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દલત સાહિત્યેખન: થોડીક ચચાા
વાહશત્મ વભાજન ું દપણ છે . આ લાક્ય આણે નાનણથી વુંબાતા આમા છીએ. ણ દપણ શ ું છે ,
અને કઈ ણ લષતની ઉન્નતીભાું તેન ું શ ું મગદાન યશે છે ? કદાચ એટલજ કે તે વત્મને પ્રદર્ળિત કયે છે અને
જ ભાણવ તે વત્મને વભજીને તાને સધાયી ળકે ત તેન ું શ્રેમ એ દપણને ણ ભે છે . ણ વાહશત્મન ું
મગદાન વભાજભાું તે દપણ કયતા કુંઈક ર્લળે શમ છે . તે ભાત્ર વત્મને પ્રદર્ળિત જ નથી કયત ું ણ વભાજ ને
તાનાભાું યશેરી ભ ૂરને સધાયલાની પ્રેયણા ણ આે છે . કદાચ તે ભાટે જ વાહશત્મના ર્લર્લધ ષલફૃ જેભ કે
લાતાપ, નલરકથા, કર્લતા લગેયેભાુંથી રેખક તેને ગભતા ષલફૃભાું તેના ર્લચાય પ્રગટ કયી વભાજ સધાયણાભાું
તેન બાગ બજલે છે .
અશી, ભાયે લાત કયલી છે વાહશત્મના એક ર્લમની જે દલરત ય રખામ છે અને તે ‘દલરત વાહશત્મ’
તયીકે ઓખામ છે . કેટરાક વભમથી દલરત વાભગ્રીન ું અલરકન કયતા દલરત વાહશત્મ એ દલરત વાહશત્મ ન
યશેતા જ્ઞાર્તગત વાહશત્મ ફની ગય શમ તેભ રાગે છે . દલરત વાહશત્મના રેખકના વર્જનભાું અષપ ૃવમ વભાજના
રક જ શમ છે . જ કે જમાયે ‘દલરત’ ળબ્દના અથપ જતા રાગે છે કે દલરત કઈ વભાજ ર્લળેભાું જન્ભ
રીધેર મક્તત નથી ણ વભાજ દ્વાયા ળર્ત એલી મક્તત છે જે ર્લલબન્ન કાયણવય ળણન બગ ફને છે .
પ્રાયું લબક વભમના દલરત રેખકના રેખન શેત ળણન બગ ફની યશેરા રકભાું નલચેતનાન
વુંચાય કયલાન અને તેભને તાના શકથી અલગત કયાલલાન શત અને તે જ ર્લબાલનાએ એક આખા
વમદામન ું ર્નભાપણ કય,ું તે રેખનના વાભે શલે પ્રશ્ન તેના મ ૂલમાુંકનનાું ઉબા થમા છે .
વભાજ હયલતપનળીર શમ છે અને તે હયલતપન વાહશત્મન બાગ ફને તે ણ અર્ત આલવમક છે . કારપ
ભાતવપ, ભશાત્ભા ગાુંધી, ફાફા વાશેફ આંફેડકય અને ફીજા ઘણા ફધાું ર્લચાયક થમા છે જે ળર્ત વભાજન
ઉદ્ધાય થામ તેવ ું ઇચ્છતા શતા. ભાતવપ અને ફીજા ર્િભી ર્લચાયકએ તેભના ર્લચાયને વભાજની વાભે મક્યા,
જે ર્લર્લધ રક દ્વાયા ગ્રશણ થમા અને તે રકએ તે ર્લચાયને વભાજ ય રાગ કમાપ. બાયતભાું ભશાત્ભા ગાુંધી
અને ફાફાવાશેફ આંફેડકય ફુંને ળર્તના સધાયક ફૃે જાણીતા છે યું ત આંફેડકય તાના દલરત વભાજના
અનબલના કાયણે ગાુંધી કયતા આગ નીકી ગમા. તેભને ભશાત્ભા ગાુંધી કયતા એલી હયક્ષથર્ત લધાયે
બગલલી ડી શતી જમાું તેભને કડલા અનબલ બગમા. ગાુંધીને તેલા અનબલ ભાત્ર બાયતથી ફશાય યશીને
