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Continuous issue-22 |January – March 2016                           

 ‘દૂરના એ સરૂ’ નાાં આકષષક તથા આસ્વાદ્ય શબ્દચિત્રો 

 ગજુયાતી રલરતનનફધંના કે્ષતે્ર કાકાવાશફે કારેરકય, સયેુળ જોી અને તેભના છીનુ ંનોંધાત્ર નાભ છે 

દદગીળ ભશતેા. કાકાવાશફે અને સયેુળ જોીની જેભ છતા ંોતાની આગલી યીતેબાતે ગજુયાતી રલરતનનફધંના 

કે્ષત્રને આગલી ગધ્મળૈરીથી શ્રી દદગીળ ભશતેાએ યલમાત કયુું છે. ળશયેભા ં લસ્મા છી ણ ળૈળલથી ભનના 

અલાલરંુ ખણૂાભા ં અકફધં વચલાઇ યશરે ં ને શજુ ણ તેલા ં જ તાજં સ્મનૃતલચત્રોને વર્જક નનફધંના સ્લરૂભા ં

મકૂલાભા ં વપ યહ્યા છે. ‘દૂયના એ સયૂ’ ના નનફધંો ઈ.વ. 1960 થી 1970ના અયવાભા ં ‘વસં્કૃનત’, ‘લક્ષનતજ’, 

‘બધુ્ધ્ધપ્રકાળ’ તથા ‘વદેંળ’ લગેયેભા ંપ્રનવધ્ધ થમેરા છે. એ વભમે તેને ખફૂ આલકાય ભેરો અને તે વભમના 

અન્મ નનફધંો કયતા ંઆ નનફધંો નોખા ડે છે. આ વગં્રશની દ્વિનતમ આવનૃતભા ંવર્જક નોંધે છે તેભ,“એ લોભા ંએ 

‘વસં્કૃનત’ ભા ંપ્રનવધ્ધ થલા ભાડંયા ત્માયે તેભને જેટરે અંળે સ્લીકાય ભળ્મો, જે પ્રોત્વાશન ભળ્યુ,ં તેભા ંએક અંળ એ 

બાન શત ુ ં કે આ કંઈક નવુ ં છે અને નવુ ં શુ ં છે એ એ લખતે ખફય નશોતી, જેભ એ વભમની ફીજ ં સ્લરૂોભા ં

રખાતી નલરકથા, નાટક, કનલતા- એભ ફીજી કેટરીક કૃનતઓ નલળે નશોતી. ણ ખાવ કયીને ‘વસં્કૃનત’ના તતં્રી 

ઉભાળકંયબાઈએ જો આ રખાણને છાલા સધુીની ભયજી ફતાલી તો તેભા ંઆ એક અ-ળબ્દ વલેંદન શત ુ ંકે આ જો 

નનફધંો નથી જે નભમદનો કે આનદંળકંયનો કે એ પ્રકાયનો શતો; આ નલો નનફધં છે. 

 ‘દૂયના એ સયૂ’ નનફધંવગં્રશભા ં16 જેટરી નનફધં યચનાઓ વગં્રદશત થમેરી છે. તેભાથંી વાય થતા ંનનફધં 

સ્લરૂના ંભશત્ત્લના ંએલા ં નલમલસ્ત ુનાનલન્મ, ગધ્મળૈરી, વર્જકનો ‘હુ’ં તથા અલબવ્મક્તતની આગલી છટા જેલા ં

રક્ષણો ખફૂ સુદંય યીતે નનરૂનત થમેરા ં બામ છે. આ નનફધંકાય ાવે નલળા એવુ ં અનબુલજગત છે ને 

ફાણથી રઈને અત્માય સધુીના ંઅનેક સ્મનૃત વાશચમો ભનભા ંએભ જ વચલામેરા ંછે જે નનફધંોભા ંપ્રવતૃ્ત થતા ં

જ આકમક છટા વભેત પ્રગટે છે. આ નનફધંકાયના નનફધંોભા ં નલમોનુ ંઅાય લૈનલધ્મ છે. તો તેની વાથે વાથે 

નલમને અલબવ્મતતા કયલા ભાટેની નનજી ગધ્મળૈરી છે. અલબવ્મક્તતની આ આગલી ળૈરી જ તેભને અન્મ 

નનફધંકાયોથી નોખા ાડ ે છે. એટરે અલબવ્મદકત યીનતનુ ંવૌંદમમ ણ આ નનફધંોભા ં વ્માપ્ત છે. આણે જણીએ 

છીએ તેભ કોઈણ વર્જકના નનફધંોભા ંનોંધાત્ર ફાફત તો તેભા ંવર્જકનો ‘હુ’ં કેલી યીતેબાતે પ્રગટે છે, કેલા ંકેલા ં
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વલંેદનો ઝીરે છે અને તેનો પ્રનતબાલ વ્મતત કયે છે તે છે. અશીં આ વગં્રશના નનફધંોભા ંવર્જકના ‘હુ’ં ને તેની 

ચેતનાના નલનલધ સ્તયોને સ્ૂટ થલાની જે તક પ્રાપ્ત થામ છે તે જ કદાચ બાલકને આ નનફધંનલશ્વની 

આહ્લાદકતાનો આસ્લાદ કયલા રરચાલે છે. ‘દૂયના એ સયૂ’ ભા ં વર્જકનો ‘હુ’ં અનેકનલધ કરાકીમ દયભાણો 

વભેતએક જીલતં નનફધંસષૃ્ટટનો ઋજુ ભધયુ સ્ળમ કયાલે છે. 

