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મ ૂ તયપના અવર ખેંચાણની લાતાા : ‘ડભયી’ (ભણણરાર શ. ટેર)
ંચભશાર પ્રદે ળ જેભના વર્જનભાં વફ યીતે ઉજાગય થમ છે એલા ભણણરાર શ.
ટેર કવલ, લાતાા કાય, વનફંધકાય, નલરકથાકાય તયીકે જાણીતા થમા છે . લાતાાક્ષેત્રે તેભને
‘ફાાન છે લ્ર કાગ’, શેરી’, ‘યાતલાવ’ અને ‘સુધા અને ફીજી લાત’ જેલાં ભશત્લના
લાતાાવગ્ર
ં શ આપ્મા છે . ભણણરાર શ. ટે રની લાતાા ભાં ંચભશાર પ્રદે ળના ગ્રાભ જીલનના
પ્રશ્ન, વભસ્માઓ તથા ગાભથી છૂટા ડેરાં ાત્રની વંલેદના તેભની એકથી લધુ લાતાાઓભાં
ઠરલાઈ છે . જ્માયે

‘ડભયી’, ‘યાતલાવ’, ફદરી’, ખેંચામેર લયવાદ’, ‘ડતય’ જેલી

લાતાાઓભાં-ગ્રાભીણ રયલેળની વાથે સ્ત્રી-ુરુના વંકુર વંફધ
ં ની લાત થઈ છે . અશીં ભાયે
‘ડભયી’ લાતાા વલળે લાત કયલી છે .
‘ડભયી’ લાતાા ભાં એક લાક્ય આલે છે કે, ‘ગાડી દે ળ તયપ દડતી શતી.’ અશીં ‘દે ળ’
ળબ્દન અથા તાનું ગાભ-મ ૂ સ્થ થામ છે .
છે લાડાના વલસ્તાયના આરદલાવી વભાજના કે તના રક નકયી- ધંધા અથે ફશાય
જામ છે . ત્માયે તેઓ ‘દે ળભાં જવુ ં છે ’ જેલ લાક્યપ્રમગ કયે છે .બાયત દે ળભાં ને એભાંમ
ગુજયાતભાં કાભ અથે યશેતા એલાં રક તાના મ ૂ સ્થાને(લતનભાં) જલા ભાટે ‘દે ળભાં જવુ ં
છે ’ તેલ જ ળબ્દપ્રમગ કયે છે . એટરે કે ‘દે ળ-દે ળી-દે ળીલાદ’ તેલી યીતે એક વલચાય પ્રગટય
છે . આ પ્રમગ મ ૂ વાથે-ત જીલન વાથે જડામેર વ્મક્તત જ કયે છે . તે અથાભાં આ લાતાા ભાં
દે ળીલાદ છે .
ઘયથી દૂ ય યશેત એલ લાતાા નામક-‘યાભજી’ ‘ફા’ન કાગ આલલાથી ૈવા રઈનેલસ્તુઓ રઈને ઉભકાબેય તાના ગાભભાં જામ છે . ગાડીભાં તે ફેઠ છે ણ આનંદથી ભન
ક્યાયનુમ
ં ઘેય શોંચી જામ છે . તાના જલાથી ઘયના-ગાભના ખુળ થઈ જળે તેલા અયભાન
રઈને જામ છે . ણ અયભાન પતા નથી. ઘયના ફધાને કેલ ૈવાની જ ભામા છે . ભાણવની
ભામા નથી. ફાના મત્ૃ યુ છી જીલકાક(ફાન બેરું) ‘ફા’ની નજીક છે . ‘ફા’તેભનુ ં કશેલ ું જ
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કયે છે . જીલાકાકાની ુત્રી-અભીના રગ્નની લાત ભટાબાઈ વાથે થામ છે . તેલા વભમે અભી
વાથેન તાના પ્રેભબમો ભ ૂતકા લાતાાનામકને માદ આલે છે . તાના લતનભાં-દે ળભાં આઠ
રદલવની યજા રઈને આલેર યાભજી ત્રીજા જ રદલવે ળશેય જલા ભાટે ાછ નીકી જામ છે .
‘ફા’ તેને યકાઈ જલાનુ ં ખારી કશેળ-ે એલી આળા ણ પતી નથી. મ ૂથી છે દાઈને પયી ળશેય
તયપ જતા યાભજીને વતત તાના ગાભની-લતનની ધ ૂ તાનાભાં વ્માેરી છે એલ
આબાવ થામ છે . ગ્રાભીણ-તનું જીલન તથા તેની યશેણીકયણી લાતાા ભાં યજૂ થઈ
ઘય-ગાભ-લતનથી દૂ ય ગમેર ભાણવ તાના વનજ તયપ ાછ આલે છે . ણ
ફદરામેર વભાજ, વંસ્કૃવત, વંફધ
ં  અને રયલેળથી ભાણવ ાછ મ ૂથી દૂ ય જત યશે છે .
વંફધ
ં  રશીના શલા છતાં તેભાં જે અવણરમત શમ છે તે ભુરાઈ ગઈ શલાથી ભ. શ. ટે રની
ઘણીફધી લાતાા ઓભાં ાત્ર ાછા મ ૂથી દૂ ય જતાં યહ્ાં છે . તજીલનન ભરશભા ળશેયભાં
ગમેરાં ાત્રભાં શમ છે . ભણણરાર શ. ટે રની લાતાા ઓભાં ન ગાભભાં કે ન ળશેયભાં ક્સ્થય એલાં
ઝૂઝતાં ાત્ર જલા ભે છે . અને તેવ ુ ં જ ‘ડભયી’ લાતાાના નામક યાભજી વાથે થામ છે .
