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‘છાવણી’ : નવકથા એક ભૌગોલક પરરપે્રક્ષ્યમાાં 
(Chhavani: Novel A Geographical Perspective) 

 
 

જાન્યઆુયી 2001ભ ાં થમેર  કચ્છન  ધયતીકાંથી ભ ત્ર કચ્છ જ નહશ ણ વભગ્ર વલશ્વ પ્રકાંવત થઈ 
ગમેલુાં. આ ઘટન એ ભનષુ્મ જીલનની લયલી બાંગયુત ને ઉઘ ડી  ડી દીધી. આ બીણ દુઘઘટન નુાં વ ાંલેદન 
કચ્છ તેભજ ગજુય તન  અનેક વ હશત્મક યોએ વલવલધ સ્લરૂોભ ાં વ્મક્ત કયુું શત ુાં. આ યાંય ભ ાં ધીયેન્ર 
ભશતે ની ‘છ લણી’ (2008) નોંધ ત્ર નલરકથ  છે. આ નલરકથ  કચ્છન  2001ન  ભકૂાંને કેન્રભ ાં ય ખીને 
રખલ ભ ાં આલી છે. ધયતીકાં છી એક લઘ સધુી વર્જક વભગ્ર ભજુભ ાં યઝ ટ કયત  યહ્ ાં, એ દયવભમ ન 
તેભણે જીલન અને મતૃ્યનુ  બાંગયુ અને બમ લશ રૂને વનશ ળયુાં, અનબુવ્યુાં ને તે ‘ળબ્દસષૃ્ષ્ટ’ન  ભ ર્ઘ, 2001ન  
અંકભ ાં પ્રક વળત ત્ર, ‘છ લણી’ નલરકથ  અને ‘પ્રત્માંર્ નો કમ્’ ક વ્મવાંગ્રશન  ‘બાંગયુ ળ શ્વતી’ ક વ્મગચુ્છભ ાં 
વનરૂ યુાં છે. ધીયેન્ર ભશતે ન  ત્રભ ાં એક વ્મક્ક્તન  વનજી અનબુલો વનરૂ મ  છે ણ ‘છ લણી’ ભ ાં યઘલુીય 
ર્ૌધયીએ નોંધયુાં છે તેભ ‘વમશૂભ નવનુાં વનરૂણ અનન્મ છે.’ યવલ ન ભનો યલુ ન ભજુભ ાં વભત્રને ભલ  આલે 
છે, એ ફવભ ાંથી ઉતયે છે ને ધયતી ધણધણલ  ભ ાંડે છે. વભત્રને ઘેય શોંર્ે તો છે ણ ત્મ ાં ક ટભ નો ઢગરો... 
છી તે ભકૂાં ીહડત છ લણીભ ાં યશી જામ છે. છ લણીથી જત  ભ ગઘ યથી તેને ટેમ્ ભ ાંથી ડેર ડ મયી ભે 
છે. આ ડ મયીભ ાં ભકૂાંગ્રસ્ત ભજુભ ાં એક લઘ દયવભમ ન તેણે જે ક ાંઈ જોમેલુાં અને અનબુલેલુાં તેનુાં લણઘન કયુું 
છે. અહીં ‘છાવણી’ નવકથાને ભૌગોલક દ્રષ્ટિકકોણથી પપાવવાનો પપ્રમમ છે. વૌપ્રથભ કચ્છની ભગુો અને 
ભકૂાં થલ ન  ક યણો વલળે જાણવુાં અવનલ મઘ છે. 

 
 

