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સા�ંત ડાય�પો�રક વાતા�કાર : પ�ા નાયક

        આ�િુનકો�ર સમયમાં મ�હલા લેખકોમા-ં �હમાશંી શલેત, �બ��ુ ભ�, ઉષા ઉપા�યાય,દમયતંીબેન પરમાર, મનીષા જોશી, પ�ા
નાયક વગેર� લે�ખકાઓમાં પ�ા નાયક એવા લે�ખકા છે � િવદ�શમાં રહ�ને ભારતીય સવંદેનાને વાચા આપે છે. તેમના સા�હ�યમાં
ભારતીયતા, �ી-��ુુષના સબંધંોમાં જોવા મળતી સ�ુંલતા ઉપરાતં ભારતના તેમાં ખાસ �જુરાતનાં પા�ો, � િવદ�શમાં રહ� છે, તેમની
સવંદેના-  �ઝૂવનો, ભારતીયતાને કારણે વઠેવા પડતાં અપમાનો, વગેર� બાબતોને આલેખી છે. માટ� હાલનાં સમયમાં ‘ડાય�પો�રક
લે�ખકા’ તર�ક� પ�ા નાયકને �થમ હરોળમાં �કૂવા પડ� તે� ું તેમ�ું �દાન છે.

        પ�ા નાયકનો જ�મ 28-�ડસે.,1933માં � ુબંઈ થયો હતો. િપતા�ું નામ ધીરજલાલ મોદ� અને માતા� ું નામ રાતનબહ�ન હ� ુ.ં
તેમને અ�યાસમાં એમ.એ. સાથે લાઈ�ેર� સાય�સ ક�ુ�. �યારબાદ તેઓ 1960માં અમે�રકા ગયા. �યાં �ફલાડ��ફ�યામાં વને પે�ટ
લાઇ�ેર�માં ‘લાઇ�ેર�અન’  તર�ક�  1964-2003  �ધુી સેવા આપી.  તે સમય ગાળામાં તેમને �જુરાતી ભાષાના �ોફ�સર તર�ક�
(1985-2002 �ધુી) સેવા આપી. હાલમાં તેઓ િન��ૃ છે.

       પ�ા નાયક કિવ, વાતા�કાર, અ�વુાદ, સપંાદક, િવવચેક તર�ક� �જુરાતી સા�હ�યમાં �ણીતા છે. પરં� ુ ��ુય�વે કિવ અને
વાતા�કાર તર�ક� વ�ુ પોખાયા છે. તેમના કા�યસ�ંહોમા ં‘�વશે’, ‘કા�યકો�ડયા’ં,’અરસપરસ’, ‘આવન �વન’, ‘િવદ�િશની’, ‘રંગઝ�ખે’,
‘અ�ર અ�ર’, ‘�લુમોરથી ડ�ફો�ડ�સ’, ‘�િતમે’  વગેર� કા�યસ�ંહો આ�યા છે. તેમાં ‘રંગઝ�ખે’  કા�યસ�ંહ માટ� ‘સા�હ�ય અકાદમી,
અમદાવાદ’�ું પા�રતોિષક તથા ‘�વશે’ માટ� �જુરાતી રાજય�ું પા�રતોિષક �ા�ત થ�ું છે.

