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િતામાન સમયમાાં િાતાાલેખન માટે જિજિધ જિષયોની ધારાઓ પ્રાિ થાય છે .તેમાાં
નારીજીિનની
દજલતજીિનની

િાતાાઓ,ગ્રામીણજીિનની
િાતાાઓનો

સમાિેશ

િાતાાઓ,શહે રીજીિનની
થાય

છે .દજલતજીિનની

િાતાાઓ

અને

િાતાાઓમાાં

પણ

ગ્રામીણજીિન અને નારીજીિનનો સમાિેશ થાય િ છે .ભારતએ ગામડાઓનો બનેલો દેશ
છે .ભારતના ગામડાઓમાાં દજલતોની જસ્થજત કે િી છે ? દજલતસમાિની િેદનાઓને િાચા
આપિા માટે દજલત સારહત્યની કલમ ચાલે છે .ગ્રા્યપ્રદેશમાાં દજલતોની જસ્થજત દયનીય
છે .આભડછે ટ –અસ્પૃશ્યતાના માનજસક રોગને કારણે િારાંિાર અપમાનનો ભોગ બનિુાં પડે
છે . જાજતિાદની જાળમાાં ફસાઈને ક્યારે ક આજથાક દાંડ,તો કયારે ક શારીરરક સજાને પાત્ર થાય
છે .ભૂલ ગમે તેની હોય દાંડાય તો દજલત િ છે .તો આ પ્રકારની માનિીય સાંિેદનાને રિૂ
કરિાનુાં કાયા દજલતજીિનની િાતાાઓમાાં થાય છે .
સાંિય ચૌહાણ િતામાન સમયના ઉિમ િાતાાકારોની હરોળમાાંના એક િાતાાકાર છે .તેમેણે
એના શહે રની એકલતા,થુાંબડી અને કમઠાણ િેિાાં શ્રેષ્ઠ િાતાાસાંગ્રહો આપ્યા
છે .‘કમઠાણ’િાતાાસાંગ્રહમાાં

બધી

િ

િાતાાઓ

દજલતિાતાાઓ

છે .ગ્રામજીિનમાાં

દબાયેલા,શોજષત,િાંજચત અને કચડાયેલા દજલતિગાને િાચા આપિાનુાં કાયા િાતાાકાર
શ્રીસાંિયચૌહાણે

