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Continuous is s ue - 21 | De ce m be r 2015 - January 2016

આ�િુ નકો�ર 'ખંડ�ર' વાતા�માં �ગટ�લી જનપદની ક�ુણાંિતકા
'શ�દ� ૃ��ટ'ના ઓકટો.-નવે. ૨૦૦૮ના રજતપવ� દ�પો�સવી ગ�િવશેષાંકમાં સમાવાયેલી (� ૃ.૧૨૨ થી � ૃ.૧૨૭) રમેશ િ�વેદ�ની
'ખંડ�ર' વાતા� આ�વા� છે ; એટ�ું જ નહ� માનવીય � ૂ�યોની અસરકારક ર�તે આવ�યકતા પણ િસ� કર� આપે છે . પારં પ�રક વારસો

અને �ુ�ુંબને �ય�ને અમે�રકા(ભૌિતકતા) તરફ ઘેલછા� ૂવ�ક દોટ કાઢતાં નવ�ુવાનોની હાલત અને એના �ુ�ુંબની ક�ુણતા અહ� સ�ક�
ૂ �ુ�ુંબની છે , પણ એની સાથે સ�ક�
સાંગોપાંગ ક�ણરસમાં વણી લીધી છે , કહો ક� �થ
ં ૂ ી લીધી છે . અહ� કથા તો એક ગામની, એક ખે�ત

સવ�ની(ભૌિતકતા તરફ �ધળ� દોટ �ુકતા સવ�ની) લાગણીને જ વાચા આપી છે . સહોપ��થિતની ટ� કિનક અને સા�ી કથક �ારા
�ામ� ૂિમની ક�ણ- દા�ણ ��થિત ઉપ�વવામાં કથક-સ�ક સબળ-સફળ � ૂરવાર થયાં છે એમ કહ�વામાં મને એક ભાવક તર�ક�
અિતશયો��ત લાગતી નથી.
વાતા�નો �ારં ભ જ ભાવકને આઘાત આપનાર �ૃ�ય કંઇક અઘ�ટત ઘટ�ાનો સંક�ત આપી દ� છે . �ારં ભમાં જ કથકને �ણે અપ�ુકન
થાય છે "ફ�ળયામાં પગ � ૂ�ો ને �ત
ૂ �ં ુ ભ��ુ.ં

ઉના� બપોરના કાળઝાળ સ�ાટાને ચીરતો કાગડો કા...કા...કરતો ઊડ�ો. ને �ત�દ
બનીને ઊભેલા લીમડાની � ૂ�છા� �ૂ ર થઇ હોય તેમ ડાળાં- પાંખરાંમાં થોડો સળવળાટ
��યો." ('શ�દ� ૃ��ટ', ઓકટો.-નવે. ૨૦૦૮ � ૃ.૧૨૨)
આ અપ�ુકન ક� આઘાત આપનાર� �ુદરતી �િત��યા કથકને આગળ વધતો- િમ� ચી�ુના ઘર તરફ વધતો અટકાવતી નથી,
ક�મક� કથક પોતે જ �ાત છે ; � ઘટના ઘટ� ગઈ તેનાથી. એ જોઈ-ક�પી શક� છે આવનારા ભિવ�યને. �ૂતરાનાં ભસવા અને કાગડાના
ુ ા(ચી�ુ િવનાના) ઘરમાંકા..કા.. પછ� ફર� 'તડક�લો � ૂનકાર' જ પથરાઈ જવાનો એ પણ �ણે છે . પોતાના આગમનથી �ણે ચી�ન

�ુ�ુંબમાં પણ આ જ ��થિત થવાની છે એનો �ણે આ આછો પડછાયો મા� છે . સ�ક� પોતાની વણ�નશ��ત �ારા જ �ણે- અ�ણે વાતા�ના
પડળ ખોલી ના�યાં છે . વણ�નથી િવખેરાતાં જતાં ગામડાં� ુ ં વર�ું વા�તવ તા�ૃ�ય કરવામાં આ��ું છે :

