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સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર મહેતા
(જન્મ : ૧૯૪૧, ભુજ, કચ્છ)

સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર મહે તા, એટલે ગુજરાતી સાહિત્યનું વરિષ્ઠ,
પ્રબુદ્ધ અને બહુવિધ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ. તેઓ ગુજરાતી
સાહિત્યના આધુનિક અને અનુઆધુનિક યુગના અગ્રગણ્ય
કવિ, નાટ્યકાર, વિવેચક, સંપાદક અને અનુવાદક છે.
૧૯૬૫માં બૉમ્બે યુનિવર્સિટીમાંથી ગુજરાતી અને સંસ્કૃત સાહિત્ય સાથે માસ્ટર્સ
અને પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ મેળવ્યા બાદ ફુલબ્રાઇટ સ્કૉલરશિપ મેળવીને ૧૯૭૦માં
અમેરિકાસ્થિત ઇન્ડિયાના યુનિવર્સિટીમાં જોડાયા. ત્યાંથી ૧૯૭૫માં ઍસ્થેટિક્સ અને
કમ્પેરે ટિવ લિટરે ચરમાં ડૉક્ટરે ટની ઉપાધિ મેળવી. ફોર્ડ વેસ્ટ યુરોપિયન ફે લોશિપ નીચે
ફ્રાન્સમાં એક વર્ષ ગાળ્યું. ૧૯૭૭માં બૉમ્બે યુનિવર્સિટીમાંથી ડૉક્ટરે ટની ઉપાધિ મેળવી.
તેઓ ૧૯૭૨–૧૯૭૫ મીઠીબાઈ કૉલેજ, મુંબઈમાં ગુજરાતીના અધ્યાપક હતા
અને ૧૯૮૩થી વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં જોડાયા હતા. તેઓ
જાદવપુર યુનિવર્સિટી, કોલકતા; દિલ્હી યુનિવર્સિટી; બૉમ્બે યુનિવર્સિટી; સોર્બોન
યુનિવર્સિટી; પૅરીસ, લોયોલા મેરીમાઉન્ટ યુનિવર્સિટી, લૉસ ઍન્જેલસ અને યુનિવર્સિટી
ઑફ પેન્સિલ્વેનિયા, ફિલાડેલ્ફિયામાં વિઝિટિંગ પ્રોફે સર રહી ચૂક્યા છે.
સ્પૅસ્ટિક સોસાયટી ઑફ ઇન્ડિયા, બળવંત પારે ખ સેન્ટર ફૉર જનરલ
સિમેન્ટિક્સ, એકત્ર ફાઉન્ડેશન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી,
મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી જ ેવાં પ્રતિષ્ઠિત અને બહુવિધ પ્રવૃત્તિ ધરાવતાં
અનેક પ્રતિષ્ઠાનો સાથે તેઓ એક યા બીજા સમયે ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલા રહ્યા છે.
૧૯૮૭માં સાહિત્ય અકાદેમી, દિલ્હીનો ઍવૉર્ડ અને રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક;
૧૯૯૮માં રાષ્ટ્રીય કબીર સન્માન; ૧૯૯૬માં નેશનલ હાર્મની એવોર્ડ; ૨૦૦૨માં
નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક; ૨૦૧૩માં સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર અને ૨૦૧૭માં સરસ્વતી
સન્માનથી પુરસ્કૃત સિતાંશુભાઈ અન્ય અસંખ્ય પુરસ્કારો સાથે ગુજરાતી સાહિત્યના
કદાચ સૌથી વધુ પુરસ્કૃત સાહિત્યકાર હશે.
‘ઑડિસ્યૂસનું હલેસું’, ‘જટાયુ’, ‘મોહેં -જો-દડો’, ‘વખાર’ અને ‘મહાભોજ’
તેમના કાવ્યસંગ્રહો છે. તેમના કાવ્યોનો હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, બંગાળી, ફ્રેંચ,
જર્મન, રશિયન અને કોરિયન ભાષામાં અનુવાદ થયો છે. ‘રમણીયતાનો વાગ્વિકલ્પ’,
‘સીમાંકન અને સીમોલ્લંઘન’ અને ‘અસ્યઃ સર્ગો વિદ્યાઃ’ તેમના વિવેચનગ્રંથો છે.
ગુજરાતી રં ગમંચના પ્રતિષ્ઠિત દિગ્દર્શકો દ્વારા સફળ મંચન કરાયેલાં તેમનાં
મૌલિક તેમજ અન્ય ભાષાનાં નાટકો ઉપર આધારિત નાટકો છે : ‘કેમ મકનજી
ક્યાં ચાલ્યા?’, ‘વૈશાખી કોયલ’, ‘આ માણસ મદ્રાસી લાગે છે’, ‘તોખાર’, ‘લેડી
લાલકુંવર’, ‘અશ્વત્થામા હજી પણ જીવે છે’ ઇત્યાદિ.
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પ્રવેશકનોંધ
સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર

