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“ચકરાવો” વાતા�માં �ગટ થતી સવંેદના

‘પરબ’ સામિયકમાં �ગટ થયેલી િશર�ષ પચંાલની ‘ચકરાવો’ એ વા�તિવક ઘટનાને �ગટ કરતી વાતા� છે. �વાતા �વનમાં �વતો
માનવી અનેક ચકરાવોથી ઘરેાયેલો છે. આવા ચકરાવોના વમળમાં ફસાયેલ માનવીને બહાર નીકળ� ું �બુ અઘ�ંુ છે. ચકરાવો વાતા�ના
પા� મોહન-નયના આવા જ એક ચકરાવોમાં એવા ફસાયા છે ક� તેમાથંી માગ� કાઢ� બહાર નીકળ�ું તેમને માટ� અશ� થઇ પડ� છે. આ
વરવી વા�તિવકતા ને લેખક� આબે�બુ વણ�વી છે.

‘ચકરાવો’ વાતા�નો સારાશં સગભા� �ી પર થયેલા બળા�કાર , �ને લીધે તેને ગભ�પાત થાય છે. આ ઘટના પછ� દંપતીના �વનમાં
આવલેા વમળો ને લેખક� ર�ુ કાય� છે. �ખુમય ર�તે �વતા દંપતીના �વનમાં અનેક અરમાનો અને આકા�ંાઓ છે. વાતા�ની નાિયકા
ગભ�વતી છે. મા��ૃવ ઝખંતી દર�ક �ીની �મ નયના પણ �વ�ન િવહારમાં રાચે છે. થોડા ઉપસેલા પેટ ઉપર હાથ દાબી તે પોતાના
ગભ�ની અ��ુિૂત કર� છે. કોયલ ટ�કુા કર� જતી તેના મીઠા �વનીને ઝીલતા – ઝીલતા તે હાથને પેટ પર �કુ� છે. �ણે ક� એ �વનીને
પેટની �દર ઉછર� રહ�લા બાળક �ધુી પહોચાડવા માગેં છે. કોયલ જો ટ�કુા વધાર� કર� તો ઘરની બહાર આવી આસોપાલવ �ધુી તેને
શોધવા મથે છે. અહ� મા��ૃવ �ા�ત કર�લ નાર�ના મનોભાવોને ર�ુ કયા� છે.

નયનાની મા��ૃવની પરાકા�ટા એટલે �ધુી છે ક� બાળકને પારણામાં �લાવતી વખતે ગવાતા હાલરડા ં‘તમે મારાં દ�વના દ�ધેલ છે’ ....

તો ‘નદં ઘરે આનદં ભય� ....’ વગેર�� ું તે સતત રટણ કાય� કર� છે. મા��ૃવની આવી પરાકા�ટાએ પહ�ચેલી પ�નીને પિત મોહન પણ
�બુ સાચવે છે. તેની ઝીણામાં ઝીણી બાબતો� ું તે િવશષે �યાન રાખતો હોય છે.

આવા �ખુી દા�પ�ય �વન �વતા આ �ગુલના �વનમાં  ‘ઉબા�ડયા ચપંાઈ ગયા....  અગન ચપંાઈ ગઈ....’  લેખક� અહ�
‘ઉબ�ડયા...’  શ�દને સહહ��કુ �યો�યો છે. જ�દગીના અનેક �વ�નાઓને સેવતા આ દંપતીના �વનમાં વમળ પેદા થ� ુ.ં  નયના
�નૂ�નુ થઇ ગઈ. બળા�કારની સાથે ગભ�પાત પણ થયો. બાળકના શમણાં જોતી નયના નો ગભ� ખાલી પડ�ો આ આખી ઘટના માતા
અને �ુખમાં રહ�લા બાળક સાથે � ૂથંાયેલી છે.

