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અસ્પશૃ્યતા નિવારણ અિે સવવધર્વ સર્ભાવકેન્દ્રી ગજુરાતી ટ ૂંકીવાતાવઓ 

                   
અસ્પશૃ્યતા નિવારણ અિે સવવધર્વ સર્ભાવકેન્દ્રી વાતાવઓર્ાાં કેશવપ્રસાદિી ‘સ્વદેશ-સેવા’, 

ર.વ.દેસાઈિી ‘આદશવ ઘર્વણ’, ર્ેઘાણીિી ‘હરખો ઢેડો’, ગલુાબદાસ બ્રોકરિી ‘સત્યિો પાંથ’, ઈશ્વર 
પેટલીકરિી ‘ઘરિી વહુ’ અિે ‘પારસર્ણણ’, િવલભાઈ શાહિી ‘રૂપવતી’, ચિુીલાલ ર્ડડયાિી ‘રાજી 
ભાંગડી’ એર્ બધી થઈિે આઠ વાતાવઓ ર્ળે છે. જેિો અભ્યાસ િીચે મજુબ છે. 

‘સ્વદેશ-સેવા’ કેશવપ્રસાદ દેસાઈિી વાતાવર્ાાં સવવધર્વ સર્ભાવ અિે અસ્પશૃ્યતા નિવારણિે 
ર્જબતૂ કરતાાં જોઈ શકાય છે. દુનિયાર્ાાં કેટકેટલી નવણચત્રતાઓ છે એિી ચચાવથી વાતાવિી શરૂઆત થાય 
છે. રૈ્ત્રીર્ાાં પણ નવણચત્રતાઓ રહલેી આપણિે જોવા ર્ળે છે. ર્હાકનવ ભવભનૂતએ પણ કાાંઈક નવણચત્રતા તો 
લાગેલી પણ તેર્ણે તો એિો ખલુાસો આપવાિો પ્રયત્િ કયો હતો. વાતાવિી શરૂઆત આ રીતે થાય છે. 

ર્િહર અિે િટવર બે નર્ત્રો હોય છે. િટવર ભણવાર્ાાં ખબૂ જ હોંનશયાર હોય છે. તેિી સાર્ે 

ર્િહર તેિા નવરુદ્ધ બાજુિો છે છતાાં બાંિે વચ્ચે નર્ત્રતા છે. ર્િહરિા લગ્િ રે્િાવતી િાર્િી સ્ત્રી સાથે 

થાય છે. િટવરિા લગ્િ િાંદુ િાર્િી સ્ત્રી સાથે થાય છે. બાંિે નર્ત્રો એક સાથે ભણે છે. ર્િહર ર્ોટો િેતા 

થાય છે તો િટવર પણૂાિી ડેક્કિ કૉલેજર્ાાં આનસ. પ્રોફેસર બિે છે. િાંદુ પોતાિા ઘરર્ાાં કાર્ કરવા 

અંત્યજિે રાખે છે. તેિે કેળવવા બધા જ પ્રકારિી કેળવણી આપે છે. તે ગાાંધીજીિા ર્ાગવ પર ચાલી 

અસ્પશૃ્યતા નિવારણનુાં તેર્જ સવવધર્વ સર્ભાવનુાં બીડુાં ઉપાડે છે. 

ર્િહર ગાાંધીજીએ આપેલા ર્ત ર્તાાંતરો ઉપર ચાલવાિી વાત િટવરિે કરે છે. ર્િહર કરતાાં 

િટવર દેશિી સેવાર્ાાં અિે નવચારોર્ાાં આગળ િીકળી જાય છે. વાતાવિા અંત સધુી દેશ સેવાિી જ વાતો 

આવ્યા કરે છે. એર્ાાં વચ્ચે વચ્ચે ગાાંધીજીિા નવચારો પણ આવી જાય છે. આ વાતાવર્ાાં િટવર અિે િાંદુ 

સર્ાજિા એક આદશવ િેતા તરીકે ઉભરી આવે છે. 
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‘આદશવ ઘર્વણ’ ટૂાંકીવાતાવ ર.વ. દેસાઈિી છે. આ વાતાવર્ાાં રરે્શ અિે તેિી દાદીર્ાાં હડરકુાંવર બાંિે 

