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Continuous issue-25 | June – July  2016 

શિક્ષકની ઉત્ક્રાંશિની કથર : બનગરવરડી 
૧. 

  વ્યકંટેશ માડગળૂકર મરાઠી સર્જક છે. મરાઠીમા ં તેમની પાસેથી નવલકથા, ટૂંકીવાતાા, ફિલ્મોની 
પટકથા વગેરે પ્રકારન  ંસાફિત્ય મળે છે. તેમની ‘સત્ાતંર’ નવલકથાને સાફિત્ય અકાદમીનો પ રસ્કાર મળ્યો છે. 
‘બનગરવાડી’  એ તેમની આવી જ ખ્યાતત પ્રાપ્ત નવલકથા છે. તેમા ંમિારાષ્ટ્રના ંમાણદેશ તવસ્તારન  ંઆઝાદી 
પિલેાન  ંગ્રામજીવન એના પ્રશ્નો સાથે વણાવાય  ંછે. આ નવલકથાના તવષયવસ્ત  થી પ્રભાતવત થઈ અમોલ પાલેકરે 
‘બનગરવાડી’ નામની આંતરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતત પામેલી મરાઠી ફિલ્મ બનાવી છે. આ નવલકથાની મરાઠીમા ંચૌદ 
જેટલી આવતૃત્ઓ થઈ છે જે બાબત એની લોકતપ્રયતા ને ગ ણવત્ા દશાાવે છે. ચૌદમી આવતૃત્મા ં સર્જકે 
નવલકથામા ં આવતા પાત્રો, પ્રસગં અને પફરવેશને એન રૂપ રેખાચચત્રો આલેખ્યા છે. એટલે મરાઠીમા ં
‘બનગરવાડી’ની ચૌદમી આવતૃત્ સચચત્ર નવલકથા છે. આ આવતૃત્ને પાતે પણ ઉત્મ ગણાવી છે. જ ઓ,  
 

 ‘‘આજ સ ધી મેં ઘણા પ સ્તકો લખ્યા છે. પણ વેલને આવેલ  ંસરસ મઝાન  ંતરબચૂ બધાને દેખાડીએ એવ  ં
એક જ પ સ્તક હ  ંચચિંધીશ : ‘બનગરવાડી’, આવતૃત્ ચૌદમી.’’ (બનગરવાડી – પ.ૃ ૮)   
આ ચૌદમી આવતૃત્નો ગ જરાતીમા ંઅન વાદ અવનીશ ભટ્ટ ેકયો છે. 
 

૨. 
   ‘બનગરવાડી’મા ંલગભગ ઇ.સ. ૧૯૪૦ની આસપાસના સમયન -ં ગામંડાન  ં વણાન છે. એમા ંવણાવાયેલ  ં
ગામ સર્જકન  ંપોતાન  ંગામ લેંગરવાડી છે. તેઓ એના તવશે જણાવે છે કે,-  

 

‘‘ ‘બનગરવાડી’ એ મેં પાડેલ  ંનામ છે. ખર ં નામ ‘લેંગરવાડી’... ખરેખર તો બનગરવાડી નાન  ંગામ. મારા 
મનમા ંવસેલ .ં પેલો મ ખી, અંજી, દાદ , આયબ,ૂ આનદં રામોશી, રામો, શેક , એની તાડ જેવી ઘરવાળી – આ પાત્રો 
મારા મનના ં ગામમા ં જ જન્મ્યા. અને પછી લેંગરવાડીના ં છાપંરા ં િઠેળ, માટોડાની બનેલી ભીંતોની છાયામા,ં 
મેદાનમા ંચરતા ઘેટા ંપાછળ દોડતા ંએ પાત્રો આકાર લેવા માડંયા. પોતાન  ંચાફરત્ર્ય ભજવવા માડંયા. આ અમ ક, 
આ તમ ક એવા નામ આપણે આપીએ છીએ. મનન  ંગામ ધીમેધીમે સાકાર થાય. બનગરવાડી ગામ પણ આમ જ 
તૈયાર થય .ં’’ (પ-ૃ ૫)  

 

સર્જકના મનમા ંઉદ ̖ભવેલ  ંગામ આ નવલકથામા ં‘બનગરવાડી’ રૂપે આકાર બદ્ધ થાય છે. ‘બનગરવાડી’મા ંદરેક 
પાત્ર પોતપોતાની ભતૂમકાએ આવે છે. આ નવલકથાને સળંગ કથાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ જોવા કરતા ંએમા ંઘટતી જ દી જ દી 
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ઘટનાઓ દ્વારા એને જોવી જોઈએ. કેમ કે, એના દ્વારા જ આ નવલકથાન  ં પોત બધંાય છે. ‘બનગરવાડી’મા ં
મિારાષ્ટ્રન  ંગ્રામજીવન, એ લોકો, એમના પ્રશ્નો, એમની રિણેીકરણી, શ્રદ્ધા-અંશ્રદ્ધા, ખેતમજૂરી, કામકાજ, અને અંતે 
આવતો દ ષ્ટ્કાળ – આ બધ  જ નવલકથામા ં કથનની સાદગીમા ં અચભવ્યકત પા્ય  ં છે. જે અિીં તપાસવાન  ં
મ નાતસબ માન્મય  ંછે.  

