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જયતં ખ�ીની �તીકા�મક વાતા� ‘માટ�નો ઘડો’

     “ચ�ંકા�ત બ�ી �વૂ� નગર�વનનો; તેના વાતાવરણનો,  સઘંષ��ણૂ� �વન�યવહારનો અને તેની વરવી વા�તિવકતાઓનો;
માનવસબંધંોની બદલાતી �ખનો �બૂ� ૂ �ચતાર આપતી અને એ ર�તે આ�િુનક વલણ �ગટ કરતી વાતા�ઓ જયતં ખ�ીએ આપી છે. એ
હક�કત�ું ઐિતહાિસક સદંભ�માં પણ મહ��વ છે. બાર�ક િનર��ણો, વણ�નની ઇબારત,ઉ�ૂ� શ�દ�યોગો, ભાષામાં વયૈાકરણી દોષો અને
�નુ�ુ��તઓ, આ ��ુાઓ �યાનમાં લેતાં પણ બ�ી પર ખ�ીનો �ભાવ વરતાઈ આવશ.ે આ બાબત�ું પણ ઐિતહાિસક મહ��વ છે.”1

       ઉપરનો સદંભ� એ વાતની ��ૃ�ટ કર� છે ક� ‘જયતં ખ�ી’ ગાધંી�ગુના �િતમ તબ�ાના મહ��વના વાતા�કાર છે. વાતા�કાર જયતં
ખ�ીએ આ�િુનક �ગુના આરંભ �વૂ� આ�િુનક વલણ �ગટ કરતી વાતા�ઓ આપી છે. ક�છ �દ�શને બળવતંર ર�તે આલેખનાર, �તીક
યોજના,  ભાષા,  પ�રવશે,  તથા �વ આવગેો� ું િન�પણ,  તળના-ગર�બ લોકો� ું યથાથ� આલેખન તથા તબીબી-મર�ઝોની આલમ
વગેર�ને િન�ઠા�વૂ�ક આલેખનાર આ સ�ક ક�વળ ‘વાતા�કાર’ તર�ક� જ વ�ુ પોખાયા છે. અ�ય �વ�પોમાં તેમ�ું ખેડાણ છે પરં� ુ તે ક�વળ
સમયની જ�ર�યાત અ�સુાર ક� કોઇની માગણીને કારણે. ભાવકો તેમને ઓળખે છે ‘�ૂંક� વાતા�ના લેખક’ તર�ક� જ.

       �ૂંક� વાતા�ના લેખન પાછળ તે િમ� બ�ુલેશની �ેરણા અને વાતા�કાર મોપાસાનંો �ભાવ િનિમ��તૂ માને છે. દા�તર તર�ક�ના
અ�ભુવો, �ુબંઇનો સઘંષ�, નીચલા �તરના લોકો ��યેની િનસબત તથા ક�છ �દ�શ પોતાના �ાસમાં હોવાને કારણે તેમને � કાઇં લ��ું
તે અ�ભુવ જગતમાં � ક�ુકં બ��ું તેનો વાતા�કળામાં િવિનયોગ કય�. વાતા��ે�ે ‘ફોરા’ં, ‘વહ�તાં ઝરણા’ં, ‘ખરા બપોર’ �વા �ણ સ�ંહો
ઉપરાતં થોડ�ક અ�ગટ-અ�થં�થ- અ�ણૂ� વાતા�ઓ (�ુલ- એકતાળ�સ વાતા�ઓ) આપી છે. તેમની ‘લોહ�� ું ટ��ુ’ં, ‘ખીચડ�’, અને ‘તેજ
ગિત અને �વિન’ �વી વાતા�ઓ �ુદ� �ુદ� �ૃ��ટએ પોખાઈ છે. અહ� માર� એમની ‘માટ�નો ઘડો’ નામની ‘િવ�ક�ાની �જુરાતી વાતા�ઓ’

નામના સપંાદકમાં �થાન પામેલ �તીકા�મક વાતા� િવશે વાત કરવી છે.

        વાતા�નો આરંભ બીજલ રણમાં પચીસ વષ� પહ�લાનંી ઘટના યાદ કર� છે. � ઘટના તેને બેચન કર� �કૂ� છે. બીજલની પ�ની
રતની તેને વારંવાર યાદ કર�ને �ુ:ખી ન થવા�ું કહ� છે. રોટલા ઘડતી રતનીને રોટલા ઘડવામાં પાણી ઓ�ં પડ� છે. ને પાણી લેવા
પોતાની ��ુી રાણલને સામેના ત�ંમૂાં મોકલે છે, �યાથંી થાય છે.

