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પ�ાલાલ પટ�લની �નપદ� નવલકથાઓ

પ�ાલાલ પટ�લ�ુ �જુરાતી સા�હ�યમાં પદાપ�ણ થ�ુ �યાર� �જુરાતમાં જ નહ� સમ�ત ભારતમાં ગાધંી�નો �યાપક �ભાવ �સર�લા
હતો. છતાં પ�ાલાલ�ુ સમ� સ�ન જોતાં મા�મુ પડશે ક� એમના કિવતા, કથા ક� વાતા� સ�નમાં કયાયં ગાધંી�નો �ભાવ જોવા
મળતો નથી. એમ�ુ સ�ન ગાધંી�ભાવથી હમેશાં ��ુત ર�ું છે. જો ક� ગાધંી�એ �બોધેલા �ામ�વન�ું આલેખન અને � તે �દ�શમાં
બોલાતી લોકબોલી�ું િન�પણને પ�ાલાલે અપના��ું છે,  પરં� ું એમ કહ� શકાય ક� એ તો એમણે જોયેલાં જોણેલાં અને �વલેાં
અ�ભુવની અ��ૂય �ડૂ� છે. એમણે �વનનાં ��ય� અ�ભુવમાથંી �હણ કર�લો આ એક અનોખો ખ�નો છે.

�જુરાતનાં ઉતર છેડાનાં ઇશાિનયા �ણૂામાં વસતા આખા સમાજને, એ સમાજનાં લોક�વનને, એ લોકોનાં �યવહા�રક �વનને, એમનાં
સામા�જક, આિથ�ક, ધાિમ�ક ર�ત�રવાજોને, એમની � ૂઝંવણો-મથામણોને, વદેના- િવટંબણાઓને પ�ાલાલે પોતાની કથા – વાતા�ઓમાં
�પુેર� �થાન આ��ું છે.

પ�ાલાલ પટ�લે લેખનની શ�આત આમ તો �ૂંક�વાતા�થી કર� હતી પરં� ું તે પછ� બ�ુ થોડા સમયમાં એઓ ઉમાશકંર જોષી, ��ુદર�,્

ઝવરેચદં મેઘાણી, જયિંત દલાલ અને રા.િવ.પાઠકનાં �ો�સાહન અને માગ�દશ�નને કારણે નવલકથા લેખન તરફ આગળ વધે છે.

તળપદા લોક�વનની પા�ાદ�મૂાં રચાયેલી લ�ુ નવલ ‘વળામણા’ને જયિંત દલાલે ‘ગિત’માં છાપી. આ લ�નુવલને વાચતા જ એ
ઝવરેચદં મેઘાણીને ગમી ગઇ એટલે મેઘાણીએ ‘�લછાબ’  માટ� ભેટ ��ુતક લખી આપવા પ�ાલાલને જણા��ુ.ં �યારપછ� પ�ાલાલે
આશર� વીસ બાવીસ �દવસમાં જ ‘મળેલા �વ’ નવલકથા લખીને મોકલાવી, �ની મેઘાણીએ �ો�સાહક ��તાવના લખી પ�ાલાલની
સ�કશ��તને �બરદાવી. આ પછ� તો પ�ાલાલ પટ�લે પોતાના આ��ુયના લગભગ ૪૭ વષ� �ધુી સા�હ�યલેખનની કામગીર� કર� છે.

આટલા લાબંા સમયગાળામાં એમણે ૨૬ વાતા�સ�ંહો, ૫૬ નવલકથાઓ, ૬ �ટલા એકાકં�-નાટકો, ૧૫ �ટલા બાળ-�કશોર સા�હ�યનાં
��ુતકો તેમજ અ�ય �ક�ણ� �કારનાં ��ુતકો આ�યા છે.

