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મૂ તયપના અવર ખેંચાણની લાતાા:  ‘ડભયી’ (ભણણરાર શ. ટેર) 

 

ચંભશાર પ્રદેળ જેભના વર્જનભા ં વફ યીત ે ઉજાગય થમ છે એલા ભણણરાર શ. 
ટેર કવલ, લાતાાકાય, વનફધંકાય, નલરકથાકાય તયીકે જાણીતા થમા છે. લાતાાક્ષેતે્ર તેભને 
‘ફાાન છેલ્ર કાગ’, શરેી’, ‘યાતલાવ’ અને ‘સધુા અને ફીજી લાત’ જેલા ં ભશત્લના 
લાતાાવગં્રશ આપ્મા છે. ભણણરાર શ. ટેરની લાતાાભા ં ચંભશાર પ્રદેળના ગ્રાભ જીલનના 
પ્રશ્ન, વભસ્માઓ તથા ગાભથી છૂટા ડેરા ંાત્રની વલેંદના તેભની એકથી લધ ુલાતાાઓભા ં
ઠરલાઈ છે. જ્માયે ‘ડભયી’, ‘યાતલાવ’, ફદરી’, ખેંચામેર લયવાદ’, ‘ડતય’ જેલી 
લાતાાઓભા-ંગ્રાભીણ રયલેળની વાથે સ્ત્રી-રુુના વકુંર વફંધંની લાત થઈ છે. અશીં ભાયે 
‘ડભયી’ લાતાા વલળે લાત કયલી છે. 

‘ડભયી’ લાતાાભા ં એક લાક્ય આલે છે કે, ‘ગાડી દેળ તયપ દડતી શતી.’ અશીં ‘દેળ’ 
ળબ્દન અથા તાનુ ંગાભ-મૂ સ્થ થામ છે.  

છેલાડાના વલસ્તાયના આરદલાવી વભાજના કે તના રક નકયી- ધધંા અથે ફશાય 
જામ છે. ત્માયે તેઓ ‘દેળભા ં જવુ ં છે’ જેલ લાક્યપ્રમગ કયે છે.બાયત દેળભા ં ને એભામં 
ગજુયાતભા ંકાભ અથે યશતેા એલા ંરક તાના મૂ સ્થાને(લતનભા)ં જલા ભાટે ‘દેળભા ંજવુ ં
છે’ તેલ જ ળબ્દપ્રમગ કયે છે. એટરે કે ‘દેળ-દેળી-દેળીલાદ’ તેલી યીતે એક વલચાય પ્રગટય 
છે. આ પ્રમગ મૂ વાથે-ત જીલન વાથે જડામેર વ્મક્તત જ કયે છે. તે અથાભા ંઆ લાતાાભા ં
દેળીલાદ છે.  

ઘયથી દૂય યશતે એલ લાતાાનામક-‘યાભજી’ ‘ફા’ન કાગ આલલાથી વૈા રઈને-
લસ્તઓુ રઈને ઉભકાબેય તાના ગાભભા ંજામ છે. ગાડીભા ંતે ફેઠ છે ણ આનદંથી ભન 
ક્યાયનુમં ઘેય શોંચી જામ છે. તાના જલાથી ઘયના-ગાભના ખળુ થઈ જળે તેલા અયભાન 
રઈને જામ છે. ણ અયભાન પતા નથી. ઘયના ફધાને કેલ ૈવાની જ ભામા છે. ભાણવની 
ભામા નથી. ફાના મતૃ્ય ુછી જીલકાક(ફાન બેરંુ) ‘ફા’ની નજીક છે. ‘ફા’તેભનુ ંકશલે ુ ંજ 
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કયે છે. જીલાકાકાની તુ્રી-અભીના રગ્નની લાત ભટાબાઈ વાથે થામ છે. તેલા વભમે અભી 
વાથેન તાના પ્રેભબમો ભતૂકા લાતાાનામકને માદ આલે છે. તાના લતનભા-ંદેળભા ંઆઠ 
રદલવની યજા રઈને આલેર યાભજી ત્રીજા જ રદલવે ળશયે જલા ભાટે ાછ નીકી જામ છે. 
‘ફા’ તેને યકાઈ જલાનુ ંખારી કશળેે-એલી આળા ણ પતી નથી. મૂથી છેદાઈને પયી ળશયે 
તયપ જતા યાભજીને વતત તાના ગાભની-લતનની ધૂ તાનાભા ં વ્માેરી છે એલ 
આબાવ થામ છે. ગ્રાભીણ-તનુ ંજીલન તથા તેની યશણેીકયણી લાતાાભા ંયજૂ થઈ  

