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‘િન�ય�મ’ અને ‘વળાકં’-‘સબંધંો અને ��ૂયોને નેવે �કૂતી વાતા�ઓ’ (પ�ા નાયક)

ડાય�પોરા અને નાર�વાદ એવા બનંેય વલણોને એક સાથે તા�તા એવા વાતા�કાર પ�ા નાયક� ું કિવતા, વાતા� એમ િવિવધ �ે�ે �ણી� ું નામ છે. �ળૂ
ભારતના-�જુરાતનાં એવા પ�ા નાયક અમે�રકમાં વસે છે. નાર�ને ક���માં રાખીને લખાતી વાતા�ઓ આપને �યાં આરંભકાળથી મળે છે. પરં� ુ પ�ા
નાયકની વાતા�ઓમાં િવદ�શમાં રહ�લી ભારતીય નાર�ની સમ�યાઓ-�યથાઓની વાત જોવા મળે છે. 1980-પછ� વાતા� �ે�ે નાર�વાદ� વાતા�ઓ આપનાર
અને ડાય�પોરા સ�કોની સ�ંયા પણ હવે વધી રહ� છે. તેમાં પ�ા નાયક બધાથી �ુદા છે. એક બા�ુ ભોગવાદ–ભૌિતકવાદની વ�ચે ��ૂયો�ું થ� ું પતન
તથા �ી-��ુુષના સબંધંો અને તેમાં પણ િવ�ાસ, �ેમ, સમપ�ણ �વા ��ૂયોનો થતો હાસ, તેમની વાતા�ઓનો ��ુય �રૂ છે. ‘પ�ા નાયકનો વાતા�લોક’ (સ-ં

મ�ણલાલ હ. પટ�લ) તેમની વાતા�ઓ�ું સપંાદનમાથંી માર� બે વાતા�ઓની વાત કરવી છે એક ‘િન�ય�મ’ અને બી� ‘વળાકં’.

‘િન�ય�મ’ વાતા� સકં�તસભર છે. વાતા�ની શ�આત ‘તમે �ુઓ છો; તમને લાગે છે, તમને ગમે છે ’ �વી ���ુ�તથી વાતા� કહ�વાઈ છે. ‘�ેરણા’ નામની �ી
દર �ધુવાર� ‘મ�ટને શો’માં �ફ�મ જોવા �ય છે. આ �ીને તમે એકવાર તમારા િમ� સાથે મ�યા છો, તમને એ ગમે છે. �ેરણા� ું �ય��ત�વ એ�ું છે ક� તમને
મળવા�ું ગમે છે. આવા �વભાવવાળ� �ેરણાને તમે કોફ�-ના�તા માટ� મળો છો. લે�ખકાએ ન���ું છે ક� –તમાર� પ�ની છે. અને �ેરણાને પિત પણ છે. તમે
તેને ના�તા પર મળો છો અને તમાર� િમ�તા વધે છે, �ેરણાનો પિત (અ�ણ)એ ‘વે�ડ�ગ એિનવસ�ર�’ પર ક���ટુર ભેટમાં આ��ું છે. �ને શીખવાડવા માટ�
તમને આમ�ંણ આપે છે. એ બહાને તે તમાર� સાથે બેડ�મમાં સહશયન માણે છે. નાયક બોસ પાસે ખો�ું બોલીને �ેરણાને મળવા �ય છે. �યાર� પ�નીને
વહ�લા ઘર� આવવા પાછળ�ું કારણ મા�ું �ુ:ખવા�ું આપે છે. તમારા (નાયકના) અને �ેરણાના �ધુવારના િમલન દરિમયાન �ેરણાના પિતનો (અ�ુણનો)
ફોન આવવાથી �વુાન-નાયક ગભરાય છે. પરં� ુ �ેરણાની સાહ�જકતા અને વાતચીત કરવાની શૈલી �વુાનને અચબંામાં �કૂ� દ� છે. ક�મક�-

