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ગાાંધીયગુ, અનગુાાંધીયગુ અને સ્લાતાંત્ર્મત્તય કા દયમ્માન વર્જન અને ચ િંતનની પ્રવવૃત્તનુાં દળ્ન 
કયાલનાય ઇર્ડય તાલકુાના ફાભણા ગાભભાાં જન્ભેરા શ્રી ઉભાળાંકય જળીએ તેભના નાટ્યવાંગ્રશ ‘વાના બાયા’ ભાાં 
ઉત્તય ગજુયાતના નગયજીલન અને ગ્રાભીણજીલનને ફખફૂી વ્મક્ત કયુું છે. નગયજીલનને આરેખતાાં એકાાંકીઓની 
તરુનાભાાં ગ્રાભીણ વભાજનુાં કરુણગબ્ લાસ્તલરક્ષી ચ ત્ર યજૂ કયતી એકાાંકીઓ ાઠક લગ્ને લધ ુઆકષે  છે.  

ઉભાળાંકયનુાં આગભન એ ગજુયાતી વાહશત્મની જ નશીં, બાયતીમ વાહશત્મની ણ એક ભશત્લની ઘટ્ના 
ગણાલી ળકામ. ‘વલશ્વળાાંવત’ (૧૯૩૧) ની ય ના છી ૧૯૩૨-૩૩ ભાાં જેરલાવ દયમ્માન જ ‘વાના બાયા’ ના 
એકાાંકીઓ ય ામાાં છે. ‘વલશ્વળાાંવત’ ભાાં જે વલશ્વળાાંવતન (वसधुैव कुटुम्बकम)् સયૂ શત તે ત્માય છી ૧૯૩૨ ના 
નાટ્કભાાં ણ યજૂ થમ છે. ‘વલશ્વળાાંવત’ ના કવલ તયીકે એભની સ્થાના થઇ તે જ અયવાભાાં ઉભાળાંકયે નાટ્યરેખન 
ળરૂ કયી દીધુાં શત ુાં. ઉભાળાંકય કશ ેછે - “૩૨-૩૩ ભાાં ન વભમ ભાયા ભાટે્ એલ શત કે નજય નાખુાં અને ભને નાટ્ક 
દેખામ.”૧ રેખકના એકાાંકીના વાંસ્કાયને ભેહયમટ્ વાંાહદત એકાાંકી નાટ્કના પ્રથભ વાંગ્રશ, લીવાયુભાાં ભેર ‘નાઇન 
લન-એક્ટ્ પ્રઝે’, યયુીમ રખેકના એકાાંકીવાંગ્રશ, જુદી-જુદી બાાના એકાાંકીવાંગ્રશ, ભેક્ક્વક અન ે  ીનનાાં 
રકનાટ્ક, જાાનના ‘ન-નાટ્ક’, ભેહયમટ્ અને ભામગૉના વાંગ્રશ તથા નાનણભાાં જમરેા બલાઇના લળે 
લગેયેભાાંથી ણ ભળયુાં.૨   

‘વાના બાયા’ નાટ્યવાંગ્રશના (૧૧) એકાાંકીઓના ભટ્ા બાગના ાત્રના નાભ, એકાાંકીઓના ળી્ક, 
નાટ્કની સષૃ્ટટ્ લગેયે આણને અવનટટ્ ચ િંતક રાગે ણ જજિંદગી વોને જૂજલાાં રૂે જલા ભે છે. એભને જેલી 
જલા ભી તેલી યૂતી વશાનભુવૂત યાખીને યજૂ કયી છે. ‘વાના બાયા’ (૧૧), ‘ળશીદ’ (૧૧), ‘શલેરી’ (૦૧) એભ 
કુર ભીને ૨૩ એકાાંકીઓ રખામેરાના ક્રભભાાં છે. ‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ (૧૯૩૩) એ તેભની દવભી (૧૦) કૃવત છે. 
‘વાના બાયા’ ના એકાાંકીઓ વાભાજજક અને ફીજા અન્મ વલમને કેન્રભાાં યાખીને યજૂ કયલાભાાં આવ્મા છે.  

‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ એ વાભાજજક એકાાંકી છે. આણા ભનભાાં એ ખ્માર છે કે ગાભડુાં જ અવત સુાંદય છે, 
વનદો છે ણ ઉભાળાંકય ફતાલે છે કે ગાભર્ડાાંની જે ક્સ્થવત આણ ેકલ્ીએ છીએ તેલી નથી. એ લાસ્તવલકતાને 
રેખક આ એકાાંકીભાાં વ્મક્ત કયે છે. ગાાંધીજીની મૂ રષ્ટટ્ બાલનાત્ભક શતી. તેનાથી આકા્ઇને આ વર્જકે દચરત, 
ળવત, ીહર્ડતની લેદનાને, અન્મામને લા ા આી છે. ‘વલશ્વળાાંવત’ ના ઉદગાતા ઉભાળાંકય જળીના વલ ાયભાાં 
આ બાલના જલા ભે છે ---- 

                           “વલળાે જગ વલસ્તાયે  નથી એક જ  ભાનલી, 
 શ ુછે, ાંખી છે, ટુ લનની છે લનસ્વત ! 

