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દલરત નાયીની ઉત્કષકથા :  ‘વાવલત્રી’ 

 
  

બાયતીમ વભાજભાાં વદીઓથી ભનપેુ્રરયત લર્ષવ્મલસ્થાન બગ ફનેરા અસ્પશૃ્મ, દલરત ભરશરા 
વળક્ષર્ તેભજ તેભના વલાાંગી વલકાવ ભાટેના લોથી ફાંધ દ્વાય ખરલાનુાં કામષ જ્મવતફા ફૂરે અને તેભના 
ત્ની વાવલત્રીએ કયુાં. એ કામષના દસ્તાલેજરૂે રખામેરી આ નલરકથા ઐવતશાવવક નલરકથાન 
દયજજ ાભી છે. ‘ભાનલને મરૂલલા ભાનલતાથી અન્મ ફીજ કઇ ભાદાંડ ન શઇ ળકે.’ એલા 
જતીયાલનાાં કથનને વાથષકતાની રયવીભાએ શોંચાડલાન અથાગ પ્રમત્ન કયતા વાવલત્રી, તેભના 
જીલનવાંગીની ઉયાાંત એ વભમના વભાજભાાં સ્ત્રી-વળક્ષર્ન દીલડ ફને છે. ‘એક ઈશ્વય છે અને ફધાને 
વભાન યીતે ચાશ ે છે’- એ બાલના વાવલત્રીનુાં જીલનધભષ છે. અંત્મજનાાં જીલનને યગુથી ઘેયી લેરાાં 
અંધાયાને ભશાત કયી દલરત ઉદ્ધાયક ડૉ. આંફેડકય ભાટે પલૂષભવૂભકા તૈમાય કયી આે છે. જે વભમે, ‘ફાઈ 
બરે્ ત એન ધર્ી ભાયી જામ એલી ભાન્મતા શતી’, તે વભમે તે બર્વુાં, વતના બગીયથ કામષભાાં 
ઓતપ્રત થવુાં અને દલરત વભાજની ફશનેને વળક્ષર્ આલાનુાં કરુાં કામષ તેભરે્ શાથ ધયુાં. આ ભાગે 
ચારતા વલયધીઓના પ્રચાંડ અંતયામને લીંધતા અછૂત અને દલરત અત્માચાય વાભે ઉત્તય આતા 
વળક્ષાના પ્રકાળથી દલરત વભાજને યળન કયુાં છે. આ નલરકથાભાાં પક્ત વાભાજજક ાવાાં ઉયાાંત 
ભાતતૃ્લઝાંખનાનુાં ભનજગત અને એક ભાનલવિંડને જન્ભ ન આતાાં, અલાષચીન ગજુયાતી વારશત્મના 
સધુાયકયગુભાાં અછૂત અને અફાઓના ભાનલઅવધકાય, વદીઓથી ચારી આલતાાં બ્રાહ્મર્લાદ અને 
વળક્ષર્ દ્વાયા ઉત્કષના વર્જનકકાથી ‘વાવલત્રી’ એક નલા યગુની જન્ભદાત્રી ફને છે, જે અભ્માવન 
વલમ છે. આ બાયતીમ વભાજને આરેખતી ઐવતશાવવક વલગતથી વમદૃ્ધ દક્ષા દભદયાની નાયીલાદી 
દલરત નલરકથા છે.   

બાયતીમ વસં્કૃતતભા ં ચારી આલતી લૈદદક યંયા અનવુાય વ્મક્તતના કભમ અનવુાય 
લણમવ્મલસ્થાના ચાય સ્તબં જોલા ભતા. લૈદદકકાભા ંઆ ચાય સ્તબંભા ંકોઇ ઊંચ-નીચના બેદબાલન ે
સ્થાન ન શત ુ,ં વ્મક્તત ોતાની ઈચ્છા અનવુાય વ્મલવામ કયી ળકતો. વભમાતંયે લણમવ્મલસ્થાભા ંદુણો 
પ્રલેળતા કભમને આધાયે પ્રલતમતી લણમવ્મલસ્થા જન્ભ આધાદયત ફની. યંયાભા ંઆલેરી આ જડતા અને 
સ્લાથમવતૃિએ ઇશ્વયના વજરેા ભાનલીભા ંબેદ કયલાનુ ંળફૃ કયી દીધુ.ં વસં્કૃતત પ્રલાશી શોમ છે ણ યંયા 
જડ અને શઠી શોમ છે અને આ વદીઓ જૂની ભનનુી યંયાએ અભાનુી અત્માચાયો અને અન્મામના 
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જડફેવરાક ફીજ યોી દીધા. દલરત વભાજ અંધકાયની કાયાત્રીભા ં બોગ ફન્મો, ફીજો ોતાને 
ઉચ્ચલણમ ગણાલતા લણમસ્તબંોનો. જમાયે દલરત શોવુ ંઅલબળા શોમ, તેભા ંણ વાલ અંત્મજો અને તેભા ં
ણ જન્ભરેી સ્ત્રીઓની દયક્સ્થતતની તો કલ્ના કયલી ણ ફૃલાડંા ઊબા કયી દે તેલી ક્સ્થતત શોમ. 