        ડાય�પો�રક પ�ા નાયક�ું કિવતા ઉપરાતં મહ��વ�ું �દાન વાતા��ે�ે છે. ‘ફલેિમ�ગો’ નામનો એક મા� વાતા�સ�ંહ 2003માં
�ગટ થયો છે. તે ઉપરાતં ‘ઊડ� ગયો હસં’(1996), ‘��ુટપ’ (1997), ‘કથા ન�લનભાઈની’(2000) વગેર� �વી વાતા�ઓ વષ�ના
��ેઠ સપંાદનોમાં સમાવશે પામી છે. તેમના કા�યસ�ંહો કરતાં વાતા�સ�ંહો ઓછા (એક જ) છે. તેમ છતાં વાતા��ે�ે તેમ� ું નામ
ન�ધપા� છે. વાતા�ની શલૈી અને વ��નુી ���ટએ તેમની વાતા�ઓ �યાનપા� બની છે. આ પાસાઓંથી લે�ખકા અ�ય લે�ખકાઓથી �ુદા
તર� આવે છે. તે ન�ધ�ું ર�ુ.ં માર� અહ� આ લેખમાં ક�વળ વાતા�કાર પ�ા નાયક િવશે વાત કરવી છે. તેમની વાતા�ઓમાં ડાય�પો�રક
સવંદેના છે. તેની સાથે �ી-��ુુષના સબંધંોમાં જોવા મળતી સ�ુંલતા તો બદલા� ું સા�ંત -હાલ�ુ �વન તથા નાર� �વનની સવંદેના
ઉપરાતં ��ૂયો-સબંધંો ઘસાય ર�ા છે. તેની સવંદેનાને પણ વાચા આપી છે. અહ� પ�ા નાયકની મહ��વની વાતા�ઓને લઈને ઉપરની
બાબતોને જોવાનો ઉપ�મ છે.

         ‘લેડ� િવથ અ ડોટ’ વાતા�માં િવદ�શમાં રહ�તી ભારતીય �ીને, ભારતીય સ�ં�ૃિતને કારણે � વઠે�ું પડ� છે. તથા બદલાતા સમયને
કારણે સબંધંોમા ં(�ી- ��ુુષના સબંધંોમા)ં જોવા મળ� ું ખોખલાપ�ુ,ં તથા નાર�ને પોતાના ર�ણ માટ� �વયમ ��તૃ થ�ું પડશ-ે �વા
એકથી વ�ુ ભાવો આ વાતા� છોડ� �ય છે.

        અ�પા નામની �ીને પોતે ભારતીય હોવાને કારણે અમે�રકામાં માક�ટ શોપ-મોલમાં ક�ટલાક ધો�ળયા �વુાનો સે�સ માટ� કહ� છે.

પજવે છે. તેના કપાળ પર રહ�લા ચા�લાને ‘�લડ� ડોટ’ કહ� છે. ��ુસે થયેલી અ�પા આ વાતની ફ�રયાદ પિતને કર� છે. પરં� ુ પિત તેને
ભારતીય સ�ં�ૃિત –પોશાક છોડ� દ�વા�ું કહ� છે. પણ તે છોડતી નથી. માક�ટ શોપમા-ંમોલમાં ફર� તે છોકરાઓ પાસે �ય છે. ને સે�સ
માટ�ની લાલસા આપીને �ખોમાં પીઝામાં નાખવા� ું મર�ું નાખે છે ને તે ર�તે પાઠ ભણાવે છે.

        અમે�રકામાં રહ�તી અ�પા ભારતીયતા છોડતી નથી તે જણાવે છે ક� ‘ભારતીય �ં અને અમે�રકામાં ર�ુ ં �,ં એનો અથ� એ નહ� ક�
માર� �ું પહ�ર�ને �ાં જ�ું એ બી� ન�� કર�. અમાર� ભારતીય �ીઓને સાડ� પહ�રવી છે, પ�ંબી ��સ પહ�રવો છે, ચા�લો કરવો છે, એ
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અમાર� ભારતીય અ��મતા છે. ધોળાઓની વ�ચે કોઈ સાડ� પહ�ર��ું મળે ને વાત કર� તો સા�ંુ લાગે છે”1 પિત પોતાની ફરજો �લૂી ગયો
છે. તેમાં સા�ંત સમયની છબી જોવા મળે છે. �ીએ પોતાની ર�ા માટ� �તે મ�મ થ�ું પડશ,ે કોઈ �ૃ�ણ તેના ચીર �રુવા આવશે
નહ� �વો �રૂ આ વાતા� છોડ� �ય છે. આ વાતા� સદંભ� મ�ણલાલ હ. પટ�લ ન�ધે છે ક� – “‘લેડ� િવથ અ ડોટ’ વાતા� ડાય�પોરા અને
‘ના�રવાદ’ બનંે વલણોને એક સાથે તાક� છે ને સફળ બની રહ� છે. પારકા દ�શમાં મોડ� સા�ં અ�પાએ કર��ુ ં‘��ર’ મહ��વ�ું છે. હા,
હવે �જુરાતણો પોતાનો �ોટ��ટ કરવા સાથે પરંપરા ગમે તો તે �માણે ક� આ�િુનક ર�તે ગમે તો તે �માણે �બ�દા�ત �વવા લાગી છે.