 આ નનફધંોનુ ંનોંધાત્ર ાસુ ંતેના ંઆગલા ંળબ્દલચત્રો છે. વર્જકની ળૈરી નનફધંના આરેખ્મ નલમને એલા ં

સુદંય ળબ્દોભા ંભઢીને આણી વાભે યજૂ કયે છે કે તે આણી વાભે જીલતં ફની યશ ેછે. વર્જક કોઈણ ફનાલ, 

વ્મક્તતચદયત્ર, સ્થ, દાથમ કે આરેખ્મ નલમનેયૂી નનવફતથી લચત્રાત્ભક ફનાલે છે. આલચત્રો નનજલતી લખતે 

ગધ્મના રાઘલને ણ તેઓ કાજીથી રક્ષભા ંયાખે છે. અશીં તેભના નનફધંોભા ંકેટરાકં નલળે રુલચકય ળબ્દલચત્રો 

કેલી નલનલધતા વાથેઆરેખામા ંછે તે નોંધીશુ.ં વગં્રશના પ્રથભ નનફધં ‘દૂયના એ સયૂ’ ભા ંલયઘોડા વાથે જોડામેરા 

અનેક પ્રવગંોનુ ંઆગવુ ં ળબ્દલચત્ર નનભામય ુ ં છે. જનભા ંજનત પ્રભાણે તૈમાય થમેરા વાજનનુ ં લચત્ર જુઓ; “અન ે

વાજન... એ તો જેલઈ કોભ. કડકડતા-ધોા રાફંા કોટભા ં વજ્જ થમેરા, બયાલદાય,બદ્ર, ગબમશ્રીભતં,ગબંીય, 

સ્લસ્થ- કાઈંક સ્થરૂ-એલા લાલણમઓ... તો લી કપની- ખભીવ- કોટ એલા કાફયચીતયા શયેલેળોલાા, ગો 

ચશયેા-ગો ચાલં્રા- ગો ેટ- એભ આખામ વ્મક્તતત્લભા,ં અયે! આખામ જીલનદળમનભા,ંગો રાડુના ંગોગો 

સચૂનો રઈ ચાલ્મા આલતા બ્રાહ્મણો... તો લી કાનભા ંકડીઓ, ઘટ્ટ રાર- રીરા ંખભીવ ઉય ચાદંીના ંફટ્ટણ, 

ફીડીના ધ ૂલંાડા, કાશ્ભીયી ટોી,નલા ં પાલમા,ં અને ક્ાકં લી વોનેયી ટોી-આલા ફધા લૈબલથી ળોબતા 

આજુફાજુના કોઈ ગાભદડમાઓની જન...” 1  

 તો ‘ભેો’ નનફધંભા ંભેો ભશારલા આલેરી વાશરેીઓથી નદીના ભલરન પ્રલાશ અને ટભા ં કેવુ ંચૈતન્મ 

ઊબયામ છે તેનુ ં ળબ્દલચત્ર; “...એભની વાથે આલે એભની વાશરેીઓ. તવતવ થતી ચોી, ઝક ઝક 

આબરા,ંચાદંી- ચોઢયા રાર ચડૂા, ઘેયબમામ ઘાઘયા- એ જગજ્જનની- ચારી આલે. ઊબયામ એ ભડંી નીચ,ે ન ે

ગજંભા,ંને ચકરે ને ચોયે ને ચૌટે. ઓલાયે ને ાદયે, ગરીએ ગરીએ, ળેયીએ ળેયીએ આ ભાધલ ાલદડમાને ઢાે 

ઊબા યશી જોઈએ તો ેરે છેડે આ ઠઠ નદીભા ંઊતયતી દેખામ. એ ચીંદયડા જેલા ળાભા, ભલરન પ્રલાશભા ંઆજ 

અનન્મ ચૈતન્મ ઊબયામ- રાળભા ંઅંગઠૂો ચવૂત ુ ંએ ફારસ્લરૂ...”2 

 ‘પ્રલાશ’ નફધંભા ંવાકંડી ળેયીઓભા ંકાદલથી ખલચત યસ્તાનુ ંળબ્દલચત્ર; “દીલાફત્તી થમે ઘેય જતા ંવાકંડી 

ળેયીઓભાથંી કાદલ કાતા ંચારવુ ંડે. ગાડી- ગાડાને ૈડે લચરામેરો- નરામેરો, કોઈ ઠેકાણે સકુાઈ જઈ ોડા 