મોહનના માનસપટ પર આ ��ય વ�પાત આપે છે. નયનાને જોતાજ તેની �ખોમાથંી વહ�તાં ��.ુ... આ�ાસન �પે મોહન નયના ને
કહ� છે..... “ના.... ના... નયના ... આ બ�ું �લૂી � , �લૂી � એ એક ગોઝા�ંુ સચન હ� ુ”ં

તો બી� તરફ મોહનની માનિસક ��થિત અને ઉ� �ગને લેખક� આબે�બુ ર�તે ર�ુ કયા� છે. શમણામંાં રાચતા આ �ગુલના �વનમાં
ચીરફાડ વળાકં આ�યો છે. �યાર� સમાજના �ુષણ સામે લડવા મોહન તૈયાર છે. પણ હત�ત થયેલી નયના તે માટ� લડવા તૈયાર નથી.
સતત એક જ વાત�ું તે રટણ કર� છે.

‘ ના... ના... માર� ફર� એ ચકરાવો ,
એ મોતનો �ુવો ન�હ જોઈએ ’

‘ ના... ના... માર� ફર� એ ચકરાવો ,
એ મોતનો �ુવો ન�હ જોઈએ ’

લેખક આ િવધાન ને વારંવાર વાપર� છે. આમ �નુ���તને લેખક� સહ�યોજન વાપર� છે. તે વાચકોના મનમાં નયનની મન:��થિત
ઠસાવવા માગેં છે. ક� કોઈ પણ �ીના �વનમાં બળા�કારની ઘટના ક�ટલી �ુ:ખદ હોય છે. નયના ના શ�દો �વારા સમાજના ���ટકોણ ને
ર�ુ કય� છે. આવી �હ�સામાથંી પસાર થયેલી �ી કોઈપણ વય ની હોય તો પણ તેની તે જ વાત રટણ થાય છે. �યાર� તે જ �હ�સામાથંી તે
ફર� ફર� પસાર થાય છે.
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આવી અઘ�ટત ઘટનાઓ થી સમાજ બોદો બની ગયો છે. નયના �વી ક�ટલીય �ીઓ આનો િશકાર બને છે. મ�યમ વગ�ય સમાજના
માનવીને ઉપલા વગ� વગ હ�ઠો કર� દ�ધો છે. �ની વગ હોય તે ગમે તેટલા ��ુહાઓ કર�, છતાં તે િનદ�ષ હોય છે. અને � િનદ�ષ હોય
છે તે ��ુ�હત સા�બત થાય છે.

મોહનને સ�ક� �ચી ઉડાન ભરતો બતા�યો છે. પ�ની (નયના) ને વફાદાર મોહન માટ� માન થાય છે ક� આવી ઘટના ઘટ� છતાં પ�નીને
કહ� છે ‘ �ું જરા સમજ, ધીરજ ધર , આવા િસલિસલા ચા�યાં જ કર� છે. એને બધં કરવા જોઈએ. મા�ં ું �ચક�ું જ ર�ુ.ં’ મોહન-નયના
આ સવંાદો �દય�ાવક લાગે છે. મોહન તેને કહ� છે. ‘�ું તાર� સાથે �ં પછ� કઈ ? આ ��ાથ� વા� જ મોહનમાં રહ�લી મહાનતા ને
દશા�વે છે. આજના �વતા �વનમાં પણ મોહન �વો પિત ભા�યે જ મળે. આખી ઘટના આજના સમાજને એક �ેરક �પ બને તેવી
લાગે છે.

નયના માં સ�ક� ભારોભાર માણસ �ત ��યે િતર�કાર , �ણુા અને ક�ુણતા ને આલે�યા છે. તે કહ� છે ‘ બધા એને ગળ� જવા માગેં છે ,

સાવ નાની કર� નાખશ.ે અને પછ� મ� માં �કૂ� એને ચગ�યા જ કરશે , અને જયાર� છોતરાં ��ું રહ�શે �યાર� ફ�ક� દ�શે....... એ કોઈનાય
કામ�ું નહ� રહ� , છોત�ંુ ? હા.... છોત�ંુ..... આ આખી વાતને લેખક� ‘છોત�ંુ’ શ�દ �વારા એવો ભાર ��ુો છે. �ની કોઈ પરાકા�ટા જ
નથી રહ�. આ આખી પ�ર��થિત ને વાચક વગ�ને પણ ��ુવી દ� તેવી છે. કહ�વાતા ��ુુષ �ધાન સમાજમાં આવી ઘટનાઓ પાછળ મા�
�ીઓ જ જવાબદાર છે? એક ��ુુષ સ�કની કલમે લખાયેલી આ વાતા� આપણા �દય ને હચમચાવી �કુ� છે.

