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પ્રકરણ-૬
તારણો
ુ રાતના ચાર વાતાાકારો : પન્નાલાલ પટે લ (જ.1912) રામચન્દ્ર
ઉત્તર ગજ
ુ ીર ચૌધરી (જ.1938) અને મોહન પરમાર (જ.1948)
પટે લ (જ.1938) રઘવ
ુ નાત્મક રષ્ટટએ :
તલ
પન્નાલાલ પટે લને ઉત્તર ગુજરાતના એટલા માટે કહી શકાય કે
રાજસ્થાનમાાં આવેલ તેમના વતનનુ ાં ગામ માાંડલી ઉત્તર ગુજરાતા મેઘરજ
તાલુકાની સરહદને અડે. સામાજજક સાંબધ
ાં ોતો મેઘરજ તાલુકાના ગામોમાાં. તેમના
શશક્ષણનો પ્રારાં ભ મેઘરજમાાં થયો ને આઠમાાં ધોરણ સુધી ભણ્યા તે ઇડરમાાં. લખે
ગુજરાતીમાાં ને એમના સર્જનમાાં જે બોલી આવી છે તે ઉત્તર ગુજરાતમાાં આવેલા
સાબરકાાંઠા જજલ્લાના ઇશાશનયા ભાગની છે . માાંડલી આસપાસનો પ્રદે શ ભૌગોલલક
અને સાાંસ્કૃશતક દ્રષ્ટટએ ઉત્તર ગુજરાતના મેઘરજ શવસ્તારથી ખાસ અલગ નહીં.
એમની કે ટલીય મહત્વની વાતાાઓ- ‘બાપ ૂનો કૂતરો’ સમેતની પ ૃટઠભ ૂશમ રાજકીય
રીતે ગણીએ તો રાજસ્થાનની છે . પણ પન્નાલાલના કથાસર્જનમાાં મોટી વાત તો
ઉત્તર ગુજરાતના એ ઇશાશનયા મલકમાાં શ્વસતાાં માનવીઓને એમણે પાત્રત્વ અર્પ્ુું
છે તેની જ છે . પન્નાલાલે નવલકથા સર્જનમાાં મોટી શસદ્ધિ પ્રાર્પત કરી. ‘માનવીની
ભવાઇ’ના સર્જને એમને જ્ઞાનપીઠ પારરતોશિક અપાવ્ુ.ાં ‘મળે લા જીવ’ પણ એમની
ખ્યાશતપ્રાર્પત લોકશપ્રય

અને ઉચ્ચ સ્તરની નવલકૃશત છે . એમણે શહેરી જીવનને

આલેખતી નવલકથાઓ પણ આપી છે અને તે ઓછી લોકશપ્રય નથી નીવડી. એજ
રીતે ટૂાંકી વાતાા ઓમાાં તેમણે ઇશશનયા પ્રદે શના માનવીઓની લખી તેમ શહેરી
જીવનની પણ લખી. પન્નાલાલની શહેરી પાત્રોવાળી નવલકથાઓ અને ટૂાંકી
વાતાાઓ સાંખ્યામાાં પણ ઓછી નથી જ. ટૂાંકી વાતાા ઓમાાં મહત્વની ગણાયેલી ‘સુખ
દુુઃખનાાં સાથી’ જેવી ઠીક ઠીક વાતાા ઓની પ ૃટઠભ ૂશમ ને પરરવેશ શહેરનાાં જ છે . તો
પણ બેરહચક કહી શકાય કે પન્નાલાલનુ ાં પ્રશતભાહીર એના પરાકાટઠાએ તો તળપદા
જીવનની કથાઓમાાં જ પ્રગટ્ુાં છે . પન્નાલાલની કીશતિ નવલકથાઓમાાં પર કહો તો
કબ ૂલ પણ પન્નાલાલે એથી જરા પણ ઓછી શસદ્ધિ ટૂાંકી વાતાા ક્ષેત્રે મેળવી નથી.
355

તેઓ નવલકથાકાર તરીકે શસિ અને લોકશપ્રય લેખક ગણાયા છે તો ટૂાંકી વાતાા ના
લેખક તરીકે પણ શસિને લોકશપ્રય ગણાયા છે . આપણે શરીફા વીજળીવાળાને
ટાાંકીએ :"પન્નાલાલ પટે લનાાં પાત્રો તળગામડાની ધ ૂળમાાં મોટાાં થયેલાાં છે . તેમના
સુખ દુુઃખમાાં ક્ાાંય શવચારોનાાં વાંટોળ નથી, એકલતાની પીડા નથી, શનયશતના
ખેલનો શશકાર બનતાાં આ પાત્રો વાચકના માનસપટ પર એક દ્રઢ છાપ મ ૂકી જાય
છે . ‘વાત્રકને કાાંઠે’ માાં નવલની શવલચત્ર લાગતી વતાણક
ાં ૂ , જુવાની આખી રદકરા
પાછળ ઘસી નાખતી ‘કાંકુ’નુ ાં સ્ખલન, ‘ભાથીની વહ’ુ ની દાદાગીરી, ‘ઓરતા’ની
પાનુની
ાં
અલ્લડતા, ‘’સાચાાં શમણાાં માાં મથુરની દ્ધિધા, ‘એળે નહી તો બેળે’ માાં
પોતાની જ મા સામે થવા ઉશ્કે રતી, પશતને મારવા માટે આહવાન આપતી રૂખીની
સમજી શકાય તેવી શવલચત્રતા....... યાદી બનાવવા જઇએ તો લાગશે કે ગુજરાતી
વાતાા ને સહથ
ુ ી વધુ યાદગાર પાત્રો કદાચ પન્નાલાલ પટે લે જ આર્પયાાં છે ."૧
પન્નાલાલની નવલકથાઓમાાં તો હોય જ પણ તેમની ટૂાંકી વાતાા ઓમાાં ટૂાંકા
આલેખનમાાં તેમણે ગ્રામલોકને જીવાંત બનાવી આર્પયો છે . ‘બાપુનો કૂતરો’માાં બાપુ
શસવાય જે પાત્રો અને કૂતરાાં વડે જે ગ્રામલોક ઊપસે છે અને અસ્તાંગત સામાંતી
સમાજનુ ાં જે વાતાવરણ ઊપસે છે તે તો પન્નાલાલનો શવશેિ છે .
ટૂાંકી વાતાા માાં ગામડાનો અને શહેરનો પણ પરરવેશ જીવાંત આલેખવો એ
પણ પન્નાલાલનો શવશેિ ગણાય. વાતાવરણ લચત્રણમાાં જીવાંતતા પન્નાલાલ
પટે લની ટૂાંકી વાતાા ઓની મહત્વની લાક્ષલણકતા જરૂર ગણી શકાય.
ગુજરાતીમાાં