જ થમા. ણ આંફેડકયને તાના દે ળભાું જ આલા કડલા અનબલભાુંથી વાય થવ ું ડ્,ું જેભકે ‘દલરત’
(નીચરી જ્ઞાર્તના) શલાના કાયણે તેભને લડદયા જેલા ળશેયભાું ણ બાડે ઘય ભળય ું ન શત ું. ભાનલ જીલનભાું
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કડલાશટ બયે રા અનબલ, તેના વાભે થમેર તેભન વુંઘપ, અને અભાનજનક રાગતી હયક્ષથર્તઓએ
દલરત વાહશત્મનાું ઉદમભાું બાગ બજમ શળે. તેભના વાથે ભશાત્ભા જમર્તફા ફુરેએ ણ તેભના વાભાજજક
આંદરન દ્વાયા વભાજના ળર્ત ભાટે કયે લ ું અગત્મન ું કામપ અને તેભના દ્વાયા રખેલ ું વાહશત્મ દલરત
વાહશત્મના ઉદબલ ભાટે જલાફદાય ગણામ છે .ગજયાતી વાહશત્મના પ્રાયું બન (ભધ્મકા થી અન ુંગાુંધી યગ)
તેભાું દલરત વાહશત્મ ભાત્ર વશાનભ ૂર્તન ું વાહશત્મ ફનીને યશી ગય શત ું. તેના ભાટે મળલુંત લાઘેરાએ કશેલ ું કે
“આ વાહશત્મ અનભ ૂર્તન ું વાહશત્મ છે . અનભ ૂર્ત જાર્તલાદના કેન્વયને આરેખે છે , યું ત ઉામ કયી ળકતી નથી,
દળાપલી ળકતી નથી.”૧ યું ત ત્માય છીના વાહશત્મભાું અનબલની વાથે તે હયક્ષથર્તભાુંથી નીકી આગ
લધલાન ું વાહશત્મ ણ જલા ભળય,ું જ કે તેન ું પ્રભાણ ઓછુ જ યહ્.ું વુંખ્માભાું ઓછા ણ તે વાહશત્મકાયએ
ભાનલ અર્ધકાય ર્લળે અને વભાજભાું બેદબાલના અંતની ઈચ્છા ણ દળાપલી.આ વાહશત્મભાું ણ કર્લતા
ર્લળે ણે વભાજભાું થતા ળણભાુંથી ઉય ઉઠલાની પ્રેયણા આતી જલા ભે છે . ણ નલરકથા અને
લાતાપઓ મખ્મતઃ દમનીમ અલષથાને જ દળાપ લતી શમ છે . શલે ત દલરત વાહશત્મએ તે દામક ણ રગબગ
પ ૂણપ કયી રીધ છે અને એકલીવભી ળતાબ્દીના આયું બ વાથે એક એલા દલરત વાહશત્મની જફૃય છે જે ઉચ્ચ
ર્ળક્ષા તયપ ફ આતી શમ. કેભ કે ભાત્ર ઉચ્ચ ર્ળક્ષા જ એક એવ ું શર્થમાય છે જે વભાજભાુંથી જાર્ત, ધભપ,
ક્ષેત્ર, લરિંગ, આહદ બેદબાલ ને ર્ભટાલી ળકે છે . આજના વાહશત્મકાયએ રખલાની વાથે વાથે જમર્તફા ફૂરે,
અને ફાફાવાશેફની જેભ વભાજસધાયની યાશ કડલાની જફૃય છે ણ વાુંપ્રત વભમ સધી આવ ું થઈ ળક્ ું
નથી. કદાચ તે ભાટે જ મળલુંત લાઘેરાએ રખ્ય1ું છે કે આ ત્રીજા દામકાન ું વાહશત્મ વાભાજજક ચલ કે
આંદરન ઉભ ું કયી ળક્ ું નથી.
એ વાહશત્મ નોંધનીમ છે જે કરણભાું કરણ અલષથાભાુંથી વાય થતા કઈ મક્તતના જીલનને કાગ
ય ઉતાયલાભાું વભથપ શમ છે . ણ કદાચ શકાયાત્ભક બાલથી બયે લ વાહશત્મ ણ દલરત ચેતના ભાટે
અવયકાયક ર્વદ્ધ થઈ ળકે છે એભ ભારું ભાનવ ું છે .
