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�ણ વાતા�ઓ – એક અ�યાસ

સા�ંત સમયમાં �ુદા �ુદા સ�કો �ારા લખાયેલી અને સમાન લાગતી વાતા�ઓને સામસામે રાખી તપાસવાથી સ�ક� સ�ક� બદલાતા
વાતા�કળા �ગેના �યાલોનો પ�રચય સાપંડ� છે. જોસેફ મેકવાનની ‘આદશ� સોસાયટ�’, દલપત ચૌહાણની ‘બા વા�ં આલજો’  અને
મોહન પરમારની ‘ઉચાટ’ આ �ણે વાતા�ઓમાં આ સ�કો એક જ િવચારને �ય�ત કરવા નોખી રચના���ુ�ત વડ� વાતા� િન�પે છે. આવી
દ�ખીતી �ભ�તા જ એમને �ુદાં વાતા�કાર તર�ક� િસ� કર� છે. આ �ણે વાતા�ઓ નાિયકા �ધાન છે. ‘આદશ� સોસાયટ�’ વાતા�માં ગજરા
દ�લત કોમની સફાઈ કામદાર છે. દા��ડયા પિતને કારણે ઘરની જવાબદાર� વહન કરતી ગજરા પર તન�ખુરાય �વા કહ�વાતા આદશ�
સોસાયટ�ના વહ�વટદાર બળા�કાર કરવા �ધુી પહ�ચી �ય �યાર� સવણ� સમાજની દ�લતો ��યેની માનિસકતા �ગટ થયા િવના રહ�તી
નથી. ‘બા વા�ં આલજો’ વાતા�ની નાિયકા શા�ં ુ રોજ સવાર� ઝા�ુ લગાવવા �ય અને એના બદલામાં રા�ે વા�ં માગવા આવે છે. �યાં
રાિ�ના �ધકારમાં કહ�વાતા ભ�વગ�ની �િૃ�ઓ,  િવ�ૃિતઓ,  ખાિસયતો,  નબળાઈઓ અને િવ�ચ�તા� ું િન�પણ થ�ું છે.  મોહન
પરમારની ‘ઉચાટ’ વાતા�માં ભ�સમાજની �ીનપાક� સોસાયટ�માં િનયિમત સફાઈ કામ કરતી મ�ઘી રાિ�ના સમયે પોતાના દ�કરા કિનયા
સાથે વા�ં લેવા આવે છે. �યાં સવણ�ના ખોખલાં સબંધંો �ય�ત થવા પા�યાં છે. આમ, આ �ણે વાતા�ઓમાં સવણ� સમાજ �ારા દ�લત
�ી પર કરાતાં અ�યાચારો દયનીય છે.

જોસેફ મેકવાન દ�લત સા�હ�યના ખમતીધર વાતા�કાર છે. એમણે પોતાના કથાસા�હ�યમાં દ�લત સમાજનાં �તરંગનો પ�રચય કરા�યો
છે. એમની ‘ઘર�ું ઘર’, ‘રામરાજ’, ‘આઝાદ�ના લાડવા’ વગેર� વાતા�ઓ ‘આદશ� સોસાયટ�’ વાતા�ના �ુળની છે. �માં દ�લત સમાજની
પીડા, �યથા, �યસનો, સમ�યાઓ�ુ િન�પણ થ�ુ છે.

વાતા�ના �ારંભમાં જ સ�ક� ભ�સમાજની આદશ� સોસાયટ�માં સફાઈકામ કર� પે�ટ� ું રળતી ગજરાને દશા�વી છે. �નો પિત ર��વમેાં
સફાઈ કામદાર છે. આદશ� સોસાયટ�ના વહ�વટદાર તન�ખુરાયના મનમાં ગજરા માટ� જ�મે�ું શાર��રક આકષ�ણ વાતા�નો દ�ખીતો દોર
છે. પછ�તે � ઘટના ઘટવાની તેના બીજ વાતા�ના આરંભથી જ રોપાય છે.વાતા�મા � ઘટતી ઘટનાઓ છે તે પણ કશો મોટો બનાવ હોય
એવી ભૌિતક નથી, બ�ક� ખા�સી ચૈતિસક છે. ગજરા અને તન�ખુરાય વ�ચેના સબંધંોને ઉપસાવવાની ક�ટલીક �ચૂક િવગતો સાપંડ� છે.