વચ્ચે અસ્પશૃ્યતાિે લઈિે સાંઘર્વ થતો આપણિે જોવા ર્ળે છે. રરે્શ ગાાંધીવાદીર્ાાં ર્ાિિારો અિે 

મનૂતિપજૂાિે નવરોધી જોવા ર્ળે છે. ઉદા. તરીકે, ‘‘એ ભણતો હતો ત્યારે ગાાંધીયગેુ તેિાાં ઉપર ખબૂ અસર 

કરી હતી. ગાાંધીજીિી ધાનર્િકતા પણ તેર્િા અનયુાયીઓિે મનૂતિપજૂિિે સ્થાિ વ્યાપક ઈશ્વરી તત્વિે 

ર્ાિવા તરફ વધારે વાળતો હતો. રરે્શર્ાાં એ ગાાંધીવાદી ધાનર્િકતા પ્રત્યે, ઉદાસીિતા પ્રવતવતી, જો કે 

સત્ય અિે પ્રાર્ાણણકતાિો તેિો આગ્રહ વધતો ચાલ્યો િે દાદીએ તે ઉછેરેલો હતો, કારણ કે તેિી 

બાલ્યાવસ્થાર્ાાં જ તેિાાં ર્ાતાનપતા ગત થયાાં હતાાં.’’ 1 

ઉપરિી ચચાવિે જોતા આ ટૂાંકીવાતાવર્ાાં અસ્પશૃ્યતા નિવારણા આપણિે કેન્દ્રસ્થાિે જોવા ર્ળે છે. 

‘હરખો ઢેડો’ રે્ઘાણીિી ટૂાંકીવાતાવ છે. આ વાતાવ એક કોળીિા પાત્ર ઉપર છે. આ કોળીનુાં પાત્ર 10 

વર્વિી સજા જેલર્ાાં ભોગવતો હોય છે. એિે જેલર્ાાં ડદવસો પસાર કરવાાં અઘરા િથી પડતાાં પણ એિે 

એવી જાણ થાય છે કે એિી પત્િી એિે છોડીિે બીજે જાય છે ત્યારે એિે જેલર્ાાં રહવેાત ુાં િથી. 

હરખાિે જેલર્ાાં ‘રે્લુાં ઉપાડવાનુાં’ કાર્ સોંપવાર્ાાં આવ્યુાં હોય છે. પણ એિે એિાથી કોઈ સાંકોચ કે 

એવુાં કોઈપણ પ્રકારિી ખરાબ લાગણી થતી િથી. વાતાવર્ાાં એક િાયક અિે િાનયકા એકબીજા પ્રત્યેિો 

કેવા લાગણીથી જોડાયેલા છે અિે છુટા પડવા ર્ાાંગતા િથી પણ પડરસ્સ્થનત તેર્િે છોડતી િથી. અિે આ 

પડરસ્સ્થનતિા નિર્ાવણર્ાાં લેખક અસ્પશૃ્યતા નિવારણિો સાંદેશ આપણિે આપી જાય છે. 

‘સત્યિો પાંથ’ વાતાવ ગલુાબદાસ બ્રોકરિી છે. આ વાતાવર્ાાં લેખકે આ સર્ાજિી બદી એવી 

અસ્પશૃ્યતા પર મખુ્ય પ્રકાશ પાડયો છે. વાતાવર્ાાં નત્રનવક્રર્ િાર્નુાં પાત્ર અત્યાંજોિી પડરર્દર્ાાં જાય છે. અિે 

એર્િે સવવણોિે જે લાભ ર્ળે છે એ બધાાં જ લાભ ર્ળે એવી ડહર્ાયત કરે છે. નત્રનવક્રર્ પોતે સવણવ હોય 

છે. તેિા કારણે તેિી જ્ઞાનતિા તેર્જ બીજા સવણો તેિા પ્રત્યે નતરસ્કારિી દૃષ્ટટએ જોવે છે. 

નત્રનવક્રર્ અંત્યજોિા ઘરે રહ ે છે એર્િી સાથે ખાય-પીવે આ બધુાં એિા કુટુાંબ પર અસર પડે છે. 

