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પ્રાદેશક ઓલખ અને સ્થલાાંતરની પ્રક્રિયા: ‘ખોળાઈ ગયેી ળસ્ત’ુ 
The Reginal Identification and Process of Migration: ‘Khovai Gayeli Vastu’ 

 

બાયતનાાં કુર બોગલરક વલસ્તાયભાાં ગજુયાત ૫.૯૬% વલસ્તાય ધયાલે છે. જમાયે ગજુયાતભાાં વોથી લધ ુ
બોગલરક વલસ્તાય ૨૩.૨૭%, વોથી રાાંફ વમદુ્ર કકનાય ૪૦૬ કકભી. અને વોથી ઓછી લસ્તી ગીચતા ૪૬૦ 
વ્મક્તત પ્રવત કકભી. કચ્છ જીલ્ર ધયાલે છે. ગજુયાતનાાં ઉત્તય-વિભે તેભજ વવિંધા અને વોયાષ્ટ્ર પ્રદેળની લચ્ચે 
કચ્છ જીલ્રાનુાં સ્થાન યશલે ુાં છે, તેનાાં કુર વલસ્તાયન ૫૧% બાગ કચ્છનાાં ભટા અને નાના યણભાાં વભાવલષ્ટ્ઠ છે. 
આફશલાકીમ રાક્ષલણકતા મજુફ કચ્છ શષૂ્ટ્ક-અધધશષૂ્ટ્ક પ્રકાયની આફશલા ધયાલ ે છે, તેભ છતાાં કચ્છનાાં 
૩૪.૭૩% વલસ્તાયભાાં ખેતી કયલાભાાં આલે છે.   

કચ્છને વલલબન્ન બોગલરક રાક્ષલણકતા આધાકયત અરગ-અરગ ૯ ભધ્મ-સકૂ્ષ્ભ પ્રદેળભાાં લશચેલાભાાં આલે છે. 
બોગલરક તપાલતના કાયણ ેવાભાજજક અન ેવાાંસ્કૃવતક રાક્ષલણકતાઓભાાં ણ લબન્નતા યશરેી છે, આ લબન્નતા 
આધાકયત વલલબન્ન વભાજની કે વ્મક્તતઓની સ્લબાલગત રાક્ષલણકતા આધાકયત કચ્છનાાં વર્જક દ્વાયા ઘણી 
કૃવતઓ રખાઈ છે. આ વાંદબે ધીયેન્દ્દ્ર ભશતેાની ૨૦૦૧ભા પ્રકાવળત ‘ખલાઈ ગમેરી લસ્ત’ુ નલરકથા નોંધાત્ર 
છે. આ નલરકથાભાાં વનરૂવત કયલેળ મખુ્મત્લે કચ્છનાાં ‘ભજુ ઉચ્ચભવૂભ’ પ્રદેળન છે. આ પ્રદેળ કચ્છ જીલ્રાની 
ભધ્મ, ભજુની આવાવનાાં ભાધાય, ભાનકુલા  લગેયે ગાભડાઓન છે, જેની ઉત્તયભાાં ફન્ની વનમ્નભવૂભ, લૂધભાાં 
કચ્છનાાં યણ પ્રદેળ અને દલક્ષણ તેભજ વિભભાાં કકનાયાનાાં ભેદાનથી ઘેયામેર છે. આ પ્રદેળભાાં ખાયી, 
રુકભાલતી, નાગભતી અને ભખૂી નદીઓ દ્વાયા વકૃ્ષાકાય અલાશ તેભજ ખેતી ભાટે અનકુૂ કાાંની જભીન 
તૈમાય થઇ છે. આ વવલામ આ પ્રદેળભાાં ગશન-ભધ્મભ કાી જભીન જલા ભે છે. અશીં વાંયલક્ષત અને સયુલક્ષત 
એભ ફે પ્રકાયનાાં જ ાંગર જલા ભે છે તથા આ પ્રદેળની ભયૂચનાકીમ વાંયચના કકનાયાનાાં ભેદાન પ્રકાયની 
જલા ભે છે. ‘ખલાઈ ગમેરી લસ્ત’ુ નલરકથાભાાં આ પ્રદેળની કયશ્રભી એલા કણફી વભાજની તીકી કથા 
વનરૂાઈ છે. આ વાંળવધત રેખન મખુ્મ ઉદેશ્મ આ પ્રદેળના કણફી વભાજની પ્રાદેવળક રાક્ષલણકતભાાં મખુ્મ 
આવથિક વ્મલવામ, તેનુાં વાભાન્દ્મ જીલનભાાં ભશત્લ તેભજ ફદરાતી પ્રાદેવળક કયક્સ્થવત મજુફ સ્થાાંતયની 
કુટુાંફ અને વભાજ ઉય થતી અવયને વભજલાન છે.  

