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પ્રા.શશશકાન્ર્. આર. ૫ટેલ 

ી.એચ.ડી સ્કોરય,શભેચદં્રાચામઉ ્તર ય ગરજયાત યરવનલવીટી ાટણ 
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પ્રસ્તાલના: 
 નલલરકાનર વાહશત્મસ્લરૂ૫ ખયેખય દર :વાધ્મ છે કેટરાક લાતાઉકાયો વયવ ટર ંકીલાતાઉઓ રખ ે
છે,  ણ તેઓ વતત રખતા નથી. કેટરાક લાતાઉકાયો વતત ટર ંકીલાતાઉઓ રખ ેછે, ણ વયવ 
લાતાઉઓ ઓછી રખ ેછે. વતત અને વયવ ટર ંકીલાતાઉઓ રખલાનર ખફૂ અઘરરં શોમ છે. ચેખોલની 
લાતાઉઓ બર ે્ચ્ચ કોહટની કરાકૃવત ન શોમ યંત ર વતત અને વયવ લાતાઉઓ રખનાય તયીકે 
ચેખોલ લાતાઉયવવમાઓના લચતર ભા ં લચયંજીલ છે. અનરઆઘરનહક ગરજયાતી લાતાઉવાહશત્મભા ંશારના 
તફકે્ક ટર ંકીલાતાઉઓનર સ્લરૂ એની કરાકીમ વજજતા વાથે વમધૃ્દ્ર છે. આ યલમાત વમધૃ્દ્ધ્દ્રભા ં
વતત અને વયવ લાતાઉઓ આનાય ભોશનયભાયનો પાો અદ્ધિતીમ છે. અનરઆધરવનક 
ગરજયાતી લાતાઉવાહશત્મના નોંધાત્ર લાતાઉવગં્રશોભા ં‘નકરકં’, ‘કરબી’ ,’ોઠ’ અને ‘અંચો’ નો વન : 
વકંોચ વભાલેળ કયી ળકામ.  

 ભોશન યભાયનો પ્રથભ લાતાઉવગં્રશ  ‘કોરાશર’ 1980 ભા ં પ્રગટ થમો શતો. આ 
લાતાઉવગં્રશ તયપ કથાભભઉજ્ઞોનર ં ધ્માન ખેંચી ળકે એલી લાતાઉઓ ઓછી શતી. નલભા દામકાના 
પ્રાયંબભા ં તેભનો ફીજો લાતાઉવગં્રશ ‘નકરકં’ 1991 ભા ં પ્રગટ થામ છે, ત્માયે ગરજયાતના 
ભોટાબાગના લાતાઉયવવકો અને લાતાઉભભઉજ્ઞોનર ધ્માન ખેંચાયર ં શત ર.ં જમતં ગાડીત, યભણરાર 
જોકળી ભધરસરદન ાયેખ, વયીપા લીજીલાા, જમેળ બોગામતા, લીનેળ અંતાણી જેલા વર્જકોએ 
આ વગં્રશની ખફૂ પ્રળવંા કયી તેભનો ‘કર ંબી’ લાતાઉવગં્રશ 1996 ભા ં પ્રગટ થામ છે ત્માયે 
વલલેચનાનો જાણ ે લયવાદ થામ છે. 2001 ભા ં ‘ોઠ’ લાતાઉવગં્રશ પ્રગટ થામ છે. 
લાતાઉઆસ્લાદકોનર ં ઘ્માન શજી આ વગં્રશ ય રયત ર ં ગયર ં ન શત ર ં ત્મા ં તો 2008 ભા ં તેભનો 
‘અંચો’ લાતાઉવગં્રશ પ્રગટ થામ છે. તથી જ લાતાઉકાય ભોશનયભાય એક જ અલાજે 
સ્લીકાયામેરા વક્ષભ ગરજયાતી  લાતાઉકાય છે. 
 ભોશન યભાયની લાતાઉસધૃ્દ્ટટભા ં નાયીનો એક આગલો હયલેળ જોલા ભે છે. તેભની 
લાતાઉઓભા ં નાયીની ીડી, લેદના, દર :ખ, વલયપ, વભાજ તયપથી તેભને બોગલલી ડતી 
માતનાઓ, નાયીનર ં ળોણ, તેની ગગૂાભણ, તેના ભાનવવક તાણાલાણા એ વૌનર ં લાતાઉકાયે 
ફાયીકાઇથી અલરોકન કયીને લાતાઉઓભા ં તેનર ં આરખેન કયરું છે. તેભની લાતાઉઓ જીલાતા 
જીલનભાથંી વભાજભાથંી આલે છે. નાયીચેતના અને નાયીવલંેદના એ તેભની લાતાઉઓનો 
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આગલો કરાવલળે યહ્યો છેં લાતાઉકાયે ખાવ કયીને યંયા અને આઘરવનકતાના અંળોનો 
લાતાઉઓભા ંોવતકી યીતે વલવનમોગ કયી અને કશરકં નવર ંકયલાનો રરરાથઉ કમેાઉ છે. તેભની નાયી 
વલમક લાતાઉઓ લૂઉ આઘરવનક અને આઘરવનક લાતાઉઓ કયતા ંઅરગ તયી આલે છે.  

