
KCG-Portal of Journals 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue - 21 | August – September 2017 

ચેખવની ‘વેશ્યા’સ્ત્રી  કે  ‘વવશેષ’સ્ત્રી ? – “ગાનારી” 

           યશળમન વર્જક એન્તન ચેખલની લાતાાઓ વાભાન્મ ગણાતા ભાણવની શલળેતાને દળાાલતી લાતાાઓ 
તયીકે ઉલ્રેખાતી આલી છે. અશીં જે લાતાાની ચચાા કયલી છે તે લાતાાન  ું અંગે્રજી ળીાક ‘ધ કયવગરા’ અને એન ું 
જમુંત ાઠક-યભણ ાઠક કૃત અન લાદદત ળીાક છે- ‘ગાનાયી’. યશળમન વભાજની એક તસ્લીયને યજૂ કયતી 
આ લાતાાન  ું મ ખ્મ ાત્ર છે ાળા. જે ગીત ગાઈને રકન ું ભનયુંજન કયતી શતી, તે જ લાન અને સ ુંદય છે 
એટરે કશલેાતા વદ્ગશૃસ્થ એની વાથે વભમ વાય કયલા આલતા યશતેા અને એ વોને એણે આલકાયલા 
ડતા.વભાજભાું એ લેશ્મા જ ગણાતી શતી.એક દદલવ શનકરામ ત્રશલચ કલ્ાકપ નાભન તેન આશળક તેન ે
તમાું ફેઠ છે અને તમાું જ ાળાના ઘયની ઘુંટડી લાગતા આ આશળક તાના કડા રઈને ફીજા ઓયડાભાું 
વુંતાઈ જામ છે.આલનાય સ્ત્રી એ તાની જાતન ેઆફરૂદાય દળાાલતી કલ્ાકપની તની છે અન ે તે તેના 
શતને ળધલા નથી આલી યુંત   આ લેશ્મા સ્ત્રી ાવેથી ૈવાની ભદદ ભાગલા આલી છે, કાયણ કે તાના 
શતએ નકયીભાું ૈવાની ઉચાત કયીને વયકાયી  ગ ન કમો શલાથી રીવ તેને ળધી યશી છે. આ 
વુંકટભાુંથી તાના શતને ફચાલલા ભાટે તેને નલવ ર ફરની જરૂય છે જેથી કયીને તે તાના શતને ફચાલી 
ળકે.તાના શતના આ લેશ્મા ગણાતી ાળા વાથેના વુંફુંધની તેને શરેેથી જાણ છે અને એટરે જ તેના 
શતએ આ લેશ્માને બેટ વગાદ ૈવા આપ્મા શળે જ,ૈવાન ગટા ણ એના રીધે જ કમો શળે એભ 
ચક્કવણે ભાનતી-યડતી આ આફરૂદાય સ્ત્રી ાળાને  ગા આીને,શરકટ-નીચ વાબફત કયીને ૈવાની ભદદ 
ભાગે છે. કલ્ાકપે ાળાને ખાવ કશ ું જ આપ્ય ું ના શલાની વાચી લાતને આ આફરૂદાય સ્ત્રી ભાનતી નથી અને 
આખયે ાળા તેના જીલનબયની કભાણી-અન્મ  ર એ આેરી બેટ વગાદ કલ્ાકપની તનીને આી દે છે 
અને ાળાન આબાય વ્મક્ત કમાા શલના જ આ આફરૂદાય સ્ત્રી ચારી જામ છે.આ ફધ ખેર ફીજા ઓયડાભાું 
વુંતાઈને જનાય કલ્ાકફ્ને એ લાતન ું દ ખ છે કે તેની આફરૂદાય તનીએ ાળા જેલી લેશ્મા સ્ત્રી વાભે યડવ ું 
ડ્ ું.ાળાની કર ણ સ્સ્થશતની યલા કમાા શલના તે કડા શયેી ાળાને ગા આત-શધક્કાયત તમાુંથી 
નીકી જામ છે.ાળા યડતી એકરી જ ભૈ ઓય ભેયી તન્શાઈ જેલી સ્સ્થશતભાું યશી જામ છે. 