ગજુય ત બ યતનુાં એક પ્રગવતળીર, ગવતળીર અને વલકવવત ય જ્મ યહ્ુાં છે. ભયૂર્ન કીમ અને તેની 
વાંયર્ન ન  આધ યે ગજુય તભ ાં કચ્છ અને વૌય ષ્ર ફે ઉચ્ર્પ્રદેળની વ થે ફે અખ તો તયીકે કચ્છનો અખ ત 
(યલ  ઓની યર્ન લ ો) અને ખાંબ તનો અખ ત (યેતી, ક  અને ભ ટીન  વનક્ષેોલ ો) ણ આલેર છે. 
બ યતભ ાં વૌથી લધ ુ દહયમ  હકન યો ધય લત  ગજુય તભ ાં વ ત મખુ્મ ન ન  બૌગોલરક પ્રદેળોભ ાં કચ્છનો 
વભ લેળ થ મ છે, જેભ ાં શષુ્ક અને અધઘશષુ્ક આફોશલ  ધય લતો કચ્છ પ્રદેળ, કુદયતી વાંળ ધનોભ ાં જ ાંગર, 
ઘ વપ્રદેળ, નદીઓ, ખવનજો (લરગ્ન ઈટ, જીપ્વભ, ફોક્વ ઈટ, ભીઠુ) તેભજ ભ નલ વાંળ ધનભ ાં તેની વલવળષ્ટ 
વાંસ્કૃવત, ક ડ ઉય બયતક ભ લગેયેભ ાં વ ાંન્ન શોલ  છત ાં અન્મ બૌગોલરક પ્રવતકુત ઓ શોલ થી આ પ્રદેળનો 
વલક વ પ્રભ ણભ ાં ઓછો થમો છે. 

 

ગજુય તભ ાં વૌથી લધ ુબૌગોલરક વલસ્ત ય (23.27%) અને વૌથી ઓછી લવતીગીર્ત  (46 પ્રવત હકભી. 
લગઘ) તેભજ વૌથી લધ ુદહયમ  હકન યો (406 હક.ભી.) ધય લત  કચ્છ જજલ્ર ભ ાં ભજુની કુર લસ્તી 2,13,514 
(2011), લવતી ગીર્ત  3800 પ્રવત હકભી. લગઘ, ક્ષેત્રપ 56 હકભી લગઘ, સ્ત્રી-રુૂ પ્રભ ણ દય શજાય રુૂોએ 
887 સ્ત્રીઓની વાંખ્મ  છે, જ્મ યે વ ક્ષયત  દય 86.56% જોલ  ભે છે. 
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વલશ્વભ ાં ફે પ્રક યની આદ ઓ વનભ ઘણ  ભતી શોમ છે, કુદયતી અને ભ નલવનવભિત. તે જ યીત ેતનેી 
ઘહટત થલ ની પ્રહિમ  ણ વભમ વ થે ફે પ્રક યની શોમ છે, એક ત્લહયત અને ફીજી ધીભી ગવતથી. અર્ નક 
અને ઝડી વનભ ઘણ  ભતી આદ ઓ લધ ુનકુવ નક યક અને બમ નક વ લફત થતી શોમ છે, જેભકે ભકૂાં, 
ભસૂ્ખરન, ર્િલ ત, દ લ ન, ત્સનૂ ભી લગેયે. ભજુભ ાં લઘ 2001ભ ાં આલેર ભકૂાં એક ત્લહયત આદ  શતી. 
તેથી તેનુાં નકુવ ન તેન ાં રૂર અને બમ નક સ્લરૂની વનળ ની આે છે. આદ ઓનુાં ઘહટત થવુાં એ કુદયતી છે, 
યાંત ુ કુદયત અને જે તે કે્ષત્રની બૌગોલરક વાંયર્ન થી અનકુૂ ન થઈને ઔદ્યોલગકયણ, આધવુનકયણ અને 
ળશયેીકયણ જેલી પ્રહિમ ઓન ાં પ્રબ લભ ાં ભ નલ દ્વ ય  થમેલુાં આંધળાં અને પ્રવતકૂ અનકુયણ તેન  નકુવ ન ભ ટે 
લધ યે જલ ફદ ય છે. ભજુભ ાં આલેર ભકૂાંની લધ ુનકુવ નદ મક અવય થલ નુાં ક યણ બૌગોલરક, વ્મલસ્થ તાંત્ર, 
રોકો અને તેન  આમોજનનો અબ લ જણ મ છે 

 

