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Continuous issue-22 |January – March 2016      

 

 ‘છગનાને ના સમજાતા સવાલો’ માાં શોષણન ાં સ-ચોટ નનરૂણ 

                          

નલરકથા, યેખાચિત્રો અને ટૂૂંકી લાતાાના સ્લરૂભાૂં ભાનલીમ વૂંલેદનોને સયેુખ રૂે મકૂી આનાયા વર્જક શ્રી 

જોવેપ ભેક્લાનનુૂં દચરત વાહશત્મના કે્ષતે્ર થમેલુૂં પ્રદાન ઈમત્તા, ગણુલત્તા અને તેના પ્રાયૂંબક તયીકે પ્રળૂંવનીમ યહ્ુૂં 

છે. દચરત-ીહિત વભાજના વલધ વલધ યીતે થતા ળોણને પ્રવતફદ્ધ યીતે મકૂલાભાૂં તેભની કરભે ખાસ્સુૂં ધ્માનાશા 

રેખન કયુું છે. ૧૯૭૫-૮૦ થી પ્રવતફદ્ધ યીતે વર્જાતા દચરત વાહશત્મની ધાયાના નોંધાત્ર વર્જક યીતે જોવેપ 

ભેકલાન ગજુયાત અને ગજુયાત ફશાય ણ ખાસ્વા ોંખામા. દચરત વાહશત્મના ભશત્લનાૂં રક્ષણો જેલાૂં કે; હયલેળ, 

વાભાજજક વૂંદબો, ફોરી, વલવલધ પ્રકાયનુૂં ળોણ, અલભાનના તથા સ્થવૂંદબા-આ ફધાૂંને વાહશત્મભાૂં મોગ્મ યીતે 

આકાહયત કયલાભાૂં તેભની વર્જકતાએ વવલળે ળક્ક્તઓ પ્રગટાલી.  

દચરત વાહશત્મ દચરતોના જીલન વાથે વૂંકામેરા વલવલધ વૂંલેદનોને પ્રગટાલલાની ભથાભણ કયે છે. 

આ ફાફતે શ્રી નયેળ લેદ ણ મોગ્મ જ નોંધે છે કે; ‘દચરત વાહશત્મ એ આ લગાના દુ:ખદદા  અને તાવૂંતાની 

અદ્દર્ અનભુવૂત કયાલત ુૂં વાહશત્મ છે. એભાૂં મખુ્મત્લે કલનવલમો રૂે ગયીફાઈ, ગરુાભી, અભાન, અલશરેના, 

વતયસ્કાય, ળોણ અને હયતાની વૂંલેદનાઓ અને વભસ્માઓ વનરૂાઈ છે. કોઇણ ભનષુ્મ ોતાના અંગત 

જીલનભાૂં સ્લતૂંત્રતા, સ્લભાન, વરાભતી, કદયદાની લગેયેની અેક્ષા યાખતો શોમ છે. આ ફધી ફાફતોભાૂં આ 

વભાજનુૂં જે વાભાજજક લગો દ્વાયા શનન થામ છે અને એથી જે વાભાજજક મલૂ્મોનો હ્રાવ થામ છે તે મલૂ્મોન ે

યવાત્ભક અને પ્રબાલક રૂભાૂં ઉર્જગય કયલાનુૂં દચરત વાહશત્મ તાકે છે.’1  

જોવેપ ભેકલાનના રખાણોભાૂં ળોણનો બોગ ફનેરા ભાનલની વૂંલેદના છે અને એ દ્વાયા વાભાજજક 

વભયવતા વાધલાની તેભની નેભ છે. તેભના વાહશત્મભાૂં ખેિામેરા વલમો વલળે ધીયજ યભાય નોંધે છે કે: 

‘જોવેપબાઈના રખાણોભાૂં ળોાતાૂં, હયફાતાૂં, યલયલતાૂં, લરલરતાૂં ને છતાૂંમ ખભુાયી ના છોિતાૂં જીલતયોની 

લયલી લાસ્તવલકતા યજૂ થઈ છે. આ વર્જન દ્વાયા તેઓ કબરેૂ છે કે હુ ૂં ર્જવત, લણા, યૂંગ, ઊંિનીિના બેદોથી ય 

ફનીને ભાત્ર ભાણવ ફન્મો છૂં. આ વભજણ વૌ બાયતીમભાૂં વમદૃ્ધ થતી ર્જમ તો ભાણવનુૂં ભાણવ તયીકે વન્ભાન 