કયુાં

છે .આ

િાતાાસાંગ્રહમાાં

દજલત

સમાિની

ઊજમાઓને,તકલીફોને,પીડાને,િેદનાને અને જ્ઞાજતવ્યિસ્થાને ઉજાગર કરતી એકબીજાથી
જભન્ન પ્રકારની કુ લ ૧૩ િાતાાઓનો સમાિેશ થયેલ છે . ‘કમઠાણ’માાં જોિા મળતા પાત્રો
પોતાનુાં આગિુાં અજસ્તત્િ ધરાિે છે .દરે ક પાત્ર પોતાની અલાયદી રીતથી પોતાનુાં સ્થાન
જાળિી રાખે છે .િાતાાકારશ્રી સાંિય ચૌહાણ દ્વારા અરહ દજલતજીિનનુાં આબેહૂબ જનરૂપણ
છે .
‘પેંતરો’િાતાામાાં ઉમેદ ચમાર–િાતાાનો નાયક. સત્યપ્રેમી અને સ્પષ્ટ્િક્તા.‘ચામુાંડા
માતાના રમતાાં મૂકેલા બકરાને હલાલ કરી િાઢી ખાિો અને ઉમેદ ચમારને આ કૃ ત્યમાાં
સાંડોિિો.બધુાં િ ઉમેદના માથે ઢોળી દેિુાં.’–આિી ખરાબ દાનત રાખનાર ભેમો. િુ ની
અદાિતનો બદલો લેિા ભેમાએ દાના અને રજતયાને પણ પોતાના પાપના ભાગીદાર
બનાવ્યા. ‘ભેમાએ મનમાાં મોટી ગાળ કાઢી.છાતીમાાં દેતિા સળગ્યો –ભૂખ તો સમજ્યા
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લ્યા .મારે તો િેર િાળિુાં છઅ..’ (પૃ.૬,પેંતરો-િાતાા.)અરહ ઉમેદ સારો વ્યજક્ત છે પણ
દજલત છે તે આપણી સામે ન થિો જોઈએ એિી ભાિનાથી ભેમા દ્વારા તેને ફસાિિા પેંતરો
ગોઠિિામાાં આિે છે .પરાંતુ કારણોસર ઉમેદ બચી જાય છે .
‘લાશ’િાતાામાાં િાલ્મીરક જાજતના બે વ્યજક્તઓ - લિજી અને મનોર.સરપાંચ દ્વારા એક
ગાાંડાની લાશને રાતોરાત સ્મશાને પહોચાડિાનુાં કામ લિજીને ગામના સરપાંચ દ્વારા સોંપાય
છે .લિજી મનોરને સાથે લઈને લાશને લઈ સ્મશાન િિા ઉપડે છે .ત્યારે તેમનાાં સાંિાદ દ્વારા
પાત્રો િધુ ઉજાગર થાય છે .લિજી–‘માણસ તો રદયોર ભૂતથીય ભૂાંડા.’(પૃ.૧૩,લાશિાતાા) દારૂ પીધેલ હાલતમાાં મનોર લિારે ચડે લો-‘આિો લ્યાાં ભૂતડાાં... રદયોર અમારાથી
અભડાિ છો?’ (પૃ.૧૩,લાશ-િાતાા) મનોરે ભોગિેલ આભડછે ટની િેદના દશાાિે છે .થોડા
રદિસ પહે લા િાલ્મીરકઓને સિણો દ્વારા ખૂબ માર મારિામાાં આિેલ તેની િેદના બહાર
નીકળે છે .મહારાિનુાં પાત્ર આ િાતાામાાં મહત્િનુાં પાત્ર બને છે .મહારાિ:‘પેલા આની જાત
બતાિો તો િ આ સ્મશાનમાાં બાળિા દઉં.’(પૃ.૧૮,લાશ-િાતાા)આ શલદો દ્વારા
આભડછે ટ રાખનાર િાહ્મણ–મહારાિનુાં અસલ પાત્ર ઉપસી આિે છે .
‘કરશન દજલત પણ ગુણ િાહ્મણ િેિા.કરશન એટલે આધ્યાજત્મકતાનુાં પ્રજતક.ધાજમાક
અને શ્રદ્ધાળુ. કરશન સાિ ભક્ત,ભિનનો શોખીન.કોઈ બાપજી આિિાના હોઈ ખૂબ
ઉત્સાહમાાં આિી ગયો છે . ‘કહુ સુ ઘર ચોખ્ખુાં ચળક કરી દે.બાપજી આિશી કે તરત એમનાાં
પધરામણા આપણે ઘરે કરિાના સે.ગામમાાંથી સહાં ુ શાહુકાર એમનાાં દશાન કરિા
આિશી.’(પૃ.૨૨,છબી-િાતાા) જ્યારે બીિુ ાં પાત્ર એટલે કરશનની પત્ની મઘી.મઘી થોડુાં
ભણેલી.ઉપરથી સાિ નાજસ્તક.િળી શહે રમાાં રહે લી.અિાર-નિાર આાંબેડકરના કાયાિમોમાાં
િતી હતી,એને થયેલુાં આ બાપજી-ફાપજી આપણા માટે નકામા.બાપજીની િાત થતીને
એનો જપિો સાતમા આસમાને પહોંચી િતો. ‘ઓમ તો પીટ્યા અભડાઈ મરે સે.ને બાપજી
આિશી તો શુાં લુ્બ લેિા આિશી?’મઘી ફૂલીને ભપ્ફ.(પૃ.૨૨,છબી-િાતાા) ‘શુાં કરિો સે
લાઈને? આપણો તો એક િ બાપજી.. આાંબેડકર. બાકી બધા ધુતારા..’ (પૃ.૨૨,છબીિાતાા) દાંભી અને ઢોંગી મહાંત બાપજીનુાં સાચુાં જચત્ર કરશન સમક્ષ લાિનાર સતદાન ગઢિીનુાં
પાત્ર ખૂબ મહત્િની ભૂજમકા ભિિે છે . ‘આ તો ધુતારો સે. કાલનો મુાં નોકરી કરુાં સુાં તે
હોટલમાાં રોકાયો સે. હોટલનુાં િ ખાય સે.થમસપ જસિાય પીતો નથી.માળો તને છે તરી
ગયો.’(પૃ.૨૭,છબી-િાતાા) બાપજી પણ અમરજસાંહના ઘરે જાય છે પરાંતુ કરશનન ઘરે
આિિાની ના પાડતા તે પાાંખડી બાપજીને ઓળખી જાય છે .તેનાાં મનમાાં ધમાસાણ ચાલે
છે .આઘાત લાગિાથી હતાશ થઈ જાય છે .ઘરમાાં િઇને રદિાલ ઉપર લટકાિેલી બાપજીની
છબી ઝાટકા સાથે િમીન પર પટકે છે .િે બાપુને એ જિશેષ માનતો,એણે િ બાપુને ગામમાાં
આમાંજત્રત કયાા હોિા છતાાં બાપજી આભડછે ટને કારણે તેના ઘરે પધરામણી કરતા નથી.તેનો
કરશનને ખૂબ આઘાત લાગે છે .ભ્રમ ભાાંગિાથી િાસ્તજિક જીિનનો પ્રત્યક્ષ અનુભિ થાય
છે .

