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પ્રકરણ-૪
ુ ીર ચૌધરી
વાર્ાા કાર રઘવ
ડૉ.રઘુવીર ચૌધરી જન્મે અને ઉછે રે તો ઉત્તર ગુજરાતના ગણાય. પરં ત ુ
તેઓ સમગ્ર ગુજરાતના મોટા અને પ્રતતષ્ઠિત સાહિત્યકાર છે . કતવતાથી લઈ
સાહિત્યના સર્જન તવવેચન સંપાદન આહદ લગભગ સવવ ક્ષેત્રોમાં એમનુ ં મિત્તમ
પ્રદાન છે . ભોળાભાઈ પટે લ સાચુ ં કિે છે કે ‘નવલકથા વાતાવ ન ુ ં ક્ષેત્ર તેમાં કદાચ
પિેલ ું તરી આવે.’૧
નવલકથા અને ટંકીવાતાવ , કથાસર્જનના આ બંને સ્વરૂપોમાં તેમનુ ં અતત
ગુણવત્તાપણવ પ્રદાન ગણી શકાય. સાહિત્યકાર રઘુવીર ચૌધરી તેમના સાહિત્ત્યક
પ્રદાનના ઉન્નત પડાવે કે વી રીતે પિોંચ્યા અને ખાસ તો તેમના મિત્વપણવ ગણી
શકાય તેવા કથાસર્જનને તેમાંયે ટંકી વાતાવ સર્જનક્ષેત્રે ગુણવત્તાપણવ અપવણ કે વી
રીતે કરી શકયા તે જાણવાની ત્જજ્ઞાસા િર કોઈ સાહિત્યપ્રેમી, વાતાવ પ્રેમીને થાય
તે સ્વાભાતવક છે . અભ્યાસીને પણ તેમાંથી વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીને જાણવા
નાણવાની ચાવી મળી શકે .
કિેવાય છે કે ‘સર્જક પોતાના સમયનુ ં સંતાન છે !’ તેના જીવનમાં
સામાત્જક જીવનનુ ં પ્રતતબબમ્બ પડેલ ું જ િોય છે . અને તેના સાહિત્ય સર્જનમાં
તેના વ્યક્તતગત અને સમાજગત જીવનનુ ં પ્રતતબબમ્બ પણ િોય છે . સાહિત્ય
જીવનમાંથી જ આવે સર્જકે એ જીવનને કેવી રીતે, કે વા પ્રમાણમાં, કે ટલા
ઊંડાણથી ઝીલ્ુ ં છે તે તેના સર્જનમાં તવશેષતઃ તેના કથાસર્જનમાં દે ખાય છે .
નવલકથામાં તેમ ટંકીવાતાવ માં પણ રઘુવીર ચૌધરીના જીવનના આપણે બે ભાગ
પાડી શકીએ. એક તેમનુ ં ગામડામાં વીતેલ ું જીવન અને બીજુ ં શિેરમાં વીતેલ.ું
જીવનની પિેલી પચીસીમાં તેમણે ગ્રામીણ જીવનનો પ્રભાવ વધુ જ ઝીલયો િોય.
કે મ કે તે સમયનો વધુમાં વધુ ભાગ ગામડામાં માતા-તપતા, ભાઈ ભાડું આહદ
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કુટુંબમાં વીત્યો િોય, સમાજમાં વીત્યો િોય ને પ્રદે શમાં વીત્યો િોય. ઉછે ર,
ભણતર સંસ્કારની દ્રષ્ઠટએ સર્જકનો આ ગાળો મિત્વનો ગણાય.
ગાંધીનગર ત્જલલાના માણસા તાલુકામાં માણસાથી એકદમ નજીક વસેલા
ગામ બાપુપરામાં જન્મી ને ઉછરે લા રઘજીને બાળપણથી જ ભક્તત-અધ્યાત્મના
સંસ્કારો મળે લા. તપતા દલુતસિંિ ભગત ભજન મંડળીના પ્રમુખ. ભણેલા ભલે ખાસ
નહિ પણ ગરબીઓ જોડનારા ગાનારા ને ગવડાવનારા. આ સંસ્કારોએ રઘજીમાં
કાવ્ય સાહિત્યના સંસ્કારબીજ પણ રોપયાં. માતા એકદમ સામાત્જક સમાજમાં
ભળનારાં, આવતા-જતાની આગતા સ્વાગત કરનારાં. માધ્યતમક શાળાના
જીવનમાં સાહિત્ય સંસ્કારો તશક્ષક ભોળાભાઈ પાસેથી મળ્યા. ગુજરાતી કતવતા
સામે સંસ્કૃત સુભાતષતોનો શોખ પણ આ તવદ્યાથીને તશક્ષક ભોળાભાઈ પટે લ
પાસેથી મળ્યો. આમ રઘુવીરનુ ં જીવન ઘડાત ુ ં ગ્ુ.ં માનસ ઘડાત ુ ં ગ્ુ.ં એમાં
કોંગ્રેસ

સેવાદળમાંથી

તેમની

સહિયતાએ

તેમનામાં

દે શભક્તત,

દે શપ્રેમ,

સમાજપ્રેમ અને સેવાના સંસ્કારો દ્રઢ કયાવ . ભણવામાં તો તેજ િતા જ વ.ફા.માં
કે ન્દ્રમાં પ્રથમ મેહિકની પરીક્ષામાં કે ન્દ્રમાં પ્રથમ આવ્યા. મુખ્ય તવષય હિન્દી
સાથે, સેન્ટ ઝેતવયસવ કોલેજ અમદાવાદમાં ભણીને બી.એ.માં પ્રથમ વગવમાં પ્રથમ
આવા ગામડાનો તવદ્યાથી રઘજી શિેરના ભણતરમાં પણ તેજસ્વી જ પુરવાર
થયા. ને લખવાનો મિાવરો તો નાનપણથી જ કે ળવેલો િતો. પણ અમદાવાદમાં
ભણતર અને અધ્યાપકપણાને લીધે થયેલા તનવાસના ગાળામાં લેખ છપાતા
થયા ને જોતજોતામાં જાણીતા લેખક બની ગયા રઘજી ચૌધરી માંથી રઘુવીર
ચૌધરી નીપજી આવ્યા. ભદાન ચળવળ તવનોબા-જયપ્રકાશનો પ્રભાવ એ બધુ
એમના માનસને આધ્યાત્ત્મક ઉપરાંત ગાંધીતવચારધારામાં રં ગે છે . ગાંધીજી
પરં પરાના તવરોધી નહિ, વળી રામભતત સત્યના પજારી, તવશાળ અથવમાં
સમાજપ્રેમી, સહિય સમાજસેવક, જીવનના બધા ક્ષેત્રોનો અનુભવ ખુલલા હદલે
લેનારા આ બધી જ લાક્ષબણકતા પરં પરાવાદી ખરું પણ પરં પરાના જડ અથવમાં
નહિ. પરં પરામાં રિેલ સત્યને સુસસ્ં કારનો જીવનમાં તવતનયોગ કરનારું એટલે
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તેઓ તેમના સાહિત્યમાં સમાજને કે ન્દ્રમાં રાખે છે માણસને કે ન્દ્રમાં રાખે છે
માણસથી તો સમાજ રચાય છે . માણસ સમાજથી ઘડાય છે . તો સમાજના
ઘડતરમાં પણ તેનો ફાળો િોય છે .
સમાજમાંની વૈતવધ્યસભર માનવસ ૃષ્ઠટ એ સર્જક રઘુવીર ચૌધરીના રસનો
તવષય છે . અને કદાચ એટલે જ એમના તવપુલ સર્જનરાતશમાં કથાસાહિત્યની
કૃતતઓને તવશેષ સ્થાન મળ્્ુ ં છે . નવલકથા એમાં પ્રથમ સ્થાને તો બીપા સ્થાને
નવબલકા ખરી જ. ટંકીવાતાવના સર્જનને એમણે કયારે ય તવસારે નથી પાડ્ુ.ં
ટંકીવાતાવ ના સર્જનને પણ એમણે ઘણુ ં મિત્વનુ ં માન્્ુ ં છે . નવલકથાલેખનમાં
એમનો જુમલો મોટો છે . તો ટંકીવાતાવ ઓ પણ એમણે ઓછી નથી લખી.
લાગણીની કોર રઘુવીર ચૌધરીને ગ્રામજીવનના સંસ્કારો તો આવી મળ્યા
આપોઆપો. જન્મથી બાળપણ હકશોરાવસ્થાના એ પડાવો પાર કરતા રહ્યા.
પણ શિેરી અને તેમાં ખાસ તો મધ્યમ અને ઉચ્ચ મધ્યમ વગવના જીવનનો
સ્પશવ તો એ સભાનતાપવવક એ વગવમાં રિી એમના ભળીને એમનામાં રિેલા
બૌદ્ધિક

વૈભવની

સરસાઈ

કરીને

પામવાની

એમણે

કોતશશ

કરી

છે .

અધ્યાપકજીવને ને અમદાવાદ જેવા મોટા શિેરના તનવાસે એમાં એમને જબ્બર
મદદ કરી છે . સાહિત્ત્યક પત્રકારત્વે છાપાંઓમાં મળે લી સાહિત્ત્યક કટારોએ
એમના બુદ્ધિતંત્ર અને શબ્દસર્જનને મિાવરો પરો પાડયો છે . આમ ક્સ્થર
તનવાસની દૃષ્ઠટએ ગણીએ તો રઘુવીરભાઈ ગામડા કરતાં અમદાવાદ શિેરમાં
વધુ રહ્યા એમના જીવનના હદવસો, કલાકો જીવનની પ્રથમ પચીસી બાદ કરતાં
વધુ તો અમદાવાદને બીજા શિેરોમાં ને કંઈક તવદે શમાં તવતાવ્યા. ઘણુ ં કરીને
અિવાહડયાના સાત હદવસ પૈકી એ સાડા પાંચ હદવસ શિેરમાં રહ્યા છે તો કમ
સે કમ દોઢ હદવસ ગામમાં રહ્યા છે ને ગામમાં એટલે ખેતરમાં પણ. ખેતીમાં
પણ.
ગુજરાતી ભાષાના સંસ્કાર તો બાળપણથી જ મળ્યા. અને પછી
ભણતરકાળે કોલેજજીવન પિેલાં એમણે સંસ્કૃત અને હિન્દી ભાષાની સોબત
196

સારી

કે ળવેલી.

હિન્દીના

અધ્યયન

અધ્યાપને

તેમને

હિન્દી

સાહિત્યમાં

ઝબકોળ્યા. સ્વાભાતવક તનઠબત તો બાળપણથી કે ળવાતી જ આવતી િતી એમાં
હિન્દી સાહિત્યની તનસબતલક્ષી કૃતતઓમાં દીવામાં તેલ પરવાની ભતમકા ભજવી.
સંસ્કૃતના અધ્યયને તેમની શબ્દસાધનામાં તેજ પ્ુ.ું આ રીતે સજ્જ થયેલી ને
સજ્જ થતી રિેલી સર્જક રઘુવીર ચૌધરીની કલમ એક સર્જનમાં પ્રવ ૃત્ત થાય છે
ત્યારે એ લોકતપ્રયતા અને ગુણવત્તા એ બંને વાનાંને મોટે ભાગે તસિ કરે છે .
જ્યારે ગુણવત્તા કમ પડતી લાગે ત્યારે પણ એમના સર્જનની લોકતપ્રયતા તો
બરકરાર જ રિે છે . આ બાબતમાં પન્નાલાલ પટે લની જોડે બેસી શકે તેવા તેઓ
પન્નાલાલ છે . ગામડા ગામની નાની શી લાઈબ્રેરીમાં જઈ જોશો તો જણાશે એમાં
પન્નાલાલની

નવલકથાઓ

ને

વાતાવ સગ્ર
ં િો

િશે

તેમ

રઘુવીર

ચૌધરીની

નવલકથાઓ અને વાતાવસગ્ર
ં િ પણ િશે.
ટંકીવાતાવ ના સર્જન બાુલુ યમાં ઉત્તર ગુજરાતના લેખકોમાં પન્નાલાલ પછી
રઘુવીર ચૌધરી જ આવે. ‘હદવ્યભાસ્કર’ દૈ તનકમાં પ્રગટ થયેલી તેમની ટંકીવાતાવ
જ બે સંગ્રિો તો છે : ‘ત્જિંદગી જુગાર છે ?’ અને ‘પ્રાણ પ્રતતઠિા’ (ર૦૦પ) આ
બંને સંગ્રિોની ર૭ + ર૭નુ ં એક કુલ પ૪
સંગ્રિો

‘આકક્સ્મક

સ્પશવ’ ૧૯૬૬,

ટંકીવાતાવ ઓ છે . ઉપરાંત બાકીના

‘ગેરસમજ’ ૧૯૬૮, ‘નંદીઘર’ ૧૯૭૭,

ૃ ’ ૧૯૮૮ ‘દશનારી ચહરત’ ર૦૦૦, ‘તવરહિણી ગબણકા’ ર૦૦૦, ‘મંહદરની
‘અતતતથગિ
પછીતે’ ર૦૦૧ ‘સાંજનો છાંયો’ ર૦૦૩ ‘દરથી સાથે’ ર૦૧૧ એમના કુલ
વાતાવસગ્ર
ં િો બાર થાત પણ ‘બિાર કોઈ છે ’ની કે ટલીક વાતાવ ઓનો સમાવેશ
એમણે ‘ગેરસમજ’ સંગ્રિમાં કરી લીધો છે .) રઘુવીરના વાતાવ સર્જનમાં જુમલો બે
શતક કરતાંયે આગળ જાય છે . એમાં સમયના પ્રવાિમાં વધારે ટકી શકે તેવી
વાતાવઓ ત્રીસેક તો ગણાય જ. વસ્ત ુ વૈતવધ્ય રચનારીતતને કલાતસદ્ધિની દૃષ્ઠટએ
મિત્વની વાતાવ ઓ અિીં આપણે તપાસીશુ.ં
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ુ ીર ચૌધરી ટૂં કીવાર્ાા કાર વવશે
• રઘવ
‘સુરેશ જોષી દ્વારા ઉદભાતવત ગુજરાતી ટંકીવાતાવ ની રચનાકલા તવશેની
અત્યંત ચચાવ સ્પદ અને તેથી સુતવહદત તવભાવનાની બોલબાલાના સમયગાળામાં
જ રઘુવીરનુ ં વાતાવ સર્જન શરૂ થાય છે . તેમની બાબતમાં એવુ ં બન્્ુ ં છે કે તેઓ
નવલકથાકાર તરીકે પિેલા પ્રગટ થયા. (‘પવવરાગ’ ૧૯૬૪) અને ટંકીવાતાવ કાર
તરીકે પછી (‘આકક્સ્મક સ્પશવ’ ૧૯૬૬). નવલકથાકાર તરીકે પ્રસ્થાતપત થયા
પછી

તેમના

મોટાભાગના

વાતાવસગ્ર
ં િો

આવ્યા

છે .

શરૂઆતના

ગાળાના

વાતાવસગ્ર
ં િોમાં (‘આકક્સ્મક સ્પશવ’, ‘ગેરસમજ’, ‘તેડાગર’, ‘બિાર કોઈ છે ’, ‘નંદીઘર’,
ૃ ’ એ છ સંગ્રિો) માંથી ર૪ વાતાવ ઓનુ ં સંપાદન લેખકે પોતે ક્ુું છે . જે
‘અતતતથગિ
‘રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ’ તરીકે પ્રકાતશત થ્ુ ં છે . આ છ વાતાવ સગ્ર
ં િો
દરતમયાન જ અનુભવથી અવાજ સુધી તેમની વાતાવ તવભાવના પિોંચી છે . છતાં
આ છ પૈકી આરં ભના સંગ્રિોમાં જે વાતાવ ઓ છે ને વાતાવતવવેચકો ખાસ કરીને
આધુતનક વાતાવના તવવેચકો (રાધેશ્યામ શમાવ ) એ તેમને કલા દૃષ્ઠટએ તે
આધુતનકતાના તત્વની દૃષ્ઠટએ પણ વખાણી છે તે વાતાવ ઓ પર તો આધુતનક
વાતાવ ની સુરેશ જોષી ઉદભાતવત વાતાવતવભાવનાની અસર છે જ. તેવી વાતાવ
તેમણે પોતે સંપાહદત કરે લ શ્રેઠિ વાતાવ ઓમાં આવી જ છે . ‘તમ્મર’, ‘બચતા’,
‘પણવસત્ય’, ‘તેડાગર’, ‘ધોધ’ ‘બક્ષતતજ ભણી’, ‘પોટકું’ જેવી વાતાવ ઓ લેખક
રઘુવીરની વાતાવ કાર તરીકે ની લાક્ષબણકતા પ્રગટાવવા સાથે આધુતનક વાતાવ ની
તવભાવનાનો પ્રભાવ પણ ધરાવે છે .
‘તમ્મર’ વાતાવનો નાયક તમ. પટે લ છે . આ નાયક આધુતનક વાતાવ ના
નાયકનાં પરે પરાં લક્ષણો ધરાવે છે . પિેલ ું લક્ષણ તો એ કે એનુ ં ચહરત્ર સરળ
નથી. તેનામાં આળસ છે . બેપરવાઈ, બેદરકારી છે , ભય, અતનણાવયાત્મકતા અને
અતનતિયતતાનાં લક્ષણો તેનામાં છે . તેનામાં સ્પઠટવાહદતા છે . સાિસ છે તો
ઉદારતા પણ છે . પ્રસંગોના સંયોજન વડે વાતાવ કાર નાયકના સંકુલ ચહરત્રને
ઉપસાવે છે .
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જુઓ, વાતાવ નાયકની ઝલક : “એ એમ.એસસી., આઈ. એ.એસ. પણ થઈ
જાત. લેબખતમાં પાસ થયેલો સારા માતસવથી ઈન્ટરવ્્માં ગયેલો. પસંદગી ન
થઈ. પિેલો પ્રશ્ન કંઈક અંગત માહિતીનો િતો. એણે કહ્ું - “એ બધુ ં ફોમવમાં
લખ્્ુ ં છે બીજો પ્રશ્ન -તમને લાગે છે કે તમે આ ક્ષેત્રમાં સફળ થશો ?’ એણે
તવચાર કરીને કિેલ,ું - ‘એ તો અનુભવ પછી જ કિી શકાય, અત્યારે તો માત્ર
ધારણા જ કરવાની રિી.’ પછી તો ત્રીજો, ચોથો વગેરે પ્રશ્નો અને ઉત્તરો ... છાપ
પાડવાનો સવાલ છે . બધા ઉમેદવારોનુ ં માનવુ ં િત.ુ ં એ એમની વાતો સાંભળતો
િતો. એને આજે ય સમજા્ુ ં નથી કે છાપ પાડવાથી શુ ં ? છાપ પાડવી એટલે શુ ં
કરવુ ં ? અને તે પછી શુ ં ?
આજે તમત્રો સાથે ઉદયપુર જવાનુ ં િત.ુ ં પુલના નાકે બસસ્ટે ન્ડ પાસે પાંચ
વાગ્યે જઈને ઊભા રિેવાનુ ં િત.ુ ં પણ એ ટે વ પ્રમાણે સાડા છ વાગ્યે જાગ્યો.
છાપુ ં વાંચવા દસેક તમતનટ થઈ પછી ખ્યાલ આવ્યો િવે શુ ં ? પછી જવાશે અને
નિીં જવાય તો પણ શુ ં ?”૨
અિીં આધુતનક વાતાવ ના નાયકનાં લક્ષણો પ્રગટ્ાં છે . સાથે સાથે
વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીના નાયકનાં લક્ષણો પણ પ્રગટ્ાં છે .
‘તમ્મર’ વાતાવમાં તવચાર-ચકરાવે ચઢેલો માણસ આલેખાયો છે . કંદપવ ર.
દે સાઈ લખે છે : “પિેલાં પત્ની તપયર જાય તો તમ.પટે લ મકવા જતાં. િવે નથી
જતા. પત્ની તનધાવ હરત હદવસોથી મોડી જ આવે શુ ં કામ ? એવા પ્રશ્નો નાયકને
થતા નથી. એમ પત્નીના આવવાની રાિ પણ નથી જોતા. નાયક પત્ની પ્રત્યે
તવરતત ઉદાસીન છે એવુ ં જ નોકરના તવશે પણ છે . વધુ સારી નોકરી મળી શકે
પણ અરજી કોણ કરે ? ઈન્ટરવ્્ કોણ આપે ? તે આ બધુ ં પાછં થ્રુ પ્રોપર ચેનલ
મેનેજર દ્વારા થવુ ં જોઈએ. આળસ તો છે જ ઉપરાંત ઉપરી સાથે પરતો સંવાદ
નથી એવુ ં ભાવક મનમાં તરત નોંધાય છે . જો કે નાયક તો વળત ુ ં તવચારે છે કે
નોકરી બદલી િોય તો સારું. કે મ કે ફેતટરીમાંની ગોળ તનસરણી ચડતાં ચડતાં
આજુબાજુ નીચે જોવાય તો તમ્મર આવે છે . અિીં પ્રથમ વાર તમ્મરનો ઉલલેખ
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થાય છે . જે નાયકની ભયગ્રંતથ સચવે છે . વરસોની નોકરી બાદ પણ ફેતટરી,
તેનાં યંત્રો, ઊંચાઈ એ બધુ ં સિજ જણાત ુ ં નથી. (અનુકલનનો અભાવ) તવદે શ
જવાની તક િતી. ન ગયો પોતાખાન મદદનીશને જવા દીધો. (ઉદારતા)
આઈ.એ.એસ.થઈ શકત પણ ઈન્ટરવ્્માં પ્રશ્નકતાવને ઉદ્દંડ લાગે તેવા જવાબો
આપયા. (સ્પઠટવાહદતા) આમ વાતાવ કાર વાતાવ ની શરૂઆતમાં જ કથાનાયકનુ ં
તવરલ એવુ ં સંકુલ ચહરત્ર ઉપસાવવામાં સફળ થાય છે .”૩
આગળ તેઓ લખે છે “તમ.પટે લનો સવારથી રાત સુધીનો એક હદવસનો
સમયગાળો એક પ્રબુિ વ્યક્તતના તાત્ત્વક પ્રશ્નોનો પુબલિંદો આપણી સમક્ષ ખુલલો
મકી દે છે અને આપણે એક એક ક્ષણને, ભાવને પકડી ઘ ંટી પાડી -મનુઠયની
ચૈતતસક ગતતતવતધને સમજવા પ્રમાણવા મથીએ છીએ. પણ સાચી વાત તો એ
છે કે જીવન એમ કંઈ ટુકડામાં કે ક્ષણોમાં નથી એની સમગ્રતામાં છે .૪
અને છે વટે શ્રી દે સાઈ ‘તમ્મર’ વાતાવ તવશે તારવે છે કે “ઘટનાલોપના
વાવાઝોડાભયાવ સમયમાં લખાયેલી વાતાવ ‘તમ્મર’ આધુતનક વાતાવ ના પરે પરાં
લક્ષણો ધરાવે છે . અને છતાં એ ઘટનારહિત નથી. તો સામે પક્ષે કાશી તીવ્ર
ઉપરતળે કરી દે નારી વજનદાર ઘટના કિી શકાય તેવ ુ ં તો કંઈ ખાસ બનત ુ ં
નથી.”૫ આપણે આ તારવણી સાથે સંમત થઈશુ.ં
‘બચતા’ પણ આધુતનક વાતાવ માં આવે તેવી સંવેદના અને વેદનાનુ ં સક્ષ્મ
તથા અસરકારક તનરૂપણને તાકે છે . જેમ નવલકથામાં તેમ નવબલકામાં પણ
રઘુવીર સવ્યસાચી બનીને નગરના તેમ ગામડાના પાત્રની સંવેદનાને વેધક
રીતે આલેખી શકે છે .
‘બચતા’ એટલે મ ૃત શરીરને બાળવા માટે નો અક્ગ્નચેિ. આ બચતા વાતાવ માં
પ્રતીક બનીને ઊપસે છે . જીવણ મોટા ખેતરવાળો ખેડત એની પત્નીના મોક્ષનુ ં
કારણ પોતે છે એમ માનીને િર ક્ષણ બળ્યા કરે છે . એમને એમ એ એવા
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વતવનવાળો બની જાય છે કે લોકો માનતા થઈ જાય છે કે એનુ ં ભમી ગ્ુ ં છે .
વાતાવ માં સ્વપનદૃશ્યને પણ બુુ સ્પશવક્ષમ રીતે આલેખા્ુ ં છે .
બબન્દુભટ્ટ લખે છે તેમ “નવ પ ૃઠિોમાં તવસ્તરે લી આ વાતાવ માં ઘટના નામે
ખાસ કશુ ં થત ુ ં નથી. આવતી કાલે પોષ સુદી બારસ િતી (જીવણની પત્ની)
મ ૃત્્ુતતતથ છે . ગામલોક તો જીવણને િેતીનો િત્યારો માને છે . ગજબ એ થયો છે
કે ગઈ કાલે પાંચ વષવ ની બાળકી રઈએ પ્રશ્ન કયો છે અને પોતાને અપરાધી
માનતા જીવણે સ્વીકા્ુું છે . “બેટા, મેં જ તારી માને મારી નાખી છે ’ સ્થળ-સમય
તથા આગળ પાછળના ઘટના-સંદભો એક એવો માિોલ રચે છે કે નાયક
અનાયાસ કશીક રિસ્યમય મનઃક્સ્થતતમાં સરી જાય છે . રાત્રે ખેતરમાં સતેલા
જીવણે અનુભવેલી તરં ગ સ ૃષ્ઠટમાં િેતીના મ ૃત્્ુની ઘટનાની આછી રે ખાઓ, વચ્ચે
વચ્ચે ડોકાઈ જતી લોકોની ટીકાહટપપણીઓ દ્વારા લેખક વાચકને ઘટનાની ખટતી
કડીઓ જોડી આપે છે . અિીં ઘટના નિીં પણ ઘટનાનો પ્રભાવ સમગ્ર વાતાવ ને
પહરચાબલત કરે છે . લેખકે જીવણના અપરાધ બોધ દ્વારા એના પત્ની પ્રેમને
ચીતરવાનુ ં તાક્ું છે ... સ્મશાન ની બાજુમાં આવેલ ું જીવણનુ ં ખેતર સ્મશાનથી
મોટું છે . (વાતાવમાં આ મોટા ખેતરનો ઉલલેખ બે વાર થયો છે . લેખક એના દ્વારા
જીવણની આતથિક સિરતાના સચનની સાથો સાથ જીવણના આવનારાં વષો ના
ખાલીપાના તવસ્તારને પણ સચવી રહ્યા છે ?) આમ પણ પોતાની ઉવવરતા વડે
જયાં ધરતી જીવનનુ ં સત્વ પ્રગટ કરતી િોય એ ખેતર આકાશમાં નાનુ ં િોય તો
પણ સ્મશાનથી તો મોટું જ િોવાનુ ં !”૬
જીવણનો પત્ની તરફનો પયાર, એનો તવરિ, એની સતત જળતી બચતા એ
બધાના પ્રાગટ્માં તેની પાંચ વરસની દીકરી રઈની પણ અસરદાર ભતમકા છે .
‘આમ

રઘુવીર

ચૌધરીની આ

વાતાવ

લાઘવપણવ

ચુસ્ત

કલેવરમાં

મનોવ્યાપાર અને વ્યંજનાત્મક તનરૂપણ શૈલી દ્વારા ગામડાના એક સામાન્ય
્ુવકની પ્રણયવેદના અને અપરાધ ભાવનાને અસરકારક રીતે વ્યતત કરે છે .
ખરે ખર

તો

રઘુવીર

ચૌધરીની

નવબલકા
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‘બચતા’ મ ૃત્્ુની

પ ૃઠિભતમ

પર

અપરાધબોધની યાતના દ્વારા દામ્પત્યપ્રેમને રજ કરતી રચના છે .”૭ રઘુવીરની
આ વાતાવ ‘બચતા’ સંવદન તનરૂપણની સક્ષ્મતા અને લોકતપ્રયતા બંને વાનાંને
તસિ કરે છે .
‘પણાવસત્ય’ રઘુવીરની એવી મિત્વની વાતાવ છે જે પાત્રગત સંવેદનાની
અને તવચારસંવેદનાની દૃષ્ઠટએ પણ આધુતનક વાતાવ ની સ્પધાવ કરે છે ને અવ્વલ
િરે છે . રઘુવીર ચૌધરીના તવચારશીલ વાતાવ નાયકને છાજે તેવ ુ ં આ વાતાવ ‘પણવ
સત્ય’નુ ં વસ્ત ુસંતવધાન છે . પણવસત્યમાં લેખકે વાતાવ માં વાતાવ ગથ
ં ી છે . રઘુવીર
તો વાતાવના વાતાવકાર છે જ સાથે સાથ વાતાવ માં વાતાવનાયક અનંતભાઈ પણ
વાતાવકાર છે . અનંતભાઈએ પિેલાં વાંચલું એક વાક્ય સ્વીકારી લીધુ ં છે કે
(Complete truth is always only the Deed) જાગતૃ તની સાક્ષીએ જે થઈ ચક્ુ ં જે
કૃત છે . તે જ પણવ સત્ય છે . તે થી તો જે િત ુ ં તેમાં રિેવાનુ ં અનંતભાઈને ફાવે છે .
બીજીવાત એ છે કે “અનંતભાઈ તવચારીને પણ અનુભવી શકે છે . એટલું
જ નહિ એ જુએ છે તેને પણ અનુભવી શકે છે .”. આમ

આ તવચારાનુભતતને

વળગીને તેઓ વાતાવ આલેખે છે . તેઓ પોતાને તો માત્ર પ્રહિયા માને છે એ
અધરો ભતકાળ છે . સુમનશાિ કિે છે “તેની આ વાતાવ માં અનંતભાઈની આ
સમજ ને કલાત્મક રીતતએ રજ કરવાનો એક લગભગ સફળ ગણી શકાય તેવો
પ્રયાસ કયો છે .”૮
વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીની પ્રસ્ત ુત વાતાવ ‘પણવસત્ય’ના કથાનાયક એવા
વાતાવકાર અનંતભાઈ વાતાવ નો એક શબ્દ લખી દીકરા તવજયમાં પડી જાય છે .
પછી તેઓ લખી રહ્યા િતા તે વાતાવને આગળ ચલાવે છે “એ માણસનો ચિેરો આમ તો સાધારણ માણસનો ચિેરો િતો. પરં તે એ
ચિેરો એનો પોતાનો િતો. શરૂઆતથી ચિેરાને પોતાનો રાખીને એણે એક કળા
ખીલવી િતી. નાતસકાને કે ન્દ્રમાં રાખીને ડાબી તરફ િષવના અને જમણી તરફ
શોકના ભાવ વ્યતત કરી શકતાં. સામે ઊભો રિીને એ જોનારની સગવડ ખાતર
202

