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નસતાશં ુયશશ્ચનદ્ર ્હતેા  
(જન્્ : ૧૯૪૧, િજુ, કચ્છ)

ભિતાંશુ ્યશશ્ચન્દ્ર ્હેતા, એટલે ગુજરાતી િારહત્યનું વરરષ્ઠ, 
પ્બુદ્ધ અને બહુભવધ પ્ભતિાશાળી વ્યક્તતવ. તેઓ ગુજરાતી 
િારહત્યના આધુભનક અને અનુઆધુભનક ્યુગના અગ્રગણ્ય 
કભવ, નાટ્યકાર, ભવવેચક, િંપાદક અને અનુવાદક ્છ.ે

૧૯૬૫્ાં બૉમબે ્યુભનવભિ્શટી્ાંથી ગુજરાતી અને િંસકમૃત િારહત્ય િાથે ્ાસટિ્શ 
અને પીએચ.ડી.ની ઉપાભધ ્ેળવ્યા બાદ ફુલબ્ાઇટ સકૉલરભશપ ્ેળવીને ૧૯૭૦્ાં 
અ્ેરરકાકસથત ઇકન્ડ્યાના ્યુભનવભિ્શટી્ાં જોડા્યા. ત્યાંથી ૧૯૭૫્ાં ઍસથેરટ્િ અને 
કમપેરેરટવ ભલટરેચર્ાં ડૉ્ટરેટની ઉપાભધ ્ેળવી. ફોડ્શ વેસટ ્યુરોભપ્યન ફેલોભશપ નીચે 
ફ્ાન્િ્ાં એક વર્શ ગાળું. ૧૯૭૭્ાં બૉમબે ્યુભનવભિ્શટી્ાંથી ડૉ્ટરેટની ઉપાભધ ્ેળવી.

તેઓ ૧૯૭૨–૧૯૭૫ ્ીઠીબાઈ કૉલેજ, ્ુંબઈ્ાં ગુજરાતીના અધ્યાપક હતા 
અને ૧૯૮૩થી વડોદરાની ્હારાજા િ્યાજીરાવ ્યુભનવભિ્શટી્ાં જોડા્યા હતા. તેઓ 
જાદવપુર ્યુભનવભિ્શટી, કોલકતા; રદલહી ્યુભનવભિ્શટી; બૉમબે ્યુભનવભિ્શટી; િોબબોન  
્યુભનવભિ્શટી; પૅરીિ, લો્યોલા ્ેરી્ાઉન્ટ ્યુભનવભિ્શટી, લૉિ ઍન્જલેિ અને ્યુભનવભિ્શટી 
ઑફ પેકન્િલવેભન્યા, ભફલાડકેલફ્યા્ાં ભવભઝરટગં પ્ોફેિર રહી ચયૂ્્યા ્છ.ે

સપૅકસટક િોિા્યટી ઑફ ઇકન્ડ્યા, બળવંત પારેખ િેન્ટર ફૉર જનરલ 
ભિ્ેકન્ટ્િ, એકત્ર ફાઉન્ડશેન, ગુજરાતી િારહત્ય પરરરદ, િૌરાષ્્ર ્યુભનવભિ્શટી, 
્હારાજા િ્યાજીરાવ ્યુભનવભિ્શટી જવેાં પ્ભતકષ્ઠત અને બહુભવધ પ્વમૃભતિ ધરાવતાં 
અનેક પ્ભતષ્ઠાનો િાથે તેઓ એક ્યા બીજા િ્્યે ઘભનષ્ઠ રીતે િંકળા્યેલા રહ્ા ્છ.ે

૧૯૮૭્ાં િારહત્ય અકાદે્ી, રદલહીનો ઍવૉડ્શ અને રણભજતરા્ િુવણ્શચંદ્રક; 
૧૯૯૮્ાં રાષ્્રી્ય કબીર િન્્ાન; ૧૯૯૬્ાં નેશનલ હા્્શની એવોડ્શ; ૨૦૦૨્ાં 
ન્્શદ િુવણ્શચંદ્રક; ૨૦૧૩્ાં િારહત્ય ગૌરવ પુરસકાર અને ૨૦૧૭્ાં િરસવતી 
િન્્ાનથી પુરસકમૃત ભિતાંશુિાઈ અન્્ય અિંખ્ય પુરસકારો િાથે ગુજરાતી િારહત્યના 
કદાચ િૌથી વધુ પુરસકમૃત િારહત્યકાર હશે.

‘ઑરડસ્યયૂિનું હલેિું’, ‘જટા્યુ’, ‘્ોહેં-જો-દડો’, ‘વખાર’ અને ‘્હાિોજ’ 
તે્ના કાવ્યિંગ્રહો ્છ.ે તે્ના કાવ્યોનો રહન્દી, અંગ્રેજી, ્રાઠી, બંગાળી, ફ્ેંચ, 
જ્્શન, રભશ્યન અને કોરર્યન િારા્ાં અનુવાદ થ્યો ્છ.ે ‘ર્ણી્યતાનો વાક્વકલપ’, 
‘િી્ાંકન અને િી્ોલ્લંઘન’ અને ‘અસ્યયઃ િગબો ભવદાયઃ’ તે્ના ભવવેચનગ્રંથો ્છ.ે 
ગુજરાતી રંગ્ંચના પ્ભતકષ્ઠત રદ્દશ્શકો દ્ારા િફળ ્ંચન કરા્યેલાં તે્નાં 
્ૌભલક તે્જ અન્્ય િારાનાં નાટકો ઉપર આધારરત નાટકો ્છ ે: ‘કે્ ્કનજી 
્્યાં ચાલ્યા?’, ‘વૈશાખી કો્યલ’, ‘આ ્ાણિ ્દ્રાિી લાગે ્છ’ે, ‘તોખાર’, ‘લેડી 
લાલકંુવર’, ‘અશ્વતથા્ા હજી પણ જીવે ્છ’ે ઇત્યારદ.
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પ્રવેશકિોંધ

સિતાંશુ રશશ્ચન્દ્ર

સિકલાંગતા, ભવકલાંગ અને એ્નું િારહત્ય, એ તો ઘણી વ્યાપક અને બહુકેન્દ્રી 
ઘટના ્છ.ે એટલે ઠીક લાંબું એવું આ વ્યાખ્યાન પણ એ િવ્શનો િ્ાવેશ કરી શકે 
નહીં. આ વ્તવ્ય આ ભવર્યની એક વ્યાખ્યાનશ્ેણી કે લેખ્ાળાના આરંિ જવેું 
ગણી શકા્ય. ‘ઉડયૂપેનાકસ્ િાગરમ્’ જવેું. વેદના, ભવરાદ, િંઘર્શ, િહકાર, આશા, 
પ્ાકતિ અને ્ાનવી્ય ગરર્ાના અનંત જવેા જણાતા ્હાિાગર્ાં આ નાવડુ ંથોડકે 
જ િુધી જઈ શ્્યું ્છ,ે એની ્ને જાણ ્છ.ે

ઈ. ૧૯૭૧્ાં પ્થ્ િંતાનના જન્્ િાથે, એ સથળ, બલયૂભ્ન્ગટન, ઇકન્ડઆના, 
્યુ.એિ.એ.ના ગા્યનેકૉલૉભજસટ પાિે ‘સપૅકસટભિટી’ ના્નો શબદ પહેલી વાર 
અ્ે ્ાતા-ભપતાએ િાંિળો. જન્્તાં િાથે જ ્ોટા િાગના િ્ાજ ે જનેે ્ાંડી 
વાળી હતી એવી એ બાળકી િાથે ૧૯૭૨્ાં અ્ે પૅરરિ પહોંચ્યાં ત્યારથી 
એ ભવપાશા અને એની ્ાતા અંજનીનો ‘રડિેભબભલટી’ ના્ની િા્ાભજક ઘટના 
િાથેનો એક અભવરત િંઘર્શ શરૂ થ્યો. આજ એને અધ્શશતક થશે. આજ ે જ્યારે 
ડૉ. ભવપાશા (‘કન્િેપટ ઑફ િેલફ’ ભવશે પીએચ.ડી. ્ેળવનાર; િં્યત-િ્થ્શ કભવ; 
‘ઇકન્ડપેન્ડન્ટ ભલભવંગ’ આંદોલન્ાં રહી સવતંત્ર રીતે ફરી એ જ અ્ેરરકા્ાં 
સવતંત્રપણે જીવનાર ભવપાશા)ની પાઠશાળા્ાં અભ્યાિ કરતાં અ્ને ્ાતાભપતાને 
પણ િારં એવું જ્ાન પ્ાતિ થ્ંુય ્છ ે અને િારી એવી તાલી્ ્ળી ્છ,ે ત્યારે, 
આજ,ે એ અભ્યાિના પહેલા પરરણા્ રૂપે એ્ાંથી થોડીક વાત પહેલી વાર આ 
વ્યાખ્યાન રૂપે કરવાની અનુ્ભત અ્ને અંદરથી ્ળી ્છ.ે ભવપાશાનાં ્ાતાભપતાનું 
આ િરહ્યારં વ્તવ્ય ગણી શકા્ય — જોકે એ્ાં અહીં આજ ે કોઈ અંગત વાત 
નથી આવતી. એ અંગત તો ્ોટા િાગનું અ્ારે ્ાટ્ેયે શબદાતીત ્છ,ે અહીં 
તો ‘વ્ય્ત્ધ્ય’ની જ વાત ્છ.ે

આ વ્યાખ્યાન ‘રડિેભબભલટી’, ‘રડિેબલડ’ અને ‘ભલટરેચર’ (‘રડસકભિ્શવ’ અને 
‘ભરિએરટવ’, એ બંને અથ્શ્ાં) ભવશે ્છ.ે ઈ. ૧૯૭૧ના એભપ્લ ્રહનાના અંત 
પહેલાંથી જ એ્ાંના પહેલા બે શબદો અને અવસથાઓ ભવશેના િારહત્યનું અ્ારં 
વાચન શરૂ થઈ ગ્યું હતું; અને આજ િુધી અભવરત રહ્ું ્છ.ે િગવાન િરૂંિે કે 
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અલ્લા આશરે ન પડવાની કે બાળકીને ન ્યૂકી દેવાની એ એક રીત હતી અને 
્છ.ે વળી, આઠ વર્શની વ્યે, ઈ. ૧૯૭૯્ાં ભવપાશાએ ‘હાથી’ ભવશે એક તોફાની 
કભવતા અ્ને લખાવી, ત્યારથી ‘ભરિએરટવ ભલટરેચર ઑફ રડિેભબભલટી’ ભવશે અને 
એની રચનાઓ ભવશે પણ ઉ્ંગથી અને રહં્તથી વાચન ચાલુ ્છ.ે

એટલે ્ને પયૂરેપયૂરી જાણ ્છ ેકે રડિેભબભલટી ભવશેની અનેક ભરિરટકલ ભથ્યરી્ાંથી 
અને રડિેબલડ દ્ારા કે એ્ને ભવશે લખા્યેલી અનેક ઉતિ્ રચનાઓ્ાંથી કેટલીકનો 
જ (િાવ કેટલીકનો જ) આ એક કલાકના વ્તવ્ય્ાં િ્ાવેશ થઈ શ્્યો ્છ.ે

િજ્શનાત્ક રચનાઓ્ાં બને ત્યાં િુધી ‘ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ બા્ય ધ 
રડિેબલડ’ — એ િી્ા આ વ્યાખ્યાન પયૂરતી બાંધી ્છ.ે (કાફકાની વાતા્શ, ‘ધ હંગર 
આરટ્શસટ’નો અપવાદ રાખીને.) તરત અનેક ્હાન પુસતકો આ વ્યાખ્યાતાને ઠપકો 
આપવા પોતાની કરડી આંખ ઊંચકે ્છ!ે ‘To Kill a Moking Bird’્ાં અ્ેરરકી 
નવલકથાકાર લેભખકા હાપ્શર લી જ ે્  િા્ાભજક રીતે અક્ષભ્ત કે રડિેબલડ એવા 
ભનદબોર અશ્વેત ્યુવક Tom Robinson અને એવી જ શ્વેત વ્યક્ત Boo Radleyની 
વાતા્શ એક અનોખી રીતે કહે ્છ ેતે્ દ્યા પવાર અને ના્દેવ ઢિાળ, બા્ા અને 
પી. ભશવકા્ી જવેા િારતી્ય દભલત લેખકો તે્જ પ્ે્ચંદ અને ્ેઘાણી, ્હાશ્વેતા 
દેવી અને િાલચંદ્ર ને્ાડ ેજવેાં દભલતેતર લેખકોએ એવી જ િ્થ્શ રીતે િારતના 
િોભશ્યલી, પોભલરટકલી, ઇકૉનૉભ્કલી, રરભલભજ્યિલી રડિેબલડ જગતની અનેક 
વાતો અનેક ઉતિ્ રીતે કરી ્છ.ે એ િવ્શનો અહીં ઉલ્લેખ કરં, પણ એ્ની ચચા્શ 
આ વ્યાખ્યાનના િ્્યાવભધ્ાં શ્્ય નથી.

Mobi-Dick (Herman Melville), Of Mice and Men (John 
Steinbeck), The Sound and the Fury (William Faulkner), The Secret 
Garden (F G Burnett), The First Man જનેી અપયૂણ્શ હસતપ્ત Albert 
Camus જ ે ્ોટર-અકસ્ાત્ાં અવિાન પામ્યા એ એક ઝાડ િાથે અથડાઈને 
િાંગેલા વાહન્ાંથી ્ળી આવી હતી અને જ ે્ ાં કામ્યુ અલજીરર્યા્ાં રહેતી 
પોતાની શ્્જીવી અને કાને બહેરી પણ અડીખ્ ્ાનું શબદભચત્ર આલેખે ્છ ે— એ 
બધી ભવખ્યાત રચનાઓ્ાં પણ એક કે બીજી રડિેભબભલટીનું ભનરૂપણ જો ્છ,ે તો 
‘્ાનવીની િવાઈ’્ાં ‘ઠયૂ ઠંા’ કાળુનું, ‘રદવ્યચક્ષુ’ના અરણનું, ‘ઝેર તો પીધાં ્છ’ેના 
િત્યકા્નું ચરરત્રાલેખન પન્ાલાલ, ર. વ. દેિાઈ અને ‘દશ્શક’ પણ પોતપોતાની 
ભવભશષ્ રીતે કરે ્છ ે એ્. ધીરેન્દ્ર ્હેતાની ‘્છાવણી’ તો ભવર્ય અને લેખક બંને 
રીતે, અને ખાિ તો અનુિવ અને આલેખનના અનોખા ્રોડને કારણે ્યાદ આવે.

એટલે જ વ્યાખ્યાનશ્ેણી કે લેખ્ાળાનાં બહુ બધાં અર્ાન થા્ય. પણ, પેલો 
કભવ કહે ્છ ે તે્ એ ‘ભફર િી ક્ ભનકલે’!
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એક જ અંદેશો : આ બધાં ભવશે રાબેતા ્ુજબના ્છી્છરા અને અથ્શઘટનશયૂન્્ય 
(કશી ્ી્ાંિા કે Hermeneutic Reading ભવનાના) દિબાર ્હાભનબંધો આ 
વ્યાખ્યાન બાદ લખાવા ન ્ાંડ ેઅને આ બધાં ભવશે નરી ચબરાકીથી, આ્તે્થી 
્ારહતી ઉિેટીને, રડિેભબભલટીના દેશ્ાં રડઝની લૅન્ડની ભપકભનક પર લઈ જવાની 
અદાથી ચારપાંચ દૈભનકો્ાં ‘અધરવાઇઝ એબલોની દુભન્યા’ જવેા કોઈ શીર્શકવાળી 
કટારો શરૂ ન થઈ જા્ય! અથવા ‘અલ્યા, આ તો રહી જ ગ્યું’ — વાળી રટપપણીઓ 
ચાલુ ન થઈ જા્ય!