વિકલાંગતા,

વિકલાંગ અને એમનું સાહિત્ય, એ તો ઘણી વ્યાપક અને બહુકેન્દ્રી
ઘટના છે. એટલે ઠીક લાંબું એવું આ વ્યાખ્યાન પણ એ સર્વનો સમાવેશ કરી શકે
નહીં. આ વક્તવ્ય આ વિષયની એક વ્યાખ્યાનશ્રેણી કે લેખમાળાના આરં ભ જ ેવું
ગણી શકાય. ‘ઉડૂ પેનાસ્મિ સાગરમ્’ જ ેવું. વેદના, વિષાદ, સંઘર્ષ, સહકાર, આશા,
પ્રાપ્તિ અને માનવીય ગરિમાના અનંત જ ેવા જણાતા મહાસાગરમાં આ નાવડુ ં થોડેક
જ સુધી જઈ શક્યું છે, એની મને જાણ છે.
ઈ. ૧૯૭૧માં પ્રથમ સંતાનના જન્મ સાથે, એ સ્થળ, બ્લૂમિન્ગટન, ઇન્ડિઆના,
યુ.એસ.એ.ના ગાયનેકૉલૉજિસ્ટ પાસે ‘સ્પૅસ્ટિસિટી’ નામનો શબ્દ પહે લી વાર
અમે માતા-પિતાએ સાંભળ્યો. જન્મતાં સાથે જ મોટા ભાગના સમાજ ે જ ેને માંડી
વાળી હતી એવી એ બાળકી સાથે ૧૯૭૨માં અમે પૅરિસ પહોંચ્યાં ત્યારથી
એ વિપાશા અને એની માતા અંજનીનો ‘ડિસેબિલિટી’ નામની સામાજિક ઘટના
સાથેનો એક અવિરત સંઘર્ષ શરૂ થયો. આજ એને અર્ધશતક થશે. આજ ે જ્યારે
ડૉ. વિપાશા (‘કન્સેપ્ટ ઑફ સેલ્ફ’ વિશે પીએચ.ડી. મેળવનાર; સંયત-સમર્થ કવિ;
‘ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લિવિંગ’ આંદોલનમાં રહી સ્વતંત્ર રીતે ફરી એ જ અમેરિકામાં
સ્વતંત્રપણે જીવનાર વિપાશા)ની પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતાં અમને માતાપિતાને
પણ સારું એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને સારી એવી તાલીમ મળી છે, ત્યારે ,
આજ ે, એ અભ્યાસના પહે લા પરિણામ રૂપે એમાંથી થોડીક વાત પહે લી વાર આ
વ્યાખ્યાન રૂપે કરવાની અનુમતિ અમને અંદરથી મળી છે. વિપાશાનાં માતાપિતાનું
આ સહિયારું વક્તવ્ય ગણી શકાય — જોકે એમાં અહીં આજ ે કોઈ અંગત વાત
નથી આવતી. એ અંગત તો મોટા ભાગનું અમારે માટેયે શબ્દાતીત છે, અહીં
તો ‘વ્યક્તમધ્ય’ની જ વાત છે.
આ વ્યાખ્યાન ‘ડિસેબિલિટી’, ‘ડિસેબલ્ડ’ અને ‘લિટરે ચર’ (‘ડિસ્કર્સિવ’ અને
‘ક્રિએટિવ’, એ બંને અર્થમાં) વિશે છે. ઈ. ૧૯૭૧ના એપ્રિલ મહિનાના અંત
પહે લાંથી જ એમાંના પહે લા બે શબ્દો અને અવસ્થાઓ વિશેના સાહિત્યનું અમારું
વાચન શરૂ થઈ ગયું હતું; અને આજ સુધી અવિરત રહ્યું છે. ભગવાન ભરૂંસે કે
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અલ્લા આશરે ન પડવાની કે બાળકીને ન મૂકી દેવાની એ એક રીત હતી અને
છે. વળી, આઠ વર્ષની વયે, ઈ. ૧૯૭૯માં વિપાશાએ ‘હાથી’ વિશે એક તોફાની
કવિતા અમને લખાવી, ત્યારથી ‘ક્રિએટિવ લિટરે ચર ઑફ ડિસેબિલિટી’ વિશે અને
એની રચનાઓ વિશે પણ ઉમંગથી અને હિં મતથી વાચન ચાલુ છે.
એટલે મને પૂરેપૂરી જાણ છે કે ડિસેબિલિટી વિશેની અનેક ક્રિટિકલ થિયરીમાંથી
અને ડિસેબલ્ડ દ્વારા કે એમને વિશે લખાયેલી અનેક ઉત્તમ રચનાઓમાંથી કેટલીકનો
જ (સાવ કેટલીકનો જ) આ એક કલાકના વક્તવ્યમાં સમાવેશ થઈ શક્યો છે.
સર્જનાત્મક રચનાઓમાં બને ત્યાં સુધી ‘લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ બાય ધ
ડિસેબલ્ડ’ — એ સીમા આ વ્યાખ્યાન પૂરતી બાંધી છે. (કાફકાની વાર્તા, ‘ધ હં ગર
આર્ટિસ્ટ’નો અપવાદ રાખીને.) તરત અનેક મહાન પુસ્તકો આ વ્યાખ્યાતાને ઠપકો
આપવા પોતાની કરડી આંખ ઊંચકે છે! ‘To Kill a Moking Bird’માં અમેરિકી
નવલકથાકાર લેખિકા હાર્પર લી જ ેમ સામાજિક રીતે અક્ષમિત કે ડિસેબલ્ડ એવા
નિર્દોષ અશ્વેત યુવક Tom Robinson અને એવી જ શ્વેત વ્યક્તિ Boo Radleyની
વાર્તા એક અનોખી રીતે કહે છે તેમ દયા પવાર અને નામદેવ ઢસાળ, બામા અને
પી. શિવકામી જ ેવા ભારતીય દલિત લેખકો તેમજ પ્રેમચંદ અને મેઘાણી, મહાશ્વેતા
દેવી અને ભાલચંદ્ર નેમાડે જ ેવાં દલિતેતર લેખકોએ એવી જ સમર્થ રીતે ભારતના
સોશિયલી, પોલિટિકલી, ઇકૉનૉમિકલી, રિલિજિયસલી ડિસેબલ્ડ જગતની અનેક
વાતો અનેક ઉત્તમ રીતે કરી છે. એ સર્વનો અહીં ઉલ્લેખ કરું , પણ એમની ચર્ચા
આ વ્યાખ્યાનના સમયાવધિમાં શક્ય 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 જ ેની અપૂર્ણ હસ્તપ્રત Albert
Camus જ ે મોટર-અકસ્માતમાં અવસાન પામ્યા એ એક ઝાડ સાથે અથડાઈને

