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મકુ્તિની કામના અન ેમકુ્તિથી દરૂ : ગીધાનભુકૂ્િ 

 
  

ભારત વર્ણ, ધર્ણ, જાતત, પટેા જાતત, પથં-સપં્રદાય, વાળા-પાટટયા વગેરેર્ા ં તવભાજીત છે. વર્ણ-
ધર્ણર્ા ં જાતતભેદ પ્રમખુ છે જેને ‘ર્નસુ્મતૃત’ તેર્જ અન્ય ધાતર્િક ગ્રથંો દ્વારા ર્ાન્યતા ર્ળેલી છે.  
ભારતવર્ણર્ા ંચાર વર્ણ હોવા છતા ંઆ જ વર્ણ વ્યવસ્થાર્ા ં૪૦૦૦થી પર્ વધ ુજાતતઓ છે. દરેક જાતત 
પોતપોતાના તવશેર્ાતધકારને ભોગવે છે. જે સૌથી ઉચ્ચ તે હરેં્શા ઉચ્ચ રહ ેછે પછી તે ભલે ગર્ે તેવા ં
ઘણૃર્ત કાયણ કરે જ્યારે જે નીચે જન્ર્ે છે તે કુશળ હોવા છતા ંતેને ઊંચે આવવા ર્ાટે તનરે્ધાજ્ઞા છે. ભારતીય 
સતંવધાનના ઘડવૈયા ડૉ. આંબેડકર આ બાબતને તવશ્વર્ા ંસૌથી ખરાબ બાબત ગર્ે છે. જાતતભેદ અન ે
તેર્ાયં અસ્પશૃ્યતા તવશે ડૉ. આંબેડકર કહેં છે કે -  

“अनुसूचित जाचत के लोगों की चथिचत की सुरक्षा के चलए संचिधान में ककये गए प्रािधान से मैं 

संतुष्ट नहीं हूँ... िही पुराना अन्याय िही पुराना उत्पीडन िही परुाना भेदभाि जो पहले िा अब 

भी ह.ै बचकक पहले से भी बुरा ह ैमुझे आश्वयय होता रहा ह ैकी भारत में अनुसूचित जाचत के लोगों 

की जो दशा ह ैउसके बराबर बुरी दचुनया में कोई भी िीज नहीं ह.ै”i 

ભારત જ્યારે આઝાદીના શ્વાસો લઈ રહ્ુ ંહત ુ ંત્યારે આઝાદ ભારતની દણલત જનતા અજ્ઞાનતાના 
અંધકારર્ા ંસબડતી હતી અને આઝાદી ર્ાટેનો સઘંર્ણ કરતી હતી તેર્જ આજે પર્ કરે છે. આ સઘંર્ણ 
અંગ્રેજો સારે્ પછી પર્ પહલેા ંપોતાના ંજ દેશ બધંઓુની સારે્ હતો. આજે પર્ આ સઘંર્ણ ચાલુ ંજ છે. ડૉ. 
આંબેડકરની પ્રેરર્ાથી ઉદ્દભવેલુ ંદણલત સાટહત્ય પર્ આઝાદી ર્ેળવવા ર્ાટેની તીવ્ર ઝખંના જ અણભવ્યક્ત 
કરે છે. ર્ાટે જ આઝાદ ભારતના ંઉચ્ચ સર્ાજ-વર્ણ-ધર્ણ-જાતતના લોકો દણલતોની પીડા સર્જી શકતા ંનથી 
અને તેને ખડંનાત્ર્ક આંદોલન કહી નકારી કાઢે છે. 

દણલત સાટહત્યનો ઉદ્દભવ ર્રાઠી સાટહત્યર્ા ંપ્રથર્ થયો હતો. ગજુરાતર્ા ં જ્યારે ૧૯૮૧ અને 
૧૯૮૫ર્ા ંઆરક્ષર્ તવરોધી આંદોલનો ફાટી નીકળ્યા ત્યારે દણલત સર્ાજ સગંટઠત થયો અને તરે્ા ંચતેના 
પ્રસ્ુટટત થઇ. આ ચેતનાએ જ દણલતોને ડૉ. આંબેડકરના આંદોલન સાથે જોડયા અને તેના દ્વારા દણલત 
સાટહત્ય અસ્સ્તત્વર્ા ંઆવ્્ુ.ં 

ગજુરાતી દણલત વાતાણર્ા ંદશરથ પરર્ાર એક ઉભરતુ ંનાર્ છે. દશરથ પરર્ારના સાટહત્યર્ા ં
દણલત જીવનની વાસ્તતવક સર્સ્યા, અસ્સ્ર્તાના પ્રશ્નો, વૈચાટરક દ્વદં્વ વગેરે અણભવ્યક્ત થાય છે. દશરથ 
પરર્ારનુ ંપ્રદાન મખુ્યત્વે વાતાણ સ્વરૂપે રહ્ુ ં છે. તેર્નો ‘પારખુ’ં નાર્ ેવાતાણ સગં્રહ ૨૦૦૧ર્ા ંપ્રકાતશત 
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થયેલ છે. તેર્ની પ્રમખુ વાતાણઓર્ા ંજોઈએ તો ત્રીજુ ંઘર, તવચ્છેદ, ભેટો, ઓછપ, જીવતર, પારખુ,ં જાત 
વગેરે છે. અહીં તેર્ની પ્રતસદ્ધ દણલત વાતાણ ‘ગીધાનભુતૂત’ પર તવશેર્ વાત કરવાનો ઉપક્રર્ રાખ્યો છે. 