જલાળે.’2  
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અશીં તેભની ટૂૂંકીલાતાા, ‘છગનાને ન વભર્જતા વલારો’ભાૂં વલમલસ્ત,ુ વૂંકરના અને ટૂૂંકી લાતાાનાૂં 

સ્લરૂગત રક્ષાણોન ે કેલી યીતે કુળતાથી પ્રગટાલીન ેટૂૂંકી લાતાાના વનભાાણનુૂં વર્જક કભા સિુારૂ વૂંકરન વભેત 

ાય ાિ્ુૂં છે તે તાવીએ. 

લાતાાના વલમલસ્ત ુય દ્રષ્ષ્ટાત કયીએ તો છગનો અને કુભરી જેઓનાૂં ફારગ્ન થઈ ગમાૂં છે. 

યૂંત ુૂં કુભરીના વતા ૈવાની રારિે તેને ફીજે વોંી દેલા તૈમાય થઈ ર્જમ છે. આલા લખતે કુભરી વતાનુૂં ઘય 

છોિી છગનાના ઘયે આલી શોંિે છે. વખત લયવાદના કાયણે યાત્રે તેઓ બાગી ળક્તાૂં નથી. વલાયે તેના વતા 

આલી શોંિે છે. ત્રણ શર્જય રૂવમા આલાની લાત થામ છે. લાતાાન ુૂં કેંન્દ્રચફિંદુ તો આ વભમે રેલાતી કુભરીની 

પ્રવતજ્ઞા છે. જમાૂં સધુી તેના વતાને ૈવા નશીં ચકૂલામ ત્માૂં સધુી તે જોિે યશલેા છતાૂં છગાનાનુૂં ઘય ના ભાૂંિલાની 

આકયી પ્રવતજ્ઞા રઈ ફેવે છે અને ૈવા બેગા કયલા ફૂંને નીકી િે છે. આણૂંદ-લિોદયા જેલા ળશયેો તયપ. જૂની 

અચગમાયભી િોિી બણેરા છગનાને નોકયી ના ભતાૂં યસ્તાભાૂં ભી ગમેરા ગાૂંધીલાદી વભાજવેલક 

છચફરદાવને ત્માૂં આ ફૂંને ભજૂયી કયલા યશી ર્જમ છે. યસ્તાભાૂં છચફરદાવ તેઓને ભદદ કયે છે તેની ાછ 

તેભની કુભરી તયપની વલમ રારવા છે. છગનાને ણ આ લાત વભર્જમ છે ને એટરે જ તેના ભનભાૂં વલિાય 

ઉદબલે છે, આ ફધુૂં કુભરી કાજ તો નશીં થત ુૂં શોમ?  ણ આ કયા વૂંજોગોભાૂં તેને છૂટકો નથી છફીરદાવનો 

આળયો સ્લીકામાા લગય. લાતાાભાૂં મકૂામેરા આ વૂંકેતો લાતાા આગ આલનાયા ફનાલોની એક મોગ્મ ીહિકા યિી 

ર્જમ છે. વૂંકેતની લાતન ેજયા વલગતે વલસ્તાયીએ તો લાતાાભાૂં લયવાદની ભવૂભકા ણ ઘણી જ વફણે મકૂાઈ 

છે. જીલનદાતા લયવાદ અશીં લાતાાભાૂં એકાવધક પ્રવૂંગોએ મશુ્કેરી અને વૂંઘાના જીલૂંત પ્રતીક તયીકે આલે છે. 

જમાયે જમાયે લયવાદનુૂં આગભન થયુૂં છે ત્માયે ત્માયે છગના ભાટે કિોય પ્રવૂંગો ઊબા થમા જ છે. કુભરી ણ 

લયવાદને દુશ્ભન જ ગણે છે. તે તેની તફોરી દ્વાયા ભખૂ્મા થમેરા છગનાને કશ ેછે; ‘દવભવનમો લયશાદ આટો ને 

યોટરો ફેમનો ઓશિાટો લાી જમો છગના... િબ્ફોમ ભાયા કયભની ગોિે ખારીખમ્ભ વે. શુૂં કરુૂં તાયી શાટુૂં ?’3 