એક જ આશા : એ અક્ષભ્ત થ્યાં ્છ ેએક િહુ સવજનો (અંકભવજ્ાનનાં ‘૨.૬૮ 
કરોડ િારતી્યો’ જ નહીં, સનેહભવજ્ાનના પ્ત્યેક અક્ષભ્ત સવજન)ની પુનયઃક્ષભ્ત 
થવાની િુદીઘ્શ િાહિિફર્ાં આપણે પણ હ્િફર બનીએ, એ ગરર્ા્યાત્રાના 
િહ્યાત્રી બનીએ…)
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અક્ષન્તોિું સાનહતય (Literature of the Disabled)

સિતાંશુ રશશ્ચન્દ્ર

મંચ પર અને િિાગાર્ાં બેઠલેા િહુ આદરણી્ય અને ભપ્્ય સવજનો,
અદતન ગુજરાતી કભવતાના આરદકભવ અને આધુભનક ભવશ્વિંસકમૃભતના ભવચક્ષણ 

્ી્ાંિક, એવા કભવ-ભચંતક ભનરંજન િગતની સ્મૃભત્ાં આપણે િહુ આજ ે અહીં 
િેગાં થ્યાં ્છીએ. એ્ના િૉરિરેટક કે ઔપભનરરદક ગણા્ય એવા ધારદાર વ્યક્તતવને, 
નવી િોં્ય િાંગતી એ્ની િાહભિક કભવતાને અને આધુભનક િંસકમૃભત ભવશેના 
એ્ના તલાવગાહી ભચંતનને, ત્રણેને ફરી ફરી આપણા ્ન્ાં ઉથલાવતાં રહેવાનું 
કા્ કરવા જવેું ્છ ે— એકઠા થઈને કે એકલા રહીને. આજની િાંજ એ ્ાટનેો 
એક અવિર બની ્છ.ે

ઘણી વાર લાગે ્છ ે કે આજના ગુજરાતી િજ્શકને અને િ્ાજને, બંનેને એક 
બે-જીિાળો ભવરધર ડિી ગ્યો ્છ.ે આત્રભત અને આત્ભવસ્મૃભતનાં બેવડાં ભવર 
આપણા આજની ત્રણ ચાર પેઢીઓના િતિાિયૂખ્યા રાજકારણીઓની, પ્ભિભદ્ધિયૂખ્યા 
લેખકોની અને આપણા ભવખરાતા જતા ઉપિ્ાજોની રગો્ાં આજ ે એકિા્ટાં 
ચઢાં જણા્ય ્છ.ે જ ે ભવચાર્ાં અને વત્શન્ાં જાળવવા જવેી ્છ ે એવી આપણી 
િારહકત્યક, રાજકી્ય અને િાંસકમૃભતક િંપદાઓની ભવસ્મૃભત ઝડપિેર થવા લાગી ્છ ે
અને જ ેિયૂલી જવા જવેા ્છ,ે એવા એ્ના અંશોના વ્યા્ોહ્ાં ગુજરાતી િ્ાજ, 
રાજ્ય અને િારહત્ય આજ ે િપડા્યેલાં દેખા્ય ્છ.ે સ્રણ અને ભવસ્રણના એવા 
ઘાતક વ્ળ્ાં િપડા્યેલો આપણો વત્શ્ાન વલોવા્ય ્છ.ે એવા િ્્ય્ાં ભનરંજન-
સ્મૃભત તો એ કાભતલ ઝેર િા્ે કારગર નીવડ ેએવી આપણી રિિરી નોળવેલ ્છ.ે 
એવી ભનરંજન-નોળવેલની િંજીવની ્હેક લઈ, અથવા લાિશંકર ઠાકર કહે ્છ ેતે્ 
‘વાગીશ્વરીના નેત્રિરોવર્ાંથી ખોબોક પાણી [આજ]ે પી’, આપણે આવતી કાલે 
ફરી ઉ્ાશંકર, ભનરંજન અને લાિશંકરે આપણને િોંપેલા કા્ે વગર િયૂલ્યે વળગી 
જવાનું ્છ.ે એવા એક કા્ ભવશે ્ારં આ ભનરંજન િગત સ્મૃભત વ્યાખ્યાન ્છ.ે

‘ભનરંજન િગત ્ે્ોરર્યલ ટ્રસટ ઍન્ડ આકા્શઇવઝ’નાં દૃકષ્િંપન્ ન્્યાિીઓ 
શ્ી્તી તરલા અરણ િગત, શ્ી પ્ફુલ્લ અનુિાઈ, શ્ી ભચંતન નવનીતલાલ પરીખ, 
શ્ી પાવન બકેરી અને શ્ી શૈલેશ પારેખને િજ્શક-સ્રણ ્ાટનેો એક ્ાતબર 
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્ંચ તૈ્યાર કરવા બદલ હૃદ્યિર અભિનંદન. વર્શ ૨૦૨૨ના ‘ભનરંજન િગત 
્ે્ોરર્યલ લે્ચર’ ્ાટનેું ભન્ંત્રણ ્ને આપવા ્ાટ ેિહુ આદરણી્ય ન્્યાિીઓનો 
આિાર. એ્ના વતી ્ારી િાથે સનેહપયૂવ્શક િંપક્શ્ાં રહેનાર કભવ-ભવવેચક શ્ી 
રાજને્દ્ર પટલેને ્ૈત્રીિ્યાાં વંદન.

૨

તો, એવા કભવ-ભચંતક-ક્્શશીલના સ્રણે અપાતા વર્શ ૨૦૨૨ના આ ્ે્ોરર્યલ 
લે્ચરનો ભવર્ય ્છ ે: ‘ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ’. શેનું ને કોનું િારહત્ય? 
ભવકલાંગતા, રદવ્યાંગતા, ખોડ, પંગુતા અને પંગુ, ખોડો કે પાંગળી, ભવકલાંગ કે 
રદવ્યાંગ — ગુજરાતી્ાં શું કહી ઓળખાવીશું એને? ન જાને. પંગુ કહો કે રદવ્યાંગ, 
એ જ ે ્છ ે એ તો ્છ ે જ. એના વાસતવ ભવશે, એ વાસતવની વાત કરવાની વાણી 
ભવશે અને એના િારહત્ય ભવશે ગુજરાત્ાં, બલકે િારતિર્ાં થવો જોઈએ એથી 
ઘણો ઓ્છો ઊહાપોહ થ્યો ્છ.ે આપણી એ Stigmatized Secret Realityની 
અને એ વાસતવના ન-જવેા લખા્યેલા-વંચા્યેલા િારહત્યની કેટલીક તલાશ અને 
કેટલીક ્ાંડણી આ વ્યાખ્યાન્ાં કરવા ધારી ્છ.ે

પહેલો િવાલ એ કે રડિેભબભલટી એટલે શું અને કોને રડિેબલડ કહેવા્ય? 
અલગ અલગ દૃકષ્કોણથી એ િવાલની ભવભવધ ્છણાવટ થઈ ્છ.ે એવા જાગભતક 
ભવકલાંગતા-ભવચારને ્ેરડકલ, સટૅરટકસટકલ, લીગલ અને િોભશ્યૉલૉભજકલ એવા ચાર 
્ુખ્ય ્ૉડલેિ્ાં ્યૂકી શકા્ય. ્્યારેક એકબીજાને આગળ વધારતી તો ્્યારેક 
એક્ેકનો ઉચ્છદે કરતી એ આ ચાર Critical Theories of Disabilityની શ્્ય 
એટલી ચચા્શ આજના વ્યાખ્યાન્ાં આગળ જતાં કરીશું. પણ ‘What is disability? 
Who is a disabled person?’ જવેા િવાલોનો એક અણધા્યબો પણ આબાદ 
જવાબ જો કોઈએ આપ્યો હો્ય તો એ કોઈ ભનષણાત ડૉ્ટરે, િંખ્યાશાસ્તીએ, 
વકીલે કે િ્ાજભવજ્ાનીએ નહીં, પણ િાપેક્ષતાના અટપટા ભિદ્ધાંતના દ્રષ્ા આલબટ્શ 
આઇન્સટાઇને. એબલ અને રડિેબલડના વૉટરટાઇટ ભવિાજનની આખી વાતનો 
જ જરી્ાં જાણે ્છદે ઉરાડતા હો્ય એ્ આપણા ્યુગના એ અજોડ પ્ભતિાવંત 
ભવજ્ાની, ભજભન્યિ િા્યકન્ટસટ કહે ્છ ે: ‘Everybody is a genius.’ — એ્ કે? 
આપણે જરા હિીને ભવચારીએ કે હશે, એઓ તો ્ોટુ ં ્ાણિ, ઉદારરદલીથી 
એવું બધું એ તો કહે. ્ને ્યાદ આવે ્છ ે કે આપણા િુકભવ ઉશનિે એક વાર 
્ને ્ધુર કસ્ત િાથે કહ્ું હતું કે એઓના કુટુબં્ાં પણ એક ભવકલાંગ બાભલકા 
્છ ે અને એને પાનો ચઢાવવા ્ાટ ે એઓ એને ‘તું તો જીભન્યિ ્છ’ે, એવું એને 
ઘણી વાર કહે ્છ.ે ઇશારો કઈ રીતે ્ારી તરફ હતો એ િ્જીને અને એક 
નહીં, બે બાભલકાઓનું એ િલા કભવ અજાણતા્ાં કેવું અપ્ાન કરી બેઠા હતા, 
એ ભવચારે ્ને િારે ખેદ પણ થ્યો હતો. એવા અંગત ખેદની જાહેર ચચા્શ ્્યાં 
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કરવી, એ્ ગણી, ઉશનસ્ ને અને િેગા આઇન્સટાઇનને પણ રડિભ્િ કરી આપણે 
પોતાને કા્ે વળગવા જતા હોઈએ ત્યાં જ એ ભવનોદભપ્્ય ભવજ્ાની ભવના ભવલંબ 
એક બચુકડો શબદ બોલે ્છ ે: ‘બટ!’ “Everyone is a genius. But…!” — હવે 
એ્ાં ‘પણ’ શું, એવું આપણે પયૂ્છીએ એ પહેલાં, ઉશનસ્ થી િાવ અલગ રીતે 
જાણે એક કસ્ત કરી આઇન્સટાઇન ઉ્ેરે ્છ ે: ‘Everyone is a genius. But if 
you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole 
life believing that it is stupid.’ — અને આપણે ચોંકી ઊઠીએ! ‘ભફશ’ અને 
‘એભબભલટી ટુ ્લાઇમબ અ ટ્રી’? આપણી પડોશ્ાં રહેતી, આપણા કુટુબં્ાં જન્્ેલી 
કોઈ પાણીની રાણી જવેી ચંચળ પણ પોતાને પગે ચાલી ન શકતી, વહીલચેર્ાં 
બેઠલેી ્સત્યકન્્યાને ‘તું ઝાડ પર કે્ ચઢી નથી બતાવતી, અ્ારી જ ે્ ?’ એવું 
પયૂ્છી, ઝંખવાણી પાડી, એની આખી ભજદંગી બગાડવાનું કા્ આપણે હાથે થઈ 
તો નથી ગ્યું ને, એવો આકરો િવાલ િહિા આપણને થા્ય ્છ.ે કોઈ ઝાડ પર 
ચઢી શકે, કોઈ પાણી્ાં તરી શકે, કોઈ આકાશ્ાં ઊડી શકે : િહુની કોઈ ને 
કોઈ શક્ત કે ક્ષ્તા હો્ય ્છ,ે અને અક્ષ્તા પણ; એનું િાન આઇન્સટાઇન કેવી 
િહજ રીતે, એક જ ઝબકારે આપણને કરાવી શકે ્છ!ે ‘But if you judge a 
fish by its ability ot climb a tree’ તો આખી ભજદંગી ફ્ત એ ્ા્છલી જ 
નહીં, વહીલચેર્ાં બેઠલેી એ બાળકી જ નહીં, we too should spend our 
whole life believing that we are stupid.



રડિેભબભલટીના નવા રડસકોિ્શ્ાં એક શબદ ્હત્વનો બનતો જા્ય ્છ ે: Ablism. 
િક્ષ્ોની બીજાઓ પરની જોહુક્ી િયૂચવતી એ િંજ્ાનો અનુવાદ ‘િક્ષ્તાવાદ’ 
એવો કરીશું?

‘Carving out a space to act: acquired impairment and contested 
identity’ ના્ના ્હત્વના લેખ્ાં, ઓસટ્રૅભલ્યન ક્્શશીલ-ભવચારક ઍન્ટની હોગન 
(Anthony Hogan) આ અંગે એક દયૂરગા્ી ્ુદ્ો ઉઠાવે ્છ.ે હોગન કહે ્છ ે: 
‘The lived experience of being deaf contests the notion that the 
world is hearing, a notion that follows the idea that deaf people 
also should hear and speak, because hearing and speech have 
traditionally dominated modes of communication.’ (See : p.80. 
Disability Discourse, Ed. Mairian Corker and Sally French, 1999). 
અહીં હોગન જાણે કે આઇન્સટાઇનની ્ા્છલી અને ઝાડવાળી વાત આગળ ચલાવે 
્છ.ે એ ઉ્ેરે ્છ ે: ‘The experience of deaf people, in whatever form, 
contests ablism (a world based on values that suit able-bodied 
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people) just as feminism contests patriarchical dominance. Ablism 
is therefore is a political issue for disabled people.’ (એ જ.)

શ્વણિક્ષ્ િ્ાજની િતિાને અને એના િક્ષ્તાવાદને શ્વણન્્યયૂન લોકો, 
લઘુ્તી્ાં હોવા ્છતાં પડકારે, એને હોગન જરૂરી િ્જ ે ્છ.ે પુરરપ્ધાન 
િ્ાજવ્યવસથા્ાં પુરરોની િતિાને જ ે્  નારીવાદી ભવચારણા પડકારે એ્. એ રીતે 
ભવચારતાં ‘એબભલઝ્’ કે ‘િક્ષ્તાવાદ’, રડિેબલડ કે અક્ષભ્ત (અક્ષ્ કરા્યેલા) 
લોકો ્ાટ ે એક ‘પોભલરટકલ ઇસ્યયૂ’ ્છ.ે

અહીં ‘પોભલરટકલ’ કે ‘રાજનીભતક’ (રહંદી્ાં જનેે ‘ભિ્યાિી’ કહે ્છ,ે તેવો) 
્ુદ્ો ્છ,ે ્ાત્ર વૈ્યક્તક કે િા્ાભજક કે વહીવટી ્ુદ્ો નથી. આ વાત ‘ભલટરેચર 
ઑફ ધ રડિેબલડ’ કે ‘ભવકલાંગો / અક્ષભ્તોનું િારહત્ય’ એ ભવશે વાત કરતી વખતે 
અવગણવાપાત્ર નહીં, એવો ્ુદ્ો ્છ.ે

જો ‘પોભલરટ્િ ઑફ ઍન્ગેજ્ેન્ટ ભવથ ધ સટટે’ કે ‘રાજ્યિતિા િાથેના 
અનુબંધનું પોભલરટ્િ’ એ ભવકલાંગ િ્ુદા્ય અને િારહત્યનું એક રાજનીભતપરક 
પ્સથાનભબંદુ ્છ,ે તો ‘આશાની રાજનીભત’ કે ‘પોભલરટ્િ ઑફ હોપ’ એ એનું 
બીજુ ં પ્સથાનભબંદુ ્છ.ે

‘Disability Struggle and the Politics of Hope’ એ ના્ના પ્િાવશાળી 
ભનબંધ્ાં ્યુભનવભિ્શટી ઑફ લંડનના પ્ોફેિર, લેન બાટ્શન પણ ‘આશાની રાજનીભત’ની 
વાત એ જ રીતે કરે ્છ.ે એ ભનબંધ્ાં બાટ્શન કહે ્છ ે: ‘A fundamental 
argument of this chapter is that there now is an urgency about 
the need for further attention being given to the development of a 
political analysis which is inspired by a a desire for transformative 
change and that constitutes hope at the centre of the struggle for 
inclusivity.’ (જુઓ, P. 1 to 10, in Disability, Politics and the Struggle 
for Change, ed. Len Barton. 2001. Emphasis added through italics 
by me).



આપણી આજની ગોકષ્ઠની શરૂઆતે જ નોંધી લઈએ કે ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ 
કે અક્ષભ્તોનું િારહત્ય જ ે્  એના એક ધ્ુવ પર અક્ષભ્ત વ્યક્તના ભનતાન્ત 
(અને બહુધા ઘોર) એકાન્ત્ાં જન્્ લેતું હો્ય ્છ,ે તે્ બીજ ે ધ્ુવે એનું એક ઊંડુ ં
પોભલરટકલ ઍન્ગેજ્ેન્ટ, ઊંડી રાજનીભતક પ્ભતબદ્ધતા પણ હો્ય ્છ.ે એ ભવના ધ 
રડિેબલડની, અક્ષભ્ત કે ભવકલાંગની એક ‘અનન્્યપરતંત્ર’ ્ાનવ તરીકેની ગરર્ા 
અને સવાતંત્્ય્યુ્ત ઓળખ શ્્ય ન બને. — આ ્છ ે ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડના 
પોતાના લોકેશનનો પ્શ્ન. ભવકલાંગ વ્યક્તની ભનતાંત (બહુધા ઘોર) એકાન્ત, તે 
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એક ધરી અને ભવકલાંગ િ્ુદા્યનો ભનિ્શ્ય અને િભરિ્ય રાજનીભતક અનુબંધ, તે 
બીજી ધરી, એ્ બે ધરીઓ પર ભવકલાંગોનું િારહત્ય આગળ વધે ્છ.ે



તો હવે હોગન અને બાટ્શને ્ાંડલેી એ વાત ્ન્ાં તાજી રાખી, ભથ્યરી ઑફ 
રરલેરટભવટીના દાશ્શભનક આલબટ્શ આઇન્સટાઇને, એ ્ેધાવી અને સનેહિિર ્ાણિે 
કરેલા એક રૂપકના વીજ-ઝબકારના અજવાળા્ાં, રડિેભબભલટી, રડિેબલડ અને 
ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ અંગેની ભવશ્વવ્યાપક ભવચારણાનાં પાણીદાર પણ 
ભવખેરા્યેલાં ્ોતીને હાથવણાટના આપણા પોતાના વળદાર ગુજરાતી ભવચારધાગા્ાં 
એકિયૂત્ર કરવાનો ્યતન કરીએ.

૩

પોભલરટ્િ ઑફ ઍન્ગેજ્ેન્ટ ભવથ પાવર (િતિા િાથેના િંબંધની રાજનીભત) જો 
ભવકલાંગ વ્યક્ત, િ્ુદા્ય અને િારહત્યનું એક ‘પોભલરટ્િ’ ્છ;ે પોભલરટ્િ ઑફ 
હોપે, એ બીજુ;ં તો ત્રીજુ ં ‘પોભલરટ્િ’ ્છ ે ‘પોભલરટ્િ ઑફ લૅન્્વેજ’. ભવકલાંગ 
િ્ુદા્ય અને ભવકલાંગોનું િારહત્ય, આ ત્રણ રાજનીભતક અનુબંધો, બલકે આ ત્રણ 
રાજનીભતક િંઘરબો ભવના આગળ વધી ન શકે; આપઓળખ ્ેળવી કે જાળવી ન શકે.

