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‘અમે અહ�થી નહ� જઈએ’- સા�ંત મ��ુય �વનની સમ�યાઓ

            લેખકના નાટકો લગભગ ૨૦૦૫ થી �કાિશત થવા લા�યા છે તેમા ં‘અમે અહ�થી નહ� જઈએ’ – ૨૦૧૩માં �કાશન પામેલ નાટક છે. ‘જળને
પડદ�’ તથા ‘�ળૂનો �રૂજ’ બ�ે ચ�ર� નાટકો છે.‘પ�પુિત’ અને ‘કામ�ંુ’ બ�ે �તીય તેમજ મનોવૈ�ાિનક અ�ભગમ ધરાવનાર નાટક છે �માં આ�િુનક,
આ�િુનકોતર વલણો પણ રહ�લાં છે.‘���ુલમાલ’ નાટકમાં પણ ચ�ર� તો છે �ક�� ુ પૌર�ણક મ��ુય�ું આ�િુનક માનવમાં થયે�ું પ�રવત�ન છે. ‘અમે
અહ�થી નહ� જઈએ’ એ સામા�જક, સમ�યા�ધાન, તથા સા�ંત સમયમાં અ�ભુવાતી મ�યમવગ�ની ક�ટલીક સમ�યા પીડા�ું વ�તા�વૂ�ક કર��ું આલેખન
છે. અ�ય નાટકો કરતા આ નાટક�ું કથાવ�� ુ અલગ છે. �વુક અને �વુતી એવા બે પા�ોના સવંાદથી ઉ�ુ થયે�ું આ નાટક એક જ �થળ, ��થિત અને
વા�ચક, સવંાદ�ું આલેખન છે. આ નાટકમાં આલે�ખત સમ�યા ભીતરના �યગં સમઝવા �વા છે � આકષ�ણ� ું �પ બને છે. આજના બાળકોને ભણતર
બોઝા�પ લાગે છે. માતાિપતાની બાળકો ��યેની અ�ભલાષા, લીવઈન ર�લેશનશીપ� ું �વુાનોમાં વધ� ું મહ�વ, સમાજમાં દ�કર�ઓને મળ� ુ �ાધા�ય ક�
અવગણના, આજ�ું �વનધોરણ અને તેને લઈને ઉભી થતી સમ�યાઓ, મ�ઘવાર�ના સમયમાં લ�ન, બાળક, ભણતર �વી જવાબદાર�ઓથી વેઠવી
પડતી �સુીબતો સમાજ �વન, રાજકારણ, પછાત વગ�ને અ�ભુવાતી સમ�યા, સરકાર� નીિત, ��ક�ય મનોવલણો વગેર� ને આ બધા વ�ચે માણસ�ું
બદલા� ું જ� ું ભીતર, અ��ત�વ, �ય��ત�વ – આ નાટકને સામા�જક તથા આ�િુનક નાટક બનવા તરફ �ેર� છે. બે �કોમાં રચાયે� ું આ નાટક બ�ે �કમાં
�ુદ� �ુદ� પ�ર��થિતને �ય�ત કર� છે પા�ો એના એ અને સવંાદમાં આવેલો બદલાવ એ �ચૂવે છે ક� માણસ�ું �વન ટ�વવશ છે. � પહ�લાં અ�ુ�ચકર લાગે
છે તે ધીમેધીમે ટ�વને કારણે એકિવધતાને કારણે �ુ�ચકર લાગવા લાગે છે. ‘પ�પુિત’ નાટકની નાિયકા મ��લકાને અ�ુ�ચકર લાગતો ઋષતી ધીર� ધીર�
ગળવા લાગે છે.‘���ુલમાલ’ નાટકમાં ���ુલમાલની આદતો, �વભાવ અને ટ�વોને લીધે �ગીરામમાથંી ���ુલમાલમાં પ�રવત�ન પામે છે. વ� બદલવા
છતા તેની ટ�વ ક� �વભાવ બદલાતા નથી.

            ‘અમે અહ�થી નહ� જઈએ’ નાટક�ું શીષ�ક કોઈ �િતકા�મક શીષ�ક નથી બ�ક� ઉદઘોષણા�મક �વિન �ગટ કર� છે. આ નાટકમાં �વનગત
પ�ર��થિતઓ સાકં�િતક ભાષામાં �ગેટ� છે. તે છતા તે અ�યતં ક�ણ ક� ગભંીર �વિન ઉ�પ� કર� ું નથી. બે �ેમીઓની વાતચીતથી ઉભી થતી કળવાશ
�વનમાં આવતી �સુીબતો અને ગમોને હસતા હસતા �વીકાર� લેવાની ભાવનાને �ગટ કર� છે. �વનની કડવી વા�તિવકતા�ું દશ�ન આ નાટક કરાવે છે.

બ�ે �કોમાં �વનના �ુદા �ુદા ભાગ �ગટ થયા છે. ‘અમે અહ�થી નહ� જઈએ’ નાટક બ�ુ વષ� પહ�લાં એકાકં� �વ�પે �ગટ થયે�ુ.ં તેના િવષયવ��મુાં
ફ�રફાર કર� તેને સા�ંત ��ો સાથે જોડ� હવે તેને નાટક �વ�પ �ા�ત થ�ું છે. આ નાટકના કથાવ��નુે, તેના સ�નને મળેલા �ો�સાહન, પા�રતોિષકની
ન�ધ લેતા સ�ક કહ� છે, ‘આના િવષયવ��એુ ન મા� આપણા, ભારતનાં બી�ં રા�યોના �ે�કોને પણ િવ��મત કયા� હતા. �થાિનક ક�ે �ળુ �તને, એની
���િુતને, એનાઅ�ભનેતાઓને પા�રતોિષકો મ�યા હતા. આઈ.એન.ટ�. �જુરાત સમાચારની અમદાવાદમાં �િત વષ� યો�તી �પધા�માં 1989-90 ના
વષ�માં એ �થમ �થાને આ��ું હ� ુ.ં’ (સતીશ�યાસના િનવેદનમાથંી ‘અમે અહ�થી નહ� જઈએ’ નાટક)પા�ંીસ વષ� �વૂ� રચાયેલા આ નાટકના એકાકં�
�વ�પે તે સમયે � લોકિ�યતા મેળવી તે આ� ક�ટલાકં સા�ંત ��ો સાથે �ગટ થયા પછ� પણ કથાવ��મુાં કોઈ �ાચીનતાનો ભાસ થયા વગર તદન
નવીન વ�� ુ �વ�પે આ નાટક �ે�કો સામે �ગટ� છે. �બુ ઓછા પા�ો અને સતત વા�ચક અ�ભનય વડ� પાર પડ��ું આ નાટક નવા સદંભ�થી સમજવા ��ું
છે.

            ���તુ નાટક બે �કમાં િવભા�ત છે નાટકના ��ુય બે પા�ો છે �વુક અને �વુતી. �થમ �કમાં આ બે પા�ોના જ સતન સવંાદ યો�ય છે.