       રાણલ ત�ંમૂાં �વેશે છે ને ત�ંનૂા વાતાવરણથી તે ચ�કત થઈ �ય છે. ત�ંનૂી નીરવ શાિંત, �યાનંા કાપડના દરવા�, ટ�બલ,

�ટપાઈ, કબાટ વગેર� રાચરચી�ુ,ં ચાદં�ની ��મમાં રાણીનો ફોટો તથા �ચ�િવ�ચ� �કાશ- િતિમર, ઠંડો પવન વગેર� િવગતોનો પ�રવશે
રચવામાં લેખક� �જૂ�વૂ�ક ઉપયોગ કય� છે

       ત�ંમૂાં રાણલનો ભેટો સાહ�બ સાથે થાય છે. રાણલ અને સાહ�બ વ�ચેના સવંાદો તથા તેમના વ�ચેની એકલતા તેમને ભેગા
કરવામાં કારણ�તૂ બને છે. સાહ�બ�ું અિનિમષ રાણલને જો�ુ,ં તેમાથંી એક િનિ�ત સરતો અથ� રાણલ પામી �ય છે. તો ત�ં ૂ િવશે,
રાણીના ફોટા િવશે તથા બેચેન સાહ�બના થતો કોમળ �પશ� ઘ�ું �ચૂવી દ� છે. તે સમયના સવંાદો �ુઓ-

“ ‘રાણી છે?’

       સાહ�બે ડો�ંુ �ણૂાવી હ કહ� અને પોતાનાં �જૂતાં �ગો લઈ એ ખાટલે બેસવા જતાં હતા �યાં રાણલ એમની આડ� ફર�.
‘જરા થોભો.’એણે ક�ુ.ં

       અને �માં િવનિંતનો બધો મ�હમા એકઠો થયો હોય એવો કાળ�ભય� ઊિમ�શીલ �પશ� એણે સાહ�બને ખભે કય�.
‘આટલા બેચેન છો તો એ વાત મને ન�હ કહો?
�ું...�ું...’
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       સાહ�બ ખાટલા પર ફસડાઈ પડયા. બે હાથ વ�ચે મા� ું પકડ� એ નીચે જોઈ ર�ા...”2

        રાણલનો ��ુૃ �પશ�, ત�ં�ૂ ું વાતાવરણ, મદં પવન, રાણલનો સાહ�બ ��યેનો �િતભાવ આ બધા કારણોને લીધે બનેંય વ�ચે
       સબંધંો બધંાય છે. લેખક તે �સગંને આ ર�તે ��ૂો છે-

“ ‘મને છોડો, સાહ�બ, મને છોડો... �ું રાણી નથી ... ઓ સાહ�બ... મારા સા...!’

        સાહ�બને ખભે ઘસા� ું એક હળ�ું �ુદન ત�ંનૂા અસીમ �ધકારમાં ઓગળ� ગ�ુ.ં �તર� આવતાં �સૂકાં એવા જ �ધકારની લીસી
        સપાટ� પર લપસતાં સભંળાયા.ં ઉપરાઉપર� લેવાતાં �ડા �ાસ અને છેવટની એક લાબંી આહને �તે, કોઈકની યાદમાં અમર
        રહ�વા સ��યેલી અભગં �પુક�દ�ની ક�ટલીક પળો ઉપ��થત થઈ   

િતિમરના ઉપવ� નીચે હવા હાફં� રહ�.” 3

       રાણી ન હોવાથી બેચેન રહ�તા સાહ�બ તથા ભલા, ભોળા-માયા�ં સાહ�બ રાણલને ગમી �ય છે. તે સાહ�બ પાસે રહ�વા માગે છે.

