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દલિતચેતનાની વાતાા : ‘ઉકરડા’

ગુજયાતી દલરત વાહશત્મભાાં આયાં બે કવલતાઓ લધાયે રખાઈ. યાં ત ુ તેભાાં દલરત વભસ્માઓનુ ાં
સ્ષ્ટ લિત્રણ કયવુ ાં કઠય કાભ શતુ.ાં જમાયે લાતાા, નલરકથા કે આત્ભકથાઓભાાં લાસ્તલનુ ાં વનરૂણ વય
ફને છે . ગુજયાતી વાહશત્મભાાં વાભાજજક વભસ્માઓ આયાં બે ધ ૂભકેત,ુ યા.લી.ાઠક, ઉભાળાંકય જળી,
સુન્દય્ૌ, ઈ્વરય ેટરીકય, ઝલેયિાંદ ભેઘાણી, ્ારાર ટેર, ુુનીરાર ભહડમા, ફુુરળ
ે , જમાંત ખત્રી,
જમાંતી દરાર, સુયેળ જળી લગેયે લાતાાકાયની લાતાાઓભાાં નીિરા સ્તયના ાત્રની લેદના-વાંલેદનાઓ,
વભસ્માઓનુ ાં આરેખન જલા ભે છે . આયાં બે ‘ેંથય’, ‘આક્રળ’ અને ‘કા સ ૂયજ’ વાભવમકભાાં દલરત
કવલતાઓ પ્રગટે છે . વભમાાંતયે ‘દલરત કવલતા’, ‘વલસ્પટ’ અને ‘અસ્સ્ભતા’ જેલા અનેક વાંિમ પ્રાપ્ત
થમા. ત્માયફાદ ઈ.વ.૧૯૮૦ સ્લતાંત્ર દલરત લાતાા અને નલરકથાઓનુ ાં આરેખન થલા રાગે છે . દલરત
લાતાાને ઓખાલલા ભાટે ભશન યભાય ્ુખ્મ િાય હયફ તાયલી આે છે . : ૧. દલરત હયલેળ, ૨.
લર્ણમા વલમલસ્તુ રેખે દલરતની ્ ૂભ ૂત વભસ્માઓનુ ાં વનરૂણ, ૩. દલરત ાત્રના લાણીલતાન અને
તેની યીતબાત, ૪. દલરત વાંલેદના અને વભગ્ર ુૃવતન અથાવદ
ાં બા.[૧] આભ, આ યીફના આધાયે
દલરત લાતાાની વાંકલ્ના ઓખી ળકામ. આણને ગુજયાતી દલરત લાતાાના વલકાવભાાં જવેપ ભેકલાન,
ભશન યભાય, શયીળ ભાંગર્ૌ, દરત િોશાણ, પ્રવલણ ગઢલી, ધયભાબાઈ શ્રીભાી, યાઘલજી ભાધડ,
ભાલજી ભશે્વરયી, દળયથ યભાય, ડૉ. વથક યભાય, બી.ન.લણકય, ફી.કેળય વળલ્ૌ, અવનર લાઘેરા,
િાંદ્રાફશેન શ્રીભાી, નયવવિંશ યભાય, ભાંગ યાઠડ, વાંજમ િોશાણ લગેયે રેખકએ ભશત્લન પા
આપ્મ છે . આ લાતાાકાય ય જ્મવતફા ફૂરે અને ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકયન પ્રબાલ જઈ ળકામ.
અશીં, દલરત વાહશત્મકાય શ્રી ફી.કેળય વળલભની ‘ઉકયડા’ લાતાાભાાં ઉદબલેરી દલરતની લેદના અને
હયસ્સ્થવત વલળે િિાા કયીશુ.ાં
શ્રી બીખાબાઈ વળલાબાઈ જાદલન જન્ભ ઉત્તય ગુજયાતના કરરભાાં ૨૮ભી વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૪૦ના
યજ થમ શત. તેભનાાં વતાનુ ાં નાભ વળલાબાઈ અને ભાતાનુ ાં નાભ કેળયફેન. તેભનુ ાં ઉનાભ ‘ફી.
