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સનુ્દરમ ્ની કળાત્મક વાર્ાા- ‘માને ખોળે’ 

    ગાાંધીવલચાયવણી, શ્રી અયવલિંદન પ્રબાલ તથા ફ્રઈડની ભનવલશ્રેણની અવય ફધ ુજ વાંવભવશ્રત જેભની 
લાતાાઓભાાં આવયુાં છે તેલા સનુ્દયમૌ ની લાતાાઓભાાં નગયજીલન અને ગ્રાભીણ જીલન ફને્નમનુાં આરે ન જલા 
ભે છે. ભાનલ ભન-તેના વાંકુર વાંફાંધ, વલવલધ ઉચ્ચ જ્ઞાવતથી રઈને વનમ્ન-તના લગાની દયેક કાી-ધી 
ફાજુઓને કરાસજૂ અને કરાકોળલ્મને તે યજૂ કયી ળક્યા છે. લાતાાપ્રમગનુાં નાલીન્મ તથા યાંયા વાથેન 
અનફુાંધ તેભની લાતાાભાાં જઈ ળકામ છે ભાટે જ સનુ્દયમૌ ગાાંધીયગુના ભશત્તત્તલ લાતાાકાય છે. આલાાં સનુ્દયમૌ 
વાહશત્તમભાાં કવલ અને લાતાાકાય ફને્નમ ક્ષેતે્ર  ામ છે. લાતાા ક્ષેતે્ર તેભની  રકી, નાગહયકા, ગી, ભાને  ે, 
ભીન વમાવી, આળા લગેયે લાતાાઓ જાણીતી છે. સનુ્દયમૌ ની લાતાાઓના વાંાદન લેાએ સયેુળ દરારે નોંધયુાં 
છે કે ‘ભાને  ે –આ એક જ લાતાા સનુ્દયભેૌ ર ી શત ત ણ એભની ગણના નીલડેરા લાતાાકાયભાાં થઈ 
ળકત’ જેવુાં વલધાન ‘ભાને  ે’ લાતાાભાાંથી પ્રવાય થતાાં વાચુાં રાગે છે. શલે તેભની આ કાત્તભક લાતાા ‘ભાન ે
 ે’ વલે જઈએ.  

    વાવહયમાના ત્રાવથી ફા જીલત શત ત્તમાાં રગી દીકયી ળબનૂે ફચાલે છે. ણ ‘યાાંડીયાાંડ ભા’ એકરી ડે 
છે ને ળબનૂા વાવયીએ લાભણાાં થામ છે. ઘય, કુટુાંફ, ગાભ- હયલેળ ફધ ુતાના શૈમાભાાં બયીન ેજતી ળબનૂ ે
યસ્તાભાાં જ ફાહડમ વત તથા ક્રૂય વવય ભીને ભાયી ના ે છે. ભશીવાગય નદીન ટ ઓાંગીને વાભ ે
હકનાયે જતી ળબનેૂ તાનુાં મૂ છૂટી યહ્ુાં છે. જેન અણવાય લાતાાકાયે એનકેન પ્રકાયે લણાવમ છે. તાના 
ગાભ-પ્રદેળ પ્રત્તમેનુાં ળબનૂ ુાં જડાણ આત્તભીમ છે. જેનુાં આરે ન લાતાાકાયે કાવમાત્તભક યીતે કયુું છે. ળબનૂા ાત્રનાાં 
લણાનભાાંથી પ્રગટતી વનદોતા વયલાે ળબનૂાાં ાત્રને લધ ુકરૂણ ફનાલે છે. તાના વતથી યક્ષાની અેક્ષા 
યા તી દયેક સ્ત્રીની જેભ ળબ ૂણ યા ે છે. યાંત ુવત-ભેઘ ળબનૂી યક્ષા કયલી તે ત દૂયની લાત ણ ળબનૂા 
ેટભાાં યશલે ુાં ‘શભેર’ તાનુાં છે, તેભ સધુધાાં ફાની વાભે ફરી ળકત નથી. ફાદીકય ભીને ળબનૂે ‘ભાન ે
 ે’- ભાયી ના ે છે. ગ્રાભીણ નાયીની કરુણતા, દામ્ત્તમ જીલનની વલવાંલાહદતા, વાભાજજક જીલનની 
વલભતાને લાતાાકાય- સનુ્દયભેૌ વચટતાથી આરે ી છે.  