પોણાપાાંચસો

જેટલી

મોટી

સાંખ્યામાાં

વાતાાઓ

લખનાર

પન્નાલાની એક પણ વાતાાને વાચકને કાંટાળો જરા પણ નહીં આપે. પ્રેમનુ ાં
આલેખન કરવાનુ ાં ભલે એમને નવલકથાઓમાાં તેમ ટૂાંકી વાતાા ઓમાાં પણ ગમત ુ ાં
હોય તો પણ એ શસવાયના આલેખનમાાં પણ તેમની કલમ સજીવ તો બને જ છે .
‘બાપ ૂનો કૂતરો’, ‘દાણીનુ ાં ઘરડયાળ’ જેવી વાતાાઓ વાાંચી સાંભળાવી હોય તો
ચોક્કસ ગામડાના શનરક્ષરોનો આખો સમ ૂહ એનો વાતાા રસ માણી શકે .
પન્નાલાલના પાત્રો પણ ચકરાવે તો ચડે છે , દ્ધિધામાાં તો પડે છે . પણ
બૌદ્ધિક ખેંચતાણ એમનામાાં સ્વાભાશવક રીતે રઘુવીરની ત ુલનામાાં તો નથી જ, પણ
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સાંવેદના અને હૃદયના ઊંડાણના આલેખનમાાં ભાગ્યે જ કોઇ ગુજરાતી વાતાા લેખક
એમને પહોંચી શકે .
પન્નાલાલની વાતાાઓમાાં પાત્ર વૈશવધ્યને શવસ્તાર મોટા પ્રમાણમાાં છે . છતાાં
માણસની તેમની સમજ અને એના સત્વના આલેખન પરત્વે પન્નાલાલ એક ઊંડી
પણ શવસ્તારની રીશત સીશમત અનુભ ૂશત ધરાવે છે એ પણ તેની વાતાા ઓ વાાંચતા
લાગશે.
કથન શનરૂપણરીશત તો તેમની પ્રકૃશત અને આલેખનની જરૂરરયાત મુજબ
સહજ રીતે નીપજી આવી છે . એનો કસ તેમણે તેમનો કથા શનરૂપણમાાં કાઢી શકે
તેટલો કાઢયો છે . પન્નાલાલને ટૂાંકીવાતાામાાં પણ પન્નાલાલ બનાવે છે તેમની
અનુભ ૂશતની સચ્ચાઇને લેખનની ઇમાનદારી અને જવાબદારી. એમને આલેખનમાાં
ક્ારે ય ભાિાની ખેંચ નથી પડી પણ એમની લોકશપ્રય અને જીવાંત શનરૂપણરીશત
થોડાક શવકાસ સાથે ‘શેઠની શારદા’ નામની એમની પ્રથમ પ્રગટી છે તે જ છે .
આલેખનમાાં લોકગીતની અને તેના જેવી પોતે રચેલી પદ્ય પાંક્તતઓ મ ૂકવાની
રીશત તેમણે છે વટ સુધી ટકાવી રાખી છે . માનવીના હૈયાને ખોલી આપવામાાં એ
પાંક્તતઓની ભ ૂશમકા છે . જ પન્નાલાલ જ ખ ૂબીદાર રીતે આમ કરી શકે .
ઉમાશાંકર જોશી કહે છે તેમ "પન્નાલાલનુ ાં મનુટય બળ માનવહૃદયની
એમની સહજ સ ૂઝમાાં છે . માણસના હૃદયની વાત પર એમની પકડ હોય છે અને
એને લીધે ભાવકના હૃદય પર એ પકડ જમાવે છે . માનવહૃદયની તે વાત તેમને
પ્રત્યક્ષ હોય છે , અને આપણને પણ પ્રત્યક્ષ કરાવે છે . બલકે એ ઉપરથી જ એમને
એ પ્રત્યક્ષ છે એનો પ ૂરાવો મળે છે ."૨
ઉમાશાંકરે આ લખ્્ુ ાં તો છે પન્નાલાલની નવલકથાઓના સાંદભામાાંપણ આ
બધુ ાં તેમની વાતાા ઓના આલેખન પરત્વે પણ સાચુ ાં છે . પન્નાલાલ પાત્ર અને
પરરવેશથી ન્યારા રહી તે બાંનેન ુ ાં આલેખન કરે છે . છતાાં આપણને લાગે છે કે તેમાાં
ે ા છે . પન્નાલાલ માટે આમ કહેવાનુ ાં કારણ એ છે કે
તે જ પાત્રો અને પરરવેશ માાંહન