બી� �કના �તમાં �કુાદમ, મ�ૂર-1 અને મ�ૂર-2 �વેશે છે. આમ પાચં પા�ો વડ� સમ� નાટક રચા�ું છે. આ નાટક કોઈ �ૂની રંગ�િૂમની અસર નીચે
લખા�ું નથી માટ� તેમાં રંગલો � ૃદંગાન ક� િવ�ૂષક નથી. અહ� કોઈ ખલનાયક પા� નથી. આ નાટકમાં પા�ોની પ�ર��થિત જ સઘંષ� અને ખલનાયક તર�ક�
���તુ થાય છે. આમ, ત�ન નવીન અ�ભ�ય��ત વડ� આ નાટક રચા�ું છે. નાટકના મચં પર આરંભે પાટ�લા ં– મેલા વ�ોમાં �તૂો એક �વુક છે. મચં પર
કાગળના �ચૂા, ઘાસ, પ�થરો, વેર-િવખેર ��થિતમાં પડ�ા છે. સમ� ��થિત અને �થળ કોઈ ખાડા� ું �ૃ�ય �ચૂવે છે. મચં પર આ ર�તે છાયા-�કાશની
ટ�કનીકથી ખાડામાં �ધા�ંુ – અજવા�ં ઉ�ુ કર� શકાય. �વુક તો પહ�લેથી જ ખાડામાં છે �યાં �વુતી પણ આવી પડ� છે. બ�ે વ�ચે પર�પરની વાતચીત
શ�આત માં તો �યવહા�રક રહ� છે પછ� ધીર� ધીર� તેમાથંી ઉભો થતો બોલકો સવંાદ બ�ે વ�ચે ખટમીઠો સબંધં રચતો �ય છે. �વુક ખાડામાં કયારથી છે
એ િવશે પોતાને કંઈ ખબર નથી. તેને �યાર� �વુતી �છેૂ છે ક� ‘ક�ટલા સમયથી અહ� છો ?’ �યાર� �વુક કહ� છે, “એય �લુાઈ ગ�ું છે. કદાચ અઠવા�ડયાથી,
કદાચ મ�હનાથી, કદાચ વષ�થી, કદાચ સદ�ઓથી...” (�.ૃ 5) �વુક ગમે તે� ું ભોજન ગમે તે� ું પાણી અને ગમે તેવી ��થિતમાં �વવા�ુ શીખી ગયો છે.

તેને માટ� આ બ�ુ સહજ છે પણ �વુતીએ તો શહ�ર� �વન�ુ �ખુ-સગવડ ભ�ુ� �વન ���ુ છે માટ� તેને ખાડાના પાણીથી બેકટ��રયા �સૂી જવાની બીક
લાગે છે. ખાડો એ એવી જ�યા છે �યાથંી �વુક તો બહાર નીકળ� નથી શકયો પણ �વુતીય �ય�ન કરવા છતાં નથી નીકળ� શકતી. તે �ય�ન કરવા �ય
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છે પણ િનયતકાળ રહ� છે. ખાડામાં રહ�� ું એટલે કોઈપણ �ખુ – સગવડ િવના�ુ �વન �વ�ુ.ં �યાં પેઈનક�લર ન હોય, બાથ�મ ન હોય, ચો��ુ પાણી ન
હોય, કોઈ પા� ન હોય, �વુા માટ� ગાદલા – ર�ઈ પણ ના હોય આવી પ�ર��થિતમાં રહ�વાની �વુકને ટ�વ છે. પણ �વુતીને નથી માટ� તે અકળામણ
અ�ભુવે છે. લોકો ર�તા પર આવતા જતાં � �ડૂો કચરો, નકા�ું વાસણ, કપડા,ં ખોરાક વગેર� ખાડામાં નાખંે તે જ �વનિનવા�હ ચલાવવા માટ� ઉપયોગમાં
લેવા�ુ.ં આ ક��ુ �વન છે ? ગર�બીથી પણ વ�ુ ખરાબ પ�ર��થિત આ ખાડામાં રહ�તા આવી પડ� જતાં લોકોની થાય છે. આ ખાડામાં �ાયં ઉ�શ નથી
�દવસ �ાર� ઉગે ને આથમે તેની કંઈ જ ખર ન પડ� માટ� જ �વુક અને �વુતી બ�ેને “ઘણા �દવસો વહ� ગયા” હોય એમ લાગે છે. �વુતીના ખાડામાથંી
ભાગવાના �ય�નો સામે �વુક કહ� છે, “�વુકઃ આ કંઈ તમા�ંુ ઘર નથી ક� છોડ�ને ભાગી નીકળો. હા, ઘર છોડ�ું સહ��ું છે પણ આ ખાડો છોડવો સહ�લો
નથી” (�.ૃ 9) આમ કહ�વા પાછળ �વુકનો અ�ભુવ પાકો હોવા�ું જણાય છે. ખાડામાં �વ�ું એટલે માણસે કોઈ જ હ�લચાલ વગર �વ�ું એટલે ક�
માણસે ��થર રહ�� ું �મ ક�, “�વુકઃ ના, આપણે નહ� ખસવા�ુ.ં �યૂ� ખસશે. �યૂ� ખસશે એટલે આપોઆપ છાયંડો આવશે. �યાં �ધુી કલાક�ક આ તાપ સહન
કરવાનો”(�.ૃ10) અહ� ‘ચાલશે, ફાવશે ને ગમશે’ની ર�ત અપનાવવી પડ�. �વુક બધી ર�તે ખાડામાં �વવા માટ� �વ�થ છે. કારણ ક� તે ટ�વાઈ ��ૂો છે.

પણ �વુતી હ�ુ ટ�વાઈ નથી માટ� તેને ઉક�લ થયા કર� છે. ક�ટલીક વા�તિવકતા ઓનો �વીકાર સહજ ર�તે કરવા માટ� �વુક �વુતીને �ેર� છે. �મક� ખાડામાં
ગમે તે ખાવા�ું ગમે �યાર� ફ�કવામાં આવે �યાર�, પહ�રવાની વ�� ુ ક� સાધન ફ�કવામાં આવે તેનાથી ચલાવી લેવા� ું �વુકની વાતો �વુતીને અજપંો આપે છે.

ક�મ ક� તે સીધે સી�ુ �વીકાર� લે તેવી નથી લેખક� બ�ે વ�ચેના સવંાદમાથંી કડવાશ ઉભી કર� છે �મ ક�,

“�વુકઃ ડહાપણ�ું તો એ�ું છે ક� �ખૂની �મ ગમે �યાર� ઉઘડ�. મને તો �ખૂ લાગે એટલે ડહાપણ ઊપડવા માડં�, તમને?”

�વુતીઃ �ું તો ગાડં� જ થઈ �� મને તો �ખૂ લાગે એટલે ગાડપણ ઉપડ�. ગમે તેને, આઈ મીન, ગમે તે ખાઈ �ઉ, કા�ું પા�ંુ, ખા�ંુ, ખા�ંુ, તી�ુ,ં મો�ં કઈ
પણ ખાવા�ું જોઈએ.