તો આ ત્રીજી રાજનીભત, ‘િારાની રાજનીભત’ ભવશે કેટલીક વાત કરીએ. 
િારાનો અને િારહત્યનો ઉપ્યોગ બે રીતે થઈ શકે : વાસતવને દેખાડવા્ાં અથવા 
એને ્છાવરવા્ાં. રડિેભબભલટીનું વાસતવ અટપટુ ં્છ,ે એભબભલટીનું વાસતવ પણ ઓ્ુછ ં
નથી. ભવકલાંગતા ભવશે આપણે જ ે િારા વાપરીએ ્છીએ, એ ભવશે જ ે િારહત્ય 
લખીએ-વાંચીએ ્છીએ, એને આ કિોટીએ ચડાવવું ઘટ.ે

‘રડિેબલડ’ અને ‘રડિેભબભલટી’ એ શબદોના ગુજરાતી અનુવાદની ચચા્શ 
કરતાં પહેલાં એ્યે નોંધવું ઘટ ે કે અંગ્રેજી િારાના ઇભતહાિ્ાં પણ એ શબદો 
અંગે િારે ગડ્થલ ચાલી ્છ.ે અંગ્રેજી િારાનો ભવખ્યાત િ્ાનાથથી શબદકોર, 
Roget’s 21st Century Thesaurus, એની ઈ. ૨૦૧૩ની આવમૃભતિ્ાં એ શબદના 
૨૪ પ્યા્શ્યો અંગ્રેજી િારા્ાં એક કે બીજ ેિ્્યે વપરા્યા હોવાનું નોંધે ્છ.ે એ્ાં 
‘Cripple’, ‘dumb’, ‘lame’, ‘maimed’, ‘infirm’, ‘retarded’, ‘confined’, 
‘handicapped’, ‘broken down’, ‘run down’, ‘out of action’ ‘paralyzed’, 
‘powerless’ અને ‘helpless’નો િ્ાવેશ થા્ય ્છ.ે દરેક શબદ જ ે્  ‘રડિેભબભલટી’નાં 
કોઈ પાિાંનું િયૂચન કરે ્છ ે તે્, અલબતિ, એને વાપરનાર વ્યક્ત અને િ્ાજની 
્ાનભિકતાનું્યે િયૂચન કરે ્છ.ે િદીઓ લાંબાં વાણી અને ભવચારનાં ્ંથનો વડ ે
્જબયૂત અને સના્યુબદ્ધ બનેલી અંગ્રેજી િારા્ાં આજ ે‘Physically Challenged’, 
‘Visually Challenged’, ‘Hearing Impaired’, અને અંતે ‘Otherwise Able’ 
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જવેી શબદરચનાઓ શ્્ય બની ્છ ેઅને અંગ્રેજીિારી િ્ાજની ્ાનભિકતા કંઈકે 
બદલાઈ ્છ.ે ‘Mad’ શબદ્ાં જ ે ભતરસકાર, ઘ્ંડ અને રિયૂરતા ઠાંિીઠાંિીને િરા્યેલાં 
્છ,ે એની િા્ે ‘Mentally Impaired’ કે ‘Intellectually Challanged’ એ 
શબદો્ાં ્ાણિાઈની જ ે ્હેક િરી ્છ,ે એ જ તો ્છ ેઆપણી નોળવેલની ્હેક, 
જ ે પેલા ‘પ્વાલદ્ીપ’ પર એક કભવએ જતનથી ઉગાડી રાખી ્છ ે— ભતરસકાર, 
ઘ્ંડ અને રિયૂરતાના ભવરધરો િા્ે નકુલક્્શ કરતાં જો કોઈને જરૂર પડ ે તો! જોકે 
૨૧્ી િદી્ાં જન્્ેલા કે ઉ્છરેલા કેટલાક તોરીલા ‘રડિેબલડ’ લેખકો, રડફા્યન્િથી, 
અવજ્ાપયૂવ્શક, આજ્ેયે પોતાના િારહત્યને ્છડચેોક ‘Crippled Literature’ તરીકે 
ઓળખાવે ્છ!ે અહીં કોઈને આપણા પેલા નરભિંહનો તોર ્યાદ આવે : ‘એવા 
રે અ્ો એવા, ત્ો કહો ્છો વળી તેવા’! ભગરરતળેટીએ નરભિંહને જ ે ્ળા 
હતા એઓ, આજની પરરિારા્ાં કહીએ તો, િારતના Socially Disabled 
ભવશાળ ઉપિ્ાજના અંશ હતા. પણ ગુજરાતના એ આરદકભવ ્ાટ ે તો એ લોકો 
એ્ના જ્ાભતબંધુ નહીં તો્યે સવજનલોક હતા. પંદર્ી િદી્ાં રચા્યેલું આરદકભવ 
નરભિંહનું એ િયૂલ્યું ન િુલા્ય એવું પ્િાભત્યું ગુજરાતી િારાના ‘ભલટરેચર ઑફ 
ધ રડિેબલડ’ની પ્થ્ અને પર્ રચના ્છ.ે

બીજી તરફ, િારતી્ય િારાઓ્ાં, િંસકમૃત જવેી િંસકારેલી િારા્ાંથી 
(ન કે અંગ્રેજી્ાંથી) આવેલો શબદ ્છ ે: पङ्गु. એનું સ્તીભલંગ સવરૂપ पङ्वी. 
અનુકંપાશીલ બૌદ્ધ દશ્શનથી પરરષકમૃત પાભલ અને અરહંિાશીલ જનૈ દશ્શનથી 
પરરષકમૃત અધ્શ્ાગધી્ાં્યે પેલા (અ)િંસકમૃત શબદ, पङ्गु,થી જ ચલાવી લેવા્યું ્છ.ે 
ગુજરાતી્ાં એનું ‘પાંગળો’, ‘પાંગળી’, ‘પાંગળું’ થ્યું. ‘િાથ્શ ગયૂજરાતી જોડણીકોશ’ 
(ગયૂજરાત ભવદાપીઠ, ૨૦૧૭) ‘પંગુ’ શબદનો લાક્ષભણક અથ્શ ‘પા્ર’ થા્ય ્છ,ે એ 
પણ નોંધે ્છ.ે પ્ે્ાનંદ ‘લયૂલાં િયૂલાં અટયૂ ભલ્યાં ને અપંગ અંધ બભધર’ની વાત કરે 
્છ ે એ્ાં ‘િયૂલાં’ અને ‘અટયૂ ભલ્યાં’ એ બે શબદ એ કભવની િંવેદનશીલતા તરફ 
િંકેત કરે ્છ.ે ‘લયૂલાં’ઓ આપણી વચચે રહેતાં ્છતાં જાણે િયૂલાં પડાંની, એકલાં 
પડી ગ્યાંની વ્યથા અનુિવે ્છ,ે એ વાત આપણો આખ્યાનકાર બરોબર જાણે ્છ.ે 
‘લકવો ્ારેલું’, ‘લંગડુ’ં, ‘લયૂલું’, ‘ઠયૂ ઠું’ં, ‘બેરં’, ‘ગુંગું’, ‘ગાંડુ’ં, ‘ખોડુ’ં, ‘ખોડખાંપણવાળું’ 
જવેા શબદો ગુજરાતી િ્ાજ્ાં ગઈ કાલ િુધી જ ભનરાંતે વપરાતા, હવે નથી 
જ વપરાતા, એવું કહી ન શકા્ય. એ્ાં અચાનક ‘રદવ્યાંગ’ જવેો શબદ આવ્યો, 
તે ્્યાંથી, કઈ રીતે, એ તપાિવા જવેી ઘટના ્છ.ે ‘રડિેબલડ’ શબદના અનુવાદ 
રૂપે આજ ે િા્ાન્્યપણે ‘ભવકલાંગ’ શબદ વપરા્ય. પણ પોસટરો્ાં અને િરકારી 
પ્કાશનો્ાં હવે અચયૂક આ ‘રદવ્યાંગ’ શબદ વપરા્ય ્છ.ે

આ વ્તવ્યના શીર્શક્ાં ‘અક્ષભ્ત’ એવો શબદ ‘Disabled’ શબદના એક 
નવા ગુજરાતી અનુવાદ રૂપે િયૂચવા્યો ્છ.ે ‘ક્ષ્ા’ શબદ્ાંથી નહીં પણ ‘ક્ષ્તા’ 
શબદ્ાંથી એ રૂપ ્ેં તારવ્યું ્છ.ે અંગ્રેજી શબદ ‘Disabled’ને તપાિતાં એ શબદ 
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ભવશેરણને ના્ રૂપે વાપરતાં નીપજ્યો ્છ,ે એ જોઈ શકાશે. ‘Disabled’ વ્યક્ત 
એટલે ‘જનેે રડિેબલ કરાઈ ્છ ે કે જ ે રડિેબલ થઈ ્છ’ે એવી વ્યક્ત. ‘Enabled’નું 
antonym ્યા ભવલો્ તે ‘Disabled’. એક પ્ભરિ્યાનું એ્ાં િયૂચન ્છ.ે ‘જનેે અક્ષ્ 
બનાવાઈ ્છ ે કે જ ે અક્ષ્ બની ્છ’ે, એવી વ્યક્ત તે ‘અક્ષ્ીકમૃત’ કે ‘અક્ષભ્ત’ 
વ્યક્ત. એ ભવશેરણને ના્ રૂપે વાપરતાં ‘Literature of the Disabled’નો 
અનુવાદ ‘અક્ષભ્તોનું િારહત્ય’ એવો થા્ય. ‘અપંગ’ અથવા ‘રદવ્યાંગ’ને બદલે 
‘અક્ષભ્ત’ (ન કે ‘અક્ષ્’) એવો શબદ ્યોજતાં િંવેદનશયૂન્્ય તુચ્છકારથી (‘પંગુ’) 
અને જાણ્યેઅજાણ્યે આવતા ્હેરબાની કે રહે્રદલીના િાવથી (‘રદવ્યાંગ’) દયૂર 
અને ્ુ્ત રહી શકા્ય ્છ.ે

૪

અક્ષભ્તોના િારહત્યનું એક િરના્ું આપણાં િારાં દૈભનક િ્ાચારપત્રો હોઈ 
શકે. ના્ નથી લેતો, પણ ્્યાંક ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડની િજ્શનાત્ક અને 
આલોચનાત્ક રચનાઓ ્ાટ ેકોઈક દૈભનક િ્ાચારપત્રના કોઈક િંસકારી ્ાભલક, 
અભધપભત, તંત્રી કે પત્રકાર એ ્ાટ ે પોતાના દરવાજાનું તાળું ખોલે, એ આશા 
અને અપેક્ષા. — અને ભવકલાંગો ્ાટનેાં લાગણીઘેલાં, ચબરાક કે રાબેતા ્ુજબના 
લખાણો ્છાપવા ્ાટ ે નહીં.

કોરોનાનો પ્કોપ શરૂ થ્યો હતો એની પયૂવ્શિંધ્યાને િ્્યે, ૧૫્ી ઑગસટ, 
૨૦૧૮ના અંક્ાં, િં્યોગથી િારતના સવાતંત્્ય-રદવિે, અ્ેરરકાના ‘ન્્યયૂ્યૉક્શ ટાઇમિ’ 
દૈભનકે, પોતાની ‘ઓભપભનઅન િીરીઝ’્ાં આ રડભજટલ શ્ેણી શરૂ કરી :

“Poetry Is a Way of Being in the World  
That Wasn’t Made for Us  

New work from 10 poets with disabilities.”

— ‘બીઇન્ગ ઇન ધ વલડ્શ’ તો ખરં, પણ ‘ઇન ધ વલડ્શ ધૅટ વૉઝ નૉટ ્ેઇડ ફૉર 
અિ’! અક્ષભ્તોના િારહત્યની આ ચોખવટને સવીકા્યા્શ, િ્જ્યા ભવના એ્ની 
કભવતા જાણવી-્ાણવી શ્્ય ન બને. એ શ્ેણીનાં એક િંપાદક જભેનફર બાટ્શલેટ 
(Jennifer Bartlett) લખે ્છ ે:

‘Not long after the debut of Disability, the Times’s Opinion 
series, in August 2016, careful readers began noticing what seemed 
to be an unusual trend: Among the many writers the series had 
attracted were several working poets. This was not a surprise to 
me—I am one of those poets, and a big part of my life involves 
work with other poets with disabilities.’



· 11 ·

ભવકલાંગતા અને કભવતા વચચેનો િંબંધ એ રીતે ‘ન્્યયૂ્યૉક્શ ટાઇમિ’ના વાચકો 
િા્ે ઊઘડો. એ રીતે એક આશા બંધાણી ને બાટ્શલેટ આગળ વધ્યા.

‘Sometime last year, the editor of this series, Peter Catapano, 
and I resolved to put together a selection of poems—a sort of digital 
chapbook or zine—that could be published here as part of the series.’

ને પરરણા્ આવ્યું : ‘The result is below: work from 10 poets, 
myself included, with illustrations provided by LAND Studio 
& Gallery in Brooklyn (funded by the League Education and 
Treatment Center), which nurtures the artistic talents of people 
with developmental disabilities.’ કભવતા અને ભચત્રકલાનો િંગ્ થ્યો, તે્યે 
ભવકલાંગ કભવઓ અને ભવકલાંગ ભચત્રકારોને હાથે.

“The sampling is very small, and for practical reasons excludes 
many gifted poets, but it is a start and will hopefully open the 
door to a better understanding of the significant role people with 
disabilities play in the literary and visual arts in this country.” — હા, 
હોપફુલી! હ્ેશ, બધે.

‘ન્્યયૂ્યૉક્શ ટાઇમિ’ જ ેપોતાના દેશ ્ાટ ેકરી શ્્યું, એ કા્ એ રીતે આપણા 
દેશ ્ાટ ે કરી બતાવનારં કોઈક દૈભનક ્્યાંક હશે કે?

‘ન્્યયૂ્યૉક્શ ટાઇમિ’નું આ ‘Zine’, ‘્ેગા-ઝીન’ નહીં, ‘ભ્ભન-ઝીન’, ‘ભલટલ 
્ૅગ’ કે ‘લઘુિા્ભ્યક’ (આપણા ‘રે’ કે ‘્યા હો્’ આરદ જવેું) પોતાના શીર્શક્ાં 
ભવકલાંગોની કભવતા, કલા અને જગતનો અનોખો અનુબંધ િયૂચવે ્છ.ે

પણ એ કા્ કેવું ્ુશકેલ ્છ,ે એ એઓ જાણે ્છ.ે એટલે તો શીર્શક બાધ્યું 
્છ ે: ‘આપણે ્ાટ ે જ ે ભન્ા્શ્યું નથી એવા જગત્ાં વિવાની એક રીત’ એટલે 
ભવકલાંગોની કભવતા!

િાથોિાથ એક વધારે શીર્શક જોઈએ! જભેનફર બાટ્શલેટ ે ્ાઇકલ નોધ્શન 
અને શેઇલા બલૅક િાથે જનેું િંપાદન ક્યુાં ્છ ે એ પુસતકનું શીર્શક ્છ ે: “Beauty 
Is a Verb: The New Poetry of Disability.” ‘િૌંદ્ય્શ’ને ના્ રૂપે નહીં, 
ભરિ્યાપદ રૂપે જોવાની વાત કરવાનો પ્થ્ અને પર્ અભધકાર ‘પોએટ્રી ઑફ 
રડિેભબભલટી’ના કભવનો જ હો્ય!

બાટ્શલેટ લખે ્છ ે: ‘In my view, a poem is the record of one’s own 
experience of the singular mind and/or body, a singular voice. For 
many of us, it is also a way of “being in the world,” a world that in 
many ways was not made for us and actively resists our participation. 
Through poetry, we are able to remake and reinvent that world.’
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ભવકલાંગ વ્યક્તનું ભનતાંત એકાંત અને ભવકલાંગ િ્ુદા્યનો જ ેજગત એ્ને 
્ાટ ે બનાવા્યું નથી એની િાથેનો અભવરત િંઘર્શ — આ બંનેનાં તાણાવાણા વણતી 
િજ્શકતાની હાથશાળ ભનરંતર ચાલતી રહો!

૫

‘અક્ષભ્ત’, ‘અક્ષ્ીકમૃત’ કે ‘રડિેબલડ’ એ િંજ્ાઓની િાથે બીજી બે િંજ્ાઓ 
આપણા રડસકોિ્શ કહેતાં પ્-બંધ કે પાઠ્ાં આવે ્છ.ે રડિેભબભલટી રડસકોિ્શ્ાં ચાવીરૂપ 
બનતી એ બે િંજ્ાઓ તે : Impairment / Impediment / અને Agency, અથા્શત્ 
‘ન્્યયૂનતા’ / ‘અવરોધ’ અને ‘અભિકતમૃ્શતવ’. જરા નજીકથી જોઈએ :

ઇમપેરડ્ેન્ટ કે અવરોધ એટલે શરીર્ાં જ ેકશી આડશ આવી હો્ય, એ. કાનથી 
િાંિળવા્ાં આડશ, આંખથી જોવા્ાં અવરોધ, સના્યુઓ અભતશ્ય તંગ થઈ જતાં 
પક્ષઘાત, વગેરે. દરેક અવરોધનું સથાનક, દરેક ઇમપેરડ્ેન્ટનું લોકેશન તો એ અક્ષભ્ત 
વ્યક્તના શરીર્ાં અને ્ગજ્ાં હો્ય, ઇમપેર્ેન્ટ કે ન્્યયૂનતા ્યા ઓ્છપનું સથાનક 
પણ એ જ. પણ એ ઓ્છપ કે આડશને કારણે િ્ાજ્ાં એ વ્યક્તને જ ેઓળખ 
આપી દેવા્ય ્છ,ે (પંગુથી રદવ્યાંગ વગેરે િુધીની), એ ઓળખ કે આઇડકેન્ટટીનું લોકેશન 
એ વ્યક્તના શરીર્ાં અને ્ગજ્ાં નથી હોતું, Identity of an individual is 
necessarily grounded in a society and in institutions of that society. 
વ્યક્તને પંગુ, ભવકલાંગ, રદવ્યાંગ, અન્્યથાક્ષ્ કે અક્ષભ્ત તરીકેની ઓળખ જ ેઆપે 
્છ ેએ એજન્િી કે અભિકતા્શ એ વ્યક્તથી અલગ હો્ય ્છ.ે

તો હવે િવાલ કરવાનો થા્ય કે એ એજન્િી કે અભિકતા્શનું લોકેશન કે સથાનક 
્્યાં? એ ભવશેની ્ાતબર ચચા્શ Cultural Locations of Disability (2006) એ 
પુસતક્ાં Sharon Snyder અને David Mitchel એ બે ભવચારકોએ કરી ્છ.ે

