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�વાસિનબધંકાર ભોળાભાઇ પટ�લ અને �ીિત સેન��ુતા : એક �લુના

�જુરાતમાં આપણને કાકાસાહ�બ કાલેલકર પછ� ચ�ંવદન મહ�તા, ઉમાશકંર જોશી �વા �વાસવીરો મ�યા છે. એ પછ�ના સમયમાં બે
નવા સશકત નામો ઉમેરાય છે : ભોળાભાઇ પટ�લ અને �ીિત સેન��ુતા, ભોળાભાઇ પટ�લ કાકાસાહ�બે ��કત કર�લી �વાસિનબધંની
નવતરધરાને વ�ુ ફળ�પુ બનાવે છે. તેમણે દ�શ- િવદ�શનાં લા�લ�ય�ણૂ� �મણ��ૃો આ�યાં છે. તો �ીિત સેન��ુતાએ ભોળાભાઇ પટ�લ
ક� અ�ય �વાસ-લેખકોથી સહ�જસાજ પણ ��યા િવના �વય�ં�ત� સ�કતાના બળે, �વક�ય અ�ભિનવશે થક� �વાસિનબધંો� ું સ�ન કર�
�જુરાતી �વાસસા�હ�યની સ��ૃ�માં વધારો કય� છે.

�વાસિનબધંોના લ�લત િન�પણમાં ભોળાભાઇ પટ�લે પોતાની આગવી ��ુા ઉપસાવી છે. ડાયર�, પ� યા િનબધંના �પમાં �યકત થતાં
�વાસવણ�નોમાં એક �ગત િન�બત અ�ભુવાય છે. ‘િવ�દશા’ �વાસિનબધંથી �ી ગણેશ કરનાર ભોળાભાઇ પાસેથી ‘�વૂ��ર’, ‘રાધે
તારા �ુગં�રયા પર’, ‘દ�વોની ઘાટ�’, ‘દ�વતા�મા �હમાલય’ અને ‘�રુોપ-અ�ભુવ’ �વા કલા�ણૂ� �મણ��ૃ મળે છે. ભોળાભાઇમાં રહ�લો
�વાસી�વ હમંેશા �મણ કરવા તડપે છે : ‘‘�ું ય �ણે ‘બાસાછાડા’ પખંીની �મ બહાર જવા તડ�ું � ં: ‘હ�યા નય, અ�ય કોથા, અ�ય
કોથા, અ�ય કોન ખાને.’’૧ એક જ�યાએથી બી� ને બી�થી �ી� જ�યા એ પહ�ચવા� ું મન થાય આ �વાસરિસયા �વને હમંેશા થાય
છે. ઘણીબધી ��િૃ�ઓમાં સ��ય હોવાના કારણે દર�ક વખતે િન�ુ�ેશ �મણ કર�ું તેમના માટ� શકય નથી. અલબ�, �લુના�મક
સા�હ�ય, અ�વુાદકળા ક� અ�ય િવષયોના િવિવધ �થળોએ યો�તા પ�રસવંાદ, કાય�િશ�બરો યા લેખન િમલનમાં સહભાગી થવાના
ઉ�ેશથી ક� કોઇ �િુનવિસ�ટ�ની �લુાકાત અથ� તેમણે અનેક �થળોએ �મણ ક�ુ� છે.

�જુરાતી �વાસસા�હ�યમાં ભોળાભાઇ પટ�લની સાથે જ �મરણ કર�ું પડ� તે� ું મહ��વ�ું નામ �ીિત સેન��ુતા�ું છે. ‘યા�ી આિમ ઓ ર�’
એ રવી��નાથ ટાગોર�ું ગીત �ીિત સેન��ુતા�ું આ�મક�ય છે. તેમને ત�ુણ વયથી જ �વાસ�ું ધે�ું લા��ુ છે. તેઓ કહ� છે : ‘‘માર�
માટ� �મણ અિધગમન પણ છે, ફકત ઉ�ક�ટ�છા ક� આસ�કત નહ�, પણ �વનર�િત અને િવચારધમ� પણ છે.’’૨ સમ� િવ�ને ‘�વ�હૃ’

