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ભારતીય સાહિત્યમાાં દલત ેલિકાઓના સર્જનમાાં આંબેડકરનો પ્રભાળ 
 

 

         “શમાતી” વાભાયમકે “બાયતીમ દલરત નાયી રેખન” યલળેાાંક ભાર્ચ 2012ભાાં પ્રગટ કમો શત. આ 
વાભયમકના તાંત્રીશ્રી. શયીળ ભાંગરભની ાયખ ાં નજય અને દલરત વાહશત્મ અને દલરત વભાજ યત્લેની તેઓન 
દૃષ્ટટકણ, વાહશત્ત્મક વભજ અને સ્લ-વભાજના અન બલન રાબ આ વાભયમકને ભળ્મ છે. આ યલળેાાંકના 
અયતયથ વાંાદકની ભયૂભકા પાફૃખ ળાશ ેકયી છે.  
 

          ઈન્પભેળન ટેકનૉરજી અને ભલ્ટીકલ્ર્ય ય ગભાાં નાયી જીલનના પ્રશ્ન આજે ણ ત્માાંના ત્માાં જ છે. 
યીલતચન થય ાં છે, યાંત   એન આનાંદ બાયતીમ વભાજ ભનાલી ળકે એ સ્સ્થયતભાાં નથી. અશી ફે પ્રશ્ન  ભાયી વાભ ે
છે. વાહશત્મભાાં નાયીન ાં વર્જનકભચ અને વાહશત્મભાાં દલરત નાયીન ાં વર્જનકભચ. આ યલમ ય ભટ વેયભનાય થઈ 
ળકે એભ છે. એન આયાંબ શમાતી વાભયમકે કમો છે. આ અંકભાાં બાયતના અનેક યાજ્મની દલરત રેલખકાઓના 
વર્જનકભચને વાહશત્મભાાં રાલલાન પ્રમાવ છે. આજે દલરત નાયીએ શાથભાાં કરભ કડી છે.એના મૂભાાં અનેક 
ભશાન બાલ યહ્યા છે. જેભાાં  “ગોતભ બ ધ્ધે શરેીલાય દલરત અને સ્ત્રીઓ ભાટે યળક્ષણના દ્વાય ખલ્મા.” (૧) ગૌતમ 
બધુ્ધ ભાનતા શતા કે : સ્ત્રીઓની સ્થથતત સન્માનાત્ર િે તો જ સમાજનો થળથથ તળકાસ થે. (૨) ત્માયફાદ 
મિાત્મા જ્યોતતબા ફુે વાભાત્જક યલભતાને નાબદૂ કયલા, ઈશ્વય અને બક્ત લચ્ર્નેા દરારન ેનટટ કયલા અન ે
ફધાને ભાટે યળક્ષણના દ્વાય ખરલા લગેયે કામચક્રભ કમાચ. (3) એભના ત્ની  વાયલત્રીફાઈ ફુરે બાયતના પ્રથભ 
યળલક્ષકા તયીકે યનય ક્ત થમા. અને તેઓએ કન્મા યળક્ષણની ળફૃઆત કયી શતી. આ એ (૧૯૩૫-૩૬) વભમ શત 
જ્માાં દલરત સ્ત્રીઓને વાયા કડાાં શયેલાન અયધકાય ન શત. (૪) મિાત્મા ગાાંધીજી ૧૯૧૫ભા દલક્ષણ આહિકાથી 
આવ્મા ફાદ અસ્શૃ્મતા યનલાયણ આંદરન ર્રાવ્ય ાં શત  ાં. હયણાભે દલરતભાાં રે્તનાન વાંર્ાય થમ શત. 
જ્મયતફા ફુરેની યલર્ાયધાયાને બાબાસાિબે આંબેડકરે લેગ આપ્મ. ફાફાવાશફેે ભાંત્ર આપ્મ કે ”યળલક્ષત ફન, 
વાંગહિત થાલ અને સ્લ-શક્ક ભાટે ઝઝૂભ.” આ યલર્ાય ભાત્ર દલરત-આહદલાવી, ક્ષયભક, ળયત, ીહડત, હદન 
વભાજના રક ભાટે છે. જે તાના અસ્સ્તત્લ અને જીલન જીલલા ભાટે હયક્ષભ કયે છે. ફાફાવાશફે આંફેડકય 
બાયતીમ વાંયલધાનના ધડલૈમાભાાં પ્રમ ખ ભયૂભકા બજલી એ આંફેડકય વાશફેને દલરતના નેતા-ભવીશા તયીકે 
જનાય એક ભટ લગચ છે. એ રકએ શલે એભની ભાનયવકતાને ફદરલી ડળે. યલશ્વના ઘણા એલા દેળ છે જે 
ફાફાવાશફેની યલર્ાયધાયાને રઈને ર્ારે છે. યાટર ભાટે અને સ્લ-વભાજની લર્િંતા વાથે નાય ાનાય 
ફાફાવાશફેન ાં વોથી ભશત્લન  મગદાન તાના વભાજન યલકાવ. એના જ હયણાભ ફૃે બાયતીમ વાહશત્મભાાં 
દલરત નાયી વર્જન ક્ષેત્રભાાં ગયલ કમો છે. બાયતીમ સ્ત્રીની ઓખ યતા અથલા યતના નાભથી જ નોંધામ છે. 
(૫) એ બાયતીમ નાયી શલે અનેક સ્તય ય તાની પ્રયતબાન હયર્મ બાયતીમ  ર  વભાજને કયાવ્મ છે. 
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અશી સ્ત્રીઓના અનેક પ્રશ્ન છે એભાાંમ દલરત સ્ત્રીઓના ત અનેક ધણા પ્રશ્ન શમ એ સ્લાબાયલક છે. દલરત સ્ત્રી 
વાભે અનેક પ્રશ્ન શલા છતાાંમ એ આજે  કરભ કડી અને ખભતીધય વર્જન કયે છે. એ દલરત રેલખકાઓની 
ટૂાંકીલાતાચ અને એભાાંની વર્જનકરા જઈએ.  
           
        “માંગી”  ક સ  ભ ભેધલારની હશન્દી  ટૂાંકી લાતાચ છે. જેન ગ જયાતી અન લાદ ાફૃર યવિંશ ે કમો છે. આ 
લાતાચન  ાં કથન કેન્ર ળાહ કાય દ્વાયા આહદલાવી વભાજન ાં ળણ છે. ળાહ કાય, અયધકાયી અને વલણચ વભાજ દ્વાયા 
શ્રયભક, આહદલાવી અને દલરત વભાજન ાં આયથિક, વાભાત્જક, ળાયીહયક  ળણ શભેળા થત  ાં આવ્ય ાં છે. જેન ાં 
પ્રયતલફિંફ આ લાતાચભાાં છે.  
 

