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Continuous issue-23 | April – May  2016 

 

 ‘ભ  ૂંસાતાૂં ગ્રામચિત્રો’: માૂં પ્રગટતી ગ્રામિેતના 
૧ 

           બહુમખુી પ્રતિતાા રાાતતા મચલાાા .  ટટલા આધતુિનક યગુના સર્જક છે  ટદ્ય અને ગદ્યના તમામ 

સ્તરૂટો કતિતતા નતાકથા, નતચાકા, તિનબૂંર, પ્રતાસ, તિતતેિન, કે્ષતે્ર એમનુૂં પ્રદાન ાહ્ુૂં છે॰ ટાૂંત ુતેઓ તિનબૂંરકાા 

તાીકલ  તિતશેષ જાલીતા છે  ‘અાણ્યોમાૂં આકાશ ઢોળાય છે’, ‘મખુોમખુ’, ‘કોઈ સાદ ટાડલ છે’, ‘માટીતટો’, ‘માટીના 

માનેખ’, ‘વકૃ્ષાાોક’, ‘ભ  ૂંસાતાૂં ગ્રામચિત્રો’, ‘િાા વકૃ્ષને મળતા જઈએ’, ‘માકની માયા’, ‘તેળાતેળાની તાત’, તગેાલ 

એમનાૂં તિનબૂંર સૂંગ્ર.ો છે   

         ‘ભ  ૂંસાતાૂં ગ્રામચિત્રો’,(૨૦૦૦) મચલાાા .  ટટલાનો સાતમો તિનબૂંર સૂંગ્ર. છે  જેમાૂં કુા ૩૦ જેટાા 

તિનબૂંરોનો સમાતેશ થયેાો છે  વ્યક્તતચિત્રો, સ્થળતિતષયક, પ્રકૃતિતતિતષયક કલ મતૃયુૂંતિતષયક  જેતા તિતષયોનુૂં તિનરૂટલ 

થયેલુૂં છે  આ તિનબૂંર સૂંગ્ર. ઈશ્વા ટેટાીકાના ‘ગ્રામચિત્રો’ કલ જયૂંત ટાઠકની ‘તનાૂંિા’, નાૂં ગ્રામ ટરાતેશોનુૂં 

સ્માલ કાાતે છે   

         સર્જતનાૂં તિનબૂંરનો ટરાતેશ ટૂંિમ.ાાના છેતાડાના તળ પ્રદલશના જનટદનો ાહ્યો છે  એ પ્રદલશમાૂં  એમનો 

જન્મ અને ઉછેા થયો છે  ગ્રામજીતન અને કતૃિષજીતન સાથે એમનો  ાો.ીનાળનો સૂંબૂંર ાહ્યો છે  તતન થી તિતખ  ટા 

ટડી નગાતાસી બનેાા ાેખકને તાાૂંતાા ગ્રામજીતન તાફ ખેંિાલ અનાુતે છે  આથી જ સર્જક પ્રસ્તાતનામાૂં નોરે 

છે : ‘હુૂં ત  ટતાૂં ગામડાૂંને અને ભ  ૂંસાતાૂં અસા ગ્રામચિત્રોને બહુ સાાનટલે તષોથી જીતતો-અનાુતતો ાહ્યો છુ  

સાચુૂં કહુૂં તો એ જ માાી ટીડા છે, ને એ ટીડા તાીને સૂંતેદનાનુૂં રૂટ ટામી તયાાલ તયાાલ આ ચિત્રો ાખતાૂં  જતાનુૂં 

બન્યુૂં છે ’ આમ ાાગલીમાૂં તલાયા તિતના સાાન ટલે તિનરૂટલ કયુું છે    

૨ 

           ‘ભ  ૂંસાતાૂં ગ્રામચિત્રો’ માૂં મોટાાાગના તિનબૂંરોમાૂં ગ્રામિેતનાનુૂં  તિનરૂટલ થયેલુૂં જોતા મળે છે  તિનબૂંરકાાલ 

શૈશત અતસ્થામાૂં તિન.ાળેાી ગ્રામજીતનની  ાવ્ય જા.ોજાાાી .તે જોતા મળતી નથી, બધ ુટરાતતતન ટામયુૂં છે   

