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પ્રસ્તાવના :  

 વતામાન સમયમાું વાતાાિખેન માટ ે લવલવધ લવષયોની ધારાઓ પ્રાપ્ત ત યાય છે.તમેાું નારીજીવનની વાતાાઓ,ગ્રામીણજીવનની 

વાતાાઓ,શહરેીજીવનની વાતાાઓ અન ેદલિતજીવનની વાતાાઓનો સમાવશે યાય છે.દલિતજીવનની વાતાાઓમાું પણ ગ્રામીણજીવન અન ે

નારીજીવનનો સમાવશે યાય જ છે.ભારતએ ગામડાઓનો બનિેો દશે છે.ભારતના ગામડાઓમાું દલિતોની લસ્યલત કવેી છે ? 

દલિતસમાજની વદેનાઓન ેવાચા આપવા માટ ેદલિત સાલહત્યની કિમ ચાિ ેછે.ગ્રામ્યપ્રદશેમાું દલિતોની લસ્યલત દયનીય છે.આભડછેટ –

અસ્પશૃ્યતાના માનલસક રોગન ેકારણ ેવારુંવાર અપમાનનો ભોગ બનવ ું પડ ેછે. જાલતવાદની જાળમાું ફસાઈન ેક્યારકે આર્યાક દુંડ,તો કયારેક 

શારીરરક સજાન ેપાત્ર યાય છે.ભિૂ ગમ ેતેની હોય દુંડાય તો દલિત જ છે.તો આ પ્રકારની માનવીય સુંવદેનાન ેરજૂ કરવાન ું કાયા દલિતજીવનની 

વાતાાઓમાું યાય છે.                 

   સુંજય ચૌહાણ વતામાન સમયના ઉત્તમ વાતાાકારોની હરોળમાુંના એક વાતાાકાર છે.તમેણે ેએના શહરેની એકિતા,ય ુંબડી અન ે

કમઠાણ જેવાું શ્રષે્ઠ વાતાાસુંગ્રહો આપ્ત યા છે.‘કમઠાણ’વાતાાસુંગ્રહમાું બધી જ વાતાાઓ દલિતવાતાાઓ છે.ગ્રામજીવનમાું 

દબાયિેા,શોલષત,વુંલચત અન ે કચડાયેિા દલિતવગાન ે વાચા આપવાન ું કાયા વાતાાકાર શ્રીસુંજયચૌહાણ ે કય ું છે.આ વાતાાસુંગ્રહમાું દલિત 

સમાજની ઊર્માઓને,તકિીફોને,પીડાને,વદેનાન ેઅન ેજ્ઞાલતવ્યવસ્યાન ેઉજાગર કરતી એકબીજાયી લભન્ન પ્રકારની ક િ ૧૩ વાતાાઓનો 

સમાવશે યયિે છે. ‘કમઠાણ’માું  જોવા મળતા પાત્રો પોતાન ું આગવ ું અલસ્તત્વ ધરાવ ેછે.દરકે પાત્ર પોતાની અિાયદી રીતયી પોતાન ું સ્યાન 

જાળવી રાખ ેછે.વાતાાકારશ્રી સુંજય ચૌહાણ દ્વારા અલહ દલિતજીવનન ું આબહૂેબ લનરૂપણ છે. 

  ‘પેંતરો’વાતાામાું ઉમદે ચમાર–વાતાાનો નાયક. સત્યપ્રમેી અન ેસ્પષ્ટવક્તા.‘ચામ ુંડા માતાના રમતાું મૂકિેા બકરાન ેહિાિ કરી વાઢી 

ખાવો અન ેઉમદે ચમારન ેઆ કતૃ્યમાું સુંડોવવો.બધ ું જ ઉમદેના માય ેઢોળી દવે ું.’–આવી ખરાબ દાનત રાખનાર ભમેો. જ ની અદાવતનો 

બદિો િવેા ભમેાએ દાના અન ેરલતયાન ેપણ પોતાના પાપના ભાગીદાર બનાવ્યા. ‘ભમેાએ મનમાું મોટી ગાળ કાઢી.છાતીમાું દતેવા સળગ્યો 