.બ યતન  ય ષ્રીમ ભકૂાં વલજ્ઞ ન કેન્રન  (National Center for Seismology) જણ વ્મ  મજુફ 
ગજુય તભ ાં કચ્છ વૌથી લધ ુભકૂાં વાંબવલત કે્ષત્ર તેભજ વૌથી લધ ુવાંકટગ્રસ્ત ઝોન-5 ભ ાં આલે છે. બૌગોલરક 
વાંયર્ન  અને વનભ ઘણ પ્રહિમ ન  આધ યે કચ્છ કે્ષત્ર નફળાં અને અવાંતલુરત છે. કચ્છ પ્રદેળભ ાં ભકૂાં થલ ન  
મખુ્મ ફે ક યણ છે. એક ઈન્ડો ઓસ્રેરીમન પ્રેટન  બ ગરૂ અયેલફમન પ્રેટ વ થે રૂ ાંતહયત પ્રેટવીભ ાંન ુાં 
વનભ ઘણ થવુાં અને ફીજુ કચ્છ અખ તની પોલ્ટ ર ઈન. આ તભ ભ ફ ફતોની જાણક યી શોલ  છત ાં ણ 
વ્મલસ્થ તાંત્ર દ્વ ય  ભકૂાં વાંયલક્ષત ફહુભ ી ભક નો અને અન્મ ફ ાંધક ભ કયલ ન  ર્ોક્કવ નીવતવનમભો અને 
વનમાંત્રણની ઉણ છે. ફીજીફ જુ જા ન દેળ વૌથી લધ ુ ભકૂાં પ્રબ વલત અને વાંકટગ્રસ્ત શોલ  છત ાં ત્મ ાં 
ઉરબ્ધ ભકૂાં વાંયલક્ષત ટેકનોરોજી, વનમભોનુાં ચસુ્ત  રન અને વનમાંત્રણો શોલ થી ભ નલ અને 
ભ નલવાંવતને નશીલત નકુવ ન થ મ છે. કચ્છ પ્રદેળભ ાં ણ ભજુન  ભકૂાં અગ ઉ કચ્છન  યણભ ાં 16 જૂન, 
1819 (7.7-8.2 તીવ્રત , X-આત્માંવતક તીવ્રત  લગઘ)નો ભકૂાં, અંજાયભ ાં 16 જુર ઈ, 1956 (6.1 તીવ્રત , IX-
પ્રર્ાંડ તીવ્રત  લગઘ)નો ભકૂાં આલેર , છત ાં ણ જાન્યઆુયી, 2001ભ ાં આલેર ભકૂાં વભમે તેન ાં પ્રવતક ય 
ભ ટેન  મોગ્મ ગર નો અબ લ ધીયેન્ર ભશતે ની ‘છ લણી’ નલરકથ ભ ાંથી વ ય થત ાં અનબુલ મ છે. 
‘છ લણી’ભ ાં વનરૂ મેર દૃશ્મો વાંલેદનળીર ભ ણવને શર્ભર્ લી દે છે. થોડ  દૃશ્મો જોઈએ : 

 

“ર્ર્ઘનુાં આખુાં ર્ોગ ન ભ ણવોથી ઊબય ત ુાં શત ુાં ણ કોઈની આંખભ ાં હયર્મની યેખ  દોય તી નશોતી. 
કોઈ કોઈને ઓખતુાં નશોત ુાં, એકભેકની વ ભે જોતી દયેક આંખભ ાં એક જ ચૃ્છ  છે, ણ એ પ્રશ્નને પ્રગટ 
થલ ની જરૂય ડી નથી, એભને એભ એનો ઉત્તય ભી જામ છે, છૂલ નુાં ણ ફીજુ ાં શુાં છે ?- 

‘તભ ય ાં કેટર  ?’ 
‘ફે.’ 
‘ભ ય ાં  ાંર્’ 
‘કોણ, કોણ ?’ 
‘લ ઈપ, દીકયો, ભ -ફ  ને હુ ાં.’ 
‘તભે ? તભે તો -’ 
ણ આગ લ ત કશલે  કે વ ાંબલ  કોઈ યોક ત ુાં નશોત ુાં. ન કળો ખરુ વો, ન ળોક, ન વ ાંત્લન, ર્શયે  