તેની તેદનાૂંન ુૂં ‘ ગામ ’ તિનબૂંરમાૂં તાસ્તતિતકચિત્ર  આાેખન ટામયુૂં છે જુઓ : 
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         “ .તે પ્રશ્ન થાય છે – ક્ાૂં છે ‘મારુૂં ’  ગામ ? ટેલુૂં રકશોાતયનુૂં  ગામ ! માાી તય એસ્તો માાા ગામની 
તય .તી માાલ માટલ તો ! .ાાબદ્ધ ઘાો,તચ્િે મોકળાૂં ફચળયાૂં ને છૂટાૂં ટાડતાૂં નેચળયાૂં, નેચાયાની ઊંિી થતેુા 
તાડો    તાડોની ટાછળ મોટા તાડાઓ – તાડાઓમાૂં ખળાૂં ને ઘાસના ક ૂંરતાૂં ! નાતચલયાૂં ને બા-બીનોનાૂં બેસતાૂં 
ઊઠતાૂં,છનાની મોડતાળીઓ  ને કરઠયાાા,શાકતેાા,અને ઢોાનાૂં ખાલટાલી ! આંગલે ઢોા કાબીાા ને તિત્રાેટલ ક તો, 
નદી જત ુૂં નેચળયુૂં ને સીમમાૂં જતી કલડીઓ,તગાડલ તગાડલ ાઈ જતાૂં ગાડાૂં અને ધળુી યા િીાા; ટલકાીઓના ઢાળ 
અને રોળી ક કરાયાળી કાકાી ધ  ળમાૂં િાાતાૂં ગાડાનાૂં ટૈડાૂંનાૂં અતાજો – ખેડ ઓના .ોંકાાા ને ાખેતાળીના 
ટડકાાા,ટૂંખીઓનાૂં ઝોાાૂં ને કાાતતાૂં ઝાડતાૂં – છેક ઉંબાલ આતી અને ખબા ાેતી ઋતઓુ       ક્ાૂં છે .તે ? ” 
(પ ૃ૨) 

         ટડસાળની તિનબરકાાલ ાવ્ય ઝાૂંખી કાાતી છે  જેનુૂં  ઘામાૂં આગવુૂં મ.તત છે,જેનાથી ઘાની ઓળખ થાય 
છે  જુઓ ‘ટડસાળ’ તિનબૂંરમાૂં જયાૂં ગ્રામિેતના રબકલ છે :  

          “ટડસાળે જુતાતિનયા ટત્તા ામે, ખાટાા ઉકલાાય ને નતા આંલથી ાાાય  ઘા ાીંટતાના ગાાા ટડસાળે 
ઘાાય  ાાતે છોકાાૂં ટડસાળે તાૂંિે     રદતાળીએ ટડસાળના ાીંતે ગોખાે દીતાઓ મકુાય  સામસામે દીટમાળાઓ 
ઝગી ઊઠલ     ટડસાળે દારૂખાનાૂં ફૂટલ –ફૂા ઝાીઓ સળગે ને ઘૂંટીઓ ામે,દાદા ાામાયલ-મ.ાાાાત તાૂંિે તેય 
ટડસાળે  તહુ સાસનુા માથામાૂં થી જ -ચાખ તીલે, ફોઇ ગોદડીઓ કાલ, દાદા ટગનો કાૂંટો કાઢલ,તેય ટડસાળે  ાાઈ 
રાસાઇને ટડસાળના ખાટાે સ  ઈ જાય  ાાાી ટડસાળના કોાામાૂં જઈને આંસ ુછુટાતે ટડસાળ સો તાતની સાક્ષી  
ફુાેકાૂં ટડસાળે ઊતાલ   કસુૂંબાટાલીય ટડસાળે ”(પ ૃ૧૭) 

ગામનુૂં પ્રતેશ દ્વાા ગલાતો િોતાો આગવુૂં મ.તત રાાતે છે  જયાૂં .ાટ બજાા, તેટાાી પ્રવતૃિત કલ રાતિમિક કાયતક્રમોનુૂં 
આયોજન થાય  એ સ્થાન તિતશેષ કૂંઈક તિનાાળૂં છે અ.ીં ટલ ગ્રામિેતના અનાુતાય છે  જુઓ  ‘િોતાો’ તિનબૂંરમાૂં 
સર્જકલ કાલલુૂં ચિત્રલ : 

