
KCG-Portal of Journals 

1 | P a g e  

 

Continuous Issue-37 | December – January 2019 
 

‘ડચરૂો’ વાર્ાામાાં બોલીનો વવવનયોગ 

કિરીટ દૂધાતનો વાતાાસગં્રહ ‘બાપાની પીંપર’ ‘સાહચર્ા પ્રિાશન શ્રેણી’ હઠેળ પ્રિાશશત થતા ં
પસુ્તિોમાનંો એિ છે. આ વાતાાસગં્રહમા ંઅગિર્ાર વાતાા સમાશવષ્ટ છે. આ પ્રત્રે્િ વાતાામા ંસૌરાષ્રી બોલીનો 
લહિેો સતત અનભુવાર્ છે. અનઆુધશુનિ સાકહત્ર્ એ મળૂ સધુી પાછા જવાની પહલે છે. અહીં પરંપરા અને 
નવીનતા સાથે ચાલે છે. અનઆુધશુનિ સાકહત્ર્મા ં િથા, ઘટના સાપં્રત છે પણ સવેંદના સનાતન છે. એટલે 
બોલીનો શવશનર્ોિ એ અનઆુધશુનિ સાકહત્ર્ની પ્રમખુ લાક્ષગણિતાઓમાનંી એિ છે. બોલીની આ મીઠાશ કિરીટ 
દૂધાતની વાતાાઓનુ ંપણ મજબતૂ પાસુ ં છે. આ સગં્રહની ૧૧ વાતાાઓમાનંી  એિ વાતાા ‘ડચરૂો’મા ંબોલીની 
સાહજજિતા સવેંદનાને વ્ર્િત િરવામા ંઉપર્ોિી થઈ રહ ેછે.  

‘ડચરૂો’ એટલે િળા િે છાતીમા ંરંુધામણ.  આ તળપદો શબ્દ વાતાાના હાદા ને સચોટ રીતે વ્ર્ક્ત િરે છે.   