     આ લાતાચની નાયમકા ભાંગરીના યતને તાલ આવ્મ છે. હયણાભે ભાંગરી યતની વેલાભાાં વ્મસ્ત યશ ે છે. 
શ્રયભક વભાજની ભટી યલદા અશી રેલખકા કડે છે. યતની વેલાને કાયણે ભાંગરી કાભ ય  જઇ ળકતી નથી. 
એક  ભટ પ્રશ્ન અશી ઉવીને આલે છે.  ભાંગરી કાભ ય જામ ત યતની વાયલાય અને ખાલાન ાં ક્ાાંથી રાલ ે? 
ભાંગરી યતની વેલા કયલા ઘયે યશ ેત ખાલાન ાં શ ાં ખામ ? અંતે ત ભાંગરીએ કાભ ય જવ ાં ડે છે. ળાહ કાયને 
ત્માાં કાભ કમાચ છી ભાંગરી ળાહ કાય ાવે ફૃયમા રેલા ભાટે જામ છે ણ એ ભજૂયી આલાભાાં જાણી જઈને ભડ  
કયે છે. ફીજી ફાજ  આખ હદલવ યતને એકર  મકૂીને આલેરી ભાંગરીને યતની લર્િંતા થામ છે. એથીએ ભજૂયી 
રીધા યલના વીધી દલાની દ કાને જામ છે. યતની દલા ભાાંગે છે. ભાંગરી ાવે દલાના 30 ફૃયમા શતા અને 
દ કાનદાય યૂા ફૃયમા યલના દલા આલા તૈમાય નશત. ભાંગરી એ ખફૂ વભજાવ્મ અને ખફૂ કારાલારા કમાચ 
ણ દ કાનદાયના ેટન ાં ાણી ણ ના શલ્ય ાં॰  રેલખકા અહશમાાં યત યામણ બાયતીમ નાયીની છફીન ે
અવયકાયક ણે ઉાવલી આી છે. ઘયે ભાંગરી શરે્ છે, ત્માાં તાના યતને મતૃ્ય  ાભેર જ લે છે. ભાંગરીને 
યતની વેલા ન કયી ળકી અને યતને ફર્ાલી ના ળકી એન ાં દ ખ છે. શલે બાયતીમ યાંયા પ્રભાણે મતૃ્ય  
ાભનાયની અંયતભ હક્રમાકભચ કયલાની  શમ, યાંત   ભાંગરી તાના યતની હક્રમાકભચ ક્ાાંથી કયે ? ભાંગરી ાવે 
હક્રમાકભચ કયલા ભાટે ફૃયમા નથી. શ્રયભક લસ્તીના રક તાની ભજૂયીના ફૃયમાભાાંથી થડા ફૃયમા બેગા કયીન ે
ભાંગરીના યતની અંયતભ હક્રમા કયે છે. રેલખકા પ્રવાંગાન ાંફૃ અને જ્માાં જે કશલેા ભાાંગે છે-એ સ્સ્ટ કશ ે છે. 
રેલખકાએ અશી ફે લર્ત્ર મકૂ્ા છે. એક અભીય  અને ફીજ લગચ છે ગયીફ. ફે લચ્રે્ યશરેી ભાનયવકતાને વ્મક્ત 
કયી છે. વાભાત્જક યનમભાન ાંવાય ફાય હદલવ ળોક યાખલાન શમ ? અશી ત યતન ળોક ાડલ ત ડે જ. ણ 
ભાંગરી વાભે ત એજ વલાર છે કે કાભ ય ન જામ ત ખામ શ ાં ? લસ્તીના રક ક્ાાં સ ધી ખાલાન ાં આે ? 
ભાંગરીને પયજ ડે છે કાભ કયલાની. ભાંગરી ળોકને છડીને કાભ ય જામ છે. અશી રેલખકા બ્રાશભણલાદી 
ભાનયવકતાને રેટભાાં રે છે. જેની નોંધ રેલી જઈએ. 
 

       ભાંગરી કાભ ય જામ છે. ત્માાંથી કથાનકન ાં લશણે ફદરામ છે. ભાંગરીને ળાહ કાય કશ ેછે કે : “કારે ક્ાાં 
ભયી ગઈ શતી ?” અહશમાાં રેલખકાએ જભીનદાયની યલકૃયતને અલબવ્મક્ત કયલા ફાંને ાત્ર લચ્રે્ વાંલાદ યર્ે છે. 
ળાહ કાય ભાંગરીના દ :ખભાાં વશબાગી ફનીને તાના ભનની યલકૃયતને ાય ાલા તાના જીલનની લાત કયે 
છે. રેલખકાએ ળાહ કાયના જીલનને ીિ ઝફકાય ધ્ધ્ધયતન યલયનમગ કયીને લૂચ ફનનાયી ઘટનાની ભયૂભકા યર્ી 
આી છે. ળાહ કાય રગ્ન થઈ ગમેરા શતા. એની ત્ની મતૃ્ય  ાભેરી છે. એની  ફે છકયીઓ છે. જેના રગ્ન થઈ 
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ગમેરા છે. દીકયી વાવયે છે અને ળાહ કાય એકર છે. ળાહ કાયના આગાભી કામચને ભનલૈજ્ઞાયનક યીતે મકૂી આે 
છે. અશી ળાહ કાયને એક ભક ભી જામ છે ભાંગરીને તાની ભામાલી ભશભાાં પવાલલાન. અને એભાાં ળાહ કાય 
વપ થામ છે. ભાંગરીને વશાન ભયૂત આીને એને યશલેા ભાટે ઘય અને ફાંગરાન ાં કાભ આે છે. ળાહ કાયના 
ભનભાાં લાવનાન કીડ આકયીત થામ છે, એ શલે અલકાળ ળધે છે લાવનાને િાયલલા ભાટે. ળાહ કાયને  ભાંગરી 
તાના પ્રાંર્ભાાં ણૂચ ણે પવાઈ ગઈ છે એની ખાત્રી થામ છે, એક યાત્રે ળાહ કાયને ભકક ભી આલે છે. 
ભકાન રાબ રઈને ળાહ કાય ભાંગરીની રાજ રેલાન પ્રમાવ કયે છે. ભાંગરી એન યલયધ્ધ કયે છે ણ ળાહ કાય 
ત લાવનાભાાં અંધ ફની ગમ છે અને ભાંગરીની લાતને અલગણીને ભાંગરીની ઇજ્જત લટૂલા આગ લધે છે. 
ભાંગરી તાના ળીરની યક્ષા કયલા ળાહ કાયની વાથે રડે છે. અશી રેલખકાની વર્જક્તાન રાબ ટ ાંકીલાતાચને ભે 
છે. પ્રવાંગને અન ફૃ વાંલાદકા અને ફાંને ાત્રના લાણી, લતચન અને વ્મલશાય ઘટનાને ભજબતૂ ફનાલે છે. 
અશી ફાંને ાત્રની ભાનયવકતાને રેલખકા ઉજાગય કયીને વલણચવભાજના લાસ્તયલક ર્શયેાને યલશ્વ વાભે રાલલાન 
પ્રમાવ કમો છે. ગયીફ આહદલાવી પ્રજા ાવે ભાત્રને ભાત્ર સ્લભાન છે એ એભની ઇજ્જત. ઇજ્જત ભાટે કઈન 
પ્રાણ રેલ કે પ્રાણ આલા તૈમાય શમ છે. અશી રેલખકાએ અવયકાયક વાંલાદ આભ આે છે. – 
 