ઘય-ગાભ-લતનથી દૂય ગમેર ભાણવ તાના વનજ તયપ ાછ આલે છે. ણ 
ફદરામેર વભાજ, વસં્કૃવત, વફંધં અને રયલેળથી ભાણવ ાછ મૂથી દૂય જત યશ ે છે. 
વફંધં રશીના શલા છતા ંતેભા ંજે અવણરમત શમ છે તે ભરુાઈ ગઈ શલાથી ભ. શ. ટેરની 
ઘણીફધી લાતાાઓભા ં ાત્ર ાછા મૂથી દૂય જતા ં યહ્ા ં છે. તજીલનન ભરશભા ળશયેભા ં
ગમેરા ંાત્રભા ંશમ છે. ભણણરાર શ. ટેરની લાતાાઓભા ંન ગાભભા ંકે ન ળશયેભા ંક્સ્થય એલા ં
ઝૂઝતા ંાત્ર જલા ભે છે. અને તેવુ ંજ ‘ડભયી’ લાતાાના નામક યાભજી વાથે થામ છે.  

લાતાાભા ંએક વભમે જેઠાકાકા (જીલાકાકાન બાઈ) ળશયેભા ંરઈ જામ છે ત્માયે ‘ફા’ તથા 
ગાભને છડીને જત લાતાાનામક યાભજી છૂટા ભોં એ યડી ડે છે. ગાભને છડીને ગમેરા 
યાભજીને ઘણા રદલવ સધુી ળશયેભા ંગઠત ુ ંનથી. યંત ુાછ ઘયે જામ છે, ત્માયે તેને બાલ-
પે્રભ કે આલકાય ભત નથી. ફદરામેલુ ં‘ફા’નુ ંલરણ તથા વફંધંભા ંજલા ભતી કડલાળથી 
તે કંટાી જામ છે. ભાણવનુ ંભશત્ત્લ નથી, ૈવાનુ ંછે. તેવુ ં‘ફા’ની લાત યથી રાગે છે. ‘ફા’ 
કશતેી શતી કે, ‘આડે ત કાભથી ભતરફ. કાભ એટરાદાભ. નકાભા દા’ડા ાડલાનુ ંઆણને 
ના ારલે.’’ યાભજી ડઘાઈ ગમેર.’’ (ગ્રાભચેતનાની નલણરકાઓ- વ.ં યઘલુીય ચોધયી, યભેળ 
ય. દલે, .ૃ૧૫૬) ફા’ની લાત યથી નામકને અવરજીલન ભુવંાઈ ગમેલુ ંરાગે છે. યાભજીને 
વતત એવુ ંથમા કયત ુ ંશત ુ ંકે, ‘‘તે દેળભા ંજ આવ્મ છે કે ક્યામં ફીજે?’’(.ૃ૧૫૬) યાભજી જે 
ઘય-ાદય ગાભનુ ંવનુ ંરઈને આલે છે તે ભુવંાઈ છે. ને ાછ જલા નીકે છે. આથી જ અંતે 
રેખકે રખયુ ંછે કે, ‘‘ફવ આલી અને ઉડી ત્માયે ાદય ગાભનુ ંવનુ ંરઈને આલે છે તે ભુવંાઈ 
છે. ને ાછ જલા નીકે છે. આથી જ અંતે  રેખકે રખયુ ંછે કે, ‘‘ફવ આલીને અને ઉડી ત્માયે 
ાદયથી ધૂ ઉડી શતી ખયી. ણ એ ત ત્મા ંજ ડીને ઠયી ગઈ શતી. યાતે ફગંરે શોંચીને 
યાભજી વાબથુી ઘવીને નાહ્. ઓયડીભા ંત ુ ંકયુું. તમ સતૂા ંસતૂા ંએને રાગ્યુ,ં થાયી-ઓયડી 
ફધુ ંજ ધૂધૂ થઈ ગયુ ંછે. એના નાકભા,ં આંખભા,ં કાનભા,ં ગાભા ંફાઝી ગમેરી ધૂ કેભેમ 
ઓવયતી નશતી.’’ (.ૃ૧૫૭) એ અથાભા ંઅંત સચૂક છે.  

 ‘ડભયી’ ળીાક અશીં સચૂક છે તથા દેળી છે. ‘ડભયી’ એ ધૂ ઊડલાની એક રિમા 
છે. જેનાથી તે ફધે વ્માી જામ છે. યંત ુઅશીં યાભજીના ભનભા ંજે ડભયી ઊડે છે તે વલચાયની 
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છે. જે ગાભ-ઘય-રયલાય છે તેને છડીને તે ળશયેભા ંઆલે છે, તેની છે. યંત ુધૂ તાનાભા ં
યશરેી છે, બયામેરી છે તેલ આબાવ લાતાાનામકને થમા કયે છે, તે અથાભા ંયાભજી ત વાથે 
અવર યીતે જડામેર છે તેવુ ંકશી ળકામ. 