�વુકઃ �ાકં મને તો નહ� કરડ� ખાઓને? અહ� તો બચવાની જ�યા પણ નથી“ (�.ૃ 11)

            આ નાટકમાં �વુક ક�ટલાકં સ�ંદ�ધ સવંાદો બોલે છે � �લેષ અથ� ઉભો કર� છે �મ ક� �ખૂના સદંભ� �વુતી �યાર� �વુકને કહ� છે ક� “�ું બનાવી
રહ� �ં  ?  અર� બનાવો છો તો તમે મને ને કહો છો ક�...”  �યાર� �વુક સચોટ ર�તે કહ� છે,  “આ જ તો ખેલ છે �યાર�...  બે જણા મળે એટલે
બનવા-બનાવવાનો” (�.ૃ 13) એ જ ર�તે ‘�ખૂ�ું તો એ�ુ,ં છે ને મેડમ... જનમથી જ લાગેલી રહ�...’(�.ૃ 15), ‘�ખૂ�ું ત�વ સનાતન છે. આ ��ૃ�ટનો
િવકાસ જ �ખૂથી છે. �ખૂ નથી કો કંઈ નથી. જગતના સવ� માગ� આ �ખૂમાથંી નીકળે છે.’(�.ૃ 15) આ �ખૂ િવશે તો લેખક� સરસ હા�ય સવંાદ ઉભો કય�
છે. ‘�ખૂ લાગે �યાર� � ૂકંો...’, ‘ગદ�ભસેન�ું નામ’, તેની � ૂકંવાની �િૃ�, ર�ત, ‘હો’ અને ‘ચી’ની ઉ�પ� ક�વી ર�તે થાય તેની પ�િત વગેર� �વુક – �વુતી
વ�ચે ટ�ખળ – હા�ય જ�માવે છે. ગદ�ભસેન િવશેની વાતા� �વુક �વુતીને કર� છે �વુતી �ણી જોઈને અ�ણ રહ� આખી વાતા� સાભંળે છે. પણ પોતે એ
િવશે મા�હતગાર છે તેનો ઘટ�ફોટ તે પાછળથી કર� છે. ધીર� ધીર� તેમની વ�ચે વધતા જતાં સવંાદમાં રંગદશ�તા ભળવા લાગે છે ને એમ તો બનવા� ું જ
કારણ ક� બ�ે �વુાન છે. �વુતીને હ� જ�દગી જોવી છે, માણવી છે. �ેમ કરવો છે. પણ ખાડામાં આ બ�ું ક�વી ર�તે શકય બનશે ? તેની �ચ�તા તેને થયા
કર� છે. એટલામાં �વુકને પેશાબ લાગે છે. વા�તિવકતા એ છે ક� ખાડાને છોડ� બી� કોઈ જ�યા આસપાસ નથી. � કંઈ કર�ું હોય, તે ખાડામાં જ
એકબી�ની સાપે�માં રહ�ને કર�ું પડ�. �વુતી માટ� આ બ�ુ અસ� છે. પણ �વુક તેને સાચી વાત�ું ભાન કરાવતા કહ� છે, “�ુઓ. આ બ�ું
�વાભાિવકતાથી લો તમાર� પણ આવી પ�ર��થિતમાં �કૂા�ું જ પડશે.” (�.ૃ 21)ખાડામાં બાથ�મ ન હોવાની ��થિત વા�તિવક છે પણ �વુકને ર�જૂ �ઝૂે છે
તે પેલી �વુતીને કહ� છે.“ભગવાન �યાસે ક�ું છે ક� ��યેક �ાન માટ� �તભં અને ��યેક ��ુુષ માટ� દ�વાલ જલિનયતકા�લન �થલ છે.”(�.ૃ 22) આ
ભગવાન �યાસનો ઉ�લેખ �ચ�મુોદ�ના �ણીતા સા�હ�યકાર િમ� તર�ક� થયો છે પણ એમણે કર��ું િવધાન પણ ખો�ંુ નથી. �વુતીનો ખાડાની બહાર
નીકળવાનો �યાસ, �વુક �ારા પડતી �વુતીને બચાવવાનો �યાસ, �વુતીને લાગેલી તરસ, પાણી પીતા પીતા ભ��યેલી �વુતીને જોવાનો �વુકનો
મોહ, �વુકમાં �વુતી માટ�ની જ�મતી કિવતા સહજ લાગણીઓ વગેર� કથાવ��નુે નવો વળાકં આપ�ું �ય છે. બ�ે વ�ચે ચાલતી શેર-શાયર�, કિવતા,
ગઝલની વાતો બ�ેને એક-બી�ની ન�ક લાવવામાં કારણ�તૂ નીવડ� છે. �ાર�ક �વુક તો �ાર�ક �વુતીના �ખુે ગઝલ શેર બોલાય છે �મ ક�,

�વુકઃ આપક� આને સે યે ક�સા ક�ર�મા હો ગયા.કલ યહાં િવરાના થા ઔર અબ ��ુલ�તાં હો ગયા । (�.ૃ 29)�વુતીઃ

િવષથી ભર�લો કોઈ ગા�ુડ�એ ખો�યો ટોપલો ।ને હવાનો દ�હ દાહક ઝેરથી થયો ખોખલો । (�.ૃ 29) ‘પામવા’ અને ‘માપવા’ �ગેનો શેર સદંભ�
પણ અય�ચમ��ૃિત જ�માવે છે. “આમ તો બે અ�રો ઊલટાવવાના હોય છે પણ ‘માપ’ માથંી ‘પામ’ �ધુી પહ�ચ�ું સહ��ુ નથી. માટ� હ� ��ંુૂ માપી લેવા
દો, ને તમેય માપો હમણાં તો તમાર� પાણી પીવા�ું છે પી લો.” (�.ૃ 30)

            શેર શાયર�, કિવતાનો સવંાદ કરતાં કરતાં બ�ે વ�ચે �ાર� �ણયનો સે� ુ બધંાય છે તે �યાલ જ નથી આવતો.. આમા પહ�લા �કમાં બ�ે �વુક
– �વુતી�ું આક��મક િમલન, �યવહા�રક વાતચીત, અને �ેમની લાગણીઓ �ગટવાની ઘટનાઓ આલેખાઈ છે, નાટકમાં �થળ તર�ક� ‘ખાડો’ છે. વાચક ક�
�ે�કને થો�ું અ�ુગ� ુ પણ લાગે. પણ આ કથાવ�� ુ વા�તિવક છે. નવીન છે ખાડામાં ફસાયેલા લોકો પણ �જ�દગી �વે છે એમની સવંેદનાઓને વાચા
આપવાનો લેખક �ારા થયેલો આ નવીન �યાસ છે. અહ� સવંાદ એ જ અ�ભનય છે. ��થિત એ જ સઘંષ� છે. અને �થળ એ જ મચં છે. ખાડાનો ��ૂમ અથ�
પણ �તીકા�મક ર�તે સમજવા �વો છે.

            બી� �કની શ�આતમાં પહ�લા �ક કરતાં સામ�ી થોડ� વધી છે. લાકડ�ઓ ઉભી કર�ને કંતાન બાધંીને બાથ�મ ઉ�ું ક�ુ� છે. એક વાસં�ું બેઠક
ગોઠવેલ છે. એક ગાદ�ુ ં– ત�કયોને થોડા ડબલા છે. એક ર��ડયો પણ છે. લોકો� ું ફ�ક�� ું ખાઈ ખાઈને કંટાળેલી �વુતી ક�ુકં તા�ુ ંખાવાની અ�ભ�સા સેવતી
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હોય છે �યાજં કોઈક સે�ડિવચ પડ�કામાં વાળ�ને નાખે છે. ખાડામાં રહ�વા છતાં બ�ે બ�ું વહ�ચીને ખાવાની ટ�વવાળા છે તે� ું પણ કારણ છે બ�ે વ�ચેનો
�ેમ ર��ડયામાં વાગ� ું ગીત તેમની સવંેદનાને �ચૂક ર�તે �ય�ત કર� છે. �ૂના ગીતોમાં જ આવો �પશ� અ�ભુવાય, નવામાં નહ�. �મ સે�ડિવચ આવીને
પડ� તેમ એક સાડ� પણ પડ� છે. બ�ે વ�ચેના � ૃગંાર ભાવનેય લેખક સાર� પેઠ� આલેખે છે.

