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બદલાતાં સબંધંોની વાતા� ‘મીના�ીની મોટ�લ’

      મોહન પરમાર �ને �જુરાતી �ૂંક�વાતા�� ું �ી�ુ ં ��થ�યતંર ગણાવે છે એવા અ�આુ�િુનક�ગુની વાતા�ઓમાં માનવ �વનના સબંધંોમાં ક�વાં પ�રવત�નો
આ�યાં છે એ તપાસવાનો મ� અહ� ઉપ�મ રા�યો છે. એના માટ� મ� સદંભ� તર�ક� આનદં રાવ �લ�ગાયતની ‘મીના�ીની મોટ�લ’ વાતા�ને પસદં કર� છે. આનદં
રાવ �લ�ગાયતના બી� વાતા�સ�ંહ ‘...ને �રુજ ઊ�યો’ (૨૦૦૪)માથંી આ વાતા� લેવામાં આવી છે. આ સ�ંહની વાતા�ઓમાં મોટાભાગના પા�ો એવા છે �
જ�મે તો ભારતીય છે, પરં� ુ રહ� અમે�રકામાં છે. તેમણે ભારતીય સ�ં�ૃિત જોઈ છે, પણ અ�યાર� અમે�રકન સ�ં�ૃિત વ�ચે �ાસ લઈ ર�ા છે. આથી જ આ
વાતા�સ�ંહના નામા�ભધાન કરતી વખતે લેખક આ વાતા�સ�ંહને ‘ઇ�ડો-અમેર�કન �વન આધા�રત વાતા�સ�ંહ’ એ�ું ઉપશીષ�ક આપવા�ું પસદં કર� છે.

      આ વાતા� િવશે વાત કર�એ એ પહ�લા એ જોઈ લઈએ ક� અ�આુ�િુનક�ગુ �ધુી પહ�ચતા �જુરાતી �ૂંક�વાતા�ઓમાં માનવ સબંધંોમાં ક�વાં ક�વાં
પ�રવત�નો આ�યા છે. આ �પર�ખાને �ણ િવભાગોમાં વણ�વી શકાય. ૧. પહ��ું ��થ�યતંર: આ સમયે માનવ સબંધંો લોહ�ના તાતંણે બધંાયેલા હતા.
પોતાના અને સગા કહ� શકાય તેવા પા�ો અહ� ક���માં હતા. ૨. બી�ુ ં ��થ�યતંર: આ સમયગાળામાં માનવ સબંધંો સાવ જ �ટૂ� ગયા. માનવી સાવ જ
એકલો પડ� ગયો. તે આઉટસાઈડર બની ગયો. િન�સેએ આ સમયગાળા દર�યાન કહ��ું ક�, ‘GOD IS DEATH’ પરં� ુ આ ભગવાન એટલે કોણ ? એવો
�� જ�ર થાય. તો એનો જવાબ એ છે ક� આ ભગવાન એટલે કોઈ ચો�સ ધમ�ના દ�વી ક� દ�વતા નહ�, પણ માણસની �દર રહ�લો છે તે ભગવાન ��ૃ�ુ
પા�યો છે. એટલે જ માણસ આ સમયે સમાજથી, સ�ં�ૃિતથી સાવ જ િવ�ટૂો પડ� ગયો. 3. �ી�ુ ં ��થ�યતંર: આ સમયગાળો એટલે ઉપર �ણા�� ું તેમ
અ�આુ�િુનક�ગુ. આ સમયગાળામાં માનવ સબંધંો ફર� �થપાયા.ં પણ હવે તે લોહ�ના તાતંણે નહ� પરં� ુ લાગણીના તાતંણે બધંાયેલા હતા. આ સબંધંોમાં
કોઈ �વાથ� નહોતા.ં કોઈ ઈષા�ભાવ નહોતા.ં હતી તો મા� લાગણીઓ અને એકબી� માટ� સહા��ુિૂત. તો આ �કારના બદલાતાં સબંધંોની અને નાર�
ચેતનાની એક વાતા� એટલે ક� ‘મીના�ીની મોટ�લ’ િવશે વાત કર�એ.

