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‘છોળ અને છાલક‘ની એક ‘છાલક’ આપણા ભણી

રણ�જતરામ �વુણ�ચ��કથી સ�માિનત ધી�ુબહ�નના સા�હ��યક �દાનથી �જુરાતી સા�હ�ય અને ભાવક વગ� સ��ૃધ થતા ર�ા છે.

નવલકથા‚ નવ�લકા‚ નાટક અને અ�ય સા�હ�યના �દાન થક� આગવી ભાત પાડતા અને ધી�ુબહ�નના ગ� સા�હ�ય કરતા �માણમાં
કદાચ ઓછા �ણીતા એવા કા�ય સ�ંહ ‘�કચન પોએ�સ’ (૨૦૦૫ ) અને ‘છોળ અને છાલક’( ૨૦૧૪) પણ િવષયની ���ટએ નોખી
ભાત પાડ� છે.�ણે ન�ુ �ભાત. અને એ �ભાતના અજવાળે જોઇ શકાય છે ક� આ� પહાડ ને પલાળવા એક ઝર�ુ પહ���ુ છે. અને આ
વહ�ણની �મતા એટલે છોળ અને છાલક. પહાડ‚ આ િવશષેણ તો માણસ�ત નો પયા�ય લાગે છે. ક�મક� એવી જ અકળતા‚ કઠણાઈ છે
માણસમા.ં હા! માણસાઈ પણ ઝબક� છે ખર�.

ધી�ુબહ�ને સમયના �દુ�ઘ� પટ પર િવહરતાં િવહરતાં સવંદેનશીલ �દયે અને અ�ભુવી �ખે �ુિનયાને માણી છે‚ �ણી છે‚ અને નાણી
છે. એમણે જો�ું છેક� બા� ર�તે અનેક ભૌિતક શોધોથી સભર અને �વત�ં �વન �વતો માણસ મનથી �ખુી નથી. �ણતા અ�ણતાં
લોહ�માં પરા�વૂ�થી વહ�તી આવતી િવચારસરણીના બધંનમાં બધંાઈને �ાર�ક હ�યા ક� આ�મહ�યા કર� લેતા માનવીના મનમાં અકળ
કળણ છે. જોવાને �ખ અને ઉડવાને પાખં અને સામે આ�ુયંે આકાશ છતા‚ં ��ુલા પાજંરામાં આકાશ સામે તાક�ને બેસી રહ�લો માનવી
કઇ અદ�ઠ બેડ�એ બધંાયેલો છે એ શોધી કાઢ� એ બેડ� ખોલવાની ચાવી ધી�ુબહ�ને હાથવગી કર� આપી છે.

સસંારમાં પ�ુ પખંીની �મજ િનબ��ધ જ�મેલ મ��ુય માયાની મોહક �ળમાં એવો તો ફસાઈ �ય છે ક� �ણે �ળ એ જ �જ�દગી. જડ
માટ�ના દ�હ સાથે અવતર�લો આ�મા મન માકંડાના તાલે નાચવા માડં� છે. ધી�ુબહ�ને કોચલામાં �ખો મ�ચીને પડ� રહ�લા માનવીના
‘�વ- �વ ’ અને ‘સ�વ’ ને જગાડવા �ાકં છોળ ઉડાડ� છે- �ાકં છાલક. ‘છોળ અને છાલક’ની વાચક���ટએ વાત ક�ંુ તો ‘છોળ’ શ�દ
૯૮ �ટલા ગીતો‚ ��ુતકો અને અછાદંસ રચનાનો સ�હૂ છે. �યાર�‚ ‘છાલક’માં ચાર સગંીત નાટક છે.

‘બધાની શોધમા’ં નામના સગંીત નાટકમાં માનવસ�હૂ� પોતે જ ઉભા કર�લા નાત‚�ત અને ��ઢના સામા�જક બધંનોમાં બધંાઈને � ૂઝંાતા
માનવીની પરવશતા વણ�વી છે. પોતાની �મતા અને મયા�દાને �લૂી જઈ બધાની સલાહ અને �ચૂનો ગાઠં� બાઘંી સસંારસાગર તરવા
જતા‚  �ાર�ક �બૂી જતા માણસે ધી�ુબહ�નને અકળા�યા છે. પોતાના �ખ‚  કાન અને મગજ પણ બધં કર�ને બધા �ું કહ�શે !એમ
િવચાર�ને જ પોતા�ું �વન �વવા ટ�વાયેલા અને પ�રણામે પર�શાન થઈ ‚પ�તાતા માનવીને એ પોતાની �ત સાથે સવંાદ કરવા કહ�
છે. એને ભાન કરાવે છે ક� એ � સમાજની ઈ�છા �માણે કરવા માટ� ‘�ુ’ં તાર� મર� માર� નાખંે છે એ ‘બધા’ તમારામાં જ છે. � ું પણ
‘બધા’માનંો એક છે. તારાથી જ ‘બધા’ બને છે અને આ બધંનો પણ તારા જ ઉભા કર�લા છે.આ બધંનમાથંી તમે તમાર� �તે જ બહાર
નીકળ� શકો તેમ છો. જ�ુર છે મા� બધંનને અને એને તોડ� શકાય એવી સમજની.એ સમજ કંઈક આ ર�તે આપે છે.