       “ િૉાલ નટ નાિતા આતે, િોાલ ાલલ્ાા તેિનાાા તિસિંરી કલ તલકા તેટાાીઓ આતે, મકુામ કાલ  રૂમાામાૂં .ાથ 
ઢાૂંકી બેઉ ટાટી ટાસ્ટાની આંાીઓ દાબીને માાનાૂં મ  ા કાલ  ક્ાાલક  

૩ 

.ાથીતાળા બાતા આતી િઢલ  ને છોાા ગામમાૂં સમાય ન.ીં    ાામાટીાની મૂંડળીઓ, આચગયાાસની ાજનમૂંડળીઓ 
િોાાને જીતતી ાાખતી  વદૃ્ધો િકાડીમાૂં ાીંડી તીંટતા ટાન કાઢતા .ોય, ટાસૂંગ મેળાતા  મેળા ાાાતા .ોય – બધ ુ
િોાાની સાખે ” ( પ ૃ૩૫ )  

       સર્જક આ તિનબૂંર સૂંગ્ર.માૂં ‘મેળા’નુૂં ચિત્રલ કાતાનુૂં ભ  લ્યો નથી  ગ્રામયજીતનમાૂં એનુૂં મ.તત અનોખ ુ છે  

તિતતિતર રમત સ્થાનોએ અને તિતતિતર સમાજે મેળાઓ ાાાતા .ોય છે યતુાન .ૈયાઓ માટલ એનુૂં તિતશેષ આકષતલ .ોય 

છે  અ.ીં ટલ ગ્રામિેતના અનાુતાય છે જુઓ : “તો મેળા ાાાતા આ મરતાસ ગામને ગોંદાલ ! તયાૂં જેતી અને 
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જોતાનાઈ મળતાૂં ને ઘેાાૂં થતાૂં જોયા-જાણ્યાૂં,ને ટાૂંડલ અનાુવ્યાૂં .તાૂં  ગોકળ આઠમનો મેળો, આચગયાાસનો મેળો, 

તિશતાાત્રીનો મેળો, ગોંદાાને  તાડ તાડાઓ માથે અમાાી પ્રાથતિમક–માધ્યતિમક શાળાઓ ઊાેાી .તી  ગોંદાા 

તિોતિ ટાબડી-તડ  સામે  અડીને ઊંિી બાપનુી .ોટા ને બેઉ ટડખે ઢાળ-ાેખડો ઉટા મૂંરદાો  આ ટરાસામાૂં 

મેળાઓ ાાાતા  મેળા તો ઘલા ાાાય છે  આરદતાસી સૂંસ્કૃતિતનો સાક્ષી ઉતા સાબાકાઠામાૂં સાબા નદીના મ  ળમાૂં 

ાાતો ચિત્ર તિતચિતે્રશ્વ્રા નો િૈત્રી અમાસે ાાાતો મેળો – એ ાાતીગળ પ્રજાની .લાે િઢલાી જુતાની જોઈ ા.ીએ 

એતિત શામળાજીનો મેળો તો તરાાલ દા’ડા િાાે એમાૂં જીતન સાથી શોરતા ને તન તાતે િાાી નીકળતાૂં .ૈયાૂં, 

તાલેતાના મેળામાૂં તો ાામને િઢલાી જોતાનાઈ જોઈને તય તિતસાી જતાય  ગ્રામપ્રજા કલતી રૂટરૂલા ાૂંડાા જેતી 

છે  એ બરા મેળાઓમાૂં જ ટમાય  નયો  તિનખાાસ મેળો ’ ( પ ૃ ૯૩ ) 

         ગામમાૂં દાલક ઘા ટછતાડલ ‘તાડો’ અને ‘ખળૂં ’ તૈયાા કાતામાૂં આતતા,જેમાૂં તાડામાૂં શાકાાજી ઉગાડતામાૂં 

આતતી, જયાાલ ‘ખળૂં ’ ાાદાતો ઉતાતા તૈયાા  કાતામાૂં આતતુૂં તેનો ઉટયોગ ખેતામાૂં થત ુૂં ખેત ઉતટાદન તેની 

સફાઈ માટલ ઉટયોગમાૂં આતતુૂં, તેનુૂં તિનબૂંરકાાલ અર. આબેહ બ તલતન કયુું છે : “આંગલાના મર.મા જેતો ઘા 

