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નાર� સવેંદનાને �ય�ત કરતો વાતા� સ�ંહ ‘બાધંણી’

‘મીરાં યા��કની ડાયર�’ અને ‘અખેપાતર’ �વી સ��ુ નવલ�થાઓથી �યાત થયેલાં �બ��ુ ભ� ‘બાધંણી’ નામે વાતા� સ�ંહ આપે છે.

આમ તો િવવચેન, અ�વુાદ, િનબધં અને સપંાદનમાં પણ ક�ટ�ુકં સા�હ�ય આપી �કૂયાં છે. પણ ખાસ કર�ને એમની કલમ નાર�
સા�હ�ય િવશે વધાર� ચાલી છે-ચલાવે છે. ‘મીરાં યા��કની ડાયર�’ અને ‘અખેપાતર’ �વી નાર� સવંદેનાને ભારોભાર આલેખનાર� સફળ
�ૃિતઓ આ�યા પછ� ‘બાધંની’ નામે વાતા� સ�ંહ આપે છે. આ સ�ંહ પણ નાર� સવંદેનાને વાચા આપનાર સ��ુ વાતા� સ�ંહ બ�યો છે.

વાતા�ની બાધંણીથી શ� કર�ને ��ુતકની બાધંણી �ધુી બ�ું માણવા �ણવા ��ું સ-રસ છે.  

િવષય વિૈવ�યની સાથે અવતર�લી બાધંણી’ની બાર વાતા�ઓ લે�ખકના મનો જગતની નીપજ બની છે. કહ� શકાય ક� �ગત �બન�ગત
મનોભાવની ��તૃ પ�રક�પના. એટલે જ લે�ખકા કહ� છે ક� ‘…વાતા� લખતી વખતે કોરા કાગળનો આતકં ન �રવાતાં લખવા� ું છોડ�
દ�વા�ું મન થાય. �તને ખોડવી પડ�...’(�:ૃ૮) �તને ખોડતાં ખોડતાં લે�ખકાએ અ�હયાં �ી જગતની વેદના સવંદેનાઓને ખોડ� છે.

‘દહ�શત’ બાધંણીની પહ�લી વતા�. વષા�ના પા� �ારા �ી સસંાર �વનની ક�ટલીક દહ�શતો વણ�વાઇ છે. વષા�ના સસરા રિસકલાલની
નજર/વત�નને પારખી લેતી વષા� પોતાના પિત ને ક�ું જ કહ� શકતી નથી. વષા�� ું મનોમથંન જગતની �ી વદેનાને �ય�ત કરના�ંુ
બ��ું છે. વાતા�ના �તે અચાનક જ રિસકલાલ�ું હાટ� એટ�કમાં ��ૃ�ુ થતાં વષા�ના મનમાં રિસકલાલના ��ૃ�નુી દહ�શત રહ� �ય છે.

�લેશ બૅકમાં આલેખાયેલી વાતા� અનેકાનેક રિસકલાલોની �ુિનતીનો �ચતાર આપી �ય છે. ‘મગંળ��ુ’ �તીકા�મક ર�તે �ી �વનની
ક�ુણતાને �ય�ત કર� છે. ��ુુષ �ધાન સમાજ દ�કરાની જખંનામાં ��ુુષપ�ું ન છોડતાં �ીની ક�વી ક�અણતા થાય છે, તે અહ� �ય�ત
થ�ું છે. સાથે સાથે પર�ાતંીય �ીઓની આિથ�ક, સામા�જક અને સા�ં�ૃિતક સઘંષ�ની અ�ભ�ય��ત ��ુપાના પા� �ારા આલેખાઇ છે.

‘�તરસેવો’ વતા� સા� ું વ�ુનંા �ચલાચા�ું સબંધં પર છે. તારાબહ�ન અને લતા સા�ુ વ�ુ.ં પણ મા દ�કર� �વો સબંધં. �તર સેવાની
ગાઠં ઊક�લતાં ઊક�લતાં તારબહ�ન અને લતાના સવંાદોમાં લે�ખકએ �વજનની િવદાય પછ� થતી લાગણીઓને �પુેર� આલેખી છે.

‘�ગ�ું પડ’માં બબાભાઇ નામના પા�થી માણસની માણસાઇ અને ભોળપ�ું દશા�વા�ું છે. વાતા�માં બબાભાઇને �ગતપડ �વા �જવતં
અને એક અ�સલ ર�તે પરોણાગત કરાવતા ભોળા માણસથી આલેખીને �ગ� ું પડને એક ઉ�મ �ૃિત બનાવી છે. ‘મગંલ��ુ’  અને
‘િનરસન’ �તીકા�મક �ૃિતઓ બનવા પામી છે. �થમ �રુષ એક વચનમાં ચાલતી વતા� �ીના માનની �યથાને વાચા આપે છે. શખેરના
પા� �ારા લે�ખકાએ �જવતં સપનાઓના �રુમાને �ખોમાથંી અનાયાસે કાઢવાનો �ય�ન કય� છે. શખેર ખર�ખર નાિયકાના �વનમાં
િનરસન બની રહ� છે.