કેળયવળલ્ૌ’ ન અથા જઈએ ત ફી. એટરે ફી. આય. આંફેડકય, કેળય એભનાાં ભાતાનુ ાં નાભ અને વળલ
વતાનુ ાં નાભ. આભ, અસ્ ૃશ્મભાાં જન્ભેરા શલાથી તેભના વર્જનભાાં જીલનન અનુબલ, અવભાનતા,
ગયીફાઈ, સ્રીની યાધીનતા લગેયે હયફ પ્રેયણાદામી ફને છે . શ્રી ફી. કેળયવળલ્ૌ વાહશત્મક્ષેત્રે
નલરકથા, આત્ભકથા, વનફાંધ, લાતાા અને વાંાદન આે છે . તેભને અનેક ાહયતવક ણ પ્રાપ્ત થમા
છે . આભ, બાગાલ ઓભગુરુ દ્વાયા વાંાહદત ‘ફી. કેળલવળલભની દલરતિેતનાની લાતાાઓ’ભાાંથી તેયભાાં
ક્રભાાંકની ‘ઉકયડા’ લાતાાને તાવલાન ઉક્રભ છે .
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શ્રી ફી.કેળયવળલભના પ્રકાવળત થમેરા લાતાાવગ્ર
ાં શભાાં ‘યાતી યાાંમાણની યતાળ’(૨૦૦૧),
‘જન્ભહદલવ’ (૨૦૦૩), ‘ડૉ. વીભા’ (૨૦૦૩), ‘રક્ષ્ભી’ (૨૦૦૪), ‘અધ ૂરુાં ત્રાગુ’ાં (૨૦૦૪), ‘ભધ ૂડ’
(૨૦૦૫), ‘ળશીદ’ (૨૦૦૬), ‘ભાણકી’ (૨૦૦૬) લગેયે ભે છે . જેભાાંથી ‘જન્ભહદલવ’ લાતાાવગ્ર
ાં શભાાં
પ્રકાવળત થમેર ‘ઉકયડા’ લાતાા વલળે જઈશુ.ાં ‘જેરના યટરા’, ‘જન્ભહદલવ’, ‘વવભાંત્મન’, ‘વળલાજી’,
‘ઉકયડા’ લગેયે લાતાાઓભાાં યાં યાગત લણાવ્યમલસ્થાભાાંથી ઉદબલતી વમ્માસ્મનુ ાં આરેખન ભે છે .
‘ઉકયડા’ લાતાાભાાં દલરત વભાજના વાંલેદનને ઉજાગય કયતી લાતાા છે . ઉકયડા લાતાાભાાં કેદ્રસ્થાને ઉકયડકિયાન ઢગર-ના પ્રતીક દ્વાયા દલરત વભાજભાાં ઉદબલતા પ્રશ્નનુ ાં આરેખન છે . લાતાાન આયાં બ વલણા
લગાની સ્ત્રી ળાાંતાના આગભન વાથે થામ છે . આયાં બે ળાાંતા છાણન ટર નાખલા ઉકયડે જામ છે . એ
વભમે ફાજુના દલરત ભશલ્રાન નાન છકય લારાને ઝાડે ફેઠેર જઈને તે કયાાંજી ઊઠી:
‘ભાયા બઈ હદમય, તાયા ઘયભઅ ુ ૂર નશીં તે આંમ ફેઠ વે? ુ ૂર ના શમ ત તાયી ભાના
્ુઢાભઅ અઘ.’
લાર દૂ યથી ળાાંતાને જઈને ઘફયાઈને નાઠ. તેને દડત જઈ, ભાથા યન ટર ઉકયડાભાાં
નાખી, ફાજુભાાં ડેર અલણમાય થ્થય ઉાડી, એણે લારા ય પેંક્ય. લારાના કણી નીિેના
બાગ ય લાગતાાં રશીની ધાય થઈ છતાાં તે દડીને ભશલ્રાભાાં ેવી ગમ ને ડાભલિમાની
ાછ વાંતાઈ ગમ.’[૨]
આભ, ળાાંતા લારાને ત્માાંથી બગાડી, કડલા ાછ દટ ્ુકે છે . યાં ત ુ કડત નથી. ળાાંતા દલરત
ભશલ્રાભાાં જઈને શાશાકાય કયે છે . છકયા તયપથી વો દલરત વભાજના રક ભાપી ભાાંગે છે . આભ,
આયાં બે જ વલણા અને દલરત વભાજના ઊંિ-નીિના બેદબાલ ઉદબલે છે . તેભજ દલરત વભાજના પ્રશ્ન
પ્રગટે છે .