ટછીતે તાડાનો મર.મા  બાળકલ ગામડાના ટાટીદાાને તખતે આંગલાની સૂંકડાસ તેઠી ાેતાય,ટલ તાડો તો મોટો 

જોઈએ  આ તાડામાૂં એનુૂં ખળૂં .ોય,ખળૂં એની ખેતી અતેાતાનુૂં મખુ્ય સ્થળ  ખેતાલ ટાકલલુૂં રન રાન્ય ટ.લાા આ 

ઘા ટછીતના ખળામાૂં ઠાતાય  ખળૂં ગામ ખેડ તની છાતી જેવુૂં ગલાય  અમાાા ખળામાૂં ઠાતાય  કાળૂં ગામ 

ખેડ તની છાતી જેવુૂં ગલાય  અમાાા ગામડામાૂં ાાદાતો ઊતાલ – શાદ ઋતનુા રદતસો ઊઘડલ અને ાોકો ઘા 

ટછીતે ખળૂં તૈયાા કાતામાૂં ટડલ ” ( પ ૃ ૪૮ ) 

૪ 

 સમાજમાૂં તાટ ટાડતા અને પ્રસૂંગોએ ચબનજરૂાી ખિાતઓને કાાલે ઊાી થતી તિતષમતા પ્રતયે સર્જક આક્રોશ વ્યતત 

કાતાૂં ‘કુૂંતાાો તૈશાખ” તિનબૂંરમાૂં તિનરૂટલ કયુું છે - “તૈશાખની તાલાગી  

છટા માલતા માદાલ તતન છળ્યો જાઉં છુ    ટલ આ રદતસોમાૂં જે જયાફતો ઊડલ છે  જરૂાી ચબનજરૂાી પ્રસૂંગો ઊાા 

કાીને ાોકો .જાા મલના ાાડુ કાી ખાય છે  ન્યાતતાાને નામે દલતામાૂં ડ બે છે ને ાાતિત ટેઢીનુૂં અજાલતાૂં - જાલતાૂં 

જે અર.ત કાલ છે  એ જોયુૂં જત ુૂં નથી  તયાૂં ખાવુૂં ખતાાતવુૂં કલ ક.લતાતા આગેતાનોની ખશુામત કાતાૂં ા.લતી – એનુૂં 

નામ સામાજજકતા છે ! સારુૂં  કામ કાનાાો આબરૂદાા ન ગલાય  ટૂંિાતિતયાઓ, ાડાતનાાાઓ તયાૂં મોટા ગલાય છે  

આ ટલ એક જાતનુૂં ગૂંદુ ગોબરુ  તાવુૂં ાાજકાાલ છે ! ને ને એનો સામનો કાનાાલ કાનાાલ તો તેઠતાનુૂં જ આતે 

એ તાત દીતા જેતી છે !” (પ ૃ૧૧૧ ) 
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         તિનબૂંરકાાની સફળતાનુૂં સૌથી મોટુૂં ટરાબળ .ોય તો તેમલે પ્રયોજેાી ાાષા અર. તિનબૂંરોમાૂં તતસમ, 

દલશી, તળટદા, શબ્દપ્રયોગ, અાૂંકાા, રૂરઢપ્રયોગ, ક.લતતો, ગીતો, ાગ્નગીતો, ાજનો તગેાલનો યથોચિત પ્રયોગને 

કાાલે ગ્રામજીતનની તાસીા પ્રગટી છે જુઓ : 

         અાૂંકાા : ‘ટડસાળોથી ઓકળીઓ .સી ટડી’, ‘નતી તહુતાાોની આંગળીઓ જેતી તાફલનો ખેતામાૂં 

ફાીતાળી’, ‘િોાો ગામનુૂં જાલે કલ ાલરડયો સ્ટલશન,િોતાો જાલે માકનુૂં સમાિાાટત્ર ? ’ સાજ,સતાા િોાો ગામનુૂં 

જાલે કલ ટી તી  સેન્ટા !’, ‘તીંછીનાૂં અંકોડા જેતી છાીઓ,’ ‘તાૂંબા જેતો િ.લાો’, ‘રરુતારડયાની માટી સુૂંતાળા કૂંસાા 