ય ફદર મેરી એક યેખ  સધુધ ાં નહશ. વનજીલ ર ળો નીર્ે ડી શતી; જીલતી ર ળો ઘભૂતી શતી.” (ભશતે  
ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-42) 
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ફીજુ એક દૃશ્મ જોઈએ : 
“‘સભેુરુ’ ટ લય તભે જોમો શતો ને, કેલો શતો નહશ ? શેં ? વન ભ ાં ણ એલડી ઊંર્ી ઈભ યત આણે 

જોઈ ન શોમ ણ આભ જુઓ તો, આભ એ, આભ એન ાં ઊબ ાં ફે પ હડમ ાં થઈ ગમ ાં છે !’ ફે શ થથી એભણે 
યરે્રી મરુ  આ દુઘઘટન નો આફેહફૂ લર્ત ય યજૂ કયી દે... તભે જોઈ આવ્મ  ? અભ ેઅફીશ ર જોઈને આવ્મ ાં, 
‘આક ળ ગાંગ ’ ટ લય તભે જોયુાં શત ુાં ? ભ ાંહ્ ને ભ ાંહ્ ક્સ્લવભિંગ રુ, ગ ડઘન ને એવુાં ફધુાં ! સ્લગઘ જોઈ લ્મો સ્લગઘ 
! એ કેલી યીતે ડ્ુાં છે, ખફય છે ? વૌથી ઉયનો ભ  શલ ભ ાં અધધય રટકી યહ્ો છે ને ફ કીન  બોંમ ઉય 
!” 

રેખકે કાં યી છૂટી જામ એવુાં લણઘન કયુું છે : 
“...સ્ભળ નભ ાં શલે લર્ત ઓ ખ રી ડતી નશોતી કે લધ ય ની લર્ત  ઊબી કયલ  ભ ટે જગ  ણ યશી 

નશોતી. ર ળો આવ્મ  કયતી શતી-ભોટયભ ાં, ટેમ્ ભ ાં, રેઈરયભ ાં, હયક્ષ ભ ાં, શ થર યીભ ાં ખડક ઈ ખડક ઈને, 
લ શનોભ ાંથી ઠરલ ઈને સ્ભળ નભ ાં ખડક તી શતી. હુ ાં ત્મ ાં શતો એ દયવભમ ન ભેં જોયુાં કે ર ળને ઠ રલલ ની 
હિમ  ણ કેલી ફદર તી યશી શતી. ર્ ય ખબ  તો અશીં શત  જ ક્ ાં, ણ ળરૂળરૂભ ાં ફે જણ શલેકથી ળફને 
ઊંર્કત  શત  એને ફદરે શલે ફબ્ફે-ર્ચ્ર્ ય ળફ બેગ ાં ઊંર્ક ત  શત ાં અને એકફીજા ય પેંક ત ાં શત ાં, 
કોઈકનો શ થ રફડી ડતો શતો, કોઈકનો ગ ઢવડ તો શતો તો કોઈકની ડોક નાંખ ઈ જતી શતી. એક લ ય તો 
ભેં ર યીને એક ફ જુથી ઊંર્ી કયીને ળફનો ઢગરો ઠરલ તો જોમો શતો... (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-74) ... 
કોઈ ળફનુાં ભ થુાં છૂાંદ ઈ ગયુાં શત ુાં તો કોઈભ ાં ભ થ ની જગ એ ખ રી શ ડકુાં જ ખોવ મેલુાં શત ુાં. રોશીથી રથથ 
ર ળોભ ાંથી કોઈન  શ થગ ળોધલ  ડે એભ શત ... જભીનદોસ્ત થઈ ગમેરી ઈભ યતોભ ાં દટ ઈ ગમેરી એ 
ર ળો કફય ખોદીને કઢ મેર ાં ભડદ ાં જેલી શતી... (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-75) ...ભવ ણભ ાં શલે ળફન ે
ય ખલ ની જગ્મ  યશી નથી ને ર કડ ાં ખટૂી ડ્ ાં છે. ત્મ ાં આલ  રોર્  રઈને ત્મ ાં જલ નો ક ાંઈ અયથ છે ? 
એને તો દઈ દઈએ અશીંમ ાં જ દીલ વી. (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-76) “ઓ હયક્ષ ભ ાંથી થોડુાંક ેરોર ક ઢી 
આલો તો, આ ક ટભ ભ ાંથી ક ાંઈ ડફલુાંફફલુાં રેત  જાતો,” (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-76) “...ખણી જા, 
ખણી જા, ધખુ લી ન ખ.” (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-87) – આભ ર ળોની લર્ત્રવલલર્ત્ર શ રત જોલ  ભી 
શતી. આલી હયક્સ્થવતનો બોગ ફનેર  ભ ણવોનો ર્શયેો તદ્દન વ ટ અને સ્લય વ લ શષુ્ક થઈ ગમો શતો. 
આંસ ુણ સકૂ ઈ ગમ  શત . કોઈને એવુાં થ મ કે આ હયક્સ્થવતથી ભ ણવ લધ ુવાંલેદનળીર-વભવાંલેદનળીર 
ફન્મો શળે ણ લ સ્તલભ ાં એવુાં ન થયુાં !! ધયતીકાંે તો ભ ણવની વવૃત્તને ફય ફય ઉઘ ડી  ડી. આ વાંદબઘન  
થોડ ાં દૃશ્મો જોઈએ : 