મોહન પરમારના વાર્ાાસગં્રહમા ંનારી છબી :  

‘કોરાશર’ લાતાઉવગં્રશભા ંઆલતી ‘વકેંત’ એ તેભની નોંધાત્ર નલલરકા છે. આ લાતાઉનો 
નામક ચેતન યણી ગમો શોમ છે. તે જાણ્મા છી અને ભેલલા ગમરેી ક્ષભાના હ્રમભા ં
્લ્કાાત અભા૫ છે. ોતે ચેતનને ખાતય જ કેટરામ છોકયાઓન ેરગ્નની ના ાડી  શતી. 
ચેતનની ૫ત્ની એને અ૫ભાવનત કયીને કાઢી મકેૂ છે. એ ચેતનના ઘયની ડરેી ફશાય આંખો ફધં 
કયીને ફેવી જામ છે. ત્મા ંતે ોતાના ભાથા ૫ય કોઇનો શાથ પયતો શોમ એવર ંઅનરબલે છે અને 
આંખો ખોર ે છે તો ાનના ગલ્રા  ૫ય ફેઠેરો ભોટી ભોટી આંખોલાો ભાણવ એના લાન ે
વયખા કયતો શતો. એ ોતાને ચેતન તયીકે ઓખાલે છે. અને ક્ષભા એના ફાહરાળભા ંજકડાઇ 
જામ છે. તે બાન ગરભાલી જામ છે, ત્મા ંજ તેની દ્રધ્દ્ટટ ચેતનના ઘયના ફધં ફાયણા ૫ય ૫ડ ેછે 
અને ચેતનની ૫ત્નીની લેદના એને  માદ આલ ે છે. તે એકાએક ્બી થામ છે અને ચેતનન ે
નારામક કશી થપ્ડ ભાયી ચારી જામ છે. લાતાઉના આયંબે ક્ષભા ાનના ગલ્રા ૫ય ફેઠેરા 
ભોટી આંખોલાા ભાણવન ેજોલે છે અન ેતેન ેત ેચેતન ૫શોલાનર ં વદેંશ જણામ છે. ૫ણ ૫છી 
ભનભા ંથામ છે કે “અશી ચેતન કમાથંી શોમ?” અને ત ે૫ણ ાનના ગલ્રા ૫ય! ક્ષભા ત્રણ લઉ 
૫છી જ ચેતનને જોલે છે તે તેને ઓખી ળકતી નથી. આ થોડર ંવલલચત્ર રાગે તેભ છે. આંખ ફધં 
કયીને ફેઠેરી ક્ષભાના ભાથા ૫ય ગલ્રા  ૫ય ફેઠેરો શતો તે ભાણવનો શાથ પયે છે અને તે 
ોતાને ચેતન તયીકે ઓખાલે છે, ત્માયે અધઉમરચ્છાાઁ અલસ્થાભા ં જ ક્ષભા એની વાથ ે
આલરિંગનાળભા ંફધંામ છે. અને ચેતનની ૫ત્નીનો ખ્માવ આલતા ંએને તભાચો ભાયી ચારી 
જામ છે. લાતાઉકાયે અશીં નાયીનર ં જે ભનોજગત છે તેભાનંી વલેંદનાને અશીં સકૂ્ષ્ભ યીતે 
ઓખાલલાભા ંઆલી છે.  