‘તમે તમારા ��ુગર
ને આ તમાર� માયા
ફ�લાવો સકં�લો ઠ�લો
�સે મનમ� આયા’૧

પોતાની મર� �માણે�ું �વન �વવાની સલાહ કંઈક આ ર�તે આપે છે

‘‘ ન કોઈને કનડ�ું ન �તનેય નડ�ું
પોતાની લહ�રમાં ફાવે તેમ ઊડ�ુ.ં’૨

    ‘છાલક’મા ં‘ભવની ભવાઈ’ શીષ�ક હ�ઠળ સમાજના એક એવા વગ�ની વાત કર� છે ક� � પોતાના પરસેવાથી ખોદાયેલા અને ��થુી
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છલોછલ ભરાયેલા જળાશયથી એમની પોતાની �ષૃા છ�પાવી શકતા નથી.આ સમાજના એક પા�ને રાણી તરફથી ��ુ �ા��તના
બદલામાં સોનામહોર મળે છે. તેની ખરાઈ કરવા માટ� �િત��ઠત સમાજના લોકોને તે બતાવે છે.દર�ક �ય��ત એની સોનામહોર પડાવી
લેવા �ુદ� �ુદ� ��ુ�ત ���ુ�ત અજમાવે છે.અને �તે પોતાની જ સોનામહોરને કારણે એણે રા� સામે �નુેગાર તર�ક� હાજર થ�ું પડ� છે
અને �યાર� તક મળતાં એ પોતાની પાસે રહ�લી કટાર કાઢ� રા� સામે નાચતાં નાચતાં બતાવે છે અને ગાય છે

‘��ું તા�ંુ મા�ું એ�ું મા�ંુ મા�ુ ં!
હવે માથે એ ફાળકો બાધંવાના નહ� !
�વો તારો છે �વ એવો મારો છે �વ
અમે વગડામાં જઈને વસવાના નહ� !
બોલ રા� તને એ ક�લૂ છે ક� નહ� ?’૩

આવા શોિષત સમાજના માણસે પોતાના માણસ તર�ક�ના હક પાછા મેળવવા હોય તો રા� �વી સવ� સ�ા- ધીશ �ય��ત સામે પણ
લડ�ું પડ�તો લડતા અચકા�ું જોઈએ નહ�. �ય��તએ પોતે જ પોતાની ઓળખ ��તાિપત કરવી પડ� છે.એ વાત અહ� ‘ખળ ખળ વહ�તી
સઘ�ં સહ�તી નદ�’ની નજર� �કૂ� આપી છે.

સમાજમાં �ુદા �ુદા સબંધંના બધંને રહ�લી �ીને ધી�ુબહ�ને �ી તર�ક� બ�ુ ન�ક થી િનહાળ� છે. પોતાની માતા દાદ�ની ‘ચાલશે
-ફાવશે’ની શીખામણોની ગાઠં� એવી તો બધંાયેલી હોય છે ક� લ�નના ચ��ીસ વષ� પછ� પણ ઘરમાં કોઈ રોકનાર ક� ટોકનાર ન હોવા
છતાં ઘર આખા�ું કામ કર�ને‚ બધાને જમાડ�ને પછ� પણ �ખુેથી જમી શકતી નથી. આમ‚િવના કારણે પોતાને અ�યાય કરતી �ીને
ધી�ુબહ�ન ઉપદ�શે છે.