–ભખૂ તો સમજ્યા લ્યા .માર ેતો વરે વાળવ ું છઅ..’ (પૃ.૬,પેંતરો-વાતાા.)અલહ ઉમદે સારો વ્યલક્ત છે પણ દલિત છે ત ેઆપણી સામ ેન 

યવો જોઈએ એવી ભાવનાયી ભમેા દ્વારા તને ેફસાવવા પેંતરો ગોઠવવામાું આવ ેછે.પરુંત  કારણોસર ઉમદે બચી જાય છે. 

 ‘િાશ’વાતાામાું વાલ્મીરક જાલતના બ ે વ્યલક્તઓ  - િવજી અન ેમનોર.સરપુંચ દ્વારા  એક ગાુંડાની િાશન ેરાતોરાત સ્મશાન ે

પહોચાડવાન ું કામ િવજીન ેગામના સરપુંચ દ્વારા  સોંપાય છે.િવજી મનોરન ેસાયે િઈન ેિાશને િઈ સ્મશાન જવા ઉપડ ેછે.ત્યાર ેતમેનાું 

સુંવાદ દ્વારા પાત્રો વધ  ઉજાગર યાય છે.િવજી–‘માણસ તો રદયોર ભતૂયીય ભૂુંડા.’(પૃ.૧૩,િાશ-વાતાા) દારૂ પીધિે હાિતમાું મનોર િવાર ે

ચડિેો-‘આવો લ્યાું ભતૂડાું... રદયોર અમારાયી અભડાવ છો?’ (પૃ.૧૩,િાશ-વાતાા) મનોર ેભોગવિે આભડછેટની વદેના દશાાવ ેછે.યોડા 

સારાુંશ :   સુંજય ચૌહાણ લિલખત ‘કમઠાણ’ વાતાાસુંગ્રહમાું દલિત જીવનન ેકિમ દ્વારા રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાું આવિેો છે.ગ્રામ સમ દાયમાું 

જીવન જીવતા દલિતોની લસ્યલત ખબૂ કફોડી બન ેછે.કોઈ પણ પરરલસ્યલતમાું અન્યાયનો ભોગ દલિત સમાજના વ્યલક્તન ેજ બનવ ું પડ ેછે.શારીરરક 

તયા માનલસક ત્રાસ ભોગવવો પડ ેછે.સમાજમાું દલિત સમાજની શ ું લસ્યલત છે – ત ેઆ વાતાા સુંગ્રહની વાતાાઓમાુંયી પ્રાપ્ત ત યાય છે.  

સચૂક શબ્દ: દલિતજીવન, અસ્પશૃ્યતા, જાલતવાદ, કોન્રાક્ટ પદ્ધલત, સવણો.                         
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રદવસ પહિેા વાલ્મીરકઓન ેસવણો દ્વારા ખબૂ માર મારવામાું આવેિ તેની વદેના બહાર નીકળ ેછે.મહારાજન ું પાત્ર  આ વાતાામાું મહત્વન ું 

પાત્ર બન ેછે.મહારાજ:‘પિેા આની જાત બતાવો તો જ આ સ્મશાનમાું બાળવા દઉં.’(પૃ.૧૮,િાશ-વાતાા)આ શબ્દો દ્વારા આભડછેટ 

રાખનાર બ્રાહ્મણ–મહારાજન ું અસિ પાત્ર ઉપસી આવ ેછે. 

