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પ્રકરણ-૫
વાર્ાા કાર મોહન પરમાર
ડૉ.મોહન પરમાર (પીએચ.ડી. થયા છે એટલે ડૉક્ટર) આધુનનકોત્તર
ટૂંકીવાર્ાા ક્ષેત્રે સર્જક લેખે પ્રનર્ષ્ઠિર્ અને પ્રગનર્શીલ હસ્ર્ાક્ષર છે . પ્રનર્ષ્ઠિર્
એટલા માટે કે સામ્પ્પ્રર્ ગુજરાર્ી નવવેચનાએ કળા નસદ્ધ ટૂંકી વાર્ાા ઓના લેખક
ર્રીકે ર્ેમને પ્રનર્ઠિા આપી છે આધુનનકોત્તેર વાર્ાા નવવેચકોનો લગભગ એક સર
રહ્યો છે કે વાર્ાા કાર મોહન પરમારે લખેલી મોટાભાગની ટૂંકીવાર્ાા ઓએ કલાનસદ્ધ
પ્રાપ્ર્

કરે લી

છે .

એમની

ગણર્રી

ટૂંકીવાર્ાા ઓ

જ

વાર્ાા કલાની

દ્રષ્ઠટએ

મયાાદાવાળી જણાઈ છે . જો કે ર્ેમાૂં પણ મોટા વાર્ાા કારની લેખખનીનો સ્પશા જોવા
મળે જ. પ્રગનર્શીલ વાર્ાા કાર કહેવાનુ ૂં કારણ એ છે કે મોહન પરમાર વાર્ાા
સર્જનમાૂં ર્ેમણે જે સાધી લીધુ ૂં છે ર્ેને છોડીને પછીના વાર્ાા સર્જનમાૂં નવુ ૂં
સાધવાનુ ૂં કરર્ા રહ્યા છે ને મોટે ભાગે એમાૂં સફળ થર્ા રહ્યા છે . પ્રગનર્શીલ
એટલે નવકસર્ા નવકસી રહેલા વાર્ાા કાર એમ કહી શકાય.
વીસમી સદીની છે લ્લી પચીસીના આરૂં ભે વાર્ાા લેખનની શરૂઆર્ કરનાર
મોહન પરમાર ‘અંચળો’ સહહર્ કુલ પાૂંચ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હો આપીને એ વસ્ત ુ પુરવાર
કરી શક્યા છે કે ર્ેઓ વાર્ાા સર્જક લેખે વાર્ાા પ્રનર્ વાર્ાા નવાૂં નશખરો સર કરર્ા
રહ્યા છે . એટલે આપણે ર્ેને હમણાૂં નસદ્ધદ્ધ કે નીવડી ચકે લા વાર્ાા કાર નહહ કહીએ
કે ર્ેઓ હજીયે નીવડી રહ્યા છે . નીવડર્ા જ રહ્યા છે . નસદ્ધદ્ધમાૂં નશખરો પ્રાપ્ર્ કરર્ા
જ રહ્યા છે . એટલે નસદ્ધદ્ધનુ ૂં અંનર્મ નશખર કયુ ૂં છે ર્ે હજી હવે આવશે કેમ કે લેખકે
વાર્ાા લેખન કૂંઈ બૂંધ કયુું નથી મોહન પરમાર પોર્ે જ કહે છે : “વાર્ાાના પર
મારામાૂં ધસમસી રહ્યા છે . હા હજીયે હુ ૂં વાર્ાા ઓ લખવાનો છૂં.”૧
મોહન પરમારની વાર્ાા લેખન નવકાસગનર્ જોર્ાૂં હજી જે વાર્ાા ઓ ર્ેઓ
લખશે ર્ે અત્યારના વાર્ાાકાર મોહન પરમારને હૂંફાવે ર્ેવી લખશે જ એમાૂં શૂંકા
નથી. વાર્ાા કારની વાર્ાા નસદ્ધદ્ધ પરત્વે પ્રનર્ભાનુ ૂં મહત્વ ખરુૂં પણ પ્રનર્ભાનેય
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પ્રેરનારાૂં, પોષનારાૂં, ઘડનારા બળો હોય છે જ એમાૂં પહેલ ુૂં ર્ે વાર્ાા કાર ઉછે રનો
સમય. આઝાદી બાદનાૂં સમયમાૂં ભણવા મળયુ.ૂં એમાૂં માધ્યનમક ભણર્ર ટાણે
સાહહત્ય પણ ભણવા મળયુ.ૂં ટૂંકીવાર્ાા ભણી પણ રૂં ગ લાગર્ાૂં બીજી વાૂંચી પણ
હોય. અનુભવો ર્ો દખલર્ને ઘેર જન્મ એટલે પાર વગરના. દખલર્ે ર્ો વેિવાનુ,ૂં
અપમાન, અવહેલના, દહરદ્રર્ાને લીધે અનેક અભાવો આ બધુ અનુભનર્ના
ક્ષેત્રમાૂં આવે એટલે કે વ ુ ૂં આવે વેિવાનો નવકલ્પ જ નહહ ! ભરર્ મહેર્ા
અનુઆધુનનક સમયના જે મહત્વના ત્રણ વાર્ાા કારો ગણાવે છે ર્ેમાૂં ઉખચર્ રીર્ે
જ મોહન પરમારને પ્રથમ સ્થાને મકે છે . સાહહત્ય અને કલાનો મમા ર્ો વાૂંચીને,
માણીને, નાણીને ભણીને જેમ સુમનશાહ પામ્પ્યા હહમાૂંશી શેલર્ પામ્પ્યા ર્ેમ મોહન
પરમાર પણ પામ્પ્યા. એ મમાને અનુભવની સરાણે ચડાવવામાૂં પ્રથમ સ્થાને
મોહન પરમાર જ આવે. આ વસ્ત ુ સમજીને રઘુવીર ચૌધરીએ કહ્ુૂં હશે કે “ર્મારી
પાસે કે ટકે ટલા અનુભવો છે . આ અનુભવોને આનૂંદવાચી બનાવો. ર્મે જે કરવા
ધારો છો ર્ેનાૂં નવાૂં પહરણામો કદાચ એમાૂંથી ઊભરી આવશે.”ર ‘કદાચ’ એટલા
માટે કે જેવી વાર્ાાકારની નનઠિાને લગન એ પ્રમાણમાૂં પહરણામ આવે. કદાચ ન
હોય ર્ો ન પણ આવે.
અનુભવ ર્ો પન્નાલાલનો ઘણો વધારે પણ મોહન પરમારનો ર્ો નહહ જ.
સ્વાભાનવક રીર્ે મોહન પરમાર ર્ો અનુભવની ર્ીવ્રર્ાને પામ્પ્યા હર્ા. અનુભવે
જ પન્નાલાલને મોટા સાહહત્યકાર બનાવ્યા. ર્ેમણે પોર્ાની વાર્ાા પોર્ાની રીર્ે
આલેખી. મોહન પરમારે ર્ો અનુભવ ઉપરાૂંર્ ટૂંકીવાર્ાા ના સ્વરૂપ નવકાસ મમા
અને કલા નવશે સજ્જર્ા મેળવી. જે સમયે ર્ેઓ વાર્ાા સર્જન ક્ષેત્રે પ્રવેશ્યા ર્ે
સમય આધુનનક ટૂંકીવાર્ાા ના વહેણ ને કુૂંહિર્ કરનારો સમય હર્ો. મોહન પરમારે
વાર્ાા ઓ ર્ો ધ્યાનપવાકને પુઠકળ માત્રામાૂં વાૂંચી. એટલુૂં જ નહહ ર્ેની
પીએચ.ડી.ના મહાનનબૂંધ નવશે ઊંડો અભ્યાસ કયો ને ત્યાૂં ર્ેઓ આધુનનક
નવશેષણવાળી વાર્ાાઓની મયાાદા જોઈ શકયા. ર્ેઓ લખે છે : “આધુનનક
વાર્ાા માૂં અમુક સાચી હદશાના પ્રયત્નો થયા છે ર્ેની ના નહહ પરૂં ત ુ આ
સમયગાળામાૂં પ્રયોગશીલર્ાની હોડ રચાઈ. આપણી નવવેચનાએ વાર્ાા નાૂં સમગ્ર
ઘટકર્ત્વો ર્પાસવાને બદલે વાર્ાાની પ્રયોગશીલર્ા ર્પાસવાની દ્રષ્ઠટ કે ળવી.
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એટલે થયુ ૂં એવુ ૂં કે શુદ્ધ કલાત્મક રીર્ે વાર્ાા ન ુ ૂં ખેડાણ કરર્ા વાર્ાા કારોની સામે
ક્ક્લઠટ અને કૃર્ક હથોટીવાળા વાર્ાા કારોનો ઉલ્લેખ થવા માૂંડયો. સુરેશ જોષીએ
આકૃનર્નો

મહહમા

કલાસૂંદભે

કરે લો

પણ

ર્ેની

સઝસમજ

કેળવ્યા

નવના

પ્રયોગખોરીનુ ૂં વલણ વધ્યુ.ૂં વાર્ાાની આત્મલખક્ષર્ા ટે કનનકનુ ૂં આડેધડ આયોજન,
ઘટનાનુ ૂં કળામાૂં રૂપાૂંર્ર કરવાને બદલે આછીપાર્ળી ઘટના નનરૂપવાનો મોહ,
સામાજજક સૂંદભો અને વાસ્ર્વદશી લીલા ર્રફનો છોછ, બાહ્યદશી વાસ્ર્વનાૂં
રહસ્યો ઉકે લવામાૂં કપોળ કક્લ્પર્ ર્ત્વોનો ખબનઅસરકારક નવનનયોગ, વાર્ાા ની
આંર્હરક અનનવાયાર્ા નવના દુબોધ ર્ત્વોનુ ૂં દે ખાદે ખીથી થયેલ ુૂં અનુકરણ, રૂપાૂંર્ર
પ્રહિયામાૂં અથાનનઠપનત્ત કરવાની ગેરસમજ. આ બધાૂં કારણો આધુનનક વાર્ાા નાૂં
વળર્ાૂં પાણી માટે કારણભર્ છે .”૩
જાણે મોહન પરમારે ઉચ્ચ કક્ષાની ટૂંકીવાર્ાા લખવાની સજ્જર્ા કે ળવવા
માટે જ ગુજરાર્ી ટૂંકીવાર્ાા નો અભ્યાસ કયો. એમણે સુરેશ જોષી, મધુરાય અને
હકશોર જાદવની વાર્ાા ઓનો અભ્યાસ કયો. ધમકે ત ુને મહડયાની વાર્ાા ઓમાૂંથી
પણ ભરપર રસ લટયો. પરૂં પરાગર્ વાર્ાાલેખકોને એમણે કમખોડયા નહહ, લેવા
જેવુ ૂં સારવવા જેવુ ૂં એમાૂંથી પણ ગારી લીધુ.ૂં ગુજરાર્ી વાર્ાા ની નવકાસગનર્ને
બરાબર સમજવા મથામણ કરી. સમય સાથે પહરવર્ાનની ગનર્ ડુગ
ૂં ર ફરર્ા ગોળ
રસ્ર્ા જેવી હોય છે . ગોળ ફરીને આપણે એની એ જ જગાએ પાછા આવ્યા હોઈએ
ર્ેવો અહસાસ થાય પણ ર્ે જગાથી થોડો ઊંચે ગયા હોઈએ છીએ એનો ખ્યાલ
આવવો જોઈએ. મલયાનનલ પહેલાનાૂં વાર્ાા કારોમાૂં સામાજજક, ઐનર્હાનસક.
વાસ્ર્વ લગભગ વાર્ાા કલા ઓગળયા વગર વાર્ાા ના ચોકિામાૂં બૂંધાઈને આવત ુ ૂં
દે ખાય છે . મલયાનનલને ર્ે પછીના વાર્ાાકારોમાૂં બાહ્ય વાસ્ર્વ કૂંઈક ઓગળે છે
અને એમાૂં આંર્રવાસ્ર્વ પણ દાખલ થાય છે . પાત્રોને આપણે બાહ્યને ભીર્ર
બૂંને રીર્ે પામર્ા જઈએ છીએ. હજી પણ ભીર્રનુ ૂં પ્રમાણ કરને બાહ્યનુ ૂં પ્રમાણ
વધારે

લાગે

છે .

ધમકે ત ુની

વાર્ાાઓમાૂં બાહ્ય

વાસ્ર્વ

સાથે

આદશા

ને

ભાવનામયર્ા આવે છે . એટલે બાહ્ય વાસ્ર્વનુ ૂં નવગલન થાય છે . વાર્ાામાૂં
શહેરને બદલે ગામડુૂં આવે છે ત્યાૂં ર્ેને ભાવનામમર્ાનો ઓપ મળે છે . પણ
એવુય
ૂં બને છે કે વાસ્ર્વ અને ભાવના વચ્ચેન ુ ૂં સૂંત ુલન જળવાત ુ ૂં નથી. ઉમાશૂંકર
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જોશી અને પન્નાલાલ જેવાની વાર્ાા ઓમાૂં વાસ્ર્વ ને પાત્રનુ ૂં ભીર્રી વાસ્ર્વ
બૂંનેન ુ ૂં સૂંત ુલન જળવાત ુ ૂં જાય છે . એટલુૂં જ નહહ બાહ્ય વાસ્ર્વ બીબા રૂપે
વપરાઈ ભીર્રી વાસ્ર્વની છાપ બરાબર ઉપસાવે છે . બાહ્ય સૂંચલનો પાત્રના
મનોસૂંચલનોને પ્રગટાવવામાૂં નનનમત્ત બને છે . આધુનનક વાર્ાા ક્ષેત્રે આવર્ાૂં આ
સૂંત ુલન નવકસત ુ ૂં નથી. ટે કનનકને, પ્રયોગશીલર્ા, કપોળકલ્પના, પ્રર્ીક વગેરે
લગાડવાની રીનર્ વાર્ાાને કથળાવે છે . દુબોધ બનાવે છે . વાર્ાા ની આકૃનર્
ઉપસાવવા અનુભનર્નુ ૂં કળામાૂં રૂપાૂંર્ર થવુ ૂં જોઈએ. એમ ર્ો આધુનનક નવવેચકો
માને છે પણ જે પ્રહિયા વાર્ાામાૂં જોવા મળે છે ર્ેને અંર્ે ર્ે પહરણામ નથી
આવત.ુ ૂં મોહન પરમારે વાર્ાા નવકાસના પ્રત્યેક ર્બક્કાને ફેરવીને ફેરવીને જોયો.
જે કારણોસર આધુનનક ટૂંકીવાર્ાા કળાત્મકર્ામાૂં પાછી પડર્ી હર્ી ર્ે કારણોને
ર્ેમણે પહરહાર કયો. મોહન પરમાર સુરેશ જોશીના જેવી વાર્ાા લખવા માગર્ા
હર્ા એનો અથા એ કે ર્ેમાૂં વસ્ત ુનુ ૂં કલામાૂં નવલીનીકરણ થાય એવી વાર્ાા લખવા
માગર્ા હર્ા. આ રીર્ે એમણે પહેલી વાર્ાા લખી ૧૯૭પના ગાળામાૂં કલમ
ઉિાવેલી. સુરેશ જોષી લખર્ા હર્ા ર્ેવી જ વાર્ાા લખવા માટે નો પ્રારૂં ભ કયો :
‘‘ગલીના નાકે ’ પાનના ગલ્લા પર એક મોટી આંખોવાળો અને મછો વાળો એક
માણસ બેિો હર્ો. વાર્ાા પરી થઈ જોયુ ૂં ર્ો એ વાર્ાા સુરેશ જોષી કે ર્ેમના
અનુગામી વાર્ાા કારો લખર્ા હર્ા ર્ેવી વાર્ાા થઈ નહોર્ી. એ કાૂંઈક જુદી રીર્ે
લખાઈ હર્ી. ર્ેમાૂં પરૂં પહરર્ અને આધુનનક વાર્ાા ઓનાૂં ર્ત્વોનો સમન્વય
સધાયો હર્ો.”૪
પરપૂંરાને ત્યાગવાની આધુનનક વાર્ાા ની ઊણપને ર્ેમણે છોડી કલાનસદ્ધદ્ધના
ધ્યેયની આધુનનક વાર્ાા ની વાર્ ર્ેમણે અપનાવી લીધી હર્ી. પરૂં પરાનુ ૂં
સામાજજક વાસ્ર્વને આધુનનકર્ાનુ ૂં કળામય નનરૂપણ બૂંનેનો સમન્વય કરી ર્ેમણે
પોર્ાની વાર્ાા કોરી કાઢી હર્ી. લેખકની આ વાર્ાા ‘સૂંકેર્’ ૧૯૭પ ના વષામાૂં
‘ચાૂંદની’માૂં પ્રગટ થઈ હર્ી. ર્ેમના પ્રથમ વાર્ાા સૂંગ્રહ ‘કોલાહાલ’માૂં ર્ેને
સમાવવામાૂં આવી છે . વાર્ાા રૂંભે પ્રથમ પહરચ્છે દ સુધી ર્ો ખ્યાલ જ નથી
આવર્ો વાર્ાા સ્ત્રી પાત્ર એટલે કે નાનયકાને મુખે કે એના શબ્દોમાૂં રજ થઈ છે .
પ્રથમ પુરુષ કથનપદ્ધનર્ છે . એની ર્ો ર્રર્ ખબર પડે છે . બીજા પહરચ્છે દના
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આરૂં ભે ર્ો ખબર પડી જાય છે કે વાર્ાા કહેનાર સ્ત્રીપાત્ર છે . પણ લેખકની યોજના
જુઓ ‘ગલીના નાકે પાનના ગલ્લા પર’ જે મોટી મોટી આંખોવાળો અને
મછોવાળાૂં માણસ બેિો હર્ાૂં. એ ચેર્ન હોવાનો વહેમ નાનયકાને પડે છે . પછી
ર્ેને ચેર્ન અહીં કયાૂંથી હોય એવુ ૂં ર્ેના મનમાૂં થાય છે એ વસ્ત ુ વાચક ને
અવઢવમાૂં મકી વાર્ાા ની સ ૃષ્ઠટમાૂં ર્ેને પરોવી દે છે . મછો વાળો માણસ નાનયકા
સામે જોઈ રહ્યો ર્ેથી પણ ર્ાળો મેળવે છે . આરૂં ભે જ આપણે નાયક નાનયકાનો
પહરચય જ નહહ, અનુભવ થવા માૂંડે છે .
બીજા પ ૃઠિના બીજા પહરચ્છે દથી નાયક નાનયકા ક્ષમા અને ચેર્ન
એકબીજાના પ્રેમમાૂં કે વી રીર્ે પડયાૂં ર્ેની નવગર્ આવે છે . ખરે ખર ર્ો નાનયકા
ક્ષમા ચેર્નના પ્રેમમાૂં કે વી રીર્ે પડી ર્ેની નવગર્ે કહેવ ુ ૂં જોઈએ.
ક્ષમાએ જે માગા આવ્યા ર્ે નકાયાા . ચેર્નની રાહ જોઈ. પણ નકારી
નકારીને ય કયાૂં સુધી નકારી શકે ? ઉંમર પણ વીર્વા આવી હર્ી. રાહ જોઈને
થાક્યા પછી માર્ા-નપર્ાએ કોઈ મુરનર્યા સાથે ક્ષમાનુ ૂં લગ્ન ગોિવવાનુ ૂં નક્કી
પણ કરી દીધુ.ૂં આ સ્સ્થનર્નુ ૂં નનમાા ણ થયુ ૂં એટલે છે વટના ઉપાય ર્રીકે ક્ષમા
અમદાવાદ જાય છે . જયાૂં ચેર્ન રહે છે ને પાનનો ગલ્લો ચલાવે છે ર્ે પરણી
ગયેલો ર્ેની પત્ની પણ ર્ેને ઘેર ક્ષમાને જોવા મળે છે . ચેર્નના નપર્ા
ધનપાળબાપા ગુજરી ગયા. માર્ા હદવાળી બા પણ ગુજરી ગયાૂં. પણ ચેર્ને
ક્ષમાના કુટુૂંબને એ બાબર્ની જાણ જ નથી કરી એટલુૂં છે ટુૂં પડી ગયુ.ૂં બૂંને
પહરવારો વચ્ચે અને ચેર્ન ર્થા ક્ષમાને પણ એકબીજા વચ્ચે છે ટુૂં પડી ગયુ.ૂં
પણ ક્ષમા ર્ો હરપલ ચેર્નને યાદ કરી રહી હર્ી. અહીં એ બાબર્ પણ ધ્યાનમાૂં
રાખવા જેવી છે કે ચેર્નની હાલર્ ર્ો સામાન્ય જ્યારે ક્ષમાના નપર્ા ર્ો રે લવેમાૂં
મોટા અનધકારી હર્ા.
ક્ષમાને ચેર્નની પત્નીને ભેટો થાય છે . ચેર્ન પરણી ગયેલો છે . ર્ેની
ખબર ન પડી હોવાથી પ્રેનમકા ર્રીકે સ્વાભાનવક રીર્ે ક્ષમા ચેર્નને પત્ર લખર્ી
રહે છે . ર્ેથી સ્વાભાનવક છે કે ચેર્નની પત્નીને લાગે કે ક્ષમા એના સૂંસારને
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વીંખી નાખવા બૂંને પનર્-પત્ની પાછળ પડી છે . એ ક્ષમાનુ ૂં અપમાન કરે ને
ચાલ્યા જવાનુ ૂં કહે એ પણ સ્વાભાનવક છે .
આખરે ક્ષમા ત્યાૂંથી નીકળી ર્ેને આખી દુનનયા ચક્કર ચક્કર ફયાા કરર્ી
લાગે એમ બનવાજોગ છે . ચેર્નના ઘરની ડેલી બહાર ર્ે આંખો બૂંધ કરી
થોડીવાર બેસી રહે છે . ત્યાૂં ર્ે ર્ેના માથા પર કોઈનો હાથ ફરર્ો અનુભવે છે .
પરૂં પરાગર્ રીર્ે વાર્ાા પ્રથમ પુરુષ કથનરીનર્માૂં રજ થાય છે . પણ ફરક પડે છે
અહીં ચેર્નની ચેઠટા પરથી એના ચહરત્ર પર પ્રકાશ પડે છે . અને ક્ષમાનુ ૂં ચહરત્ર
પ્રથમ ર્ો પવા પ્રેમીનો પ્રેમ ર્રીકે જ અનુભવ કરી થોડીવાર માટે ર્ો એના
સ્પશાને માણે છે . જેવી ખબર છે કે એ ચેર્ન છે અને જેવુ ૂં ચેર્નના બૂંધ ઘર સામે
જુએ છે પછી ર્ો એનુ ૂં વર્ાન જ બદલાઈ જાય છે . એ સ્ૂનર્િમાૂં આવી જાય છે .
એકા એક એનુ ૂં સમગ્ર અસ્સ્ર્ત્વ કૂંપી ઊિે છે . એનો હાથ જરા અદ્ધર થાય છે . ને
લપડાક કરીને ચેર્નના ગાલ પર પડે છે . સાથે જ આ સૂંબોધન નાલાયક ! આ
થોડીવાર પવાપ્રેમની સ્પશાને માણી રહેલ,ુૂં ર્ેની પત્ની જયાૂં બેિી છે ર્ે ઘરના બૂંધ
દ્વાર સામે જોવુ,ૂં ચેર્નના ગાલ પર ર્માચો ચોડવો ને નાલાયક કહેવ ુ ૂં આ બધી
ચેઠટાઓ જે સૂંકેર્ કરે છે ર્ે આધુનનક વાર્ાા ન ુ ૂં ર્ત્વ છે . જે પરૂં પરાગર્ વાર્ાાર્ત્વ
સાથે સૂંયોજાઈ વાર્ાા ના કળારૂપને પ્રગટાવે છે . ‘સૂંકેર્’ શીષાક કે ટલુૂં બધુ ૂં સાથાક
બની રહે છે . માનવસહજ નબળાઈ પ્રેમીના પ્રેમનો ટકી રહેલો પ્રભાવને પછી
ર્ેના ખરા ચહરત્રનો સાક્ષાત્કાર ક્ષમાના ભીર્રના, સૂંચલનોને બરાબર પ્રગટાવે
છે . અને ‘નાલાયક’ સૂંબોધનની ગજ
ૂં પણ કે વી વાર્ાવરણમાૂં છવાઈ વળે છે .
એ રીર્ે ‘સૂંકેર્’ યુવાન સ્ત્રીપુરુષના પ્રેમસૂંબધ
ૂં ને ર્ેનાૂં જુદાૂં જુદાૂં પડોમાૂં
આલેખર્ી વાર્ાા બની રહે છે . વાર્ાા કહેનાર પાત્ર સ્ત્રી છે . ને નાનયકા છે ર્ે પણ
વાર્ાા ક્ષણને નાટયાત્મક બનાવવા લેખે લાગે છે .
રઘુવીર ચૌધરી લખે છે : “‘કોલાહલ’ (૧૯૮૦) માૂં બાર નવખલકાઓ
નવખલકાઓ માનવ-સમ્પ્બન્ધના નનરૂપણને કારણે ધ્યાન ખેંચે છે . વાર્ાાને અંર્ે
પાત્રમાૂં કોઈક નવુ ૂં માનનસક સૂંચખલર્ જાગે અને અણધાયાા વળાૂંકનો નવસ્મય
અનુભવાય ‘સૂંકેર્’ વાર્ાા એનુ ૂં કળાત્મક ઉદાહરણ છે .”૫
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‘કોલાહલ’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હની એક ધ્યાનપાત્ર વાર્ાા છે ‘ફરી કો’કવાર’ લેખકનો
કે મેરા પ્રથમ ટ્રે ન પર ને પછી એમાૂંથી ઊર્રર્ાૂં બે ઉર્ારુઓ વાર્ાા નાયક મહેશ
અને નાનયકા ધની પર કે ષ્ન્દ્રર્ થાય છે . શરૂઆર્ની વાર્ાા છે છર્ાૂં લેખકને
વાર્ાા ના બૂંધને ચુસ્ર્ રાખવા જરૂર વાર્ાવરણ આલેખન અને પહરસ્સ્થનર્નુ ૂં
સૂંયોજન બખબી ફાવે છે ર્ે જોઈ શકાય છે . નાયક મહેશ જુવાન અને સુનશખક્ષર્
છે . ર્ેને ગાડીની મુસાફરી દરનમયાન કૂંટાળર્ો નનરૂપ્યો છે . પરૂં ત ુ ગાડી પુલ પર
આવે છે ત્યારે ર્ેનો કૂંટાળો દર થાય છે . ચોમાસાની ઋત ુ છે . પુલ પરથી પસાર
થર્ી ગાડીમાૂંથી નાયક બે કાૂંિે વહેર્ી નદીને જુએ છે . પછી ધનીના શરીર
સૌઠિવ ને સૌંદયાન ુ ૂં આલેખન થાય છે . ર્ે સાથે આ નદીની ભરપરર્ા જોડાઈ
જાય છે . ધનીને મહેસાણાથી ગાડી બદલીને વીસનગર જવાનુ ૂં છે . પનર્ બીમાર
છે . એની બીમારી માટે ત્યાૂં સારો દાક્ર્ર આવ્યો છે . મહેશને મહેસાણામાૂં જજલ્લા
પૂંચાયર્નુ ૂં કામ છે . ધનીનો પનર્ (રણછોડ) સ્ટે શને આવવાનો હોય છે . પણ ર્ે
નથી આવી શકયો. મહેશને ધની બૂંનેનો ગાડીમાૂં જ પણ ભેટો થાય છે .
ગાડીમાૂંથી ઊર્યાા બાદ મહેશ સાથે વાર્ કરવાની પહેલ ધની જ કરે છે . મહેશને
ધનીને જોઈ મ ૃર્ પત્ની યાદ આવી જાય છે . ર્ે રૂપરૂં ગે પત્નીના જેવી છે . ધનીના
આકષાણનુ ૂં આ પહેલ ુૂં સબળ કારણ ધની એકલી પડે નહહ ર્ે માટે મહેશને રોકે છે .
ધનીના ચેઠટા એનુ ૂં હહલોળા લેત ુ ૂં યૌવનરૂપ મહેશને એની ર્રફ ખેંચે છે . પહેલાૂં
ર્ો ધનીના પનર્ રણછોડને ખોળવા ફરજ બજાવર્ાૂં મહેશ કૂંટાળે છે . પણ ધની
નજીક આવીને શ્વાસ અડે એટલી નનકટ આવીને ઊભી રહી ગઈ. પછી બૂંનેના
સૂંવાદો બધુ ૂં થઈને બૂંને રૂં ગમાૂં આવી જાય છે . મહેશ આશ્વાસનપણે સાથે નસનેમાૂં
જોવા જવાની દરખાસ્ર્ કરે છે . ર્ે ર્રર્ જ ધની સ્વીકારી લે છે અને નસનેમાની
હદશામાૂં પગલામાૂં પગલુૂં મેળવર્ાૂં જોડાજોડ ચાલે છે અને ત્યાૂં રણછોડ દે ખાય
છે . લેખકની પાત્રખચત્રણની સઝ જુઓ રણછોડ, ધની અને મહેશ બૂંનેને સહજપણે
પછે “આમાૂંની પા ચ્યાૂં જર્ા’ર્ા’. (આંમની પા એટલે નસનેમાની હદશામાૂં) મહેશનુ ૂં
હૃદય ર્ો આ પ્રશ્ન સાૂંભળી ધ્રુજી ઊિે છે . પણ ધની ર્ો સ્વાભાનવકર્ાને સરલર્ાથી
ર્રર્ ઉત્તર વાળે છે : ‘ર્મનઅ હોધવા જ ર્ો.. ચ્યાૂંય ના મળયા એટલે આંય
નેકળયા..”૬
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‘ફરી કોકવાર’ નવશે નાથાલાલ ગોહહલ લખે છે : ‘સ્ત્રી-ચહરત્રને પારખવુ ૂં
કહિન છે આ વાર્ને..લેખક ‘ફરી કો’કવાર’માૂં મકે છે . વાર્ાા નાયક મહેશ બે વષા
પહેલાૂં ર્ેની પત્ની પ્રથમ સુવાવડમાૂં મ ૃત્યુ પામી છે . ર્ે મહેશ ટ્રે નમાૂં મુસાફરી
કરર્ો હોય છે . ત્યારે ર્ેના જ ગામનો રણછોડની વહુ ધનીને સામે બેિેલી જુએ છે .
ધની અદ્દલ ર્ેની મ ૃર્ પત્નીનો અણસાર ધરાવે છે . ટ્રે નની ગનર્, વરસાદી
વાર્ાવરણ, નદી બે કાૂંિે જર્ી જોઈ (ધનીનુ ૂં યૌવન) ધનીનુ ૂં હહલ્લોળા મારત ુ ૂં
જોબનનયુ ૂં જાર્ીય આવેગને વધારે છે . ધનીનો પનર્ બીમાર હોવાનુ ૂં ને ર્ેના ર્રફ
ર્ે બેદરકારક હોવાનુ ૂં જણાય છે . બૂંને મહેસાણા ઊર્રી નસનેમા જોવા ગયા ને ત્યાૂં
ધનીનો પનર્ રણછોડ મળી જાય છે . ધની જાણે કે કાૂંઈ ન બન્યુ ૂં હોય ર્ેમ બોલીીઃ
‘લ્યો હેંડો હવે ! પાછૂં મોડુૂં થશે લ્યો મહેશ ભૈ આવજો ર્ાણૂં’ ઓછૂં હોય ર્ેમ
રણછોડ ન સાૂંભળે ર્ેમ મલકાર્ાૂં મલકાર્ાૂં મહેશને ધની કહે :‘ફરી કો’કવાર’
નારીનુ ૂં આ ચહરત્ર ભલભલાને ગોુંુ ૂં ખવડાવે છે ર્વુ ૂં છે .”૭
ખરુૂં જોર્ાૂં આમાૂં ‘નારી ચહરત્ર’ નો સવાલ નથી નર હોય કે નારી બૂંનેમાૂં
જે નવકાર પડેલ છે ર્ે પહરસ્સ્થનર્ સજાાર્ાૂં આળસ મરડીને બેિો થાય છે . બૂંનેન ુ ૂં
વર્ાન સામાજજક નીનર્ગર્ બૂંધનોને વશ વર્ીને હોય છે . આવુ ૂં બૂંધન પુરુષ
કરર્ાૂં સ્ત્રી ને થોડુૂં વધારે હોવાથી ર્ેણે ર્ેના વર્ાનને સહજ લાગે ર્ેમ ગોિવવુ ૂં
પડત ુ ૂં હોય છે . પછી ર્ો ર્ેની આદર્ બની જાય છે . એટલે કહિનમાૂં કહિન
પહરસ્સ્થનર્માૂં પણ ર્ેની છઠ્ઠી ઈષ્ન્દ્રય રસ્ર્ો કાઢે છે . નવકાર ધનીમાૂં જન્મ્પ્યો છે ર્ો
શુ ૂં મહેશમાૂં નથી જન્મ્પ્યો ? સવાલ નારીચહરત્ર કરર્ાૂં મનુઠય ચહરત્રનો મનુઠયના
મનની ગનર્નો છે . મોહન પરમારને વાર્ાા માૂં જે પહરણામ લાવવુ ૂં છે ર્ેને ઉખચર્
પહરસ્સ્થનર્ સર્જર્ાૂં આવડે જ છે . એ મોટી વાર્ છે . થોડીક કચાશ પણ જોવા મળે .
આમ ર્ો ધની મહેશને જ કહે છે : ‘આદમીનો લગીરે ય ભરોસો નઈ’ કે’
આ પ્રશ્ન સચક છે છર્ાૂં મહેશને જે થયુ ૂં ર્ે લેખક આપણને જણાવે છે કે
‘ધનીએ પોર્ાને માટે આ વાર્ ર્ો નથી કરીને ?’૮
જે સચક છે ર્ેની સ્પઠટ કરવાની જરૂર નહહ ર્ે વાર્ાાકાર મોહન પરમાર
વાર્ાા લેખનના અનુભવે સમજર્ા પણ ગયા. માનવીના મનમાૂં સૂંચલનોનુ ૂં
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આલેખન અને માનવીના ભીર્રનો ઉઘાડ

પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા માૂં સ-રસ રીર્ે

અનુભવાય છે . સવાશ્રી હનસર્ હ.બચ, હહમાૂંશી શેલર્ અને રઘુવીર, અનમર્ નમશ્રા
જેવા આલોચકોને ફરી કો’કવાર વાર્ાા વાર્ાા ર્રીકે પસૂંદ પડી છે .
સ્વાભાનવક છે કે પ્રથમ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હમાૂં વાર્ાા કળાની કચાશ હોય ર્ે છર્ાૂં
‘કોલાહલ’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હની બાર વાર્ાા ઓ પૈકી મોટાભાગની વાર્ાાઓમાૂં લેખક
મોહન પરમાર ર્ેમનામાૂં સાચોને મોટો વાર્ાા કાર વસેલો છે . ર્ેનો અણસાર ર્ો
આપે જ છે . ર્ેઓ કહે છે : “ ‘કોલાહલ’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હની વાર્ાાઓ પ્રત્યે હજીયે મને
અનહદ પ્રેમ છે . આ વાર્ાાઓથી મારો સાહહત્યમાૂં પ્રવેશ થયો છે . વાર્ાા લખવા
માટે કઈ હદશા પસૂંદ કરવી ર્ે આ વાર્ાા ઓ દ્વારા હુ ૂં શીખ્યો છૂં. આ વાર્ાાઓના
આંર્રનવશ્વમાૂં એક એવુ ૂં નવસ્મય પડેલ ુૂં છે જે મને આગળ જર્ાૂં ખપમાૂં આવ્યુ ૂં છે .
આધુનનક વાર્ાા ની કૃર્કર્ા સામે સાહજજર્ પહરસ્સ્થનર્માૂં કે વ ુ ૂં નવસર્જન સાધે છે ર્ે
પામવાની સઝબઝ મને આ વાર્ાામાૂંથી પર છે .”૯
હદશા

ર્ો

પ્રથમ

વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ

કોલાહલે

સઝાડી,

બીજા

વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ

‘નકલૂંક’થી ર્ો હદશા નક્કી થઈ ગઈ. ભરર્ નાયકે ‘નવ’માૂં પ્રગટ થયેલી ‘વાડો’
વાર્ાાને વખાણી. ‘આધુ’ અને ‘હહરવણુ’ માૂં એમણે ૧૯૮૦-૮પ પછી વાર્ાા ની
બદલાર્ી જર્ી રૂપની નવીન શક્યર્ાઓ આંજી બર્ાવી. અજજર્ િાકોર અને
મખણલાલ હ. પટે લની પહરઠકૃર્ વાર્ાા ની જેહાદ, ભરર્ નાયકના ‘ગદ્યપવા’ અને
અજજર્ િાકોરના ‘નવ’ સામનયકોમાૂં આધુનનકોત્તર વાર્ાા ઓ પ્રગટ કરવાની નનઠિા
અને ગુજરાર્ી દખલર્ વાર્ાા સૂંપાદનનુ ૂં પ્રાગટય આ ત્રણ વાના આધુનનકોત્તર
વાર્ાાને પ્રકાશમાૂં લાવનારાૂં પ્રેરક બળ છે .”૧૦
મોહન પરમારના વાર્ાા કાર ર્રીકે ના નવકાસનુ ૂં બીજુ ૂં ક્સ્્યિંર્ર બીજા
વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘નકલૂંક’નુ ૂં પ્રકાશન મોહન પરમાર જેવા વાર્ાા કારો આપણ ગુજરાર્ી
વાર્ાાસાહહત્યમાૂં જવલ્લે જ જોવા મળે છે . પ્રથમ સૂંગ્રહ ‘કોલાહલ’ની બાર
વાર્ાા ઓ પૈકી મોટાભાગની વાર્ાા ઓમાૂં ર્ેઓ આધુનનકોત્તર વાર્ાા ની હદશામાૂં
નવકસર્ી વાર્ાાકલાનો અણસાર આપી શકયા. આ સૂંગ્રહની વાર્ાાઓ ‘સમય’,
‘વસવસો’, ‘ફરી કો’કવાર’, ‘સૂંકેર્’, ‘દીવાલ’, ‘નવમાસણ’, ‘ગમાર’, ‘ખચકાટ’,
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‘ઉકળાટ’, ‘કોલાહલ’ નવવેચકોને વાર્ાા ની નવી કે ડી કૂંડારર્ીને નવી હદશા ર્રફ
વાળર્ી કસદાર વાર્ાા ઓ લાગી છે .
૧૯૮૦માૂં પ્રથમ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘કોલાહલ’ના પ્રકાશન બાદ મોહન પરમારે
૧૯૮૧ થી ૯૦ ના દાયકામાૂં ચાલીસ જેટલી વાર્ાાઓ લખી. ર્ેઓ કહે છે કે:
“‘કોલાહલ’ બહાર પડયો ત્યારે વાર્ાા કાર ર્રીકે મારી હકશોરાવસ્થા ચાલર્ી હર્ી.
િીક એક દાયકા પછી આ બીજો વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ પ્રગટ કરર્ા હુ ૂં વાર્ાા કાર ર્રીકે ઘણો
ઘડાઈ ચકયો છૂં. ર્ે અથામાૂં હુ ૂં વાર્ાા કાર ર્રીકે જુવાન બન્યો હોવુ ૂં ર્ેમ લાગે
છે .”૧૧
સમજી શકાય છે કે ‘કોલાહલ’ની બાર વાર્ાાઓના લેખક મોહન પરમારની
વાર્ાા કાર ર્રીકે ની હેનસયર્ ર્ો પ્રગટી જ હર્ી. એક દાયકા બાદ વાર્ાા કાર ર્રીકે
ર્ેઓ ઘડાયા, નવકસ્યા. પેલી પ્રથમ સૂંગ્રહની બાર વાર્ાાઓના આલેખનમાૂં જે
કચાશો લાગી. ર્ે બીજા સૂંગ્રહ ‘નકલૂંક’ની રર વાર્ાા ઓમાૂં ન આવે ને ર્ેમાૂં
વાર્ાા કાર ર્રીકે ઓર નનખરે આગળ વધે ર્ેવા નનઠિાપવાક પ્રયાસો ર્ેમણે કરે લા
વરર્ાય છે . ને પહરણામ દે ખાડે છે કે ર્ે પ્રયાસો ર્ેમને ફળયા પણ છે .
હકશોરાવસ્થામાૂંથી યુવાવસ્થામાૂં આવવુ ૂં એ નવકાસનુ ૂં નાનુ ૂં સ્સ્થત્યૂંર્ર નથી. મોટુૂં
છે . વાર્ાા કલાના આ સભાન કલાકારે વાર્ાા કાર ર્રીકે બીજા સૂંગ્રહમાૂં નવકાસનુ ૂં
આગળનુ ૂં કદમ ભયુું છે એમ પણ કહી શકાય કે કદમ નથી પણ છલાૂંગ છે .
‘નકલૂંક’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હમાૂં વાર્ાા કાર મોહન પરમારનો કે વો ને કે ટલો નવકાસ જોવા
મળે છે . ર્ે હવે આપણે વીગર્ે ર્પાસીએ.
જેના પરથી વાર્ાા સગ્ર
ૂં હનુ ૂં નામકરણ થયુ ૂં છે ર્ે લેખકના બીજા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ
‘નકલૂંક’ની પહેલી વાર્ાા ર્ે ‘નકલૂંક’. વાર્ાા નાયક િાૂંનર્ ન- કલૂંક રહ્યો એટલે
વાર્ાા ન ુ ૂં શીષાક થયુ ૂં નકલૂંક. એ સહેજે સમજી શકાય છે . વાર્ાા ના લૂંબાણ પરથી
અને લાૂંબી ટૂંકી વાર્ાા કહેવી હોય ર્ો કહો પણ વાર્ાા ની આકૃનર્ અને પ્રકૃનર્
ટૂંકીવાર્ાા ની છે . મોટાભાગના અંશો બરાબર જોડાઈને વાર્ાા ના કાિાને અંદર અને
બહારથી ચુસ્ર્ બનાવે છે એટલે લૂંબાણ કિત ુ ૂં નથી. પરૂં ત ુ નસત્તર ગામના
પરગણાના પૂંચાનર્યાઓની વાર્ કાસ્ન્ર્ના બાપા વરૂએ કઈ રીર્ે નરસીને માર
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ખવડાવ્યો. વળી વરૂ બાદશાહની વાર્ એ અંશ વાર્ાામાૂં વધારાનો ન લાગે ર્ે
છર્ાૂં વાર્ાા ની ચુસ્ર્ યોજનામાૂં બરાબર ગોિવાર્ી નથી બરાબર બૂંધબેસર્ી
નથી. આ કથાૂંશ કાૂંનર્ના ઉછે રનુ ૂં વાર્ાવરણ આપવા આલેખાયો હોય કે વાર્ાા ને
દખલર્ બનાવવા દખલર્ પહરવેશ નીપજાવવા આવ્યો હોય ર્ે નસવાય વધારાનો
જ લાગે છે . એને છોડીને વાૂંચર્ાૂં વાચકને કશી જ અધરપ લાગવાનો સૂંભવ
નથી.
વણકરોની સ્સ્થનર્ સુધારા એમની પ્રનર્ઠિા વધી એ ર્ો અનામર્ નવરોધી
આંદોલનનુ ૂં ચાલક બળ છે . એને બીજી રીર્ે ગામની શાૂંનર્ના હકમાૂં ઘટાડો પણ
હકીકર્ એ છે કે ગમે ર્ેટલી શાૂંનર્ ગામમાૂં લાગર્ી હોય પણ કયાૂંક છમકલુૂં થાય
ર્ેની અસર ન થાય ને હહરજનોને વેિવાનુ ૂં ન જ આવે ર્ેની ગેરૂંટી નથી. આ
ઊંડી વાર્ કાસ્ન્ર્ના ભીર્રમાૂં પડી છે . ર્ે આપણે વાર્ાાના દખલર્ પહરવેશમાૂં
અનામર્ આંદોલનની વાર્ પરથી પામી શકીએ છીએ.
માણસ પટે લ હોય કે દખલર્ પણ દરે ક જમાનામાૂં પુરાણા જમાનામાૂં ર્ે
વર્ામાનમાૂં ર્ે માણસ જ રહે છે . ર્ે જે રીર્ે વર્ાવા માૂંગર્ો હોય ર્ેમાૂં ર્ેન ુ ૂં
પટે લપણુ ૂં કે હહરજન કે દખલર્પણુ ૂં અવરોધરૂપ બની શકે . પણ પટે લ યુવકને
હહરજન યુવર્ી પ્રત્યે પ્રેમ જાગે કે પટે લ યુવર્ીને હહરજન યુવક પ્રત્યે પ્રેમની
લાગણી ઊગે એમાૂં ર્ો પટે લપણુ ૂં કે હહરજનપણુ ૂં અવરોધરૂપ નથી બની શકત.ુ ૂં
‘નકલૂંક’ વાર્ાા ના કે ન્દ્રમાૂં છે આ પ્રેમની લાગણી જે દીવા પટે લ છે ર્ો
પણ ર્ેને શાળાના પોર્ાના સહાધ્યાયી કાૂંનર્ પ્રત્યે ર્ે દખલર્ હોવા છર્ાૂં ભાવ
જાગે છે . શાળ વખર્નો બૂંનેનો એકમેક પ્રત્યેનો કણો ભાવ હકશોરવસ્થામાૂં
જાગેલો ર્ે પહરસ્સ્થનર્ નથી આવી ત્યાૂં સુધી પડેલો ર્ો રહ્યો જ છે . પહરસ્સ્થનર્
આવે ત્યારે એ આળસ મરડીને બેિો થાય છે . દીવા પટે લ પહરવારની વહુ છે એ
ર્ેન ુ ૂં બૂંધન અને કાૂંનર્ને એક ર્ો પોર્ે દખલર્ ને વળી અનામર્ આંદોલનને લીધે
હહરજન -સવણા બૂંને સામસામી અદાવણી છાવણીમાૂં મુકાઈ ગયા હોય ર્ેવી
પહરસ્સ્થનર્ આવી છે . આ બૂંને બૂંધનમાૂં દીવાને પોર્ાનુ ૂં બૂંધન કૂંઈક કમ લાગે ને
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કાસ્ન્ર્ને ર્ેન ુ ૂં બૂંધન કૂંઈક વધારે ને જોખમી લાગે ર્ે સ્વાભાનવક છે . આ વસ્ત ુ
કાસ્ન્ર્ને માટે ના પહરવેશની રચનાથી પ્રર્ીનર્કર બને છે .
દે ખીર્ી અને સ્વાભાનવક રીર્ે યુવાવસ્થામાૂં નજીક આવવાની પહરસ્સ્થનર્નુ ૂં
નનમાાણ થર્ાૂં પોર્ાની પ્રેમલાગણીને વ્યક્ર્ કરવામાૂં પહેલ કદમી ર્ો દીવા જ
કરે છે . કાસ્ન્ર્ની લાગણી પણ વ્યક્ર્ ર્ો પણ એના મનમાૂં ર્ે પગલુૂં લેવામાૂં જે
જે નડર્રો પડેલાૂં છે ર્ે પણ ર્ેની અખભવ્યસ્ક્ર્માૂં વરર્ાય છે . જુઓ આ સૂંવાદ :
“દીવા કહે છે ‘બધુ ભલી જયા?’
ર્ો સામે કાસ્ન્ર્નો જવાબ છે : “જે ભલવા જેવુ ૂં હોય ર્ે ભલવુ ૂં જ જોઈએ?’
આની સામે દીવા કહે છે : મનઅ ર્ો બધુય
ૂં યાદ આયા કરઅ છે .”૧૨
બહુ શબ્દો ખચ્યાા વગર બને ર્ેટલા લાઘવથી લેખક જરૂરી નવગર્ો
વાર્ાામાૂં વણે છે . કાૂંનર્ને દીવા સાથે ભણર્ાૂં એમાૂં બૂંનેને એકબીજા પ્રત્યે આકષાણ
થયુ.ૂં ર્ેમાૂં પ્રેમની ગાૂંિ પડી એમાૂં જયૂંનર્ પ્રજાપનર્ નનનમત્ત બન્યો. એણે શાળામાૂં
દીવાની છે ડર્ીનો પ્રયાસ કયો ર્ો એ બદલ કાૂંનર્એ ર્ેને મેથીપાક આપ્યો. આ
થોડુક
ૂં નસનેમા જેવુ ૂં ખરુૂં પણ કાૂંનર્ દીવાની સ્નેહગાૂંિ બાૂંધવા માટે જરૂરી પણ હત.ુ ૂં
બીજી બાજુ પ્રાથનમક શાળામાૂં કાૂંનર્ અને પછી દીવાના પનર્ બન્યા ર્ે મૂંગળદાસ
મુખી બૂંને સાથે ભણર્ા હર્ા. સહાધ્યાયીમાૂંથી નમત્રો બનેલાને યુવાવસ્થા આવી
ર્ે ગાળામાૂં એ નમત્રર્ા ર્ો ટકે લી એટલુૂં જ નહહ મજબર્ પણ બનેલી કાૂંનર્
નમલમાૂં ગયો. નમલો બૂંધ પછીના છૂટકે ગામડે આવ્યો. બાપદાદાનો વણવાનો
ધૂંધો આવડયો ર્ો ખરો પણ ફાવ્યો નહહ. જે વણવાનુ ૂં ફાવે નહહ ર્ો આજીનવકા
રળવી કઈ રીર્ે ? હવે ર્ો પહરવાર હર્ો, પત્ની રાધા હર્ી, દીકરી રમા હર્ી.
મનમાૂં મનમાૂં કાસ્ન્ર્ બહુ મઝ
ૂં ાયેલો છે . એની રીસ ર્ેથી એ પત્નીને પુત્રી ઉપર
ઉર્ારે પણ છે ત્યાૂં બાળપણના ભેરુ મૂંગળદાસ મુખી ર્ેની મદદે આવ છે . ને
કોન્ટ્રાક્ટરના કામમાૂં ર્ેને જોર્રે છે . ર્ેથી થોડા સમય માટે ર્ો કાસ્ન્ર્નો
ગુજરાનનો સવાલ હલ થઈ જાય છે . કોન્ટ્રાક્ટરના કામને અંગે મૂંગળદાસને
મળવા ર્ેમને ખેર્રે જવુ ૂં પડે. એમનુ ૂં મકાન ગામમાૂં નહહ પણ ગામની નજીક
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ખેર્રમાૂં હત.ુ ૂં મૂંગળદાસ ઘરે હોય નહહ ત્યારે ઘરે દીવા એકલી હોય ને ઘર
ગામથી અલગ ખેર્રમાૂં હોવાથી એકાૂંર્ પણ મળે .
દીવા પ્રેનમકા ખરી પણ પરકીયા છે પોર્ે પણ પરણેલો છે . એટલે એની
સાથે શારીહરક રીર્ે સમ્પ્બન્ધ બાૂંધવા મનથી ર્ે કૂંઈક પાછોય પડે છે પણ સાથે
સાથે દીવાનુ ૂં વર્ાન ર્ેના વર્ાનને પણ બદલત ુ ૂં રહે છે . ભાખગયો છે ચત ુરજી ને
મુખીનો નાનો ભાઈ છે સેંધો. એ બૂંનેથી આમ ર્ો સાચવવાનુ ૂં પણ સેંધો ત્યાૂં કાૂંનર્
દીવા એકાૂંર્માૂં શુ ૂં કરે છે ર્ેની ચોકી પણ રાખે છે . વાચક પામી શકે છે કે સેંધો
દીવાને લાગમાૂં લેવા ર્ાકમાૂં રહેર્ો હોય છે . ર્ેમાૂં એને નડર્રરૂપ કાૂંનર્ જ લાગે
છે . વળી કાૂંનર્-દીવા વચ્ચે જે કણો સૂંબધ
ૂં પનપી રહ્યો છે ર્ે યે સહન કરી શકર્ો
નથી. પત્ની દીવા ને પનર્ મૂંગળદાસ મુખી વચ્ચે કોઈ ખટરાગ કે મનનો અમેળ
નથી. દીવા આમ ઘરરખ્ખુ ગહૃ હણી પણ છે પરૂં ત ુ મૂંગળદાસ ર્ો ધૂંધાકીય ને
દુન્યવી વ્યવહારોમાૂંથી ભાગ્યે જ નવરા પડર્ા હોય છે . એમને દીવા પર નવશ્વાસ
છે . ર્ેવો જ કાૂંનર્ પર પણ નવશ્વાસ છે . આ પહરસ્સ્થનર્ કાૂંનર્ને પણ દીવા પ્રત્યેના
સૂંબધ
ૂં માૂં આગળ વધવા પ્રેરે છે . ને સેંધો પણ આ પહરસ્સ્થનર્ આ સૂંજોગોનો લાભ
ઉિાવવા ર્ત્પર રહે છે .
લાગ મળયે દીવા પ્રેમી કાૂંનર્ ની પરીક્ષા કરવાને ર્ેને પ્રેરવા બાબર્ે
મકર્ી જ નથી. ને ર્ેના ભાલામાૂંથી શબ્દર્ીર ફેંકર્ી જ રહે છે . જુઓ:
‘ગામડાનો ર્ડકો બહુ આકરો હો ? શેરના માૂંણહથી એ નો વેિાય’
‘અહીંના ર્ડકાથી હવે હુ ૂં ટે વાઈ ગયો છૂં’
‘જો જો આ ર્ડકો ર્મનઅ બાળી ન મકઅ’
‘બાળી મકશે ર્ોય વર્નનો છે . શહેરના પોકળ ર્ડકા કરર્ાૂં આ શુ ૂં ખોટો?’
આ સૂંવાદ આ સવાલ-જવાબ કાૂંનર્ અને દીવાને એકબીજાની નજીક
ખેંચર્ા જ રહે છે . ર્ેમને નજીક લાવવાની પ્રહિયાને શબ્દોમાૂં વણવા મોહન
પરમારે સક્ષ્મર્ાપવાક કસબ દાખવ્યો છે .
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છે વટ દીવા એવી માનનસક ભનમકાએ આવીને ઊભી રહે છે કે ર્ે કાૂંનર્ને બે
ધડક નનમૂંત્રણ આપી બેસે છે . : “ર્મારઅ હવારઅ વે’લા ભરભાૂંખળે આંય
આવવાનુ ૂં છે ’
શુ ૂં કામ ?’
કામ છે ચત ુહરયો મરચાૂં લઈનઅ હાૂંજનો જવાનો છ. ર્ે કાલ બપોરે
આવશે. મુખી ર્ો નથી. હવારે વે’લા ર્ો આંય ચકલુય
ૂં ફરકત ુ ૂં નથી. શુ ૂં જોઈ રહ્યા
છો ? આવશો નઅ...’૧૩
કાૂંનર્ થોડી અવઢવ બાદ હા પણ કહી દે છે . ર્ો લેખક બીજી પહરસ્સ્થનર્
રચે છે . ભજનમૂંડળીની કાૂંનર્ની. ભજનમાૂં જવુ ૂં કે નહહ ર્ે દ્ધદ્વધાને લેખકે ખબ
સક્ષ્મર્ાને ખબીપવાક વણી છે .
ભજનમાૂં જવુ ૂં કે નહહ ર્ે દ્ધદ્વધાને ટાળવા રાધા ને પછી દલો કાૂંનર્ની મદદે
આવે છે . ને એ ભજનમાૂં જાય છે . ભજનમાૂં જ સાૂંભળવા મળયુ ૂં ર્ેને કે ‘સાચુ ૂં છે કે
આપણા ગામમાૂં શાૂંનર્ છે પેલા એક ગામમાૂં ર્ો હહરજનોના ઘર બાળી નાખ્યા..’
કાૂંનર્ને થાય છે : “કદાચ આ ગામની શાૂંનર્ હણાય ર્ેના કારણરૂપ હુ ૂં ર્ો
નહહ બનુ ૂં ને ગઈ કાલે દીવા જોડે હુ ૂં ઊભો હર્ો ત્યારે પટે લોનાૂં બેચાર બૈરાૂં
શૂંકાભરી નજરે જોર્ાૂં જોર્ાૂં જર્ાૂં હર્ાૂં.”૧૪
કાૂંનર્એ બીજે હદવસે સવારે ભરભાૂંખળે દીવાને એને ત્યાૂં જવા હા ર્ો
પાડેલી. પણ મનમાૂં બીજુ ૂં ચાલત ુ ૂં જ હત.ુ ૂં એ ડરમાૂં શાૂંનર્ જોખમાવાની આ
અનામર્ આંદોલનની બાબર્ ભળી. ભજનમાૂં જવાને લીધે અખૂંડ ઉજાગરો થયો.
ભજનો ગવાયાૂં ર્ેમા પણ એવા સૂંકેર્ો પડેલા છે જે કાૂંનર્ની દીવાને ઘેર ના
જવાની બાબર્ે ર્ેની મનની સ્સ્થનર્ પર પ્રકાશ ફેંકે છે . એક ઉપાડ ર્ો આમ કે
‘જીરે લાખા લાવો રે કૂંચી ને ર્ાળાૂં ખોલીએ ને બીજો, દે ખો છો છર્ાૂં ડુગ
ૂં ર કાૂં
ચડો’ ૧૫

293

લેખક સ્પઠટર્ા કરે છે ત્યાૂં વ્યૂંજનાને નુકશાન પહચચાડે છે . ડુગ
ૂં રની જોડે
ખીણ હોય. અને જેટલા ઊંચી ચડો એટલી ખીણ ભય ભરી લાગે જ એની ચોખવટ
કરવાની જરૂર નહહ.
બાહ્ય પહરસ્સ્થનર્નુ ૂં બરાબર નનમાા ણ ને એ થકી આંર્ર સ્સ્થનર્ રચાવી. ર્ે
ઓખચિંર્ો નનણાય થયો કે દીવાને ત્યાૂં નથી જવુ.ૂં જુઓ કાૂંનર્ વહેલી સવારે પત્નીને
સૂંબોધી મક્કર્ાપવા કહે છે ર્ે “બસ નથી જવુ,ૂં કયાૂંય જવુ ૂં નથી’ હુ ૂં ર્ો આજથી
વણવાનો”૧૬
આ નનણાયના

પહરણામે આઘાર્જનક પહરસ્સ્થનર્ જન્મી

‘ભરભાૂંખળે

સેંધાભૈએ મુખીની વહન
ુ ી લાજ લીધી’૧૭
વાર્ાા નો અંર્ ચમત્કૃનર્ભયો છે પણ અવાસ્ર્નવક નથી. ર્ેની અપ્રર્ીનર્કર
પણ નથી. કાૂંનર્ સાથે સહચાર માણવા જે સમય દીવાએ નક્કી કયો ને ર્ેના માટે
કાૂંનર્ને સૂંમર્ કયો ર્ે સમયનો બરાબર લાભ લીધો સેંધાએ સૂંધાએ દીવાને
નજરમાૂં ર્ો ઘાલેલી જ હર્ી. ને એમાૂં દીવા કાૂંનર્ ર્રફ ઢળી એ એનાથી સહ્ુૂં ન
ગયુ ૂં એટલે વધારે નજરમાૂં ઘાલી. સૂંજોગ ર્ો દીવાએ જ પરો પાડયો ને સેંધાએ
દીવા પર બળાત્કાર ગુજાયો. પાપનો ભાગીદાર એક રીર્ે કાૂંનર્ પણ કહેવાય કે
દો ર્ે નનયર્ સમયે દીવા પાસે ગયો હોર્ ર્ો દીવા પર બળાત્કાર થયો ર્ેનાથી
બચી હોર્. પણ કલૂંક ર્ો ન જ રહ્ુૂં હોર્. કાૂંનર્ જોડે શરીરસૂંબધ
ૂં બાૂંધવાનુ ૂં કલૂંક
ર્ો ર્ેને લાગ્યુ ૂં જ હર્ો. ર્ો કાૂંનર્ નકલૂંક ન રહી શકયો હર્ો. પરકીયાભોગનુ ૂં
કલૂંક ર્ેને પણ લાગ્યુ ૂં જ હોર્. વાર્ાા માૂં જે પહરસ્સ્થનર્ રચાય છે ર્ેમાૂં કાૂંનર્
નકલૂંક રહી શકયો પણ ર્ેના વાૂંકે જ એકરીર્ે ર્ો દીવા નકલૂંક ન રહી શકી.
કાૂંનર્ આવ્યો હોર્ ને એક નવી પહરસ્સ્થનર્ના નનમાાણ દ્વારા ર્ે અને દીવા મળયા
હોર્. ને બૂંને નકલૂંક રહી શકયાૂં હોર્. આ શકય હત ુ ૂં પણ લેખકનુ ૂં ધ્યાન કદાચ
કાૂંનર્ને નકલૂંક દશાા વવા ર્રફ રહ્ુૂં હોઈ વાર્ાા ન ુ ૂં શીષાક નકલૂંક કયુ.ું બૂંને કાૂંનર્
અને દીવા નકલૂંક રહ્યા હોર્ ર્ો ખરે જ વાર્ાા ન ુ ૂં શીષાક નકલૂંક પણાર્ય સાથાક
બનર્. રઘુવીર એક નવનશઠટ અથામાૂં કાૂંનર્ને નહહ વાર્ાાને ‘નકલૂંક’ કહે છે ર્ેઓ
લખે : “સીધો વગાભેદ કે વગાનવગ્રહ આલેખવાને બદલે વાચકને જ સરખામણી
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કરવાની ર્ક આપર્ી આ વાર્ાા પવાગ્રહથી મુક્ર્ એક નવનશઠટ અથામાૂં નકલૂંક
છે .”૧૮
રાજકીય અથામાૂં કહીએ ર્ો આ વગાનવગ્રહની નહહ પણ વગામેળની વાર્ાા
છે . એટલે કાૂંનર્ જયાૂં સૂંઘષા કરવા આવે છે ત્યાૂં અવઢવમાૂં મુકાઈ હનથયારો હેિાૂં
મકી દે છે .
વણવાના પરૂં પરાગર્ બાપીકા વ્યવસાયમાૂંથી પાછો પડેલો કાૂંનર્ ફરી
વણવાના નનણાય પર જ આવે છે . દોરી ર્ો બીજીવાર પણ તટે છે . પણ ર્ે
રઘુવીર ચૌધરી કહે છે ર્ેમ ભ્રાસ્ન્ર્ની દોરી હર્ી એ તટે છે ર્ે ર્ો દીવા પર
બળાત્કાર થયો ર્ેના આઘાર્થી અને અપરાધભાવથી.
વાર્ાા ને દખલર્ બનાવવા ર્ેને દખલર્ પહરવેશ આપવા માટે બે યુવાન
યુગલ કાૂંનર્ને રાધા ઉપરાૂંર્ દીવા અને મુખી બૂંનેની દૈ નહૂં દન પ્રવ ૃનત્તને પણ
લેખકે આલેખી છે . રોજજિંદા દખલર્જીવનને લેખકે રોજીંદા સવણાજીવન દીવાને
મૂંગળદાસ મુખીના જીવનને પડખે મકી આપ્યુ ૂં છે . દખલર્-સવણા વચ્ચે સક્ષ્મ
ભેદભાવ પણ આલેખાયો છે . એમાૂં પણ થોડુૂં લેખકે અવ્યક્ર્ રાખ્યુ ૂં છે . ‘મુખીને
જોઈને જેિા ડોસા ઘરમાૂંથી ખુરશી લઈને આવ્યા’૧૯ સરપૂંચને ઘેર જવુ ૂં છે કહી
મુખી ખુરશીમાૂંથી ઊભા થવા ગયા ત્યાૂં જેિા ડોસા બોલ્યા “ચા મકી છ, પીનઅ
જાઓ’ ના ના કાકા ના હુ ૂં ચા પીનઅ નેહયો છૂં’ર૦

અહીં સક્ષ્મ રીર્ે ભેદભાવની

અખભવ્યસ્ક્ર્ થઈ છે . પણ મુખીને ત્યાૂં કાસ્ન્ર્ આવે છે ત્યારે ખાટલી પર બેસે છે
એમ ર્ો દશાા વ્યુ ૂં છે પણ ત્યાૂં કાૂંનર્ ખાવા બેસે છે ત્યારે ભેદભાવ વરર્ાય છે કે
નહહ ર્ે અવ્યક્ર્ રાખ્યુ ૂં છે .
‘ખેર્રમાૂં પાક લચી પડયો હર્ો’ ર્થા દોરી પર કપડાૂં સકાર્ાૂં હર્ા, ર્ે
લેવા ગઈ કપડાૂં લેર્ાૂં લેર્ાૂં એ કશાક નવચારમાૂં હર્ી. બે વખર્ ર્ો મુખીની બૂંડી
પડી ગઈ’૨૧ બેઉ બેિા હર્ાૂં ર્ે લીમડા પર એકાએક પૂંખીઓનો હકલહકલાટ વધી
પડયાૂં.’