 બાયતભા ંઅંગ્રજેી ળાવનને કાયણે શરેીલાય બાયતભા ં તળક્ષણનો પેરાલો વભાજના દયેક સ્તય 
સધુી શોંચલો ળક્ય ફન્મો, ખયેખય તો વભાજભા ંછાતલગમ જે વદીઓથી ોતાને તળક્ષાથી જુદો ભાનતો 
શતો, તેઓ તળક્ષણના ભદશભાથી દયલચત થમા. બદ્ર વભાજના તળલક્ષત વ્મક્તતઓ વભાજસધુાયની 
પ્રવતૃિઓ ઓગણીવભી વદીભા ંઆયંબે છે, ણ જેને ભનષુ્મ ણ ન ગણતા શોમ તે દલરતોને ન્મામ 
આલાનુ ંતો કોઇને ક્યાથંી સઝૂે. ‘શદુ્રો ઉચ્ચલણમના રોકોની વેલા ભાટે જન્્મા છે, તેભને બણલાનો કોઈ 
અતધકાય નથી.’ આ દયક્સ્થતતભા ંઆલામચીન ગજુયાતી વાદશત્મના સધુાયકયગુના કાભા ં ભશાયાષ્રના 
નુાના ભાી કુટંુફભા ંજન્ભેરા જ્મોતતફા ફૂરે અને તેભના ત્ની વાતલત્રીનુ ંસધુાયા મોગદાન દલરતો 
ભાટે નલા યગુના દ્વાય ખોરી આે છે. તેભા ંણ દલરત ભદશરાઓના વલાાંગી તલકાવ ભાટે ામાનુ ંકામમ 
કયી અને ોતે જ તેનુ ં શે્રષ્ઠ ઉદાશયણ ફનતી વાતલત્રી આ નલરકથાની નાતમકા અને નલા યગુની 
જન્ભદાત્રી. 

 નલરકથાના ઘણા પ્રકાયો છે, શા તેભા ં કલ્નાનુ ં તત્લ શોલાનુ ં ણ પ્રકાયો પ્રભાણ ે
લાસ્તતલકતાની ભાત્રા નક્કી થામ. વાલ કાલ્તનક કથાલસ્ત ુ કે છી દયલચત કથાલસ્ત.ુ ‘વાતલત્રી’ આ 
દૃષ્ષ્ટએ ઐતતશાતવક નલરકથા છે. ઇતતશાવભા ંોતાનુ ંમોગદાન આનાય ભશાત્ભા જ્મોતતફા ફૂરે અન ે
વાતલત્રીનુ ંઅક્સ્તત્લ છે, તેભના કામો ય રખામેરી કૃતત છે, વાથે આખા દલરત વભાજની તત્કારીન 
દયક્સ્થતતનો દયચમ આતી શોલાથી વાભાજજક નલરકથા ણ ઘણે અંળે કશી ળકામ, જેની ષુ્ષ્ટ ખદુ 
રેલખકા સુ્તક તનલેદનભા ંજ યજૂ કયે છે. દક્ષા દાભોદયાએ વજરેી નાયી લરલખત નલરકથા છે તો આ 
ઉયાતં દલરત નાયીની વઘંમકથા છે ખયેખય તો ઉત્કમકથા છે. યગુાતંયકાયી નક્કય નાયીલાદી દલરત 
નલરકથા છે. રેલખકાએ નલરકથાભા ંઆલતા ંદલરત ાત્રોને ણૂમ વજ્જતાથી અને ગૌયલને શાતન ન 
થામ ત ેયીતે આરેખમા ંછે. તથક યભાયના ળબ્દોભા ંકશીએ તો, “નલરકથાભા ંઆલતા ંવલણમ વભાજના 
ાત્રો કયતા,ં દલરત વભાજના ાત્રોની પ્રભાલણકતા, વસં્કાદયતા અને ખાનદાની મઠુ્ઠી ઉંચેયી 
છે.”(પ્રસ્તાલના: ‘વાતલત્રી’ : દરીતોદ્ધાયના જગંની વ્મથા-કથા .ૃ૧૧)  