દલરત વાહશત્મની ફીજી ફાજ એ છે કે ભટા બાગન ું દલરત વાહશત્મ જ્ઞાર્તગત વાહશત્મ ફનીને યશી ગય
છે . તે ાત્ર તયીકે ણ દલરત અથલા ળર્ત કઈ એક ર્લળે લગપના રક શમ તે જફૃયી નથી. ઉદાશયણ
ભાટે કઈ એક વયકાયી કચેયીભાું ઉચ્ચ અર્ધકાયી ર્નમ્ન લગપના શમ અને તેજ કચેયીભાું ટાલાા તયીકે એક
ઉચ્ચ જ્ઞાર્તન મક્તત કાભ કયત શમ. જ તેન ઉચ્ચ અર્ધકાયી તેના ટાલાાને ખટી યીતે તાના દન
દરમગ કયીને ળણ કયત શમ ત અશીમા તે ટાલા દલરતની ર્લબાલનાભાું આલી જામ છે . અને તે
ઉચ્ચ અર્ધકાયી ળક લગપભાું વભાર્લશટ થઈ જામ છે . આ ઉદાશયણભાું ‘ર્નમ્ન’ અને ‘ઉચ્ચ’ જ્ઞાર્ત ળબ્દ ન
ઉલરેખ કયલાન અથપ એ નથી કે હ ું ખયે ખય તે ર્લબાગીકયણન ક્ષધય છુું ણ અહશમા ઉદાશયણ ભાટે તે
વુંજ્ઞાઓન ઉમગ આલવમક રાગ્મ છે . આ ભાત્ર એક જ ઉદાશયણ છે ણ આલા કેટરાક ઉદાશયણ આણે
ભેલી ળકીએ છીએ. ભશાત્ભા ગાુંધી ણ યું ગબેદના રીધે ળણન બગ ફન્મા શતા.તેભજ મનળી પ્રેભચુંદની
નલરકથાના ાત્રભાું ર્નભપરા ણ એક નાયી શલાના રીધે ર્લર્લધ હયક્ષથર્તઓભાું ળણન બગ ફની શમ
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તેભ જણામ છે . આલા અવુંખ્મ ઉદાશયણ વભાજભાું જઈ ળકામ છે .બાયત એક એલી હયક્ષથર્તભાું છે જમાુંથી
આણા ર્લકાવ ભાટે આણે વભાજની જ્ઞાર્તબેદ મલષથાભાુંથી ફશાય આલવ ું અત્મુંત આલવમક છે . અને આ
હયલતપનભાું વાહશત્મે ણ એક ભટ બાગ બજલલ ડળે.
દલરત વાહશત્મની ત્રીજી ફાજ છે તેન રેખક. આ રેખ રખતા શેરા ભેં ભાયા ર્લચાય ર્લળે ભાયા થડા
ર્ભત્ર વાથે ચચાપ કયી. કેભકે વાહશત્મ ભાય મખ્મ ર્લમ નથી ભાટે આ લાત આલવમક ફની ગઈ શતી કે ભાયે
થડાક એલા રક વાથે ચચાપ કયલી જઈએ જે વાહશત્મ ર્લળે પયત ું જ્ઞાન યાખતા શમ. તેભનાભાુંથી એક લાત
વાભે આલી કે જે રકએ તે તેલી હયક્ષથર્તન વાભન ના કમો શમ તે કેલી યીતે દલરત વાહશત્મ ર્લળે રખી
ળકે? પ્રશ્ન રેખકની વુંલેદનળીરતાન શત કે કઈ મક્તત ફીજાના દખને કે લી યીતે વભજી ળકે છે . જમાું સધી
તે તે તેલા કશટભાુંથી વાય થમેર ના શમ. કઈ મક્તતના ેટભાું દખત ું શમ ત તેની ીડા ફીજ મક્તત