તેઓ શહેરના પાત્રો ને પરરવેશનુ ાં આલેખન પણ એ જ રીતે કરે છે પણ ત્યારે તેમાાં
શહેરના નરહ પણ ગામડાના જ લાગે છે .
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રઘુવીર ચૌધરી મહેસાણાના માણસા શવસ્તારના છે . તેમના જન્મ અને
ુ ામાાં. પણ તેઓ ઉચ્ચશશક્ષણ તેજસ્વી રીતે પામ્યા ને
ઉછે રની ભ ૂશમ ગામ બાપુપર
અધ્યાપક થયા. શહેરમાાં વસ્યાના ને બૌદ્ધિક ગણાતા લોકોનો સહવાસ પામ્યા.
ઉચ્ચ, ઉચ્ચ ને શનમ્ન મધ્યમવગાના માણસો સાથે તેમને ઘરોબો કે ળવાયો. સેંકડો
અધ્યાપકોને હજારો શવદ્યાથીઓનો શનકટ સાંપકા પામ્યા. સાંસ્કૃત, ગુજરાતી, રહન્દી ને
શવદે શી સારહત્યનુ ાં પરરશીલન ક્ુ.ા તેથી ભદ્રલોકના ભાિા પર તેમની બરાબરની
પકડ આવી. બુદ્ધિની તેજસ્વતાને કારણે એ ભાિામાાં તેઓ પોતીકી ચમક પણ
લાવી શક્ા. એટલે તેમનાાં શહેરી પાત્રો ડૉતટર હોય, પ્રોફેસર હોય કે વેપારી હોય
તેમની ભદ્ર ભાિાને તેઓ તે તે શહેરી પાત્રને અનુરૂપ સહજ લાગે તે રીતે આલેખી
શકે છે . ‘અમ ૃતા’ નવલકથામાાં તેઓએ એવાાં બૌદ્ધિક ને શહેરી પાત્રો આલેખ્યાાં છે
જે વાાંચીને અજાણ્યા વાચક તો જરા પણ ભનક ન પામે કે તેના લેખકનો જન્મ
અને ઉછે ર ગામડામાાં થયો થયો હશે. આ લેખક રઘુવીર ચૌધરી ટૂાંકી વાતાાના
આલેખનમાાં ગ્રામીણ પાત્રને પરરવાશનુ ાં આલેખન કરે ત્યારે પણ મેદાન મારી શકે
છે . તે આપણે ‘કાંકુનો ચાાંદલો’ જેવી વાતાાઓમાાં પ્રમાણી શકીએ છીએ. જો કે
રઘુવીર ચૌધરી બધી જ જગ્યાએ આમ નથી કરતા ને નથી કરી શકતા. ‘આ
સમય પણ વહી જશે’ જેવી વાતાા માાં હીરા ગામડાની ્ુવતી છે એને ઉછે ર પરરવેશ
ગામડાનો છે . છતાાં એના સાંવાદો પર તળપદ બોલી કરતાાં શહેરી કે માન્ય શશટટ
ગુજરાતી ભાિાની શવશેિ છાપ છે . ‘માંરદરની પછીતે’ જેવી વતાા મા રઘુવીરભાઇ
શશટટ અને ગ્રામીણ ભાિાના સમન્વય િારા ઉત્તમ પરરણામ લાવી શકે છે તે પણ
કહેવ ુ ાં જોઇએ. સાધારણ રીતે તેમની ગામડાના પાત્રોની સાંવાદ ભાિામાાં અમુક
અંશે ભદ્ર ગુજરાતી ભાિાનો પ્રભાવ વતાાય છે .
આપણે અહીં એ વાત લક્ષમાાં રાખવી જોઇએ કે પન્નાલાલ રઘુવીર જેવા
લેખકો ભલે ઉત્તર ગુજરાતમાાં ઉછે ર પામ્યા હોય તેમના સારહત્યનુ ાં મહત્વ કાંઇ ઉત્તર
ગુજરાત પ ૂરત ુ ાં નથી તે તો ગુજરાત વયાપી જ નરહ ભારતવયાપી પણ છે . તેમની
કૃશતઓ અનુવાદ સ્વરૂપે દે શ અને અમુક અંશે શવદે શમાાં પણ પહોંચી શકી છે .
રઘુવીર ચૌધરીએ પા સદી સુધી વાતાા લેખન કરી બસો ઉપર ટૂાંકીવાતાા ઓ
આપી હોવા છતાાં તેમની કીશતિ પણ ગુજરાતી સારહત્યમાાં નવલકથા થકી જ છે .
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ભારતીય