૨૨

રાધાએ હસીને કહ્ુૂં “કયાૂં ભલા પડયા હર્ા ? મને થયુ ૂં કે આકાશમાૂં

ચૂંદ્ર અને ર્ારા નસવાય પણ બીજુ ૂં કશુક
ૂં ર્મને દે ખાત ુ ૂં હશે ?”૨૩ આ બધાૂં
વાકયોને એમના સૂંદભા સાથે ર્પાસીએ ર્ો વાર્ાાકાર મોહન પરમારના સક્ષ્મ
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કટાક્ષનો ખ્યાલ આવે. એમાૂં જે વ્યક્ર્ થયુ ૂં છે ર્ેને લીધે જે અવ્યક્ર્ રહ્ુૂં છે ર્ે
બખબી સચવાયુ ૂં છે . દીવાનુ હહલ્લોળાત ુ ૂં જોબન, રાધાનો પનર્ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને
કાૂંનર્ દીવા વચ્ચેના સૂંબધ
ૂં ની અવ્યક્ર્ કડીઓ એમાૂં દે ખાઈ રહ્યો છે .
દખલર્ પહરવેશ દશાા વવા જે ર્ેને વાસ્ર્નવક બનાવવા ‘એ ર્ો અઘવા ગઈ
છે ’, ‘દલાની વહુ બેની સૂંડાસનુ ૂં ડબલુૂં કુૂંભી પર ભરાવર્ી હર્ી’૨૪ જેવાૂં વાકયો
ખબલકુલ ખબનજરૂરી લાગે છે એમને ટાળી શકાયાૂં હોર્. વાર્ાાના પહરવેશથી વાર્ાા
દખલર્ વાર્ાા છે એ ર્ો વરર્ાય છે . પણ દખલર્ વાર્ાા ન ુ ૂં જે લણ ગણાય ર્ે
સામાજજક અસમાનર્ાને અન્યાય સામેનો નવદ્રોહ ‘નકલૂંક’ વાર્ાાના આલેખનમાૂં
ખટે છે ર્ે પણ કહેવ ુ ૂં જોઈએ.
સેંધાનાૂં કૂંકાશ પણ વાર્ાા ની શરગનર્માૂં મહત્વનુ ૂં કારક બને છે ર્ે નચધવુ ૂં
જોઈએ.
પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા સૂંદભે ઈલા નાયક લખે છે “કાસ્ન્ર્ના માનસપહરવર્ાન માટે
કથાૂંશો દ્વારા પાશ્વાભ સ્થાનપર્ કરીને એને પ્રર્ીનર્જનક બર્ાવી છે . વાર્ાાનો અંર્
પણ અચાનક આવી પડેલો લાગર્ો નથી. એ માટે સેંધાની દીવા માટે ની
લોલુપર્ા નનરૂપાઈ છે . વાર્ાા કારે નાની નાની વાર્ની કાળજી સુક્શ્લઠટ રચના કરી
છે . સામાજજક નૈનર્કર્ાના દ્રષ્ઠટખબિંદુની વ્યૂંજના વાર્ાા ને એક નવશેષ પહરમાણ આપે
છે .”૨૫
આમ ‘કોલાહલ’ની ‘સૂંકેર્’ વાર્ાા પર થી છલાૂંગ ભરી લેખક ‘નકલૂંક’ જેવી
નવી હદશા ચીંધર્ી, નવાૂં લક્ષણો ધરાવર્ી વાર્ાા બધ
ૂં ની કળાત્મક ચુસ્ર્ી ધરાવર્ી
અનુઆધુનનક યુગની ઘણી મહત્વની લાક્ષખણક વાર્ાા ને આલેખી શકયા છે . એ
ર્ેમનુ ૂં ગુજરાર્ી વાર્ાા નવકાસમાૂં મહત્વનુ ૂં અપાણ છે .
વાર્ાા કાર મોહન પરમાર પોર્ાની કે હફયર્માૂં લખે છે

: “સુરેશ જોષીની

વાર્ાાનવભાવનો મુદ્દો અને રઘુવીર ચૌધરીનો વાર્ાા માૂં ઉપલબ્ધ વાળા પ્રશ્નો અને
મથામણ કરવા પ્રેયો. ભારે મથામણને અંર્ે ૧૯૮૬માૂં હુ ૂં એક વાર્ાા લખી બેિો
‘નકલૂંક’ સારો પ્રનર્સાદ મળયો આ વાર્ાાને”ર૬
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આ કે હફયર્ બર્ાવે છે કે વાર્ાા ની કળાનસદ્ધદ્ધ કઈ રીર્ે શકય છે ર્ેનો
જાણકાર વાર્ાાનો સભાન કલાકાર ગૂંભીરર્ાપવાક વાર્ાા લેખન કરે ર્ો ઊંચુ ૂં
પહરણામ અશક્ય નથી ‘નકલૂંક’ વાર્ાા એનુ ૂં ઉદાહણ છે .
‘આંધુ’ : લેખકના બીજા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘નકલૂંક’ની બીજી વાર્ાા ‘આંધુ’
નખનશખ ઉત્તમ દખલર્ વાર્ાા છે . દખલર્ વાર્ાાના લગભગ બધા લક્ષણોને ર્ે
પોર્ાનામાૂં કળાત્મક રીર્ે સમાવે છે . ‘નકલૂંક’ વાર્ાા ઉત્તર આધુનનક વાર્ાા ન ુ ૂં બાહ્ય
અને ભીર્રી વ્યસ્ક્ર્ત્વને સ્થાનપર્ કરી આપે છે . જે ‘નકલૂંક’ વાર્ાા સૂંગ્રહની બીજી
મહત્વની વાર્ાાઓ ર્થા ‘કુૂંભી’ ને ‘પોિ’ બૂંને સૂંગ્રહની વાર્ાા ઓમાૂં વધુ ઘાટઘડર્ર
પામીને ઉત્તર આધુનનક વાર્ાા ની ચહરત્રરે ખાઓને સદ્રઢ બનાવે છે . લેખકના છે લ્લા
‘અચળો’ વાર્ાા સૂંગ્રહમાૂં આ ચહરત્રરે ખાઓ વધુ સક્ષ્મર્ાથી અંજાઈ ઉત્તર આધુનનક
ગુજરાર્ી વાર્ાા ન ુ ૂં કોઈપણ ઉત્તર આધુનનક સમયની ઉત્તમ વાર્ાા ને ટક્કર આપી
શકે ર્ેવ ુ ૂં ભયુું ભયુું વ્યસ્ક્ર્ત્વ પ્રગટાવી આપે છે . આ વાર્ાાઓ દખલર્ પણ છે ને
ખબનદખલર્ પણ. મોહન પરમારે ર્ેમના ‘કોલાહલ’ પછીના દરે ક સૂંગ્રહમાૂં દખલર્
વાર્ાા કાર ર્રીકે પણ નવકાસ સાધ્યો છે . ર્ેમણે સ્ર્રીયદખલર્ વાર્ાા ઓ આપી છે .
એમાૂં ‘આંધુ’ વાર્ાા ર્ો દખલર્ વાર્ાાના પરાૂં ચહરત્ર લક્ષણો પ્રગટાવી. કોઈપણ
અખખલ ભારર્ીય સ્ર્રની દખલર્ ખબનદખલર્ બૂંને પ્રકારની વાર્ાાને હૂંફાવે ર્ેવી
નીવડી આવી છે . ‘નકલૂંક’ વાર્ાા દખલર્ વાર્ાા ને કળાત્મક વાર્ાા ખરી પણ બૂંને
સ્ર્રે ‘આંધુ’ વાર્ાા નકલૂંક કરર્ાૂં ચોક્કસ આગળ જાય છે .
ભોળીદા નામનો સવણા (પટે લ) પત્નીના આગ્રહને વશ થઈ સ્ટે શને હટાણુ ૂં
કરવા જાય છે ને વળર્ાૂં આંધામાૂં ફસાય છે . પોર્ાનો નનત્ય પહરખચર્ રસ્ર્ો અને
નવસ્ર્ાર અજાણયાૂં ને ભેંકાર લાગે ર્ેવ ુ ૂં વાર્ાવરણ આંધુમાૂં સજ ે છે . ર્ે જેમ જેમ
પલટાત ુ ૂં ઘમરાત ુ ૂં ને ગહરાત ુ ૂં આગળ વધે છે ર્ેમ ર્ેવા પલટા ભોળીદાનુ ૂં
ભયગ્રસ્ર્ ને અપરાધગ્રસ્ર્ માનસ ભીર્ી અનુભવે છે . બરાબર ‘આધુ’ની
ૂં
ભેંકાર
વેળાએ ગામના શના શેનમાની ઊંટગાડીના ઘઘરાનો રણકાર ભોળીદાના મનમાૂં
પેસી જાય છે ને એક આશા પણ જગવે છે ને ડર પણ.
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વાર્ાા

આત્મકથાત્મક

ઢબે

ભોળીદાના

શબ્દોમાૂં

મહેસાણાની

અદ્દલ

ર્ળપદીમાૂં એવી આલેખાઈ છે કે આપણ ને પ્રર્ીનર્ થાય કે જાણે ખરે ખર
ભોળીદાએ જ પોર્ાની આપવીર્ી કદી છે . અહીંયા વાર્ાા કાર મોહન પરમારે જાણે
ભોળીદામાૂં પ્રવેશ કયો હોય ર્ેવી આલેખવના બની આવી છે .
આ દખલર્ વાર્ાામાૂં પેલી ‘ડરની વાર્ અગાઉ કરી ર્ે પયાાપ્ર્ માત્રામાૂં છે .
વગીય ભેદને પ્રછન્ન વણાનવગ્રહ ઊંટગાડીવાળા શના શેનવાના વર્ાનવ્યવહારને
સામે ભોળીદા પટે લના વ્યવહારથી વરર્ાય છે . બૂંને અલગ અલગ વગાના ને
સામસામી અદવર્ી છાવણીના હોવા છર્ાૂં પ્રત્યક્ષ ર્ો ર્ેમની વચ્ચે સૂંઘષા થર્ો
નથી પણ અણગમોને નફરર્ બૂંનેમાૂં એકબીજા સામે છે . ર્ે ર્ેમના વાણી અને
વ્યવહાર પરથી વરર્ાઈ આવે છે . જુઓ ભોળીદાના શબ્દો : “કોક દા’ડો કોમમાૂં
આવેલા માણહનઅ અડધર્ નો કરાય નકર આ શનનયુ ૂં સેનમુ ૂં મારી મશકરી
કરઅ?”૨૭ અને શના સેનમાના શબ્દો : “આ વગડામાૂં ચાૂંય આપણા બે વન્યા
કોઈ માણહ ભાળો છો ?”૨૮ “ર્મીં અનઅ હુ ૂં બે એકલા જ છીએ નઈ!”૨૯
ખરી નનયર્માૂં શનો ભોળીદાને ઊટગાડીમાૂં બેસાડી સહીસલામર્ ગામમાૂં
લાવે છે પણ ત્યાૂં સુધીની જે વાર્ાા પ્રહિયા છે . ર્ેમાૂં ર્ો શનો ભોળીદામાૂં વારે
વારે ભય જ પેદા કરે છે . એનુ ૂં એક કારણ ર્ે એ છે કે એકવાર ભોળીદા એ શનાને
પોર્ાના ખેર્રના લીમડેથી લીમડો નહોર્ો લેવા દીધો. ને એનુ ૂં ભારોભાર
અપમાન કયુું હત.ુ ૂં અહીં આંધુમાૂં આવા ટાણે શનો પાછૂં એ ભોળીદાને યાદ પણ
કરાવે છે એટલે ભોળીદાના મનમાૂં બેસત ુ ૂં જાય છે કે શનો લાગ મળયો છે ર્ે વેર
વાળયા નવના છોડશે જ નહહ.
પણ શનો ર્ો માનવ્ય દે ખાડે છે . ભોળીદાને એમના કરતર્ોનુ ૂં થોડુૂં ભાન
કરાવે છે પણ એમને શારીહરક રીર્ે કૂંઈપણ નુકશાન પહચચાડવાનુ ૂં એના મનમાૂં
નથી. અહીં વગીય ચહરત્રની દ્રષ્ઠટએ સાહજજક રીર્ પ્રર્ીનર્કર પહરસ્સ્થનર્નુ ૂં સર્જન
કરીને લેખક શનાને ભોળીદા કરર્ાૂં ચહરત્રગર્ રીર્ે ઊંચો ચીર્રે છે .
‘આંધુ’ વાર્ાા માૂં પ્રર્ીક બનીને ઊપસી રહે છે . આંધુ બહાર પણ છે ને
એટલે એવુ ૂં જ ભોળીદાના ભીર્રમાૂં પણ છે . લીમડો શનાને નહોર્ો લેવા દીધો એ
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અપરાધની ગ્રૂંનથ ભોળીદાના ડરમાૂં વધારો કરે છે . એટલે મનમાૂં ર્ો ર્ેમને શના
ર્રફ અણગમો ને નર્રસ્કાર ત ુઠછકાર છે જ પણ પ્રગટ રીર્ે ર્ો ર્ેવો શનાની
ખુશામર્ કરે છે . ભાનવક રીર્ે આંધુ જાય છે ર્ે સાથે ભોળીદાનો ડર પણ જાય છે .
આમ આંધી ભોળીદાના મનને વ્યક્ર્ કરવા વસ્ત ુગર્ સહજસૂંબધ
ૂં ક બને છે .
વાર્ાામાૂં ભોળીદાને શનો બેઉ પાત્ર એમના વગાનાૂં પ્રનર્નનનધ બનવા
ઉપરાૂંર્ ચહરત્રો પણ બન્યા છે . ર્ે આપણે જોઈ શકીએ છીએ.
આંધુ વાર્ાા એકદમ ચુસ્ર્ બૂંધવાળી નક્કર કળાત્મક વાર્ાા બની છે . એમાૂં
સામાજજક અસમાનર્ા અને અન્યાય સામેના અવાજ પણ કળાત્મકને ર્ેથી જ
અસરકારક રીર્ે ઊભરી આવ્યો છે .
ડૉ.ઈલા નાયક સાચુ જ કહે છે કે : “આંધીમાૂં ફસાઈ જવાની કટોકટી
ભરે લી ક્ષણને પકડીને વાર્ાા કારે ભોળીદાના ભયજગર્નુ ૂં ર્ાદ્રશ દશાન કરાવ્યુ ૂં છે .
હહરજન શનાનુ ૂં માનવ્ય અને ભોળીદાનો શના માટે નો ત ુચ્છકાર ભાવની
સહોપસ્સ્થનર્ રચીને અખભગર્ને સચોટ બનાવ્યુ ૂં છે .”૩૦
‘કોહ’ : એ સ્વીકૃર્ હકીકર્ હર્ી કે સવણા ખેડર્ો ચમાર જ્ઞાનર્ના
કારીગરના સીવેલા ચામડાના કોશ-કવામાૂં ડબાડર્ા ડબર્ાૂં પાણી ભરીને કોશ
કવામાૂંથી બહાર આવી થાળામાૂં િલવાય ત્યારે એ પાણી પીર્ા. પણ ચમારના જ
સીવેલા ચામડાના કોશમાૂંથી નીકળત ુ ૂં પાણી થાળમાૂંથી લે ર્ો થાળૂં અભડાઈ
જત.ુ ૂં આ હકીકર્ હવે ર્ો વીર્ેલા જમાનાની બની ચકી છે આજે કોશ ભાગ્યે જ
રહ્યા છે . કદાચ આજે કોશ હોય ર્ો ર્ેમાૂંથી થાળામાૂં િલવાત ુ ૂં પાણી ચમાર લે ર્ો
પણ ગયા જમનામાૂં લેવાર્ો હર્ો એટલો વાૂંધો ન પણ લેવાય. પરૂં ત ુ જમાનો
વીત્યા છર્ાૂં આભડછે ટ ર્ો આજે પણ બરકરાર છે . માત્રા ઘટી હોય થોડો ર્ેના
પ્રકારમાૂં ફેરફાર થયો હોય. ર્ેમ છર્ાૂં ભેદ-ભાવ ર્ો ર્ેટલોને ર્ેટલો જ રહ્યો છે .
સવણા-દખલર્ વચ્ચેનો ઊંચનીચનો ભેદ-ભાવ ‘કોહ’ વાર્ાામાૂં કલાત્મકર્ાપવાક
દખલર્ની સૂંવેદના ર્ેને પ્રત્યેની અવમાનના ને નર્રસ્કારને પ્રભાવક રીર્ે વ્યક્ર્
કરે છે . મોહન પરમારની વાર્ાા કાર ર્રીકે ની નવનશઠટર્ા એ છે કે ર્ેઓ ગયા
જમાનાના કોહને આપણા જમાનામાૂં અસરકારક રીર્ે પ્રસ્ત ુર્ કરે છે . ર્ેને નનનમત્ત
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બનાવી સવણા-દખલર્ વચ્ચેના ભેદ-ભાવને સવણા દખલર્ પ્રત્યેના ત ુચ્છકાર
ભાવને ર્ે થકી દખલર્ને થર્ા અપમાનના નર્રસ્કારને માણસ ર્રીકે ર્ેને મળર્ા
સ્વાભાનવક ન્યાયી હક્કના હન્કારભાવ બરાબર પ્રગટાવી આપે છે .
મણો ચમાર સારા કોસ બનાવે છે . ર્ેથી ગામમાૂંને આસપાસ ર્ેની પ્રનર્ઠિા
છે . કોશ બનાવવાના કામમાૂં સ્વમાનપવાક ર્ેના ગુજરાનનો સવાલ ઉકલર્ો
રહેર્ો હોવાથી ર્ે સ્વમાની બને છે . એટલી હદે કોઈ ઘરાક ગમે ર્ેમ ત ુચ્છકાર
પ્રગટાવર્ાૂં વેણ બોલી જાય ર્ો ર્ે ખબલકુલ સહન નથી કરી લેર્ો. કે મ કે ર્ે હકનુ ૂં
મહેનર્નુ ૂં પેહટયુ ૂં રળીને ખાય છે . આ પ્રનર્ઠિાને આ સ્વમાનની વાર્ લેખક
ઝીણવટથીને પ્રભાવક રીર્ે નનરૂપે છે . એટલા ખાર્ર કે ર્ેથી વાર્ાા ના બીજા
ભાગમાૂં અસ્પ ૃશ્ય ર્રીકે અપમાનને તચ્ુ છકારનો જે અનુભવ મણા ચમારને થાય
છે ર્ેને અનર્ અસરકારક બનાવવાના સૂંજોગોનુ ૂં નનમાા ણ થાય.
એવા નનમાા ણ માટે લેખક કોસના કારીગર મણા ચમારને એક હદવસ
ખેર્રમાૂં મજરીએ જવાનુ ૂં મન થાય છે . ને ર્ે જાય છે . ર્ે ઘટનાનો ઉખચર્
નવનનયોગ કરે છે .
કે વા ખૂંર્થી કારીગર ર્રીકે મણો કોસ બનાવર્ો હર્ો ર્ે વાર્ લેખકે ઘણી
ખૂંર્થી નનરૂપી છે . કવામાૂંથી પાણી કાઢર્ા પોર્ાના જ બનાવેલા કોસ પર મણો
કે વો આફરીન બની રહે છે ર્ે પણ સ-રસ દશાા વાયુ ૂં છે .
વાર્ાા ના સગભા ક્ષણ ત્યારે આવે છે જ્યારે મણો કોસમાૂંથી થાળામાૂં
િલવાર્ાૂં પાણીની વેગીલી ધાર વચ્ચે મોહરયો ધરી દે છે ત્યારે સવણા ગણાર્ો
મૂંગોજી બોલી ઊિે છે !
“મારા હાળા ચમાર ! ત ુ ૂં ર્ો કાૂંઈ રીર્ભાર્ શીખ્યો છય કઅ નહહ ? થાળૂં
અભડાયુ ૂં મારુૂં”૩૧
મૂંગાજીના આ શબ્દોને મણાના પેલા શબ્દો સાથે સરખાવો
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“મારી ગામમાૂં એટલી આબરૂ છઅ ખેડર્ો બચારા મણો ભૈ મણો ભૈ કે’ર્ાૂં
થાકર્ા નથી”૩૨
આ શબ્દો મૂંગાજીના ઉપરોક્ર્ શબ્દો સાથે અથડાર્ાૂં જે સ્ફોટ થાય છે
ત્યારે મણાની દખલર્ ર્રીકે ની સૂંવેદના સચોટ વ્યક્ર્ થાય છે અને કહે છે :
“મારો કોહ, ઈમના કવામાૂં પેિો ર્ોય ઈમના મનનુ ૂં અંધારુ રામ જાણઅ ચાણઅ
ઉલેચાશે ?”૩૩
આ ર્ો મણો બોલ્યો એ બહુ જ લાગી આવ્યુ ૂં એટલે બોલ્યો. પોર્ે ખાૂંર્ે
ખાૂંર્ે સીવેલો ચામડાનો કોસ એ જ કોસમાૂંથી નીકળે લુૂં પાણી પોર્ે ખૂંર્ે ખૂંર્ે
સીવેલો ચામડાનો કોસ એ જ કોસમાૂંથી નીકળે લુૂં પાણી પોર્ે થાળામાૂંથી લે ર્ો
કોસ પોર્ાનો મટી ગયો ? સવણ નો થઈ ગયો ? એ જ કોણ અભડાઈ ગયો ?
થાળૂં અભડાઈ ગયુ ૂં પોર્ે ત્યાૂંથી કોસનુ ૂં પાણી લીધુ ૂં એટલે ? આ કે વી સવણા
ચેર્ના એના મનમાૂં રહેલ ુૂં કે વ ુ ૂં ઘોર અંધારુ ?
બેશક મણો જે શબ્દો બોલે છે ર્ેમાૂં કહેવાનુ ૂં એણે ઘુમાવીને નહી સીધુ ૂં જ
કહ્ુ.ૂં અહીં લેખકની કલમ જરા Loucl બને છે . જરૂર પણ બેધક ર્ો બને જ છે .
શરીફા વીજળીવાળા કહે છે ર્ેમ : “જરા Loucl બનીને વ્યક્ર્ થયો આ પ્રશ્ન માત્ર
મણાનો નથી. પણ સમગ્ર દખલર્ સમાજે સવણા સમાજને કરે લો પ્રશ્ન છે .”૩૪
ડૉ.નરે શ વાઘેલાના શબ્દ સાથે સૂંમર્ થઈને કહેવ ુ ૂં જ પડે કે “ ‘કોહ’ વાર્ાા
સાદ્યૂંર્ દખલર્ વાર્ાા છે .”૩૫ “કે વળ મનુઠયગર્ સૂંવેદનાની વ્યાપક અનુભનર્ કરી
માનવ્યના મળભર્ અનધકારની સચોટ રજઆર્ વાર્ાા કાર અહીં કળાત્મક રીર્ે કરી
છે . ઉત્તર ગુજરાર્ની ર્ળપદી બોલીનો નવનનયોગ કરર્ી આ વાર્ાા દખલર્
સૂંવેદનાની વાર્ાા ર્રીકે નચધપાત્ર કૃનર્ બની રહી છે .”૩૬
‘હહરવણુ’ૂં : ‘નકલૂંક’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હની લાૂંબીટૂંકી વાર્ાા ઓમાૂં પહેલા િમે આવે
૩૩ પાનાની ‘નકલૂંક’ ને બીજા િમે સૂંગ્રહની અંનર્મ ર૪ પાનાની વાર્ાા ‘હહરવણુ’ૂં .
બૂંને લેખકની પ્રનર્ષ્ઠિર્ ટૂંકીવાર્ાા ઓ છે . બૂંને દખલર્ વાર્ાાઓ છે ને બૂંને દખલર્
વાર્ાાઓ હોવા છર્ાૂં એકમેકથી ખાસ્સી અલગ પણ છે . વાર્ાા માૂં દખલર્ વાસનો
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પહરવેશ છે . દખલર્ પાત્રોમાૂં મુખ્ય ર્ો છે બે નાનયકા જીવી અને ર્ેનો પનર્
ગોનવિંદ. દખલર્-વણકરવાસનાૂં અન્ય પાત્રો છે ચનો, પશો સવો, જેિા, મગન કડકો
અને બીજા પણ સ્થળ પાત્રોની ચેઠટા સૂંવાદો એમાૂં સવણા અને દખલર્ એવા
ગલબાની ચેઠટા ને સૂંવાદો. વાર્ાાના આરૂં ભે પણ નાનયકા જીવી હહરવણુ ૂં સાથે
દે ખાય છે . ને વાર્ાાના અંર્ ભાગેપણ ઉઘડર્ી વાર્ાાએ ગોનવિંદના પત્નીને
સૂંભળાવવા ઉચ્ચારાયેલા શબ્દો જુઓ : “બસ હહરવણુ ૂં હાથમાૂં આખુૂં છ ર્ાણનુ ૂં ર્ો
કાૂંય હજત ુ ૂં નથી ર્નઅ”૩૭ અને ગલબાજીના જીવીને સૂંબોધી ઉચ્ચારાયેલા શબ્દો
“ભાભી ર્મે આંયથી ઘોડીનઅ જર્ી જોઈ ? ધોળી ઘોડી હર્ી ર્મારા જેવો જ
વાન!”૩૮
આ બે પાત્રોના આ શબ્દો વાર્ાા ને ઉંચકે છે ને વાર્ાા ગનર્ પકડે છે . બહુ
સ્વાભાનવક છે કે દખલર્ના વાસમાૂં આવીને પણ સવણો દખલર્ વહવ
ુ ારુની મશ્કરી
કરી શકે છે પણ વાર્ાા માૂં ઓછૂં સ્વાભાનવક એ છે કે એમાૂં વાસના દખલર્
ુ ુ ૂં વાર્ાા માૂં જે આલેખન છે ર્ે ર્ો
જુવાનોને બીજા પણ ભળે છે . પણ આ વસ્તન
પ્રર્ીનર્કર બની આવ્યુ ૂં છે .
જીવી યુવાન અને સ્વરૂપવાન છે . ર્ેનો પનર્ પણ કડક સ્વભાવનો હોઈ
ર્ેનાથી ડરવુ ૂં પડે છે ર્ે કૂંઈ નશનથલ ચહરત્રની નથી. પણ ગલબાજીની જીવી
પ્રત્યેની કામુક વાર્ોને ઈશારાઓમાૂં વણકરવાસના પુરુષોનો સાથ હોય એટલે એ
એકલી પડી જાય છે એને થાય છે : ‘આ આપણવાળા જ નકોમા છે , પછઅ ઈનો
હુ ૂં વાૂંક ?”૩૯
જીવીના મનની ગનર્ એવી બને છે કે જે ગલબાજીને એ બલા કહે છે . ર્ેની
અનુપસ્સ્થનર્ ર્ેને અડયા વગર રહેર્ી નથી. વાર્ાા ના અંર્ ભાગે આવર્ાૂં જીવી
હહરવણુ ૂં લઈ લીમડા નીચે આવે છે . એના મનની સ્સ્થનર્ એવી બની છે કે એને
થાય છે : ચ્યમ મનઅ કશુ ૂં ગમત ુ ૂં નથી ? ‘રેં હટયાને જોશભેર ફેરવી રહેલી ધનીને
એ કહેર્ી હોય ર્ેમ મનોમન બોલે છે ‘કે’ નઅ’લી ધની ! ગલબોજી હમણાૂંથી
ચ્યમ આવર્ા નથી?’ ૪૦
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ગલબાજી સાથેના વર્ાનવ્યવહારમાૂં જીવીના મનની ગનર્ એવી આલેખાઈ
છે કે છે લ્લે ર્ો એ બદલાઈ જ જાય છે . અહીં ‘હહરવણુ’ૂં પ્રર્ીક બની આવ્યુ ૂં છે .
ડૉ.નરે શ વાઘેલા કહે છે : “મનોનવજ્ઞાનમાૂં નનહદિ ઠટ love and hate theory
અનુસાર જેને જીવી નધક્કારર્ી રહી એ ગલબાજી ર્રફ એને સમાૂંર્રે પ્રચ્છન્ન
અનુરાગભાવ જાગર્ો થયો. મનોજગર્ના ભાવશાબલ્યની સૂંકુલ લાગણીને
જીવીના પાત્ર દ્વારા વ્યક્ર્ કરવામાૂં વાર્ાા કારનુ ૂં કૌશલ્ય પ્રગટે છે .”૪૧
ખાસ્સી લાૂંબા પટમાૂં પથરાયેલી વાર્ાા ન ુ ૂં કે ન્દ્ર ર્ો જીવીનુ ૂં પાત્ર ને એમાૂંય
એનુ ૂં મન છે . વાર્ાા ને અંર્ે ર્ેમાૂં મનમાૂં ગથ
ૂં ાર્ા રૂં ગબેરૂંગી ર્ારનુ ૂં હહરવણુ ૂં દે ખાય
છે .
જયેશ ભોગાયર્ા લખે છે

: “જીવીના પાત્ર દ્વારા ભાવશબલર્ાની

વ્યૂંજનાપણા અખભવ્યક્ર્ થઈ છે . વાર્ાાનો પહરવેશ અને બોલી જીવૂંર્ વાર્ાવરણ
સવે છે .”૪૨
નરે શ વાઘેલા કહે છે કે “વાર્ાાકારને માત્ર સામાજજક અન્યાય અને
શોષણની વાર્ો કરવી નથી પણ સામાજજક સમરસર્ા પણ દશાાવવી”૪૩
સામાજજક સમરસર્ાની વાર્ને જોઈશુ ૂં કે વાર્ાા માૂં ઝાઝુ સ્થાન નથી પણ આપણે
વાઘેલાજીની એ વાર્ પર જરૂર સૂંમર્ થઈશુ ૂં કે “દખલર્ સૂંવેદનની સીનમર્
નમ્યાને અનર્િમી વાર્ાાકાર માનવહૃદયના સક્ષ્મ અને માનમિક સત્યને ર્થા
રહસ્યને પ્રગટ કરે છે . ‘હહરવણુ’ૂં શીષાકએ રહસ્યમય સૂંકુલ ભાવસૂંવેદનનુ ૂં પ્રર્ીક
છે .”૪૪ ‘હહરવણુ’ૂં આ રીર્ે દખલર્ જીવનને અનર્િમી જર્ી ઉત્તમ દખલર્ વાર્ાા િરે
છે .
‘થળી’ : મોહન પરમાર સર્ર્ નવકસર્ા વાર્ાા કાર ર્રીકે ની પ્રર્ીનર્ કરાવી
રહ્યા છે . ‘કોલાહાલ’ અને’ નકલૂંક’ પછી ત્રીજા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘કુૂંભી’માૂં એમણે
કલાદ્રષ્ઠટએ ઉત્તમ કહી શકાય ર્ેવી વાર્ાાઓ મોટી સૂંખ્યામાૂં આપી છે . વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ
પછી વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ર્ેમની વાર્ાા કાર ર્રીકે ની નવનશઠટર્ાઓ ઉઘડર્ી જાય છે ને
મયાાદાઓનો પહરહાર થર્ો જાય છે . ‘કુૂંભી’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ૧૯૯૧ થી ર૦૦૦ના
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દસકાનો મહત્વનો વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ િરી ચકયો છે . એ જ રીર્ે મોહન પરમાર પણ
દાયકાના

મહત્વના

વાર્ાા કાર

ર્રીકે

નભયાા

છે .