૩. 
 ‘બનગરવાડી’ નવલકથામા ંબનગરવાડી નામન  ંનાન  ંગામ છે. જે મિારાષ્ટ્રના માણદેશ તવસ્તારમા ં

આવેલ  ંછે. આ ગામમા ંકથાનાયક રાજારામની તશક્ષક તરીકે તનમણકૂ થાય છે અને એ બનગરવાડી જવા તનકળે છે 
ત્યાથંી કથાની શરૂઆત થાય છે. તશક્ષકના પ્રયત્નોથી – ગામમા ં તનશાળ શરૂ થાય, લોકો પ્રત્યે સ્નેિભાવ ન ે
ભાઈચાચાની ભાવના તવકસે, ગામલોકો અને તનશાળ માટે અખાડો બધંાય અખાડાના ઉદ̖ઘાટન માટે રાજા આવે – 
આ બધ  ંથાય છે. અવકાશી ખેતી અને મજૂરી ઉપર નભનારી આ પ્રજા વરસાદ ન પડવાને કારણે દ કાળ જેવી 
સ્સ્થતતનો ભોગ બને છે. તશક્ષકના પ્રયત્નોથી નદંનવન બનેલી બનગરવાડી દ ષ્ટ્કાળના કારણે ઉજ્જડ બની જાય છે. 
ગામમા ંવસનારી બનગર, રામોશી જેવી પ્રજા બે ટંકના ‘રોટલા’ માટે પોતાની બનગરવાડી છોડીને બીજા ગામમા ં
ફિજરત કરે છે. ગામમા ં િવે બાળકો ન િોવાથી બનગરવાડીની તનશાળ બધં થાય છે. અને માસ્તરની બીજા 
ગામમા ંબદલી થાય છે. પફરણામે એ અને આયબ ૂપણ બનગરવાડી છોડીને તનકળે છે ત્યા ંનવલકથા પરૂી થાય 
છે. આમ, બનગરવાડીમા ંમાસ્તરના આગમનથી એની બદલી થાય ત્યા ંસ ધીમા ંજ આ દરેક ઘટનાઓ બને છે.  

૪. 
 ‘બનગરવાડી’ નવલકથામા ંમિારાષ્ટ્રના માણદેશ તવસ્તારન  ંજે ગ્રામજીવન અચભવ્યકત પા્ય  ં છે, 

તે મિત્વન  ં છે. રાજારામની બનગરવાડી ગામમા ંમાસ્તર તરીકે તનમણકૂ થઈ િોવાથી વિલેો સવારના પ્િોરમા ં
બનગરવાડી જવા નીકળે છે. ત્યાથંી કથાની શરૂઆત થાય છે. સવારના પ્િોરન  ંઆ આિલાદક વણાન જ ઓ,- 

 

‘‘િજી બધે અંધાર  િત  .ં તારા ચમકતા િતા.ં આગળ વાકંીચકૂી વાટ ઝાખંી જણાતી િતી. રાત કેટલી વીતી 
િશે, કેટલી વારમા ંમોંસજૂણ  ંથશે એનો અંદાજ આવતો ન િતો...ટેકફરયાળા મેદાન પરથી આવતો ઠંડોગાર પવન 
શરીર ચાપંતો િતો. તારા ઝાખંા પડયા. એક બાજ  તારાનો ઉજાસ આથમી ગયો િતો અને બીજી બાજ  અંધકાર 
પરેૂપરૂો ઓગળ્યો ન િતો, એવી વચલી વેળા િતી.’’ (પ.ૃ- ૧૯) 

 

બનગરવાડી જવા કોઈ સાધનની વ્યવસ્થા ન િતી. એટલે માસ્તર પગે ચાલીને ખરા ંબપોરે બનગરવાડી પિોંચે 
છે. આ બનગરવાડી કેવી છે જ ઓ નવલકથાકારના જ શબ્દોમા-ં 

 