‘ગીધાનભુતૂત’ વાતાણન ુ ં કથાવસ્ત ુ જોઈએ તો પ્રસ્તતુ વાતાણર્ા ંએક દણલત નાયક છે જે દણલત 
સર્ાજનુ ં પ્રતતતનતધત્વ કરે છે. વાતાણની શરૂઆત જ કથાનાયકની જર્ર્ી આંખન ે એક ગીધ પોતાની 
અણર્યાળી ચાચંથી ખોતરી રહ્ુ ં છે ત્યાથંી થાય છે. ગીધ એ બ્રાહ્મર્વાદી, ર્નવુાદી કે સાર્તંવાદી 
ર્ાનતસકતાનુ ંપ્રતીક છે. તઓે ઉચ્ચ જાતતના હોવાથી દણલતો પર પોતાની સત્તા ધર્ણના કારર્ે કાયર્ રાખે 
છે અને પોતાનો જન્ર્તસદ્ધ તવશેર્ાતધકાર જાળવવા ટહિંસાનો ર્ાગણ પર્ અપનાવ ે છે. અણર્યાળી ચાચં 
આંખર્ા ંખુપંવાથી નાયક જાગી જાય છે. ત્યારથી નાયકની સઘંર્ણ યાત્રા પર્ શરૂ થઇ જાય છે. વાતાણર્ા ં
નાયક ગાર્ ર્ટંદર, શહરે અને ફરી ગાર્ તરફ વળે છે. આર્, નાયકના ભ્રર્ર્ સાથ ેકથા આગળ વધતી 
જાય છે. નાયક ગીધોથી બચવા ફૂલદેવી ર્ાતાના ર્ટંદરર્ા ંઆશ્રય લે છે. પરંત ુપથ્થરની મતૂતિના દશણન 
થવાથી તેનો ર્ોહ ભગં થાય છે. કથાનાયક ફૂલદેવી ર્ાતાને તનવણસ્ત્ર કરી ચ ૂદંડીનુ ંકાપડ પોતાની લોહી 
નીતરતી આંખ પર રાખી દે છે. ગાર્ના ગીધોથી બચવા નાયક નગર તરફ દોટ મકેુ છે પરંત ુનગરર્ા ં
પર્ જાતતભેદ તવકૃત રીતે ફેલાયેલો છે તે જોઈને નાયકની સર્તાવાદી ધારર્ાઓ ખોટી પડ ેછે. નાયક 
ગાર્ અને શહરે બનેંર્ા ંએક જેવી અ-ર્ાનવીય પટરસ્સ્થતતનો ભોગ બને છે. તેને પાર્ી પર્ નશીબ થતુ ં
નથી. જ્યારે કથાનાયક સાવણજતનક સ્થળે પાર્ી પીવા જાય છે ત્યારે તેને તથાકતથત ગીધ સર્ાજના ં
પ્રતતતનતધ વહતેી ગટર બતાવી દે છે. નાયકને ખતર્ કરી દેવા અથવા તેનુ ંશોર્ર્ કરવા કોઈને કોઈ 
સવર્ણ ‘ગીધ’ રૂપ લઈ તાકીને જ બેઠંુ હોય છે ત્યારે થાય છે કે ગાર્ થી નગર, નગરથી ગાર્ એક છેડાથી 
બીજા છેડા સધુી સવર્ણ ‘ગીધ’ રૂપી ર્ાનતસકતા જ ફેલાયેલી છે. દણલતોની પ્રતતભાઓનુ ં ભારત જેવા ં
લોકતાતંત્રક દેશર્ા ંકોઈ જ સ્થાન નથી. નાયક અતવરત સઘંર્ણરત દણલત સર્ાજનુ ંપ્રતીક તેર્જ ‘ગીધ’ 
બ્રાહ્મર્વાદી ર્ાનતસકતાનુ ંપ્રતીક  બની ઉભરી આવે છે. 

‘ગીધાનભુતૂત’ દણલત જીવનની હકીકતને સકૂ્ષ્ર્ રીતે અણભવ્યક્ત કરે છે. તે ર્ાત્ર કપોલ-કલ્પના 
નથી, તે એક હકીકત છે. તેનુ ંઅથણઘટન તવશ્લેર્ર્ કે સર્ીક્ષા નીચે પ્રર્ાર્ે કરી શકાય. 