પ�ાલાલ પટ�લે લખેલી ૫૬ નવલકથામાથંી ૧૮ નવલકથા તો �ામ�દ�શનાં તળપદા લોક�વનને આલેખતી �નપદ� નવલકથાઓ જ
છે. એમની �નપદ� નવલકથાઓમાં ‘વળામણા’  (૧૯૪૦), ‘મળેલા �વ’  (૧૯૪૧), ‘માનવીની ભવાઇ’  (૧૯૪૭), ભા�ંયાનાં ભે�ુ
(૧૯૫૭) અને ‘ઘ�મર વલો�ુ’ં  ભાગ ૧-૨ (૧૯૬૮) ‘ભી�ુ સાથી’ (૧૯૪૩) ‘પાછલે બારણે’ (૧૯૪૭), ‘ના �ટક�’ (૧૯૫૫), ‘ફક�રો’
(૧૯૫૫), ‘મનખાવતાર’ (૧૯૬૧), ‘કરો�ળયા� ું ��’ (૧૯૬૩), ‘મીણ માટ�નાં માનવી’ (૧૯૬૬), ‘કં�ું’ (૧૯૭૦), ‘અજવાળ� રાત
અમાસ’ની આ�દને ગણાવી શકાય.

‘વળામણા’ લ�નુવલમાં �ુ�ંુબના જ સ�યોનાં િતર�કારનો ભોગ બનતી, �ણયમાં િન�ફળ જતી અને મનોર �ખુી �વા લોભીને હાથે
વચેાવા તૈયાર થતી ��ુધ નાિયકા ઝમ�ુની �યથા કથા આલેખાઇ છે. કથાની સાથે સહાયક કથાનકોમાં મનોરદા અને �બા �થુારણનાં
આડા સબંધંની કથા,  ઝમ�ંુ અને �ા�ણ તલાટ�ની �ણયકથા અને મનોરદાની ��ૃ�ુ પામેલી ��ુી નાથીની કથા  ‘વળામણા’ના
કથાનકનાં િવકાસમાં મદદ�પ બને છે. કથાને �તે મનોરદાને ઝમ�ુની િનદ�ષ �ખોમાં પોતાની �તૃ ��ુી નાથીનાં દશ�ન થાય છે અને
મનોરદા�ુ �દયપ�રવત�ન થાય છે. ગામની સામે પડ�નેય તેઓ ઝમ�ુનાં લ�ન �બાનાં દ�કરા મોતીની સાથે કરાવે છે. એટ�ું જ નહ�
પોતાની �તૃ દ�કર� નાથી�ું સાચી ગ�જયાણી�ું કાપ�ુ,ં �લુાબનાં ગોટાવા�ં ગવન અને મોગરાનાં �લોવાળો ઘાઘરો પહ�રાવી ઝમ�ુ�ું
ક�યાદાન કર� ��ુી�ેમનાં વા���યભાવથી �ેરાઇ �વ�હૃ�થી વાજતે ગાજતે ઝમ�ંુનાં વળામણા કર� છે.

અહ� લેખક� મનોરદાના �વૂ��વનને દલાલ�પે અને ઉ�ર�વનને િપતા�પે – એમ બે �ુદાં જ પાસાઓ �ારા ���તુ ક�ુ� છે. ઝમ�ંુમાં
નાના બાળક �વી િનદ�ષતા �કૂ� છે. તો અ�ય પા�ો કથાના િવકાસમાં સહાયક બને છે. અહ� આલેખાયેલા પા�ોનાં ચ�ર��ચ�ણમાં
લેખક� �ામ�દ�શના પ�રવશેને �વતં કય� છે. પા�ોના �ખુે �કૂાયેલ બોલીનાં સવંાદોમાં �ામ�વનની લઢણના,ં આરોહ-અવરોહનાં
અવ�ય દશ�ન થાય છે. ‘મળેલા �વ’ નવલકથા ઉતર �જુરાતનાં �ામ�દ�શની ધરતી�ું ધાવણ ધાવીને ઉછર�લી નવલકથા છે. આ
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નવલકથામાં ઉતર �જુરાતનો સમ� ઇશાિનયો ખડં �ટ� �ટ�ને ઊભર� આ�યો છે.  કાન� અને �વીની �ેમકથા િનિમ�ે અહ�
�ામ�દ�શ�ું વાતાવરણ અને અહ�નો �ાદ�િશક પ�રવશે ભર�રૂ ર�તે ���તુ થયા છે.  એટલે જ ઝવરેચદં મેઘાણીએ ક�ું છે,