દ�પ�ય �વનની વાત આલેખતી �ૃિત ‘આડહાથે �કુાયે�ું ગીત.’ �જુતા અને િવ�ાસ વષ� �ધૂી �ૂદા રહ� છે. મલતી નામની ��ુતાની
બહ�નપણીના મા�યમ �ારા બ�ેના હાથે આડા હાથે �કુાયે�ું ગીત મળ� આવે છે. �ૂઓ લે�ખકાએ ક�વી �ુદંર ર�તે વણ���ું છે: “ ના,ના,
નહ� આ�ું મેળે નહ� આ�ુ,ં મેળાનો મને થાક લાગે.....” ને આમ આડા હાથે �કુાઇ ગયે�ું ગીત ��ુતાના હાથમાં આવી ગ�ું હ� ું અને
આ ગીત ખોવાયાનો અફસોસ િવ�ાસના હાથમા.ં...(�:ૃ91) ‘અ�ભનદંન’  , ‘  પગે�ંુ’, ‘તાવણી’  �વી વાતા�ઓમાં પણ લે�ખકાએ �ી
સવંદેનાને ઝણઝણાવી છે. ‘�બાર વ�ચે વાતા�તો ખર�ખર ભાવકને પણ �બર વ�ચે જ ખડો કર� દ� છે. હાથના ��ુઠંના નખના �ળૂમાં
અચાનક નજર� પડતાં સફ�દ ટપકાથી ઋ�ુની �યથા- િવચારો ભાવકને �ી વદેનાના છેક તળ�યે લઇ �ય છે.

� વાત�ના નામે વાતા� સ�ંહ �ગટ થયો છે તે ‘બાધંણી’  વાતા� નાર� જગતની બાધંણીને �ગટ કરનાર� બની છે. ઘરની કામવાળ�
ચચંળ,  બા અને િવધવા વ�ુ વ�ચેની વાતા� વ�ચે લે�ખકાએ પર�પરા અને આ�િુન�તાના વલણોને વાગો�યા છે.  ‘બાધંણી’ના
મા�યમથી �ી જગતની �તર સવંદેના ��રવા પામી છે. યો�ય પા�ો અને યો�ય સવંાદો તેમજ ભાષની ���ટએ પણ આ વાતા�ની
બાધંણી ઉ�મ રહ�વા પામી છે.
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વાતા� સ�ંહમાં �ી �વનની વદેનાસવંદેના સાથે ક�ટલીકા સા�ંત પ�ર��થિતઓ પણ ઉગાડ પામી છે. િવષવ વિૈવ�ય અને વાતા�ને
અ��ુપ અ�લ પ�ોનો િવિનયોગ પણ વાતા�ઓને �જવતં બનાવે છે.  ‘બાધંણી’ની ચચંર,  ‘�તરસેવા’માં તારાબહ�ન અને લતા,
‘દહ�ષત’માં વષા�, ‘�ગ�ું પડ’ના બબાભઇ, અને ‘આડા હાથે �કુાયે�ું ગીત’નાં ��ુતા અને િવ�ાસ ખર�ખર �વતં પા�ો બ�યાં છે.

ભાષા અને સ�વાદ કલા પણ વાતા�ઓને અ��ુપ વણ�વાઇ છે. અલગ અલગ ભાષાઓનો �યોગ વાતા�ઓ�ું �ાણ��વ બ�યો છે. �મક�:-
‘…. ઇની સોડ�એ પઇનાં હમજ પેટ નથી માડં� ુ.ં હવે �ુ ં બી� જ� તો કાઢ� �કૂ�. હવે તો છોકરાયં હમજણાં �યા.ં બ��ું બી� સે જવાય?

પા�ં ગૉમ તો ક�સ �્ રાડંની સોડ�, ગૉમના ચાટ�ન ચ�� થઇ સે. એક ઠ�કાણે ટા�ંટયો વાળ�ને બેસતી હશ.ે..’ (�:ૃ16) ‘....�સા દ�શ વસૈા
ભૈસ. �મુ ભી શીખો ઔર છોકર�અન કો ભી િશખાઓ....’(�:ૃ22) ‘…. બે વરહ પહ�લાં ઘર�થી પાછાં �યા.ં એક છોડ� છે નવ વરહની તે
મોકલી દ�ધી બોન પાહં�. અહ� કોન કર� એની જળોજથા? એયને આપર� મ�તરામ.એકલા �વો કોઇ મજો નઇં....’ (�:ૃ73) આમ અનેક
િવધ ભાષાઓનો ઉપયોગ કર�ને ભાષા વિૈવ�યની સાથે તાલ મીલાવવામાં લે�ખકા સફળ ર�ાં છે.

અ�હ �બ��ુ ભ�� ખર�ખર� નાર� સવંદેનાને પકડ� છે. �ી �કર�ટ �ૂધાત કહ� છે તેમ: ‘મીરાં ય��કની ડાયર�’ અને ‘અખેપાતર’ નવલકથાઓ
�ારા દ�શના સા�હ�ય રિસકો�ું �યાન ખ�ચનાર �બ��ુ ભ� વાતા� સ�ંહ  ‘બાધંણી’  લાઇને આવે છે,  �યાર� આ ઘટના પણ �જુરાતી
સા�હ�યજગત �રૂતી જ મયા��દત નહ� રહ� એવી આગાહ� કરવા�ું મન થાય છે. (છે��ું પેઇજ) �ૂધાત સાહ�બની હામાં હા ભીડવામાં કોઇ
અિતશયો��ત નથી. અને એ પણ સા�ુ ક� ‘…દ�વ અને �ુિનયાએ સજ �લી માનવીત ���ડ�માં ભરાઇ પડ�લી �ીઓ સમ� પ�ર��થિતને,
�તમતો સમજવાનો અને �ી�વ તથા માનવતા �મુા�યા િવના તેમાથંી સમજ અને સમંાન �વૂ�ક બહાર નીકળવાના � �યાસ કર� છે તે
�યાસો એટલે બાધંણીની વાતા�ઓ...’

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

ડૉ. દશરથ સો. પટ�લ. (�જુરતી િવભાગ)  

સરકાર� િવનયન કૉલેજ, અમીરગઢ. 

�જ: બનાસકાઠંા
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