સારહત્ય

અકાદમીનુ ાં ઇનામ

એમને

એમની

પ્રખ્યાત

નવલત્રયી

‘ઉપરવાસ’, ‘સહવાસ’. ‘અંતરવાસ’ને મળ્ુ ાં છે . છતાાં ટૂાંકીવાતાા કાર રઘુવીર
ચૌધરીને બાજુ પર મ ૂકી શકાય તેમ નથી. પન્નાલાલ જેવા લેખકોમાાંથી ટૂાંકી વાતાા
ક્ષેત્રે તેઓ ઘણુ ાં ઘણુ ાં પામ્યા છે . પન્નાલાલ તેમના માનીતા વાતાાકાર છે . પણ
રઘુવીર પામવા તેટલુાં પામી નવલલકાસર્જન ક્ષેત્રે પોતીકો માગા શોધવા કરટબિ છે .
તે તેમની વાતાાઓ પરથી વરતાઇ આવે છે . વાતાા કાર રઘુવીર અનુગામી
વાતાા ઓને પણ પ્રેરણા આપી શક્ા છે એ પણ ન ભ ૂલવુ ાં જોઇએ.
મોહન પરમાર લખે છે : જે લોકો નવલકથાકાર રઘુવીર ચૌઘરી કરતાાં
વાતાા કાર રઘુવીર ચૌધરીને ઊણા ગણે છે તેઓએ આ વાતાા (માંરદરની પછીતે)
ખાસ વાાંચી જવી જોઇએ. રઘુવીર ચૌધરી ક્ાાં અને કે વી રીતે વાતાા કાર તરીકે
સમથા છે તેની પ્રતીશત આ વ્રાત કરાવે છે .૩
મોહન પરમારના આ શનરીક્ષણને આપણે મહત્વનુ ાં જ ગણીએ છતાાં જે
અથામાાં પન્નાલાને સમથા નવલકથાકાર અને સમથા ટૂાંકીવાતાાકાર કહીએ છીએ તે
અથામાાં રઘુવીર ને જેવા સમથા નવલકથાકાર તેવા જ સમથા ટૂાંકીવાતાા કાર નહી
કહી શકીએ. રધુવીરની ટૂાંકીવાતાા માાં સાંવેદના, સાંવાદકલા, પરરવેશ, પાત્રવૈશવધ્ય
સાંકલના અને સમગ્ર અસર દ્રષ્ટટએ મહત્વની છે જ. તેમની પાસે પોશતકી
મૌલલકતાને તપાસ્યા છે . તેમણે ઉત્તર સમકાલીન ને સમકાલીન જોવા મહત્વના
વાતાાકારોને માણ્યા નાણ્યા છે અસર ઝીલી છે તો અસર કરી પણ છે .
ફરી આપણે મોહન પરમારને ટાાંકીશુ ાં : રધુવીર ચૌધરીનો વાતાા ઉન્મેિ
ઉત્કટ છે , પરાં ત ુ ઘટનાની ભરમારમાાં સાંવેદન જગવવા કરતાાં એના શતરોધાનની
ભ ૂશમકા પર એ આગળ વધતાાં જણાતા નથી. તેમ છતાાં વાસ્તવના શનરૂપણમાાં
પાત્રોની દ્ધિધાત્મક ક્સ્થશત ઊભી કરવામાાં રઘુવીર ચૌધરી સારૂ એવુ ાં ગજુ ાં કાઢી
શક્ા છે . સાંવાદોમાાં રહેલી તકા સ ૂત્રતા પણ તેમની વાતાા ઓનુ ાં ધ્યાનાકિાક અંગ છે .
અનુભવ શનરીક્ષણ અને કલ્પનાના સમન્વયથી રચાયેલી તેમની વાતાા ઓનુ ાં સાંધાન
પન્નાલાલ પટે લની વાતાા ઓ સાથે છે . પન્નાલાલ સાથે સાંધાન જાળવી, સુરેશ
જોશીથી ઉફરા ચાલી વાતાા લખવાનુ ાં શરૂ કરનાર રઘુવીર ચૌધરીની વાતાા ઓ
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તાજગીસભર જણાય છે . પન્નાલાલ પટે લની તળપદી શૈલીમાાંથી ઉત્્ાાંત થતી થતી
વાતાા આધુશનક વાતાા થી પણ અલગ પડીને છે લ્લા વરસોમાાં જે નવુ ાં રૂપ ધારણ
કરી રહી છે . તેનાાં મ ૂળ રઘુવીર ચૌધરીની વાતાા ન ુ ાં જોડાણ ૧૯૮૦ પછી શરૂ થયેલ
ટૂાંકી વાતાાના નવા પ્રવાહ સાથે સાાંકળી શકાય તેમ છે ૪
જે સમયમાાં રઘુવીરનુ ાં વાતાા લેખન ચાલ્્ુ ાં તે સમયમાાં પન્નાલાલનુ ાં પણ
ચાલ્્ુ ાં છે . રઘુવીરની અનુભ ૂશતની સચ્ચાઇ પર તેમની બુદ્ધિની ઊંચાઇ હાશવ ન થઇ
હોત ને પન્નાલાલ પર થોડીક બુદ્ધિની ઊંચાઇનો પ્રભાવ પડયો હોત તો બાંનેને લાભ
જ થાત. પન્નાલાલ તો પ ૂવા પન્નાલાલ હોય કે ઉત્તર પન્નાલાલ હૈયા ઉકલતથી જ
લખતા રહ્યા. તેથી એમણે ‘વાત્રકને કાઠે’ પછી તેનાથી ચરડયાતી વાતાા કે વી રીતે
લખી શકાય તે બાબતે કરીને શવચાર કયો હોય. તેમ તેમની તે પછીની વાતાા ઓ
પરથી લાગત ુ ાં જ નથી.પન્નાલાલ લખે છે તો સચ્ચાઇથી પણ થતાાં થતાાં જે થાય તે
ખરૂાં એમ જ વાતને છોડી દે છે . તેથી ‘વાત્રકને કાાંઠે’ પછીની વાતાા તેનાથી
ઉતરતી થાય તો પણ એની તેઓ પરવા કરતા નથી. રઘુવીર ચૌધરી ભલે સુરેશ
જોિીથી ઉફરા ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતા હશે. તેમણે તેમનો પ્રભાવ ઝીલી તેઓ
તેમના જેવી વાતાાઓ લખવાનો સાંશનટઠ પ્રયાસ તો કયો જ છે . હા તેમાાં રઘુવીરનુ ાં
રઘુવીરપણુ ાં ભળ્ુ ાં હોવાથી પરરણામ થોડુક
ાં નોખુાં આવ્ુ ાં પણ એ વાતાા ઓ આધુશનક
વાતાાની શવભાવનાની નજીકની તો બની જ આવી. ‘પ ૂણાસત્ય’, ‘પોટકુાં’, ‘લક્ષશતજ
ભણી’, જેવી વાતાા ઓને એના ઉદાહરણ તરીકે પેશ કરી શકાય. આ જ વાતાા ઓ
તેમના સમકાલીન અને શવિાન ગણાતા શવવેચકો િારા પોંખાઇ છે . એ ખુદ રઘુવીર
પણ તેમની શ્રેટઠ વાતાા ઓના સાંગ્રહમાાં આ વાતાા ઓને મ ૂકે છે . એનો અથા એ થયો
કે સુરેશ જોશીથી ઉફરા ચાલી પોતીકા ઢાળાની વાતાા લખવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે
છે ત્યારે પણ તેમાાં આધુશનક વાતાા ના પ્રભાવથી તો સવાથા મુતત નથી જ થઇ
શક્ા. આધુશનક વાતાા નો પ્રભાવ ઝીલીને પણ એનામાાં બદલાવ લાવવાનુ ાં રઘુવીરે
પોતાના વાતાા સર્જન થકી ક્ુું તે ભોળાભાઈ પટે લના આ શબ્દોમાાંથી પામી શકાય
છે .: "ગુજરાતીમાાં ટૂાંકી વાતાા ની કશવતાઇ બની જવા સુધી પહોંચવામાાં હતી ત્યારે
કશવતાની શનકટ પહોંચતી સઘન લચત્રાત્મક ભાિાનો શવશનયોગ કરી બતાવ્ુ ાં છે ."૫
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આમ છતાાં પન્નાલાલ પટે લની પોણાપાાંચસો ટૂાંકીવાતાા ઓમાાંથી કમ સે કમ
સો જેટલી વાતાાઓને આપણે ઊંચા બરની વાતાાઓ લેખે તારવી શકીએ. પચાસ
તો