ભશલ્રાની ફાજુભાાં આલેરા ઉકયડાની ાછ દલરત વભાજ યશે છે . આ ઉકયડાને કાયણે
દલરતને ડતી ્ુશ્કેરીઓ અને ઉકયડા ખવેડલાના પ્રમત્ન, અયજીઓ લગેયે વલમક ભાહશતી
આલાભાાં આલી છે . આ ઉકયડાના ્ુદ્દે દલરતને ઘણુ ાં વશન કયવુ ાં ડ્ુ.ાં આ ઉકયડાની આવાવ જ
ફાક યભત યભતાાં. ગાભભાાં આલા-જલાન યસ્ત ણ ઉકયડા લચ્િેથી જ શત. આ ઉકયડાને કાયણે
દલરતલાવભાાં ફાયે ભાવ ગાંદકી અને દુગંધ પેરામા કયે છે અને િભાવાભાાં વભગ્ર લસ્તી જાણે જીલતા
નકા ભાાં પેયલાઈ જતી. ભશલ્રાભાાં વાંકડાળ ણ ઘણ. આના કાયણે દલરત ભશલ્રાભાાં શુબ પ્રવાંગે ફનેર
પ્રવાંગ જઈએ ત, એક રગ્ન પ્રવાંગભાાં જાનૈમાઓ કશેતા, ‘શલે ક્યાાં સુધી દફામેરા યશેળ? ના ખવેડે ત
રીવ કેવ કય.’[૩] ઉકયડે છાણ નાખલા આલેરી ગાંગા ડળીના કાને અથડામ છે . એણે જાનૈમાને
બાાંડી નાખ્મા. દલરત વભાજ ય વલણા લગા ત ૂટી ડે છે . દલરતને ભાય ડય અને ળીયાભાાં યે ત-ભાટી
નાખી. કાયણ કે તેભણે ળીયાભાાં ઘી નાખ્્ુ ાં શતુ.ાં અને વલણો કશે, ‘વારાઓએ ળીય ફનાવ્યમ છે !
હદમયથી ઘી ના ખલામ એ ભ ૂરી ગમા? ાછા રીવભાાં પહયમાદ કયલી છે ?’૩ આભ, આલા ભાશરભાાં
રગ્ન રેલામા, છે ડા ફાંધામા અને જાનૈમા વલદામ થામ છે .
ભશલ્રાના ઉકયડા ાછ એક નેલ્ુ ાં શતુ.ાં આ નેલમાભાાં થઈને ગાભરક ખેતયે જતા. આ
નેલમાભાાં દલરત ભશલ્રાનુ ાં ાણી ન આલે એનુ ાં ખાવ ધ્માન યાખવુ ાં ડતુ.ાં દલરતએ ાણીન ઓછ
ઉમગ કયલ ડત. દલરત સ્ત્રીઓને પ્રાથવભક હક્રમાઓભાાં ણ ઘણી ્ુશ્કેરીઓ ડતી. યાં ત ુ
ઉકયડાના પ્રશ્ન ભશલ્રાના ાંિામત આગ તેજ ્ુકે છે ત્માયે ાંિામતના વભ્મ ભનય ડવ કશે છે ,
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‘અલ્મા બઈ, આ ઉકેડા કાાંઈ આજના વઈ ? ેઢી દય ેઢી આંમ નાંખાઈ છે .’
‘ણ તભે ્ુખીનઅ લાત ત કય. આજ નાંઈ ત ભઈને ફે ભઈને ત ખશેડાળે નઅ ! આ ત તભે
ાંિામતના ભેમ્ફય વ એટરઅ તભનઅ લાત કયી. ઈમ કાાંમ ભેલ્રાભઅ ફીજાનઅ કે’લામ?’
‘બઈ, લાત કયીનમ ભાય ફઈડ બાગાલલ વઅ? અલઅ આ ઉંભયે ...!!!’[૪]
આભ, આ પ્રશ્ન દલરત ભેમ્ફયને ણ ાંિામત વાભે ્ુકલાની હશમ્ભત ન શતી. ભનય ડવ ્ ૃત્્ુ ામ્મ.