“બ��ુતુપ�ુ,ં બહોળ� અ�ભુવ��ૃ�ટ, પહોળ� િવ�તા, એ બધાને નવસ�નમાં અિનવાય� �થાન છે પણ એનાં કરતાયં વ� ુ અપે�ા છે �ુ ં
�ને વારંવાર મારા પોતાના ઘડ�લા શ�દોમા ં‘ધરતી�ું ધાવણ’ કહ� ઓળખા�ું �ં તે આ�બળની. આ વાતા�નાં ��ુય પા�ો �વી અને
કાન� એ બળમાથંી ઊઠયા છે.” (‘મળેલા �વ’, �નુ��ુણ – ૨૦૦૮, �.ૃ૧૧)

ઉધ�ડયા ગામનાં �જણા પાટ�દાર-પટ�લ કોમના �વુક કાન� અને જોગીપરા ગામની વાળંદ-ઘાયં� �ાતીની �વુતી �વીનાં �વ
મળતા � �ૃિતની કથા લખાઇ તે છે મળેલા �વ. મળેલા �વની કથાનો �ારંભ �ાવણ મ�હનામાં ભરાતા જ�મા�મીના મેળાથી થાય છે
અને કારતક મ�હનાની ��ૂણ�માએ ભરાયેલા મેળાથી કથા �ણૂ� થાય છે. આટલા ઓછા સમયપટમાં સ��યેલી ઘટના �ૃિતના િવશાળ
પટમાં િવ�તર� રહ� છે. �તર�ાતીય સામા�જક નીિતિનયમોનાં બધંનોને કારણે કાન� અને �વીનાં લ�ન થઇ શકતા નથી, તેથી ભલે
પર�યા નહ� પણ પોતાની �ખ સામે તો �વી રહ�શે ને એમ િવચાર� �વીનાં લ�ન કાન� પોતાના જ ગામનાં વાળંદ �ળૂા સાથે કરાવે
છે. �ળૂાનો �વભાવ વહ�મી અને શકંાશીલ હોવાને લીધે એ કાન� પર આળ લગાવે છે. કાન� �વાને �ુખી નહ� કરવા ગામ છોડ�ને
જતો રહ� છે, છતાં �વીની જ�દગીને �ળૂો દદ�ભર�-�ુખભર� બનાવી નાખે છે. આવી દોજખ ભર� જ�દગીથી કંટાળ� �વી ઝેરવાળો
રોટલો બનાવી ખાઇ જવા િવચાર� છે. અક�માતે આ રોટલો �ળૂો ખાઇ �ય છે અને ��ૃ�ુ પામે છે. �ળૂાના મોત�ું િનિમ� ગામલોકો
�વીને માને છે. આવો અસ� આરોપ પોતાનાં પર લાગવાથી �વી �ધૂ�ધૂ ખોઇ ગાડંા �વી બની �ય છે. ગાડંપણનાં િનવારણ માટ�
ભગત અને ગામલોકો �વીને મેળામાં લઇ �ય છે. નવલકથાને �તે મેળામાં કાન� આવી મોટરમાં બેસાડ� ગાડં� �વીને લઇ �ય
છે. આમ, અહ� કાન� અને �વીનાં ખરા અથ�માં �વ મળે છે અને સાચા �ેમનો િવજય થાય છે.