ભારતીય સર્ાજ તવર્ર્તાવાદી છે. ભારતીય સર્ાજ ચાર વર્ો અને તેર્ાયં અનેકો જાતતઓથી 
બનેલો છે. આવી તવર્ર્તા ભરી સર્ાજ વ્યવસ્થાને ભારતીય લોકો સવુ્યવસ્થાર્ા ંખપાવે છે. ટહિંદુ ધર્ણની 
આ સ(ુકુ)વ્યવસ્થાર્ા ંહર એક જાતતને તવશેર્ાતધકાર ર્ળેલો છે. ર્ાટે જ બ્રહ્મર્વર્ણ થી ર્ાડંી શદૂ્રવર્ણર્ા ં
અનેક જાતત-પેટા જાતત પોતપોતાના સ્થાન પર રહી એક અલગ પ્રકારનો તવશેર્ાતધકાર ભોગવતા જોવા 
ર્ળે છે. દુતનયાના લગભગ ધર્ો પરુુર્સત્તાત્ર્ક ધર્ણ છે તેર્ા ંપરુુર્નુ ંવચણસ્વ છે. ર્ાટે સ્ત્રી દરેક ધર્ણર્ા ં
ગલુાર્ છે. આર્ છતાયં અજ્ઞાનતાને કારર્ે અથવા ગલુાર્ીની અનભુતૂતના અભાવને કારર્ે તે આજ સધુી 
ગલુાર્ીર્ા ંસબળે છે. સ્ત્રીનુ ંધર્ણર્ા ંતવશેર્ સ્થાન હોવા છતા ંઅર્ાનવીય અત્યાચાર અને અન્યાયનો ભોગ 
બને છે. દણલત અન ે સ્ત્રી બનંે ભારતીય સર્ાજ વ્યવસ્થાર્ા ં પીસાય છે. આ અન્યાયી, અત્યાચારી, 
અર્ાનવીય અને ટહિંસાત્ર્ક વ્યવસ્થા સાર્ે તવદ્રોહ કરતી વાતાણ એટલે ‘ગીધાનભુતૂત’.  ‘ગીધાનભુતૂત’ 
ભારતીય સર્ાજના ં નગ્ન સત્યને અને અર્ાનવીય રૂપને તનણભિકતાથી પ્રસ્તતુ કરે છે. ‘ગીધાનભુતૂત’ 
ગજુરાતી દણલત સાટહત્ય તસવાય રાષ્ટ્રીય સ્તરે પર્ પ્રતસદ્ધ વાતાણ છે. ‘ગીધાનભુતૂત’ વાતાણર્ા ંદણલત જીવન 
અને ભારતીય તવર્ર્તાભરી સર્ાજ વ્યવસ્થાનુ ંઆલેખન કરતી ઉત્તર્ રચના છે. 
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‘ગીધાનભુતૂત’ એક તરફ જ્યા ં‘ગીધ’ રૂપી બ્રાહ્મર્વાદી કે ર્નવુાદી ર્ાનતસકતાને આલેખે છે, તો 
બીજી તરફ દણલતોની પોતાની ભીરુતા અને અસગંઠનાત્ર્ક પટરસ્સ્થતતને પર્ આલખેે છે. આર્, સ્વતતં્રતા 
પછીના સર્યર્ા ંદણલતોને તવશેર્ સવંેધાતનક અતધકારો ર્ળતા હોવા છતા ંદણલત સર્ાજ જોઈએ એવી 
પ્રગતત સાધી શક્યો નથી. પનૂા કરારની સ્ુકંત તનવાણચન પદ્ધતતન ે કારર્ ે દણલત સર્ાજ આજ સધુી 
સગંટઠત બની ન શક્યો અને રાજનૈતતક રીતે તે કોઈને કોઈનો હાથો બની પોતાના અતધકારોને ગરુ્ાવતો 
ગયો. ર્ાટે જ ‘ગીધાનભુતૂત’ર્ા ંઆઝાદી પછીની યથાસ્સ્થતત રૂપ સર્ાજ વ્યવસ્થાનો ણચતાર આપ્યો છે. 
‘ગીધાનભુતૂત’નો નાયક જાગતૃ પર્ વાસ્તતવક પટરસ્સ્થતત સાથે સઘંર્ણ કરતો નાયક છે. કથાનાયક 
ગજુરાતના ંસાર્ાજજક પટરદૃશ્યર્ા ંઉછયો હોવાથી તેર્ા ંડૉ. આંબેડકર અને ર્હાત્ર્ા ગાધંીની તવચારધારા 
એર્ બનં ેવચ્ચે આંતર દ્વદં્વ અનભુવી રહ્યો છે. તનર્ણય લેવાની સ્સ્થતતર્ા ંતે દ્વદ્વધા અનભુવે છે. ધર્ાાંધતા, 
અંધશ્રદ્ધા, પનુર્જન્ર્ અને ભાગ્યવાદના કારર્ે દણલત સર્ાજ ભીરુ અને ભયત્રસ્ત બની વતણર્ાન જીવનર્ા ં
અજ્ઞાનતાના અંધકારર્ા ંજીવતો જોવા ર્ળે છે. તે પોતાના જાગતૃ દણલત બધંનેુ સરુક્ષા આપી નથી શકતો 
અને સદીઓથી ચાલી આવેલી વ્યવસ્થાને સ્વીકારી જીવ્યે જાય છે. જેર્ કે, દણલત જાતતઓર્ા ંબ્રાહ્મર્વાદી 
ર્ાનતસકતા પ્રત્યે અંદરથી ઘર્ો આક્રોશ છે પરંત ુતેને અણભવ્યક્ત કરવાર્ા ંકે તેને બહાર લાવવાર્ા ંભય 
અનભુવે છે. કથાનાયક ‘ગીધ’(ર્નવુાદી-બ્રાહ્મર્વાદી)થી બચવા પોતાના ર્હોલ્લાર્ા ંજાય છે પર્ ત્યાથંી 
તેને તનરાશા જ હાથ લાગે છે. દણલત ર્હોલ્લો ‘બારી-બારર્ા બધં કરી શાહમગૃ વતૃત્ત’ર્ા ંગરક થયલેો 
જર્ાય છે. દણલત લોકો નાયકને સભંળાવે છે કે – 

“લ્યા, પડી જઈશ તો બીજી આંખેય ખોઈ બેસીશ, લે આ છરી, કુલ્હાડી ... કાપી નાખ 
એ ગીધને ને પી જા એનાાં લોહીને ... પણ કોઈએ બહાર આવીને એને પડકાર્ુું નહહ. 
માર્ુુંય નહહ.”ii 