    આ લાતાાભાાં સનુ્દયભેૌ ગ્રાભીણ જીલન, તેના ાત્ર, ત્તમાાંના વાંસ્કાય, આચાયવલચાય, હયલાજ, વમલશાય તથા 
હયલેળને આરેખ્મ છે. લાતાાના આયાંબભાાં ળબનેૂ વાવયે ગાભના પળમાલાા લાભણાાં કયે છે તે વભમે 
તાના ળયીયની કાજી યા લાનુાં તથા વાચલીને જલાની વરાશ આે છે. પળમાનાાં નાકા સધુી તેને 
લાલલા જામ છે. ત ગાભના યસ્તાઓનુાં લણાન, નદીના કાાંઠાનુાં લણાન, પ્રકૃવતનુાં લણાન લગેયેભાાં ગ્રાભીણ 
જીલન જીલાંત થયુાં છે. નદીના હકનાયાન કાદલ, કાંથાયા, અનયૂી, ચણઠીની લભૂ, બેંવન દ, ફય, નદીની 
યેતીભાાં યભેરી યભત, ભશીવાગય નદીભાાં વહશમય વાથે જએરા ભેઢાાં લગેયેનુાં લણાન લાતાાકાયે વચટ યીત ે
કાવમાત્તભક બાાભાાં કયુું છે. જેભકે, 
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‘ફય થમા શતા. કતયની ટચેથી નદીનાાં ાણી ઝગાયા ભાયતાાં દે ાતાાં શતાાં. નદીભાાં ઝાય ઊતયલા રાગ્મ 
શત. ાણી ઊતયી જલાથી ખલુ્ર થમેર હકનાયાન કાદલ આયવી ભાપક તગતગત શત. કક એકાદ 
ભાણવની ગરી એભાાં તડ ાડતી ચારી જતી શતી. ળબએૂઆં  ઉય શથેી ઢાી સયૂજનાાં અજલાાાંભાાં 
ઝાં ાતી તેની આં  વાભી ાયના ગાભની રીરીઘેયી વીભ જલા રાગી.’(સનુ્દયમૌ ની શે્રષ્ઠ લાતાાઓ, વાં. 
ચાંદ્રકાન્ત ળેઠ, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ત્રીજુ ાં નુમુાદ્રણ:2008,.ૃ91) 

ઉયના ગદ્ય ાંડના લણાનભાાં ફયના વભમનુાં નદીનુાં ળચત્ર ઉવે છે.  

    લાતાાના આયાંબભાાં ળબનૂે તેડલા આલેરા વવયા(રૂા શૉણ) તથા વતની ાછ લગય ઈચ્છાએ ળબ ૂ
 ેંચાઈને જામ છે. ને તે વભમે યસ્તાભાાં આલતા ઝાડ, નદી, હકનાય લગેયેની વાથે ળબનૂ ુાં આંતય જગત યજૂ 
થયુાં છે. ળબનૂી વાથે વત ચારત નથી તે ફા વાથે જ ચારે છે. ત્તમાાંથી બાલકને વતના ડયક સ્લબાલન 
અણવાય આલી જામ છે. –ખ્માર આલી જામ છે. તથા ળબનૂા વવયા અને વત ભાટે લાતાાકાયે પ્રમજેર ળબ્દ 
‘ફાદીકય’ સચૂક છે. નદીના હકનાયે આલેરા ફય, ચણઠી, અનયૂીને જઈને તેને તાનુાં ફાણ વાાંબયે છે. 
ત નદીન બે  જઈને તે વશીમય વાથે ઢય ચયાલા આલી શતી ને નદીની યેતીભાાં જે યભત યભી શતી તે 
ફધ ુજ તેને માદ આલે છે. આ વભમે તેને ફધ ુમાદ કેભ આલે છે? તે પ્રશ્ન બાલક અને ળબ ૂફને્નમ ને થામ છે. 
જેન જલાફ અંતે ભે છે.    