“તમે કોઈ �દવસ પર�ીને �ેમ કય� નથી. અચાનક ફોનની ઘટંડ� વાગે છે. �ેરણા ત�ંામાથંી �ગીને ફોન લે છે. ફોન અ�ુણનો છે. તમને પેશાબ થઈ જશે
એટલે ભય તમારા શર�રમાં �યાપી વળે છે. તમે થરથર કાપંો છો. તમા�ંુ હદય બમણી ઝડપે ધડક� છે. તમને ભયકંર અપરાધભાવ �ગે છે. ધરતી માગ�
આપે તો સમાઈ જવા�ું મન થાય છે. �ેરણા તમારો હાથ પપંાળતી પપંાળતી ઠંડ� કલે� વાત કર� છે. ‘ડા�લ�ગ, ક�મ છે � ુ ં? �ું ક�ુ� આ� ? લચં ખાધો?
ટપાલમાં ક�ું નથી. સા�ં ક�ટલા વા�યે આવીશ? જમવા�ું �ું બના�ુ?ં દાળઢોકડ�? ચો....�.....સ અ�યાર� �ું ક�ંુ �?ં �ું એટ�ું વહાલ કર� છે ક� મને �ખુના
સો� આ�યા છે. �લાઉઝના �તરસેવા ખો�ું �’ં �ેરણાનો હાથ છોડ�ને તમે �વરાથી ઊઠો છો. કપડાં પહ�ર� લો છો. તમે કહો છો ક� તમાર� જ�ું પડશે.
�ેરણા દરવા� આવીને હળ�ું � ુબંન કર�ને આવજો કહ� છે. તમે ગાડ� �ટાટ� કરો છો.’ (�.ૃ-10, પ�ા નાયકનો વાતા�લોક સ.ં મ�ણલાલ હ. પટ�લ)

વાતા�માં �વુાનની પ�ર��થિત અને �ેરણાની સહજતાએ ન�ધપા� છે. પરં� ુ આ ટ�વ પહ�લીવાર �ને ક�ઠન લાગે છે, ��ું હદય ધબકારો �કૂ� જ� ું હ� ુ-ં
તેવો �વુાન �ધુવારની રાહ જોવે છે.–�ધુવારનો િવચાર કર� છે. –�વો વાતા�નો �ત ભાવકને એક �ુદ� ��થિતમાં લઈ �ય છે.

�ધુવાર� ક���ટુર શીખવાને બહાને પર��ુુષને બેડ�મ �ધુી સહશયન માટ� લઈ જતી નાર�-�ી અને તેમાં તેની સહજતા, એ વાતા�નાયકને ચોકાવી �કૂ� છે.

પરં� ુ પછ� તે પણ ટ�વાય �ય છે. આ નાર�એ િવદ�શની છે. અહ� ��ૂયો બધા નેવે �કૂ�લા છે. જ�ર�યાત માણસની �થમ જોવામાં આવે છે. �ેરણાના પિત
અ�ુણ�ું બહાર રહ�� ું એ વાતા�ના આરંભમાં િનદ�શ થયેલો છે. અને એકલી એવી �ી �વુાનનો સાથ માણે છે.

અહ� �ી-��ુુષના સબંધંોમાં સ�ુંલતા રહ�લી છે. વાતા�માં �વુાન બચી જતો નથી. પરં� ુ ય�ં સ�ં�ૃિત અને ભોગવાદનો ભોગ બને છે. અને પછ� તે
�ધુવારની રાહ જોવે છે. આ વાતા�માં ��ૂયો�ું �થાન નથી. ��ૂયોનો હાસ થતો જોવા મળે છે. પિત- અ�ુણની સાથે બેવફાઇ આદરતી �ેરણાને માટ� આ
બ�ુ સાહ�જક બની ગ�ું છે. ને બ� ુ‘િન�ય�મ’ �જુબ ચાલે છે. તે અથ�માં આ વાતા� �ી-��ુુષના સબંધંોને ર�ૂ કર� છે.