Shikshan Darshan

14

Oct-Dec-2020 Year-9 Issue-4

Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal
‘િાાંક’િાતાામાાં ભાસાહે બનો રૂઆબ.જાગીરદારનો ઠાઠ.પ્રભાિશાળી પાત્ર.ગુસ્સો તો જાણે
નાકના ટે રિે હોય.ખૂબ િોધી અને રહાંસક એિુાં પાત્ર.ચમન મેઘિાળ મહે માન આિિાના
કારણે કીધા િગર ઘરે ગયો.રોઝડા ખેતરનો પાક ખાઈ ગયા.ત્યારે ભાસાહે બે િગર જિચાયે
મેઘિાળિાસમાાં આિી ચમનને ચાબૂકથી ખૂબ ઢોરમાર મારે છે .
મોલ્લા નામનો દજલત.તળાિમાાં ડૂ બતી ગામની દીકરીને બચાિિા િતાાં ગામની
અસ્પૃશ્યતાનો ભોગ બનેલો.જીિ બચાિિાનુાં શ્રેષ્ઠ કામ કયુાં હોિા છતાાં ગામનુાં તળાિ
અભડાવ્યુાં એિી િાત ગામમાાં િહે તી થઈ. ‘પણ પાાંચમાાં રદિસે ખુદ સરપાંચે ગામ ભેગુાં કયુાં
મોલ્લાને ચોકમાાં બોલાવ્યો.તળાિ પજિત્ર કરિા રૂજપયા પાાંચસોનો દાંડ ફટકાયો.મોલ્લો ના િ
આપત.પણ િાસના બીજા લોકોને સહન કરિુાં પડે એટલે પોતાના ઘરાક પથુ પાસેથી
ઉછીના લાવ્યો.રદયોર બધા અગી–ગાાંડ ધોિી–ભેંસો નિરાિી ત્યાર તળાિ નથી અભડાતુાં!
અમે હારા કામે પડ્યા.તો તળાિ અભડાઈ ગયુાં! િેિો બબડાટ કરી દાંડ ભરી આવ્યો
હતો.બીજા રદિસે તળાિ પાસે હિન થયાની િાત મળી હતી.(પૃ.૫૧,કમઠાણ-િાતાા.)
‘ઠરાિ’માાં િાતાાનો નાયક રઘો.સ્િાજભમાની વ્યજક્તત્િ .જી.આઈ.ડી.સી.ની નોકરીમાાં
રકઝક થતાાં નોકરી છોડી.પોતાનો પરાંપરાગત ધાંધો સાંભાળ્યો હતો.ગામનાાં દરે ક કામમાાં રઘો
હાંમેશા તૈયાર.પાંચાયતમાાં બે િષાથી રદિસ-રાત સેિા આપતો હતો.સરપાંચ પરબત પટે લે
રઘાને પાંચાયતમાાં પટાિાળા તરીકે લેિાનો ઠરાિ પણ કરે લ.પરાંતુ સિા પરરિતાનથી પરબત
પટે લ સરપાંચ તરીકે રહ્ો નહીં અને રઘાના અરમાન રોળાઈ ગયા.સેિાવ્રતી રઘાને
જાજતિાદનો ભોગ બનિુાં પડ્યુાં .નોકરીના સપના ઉપર પાણી રે ડાયુાં.
‘રાંગ’િાતાામાાં પ્રોફે સર એિા દેિજી પરમારને પણ આ અસ્પૃશ્યતાનો ભોગ તેમની જપ્રય
જિદ્યાથીની દ્વારા બને છે .ગુિરાતી જિષયના પ્રોફે સર.જિદ્યાથીઓને યોગ્ય રદશા
ચીંધનાર.ગાઈડ,ફ્રેન્દ્ડ અને રફલોસોફર કહી શકાય.કોઈ લાલશા જિના જિદ્યાથીની જસ્મતાને
પ્રોફે સર બનાિાિા અનેક પ્રયત્નો કરનાર દેિજી પ્રોફે સર.સરળ અને સાદુાં જીિન.ચા િેિુાં
પણ વ્યસન નરહ.આ જનઃસ્િાથા ગુરુને તેની જિદ્યાથીની જસ્મતા