તન�ખુરાય શાર��રક ર�તે ગજરાને ભોગવવામાં સફળ થતાં નથી, પરં� ુ એને બદનામ કરવામાં સફળ થાય છે. �માં દ�લત �ી ��યે
રહ�લી સવણ� ��ુુષની �ુ�ૃ��ટનો પ�રચય સાપંડ� છે.

રાિ�ના સમયે બધાં જમીલે પછ� વા� માગવા આવતી ગજરા આમ તો સરળ અને પરગ�ુ �વભાવની, પિતની ખરાબ ટ�વોથી �ણકાર
એટલે નવી તૈયાર થઈ રહ�લી સોસાયટ�માં સફાઈકામ મેળવી �ુ�ંુબ�ું ભરણપોષણ કર� શકાય એવી મનની ઈ�છા ખર�, પરં� ુ કામ
મેળવીને પણ ગજરા વદેના િસવાય ક�ું જ �ા�ત કર� શકતી નથી. રોજની સવાર-સાજં એના મનને ટાઢક આપી શકતી નથી. શોિષત
સમાજ તો તેની ગર�બીનેજ વ�રૂતો રહ� છે. અહ� ગજરા�ું �તીય અને આિથ�ક શોષણ થાય છે. આટલેથી ન અટકતા તન�ખુરાય
દ�લત સમાજ ��યેનો આ�ોશ ઠાલવતાં બોલી ર�ા હતા.ં, “આ �ત માટ� ગમે તેટ�ું કરો તો પણ એ �ધુરવાની નથી... સરકાર�ય
ક�ટ�ું બ�ું કર� છે એને માટ�..” તન�ખુરાય �વા વહ�વટદારને દ�લત પાસેથી કામ કઢાવી લે� ું હોય �યાર� �િતવાદ આડ� આવતો નથી
પરં� ુ શોિષત દ�લત �ી �યાર� િવ�ોહ કર�, તેની આગવી અ��મતા �ગે �યાર� અ�યાય કરનાર� ક�વી પીછેહઠ કરવી પડ� છે તે� ું કલા�મક
આલેખન અહ� જોવા મળે છે. વાતા�કાર� સવંાદો �ારા દ�લતો ��યે રહ�લી �િતવાદની બદ�ને �ગટ કર� છે. સજંોગો �માણે સામા�ય
�વન �વતાં દ�લત સમાજના આ નીચલા �તરની � ૂગંી-મૌન વદેનામાં �પાયેલા રહ�યો �ગટાવવામાં લેખકને ધાર� સફળતા મળ�
છે. સોસાયટ��ું નામ અને વાતા�� ું શીષ�ક- ‘આદશ� સોસાયટ�’ સમાજ ના કહ�વાતા સવણ�ની દંભી માનિસકતા ઉપર કર�લો ધાય� �યગં
વાતા�કાર� અ�ભ�ય�ત કય� છે.

દલપત ચૌહાણ િવષયવ�� ુ અને શોષણની �િૂમકા લઈને દ�લત વાતા�ઓ લખે છે. છતાં વાતા�માં કળા�મકતા જોખમાતી નથી. ‘બા વા�
આલજો’ વાતા�માં દ�લત સમાજની વા� માગંી �વન �વતી નાર�ની સમ�યા આલેખાઈ છે. શહ�રની સોસાયટ�મા,ં ગલીમા,ં પોળમા,ં
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મહો�લામાં ભીખ માગંી પેટનો ખાડો �રૂતી આવી અનેક દ�લત �ીઓ આપણને જોવા મળે ��ું �વન આ પોળ અને સાજં સાથે િન�ય
�મે જોડાયે�ું છે.