સમજનાર �ીિત સેન��ુતા અગ��ય,  કોલબંસ,  લીવ���ટન,  વાનસેન,  ક��ટન �કૂના પગલે �રુોપ-અમે�રકા જ નહ� પણ આ��કા,
ઓ�ટ��લયા, દ��ણ �વુ ખડં- એ�ટાક� �ટકા, �ુબંક�ય ઉ�ર �વુ, ચીન, મ�ય અમે�રક� દ�શોમાં તેમણે �વાસ કય� છે. ‘�વાસ ખાતર
�વાસ’ કરનાર �ીિત સેન��ુતા �યવસાયી �વાસ આયોજનથી �ૂર રહ� પોતાની ર�તે �રૂતા સમય સાથે �ુિનયાના િવિવધ દ�શોમાં
એકલપડં� �મૂવા�ું સાહસ ક�ુ� છે. �વાસ �યાણતા �ીિત સેન��ુતાના �ય�કત�વનો અસલ રંગ ર�ો છે. �વાસ તેમના માટ� િન�નદં
છે,  �ાણવા�ુ પણ છે.  એકવીસમી સદ�માં પણ તેમની �તર બા� યા�ા થતી રહ� છે.  આ યા�ાની ફલ�િુત સમાં સ�ંયાબધં
�વાસ��ુતકો આપણને સાપંડયાં છે. �મ ક� ‘�વૂા�’, ‘�દકŸ�દગતં’, ‘�રૂજ સગેં દ��ણ પથં’ે, ‘�કનાર� �કનાર�’, ‘ધવલ આલોક ધવલ
�ધાર’, ‘મન તો ચપંા� ું �લ’, ‘�રૂના કાફલા’, ‘દ�વો સદા સમીપે’, ‘સબંધંોની ઋ�ઓુ’ વગેર�.

ભોળાભાઇ પટ�લના �મણ��ૃમાં સા�હ�ય અને કલા ક��� �થાને હોય છે, જયાર� �ીિત સેન��ુતાના �મણ��ૃમાં સમાજ ક��� �થાને હોય
છે. ભોળાભાઇ પટ�લ સૌ�દય�દશ� અને સૌ�દય�મમ� સ�ક છે. સતત ‘સૌ�દય�’ની ખોજ એ જ �ણે એમ�ું લ�ય ર�ું છે. આ સૌ�દય�
મ��ુયદ�હ�ું હોય ક� ��ૃિત�ું તેને એક સરખી કલા�મકતાથી આલેખે છે. ઘણીવાર સૌ�દય� છ�બઓ ઝીલવામાં �ીિત સેન��ુતા પણ
ભોળાભાઇ સાથે બરોબર� કરતા જણાય છે.  આ સદંભ� �વીણ દર� યો�ય જ ન�ધે છે  : ‘‘તેમના ક�ટલાક �વાસવણ�નના �ુકડા
ભોળાભાઇના િનબધંોમાં બને છે તેમ સા�તં લ�લત િનબધંનો આભાસ ઊભો કર� છે.’’૩ આમ છતા,ં �ીિત સેન��ુતા�ું �વાસસા�હ�ય
ક�પનારંગી કરતાં વા�તવલ�ી વ�ુ હોય છે. તેઓ નાવી�યતા નામે �ૃિ�મ, �કલ�ટ, આડબંર�કુત ભાષા ક� ક�પનાનો સહારો ન લેતા,ં
� જો�ુ-ંઅ�ભુ��ું તે� ું સીધી ર�તે, સ�ય�વૂ�ક િન�પણ કર� છે. તેઓ �વાસ દરિમયાન ��ૃિત-સ�ં�ૃિતનાં � કંઇ �ૃ�ય જોયાં હોય તેનાં
યથો�ચત વણ�ન, તેના દશ�નથી �ગેલ મનોભાવ, મળેલ �ય�કતઓ સાથનેી વાતચીત અને તેમના પર પડ�લી છાપ વગેર� િવશનેી
નાનામાં નાની ન�ધ પ�ર�મ- િવવકે-ચોકસાઇ�વૂ�ક કર� લે છે અને એ �માણ�તૂ સાધનસામ�ીને આધાર� �વાભાિવક ઉપરાતં આકષ�ક
અને �દયગમં લાગે તે �પમાં �વાસિનબધંોમાં ર�ૂ કર� છે. તેમના �વાસિનબધંોમાં સૌ�દય� �ૃ�� ટ,માનવીયતા, અ�યાસ�ણૂ�તા તથા
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કલા�ૃ�� ટનો અ�વૂ� સમ�વય જોવા મળે છે. પ�રણામે એમનાં વણા�નો દ�તાવ�ે ક� ��ુક ન બની રહ�તાં તે �વતં બને છે.

