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યોગેશ જોષીની નવલક્થામાાં ‘મોટીબા’ન ાં ચરિત્ર ચચત્રણ 

 

યોગેશ જોષીએ ગજુરાતી સાહિત્યમાાં નવલકથા ક્ષેતે્ર સસદ્ધિ િાાંસલ કરેલી છે. યોગશે જોષીની ‘નિીંતર’ 
નવલકથાને સવસનગર લાઈબ્રેરીનુાં પાહરતોસષક મળેલુાં છે. ‘વાસ્ત’ુ નવલકથાન ેગજુરાતી સાહિત્ય અકાદમી 
પરુસ્કાર, ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ દ્વારા સિયકાન્ત પરીખ પરુસ્કાર, ગોવર્ધનરામ સત્રપાઠી ઍવોર્ધ, 
ઘનશ્યામ સરાફ સાહિત્ય પરુસ્કાર, જેવા નવલકથા ક્ષતેે્ર પરુસ્કારો મળેલાાં છે. જયાંત કોઠારી કિ ે છે કે, 
‘યોગેશને વાસ્તવની સારી પકર્ છે.’ યોગેશ જોષી વર્ધનકળામાાં પોતાની આગવી છાપ િગટ કરે છે. 

 ‘નિીંતર’, ‘આરપાર’ નવલકથામાાં ‘મોટીબા’ પાત્રનુાં ચિત્રર્ સકૂ્ષ્મ પર્ ેમકેૂલુાં જોવા મળે છે. યોગેશ 
જોષીએ ‘મોટીબા’ નામે િહરત્રનુાં આલેખન પર્ કરેલુાં છે.  

 ‘નિીંતર’ નવલકથામાાં ‘મોટીબા’ કેતનનાાં દાદીમાાં છે. કેતનએ નવલકથાનુાં મખુ્ય પાત્ર છે. કેતન 
અને સનયસત દાઝ્યા છે તેવી જાર્ થતા મોટીબા ઘરે ચિિંસતત થાય છે. મોટીબા સોપારી ઝ્ીર્ી કાતરતાાં 
િતાાં. કેતન, સનયસતની ચિિંતામાાં “જેવીતેવી જેમતેમ કતરેલી સોપારી પાનમાાં મકૂી પાન મોંમાાં તો મુાંક્ુાં; 
પર્ મોંમાાં જાર્ે જીભ જ નિીં ! કશોય સ્વાદ જ નિીં ! િોકઠાના દાાંતોએ શરૂમાાં તો િયત્ન કયો પાન 
િાવવાનો, પર્ પછી તો એ પાન એમ જ પર્ી રહ્ુાં મોઢામાાં. દાાંતના િોકઠાની ભગેુાં, િોકઠા જેવુાં ! જાર્ ે
પાન મોંમાાં મકૂતાાંવેંત મોટીબા ઊંઘી ન ગયાાં િોય ! પર્ ઉંમરના કારર્ે ઊંઘ તો મોટીબાને આમેય ઓછી 
થઈ ગયલેી.”  

“પાન જ નિીં, જાળી પાસે મોટીબા ઊભેલાાં ત્યારે ખાસ્સી િપટી ભરીને છીંકર્ી તાર્ેલી, તો 
છીંકર્ીનોય કશો જ સ્વાદ નિીં ! છીંકર્ીના બદલે જાર્ે કોરીર્ાકોર રેતી ન સ ૂાંઘી િોય ! મોતીબાના મોંમાાં 
જમર્ા ગલફોરા તરફ પાન પર્યુાં રહ્ુાં છે. જમણુાં ગલફોર િવે તો આળાં થઈ ગયુાં છે. એમની વ્યાકુળ નજર 
િજીય બારર્ાાં તરફ માંર્ાયેલી છે. અસાંખ્ય કરિલીઓની વચ્િ ેમોટીબાની આંખો, પોપિાાં, પાાંપર્ો, બધુાં 
એવુાં તો સ્સ્થર છે કે જાર્ે એ આંખો મટકુાં મરવાનુાંય ભલૂી ગઈ િોય ! વ્યાકુળતા જો ન િોય તો તો એમ 
જ લાગ ેજાર્ે કોક શબના ખલુ્લા રિી ગયેલા ર્ોળા !” 