“ ખફયદાય, ભને શાથ રગાલલાન પ્રમાવ ના કયત, હ ાં યલણત છાં.”  
ભાંગરીની ર્ેતલણીને નજય અંદાજ કયીને એ ળાહ કાય તાની લાવનાને તપૃ્ત કયલા ભાંગરીને પવરાલલાન 
પ્રમાવ કયતાાં કશ ેછે -  
“....અશી કાનકાન કઈને ખફય નશીં ડે, ત  ાં તાયા ક્લાટ્ર્વભાાં યશીળ અને હ ાં ભાયા ફાંગાભાાં. યાતે્ર ભતા યશીશ ાં, 
તાર ાં ણ કાભ થઈ જળે અને ભાફૃ ણ.“ 
વલણચલાદી ભાનયવક યલકૃયતન ાં આનાથી યલેળ લણચન શ ાં શમ ળકે ? ત્માયે ભાંગરી કશ ેછે કે :  
 

“ હ ાં બીરની દીકયી છાં. જ ાંગરભાાં રાકડા કાતા કાતા છકયાને જન્ભ આે, એની ના કાે છે અને ફાકને 
ઘયે રાલે છે. અશીથી આગ લધલાન પ્રમાવ ના કયત, નશીં ત હ ાં જાનથી ભાયી નાખીળ.”  
 

અને ભાંગરી ચરૂાભાાંથી વગત ાં રાકડ ાં રઈને ળાહ કાય ય લાય કયે છે. અશી નાયીન પ્રશ્ન ત છે જ ણ 
બાયતીમ દલરત નાયીની લાસ્તયલકતાને ફશાય રાલલાન પ્રમાવ દાદ ભાગી રે છે.આ નાયમકા ત આહદલાવી 
વભાજની છે. આ ટૂાંકીલાતાચને આહદલાવી વાહશત્મ, નાયી વાહશત્મ, દલરત વાહશત્મભાાં મકૂી ળકીએ, અને નાયી 
રે્તના કે નાયીલાદી ક્રુયત તયીકે ણ ઉલ્રેખ કયી ળકીએ. જે શમ એ ણ નાયી જીલનની લાસ્તયલકતાન ે
રેખીકાએ અલબવ્મક્ત કયી છે. નાયીના ળાયીહયક ળણભાાં  ર વભાજ અને એભાાંમ વલણચ વભાજના  ફૃને 
અશી ઉધાડા કમાચ છે. 
 

          અશી વોથી ભટી એ લાત છે કે આ લાતાચ દલરત નાયી દ્વાયા યર્ામેર છે. સ્લ-વભાજની ીડાની લાત 
યિંડની વ્મસ્ક્ત જ અવયકાયક યીતે કશી ળકે. અશી દલરત રેલખકા દ્વાયા યર્ામેરી લાતાચ ભાત્ર કથા જ નશીં, ણ 
કરાત્ભક અલબવ્મસ્ક્ત કયી છે. આ લાતાચન  ાં કથાનક, ર્હયત્રલર્ત્રણ, વાંલાદકા – યર્નાયીયત, લસ્ત   વાંકરના, 
લણચન કા 
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 યન ાં પ્રભ ત્લ અને વોથી યલળે ત  રેલખકાએ જે કશવે  ાં છે એ ખફૂ ર્ટદાય યીતે કહ્ ાં છે. આ પ્રયતબા દલરત 
વભાજભાાંથી આલીએ જ ભટી ઉરધ્ધધ છે. અશી “છગનને ના વભજાતા વલાર” જવેપ ભેકલાનની ટૂાંકીલાતાચન ે
માદ કયી ળકામ.    
  

        “બીજ બેંક” અનીતા બાયતીની હશન્દી ટૂાંકીલાતાચન અન લાદ પાફૃખ ળાશ ેકમો છે. ઇન્પભેળન ટેકનૉરજી 
ય ગભાાં અનેક કાંનીન ાં અસ્સ્તત્લ થય ાં છે. કાંની આલલાના પામદા થમા છે ત ફીજીફાજ  કાંનીના ખપ્ય 
વાભાન્મ પ્રજા કેલી શભામ છે- એન ાં લર્ત્રણ આ ટૂાંકીલાતાચન  ાં કથાનક છે.આજે ત કાંનીઓ પ્રત્મેક ક્ષણે નલી 
પ્રડક્ટ ભાકેટભાાં મકેૂ છે. કાંની અને કાંનીની નલી પ્રડક્ટ ફશાય આલે છે એ વભમભાાં શ ાં થામ છે એ આ 
લાતાચના કેન્રભાાં છે. આ યલમના ભાધ્મભ લડે રેલખકાએ શ્રયભક, આહદલાવી, દલરત, ખેડતૂ વભાજન કઈ યીતે 
બગ રેલામ છે એની અલબવ્મસ્ક્ત કયી છે. 
 