લાતાાભાં એક વભમે જેઠાકાકા (જીલાકાકાન બાઈ) ળશેયભાં રઈ જામ છે ત્માયે ‘ફા’ તથા
ગાભને છડીને જત લાતાા નામક યાભજી છૂટા ભોં એ યડી ડે છે . ગાભને છડીને ગમેરા
યાભજીને ઘણા રદલવ સુધી ળશેયભાં ગઠત ુ ં નથી. યં ત ુ ાછ ઘયે જામ છે , ત્માયે તેને બાલપ્રેભ કે આલકાય ભત નથી. ફદરામેલ ું ‘ફા’નુ ં લરણ તથા વંફધ
ં ભાં જલા ભતી કડલાળથી
તે કંટાી જામ છે . ભાણવનુ ં ભશત્ત્લ નથી, ૈવાનુ ં છે . તેવ ુ ં ‘ફા’ની લાત યથી રાગે છે . ‘ફા’
કશેતી શતી કે, ‘આડે ત કાભથી ભતરફ. કાભ એટરાદાભ. નકાભા દા’ડા ાડલાનું આણને
ના ારલે.’’ યાભજી ડઘાઈ ગમેર.’’ (ગ્રાભચેતનાની નલણરકાઓ- વં. યઘુલીય ચોધયી, યભેળ
ય. દલે,  ૃ.૧૫૬) ફા’ની લાત યથી નામકને અવરજીલન ભુવ
ં ાઈ ગમેલ ું રાગે છે . યાભજીને
વતત એવું થમા કયત ું શતુ ં કે, ‘‘તે દે ળભાં જ આવ્મ છે કે ક્યાંમ ફીજે?’’( ૃ.૧૫૬) યાભજી જે
ઘય-ાદય ગાભનું વનુ ં રઈને આલે છે તે ભુવ
ં ાઈ છે . ને ાછ જલા નીકે છે . આથી જ અંતે
રેખકે રખયુ ં છે કે, ‘‘ફવ આલી અને ઉડી ત્માયે ાદય ગાભનુ ં વનું રઈને આલે છે તે ભુવ
ં ાઈ
છે . ને ાછ જલા નીકે છે . આથી જ અંતે રેખકે રખયુ ં છે કે, ‘‘ફવ આલીને અને ઉડી ત્માયે
ાદયથી ધ ૂ ઉડી શતી ખયી. ણ એ ત ત્માં જ ડીને ઠયી ગઈ શતી. યાતે ફંગરે શોંચીને
યાભજી વાબુથી ઘવીને નાહ્. ઓયડીભાં ત ું કયુ.ું તમ સ ૂતાં સ ૂતાં એને રાગ્યુ,ં થાયી-ઓયડી
ફધું જ ધ ૂધ ૂ થઈ ગયુ ં છે . એના નાકભાં, આંખભાં, કાનભાં, ગાભાં ફાઝી ગમેરી ધ ૂ કેભેમ
ઓવયતી નશતી.’’ ( ૃ.૧૫૭) એ અથાભાં અંત સ ૂચક છે .
‘ડભયી’ ળીાક અશીં સ ૂચક છે તથા દે ળી છે . ‘ડભયી’ એ ધ ૂ ઊડલાની એક રિમા
છે . જેનાથી તે ફધે વ્માી જામ છે . યં ત ુ અશીં યાભજીના ભનભાં જે ડભયી ઊડે છે તે વલચાયની
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છે . જે ગાભ-ઘય-રયલાય છે તેને છડીને તે ળશેયભાં આલે છે , તેની છે . યં ત ુ ધ ૂ તાનાભાં
યશેરી છે , બયામેરી છે તેલ આબાવ લાતાા નામકને થમા કયે છે , તે અથાભાં યાભજી ત વાથે
અવર યીતે જડામેર છે તેવ ું કશી ળકામ.
‘કશ્મ’ લાા વંગથી અભી પ્રત્મેન તેન પ્રેભ વ્મતત થામ છે . અને તેજ અભીના
રગ્નની લાત ભટાબાઈ જડે થામ છે . તેનાથી યાભજીને આઘાત રાગે છે . યં ત ુ કઈને કશી
ળકત નથી. લાતાા કાયે આ આઘાત જભલા ફેઠેરા યાભજીને ગે યટર અટકી ડે છે તે દ્વાયા
સ ૂચક યીતે યજૂ કમો છે . જમાયે ‘ભા’ આ લાતનુ ં ફીજુ ં જ કાયણ આે છે . એક ફાજુ પ્રેવભકા
તાની ‘બાબી’ ફનલા જઈ યશી છે તે વભમની નામકની ભન:ક્સ્થવત લાતાાભાં વનરૂાઈ છે .
ગાભભાં આંધી ચઢતી, ઘયનુ ં છારું ઊડું ઊડું થત,ુ ં ફીભાય ફા, જીલકાક ને ફા લચ્ચે
થતી ભડે સુધી લાત અને એકલાયકી આંધીભાં ફાનુ ં મત્ૃ યુ- લગેયે ફાફત ગ્રાભજીલનની
અવણરમતને વ્મતત કયે છે . ફાનુ ં ફીભાય યશેવ ુ ં અને જીલાકાકાની લધુ ડતી ‘ફા’ને ભદદ
તથા તેભના પ્રત્મેન ુ ં ખેંચાણ- યાભજી જઈ ળકત શત. ગ્રાભીણ જીલનના વંફધ
ં ભાં જલા
ભતી વંકુરતા અશીં વનરૂાઈ છે .
લાતાાના આયં બભાં દે ળ છડીને-ગાભ છડીને ગમેરા યાભજીને ળશેયભાં ળેઠ-ળેઠાણી
આળય આે છે . આલકાય આે છે . યાભજી પ્રત્મેની ળેઠની ભામા અને યાભજીની કાભ પ્રત્મેની
વનષ્ઠા