મળે

જ

એ

રીતે

શવચારીએ

તો

રઘુવીર

ચૌધરીની

બસો

ઉપરની

ટૂાંકીવાતાા ઓમાાંથી લલરરક સૌંદયા એની શસદ્ધિ દે ખાડનારી પચાસેક વાતાા ઓ મળે
ખરી ?

અને એમાાંથી ઉત્તમકક્ષાની પચીસેક વાતાા ઓ મળી શકે ? રઘુવીરની

વાતાાઓ પરત્વે આવા પ્રશ્નનો જવાબ આપતાાં કડક વાતાા શવવેચકને મઝ
ાં ૂ વણ થઇ
ગણી શકાય. પણ ઉત્તમ વાતાાકાર પન્નાલાલની હરોળમાાં એમણે થોડા સાંકોચ સાથે
જ બેસવુ ાં જ પડે.
પન્નાલાલની ટૂાંકી વાતાા ઓમાાં કાંઇક અંશે શનવારી શકાય તેવ ુ ાં લાંબાણ છે તો
એવુ ાં લાંબાણ રઘુવીરની ટૂાંકીવાતાાઓમાાં પણ છે . રઘુવીરના સાંવાદોમાાં તારકિકતા
અને પાાંરડત્ય છે . એટલા પ્રમાણમાાં જીવાંતતા ને ભીનાશ નથી. એમના ઠીક ઠીક
સાંવાદોમાાં પાાંરડત્યનો બોજ વરતાય છે . પાત્રોના મુખમાાં સાંવાદો મ ૂકીને રઘુવીરભાઇ
પોતાના થકી વાતાા માાં લબનજરૂરી પાાંરડત્ય કે લચિંતન પણ ઉમેરે છે . જયાાં તે
લોકગીતની પાંક્તતઓ મ ૂકે છે ત્યાાં તે પાંક્તતઓ રે રડયો પર ગવાઇને જાણીતા થઇ
ચ ૂકે લા ગીતની જ હોય છે . આ બધી મયાાદાઓ છતાાં રઘુવીરે ઓછા અંશે પોતાની
વાતાા રચનાઓ થકી તે મહદ અંશે તેમની વાતાા શવવેચના થકી અનુઆધુશનક
વાતાાના શવકાસમાાં ફાળો આર્પયો જ એ ભ ૂલી ના શકાય.
ડૉ. ધીરૂભાઇ ઠાકર લખે છે કે : “સાતમા દાયકામાાં પ્રશતષ્ટઠત થઇ ચ ૂકે લા
સુરેશ જોિીના સમકાલીન વાતાા કાર

ચન્દ્રકાન્ત બક્ષી આધુશનક

સાંવેદનાને

કથાવસ્ત ુમાાં મઢી આપે છે . એ જ અરસાના બીજા સમથા વાતાા કાર રઘુવીર ચૌધરી
તેમનાથી જુદી જ રીતે માનવસ્વભાવની ઊંડી સમજ દશાા વતી સાંવેદનાને
સામાજજક સાંદભામાાં ઉપસાવી આપત ુ ાં પાત્ર ને પરરક્સ્થશત લચત્ર દશાા વતી વાતાા ઓ
આપે છે .”૬
રઘુવીર

ચૌધરીના

સમકાલીન

વાતાાકાર

રામચાંદ્ર

બ.