 આ નલરકથાભા ંવાતલત્રીનુ ંાત્ર રેલખકાએ ખફૂ નાજકતતાથી અને વંણૂમ તટસ્થ યીતે ચીતયુાં 
છે. વાતલત્રી એ કોઈ દૈલી ાત્ર ન રાગ ેઅને છતા ંોતાના ભનને વાચી દદળા તયપ લાલાનુ ં કામમ 
ોતાની સઝૂથી કયતી જામ. વાભાન્મ સ્ત્રીની જેભ આગ લધતા ડય અનબુલે, ોતાના કામોને વાચા-
ખોટાની ધયૂી ય કવતી જણામ, તો કોઈલાય વભમ વાથે મ ૂઝંલણ અનબુલતી થોડુ ં ીછેશઠ કયતી, 
સ્ત્રીવશજ વલેંદનાઓ લચ્ચે ઘયેાતી, ફાક ન થતા વ્શભેાઇ જતી કે, ‘ભારંુ આ કામમ ા છે- તેની તો આ 
વજા નથી ને...’ યંત ુોતાને જલ્દીથી સ્લસ્થ કયતી અને તતને વંણૂમ વશમોગ આતી ભક્કભ છતા ં
તતવ્રતા બાયતીમ નાયીાત્ર છે. કોઈ ણ રુુની વપતા ાછ કોઈ સ્ત્રીનો શાથ શોમ છે, એ 
કથનીન ેવત્મ કયતી વાતલત્રી જ્મોતતફા ફૂરેના જીલનકામમની વપતાભા ંવશકાય આી તેભનુ ંભનોફ 
ેે લધાયલાનુ ંઅને ોતાની તકરીપને વશજતાથી છુાલી અને ોતાની વલેંદના તતના કામમભા ં
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અલયોધફૃ ન ફને તેની પ્રતત કાજી યાખે છે. તતધભમને શે્રષ્ઠ ભાનતી; યંત,ુ તેનાથી ણ લધાયે 
ભાનલધભમ અને તતના ંયગુ પ્રલતમક તલચાયોને તન, ભન અને ધનથી વશમોગ કોઈ તલયાગંના જ આી 
ળકે. 