ભાટે

લાતાાકાયે

રખયુ ં છે

કે,‘‘યાભજી

ળેઠાણીનુ ં ઘય

લાી

ઝૂડીને

ભન

જેવું

વાપયાખત.’’( ૃ.૧૫૩)જેલા ળબ્દથી યાભજીભાં કાભ પ્રત્મેની વનષ્ઠા તથા અવર ાત્રના દળાન
થામ છે .
લૈળાખના રદલવ, ‘ફા’ન કાગ, રગ્નગાાભાં શયલા-પયલાની તીવ્ર ઈચ્છા, આ ફધી
જ આળાઓ ભનભાં રઈને આલેરા યાભજીની આળાઓ પતી નથી. ફદરામેલ ું ગાભ તથા
ભટાબાઈ- ‘ફા’નું લતાન. ‘ફા’એ ક્યાયે મ તેની ઉઘડેરી કમા પ્રત્મે ણ ધ્માન આપ્યુ ં નથી.
ફદરામેરી ગ્રાભીણ યીવત-તના જીલનન ધફકાય લાતાાભાં જલા ભે છે .
‘Back to root’ તયપ આલેરા લાતાાનામાકને મ ૂ લતનભાંથી આલકાય નરશ જાકાય
ભે છે . લતન પ્રત્મેન ઝૂયા વ્મતત થમ છે . અવર જીલન, અવર વંફધ
ં  ભાનલી ભ ૂરી
ગમ છે . તેની લાતાા છે . ફદરામેલ ું ગાભડુ,ં વ્મક્તતભાં ભાનલતા ભયી યલાયી છે ને ૈવાને જ
ભશત્ત્લ આતા રકની લચ્ચે અવર ભાણવ યશી ળકત નથી. જે ઉચ્ચ-અવર જીલનને
ભાણલા આલેર નામક ાછ ળશેય તયપ જામ છે .
લાતાાભાં પ્રમજામેરી ફરીભાં દે ળીજીલનની છાંટ જલા ભે છે . જેભ કે,
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-શેંડ શેંડ અલે, છયીની ેઠભ યઈએ નશીં. ખાલાીલાનુ ં બાળ કે આ ધ ૂણમ ભરક
શાંબયળેમ નશીં, ફેટ્ટભજી!’’( ૃ.૧૫૪)
-‘ચ્મભ, શ્શેયની બાખયી-યટરીથી શેલાઈ જ્મ એટરે ઘયન યટરમ નંઈ બાલત?’
( ૃ.૧૫૬)
આ ફરી ંચભશાર પ્રદે ળને ઉજાગય કયે છે . ફરીન ઉમગ ક્યાંક જ થમ છે . તેભ
છતાં રયલેળ, ાત્રની ભન:ક્સ્થવત લગેયે વ્મકત કયલાભાં ફરી વશામ ફને છે . ફાકી આખી
લાતાા લાતાાનામકના મુખે કશેલાઈ છે . યં ત ુ વંલેદના તની આરેખાઈ છે .
લાતાાના આયં બભાં આલતી રાખ લણજાયાની લાતાા તે પ્રતીકાત્ભક યીતે યજૂ થઈ છે . ત
‘રડર શાચલજે’, આખખા દૂ ધની, યાબ્ફડા જેલી ચા’, ‘કશ્માન યણકાય’, ‘આજે યભયભભાં
આંધી જગાલત’, ‘ઉઘડેરી કામા’, ઠુંઠા વ ૃક્ષના છાંમા જેલા ેવેન્જય’ લગેયે ળબ્દપ્રમગ
લાતાા ભાં દે ળીમતાને પ્રગટ કયલાભાં લધુ ઘતક વાણફત થામ છે .
‘‘ખાલાીલાનું બાળે કે આ ધ ૂણમ ભરક શાંબયળેમ નશીં,’’ જેલા ળબ્દ ખટા ડે છે . નામક