              ઉય દળાાલેર કથાલસ્ત  ન ું વ ુંબિપ્ત રૂ જતા એ ખ્માર આલે છે કે ચેખલ વાલ નાનકડી 
ઘટનાભાુંથી ભટ ું જીલન યશસ્મ વાયી યીતે ઉજાગય કયલાભાું વભથા છે. એભની ‘કાચુંડ’ અને ‘કાયક નન ું મતૃય ’ 
લાતાાભાું ણ આલી જ વાભાન્મ ઘટનાને અામેર ભશતલણૂા આકાય જઈ ળકામ છે જેની ચચાા હ ું આ અગાઉ 
વાદશતમવેત   ઈ જનારભાું કયી ચકૂ્ય છું. અશીં લાતાાભાું  ત્રણ ાત્ર છે જેભાું ફે સ્ત્રી ાત્ર લચ્ચેના તાના ભતને 
વાચ ઠયાલલાના પ્રમતનભાુંથી લાચક ાવે એક ભશતલની ઓખ ઉબી થામ છે . તે એ  એ કે જેને લેશ્મા સ્ત્રી 
તયીકે વભાજ ઓખે છે તે ાળા લેશ્મા નશીં ણ એક શલળે સ્ત્રી છે જેને કશલેાત બદ્ર અને વભ્મ વભાજ કદી 
ણ ઓખી ળકે તેભ નથી અને કદાચ ઓખી જામ ત સ્લીકાયલાભાું ત શભેંળા ઠાગાઠૈમા જ 
કયલાન.ચેખલન ું યશળમન દળાન એ ભાત્ર યશળમન નશીં ણ લૈશિક દળાન છે કાયણ કે આ જ સ્સ્થશત દ શનમાના 
દયેક દેળભાું વાચી ઠયે છે.તાન શત ાળાને તમાું જ છે એ જાણલા છતાું ભાત્ર ાળા ાવે ૈવાની ભદદ 
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(શકીકતભાું ત ૈવા ડાલલા) ભાટે આલેરી તેની તનીન આ વુંલાદ જ ઓ- “ ત  ું દ ષ્ટ છે,જ ઠી છે, અધભ 
છે.xxx આખયે આજે હ ું તને વાભે ભોંએ આ ળબ્દ વુંબાલી ળકી, એથી ભને આનુંદ થામ છે, ખફૂ ખફૂ આનુંદ 
થામ છે.”૧ ાળા આ આફરૂદાય સ્ત્રી વાભે વુંકચ અન બલે એ વાભાન્મ છે કાયણ કે તેન શત કલ્ાકપ તે 
વભમે તેના ઘયના ફીજા ઓયડાભાું જ છે અને સ્સ્થશત એલી છે કે ાળાએ જૂઠ ું જ ફરવ ું ડે. ણ તયત જ 
ેરી આફરૂદાય સ્ત્રી ત ેાળા ાવે આલલાન ઈયાદ સ્ષ્ટ કયતા જે યજૂઆત કયે છે તે વુંલાદ જ ઓ- 

- જ કે અતમાયે અશીં છે કે નશીં, એની ભને યલા નથી, ણ ભાયે તને કશવે  ું જઈએ કે ૈવાન ગટા થમ 
છે અને રીવ શનકરામ ત્રલીચને ળધી યશી છે...એ રક તેને કડલા ભાગે છે. આ ફધ ું તાયા ાે. 