      આ વાતા�માં ��ુય �ણ પા�ો છે. મીના�ી પોતે. મીના�ીનો પિત જતીન અને એક કોલગલ� તર�ક� કામ કરતી �ની નામની �ી. વાતા� આ �ણ જ
પા�ોની આસપાસ � ૂથંાયેલી છે. વાતા�ની શ�આતમાં જ ��ુુષસ�ાક સમાજને લીધે જતીનમાં ઘર કર� ગયેલા િવચારો પર �કાશ પાડવામાં આ�યો છે.

પરદ�શમાં ઓછા ભણતરને લીધે જતીનને કોઈ સાર� નોકર� મળવી ��ુક�લ હતી. મોટ�લ નાની હતી અને મીના�ી અને જતીન બે માથંી કોઈ એક જ �ય��ત
પણ તેને સભંાળ� શક� એમ હ� ુ.ં એટલે જ મીના�ી િવચારતી હતી ક� જતીને બી� �ાકં નોકર� કરવી જોઈએ. પણ ‘અહમ’ના લીધે જતીન કોઈ લેબરની
નોકર� કરવા તૈયાર થતો નથી. બીજો ઉપાય એ હતો ક� મીના�ી પોતે �ાકં બી� જ�યાએ નોકર� કર�. નોકર� કરવા ઘરની બહાર �ય. પણ આ ઉપાય
જતીનને મ�ૂંર નહોતો. મીના�ી બી.એ. પાસ હતી. તેને સાર� નોકર� મળ� શક� તેમ હતી, પરં� ુ જતીનના મનમાં એ જ િવચારો ચાલતાં હતા ક�, ‘બૈર�
બહાર નોકર� કરવા �ય અને �ુ ં ઘરમાં બેસી ર�ુ.ં’ (��ૃઠ ૫૨) જતીન �વા એવા ક�ટલાયં લોકો છે �મણે ભારત છોડ� દ�� ું છે અને પરદ�શમાં રહ� છે.

છતાયં આ� પણ હ� �ધુી તેઓ એવા િવચારોમાથંી �ટ�ાં નથી ક� �ી એ કોઈ સાધન નથી ક� તમે ધારો તેમ તમે એને વાપર� શકો. આ લોકો આ� પણ
એ �વીકારવા તૈયાર નથી થતાં ક� �ી પણ �વત�ં હોઈ શક�. આ િવચારો �વા અહ� હતાં તેવાં જ ર�ાં છે. પરદ�શમાં મોકળાશ મળવાથી તેમાં કદાચ થોડો
ઘણો વધારો થયો હશે પણ ઘટાડો થયો હોય એ�ું આ વાતા� વાચંતા લાગ� ું નથી.

      ભારતીય સ�ં�ૃિતના અને સમાજના નામે ભણેલી ગણેલી મીના�ી પર બધંનો �કૂ� દ�વામાં આ�યા છે. તે હતાશ થઈ આ બધંનો �વીકાર� પણ લે છે.

હતાશ થઈ ગયેલી મીના�ીના આ િવચારો જોઈએ, “એક તો બૈરાનંો અવતાર... એમાયં પા�ં ‘વ�’ુ�ું �થાન. હમંેશા દબાયેલા રહ�વા�ુ.ં છતી આવડતે
ધણીની પાછળ જ ર�ાં કરવા�ુ.ં છતી શ��તએ �વનનો િવકાસ ��ંયા કરવાનો. ��ુ�ધ અને ચા�યુ� હોવા છતાં �જ�દગીને હાથે કર�ને કરમાવા દ�વાની.
ઘરની વ�નુી �જ�દગી હમંેશા ગૌણ જ રહ�વાની !  એની શ��ત અને આવડતની કોઈ �ક�મત નહ� !  આ દમનને ક�� ું � ુદંર નામ આપી દ�વામાં આ��ું
છે....’વ�નુી મયા�દા !’” (��ૃઠ-૫૨) આ બધંનો �વીકાયા� છતાં પણ મીના�ીના મનમાં િવચારો તો સતત ચા�યાં કર� છે અને આ િવચારો જ તેને ઝપંવા
પણ દ�તાં નથી.