         આ લાતાચન નામક દલરત વભાજન યળલક્ષત લગચન નલય લાન છે. એ વયકાયી કે અન્મ કઈ નકયી 
કયલાને ફદરે દલરત વભાજના યલકાવની વાથે ગાભન ઉધ્ધાય કયલાની ભનવા યાખીને ગાભની ખેતીભાાં 
આધ યનક પ્રમગ કયલા ભાાંગે છે. એ વયકાયી મજનાઓ ગાભડા સ ધી શર્તી નથી, એ મજનાને જાણે છે અને 
વભજીને ખેડતૂને મગ્મ ભાગચદળચન આે છે. અશી સ ધી કથાન પ્રલાશ વીધી ગયતએ ર્ારે છે. ભશતેા ‘સ લચ 
ફીજ કાંની”ન ભેનેજય છે. એ ગાભન વલે કયીને ગાભ ય તાન ાં આયધત્મ સ્થાયત કયલા ભાાંગે છે. એ 
ભશનને કાંનીથી ખેડતૂને કેટરા પામદા થળે. ભશતેા ળધદની ભામાજાભાાં લાતાચ નામકને અને ખેડતૂને પવાલે 
છે. ભગર ાં ર્ભાય ભશતેાની રબાભણી લાતને ાભી જામ છે. અશી રેલખકા એ ખ ફજ વાલધાનીથી અસ્શૃ્મ 
વભાજની લાતને ગ ૂાંથી રે છે. ગાભન રકયપ્રમ અને એની લાત ય યલશ્વાવ યાખી ળકે એલ દલરત ય લક ભશન 
ભશતેાની શાથ રાગતા જ એ કાંનીના ડામયેક્ટય વાથે યભહટિંગ ગિલે છે. ડામયેક્ટય યઝય ભશનને કાંની દ્વાયા 
થનાય રાબની રબાભની લાતથી પ્રબાયલત કયે છે. અને કશ ેછે કે કાંની શરેા લે ભપત ઉચ્ર્ ઉત્ાદન લાફૄાં 
ફીજ ખેડતૂને  આળે, ણ ફીજા લે ફીજ ખેડતેૂ ખયીદવ ાં ડળે. અશી ફે લાત કયી ળકામ. શ ાં આણે આની 
જૂની યાંયા પ્રભાણે ખેતી કયલી કે  યલજ્ઞાન દ્વાયા જે વાંળધન થમા એ પ્રભાણે ખેતી કયલી. વાાંપ્રત વભમભાાં આ 
પ્રશ્ન ખફૂ ભટ છે. ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે જે અખતયાઓ થામ છે. એ ખયેખય દેળના યલકાળ અથે છે ખય ? 
ઉત્ાદન લધાયલાના ભશભાાં જભીનને કેટલ ાં ન  કળાન થામ છે - એ જવ ાં જઈએ. આ ખેડતૂ યલર્ાયે છે કે કાંની 
કેભ શરેા લે ભપતભાાં ફીજ આે ? ફીજા લે ળા ભાટે ફીજના ફૃયમા રેલાની લાત કયે છે ? ણ કેટરાક 
એલા ખેડતૂ શતા જે ભપતભાાં ભત ાં ટાભેટાાંન  ાં ફીજ રઈને ખેતી કયે છે. ટાભેટાાંન  ાં ઉત્ાદન ખફૂ થામ છે. યાંત   
ભાકેટભાાં ભાંદી શલાને કાયણે ટાભેટાન જઈએ તેલ બાલ ભત નથી.  
 

           ભશનના યભત્ર ેખેતીભાાં ખફૂ યકાણ કય ું શત  ાં. યાંત   ભાકેટભાાં બાલ ના ભલાને કાયણે આત્ભશત્મા કયે 
છે. રેલખકાએ અશી બાયતીમ ખેડતૂના પ્રશ્નને છાંછેડય છે. એ મતૃ્ય  શરેા લર્િીભાાં રખે છે કે : કાંની લરવીથી 
વાલધાન યશળ. ભશનની પ્રત્મેક લાતને ટેક આનાય ગાભના રક ભશનના યભત્રના મતૃ્ય થી યલર્લરત થઈ 
જામ છે. કાંનીની લાત ય શલે ગાભના રકને બયવ યશતે નથી. છતાાંમ  ગાભના રકને ભશન ય ખફૂ 
યલશ્વાવ છે. રક ભાને છે કે ભશન ખેડતૂ ભાટે કઈ યસ્ત કાઢળે. કથાનક શલે બાયતીમ વાહશત્મની જેભ સ ખાન્ત 
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તયપ ગયત કયે છે. ભશન ગાભના રક દ્વાયા જ ર્ારે એ પ્રભાણેની ફીજ ફેંક ર્ાલ  કયે છે. ખેડતૂ દ્વાયા ફીજ ફેંક 
ર્ાલ  થામ ત વીધ પામદ ખેડતૂને થામ આદચળ લાદી યલર્ાય ધ્માન ખેરે્ છે.  
 

        ગ્રાભીણ હયલેળ અને ખેડતૂના પ્રાણ પ્રશ્નની વાથે જ નલી ટેકનૉરજીથી થનાયા ન કળાનની લાત  
રેલખકા કયે છે. અશી રેલખકા ભશનને ભશન (ક્રુટણ) ફનાલલાન પ્રમાવ કયે છે. શા, યલમન ાં નાલીન્મ  ધ્માન 
ખેરે્ છે. દલરત વાહશત્મ શલે દલરત ીડાભાાંથી ફશાય આલીને દેળ અને ખેડતૂના પ્રશ્નની લાત કયે છે. આ દેન 
ાછ ફાફાવાશફેન ાં મગદાન ભટ ાં છે.  
    