 

“ળશયેભ ાં એક એલી ટોી ઊતયી આલી શતી, જે શ થે ર્ઢેરી ર ળ યથી ઘયેણ ાં, ઘહડમ  જેલી કીભતી 
ર્ીજલસ્તઓુ ઉત યી રેતી શતી અને લખસ્વ ભ ાંથી કે વઘભ ાંથી ૈવ  ક ઢી રેતી શતી.” (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, 
.ૃ-78) 

“કોઈકન ેખફય ડી ગઈ કે ધ ફ  ઊતયે છે અને થોડી લ યભ ાં તો કોણ જાણે ક્ થી ભ ણવો ધવી 
આવ્મ ાં. રક ઉય ર્ઢી ગમ ાં. ઝાંટ ઝાંટ ને લ ૂાંટ લ ૂાંટ. રઈને આવ્મ  શત  એભણે ધ ફ  પગ લીન ેરક બગ ડી 
મકૂી.” (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-123) 

 

“ફીજી એક લ તની ખફય છે ? આ રોકો ઝાંડ ાં ફ ાંધીને યશ ેછે, છી દફ ણન  ફદર ભ ાં ઘય ભ ાંગળે. 
એ ણ ખલુ્રેઆભ લ ૂાંટ નહશ તો ફીજુ શુાં ?” (ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, .ૃ-149) 
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“આંખભ ાં આંસ,ુ ને કશ,ે ભોયફીભ ાં શોન યત થઈ ત્મ યે તણ ઈ આલેરી એક ર ળ યથી આ દ ગીન  
ઉત યી રીધ  શત  ણ છી એવુાં ફન્યુાં કે શયેન ય કોઈ યહ્ુાં નહશ, ભજૂવભ ાં ને ભજૂવભ ાં ડી યહ્  ણ શલે 
તો વ ર્લલ  જેવુાંમ કાંઈ યહ્ુાં નહશ... જેભ હુાં રઈ આવ્મો એભ આ રોકો રઈ જામ, એભ ાં શુાં ?” (ભશતે  ધીયેન્ર, 
છ લણી, .ૃ-152) 

 

- ખોયુાં એન  કયત ાં અદકેરુાં ભળયુાં ! 
ખોયુાં ? અયે, ખોયુાં જ શુાં શત ુાં, ઠીફડ  ? ને શલે ભજેન ાં પોયેનની થ ીભ ાં ખ મ છે! (ભશતે  ધીયેન્ર, 

છ લણી, .ૃ-154) 
 