‘મળેલા �વ’ની કથામાં પ�ાલાલ પટ�લે ઉ�ર �જુરાતનાં ઇશાિનયા �ણૂાનાં એક આખા જનપદ�ું રંગદશ� વણ�ન ક�ુ� છે. અહ�નાં
મેળા, ઉ�સવો, મા�યતાઓ, �રવાજો, ગાણા-ભજનો, ��ઢ�યોગો-કહ�વતો, ઋ�ઓુ, ��ૃિત�ચ�ો વગેર�નાં આલેખનમાં ઇશાિનયા �ણૂાનાં
સમ�ત �ાદ�િશક પ�રવશે�ું દશ�ન થાય છે. આથી જ ઝવરેચદં મેધાણી એ લ��ું છે ક�, “મળેલા �વની વાણી ને િવચાર��ૃ�ટ એક
નવતર બળ છે, મા� ચોપડ� નથી.” (મળેલા �વ, �નુ��ુણ – ૨૦૦૮, �.ૃ૧૦)

પ�ાલાલ પટ�લની �ાનપીઠ એવોડ� િવ�તા �ૃિત ‘માનવીની ભવાઇ’ એ મા� બે �ય��તની �ણયકથા ક� �ેમી�ગુલની �ેમકથા જ નથી,
પણ ઇશાિનયા ખડંની સમ�ત માનવ�તની �વનકથા છે. કા�-રા�ુની �ણયકથા િનિમ�ે લખાયેલી �જુરાત-રાજ�થાનનાં સરહદ�
િવ�તારની �નપદ� નવલકથા છે.  કથાનો નાયક કા�,  કથાનાિયકા રા�ુ,  એમનો �ેમસબંધં,  એમનાં સગાસબંધંીઓ,  એમનાં
કાવાદાવા, એમનાં રાગ-�ષે-ઇ�યા� વગેર� પ�ાલાલની સ�કતા અને �ત અ�ભુવને લીધે �વતં �પે ���તુ થયા છે. નાનપણમાં
થયેલો કા�-રા�ુનો િવવાહ કાક� માલી ડોશીની કપટલીલાને કારણે �ટૂ� �ય છે. �યારપછ� કા�ના લ�ન ભલી સાથે અને રા�ુનાં લ�ન
�ાળ� સાથે થાય છે, પણ તેઓ એકબી�નાં સસંાર�વનમાં �ખુી બનતા નથી. માલી કાક�ને લીધે કા� અને રા�ુ ભ�ી� જમાઇ અને
કાક� સા�ુ �વા નવા સબંધેં બધંાય છે. આ જ માલી કાક� જયાર� ��ૃ�ુ પામે છે �યાર� એમના ન�ન દ�હ પર કા� પોતા�ુ ફા�ળ�ું ઓઢાડ�
પોતાની સોનાની વ�ટ�માથંી એક કટકો કાપી માલી ડોશીનાં �ખુમાં �કૂ� �િતમ સ�ંકાર કર� છે. કથાનાં આરંભના દસ �કરણોમાં
કા�-રા�ુની �ણયકથા અને એ િનિમ�ે ઉદભવતી સમ�યાઓ-��ુક�લીઓ�ું આલેખન થ�ુ છે, તો પછ�નાં બાર �કરણમાં છ�પિનયો
�ુકાળ અને એની ભયાનકતા, ��ૂયા ગામલોકોની ક�ુણતા, મહાજનની મદદભાવના અને �તે વરસાદ વરસતા થ� ું કા�-રા�ુ�ું ઉ�કંઠ
િમલન વગેર� ��ૂમ ર�તે િન�પાયા છે.