      “રસેળાની છા“ વાયા જવેપની ભરામભ ટૂાંકીલાતાચ છે. જેન ગ જયાતી અન લાદ પાફૃખ ળાશ ે કમો છે. 
અનાભતન રાબ કઈ યીતે અનાભત લાાન ેના ભે એ આ લાતાચન  ાં કથાનક છે. વલણચ વભાજ કે દાયધકાયીઓ 
દ્વાયા દલરત, આહદલાવી અને ક્ષયભક વભાજન ાં કઈ અને કેટરી યીતે ળણ થામ એનાભાાં જ યત શમ છે. આ 
ત્રણેમ લગચના વલણચ વભાજ શ ના જેલા ફની ગમા છે. ખયેખય આ ત્રણેમ લગચના રકને ભાણવ કશતેામ 
ળાંકર્ થામ છે.  એની વાક્ષી બાયતીમ  યાણ અને ઇયતશાવ  યે છે. ત શ ાં આજે લગચ કે લણચ બેદની ભાનયવકતા 
ફદરાઈ છે ? ના, આજે ફધ  ફદરાય ાં શત ત નાયી, દલરત અને આહદલાવી વાહશત્મ અરગથી આવ્ય ાં ના શત. 
શરેા ખરેૂ આભ અભાન, અલગણના થતી  શતી, આજે ભન ની ભાનયવક યલકૃત યલર્ાયધાયાને ધાયણ કયેરા 
વલણચ વભાજની નવેનવભાાં ભન  બ્રાાંડન ાં ઝેય વ્માેલ ાં છે. એ ઝેયને ઊતાયવ ાં અળક્ છે. આ નફડી ભાનયવક 
યલર્ાયધાયા વાભે ફાફાવાશફેે યણયળિંગ  ફૂક્ ાં શત  ાં. અને દલરત વભાજને કહ્ ાં કે : “ યળલક્ષત થાલ, વાંગહિત થાલ 
અને શક્ક ભાટે રડ.” એના પ સ્લફૃે આજે કઈક અંળે દલરત વભાજ વન્ભાયનમ સ્સ્થયતભાાં છે. ણ એન વ્મા 
કેટર ? આ ણ ભટ પ્રશ્ન છે, ઉચ્ર્ સ્થાન ય ફેવેરા દલરત કે આહદલાવી વભાજના વ્મસ્ક્તને  છ ત 
વભજાળે કે આ રકને દ ત ભળ્ય ાં ણ અયધકાય ના ભળ્મ. જેન ાં ઉચ્ર્ાયણ  “શુી તિંદે” (હદવ્મ બાસ્કય, 
દૈયનક વભાર્ાય,ગાાંઘીનગય)કયે છે. ળા ભાટે આજના ય ગભાાં આ લાત કશલેી ડી ?  ફાફાવાશફેના જીલનને 
જળ ત ણ લાસ્તયલક લર્ત્ર વભજામ જળે. આ લસ્ત   આજના વભમભાાં એટરી જ પ્રસ્ત  ત છે. 
 

      આ લાતાચની નાયમકા SSLC ભાાં હડસ્ટીકળન વાથે ાવ થઈ છે. તેને કરેજભાાં એડભીળન  ભાટે પભચ બય ું 
છે. યાંત   એને પ્રલેળ ઓન કેટેગયીભાાં નશીં ણ હયઝલેળનભાાં એડભીળન ભે છે. આ જાણીન ેખફૂ દ :ખ થામ 
છે. અને એ ર્ાંહરકાદીદીને લાત કયે છે. ત્માયે ર્ાંહરકા કશ ેછે કે : 
 

 “ તને ઓનમાાં એડતમન મલે છી કઈ રીતે તને હરઝળેનમાાં એડમીનમાાં આપ્ુાં. ત ુાં કમ્પપેન કર. “ 
લાતાચન  ાં કથાનક અશીથી થામ છે. આક્રળ એ દલરત વાહશત્મન ાં વૌંદમચ ળાસ્ત્ર છે. કઈ ણ વ્મસ્ક્તને સ્લ-વન્ભાન 
અયધક યપ્રમ શમ, અને શવ ાં જઈએ. આ લાતને ફાફાવાશફે આંફેડકયે કયી શતી. યાંત   આજે ણ આ ખફૂ ભટ 
પ્રશ્ન છે કે : શ ાં દલરતને વન્ભાન ભે છે ખય ? વલણચ વભાજ ત તાની ક હટરતાન ાં પ્રભાણ શભેળા આતી છે. 
જેના હયટચ  ટીલી વભાર્ાય અને દૈયનક વભાર્ાય ત્રભાાં જલા ભે છે. અશી  અયધકાયી લગચ, વલણચ વભાજ 
અને એડભીળન કયભટીએ એડભીળનના યનમભને તડીને લાતાચની નાયમકાને  ઓનભાાં એડભીળન આપ્ય ાં છે. 
ર્ાંહરકા લાતાચની નાયમકાને કશ ેછે કે તાયે ન્મામ ભાટે, સ્લ-વન્ભાન ભાટે સ્લ-વભાજ ભાટે, ભાનલીમ અયધકાય ભાટે 
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ન્મામ ભાટે તાયે રડાઈ કયલી જઈએ. આ યલર્ાયધાયાના મૂભાાં ફાફાવાશફે યહ્યા છે. લોથી દફામેરી 
કર્ડામેર દલરત વભાજ જ્માયે આગ આલે છે ત્માયે કઈ યીતે તેઓના યલકાવને યકીને દલરત વભાજને જ્માાં 
છે ત્માાંજ યાખલાની વ્મલસ્સ્થત ર્ારને રેલખકાએ અશી ખરૂી ાડી છે. લાતાચની નાયમકા એડયભળન કયભટી ાવે 
જામ છે. રેલખકાએ અશી કયભટીના વદસ્મ અને લાતાચની નાયમકા લચ્રે્ વાંલાદકાન પ્રમગ કયીને વલણચ 
વભાજની ભાનયવક યલકૃયતને આભ  યનફૃે છે. –  
 

“ યવિંશ વાભે ફકયી ફધ  ભરૂી જળે. “ 
“ તાયે આ પ્રકાયની પહયમાદ કયલાની જફૃય નશતી, આભ કયલાની હશમ્ભત જ કેભ કયી ? આખયે તાયે અશી જ 
બણલાન ાં છે. અભે જ બણાલલાના છે. અભેજ. “ 
“ ભેહયટભાાં શમ કે હયઝલેળન શ ાં પેય ડે ? એડયભળન ત ભળ્ય ાં છે ને ? “ 
 