‘ડચરૂો’ વાતાા પ્રથમ પરુુષ એિવચનમા ંિહવેાઈ છે. લેખિના કિશોરાવસ્થાના સસં્મરણોની વાત અહીં 
છે. આ પ્રતીિાત્મિ વાતાા છે. ીવવરાજભાઈને ઘેર િથાનાર્િ જાર્ છે વાતાાનો આરંભ ત્ર્ાથંી થાર્ છે. અને 
ીવવરાજભાઈના ંપત્ની પ્રભાભાભી પોતાની સાથે િકરર્ાવરમા ંજે િોદડી લાવ્ર્ા હતા ંિથાનાર્િ તેના પર બેસે 
છે. અને વાતાા અતીતમા ં િશત િરે છે. પ્રભાભાભી જાજરમાન વ્ર્ક્ક્તત્વ ધરાવતા ં હતા.ં વાતાાિાર 
કિશોરાવસ્થામા ં હોર્ છે ત્ર્ારે તેના િાિાના દીિરા ીવવરાજભાઈ પ્રભાભાભીને પરણીને આવે છે. અને 
િથાનાર્િ તેમનાથી પ્રભાશવત થઈ જાર્ છે. પીઠીથી ચમિત ુ ંએમનુ ં શરીર, લાબંી ડોિમા ં પહરેેલો મોરહાર 
અને લબંિોળ મોં તથા તેમના િાલમા ંપડતા ખજંન – પ્રભાભાભીનુ ંઆ બધુ ંજ િથાનાર્િને આિશષિત િરે છે. 
પ્રભાભાભી સાથ ેનાર્િ જાતભાતની વાતો િરે છે, વાતાા િરે છે. અને ીવવરાજભાઈ ઘરે હોર્ િે ના હોર્ તે 
તેમને મળવા પહોંચી જાર્ છે. પ્રભાભાભી માટે જાતીર્ આિષાણ પણ નાર્િ અનભુવે છે જે િદાચ 
કિશોરાવસ્થાની સવંેદના અથવા લાિણીનો ઉભરો પણ િહી શિાર્. એિવખત ીવવરાજભાઈ પ્રભાભાભી પર 
હાથ ઉપાડે છે ત્ર્ારે વાતાાનાર્િને ગસુ્સો આવે છે પણ નાની ઉમરને િારણે પોતાના દાદા પાસે 
ીવવરાજભાઈની માર ખવડાવશે તેવી ઈચ્છા રાખે છે. સમર્ જતા ંનાર્િ શહરેમા ંભણવા જાર્ છે અને સરિારી 
નોિરીમા ંલાિે છે. પ્રભાભાભીની સુવંાળી ર્ાદોને નાર્િ સાથે લઈને જાર્ છે. સમર્ વીતતા ંએિ કદવસ નાર્િ 
િામમા ંપાછા આવે છે ત્ર્ારે જાણે છે િે પ્રભાભાભીનુ ંઅવસાન થયુ ંછે. ત્ર્ારે એ ીવવરાજભાઈને મળવા જાર્ 
છે જોિે આ મલુાિાત પાછળ ીવવરાજભાઈનુ ંદુ:ખ વહેંચવાનો એમનો િોઈ ઈરાદો નહોતો. િેમિે ીવવરાજભાઈ 
તો બીીવ વાર પરણી ચકૂ્યા હતા. નાર્િ તો પોતાની સ્મશૃતઓને તાીવ િરવા ત્ર્ા ંજાર્ છે. ત્ર્ા ંપ્રભાભાભીની 
સિુધં હજુ પણ છે િે નકહ તે ચિાસવા જાર્ છે.  ત્ર્ા ંજઈને નાર્િનો ભતૂિાળ તાજો થઇ જાર્ છે અને તે રડી 
પડે છે. ીવવરાજભાઈ િહ ેછે, “ઈ તો બધુ ંઈશ્વરના હાથમા ંછે, રોરે્ શુ ંદાડો વળે?” ીવવરાજભાઈ પાણી લાવીને 
આપે છે પણ નાર્િનુ ંરુદન રોિાત ુ ંનથી.તેમના ંડસૂિા ંબધં થતા ંનથી. ીવવરાજભાઈ ફરી િહ ેછે – ‘જો પરભા 
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મરી િઈ એને આ હોળીએ બે વરહ થાહ.ે તરત તો મનેર્ બહુ ર્ાદ આવતી હતી. પણ હવે ઈ ભલૂી જાઈ ઈ જ 
બહતેર.’ પણ િથાનાર્િનો તો જાણે મન પરથી િાબ ુજતો રહ્યો હતો. તેનુ ંરડવાનુ ંચાલ ુજ હત ુ.ં ીવવરાજભાઈ 
ગસુ્સે થઈને જોરથી એિ લાફો િથાનાર્િને મારી દે છે. ીવવરાજભાઈની ધોલના થડિાથી મારી છાતીમા ં
જામેલો ડચરૂો પરને હઠેો બેસી િર્ો હોર્ એવુ ંલાગયુ.ં િથાનાર્િ પોતાના ઘરે જવા નીિળે છે ત્ર્ા ંવાતાાનો 
અંત આવે છે.  

સસં્મરણો રૂપે િશત િરતી આ વાતાામા ંબોલીિત શબ્દોનો સુદંર શવશનર્ોિ થર્ો છે. ‘ડચરૂો’ શીષાિ જ 
પ્રતીિાત્મિ બને છે. િળામા ં ભરાર્ેલી આ રૂધંામણ માત્ર પ્રભાભાભીના મતૃ્યનુી નથી પણ તેમના જવાથી 
કિશોરાવસ્થાની સ્મશૃતઓ પણ જતી રહ ેછે તેને લીધે થતા ખાલીપાની છે. િેટલીિ રંુધામણ એવી હોર્ છે જેનુ ં
વણાન શબ્દમા ંશક્ય નથી હોત ુ ંત્ર્ારે િળામા ંઆ ડચરૂો બાઝે છે.  

પ્રભાભાભીના વણાનમા ંજ ‘હાડેતી’ શબ્દ લેખિ વાપરે છે. વળી પીઠીનો પીળો ધમરિ એમના શરીરે ચડયો 
છે એમ િહીને એમના રૂપની ચમિ વણાવે છે. આ ‘ધમરિ’ શબ્દ સૌરાષ્રની સાથે સાથે િચ્છી બોલીમા ંપણ 
વપરાર્ છે. વળી િોદડી માટે િેટલો સરસ શબ્દ ‘ધડિી’ અહીં વપરાર્ો છે. પ્રભાભાભીના િકરર્ાવરમા ંઆવેલી 
આ ‘ધડિી’ પર બેસીને જ નાર્િનુ ંહૃદર્ જોરથી ધડિે છે ને ! ‘શવના’નુ ં ‘વન્ર્ા’, ‘નહી’ – ‘નૈ’ , ‘આપણા’ – 
‘આપડા’, ‘ન રહ્ુ’ં – નો યુું’, ‘િહો’- િર્ો’ જેવા તળપદા સૌરાષ્રી રૂપો અહીં સહજતાથી વપરાર્ા છે. વળી 
અનઆુધશુનિતા બોલીમા ં ક્યા ં દેખાઈ તો િાઠીર્ાવાડી લહિેામા ં અહીં અંગે્રીવ શબ્દોનો પ્રર્ોિ પણ િેટલી 
સહજતાથી વણાઈ િર્ો છે.  

