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Continuous Issue -28 | February – March 2019 

 ‘મિર્ચ િસાલા’ અને ‘અભ ુિકરાણી’નો કલાત્િકતાની દ્રષ્ટિએ અનબુધં 

 ફપલ્ભ: મભર્ચ ભવારા (૧૯૮૭), મનભાચતા: યાષ્ટ્રીમ ફપલ્ભ મલકાવ મનગભ, ફદગ્દળચક: કેતન ભશતેા, 
વગંીત: યજત ધકીમા, વગંીત ભાગચદળચન: નાયણબાઈ મરૂાણી (મ ફંઈ), લાતાચ: સ્લ. ચ નીરાર ભફડમા, 
યનીંગ ટાઈભ: ૧૪ યીલ્વ, ૧૨૮ મભમનટ્વ, થીમેટય: રૂાી (અભદાલાદ). 

કરાકાય: સ્સ્ભતા ાટીર, નવીર દ્દીન ળાશ, દીપ્તત નલર, ઓભ  યી, સ યેળ ઓફયામ, ફેન્જામભન ગગરાની, 
યાજ ફબ્ફય (ભશભેાન કરાકાય), યેળ યાલર, દીના ાઠક, યત્ના ાઠક-ળાશ, સ મિમા ાઠક, ભશન ગખ્ખરે, 
યાજ  ફયટ, અફદતી દેવાઈ, દીપ્તત બ્રહ્મબટ્ટ, સ યગબ ળાશ, વતીળ ડંમા, સ્નેશર રાખીમા, શયીળ ટેર, 
ફાબ બાઈ યાણ યા, યમલ લભાચ, અગર્િતા, જીજ્ઞા કે. વ્માવ અને ઈળાની ળાશ. 

જીલન અને વાફશત્મને સ્ળચતા મલળે: િશ્ન મલળે રેખક ાગતૃ શમ છે. જીલન જેટ  ંવકં ર એટરા ંજ આ 
િશ્ન વકં ર અને સકૂ્ષ્ભ થતા ંામ છે. જીલનભા ં યવ ઊંડા અને વત્લળીર આકાય ધાયણ કયે છે તેટરા ં જ 
તેભાથંી ઉગતા િશ્ન ઊંડા અને વત્લળીર આકાયલાા. જીલન ક્ષણે-ક્ષણે એન અથચ િગટ કયે છે ણ વદંબચની 
ગેયશાજયીથી એ ક્ષણે િગટ થમેર અથચ નષ્ટ્ટ ાભે છે. તે જ ત શનૂ્જમતા છે. જીલન અને વાફશત્મ દ્વાયા િગટે  ં
અંગત ધયણન  ં ગફનઅંગત ધયણભા ંથત   ંરૂાતંય એ અલાતંય ભમૂભકા તયીકે વાફશત્મભા-ંકરાભા-ંફપલ્ભભા ંરૂઢ 
થમેરી ઘટના છે. ફ્રેંર્ ફપલ્ભકાય આસ્ત્ર કે મગ્મ જ કહ્  ંછે : ‘ રખામેરા ળબ્દની જેભ ફપલ્ભ ણ એક બાા છે, 
જેને રખલા અને લારં્લા ભાટે નલા દ્રષ્ષ્ટ્ટકણની જરૂય છે.૧ આલા જ ‘રખલા’, ‘લારં્લા’ અને ‘જલાના’ નલા 
દ્રષ્ષ્ટ્ટકણથી બાલકને સ્સ્થતિજ્ઞ ફનાલતી ફપલ્ભ એટરે ‘મભર્ચ ભવારા’. 