     ભશીવાગય નદીને ઓગતા શરેા વવયને વત ાણી ભાથે ચઢાલતા નથી. ણ ળબ ૂ તેને ભાથે 
ચઢાવમા ફાદ નદીભાાં પ્રલેળ કયે છે. નદીને ાય કયતી ળબનેૂ તાનુાં મૂ છડીને યદેળ જઈ યશી છે. એલ 
અનબુલ વતત થમા કયે છે. વાભા કાાંઠાનુાં ફધ ુજ અજાણયુાં રાગે છે. તાને ાણી ીવુાં છે. ણ ‘ફાદીકય’ 
તેની લાત વાાંબતા નથી. વવયાના ભટી લહ ુવાથેના વાંફાંધ ત્તમાય ફાદ તેનુાં નદીભાાં તણાઈ જઈને ભયી 
જવુાં- જેલી વવયા ભાટેની લાતભાાં ળબ ૂઅને બાલક ફને્નમને વવયા પ્રત્તમે ઘણૃા ઉજે છે. ત ‘ફાકી વવય તે 
કેલ ! વાલ યા વ જેલ ! ભાણવ ને ભાયી ના તા એને લાય ન રાગે !’ (એજન,.ૃ 95) જેલા ળબ્દ તેના 
વમક્તતત્તલન હયચમ કયાલે છે.  

    ‘જમાાં  ીર જ ઢીર ત્તમાાં હુ ાં તે જય કેટલુાં કરુાં!’’ (એજન,.ૃ96) આ ળબ્દ ળબ ૂવત ભાટે કશ ેછે. તે મગ્મ 
છે. આ ઉયાાંત ‘અલ્મા શીજડા’ જેવુાં ‘રૂા શૉણ’નુાં વ ાંફધન ભેઘાના નભારાણાને વમતત કયે છે. લાયાંલાય 
ાણીની ભાગણી કયતી ળબનૂે ાણી યફ ‘આ ફાજુ ાં છે’ કશીને ફીજી હદળાભાાં રઈ જઈને થાકેરી ળબનેૂ વત 
અને વવય ભીને ભાને  ે શોંચાડી દે છે. જેનુાં લણાન જુઓ- 

   ‘વવયાના ગાાંઠાડા આંગાલાા લરૂના ાંજા જેલ શાથ તેના ઘઘયાની આવાવ ળબડામા... તેના ગા ય 
બીંવ લધતી શતી. તેના ગ છાડા ભાયલા રાગ્મા. તેન લય તે કડલાન પ્રમત્તન કયલા રાગ્મ. તેના 
ગાભાાં વવ લધલા રાગ્મ. ભશીવાગય ાણીભાાં તે ડફૂકી ભાયતી શમ તેવુાં તેને ઘડીક રાગ્યુાં. તેની આં  
 ેંચાલા રાગી. તે ઘડીક એકદભ ખરૂી ગઈ. તેના ભોં ય વવયાનુાં લરુ જેવુાં મછૂાળાંભોં ઝઝૂભી યહ્ુાં શત ુાં. તેભાાંથી 
ફીડીની ગાંધ આલતી શતી. એ ભોંની ાછ જે થડુાં આકાળ દે ાત ુાં શત ુાં તેભાાં તેને દે ાયુાં કે એના ફા જાણે 
શલાભાાં આભતેભ આંટા ભાયી યહ્યા છે, તાના ફચ્ચાને ીં ી ના ત ુાં જત કઈ ગીધ ઊડત શમ તેભ.’ 
(એજન,.ૃ99) અંતે લાયાંલાય ફાકન યડલાન અલાજ વાાંબતી ળબનૂી આં  ભીંચાઈ જામ છે. ળબ ૂઆ 