ભોળાભાઇ પટ�લ �વાસ�ું આવલબંન લઇ સૌ�દય��મણ કર� અને �વાસિનબધંો થક� ભાવકોને પણ સૌ�દય��મણ કરાવે છે. તેમના
�વાસિનબધંોમાં ઐિતહાિસક-ધાિમ�ક-સા�ં�ૃિતક સદંભ� �વાસ�થળને �વતં �પે ��ય� કરાવે છે. સમયને સરળતાથી અવળસવળ કર�
� �વાસ�થળો સાથે લા��ણક અ�બુોધ ઊભો કર� છે. તેથી �વાસ�થળનો એક નવો જ ચહ�રો આપણી સામે તર� આવે છે.

ભોળાભાઇ પટ�લ અને �ીિત સેન��ુતા ઉભય સ�કોને ��ૃિતનાં ��યેક ત��વો માટ� અદ�ય ખ�ચાણ છે, આ�મીયતા છે. �વાસ�થળની
��ૃિત ��યે િશ�સુહજ ��ુધતા છે તો ભ�કતભાવ પણ ખરો. ��ૃિતનાં ચેતોહર �વ�પોનો ભોળાભાઇને નશો ચઢ� છે, તો સાથે સાથે જ
એવાં અફાટ સૌ�દય�નાં દશ�નથી એમ�ું મન આ�ુલ-�ય� થઇ �ય છે. �ીિત સેન��ુતાએ જગતની �ુદરતને ભર�રૂ િનહાળ� છે, માણી
છે અને આ�વા�ી છે.  એમેઝોનનાં ગાઢ જગંલો,  અલા�કાનો �હમા�છા�દત �દ�શ,  ઉ�ર �વુનો �હમખડં,  આ��કા�ું સહરા�ું રણ,

ઇ�ડોનેિશયાના �વતં જવાળ��ખુી આ�દ �દ�શોની વિૈવ�યવતંી ��ૃિતનાં કરાલ અને કોમળ બનેં �કારનાં સૌ�દય� ��યે તેમની અદ�ય
�દલચ�પી તેમના �વાસિનબધંોમાં દ�ખાઇ આવે છે. તેમની િશ�સુહજ ��ુધ �િૃ�-�ૃ�� ટનો પ�રચય અનેકવાર થતો રહ� છે. કાકાસાહ�બની
�મ ��ૃિતમાં માનવભાવો ક� માનવવત�ન�ું આરોપણ કરવા�ું કૌશલ બ�ને સ�કો ધરાવે છે. તેનો પ�રચય તેમના �વાસિનબધંોમાં
થાય છે.

�ીિત સેન��ુતા � ખડં-દ�શના �વાસે �ય � જોવે છે તે �થળને િનબધંકારની �મ વણ�વે છે,  ઇિતહાસકારની �મ �લૂવે છે,

સમાજશા��ીની �ૃ�� ટએ તેનો અ�યાસ કર� છે અને લોકો સાથે િવ�નાગ�રક તર�ક� હળે મળે છે. � દ�શમાં �ય તે દ�શના ઇિતહાસને, તે
��ની ચડતી-પડતીને, તેની ��ૃિત-સ�ં�ૃિતને િવ�ૃિત, તેની િસ��ઓ અને કમજોર�ઓને, તેના વીરલાઓ, ��ેઠ�ઓ, કલાકારો અને
કાર�ગરોની વાતો ઉવખેે છે. તેમના �વાસસા�હ�યમાં તેમની બ��ુતુ અ�ભ�તાનો �પુેર� પ�રચય થાય છે.