“સા...વ ર્ીમો િીંિકો િાલે છે, તોય ખબૂ મોટો અવાજ થાય છે. કીચ.ૂ..ર્ કીચ.ૂ..ર્ કીચરૂ્...મોટીબાને 
લાગે છે કે એ અવાજ જાર્ ેકર્ામાાં નહિિં, પર્ પોતાના માથામાાં જ થઈ રહ્યો છે. િહરયાના બાપા લાવેલા 
એ લોલક્વાળા ઘહર્યાળનો અવાજ નહિિં, પર્ જાર્ે અટકી અટકીને િાલતા સમયનો જ અવાજ, મોટીબાના 
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લમર્ાની તાંગ નસોમાાં થરકતો, થરકતો, િાાંફતો, ફૂલતો, સાંકોિાતો સમયનો જ અવાજ, મોટીબાના 
મગજની નસોમાાં, એમની બર્ીયે સશરાઓમાાં અને ઘમનીઓમાાં !”  જાર્ે ફરતો િતો. 

મોટીબાને સનયસત પાસે જવાની તાલાવેલી જોવા મળે છે. કેતન અને સનયસતએ િેમ લગ્ન કયાધ 
ત્યારે મોટીબા એ કેટકેટલુાંય સવિારેલુાં કે કેતન અને સનયસત ઘરે આવે ત્યારે તેને કિવેા માટે, પર્ જ્યારે 
સનયસતને મોટીબા જોવે છે ત્યારે મોટીબા બધુાં ભલૂી ઘરનો વ્યવિાર સોપવા સનયસતન ેવ્યવિારની ઝ્ીર્ી-
ઝ્ીર્ી વાતો કરે છે. 

‘આરપાર’ નવલકથામાાં ‘મોટીબા’ એ તન્વીના દાદી છે. તન્વી નવલકથાનુાં મખુ્ય સ્ત્રીપાત્ર છે. 
મોટીબા અને તન્વી જાર્ે સરખે સરખી સિલેી છે. મોટીબા િસતાાં ત્યારે િોકઠાના નાના નાના દાાંત િમકી 
ઉઠતા. કપાળની કરિલીઓ વધ ુઊંર્ી બની જતી િતી. મોટીબાને “ગાાંર્ીજીનાાં િશ્માાં જેવાાં િશ્માાં, સફેદ 
સાર્લો, સફેદ વાળ, કરિચલયાળો પર્ જીવાંત લાગતો ગોરો ગોરો િિરેો.” જ્યારે “જાર્ા કાિનાાં િશ્માાંમાાંથી 
મોટીબા આંખો ઝ્ીર્ી કરીને સવનોદને ર્ારીર્ારીને જોતાાં િતાાં.” 

 “મોટીબાએ અંદરથી ર્ોરબેલનો અવાજ સાાંભળેલો પછી કોકના બોલવાનો સાવ ર્ીમો અવાજ ત ે
અવાજ ઓળ-ખાયો નિોતો. ને એ વાકય પર્ સાાંભળયુાં નિોત ુાં. પગ સીર્ા કરતાાં ઢીંિર્માાં દુુઃખાવો થયો 
તો પર્ જપે તો મોટીબા શેનાાં? ઊભાાં થઈ એ તો ઘીરે ઘીરે િાલવા લાગ્યાાં, બિારના રૂમ તરફ. કોર્ 
આવ્યુાં છે એ જોવા. ને બારર્ાાંની ફે્રમ પાસે આવતાાં જોયુાં તો તન્વી-સવનોદ ઊભલેાાં િાથમાાં િાથ રાખીન ે! 
મોટીબા પાછાાં ફયાધ, દબાતે પગલે.” અને “મોટીબા સવનોદ સાથે વાતો કરતાાં જાય ન ેિશ્માનો ખરૂ્ો પકર્ી 
ઘર્ી ઘર્ી િશ્માાં ઠીક કરતાાં જાય ન ેસવનોદને સનરખતાાં જાય.” એવાાં સરળ સ્વભાવનાાં મોટીબા િતાાં.  

 ‘નિીંતર’ અને ‘આરપાર’ બાંને નવલકથામાાં મોટીબા પાત્ર જોવા મળે છે. બાંન ેપાત્રોનો સ્વભાવ 
જજદ્દી છે. ‘નિીંતર’ નવલકથામાાં મોટીબા વ્યાસની છે. જ્યારે ‘આરપાર’ નવલકથામાાં મોટીબા માંહદરે જતાાં 
ભગતી કરતાાં જોવા મળે છે. ‘મોટીબા’ ગૌર્પાત્ર િોવા છતાાં તેને સજાગતા સાથે નવલકથામાાં મકેૂલુાં જોવા 
મળે છે. યોગેશ જોષીએ ‘મોટીબા’ પાત્રનુાં િહરત્ર સકૂ્ષ્મતા સાથે જીવાંત દશાધવ્યુાં છે. 
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