વાતા�ની નાિયકા શા�ં ુ રોજ સવાર� સોસાયટ�માં ઝા�ુ લગાવવા �ય અને એના બદલામાં રા�ે દ�કરા સ�ડુા જોડ� વા� માગંવા જતી.
આ એનો રો�જ�દો �મ હતો. પેટનો ખાડો �રૂાય અને �ુ�ંુબ�ું �વન ચાલ� ું રહ� એટલા માટ� દર�ક ઘર�  ‘બા વા� આલજો’ કહ� ઉભી
રહ�તી. શા�ં ુ કહ�વાતા ભ�વગ�ના લોકોની વાણી અને વત�નમાં �ગટતી દા�પ�યિવષયક સમ�યાઓને િનહાળતી રહ� છે. દ�લત સમાજની
વરવી વા�તિવકતા અને ભ�સમાજના લોકોના કહ�વાતા દંભ�ું કલા�મક િન�પણ વાતા�માં થવા પા�� ું છે. પોળના �ી-��ુુષોના સબંધંોને
વાતા�કાર� શા�ંનુા �તરમન �ારા �ગટ કર� દ�લત અને સવણ� સમાજના દા�પ�ય�વનને સિંનિધ�ૃત કયા� છે. �માં દ�લત તરફની
�ણૃા, િતર�કાર ભાવ �ય�ત થવા પા�યો છે.

“વધાર� સમય બગાડતી નહ�, ઢ�ડાનંે મોઢ� ચઢાવવા બ�ુ સારાં નઈ, સમ�?”

વાતા�ના �ારંભથી જ કથાનાિયકાની મનોદશા �ચિ�ત થતી રહ� છે. અહ� આવતાં પા�ોની ર�ખાઓ શા�ંનુી �તરએકો��તથી બધંાય છે.

વાતા�માં લેખક� ક�સ રચનાનો ઉપયોગ કય� છે. વાતા�કારને જયાં અટક�ું છે �યાં અટક� છે. એમણે સકં�તો �ારા કામ લી�ુ છે. ��ય�
કથનર�િતથી �ૂર રહ� શા�ંનુી �ત�રક એકો��ત �ારા એમણે સવણ� સમાજના દંભ, �તીય �ખલનો, �ય�ભચાર ઉઘાડા પાડ�ા છે.

વાતા�� ું શીષ�ક ‘બા વા� આલજો’  �વુપ�ં�તની �મ એની �નુ�ુ��ત થતી �ય છે.એના થક� સવણ� સમાજના �ી-��ુુષોના ખોખલાં
સબંધંો અ�ભ�ય�ત થયાં છે. એમાં નવા નવા પ�રમાણો ઉમેરાતા �ય છે. આ વાતા� એક સરસ નાટ�ા�મક એકો��ત બની શક� એ �કાર�
�ારંભ થી �ત �ધુી તળપદ� બાનીમાં કહ�વાઈ છે.

વષ�થી ચાલી આવલેી આપણી વણ��યવ�થાને કારણે સવણ�ને દ�લત પાસેથી કામ કઢાવી લે� ું હોય �યાર� અ���ૃયતા આડ� આવતી
નથી. �યાર� બાથમાં ઘાલી ને અડપલાં કર� �ીની સતામણી કર� થોડાકં �િપયા આપીને પોતા� ું કામ પાર પાડ� છે એ�ું વણ�ન લેખક�
બ�બૂી ક�ુ� છે. ઝા�ુવાળાની વા�ની �ખૂ, સાજં અને પોળ સાથે જોડાયે� ું એ�ું �વન, એમાં દ�લત �ીઓની સતામણી આ બ�ું
વાતા�માં �પુેર� � ૂથંા�ું છે. સમાજમાં અસમાન દર��ને કારણે એક માણસ બી� માણસને કઈ હદ� �ુઃખી કર� શક� તે� ું ભયાવહ
આલેખન થ�ું છે. નાર��વનનાં ��ૂયોને ઉ�ગર કરતી આ વાતા�માં એક નાર�ની સવંદેના, વદેના અને પીડાને તેમજ પ�ની તર�ક�ની
તેની ફરજો અને �ુ�ંુબ ��યેની ભાવનાને લેખક� ચા�ષુ કર� છે.