પરં� ુ સાહ�બ જલદ� પાણી લાવી આ�યા બાદ જતાં રહ�વા જણાવે છે. એક સમયે સબંધંો માટ� ‘ના’ પાડતી રાણલ પછ� જવા માગતી
નથી. ઘળ�ક પહ�લા જોયેલી બેચેની ન �લૂતી રાણલ ‘�ું તો સાહ�બ, હવે તમાર� સાથે જ રહ�શ!’4 �વા શ�દોમાં સાહ�બ ��યેનો �ેમ
છતો થાય છે. સાહ�બ-રાણલના સવંાદોમાં રાણલ � ચીસ પાડ� છે. તેનાથી �ૂર રહ�લા ત�ંમૂાથંી બીજલ-રતની દોડ� આવે છે. બીજલ
ઘટના િવશે �છૂતા રાણલ મા� એટ�ું જ જણાવે છે ક� ‘મા માર� એમની સાથે રહ�� ું છે’5 બીજલ સમ� �ય છે ક� �ું બ��ું છે. ‘તાર�
છોકર� નાદાન છે.’ ��ું બોલતા સાહ�બને ડાગં માર�ને બીજલ માર� નાખે છે અને પોતે સમ� પ�રવાર �ટ પર લઈને �યાથંી ચા�યો
�ય છે. થોડ�ક �ૂર ર�તામાં રાણલને તે ત�ં,ૂ સાહ�બ, રાણીનો ફોટો અને સાહ�બ સાથનેા સબંધં યાદ આવે છે. પોતે પાણી લેવા ગયેલી
તે ઘડો તો �યાં જ �લૂીને આવી છે, તે� ું જણાવે છે. તે �ત �ુઓ-

       “ ‘મા !’ રાણલના સબંોધનમાં લાગણીઓ �ુદન કર� ગઈ. ‘પાણીનો ઘડો �ું ત�ંમૂાં �લૂી આવી’
‘ભલે ર�ો �યાં જ’,બીજલ વ�ચે બોલી ઊઠયો! ‘કાચી માટ�નો હતો!’
‘પણ બા�’ુ, રાણલ એને ખભે મા�ું ઢળ� ગઈ અને ગળે હાથ ભેરવતાં બોલી, ‘એના પર ચીતરામણ સરસ હ� ુ-ં એ ઘડો મને

        ગમતો’તો !’”6

       ‘ઘડો’ એ ‘સાહ�બ’�ું �તીક છે. કાચી માટ�નો સરસ ચીતરામણવાળો ઘડો ને સરસ-ભલા-ભોળા અને માયા�ં લગતા સાહ�બ, આ
બનંેયને રાણલ છોડ�ને આવે છે. તે અથ�મા ં‘માટ�નો ઘડો’ શીષ�ક સાથ�ક છે.

       ‘માટ�નો ઘડો’ ત�ંમૂાં છોડ�ને આવે છે. અને એ જ ત�ંમૂાં તે� ું ચા�ર�ય�ું હણન પણ થાય છે. ‘ઘડો’ ગમે છે ને ‘સાહ�બ’ પણ ગમે
છે. તેમાં સા�યતા છે. આ િસવાય વાતા�માં �તીકો અ�ય પણ જોવા મળે છે ક� ‘સાપની કાચંડ�, વ�છ��ું ત�ંમૂાં �વશે�ું વગેર�.

       વાતા�ના આરંભમાં બીજલને � કથા બેચેન કર� �કૂ� છે તે પણ કોઈ �ી-�ુમા�રકાના બળા�કારનો ભોગ બને છે. તે� ું આ�ંદને તે
�લૂી શકતો નથી. સતત તેને યાદ આવે છે અને વાતા�ના �તે તે જ ઘટના પોતાની ��ુી- રાણલ સાથે બને છે. એટલે જ કંઈ પણ
ક�ા િવના બીજલને રાણલ અને સાહ�બના સબંધંને સમ� �ય છે. આ સમજવા પાછળ પહ�લાની કથા-ઘટના તેના માનસમાં પડ� છે
ને તે� ું અ�સુધંાનથી બીજલને ક�વળ રાણલ, સાહ�બ સાથે રહ�વા�ું જણાવે છે તે શ�દો સાભં�યા પછ� બોલે છે ક�- “એમ?’ દાતં ભ�સીને
બીજલ સાહ�બ તરફ ફય�. ‘�યાર� આટલી વારમાં આટ�ું બ�ું બની ગ�ુ?ં’7 �વા શ�દોમા ં‘એમ ?’ શ�દ એ �બૂજ �ચૂક ર�તે �યો�યો
છે. પોતે તરત જ સાહ�બને ડાગં માર� દ� છે. તેમાં સમય લાગતો નથી આ સમ� ઘટનાનો ત�ં ુ આરંભની ઘટના સાથે છે. માટ� તે તરત
સમ� �ય છે. આરંભની બેચેની �તે ફર� બેચેન કર� �કૂ� છે.