દ્વારા આઘાત લાગે

છે .જસ્મતા અન્દ્ય પ્રોફે સરને ચા પીિા બોલાિે છે .માત્ર દેિજી સરને નહીં કારણ દેિજી સર
દજલત છે .’દેિજીએ તેને ખૂબ મદદ કરે લી ત્યારે જસ્મતા ખુદ કહી ઊઠે લી –‘સાહે બ તમે ન
હોત તો હાં ુ બી-પ્લસ કે એમ.ફીલ. ન થાત.’(પૃ.૬૫,રાંગ-િાતાા) એને પીએચ.ડી કરિા
પણ દેિજી સરે સમજાિેલી.આિે તે પ્રોફે સર બની ગઈ છે પણ દેિજી સરના ઋણ ભૂલી
ગઈ છે .કે મકે તેને હિે ખબર પડી છે કે દેિજી સર દજલત છે .આ જાણ્યા બાદ તેનો રાંગ
બદલાઈ ગયો.આ િાતાામાાં બે જિરોધી પાત્રો છે એક કૃ તઘ્ની અને એક કૃ તજ્ઞી.
‘િળાાંક’ િાતાામાાં સફાઈ કામદાર ભેમો.ભેમો િૃદ્ધ થયો છે .શારીરરક સ્િાસ્્ય પણ કથળ્યુાં
છે .એક િમાનામાાં ગમે તેિી ગટર ઉભરાયેલી હોય તે ચપટી િગાડતા િ તેનો જનકાલ લાિી
દેતો.હાલ પોતે પથારીિશ હોિા છતાાં લોકોને ગાંદકીમાાંથી મુજક્ત આપિા સફાઈનુાં કામ કરે
છે .કે શાજીના અપમાનથી તેને ખૂબ દુઃખ લાગ્યુાં છે . ‘ભેમાના દીમાગમાાં એિ િાત નથી
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ઉતરતી કે કોઈ ન કરી શકે એિુાં કામ કરિાનુાં તોય કે શાજી િેિા છાાંયડે બે ઘડી ઊભોય રહે િા
ન દે,ઉપરથી તાડૂ કી ઊઠે કે આગો ખસ.તે રદયોર કે શાજી અમે છાાંયડે ય ન ઊભા રહી
શકીએ? બસ તમારી ગટરો સાફ કરીએ તો િ સારા? એમાાં ને એમાાં તો આ શરીર રોગનો
રાફડો થઇ ગયુાં.શુાં ભાળ્યુાં લ્યાાં અમે જીિતરમાાં? આ ટીન-ટીન ટકોરો િગાડતા હે ડ્યા ને
તોય તમારે મન અમારી કોઈ ગણતરી િ નહી?’(પૃ.૮૧,િળાાંક-િાતાા) આટલુાં સહન કયાા
બાદ છે લ્લે પરમાથાને કારણ બધુાં ભૂલી ભેમો ગટર સાફ કરી આપે છે .ભેમો માફ કરનાર ઉદાર
પાત્ર તરીકે ઉભરી આિે છે .
‘ગરિ’િાતાામાાં માંછો ખૂબ િ પરરશ્રમ કરનાર પરાંતુ અાંતે સરકારી જનયમોનો ભોગ કામદાર
છે .સરકારી દિાખાનામાાં કાયમી નોકરી થઇ િશે તેની આશામાાં રાત–રદિસ ખૂબ મિુ રી
કરી.ગાંદી લાશના પોસ્ટમોટા મ કરિાનુાં કામ,ગોબરાાં લોકોના ડરે જસાંગ કરિાનુાં કામ કે પછી
ગામ આખાયમાાં દિા છાાંટિાનુાં કામ.છતાાં પણ કોન્દ્ટર ાક્ટ પદ્ધજત આિિાથી ડૉ.કે શિચાંદ
તેને પગાર આપ્યાાં જિના કાઢી મુકે છે .સમય િતાાં એકિાર ડૉ.કે શિચાંદને માંછાની ગરિ પડે
છે .એક ગાંદી લાશના પોસ્ટ મોટા મ માટે તેને બોલાિે છે પણ માંછો તકનો લાભ લઇ ત્યાાંથી
ફરાર થઇ જાય છે .ત્યારે તેનુાં મૂલ્ય અાંકાય છે અને માંછાને પણ આિુાં કયાાનો આાંનદ થાય છે .