પટે લે

ત્રણ

વાતાાસગ્ર
ાં હો આપેલા છે . તે શવશે શવગતે આપણે ચચી ગયા. રામચાંદ્ર પટે લની
આરાં લભક વાતાા ઓ આપણને આધુશનક અને અનુઆધુશનકના સીમાડા પર રમતી
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સાંવેદનાઓનુ ાં સર્જન

લાગે

છે .

તેમની

વાતાાઓમાાં વાતાવરણની

જીવાંતતા

અનુભવાય છે . કાવય હોય કે ટૂાંકીવાતાા , તેમના શનરૂપણમાાં ‘સીમખેતર, શનસગા
શનરૂપણ’ આવવાનુ ાં જ. ઉત્તર ગુજરાતના ચાર વાતાા કારો- પન્નાલાલ પટે લ,
રઘુવીર ચૌધરી, રામચાંદ્ર અને મોહન પરમાર-માાં સૌથી ઓછા સાંગ્રહો અને સૌથી
ઓછા વાતાા ઓ આપનાર રામચન્દ્ર પટે લ છે . તેમના વાતાા સગ્ર
ાં હમાાં લચત્રાત્મકતા એ
મુખ્ય લાક્ષલણકતા છે . તળભાિાના શનરૂપણમાાં પન્નાલાલ કરતાાં એ ખાસ્સા જુદા
પડે પણ રઘુવીર અને મોહન પરમારની વાતાા ઓની ભાિાઓ સાથે સામ્ય વરતાય
છે . ત્રણે રઘુવીર, રામચાંદ્ર અને મોહન પરમાર મહેસાણા જજલ્લાની કાંઇક અલગ
અલગ તળભ ૂશમમાાં ઉછે ર પામેલા. ત્રણેના ઉછે ર વાતાવરણમાાં કાંઇક ફરક મોહન
પરમાર તો દલલત એટલે સામાજજક-આશથિક શોશિતોમાાં આવે, આ ત્રણેમાાં રામચાંદ્ર
તેમના પરરવેશ શનરૂપણ અને પાત્રશનરૂપણમાાં વીગતસભરતા હોય છે . તળની
બોલીનો સ્વાદ તેમની વાતાાઓમાાં ભરપ ૂર માત્રામાાં મળે . અનુઆધુશનક વાતાા ઓના
આલેખન તરીકે સમાજાલભમુખતાને સામાજજક ચેતના તેમનો શવશેિ ગણી શકાય.
અનુઆધુશનક વાતાા ઓના કોઇ પણ સાંકલનમાાં તેમની વાતાા લગભગ તો સમાવેશ
પામે તેવી વાતાાકલા તેમણે ખીલવી છે . એમની મોટાભાગની ટૂાંકી વાતાા ઓ ગામ,
સીમ ને પ્રકૃશતનો ધબકાર વરતાય જ. શવિયવસ્ત ુ ને કળામયતા બાંને દ્રષ્ટટએ
તેઓ ઉત્તર ગુજરાતના જ નરહ સમગ્ર ગુજરાતી સારહત્યના મોટા વાતાા કાર છે .
અનુઆધુશનક વાતાા પ્રવાહના મહત્વના વાતાા કાર તરીકે મોહન પરમાર
સ્થાન શનશિત છે . અત્યાર સુધી તેમણે ટૂાંકીવાતાા ઓના પાાંચ સાંગ્રહો આર્પયા છે ને
સામશયકોમાાં પણ એમની વાતાાઓ પ્રકાશશત થતી જાય છે . તેમના વાતાાસગ્ર
ાં હ
‘અંચળો’ને ભારતીય સારહત્ય અકાદમીનુ ાં પારરતોશિક મળ્ુ ાં છે . મોહન પરમાર
રામચાંદ્ર બ. પટે લથી જ વધારે પન્નાલાલ અને રઘુવીર કરતાાં તો પાાંચ સાંગ્રહોમાાં
થઇને પણ ઓછી વાતાાઓ આપી છે . પણ તેમની વાતાાઓ પૈકી મોટાભાગની
વાતાાઓ મહત્વની ગણાઇ છે . તેમણે દલલત વાતાાઓ તો આપી જ છે દલલતેતર
વાતાાઓ પણ આપી છે અને આ બાંને ક્ષેત્રની વાતાાકળામાાં ઊંચાાં ધોરણોને સર
કરતી માલ ૂમ પડી છે .
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ભરત મહેતા લખે છે : " ગુજરાતીમાાં હાલના તબક્કે ટૂાંકી વાતાા ન ુ ાં સ્વરૂપ
એની કલાકીય સજ્જતા સાથે સમ ૃિ છે . આ રલળયાત સમ ૃદ્ધિમાાં સતત સરસ
વાતાાઓ આપનાર મોહન પરમારનો ફાળો અદ્ધિતીય છે . આધુશનકોત્તર ગુજરાતી
વાતાાસારહત્યના નોંધપાત્ર વાતાાસગ્ર
ાં હોમાાં ‘નકલાંક’, ‘કુાંભી’, ‘પોઠ’, ‘અંચળો’ નો
શનુઃસાંકોચ સમાવેશ કરી શકાય. આિયાની વાત તો એ છે કે આ સાંગ્રહો એક જ
વાતાાકારના છે . તેથી મોહન પરમાર ગુજરાતી સારહત્યનુ ાં એક શવરલ ઉદાહરણ
છે ."૭
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પાદનોંધ
૧.