       વાતા�માં સાહ�બ- રાણલ વ�ચે � સબંધં બધંાય છે. તેની પાછળ બે-�ણ બાબતો મહ��વની છે. �મક� પહ�લીવાર તે સાહ�બ પાસે
ગયેલી છતાં રાણલ સાહ�બને �પશ� છે. સાહ�બની � યાદો ઢ�રૂાઈ ગઈ છે તે ચાદં�ના ��મમાં રહ�લા રાણીના ફોટા િવશે �છૂ�ને, સાહ�બની
બેચેની�ું કારણ �ણવાની ઉ��કુતા. વગેર� �છૂ�ને યાદોને ��િૃત કર� છે. તો બી� બા�ુ રાણલ પણ સાહ�બ�ું વત�ન સમ� છે. સાહ�બ
કોઈકની યાદમાં ખોવાઈ જવાની તમ�ા સેવતા, �વનની ધ�ય �ણોને રાણલ સમ� લે છે. સાહ�બ અિનમેષ જોઈ રહ� છે તે પણ ઘ�ુયં
�ય�ત કર� દ� છે. અને �તે તેમની વ�ચે (સાહ�બ- રાણલ) સબંધં બધંાય છે. �યારબાદ રાણલ સાહ�બ પાસે રહ�વા�ું િવચાર� છે. અહ�
સાહ�બ ક�વળ હવસખોર નથી. તે ક�વળ ઉપયોગ કરવા માટ� જ આ પગ�ું ભરતો નથી. પરં� ુ તે એકલતા અને લાગણીનો વલોવાટ છે.

આ સબંધંને સાહ�બને આનાકાની સાથે રાણલ પણ �વીકાર� છે. પાણી લેવા આવલેી રાણલ � �ક�મત �કૂવે છે. તે પાણી માટ�ની નથી.
પરં� ુ એકા�ત,  વય અને પ�ર��થિતનો ભોગ બને છે.  ‘પાણી’  �યાં �તીકા�મક અથ� લે છે.  પરં� ુ �તે સાહ�બ પાણી આપે છે તે
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ઘડો-પાણી તો ત�ંમૂાં જ રહ� �ય છે. �યાં �ધુી ‘ઘડા’નો સદંભ�-અથ� સરતો નથી. તેનો ખરો અથ� �તમાં સર� છે. કાચી માટ�નો ઘડો
હોવા છતાં રાણલ કહ� છે ક� ‘પણ બા�ુ’ં, ‘એના પર ચીતરામણ સરસ હ� ુ-ંએ ઘડો મને ગમતો’તો !’8 �વા શ�દો �ારા શીષ�ક સાથ�ક
બને છે.

       ‘માટ�નો ઘડો’ વાતા�ની મ�યે પોતાની ઇ�જત, કૌમાર� ુ,ં ચ�ર�ય�ું �તીક ‘ઘડો’ બને છે. જયાર� �તે તે ‘ઘડો’ ‘સાહ�બ’�ુ ં–તેના
�ેમ�ું �તીક બને છે. અહ� ઘડો કાચી માટ�નો છે એ�ું કહ� છે તે, એ અથ�માં પણ ચા�ર�ય�ું �તીક છે ક� તે �બૂ જ ના�ુક હોય છે. કાચી
માટ�ના ��ુ,ં �ને સાચવ�ું પડ� છે અને તે રાણલ સાચવી શક� નથી. આ �તીક યોજના િવશે ધીર��� મહ�તા ન�ધે છે ક� – ‘અહ� �� તો
રહ� જ છે ક� આમાં માટ�નો ઘડો શા�ું �તીક બને છે? આ ��નો સહજ �વીકાય� ઉ�ર મળે એમ નથી. એને રાણલ સાથે સબંધં છે
એટલે, અને રાણલ એને ત�ંમૂાં લઈ ગઈ તેમજ રાણલ એને ત�ંમૂાં �લૂીને આ�યા�ું કહ� છે. એ પરથી એમ સમ�ય છે ક� એ રાણલના
કૌમાર�ું �તીક છે પરં� ુ બીજલના ઉ�ર પરથી અને એના અ�સુધંાનમાં રાણલની �િતમ ઉ��ત પરથી એમ લાગે છે ક� એ સાહ�બ�ું
�તીક બનવા �ય છે.”9