“�વુકઃ તને વ�ો બદલતી જોવા તો �ું અનતં રાિ�ઓ �ધુી �ગતો રહ�શ! ”(�.ૃ ૩૪)પણ આ મા� આકષ�ણ ધરાવતો �ેમ નથી. �ેમની ��ૂમતા
�વુતીના સવંાદવા પામી શકાય છે.

“�વુતીઃ આહ! તારા સાિન�યમાં તો આ �થળ મને �વગ� ��ું લાગે છે. આ �ેડના �ુકડા કોઈ િમ�ટા�થી કમ નથી લાગતા આ ફાટ�લાં વ�ો જરકસી �
�વાં લાગે છે.” (�.ૃ ૩૪)

બ�ે વ�ચેના સવંા�દતા �ચરકાળની હોય તેમ સમયર�હતના અથવા સમય િવનાના ખડં �વી લાગે છે.  લેખક સરસ લખે છે,  “ટાઈમલેસનેસ
સમયર�હતતાનો અ�ભુવ �ેમ િસવાય બી� કોઈ ર�તે થાય નહ� !” �વન�ું આ જ તો સનાતન સ�ય છે. અભાવોમાં �વતો માણસ �ેમના સથવાર�
પોતા�ું �વન પાર પાડ� જ લે છે. લેખક� નાટકમાં �ેમને ‘અ�યા�મ’ અને ‘સમાિધ’ �ધુીની પ�રભાષામાં �લુ�યા છે. નાટકમાં રસ�થાન ઉપ�વે તેવી ઘણી
સ�ંદ�ધ વાતો છે. � �વુતીને પહ�લાં ખાડામાં �વ�ું શ� નહો� ું લાગ� ું તેને હવે �વુક સાથે �વગ�ની અ��ુિૂત કરાવે છે નાટકનો હ�� ુ તેના વા�યાથ�માં
નહ� �ય�ંયાથ�માં િસ� થયો છે. માણસ�ું �વન ટ�વવશ છે. �વુકની �મ �વુતીને પણ એ ર�તે �વવાની ટ�વ પડ� ગઈ. અર� ! �વુતીને તો �ું જગતમાં
એવા ઘણાં લોકો ‘ખાડા’ �વા એક ચો�સ વ� ુ�ળને અપનાવીને �વે છે. સમાજમાં પણ આવા જ ખાડા જોવા મળે છે. કોઈ �ાિતભેદના ખાડામાથંી બહાર
નથી નીકળતો તો કોઈ અ�ાનતાના �ધ��ાના, લોભ, મદ, મોહ, કામ �વાં અને વળ� અહકંાર�પી ખાડામાથંી પણ બહાર નથી નીકળ� શકતા એટલે તો
એવા મ��ુયો ��ું છે તે� ું �વીકાર� લેવાની �િૃ� રાખે છે.� �વુક-�વુતી પહ�લા એકલા અ��યા �ગુલ �વા ચચંળ લાગતા હતા તે બી� �કમાં
દા�પ�ય�વન �વતા અને વધાર� � ૃગંા�રક પણ લાગે છે. વળ�, ખાડામાં જ તેમ�ું �વન છે માટ� તેમના લ�ન થયા છે ક� નહ� તે તો �� હ�ુ ઉભો જ છે
આ�િુનક સમયમાં આ ર�તે �વતા �વુાનો ‘લીવ ઈન ર�લેશનશીપ’તર�ક� ઓળખાવે છે.

            ‘ખાડા’નો સદંભ� ગેરકાયદ�સર બાધંકામ કર�ને �વતા લોકો તથા � છેવાડાના િવ�તારમાં કોઈપણ �કારના કરાર વગર ઉભા કર�લા બાધંકામ
સાથે �વે છે તેઓને �પશ� છે. પણ આ ર�તે �વનારા લોકોય મજ�રૂ છે. સમાજમાં �ધુારક ��િૃ� કરનાર ઘણા મહા�ભુાવો અને સ�ંથાઓ ઉપલ�ધ હોય
છે પણ આવા અવગણાયેલા લોકો માટ� કોઈ જ મદદ ક� સેવાનો અમલ થતો નથી. � કંઈ કાય��મો યો�ય છે તે મા� �થળ હોય છે એટલે જ તો �વુતીને
�ખુે લેખક સરસ પ�ં�ત �કુ� છે,“� કંઈ મથો એ બહારથી સીધા મ�યા કરો. �દર તો �ાયં થોડ�યે ગળશે ન દાળ પણ !” (�.ૃ૩૭)આજના ફ�શનેબલ
જમાનામા �વુક-�વુતીઓની ર�તભાત િવશે પણ નાટકમાં �કાશ પડ�ો છે. પોતાના લાબંા વાળ મ�હના પછ� ધોવાય છે કારણ ક� ખાડામાં વારંવાર વાળ
ધોઈ શકવાની સગવડ નથી માટ� �વુકની મદદથી કાતર વડ� �વુતી વાત કપાવડાવે છે. આ મજ�રૂ�વશ છે પણ પછ� એ મજ�રૂ� ધીર� ધીર� આજના
સમયમાં ફ�શન�ું �પ ધારણ કર� જ લે છે. �વુકને એ િવશે સાર� મા�હતી પણ છે એટલે જ તે કહ� છે,

“�વુકઃ ફ�શન છે �ૂંકા વાળની અમારા સમયથી, �યાં કોલેજમાં ને ઓ�ફસોમાં �વુતીઓ સરસ �ટ�પકટ રાખતી, બો�ડ રાખતી, બોયકટ રાખતી” (�.ૃ ૪૦)

            �વુક-�વુતી વ�ચેનો �ણય સે� ુ ધીર� ધીર� માતા-િપતા બનવા તરફ આકાર લે છે �વુતી �બલી ખાય છે પછ� ઉલટ� ��ું થાય છે વગેર� તેના
મા��ૃવ ધારણ થવા �ગેના �ચ�ો દાખવે છે. �વુતી તેને જરા �ુદ� ર�તે �ય�ત કર� છે.“�વુતીઃ અ�યાર �ધુી અહ� � નહો� ું તે બાળક હવે સા�ાત �ગટ
થશે” (�.ૃ ૪૨)પણ આટલી સીધીવાત �વુક સમ� શકતો નથી. �વુકને મન આ �ભુસમાચાર ‘આનદં આનદં’ ના છે. �યાર� �વુતીને તેમાં �સુીબતોના
પોટલાં દ�ખાય છે. કારણ ક� ખાડામાં �ીની ��િુત, તેની દ�ખભાળ, બાળકનો જ�મ, જ�મ પછ�ની જ��રયાતો, િશ�ણ, ઉછેર વગેર� અનેક ��ો ઉભા થાય
છે. પણ �વુકને મન �મ �વુતી �વભાિવક ર�તે ખાડામાં �વવા લાગી તેમ આ સમ�યા� ું િનવારણ પણ સમયા�સુાર થઈ જશે એટલે િવ�ાસ છે. એટલે
જ તે કહ� છે. ‘િનકાલ-�બકાલનો િવચાર તો મનમાથંી કાઢ� જ નાખીએ. �ુદરતનો �િતકાર ન કરાય એનો સમાદર કરાય.’ (�.ૃ ૪૨)

