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�હમાશંી શેલતની વાતા�ઓમાં �ગટ� ુ વે�યા�વન

�હમાશંી શલેત �જુરાતી સા�હ�યમાં અ�આુ�િુનક �ૂંક�વાતા��ે�ે મોખરા�ું �થાન ઘરાવે છે. એમની વાતા�ઓની િવિશ�ટતા એ છે ક� તેમાં
��ુય�વે િન�ન �તરના મ��ુયની વદેના-સવંદેનાને ઉ�ગર થઇ છે. એ જ ર�તે એમની વાતા�ઓમાં શોિષત,પી�ડત �ીની વેદના-
સવંદેનાને બાર�કાઈથી આલેખાઈ છે.  આમ જોઇએ તો સમ� માનવ�િતમાં સૌથી વ� ુ દયનીય ��થિત જો કોઇની હોય તો તે
વ�ેયાઓની છે. �હમાશંી શલેતે એમની �ુદ��ુદ� વાતા�માં વ�ેયાના �વનને, એની વદેના-સવંદેનાને વાચા આપી છે.      

નાર�ને વ�ેયા બનાવવાની પરંપરા સમાજ�યવ�થાના �ારંભકાળથી જ જોવા મળે છે. નગરવ� ૂ અને દ�વદાસી એ વ�ેયાના જ િવ�ભ�
�પ છે. �વ�છ સમાજની �યવ�થા �ળવવા ક� પછ� સામા�ય નાર�સમાજની �રુ�ા જળવાઈ રહ� એ આશય તળે જગતમાં નાર�ના
શીલને િવ�ૃત કરા� ું ર�ું છે.  શોષણ,  અ�યાચાર ક� મજ�રૂ�ના ભોગે વ�ેયા બનેલી નાર�� ું �વન નરકથી પણ બદ�ર હોય છે.

અ�યાયનો ભોગ બનેલી �ી વ�ેયા થતાં સામા�ય �વનથી વ�ંચત થાય છે. એથીય વ� ુ �ુ:ખદ ઘટના એ છે ક� અ�યાય કરનાર નહ�
પણ, અ�યાય વઠેનાર �ી સમાજના િતર�કારનો ભોગ બને છે. જયાર� અ�યાચાર� સ�ય સમાજમાં ભળ� �ય છે. ’વ�ેયા’ નામા�ભધાન
લાગતાં જ �વમાન, શીલ, સવંદેનશીલ �વભાવ સ�હતના સમ� �ય��ત�વને તો �મુાવે છે, એની સાથે જ �વજનો તેમજ સમ�
સમાજમાથંી તે િવ�ખુ બને છે. સામા�ય �વનથી ફંગોળાયેલી, �ના નામના ઉ�લેખ મા�થી  સ�ય સમાજ  છોછ રાખે છે, એવી
ગ�ણકાના સવંદેનિવ�ને �હમાશંી શલેત વાતા�ઓમાં ��ુમતાથી �ગટાવી  છે. 

�હમાશંી શલેતે એમની વાતા���ૃ�ટમાં ગ�ણકા�વનમાં �વશેથી શ� કર� આ દોજખ�ણૂ� �વનના િવિવધ પાસાને ઝીણવટથી વણ��યા છે.

ગ�ણકાના વા�તવ �વનમાં ડો�ક� ું કરાવતી ચાર વાતા�ને અહ� લેવાઈ છે. આ ચાર�ય વાતા�ઓ એમના વાતા�સ�ંહ ‘એ લોકો ’માથંી
લીધી છે.

�હમાશંી શલેતનો વાતા�સ�ંહ ’’એ લોકો’  ઈ.સ.૧૯૯૭ �ગટ થયો છે. આ સ�ંહમાનંી બી� �માકંની વાતા� ‘બાર�ુ’ં’માં એક અ�ધૂ
ક�યાના વ�ેયા�વનમાં �વશેની ક�ુણ કથા છે. અહ� ગામડ�થી શહ�રની �પડપ�ીમાં રહ�વા આવલેી નાદાન ��ુધા સવલીની વાત છે.

શહ�રમાં આવલેી સવલીની � ૂઝંવણ �પડપ�ીના શૌચાલયોના કડ� િવનાના બારણાનંી છે. એકવાર કોઈ ��ુુષે �લૂથી બાર�ું ખોલી
ના�યા બાદ તો સવલી �બૂ ડરતી હતી. આ સવલી સહ�લીઓ સાથે મેળામાં �ય છે. મેળામાથંી ખોવાયેલ સવલી એક મૌસીના હાથમાં
આવી �ય છે. વ�ેયાલયની ગભંીરતાથી અ�ણ સવલી તો કડ�વાળા શૌચલાયને જોતા જ �શુ થઈ �દર જઈ બાર�ું બધં કર� લે છે.

સમ� �વનને �ધકારમય બનાવતા આ બધં થયેલાં બારણાથંી સવલી અ�ણ જ રહ� છે. અભાવોમાં િપસાતી ક�ટલીય ગર�બ ��ી
સામા�ય વ��નુી અપે�ામાં સામા�ય �વનને �મુાવી વ�ેયાલયના બારણે પહ�ચી �ય છે. અ�ણતાં તેમજ અભાવ �વા કારણોથી
ક�ટલીય �ીનો માગ� ફંટાઈ �ય છે. � વ�ેયા�હૃના બારણે જઈને અટક� છે. 