       અશી વલણચ વભાજ દ્વાયા આર્યલાભાાં આલતી  વાભ, દાભ, દાંડ અને બેદની નીયતભા વલણચલાદી ભનની 
નફડી ભાનયવકતાને રેલખકાએ ખફૂ વયવ યીતે કડીને તેન ાં કરાત્ભક યનફૃણ કય ું છે. અશી દલરત વભાજના 
ભાનલીમ અયધકાય ણ છીનલાઇ જામ છે. દલરત વભાજના વ્મસ્ક્તને ભાનલ તયીકેની ઓખને ભવૂલાન  એક 
ક -પ્રમાવ થામ છે. એ રક એવ ાં ભાને છે કે દલરત ક્ાાં યળલક્ષત થમા છે ? એભનાભાાં એલી વભજ જ ક્ાાં છે કે 
તાન શક્ક ભાાંગળે ? દલરતને યળક્ષણથી લાંલર્ત યાખલાની વલણચવભાજની ર્ાર- અશી જલા ભે છે. દલરત 
યળલક્ષત ફને ત્માાં જ વલણોને લાાંધ છે. રેલખકાએ એજ કરેજભાાં અભ્માવ કયાલતા દલરત અધ્માકની આ 
કથાલસ્ત  ન યલયનમગ કયીને દલરત વભાજન વ્મસ્ક્ત ઉચ્ર્ શદ્દા ય ફેવે છે ત વલણોને કેટર ય છે એ 
યનફૃે છે. અશી જયાંત ગાડીતની “બદાતી લિતતજ ” નલરકથાન નામક માદ આલી જામ,આ કૃયતભાાં  વલણચ 
વભાજના મ ખે ફરામેર વાંલાદ જ ઓ  ” ો િળે આણા છોકરાઓને ળાધરીઓ ભણાળાે.” વલણચ વભાજના 
રેખક દ્વાયા મ કામેર વાંલાદ ઘણ ાં ફઘ ાં કશી જામ છે.      
    

      આ કથાનકને આધાયે દલરત રેલખકાની ભાનયવક યલર્ાયધાયાભાાં આલેરા યીલતચન અશી જલા ભે છે. 
એના કેન્રભાાં ફાફાવાશફે યહ્યા છે. ભાત્ર ઘયભાાં ફેવી યશતેી દલરત સ્ત્રી શલે વલણચલાદી યલર્ાય ધાયાને વભજે છે 
અને તેન પ્રયતકાય કયલા પ્રયતફધ્ધ છે. રેલખકા યલમ લસ્ત  ની રષ્ટટએ જ દા ડે છે. લાતાચન આયાંબ ઉલર્ત ણે 
કયીને કથાનકને રેલખકાએ યલકવાવ્મ છે. ટૂાંકીલાતાચભાાં રેલખકાની વર્જન કાન એશવાવ લાર્કને થામ છે.  
 

         ઉયભિરા લાયની “પ્રશ્ન“ ભયાિી ટૂાંકીલાતાચન અન લાદ પાફૃખ ળાશ ેકમો છે. અ કૃયત અણી શ ધ્ધ દલરત 
લાતાચ છે. આ લાતાચના કથાનકભાાં લાલ્ભીહક વભાજ યહ્ય છે. સ્લ-વભાજની ીડા, લેદના, દ :ખ સ્લ-વભાજના વર્જક 
જ આી ળકે. એન ાં ઉત્તભ ઉદાશયણ આ લાતાચ આે છે. 
 

        વપાઈ કયતાાં કઈ રકને જ લ ત તયત જ એ લગચની ઓખ વલણચ વભાજ વાભે આલી જામ. ભન ટમને 
ભન ટમના ખાનાભાાંથી કાઢી નાખલાની વલણચ વભાજની ર્ાર દલરત વભાજને કેલી ીડા આે છે એ ભાત્ર દલરત 
કશી ળકે.  યાણ વભમથી પ્રશ્ન ઉદબલેર આજે ણ ત્માાંન ત્માાંજ છે. વાધ , વાંત, ઋય-મ યન, જ્મયતફા ફૂરે, 
ફાફાવાશફે કે ભશાત્ભા ગાાંધીજી અનેક ભશાન ાંબાલએ પ્રમાવ કમાચ છે. યાંત   દૂ:ખ વાથે કશવે  ાં ડે છે કે આજે ણ 
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દલરત, આહદલાવી અન ે ક્ષયભક વભાજ ત્માાંન ત્માાં છે. જે યીલતચન થમા છે એ શાવીમાભાાં છે. એ લસ્ત  ને 
અવયકાયક યીતે આ ટૂાંકીલાતાચભાાં યનફૃાય ાં છે.  
 

      સ લણચ ભશત્વલ યનયભત્તે વપાઈ કભચર્ાયીઓન ાં વયકાય દ્વાયા વન્ભાન કયલાન ાં છે. સ દાભન ાં નાભ આ 
વન્ભાનની માદીભાાં છે એટરે એ મ ૂાંઝલણભાાં છે કે ત્માાં કમા કડાાં શયેીને જવ ાં ? અશી રેલખકા ાત્રન ાં નાભ 
સ દાભ યાખે છે ત્માયે એ સ્લમાં સ્ટટ છે કે ોયાલણક વભમના સ દાભાન ઉદ્ધાય થલાન છે કે કાયણ કે એ સ દાભ 
બ્રાશભણ જાયતન છે, ણ આ દલરત વભાજન સ દાભ છે. રેલખકાન ભાયભિક કટાક્ષ અવયકાયક ણે અલબવ્મક્ત 
થમ છે. ોયાલણક ાત્રના નાભન ઉલર્ત પ્રમગ વર્જકની પ્રયતબાને ઉાવલી આે છે. આ સ દાભ ત ઝાડ  
રઈને વપાઈ કયે છે. જ્માાં ખાલાના પ્રશ્નભાાં જીલન ખર્ી જત  ાં શમ, ત્માાં કડાાં કે ભકાનની લાત ત જજન દ ય 
કશલેામ. યાંત   આ વન્ભાન વબાભાાં વાયા કડાાં ત શયેલા ડે.સ  દાભ   કડાાં કમાાંથી રાલે ? રેલખકાએ અશી 
યતા- ત્ર લચ્રે્ વાંલાદ યર્ીને દલરત વભાજની લાસ્તયલકતાને ઉજાગય કયે છે. રેલખકા ફે ેઢી લચ્રે્ના 
વભાજની ખાઈન ેઆરેખે છે. જૂની ેઢી નતભસ્તકે ડય ફર ઝીરી રેતા શતા. યાંત   આજની ેઢીભાાં આક્રળ 
અને ફા છે. જેન ાં અન વાંધાન રેલખકા લાતાચન્તે કરાત્ભક યીતે કયે છે. રેલખકાએ ીિ-ઝફકાય ધ્ધયત લડ ે
કથાને ગયત આે છે. અશી લાલ્ભીહક વભાજના ખયેખયા ર્શયેાને યલશ્વ વાભે મકેૂ છે. સ દાભાન યભત્ર ગટયના 
રે્મ્ફયભાાં ઉતયે છે. રે્મ્ફય જાભ થમેલ  શલાથી એભાાંથી આલતી દ ગુંધને કાયણે એન ાં મતૃ્ય  થામ છે. અશી 
અયધકાયી, રીવખાત  ાં અને દલાખાનાના અયધકાયી વભાજના કશલેાતા ઉચ્ર્ લગચના રક દ્વાયા નફડા વભાજન ાં 
ળણ કયલાભાાં આલે છે. આ શત્માને આત્ભશત્માભાાં ખાલી દેલાભાાં આલે છે. દલરત વભાજની નકયી 
લાસ્તયલકતાને રેલખકા કડે છે અને ભાયભિક ણે ટૂાંકીલાતાચભાાં આરેખે છે. આ વ્મસ્ક્ત ાવે નલા કડા શતા. એ 
ભાાંગીને સ દાભ વન્ભાન વબાભાાં જલાન ાં યલર્ાયે છે.  
 