ટૂાંકી વાતાા માાં કથનકે ન્દ્ર લે. શરીફા વીજળીવાળા, પ ૃ.૫૭-૫૮ પ્ર.આ. ૨૦૦૦

૨

"શબ્દશક્તત" લે. ઉમાશાંકર જોશી, પ્ર.આ.સાં.૨૦૩૮, પ ૃ.૧૦૯

૩.

અમ ૃતાથી ધરાધામ, સાંપા. દ્રષ્ટટ પટે લ પ્રથમ આવ ૃશત્ત-૨૦૧૪, પ ૃ,૪ ૨૭-૨૮

૪.

અમ ૃતાથી

ધરાધામ,

સાંપા.

દ્રષ્ટટ

પટે લ,સુશનતા

ચૌધરી,

પ ૃ.૪૬૧-૬૨,

પ્ર.આ.૨૦૧૪
૫.

અમ ૃતાથી ધરાધામ, ખાંડ-૧, પ્ર.આ.૨૦૧૪ પ ૃ.૪૬૦

૬.

અવાા ચીન ગુજરાતી સારહત્યની શવકાસરે ખા – પ ૃ.૨૫૬, લે., ધીરુભાઈ ઠાકર,
પ્ર.આ.૨૦૦૬

૬

વાતાાસગ્ર
ાં હ ‘અંચળો’નાાં કવરપેઝ પરથી લે, મોહન પરમાર
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પ્રકરણ-૭
ઉપસંહાર
ઉત્તર ગુજરાતમાાં ઉછે ર પામેલ પન્નાલાલ પટે લ, રઘુવીર ચૌધરી, રામચાંદ્ર
પટે લ અને મોહન પરમાર એમ ચાર મહત્વના વાતાા લેખકોની બધી થઇને
લગભગ આઠસો વાતાા ઓમાાંથી પસાર થતાાં સમગ્રપણે આ ચાર વાતાાકારોએ
ગુજરાતી વાતાા સારહત્ય અને સરવાળે ગુજરાતી સારહત્યને જેટલુાં સમ ૃિ ક્ુા એનો
જવાબ શોધવામાાં સરળતા થશે. જે રીતે આ ચાર વાતાા કારોએ વાતાા લેખક તરીકે
પોતાની પ્રશતભાને ઘડી ઘસી ઉજ્જવળ કરી તેના પર પણ તેમના વાતાાકાર
લેખેના પ્રદાનનો આધાર રહ્યો છે .
પન્નાલાલનો અનુભવ જ વધારે અને તે જજિંદગીમાાં તેમને કરવા પડેલા
સાંઘિામાાંથી પ્રાર્પત થયેલો છે . જજિંદગીની રકતાબને ઊંડાણપ ૂવાક વાાંચવા મનન
કરવાથી તેમની પ્રશતભા પાાંગરી છે . ભાિા તેમને લોક પાસેથી મળે લી છે . તે જ
રીતે વાતાા સાંકલન અને શનરૂપણરીશત પણ મોટે ભાગે તો તેમણે અનુભવમાાંથી જ
મેળવેલી છે . એટલે એમણે નવલકથાઓ લખી ને ટૂાંકીવાતાા ઓ પણ લખી તેમાાંથી
સચ્ચાઇ અને ઇમાનદારીને લીધે તેમને સુફળો પ્રાર્પત થયાાં. પન્નાલાલ ગુજરાતના
જ નરહ ભારતભરમાાં પ્રશતષ્ટઠત વાતાાકાર શનવડયા છે .
એમના પછી આવનાર વાતાા કાર રઘુવીર ચૌધરીનો ગામડાનો ઉછે ર એમને
જરૂર ફળયો છે . તે પછીના શહેરના શનવાસે ને અધ્યાપક તરીકે ના બૌદ્ધિક અનુભવે
ને સારહત્યના તત્વના અધ્યયને કરીને તેમની પ્રશતભાની ધાર નીકળી છે .
સભાનતાપ ૂવાકને સમાજાલભમુખ રહી સાંવેદનાને લક્ષ્યમાાં રાખી તેમણે વાતાાઓ
લખી એમાાંની કે ટલીક જરૂર કલાપ ૂણા ને લોકશપ્રય નીવડી. પન્નાલાલની માફર
રઘુવીર પણ વધુ વાંચાતા વાતાા કાર છે .
રામચાંદ્ર પટે લ તળપદ ભાિાને પન્નાલાલ અને રઘુવીર કરતાાં જુદી રીતે
ખેડી પન્નાલાલે અને રઘુવીરે ઉમેયાા તે શસવાયના અનુભ ૂશતમાાંથી આવેલા શબ્દોને
તેમણે સારહત્યના બનાવયા છે . મોહન પરમાર પાસે અનુભવની મ ૂડી હતી જ.
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સામાજજક અને આશથિક શોિણનો અથા તે અનુભવ તેમણે ભણતર ને અભ્યાસથી
આવી મળે લી સજ્જતાને ધોરણે ચકાસ્યો. એમાાંથી વાતાાકાર લેખેની પ્રશતભાને આ
ધાર મળી. આ ઘાટને વધુ તેજવાંતી બનાવવા તેમણે વારસામાાં મળે લી ગુજરાતી