વ�ેયા બનેલી ��ીના �તરમનને લે�ખકા હવનેી વાતા�ઓમાં �મશઃ ખોલે છે. એમની  ‘ખર�દ�’  (વાતા��માકં-૧૨) વાતા�માં વ�ેયાના
ભાવોને સહજતાથી ર�ૂ કયા� છે. એક ��ી જયાર� વ�ેયા બને છે �યાર� સામા�ય �વન તેમજ પરંપરાથી ક�ટલી અલગ થઈ �ય છે એ
અહ� દશા���ું છે. વાતા�ની નાિયકા ‘એ’ ગ�ણકા છે. પોતાની દ�કર�ને આ વાતાવરણથી �ૂર રાખી હો�ટ�લમાં ભણાવે છે. દ�કર�ને મળવા
જવા ‘એ’ પોતાને માટ� સાદ� કોટનની સાડ� ખર�દવા બ�રમાં �ય છે. એનાં �યવસાયથી પ�ર�ચત �ુકાનદાર એને ભડક�લાં રંગોની
પારદશ�ક સાડ� બતાવી એના પદ�ું ભાન કરાવે છે. ગમે તેમ કર� ‘એ’ કોટનની સાડ� ખર�દ�ને પાછ� આવે છે. �યાં બ�રમાં ��ુુષોની
હવસખોર હરકતો એને એટલી �ુઃખી કર� છે ક� ‘એ’ કોટનની સાડ� પહ�રવા�ું ક� દ�કર�ને મળવા જવા�ું માડં� વાળે છે. ‘એ’ �નુઃ ભડક�લી
પારદશ�ક સાડ� પહ�ર� િન�તેન લાશ બની �યવસાિયક �ય છે.  �યવસાયને કારણે કોઈપણ �ય��ત� ું આટલી હદ� અવ��ૂયન થ�ું
નથી, �ટ�ું એક ગ�ણકા�ું થાય છે. એમાયં એનો આ �યવસાય એ મજ�રૂ�માં �વીકાર�લ �વનિનવા�હ�ું મા�યમ છે. આ અણગમતાં

KCG - Portal of Journals http://kcgjournal.org/humanity/issue2/kher.php

1 of 3 12-02-2016 16:48



�યવસાય વ�ચે પોતાની ગમતી કોઈ �િૃત-��િૃ� કરવા સામે સમાજનો નકારા�મક અ�ભગમ એને હતાશામાં ધક�લી દ� છે-એની
�તરવદેનાને અહ� સહજતાથી દશા�વી છે.

‘�ક�મત’  (વાતા��માકં-૧૩) વાતા�માં પણ ગ�ણકાની આવી જ ઘવાયેલી લાગણીને લે�ખકાએ ર�ૂ કર� છે. વાતા�માં ગ�ણકા મોહનાની
�યથા-કથા આલેખાઇ છે. વાતા�ની શ�આતમાં મોહનાને �હ�દ� �ફ�મમાં અ�ભને�ીનો રોલ મ�યાના સમાચાર બાદ એ અ�યતં �શુ છે.

હાલના આ નક� સમાન �વનને બદલે પૈસા-�િત�ઠાવાળા �વનના સપનામાં રાચવા લાગી છે. અ�ય સખીઓને  અહ�થી કાઢ�
�સુ�ં�ૃત સમાજનો �હ�સો બનાવા�ું પણ ન�� કર� છે. �યાં જ �દ�દશ�ક આવી તેને રોલ સમ�વે છે. બદમાશો  �ારા છેડાયેલી ભરબ�ર
વ�ચે ન�નવ�થામાં ભાગતી નાિયકાનો અ�ભનય કરવાનો છે. �ફ�મની ��ુય નાિયકાએ આ ��ય કરવાની ના પાડતા મોહનાનો સપંક�
કરાયો હતો. મોહના ક�ું િવચાર� એ પહ�લાં જ �દ�દશ�ક �ારા ઈ��છત �ક�મતની ઓફર �કૂાય છે. એકબા�ુ િન�તેન બનેલી મોહના છે,

તો બી� બા�ુ �ક�મતની �મૂો છે. દ�હ�યાપારનો �યવસાય એ તેની મજ�રૂ� છે, પણ એનો અથ� એ પણ નથી ક� એનો �તરા�મા ��ટ
બની ગયો છે.  એક ગ�ણકા એટલે ફ�ત એક કાયા જ છે.  સમા� એનાં સવંદેનત�ંને સાવ અચેતન માની લી� ું છે.  એક �ીના
ચા�ર�યની અ��ૂયતા સમાજ �ણે છે. આ જ �ીને બળજબર�થી વ�ેયા બના�યા બાદ એની કાયાની માયા છે, પણ એના �તર
�ય��ત�વની કોઈ જ �ક�મત સમાજને નથી. �હમાશંી અહ� એના સાચાં સવંદેક બ�યા છે. 