- -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
                  પ્રકૃવતભાાં  યભતાાં એ દુબાળે  રેળ  જ  હદરે, 
                  ળાાંવતની સ્લપ્નછામામે કદી ભાનલને ભે ॽ”૩  
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અશીં શ,ુ ાંખી (પ્રાણીસષૃ્ટટ્) અને ટુ (પ્રકૃવતસષૃ્ટટ્) ણ ન દુબામ તેની લાત ઉભાળાંકયે કયી છે ત ભનટુમ ત 
આ સષૃ્ટટ્ભાાં વોથી સુાંદય છે ણ એ જ ભાનલ દ્વાયા જ દુબાળે ત સ્લપ્નભાાંમ કદી ળાાંવત ભી ળકલાની નથી. આ 
જ બાલ રેખકની ‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ એકાાંકીભાાં ણ વ્મક્ત થામ છે.  
 ત્રણ દૃશ્મના ‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ એકાાંકીભાાં લોથી (પ્રા ીનકાથી)  ાલ્મા આલતા લણબ્ેદની પ્રથા 
વનરૂલાભાાં આલી છે. યાભનાયામણ વલશ્વનાથ ાઠકના ળબ્દભાાં જઇએ ત - “ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ ભાાં ગાભર્ડાન 
અસ્શૃ્મ તયપન વનાતન જર્ડ અન્મામ દેખામ છે. તેભાાં એટ્રી કરુણતા ન શત ત તેની ફેલકપૂીથી આણને 
શવવુાં જ આલત.”૪ આ એકાાંકી દચરતને ઉતાયી ાર્ડલા કે ની ા ાર્ડલા ભાટે્ નથી રખાયુાં ણ એભની વાથે 
વભાનતાન બાલ છે. એકાાંકીભાાં અમકુ જાવત ભાટે્ ઢેર્ડ, બાંગી અને ફીજા અન્મ ળબ્દ ઢેર્ડર્ડાાં, કભજાત, યાાંર્ડીયાાંર્ડ 
લગેયેન ઉમગ થમ છે. આજના આધવુનક વભમભાાં આ ળબ્દન ઉમગ વનિંદનીમ ગણામ કાયણ કે અત્માયે ત 
શહયજન, લણકય, યભાય, વરાંકી લગેયે ળબ્દન ઉમગ થામ છે યાંત ુ જ્માયે આ એકાાંકી રખાયુાં ત્માયે 
વભાજભાાં, ખાવ કયીને ગાભર્ડાાંઓભાાં ‘ઢેર્ડ’ આહદ ળબ્દ પ્ર ચરત શતાાં. એ વાંદબભ્ાાં એકાાંકીભાાં આ ળબ્દન ઉમગ 
થમ છે.  
 વભગ્ર વભાજવ્મલસ્થાભાાં યશરેા ઉં -ની ના બેદબાલને વ્મક્ત કયતાાં આ એકાાંકીભાાં એક તયપ વલણો 
ઢેર્ડને અસ્શૃ્મ ગણીને તેભના ય અભાનલીમ વ્મલશાય કયે છે ત ફીજી તયપ ઢેર્ડ ણ તાની જાવતને ઉં ી 
ગણીને બાંગીઓને અસ્શૃ્મ ભાનીને તેભના ય અભાનલીમ વ્મલશાય કયે છે. આભ, જે અન્મામ વશન કયે છે તે 
(ઢેર્ડ) ણ ફીજા (બાંગી) ય અન્મામ કયે છે. આ લાત જ ઉભાળાંકયને કશલેી છે.  
 ભનલુાદી વ્મલસ્થાભાાં જાવત ઓખામ તે ભાટે્ નાભન જે યીતે ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મ છે તેલ જ ઉલ્રેખ 
આ એકાાંકીના ાત્રભાાં જલા ભે છે. જેભ કે બ્રાહ્મણના જૂનીમ, લાંદનીમ ભનાતા છ (૬) અક્ષયના નાભ જેલા કે 
લલ્રબા ામ્, ળાંકયા ામ્ લગેયે. એકાાંકીભાાં વનાતની બ્રાહ્મણ ઓભકાયફાનુ ુાં નાભ આ દળા્લે છે. ક્ષવત્રમના 
ભબાદાય, લજનદાય ગણાતાાં ાાં  (૫) અક્ષયના નાભ જેલા કે ળક્ક્તવવિંશ, હશિંભતવવિંશ લગેયે. લૈશ્મના ગણુગાન, 
 તયુતા ધયાલતાાં  ાય અક્ષયલાા નાભ જેલા કે ધનાર, તેજા લગેયે. શરૂના (દચરત, છાતના) લેરા, 
લાય, ઝાર્ડ-ાનલાા ફે (૨) કે ત્રણ (૩) જ અક્ષયલાા નાભ જેલા કે વભ, ભીઠ, કુફ, અભથ, ભપત લગેયે.૫  

‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ એકાાંકીભાાં ઢેર્ડ અને બાંગી જાવતના નાભ ણ ફ ેકે ત્રણ અક્ષયભાાં છે જેલા કે – ક ય, લાચરમ, 
ફાર, ભેરુ, ફારાની ત્ની ધની, ફારાના ફાક ફબરુ્ડી, ગચરમ અન ેબવનમ.  
 ગચરમ અને બવનમ અશીં સચૂ ત ાત્ર છે જેભન આગની એકાાંકી ‘વલયાટ્ જનતા’ ભાાં ઉલ્રેખ કયલાભાાં 
આવ્મ છે જે એકાાંકીના સ્લરૂને વ્મક્ત કયે છે.  