- “ મને મોટાબા પર દાઝ ચડી, નિામા હાડેતી હાડતેી િરીને ઠિારાણા જેવી બાઈની વેલ્ય ુડાઉન િરે છે.”  

- “આપડા પ્રભાભાભી, ઈ ઓફ્ફ થઇ ગર્ા.” 

વળી અહીં ‘સ’નો ‘હ’ જે િાઠીર્ાવાડી બોલીની લાક્ષગણિતા છે એ પણ સતત દેખાર્ા િરે છે. ‘વાસંો િરી 
દઉં’ એને બદલે ‘વાહંો િરી દઉં’ િે પછી ‘પાસંળી’ની જગર્ાએ ‘પાહંળી’. ‘સાથે’ – ‘હાર્ે’, ‘માણસ’ – 
‘માણહ’  

‘અ’ નો ‘ઓ’  (વરવહુ – વરવોવ) 

‘મ’ નો ‘વ’ (ધમૂાડો – ધુવંાડો)  

‘હ’ નો લોપ (બહતેર – બે’તર) 

‘ઝિડા’ માટે ‘વડછડ’ જેવો રવાનિુારી શબ્દપ્રર્ોિ િર્ો છે. િળશશર્ો પાણીમા ંજાર્ અને જે અવાજ 
આવે એના માટે િેટલો સરસ શબ્દપ્રર્ોિ – ‘ ડખોળાટ’.   

ીવવરાજભાઈના સ્વભાવની તોછડાઈને દશાાવવા એવા જ બોલીિત શબ્દો લેખિ વાપરી જાણે છે. 
જેમિે પોતાની બીીવ વહુ ક્યાિં બહાર િઈ છે અને ઘણીવાર સધુી આવી નથી તો, “ હાળી, હીવ નો આવી, 
ક્યાિં પટિવા ચડી િઈ હશે.”  
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વળી, અહીં લેખિની ઉપમા શક્ક્ત પણ સરસ ખીલી છે. ીવવરાજભાઈના હાથે માર ખાઈને પ્રભાભાભીની 
પકરક્સ્થશતનુ ંવણાન લેખિ િૈિ આમ િરે છે, “ પવનની ઝાપટથી મોલ સાવ જમીન સરસો થઈ જાર્ એમ 
ડસૂકંુ ભરતી વખતે પ્રભાભાભી િમ્મરમાથંી વળી જતા ંહતા.ં બેર્ હાથ ધોવાઈને સાવ ચોખ્ખા થઇ જાર્ 
એટલા આંસ ુએમણે પાડલેા.ં”    

તો પછી ડસૂિા મિૂતા નાર્િ પર અિળાઈને, - “ છાનો રઈ જા િઉ છ,ં િયુ ંનો શુ ંસખીની જેમ પલપગલર્ા ં
પાડય ેરાખે છે ! વળી પાછા શે’રમા ંસરિારી નોિરો કટેૂ છે, આવા હોતા હશે !”  

બોલીનો આ શવશનર્ોિ વાતાાિાર કિરીટ દૂધાતની વાતાાિલાનુ ં જમાપાસુ ં છે. સૌરાષ્રના અમરેલીના 
વતની એવા કિરીટ દૂધાત ‘ડચરૂો’ જેવા થોડામા ંઘણુ ં િહી જનારા તળપદા શબ્દનો એટલો સહજ અને 
સચોટ શવશનર્ોિ િરે છે િે મનોવૈજ્ઞાશનિ લક્ષણો ધરાવતી તેમની આ વાતાા ‘ડચરૂો’ થોડામા ંઘણુ ંિહી જાર્ 
છે. િાકઠર્ાવાડી લહિેામા ંકિશોરાવસ્થાના સુવંાળા સ્પદંનોને લેખિ શનખાલસતાથી રજૂ િરી શક્યા છે જે આ 
વાતાાન ુ ંજમાપાસુ ંછે.    
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