઓટ લાવે છે.

છ નવલકથાના ક���માં નાર� છે.� કથાવ��મુાં એવી ર�તે વણ�વાઈ છે ક� � નાર�વાદ� કરતાં માનવતાવાદ� વ�ુ લાગે છે. િવિવધ
િવષયવ�� ુ લઈ આવતા ‘વડવાનલની ર�ખા,  શીમળાના �લની ર�ા,  ‘વાવટંોળની તાયા’,  ‘વમળ’ની �વાિત,  ‘એક ડાળ મીઠ�’ની
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સિવતા, ‘અિતતરાગ’ની વ�ેુ વગેર� એક જ લે�ખકાના માનસ હોવા છતાં �ુદ�-�ુદ� છાયા ધરાવે છે. તેમના પા�ોમાં �ીની સામે �ીને
�કૂ�ને જોવાની �ૃ��ટ તેમનામાં રહ�લી છે.સિવતા સામે સમાજનો સૌથી મોટો �ાણ �� દહ�જ લઈને આવે છે, તો �જના સામે કોઈપણ
�િતકાર ન કરતી ર�ખા પ�ર��થિતને સ�ે જ �ય છે. તો વે�ુ પોતાના સગાભાઈની સામે ઉભી રહ�ને લીલાનો સાથ આપે છે. ધી�ુબહ�ને
આમ �ીની �ભ� �ભ� પાસાઓં �ારા �ીના ��ોને ર�ૂ કયા� છે.

લ�ગમાં ન માનતા ધી�ુબહ�ન માનવી તર�ક� જ �ીને �વીકાર� છે. તેમનો �પ�ટ મત જોઈએ તો... “સવંદેનશીલ �દય સ�કની �થમ
અને આખર� જ�ર�રયાત છે. �ી હો� ું ક� ��ુુષ હો�ું એ ગૌણ બાબત છે.” આમ તેઓ મા� સવંદેનશીલ �દય જ �ગટ કર� છે. તે કોઈ
વાદમાં બધંાયા વગર સા�હ�ય રચે છે.

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

અનોખી ક�ભુાઈ પટ�લ
M.A., M.Phil, Ph.D. (cont)
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