ચિેરાની વચ્ચે નાતસકાને આધારે ઊભી અને સીધી િથેલી ધરીને દીવાલનો
આભાસ રચતો. તેથી બે ભાગ પડી ગયા િોય એમ દે ખાત.ુ ં જોનારા એના
ચિેરાને બેઉ બાજુથી જોતા. એક સાથે નિીં, વારાફરતી એના ચિેરાના ઉત્તર
ભાગમાં િષવનો ભાવ અને દબક્ષણ ભાગમાં શોકનો ભાવ વ્યતત થઈ ઊિતો. આ
ક્ષેત્રમાં એ નામાંહકત થઈ ઊિયો િતો. પણ ત્યાં વાત પરી થતી નથી. એની
કળાને એકવાર જોનાર માણસ એને રસ્તા પર મળે ત્યારે એના ચિેરાને અખંડ
જોઈ ન શકતો. અડધો ચિેરો િષવની છાયાવાળો દે ખાતો. અડધા ચિેરા પર
શોકની રે ખાઓ ઉપસેલી દે ખાતી. એટલે કે જોનારની નજરે એનો ચિેરો બે
ભાગમાં વિેંચાઈ ગયો િતો”૯
વાતાવમાં ને વાતાવ માંની વાતાવમાં પણ લેખક દ્ધદ્વત્વ બતાવે છે : તવજય અને
ફંદુ ફંદાની બે પાંખો ચિેરાના બે ભાગ અને બે ભાવ અંધકાર અને પ્રકાશ શિેર
અને ગામડું એટલે શિેરમાંના ગામડાનુ ં ઘર ભતકાળ અને વતવમાનકાળ જીવન
અને મ ૃત્્ુ આહદ.
પરં ત ુ પણવસત્યના લેખકને શોધ તો છે અખંડ એકત્વ દે ખાય તેવા કે ન્દ્રની.
તેઓ લખે છે : “પેલા બે ચિેરા બે પાંખ....એમનુ ં અખંડ એકત્વ જોઈ શકાય એવુ ં
કે ન્દ્ર કયાં ?”૧૦
વાતાવ માંના

વાતાવ કાર

અનંતભાઈ

વાતાવ ને

આગળ

વધારે

છે

એક

ભતકાળનુ ં બીજી ભતકાળમાં રૂપાંતર કરવાનો તેમનો વાતાવ કાર તરીકે નો
પુરુષાથવ ચાલુ રાખે છે . વાતાવ પરી થતી નથી પણ આગળ વધે છે . પણવસત્યનુ ં
છે લલું વાક્ય છે : એ રીતે એમની વાતાવ આગળ વધી છે લલું વાક્ય છે એટલે
વાતાવ તો પરી થઈ પણ તે વાચકના મનમાં આગળ વધે છે એટલે કે ચાલુ રિે
છે .
આધુતનક વાતાવ ની તવભાવના સાથે રઘુવીર સંમત થતા નથી. પણ
આધુતનકતા તત્વના પ્રભાવ િેિળ લખાયેલી તેમની વાતાવ ઓ જેમને તવવેચકોએ
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પણ મિત્વની ગણી છે તેમને સંપાદનમાં મકે તો છે જ. ‘પણવસત્ય’ પણ એ જ
રીતે શ્રેઠિ વાતાવઓમાં આવી છે . સુમનશાિ આ વાતાવ તવશે લખે છે : “કથાતત્વ
અને વણવન આખી રચનામાં આમ તો એકરૂપ થઈને જ તવસ્તરે છે . છતાં
અનંતરાયનો આ પહરવેશ રચનાની બીજી મિત્વની વૈચાહરક તવગત બે પાંખો
ના સંદભવમાં મિત્વની બની જાય છે બે સમય અને બેપાંખો પછી બે ચિેરાના
મિત્વપણવ ઉલલેખ માટે અનંતભાઈના નાયકનો ઉપયોગ થયો છે . તવજય અને
ફંદું અનંતભાઈની તવચારશીલતાના પ્રત્યક્ષ આધારો બને છે . છતાં ‘પણવસત્ય’ના
એટલા જ નોંધપાત્ર આધારો છે . કે મ કે કથાતત્વને ધારણ કરવાની સાથો સાથ
જીવન-મ ૃત્્ુ તવષયક તકવ શ્રેણીના એ જનક બને છે . તવજયની ફદા સાથેની િીડા
અને િીડા ના પહરણમે કુદાની એક પાંખનો નાશ થવો વગેરે ઘટના એ રીતે
વાતાવના મમવ સાથે પ્રગાઢપણે સંકળાયેલી છે . રઘુવીરની વાતાવ સાદ્યંત,
વતવમાનમાં તવકસતી એક પ્રહિયા છે અને એમ જ વતવમાનમાં તવકસતી એક
પ્રહિયા છે અને એમ જ પહરણામ પણ છે , એ પ્રહિયામાં તવજય અને ફૂદુ અકાશ્ય
અને અતનવાયવ છે , કે મ કે એ બેને લીધે જ અનંતભાઈ અને રઘુવીર પહરણામની
પ્રકૃતત સમજાવી શકે છે .”
આધુતનક વાતાવ ન ુ ં એક લક્ષણ દુબોધતા પણ છે . અિીં આ વાતાવમાં એક
તત્વ ભારોભાર વરતાય છે . સરે રાશ વાચક માટે આ વાતાવ નથી જ છતાં
વાતાવનાયક અનંતભાઈ સાથે વાતાવકાર રઘુવીર ચૌધરીનો મેળ તો જણાય જ છે .
કદાચ આધુતનકતાના તત્વવાળી સફળ વાતાવ પણ ુુ ં લખી શકું છં એ બતાવવા
તેમણે આ વાતાવ લખી િોય એમ પણ બને.
‘તેડાગર’ વાતાવ માં આમ તો કશુ ં અધુરું નહિ જણાય. એમાં નાના નાના
પ્રસંગો એક પછી એક આવે છે ને એમાં સંવાદોની અતધકતા છે . એને લીધે
વાતાવના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંને પ્રકારનાં પાત્રો વાતાવમાં તેમની સજીવ િાજરી
પુરાવે છે . એક આખા નાના કુટુંબની વાત છે . અશોક એ કુટુંબનો વડો છે તેની
પત્નીનુ ં નામ રૂપા છે . પુત્રનુ ં નામ મલય અને પુત્રીનુ ં નામ સ્મ ૃતત છે . વાતાવમાં
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સંવાદ્ુતત જે પ્રસંગો આલેખાયા છે તેમાં પ્રત્યક્ષ જીવંત તો બે જ પાત્રો છે .
અશોક અને તેનો પુત્ર મલય. સંદભવ પરથી વરતાઈ આવે છે કે રૂપા ને સ્મ ૃતત
(સતત) મ ૃત્્ુ પામેલાં છે . એનાં કશાં કારણો લેખકે તનરૂપયાં નથી એક શોકનો
વેદનાનો ભાર અશોકને મલયના હૃદય પર સાદ્યંત વરતાય છે . એમાં
અસરકારક ભતમકા સંવાદોની છે . વાતાવ ન ુ ં કે ષ્ન્દ્રય પાત્ર મલય લાગે પણ
વાતાવનાયક છે અશોક. તે નોકરી કરે છે . પણ મલય બાલમંહદરે જવાની ભાગ્યે
જ તેડાગર ડોશીને િા પાડે છે એટલે તેને સમજાવી બાલમંહદરે મકવા અશોકે
જવુ ં પડે છે . આજ કારણથી અશોક નોકરીએ જઈ શકતો નથી .
અશોકની ભાળ કાઢવાને તેને નોકરીએ આવવા સમજાવવા ધીરુભાઈ
આવે છે એ તનરૂપણ અસરકારક છે .
“ધીરુભાઈ આવે છે અશોક ઊભો થઈને પ્રણામ કરે છે .
“કે મ ભાઈ ! ઓહફસે આવવાનુ ં બંધ કરી દીધુ ં ?”
“મલય, ત્રણ હદવસથી બાલમંહદર જતો નથી...પછી તો મારા મધર પણ
ઘેર ચાલયા ગયા. એમને ફાવત ુ ં ન િત.ુ ં વારં વાર રડી પડતાં િતાં. મેં બાપુને
લખ્્ુ ં કે તેડી જાઓ િવે મલયને બાલમંહદરમાં ફાવવા લાગે તો ુુ ં આવવુ ં શરૂ
કરી શકું.”
“એન્ગેજ રિેવાય તો આવી મનોદશામાં રાિત રિે”
“રાિતનુ ં તો િીક છે ધીરુભાઈ, પણ કશુય
ં ન કરવાથી પણ તનષ્ઠિય કયાં
રિેવાય છે ?”
“મનને જુદી હદશામાં વાળી લેવા નો સવાલ છે .”
“જાણુ ં છં... પણ ફતત જાણવાથી શુ ં વળ ?”૧૧
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આ તનરૂપણમાં સંવાદો રઘુવીર શાિી િોવા છતાં જે વેદના ઉપસાવી છે
તેમાં તે ખબ જ સચોટ પુરવાર થાય છે . સંવાદોમાં બૌદ્ધિક વજન ચોક્કસ છે
પણ સંદભવને લીધે એ બાધક નીવડત ુ ં નથી.
‘તેડાગર’ વાતાવના પ્રસંગો તો સમજાય અને આસ્વાદાય પણ છે . પણ એ
બધાનો સમન્વય શો સર પ્રગટાવે છે . તે પામવામાં સરે રાશ વાચક તો પાછો
પડે જ. આ તેને લીધે જ પણ વાતાવ આધુતનકતાનુ ં તવશેષણ પામી શકે .
રઘુવીર ચૌધરીનો વાતાવ નાયક મળમાં ગામડાનો િોય તે નોકરી અથે
શિેરમાં વસેલો િોય તે એ રીતે તેમની િીક િીક વાતાવ ઓમાં બન્્ુ ં છે . પ્રસ્ત ુત
‘તેડાગર’ વાતાવમાં પણ મલય જે સંવાદો બોલે છે તે ને ‘મધર પણ ઘેર ચાલયા
ગયા’ જેવા સંવાદો પરથી એ વસ્ત ુ વરતાય છે .
‘ધોધ’ વાતાવ દુબોધ નથી પણ એમાં વ્યતત થયેલી એક ્ુવતીની
સંવેદના આધુતનક છે . એમાં ્ુવાનીના ધોધને ઝીલતી, નિાતી ્ુવતીનુ ં થોડીક
ક્ષણો નુ ં સંવેદન તનરૂપા્ુ ં છે . સમયના સંદભવમાં એ સંવેદનનુ ં આલેખન એવી
રીતે થ્ુ ં છે કે આપણે તે ્ુવતીના સંવેદનમાં શરીક થઈ જઈએ છીએ. હદવસો
ચાલે છે , ઘહડયાળ ચાલે છે , ચા મુકાય છે , પીવાય છે , ન’ વાય છે એમાંથી
્ુવતીનુ ં સંવેદન આકારાત ુ ં જાય છે . આકાર પુરો થાય એ પિેલાં તો જાણે
સંવેદનનો આકાર અટકી જાય છે . વાતાવ પરી થતાં અટકી જાય છે પછી તે પરી
થાય છે વાચકની સંવેદનામાં.
લેખકની તનરૂપણા જુઓ : “ફવારો ધારદાર િતો. જલધારાઓ વાગતી
િતી ચિેરા પર, ગળા પર, છાતી પર અને આખા દે િ પર વીંટળાઈને પાણી વિી
જત ુ ં િત ુ ં એમાં વળી પોતે સિેજ વળીને જો્ુતો
ં પાણી ભેગી પાની મોંની ચમક
પપણ વિી જતી લાગી.”૧૨
‘ધોધ’ની નાતયકા આ ્ુવતીનુ ં નામ રે ખા છે . આ રે ખા ધોધ નીચે નિાતાં
નિાતાં તવચારે છે કે આ (પાનીઓની) ચમક વિેતી દે ખાય છે . એ કે ટલાક હદવસ
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ચાલશે ? આમાં વયવ ૃદ્ધિનો સંકેત છે . ્ુવાની પણ ધોધની જેમ વિે છે તે ખટી
જાય ત્યારે ધોધ અટકી જાય છે .
રે ખા શાળાએ નોકરી કરવા જાય છે ને સાંજે ઘેર આવી એની નજર રસ્તે
જાતા લોકોની વય ઓળખવા મથે છે . રાત્રે એને એના તવચારમંથનનુ ં પ્રતતબબમ્બ
પાડત ુ ં સ્વપન આવે છે . તેમાં પોતે ધોધ નીચે સ્નાન કરતી િોવા છતાં એકપણ
ધારા એને વાગતી નિોતી. અને વય વધારનો એને થાક ઉતરી રહ્યો િતો.
નોકરી કરતી અવાવચીન મધ્યમવગી સ્ત્રીના મનોભાવનુ ં લેખકે સરસ આલેખન
આ વાતાવ માં ક્ુું છે .
‘બક્ષતતજ ભણી’ રઘુવીર ચૌધરીની કાવ્યકક્ષાએ તવસ્તરતી મિત્વની
ટંકીવાતાવ છે . એક વ ૃિ ઉપાડી શકાય તેટલા સામાન સાથે બક્ષતતજની સફરે
ઉપડયા છે . બક્ષતતજની સફર એટલે અનંત અવકાશની આત્માની ્ુક્તત ભણીની
યાત્રા.
વ ૃિ ચાલતા સ્વધામમાં વતનમાં આવે છે ત્યાં એક દાદા છે . વ ૃિને
આવતા જોઈ બાળક ભેળો દાદા ઉચ્ચારી ઊિે છે . પછી ભોંઠુ પડે છે . રઘુવીરે
વ ૃિને દાદા એક છે એવો ફોડ ન પાડયો િોત તો એટલા પ્રમાણમાં વાતાવ બોલકી
ન થાત. વ ૃિ એ દાદાનો મુતત આત્મા છે . દાદાની બચતા બળી રિી છે તેમ તેમ
વ ૃિ આત્મા તરીકે મુતતને મુતત થઈ રહ્યા છે . તેમને “ખુલલી આંખે આકાશનો
અડધો-અડધાથી પણ અડધો ભાગ દે ખાય છે . જ્યારે બંધ આંખે આખુ આકાશ
દે ખાય છે . બક્ષતતજનો ખ્યાલ આવતો જ નથી.”૧૩
‘બિાર કોઈ છે ’ વાતાવ સગ્ર
ં િમાં તો કુલ ચોવીસ વાતાવ ઓ છે . પણ ભરત
નાયકને તો તેમાં બે જ યાદગાર લાગી એક ‘બક્ષતતજ ભણી’ને બીજી ‘પોટકુ’
ભરત નાયક લખે છે : “રઘુવીર ચૌધરીની અતત પહરબચત ભાષા- વાક્યરચનાઓ
આ વાતાવ માં પણ િોવા છતાં તવષયની સક્ષ્મતાને એ અનુરૂપ બને છે . ગતતનુ ં
પહરમાણ ધારણ કરતી સજીવ ભાષા રસોત્પાદક બની રિે છે .”૧૪
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ભરત નાયક ‘બક્ષતતજ ભણી’ વાતાવ ની એ ખાસ લાક્ષબણકતા તરફ આપણુ ં
ધ્યાન ખેંચે છે અને તે છે વાતાવ ના કે ન્દ્રમાં રિેલી વ ૃિાવસ્થા. “રઘુવીર ચૌધરી
ગુજરાતી ભાષામાં જવલલે પામવા મથતા વ ૃિનાં સંવેદનોના આપણને અતધકારી
બનાવે છે .”૧૫
‘પોટકું’ વાતાવ નો આરં ભ જુઓ : “સરજ વળી પાછો વાદળમાં ઢંકાઈ ગયો.
બસ-સ્ટે શનના ચોગાનનાં ખાબોબચયામાં એકાએક અંધ બની ગયા. એક નવી
બસે પ્રવેશ કયો અને કન્ડતટરે નીચે ઉતરીને સીટી વગાડી. ડ્રાઈવરે રીવસવ
ગતતમાં મદદ કરવા માંડી. બસના વ્િીલ પાણીવાળા ભાગમાં રિે એ ડ્રાઈવરને
ગમત ુ ં ન િત ુ ં અને બસના બારણા નીચે ખાબોબચ્ુ ં આવે તો પેસેન્જરોને ચડતાં
ઉતરતાં કે વી રીતે ફાવે એ કન્ડતટરની મઝ
ં વણ િતી. બસને બે વાર પાછી
પાડીને આગળ લીધી તે પછીય પાછલાં વ્િીલ તો કાદવવાળા પાણીમાં જ
રહ્યાં.”૧૬
આમ તો આ વણવન છે . વાતાવ ના સ્થળનુ ં એમાંથી બસ-સ્ટે ન્ડ આગળના
ચોગાનનુ ં બચત્ર પણ ઊપસે છે . પરં ત ુ એટલું જ નથી એક ગામડાની દ્ધદ્વધાગ્રસ્ત
અસિાય ડોશીની મનોદશાનુ ં એ સચક પણ છે . વાતાવ ન ુ ં વસ્ત ુ તો સીધુસાદુ છે .
ગામડાની ડોશી પોતાના દીકરાને મળવા બસમાં બેસીને આવે છે . દીકરાની
ઓરડી કોઈએ બતાવી નિીં એટલે પાછા પોતાને ગામ જવુ ં છે . કયાંથી નીકળ્યા
િતા ને કયાં જવુ ં છે તે તો ડોશી ભલી ગયાં છે . એમની પાસે પોટકું છે . તેની
ગાંિ છોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે . પણ ગાંિ છૂટતી નથી એક ્ુવક જેને વાતાવ માં
અન્ય મનસ્ક કહ્યો છે તે ડોશીને પછવા પ્રયત્ન કરે છે પણ આપણે ઉપર જણાવ્્ુ ં
તે તસવાયનુ ં એનેય જાણવા મળત ુ ં નથી. પોટકું અિીં પ્રતીકના સ્તરે ઉપસ્્ુ ં છે .
રાધેશ્યામ શમાવ કિે છે કે “વધુ તો માનતસક સ્વાસ્્ય ગુમાવી ચકે લાં ડોશીમાની
અસિાય દશાને લેખકે એમની પાસે નિીવત બોલાવી. પહરક્સ્થતતની તનરૂપાયતા
પ્રકટાવવા િદસે જયાદા પ્રતીકાત્મક કસ કાઢ્ો છે .”૧૭ આમાં ડોશીમાની પાસે
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રિેલા પોટકાની ભતમકા છે જ. જેમ ‘બક્ષતતજ ભણી’ વાતાવ ના કે ન્દ્રમાં વ ૃિ પાત્ર છે
તેમ અિીં ‘પોટકું’ માં પણ કે ન્દ્રમાં ડોશીમાનુ ં પાત્ર છે .
ભરત નાયક લખે છે : “ડોશીનુ ં ભય તવુવળ ગચ
ં વાયેલ ું મન પોટકાની
ગાંિ છોડવા મથતી પછી ગાંિ પાસે ક્સ્થર થઈ ત્યાં જ ચીપકી રિેલી એમની
જીણવ આંગળીઓમાં આપણે ઉકે લી શકીએ છીએ. આવી હિયાથી નીપજતા
ભાવસંકેતો વાતાવ ન ુ ં સુખદ પહરણામ છે .”૧૮
‘પોટકું’ સંદભે ‘પોટકું’ એક મમવતવશ્લેષણ શીષવકથી કે .જે.વાળા ‘સુલભેશ’
નોધે છે

: “અિીંમાં વાતાવ લેખક શ્રીરઘુવીર ચૌધરીમાં ડોશીમાની સંહદગ્ધ

પહરક્સ્થતત દ્વારા અનેક સંકેતો આપયા છે . એ બધુ ં ઊંડાણભ્ુું બન્્ુ ં છે . સ્વજન
છે . છતાં એને મળી કે પામી શકાત ુ ં નથી ! આ તવશ્વ જ એવુ ં તવકટ અને દુબોધ
બની ગ્ુ ં છે કે અિીં તમે ધારે લા મુકામે પિોંચી શકતા નથી. આધુતનક જગત
એવુ ં આત્મકે ન્દ્રી અને સિાનુભતત તવિોણુ ં બન્્ુ ં છે કે અિીં તમારું કોઈ સાંભળી
શકે તેમ નથી. સાંપ્રત પહરક્સ્થતતમાં િવે એકબીજા વચ્ચે જાણે સંવાદ સંપકવ
(કમ્્ુતનકે શન) શક્ય નથી. અિીં સ્થળમાં નામો જ નથી અપાયાં જયાં એક સ્થળ
બીજાથી જુદું જ નથી લાગત,ુ ં ત્યાં એની તનરાળી કઈ ઓળખ િોઈ શકે ? ડોશી
સંદભે આવા સંકેતો સિેજે સ્ફૂરી રિે છે .”૧૯
અિીં કે .જે.વાળા વાતાવ ને આધુતનક પ્રકારની વાતાવ ની ઓળખ પણ આપે
છે . ‘પોટકું’ વાતાવમાં આવતા ‘અન્યમનસ્ક’ ્ુવક તવશે રાધેશ્યામ શમાવ ન ુ ં તનરીક્ષણ
છે કે “વાતાવ નો ્ુવક જે લેખકની human Concerh નો વાિક છે . એની
સહિયતાને લીધે વધુ ધ્યાન આકષે છે . એ અન્ય મનઠક છે . (િતો ખરો? ) ત્યારે ,
તોયે ડોશી એનુ ં જ બાવડું સાિે છે . એકીશ્વાસે, તવરામ તવના જ લેખક અજાણ્યા
્ુવક સાથેના ડોશીના સંવાદમાંથી તારવીને ચોખ્ખું કરી આપે છે કે જે િેત ુથી
અિીં આવેલાં એ અંગે “આજીજી કરી છે પણ કોઈએ એમને દીકરા પાસે
પિોંચાડયાં જ નિીં” ડોશી રડી પડશે ની દિેશત પણ વ્યતત કરવામાં આવી છે .
ભાવકને લાગે છે અને એની સીધીસાદી એક રે ખાંહકત અપેક્ષા સંતોષવા લેખક
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િવે વાતાવમાં આગળ ઉપર દીકરા પાસે નિી પિોંચાડનાર અન્ય (કોઈ) જનોના
કોન્િસ્ટામાં આ અજ્ઞાત ્ુવક દ્વારા એક સાવ અજાણી અભણ માતાને એના ગામે
પિોંચાડાવશે. !”૨૦
વાતાવ ના આ ્ુવક તવશે ભરત નાયક આથી કંઈક જુદું જ કિે છે :
“વાતાવ ની આબોિવામાં આ ્ુવક ભલો પડેલો કોઈ દે વદત લાગે છે . ્ુવક એના
દાંતમાં વારં વાર સણક ઉપડવાથી અસ્વસ્થ ઊભો િોત અને ડોશીની વાત
ધ્યાનથી ન સાંભળી શક્યો િોત તો ખાતરી છે કે શ્રી રઘુવીરને ‘ડોશી’ ચહરત્ર
પહરક્સ્થતતની તવબચત્રતા વચ્ચે ઉત્કટ કરુણતાનો અનુભવ કરાવત. દે વદત
લાગતા ્ુવકને સજ્જન બનાવવાની જીદ આ વાતાવ માં તો લેખકે ન જ કરવી
જોઈતી િતી.”ર૫
જયેશ ભોગાયતા તેમના લેખ ‘સફેદ ગુલાબ’ અને ‘પોટકું’માં રાધેશ્યામની
પ્રસ્ત ુત વાતાવ તવશેની એક અગત્યની નોંધ ઉતારી છે . “આરં ભે મુકાયેલ ું સરજ
ઢંકાવાનુ,ં ખાબોબચયાં અંધ બન્યાનુ ં અને બસમાં પાછલાં વ્િીલ અતનચ્છાએ પણ
કાદવવાળા પાણીમાં રહ્યાનુ ં તેમજ અંતે વડ, આકાશ, તળાવ અને ઉભય
હદશાઓમાં વારાફરતી જોતા ડોશીમાનુ ં વણવન અસિાય, તનરુપાય ક્સ્થતત દ્યોતક
છે . ડોશી સંહદગ્ધબચત્ત સભ્યતાનુ ં પ્રતીક બનવાની અણીએ આવી અટકે છે .
પ્રસ્ત ુત વાતાવ પ્રયોગ લેખકની ટે કતનક પરત્વેની દ્ધદ્વધામાં આ દ્ધદ્વધા મતવ કરવા
માટે ની ટે કતનકના કારણે ઘણો રસપ્રદ બની રિે. સંવેદનને ન્યાય આપવાની પરી
આત ુરતા સાથે કાળની પરલબક્ષતા સાધવા માટે જરૂરી ટે કતનકની પ્રામાબણક ખોજ
આવા અતધક રચનાપ્રયોગની અપેક્ષાની ભખ ઉઘાડે અવશ્ય.”૨૨
‘પોટકું’ વાતાવ તવશે જુદા જુદા મિત્વના તવવેચકોનાં આપણે તનરીક્ષણો
જોયાં તે સંદભે વાતાવ લેખક રઘુવીર કિે છે તે જોવુ ં જરૂરી છે : “પોટકું માં ન
સમજવાનો અનુભવ જ યથાતથ મકયો છે . તનરલંકાર થવામાં કંઈક સફળતા
મળી છે . છૂટત ુ ં નથી એ પોટકું પ્રતીક બને એવો પણ ખ્યાલ ન િતો.
વાદળછાયા વાતાવરણના હદશાિીન પ્રવાસમાં એ પુનરાવતવન પામતી એક
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ઘટના જ છે . આ વાતાવ માં છે એવી સંહદગ્ધતા કે આગળ જવાનુ ં સાિસ ુુ ં ભાગ્યે
જ કરું. શક્ય િોય એટલી તવશદતાને ુુ ં ઈઠટ માનુ ં છં.”૨૩
તવશદતાને ઈઠટ માનનારા વાતાવલેખકની વાતાવમાં જે સંહદગ્ધતાને
સંકુલતા આવી છે તે સુરેશ જોષી ઉદભાતવત આધુતનક વાતાવ તવભાવનાને કારણે
બન્્ુ ં છે . એમ જરૂર કિી શકાય. એટલું જ નિી જાનપદી વાતાવ સદ
ં ભે એ બાબતે
રઘુવીરનુ ં વાતાવ કાર લેખે તવશેષે પ્રદાન છે . રાધેશ્યામ શમાવ કિે છે : “જાનપદી
પહરવેશમાં આધુતનક તત્વબચિંતનની સમસ્યાને કલાકાર અપવવાનો આવો પ્રયોગ
અિીંયા કદાચ પ્રથમ જ િશે.”ર૪
‘બરફ’ વાતાવ ને પણ આધુતનક વાતાવ ના પ્રભાવમાંથી આવેલી ગણી શકાય.
આધુતનક વાતાવ ન ુ ં એક લક્ષણ તે કાવ્યમય ગદ્યનો વાતાવ કથનમાં તવતનયોગ અિીં
‘બરફ’ વાતાવ માં વાતાવ કારનુ ં ગદ્ય કાવ્યકક્ષાએ તવકસે છે જુઓ “ુુ ં રજાઓ ગાળવા પાછો આવ્યો િોઉં ત્યારે હકન્નરીને સામેના પિાડ
પરથી ઉતરતી જોતો. કોણ જાણે કે મ પણ મને ઘણીવાર એમ થત ુ ં કે એ મને
મળવા જ આટલી ત્વરાથી ઊતરી રિી છે . નિીં તો આ િવા શી ઉતાવળ અને
સૌરવ શો ઉમળકો કયાંથી િોય ? ુુ ં જ્યારે પણ એને એની છાંદસી ગતતમાં જોતો
ત્યારે અમારું ક્ષણ પછીનુ ં તમલન ધારી જ લેતાં. પણ એ મને મળવા નિોતી
આવતી એની મને થોડીક ક્ષણો પછી ખબર પડી જતી. મને દુઃખ નિોત ુ ં થત.ુ ં
ત્યારે કશો અજપો
ં ન િતો. ન્ુું કુતિલ િત ુ ં દે વદાર વ ૃક્ષા ની કંપળોના તાજા
ફૂટતા દધ જેવુ”ં ૨૫
અિીં અલંકારો છે ગદ્યમાં કતવત્વ છે પણ ભાષાનુ ં લાબલત્ય કથન ને જરા
પણ કૃતક નથી બનાવત.ુ ં આત્મકથનાત્મક રીતતએ વાતાવ કારે ‘બરફ’ વાતાવ ન ુ ં એ
રીતે આલેખન ક્ુું છે કે બરફ એક પ્રતીક બનીને ઉપસે.
વાતાવ નાયક પિાડ ખેડનો પુત્ર છે જે લીલાં સકાં બધાં વ ૃક્ષોને નામ દઈને
ઓળખાવી શકે છે . એ વ ૃક્ષો કપાતાં િોય ત્યારે િવામાં તરતી એમની દુતધયલ
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ગંધને પણ જાણે છે એ દુતધયલ ગંધના કે ટલાક પર તેના સંવેદન પર ચડીને
િરી ગયા છે અને બરફ તો પડતો જ રહ્યો છે .
બરફાચ્છાહદત