વાતાા ન ુ ાં કોઇના અલભપ્રાયથી દબાયા વગર અધ્યયન, મનન, લચિંતન ક્ુ.ા નવા
અનુભવને કસીને તે સાથે તેમનુ ાં સમન્વય ન ક્ુ.ું સામશયકોમાાં વાતાા ઓ છપાતી
ગઇ સાંગ્રહોમાાં આવતી ગઇ ને મ ૂલવાઇને મ ૂલ્યવાન ઠરતી ચાલી. તેથી તેમનો
આત્મશવશ્વાસ વધ્યો પણ તેથી તેઓ સાંત ુટટ ન થયા. શનશાન તો ઊંચુ ાં જ રહ્ુ.ાં તે
તાકવાનુ ાં ચાલુાં જ રહ્ુાં પરરણામ એ આવ્ુ ાં કે પન્નાલાલના સાંગ્રહમાાંથી ને રઘુવીર
ચૌધરીના સાંગ્રહમાાંથીબે કે ત્રણ ઉત્તમ વાતાા ઓ મળે . ક્ારે ક તો એક જ મળે ને
ક્ારે ક ન પણ મળે . એવી ક્સ્થશત હતી. ત્યાાં મોહન પરમારની વાતાા કાર તરીકે ની
એવી ક્સ્થશત બની કે તેમના એક વાતાા સાંગ્રહમાાંથી ભાગ્યે જ ત્રણ કે ચાર વાતાા ઓ
ઊંચા બરની ન હોય આ શસદ્ધિ ઉત્તર ગુજરાતના આ ચાર વાતાા કાર પૈકી આજે તો
એમજ દે ખાય છે કે મોહન પરમારને જ મળી છે .
વારસામાાં મળે લી વાતાા ઓના અને ઊંચા ગુણોને તેમણે આત્મસાત કયાા ને
પોતાની વાતાા ને ત્રૂરટરરહત ને ઊંચી આલેખવાનો પ્રયાસ કયો કરતા જ ગયા ને
એમને સફળતા મળી. પરાં ત ુ ાં હજી ઊંચુ ાં શનશાન બાકી છે . ને મોહન પરમાર જેવા
વાતાાકાર પાસે સમય પણ છે તપની શક્તા પણ છે . દલલત અનુભવનુ ાં ભાથુ
સાંઘિાન ુ ાં ભાથુ હજુ ખ ૂટ્ુાં નથી ને ખ ૂટે તેવ ુ ાં નથી.
પન્નાલાલ તો હયાત નથી પણ એક જજિંદગીમાાં જેવુ ાં જેટલુાં પ્રદાન થઇ શકે
તે તેઓ વાતાાકાર લેખે પણ કરીને ગયા. ગુજરાતી ભાિા અને ગદ્યની સમ ૃદ્ધિ
ચોક્કસ તેમણે ખ ૂબ જ વધારી અને માનવીના હૈયાને પ્રગટ કરવાની શનરૂપણરીશત
પણ ઠીક ઠીક દાખવી. રઘુવીરે વાતાાકાર લેખે સાંકલના અને સાંવાદલેખનમાાં શસદ્ધિ
મેળવી. રામચાંદ્ર પટે લે જીવતી ગુજરાતી ભાિાને સારહત્યમાાં ખાસ તો વાતાામાાં
મઢી બતાવી. મોહન પરમારે અનુભ ૂશત કથનરીશતને ટે કશનક તથા પ્રતીક યોજનાને
બળે ટૂાંકી વાતાા ને કલાકૃશત બનાવી.
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ચારે વાતાા લેખકોએ વાતાા ના ખેડાણ િારા આપણી ભાિાને ખેડી છે . નવા
શબ્દો, નવા મુહાવરા, નવી કહેવતો, નવી વાક્રચનાઓ તેમણે આપવામાાં કમી
નથી રાખી. એમાાં આજે પણ ચારે માાં ટપી જાય. પન્નાલાલ સીવાય પણ
રઘુવીરભાઇ, રામચાંદ્રભાઇ ને મોહનભાઇ પાસે ટપી જવા માટે હજી અવકાશ છે
હજી આપણી ગુજરાતી ભાિા, આપણુ ાં ગદ્ય, આપણી વાતાા શવશ્વકક્ષાએ
સ્વમાનપ ૂવાક ને સન્માનપ ૂવાક ઊભી રહે તે ક્સ્થશત આવી નથી. હજી ભારતની ટૂાંકી
વાતાા ની કળાશસદ્ધિમાાં ગુજરાતી વાતાા નો ફાળો અલગ્રમ હોય તે ક્સ્થશત પણ આવવી
બાકી છે . જે થઇ ચ ૂક્ુાં છે તે કમ નથી. સરાહનીય છે પણ તેના પાયા પર નવાાં
માંડાણ માાંડી શશખરો સર કરવાનુ ાં શક્ તો છે જ પણ હજી ઠીક ઠીક મજલ
કાપવાની બાકી રહે છે .
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-

પરબ

-

બુદ્ધિપ્રકાશ

-

શબ્દસ ૃષ્ટટ

-

શબ્દસર

-

હયાતી

372