‘અભ  ભકયાણી’નાભના ંળીચકની ટૂંકી લાતાચ ચ નીરાર ભફડમાના ‘રૂ-અરૂ’નાભના વગં્રશભા ંઈ.વ. ૧૯૫૩ભા ં
િકામળત થઇ શતી. અશીં આધાય રૂે ‘ભફડમાની િમતમનમધ લાતાચઓ, વંાદક: ડૉ. ફલતં ાની’, ગ્રથંભાનંી 
અગગમાયભી લાતાચ ‘અભ -ભકયાણી’ન છે. વાફશત્મકૃમતભાથંી  ફપલ્ભકૃમતભા ંરૂાતંય ાભતી ગ જયાતી ટ ંકી લાતાચ 
‘અભ  ભકયાણી’ અને કેતન ભશતેાની ફશન્જદી પીર્ય ફપલ્ભ ‘મભર્ચ ભવારા’ (૧૯૮૭) મલળ ે વગંક્ષતતભા ં ર્ર્ાચ 
કયલાન અશીં ઉક્રભ છે.   

‘અભ  ભકયાણી’ ટ ંકી લાતાચભા ં ગેભી નાભની અત્મતં રૂલાન ય લતીન  ં વતીત્લ ભ્રષ્ટ્ટ કયલા ભથતા તત્લરૂ 
થાણેદાય તેભજ ગેભીને ફર્ાલલા જતા ંજેન  ંફગરદાન અામ છે એ અભ  ભકયાણીન  ંઅત્મતં હૃદમસ્ળી ને 
દ યંત ફયણાભ છે. અંતે, અભ  ભકયાણી જે યીતે આત્ભશત્મા કયે છે એભા ં જગતના દૂફયત-લાવનાભખૂ્મા-ં
ભાણવન િમતકાય કયલા જતા ંઆખયે લેઠલાન -ંવશન કયલાન -ંબગલલાન  ંયશ ેછે. એક વાભાન્જમ અભ  ભકયાણી 
ગેભીના ર્ાફયત્ર્મના યક્ષણ ભાટે તાની ાતન  ંફગરદાન આે છે એની આ  

કર ણ કથા છે. નયી ક્રૂય લાસ્તમલકતાન  ંઆરેખન કયીને વભાજને વશાન ભમૂતણૂચ, વબંાલણૂચ અને વલંેદનળીર 
ફનાલી ‘કેથાચમવવ’ કયાલતા રેખક િવતૃ્ત જણામ છે. ત, કેતન ભશતેાએ ફપલ્ભના ળીચક ‘મભર્ચ’ એટરે રાર 
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યંગ ભતરફ કે ફલાને ફતાવ્મ છે. ફપલ્ભભા ંસ્ત્રીઓના ભખૂ્મા થાણેદાય વાભે અને વભાજના  ર  વભક્ષ 
સ્ત્રીઓના આક્રળને ફતાવ્મ છે. લાતાચભા ં ભફડમાએ ફીડીના ં કાયખાનાન ે આરેખ્ય  ં છે ત કેતન ભશતેાએ 
તભાક ના સ્થાને ભયર્ાને દળાચલીને દ ફયત તત્લ વાભેના ફડંને જરદ ફતાવ્મ છે. આ રાર યંગ જ ફલાન  ં
િતીક છે. જેના ફયણાભે ફપલ્ભ આંખને જલી ભધ કય રાગે છે. 

વભગ્ર ફપલ્ભએ કાફઠમાલાડ-ગ જયાતના ફયલેળભા ં ાગંયે છે. યાજકટ જતા ં લર્ભા ં ફા’ભણફયન  ં ટરનાક ં 
આલે છે, ત્મા ંજ ફાજ ભા ંઆ નાની ભરડી નાભના ગાભે આખી ફપલ્ભ ઉતયી છે. ફપલ્ભભા ંફતાલેરી શલેરી 
ગાભન દયફાયગઢ છે અને થડ  ં  શ ફટિંગ ફાજ ના ડવરીગ ૂગાભભા ં થય  ં છે. ફપલ્ભના ાત્રની લેળભૂાભા ં
વોયાષ્ટ્રન શયેલેળ છે. લાતાચન   ંકેન્જદ્ર અબ ભીમા (ઓભ  યી) જ છે છતા ંવનફાઇના ાત્રભા ંસ્સ્ભતા ાટીરન 
અગબનમ ધ્માનાકચક છે. તેની કરાત્ભકતાને ફદગ્દળચકે આફેહફૂ યીતે ઉવાલી છે. ફેકાય મત યાજ ફબ્ફય 
(ભશભેાન કરાકાય)ને ળશયેભા ં નકયી ભી જતા ં ત્મા ં જતા ં મતને યકતી અને તાની વાથે યશલેા ભાટે 
કારાલારા કયતી વનફાઇ; ફપલ્ભના અંતે અબ ભીમાની શત્મા ફાદ શાથભા ંદાતયડ  ંરઇ તાના દેશન  ંવભચણ 
ન કયતા ંતે ઝનનૂલૂચક રડલા તૈમાય થતી વનફાઇ ઉત્િેયક છે.      