       વાતા�માં �યો�યેલી �તીકા�મક ભાષા વાતા�ને ઘડવામાં મહ��વનો ભાગ ભજવે છે.  તેમાં જોવા મળતા �ા�ૃિ�ક �તીકો,
�ૃગંારના તથા �વ સબંધંોના �તીકો, વગેર� �યાનપા� છે �મક� –

-‘… �યૂ� અ�તાચળે પહ�ચે �યાર� પિ�મની ��િત� એક એકલી વાદળ� દ�ખાય, સ�ંયાના રંગ એને �શુો�ભત કર� �ય અને �યૂ� પણ
એની પાછળ હ�શથી લપાય. પણ �તે તો રાિ�નાં �ધરાં એના દ�હનો �ાસ કર�!... �યાર� આ એક એકલી વાદળ��ું �ું થ�ું એની
કોઈકને ખબર ના રહ�, કોઈ દરકાર પણ ન કર�.’10

-‘છેક નીચે... સાગરનો અ�ભસાર લઈ એક સ�રતા ચાલી જતી હતી. નાનામોટા પ�થરો પર �ુદકા લે� ું એક ઝર�ું સ�રતા તરફ દોડ�
ર�ું હ� ુ.ં  �લતાં ��ૃોને બાથ ભીડવા હવા દોડ� રહ� હતી!  �ક� આવલેી, ખભે અડતી ડાળ�ઓ ક��ડૂાનાં લાલ �મખા.ં.. ધરતીને
અડોઅડ થતા મેઘ... એક હદયને અડ�ને થડક� ું બી�ુ ં હદય... આનદંની વદેના અને વદેનાની આહ!’11

-‘િતિમરના ઉપવ� નીચે હવા હાફં� રહ�.’12

       ઉપરના ગ�ખડંોમાથંી �ા�ૃિ�ક �તીકો, �ુગંારના �તીકો, �િતય સબંધંના �તીકોનો િવિનયોગ �ચુા�ંુ થયેલો જોવા મળે છે.

ખ�ીની વાતા�ઓ�ું આ જમા પા�ું છે. આ ઉપરાતં ‘લોહ��ું ટ��ુ’ં, ‘ખીચડ�’, ‘તેજ ગિત અને �વિન’, ‘ધાડ’ �વી વાતા�ઓમાં પ�રવશે� ું
�તીકા�મક આલેખન પણ એક જમા પા�ું છે. ક�છના પ�રવશેને આટલા બળવતંર ર�તે હ�ુય કોઈ વાતા�કાર આલેખી શ�ો નથી, તે� ું
ચો�સ કહ� શકાય.

       ગાધંી�ગુના જયિંત દલાલ અને જયતં ખ�ી �િતમ તબ�ાના �યોગશીલ વાતા�કારો તર�ક� નામના પા�યા છે. તેમાં ભાષા,
�યોગશીલતા, ટ�કનીક , પ�રવશે�ું �વતં આલેખન તથા કંઈક ન�ું કરવાની નેમ થી ખ�ી �ુદા તાર� આવે છે. આ બધામાં તેમની
�તીકા�મકતાને લીધે તે વ�ુ પોખાયા છે. તેમની ‘ધાડ’, ‘નાગ’, ‘તેજ ગિત અને �વિન’, ‘ખીચડ�’, ‘લોહ�� ું ટ��ુ’ં �વી વાતા�ઓ એકથી
વ�ુ વખત ‘જયતં ખ�ીની ��ેઠ વાતા�ઓ’માં �થાન પામી છે. પરં�  ુ ‘માટ�નો ઘડો’ની �તીકા�મકતા, પ�રવશે, વ��,ુ ભાષા વગેર�ને
લીધે �ુદ�-નોખી હોવા છતા,ં  ‘જયતં ખ�ીની �ૂંક� વાતા�ઓ’  (સ.ં  ધીર��� મહ�તા, �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાધંીનગર, �.આ.-

2000), ‘જયતં ખ�ીની �ે�ઠ વાતા�ઓ’  (સ.ં  ચ�ંકા�ત ટોપીવાળા, આદશ� �કાશન, અમદાવાદ, �.આ. 1994) વગેર� સપંાદન-

સપંાદકોના િવ�તારમા(ંયાદ�મા)ં ક�મ ન આવી? તે �� અકબધં છે.
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