
 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue46/vasant.php                                                                                               Page 1 of 2 

Included in the UGC Approved List of Journals  

SAHITYASETU 
ISSN: 2249-2372 
A Peer-Reviewed Literary e-journal 

 
Website: http://www.sahityasetu.co.in 

 

 
Year-8, Issue-4, Continuous Issue-46, July-August 2018 

 
 

‘થળી’ – દલિતનારીના વિદ્રોહની િાતાા 

   

ભોશન યભાયની ‘થી’ લાતાાભાાં વલણો વાભે બાયોબાય આક્રોળ વ્મક્ત થમો છે. વલણો દ્વાયા 
આચયલાભાાં આલતાાં દભન અને તેઓ દ્વાયા દલરત લગાની સ્ત્રીઓન ાં કેવ ાં ળોણ કયલાભાાં આલે છે? તે 
પ્રસ્ત  ત લાતાાભાાં જોલા ભે છે. ળોષત સ્ત્રી જમાયે ષલદ્રોશ કયે ત્માયે ળોણ કયનાયની ળી લર ેથામ છે? 
તેન ાં કરાત્ભક આરખેન આ લાતાાભાાં કયલાભાાં આવ્્ ાં છે. 

લાતાાની નાષમકા યેલી ડાાંગય ખાાંડી યશી છે. તેના દ્વાયા વાાંફેરાના ઘા વીધા ડતાાં નથી. યેલીન ાં 
ધ્માન ડાાંગય ખાાંડલાભાાં નથી ણ ફીજે ક્ાાંક છે. ભનોભન વ્મગ્રતા અન બલ ે છે. ભાનષવિંશ વાથેના 
અનૈષતક વાંફાંધોથી ત્રાવેરી યેલી કોઈ કાયણવય ભાનષવિંશના ખેતયભાાં જલાન ાં ટાે છે. યેલીના દેશને યોજ 
ચ  ાંથલા ટેલામેરો ભાનષવિંશ યેલી જમાયે ષનત્મક્રભ તોડ ેછે ત્માયે લચક્કાય દારૂ ીને રારચો આંખો વાથે 
યેલીના લાવભાાં આલી યેલીને ન આલલાન ાં કાયણ   છે છે. લાવ લચ્ચે ોતાની પજેતી થતી જોઈ 
ભાનષવિંશને કયગયીને ચાલ્મા જલા યેલી જણાલે છે. ભાનષવિંશ યેલી ાવે ફીજા દદલવે ખતેયભાાં આલલા 
ભાટે લચન રઇને જામ છે.  

યેલી ઘણાાં લયવોથી ભાનષવિંશ વાથે અનૈષતક વાંફાંધથી ફાંધામેરી છે. ભાનષવિંશ દ્વાયા કયામેર 
લાણીષલરાવથી પલમાભાાં યેલીની ઈજ્જતના કાાંકયા થઈ  જામ છે. પલમાની સ્ત્રીઓ ણ યેલીની ઠેકડી 
ઉડાલે છે. જેઠ ણ તેને ઠકો આે છે. આ ફધ ાં વશીને ણ ભન ભક્કભ કયી ભાનષવિંશના ખેતયભાાં 
શોંચે છે. કાભલાવનાગ્રસ્ત ભાનષવિંશ યેલીને ઉબોગન ાં વાધન ગણે છે. ાાંચ લાથી યેલી ભાનષવિંશની 
કાભલાવના વાંતોે છે યાંત   યેલી ભાનષવિંશના ળોણથી ત્રાવી ચ  કી છે એટરે ભાનષવિંશને જડફાતોડ 
જલાફ આલા ભનોભન ભક્કભ ફની છે. તે ભાનષવિંશને જણાલે છે કે, ‘‘ ભાયઅ તભાર  ઘય ભાાંડવ ાં છઅ! 
’’ યેલીની લાત વાાંબીને ભાનષવિંશ બડકે છે અને જેભ ચારે છે તેભ ચારલા દેલાન ાં કશ ેછે યાંત   યેલી 
સ્ષ્ટ ળબ્દોભાાં વાંબાલી દે છે કે, ‘‘આભ ફીતાાં ફીતાાં યઈએ ઇના કયતાાં કામભ શાંગાથે યેવ ાં શાર ાં .....’’ ૧ 
યેલીની લાત વાાંબી ભાનષવિંશ નન્નો બણ ેછે. ોતે ફા  શોલાથી અને યેલી શદયજન શોલાથી આ ળક્ 
નથી. ભાનષવિંશ સ્ષ્ટ ળબ્દોભાાં વાંબાલી દે છે કે, ‘‘ ત  ાં યમી શદયજન અનઅ અભે યમા ફા ! છીં છીં છીં 
ભાયા ઘયભાાં ત  ાં ના ળોબે.....!’’ ૨  
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ભાનષવિંશને દલરત યેલી વાથે ળયીયવાંફાંધ યાખલાભાાં લાાંધો નથી ણ રગ્ન કયલાભાાં લાાંધો છે. 
ળયીયસ ખ ભાણતી લખતે રગીયેમ આબડછેટ નડતી નથી અને ઘય ભાાંડલાની લાત આલી ત્માયે 
ઊંચનીચના બેદબાલ ! વલણો ષનમ્ન વભાજના રોકોન ાં કેવ ાં ળોણ કયે છે તેન ાં ઉદાશયણ આ લાતાાભાાંથી 
ભી યશ ેછે.  