બદલાતા ક�ચરની સમ�યા સાથે નાર�ના ��ો ને આ વાતા� ‘���યા’માં �કૂ�ને આ�વા� ર�તે ર�ૂ કર� છે.”2 તેમના શ�દો નાર�ની
��િૃત સદંભ� આ વાતા�મા ં‘આઈ ક�ન હ��ડલ ધ િસ��એુશન’ કહ�ને હ��ડલ કરતી અ�પાને જોતાં સા�ચા લાગે છે. અ�પામાં ભારતીય
નાર�ના દશ�ન થાય છે.

        ‘લેડ� િવથ અ ડોટ’ કરતાં ‘ગાલના ટાકંા’ વાતા� �ુદા જ ભાવિવ�ને ચ�ધે છે. ‘અમે�રકાના ભારતીય વસાહતો િવશ’ેનો લેખ
લખવાનો હોવાથી વાતા�નાિયકા, તે િવશે િવચારો કર� છે. તેને કાઇ �ઝૂ� ું નથી. તે િવચારોમાં બાળપણથી કોલેજકાળ �ધુીના �મરણો
યાદ કર� છે. ને વાતા� ઉઘડ� છે.

         નાિયકા અનેક �વ�નો લઈને અમે�રકામાં રહ�તા રો�હતને પસદં કર� છે ને લ�ન રો�હત સાથે થાય છે. લ�ન બાદ તે અમે�રકા
�ય છે. પરં� ુ પોતે �વો િવચાર�યો હતો તેનાથી રો�હત �ુદો નીકળે છે. નાિયકા �ુદંર દ�ખાય છે પણ રો�હત ને મો�હત કર� શકતી
નથી. રો�હત તેને વળગીને �ેમ કરશે એ આશાએ જ ��યે �ય છે. વાતા� કહ�વાની શલૈી �યાનપા� છે. �મક�- “�ુિનયાનાં બધા છાપા,ં
બધાં ટ��લફોન, બધાં ટ��લિવઝન ફગાવી દ�વા�ું મન થ� ુ.ં રો�હત તમને વળગી વળગીને �ેમ કરશે એ આશામાં તમે ��યે જતાં હતા.ં
પથાર� મોટ� નહોતી તોય વચમાં ખા�સી જ�યા રહ�તી. તમે બધી વાત મનમાં ભર� રાખતા.ં રો�હતને બી� કોઈ ભારતીય ક� અમે�રકન
બહ�નપણી તો નહ� હોય એવો િવચાર તમને આવતો.”3

         તમે મોડ��લ�ગ કરો છો. તેમાં શ�ે�નુી �હ�રતમાં તમારા વાળ બતાવે છે. એ જણા��ું છતાં ‘રો�હતની �ખને તમારા શ�દો
સભંળાતા નહોતા’ પરં� ુ બી� વખતે મોડ��લ�ગ વાળાએ િનરાવરણ �તનના ફોટાનો ��તાવ ��ૂો. તે િવશે �બૂ િવચાયા� પછ� નાિયકા
�વીકાર કર� છે.