 નલરકથાની ળફૃઆત ‘ચરો શવંા...’ જેલી કં્તતથી થામ છે આ ધનૂભા ં જ શાકર છે. ‘કોઈ 
ક્ષીના કોભીંછાના દદવ્મ-મદુૃ સ્ળમળા મજતનકના ળબ્દો અંતયને અડકીને વયકતા જતા શતા.ં’ અશીં 
વાતલત્રીના ભતૂકાના વસં્ભયણોની ક્ષણોભા ં ગયકાલ થલાની લૂમભતૂભકા ફધંામ છે. જે વભમે પ્રગે 
કયતા પ્રેગભાથંી તેભને ઉગાયનાયના રશ્કયી ફદંોફસ્તને ખયાફ ગણતા, ત ે કાના ખપ્યભા ંઆજે 
ફધા ં શોભામ યહ્ા ં છે, તે છતા ંરોકો ોતાની ભ્રભણા અને જડ યંયાને ત્મજલા તૈમાય નશોતા. જે 
વભમે વાયલાય કેન્દ્રોભા ં લફછાને ડયા ડયા ણ બદ્રલણોની રુગ્ણ ભનોદળા ‘અશીંથી આઘો કાઢો 
એને...’ આ વત્મોથી લરોલાત ુ ં વાતલત્રીનુ ં અધમજાગ્રત ભન જોતીફાની માદો વાથે લીતેરા લોની 
સ્મતૃતને તાજી કયી મગુ્ધ યીતે ‘ક્યાયે ાછા આલળો...?’થી ફ્રેળફેક ટેકતનકનો ઉમોગ કયી 
નલરકથાની ળફૃઆત થામ. વાતલત્રી વીધી મૌલનકાભા ંપ્રલેળે જ્મા ંશદુ્રો કે અંત્મજોને એભની કોઈ 
ભરૂની વજાફૃે શાથીઓના ગ નીચે કચડતા, જે વભમે ધભમના નાભે જાતતની નક્કી કયેરી પ્રથા 
તોડલાની દશ્ભત ેશ્વા યાજભા ંણ ન શતી, જે વભમે સથુાય વેનએુ લાકડ ે ઢફની ધોતી શયેલાની 
વજાફૃે તેનુ ંવૃણ કાી નાખંલાભા ંઆવ્યુ,ં જે વભમે બ્રાહ્મણો ભાટે ફનાલલાભા ંઆલેર ટાકંીભાથંી ાણી 
બયલાની વજાફૃે દલરત સ્ત્રીના જનાગંો ય ડાભ દેલાભા ંઆવ્મા,ં એ તે વભમ શતો જમાયે ભશાય-ભાગં 
જેલા ંઅસ્શૃ્મો ધયતી ય ડરેા ોતાના ગરા ંભવૂલા કભયે વાલયણી ફાધંી પયતા, વલાયભા ંકોઈ 
વપાઈ કયનાય દલરતન ેબદ્રજન જોઇ જતો તો અશકુતનમા ગણી ટીી નાખંલાભા ંઆલતો, ળાાભા ં
દલરત ફાકો વાથે અબદ્ર વ્મલશાય, ફાકો ોત ેજ ળાાભા ંબણલા ન આલે તલેા ંફનતા પ્રમત્નો, જે 
સ્ત્રી બણ ે તેના તતનુ ં મતૃ્ય ુ થામ તેલી અંધશ્રદ્ધાનો તે યગુ શતો. આ યગુભા ં શદુ્રો પતત ઉરા ત્રણ 
લણમના ંરોકોની વેલા વારંુ જ જન્્મા ંછે તેવુ ંભનસુ્મતૃત યલચત લણમવ્મલસ્થાનો બોગ ફનેરી જાતતઓ ભાટે 
દીઘમકારીન તનદ્રાભાથંી જાગતૃ થલાનો આ વભમ શલે વદીઓ છી ાક્યો શતો.  

‘જે-જે આંગી દ્વદ્વજ તયપ ઉઠે શદુ્રની, 
તેનો કયલો ઘટે તલચ્છેદ, આજ્ઞા ધભમની’ (.ૃ૦૮) 

આ પ્રથાનો અનબુલ ૨૦ લમના જોતીયાલ એક દદલવ ોતાના એક વલણમ બાઈફધંની ફાયાતભા ં
અભાતનત થઈ કયે છે. રગ્નના આઠ લમ છી ભાતા લગયનો જોતીયાલ, જે તાઈ વગણુાફાઈએ 
વાબંળયુ,ં વાથે વગણુાફાઈ જોન વાશફેના ઘયે ફાકોની વબંા રેલાનુ ં કામમ ણ કયતા, તેથી 
જોતીયાલને અંગ્રજેી તળક્ષણ અનામવે ભેલુ.ં આ વદંબે કમાયે વાભાજજક વ્મલસ્થાનો દયચમ થમરેો 
અને કળાક નલપ્રસ્થાનના ંકોડ ફાલ્મકાથી ભનભા ંડરેા. આ ફાયાતભા ંઅભાતનત થમેરા જોતીયાલ 
ભાટે વકં્ાતંતની લેદના શતી. જે વ્મક્તત વભાજભા ંોતાની વાથે થતા અન્મામનો વાભનો જ કયી ળકે તે 
વ્મક્તત તેના વશાયે ોતાનુ ંવલમસ્લ છોડીને આલેરી ત્નીને શુ ંવાચલી ળકળે? આ પ્રશ્ન બાયોબાય લેદના 
વાથે ત્નીએ તનખારવણ ેછૂતા જોતીયાલને આ વભમે દીઘમદ્રષ્ટા વાતલત્રી શૈમાધાયણા આતા જે કશ ે
છે, 
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“શૈમે ફતી અભાનની આગને ક્ાતંતની ભવારભા ં રટાલી નાખો સ્લાભી!...તભાયી ીડાના મૂને 
યખો સ્લાભી...! અને એના તલચ્છેદ ભાટે તલનાળને ફદરે તનભામણનો ભાગમ વદં કયો.” (.ૃ૯-10) 