આ ઉય ાંત વયક યી જભીન ઉય ય તોય ત ર્ણતય, તાંબ-ૂત ડત્રી, ધ ફ -કડ ાં ને અન્મ 
ય શતવ ભગ્રીની લ ૂાંટ લ ૂાંટ, એ વભમે ભડદ  ય શક્ક કયન ય ભ ણવો કયત  લસ્તઓુ ય શક્ક કયન ય ભ ણવો 
ઝ ઝ  ! ક ટભ  ઉ ડલ ભ ાં ભ્રષ્ટ ર્ ય, નુલઘવનની પ્રવવૃત્ત, મતૃ વ્મક્ક્ત ને ડી ગમેર  ઘયન  લતય ભ ટે 
ડ ડી, કેટર ક બ ડઆૂત તો ભક ન ભ લરકને નોટીવ આે ! ભક ન ખ રી કયલ ન  ૈવ  ભ ગ ે ! કુદયતી 
યીતે મતૃ્ય ુથયુાં શોમ તો ણ તેને ધયતીકાંભ ાં ખ લી ૈવ  યી રેલ ની વવૃત્ત, કેટર ક ભ ણવો મતૃ જાશયે 
કયી દીધ  શોમ, ને તેન  ૈવ  ગજલ ભ ાં ન ખી દીધ  શોમ, થોડ ાં લખત છી એ જ (મતૃ જાશયે થમેર) વ્મક્ક્ત 
શમ ત ણ શોમ ! મતૃ વ્મક્ક્તન  દ ગીન -વભરકત ભ ટે તેન  હયલ યજનોભ ાં ડેર વતય ડ, નકવો  વ 
કય લલ , વલે કય લલ  ભ ટે આલી ડતી ર ાંર્, અવધક યીઓની ફદરી ને તેન  ક યણે ઊબ  થત ાં પ્રશ્નો, 
તકનો ર બ રેત  ક યીગયો, દેળયદેળની વાંસ્થ ઓ ને ડોક્ટયોની ઉભદ  વેલ , ભોતન  જડફ ભ ાંથી જીલતયને 
ખેંર્ી ક ઢત  માંત્રો, ક ટભ ભ ાં દટ મેર  ભ ણવોનુાં ફ કોરુાં કયીને ખ લ -ીલ નુાં શોંર્ ડત  રોકો, લ સ્તલભ ાં 
ઘય ડી ગયુાં શોમ કે સ્લજન ગભુ વ્યુાં શોમ છત ાંમ કોઈણ પ્રક યની વશ મ ન રેત  રોકો, અથલ  વશ મ ભી 
શોમ તો તેભ ાંથી ળ   ફાંધ લત  રોકો, કેટર ક તો ધભઘદ નુાં ખ ત  ણ નહશ, કશ ેકે, ‘શજી કેટર  દ ડ  ધભ ઘદુાં 
ખ ઉં ?’ લર્િંત જનક હયક્સ્થવત લચ્રે્ ણ ગમ્ભત કયી રેત  રોકો ણ જોલ  ભે, સકૂ બઠ્ઠ ભ ણવો ભકૂાંથી જ 
ફે  ાંદડે થમ  એલી શકીકતો ણ વ ાંડે, ભકૂાંથી કેલ ધયતીની છ તીભ ાં કે ઘયની દીલ રોભ ાં જ વતય ડ 
નથી ડી ણ ભ ણવ-ભ ણવ લચ્રે્ન  વાંફાંધોભ ાં ણ વતય ડો ડી છે ! આભ, ક્ ાંક કરૂણ , વેલ , અનકુાં , 
ભ નલત ની વયલ ણી, તો ક્ ાંક ર ળોને ણ ખાંખેયી રેત , ય શતન  ન ભે ફધુાંમ શડ કયી જત  ર રચ ુરોકો 
નજયે ડે છે. ભનષુ્મન ાં નયલ ાં-લયલ ાં રૂો જોલ  ભે છે. ટૂાંકભ ાં ‘છ લણી’ નલરકથ  દ્વ ય  ભકૂાં થમ ની 
ક્ષણથી ભ ાંડીને એક લઘ સધુીનો કેલ અશલે ર નહશ ણ એક દસ્ત લેજ વ ાંડે છે. આ ઘટન થી ભ ણવની 
ખ નદ ની, ખભુ યી અને ખભીય શુાં છે તેની અનભુવૂત થ મ છે. ભ નલવાંફાંધોની બાંગયુતોનો હયર્મ ણ વ ાંડ ે
છે. નલરકથ ન  વલવલધ દૃશ્મોભ ાંથી વ ય થમ  છી ભનભ ાં ભનષુ્મની વવૃત્ત વાંદબે અનેક પ્રશ્નો થ મ એ 