"થોડાંક જ વરસોમાં �ણે ગામ- ફ�ળ�ું બ�ું જ સાવ બદલાઈ ગયાં હતાં !
માટ�નાં કાચાં મકાનો, મકાનોની પછ�તો, વાડા, ઊગી નીકળે લા આકડા, ખડઝાંખરાં. ચોમાસામાં �ાંક �ાંક બેસી ગયેલાં
મકાનોનાં ભ�કાર લાગતાં ખંડ�રો જોવા મળતાં હતાં �યાં હવે તો �ટ – િસમે�ટનાં પાકાં મેડ�બંધ મકાનો ઊભાં હતાં ! મોટાં ભાગનાં

મકાનો અવાવ�ંુ ને બારણે કાટ ખાધેલાં તાળાં �લી ર�ાં હતાં. ને �ાંક વળ� ઓસર�ઓમાં ઢળે લા ખાટલા શાંત-��ુ ત મૌન. ગમાણમાં
બાંધેલી ભેસો, ગાયો�ુ ં ભાંભર� ઊઠ�ું ને પે� ું સામે ઊ�ું તે ચી�ુ� ુ ં મેડ�બંધ મકાન.
રં ગ કર� લી �ળ�, બાર�ુ.ં બાર�એ ટ�ગાતી જળ�ૂંડ� અને બારણાની ��મમાં નેજવે �લતી �તી�ા લઈને �ચ�વ�્ ઊભેલાં જોવા
મળતાં સમ�ુ કાક� – ચી�ુની બા." ('શ�દ� ૃ��ટ', ઓકટો.-નવે. ૨૦૦૮ � ૃ.૧૨૨)
અહ� �ણે ચી�ુની બા રાહ જોઇને જ ઊભાં છે , કથકની(?). એ રાહ જોઇને ઊભાં છે કોઈપણની. કારણ ગામની દશા જોતાં જ

ગામનો ખાલીપો �પ�ટ થઇ �ય છે . વ�ુમાં આવા ઉનાળાના બપોર� તડકામાં �ૂત�ંુ ભ��ું છે , એટલે સહજ જ કોઈ રોજ�ુ ં પ�ર�ચત
�ય��ત નહ� હોય એ�ું સમ�ુ કાક�ને સમ�ય ગયે�.ું ત�ુપરાંત તેમને રાહ છે પોતાના દ�કરાની, દ�કરાના ખબર�તરની ! �ણે વષ�થી

દ�કરાની રાહ જોવાના કારણે જ કદાચ એની �ખોને પણ અસર થઇ છે . એટલે જ એ કથકની સામે "� ચળ�
ંૂ
�ખો કર�ને" તાક� રહ� છે .
કથક જોઈ લે છે ક� કાક� એકદમ લેવાઈ ગયાં છે . સમ�ુ કાક�ના � ૃધ�વને કારણે ખરબચડાં થઈ ગયેલ ટ� રવાંના �પશ�માં કથકની સાથે
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સ�ક� પણ તેની ઇ���ય અ�ુ� ૂિતને �ય�ત કર� છે . સમ�ુ કાક�ની ભાષામાં તળપદ� બોલીનો રણકો સંભળાય છે , અહ� સ�ક� ભાષાતળપદ� વાણીનો, એની સઘળ� શ��તઓ સમેત �યોગ કય� છે . એ જ વાણીમાં સમ�ુ કાક�ની વેદના પણ વણાયેલી જોઈ શકાય છે .
સમ�ુ કાક�નાં �ુખમાં � ૂકાયેલાં ક�ટલાક ઉદગારો જોઈએ તો જ એ સમ�શે :
"એ...આય ભૈ, આય ! બઉ દા'ડ� કાક� હ�ભાર� હ� ક� !'...'ભૈ, હવે તો મ� ને સ� એ બ�ુય
ં ... પણ � ંુ �દર હ�ડને પે' લાં..."
('શ�દ� ૃ��ટ', ઓકટો.-નવે. ૨૦૦૮ � ૃ.૧૨૨)
અહ� સમ�ુ કાક�ની �તર વેદના હલબલાવી � ૂક� છે . પોતા�ુ ં એક�ુ ં એક સંતાન- દ�કરો અમે�રકા જવાના મોહમાં ઘરના સ�યો,
મા-બાપનો િવચાર કયા� િવના, એ�ુ ં પાછલી �મરમાં કોણ �યાન રાખશે એની પરવા કયા� િવના ગયો છે . અમે�રકા જવાની �દ કર�

એટલે એના લ�ન પણ ઉતાવળે કરવા પડ�લા. એ લ�નમાં ઘર સા�ંુ લગાડવા, ધામ� ૂમથી લ�ન કરવા અને દ�કરાને એની �દ � ૂર�
કરવા અમે�રકા જવાના ખચ�ને પહ�ચી વળવા ચી�ુના બા�ુ�એ પોતાની જમીન વેચેલી. �ું કર� મા-બાપ ? એક�ુ ં એક સંતાન ખ�ંુ ને !

ુ ાકા અમે�રકા અને
દ�કરાના જવાથી એના બાપની માનિસકતા ઉપર પણ અસર થઇ છે . એક એક અ�ર ગણીને બોલવાવાળા દા� ક
અમે�રકાના લગાવવાળાને ભાંડવા�ુ ં શ� કયા� પછ� કડવાશની પણ પરવા કરતા નથી. દ�ુકાકાના જ શ�દોમાં અમે�રકા�ુ ં ખ�ચાણ અને
ગામની હાલત જોઈએ તો ગ�મ તો ભૈ, એ�ુ ં એ જ છ હ� ! િશયાળાની રાતે એક હારો ખ�ખારો ખાવ તોય આ ભાગોળે થી પે...લી ભાગોળે જતો સંભળાય... ન
હવ તો ગોમની આથમણી પા અમે�રકાવાળાઓએય ઈમની સોસાયટ�... �ું તો ભૈ, �... હગવાય ના જ� હ� એ બા�ુ ... ક�'છ ક : એક
એક બંગલામાં દશ દશ લાખન� તો બાથ�મ... ઈમના ડોહાઓ બધાં � ૂળ ખૈ ખૈ ન મર� જયા... ને આ જોન, હાળાઓને આરાસપોણ
વગર તો... �જ�ંય..." "...ગ�મ મ� તો હવ �ય� ને �ય� ઘૈ�ડયાં જ હોમે ભટકાય હ� ક... સી ખબર આ તો માતા�નો શરાપ ક�'વાય ક
પછ� આશરવાદ !?... મારો કોતીનો ઘેર ઘેર આ રોગ લા�ુ પડ�ો છ હ�... �...નાકમ� તો લ�ટ લબડ� ું હોય ને આ સહ�જ બોલતાં
શી�યો તો ક� 'અમે�રકા જ�ું છે '..." ('શ�દ� ૃ��ટ', ઓકટો.-નવે. ૨૦૦૮ � ૃ.૧૨૫)
આમ અમે�રકાની- ભૌિતકતાની તરફ �ણે આજનો �ુવા વગ� કંઇ પણ, કોઈ�ુ ં પણ િવચાયા� િવના રઘવાયાની �મ �ધળ� દોટ
� ૂક� ર�ો છે , અને પ�રણામે ગામડાં પોતાની અસ�લયત અને �વંતતા �ુમાવી ર�ાં છે - �ુમાવી છે . અમે�રકા તરફ હડ� કાઢ� ચા�યાં
ગયેલાં એકના એક સંતાનોની ગેરહાજર�માં એના મા-બાપના શબ પણ સડ� છે એવી ��થિત આ ગામની છે . સમ�ુ કાક� કહ� છે એમ હવે
"આ ગોમમાં તો ઢોરને ઢહ�ડનાર તો મળ� રહ� પણ મોણહની દશા તો ભૈ, એથીય બઉ �ડં ૂ � થઇ છ હ�..." અમે�રકા જવાની લાયમાં ને