ફધંાઈ ગમેરો, તો કોઈ ઠેકાણે ચોખ્ખા ડેરા લુરનોલાો, લચભા ંગ મકૂલા મકેૂરા ંઈંટ યોડાનંા રાર-ધોા 

ભકૂાલાો, કોઈ જગ્માએ વલમા નાખી-નાખી વાજંયે જ છોકયાએં કણકણ કયી મકેૂરો, ક્ાકં લી ખાફોલચમાનં ે
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ખોફે ઉય લીખયાતા ંલાદને, ખરૂતા તાયાને ઝાખં ુ-ં ઝાખં ુ ંઝીરતો- એલો એ કાદલ! ભાયા ંજેભા ંમૂ છે એલી એ 

લયવાદભા ંબીંજમેરી ભાયા ગાભની ભાટી, એના નિંડ બાગે ને વજમમ.”3 તો ‘દ્દ્ શશ્મો’ની આધેડ ફાઈનુ ંઅંદકત થમેલુ ં

આકમક ળબ્દલચત્ર; “એક આધેડ ફાઈ, તેના લખુ્ખા, ટૂંક, ભેરબયેરા, લા ઊડી ઊડી આંખભા,ં ભોં ય આલતા 

શતા. નાકનુ ંટેયવુ ંકોચાઈ ગમેલુ ંશત ુ.ં ગારની ચાભડી નયભ, રચી ડેરી. ફેવી ગમેરા વાકંડા કા ય, ભોંના 

ફે ખણૂે, સકુાઈ ગમેરા ઘા જેલી જયઠ યેખાઓ, ઊવી આલેરા ંબભયના ંશાડકા,ં કાનભા,ંયંગ ઊતયી જઈ કાા ંડી 

ગમેરા,ં ચટા,ં શોા,ં કંુડ જે જણે ચશયેા યના ંળીીના ંચાઠાનંો ડઘો ાડતા ંશતા.ં”4  

 ‘એક ભૈત્રી’ યચનાભા ંઆરેખામેલુ ં‘ળ...’ન ુ ંવ્મક્તતલચત્ર કેવુ ંસ ુદંય છે જુઓ; “અલણમાી, બાયે ોચાલંાી 

આંખો: ઘટ્ટ, જડી ીંછીથી ચીતમાું શોમ તેલા ંબલા;ં સયેુખ કાઠીલાળં, ટેયલે કાઈંક ચીબુ-ં ચટંુ નાક; ેરા ંબલાનં ે

બતા પ્રવયતા શોઠલાી શોી ભોં- પાડ; તેના જભણા છેડાથી એક વ ઊઠી આંખને ખણૂે વધંાઈ જમ- જ્માયે 

એ શવે ત્માયે, અને એ ભોં તો શસુ ં– શસુ ંજ થત ુ ંશોમ; ચોખ્ખા એકધાયા દાતંની યેખા, ફોરે ત્માયે ચભકી ઊઠે- 

તેભાથંી તાજગી ટકે, તદુંયસ્તી; વશજે ભોટા કાન; બભય બેગી થમ ત્મા ંગરુાફી-કાી સયુખી; એક ફાજુ ઢતી 

વેંથી, ખફૂ તેર નાખી ઓેરા યશતેા લા; ફોરતા ંફોરતા ંલચભા ંક્ાકં ઘોઘયો  -ઘેયો થઈ જતો થડકાયલાો 

અલાજ; થોડી લાયે એકદભ ધીભા થઈ જઈ, વામકર યથી આગ રી, કાનભા ંકાઈંક વયવ લાત કશી દઈ, ને 

છી ભાથુ ંાછ નાખી દઈ, ળયીય ાછ ઝુકાલી દઈ, ખડખડાટ શવી ઊઠલાની એ યીત; ઊંચ ુખડતર ળયીય- 

એ લખત તો લી જુલાનીની કુભાળલાળં; ધ્માન ખેંચતા, કાડંેથી કોણી સધુીના શાથના કવામેરા શરે...”5  

આભ, આ નનફધંવગં્રશભા ંઆલા ંતો અનેક ળબ્દલચત્રોનો યભણીમ ભેો છે અને તે જ આ નનફધંવગં્રશોનુ ં

આકમક તથા નોંધાત્ર ાસુ ંફની યશ ેછે જે બાલકને લાયંલાય આ નનફધંસષૃ્ટટભા ંયભભાણ થલાનુ ંઈજન આે છે. 

સાંદર્ષસચૂિ : 

1. ‘પ્રનળટટ ગજુયાતી રલરત નનફધં’ વંાદક- બોાબાઈ ટેર, .ૃ 52 

2.  ‘એજન’ – .ૃ 60 

3. ‘દૂયના એ સયૂ’, રે. બોાબાઈ ટેર, .ૃ 43 

4. ‘એજન’ – .ૃ 84 

5. ‘એજન’ – .ૃ 44 
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