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Continuous Issue -35 | July – September 2018 

             ‘બદલો’ વાર્ાામાાં પ્રગટ થર્ી દલલર્સાંવેદના 

દલપત ચૌહાણ અનઆુધનુિક ગજુરાતી સાહહત્યકે્ષતે્ર પ્રવતતમાિ દલલતસર્જક ચેતિાિા મખુ્ય સર્જકો પૈકીિા 

એક છે. ‘વણબોટી વાતાતઓ’, ‘દુુંદુભી’, ‘મલક’, ‘ભળભાુંખળું’, ‘મુુંજારો’, ‘ડુંખ’, વાસ્તવિે પ્રકટ કરતા અિે સમાજનુું 

પ્રનતલબિંબ પાડતી વાતાતઓ-િવલકથાઓ આપીિે તેમણે દલલત સાહહત્યિી ધારાિે ઉત્કૃષ્ટ સાહહત્યકૃનતઓ આપી 

વેગવુંત ુરાખવામાું મહત્વનુું પ્રદાિ આપ્ુું છે. 

દલપત ચૌહાણિી ‘બદલો’ િામિી ટ ુંકીવાતાત તેમિી સર્જક-પ્રનતભાિે સપેુરે વ્યક્ત કરે છે. આ વાતાત દલલત 

સમાજિી વાસ્તનવકતાિા પ્રનતલબિંબ સમી છે. દલલતોિી સ્સ્થનત અિે કહવેાતા શાહુકારોિા જોહુકમીપણાનુું આ 

વાતાતમાું તાદ્રશ્યાત્મક આલેખિ ક્ુું છે. વાતાવરણ-નિમાતણ, માિવ-સ્વભાવ િે અનકુ ળ સુંવાદો, બોલી નવનિયોગ, 

ફ્લેશબેક પદ્ધનત, પ્રાણી અિે માિવિા પરસ્પર પ્રેમ, સમાજિી સ્સ્થનતનુું તાદ્રશ્યપ  ણત આલેખિ, ઉપરાુંત સાહહત્ત્યક 

કલાનિમાતણિી પદ્ધનતઓિો પણ સર્જકે યથોલચત નવનિયોગ કરી તેમિી પ્રનતભાિા દશતિ કરાવ્યા છે. આ વાતાતમાું 

પ્રગટ થતી દલલત સમાજિી વેદિા સમાજિી સ્સ્થનતિી દ્યોતક છે. ‘ગજુરાતી દલલતવાતાત’ માું તેનુું સ્થાિ જ તેિી 

દલલતવાતાત તરીકેિી મહત્તાિે સ  ચવે છે.  

‘બદલો’ વાતાતિી શરૂઆતમાું જ ગ્રામ્ય પહરવેશિે દશાતવવામાું આવ્યો છે. િે એમાુંય દલલતવાસ-વણકર 

વાસનુું  સ્થાિ ગામમાું છેવાડે હોય તે વાસ્તનવકતા દશાતવી છે. વાસિા મકાિોિી સ્સ્થનત–સુંખ્યા ગામમાું દલલતોિી 

આનથિક સામાત્જક સ્સ્થનતિો લચતાર આપે છે. સક્ષમ હોય તે સઘળા વ્યસ્ક્તઓ દાહડએ ગયા છે. લબમાર ગોકળ અિે 

તેિી સેવાથે માત્ર આઠ વર્તિો િાનિયો જ ઘરે છે. તેમિી સેવાચાકરી કરતાું અિે ચોકીદાર સમો લાલલયો પણ એક 

પાત્રિી રૂએ જ વાતાતમાું આવે છે . ગોકળિી શારીહરક અક્ષમતા પણ સર્જકે તાદ્રશ્યપ  ણત રીતે દશાતવી છે. તે 

પેશાબિી હાજતે જવાનુું પણ માુંડીવાળે  છે તેવી દારુણ સ્સ્થનતમાું છે. ખાટલામાુંથી િીચે પણ ઉતરી શકતો િથી. 

આવી વેદિાિે હળવી કરવા માટે તે હુક્કો પીવા માટે તેિા પૌત્રિે લાવી આપવા જણાવે છે. આ વખતે દાદાિી 

સેવા કરવા જતા માત્ર આઠ વર્તિી ઉમરિો છોકરો સમાજિી સ્સ્થનતિા કારણે વ્યસિોિા સુંપકતમાું આવે છે અિે 

છાિીછૂપો ચ  સકી પણ મારી લે છે તેવી સામાત્જક સ્સ્થનતનુું નિરૂપણ દલપત ચૌહાણિા સમાજિા અનભુવિી એરણે 

