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ડૉ. ભણણરાર શ. ટેરન જન્ભ  ૯-૧૧-૧૯૯૪ના યજ ભટા ાલ્રા, જજ. ાંચભશાર મકુાભે થમેર છે. આ વર્જકે ગજુયાતી 
વાહશત્મનાાં તભાભ સ્લરૂભાાં તાની કરભ ચરાલેરી છે. કવલ તયીકે „દભા વલનાના દેળભાાં‟, „વાતભી ઋત‟ુ, „ડુાંગય 

કયી ઘય કમાાં‟, જેલા કાવ્મવાંગ્રશ તેભની ાવેથી આણને ભે છે. ત „ તયવઘય‟, „ હકલ્ર‟, „ ઘયે‟, „ અંધારુાં‟, 
„રરીતા‟ જેલી નલરકથાઓ અને „ યાતલાવ‟, „ શરેી‟, અને „ફાાન છેલ્ર કાગ‟ જેલા લાતાા વાંગ્રશ ઉયાાંત 

„અયણ્મભાાં આકાળ ઢામ છે.‟ „ચાર વકૃ્ષને ભલા જઈએ‟, „કઈ વાદ ાડ ેછે.‟ „તયણભા‟ જેલા વનફાંધ વાંગ્રશ 
તેભજ વલલેચન, વાંાદન ક્ષેતે્ર ણ તેભનુાં  ઉત્કૃષ્ટ કામા છે.                                       

 

આ કવલ, લાતાાકાય,વનફાંધકાય,વલલેચકને ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભી, ફ.ક. ઠાકય ાહયતવક તથા હિટીક્વ એલડા 
ભેરા છે. હયસ્કૃત લાતાા કે આધનુવનકત્તય ગજુયાતી ટૂાંકી લાતાાન પ્રલાશ ળરુ થમ તેના એક હશભામતી તયીકે તેભનુાં 
નાભ પ્રથભ શયભાાં આલે છે. 

 

આઠભા દામકાના આ વાહશત્મકાયની લાતાાઓની અંદય આધવુનક ગજુયાતી ચેતનાન શરે હયચમ વાાંડ ેછે, એભાાં 
વાંલેદના વાંદબે ગજુયાતીભાાં યામેરી વભકારીન વાંચેતનાન નતૂન સ્લાદ છે. ડૉ. ભણણરાર યુગાભી લાતાાકાયની 
ભમાાદાઓથી હયણચત શલાથી તેભની લાતાાઓ વાંસ્કૃવત દળાન તેભજ લાતાા, કૃવતથી આગ લધીને એક કરાનુાં સ્લરૂ 

ાભે છે. તેભની લાતાાઓભાાં ઘટના પ્રવાંગને કરાસ્લરૂ ભે છે. તેઓ ફદરામેરા તદને વભકારીન જીલન 

વભસ્માઓથી યજૂ કયે છે. યેડીભેડ પર્મયુારા એભના વર્જનભાાં જલા ભતી નથી. તાના વર્જનભાાં રમલાશી બાા, 
કલ્ન, અરાંકાય, કશલેત, રૂહઢપ્રમગની વાભગ્રીન વલવનમગ એક નલીન આફશલા રઈને આલે છે. આ ઉયાાંત 

તેભની લાતાાઓભાાં તદી બાા એટર ે કે ફરી એક નલીન લાતાલયણ વજી આે છે. પ્રવાંગ આરેખન ભાટેની 
ફરી જેભાાં વયતા અને વાશજીકતા તેભાાં  જલા ભે છે.  

 

„શરેી‟ નલણરકાભાાં વલધયુ ભથયુની કરુણતા દળાાલલા રેખકે કયેર ફરીન પ્રમગ ભથયુના  એકાકી જીલનને લધ ુ

કરુણ ફનાલે છે, “ ભારુાં ેટ હુાં ાળાં, ભાય યટર ભાયે કભાઈ ખાલાન શમ, દન ઊગેને ાયકે ચરુેથી યટર આલે 

એલી લાટ જઉં ત ધૂ ડી આટલુાં જીવ્માભાાં”. 