ભાંગેલા વાહનમાંથી મળી આવી હતી અને જ ેમાં કામ્યુ અલ્જીરિયામાં રહે તી
પોતાની શ્રમજીવી અને કાને બહે રી પણ અડીખમ માનું શબ્દચિત્ર આલેખે છે — એ
બધી વિખ્યાત રચનાઓમાં પણ એક કે બીજી ડિસેબિલિટીનું નિરૂપણ જો છે, તો
‘માનવીની ભવાઈ’માં ‘ઠૂ ઠં ા’ કાળુનું, ‘દિવ્યચક્ષુ’ના અરુણનું, ‘ઝેર તો પીધાં છે’ના
સત્યકામનું ચરિત્રાલેખન પન્નાલાલ, ર. વ. દેસાઈ અને ‘દર્શક’ પણ પોતપોતાની
વિશિષ્ટ રીતે કરે છે એમ. ધીરે ન્દ્ર મહે તાની ‘છાવણી’ તો વિષય અને લેખક બંને
રીતે, અને ખાસ તો અનુભવ અને આલેખનના અનોખા મરોડને કારણે યાદ આવે.
એટલે જ વ્યાખ્યાનશ્રેણી કે લેખમાળાનાં બહુ બધાં અરમાન થાય. પણ, પેલો
કવિ કહે છે તેમ એ ‘ફિર ભી કમ નિકલે’!
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એક જ અંદેશો : આ બધાં વિશે રાબેતા મુજબના છીછરા અને અર્થઘટનશૂન્ય
(કશી મીમાંસા કે Hermeneutic Reading વિનાના) દસબાર મહાનિબંધો આ
વ્યાખ્યાન બાદ લખાવા ન માંડ ે અને આ બધાં વિશે નરી ચબરાકીથી, આમતેમથી
માહિતી ઉસેટીને, ડિસેબિલિટીના દેશમાં ડિઝની લૅન્ડની પિકનિક પર લઈ જવાની
અદાથી ચારપાંચ દૈનિકોમાં ‘અધરવાઇઝ એબલોની દુનિયા’ જ ેવા કોઈ શીર્ષકવાળી
કટારો શરૂ ન થઈ જાય! અથવા ‘અલ્યા, આ તો રહી જ ગયું’ — વાળી ટિપ્પણીઓ
ચાલુ ન થઈ જાય!
એક જ આશા : એ અક્ષમિત થયાં છે એક સહુ સ્વજનો (અંકવિજ્ઞાનનાં ‘૨.૬૮
કરોડ ભારતીયો’ જ નહીં, સ્નેહવિજ્ઞાનના પ્રત્યેક અક્ષમિત સ્વજન)ની પુનઃક્ષમિત
થવાની સુદીર્ઘ સાહસસફરમાં આપણે પણ હમસફર બનીએ, એ ગરિમાયાત્રાના
સહયાત્રી બનીએ…)