સ્લ બ વલક છે. કુદયતી આદ ઓને યોકી ળક મ નહશ, કે નતો તેન થી ફર્ી ળક મ, આ ફ ફતની પ્રતીવત આ 
નલરકથ ભ ાં વનરૂ મેર  પ્રવાંગો દ્વ ય  અચકૂ થ મ છે. ભજુભ ાં ભકૂાંની આદ  વભમે ોત ની સયુક્ષ  અને 
તકેદ યી ભ ટે રેલ ન  ગર ની મોગ્મ ભ હશતીનો અબ લ અને ર્ોક્કવ હદળ વનદેળ ન શોલ ન ાં ક યણે રોકોભ ાં 
એક પ્રક યનો ડય, અવભાંજત , કુતશુરત  અને હદળ  વલશીનત  જોલ  ભે છે, આ હયક્સ્થવતભ ાં ભ ણવ 
સ્લફર્ લ વવલ મ ફીજાને ભદદ કયલ ભ ાં ર ર્ ય ફને છે એ ણ વશજ ર ગે. ભકૂાં આવ્મ  શરે  અને ભકૂાં 
વભમે રોકોની આદ થી ફર્લ  અને તકેદ યી વાંફાંવધત ગર ઓ અંગેની જાગવૃત, જેલી કે ઘયન  અંદય 
શોઈએ ત્મ યે, ઘયથી ફશ યની ખલુ્રી જગ્મ ભ ાં શોઈએ ત્મ યે, ડ્ર ઈવલિંગ કયત  વભમે તથ  ત ે ફધ  વભમે 
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રેલ ન  ત્લહયત વનણઘમો, વ લરે્તી કે વ લધ ની વાંફાંવધત ભ હશતી લધ ુથત  નકુવ નને અટક લે છે. આભ તો 
આલી કુદયતી આદ ઓન ાં હયણ ભોનો વશજ સ્લીક ય કયલો જ યહ્ો, યાંત ુઆ વભમે રોકો તેભન ાં બવલષ્મને 
રઈને લર્િંવતત શોમ છે, આવથિક અને કૌટુાંલફક વાંવત્ત ખોમ ન  દુુઃખ વ થે વનય વિત શોમ છે, તેભ છત ાં તેન ાં 
પ્રબ લથી ફશ ય નીકી નુુઃવ્મલસ્થ ન ભ ટે પ્રમ વ તો કયલો જ યહ્ો. લી આ વભમે ભ ખ ને 
નુુઃવલકવવત અને નુુઃવ્મલક્સ્થત કયલ  ભ ટે તાંત્ર ણ વહિમ શોમ છે. ભકૂાં આવ્મ  શરે  વ લરે્તીન  
ગર ઓ, ભકૂાં વભમેન  ક મોની વ થ-ેવ થે ભકૂાં છીન  ત્લહયત અને ર ાંફ  ગ  ન  ગર  અને 
નુુઃલવન ભ ટે ક મો, ર્ોક્કવ હદળ ભ ાં અને આમોજન વ થે કયલ ભ ાં આલે તો ભકૂાંની અવયક યકત ને ઓછી 
કયી ળક મ છે તથ  પ્રદેળન  નુુઃલવનની ક ભગીયીને ઝડી ફન લી ળક મ. ‘છ લણી’ નલરકથ  દ્વ ય  જાણલ  
ભે છે કે જ્મ ાં તાંત્ર, સ્થ વનક રોકો અને વેલ કીમ વાંસ્થ ઓનો ઉભદ  વશમોગ વ ાંડ્ો છે ત્મ ાં ઘણુાં વ રુાં ક ભ 
થત ુાં જોલ  ભે છે. આલી કુદયતી આદ ઓ વભમે ભ ણવ ધભઘ, વાંપ્રદ મ, જ્ઞ વતલ દને ભરુીને ક ભ કયે તો 
વભસ્મ ઓનુાં વનય કયણ લધ યે વ યી અને વય યીતે ર લી ળક મ છે. જેની પ્રવતતી ‘છ લણી’ નલરકથ ભ ાં 
ભકૂાં છી સ્ભળ નભ ાં જગ્મ  અને ર કડ ન  અબ લભ ાં એકવ થે મતૃદેશોને અક્ગ્નવાંસ્ક ય આલ ની ઘટન  દ્વ ય  
થ મ છે. 