કેલી યીતે વભજી ળકે? વાભાન્મ દૃષ્શટએ જઈએ ત એ લાત વાચી રાગે છે કે ભાયી વાભે ફેવેરા મક્તતના
ેટની ીડાના અનબલને હ ું અનબલી ના ળકું.ણ વાહશજત્મક દૃષ્શટએ અને ભનલૈજ્ઞાર્નક દૃષ્શટએ આ લાત
તદ્દન ખટી વાલફત થઈ ળકે તેભ છે . કેભકે આણે આ લાત વાથે વશભત થઈ જઈએ ત વાહશત્મન કઈ અથપ
જ નથી યશેત. કેભ કે વાહશત્મ ત એ છે જે રખેરા ળબ્દ દ્વાયા કઈ નામકન ું દખ અથલા ખળીન ફીજા
મક્તતને અનબલ કયાલી ળકે અથાપત વભવુંલેદન જગાલી ળકે. જ આભ ના શમ ત કેભ નલરકથા લાુંચત
કઈ લાુંચક નલરકથાના નામકની મથાથી દખી થઈ જામ છે .અથલા કેભ નલરકથાભાું આલતી વાયી
ફાફતથી પ્રવન્ન થઈ જામ છે . તેભજ ટીલી ય કઈ હપલભને જતા વભમે કેભ દળપક વુંલેદનળીર વુંલાદ
જઈને યડી ડે છે ,શાષમ બયે રા વુંલાદ જઈને શવલા ભાુંડે છે . ભશત્લપ ૂણપ ફાફત અહશમા એ છે કે નલરકથા
લાચકની અથલા હપલભ દળપકની તાની વુંલેદનાઓન તે વભમે કઈ અથપ નથી યશી જત. અથપ એ છે કે હપલભ
જતા શેરા દળપક બરે ગભે તેટર ખળ અથલા દખી શમ ણ હપલભ દયર્ભમાન તે નામકના દખ અને ખળીને
અનબલી ળકે છે . તે જ પ્રકાયે દલરત રેખન ભાટે તે જફૃયી નથી કે રેખકે તે તે પ્રકાયની હયક્ષથર્તભાુંથી
વાય થમ શમ.તે રેખન ભાટે જફૃય શમ ત ભાત્ર રેખન-કાની જેનાથી, તે તેના લાચકને તેના રેખનન
અનબલ કયાલી ળકે. તેના ભાટે જ આલા રેખકન આ આગ્રશ કે ભાત્ર ‘દલરત રેખક જ દલરત રેખન કયી ળકે
તેભ છે ’, ઉલચત નથી રાગત ું. એલા કેટરાક ઉદાશયણ ણ ભી ળકે છે જેભાું ઉચ્ચ જ્ઞાર્તના રેખકએ ણ
દલરત વાહશત્મભાું વારું રેખન કામપ કયું છે . ઉદા. યભેળ દલે, પ્રલીણ ગઢલી, જમુંત ગાડીત. જ કે અહશમાું ત
‘દલરત’ ળબ્દને એક જ્ઞાર્તની યીતે ગણતા વુંપ ૂણપ વુંલાદ ય જ ભાય પ્રશ્ન છે કેભ કે ભાયા ભુંતમે ત દલરત
ળબ્દ કઈ પ્રકાયની જ્ઞાર્ત વાથે વુંકામેર નથી. દલરતન અથપ છે દફામેરા, કચડામેરા, ળર્ત થમેરા
રક, જેન ું વભાજભાું કઈ મ ૂલમ નથી જેભને કઈ વાુંબત ું નથી. અને આ પ્રકાયનાું રક વભાજના કઈ ણ
લગપનાું શઈ ળકલાની ળક્યતાને નકાયી ન ળકામ.