 

ભાયે  દીકય નશીં, ફબ્ફ ેફૈયીએ લાંળ લાયવ નશીં ત્માયે જ આ ાયકા ગાભની છકયી ભાયા કુની ભાણરક થઈને ભને 

આવુાં કશ,ે” આ વાંલાદભાાંથી ભથયુકાકાની બીતયી કરુણતા દેખાઈ આલે છે. તદી ફરીની આ વલળેતા દેખાઈ 

આલે છે. ત લી „ચીડ‟ લાતાાભાાં ણ આ વર્જકે ફરીન ઉત્તભ ઉમગ કયેર જલા ભે છે. તફરીના સુાંદય 

વલવનમગથી ઉત્તભ પ્રકાયનુાં બાાકભા જલા ભે છે. 
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“ ફળ્મ આ ચીડ, ટેકટયથી ળેડાયુાં તમ જત નથી.‟ 
„ટેકટય ભેરાલ કે ઓ ભેરાલ‟ 

અશીં નાવમકાના ભનની ભનવવૃત્તઓનુાં વનરૂણ જલા ભે છે, ત લી તેની અધયુી યશરેી કાભવવૃત્તઓની ભનલેદના 
ણ આ તદી ફરીભાાં જલા ભે છે. આ ઉયાાંત ગાભની યલુાન યલુતીઓની ભશ્કયી કયતા યલુાનની બાાભાાં 
ણ આ ફરી એક નલીનતા ઉવાલી આે છે. જેભ કે, 

„બેંશ ભેે આઈ વે લ્મા, શાય લય શધલા.‟ 
„નટમ કૈરીની કેંડભાાં અણણમાી ેન્ન્વર ઘોંચત .‟ 

 

 „ડતય‟  નલણરકાભાાં વળક્ષણથી વભાજભાાં લધેરા ભ્રષ્ટાચાયની લાત આ ફરીભાાં એક પ્રકાયની નલીનતા રાલે છે. 

„દશભાભાાં વાશફેને ટુળનના આરલાના, ચયી કયાલલાના, ભાકા  લધાયાવ્લાના લીશ 

લીશ શજાય આરલાના, ફશાયનાને આરલા ડ.ે..‟. 

„ડભયી‟ લાતાાભાાં ણ યાભજી ગાભડાન યલુાન છે, જે જીલાકાકાની ભશયેફાનીથી ળશયેભાાં ળેઠને ફાંગર ેકાભ કયે છે. 

યાંત ુ યાભજીને લતન લાયાંલાય માદ આલી જામ છે, ભહશનાઓ છી ફાન ત્ર આલે છે. તેને ઘયે ફરાવ્મ છે, 

ભતૂકાનાાં ડ એક છી એક ઊઘરલા રાગ ેછે. લતનભાાં ઘય- છારુાં, ઉનાાભાાં ઉડતી ધૂની ડભયીઓ, આંધીઓ, 

લયવાદ લાલાઝડુાં, ઘયનુાં દમનીમ લાતાલયણ અને આભાાંમ જીલાકાકાની દીકયી વાથે ની પ્રીત- આ ફધુાં માદ 

આલલાથી શોલ્રાવથી લતનભાાં જલા ઉડ ે છે. યાંત ુઘયે ગમા છી શકીકતનુાં બાન થામ છે ત્માયે બાાંગેરા હૃદમ 

વાથે યત પયે છે. યાંત ુએ શરેાાં અભીનુાં દયેલુાં ળબ્દ ણચત્ર અને એભાાં ભદદે આલેરી રકફરી.  
„કામાને ઢેરની જેભ આંફીને ફે શાથે ગ ભાથે ચઢાલતાાં ફરેરી, “ કશ્મ 

ભપતભાાં ના ભે શાાં કે, રેલ શમ ત ઘયે આલ,” 

જભતી લખતે યાભજીના ગે ડચયૂ ફાઝે છે ત્માયે, 

“ચ્મભ ળશયેની બાખયી- યટરીથી શલેાઈ જ્મ એટરે ઘયન યટરમ નાંઈ બાલત ?” 

 

આ રેખકની „ભાલઠુાં‟ નલણરકાના વાંદબ ેડૉ. સભુન ળાશ નધે છે કે, “ આ લાતાાભાાં આખા પ્રવાંગન ઉણચત અને આગલ 
હયલેળ યચામ છે, તજીલન વાથે નાગહયક જીલન અને ફરીન ઉમગ આ લાતાાને સુાંદય કરાત્ભક ફનાલે છે. 