ઉપ્ુણક્ત કથનર્ા ંદણલત સર્ાજના ંહૃદયર્ા ંઆક્રોશ ધરબાઈને પડયો છે. પર્, નાયકને ર્દદ 
કરવા કે તેનો સાથ આપવા કોઈ બહાર નથી આવતુ ંએ પર્ એક કડવુ ંસત્ય છે. સવર્ણ ર્ાનતસકતાની 
ટહિંસાત્ર્ક પ્રવતૃત્તને કારર્ ેદણલત સર્ાજ લાચાર છે. કથાનાયકને આ સઘંર્ણ એકલા હાથે જ કરવો પાડ ેછે. 
નાયક પોતાના સર્ાજની શાહમગૃ વતૃત્તથી દુખી થાય છે અને પોતાના ર્હોલ્લાને છોડી ગીધથી બચવા 
આગળ ચાલ્યો જાય છે. કથાનાયક જાગતૃ છે ર્ાટે જ તે ગીધ ર્ાટે ખતરો ઊભો કરે છે. ટહિંદુ ધર્ણને જ્યારે 
પોતા પર ભય દેખાય છે ત્યારે તે પરૂા જોર સાથે હરુ્લો કરે છે અને તેને નેસ્તનાબદુ કરવા ર્રણર્યો 
બની જાય છે – તે ટહિંસક બની જાય છે. કથાનાયકની પોતાના અતધકારો પ્રત્યેની સર્જ જ પોતાની દુશ્ર્ન 
બની જાય છે, પોતાના સર્ાજના ંઅન્ય લોકો શોર્ર્ અને અન્યાયને મ ૂગં ેર્ોએ સહન કરી પોતાનુ ંજીવન 
પસાર કરે છે ર્ાટે ગીધ તેને નથી ર્ારત ુ.ં કથાનાયક બનેં રીતે પીસાય છે. પોતાના સર્ાજની અજાગકૃતાથી 
અને ટહિંદુ લોકોની ટહિંસાત્ર્કતાથી. કથાનાયકને આ સઘંર્ણ જ વધ ુચતેનર્ય બનાવે છે.  

દણલત નાયક એટલો પર્ જાગતૃ નથી કે તે પોતાના તનર્ણયો પોતાની રીતે લઈ શકે. તે પર્ 
ભ્રતર્ત છે. પર્ તેની ભ્રતર્ત સ્સ્થતત જ તેને ભ્રર્ર્ાથંી મકુ્ત કરાવે છે. નાયક પોતાના ભ્રર્ોન ેભ્રર્ જાર્ી 
લ ેછે ત્યારે તે ભ્રર્ર્ાથંી મકુ્ત બની જાય છે. નાયક ર્ાને છે કે ગાર્ર્ા ંઆવેલ ‘ફૂલદેવી ર્ાતા’ના ંર્ટંદરર્ા ં
ફૂલદેવી ર્ાતા સાક્ષાત ણબરાજર્ાન છે. પરંત ુદણલતો ર્ાટે ર્ટંદર પ્રવેશ તનરે્ધ છે. આર્ છતા,ં નાયક 
ચોરીછુપીથી ર્ટંદરર્ા ંપ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે ફૂલદેવી ર્ાતાની પથ્થરની મતૂતિ જુએ છે. પથ્થરની મતૂતિ 
જોતા ંનાયકની ભ્રર્ર્ા તટેૂ છે. પોતાની આંખર્ાથંી લોહી વહ ેછે તેને કેર્ રોકવુ ં? તે ર્ાતાને ઓઢાળેલ 
ચ ૂદંડીને લઈ પોતાની આંખર્ા ંલગાડી લ ેછે. કથાનાયક ર્નર્ા ંજ બળબળે છે –  
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“હા, આ ચ ૂાંદડી જ બરોબર છે. આ પથ્થરની મરૂ્તિને વળી આવાાં આવરણ શા કામનાાં 
?”iii 

પ્રસ્તતુ તવધાનર્ા ંઅને પ્રસગંર્ા ંનાયકની ફૂલદેવી ર્ાતા પ્રત્યેની ભ્રર્ર્ા દૂર થાય છે. અહીં ડૉ. 
આંબેડકરની તવચારધારા અને દશણન સ્પષ્ટ્ટ રીત ેઅણભવ્યક્ત થાય છે.  