 ‘‘આજ બાજ  સપાટ, ખાલી મેદાનો, બાજરીના ંખેતરા ંઅને ઘાસની ગજંીઓ જેવા ત્રીસ-પાતં્રીસ ખોરડા,ં એવી 
િતી બનગરવાડી. મોટાભાગના ઘરો માટીના બનેલા િતા અને છાપરા ંવાસની કાડંીઓથી બનાવ્યા િતા. કેટલાક 
ઘર પર માટીના સપાટ ધાબા પણ િતા.ં..’’ (પ.ૃ- ૨૨) 
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           ત્રીસ-પાતં્રીસ ઘરન  ંઆવ  ંનાનકડ  ંગામ.  એના ઘરો કાચી માટીના ંિતા. ગામમા ંઅત્યારે કોઈ વસ્તી ન િોય 
એમ ઉજ્જડ લાગત  ંિત  .ં એવામા ંકથાનાયક માસ્તરની મ લાકાત ગામના મ ખી સાથે થાય છે. એમનો આ પફરચય 
મૈતત્રમા ં પફરણામે છે. માસ્તર અને મ ખીના પ્રયત્નોથી જ તનશાળ શરૂ થાય છે. તનશાળમા ં રોજ જેમને બકરા ં
ચરાવવા કે કામે જવાન  ંનથી એવા પાચં-સાત છોકરા ંઆવવા લાગે છે. છોકરા ંઉપરાતં ત્રણ જણા ત્યા ંિાજર જ 
િોય : આયબ,ૂ આનદં રામોશી અને રામો બનગર. આયબ ૂમ શલમાન િતો ને ખાટકીનો વ્યવસાય કરતો િતો. 
એને આગળ-પાછળ કોઈ ન િોવાથી, એની જરૂફરયાત પણ બે ટંકના રોટલા જેટલી જ િતી. એ એને કોઈના ઘરેથી 
મળી જત  .ં આથી એ તનશાળે નવરો બેસી રિ ેને માસ્તરની સાથે રિતેો. બીજા બનેં પાસે કામ ઘણ  ંિત   ંપણ કશ  ં
કરતા નિીં. આનદં રામોશી અને રામોશી જાતત જે ગ જરાતમા ંવણઝારા તરીકે ઓળખાય છે. આ લોકો ક્યારેક 
મજૂરી કરે. બે ટંકના રોટલા ખાવા ઘરમા ંકશ  ંન િોય તો લોકોના ખેતરમાથંી ધાન્મય અને શાકભાજી વગેરે. જેવી 
વસ્ત  ઓ રાતે્ર ચોરી લાવે અને પાછા થોડા ંફદવસ પછી ખેતરના માચલક જોડે કબલૂાત કરવા પણ જાય. જ ઓ,-  
 

 ‘‘ કમ પટેલ, તમાર્ બેંગણ ચોરાઈ ગ્યા યમ િાભંળ્ય  ? ’’ 
 ‘‘ િા રે આનદંા, જોન ્કોણ ચોરટો છ કાઈં ભાળ નથ ્મળતી. ચાર મોટ્મોટ્   

બેંગણ ગ્યા વાડીએથી.’’ 
‘‘ યમ ? તાર્ મન ્ક્યમ નથ ્ઝાલતા ? એ હ  ંજ કળા કરી ગ્યો.’’ 
‘‘ તારી માના નાલાયક ! પાછ્ આવીન ્છડી પોકાર છ્ ? ’’ (પ.ૃ- ૫૩) 
 

              આ કોમની આ પ્રવતૃત્ વષોથી ચાલતી આવતી. નાની નાની ચોરીઓ કરવી એ જ એમનો વ્યવસાય િતો. 
અને આ કામ પાછુ પદ્ધતતસર કરવામા ંઆવત  ંિત  .ં રામો બનગર છોકરા ંછૈયાવાળો વ્યવસ્સ્થત માણસ િતો. એને 
ઘેટાનં   ંમોટ ં  ધણ િત   ંપણ એન  ંબધ  કામ એના બાપા ને દીકરો જ કરતા.ં એ તો નવરો જ બેસી રિતેો. એકવાર 
રામાએ માસ્તરને જ નો ચલણમા ંનફિ એવો રાણીછાપ રૂતપયો વટાવવા ંઆપે છે. માસ્તર એનો રૂતપયો અને પછી 
તો ત્રણસોથી પણ વધારે રૂતપયા વટાવીને આપે છે.  
 

  માસ્તર નવોસવો આવ્યો ત્યારે ગામમા ં ચાર-પાચં માણસમા ં પછૂાતો એવા દાદ એ એને સલાિ 
આપી િતી કે ગામની બહ  ંપચંાત નફિ કરવી. તારે તાર ં કામ કરવ  ંનફિ તો બહ  સાર  નિીં થાય. પણ માસ્તરે 
દાદ ની આ તશખામણ અવગણીને ગામના ંકામમા ંધીરેધીરે પરોવાઈ ગયો. દાદ ને લખતા-ંવાચતા ંઆવડે એટલે 
ગામમા ંપછૂાતો. એ પાછો માથાભારે પણ ખરો. િવે માસ્તરના આવવાથી દાદ ન   ંમિત્વ ઘટી ગય .ં તનશાળન  ંકામ 
તો થોડ  ંજ ચાલત  .ં જ ઓ,- 