ભોળાભાઇના �વાસિનબધંમાથંી �સાર થતાં સૌ�દય�લોકની સાથે સાથે સા�હ�� યક આબોહવામાં આપણે �સતા હોઇએ એવો અ�ભુવ
થાય છે. સા�હ�� યકતા એ તેમની િનબધં��ૃ� ટની આગવી લા��ણકતા છે. �જુરાતી ઉપરાતં �હ�દ�, બગંાળ�, ઓ�ડયા, મરાઠ�, સ�ં�ૃતને
�રુોપીય સા�હ�યના સ�દભ� એમના િનબધંોને એક આગ�ું પ�રણામ બ�ે છે.  આ ઉપરાતં ઇિતહાસ,  �ગૂોળ,  િશ�પ,  �થાપ�ય,

�રુાત��વ, સગંીત, �ફ�મ એમ અનેકિવધ િવષયોના સદંભ� યો�ય �થળોએ અિધકાશંે યો�ય ર�તે �યકત થયા છે.

કા�લદાસ અને રવી��નાથાની ઉપ�� થિત એ ભોળાભાઇ પટ�લના �વાસિનબધંોની ઊડ�ને �ખે વળગે તેવી લા��ણકતા છે. આ બનંે
ઋિષ-કિવઓ તેમના ‘લોહ�માં લય બનીને રહ�લા છે’૪ તેથી ��ય� ક� પરો� તેમની ઉપ�� થિત વતા�ય જ. તો �ીિત સેન��ુતાનો
રવી���ેમ આપણને તેમના �વાસિનબધંોમાં જોવા મળે જ ��યેક �વાસ��ુતકના આરંભે અ�ય સ�કો સાથે રવી��નાથની એક-બે
પ�ંકતઓ હોય જ. સ�ં�ૃત અને બગંાળ� ભાષા ��યેનો લગાવ બ�ને સ�કોમાં જોવા મળે છે. બ�ને સ�કોની ભાષાશલૈીમાં સ�ં�ૃત-

બગંાળ� શ�દોનો �ટથી ઉપયોગ થયો છે. સ�ં�ૃત પદાવલીથી �કુત ભોળાભાઇ�ું ગ� �ુ�ંુ તર� આવે છે. �ીિત સેન��ુતા મોટ�ભાગે
��ૃિતવણ�નોમાં સ�ં�ૃત ત�સમશ�દોની સાથે બગંાળ� ભાષાના અલ�ૃંત શ�દો વાપરવાનો તેમને મોહ છે. નવા સમાસો રચી દ�વાની
શ�કત ભોળાભાઇનો િવશષે છે, તો ��ે� અને અ�ય ભાષાના શ�દોના �જુરાતી પયા�યો ઘડવા તે �ીિત સેન��ુતાની િવશેષતા છે.

ત�સ�્ શ�દો�ું �ા�યુ� બ�ને સ�કોમાં ઊડ�ને �ખે વળગે એ�ું છે.

�ીિત સેન��ુતાના �વાસવણ�નમાં ક�પના િવહાર ઓછો અને િવગતસભર વણ�નો િવશેષ હોવાથી બ�ુ ઓછા અલકંારો યો�યા છે. તો
ભોળાભાઇ પટ�લના ગ�માં પણ અલકંારોનો �બૂ ઓછો ઉપયોગ થયો હોય છે. માય �ડયર જ�ુ યથાથ� ન�ધે છે. ‘‘�રુ�શ જોષી�ું ગ�
શ�દથી, ક�પનથી શોભે છે, તો ભોળાભાઇ�ું ગ� ‘વાકય’માં િવલસે છે, ‘વાકય’થી િવલસે છે અને ‘દશ�ન’ને ‘વણ�ન’માં �પા�તર� છે.

ભોળાભાઇ વાકયિવધાનના કિવ છે.’૫ ભોળાભાઇ પટ�લ અને �ીિત સેન��ુતા�ું �વાસસા�હ�ય મયા�દાથી �કુત નથી. ભોળાભાઇના
�વાસિનબધંોમાં ઘણીવાર �નુરાવત�ન જોવા મળે છે, નાવી�ય�ું સાત�ય જળવા� ું નથી. તો �ીિત સેન��ુતામાં િવષય વિૈવ�ય િવ�લુ
છે પણ દશ�નની �ય�કતમ�ા ક� વણ�નની ભાષાસજજતાની ઊણપ અને કચાશ વરતાય છે.  અલબ�,  �જુરાતી �વાસસા�હ�યના
િવકાસમાં િસમા�ચહન ગણાતા ગ�યાગાઠંયા આગવા �વાસલેખકોમાં ભોળાભાઇ પટ�લ અને �ીિત સેન��ુતાની ગણના અવ�ય થતી
રહ�શે, એ િન:શકં છે.
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