‘કુૂંભી’ સૂંગ્રહમાૂં

દખલર્

નવષયવસ્ત ુવાળી ઉત્તમ વાર્ાા ઓ છે . ર્ેમજ ખબન દખલર્ નવષયવસ્ત ુ વાળી ઉત્તમ
ુ વાર્ાા સગ્ર
વાર્ાાઓ પણ છે . પ્રસ્તર્
ૂં હની ‘થળી’ વાર્ાા પરાૂં લક્ષણો દખલર્ વાર્ાા
બનવા સાથે વાર્ાાકળા પરત્વે પણ પરી કળાત્મક વાર્ાા છે .
‘થળી’ વાર્ાા ના કે ન્દ્રમાૂં રે વી નામની સ્વરૂપવાન ને ગુણવાન દખલર્
યુવર્ી છે . દખલર્ોમાૂં તરી કોમમાૂં આવર્ી વાર્ાાનાનયકા રે વીનો પનર્ પણ
રાજાપાટમાૂં શોભર્ો ફાૂંકડો યુવક છે . ર્ેમને ધુળા નામનો હોનહાર દીકરો છે .
રે વીને જેિ-જેિાણીની છત્રછાયા પણ છે . ર્ેઓ ર્ો રે વીનાૂં વખાણ કરર્ા થાકર્ાૂં
જ નથી. ર્ેમાૂં રે વીના પનર્ ચમન સાથે ગામના દરબાર માનનસિંહની નમત્રર્ા થવા
સાથે રે વીના પર્નનો આરૂં ભ થઈ જાય છે .
ટોળામાૂં રમવા જર્ી વખર્ે ચમન પત્નીને ચેર્વર્ો ગયેલો કે ‘હુ ૂં ર્ો
મહહનો માહ પછઅ આયે પણ ત ુ ૂં જાળવજે કોઈ આંગળી ના કરી જાય’૪૫ પનર્ની
ચેર્વણી સમસયરની જ હર્ી છર્ાૂં કુૂંડાળામાૂં પગ પડી જ ગયો. અનનચ્છાએ
રે વીને દબાણવશ દરબાર માનનસિંહ સાથે સૂંબધ
ૂં બાૂંધવો જ પડયો. ર્ે પછી ર્ો
માનનસિંહની ‘જોહક
ુ મી’ વધર્ી જ ગઈ. એ ર્ો વાસમાૂં આવીને સૌ સાૂંભળે ર્ેમ
રે વીને મોટા સાદે બોલાવવા માૂંડયો. રે વીના યુવા દામ્પ્પત્યજીવનમાૂં ઝેર બનાવી
દે ર્ેવો કપરો પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહ્યો શુ ૂં કરવુ ૂં ? એનુ ૂં મનમાૂં જે ઘમસાણ ચાલી
રહ્ુૂં છે ર્ે વાર્ાા ના આરૂં ભે જ રે વીના વ્યવહાર દ્વારા લેખક આપણને અનુભવાવે
છે . વાર્ાા નો આરૂં ભ જુઓ : ‘રે વી ડાૂંગર ખાૂંડી રહી હર્ી પણ સાૂંબેલાનો એક્ય ઘા
ુ ૂં ૪૬
સીધો પડર્ો નહોર્ો. ખાૂંડખણયાની હકનાર પર સાૂંબેલ ુૂં ધબધબ પછડાત ુ ૂં હત.”
આ ઘમસાણ, ભયાા સુખી દામ્પ્પત્યજીવનમાૂં દુીઃખના ડુગ
ૂં રા ઊભા કરી દે ત ુ ૂં
હત.ુ ૂં કયાૂં જેિ, જેિાણી વખાણ કરર્ાૂં થાકર્ાૂં નહોર્ાૂં એ ભરી જુવાનીમાૂં દામ્પ્પત્યનુ ૂં
ને સૂંર્ાનનુ ૂં પણ સુખ માણી રહી હર્ી. એ રે વીને કયાૂં માનનસિંહ ે પર્ીર્ કયાા .
પછીની વાસમાૂં ું ૂં-ું ૂં થઈ રહેલી રે વી ? રસ્ર્ો ર્ો કાઢવો જ પડવાનો હર્ો ને
અહીં ર્ો સાૂંબેલાનો એકે ય ઘા સીધો પડર્ો હર્ો.
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અનનચ્છાએ ચાહરત્ર્ય પર પડેલો ડાઘ વેિવાનો આવે ત્યારે સુશીલને
સ્વમાની સ્ત્રી શુ ૂં કરે ? પહેલાૂં ર્ો એને સઝે આપઘાર્ રે વીને પણ એ જ સઝયુ ૂં
પણ દીકરા ધુળાનુ ૂં મોઢુ ૂં આડુૂં આવ્યુ ૂં ર્ેથી ર્ેણે મરવુ ૂં વહાલુૂં ન કયુ.ું દાર્રડુૂં શોધે
છે ને દાર્રડુૂં નથી દે ખાત ુ ૂં રે વીને. ને પછી પ્રકાશમાૂં દે ખાઈ રહે છે એ વસ્ત ુ શુ ૂં
ઈંખગર્ કરે છે ? એ જ કે રે વીના ખચત્તમાૂં ઉપાય ઝબકયો છે . દાર્રડુૂં હનથયાર
બની શકે, મદનનસિંહને ર્ાબોટા પાડર્ો કરી દે વામાૂં એમ લેખકે થવા દીધુ ૂં હોર્ ર્ો
પણ વાર્ાા માૂં કમ ચમત્કૃનર્ક ન આવર્. પરૂં ત ુ મોટા વાર્ાાલેખકની ખબ એ પણ
ગણાય કે વાચક ધારે કૂંઈ ને વાર્ાા માૂં સહજ રીર્ે બની આવે કૂંઈ.
માનનસિંહની બોલાવી, િીક િીક મૂંથનને અંર્ે રે વી દાર્રડુૂં લઈને ખેર્રમાૂં
નનહદિ ઠટ સ્થળે જાય છે ખરી. નનણાય ર્ો મનમાૂં માનનસિંહને પાિ ભણાવવાનો થઈ
જ ચકયો હર્ો. એમાૂં માનનસિંહ ર્રફથી જ આવી મળી. માનનસિંહ ે કહ્ુૂં ‘િકરાણાૂં
આઈ જાહઅ ર્ો બધો ખેલ બગડી જાહઅ...’ અને રે વીએ વાર્ને પકડી લીધી. ‘હુ ૂં
િકરાણાૂંની જ રાહ જોવુ ૂં છૂં’૪૭
માનનસિંહને બરાબરનો પાિ ભણાવવાની ચાલ રે વીના મનમાૂં ર્ો નક્કી જ
હર્ી. હવે ર્ે એનો અસરકારક અમલ કરી રહી હર્ી. માનનસિંહની કમજોરી રે વીના
પલ્લે પડી જ ગઈ હર્ી કે ખોટા પરૂં પરાગર્ ઊંચાઈના ખ્યાલો મનમાૂં ધરબીને
બેિેલા. આ અધમ દરબાર પ્રનર્ઠિાને સમાજથી એટલો ન ર્ો ડરે કે ને ર્ો દબે
છે . એટલે એના ઘરમાૂં બેસવાની ખરા હકથી એની ધખણયાણી બનવાનો પ્રસ્ર્ાવ
એ મકશે ર્ો માનનસિંહને એ િૂંડોગાર ન બનાવી દે શે ને બન્યુ ૂં પણ એમ જ. વળી
િકરાણાૂંનો આવવાનો સમય થઈ ગયો હર્ો. એટલે લાૂંબ ુ નવચારવાનો સમય જ
માનનસિંહ પાસે બચ્યો ન હર્ો. દખલર્ સ્ત્રીને ભોગવવામાૂં આભડછે ટ નહહ ર્ે
ધખણયાણી બનાવવામાૂં આભડછે ટ નડે એ પ્રશ્ન હહિંદુ સમાજરચનાના જાણકારને
માટે આશ્ચયા ર્ો નથી દુીઃખ ર્ો જરૂર છે . પણ એ વસ્ત ુ પણ સમાજમાૂં ચાલી ગઈ
હર્ી. એટલે યૌનશોષણનો ભોગ બનનારને ર્ો સહન જ કરવુ ૂં પડત ુ ૂં હત.ુ ૂં પણ
રે વીએ જોખમનો દાવ ખેલી જ લીધો. માનનસિંહને હાર સ્વીકારી જ લેવી પડી અંર્ે
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જર્ાૂં રે વીએ છે લ્લી રાણાના ઘા જેવી દાટી આપી હર્ી કે : “‘હા’ જો કોઈ દા’ડો
મારી હો’મુ ૂં મટુૂંકય માયુું છઅ ર્ો સીધી ર્ારા ઘરમાૂં જ...”૪૮
માનનસિંહ ે અહીંથી રે વીનો કે ડો છોડી જ દીધો. “લક્ષ્મણે વાળીને એ
માૂંચડા ર્રફ નાિો. રે વી ખડખડાટ હસી પડી મુકર્ પૂંખીની જેમ એ હકલ્લોલ
કરર્ી ઊિી. પહેલાૂં અળખામણા લાગર્ા જગર્ને એણે બાથમાૂં લઈ લીધુ ૂં એને
લાગ્યુ ૂં કે એ થળી વચ્ચે ઊભી છે . ને આગળ ફે લાઈને પડેલી ઓસરીમાૂં ઊભેલો
ધળો અને પાછળ કૃશકાય બીનને બેિેલો ચમન એને ઊંચકી લેવા માટે દોટમદોટ
કરી રહ્યા છે .”૪૯
યૌનશોષણની ખાઈમાૂં પડેલી જીવી ખુદની ઈચ્છાને ર્ાકાર્થી બહાર
આવી ને મુક્ર્ બની ગઈ એની છ થળીની લાજ રહી ને દીકરાનુ ૂં ભાવી પણ
સલામર્ બન્યુ.ૂં પણ દખલર્ સમાજની ચેર્નાના સ્ર્રની આંકણી પણ અહીં લેખકે
કરી છે . માનનસિંહ ભેગો વાસના લોકો ને ખુદ રે વીનાૂં જેિ-જેિાણી રે વીનો પણ
દોષ કાઢે છે . એના નવદ્રોહમાૂં મદદગાર ર્ો બનર્ાૂં જ નથી. સમાજનુ ૂં આ દશાન
પણ લેખકે વાર્ાા કળાને ક્ષનર્ ન પહચચે ર્ે રીર્ે અહીં મકી આપ્યુ ૂં છે . રે વીના
ચાહરત્ર્યનો પ્રશ્ન થાય પણ લેખકે આલેખન જ પેરે કયુા છે કે વાચકને એ પ્રશ્ન
અવરોધરૂપ બનર્ો જ નથી. જે ખચત્ર ઊપસે છે ર્ે ર્ો એ કે માનનસિંહ હહન્દુ
વણાા શ્રમની ઊંચીનીચી શ્રેણીમાૂં પૈકી ઊંચી શ્રેણીના પ્રનર્નનનધ ર્રીકે ર્ેના હીન
ચાહરત્ર્યને દાખવે છે . જ્યારે સામે પક્ષે રે વી જ્ઞાનર્ની નીચી શ્રેણીને લીધે આવેલા
પર્નને સ્વમાનની લડાઈમાૂં ફેરવી ઊજળી બને છે . આ જે બન્યુ ૂં ર્ે લેખકે ત્રીજા
પુરુષની કથન પ્રવ ૃનત્તએ એવો પ્રર્ીનર્ કરર્ાથી આલેખ્યુ ૂં છે . કે વાચકને કયાૂંયે
કશો પ્રશ્ન ન થાય ને એ વાર્ાા ની કળાના નવજયને પણ માણે ને રે વીના નવજયના
પણ વખાણે. પ્રવીણ દરજી સારુ જ કહે છે કે “કથા એમ રે વીની ર્ો બને જ છે જ,
પણ રે વી જેવુ ૂં સમહથી જુદુ વ્યસ્ક્ર્ત્વ ધરાવર્ી નારીની પણ કથા બની રહે
છે .”૫૦ આમ ‘થળી’ રૂપે રૂં ગે પરી કળાત્મક દખલર્ વાર્ાા ર્રીકે નીવડી આવી છે .
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‘નેણકટારી’ : સૂંગ્રહ પ્રનર્ સૂંગ્રહ વાર્ાાકાર મોહન પરમાર

ટૂંકીવાર્ાા ના

કળાનશખરો સર કરર્ા જાય છે . ત્રીજા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘કુૂંભી’ની બીજી વાર્ાા
‘નેણકટારી’ વાર્ાા કાર મોહન પરમારની નવનશઠટ ટૂંકીવાર્ાા છે . ર્ેમ નવનશઠટ દખલર્
વાર્ાા

પણ

છે .

સવણા

નાનયકાના

અખભગમથી

કહેવાયેલી

‘નેણકટારી’માૂં

આત્મકથનની રીર્ે સવણા નાનયકા પોર્ાના પ્રેમપાત્ર દખલર્ યુવાનનુ ૂં જે રીર્ે
નનરીક્ષણ કરી પોર્ાના પ્રનર્ભાવો આપર્ી જાય છે . ને સાથે સાથે પોર્ાના
પ્રનર્ભાવો આપર્ી જાય છે . ને સાથે સાથે પોર્ાનુ ૂં મનોનવશ્લેષણ કરર્ી જાય છે .
ર્ેમાૂંથી દખલર્ કથાસત્વવાળી સૂંકુલ વાર્ાા ગથ
ૂં ાર્ી જાય છે . ઝભ્ભા લેંઘાધારી
દખલર્ યુવાનની મુખીના ફખળયામાૂં રહેર્ી નાનયકાને નેણકટારી વાગે ર્ે એને ચેન
લેવા દે ર્ી નથી. આરૂં ભે ભ ૂંગાની માુંુ ૂં ફાડી નાખે ર્ેવી વાસ નાનયકાને પાછળથી
દખલર્ વાસમાૂં જર્ાૂં નડર્ી નથી. યુવાન દખલર્ હર્ો ર્ેની ખબર પડયા પછીય
કટારીનો ઘા ર્ો ઊંડો જ થર્ો જાય છે . નાનયકા યુવાનને ભલી જ શકર્ી નથી.
ર્ેની અનુઉપસ્સ્થનર્ નાનયકાના કામને પણ નડે છે . પ્રેમને વશ થઈ નાનયકા
દખલર્વાસ સુધી પહચચીને પેલા યુવકના ઘરે જાય છે . ત્યારે ઘટસ્ફોટ થાય છે . આ
નાનયકા જેવી જ અદ્દલ નાયકની કમુભાભી હર્ી. જેથી ર્ે નાનયકાની સામે જોયા
કરર્ો હર્ો. ‘કમુ ભાભી’ની પ્રનર્કૃનર્ જ જાણે પોર્ે છે . એની પ્રર્ીનર્ ર્ો પછી
નાનયકાનેય થાય છે . આખી વાર્ પલટાઈ જાય છે . પ્રેમપાત્ર જથારથ રહ્ુૂં હોર્
ર્ો નાનયકા સૂંજોગોને ર્ો પલટીને પોર્ાની

ર્રફે કરી શકર્ પણ આ ર્ો એની

રીર્ે જ પલટાઈ રહ્યા હર્ા. નાનયકાની ર્ેથી ર્ો સાવ દ્રષ્ઠટ જ બદલાઈ ગઈ. બહુ
અચરજભરી પ્રેમકથા કઈ છે પોર્ાના અખભગમથી નાનયકાએ વાર્ાા ની કહેણી
પ્રથમ પુરુષની હોવાથી નાનયકાનુ ૂં ભીર્ર આપણી સમક્ષ જાણે કે પ્રત્યક્ષ થઈ રહે
છે . નાનયકાના શબ્દો ર્પાસો : “મારી જોડે આવીને ઊભો રહે, મારા ચહેરાને
ર્ાક્યા કરે પછી કશુક
ૂં કહેવા પ્રયત્ન કરે પણ મારી સામે બોલી શકે નહહ એની આ
પહરસ્સ્થનર્ જોઈને હુ ૂં મનોમન હસી પડર્ી.”૫૧ નાયકની આ ચેઠટા એની દ્રષ્ઠટએ
ર્ો એનાૂં કમુભાભી માટે જ છે . જાણે નાનયકાને એનુ ૂં પોર્ાની રીર્ે અથાઘટન
કરર્ાૂં મઝા આવે છે .
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વાર્ાાનો અંર્ અણધાયો આવે છે ને પ્રેમકથાની ર્ાસીર બદલાઈ જાય છે .
એ જ ર્ો છે વાર્ાા ની નવનશઠટર્ા ને નવલક્ષણર્ા. નાનયકાનો દ્રષ્ઠટકોણ એમાૂં ખબ
જ કામ આવ્યો છે .
પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા નવશે ડૉ.નરે શ વાઘેલા લખે છે :“પાત્રના મનોભાવોને કે ન્દ્રમાૂં
રાખી વાણી-વર્ાનની બારીક નકશી, સાહજજક નવજાર્ીય આકષાણ, પરૂં ત ુ ખેંચાણ
થયા પછી ભાન થાય છે કે યુવક દખલર્ વગાના છે . છર્ાૂં એનો રૂં જ નથી.
પ્રણયનો આવેગ એટલો ર્ીવ્ર છે કે સામુ પાત્ર દખલર્ છે છર્ાૂં એનો છોછ રહેવા
દે ર્ો નથી. એને પહરવેશની દનષર્ર્ા સ્પશાર્ી નથી. પ્રણય દ્વારા વણાભેદ જેવા
દ્વેષભાવનુ ૂં ઉધ્વા રૂપાૂંર્રણ લેખક કરે છે . અંર્ે વાર્ાા અઘાર્ક અંર્માૂં નનવાહણ
પામે છે .”૫૨
વાર્ ર્ો ખરી પણ એક વાર્ કહેવા જેવી લાગે છે . ઝભ્ભાલેંઘામાૂં
રોજ આવર્ો ને સવણા નાનયકાને આકષે ર્ો દખલર્ યુવક નાનયકાને ર્ેની ભાષામાૂં
એટલે નશઠટ ભાષામાૂં ઉત્તર ન આપી શકે ? એના પાત્રત્વને ઉપસાવવા શુ ૂં
દખલર્ોની જ ભાષા એની પાસે બોલાવવી જરૂરી છે ? મને લાગે છે ખબલકુલ
ખબનજરૂરી છે નશઠટ ભાષા બોલર્ાૂં છર્ાૂં એ દખલર્ યુવક રહી શકે છે . આટલી
ખાૂંચખ ૂંચ બર્ાવવા સાથે કહેવ ુ ૂં જોઈએ વાર્ાા ઉત્તમ છે . દખલર્ વાર્ાા ર્રીકે પણ.
‘ધરી’ : લેખકના ત ૃર્ીય વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘કુૂંભી’માૂં ત્રીજા િમે ‘ધરી’ વાર્ાા
મુકાયેલી છે . એકદમ વ્યવહારના સ્ર્રની ભાષાને ઉપયોજી ત્રીજા પુરુષના
સવાજ્ઞના કથને આલેખાયેલી વાર્ાા એક દખલર્ વ ૃદ્ધના મલ્યગ્રસ્ર્ને ભયગ્રસ્ર્
માનસને સહજપણે સહજ ભાષામાૂં ઉજાગર કરે છે . સાવ સામાન્ય વસ્ત ુ સાવ
અદનુ ૂં દખલર્ પાત્રને દખલર્ પહરવેશ સામે દખલર્ વ ૃદ્ધના મનને ઉકેલર્ી ભાષા
વાર્ાામાૂં અસામાન્ય પહરણામે લાવે છે ને લેખકની વાર્ાાકળામાૂં અસામાન્ય
પહરણામને ઉમેરે છે .
દખલર્ વાસમાૂં ખાટલાની પાૂંગથ ભરર્ા ફુસા ડોસાને જ્યારે રમલી દ્વારા
ખબર પડે છે કે મોવડાૂં માટે મોવડાૂંની પોલીસ પકડી ગઈ. આ કે શોજીએ
ફુસાડોસાને મોવડાની પોટલી આપેલી કે શાજી આ વાર્ પોલીસને કહી દે ર્ો
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ફુસાડોસાની શી દશા થાય ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે જ જાણે આખી વાર્ાા છે . મોહન
પરમારે વાર્ાા ન ુ ૂં જે રીર્ે સહજ સરસ નનવાહણ કયુું છે ર્ે જોર્ાૂં સ્વાભાનવક રીર્ે
આપણને ચેખોવની વાર્ાાકલા યાદ આવી જાય.
જ્યારે ફુસાડોસાને એ ખબર પડે છે કે કે શાજીને પોલીસે છોડી મકયાને
ર્ેમણે ફુસાડોસાને મોવડાૂંની પોટલી આપેલી ર્ે વાર્ ર્ેમણે પોલીસ આગળ
ખોલી જ નથી. ત્યારે ફુસાડોસાને સૂંર્ાડવા માટે કહીને મોવડાૂંનો બગાડ કરવા
બદલ પારવાર પસ્ર્ાવો થાય છે ર્ેઓ કહે છે : “મારાૂં મુઘ
ૂં ામય મોવડાૂં કા કોઈના
મચમાૂંય ન જયા ! આ ડોસીનુ ૂં કે’વુમી
ૂં
કયુું ઈમાૂં મુ છે ર્રાઈ જયો !”૫૩ બરાબર
વૂંધ્ય રોષ ને વૂંધ્ય પસ્ર્ાવાની અખભવ્યસ્ક્ર્ છે . આ પૂંખીઓનો કલશોર
ખબલાડીની ચેઠટાને ર્ેણે કાબરનુ ૂં મચમાૂં લેવ ુ ૂં એ બધુ ૂં અપ્રનર્ક્ષાત્મક રીર્ે ડોસાના
ભયગ્રસ્ર્ દખલર્ માનસને સૂંકુલપણે વ્યક્ર્ કરી આપે છે .
લાભશૂંકર િાકર કહે છે : “લેખકે વાર્ાા માૂં કર્રાથી ભાગેલી ખબલાડી અને
ખબલાડીના પૂંજાથી ઘવાયેલી કાબરના જૈનવક ભયની પડછે ફુસાડોસાના માનનસક
સામાજજક ભયને જકસ્ટાપોઝ કરીને હટાવ્યાૂં છે . વાર્ાામાૂં ‘સાદ્યૂંર્ નવભાવ,
અનુભાવ, સૂંચારી ભાવોનુ ૂં સવાથા વાસ્ર્નવક આલેખન હાસ્યનો અનુભવ કરાવે છે
ર્ે વાર્ાા કારની નચધપાત્ર નસદ્ધદ્ધ છે અને રસચવાણામાૂં કરુણા સૂંનમશ્રણ થઈ અખભન્ન
બની રહે છે ર્ે આ વાર્ાા ની નવશેષ ઉપલક્બ્ધ છે . માનવ સમાજોએ અને
માનવસજર્જર્ રાજર્ૂંત્રોએ જે રીર્ે માણસના મનને મલ્યગ્રસ્ર્ અને ભયગ્રસ્ર્
બનાવી દીધુ ૂં છે . ર્ે સર્જકની કરૂણાનો નવષય બની રહે છે .”૫૪
ડૉ.નરે શ વાઘેલા લખે છે : “વાર્ાામાૂં દખલર્ પહરવેશ અને ર્ળપદી બોલી
દ્વારા વાર્ાા દખલર્ બની રહે છે . વાર્ાા ન ુ ૂં નવષયવસ્ત ુ સામાન્ય જીવન જીવર્ાૂં એવાૂં
પાત્રો અને િાકે ડાવાસની બહારનાૂં દખલર્ વાસનાૂં પાત્ર કે ન્દ્રસાથે છે . દખલર્
ફુસાડોસાના મનમાૂં સમાજમાૂં આબરૂના કાૂંકરા થવાના ભયે ર્ે પોર્ાના વાણનુ ૂં
કામ કરી શકર્ા નથી. અને એમાૂંથી બહાર નીકળર્ા નવચારર્ા રહે છે . વાર્ાાકાર
અંર્ે ધાયુું પહરણામ લાવી શકયા છે જે વાર્ાા કારનુ ૂં નવશેષ જમાપાસુ ૂં છે .”૫૫ ‘ઘરી’
આપણી સમગ્ર દખલર્ વાર્ાા ઓમાૂં માૂંગ મુકાવે ર્ેવી શ્રેઠિ વાર્ાા છે .
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‘વાણ અને વળ’ :

આ વાર્ાા દખલર્વાર્ાા ર્રીકે નવનશઠટ એ રીર્ે છે કે

એમાૂં દખલર્-સવણા વચ્ચેનો વણાનવગ્રહ કે વણાદ્વષ
ે
નથી નનરૂપાયો અહીં ર્ો
દખલર્ોમાૂં પડેલી અન્યોન્ય ર્રફની દ્વેષભાવનાનુ ૂં આલેખન થયુ ૂં છે . વાર્ાામાૂં
ચુનીલાલ અને વાલો એ બે દખલર્ પાત્રો કે ન્દ્રસ્થાને છે . લેખકની ખબી એ છે કે
વાર્ાામાૂં વાણ વણવા નનનમત્તે જે વળ આપવો પડે છે ર્ે હિયાનો લેખકે વાલાની
ચુનીલાલ પ્રત્યેની દ્વેષભાવનાને વળ આપવામાૂં નવનનયોગ કયો છે .
ડૉ.નરે શ વાઘેલા લખે છે : “વાર્ાામાૂં પણ ગથ
ૂં ર્ા વણકર સમાજની વાર્
કરવામાૂં આવી છે . લેખક વાર્ાામાૂં સવાજ્ઞન કથનકે ન્દ્રથી વાર્ાા ન ુ ૂં કથન કરે છે .
અહીં ઘટના વજનદાર નથી. અપમાનની માત્રા પણ જીવસટોસટની નથી. રોજજિંદા
જીવનની સાવ સ્વાભાનવક જણાય એવી વ ૃનત્તઓને કલારૂપ વાણ ભરવાની હિયા
આંખગક ચેઠટાઓ-ભીર્ર મનમાૂં અપમાનનો બદલો લેવાની વેરવ ૃનત્ત નનરૂપાયાૂં
છે .”૫૬
દખલર્ સામાજજક વાસ્ર્વનુ ૂં ને સાથે સાથે માનવ મનના વેરવળનુ ૂં
આલેખન વાર્ાા ને દખલર્ વાર્ાા ર્રીકે નચધપાત્ર િેરવે છે . ‘વાણ અને વળ’ વાર્ાા
સાથે મકવા જેવી બે વાર્ાાઓ ‘રઢ’ ને ‘લાગ’ છે . રઢમાૂં વેરભાવનાની પહરત ૃક્પ્ર્નુ ૂં
અને ‘લાગ’માૂં વેરની અત ૃક્પ્ર્નુ ૂં સૂંવેદન કુશળર્ાપવાક નનરૂપાયુ ૂં છે . બૂંને
નચધપાત્ર દખલર્ વાર્ાા ઓ છે .
‘અશ્વપાલ, પીંગળા અને કાનાજી’ : લેખકના ચોથા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘પોિ’માૂં
દસમાૂં િમે મુકાયેલી પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા એક નવલક્ષણ દખલર્ વાર્ાા છે . આનથિક રીર્ે
ગરીબ કાનાજી અને તરી લોકોના સામાજજક વાસ્ર્વનુ ૂં નનરૂપણ લેખક એટલા માટે
કરે છે જેથી પાત્રોના આંર્રનવશ્વમાૂં પ્રકાશ પડે. નશામાૂં મસ્ર્ દરબાર કાનાજીની
ચેઠટાઓને આલેખી દહરદ્રર્ાનુ ૂં નવડૂંબના પણા આલેખન કયુું છે . કાનાજી જાણે પોર્ે
રાજા ભરથરી હોય ર્ેમ ર્ેઓ પીંગલાને પોર્ાની જ માને છે . એટલે ર્ો પીંગલા
અશ્વપાલ ર્રફ વળે ર્ે ર્ેઓ ખબલકુલ સાૂંખી શકર્ા નથી. એક ર્રૂં ગમાૂં ર્ેઓ
મહાલે છે કે મફો તરી કોઈ પુરુષ નથી પણ એ ર્ો ર્ોરલ છે સોનકૂંસારી છે .
પીંગલા છે એક બાજુ ર્ેમને મફા તરીના પુરુષત્વ નો ખ્યાલ આવે છે . ત્યારે અને
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પોર્ાની પત્ની જીવુબાના ગળામાૂં, આફરીન થઈને મફાને ભેટ આપેલ ુૂં માદખળયુ ૂં
કાનાજી ચમકત ુ ૂં જુએ છે . ત્યારે ર્ેમનો નશો ઊર્રી જાય છે . જે પીંગલાને ર્ેઓ
પોર્ાની જ ગણર્ા ર્ે ર્ો અશ્વપાલથી નીકળી એ વાસ્ર્નવકર્ા ર્ેઓ પચાવી
શકર્ા નથી એટલે ર્ો ર્ેમનાથી બોલાઈ જાય છે . ‘હટ રાૂંડ પીંગલ’ ૫૭ પોર્ાની જ
પત્ની જીવુબા પીંગળા નીકળે છે એ કે વી વરવી વાસ્ર્નવકર્ા છે ર્ેનો કાનાજીને
અહેસાસ થાય છે .’
વાર્ાા ન ુ ૂં કે ષ્ન્દ્રય પાત્ર ર્ો કાનાજી જ છે . પણ પીંગળાનુ ૂં પાત્ર લેનાર પાત્ર
પણ થોડા શબ્દોમાૂં જીવૂંર્ બની ઊિે છે . જુઓ “ને પછી ઝગમગ ઝગમગ
વસ્ત્રોમાૂં પીંગળાનો પ્રવેશ થયો.“૫૮
કાનાજીનો િાકોરવાસ અને ભુરીવાસના નનરૂપણેને જીવણ તરીના રાજા
ભરથરીના વેશને મહાતરીના પીંગળાના વેશને લીધે વાર્ાા દખલર્ રૂપ ધારણ કરે
છે . પરૂં ત ુ આખરે વાર્ાા ર્ો છે માણસની ર્ેના માનનસક આવેગો વ ૃનત્તમાૂં ને બાહ્ય
સ્સ્થનર્ની વાર્ાાનો અણધાયો અંર્ પણ વાર્ાાકાર મોહન પરમારની નવનશઠટર્ા છે .
એકૂંદરે જોર્ાૂં ‘અશ્વપાલ, પીંગળા અને કાનાજી’ સીધી દખલર્ વાર્ાા ગણી શકાય.
ગુજરાર્ી ટૂંકી વાર્ાા માૂં પણ એ ઉમેરણ ગણાય.
‘ભ્રમણા’ : ભ્રમણાને દખલર્ વાર્ાા એટલા માટે કહી શકાય એનાૂં ત્રણ
મુખ્યપાત્રો

પૈકીનુ ૂં એક

નશવરામ

સાળવી

દખલર્

(વણકર)

છે .