            ખાડા ��ું �વન �વનારા લોકો ખર�ખર મ�યમવગ�ની ઘણી સમ�યાઓથી ભ�સાતા રડ� છે. ગર�બી, બેકાર�, અભાવ, મ�ઘવાર� અને આ બધા
વ�ચે જ��રયાતો તો એટલીને એટલી જ �વનધોરણ ની�ુ એટલે મ��ુય ધીર�ધીર� લ�તુા�િંથથી પીડાય તેમ �વાભાિવક છે. આ ર�તે �વતા લોકો પાસે
પોતાના વ� ુ�ળમાથંી બહાર નીકળવાનો �ણે કોઈ માગ� નથી. �વુતી યથા�થ� જ કહ� છે,

“જયાં �ઓ �યાં દ�સે છે ઘેરાં �ડા કળણ

                     �ચે ઉઠાવો ને ઘસે �ડ� �ડ� ચરણ !” (�.ૃ ૪૩)

            શહ�ર� �વન �વનાર� �વુતી માટ� નાની એવી �સુીબત પણ પહાડ સમાન છે બાળકના જ�મ �ગેની �ચ�તા તેને કળણ �વી લાગે છે �યાર�
�વુક માટ� એ બ�ુ સહજ છે. મ�યમવગ�માં �વતો માણસ ક�ટક�ટલાં ��ોનો સામનો કર� છે ? સતંાન થયા પછ�ની જવાબદાર�ઓ ક�વી ર�તે નીભાવવી,
પોષણ �ગેની �ચ�તા, િશ�ણ, નોકર�, લ�ન �વન વગેર� બાબતોને પહ�ચી વળવા માટ� આિથ�ક સ�રતા અને કાયમી વસવાટની જ�ર પડ� અને એજ
આપણા દ�શમાં સરળતાથી �ા�ત થ� ું નથી. �વુક અને �વુતી પણ આજ ભ�સમાં છે. �વુતીને આ પ�ર��થિત િવશેની ક�પના છે માટ� તે અકળાય છે. પણ
�વુક ધીરગભંીર, હકારા�મક અને સતંોષી છે તે અ�ાસક શ�દોમાં �વુતીને કહ� છે,

“�વુકઃ ખબરદાર, જો એવા અમગંળ શ�દો બોલી છે તો ! અર�, એક બાળકથી આ �થળ ભ�ુ�ભ�ુ� થઈ જશે ! �કલ�કલાટથી � ૂ�ં ઊઠશે આ જગા. આ જ
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�ધુી � ભેકાર લાગ� ું હ� ું તે આ �થળ કોઈ નવા તેજોમય તીથ� ��ું થઈ જશે. હવે એ બાળક મા� તા�ંુ નથી, મા�ંુય છે, આપ�ું છે. એમાં મા� તારો
નહ�, મારો િનણ�ય પણ મહ�વનો રહ�શે” (�.ૃ ૪૩) પહ�લા�ુ સમાજ માનસ એ�ું હ� ું ક� બાળકના ઉછેર – ઘડતરની વ�ુ જવાબદાર� મા� માતા પર હોય
પણ આ� આ�િુનક અને એથી વ�ુ આગળ કહ�એ તો આ�િુનકોતર �ગુમાં �યાં �ી-��ુુષ સમોવડ� છે �યાં બાળકની જવાબદાર� પણ સમાન બને છે.

એટલે જ �વુક ‘આપ�ું બાળક છે’ એમ હક �વૂ�ક કહ� છે.

          �વુતીને આવનાર બાળક સાથે આવનાર સમ�યાઓનો �યાલ છે માટ� તે સતત ભય, �ચ�તા અને ઉ�ેગ અ�ભુવે છે. આપણા સમાજમાં �ીઓની
િવચારશ��ત આવી જ છે. કંઈક બ��ુ ન હોય તે પહ�લાં તે બનનાર �સગં ક� ઘટનાનો તે તાગ કાઢ� જ લે છે. ઉ�ેગમાનંે ઉ�ેગમઃ મધરાતે �ગીને પોતાના
ગભ� પર પ�થરથી વાર કરવા �ય છે �યાજં �વુક �ગી �ય છે. �વુતીને આમ કરવા પાછળ ઘણી ભાડ� છે. પણ �વુતી એક જ રટ લઈને બેઠ� છે ક�,
‘માર� આ જગાએ, બાળકના ભિવ�યના કોઈ ઠ�કાણા ન હોય �યા,ં એને જ�મ આપવો નથી !’ �વુતી વા�તિવક પ�ર��થિતનો સરાખનાર છે. માટ� જ તે કહ�
છે,

“�વુકઃ કાળ �ાર� પડ�ું ફર�, �ાર�ધ આગળ�ું પાદં�ંુ �ાર� ખસે એ મ��ુયના હાથની વાત નથી. અને કોઈ �વને મારનાર આપણે કોણ? આપણને કોણે
આ અિધકાર આ�યો?” (�.ૃ ૪૫) એક તરફ �વુકની વાત સાચી લાગે છે પણ એ થોડ�ક આદશ�ઘલેી હોવા� ુ �વુતીને લાગે છે. બી� તરફ �વુતીની
વા�તિવક �ૃ��ટ પણ એટલી જ ત�યભર� લાગે છે. મ�યમવગ� અને એથીય પછાત એ�ું ગર�બવગ� જો પોતાના કૌ�ંુ�બક �વન િવશે સાવધતાથી વત� અને
િવચાર� તો વ�તી, અભાવ, ગર�બી, �ુપોષણ �વા ��ોને કા�મૂાં લાવી શકાય. પણ આ બ�ુ સમઝવા માટ� િશ�ણની જ�ર છે.�વુતીની �યથા, �ચ�તા
સાચી છે પણ �વુક તેને સાર� પેઠ� સમ�વે છે. ક� પહ�લાં તેને આ ખાડો નરકને બદલે �વગ� �વો લાગતો હતો �ેડના �ુંકડા િમ�ટજન �વા લાગતા તે
હવેય કંઈક તો, પ�રવત�ન આવશે. પણ �વુતીને �ેમ�ું વા�તિવક �વ�પ હવે સમ�ય છે માટ� તે કહ� છે, ‘એ તો બ�ું ��ણક મોહમા!ં વાસનાના નશામા!ં’
� �ેમ �વુતીને હવે વાસના�ું �પ લાગે છે તે જ �ેમ �વુકને વાસના નહ�, �ેમ અને �ચરંતન ચાહ લાગે છે. શ�દો� ું મહ�વ �વુક બરાબર સમઝે છે. તે
કહ� છે,

“શ�દોની સાથ ચાલો રમીએ �ુગાર પણ,

હાર� જવાય �થી છે�લોિવચાર પણ” (�.ૃ ૪૫)

          �વુકના િવચારોમાં મલીનતા નથી. ��ુ� છે. ઘણી બધી અવગડો વ�ચે �વવાની તેને ટ�વ પડ� છે. પોતાનો િનવાસ જ તેને માટ� સવ� �ખુો�ું �ાર
છે �યાર� �વુતીને તે િનવાસ બધનકતા� લાગે છે તેના �િતભારમાં �વુક કહ� છે.