KCG-Portal of Journals 

3 | P a g e  
 

મતૃ્તય ુવભમના લણાન ભાટે લયામેર ગદ્ય વાંદબે  પ્ર. કે. જી લાા નોંધે છે કે ‘‘ગદ્યકાયે અશીં ગ ૂાંગાતી ળબનૂા 
અનબુલને જાણે કે યકમા-પ્રલેળ કયીને જાણી રીધી શમ એભ ર ે છે તેના ‘ગાાભાાં વવ લધલા રાગ્મ. 
ભશીવાગયના ાણીભાાં તે ડફૂકી ભાયતી શમ એવુાં તેને ઘડીક રાગ્યુાં.’ એ કેટલુાં ઝીણુાં વનયીક્ષણ છે ! એ ત 
ઠીક ણ વવયાના મ ુભાાંથી આલતી ફીડીની ગાંધ જેલ ઘ્રાણેંહદ્રમન અનબુલ અને એના ભાથા ાછથી 
દે ાત ુાં ઉયનુાં આકાળ જેલ ચનુી ઈન્દ્ન્દ્રમન અનબુલ ણ અશીં કેટર ઝીણી નજયે અંહકત કયી આપ્મ છે ! 
ગદ્યકાયના વાભર્થમા ભાટે આણે અલશ્મ એભને અળબનાંદલા યહ્યા.’’(સ્નેશયક્શ્ભ અનેસનુ્દયમૌ ની લાતાાકરા, પ્ર. 
ડ. કે.જે. લાા, પ્રલીણ સુ્તક બાંડાય, યાજકટ, પ્ર.આ.2006,.ૃ131)  

    લાતાાના અંત ેયફલાી સ્ત્રીન ેરૂા શૉણ (ળબનૂ વવય) ‘આ  રૂવમ’ આે છે. આ સ્ત્રી અચયજ-મ ૂાંઝાતી 
આં ે રૂા શૉણ ાછ જઈ યશ ે છે. યફલાી સ્ત્રીને રૂા શૉણ ‘આ  રૂવમ’ આે છે તે પ્રવાંગને સયેુળ 
દરાર જેલાાં અભ્માસ ુ‘રૂા શૉણ તાની અયાધી વવૃિને ભવૂલાન પ્રમત્તન કયી યહ્ય છે’ તેભ જણાલે છે. આ 
બાલ એક અથાભાાં વાચ છે કેભકે યફલાી સ્ત્રી તાકી ને જઈ યશ ે છે તે ફાફતભાાં તેનુાં ભન આ લાત 
સ્લીકાયત ુાં નથી કે આ ભાણવ ‘આ  રૂવમ’ આે.  

   લાતાાભાાં આલતા વલવલધ વાંકેત લાતાાકાભાાં ઉકાયક ફન્માાં છે. ગાભભાાંથી નીકી લેાએ રક કશ ે છે 
‘જાલીને જજ’ તે વભમે ‘ળફરાડી આડી ઊતયવુાં’, આગ જતાાં ‘કાંથાયન કાાંટ લાગલ’, કતયભાાંથી ઉતયતી 
લેાનુાં ‘ધૂ ઉડવુાં’(‘ળબ ૂગઈ’ જેલ બાલ પ્રગટ કયે છે), યેતીન તાય, ‘ઝાાંઝલા’ ત લાયાંલાય ‘ફાકના 
યડલાન અલાજ વાંબાલ’, ‘વહશમયના છૈમાને યભાડલાની ઈચ્છા’ અંતે ‘વાલ યા વ જેલ વવય’, તાન 
ભતૂકા- ફાણ માદ આલલ લગેયે પ્રવાંગ વાંકેતાત્તભક કે પ્રતીકાત્તભક યીતે લાતાાભાાં વનરૂામાાં છે. 

    યસ્તાભાાં ચારતી લેાએ ળબનૂે ‘ફય’  ાલાની ઈચ્છા થલી તથા મતૃ્તયનુા વલચાય આલતા તે વભમે 
ઉચ્ચાયેર પ્રશ્નલાક્ય ‘તાય જ એકરીન જીલ?’ (સનુ્દયમૌ ની શે્રષ્ઠ લાતાાઓ, વાં. ચાંદ્રકાન્ત ળેઠ, આદળા પ્રકાળન, 
અભદાલાદ, ત્રીજુ ાં નુમુાદ્રણ:2008, .ૃ98) આ પ્રવાંગભાાં વબાન બાલકન ે ળબ ૂગબાલતી છે. જેન અણવાય 
આલી જામ છે ત ળબનૂા ફા વાથે ‘ધાડ’ભાાં ન જત ધણી અને અંતે ળબનૂા ેટભાાં તાનુાં વ ાંતાન છે એટલુાં 
ણ ન કશી ળકત કામય, ફાહડમ વત અંતે જે ફા-દીકયાના વાંલાદ થામ છે. તેભાાં લાતાાન ુાં કાત્તભક ાસુાં 
યજૂ થયુાં છે, જેભકે, 