                ‘કરશન દલિત પણ ગ ણ બ્રાહ્મણ જેવા.કરશન એટિે આધ્યાલત્મકતાન ું પ્રલતક.ધાર્માક અન ે શ્રદ્ધાળ . કરશન સાવ 

ભક્ત,ભજનનો શોખીન.કોઈ બાપજી આવવાના હોઈ ખબૂ ઉત્સાહમાું આવી ગયો છે. ‘કહ  સ  ઘર ચોખખ ું ચળક કરી દે.બાપજી આવશી ક ે

તરત એમનાું પધરામણા આપણ ેઘર ેકરવાના સે.ગામમાુંયી સહ ું શાહ કાર એમનાું દશાન કરવા આવશી.’(પૃ.૨૨,છબી-વાતાા) જ્યાર ેબીજ ું  

પાત્ર એટિ ેકરશનની પત્ની મઘી.મઘી યોડ ું ભણિેી.ઉપરયી સાવ નાલસ્તક.વળી શહરેમાું રહિેી.અવાર-નવાર આુંબેડકરના કાયાક્રમોમાું જતી 

હતી,એન ેયયિે ું આ બાપજી-ફાપજી આપણા માટ ેનકામા.બાપજીની વાત યતીન ેએનો લપત્તો સાતમા આસમાન ેપહોંચી જતો. ‘ઓમ તો 

પીટ્યા અભડાઈ મર ેસે.ન ેબાપજી આવશી તો શ ું િ મ્બ િવેા આવશી?’મઘી ફૂિીન ેભપ્ત ફ.(પૃ.૨૨,છબી-વાતાા) ‘શ ું કરવો સ ેિાઈને? 

આપણો તો એક જ બાપજી.. આુંબડેકર. બાકી બધા ધ તારા..’ (પૃ.૨૨,છબી-વાતાા)  દુંભી અન ેઢોંગી મહુંત બાપજીન ું સાચ ું લચત્ર કરશન 

સમક્ષ િાવનાર સતદાન ગઢવીન ું પાત્ર ખબૂ મહત્વની ભલૂમકા ભજવ ેછે. ‘આ તો ધ તારો સે. કાિનો મ ું નોકરી કરું સ ું ત ેહોટિમાું રોકાયો 

સે. હોટિન ું જ ખાય સે.યમસપ લસવાય પીતો નયી.માળો તન ેછેતરી ગયો.’(પૃ.૨૭,છબી-વાતાા) બાપજી પણ અમરસસુંહના ઘર ેજાય છે 

પરુંત  કરશનન ઘર ેઆવવાની ના પાડતા ત ેપાુંખડી બાપજીન ેઓળખી જાય છે.તનેાું મનમાું ધમાસાણ ચાિ ેછે.આઘાત િાગવાયી હતાશ 

યઈ જાય છે.ઘરમાું જઇન ેરદવાિ ઉપર િટકાવિેી બાપજીની છબી ઝાટકા સાય ેજમીન પર પટક ેછે.જે બાપ ન ેએ લવશષે માનતો,એણ ેજ 

બાપ ન ેગામમાું આમુંલત્રત કયાા હોવા છતાું બાપજી આભડછેટન ેકારણ ેતનેા ઘર ેપધરામણી કરતા નયી.તેનો કરશનન ેખૂબ આઘાત િાગ ે

છે.ભ્રમ ભાુંગવાયી વાસ્તલવક જીવનનો પ્રત્યક્ષ અન ભવ યાય છે.                    

 ‘વાુંક’વાતાામાું ભાસાહબેનો રૂઆબ.જાગીરદારનો ઠાઠ.પ્રભાવશાળી પાત્ર.ગ સ્સો તો જાણ ેનાકના ટરેવ ેહોય.ખબૂ ક્રોધી અન ેસહુંસક 

એવ ું પાત્ર.ચમન મઘેવાળ મહમેાન આવવાના કારણ ેકીધા વગર ઘર ેગયો.રોઝડા ખેતરનો પાક ખાઈ ગયા.ત્યાર ેભાસાહબે ેવગર લવચાયે 

મઘેવાળવાસમાું આવી ચમનન ેચાબકૂયી ખબૂ ઢોરમાર માર ેછે. 