 

 ‘‘કોઈ કાગળ લખાવવા આવત  ંતો કોઈ અરજી કરાવવા. શતન-રતવની રજામા ંઘરે જવા તનકળં ત્યારે મારા ં
ખીસા ં કાગળ-પત્રથી ભરાઈ જાય. હ  ંઆવા કામ કરવામા ં મોઢ  ં ન બગાડતો એટલે લોકો મનિાવે તેવા કામ 
સોંપવા માડંયા. વર-વહ નંા ઝઘડાથી માડંીને ચોરાયેલા ઘેટા ં સ  ધીની બધી તકરાર મારી પાસે આવવા લાગી. 
માસ્તર ભણેલો છે, સમજ  છે. એને કાયદોયે સમજાય અને સારા-નરસાનો ભેદ પણ સમજાય, એમ બધા ંમાનતા.ં.. 
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અિીં તો તનશાળ એટલે ગામની કોટા , પોલીસથાણ ,ં ્ય તનતસપાચલટી – આ બધ  ં જ. અને માસ્તર એટલે જડજ, 
પોલીસપટેલ, ટપાલી, ખેતપયો અને બીજ  કંઈ કેટલ ય.’’ (પ.ૃ- ૬૬) 
 

            દાદ ન   ંમાનપાન માસ્તરના કારણે ઘટેલ  ંએટલે દાદ એ મ ખીને કાન ભભેંરણી કરી કે તારી દીકરી અંજી સાર ં 
માસ્તર ચાળી લાયો ને અંજીએ િસતા ં િસતા ંલીઘી. દાદ ની વાતથી મ ખી અને માસ્તર વચ્યે વેર થય .ં રામા 
બનગરના પૈસા માસ્તરના ઘરમાથંી ચોરાઈ ગયા એની વાત કરવા મ ખીને બોલાવ્યા તો આયા નફિ અને 
ખરીખોટી સભંળાવી પછી તો માસ્તરે પણ મ ખીને ન બોલોવ્યા. અંતે મ ખીએ જ જાતે આખી વાતન  ં સમાધાન કય ું. 
પણ િવે માસ્તરને દાદ  પ્રત્યે વેર વધય  ંિત  .ં માસ્તરના એ વેરનો બદલો દાદ ને અંધારામા ંઆનદં રામોશી અને 
આયબએૂ ઢોર માર મારીને લીધો. માસ્તર રામા બનગરના જૂના રાણીછાપ રૂતપયા વટાવીને લાવલેો. એ ચોરાઈ 
ગયેલા.એ રૂતપયા આનદં રામોશી જ થેપલા સમજીને લઈ ગયો િતો. એની કબલૂાત એણે માસ્તર આગળ કરી.  
તો આવી ભોળી પણ સમજ  પ્રજા િતી. 
 

  ‘બનગરવાડી’ ગામમા ંસૌથી વધ  વસ્તી ભરવાડો (બનગર)ની િતી. આ લોકો સવારે ઘેટા-ંબકરા ં
ચરાવવા જાય કે સાજંે આવે, આવીને ઘેટાનેં બાધંવા વગેરેની  પળજણમા ંપડે ભરવાડણે બનાવેલા રોટલા ખાય, 
ગામના ચોરે ટોળાટપ્પા કરે અને સઈૂ જાય એવ  ંએમન  ંજીવન િત  .ં ખાવામા ંપણ ‘રોટલા’ તસવાય બીજી બે-ત્રણ 
વાના િોય એની પણ એમને કયા ંખબર િતી ? એની એમને જરૂર ય ક્યા ંિતી ? જ ઓ,- 

 

 ‘‘ ‘ભોજન’ કરવ ,ં ‘જમણ’ કરવ  ંએવો કોઈ શબ્દ એને ખબર જ નથી. રોટલા ખાવા ! જમવામા ંતો બીજી 
એક-બે વાની પણ િોય એવી એને જાણકારી નથી. કે નથી એને વધારે કાઈં ખાવાની જરૂર. એ બસ બે રોટલા 
ખાય. લીલી ભાજી સાથે, એકાદ કાદંા સાથે, ચટણી સાથે કે પછી  ચપટીક મીઠા સાથે, આખો ફદવસ મિનેત કયાા 
પછી એ િક્ત રોટલા ખાય ! ’’ (પ.ૃ- ૪૫) 
 