‘િરાંડો’િાતાામાાં અનામતને લીધે ગામનાાં સરપાંચ તરીકે દજલત નારણ ચૂાંટાય છે પણ ગામ
આખુાં જબન-અનામત સીટ પર ચૂટ
ાં ાયેલા ઉપસરપાંચ પથુજીને િ સરપાંચ માને છે .િાસના
માંરદરની સાથે ગામનાાં માંરદરમાાં પણ િતો થયેલો નારણ માને છે કે ‘િમાનો બદલાઈ
ગયો,હિે લોક ક્યાાં અભડાય છઅ? ’પણ એનો ભ્રમ ભાાંગે છે .ગામના માંરદરના પૂજારી પ્રત્યે
રાખેલી શ્રદ્ધાનો ભાંગ થાય છે .પોતે માંરદરમાાં આપેલી પચાસ રૂજપયાની રે િી દ્વારા તે ને પરત
મળે છે ત્યારે તેની આાંખો ઉઘડે છે .પોતે ગામના માંરદરને િે દાન આપિાનો હતો તેનો
ઉપયોગ પૂજારી િરાંડો બનાિિામાાં કરિાનો હતો.તો હિે તેની આાંખો ખૂલતાાં તે િાસનો
િરાંડો પોતાના ખચે બનાિિા તૈયાર થાય છે .-‘લ્યો હેં ડાાં દલા,મૂળદા! ઈટો રખાઈ છાં
લેિા.િરાંડો ચણી લઈએ.કોઈ ઉઘરાણુાં નથી નાખિુાં.ખચો બધો મારો..’(પૃ.૧૦૪-િરાંડોિાતાા) અહીં નારણ જાણેકે આભડછે ટ સામે બાંડ પોકારતો હોય તેિી પ્રતીજત થાય છે .પોતના
લોકો માટે કઈક કરિાની તત્પરતા દાખિે છે .
‘બળતરા’િાતાામાાં મુખ્ય પાત્ર કે તન.કે તન નગરપાજલકાનો ચીફ ઓરફસર.પોતે ગરીબ
પરરિારમાાંથી ખૂબ મહે નત કરીને ઓરફસર બનેલો.જીિનમાાં તડકા છાાંયડા જોયેલા.એક
પ્રામાજણક અજધકારી તરીકે ડયાા િગર નોકરી કરતો હતો.મદારજીની ધમકીથી પણ ક્યારે ય
ન ડયો હતો.ગરીબ ખેડૂત પસામાાં તેના જપતાના દશાન થાય છે .અને તેનો યોગ્ય ન્દ્યાય કરી
તેને િમીન અપાિે છે .પસાનુાં પાત્ર દજલતસમાિના એક પ્રજતક તરીકે ઉપસી આિેછે કે
િેમની પાસેથી કથાકજથત સિણોએ ધાક-ધમકીથી િમીનો પડાિી લીધી છે .- ‘સાહે બ
મેં તો મારા જીિતરમાાં કોઈનુાં બગાડ્યુાં નહીં.સૂનુાં રોડુાં ય મુાં અડ્યો નહીં.નઅ મારુાં ખાલુાં
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પચાિી પાડિા મદારજી ઊભો થયો છઅ. ઈનઅ કુ ણ સમજાિઅ?’(પૃ.૧૧૧,બળતરાિાતાા)
આમ,આ િાતાાસાંગ્રહની બધી િ િાતાાઓમાાં કયાાંકને કયાાંક દજલતોને અન્દ્ય સમાિનો ભોગ
બનિુાં પડ્યુાં છે .યાતનાઓ અને પીડાઓ પણ ભોગિિી પડી છે .એક પશુ કરતાાં પણ અધમ
માનીને આ લોકોને ધુત્કારિામાાં આવ્યા છે િે આ િાતાાઓ પરથી ફજલત થાય છે .આ બધી
િ િાતાાઓમાાં છે િાડાના માનિીની િાત,આભડછે ટનો ભોગ બનેલી વ્યજક્તઓને િાચા
આપિાનુાં કાયા કરે લુાં છે .આને દજલત સારહત્ય કહી શકાય.દજલતજીિનની િાતાાઓ તરીકે
આ િાતાાઓ સાથાક સાજબત થાય છે .
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