લોકેશન ઑફ ઇમપેરડ્ેન્ટ / ઇમપેર્ેન્ટ અને લોકેશન ઑફ એજન્િી (કહેતાં 
ઓ્છપ અને અવરોધનાં સથાનક અને અભિકતા્શનાં સથાનક) — એ જુદાં જુદાં ્છ,ે એ 
િ્જવું જરૂરી ્છ.ે એ તફાવત ન િ્જતાં, એ બંનેને એક જ સથાનકે ્યૂકનારા 
લેખકોએ રચેલી ભવકલાંગોના િારહત્યની રચનાઓ ગ્ે તેવી લાગણીિરી, િક્તિરી 
કે ક્્શશીલતાિરી હો્ય, પણ એ િજ્શનાત્ક િારહકત્યક રચનાઓ નથી. એ તો 
્યૂળિયૂત રીતે િયૂલી પડલેી, અખાનો શબદ ્યોજીએ તો ખતા ખાધેલી રચનાઓ 
્છ,ે કાં તો ઇમપેરડ્ેન્ટ / ઇમપેર્ેન્ટ અને એજન્િી, બંનેનું લોકેશન કોઈ પરાતપર 
શક્ત્ાં કલપી, ‘તુમહીને દદ્શ રદ્યા હૈ, તુમહી દવા દેના’ એ્ એ ્ુ્ધ લેખક 
કરગરે ્છ,ે અથવા, અવરોધ અને અભિકતા્શ બંનેનું સથાનક ભવકલાંગ વ્યક્ત્ાં 
જ કલપી, એના વતી વ્યક્તગત વલોપાત કે આરિોશ કરે ્છ.ે એ વંધ્ય વલોપાત 
અને એ ગૌરવશયૂન્્ય શરણાગભત, બંને િ્યસથાનોથી ભવકલાંગોના અને ભવકલાંગતાના 
િાચા િારહત્યે ચેતતા રહેવાનું ્છ.ે
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અક્ષભ્તનું અને અક્ષ્તાનું િાચું, િજ્શનાત્ક અને ભવશદદશથી િારહત્ય તો 
અવરોધને અક્ષભ્ત વ્યક્ત્ાં લોકેટ કરી, અભિકતા્શપણાને અન્્યત્ર ્્યાં લોકેટ કે 
સથાભનત કરવું, એની ગંિીર, તટસથ અને અભવરત ખોજ કરતું રહે ્છ.ે

રડિેભબભલટીનું ્ેરડકલ ્ૉડલે અક્ષ્તા કે ન્્યયૂનતાને, ઓ્છપને, અક્ષભ્ત 
વ્યક્તની અંદર િલે લોકેટ કરે, પણ િોભશ્યૉલૉભજકલ ્ૉડલે અક્ષભ્ત વ્યક્ત અને 
િ્ુદા્યની ઓળખની, આઇડકેન્ટટીની કટોકટીને તો િ્ાજ, રાજ્ય, ધ્્શ, અથ્શકારણ, 
્નોભવજ્ાન, િારાવ્યવસથા, અને બીજાં અનેક સથાનકોએ અડ્ા જ્ાવીને બેઠી ્છ,ે 
એ ન ચીંધી શકે તો એ ્ૉડલે નકા્ું નીવડ.ે

૬

આટલી ભિદ્ધાંત્ી્ાંિા ક્યા્શ પ્છી, એની સપષ્તા િાથે, હવે ભવકલાંગતાના અને 
ભવકલાંગોના િારહત્યના પ્્યોગોની ્ી્ાંિા તરફ જઈએ. ભથ્યરી અને પ્ેક્ટિની 
આવી જુગલબંધી ભિદ્ધાંતોને ઠાલા અને પ્્યોગોને રદશાશયૂન્્ય બનાવતા િ્યસથાનોને 
ચાતરીને આગળ વધવા ્ાટ ે આપણને િક્ષ્ બનાવશે.

ભવકલાંગતા ભવશેની કેટલીક વાઙ્ ્ ્ય રચનાઓના વાચન વડ ે આ વાત 
િ્જવાનો ્યતન કરીએ અને ભવકલાંગતાના િારહત્યના વગથીકરણ તરફ આગળ 
વધીએ. પહેલી એક િંસરિમૃત રચના, બીજી ગુજરાતી અને ત્રીજી અંગ્રેજી.

I
િંસકમૃતનો પેલો જાણીતો શ્ોક િહુએ િાંિળો હશે, બીજ ે નહીં તો રદવ્યાંગો 
્ાટનેી અરદવ્યાંગો દ્ારા િંચાભલત િંસથાઓના ્ેળાવડાઓ્ાં. એ ્છ ે:

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयिे गिररम्। 
यत्कृपा िमहं वन्े परमानन् माधवम्।

શ્ોકનું તાળું ખોલવાની ચાવી જવેા બે શબદો ્છ ે (િેફ રડપોભઝટ વોલટનું ખાનું 
ખોલવાની બે ચાવીઓ જવેા) : કમૃપા અને વન્દે. એક શબદ ‘વન્દે’, એ ચાવી ખાનું 
િાડ ેરાખનારના હાથ્ાં, બીજો શબદ ‘કમૃપા’, એ બેન્કના ્ૅનેજરિાહેબના તાબા્ાં. 
બંને વાપરો તો જ તાળું ખયૂલે!

બે જ શબદો… પણ વ્યક્તને એની િા્ાભજક ઓળખ આપવાની િતિા 
ધરાવનારા! જ ે ્યૂળે તો ્ાત્ર એક ‘ઇમપે’ડ્શ પિ્શન’ ્છ,ે એક ‘ક્ષત વ્યક્ત’ કે ‘અવરદ્ધ 
વ્યક્ત’ ્છ,ે એને હવે, િતિાએ ઠરાવેલી એ િા્ાભજક ઓળખ આપવા્ાં આવે ્છ.ે 
એ ‘ક્ષત / impaired કે અવરદ્ધ / impeded વ્યક્ત’ નથી, હવે એ ‘્યૂક’ અને 
‘પંગુ’ ્છ.ે એ ‘પંગુ’એ િ્ાજ્ાં કઈ રીતે વત્શવું, એ ભવશે િતિાવાર ભન્ય્ો ્છ.ે 
જ ે ્યૂંગા ્છ ે કે પાંગળા ્છ ે એ્ણે બોલવું હો્ય કે પહાડ ઓળંગવા હો્ય તો અટલું 
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કરે : પર્ાનંદ ્ાધવને વંદન કરે, ને ચ્તકાર! किगुतुम् अकिगुतुम् अनयथाकिगुतुम् — ્ારો 
વાલીડો િ્થ્શ ્છ.ે એ કમૃપા કરશે તે િેગો પેલો પંગુ પહાડ ઓળંગશે ને ્યૂંગો 
વાચાળ બની જશે! વાત પયૂરી.

રખે ્ાનતા કે િંસકમૃત િારા્ાં અને િારતી્ય / વૈરદક દશ્શનો્ાં પર્તત્વ કે 
પર્િતિાનું આ એક જ આલેખન ્છ.ે અદ્તૈ દશ્શન્ાં જ્ાનનાં ઉતિુંગ ભશખરોની 
અનંતવત્ શ્ેણી જવેું આત્સતોત્ર, ‘गच्ानं् रूपं शिवोऽहम् शिवोऽहम्’ લલકારા્યું 
્છ.ે તો દ્તૈ દશ્શન્ાં રચા્યેલું ‘मधगुराष्टक’ ‘मधगुरागधपिेरखिलं मधगुरं’ િ્ત હૃદ્યના 
્હાિાગર્ાં ઊઠતા હેતના જુવાળનાં ્ોજાંઓની અનંતવત્ હાર્ાળા્ાં લહેરા્ય 
્છ.ે એ્ાં કોઈ પંગુ નથી, કોઈ ્ોટી ્હેરબાની કરનારં નથી.

અને રખે ્ાનતા કે આ વલણ િંસકમૃત િારાના અને વૈરદક ધ્્શના એક 
િાગ્ાં જ દેખા દે ્છ.ે આ વલણ અનેક િારાઓ અને અનેક ધ્બો્ાં કક્શરોગ 
્ાફક પ્િરેલું ્છ.ે ્ંત્રેલું પાણી આપતા ્ુલ્લાઓ દેશેદેશે દેખા દે ્છ.ે ્ધર 
્ૅરીના પયૂતળા્ાંથી ટપકતું લોહી આપતા પાદરીઓ ્યુરોપ્ાં્યે ્હાલે ્છ.ે િલે 
િાક્ષાતકારી િાધુબાબાએ હવા્ાંથી ભનપજાવેલી િસ્ િારતના આકાશ્ાં જ ઊડતી 
હો્ય — ભવકલાંગતા્ાથી નરી પરાવલંભબતા્ાં ્ાણિને ધકેલી એનું ભવભવધ રીતે 
શોરણ કરનારાઓએ હાથે રચેલું કે પોતાના હાથાઓ દ્ારા લખાવેલું િારહત્ય કે 
વાઙ્ ્ ્ય, િારે ્ોટા જથા્ાં અનેક સથાનકોએ પેદા કરાતું હો્ય ્છ.ે એ િારહત્ય, 
પદ્ાં અને ગદ્ાં, પુસતકો, કૅિેટો અને વીરડ્યોના ્ાધ્ય્થી વ્યાપકપણે ભવતરણ 
પા્તું હો્ય ્છ ે અને એની એક ્ોટી અથ્શવ્યવસથા પણ હો્ય ્છ.ે

તેથી જ ્ારં કહેવાનું ્છ ે કે અન્્યથા અનેક રીતે ઉતિ્ એવી િંસકમૃત 
િારાના અન્્યથા ઉતકમૃષ્ એવાં િારહત્ય અને દશ્શનો્ાં રડિેભબભલટી અંગેની ્ારે 
્ન િહુથી વધારે વાંધાજનક બે લીટીઓ ્ળી હો્ય તો આ ‘્યૂકમ્ કરોભત…
’વાળી બે લીટીઓ. અક્ષભ્ત કે અવરદ્ધ વ્યક્તએ પોતાની અંદર લોકેટ થ્યેલા 
અવરોધનો િા્નો જાતે કરવાનો ્છ,ે િ્ાજ ે એ પ્્યતન્ાં િા્ેલ થવાનું ્છ,ે એ 
આખી વાત પર જ અહીં ્છકેો ્ુકા્ય ્છ.ે

આ ્છ ે ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડનો પહેલો પ્કાર. એ વડ ે ભવકલાંગ 
વ્યક્તઓની ગરર્ાનો િંગ થા્ય ્છ,ે એટલું જ નહીં; એ્નું આભથ્શક શોરણ પણ 
વ્યાપકપણે થતું હો્ય ્છ.ે એવા શોરણખોર િ્ાજનું પોતાનું્યે ક્યું િાચું રહત 
કઈ રીતે જળવાતું હશે, એ િવાલ તો ઊિો જ ્છ.ે ગાંધી અને ્ાક્શ ્િે કરેલી 
ભવચારણાઓ અને િંસથાનવાદ અને ્યૂડીવાદને એ્ણે આપેલી લડતો, આપણા 
ભવકલાંગતા-ભવચારને ઘાટ આપવા્ાં ્ોટી ્દદ કરી શકે.

શાણા િ્ાજ ે અને િ્જીબયૂજી આશાવાન રહેલી અવરદ્ધ વ્યક્તએ કરવા 
જવેું િરહ્યારં, અને િાડાત્રણ પગલાંનું કા્ તો આ ્છ ે: ક્ષત કે અવરદ્ધ 
વ્યક્તઓને એક િરહ્યારી િા્ાભજક (્ેરડકલ, લીગલ, સટૅરટકસટકલ આરદ) 
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ઓળખ (‘પંગુ’ કે ‘ભરિપલડ’થી ‘ભવકલાંગ’ કે ‘રદવ્યાંગ’ િુધીની ભવભવધ ્છતાં 
હ્ેશાં િરહ્યારી, ‘આ લોકો’વાળી) આપનારી જ ેએજન્િીઓ હો્ય, એ્ને લોકેટ 
કરવી, એ કોણ કોણ ને ્્યાં ્્યાં ્છ ે એનો પતો ્ેળવવો, એ પહેલું પગલું; 
્ાણિાઈને ્છાજ,ે ભવકલાંગ વ્યક્ત અને વ્યાપક િ્ાજ બંનેને શોિા આપે, એ 
રીતે એ કા્ કરવા ્ાટ ે એ એજન્િીઓને િભરિ્ય કરવી, એ બીજુ ં પગલું; એ 
િભરિ્યતાનાં પરરણા્ો હકીકતે િહુ િુધી પહોંચે, નવી વ્યવસથા પોથીઓ્ાં પડી 
ન રહે, પણ કા્યદાકી્ય, વહીવટી, શૈક્ષભણક, ્યાતા્યાત વ્યવસથા વગેરે્ાં વાસતવ 
રૂપે આવે એની ચોકિાઈ કરવી એ ત્રીજુ ં પગલું; અને એ નવા વાસતવ્ાં એક 
ઉ્ંગિરી-જુગલબંધી એબલ-રડિેબલડ બધી વ્યક્તઓ અને િા્ાભજક-રાજકી્ય-
વહીવટી વગેરે બધી િંસથાઓ વચચે થતી આવે. આવી ઉ્ંગિરી જુગલબંધી્ાંથી 
િરજાતું જ ેિંગીત હો્ય ્છ,ે ભવકલાંગોના િારહત્યનું અને એ્ની બીજી કલાઓનું, 
એને ‘ભનરંજન િગત ્ે્ોરર્યલ ટ્રસટ’ના આ્યોજન્ાં ્ળેલી રિિિા્ાં આવીને 
્ાણવું, એ પેલા ત્રણ પ્છીનું, દરેક વા્ન્ાંથી સવકી્ય ભવરાટને જગાડતું અડધું 
તો્યે અનોખું અંભત્ પગલું!

એ કા્ પાર પાડવા ્ાટ ે અવરદ્ધ અને અક્ષભ્ત વ્યક્ત કે વમૃંદે જાતે 
પહેલ અને પ્્યતનો કરવાનાં ્છ.ે એ ્છ ે Self Advocacy by the Disabled 
પ્ોજ ે્ ટ. એ આખી વાત પર જ આ શ્ોક ઇરેઝર ફેરવી દે ્છ.ે ઇમપેરડ્ેન્ટ 
અને એજન્િી, બંને કોઈ તથાકભથત પર્ાનંદ ્ાધવને હવાલે કરી દેવાની આ 
પ્્યુક્ત અને આ વલણ કેવી વ્યક્ત અને કેવા િ્ાજને પેદા કરશે? િાવ 
ભનકષરિ્ય અને પરોપજીવી રદવ્યાંગોને અને િાવ બેપરવા, િંવેદનશયૂન્્ય, ખંધાઈથી 
પોતાના હાથ ધોઈ નાખી બેઠલેા િ્ાજને, રાજ્યને અને અથ્શકારણને.



આ પ્કારની ્ાનભિકતા્ાં ્યૂત્શ થતી ભવકલાંગતા ભવશેના િારહત્યની જ ે ભવઘાતક 
ભવિાવના ્છ,ે એને વધારે સપષ્તાથી, વધારે ઉઠાવદાર રીતે જોવા ્ાટ ેએની પડ્છ ે
એક બીજી કાવ્યરચના ્યૂકી જોવા જવેી ્છ.ે

એ ્છ ે જન્્જાત િેરેબ્લ પાલિીથી ભવકલાંગ એવાં કભવ જભેનફર બાટ્શલેટ- 
(Jennifer Bartlett)ની આ કભવતા. ૧૯૪૧્ાં અ્ેરરકાના કૅભલફૉભન્શ્યા્ાં જન્્ેલાં 
આ કભવ પર શરૂઆત્ાં ત્યાંનાં બે ભવકલાંગતા અંગેની કભવતાનાં આંદોલનો, Black 
Mountain and Open Field poetsનો પ્િાવ રહ્ો. કભવ બાટ્શલેટને રચનાઓની 
‘almost childlike openness’ વાચકોને અને ભવવેચકોને આકરથી ગઈ. એક િંપાદકે 
નોંધ્યું ્છ ે તે્, ‘with tremendous tenderness and clarity, her poems 
always express what you think or wonder, but never dare say or ask.’

એવાં આ ‘ડરેરંગ’ કભવના કાવ્યિંગ્રહ, Autobiography / Anti-auto-
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biography્ાંથી એક કાવ્ય આ િંદિભે જોઈએ :
This is my body 
I am its light
a mere shadow remains 
so that, the body is erased
excepting movement
I am all motion and 
this motion is neither weak nor hideous
this motion is simply my own.



‘This is my body, I am its light’ / ‘આ ્છ ે્ારી કા્યા, હંુ ્ુછ ંએનો પ્કાશ’, એ્ 
ખોંખારીને કહેતાં જભેનફર બાટ્શલેટ જવેાં કભવઓની ગરર્ા્યુ્ત, ્યુ્યુતિુ કભવતાની 
પડ્છ ે પેલી શરણાગભતની કરગરતી કભવતાની વીગતો ઉઠાવદાર રીતે જોઈ શકા્ય 
્છ.ે જોઈ શકા્ય ્છ ે કે રડિેભબભલટીની આખી ઘટનાનું લોકેશન જ ્ાનવિ્ાજ 
વચચેથી ઉઠાવી કોઈ ને કોઈ પરાતપર શક્ત કે ટ્રાન્િેન્ડને્ટલ પાવરના તાબે કરી દેતી 
્યોજના ગ્ે તેવી લોિા્ણી અને આરા્દા્યી હો્ય, પણ ભવકલાંગ વ્યક્ત અને 
એના િ્ાજ બંને ્ાટ ે ભવઘાતક બનતી હો્ય ્છ.ે ્છતાં આવી િંસકમૃભત-વ્યવસથા્ાં 
જ ેપેદા થા્ય ્છ ેઅને ફાલે ્છ ેએ ્છ ે ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડનો પહેલો પ્કાર.

એ પ્કારના િારહત્ય વડ ે ભવકલાંગ વ્યક્તઓની ગરર્ાનો િંગ થા્ય ્છ,ે 
એટલું જ નહીં; એ્નું આભથ્શક શોરણ પણ વ્યાપકપણે થતું હો્ય તો ચલાવી લેવા્ય 
્છ.ે એવા શોરણખોર િ્ાજનું પોતાનું્યે ક્યું િાચું રહત કઈ રીતે જળવાતું હશે? 
િામ્ાજ્યવાદ, િંસથાનવાદ અને ્યૂડીવાદની ગાંધી અને ્ાર્્શ િે કરેલી ભવચારણાઓ 
આપણા આજના ભવકલાંગતા-ભવચારને ઘાટ અને ધાર આપવા્ાં ્ોટી ્દદ કરી શકે.

િારહત્ય ‘ભશવેતર ક્ષત્યે’ અને ‘અથ્શકમૃતે’ હો્ય, એ વાતનો આવો અવળો અથ્શ 
કરતું આ પહેલા પ્કારનું િારહત્ય જ ેવ્યાપકતા ધરાવે ્છ,ે એ જોઈ હેરત પા્ી જવા્ય!