કથાનાયક ટહિંદુઓની એકજુટતા સારે્ હારી જાય છે અને કથાનાયક સાક્ષાત ણબરાજર્ાન ફૂલદેવી 
ર્ાતાની સારે્ ટહન્દુવાદી ટહિંસાત્ર્ક ર્ાનતસકતાનો ભોગ બને છે. નાયક આથી આઘાત પાર્ી શહરે તરફ 
વળે છે. ‘ગીધાનભુતૂત’નો નાયક અન્ય દણલત નવ્વુકોની ર્ાફક ર્ાને છે કે શહરેર્ા ંબધા ંસર્ાન હોય છે 
અને ત્યા ંકોઈ જ જાતત કે અન્ય વાળાઓ હોતા ંનથી. નાયક રાતના અંધકારર્ા ંઆગળ અને ગીધ રૂપી  
ર્નવુાદી ર્ાર્સ પાછળ હોય છે. ર્નવુાદી ર્ાનતસકતા અને જાતત દણલતને કોઇપર્ ક્ષેત્રે છોડતી નથી, 
જ્યા ંસધુી તે પોતાનુ ંશરીર નથી છોડી દેતો. શરીર છોડી દીધા પછી પર્ જાતત તેની પાછળ કતૂરાની 
દૂર્ની જેર્ લટકતી જ હોય છે. શહરેર્ા ંપ્રવેશતા ંજ તેને ત્યાનંા દોડધાર્ ભયાણ અને ભવ્ય ર્ાહોલનો 
પટરચય થાય છે. પરંત ુશહરેર્ા ંપર્ ધીરે ધીરે ત્યા ંફેલાયેલી ટહિંદુવાદી ર્ાનતસકતાનો પટરચય કથાનાયકને 
થવા લાગ ેછે. ભારતીય સર્ાજર્ા ંસ્ત્રી ગલુાર્ ર્નાય છે. ‘ર્નસુ્મતૃત’ર્ા ંપર્ સ્ત્રીને ઢોલ, શદૂ્ર અને પશ-ુ
પક્ષી સાથે સરખાવવાર્ા ંઆવે છે તરે્જ ‘તાડનતે અતધકારી’ ર્ાનવાર્ા ંઆવે છે. ટહિંદુ ધર્ણર્ા ંસ્ત્રી ગલુાર્ 
હોવા છતા ંત ેએક નથી ત ેપર્ તપતા-પતત-પતુ્રના ંધર્ણ પ્રર્ાર્ે અને જાતત પ્રર્ાર્ ેતવશેર્ અતધકારો ભોગવે 
છે. સ્ત્રી સમદુાય પરુુર્ સર્ાન અથવા તેનાથી પર્ તવશેર્ ર્હત્ત્વ ધરાવે છે. આર્ છતા ંસ્ત્રી અસગંટઠત 
હોવાથી ધાતર્િક તેર્જ પરુુર્સત્તા દ્વારા શોર્ર્નો ભોગ બને છે. પ્રસ્તતુ વાતાણર્ા ંનાયકને પાર્ીની તરસ 
લાગે છે ત્યારે તે શહરેર્ા ંઝરૂખાર્ા ંઊભેલી સ્ત્રી સાર્ ેખોબો ધરી પાર્ી ર્ાગે છે. અણભજાત વગણની આ સ્ત્રી 
નાયકની તરસ પર ખળખળાટ હસે છે. પરુુર્સત્તાત્ર્ક સર્ાજર્ા ંગલુાર્ સ્ત્રી જાતતવાદના કારર્ે બનેલા ં
ગલુાર્ પર હસે છે. નાયક અપર્ાતનત થઇ આગળ વધે છે. દણલતો ર્ાટે સાવણજતનક પાર્ી પર પર્ 
અતધકાર નથી ર્ાટે જ્યારે કથાનાયક એક સાવણજતનક નળ પર પાર્ી પીવા જાય છે ત્યારે સવર્ણ સર્ાજના 
પ્રતતતનતધઓ તેને તેને હળધતુ કરતા ંકહેં છે કે -  

“એય ... આ નળ કાંઈ તારા માટે નથી મકુ્યા. જા, પીવુાં હોય તો પેલી ગટરમાાં ઘણુાંય 
છે. તયાાં જા ...!”iv 

કથાનાયક ન સહવેાય ન રહવેાય તેવી સ્સ્થતતર્ા ંમકુાય છે. શહરે તરફની ભાવના અકાળે મતૃ્્ુ ં
પારે્ છે અને તે તરસથી વ્યાકુળ બની જાય છે. તે ગટરનુ ંપાર્ી કઈ રીતે પી શકે? જ્યારે અણભજાત વગણ 
કવૂો બનાવવા ંર્ાટે દણલતોને બોલાવે છે, અસ્પશૃ્યતાનો તનયર્ ત્યા ંકેર્ નથી લાગુ ંપડતો ? અવસરવાદી 
સવર્ણ ર્ાનતસકતા સાર્ ેકથાનાયકનો તવરોધ છે અન ેત ેપોતાનો તવરોધ ‘જેવા ંસાથ ેતેવા’ં બની આપ ેછે. 
ગીધોનુ ંખનુ કરીને અને તેનુ ંલોહી ચસૂીને. નાયકની ભ્રર્ર્ા ડગલે અને પગલ ેતટેૂ છે અને તેને વધ ુ
નગ્ન તેર્જ ભયકંર સત્ય લાધતુ ંજાય છે. કહવેાતા સાધ ુર્હાત્ર્ા અને પોલીસ પ્રશાસન દણલત ર્ાટે ઘાતક 
સાણબત થાય છે. નાયક પોલીસ અને સાધ-ુર્હાત્ર્ાને પોતાના ટહતણચિંતક ર્ાન ેછે અને ત ેતેઓની પાસ ે
ર્દદ ર્ાગંવા જાય છે પરંત ુસાધ ુઅને પોલીસ સવર્ણ સર્ાજના ંપ્રતતતનતધ છે. સાધ ુઅને પોલીસની વાત 
અહીં જોઈએ તો – 
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સાધ ુ- “સમજ ગયા ... ત ૂાં બતાના નહહ ચાહતા લેહકન મૈં સમજ ગયા ... તનેૂ બહોત 
હતયાએં કી હૈ... યે અચ્છા નહીં હકયા તનેૂ ! જા, તેરા સતયાનાશ હો જાયેગા ... યે ગીધ 
તજુે કભી નહીં છોડેંગે !”v 

પોલીસ - “તમે લોકો જીવો કે મરો શો ફરક પડ ેછે ? ખાલી ખોટી ગાંદગી વધારો છો 
સમાજમાાં. તમને તો રસ્તા વચ્ચે નાગા કરીને ...”vi 