 
 

વ્મક્ક્તન  લરણ અને લતઘણકૂ ઉય વભ જ અને તેન ાં મલૂ્મો, ભ ન્મત ઓ, યીતહયલ જો, રૂહઢઓની 
વ થોવ થ જગ્મ  અને પ્રદેળની બૌગોલરક હયક્સ્થવતની ભશદ્અંળે અવય થતી શોમ છે. કોઈણ વ્મક્ક્ત વભમ 
અને જગ્મ ને ધમ નભ ાં ય ખીને ોત ન  વ્મક્ક્તત્લ આધ હયત લતઘન કયે છે, યાંત ુ ભજુન  ભકૂાં છી ય શત 
વ ભગ્રી અન ે અન્મ વશ મોન  વલતયણ વભમે જોલ  ભેર  રોકોન  લતઘન અને ભ નવવકત  કચ્છી રોકોની 
વાંસ્કૃવતભ ાં અલ દરૂ ગણી ળક મ, વ થોવ થ આ દૃશ્મો એક નલો જ અનબુલ કય લે છે. આગ નોંધયુાં છે 
તેભ વશ મ અને ય શત વ ભગ્રીભ ાં થમેર ર્ોયી, લ ૂાંટપ ટ અને વલતયણભ ાં અન્મ મ લગેયે ઘટન ઓ તેની 
વ લફતી આે છે. આ વભમે વલયીત હયક્સ્થવતને વ નકુૂ ફન લલ  ભ ટે વ્મક્ક્તની નૈવતક જલ ફદ યી વલળે 
અવનલ મઘ છે, જે વ્મલસ્થ તાંત્ર દ્વ ય  નુુઃલવન અને ય શતન  ક મોન  વભ નવલતયણને અવયક યક ફન લલ ભ ાં 
ભદદરૂ ફની ળકે છે. ‘છ લણી’ ભ ાં ભજુભ ાં થમેર  ભકૂાંની ક્ષણથી ભ ાંડીને એક લઘ દયવભમ ન ફનેલી વલવલધ 
ઘટન ઓને રેખકે ક્ ાંક દૃશ્મરૂે, ક્ ાંક ઉક્ક્તરૂે તો ક્ ાંક હિમ રૂે આરેખી છે. રેખક નલરકથ ભ ાં તાંત્રની 
ભમ ઘદ ને આરેખલ નુાં ચકૂી ગમ  છે ણ તેભણે બીણ દુઘઘટન નુાં વ ાંલેદન આરેખલ ની વ થોવ થ વભ જભ ાં 
વાંલેદન જગ લલ નુાં ક મઘ વલળે કયુું છે આ ઉય ાંત અશીં બૌગોલરક સ્થને કેન્રભ ાં ય ખીને બૌગોલરક-
વ ાંસ્કૃવતક વાંદબઘ વશજ યીતે આરેખન  મ્મો છે. 

 

વાંદભભ  
 

I. ભશતે  ધીયેન્ર, છ લણી, પ્ર.આ.-2008. 

II. (n.d.). Retrieved from www.dgt.uns.ac.rs/pririzici_knjiga. 

III. (n.d.). Retrieved from http://www.nios.ac.in/media/documents/316courseE/ch18.pdf 

IV. Bryant, E. (2005). Natural Hazards. New York: Cambridge University Press. 

V. Oxford School Atlas. (2014). 34 Edition. New Delhi, India: Oxford University Press. 

 



KCG-Portal of Journals 

 

6 | P a g e  

 

****************************************************************************** 
 

Dr. Kanti Malsatar 

Associate Professor 

Department of Gujarati 

Gujarat University 

Ahmedabad 

 

Mahesh Patel 

Assistant Professor 

Department of Geography 

Gujarat University 

Ahmedabad 

 
 

Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 
 