ચાળીરૂપ બ્દો: કચ્છ, ભજુ પ્રદેળ, કણફી વભાજ, પ્રાદેવળક રાક્ષલણકતાઓ, સ્થાાંતય 

કચ્છન કણફી વભાજ કયશ્રભ ભાટે પ્રવવદ્ધ છે. આ વભાજને ‘કણ’ અને ‘ફી’ વાથે વાંફાંધ એટરે 
‘કણફી’. કચ્છભાાં ખેતી, છુટક ભજુયી તેભજ કડીમાકાભના શ્રભને ભાટે ‘મરેૂ જવુાં’ એલ ળબ્દપ્રમગ થામ છે. 
મરેૂ જનાય સ્ત્રી તે મલૂરમાણી. ભજુયી-કયશ્રભના ફદરાભાાં જે ભશતેાણુાં કે ૈવા ભે એને ‘મરૂ’ કશલેામ. આ 
નલરકથા ણ આ પ્રદેળની વાભાજજક વલવળષ્ટ્ઠતાના બાગરૂ મરૂના ભકશભાની વલળે રાગે છે. આ વાંદબે 
નલરકથાકાયે નોંધ્યુાં છે કે, “ લાત કાંઈ યત્નાની કે એનાાં કુટુાંફભાાં જલા ભતા વફાંધની નથી. 
જીલનમલુ્મ(મરૂ) નુાં રૂ રેતા, જીલન વલળે શ્રધ્ધા જગાલતા, જીલન ભાટે વનષ્ટ્ઠા પે્રયતા અને જીલનભાાં ફ 
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યૂતા કયશ્રભની છે.” (.ૃ૬) અશીં મરેૂ જવુાં એ ભનજીફાાની ભાાં અને ખાવ ત ત્ની શીયાને ભન 
‘જીલનમલૂ્મ’ ફયફય છે. અશીં શીયાન જીલન જીલલાન આગલ દર્ષષ્ટ્ટધકણ ણ છે. 
કઈણ પ્રદેળભાાં રકની જીલન જીલલાની યીત, આંતયકિમા, વાભાજજક વાંફાંધ અને વ્મલવામ ઉય તે 
પ્રદેળની આફશલા, ભૂષૃ્ટ્ઠ અને કુદયતી વાંવાધનની ઉરબ્ધતાની વલવળષ્ટ્ઠ અવય શમ છે. કાયણ કે, તે 
પ્રદેળન આવથિક વલકાવ, રકનુાં જીલનસ્તય અને સખુાકાયી અનકુૂ પ્રાદેવળક રાક્ષલણકતા ઉય આધાકયત શમ 
છે. જેભ કે ગ્રાભીણ કે ળશયેી વભાજ, વલકવવત કે અવલકવવત પ્રદેળ, વમદુ્ર કકનાયાનાાં કે ખાંડીમ કે્ષત્ર, લધ ુ
લયવાદી કે શષૂ્ટ્ક પ્રદેળ અને ઠાંડા કે ગયભ પ્રદેળ લગેયેભાાં ઉરબ્ધ વાંવાધન દ્વાયા આવથિક પ્રવવૃત્તઓ કે 
વ્મલવામનુાં સ્લરૂ તૈમાય થત ુાં શમ છે. આ નલરકથાભાાં ણ અન્દ્મ આવથિક પ્રવવૃતઓના અબાલે પ્રાથવભક 
પ્રવવૃત તયીકે કણફી વભાજન મખુ્મ વ્મલવામ ‘કયશ્રભ’ જીલનમલુ્મ ફયાફય છે. આ કયક્સ્થવતભાાં લસ્તીવધૃ્ધી 
અને પ્રદેળ-વ્મલવામ ઉય બાયણ લધલાના કાયણે રક વ્મલવામનાાં અન્દ્મ સ્ત્રત ળધે છે અને તે પ્રદેળભાાં 
સ્થાાંતયની પ્રકિમા ળરુ થામ છે. 