વાર્ાામાૂં

અસ્પ ૃશ્યર્ાનો પ્રશ્ન પણ સમાવી લેવામાૂં આવ્યો છે એટલે પણ ર્ેને દખલર્ વાર્ાા
કહી શકાય. વાર્ાા દખલર્ વાર્ાા ર્ો છે જ પણ વાર્ાા વાર્ાા ર્રીકે મહત્વની બને
છે . એના નનવાહણથી લેખક ડૉ.મોહન પરમારે નસિંહાસન બત્રીસીની છઠ્ઠી વાર્ાા
‘અબોલા રાણીનીવાર્ાા ’ પરથી એનુ ૂં વસ્ત ુ લીધુ ૂં છે . ને વસ્ત ુસૂંનવધાન પણ એવી
રીર્ે કયુા છે કે વાર્ાા પરૂં પરાગર્ રહે ને છર્ાૂં એક નવનશઠટ હેત ુ અથે એમાૂં વાચક
પ્રયોગશીલર્ાને પામી શકે .
ભ્રમણામાૂં લેખકે પર્ળીનો નમથ ર્રીકે ઉપયોગ કયો છે . વાર્ાામાૂં
સત્યપાલ સોની ઘનશ્યામ સઈ અને નશવરામ સાળવી એ ત્રણ મુખ્ય પાત્રો નમત્રો
છે ને ધૂંધા અથે નીકળી પડયા છે સાથે જ.
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વાટમાૂં પર્ળી મળે છે ને ર્ે ત્રણેમાૂંથી કોને પરણે એ પ્રશ્ન પણ આવે છે .
એ નનનમત્તે ત્રણે બદલાઈ જાય છે . સત્યપાલ નશવરામ બની જાય છે . નશવરામ
ઘનશ્યામ બની જાય છે અને ઘનશ્યામ સત્યપાલ બની જાય છે . આ પણ એક
ભ્રમણા જ છે . પર્ળી ત્રણેને એક જ સ્વરૂપ ગણાવર્ા ત્રણેની સાથે લગ્ન કરવાનુ ૂં
કહે છે . એ પણ ભ્રમણા જ છે . માયાજાળ છે .
ઘનશ્યામે પોટકુૂં છોડ્ુૂં પોટકામાૂંથી પોટલી કાઢી ત્રણે જણા ખાવા પર
તટી પડયા પણ ખાવાનુ ૂં ર્ો નશવરામનુ ૂં જ હત.ુ ૂં ત્રણેના હાથ પર્ળી ર્રફ લૂંબાય
છે પણ કયો હાથ નશવરામનો, સત્યપાલનો કે ઘનશ્યામનો ર્ે પર્ળી નક્કી કરી
શકર્ી નથી. અને પછી પર્ળી પીગળવા લાગે છે . ર્ેના માથા પર કાપડનુ ૂં પોટકુૂં
હત.ુ ૂં એક હાથમાૂં પેટી અને ખભે સૂંચો ભરાવેલો હર્ો. પર્ળી જાણે પોર્ાનુ ૂં જ રૂપ
હોય ર્ેમ ત્રણે એની પાછળ દોડે છે . ત્યાૂં પર્ળી અદૃશ્ય થઈ જાય છે સાથે ત્રણે
પાત્રોની ભ્રમણા પણ જર્ી રહે છે ને ત્રણે માટે સૌ સારાૂં વાનાૂં થાય છે .
વાર્ાા નો સૂંદેશ હોય ર્ો એકર્ા ને અહમનુ ૂં નનગરણ.
‘ભ્રમણા’માૂં લેખકની વાર્ાા શૈલી સ્વાભાનવક અને સરળ છે . પાત્રો વાયવી
હોવા છર્ાૂં વાસ્ર્નવક લાગે છે . વાર્ાા માૂં અલૌહકકર્ાનાૂં વણાનો પણ ટૂંકા અને
વાર્ાા ના નવકસર્ા જર્ા ર્ૂંત ુને સહાય થાય ર્ે રીર્ે યોજાયા છે . આજની રચાર્ી
આવર્ી આપણી મોટાભાગની ટૂંકીવાર્ાા કરર્ાૂં ‘જરા હટકે ’ એવી શ્રી મોહન
પરમારની વાર્ાા ‘ભ્રમણા’ ગુજરાર્ી ટૂંકીવાર્ાા ન ુ ૂં ભનવઠય ધ ૂંધળૂં જોનારની ભ્રમણા
ભાગે ર્ેવી છે .”૫૯
શ્રીજયૂંર્ ઉમરે હિયા લખે છે

: “‘ભ્રમણા’ વાર્ાા સૂંદભે કહી શકાય કે અહીં

અનુભવનુ ૂં કલામાૂં સમ્પ્યક રૂપાૂંર્ર થયુ ૂં છે . દખલર્ સાહહત્ય હવે સક્ષ્મર્ા ર્રફ
આગળ વધી રહ્ુૂં છે ને સૂંવેદનની ધાર ર્ેજદાર બની રહી છે . એની પ્રર્ીનર્
ચોક્કસ થાય છે . કથન અને નનરૂપણમાૂં લેખક નસદ્ધદ્ધહસ્ર્ વાર્ાાકાર છે . લેખક
સામાજજક વાસ્ર્વ સાથે ખબ ઝીણવટથી કામ લે છે . કલાત્મક અને છર્ાૂંય
લોકનપ્રય વાર્ાા માટે મોહન પરમાર સફળ વાર્ાા કાર છે . એમ ભી.ન.વણકરના
શબ્દોમાૂં કહેવાયુ ૂં છે . ર્ે આ વાર્ાા સૂંદભે પણ એટલુૂં જ સાચુ ૂં છે .”૬૦
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‘ઉચાટ’ : મોહન પરમારના પાૂંચમા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘અંચળો’માૂં સમાનવઠટ
‘ઉચાટ’ વાર્ાા ન ુ ૂં શીષાક ઉચાટ એટલા માટે છે કે સમાજના દખલર્ સ્ર્રમાૂંયે છે લ્લા
સ્ર્રની સફાઈ કામદાર મચધીને ઉચાટ છે . સવણા ગણાર્ી કનકલર્ાને ર્ો મનાવી
પણ પાડોશણ હસુમર્ી ૂૂંફાડા મારવા લાગી ર્ેને “મનાવવામાૂં કે ટલો ટે મ જશે,
દઈ જાણે !”૬૧ વાર્ાા ન ુ ૂં સૂંનવધાન એવુ ૂં છે કે દખલર્ વગાની મચઘી ર્રફ ધ ૃણા
દશાાવર્ી Posh Area ની ગહૃ હણીમાૂં ર્ેમના નનિંદાજનક કામોમાૂં મચઘીને શરીક
કરવાનો હીન પ્રયાસ કરે છે . ને એમાૂં અમુક અંશે સફળ પણ થાય છે ર્ે વસ્ત ુ
લેખકે આ વાર્ાા માૂં અસરકારક રીર્ે આલેખી છે . વાર્ાા કથન સૂંવાદને વણાનમાૂં
સાહજજક અને સરળર્ાથી ચાલે છે .
સવણા ઘરનુ ૂં એઠુૂંજુઠુૂં ખાવા માટે વાળૂં ઉઘરાવર્ી મચઘી સૂંસ્કારમાૂં સવણા
સ્ત્રીમાૂંથી કે ટલી ઊંચી છે ર્ે વાર્ાા ના સૂંનવધાન અને આલેખનમાૂંથી ઉપસી આવે
છે . મચઘી સ્વમાની જ છે સહન થાય ર્ેટલુૂં ર્ો કરે છે પણ જ્યારે સ્વમાનભૂંગ પર
વાર્ આવે ત્યારે ર્ેય પરખાવી દે છે . કનકલર્ા મચઘીનો હાથ પકડી આગ્રહપવાક
ર્ેને ઘેર લઈ જવા કહે છે ત્યારે મચઘી કહે છે : ‘નફરર્ કરશો ર્ો નૂંઈ આવુ.ૂં
અમેય માણસ છીએ હો.’ વાર્ાા ના વાચકને આ વાૂંચીને થાય કે ર્મેય નહહ અમે
ય માણસ છીએ એમ મચઘીએ કહેવ ુ ૂં જોઈએ. ઉખચર્ જીવૂંર્ પહરવેશને સજી ર્ેમાૂં
કનકલર્ા હસુમર્ી અને ર્ેમના પનર્ઓના સૂંદભામાૂં મચઘીના પાત્રને મકી
પ્રર્ીનર્કર રીર્ે લેખકે ર્ેની ઊંચાઈને ઉપસાવે છે .
શ્રી હરીશ વટાવવાળા લખે છે : “મોહન પરમારે આ વાર્ાા માૂં માનવમનની
લાક્ષખણકર્ાઓ, વ ૃનત્તઓ, નવકૃનર્ઓ, ખાનસયર્ો, નબળાઈ

અને

નવખચત્રર્ાનુ ૂં

ર્ટસ્થભાવે નનરૂપણ કરે લ છે . ર્ો વાર્ાા માૂં રહેલ સરળર્ાની રસનનઠપનત્તથી
સર્જનપ્રહિયામાૂં અને ઘટના પ્રસ્ત ુનર્થી લાક્ષખણકર્ા એ સવા ઘટકર્ત્વો વાર્ાા ને
વધુ સુદૃઢ અને આસ્વાદ્ય બનાવે છે . બીજી એક નચધવા જેવી બાબર્ એ છે કે
વાર્ાા ર્ત્વ વાર્ાા ના નવષયવસ્ત ુમાૂં કે ઘટનામાૂંથી નહહ, પણ વાર્ાા માૂં રહેલ સરળ
બોલી, બોલીના કાકુ, રજઆર્ અને નવનશઠટ રીર્ે થયેલો નનરૂપણરીનર્માૂં હોય છે .
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જે રીર્ે કનવર્ામાૂં છૂંદો જાળવવાથી કનવર્ા બનર્ી નથી. એમાૂં સર્જકની પોર્ીકી
સૂંવેદના, પોર્ાનુ ૂં વાર્ાવરણ અને પોર્ાનો પહરવેશ વાર્ાા બનવા માટે નવશેષ
ભાગ ભજવે છે . બીજુ ૂં કે પાત્રોની રીર્ભાર્, બોલવાની લઢણો, ટૂંકાસૂંવાદો અને
એમાૂંથી પ્રકટર્ી ચોટ, સર્જકનુ ૂં ભાષા પ્રભુત્વ, પહરવેશ, સમય અને ચોટદાર વણાન
પ્રભુત્વથી વાર્ાા ને ઘડર્ર સ્પશા મળે છે .”૬૨
ભરર્ મહેર્ા નચધે છે : “મચઘીનો વાર્ાાન્ર્ે થર્ો ઉચાટ પણ સ્વ-અથા માટે
નથી. પોર્ાની પીડા વીસરી જઈ, પોર્ાનાથી વધુ પીડાર્ાની પીડામાૂં સામેલ થઈ
Identification થી આ પાત્રો ખરે જ ખોરવાર્ા જર્ાૂં ઓલવાર્ા જર્ા સામાજજક
જીવનમાૂં ઊજણ પરે છે .”૬૩
‘ઉચાટ’ સૂંદભે ડૉ.નરે શ વાઘેલા લખે છે : “વાર્ાા કારે દખલર્પીહડર્ોની
જીવનસમ ૃદ્ધદ્ધ પ્રગટ કરીને દખલર્ મચઘીના વાસ્ર્વજીવનને કલૂંક લગાડયા નવના
સહજ રીર્ે મકી આપ્યુ ૂં છે . દખલર્-પીહડર્ શોનષર્ સમાજને કરવી પડર્ી
સોસાયટીની સફાઈ ભારર્ીય સામાજજક વણાવ્યવસ્થાના ભાગરૂપે રચાયેલી એક
પ્રથા છે , આવી પ્રથાનો નવરોધ વાર્ાા નો કે ન્દ્રવર્ી નવચાર બની રહે છે .”૬૪
‘ઉચાટ’ મોહન પરમારની સીધી દખલર્ વાર્ાા બની રહે છે .
‘વરસાદ’ : વરસાદ વાર્ાા લેખકના પાૂંચમા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘અંચળો’માૂં
આવેલી છે . પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા નવશે નાથાલાલ ગોહહલ કહે છે : “મોહન પરમારમાૂં
દખલર્ સમાજની ગઈકાલને બદલે આજ છે . આજનો દખલર્ નશખક્ષર્ થયો,
સ્વમાનભેર રહેર્ો થયો, ર્ેને મળે લા હક્કને અનધકાર ભોગવર્ો થયો ર્ે દખલર્ની
વાર્ લેખક કરે છે ને પહરણામે ર્ેનામાૂં સમર્ા, સમન્વયકારી પણ નવશેષ જોવા
મળે છે . જે ર્ેમની નવલકથા ‘ડાયા પશાની વાડી’ માૂં જોવા મળે છે . ર્ેમની
વાર્ાા વરસાદનો નાયક દખલર્ કાસ્ન્ર્લાલ કલેક્ટર બનીને પોર્ાના ગામમાૂં અ
ઓ છે ત્યારે ર્ેની સમસ્યા આભડછે ટની નથી ર્ેનો કલેક્ટર હોવાનો અહમ ન
સૂંર્ોષાયાનો ડૂંખ ર્ેને પીડે છે . લેખક સમગ્ર સૂંવેદનને બદલી નાખે છે .”૬૫
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વાર્ ખરી પણ વેણદામુખી કલેક્ટર બનેલા કાસ્ન્ર્ને ઓળખર્ા નથી
એટલુૂં જ નહહ પણ પાછા કહે છે : “ર્ારા જેવા ર્ો આંય આંર્રે દા’ડે આવે છે
ખખસ્સા ભરવા કુની કુની ઓળખાણ રાખુૂં બોલ ! આ કહેણમાૂં સવણા ઉચ્ચર્ાનો
ર્ોર નથી ર્ેમ કોણ કહેશે? વળી પાછા વેણીદાના શબ્દો સાૂંભળો : “કાસ્ન્ર્લાલ એ
વળી કુણ ? હા હા અમારા ર્ભલાનો કાૂંર્ીડો. અલ્યા સાૂંભળયુ ૂં છે કે ત ુ ૂં ર્ો મોટો
સાયેબ થઈ જયો સે.”૬૬ આ શબ્દોમાૂં સવણા-ર્ોછડાઈ નથી વરર્ાર્ી એમ કહી
શકાશે ?
પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા નવશે ગુણવૂંર્ વ્યાસ લખે છે : ‘વરસાદમાૂં ર્ભલાનો કાૂંર્ીડો
નત્રભુવનભાઈનો કાસ્ન્ર્લાલ બની કલેક્ટર થઈ વર્નમાૂં પાછો આવે છે ત્યારે
ગ્રામજનોની આખી ભાષાને ર્ોછડુૂં વર્ાન આઘાર્ને પછી આત્મીયર્ા જગાવે
ત્યારે ‘પુનીઃ ર્ેન ુ ૂં ર્ભલાના કાૂંનર્ડામાૂં થત ુ ૂં રૂપાૂંર્રણ વાર્ાા નો પ્રધાન નવષય બની
ખીલે છે . કહેવાય છે કે પ્રભુર્ાને પચાવી શકે ને લઘુર્ાને નનભાવી શકે એ મહાન
બની શકે. અહીં પ્રભુર્ા ર્ો પચી ગઈ છે . પણ લઘુર્ા અસહ્ય બને છે . પદોન્નનર્
પછીની પોર્ાની જની ઓળખ નાયકને પીડે છે . સન્માનની અપેક્ષાએ ગામડે
આવેલો નાયક વરસર્ા વરસાદમાૂં ગામનુ ૂં એક ચક્કર મારે છે . ને પહરચીર્
ુ ૂં
ગ્રામજનોની, તકારના
સૂંબોધનવાળી આખી, ર્ોછડી, બરછટ બોલી એના અહમને
આઘાર્ પહચચાડર્ી રહે છે . કલેક્ટર ર્રીકે સલામોનો વ્યસની બની ગયેલો
નાયક ગ્રામજનોના શુદ્ધ સ્નેહનીર્રર્ા હૃદયભાવોને કળી શકર્ો નથી. ધાયાા
કરર્ાૂં નવપરીર્ થાય ત્યારે આઘાર્ બેવડાર્ો હોય છે . નાયકનો અહમ પણ અહીં
ગોહિયો નમત્ર કરસન, ગુરુવયા રનર્લાલ માસ્ર્ર, ગામના મુખી વેણીદા, સહાધ્યાયી
લક્ષ્મી વગેરેના વાણીવર્ાન-વ્યવહારથી ઘવાર્ા ર્ો રહે છે . જો કે હજુયે એના
અસ્સ્ર્ત્વના કોઈ એકાદ ખણે પેલો ‘ર્ભલાનો કાૂંનર્ડો’ જીવી રહ્યો છે . એનો ઈશારો
લેખકે એક-બે જગાએ ર્ેને પાણીની નીકમાૂં ચાલર્ો પાણી ઉડાડર્ો, જલવેગે
દોડર્ો, ને અલકમલકની વાર્ો કરવાનો, ગોહિયા સાથે વગડામાૂં જવાનો, ઓટલા
પર પગ લબડર્ા રાખી બેસવાનો નવચાર આલેખીને કરી દીધો છે . પેસ્ન્સલ જેમ
છોલાર્ી જાય ર્ેમ ધાર કાઢે છે કે જે અંર્ે કલેક્ટરનો ભાર ફગાવી દઈ પાદરે
પલળર્ા નાગા પ ૂંગા છોકરાઓ ભેગો ર્ેને ભેળવી દઈ ‘હળવો ૂલ’ બનાવી દે છે .
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વરસાદ અહીં અહમને ગાળી-ઓગાળી નાખનારુૂં કલ્પન બનીને પ્રગટે છે . પાત્રના
માનસને પલટાવવાનુ ૂં સર્જકનુ ૂં સામ્યા સુદર
ૂં
પહરણામ લાવી શકયુ ૂં છે .”૬૭
દખલર્પણાની ર્ો આ આકલનમાૂં વાર્ જ નથી આવર્ી ને નથી આવર્ી
ર્ેટલે અંશે પ્રસ્ત ુર્ આકલન યથાથા બની રહે છે . પરૂં ત ુ કાૂંનર્ડો ર્ો બરાબર પણ
વેણીદાના ર્ભલાનો કાૂંનર્ડો શબ્દો કિે છે . આ શબ્દો કોઈ સવણા કલેક્ટર બન્યા
બાદ ગામમાૂં આવ્યો હોર્ ર્ો બોલાયા હોર્ ર્ે પ્રશ્ન જગવે છે . ને ર્ેનો ઉત્તર
એકદમ સહેલો ર્ો નથી કલેક્ટર બની કાસ્ન્ર્લાલ સલામોનો વ્યસની બન્યો હોય
ર્ે બની જ શકે પણ દખલર્ ર્રીકે ર્ેને વાગે ર્ેની ર્ોછડાઈ અહીં સવણો ર્રફથી
વ્યક્ર્ થઈ છે . ર્ે ર્ો ર્ેને કલેક્ટરનો ભાર ઉર્ારી નાખ્યા પછી પણ પીડે જ એ
સ્વાભાનવક છે .
ગમે ર્ેમ પણ ચચાા ખમી શકે ર્ેવી આ વાર્ાા ‘વરસાદ’ લેખકની નસદ્ધ
વાર્ાા બની રહે છે .
‘રવેરા’, ‘જળાશય’ (નકલૂંક, ૧૯૯૧) ‘ર્ેર્ર’, ‘કળણ’, ‘લગડાૂં’, ‘છીડુ’ૂં (કુૂંભી૧૯૯૬) ‘આંગણુ’ૂં ‘ખળી’ ‘ભાગોળ’, વેશપલટો, (‘પોિ’ ર૦૦૧) પડળ (અંચળોર૦૦૮) આહદ વાર્ાાઓમાૂં પણ દખલર્ ચેર્ના-સૂંવેદનાનુ ૂં નનરૂપણ થોડાવત્તા અંશે
આવે જ છે . એમાૂં ‘ર્ેર્ર’ ર્ો લેખકની ટૂંકમાૂં પણ ટૂંકી દખલર્ સૂંવેદનાવેદનાને
નનરૂપર્ી ઉત્તમ વાર્ાા છે .
જન્મે દખલર્ ર્થા ટૂંકીવાર્ાા ના મરમી અભ્યાસી એવા વાર્ાાકાર મોહન
પરમારની વાર્ાા ઓમાૂં દખલર્ નવષયવસ્ત ુ દખલર્ વેદના, સૂંવેદના, ચેર્ના આવે
એમાૂં નવાઈની વાર્ નથી પણ નવાઈ સાથે આનૂંદની વાર્ એ છે કે દખલર્
નવષયની એમની ટૂંકી વાર્ાા ઓમાૂં પણ મોટાભાગની ઉત્તમ વાર્ાા ઓ બની આવી
છે .


મોહન પરમાર દલિર્ વાર્ાાકાર ર્રીકે
ગુજરાર્ી સાહહત્યમાૂં દખલર્ સાહહત્યનુ ૂં પ્રાગટય, પ્રચલન અને િીક િીક

નવકાસ આપણે વીસમી સદીની છે લ્લી પચીસીમાૂં જોઈએ છીએ. દખલર્ોને થર્ા
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સામાજજક ભેદભાવ (એનુ ૂં વરવુ ૂં રૂપ અસ્પ ૃશ્યર્ા) એમનુ ૂં સામાજજક આનથિક શોષણ,
દમન, પીડન, ત્રાસ આ અન્યાયના નવરોધમાૂં જેમ આંદોલનો શરૂ થયાૂં એમાૂંન ુ ૂં
એક જબ્બર પહરબળો ર્ે અનામર્ નવરોધી આંદોલન અને ર્ેની સામે દખલર્ોનુ ૂં
આંદોલન ઘડી આવી ગઈ હર્ી કે દખલર્ોમાૂં હવે સામાજજક ચેર્ના લાવવામાૂં
નવલૂંબ ન પોસાય. દખલર્ોની નવી પેઢી નશખક્ષર્ બની હર્ી ને એમાૂંના કે ટલાક
સરકારી નોકરીએ લાગ્યા હર્ા. અનધકારી પણ થયા હર્ા. છર્ાૂં ર્ેઓ અમુક અંશે
સ્ુંળ સ્ર્રે ર્ો િીક િીક અંશે સક્ષ્મ સ્ર્રે સવણો ર્રફથી ભેદભાવનો અન્યાયકારી
અનુભવ કરર્ાૂં હર્ા. દખલર્ો અનધકારી થાય એમાૂં મુખ્ય ફાળો ર્ો ર્ેમને મળે લી
અનામર્ બેિકોનો એ દ્રઢ સમજથી કનથર્ સવણા વગા ર્રફથી સમગ્ર દખલર્ો
સામે જે આંદોલન છે ડવામાૂં આવ્યુ ૂં ર્ે અનામર્ નવરોધી આંદોલને નશખક્ષર્
દખલર્ોની આંખ ખોલી નાખી. અન્યાય સામે નવરોધના અવાજને હવે વૈચાહરક
અને સાૂંસ્કૃનર્ક સ્ર્રે પણ બુલદ
ૂં કરવાનો સમય આવી ચકયો હર્ો. એમાૂં સાહહત્ય
સર્જન િીક િીક ભનમકા ભજવી શકે . ર્ેમાૂં મર્ભેદને સ્થાન હત ુ ૂં જ નહહ અને
મરાિીમાૂં દખલર્ સાહહત્ય શરૂ થઈ ગયેલ ુૂં હત.ુ ૂં એટલે પ્રેરણા ર્ો હર્ી જ વૈચાહરક
આધાર બાબાસાહેબ આંબેડકરના લખાણોનો હર્ો. એમણે નશખક્ષર્ દખલર્ોને સુત્ર
આપી દીધુ ૂં હત.ુ ૂં ‘નશખક્ષર્ બનો ને સૂંઘષા કરો’. આમ

અન્યાય ભેદભાવ સામેના

સૂંઘષાના અવાજને બુલદ
ૂં કરવા ગુજરાર્ીમાૂં દખલર્ સાહહત્યનો ઉદભવ થયો.
શરૂઆર્ કનવર્ાથી થઈ. દલપર્ ચૌહાણ, નીરવ પટે લ, પ્રવીણા ગઢવી જેવા
કનવઓ પ્રારૂં ભે આવ્યા ને ર્ેઓ એક પચીસીમાૂં ર્ો દખલર્ કનવઓ લેખે નીવડી
પણ આવ્યા.
દખલર્ સામનયકોને લીધે દખલર્ સાહહત્યના પ્રકાશન પ્રચારમાૂં મદદ મળી.
ને ટૂંકીવાર્ાા નવલકથા એમ કથાસાહહત્યના ક્ષેત્રે પણ જોસેફ મેકવાન જેવી સબળ
કલમો નીપજી આવી. પ્રથમ સબળ દખલર્ નવલકથા ‘આંગખળયાર્’ ને ભારર્ીય
સાહહત્ય અકાદમીનુ ૂં પ્રનર્ષ્ઠિર્ પાહરર્ોનષક મળયુ.ૂં પછી બી.કે શરનશવમ, હરીશ
મૂંગલમ, દલપર્ ચૌહાણ જેવી કલમોએ ટૂંકીવાર્ાા ઓને નવલકથાઓ આપી જે
દખલર્ સાહહત્યના ર્ો લક્ષણો ધરાવર્ી જ હર્ી. જેને કળાદ્રષ્ઠટએ સાહહત્ય કહી
શકાય કે ઊંચુ સાહહત્ય કહી શકાય ર્ેવ ુ ૂં સ્ર્ર પણ ધરાવર્ી હર્ી. એ જ ધારામાૂં
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સુનશખક્ષર્ ને સરકારી અનધકારીને પીએચ.ડી. પ્રાપ્ર્ એવા વાર્ાા કાર પ્રગટે છે શ્રી
મોહન પરમાર. ર્ેમણે સત્યસાચીની રીર્ે દખલર્ નવષયવસ્ત ુ અને કલા બૂંને
દ્રષ્ઠટએ સશક્ર્ વાર્ાા કૃનર્ઓ આપવા માૂંડી. ર્ેઓ એવી રીર્ે વાર્ાા સર્જન કરર્ા
ગયા કે મુખ્યધારાના વાર્ાા કારોમાૂં ર્ેમણે સ્થાન પ્રાપ્ર્ કરી લીધુ ૂં એટલુૂં જ નહહ
ર્ેમને

વાર્ાાકાર

લેખે

ને

નવલકથાકાર

લેખે

નવનવધ

સૂંસ્થાઓ

ર્રફથી

પાહરર્ોનષકો મળવા માૂંડયા. સુમનશાહ, રાધેશ્યામ શમાા , લાભશૂંકર િાકર,
મખણલાલ હ.પટે લ, પ્રવીણ દરજી જેવા નવવેચકોએ ર્ેમની વાર્ાાના કળા
આયામોને સામનયકોમાૂં ઓળખાવી આપ્યા. બહુ ઓછા વાર્ાા ઓમાૂં જ જે બને ર્ે
વાર્ાા કાર મોહન પરમારમાૂં બન્યુ.ૂં ‘કોલાહલ’ (૧૯૮૦) એ પ્રથમ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હમાૂં
ર્ેમણે સબળ વાર્ાા કાર ર્રીકે શક્યર્ાઓ દે ખાડી અને પછી ‘નકલૂંક’, ‘કુૂંભી’, ‘પોિ’
અને ‘અંચળો’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હોમાૂં ર્ેઓ વાર્ાા કાર ર્રીકે નવકસર્ા જ ગયા. ‘નકલૂંક’માૂં
ઉત્તમ વાર્ાા ઓ આપી ર્ો નવો જ નવકાસ કુૂંભીમાૂં જ જોવા મળયો એ જ રીર્ે
‘પોિ’ અને ‘અંચળો’માૂં ર્ેઓ દખલર્ અને દખલર્ેર્ર નવષયવસ્ત ુ વાળી કળાત્મક
વાર્ાાઓ આપર્ા જ ગયા. ર્ેમના પાૂંચમા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘અંચળો’ને ર્ે ભારર્ી
સાહહત્ય અકાદમીનુ ૂં પ્રનર્ષ્ઠિર્ પાહરર્ોનષક મળયુ.ૂં એ પણ ધ્યાનમાૂં લેવા જેવુ ૂં છે કે
પહેલીવાર આ પાહરર્ોનષક દખલર્ નવલકથા (આંગખળયાર્)ને મળે છે ને બૂંને
વખર્ે આ પાહરર્ોનષક દખલર્ કથાસાહહત્યને ફાળે જાય છે .
અત્યારે આપણે મોહન પરમારને દખલર્ સાહહત્યના વાર્ાા કાર ર્રીકે
ઓળખવા પારખવા ને મલવવા બેિા છીએ એટલે પહેલાૂં યાદ કરીશુ ૂં નાથાલલ
ગોહહલને, મોહન પરમારને સાહહત્ય અકાદમી હદલ્હી ર્રફથી ર૦૧૧નો એવોડા
મળયો ર્ે પ્રસૂંગે ર્ે સન્માન ટાણે શ્રી ગોહહલે ગુજરાર્ી સાહહત્ય પહરષદ,
અમદાવાદ ખાર્ે ર્ા.૧-૭-ર૦૧રના રોજ પ્રવચન આપ્યુ ૂં હત.ુ ૂં શ્રી મોહન
પરમારના પ્રસ્ત ુર્ સાહહજત્યક સન્માન સમારોહમાૂં ર્ેમણે કહ્ુૂં હત ુ ૂં : “પ્રથમ વાર્
મોહન પરમાર જન્મે દખલર્ છે . દખલર્ સાહહત્ય સર્જક છે . પરૂં ત ુ અહીં એ બન્ને
બાબર્ો અખભપ્રેર્ નથી છર્ાૂં મોહન પરમારની વાર્ાાઓમાૂં દખલર્ સમાજને
સૂંવેદનાઓ નવનવધરૂપે પડઘાર્ી અનુભવાય છે . હવે દખલર્ સાહહત્યમાૂં જે ગઈકાલ
છે ર્ેમાૂં દખલર્ો પર થયેલા અત્યાચારો, અમાનુષી ત્રાસને માણસ જેવા માણસને
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પશુથી બદર્ર બનાવી દીધો ર્ેની પીડા વ્યથાને ન સહી શકાય ર્ેવો વલવલાટ
છે . દખલર્ોને ડૉ.આંબેડકર સાહેબે માનવ હોવાની ઓળખ આપીને ર્ેમાૂંથી
દખલર્ોની જાગેલી ચેર્ના-આિોશ સાથે પ્રગટ થઈ ર્ે દખલર્ સાહહત્ય નામે
ઓળખાણી.”૬૮
આગળ ર્ેઓ કહે છે : “મોહન પરમારમાૂં દખલર્ સમાજની ગઈકાલ ને
બદલે આજ છે . આજનો દખલર્ સ્વમાનભેર રહેર્ો થયો, ર્ેને મળે લા હક્કને
અનધકાર ભોગવર્ો થયો ર્ે દખલર્ની વાર્ લેખક કરે છે ને પહરણામે ર્ેનામાૂં
સમર્ા, સમન્વયકારી વલણ નવશેષ જોવા મળે છે ....”૬૯
એક પ્રશ્ન આપણે અહી પછીએ કે ‘આજના દખલર્માૂં સમર્ા અને
સમન્વયકારી નવશેષ જોવા મળે છે ર્ે વાર્ સમગ્ર આજના દખલર્ સમાજ સૂંદભે
કે ટલે અંશે સાચી છે ?
દખલર્ સમાજ એ શોનષર્ સમાજનો એક મોટો સમુદાય છે . એ આનથિક
શોષણનો ભોગ ર્ો બનેલો જ છે ને વધારામાૂં ર્ેણે સામાજજક શોષણનો ભોગ પણ
બનવુ ૂં પડ્ુૂં છે . દખલર્ો સાથેનો ભેદભાવ સ્ુંળ ને બદલે કૂંઈક સક્ષ્મ બન્યો છે
એની માત્રામાૂં કૂંઈક ઘટાડો થયો હશે પણ હજીયે દખલર્ો સામે સવણોનુ ૂં
અન્યાયકારી ભેદભાવયુક્ર્ વલણ ખર્મ ર્ો નથી જ થયુ ૂં એટલે લડાઈ ર્ો ચાલુ
જ રહે છે . રાખવી પડશે ને સાહહત્ય સર્જકમોએ પણ આ વાર્ ધ્યાનમાૂં રાખવી જ
પડશે. અહીં શરીફા વીજળીવાળા કહે છે ર્ે ધ્યાનમાૂં રાખવુ ૂં પડશે કે ” (દખલર્
સર્જકે)

સામાજજક

પ્રનર્બદ્ધર્ા

છોડી

ર્ો

નથી

દે વાની.