આ નાયીળક્તતના મખુે ફોરામેરા લાક્યો નલા યગુના ગયણ બયલા યુતા ફને છે. અશીં જોતીયાલની 
લોની મછૂામ તટૂી અને ‘દશિંદુ વભાજભા ં વાભાજજક, ધાતભિક ભાખાભા ં જે વલોચ્ચ સ્થાને બ્રાહ્મણો 
લફયાજભાન છે તે સ્થાનના ામા જેટરા બ્રાહ્મણોના જ્ઞાન ય તનબમય છે તેથી તલળે બ્રાહ્મણોિયોના 
અજ્ઞાન ય તનબમય છે.’ આ દયક્સ્થતતને દૂય કયલા ભાટે જોતીયાલ કભય કવે છે, યસ્તા ળોધ ે છે અન ે
આખયે યસ્તો જામ છે તળક્ષણના ડાલ યથી, આ વત્મ જ્ઞાત થતા જ કામમ ળફૃ થામ છે. અન્મામ અન ે
અતળક્ષા તલરુદ્ધની જગંભા ં વશામક ફને છે, વગણુાતાઈ અને વાતલત્રી. ફનેં વશાઠી ફની જોતીયાલ 
ાવેથી તળક્ષણ ગ્રશણ કયે છે. જે વભાજભા ંસ્ત્રી તળક્ષણ ભેલે તો તતનુ ંમતૃ્ય ુથામ એ વભાજભા ંવાતલત્રી 
જોડામ છે, તેનો ઉદે્દળ એક જ છે, ‘સ્લાભીની વશમોલગની થલાભા ંકષ્ટ ભે કે કંટક.. ભાયે ભન તો એ 
ષુ્ જ શળે!’ વાતલત્રીના વાથની અડગતા જોઇ જોતીયાલ ‘કશુકં અવાધાયણ કયલા જન્ભી છો વાતલત્રી’ 
અને આ યીતે વાતલત્રી જોતીલાય અને બ્રાહ્મણલાદ વાભેની રડાઈભા ંબાગ્મતલધાતા ફનલાનુ ંતનતભિ ફને 
છે. જોતીયાલના તભત્રો વદાતળલ વખાયાભ અન ેભોયોતં વાથે ભી કન્માળાા ળફૃ કયલા જામ છે ત્મા ં
તાત્માવાશફેનો વશકાય ભતા જગ્માનો પ્રશ્ન શર થામ છે. આ બ્રાહ્મણ વલોદયતા વાભેની જગંભા ં
વશમોગ આનાયા ઘણા બ્રાહ્મણ છે તેથી જ જોતીયાલ કશ ેછે, “હુ ંઘણીલાય કહુ ંછુ ંને ફા.ુ.. કે બ્રાહ્મણ 
નદશ...બ્રાહ્મણલાદને હુ ંભાયો ળત્ર ુભાનુ ંછુ.ં...”(.ૃ૧૯) 

જોતીયાલ બેદબાલ તલરુદ્ધ આંદોરનના પ્રણેતા અને વાતલત્રી નાયી મકુ્તતના બાતલ આંદોરનની 
નાદંી...ફને છે.  