‘‘થડે દૂય ગમા છી ભોંભાાંથી ધભુાડા ન ભટ ગટ કાઢતાાં ફાે દીકયાને કહ્ુાં: ‘ભેઘ, તેં બાળયુાં’તુાં ને?’ 

‘શુાં ફાા ?’ થથયતે કાજે છકય ફલ્મ. 

‘એના ેટભાાં શભેર શતા તે.’ 

શા,ફાા ! ણ...’ છકય ફલ્મ. તે કાંઈક વલળે ફરલા ઈચ્છત શત ણ કક અદ્રશ્મ ફીકન ભામો તે કશુાં 
ફરી ન ળક્ય અને ફાની ાછ ગ ઢવડત અધો મડુદા જેલ તે ચારલા રાગ્મ.’’ (એજન, .ૃ100) 

    ભેઘાને કશવે ુાં શત ુાં ણ તે કશી ળકત નથી ‘તે મડુદાની ેઠે ચારે છે’ એભ રખ્યુાં નથી ણ ‘ફાની ાછ 
ગ ઢવડાત અધો મડુદા જેલ તે ચારલા રાગ્મ’ (એજન,.ૃ100) આ ળબ્દ લાતાાકાયની વફ બાાને યજૂ 
કયે છે. વત ભેઘાનુાં ભોન બાલકને અકાલનારુાં ફને છે. તેથી અંત કરૂણને વમાંજજત કયે છે.  તેનાથી લાતાાન 
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અંત લધ ુચટદાય ફન્મ છે. લાતાાના કાત્તભક અંત વલે ડ. યભણરાર જળી (પ્રસ્તાલનાભાાં) નોંધે છે કે 
‘છકય જે ફરી નથી ળકત તે લાચક ભનભન વભજી જામ છે. ળબનૂ ુાં ભડદુાં, અધો મડુદા જેલ લય, યાક્ષવ 
જેલ- લરુ જેલ વવય અને આકાળભાાં ઊડતા ગીધ જેલ વતા-વાભાજજક હયક્સ્થવતભાાંથી એક કરાકૃવત 
લાતાાકાયે કાંડાયી કાઢી છે. લાતાા યૂી થતાાં ભનભાાં  ટક યશી જામ છે. એક સકૂ્ષ્ભ ફેચેની આણને ઘેયી લે 
છે. ણ એ જ ત છે કરાન કીવભમ, એની પરશ્રવુત ણ. (સનુ્દયમૌ ની પ્રવતવનવધ લાતાાઓ, વાં. ડ. યભણરાર 
જળી, પ્ર.આ.1989, .ૃ10-11) છકય જે ફરી નથી ળક્ય તેન લવલવ ફયાફય યીતે વમતત થમ છે. ભાટે 
લાતાા યૂી થમા છી બાલકના ભનભાાં ચારે છે. કદાચ વત ફરી ળક્ય શત કે ળબનૂા ેટભાાં યશરે વાંતાન 
શભેર નશીં ણ તાનુાં છે !! ભનષુ્મ જીલનભાાં બમ, ફીક લગેયે બાલ કેલા બાગ બજલે છે ! તથા ભાણવના 
ભનભાાં ક્યાયે યાક્ષવ વલચાય જન્ભે છે?, તે કશી ળકાત ુાં નથી. જીલન અક અને  અગમ્મ છે. એ અથાભાાં 
લાતાાન અંત ચટદાય છે. 