II
ભવકલાંગતાના િારહત્યનો બીજો પ્કાર ભવકલાંગો ્ાટનેી ્્તાને વ્ય્ત કરતી 
ગદપદ રચનાઓનો પ્કાર. જનેે લેન બાટ્શન જવેા ભવચારકો ‘પોભલરટ્િ ઑફ હોપ’ 
કહે ્છ,ે એવી તક્શપયૂત અને, ભવશેરે તો, ભવકલાંગ લોકોએ જાતે, િેલફ ઍડવોકિીના 
િંઘર્શ દ્ારા જનેું ભન્ા્શણ ક્યુાં હો્ય એવી વાસતવભનષ્ઠ આશાને સથાને આ પ્કારનું 
િારહત્ય આશાનું લાગણીવશ, વાસતવ-ભવચ્છદે પા્ેલું, ્્યારેક તો િ્યજન્્ય અને 
પલા્યનવાદી જણા્ય એવી આશાને લઈ આવે ્છ.ે
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અભવકલાંગ િ્ાજ ભવકલાંગોને િ્જ ે્છ,ે એ્નો આદર કરે ્છ,ે એ્ની અનન્્ય 
શક્તઓને ભબરદાવે ્છ,ે એવું િયૂચવતી રચનાઓ આ પ્કારની ્છ.ે ‘ઇભન્સપરેશનલ’, 
‘પૉભઝરટવ’ વગેરે ભવશેરણો આ પ્કારના િારહત્યને લાગુ પડ.ે ભવકલાંગ પાત્રોને 
નાટરક્યાપણે ભનરૂપતી અને બૉ્િ-ઑભફિ પર િફળ ગ્યેલી કેટલીક ભફલ્ોના પ્િાવ 
નીચે ગુજરાતી દૈભનક ્છાપાંઓ્ાંની કૉલ્ો્ાં અને હવે િહુને હાથવગા બનેલા 
વીજાણુ-બલોગ વગેરે્ાં આ બીજા પ્કારના િારહત્યની ભનકમૃષ્ રચનાઓનો ભવસફોટ 
શરૂ થ્યો ્છ.ે

એ જથથાબંધ પ્ેરણા હતિે હતિે પયૂરી પાડતી, વાચકોને રોજ િવારે પરાણે 
પૉભઝરટભવટીની દવા પાતી થોકબંધ ગદ-પદ ગુજરાતી રચનાઓને વેઠી લઈએ તો 
ભવકલાંગતાના િારહત્યના આ બીજા પ્કાર્ાં કેટલીક વાકઈ િુંદર રચનાઓ ્ાણવા 
્ળે ્છ.ે

િંવેદનશીલ, િં્યત, ભનસપમૃહી અને રચનાકુશળ એવા ગુજરાતી િુકભવ 
િાનુપ્િાદ પંડાની એવી એક ભવખ્યાત રચના જોઈએ :

‘કલરિની દુસનરા અમારી’

‘દેખ્યાનો દેશ ભલે લઈ લીધો, નયાથ! 
 પણ કલરવની દુનન્યા અમયારી! 
વયાટ ે રખડ્યાની મોજ છીનવી લીધી 
 ને તો્ે પગરવની દુનન્યા અમયારી!

કલબલતો થયા્ જ્યાાં પહેલો તે પહોર 
બાંધ પોપચયાાંમયાાં રાંગોની ભયાત! 
લોચનની સરહદથી છટકીને રણઝણતુાં 
રૂપ લઈ રસળે શી રયાત!

લહેકયાએ લહેકયાએ મહોરતયા અવયાજનયા 
 વૈભવની દુનન્યા અમયારી!

ફૂલોનયા રાંગ રરસયાઈ ગ્યા, જાળવતી 
નયાતો આ સયામટી સુગાંધ! 
સમયા સમયાનયા દઈ સાંદેશયા લહેરખી 
અડક્યાનો સયાચવે સાંબાંધ!

ટરેવયાાંને તયાજી કૈં ફૂટી તે નજરાંનયા 
 અનુભવની દુનન્યા અમયારી!’

‘િયૂરદાિ’, ‘રદવ્યચક્ષુ’, કે એવા એકે્ય રૂપકડા શબદને દાખલ થવા ન દેતું આ 
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અનુપ્ ગીત, આંખો ગુ્ાવ્યાના કાર્ા અનુિવને િુકો્ળ રીતે પ્ગટ કરે 
્છ.ે પહેલી પંક્ત ્છ ે: ‘દેખ્યાનો દેશ િલે લઈ લીધો નાથ!’, ત્રીજી પંક્ત ્છ ે: 
‘વાટ ે રખડાની ્ોજ ્છીનવી લીધી’. આખી રચના ઈશ્વરને, ‘નાથ’ને સનેહિ્યુાં 
િંબોધન કરતી હો્ય એવી ્છ.ે જરી ચોંકાવનારી, પણ કોઈ ઢાંકપ્છડેો ન કરતી 
વાત આ ્ધુર ગીતના ્ુખડા્ાં એ આવે ્છ ે કે એ ‘નાથ’ ‘્છીનવી લેનારા’ 
્છ,ે ‘લઈ લેનારા’ ્છ.ે એક નહીં, બે વાર એ વાત કહેવાઈ ્છ.ે ્છતાં કાવ્યના્યક 
કે કાવ્યનાભ્યકા, જનેો દેખ્યાનો દેશ અને રખડાની ્ોજ ભ્છનવાઈ ગ્યાં ્છ,ે એ 
તરત ‘િલે’ કહી, ‘નાથ’ને જાણે ્ાફ કરી દે ્છ.ે ‘હારિ્ેનાં પદો’્ાં નરિૈં્યાના 
નાથને, રાતના પા્છલા પહોરો િુધી એ નાથ નરિૈં્યાને હાર આપવા ન આવ્યા 
એ તબકે્, નરિૈં્યો જ ે રીતે લબડધકે્ લે ્છ,ે એ અહીં ભવરોધે ્યાદ આવે. તારો 
એક નાનોઅ્થો િોનાનો હાર ્ને આપતાં, ક્ળાપભત, િાક્ષાત્ લક્્ીના સવા્ી, 
‘તાહરા બાપનું શું રે જાશે?’ એ શબદો્ાં આપણા આરદકભવ પોતાના એ નાથને 
ભબન્દાિ દબડાવે ્છ!ે અરકંચનનો એ તૉર આપણે ્્યાંથી કાઢવો?

જોકે ‘કલરવની દુભન્યા’ એ ગીતની પહેલી બે પંક્તઓ પ્છી ‘નાથ’ એ આખી 
રચના્ાં ફરી દેખાતા નથી. નાથની, િગવાનની કમૃપાની ્યાચના અહીં નથી. ઠપકો 
પણ નથી. એ્ને જાણે નોંધ લીધા પ્છી ભવકલાંગતાના આ કભવએ ઍભબભલટીના 
એ ‘એજન્ટ’ને બાજુ્ાં બેિાડી દીધા ્છ.ે આ કાવ્ય્ાં આલેખાતા આખા જગતનું્યે 
કતમૃ્શતવ હવે નાથનું નથી, કભવ-સવરનું ્છ ે અને એ કભવ-સવર આત્ગૌરવ િ્યબો ્છ.ે 
‘કલરવ’ અને ‘પગરવ’ એ બે શબદો્ાં એક િહજ આનંદ સફુરે ્છ.ે

આરંિની બે પંક્તઓ પ્છી તો આખી રચના (શેર) ઇંભદ્ર્યોના અનુિવોનો 
એક ઉતિવ જ બની રહે ્છ.ે િાંિળવું (‘કલબલતો થા્ય જ્યાં પહેલો તે પહોર’), 
િયૂંઘવું (‘જાળવતી નાતો આ િા્ટી િુગંધ’), અડકવું (‘લહેરખી / અડ્્યાનો િાચવે 
િંબંધ’), એવો જગત િાથેનો આનંદિ્યબો ચતુરેં ભદ્ર્ય િંબંધ, પેલા પંચેંભદ્ર્ય િંબંધથી 
આનંદ અને અનુિવની બાબતે સહેજ ે ઊણો કે ઊતરતો નથી. બલકે, ગીતની 
્છલે્લી પંક્ત્ાં તો થોડો ચરઢ્યાતો બનવા તાકે ્છ ે: ‘ટરેવાંને તાજી કૈં ફયૂ ટી તે 
નજરંના / અનુિવની દુભન્યા અ્ારી.’ આ ‘અનુિવ’ તે કોઈ આધ્યાકત્ક ‘અનુિવ’ 
નહીં, ભબલકુલ ઇંભદ્ર્યજન્્ય િૌંદ્યા્શનુિવ. ભવકલાંગતાનું આ ગીત િાનુપ્િાદ પંડાએ 
એવું લખ્યું ્છ ે કે પ્હલાદ પારેખનું ‘આજ અંધાર ખુશબોિ્યબો લાગતો’ એ અદિુત 
ગીત ્યાદ આવી જા્ય. પ્હલાદ પારેખની રાત તો થોડા કલાકોની, આ તો અનંત, 
એ વાતનું્યે આ કાવ્ય જાણે ભવસ્રણ કરાવે ્છ.ે
એ્ાં જ િાનુપ્િાદ પંડાના ભવકલાંગતા ભવશેના આ કાવ્યની શક્ત રહી ્છ ે— અને 
્્યા્શદા પણ! ભવકલાંગ બનેલાની, આંખો ગુ્ાવી બેઠલેાની ્ાનવી્ય ભવહવળતા, 
ઉદ્ગે, િેન્િ ઑફ લૉિ, એની કોઈ ટીિ આ રચના્ાં વરતાતી નથી. પ્હલાદ 
પારેખની કભવતાનો ખુશબોિ્યા્શ અંધાર્ાં, િૌરિ િરેલી રાત્ાં ટહેલવા નીકળેલો 
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(થોડો િ્્ય કશું ન જોતો) ના્યક જાણે િાનુપ્િાદ પંડાની કભવતા્ાં આવી ચડો 
્છ ે— જોકે આ કાવ્યનો અંધાર, આ કાવ્યની રાત હવે ્્યારે્યે પયૂરાં નથી થવાનાં…

આ થ્યો રદવ્યાંગતાના િારહત્યનો બીજો સતર અને પ્કાર.



આ ગીત્ાં ્યૂત્શ થતા િારહત્યપ્કારને ્ેં અહીં ‘રદવ્યાંગતાના િારહત્ય’નો (ન કે 
ભવકલાંગતાના િારહત્યનો) પ્કાર કહ્ો, એ િહેતુક ્છ.ે ભલટરેચર ઑફ રડિેભબભલટીના 
આ પ્કાર્ાં એ એક રંગદભશ્શતા ્છ.ે ‘ભવકલ’ને ‘રદવ્ય’નો દરજજો, ક્ િે ક્ 
બોલવા્ાં, આપવાની ઉતાવળ ન્યા્શ િદિાવથી પણ થઈ હો્ય, તો્ય એનો ્ેળ 
રડિેભબભલટીના કઠોર વાસતવ િાથે બહુધા ્ળતો નથી. જનેો દેખ્યાનો આખો દેશ 
લઈ લેવા્યો ્છ,ે જનેી વાટ ે રખડાની ્ોજ ્છીનવાઈ ગઈ ્છ,ે એ િલે કલરવની 
અને પગરવની દુભન્યાનો આનંદ લે, પણ એના ્ાનવ તરીકેના, તે્યે ભવકલાંગ વ્યક્ત 
તરીકેના િ્ગ્ર અનુિવનું સવરૂપ આટલું િરલ, ્ધુર અને એકાંગી ન હો્ય. વળી 
જો ‘નાથ’નું કતમૃ્શતવ કે એજન્િી આ્ાં હો્ય તો એ્ને આટલા િહેલાઈથી જવા 
દેવા નહોતા જોઈતા. આ ગીત રડિેભબભલટીની દુભન્યાની બહારથી લખા્યું હો્ય, 
ન કે એની અંદર જીવ્યા પ્છીનું હો્ય, એવું લાગે ્છ.ે ‘કલરવની દુભન્યા અ્ારી’ 
જવેી શીઘ્ર િ્ાધાનકારી તો્યે ્ધુર અને ્નને ગ્ી જા્ય એવી રચનાઓ અનેક 
િારાઓ્ાં િંખ્યાબંધ ્ળી આવે ્છ.ે ્મ્ટાચા્ય્શ એને ્ધ્ય્ કભવતા કહે, એ 
ઉતિ્, ન અવર. િ્ાધાન થ્યું.

પણ પેલો રુિદ્ધ કભવ ડા્યલન ટૉ્િ (Dylan Thomas) એની ્યાદગાર 
કભવતા્ાં કહે ્છ ે તે્ : ‘Do not go gentle into that good night / Rage 
rage against the dying of the light.’ — એ ન થ્યું.

III
પણ ‘રેજ’ કે ‘પ્કોપ’થી્યે એક પગલું આગળ જઈ શકા્ય તો ભચતકારતા ચરિવાતના 
કેન્દ્ર્ાં સથભગત થ્યેલો એક ભવશેર પ્કારનો િયૂનકાર આવે ્છ.ે એ િયૂનકારનાં રૂપોનું 
ભનરૂપણ કરવું, એ તો ખયૂબ અઘરં કભવક્્શ ્છ.ે એવા કભવક્્શનો આરંિ એટલે 
‘ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ’ની ઉતિ્ કમૃભતઓ રચાવાની શરૂઆત. એવા કભવક્્શનો 
આરંિ એટલે ભવકલાંગ/અક્ષભ્તની કભવતાનો ત્રીજો િયૂર, થડ્શ વૉઇિ ઑફ પોએટ્રી 
ઑફ ધ રડિેબલડની ભનજી રાભગણીનો પહેલો આલાપ.

ન્્યયૂ્યૉક્શ પાિેના કોલડકસપ્ંગ ગા્્ાં ૧૯૪૫્ાં જન્્ેલાં બાબ્શરા રિયૂકર (Barbara 
Crooker)ની કાવ્યરચનાઓ એવા કોઈ એક ભવશેર અથ્શ્ાં ‘પોએમિ ઑફ 
રડિેભબભલટી’ બને ્છ.ે ભિરા્્યુઝ ્યુભનવભિ્શટી (Syracuse University)્ાં ભવકલાંગતા 
ભવશેના અભ્યાિરિ્ો અ્લી બનાવનાર પ્ો. ્ાઇકલ નોધ્શન (Michael Northen), 
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‘Wordgathering: A Journal of Disability Poetry and Literature’મયાાં બાબ્શરા 
રિયૂકરનો પરરચ્ય આ શબદો્ાં આપે ્છ ે: ‘[She] is a poet whose work has 
chronicled her life as a mother with a son on the autism spectrum.’ 

ઑરટઝ્ કે સવલીનતાની એકલતા્ાં જીવતા પોતાના દીકરા ભવશેનું એ્નું 
એક કાવ્ય જોઈએ. ઉપરથી િાવ ઘરેલુ પણ િીતરથી અનંત ઉદ્ગેિ્યા્શ આ 
ચલભચત્રકાવ્યનું શીર્શક ્છ ે: “45s, LPs”. એલ.પી. એટલે પેલી જયૂ ની લૉંગ પલેઇંગ 
રેકૉડ્શ. એ્ાંનું પોપ્યુલર મ્યુભઝક હવે તો દશકોથી જયૂ નું-પુરાણું થઈ ગ્યું ્છ,ે 
જુવાભન્યાઓ જનેે હવે િાંિળતાં નથી. એવું એક વારનું રહટ મ્યુભઝક, આવી લૉંગ 
પલેઇંગ રેકૉર્્શ િ, એલ.પી. પર જળવા્યું હો્ય. દીકરો, જ ેઑરટકસટક ્છ,ે સવલીન ્છ,ે 
એ પોતાના ઘર્ાં જ એ િંગીત િાંિળે ્છ.ે ્ાબાપ એ જુએ ્છ.ે એવા દીકરાની 
વાત ્ાબાપ આપિ્ાં અ્સતી જ કરે ્છ.ે એની આ કભવતા ્છ.ે

‘My autistic son listens to the oldies, 
digs that old time rock ‘n roll rhythm & blues.’

—ઑરટકસટક ્છ,ે ભવકલ ્છ,ે એટલે એ જુવાન દીકરો એ જયૂ નાં થઈ ગ્યેલાં ગીતોને, 
‘ઓલડીઝ’ને આજ્ેયે િાંિળે ્છ.ે બાપ આ િ્જ ે્છ.ે પણ પોતાની કોઈ વેદના રડીને 
્ાને, પતનીને િતાવતો નથી. જાણે પોતાની જુવાની ્યાદ આવી હો્ય એ્ બાપ કહે ્છ ે:

‘My husband says it’s like our teen years 
are hanging out in his room, coming from the radio— 
When the night is dark, and the land is far 
and the moon is the only light you see—…’

— િાવ િા્ે જ સવલીનતા્ાં િપડા્યેલો દીકરો બીજા કોઈ જુવાભન્યા આજ ે ન 
િાંિળે એવાં જયૂ નાં ગીતો િાંિળે ્છ.ે એ દૃશ્ય િલે હવે રોભજદંું થ્યું હશે પણ 
્ાબાપને અકારં ્છ.ે એના પરથી ધ્યાન હટાવવા બાપ ્થે ્છ.ે પણ ્ાની નજર 
દીકરા પરથી હટતી નથી. એ જુએ ્છ ે દીકરાને પોતાના હાથ પોતાની આંખો 
િા્ે ફંગોળતો, સપકસટક આંચકાઓ્ાં. ્ા ભવચારે ્છ ે:

‘What misfired neurons cause him to shake 
and fidget his fingers before his eyes, 
call out in class when the teacher’s talking, 
be out of synch with everyone else?’

દીકરો તો પોતાની જાતની ગતા્શ્ાં ગરક થઈ ગ્યો ્છ.ે એને કોઈ ભચંતા નથી, 
િ્ય નથી, વાસતવનો કોઈ ખ્યાલ એને નથી. એ તો ‘ઊંચી અગાિીએ જાઓ 
પ્છી નીચેની દુભન્યા જખ ્ારે ્છ,ે ્ને િતાવી શકતી નથી’, એવા ્તલબનું 
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કોઈ જયૂ નું ગીત િાંિળે ્છ ે:

‘Up on the roof it’s peaceful 
as can be, and there the world below 
can’t bother me.—When we're gone, what then? 
What slot will he fit into like a quarter 
slipping in a jukebox for three plays, 
slow songs you could dance to all night long?’