 આભ જલા જઇએ ત એકાાંકીનુાં ળી્ક ‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ ફાંને જાવતની ઓખ ઊબી કયી જ દે છે. આ 
લાત એકાાંકીભાાં આલતા પ્રવાંગથી વવદ્ધ થામ છે –  
ર્ડવ : કણ છ એ, આખી દન્માઇનાાં ભાફા થઇને પય છ ત ેॽ નાભઠાભ ત ફળયુાં શળે ને કાંઇ ॽ  
ક ય : ફાલાજી, ઢેર્ડ !૬  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
શીયી : ફાલજી, અભે ત ઢેર્ડનામ ઢેર્ડ !૭  
 આભ, વનમ્ન જાવતના રાક વલણોની વાભે તાનુાં નાભ ઉચ્ ાયી ળકતા ન શતા. તેભની ઓખ જાવતથી 
જ પ્રગટ્ થામ છે. નાભથી, ગણુથી અને કભ્થી નશીં. ‘બગલદગીતા’ ભાાં બગલાન શ્રીકૃટણે “चातवुवण्य ंमया सषृ्ट ं
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गणुकमवववभागशः” અથા્તૌ “બ્રાહ્મણ, ક્ષવત્રમ, લૈશ્મ અને શરુ – આ  ાય લણોન વમશૂ ગણુ અને કભોના વલબાગ 
પ્રભાણે ભાયા દ્વાયા વજ્ામેર છે.”૮ કશીને  ાયેમ લણોને ગોયલ પ્રદાન કયુું છે. વભાજની વ્મલસ્થાના બાગ રૂ ે ાય 
લણો અક્સ્તત્લભાાં આવ્મા શતા. તેભાાં ઉં -ની ન કઇ જાવતબેદ શત નશીં. ભાત્ર જન્ભના આધાયે જ નશીં ણ 
કભ્ના આધાયે તેના લણ્ કે જાવત નક્કી થતા શતા. આણે તે વ્મલસ્થાને જન્ભ ય આધાહયત ફનાલી દીધી.  
 ફીજી યીતે જઇએ ત કઇ ણ વ્મક્ક્ત એક વલળે જાવતન નથી શત, કાયણ કે જ્માયે વલાયે ઊઠીને 
વનત્મકભ્ કયે છે ત્માયે તે શરૂ ફની જામ છે. નાશી-ધઇને યલાયીને કરેજભાાં બણાલલા જામ ત્માયે બ્રાહ્મણ ફની 
જામ છે. તાની જાતનુાં સ્લયક્ષણ કયવુાં ર્ડ ેત્માયે ક્ષવત્રમ ફની જામ છે અને ગાય રેતી લખતે લૈશ્મ ફની જામ 
છે. એટ્રે કે લાસ્તલભાાં ત આણી નાત-જાત આણા ગણુ અને કભ્ના વલબાગ પ્રભાણે નક્કી થલા જઇએ.  
 ‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’ એકાાંકીના પ્રથભ દૃશ્મની ળરૂઆત અભાવની ઘયેાતી યાતથી થામ છે. એ સચૂ ત કયે છે 
કે વલણોના કાયણ ેઢેર્ડના ઢેર્ડના કાયણે બાંગીઓના જીલનભાાં ણ અંધકાય અને વનયાળાનુાં લાતાલયણ છલાઇ જામ 
છે.  
 આભ ત ફધા જ પ્રાણીઓ ભાટે્ ાણી અમતૃ વભાન અને જીલતદાન આનારુાં છે. યાંત ુ જેને ઘણા 
વભમથી ાણી જ ન ભળયુાં શમ એને ક્યાયેક વલણોના તાલભાાંથી ાણી ભી જામ ત્માયે તેને ભાટે્ ાણી અમતૃ 
અને જીલતદાન આનારુાં ત ફની જામ છે વાથે-વાથે ઘી જેવુાં મલૂ્મલાન ણ ફની જામ છે. તેથી જ ત ક ય 
કશ ે છે - “કેવુાં ઘી જેવુાં ાણી છે.” લાચરમ ક યાની લાતનુાં વભથ્ન ત કયે છે ણ વાથે એક કર્ડલી લાત (કરુ્ 
વત્મ) ફતાલે છે કે - “શલાર્ડાની ઢયાાંની રા ી-ીને આમખુાં કાઢ્ુાં એટ્રે ઘી જેવુાં જ રાગે ને ॽ ગભે તેવુાં શમ, 
વલામ એ ાણી લી. આણે જરભથી નાકે ગમણુાં ફાાંધેલુાં બા ! એ  ખાલેર્ડા ઊં ી લયણને ારલે.”૯ અશીં 
ાણીને મલૂ્મલાની વાથે શદુ્ધ ણ ફતાલલાભાાં આવ્યુાં છે ણ જે રકએ આખી જજિંદગી ઢયને ાણી ીલાના 
શલાર્ડાભાાંથી જ ગાંદુ ાણી ીધુાં શમ તેના ભાટે્ ગાંદુ શુાં ને  ખ્ખુાં શુાં ॽ અથા્તૌ ાણીની વભસ્મા (કરુણતા) 
લત્ભાનની જ નથી યાંત ુઘણા જન્ભાયાઓથી, અતીતથી તેભની વાથે લણાઈ ગમેરી છે. જેભને વયતાથી ફધુાં 
પ્રાપ્ત થતુાં શમ તે રક જ  ખ્ખાઇની લાત કયી ળકે આણને ત તેન ણ અવધકાય નથી.  
  વનાતની બ્રાહ્મણના તાલભાાંથી ઢેર્ડને ાણી બયલાની ભનાઇ છે તેથી તેઓ ક્યાયેક અંધાયાભાાં છુાઇને 
ર્ડયીને ાણી બયલા જામ છે. આભ, ઉચ્  જાવતના દભનને કાયણ ે કે બમને કાયણે એ રક તાના સ્લબાલથી 
વલરુદ્ધ હયક્સ્થવતને લળ થઇને  યી કે અન્મ કઇ દુટટ્ કામ્ કયલા પે્રયામ છે. જેને વાભાન્મત: રક તેભન 
સ્લબાલ ભાને છે. લસ્તતુ: તે દભનવવૃત્તથી આલેલુાં કામ્ છે, સ્લબાલ છે.  