      વાતા�નો દોર આગળ વધે છે. �માં �નીનો પ�રચય થાય છે. �ની કોલગલ� હતી એટલે મીના�ી અને જતીનની મોટ�લમાં એ અવારનવાર આવતી
રહ�તી. તે મીના�ીની િનયિમત ઘરાક હતી. વાતા�માં કહ�વા�ું છે તેમ ‘ધધંા’માટ� એ �મ ભાડ� રાખતી. મીના�ીના િવચારો જતીન �વા હલકાં નહોતા.ં એટલે
એ �ની ��યે �ાર�ય હ�નભાવથી જોતી નહ�. �ની એને હમંેશા એક �ી લાગતી, કોલગલ� �ાર�ય નહ�. એક �દવસ �ની સાથે અચાનક એક અણબનાવ
બ�યો. �માં અ�કુ લોકો તે� ું પસ� લઈને ભાગી �ટયા.ં એકલી અને હતાશ થઈ ગયેલી �ની મદદ માટ� મીના�ીની મોટ�લે આવી. મીના�ીએ તેની
પ�ર��થિત �ણી તેને સહારો આ�યો. �ની હમંેશા � �મ ભાડ� રાખતી એ �મ વગર ભાડ� �નીને તેણે આપી દ�ધો. ઘરમાં હ� ું તે �જુરાતી ભોજન પણ
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�નીને જમાડ� ુ.ં �ની આથી બ�ુ �શુ થઈ. જમતાં જમતાં �ની અને મીના�ી વ�ચે � થોડ�ઘણી વાતચીત થઈ તે વાતચીતમાં �નીએ પોતાના �વનની
અ�કુ કડવી વા�તિવકતાઓ જણાવી. �નીએ પોતાના ઉદાહરણ �ારા જણા�� ું ક� �વનમાં �યાર� કોઈ સહારો ન હોય �યાર� �વન �વ�ું ક�� ું કપ�ંુ લાગે
છે. �નીના માતા-િપતા નહોતા, એ કોણ હતા તે પણ તેને ખબર નહોતી. તેને કોઈ સગાઓં પણ નહોતા.ં કોઈ ઓળખી� ું નહો� ુ.ં એટલે �ની મીના�ીને આ
���ટએ બ�ુ નસીબદાર માને છે ક� તમે ભારતીયોને �ેમાળ પ�રવાર હોય છે. મીના�ી અને �નીની વાતચીત આગળ ચાલે છે તેમાં મીના�ી �નીને એક
બ�ુ માિમ�ક સવાલ �છૂ� બેસે છે. �ની તેનો � જવાબ આપે છે તે જવાબમાથંી �ની �વી અનેક કોલગલ�ના �વનની વા�તિવકતા �ગટ થાય છે. આ
સવાલ જોઈએ,

      “Jenny, even married men come to you...Right ?”
      “Ya... Most of them married”
      “I wonder why!”

      “Because they are sick. They are pervert. They are unfaithful. They us do all kinds of wired thing. If their wives
did these  things to them at home, these  men will kick their wives out. And the  same men pay us to do these
things. Meena, it’s a sick world...” (��ૃઠ – ૫૫) �નીના છે�લા શ�દો એની �દર જ સમાઈ ગયા. એ �ાર�ય બહાર નીકળ� ન શ�ા. પણ
�ની �ટલા શ�દો બોલી તેમાથંી તેના �વનની કડવી સ�ચાઈ �ગટ થાય છે. આ બધા સવંાદોમાથંી એ વાત પણ �ણી શકાય છે ક� કોલગલ� �વા
અ�લીલ ગણાતા �યવસાયમાં પણ �ીઓ શા માટ� જવા મજ�રૂ થાય છે. �નીની લાચાર� આપણને અહ� આ વાત સમ�વી �ય છે.

      બે અઠવાડ�યા �ટલા સમય માટ� મીના�ીને અચાનક બહાર જવા�ું થ�ુ.ં મીના�ી � �દવસે પરત ફર� તે �દવસથી એક મ�હના �ધુી તેને �ની
દ�ખાઈ નહ�. વળ� �ની ��યે હવે વધાર� સહા��ુિૂત હોવાથી તેને �નીની �ચ�તા પણ થવા લાગી. આ �ચ�તામાનંે �ચ�તામાં તે િવચારવા લાગી ક�, ‘આ
�નીને કોઈએ માર� તો નહ� નાખંી હોય ને ! એના આ વે�યાના, �ો�ટ�ટ�ટુના, ધધંામાં આ ર�તના �નૂ ખરાબા બ�ુ થાય છે. એ બ�ું રોજ ટ�વીમાં દ�ખાય
છે. આટલી સાર� છોકર�ને સજંોગોએ ક�વા ક�ચડમાં ફસાવી દ�ધી છે !’ (��ૃઠ ૫૬)