મોહન મન મ�મ કર� પોલીસ ચોક�એ પોતાની ફ�રયાદ ન�ધાવવા �ય છે, �યાં જતાં �ધુીમાં તો તેને પરસેવો પડ� �ય છે. બે
માળ�ું નાનક�ું મકાન ! �ૂરબીન માડં�� ું હ� ું ક� �ુ ં? તેને એ મસમોટ� ઇમારત �વી દ�ખાઈ , તેમાં કોણ �ણે ક�ટલા ઓરડા હશ.ે....

નાનપણ માં સાભંળેલી કોઈ કથામાં આવ� ું હ� ું ક� એવી જ�યાએ તો �યાં પાણી હોય �યાં જમીન , અને જમીન હોય �યાં પાણી દ�ખાય.

પોલીસ કચેર�ની ઇમારત તેને ભ�મ�રયા �ુવા �વી લાગે છે. પોલીસની અસવંદેનશીલ �િૃત ને છતી કર� છે. તે કડવી યાદો , કડવા
અ�ભુવો સાથે પોલીસ કચેર�એ પહ�ચે છે. સાત કોઠા ભેદવા �વી તેની ��થિત છે. ‘રાઈટર હોય તો ઇ��પે�ટર , અને ઇ��પે�ટર હોય
તો રાઈટર ના હોય’ તેમની વ�ચે ઝોલા ખાતો મોહન ચોથા ધ�ે ફ�રયાદ લખાવવાની ��થિતમાં આવે છે.

પોલીસ કહ� છે: ‘�ું તમાર� બૈર� પર �ુલમ થયો ? �લૂી �ઓ ભાઈ...... �લૂી �ઓ...... એ બ�ુ.ં.... ચા�યાં જ કર�..... એ�ું તો
ક�ટ ક�ટલાને તમે રોકશો ? આવી વાત સાભંળ� મોહન હ�બતાઈ �ય છે. ફર� એક વાર મોહન પોલીસ કચેર�એ �ય છે.

‘ ઓહ આવી ગયા પાછા ? હા , માર� પ�ની ઉપર બળા�કાર........
આ શહ�ર માં દરરોજ વીસ-પ�ચીસ બળા�કાર થતા હશે ....... આ એક વધાર�..... હા..... કોણે કય� એ �ુલમ ? �ુલમ કલેકટર કચેર�
ના એક મોટા સાહ�બે કય� છે. એ�ું સાભંળતા જ
‘ મર� ગયા �યાર� તો’ �ુઓ..... તમને સાચી સલાહ આ�ુ?ં ઘરે �ઓ ?....... �લૂી �ઓ..... પોલીસ કમ�ચાર� માટ� મોટા સાહ�બના
લફરામાં પડ�ું તેના કરતાં આ સમ� ઘટના ને �લૂવી વધાર� સહજ છે. જયાર� પ�ની પર થયેલ �ુલમ ને �યાય અપાવવો તે મોહનનો
મા�લો કહ� છે.

�તે મોહન – નયના ને લઇ ફ�રયાદ નોધાવવા �ય છે. લેડ� કો��ટ�બલ ક�મ ગયા‘તા?ં  �ાર� ગયા‘તા?ં  ક�વી સાડ� પહ�ર� ‘તી?
�લાઉઝ ને બાયં હતી ક� નહ�? ગભ� રહ�લાની સા�બતી �પે �રપોટ� કરા�યા છે ક� નહ�? �વા અનેક ��ો �વારા તેને � ૂઝંવે છે. નયના
બધા જ ��ો ના જવાબ આપે છે. તે� ું મન ચકરાવે ચઢ��ું છે.

આઠ �દવસ પછ� ફર� પાછાં તે જ ભ�મ�રયા �ુવા �વી ઈમારતમાં કાય�વાહ� �ગે �ણવા �ય છે �યાર� બનંેના ઉપર વ�ઘાત થાય છે.

બળા�કાર કરનાર સાહ�બ �યાં હતા જ ન�હ , અને સોનો�ાફ� નો �રપોટ� ખોટો છે. એ�ું સાભં��ું ને બનંે ડઘાઈ �ય છે.