‘માનવીની ભવાઇ’ નવલકથામા આવતાં �કરણો� ું નામકરણ પણ પ�ાલાલ પટ�લે �નપદ� નવલકથાના કથાવ�� ુ અ�સુાર જ ક�ુ�
જણાય છે. દર�ક �કરણ કથાના હાદ�ને ��ૂમ ર�તે �ગટ કર� છે. �મક�, ‘ઝાક�ળયામા’ં, ‘પરથમીનો પોઠ�’, ‘��યામયા�ના �ુહાર’, ‘�ખૂી
�તૂાવળ’, ‘ખાડં�ણયામાં માથા રામ’, ‘ઉ�જડ આભલે અમી’, ‘માનવીની ભવાઇ’…. વગેર�. ‘માનવીની ભવાઇ’મા આવતાં િવધિવધ
ભાતનાં અને �વભાવના પા�ો માનવ�વનની અને માનવમનની ��ૂમ ભાવનાઓને અને સવંદેનાઓને ર�ૂ કર� છે.  માનવીનાં
સ�્-અસ�્ ભાવો�ું �િતિનિધ�વ કર� છે. કા�, રા�ુ, �પા, વાલો, માલી કાક�, �લી ડોશી, ભલી, રણછોડ, નાિનયો, �ાળ�, પેથા
પટ�લ, કોદર, કાસમ, વચેાત, નાથો, પરમો, ખોડ�, �ખી, �ુદંર� શઠે વગેર� પા�ો એમની �વભાવગત લા��ણકતાઓને કારણે �ુદા જ
તર� આવે છે. લેખક� અહ� એમનાં વટ-વરે, �નેહ-ઇ�યા�, �વમાન-અપમાન, હષ�-શોક આ�દ� ું પ�ર��થિતગત વણ�ન ક�ુ� છે.

‘માનવીની ભવાઇ’  નવલકથા �વૂા�ધ� અને ઉતરાધ� એમ બે ભાગમા વહ�ચાઇ જતી જોવા મળે છે. �વૂા�ધ�માં કા�-રા�ુની �ણયકથા
િનિમ�ે માનવ�વનની સમ�યાઓ, અિન�ટતાઓ અને આકા�ંાઓ તો ઉતરાધ�માં છ�પિનયા �ુ�કાળની ભીષણતા, િવનાશલીલા અને
લોક�વનની ક�ુણતા િન�પાઇ છે.  એટલે એમ કહ� શકાય ક�,  �વૂા�ધ�મા માનવસ��ત આપિ�ઓ�ું તો ઉતરાધ�માં �ુદરતિનિમ�ત
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િવપિ�ઓ�ું પ�ાલાલે �વતં અને �દય�પશ� આલેખન ક�ુ� છે. અહ� લેખક� માનવી માનવી વ�ચેનો તેમજ માનવી અને �ુદરત
વ�ચેનો સઘંષ� �રુ�ખ ર�તે આલે�યો છે.

આ નવલકથામાં લેખક� એ સમયનાં સમાજ�ુ,ં  લોક�વન�ુ,ં  એમની બોલી,  એ લોકોનો પહ�રવેશ,  ર�ત�રવાજો,  રહ�ણીકરણી,
મેળા-ઉ�સવો,  ખેતી-પ�પુાલન,  લ�ન-મરણ આ�દમાં ઇશાિનયા જનપદનાં દશ�ન કરા�યા છે.  નવલકથાનાં કથાવ��,ુ  એના
પા�િન�પણ, �સગંાલેખન, ��ૃિત�ચ�ણ, સવંાદકલા અને સઘંષ�િન�પણમાં લેખક� આખા ઇશાિનયા �દ�શને �ગટ કય� છે, એ �ૃ��ટએ
‘માનવીની ભવાઇ’ નવલકથા સાચા અથ�માં �નપદ� નવલકથા બની રહ� છે.

પ�ાલાલ પટ�લે ‘માનવીની ભવાઇ’ની કા� રા�ુની કથાને ‘ભા�ંયાનાં ભે�ુ’ (૧૯૫૭) અને ‘ઘ�મર વલો�ુ’ં ભાગ ૧-૨ (૧૯૬૮) એમ બે
ભાગમાં આગળ િવ�તાર� છે. અહ� લેખક� કા� રા�ુનાં આ��ુયનાં �ત �ધુીની �ણ પેઢ�ની કથા �ારા મહાકથા� ું આયોજન ક�ુ� છે. જો
ક� કલા�ૃ��ટએ ‘માનવીની ભવાઇ’ �વી �મતા આ નવલકથાઓમાં સા�બત થતી નથી. ‘ભા�ંયાનાં ભે�ુ’ની કથામાં �ુ�કાળમાં વરે િવખેર
થઇ ગયેલા ગામને ફર� નવસેરથી વસાવવાની કા�ની મહામહ�નત, �ુ�કાળની અસરમાથંી ��ુત થતાં લોકો, ભીલોની � ૂટંફાટ, લોકોની
�ખૂી �તૂાવળ,  ��ૂયા લોકો પર ગોળ�ઓ છોડતા જમાદાર,  ગોળ�� ું િનશાન બનતાં કોદર�ું ��ૃ�,ુ  રા�ુનાં પિત �ાળ��ું ��ૃ�,ુ