        આવ  ંએમન  ંઅ-વ્યવસ્સ્થત જીવન િત  .ં ગામમા ંબીજા ખેડ તો, રામોશી પ્રજા વગેરેન  ંજીવન પણ આવ  ંજ િત  .ં 
ગામમા ંવાવણીનો સમય િતો. શેક ની પાસે એક જ બળદ િતો. ગામમા ંપણ વાવણી ચાલતી િતી એટલે કોઈએ 
એને બળદ આપ્યો નફિ. શેક એ માસ્તરને કિલે   ંપણ એનાથી પણ કાઈં વ્યવસ્થા ન થઈ. આખરે એની તાડ જેવી 
પત્નીએ એક બાજ  બળદ અને બીજી બાજ  પોતે રિીને સાજં સ ધીમા ં વાવણી કરી. તો વીરા બનગરના ચોથા 
ધોરણમા ં ભણતા સતાએ પોતાના ધેટા અને  કતૂરાને વરૂએ િાડી ખાધ  તો એને મારીને એન  ં ચામડ  ં ઝાડ ે
લટકાવેલ .ં આવી તનખાલસ, ભોળી અને પોતાના પર આિત આવે ત્યારે કાઈં પણ ભોગે એને પાર પાડનારી આ 
સાિસી પ્રજા િતી. 
 

તનશાળ િવે રાબેતા મ જબ ચાલતી િતી. એમની િાજરી, અભ્યાસ, પરીક્ષા વગેરે પર પણ ધયાન 
આપવ  ં પડત  .ં ઉપરાતં તનશાળ નવી એટલે વચ્ચે – વચ્ચે અતધકારીઓ પણ આવતા િતા ં એવામા ં માસ્તરને 
તવચાર આવ્યો કે ગામમા ંએક પાક ં મકાન િોવ  ંજોઈએ. જેનો ઉપયોગ તનશાળ માટે અને ગામ આખા માટે થાય. 
એટલે માસ્તરે રાતે ગામ ભેગ  કય ા ને કહ્ ,ં – 
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“મારે એવી ઇચ્છા છે કે ગામમા ંએક પાક ં મકાન િોય. નાની મઢ લી કે ખેતરમા ંઆરામ કરવાન  ંછાપર ં કે 

દાણા મકૂવાની ઓરડીની વાત હ  ંનથી કરતો. પણ આ બધા કરતા મોટ ં અને મજબતૂ એવ  ંમકાન. રોજ આપણે 
ચોતરે ધળૂમા ં બેસીએ છીએ. પછી વરસાદમા ં કાદવ થઈ જાય એટલે કોઇ બિાર બેસવા આવત  ંનથી. ક્યારેક  
તાલ કેથી કોઈ અતધકારી આવે, િોજદારી કરવા તસપાઈ આવે ત્યારે એના ઉતારા માટે માથાકટૂ થાય છે. 
િફરજનવાસમા ંપણ એકાદ એવી ઈમારત િોય છે, તો આપણા ગામમા ંકેમ નિીં? મને તવચાર આવે છે કે આપણા ં
ગામમા ંએક અખાડો બધંાવીએ ” (પ.ૃ– ૧૧૧) 

 

          શરૂઆતમા ંતો ગામ લોકોને લાગ્ય  ંકે માસ્તર ગાડંો થયો છે. પાકો અખાડો બાધંવો એ કાઈં રમત વાત છે ? 
પૈસા ક્યાથંી આવે? મજૂર ક્યાથંી આવે અને આવડ  ંમોટ ં કામ ? છતા ંમાસ્તરની તીવ્ર ઇચ્છા અને સમજાવટથી 
ગામલોકો તૈયાર થયા.ં ગામ આખ  ંઅખાડો બાધવા એક થય .ં જેની પાસે પૈસા િોય એ આપે અને બીજા મજૂરી કરે 
એમ નક્કી થય .ં અખાડા માટે બાળા બનગરે પોતાના ખેતરનો લીમડો આપવાની ના પાડી તો એને ગામ બાર 
મકૂવામા ંઆવ્યો. એના ખેતરમા ંકોઇ મજૂરી કરવા ન જાય, એના છોકરાનેં કોઈ બોલાવે પણ નિીં અને િદ તો 
ત્યા ંથઈ કે ગામના મેળામા ંમાતાજીનો પ્રસાદ – આતશિવાદ પણ એને અને એના છોકરાનંે આપવાની ના પાડી 
અંતે એ પોતાની ભલૂ સ્વીકારીને ગામમા ં ભળ્યો. ગામ આખ  એક થઈને અખાડાન  ં કામકાજ કરત   ં િત  .ં એના 
કામકાજમા ંઆયબનૂો િાથ ભાગં્યો િતો. અખાડાના ઉદ̖ઘાટનમા ંએ પ્રદેશના રાજા આવવાના િતા ંએ પોતે પણ 
વ્યાયામના શોખીન િતા.ં આ આખી ઘટનાથી ગામન  ંવાતાવરણ ઉત્સવમા ંિેરવાઈ ગય .ં જ ઓ,- 

 