ખયે ખય ત રકને એલા ળર્ત લગપના પ્રર્ત વમ્ભાન દળાપ લલાની જફૃય છે . પ્રખ્માત રેખક એચ
જી.લેલવે જમાયે તેભન ું ત્રણ ભાન ું નવ ું ભકાન ફુંધાયત તે ભકાન તેભના ર્ભત્રને ફતાલતા શતા. ત્માયે ત્માું
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એક ત્રકાય તેભન ું ઈન્ટયય રેલા આલી શચ્ચ ત લેલવે તેભને ણ વાથે રઇ રીધ. તે ભકાનના ત્રીજા
ભાે શચ્મા અને તાન ફેડફૃભ ફતામ. તે એક નાન અને વાધાયણ કક્ષ શત. ત્માયે લેલવના ર્ભત્રે પ ૂછય
કે તભે તભાયા ભકાનના નીચરા ભાના કક્ષ તભાયા ફેડફૃભ ભાટે કેભ ઉમગભાું નથી રેતા? તે આ કક્ષથી
ભટ અને અર્ત સ ુંદય છે . ત્માયે લેલવે જલાફ આપ્મ કે “તે ફૃભ ભાયા નકય અને યવઈમા અને તેભના
હયલાય ભાટે છે જે ભાયા વાથે ૨૦ લપથી યશે છે ”. ર્ભત્રે પયી કહ્ ું કે વાભાન્મ ફૃે ત રક ભકાનના નાના કક્ષ
તાના નકય ભાટે ઉમગભાું રે છે . તે વુંબાીને લેલવે કહ્ ું કે “તે પ્રકાયની મલષથા ભાયા ભકાન અને
હદરભાું નથી કેભ કે હ ું ક્યાયે મ ન ભ ૂરી ળકું કે એક વભમે ભાયી તાની ‘ભા’ ણ રુંડનના એક ઘયભાું
નકયાણીન ું કાભ કયતી શતી”. આ હકષવ છી તે ત્રકાયે તાના ેયભાું જાશેય કમો. અહશમા કશેલાન અથપ
એ છે કે ભાનલે રકના ળણની ગાથાઓ વાથે તે પ્રમાવ ણ કયલા જઈએ કે તે લગપને વભાજના ફીજા
લગો પ્રત્મે આદય ઉજે અને તે લગપ વભાજભાું તાના ષથાનને સધાયી ળકે.૨
દલરત વાહશત્મની ચથી ફાજ છે દલરત વભાજભાું જ ઉબ થત વલણપ વભાજ. તેની વાભે રડલાના
ભાગપ કમાું?થડા વભમ શેરા એક ર્ભત્રના ર્લલાશભાું શાજયી આલાન ભક ભળમ. તે ર્ભત્ર ગજયાતના એક
આહદલાવી ર્લષતાયભાું યશેત, આહદલાવી વભાજભાુંથી આલેર યલક છે . તેભના ર્તા એક વાયી વયકાયી
નકયી શાવર કયી તાન ું ષતય તે વમદામ કયતા ઉચ્ચ કક્ષાએ રઇ ગમા તેના હયણાભ ષલફૃે ભાયા ર્ભત્ર
ણ વારું અને ઉચ્ચ અભ્માવ ભેલી ઉજ્જલ બર્લશમ તયપ અગ્રવય છે . લાત છે તેભના ર્લલાશભાું આલેરા
ભશેભાનની. તેભને ત્માું આલેરા ભશેભાનભાુંથી ભટા બાગના રકને જઈને રાગ્ય કે આ રક આજે ણ
જીલનના એ ષતય સધી નથી શોંચી ળક્યા જમાું ભાયા ર્ભત્ર છે . આ ર્લળે જમાયે ભાયા ર્ભત્ર વાથે ચચાપ થઈ ત
તેન જલાફ આિમજનક શત. તેભના પ્રભાણે તે રકન ું જીલન ષતય ઉય ઉઠવ ું ળક્ય જ નથી કેભ કે તે રક
તે લાતાલયણભાું યશેલા ટેલામેરા છે .આર્થિક સર્લધાઓ ભેલલાની વાથે કેટરાક મક્તતઓ ાછ યશી ગમેરા
રકને ણ આગ રાલલાના પ્રમાવ કયલાની જગ્માએ તાને તે લગપભાું ઢાી રે છે , જેન તેઓ ર્લયધ
કયતા આમા શમ છે . કદાચ આ ભાનલ પ્રવ ૃર્િ છે કે જમાું સધી ભાનલ કઈ ીડાથી ીડામ છે તે વભમ
સધીજ તે એ જ ીડાથી ીડાતા ફીજા રકની ીડાને ણ અનબલત શમ છે . ણ જે ક્ષણે તે તાની
ીડાથી મતત થઈ એક વારું ષથાન ાભે છે તેજ ક્ષણે તેના ભાટે તેનાજ વમદામના રક અષપ ૃવમ ફની જામ
છે . અને આ હયક્ષથર્ત ત ભનની નીર્તઓ કયતામ લધાયે ઘાતક ર્વદ્ધ થઇ ળકે છે . તેલા રક વાથે વુંફધન
તાના બર્લશમને લધાયે ઉજ્જલ ફનાલલા ભાટે જ ઉમગ કયતા શમ છે . તેભના ભાટે તે વમદામની
હયક્ષથર્તન કઈ અથપ નથી યશેત અને અથપ શમ ત એટર જ કે કેલી યીતે તે વભાજની વીડી ફનાલી કેલી
યીતે લધાયે આગ શચી ળકામ.