 વલણ્ ઓભકાયફા ુત ઢેર્ડને ભાણવની વલવાતભાાં ત નથી ગણતાાં ણ ઢયની વલવાતભાાં ણ ગણલા 
તૈમાય નથી. ઢયથીમ ભ ૂાંર્ડી દળા અશીં ઢેર્ડ જાવતની છે. ક ય જ્માયે કશ ેછે કે - “ત ુાં કણ છે, લ્મા ॽ ભાયી વામુાં ફર ે
છે ત ેॽ અભ ેતભને ઢય ગણીએ, તે, ફનાલલા શત ત શરેેથી ફગલાન તભને ઢય ન ફનાલત.”૧૦ આભ વલણો 
(બ્રાહ્મણ) બગલાનનુાં નાભ આગ ધયીને ઢેર્ડ જાવત ય અને કુદયતે આેરી ાણી જેલી વાંવત્ત ય તાન 
અવધકાય પ્રાપ્ત કયી ર ેછે. (એ કાંઇ ઢેઢર્ડાાં ભાટે્ બયુું નથી.) લી, વલણો ધભ્ના ફશાને લાચરમા જેલા બગતભાાં 
ળાસ્ત્રન ર્ડય ઊબ કયી દે છે તેથી જ ત લાચરમ કશ ેછે - “આભ ઊં ી લયણના  ાા કયલા જળે ત આ જરભ ે
ત ઢેર્ડ છે ને આલતે જરભે લી બાંચગમ થળે, બાંચગમ.”૧૧ ક યાના વલરશને ધભન્ા, બગલાનના ર્ડયથી ળાાંત કયી 
દેલાભાાં આલે છે.  
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 વનાતની બ્રાહ્મણ ઓભકાયફાનુા વાંલાદથી એ લાતની જાણ થામ છે કે ઢેર્ડ રકને તાલના ાણી ય 
અને નદીના લશતેા ાણી ય ણ અવધકાય નથી. કેભકે તાલ ય ઓભકાયફાનુ શક અને નદીના ાણી ય 
ગાભના શકુ્રન શક, વનમભ રાગ ુર્ડી જામ છે. વાથે-વાથે ઢેર્ડ જાવતના રકને લીયર્ડ (કુલેર્ડી) ખદલાનુાં અને 
ગાભની ફશાય નદીહકનાયે યશલેાનુાં ણ સ ૂન કયી દે છે.  
 પ્રથભ દૃશ્મના અંતભાાં જ્માયે ઓભકાયના ઘયભાાં આખી જજિંદગી ઘાવરાકર્ડાાં કયનાયી ધનીના છકયાન જીલ 
ઓભકાયન જ ત્થય લાગલાથી જઇ યહ્ય શમ છે ત્માયે ક ય (ઢેર્ડ) ગકચમા કાજે  ાાંગળાં (થડુાંક) ાણી ભાગ ે
છે. જલાફભાાં ઓભકાયન વાંલાદ - “શલે ાછ ન જમ શમ ત ગકચમાલ !... ઢેર્ડભાાં લી ગકચમા ! 
વાાાંએ અભાયા નાભ ણ અબર્ડાલી ભામા્ !”૧૨ અશીં સચૂ ત થામ છે કે ઉચ્  જાવતના રક વાથે દચરત કઇણ 
પ્રકાયન વાંફાંધ ત ન યાખી ળકે યાંત ુતેભના જેલા નાભ ણ ન યાખી ળકે કે ઉચ્ ાયી ળકે. નાભભાાં ત બેદબાલ 
યાખે જ છે ણ બેદબાલની યાકાટઠા ત એ છે કે ધનીના છકયાને ફ ાલલાને ફદરે તે કર્ડાઇ જળે એલા 
ર્ડયથી ત્માાંથી ખવી જામ છે. અશીં ભાનલતાન એક અંળ ણ જલા ભત નથી.  
 આણે જયુાં કે પ્રથભ દૃશ્મભાાં અભાવની અંધાયી યાતને ઉભાળાંકયે વનદેળીને એવુાં સ ૂન કયુું છે કે શરૂ 
ભાત્ર અંધકાયભમ જીલન જીલે છે. આગ જતાાં એ જ શરૂના જીલનભાાં સ્લાલરાંફનની બાલના તથા લૈ ાહયક 
વલરશની ક્સ્થવત ઉત્ન્ન થતાાં તે રક વલણોની ભદદ ન રેલી ર્ડ ેતે ભાટે્ ભાત્ર દવ જ હદલવભાાં તાની કુલેર્ડી 
તૈમાય કયી દે છે. ફીજા દૃશ્મભાાં તે જ કુલેર્ડી બાંગીઓ ભાટે્ બ્રાહ્મણના તાલ ફયાફય ફની જામ છે. ફીજા દૃશ્મભાાં 
અજલાી  ોદળ ઢેર્ડ રકની ફદરામેરી હયક્સ્થવતને સ ૂલે છે ત ફીજી તયપ બાંગીઓના જીલનભાાં ગભગીની 
છલાઇ જામ છે. કાયણ કે ઢેર્ડને ત બ્રાહ્મણન જ અન્મામ વશન કયલ ર્ડત શત જ્માયે બાંગીઓને ત બ્રાહ્મણ 
અને ઢેર્ડન ફાંનેન અન્મામ વશન કયલ ર્ડ ેછે.  