એિા લગ્િ ર્ાંજુલા િાર્િી સ્ત્રી સાથે થયા હોય છે. ર્ાંજુલા પણ નત્રનવક્રર્િા આવા વતવિથી તેિો એકલો 

મકૂીિે ચાલી િીકળે છે. વાતાવ વાાંચતા ગાાંધીજીનુાં કાયવ આપણી િજર સર્ક્ષ ખડુાં થાય િે એર્િે સલાર્ 

ર્ારવાનુાં ર્િ થાય. 
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‘ઘરિી વહુ’ એ ઈશ્વર પેટલીકરિી અસ્પશૃ્યતા નિવારણિે લગતી વાતાવ છે. વાતાવર્ાાં અસ્પશૃ્યતા 

નિવારણ અિે સ્ત્રીિી સર્સ્યા બાંિે જોવા ર્ળે છે. લતા િાર્િી સ્ત્રી મકુુાંદ િાર્ક પરુુર્ કે જે લતા કરતાાં 

િીચી જ્ઞાનતિો છે તેિા નવવાહ ઈન્દ્દુિી ર્દદથી થાય છે. ઈન્દ્દુ મકુુાંદિી બહિે છે. મકુુાંદિા નપતા જ્યોનતર્ 

જોડે બાંિેિા જન્દ્ર્ાક્ષર બતાવે છે. જ્યોનતર્ કહ ેછે કે ‘‘બે વરસિી અંદર સાસસુસરાિો ઘાત થાય.’’2 એવુાં 

જ બિે છે િે મકુુાંદિા નપતા મતૃ્ય ુપારે્ છે. હવે લતાિે બધા કાળમખુી, આત્ર્ાગણી અિે વહરે્િી રીતે જોવે 

છે. લતાિી બા રૂડઢચસુ્ત હતા, તો પણ તે તેિા લગ્િ િીચી જ્ઞાનતર્ાાં કરાવે છે. બીજી બાજુ લતાિે પણ 

મકુુાંદ ઉપરથી નવશ્વાસ ઊઠી જાય છે, અિે નવચારે છે કે ‘‘કર્ળાબાએ ર્ારા કપાળર્ાાં ચાાંલ્લો અિ ેઅક્ષત 

ચોંટાડયા ત્યારે ર્િે થયુાં, આ જ હાથ કોઈ વખત ડાર્ દે તો મકુુાંદ આર્ ર્ારી પડખે ઊભો રહ ેખરો ?’’3 

લતાિા સસરા મતૃ્ય ુપામ્યા પછી ઈન્દ્દુ કર્ળાબહિે અિે મકુુાંદ પોતે પણ આિે ઘરર્ાાંથી કાઢવાનુાં 

નવચારે છે. લતા એિી રે્ળે જ એક સ્ત્રી સાંસ્થાર્ાાં જતી રહ ેછે. લતાિા નપતા પેપરર્ાાં બે ત્રણ વાર જાહરેાત 

આપે છે. પણ લતાિે ઘરે જવાિી ઈચ્છો હોતી િથી. 

વાતાવર્ાાં અસ્પશૃ્યતા નિવારણ ગાાંધીજીિાાં નવચાર સ્પટટપણે લતાિા બાિે ર્ોઢે આપણિે જોવા ર્ળે 

છે. લતાિા નપતા કહ ે છે કે, ‘‘ઊંચિીચિા ભેદિે લીધે ર્ારાથી કન્દ્યા િ અપાય ? ત ુાં રહી અભણ જેવી, 

જૂિા નવચારિી.’’........ બાએ ર્ીઠી ખીજ વ્યક્ત કરતાાં કહ્ુાં : ‘જૂિા નવચારિી, જૂિા નવચારિી કહી ર્િે 

તર્ે વગોવો છો, પર્ ર્ેં તર્ારા કયા િવા નવચાર પ્રર્ાણે વતવિ િ કયુું ? પાંદરર્ી ઑગસ્ટિે ડદવસે 

હડરજિો સાથે ભેગાાં બેસી જર્વા આપણી સોસાયટીર્ાાંથી કેટલાાં બૈરાાં આવ્યાાં હતાાં ? છતાાં તર્ે 

કતાવકારવતા રહ્યા, એટલે તર્ારા ઘરર્ાાં તો સધુારો કરો એવુાં કોઈ તર્િે િ કહ ેએ કારણે હુ ાં જર્વા આવી. 