·3·

અક્ષમિતોનું સાહિત્ય (Literature of the Disabled)
સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર

મંચ

પર અને સભાગારમાં બેઠલ
ે ા સહુ આદરણીય અને પ્રિય સ્વજનો,
અદ્યતન ગુજરાતી કવિતાના આદિકવિ અને આધુનિક વિશ્વસંસ્કૃતિના વિચક્ષણ
મીમાંસક, એવા કવિ-ચિંતક નિરં જન ભગતની સ્મૃતિમાં આપણે સહુ આજ ે અહીં
ભેગાં થયાં છીએ. એમના સૉક્રેટિક કે ઔપનિષદિક ગણાય એવા ધારદાર વ્યક્તિત્વને,
નવી ભોંય ભાંગતી એમની સાહસિક કવિતાને અને આધુનિક સંસ્કૃતિ વિશેના
એમના તલાવગાહી ચિંતનને, ત્રણેને ફરી ફરી આપણા મનમાં ઉથલાવતાં રહે વાનું
કામ કરવા જ ેવું છે — એકઠા થઈને કે એકલા રહીને. આજની સાંજ એ માટેનો
એક અવસર બની છે.
ઘણી વાર લાગે છે કે આજના ગુજરાતી સર્જકને અને સમાજને, બંનેને એક
બે-જીભાળો વિષધર ડસી ગયો છે. આત્મરતિ અને આત્મવિસ્મૃતિનાં બેવડાં વિષ
આપણા આજની ત્રણ ચાર પેઢીઓના સત્તાભૂખ્યા રાજકારણીઓની, પ્રસિદ્ધિભૂખ્યા
લેખકોની અને આપણા વિખરાતા જતા ઉપસમાજોની રગોમાં આજ ે એકસામટાં
ચઢ્યાં જણાય છે. જ ે વિચારમાં અને વર્તનમાં જાળવવા જ ેવી છે એવી આપણી
સાહિત્યિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક સંપદાઓની વિસ્મૃતિ ઝડપભેર થવા લાગી છે
અને જ ે ભૂલી જવા જ ેવા છે, એવા એમના અંશોના વ્યામોહમાં ગુજરાતી સમાજ,
રાજ્ય અને સાહિત્ય આજ ે સપડાયેલાં દેખાય છે. સ્મરણ અને વિસ્મરણના એવા
ઘાતક વમળમાં સપડાયેલો આપણો વર્તમાન વલોવાય છે. એવા સમયમાં નિરં જનસ્મૃતિ તો એ કાતિલ ઝેર સામે કારગર નીવડે એવી આપણી રસભરી નોળવેલ છે.
એવી નિરં જન-નોળવેલની સંજીવની મહે ક લઈ, અથવા લાભશંકર ઠાકર કહે છે તેમ
‘વાગીશ્વરીના નેત્રસરોવરમાંથી ખોબોક પાણી [આજ ે] પી’, આપણે આવતી કાલે
ફરી ઉમાશંકર, નિરં જન અને લાભશંકરે આપણને સોંપેલા કામે વગર ભૂલ્યે વળગી
જવાનું છે. એવા એક કામ વિશે મારું આ નિરં જન ભગત સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન છે.
‘નિરં જન ભગત મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ ઍન્ડ આર્કાઇવ્ઝ’નાં દૃષ્ટિસંપન્ન ન્યાસીઓ
શ્રીમતી તરલા અરુણ ભગત, શ્રી પ્રફુલ્લ અનુભાઈ, શ્રી ચિંતન નવનીતલાલ પરીખ,
શ્રી પાવન બકેરી અને શ્રી શૈલેશ પારે ખને સર્જક-સ્મરણ માટેનો એક માતબર
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મંચ તૈયાર કરવા બદલ હૃદયભર અભિનંદન. વર્ષ ૨૦૨૨ના ‘નિરં જન ભગત
મેમોરિયલ લેક્ચર’ માટેનું નિમંત્રણ મને આપવા માટે સહુ આદરણીય ન્યાસીઓનો
આભાર. એમના વતી મારી સાથે સ્નેહપૂર્વક સંપર્કમાં રહે નાર કવિ-વિવેચક શ્રી
રાજ ેન્દ્ર પટેલને મૈત્રીભર્યાં વંદન.