 ફીજા દૃશ્મન આયાંબ ફાર અને ભેરુના (બાંગીના) યાતે્ર કુલેર્ડીભાાંથી ાણી બયલા જલાના પ્રવાંગથી થામ 
છે. જાણ થામ છે કે ઢેર્ડ રકની કુલેર્ડીભાાંથી બાંગી ાણી ન બયી ળકે. ાણી બયલા જામ છે ત્માાં અ ાનક કઇ 
અલાજ આલલાથી ભેરુ ફારાને ઘયબેા છઇ જલાનુાં કશ ે છે ત્માયે ફાર ર્ડમા્ વલના, આલેળબમા્ અલાજથી 
તાની વનબમ્તા અને ઘયની કરુણતા ફતાલે છે કે - “શલે ત ધયતીભાતા આણને ગી જામ, એની ભયજી એભ 
શમ ત ! ભાયી ભાયી ફકયીઓ ને ભેંર્ડી ગામ તે ાણી ીને તર્ડાતરૂ્ડ ેટ્ ઘયે આમાાં ને ફૈયી-છકયાના-ચફ ાયાાં 
ભાણવના-તે કાંઠ સકૂામ છે !”૧૩ અથા્તૌ શઓુને ાણી ભે છે ણ ભાણવને નશીં, આ તે કેલી કરુણતા.  
 ઢેર્ડએ ફનાલેરી કુલેર્ડીભાાં ઓભકાય ર્ડી જામ છે. ઓભકાયન ‘ભને ફશાય કાઢ’ ન અલાજ વાાંબતા 
ફાર અને ભેરુ તેને ફશાય કાઢે છે. ફશાય કાઢતાાંની વાથે ફાર ઓભકાયને ગે રાગતાાં કશ ેછે કે આજે ત હુાં 
વલતય થઇ ગમ યાંત ુઓભકાય તાન ગ ાછ ખેં ી રેતાાં કશ ે છે કે તે ત ભાયી ઇકતેય ેઢી ાતાે 
ડફૂાર્ડી દીધી. આ ફાજુ ફાર તાન બલ તયી ગમ શમ એવુાં ભાને છે કાયણ કે તેના શાથે એક બ્રાહ્મણન જીલ 
ફ ી ગમ છે. જ્માયે બ્રાહ્મણ ઓભકાય તાન જીલ ફ ાલનાય ફારા વાથે અસ્શૃ્મતાનુાં લરણ દાખલે છે, વાથે 
ઉકાયન ફદર અકાયથી આે છે. ઓભકાયભાાં ભાત્ર જાવતગત ભાન્મતાઓ જ યશરેી છે, ભાનલતાના ગણુ 
વશજેણ નથી. એની પ્રતીવત થામ છે. જેની ાવે (બ્રાહ્મણ, વલણો) વભાજ ભાનલતા કે નૈવતકતાની અેક્ષા યાખે 
છે તે રક ભાનલતાને ભરૂી ગમા છે. જ્માયે બાંગી વતયસ્કૃત થલા છતાાં તાનાથી એક જીલ ફ ી ગમ અને 
તેનાથી તાન બલ તયી ગમાન વાંત ભાને છે. અશીંમા ભાનલતાની ભશેંક બાંગીભાાં જલા ભે છે છતાાંમ જે-તે 
વભમની તેભની હયક્સ્થવતને આણે કલ્ી ળકીએ છીએ.  
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 ઓભકાય અને તેના બત્રીજા લલ્રબના વાંલાદભાાં આણે જઇ ળકીએ છીએ કે બાંગીની કુલેર્ડીભાાંથી ાણી 
બયે ત તે  ાણી અબર્ડાઇ જામ છે. અથા્તૌ ઊં ી લયણના ાણી ઢેર્ડથી અને ઢેર્ડના ાણી બાંગીથી અબર્ડાઇ જામ 
છે. લલ્રબ જ્માયે તાની ખીરતી જતી બદુ્ધદ્ધ ય પ્રકાળ ાર્ડતાાં જણાલે છે કે ઢેર્ડાાં ત બાંચગમાનુાં અર્ડ્ુાં ન અર્ડ્ુાં 
કયે છે એટ્રે ાછાાં ઢેર્ડાાં ઊં ી લયણને અર્ડલાભાાં વાંક  નશીં કયે ત્માયે ઓભકાય વાલ ેત થઇને કશ ેછે કે ઢેર્ડાાંઓને 
વભજાલ કે બાંગી એ બાંગી છે. ઢેર્ડ અને બાંગી લચ્  ેઅંતય ઓછુાં થયુાં ત જાણજ કે ઊં ી લયણ અને ઢેર્ડ લચ્ ે 
ણ અંતય ઘટ્્ુાં...તેથી શલે બાંગીના અર્ડકલાથી આ કુલેર્ડી નકાભી થઇ ગઇ છે તેથી યુાલી દેલી ર્ડળે. અશીં 
બ્રાહ્મણ કે ઊં ી જાવતને ર્ડય છે કે જ વનમ્ન જાવતના રકભાાં ણ અંદય-અંદય ઉં -ની ના બેદ નશીં યાખીએ ત 
તેભન પ્રબાલ એ રક ય યશળેે નશીં. આભ, તાન દભાભ યાખલા ભાટે્ વલણો ઢેર્ડ અને બાંગી લચ્  ેબેદ 
ર્ડાલે છે અને તે ભાટે્ ળાસ્ત્રના ખટ્ાાં લ ન ળાસ્ત્રથી અાાન રકની વાભે પ્રભાચણત કયે છે.  ્ત્માાં બાંગી ફાર 
જરૂય તેભને આ કામ્ કયલા ભાટે્ યકે છે - “ફા ! અભાયે લાાંકે એભને ળા ભાટે્ ભાય છ ॽ ઘને ાે ીાને 
ળીદ ફા છ ॽ”૧૪  
 ઓભકાય જ્માયે બાંગીઓના ભાટ્રાાં અને તેભના ભાથાાં પર્ડી નાખલાની લાત કયે છે ત્માયે બાંગીઓના 
ળયીયફન ત હય મ ભે છે ણ વાથે એભની ય ઠકી ફેવાર્ડરેી ગરુાભીન ણ હય મ થામ છે. કાયણ કે 
આ ગરુાભી ાંદય-લીવ ેઢીઓથી  ારી આલી છે.  