- તાયે જીલનન કઈ શવદ્ાુંત નથી. ત  ું પક્ત ફીજાને ન કળાન કયલા જીલે છે, એજ તાય આદળા છે. ણ 
તાયાભાું ભન ષ્મ જેલી કઈ રાગણી વયખીમ નથી યશી, એટલ ું તાર ું અધઃતન થય ું છે, એની ત કલ્નામ કને 
આલે? વાુંબ તેને એક ઘયલાી છે, ફાક છે. જ તેને વજા થળે અન ેતેને શદાય કયલાભાું આલળે, ત 
અભે- ભાયાું ફાક અને હ ું ભખેૂ ભયીશ ું. વભજી. 

-જ હ ું આજે ને આજે એ રકને નલવ ર ફર શોંચાડ ું, ત તેઓ તેને જત કયે. પક્ત નલવ ર ફર જઈએ. 

- હ ું તને આજીજી કર ું છું ! તેં ભાયા શતને લ ુંટી રીધ છે અને તેન ું વતમાનાળ લાી રીધ ું છે. શલે તેને 
ફચાલ...તને એને ભાટે રાગણી નદશ જ શમ...ણ ફાક...ફાક...બફચાયાું ફાકન ળ લાુંક ? 

-હ ું કાઈ તાયી બીખ ભાુંગલા નથી ભાગતી. હ ું ત તાયી ાવે જે કુંઈ તાર ું નથી એ...તેં તાયી સ્સ્થશતન રાબ 
રઈને ભાયાું શત કનેથી...એ શનફા, દ ઃખી આદભી કનેથી જે કાઈ ડાલી રીધ ું છે, એ ાછું ભાુંગ ું છું.  

            શકીકતભાું રીવને નલવ ર ફર શચાડલા ભાટેની વ્મલસ્થા કઈ યીતે કયલી એ જ ભટ કમડ 
છે અને એ કમડાના ઉકેર ભાટે જ આ આફરૂદાય સ્ત્રી લેશ્મા ાળાને ભલા આલી છે અને તે ણ જાણે 
ભજબ યીભાું ભલા આલી શમ એલ ઢોંગ કયે છે કાયણ કે તેને ભન ાળા એટરે- “નીચ,ગુંદી,ડાકણ, ફેળયભ 
ફજાર  છકયી, શરકટ લેશ્મા”. અને એ ાળાને  બાુંડે છે એન ું કાયણ એ કે એના શતને ાળાને તમાું 
આલત,તેની વાથે પયત તેણે જમ છે.ફવ એકભાત્ર એટરા કાયણને રીધે જ તે ભાની ફેવે છે કે કલ્ાકપે 
ૈવા આ ાળા ાછ જ ઉડાવ્મા શળે અને એટરે ાળાએ જ નલવ ર ફર આલા જઈએ એભ તે ભાને છે 
એના ભાટે તે ાળાના ગભાું ડલા તૈમાય થઇ જામ છે. આજદદન સ ધી કલ્ાકપે ભાત્ર એક વનાન ું લ ું 
કુંકણ અને એક નુંગલાી ાતી લીંટી જ આી છે એ લાત ેરી કલ્કપની તની ભાનલા તૈમાય 
નથી.ાળાની સ્ષ્ટતા જ ઓ- 

- ભને કળી જ ખફય નથી, ફશને!  

- ણ એથી શ ું? ભાયે તમાું ત ઘણામ આલે છે, હ ું કા ુંઈ કઈને ફજફયીથી ખેંચી રાલતી નથી. 

- બગલાનને ભાથે યાખીને ખાતયી આ ું છું , કે ભેં તેભની ાવેથી ક્યાયેમ કશ ું રીધ ું નથી. 

- શનકરામ ત્રશલચ ખફૂ બણેરાગણેરા વુંસ્કાયી ભાણવ છે, એટરે જ હ ું એભન ું સ્લાગત કર ું છું. અભાયે 
વદ્ગશૃસ્થન ું સ્લાગત કયવ ું જ ડે છે. 