“�વુકઃ કોને જોઈએ છે ��ુ�ત?��ુ�ત અહ� જ છે, અહ� જ છે, અહ� જ છે. તારા સાિન�યમાં મને તો અનેર���ુ�તનો અ�ભુવ થાય છે. ��ુ�તમાં આના કરતા
વધાર �ખુ, વધાર� આનદં કયાં મળવાના?ં” (�.ૃ ૪૬)

          �વુકના મનમાં પરમ સતંોષ અને શાિંત છે તે ઘણા અભાવો વ�ચેય �વુતીને સાચવે છે. �વુતી હવે બરાબર પાકટ�પે ગભ� ધારણ કર� �કુ�લ છે.

આ �દવસોમાં તેણે ક�� ુ,ં િવચાર�ુ,ં ક�� ુ વાચં�ુ,ં ક�� ુ ખા�ું વગેર� િવશે �વુક તેને સમઝાવતો રહ� છે. �ાચીન સમયમાં આ કામ ગામડાઓમાં ઘર�ું મો�ંુ
વડ�લ િશખામણ ક� માગ�દશ�ન ��ંુૂ પાડતા. આ�િુનક સમયમાં પાસ પાની ને પડખે ઉભો રહ�નાર સાચો સાથી બની ��ુો છે. માટ� બાળકના જ�મ �ધુીની
બધી જ જવાબદાર� તેની સાથોસાથ િનભાવે છે. �ીની ગભા�વ�થા દર�યાનની ��થિત, જ��રયાત, માગ�દશ�ન, પહ�લાના સમયમા ં‘દાદ�’, ‘નાની’ ક� ‘સા�’ુ

પાસેથી �ાન�પ મળ� ુ.ં નાટકમાં તેનો પણ ઉપયોગ થયો છે. એટલે જ �વુતી કહ� છે,

“�વુતીઃ હા, ગભ��થ િશ�ુ બ�ું સાભંળે ! એને �યાથંી જ બધા સ�ંકારો મળે, સમજણ મળે. મારાં નાની આવી વાત કરતાં હતા તે મને યાદ છે.” (�.ૃ ૪૬)

          નાટકમાં કથાવ��નુે ઉપકારક ક�ટલાક સદંભ� �ગટ થયા છે �મ ક� અગાઉ �વુક-�વુતીના �ણય સવંાદો વખતે �ૃ�ણ અને ગોપી, રાધા વ�ચેના
�નાન સમયની ટ�ખળ, ગધંવ�સેનની કથા, ગભ��થ અ�ભમ���ુ ું કોઠા�ાન વગેર� સદંભ�. આ બધા સદંભ� વ�ચે �વુક-�વુતીનો �ાનસવંાદ પણ અદ�તૂ
ર�તે રચાય છે. આ ઉપરાતં સા�ંત સમયની ક�ટલીક સમ�યાઓનો પડઘો પણ નાટકમાં પડ� છે. �મક� આવનાર બાળકને કઈ શાળામાં ભણાવ�ુ,ં
મા�ભૃાષા ક� ��ે� મા�યમમાં ભણાવ�ુ,ં ��ે��ું વધ� ું જ� ું મહ�વ અને કલાઓની અ���તુા િવશે લેખક�ું �ચ�તન બાળક ભણી ગણીને �ું બનશે –
ડૉ�ટર, એ��જિનયર, �બઝનસમેન, સનદ� અિધકાર�, ક� એનાથીય િવશેષને એ બધી ચચા�માથંી �ગટતી  ‘માણસ’  બનવા િવશેની �વુકની સમઝ
નાટયકારના �ચ�ની જ એક ભ�ય િવચારધારા છે. �વુતી આિથ�ક ર�તે કહ� છે,“હા, એક જગા છે, હ� એ મોટ� જગા �ધુી ભા�યે જ કોઈ પહ���ુ છે.

માણસની. માણસની જગા �ધુી હ� કોઈ પહ���ુ નથી આપણે એને માણસ બનાવી�”ુ (�.ૃ ૫૦).

          �વુતીને આ િવચાર �વુક વધાવે પણ છે. તે તેની વાતમાં �રૂ �રૂાવતા કહ� છે, “આપણે એને માણસ બનાવી�.ુ સવ�થી વડ�શે, �ચો, અદકો
માણસ” (�.ૃ ૫૦) આ�િુનક સમયમાં બાળકનો �યાં હ�ુ �ધુી જ�મ પણ ન થયો હોય �યાં તે �ું બનશે ? અથવા તેને ડૉ�ટર ક� પોલીસ બનાવવાની
મહ�વકા�ંા માતાિપતા પહ�લેથી જ સેવવા લાગે છે. બાળક મો�ુ થાય અને તે પોતે �ું બનવા ઈ�છે છે તે િવશે તો ભા�યે જ કોઈ મા-બાપ સ�ગ હશે.
�વુક અને �વુતી વ�ચે બાળકને માણસ બનાવવાના સવંાદ ચાલે છે. �વુતી િન��ાધીન થાય છે. પણ �વુકને �ઘ આવતી નથી. �ટા મારતો �ય અને
�વુતીને નીહાળ� તેના પેટ પર હાથ ફ�રવતો �ય. એટલામાં તેને કોઈક અવાજ સભંળાય છે પણ તે �વુતીનો નથી હોતો સાતકોઠાના ��ુની વાત કરતા
���ન �મ અ�ભમ��નુા ગભ��થ ‘�ું કાર’ ને ઓળખી �ય છે. તેમ �વુકને પણ તે અવાજ અનાગત લાગે છે. ગભ�માથંી બાળકનો અવાજ સભંળાય છે.

નાટકમાં આ �કાર�ું વ�� ુ અ�ભનયમાં �ગટાવ�ું નવીન લાગે છે. વળ�, વત�માન સમય પણ �ી��િૃત, �ી મ�હમા અને દ�કર�ઓ માટ� મહ�વનો
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નીવડ�ો છે. સમયના સદંભ� પણ નાટકમાં આ ���ુ�ત અસરકારક લાગે છે. �મ ક�,“�વિનઃ હાશ, ક�ટ�ું સરસ લાગે છે ! ગભરાઓ નહ� પ�પા, એ તો �ું �ં
તમાર� દ�કર� ! ” (�.ૃ ૫૧)આપણા સમાજમાં દ�કર�ઓને ચચંળ, ઝડપથી િવકસનાર�, તેજ�વી, હોિશયાર ગણવામાં આવે છે. દ�કર�ઓની ��ૃ� પણ
ઝડપથી થાય છે એમ કહ�વાય છે. સહજતાથી દ�કર� બોલે છે,“�વિનઃ છોકર� �ં બોલતાં જલદ� શીખી ��. એય પ�પા, તમે તો હમણાં છોકરો માનીને
મારા િવશે વાત કરતા હતા ને ? મ�મીય એમ જ બોલતી હતી, પણ મ� ક�વા છેતયા� તમને? �ું તો એ દ�કર� �,ં તમાર�, તમને વાધંો નથીને દ�કર�નો?”