જ્યારે દણલતો પર ટહિંસાત્ર્ક અણભયાન ચાલ ેત્યારે પોલીસપ્રશાસન અને સાધ ુસતંો-ર્હાત્ર્ાઓનુ ં
ગભંીર અને ભયાનક ર્ૌન પ્રસરતુ ંહોય છે. પોલીસપ્રશાસનર્ા ંઅણભજાત વગણનુ ંવચણસ્વ હોઈ દણલતોન ે
હર્ેશા અન્યાય અત્યાચારનો ભોગ બનવુ ંપડ ેછે. ર્હાત્ર્ાઓ આવ્યા અને ગયા પર્ દણલતોની સ્સ્થતતર્ા ં
આઝાદી પછી પર્ કોઈ જ ફરક નથી પડયો. લેખક હકીકતને જાર્ે છે અને ત ેપોતાની વાતાણર્ા ંબહૃદ્ 
રીતે બતાવવા ર્ાગે છે. પ્રસ્તતુ વાતાણર્ા ંસાર્ાજજક સઘંર્ણ સતત ડોકાતો રહ ે છે. નાયકને જાતતવાદના 
કારર્ે શહરેર્ા ંપર્ સઘંર્ણ કરવો પડ ેછે. ડૉ. આંબેડકરની કલ્પના પ્રર્ાર્ેનુ ંઆ શહરે નથી, અહીં પર્ 
દણલત વસ્તી અલગ હોય છે. અહીં દણલત વસ્તીના ંનાર્ બદલાયા હોય છે. જેર્ કે, ગૌતર્ બદુ્ધ નગર, ડૉ. 
આંબેડકર નગર, ુલ ેનગર વગેરે પર્ અન્યાય અને અત્યાચાર ‘જૈસે થ’ે. દણલત કથાનાયક નગર અન ે
ગાર્ વચ્ચેનો ભેદ અને સર્ાનતા નજીકથી જુએ છે. પટરસ્સ્થતત એક હોય અને સ્થળ બીજુ ં હોય તો 
પટરસ્સ્થતત બળવાન બની હાવી બની જાય છે અને કથાનાયક જેવા ંદણલત લોકો વારે તહવેારે ટહન્દુવાદી 
ટહિંસાત્ર્ક ર્ાનતસકતાનો ભોગ બનતા હોય છે.  

કથાનાયકને પ્રસ્તતુ વાતાણર્ા ંર્ાત્ર અન્યાય અને અત્યાચારનો જ અનભુવ નથી થતો પર્ તેને 
અમકુ બાબતોર્ા ંહકારાત્ર્ક અનભુવ પર્ થાય છે. જેર્ા ંકથાનાયકને એક શાતં અને સ્વર્ાની બૌદ્ધધર્ી 
ર્ળે છે. નાયકને તે સ્વર્ાન, સ્વાણભર્ાન અને પ્રકાશનો ર્ાગણ બતાવે છે અને સર્તાવાદી બૌદ્ધધર્ણ અંગીકાર 
કરવાનુ ંઆહ્વાન પર્ કરે છે. નાયક ઘડીભર તવચારર્ા ંપડી જાય છે. તે તવચારે છે કે –  

“ધમમપહરવતમનથી આ સમસ્યા ઉકલી જશે ? ને એનાથી તો હુાં એકલો ઊગરી જાઉં. 
પણ પછી મારા પહરવારનુાં શુાં ? મારા ભાઈઓને તો આ ગીધ નહીં જ છોડ ેને ? ના... 
ના... ! આવો દ્રોહ મારાથી નહીં થઇ શકે.”vii 

આર્, નાયક પોતાના સ્વાથણને નટહ પર્ પોતાના સર્ાજનુ ંભલુ ંઈચ્છે છે. આર્ છતા,ં સર્ાજનુ ં
ભલુ ંતો ‘ધર્ણપટરવતણન’ર્ા ંતવશેર્ જોવા ર્ળે છે. કથાનાયક અહીં ધર્ણપટરવતણનનો ર્ાગણ નથી અપનાવી 
શકતો ર્ાટે તે સર્ાજનો દ્રોહ કરે છે સાથે તે ખદુ સાથે પર્ દ્રોહ કરે છે. કથાનાયક ડૉ. આંબેડકરની 
તવચારધારા પાસે આવી રોકાય જાય છે અને ર્ાનતસક સઘંર્ણર્ા ંતપે છે. લેખકે અહીં આટલી નાનકડી 
વાતાણર્ા ંએક બહૃદ્ વાતાવરર્નુ ંઆલેખન ક્ુાં છે. જેર્ા ંદણલત જીવનની લગભગ સર્સ્યાનુ ંઆલખેન 
સચોટ રીતે થ્ુ ંછે. પ્રસ્તતુ વાતાણર્ા ંજ કથાનાયકની તવપરીત અને તવર્ર્ પટરસ્સ્થતતર્ા ંટહિંદુ ન હોવાનો 
ઉલ્લખે ર્ળે છે. જો કથાનાયક તેર્જ અન્ય દણલત ટહિંદુ ન હોય તો તેને ર્ાટે ટહિંદુ ધર્ણર્ા ંરહવેાનો કોઈ 
અથણ નથી સરતો. લેખક અંત તરફ આવતા આવતા પોતાની જ ટદશા ભલૂી જાય છે અને કથાનાયકને 
ફરી ગાર્ તરફ વાળે છે અને ફરી એ જ અન્યાય, અત્યાચાર અને ટહિંસાત્ર્ક ચક્ર યથાવત ચાલે છે. લેખક 
પર્ અહીં ડૉ. આંબેડકર અને ર્હાત્ર્ા ગાધંીની તવચારધારા વચ્ચ ેદ્વદં્વ અનભુવે છે. એક કહ ેછે કે ‘ગાર્ 
છોડી શહરે તરફ જાઓ’, જ્યારે બીજી તરફ ગાર્ તરફ વળવાની વાત પર્ લેખકને કયાકં ને ક્યાકં ખેંચ ે
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છે. લખેક અહીં ક્રાતંતની સભંાવનાઓને તનદેશે છે. પર્, ક્રાતંતની પટરસ્સ્થતત સર્યે ખરો ન્યાય પાર પાડી 
શકતા ંનથી. લેખક અહીં ક્રાતંત ર્ાટેનો એક ર્ાગણ અપનાવતા ચકૂી ગયા છે. જે યથાથણ સત્ય છે તેનો અહીં 
ઉલ્લખે કરી લેખક વાતાણર્ા ંઅન્યાયના કુચક્રને દશાણવી થભંી જાય છે. ડૉ. આંબેડકરે જે ર્ાગણ બતાવ્યો હતો 
તે દણલત ્વુક આજે શા ર્ાટે અપનાવી નથી શકતો ? ડૉ. આંબેડકરે આ અર્ાનવીય અને અન્યાયી 
વ્યવસ્થાને કેન્દ્રર્ા ંરાખીને જ એ ઘોર્ર્ા કરી હતી કે – 