KCG-Portal of Journals 

3 | P a g e  
 

             આ ફને્ન સ્ત્રી ાત્ર લચ્ચેની દરીરભાું સ ુંદય,બદ્ર,વભ્મ અને આફરૂદાયન ું રેફર ધયાલતી 
કલ્ાકપની તની જ જીતે છે કાયણ કે લેશ્મા ત જ ઠી જ શમ એટરે તેની લાત ત વાચી ક્યાુંથી શમ? લી 
અશીં ત ાળાને ફીજા  ર એ આેરી બેટ વગાદ ણ કલ્ાકપની તની વાભે ચારીને ભાગી રે છે.અને 
વભાજની ગોયલળાી આફરૂદાય સ્ત્રી તાની વાભે યડલા રાગે એ અતમુંત ખયાફ સ્સ્થશતન ું શનભાાણ તે જ 
કય ું શમ તેભ ાળા તાની શાય સ્લીકાયતી શમ તેભ-કલ્ાકપના ફાકના દ ખદ બશલષ્મની બચિંતા કયીને  
તાની ફધી જ ફચત કલ્ાકપની તનીને આી દે છે.ાળા કશ ેછે તે જ ઓ- “ આી દઉં છું, એટરે જ કે 
એ શનકરામ ેત્રશલચની આેર નથી...ફીજા વદ્ગશૃસ્થની આેરી છે...બરે એ ત તભે જેભ ભાન તેભ.xxx 
તભાયા શતએ કઈ આપ્ય ું નથી. આ ફધ ું રઇ જાઓ અને સ ખી થાઓ. તભે વન્નાયી, કામદેવયના તનીxxx ભેં 
તેભને ફરાવ્મા નશતા. તેઓ તાની ભેે જ આવ્મા શતા.”૨ ાળાને કલ્ાકપ વાથેના વુંફુંધભાું કઈ સ્લાથા 
નથી અને એ ત તેની તનીને ભદદરૂ જ ફને છે , તેન શત આ વભમે તેના જ ઘયે છે એ લાત ણ તે 
તેની તનીને જણાલતી નથી.કલ્ાકપ આ ફધ ું જ જત-વાુંબત  શમ છે એ લાતન લાચકને ખ્માર શમ 
છે અને કલ્ાકપ આ વભગ્ર ઘટનાની પ્રશતદિમા શ ું આળે એ ક ત  શરન શલમ ફની યશ ેછે, જે ચેખલે અંત 
સ ધી જાલી યાખ્મ છે.તેની તનીના ગમા ફાદ ાળા તેને છેૂ છે- “તભે ભને કઈ કઈ બેટ આી’તી !”૩ 
લેશ્મા તયીકે ખ્માત ાળા વાથે વભમ શલતાલલા આલેર અને ઘુંટડી લાગતા તેના ઘયભાું છામ 
ગમેર,નકયીભાું ૈવા તપડાલી ગમેર  કલ્ાકપ ત એની તની કયતાુંમે દવ ઘણ બદ્ર ,વભ્મ અન ે
આફરૂદાય શમ તેભ તાન શતધભા શનબાલત શમ તેભ  જલાફ આે છે – “ બેટ...એ કઈ ભશતલની લસ્ત   
નથી. કલ્ાકપ ભાથ ું ધ ણાલત ફલ્મ, ‘ઓ બગલાન, એ તાયી આગ યડી, એ તાયી આગ નભી ડી...’xxx 
ઓ બગલાન, એ, એક ઉભદા વન્નાયી, કેટરી અબબભાની શલત્ર...એલી સ્ત્રી આ ફજાર  છકયી આગ ઘ ૂુંટણીમે 
ડલા તૈમાય થઇ ! અને આલી દળા કયનાય હ ું જ ! ભેં જ આ ફધ ું કય ું !xxx ના, હ ું આવ ું કયલા ફદર કદીમ 
ભાયી જાતને ભાપ નશીં કર ું! કદીમ નદશ ! શટ ભાયી ાવેથી...કભજાત, શરકટ ડાકણ ! તે ાળા ાવેથી દૂય 
ખવતા અને એને ધ્ર જતા શાથે દૂય ધકેરતા શતયસ્કાયથી ફયાડી ઊઠય, ‘એ ઘ ૂુંટણીમે ડી...અને...અને તે તાયી 
આગ ! ઓ ભાયાું બગલાન !૪  