(�.ૃ ૫૧)�વિન �ારા એટ�ું તો �પ�ટ છે ક� આ�િુનક સમય હોવા છતાં આપણો સમાજ હ�ુ દ�કરાના મોહમાથંી �ટ�ો નથી. દ�કર�ને બદલે દ�કરાની માગં
હ�ુ આ�ય ઓછ� નથી થઈ. એમાયં જો �ીને ઓપર�શન �ારા દ�કર� જ�મે તો લોકો� ું મન કચવાય અને ઓપર�શન �ારા દ�કરો જ�મે તો �શુ�શુાલ થઈ
�ય. લેખક� આ વા�તિવકતાને પકડ�ને જ સવંાદમા ં‘તમને વાધંો નથીને દ�કર�નો?’ એમ કહ�વડાવે છે. દ�કરા દ�કર�માં ભેદ રાખતા સમાજ પણ છેવટ� તો
તેના નકારા�મક િવચારોના ખાડામાથંી બહાર નથી જ આવી શ�ો.

          નાટકમાં સૌથી �બળ નાટય�ણ તો આ બને છે ક� ગભ��થ િશ�નુે લેખક� મચં પર ગલો�ટયાં ખાઈને ગભ�માથંી બહાર આવતા બતા�� ું છે. આ �ૃ�ય
મા� �વુક સાપે� છે �વુક અને િશ�ુ વ�ચેનો સવંાદ �ે�કો �ધુી પહ�ચાડવાનો લેખકનો આશય છે. વા�તવમાં િશ�ુ ગભ�ની �દરથી જ છતા સાપે�
લાગે તે ર�તે વાત કર� છે તે કહ� છે,

“�વિનઃ આમ તો �ું �દર�ય ખાડામાં જ �ં, આપણે બધાં ખાડામાં છ�એ. �ું હવે �યાં જકડાઈ ગઈ �ં. ખા�સી વધી ગઈ �ં એટલે માટ� બહાર આવ�ું છે.

આ�ુનેં પ�પા?” (�.ૃ ૫૨)

સાચે જ આપણે બધાં કોઈકને કોઈક ખાડામાં જ �વીએ છ�એ. કોઈ અમીર�ના ખાડામા,ં કોઈ ગર�બીના, કોઈ રાજકારણના, કોઈ િનર�રતાના, કોઈ
બેકાર�ના ખાડામા,ં કોઈ અ�ભમાનના, કોઈ વાસનાના ખાડામા,ં કોઈ ભેદભાવના ખાડામાં તો વળ� કોઈ અપમાન, �વા�ભમાન, કપટ, �ેમ, ઈ�યા�દ મા�
સદંભ� બદલાય છે. આ ‘ખાડો’ એ કોઈ એક જ ધારા િવચાર, લાગણી, સવંેદનાને �કટાવે છે. પછ� તે હકારા�મક હોય ક� નકારા�મક. ખાડો એટલે એકજ
��થિત, િવચાર ક� �વન�ું વ� ુ�ળ પણ ગણી શકો. �ને માણસે મને કળને �વીકાર� લી� ું હોય. દ�કર�ઓની અવગણના આ� બધે તો નહ� પણ �ાકં �ાકં
તો થાય જ છે. એટલે તો નાટકમાં લેખક આ સવંાદ �ારા તે �ખુર કર� છે,

“�વિનઃ ના, ઘણાં દ�કર�ને ઈ�છતા નથી. આ નાના ખાડામાં જ ખતમ કર� દ� છે. �યાર� �ું જ�મી �યાર� સાવ િપ�ડાકાર હતી, ક�વી મને ખતમ કરવા �ત
ઉપર �ુલમ કરવા માડં� હતી. સા�ંુ થ�ું ક� તમે અટકાવી, નહ�તર તો �ું �યાં જ �રૂ� થઈ ગઈ હોત !” (�.ૃ ૫૨)

          �ી તો નાર�શ��ત છે. આ વાત પણ લેખક� છાની રાખી નથી એટલે જ તો દ�કર� કહ� છે, “�ું તો નાર� શ��ત, એકવાર �ગટ થઈ પછ� મને હણી ન
શકાય, ને હવે તો બહાર આવી જ સમજોને !” (�.ૃ ૫૨)બાળકના જ�મ સાથે જ તેની જ��રયાત�ુ લી�ટ તૈયાર થઈ �ય છે. �મ ક�, “મને તો રમકડા
જોઈશે. માર� માટ� કોઈ સાર� ��ુલની �યવ�થા કરવી પડશે, �િુનફોમ� જોઈશે, �ટુ જોઈશે... મને કોઈ કોલેજમાં મોકલવી પડશે પરણાવવી.... ના... ના...
મને પરણાવવાની �ચ�તા તમે ન કરતા !... એ તો �ું �તે જ પરણી જઈશ. એટલી �વત�ંતા તો તમે આપશોને મને ?” (�.ૃ૫૨) અહ� દ�કર� પણ �વુક
પાસે જ�ર�યાતોની માગંણી કર� છે. વળ� વત�માન સમય એટલો ઝડપથી પ�રવત�ન પા�યો છે ક� પહ�લાની �મ માતાિપતા પરણાવે �યાં દ�કર� પરણી જતી
એમ આ� નથી બન� ું આ� તો દ�કર� �વયં �રુિતયો શોધી કાઢ� છે. આજની તાતી જ��રયાત લ�ન નથી પણ િશ�ણ છે.આજના સમયમાં લ�ન, િશ�ણ ક�
અ�ય કોઈ બાબતે �પ�ટતા ક� કરાર કરવા પડ� છે કારણ ક� આજના માણસના સબંધંો ગ�ણત �વા થઈ ગયા છે. અને �યાં ગણતર� શ� થાય �યાં
લાગણીની ભીનાશ નથી રહ�તી. લેખક �ચૂક ર�તે નાટકમાં �ય�ત કર� છે.

“કાગળ, કલમ, �કતાબ, કશાનો કરારના,
સઘ�ં અસાર હોય જો હ�યામાં �યારના!” (�.ૃ ૫૩)

          આ�િુનક સમયના બાળકોની ��ુ� �બુ એડવા�સ હોય છે. �ૂની અને નવી પેઢ� વ�ચે આજ તો ભેદ હોય છે. આજની પેઢ� વધાર� ��તૃ,

સમજણી, િશ��ત અને ઝડપભેર આગળ વધનાર� હોય છે. એટલે જ તો લેખક કહ� છે, “એની કસોટ� વડ�લોયે ન કરવી!” (�.ૃ ૫૩) આમ, બાળક� અને
�વુક વ�ચેનો સઘળો સવંાદ �વ�ન�થ ર�તે મચં પર �ગટ� છે અને એમ થવામાં લેખકના ઘણાં હ�� ુ પણ િસ� થયા છે. �ી�ણૃહ�યા ��યે લોકોની ��િૃત,

�ીઓને િશ�ણ, લ�નની �વત�ંતા વગેર� બાબતોની ��િૃત તરફ લેખક� �ૃ��ટકોણ સે�યો છે. �વુક �વુતીને �વ�નની વાત જણાવે છે �યાર� �વુતી તે
માની નથી શ�તી. થોડાક સમયમાં તો દ�કર� જ�મ પણ પામે છે એક કપડામાં લપેટ�ને �વુતી �વુકને આપે છે. �વુક કાલીઘલેી ભાષામાં બાળક� સાથે
વાત કર� છે. એટલામાં કંઈક ખોદાવાનો અવાજ સભંળાય છે. “જોર કરો �યા!‘હં’. ‘જોરથીજો જો, હાચવીનેટાગંા પર નો પડ� ઈ જો�’ ” (�.ૃ ૫૭)

ખાડામાથંી ખોદાવાનો અવાજ સાભંળ�ને �વુક – �વુતી �ગી �ય છે. સફાળા બેસીને આમ તેમ શોધવા �ય�ન કર� છે. બે-�ણ મ�ૂરો િ�કમ, કોશ,

પાવડા, તગારા સાથે માટ� ખખંેરતા આવી પહ�ચે છે સાથે એક �કુાદમ પણ �વેશે છે. �વુક – �વુતીને જોઈ તેઓ �છૂપરછ કર� છે. �વુક – �વુતી
જણાવે છે ક� “અમે અહ� રહ�એ છ�એ” પણ �કુાદમ સાભંળતો નથી. “હવે બહાર નીકળો અહ�થી. આ જગા અમારા મા�લક� ખર�દ� લીધી છે” કહ�ને �કુાદમ
તેઓને �યાથંી બહાર જવા કહ� છે. “અમે તો અહ� વષ�થી રહ�એ છ�એ” એમ �વુક જણાવે છે.“પરણેલા છો?,આ છોક�ંુ તમા�ંુ છે ક� એમને એમેય હોય!...