“मरेा जन्म हहदं ूके रूप में हुआ, चजस ेमैं बदल नहीं सकता, पर मैं एक हहदं ूके रूप में मरुगा नहीं.”viii 

જ્યારે નાગપરુર્ા ંપોતાના ંલાખ્ખો અનયુાયીઓ સાથે બૌદ્ધ ધર્ણ અંગીકાર કરી લીધા પછી તરે્ના ં
ઉદ્દગારો નીચે પ્રર્ાર્ેના હતા ં– 

“बौद्ध धमय अचंगकार कर मझु ेबहेद सतंोष और अककपनीय खशुी चमली ह.ै मैं महससू करता हूँ कक 

जसै ेमुझ ेनरक स ेछुट्टी चमल गई ह.ै”ix 

લેખક ડૉ. આંબેડકર ણચિંધ્યા ર્ાગણને અપનાવી શક્યા નથી. જેર્ા ંપરુાતનકાલીન ર્ાનતસકતા અને 
ર્હાત્ર્ા ગાધંીનો પરોક્ષ પ્રભાવ પર્ જોવા ર્ળે છે.  

‘ગીધાનભુતૂત’ વાતાણર્ા ં દણલત ચેતનાની સભંાવનાઓને ન નકારી શકાય. દણલત ચેતના 
ડૉ.આંબેડકરની તવચારધારાનુ ંએક અણભન્ન અંગ છે. કથાનાયકર્ા ંદણલત ચેતનાના બીજ લક્ષર્ો જોવા 
ર્ળે છે. કથાનાયક પટરસ્સ્થતતને તાબે ન થતા ંપોતાની રીતે તેનો પ્રતતકાર અને સઘંર્ણ કરે છે. કથાનાયક 
શહરેર્ા ંપર્ સરુણક્ષત નથી, તેને સાવણજતનક નળ પરથી પાર્ી પીવા નથી ર્ળતુ,ં શહરેર્ા ંતેને બ ેઘડી 
આશરો નથી ર્ળતો ત્યારે તે ‘ગીધ’ રૂપી બ્રાહ્મર્વાદી સારે્ તવદ્રોહ કરી ઉઠે છે. કથાનાયકના કાનો પર 
હર્ેશા ‘ર્ારો-કાપો’ના નારા ગ ૂજં્યા કરે છે. ર્ાટે આજે તેને ટહસાબ કરવો છે અને તે એક એક ગીધની 
પાખંો, ડોક, ધડ, પગ જે અંગ હાથર્ા ંઆવ્્ુ ં તેને કાપે છે અને ્દેુ્ધ ચઢે છે. જે નાયકને ગાર્ તરે્જ 
શહરેર્ા ંપાર્ી નથી ર્ળતુ ંતે નાયક અણભજાત વગણનુ ંલોહી પી પોતાની તરસ છીપાવે છે. લેખકે કરેલ 
પ્રસ્તતુ વર્ણન અહીં ઉલ્લેખનીય છે – 

“ઝડપથી ઉઠીને એક ગીધનુાં મસ્તક ઉઠાવર્ુાં અને જોરજોરથી ચસૂવા માાંડયો. કોઈ 
મરેલી ભેંસની ગલુ્લી ચસૂતો હોઊં એવી અનભુરૂ્ત થવા માાંડી. અહો ! શો મીઠો સ્વાદ 
હતો એ ગીધરક્તમાાં”x 

પ્રસ્તતુ ઘટના એર્ જ નથી બનતી પર્ તે અનેકો શોર્ર્ની પ્રતતટક્રયા છે, તે બીભત્સ છે, ઘણૃર્ત 
છે પર્ કઠોર સત્ય છે. સભંતવત નટહ પર્ અતીત અને વતણર્ાન સત્ય છે. ઉપ્ુણક્ત પ્રસગંર્ા ંલેખક ક્યાકં 
ને ક્યાકં દણલત પૈંથર આંદોલનથી પ્રભાતવત છે. બીજુ ં ક્રાતંતની સભંાવના દશાણવત ુ ં ઉદાહરર્ ફૂલદેવી 
ર્ાતાના ર્ટંદરર્ા ંફૂલદેવી ર્ાતા પર રહલેી ચ ૂદંડીને ઉતારવી અને તેને પોતાની સરુક્ષા ર્ાટે ઉપયોગ 
કરવો તે છે. આર્ દણલત ચતેનાના પ્રમખુ ઘટક અંશોર્ા ંતવદ્રોહ અને નકારની તીવ્ર ભાવના છે, જે અહીં 
પ્રમખુ રૂપ ેઅણભવ્યક્ત થયા ંછે. 