હકીકર્ે

ર્ો

એણે

પ્રનર્બદ્ધર્ાને જ કળાકૃનર્ બનવા સુધી લઈ જવાની છે . જરાયે બોલકા બન્યા
વગર વાર્ાા ને બોલવા દે વાની છે .”૭૦
ર્ો આ ‘સામાજજક પ્રનર્બદ્ધર્ા’ માૂં બધુ ૂં આવી ગયુ ૂં પણ કળાકૃનર્નાૂં ન્યાયી
સવામાન્ય ધોરણો નવશે પણ ચચાા થર્ી રહેવી જોઈએ એવો કશો ન્યાયી રસ્ર્ો
નીકળવો જોઈએ કે કળા નવરોધના સરને બુલદ
ૂં કરવામાૂં ભાગ ભજવે ર્ો જ એ
કળા કહેવાય.
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મોહન પરમાર સશક્ર્ વાર્ાાકાર છે . એટલુૂં જ નહહ સશક્ર્ દખલર્
વાર્ાા કાર પણ છે પણ ર્ેઓ શુ ૂં માને છે . દખલર્ સાહહત્ય નવશે ર્ે આપણે ર્ેમના
જ શબ્દોમાૂં વાૂંચીએ : “સમાજ-અખભમુખ થવાનુ ૂં દરે ક સર્જકને ગમે. વાર્ાાકાર
ધારે કે ન ધારે પણ પોર્ાની કૃનર્માૂં જાણે-અજાણે સામાજજક પહરવેશ રચર્ો હોય
છે . આપણે ત્યાૂં અને પરદે શમાૂં પણ વૈરસ્ક્ર્ક ચેર્ના કરર્ાૂં સમષ્ઠટગર્ ચેર્ના
એ ઘણી ટૂંકીવાર્ાા ઓને ખચરૂં જીવ બનાવી છે . સામાજજક ચેર્નાનો પ્રભાવ નાનો
સનો નથી. પણ સમાજને કૂંઈક આપવુ ૂં છે ર્ેવી પવાધારણા બાૂંધીને હુ ૂં ટૂંકીવાર્ાા
પાસે જર્ો નથી. ટૂંકીવાર્ાા ના કલાર્ત્વ સાથે પનારો પાડીને હુ ૂં સમાજ-અખભમુખ
થવાની માની લટ
ૂં ુ ૂં છૂં. વાર્ાા લખર્ાૂં લખર્ાૂં સમાજ કે વ્યસ્ક્ર્ને પામી શકાય ર્ો
સૂંર્ોષથી ર્રબર્ર થઈ જવાય છે .”૭૧
ર્ેઓ કહે છે : “મારી મથામણ માત્ર વાર્ાારચવા સૂંદભે જ છે . વાર્ાાની
કલાના ભોગે વાર્ાા માૂં હુ ૂં કશા અળવીર્રા અડપલાૂં કરર્ો નથી.”૭૨
એટલે મોહન પરમાર મુખ્ય ધારાના વાર્ાા કાર બનવા જઈ રહ્યા છે . ને
ર્ેમાૂં છે લ્લા દસકા ના જ નહહ છે લ્લી પચીસીના મહત્વના આધુનનકોત્તર વાર્ાા કાર
ર્રીકે ર્ેઓ ઊપસી પણ આવ્યા છે .
જન્મે દખલર્ હોવાથી કે ટકે ટલા કટુ અનુભવો ર્ેમને કરવાના આવ્યા હશે ?
અન્યાય ભેદભાવનો સામનો ર્ો અનનવાયા જ બન્યો હોય. દખલર્ વસર્ી મજર એ
બધાનો પણ ર્ેમની પાસે ભયો પરો અનુભવ છે . જે વાર્ાા દખલર્ નવષય
વસ્ત ુવાળી ન હોય પણ ર્ળનો પહરવેશ આવે. ર્ેની મુખ્ય રે ખામાૂં ગામડાની હોય
ર્ેમાૂં જે ર્ળની બોલીને ર્ો દખલર્ વાસની જ આવવાની. ‘ફરી કોકવાર’, ‘કુૂંભી’
જેવી વાર્ાાઓમાૂં એ આવે જ છે . એ ચચાા માૂં ર્ો ગ્રામીણ જમીનની ર્મામ
વાર્ાાઓમાૂં બોલી અને પહરવેશની દ્રષ્ઠટએ દખલર્ સ્પશા આવવાનો જ ને આવ્યો
છે .
આમ છર્ાૂં મોહન પરમારના પાૂંચ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હોની બધી થઈને નેવ ુ ૂં
વાર્ાા ઓમાૂં ઓછામાૂં ઓછી છઠ્ઠાભાગની વાર્ાા ઓ ર્ો દખલર્ વાર્ાા ઓ ર્રીકે શ્રેઠિ
નીવડી આવી છે . ‘આંધુ’, ‘કોહ’, ‘હહરવણુ’ૂં , ‘થળી’, ‘નકલૂંક’, ‘નેણકટારી’, ‘ધરી’,
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‘વાણ અને વળ’, ‘કુૂંભી’, ‘અશ્વપાલ, પીંગળા અને કાનાજી’, ‘ભ્રમણા,’ ‘ઉચાટ’,
‘વરસાદ’ આ વાર્ાામાૂં શ્રેઠિ દખલર્ વાર્ાાઓ છે .
પરૂં પરાગર્ રીર્ે સવાજ્ઞની કથનરીનર્એ નનરૂપાયેલી ‘નકલૂંક’, ‘થળી’,
‘ધરી’, ‘વાણ અને વળ’, ‘લાગ’, ‘અશ્વપાલ’ પીંગળા અને કાનાજી’, ‘ભ્રમણા’, ‘ઉચાટ’
વાર્ાાઓ લેખકની શ્રેઠિ દખલર્વાર્ાાઓ છે . મોહન પરમારની વાર્ાા નનરૂપણની
ખબી એ છે કે પરૂં પરાગર્ લોકકથા વાર્ાાકથન એ બધાનો કથનમાૂં ર્ેઓ લાભ
લે છે . ઉત્તમનો સ્વીકાર ને નનકૃઠટનો પહરહાર કરીને ઝીણા નનરીક્ષણને કામે
લગાડી સહજ સરલ શૈલીએ એ વાર્ાા ન ુ ૂં નનવારણ કરે છે . ગુજરાર્ી વાર્ાા ના સવા
ઉપકરણોને મનોનવનનયોગ અગાઉના વાર્ાાકારોએ કયો છે . ર્ેનો નવનનયોગ મોહન
પરમાર પણ કરર્ા આવે છે . સુમન શાહ કહે છે કે : “મોહન પરમારની રચના
‘લાગ’ કથાનનરૂપણ પદ્ધનર્માૂં છે વટ લગી પરમ્પ્પરાગર્ રહી છે પરૂં ત ુ અંર્ના
નનરૂપણમાૂં અને આધુનનક દ્રષ્ઠટભૂંખગ દાખવર્ી લાગી છે ....નરસી ભીખા સામુ
આંખો ઉઘાડ વાર્ કરર્ાૂં માુંુ ૂં હલાવ્યુ ૂં જેવા દ્રઠટાૂંર્ે કહ્ુૂં કે મોહન પાસે સારી
નનરીક્ષણ શસ્ક્ર્ છે ને સાથો સાથ એટલી જ સારી નનરૂપણ શસ્ક્ર્ છે . એ બે વડે
ર્ેઓ વાસ્ર્વને શબ્દસ્થ કરી જાણે છે .”૭૩ આપણે એટલુૂં ઉમેરીએ કે એ વાસ્ર્વ
સૂંકેર્ક હોય છે જેમાૂંથી દખલર્ ચેર્ના-સૂંવેદના ઊપસે છે . દખલર્ોની અંદરની
વેરવ ૃનત્ત અહમ અવજ્ઞાની ભાવનાને

મોહન પરમાર (‘વાણ અને વળ’, ‘મૂંડપ’)

ર્ેમની વાર્ાા ઓમાૂં કળાત્મક રીર્ે ઢાળી શકે છે એ ર્ેમનો નવશેષ છે . ‘ઉચાટ’માૂં
મચઘીની જે ઊંચાઈ લેખક નનરૂપી શકયા છે ર્ે નનરૂપણા જેટલી સરળ ર્ેટલી જ
સૂંકેર્ક છે .
‘અશ્વપાલ, પીંગળા ને કાનાજી’માૂં દખલર્ પહરવેશને દખલર્ પાત્રો ધ્યાન
ખેંચે છે . ર્ેથી ર્ો એ દખલર્ વાર્ાા બને છે . પણ ર્ેમાૂં વાર્ાા કારને લક્ષ્ય જુદુૂં જ
છે . એમાૂં ર્ેઓ સ્ત્રીની બેવફાઈને ઉપર લાવે છે અને સામાજજક રીર્ે પછાર્
જ્ઞાનર્માૂં દખલર્ હોય કે દખલર્ેર્ર ર્ેમની વચ્ચે એક સમાનર્ાનો ર્ાર પણ હોય
છે . ર્ે વસ્ત ુ પર પણ આ વાર્ાા આંગળી મકે છે . નનરૂપણ એકદમ સક્ષ્મ અને
ર્ાદૃશ છે .
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‘ધરી’માૂંનો ફુસાડોસાનો વૂંધ્યરોષ ર્ો ચેખોવની વાર્ાાકલાની ઊંચાઈને
પામ્પ્યો છે . ‘કુૂંભી’ નખનશખ સાૂંગોપાૂંગ ઉત્તમ વાર્ાા છે .
‘ભ્રમણા’ લખાઈ

છે

સવાજ્ઞના

કથનકે ન્દ્રથી.

પણ

એની

કથનરીનર્

લોકકથાની છે . શામળની વાર્ાા ને જ જાણે ગદ્યમાૂં ઢાળી હોય ર્ે જાર્ની કહેણી છે .
એમાૂં પણ પાત્રોના સૂંદભે એવી ભ્રમણા નનરૂપાઈ છે કે એક ર્બક્કે ર્ોયે ત્રણે
બદલાઈને એકબીજાનુ ૂં રૂપ ધારણ કરી લે છે . વળી એ ત્રણેન ુ ૂં રૂપ એ ત્રણેને પેલી
પર્ળીમાૂં દે ખાય છે . અહીં સૂંદેશ ર્ો એકર્ાને અહમના નનગરણનો છે . વાર્ાા
આધુનનકોત્તર બની આવી છે .
‘નકલૂંક’નો કાસ્ન્ર્ કે વી રીર્ે નકલૂંક બનીને બહાર આવે છે ર્ેકૂંઈક લાૂંબા
ફલક પર પણ સક્ષ્મ રીર્ે નનરૂપાયુ ૂં છે . પહરવેશ ર્ેમાૂં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે .
‘વરસાદ’માૂં અહમના નનગરણનો સૂંદેશ છે . દખલર્ વસ્ત ુને સૂંવેદના પણ
એમાૂં બરાબર નનરૂપાઈ છે .
‘આંધુ’ અને ‘નેણકટારી’માૂં સમાનર્ા એ છે કે બૂંને આત્મકથાત્મક રીર્ે.
કહેવાઈ છે . ‘આંધુ’માૂં ભોળીદા કથક ને મુખ્ય પાત્ર છે . જ્યારે ‘નેણકટારી’માૂં
સવણા નાનયકા પોર્ાની વાર્ કરે છે . બૂંને કથક મુખ્યપાત્ર ર્રીકે ઊપસે છે .
‘આંધુ’ ર્ો દખલર્-સવણા નવરોધને પણ ઉપસાવે છે . દખલર્ વાર્ાા ના બધાૂં લક્ષણો
ધરાવર્ી આ વાર્ાા છે . ‘આંધુ’ લેખકની નનરૂપણાથી હબહ બન્યુ ૂં છે . ને ર્ે
પ્રર્ીકના સ્ર્રે વાર્ાા માૂં ઊંચકાય છે . એ જ રીર્ે ‘હહરવણુ’ૂં પણ પ્રર્ીક લેખે ઉપસે
છે .
મોહન પરમારની વાર્ાાકથનરીનર્માૂં એક પ્રયોગ ખાસ ર્રી આવે છે .
લેખક પોર્ે ર્ે બાબર્ે આપણુ ૂં ધ્યાન ખેંચે છે કહે છે : “આત્મકથનાત્મક કે
સવાજ્ઞકથક પદ્ધનર્થી લખાયેલી અનેક વાર્ાા ઓ આપણે ત્યાૂં મળી આવશે પણ
સાક્ષી કથકનુ ૂં મહત્વ વાર્ાા માૂં જેવુ ૂં ર્ેવ ુ ૂં નથી ‘કળણ’ અને ‘રઢ’ વાર્ાા ઓમાૂં સાક્ષી
કથક દ્વારા નવાૂં પહરમાણો નસદ્ધ કરવા હુ ૂં મ્યો છૂં.”૭૪
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‘કળણ’માૂં કથક પુંુભા છે પણ ર્ે મુખ્ય પાત્ર નથી. આ પાત્ર સાક્ષીભાવે
વાર્ાા કથન કરે છે . દરના કાકા સાથે ભોગનવલાસ માણર્ાૂં ર્ે એના કળણમાૂં
ફસાર્ો જાય છે . ને છે લ્લે દરના કાકો પુંુભા ર્ેનામાૂં પ્રવેશે છે . વાર્ાા માૂં પુંુભાનુ ૂં
વનુભામાૂં થત ુ ૂં રૂપાૂંર્ર પ્રર્ીકાત્મક રીર્ે પ્રગટે છે . વનુભાની પેિે ર્ે પણ મફલાની
વહુ જોડે વ્યખભચાર કરી ર્ેને અને ર્ેના હદયરને મોર્ને ઘાટ ઉર્ારે છે . ડૉ.નરે શ
વાઘેલા કહે છે : “પુંુભાની અધમકૃત્ય આચરવામાૂં અંદર ને અંદર ખ ૂંપર્ી
જવાની પ્રહિયાને લેખક કળાત્મક રીર્ે આલેખી છે .”૭૫
જેમ કળણમાૂં પુંુભા કથકપાત્ર છે ર્ો ‘રઢ’માૂં પણ રણવીર કથક પાત્ર છે .
રણવીરની વ્યસ્ક્ર્ર્ા કૂંઈ બહાદુર માણસની નથી. એ જોર્ાૂં ર્ેને આપેલ ુૂં નામ
રણવીર નવડૂંબના બની જાય છે .
માણસના મળભર્ સ્વભાવનો મોહન પરમારે ‘રઢ’ વાર્ાામાૂં બખબી
નવનનયોગ કયો છે . જેિો મેઘવાળ એકવાર જશુભાને મારી ગયો છે . ર્ેન ુ ૂં ર્ેમને
ર્ેને પોર્ે મારીને વેર લેવ ુ ૂં છે . પણ બન્યુ ૂં એવુ ૂં કે જેિાને ર્ો ખચત્તાએ મારી નાખ્યો.
આથી જશુભા જેિાને ખુદ મારી નાખવાનુ ૂં ર્ે કાયા ર્ો કરી શકયા નહહ. જેિો મયો
ખરો પણ પોર્ાને હાથે ન મયો ર્ેથી જશુભાને વેરત ૃક્પ્ર્ ન થઈ. મરે લા જેિાની
આંખમાૂં જરા પણ ભય નહોર્ો એ હકીકર્ પણ ખુદ જોઈ ર્ેની જશુભાને પીડે છે .
કથક રણવીરને લાગે છે કે હવે જશુભા જેિાના ટુકડા કરી નાખશે પણ જશુભા ર્ો
ખચત્તાની ગેરહાજરીમાૂં ર્ેનાૂં જે પગલાૂં પડયાૂં છે , ર્ેના પર ઘા કરે છે . આ ચેઠટા
જશુભાની અત ૃપ્ર્ વેરવ ૃનત્તને બરાબર ઉપસાવી આપે છે . “એમના અહમ ને મોટી
િેસ પહચચી છે . એક દખલર્ને હાથે માર ખાઈ અપમાનનર્ થયેલા જશુભા વેરનો
બદલો લઈ શકર્ા નથી. પહરણામે વેરની અત ૃક્પ્ર્ની આ કથા છે . સર્જકની નોખી
સર્જકર્ાનુ ૂં નવુ ૂં પહરમાણ રચી આપર્ી આ વાર્ાા મહત્વની બની રહે છે .”૭૬
મહત્વ ર્ો ખરે ખર કથકના પ્રયોગનુ ૂં છે . પણ અહીં ર્ેમજ કળણમાૂં કથકની
એવી ભનમકા નથી વરર્ાર્ી કે જેને લીધે વાર્ાા નવુ ૂં પહરમાણ રચી આપર્ી બને.
‘કળણ’માૂં ર્ો કથક અંર્ે વ્યખભચારને પાપાચારના કળણમાૂં ફસાય છે . ર્ેથી વાર્ાા
ખસીને કથક બાજુ જર્ી રહે છે ને સૂંદેશ ર્ો ખરાબ જ જાય છે . ‘કળણ’ વાર્ાા
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લેખકનુ ૂં ભષણ નથી દષેણ છે . કોઈપણ લેખક ગમે ર્ેટલો યથાથાવાદી પણ
સમાજમાૂં ગલર્ સૂંદેશ જાય ર્ેવ ુ ૂં ર્ે લખી શકે નહહ.
રાજેન્દ્ર પટે લ લખે છે : “મોહન પરમાર પ્રમુખ દખલર્ સાહહત્યકાર છે .
ર્ેમણે વાર્ાા કળાની ક્ષણો સૂંદભે નવનવધ નવષયવસ્ત ુ પ્રયોજી અનેક વાર્ાા ઓમાૂં
દખલર્ સૂંવેદનાનો સરસ અને અસરકારક ઉપયોગ કયો છે . શુદ્ધકળા માટે કહટબદ્ધ
હોવુ ૂં અને પોર્ાના ર્ળસમાજ માટે પણ સખચિંર્ રહેવ ુ ૂં ર્ે ઘણુ ૂં કહિન કામ છે .
સૂંચય

(મોહન

પરમારની

પ્રનર્નનનધ

વાર્ાાઓ’

સૂં.રાધેશ્યામ

શમાા

પ્ર.આ.ર૦૦૬)માૂંથી પસાર થર્ાૂં લાગે છે કે બૂંને છે ડાને સમત ુખલર્ રાખી ર્ેમણે
કથાસાહહત્યમાૂં નચધપાત્ર ખેડાણ કયુું છે .”૭૭
આ સાથે સૂંમર્ થર્ાૂં આપણે કહીશુ ૂં કે મોહન પરમારે દખલર્ અને
દખલર્ેર્ર નવષયની બૂંને પ્રકારની ટૂંકીવાર્ાા ઓમાૂં મોટુૂં પ્રદાન કયુું છે . નકલૂંક,
આંધુ, ચવો, કોહ, જળાશય, ધરી, હહરવણુ,ૂં ખળી, રઢ અને લાગ એ દખલર્ વાર્ાાઓ
વાર્ાા ર્રીકે પણ શ્રેઠિ બની છે . જ્યાૂં જયાૂં ગ્રામીણ પહરવેશ આવે છે ત્યાૂં ત્યાૂં
લેખકની નનરૂપણમાૂં દખલર્ સ્પશા આવે જ છે . એ ભાગ્યે જ કહેવાની જરૂર હોય.
‘વાડો’ વાર્ાા માૂં ખેમાને પોર્ાની પત્ની પરપુરુષથી હેવાઈ બની છે એવી શૂંકા
થાય છે . શૂંકા ભલે ને નનરાધાર હોય પણ ઘરમાૂં પેસર્ાૂં નીકળર્ો નોખળયો એ
પરપુરુષની છાયાની પ્રનર્કૃનર્ છે . ર્ે પામર્ાૂં વાચકને ભાગ્યે જ વાર લાગશે.
વાર્ાા નવશે એક અથાઘટન આપર્ાૂં મખણલાલ હ.પટે લ લખે છે : “ખેમાને જે દમે
છે એ નોખળયો આખરે ર્ો માનવજાર્ને દમનારી અટકળવ ૃનત્તનુ ૂં પ્રનર્રૂપ છે .
નોખળયો પુજને ૂૂંકી ૂૂંકીને ફોલી ખાશે એ ખચિંર્ામાૂં ડબી જર્ો ખેમો સાૂંપ્રર્
સમાજની માનનસકર્ાનુ ૂં પ્રનર્નનનધત્વ કરે છે . જાણે અસ્ગ્નને પવન આપત ુ ૂં ભલાની
વહન
ુ ુ ૂં હાસ્ય માનવીની લાલસા અને નવવશર્ા પર હસર્ી ક્રૂર કિોર નનયનર્નુ ૂં
છે .”૭૮ મોહન પરમારની ઉત્તમ વાર્ાાઓમાૂં ‘વાડો’ મહત્વની છે . એનાૂં પાત્રોને
પહરવેશ એને દખલર્ વાર્ાા ની લાક્ષખણકર્ા આપી રહે છે .
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‘વાવ’ વાર્ાા ની નનરૂપણકલા નવશે સુમન શાહે ‘નનરૂપણ િીડા’ શબ્દપ્રયોગ
કયો છે . પણ એનાૂં પાયો દલપર્ અને લખમણ ર્ેમજ વાર્ાાનો પહરવેશ જોર્ાૂં
એમાૂં દખલર્ સ્પશા આવે જ છે . આવુ ૂં જ ‘મૂંડપ’‘ વાર્ાા નવશે પણ કહી શકાય.
એકૂંદરે કહીશુ ૂં કે મોહન પરમાર સફળ દખલર્ વાર્ાા સર્જક છે . એમણે
આલેખેલી દખલર્ નવષયવસ્ત ુની વાર્ાા ઓમાૂંની િીક િીક ઉત્તમ બની આવી છે . ને
ર્ેમાૂંથી અમુક ર્ો વીસમી સદીની છે લ્લી પચીસીની ગુજરાર્ી ટૂં કીવાર્ાા ના
નવકાસમાૂં સીમા ખચહ્નરૂપ બની શકે ર્ેવી છે .
• મોહન પરમારની દલિર્ેત્તર વાર્ાા ઓ
મોહન પરમાર દખલર્ વાર્ાાઓમાૂં જ સીનમર્ રહ્યા નથી. ર્ેમણે દખલર્ેર્ર
નવષયવસ્ત ુવાળી ટકોરાબૂંધ કળાત્મક ટૂંકીવાર્ાા ઓ આપી છે . એમના પ્રથમ
વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘કોલાહલ’ માૂં ‘ફરી કો’કવાર’ ના નનરૂપણમાૂં દખલર્ સ્પશા મળે છે પણ
એ નસવાયની વાર્ાા ઓમાૂં ભાગ્યે જ મોહન પરમાર દખલર્ પહરવેશ ર્રફ ગયા
છે . ‘સૂંકેર્’ ભાનવ ઉત્તમ વાર્ાાકાર મોહન પરમારની એંધાણી આપી છે . એ દખલર્
વાર્ાા નથી એમ પણ કહી શકાય કે ર્ેઓ વાર્ાા કાર ર્રીકે આરૂં ભે ર્ો વાર્ાા ને જ
ર્ાકે છે . ને કૂંઈક નવુ ૂં કરવા મથે છે . ર્ેમના બીજા સૂંગ્રહ ‘નકલૂંક’થી ર્ેઓ
ટકોરાબૂંધ દખલર્ વાર્ાા ઓ આપવા માૂંડે છે . પણ ર્ેમાૂં ‘સાૂંજ’ જેવી ઉત્તમ
દખલર્ર્ેર્ર વાર્ાા પણ છે . ‘સાૂંજ’ નવશે રાધેશ્યામ શમાા લખે છે : “સાૂંજ’ એક
સ્વર્ૂંત્ર વાર્ાા છે . ઝીણી ઝીણસી નવગર્ોની કાળજીપવાકની રચના/ લેખકે સજ ેલી
સાૂંજની ઘેરાશે ને ઘનીભર્ કરે છે . માૂંદો પનર્, ઘરે બાળક રાખી બીજા પુરુષને
મળવા હેવાઈ થર્ી જર્ી એક સ્ત્રીના જહટલ માનસનો ગ્રાફ પરમારે સૂંમોહનીય
શૈલીમાૂં મર્ા કયો છે . અહીં સુખદ અંર્ની હકિંમર્ કશી નથી. કે મ કે એ ભારર્ીય
સન્નારીના પક્ષનો બને છે પણ અંર્ પયુંર્ પહચચવામાૂં ત ૃક્પ્ર્ની આજુબાજુનો
સેહટિંગ ધ્યાનપાત્ર છે .”૭૯ વાર્ાાકાર મોહન પરમારની ર્ેમના દ્ધદ્વર્ીય વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ
‘નકલૂંક’માૂંની ‘સાૂંજ’ વાર્ાા નવશે આપણે સૂંક્ષેપમાૂં કહ્ુ.ૂં ‘સાૂંજ’ ટૂંકીવાર્ાા ઓમાૂં
પણ ટૂંકીને ઉત્તમ વાર્ાા છે . વાર્ાવરણના સર્જન થકી લેખક એમાૂં મેદાન મારી
ગયા છે .
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‘નકલૂંક’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હની એક વાર્ાા ‘નશકાર’. એ મહત્વની એ રીર્ે છે કે
એમાૂં આધુનનક વાર્ાા નાૂં ર્ત્વોનો પણ નવનનયોગ થયેલો છે . વાર્ાાનાયક જ કથક
છે . એટલે વાર્ાા આપકથાત્મક બને છે . વાર્ાવરણ ગામડાનુ ૂં છે પણ ગામડે ઓલા
શેિના મોકલેલા યુવાનો ર્ો બહારના છે . ર્ેઓ ગામમાૂં જુએ છે એટલે એક એક
ર્ીરકામઠુૂં ખરીદી લે છે . પહેલાૂં રખડર્ાૂં રખડર્ાૂં ર્ેઓ પનનહારીઓમાૂં બેડાૂં પર
ર્ીર ચલાવે છે . ને એ બેડામાૂંથી પાણીની ધાર ઘટે છે . વાર્ાાનાયક બેિા પર ર્ીર
ચલાવર્ો નથી પણ નશકાર ર્ો એનેય કરવો છે . મનસબો કરે છે ને રહી પણ
જાય છે ર્ીર ચલાવે છે . પણ લક્ષ્યવેધ થર્ો નથી. અહીં નામનવહીન નાનયકા પણ
છે . એટલે થોડી આવી પ્રેમ કથા પણ છે . છે લ્લા નાયક ર્ીર ચલાવે છે . ર્ે ફરત ુ ૂં
ફરત ુ ૂં નાનયકાના પગ આગળ પડે છે . ર્ે ર્ીર જમીનમાૂંથી ખેંચી કાઢે છે ને કહે છે
કે ર્ે ર્ીર ર્ો ર્ેન ુ ૂં છે . અહીં નશકારી પોર્ે જ નશકાર બની જાય છે એમ પણ માની
શકાય ને નશકાર હજી ર્ો બાકી છે એ સૂંકેર્ પણ છે . લેખકે પ્રથમ પુરુષના
દ્રષ્ઠટકોણથી એવી આલેખના કરી છે કે વાર્ાા આપણને સ્પશી રહે છે વાર્ાવરણનુ ૂં
આલેખન પણ શાનદાર થયુ ૂં છે .
‘નકલૂંક’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હની બે વાર્ાાઓ ‘ર્ણખલુ’ૂં ને ‘ક્ષણ’ને સાથે મકીને
જોવા જેવી છે . બૂંને માૂં ર્ેમની નવદાયની ક્ષણોની વાર્ છે . ‘ર્ણખલુ’ૂં માૂં
બળજબરીથી પુનલાગ્ન કરવાનુ ૂં આવ્યુ.ૂં એવી નાનયકા હીરાની મનીઃસ્સ્થનર્
હૃદયદ્રાવક રીર્ે આલેખાઈ છે . ‘ક્ષણ’ની નાનયકાની પણ એવી જ સ્સ્થનર્ છે . ર્ેને
પપ્પા જમનાદાસ જાણે કે પપ્પા લાગર્ા નથી ર્ેવી મનોદશા ‘ર્ણખલુ’ની
ૂં
નાનયકા હીરાની પોર્ાના ભાઈ લવજી નવશે છે . ર્ેને પણ જે ક્ષણો વીર્ી ર્ે યાદ
આવે છે . ‘ર્ણખલુ’ૂં માૂં ટોપી અને રૂઆબદાર દે ખાવાવાળો આદમી હીરાને ટીકી
ટીકીને જોઈ રહ્યો છે . ર્ો ‘ક્ષણ’માૂં બેિેલા ડાચાવાળો પુરુષ છે . સમાજના નનયમો
ગમે ર્ેટલા ક્રૂર હોય પણ ર્ેને આધીન થવુ ૂં જ પડે છે . એ નનયમોમાૂંનો અમલ ર્ે
પોર્ાના સ્વજનો છે ર્ે જ કહે છે ને આખરે દીકરી કે બહેનને િેલ્યુ ૂં િેલાવુ ૂં જ પડે
છે .
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‘ર્ણખલુ’માૂં
ૂં
ગ્રામીણ જગર્ની પીહિકા છે . જયારે ‘ક્ષણ’માૂં કૂંઈક ભદ્ર
વગાની પરૂં ત ુ બૂંને વાર્ાા ઓમાૂં નાનયકાઓની મનની દશામાૂં ર્ત્વર્ીઃ ર્ો ફરક નથી
જ. મોહન પરમાર કોઈપણ નવષયની વાર્ાા લખે ર્ે પાત્રોને એવી પહરસ્સ્થનર્ અને
વાર્ાવરણમાૂં રોપી આપે છે કે ર્ેઓ જીવૂંર્ બની ઊિે. ‘ર્ણખલુ’ૂં વાર્ાા નો અંર્
જુઓ : “હીરાએ અરીસા સામે જોયુ ૂં પરા કદનો અરીસો ફફડી રહ્યો હર્ો.
અરીસાની પાછળ ચકલાૂંએ કરે લા માળામાૂંથી એક ર્ણખલુૂં ઘમરાત ુ ૂં ઘમરાત ુ ૂં
થાળમાૂં પડયુ ૂં એક બૈરાએ અવળા હાથે ર્ેને થાળમાૂંથી બહાર ફેંકી દીધુ.”
ૂં ૮૦
હવે ‘ક્ષણ’નો અંર્ જોઈએ ‘વીર્ેલી ક્ષણોનુ ૂં સરવૈય ુ ૂં કાઢવા એ મથી, પરૂં ત ુ
એમાૂં એ નનઠફળ ગઈ. એને વીર્ેલી ક્ષણો જરાય ઉદ્વેગભરી ન લાગી. પણ
આવનાર ક્ષણોની ર્ો એ કલ્પના પણ કરી શકી નહહ.”૮૧
બૂંને અંર્ નાનયકાની મનોદશાની છે લ્લે રે ખાઓ આંકી આપે છે . એમાૂંનો
સૂંકેર્ વાર્ાા ને, લેખકને અખભપ્રેર્ અથા આપે છે .
‘નકલૂંક’ની ‘નકલૂંક’, ‘આંધુ’, ‘હહરવણુ’ૂં જેવી વાર્ાાઓની અગાઉ આપણે
વાર્ કરી છે . અહીં ‘સાૂંજ’, ‘નશકાર’, ‘ર્ણખલુ’ૂં ને ‘ક્ષણ’ની વાર્ કરી દખલર્ અને
દખલર્ેર્ર ઉભય પ્રકારની વાર્ાા ઓ કળાત્મકર્ામાૂં કયાૂંય પાછી નથી પડર્ી એ
વાર્ાાકાર મોહન પરમારનો નવશેષ છે .
લેખકના ત્રીજા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ

‘કુૂંભી’ને શરીફા વીજળીવાળાએ

‘અત્યૂંર્

નચધપાત્ર’ ગણાવ્યો છે . ર્ેઓ લખે છે : ‘ધરી’, ‘મૂંડપ’, ‘વાણ અને વળ’, ‘સૂંકટ’
ર્થા ‘છીંડુ’ૂં ઉત્તમ વાર્ાા ના નમના ર્રીકે ર્પાસી શકાય. જરાક નનમામ બની
વાર્ાાઓની પસૂંદગી કરી હોર્ ર્ો આખો સૂંગ્રહ ઉત્તમ નવશેષણને પાત્ર િરર્.
છર્ાૂંય ‘કુૂંભી’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ મોહન પરમારને આ દાયકાના નચધપાત્ર વાર્ાાકાર
ર્રીકે સ્થાનપર્ કરવા સક્ષમ છે . એમાૂં બે મર્ ન હોઈ શકે .”૮૨ ઉત્તમ વાર્ાાના
નમના ર્રીકે દખલર્ વાર્ાા ‘થળી’ને ય ર્પાસી શકાય. વાર્ાા ને આપણે ઉપર
ર્પાસી પણ છે . ‘મૂંડપ’, ‘વાણ અને વળ’ ર્થા ‘છીંડુ’ એ દખલર્ વાર્ાાઓ છે .
ઉત્તમ વાર્ાા ઓ છે અહીં આપણે કુૂંભી વાર્ાા સગ્ર
ૂં હની દખલર્ેર્ર વાર્ાાઓ નવશે
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ર્પાસ કરીશુ.ૂં ર્પાસ કરર્ાૂં એક વાર્ ર્ો એ ઉપસે છે કે આ સૂંગ્રહમાૂં દખલર્ેર્ર
ઉત્તમ વાર્ાાઓ પણ સારા પ્રમાણમાૂં છે .
‘કુૂંભી’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હની પ્રથમ વાર્ાા ‘વાયક’ નવશે વાર્ કરીએ. વીનેશ
અંર્ાણીના શબ્દોથી આરૂં ભ કરીશુ.ૂં “મોહન પરમારની ઘણી વાર્ાાઓ દખલર્
વગાના લોકોના જીવનની આસપાસ ગથ
ૂં ાયેલી હોય છે . ર્ેમની નેમ વાર્ાા ને
કલાત્મક બનાવવાની રહી છે . ‘વાયક’ વાર્ાા દખલર્જીવનની પીહિકા પર ઊભી
નથી, પણ રૂપાૂંદે નામની ત્રીસ વષાની બાલાજોગણના મનમાૂં પરપુરુષના સ્પશાથી
જાગેલો દ્વન્દ્વ વાર્ાાનો નવષય બને છે . અનેક સૂંર્ોની હાજરીમાૂં ભરાયેલા પાટમાૂં
રૂપાૂંદેના ગુરુ ર્ે ને પછે છે “રૂપાદે ! ર્મે રૂપાૂંદે છો કે બાલાજોગણ ? આ પ્રશ્ન
વાયકમાૂં સર્ર્ પડઘાર્ો રહે છે .”૮૩
રૂપાૂંદે રૂપાૂંદે ર્ો છે પણ એને ર્ો બાલાજોગણ ર્રીકે સ્થાનપર્ થવુ ૂં છે ર્ેન ુ ૂં
ર્પીઃપર્ જીવન બાલાજોગણ રહેવા માટે જ છે . પરપુરુષ દધાજીના સ્પશાથી જે
સ્ખલન થાય છે ર્ેની ખબર ર્ો પાટમાૂં ભજન ગાવાની શરૂઆર્ કરર્ાૂં એકર્ારો
બેસરો વાગે છે ત્યારે પડે છે .
વાયક મુજબ પાટમાૂં જઈ રહેલ રૂપાૂંદેને નદીપટનો આખો પ્રકૃનર્ પ્રભાવ
અસર કરી જાય છે . પ્રકૃનર્એ હૃદયહારી વાર્ાવરણ ખડુૂં કયુું છે . ર્ેને લીધે જ
કદાચ બાલાજોગણ રૂપાૂંદેમાૂં ધરબાઈ ગયેલી સ્ત્રી રૂપાૂંદેન ુ ૂં સ્વરૂપ ર્ેની પોર્ાની
પણ જાણ બહાર સપાટી પર આવી જાય છે . પરૂં ત ુ રૂપાૂંદેમાૂંની બાલાજોગણ હાર
કબલ કરર્ી નથી ર્ે પ્રનર્કાર કરે છે . અને શરૂ થાય છે બાલાજોગણ રૂપાૂંદે અને
સ્ત્રી રૂપાૂંદે વચ્ચેનો મહાસૂંગ્રામ. બૂંધ આંખોમાૂં દધાજી અટ્ટહાસ્ય કરર્ો દે ખાય છે .
રૂપાૂંદેને પોર્ાની હયાર્ી નસવાય બીજુ ૂં કશુ ૂં જ દે ખાત ુ ૂં નથી. નવનેશ અંર્ાણી લખે
છે : “રૂપાૂંદેની અંદર રહેલી એક બાલાજોગણ અને એક સ્ત્રી વચ્ચેનાૂં મનોમૂંથન
અને સૂંઘષાનાૂં છે વટે કોનો નવજય થાય છે ? એક ર્ારાના ર્ારનુ ૂં કટકે કટકા થઈ
જવુ ૂં જ આ પ્રશ્નનો જવાબ છે . ર્ત્ક્ષણ પરર્ો ર્ો ખરો જ.”૮૪
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આ સૂંદભામાૂં સુમન શાહનુ ૂં નનરીક્ષણ અત્યૂંર્ નચધપાત્ર છે : “રૂપાૂંદેના
અસ્સ્ર્ત્વ પાસે હકીકર્ે, એના ર્પોબળની ર્ેમજ એની સૂંકલ્પશસ્ક્ર્ની નવડૂંબના
છે , હાર છે . પણ જોગણ એમ હારે એવી કાચી નથી. એય એટલુૂં જ સાચુ ૂં છે . અને
ર્ેથી પ્રનર્કારે ચડે છે - પહરણામે રચનામાૂં જબરૂૂં આત્મદ્વદ્વ ૂં વૂંચાય છે . લેખકે પણ
પોર્ાના છે વટના હેત ુ ર્રીકે અને દ્વ ૂંદ્વ ૂંને જ ર્ાકે લ ુૂં છે . કોઈ એકના પક્ષે જઈ બેિા
નથી. પહરણામે વાર્ાા માૂં જીવન અને કલાની વચ્ચેની એક જાર્ની સમત ુલા
પ્રગટી છે .
મોહન પરમારની આ ઉત્તમ દખલર્ેત્તર વાર્ાા છે . ‘કુૂંભી’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હની
વાર્ાા ‘સૂંકટ’ મોહન પરમારની ઉત્તમ દખલર્ેર્ર વાર્ાા છે . સૂંદભા પરથી ખબર પડે
છે કે ર્ેનાૂં પાત્રો પટે લ છે . વાર્ાા ના આંરભ જ વાચકને વાર્ાા માૂં પરોવી દે એવો
છે ીઃ “વાૂંચો જોઈર્રામને માથે એકાએક સૂંકટનો વાદળ છવાઈ ગયાૂં”૮૫ આ કયુ ૂં
સૂંકટ છે ? બીજા વાક્યથી એનુ ૂં પણ ઉદઘાટન થઈ જાય છે . : “ઢાળ ઊર્રર્ાૂં
ઊર્રર્ાૂં એમની નજર ફાૂંગી પડવાની શરૂઆર્ થઈ હર્ી.”૮૬ જોઈર્ારામનો
ઉદગાર સાૂંભળો : “આ મનઅ અત્યારે હર્ાવન વરહ ્યાૂં. ખગરધારીની માને મરી
જયે ય બારચૌદ વરહ થવા આયાૂં. અત્યાર હધ
ુ ી આભના રામેયના જાણયુ ૂં ન અ
હવઅ આશુ ૂં હનકારો ઉપડયો છઅ?”