 લલ્રબ તેના કાકા ઓભકાયને તાલભાાં ડફૂકી ભાયીને અને શકુ્રને છૂીને પ્રામવિત કયી રઇ વલત્ર 
થલાનુાં સ ૂન કયે છે ત્માયે ઓભકાય તેની કેટ્રીમ ેઢીઓથી  ાલ્મા આલતા આ ાય-વલ ાયની અને જૂાની લાત 
કયે છે. લ્ૂજ અબર્ડાઇ ન જામ તે ભાટે્ ત આખી જજિંદગી કદી ગાર્ડીભાાં ણ ફેઠ નથી. તાયે ત શુાં કદી આ ભની 
ાણી ણ ઉર્ડાર્ડવુાં નશીં. અશીં એ સ્ટટ્ જઇ ળકામ છે કે ફધા જ બ્રાહ્મણ ળાસ્ત્રના આ ાય-વલ ાય પ્રભાણે કભ ્
કયતાાં નથી. કઇક ઓભકાય જેલા જર્ડતાથી ળાસ્ત્રના આ ાય-વલ ાય કે ભાત્ર કભ્કાાંર્ડને ભાની અસ્શૃ્મતાને લધાયે 
ને લધાયે ફ આે છે.  

ત્રીજા દૃશ્મની ળરૂઆત ચૂણિભાની યાતથી થામ છે યાંત ુએ જ  ાાંદની દૃશ્મના અંતભાાં પીકી ર્ડી જામ છે 
તે આણ ેફારા અને તેની ત્ની શીયીના વાંલાદ દ્વાયા જાણી ળકીશુાં. ફાંને વત-ત્ની એકફીજાની ભદદ રઇન ે
ટ્રીઓ ણ ગાભભાાં બ્રાહ્મણ લે લા દેતા નથી. ગાંગાફાઇ જેલા શીયીની ાછ કતૂયા દર્ડાલે છે. પચમાના 
તયણ સધુી ણ ગ મકૂલા નથી દેતા. અશીં તાના હયશ્રભથી ૈવા કભાઇને તાનુાં ેટ્ બયે છે ત તે કાભ 
ણ ઉચ્  જાવતના રક કયલા દેતા નથી. આ કેલી તેભની દુદ્ળા છે તે આણ ેજઇ ળકીએ છીએ. ફારા અને 
શીયીના ફાક જ્માયે ભખૂથી ીર્ડામ છે ત્માયે ખાલાનુાં ભાગે છે ત તેભને અકામેરી ભાતાન ભાય ખલ ર્ડ ેછે. 
આ ભખૂની વભસ્મા ફારા અને શીયી વાથે નાનણથી જર્ડામેરી છે જે ફારાના વાંલાદથી ખફય ર્ડ ેછે - “શળે ! ત ુાં 
ને હુાંમ કઇ યીતે આલર્ડાાં થમા છીએ ॽ”૧૫ ઘયભાાં ર્ડરેા જૂના ભહરુ્ડાને ળેકલા ભાટે્ દેલતા રેલા ઢેર્ડલાર્ડ ેજામ છે ણ 
ત્માાંથી દેલતા ભત નથી. આભ બાંગીને ઉચ્ જાવતના રક અને ઢેર્ડ ણ તચુ્છ ભાને છે. કદા  તાના આંગણ ે
આલેર કતૂયા-ચફરાર્ડાાંન ેખાલાનુાં આતાાં શળે ણ બાંગીને તાના ભાનવટ્ ય ર્ડરે આબર્ડછેટ્ને કાયણે એક 
અક્નનન તણખ ણ આતા નથી. લાચણમાઓ ત દીલાેટ્ીના મરૂ ેઆખા ટ્રાને આી દેલા તૈમાય શીયીને 
દીલાેટ્ી આતા નથી જ્માયે ફીજી તયપ ફાર તાની દીલાેટ્ીની અવનલામ્તા જાણત શલા છતાાં તનેાભાાં 
યશરે ઉદાયતાના ગણુને કાયણે કઇકને  રભ ફાંકલા ભાટે્ દીલાેટ્ી આી દે છે.  