પહરવેશમાં

વાતાવ નાયકના

દ્રષ્ઠટકોણથી

આલેખાયેલ ું

હકન્નરીનુ ં પાત્ર જીવંત બની આવ્્ુ ં છે . રઘુવીર ચૌધરીની વાતાવ કાર તરીકે ની એક
લાક્ષબણકતા એ છે કે તેઓ વ્યતત કરતાં અવ્યતત પ્રેમને આલેખવામાં વધુ કસબ
દશાવવે છે . અિીં વાતાવ નાયકની હકન્નરી તરફની સંવેદના સતવશેષ તો અવ્યતત
રાખીને વ્યતત કરવામાં આવી છે જેથી અબભવ્યક્તત કાવ્યકળાની લગોલગ જઈ
પિોંચે છે . એક પણ વખત વાતાવનાયક અને હકન્નરી વચ્ચે સંવાદ આવતો નથી.
િા સંવાદ થાય છે પણ જુદી જુદી રીતનો, શાષ્બ્દક રીતે અવ્યતત. આ રીતે :
“હકન્નરીને જોવા જાઉં. મળવાનુ ં ન બને તોય જોવાનુ તો બને જ. એકાદ
દૃષ્ઠટપાતમાં અમારો સંવાદ શરૂ થાય અને પછી થોડી ક્ષણોના મૌનમાં તવસ્તરે .
બિારથી િવા આવતી િોય તો એના ઢળતા ખભા પર મને ઉદાસીની લિરીઓ
દે ખાય.”૨૬
હકન્નરી િોટલમાં કામ કરે છે વાતાવ નાયકનો આ ઉદગાર- એના ધંધાદારી
િાસ્યમાં પણ કશીક નૈસબગિક સુષમા સચવાઈ રિી છે . હકન્નરી અંગે એક જુદો
સંકેત પણ કરે છે . છતાં એનામાં રિેલી નૈસબગિક સુષમાને તારવી લેવાનુ ં
વાતાવનાયક ચકતો નથી. દૈ હિક રીતે તો અિીં નાયક-નાતયકા એક બીજાની તનકટ
ભાગ્યે જ આવે છે પણ બરફના વાતાવરણને લીધે નાયકને પણ સંસ્મરણોની
નાનકડી દુતનયામાં સીતમત થઈને પડી રિેવ ુ ં પડે છે અને ત્યારે નાતયકા હકન્નરી
નાયકના મનનો કબજો લે છે .
વાતાવનો અંતતમ પહરચ્છે દ સચક છે . લેખક લખે છે “કે મ કે ગઈકાલે સાંજે
મને એક આભારસ થયો િતો. મારી પડખે થઈને હકન્નરી િવાને કંપાવતી
સામેના આકાશમાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ િતી પછી અગરબત્તી િોલવાઈ ગઈ
િતી.”૨૭ આ નાયકના મનની વાત છે જે અત્યંત સચક છે .
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‘બરફ’ વાતાવ લબલત તનબંધની િદને પણ સ્પશી આવે છે વાતાવને અંતે
વાતાવ વાચકના મનમાં ચાલુ રિે છે . ને તે બરફ વષાવ થતી જોઈ રિે છે .
વાતાવ ની નાતયકા હકન્નરી વાચકના મનમાં પણ રમી રિે છે .
અિીં ‘બરફ’ વાતાવ સંદભે ‘સંવેદનશીલતાની તનસ્બત‘ શીષવકથી ચં.પ.
વ્યાસે આપેલ ું તનરીક્ષણ પણ જોઈ લઈએ. તેઓએ લખ્્ુ ં છે . “ ‘પોટકું’, ‘ધોધ’,
‘બરફ’ અને ‘પણવસત્ય’ જેવી વાતાવઓમાં ઘટના, ટે કતનક અને ભાષાનુ ં સમત ુલા
સુસબ
ં િ
ં સંયોજન થ્ુ ં િોવાથી એ અભ્યાસીઓને તવશેષ તપ્રય થયેલી છે .
રઘુવીરના સર્જક ઉન્મેષનુ ં તવલક્ષણ સત્વ પણ એવી વાતાવઓમાં તવશેષ રીતે
તસિ થત ુ ં જણાય છે .”ર૮ ‘બરફ’ રઘુવીરની વાતાવઓમાં અનોખી વાતાવ બની રિે
છે .
‘આગ’ રઘુવીર ચૌધરીની આધુતનક વાતાવ ના પ્રભાવ પછીની ને ઉત્તર
વાતાવ કાર રઘુવીરની વાતાવ ઓ પિેલાં મુકી શકાય તેવી છે .
‘આગ’ તો આમ એક જ પણ મરે લાને બાળવા જે આગ ભડભડ બળતી
િોય તેને બચતા કિેવાય જે લાકડાંને ચેતાવી દે વતા પ્રકટાવી િોય તે પણ આગ
કિેવાય સરવાળે તો એ આગ જ અક્ગ્ન પણ એ વડવાક્ગ્ન પણ િોઈ શકે તે
જિરાક્ગ્ન પણ થઈ શકે પણ આગ વાતાવ ન ુ ં પાત્ર જે આગ ની વાત કરે છે તે તો
કે રોસીનમાં રિેલી આગને ભભકાવવાની શક્તતની છે તે પરથી તેના હૃદયમાં
જલી રિેલી આગ પણ સબચત થાય છે .
રઘુવીરની વાતવઓમાં સંવાદોમાં બૌદ્ધિક વજન િોય છે તેને લીધે
સંવાદમાં ઉતમિની ચોટ િોય, છટા પણ ઉમેરવામાં આવી િોય, પણ સિજતા તેથી
થોડી અળવાય તો ખરી જ. ‘આગ’ વાતાવમાં સંવાદકલાની ચોટ પણ છે ને
સાિત્જકતા પણ વાતાવ માં પાત્રની િાજરી એક આખો માણસ નિીં પણ માત્ર તેની
િાજરી જ જરૂરી એમ રઘુવીર માને છે . પણ આગમાંન ુ મુખ્ય પાત્ર જે રીતે િાજર
થાય છે તેમાં તો આખો માણસ પણ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ.
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રઘુવીર વાતાવ કથનનો દૃષ્ઠટકોણ અિીં કથકને ભળાવ્યો છે . આ કથકે
એમને (એ મુખ્ય પાત્ર ચાચાને) માત્ર બે જગ્યાએ જ જોયા છે . એ કિે છે : “એ
જેવા દે ખાવ’ લાગે કે જોઈ રુુ ં અને અદૃશ્ય થઈ જાય ત્યારે લાગે કે ુુ ં એમને
ઓળખતો નથી.”૨૯ પણ આ કથક પાછો એમ પણ કિે છે કે “એમનો પહરચય
આપતી વખતે કે રોસીનને ભલી શકાય નિીં અલબત્ત એમનો પહરચય આપવો
એ કંઈ સિેલ ું કામ નથી.”૩૦ આ જે ‘સિેલ ું કામ નથી.’ તે તો કથક કરી ચકયો છે .
જુઓ અગાઉ એણે આપેલો એ પાત્રનો પહરચય. ખરે ખર તો આપેલ ું બચત્ર : “એ
સાઈકલ ઝડપથી ચલાવે છે . એટલે કે મને એવુ ં લાગે છે . શકય છે એ એમની
સરે રાશ ગતત િોય એમની સાઈકલના પાછલા વ્િીલના કે હરયરને આધારે બંને
બાજુ લટકાવેલા કે રોસીનના બે ડબ્બા, એક ડબ્બા પર માતપ્ુ ં અને બીજા એટલે
કે ડાબા ડબ્બા પર પંપ િોય. સાઈકલ, ડબ્બા અને એમનાં કપડાના રં ગમાં થોડુક
ં
મળતાપણુ ં લાગે.. અને એ બધુ ં મળીને એક આકૃતત બને. સાઈકલ તવનાના
ડબ્બા તવનાની સાઈકલ તવનાના ુુ ં એમને કલપી શકતો નથી. એ નજરે પડે
ત્યારે એમની સાઈકલનુ ં આગવુ ં વ્િીલ કે એ વ્િીલથી પણ જલદી ધ્યાન ખેંચે
એવા પાછલા વ્િીલના કે હરયરથી લટકાવેલા ડબ્બા કે એ બેની વચ્ચે ફરકતા
એમના કપડાં કે એમના ચિેરા પરના ગોબા કે માથા પરના અકળાયેલા લાગતા
ટંકાવાળ કે બીજુ ં કશુય
ં જુદા એકમ રૂપે દે ખાય નિીં. એ બધુ ં પરસ્પર સંકળાયેલ ું
લાગે-એક અખંડ આકૃતત રૂપે દે ખાય.”૩૧
આ પાત્ર, આ માણસને કોલેજ િોસ્ટે લના તવદ્યાથીઓ ચાચાથી ઓળખે છે .
એમને ચાચાથી સંબોધે છે . ચાચા તવદ્યાથીને ત ુ ં કિે તવદ્યાથીને એનુ ં ખોટું લાગત ુ ં
નથી. એ ઉશ્કે રાય છે ત્યારે પાણી ફૂટતી િોય એમ શબ્દો બોલે છે . કે રોતસન તવશે
એમને સાંભળો કિે છે “આગ છે આગ.. જો જો અને કે ષ્ન્ટન પાસેના લીલા ઘાસ
પર કે રોસીન છાંટે છે . ઉછીની લીધેલી હદવાસળી ચાંપે છે . ઘાસ સળગે છે .
એમના મોંમાંથી િાસ્ય- એમનાથી તનસ્સંગ એવુ ં િાસ્ય પ્રગટે છે . િા િા ...િા.
િા..િા..િો..િો ઉંિકારો.. િાસ્યને છે ડે ઉધરસ જોડાય છે . ઉધરસ પરી થાય છે .”૩ર
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અને ચાચાના વ્યક્તતત્વને પ્રગટાવનારી શબ્દવષાવ જુઓ : “આ બે
ડબ્બાથી તો આખું ગામ સળગાવી દઉં” (શિેર માટે એ ગામ શબ્દ વાપરતા
િશે?) િા, શુ ં સમજે છે . નાલાયકો ? કોણ કહ્ું િત ુ ં કે મારે એની જરૂર િતી ? પૈસા
પડાવી ગયા લુચ્ચાઓ, નમકિરામો ! નસાડી ગયા પાછા. મેં કયા ટોકી િતી,
જાતે ગઈ િોત તો ? મને પછીને ગઈ િોત તો એને વળાવવા જાત. પણ મને
છે તયો શુ ં કરવા ? કયા કયા ખણેખાંચરે ભરાઈ ગયા છે તે દે ખાતા જ નથી ?
કોઈ નજરે પડે તો ખબર લઈ નાખુ.ં અને એ મળે તો... હિિંમત છે એની િવે મોં
બતાવવાની? શુ ં સમજો છો મને ? કાચો ન માનશો. વેપારી છં. આખા એહરયામાં
વેચ ુ ં છં ઘેર પાંચ ડબા પડયા છે . બધા ખાલી કરી દઉં. મફત આવે છે કંઈ ? બે
રૂતપયા ઉપર આપીને લાવુ ં છં. આ કંઈ પાણી છે ? આગ છે આ આગ. િવા પર
છાંટીને હદવાસળી ચાંપ ુ તો િવા સળગે. આખું આકાશ સળગે િરામખોરો શુ ં
સમજે છે ? ઓળખતા નથી મને..”૩૩
વાતાવની મધ્યમાં આવતાં વાચકને ખબર પડે છે કે આ આગવાળા ચાચા
િયાત નથી છતાં એમના સંકુલ ચહરત્રનો ભાવકને અનુભવ તો થાય જ છે .
કોલેજ િોસ્ટે લના તવદ્યાથીઓએ એમને લાગણી પવવક તવદાય આપી છે . એમનુ ં
અવસાન આગ અને કે રોસીનના અકસ્માત મેળાપે જ થ્ુ ં િત.ુ ં
રમેશ ર.દવે લખે છે : “આ વાતવની મઝા એની તવશૃખ
ં લતામાં છે .
ભાવકને ચાચાનુ ં ચહરત્ર માંડ માંડ ભાવવગુ થાય એવી સામગ્રી વાતાવ કથનુ ં એને
સંપડાવે છે . ને છતાં એના િૈયે એવી અવઢવ તો ઓલવાઈ જ નથી કે તવદ્યાથી
વત્સલ અને તનરં તર આત્મદાિથી પ્રજ્વબલત આ ચહરત્ર પુરુ પમા્ુ ં છે . ? આમ
થાય આમ િોય એ જ તો કલાકૃતતની અિીં આ વાતાવ ની સકારાત્મક, કિો કે
કલાત્મક તનયતત નથી ? વાતાવ એના ચહરત્ર અને દે શકાળ સાથે આપણા મનમાં
રમ્યા કરે એથીવધુ શુ ં ખપે ?”૩૪
અને વાતાવના અંત ભાગે આવતાં કથકના શબ્દો જુઓ : “મેં મનોમન
એમના (ચાચાના) સળગતા અવશેષ િોલવીને એકિા કયાવ એક કબર ખોદી.
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એમાં એમને સુવાડયા. કબર પર ઘાસ ઊગી આવ્્ુ”ં ૩૫ ચાચાના તવશૃખ
ં લ
અવશેષો એકિા કરવા ને કબરમાં મકવા એ પણ સચક છે . રમેશ ર. દવેના
ઉપરના તનરીક્ષણને એ જાણે કે સમથવન આપે છે .
આની સાથે રઘુવીરભાઈના પ્રથમ વાતાવ સગ્ર
ં િ ‘આકક્સ્મક સ્પશવ’ની
સમીક્ષા કરતાં ભપેશ અધ્વ્ુન
વ ી પ્રસ્ત ુત વાતાવ ‘આગ’ તવશેની નોંધ પણ
ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે . જેમણે લખ્્ુ ં છે “ ‘આગ’ વાતાવ કરતાં શબ્દબચત્ર વધુ કિી
શકાય એવી વાતાવ છે . વાતાવ માં ચચાવ ન ુ ં આખું પાત્રબચત્રણ અને અંત નાટ્ાભાસી
છે .”૩૬
ગમે તેમ પણ કથક દ્વારા વણવન અને વાતાવ નાયકના શબ્દો દ્વારા ચાચાનુ ં
જે ચહરત્ર રજ થાય છે તેમાં રઘુવીરની એક અલગ જ સંવાદકલા લેખે લાગે છે
એમ તો કિેવ ુ ં જોઈએ.
વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીને સમજવા-માણવા એમને આપણે બે ભાગમાં
વિેંચી શકીએ. પવવ વાતાવ કાર એટલે એમની શરૂઆતની કંઈક આધુતનક
વાતાવતત્ત્વનો પ્રભાવ ઝીલનારી વાતાવઓના લેખક અને ઉત્તર વાતાવ કાર એટલે
તે પછીની વાતાવઓના લેખક.
પવવ વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીની મિત્વની ટંકીવાતાવ ઓમાં ‘ગેરસમજ’નો
પણ સમાવેશ થાય છે . ‘ગેરસમજ’ નામની ટંકીવાતાવ પરથી લેખકે વાતાવ સગ્ર
ં િનુ ં
નામ પાડ્ું છે એ સાથવક પણ નીવડ્ું છે . કે મ કે ‘ગેરસમજ’માં જેવી ગેરસમજ
થાય ગેરસમજનુ ં તત્વ સંગ્રિની મોટાભાગની વાતાવ ઓમાં આલેખા્ુ ં છે .
જો કે ‘ગેરસમજ’ની ગેરસમજ ન્યારી છે . ગુજરાતીમાં પ્રાણી પ્રેમ કે ચોપગાં
પ્રાણીઓ પ્રત્યેના પ્રેમને આલેખતી એકાતધક વાતાવઓ લખાઈ છે અિીં પણ પ્રાણી
પ્રેમની વાત તો છે જ પણ એમાં કંઈક રઘુવીર શાિી અનોખાપણુ ં પણ છે .
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વાતાવનો આરં ભ આમ થાય છે : “માણસો સાથે ઔપચાહરક વતવન કરતા
અને પાળે લાં કતરાં-બબલાડાંને સ્વજનોની જેમ સાચવતા ભદ્રલોકના વલણ
તરફની મારી સગ એક હદવસ ન રિી.”૩૭
‘ગેરસમજ’ વાતાવ ના આ પિેલા વાક્યના ભાઠયરૂપ જ જાણે કે આખું
વાતાવલેખન છે . લેખક પણ વાતાવમાં આપણે જોઈએ છીએ તેમ એ કતથત
ભદ્રલોકમાં ભળે છે .
લેખક અિીં પ્રથમ પુરુષના દૃષ્ઠટકોણથી વાતાવ આલેખે છે . વાતાવનાયકની
નાની બિેન મેઘના વાતાવનાયકના ઘરના પાછલે દરવાજેથી પ્રવેશી તેવી જ
ચીસ પાડી ઊિી કે મ કે બબલાડીના બચ્ચાને બબલાડો ઘાયલ કરી છટકી ગયો
િતો. વાતાવનાયક ડૉતટર એટલે Physicoan તો ખરા જ ઘર પરતા સર્જન
(Syrgeou)

તેમણે પેલા

બબલાડીના

બચ્ચાની

સારવાર

કરી.

અને

એને

વાતાવ નાયક સાજુ કરી રવાના કરે તે પિેલાં મેઘનાનો પતત તેમને સસલાના બે
બચ્ચાં ભેટ આપી ગયો. વળી સસલાનો સંસાર વધ્યો. બેના ચાર થયાં
વાતાવ નાયકે આ પ્રાણીઓની સંભાળ પોતાના માળીને સોંપી. તે પછી બબલાડો
ઘસીને સસલાના બચ્ચાંને ઉપાડી ગયો િવે તો રિી સસલીને બબલાડી. આ
સસલી બબલાડી ને દોતષત માને છે એની પાછળ દોડે છે . એને જપવા
ં
દે તી નથી.
ઝૂના અતધકારીને પણ નવાઈ લાગે છે કે “બબલાડી સસલાથી ડરે છે .”૩૮ છે લલા
ઉપાય તરીકે સસલાને ઝૂમાં મોકલી આપયાં તે પિેલાંની જેમ બબલાડીને
સાચવવા માળીને કહ્ુ.ં બબલાડીએ તો અનશન આદ્ુું ને પછી તે જતી જ રિી.
એક તો વાતાવ નાયકની ગેરસમજ એ કે સસલાને ઝૂમાં મોકલીએ તો બબલાડી
શાંતતથી રિી શકે ને સસલા પ્રત્યેન ુ ં વેર ભલી જાય. પણ અિીં તો બબલાડી પણ
સસલાનો તવરિ સિી શકતી નથી. બીજી વાતાવનાયકની પોતાને તવશેની
ગેરસમજ કે ભદ્રલોક પ્રાણીઓને સ્વજનોની જેમ સાચવે છે એમ નહિ તે પોતે
પણ એ બાબતમાં ભદ્રલોકને જ અનુસરે છે . ત્રીજી ગેરસમજ તો વાતાવનાયકને
ભોળાં પ્રાણીઓ વચ્ચેના સંબધ
ં ની છે .
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મધુસદન પારે ખ કિે છે કે “વાતાવ કારે ચમત્કાર નીવડે તેવી રીતે રસપ્રદ
શૈલીમાં આ નાનકડી કથા વણવવી છે આ સંગ્રિની એક લબલત લઘુકથા છે .”૩૯
આ નાનકડી વાતાવ માં તવનોદનુ ં તત્વ પણ અનુસ્્ત િોવાથી તે તવશેષ
રસપ્રદ બને છે . વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરી વાતાવનાયકમાં સીધા જ પ્રવેશ્યા છે .
તેની ભીતત આપણને વાતાવનાયકના આ કથનની થાય છે . “પિેલાં આકાંક્ષાએ
અને િવે આદતે મને ફરસદ તવનાનો કરી નાખ્યો છે .”૪૦
રઘુવીરની અન્ય વાતાવ ઓથી અલગ પડતી આ, પ્રાણીપ્રેમ અને પ્રાણી
પ્રાણી વચ્ચેના સિજીવન અને સંબધ
ં ની તથા એ અંગેની ગેરસમજની એક સરસ નીવડેલી વાતાવ છે .
ગેરસમજ તો ‘મુશ્કે લ’ વાતાવ માં પણ થાય છે ને એમાંથી પાછી સમજ પણ
પેદા થાય છે .
વાતાવ નાયક પોતે લેખક છે અને એને પિેલાં રે લવે સ્ટે શનને પછી િે નમાં
છાયા મિેતા નામની સુદર
ં
્ુવતીનો ભેટો થાય છે . એક ડગલું પાછા ચાલીને
પછી ફરવાની કે ળવેલી આદતને લીધે વાતાવ નાયક નાતયકા છાયા મિેતા સાથે
અથડાઈ પડે છે .
રે લવે સ્ટે શને, છાયા મિેતા કે જેમને વાતાવ નાયકે અગાઉ લગ્નની માગણી
આવતાં ના પાડી િતી, તે ભેટી જાય એ એક અકસ્માત તો બરાબર પણ લેખકે
બીજો પણ મધુર અકસ્માત યોજ્યો છે . તે એક િે નમાં નાયક-નાતયકાની બેિકો
પણ બરાબર સામસામે આવી જાય તો જ એ બે વચ્ચે સંવાદની પટાબાજી
ખેલાયને ?
“મુશ્કે લ’ : સંવાદ અને સંવેદનનુ ં સા્ુજ્ય” એ શીષવકવાળા લેખમાં દક્ષા
પટે લ લખે છે : “ટંકીવાતાવ માં ઉત્તમ લેખક દ્વારા સાંપ્રત સમાજનુ ં તનરૂપણ થત ુ ં
િોય છે . સમાજના કયા વગવની વાત છે તેના આધારે ભાષાકમવ ઘડાત ુ ં િોય છે .
પાત્રોની ભાષા બોલતી િોય છે . આ પ્રકારે ખાસ વગવની માનતસકતા અને
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તવચારો પ્રગટ થતાં િોય છે . રઘુવીર ચૌધરીની ટંકીવાતાવ ‘મુશ્કે લ’માં આ બાબતો
સ્પઠટ રીતે ઉપસી આવે છે . લેખનશૈલીની રીતે વાતાવ આધુતનક પ્રકારની છે .
લેખકના દૃષ્ઠટબબિંદુથી લખાયેલી છે . અને પ્રથમ પુરુષ એક વચનમાં ચાલે છે .
સાવ નજીવા કથાબીજમાંથી લેખકે વાતાવ તવકસાવી છે . સ્ત્રી-પુરુષના સંબધ
ં ોની
વાત રૂઢ થઈ ગયેલા નુસ્ખાઓ દ્વારા રજ કરવાને બદલે લેખકે પોતાની આગવી
કથારીતત અને શૈલી અપનાવી છે .”૪૧
આમ તો રઘુવીરની વાતાવરીતત જે બીજા તેમના સમયગાળાના લેખકોથી
પણ જુદી છે . થોડી તે જ અિીં પણ છે તેને ‘આગવી કથારીતત’ ભાગ્યે જ કિી
શકાય. રઘુવીરની વાતાવ મોટે ભાગે સંવાદોથી તવકસે છે ને એમાં સંવેદનાપણવ
તકવ ની પટાબાજી પણ િોય છે . આ છે રઘુવીરની વાતાવ કથન રીતત. અિીં સ્ત્રી
સ્ત્રીવાદી ને પ્રથમ પુરુષવાદી િોય એવી છાપ પડે છે . છે લલે વાતાવના અંતભાગે
આવતા વાતાવનાયકનો માનવીય દૃષ્ઠટકોણ પણ રજ થાય છે . પણ ત્યાંય સ્ત્રી
પ્રત્યેની પુરુષની ક્રૂરત તો ગેરિાજર નથી જ.
વાસ્તતવક રીતે જોઈએ તો પ્રસ્ત ુત વાતાવ માં સંવાદકળામાં યથાથવતાનો
આભાસ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ થયો છે . એટલા પ્રમાણમાં યથાથવતા નથી
ઉપસતી વાતાવ નાયક જે પોતે લેખક છે તેણે તો પોતાના સંવાદ તવશે ફેહકયત
પણ આપી દીધી છે . તે વાચકને કિે છે કે “મડમાં િોઉં ત્યારે ુુ ં મારી વાતાવ નાં
પાત્રો જેવુ ં બોલી શકું છં. ઘણીવાર પિેલાં લખી ચકયો િોઉં છં એવુ ં જ બોલું છં.
અને જેની અસર ન પડવી જોઈએ એની અસર પડે છે . જેમાં ુુ ં ગેરિાજર િોઉં છં
એ ભાષા સામા માણસને સ્પશે છે .”૪ર ખરે ખર આ કે હફયતમાં વાતાવ લેખકની
ખુદની ગેરિાજરી નથી વરતાતી અને તેથી તેટલા પ્રમાણમાં સંવાદની ભાષાની
ચોટ લખાણની ભાષાની છે સિજ બોલાતી ભાષાની નથી.
બીજી એક વાત વાતાવ નાયક જે લેખક છે તેના સંદભે નોંધવા જેવી છે
તેઓ કિે છે તેમના નાના ભાઈને સંબોધીને કે “તેં લગ્ન ક્ુ ુઁ પછી મને સારી
નોકરી મળી. છોકરી ભાગ્યશાળી લાગે છે .”૪૩
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નાનાભાઈએ હિન્દીભાષી છોકરી સાથે લગ્ન ક્ુ.ું તેના ભાગ્યને લીધે
મોટાભાઈ વાતાવ નાયક અને લેખક મિાશયને નોકરી મળી ? જે લેખક િોય ને
આધુતનક પ્રકારની રીતતએ વાતાવ લખતો િોય તેની સોચ આ પ્રકારની
ભાગ્યવાદી િોય ? આ પ્રશ્નનો જવાબ તો માગે જ છે . કથા સંતવધાન એ રીતનુ ં
છે કે વાતાવ નાયક અને નાતયકાની મુસાફરીનુ ં સ્ટે શન એક જ છે . સ્ત્રી દાબક્ષણ્ય
દાખવી વાતાવનાયક નાતયકાને ટે કસી કરી તેને ઘેર મકવા જાય છે . ને તેને
પછયા વગર જ નાતયકા છાયા મિેતા ટે તસીને રવાના કરી દે છે . નાયકનો રાત
મોટા ભાગની વીતી ગઈ િોવા છતાં થોડો રાતવાસો નાતયકાને ત્યાં થાય.
નાતયકાના પતતની પથારી પર જ વાતાવ નાયક િોય આ બધુ ં કદાચ જીવનમાં
બની શકે તેવ ુ ં િોઈ શકે . છતાં અિીં જે રીતનુ ં આલેખન થ્ુ ં છે તે પ્રતીતતકર
નથી લાગત.ુ ં સ્ત્રી-પુરુષ સંબધ
ં ને તેમાંયે પ્રેમ સંબધ
ં ને વ્યતત કરતા ધારદાર
લાગતા સંવાદો વાચકને ગમે ખરા પણ એમાં વાસ્તતવકતાનો ભાગ પયાવપત
માત્રામાં નથી જ એમ કિેવ ુ ં પડશે.
નાતયકાનાં નાયકને સંબોધીને ઉચ્ચારાયેલાં આ વેણ જુઓ : “પુરુષોને તો
ક્રૂરતા જ શોભે. તમારી ક્રૂરતા જોઈને મને પણ જરા ખરાબ થવાની વાસના
જાગેલી.”૪૪ આ શબ્દો કેટલા છાજે છાયા મિેતાને તેનો તોલ જરૂર વાચક કિી
શકે.
‘ુુ ં કપડાં બદલીને આવુ ં છં’ કિીને બીજા ખંડમાં જઈ રિેલી નાતયકાને
જોઈને એમના ગયા પછી વાતાવ નાયકને જે તવચારો આવે છે તેમાં જ ‘મુશ્કે લી’ની
મુશ્કે લી છે :
મુશ્કે લ વાતાવ સંદભે અતનરુિ બ્રહ્મભટ્ટ લખે છે : “રઘુવીર તકવ ની ચુસ્તતા
જાળવીને સંવાદોમાં વાતાવ ગથ
ં ી શકે છે . ‘મુશ્કે લી એ દૃષ્ઠટએ ખબ નોંધપાત્ર
નવબલકા છે . વ્યતત-અવ્યતતની સીમારે ખા પર સંવાદોને ચલાવવાની તસદ્ધિ
એમણે એમાં દાખવી છે .”૪૫
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અતનરુિ બ્રહ્મભટ્ટનુ ં આ તનરીક્ષણ પણ તવચારણીય છતાં ‘મુશ્કે લ’ વાતાવ ના
આલેખન પરત્વે ઉપર જે મુદ્દા મકયા છે તે પણ તવચારણીય તો છે જ.
રઘુવીર

ચૌધરીની

‘અવાજ’

વાતાવ

ખરે ખર

તેમની

વાતાવ કલાની

પ્રતતતનતધરૂપ વાતાવ છે જેમાં એમણે અવાજનો અનુભવ કરાવ્યો.
ટંકીવાતાવ ની પોતાની દૃષ્ઠટની તવભાવના આપતાં રઘુવીરભાઈ કિે છે :
“પોતાને પ્રાપત અથવા ઉદૃષ્ઠટ અનુભવને ભાવમુદ્રણ સક્ષ્મ સંભાળ સાથે
વાતાવ કાર વાતાવ ની ભાષામાં વ્યંત્જત કરે , સઝેલા સંતવધાનને સિાયક થાય એ
રીતે અથવા તો અ એ સંતવધાનમાં તદાકાર થાય એ રીતે ભાવપહરક્સ્થતત યોજે
એમ કરતાં જે પહરણમે તે વાતાવ ની આકૃતત.”૪૬
“વાતાવ માં તવસ્મયસભર સંવેદન અનુભવાવુ ં જોઈએ અને સમગ્રપણે એ
Single Effect ઉદભવત ુ ં િોવુ ં જોઈએ. કોઈપણ સમથવ વાતાવ કારના દાખલામાં એવુ ં
બને નિીં કે એ માધ્યમ તરીકે ભાષાની પરી શક્તતનો લાભ લઈને એની
મયાવદાઓને ન ઓળંગી ગયો િોય !
“ભાષાના સર્જનાત્મક તવતનયોગથી પણ એના કાયવની ઇતતશ્રી નથી એ
ભાષા એનો અવાજ બને.”૪૭
રઘુવીરની

‘અવાજ’ વાતાવ

વાતાવકારનો

આગવો

અવાજ

બને

છે .

રઘુવીરીય વાતાવરીતતમાં લક્ષણો જાળવતાં છતાં એક અંધ વ્યક્તતના કથનમાંથી
અંધ માણસના ભીતરને વાતાવ ખોલી આપે છે એ ઘણી મોટી વાત થઈ. વાતાવ ન ુ ં
કથાનક રે મડ
ં આર. પરમારના શબ્દોમાં મુકા્ુ ં છે તે જ અિીં રજ કરવુ ં પયાવપત
છે .
“કથાનાયકનુ ં નામ મોિન છે એ અંધ છે . કથક એને ઓળખે છે . કારણ,
મોિન કથકના ગામનાં જ છે . બલકે એમનો સિાધ્યાયી પણ િતો. મોિન જન્મથી
અંધ નિોતો. દસેક વષવની ઉંમર સુધી તો એ દે ખતો િતો. બાહ્ય સ ૃષ્ઠટ એની
દૃષ્ઠટમાં ને એના માનસમાં કંડારાઈ ગયેલી િતી. પણ ગામમાં પારકાના ઘરને
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લાગેલી

આગ િોલવવા જતા એ સળગતા લાકડા પર ગબડી પડયા. એનો

સખત રીતે દાઝી ગયેલો ચિેરો જોઈ સિપાિી કથકને એવાં કમકમાં આવ્યાં
િતાં કે એનુ ં સ્મરણ માત્ર એને દઝાડી દે ત ુ ં િત.ુ ં આવો સાજોનરવો મોિન
અચાનક દૃષ્ઠટ ગુમાવી બેિો. ધરમીને માથે આવી પડેલ ધાડને જોઈ આખા
ગામની વેદનાને વાચા આપતાં કથકનાં કાકી એ ઘડીએ બોલી ઊિયાં િતાં :
‘બળ્્ુ ં આખું ગામ સળગી ગ્ુ ં િોયત તો..” એ પછી ત્રણેક વરસ બાદ કથક
વતન ગયા ત્યારે એમને જાણવા મળ્્ુ ં કે મોિન અધરો અભ્યાસ આગળ
ધપાવવા શિેરની અંધશાળામાં દાખલ થયો છે . અંધશાળામાં એને મળવા જઈ
રિેલ કથકને રસ્તા પર અંધ મોિનનો આકક્સ્મક ભેટો થઈ ગયો. એને જોતાવેંત
કથક મોિનને તો ઓળખી શક્યા. છતાં બંને વચ્ચે વાતચીત થઈ િોવા છતાં
અંધ મોિન અવાજ પરથી કે સ્પશવ પરથી અગાઉ તેમને દે ખતી આંખે ઓળખતો
િતો

તેમને

અથાવ ત

કથકને

લગભગ

ઓળખી

ના

શકયો.