૮૭

આ હનકારો લેખકે જોઈર્રામની નજરના માધ્યમથી આલેખ્યો છે . એ
નજરની ગનર્નવનધ એની અવળચૂંડાઈ એનુ ૂં િરીિામ થવુ ૂં ઉછાળ આવવો વગેરે
અનેક રૂપોને લેખકે ભાષા દ્વારા નક્કર દે હ આપ્યો છે .
જોઈર્રામને ઊપડેલા હનકારાના કારણ છે સરજભાભી. એ એમના પનર્ને
જે લાડ કરર્ાૂં હર્ાૂં. ર્ેમાૂંથી જોઈર્રામને હનકારો ઊપડયો.
એ નજરથી જોઈર્રામ વાહનાૂં બૈરાૂંને જોઈ વળયા. ખેર્રે ભાર્ લઈને
આવેલી

ખગરધારીની

વહુ

ફરર્ી

પણ

ર્ેની

નજર

લટુકડા

લેવા

માૂંડી.

સરજભાભીમાૂં પેિી જ ર્ેણે સરજભાભીને પણ ચેપ લગાડયો. વાર્ાા નો અંર્ સૂંકેર્
સભર છે : “કોણ જાણે કયાૂંકથી બીજી નજર એમનામાૂં ૂટી નીકળી. એના પર
સ્મ ૃનર્નો ઢોળ ચડાવેલો હર્ો. એનો સહારો લઈને જોઈર્ારામે પરા જોશથી
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ધળમાૂં આળોટર્ી પેલી નજર પર આિમણ કયુ.ું માટીને ફેંકી દે ર્ા હોય ર્ેમ
એમણે સરજભાભીના ખેર્રમાૂં ઓળટર્ી નજરને એક જ ઝાટકે પાવડા વડે
પોર્ાના ખેર્રમાૂં ઉલાળી મકીને પછી એ સૂંકટનાૂં વાદળ વીખેરર્ાૂં વીખેરર્ા
પોર્ાના ખેર્ર ભણી જવા લાગ્યા.”૮૮
‘કુૂંભી’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હની વાર્ાા ઓમાૂં સામાજજક અને મનોવાસ્ર્વ ઉભયનુ ૂં
પ્રાધાન્ય છે . અજય રાવલ લખે છે : ‘વેહિયા, ‘થળી’, ‘કળણ’ જેવી વાર્ાાઓમાૂં
નાની નાની નવગર્ોની કાળજીપવાક પસૂંદગી કરી છે . વાર્ાામાૂં પ્રયોજાયેલી બોલી
વગેરેથી

સામાજજક

વાસ્ર્વને

મર્ા

કરાયુ ૂં છે .

અહીં

કે ટલીક

વાર્ાા ઓમાૂં

મનોવાસ્ર્નવક છે . એને આલેખવા વાર્ાા કારે પ્રર્ીક, કપોળકક્લ્પર્ જેવી રચના
પ્રયુસ્ક્ર્ઓ ખપમાૂં લીધી છે . ‘કુભી’, ‘આડમ્પ્બર’ જેવી વાર્ાા ર્ેનાૂં ઉદાહરણ છે .”૮૯
‘કુૂંભી’માૂં શકરીને પોર્ાની શોકયના આગમનની રાર્ે મનમાૂં જે જે થાય છે
ર્ે ર્ેની ચેઠટાઓ અને સૂંવાદો થકી લેખકે સ્પશાક્ષમર્ાથી આલેખ્યુ ૂં છે .
‘પટરાણી’ નારીશોષણની અલગ પ્રકારની વાર્ાા છે . જે લેખકે રાજરજવાડાના માધ્યમથી આલેખી છે . વાર્ાા નો આરૂં ભ જુઓીઃ “સોમવર્ી રાણીના
મહેલમાૂં શોકનુ ૂં વાર્ાવરણ હોય એમ બધુ ૂં સમસામ હત.ુ ૂં રાણી પલૂંગમાૂં પડયાૂં
પડયાૂં પાસાૂં ઘસર્ાૂં હર્ાૂં. દાસ-દાસી ટોળે વળી એમની આજ્ઞાનુ ૂં પાલન કરવા
ખડેપગે ર્ૈયાર હર્ાૂં. રાજા નશકારે થી પાછા ફળયા ન હર્ા. જગલમાૂં
ૂં
થી કશા વાવડ
આવ્યા નહોર્ા.”૯૦
ભાષા આપણા સમયની વ્યવહારભાષાના સ્ર્રની હોવા છર્ાૂં ર્ે એક
રજવાડી દ્રશ્ય જરૂર ઊભુ ૂં કરે છે . મોહન પરમાર વાર્ાા કાર ર્રીકે નવષય અને
આલેખના બૂંનેને અલગઅલગ રીર્ે ભાષામાૂં ર્ાગી જુએ છે . ર્ેઓ માત્ર દખલર્
વાર્ાા કાર ર્રીકે જ નહહ ગુજરાર્ીના સબળ વાર્ાા કાર ર્ાગી જુએ છે . ર્ેઓ માત્ર
દખલર્ વાર્ાા કાર ર્રીકે જ નહહ ગુજરાર્ીના સબળ વાર્ાા કાર ર્રીકે ‘કુૂંભી’ સૂંગ્રહથી
ર્ો પોર્ાને બરાબર સ્થાનપર્ કરે છે .
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વાર્ાાકાર મોહન પરમારના ચોથા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘પોિ’ ની પહેલી જ વાર્ાા
‘ખાૂંચો’ નવષય અને એના નનવાહણની દ્રષ્ઠટએ નવલક્ષણ છે . વાર્ાાના બાહ્ય પહરવેશ
સાથે વાર્ાા નાયક પ્રમોદકુમારનુ ૂં મનોમૂંથન અને આંર્હરક વલોપાર્ આગળ
વધર્ો જાય છે . રમીલાબેન પણ ર્ેમને ખબલકુલ સાથ આપર્ાૂં નથી ને મહેણ ુ ૂં
મારે છે . પ્રમોદકુમાર ર્ેમને કહે છે : “અહીં બેસને ! ’ ર્ો રમીલાબેનનો જવાબ છે
બેસાડો ર્મારી પેલી ખાૂંચાવાળીને !”૯૧
પ્રમોદકુમારના મનમાૂં થાય છે કે “હૃદય માત્ર સુખદુીઃખનો સહારો શોધત ુ ૂં
હત.ુ ૂં રમીલા ધારે છે ર્ેવ ુ ૂં કશુ ૂં હત ુ ૂં નહહ.. એ વાર્નેય વષો થઈ ગયાૂં. છોકરાૂં
મોટાૂં થયા પછી ર્ો બધુ ૂં છૂટી ગયુ ૂં હત.ુ ૂં
પ્રમોદકુમારને ત્યાૂં બીજી કમી નહોર્ી કમી ર્ો હર્ી લાગણીની. વાર્ાાનો
અંર્ અદભર્ છે રીક્ષાવાળા દ્વારા ર્ેઓ ભલી ગયા હર્ા. ર્ે ખાૂંચા ની જાણ થાય
છે ને પ્રમોદકુમાર છોકરાૂં ભેગા ભળી જાય છે એ બુઝુગા માણસને લાગણીનો
સહારો નથી મળર્ો ત્યારે શુ ૂં થાય છે ર્ે આ ‘ખાૂંચો’ વાર્ાા માૂં આપણે પામીએ
છીએ.
‘આંગણુ’ૂં વાર્ાામાૂં કજજયાખોર મોર્ી ડોશી બે ઘર વચ્ચે ઈંટોના રોડાની
રે ખા કરીને બે ઘર વચ્ચે નવસૂંવાહદર્ર્ાની રે ખા દોરે છે . ર્ેના મ ૃત્યુ પછી વાર્ાા ની
અંર્ે નીચેન ુ ૂં વાક્ય આવે છે : “લોકો એવી રીર્ે બેિા હર્ા કે ઈંટો ર્ેના રોડાની
મોર્ી ડોશીએ દોરે લી ભેદરે ખા દે ખાર્ી નહોર્ી. ને આંગણુ ૂં એકાકાર થઈ ગયુ ૂં હત.ુ ૂં
જાણે”૯૨ કૌટુૂંખબક સૂંવાહદર્ાના નો સૂંદેશ આપર્ી વાર્ાા ‘આંગણુ’ૂં , ‘પોિ’ સૂંગ્રહની
નચધપાત્ર વાર્ાા છે .
હવે વાર્ કરીએ ‘ભાગોળ’ વાર્ાા ની. આ વાર્ાા નવશે આપણા ગણમાન્ય
નવવેચકોએ પોર્પોર્ાની રીર્ે િીકિીક લખ્યુ ૂં છે . કોમી એખલાસનો સૂંદેશ આપર્ી
‘ભાગોળ’ મોહન પરમારની મઝાની કળાત્મક વાર્ાા છે . મુસ્સ્લમ હસ
ુ ેનઅલી ચરાૂં
પાણી ભરાઈ ગયુ ૂં હોવાથી મૂંહદર બાજુના ર્ળાવ પડખેની ઝાડીમાૂં ભાગોળ જાય
છે . ભાગોળ જવુ ૂં એટલે શૌચહિયા માટે જવુ.ૂં મૂંહદરનો બાવો હસ
ુ ેન અલીને
ધમકાવે છે . એક વાર ર્ો પાણીનુ ૂં ડબલુૂં ઢોળી આપે છે . ર્ાલ આવર્ાૂં હસ
ુ ેનઅલી
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પણ બાવાને જાજરૂ જવા પાણીના ડબલાથી નવડાવી દે છે . મૂંહદરમાૂં પોર્ાના
જાર્ભાઈઓથી છૂપાઈને હસ
ુ ેનઅલી જાય છે . ત્યાૂં ર્ેને શાૂંનર્પણ મળે છે .ને બીજા
કોઈને વાૂંધો નથી ને બાવો જ, પાછળ પડી ગયો છે . હસ
ુ ેન અલીને થાય છે કે
સાલા મુઝે હી કયુ ૂં બોલર્ા હૈ...”૯૩
આ વાર્ાા નવશે શરીફા વીજળીવાળા લખે છે : “જીંદગીમાૂં પહેલીવાર
હસ
ુ ેનઅલીનુ ૂં કોઈએ આવુ ૂં અપમાન કયુું હત.ુ ૂં ર્ળાવમાૂંથી ડબલાૂં ભરી બાવાને
નવડાવર્ા નમયાૂં અને કાળઝાળ બાવાના નમયાૂંને પકડવાના હવાનર્યાૂં વાર્ાામાૂં
એ હળવાશ લાવે છે . ...નાસર્ા નમયાૂં મૂંહદર ર્રફ હાથ જોડવાનુ ૂં નથી ભલ્યા...
અહીં નમયાૂંની હહન્દી અને બાવ ની હહન્દી વચ્ચે સક્ષ્મભેદ કરવા જેવો હર્ો.
ગામડાના મુસ્સ્લમની હહિંદી લેખક બરાબર પકડી શકયા છે , પણ બાવામાૂં જરાક
થાપ ખાધી છે .”૯૪
આ વાર્ાા સદ
ૂં ભે હરીશ મૂંગલમ પ્રશ્ન કરે છે : “હસ
ુ ેન અલીના જીવનનો એક
નાનો સરીખો પણ હરપળે (આપણને સહન
ુ ે) ભચકાર્ો પ્રશ્ન એ છે કે , આખા ગામમાૂં
કોઈને નહહ ને આ હહન્દુ બાવાને કે મ ઈઠયાા થાય છે ? આનો કોઈ ઉકે લ ખરો ?”૯૫
કાસ્ન્ર્પટે લે કહ્ુૂં છે કે “આ વાર્ાા માૂં હસ
ુ ેનઅલીના મનોવ્યાપારને વાર્ાા કારે
સરસ રીર્ે ઝીલ્યો છે .”૯૬
‘કાયર’ વાર્ાા ન ુ ૂં શીષાક સાથાક છે . કે મ કે વાર્ાા નાયક ગણપર્ માત્ર અહમને
કારણે સોમા સાથે બદલર્ો નથી એને બોલાવર્ો પણ નથી. અહમને ઓગાળે
નહહ પોર્ાની ભલ શોધીને સ્વીકરે નહહ એ કાયર જ કહેવાય. જે કારણે ગણપર્ે
સોમા સાથે બોલવાનુ ૂં બૂંધ કરે લ ુૂં એ કારણ જ ઘટસ્ફોટ થર્ાૂં ટકત ુ ૂં નથી.
ગણપર્ના લર્ાજીનો વર્ાા વ ને ગુસ્સો પુત્ર માટે શીખ બની રહે છે . ને છે વટે
ગણપર્ સોમાનો મેળનમલાપ ર્ો થાય જ છે . અમદાવાદની મજર ચાલીઓની
પ ૃઠિભનમ પર આ વાર્ાા આલેખાઈ છે . એનો પહરવેશ પાત્રોને વ્યવહાર જોર્ાૂં
વાર્ાાને દખલર્ વાર્ાા કહી શકાય. જો કે એમાૂં દખલર્ શબ્દનો કયાૂંય પણ પ્રયોગ
થયેલો નથી જો કે ખરે ખર ર્ો વાર્ાા સામાજજક વાસ્ર્વની છે ને ખાસ વગાના
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લોકોનુ ૂં સામાજજક વાસ્ર્વ એમાૂં યથાથાર્ાથી આલેખાયુ ૂં છે . સામાજજક સૂંબધ
ૂં ની
જાળવણી એમાૂં કે ન્દ્રસ્થાને છે .
‘સૂંગર્’ વાર્ાા ન ુ ૂં વસ્ત ુ લોકકથાનુ ૂં છે અને એની કહેણી પર પણ થોડી
લોકકથાની રીનર્ની અસર છે . પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા નચધપાત્ર ગણાય પણ બીજી ઉત્તમ
વાર્ાાઓની ર્ોલે ન આવે.
હવે સૂંગ્રહનુ ૂં શીષાક જેના પરથી કયુું છે ર્ે ‘પોિ’ વાર્ાા જોઈએ એને નવશે
ુ
ઈલા નાયક લખે છે : “ર્ેમની પોિ વાર્ાા ન ુ ૂં નવષયવસ્ત ુ પણ પાૂંખજ
છે .
ુ
વણઝારાઓ જાર્જાર્ની ચીજવસ્ત ુઓ પોિ પર લાદીને ગામે ગામ ડેરાર્ૂંબઓ
ુ
ર્ાણર્ા. આ વખર્ે વાલા વણઝારાએ શૂંખપુરાને પાદર પોિના ર્ૂંબઓ
ર્ાણયા
હર્ા. આ માલીને ખબ જ ગમ્પ્યુ ૂં હત.ુ ૂં પોિમાૂં ચીજવસ્ત ુઓ લેવા માટે લોકોની
અવરજવર વધી ગઈ હર્ી. એમાૂં વાલાનો વટ પડર્ો હર્ો. પણ આ વખર્ે
વાલાને પોિમાૂં કૂંઈક અજુગત ુ ૂં થત ુ ૂં હોય એના ભણકારા સૂંભળાયા કરે છે .
વણઝારાઓ વગડામાૂં જાય છે ર્ે પણ એને ગમત ુ ૂં નથી. ર્ેમના દારૂ પીવા ર્રફ
એને અણગમો છે . એવામાૂં એના માનીર્ા કર્રા મોર્ીને કોઈએ મારી નાખ્યો
અને ર્ે દુીઃખી થઈ જાય છે . આ ઘટના પછી ગામના મુખી દ્વારા એને ગુલાબ અને
ગુલાબડી કર્રાની જોડ મળે છે . અને ર્ે સ્વસ્થ બને છે . પોિનો માલ વેચવા ર્ે
બીજે ગામ જાય છે . અને પાછો આવીને જુએ છે ર્ો પોિનુ ૂં વાર્ાવરણ બદલાયેલ ુૂં
હત.ુ ૂં એક વખર્ એણે ગુલાબડીને કાળા કર્રા સાથે હવેલી જોઈ અને ર્ે ગુસ્સે
થઈ લાકડી મૂંગાવે છે . એવામાૂં ગુલાબ આવીને કાખળયા કર્રા પર તટી પડે છે .
માલી ગુલાબને સાૂંકળ પકડી ખેંચી લે છે . વાલો લાકડી લઈને દોટ મકે છે . ર્ે
લાકડીને હવામાૂં ઊંચી કરે છે અને માલીને થાય છે કે “એ ગુલાબડી ગઈ’ પણ
વાલાના હાથમાૂંની લાકડી ગુલાબડીના દે હને બદલે માલીની પીિ પર ઝીંકાય છે
અને બધામાૂં હાહાકાર મચી જાય છે . અહીં ગુલાબડીના કાખળયા સાથે હળવદની
ઘટના સાૂંકેનર્ક બની રહે છે . માલીના સરમણ સાથેના સૂંબધ
ૂં ોનો અણસાર વાલાને
આવી ગયો હર્ો. ર્ેથી જ લાકડી ગુલાબડીની પીિને બદલે માલીની પીિ પર
ઝીંકાય છે . માલીના અનુખચર્ સૂંબધ
ૂં ોમાૂં ઈંખગર્ો વાર્ાા કારે કથામાૂં મકે લાૂં જ છે .
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“માલીની ચાલ ખોડૂંગાર્ી લાગર્ી હર્ી.” “‘પોિ’ને શૂંખપુરાને પાદર ઉર્રાવી
ત્યારે માલીના ગાલમાૂં ખૂંજન ઊપસી આવેલાૂં.” “લીમડાની નીચે લાગર્ા
રાવણહ્થામાૂંથી બેસરા નાદ પોિ પર પડઘાર્ા રહેર્ા” વગેરેમાૂં માલીનુ ૂં પર્ન
સચવાયુ ૂં છે . અહીં બધુ ૂં જ વ્યૂંજનાત્મક હોવા છર્ાૂં અસ્પઠટ નથી. આ રીર્ે
વાર્ાા નો અંર્ પ્રર્ીનર્કર બની રહે છે . વાલો માલીને ચાહે છે ર્ેથી એને કૂંઈ કહી
શકર્ો નથી. ર્ે માલીને પાછા વળવાનો સમય આપે છે . અંર્ે ર્ેના અજ્ઞાર્ મને
જ લાકડી ગુલાબડી પર નહીં પણ માલી પર ઝીંકાવી. અંર્ નાટયાત્મકર્ા સહજ
છે . ‘પોિ’નુ ૂં ઝીણવટપવાક થયેલ ુૂં વણાન વાલાના મનની ગનર્નવનધને પ્રગટ કરે
છે . વાલાના અંર્ના વર્ાનમાૂં નૈનર્કર્ાનો ધ્વનન નનહહર્ છે . વાર્ાા નો આવો અંર્
અણધાયો નથી. વણઝારાજીવનના ર્ાદ્રશીકરણની પીહિકા ઉપર વાર્ાાકારો
સનાર્ન માનવભાવોનુ ૂં આલેખન કયુું છે .”૯૭
આ વાર્ાા ના નવવેચનમાૂં કશુ ૂં ઉમેરવા પાત્ર લાગત ુ ૂં નથી. ‘પોિ’ મોહન
પરમારની નચધપાત્ર વાર્ાા છે . પાૂંચમા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ પર આવર્ાૂં ર્ો વાર્ાાકાર
મોહન પરમાર વાર્ાાકળાના ર્ેમના નવકાસની હદશામાૂં મોટી છલાૂંગ લગાવે છે .
નવકાસ િમે િમે નહીં છલાૂંગે છલાૂંગે કદમાૂં ટૂંકીવાર્ાા થી શરૂ કરર્ાૂં (‘કોલાહલ’)
આ લેખક પોર્ાની કલા જરૂહરયાર્ મુજબ વાર્ાા લાૂંબી થાય ર્ો થવા દે છે .
‘અંચળો’ માૂં આપણે સ્પઠટ જોઈશુ ૂં કે મોટાભાગની વાર્ાા ઓ પ્રમાણમાૂં ઝાઝા શબ્દો
થકી આલેખાઈ છે . આધુનનક અને અનુઆધુનનક વાર્ાા ના સદલક્ષણોના સમન્વય
દ્વારા બને ર્ેટલી વધારે વાર્ાા કલા નસદ્ધ કરવાની નેમ ર્ેમણે આરૂં ભથી જ રાખી
છે . જાણે કે એમને હદશા મળી ગઈ છે . માગા બરાબર સઝી ગયો છે . ‘અંચળો’ની
પ્રથમ વાર્ાા ‘અંચળો’ જ એની પ્રર્ીનર્ કરાવે છે . પણ સુમન શાહ અને રાધેશ્યામ
શમાા જેવા ખ્યાનર્ પ્રાપ્ર્ નવવેચકોનો પ્રીનર્ પામેલી ‘પડળ’ વાર્ાા ર્ો નનશાન
પાડી દે છે .
‘પડળ’ વાર્ાામાૂં સ્ુંળ ઘટના છે જ પણ ર્ે સાવ થોડી. દે વી નામની સ્ત્રી
પનર્ મરી જર્ાૂં જુવાનીમાૂં નવધવા બની નાના પુત્ર લખમણને ઉછે રવા રાધા
સોલ્ટ વકા સમાૂં મન મકીને કામ કરે છે . શેિ ર્રફ પહેલાૂં ર્ો બાહ્ય કારણથી ઢળી
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હશે પણ પછી ર્ો દલડુૂં દઈ બેસે છે . દે વી રૂપાળી ર્ો છે જ હજુ યુવાન પણ છે .
દે વીનો શેિ સાથેનાૂં સૂંબધ
ૂં અગરમાૂં કામ કરનાર સૌને માલમ છે . દે વીના
હદયરને પણ પરૂં ત ુ લખમણ મોટો થર્ાૂં ર્ેમ પણ આ સૂંબધ
ૂં ને સમજીને નફરર્ને
ગુસ્સો વ્યક્ર્ કરર્ો જાય છે . મા ઉપર પણ અને ર્ે દે વી સમક્ષ અગર છોડીને મા
હદકરો બૂંને જર્ાૂં રહે ર્ેવો પ્રસ્ર્ાવ મકે છે . ને બૂંને અગર છોડીને જર્ાૂં પણ રહે
છે . બસ આટલા કથા માળખા પર લેખકે દે વીના મનોનવશ્વનો વાર્ાાકળાની દ્રષ્ઠટએ
ર્ાગ લીધો છે . વાર્ાા લાૂંબી થઈ છે એ વાર્ પર સુમન શાહ આંગળી ર્ો મકે જ
છે .“દે વી અને લખમણ વચ્ચેના સમ્પ્બન્ધો ઉપસાવવાને લખમણ વચ્ચેના
સમ્પ્બન્ધો ઉપસાવવાને એમણે ઘણી ઘણી નવગર્ે વાર્ કરી છે . મેની અને ડ્રાઈવર
જેરામ જેવાૂં ગૌણ પાત્રોને પણ િીક િીક સૂંડોવ્યા છે . એ રીર્ે વાર્ાા પટ દીઘા
થયો છે . જેને વધારે ચુસ્ર્ કરી શકાયો હર્ો.”૯૮
પછી વાર્ાા કલાની નવનશષર્ા દશાા વર્ાૂં ર્ેઓ કહે છે : “મોહન પરમારે
ભાવનવશ્વને માત્ર ક્યુ ૂં નથી. પરૂં ત ુ ર્ેને દે વીની જાર્ભાર્ની હિયાઓ અને
ચેઠટાઓ વડે મર્ા કયુું છે . જે એ ઈષ્ન્દ્રયગોચર થઈ આવ્યુ ૂં છે .”૯૯
સુમન શાહ કે છે કે “શેિ સાથેના પ્રેમસમ્પ્બન્ધનુ ૂં સત્ય (દે વી) ભલર્ી નથી.
છર્ાૂં છે વટે એને પસ્ર્ાવો ર્ો થાય છે એના એવા જાર્ સાથેના સૂંવાદનુ ૂં સારુૂં
પહરણામ આવે છે અને છે લ્લે એ લખમણને લઈને ઝૂંપડુૂં છોડી જાય છે . ‘કશુક
ૂં ’
સરી ગયુ ૂં એના જીવન આડેન,ુ ૂં સઝબઝ આડેન ુ ૂં કે નવવેકભાન આડેન ુ ૂં પડળ ખસી
ગયુ ૂં અને માત ૃત્વનો નવજય થયો.”૧૦૦
કથનની પ્રર્ીકાત્મકર્ાય સુમન શાહે ચીંધી છે . “પછી ર્ો એ માુંુ ૂં ઓળે
રૂપાળા ચહેરા પરની કાખલમાને નચધે છે .”૧૦૧
સુમન શાહે ‘પડળ’ વાર્ાાની કળાત્મકર્ા ને બરાબર ઉપસાવી આપી છે .
રાધેશ્યામ શમાા ને ‘પડળ’ વાૂંચર્ાૂં મઝા પડી છે . એમને ‘પડળ’માૂં લેખકની
કલા મહોરે લી લાગી છે . એ વાર્ાા ના એવા સૂંમોહનમાૂં આવી જાય છે કે ર્ેમાૂં
એમાૂં ઓગળી જાય છે . ર્ેઓ લખે છે
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સૂંમોહન શસ્ક્ર્માૂં ઓગળી ગયો. પહરણામે હિયેહટવ એહડટીંગ ના થયાના કારણે
શરમણ ખેમીનો બહુ પ્રસ્ત ુર્ નહહ એવો પ્રસૂંગ ર્થા કે ટલાક સ્વીકૃર્ સૂંવાદો,
વણાનો પણ ગળી ગયો !”૧૦૨
ર્ેમણે મયાા દા પણ ર્ેમની રીર્ે દે ખાડીને પણ વાર્ાા ને વખાણી પ્રમાણી !
‘પડળ’ વાર્ાાને દખલર્ વાર્ાા કહી શકાય ? કલ્પેશ પટે લનુ ૂં કહેવ ુ ૂં છે કે
“પોર્ાના સર્જનમાૂં ગ્રામ્પ્ય દખલર્ પાત્રોને ખપમાૂં લેર્ા સર્જક પાત્રના મનને
બખબી પકડે છે .”૧૦૩
પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા માૂં પાત્રના મનને બખબી પકડવાની કળા જ મહત્વની ને
કે ષ્ન્દ્રય છે . અહીં દખલર્ પહરવેશ પણ નથી કે નથી મુખ્ય પાત્રો જ્ઞાનર્ની દ્રષ્ઠટએ
દખલર્ ધારો કે હોય પણ, ર્ો પણ વાર્ાા ને લેખકે દખલર્ વાર્ાા ર્રીકે નથી લખી
એટલુૂં ર્ો સ્પઠટ છે .
‘ઘોડાર’ વાર્ાા માૂં લેખકે ઘોડાઓનો પ્રર્ીક ર્રીકે ઉપયોગ કયો છે . એમાૂં
દુબળા ઘોડા પણ દે ખાડયા છે . ને મજબર્ પણ વાર્ાાવગીય પણ છે . એમાૂં વગા
નવષમર્ા સ્પઠટ વરર્ાય છે . ને શોષણનુ ૂં આલેખન પણ છે જ. ઝૂંપડાવાસીઓનુ ૂં
શોષણ છે ને ઘોડારના ખાસદાર રણમલનુ ૂં શોષણ પણ છે . રણમલના સ્પધાક
દરબારના હજહરયા સાથે પણ ર્ેની સ્પધાા છે . અનુખચર્ રીર્ે ર્ે હજહરયાને
પદોન્નનર્ મળે છે ને ઉખચર્ રીર્ે ય ર્ે રણમલને નથી મળર્ી અહીં હીનર્ા છે .
શોષણની પારાવાર વેદના છે પણ વગાચેર્ના નથી માયકાૂંગલા અને મજબર્
ઘોડાય વગા નવષમર્ાનુ ૂં પ્રર્ીક બની રહે છે . ઝૂંપડાવાસીઓને જ્યારે વસ્ર્ી ખાલી
કરવાનો આદે શ મળે છે ત્યારે માત્ર ને માત્ર ર્ેમનો આધાર રણમલ છે . પણ ર્ે
એકલો છે . વગીય સૂંગિનનો આધાર અહીં ખબલકુલ નથી. ત્યાૂં એક છે વટના
ઉપાય ર્રીકે રણમલ ઘોડારના ઘોડાઓને છોડી મકે છે ને ર્ે રમણભમણ કરી
નાખે છે . રણમલ મજબર્ ઘોડાઓ પર પણ તટી પડે છે . રાજેન્દ્ર મહેર્ા લખે છે :
“પ્રવાહી અને સ્પશાક્ષમ ભાષાકમા, ધારાપ્રવાહ કથાવેગ અને સવાહારા, પરત્વેના
નયાા સહાનુકૂંપાપણા અખભગમથી રચાયેલે ‘ઘોડાર’ વાર્ાા કથાનકની દ્રષ્ઠટએ
પ્રગનર્શીલ અને જનચેર્ના કે ન્દ્રી, રચનારીનર્ અને પ્રર્ીકાયોજનની દ્રષ્ઠટએ
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આધુનનક નનરૂપહારીનર્ના ગુણલક્ષણ યુક્ર્ અને કથાવસ્ત ુ ર્થા ચહરત્રાૂંકનની
દૃષ્ઠટએ ઉત્તર આધુનનક ગુણધમોથી અખચર્ છે . માનવેર્ર પ્રાણી નવશેષર્ીઃ અશ્વનેપ્રર્ીક ર્રીકે ખપે લગાડીને લખાયેલી ગુજરાર્ી ટૂંકીવાર્ાા ઓમાૂં અને વ્યાપક
અથામાૂં કહીએ ર્ો સાહહત્યકૃનર્ઓમાૂં મોહન પરમારની ‘ઘોડાર’ વાર્ાા અપવા
રચના ર્રીકે સ્મરણીય રહેશે.”૧૦૪
લેખકની બીજી કૃનર્ઓથી અલગ ર્રી આવર્ી નવષય અને નનરૂપણની
દ્રષ્ઠટથી નવનશઠટ બનર્ી ‘ઘોડાર’ વાર્ાા એક નવલક્ષણને કળાત્મક રચના છે .
‘અંચળો’ સૂંગ્રહની ‘હેડકી’ વાર્ાા નનીઃસૂંર્ાન માર્ાની પુત્રઝૂંખનાની વેદનાને
આલેખે છે . નાથાલાલ ગોહહલ લખે છે : “નારી પ્રેમી અને પુત્રમાૂંથી પુત્રને પ્રથમ
પસૂંદગી આપે છે . નારીની એક ઝૂંખના માત ૃત્વ પામવાની છે આ ઝૂંખના ‘હેડકી’
વાર્ાા માૂં અનુભવાય છે .”૧૦૫
કાન્ર્ા અને નટુ નનીઃસૂંર્ાન દૂં પર્ી છે . બૂંનેના સ્વભાવ અલગ પણ એમાૂં
નનીઃસૂંર્ાનર્ાની પીડા કોઈને કોઈ રીર્ે ડોકાય જ છે . નનીઃસૂંર્ાન કાન્ર્ા એક પૂંદરે ક
વષાના મેલાઘેલા પગવાળા ગેસનો બાટલો આપવા આવર્ા છોકરા પર પોર્ાનુ ૂં
વાત્સલ્ય ઢોળાવા જાય છે . ત્યાૂં જ એને પનર્ના શૂંકાળ સ્વભાવનો સામનો
કરવાનો આવે છે . બીજા પ્રયત્ન ર્રીકે ર્ે પનર્ની માસીની દીકરી ર્રફ વહાલ
ઢોળવા કરે છે ત્યારે એ દીકરી એને આપવાની માસી ના પાડે છે . વાત્સલ્ય
ઝૂંખના ને ર્ેની અપ્રાક્પ્ર્ને લીધે કાન્ર્ાને પીડા થાય છે . એ હદે કે ર્ે શના ભૈની
ડયલીની જેમ આપઘાર્ કરવા પ્રેરાય છે . ર્ે પ્રકૃનર્ કરવા જર્ાૂં ર્ેને હેડકી ઉપડે
છે . કયાૂંક મેલાઘેલા પગનો સૂંચાર સાૂંભળર્ાૂં જ આપઘાર્ની હદશામાૂં વળે લા
પગ પાછા વળે છે .વાર્ાા નો અંર્ વાત્સલ્યના નવજયમાૂં છે .
નનીઃસૂંર્ાન માર્ા કાન્ર્ાનુ ૂં મનોવાસ્ર્વ અહીં બરાબર ઉિાવ પામ્પ્યુ ૂં છે .
મેલાઘેલા પગ પરથી વાચકને જરૂર પગલીનો પાડનાર એ ગીર્ યાદ આવી
જશે. હેડકી એ નનીઃસૂંર્ાન માર્ાની વારૂં વારની પીડાનુ ૂં પ્રર્ીક પણ બને છે .
વાર્ાાનો પહરવેશ દખલર્ સ્પશાવાળો છે . પણ વાર્ાા નનીઃસૂંર્ાન માત ૃત્વની પીડાના
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આલેખનને કે ન્દ્રમાૂં રાખર્ી હોવાથી દખલર્ વાર્ાા નથી બનર્ી. ‘હેડકી’ નનીઃસૂંદેહ
દખલર્ેર્ર ટૂંકીવાર્ાા છે ને ઉત્તમ વાર્ાા છે .
‘કાયાપલટ’ વાર્ાા ખરે ખર હૃદયપલટાની વાર્ાા બની રહે છે . “સ્ત્રીની
સહનશીલર્ા, સમપાણ અને ખાસ ર્ો સમભાવની ભવ્યર્ા અહીં નનખાર પામી
છે .૧૦૬
‘ટોડલો’માૂં સહનશીલ સ્ત્રી કપરી કસોટીમાૂંથી પસાર થાય છે . પોર્ાનુ ૂં શીલ
વેચીને પણ આનર્્યભાવના જાળવર્ી સ્ત્રીની મનોદશાનુ ૂં વ્યથાભર ખચત્ર પ્રસ્ત ુર્
વાર્ાા માૂં આલેખાયુ ૂં છે . ઘરમાૂં ભોજન બનાવવા માટે ની વસ્ત ુઓના અભાવ વખર્ે
જ વેવાઈ આવી ચડે છે . એટલે પરગણામાૂં લાજ ન જાય ર્ે માટે ર્ે લાજ વેચીને
દીપચૂંદ શેિને ત્યાૂંથી સામાન લઈ આવે છે . ઘરની લાજ બચી પણ પોર્ાની
લાજ લટ
ૂં ાવી ર્ેથી આ સ્સ્થનર્માૂં એ સ્ત્રીની મનીઃસ્સ્થનર્ને લેખક ર્ેની હિયાઓ અને
ચેઠટાઓથી જાણે કે પ્રત્યક્ષ કરી આપે છે . ગુણવૂંર્ વ્યાસ લખે છે : “પ્રારૂં ભે અવાક
બની જર્ી પરી બાવળના ઠુૂંિાને બદલે ભચય પર જ ઘા કરવા લાગે, શન્યમનસ્ક
થઈ જમીન ખોર્રવા લાગે કે ચપ્પા વડે ભચય પરનુ ૂં લીંપણ ઉખેડી નાખે એ જ
પુરી અંર્માૂં ગોવા પર આિમણ કરી બેસે એમાૂં એના પીહડર્ અંર્રાત્માઓનો
શોષકો સામેનો નવદ્રોહ વ્યક્ર્ થયો છે . હિયા-પ્રનર્હિયા દ્વારા બૂંડ પોકારર્ી આ
નાનયકાની મનોયાર્ના ર્ેના વર્ાનમાૂં ખઝલાઈ છે .”૧૦૭
લાજ વેચીને લાજ રાખવાનુ ૂં મલ્ય એ શોષણયુક્ર્ સમાજરચનાની નીપજ
છે . શોષણ સામે બૂંડ પોકારર્ી નારી એ મલ્યનો ભોગ બને છે . ર્ે નવડૂંબનાને
લેખક સચોટ ઉપસાવી આપી.
સૂંગ્રહની અંનર્મ વાર્ાા ‘નાથટે કરી’ને જોઈએ પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા રહસ્યગભા છે .
એમાૂં પ્રેમના મહહમાનુ ૂં સક્ષ્મ સક્ષમ આલેખન થયુ ૂં છે . લોકગીર્માૂંથી પાર્ળી
પરમાયાની યાદ આવી જાય એવુ ૂં ર્ેન ુ ૂં વસ્ત ુ છે . બાર બાર વરસ ચાકરી કરવા
બહાર ગયેલો દીકરો ઘેર આવ્યા બાદ ર્ેની પ્રેમાળ પત્ની ‘પાર્ળી પરમાયા’ ને
જોવા નથી પામર્ો. ર્ે ર્ેની માને પછર્ો જાય છે કે કયાૂં ગઈ છે ને મા દરે ક
પ્રશ્ના અસત્ય ઉત્તર આપર્ી જાય છે મા જ પોર્ાની પાર્ળ પરમારની હત્યારણ
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છે . ર્ે જાણી ર્ે ભાૂંગી પડે છે . ર્ેવ ુ ૂં જ પ્રસ્ત ુર્ વાર્ાા માૂં પણ છે . છ માસ ઘરની
બહાર રહેલો શરીરે સખર્ અને સશક્ર્ સૈનનક પોર્ાની પત્નીને જબરી ચાહે છે . ર્ે
ર્ેને નથી મળર્ી. ત્યારે ભાૂંગી પડે છે પાર્ળી પરમાયામાૂં ત્રાસ આપનાર મા
હર્ી. અહીં ભાઈ-ભાભી છે ર્ેમના ત્રાસથી ત્રાસી ઘર છોડીને બાળકોને નપયર મકી
પત્ની નાથટે કરી જર્ી રહી છે .
“પત્નીની શોધમાૂં” પાગલની જેમ વર્ાર્ો નાયક “નદી કોર્રો ભેખડો
વાૂંધાઓ વટાવર્ો જગલમાૂં
ૂં
રખડર્ો, ટે કરીના ભોયરાઓમાૂં ભટકી ખુદ પોર્ાની જ
ઓળખ ગુમાવી બેસે એવા કથાનકવાળી આ વાર્ાા માૂં પ્રેમની શોધમાૂં મળર્ી
નનઠફળર્ાથી ભ ૂંસાર્ા જર્ા માણસની વાર્ લોકવાયકાઓ, ચમત્કારો, રહસ્યો જેવાૂં
ભેદ-ભરમમાૂં વીંટાઈને, રૂપકાત્મક બનર્ી, ભાવકને અંર્ સુધી જકડી રાખે છે .”૧૦૮
સૂંગ્રહની બીજી વાર્ાા ઓ કરર્ાૂં આ વાર્ાા નોખી જ નહહ અનોખી બની
આવી છે .
‘ડસકુૂં’, ‘સમાધાન’ જેવી વાર્ાાઓ કૂંઈક કથળી છે એ બાદ કરર્ાૂં ‘અંચળો’
વાર્ાા ખરે ખર મોહન પરમારના વાર્ાા કાર ર્રીકે ના નવકાસનો પરર્ો પુરાવો આપી
રહે છે .
• વાર્ાાકાર મોહન પરમાર : સમગ્ર દ્રષ્ટિએ
વીસમી સદીના અંનર્મ દસકામાૂં અને એકવીસમી સદીના આરૂં ખભક
દસકામાૂં લગભગ ત્રીસ વરસમાૂં મોહન પરમારે કુલ નેવ ુ ૂં વાર્ાા ઓ આપી છે .
આરૂં ભ કયો ૧૯૮૦ થી ‘કોલાહલ’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હની બાર વાર્ાાઓ દ્વારા. પ્રથમ
વાર્ાા સગ્ર
ૂં હમાૂં વાર્ાા કાર મોહન પરમારે ટૂંકીવાર્ાા માૂં પ્રદાન માટે મોટી છલાૂંગ ર્ો
ન લગાવી પણ એમાૂંની ‘સૂંકેર્’ અને ‘ફરી કો’ક વાર’ વાર્ાાઓ આગમનાૂં
એંધાણની સચક ર્ો છે જ ‘નકલૂંક’ નામના બીજા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હથી દસ વરસ બાદ
ર્ો ટૂંકીવાર્ાા ની કલા નીપજવામાૂં ર્ેઓ અગ્રણી બની રહ્યા. નવષયવસ્ત ુ ભાષાકાયા
અને સૂંકલના દ્રષ્ઠટએ ર્ેઓ પ્રયોગશીલ ર્ો રહ્યા જ પણ લક્ષ્ય ર્ો એ જ સર્ર્
લક્ષમાૂં રહ્ુૂં કે વાર્ાા વાર્ાા કલાની દ્રષ્ઠટએ ટકોરાબૂંધ
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બનવી જ જોઈએ. પ્રયોગ