આ મદ્દા વાથેજ જડામેર ફીજ પ્રશ્ન છે આયક્ષણન. વભાજભાું યશેરી જ્ઞાર્ત મલષથાની બયાઈના રીધે
ર્નમ્ન જ્ઞાર્ત ય થમેરા અત્માચાય અને ક્ષાતના કાયણે તે લગપ ફીજા લગો કયતા ફહ ાછ યશી ગમ.
આઝાદી છી ડૉ. ફાફા વાશેફ આંફેડકયે તે વમદામને વભાજના ફીજા લગોના વભકક્ષ રાલલા ભાટે આયક્ષણ
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ફૃી વશાય આપ્મ. તેભન ર્લચાય શત કે આયક્ષણ ફૃી શર્થમાયન ઉમગ કયી વભાજભાુંથી લગપબેદને
ર્ભટાલી ળકાળે તથા બાયતના ફધા લગોભાું વભાનતા આલી ળકળે.તેભન ર્લચાય વાચ ણ શત કેભકે વભાન
અર્ધકાય ધયાલત વભાજ જ દે ળના ર્લકાવભાું વાયી યીતે બાગ બજલી ળકે છે . ણ વભમ જતા તેભના દ્વાયા
આેરા શર્થમાયન ું યાજનીર્તકયણ થય ું અને તેન રાબ તે વમદામના અંળ ભાત્ર સધીજ શચી ળક્ય. આજે
આયક્ષણ ભાનલીની ભાનર્વકતાભાું ણ જત ું યહ્ ું છે . વક્ષભ રક ણ તાની ળક્તતને ઓખલાના ફદરે
આયક્ષણ ફૃી રાઠી રઇને આગ લધલા ભાુંગે છે .તેભને રાગે છે કે જે હદલવે આયક્ષણ ફૃી રાઠી ખવી જળે
તે જ ક્ષણે નીચે ડી જળે. શલે રાગે છે એક એલા વભાજની યચના થલા જઇ યશી છે જમાું રક તાને ર્નમ્ન
લગપભાું શલાના રીધે બાગ્મળાી વભજલા રાગ્મા છે . યાજષથાન અને શહયમાણાભાું રક દ્વાયા તાને ર્નમ્ન
લગપભાું વાભેર થલા ભાટેન ું આંદરન તે ષશટ વુંકેત આે છે . ર્લયધ અહશમા આયક્ષણન નથી ણ તેની
વભમ વીભા અને તે કમા આધાયે ભે છે તેન છે . આયક્ષણ એક એલી દલા ફૃે છે કે આ દલા તે મક્તતને જ
અાઈ ળકે છે જે ળણના રીધે વભાજના ફીજા લગોના વભકક્ષ આલી ળકલાભાું અવભથપ યશી શલાના
યગથી ીડાઈ યહ્ય શમ અને આ યગભાુંથી છુટકાય ભેલલાની વાથે દલાન ું વેલન ણ ફુંદ થઇ જવ ું
જઈએ. આયક્ષણ આલાન મખ્મ આધાય કઈણ હયલાયની વાભાજજક અને આર્થિક હયક્ષથર્તના મ ૂલમાુંકન
ઉય થવ ું આલવમક છે .જ્ઞાર્તગત આધાયે આયક્ષણ વભાજને એક અવભાન ય બયામેરા વભાજ તયપ રઈ
જળે. એક વાહશત્મ ર્લમ જડે વુંકામેરા ર્ભત્ર જડે આયક્ષણની ચચાપ કયતા ભેં કહ્ ું કે “જે યીતે આયક્ષણ ફધે
છે તે જ યીતે તે વાહશત્મભાું ણ શવ ું જઈએ.”આ વાુંબીને ર્ભત્ર શવલા રાગ્મા અને તેભને કહ્ ું કે “વાહશત્મભાું
આયક્ષણ ના ચારે કેભ કે જેભાું રખલાની આલડત જ નથી તે આયક્ષણના આધાયે કેલી યીતે રેખક ફની ળકળે