‘કશ્મ’ લાા વગંથી અભી પ્રત્મેન તેન પ્રેભ વ્મતત થામ છે. અને તેજ અભીના 
રગ્નની લાત ભટાબાઈ જડે થામ છે. તેનાથી યાભજીને આઘાત રાગે છે. યંત ુ કઈને કશી 
ળકત નથી. લાતાાકાયે આ આઘાત જભલા ફેઠેરા યાભજીને ગે યટર અટકી ડે છે તે દ્વાયા 
સચૂક યીતે યજૂ કમો છે. જમાયે ‘ભા’ આ લાતનુ ંફીજુ ંજ કાયણ આે છે. એક ફાજુ પે્રવભકા 
તાની ‘બાબી’ ફનલા જઈ યશી છે તે વભમની નામકની ભન:ક્સ્થવત લાતાાભા ંવનરૂાઈ છે.   

 ગાભભા ંઆંધી ચઢતી, ઘયનુ ંછારંુ ઊડુ ંઊડુ ંથત ુ,ં ફીભાય ફા, જીલકાક ને ફા લચ્ચે 
થતી ભડે સધુી લાત અને એકલાયકી આંધીભા ં ફાનુ ં મતૃ્ય-ુ લગેયે ફાફત ગ્રાભજીલનની 
અવણરમતને વ્મતત કયે છે. ફાનુ ંફીભાય યશવે ુ ંઅને જીલાકાકાની લધ ુડતી ‘ફા’ને  ભદદ 
તથા તેભના પ્રત્મેનુ ં ખેંચાણ- યાભજી જઈ ળકત શત. ગ્રાભીણ જીલનના વફંધંભા ં જલા 
ભતી વકુંરતા અશીં વનરૂાઈ છે.   

લાતાાના આયંબભા ં દેળ છડીને-ગાભ છડીને ગમેરા યાભજીને ળશયેભા ં 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 જેવુ ં
વાપયાખત.’’(.ૃ૧૫૩)જેલા ળબ્દથી યાભજીભા ંકાભ પ્રત્મેની વનષ્ઠા તથા અવર ાત્રના દળાન 
થામ છે. 

લૈળાખના રદલવ, ‘ફા’ન કાગ, રગ્નગાાભા ંશયલા-પયલાની તીવ્ર ઈચ્છા, આ ફધી 
જ આળાઓ ભનભા ં રઈને આલેરા યાભજીની આળાઓ પતી નથી. ફદરામેલુ ં ગાભ તથા 
ભટાબાઈ- ‘ફા’નુ ં લતાન. ‘ફા’એ ક્યાયેમ તેની ઉઘડેરી કમા પ્રત્મે ણ ધ્માન આપ્યુ ં નથી. 
ફદરામેરી ગ્રાભીણ યીવત-તના જીલનન ધફકાય લાતાાભા ંજલા ભે છે.  

‘Back to root’ તયપ આલેરા લાતાાનામાકને મૂ લતનભાથંી આલકાય નરશ જાકાય 
ભે છે. લતન પ્રત્મેન ઝૂયા વ્મતત થમ છે. અવર જીલન, અવર વફંધં ભાનલી ભરૂી 
ગમ છે. તેની લાતાા છે. ફદરામેલુ ંગાભડુ,ં વ્મક્તતભા ંભાનલતા ભયી યલાયી છે ને ૈવાને જ 
ભશત્ત્લ આતા રકની લચ્ચે અવર ભાણવ યશી ળકત નથી. જે ઉચ્ચ-અવર જીલનને 
ભાણલા આલેર નામક ાછ ળશયે તયપ જામ છે. 

લાતાાભા ંપ્રમજામેરી ફરીભા ંદેળીજીલનની છાટં જલા ભે છે. જેભ કે,  
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-શેંડ શેંડ અલે, છયીની ેઠભ યઈએ નશીં. ખાલાીલાનુ ંબાળ કે આ ધણૂમ ભરક 
શાબંયળેમ નશીં, ફેટ્ટભજી!’’(.ૃ૧૫૪) 

-‘ચ્મભ, શ્શયેની બાખયી-યટરીથી શલેાઈ જ્મ એટરે ઘયન યટરમ નઈં બાલત?’ 
(.ૃ૧૫૬) 

આ ફરી ચંભશાર પ્રદેળને ઉજાગય કયે છે. ફરીન ઉમગ ક્યાકં જ થમ છે. તેભ 
છતા ંરયલેળ, ાત્રની ભન:ક્સ્થવત લગેયે વ્મકત કયલાભા ંફરી વશામ ફને છે. ફાકી આખી 
લાતાા લાતાાનામકના મખેુ કશલેાઈ છે. યંત ુવલેંદના તની આરેખાઈ છે.    