        બે અઠવા�ડયાં બાદ વહ�લો આવેલો રો�હત નાિયકના ફોટા જોવે છે. આગળ લે�ખકાએ આ મહ�વના �સગં િવશે લ�� ું છે ક�
–‘એની લાલ �ખોમાં તમે ઝ�નૂ જો�ુ.ં તમને થ�ું એ તમાચો મારશે. એટલે એક ડગ�ું પાછળ ખ�યા,ં અને રસોડાના કાઉ�ટર સાથે
અથડાઇ નીચે પડ� ગયા.ં કાઉ�ટરના �ણૂાએ તમારો ગાલ ચીર� ના�યો હતો. ચીરામાથંી લોહ� દદડ� ું હ� ુ.ં ફશ� પર અધ�બેહોશ પડ�લાં
તમને રો�હત વળગી વળગી �ેમ કરતો હતો. એના શ�દો તમાર� કાને અથડાયા, ઓ �વ�પા, માર� �પાળ� �પાળ� �વ�પા-“4 વાતા�ના
�તે ક���ટૂર ���ન પર રો�હત નામ લખતી અને ટાકંાવાળા ગાલ પર હાથ ફ�રવતી નાિયકા ક���ટૂર બધં કર� દ� છે. વાતા�ના �તે
શીષ�ક �પ�ટ થઈ �ય છે. તો નાિયકા� ું સ�દય� રો�હતને મો�હત કર� શક� છે. વાતા�ના �તે નાિયકાની મનોકામના �રૂ� થાય છે.

        ‘કથા ન�લનભાઈની’ વાતા�નો પ�રવશે અ�ય વાતા�ઓની �મ અમે�રકાનો છે.‘શિનવારની મધરાતે ન�લનભાઈ વીસીઆર પર
‘કમ એ�ડ ગેટ ઈટ’  �ફ�મ �રૂ� કર�ને ઝોકા ખાવા લાગે છે. ને પોતે �વ�નમાં સર� પડ� છે. વાતા� �વ�નમાં ર�ૂ થઈ છે ને �વ�ન
ન�લનભાઈ�ું છે. ન�લનભાઈની પ�ની િવજયાબહ�ન ધાિમ�ક વ�ુ પડતા છે. �યાર� ન�લનભાઈને સે�સમાં વ�ુ રસ છે. િવજયાબહ�નના
મતે ન�લનભાઈ ગદં� �ફ�મો જોવા� ું જ કામ પોતાની ગેરહાજર�માં કર� છે.  ન�લનભાઈની લાગણીઓ �રૂ� થતી નથી.  �વ�નમાં
ન�લનભાઈ કંટાળ�ને એક �દવસ ઓિશકાથી િવજયાબહ�ન�ું મો�ું દાબી દ� છે. િવજયાબહ�નના મરણ બાદ ન�લનભાઈની �ચ�તા કરતા
સબંધંીઓ તેમના માટ� ખાવાની, વાતો કરવાની, હાથ િમલાવા, આ�લ�ગન આપવા વગેર� ��ો િવશે િવચાર� દર�કને કામની સ�પણી કર�
દ� છે. આ બ�ુ �વ�નમાં બને છે.

        િવજયાબહ�ન વગરના ઘરમાં શાિંત અ�ભુવતા ન�લનભાઈને �યાં એક સા�ં જયવતંીબહ�ન ખાવા�ું લઈને આવે છે. તે �છેૂ છે ક�
‘તમને રોજ રોજ દાળ-ભાત-શાક રોટલી ખાઈને કંટાળો નથી આવતો?’ ને આગળ કહ� છે ક� ‘તમે કોઇની સાથે બહ�નપણા કારોને તમે
કાઈં ઘરડા નથી થયા.’5 જયવતી બહ�ન�ું આ વા� બધા ��ુષોને લા�ુ પડ� છે. સવાર� બારણાના અવાજથી �વ�ન �ટૂ� છે. �યા ં‘ક�મ
આટલીવાર લાગી? રિવવારની મોડ� સવાર�ય પેલી �ફલમ જોતા’તા ક� �ુ?ં ક�વા ધણી સાથે પનારો પડ�ો છે મારો? �વા�યાય માટ� ઘર
બહાર પગ ��ૂો નથી ને અહ� �ફલમ શ� થઈ નથી”6 �વા પ�નીના કકળાટ સાથે વાતા� �રૂ� થાય છે.