કથકે

રસ્તો

ઓળંગવામાં અંધ મોિનને મદદ કરી. પછી બેઉ છૂટા પડયા. કથક મોિનને ફરી
રૂબરૂ મળવા ઉત્સુક િતા. એ સારુ જ તેઓ આિ હદવસ શિેરમાં રોકાઈ પડયા.
પણ એ મોિનને મળી શકયા ન િોતા.”૪૮
‘અવાજ’માં શબ્દોનો ઉપયોગ લેખકે અવાજને ઉપસાવવા કયો છે . આ
અવાજમાંથી એક આંતરવ્યવક્તતત્વ આપણી સમક્ષ ઉપસે છે .
રે મડ
ં આર. પરમાર તેમના અદ્યતન ગુજરાતી નવબલકાનો એક ‘અવાજ’
શીષવકવાળા લેખમાં નોંધે છે કે વાતાવ માં “કથક પોતાના ‘સ્વ’ને ‘સવવ’માં ગોિવી
દે છે ત્યાં, કથક ‘અન્ય’ બની જઈ આપણ સુન
ુ ે ‘અન્યો’ને પોતાની સાથે જોડી દે
છે . ત્યાં આ થયો સર્જકનો ‘સાધારણીકરણ’ વ્યાપાર. િવે એ કથક રિેતા નથી,
કથક આપણે સુુ બની જઈએ છીએ. પંચેષ્ન્દ્રયો ધરાવતા આપણે સુુ કે વા જુદા
બુઠ્ઠાને બોદા છીએ એ ‘અવાજ’ આખી કૃતતનો બ ૃલંદ અવાજ બની રિે છે . અંધ
મોિન જાણે કથકને નિીં, આપણને પછતો િોય એમ લાગે છે : “તમે કલાકાર
છો ? લેખક છો ? કે વો વેધક બની જાય છે આ અવાજ !”૪૯
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તવવેચકોએ ‘પોટકું’, ‘પણવસત્ય’, ‘બક્ષતતજ ભણી’ જેવી વાતાવ ઓ પર જેટલું
ધ્યાન આપ્ુ ં છે તેટલું ‘અવાજ’ને પણ આપવાની જરૂર છે . અિીં વાતાવકાર
રઘુવીર પોતાનામાંથી બિાર આવી એક અંધનો યથાથવ અવાજ પ્રગટાવી શક્યા
છે . રઘુવીરની આ જાનદાર ટંકી વાતાવ છે .
‘એક સુખી કુટુંબની વાત’માં દામ્પત્યને ઉજાળતા પ્રેમની વાત છે . તો
પ્રણયની ગિન વ્યાખ્યા પણ વાતાવના કલા-આકાર દ્વારા થાય છે . અિીં વાતાવ કારે
જ્યોતતષતવદ્યાનો વાતાવ માં તવતનયોગ કરી જાણ્યો છે . કથાનક વાતાવ સર્જન માટે
ઉબચત રચા્ુ ં છે . જ્યોતતષતવદ્યામાં રસ અને પછી તો એને તવશે િીક-િીક
જાણકારી ધરાવતો સુરેશ શાિ વીણા નામની ્ુવતીનો પતત છે . તેમને એક પુત્ર
પણ છે .
સુરેશ શોખ ખાતર વીણાની કુંડળી જોવા ઈચ્છે છે . તે વીણાને પોતાની
કુંડળી લઈ આવવાનુ ં એકાતધકદાર કિી પણ ચક્યો છે . છતાં વીણા કુંડળીમાં રસ
નિીં િોવાથી તે લાવતી નથી. કુંડળી તેના તપયરમાં છે . પછી તો સુરેશ પોતે
વીણાને સાથે લઇને તેની (વીણાની) કુંડળી લેવા તેને તપયર જાય છે . વાતાવકાર
રઘુવીર ચૌધરીની જ્યોતતષ તવદ્યાની જાણકારી પણ ખાસ્સી છે તે વાતાવ રચનામાં
લેખે લાગે છે .
સુરેશે વાંચેલ ું કે મંગળ-શુિની ્ુતત પ્રણયભંગ કરાવે એવી ્ુતત વીણાની
કુંડળીમાં જોઈ તે વીણાને પછે છે “ત ુ ં પ્રેમમાં તનઠફળ ગઈ િોય એવુ ં એકે ય વાર બન્્ુ ં નથી ?”૫૦
વીણા આ પ્રશ્નનો આમ જવાબ આપે છે : “પ્રેમ જેવુ ં જ કંઈક, લાગણી...
એક ્ુવક માટે જાગેલી અને િજી પણ કોઈકવાર એની યાદ તાજી થાય છે . એ
સાચો િતો. પોતાના જોખમે પણ એ સાચો રિેવા માગતો િતો. એમ તો અમારે
કશો પહરચય નિોતો. મારી સગાઈ માટે મુરતતયાની શોધ ચાલતી િતી. એ
એના મોટાભાઈ સાથે જોવા આવેલો ત્યારે થોડી વાત થયેલી, પછી બે-ત્રણ વાર
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રસ્તામાં મળવાનુ ં થયેલ.ું એકવાર િોટલમાં સાથે ચા પીધેલી. સગાઈનુ ં લગભગ
બધુ ં નક્કી થવામાં િત.ુ ં એના જોષીને તો મારી કુંડળી ખબ ગમેલી. અમારા
જોષીએ પણ િા પાડેલી, પણ સગાઈનો હદવસ નક્કી થાય એ પિેલાં એ
આવ્યો... પણ એ તો કુંડળી લઈને આવ્યો િતો,
‘મારી સાચી કુંડળી આ છે ’ એમ કિીને ફલાદે શનુ ં પાનુ ં મારી સામે ધ્ુ.ું
...મધ્યમ આ્ુને અકસ્માત જેવુ ં કંઈક લખેલ ું િત.ુ ં ભાઈએ બીજે જ હદવસે
સગાઈની ના પાડી દીધી મને એ ગમ્્ુ ં નિીં... અને પછી છ મહિનામાં તો તમે
ભટકાઈ ગયા.”,૫૧
એ ્ુવકનુ ં નામ સુરેશ વીણા પાસેથી જાણે છે .” માધવ વસંતલાલ
બરાબર ખરાઈ કયાવ બાદ તે વીણાને કિે છે “તને ખબર નથી ? એ તો
અકસ્માતમાં ગુજરી ગયો ! તારી હડબલવરી િતી એ હદવસોમાં જ”૫ર
આ સમાચારની વીણા પર થયેલી અસરને જુઓ : “વીણા િીંચકા પરથી
ઊભી થઈ ગઈ. િીંચકાનો આંચકો સુરેશભાઈના અંગેઅંગને પિોંચ્યો. વીણાના
ચિેરા પર એક પલ માટે જાણે વૈધવ્ય ઊપસી આવ્્ુ.ં એ ભાંગી પડી િા િોય
એમ બેિી.”૫૩
સુરેશભાઈ કિે છે : “સારુ થ્ુ ં કે એની સાથે તારું લગ્ન ન થ્ુ ં નિીં તો
ત ુ ં અત્યારે તવધવા િોત.”
વીણાનો જવાબ િતો : “કદાચ મારા ગ્રિયોગથી એ બચી પણ જાત.”
લેખક લખે છે : “વીણાની શ્રિા એના અવાજના ઊંડાણમાંથી ઉપસી આવી િતી.”
થોડી વાર બંને મગ
ં ા બેસી રહ્યાં એક વીખરાઈ ગયેલો ચિેરો એકિો કરવા વીણા
ફાંફા મારી રિી િતી. એક માત્ર એની આંખોના તેજની અખંહડત સ્મ ૃતત આંસુ
બનીને વિી આવી. એ ઊભી થઈ બાથરૂમમાં જઈને મોં ધોવા લાગી ધોવાયેલા
ચિેરા પર વળી પાછા આંસુ વિી આવ્યાં.”૫૪
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સુરેશ એની રીતે આશ્વસ્વત થાય છે કે િવે તો બંનેનો પ્રેમ આજીવન
ટકશે. કે મ કે વીણાના જીવનમાં પ્રણયભંગનો પ્રસંગ આવી ચકે લો છે તેથી એના
(સુરેશના) અને વીણા સંબધ
ં વચ્ચે રાુુની છાયા નિીં પડે તેમનો પ્રેમ આજીવન
ટકશે.
આધુતનક જમાનામાં સુતશબક્ષત ્ુવાન પતત-પત્ની આટલી િદે જયોતતષ
તવદ્યામાં માને એ વસ્ત ુ કિે પણ આ બનત ુ ં તો િોય જ છે .
વાતાવ ની રચના એવી નક્કર છે કે સુરેશને વીણાના પ્રેમ પ્રત્યે કશો
અતવશ્વાસ જાગતો નથી ને વીણાની ભીતરની ક્સ્થતત પણ આપણી સામે આવીને
ઊભી રિે છે . માણસ આખરે માણસ છે એના ચહરત્રની સંકુલતા શબ્દોમાં મકવી
એ જેવી તેવી વાત નથી ને એમ કરતાં પ્રણયની મીમાંસા પણ આપી દે વી તે
પણ મોટી વાત છે . ‘એક સુખી કુટુંબની વાત’ શીષવક પણ અિીં સચકને સાથવક
બની રિે છે .
ધીરે ન્દ્ર મિેતા લખે છે : “પ્રેમ ગ્રિયોગોને બળે નહિ પરં ત ુ અંતરમાં ઊંડે
ઊતરી ગયેલી સ્મ ૃતતને બળે જ ટકે છે . આજ આ કૃતતનો તવષય છે . દૃષ્ઠટની
એકાગ્રતાને લીધે કૃતતનુ ં મલય પણ ઊંચુ આંકી શકાય તેમ છે .”૫૫
‘એક સુખી કુટુંબની વાત’ છે તો ઘટનાપ્રધાન વાતાવ . પણ અિીં ઘટના
કળાકૃતત અવતારવામાં લેખે લાગી છે . રઘુવીર ચૌધરીની ટંકીવાતાવ ઓમાં
આવતાં પાત્રો ત્રણ પ્રકારનાં છે . એક તો શિેરનાં મધ્યમવગીયને કયાંક ઉચ્ચ
મધ્યમવગીય પાત્રો, બીજાં મળ ગામડાનાં પણ આજીતવકા અથે શિેરમાં રિેતાં
પાત્રોને ગામડામાં જ જેમનુ ં જીવન છે એવા પાત્રો. પરં ત ુ આ ‘સમય પણ વિી
જશે’‘ વાતાવ ની પ ૃઠિભતમ ગામડાની છે . પણ વાતાવનાયક જે આધેડ છે તે તશબક્ષત
અને શિેરના વાસી લાગે છે . તશબક્ષત આધેડ અને ગામડાની મિેનતકશ
પહરવારની મુગ્ધા િીરા બે વચ્ચેનો વ્યતત-અવ્યતત એવો પ્રેમ પ્રસ્ત ુત વાતાવ માં
આલેખાયો છે .
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િીરાના બાબાનો પ્રાથતમક ઈલાજ કરીને પાછા ફરે લા નાટકનાં સ્મ ૃતત
સંવેદનોમાં આખી કથા ચાલે છે . જે જુદાં જુદાં દૃશ્યોનુ ં ચયન વાતાવ કારે ક્ુું છે .
અને એનુ ં જે સંકલન ક્ુું છે તેમાંથી તનદોષ, તનખાલસ પ્રણયભાવ બંને પાત્રોમાં
તવકસે છે . આ પ્રણયભાવનુ ં બીજારોપણ જે પ્રસંગમાં થ્ુ ં છે તે એકદમ ઉચીત
લાગે છે . વાતાવ માં જે વાતાવરણ તનરૂપા્ુ ં છે તે પાત્રોની આંતર યથાથવતાથી
ઉપસાવી આપવામાં મિત્વ ભતમકા ભજવે છે .
લેખકની વાતાવરણ તનરૂપણાની એક ઝલક જોઈએ : “ઝીણી ઝરમર શરૂ
થઈ. િમણાં કલાક પિેલાં તો ધારદાર ઝાપટું પડી ગ્ુ ં િત.ુ ં ફતત ઝાપટાની
મદદ આપીને ઝરમર અટકી ગઈ. એ પછી પણ એમણે ઊંચે ન જો્ુ.ં આકાશમાં
ઘણાં વાદળ િશે. તારા નિીં િોય, નિીં તો ઢાબળયામાં કયાંક કયાંક ટકીરિેલા
પાણીમાં એમનાં પ્રતતબબમ્બ દે ખાય. એ પાણીને પવન અડે અને એમાંન ુ ં આકાશ
કંપી ઊિે. થોડા અમથા પાણીમાં એક આખો આકાશકંપ જોવા મળે . તે રાતે કોણ
જાણે શુ ં થ્ુ ં કે તારકોનાં પ્રતતબબમ્બ લાલ દે ખાયાં. જાણે કે આબગયાની ચમક
લાલ િોય છે . કોઈ રડતી કન્યાની આંખના ખણામાં એકિી થયેલી ચમક
જેવી.”૫૬
ગામડાની પ ૃઠિભતમ િોવા છતાં વણવન કરવાની ધારી જાણે કે બુુ ભણેલા
લેખકની છે . આ વાતાવરણ તનરૂપણ જોડે પન્નાલાલની વાતાવરણ તનરૂપણની
ધારીને ત ુલનાવી શકાય. રઘુવીરે અિીં વાતાવ કથન ત્રીજા પુરુષની કથનરીતતએ
ક્ુું છે છતાં એમનો દૃષ્ઠટકોણ તો વાતાવ નાયક દ્વારા રજ થાય છે . રઘુવીરે અિીં
કથાના વાતાવરણથી ન્યારા રિીને એ વાતાવરણને જોઈને એને તનરૂપવાની
લગભગ સફળ કોતશશ કરી છે . રઘુવીરની ગામડાની જાણકારી અને અનુભતત
અિીં ભારોભાર વરતાય છે . તેમ છતાં લખાવટ ગામડાના લેખકની નથી
વરતાતી.
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વાતાવરણ આધેડ વયના વાતાવ નાયક ને બે ચોપડીઓ ભણેલી કિેતી
વાતાવ નાતયકા ગામડાની મુગ્ધા િીરા વચ્ચેના તનખાલસ, તનદોષ સંબધ
ં ના
તનરૂપણને અસરદાર બનાવવામાં ઉબચત ભતમકા ભજવી રિે છે .
સંબધ
ં નુ ં બીજારોપણ આ પ્રસંગથી થાય છે . ગામડાના ખેતર વગેરેની
જવાબદારી ઉિાવતા, ફામવ મેનેજર કિી શકાય તેવા વાતાવ નાયક ખેતરમાં કામે
આવતા ડોસાની સાથે તેમની બાર-તેર વરસની દીકરી િીરાને પણ દરરોજ કામે
આવતી જુએ છે . ત્યારે કિી બેસે છે : “આવી નાની છોકરીને તનશાળે મોકલવાને
બદલે તમે કામે લાવો છો ?” પ્રશ્નનો જવાબ િીરા આપે છે આ રીતે : “ુુ ં કયાં
નાની છં ? મને બધુ ં અને પછી ઊંચુ ં જોઈને સાિેબ સામે જોતાં સિેજ શરમાઈ
િતી અને બખલબખલ િસી પડી િતી.”૫૭
‘ુુ ં કયાં નાની છં ?’ એમ કિેવ ુ ં ને પછી બખલબખલ િસી પડવુ.ં એ ચેઠટામાં
િીરાના પેલા ફામવ મેનેજર સાિેબ પ્રત્યેના ભાવનુ ં બીજારોપણ આપણે વરતી
શકીએ છીએ. આ ભાવસંબધ
ં જુદા જુદા પ્રસંગો યોજી એનુ ં ઉબચત સંકલન કરી
લેખકે તવકસાવ્યો છે . લખાવટ એવા પ્રકારની બની આવી છે કે આ તવકસન
સિજ અને ચોટદાર લાગે.
િીરા વાતાવ નાયકના રૂમ પર િીંચકાનો સબળયો પકડી ઊભી રિેતી.
ચોપડીઓ ખોલી બચત્ર જોવા લાગતી, કે લેન્ડરના ડટ્ટા પરથી એક બે પાનાં
ફાડતી. ુુ ં બે ચોપડી ભણેલી છં એમ કિેતી, બંગડીઓ પિેરી લાવી િોય તો
અબભપ્રાય પછતી આ બધી ચેઠટાઓમાં પેલા ભાવસંબધ
ં નુ ં તવકસન તેની પ્રહિયા
સાથે આપણે અનુભવી શકીએ છીએ.”૫૮
પંદર-સોળ વષવની વયે િીરાનો પણ અવાજ બદલાવા લાગે છે . િજી
હકશોરી િતી. તે િીરા ્ુવાનીમાં ડગ માંડી રિી છે . વયના વધવા સાથે સિજ
રીતે પેલો સંબધ
ં પણ વધતો જાય છે . દપવણ સામે ઊભાં રિેવ ુ ં ‘સાિેબ’ના બટ
જોઈને િાથમાં લેવા સારા છે કિી પાલવથી લછવા લાગવુ.ં આ બધુ ં અભાન
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પણ ‘સાિેબ’ને પણ સંબધ
ં માં ખેંચત ુ ં જાય છે િીરાનુ ં આ બોલવુ ં કે ‘લાલ પેક્ન્સલ
આપશો સાિેબ!’ તેની સાિેબ પર ધરતીકંપ જેવી અસર થાય છે . લેખક લખે છે :
ુ ં ૫૯
“માત્ર ઉચ્ચારથી એણે સાિેબ અને પોતાની વચ્ચેન ુ ં અંતર ભ ંસી નાખ્્ુ ં િત.”
પછીના પ્રસંગમાં સાિેબની તબબયત બરાબર ન લાગવાથી ચોંકી પડીને
િીરા પછે છે શુ ં થ્ુ ં તમને ? અિીં તો સાિેબ સંબોધ ન જ ગેરિાજર રિી જાય
છે . માથે િાથ મકીને એ તાવ માપવા પણ પ્રયત્ન કરે છે . સામાત્જક બંધનો પણ
કે વાં પરં પરાને લીધે સાિત્જક બની જાય છે . િીરા પરણી જાય છે તેની નાતમાં
નથી એ વાંધો લઈ શકતી લગ્ન બાધક નથી એના સાિેબ લઈ શકતા આ
ક્સ્થતતમાં સ્વાભાતવક છે . કે િવે િીરા ખેતરમાં કામ કરવા આવી શકે. આવી
ક્સ્થતત આવી ત્યારે વાતાવ નાયક િીરાને કિે છે : “િવે કદાચ ત ુ ં અિીં ન આવે. તે
મારી બુુ કાળજી લીધી છે . મારે તને કંઈક આપવુ ં જોઈએ. પણ શુ ં આપવુએની
ં
કંઈ ખબર પડતી નથી. ત ુ ં જ કિે ..” િવે જુએ િીરાનો અણબોલ પ્રતતભાવ “મોડે
સુધી એ સનમન બેસી રિી િતી. તેમને લાગ્્ુ ં િત ુ ં કે એ કશો જવાબ નિીં આપે.
પણ એ પોટલી પર િાથ મકીને ઊભી થઈ િતી માથે પોટલી લઈને, િસવાનો
પ્રયત્ન કરીને જતાં જતાં બોલી િતી.” િવે બોલવાનુ ં તો આવ્્ુ ં એ કિે છે :
“માગવા જેવુ ં બધુ ં માંગી લેવાય ખરું સાિેબ ?” પછી લેખક લખે છે : સાિેબ
બોલતાં બોલતાં એને એવુ ં લાગ્્ુ ં િત ુ ં કે રડી પડાશે... એ જોઈને એમણે જ પીિ
ફેરવીને મકાન તરફ ચાલવા માંડ્ું િત.ુ ં ભલો પડેલો મુસાફર પરે પરો થાક્યા
પછી ચાલે એ રીતે.”૬૦
અને છે લલો પ્રસંગ િીરાનો બાબો બીમાર પડયો. સારવાર છતાં એને ન
બચાવી શકાયો. એ બાબો જ શબ નથી એમ સમજી િોય તે કારણે િીરા બાબનુ ં
શબ કોઈને લેવા દે તી નથી પણ એના એ સાિેબ આવે છે ત્યારે લેવા દે છે .
ખાડો ખોદવામાં આવ્યો િતા િતો એ કબરમાં બાબાને પોઢાડે તે પિેલાં એ
સાિેબ તો નીકળી ચકયા િતા. પણ “એકવાર પાછા જઈને એમને બાબાનુ ં મોં
જોવાની ઈચ્છા થઈ...”૬૧
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એક વખત સાિેબનુ ં સંબોધન બીજી વાર એવા સંબોધન વગરનુ ં
સંબોધનને ત્રીજીવાર પાછં સાિેબનુ ં સંબોધન એમાં િીરાની સાિેબ પ્રત્યેની
સંવેદનાને તવકાસ અનુભવાય છે .
િીરા સાથેના સંબધ
ં ની પણાવ ુતુ ત જાણે કે સાિેબના જીવનરસની પણ
પણાવ ુતુ ત બની રિે છે તે તેમના આ ઉદગારથી સચવાય છે : “િવે શેિને
જણાવી દે વ ુ ં જોઈએ. બીજો માણસ ગોિવી દે ..એક ત્જિંદગી કે ટલા વરસની િોય
છે ?”૬૨ ગામડાની પ ૃઠિભતમમાં િીરા અને સાિેબનો જે રીતે સંબધ
ં તવકસે છે તેમાં
લેખકે સંવાદોમાં પણ નખતશખ ગામિી બોલી નથી આવવા દીધી. િીરા જે બોલે
છે તે ભાષા તશઠટ ગુજરાતીની એકદમ નજીક છે ને ગામિી બોલીથી તો ખાસ્સી
દર છે . છતાં ખબી એ છે કે િીરાનુ ં મન એનુ ં વ્યક્તતત્વ એમાંથી વ્યતત થાય જ
છે . રઘુવીરે અિીં તશઠટ ભાષામાં આલેખન અને ગામડાની પ ૃઠિ ભતમનો સ-રસ
મેળ પાડી આવ્યો છે . વાતાવ કાર તરીકે આ પણ તેમની લાક્ષબણકતા કે તવતશઠટતા
ગણી શકાય.
પ્રસ્ત ુત વાતાવ તવશે મોિન પરમાર લખે છે : “આ સમય પણ વિી જશે”
એ તવલક્ષણ કળાકૃતત છે . વણવનની સાથો સાથ પ્રગટ થતી ભાવપહરક્સ્થતત
વાતાવ ને જુદો જ આકાર આપવામાં તનતમત્ત બની છે . વાતાવ માં બાહ્ય સ્વરૂપે જે
દે ખાય છે તે માત્ર સંબધ
ં નાં આવતવનો છે પણ આંતરસ ૃષ્ઠટમાં પાત્રોની સંવેદનાનુ ં
આરોપણ વધુ પ્રગાઢ છે . િીરાના તનખાલસ વતાવવમાં ઓતપ્રોત બનેલા
નાયકના વ્યક્તતત્વમાંથી પ્રગટત ુ ં તવસ્મય તો અિીં છે જ. તેની સાથે સાથ
પ્રવતવમાન તવસ્મય એની મેળે સ્ફૂટ થત ુ ં જાય છે . તેને લીધે વાતાવ માં અનુઠ્ુત
વણવનથી વાતાવ નો કળાધાટ ઘડવામાં મદદરૂપ બને છે .”૬૩
એક ત્જિંદગી કે ટલા વરસની િોય છે ? એવા નાયકના પ્રશ્નનો જવાબ જાણે
કે વાતાવ ન ુ ં શીષવક આપી રિે છે : ‘આ સમય પણ વિી જશે’
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‘એક હદવસ મોટો’ વાતાવ ની પ ૃઠિભતમ શિેરની છે . મિત્વનાં પાત્રો તો
ગામડાનાં છે . આ પાત્રો આજીતવકા અથે િાલમાં શિેરમાં વસે છે વાતાવનાયક
સુરસંગ ઉપરાંત તેના ભાઈબંધ વીરસંગી પત્ની એ પાત્રો ભલે શિેરમાં રિેતાં
િોય પણ તેમની રિેણીકરણી તો ગામડાની છે . ગામડાની રિેણીકરણીનો મેળ
શિેરની ચાલીના જીવન સાથે પાડીને તેઓ રિે છે . રઘુવીર અિીં આ વાતાવ માં
પણ વાતાવ નાયક સુરસંગના સંવાદોની ભાષા તો તશઠટ ગુજરાતીની નજીક જ
રાખે છે . એટલે સુરસંગ એ રઘુવીરનો સુરસંગ છે મળ ગામડાનો પણ સુધરે લો.
વાતાવ રંભે આ રીતે સુરસંગ ને લેખકે પ્રત્યક્ષ કરાવ્યો છે “ગયે મહિને ખરીદે લો ફેંટો બાંધી જોવાનુ ં મન થતાં સુરસંગ ઊભો થયો
અને પતરાની પેટી ખોલી. વાળીને મકે લો ફેંટો બિાર કાઢ્ો અને એક છે ડો
પકડીને આમાં એકસામટો ઉકે લી નાખ્યો. ક્ષણવાર એનુ ં પોત જો્ુ ં અને
રં ગબેરંગી ભાત આંખમાં ભરી લઈને દપવણ સામે જઈને એ ઊભો રહ્યો. એક
આંટો બીજો આંટો અને એમ આંટા પર આંટો ચડાવતો ગયો અને સુરસંગના
ભરાવદાર ચિેરાને અનુરૂપ ઉપસેલો ફેંટાનો આકાર દપવણમાં પ્રતતબબિંબબત થઈ
ઊિયો. સુવાળા કપાળ પર વાળનુ ં એક જુલફં નમેલ ું રિે એ માટે એણે ફેંટાની
નીચલી કોરને ખેસવીને સગવડ કરી અને પછી બેઉ િાથે ફેંટાને દબાવીને
આગળ તરફ સિેજ નમાવ્યો. સંતોષ થયો િોવા છતાં ઉપરનુ ં છોગલું કંઈક ઊચુ ં
ક્ુું અને ખીંટીએ લટકત ુ ં લાકડાની ફ્રેમવાળં દપવણ િાથમાં પકડીને મોંની નજીક
લીધુ.ં જમણા િાથની અનાતમકા પર પિેરેલી વીંટીના ગુલાબી નંગ તરફ નજર
કરીને પછી પાતળી મછના છે ડાને વળી દીધો. ઘઉંવણાવ ચિેરા પર મછનો કાળો
ભમ્મર અંકોડો મોિક તવરોધ રચતો િતો. અને ભ્રમરના રં ગ સાથે િરીફાઈ કરતો
િતો.”૬૪
વાતાવ માંથી આટલું લાંબ ુ અવતરણ આપવાનુ ં કારણ એ છે કે સુરસંગની
ફેંટો પેટીમાંથી કાઢવાની તેને ઉકે લવાની ને દપવણમાં જેવાની હિયા તો
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ઝીણવટથી આલેખાઈ છે . પણ તેની ભાષા જાણે કે સુરસંગના પાત્રથી થોડી
વેગળી પડી જાય છે .
લેખક વાતાવ માં સરસંગના પાત્રનુ ં આદશીકરણ કરે છે તે ઉદ્દે શથી વાતાવ ના
અંત પિેલાંના ઘટનાઓનુ ં આલેખન થ્ુ ં છે .
મેળો એક પણ ચકયો ન િોય તેવો મેળાનો શોખીન સુરસંગ મેળો
મિાલવાનીને તપ્રય પત્નીને ભેટ આપવામાં ખચવવાની રકમ તો પરોપરકારમાં
ખચી નાખે છે . િવે મેળામાં જવુ ં કે વી રીતે ? અને તે માટે લેખક એક ઘટના યોજે
છે . તમલના મેનેજરનો દીકરો સ્કટર-અકસ્માતમાં ઘવાયો છે . લોિી વિી ગ્ુ ં છે .
તેથી એને લોિીની જરૂર છે . આ ઘટના જાણ્યા પછીએ સરસંગ એનાથી અબલપત
જ રિે છે . પણ જેવો ઓળખીતા માણસનો અવાજ કાને પડે છે તેવો એ બિાર
આવે છે . બોલી ઊિે છે : ‘અરે ! મિેતાજી !’
મિેતાજી તમલમજરોને પછી રહ્યા છે : “તમારામાંથી કોઈ લોિી આપવા
તૈયાર થાય તો મેનેજર સાિેબ સો રૂતપયા આપશે સો રૂતપયા ! તવચાર કરી
જુઓ!”૬૫
લોિી આપવાથી સો રૂતપયા મળે તો સરસંગનો મેળો સચવાઈ જાય એ
માટે સેવેલા ઓરતા પરા થાય. એના મનમાં ગણતરી પણ મંડાય છે . સો
રૂતપયાની એ તૈયાર થાય છે , બ્લડબેંકમાં જાય છે , ત્યાં વાંચવા મળતાં સત્રો
તેની ગણતરીમાં બદલાવ લાવવા કારણભત બને છે . એ સત્રો આ પ્રમાણે િતાં :
રતતદાનથી ચહડયાત ુ ં બીજુ ં કોઈ દાન નથી. તમારું થોડુક
ં લોિી એક માણસની
ત્જિંદગી બચાવી શકે છે . આનાથી મોટો લિાવો જીવનમાં બીજો શો િોઈ શકે ?”૬૬
પછી ચાલે છે સુરસંગના મનના બદલાવની પ્રહિયા. પછી તો લોિી પણ
દરદીના લોિી સાથે મેચ થાય જ પાછં સરસંગ સાંભળે છે : “દરબાર લોકો
ઉદાર િોય છે .”૬૭ કદાચ એટલે જ પાત્રને દરબાર બતાવા્ુ ં છે .
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સરસંગના મનમાં ઘણુ ં ઘણુ ં ચાલ્ુ,ં સોના પણ આવી પણ તવચારમાં પડી
ગયો. નક્કી ક્ુું લોિી આપવાના બદલામાં મેનેજર સો રૂતપયા આપી રહ્યા છે . તે
લેવાની એ સતવનય ના પાડે છે . એ માટે ન ુ ં કારણ આપે છે : “મારું લોિી આમ
ઉપયોગી થાય છે તે જોઈને મને જે આનંદ થયો છે તેની તમને શી વાત કરું ?
તમે જ કિો, ુુ ં પૈસા લઉં તો મારો આનંદ અકબંધ રિે ખરો ?”૬૮
સરસંગે એની આતથિક ક્સ્થતત નબળી િોવા છતાં અજાણ્યાનો જીવ
બચાવવા તેને લોિીનુ ં દાન ક્ુ.ું સો રૂતપયા તો એને કંઈ કંઈ મોજ કરાવત પણ
એ મોજ એણે જતી કરી તેથી તો એનામાં મોટાઈ આવી. ભલે એ મોટાઈનુ ં માપ
એક હદવસનુ ં િોય પણ એકહદવસ મોટા થવાય એટલું તો એણે માનવતાનુ ં કામ
ક્ુું જ.
રઘુવીર ઘોતષત ગાંધીવાદી તો ન કિેવાય પણ એમની તવચારસરણી એ
બાજુની છે . સરસંગ શોખીન િતો છે બલયો િતો એટલે તો એકે મેળો ચકયો
નિોતો પણ બધુ ં જ જત ુ ં કરીને એણે અજાણ્યાનો જીવ બચાવ્યો. િવે વાસ્તવની
વાત કરીએ તો આ રતતદાનને એ અગાઉ જે પરાથવ સેવામાં કામ એ કરે છે એ
ખરે ખર એ કરે છે કે રઘુવીરભાઈ એની પાસે એ કામો આંગળી ઝાલીને કરાવે છે
? વાસ્તતવક સુરસંગ સો રૂતપયા ન જ લે એટલો એકહદવસ મોટો એવો વાસ્તતવક
બને તો વાતાવ ન ુ ં મલય વધે પણ અિી તો થોડાં કારણો મકીને સામે પલલે
સરસંગને તોલયો છે તે એમ એનુ ં પલલું નમાવ્્ુ ં છે . માણસ સુધરે આદશવવાદી
બને એ અશક્ય તો નથી જ પણ એ ગુણ તેના વ્યક્તતત્વમાંથી વરતા વો
જોઈએ. પહરવતવન પ્રતીતતકર બનવુ ં જોઈએ અિીં એ કે ટલે અંશે બને છે તે
પ્રશ્નનો જવાબ માગે જ છે . છતાં વાતાવ ન ુ ં કથાનકને એની માવજત વાતાવ ને
સુવાચ્યને સ-રસ તો બનાવે જ છે .
ગામમાંથી શિેરમાં વસેલાં અને ગામ સાથેનો સંબધ
ં પણ ત્યાં અવાર
નવાર જઈને, રિીને