ગ્રાભચેતના આણને ન્નારાર, ભેઘાણી કે ભહડમાભાાં જલા ભતી તેનાથી કાંઇક વલવળષ્ટ યીતે ગ્રાભચેતના તેભની 
નલણરકાઓભાાં આરેખાતી જલા ભે છે.” 

 

“બગલાનના ઘયેે મ શ ભણ તેરે અંધારુાં વે ! કશાઈને ઘયે કશ યાખનાયા બગલાન ! જાશયે જાશ ! આલ કા કેય તે 

થત શળે ? ણચમા બલનાાં લેય રેલામાાં વે આ ? તાયે તાાંમ કજગ વે કજગ ?.....” ( જાાંબ ુ)   

યાજીન આ લરાત આખા ાંથકભાાં શોંચેર, આ લરાતભાાં લયામેરી ફરી તેને લધાયે ઉજાગય કયે છે. ત 
લી આ જ લાતાાભાાં કાના આગ કઈનુાંમ ચ્માાં ચાર ે વે, બનુ ! ભટુાં ભન યાખ, અલે કાઢ્ાાં એટરાાં લયશાાં ચ્માાં 
કાઢલા વે ? તભે ત લેઠલાભાાં કવય નથી ભેરી, બનુ ! ત રીટી બેગ રશાયક.... અશલાાં ાડીને આંશ્મનાાં તેજ 

ઓરલળ ત દયનાય દીકયત...” 

“આણા ઘરેાના વગન વે જ ફ ેજાાંબ ુના ખાલ ત, અલે જાાંબ ુખાલાથી, ગઈ 

ગજુયી ભરૂી જાાંલ, બનુ! ઘરેાના વગન.....‟ 

ત લી „નાગાાંચભ‟ લાતાાની અંદય જેઠાણીએ તખરીને કશલેુાં,  
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„અધીયી ના થા તખરી,  ફધુાં મ ધીભે ધીભે પાલી જળે.... એકદભ ત ભને મ અઘરુાં 
રાગેલુાં, ણ છી.... ભખૂ એનુાં ખાલાનુાં ખી રીધા લના નઈ યશ.ે..‟ 

તખરીએ આ લાત ભતીને કયી ત્માયે ભતીએ રા લાતાાં કશલેુાં,  
 

„જ ભને શખ્ખે જીબ્ફા દેલ ઓમત તુાં શઉં ભાયી આંશણ ના ડીળ. ફાા ભને  ધકરાલે, દફાલે... એ ઓછાં ઓમ એભ 

ભાાંમ તાય કરેશ કાંકાવ ના જઈએ. ને ફીજી લાત ભરૂી જા. એ ત કાાંઈ નઈ થામ, તુાં ગબયાતી નઈ...... ઉં  સુાં વે  

ણચન્ત્મા શનેી ?‟ 

 

આ નલણરકાભાાં વવયાના ળયીય નીચે દફામેરી તખરીને વાંબાતા ળબ્દભાાં લયામેરી તદી ફરીની લેધકતા 
જલા જેલી  છે, 

„યાાંડ, ફેટા ફેટા કયીએ ત શાાંબતી નથી, તુાં ત આભ ગ ૂાંદી ઘારલા દાલની વે.  ભાયા કૂભાાં કઈ લાાંઝ્ુાં નથી યયુાં ને તુાં 
આજે ાાંચ ાાંચ લયશથી ખારી ખે......  તાયી કખૂ ફે, ઉં જઉં સુાં કે તુાં અલે લાાંઝણી ચ્મભની યશ.ે... વે...‟ 

 

„ી. ટી. વી. થમેરી લહ‟ુ ભાાં ણ આ ળૈરીન વલવળષ્ટ પ્રમગ વર્જકે કયેર છે. 