પે�ું લીવઈન �રલેશન કહ� છે ને એના ��ુ.ં..” વગેર� ��ોનો તેમને સામનો કરવો પડ� છે. જમીનના મા�લકને કોઈ ઔ�ો�ગક વસાહત વસાવવાની હોવાથી
એ ખાડાની જગા ખાલી કરવા કહ� છે �વુક પોતાના ખાડાને �વગ� ગણાવે છે પણ �કુાદમ અને મ�ૂરો તેની વાત કાને ધરતા નથી. પણ �વુક અને �વુતી
પોતાની જગા ન છોડવા મ�મ છે. આ એ જ ખાડો છે �માથંી બહાર નીકળવા �વુતી એ ઘણાં વલખા માર�લા. ઘણી અગવડ ભોગવીને �વુક સાથે
સાહચય�, �ેમ અને દા�પ�ય �વનની શ�આત કર�. હવે તો તેમાં �ી�ુ પણ ભળ� ગ�ુ.ં વગર દ�તાવે� એ જગા પર તેમનો અિધકાર ન ગણાય એ
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વા�તિવકતા છે. આપણા દ�શમા,ં ગામડા,ં શહ�રોમાં આવી �� �વે છે �ની પાસે કોઈ દ�તાવેજ નથી. વષ�થી તેઓ હક જમાવીને રહ� છે અને એમ
રહ�વામાં તેમને એક �થાયી વસવાટ પણ મ�યો છે પણ આ ��થરતા વા�તવમાં અ��થર છે. અસરકાર ગમે �યાર� એ �બન કાયદ�સર બાધંકામને પચાવી �યાં
કોઈ અ�ય સ�ંથા, �યાપાર ક� સગવડ ઉભી કર� દ�વા ત�પર રહ� છે એમાં તેમનોય દોષ નથી. પણ ગર�બ, લાચાર, ઘર વછોયા લોકોની ��થિત િવશેનો
િવચાર તો સરકાર� કરવો જ ર�ો. “ભલે અમારો �ન �ય પણ અમે અહ�થી જઈ�ું તો નહ�,” આ કથનમાં �વુકની મ�મતા છે. િ�કમ, પાવડા અને
કોશના વાગવાનો તેમને ભય નથી. નાટકના �તે પણ તેનો �ત�રક અવાજ િનણ�ય બનીને ઉદઘોષણા�મક �વર� પડઘાઈ ઉઠ� છે.

“અમે અહ�થ� નહ� જઈએ,

અમે અહ�થ� નહ� જઈએ નહ� જઈએ,

એમ અમે અહ�થી નહ� જઈએ” (�.ૃ ૫૯)

“�ુિનયા હમાર� �યારક�” વાગતા એફ એમ ર��ડયોના નાદ સાથે નાટક �ત પામે છે. માનવ�વનની ખાસ કર�ને ગર�બ, બેઘર અને મ�યમવગ�ના લોકોની
�વનની વા�તિવકતાનો પડઘો આ નાટકમાં બ�ે �કોમાં સભંળાય છે. નાટયકારની ��ૂમ અવલોકનશ��ત, વા�તવને જોવા, �ણવા, સમઝવાની બૌ��ક
�ૃ��ટ પણ અહ� �શસંાને પણ નીવડ� છે. ઓછા પા�ો વડ�, સામા�ય કથાવ�� ુ વડ�, �વન, સમાજ, દ�શ અને જગતના ધાિમ�ક ��ોને ભાવક-વાચક સળ�
��ય� કર� આ�યા છે. સવંાદોમાં રંગદિશ�તા, ધાિમ�કતા, રિસકતા, હા�ય, � ૃગંાર, ગભંીરતા, સદંભ���ુત ભાષા, કા�યપ�ં�ત, બૌ��ક િવચારદ� ��ટ ઈ�યા�દ� ું
લેખક� �મશ આલેખન ક�ુ� છે. અ�ભમ��નુી ગભ��થ��થિત, �ૃ�ણ-ગોપી વ�ચેની �ણયો��ત, ગધંવ�સેનની કથા ઈ�યા�દ િમથક �યોગ લેખક� કથાવ��નુે
નવા વળાકંો આપવામાં ખપમાં લીધા છે.

‘Life is struggle’ અથવા ‘Struggle is the life’ આ કથન નાટકના સમ� કથાવ��મુાં અથ��ચૂક નીવડ� છે, નાટક�ું શીષ�ક ‘અમે અહ�થી નહ�
જઈએ’નો ઉદઘોષ ભાવકના �ચ� �ધુી પહ�ચીને તેને િવચારવતંો કર� �કુ� છે. વત�માન સમયના પડકારા�મક ��ો, �ી�વનની વા�તિવકતા, િશ�ણ,

લ�ન, �ગેના િવચારો લેખકની બૌ��ક નીપજ છે.

          નાટકના થીમને સાકાર કરવા તેને મચં�થ કરનાર કલાકારોનો તો �ટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો. કારણ ક� �કાશ યોજના વડ� ‘ખાડા’�ું
�ધકાર-�કાશ �ૃ�ય મચં પર સ��ુ અઘ�ંુ છે. એ તો નાટયકાર અને �દગ�દશ�કની કલા�ઝૂ કહ�વાય. વળ� ગભ��થ િશ�ુ સાથેનો સવંાદ ���ટસી જ લાગે
પણ તેનેય લેખક� સાકાર ક�ુ� છે. એટ�ું જ નહ�, તેની સાથેના સવંાદમાં લેખક� �કુ�લા ધાિમ�ક ��ો – ભાવકને સ�ગ કર� �કુ� તેવા છે. આ ર�તે મચં પર
ગભ� સાથે ��ય� સવંાદ ઉભી કરવાની �મતા સા�હ�યમાં કદાચ �થમવાર જ થયો છે. એ �ૃ��ટએ લેખકની િસ�� અન�ય ગણાય. �તે એટ�ું જ કહ�
શક�એ ક� દ�શના એવા કરોડો લોકોના કાને અને �યાને આ નાટક પ�ુચંે તો નાટક�ું �તર રા���ય મહ�વ પણ લેખાય તેમાં નવાઈ નહ�.

સદંભ� :

‘અમે અહ�થી નહ� જઈએ’ – (નાટક) લે. સતીશ �યાસ, �કાશન- 20131. 
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