આનાંદ ભેલલા –લાવના વાંતોલા ભાટે ભાનષવિંશ તત્ય છે યાંત   જમાયે યેલી એન ાં ઘય 
ભાાંડલાન ાં કશ ેછે ત્માયે યેલીને ભાનષવિંશ નીચી જાષતની-લયણની કશ ેછે. ભાયા ઘયભાાં ત  ાં કેલી યીતે આલી 
ળકે? એભ કશીને ભાનષવિંશ યેલીને શડધ  ત કયે છે. ભાનષવિંશ ાાંચ લયવથી યેલીને બોગલતો શતો ત્માયે 
જાષત કે લયણ નડતી નશોતી. યેલીનો દેશ ચ  ાંથતી લખત ેજાષત દેખાતી  નશોતી યાંત   યેલી ઘય ભાાંડલાની 
લાત કયે છે તે લખતે ભાનષવિંશને જાષત આડી આલે છે. ભાનષવિંશના ાત્ર દ્વાયા વલણોની ગાંદીવષૃિને, 
એભનાભાાં ડરેી જાષત –અસ્શૃ્મતા –આબડછેટની વષૃિને પ્રગટાલી છે. યેલીન ાં જીલન કેન્દ્દ્રસ્થ કયીને 
ઉરા લગાના  ર ોની વષૃિને-શલવખોયીને યજ  કયી છે. વલણોની ગયજીરીવષૃિને ખ લ્રી ાડી છે.   

ભાનષવિંશની લાતથી ગ સ્વે બયામેરી યેલી જડફાતોડ પ્રત્્ િય આતાાં જણાલે છે : ‘‘આ જોનઅ 
ભાયો બાનો દદમય ! ાાંચ લયવથી ભાયો દેશ ચ  વી ચ  વીનઅ ચામણી જેલો કયી ભેલ્મો. નઅ ઇના ઘયભાાં 
ભીં ફેશલાની લાત કયી તાણઅ હ ાં શરકી લયણની રાજી. આમ શલઅ હ ાં તનઅ  ભાયા ડખે ચડલા દઉં 
છાં !’’ ૩ ભાનષવિંશથી ીછો છોડાલલા બ દ્ધિ  લાકનો યસ્તો કાઢી ભાનષવિંશને ફયાફય વાણવાભાાં રે છે અને 
પયી ક્ાયેમ યેલીને શયેાન-યેળાન નદશ કયે એવ ાં લચન રે છે.   

દભન-ળોણથી લાજ આલી ગમેર વ્મક્ક્તભાાં ષલદ્રોશ પ્રફ ફને છે ત્માયે દભનકાયીઓની –
ળોણકાયીઓની ળી લરે થામ છે ? તે પ્રસ્ત  ત લાતાાભાાં જોઈ ળકામ છે. આ લાતાાનો અંત આકક્સ્ભક 
નથી. આખી કૃષતભાાં યેલીની મ  ાંઝલણ, ભનોભાંથન અન ેીડાને અંતે એ ષલદ્રોશી લરણ દાખલે છે. લાતાાને 
અન ક  દયલેળ, ાત્રોની યશણેીકયણી તથા ફોરીનો અષનલામા ષલષનમોગ આ લાતાાન  ાં નોંધાત્ર ાસ ાં 
છે. અશીં એક નાયીની ચતેના પ્રકટી છે,ન ે એમ ાછી દલરત નાયી. વલણાનાયીન ાં ળોણ અને 
દલરતનાયીન ાં ળોણ આ ફન્નેભાાં ઘણો પયક છે. વલણાનાયીન ાં ળોણ  ર  અને સ્ત્રીના બેદબાલભાાંથી 
ઉત્ન્ન થમેલ ાં છે જમાયે દલરતનાયીન ાં ળોણ ફાત્કાય અને જાતીમ ળોણભાાંથી જન્દ્મ્્ ાં શોલાથી એની 
અધોગષત ષલળે પ્રભાણભાાં થતી યશ ેછે. દલરતનાયી એ આ દયક્સ્થષતભાાંથી જાતે જ ફચલાન ાં શોમ છે. 
યેલી એ કોઈનો વશાયો રીધા ષલના આ ચ  ાંગારભાાંથી ફચલા જાતે કયેરો ષનણામ ‘ થી ’ લાતાાની ષનજી 
મ  ડી છે. આભ, ‘ થી ’ લાતાા ભોશન યભાયની જ નદશ ણ ગ જયાતી દલરત વાદશત્મન ાં ભોઘ ાં નજયાણ ાં 
છે.    
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