૨
તો, એવા કવિ-ચિંતક-કર્મશીલના સ્મરણે અપાતા વર્ષ ૨૦૨૨ના આ મેમોરિયલ
લેક્ચરનો વિષય છે : ‘લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ’. શેનું ને કોનું સાહિત્ય?
વિકલાંગતા, દિવ્યાંગતા, ખોડ, પંગુતા અને પંગુ, ખોડો કે પાંગળી, વિકલાંગ કે
દિવ્યાંગ — ગુજરાતીમાં શું કહી ઓળખાવીશું એને? ન જાને. પંગુ કહો કે દિવ્યાંગ,
એ જ ે છે એ તો છે જ. એના વાસ્તવ વિશે, એ વાસ્તવની વાત કરવાની વાણી
વિશે અને એના સાહિત્ય વિશે ગુજરાતમાં, બલ્કે ભારતભરમાં થવો જોઈએ એથી
ઘણો ઓછો ઊહાપોહ થયો છે. આપણી એ Stigmatized Secret Realityની
અને એ વાસ્તવના ન-જ ેવા લખાયેલા-વંચાયેલા સાહિત્યની કેટલીક તલાશ અને
કેટલીક માંડણી આ વ્યાખ્યાનમાં કરવા ધારી છે.
પહે લો સવાલ એ કે ડિસેબિલિટી એટલે શું અને કોને ડિસેબલ્ડ કહે વાય?
અલગ અલગ દૃષ્ટિકોણથી એ સવાલની વિવિધ છણાવટ થઈ છે. એવા જાગતિક
વિકલાંગતા-વિચારને મેડિકલ, સ્ટૅટિસ્ટિકલ, લીગલ અને સોશિયૉલૉજિકલ એવા ચાર
મુખ્ય મૉડેલ્સમાં મૂકી શકાય. ક્યારે ક એકબીજાને આગળ વધારતી તો ક્યારે ક
એકમેકનો ઉચ્છેદ કરતી એ આ ચાર Critical Theories of Disabilityની શક્ય
એટલી ચર્ચા આજના વ્યાખ્યાનમાં આગળ જતાં કરીશું. પણ ‘What is disability?
Who is a disabled person?’ જ ેવા સવાલોનો એક અણધાર્યો પણ આબાદ
જવાબ જો કોઈએ આપ્યો હોય તો એ કોઈ નિષ્ણાત ડૉક્ટરે , સંખ્યાશાસ્ત્રીએ,
વકીલે કે સમાજવિજ્ઞાનીએ નહીં, પણ સાપેક્ષતાના અટપટા સિદ્ધાંતના દ્રષ્ટા આલ્બર્ટ
આઇન્સ્ટાઇને. એબલ અને ડિસેબલ્ડના વૉટરટાઇટ વિભાજનની આખી વાતનો
જ જરીમાં જાણે છેદ ઉરાડતા હોય એમ આપણા યુગના એ અજોડ પ્રતિભાવંત
વિજ્ઞાની, જિનિયસ સાયન્ટિસ્ટ કહે છે : ‘Everybody is a genius.’ — એમ કે?
આપણે જરા હસીને વિચારીએ કે હશે, એઓ તો મોટુ ં માણસ, ઉદારદિલીથી
એવું બધું એ તો કહે . મને યાદ આવે છે કે આપણા સુકવિ ઉશનસે એક વાર
મને મધુર સ્મિત સાથે કહ્યું હતું કે એઓના કુ ટુબ
ં માં પણ એક વિકલાંગ બાલિકા
છે અને એને પાનો ચઢાવવા માટે એઓ એને ‘તું તો જીનિયસ છે’, એવું એને
ઘણી વાર કહે છે. ઇશારો કઈ રીતે મારી તરફ હતો એ સમજીને અને એક
નહીં, બે બાલિકાઓનું એ ભલા કવિ અજાણતામાં કેવું અપમાન કરી બેઠા હતા,
એ વિચારે મને ભારે ખેદ પણ થયો હતો. એવા અંગત ખેદની જાહે ર ચર્ચા ક્યાં
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કરવી, એમ ગણી, ઉશનસ્ને અને ભેગા આઇન્સ્ટાઇનને પણ ડિસમિસ કરી આપણે
પોતાને કામે વળગવા જતા હોઈએ ત્યાં જ એ વિનોદપ્રિય વિજ્ઞાની વિના વિલંબ
એક બચુકડો શબ્દ બોલે છે : ‘બટ!’ “Everyone is a genius. But…!” — હવે
એમાં ‘પણ’ શું, એવું આપણે પૂછીએ એ પહે લાં, ઉશનસ્થી સાવ અલગ રીતે
જાણે એક સ્મિત કરી આઇન્સ્ટાઇન ઉમેરે છે : ‘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! ‘ફિશ’ અને