 “ રાજા સાિબે ગામમા ંઆવવાના ં છે એ સમાચારે જ બનગરવાડીના િામ ખરેખર બદલાઈ ગયા. આ 
ઘટના પ્રત્યે ઉદાસીન િોય એવા ંએકેય માણસ ન િતો. ગામના ંભરવાડોમાથંી કોઈએ િજી સ ધી રાજા જોયો ન 
િતો. અને એવો રાજા િાજરાિજ ર ગામમા ંઆવવાનો િતો આ તો ક્યારેય ન બની િોય એવી ઘટના િતી. આખ  ં
ગામ ધબકવા માડંય  ંિત  .ં” (પ.ૃ– ૧૨૯) 

 

           રાજા આવીને ગયા. પછી માસ્તરને ખબર પડી કે આયબ ૂ તો ઘવાયો છે. એની સારવાર માટે જગના 
રામોશીને રાખવામા ંઆવ્યો ને આયબ ૂસાજો પણ થઈ ગયો. મ ખીને સપન  ંઆવ્ય  ંકે કાલે પોતે મતૃ્ય  પામશે એટલે 
એ ગામમા ંબધાને મળી આવ્યો ને ખરેખર બીજે ફદવસે તે મતૃ્ય  પણ પા્યો. એની દીકરી અંજીને મ ખીએ શેક ને 
સોંપી િતી તો શેક એ જ એની સાથે આડા સબંધંો શરૂ કયાા. એટલે શેક ની પત્ની ગામમા ંજ અલગ રિવેા માડંી. 
પણ બન્મય  ંએવ  ં કે પરગામના એક બનગર જોડે અંજી ભાગી ગઈ. ઉનાળો િતો ગામમા ંકાળજાળ ગરમી પડતી 
િતી. જૂન માસ આવ્યો પણ વરસાદ પડયો નિીં. ગામના મેળામા ંમાતાજીએ વરસાદ ન પડવા પાછળ એમના જ 
કૃત્યો – શેક  ને અંજીના આડા સબંધંો – જવાબદાર ઠેરવ્યા.ં માતાજીના કિવેાથી વરસાદ પડશે એવી આશા િતી 
પણ એમણે આપેલા કોલ પણ પરૂા થયા ને છતાયં વરસાદ ન પડયો. ગામમા ંઘેંટાને રોગ લાગ  ંપડયા.ં ઘેંટા 
મરવા લાગ્યા,ં લોકો રોટલા માટે િાિંા ં મારવા માડંયા,ં કોઈ કામ આપત  નિીં, પણ કામ િોય તો આપે ને ? 
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અવકાશી ખેતી પર તનભાર રિનેારો ખેડ ત-મજૂર-વરસાદ ન પડવાને કારણે બેિાલ બન્મયો. દ ષ્ટ્કાળને લીધે એમને 
બનગરવાડી છોડવાનો વારો આવ્યો. એન  ંઆહ્લાદક વણાન જ ઓ,-  
 

“સવાર-સાજં આવતા ંજતા ંસેંકડો ઘેંટા અને એમને સભંાળતા જ વાન ભરવાડો ગામ છોડીને જતા ં રહ્યા. 
બાળ બચરવાળા ગાડરાનંો અવાજ બધં થયો અને ગામ મ ૂગં   થઈ ગય .ં ખોરડામાથંી ચલૂાનો ધમૂાડો નિોતો 
નીકળતો, તનશાળ પાસે સભા નિોતી ભરાતી, લીંડી – મતૂરની વાસ નિોતી આવતી. ગામમા ંજીવ નિોતો રહ્યો. 
િસત   ં– બોલત   ંગામ સ્તબ્ધ થઈ ગય .ં એક સાલ વરસાદ ન આવ્યો, એક ચોમાસે આકાશ ન વરસ્ય  ંઅને ગામ 
ખલાસ થઈ ગય .ં આનદં, દાદ , રામો, શેક , બાળો- બધા જતા રહ્યા.ં સારાનરસા બધા જ. તનશાળ િતી. અખાડો 
િતો. ઘર િતા. ઝાડ િતા. ગામ ત્યાનેં ત્યા ંજ િત  .ં પણ, એમા રિતેા માણસો નિોતા.” (પ.ૃ- ૧૭૫)  
માસ્તરના પ્રયત્નો અને ગામલોકોના ંસિકારથી નદંનવન બનેલ  ંગામ ઉજ્જડ વેરાન બની ગય .ં માત્રને માત્ર એક 
ચોમાસ  વરસાદ ન પડવાને કારણે. ગામમા ં કોઈ બાળકો ન િોવાથી માસ્તરની બદલી બીજા ગામ થાય છે ને 
માસ્તર  અન ેએનો સાથી તમત્ર આયબ ૂપણ બનગરવાડીમાથંી જાય છે ત્યા ંઆ નવલકથા પરૂી થાય છે. આમ, આ 
નવલકથા સાચા અથામા ંતશક્ષકના ઉત્્ાતંતની કથા બની રિ ેછે.  