લેખકની પ્રસ્તતુ વાતાણ ક્રાતંતની સભંાવનાઓને ચીંધે છે પર્ કથાનાયક ત ેર્ાગણન ેઅપનાવી શકતો 
નથી. અહીં કથાલેખકનુ ંકથાનાયકર્ા ંપ્રવેશવુ ંખટકે છે. જો નાયકને પોતાની રીતે તનર્ણય કરવા દીધો 
હોય તો તેનુ ંપટરર્ાર્ કદાચ બીજુ ંજ હોત. પ્રસ્તતુ વાતાણ ક્રાતંતની સભંાવનાઓને તનદેશી રોકાઈ જાય છે. 

http://www.sahityasetu.co.in/issue43/haresh.html


 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue43/haresh.html                                                                Page 7 of 8 

આર્, પ્રસ્તતુ વાતાણ મસુ્ક્તની કાર્ના ંજરૂર કરે છે પર્ તે મસુ્ક્તથી દૂર ચાલી જાય છે. મસુ્ક્તના દ્વારો ખલુ્લા 
છે પર્ લેખક તેને અપનાવી પોતાના ંસર્ાજને ટદશાતનદેશ કરી શક્યા નથી. 

અંતે, દશરથ પરર્ારની સર્જક પ્રતતભા તવશ ેકોઈ બાબત કહવેા જેવી નથી રહતેી કારર્ કે ભાવકને 
તે અંત સધુી વાતાણના પ્રવાહર્ા ંઝકડી રાખે છે. તેર્ની વાતાણર્ા ંદણલત જીવન અને સર્સ્યા મખુર રીતે 
અણભવ્યસ્ક્ત પાર્ી છે. ગજુરાતીના લેખક ર્ોહન પરર્ાર પ્રસ્તતુ વાતાણ તવશે કહેં છે કે – 

“કૃર્તની સાંરચના તપાસતાાં એટલુાં ચોક્કસ કહવેાનુાં પ્રાપ્ત થાય છે કે ખેંચી ખેંચીને કે 
તાણીતસૂીને અથમઘટન કરવા જતાાં કૃર્તને અન્યાય થવાનો સાંભવ છે. સાદીસીધી 
સરળશૈલીમાાં લખાયેલી અને આક્રોશ-ર્વદ્રોહ ઝટ દઈને પ્રગટ કરતી દલલત વાતામઓ 
કરતાાં દલલત સમસ્યાઓને ઊડળમાાં લઈને ચાલતી આવી કૃર્તઓ વધારે અસરકારક 
બની આવે.”xi 

પ્રસ્તતુ વાતાણ અસરકારક છે પર્ સર્ાજને કેર્ છોડી શકાય ? ર્ાત્ર સર્સ્યાઓનુ ંઆલેખન વાતાણન ુ ં
અંતતર્ ધ્યેય નથી. સાર્ાજજક પટરવતણન અને દણલત ચતેના જગાવવાર્ા ંપ્રસ્તતુ વાતાણ અસફળ રહ ેછે. 
ડૉ. આંબેડકરની સાર્ાજજક પ્રતતબદ્ધતાના ં અને તેના સદંભોને જોતા ં પ્રસ્તતુ વાતાણન ુ ં અથણઘટન અને 
તવશ્લેર્ર્ કરવુ ંપર્ અતનવાયણ બની રહ ેછે. દણલત સર્ાજ અને દણલત સાટહત્યનો સીધો સબંધં છે. તો તે 
બનંે પક્ષોને જોડતી કડી ડૉ. આંબેડકરની તવચારધારા છે. જો ડૉ. આંબેડકરની તવચારધારાને હટાવી લઈએ 
તો દણલત સાટહત્ય દણલત સાટહત્ય રહતે ુ ંનથી. પ્રસ્તતુ વાતાણર્ા ંઆજના દણલત ્વુાનની ‘ધર્ણપટરવતણન’ 
અંગેની દ્વદ્વધાનુ ંઆલેખન થ્ુ ંછે જેર્ા ંકથાનાયકની જેર્ જ અન્ય દણલત ્વુાન પર્ ‘ધર્ણપટરવતણન’ અંગ ે
દ્વદ્વધા અનભુવે છે. આર્ લેખકે બહુ ં જ સકૂ્ષ્ર્ રીતે એક જાગતૃ, સજગ દણલત ્વુાનની વાસ્તતવક 
પટરસ્સ્થતતનુ ંઆલેખન ક્ુાં છે. ર્ાટે ‘ગીધાનભુતૂત’ ર્ાત્ર વાતાણ નથી, તે દણલત દસ્તાવેજ છે કપોલકલ્લ્પત 
નહીં. અહીં દણલત જીવન પ્રતીક દ્વારા સફળતા પવૂણક અણભવ્યક્ત થાય છે. દણલત લોકોને પોતાનુ ંટહત-
અટહત પોતે જોવાનુ ંછે. કયો ધર્ણ વધુ ંર્ાનવીય છે અને તે ધર્ણ પોતાના ંર્ાનવીય અતધકારને કેટલો પોસે 
છે તે વધુ ંર્હત્ત્વનુ ં છે. ભતવષ્ટ્યર્ા ંઆવતા ંસાટહત્યર્ા ંનવા ર્ાનવીય મલૂ્યોને સ્થાપવા રહ્યા જે નવા 
સર્ાજનુ ંતનર્ાણર્ કરી શકે. દણલત સાટહત્ય લેખન સદંભે ડૉ. આંબેડકરની તવચારધારા અને દશણનને ફરી 
સર્જવા જરૂરી છે. સાટહજત્યક પ્રતતબદ્ધતા કરતા ંદણલત સાટહત્યર્ા ંસાર્ાજજક પ્રતતબદ્ધતા વધુ ંર્હત્ત્વની 
છે. 
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