રાખી રિેલાં શ્રમજીવી પહરવારમાંથી મધ્યમવગવમાં

પહરવતતિત થઈ રિેલાં માણસો રઘુવીર ચૌધરીની એકાતધક વાતાવ ઓના પાત્રો
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બનેલાં છે . સ્વાભાતવક છે કે આવાં પાત્રો પ્રમાણમાં બાળ-બચ્ચાવાળાં ને ્ુવાન
િોય.
‘સાંકળ’ એ ખાલી કાટ ખાઈ ગયેલી લોખંડની કડીઓની સાંકળ નથી. એ
તો મમતાનો દોર છે . ગામ જઈને ત્રણ સભ્યોનુ ં કુટુંબ-પતતપત્ની અને નાની
બાળકી શિેરના તનવાસે પાછં ફરે છે . ત્યારે બાળકી ગામમાંથી નાની પાડીને
બાંધવાની સાંકળનો ટુકડો પોતાની સાથે લઈ લે છે . બાળકીના તપતા આ
લોખંડના ટુકડાને નગણ્ય ગણી માબળયામાં ફેંકી દે છે જેથી બાળકી ખબ જ રડે
છે . એટલે તપતાએ એ સાંકળને માબળયામાંથી ઉતારવી પડે છે પણ તે સાંકળને
તેઓ બેબી આગળ ફેકે છે . તેથી બેબીને ખોટું લાગે છે . તેની મમ્મી આવીને
બેબીને મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે માટે તે સાંકળ અને બેબી બેઉનાં વખાણ
કરે છે . પણ બેબી તો છાની નથી િેતી. કારણ ? વાંચો આ મા દીકરી વચ્ચેનો
સંવ સંવાદ
- મા કિે છે “તારે શુ ં લેવ ુ ં છે ?”
‘પાડી !’
‘અિીં કયાંથી પાડી ?’૬૯
પાડી સાથે બેબીની માયા--મમતા એવી બંધાઈ છે કે તેને પાડી જોઈએ
છે . પાડી વગર તે રિી શકતી નથી ને પાડીને અિીં શિેરમાં ન લાવી શકાય તે
બાબત એ સમજતી નથી કાલે સવારે લાવી આપીશુ.ં કિીને અમુક સમય પરત ુ ં
તો મા બાળકીને છાની કરી શકે છે .
જ્યારે પાડી કઈ રીતે લાવી શકાશે એવો સવાલ પતત તરફથી આવે છે
ત્યારે પત્ની બેબીની મા એમને વાતાવ માંના પેલા સબચત પાત્ર પાડી અને બેબી
વચ્ચેના સંબધ
ં ની, એમની વચ્ચે બંધાયેલી માયા-મમતાની માંડીને બચત્રાત્મક
શૈલીએ વાત કરે છે કિે છે : “તમે બજારમાંથી ખરીદી લાવ્યા િોત તો એ
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સાંકળને બેબી રમવા માટે િાથમાંય લેત ખરી ? આ તો પેલી પાડી સાથે જે
મમતા બંધાઈ ગઈ એનો દોર છે ?”૭૦
આ જે સાંકળ છે તે બેબીને પાડીની ઘડી ઘડી યાદ આપે છે . વાતાવ નો
અંત આખી સંવેદનાને પરો ઘાટ આપી રિે છે . પેટીમાં ઘરે ણાં મકવાની વાત
આવી ત્યારે પતતદે વને પ્રશ્ન થયો કે આ સાંકળને કયાં મકવી ? ઘરે ણાં ભેગી ?
ઘરે ણાં ભેગી સાંકળ મકવાની વાતને પત્ની-બેબીની મા ‘ધનભાગ્ય’ ગણે છે .
અને ત્યાં જ બેબી ભાખરીનો ટુકડો લઈને બેબીને ખવડાવવા ઉપડે છે
એને ખબર જ નથી કે પાડી તો ગામડે રિી છે .
બેબીની મા પાડી અત્યારે ગામડે શુ ં કરતી િશે તેની ધારણા કરે છે ત્યાં
વાતાવનો છે ડો આવે છે . આમ “ત્યાં ઘેર અત્યારે પાડી ઘરનાં બારણાં સામે જોઈ
રિી િશે િાથમાં ભાખરીનો ટુકડો લઈને બેબી િમણાં આવશે, િમણાં આવશે એમ
માની રિી િશે..”૭૧
મમવ એ છે કે બેબીની પાડી સાથેની માયા તેની મમ્મીને પણ લાગી છે .
વાતાવ ન ુ ં કથાનક પાત્રોની ચેઠટાઓ અને સંવાદોને કથનની સિજતા
વાતાવને સિજ કળારૂપ આપે છે . જો કે સંવાદોમાં પતત અને પત્ની બંને દ્વારા
બોલાતા કે ટલાક કટાક્ષ્ુતત સંવાદો વધારાના લાગે છે એ સંવાદો દ્વારા એમના
વ્યક્તતત્વ પ્રાગટ્ને કશો જ લાભ થતો નથી. ઉલટાનુ ં એ પ્રતીતત થાય છે કે
વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરી પાત્રો પ્રત્યે ઉબચત દરતા રાખી શકયા નથી.
શ્રી બબતપન પટે લ લખે છે : ‘સાંકળ’ વાતાવમાં નાની શી પાડી અને બેબીની
ભાઈબંધીનુ ં આલેખન એ સંબધ
ં ની પ્રતીકરૂપ સાંકળથી થ્ુ ં છે . તવશેષમાં ‘સાંકળ’
વાતાવ માં પાડી અને બેબી બે જ પાત્રો ન રિેતાં મમ્મી અને પપપાનાં પાત્રો
ઉમેરાયાં છે . જે વાતાવ ને વેગ આપે છે એમાંય મમ્મીનુ ં પાત્ર મુખ્ય સંવેદનને
તવસ્તારનુ ં ચાલકબળ બને છે . પરં ત ુ વાચકને એ પ્રશ્ન સતત મઝ
ં વે છે કે પતતપત્નીના

દામ્પત્યજીવન, બાળઉછે ર, તશક્ષણ
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સંબધ
ં ી

એકબીજા

સાથે

થતા

કટાક્ષ્ુતત સંવાદો વાતાવ ને ઉપકારક ખરા ?......વાતાવ ની બીજી તવશેષતા એ છે કે
આખી વાતાવ માં બેબી-પાડી વચ્ચે સીધુ ં ઈન્ટરએતશન નથી. બેબી અને પાડીના
લગાવની વાતાવ િોવા છતાં વાતાવ ના સમયમાં વાતાવ કારે પાડીને પ્રત્યક્ષ કરી
નથી.”૭ર ફરી બબતપન પટે લને ટાંકીએ : “અિીં બેબી અને પાડી વચ્ચેના તનવ્યાવજ
ભાવસંબધ
ં નુ ં તનરૂપણ સશતત પ્રતીક સાંકળ દ્વારા થ્ુ ં છે . સાંકળ શબ્દ બે અથો
ધરાવે છે . સાંકળથી સંકબલત થવાય છે . તેમજ બંધાવાય છે . અિીં સાંકળ દ્વારા
બેબી અને પાડી વચ્ચે સ્નેિ સચવાયો છે .”૭૩
પશુપ્રેમની ટંકીવાતાવ ઓમાં ‘સાંકળ’ વાતાવ ન ુ ં સ્થાન પ્રથમ િરોળમાં છે જ.
જેમાં પશુ પ્રેમની વાત આવતી િોય, દીકરીની પાડી સાથેની માયા
આલેખાઈ િોય તેવી ટંકીવાતાવ રઘુવીર ચૌધરીના વાતાવ સગ્ર
ં િ ‘દરથી સાથે’ માં
છે . શીષવક જ સચક છે . જીવાજી િાકોરની પાડી ‘સાંકળ’ વાતાવમાં પાડીની વાત
છે . પણ અિીં તો વાતાવના શીષવકમાં જ ‘પાડી’ આવે છે . પણ અિીં વાતાવમાં
જીવાજીની દીકરી સોતનયાનો પાડી પ્રત્યેનો પ્રેમ આલેખાયો િોવા છતાં વાતાવ ન ુ ં
ઉદગાર પશુપ્રેમ નથી બીજુ જ છે .
જીવાજી િાકોર તેમનાં પત્ની વજી અને દીકરી સોતનયા આટલું ત્રણ
માણસનુ ં કુટુંબ શ્રમજીવી પહરવાર જીવનધોરણ કે વ ુ ં ? ખાવામાં ખેંચ પડે.
બાજરીના રોટલા સાથે ડુગ
ં ળીનો દડો કે બેત્રણ મરચાં ને આડોશીપાડોશી
તરફથી છાશ મળી આવે આ પહરવારનો ખોરાક આમ છતાં રોજ બસો ગ્રામ દધ
ખરીદવાનુ ં ચામાં વપરાતાં વધે તે દીકરી સોતનયાને પાઈ દે વાનુ ં જેથી એનો
વાન ઉઘડે.
વાતાવના આરં ભમાં વળાંક આવે છે જીવાજી િાકોરનાં પત્ની વજીબેન કૃઠણ
ભગવાનને તવનવણીથી કંઈક કિેતા કે ભગવાન એવુ ં કરે તેમની દીકરીને વાડકો
ભરીને દધ પીવા મળે . ભગવાન વાત તો િીક એમની જગાએ વજીબેનની
પ્રાથવના લાલા પટે લે સાંભળી. િવે વાતાવ માં બીજા બે પાત્રો ઉમેરાય છે . લાલો
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પટે લ ને તેમના પત્ની પટલાણી. લાલા પટે લને ત્યાં દઝણાં ઢોર કરતાં પાડીઓ
વધારે િતી. પટલાણીને અકળામણ થતી. કે મ કે પાવા માટે છોડે તે સાથે જ
પાડી સાંકળ મુકાવીને નાસે ને તેમનાથી પકડવા દોડાય નિીં. આ તકલીફને
લીધે લાલા પટે લે તેમની પાસેની પાડીઓ સગાંવિાંલાને ભેટ આપી દીધી છતાં
એક પાડી તો વધી. ‘ઢીલીઢચ’ પાડી બંનેને એને માટે સવાલ થતો કે એ પાડી
જીવશે ખરી ? આ ઢીલીઢચ પાડી લાલા પટે લે જીવાજી િાકોરને આપી. મજરી
બોલવેલા ત્યારે પાડી તો મફત આપી જ પણ મજરી આવે તેટલા હદવસ પાડીને
ખવડાવવા ચાર આપવાનુ ં પણ કહ્ુ.ં
સ-રસ બચત્ર આલેખા્ુ ં છે . વજીની કે ડમાં સોતનયા, સોતનયાના િાથમાં
પાડીને દોરવાની સાંકળ ને પાછળ ચાર નુ ં પોટલું બગલમાં ઘાલીને આવી
રિેલા જીવાજી િાકોર.
સોતનયા અને પાડી વચ્ચેના િેતપ્રેમની ચેઠટાઓ તો લેખકે બખબી
આલેખી છે .
પાડી મોટી થતાં ઘાસચારાની જરૂહરયાત વધે છે ને જીવાજીને એ માટે
ત્રેવડ નથી. જીવાજી પત્નીની રજા માગે છે કે આ પાડીને તેઓ લાલા કાકાને
ત્યાં મકી આવે. વજીબેન રજા તો આપે છે એ શરતે કે સોતનયા ન દે ખે તે રીતે
પાડી લાલાકાકાને ત્યાં મકી આવવી.
જોટું થવા આવેલી પાડીને પાછી આંગણે

આવેલી જોઈને લાલા પટે લ

તો રાજી થાય છે પણ પટલાણી ઉદાર છે એમણે દૃશ્ય જો્ુ ં િત ુ ં : સોતનયા
રજકાના બેત્રણ લીલા છોડ પાડી સામે ધરીને ઊભી છે . પાડી એ ખાવાને બદલે
સોતનયાના પગ ચાટે છે .
પટલાણીને િસતા મોંએ પાડીને ખીલેથી છોડી આપી ને સાંકળ સોતનયાને
પડકાવી જુઓ બચત્ર આગળ, પાડીને સોતનયા છે , પછી સોતનયા મા વજી ને
ચોથાિમ પટલાણી ચારે નારીજાતત પ્રાણીઓ.
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આ સંદભે લાભશંકર િાકર લખે છે -“સોતનયા વય સાતત્યમ આવતી
કાલની મા છે , પાડીય નજીકના ભતવઠયની મા છે . વજી તો મા છે . પટલાણીને
(કદાચ) સંતાન નથી. છતાં તે મા છે . ...આ ટં કીવાતાવ ન ુ ં વ્યંજના સત્યભાવકના
ભાવનમાં આમ ઊઘડે છે . સ ૃષ્ઠટનાં સમાધાન ‘આધાન’ છે . પ્રકૃતતએ તે Female ને
સોંપ્ુ ં છે , તે આશય લઈને જન્મે છે . િા ગભવનો આશય. જે ગભાવશય છે . જયાં
ગભાવધાન થાય છે જેમાં નવ માસ એવા િોય છે જ્યાં માતાના કે તેના શરીરમાં
બે હૃદયો ધબકતાં િોય છે . ગભવસ્થ તશશુના ભાવ-અભાવ પણ માની ચેતનાએ
પ્રેરે. એને આ અને તે ખાવાનુ ં મન થાય. નવ માસે જન્મનાર બાળક માટે
પ્રકૃતતએ માતાને ધાત્રી પણ બનાવી છે . એ સંતાનનુ ં ધારણ પોષણ કરે છે .
પછીય તે ભખી રિી ‘જમાડે’ છે . અને જાગીને સંતાનને ઊંઘાડે છે .
આ વાતાવમાં પ્ર-ભાવક ભાવસત્ય મા છે . “જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે
લોલ”, ‘મા તેમા બીજા બધા વગડાના વા’ બાળવયની સોતનયામાંય માની
મમતા છે . સોતનયા અને પાડીમાં પરસ્પર મમતા છે વજી તો મા છે .
પટલાણીમાંય માની મમતાનો એ જ ભાવ સંકેતાયો છે .
આ વાતાવ ન ુ ં એક અથવઘટન છે . બીજી પણ િોઈ જ શકે તે છે વગવ મેળની
લેખકની ભાવના જે એમને ગાંધીજી પાસેથી મળી છે . શોષકનો હૃદયપલાટો
થાય તેનામાં શોતષત પ્રતત માયા-મમતા જાગે તો તે શોષણ કરવાનુ ં બંધ કરે .
એવા શોષકના પ્રતતતનતધ અિીં પટલાણી બને છે . બે દ્રષ્ઠટકોણ િોઈ શકે છે ને બે
કે તેથી વધારે પણ વાતાવ તો રસપ્રદ બને જ છે .”૭૪
રઘુવીર ચૌધરીની ટંકીવાતાવ ઓમાં પ્રણય તનરૂપણના કે ટલાક તરીકા
લાક્ષબણક છે . ‘આ સમય પણ વિી જશે’માં પ્રણયની વ્યતતતા કરતાં અવ્યતતતા
વધુ અસરકારક બને છે . તો ‘ઉડ ગયે ફૂલવા રિ ગઈ બાસ’માં લેખકે પ્રણય
તનરૂપણ સતવશેષ તો અવ્યતત રિે એવી વાણીથી ક્ુું છે . ફૂલ નિીં પણ એની
સુગધ
ં એમ પ્રણયભાવની સક્ષ્મ અસર એ જ તવશેષે તો લેખકે આલેખવા તાકી
છે . પ્રસ્ત ુત વાતાવ માં ગઈ કાલના અધ્યાપક અને ગઈકાલની તવદ્યાથીની વચ્ચેના
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પ્રણયની વાત િીક િીક પ્રભાવક રીતે આલેખાઈ છે . ગુરુ પ્રત્યેના પ્રણયની
અબભવ્યક્તત તેમની આગળ તવદ્યાતથિનીને સંકોચની દીવાલ નડે જ એ રીતે ગુરુની
ક્સ્થતત પણ એવી છે કે તેઓ તવદ્યાથીની તવજયા પ્રત્યે પ્રણયના દોરથી ખેંચાયા
તો છે પણ પ્રગટ કરવાનુ ં સાિસ કરી શકતા નથી. આ જ ક્સ્થતતમાં વષો તો
વિી ગયાં તવદ્યાતથિની તવજ્યા વાટ જોઈ જોઈને અન્ય સાથે લગ્ન કરી તવદે શમાં
વસી ગઈ.
તે પાછી આવે છે ને ખાસ તો પોતાના ને ગુરુને મળવા આવે છે . ત્યારથી
વાતાવ નો આરં ભ થાય છે ને અડધા કલાકના ગુરુ-તશઠયાના સંવાદો બ બાદ પરી
થાય છે . આમ વાતાવ દે ખીતો સમયગાળો તો માત્ર અડધા કલાકનો જ છે .
વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરી વષો સુધી કોલેજના અને ્ુતનવતસિટીના
અધ્યાપક રહ્યા િોવાથી તેમને પોતાના અધ્યાપકપણાનો અને સેંકડો તવદ્યાથીઓ
તવદ્યાથીઓ સાથેના સંપકવ સંબધ
ં નો દીઘવ અનુભવ છે . આ અનુભવમાંથી કથાનક
કલપી તેમણે પ્રસ્ત ુત વાતાવ માંડી છે . તેમાં તેમનો ઉપરોતત અનુભવ ખબ જ લેખે
લાગ્યો છે . અધ્યાપકને તવદ્યાતથિની પ્રત્યેના પ્રણયને વ્યતત કરતાં અધ્યાપકીય
તવવેક નડે છે . ને તવદ્યાતથિનીને નડે છે ગુરુ પ્રત્યેનો આદર અને સંકોચ. સરે રાશ
અધ્યાપકનો એક સ્વભાવ િેમલેટ વ ૃતતને રઘુવીરે બરાબર પકડયો છે . એટલે તો
એનાં ઉચ્ચારણોમાં કદાચ શબ્દ આવતો િોય છે . ‘ઉડ ગયે ફલવા રિ ગઈ બાસ’
વાતાવ ની આલોચનામાં લેખનો પ્રારં ભ કોહકલા અસોડા આમ કિે છે : “માણસમાં
રિેલી ભીરૂતા સત્ય સુધી પિોંચવામાં અવરોધક પહરબળ પુરવાર થાય છે .
સાિસ જ સત્ય સુધી લઈ જાય છે . વાતાવ નાયકના જીવનની આ સમજને રઘુવીર
ચૌધરીએ ‘ઉડ ગયે ફલવા રિ ગઈ બાસ’ નામક વાતાવ માં અવતારી છે . ‘કદાચ’
કાયરતા નુ ં દ્યોતક છે . એકાદ ક્ષણની ભીરૂતા જીવનભરતા વસવસાને જન્મ આપે
છે .

બાહ્ય

પહરક્સ્થતત

સાનુકળ

િોવા

છતાં

વ્યક્તતની

આંતહરક

ક્સ્થતત

ડરપોકપણાને પહરણામે તટે છે . સક્ષ્મ તવવેકની સભાનતા પણ આની પડખે િોઈ
શકે. તવજયા અધ્યાપકનુ ં ઘતનઠિ સા્ુજ્ય ઝંખતી િોય છે , જ્યારે અધ્યાપકને
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ચાિતની અબભજ્ઞતા થાય છે ત્યારે સમય સીમાડા વટાવી ચકયો િોય છે . બીજા
શબ્દોમાં કિીએ તો સભ્યતાના દુગવમાં પુરાઈ રિેલો અધ્યાપક તવજયાને
પછાયેલા પ્રશ્નમાં અનુત્તર રિેતી તવજયાને જોઈને પ્રેમની સમજ પામે છે . અને
તજન્ય વસવસાની લાગણી અનુભવે છે . અતીતની આ તવરલ ક્ષણ મકી જવાને
કારણે બંને પરસ્પરને પામી ન શકયાં. અધ્યાપકના જીવનની આ અધવગભવ
ક્ષણને લેખકે અિીં કલાત્મક વાતાવ રૂપ આપ્ુ ં છે .”૭૫
આમ તો ઉપરોતત પ્રારં ભ-પહરચ્છે દમાં આખી વાતાવ ન ુ ં િાદવ સમાઈ જાય
છે . કોહકલાબેને સંબક્ષપતમાં પણ અિીં વાતાવ ન ુ ં માપ મલયાંકન આપી દીધુ ં છે .
અધ્યાપકમાં પ્રણયભાવ વ્યતત કરવા પરત્વે ને તે પણ તવદ્યાતથિની પ્રત્યે,
અવ્યતત રિેવાનો સ્વભાવ કંઈક તવશેષ િશે પણ તેથી થોડા ઓછા પ્રમાણમાં
પુરુષપાત્રની આ પ્રકૃતત મોટે ભાગે જોવા મળે છે .
તવજયા પરણી પછી તવદે શ વસીને પાછી આવે છે ત્યારે તેના અધ્યાપક
પ્રેમી સાથે સંવાદો-સવાલ જવાબ તો ખાસ્સા પ્રમાણમાં આલેખાયા છે તે તેથી તે
બંનેના વ્યક્તતત્વ પ્રાગટ્માં પણ લાભ થયો છે . તવજયાએ ગુરુને કરે લ એક
સવાલ મુદ્દાનો છે .
‘ુુ ં તમને મળવા આવી ન િોત તો તમે મળવાનો પ્રયત્ન કરત ?’
જવાબ પણ એટલો જ ઉબચત અને ચોટદાર મળે છે “જુઓ આ પત્ર તમારો જ છે ને ! કે વો સાચવી રાખ્યો છે ? શા માટે ?
છે વટે તવદાયની ક્ષણેય તમને પિોચી તો જાત જ.”૭૬
ગુરુ મિાશય સક્ષ્મ તવવેકની સભાનતા છતાં તવજયાને પછયા વગર ન
રિી શકયા “તવજયા, લગ્ન પિેલાં તમે તમારા પ્રેમની વાત કરે લી શુ ં એ માણસ:”
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ભલે પ્રશ્ન વાક્ય અધરું રિી ગ્ુ ં પણ તવજયાએ તો એનો ઉબચત ઉત્તર
આપયો જ. અપવવ મૌન ધારણ કરીને આંખોના ભાવ દ્વારા છતાં બોલી તો ખરી
જ. ‘તેથી કુુ ં છં કે તમે બધુ સમજો છો !’
“જવાબ પણ ઉબચત જ શબ્દને સાચવી લઈને કદાચ આજે થોડુક
ં
સમજ્યો િોઉં તો”૭૭
િવે કશુ ં જ કિેવાનુ ં રિેત ુ ં નથી. આટલા સંવાદોથીયે બધુ ં જ સચવાઈ
જાય છે . વાતાવ ની કથનરીતત પિેલા પુરુષની િોવાથી અબભવ્યક્તત ઉબચત અને
અસરકારક બની છે . બંને પ્રણયીપાત્રો એકબીજાને તમે કિીને સંબોધે છે . તેમાં
પણ પેલા સક્ષ્મ તવવેક સંકોચ અને આદરની પાળ બરાબર ઊપસી છે .
રમેશ ર.દવે કિે છે : “અવ્યતત અને તેથી અનામ રિી ગયેલા પ્રેમની આ
કથા પણ પ્રણયની અનુભતતની પળથી કોસો દર એવા સમયે એટલે કે
કથાનાતયકા તવજયા લગ્ન કરીને તવદે શ જઈ વસીને, વષો પછી નાયકને મળવા
આવી છે ત્યારે ચહરતાથવ થઈ છે .”૭૮ ‘ઉડ ગયે ફલવા રિ ગઈ બાસ’ રઘુવીર
ચૌધરીની પ્રેમતવષયક લાક્ષબણક સફળ ટંકીવાતાવ છે .
રઘુવીરની પોતીકી રીતતની લાક્ષબણક પ્રેમતવષયક ટંકીવાતાવ ઓ બીજી પણ
છે એમાં ‘પ્રેમ તો નહિ પણ’ વાતાવ મિત્વની છે .
વાતાવમાં ત્રણ પ્રેમી પાત્રો છે . બે સ્ત્રીઓ અને એક પુરુષ. વાતાવ ટંકી છે
પણ એની પ ૃઠિભતમ બે પ્રકાર છે . શિેરની અને ગામડાની. પણ કે તકી અને
તવમલનો પ્રણય સંબધ
ં તેમની હકશોરાવસ્થાથી તવકસતો આવતો િતો. એમાં
તવમલના જીવનમાં એક ઘટના બની. તવમલ ગામડામાં તશક્ષકની નોકરી કરવા
ગયોને રહ્યો. એમાં એવી એક પળ ભળી ગઈ કે ગ્રામકન્યા રમાને ચારનો ભાર
ચઢાવવા તનતમત્તે નવો ભારોભાર નજાકતવાળો સંબધ
ં થયો. જેને તવમલ ભલી
શકતો નથી. વાતાવની એક મધુર લાક્ષબણકતા એ છે કે તવમલનો રમા સાથેનો જે
કંઈ સંબધ
ં તનમાવયો તેમાં સચ્ચાઈ છે . તો કેતકીને તે પ્રેમ કરે છે . એમાં પણ
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ભારોભાર સચ્ચાઈ છે . કે તકીને તે છે તરી શકે નહિ. તેથી રમા સાથે તેને કે વો
સંબધ
ં થયો તે અથાવ ત તેને કિી દે છે . કે તકીને અફસોસ જરૂર થાય છે . તવમલની
આ વાત પર પરં ત ુ વાચક અપેક્ષા રાખે તેના કરતાં જુદો છે .
કે તકી કિે છે :
“મરખ પછવુ ં તો િત ુ ં ‘આમ શુ ં ધોયેલા મળા જેવો પાછો આવ્યો ?”
“શુ ં પછં ?”
“લગ્નનુ ં િવે તો ગામડામાં નાતજાતનુ ં જોર રહ્ું નથી ને ત ુ ં તો બ્રાહ્મણ
િતો, સમાજમાં સૌથી ઊંચો”
“એ ખરું પણ કે તકી, મારાથી એવુ ં પછાય કે મ ?”
“કે મ ન પછાય ? ”
“ુુ ં તને ચાિતો ન િોત અથવા એમ કિે કે ુુ ુુ ં તને ઓળખતો જ ન
િોત તો ુુ ં એને જરૂર પછત”૭૯
તવમલની આ વાત કે તકીને તનખાલસ લાગે છે . એને લીધે તેનો તવમલ
પ્રત્યેનો પ્રેમ ઘટે નિીં પણ વધે છે . શીષવક પણ સચક છે ‘પ્રેમ તો નિી પણ’ આ
પણ પછી આપણે આપણી રીતે વાક્ય પરું કરી શકીએ એક સંબધ
ં પ્રેમ જેવુ’ં
રમેશ ર.દવે આ વાતાવ સંદભે કિે છે ઃ “તવમલની પ્રેમાનુભતતજન્ય સચ્ચાઈ
રમા અને કે તકી ઉભય સંદભે અત્યંત મોિક નીવડે છે . એ જ આ વાતાવની મઝા
છે ”૮૦ આપણે આ વાતમાં સંમતત પુરાવીને કિીશુ ં કે વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીની
પ્રેમાનુભતતતવષયક

આ

વાતાવ

ગુજરાતી

ભાષામાં

લખાયેલી

તદતવષયક

વાતાવઓમાં મિત્વનો ઉમેરો છે .
પ્રેમમાં પડવા તવશેની એક રઘુવીર જ લખે એવી ટંકીવાતાવ છે . ‘ત્યારે
પ્રેમમાં પડવુ ં છે ?’ નીરા માસી દ્વારા વાતાવ નાતયકા પાવનીને પછાયેલા આ

241

પ્રશ્નના જવાબરૂપ આખી વાતાવ આલેખાઈ છે . એમ કિીએ તો એમાં કશુ ં જ ખોટું
નથી.
વાતાવ કાર રઘુવીર લખાવટ પરત્વે પ્રયોગશીલ ખરા પણ વાતાવ ના
મળભત સ્વરૂપ પરત્વે કે તેના તવષય પરત્વે પરં પરાવાદી છે . તેઓ સં્તુ ત
કુટુંબમાં આસ્થા રાખનારા છે એટલે પ્રેમી અને પ્રેતમકા વધારે બંધાતા ને તે ઘટ્ટ
થતા દોરમાં ત્રીજી વડીલ વ્યક્તતની ભતમકાને સ્વીકારે છે . તેમના વાતાવ સગ્ર
ં િ
ૃ ’ના
‘અતતતથગિ