      રેલખકા દલરત વભાજના વ્મસ્ક્તઓ ાવે ર્ર્ાચરા કયીને વલણચ વભાજ અને કશલેાતા ઉચ્ર્ 
અયધકાયીઓનાાં કાા કયતતૂને ફશાય રાલે છે. દલરત વભાજના વ્મસ્ક્ત કશ ેછે કે- શરેા ભાન આળે અને કારે 
પયી ઝાડ  કાલી દેળે. ભાટે આલા વન્ભાન ન ફહશટકાય કયલ જઈએ. ણ અયધકાયીને કશ ેકણ ? સ દાભાને 
વભજાત ાં નથી. અશી રેલખકા ીિ-ઝફકાય ધ્ધયતન પ્રમગ કયે છે. અને સ દાભાના જીલનને મકેૂ છે. વપાઈ 
કયીને દાાંત્મ યલતાવ્ય ાં એક  ત્રના રગ્ન કયાવ્મા ણ એ દીકય વપાઈન ાં કાભ કયલા ભાાંગત નથી. અશી વર્જક 
ફે યલર્ાયધાયા દળાચલીને દલરત વભાજભાાં આલેરી જાગયૃતની લાત કયે છે. લોથી દફામેર સ દાભાન ાં યીલતચન 
અશી જલા ભે છે અને એ વન્ભાન વભાયાંબન ફહશટકાય કયલ જઈએ એવ ાં ભાને છે.   
 

       દલરત વાહશત્મના વૌંદમચળાસ્ત્ર ણૂચણે અન વયતી આ યર્ના છે. ફલ અને યલરશ આ કૃયતભાાં જલા 
ભે છે. ાતફૄાં કથાલસ્ત  ને ઔલર્ત્મ વબય યીતે કથાનકને યલકાવલીને રેલખકાએ ધાય ું તીય પેકે છે. ત્માાં જ 
વર્જકની પ્રયતબા જલા ભે છે. કથાભાાં આલતા ાત્ર, પ્રવાંગ, ઘટનાન ાં યનફૃણભા રેલખકાની છફી જલા ભે છે.  
 

       “એમ.ી.ટી.સી.રેણકુા “ જ કા સ બરાની આ તેરગ  બાાભાાં રખામેરી ટૂાંકીલાતાચન અન લાદ પાફૃક ળાશ ે
કમો છે. નાયી ળસ્ક્ત જ્માયે ફશાયે આલે છે ત્માાં  ર વભાજ વાભે કેલા પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થામ છે. આ કૃયતભા નાયી 
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 ર  વભાજ વાભે ત્માાં જ ખફૂ ભટી વભસ્મા  ર  લગચને થામ છે. યાંત   અશી ત દલરત નાયી વલણચ વભાજ 
વાભે આલે છે. ત્માયે કેલા પ્રશ્ન ઊબા થામ છે  એ આ ક્રુયતન ાં કથાનક છે. 
 

       યેગોંડા ભાંડ કામાચરમભા “વલચ વભ્મ વભાલેળક વબા” બયામ છે. કૃયતન આયાંબ અશીથી થામ છે. આ 
વબાભાાં જીલનના પ્રાણ પ્રશ્નની ર્ર્ાચ કયે છે જેભાાં ાણી, રાઇટ અને ખેતી પ્રમ ખ યલમ છે. જે આજે ણ એટરા 
જ પ્રસ્ત  ત છે. યેણ કા તાના ગાભના પ્રશ્નની લાત કયે છે. અને પહયમાદ ણ કયે છે કે અભને ત યભહટિંગની જાણ 
મ કયલાભાાં આલતી નથી. આ વબાભાાં ત્રીવ વદસ્મ છે. જેભાાં ભાત્ર ર્ાય જ સ્ત્રી છે. એભામ યેણ કા યનમ્ન વભાજની 
છે. યેણ કા વબાભાાં પ્રશ્ન કયે છે ત્માયે વબા અધ્મક્ષ લરિંગપ્ાાંને ખટ ાં રાગે છે કે- યનમ્ન સ્તયની સ્ત્રી કઈ યીતે વલણચ 
વભાજના અધ્મક્ષને પહયમાદ કયે ? લરિંગપ્ાાં યેણ કાને આકયા  ળધદભાાં ખખડલી નાખે છે. વબાભાાં વદસ્મ 
કરાશર કયે છે. અધ્મક્ષ ળાાંત યશલેાન  સરૂ્ન કયે છે. યેણ કાના વલારને વખત ળધદભા લખડી નાખે છે. 
એટલ જ નશીં ણ તેન ાં અભાન કયી નાખે છે. રેલખકા અશી નાયી અભાનની વાથે દલરત વભાજના અભાનન ે
અલબવ્મક્ત કયે છે.  ર લાદી અને વલણચલાદી યલર્ાયધાયાને અવયકાયક યીતે વર્જક કડે છે એન ઉમગ  
કૃયતની ભયૂભકાભાાં કયે છે. એન ાં અવયકાયક લણચન નીરે્ના વાંલાદભા જલા ભે છે.  
 

 “તમે બીજાને કઈ કિતેા નથી. ણ મને જોઈને જ તમારી આંિો રાતી કેમ થઈ જાય છે ?  
ભજૂયી કયનાયા આ ગાભભાાં આલીને યાડાયાડી કયે એ વાર ાં ન ગણામ.” 
તભે કણ છ ભને ઘયે ફેવલાન ાં કશનેાયા ? શ ાં યાજકાયણ તભાયા ભા-ફાની જાગીય છે ? તભે અધ્મક્ષ છ, ણ 
ભાય શદ્દ મ ઓછ નથી.” 
 