   મોલ્િા નામનો દલિત.તળાવમાું ડબૂતી ગામની દીકરીન ેબચાવવા જતાું ગામની અસ્પશૃ્યતાનો ભોગ બનિેો.જીવ બચાવવાન ું 

શ્રષે્ઠ કામ કય ું હોવા છતાું  ગામન ું તળાવ અભડાવ્ય ું એવી વાત ગામમાું વહતેી યઈ. ‘પણ પાુંચમાું રદવસ ેખ દ સરપુંચ ેગામ ભગે ું કય ું મોલ્િાન ે

ચોકમાું બોિાવ્યો.તળાવ પલવત્ર કરવા રૂલપયા પાુંચસોનો દુંડ ફટકાયો.મોલ્િો ના જ આપત.પણ વાસના બીજા િોકોન ેસહન કરવ ું પડ ે 

એટિ ેપોતાના ઘરાક પય  પાસયેી ઉછીના િાવ્યો.રદયોર બધા અગી–ગાુંડ ધોવી–ભેંસો નવરાવી ત્યાર તળાવ નયી અભડાત ું! અમ ેહારા 

કામ ે પડ્યા.તો તળાવ અભડાઈ ગય ું! જેવો બબડાટ કરી દુંડ ભરી આવ્યો હતો.બીજા રદવસ ે તળાવ પાસ ે હવન યયાની વાત મળી 

હતી.(પૃ.૫૧,કમઠાણ-વાતાા.) 

  ‘ઠરાવ’માું વાતાાનો નાયક રઘો.સ્વાલભમાની વ્યલક્તત્વ .જી.આઈ.ડી.સી.ની નોકરીમાું રકઝક યતાું નોકરી છોડી.પોતાનો પરુંપરાગત 

ધુંધો સુંભાળ્યો હતો.ગામનાું દરકે કામમાું રઘો હુંમશેા તયૈાર.પુંચાયતમાું બ ેવષાયી રદવસ-રાત સવેા આપતો હતો.સરપુંચ પરબત પટિે ેરઘાન ે

પુંચાયતમાું પટાવાળા તરીક ેિવેાનો ઠરાવ પણ કરેિ.પરુંત  સત્તા પરરવતાનયી પરબત પટિે સરપુંચ તરીક ેરહ્યો નહીં અન ેરઘાના અરમાન 

રોળાઈ ગયા.સવેાવ્રતી રઘાન ેજાલતવાદનો ભોગ બનવ ું પડ્ય ું .નોકરીના સપના ઉપર પાણી રેડાય ું. 

  ‘રુંગ’વાતાામાું  પ્રોફેસર એવા  દવેજી પરમારન ેપણ આ અસ્પશૃ્યતાનો ભોગ તમેની લપ્રય લવદ્યાયીની દ્વારા બન ેછે.ગ જરાતી 

લવષયના પ્રોફસેર.લવદ્યાયીઓન ે યોગ્ય રદશા ચીંધનાર.ગાઈડ,ફ્રને્ડ અન ે રફિોસોફર કહી શકાય.કોઈ િાિશા લવના લવદ્યાયીની લસ્મતાન ે

પ્રોફસેર બનાવાવા અનેક પ્રયત્નો કરનાર દવેજી પ્રોફસેર.સરળ અન ેસાદ ું જીવન.ચા જેવ ું પણ વ્યસન નલહ.આ લનિઃસ્વાયા ગ રન ેતનેી 

લવદ્યાયીની લસ્મતા  દ્વારા આઘાત િાગ ેછે.લસ્મતા અન્ય પ્રોફસેરન ેચા પીવા બોિાવ ેછે.માત્ર દવેજી સરન ેનહીં કારણ દવેજી સર દલિત 

છે.’દવેજીએ તને ેખબૂ મદદ કરિેી ત્યાર ેલસ્મતા ખ દ કહી ઊઠિેી –‘સાહબે તમ ેન હોત તો હ ું બી-પ્ત િસ ક ેએમ.ફીિ. ન યાત.’(પૃ.૬૫,રુંગ-
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વાતાા) એન ેપીએચ.ડી કરવા પણ દવેજી સર ેસમજાવેિી.આજે ત ેપ્રોફસેર બની ગઈ છે પણ દવેજી સરના ઋણ ભિૂી ગઈ છે.કમેક ેતને ેહવ ે

ખબર પડી છે ક ેદવેજી સર દલિત છે.આ જાણ્યા બાદ તનેો રુંગ બદિાઈ ગયો.આ વાતાામાું બ ેલવરોધી પાત્રો છે એક કતૃઘ્ની અન ેએક કતૃજ્ઞી. 