„આ છાાંણભાાં કીડા જેલ એક વય વે એને એક લહુ જઈએ એ જ ને ? ભીં એક કે‟તાાં એકાલનની લાત આંણી, ણ ના, 
આ યાાંણીને ત ી.ટી.વી. થમેરી જઈએ, ર્મશતેયાાંણી ! છૂી આલ જેના ઘયભાાં ફે ફે ચટરાલાીઓ વે એભની હુાં લર ે

થામ વે.‟ 

 

ડૉ, ભણણરાર ટેરની યચનાઓભાાં ગાભડાઓની અંદય લધેરા વળક્ષણના કાયણે વળણક્ષતની વાંખ્મા લધતી જામ છે. આ 

હયણાભ રૂ વજાામેરી યચનાઓને કાયણ ેવભગ્ર ટેર વભાજભાાં ખબાટ થમેર જલા ભે છે. જેના હયણાભ 

સ્લરૂ આ યચનાઓ જલા ભે છે. ભણણરાર ની ભટા બાગની યચનાઓ ગ્રાર્મમ હયલેળ, ગ્રાર્મમ ાત્ર, તદી ફરી, 
ાત્રનાાં ભનગત વાંલેદન અને અણબવ્મન્ક્તની દ્રષ્ષ્ટએ ધ્માનાત્ર ફની છે. તેભની લાતાાઓભાાં જાતીમતાનુાં કથાલસ્ત ુ

ધયાલતી લાતાાઓ ણ જલા ભે છે, ગ્રાર્મમ વભાજભાાં ચારતા અનૈવતક વાંફાંધની લાત ણ એભાાં જલા ભે છે. 

„ખેંચામેર લયવાદ‟ „ડતય‟ અને „ભાસ્તયની લહ‟ુ જેલી લાતાાઓ આનુાં સુાંદય ઉદાશયણ છે. આ ઉયાાંત આ વર્જકે 

ગ્રાભ ચેતના, નાયી ચેતનાની ણ લાત કયી છે. 

 

આ ઉયાાંત ભણણરારની લાતાાઓભાાં લસ્તવુાંકરનની ધ્ધવત, બાાનાાં જુદાાં જુદાાં સ્તય, એક વાંગસતૂ્રતા, લાતાાની 
વતત ગવત, વાંલેદન, વભવાંલેદન જેલાાં રક્ષણ ણ જલા ભે છે. જેના હયણાભે તેભની લાતાાઓ વલસ્તયતી જામ છે. 

ભાનલ વફાંધ, સ્થ વભમના બોગણરક વાંદબો ણ અશીં એટરા જ પ્રભાણભાાં જલા ભે છે. જેના હયણાભે બાલક 

ચેતના અશીં જાગતૃ થતી શમ એવુાં રાગે છે, જે આધવુનક લાતાાભાાં દૂય થતી જલા ભતી શતી. ભણણરારની લાતાાઓ 

આ તભાભ સ્તયે આણને આગલી હદળા સઝૂાડી આે છે. 

 

ભણણરારનુાં લતન ભટા ાલ્રા, જી.ાંચભશાર એટરે તેભના વર્જનભાાં એ વલસ્તાયની બાા- ફરીન પ્રમગ જલા 
ભે છે. તેભના વલવલધ લાતાાવ ાંગ્રશની અંદય વભાવલષ્ટ વલવલધ લાતાાઓની અંદય ભટાબાગની લાતાાઓભાાં  આણને 

તેભના લતનની ફરીન વપ પ્રમગ જલા ભે છે. આ ફરીના પ્રમગથી તેભની લાતાાઓ વપતાનાાં વળખય વય 

કયે છે. આ ફરીના ભાધ્મભ દ્વ્રાયા એ પ્રદેળના યીવત-હયલાજની જાણકાયી પ્રાપ્ત થામ છે, ત લી એ વભાજના વાયા-
ભાઠા પ્રવાંગ, નૈવતક- અનૈવતક વફાંધ, સ્ત્રી-રુુ લચ્ચેના વાયા ખયાફ વફાંધ તેભજ ભનના આંતહયક વફાંધનુાં 
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વનરૂણ આ બાાથી વચટ યીતે યજૂ કયુાં છે. ફરીની ફકટતા અશીં સ્ષ્ટ જણાઈ આલે છે. આ વલસ્તાયના ાત્રની 
યજૂઆતની વચટતા આ ફરી દ્વાયા જ ળક્ય ફની છે. ફરીના પ્રમગને હયણાભે જે તે પ્રદેળની રાક્ષણણક્તાઓ તેભજ 

જીલનના વત્મને ાભી ળકામ છે. 
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