  વભાજવેલક અને એભાૂં ણ દચરતોના ઉદ્ધાયક ગણાતા છચફરદાવના ઘયે ભહશને િાયવો રૂવમાના 

ગાયે ભજૂયી કયલા યશરેા છગનાનુૂં આવથિક ળોણ તો છે જ. વયકાય દ્વાયા રઘતુ્તભ લેતનનો દય તો વાિી 

ફાલીવ રૂવમા છે ણ છગનો તો િાયવોભાૂં ણ યાજી છે. અને લા રુૂૂં થલા આલતાૂં તેને ભનાયા ાૂંિ 

શર્જયની કલ્ના તેના જીલને ઉત્વાશ આ ે છે. બાલક તયીકે આણને ણ થામ કે લાની કયી ભજૂયી અને 

વલળે કયીને તો સુૂંદય, ઘાટીરી યલુાન ત્ની વાથે યશલેા છતાૂં પ્રવતજ્ઞાને કાયણે છગનનુૂં નવીફ વારૂૂં ક્ાૂં છે? 

  દચરતોના ઉદ્ધાયક ગણાતા છચફરદાવના છદ્મલેળી ળોક વ્મક્ક્તત્લનો ઉઘાિ આ લાતાાભાૂં સેુયે 

થમો છે. વેલાના નાભે ોતે જ બવ્મ ફૂંગરા અને ગાિીઓ તથા ભોજળોખભાૂં ભશારતા છફીરદાવ આણા 

કિિામેરા લગાની વેલા કયલા નીકી િતા વભાજવેલકોની ોરને ખોરે છે. મખુ્મભૂંત્રી વાભે છગનાને નલાૂં 
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કિાૂં શયેાલી ોતાના દત્તક તુ્ર તયીકે યજૂ કયી નાભ કભામ છે. એ જ દત્તક તુ્રની ત્ની કુભરી ય તેઓ 

જમાયે ફાત્કાય કયે છે ને કુભરી ભોતના મખુભાૂં શોંિી ર્જમ છે ત્માયે તેભના આંતયીક ક્રૂય ળોક વ્મક્ક્તત્લનો 

એક િશયેો આણી વાભે તયલયી ઊિે છે. છગના અને કુભરીના આવથિક-ર્જતીમ ળોણની ઘટનાને સવુ ૂંકરીત 

યીતે વર્જકે ઉવાલી છે. આલા વભમે આ ાત્રોની બીતયી વૂંલેદના અન ેતેની વાભે ળોકોની વૂંલેદન જિતા 

ફયાફય યસ્ય યીતે જક્સ્ટાોઝ ાભીને અવયકાયક િોટ ઊબી કયે છે. ગાૂંધીલાદી ગણાતા છચફરદાવના દૂંબી 

વ્મક્ક્તત્લની વાભે રીધેરી પ્રવતજ્ઞા ફાફતે યસ્ય અત્મૂંત આકાક શોલા છતાૂં ને પ્રવતજ્ઞાબૂંગ કયે તો ણ કોઈને 

કળી ખફય નથી િલાની છતાૂં ફૂંને લપાદાય યશ ે છે તે જોલા જેવુૂં છે. કુભરી અને છગનાના ાણીદાય 

વ્મક્ક્તત્લનો સ્ળા આણને આનૂંદ આી ર્જમ છે. 

  વ્મક્ક્તગત જીલનના ઉલ્રાવોથી દૂય આલનાયા બવલષ્મની યભણીમ કલ્નાભાૂં યાિતાૂં આ ાત્રોની 

અંવતભ કરૂણતા વ-િોટ મકૂાલા ાભી છે. ફૂંગરાના ઉદઘાટન છી છગનાને ફજફયી દારૂ ીલિાલી કુભરીથી 

દૂય કયી દેલાભાૂં આલે છે ને તૈમાય થમેરી સુૂંદય યલુાન કુભરી ય છફીરદાવ ફાત્કાય કયે છે. છગનો ાછો 

લે છે ત્માયે ત્રીર્જ ભજરેથી ટકાઈ િેરી કુભરી રોશીના ખાફોિીમાભાૂં ડફૂી ગઈ શતી. છફીરદવના ક્રૂય 

વ્મક્ક્તત્લની અંવતભ િોટ લાતાાના અંતે જમાયે તેઓ છગનાને-“તાયી ફામિીના ભોતથી ફૂંગરો અશકૂનીમા 

ફન્મો છે.” કશી ઝારોદ આગ ગાિીભાૂંથી શિેે ધકેરે છે ત્માૂં અનબુલામ છે. 