પ્રસ્તાવના

લેખ

‘ગદ્યનુ ં સિજ

લાબલત્ય

અને

અનુભવની

પ્રામાબણકતા’માં તેઓ લખે છે , “પ્રેમ એ કોઈ આકક્સ્મક કે અકળ વસ્ત ુ નથી. એ
મડી વ્યક્તતની છે પણ એનો સંયોગ સામાત્જક છે . કોઈક નીરામાસી પાવનીને
પછી શકે છે : “તારે પ્રેમમાં પડવુ ં છે ?” કે વ ુ ં તવબચત્ર લાગે છે આમ પછવુ ં ? પણ
પછી શકાય. કોણ કોને માટે યોગ્ય છે , કોણ કોને અનાયાસ ચાિી શકશે એની
સમજણ ત્રીજી વ્યક્તતને વિેલી પડે છે . મને થયેલ ું કે ગોિવાયેલા લગ્નમાં પણ
પ્રેમની ઊતમિ આલેખીએ તો કેવ ુ ં કેવ ુ ં ? ગ ૃિસ્થાશ્રમની પચીસી પરી કરતાં
અનુગામી પેઢીનુ ં હિત તાકવાની જે સિજ ઈચ્છા જાગે છે , મા-બાપ પોતાના
સંતાનોની એકલતાને સંબધ
ં થી સભર કરવા ઈચ્છે છે એ કૃતત આ પ્રશ્નમાં બઝલાઈ
છે : ‘તારે પ્રેમમાં પડવુ ં છે ?’ ત્રીજી વ્યક્તતની શુભેચ્છા પ્રેમની એકાદ અધવચ્છાયા
તો ધરાવે જ છે . કદાચ તેથી જ ભારતના સં્તુ ત કુટુંબે ભવોભવની પ્રીતતજન્માન્તરાબણસૌિતતન’ ની બાદબાકી નથી કરી, બલકે સક્ષ્મ રીતે પોષી છે .”૮૧
‘ગોિવાયેલા લગ્નમાં પણ પ્રેમની ઊતમિ આલેખીએ તો કે વ ુ ં ? ‘સાહિત્ય
સંદભે તો આ પ્રશ્ન જ તવબચત્ર લાગે છે . પણ રઘુવીર ચૌધરી આ પ્રશ્નનો જવાબ
જ આપી દે છે . વાતાવ લખીને પણ આવો જવાબ કંઈ આપણા સાહિત્યમાં નવો
ુ ને વર-વધ તરીકે ભેગા કરવાની યોજના તો બંને
નથી. સરસ્વતીચંદ્ર અને કુમદ
પક્ષનાં વડીલો દ્વારા જ થાય છે . પણ તેમનામાં એકમેક પ્રતત શુિ પ્રીતત તો
ઉદભવે જ છે . પ્રસ્ત ુત વાતાવ ‘તારે પ્રેમમાં પડવુ ં છે ?’ માં તો રઘુવીર જાણે એક
ડગલું આગળ ચાલીને પ્રેમમાં પડવાનુ ં ગોિવાવીને પ્રેમમાં પડવાનુ ં પાર પાડે
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છે . નીરામાશી પાવનીને પ્રેમમાં પાડવા પિેલ ું પગતથ્ુ ં રચી આપે છે . ને તે
મુજબ પગ મકી આગળ ચાલતાં પાવની કે પટનના પ્રેમમાં પડી જ જાય છે .
નીરામાશીનુ ં માગવદશવન તો છે જ.
વષાવ અડાલજાએ ઉબચત જ કહ્ું જ છે કે “િા બંને (પાવની ને પુરુષોત્તમ)
પ્રેમમાં પડયાં પણ નીરામાશીને બદલે રઘુવીરે પલાન કયો િોયએ રીતે : તારે
પ્રેમમાં પડવુ ં છે ?’ પ્રશ્નથી શરૂ થતી નવબલકા ચાલો તમારી મોટર સાઈકલ કાઢો’
સાથે પરી થતી નવબલકામાં નાતયકા પુરુને ખભે િાથ મકે છે અને એ ઝબકતો
નથી. મતલબ કે એની સ્ત્રીની એલજી ગઈ. પ્રેમ + લગ્ન નવબલકા વાંચાતાં થોડો
વિેમ જાય છે કે એનો કથાકાળ શો િશે ?”૮ર પુરુ અને પાવની નીરામાશીની
યોજના મુજબ પ્રેમમાં પડયા ભલે પડયાં એટલે પડયાં પણ આખરે તો રઘુવીર
ચૌધરીએ વાતાવ લખી છે ને ? વાતાવ ને રસમય બનાવે તેવા સંવાદ લેખનમાં તો
તેમનો જવાબ નથી. પુરુ અને પાવનીના સંવાદો એટલો આભાસ તો બખબી રચે
છે કે એમની વચ્ચે પ્રેમ તો થઈ જ ગયો છે આ સંવાદોમાં નાયક કરતાં નાતયકા
સવાઈ નીવડે છે પાવની કિે છે : “સગાઈ ભલે થઈ ન િોય, પ્રેમ િોય તો સાથે ફરી
શકાય.”
“પ્રેમ ? આપણને કે વી રીતે ખબર પડે કે પ્રેમ છે ?”(પુરુષ)
“ઢોલ વગાડતાં સિેજ ઊંચે જોઈ લેવાથી”, “કોઈ માણસ રૂપાળં િોય ને
એની સામે જરાક જોઈ લેવાથી આનંદ થતો િોય તો એ શુ ં અજુગત ુ ં કિેવાય ?”
“ના પ્રેમ ”
“મારી એક નબળાઈને તમે બુુ મોટું રૂપ આપી દીધુ ં િવે કોઈની સામે
એ રીતે નિીં જોઉં”
“એક વ્યક્તત તસવાય જે તમને ચાિતી િોય”
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“મારા જેવા સોબગયાને કોણ ચાિે ?”
નીરામાસીને પછજો એ જાણે છે .. ચાલો તમારી મોટરસાઈકલ કાઢો.”૮૩
પ્રસ્ત ુત વાતાવ સંદભે રમેશ. ર. દવેન ુ ં આ તનરીક્ષણ નોંધપાત્ર છે . “નરી
ગમ્મતની દ્રષ્ઠટએ આરં ભાયેલી આ વાતાવ ગમ્મત કરતાં કરતાં પ્રેમ અને
પહરણયના પડાવો લગી સિજતાયા પિોંચે છે એ તેનો તવશેષ છે .”૮૪
વાતાવ એક રીતે જોતાં પ્રણય અને પહરણયની વાતાવના આલેખન પરત્વે
નવી જમીન તો તોડે છે . તે પણ એની તવશેષતા ગણી શકાય.
રઘુવીર ચૌધરીની પ્રણય અને પહરણય તવશેની ટંકીવાતાવ ઓ ઘટનાલક્ષી
તો િોય છે પણ તેમાં ઘટના સંવેદનના આધાર માટે આવે છે . એમાં નાયક
કરતાં નાતયકા ઘણુ ં કરીને કે ન્દ્રમાં િોય છે . ‘તનલમ’ પણ આવી નારીકે ન્દ્રી કે
નાતયકાકે ન્દ્રી પ્રણયકથા છે . રઘુવીરની પ્રણય કથાઓનાં પાત્રો સક્ષ્મપ્રેમમાં મમાં
માનનારાં િોય છે . તેઓ પોતાના સ્વાથવ માટે અન્યનો ઉપયોગ કરવાથી દર જ
નીલમ ભયાવ ભાદયાવ સુખી કુટુંબની દીકરી છે એને હૃદયના વાલવની તકલીફ િોય
કે બીજી કશી એલજી િોય તેની તંદુરસ્તીને લગતી કમીની બચિંતાથી એના બ ૃિદ
પહરવારના સભ્યો તેના ભતવઠય અંગે બચિંતતત છે . ખાસ તો તેના લગ્ન પરત્વે,
શારીહરક રીતે નીલમની અસમતા કદાચ તેને લગ્ન કરવા તરફ નિી જવા દે
એવી બચિંતા છે . હૃદયની કે બીજી એવી તકલીફને લીધે નીલમ લગ્ન કરે તો
પ્રસતતને એનુ ં શરીર ખમી શકે ? પણ નીલમ એવી કંઈ નબળી તો લાગતી
નિોતી ગુજરાતનાં ત્રણ યાત્રાધામો અંબાજી, સોમનાથ અને નારાયણ સરોવરનો
તકલીફભયો પ્રવાસ એણે તવના તકલીફે કરે લો. નીલમ માને છે કે તેન ુ ં શરીર
લગ્ન માટે યોગ્ય છે સવાલ સામી વ્યક્તતનો છે . તેને હૃદયરોગની દરદી જાણ્યા
છતાં તે પ્રેમપવવક લગ્ન તૈયાર કરવા તૈયાર છે કે નહિ એ સવાલ છે . નીલમની
દયા ખાઈ મુરતતયો તેને પરણે એ તેને મંજર નથી એટલે એ લગ્ન અંગે આગળ
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તો વધવા માગે જ છે પણ સામી વ્યક્તતને ભાવી પતતને પોતાની સફળ
પહરક્સ્થતતથી વાકે ફ કરીને જ.
નીલમ ડૉતટર છે અમેહરકામાં અભ્યાસ કરીને ત્યાં જ ડૉતટર તરીકે
પ્રેકહટસ કરે છે . નીલમનાં બા સરનામામાં પોસ્ટબ્રોકસ નંબર આપીને મુરતતયો
જોઈએ છે એવી જાિેરાત છપાવે છે .
નીલમ પછી મિત્વનુ ં એક પાત્ર પ્રસ્ત ુત વાતાવ માં ઉમેરાય છે તે સુકેત ુનુ.ં
આ સુકેત ુ નીલમની બિેનપણી કૃપાને ચાિે છે . કૃપા અમેહરકામાં છે . સુકેત ુ પોતે
અમેહરકા જાય તે માટે તેણે કોઈ અમેહરકાવાસી ્ુવતી જોડે લગ્ન કરવુ ં પડે
પછી તે ્ુવતીને છૂટાછે ડા આપી કૃપા સાથે લગ્ન કરીને સુખી થાય પતત-પત્ની
બંને અમેહરકાવાસી બની જાય. એટલા માટે નીલમને માટે છપાવેલી પેલી
પોસ્ટબોતસવાળી જાિેરાતના જવાબમાં તે મુરતતયા તરીકે પોતાનો બાયોડેટા
અને ફોટો મોકલે છે . નીલમ માટે જ પોતાનો બાયોડેટા મોકલયો તેવી સુકેત ુને
ખબર નથી. તમત્રભાવે નીલમ સુકેત ુને મળવા બોલાવે છે , પછી જ વાતમાંથી
વાત નીકળતાં સુકેત ુને ખબર પડે છે કે પોતે જેને બાયોડેટાનો ફોટો મોકલયો છે
તે તો નીલમ જ છે .
નીલમને આ જાણવાથી આંચકો તો લાગ્યો જ પણ એને એક કલપના
આવી : “પોતે સુકેત ુની કશી ઉલટ તપાસ ન કરે . કશુ ં જ જાણતી નથી એમ વતે,
લગ્ન કરે અને પછી ત્યાં હૃદયરોગના ુમ
ુ લાનો ભોગ બની મરી જાય. સુકેત ુ
થોડા હદવસ શોક પાળી કૃપાને પરણી જાય એક સાથે ત્રણ પ્રશ્ન ઊકલી જાય.”૮૫
નીલમે તો આવી કલપના કરી પણ પછીની ઘટનાઓ દ્વારા બને છે પણ
એવુ ં જ એને મળત ુ ં નીલમ સાથે સુકેત ુનાં લગ્ન થાય છે . નીલમ અને સુકેત ુ વરવધ તરીકે અમેહરકા જવા તવમાનની યાત્રા કરે છે િવે જુઓ આ તનરૂપણ “લંચ માટે એરિોસ્ટે સે નીલમને જગાડી.’ એ સ્ફૂતતિથી બેિી થઈ. કિે :
“મારા િસબંડે તમને કહ્ું નિી કે આને ઊંઘવા દો ?”
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િસબંડ શબ્દ સાવ સ્વાભાતવક લિેકામાં બોલાયો િતો. એક તમતનટમાં તો
નીલમ વ્યવક્સ્થત થઈ ગઈ. નજીક સરકી આવી. પોતાની ડીશમાંથી એક
મીિાઈ સુકેત ુની ડીશમાં સરકાવી દીધી.
‘કે મ ? ડૉતટરે ના પાડી છે ?’
‘ુુ ં પોતે જ ડૉતટર છં એ ભલી ગયા ?’
‘શુ તબબયતને કારણે મીિાઈ લેતા નથી.?’
‘ના, વજન વધી જવાથી જાડી ન લાગુ માટે !’
‘તો તમે સૌંદયવ પ્રત્યે સભાન તો છોજ!’
‘કે મ નિોઉં ? ુુ ં કંઈ સાધ્વી નથી.
‘કોડભરી કન્યા છં. બલકે આજે તો નવવધ છં.’૮૬
નીલમના આ બોલ સુકે ત ુને ઉપિાસરૂપ લાગે છે . પણ અિીંથી જ એ
વાતનો પાયો રચાઈ જાય છે ‘નીલમ કૃપાનો બિેતર તવકલપ’ છે .
લેખકે કૃપા સુકેત ુનો સ્વીકાર નથી કરતી એ પગતથયે આવવા સિેજ
ઉતાવળ કરી છે . તેથી વાચક પણ ઉતાવળો બને છે કે આ કૃપા વચ્ચેથી જાય
ને નીલમ-સુકેત ુ વાસ્તતવક પતત-પત્ની બની રિે તો સારું. લેખક આ જ પહરણામ
લાવે છે . પણ ત્યાં સુધી આવવા માટે નીલમના િીક િીક ગુણોને ઉઘાડે છે જેથી
સુકેત ુ તેની તરફ વધુને વધુ ઢળે ને કૃપાથી માનતસક રીતે દર ને દર થતી જાય.
કૃપાનુ ં વતવન પણ તેને બીજવર ગણીને દર િડસેલે છે . આ વસ્ત ુ ગળે ઊતરે તે
રીતે નથી તનરૂપાઈ છતાં બને છે તો આમ જ.
વાંચો નીલમ અને સુકેત ુનો આ સંવાદ ‘ુુ ં અસાધારણની શોધમાં ત્જિંદગી
વેડફી નાખું એવી નથી. પણ જો તમને મારા માટે સિેજે રુબચ જાગતી ન િોય તો
મારા તરફથી તમને મુતત રાખવાની મારી તૈયારી છે . જો કે એમ કરતાં મને
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તકલીફ પડશે. કે મકે િવે મારો ત્યાગ તનરથવક બની રિેશે. ભલે તમને ગમુ ં કે ન
ગમુ..’
ં
“કે વી વાત કરો છો નીલમ ? તમે ન ગમો ? આજે તો ુુ ં તમારું
આંતરસૌંદયવ પણ જાણુ ં છં. તમારા બાહ્ય સૌંદયવને તો સુુ કોઈ જાણે છે પણ આ
તો લોટરી લાગવા જેવુ ં થ્ુ.ં ”૮૭ રમેશ. ર.દવે લખે છે : “એક અપાર
વળાંકોવાળં આ સંકુલ કથાનક આમ તો લઘુનવલકના બરનુ ં છે . પણ વાતાવ કારે
લાંબી-ટંકી વાતાવ રૂપે પ્રયોજીને પણ ભાવકને નીલમ અને સુકેત ુના ભરતીઓટના
તરં ગો વચ્ચે મકયા છે .’૮૮
‘નીલમ’ વાતાવ સદ
ં ભે રવીન્દ્ર પારે ખનુ ં તનરીક્ષણ પણ લક્ષમાં લેવા જેવુ ં છે
તેઓ લખે છે : “વાતાવ માં પ્રચ્છન્નપણે એ કિેવા્ુ ં નથી કે જુનવાણી લાગતી
‘નીલમ’ વાતાવને અંતે આધુતનક બનતી જણાય છે . ને બોલડ લાગતી કૃપા
જુનવાણી સાબબત થાય છે . બુુ જ જાણીતી કૃપા ખોટી રીતે સુકેત ુને બીજવર
માને છે પ્રેમ સ્વીકારે છે . લગ્ન સ્વીકારતી નથી. બીજી તરફ ગોિવણથી શરૂ
થયેલી વાત નીલમને અને સુકેત ુને પરસ્પરની લાગણીમાં ભીંજવે છે . લેખકે આ
વાત બોલકા થયા વગર કિી છે તે વાતાવ ન ુ ં જમા પાસુ ં છે .”૮૯ ‘નીલમ’ વાતાવ
અંગે દશવના ધોળહકયા ‘દશ નારીચહરત’ સંિાંતતકાલીન નારીની વેદનકથા’ શીષવક
વાળા લેખમાં લખે છે : “...કૃપા માટે સુકેત ુ િવે મિત્વની વ્યક્તત ન રિેતાં
નીલમ-સુકેત ુ બંને સાચા અથવમાં પ્રસન્નતાપવવક જોડાય છે . નીલમની સાથોસાથ
સુકેતની સમજની સિોપક્સ્થતત પણ પહરક્સ્થતતને સ્વસ્થ વળાંક આપવામાં
મદદરૂપ બને છે .”૯૦
વાતાવલેખક રઘુવીર ચૌધરીએ આ્ુઠયનો મોટોભાગ અમદાવાદ જેવા
મોટા શિેરમાં વસીને અને અધ્યાપકગીરી કરીને વીતાવ્યો છે . એટલે સ્વાભાતવક
છે કે એમની ત્જિંદગીનો એ દીઘવ અનુભવ એમને બૌદ્ધિ પાત્રોવાળી વાતાવઓ
સર્જવા લેખે લાગે. એમને અધ્યાપક જીવનમાં તવદ્યાથી-તવદ્યાતથિની કે સિકાયવકર
જેવી યાદગાર વ્યક્તતઓ પણ આવી મળી િોય. અધ્યાપકની કામગીરીનુ ં
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મિત્વનુ ં લક્ષણ ચચાવ કિો કે બૌદ્ધિક ચચાવ સવાલ અને જવાબ. જવાબમાં પણ
સવાલ રઘુવીરના િીક િીક બુદ્ધિમાન પાત્રો ચચાવ કરે છે . ત્યારે એમના
સંવાદોમાંથી બૌદ્ધિક તણખા ઝરતા દે ખાય જ છે . તકવ ની પટાબાજી સંવાદોમાં
તેઓ લાવી શકે છે . સંવાદોમાં સંવેદનાને ચોટ તેઓ લાવી શકે છે . કયારે ક તેઓ
પાત્રો પર િાતવ બની જાય છે ત્યારે સંવાદો થોડા અસ્વાભાતવક ને ભારે ખમ પણ
બની જાય છે . તેમની આ માનતસકતાને ઘડતરમાંથી િીક િીક વાતાવ ઓ
આલેખાઈ છે . ને એમાં પીએચ.ડી. કરતાં પાત્રોને લેખક કતવ જેવા પાત્રો પણ
રચાયાં છે . ચચાવ રઘુવીરનો ધંધો તેમજ શોખ કે રસ િોઈ તેમની વાતાવ ઓનુ ં
મુખ્ય ચાલકબળ સંવાદો બને છે . ‘મોના દે સાઈ’ વાતાવ માં રઘુવીર ચૌધરીનો
અધ્યાપક લેખેનો અનુભવ લેખે લાગેલો છે . વાતાવ નો તવકાસ ઘણુ ં કરીને સંવાદો
દ્વારા થાય છે . મોના અને તેના પીએચ.ડી. થીસીસના પરીક્ષક ડૉ.વૈઠણવ
વચ્ચેનો સંવાદ, મોના અને તેના માગવદશવક સર વચ્ચેનો સંવાદ, મોના અને
સરના પત્ની વચ્ચેનો સંવાદ અને મોના અને માલતી વચ્ચેનો સંવાદ એમ
વાતાવમાં સંવાદોની અતધકતા છે . તે પહરબળ જ વાતાવને આગળ વધારે છે .
વાતાવરણ રચે છે ને ચહરત્રાલેખનમાં પણ મુખ્ય ભતમકા ભજવે છે .
રઘુવીર જેવા બુદ્ધિમાન લેખક પ્રસ્ત ુત વાતાવ માં અંગ્રેજી વાક્યથી જ
વાતાવ ન ુ ં રોપણ કરે છે . એ વાક્ય મોના દે સાઈને મોઢે અને પીએચ. ડી.
મિાતનબંધના પરીક્ષક ડૉ.વૈઠણવને સંબોધીને બોલાય છે . વાકય છે . ‘િાઉ આર
્ુ કન્સનવ?’ જવાબ પણ અંગ્રેજી વાકયમાં : ‘જસ્ટ એ ઈમ્પસવનાલ ઈન્ફોમેશન’૯૧
આ સવાલ-જવાબ વાતાવ નાતયકા મોના દે સાઈ અને ડૉ.વૈઠણવના ચહરત્રનુ ં
બીજારોપણ કરી દે છે .
દબક્ષણ આહફ્રકામાં રિેતા સંપતત્ત પહરવારની લાકડી મોના પરણી ન શકીને
વેળા વિી ગઈ. એ પાંત્રીસ વરસની થઈ ગઈ. એનાથી થોડા મોટા પણ એના
પતત થવાને લાયક ગણીને મોનાના સર તેને તેમની (ડૉ.વૈઠણવ) નીસાથે લગ્ન
કરવા તવચચારવા કિે છે મોના તો દલીલો જ કરે છે . તનણવય નથી લેતી કદાચ
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નથી લઈ શકતી. પણ ડૉ.વૈઠણવ તેને ગમવા તો લાગે છે . જુઓ – “(ડૉ.
વૈઠણવ) ખાતા ન િતા પણ મોનાએ પછ્ુ ં તો કહ્ું : ‘ન જ ખાવુ ં એવો સંકલપ
કરે લો નથી, પણ એક વસ્ત ુને એમ લાંબા સમય સુધી મોંમાં રાખવી, ચાવ્યા
કરવી એ બધુ ં એક વધારાની જવાબદારી જેવુ ં બની જાય છે . અને એમાં ઝડપ
કરવા જઈએ તો”૯ર
પણ વૈઠણવને પરણવાના તનણવયમાં પણ મોડી જ પડે છે . પુરુષો તવશે
સામગ્રીનુ ં તટસ્થ તારણ મોનાનુ ં જુદું છે ને પુરુષોનો અનુભવ જુદો છે . કદાચ આ
જ કારણ જવાબ વાળવામાં મોડા પડવા બાબત િોય. છે લલે સરના પત્નીને એ
કિે છે “મોડી તો પડી જ છં બિેન િવે ઉતાવળ કરવાનો ઉત્સાિ નથી.” લેખક
વાતાવનો અંત આ શબ્દોમાં લાવે છે :” એણે (મોનાએ) ખુશ દે ખાવા પ્રયત્ન કયો
પણ ઉપસી રિેલાં આંસુ અછતાં ન રહ્યાં.”૯૩
રઘુવીર ચૌધરીની વાતાવ ની પ્રબુિ નાતયકા સ્વતંત્ર તમજાજ દાખવી છે વટે
તો હિન્દુ લગ્નસંસ્થામાં કે લગ્નસંસ્થામાં આસ્થા ધરાવે છે . પિેલાં ના પાડયા
કરતી મોના દે સાઈને છે લલે િા પાડવાની પણ તક નથી રિેતી. એ કરૂણતા
લેખકે બરાબર ઉપસાવી છે . સંવાદોની ખબી તો વાતાવ માં અભરે ભરી છે .
રમેશ ર.દવે લખે છે : “એક સુતશબક્ષત, પ્રેમાળ અને પ્રૌઢ નાતયકાની પુરુષ
પરત્વેની દોલાયમાન મનઃક્સ્થતત અિીં સુચારુ રીતે રૂપે તનરૂપાઈ છે .”૯૪
રૂપાશેિ લખે છે : “શ્રી રઘુવીર ચૌધરીની નાતયકા-પ્રધાન વાતાવ ‘મોના
દે સાઈ’ શીષવકથી સચવાય છે . તેમ ર૧મી સદીનુ ં સ્ત્રી પાત્ર છે . પોતાની રીતે એવુ ં
પોતાની પસંદગી તવચારો સ્વતનભવરતા િોવા છતાં નારીગત ભાવનાઓ સેવવી,
અનુભવવી એ આજના સમયની એક લાક્ષબણકતા પણ છે . રઘુવીરભાઈએ
મોનાના એક આધુતનક નારીના મનોસંચરણો સમય-સમયનાં ઘટના બચત્રો આપી
ઉજાગર કયાવ છે .”૯૫
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મોના દે સાઈ અધ્યાપક રઘુવીર ચૌધરીના અનુભવને કલાદૃષ્ઠટનો
પહરપાક છે . રઘુવીરની પ્રણય આલેખતી ટંકી વાતાવ ઓમાં ‘પ્રભા મિેતા’ને ‘મોના
દે સાઈ’ની સાથે મકીને જોવી જોઈએ.
મોના દે સાઈ સ્વમાની છે ને પ્રબુિ નારીવાદી નાતયકા છે . તો પ્રભા મિેતા
કનૈયાલાલ મુનશીની નવલકથાઓની નાતયકાઓની યાદ કરાવતી માનીતી
નાતયકા છે . શુ ં નીલમ શુ ં મોના શુ ં પ્રભા આ બધી નાતયકાઓ તવચારવતવનમાં
નવા જમાનાની આધુતનક છે . સુદર
ં
તો છે જ ઉચ્ચમધ્યવગવની કે મધ્યવગવની છે
પણ મુનશીની નાતયકાઓ પેિે આખરે તો નાયક પ્રત્યે પોતાના પ્રેમને સમતપિત
કરે છે . યોસેફ મેકવાન કિે છે તેમ “પ્રભા મિેતામાં એક નારીના આંતરજગતનો
રિસ્યગભવ બચતાર ઊઘડયો છે .”૯૬
પ્રભા મિેતા માનુની કે માતનની છે જો કે વાતાવ રંભે તો એ અબભમાન
છોડીને ઊભેલી છે . માનીતી તો એ િતી બે અઢી દાયકા પિેલાં. પ્રભા કિે છે :
‘વાતષિકોત્સવમાં સવવશ્રેઠિ અબભનેત્રીનુ ં પાહરતોતષક મને મળ્્ુ ં િત.ુ ં એ (કે પટન
તવશાલ) અબભનંદન આપવા આવી ઊભો િતો. ુુ ં સાિેલીઓથી ઘેરાયેલી િતી.
એ સંકોચ છોડી મારા સુધી પિોચી નિીં શકે એનો અણસાર આવ્યા પછી પણ ુુ ં
એના ભણી વળી નિોતી. અને પછી તો અમારી વચ્ચે મારા શુભેચ્છકોની સંખ્યા
ઉમેરાતી ગઈ િતી. એ કોલેજની વોલીબોલની ટીમનો કે પટન િતો અને શરીર
સૌઠિવની સ્પધાવ માં પણ પુરસ્કૃત થયો િતો. ઘણી છોકરીઓ એના ક્સ્મત માટે
ઉત્સુક રિેતી, કોઈ કોઈ તો વળી, ટળવળતી પણ મને એમ િત ુ ં કે ુુ ં અનન્ય છં.
જો એ મને અબભનંદન આપવા આવ્યા પછી એમ જ પાછો ફરી શકતો િોય તો
ુુ ં એનો આભાર માનવા એની પાસે ગયા તવના કે મ રિી ન શકું?”૯૭
આ સ્વભાવ, આ માનતસકતા ને લીધે પ્રભા પાસેથી તવશાલ છૂટી ગયો.
એકલી પડી ગઈ. િવે અત્યારે તવમાનના પાયલોટ તવશાલથી પોતે બીજે નંબરે
રિેવા કબલ છે પણ પિેલાં તો પોતે પિેલા નંબરે જ રિેવા અડગ રિેલી. આજે
એ વાતનો પસ્તાવો છે . એક મોકો મળ્યો છે . તવશાલને અબભનંદવાનો. એના
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પિેલા નંબરને સ્વીકારવાનો. તે પ્રભા ઝડપી લે છે પણ એનો પરો લાભ લઈ
શકાતો નથી. કે પટનની ્ુવાન દીકરી તનિાહરકા આડી આવે છે .
પ્રભા પોતાને બદલી નાખવાની માનીને ઉતારી નાખવાની કે ટલી કોતશશ
કરે છે ? પિેલાં એણે સંસ્થા રચેલી ‘આિોશતના કામકાજ પ્રત્યે ઉદાસીન બનીને
‘સંગતા’ નામે નવી સંસ્થા શરૂ કરી. એ બે સંસ્થાના નામો જ એની પહરવતતિત
અવસ્થાના સચક છે . એના જીવનમાં સવાર િવે રિી નથી. િવે તો એની
તસલકમાં પાત્ર સાંજ છે . છતાં એ ઉત્તરલયમાં કોઈ રીતે કોઈપણ રૂપે ત્જિંદગીમાં
તવશાલની કમી રિી ગઈ છે તે પરી કરવા માટે આત ુર છે .
તેણે પોતાના માની સ્વભાવને લઈને કે વાં કે વાં કામો કરે લાં ? કતથત
સમાજકલયાણ કામને તનતમત્ત બનાવી કતવને અકતવ કરી મકે લો. ભલા અને
બીમાર સરકારી અતધકારીને પરે શાન કરી મકે લો. પણ િવે જાણે તેને માટે
પસ્તાવારૂપી ઝરણુ ં સ્વગવથી ઊત્ુું છે . પુરુષપ્રેમને ઓગાળવા િવે એ તૈયાર છે .
એને આનંદનો અનુભવ કરવો છે જીવનના સાચા આનંદનો. તવશાલનો સિવાસ
પ્રાપત કરવો છે . અને એ સિવાસ મેળવવાનુ ં આશ્વાસન પામે પણ છે જુઓ :
“તવશાલે પ્રભાના મુખ પર, કપાળ પર, મસ્તક પર િથેલી ફેરવી એકલતાની
રે ખા આ રીતે ભ ંસાવાની િોય એમ એણે પ્રભાના કાનની ખાલી બુટ્ટી પણ
પળવાર ટે રવાં થકી સાિી રાખી.”૯૮
ઉત્તરવયમાં તવશાલના આગમને જ પ્રભાને ખુશ કરે લી એમાં એનો
આટલો આવો સ્પશવ થયો એ પણ ઓછી વાત તો નિોતી. પછીતો બંનેન ુ ં સાથે
રિેવાનુ ં યે નક્કી થ્ુ.ં
તવશાલ કિે છે પ્રભાને :
“નક્કી તો તમે ત્યાં રિેવા આવો છો ?”
અને પ્રભા જવાબ આપે છે :
“જલદી સાજા થઈ કામે વળવાનો સિેલો ઉપાય એ જ છે .”૯૯
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યોસેફ મેકવાન લખે છે : “અંતે ‘પ્રભા મિેતા’ વાતાવ માં લેખકે પ્રભાની
સમયના વ્યાપમાં પ્રસરતી જતી ભાવક્ષણોને નાટ્ાત્મક રીતે આકારી છે . તેના
તવભાવ-અનુભાવ-સંચારીભાવો વડે સુખદ અંત પામે છે .”૧૦૦
રમેશ. ર. દવે લખે છે : “પ્રભા માનુની ્ુવતી છે પણ તવશાલ એનાથી
વેંત ઊંચેરો છે . આ વાત સમજવામાં, સ્વીકારવામાં પ્રભા એણે વાતાવ માં કરે લી
સ્વીકૃતત મુજબ, અઢી દાયકા મોડી પડી છે . કથાના સાંપ્રત સમયમાં એ
તવશાલનો પ્રથમ અને પોતાનો દ્ધદ્વતીય િમાંક, પવે કોલેજકાળમાં સ્વીકારી શકી
નિોતી, તે સ્વીકારવા આત ુર છે .
...કે પટન તવશાલે તનબભિકતા અને કુશળતાથી એરોપલેનને િાઈઝેડ કરવા
આવેલા તવદે શી આતંકવાદીને ઝબ્બે કરીને પ્રવાસીઓને બચાવી લીધા- એ
બદલ ‘સંગત’ દ્વારા એનુ ં બુમ
ુ ાન કરવા આત ુર પ્રભા, પુરસ્કૃત થઈને, તનવ ૃત્ત
થઈને સમાજમાં નાગહરક ભાવના કે ળવવા મથતા તવશાલની નજીક પિોંચે છે .
આ સઘળી સક્ષ્મ પ્રહિયા વાતાવ કારે ુફ
ુ ં ાળી સર્જકતાથી તનરૂપી છે .”૧૦૧
‘સફેદ ગુલાબ’ પ્રેમકથાથી આરં ભાતી ને અંતે વૈરાગ્યકથામાં પહરણમતી
રિસ્યગભવ ટંકીવાતાવ છે . વાતાવકથક કતવ છે કંઈક પ્રતતઠિાને પ્રખ્યાતત પામેલો.
િજી તેનો પિેલો કાવ્યસંગ્રિ પ્રગટ થવાની વાર છે . વાતાવ નાયક તવજય પ્રસ્ત ુત
પવાવધવની પ્રેમકથાનો નાયક છે ને વાતાવકથકમાં તમત્ર છે . પણ રિસ્ય તો
આપણને વાતાવકથક કતવ પાસેથી જ મળે છે . દ્રષ્ઠટકોણ પણ આ કતવનો જ છે .
કતવની પ્રકૃતતનો પહરચાયક એવો વાતાવ નો પ્રારં ભ છે : “થાય છે કે ન કુુ ં
અંતરતમ અનુભતતને પ્રગટ કરવા જતાં એને પોતાની બિાર મકી દે વા જતાં
એનો બહિઠકાર થઈ જવાની બીક છે . જેને પોતાના અક્સ્તત્વથી અબભન્ન માની એ
લાગણીનુ ં સત્ય તો એના સંગોપનમાં જ સચવાઈ શકે . આ માત્ર માન્યતા નથી.
અનુભવ છે પણ આ અનભુવને કિી બેસવાની આદત આજે વળી અને ભાષામાં
સપડાવી દે વા જોર કરી રિી છે .”૧૦૨
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કતવ અને વાતાવ કથકના આ બચિંતનની યથાથવતા વાતાવ ન્તે આપણે
અનુભવી રિીએ છીએ.
વાતાવકથક કતવ છે એટલે એક કાયવિમમાં તવદ્યાતથિનીઓ ઓટોગ્રાફ લેવા
એને ઘેરી લે છે . એમાં એક બાબલકાનો ચિેરો ખબ જ પ્રભાવંતો છે . તેની તો તેને
પછી ખબર પડે છે . પિેલાં તો એ િાથને જોઈ રિે છે જે ઓટોગ્રાફ લેવા
લંબાયેલો છે . લેખક લખી આપે છે : “સ્માઈલ એન્ડ બી મેરી અને પછી થોડા
વષો બાદ લખી આપવાનુ ં વાક્ય પણ કિે છે . મેરી એન્ડ બી મેરી”
આ જ બાબલકાને કથકનો તમત્ર તવજય ચાિે છે . એની તો તેને મોડી ખબર
પડે છે . એક ્ુવતી ગુલાબનુ ં ફૂલ આપે તેનો અથવ તો તેનો પ્રેમ કિેવાય એની
સમજ આ ફૂલ લેનાર તવજયને કથક પાસેથી મળે છે . કથક રીતસર માગું લઈને
જાય છે . પણ બરાબર ખબર નથી પડતી. દીકરીની બાપના ભેદની લગ્નનો
નકાર થાય છે . છે લલે અપાસરામાં આ ્ુવતીને જોવા લઈ જાય છે . તવજય
પોતાના કતવતમત્રને એ પ્રભાવંતા ચિેરાને જોતાં જ કતવને ખબર પડી જાય છે કે
આ તો એ જ બાબલકા છે જેને પોતે મેરી અને બી મેરી થોડાં વષવ વાદ લખી
આપવાનો િતો. આ વાતાવ સંદભે જયેશ ભોગાયતા લખે છે ઃ “તવજય તેને
અપાસરામાં લઈ જાય છે . ત્યાં જ વાતાવ નો રિસ્યસ્ફોટ થાય છે . વાતાવ નાયક એ
મિાશ્વેતા સાધ્વીને જોતાં જાણે ગળા નીચે છાતીએ ચીરતો તેજાબનો રે લો વિી
ગયાનો અનુભવ કરે છે ‘આ એ જ છોકરી િતી જે તે ફરી મળીએ ત્યારે ુુ ં બીજુ ં
વાક્ય લખી આપવાનો િતો. મેરી એન્ડ બી મેરી ! ્ુવતીની બીજી મુલાકાતનો
સંદભવ અને પહરક્સ્થતત ભતકાળમાં સેવેલી આશાની ત ુલનાએ કે વાં તવપરીત અને
તવબચત્ર છે ! સાધ્વી સાથેની બીજી મુલાકાતરૂપ આઘાતક ઘટના જીવનની
અકળગતતના રિસ્યને વ્યંત્જત કરે છે સફેદ ગુલાબ શીષવક પ્રભાવશાળી ચિેરાનુ ં
સંસારથી તવરક્તત સચવતા સફેદ રં ગમાં થયેલ ું પહરવતવન સચવે છે . ”૧૦૩
પ્રસ્ત ુત વાતાવ ને પ્રેમકથાનો અંશ તેમાં આવતો િોવા છતાં આપણે
પ્રેમકથા નિીં કિીએ. માનવજીવનના અકળ રિસ્યને પ્રગટ કરતી ને માનવીને
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તવસ્મયમાં નાખતી આ મિત્વની વાતાવ છે . કતવના કવેતાવેડાની અિીં બબલકુલ
અસર નથી.
રઘુવીર ચૌધરી ગામડાની અને તેના પાત્રોની ટંકીવાતાવ ઓ લખે છે
ત્યારે ય એમની કથનરીતત પર શિેરની ભાષા િાવી િોય છે . શિેરનો માણસ
ગામડામાં આવીને રહ્યો િોય ત્યારે પણ લેખકની કથનવણવનની ભાષા પર વધુ
સંસ્કાર તો શિેરની ભાષાનો વરતાય છે . ગામડાની જ વાત િોય ત્યારે પણ
રઘુવીર તો ન્યારા જ રિીને શિેરના તે રીતે જ આલેખન કરે છે . ‘આ સમય પણ
વિી જશે’, ‘એક હદવસ મોટો’, ‘મંહદરની પછીતે’, ‘સાંકળ’ આ બધી વાતાવઓને
ઉપરોતત તનરીક્ષણના ઉદાિરણ પેટે મુકી શકાય. ગામડાનુ ં આલેખન કરતી
વખતે રઘુવીર ગામડાની રગરગેને જાણતા િોવા છતાં જરા ખલીને જરા અંદર
પેસીને આલેખન કરતા નથી. ‘કંકુનો ચાંલલો’ વાતાવ એમાં અપવાદ છે . એ
પ્રેમભયાવ પ્રસન્ન દામ્પત્યની ભરી ભરી કથા બની રિે છે . તે રઘુવીરની
વાતાવ કળાના તવશેષ બની રિે છે . પણ એની વાત પછી કરીએ. પિેલાં ‘તવસામા
તવનાની વાટ’ જોઈ લઈએ.
ત્જગર વસાણી અને તવતનતાનો પ્રેમ સાચો છે . કયાંય બનાવટ નથી,
હદલચોરી નથી. ત્જગર તવતનતાને લીધે અમેહરકા વસી શક્યો છે . ને પછી તો
મોટો બબલડર બની ગયો. પરં ત ુ ગામની કોલેજમાં પગે સ્લીપર પિેરીને ભણવા
જતો વસાણી તેનામાં અકબંધ રહ્યો છે .
રઘુવીરભાઈ સંવાદોથી આપણે અગાઉ ચચી તે વાતાવ ઓમાંથી પસાર
થઈને પહરબચત બની ગયા છીએ. જુઓ એક ઝલક
તવતનતા ત્જગરને કિે છે : ‘મને એમ કે તેં મને શોધી રાખી છે !’
‘એ ખરું ! પણ મારા માટે નિીં. અમેહરકાના ભણેશરીઓ માટે કયાં ત ુ ં અને
કયાં ુુ ં ? ત ુ ં કલાકૃતત, ુુ ં કારીગર”૧૦૪ આ સંવાદો આધાર બને છે . પ્રણયજીવન
અંગે બંને પાત્રો (ત્જગર અને તવતનતા) ખોટાં પદો મકે છે . તેનામાં રઘુવીરની
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લાક્ષબણકતા છે કે સારાને સારું કિેવામાં તો એ કશી મણા જ નથી રાખતા. ત્જગર
બાબતે તો ખરું જ. ત્જગરના માત ૃશ્રી બાબતે પણ ત્જગર ખોજો ને તવતનતા ઉચ્ચ
જ્ઞાતતની હિન્દુ. અિીં બબનસામ્પદાતયકતાના ગુણને પણ મકી દે વામાં આવે છે .
અને ત્જગર તો તવતનતાને અંગે શુ ં શુ ં માને છે ! કિે છે : “રૂપગુણના
ભંડાર જેવી ્ુવતી સાથે છૂટ લેવા મને ન ફાવે. અને તને પજ્ય માનીને ઘરને
મંહદર બનાવુ ં તો ખાઉં શુ ં ? મારે તો મારી સાથે અગવડ વેિે વેિે એવી સાધારણ
અને સ્વાથી ્ુવતી જોઈએ. નાજુક નિીં ખડતલ.”૧૦૫
આવુ ં કિેવાનો અથવ શો છે ? એવી નાજુક નહિ ખડતલ ્ુવતી તો એ
કયારે ય લાવતો નથી. છે વટે તો બનેને એકબીજાની જરૂર તો પડે જ છે .
તવતનતા કિે છે - “ુુ ં તને ક્યારે ફોન કરું ?”
ચોવીસ કલાકમાં ગમે ત્યારે મને સ્વપન અને હદવાસ્વપન બંનેનાં
સતધયારો છે . ત ુ ં મારું સ્વપન છે . તવતનતા, તવકસત ુ ં સ્વપન....એને ખોઈ બેસીને
મારે વેરાન નથી થઈ જવુ”ં ૧૦૬
તવતનતા કે વો અનુભવ લઈને આવી છે . જીવનસાથી નહિ પણ સાથે
રિેનાર તે તેન ુ ં જાતીય શોષણ કરનારનો િવે તે તવતનતાથી ધરાઈ ગયો િોવાથી
નવુ ં પાત્ર શોધી રહ્યો છે . છતાં ત્જગર તો તવતનતાનો જ છે ને આ શબ્દોમાં પ્રગટ
થાય છે .
રમેશ ર.દવે લખે છે : “ત્જગરની ‘ના’નો સ્વીકાર કરી, અધીરાઈથી સાથી
પ્રોફેસર