     લાતાાન ુાં ળીાક ‘ભાન ે ે’ એ ળબનૂા અંવતભ શ્વાવ રકભાતા-નદીના ટભાાં રેલામ છે. તેનુાં મતૃ્તય ુનદીના 
 ાભાાં થામ છે તથા ળબનૂા ેટભાાં યશરેા વાંતાનન જન્ભ થત નથી તેનુાં મતૃ્તય ુ ણ ભાના  ાભાાં- 
 યડાભાાં (ળબનૂા ેટભાાં) થામ છે. તે અથાભાાં ‘ભાને  ે’ ળીાક સચૂક છે.  

    આ લાતાાની વભગ્ર છા વાંદબે ફાબ ુદાલરયુા નોંધે છે કે ‘કૃવતપ્રમજનને અનરુૂ ચહયત્રવાંવલધાન, વજીલ 
વાશજજક સ્ળાક્ષભ હયલેળવનભાાણ અને વમાંજનાગબા અંતના વમળુચત આમજન કોળરને કાયણે સનુ્દયમૌ ના 
અને આણા લાતાાવાહશત્તમભાાં ણ ન ી તયી આલે તેલી આ રાઘલયતુત અને વાંઘેડાઉતાય લાતાાભાાં સનુ્દયમૌ 
ની વર્જકપ્રવતબાન એક વમદૃ્ધ ઉન્ભે ચેતશય રૂભાાં પ્રગટે છે. (લાતાાવલભળા, ફાબ ુ દાલરયુા, હડલાઇન 
બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ, ફીજી આવવૃિ: 2012, .ૃ17) આ ળબ્દ  લાતાા વાંદબે મગ્મ છે.        

    ગ્રાભીણ વભાજજીલન, તેની વભસ્માઓ, વાંકુર વાંફાંધ, તેના વાંસ્કાય, હયલાજ તથા અવાંખ્મ અયભાન 
રઈને જતી ળબ ૂવત દ્વાયા યક્ષાલાને ફદરે તેના દ્વાયા જ તેનુાં તન થામ છે. જેલી કરૂણ વાંલેદનાને યજૂ કયતી 
સનુ્દયમૌ ની ‘ભાને  ે’ કાત્તભક લાતાા છે. તથા ‘આ એક જ લાતાા ણ રે કને ઉિભ લાતાાકાય તયીકે મળ 
અાલલા યૂતી છે’ જેલાાં ડૉ. યભેળ એભ. વત્રલેદી ભત વાથે વશભત થવુાં ડળે. અસ્ત ુાં.  
 

સદંર્ા 
 

I. સનુ્દયમૌ ની શે્રષ્ઠ લાતાાઓ, વાં. ચાંદ્રકાન્ત ળેઠ, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ત્રીજુ ાં નુમુાદ્રણ:2008 

II. સનુ્દયમૌ ની શે્રષ્ઠ લાતાાઓ, વાં. સયેુળ દરાર, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ફીજુ ાં નુમુાદ્રણ:2007 

III. સનુ્દયમૌ ની પ્રવતવનવધ લાતાાઓ, વાં. ડૉ. યભણરાર જળી, પ્ર.આ.1989.  

IV. સનુ્દયમૌ (વર્જક-પ્રવતબા શ્રેણી), ડૉ. યભેળ એભ. વત્રલેદી, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, પ્ર.આ.:૨૦૦૭ 

V. સ્નેશયક્શ્ભ અને સનુ્દયમૌ ની લાતાાકરા, પ્ર. ડૉ. કે.જે. લાા, પ્રલીણ સુ્તક બાંડાય, યાજકટ, પ્ર.આ. 

2006 



KCG-Portal of Journals 

5 | P a g e  
 

VI. લાતાાવલભળા, ફાબ ુદાલરયુા, હડલાઇન બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ, ફીજી આવવૃિ: 2012  

VII. ળબ્દમગ, વાં. ભપત ઓઝા અને અન્મ ાશ્વા બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ, હદ્રતીમ આવવૃિ:૨૦૦૮  

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

ડૉ.નીતર્ન રાઠોડ 

આવવસ્ટન્ટ પ્રપેવય 

ગજુયાતી વલબાગ 

ડ. એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ વયકાયી કરેજ 

વવરલાવા 
 

Copyright © 2012 - 2017 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 