ચઢીિે આવે છે. િાિીયાિા પાત્રમાું બાલસહજ ભાવો તેિા પહરેવેશ શારીહરક પહરસ્સ્થનત વગેરેિી સ્સ્થનતિી 
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રજ આત સર્જક્િી વણતિકલાિો આનવષ્કાર સમી બિી રહ ેછે. હોકલી, ચ  લાિી આણેજ, શીંઘડાિી બિાવેલી ખીંટી, 

તમાકુનુું ભાથુું વગેરેનુું નિરૂપણ દલલત ઘરિી સ્સ્થનતિે તાદ્રશ્યાત્મકતા અપે છે 

વાતાતિી શરૂઆતમાું દલલતસમાજ, ઘર, મહોલ્લો માિવસ્સ્થનત વગેરેિા નિરૂપણ બાદ દલલતસમાજિે 

તચુ્છકારિી િજરે જોતા અિે અમાિવીય વ્યવહાર કરતા શાહકારોિા જુલમિે દશાતવ્યા છે. વજેસુંગ િામિો એક 

આધેડવયિો અદલલત  પરુુર્ દારૂ પીધેલ હાલતમાું વાસમાું આવે છે અિે પોતે જાણે આ વાસિો માલલક હોય તેવો 

રુઆબ બતાવતા બ  મ પાડે છે, “અલ્યા વાહમ કુણ સ ?” જવાબ િ મળતા કકતશ અવાજે ફરીથી બ  મ પાડે છે. 

“હદયોર કોઈ બોલતયુ િહીં કોઈ હ ક િૈ” અહી વજેસુંગ તરફ સહજે ભસતા લાલલયા ક તરાિે વજેસુંગ સોટી વડે માર 

મારે છે આથી ક તરુું હકહકયારી પાડી િાસી જાય છે. જે પ્રાણી પરત્વે પણ તેિા આક્રોશપ  ણત વ્યવહારિે દશાતવી આપે 

છે. ક તરાિો આવો આતતિાદ સાુંભાળી ગોકળ િાિીયાિે કોણ છે એમ જોવા જણાવે છે પણ તે પોતાિી ડોકાગાડીિી 

રમત રમવામાું મશગ  લ હોવાથી ધ્યાિ આપી શકતો િથી આથી ગોકળિે વજેસુંગિા ગસુ્સાિો ભોગ બિવુું પડે છે. 

પોતાિા દદતિે ૂ  લવા હોકો પીતો ગોકળ વજેસુંગિે પ  રતો આવકાર પણ આપે છે “ઓ .....હો .....આવો આવો 

વજેસુંગ ભા ! રોમ રોમ, ચ્યમ સો ?” નવિયિી સાથે પોતાિી ક્ષદુ્રતા પણ આવિાર સામે દશાતવી હોવા છતાું 

િશામાું ચ  ર વજેસુંગ આવકારિે િ ગણકારતા પોતાિો અિાદર કયો છે એમ જણાવી સોટીિો માર મારે છે તેિી 

તોછડાઈ પણ દલીતો પરત્વેિા તેમિા અમાિવીય વ્યવહારિે દશાતવે છે. “ઓહ ેલ્યા મારૂ બેટ્ટ ું ઢેઢુું ,પાસુું ખાટલે 

બેહી બેઠુું બેઠુું કે સ ક ચ્યમ સો ભા?” લબમારીિે કારણે ખાટલા ઉપરથી ઊભા થવાિી અસમથતતાિે કારણે બેઠેલો 

ગોકળ વજેસુંગિા મારથી ખાટલા ઉપરથી ગબડી પડે છે અિે રોકી રાખેલી પેશાબિી હાજત પોનતયામાું જ કરી દે 

છે. લગભગ બેભાિ થઈ ગયેલો તે ખાટલા િીચે પડી જતાું ખાટલા ઉપર પણ વજેસુંગ િશાિા ચ  રમાું સોટી મારતો 

રહ ે છે અિે ખબર પડતાું તે સોટીિો માર અટકાવે છે “ ઓ માડી રે .... મરી ગયો .” અિે સોટીિો અવાજ 

િાિીયાિે અવાચક બિાવી દે છે. અહી ક તરો અિે ગોકળ બુંિે વજેસુંગિી સોટીિો નશકાર બિે છે તે વાત દલલત 

માિવીિી દારુણ સ્સ્થનતિે દશાતવે છે.  