ઘણા અવધકાયીઓ ફની ગમા. ેઢીઓ લીતલા રાગી. ણ તેભન કઈ ઉકેર ભત નથી. વભમાાંતયે
લારાબાઈ ધાયાવભ્મ ફન્મા, ભાંત્રી તયીકે વનભામા. ણ ગાભના વલણા વભાજ વાભે તેઓ વદાં તય
રાિાય છે . દલરતની લસ્તી ાવેથી વલણોના ઉકયડા ખવેડલા ભાટે જમાયે તેઓ કામદાની રૂએ
કામાલાશી કયલાની ઘભકી આે છે ત્માયે યાજકીમ લગા ધયાલતા ગાભના વલણા રક તેભને
ભાંત્રીભાંડભાાંથી યાજીના્ુ ાં અાલે છે . અંતે લારાબાઈ ભાંત્રી દે થી યાજીના્ુ ાં સ્લીકાયે છે . આભ,
ઉકયડાના પ્રતીકે દલરતના પ્રશ્ન ત્માાંજ દફાઈ ગમા.
લાતાાના આયાં બના અંળને વભથાન જણાલતા અંતભાાં લાતાાકાય કશે છે કે,
‘અઠલાહડ્ુ ાં  ૂરુાં થામ એ શેરાાં ્ુખ્મ ભાંત્રીશ્રીએ લારાબાઈનુ ાં યાજીના્ુ ાં ભાાંગી રીધુ.ાં લારાબાઈ
વનયાળ લદને તાના ભશલ્રાભાાં ઘેય ાછા આવ્યમા ત્માયે ેરા ઉકયડા જાણે તેભનુ ાં સ્લાગત
કયી યહ્યા શતાાં. એ ક્યાાંમ સુધી આ ઉકયડાઓ વાભે તાકી યહ્યા. એભનુ ાં ફાણ આ ઉકયડાઓભાાં
આત્્ુ ાં શતુ.ાં ેરા કણી નીિે ડેર ત્થયના ઘા ય તેભની આંગીઓ પયી લી. આજન
આ ઘા જાણે એભના વભગ્ર અસ્સ્તત્લ ય ડય શત. એભની ફાંને આંખભાાંથી અંગાયા લયવી
યહ્યા શતા ને જાણે એભનુ ાં ત્રીજુ ાં નેત્ર ખ ૂરલા ભથી યહ્ુાં શતુ.’[૫]
ાં
આભ, દલરત વભાજભાાં વાંઘા કયલાની લાત ડગરે ને ગરે આલે છે . લાતાાભાાં ્ુખ્મત્લે વલણા અને
દલરત લગા લચ્િેના પ્રશ્નના આધાયે વનમ્ન લગાના વભાજના પ્રશ્નને આરેખ્મા છે . તદી બાાભાાં
આરેખામેરી લાતાા વાંલેદનળીર ફને છે . તેભજ બાા દ્વાયા સ્થ, કા, લાતાલયણ આરેખન બાલકની
દૃષ્ષ્ટ વભક્ષ આખ દલરત વભાજ લિત્રાાંકન થતુ ાં દે ખામ છે . દયે ક ાત્રન હયિમ આફેહફ
ૂ હયસ્સ્થવત
અનુવાય આરેખ્મા છે . ઉકયડા લાતાાભાાં દલરત લગાના રકનુ ાં જીલન નકા ભાાં પેયલી નાખતા ઉકયડ અંતે
વભાજની લણાવ્યમલસ્થાના પ્રતીક ફને છે . રેખક વભમ ફદરામાન વાંકેત આે છે . છતાાંણ આ
વભમગાાભાાં વલણા લગાન દલરત વભાજ પ્રત્મે દ્રષ્ષ્ટકણ ફદરામ નથી. અશીં વાભાજજક વભસ્માઓની
વાથે દલરત વભાજનુ ાં લિત્રણ તેભજ વલણોન વ્યમલશાયનુ ાં આફેહફ
ૂ લિત્રણ થ્ુ ાં છે . એક તયપ કામદાનુ ાં
ારન કયલાલાી વલોયી યાજકીમ વત્તા છે ત ફીજી ફાજુ ગાંધાતા ઉકયડા.
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