        વાતા�માં �ી-��ુુષના સબંધંોની સાથે માનવીની �ત�રક સવંદેનાને પણ વાચા મળ� છે. વાતા�માં પ�નીનો કકળાટ વાતા�
રચવામાં મદદ�પ થયો છે. પ�નીનો સે�સ ��યેનો અણગમો તથા પ�નીને �વ�નમાં ઓશીકાથી માર� નાખવી તથા જયવતી બહ�ન�ું
�ચૂન ક� ‘તમે કાઈં ઘરડા નથી થયા’ �વા વા�ો અનેક ર�તે ભાવકને િવચારતા કર� �કૂ� છે. આ વાતા� ��ર�ફની ‘સૌભા�યવતી’ની યાદ
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અપાવે છે. પરં� ુ‘સૌભા�યવતી’ વાતા�નો �ત ક�ણ છે. �યાર� ‘કથા ન�લનભાઈની’ એ ‘sex psychology’ને વ� ુ �પશ� છે.

        પ�ા નાયકની વાતા�ઓમાં બદલા� ું �વન િન�પા�ું છે. તો ભારતીય સ�ં�ૃિત-��ૂયો, સબંધંો ઘસાતા �ય છે તેની વદેના પણ
ર�ૂ કર� છે. ‘િન�ય�મ’ અને ‘વળાકં’ વાતા� તે ���ટએ મહ��વની છે.

       ‘િન�ય�મ’  વાતા�ની નાિયકા-�ેરણાનો પિત-અ�ુણ હોવા છતાં ક���ટૂર શીખવાડવાના બહાના હ�ઠળ પર ��ુુષને સે�સ માટ�
પોતાના બેડ�મ �ધુી લઈ આવે છે. તેની સાથે સહશયન કર� છે.

        પિતનો ફોન આવવાથી �ેરણા સાથે આવલેો �વુાન ગભરાય છે. પરં� ુ �ેરણાની વાત કરવાની સાહ�જકતા �વુાનને અને
ભાવકને અચબંામાં �કૂ� દ� છે. તે �સગંને લે�ખકાએ આ ર�તે વણ��યો છે �ુઓ-

“તમે થરથર કાપંો છો. તમા�ંુ હદય બમણી ઝડપે ધડક� છે. તમને ભયકંર અપરાધભાવ �ગે છે. ધરતી માગ� આપે તો સમાઈ જવા� ું
મન થાય છે. �ેરણા તમારો હાથ પપંાળતી પપંાળતી ઠંડ� કલે� વાત કર� છે. ‘ડા�લ�ગ, ક�મ છે � ુ ં? �ું ક�ુ� આ�? લચં ખાધો? ટપાલમાં
ક�ું નથી. સા�ં ક�ટલા વા�યે આવીશ? જમવા�ું �ું બના�ુ?ં દાળઢોકડ�? ચો....�.....સ અ�યાર� �ું ક�ંુ �?ં �ું એટ�ું વહાલ કર� છે ક�
મને �ખુના સો� આ�યા છે. �લાઉઝના �તરસેવા ખો�ું �’ં �ેરણાનો હાથ છોડ�ને તમે �વરાથી ઊઠો છો. કપડાં પહ�ર� લો છો. તમે
કહો છો ક� તમાર� જ�ું પડશ.ે �ેરણા દરવા� આવીને હળ�ું � ુબંન કર�ને આવજો કહ� છે. તમે ગાડ� �ટાટ� કરો છો. તમને પસીનો �ટ�
છે. �માલ કાઢ�ને �છૂો છો’7

        વાતા�માં �વુાનની પ�ર��થિત અને �ેરણાની સહજતા જોવા મળે છે. �વુાનને પહ�લીવાર � ક�ઠન લાગે છે તે પછ� �ધુવારની
રાહ જોવે છે.