જેતી,’ તગેાલ   

         તળટદા શબ્દો : ‘નાતચલયા’, ‘તખાા’, ‘કરઠયાાા’, ‘કલડીઓ’, ‘ચ  ાો’, ‘ગમાલ’, ‘ફચળયુૂં’, ‘ઢલફુૂં’, ‘ટડસાળ’, 
‘ટાડાા’, ‘ટોડાે’, ‘ગોખાે’, ‘ાોંઠુૂં’, ‘ખડકી’, ‘કુૂંાી’, ‘ટાદા’, ‘મોાતી’, ‘નેળ’, ‘મોતિતયાાો’, તગેાલ 

         સૂંસ્કૃત : ‘અનાસતત’, ‘તાગ્દત્તા’   

         અંગે્રજી શબ્દો : ‘બસસ્ટલન્ડ’, ‘એલ્યતુિમતિનયમ’, ‘ટ્રલકટા’, ‘મોટા બાઇક’, ‘ાાઈબે્રાી’, ‘.ાઈસ્ક ા’, ‘ફામત.ાઉસ’, 
‘એટાટતમેંટ’, ‘ટૂંટ’  

 

૫ 

        ક.લતતો, રૂરઢપ્રયોગો : ‘એક કાન થઈ જતા’, ‘ખોળો ટાથાતો’, ‘ાાકડલ માૂંકડુૂં તળગાડવુૂં’, ‘ગજતાૂં ગામ 
થતાૂં’, ‘બાૂંરી મઠુ્ઠી ાાખની’, ‘મનનો છશેા કાતો’, ‘જીતમાૂં જીત આતતો’, ‘દોાડી બળે ટલ તળે ન મ  કલ’, ‘નતાો 
બેઠો નખ્ખોદ તાળે’, તગેાલ  

 ફટાલાૂં, ગીતો, ાગ્નગીતો, ાોકગીતો : 

               

              “ ઘયડી ઢલફામાૂં શુૂં ઊાી,ઘયડી આતાલ ાગોાગ    

               તાાા છેડાા ગૂંઠાડુૂં ઘયડી આત ાલ ાગોાગ   ! ”   (ફટાલાૂં ) 

              “ આલી શેાીએ સોખાા તેાાયા ાલ ઝામરાયુૂં      

                આ તો કાનાાૈના તીાા ાલ ઝામરાયુૂં    ! ”  ( ગીત ) 

             “ કાળી કાળી તાદળીમાૂં તિતમાન ઊડલ, 
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               નીિેની દુતિનયા જોયા કાલ         

               ાલેાા ભ  રા ાૈ છાટાૂં તાૂંિે, 

               અાલ ાલતીતહુ દીતો રાલ  !”  ( ાગ્નગીત ) 

              “ ઊંડો ક તો તે  માદળ સાૂંકડો ાલ     

                અલ્યા સાખી સા.લાીની જોડય માાા   ”  ( ાોકગીત )  

         ‘ભ  ૂંસાતા ગ્રામચિત્રો’ માૂં અતીતના ગામડાની ત.ી ગયેાી તાતોનો અસબાબ છે  જે ગ્રામજીતન જીતાય 
ગયુૂં છે તે ફાી મળતાનુૂં નથી, એતી તેદનામાૂંથી સજાતયા છે  ગ્રામિેતનાને િેતનતૂંતા કાતાૂં જનટદનાૂં ટાત્રો, 
સ્થળો, ત.લમો, શ્રદ્ધા-અંરશ્રદ્ધા, કૃતિષટરાતેશ, મનષુ્ય સ્તાાતની સૂંકુચિત ાાતનાઓનો ટરાતેશ ‘ભ  ૂંસાતા ગ્રામચિત્રો’ 
નો દસ્તાતેજ છે   

સૂંદાતસ  ચિ :  
(૧) ટટલા મચલાાા – ‘ભ  ૂંસાતાૂં ગ્રામચિત્રો’, પ્રકાશક : આા  આા  શેઠ કૂંટની, મુૂંબઈ-૨,    અમદાતાદ -૧,   
     પ્રથમ આવતૃિત : જાન્યઆુાી-૨૦૦૦  
(૨) ‘એજન’, પ ૃ ૨  
(૩) ‘એજન’, પ ૃ ૧૭  
(૪) ‘એજન’ પ ૃ૩૫    
(૫) ‘એજન’ પ ૃ૯૩      
(૬) ‘એજન’ પ ૃ૪૮    
(૭) ‘એજન’ પ ૃ૧૧૧ 
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