 ‘થી’ એ ભોશન ૫યભાયની ખફૂ જ પ્રવવધ્દ્ર ાભેરી નલલરકા છે. આ લાતાઉભા ંવર્જકે 
ોતાના ૫હયલચત વલશ્વ અને તેભા ંફનતી ઘટનાઓનર કરાભા ં રૂાતંય કયીને અવયકાયક લચત્ર 
્ભર કયરું છે. આ લાતાઉ નાવમકાપ્રધાન છે. લાતાઉનાવમકા યેલી રરરની ઇચ્છાને તાફે થનાયી છે. 
લાતાઉના અંતભા ંયેલી એક ળક્તતળાી નાયીનર ંપ્રતીક ફની યશ ેછે. ગાભભા ં૫ણ યેલીની આગલી 
છા૫ છે. ગાભભા ંફધા ંજ રોકો તેનર ંભાન યાખ ેછે. જ્માયે ભાનવવિંશ તેને ોતાની ભયજી વલરરધ્ધ 
ોતાની શલવનો વળકાય ફનાલે છે. ત્માયે ળરૂઆતભા ંયેલી તેનો સ્લીકાય કયે છે ૫ણ એક હદલવ 
તેને ભાનવવિંશન ે૫દાથઉાઠ બણાલલા ઇચ્છે છે. યેલીનર ંઆ સ્લરૂ૫ નતૂન નાયીનર ંસ્લરૂ૫ છે. યેલી 
કશ ેછે:… “ આજ ભીં ળયભફયભ નેલે ભેરી છઅ ,અન શલઅ ભાયી પજેતી થલાભા ંફાચીમ શર ંયયર ં
છઅક! અન શલઅ ભાયી પજેતી  થલાભા ંફાચીમ શર ંયયર ંછઅ! ફવ ભાયઅ તો તભારરં ઘય ભાડંવર ં
છઅ. ૫છઅ તભે કે’ળો તે ફધર ંકયલા દઇળ... ! (.ૃ૪.’કર ંબી’)  
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 આ ‘થી’ એ લાતાઉકાયની એક વલવળટટ યચના છે. શહયજન યેલીને ્ચ્ચ લયણનો ઠાકોય 
ભાનવવિંશ વતત ૫યેળાન કયતો યશ ે છે. યેલીના લય ચભન તયૂીને બલાઇ યભલા લાયંલાય 
ફશાયગાભ જલાનર ંથામ છે. આ ગેયશાજયીનો રાબ રતેો ભાનવવિંશ યેલીનર ંળાયીહયક ળોણ કયી 
યોકટોક વલના તેના ઘયે આલે છે. ભાનવવિંશના રૂઆફથી દફામેરી યેલી આ ત્રાવ-ભાથંી ફશાય 
નીકલા ઇચ્છે છે. ણ કોઇ યસ્તો જડતો નથી. છેલટે તે ોતાની કોઠાસઝૂથી એક અવયકાયક 
ભાગઉ ળોઘી કાઢે છે. આ લાતાઉના વદંબઉભા ં શભેાળંી ળેરત કશ ે છે:.... “ોતાને ઠાકોયનર ં ઘય 
ભાડંલાના કોડ જાગ્મા છે એભ કશી એ ઠાકોય ભાનવવિંશન ેશપંાલે છે એને ખફય છે કે શહયજન સ્ત્રીને 
ઘયભા ંફેવાડલાનર ંતો ભાનવવિંશનર ંગજર જ નથી. ઠકયાણાથંી અને વભાજથી વતંાડીને આજે આ 
વફંધં ચાલર યાખલો ડ ેએભ છે. આભ કોઇનીમે ભદદ વલના યેલી જાતને ળોણ મરતત કયે છે. 
લય ાવે જઇને ોતાને કોઇ યેળાન કયે છે. એલી પહયમાદો કયી વયંક્ષણ ભેલલાનો યસ્તો 
જરનો છે. અશીં યેલી આફે જ જાતની સરયક્ષા શાવંર કયે છે. એ એનર નયૂ દાખલે છે. (.ૃ 
ય૧, હયળટટભાથંી, ‘કરબી’)  