૫. 
‘બનગરવાડી’ નવલકથાનો ગ જરાતીમા ં અન વાદ અવનીશ ભટ્ટ ે સ-રસ કયો છે. નવલકથાને 

મરાઠીમાથંી ગ જરાતીમા ં ઉતારવામા ં એમણે ભારે જિમેત ઉઠાવી છે. આથી નવલકથા વાચંીએ ત્યારે મળૂમા ં
ગ જરાતીની જ િોય એવ  ં લાગે છે. એની વાક્યરચના, શબ્દ પસદંગી, નવલકથાનો ભાવ બધ  એકરૂપ થઈને 
ગ ૂથંાય  ં છે. માસ્તરના મ ખમા ં તશષ્ટ્ટ ગ જરાતી અને ગામલોકોના મ ખમા ંએમની તળ બોલી મકૂાઈ છે. આમ દરેક 
તબકે્ક અન વાદકે અન વાદમા ંખબૂ ચીવટ રાખી છે. મોંસઝૂણ ,ં થાકોડો, સામાનબામાન, સોસવાય ,ં ચચચચયારીઓ, 
ધરતી િાટે તો સમાઈ જાઉં, નેજવ ,ં ટૂંફટય  ંક દકક દક વગેરે તળ શબ્દો, રૂફઢપ્રયોગો, કિવેતો આ બધ  અન વાદમા ં
એકરૂપ થઈને પ્રયોજાય  ંછે. ભરવાડ કોમની તળ બોલીનો પણ તવતનયોગ અન વાદકે કયો છે. જ ઓ,-  

 

“િમ... અલ્યા અિીંયા માસ્તરન  ં હ  ં કામ ? તનસાર િાલે છે જ ક્યા ં ? ગામમા ંછોકરાવ જ નથ તારે ? 
સરકારેને ખબર નથી ? નકકામા ંનવરા લોકોને મોકલી આપે છે...” (પ.ૃ- ૨૪) 
 આમ, સમગ્ર રીતે ‘બનગરવાડી’ નવલકથાનો અન વાદ સરળ અને સ ગમ છે. એના રસાસ્વાદમા ંક્યાયં તવધન 
આવત  ંનથી. 

૬. 
  ‘બનગરવાડી’ નવલકથાનો અવનીશ ભટ્ટ ે સ-રસ અન વાદ કયો છે, પરંત   આ નવલકથાન  ં પ્રિૂ 
(જોડણી) જોવામા ં ખાસ કાળજી રાખી નથી. વાક્યરચનામા ં આવતા શબ્દોની જોડણી, તો ક્યારેક શબ્દો જ 
વાક્યરચનામા ંખોટા ંઆવે છે. જ ઓ,- 
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- ‘બનરવાડી’ એ મેં પાડેલ  ંનામ છે. (પ.ૃ ૫) (બનગરવાડી) 
- વચ્ચે ઘાસની ગજંીઓ જવા ત્રીસ – પાતં્રીસ ખોરડા.ં.. (પ.ૃ ૨૨) (જેવા) 
- સરકારને ખબર નથ? નકકામા ંલોકોને મોકલી આપે છે...(પ.ૃ ૨૪) (છ્...) 
- સાિ થેયેલી થોડી જગ્યામા ંએણે કાબંળો નાખ્યો. (પ.ૃ ૨૬)  (થયેલી) 
- પણ િવામા ંએ ઓલવાઈ પણ જાય અને મારા તસવાય કોઈને એની જરૂર જણાતી ન િતી. (પ.ૃ 33) 

(એક ‘પણ’ શબ્દ વાક્યમા ંકઠે છે.)  
- ઢોર ચરાવવા ગયેલા ઘણી પછીત-ે ઢોર ચરાવવા ગયેલા ધણી પછી તે (પ.ૃ ૪૮) 
- એને શ  ંકામ િશે એનો મને અંદાજ આવતો ન આવ્યો. (પ.ૃ ૫૪) (વાક્ય કઠે છે.)  
- પણ એ બાઈ પરેૂપરૂી તૈયાર કરીને આવી િતી (તૈયારી) (પ.ૃ ૭૨) 
- જેમ જેમ તવચાર કરતો એમ બધારે જ ગ ૂચંવાતો જતો. (વધારે) (પ.ૃ ૭૬) 
- પપ્રણ તને તવચાર ન આવ્યો... (પણ) (પ.ૃ ૮૦) 
- ચોકખી ના જ પડી દીધી (પાડી) (પ.ૃ ૮૧) 

 
 

આ ઉપરાતં આવા તો કેટલાય શબ્દો અને વાક્યો છે એમાથંી આ શબ્દો જ ઓ,- 

 