  લાતાાભાૂં ફ્રેળફેક દ્ધવતનો ઉમોગ ભધ્મલતી વૂંલેદનને ધાયદાય યીતે પ્રગટાલલાભાૂં ખે રાગ્મો 

છે. લાતાા ળરૂ થામ છે ત્માયે છફીરદાવનો િણાઈ યશરેો ફૂંગરો ને લયવાદનુૂં આગભન છે. પ્રાયૂંચબક પે્રયેગ્રાપભાૂં 

જ ભશનેતથી રોથોથ થમેરો છગનો અને યોટરો- ળાક કયલા તૈમાય કયલા ભથતી અને વનષ્પ જતી કુભરી 

તથા એ ફૂંનેના જીલનની આકયી યીક્ષા-મકુી આીને જજજ્ઞાવા જન્ભાલી છે. છી તેભના ભતૂકારીન જીલલનના 

વૂંદબો લણી પયી ાછા લતાભાનની ક્ષણે રાલી મકૂ્ા છે. ાત્ર વનભાાણભાૂં ણ વર્જકે રાઘલતાથી છતાૂં સુૂંદય કાભ 

રીધુૂં છે. લાતાાના ળીાકભાૂં ણ લાતાાનો ધ્લવન  વયવ યીતે િઘામ છે. જીલનની વૂંકુરતા અને પ્રશ્નો એલા 

ગ ૂૂંિબમાા છે કે છગનાને વભર્જતુૂં જ નથી કે આ આભ કેભ છે? અચગમાય ધોયણ બણેરા તેને નોકયી નથી ભતી 

ને વાભે નોન ભેટ્રીક પ્રધાનો છે. આ કોમિો ગચણતના વાશફેને છેૂ છે ત્માયે ભતો જલાફ; ‘તુૂં જે વભજલા ભાગ ે

છે એ ગચણત નથી., ફાજી છે. ને ફાજીના જલાફ નથી શોતા. છફીરદાવના ફૂંગરાભાૂં દોઢ રાખનો તો વવભેંન્ટ 

એકરો જ લયામ છે ત્માયે થામ છે ચમાૂંથી આલતા શળે આલિા ફધા રૂવમા? ને તે કુભરીને ખરૂૂં જ કશ ે છે, 

‘કુભરી.... ઈ ઊં અબણા ય’મો શોત તો શારૂૂં થાત’ લાતાુંતે વપ્રમ ત્ની ને ભજૂયી ફૂંને ગભુાલેરા છગનાને થામ છે 

કે એને કશુૂં જ નથી વભર્જત.ુ 
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 આ લાતાાનો આસ્લાદ કયાલતાૂં ભોશન યભાય ણ મોગ્મ જ નોંધે છે કે; “અશીં કુભરીનુૂં ર્જતીમ ળોળણ તો 

થયુૂં છે જ, વાથ ેવાથ ેછગનાનુૂં આવથિક ળોણ ણ થતુૂં યહ્ુૂં છે. છગના અને કુભરીના હયશ્રભથી તૈમાય થમેર 

છફીરદાવના ફૂંગરાના ઉદઘાટન લખતે મખુ્મભૂંત્રીએ છફીરદાવનાૂં લખાણ કયતાૂં કહ્ુૂં કે છફીરદાવે એક 

આહદલાવી છોકયાને ત્રીર્જ તુ્ર તયીકે દત્તક રીધો છે. આ છદ્મલેળી વભાજની ભેરી મયુાદોએ ર્જણે શદ કયી નાખી 

છે. દત્તક તયીકે રીધેર છગનાની ત્નીનુૂં જ ર્જતીમ ળોણ કયલાભાૂં આલે ત્માયે કેટરી શદે ઉરાલગાની 

શીનવવૃત્ત લકયી ઊિે છે તેનો આ લાતાાભાૂં ચિતાય ભી યશ ેછે. શયે છગનાને અનેક પ્રશ્નોએ મ ૂૂંઝલી નાખ્મો છે. 

એને ન વભર્જતા વલારોનો ઉકેર આ વાભાજજક લણા-વ્મલસ્થાભાૂંથી ભલો મશુ્કેર છે. વર્જક વફ શોમ તો 

લાતાાભાૂં કેવુૂં વાફદુૂં હયણાભ આલી ળકે છે, તે આ લાતાાભાૂં જોઈ ળકાળે.”4 
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