 ભોશન યભાયની સ્ત્રી વલંદેનાની લાતાઉઓભા ંઆ એક વલવળટટ લાતાઉ છે. નાયીની જે 
વલેંદના છે તેભાથંી કંઇ યીતે ફશાય આલી ળકામ તેનો વનદેળ કયતી આ લાતાઉ નોંધાત્ર 
કરાકૃવત છે.  

 ‘લાડો’ લાતાઉભા ં સ્ત્રીજીલનની લાત કયલાભા ં આલી છે. આ લાતાઉભા ં ત્ની યરરર  
વાથે વફંધં ધયાલે છે. એલી ળકંાથી લાતાઉ નામક ખેભો વ્માકર ફને છે અને ઘયભા ં ેઠેરા 
નોલમાને ખો ભરરાલી દેલા તે ધભ૫છાડા કયે છે. નોલમો અને લાડો અશીં પ્રવતક ફનીને આલ ે
છે. ખેભાના ળકંાપે્રહયત ક્રોધભાથંી ્દબલરેી પ્રવતહક્રમાઓથી લાતાઉ-યચના થઇ છે. ખેભાની ભન : 
ક્સ્થવત કરાત્ભક યીતે યજૂ કયલાભા ંઆલી છે. તો ળકંાના દામયાભા ંગેયામેર સ્ત્રીની ભનોદળા કેલી 
થામ છે તેનર ંજીલતં ્દાશયણ પ્રસ્ત રત કયરું છે.  

 ‘ટોડરો’ એ ભોશન યભાયની નાયીવલેંદનાને આરખેતી લાતાઉ છે. આ લાતાઉભા ંરયીના 
જીલનની લેદના આરેખાઇ છે. ત્રણ વાધે ત્મા ંતેય તટેૂ જેલી ક્સ્થવત વજાઉમ છે. એભા ંણ ડયા 
્ય ાટરની જેભ ભશભેાનો ્ભેયામ છે. અશી મૂ વલેંદના એ છે કે આફરૂ વાચલલા જ 
આફરૂને નેલે મરકલાભા ંઆલે છે. રયી નજય ફગાડતા હદચદં ળેઠન ેળયણ ેથામ છે. અક્સ્તત્લની 
આ રડાઇભા ં વતતા ફનેરી સ્ત્રીનર ં ભનોજગત આ લાતાઉભા ં આરેખાયર ં છે. અશીં નાવમકાનો 
અયાધબાલ એને ીડ ે છે. ગરસ્વાભા ં લાડ લાઢી નાખલી કે ળેઠનો ્લ્રેખ થતા ં જ ચપ્ાથી 
રીંણ ખોદી નાખવર.ં ગોલાને ણ ભાયી ફેવવર ંએ રયીના રરલે રરલેભા ંપ્રગટેરો વલદ્રોશ સચૂલે છે.  

ઉપસહંાર:  

 ભોશન યભાયની લાતાઉસધૃ્દ્ટટભા ં  નાયી એક આગલો હયલેળ રઇને આલે છે. નાયીની 
લેદના, તેનર ંજીલન, નાયીને થતો અન્મામ, નાયીનર ંળોણ, તેની હયતતતા, એકરતા, ખારીો, 
હદળાશનૂ્મતા એ વૌ આગલા કરા-ઘાટ વાથે પ્રગટ થામ છે. તેભની લાતાઉએ યંયવત અન ે– 
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આધરવનક લાતાઉઓ ાવેથી ોણ ભેલીને ોતાની યીતે વલકાવ વાધ્મો છે. લાતાઉઓભા ં
નાયીજીલનનર ંલચત્રણ ઝીણલટરલઉક યજર કયે છે. 
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