‘એબિલિટી ટુ ક્લાઇમ્બ અ ટ્રી’? આપણી પડોશમાં રહે તી, આપણા કુ ટુબ
ં માં જન્મેલી
કોઈ પાણીની રાણી જ ેવી ચંચળ પણ પોતાને પગે ચાલી ન શકતી, વ્હીલચેરમાં
બેઠલ
ે ી મસ્ત્યકન્યાને ‘તું ઝાડ પર કેમ ચઢી નથી બતાવતી, અમારી જ ેમ?’ એવું
પૂછી, ઝંખવાણી પાડી, એની આખી જિંદગી બગાડવાનું કામ આપણે હાથે થઈ
તો નથી ગયું ને, એવો આકરો સવાલ સહસા આપણને થાય છે. કોઈ ઝાડ પર
ચઢી શકે, કોઈ પાણીમાં તરી શકે, કોઈ આકાશમાં ઊડી શકે : સહુની કોઈ ને
કોઈ શક્તિ કે ક્ષમતા હોય છે, અને અક્ષમતા પણ; એનું ભાન આઇન્સ્ટાઇન કેવી
સહજ રીતે, એક જ ઝબકારે આપણને કરાવી શકે છે! ‘But if you judge a
fish by its ability ot climb a tree’ તો આખી જિંદગી ફક્ત એ માછલી જ
નહીં, વ્હીલચેરમાં બેઠલ
ે ી એ બાળકી જ નહીં, we too should spend our
whole life believing that we are stupid.


ડિસેબિલિટીના નવા ડિસ્કોર્સમાં એક શબ્દ મહત્ત્વનો બનતો જાય છે : Ablism.
સક્ષમોની બીજાઓ પરની જોહુકમી સૂચવતી એ સંજ્ઞાનો અનુવાદ ‘સક્ષમતાવાદ’
એવો કરીશું?

‘Carving out a space to act: acquired impairment and contested
identity’ નામના મહત્ત્વના લેખમાં, ઓસ્ટ્રૅલિયન કર્મશીલ-વિચારક ઍન્ટની હોગન
(Anthony Hogan) આ અંગે એક દૂરગામી મુદ્દો ઉઠાવે છે. હોગન કહે છે :
‘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 આઇન્સ્ટાઇનની માછલી અને ઝાડવાળી વાત આગળ ચલાવે
છે. એ ઉમેરે છે : ‘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.)