ઘરર્ાાં હડરજિ િોકર રાખ્યો છે તે સોસાયટીવાળાાં બધાાં અંદર અંદર વાતો કરે છે, કોણ કોણ એ કારણે 

આપણે ઘેર િથી આવતુાં એ પણ ર્ારી ધ્યાિ બહાર િથી.’’4 

આર્, ઉપરિા વણવિર્ાાં ‘બા’િા વતવિર્ાાં ગાાંધીપ્રભાવ જોવા ર્ળે છે. 

‘પારસર્ણણ’ પણ ઈશ્વર પેટલીકરિી ટૂાંકીવાતાવ છે. આ ટૂાંકીવાતાવર્ાાં દણલત સર્ાજ પ્રત્યેિી 

સહાનભુનૂત જોઈ શકાય છે. પારસર્ણણ િવણલકાર્ાાં ગાાંધીર્ાગે સધુારાનુાં કાર્ કરતાાં સવણવ દાંપતી 
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આિાંદીબહિે અિે સરુ્િભાઈ વાતાવિા કેન્દ્રર્ાાં હોય એવો આભાસ કરાવીિે અંતે લેખક ગરીબ અિે પછાત 

રાવળ કોર્િા િાથાિા હૃદયર્ાાં અસ્પશૃ્ય વાલી પ્રત્યે આત્ર્ીયતાિો ભાવ જગવ્યો છે. દીકરા બબલાિે જુદા 

ર્ોડરયાનુાં પાણી પીવાિી સલાહ આપતો િાથો અસ્પશૃ્યતાિા વહરે્ર્ાાંથી મકુ્ત થઈ વાલીિે દીકરી ર્ાિવા 

સધુી નવકસે છે. 

આર્, ‘પારસર્ણણ’ પેટલીકર પાસેથી અસ્પશૃ્યતા નિવારણ ર્ાટેિી ઉત્તર્ વાતાવ પ્રાપ્ત થાય છે. 

‘રૂપવતી’ િાર્ક ટૂાંકીવાતાવ િવલભાઈ શાહ આપે છે. આ વાતાવર્ાાં નવક્રર્પરુાિા િગરશેઠિી પતુ્રી 

રૂપવતીિી વાત છે. એ એટલી બધી સુાંદર હતી કે એિા રૂપિે જોઈિે કોઈપણ વ્યસ્ક્ત અંજાય જાય. શેઠિે 

ત્યાાં સફાઈ કરવાાં જતો ભાંગી રૂપવતીિે જોઈિે તેિા રૂપથી ર્ોડહત થઈ જાય છે. તે ખાવા-પીવાનુાં છોડી દે 

છે. તેિા ડદલડદર્ાગર્ાાં રૂપવતી નસવાય કોઈ િથી. ભાંગીિી પત્િી ઝકલી પનતિી આવી દશા જોઈિે ખબૂ 

જ ણચિંનતત છે. તે બધી જ વાત રૂપવતીિી કરે છે. રૂપવતી િગરશેઠિી પતુ્રી હોવા છતાાં કોઈ ભેદભાવ 

રાખ્યા નવિા ભાંગીિી વાત સ્વીકારી જો એિા પનત સાત ડદવસ સધુી ભગવાિનુાં ધ્યાિ ધરશે તો હુ ાં એિી 

સાથે લગ્િ કરીશ એવુાં વચિ આપે છે. 

ભાંગી સાત ડદવસ રાર્િાર્ર્ાાં લીિ થઈ જાય છે અિે તે પરર્હાંસ ર્હાત્ર્ા તરીકે લોકોર્ાાં પજૂાવા 

લાગે છે. રૂપવતી આ સ્સ્થનત જોઈિે એિી સાથે પરણવાિી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. તો ભાંગી જ િા પાડી દે 

છે. 

આર્, આ વાતાવર્ાાં લેખકે જન્દ્ર્ કરતાાં કર્વિે ર્હાિ બતાવી અસ્પશૃ્યતા નિવારણિી વાત અહીં 

કરેલી જોવા ર્ળે છે. 