લાયમાં �ાર� ક કોઈ �ુવાન લેભા�ુ એજ�ટોનો-એજ�સીઓનો િશકાર બને છે . પૈસાની સાથે સાથે �વ પણ �ુમાવે છે .
સ�ક� �વ�નની ��ુ��તથી વાતા�ને �તભાગે થ� ું લંબાણ �ણે સંકોર� લી�ું છે , કલાકસબ દાખ�યો છે . એક તરફ દ�ુકાકા�ુ ં �વ�ન
એના મનનો ઉભરો ઠાલવવામાં ઉપ�ુ�ત થ�ું છે . �ણે એમાં જ એની અમે�રકા અને અમે�રકાવાળા તરફની � ૂગ-નફરત સહજતાથી
�ગટ� છે . માણસની પૈસા પાછળની લાગણીિવહ�ન ભાગદોડ �ણે આ �ુ ના જમાનાના(�વંત) માણસને ગમતી નથી. એટલે જ એને
ુ ા � ૂખ-તરસ, વલવલાટ અને લોહ��ુહાણ... કથકને
આવા માણસો ન�ફટો લાગે છે . તો બી� તરફ કથકને આવેલ �વ�નમાં ચી�ન
આવેલ �વ�ન સંક�ત કર� દ� છે ચી�ુના �તનો. હવે �ણે ગામની સાથે સાથે ચી�ુ� ુ ં ઘર પણ ભિવ�યમાં કોઈ ખંડ�રમાં ફ�રવાઈ જશે.
અને સ�ક� એટલે જ ચી�ુના ઘરના નવા �પને બરાબર �ચિ�ત ક�ુ� છે ક�મક� એ�ુ(ઘર�ુ
ં
)ં ભિવ�ય પણ ચી�ુ ��ું જ થવા�ુ.ં
ચી�ુના લ�નની આડ વાત અહ� પ�ર��થિત િનમા�ણમાં મહ�વની � ૂિમકા ભજવી �ય છે . વાતને વળ આપવા�ુ ં પોતાને ભાગે
આવે� ું કાય� એ સફળ ર�તે પાર પાડ� છે . તો બી� વાત ઘરની પાછળ રહ�તો ડોસો અને એ�ુ ં � ૃ��ુ પણ ખંડ�ર �વા ગામના વા�તવને
િન�પવામાં તી�ણ હિથયારના ઘા ��ું કામ આપે છે . આમ, રમેશ િ�વેદ� 'ખંડ�ર' સ�વામાં વાતા�કાર તર�ક� સફળ થયાં છે . એટ�ું કહ�
શકાય ક� વાતા�� ુ ં લ�ય ભલે ગમે તે હોય પરં � ુ તેને �ગટાવતી વ�� ુ સ�ક� � પસંદ કર� છે તેને િન�પવામાં સ�ક �ણે સોળે કળાએ
ખીલી ઊઠ� છે . અને એ જ કારણે 'ખંડ�ર' પણ નોખો િનખાર પામે છે . આમ, અમે�રકા તરફની દોટ એ વાતા�ની સીધી દ� ખાય આવતી
વાત છે તો ચી�ુની અમે�રકા તરફની ઘેલછાભર� દોટમાં આ�ુિનક માનવીની ભૌિતક �ુખોની લાલસા �ગટ થાય છે .
સંદભ� :
1. ('શ�દ� ૃ��ટ', ઓકટો.-નવે. ૨૦૦૮ � ૃ.૧૨૨ થી � ૃ.૧૨૭ )
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