મોહન પરમારની ‘ઉચાટ’  વાતા� દ�લત નાર�ની સ��ૃ ચેતનાને �ય�ત કર� છે. દ�લત સમાજના �તરંગનો પ�રચય કરાવતી આ
વાતા�માથંી પસાર થતાં વાતા�કારનો વાતા�કાર તર�ક�ની �િતબ�તાનો પ�રચય સાપંડ� છે. �ીનપાક� સોસાયટ�ની બે �ીઓની વ�ચે
સફાઈ કામદાર મ�ઘીને ક����થાને લેખક� �કૂ� છે. �ીજો ��ુુષ એકવચન કથનશૈલી �ારા �યો�તી આ કથાનો �વાહ ધીમી ગિતએ
ભાવકને પા�ો, �સગંો અને �િૃ�ઓનો પ�રચય કરાવી આગળ વધે છે. �માં મ�ઘીનો સરળ અને પરગ�ુ �વભાવ, સોસાયટ�માથંી
વા�ં માગંી �ુ�ંુબ�ું ભરણપોષણ કર�ુ,ં સોસાયટ�માં નવા વ�ો પહ�ર� વાળવા જ�ુ,ં સોસાયટ�ની �ીઓ મા રહ�લો ઇષ�યાભાવ વગેર�
વણ�ન �ારા લેખક� પા�ોના મનોગતને �ગટ ક�ુ� છે.

બનંે વાતા�ની નાિયકાની �મ અહ� મ�ઘીનો પણ દ�કરા કિનયા સાથે વા� માગવા આવવાનો િન�ય �મ હતો,  એના આવવા ન
આવવાની સોસાયટ�ના રહ�શો ન�ધ લેતા.ં દ�કરો હાથમાં ડોલ�ું લઈ સાથે ચાલતો રહ�તો. કયાર�ક ડોલચાને અડ� �ય તો સોસાયટ�ની
�ીઓ અણગમો �ય�ત કરતી અને કહ� દ�તી  “જરા ડોલ�ું ની�ું રાખતો હોય તો?”  અહ� કહ�વાતા ભ�વગ�ની દ�લતો ��યેની
અ���ૃયતાભર� માનિસકતા �ગટ થાય છે. દ�લતો પાસેથી પોતા� ું કામ કરાવી લે� ું હોય �યાર� �યાં દ�લતપ�ું નડ� ું નથી. ��ું વણ�ન
પણ વાતા�કાર� અહ� ક�ુ� છે-

“કનકલતાએ એને �દર બોલાવી, મ�ઘી િવચારમાં પડ� ગઈ. કહ�� ું પડ�, આમ તો, મને કદ� દરવા�થી �ૂંકવા દ�તા નથી, કદ� �લૂે�કૂ�
દરવા�ને ટ�કો દઈને ઉભી હોય તોય ટો�ા કર� સે, આજ વળ� એ�ું તો �ું કામ સે ક� મને �દર બોલાવે સે ? એ�ું િવચાયા� પછ�યે
ખચકાતા પગલે આગળ વધી, કનકલતાના મ� પર હા�ય ભાળ�ને એને થોડ� �હ�મત આવી, દરવાજો ખોલીને એ કોટમાં પેઠ�.”