      છ-આઠ મ�હનાઓ પછ� �ની અચાનક મીના�ીને મળવા આવી. ખર�ખર તો તે મીના�ીને ‘Good Bye’ કહ�વા આવી હતી. કારણ ક� તે હવે ટ��સાસ
જવાની હતી. વાતવાતમાં મીના�ીએ �નીને આ�ું કરવા�ું કારણ �છુ�ું �યાર� તેની �ખોમાં ��ુ આવી ગયા.ં �નીએ આખી વાત પાછળની કારણ�તૂ
ઘટનાને મીના�ી સમ� કહ� સભંળાવી. �નીએ ક�ું ક� મીના�ી આજથી છ આઠ મ�હનાઓ પહ�લા ઘરથી બે અઠવાડ�યા માટ� બહાર ગઈ હતી �યાર�
સમયગાળા દર�યાન �ું �ું બ��ું હ� ુ.ં આ સમયગાળા દર�યાન �ની પોતે �યાર� એકવખત એકલી આ મોટ�લમાં આવી હતી �યાર� જતીન અને તેના િમ�
દાને સાથે મળ�ને તેના પર ક�વી ર�તે અ�યાચાર ��ુય� હતો. અને એના લીધે જ પોતે પછ�થી મીના�ીની મોટ�લે આવતી બધં થઈ ગઈ હતી.

      આ બધી કડવી વા�તિવકતા ��યા પછ� મીના�ીની મનોદશા� ું વણ�ન લેખક� આ શ�દોમાં ક�ુ� છે, ‘ખળખળ ઉકળતા તેલ �વી �નીની ક�ણ કથની
સાભંળ�ને મીના�ી�ું �ગે�ગ બળવા માડં�.ુ એ�ું હ�� ું �ણે ચરરર કર� ું તળાઈ ગ�ુ.ં’ (��ૃઠ ૫૭)

      વાતા�માં આગળ �યાર� �નીના પૈસા ચોર� થઈ ગયા હતા �યાર� તેણે મીના�ીને કહ��ું ક�, ‘Can I ask you a favour ?’(��ૃઠ ૫૩) પરં� ુ હવે
પ�ર��થિત બદલાઈ છે. અ�યાર� મીના�ી જતીનના �ુકમ�ની કથની સાભં�યા પછ� �ની પાસે મદદ માગંે છે. �યાર� તે પણ કહ� છે ક�, ‘Can you do me

a favour ?’ (��ૃઠ ૫૮) પહ�લા મદદની જ��રયાત �નીને હતી. હવે મદદની જ��રયાત મીના�ીને પડ� છે. આ શ�દો �ારા �વનની ન�ર વા�તિવકતા
પણ �ગટ થાય છે ક� �વન હમંેશા પ�રવત�નશીલ હોય છે. અહ� ચડાવ અને ઉતાર હમંેશા આ�યા કર� છે. એટલે જ એક પ�ં�ત યાદ આવે ક�, ‘અહ�
એકસરખા �ખુના �દવસો, કોઈના �તાં નથી.’

      �ની મીના�ીની મદદ કરવા તૈયાર થાય છે. મીના�ી �નીની સાથે મળ� એક �લાન બનાવે છે; �થી જતીનને રંગેહાથ પકડ� શકાય. મીના�ી
જતીનને એ�ું કહ� છે ક� પોતે એક અઠવાડ�યા માટ� બહાર જવા માગેં છે. એમ કહ� પોતે મોટ�લમાં જ એક �મમાં સતંાઈ �ય છે. અગાઉથી ન�� કયા�
�માણે �ની ��ુવારની સા�ં સાત વા�યે આવી પહ�ચે છે. �મ ભાડ� રાખે છે. જતીનને પોતાની તરફ આકિષ�ત કર� છે. જતીનને એમ લા��ું ક� આ તકનો
લાભ ફર�થી લેવો જોઈએ. એટલે તે �નીના �મમાં ગયો. �મમાં બેડ પર �નીની જ�યાએ મીના�ી �તૂેલી હતી તેને એ વાતની �ણ ન હતી એટલે તેણે
ચાદર અચાનક ખ�ચી લીધી અને આખર� જતીન રંગેહાથ ઝડપાઇ ગયો.