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 ઓભકાયફાનેુ વલત્ર કયલા ભાટે્ અને ઢેર્ડના પ્રામવિત સ્લરૂે શકુ્રના કશલેાથી બાંચગમાની ઝાંર્ડીન 
શભ કયલાની લાત અને કુલેર્ડીને યુાલી દેલાની લાત રઇને લાચરમ બગત ફારાની વભક્ષ આલે છે. ફાર ત 
બગતને ધભ્ને જાણનાય બ્રાહ્મણ વભાન ભાનત શત ણ જ્માયે બગત કશ ેછે કે “અભાયે કાંઇ ધયભ બરુ્ડાલલ નથી 
વાલ ! ત-ત કદી ઢેર્ડભાાંથી તયીએ જ નહશને ॽ”૧૬ અશીં બગત જે ધભ્ને થર્ડ ેઘણે અંળે જાણે છે તે ણ જાવતગત 
બેદબાલ અને અસ્શૃ્મતાન બગ ફનેર શલા છતાાં શકુ્રની લાતને વશજ યીતે સ્લીકાયીને બાંગી તયપ 
અસ્શૃ્મતાન બાલ યાખે છે. બ્રાહ્મણની લાતનુાં વભથ્ન કયીને જાણે તાની જાત તયી જતી શમ તેવુાં તેને રાગ ે
છે તે જ ભાત્ર અશીં દેખામ ઠે. તે જ વભમે ફારાની ત્ની શીયીનુાં લાક્ય - “ફાલાજી, અભે ત ઢેર્ડનામ ઢેર્ડ” ઘણુાં 
ફધુાં કશી જામ છે. અથા્તૌ તભે ત વલણોની લાતનુાં વભથ્ન કયતા તાની જાતન ઉદ્ધાય કયી રેળ ણ અભારુાં 
શુાં ॽ અભાયી ઉય ત વલણો અને ઢેર્ડ ફાંનેન અન્મામ છે. એટ્રે જ યૂલાય થામ છે કે ‘ઢેર્ડના ઢેર્ડ બાંગી’  
 ઉચ્ જાવતના રક ત ાણી કે દેલતા આલ કે અર્ડકવુાં તે યૂતી જ આબર્ડછેટ્ની લાત ભાનતા નથી. 
અયે ત્માાં સધુી કે ળફ ઉય મકૂલાભાાં આલેરી થાણ કે લસ્ત્ર જે અક્નનદાશ દયમ્માન સ્ભળાનભાાં મકૂી દેલાભાાં આલે 
છે જેન ઉમગ કયીને બાંગી તાન દેશ ઢાાંકી ળકે છે તે ણ તેભની ાવેથી છીનલી રેલાભાાં આલે છે. ાં ભાાં 
એવુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે કે વાલ્ર કે ધવતયુાં ભર્ડદા વાથે જ ફાી નાખવુાં કાયણ કે બાંગી તે રઇ જળે અને શયેળે 
ત ક્યાયેક યસ્તાભાાં તે લસ્ત્ર,  ીંથયાની આબર્ડછેટ્ લધળે. અશીં આણ ેજઇ ળકીએ છીએ કે બાંગી તાના દેશને 
ણ ન ઢાાંકે અને તેથી ફશાય ન નીકે જેથી આબર્ડછેટ્ રાગે નશીં તેલ વલ ાય વલણોન છે.  
 ઓભકાયને કલેૂર્ડીભાાંથી ફશાય કાઢલાના પ સ્લરૂે તાની ાવે યશરેી એક ભાત્ર ઝાંર્ડીન ણ શભ કયી 
દેલાભાાં આલળે તેલા અશકુન શીયીને થામ છે. ફાર શરેાાં ત આ લાત સ્લીકાયત નથી ણ જ્માયે  ાાંદની 
પીકી ર્ડતી જામ છે,  ાંદયભા શરાતા જામ છે અને પ્રકાળ વલરાત જામ છે ત્માયે જાણે ફારાને રાગ ે છે કે 
બાંગીઓનુાં નવીફ શરાલા રાનયુાં છે. અશીં વભગ્ર હયલેળને જીલાંત કયલાભાાં આવ્મ છે. એટ્રે જ ત ફાર કશ ેછે 
કે - “આણા આમખા ય શભેેળનુાં ઘણૈ ઘયેામેલુાં જ છે ને ॽ”૧૭ ફાંને વત-ત્ની દુ:ખી છે કે આ ગ્રશણ આણન ે
ગ્રવવત કયી જળે. 
 આભ, ઢેર્ડ વાથે ત ાણીન જ અન્મામ થામ છે ણ બાંગીઓ ાવેથી ત ાણી, અક્નન, લસ્ત્ર અને ઘય 
ણ છીનલી રલેાભાાં આલે છે. વભગ્ર ભાનલજાતભાાં યશરેી લગ-્વલભતાનુાં ચ ત્ર આ યીતે ઉભાળાંકય જળીએ અશીં 
ઉવાલી આપ્યુાં છે.  
 છેલ્રે ફરપટ્ાક  ાંદયભા ણ અર્ડધ અર્ડધ કાાભેળ યાંગાઇ જામ છે, પ્રકાળ ણ કાાળથી ચફશાભણ 
થત શમ તેભ ધયતીન જાણે કે આય આવ્મ શમ તેભ શીયીના દદ્બમા્ ડવૂકાાંથી એકાાંકીકાય એકાાંકીન અંત કયે 
છે. આભ, એકાાંકીન આયાંબ અભાવના અંધકાયથી અને અંત ણ અંધકાયથી થામ છે અથા્તૌ અશીં એક લતુ્ રુુાં 
થામ છે.  
 એકાાંકીભાાં ઘણી જનમાએ કૌંવભાાં આરખેાતી બાા ણ કેલ સ ૂન ન ફનતાાં વર્જક બાા ફની જામ છે. 