નાિનયાની �ુ�ટતા, ગોરા ���તી લોકો� ું આગમન, નાગા બાવા�ું આગમન, �ુ�કાળમાં �ખૂ મટાડવા પર��ુુષનો સહવાસ કરતી અને
પછ� ઘર� પરત ફરતી નાનાની પ�ની ખોડ� અને કા�ની પ�ની ભલીનો �વીકાર, પર��ુુષ �ારા સગભા� બનેલી ભલી, ભલીથી થયેલા
��ુ �તાપનો જ�મ, �તાપના લ�ન, �તાપ�ું �મુ થઇ જ�ુ,ં ભલી�ું નાનાને બારણે માથા પછાડ�ને મર�ુ,ં નાનાની ગળે ફાસંો ખાઇને
આ�મહ�યા, પૌઢ વયે કા�-રા�ુ�ું િમલન વગેર� ઘટનાઓ-�સગંો�ું લેખક� અસરકારક આલેખન ક�ુ� છે.

‘ઘ�મર વલો�ુ’ંમાં લેખક� કા�-રા�ુની અવ�ેમાં �તાપ-ચપંાને �યો� બે પેઢ� �ારા નવલકથાની િવકાસયા�ા આલેખી છે. લેખક�
‘માનવીની ભવાઇ’મા �ેમસબંધં હોવા છતાં એક થવા � બળવો કા�-રા�ુ ન કર� શ�ા તે કામ ‘ઘ�મર વલો�ુ’ંમાં �તાપ-ચપંાનાં
બળવાખોર પા� �ારા �ણૂ� ક�ુ� છે. ચપંા નાતનાં પચંાિતયા અને ભાઇ-  માતાની નારાજગી હોવા છતાં એમની િવ�ુ�મા જઇ પહ�લી
સગાઇ તોડ� પોતાનાથી નાની �મરનાં �તાપ સાથે લ�ન કર� છે. �તાપના �ુદંર� નામની નટડ� ��યેના લગાવની ચપંાને �ણ થતાં
આ�મહ�યા કરવા �ેરાય છે,  �યાં િવચાર પ�રવત�ન થતાં પરત ફરતાં �તાપ એને આવકાર� ભેટ� પડ� છે.  � સમાચાર સાભંળ�
કા�-રા�ુ શાિંત- િનરાતંનો �ાસ લે છે. ‘ઘ�મર વલો�ુ’ં િવશે � ુદંરમે કહ��ુ ં‘વલો�ું સા�ંુ થ�ું છે, પણ માખણ હ�ુ આ��ું નથી’- િવધાન
જ �ૃિતનાં હાદ�નો પ�રચય કરાવી દ� છે. લેખક� છે�લે તાણી �સૂીને લબંાવલેા �કરણોમાં કલા�મક ગિત મદં પડ� ગઇ છે ને �ૃિ�મ
�યાપાર વધી ગયો છે.  �તનાં છે�લા પાચં �કરણમાં કા�-રા�ુની ��ા,  કા�-રા�ુ�ું ��ૃ�,ુ  કા�ના ��ુ �તાપ�ુ �ધાનપ�ુ,ં
�તાપની �વ�ૈ�છક િન�િૃ� અને પોતાનાં માદર� વતનની ��િૃ� આ�દ વાત અહ� ઉતાવળે �ય�ત કરાઇ છે. લેખક થોડો સમય અરિવ�દ
આ�મ પૉ�ડચેર�માં ગાળ�ને આ�યા હોવાથી અહ� છે�લા �કરણ અ�તૃ સફર અને ઊ�વ�ગમનમાં અરિવ�દ દશ�નનો �ભાવ અ�ભુવાય
છે.