શ્રવણસક્ષમ સમાજની સત્તાને અને એના સક્ષમતાવાદને શ્રવણન્યૂન લોકો,
લઘુમતીમાં હોવા છતાં પડકારે , એને હોગન જરૂરી સમજ ે છે. પુરુષપ્રધાન
સમાજવ્યવસ્થામાં પુરુષોની સત્તાને જ ેમ નારીવાદી વિચારણા પડકારે એમ. એ રીતે
વિચારતાં ‘એબલિઝમ’ કે ‘સક્ષમતાવાદ’, ડિસેબલ્ડ કે અક્ષમિત (અક્ષમ કરાયેલા)
લોકો માટે એક ‘પોલિટિકલ ઇસ્યૂ’ છે.
અહીં ‘પોલિટિકલ’ કે ‘રાજનીતિક’ (હિં દીમાં જ ેને ‘સિયાસી’ કહે છે, તેવો)
મુદ્દો છે, માત્ર વૈયક્તિક કે સામાજિક કે વહીવટી મુદ્દો નથી. આ વાત ‘લિટરે ચર
ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ’ કે ‘વિકલાંગો / અક્ષમિતોનું સાહિત્ય’ એ વિશે વાત કરતી વખતે
અવગણવાપાત્ર નહીં, એવો મુદ્દો છે.
જો ‘પોલિટિક્સ ઑફ ઍન્ગેજમેન્ટ વિથ ધ સ્ટેટ’ કે ‘રાજ્યસત્તા સાથેના
અનુબંધનું પોલિટિક્સ’ એ વિકલાંગ સમુદાય અને સાહિત્યનું એક રાજનીતિપરક
પ્રસ્થાનબિંદુ છે, તો ‘આશાની રાજનીતિ’ કે ‘પોલિટિક્સ ઑફ હોપ’ એ એનું
બીજુ ં પ્રસ્થાનબિંદુ છે.
‘Disability Struggle and the Politics of Hope’ એ નામના પ્રભાવશાળી
નિબંધમાં યુનિવર્સિટી ઑફ લંડનના પ્રોફે સર, લેન બાર્ટન પણ ‘આશાની રાજનીતિ’ની
વાત એ જ રીતે કરે છે. એ નિબંધમાં બાર્ટન કહે છે : ‘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.’ (જુ ઓ, P. 1 to 10, in Disability, Politics and the Struggle
for Change, ed. Len Barton. 2001. Emphasis added through italics
by me).


આપણી આજની ગોષ્ઠિની શરૂઆતે જ નોંધી લઈએ કે લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ
કે અક્ષમિતોનું સાહિત્ય જ ેમ એના એક ધ્રુવ પર અક્ષમિત વ્યક્તિના નિતાન્ત
(અને બહુધા ઘોર) એકાન્તમાં જન્મ લેતું હોય છે, તેમ બીજ ે ધ્રુવે એનું એક ઊંડુ ં
પોલિટિકલ ઍન્ગેજમેન્ટ, ઊંડી રાજનીતિક પ્રતિબદ્ધતા પણ હોય છે. એ વિના ધ
ડિસેબલ્ડની, અક્ષમિત કે વિકલાંગની એક ‘અનન્યપરતંત્ર’ માનવ તરીકેની ગરિમા
અને સ્વાતંત્ર્યયુક્ત ઓળખ શક્ય ન બને. — આ છે લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડના
પોતાના લોકેશનનો પ્રશ્ન. વિકલાંગ વ્યક્તિની નિતાંત (બહુધા ઘોર) એકાન્ત, તે
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એક ધરી અને વિકલાંગ સમુદાયનો નિર્ભય અને સક્રિય રાજનીતિક અનુબંધ, તે
બીજી ધરી, એમ બે ધરીઓ પર વિકલાંગોનું સાહિત્ય આગળ વધે છે.


તો હવે હોગન અને બાર્ટને માંડલ
ે ી એ વાત મનમાં તાજી રાખી, થિયરી ઑફ
રિલેટિવિટીના દાર્શનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇને, એ મેધાવી અને સ્નેહસભર માણસે
કરે લા એક રૂપકના વીજ-ઝબકારના અજવાળામાં, ડિસેબિલિટી, ડિસેબલ્ડ અને
લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ અંગેની વિશ્વવ્યાપક વિચારણાનાં પાણીદાર પણ
વિખેરાયેલાં મોતીને હાથવણાટના આપણા પોતાના વળદાર ગુજરાતી વિચારધાગામાં
એકસૂત્ર કરવાનો યત્ન કરીએ.