સ્થાાંતય વભમ અને પ્રદેળ આવધત થતુાં શમ છે. વભમ મજુફ દૈવનક, ઋતગુત, અવનવિત અને કામભી એટર ે
કે ટૂાંકા ને રાાંફા વભમગાાનુાં થત ુાં શમ છે. જમાયે પ્રદેળ મજુફ સ્થાવનક, પ્રાદેવળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ 
સ્તયે થત ુાં શમ છે અને તેભાાં ગાભથી ગાભ, ગાભથી ળશયે, ળશયેથી ગાભ અને ળશયેથી ળશયે તયપનુાં શમ છે. 
સ્થાાંતય થલા ભાટે પ્રાદેવળક, વાભાજજક, આવથિક, યાજકીમ અને માધલયણીમ એભ અરગ-અરગ કાયણ 
જલાફદાય શમ છે. સ્થાાંતય પ્રકિમાનાાં કાયણ ે સ્થાાંતકયત અને સ્થાવનક ફાંને પ્રદેળ ઉય શકાયાત્ભક અને 
નકાયાત્ભક અવય, કયણાભ અન ેકયલતધન થતા શમ છે. આ કયલતધનની અવય કુટુાંફથી રઈને પ્રદેળ 
અને દેળ ઉય થતી શમ છે. આ નલરકથાભાાં ણ શીયા-ભનજીન દીકય લીયજી શરેા ભસ્કત અને છી 
અભેકયકા જઈ અઢક ૈવા કભામ છે. છી તે ભાાં-ફા અને ફશનેને અભેકયકા ફરાલે છે. ફા-દીકયી ત 
અભેકયકા શોંચી જામ છે ણ શીયા ઘણુાં વભજાવ્મા છતાાં જતા નથી ! ૈવાની કઈ જ કભી ન શલા છતાાં તે 
તાનુાં ભરક ને મરૂ છડતા નથી ! કાયણ કે શ્રભ લગય જીલી જ કઈ યીત ેળકામ એ એની વાદીવીધી વભજ 
છે. શ્રભ જ એને જીલન જીલલાનુાં ફ આતુાં શત ુાં. તે મતૃ્યનુા આગરા કદલવ સધુી કયશ્રભ કયીને પ્રવન્ન 
જીલન જીવ્મા. અશીં વ્મક્તતની પ્રદેળ, કાભ અને વભાજ પ્રત્મેની અનભુવૂત દેખામ છે. રાાંફાવભમ સધુી કઈણ 
લસ્ત ુકે વ્મક્તત વાથે આંતયકિમા થામ ત્માયે આ પ્રકાયની અનભુવૂત ફાંધામ છે. જમાયે યતન ક્યાયેમ મરેૂ ગઈ 
નથી ! ભનજીને ણ મરેૂ જવુાં ગભતુાં નશત ુાં ! ભરક છડી અભેકયકા ગમેરા ભનજી અને યત્નાને બોવતક 
સખુવગલડ ત વાાંડે છે ણ તેઓ નલી ભવૂભ, નલા વાંસ્કાય ને ખાવ ત લીયજી-વલજજર લચ્ચે યશળેાાંત યશ ે
છે. કાયણ કે ત્માાં તાના પ્રદેળ અને રક વાથેની તીકી અનભુવૂત ભતી નથી. અંતે ફા-દીકયી ગાભડે 
ાછા પયે છે. દીકયાએ ગાભડે ‘ભટ ફાંગર’ ફાાંધી દીધ શલા છતાાં ણ તઓે ખારીણુાં અનબુલે છે, ને ગાભ 
ાયકુાં રાગે છે ! નલરકથાભાાંથી વાય થતા અનબુલામ છે કે લીયજીની જેભ ગાભનાાં અનેક રક તાનુાં 
ગાભડુાં છડીને વલદેળભાાં કભાલા ભાટે નીકી ડરેા શલાથી ગાભનાાં અનકે ઘયને તાા રાગી ગમા છે ! જે 
શારની ક્સ્થવતન વાંકેત કયે છે. મગેળ જળીનુાં આ નલરકથા વાંદબેનુાં વનયીક્ષણ ઉલ્રેખનીમ છે, “ખાંડેયભાાં 
પેયલાતાાં જતાાં ગાભનાાં ફાંધ ઘય, ગાભના તટેૂરા કટકાાંગયા ઉયાાંત કચ્છની ભવૂભની લેયાનતા તથા વનર્જનતા 
ણ ાત્રનાાં આંતકયક પરકને પ્રત્મક્ષ કયલાભાાં ઉમગી નીલડે છે.” (પ્રત્મક્ષ, એવપ્રર-જૂન, ૨૦૦૩, .ૃ૧૦) આ 
નલરકથા વાંદબે ડૉ. દળધનાફેન ધકકમાએ ણ ઉલચત નધ્યુાં છે : “’ખલાઈ ગમેરી લસ્ત’ુ નલરકથાભાાં ડૉ. 
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ધીયેન્દ્દ્ર ભશતેા કચ્છની કણફી કભની કથા ભાાંડે છે. આ કભનુાં મખુ્મ કાભ મરેૂ જલાનુાં. કચ્છ પ્રદેળની જ એ 
વલળેતા. છીથી બોવતક જગતભાાં ડી ગમેરી આ કભે એની આ રાક્ષલણકતા ગભુાલી દીધી એની લાત અશીં 
રેખકને કયલી છે....ફદરાતા મલૂ્મન ફધ કૃવતન મખુ્મ સયૂ છે.” (ગજુયાતી વાકશત્મ કયદ અવધલેળન 
સ્ભયલણકા, ૨૦૧૫, વાંાદન, શયેળ ધકકમા, .ૃ૪૬) 