‘શાપ’ (વાતા��માકં-૧૧) વાતા�માં લે�ખકાએ આ�િુનક �ગુની ગ�ણકાને પજવતી  એક નવી  જ સમ�યા દશા�વી છે. આ સમ�યાને કારણે
ગ�ણકાના �વન માગ�માં કઠ�નાઈઓ વધી છે. આ નવી સમ�યા H.I.V. એઇ�સ નામનો �તીય ચેપી રોગ છે. �દન�િત�દન વધતાં
આ રોગને લીધે વ�ેયાલયમાં �ાહકોની સ�ંયા ઘટતાં વ�ેયાઓ�ું �વન વ�ુ જ�ટલ બ��ું છે. વાતા�માં આ�ું જ એક વ�ેયાલય છે.

�ાહકોની અ�પુ��થિતમાં સમય પસાર કરવા V.C.R.માં �જુરાતી �ફ�મ જોવા બેઠ�લ વ�ેયા� ૃદં છે. �ફ�મમાં નાિયકા સાથે ખલનાયક
બળજબર� કરવા �ય છે �યાર� અચાનક જ નાિયકાનો ��ુય�કોપ �ગી �ય છે.  એ સતી માતાને આરાધે છે.  �ના ફળ�વ�પે
નાિયકાના શાપથી ખલનાયકના શર�ર� �મૂડાં �ટ� નીકળે છે. �ફ�મના આ સીનને જોતી વ�ેયાઓ પોતાના �તૂકાળમાં સર� પડ� છે. �માં
બળજબર� કરનારને ઘણાં જ શાપ આ�યાં હતા.ં જો ક� એ શાપની ખલનાયક ઉપર તો કોઈ અસર ન થઇ, પરં� ું આ �ીઓ�ું �વન
શાપમય બની ગ�ું હ� ુ.ં િન�ન �તરમાથંી આવલેી આ વ�ેયાને અહ� પહ�ચાડનાર બાપ, કાકા, પિત ક� અ�ય કોઈ ન�કના સગાં જ
હતા. આ� એ બધાં પોતાના સમાજ�વનમાં �ય�ત છે. જયાર� આ િનદ�ષ �ીઓ એવી  શાિપત  �જ�દગી �વે છે ક�, એ�ું િનવારણ
કરવાની શ��ત કોઈ દ�વીત�વમાં નથી. 

�હમાશંી શલેતે આ વાતા�ઓમાં વ�ેયાની �યથાને સહજતાથી �ય�ત કર� છે. પહ�લી વાતા�માં િનદ�ષ �ીને વ�ેયાલય તરફ લઇ જતી એક
આક��મક ઘટના છે. �યારપછ�ની �ણેય વાતા�માં એક �ી ગ�ણકા બને છે �યાર� હર પળે �ુ� થતી લાગણીઓ અને મરતા  �ી�વને
લે�ખકાએ સમસવંદેક બની ભાવા�મક ર�તે ર�ૂ ક�ુ� છે. લે�ખકાએ �ણેય વાતા�ની ગ�ણકાઓની વદેનાને વા�તવના એરણે રહ� સ�દય

ભાવક �ધુી સફળતાથી �કૂ� આપી છે.

વ�ેયા �યવસાયને લગતા થયેલાં અિધકતર અ�યાસોમાં એ જોવાં મ�� ું છે ક� અહ� આવલેી મોટાભાગની �ીઓ ગર�બી, �ખૂ, બેસહાય
તેમજ બળા�કાર ક� અ�યાચારનો ભોગ બનેલી લાચાર �ીઓ છે. સમાજમાં રહ�તી સામા�ય ભારતીય �ીઓ એને ઘર ભાગંનાર� માની
એની ઉપે�ા કર� છે.  હક�કતમાં �નવરોથી બદ�ર એમ�ું �વન છે. શાર��રક, માનિસક, સામા�જક, આિથ�ક –એમ દર�ક ક�ાએ
શોષણનો ભોગ બનતી આ �વતી લાશો છે. એમનાં તથા એમનાં સતંાનોને લગતા અનેક જ�ટલ ��ો છે. આ ��ોના િનરાકરણ માટ�
સરકાર તેમજ કાયદાના મા�લૂી �યાસો થતાં ર�ાં છે. છતાં પ�ર��થિતમાં કોઈ ખાસ બદલાવ જોવાં મળતો નથી. એ�ું કારણ સમાજનો
એના તરફનો િતર��ૃત અ�ભગમ છે. સમાજના આ િન��ુર અ�ભગમ સામે �હમાશંી  શેલત �ાર�ક િવ�ોહથી તો �ાર�ક સ�દયી બની
વાતા�ઓમાં વ�ેયાની વદેના-સવંદેનાને �ગટાવે છે.

સદંભ� ��ુતક :
‘એ લોકો ‘ વાતા�સ�ંહ – �હમાશંી શલેત, �કાશક-��ૂર �થંર�ન, અમદાવાદ, ઈ.સ.૧૯૯૭

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

ડૉ.મ�ું ક�.ખેર
એસોિસએટ �ોફ�સર
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