        ત્યારબાદ વાતાતમાું સર્જક ફ્લેશબેક પદ્ધનતિો નવનિયોગ કરે છે અિે ગોકળિી સ્મનૃતમાું વજેસુંગિા બાપા માધસુ ુંગ 

છપપનિયા દુકાળ વખતે કરેલી આજીજી અિે ગોકળે કરેલી મદદ યાદ આવે છે. અહી સર્જકે વજેસુંગિા ચહરેા  જેવો 

જ ચહરેો મધસુ ુંગિો હતો પણ મદદ માટે આજીજી કરતો તે કેવો ગરીબડો હતો તેિે તે વખતે િથી આભડછેટ 

િડતી કે િથી િડતી ઊચ-િીચિી દીવાલ કે િથી િડતી િાત-જાત. તે ગરીબડા અવાજે કહતેો દેખાયો “લ્યા 

ગોકાભઈ ! વજો, ઈિી મા અિે મ ુતૈણ દિથી િકોઇડા થ્યા સ ..... આખયુ ગામ ભેકાર થઈ જ્્ ુસ ! ચ્યાય કસ ુ
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િઇ એટલે આયો સ ુ ......” મધસુ ુંગિા આવા અવાજ રાતિા અંધકારમાું ઘરિી પાછળથી મદદ માુંગેલી અિે એ 

પણ અંધારમાું તે યાદ કરે છે. આવા સમયે આંગણે આવેલાિે નિરાશ િ કરિાર ગોકળ ઘરમાું દાણા િ હોવા છતાું 

કોંકલણયો આપી પોતાિી યથાશસ્ક્ત મદદ કરે છે અિે એ કોંકલણયો આજે માર મારિાર વજેસુંગ અિે મધસુ ુંગિા 

કુટુુંબ માટે સુંજીવિી બિે છે, તેમિા કુટુુંબિે જીવિ અપે છે. આવી મદદ કરિાર ગોકળ પરત્વે મધસુ ુંગે ઉચ્ચારેલ 

“તમારો ગણ િઇ ૂ  લુું ગોકા ભઈ !”િા સ્વરો ખાટલા િીચે પડેલા ગોકળિા કાિમાું ગુુંજે છે. તેિે આવા માિવ 

પરત્વે ઘણૃા પેદા થાય છે. તે થ  કવા જાય છે પણ લબમારી અિે રોકકળ િે કારણે તેનુું ગળું સકુાઈ ગ્ુું હોવાથી થ  ુંકી 

પણ શકતો િથી. તેિે કળતરા વધી જાય છે અિે જ િી યાદો આ બધ ુભેગુું થતા તે ફરીથી થોડીવાર બેભાિ થઈ 

જાય છે અિે િાિીયા પાસે નપવા માટે પાણી માુંગે છે. બાળપણથી જ આવિારા ભનવષ્યિે િજર સમક્ષ જોતો 

િાનિયો પાણી આપવાિા બદલે પોતાિો બાપ જે ખેતરમાું દાહડએ ગયેલ છે તેિે બોલાવવા દોડી જાય છે. અંતે 

લાલલયો ક તરો ગોકળ પરત્વે દયામણી િજર િાખતા સર્જકે બતાવ્યો છે. આ રીતે દલલત સમાજિી દારુણ સ્સ્થનતનુું 

વાતાતકળાિા કસબ દ્વારા આબેહ બ આલેખિ ક્ુું છે.  

        અહી માધસુ ુંગિી કરેલી મદદિો ‘બદલો’ તેિો પતુ્ર વજેસુંગ માર મારીિે આપે છે. અહી કલાત્મકતાિી રૂએ, અિે 
નવર્યવસ્તિુી રૂએ ‘બદલો’ શીર્તક યથાથત ઠરે છે. તેમાું પણ દલલત સુંવેદિાિી પ્રતીનત થતી જોવા મળે છે. 
દલલતોિા ઉપકારિા બદલામાું તેમિે મળતા અપકારિી સ્સ્થનત અહી હ  બહ  દશાતવી છે. આ ઉપરાુંત દલલતવાસ અિે 
ગ્રામ્યબોલીિો ઉપયોગ પણ વાતાતિી અસરકારક્તા વધારવામાું મદદરૂપ થાય છે. ‘બદલો’ વાતાતમાું દલપત 
ચૌહાણિી સાહહત્ય સર્જિ પરત્વેિી નિસ્બત અિે દલલતસાહહત્યિે સાહહત્ત્યક કોટીએ લઈ જવા મથતા સાુંપ્રત 
સાહહત્યપ્રવાહિે વેગવુંતો બિાવતા એક ઝરણાું સમાિ બિી રહ ે તેવી છે. ખરા અથતમાું ‘બદલો’ વાતાત 
દલલતસાહહત્યિી યશકલગી સમાિ કૃનત છે.    

       સાંદર્ા  

I. ગજુરાતી દલલત વાતાતસષૃ્ષ્ટ, સુંપાદિ-મોહિ પરમાર અિે હરીશ મુંગલમ 

II. અનઆુધનુિક ગજુરાતી સાહહત્યકોશ, સુંપાદક- ચુંદ્રકાુંત શેઠ                                                  

III. શબ્દસષૃ્ષ્ટ, િવેમ્બર-૨૦૦૩ પ.ૃ ૧૮૨-૧૮૭   
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