         વબા વદસ્મ રીંગપ્ાાં અને યેણ કા લચ્રે્ ર્ારતા વાંલાદની ભજા ભાણે છે. લરિંગપ્ાન ાં આવ ાં અભાન 
એના ભાટે અવહ્ય શત  ાં. એભામ એક યનમ્ન સ્તયની સ્ત્રી બયી વબાભાાં અભાન કયે ? આ લરિંગપ્ાાં ભાટે અવહ્ય 
શત  ાં. એ યેણ કાન ાં બાયબાય અભાન બયી વબાભાાં કયે છે. અશી ગ જયાતી અન લાદ કયનાયે “ધધડાલી નાખી” 
ળધદન પ્રમગ કમો એ ઉલર્ત રાગત નથી અશી ખખડલી નાખી ળધદ ઉલર્ત રાગત. લરિંગપ્ાાંએ યેણ કાન ાં 
કયેલ ાં અભાન યેણ કા ભાટે અવહ્ય શત  ાં. “સ્લ” ય ન પ્રશાયન આકય જલાફ આલાન ાં યલર્ાયે છે. રેલખકાએ 
ઉલર્ત વભમે ીિ ઝફકાય ધ્ધયતન પ્રમગ કયીને યેણ કાના અયતતને આરેખે  છે. ઔર ગૌંડા ગાભની યેણ કા 
ાાંર્મ ાં બણેરી છે. નાની લમે રગ્ન થમા, એક  ત્રીની ભાતા છે. ત્માય છી તેના યતન ાં અલવાન થય ાં શત  ાં, 
યેણ કાએ દીકયીના રગ્ન કયાવ્મા. વવગૌંડા ગાભભાાં વયાંર્ની વીટ એવ.વી. સ્ત્રી ભાટે અનાભત શતી.  ત્રી છી 
એકરી ડેરી યેણ કા વયાંર્ની ચ ૂાંટણી રડે છે. એ ગાભન ઉ વયાંર્ ભશન યેડ્ડી  ડય ફર ઝીરી રે તેલી 
સ્ત્રીને મકૂલા ભાાંગત શત. ણ ગાભ રક યેણ કાન ાં સરૂ્ન કયે છે. યેણ કા વદસ્મ ફને છે, તેન ાં કદ લધે છે, જે 
તેના ભાટે આપત ફને છે. અશી નીયત-અનીયત લચ્ર્ે ખેર ખેરામ છે. યેણ કાને ગાભના યલકાવની વાથે ગાભભાાં 
યળક્ષણ યત્લે યલળે યવ છે. ભશન યેડ્ડી યેણ કાના લધતાાં જતાાં કદ ને કાલા અને તેને અટકાલલાની લેતયણભા 
ડે છે. એ લરિંગપ્ાાંને દાફૃ ીલડાલીને યેણ કા યલર ધ્ધ કાન બાંબેયણી કયે છે.  
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         લરિંગપ્ાાંના ત્રાવથી કાંટાડીને યેણ કા રીવભાાં પહયમાદ નોંધાલે છે. યાંત   રીવ પહયમાદ નોંધતા નથી. 
ઊરટાન ાં યેણ કાને જ રીવ શયેાન કયે છે. અયધકાયી અને વલણચ વભાજનાત્રાવથી ત્રાવેરી યેણ કા અંતે 
આત્ભશત્મા કયે છે. એ ફર્ી જામ છે ત રીવ આત્ભશત્માના ગ નાભાાં યેણ કાને જેરભાાં નાખી દે છે. ફીજી ફાજ , 
લરિંગપ્ાાં અને ભશન યેડ્ડી યેણ કાને ભાયી નાખલાની મજના ફનાલે છે. યેણ કાને એની જાણ થતાાં તાને ફર્ાલી 
રે છે. રેલખકા અશી દલરત વભાજના  ર  લગચની નશીં ણ દલરત સ્ત્રી જ્માયે આગ આલે છે ત્માયે કેલી 
સ્સ્થયતન ાં યનભાચણ થામ છે.  
 

         ફાફાવાશફે આંફેડકયે બાયત ભાટે અનેક ભશત્લ ણૂચ કમો કમાચ છે એભાાંન  ાં એક સ્લ-વભાજની ીડા, 
વ્મથા, લેદના ખફૂ નજીકથી જઈ છે, અને  બગલી છે. એની ભાહશતી બાયતીમ  સ્તકભાાં ઉલ્ફઘ છે. તાન 
વભાજ ભન લાદી  યલર્ાયધાયાન બગ ફનેર છે. એ દલરત વભાજને વન્ભાનીમ સ્સ્થયતએ રાલલા ફાફાવાશફેે 
કહ્ ાં કે: “યળલક્ષત થાઓ, વાંઘિીત થાઓ અને સ્લ-શક્ક ભાટે ઝઝૂભ.” અયત ગયીફી અને ભખૂભયાભાાં જીલતી આ 
પ્રજાના ઉધ્ધાય ભાટેની ફાફાવાશફેની યલર્ાયધાયા કેટરી ભશત્લની છે એ દલરત વભાજ જ કશી ળકે છે. 
દલરતએ આંફેડકયની યલર્ાયધાયા વાથે ર્ારલા રાગ્મા હયણાભે આજે અયધકાયી અને અયત ભશત્લના શદ્દા ય 
દલરત વભાજ ઊબ યહ્ય છે. એજ યીતે દલરત સ્ત્રીઓ રેખન કાભા ગયલ થમ છે અન ેએ ણ  ભજબતૂાઈથી 
ગ મકૂ્ છે. એની ખાતયી આ રેલખકાઓ કયાલી આે છે.દલરત રેલખકાઓ ફાફાવાશફેની યલર્ાયધાયાન ે
આગ લધાયે છે. 
 

           શચદ યત્રલેદી ગ જયાતી દલરતવાહશત્મની ગયતયલયધ નાભના રેખભાાં નોંધ છે કે –વર્જક બરે કઈ ણ 
જ્ઞાયત વભાજભાાંથી આલત શમ યાંત   એણે યરે્રા વાહશત્મભાાંથી દલરત-રે્તના કે દલરત વાહશત્મન ાં વૌંદમચ પ્રગટ 
થામ છે કે નશીં એ ભશત્લન  છે.(૬) શ ાં આ યર્નાઓને જતાાં અદલરત યલલેર્કએ કશવે  ાં ડળે કે દલરત 
રેલખકાઓભાાં ણ વર્જનની પ્રયતબા નથી.              
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