        વાતા�નાયકને �ીની સહજતા ચોકાવી દ� છે. તો નાયક બચી જતો નથી તે ય�ંસ�ં�ૃિત અને ભોગવાદનો ભોગ બને છે. પ�ની
અને બોસ આગળ ખો�ંુ બોલીને તે એકવાર ગયો છે પછ� તેની �વુાનને ટ�વ પડ� �ય છે. વાતા�માં �ેરણાની બેવફાઈ જોવા મળે છે.

તો ��ૂયો-સબંધંો નેવે �કૂ� દ�ધા છે. માણસની જ�ર�યાત પહ�લા જોવામાં આવે છે. તો ‘વળાકં’ વાતા�માં પિતની બેવફાઈ જોવા મળે છે.

વાતા�માં પિત પ�નીને માર� નાખવા માટ� ભા�તૂી માણસો મોકલે છે. ર�તામાં પોલીસની સાવચેતીને કારણે તે પકડાય છે ને જયાર�
બાળકોને �ટ�ના ઘર� છોડ�ને પાલીસ �ટ�શન પર �ુડંાઓને ઓળખવા ગયેલી પ�ની પિતને જોવે છે �યાર� અવાક બની �ય છે.

વાતા�ના �તે ઘટ�ફોટ થાય છે- “એણે પેલા માણસોને પૈસા આપેલા? મને માર� નાખંવા? હોય નહ�. વી આર હ�િપલી મેર�ડ. વી આર
વરે� હ�પી. તમે �લૂ કરો છો. તમાર� પાસે �ફૂ છે? ઓહ માઈ ગોડ.....”8

        વાતા�નો �ત નાટ�ા�મક ર�તે થાય છે. �તે ભાવક- �ી બનંેયને િવચારતા કર� �કૂ� છે. લ�નની સા�ીએ પોતાની ર�ા કરવાના
વચનોથી બધંાયેલ પિત, પ�નીને મારવાના મન�બૂા ઘડ� છે. તો �ેરણા �વી �ી(િન�ય�મ-વાતા�મા)ં પિત સાથે બેવફાઈ કર� છે.

જ�ર�યાત મહ�વની છે. સબંધંો, ��ૂયો અને િવ�ાસ નહ�, ��ુ �ુ�ંુ સા�ંત જગત પ�ા નાયકની વાતા�માં આલેખા� ું છે. ‘લેડ� િવથ અ
ડોટ’ વાતા�માં નાર�ની સવંદેના છે તો ‘ગાલના ટાકંા’ વાતા�માં �ી� ું ભાવિવ� , �યાર� ‘કથા ન�લનભાઈની’મા ંsex psychology છે.

તો ‘િન�ય�મ’ અને વળાકં’ વાતા�ઓમાં સબંધંો-  ��ૂયોનો થતો �ાસ, તેની સાથે સા�ંત �વન, �ી-��ુુષના સબંધંોમાં જોવા મળતી
સ�ુંલતા વગેર� બાબતો ર�ૂ થઈ છે.

        પ�ા નાયકની વાતા�ઓની શલૈી �યાનપા� છે. �મક� ‘િન�ય�મ’ વાતા�મા ં‘તમે �ુઓ છો, તમને એ ગમે છે’ �વી ���ુ�તથી
કહ�વાઈ છે. જયાર� ‘ગાલના ટાકંા’ વાતા�માં પણ ‘તમને, તમે, તમાર�, તમાર�’ વગેર� સવ�નામોથી વાતા� ર�ૂ થઈ છે. આ ઉપરાતં પ�ા
નાયકની ‘�લેિમ�ગો’, ‘ઊ�ડ ગયો હસં’, ‘��ુટપ’ વગેર� પણ મહ�વની વાતા�ઓ છે. ભારતીયતા, ના�રવાદ, �ી-��ુુષના સબંધંોમાં જોવા
મળતી સ�ુંલતા, ભોગવાદ, બદલાતા �વનની છબી વગેર� તેમની વાતા�ના ��ખુ પાસાં છે.
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