અયભાન રઈને દે ળભાં-લતનભાં આલે છે . યં ત ુ તેને અવર આલકાય ભત નથી. તેથી તેના
ભનભાં ભ ૂતકાની ડભયી જ ઊડે છે અને તે ાછ ળશેયભાં જામ છે . અવર ગ્રાભ જીલન ભ ૂવાતુ ં
જામ છે અને તેની જીલન યીવત ભુરાતી જામ છે . તે વંલેદનાને આ લાતાા લાચા આે છે . યાભજી
જેવું અવર ાત્ર ળશેયભાં ક્સ્થય થઈ ળકતુ ં નથી. તેની ભન:ક્સ્થવત, તેન ઝુયા વલળે યભેળ ય.
દલે નોંધે છે કે , ‘‘ડભયી’ લાતાા ભાં જીલકાકાએ કયે રા મગ
ં ૂ ા કાલતયાના ભામાા યાભજીળેઠને ફંગરે
કાભ કયે છે . દરરે લાાના બાઈફંધ જીલાકાકા ભા વાથે શી ગમા છે . એભની દીકયી અભી
ાણી બયે રા ગ ચડાલલાના ફશાને યાભજીન કશ્મ રઈ જઈને ઘેય આલલા કશે છે .
ની પ્રીત જીલાકાકા જાણી જામ છે . ણ સ્લજન ભાટે બેટવગાદ રઈને ાંચ રદલવની યજા
રઈને ભાન ફરાવ્મ ઘેય આલે છે . ણ સ્લજનના લતાન વ્મલશાયથી એ જ પ્રશ્ન થામ છે :
‘તે ઘેય આવ્મ જ નથી કે શુ?ં વો એના ૈવાની જ યાશ જુએ છે . કાયણ કે ભટાબાઈની
વગાઈ જીલાકાકાની અભી વાથે થલાની છે . ઘેય શોંચતાંની વાથે ઘય ઘેલ ું ગાંડું થઈ જળે-એલી
ધાયણા રઈને ઘયલતન જતા તથાનામકના ભ્રભ વનયવનની લાત અશીં યભણીમ યીતે મુકાઈ છે .
ગ્રાભીણ ઈરાકાથી વલખ ૂટા ડયા છીમ નગયને જીલી-જીયલી ન ળકતાં ાત્રની વલવળષ્ટ
ભન:ક્સ્થવતથી યચાત વલમાા વ ભણણરાર શ. ટે રની લાતાા ઓભાં વયવ યીતે ઉજાગય થામ
છે .’’(ગ્રાભચેતનાની નલણરકાઓ- વં. યઘુલીય, યભેળ ય. દલે, ગુર્જય ગ્રંથયત્ન કામાા રમ,
અભદાલાદ, ુનમુદ્ર
ા ણ-૨૦૦૧,  ૃ.૨૫૯) યભેળ ય. દલે એ નધ્યુ ં છે કે ‘ાંચ રદલવની યજા
રઈને આલેર યાભજી’- અશીં ‘ાંચ રદલવ’ નશી ણ ‘આઠ રદલવની’ યજા રઈને આલેર
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યાભજી’ જેલી વલગતદ વવલામ તેભના ભતને સ્લીકાયલ જ યહ્. પ્રદે ળથી વલખ ૂટા ડેર
લતાાનામક નગય જીલનને જીયલી ળકત નથી. અનેક અયભાન અને અણબરાાઓ રઈને
આલેરા નામકની ભન:ક્સ્થવત અને ઝુયા વલળે યીતે લાતાાભાં વનરૂામ છે . ફદરામેર ગાભડું
તથા વંફધ
ં ભાં જલા ભતી વંકુરતા જેલી ગ્રાભજીલનની જુદી તાવીય ણ આ લાતાા યજૂ કયે
છે .
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