  ‘વળાુંક’ વાતાામાું સફાઈ કામદાર ભમેો.ભમેો વદૃ્ધ યયો છે.શારીરરક સ્વાસ્્ય પણ કયળ્ય ું છે.એક જમાનામાું ગમ ેતવેી ગટર 

ઉભરાયિેી હોય ત ેચપટી વગાડતા જ તનેો લનકાિ િાવી દતેો.હાિ પોત ેપયારીવશ હોવા છતાું િોકોન ેગુંદકીમાુંયી મ લક્ત આપવા સફાઈન ું 

કામ કર ેછે.કશેાજીના અપમાનયી  તને ેખબૂ દ િઃખ િાગ્ય ું છે. ‘ભમેાના દીમાગમાું એજ વાત નયી ઉતરતી ક ેકોઈ ન કરી શક ેએવ ું કામ 

કરવાન ું તોય કશેાજી જેવા છાુંયડ ેબ ેઘડી ઊભોય રહવેા ન દે,ઉપરયી તાડકૂી ઊઠ ેક ેઆગો ખસ.ત ેરદયોર કશેાજી અમ ેછાુંયડયે ન ઊભા રહી 

શકીએ? બસ તમારી ગટરો સાફ કરીએ તો જ સારા? એમાું ન ેએમાું તો આ શરીર રોગનો રાફડો યઇ ગય ું.શ ું ભાળ્ય ું લ્યાું અમ ેજીવતરમાું? 

આ ટીન-ટીન ટકોરો વગાડતા હડે્યા ન ેતોય તમાર ેમન અમારી કોઈ ગણતરી જ નહી?’(પૃ.૮૧,વળાુંક-વાતાા) આટિ ું સહન કયાા બાદ 

છેલ્િ ેપરમાયાન ેકારણ બધ ું ભિૂી ભમેો ગટર સાફ કરી આપ ેછે.ભમેો માફ કરનાર ઉદાર પાત્ર તરીક ેઉભરી આવ ે છે.  

  ‘ગરજ’વાતાામાું મુંછો  ખબૂ જ પરરશ્રમ કરનાર પરુંત  અુંત ેસરકારી લનયમોનો ભોગ કામદાર છે.સરકારી દવાખાનામાું કાયમી 

નોકરી યઇ જશ ેતનેી આશામાું રાત–રદવસ ખબૂ મજ રી કરી.ગુંદી િાશના પોસ્ટમોટામ કરવાન ું કામ,ગોબરાું િોકોના ડ્રસેસુંગ કરવાન ું કામ ક ે

પછી ગામ  આખાયમાું દવા છાુંટવાન ું કામ.છતાું પણ કોન્રાક્ટ પદ્ધલત આવવાયી ડૉ.કશેવચુંદ તેન ેપગાર આપ્ત યાું લવના કાઢી મ ક ેછે.સમય 

જતાું એકવાર ડૉ.કશેવચુંદન ેમુંછાની ગરજ પડ ેછે.એક ગુંદી િાશના પોસ્ટ મોટામ માટ ેતને ેબોિાવ ેછે પણ મુંછો તકનો િાભ િઇ ત્યાુંયી 

ફરાર યઇ જાય છે.ત્યાર ેતને ું મલૂ્ય અુંકાય છે અને મુંછાન ેપણ આવ ું કયાાનો આુંનદ યાય છે. 