અહ� મોટા માણસોને છાવરવા માટ� ર�પોટ�માં થતાં પ�રવત�નો ડોકટરો પણ તે ઘટનામાં ભળ� �ય તે વાતને વાચક �ધુી બ�ુ ઓછા
શ�દોમાં પહોચાડવામાં આવી છે. અને સમાજની વરવી વા�તિવકતાને ર�ુ કર� છે. પોલીસ�ું અસવંદેનશીલ �યવહાર , નયનાને અને
મોહનને માટ� �દય �ાવક બને છે.

મ�યમ વગ�ના હોવાને કારણે તેમની પાસે મોટ� વગ ક� odkhઓળખાણ પણ નથી. સમાજમાં �ુ� ને સ�ય સા�બત કરતી વા�તિવક
ઘટનાને અહ� વાચા આપી છે. આ સમ� ઘટનાથી હત�ત થયેલી નયનાને ��ૂયાવકાશ દ�ખાય છે. તે�ું મન, તે�ું �દય, અને તે� ું
શર�ર �ુદ� ભાષા બોલે છે. િનરાશા થઇ ને પાછ� ફર�લી નયનાને ઘર-ઘર નહ� પણ �ફુા લાગે છે. �માં તેને અસ�ંય �ાણીઓ ગધંાતા
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ઉ�છવાસ જણાય છે. ��ુુષ ��યેનો િવ�ાસ ડગી �ય છે.

બે �યાન બનેલી નયનાને �ુફં આપવાના હ��થુી મોહન તેનો ખભો દબાવે છે. પિતનો �પશ� પણ તેને અકળાવે છે. તેની �ખોમાં
અગન�વાળા છે. િતર�કાર છે, તે પિત ને �લૂી તેના ��ુુષ�વને ધ�ો માર� છે. મોહન પાસે પડ�લી ટ�પોય સાથે અથડાય છે. અહ� લેખક�
નયનાની મન:��થિત ને �બુ�ુ કંડાર� છે. બળ�કાર, ગભ�પાત, પોલીસ ચોક�ના ધ�ા િનરાશા આ બધાને કારણે નયના� ું મન �ખ� બ��ું
છે. સમ� સમાજ �યવ�થા ઉપરથી તેનો િવ�ાસ ઉઠ� ગયો છે.તેનો રોષ તેને બ�જુ �લુાવી દ� છે. આથી જ તે પિતને ધ�ો માર� છે.

માનિસક, શાર��રક અને સામા�જક આ �ણેય ચકરાવોમાં નયના ફસાયેલી છે. �તે મોહનની સામે તાક� રહ�લી નયનાના �ખોના
ભાવ, કપાળેથી વહ�તા લોહ�ને જોઇને બદલાય છે. તે સાડ�ના છેડ� મોહનના મ� ને �ુછંવા માડં� છે. પોતાના �ુઃખનો આવેગ ��ુકા�ું �પ
લઇ બહાર વહ�વા માડં� છે.

લેખક િશર�ષભાઈ એ ‘ચકરાવો’  વાતા�ને �ૂંકમાં પણ �બુ �ુદંર ર�તે, વા�તિવક ઘટનાઓને ર�ુ કરતાં હોય તેમ લખી છે. �ીની
સવંદેનાઓને તેમણે વાચા આપી છે. મોહનને આ�િુનક સમાજના પિત �પે ર�ુ કય� છે. તે સવંદેનશીલ છે. પ�ની માટ� તેને સહા��ુિુત
છે. તેને માટ� તે ગમે તે કર� �ટવા તૈયાર છે. ક�ટલીક વખત એ�ું લાગે ક� વાતા�માં �નુરાવત�ન �બુ છે. પણ તે વાચકના �દય �ુધંી
પોતાની વાતને પહોચાડવા માટ� સહ�યોજન �પે કહ�વાઈ છે.

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

ડૉ �ા. મર�ના એ. ચૌહાણ
અ�ય� �જુરાતી િવભાગ
આટ�સ કોલેજ મોડાસા.
તા- મોડાસા, �જ. – અરવ�લી.
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