 કન્માળાા ળફૃ થામ છે. ધભમ વયંક્ષકોની ભડંીભા ંતલયોધનુ ંલટંો ળફૃ થામ છે. તેભા ંવાતલત્રીએ 
ઘણુ ંઅભાન, અળબ્દો અને કાદલ-કીચડનો ભાય વશન કયલો ડ ેછે; યંત ુ,ં તતને ણ કહ્ા ંતલના, 
આ દયક્સ્થતતનો ડય રાગલા છતા,ં ભનભા ં અંધશ્રદ્ધા અને વ્શભેની કુળકંાઓ છતા ં ભન ભક્કભ કયી 
વાભનો કયે છે. અશીં આલતી ફાલરકાઓના ં યક્ષણ ભાટે ઉસ્તાદ રહજુી બલુા અને યણોજી ભાગં 
જલાફદાયી તનબાલે છે. કેળલ તળલયાભ, અન્ના વશસ્ત્ર બદેુ્ધ, કૃષ્ણ ળાસ્ત્રી, ભોયો તં જેલા ંબ્રાહ્મણો વશમોગ 
આે છે. વાતલત્રી બણલા-બણાલલાનુ ં કાભ વાબંી રે છે આભ, અંત્મજોના જીલનને યગુોથી ઘયેી 
લેરી અંધકાયની છામને દુય કયી જ્ઞાનના દીક પ્રગટલાનુ ંકામમ વાતલત્રી કયે છે. જોતીયાલના તતા 
ગોતલિંદયાલને બ્રાહ્મણો ધભકાલે છે અને કશ ેછે, “ાતકના ંયસ્તેથી તાયા મરૂગા – લહનેુ ળીઘ્રતભ યત 
લા...અન્મથા ત ુ ંઅને તાયી આલનાયી ેઢીઓ અલશ્મ યૈયલ નયકભા ંઅતધકાયી ફનળો ણ... તાયા 
લૂમજોની વાત ેઢીઓ નયકભા ં જળે...આ અધભ કૃત્મ ભાટે દીકયા-લહુ ં તો અલશ્મ દંદડત થળે, ણ 
લદડર તયીકે એને યોકલાના તાયા દાતમત્લભા ંજો ત ુ ંઉણો ઉતમો છો તો આ રોકભા ંન નદશ, યરોકભામં 
ત ુ ં પે્રત ફનીને બટકીળ... અને એકલાય નાત ફશાય પેંકમો એટરે... ભામામ છી તાયી ઠાઠડીને કાધં 
દેનાય ચાય કાધંોતયેમ ભળે નદશ શા..!”(.ૃ૩૭-૩૮) આ ડયથી ગોતલિંદયાલ દીકય-લહનુે આ તળક્ષણકામમ 
ફધં કયલા અથલા ઘયભાથંી ફશાય જલા કશ ેછે. તે જ ક્ષણે જોતીયાલ અને વાતલત્રી ઘય છોડ ેછે ણ આ 
જીલનરક્ષ્મ વમ ુકામમ નશીં. ળાા તભત્રોના વશકાય, વયકાયના વશકાય અને વગણુાતાઈની મડૂીભાથંી પયી 
ળફૃ થામ છે. સ્ત્રી-તળક્ષણના પ્રળવંનીમ કામમ ફદર જમાયે જ્મોતતફા ફુરેનુ ંવન્ભાન કયલાભા ંઆવ્યુ ંત્માયે 
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પ્રતતદક્માભા ં કશલેુ,ં “સ્ત્રી તળક્ષાનો તલચાય ણ જે વભમે શલાઈ તકુ્કો રાગતો શતો, તે વભમે અનેક 
અલયોધો અને અડચણો ઝરેીને ખદુ તળક્ષાના પ્રકાળથી જ્લરતં ફનીને ફીજાના ંજીલનને ઝશલલા 
ભથી યશરેી ભાયી ધભમત્ની વાતલત્રી...”(.ૃ૫૭) આભ, સ્ત્રી તળક્ષણની શરે વાતલત્રી દ્વાયા થામ છે. 
 બ્રાહ્મણલાદ વાભે ફડં ોકાયનાય જોતીયાલ ય ઘણી લાય મતૃ્યનુો બમ ણ વતાલે છતા,ં 
ોતાની સઝૂબઝુ, અંગ્રજેી વયકાય વશમોગ અને ‘વત્મળોધક વભાજ’ના ં કામમ દ્વાયા કશલેા ઈચ્છે છે, 
‘ભાનલને મરૂલલા ભાનલતાથી અન્મ ફીજો કોઈ ભાદંડ ન શોઇ ળકે એલા વાભાજજક કાનનૂનુ ંવર્જન 
આણુ ંઅંતતભ રક્ષ્મ છે...’ જ્માયે વાતલત્રીનુ ંલાક્ય, ‘ઈશ્વય એક છે અને તે ફધાને વભાન યીતે ચાશ ેછે’ 
તે ‘વત્મળોધક વભાજ’ના વદસ્મો ભાટે ળથ વમુ ંફને છે. 
 આ ફધા આંદોરાનો લચ્ચ ે આ યગુરનુ ં દા્ત્મજીલન ખફુ સભેુ બયુાં છે, ણ દંતીની 
એકફૃતા છતા ંવાતલત્રીની ભાતતૃ્લઝખંનાને તનયાવા ભે છે. ઘણા વભમ ફાદ ન ેગોતલિંદયામની ૌત્ર 
ઝખંના વાભે તતને ફીજા રગ્ન ભાટે ણ અનભુતત આે છે ત્માયે જોતીયાલ તેણે કશ ેછે, ‘ શાડભાવંના ં
એક ભાનલતિંડને જન્ભ ન આી ળકલાથી તાયી જાતને ીડલાનુ ંછોડ વાતલત્રી. ત ુ ંતો એક નલા યગુની 
જન્ભદાત્રી છો.’ આ દદળાભા ં ળફૃઆત થામ છે, ‘ફારશત્મા પ્રતતફધંકગશૃ’ની સ્થાનાથી. બ્રાહ્મણ 
ફાતલધલા કાળી અલૈધ વફંધંથી જન્ભેરા ંફે દદલવના ંફાકને છોડીને ચારી જતી શોમ ત્માયે આંસથુી 
ખયડામેરા ફાકના ં ગાર ે ચભુી બયી રેતા ં ફાકને અનાલે છે. તેની ારક ભાતા ફને છે 
મળલતંની.. 
 આ વભાજસધુાયક કમો ફાદ મતૃ્ય ુલેૂ અંતતભ ક્ષણે જોતીયાલ વાતલત્રીને કશ ેછે, “અયે, ગરી 
ત ુ ંતો ભાયા વાયામે ભનોતલશ્વની અતધષ્ઠાતત્ર છે, ફલ્કે આ ઉંભયે હુ ંએલો અશવેાવ કરંુ છુ ંકે હુ ંદેશભાત્ર છુ.ં. 
આત્ભા ત ુ ંછે. હુ ંકંઠ છુ.ં.. લાણી ત ુ ંછે. હુ ંઆંખ છુ.ં. દૃષ્ષ્ટ ત ુ ંછે વાતલત્રી..”(.ૃ૧૪૪) જ્મોતતફા છી ણ 
વાતલત્રી તેભના અધયૂા કમોને ણૂમ કયલાના પ્રમત્નો કયતી યશ ે છે. ૧૮૯૬ભા ંમુફંઈભા ં પ્રેગ પેરાતા 
વાતલત્રી અને મળલતં પ્રગેગ્રસ્તોની વેલાભા ં રાગી જામ છે. તતયસ્કૃત કે્ોભા ં વેલા કયતા વાતલત્રી 
પ્રેગભા ંવડામ છે અને મતૃ્ય ુલેૂ મળલતંયાલને ‘જનાચી વલેા શી શદયચી વલેા’ એભ કશી કામભને 
ભાટે આંખો ભીચી દે છે. 