 ‘વરુંડો’વાતાામાું અનામતન ેિીધ ેગામનાું સરપુંચ તરીક ેદલિત નારણ ચૂુંટાય છે પણ ગામ આખ ું લબન-અનામત સીટ પર ચૂુંટાયિેા 

ઉપસરપુંચ પય જીન ેજ સરપુંચ માન ેછે.વાસના મુંરદરની સાય ેગામનાું મુંરદરમાું પણ જતો યયિેો નારણ માન ેછેક ે ‘જમાનો બદિાઈ 

ગયો,હવ ેિોક ક્યાું અભડાય છઅ? ’પણ એનો ભ્રમ ભાુંગ ેછે.ગામના મુંરદરના પજૂારી પ્રત્ય ેરાખિેી શ્રદ્ધાનો ભુંગ યાય છે.પોત ેમુંરદરમાું 

આપિેી પચાસ રૂલપયાની રવેી દ્વારા તને ેપરત મળ ેછે ત્યાર ેતેની આુંખો ઉઘડ ેછે.પોત ેગામના મુંરદરન ેજે દાન આપવાનો હતો તનેો 

ઉપયોગ પજૂારી વરુંડો બનાવવામાું કરવાનો હતો.તો હવ ેતેની આુંખો ખૂિતાું ત ેવાસનો વરુંડો પોતાના ખચ ેબનાવવા તયૈાર યાય છે.-‘લ્યો 

હેંડાું દિા,મળૂદા! ઈટો રખાઈ છું િવેા.વરુંડો ચણી િઈએ.કોઈ ઉઘરાણું નયી નાખવ ું.ખચો બધો મારો..’(પૃ.૧૦૪-વરુંડો-વાતાા) અહીં 

નારણ જાણકે ેઆભડછેટ સામ ેબુંડ પોકારતો હોય તવેી પ્રતીલત યાય છે.પોતના િોકો માટ ેકઈક કરવાની તત્પરતા દાખવ ેછે. 

 ‘બળતરા’વાતાામાું મ ખય પાત્ર કતેન.કેતન નગરપાલિકાનો ચીફ ઓરફસર.પોત ેગરીબ પરરવારમાુંયી ખબૂ મહનેત કરીન ે ઓરફસર 

બનિેો.જીવનમાું તડકા છાુંયડા જોયિેા.એક પ્રામાલણક અલધકારી તરીક ેડયાા વગર નોકરી કરતો હતો.મદારજીની ધમકીયી પણ ક્યારયે ન 

ડયો હતો.ગરીબ ખડેૂત પસામાું તેના લપતાના દશાન યાય છે.અન ેતેનો યોગ્ય ન્યાય કરી તેન ેજમીન અપાવ ેછે.પસાન ું પાત્ર દલિતસમાજના 

એક પ્રલતક તરીક ેઉપસી આવછેે ક ેજેમની પાસયેી કયાકલયત સવણોએ ધાક-ધમકીયી જમીનો પડાવી િીધી છે.- ‘સાહબે મેં તો મારા 

જીવતરમાું કોઈન ું બગાડ્ય ું નહીં.સનૂ ું રોડ ુંય મ ું અડ્યો નહીં.નઅ મારું ખાિ ું પચાવી પાડવા મદારજી ઊભો યયો છઅ. ઈનઅ ક ણ 

સમજાવઅ?’(પૃ.૧૧૧,બળતરા-વાતાા) 

                આમ,આ વાતાાસુંગ્રહની બધી જ વાતાાઓમાું કયાુંકન ેકયાુંક દલિતોન ેઅન્ય સમાજનો ભોગ બનવ ું પડ્ય ું છે.યાતનાઓ અન ે

પીડાઓ પણ ભોગવવી પડી છે.એક પશ  કરતાું પણ અધમ માનીન ેઆ િોકોન ેધ ત્કારવામાું આવ્યા છે જે આ વાતાાઓ પરયી ફલિત યાય 

છે.આ બધી જ વાતાાઓમાું છેવાડાના માનવીની વાત,આભડછેટનો ભોગ બનિેી વ્યલક્તઓન ેવાચા આપવાન ું કાયા કરિે ું છે.આન ેદલિત 

સાલહત્ય કહી શકાય.દલિતજીવનની વાતાાઓ તરીક ેઆ વાતાાઓ સાયાક સાલબત યાય છે.    
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