ફપલ્ભભા ં તાલ ફકનાયે ાણી બયલા જતી ગાભની સ્ત્રીઓને દળાચલતા દ્રશ્મને ‘ફડચ વ્ય  એન્જગર’થી 
ફપલ્ભાલલાભા ંઆવ્મા ં છે. તેભ જ ફપલ્ભને અન રૂ વગંીત આ દ્રશ્મને એકદભ જીલતં કયી આે છે. તાલ 
ફકનાયે થાણેદાય (નવીર દ્દીન ળાશ)ના ડાલને અને ત્મા ં થતી મલમલધ ગમતમલમધઓને દળાચલલાભા ંઆલી છે. 
જેભા ં ગ્રાભપનભાથંી આલતા ગીતને વબંાીને ગાભના અબણ રકના ઉત્કંઠાબમાચ શાલબાલ યમજૂી છે. 
થાણેદાય ક્રૂય છે ત ેતેના વ્મલશાય દ્વાયા સ્ષ્ટ્ટ થામ છે. તેને ગાભની ભનગભતી સ્ત્રીઓન ેતાની લાવનાન 
મળકાય ફનાલત જઈ ળકામ છે. 

ફીજી તયપ વયસ્લતી (દીપ્તત નલર)છે જેન મત (સ યેળ ઓફયામ) વયરં્ છે. જે ઘય કયતા ફીજે લધ  યાત 
વાય કયત શમ છે. એને જ એ ભદાચનગી વભજે છે. વયસ્લતીના ર્શયેા ય મતના અજ કતા લતચનન  ંદ ુઃખ 
છરકામ છે. તે છતા ંફેવી નથી. આખા ગાભની મનિંદા વશન કયી, એ તાની દીકયીને ગાભની ળાાભા ંબણાલ ે
છે. વભાજ વાભેન આ મલદ્રશ છે જમાયે કાયખાનભા ં કાભ કયતી સ્ત્રીઓ વનફાઇને, અભરદાયને ળયણે થઇ 
જલા કશ ેછે ત્માયે વયસ્લતી થાી લગાડી ગાભની સ્ત્રીઓને બેગી કયી મલયધ કયે છે. અંતે ભયર્ાન રાર યંગ 
અને સ્ત્રીઓન આ આક્રળ રાર યંગથી એક થામ છે. 

‘તાયી આંખન અપીણી’ને અભય કયનાય સ્લગચસ્થ ગામક-વગંીતકાય ફદરી ધકીમાના  ત્ર યજત 
ધકીમાએ આ ફપલ્ભને વગંીત આતય  ં છે અને શ્રી ફાબ બાઈ યાણ યા જેભણે અગબનમ અને કંઠ ફનંે દ્વાયા 
ફપલ્ભને ઉત્તભ ફનાલલાભા ંનોંધાત્ર િદાન કય ું છે. ફપલ્ભન  ંવગંીત ઘણ  ંજ વમંમભત છે. જેભા ંગ જયાતી અને 
યાજેસ્થાની અવય દ્વાયા મ્ય ગઝકાગરફટઝને અન્જમ ધ્લમનઓભા ંફયલમતિત કમો છે.  

સવંાદ : 

“ જીલનળેઠ  : ભૈ ઇવ કાયખાનેકા ભાગરક હ .ં.. 

અબ ભીમા : ઔય ભૈ મશા ંકા ર્ોકીદાય.... 
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જીલનળેઠ : ભેયા હ ક ભ ફાના તેયા કાભ શૈ...  