ફદકરા- દીકરા (પ.ૃ ૩૨), બોલ્યા- બોલ્યો (પ.ૃ ૩૮) ઇચ્છા છઈ- ઇચ્છા થઈ (પ.ૃ ૪૦) દીવામાથંી 
જ્્યોત- દીવામાથંી ્યોત (પ.ૃ ૪૪) ફદકરા- દીકરા (પ.ૃ ૪૯) આપી દીધો- આપી દીધી (પ.ૃ ૫૭), અત્મતવશ્વાસ- 
આત્મતવશ્વાસ (પ.ૃ ૮૫) તો વળી ક્યારેક નીકળ્યોન  ં તનકળ્યો થઈ ગય  ં છે. આવા તો કંઈ કેટલાય શબ્દો 
નવલકથામા ંછે જ. આ તો થોડા નમ નારૂપ મકૂ્યા ંછે. વાક્યરચના, જોડણી અને તવરામચચહ્નો વગેરેમા ંપણ ભલૂો છે 
તો વળી ક્યાકં તવગત દોષ િોય એવ  ંપણ લાગે છે. જ ઓ,-     

 

“(ભરવાડ પ્રજાને).... ‘ભોજન’ કરવ ,ં ‘જમણ’ કરવ ,ં એવો કોઈ શબ્દ એને ખબર જ નથી. રોટલા ખાવા 
 જમણમા ંતો બીજી એક-બે વાની િોય એવી એને જાણકારી નથી...” (પ.ૃ ૪૫) 
                                      

“ ફદવસભર રખડીને આવેલા ભરવાડના ંશરીરમા ંભાખરી ખાધા પછી તાકાત આવે.” (પ.ૃ ૪૫) 
અિીં પ્રશ્ન થાય કે જે કોમને ‘રોટલા’ં તસવાય શ  ંખાવ  ંએની સમજ નથી તો પછી એ જ પષૃ્ટ્ઠ પર બીજા વાક્યમા ં
‘રોટલા’ં ની જગ્યાએ ‘ભાખરી’ શબ્દ કઈ રીતે આવે ? અને પાછો આ શબ્દ નવલકથામા ંવારંવાર આવે છે. 
 

  આમ, આ નવલકથાના અન વાદમા ંઆવી પ્રિૂ જોવામા ંઘણી નાની–નાની પણ મોટી કિવેાઈ એવી 
ભલૂો રિી ગઈ છે. આ પ્રિૂની ભલૂો તરિ તવશેષ એટલા માટે દોરવાન  ં કે આ પ સ્તક િાલ ‘િમેચદં્રાચાયા ઉત્ર 
ગ જરાત ય તનવતસિટી, પાટણમા ં તવનયન શાખાના ગ જરાતી તવષયમા ંએમ.એ.ના અભ્યાસ્મમા ં છે. અને બીજી 
ય તનવતસિટીમા ંઆ પ સ્તક અભ્યાસ્મમા ંરિી ચકૂ્  ંછે. આથી આ પ સ્તકન  ંમિત્વ- જવાબદારી ઘણી વધી જાય છે. 
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એટલે આશા રાખીએ કે અન વાદક બીજી આવતૃત વેળાએ આ રિી ગયેલી ભલૂો સ ધારીને આપણી સમક્ષ નવી 
તરોતાજી ‘બનગરવાડી’ મકૂશે.  

 

૭. 

 

       આમ, ‘બનગરવાડી’ નવલકથામા ં ઇ.સ.૧૯૪૦ના ં આસપાસના સમયન  ં મિારષ્ટ્રના માણદેશ 
તવસ્તારન  ંગ્રામજીવન, એના પ્રશ્નો, એ લોકોની રિણેીકરણી, શ્રધધા– અંધશ્રધધા, માન્મયતાઓ વગેરે સ-રસ તનરૂપાય  ં
છે. આ તવસ્તારના લોકો અવકાશી ખેતી પર તનભાર રિતેા િોવાથી વરસાદ ન પડે તો દ કાળ જેવી સ્સ્થતતન  ંતનમાાણ 
થાય છે ને પફરણામે બનગરવાડી જેવ  ં નદંનવન ગામ ઉજ્જડ વેરાન બની જાય છે. મિારાષ્ટ્રમા ં વરસાદ ન 
પડવાને કારણે િજ  આજે પણ આ પ્રદેશમાથંી જ સૌથી વધ  ખેડ તો આત્મિત્યા કરે છે તેથી આ સદંભામા ં
‘બનગરવાડી’ નવલકથા આજે પણ પ્રસ્ત  ત છે. 

 
 

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

 

પ્રો.જિગ્નેિ ઠક્કર 

ગ જરાતી તવભાગ  
એમ. એન. કૉલેજ  
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