— પણ અચાનક હવે આ કભવતાની કભવતા શરૂ થા્ય ્છ.ે એક ડશે િાથે : ‘can’t 
bother me.’ ગીત તો ચાલે જ ્છ,ે દીકરો તો િાંિળે જ ્છ,ે પણ ્ા?

‘—When we are gone, what then?’ — દરેક રડિેબલડ િંતાનની દરેક 
્ાને, ને બાપને, અચયૂક થતો ્ારકણો અને પી્છો ન ્છોડતો િવાલ : અ્ારા ગ્યા 
પ્છી આનું શું? આ રચનાની કભવતા અહીંથી શરૂ થા્ય ્છ.ે પણ એ પ્છીની ત્રણ 
પંક્તઓ્ાં એ કભવતાની ઉતિ્તાની, અને ્ાતાના ઉદ્ગેની અવભધ આવે ્છ.ે ્ા 
હવે આંિુ નથી િારતી, કોઈ પરાતપરને કરગરતી નથી, કોઈ પર રિોધ કરતી નથી. 
ફકત એક કલપન એના ્ન્ાં અંભત્ અને ઉતિર ભવનાના િવાલ ્ાફક રચા્ય 
્છ ે: આ ્છોકરો, અ્ારા ગ્યા પ્છી, ક્યા સલોટ્ાં, ક્યે ખયૂણે, િ્ાઈ શકશે? જ ે્  
્વાટ્શરનો એક ભિક્ો કોઈ જ્યયૂક બૉ્િના, પૈિા નાખી િંગીત િાંિળવાના કોઈ 
્શીનના સલોટ્ાં િ્ાઈ જા્ય એ્? — ને પ્છી તો આખી, લાંબી, ્્યારે્યે પયૂરી 
ન થનારી એક રાત્ાં બિ નાચ્યા જ કરવાનું…!

કભવતા ભવશેના પોતાના લેખ્ાં પ્ો. ્ાઇકલ નોધ્શન કેટલાક િવાલો કરે 
્છ ે: How does it feel to be a parent of a child who is “different”? 
What do readers imagine the dynamics in the family are like for 
siblings of the poet’s son? Towards the end of the poem, Crooker 
poses the question “When we’re gone, what then?” How is that 
question to be answered?

— અંત વગરની રાતને ભવતાવવા ્ાટ ે કોણ કોણ કઈ કઈ જ્યયૂક-બૉ્િ્ાં 
કેવા કેવા ભિક્ા નાખી ક્યા ક્યા રહટ િોં્િ પર કેવા કેવા નાચ નાચ્યા કરશે, 
એ કોણ કહી શકે? એ અજપંાને ધવભનત કરતી આ રચના આપણને ‘અક્ષભ્તોના 
િારહત્ય’ના બીજા પ્કારથી ત્રીજા પ્કાર તરફ લઈ જા્ય ્છ.ે

અને આસતે આસતે િ્જા્ય ્છ ે કે આ ્ાત્ર પ્કારો જ નથી. આ ત્રણ તો 
અક્ષભ્તોના િારહત્યના ત્રણ િયૂર ્છ.ે થ્ી વૉઇભિઝ ઑફ ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ ્છ.ે
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અવરદ્ધના અને અક્ષભ્તના િારહત્યનો એ ત્રીજો િયૂર િાંિળવો, એ જવેું તેવું 
કા્ નથી. એ્ાં કોઈ પીડાની ચીિ નથી. રિોધિ્યા્શ ભચતકાર નથી. ્દદ ્ાગતા 
પોકારના િયૂરો નથી. એ તો ્છ ે પોતાની પીડા, રોર, ‘લૉિ’, વેદના, બધાંથી 
ઠીકઠીક દયૂરની એક જ્્યાએ જઈ, જાતથી્યે એક જાણે ભવર્તપણે અળગા થઈ, 
કશીક વાત કરતા િજ્શકનો િયૂર. એ પીડા, રોર, વેદના અને ‘લૉિ’ના જાણે કે 
ભવગતવાર, કા્યદેિરના દસતાવેજો લખવાની, એનાં ન્યૂનેદાર કલપનો રચવાની, 
લગિગ ્યૂંગા રહેવાની એક નવી જ કભવ-હઠનો ્ક્્ અવાજ.

કોઈના ભચતકાર િાંિળવા, એ્ેય િહેલું નથી. પણ આકરી વેદના અનુિવતાં્યે 
જાળવી રાખેલી કોઈની ચુપકીદી િાંિળવી, એ એથી ઘણું વધારે દુષકર કા્ ્છ.ે

ટયાપુઓ પર ફૂદડી (૨૦૧૦) એ કાવ્યિંગ્રહ્ાં ભવપાશાની કભવતાનો પરરચ્ય 
આપતાં ગુજરાતના એક ઉતિ્ કભવ અને એક િ્થ્શ રંગક્થી, ક્લ વોરા અને 
નૌશીલ ્હેતા, લખે ્છ ે: ‘ભવદુતના આંચકા પ્લંબ હો્ય તો જીવલેણ નીવડ.ે 
ભવપાશાનાં કાવ્યો જીરવવાં અઘરાં ્છ.ે લોખંડની ્છાતી હો્ય એના હાંજા્ય ગગડી 
જા્ય એવા, િીરણતાનો અનુિવ કરાવે એવા ્છ.ે ભવપાશાની રચનાઓ ગુજરાતી 
કભવતાનો — કદાચ કોઈ પણ િારાની કભવતાનો — િાવ જ અનોખો ચહેરો ્છ,ે 
એ્ાં વ્ય્ત તીવ્ર િંવેદનશીલતા આપણા ્ાટ ે અન્-અનુિયૂત ્છ.ે’ (પમૃ. ૮).

પણ ભવપાશા નથી તો પોતાના આજીવન િેરેબ્લ પાલિીનાં લૉિ અને 
પીડાના ભચતકાર કરતી, ન તો કોઈક પરાતપરનું કે દેહાતીત આત્ાનું એકાંત 
િાકન્ધ્ય ઝંખતી. કભવ લેખે, ભવકલાંગતાની કભવ લેખે, એ પોતાનું અનોખું સથાનક 
શોધી લે ્છ.ે

િુખ અને દુ;ખની, િૌંદ્ય્શ અને પીડાની િરહદો વચચેના ખાલીખ્ તો જ ે
જોખ્ી એવી નો-્ેન્િ લૅન્ડ્ાં એ પોતાનું લોકેશન રચી શકે ્છ,ે ત્યાંથી એ 
પેલી ભવકલાંગતાને, એનાં લૉિ અને વેદનાને, કસટ્્ાને, જ ે કંઈ હો્ય તેને જાણે 
ર્યૂજથી જોઈ રહે ્છ.ે અનેક એજન્િીઓએ એને આપેલી ફોસડ્શ આઇડકેન્ટટીને 
એ પોતાની રચનાઓ્ાં જ ે રીતે આલેખે ્છ,ે એ પેલા ‘્્ેભત ન ્્ેભત ચ’ 
એવા રિાનુિવની ્યાદ અપાવે. ફ્ત એ રિ ક્યો, એ કળવું ્ુશકેલ બને.

આલાપચારી આરંિ પ્છી કોઈ િ્થ્શ ગા્યક જ ે દયૂર દયૂર િુધીના પ્છી 
િહજ પણ ભવસ્્યકારી તાનપલટાઓની એક બહુસવર બંદીશ રચવા લાગે અને 
ફરી િ્થ્શપણે િ્ પર આવી જા્ય, એ રીતે ભવપાશા લખે ્છ.ે િ્યાનક અને 
કરણ રિોને ભવસ્્યનો સપશ્શ આપી ભવપાશા હાસ્યરિ્ાં (બલૅક હ્ુ્રવાળા 
હાસ્ય્ાં) પલટી, અંતે એક શાંત-પ્શાંત રિ્ાં પોતાને ભવલીન કરી દે ્છ ે— ને 
ક્ષ્તા હો્ય તો આપણને પણ.

ભવપાશાની એક રચના જોઈએ, ્છ પંક્તની, ૨૭ શબદોની.
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રચનાનો આરંિ ્છ ે:

‘મયારયા શરીરમયાાં ઊગી નીકળયાાં છ ે  
અનેક ગુલયાબ—’

— અરે, આ તો કોઈ રકશોરીનો પોતાની કા્યા્ાં ્યૌવનના આગ્નનો અનુિવ. હાઉ 
રો્ૅકન્ટક! (આ કાવ્યનું રચનાવર્શ ૧૯૯૫, કભવવ્ય ૨૪ વર્શ). િાનુપ્િાદ પંડાએ 
આલેખેલી પેલી દેખ્યાના દેશ્ાંથી દેશભનકાલ પા્ેલી કન્્યાના શબદો ્યાદ આવે : 
“ફયૂલોના રંગો રરિાઈ ગ્યા, જાળવતી નાતો આ િા્ટી િુગંધ! િ્ા િ્ાના દઈ 
િંદેશા, લહેરખી અડ્્યાનો િાચવે િંબંધ!” — એ અડ્્યાનો િંબંધ ભવપાશાની આ 
રચના્ાં િાવ અલગ રીતે, રો્ૅકન્ટક નહીં, પોસટ્ૉડન્શ રીતે, રચા્ય ્છ.ે

ભવપાશાની કભવતા્ાં્યે શરીર્ાં ઊગી નીકળેલાં ગુલાબ એ ભવકલાંગિુંદર 
રકશોરી િાથે અડ્્યાનો િંબંધ િાચવે તો ્છ ે— પણ કેવો?

‘તે તેઓનયા કયાાંટયાઓને  
મયારી નસોમયાાં ખૂપયાવીને ઊભયાાં છ.ે’

હં? આપણા એ ચોંકીને પયૂ્છલેા િવાલનો કોઈ િીધો જવાબ ભવપાશાની કભવતા 
આપતી નથી. એ તો એટલું જ કહીને વાત પયૂરી કરે ્છ ે કે

‘અને હુાં   
આ ગુલયાબની મીઠી સુગાંધમયાાંથી  
લોહીની મોળી સુગાંધ મયાણી રહી છુાં.’

(ઊપટલેા રંગોથી રરસાયેલી ભીંતો,  
૨૦૦૪, િારહત્ય અકાદે્ી, રદલ્લી. પમૃ. ૧૮) 

ચોવીિ વર્શની અભતિુંદર પણ ભવકલાંગ કન્્યકા, જનેી આખી ભજદંગી એકલતા્ાં 
જવાની ્છ ેએ વાત એ ્ેધાભવની પયૂરેપયૂરી જાણે ્છ,ે એ પોતાની એ આંતરભવરોધિરી, 
અિહ્ બનતી િ્ગ્રતાને આ કભવતા ૨૭ શબદો્ાં આલેખી લે ્છ.ે ગુલાબ એના 
ગાલ્ાં તો ઊ્્યા ્છ,ે કોઈ પણ િુંદર રકશોરીના ગાલ્ાં ઊગે એ્, પણ િાથોિાથ 
‘તેઓ એના કાંટાને ્ારી નિો્ાં ખયૂંપાવીને ઊિા ્છ.ે’ — તો કાવ્યગત એ ‘હંુ’, શું 
કરે ્છ?ે ન કોઈ ફરર્યાદ, ન કોઈ રદન, ન કોઈ પ્ાથ્શના. રઘુવીર ચૌધરીનો એક 
લેખ ્છ ે: ‘ભવપાશા ફરર્યાદ કે્ કરતી નથી?’ ઉતિર ભવપાશા નહીં, ભવપાશાની 
કભવતા આપે ્છ ે— એની કભવતા્ાં િંિળાતો થડ્શ વૉઇિ ઑફ પોએટ્રી ઑફ ધ 
રડિેબલડ, એ જ એનો જવાબ. એ તો બિ ‘ગુલાબની ્ીઠી િુગંધ્ાંથી લોહીની 
્ોળી િુગંધ ્ાણી રહી’ ્છ.ે

ભવપાશાની બીજી કેટલીક રચનાઓ જોઈએ.
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‘ઊપટલેા રંગોથી રરિા્યેલી િીંતો’ ના્ના કાવ્યિંગ્રહ્ાં ભવપાશા લખે ્છ ે:
‘એ  
એનયા શરીરની નોકરી કરતી’તી.  
ભૂલથી એને લગની લયાગી  
આ નોકરીની.  
શરીરે એને અધમૂવી કરીને મયારી નયાખી.  
હજી કયામ ચયાલુ છ.ે’

— રચનાની ચોટ ્છલે્લી પંક્ત્ાં ્છ.ે ‘રાઇરટન્ગ રડગ્રી ઝીરો’ એક નવી રીતે! 
એ રીતે, ઠડં ે કલેજ,ે જાણે પોતાની જાતને નષ્ થતી જોવાની ક્ષ્તા ભવપાશાની 
કભવતાની અનોખી ઠડંી તાકાત ્છ.ે જાણે કોઈ ્ા્છલીની કોઈ િયૂકા ને ્ોટી 
શયૂળોવાળા બાવભળ્યાના ઝાડ પર ચઢવાની ક્ષ્તા.

રડિેબલડ બૉડી અને ભબ્ભલ્યન્ટ ્ાઇન્ડ, એ બે િાથે જીવવું એટલે શું? 
ભવપાશા િ્જાવે ્છ ે:

‘અલગ અલગ  
કટકયાઓ જીવે  
મગજનયા,  
ભરયાઈ  
ખયાાંચરયાઓમયાાં  
અજ્જડ શરીરનયા.’

— જાણે બીજા જ કોઈની વાત કરતી હો્ય એવા અવાજ્ાં આ વાત કઈ રીતે કરી 
શકતી હશે, ભવપાશા? કરી શકે ્છ,ે કારણ કે, અન્્ય રચનાઓ્ાં એ કહે ્છ ેતે્ :

‘આખેઆખો સૂરજ  
કૂટી  
ભરી દીધો  
એનયા મયાથયામયાાં.  
હવે  
ફ્યાયા કરે છ ે  
અાંધયારયા વગર  
ગોળગોળ  
અાંધયારયામયાાં  
લોકોને રમયાડતી.’

—િયૂરજને કયૂ ટીને ્ાથા્ાં િરી દીધો, એ કલપન જુઓ. જન્્ લેતી વખતે ્ાતાના 
શરીર્ાંથી બહાર નીકળતા બાળકના ્સતક પર િારે દબાણ આવતાં બ્ેઇન 
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ડે્ ેજ થઈ બાળકને િેરેબ્લ પાલિી — એટલે કે ્ગજને પહોંચેલી ઈજાથી થ્યેલો 
પક્ષાઘાત — થા્ય ્છ,ે એ ્ેરડકલ કંરડશનની વાત એ કલપન િયૂચવે ્છ.ે

પણ ભવપાશાની કભવતાની તેજીલી ધાર એ તો એનો અનોખો હાસ્યરિ, વેદનાને 
ઢાંકતું એની કભવતાનું કસ્ત. આઠ વર્શની વ્યે લખેલી પોતાની પહેલી કભવતા્ાં 
ભવપાશા એક હાથીની વાતા્શ આપણને િ્જાવે ્છ.ે ‘એ વાતા્શનો પ્િંગ એવો હતો 
કે ્ુંબઈની ભચલડ્રન્િ ઑથબોપેરડક હૉકસપટલ્ાં કલાકો કિરત કરી ભવપાશા બપોરે 
એને ઘેર આવે તે પ્છી િાંજ ેફરી કિરત કરવા એને ડડેી અને ્મ્ી કહે. એવી 
એક િાંજ ે થોડી તારક્શક રીતે ભવપાશાએ કિરત કરવાની ના પાડી જોઈ, પણ 
્મ્ી-ડડેી ના ્ાન્્યાં ત્યારે ઉપર લખેલી વાતા્શ ્ુ્ધાવબોધ ્ાટ ે ભવપાશાએ કહેવી 
પડી હતી.’ પણ ‘નવનીત િ્પ્શણ’્ાં ્છાપવા ્ાટ ે િંપાદક ઘનશ્યા્ દેિાઈને એ 
્ોકલતી વખતે ભવપાશાએ એક ખુલાિો લખાવી ્ોકલ્યો હતો કે ‘આ વાતા્શ હવે 
િાચી નથી’. તો એ કભવતા િાંિળીએ :

‘એક હયાથી હતો.  
એ બહુ કયામ કરતો હતો.  
તો લોકો કહે હજી કયામ કર.  
હયાથી કહે હુાં  થયાકી ગ્ો.  
લોકો કહે હજી કયામ કર.  
હયાથી કહે હુાં  બહુ થયાકી ગ્ો.  
લોકો કહે હજી કયામ કર.  
હયાથી ભયાગી ગ્ો.’

(ઊપટલેા રંગથી રરિારેલી ભીંતો, પમૃ. ૩૬)
— આ વાતા્શ, ભવપાશાએ ખુલાિો ક્યબો ્છ ે તે્, અલબતિ, હવે િાચી નથી. હાથીએ 
એ કાવ્ય લખ્યા બાદ વાકઈ ખયૂબ કા્ ક્યુાં ્છ.ે — પણ ‘પોએટ્રી ઑફ ધ રડિેબલડ’નો 
હાસ્યરિ તો જુઓ! એને એનું કપરં વાસતવ પણ.

‘મેં મયારયા નખ વડ ે  
મયારી નસોમયાાંથી જીવનને ઉતરડી નયાાંખ્ુાં  
અને એમયાાં ભરી દીધો  
બરફ  
હવે  
હુાં  સૂરજને નથજાવતી ચયાલી નીકળી…  
મયારી પયાછળ અાંધકયાર કોતરતી…

(એ જ, પમૃ. ૪૪)
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‘પંગું લંઘ્યતે ભગરરમ્’ની પડ્છ ે ભવપાશાનું આ ્ર્્ાં હિતું કાવ્ય વાંચવા જવેું 
્છ.ે શીર્શક ્છ,ે ‘કૉન્િોલેશન પ્ાઇઝ’ (એ જ, પમૃ. ૩૦) :

આ દુનન્યાનયા નચત્રકયારે  
બહુ સરસ નચત્ર ક્ુું છ.ે  
પણ  
એને ચીત્યાયા પહેલયાાં  
કોઈ સેલસ ગલલે છતે્યો હશે  
એટલે  
એનયા નચત્રમયાાં કેટલયાક રાંગ ઊપટી ગ્યા છ.ે  
પણ વયાાંધો નહીં  
એને કૉનસોલેશન પ્યાઇઝ જરૂર મળશે.