અબ ભીમા : કાયખાને કી યખલારી કયના ભેયા કાભ શૈ...ઔય કાયખાનેકા ભતરફ મવપચ ભકાન ઔય વાભાન નશીં 
શતા, ભજદ ય ઔયતે બી શૈ... 

જીલનળેઠ : નભકશયાભ... !  

અબ ભીમા : ળેઠ ર્ારીવ વાર કી લપાદાયીકા મશ ઇનાભ ફદમા શૈ ?  ખૈય, ફેઈભાન શનેવે નભકશયાભ શના 
ફશતેય શૈ...” 

ફપલ્ભભા ંભોનન ભફશભા કયલાભા ંઆવ્મ છે વલંાદ ઓછા તેભ છતા ંર્ટદાય છે. મલલ્ભવ ગઝગભડંના ળબ્દભા ં
કશીએ ત –‘ફપલ્ભ મલઝય અર શલી જઈએ એવ  ં હ  ંભાન  ંછ.ં તભાયે વલંાદ જઈતા શમ ત તભાયે  સ્તક 
લારં્વ  ંજઈએ.૨  જે ‘મભર્ચ ભવારા’ને અન રક્ષીને સગૂર્ત કમથત છે. 

ફપલ્ભન અંત કર ણ છતા ંનતૂન ઉત્ક્રામંત વભાન છે. અબ ભીમા વમૈનક વાથે રડતા- રડતા િાણ ત્મજી દે છે. 
અબ ભીમા વાથે રાગણીના વફંધંે જડામેરી કાયખાનાની સ્ત્રીઓભા ંઝનનૂ બયામ છે ફયણાભે ભયર્ાની ભકૂીના 
કથા થાણેદાય ય ઠારલી દે છે. આ ફલા વાથે જ ભયર્ાની તીખાળથી કણવતા થાણેદાય વાથે જ ફપલ્ભ 
યૂી થામ છે. 

‘અભ  ભકયાણી’લાતાચન અભ  આત્ભશત્મા કયીને લાતાચકાય મ ક્ત કયે છે તેલી મ સ્ક્ત કેતન ભશતેાને વદં નથી. 
ર્ાય-ારં્ અસ યને ઢાીને જ એ દ શ્ભનની ગીને આલકાય આે છે અને તેન  ંફગરદાન જ કાયખાનાની 
સ્ત્રીઓભા ંનલી રે્તના જગાડે છે, નલી ળસ્ક્ત આે છે. ફપલ્ભના અંતે શાથભા ંદાતયડ  ંકડીને એકરી ઊબેરી 
વનફાઇન ર્શયે ભીડ-ક્રઝ્ભા ંદેખામ છે અને ફપલ્ભ યૂી થામ છે. 

અંતે, ‘મભર્ચ-ભવારા’જેલી કઈ ફપલ્ભ ફને એ ફનાલનાય ભાટે ડકાય અને જનાય ભાટે વદ્ભાગ્મ રૂ છે. આભ, 
કેતન ભશતેાની શ્રેષ્ટ્ઠ ફપલ્ભભાનંી આ એક અદ્ભૂત ‘ઓપફીટ’ ફપલ્ભ છે. 

 ાદિી  

I. બાયતીમ મવનેભાના ંવ લચ, રે. શયસ ખ થાનકી, િ. ાશ્વ બ્બ્રકેળન, .ૃ ૩૦. 
II. એજન. .ૃ૨૦. 

સદંર્ચગ્રથંો 

I. ભફડમાની િમતમનમધ લાતાચઓ, વંાદક: ડૉ. ફલતં ાની, િકાળન : નલબાયત વાફશત્મ ભફંદય,     

િ.આ. ૧૯૯૯.  

II. બાયતીમ મવનેભાના ંવ લચ, રે. શયસ ખ થાનકી, િકાળન : ાશ્વ બ્બ્રકેળન, િ.આ. ૨૦૧૩.                              

III. રૂાતંય (વાફશત્મથી મવનભેા) રે. અમતૃ ગગંય, િકાળન : અર ણદમ િકાળન, િ.આ. ૨૦૧૪. 

IV. https://en.m.wikipedia.org. 
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