મ�ઘીને હ���ુવૂ�ક બોલાવીને લઈ ગયેલી કનકલતાનો �વાથ� એ છે ક� ઘરના સડંાસની ગટરલાઈન ઉભરાઈ ગઈ છે. એને સાફ કરાવ�ું
છે. પરં� ુ કનકલતાના �વાથ��િૃ�ને પારખી ગયેલી મ�ઘીએ તરત કહ� દ�� ુ ં“પણ બેન, મને આ કામ ફાવ� ું નથી.” કનકલતાએ ક�ુ ં“�ું
ય ખર� છે ? આ તો તમા�ંુ કામ, તમે ન કરો તો કોણ કર� ?” ભારતને આઝાદ� મ�યાને આટલા વષ� પછ� પણ દ�લત સમાજ �વત�ં
થયો નથી, વષ�થી ચાલી આવલેી આ �ય��તની ��ઢ��ત માનિસક ��થિતમાં કોઈ બદલાવ આવવાનો નથી. એણે આ કહ�વાતા સવણ�
સમાજની ગટરોજ સાફ કરવાની છે. એની પીડા, અવહ�લના, હ�ુ પણ સમાજમાં અકબધં છે. ��ું િન�પણ વાતા�કાર� કનકલતાના �ખુે
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કરા��ું છે. � સવણ� સમાજ થી થઈ ન શક� તે દ�લત વગ� જ કર� શક� તેવી જડ માનિસકતાને તોડ� ��િૃત આણવા�ું વલણ અહ�
વાતા�માં જોવા મળે છે.

બી� તરફ કનકલતા અને હ�મુતીના �ી સહજ ઈ�યા�ભાવમાં મ�ઘી અટવાતી રહ� છે. બનંે મ�ઘીને પોતાની પાસે રાખવા મથામણ કર�
છે પરં� ુ મ�ઘી કહ�વાતા સ�ંકાર� વગ�ના ગમા-અણગમાને સમ� છે. પ�રણામે પોતાની �ુનેહથી બનંે વ�ચેના સબંધંોને અકબધં રાખે છે.

કનકલતા સાથે અબોલા લઈ �કૂ�લી મ�ઘીને કનકલતા હાથ પકડ�ને લઈ ગઈ �યાર� મ�ઘી પોતાના મનનો ઉચાટ �ય�ત ન કર� શક�.
પરં� ુ હ�મુતી �ગે કહ� છે “હવે આ હ�મુતીને મનાવવામાં ક�ટલો ટ�મ જશ,ે દઈ �ણે” મ�ઘીનો મનોમનનો આ ઉચાટ એને મહાન
બનાવે છે. બનંે �ીઓમાં રહ�લી �િૃ�ઓને તોડવા માટ� મ�ઘીએ વાપર�લી ��ુ�તમાં લેખકની સબળ સ�કતાના અણસાર વરતાય છે.

�દવાળ�ના દહાડ� સોસાયટ�માં ઝઘડો જોવા જતાં હ�મુતીના વરને મ�ઘી કહ� છે “સપરમાં દહાડ� લોકોમાં �મુેળ ર� એ�ું કાકં કરો”
મ�ઘીના મન�ું આ વલણ સામા�જક ��િૃત�ું �ચૂક બની રહ� છે. આ� �ટૂતા જતાં સમાજ અને �ગુોથી ઘર કર� ગયેલી આભડછેટની
�િંથઓને તોડવા�ું કામ સ�ક� �ુશળતા�વૂ�ક ક�ુ� છે.

આ �ણે વાતા�કારોની વાતા�ઓમાથંી પસાર થતાં એમનો સ�ક ઉ�ેશ ��ૂચત થાય છે ક� દ�લતોએ �લુામીની સાથે ��ુ�ત માટ� પણ સહન
કર�ું પડશ.ે આ �ણે વાતા�ના પા�ો દ�લત હોવા છતાં લાચાર નથી. એમનામાં આ�મસ�માનની ભાવના છે. આ પા�ો પોતાના જ
સમાજની �ઢ માનિસકતાને અિત�મી જવામાં સફળ થાય છે. આ �ણે વાતા�માં દ�લત નાિયકાની ��યા�મક ��થિત એકસાથે સમાતંર� વહ�
છે. દ�લત-પી�ડત-શોિષત સમાજને કરવી પડતી સોસાયટ�ની સફાઈ ભારતીય સામા�જક વણ��યવ�થાના ભાગ�પે રચાયેલી એક �થા
છે. આવી �થાનો િવરોધ વાતા�નો ક���વત� િવચાર બની રહ� છે. �ણે વાતા�કારો ભાવકને પા�ો, �સગંો, ઘટનાઓ અને �િૃ�ઓને
�મશઃ અવગત કરાવે છે.
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