વાતલત્રી નલરકથાભા ંતનડય, તનબીક, દયશ્રભી, ભશત્લકાકં્ષી, કાભમાફ ગદૃશણી-જીલનવાથી અને 
જલાફદાય વેતલકા છે. ત ે વ્મલશાદયક જલાફદાયી વાથે વપ તળલક્ષકા, કતલમત્રી અને ારક ભાતાની 
વપ ભતૂભકા તનબાલે છે. આ ઉયાતં વાતલત્રીનુ ંમખુમ મોગદાન ોતાના તતને વકં્ાતંતકાે વાચી દદળા 
અને ભજબતૂ ભનોફ રંુૂ ડલાનુ ં છે. ોતાની આળકંાઓ અને ડયનો કે ોતાને વશન કયલી ડતી 
મશુ્કેરીઓ, અભાન કે અતપૃ્ત વલેંદનાનો અણવાય ણ આપ્મા તલના એક વાચી જીલનવગંીની ફન ે
છે. આ વાથે દલરતો વાથેના દુવ્મમલશાય તલરુદ્ધની જગંના ગયણની નાદંી ફન ેછે. 

 
 
ડૉ. શતેર રકયીટકુભાય ગાાંધી 
આવી. પ્રપેવય(ગજુયાતી), ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટી, અભદાલાદ.  

E-mail : hetall.k.gandhi@gmail.com    

 
  

mailto:hetall.k.gandhi@gmail.com