‘રાજી ભાંગડી’ ચિુીલાલ ર્ડડયાિી ટૂાંકીવાતાવ છે. આ વાતાવર્ાાં રાજી ભાંગડી એ એક ખરુ્ારી ભરેલી 

એવી સ્ત્રીનુાં પાત્ર આપણી સર્ક્ષ જોવા ર્લે છે. ભાંગી કે હડરજિોિી સ્ત્રીઓનુાં શોર્ણ આ સર્ાજ કેવી રીતે 

કરે છે એિી વાસ્તનવકતા ‘રાજી ભાંગડી’ વાતાવર્ાાં જોવા ર્ળે છે. રાજી ખબૂ જ દેખાવડી એવી સ્ત્રી હોય છે. 

આખા ભાંગી વાસર્ાાં એિા રૂપિાાં વખાણ થતાાં હોય છે. રાજીિા રૂપ પર જર્ાદાર ર્ોડહ પડે છે. રાજીનુાં રૂપ 

જોઈએ તો ઉદા. તરીકે, ‘‘કણૂા ગલુાબી હોઠ વચ્ચે પોથીરાંગ્યા દાાંત, પાકેલા દાડર્િી રાતીચોળ કળીઓિી 
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જેર્ ચર્કી ઊઠયા. એ હાસ્ય વખતે એિા ગાલર્ાાં પડતાાં ગલિી િીકોર્ાાં તો અિેક જર્ાદારોિે તાણી 

જવાિી શસ્ક્ત હતી.’’ 5 

રાજીિો પનત ઉકલાિે આ વાતિી ખબર પડે છે કે જર્ાદારિી દાિત રાજી પર બગડી છે. ઉકલો 

રાજીિે જર્ાદારિે ત્યાાં કાર્ કરવા જવાિી િા પાડ ેછે પણ રાજીિે ઘર ચલાવવા ર્ાટે કાર્ પર જવુાં પડે 

એવી જ સ્સ્થનત હોવાથી એ દરરોજ જતી. ઉકલો એિી સાથે રોજ ર્ારઝુડ કરતો. એક ડદવસ રાજી સવારે 

વહલેી ઉકલાિે કહ ે છે કે હુ ાં કાર્ પર જાઉં છુાં. રાજી એવુાં કહીિે કવૂાર્ાાં પડી આત્ર્હત્યા કરે છે. રાજીનુાં 

પ ાંચિામુાં કરવા આવેલા પાંચો લખે છે કે ‘‘કુવેડવીિે કાાંઠો કે વાંડી િ હોવાથી ર્જદૂર બાઈ રાજીિો પગ 

લપસી જવાથી અંદર પડી ગઈ અિે મતૃ્ય ુિીપજ્યુાં છે.’’ 6 

આર્, વાતાવર્ાાં કરુણતા એ છે કે રાજી જર્ાદાર અિે એિા પનતિા લીધે આત્ર્હત્યા કરે છે તેર્ 

છતાાં બધાિી સર્ક્ષ કાંઈક બીજુ ાં જ કહવેાર્ાાં આવે છે. 

સૂંદભવસ  ચિ; 
1. દીવડી; આદશવ ઘર્વણ; પ.ૃ45, આ.1992 – ર. વ. દેસાઈ 

2. ણચિગારી; ઘરિી વહુ; પ.ૃ171, આ.1950 – ઈશ્વર પેટલીકર 
3. એજિ; પ.ૃ170 
4.  એજિ; પ.ૃ167 

5. ર્ડડયાિી પ્રનતનિનધ વાતાવઓ; રાજ ભાંગડી; પ.ૃ26; આ.1999 – સાં.ડૉ.બળવાંત જાિી 

6. એજિ, પ.ૃ34 
 

******************************************************************** 

 
ડો.સતીષ પટેલ 
ગજુરાતી નવભાગ, 
શ્રીર્તી એર્.સી.દેસાઇ આટ્સ એંડ કોર્સવ કોલેજ ,પ્ાૂંનતજ, જજલ્લો. સાબરકાૂંઠા 
 
 

Copyright © 2012- 2016 KCG. All Rights Reserved. | Powered By : Knowledge Consortium of Gujarat 

 

 
 