           ચેખલ તેભની લાતાાઓભાું ઉચ્ચ અને શનમ્ન લગાના વ્મસ્ક્તશલળેને વાયી ેઠે યજૂ કયે છે. આણે 
વભ્મતા,બદ્રતા,આફર  શલળે નલેવયથી શલચાયવ ું ડે એવ ું બચિંતન આ લાતાાભાું ાળારૂે  યજૂ થમેલ ું છે. ભાત્ર 
એક રેફર રાગી જલાથી વ્મસ્ક્ત તે રેફરના રેલરન ું જ કાભ કયે- શલચાયે એ રગબગ અળક્ય છે. વાયા 
લતાન-ભાનલીમ લતાનના મૂભાું શનમત એ વલેવલાું છે, અને શનમત નાભની નેભપ્રેટ ઉય ભાત્ર કશલેાતા 
આફરૂદાય રકન જ ઈજાય નથી-તમાું All are Equalની લાતન ેવભજલી (અને ખાવ ત ચાલલી) ડળે. 
કલ્ાકપ વાલ વીધી યીતે આખા પ્રકયણભાુંથી ફચી જામ અને ાળા કઈ ણ ભરૂ કમાા શલના લાતાાના 
અંતભાું ર દન કયત  ું લાતાાન  ું કર ણતભ ાત્ર ફની યશ ે છે. આ લાતાાભાું તનીન ું તાના શત કલ્ાકપને 
વભથાન છે (કાયણ કે તે તાના શતને શનફા,દ ઃખી, અને શનદો ભાને છે), કલ્ાકપની તનીને ાળાન ું 
વભથાન છે (કાયણ કે ાળા તાની ફધી વુંશત કલ્ાકપની તનીને આી દે છે), કલ્ાકપની તનીને 
શતન ું ણ વભથાન છે (કાયણ કે તે તેની તનીને ઉભદા અને શલત્ર ભાને છે), ફવ ભાત્ર ાળાને જ કઈન ું 
વભથાન ભત ું નથી. અશીં જગજીત શવિંઘના સ્લયભાું ગલામેરી ગઝરન આ ળેય માદ આલે છે- “ગભ કા 
ખજાના તેયા બી શૈ, ભેયા બી” ગભન ખજાન કઈ એકના બાગ ેન આલલ જઈએ. અશીં ગભ એક ાળાના જ 
બાગે આલે એ કર ણ કશાનીન દકસ્વ ફની યશ ેછે. ભેસ્ક્વભ ગકી ચેખલ  શલે રખે છે તે વાચ ું જ ઠયે છે - “ 
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જીલનની  દ્ર લસ્ત  ઓ ને ઘટનાઓ ાછ યશરેી કર ણતાને કદાચ ચેખલ જેટરી શલદ સ્લમુંસ્ુતા યીતે બાગ્મે 
જ કઈ કડી ળક્ ું શળે. આણા ભધ્મભલગી જીલનની ધ ૂુંધી અયાજકતાના દમાજનક ને રજ્જજાસ્દ ાુંવાની 
આટરી વચ્ચાઈબયી ને શનષ્ઠ ય છફી આજ લેૂ કદી કઈ રેખકે દયી નથી.”૫ ાળા લેશ્મા નશીં ણ શલળે 
સ્ત્રી તયીકેની છા છડીને ચેખલની આ લાતાાને શલિકિાના સ્તયે મકેૂ છે.ાળા prostitute નથી ણ શકીકતભાું 
perfect human being છે. એ ભાત્ર ગાનાયી જ નશીં ણ ભાનલતા વાચલનાયી, તાન ું સ  ખ ફીજાને  લશચેીને 
દ ખદ અલસ્થા ાભનાયી માદગાય નાયી છે. 
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