પ્રદેળની સ્થીમ રાક્ષલણકતાથી પ્રદેળભાાં વલકાવની તયાશ નક્કી થામ છે અને તેનુાં લતધભાન સ્લરૂ તે 
પ્રદેળના વભાજની આવથિક-વાભાજજક ગવતળીરતા દ્વાયા તૈમાય થમેલુાં શમ છે. કઈણ વભાજભાાં કયલતધન કે 
ગવતળીરતાની તીવ્રતા, તેનાાં કાયણરૂ પ્રકિમા ઉય આધાકયત શમ છે. આ પ્રકિમાઓ સ્થાાંતય, ળશયેીકયણ, 
ઔદ્યગીકયણ કે અન્દ્મ યાજકીમ ફદરાલના બાગરૂ અવય કયતી શમ છે. ‘ખલાઈ ગમેરી લસ્ત’ુ 
નલરકથાથી વાંફાંવધત ‘ભજુની ઉચ્ચભવૂભ’નાાં આ પ્રદેળભાાં ફદરાલ ભાટે સ્થાાંતયની પ્રકિમા લધ ુજલાફદાય 
છે. સ્થાાંતયની કોટુાંલફક નકાયાત્ભક અને શકાયાત્ભક શુાં અવય થામ છે ત ેઆ નલરકથા દ્વાયા વભજી ળકામ છે. 
વાાંપ્રત વભમભાાં બોવતક સખુ ળધલા ગાભડુાં છડી વલદેળ જતાાં રક શુાં ભેલે છે ને શુાં ગભુાલ ેછે તેના ય ત 
આ કૃવત વલળે પ્રકાળ ાડે છે.     
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