‘પાછલે બારણે’ નવલકથામાં લેખક� દ�શી રજવાડાના રાજકારણ, ખટપટ અને કપટતાને આલે�યા છે. બે જો�ડયા ��ુો-અમરિસ�હ અને
�હ�મતિસ�હ-નો �ેમ �ા�ત કરવા વલખા મારતી માતા-�ુંવરબાઇ-ની મા�ભૃાવના અને વા���ય �ેમ અહ� �રુ�ખ ર�તે ર�ૂ થયા છે.

અમરિસ�હને રાજયનાં �હત માટ� દ�ક આ�યા પછ� પણ માની મમતામાં ખોટ-ઓટ આવતી નથી. એક દ�કરો સા�ંુ િશ�ણ મેળવી
લોક�હતનાં કાય� કર� છે, તો બીજો દ�કરો રાજ�હત ખાતર લોકો� ું શોષણ કર� છે, લોકો પર દમન ��ુર� છે. કથાને �તે અમરિસ�હને
સાચી હક�કત મા�મૂ પડતાં માતાનાં ��ૃ�ુ સમયે પાછલે બારણેથી �વશે કર� નનામીને કાધં આપી ��ુધમ��ું ઋણ અદા કર� છે.

બહારવ�ટયા એવા રતના અને દલાનાં સતંાનો એવા �માલ અને દ�રયાવની �ણયકથા� ું આલેખન ‘ના �ટક� ’ નવલકથામાં થ�ું છે.

આ કથા બે �ેમીપા�ોની �ણયકથાની સાથે શોષણ સામે થતા સ�યા�હની કથા પણ છે. દ�રયાવનો બાપ દલો દ�રયાવને મ�રૂ સાથે
તો �માલનો બાપ રતનો �માલને રામલી સાથે પરણવા સમ�વે છે.  પણ �માલ અને દ�રયાવ બ�ે એકમેકને અપાર ચાહ� છે.

વનવાસી કૉમ એવી ડામોર-કટારાઓ પર �ગીરદારો �ારા થ� ું શોષણ, અ�યાય, અ�યાચાર�ું �વતં અને વા�તિવક �ચ� �ગટ થ�ું
છે. અહ� �માલ અને દ�રયાવનો �ેમસબંધં, બ�ેને �ટા પાડવા મ�રૂ �ખુી અને રામલી�ું છળકપટ, દલા �ારા બહારવટાનો �યાગ
અને ગાધંી�ના અ�હ�સા અને સ�યા�હનો �વીકાર, �માલના લ�નનાં �દવસે જ ર�ના� ુ ��ૃ�,ુ દલાને થયેલી �લની સ�, કાવતરાથી
રામલી સાથે થતાં �માલના લ�ન, �માલ�ુ અફ�ણી બન�ુ,ં માદંા પડ�ુ,ં �બમાર થ�ુ,ં �માલને વળગાડ કાઢવા ગોરા �વૂાનો કમ�કાડં,
�વૂાને શીશો મારવા બદલ �લની સ� પામતો �માલ, �લમાં દલા સાથે �માલ� ું િમલન, દલાનો �લવાસ �રૂો થતાં બેતાલીસ
ગામનાં લોકો �ારા થ� ું સામૈ� ુ,ં મ�રૂના �વભાવમાં પ�રવત�ન, ઠાકોરની ગોળ�થી થ� ું દલા�ું ��ૃ�,ુ �માલ �ારા થ� ું ઠાકોર�ું �નૂ,

રા�યની પોલીસ �ારા થતી લોકોની હ�રાનગિત વગેર� ઘટનાઓના આલેખન �ારા લેખક� કથાવ��નુો િવકાસ સા�યો છે. આ નવલકથામાં
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બહા�ુર બહારવ�ટયા, �વાથ� રાજકારણીઓ, સેવા��તૃ લોકસેવકો અને આર�યક ગોપ�વન ગાળતા આ�દવાસીઓના પા�ાલેખનમા,ં
એમનાં ર�ત�રવાજોમાં અને એમના ભાવસચંલનોનાં િન�પણમા લેખક� �ામ�દ�શનાં વાતાવરણને �વતં ક�ુ� છે.