સાથે

લગ્ન

તવનાનો

સિવાસ

સ્વીકારતી

તવતનતા

ઉપરવાસ

નવલત્રયીની લવજીની તમત્ર જૈતમનીનુ ં સ્મરણ કરાવે છે .”૧૦૭ માન્્ુ ં કે માણસના
જીવનમાં આદશવ ને મલયનો આદર અને એનુ ં પાલન ઘણુ ં મિત્વ ધરાવે છે . પણ
માણસ આખરે તો માણસ છે . માણસ માણસ પ્રત્યે માણસ તરીકે જ વતે તે જ
ઉબચત છે . ત્જગરનો જીવનાદશવ ગમે તેટલો ઊંચો િોય પણ એમાં વાસ્તતવકતાનો
અંશ બુુ અગત્યનો છે . તવતનત બધુ છોડીને તેને વરવા માગે છે . તો એનો
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આદશવના નામેય અનાદર ન જ થવો જોઈએ. ‘તવમાસા તવનાની વાટ’ની મુખ્ય
મયાવદા લેખકની આલેખનામાં યથાથવતાની ઊણપ છે . માણસમાં માત્ર સારપ કે
અસારપ નથી િોતી. તેન ુ ં ચહરત્ર સંકુલ િોય છે . સારપ ને અસારરૂપ બને ભલે
અલગ અલગ માત્રામાં પણ તેના િોય જ છે એટલે તો માણસ છે માણસને
મયાવદા િોય જ છે . લેખકે ત્જગર વસાણીમાં તવશેષ ગુણારોપણ ક્ુું િોવા છતાં
વાસ્તતવકતાનો તવશેષ અંશ તો વાચકને તવતનતામાં જોવા મળે છે .
રઘુવીર ચૌધરીના પ્રથમ વાતાવ સગ્ર
ં િ ‘‘આકક્સ્મક સ્પશવ’માં સમાતવઠટ
વાતાવ ‘કંકુનો ચાંદલો’ લેખક તરીકે ખરા રઘુવીર ચૌધરીને પેશ કરે છે . રઘુવીરની
ટંકીવાતાવઓમાં સંવાદકળાનુ ં મિત્વ બીજાં પહરબળોથી તવશેષ િોય છે એ આપણે
જાણીએ છીએ. પણ અિીં ‘કંકુનો ચાંલલો’ વાતાવ તો આલેખાઈ છે સંવાદો વડે.
કંકુની સાિેલીઓ કંકુના ભાગ્ય તવશે એના જીવનની આશા તવશે તવગતે
વાતો કરે છે . તેમાંથી આપણી આગળ વાસ્તતવક કંકુ રજ થાય છે . રઘુવીર
ચૌધરીએ પોતાનુ ં શિેરી આવરણ ઉતારીને તળ મિેસાણાની ગ્રામીણ બોલીની
તાકાતને અબભવ્યક્તત ક્ષમતાનો પરચો આપયો છે .
કંકુ પિેલે આણે સાસરે ગઈ ને શીખવ્યા મુજબ પતતને ગાળ બોલી :
“જાનં લુહં ડયાના િાળા તારી બુન નિીં?”૧૦૮ આવી ક્સ્થતતમાં પતત કાળઝાળ ન
થાય તો જ નવાઈ. એક બીજી બાબત પણ બની બધા મોટે હરયાઓ ભેગા થઈ
નાટક ક્ુું એમાં કંકુના પતતએ ઘરડાનો વેશ ભજવ્યો. પાછો પેિોમેતસનો પ્રકાશ
લઈને કકુ પાસે આવ્યો ને પોતાન અબભનય તવશે અબભપ્રાય પછયો : “ચેવ ુ ં
લાજ્્ુ ં ?” કંકુડી કે ‘ધળ જેવુ ં પછીય ઈણે બત્તી ઓલવી જ નૈ અડપલાં કરવા
લાજ્યો’૧૦૯ કંકુએ ગાળ દીધી એને લીધે પણ મેળ બગડયો. પણ મેળ તો થયો
એમાં ભાગ ભજવ્યો કંકુના પતતના પરદે શ વસી આવેલા તમત્ર રણછોડે. રણછોડે
જે રીતે દલીલો કરી, કંકુની તરફેણમાં અને તેના પતતને ખાલી ખાલી મારવા
લીધો છતાં પેલો (કંકુનો પતત) તો ડરીને નાિો. કે રીના છોતરા પર પગ આવતાં
લપસ્યો ને પટકાત પણ કંકુએ ઝાલી લીધો એવો કે બાથમાં લેવાઈ ગયો.
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આ બધુ ં તો ખરું ઉપરાંત રણછોડભાઈ એ કંકુ પાસે ચા બનાવડાવી ને
વખાણી. તેમણે તો પીધી જ. સ્વાદે સ્વાદે કંકુના પતતએ પણ પીધી અને
રણછોડભાઈનુ ં આ અલટીમેટમ, કંકુના પતતને“જો, આ તારી વઉં છ, કાયદે સર વઉ, બરોબયવ ! ઈમ કયવ. એક મૈનો
ઈનીિારે રૈ જો. સંબધ
ં થવાથી પાપ તો લાગશે નઈ ? છ ત્યાં લગણ તો એતારી
ધરમપતની છ જોઈ જો, ભાયગ અજમાવી જો, અનં ભાયગમાં ના માંનતો વોય
તો ઈનં તક આલય. કોઈ પણ રીતં મેળ ખાય ઈમ ન વોય તો પછં મનં કે ’જે.
ફારગતીની ગોિવણ મુ ં કરી આલીશ.”૧૧૦
અને ‘વઉ’ માટ સાસુના આ શબ્દો “દતનયા અમનં શ્્ુ કે છઅ, પણ ઈનં તો
ચ્યાં પડી છે ? આવી આ આંગણુ ં શોભાવઅ એવી વઉ છ પણ ઈના જ િંમ પાંચ
વરિથી વઉ િારં બોલયો વોય તા”૧૧૧
અને રણછોડભાઈનો િપકો એમનો પ્રભાવ. વાતાવને અંતે તો સૌ સારાં
વાનાં પતત સુખ મળ્્ુ ં કંકુને તે કેવ ુ ં મળ્્ુ.ં ખાલી ગયેલાં પાંચ વરસનુ ં વ્યાજ
સાથે સાટું વળી ગ્ુ ં ! વાતાવ ના આ છે લલા શબ્દો વાંચો (શબ્દો બોલાયા છે
સખીઓ આગળ કંકુના મોઢે) “મારું પડખું ઈમનં અડ્ું તાણં તો ઝમઝમ થૈ જૈ
મુ ં તો અનં ઈમના ખભં મારી છાતી અડી તાણં તો જાણ્યઅ ધરતીકંપ ્યો. અનં
પછં ઈમનો આય

શ્્ુ ં કઉ, બળ્્ુ ં કે તાંય નિી આવળત.ુ ં મારુ આખું પડખું તો

ઈમન અડેલ ું અત ુ ં તોય જાણ્યઅ મુ ં આઘી િઉં ઈમ ઈમણે મનં ઉપર ખેંચી
લીધી. મારા બૈડઅ આથ ફેરવવા લાજ્યા. બોલયા : ‘ર’છોડની વાતો તો િીક
પણ તીં ઘણી રાિ જોઈ. મુ ં િાંભળતો અતો ક ત ુ ં આખો જનમારો એકલી રે વાની
વાત કરે છે પણ એકભવમાં બીજો ભવ કરવાની ના પાડે છે . અનં કાઈ તો વળી
તીં મને પડતો બચાયો. અનં પછં તો ઈમણે મનં એવી દબાઈ, એવી દબાઈ ક
મુ ં તો ભલી જ જઈ ક મારઅ ઈમનાથી શ્યરીર છ ક નઈ...”૧૧૨
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પતતને પડતો બચાવવાનુ ં તો કંઈક ગોિવાયેલ ું લાગે છે ને વઉ માટે
સાસુ ઉપમા યોજે છે . આંગણુ ં શોભાવે એવી ખરે ખર તો બારણુ ં શોભાવે એમ કહ્ું
િોત તો ઉબચત થાત વ્યવિારમાં આંગણુ ં શોભાવે તેવી તો ભેંસ કિેવાય છે .
આખી વાતાવ તળપદબોલીમાં બોલતા સંવાદોથી આલેખાય બોલનાર
વાતાવ નાતયકા કંકુ સહિત બધાં પાત્રો સ્ત્રીઓ િોય આ બધુ ં ખબીદાર અને ઉબચત
છે . ‘કંકુનો ચાંલલો’ શીષવક પણ ઉબચત બની રિે છે .
રમેશ ર.દવે લખે છે : “ઉત્તર ગુજરાતની ગ્રામીણ સામાત્જકતા અને
દાંમ્પત્યજીવનના તાણાવાણા આ કથામાં તળપદ બોલીનાં લિેકા-વળાકા અને
વળોટ સામેત વણ્યા છે .”૧૧૩
જો કે ક્યારે ક કયારે ક રઘુવીરભાઈ શિેરની બોલીનો ગામડાની બોલીમાં
અનુવાદ કરતા િોય એવુ ં લાગે ખરું. જેમ કે ‘લોક વીખરૈ જ્ુ’.ં ૧૧૪ ‘તારી સલલા
બર ખાઈ મેના’ ૧૧૫ આહદ.
આપણી ગ્રામીણ જીવનની ટંકીવાતાવ ઓમાં ‘કંકુનો ચાંલલો’નુ ં સ્થાન પિેલી
િરોળમાં ગણવુ ં જ પડે તેવી એ વાતાવ બની આવી છે .
વાતાવકાર

રઘુવીર

ચૌધરી

તેમની

કે ટલીક

વાતાવ ઓમાં

પરં પરાને

હરવાજોમાં રિેલ ું જમાપાસુ પણ ચીંધી આપે છે . સામાત્જક રીતે ગોિવાયેલા
લગ્નસંબધ
ં માં પણ પ્રેમ પનપી શકે , પનપે છે તે તેઓ તેમની ટંકીવાતાવ ઓમાં
આલેખી બતાવે છે . ‘મધુર વાલો િહરયા રે ’ એ વાતાવ શીષવક ભક્તતગીતની પંક્તત
પરથી ક્ુું છે .
‘મારે મન વતસયા વ્રજનાથ
મધુર વાલો િતસયા રે ..૧૧૬
વાતાવનાતયકા િતી ને િૈયે વસેલી આ પંક્તતમાં છે . વયનુ ં કજોડું તો ન
કિેવાય પણ વર કાનો કન્યા િતી કરતાં ઉંમરમાં નાનો એટલા પરત ુ ં અનૌબચત્ય
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ખરું એમાં નથી. વાંધો કાનાને કે નથી િતીને. વાંધા પડે છે બીજાં લોકો. સમુ જે
કાનાના કાકાની દીકરી છે તે િતીના નાનાભાઈની વુુ છે . તે તેના અંગત સ્વાથવ
સારુ ભ ંડાનો ભાગ ભજવે છે . અણસમજને લીધે કાનાનીમાં પણ દીકરાને વુથ
ુ ી
અળગો રાખે છે . સમુ સાસરે જવાની ના પાડે છે ત્યારે તેના હિત ખાતર કાનો
પોતાની િતી સાથેની ફારગતી માટે તૈયાર થઈ જાય છે . લગ્ન થતાં
ચીજવસ્ત ુઓની આપલેની વાતમાં મંગળસત્ર પાછં લેવા કાનજી તૈયાર નથી ને
િતી પણ એ આપવા તૈયાર નથી. હરવાજ મુજબ છટા થયા પછીએ કાના િતીનુ ં
મળવાનુ ં ચાલુ રિે છે . તે પતત-પત્ની લેખેની તેમની સ્નેિગાંિ મજબત થતી
જાય છે .
છે લલે બંને કાનાને ઘેર આવે છે . િતી તો સાસુની ખબર લેવાની માટે
જીપમાંથી બંને ઊતયાવ ત્યારે કાકી બિાર ઘસી આવ્યા માએ ખાટલામમાં પડખે
પડખે ડોકું ઊંચુ ક્ુ.ું િતીને ઓળખતાં એ કોઈના ટે કા તવના બેિાં થઈ ગયાં.
િતી અવઢવમાં િતી. પિેલાં કોને પગે લાગું ? કાકીને કે સાસુને ? પણ ત્યાં તો
ઊભા થયેલાં સાસુને ટે કો આપવા એણે દોડી જવુ ં પડ્ું એના ગળાનુ ં મંગલસત્ર
જોતા જ કાકીના િૈયેથી આતશષ ઉતરી આવી.”૧૧૭
આમાં આપણે યથાથવ-અયથાથવની વાત વચ્ચે લાવવાની જ નહિ આ તો
રઘુવીરની વાતાવ છે . ને તેઓ સમાજને અને પરં પરાને અને લેખકની અનુભતતને
મિત્વ આપે છે . આ તેમનો ‘અનુભવ’ છે ને ‘અવાજ’ પણ. વાતાવ કાર રઘુવીર
ચૌધરી તેમની વાતાવ ઓમાં લોકગીત મકે છે તેની પંક્તતમાં ઘણુ ં કરીને ઝવેરચંદ
મેઘાણી એ સંપાહદત કરે લાં કે રે હડયો નવરાત્રીમાં ગાજતાં રિેલાં ગીતોની િોય
છે . નવાઈ લાગે કે લેખક મિેસાણા ત્જલલામાં ગામડે ગવાતાં લોકગીતોની
પંક્તતઆ કે મ નથી મકતા ? શુ ં તેઓ પોતાના વતન તવસ્તારનાં લોકગીતોથી
સાવ અપહરબચત િશે ? અિીં ‘મધુર વાલો િતસયા રે ’ વાતાવ માં િતી ગણગણે છે તે
પંક્તતઓ જુઓ –
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“પરણ્યે વાઢ્ાં પાંચ પબળયાં રે લોલ
મેં તો વાઢ્ા છે દસવીસ મારા વાલમજી લોલ
િવે નહિ જાઉં વીડ વાઢવા રે લોલ ”૧૧૮
‘સરસાઈ’ વાતાવ નો કથાનાયક વાસ્તતવક ગુણવત્તામાં નાતયકા વીણા કરતાં
વધુ સરસાઈ પ્રાપત કરે છે . એટલે જ શીષવક ‘સરસાઈ’ છે .
અિીં પણ ગોિવેલાં લગ્નને વાંધો પડતાં ફારગતી. પણ ફારગતી
કરાવવાનો પ્રયત્ન તનઠફળ જાય છે . રઘુવીર ચૌધરી પરીક્ષામાં ઉત્તમ દે ખાવ
કરવા કરતાં માબાપની સેવાનો તવશેષ મિત્વ આપતા જણાય છે . તવિમ ભલે
ભણવામાં વીણાથી પાછળ રિે છે પણ તે ‘માત્ર શેતસતપયર તવશે જ નિીં, કબીર
અને કાબલદાસ તથા વ્યાસ, વાલમીહક, શંકરાચાયવ અને જ્ઞાનદે વ તવશે હકશોર વયે
પણ અતધકારપવવક વાત કરી શકે છે કારણ કે એ રઘુવીરનો કથાનાયક છે .”૧૧૯ .
વીણા ડૉતટર અને તવિમ ખેડત આ તો વ્યવસાયનુ ં પણ કજોડું થ્ુ.ં પણ
બંનેના મેળથી એ સજોડુ જ તસિ થ્ુ.ં ગુણબબક્ષમાં તવિમ ને વીણા એકબીજાની
જાણે િરીફાઈ કરે છે .
રમેશ ર.દવે લખે છે : “તવિમ અને વીણા- આ બેમાંથી કોણ સવા્ુ ં ? એ
સવાલના નાના તવધ ઉત્તરો સાંપડે છે . અને વાતાવ નો ભાવક અપાર ત્જજ્ઞાસાથી
આ કજોડું રબળયામણુ ં ્ુગલ શી રીતે તસિ થાય છે એનો આનંદ લટ
ં ે છે .”૧૨૦
થોડી ચચાવ ‘ભણેલી વુ’ુ તવશે કરી લઈએ. ભણતરને ઉજળં કરીને પોતાનુ ં
ને પારકાનુ ં ભલું પણ કે વી રીતે તાકી શકાય તે આદશવ ને ‘ભણેલી વુ’ુ વાતાવમાં
લેખકે આલેખી બતાવ્યો છે .
જોઈએ તો રામજી પટે લ એમની પત્ની ભલીબેન અને દીકરો િહર આ
ત્રણે પાત્રોની ઉછે રની પ ૃઠિભતમ તો ગામડાની. નાતના હરવાજો બંધનો એમને
પણ અડે. પણ ફેર પાડયા ઈજનેર બનેલા પુત્ર િહરએ પરનાતની કન્યા શીલાને
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પરણ્યો. પરનાતની કન્યા તવશે વિેમ એવો િોય કે તે કુટુંબના ઘરના સંસ્કારોને
પ્રતતકળ નીવડે. પણ શીલા એ તો જેટલું એનુ ં ભણતર ઊંચુ એટલું જ એનુ ં શીલ
પણ ઊંચુ ં બતાવ્્ુ.ં રઘુવીર ચૌધરીના આદશવ અનુસાર શીલાએ િક પતત િરીને
પણ નાિીને ગીતાપાિ કરતો કરી દીધો.
શીલા તેના નવજાત સંતાનને રમાડવા આવેલી ગાંડી બાઈને જે રીતે
અપનાવે છે તેમાં તો માનવ્યની જીત થઈ જાય છે . આ ગાંડી ગણાતી ્ુવતી
ગાંડી નિોતી તે લાગણીભખી િતી. ને તેની આ અધરપને શીલાએ પરી. પ્રેમથી
એને શીલા ગવન આપે છે પણ એનો મનોભાવ કે વો િતો “આ ્ુવતીને ગવન
મળ્યાનો નિીં, દીકુને રમાડયાનો આનંદ વધુ િતો.”૧૨૧ આ વાતાવ તવશે રમેશ
ર.દવેના આ તવધાનો નોંધપાત્ર બને છે “રઘુવીરની ઉત્તરાધવની કે ટલીક વાતાવ ઓમાંની પુત્રવધુઓ અંગ્રેજી પર
પ્રભુત્વ ધરાવનાર, અસહિઠણુ અપકતવ કટુભાતષણી અને કિોર તનરૂપાઈ છે , પણ
આ વાતાવ ની નાતયકા ભણેલી વુુ શીલા એની સામે સંત ુલન સાધે છે .”
ભણતર પોતાનુ ં જ નિીં, પોતાનાં અને આસપાસનાનુ ં પણ કે મ અને કેવ ુ ં
ભલું તાકી શકે , કરી શકે એ વાત અિીં કથનગત લાઘવ, કિો કે સાવ સિજ
કથનથી કિેવાઈ છે .”૧૨ર
ભારતી ર.દવે કિે છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવુ ં છે કે “નારી ચેતનાનુ ં
તનરૂપણ કરતી એમની અનેક વાતાવ ઓની જેમ આ વાતાવમાં પણ સ્ત્રી જીવનની
એક મઝાની લાક્ષબણકતા તનરૂપાઈ છે .”૧૨૩
‘સાંજનો છાંયો’ માં બે પેઢી વચ્ચેના અંતરને અને તેથી સ્વભાવ ને
તવચારોમાં પડેલા અંતને લીધે કુટુંબમાં એકરાગતા આડે અવરોધો આવે છે . જેમાં
વધુ સિન કરવાનુ ં આવે વડીલોની પેઢી અને બાળકોને. મિેશભાઈ અને ઉમાબા
લેખક રઘુવીર કુટુંબમાં સમાજમાં જે સંસ્કાર, આચાર, તવચાર અપેક્ષે છે . તેનાં
પ્રતતતનતધ પાત્રો છે . અને તેમનો પુત્ર કાતતિક અને તેની પત્ની ધ ૃતત નવા
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જમાનાનાં વૈશ્વીકરણના પુત્રનાં તવશ્વમડીવાદની િવામાં જીવત પાત્રો છે . તેમનાં
બાળકો તો વડીલોનુ ં વાત્સલય ઈચ્છે છે .વડીલો વિાલ ઢોળવામાં મણા રાખતાં
નથી. વચલી પેઢીના પતત-પત્ની કાતીક-ધ ૃતત એ બાબતે એકમત છે કે વધુ
વિાલથી છોકરાં બગડે, કહ્યામાં ન રિે સીધા રાખવા મારવાંયે પડે.
એવુ ં નથી કે મિેશભાઈને ઉમાબા ભણેલાં નથી. ભણેલા ગણેલાં છે
ભાવનાશાળી છે . ખેતરમાં કામ કરતા જીવાને તેઓ ઘરના સભ્ય જેટલું જ મિત્વ
આપે છે . દીકરા જેવુ ં વિાલ પણ રાખે છે ને તેની સારસંભાળ પણ બરાબર લે
છે . આ બાબત કાતતિક-ધ ૃતતને પસંદ નથી.
આ વાતાવ મુખ્યત્વે ઉમાબાના પાત્રને આધારે ચાલે છે . પાહરવાહરક પ્રશ્નો
તનતમત્તે તે માનવીય સંબધ
ં ોના મલયને વ્યતત કરે છે .
‘સાંજનો છાંયો’ એટલે ઉત્તરાવસ્થાનો આધાર. અજય રાવલના શબ્દોમાં
“ઉમાબાને િત ુ ં કે સાંજનો છાંયડો નિીં ખસે, એ પણ ખસે છે . એમાં પુત્ર સાથે ના
િોવાના રં જનો સંકેત જોઈ શકાય તો, ઉત્તરાવસ્થામાં ટે કો કરનાર પતત એટલે
‘સાંજનો છાંયો’ એવો બીજો સંકેત શીષવકમાંથી પામી શકાય છે . શીષવકના અથવમાં
વ્યંજક છે . રઘુવીર ચૌધરીની ‘સાંજનો છાંયો’ માનવીય સંબધ
ં ોના સંવેદનસભર
બચત્રણની સ્મરણીય વાતાવ બની રિે છે .”૧૨૪
રમેશ ર.દવે લખે છે : “બે પેઢી વચ્ચેનો આવો સંઘષવ, દાદા-દાદીની
પ્રૌહઢ, પુત્ર-પુત્રવધનુ ં અણઘડપણુ ં અને પૌત્ર-પૌત્રીની વિાલ ઝંખના, ઘટ્ટ વણાટ
અને મઝાનાં રં ગરે ખાથી તનરૂપાયાં છે ‘ફરી મળવુ’ં અને આ વાતાવ ‘સાંજનો છાંયો’
એના ઉત્તમ દૃઠટાંતો છે .”૧ર૫
‘મંહદરની પછીતે’ વાતાવ ના નાયક દલાબંડ તવશે રમેશ ર.દવે આમ લખે
છે : “આ વાતાવ કથાનાયક દલા બંડે પોતાની જાત સામે પોકારે લા આકરા બંડી
જન્મેલા સંઘષવની વાત કિે છે ”૧૨૬ પરં ત ુ ગામડામાં તો કયા માણસને બંડ
કિેવાય છે ? જે કહ્ું િોય તે વાતથી ફરી જાય કોઈ પાસેથી ઉછીના કે ત્યાજવા
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પૈસા લીધા િોય તે આપે નહિ, ને બીજુ ં જ બોલે તેને બાંડું બોલયો એમ કિેવાય.
આપણા જોડણીકોશમાં બંડ શબ્દ છે પણ તે તવશેષણના અથવમાં નહિ લાગે. કે
આ ગામડાનો અથવ જ લેખકે દલા માટે સ્વીકાયો છે . બાંડુ બોલે એને જ નહિ જે
માથાનો ફરે લ િોય, કોઈના કહ્યામાં ન િોય ને પોતાને કરવુ ં િોય તે જ, કોઈની
પરવા કયાવ વગર કયાવ કરે એને પણ બંડ કિેવાય છે એ અથવમાં દલો બંડ છે .
તેની બંડગીરી એ કથા સામે તવદ્રોિ કે બળવો નથી એની બંડગીરી ત્રણ પ્રકારની
છે . એક તો દારૂ પીએ છે , બીજુ ં પંચાતતયા તરીકે ફૂટનીતત અપનાવી કોઈનુ ં ઘર
ભાંગે છે ને, ત્રીજુ ં કોઈના કહ્યામાં નથી. આવા માણસને સૌ માન આપે પણ
અંદરખાને તતરસ્કારે . પણ મંદીરની પછીતે થતી ગંદકી કોઈ ઉપાય અટકી જ
નિી ત્યારે એ અટકાવવા બળની અને નીડતરતાની જરૂર પડી. એટલે આમ
મશ્કરી લાગે પણ સાચે સાચ ભજનમંડળીએ દલાને પ્રમુખ થવા દરખાસ્ત કરી.
દલાની પત્ની મંછી તો કિે છે કે એ પ્રમુખ થવા માની જાય પણ દલાને તો એ
પ્રમુખસ્થાન માટે લાયક થવુ ં છે . જો લાયક થવાય તો જ પ્રમુખપદ સ્વીકારવુ ં
અને તે જાતને ઘસવા ને ઘડવા માંડે છે . જાત પ્રત્યે આકરો બને છે . નશાને
ભલવા આકરી મજરી કરી પરસેવો પાડે છે . જ્યારે દારૂ છોડવા બાબત
આત્મતવશ્વાસ આવ્યો ત્યારે દલાને થ્ુ ં કે િજી વધારે સુધરી શકાય. મંહદરની
પછીતે થતી ગંદકીને તો પોતાના બળથી તેણે અટકાવી જ અને પોતાની
અંદરથી ગંદકીને દર કરવા પુરુષાથવ ચાલુ રાખ્યો. એક બાઈનુ ં ઘર ભોગત ુ ં િત ુ ં
તે ખોટી રીતે તેને એમાં સંડોવ્યો િતો તે બાઈનુ ં ઘર વસત ુ ં તો તેણે કહ્ું જ ભલે
પછી એમાં એણે બંડગીરી વાપરી. મંહદરમાં ઝાડવાંને પાણી પાવા છોકરાંને
જોતયો. જ્યારે થ્ુ ં કે િવે પ્રમુખ થવાની લાયકાત પામ્યો છે . એટલે પિેલાં તો
એણે ચનાથી ધોળે લી મંદીરની દીવાલ પર નબળયાના િીકરાથી લખ્્ુ ં : “ગંદકી
કરવાથી ગરીબી જતી નથી. બિારના ઉકરડાનો પડછાયો આપણી અંદર પડે
છે .”૧૨૭ દલાબંડે દીવાલ પર ઉપર પ્રમાણે લખ્્ુ ં ત્યારે તેના દીકરાના “ભાઈબંધે
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સચન ક્ુું

“તમે સિી કે મ કરી નિીં ? સિી કરીને િોદ્દો લખ્યા તવના નોહટસ

અધરી ગણાય”
દલાએ નામ લખીને નીચે િોદ્દો : પ્રમુખ, ભજનમંડળી. સિી કરીને તાકી
રહ્યો : થ્ુ ં કે ભગવાનની રજા લઈને આ પગલું ભ્ુું િોત તો સારુ એટલી ચક
રિી ગઈ.”૧૨૮
હદનેશ

દે સાઈ

લખે

છે

:

“લેખકે

અિીં

ગ્રામબચત્રની

સાથોસાથ

ગ્રામનાયકનો આબેુબ બચતાર આપયો છે . શીષવક ખુદ બોલકું છે ‘મંહદરની
પાછળ’ જ કથાનુ ં િાદવ સમાયેલ ું છે . સંગોપાયેલ ું છે અને કથાનાયક બધી બદી
છોડીને સારો માણસ બની રિે છે . એમાં મંહદરની ‘પછીત’ મિત્વનો ભાગ ભજવી
જાય છે , એટલું જ નહિ ‘પછીત’ના પ્રતીક ઉપર જ સમગ્ર કથાનો ભાર બઝલાય
છે .”૧ર૯
પ્રતીકનુ ં િાદવ એ છે કે મંહદર બધી બાજુએથી ચોખ્્ુ ં િોવુ ં જોઈએ. તમે
મંહદરમાં જતા માણસમાં પણ આંતર-બાહ્ય સ્વચ્છતા િોવી જોઈએ. દલો એ જ
રીતની

સ્વચ્છતા

પ્રાપત

કરીને

મંહદરના

પ્રવેશનો

અતધકારી

બને

છે .