(૧૯૮૪)

પર્ાનંદ ્ાધવથી ભવપાશા ના્નું ભચત્ર બરાબર દોરા્યું નહીં, એ ખરં. પણ 
વાંધો નહીં. ભવપાશા ્ાધવને આશ્વાિન આપે ્છ ે: ‘એને કૉન્િોલેશન પ્ાઇઝ 
જરૂર ્ળશે’!

ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડનું આ સવરૂપ, એની આ ટોનાભલટી અને બુલંદી 
ભવપાશાના બીજા કાવ્યિંગ્રહ ‘ટયાપુઓ પર ફૂદડી’ (ભવકલપ પ્કાશન, ૨૦૧૦)્ાંની 
આ રચના્ાં પ્ગટ થા્ય ્છ ે:

એની ને મયારી  
વચચે  
લડયાઈ  
ચયાલતી લયાગે છ.ે  
જોઈએ  
કોણ  
જીતે છ ે:  
જીવન  
કે  
હુાં .’

(એ જ, પમૃ. ૨૫) 



‘ભલટરેચર ઑફ ધ રડિેબલડ’ના ભવશ્વિરના લેખકોએ પોતાની રચનાપ્ભરિ્યા ભવશે 
લખ્યું ્છ,ે એ્ાં ‘My Left Foot’ — એ ભવશ્વભવખ્યાત આત્કથાના લેખક ભરિસટી 
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બ્ાઉન (Christy Brown, 1932–1981)નું આત્ભનવેદન એક ‘્લાભિક’ બની 
ગ્યું ્છ.ે આ્યલલૅન્ડના ડકબલન શહેરના ્જયૂ રવગ્શના કુટુબં્ાં આખા શરીર્ાં ફરી 
વળેલા આકરા િેરેબ્લ પાસલી િાથે જન્્ેલો ભરિસટી વરબો િુધી પોતાના શરીરના 
એકે્ય અંગ પર કાબયૂ નહોતો ધરાવતો. પાંચેક વરિની વ્ેય, િાંડુઓ િેગા આંગણે 
આથડતા ભરિસટીને પોતાના ડાબા પગનાં આંગળાં વડ ેકોલિાનો એક ગાંગડો પકડી 
િોં્ય પર ધા્યા્શ લીંટા પાડતાં પહેલી વાર કેવું આવડું હતું, એની અદિુત વાત 
એ્ણે ‘્ા્ય લેફટ ફયૂટ’્ાં કરી ્છ.ે એની એક િરિ ભફલ્ પણ બની ્છ.ે

ભવપાશાએ પોતાની અનોખી રીતે પોતાની િજ્શનપ્ભરિ્યા ભવશે વાત કરી ્છ,ે જ ે
‘ઊપટલેયા રાંગોથી રરસયા્ેલી ભીંતો’ ્ાં પ્સતાવના-કાવ્ય રૂપે િા્ેલ ્છ.ે શીર્શક ્છ ે:

‘જરા એક િાત મારી … આ નાની નાની કસિતાઓ સિશે’

શબદો અને મયારી વચચે એક રમત છ.ે  
અમે હવે એ જ રીતે ઓળખીએ છીએ એકબીજાાંને.

હયા, છ ે જરયા અટપટી આ ઓળખ, એ રમત.

પલેટોએ જો આ ઓળખ ઓળખયાવી હોત  
તો કાંઈક આવુાં જ થયાત.

નવચયારો ચયાલ્યા ક્યાયા સયાદયા સીધયા મગજમયાાં.
નયાની ઉમમરનુાં મગજ ને એ’નયા એ નવચયારો,  
બહયાર આવવયાની ઉતયાવળ તો હો્ જ ને!

થ્ુાં, ચયાલો મોઢયામયાાં.  
ક્યાાંક સયાાંભળેલુાં કે એ જ જગ્યા છ ે બહયાર જવયાની, આરયામથી.

નવચયારો આવ્યા ત્યાાં જ, જ્યાાં મોઢુાં હો્, હમેશયાાં.  
પણ બહયાર નીકળવુાં અઘરાં  લયાગ્ુાં એ મોઢયામયાાંથી.

નયાનયાાં હતયાાં, મજા કરતયા’તયાાં, થ્ુાં, બધયાાં મોઢયાાં આવયાાં જ હો્.  
મહેનત કરયાવે એવયાાં. અને મગજ મહેનતમયાાં મૂકે એવુાં.  
અટવયા્યા, અથડયા્યા, પયાછયા અાંદર ધકેલયાઈ ગ્યા, પયાછયા આવ્યા,  
મોંએ પયાછયા ફેંક્યા, વયારાંવયાર, એ તો અઘરાં  મોં, એમ જ કરે.

જરયાક વયાર રહીને એક સૂઝ્ુાં એમને, હવે જ્યારે બહયાર આવે ત્યારે  
અમુક અમુક નયાની જગ્યાઓ શોધી કયાઢી, નીકળવયાની.  
ત્યારથી એ નયાનયા નયાનયા અવયાજોમયાાં ત્યાાં ગોઠવયાઈ બહયાર જવયા લયાગ્યા.

મજા છ,ે નયાનયા નયાનયા અવયાજોમયાાં ગોઠવયાઈને બહયાર નીકળી પડવયાની.’
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— ગુજરાતી િારાનાં એક ભવકલાંગ િજ્શકનું ભવકલાંગતાના િારહત્યની િજ્શનપ્ભરિ્યા 
ભવશેનું આ ભનવેદન આપને ભવશ્વિારહત્યના િજ્શકોના પોતાની િજ્શનપ્ભરિ્યા ભવશેનાં 
ભનવેદનો્ાં પહેલી હરોળ્ાં ્યૂકવા જવેું નથી લાગતું, ભ્ત્રો?

૭

હવા, પવન, વા્યરો, એ તો કભવઓની ્ાનીતી ચીજ! રો્ૅકન્ટક રરવાઇવલના અંગ્રેજ 
કભવ શેલીએ તો આખું ‘Ode to the West Wind’ રચ્યું. એક બુલંદ આશાવાદના 
એ સતોત્રને અંતે એ કભવ કહે ્છ ે: ‘Be through my lips to unawaken’d 
earth / The trumpet of a prophesy! O Wind! / If Winter comes, can 
spring be far behind?’ આવા ્ોટા કભવની િભવષ્યવાણી આ્ તો ખોટી ન 
પડ,ે પાનખરને પગલે વિંત આવે જ; આપણે એ જ ચાહીએ. પણ જન્્તાં જ, કે 
કોઈ અકસ્ાતે, કે ્યુદ્ધ્ોરચે જનેે એક અંત વગરની પાનખરનો િા્નો કરવાનો 
્છ,ે એનું શું? એનો પવન કેવો હો્ય? — એક ભવકલાંગ બલકે ભવઝ્ુઅલી ચેલેન્જડ 
વ્યક્તની કલ્ે પવનનું રૂપ કેવું પ્ગટ ે ્છ,ે તેજ હવાનો અનુિવ કેવો હો્ય, એનું 
એક ઉદાહરણ જોઈએ.

લેભખકા ્છ ે િૅલી ફ્ેન્ચ (Sally French) અને એ્ના ભનબંધનું ્થાળું ્છ ે: 
‘The Wind Gets in My Way’, ‘આ પવન ્ને નડ ે્છ’ે. િુકભવ પ્દુમન તન્ાના 
એક ગીતની ્યુવા નાભ્યકા પોતાની િ્વ્યસક િખીને ફરર્યાદ કરે ્છ ે: ‘િઈ, આ 
શ્ાવણના વાવભલ્યે કીધી ઘેલી!’ િૅલી ફ્ેન્ચની િ્સ્યા જુદી જ ્છ.ે િૅલી ફ્ેન્ચ 
બ્યૂનેલ ્યુભનવભિ્શટી્ાં અધ્યાપન કરે ્છ,ે એ્ના એક બહુચભચ્શત પુસતકનું શીર્શક 
્છ,ે ‘On Equal Terms’ (‘િ્ાનતાની શરતે’). અ્ેરરકાના ભફલાડકેલફ્યા નગર્ાં 
આવેલી ‘Open University’ના જ ે અભ્યાિરિ્ને ઘડવા્ાં એ્નું ્ુખ્ય પ્દાન 
્છ ેએ અભ્યાિરિ્નું ના્ ્છ,ે ‘Disabling Society, Enabling Interventions’. 
િ્ાજ કઈ રીતે અક્ષ્તાનું ભન્ા્શણ કરી બેિે ્છ ે અને ્યો્્ય હસતક્ષેપોથી કઈ 
રીતે િક્ષ્તાનું ભન્ા્શણ કે પ્ભત-ભન્ા્શણ થઈ શકે, એ અંગેનો એ અભ્યાિરિ્ ્છ.ે 
એની વાત આપણી આ ગોકષ્ઠ્ાં આગળ જતાં થશે, પણ હાલ તો જોઈએ કે 
how the wind gets in little Sally’s way’!

એ આત્કથનાત્ક લેખ્ાં િૅલી ફ્ેન્ચ લખે ્છ ે: “Being visually disabled 
gives rise to many difficulties when attempting to communicate 
with sighted people. These range from obvious problems, like being 
unable to recognize people, to more subtle matters like failing to 
share similar experiences and being unable adequately to describe 
one’s own reality.” આ ‘વન્િ ઓન રરઆભલટી’ના િંદિભે, આંખે જોઈ ન શકતી 
બાભલકાના વાસતવના િંદિભે, િૅલી ફ્ેન્ચ પોતાના બાળપણનો એક રકસિો હવે કહે 
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્છ ે: ‘As a small child I had a dislike of going out on windy days. 
My mother, no doubt exasperated, asked me why this was so, to 
which I replied, “The wind gets in my way.” I do not remember 
this incident, but it is recalled, as an amusing family story, to show 
what a quaint and peculiar child I was.’ — આ્ તો િૅલીનો પરરવાર 
વાતિલ્યિ્યબો હતો, એને િાથે લઈને બહાર ટહેલવા નીકળતો, પણ બહાર પવન 
બહુ નીકળો હો્ય ત્યારે ‘આ પવન ્ારા રસતે આડો આવે ્છ’ે, એ્ કહી િહુની 
િાથે જવાની ના પાડતી ્છોકરીને થોડી ર્યૂજથી ‘quaint and peculier’ પણ 
કહેતો. ‘જરા પવન નીકળો ્છ ે તો શું થઈ ગ્યું? વાવાઝોડુ ં થોડુ ં ્છ ે કે તું ઊડી 
જવાની? — આ ્છોકરી પણ…’, એવું કશું થોડી ર્યૂજથી, થોડી ભચંતાથી, થોડી 
ખીજથી કહેતી ્ાતાનું ભચત્ર આપ જોઈ શકો. પણ બાળક િૅલીના એ ખંચકાટનો 
્્્શ રડિેબલડ લેભખકા ફ્ેન્ચ હવે પ્ગટ કરે ્છ.ે એ લખે ્છ ે:

‘As a visually disabled adult I know exactly what I meant. Going 
out on windy days is more difficult. The wind makes a noise which 
obscures the small auditory cues which, though rarely appreciated 
until they are absent, are so helpful while walking around. Wearing a 
hat which covers the ears (as no doubt I did as a child) exacerbates 
the problem. I was right, the wind does indeed gets in my way.’ 
(P. 21. Disability Discourse. Ed. Mairian Corker and Sally French. 
Open University Press, Philadelphia, 1999.) — અક્ષ્ કોણ? પડે પવને 
પોતાની આિપાિના નાના-નાના અવાજો િાંિળી, એ્ની એંધાણીએ પોતાનો રસતો 
શોધી લેતી પેલી નાનકડી ન-દેખતી બાભલકા કે િુિવાટા ્ારતો પવન એને આ્ 
કરવા્ાં કેવો નડ ે ્છ ે એટલું્યે ન િ્જી શકતા આપણે?

૮

િરકિનાં કેળવા્યેલાં પ્ાણીઓ પાિે ખેલ કરાવાતા હો્ય એ્ ભવકલાંગો પાિે ભવભવધ 
કલાકમૃભતઓ બનાવડાવતા આ્યોજકોની ખોટ નથી. આધુભનક ્યૂડીવાદી વ્યવસથાને 
બરોબર પારખી ગ્યેલા વાતા્શકાર-નવલકથાકાર ફ્ાન્ઝ કાફકાની ઈ. ૧૯૨૨્ાં પ્કાભશત 
નવભલકા, ‘એ હંગર આરટ્શસટ’, આ િંદિભે વાંચવા જવેી ્છ.ે કેટલાક ભવવેચકો એને 
એક પૅરૅબલ કે બોધકથા રૂપે જુએ ્છ ે: રડિેભબભલટીને એક સપે્ટકેલ તરીકે જોવા 
લાગેલા, પાંગળાપણાનો ત્રણ પૈિાનો ત્ાશો કરનારા િ્ાજ ્ાટ ેકાફકાએ લખેલી 
નીભતકથા. આખી વાતા્શ્ાં એક પણ પાત્રને લેખકે ના્ આપ્યું નથી — જાણે કે એકે 
જણ ભવશેર ના્ને લા્યક નથી રહ્ું. એક જણ ્છ ે ‘હંગર આરટ્શસટ’ પોતે, જ ેએક 
પાંજરા્ાં બેિીને પોતાના સવૈકચ્છક િયૂખ્રાનું પ્દશ્શન કે વેચાણ કરે ્છ.ે લો, આ 
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્ારં પાંિળે પાંિળું ગણો, આંખોના ખાડા્ાં ઊતરો, બહાર પારટ્યા ઉપર લખ્યું ્છ ે
કે કેટલાં રદવિો, અઠવારડ્યાંઓથી િયૂખ્યો ્ુછ,ં ગણી લો — અને પૈિા આપો. વાતા્શનું 
બીજુ ંપાત્ર ધી ઇમપ્ેિારરઓ ્છ,ે ભવકલાંગતાના પ્દશ્શનના નાટકનો િયૂત્રધાર. કલાકાર 
અને પ્ેક્ષકો વચચેની કડી. ત્રીજુ ં પાત્ર ધી ઓવરભિ્યર કહેતાં ્ુકાદ્ કે િારા 
શબદો્ાં ભનરીક્ષકનું ્છ.ે ક્ષુધાપીડાના કલાકારને એક તબકે્ પેલા પાંજરા્ાં ્છલે્લા 
શ્વાિ લેતો આ ઓવરભિ્યર કે ભનરીક્ષક જુએ ્છ.ે કશું કરતો નથી. પેલો ્રી જા્ય 
્છ ે ત્યારે ભન્્શ્પણે આ ઓવરભિ્યર એના ્ડદાનો પાંજરા્ાંથી ભનકાલ કરવાની 
વ્યવસથા ગોઠવે ્છ ેઅને એ ધ હંગર આરટ્શસટ ્ાણિની જ્્યાએ એ જ પાંજરે એક 
પૅન્થરને, દીપડાને પ્દશ્શન ્ાટ ે્યૂકવાનું ગોઠવે ્છ.ે ગા્ વચચે એક ્ોટુ ંબજાર ્છ.ે 
રડિેભબભલટી ત્યાં શો-કેિ થા્ય ્છ ેઅને વેચા્ય ્છ.ે એ બજાર્ાં દરેક જણ નોકરી કરે 
્છ,ે ધી આરટ્શસટ, ધી ઓવરભિ્યર, ધી ઇમપ્ેિારરઓ, અરે ધી આરટ્શસટ પોતે, બધાં.

કાફકાની કાભતલ ધાર વગર, એના અતળ શોક અને ઉતિુંગ પ્કોપ ભવના, 
એની અજોડ વરિોક્તના િોળપણિ્યા્શ અિાવ્ાં, ભવકલાંગતા ભવશે અને ભવકલાંગો 
ભવશે કેટકેટલું બજાર િારહત્ય લાગણીવેડાના લાગણીશયૂન્્ય આપણા વાઙ્ ્ ્ય બજાર્ાં 
જગતિર્ાં ઠલવાતું રહે ્છ,ે એ આપણી એક કરણાંભતક ્છ.ે ગુજરાતી વાઙ્ ્ ્યના 
બજાર્ાં પણ ભવકલાંગતા ભવશેનું એવી િેકન્ટ્ેન્ટલ પ્ેટલ પીરિતું પ્ોડ્શન ચાલુ 
થવા્ાં ્છ.ે

૯

િીના-પોચા લાગણીવેડાના ્ીનાબજાર તરફ ભવકલાંગોના અને ભવકલાંગતાના 
િારહત્યનો ટ્રાભફક રોકવાનો એક ્ાગ્શ તે િારતના ભવકલાંગ િ્ાજ ભવશેની શુષક 
જણાતી હકીકતોને ચોકિાઈથી અને પ્યા્શતિપણે નોંધવી અને એ બાબત વહીવટી 
નોંધોનું િારહત્ય. એ િારહત્ય, ‘ભવકલાંગો ભવશેનું િારહત્ય’ કે ‘ભલટરેચર ઑન ધ 
રડિેબલડ’, પોતાની િપાટી પરની કોરાશથી પેલા લાગણીપોચા અને લથબથતા 
પણ્ય િારહત્યથી આપણને બચાવી શકે.