ગામડાં ગામમાં જોવા મળતી �ણયકથા�ું આલેખન ‘ફક�રો’માં થ�ું છે. નકામા, ન�ફટ અને નાલાયક ફક�રાને મતાદારની બી� પ�ની
કાશી સાથે �ેમ થઇ જતાં � પ�રવત�ન આવે છે એની કથા ર�ૂ થઇ છે. સાવક�માની ઇષા�નો ભોગ બનતી દ�કર�નો �ખુી સસંાર ક�વો
વરેણછેરણ થઇ �ય છે એ�ું �દય�ાવક િન�પણ ‘મનખાવતાર’માં જોવા મળે છે. ‘કરો�ળયા� ું ��ં’માં નાનાભાઇની પર�ણતા સાથે
મોટાભાઇના લ�ન થતાં � પ�ર��થિત ઉ�પ� થાય છે એ�ું સઘંષ�મય �ચ�ણ ���તુ ક�ુ� છે. ‘મીણ માટ�ના માનવી’માં �દ� અને રમતી
નામની બે �ીઓ સાથનેાં કચરા નામના ��ુુષના અનૈિતક �ેમસબંધંની-�ણયિ�કોણની કથા આલેખવામાં આવી છે. લેખક� પોતાના
�વન પરથી લખેલી ચ�ર�ા�મક ‘કં�ું’  વાતા�ને િવ�તાર� તેના પરથી ‘કં�ું’  નવલકથા લખી હતી. એમાં િવધવા કં�ું સજંોગોવસાત
િવ�તીય આકષ�ણ અ�ભુવતા � િવષમ પ�ર��થિત પેદા થાય છે એ�ું િન�પણ થ�ું છે.

પ�ાલાલ પટ�લે એમની નવલકથાઓમાં ઉતર �જુરાતનાં ઇશાિનયા �ણૂામાં બોલાતી લોકબોલીને એના લોકલહ�કાઓમાં અને
આરોહ-અવરોહ��ુત લઢણમાં ર�ૂ કર� છે. એમની નવલકથાઓમાં વપરાયેલા �ાદ�િશક બોલીગત શ�દો એ �દ�શનાં આખા �નપદ�
વાતાવરણનો ��ય� પ�રચય કરાવે છે. કહ�વતો, ��ઢ�યોગો, અલકંારો, લોકો��તઓ, વા�રચનાઓ તેમજ દ�શી પારંપ�રત શ�દો
બળકટ અને અસરકારક ર�તે વપરાયા છે. લેખક� એમની નવલકથાઓમાં � તે �દ�શમાં ગવાતા લોકગીતોને અને �વર�ચત ગીતોને
પણ �થાન આ��ું છે. �ુદા �ુદા રાગમા,ં �ુદા �ુદા લહ�કામાં અને �ુદ� �ુદ� લઢણમાં ગવાયેલા ભાવવાહ� ગીતો, �ુહાઓ, સાખીઓ,

��ુતકો વાચકના મન અને �દયને ભાવોિમ�થી ભર� દ� છે. કથન, વણ�ન અને સવંાદ � તે પા�, �સંગ અને પ�ર��થિતને અ��ુપ �ગટ
થયા છે. આમ, �ામીણ પ�રવશે�ું આલેખન અને �ાદ�િશક લોકબોલીનો િવિનયોગ એ એમની �નપદ� નવલકથાઓની ��ુય િવશષેતા
બની રહ� છે.

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

ડૉ. �હ�મત ભાલો�ડયા
અ�ય�, �જુરાતી િવભાગ,

સરકાર� આટ�સ કોલેજ,

ગાધીનગર
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