ભજનમંડળીનો પ્રમુખ બને છે .
મોિન પરમાર લખે છે : “લેખકે દલાબંડને બંડ જ રિેવા દઈને કૃતતમાં
થતી હિલચાલને અકબંધ રાખી છે ...દલા બંડનાં કૃત્યો જોતાં એ મંહદરની
પછીતનો જ એક પયાવ ય બની રિે છે .. દં ડ તરીકે ની એની તવતવધ મુદ્દાઓ
તોડવામાં મંહદરની પછીત ભાગ ભજવે છે .”૧૩૦
ગામડાના

સામાત્જક

પ્રશ્ન

અને

વ્યક્તતના

અંતરબાહ્ય

વ્યક્તતત્વનુ ં

આલેખન કરતી રઘુવીર ચૌધરીની આ મિત્વની વાતાવ છે .
‘નંદીઘર’, ‘જેિાભાઈના શેિ’, ‘જગાધુળાનો જમાનો’, ‘પક્ષઘાત’, ‘ફાળો’,
‘વાનપ્રસ્થ’, ‘ભગતની માયા’, બિાર કોઈ છે ’ વગેરે લેખકની મિત્વની વાતાવ આ
છે . આપણે અગાઉ રઘુવીર ચૌધરી દ્વારા આલેખાયેલી ટંકીવાતાવ ઓના પવવ
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વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરી અને ઉત્તર વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરી એવા બે ભાગ
પાડયા િતા. તેમાં ઈરાદો લેખકની વાતાવને સમજવાની સગવડ ઊભી કરવાનો
િતો.
રમેશ

ર.દવેએ

કાવ્યાત્મકતાનો

તેમજ

લખ્્ુ ં છે

:

એસમયે

બુુ

“ગુજરાતી

ટં કીવાતાવ

ન પ્રચલન

પામેલી

પર

છવાયેલો

અક્સ્તત્વવાળી

તવચારણાનો પ્રભાવ રઘુવીરના આરં ભનજા ત્રણ વાતાવ સગ્ર
ં િો ‘આકક્સ્મક સ્પશવ’,
‘ગેરસમજ’ અને ‘બિાર કોઈ છે ’ ઉપર પણ વત્તા ઓછા અંશે છે . આ સંગ્રિોની
વાતાવ ઓમાં એક તરફ ગ્રામપ્રદે શથી તવખટા પડેલા વાતાવ કારનો તવષાદયોગ
આલેખાયો છે . તો બીજી બાજુ નગરજીવનને અપનાવવા જતા અને તવશેષે તો
પેલા અક્સ્તત્વવાદી બચિંતન અંગેના પોતાના વાંચનતવચારથી દોલાયમાન થયેલા
તવચારકની

પતિમમાંથી

ઉછીનાં લઈને

તનરથવકતા

એકાકીપણુ ં

તવમુખીકરણ

અપનાવેલાં જીવનજન્ય
તેમજ

તનષ્ઠિયતાને

નૈરાશ્ય,

ઓળખવાની

અપનાવવાની મથામણ બઝલાય છે . આ વાતાવ ઓમાં તવષયવસ્ત ુ તેમજ તેની
તનરૂપણરીતત અને ભાષાશૈલી તથા પેલા અનાવશ્યક નકારને લીધે રઘુવીરે
પછીથી જેને અનુભવ અને અવાજ જેવી સંજ્ઞામાંથી ઓળખાવી છે એ વાત
બરાબર ઉપસી નથી. અલબત્ત આ સઘળી સમયની જ દે ણ િતી. વાતાવ પર
કતવતાનો શોરબકોર એટલો બધો વધી ગયો િતો કે એને તપછાનવાન
પારખવાના તવકલપ પોંખવામાં આવતો િતો. રઘુવીરની વાતાવ ‘બક્ષતતજ ભણી’
તવશે ભરત નાયકે ‘બિાર કોઈ છે ’ વાતાવસગ્ર
ં િના ગ્રંથાવલોકનમાં આમ લખ્્ુ ં
િત:ુ ં “વાતાવ ન ુ ં કથાનક કાવ્યની કક્ષાએ તવકસે છે .’ (ગ્રંથ, માચવ, ૧૯૭પ, પ ૃ.ર૧)”૧૩૧
રઘુવીર ચૌધરીની આ વાતાવ ઓની ઓળખાણ અને તેમનુ ં તવવેચન પવવ
રઘુવીરની વાતાવ ઓ અંગે છે ને તે બરાબર પણ છે . એ વાતાવઓની મયાવદા પણ
ભપેશ અધ્વ્ુએ
વ બરાબર ઉપસાવી છે . : “લેખકનો એક દોષ આખા સંગ્રિમાંથી
તરત નજરે પડે છે . એમની વાતાવ ના નાયકો તવચારક, પંહડત અથવા તો ધુની
નજરે ચઢે છે . ...કદાચ આવા નાયકો જો ન મળે તો રઘુવીર આ શૈલીની વાતાવ
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ન જ રચી શકે એમ લાગે છે . કે મ કે આખા નવબલકા સંગ્રિ (આકક્સ્મક સ્પશવ)માં
જયાં જયાં સંવાદનુ ં તત્વ આવ્્ુ ં છે . (‘કંકુનો ચાંલલો’ બાદ કરતાં) ત્યાં ત્યાં
એમણે પોતાની આગવી અસ્વાભાતવક ઊભી કરે લી સંવાદની લઢણ જ અજમાવી
છે . એ સંવાદો પર િંમેશા પાંહડત્યનો બોજ ખડકાયેલો જ રિે છે અને એથી એમાં
સ્વાભાતવકતા આવી શકી નથી. અમુક ગ્રામ્ય પાત્રોના મોંમાં તો એ બંધબેસતા
થતા જ નથી. તેથી જ એમના નાયકો તવચારકોની છાપ ઊભી કરે છે .પોતાના
નાયકો મિાન ન િોવા જોઈએ. એમ લેખક માનતા લાગે છે ... એમના
પાંહડત્યપણવ સંવાદો જયાં બંધબેસતા થતા નથી ત્યાં પાત્રો દ્વારા લેખક બોલતા
િોય એમ કળાઈ આવે છે અને આથી એ િેકાણે પાત્રોમાં તનજીવતા આવે
છે .(ગ્રંથ, જાન્્ુ.૧૯૬૭, પ ૃ.૧૯-ર૦)”૧૩૨
આ અબભપ્રાયમાં ત્ય છે જ ‘પ્રાણપ્રતતઠિા’ અને ‘ત્જિંદગી જુગાર’ એ બે
સંગ્રિોની ખાસ તો હકશોરો માટે પત્રકારત્વના ફળરૂપ નીપજેલી સત્તાવીસ વત્તા
સત્તાવીસ મળી ચોપન વાતાવ ઓ સહિત કુલ બસો કરતાં વધારે વાતાવ ઓ
આલેખનાર વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરી પાસેથી િીક િીક ટકે એવી ત્રીસેક
વાતાવઓ તો મળે છે . જે પૈકી મોટાભાગની વાતાવઓની આપણે ઉપર બને તેટલી
વીગતથી ચચાવ કરી છે .
વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીની કથનભાષાની ખાસ લાક્ષબણકતા એ છે કે
લેખકે ગ્રામ્ય પહરવેશ, પ્રકૃતત, લોકો અને તેમની ભાષાને બરાબર આત્મસાત
કરે લ િોવા છતાં તેમની શિેરી પહરવેશની તો બરાબર ગ્રામપહરવેશની
વાતાવ ઓની કથનની ભાષા પર પણ શિેરની ભાષાનો પ્રભાવ જોવા મળે છે .
સંવાદો માટે પણ આ જ વાત સાચી િરે છે
બીજી લાક્ષબણકતા પાત્ર વૈતવધ્યની જે એ વૈતવધ્ય દાખવવા રઘુવીરનો
પોતાનો ગામડાના અને શિેરના જીવનનો અનુભવ કામ આવ્યો છે . દાતતર
(‘નીલમ’) પ્રોફેસર (‘મોના દે સાઈ’) લેખક (‘મુશ્કે લ’), કતવ (‘સફેદ ગુલાબ’),
તમલમજર (‘એક હદવસ મોટો’) ખેતમજર (‘સાંજનો છાંયો’) ગામનો પંચાતતયો
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(‘મંહદરની પછીતે’) પીએચ.ડી.ની તવદ્યાતથિની (મોના દે સાઈ) શિેરની માતનની
્ુવતી (પ્રભા મિેતા) ગામડાની ્ુવતી (કંકુનો ચાંલલો) એમ તવતવધ સ્તરના,
શિેર અને ગામડાના પાત્રો રઘુવીરે આલેખી બતાવ્યાં છે . એમાંથી એક
લાક્ષબણકતા બીજી તારવીએ તો એ રઘુવીરના સંવાદો છે . ભોગાયતાએ દશાવવી
તેવી મયાવ દા એ સંવાદોમાં િોવા છતાં કિેવ ુ ં જોઈએ કે વાતાવ કાર રઘુવીર
ચોટદાર સ્વાભાતવક ને તાહકિક સંવાદો પણ આલેખી શકે છે . આવા સંવાદો
તેમના પાત્રબચત્રણને જીવંત બનાવવા ખબ જ લેખે લાગ્યા છે . ‘કંકુનાચાંલલો’ તો
સંવાદના માધ્યમથી આલેખાયેલી ટંકીવાતાવ છે .
પહરવેશ સર્જન પણ વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીની મોટી લાક્ષબણકતા છે .
તેમના સંવાદો પણ પહરવેશ સજી શકે છે . તેમની ઝીણી ઝીણી તવગતોવાળી
વણવનકલા પ્રકૃતત સહિત ગામડાના અને શિેરનાં દૃશ્યોને જીવંત બનાવી શકે છે .
રમેશ ર.દવે કિે છે તેમ “વાતાવ ઓના તવષય અને વસ્ત ુની વાત કરીએ
તો ‘અબોલ પ્રણયબોધ’ એ વાતાવ કારનુ ં સવાવ તધક તપ્રય કથાવસ્ત ુ છે . ‘આ સમય
પણ વિી જશે’, ‘ઉડ ગયે ફલવા રિ ગઈ બાસ’, ‘પ્રેમ તો નહિ પણ’, ‘મધ્યાંતર’
અને ‘મોના દે સાઈ’ જેવી વાતાવ ઓમાં સબચત અવ્યતત પ્રણયનુ ં તનરૂપણ, અપવવ
સક્ષ્મતા, સંકુલતા તેમજ નરી કોમળતાથી થ્ુ ં છે .. આવો જ અને શૈક્ષબણક
ભતમકાએ કજોડું ગણાતાં નાયક-નાતયકાનુ ં

દાંમ્પત્ય ‘ભણેલી વુ’ુ , ‘સરસાઈ’,

‘મધુર વાલો િતસયા રે ’ અને ‘તવમાસા તવનાની વાટ’ સબચત તવધાનનાં દ્રઠટાંતો
નીવડે છે .”૧33
રઘુવીરની કથનકલામાંથી વાતાવ થી ન્યારાં સુવાક્યો બચિંતન કબણકાઓ પણ
વાચકને તેમની વાતાવમાં મળશે.
ભોળાભાઈ પટે લ લખે છે : “રઘુવીરની કોઈપણ વાતાવ લો- કશોક
સામાત્જક સંદભવ એમાં સામગ્રીરૂપે િોય છે . ઘટનાઓ એ સંદભવની ભતમકામાં
વૈયક્તતક

માનવ

સંબધ
ં ોને

સક્ષ્મતાથી

પહરભાતષત
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કરવી

સમયના

એક

પહરમાણમાં તવસ્તરે છે . એટલે એમની વાતાવ ઓ સંવેદનનાં મહિમા જોઈ શકાય
છે , જે વાતાવ ના જુદા જુદા ઘાટમાં આકૃત થાય છે .”૧૩૪ આમ સંવેદનની ધબક
પણ રઘુવીરની વાતાવ ઓની મિત્વની લાક્ષબણકતા બની છે .
મોિન પરમારે કહ્ું છે તેમ “ઘટનાની સક્ષ્માતત સક્ષ્મતાને કે ન્દ્રસ્થ
રાખીને, તેમની કે ટલીક વાતાવ ઓમાં ગદ્યશક્તતનુ ં નાવીન્ય પ્રકટાવવાનો પ્રશસ્ય
પ્રયત્ન થયો છે .”૧૩૫
મબણલાલ િ.પટે લ લખે છે : “લેખક આધુતનકોની જેમ મનોસંકલનોને
કલપન-પ્રતીકથી આલેખવામાં સર્જકતાનો હિસાબ આપે છે . માણસ આસપાસનો
ગ્રામીણ સમાજ એમની ઘણી વાતાવઓમાં ઉપસી આવ્યો છે . ‘નંદીઘર’ અને
‘સાંકળ’ એનાં દૃઠટાંતો છે . પહરવતવન પામત ુ ં ગામડું તથા બદલાતી પેઢીમાં
રઘુવીર ચૌધરીને તવશેષ રસ પડે છે .”૧૩૬
તશરીષ પંચાલ લખે છે : “પરમ્પરાગત ઢાંચામાં રિીને લખનારા, સુરેશ
જોષીની વાતાવ તવભાવનાને બાજુએ મકીને, અને છતાં તેના િાદવ ને તપછાનીને, જે
કે ટલાક વાતાવ કારો ગુજરાતી ભાષાને મળ્યા તેમાં રઘુવીર ચૌધરીનો સમાવેશ
થાય. તેમની વાતાવતવભાવના અસ્વીકાયવ બને એવી નથી, ....એમની વાતાવઓમાં
તવચ્છે દની વાત િોય કે સુખી સંસારની કંઈક સાવ જુદા પ્રકારની માવજત જોવા
મળશે.”૧૩૭
પવવ

વાતાવ કાર

રઘુવીર

ચૌધરીની

વાતાવ કલાની

આલોચના

કરતાં

મધુસદન પારે ખે લખ્્ુ ં છે : શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ ‘ગેરસમજ’ વાતાવસગ્ર
ં િ દ્વારા
નવી નવબલકાની હદશામાં તવશેષ ગતત કરી છે . એમ કિેવામાં અનૌબચત્ય નહિ
લેખાય. તેમણે ચીલાચાલુ નવબલકાની પ્રણાલીથી જુદા ચાતરીને માનસશાસ્ત્રીય
વાતાવ તરફની પોતાની વ ૃતત્ત પ્રગટ કરી છે . સંગ્રિમાં ઘટનાનુ ં મિત્વ પણ તેઓ
સ્વીકારે છે . એમનાં છટાદાર વણવનો અવારનવાર મનોિર ગદ્યખંડો, ચબરાકીભયાવ
વાતાવલાપો અને કુતિલ ટકાવી રાખવાની તેમની કુશળતા તેમજ નવીન
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તવચારોની તાજગીભરી રજઆત આ આ બધાં તત્વો એમની વાતાવ કલાને
આકષવક બનાવે છે .”૧૩૮
ઉત્તરકાલીન વાતાવ કાર રઘુવીર ચૌધરીમાં આ ‘વાતાવકલા’ ટકી છે . એટલું
જ નહિ તવકસી પણ છે . એમના અનુભવનો વ્યાપ તવસ્તયો છે . અને તે કાળની
મિત્વની વાતાવઓમાં તો ‘અનુભવ’ અવાજ સુધી પિોંચ્યો પણ છે . જો કે
રઘુવીરમાંનો સુધારક આ ઉત્તરકાલીન વાતાવ ઓમાં કંઈક વધુ બળવત્તર થતો
દે ખાય છે . તે ‘મંહદરની પછીતે’ (ર૦૦૧) ‘ત્જિંદગી જુગાર છે ?’ (ર૦૦પ) અને
‘પ્રાણપ્રતતઠિા’ (ર૦૦પ) જેવા સંગ્રિોમાં સ્પઠટ જોવા મળે છે . જો કે તેમ છતાં એ
કાળની વાતાવ ઓમાં તેમની મિત્વની વાતાવ ઓ મળી જ છે . આ કાળમાં ‘એક
તવતશઠટ, તનસ્બત ધરાવતા ખાસ મનુઠયની જટા ખસીને આમ જનતા, લોકસમિ
તરફ વળે લા વાતાવકારની કલમે વૈતવધ્ય અને તવશ્વસનીયતા-પ્રમાણભતતાનો
સુખદ અનુભવ કરાવતી વાતાવઓ સાંપડી છે .”૧૩૯
નવલકથાકાર લેખે વધુ પોંખાયેલા સાહિત્યકારનાં છાંયો વાતાવકાર
રઘુવીરને પ્રકાશમાં આવતાં કંઈક રોકે પણ છે . તેમ છતાં કિી શકાય કે તવષય
વૈતવધ્ય, પાત્ર વૈતવધ્ય, તવચારશીલતા અને સંવેદન શીલતાથી ભરી ભરી લાગતી
તેમની વાતાવ સ ૃષ્ઠટ બસો ઉપરાંત ટંકીવાતાવ ઓમાં સમાઈ છે . તેન ુ ં મિત્વ આ ઓછં
તો કઈ રીતે આંકી શકાય ?
ભોળાભાઈ કિે છે તેમ “બુુ ઓછા ગુજરાતી લેખકોમાં શ્રીરઘુવીર ચૌધરી
જેટલી પ્રચુર સર્જકતા છે . કતવતા, નવલકથા, વાતાવ , નાટક, તનબંધ, તવવેચન
ભ્રમણ આહદ સાહિત્યનાં તમામ સ્વરૂપોમાં તેમનુ ં ગુણવત્તાપણવ પ્રદાન છે .
ું રી આવે.”૧૪૦
નવલકથા-વાતાવ ન ુ ં ક્ષેત્ર તેમાં કદાચ પિેલત
એ રીતે એમની પ્રથમ પ્રતસિને તસદ્ધિ નવલકથાના સર્જન ક્ષેત્રની છે .
બીજા િમે તેમાં ટંકીવાતાવ આવે છે . ટંકીવાતાવ ના સર્જન બાુલુ યમાં તેમના
સાહિત્ય પત્રકારત્વના ખેડાણો પણ િીક િીક ભાગ ભજવ્યો છે . ‘ત્જિંદગી જુગાર
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છે ?’ અને ‘પ્રાણપ્રતતઠિા’ એ બે સંગ્રિ ની કુલ ચોપન વાતાવ ઓ તો તે રીતે જ
પ્રગટી છે .
કિી શકીએ કે

ગુજરાતી ટંકીવાતાવ ના ખેડાણમાં વાતાવ કાર રઘુવીર

ચૌધરીનુ ં ખેડાણ પણ મિત્વનુ ં છે . તેમની વાતાવકાર લેખેની મયાવદાઓ િવે
ઢાંકેલી રિી નથી. તો તવતશઠટતાઓ પણ અછતી નથી રિી. ‘એક સુખી કુટુંબની
વાતાવ ’ની નાતયકા વીણા ‘બક્ષતતજ ભણી’ના વ ૃિ, ‘આ સમય પણ વિી જશે’ની
નાતયકા િીરા, ‘કંકુનો ચાંદલો’ ની કંકુ, ‘મંહદરની પછીતે નો કથાનાયક દલો બંડ
આ બધાં પાત્રોને આપણે કઈ રીતે ભલી શકીશુ ં ? વાતાવ કાર રઘુવીર એ રીતે
યાદગાર જ બની રિેશે. લાંબા સમય સુધી.
પન્નાલાલ પછી ગુજરાતી ટંકી વાતાવ ઓ જે તવકાસ સાધ્યો તેમાં વાતાવકાર
રઘુવીર ચૌધરીની ભતમકા પણ મિત્વની છે .
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એજન, પ ૃ.ર૦
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અમ ૃતાથી

ધરાધામ’,

ખંડ-૧,

સંપા.દ્રષ્ઠટ

પટે લ,
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પ ૃ.૩૬૮,
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૮.
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૧૨.

એજન, પ ૃ.૭૮
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૧૫.

એજન, પ ૃ.૩પ૧
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રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ” સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પ ૃ.૧૧૩,
પુનમુદ્રણ, જુલાઈ, ર૦૦૯
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૧૭.

એજન, પ ૃ.૧૯૬

૧૮.

“અમ ૃતાથી ધરાધામ” ખંડ-૧,પ ૃ.૩૪૯, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૧૯.

એજન, પ ૃ.૩૮પ-૮૬

૨૦.

રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ” સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પ ૃ.૧૯૬-૯૭,
પુ.મુ, ર૦૦૯

ર૫.

“અમ ૃતાથી ધરાધામ” ખંડ-૧, પ ૃ.૩પ૦, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૨૨.

એજન, પ ૃ.૩૭પ

૨૩.

એજન, પ ૃ.૩૭પ

ર૪. ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવઓ’ સંપા.રઘુવીર ચૌધરી, પ ૃ.૧૯૮, પુનમુદ્રણ, જુલાઈ,
ર૦૦૯
૨૫.

એજન,પ ૃ.૧૬પ-૬૬

૨૬.

એજન, પ ૃ.૧૬૬

૨૭.

એજન, પ ૃ.૧૬૭

ર૮.

એજન, પ ૃ.૧૯૪

૨૯.

તવસામા તવનાની વાટ સંપાદક : રમેશ ર.દવે, પ ૃ.૧, પ્ર.આ.ર૦૧૧

૩૦.

એજન, પ ૃ.ર

૩૧.

એજન, પ ૃ.૧

૩ર.

એજન, પ ૃ.૪

૩૩.

એજન, પ ૃ.૩
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૩૪.

એજન, પ ૃ.૨૦૦

૩૫.

એજન, પ ૃ.૬

૩૬.

અમ ૃતાથી ધરાધામ ખંડ-૧,સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૩૪પ,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૩૭.

રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ ‘સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પ ૃ.૭પ
પુનમુદ્ર
વ ણ, જુલાઈ-ર૦૦૯

૩૮.

એજન, પ ૃ.૭૬

૩૯.

અમ ૃતાથી ધરાધામ, ખંડ -૧ સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૩૪૭,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૪૦.

રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ, સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પ ૃ.૭૫,
પુનમુદ્રણ, જુલાઈ, ર૦૦૯

૪૧.

અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧ : સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૩૮૦,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૪ર. રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પુનમુદ્રણ, જુલાઈ,
ર૦૦૯
૪૩.

એજન, પ ૃ.૫૩

૪૪.

એજન, પ ૃ.૬ર

૪૫.

એજન, પ ૃ.૧૯૮

૪૬.

એજન, પ ૃ.૨૦

૪૭.

એજન, પ ૃ.ર૦૭

૪૮.

‘અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧ : સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૩૭૬૭૭, પ્ર.આ.ર૦૧૪
273

૪૯.
૫૦

એજન ,પ ૃ.૩૭૯
રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી પ ૃ.૮૭, પુ.મુ.ં
૨૦૦૯

૫૧.

એજન, પ ૃ.૮૭

૫ર.
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૫૩.

એજન, પ ૃ.૮૮

૫૪.

એજન, પ ૃ.૮૮

૫૫.

એજન, પ ૃ.૨૦૦

૫૬.

એજન, પ ૃ.૬૪
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એજન, પ ૃ.૬૭
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એજન, પ ૃ.૭૧

૬૦.

એજન, પ ૃ.૭૩
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એજન, પ ૃ.૧૭
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૬૮.

એજન, પ ૃ.૧૮
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એજન, પ ૃ.૯૮

૭૦.
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‘અમ ૃતાથી ધરાધામ” ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૪ર૯,
પ્ર.આ.૨૦૧૪

૯૦.

એજન, પ ૃ.૩૫૬

૯૧.

‘તવસામા તવનાની વાટ, સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.પપ, પ્ર.આ.ર૦૧૧

૯ર.

એજન, પ ૃ. પ૮

૯૩.

એજન, પ ૃ.૬૬

૯૪.

એજન, પ ૃ.ર૦૮

૯૫.

‘અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ્ર.આ.ર૦૧૪

૯૬.

એજન, પ ૃ.૪૦૦

૯૭.

‘તવસામા તવનાની વાટ, સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.૧૦૭, પ્ર.આ.ર૦૧૧

૯૮.

એજન, પ ૃ.૧૧૭

૯૯.

એજન, પ ૃ.૧૧૭

૧૦૦.

અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૪૦૪, પ્રથમ
આવ ૃતત્ત, ર૦૧૪

૧૦૧.

‘તવસામા તવનાની વાટ સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.ર૧ર પ્ર.આ.ર૦૧૧

૧૦૨.

રઘુવીર ચૌધરીની શ્રેઠિ વાતાવ ઓ’ સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પ ૃ.૮૯, પુનમુદ્રણ :
જુલાઈ, ર૦૦૯

૧૦૩.

‘અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૩૭૩,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૧૦૪.

‘તવસામા તવનાની વાટ, સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.૧૦૪, પ્ર.આ.ર૦૧૧
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૧૦૫.

એજન, પ ૃ.૧૯૦

૧૦૬.

એજન, પ ૃ.૧૯૧

૧૦૭.

એજન, પ ૃ.ર૧૮

૧૦૮.

એજન, પ ૃ.ર૧૮

૧૦૯.

એજન, પ ૃ.૧૭

૧૧૦.

એજન, પ ૃ.રર

૧૧૧.

એજન, પ ૃ.રર

૧૧૨.

એજન, પ ૃ.ર૩

૧૧૩.

એજન, પ ૃ.ર૦ર

૧૧૪.

એજન, પ ૃ.૧૭

૧૧૫.

એજન, પ ૃ.ર૦

૧૧૬.

એજન, પ ૃ.૧૩૮

૧૧૭.

એજન, પ ૃ.૧૪૧

૧૧૮.

એજન, પ ૃ.૧૪૦

૧૧૯.

એજન, પ ૃ.૨૧૫

૧૨૦.

એજન, પ ૃ.ર૧૬

૧૨૧.

એજન, પ ૃ.૧૯૮

૧૨ર.

એજન, પ ૃ.ર૧૮

૧૨૩.

‘અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૪૧૦,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૧૨૪.

એજન, પ ૃ.૪૧૭
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૧ર૫.

‘તવસામા તવનાની વાટ, સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.ર૧૫, પ્ર.આ.ર૦૧૧

૧૨૬.

એજન, પ ૃ.ર૧ર

૧ર૭.

એજન, પ ૃ.૧૩૧

૧૨૮.

એજન, પ ૃ.૧૩૧

૧ર૯

‘અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ.૩પ૮,
પ્ર.આ.ર૦૧૪

૧૩૦.

એજન, પ ૃ.૪ર૪

૧૩૧.

‘તવસામા તવનાની વાટ, સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.૯, પ્ર.આ.ર૦૧૧

૧૩૨.

એજન, પ ૃ.૯-૧૦

૧૩૩.

એજન, પ ૃ.૧૪-૧પ

૧૩૪.

અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ્ર.આ.ર૦૧૪

૧૩૫.

એજન, પ ૃ.૪૬૦

૧૩૬.

એજન, પ ૃ.૪૬૩

૧૩૭.

એજન, પ ૃ.૪૬૩

૧૩૮.

એજન, પ ૃ.૩૪૮

૧૩૯.

‘તવસામા તવનાની વાટ, સંપાદક રમેશ.ર.દવે, પ ૃ.૧૪, પ્ર.આ.ર૦૧૧

૧૪૦.

‘અમ ૃતાથી ધરાધામ’ ખંડ-૧, સંપા. દ્રષ્ઠટ પટે લ, સુતનતા ચૌધરી, પ ૃ. ૪૫૯,
પ્ર.આ.ર૦૧૪
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