�ાર� કહ�શો –
‘રસોડાની આ રાણી �ં �ુ ં
નથી કોઈની દાસી

આનદં�ક�લોલ કરાવીશ સૌને
�ુ ં પણ નહ� ર�ું બાક� ?’૪

�ી પોતે �યાર� પોતાના  ‘�વ’ને ઓળખી એની સ�ા �ણતી અને વાપરતી થશે �યાર� જ બી� તેને માન આપતા થશ.ે  વય�ક
સતંાનોથી અવહ��લત માતા પોતાના સાભંળવામાં �પાળા લાગતા મા��ૃવના બધંને બધંાયેલી રહ�ને સતંાન સામે કાય�વાહ� કર�ને
પોતાનો હક પાછો મેળવવા �ય�ન કરતી નથી. �પૂચાપ સતંાનના �ુલમ સ�ા કર� છે.અમીર સતંાનોની ગર�બ માતાઓથી છલકાતા
��ૃધા�મો એના �વતા �રૂાવા છે. ધી�ુબહ�ન આવી માતાઓ ક� � સતંાનોથી લાત પામીનેય તેને લાડ આપે છે તેમને ઉપદ�શે છે ક�-

‘ વય�ક સતંાનની મા�િૃનભ�રતા
નથી નથી એ ��ૃિતની દ�ણં

છે જ�ટલ માનવ સ�ં�ૃિતની વ�ુ એક બેડ�’ ૫

�ી �ાર�ય સ�ા માટ� નથી લડતી પણ‚ હક માટ� તો એણે લડ�ું જ ર�ુ ં. જગ જનનીએ પણ પોતાના સતંાનોની રા�સી �િૃ�ને ડામવા
િ��ળૂનો ઉપયોગ કય� જ હતો. સતંાનના �નેહના પાટા પોતાના ��થુી ભ�જવતી માતાને આ પાટા ખોલી નાખી‚ તી� �કાશમાન
િ��ળૂથી આ સબંધંના બધં તોડ� નાખંવા સમ- �વે છે . કિવઓએ કર�લી �શસંાના ��ૂપો નીચેથી બહાર આવી‚ �-ુમાતા�ું પાટ��ું
કાઢ� નાખંી એક �ી તર�ક� -માતા તર�ક�ની �જવ�યમાન �િતમા ઉભી કરવા કહ� છે.

આ�ય બાળક��ું અવતરણ ઓ�ં આવકાય� છે મહાભારતના કાળથી ચા�યો આવતો.  બાળકને જ�મતાની સાથે જ �ય� દ�વાનો
િસલિસલો‚ આજના ‘મહા’ ભારતથી પણ અ�ય છે. �ીનેસમાજ તરફથી મળ�ું જોઈ� ું �થાન અને માન �રૂતા �માણમાં મળવા બાક�
છે.ટ�.વી �ુપે ઘર�ઘરમાં બેઠ�લા આતકંવાદ�એ �હ�રાતોના જોર� આપણી �વનશલૈી પર સ�ં�ૃિત પર �ડા ઘા કરવા માડં�ા છે.આ�િુનક
�વનશલૈીના મોહમાં તણાતો માનવી �ુદરતી દ�ણ િવસરતો ચા�યો છે.

ધી�ુબહ�ને �ુિનયાના સારા નરસા માણસોને ઓળખી લઈ‚નાના લોકોની મોટાઈ પ�ખી લઈ અ�યને ક� પોતાની �તનેય નડ�ા વગર.
વ�સલ અને ભીષણ �ુપે જગતમાં િવલસતી શ��ત �વી જ પોતાની �દર પડ�લી શ��તને ઓળખી એને બધંન ��ુત કર� ‘�વ’  �ું
�થાપન કરવાની વાત કર� છે.અખા ભગતની �મ ‘� ું તારો ��ુુ થાને ’ની વાત ધી�ુબહ�ને પોતાની શલૈીમા કર� છે. છોળથી �યાર� �દય

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue20/Archana.php

2 of 3 16-02-2016 03:12



પ�ર�લાિવત થશે અને છાલકથી �ખે બધંાયેલા પડળો �લૂી જશે �યાર� વયો��ૃધ માતાઓથી ઉભરાતા ��ૃધા�મો નહ� હોય. દર �ી�
�દવસે �ેમમાં પડ� આ�મહ�યા કર� લેતા �ેમી પખંીડાની લાશોના ફોટા છાપાઓમાં શો�યા પણ જડશે નહ� . હા! પર��ામાં નાપાસ
થયેલો કોઈ િવ�ાથ� આ�મહ�યા નહ� કર�.નવ�ત િશ�ુ કચરાના ટોપલા ક� ��ન માથંી મળ� નહ� આવે . બધા જ �વશે સાથે અને સાર�
ર�તે. હા‚ બધા.

સદંભ� ��ૂચ

‘છોળ અને છાલક’ � ૃ– ૧૩૮-૧
એજન �-ૃ૬૬ -૫
એજન �-ૃ૧૩૯-૨
એજન �-ૃ૧૧૬ -૩
એજન �-ૃ૬૯ -૪

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

ડૉ. અચ�ના �.પડં�ા
એસ.એલ.�ુ આ�સ & એચ & પી ઠાકોર કૉમસ� કૉલેજ ફોર િવમેન
એ�લસ��જ‚ અમદાવાદ
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