અનેક પણ ઉપલબ્ધ એક પણ નહહ એનો અથા જ નહહ એ વસ્ત ુ વાર્ાા કાર મોહન
પરમારે આરૂં ભથી જ સમજી લીધી હર્ી.
પહેલા સૂંગ્રહ ‘કોલાહલ’ (૧૯૮૦)માૂં ર્ેઓ દખલર્ વાર્ાા કાર ર્રીકે લખર્ા
હોય ર્ેવી છાપ ન પડી. એમના આલેખનમાૂં દખલર્ સ્પશા ર્ો છે જ પણ નખનશખ
દખલર્ વાર્ાા ર્ો ‘ફરી કો’કવાર’ને પણ ભાગ્યે જ કહી શકાય.
બીજા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘નકલૂંક’ (૧૯૯૧) થી ર્ો ર્ેમણે દખલર્ વાર્ાાઓ પણ
આપવી શરૂ કરી. સૂંગ્રહની પહેલી જ બે વાર્ાા ઓ ‘નકલૂંક’ અને ‘આંધુ’ શ્રેઠિ
દખલર્વાર્ાાઓ છે . ર્ે પછીની ‘કોહ’ અને ‘હહરવણુ’ૂં પણ ઉત્તમ દખલર્ વાર્ાા ઓ છે .
આ ચારે વાર્ાા ઓ ઉત્તમ દખલર્ વાર્ાાઓ ર્ો છે જ પણ વાર્ાાની કલાની દ્રષ્ઠટએ
ગુજરાર્ી ભાષાની કોઈપણ ઉત્તમ વાર્ાા ની જોડે ર્ે હકથી ઊભી રહી શકે ર્ેવી છે .
ત્રીજા વાર્ાાસગ્ર
ૂં હ ‘કુૂંભી’માૂં ‘નકલૂંક’ કરર્ાૂં પણ ર્ેઓ આગળ વધે છે
એટલે ખરા અથામાૂં ર્ેઓ નવકાસશીલ વાર્ાા કાર ર્રીકે ની પ્રર્ીનર્ આપે છે . અહીં
પણ ‘નેણકટારી’, ‘ધરી’, ‘ર્ેર્ર’, ‘થળી’, ‘મૂંડપ’ અને ‘વાણ અને વળ’ ઊંચા ગજાની
દખલર્ વાર્ાાઓ છે . આટલી સૂંખ્યાની ઉત્તમ દખલર્ વાર્ાાઓ ર્ેમના પછીના
સૂંગ્રહો ‘પોિ’ અને ‘અંચળો’માૂં ભાગ્યે જ મળે . એમાૂં પણ ‘ર્ેર્ર’ અને ‘થળી’ નવશે
ર્ો ઘણી ચચાા ઓ થઈ દખલર્ સાહહત્યના હેત ુ અને કલા બૂંનેને પોષે એ પ્રકારની
દખલર્ વાર્ાા ખરે ખર ર્ો ‘થળી’ છે . મોહન પરમારનુ ૂં દશાન પણ એમાૂં
કલાત્મકર્ાથી વ્યક્ર્ થયુ ૂં છે .
‘પોિ’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હમાૂં દખલર્સ્પશાવાળી વાર્ાાઓ ર્ો ખરી પણ જેને સવાથા
દખલર્ વાર્ાા કહીએ એવી ર્ો ‘અશ્વપાલ, પીંગળા અને કાનાજી’ છે . પાૂંચમા ને હજી
લગી અંનર્મ રહેલા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘અંચળો’માૂં કલા દ્રષ્ઠટએ માગ મુકાવે ર્ેવી દખલર્
વાર્ાાઓ ત્રણ છે . ‘ભ્રમણા’, ‘ઉચાટ’ અને ‘વરસાદ’ એમાૂં સ્વાભાનવક રીર્ે જ પ્રથમ
સ્થાને ‘ઉચાટે નવરાજે છે . આપણે ગણર્રીમાૂં નહી પડીએ કે મોહન પરમારની કુલ
નેવ ુ ૂં વાર્ાા ઓમાૂં દખલર્ કે ટલીને દખલર્ેર્ર કે ટલી આપણે અહીં એટલુૂં જ નચધીશુ ૂં
કે મોહન પરમાર ઉત્તમ દખલર્ વાર્ાા કાર ર્ો છે . ને ગુજરાર્ી વાર્ાા સાહહત્યમાૂં
મહત્વનુ ૂં પ્રદાન કરનાર ઉત્તમ વાર્ાા કાર પણ છે . ગુજરાર્ી વાર્ાા કારોમાૂં એવા
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ગણર્ર જ હોઈ શકે જેમણે વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ પ્રનર્ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હે નવકાસ જ સાધ્યો હોય
એવા નવકાસશીલ વાર્ાા કારની પૂંસ્ક્ર્માૂં વાર્ાાકાર મોહન પરમારને કદાચ પ્રથમ
સ્થાને મકી શકાય.
ઈ.સ.ર૦૦૬માૂં રાધેશ્યામ શમાાએ મોહન

પરમારની

‘અંચળો’ સૂંગ્રહ

નસવાયની રપ વાર્ાા ઓનુ ૂં સૂંપાદન ‘મોહન પરમારની પ્રનર્નનનધ વાર્ાાઓ’ એ
શીષાકથી કયો ત્યારે ‘નકલૂંક’ વાર્ાાસગ્ર
ૂં હની વાર્ાા ઓને વેધક આયરનનવાળી
કહેલી ‘સાૂંજ’ વાર્ાાની સૂંમોહનીય શૈલીને નવાજેલી. આ સૂંદભે અથાા ત રાધેશ્યામ
શમાા સૂંપાહદર્ ‘મોહન પરમારની પ્રનર્નનનધ વાર્ાાઓ’ સૂંદભે ડૉ.ઈલા નાયકે
મોહન પરમારને ‘બખલઠિ વાર્ાાકાર’ ર્રીકે ખબરદાવેલા. રાજેન્દ્ર પટે લે વાર્ાા કાર
પરમારમાૂં ‘ગુજરાર્ી ટૂં કીવાર્ાા નો આગવો અવાજ’ પ્રમાણેલો. લાભશૂંકરે ‘ધરી’
વાર્ાાની કલાનો મહહમા કરે લો. મોહન પરમારની િીક િીક વાર્ાા ઓનાૂં ગુજરાર્ી
સાહહત્યના પ્રથમ પૂંસ્ક્ર્ના નવવેચકો દ્વારા આસ્વાદનો નવવેચનો થયેલો છે .
દખલર્ વાર્ાા કાર ર્રીકે આરૂં ભે આપણે મોહન પરમાર નવશે વાર્ કરે લી છે .
એમાૂં ડૉ.નરે શ વાઘેલાનો અવાજ ઉમેરીને પછી સમગ્રપણે વાર્ાા કાર મોહન
પરમારના નવશે ચચાા કરીશુ.ૂં ડૉ.નરે શ વાઘેલા લખે છે : “મોહન પરમારે દખલર્
સૂંવેદનને અખભવ્યસ્ક્ર્ આપવામાૂં કલાકાર ર્રીકે ન ુ ૂં બ ૃહદ પહરપ્રેક્ષ્ય સ્વીકાયુું છે .
આથી એમની રચનાઓમાૂં નનરૂનપર્ દખલર્ પાત્રોની ચેર્ના કોઈ સ્થળકાળ
નવશેની ચેર્ના બની ન રહેર્ાૂં મનુઠય સમાજની સૂંવેદના-અથાા ત યુગ સૂંદભારૂપે
ઉપસી આવે છે . એમાૂં કળાના ઉન્મેષોનો પ્રભાવ ર્ીવ્રર્ર હોવાને કારણે મોહન
પરમાર એમના સમકાલીનોમાૂં ઊંચા દરજ્જાના વાર્ાા કાર ર્રીકે પ્રનર્ષ્ઠિર્ થાય
છે .”૧૦૯
• વાર્ાાકાર મોહન પરમાર : ઐતર્હાતસક અને ર્ાત્વવક પરરપ્રેક્ષ્યમાાં
વાર્ાા કાર

મોહન

પરમાર

અનુઆધુનનક

સમયના

આ

આધુનનકોત્તર

સમયના મહત્વના વાર્ાાકાર ગણાય છે . વીસમી સદીની છે લ્લી પચીસીમાૂં ને
ચાલુ સદીના આરૂં ખભક દસકા કલાના ર્ેજે ઝળકર્ી જેટલી વાર્ાામાૂં એમણે આપી
છે . ર્ેટલી કદાચ ર્ેમના બીજા સમકાલીન મહત્વના ગણાર્ા વાર્ાા કારોએ પણ
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નથી આપી. એમાૂં બે કારણોએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હશે એમ લાગે છે . એક
ર્ો દખલર્ ર્રીકે સારામાિા નવશેષર્ીઃ માિા અનુભવોથી સીંખચર્ મસ્સ્ર્ઠક અને
હૃદય એટલે ર્ો લમણે હાથ દઈ કલ્પનાની મદદ લેવાની ઓછી જ રહે. બીજુ ૂં
અભ્યાસ બૂંને અથામાૂં વાર્ાા લખવા-વાૂંચવાનો મહાવરો અને આપણા ગુજરાર્ીના
ભારર્ની ભખગની ભાષાઓના અને નવદે શના ખાસ કરીને પનશ્ચમના વાર્ાા સાહહત્યનુ ૂં
અધ્યયન ર્ેના નવવેચન અધ્યયન સાથે આમ મોહન પરમારને વાર્ાકાર લેખેની
પ્રનર્ભાનો પહરર્ોષ થયો હશે. ર્ેઓ જે લખે છે વાર્ાા ર્રીકે ર્ેમાૂં કૃર્કર્ા કયાૂંય
પણ નથી. લેખખનીમાૂંથી સચ્ચાઈ ટપકે છે ભેગો કસબ પણ. મોહન પરમારના
પાૂંચમા ને હાલ ર્ો અંનર્મ ગણાય ર્ેવા વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ ‘અંચળો’ ને ભારર્ીય સાહહત્ય
અકાદમીનુ ૂં પાહરર્ોનષક મળયુ.ૂં ર્ે નનનમત્તે ગુજરાર્ી સાહહત્ય પહરષદ અમદાવાદ
ખાર્ે ર્ા.૧-૭-ર૦૧રના રોજ નાથાલાલ ગોહેલે પ્રવચન આપેલ ર્ેમાૂં ર્ેમણે
વાર્ાાકાર મોહન પરમારની નવશેષર્ાઓ ર્ારવી છે . ર્ેઓ લખે છે : “ખાસ ર્ો
લેખક

લોકસમાજના

પ્રનર્નનનધ

બની, લોકભાગ્ય

નવષયો

લાવી

ર્ળપદી

લોકબોલીમાૂં ભાવકને રસબોળ કરી શકયા છે . બીજુ ૂં ર્ેઓ સર્ર્ માનવીય
મલ્યોને પ્રસ્થાનપર્ કરવા મથી રહ્યા છે . ત્રીજુ ૂં નારી સૂંવેદનાના વાહક બની
જાર્ીય આવેગોને પ્રર્ીકાત્મક રીર્ે મકી

કોઈ જગ્યાએ સ્ુંળ વણાનમાૂં પડયા

નથી. ચોુંુ ૂં લેખક પાત્રની બાહ્ય સ ૃષ્ઠટને બદલે ર્ેના આંર્ર સૂંચલનોમાૂં કે ષ્ન્દ્રર્
થયા છે ને ર્ેથી આ વાર્ાાઓ માનવમનનાૂં સૂંવેદનો પ્રગટ કરવામાૂં સફળ રહી
છે . ર્ેમની કથનશૈલી સનવશેષ પ્રર્ીકાત્મક રહી છે જે નવગર્ે દશાાવી શકાય.
પાૂંચમુ ૂં દખલર્ સૂંવેદનાની ‘આજ ને પ્રગટ કરી લેખકમાૂં પડેલ ુૂં સમાધાનપણુ,ૂં
સમન્વયને પ્રેમનુ ૂં સામ્રાજ્ય સ્થાપવાની મથામણ અખભનૂંદનીય છે .”૧૧૦
આ ર્ો બરાબર હજી વાર્ાાકાર મોહન પરમારની વાર્ાાકાર પ્રનર્ભાનો
કયાસ નીકળે ર્ે રીર્ે ડૉ. ઈલા નાયક મોહન પરમારની વાર્ાા કાર લેખેની કે હફયર્
પરથી સાર્ જેટલા મુખ્ય મુદ્દાઓ ર્ારવે છે .
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(૧)

વાર્ાાના કોઈ ચોક્કસ ચોકિામાૂં ગોિવાયા નવના ર્ેઓ આધુનનક અને
પરૂં પહરર્ વાર્ાા થી કૂંઈક જુદુ કરવા મથે છે .

(ર)

ર્ેમની વાર્ાા ઓમાૂં ર્ળપ્રદે શની આગળ સ ૃષ્ઠટ હોય છે પણ વાર્ ર્ો ર્ેઓ
માનવસ ૃષ્ઠટની જ કરે છે .

(૩)

વાર્ાા માૂં ભાષાની આયસયુક્ર્ લીલાનો ત્યાગ કરીને સરલીકરણમાૂં
સર્જનાત્મક ભનમકા રચાય એવો ર્ેમનો અખભગમ રહ્યો છે .

(૪)

જનપદ ચેર્નાનુ ૂં ખચત્રણ ર્ેના પહરવેશ સમેર્ કરવાનુ ૂં ર્ેમને ગમે છે .

(પ)

વાર્ાામાૂં સામાજજક સૂંદભાસમેર્ ર્ેનાૂં સક્ષ્મ સૂંચલનો નનરૂપવાની ર્ેઓ
મથામણ કરે છે . અને વાર્ાા ને સમષ્ઠટગર્ બનાવવા મથે છે

(૬)

વાર્ાા ના લૂંબાણ કે લાઘવ માટે ર્ેઓ આગ્રહી નથી. વાર્ાા ની ધાર સુદ્રઢ
બને ર્ે માટે અનનવાયા લૂંબાણનુ ૂં મહત્વ ર્ેઓ સ્વીકારે છે , અને વાર્ાા અંર્ે
ચમત્કૃનર્ કે બોધનુ ૂં વલણ રાખર્ા નથી.

(૭)

ર્ેઓ વાર્ાા કશુક
ૂં નવુ ૂં કરવાની સર્ર્ મથામણ કરર્ા રહ્યા છે . આથી જ
‘પોિ’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ પ્રગટ થયા પછી એમણે વાર્ાા લેખન પ્રકૃનર્ સ્થખગર્ કરી
હર્ી.”૧૧૧
પછી ર્ેઓ ર્ારણ કાઢે છે કે “ઉપરોક્ર્ કે હફયર્ અનુસાર એક વાર્ સ્પઠટ

છે કે મોહન પરમારે પરૂં પરા અને આધુનનકર્ાના અંશોનો પોર્ીકી રીર્ે નવનનયોગ
કરી કશુક
ૂં નવુ ૂં નસદ્ધ કરવાનો પુરુષાથા કયો છે .”૧૧૨
રાજેન્દ્ર પટે લે પણ ર્ેમની રીર્ે મોહન પરમારની વાર્ાા સ ૃષ્ઠટમાૂંથી પસાર
થર્ાૂં કે ટલાલાૂંક ર્ારણો કાઢયા છે આ પ્રમાણે :
(૧)

એકીભર્ અસર (Single effect) પ્રગટાવર્ી વાર્ાાઓ

(ર)

દ્રષ્ઠટખબન્દુ (Point-of-view) ની નવનવધર્ા

(૩)

પાત્રોના બાહ્ય સૂંચલનો દ્વારા મનોવૈજ્ઞાનનક નનદે શનો
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(૪)

દ્રશ્ય સૂંયોજનની પહરનધમાૂં પ્રબળ વાર્ાાક્ષણની પક્કડ

(પ) માનવીય

મનોભાવ

દ્વારા

માનવ

સૂંવેદનાનો

જુદી

જુદી

ભનમકાએ

આલેખ.”૧૧૩
ધ્યાનમાૂં રાખવાનુ ૂં છે કે ડૉ.ઈલા નાયકે ર્ારવેલા મુદ્દાઓને રાજેન્દ્ર પટે લે
કાઢેલાૂં ર્ારણો ‘અંચળો’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ પ્રગટ થયો ર્ે પહેલાના છે . ખાસ રાધેશ્યામ
શમાાએ સૂંપાહદર્ કરે લી મોહન પરમારની પચીસ પ્રનર્નનનધ વાર્ાા ઓને આધારે
આ ર્ારણો કાઢેલાૂં છે . પણ ર્ે ‘અંચળો’ની વાર્ાા ઓને પણ લાગુ પાડવામાૂં કશો
બાધ નથી.
છે લ્લે ‘અંચળો’ વાર્ાા સગ્ર
ૂં હ પરથી ગુણવૂંર્ વ્યાસે જે ર્ારવ્યુ ૂં છે ર્ે પણ
જોઈ લઈએ : “વાર્ાા માૂં નનરૂપાર્ા રહેર્ાૂં પ્રર્ીક, કલ્પન, રૂપક નવષયને વળ
ચડાવી પાત્રમાનસની છબીને, ર્ેના આંર્રવ્યસ્ક્ર્ત્વને કે પહરસ્સ્થનર્ની ર્ીવ્રર્ા,
વેધકર્ા, સક્ષ્મર્ાને અસરકારક બનાવે છે . ‘અંચળો’ માૂં પહાડની ટોચ, ‘ભ્રમણા’માૂં
જગલને
ૂં
ટે કરી પરનુ ૂં ગામ, ‘હેડકી’માૂં મેલાઘેલા પગ, ‘પડળ’માૂં ર્ડકો, પવન,
વાવાઝોડુૂં સરજ ‘વરસાદ’માૂં વરસાદ, ‘અવઢવ’માૂં ર્ડકો અને ‘નાથટે કરી’માૂં
જગલ,
ૂં
ટે કરી વગેરે વાર્ાા ના મુખ્ય ભાવને પોષક બની ખીલવે છે . એનાથી
પાત્રસૂંવેદનાની પણ ધાર નીકળી છે . કશાયેલ ુૂં ગદ્ય, ટૂંકા વાકયો અને કયાૂંક
ર્ળપદ બની વાર્ાા સાથે ભાવકને પકડી રાખવા કામયાબ નીવડયાૂં છે . ર્ો
લેખકનુ ૂં વણાન-સામ્યા પણ નચધપાત્ર કહી શકાય એ સ્ર્રે વાર્ાા સાથે અદભર્
પકડ જમાવી શકયુ ૂં છે .”૧૧૪
ગુણવૂંર્ વ્યાસનુ ૂં આ નનરીક્ષણ, આ ર્ોલન ડૉ.ઈલા નાયક અને રાજેન્દ્ર
પટે લના નનરીક્ષણને પુઠટ કરે છે . ર્ે બર્ાવે છે કે ‘અંચળો’માૂં વાર્ાાકાર મોહન
પરમાર વધુ વકસ્યા છે . ‘પોિ’થી ર્ો ખાસ્સો આગળ વધ્યા છે . ‘અંચળો’ની
ખબનદખલર્ વસ્ત ુવાળી વાર્ાા ઓ ‘અંચળો’, ‘પડળ’, ‘ઘોડાર’ અને ‘નાથટે કરી’ જેવી
વાર્ાાઓ યાદગાર બની આવી છે .
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વાર્ાા કાર મોહન પરમારની કલાની કદર કરર્ાૂં ભરર્ મહેર્ા નચધે છે કે
આધુનનકોત્તર ગુજરાર્ી વાર્ાા સાહહત્યના નચધપાત્ર વાર્ાા સગ્ર
ૂં હોમાૂં ‘નકલૂંક’ ‘કુૂંભી’
પોિ’ અંચળોનો નનીઃસૂંકોચ સમાવેશ કરી શકાય. આશ્ચયાની વાર્ ર્ો એ છે કે આ
સૂંગ્રહો એક જ વાર્ાાકારના છે . ર્ેથી મોહન પરમાર ગુજરાર્ી સાહહત્યનુ ૂં એક
નવરલ ઉદાહરણ છે .”૧૧૫
વાર્ ર્ો સાચી છે પરૂં ત ુ મોહન પરમારની વાર્ાા ઓમાૂં શોષણ સામેનો સર
અન્યાય સામે દખલર્ સૂંઘષાનો સર રૂૂંવાડાૂં ખડાૂં કરી શોનષર્ને મેદાનમાૂં આવી
જવાનુ ૂં મન થઈ જાય એવુ ૂં આલેખન કૌશલ આ બધુ ૂં દખલર્ વાર્ાા કાર ર્રીકે
મોહન પરમાર કે ટલુૂં કરી શકયા ર્ે હજીય ખબ ચચાા ખમી શકે ર્ેવો મુદ્દો છે . શુ ૂં
મોહન પરમાર ગુજરાર્ી સાહહત્યના નવવેચક સમથોએ કરે લી કદરથી માગાચ્યુર્
થયા હોય એવુ ૂં ર્ો નથી. ગદ્યનુ ૂં સામ્યા, પ્રર્ીકાત્મક વણાનો પાત્રના મનનુ ૂં ર્ાદ્રશ
આલેખન આ બધુ ૂં જ સરાહનીય, પણ કલાકારીગરી કરી કરીને જવાનુ ૂં કઈ
હદશામાૂં ?
જોસેફ મેકવાન, દલપર્ ચૌહાણ, નીરવ પટે લ જેવા દખલર્ સર્જકોએ દખલર્
સાહહત્ય દ્વારા જે બુખગયો
ૂં
ૂૂંકયો ર્ેને વધુ જોરદાર બનાવવામાૂં વાર્ાા કાર મોહન
પરમારનુ ૂં પ્રદાન કે ટલુૂં ? આ પ્રશ્નો છે જ અને ર્ે પરા ચચાાઈ ગયા નથી. નવકાસ
એટલે દૃષ્ઠટનો પણ નવકાસ, દશાનનો પણ નવકાસ કાન્ર્દનશિર્ા આ દ્રષ્ઠટએ મોહન
પરમારનો નવકાસ કે ટલો ર્ે પ્રશ્ન ઓછા મહત્વનો નથી. પહરસ્સ્થનર્ જ બોલી ઊિે
ર્ે હદે ર્ેન ુ ૂં જોરદાર આલેખન કરવુ ૂં ને પહરણામે મગ
ૂં ાને પણ બોલર્ો કરવો એ
પડકાર શુ ૂં ઝીલાઈ ગયો છે ? અદ્ધદ્વર્ીય વાર્ાા કાર મોહન પરમારે શુ ૂં એ પડકાર
ઝીલ્યો છે ખરો? અડગ ર્ેજસ્વી કે ઊજળૂં જ નથી હોત ુ ૂં ર્ેને ધાર હોય છે . અને ર્ે
ધારને બનાવનાર ર્ો વધુને વધુ ધારદાર બનાવી શકે છે . સાહહત્યમાૂં આ શસ્ક્ર્
પણ છે જ એનો પડકાર ખઝલાવા જોઈએ.
આટલી વાર્ સાથે આપણે વાર્ાાકાર મોહન પરમાર નવશેના નીચેના
મલ્યાૂંકનને સ્વીકારીને ચચાા ને આટલે આટોપીશુ.ૂં ર્ેઓ લખે છે “મોહન પરમાર
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