િારત િરકારની Ministry of Statistics and Programme Implemen-
tation (सांख्यकी और कायतुक्रम कायातुनवयन मंत्ालय)નું તાજતેરનું એક પ્કાશન 
ઘણું ઉપ્યોગી બને એવું ્છ.ે Persons with Disabilities (Divyangajana) in 
India—A Statistical Profile: 2021 — એ શીર્શક ધરાવતું, ૩૦૭ પાનાંનું દળદાર 
અને ચોકિાઈિરી ્ારહતી આપતું પ્કાશન વીજાણુ-્ાધ્ય્ે www.mospi.gov.
in એ િરના્ે હાથવગું ્છ.ે એનું ‘Chapter 2’ આ િંદિભે ખાિ વાંચવા જવેું ્છ.ે 
એ પ્કરણનું શીર્શક ્છ,ે ‘Measuring Disability in India—Definitions and 
Concepts’. રડિેભબભલટીને િ્જવાનો અને એ અંગે રાજ્ય દ્ારા કશું કરવાનો 
એ એક ્ાગ્શ ્છ ે: એનું સવરૂપ સટૅરટકસટકલ, લીગલ અને ઍર્ ભ્ભનસટ્રરેટવ, એટલે 
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કે પરરગણન્યૂલક, કા્યદાકી્ય અને વહીવટી ્છ.ે
એના ભવિાગ ૩.૩ અનુિાર ઈ. ૨૦૧૧ની વસતીગણતરી ્ુજબ િારતની 

કુલ વસતી ૧૨૧.૮ કરોડની હતી અને એ્ાંથી ૨.૬૮ કરોડ િારતી્યો ‘રદવ્યાંગ’ 
કે ‘રડિેબલડ’ હતા. કુલ વસતીના ૨.૨૧ ટકા. આ ભવશ્ેરણને આગળ વધારતાં 
એ પુસતક જણાવે ્છ ે કે કુલ રદવ્યાંગો્ાંથી ૫૬% એટલે કે ૧.૫૦ કરોડ male 
અને ૪૪% એટલે કે ૧.૧૮ કરોડ female રદવ્યાંગો ્છ.ે અને ‘Out of total 
disabled person, 69% reside in rural areas whereas 31% in the 
urban areas.’ 

હવે એ્ને રાજ્ય તરફથી અનેક િુભવધાઓ અને આભથ્શક િહા્ય ્ળવાપાત્ર 
્છ ેપણ િવાલ એ થા્ય કે રડિેબલડ કે રદવ્યાંગ કોણ ગણા્ય અને કોણ ન ગણા્ય? 
આ સપષ્તા ન હો્ય તો િુભવધાઓ અને િહા્ય આપવાનું િરકારી તંત્ર ગોઠવાઈ 
જ ન શકે.

એટલે એ પુસતક્ાં સપષ્તા કરાઈ ્છ ેકે : ‘ “Person with disability” means 
a person with long term physical, mental, intellectual or sensory 
impairment which, in interaction with barriers, hinders his full 
and effective participation in society equally with others. “Barrier’’ 
means any factor including communicational, cultural, economic, 
environmental, institutional, political, social, attitudinal or structural 
factors which hampers the full and effective participation of persons 
with disabilities in society. The definition of disability excluded 
illness/injury of recent origin (morbidity) resulting into temporary 
loss of ability to see, hear, speak or move.’

વહીવટી તંત્ર િુપેરે ચાલે અને બે કરોડ પાંિઠ લાખ રડિેબલડ નાગરરકોને 
ભન્ય્ાનુિાર િહા્ય કરી શકે, એ ્ાટ ે આવું ચોકિાઈિ્યુાં અને ભબનંગત ગદ 
અભનવા્ય્શ બને. એ્ાં જો કોઈ િખીરદલ, કભવરદલ વડા પ્ધાન આ પુસતકરચના 
િ્્યે હો્ય તો કદાચ એ્ના તરફથી ‘રડિેબલડ’ ્ાટ ે ‘અપંગ’ કે ‘ક્ષભતગ્રસત’ કે 
‘ભવકલાંગ’ જવે શબદોને બદલે ‘રદવ્યાંગ’ જવેો શબદ િયૂચવા્ય અને સવીકારા્ય. 
પણ પેલા વહીવટ-કુશળ ઉચચ અ્લદારોના તટસથ ગદ િાથે આ ‘રદવ્યાંગ’ શબદ 
કેટલો બંધ બેિે, એ ્ોટો િવાલ ્છ.ે ‘હરરજન’ શબદનો ઇભતહાિ ્યાદ આવે. 
અભતશ્ય અપ્ાનિ્યા્શ શબદો અસપમૃશ્ય ગણાતા િ્ાજ ્ાટ ેિારતી્ય િારાઓ્ાં 
િદીઓથી પ્ચભલત હતા. એને સથાને, ‘હરરજન’ એ શબદ ગાંધીએ ્યોજ્યો. એ્ને 
એ શબદ ્ળો હશે નરભિંહ ્હેતાના એક પદ્ાંથી. ‘હરરના જન તો ્ુક્ત ન 
્ાગે, ્ાગે જન્ો જન્ અવતાર રે.’ નરભિંહે પંદર્ી િદી્ાં અને એ પ્છી 
‘વૈષણવ નથી થ્યો તું રે, હરરજન નથી થ્યો તું રે’ અને ‘હરરજનને જોઈ હૈડુ ં



· 32 ·

ન હરખે, દ્રવે ન હરરગુણ ગાતાં’ એ પંક્તઓ્ાં દ્યારા્ે ઓગણીિ્ી િદી્ાં 
‘હરરજન’ શબદ ‘િ્ત’ કે ‘વૈષણવ’ના અથ્શ્ાં ઉપ્યોગ્ાં લીધો હતો. અસપમૃશ્ય 
ગણાતા િ્ાજ ્ાટ ે એ શબદ ગાંધી વાપરે એ વાતનો ભવરોધ તો રૂરઢચુસત 
વૈષણવ િ્ાજ કરે, એવું લાગે. પણ ભવરોધ થ્યો દભલત િ્ાજ તરફથી. કારણ 
એ કે અસપમૃશ્ય ગણી હડધયૂત કરાતા િ્ાજને ‘હરરજન’ શબદ િવણબોના એક 
િાગ તરફથી ્હેરબાનીની રાહે અપાતો શબદ લા્્યો હો્ય. વત્શન અને વાણી 
વચચેનું િારે અંતર પણ કઠતું હો્ય. એટલે એ િ્ાજને ‘હરરજન’ કહેવડાવવા 
કરતાં ‘દભલત’ તરીખે ઓળખાવું વધારે ્યો્્ય અને આત્િન્્ાનિ્યુાં લા્્યું હશે. 
‘રદવ્યાંગ’ કે ‘રદવ્યાંગજન’ શબદનો પ્્યોગ પણ કદાચ ‘રડિેબલડ’ વ્યક્તઓ અને 
િ્ુદા્યને ્હેરબાનીિ્યબો અને અવાસતભવક લાગે.



‘રદવ્યાંગજન’ જવેા િલ્નિાઈિ્યા્શ શબદપ્્યોગ ્છતાં Ministry of Statistics and 
Programme Implementation વડ ે તૈ્યાર કરેલા આ ‘Statistical Profile’્ાં 
આલેખા્યેલો ભવકલાંગ વ્યક્તનો ચહેરો કોઈ રંગ-રેખા્્ય વૈ્યક્તક પ્ોફાઇલ જવેો 
તો ન જ બને. એ ‘સટૅરટકસટકલ પ્ોફાઇલ’્ાં અલબતિ વ્યક્તનું આંકડાઓ્ાં 
રૂપાંતર થઈ જા્ય.

હવે, એક ભવકલાંગ વ્યક્તની ઓળખ એના ના્થી નહીં, ચહેરાથી નહીં, 
પણ બહુિંખ્ય આંકડાઓ્ાંના એક આંકડાથી થતી હો્ય ત્યારે શું એનું થા્ય 
એનો અદિુત બલૅક હ્ુ્રિ્યબો અહેવાલ, આકર્શક ગદ્ાં ્ાભલની ભચબ (Malini 
Chib, b.1966)ના ભવખ્યાત પુસતક, One Little Finger (Sage Publications, 
2011)્ાં વાંચવા ્ળે ્છ.ે ્ાભલની ચીબ જન્્જાત િેરેબ્લ પાલિીને કારણે 
અનેક અવરોધોનો િા્નો કરી, અનુગા્ીઓ ્ાટ ે અનેક િુભવધાના ભન્ા્શણ્ાં 
અગ્રગા્ી, પા્યોભન્યરનું કા્ કરનાર વ્યક્ત ્છ.ે A Birth That Changed a 
Nation (Sage Publications, 2017)્ાં ડૉ. ્ીઠુ આલુરે પોતાની આ પુત્રી 
્ાભલનીની િાધના અને ભિભદ્ધની કથા િુપેરે આલેખી ્છ,ે એ આ િંદિભે વાંચવા 
જવેી ્છ.ે

એક વ્યક્ત્ાંથી એક આંકડા્ાં બદલાઈ હો્ય, ને તે્યે ‘રદવ્યાંગજન અંક’્ાં, 
ત્યારે એક ભવકલાંગ રકશોરી પોતાનો કૉલેજકાળ કઈ રીતે શરૂ કરે ્છ,ે કેવા અવરોધોને 
િારે રહં્તથી અને હિી-ખુશીને, એની વાત ્ાભલનીના શબદો્ાં, One Little 
Finger—પુસતકના ‘Growing Up’ ભવિાગના એક પ્કરણ્ાં િાંિળવા જવેી ્છ.ે

એ પ્કરણનું ્ર્ાળું હિતું શીર્શક ્છ,ે ‘Why Do you want to do the 
B.A.?’ ્ાભલની કહે ્છ ે: I was admitted to St Xavier’s College, Bombay, 
one of the most prestigious colleges in India. … It was the first 
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time that I was going to come in contact with a mass of normal 
students. Would I be accepted socially? Would I be able to cope 
academically? Initially there was some trouble as people did not 
Have the experience or education about people with disability. ‘Why 
do these students want to give this exam?’ was the response of 
the Vice Chancellor of Bombay University to a request by mother 
and Pam that the university make available the option of extra 
time for disabled students sitting in the exam. ‘These exams are a 
waste of time. They are useless and these students would be better 
kept at home,’ she said. Mother had by then managed to creat the 
much needed awareness about my condition. When she began her 
discussions with the authorities, they were very open to listening to 
her. She was offered all forms of offers from the authorities. Mother 
argued valiantly for certain demands and eventually succeeded in 
having them addressed.’ (p. 49)

— ્ાભલનીના કાશ્ીર, કલકતિા, પૅરરિ, લંડન અને ્્યાં ્્યાંના ઍડવેન્ચરો, 
વહીલચેરની ્્યાં ્્યાંની િાહિ-િફરોનો ્સતીખોર, આનંદી ્છતાં કૈં કૈં કિોટીઓ 
કરતો અહેવાલ, એના ર્ભત્યાળ ગદ્ાં વાંચવાનો લહાવો ચયૂકવા જવેો નથી. 
પુસતકના િ્ાપન્ાં ્ાભલની કહે ્છ ે: ‘I am like a migratory bird with 
her freedom to spend the winter months away and the summer 
at home. The hybrid, nurtured and fed by two cultures, aware of 
both the joy of being accepted and the pain of rejection. Trying 
to remember to live life one day at a time and to accept who I 
am. Hoping to rise up to the struggle and challenge of doing so 
against a sea of apathy and rejection. Living, hoping and believing 
that there is a better tomorrow. Finally free to be me.’ (p. 198)

‘Finally free to be me’, એવી ‘a better tomorrow’ ્ાટ ે જીવવું, એ 
્ાટનેી આશાનું પરરશ્્પયૂવ્શક ભન્ા્શણ કરવું અને એ્ાં ભવશ્વાિ રાખવો, એનાથી 
બહેતર બીજુ ં શું?

૧૦

આજની આપણી ગોકષ્ઠ િ્ાતિ કરવા, બલકે અધયૂરી ્છોડવા ્ાટ ે પેલા આ્યરરશ 
્સતાના ભરિસટી બ્ાઉન (Christy Brown, 1932–1981) અને એની આત્કથા 
My Left Foot ભિવા્ય બીજી કઈ વ્યક્ત, બીજુ ં ક્યું પુસતક કા્ લાગે? ડકબલન 
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બે લેખકો વડ ે ્યાદગાર બન્્યું : ્ુનલનસસના લેખક જમેિ જોયિ અને મયા્ લેફટ 
ફૂટના ભરિસટી બ્ાઉન! ભરિસટીને જન્થી જ લકવો એવો તો ્ારી ગ્યો હતો, એવી 
તો ભિભવ્યર સપૅકસટભિટી હતી, એવો િવાાંગગ્રિી િેરેબ્લ પાલિી હતો, કે ડૉ્ટરો 
અને બીજા બધા નક્ી કરી ચયૂ્્યા હતા કે આનું કશું થઈ નહીં શકે. આ બાળક 
્ંદબુભદ્ધ પણ ્છ,ે ્ાત્ર લકવાગ્રસત નહીં. બધા એક્ત હતા, ભિવા્ય કે બે જણ : 
ભરિસટીની ્ા અને ભરિસટી પોતે! કુટુબં ્જયૂ રવગ્શનું ને ગરીબ. બાળક ભરિસટી િાઈિાંડુ 
પાિે પડો રહે, એકે અંગ સવેચ્છાએ હલાવી ન શકે. એની પાિે નાનાં પૈડાંવાળી 
લાકડાની એક બાબાગાડી, એને એણે ના્ આપેલું : ‘હેન્ી’. હેન્ી િાથે એ ઘરઆંગણે 
આ્તે્ ગબડા કરે. એક રદવિ એ ગાડી્યે તયૂટી ગઈ. ભરિસટી ફરી એકલો! પણ 
બીજા એક રદવિે! — ના કોઈ પ્ૉટસેટન્ટ પાદરી પભવત્ર જળ ્છાંટવા નહોતો આવ્યો 
કે િંતપદનો કોઈ કૅથભલક ઉ્ેદવાર િતિાવાર ચ્તકાર કરવા — ડકબલન ગા્ના 
્જયૂ રર્યા લતિા્ાં જઈ એ બધું કરવાની કોને ફુરિદ હો્ય? પણ એક રદવિ, જ્યારે 
એની બહેન કોલિાના ટુકડાઓથી ર્તી હતી ત્યારે અચાનક ભરિસટીને લા્્યું કે 
એ પોતાના ડાબા પગને જાતે હલાવી શકે ્છ,ે કોલિાનો એક ટુકડો ડાબે પગે, એ 
પગની આંગળીઓથી ઝાલી શકે ્છ,ે ને, લો, એનાથી િોં્ય પર લીટા પાડી શકે 
્છ!ે!! તો શું? િહુ કહે. પણ ભ્ભિિ બ્ાઉન, ભરિસટીની ્જયૂ રણ ્ા, એણે જો્યું કે 
ભરિસટીએ તો એક અક્ષર લખ્યો હતો, A. એથી ્ોટો ચ્તકાર ક્યો? િહુ કહેતાં 
હતાં કે આ ભરિસટી બ્ેઇન ડૅ્ ેજડ ્છ,ે ્ગજથી્યે પાંગળો ્છ.ે પણ જુઓ, એ જાણે 
્છ ે અક્ષર Aને. પોતાના પંગુ બાળક ્ાટ ે ્ાને એક ઉઘાડ દેખા્યો અને ત્યારથી 
શરૂ થઈ ભરિસટી બ્ાઉનની િફર — જોયિના ભલઓપોલડ બલયૂ્ની િફરની બરાબરી 
કરે, એવી! ભરિસટી કભવતા લખતો, ભચત્રો ચીતરતો, કથા બનાવતો. ફ્ાન્િ ગ્યો, ત્યાં 
પોતાનાથી્યે વધારે આકરી સપૅકસટભિટીવાળાંઓને ્ળો, એ્ની ્દદ કરી. ડૉ. 
રૉબટ્શ કોભલિ (Robert Collis), આ્યરરશ ડૉ્ટર, એણે ભરિસટી બ્ાઉનને પોતાની 
પાંખ્ાં લીધો. ડૉ. કોભલિે નાઝી અત્યાચારો્ાં કચડા્યેલાંઓની િારવાર કરી હતી 
અને એ્ણે િેરેબ્લ પાલિી્ાં િારવાર આપવા એક ઉતિ્ હૉકસપટલ પણ બનાવી. 
બ્ાઉને કોભલિની િાથે રહી ‘્ા્ય લેફટ ફયૂટ’ એ આત્કથા લખી. એનો આત્ા 
હવે વ્યાપક બન્્યો હતો. આત્કથા હતી એ, પરકથા પણ હતી, િવ્શકથા બની. 
એના ્છલે્લા પ્કરણ્ાં ભરિસટી બ્ાઉને ડૉ. રૉબટ્શ કોભલિ એ પુસતક પેલી હૉકસપટલ 
્ાટ ે ફંડ ્ેળવવા િરેલી િિા્ાં વાંચતા હો્ય, એવું આલેખન ક્યુાં! લેખક અને 
પુસતક, બંને જાણે પોતાની જાતની િી્ા ઓળંગી વ્યાપક બન્્યા — હવે ભરિસટી બ્ાઉન 
ચાહે ત્યાં, અનેક વાસતવો્ાં પોતાની ્ેળે જાણે જઈ શકતો બન્્યો. પેલો ‘હેન્ી’ 
પા્છો એકઠો થઈ ગ્યો. ભરિસટી િાથે બેઉ િાઈબંધો જ્યાં ચાહે ત્યાં ઘયૂ્વા લા્્યા.

કે્ કે જ ે અક્ષભ્ત હતા એ સવ્યં ક્ષભ્ત બન્્યા.
પોભલરટ્િ ઑફ પાવર, પોભલરટ્િ ઑફ લૅન્્વેજ અને પોભલરટ્િ ઑફ 
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હોપ — ભવકલાંગતાની આ ત્રણે રાજનીભત, િહુને ‘રાજ’ે કે શોિે એ રીતે અ્લ્ાં 
્યૂકીએ. િારતની આજ ેહ્યાત ત્રણ કરોડ ભવકલાંગ વ્યક્તઓને પોતાની ગણી, એક 
િવ્શિ્ાવેશી િ્ાજ તરીકે િારતને રાજતી રાજનીભતનો આગ્રહ રાખીએ. ભવપાશાનો 
શબદ વાપરીએ તો કા્ ‘અઘરં’ ્છ.ે િહુ િાથે ્ળીને િવ્શત્ર એ કા્ કરીએ.



ભનરંજન-સ્મૃભતની નોળવેલ િયૂંઘી આપણી અક્ષભ્ત શી બનેલી િંસકમૃભત પોતાનો A, 
અલીફ, પોતાનો આલફા, પોતાનો ક પોતાની િોં્ય પર લખવાને િક્ષ્, િશ્ત 
બને અને પોતાની ભવસતરેલી જાતની આત્કથા કહો કે પરકથા કહો, કે િવ્શકથા, 
એ લખવાને કલ્ ઉપાડ,ે એવી આ સ્મૃભતઅવિરે શુિેચ્છા…

િ્ા, વડોદરા,  
૫ ્ે, િાંજ ે ૧૧.૪૭
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