લાતાાના આયંબભા ંઆલતી રાખ લણજાયાની લાતાા તે પ્રતીકાત્ભક યીતે યજૂ થઈ છે. ત 
‘રડર શાચલજે’, આખખા દૂધની, યાબ્ફડા જેલી ચા’, ‘કશ્માન યણકાય’, ‘આજે યભયભભા ં
આંધી જગાલત’, ‘ઉઘડેરી કામા’, ઠંુઠા વકૃ્ષના છામંા જેલા ેવેન્જય’ લગેયે ળબ્દપ્રમગ 
લાતાાભા ંદેળીમતાને પ્રગટ કયલાભા ંલધ ુઘતક વાણફત થામ છે.  

‘‘ખાલાીલાનુ ંબાળે કે આ ધણૂમ ભરક શાબંયળેમ નશીં,’’ જેલા ળબ્દ ખટા ડે છે. નામક 

અયભાન રઈને દેળભા-ંલતનભા ંઆલે છે. યંત ુતેને અવર આલકાય ભત નથી. તેથી તેના 

ભનભા ંભતૂકાની ડભયી જ ઊડે છે અને તે ાછ ળશયેભા ંજામ છે. અવર ગ્રાભ જીલન ભવૂાત ુ ં

જામ છે અને તેની જીલન યીવત ભરુાતી જામ છે. તે વલેંદનાને આ લાતાા લાચા આે છે. યાભજી 

જેવુ ંઅવર ાત્ર ળશયેભા ંક્સ્થય થઈ ળકત ુ ંનથી. તેની ભન:ક્સ્થવત, તેન ઝુયા વલળે યભેળ ય. 

દલે નોંધે છે કે, ‘‘ડભયી’ લાતાાભા ંજીલકાકાએ કયેરા મ ૂગંા કાલતયાના ભામાા યાભજીળેઠને ફગંરે 

કાભ કયે છે. દરરે લાાના બાઈફધં જીલાકાકા ભા વાથે શી ગમા છે. એભની દીકયી અભી 

ાણી બયેરા ગ ચડાલલાના ફશાને યાભજીન કશ્મ રઈ જઈને ઘેય આલલા કશ ે છે. 

ની પ્રીત જીલાકાકા જાણી જામ છે. ણ સ્લજન ભાટે બેટવગાદ રઈને ાચં 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 શોંચતાનંી વાથે ઘય ઘેલુ ંગાડું ંથઈ જળે-એલી 

ધાયણા રઈને ઘયલતન જતા તથાનામકના ભ્રભ વનયવનની લાત અશીં યભણીમ યીતે મકુાઈ છે. 

ગ્રાભીણ ઈરાકાથી વલખટૂા ડયા છીમ નગયને જીલી-જીયલી ન ળકતા ં ાત્રની વલવળષ્ટ 

ભન:ક્સ્થવતથી યચાત વલમાાવ ભણણરાર શ. ટેરની લાતાાઓભા ં વયવ યીતે ઉજાગય થામ 

છે.’’(ગ્રાભચેતનાની નલણરકાઓ- વ.ં યઘલુીય, યભેળ ય. દલે, ગરુ્જય ગ્રથંયત્ન કામાારમ, 

અભદાલાદ, નુમુાદ્રણ-૨૦૦૧, .ૃ૨૫૯) યભેળ ય. દલે એ નધ્યુ ં છે કે ‘ાચં રદલવની યજા 

રઈને આલેર યાભજી’- અશીં ‘ાચં રદલવ’ નશી ણ ‘આઠ રદલવની’ યજા રઈને આલેર 
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યાભજી’ જેલી વલગતદ વવલામ તેભના ભતને સ્લીકાયલ જ યહ્. પ્રદેળથી વલખટૂા ડેર 

લતાાનામક નગય જીલનને જીયલી ળકત નથી. અનેક અયભાન અને અણબરાાઓ રઈને 

આલેરા નામકની ભન:ક્સ્થવત અને ઝુયા વલળે યીતે લાતાાભા ંવનરૂામ છે. ફદરામેર ગાભડુ ં

તથા વફંધંભા ંજલા ભતી વકુંરતા જેલી ગ્રાભજીલનની જુદી તાવીય ણ આ લાતાા યજૂ કયે 

છે.  
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