રખી ણ દે ત તેને લાુંચળે કણ?” ભેંકહ્ ું કે “ફવ હ ું એજ કશેલા ભાુંગત શત. વાહશત્મ એક કા છે અને કઈ
ણ કા આયક્ષણના આધાયે આગ ન લધી ળકે. અને જ વભાજ તેવ ું કયલાન પ્રમાવ ણ કયળે ત તે
કાન નાળ ર્નર્િત છે ”. આયક્ષણ દ્વાયા કઈ મક્તતને ર્લશ્વર્લદ્યારમભાું વારું ર્ળક્ષણ ભ્તભાું આવ ું અથલા
તેના આધાયે પ્રલેળ આલ વુંગત છે ણ તે ર્લશ્વર્લદ્યારમભાું અભ્માવ પ ૂણપ કમાપ છી યીક્ષાભાું આયક્ષણના
આધાયે ઓછા ભાકે ઉિીણપ કયવ ું તે અવુંગત રાગે છે . કેભ કે આ પ્રકાયની યું યા વભાજને કોળલમશીન
મક્તતઓથી બયી દે ળે જે વભાજના દયે ક લગપને જ નહશ ણ દે ળને ણ છાત કયી નાખળે. દલરત વાહશત્મન ું
એ દાર્મત્લ છે કે તે એક વાયા વભાજના ર્નભાપણન ામ નાખે.
દલરતની ર્લબાલના વાહશત્મ વાથે વુંકાલલાન શેત ળર્ત લગપની હયક્ષથર્તભાું સધાય રાલલાન છે .
ળણ તે વભાજની એક બયાઈ છે .જેભાું શલે નોંધ ાત્ર ઘટાડ થમ છે આ ફાફત વાથે વો વશભત શળે. ભારું
ભુંતમ એ નથી કે આજે બાયતભાું ળણ નથી અથલા દલરત રેખન ખટી હદળાભાું જઇ યહ્ ું છે . ણ આજે
રકભાું ઇર્તશાવભાું થમેરા ળણના રીધે ય લધાયે છે . કેભ કે ચચાપ ગભે તેના વાથે કય તેભન મખ્મ મદ્દ
ઇર્તશાવભાું થમેરા ળણ જ શમ છે .ણ ભારું ભુંતમ એ છે કે આજે યશેરા ભટા બાગના ળણ મક્તતની
આર્થિક નફાઈઓના રીધે શમ છે અથલા તેભાું તે વભાજના આગ આલી ગમેર રકની ર્નષ્શિમતા લધાયે
જલાફદાય શમ છે .દલરત યે ખાલચત્ર ય રખામેરી મખ્મ યચનાઓભાું ણ ળણન ું મખ્મ કાયણ મક્તતની
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આર્થિક હયક્ષથર્ત જ શમ છે બરે તે પ્રેભચુંદની ‘ગદાન’શમ કે છી ર્નયલ ટે રની કર્લતા ‘ફહશશકૃત ફૂર’
શમ.વાહશત્મ વભાજ વર્જન કયલાભાું વભથપ શવ ું જઈએ. વાહશત્મ લાુંચનાયના ભનભાું શકાયાત્ભક ઉજાપ બયલાભાું
વક્ષભ શવ ું જઈએ. હશન્દી વાહશત્મના ભટા દલરત રેખક ઓભપ્રકાળ લાલભીકીએ1 (પ ૃ. ૧૨૧) ણ રખ્ય ું છે કે
જે વાહશજત્મક કૃર્ત લાુંચકના ભનભાું આષલાદની ચેતના જગાડી ળકળે તે જ વાહશજત્મક કૃર્ત શ્રેશઠ છે .આંફેડકયે
તે વાહશત્મકાયને વુંફર્ધત કયતા કહ્ ું શત ું કે “વાહશત્મભાું જીલન મ ૂલમ અને વાુંષકૃર્તક મ ૂલમને ષથાન આવ ું
જઈએ. વાશીત્મકાયન ઉદ્દે વમ વુંકલચત નહશ ણ ર્લષત ૃત અને માક શલ જઈએ.”૩ ભટા બાગના
વાહશત્મકાયન ભત શમ છે કે દલરત વાહશત્મ એ રેખકના અનબલભાુંથી જન્ભ રે છે યું ત ૨૧ભી વદીના