પ્રથભ દૃશ્મભાાં “ઢેફુ ભાટ્રા ય ર્ડ ેછે ને ાણી બેા ભી જતા ાણીન દદર્ડાટ્ વાંબામ છે...છકય ફીકન 
ભામો કે ઠેવ લાગલાથી ર્ડી જામ છે ને ભસુ્વ કયતા ભાટ્રાના છર્ડાટ્ભાાં એના તાન ર્ડલાન અલાજ ડફૂી 
જામ છે.”૧૮ અશીં કરુણતા એ છે કે ાણીન દદર્ડાટ્ અને ભાટ્રાાંન તટૂ્લાન અલાજ ત વાંબામ છે ણ લોથી 
દફામેરા, ક ર્ડામેરા, ળવત રકન અલાજ ળાવક લગ્ના વત્તાના ર્ડઘાભાાં ડફૂી જામ છે. ભનટુમના જીલનને 
અસ્શૃ્મ કયતાાંમ વનમ્ન ગણલાભાાં આવ્યુાં છે. 
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 ફીજા દૃશ્મના અંતભાાં ક્યાાંક ત રખેક આલા સ ૂનન ભભ્ બાલક કર્ડી નશીં ળકે તેલી દશળેતથી 
તાન અચબપે્રત અથ્ ખલુ્ર કયી આે છે. જેભ કે - “એક ઢેફાં રઇને ભાટ્રાાં ય નાખે છે. ‘કર્ડર્ડ’ કયતાાં ભાટ્રાાં 
બાાંગીને ભકૂ્ક થામ છે. ભાટ્રાાં કે કેરાાંક હૃદમ ॽ”૧૯ અશીં રેખકનુાં હૃદમ કાંવત થઇ જામ છે. કેભકે ભાટ્રાાં નથી 
તટૂ્તાાં ણ કેટ્રાાંમ ભાણવના હૃદમ તટૂ્ી જામ છે. અશીં કાવ્માત્ભકતા દ્વાયા રેખક સ્થૂ દ્વાયા સકૂ્ષ્ભની લાત યજૂ 
કયે છે. 
 ત્રીજા દૃશ્મભાાં એકાાંકીના અંતભાાં જેભ કે - “લધતી જતી કાાળથી પ્રકાળ ચફશાભણ થત જામ છે. એન ે
લધ ુચફશાભણ કયત ુાં શીયીનુાં ડવૂકુાં વાંબામ છે.”૨૦ આ સ ૂન વાંલેદનની ભવૂભકાએ સ્ળષે  છે તેવુાં દૃશ્મની ભવૂભકાએ 
વાથ્ક નીલર્ડતુાં નથી.  
 આભ, યાંગભાં ના વાંલાદ વાથે ત રખેકની વાંલેદના જર્ડામેરી છે જ યાંત ુ યાંગભાં  વવલામની સચૂ ત 
બાા વાથે ણ રખેકની વાંલેદના જર્ડામેરી છે. આ ત્રણેમ પ્રવાંગભાાં વલ્શાયા લગ્ની માતનાન તાદૃશ્મ ચ તાય 
કઇને ણ શ ભ ાલી મકેૂ તેલા કરુણ લાસ્તલની ભવૂભકા એ આરખેામ છે.  
 આભ, આ જાવતલાદ અને લણ્બેદના મૂ આણા વહભુાાં એટ્રે સધુી ઊંર્ડ ેઊતયી ગમા છે કે એભાાંથી 
ફશાય નીકી ળકવુાં અળક્ય ફની ગયુાં છે. આજે એકલીવભી વદીભાાં ણ નાત-જાત અને લણ્બેદને આણે દૂય 
કયી ળક્યા નથી. વલશ્વફાંધતુ્લની લાત આણ ેજરૂય કયીએ છીએ યાંત ુઆણા શહયજન બાઇને અનાલલા આણ ે
તૈમાય નથી. 
 ભનટુમના ગણુ કે ભાનલતાની ભશેંકની આકાાંક્ષા બ્રાહ્મણ કે ઉચ્  જાવત ઉય વભાજ યાખે છે યાંત ુઆ 
એકાાંકીભાાં તેભનાભાાં યશરેાાં ભાનલતાના ગણુ ધભ્ના ફાહ્યાર્ડાંફયભાાં તે ભરૂી જામ છે અને તાના જન્ભને 
તાયલાની જનમાએ ફગાર્ડ ેછે. જ્માયે ફીજી તયપ વલણો જેભને અસ્શૃ્મ ભાને છે તેલા ઢેર્ડ અન ેબાંગી અન ેતેભાાંમ 
બાંગીભાાં ભાનલતાના ગણુ યશરેા છે. કેટ્રીક દાળ્વનકતા ણ છે અને ઇશ્વય યની થર્ડી આસ્થા ણ છે. જેથી 
તેઓ તાના ઉય થતા ગભનને વશન કયે છે, સ્લીકાયે છે અને છતાાં ભાનલતાના કાભ કયે છે. આ બાલ પ્રસ્તતુ 
રેખભાાં પ્રગટ્ થામ છે. 
 અશીં ઉભાળાંકય તાના વાાંપ્રત વભમભાાં ઢેર્ડ અને બાંગીઓ ભનટુમ શલા છતાાં શઓુ કયતાાંમ ફદતય 
જીલન જીલે છે તે ફતાલતા ભાગે છે તેથી આ એકાાંકી કરુણાક્ન્તક છે. તેભનુાં આવુાં જીલન રખેકના વહૃદમને રવલત 
કયે છે. ધભ્ના ફાહ્યાર્ડાંફયન અં  ઓઢીને પયતા રકભાાં યશરેી વાંલેદના જગાર્ડલાન ઉભાળાંકય જળીન પ્રમત્ન 
છે.  
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