      ‘દોર� બળે પણ વટ ન �ટ�’ એ કહ�વત અહ� એ ર�તે યાદ આવે ક� જતીન સાવ રંગેહાથ ઝડપાઇ ગયો હોવા છતાં દોષનો ટોપલો મીના�ીના માથે
ઢોળવાની છે�લી કોિશશ કરવામાં પણ તે પાછ� પાની કરતો નથી. તે મીના�ીને કહ� છે ક�, ‘સાલી, � ું પણ હવે આ ધધંા કરતી થઈ ગઈ ? આ �નીની
સગંતથી � ું મોડ� વહ�લી આ જ કરવાની એની મને ખબર હતી. આ� બરાબર પકડાઈ ગઈ...’(��ૃઠ ૫૯) અહ� �ગટ થાય છે ��ુુષસ�ાક સમાજની
માનિસકતા. વાતા�માં બી� એક જ�યાએ પણ આ જ �કારનો �રૂ જતીનના મોઢ� સભંળાય છે. �ની �યાર� ચોરો વડ� � ૂટંાય છે અને મીના�ી તેની મદદ
કર� છે, તેને જમવા�ું આપવા જતી હોય છે �યાર� જતીન અને મીના�ી વ�ચેનો આ સવંાદ �ૂઓ,

‘પેલી �નીને કોઈ � ૂટં� ગ�ું છે. એને આપી આ�ું �ં.”

‘હવે એ રંડ�ને....�ુ�ી હોય સાલીઓ.’ (��ૃઠ ૫૪)

      વાતા�નો �ત એ ર�તે આવે છે ક� મીના�ી સામેથી જતીનને �ટાછેડા આપે છે. અ�યાર �ધુી બન� ું એ આવ�ું હ� ું ક� પિત પોતાની પ�નીને �ટાછેડા
આપતો આ�યો છે, �યાર� અહ� મીના�ી જતીનને �ટાછેડા આપે છે. આ મીના�ીમાં આવે� ું પ�રવત�ન છે. તેણે લોહ�ના સબંધં કરતાં લાગણીના સબંધંને
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વધાર� મહ�વ આ��ુ.ં

      વાતા�માં આવતા આ િવધાન ક� ‘�નીને એણે ટ��સાસ જતી રોક� અને એક ચચ�માં નોકર� તથા ભણવાની �યવ�થા કર� આપી હતી.’ (��ૃઠ ૬૦) સામે
મને એક �� એ થાય છે ક� �નીને નોકર� ચચ�માં જ શા માટ� અપાવવી પડ� ? �ું હ� �ધુી આપણી અને આપણા સમાજની માનિસકતા એટલી નથી
બદલાઈ ક� એને ચચ�માં નહ� પરં� ુ સમાજમાં જ �થાન આપી શકાય ?

      વાતા�માં �નીના �ખુે બોલાયેલા શ�દો ��ે� ભાષામાં છે, �થી વાચકને �યાલ આવી �ય છે ક� �ની એ �ળૂ ભારતીય નથી પરં� ુ પ�ીમી
સ�ં�ૃિતમાં ઉછર�લી �ી છે.

      સમ� વાતા�માથંી પસાર થતાં એ વાત પણ સમ�ય છે ક� આજની �ી �વત�ં છે. એને એક�ું રહ�� ું પડ� તો તે એકલી રહ� શક� છે એ વાતની �તીિત
અહ� આપણને મીના�ીના પા� વડ� થાય છે. આજની �ી કોઈપણ �કારના અનાચાર ક� અ�યાચાર સહન કરવાની નથી; આ અનાચાર અને અ�યાચાર
ભલેને પછ� બી� કોઈ ��ુુષ �ારા નહ� પણ પોતાના પિત �ારા જ થતાં હોય તો પણ તે હવે આ બધા અનાચાર અને અ�યાચારો સામે મ�મ બનીને
સામનો કરવા તૈયાર ઊભી છે, મીના�ીની �મ જ.

[.... ને સોરજ ઊ�યો(ઇ�ડો-અમેર�કન �વન ઉપર આધાર�ત વાતા� સ�ંહ), લેખક અને �કાશક : આનદં રાવ, �થમ આ�િૃ�: માચ� ૨૦૦૪, �ક�મત:

7.00 �.ુએસ. ડોલર]
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