ફીજા દળકભાું હ ું એ ર્નલેદન ષલીકાયલાભાું ણ તાને અવભથપ ભાન ું છે જેભાું એ કશેલાભાું આલે છે કે દલરત
વાહશત્મ એ રેખકના અનબલભાુંથી જન્મ્ય ું શમ છે . કેભ કે ભેં એલા રક ણ જમા છે જેભના રેખનભાું આલતી
ર્નવફત તેભના આચયણભાું જલા ભતી નથી. ઉદાશયણ આપ ું ત ભાયી ઓખાણના જ એક બાઈ જે તાને
વાહશત્મકાય કશે છે , તે તેભના રેખભાું નાયી વાહશત્મ ર્લે રેખ રખતી લેાએ નાયી પ્રત્મેન ભાન, વમ્ભાનની
લાત કયે અને જમાયે તેભના ર્ભત્ર વાથે શમ ત્માયે ત નાયી ર્લે અબદ્ર ળબ્દના ઉચ્ચાયણ કયતા શમ છે
અને તેભને શલવની દૃષ્શટએ જએ છે . તે જતા એવ ું નથી રાગત ું કે રેખન અનબલથી થામ છે . એલા રેખક ત
ભાત્ર દગાખય શમ છે , તાના, વાહશત્મના, અને વભાજના. એલા રેખક યાજનીર્તભાું ાયું ગત નેતાઓથી
લધાયે કુંઈ જ નથી. એલા રક વાહશત્મ તથા અન્મ વાહશત્મકાયની માદીને જે પ્રભાલણક છે , તેને રાુંછન રગાડે
છે . જ કઈ મક્તત અઢક ફૃર્મા અને આફરન ભાલરક શમ અને જ તે મક્તત એવ.વી. અથલા એવ.ટી.ન ું
રેફર વાથે રઇને પયતા શમ તેભને શ ું કશી ળકામ?. જે મક્તત ખયે ખય તાને વભાજના કશેલાતા ર્નમ્ન
લગોભાુંથી ફશાય આલલા ઇચ્છતા શમ તેભને એ રેફરન ણ ત્માગ કયલ ડળે, ખાવ ત ત્માયે જમાયે
તેભને તે રેફરની જફૃય જ નથી. ઉચ્ચ લગપન મક્તત આર્થિક યીતે છાત શમ ત તેને દલરત લગપભાું
વભાલેળ કયલાભાું આલત નથી. ખયે ખય દલરત ળબ્દ એ કઈ જ્ઞાર્ત ભાટે નથી ણ જેન ું ળણ થય ું શમ તેલા
લગપ ભાટે છે . ત અશી જ્ઞાર્ત અને લગપન બેદ જદ કયલાભાું આલે છે એવ ું ભને રાગે છે . કેભકે દલરત
વાહશત્મભાું ઉચ્ચ લગપના આર્થિક યીતે છાત મક્તતની વુંલેદનાને લાુંચા ભી નથી. ત આ ર્લબાલના માક
અથપભાું પ્રમજાલી જઈએ યું ત આણે તેને એક જ્ઞાર્ત(caste) પયતી જ વીર્ભત કયી દીધી છે .
આણને આઝાદ થમે ૬૭ લપ થલા આમા છે અને શલે ગ્રફરાઇઝેળનના યગભાું વભાજને ફધા
લગોને વભજી રેલાની જફૃય છે કે ર્લશ્વ વાથે ફયફયી કયલા ભાટે આણે વભાજના દયે ક મક્તત છી તે ગભે
તે જ્ઞાર્ત, યું ગ, લગપન શમ તેને વાથે રઇને ચારલાની જફૃય છે . તેની જ વાથે જફૃય છે ઇર્તશાવભાું થમેરી
ઘટનાઓના રીધે ભનભાું બયામેરા યને દય કયી નાખલાની. કેભ કે એ ર્નર્િત છે કે ઇર્તશાવના ગે પાવ
અાઈ ળકત નથી.
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