જયાર� ‘વળાકં’ વાતા�� ું વ�� ુ તેનાથી થો�ું િવરોધી છે. ‘િન�ય�મ’માં પ�નીની બેવફાઇ છે. જયાર� ‘વળાકં’ વાતા�માં પિત પ�નીને માર� નાખવાના �યાસો કર�
છે. પિ�મી સ�ં�ૃિતની અસર ધરાવતો પિત પોતાની પ�નીને મરાવી નાખંવા માટ� ભા�તૂી માણસો રોક�ને કો�સટ�માં ગાડ� લઈ જતી પ�નીની પાછળ મોકલે
છે. પરં� ુ પોલીસની સાવચેતીથી તે ગાડ�ને પકડ� લે છે. અને પોલીસ પિતને પણ પકડ� લે છે. બાળકોને આ�ટ�ના ઘરે� છોડ� આવીને પોલીસ �ટ�શન પર
�ડુાઓને ઓળખવા ગયેલી પ�ની, પિતને જોવે છે અને �યાં આવક બની �ય છે. વાતા�ના �તે ઘટ�ફોટ થાય છે ક� –‘એણે પેલા માણસોને પૈસા આપેલા
? મને માર� નાખંવા ? હોય નહ�. વી આર હ�િપલી મેર�ડ. વી આર વેર� હ�પી. તમે �લૂ કરો છો. તમાર� પાસે �ફૂ છે? ઓહ માઈ ગોડ.....’(�.ૃ-17)

પ�નીને �ણ થાય છે ક� પિત એ જ �ડુાઓ મોક�યા હતા. �યાર� તેના આ�ય�નો પાર રહ�તો નથી. વાતા�નો �ત નાટ�ા�મકતાની ઢબે ર�ૂ થયો છે. પણ
�તે � વળાકં વાતા� લે છે તે ભાવકને િવચારતો કર� �કૂ� છે.
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બાળકોને �કૂવા જતી નાિયકના િવચારોમાં ભારતીય સ�ં�ૃિત ��યે માન �ગટ� છે. ર�તામાં બાળકો સાથેની વાતચીત દરિમયાન તે �ય�ત થાય છે. સગંીત
��યે, �જુરાતી ગીત ��યે, ભારતીય પોશાક-શણગાર ��યે માન આપતી-ધરાવતી એવી નાિયકા પિતને પણ એટ� ું જ માન આપે છે. પરં� ુ આ વાતા� એ
વાતની �તીિત કરાવે છે ક� માણસ અને તે� ું મન, બનંેય બગડ� ��ૂાં છે. માણસાઈ મર� પરવાર� છે. � ��ૂયોને લીધે માણસ ઓળખાતો હતો તે �લૂી
ગયો છે. ��ૂયોહ�ન થતો માનવી અને તેની છબી ‘વળાકં’ વાતા�માથંી મળે છે.

� માણસે અ��નની સા�ીએ પોતાની ર�ા કરવાના વચનોથી બધંાયો હતો, તે જ તેને મારવાના મન�બૂા ઘડ� છે. ‘લ�ન’ �વા પિવ� સબંધંથી બધંાયેલા
આ બનંેય વાતા�ના પા�ો- સબંધંો અને તેની ગ�રમાને �ળવી શ�ા નથી. ‘િન�ય�મ’ની નાિયકા ‘�ેરણા’ને � ું ભારતીય નાર� કહ� શકાય ? તો �ુ ં‘વળાકં’
વાતા�ના પિતને �ું ભારતીય ��ુુષ કહ� શકાય ? – આ ��ો આપણે િવચારતા કર� �કૂ� છે. ભોગવાદને લીધે �ી-��ુુષના સબંધંોમાં જોવા મળતી સ�ુંલતા
અને ખોખલાપ�ું આ વાતા�ઓ આવા સવાયા સ�યોને ર�ૂ કર� છે. નવા�ગુની તાિસર પ�ા નાયકની આવી અનેકાિધક વાતા�ઓમાં �ઝલાઈ છે. તે અથ�માં તે
�ુદા વાતા�કાર છે.

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

નીિતન રાઠોડ
આિસ. �ોફ�સર – �જુરાતી
િસલવાસા કોલેજ (સરકાર� કોલેજ ),નરોલી.
િસલવાસા, (�.ૂટ�.)
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