૩
પોલિટિક્સ ઑફ ઍન્ગેજમેન્ટ વિથ પાવર (સત્તા સાથેના સંબંધની રાજનીતિ) જો
વિકલાંગ વ્યક્તિ, સમુદાય અને સાહિત્યનું એક ‘પોલિટિક્સ’ છે; પોલિટિક્સ ઑફ
હોપે, એ બીજુ ;ં તો ત્રીજુ ં ‘પોલિટિક્સ’ છે ‘પોલિટિક્સ ઑફ લૅન્ગ્વેજ’. વિકલાંગ
સમુદાય અને વિકલાંગોનું સાહિત્ય, આ ત્રણ રાજનીતિક અનુબંધો, બલ્કે આ ત્રણ
રાજનીતિક સંઘર્ષો વિના આગળ વધી ન શકે; આપઓળખ મેળવી કે જાળવી ન શકે.
તો આ ત્રીજી રાજનીતિ, ‘ભાષાની રાજનીતિ’ વિશે કેટલીક વાત કરીએ.
ભાષાનો અને સાહિત્યનો ઉપયોગ બે રીતે થઈ શકે : વાસ્તવને દેખાડવામાં અથવા
એને છાવરવામાં. ડિસેબિલિટીનું વાસ્તવ અટપટુ ં છે, એબિલિટીનું વાસ્તવ પણ ઓછુ ં
નથી. વિકલાંગતા વિશે આપણે જ ે ભાષા વાપરીએ છીએ, એ વિશે જ ે સાહિત્ય
લખીએ-વાંચીએ છીએ, એને આ કસોટીએ ચડાવવું ઘટે.
‘ડિસેબલ્ડ’ અને ‘ડિસેબિલિટી’ એ શબ્દોના ગુજરાતી અનુવાદની ચર્ચા
કરતાં પહે લાં એયે નોંધવું ઘટે કે અંગ્રેજી ભાષાના ઇતિહાસમાં પણ એ શબ્દો
અંગે ભારે ગડમથલ ચાલી છે. અંગ્રેજી ભાષાનો વિખ્યાત સમાનાર્થી શબ્દકોષ,
Roget’s 21st Century Thesaurus, એની ઈ. ૨૦૧૩ની આવૃત્તિમાં એ શબ્દના
૨૪ પર્યાયો અંગ્રેજી ભાષામાં એક કે બીજ ે સમયે વપરાયા હોવાનું નોંધે છે. એમાં
‘Cripple’, ‘dumb’, ‘lame’, ‘maimed’, ‘infirm’, ‘retarded’, ‘confined’,
‘handicapped’, ‘broken down’, ‘run down’, ‘out of action’ ‘paralyzed’,
‘powerless’ અને ‘helpless’નો સમાવેશ થાય છે. દરે ક શબ્દ જ ેમ ‘ડિસેબિલિટી’નાં

કોઈ પાસાંનું સૂચન કરે છે તેમ, અલબત્ત, એને વાપરનાર વ્યક્તિ અને સમાજની
માનસિકતાનુંયે સૂચન કરે છે. સદીઓ લાંબાં વાણી અને વિચારનાં મંથનો વડે
મજબૂત અને સ્નાયુબદ્ધ બનેલી અંગ્રેજી ભાષામાં આજ ે ‘Physically Challenged’,
‘Visually Challenged’, ‘Hearing Impaired’, અને અંતે ‘Otherwise Able’
·8·

જ ેવી શબ્દરચનાઓ શક્ય બની છે અને અંગ્રેજીભાષી સમાજની માનસિકતા કંઈકે
બદલાઈ છે. ‘Mad’ શબ્દમાં જ ે તિરસ્કાર, ઘમંડ અને ક્રૂરતા ઠાંસીઠાંસીને ભરાયેલાં
છે, એની સામે ‘Mentally Impaired’ કે ‘Intellectually Challanged’ એ
શબ્દોમાં માણસાઈની જ ે મહે ક ભરી છે, એ જ તો છે આપણી નોળવેલની મહે ક,
જ ે પેલા ‘પ્રવાલદ્વીપ’ પર એક કવિએ જતનથી ઉગાડી રાખી છે — તિરસ્કાર,
ઘમંડ અને ક્રૂરતાના વિષધરો સામે નકુ લકર્મ કરતાં જો કોઈને જરૂર પડે તો! જોકે
૨૧મી સદીમાં જન્મેલા કે ઉછરે લા કેટલાક તોરીલા ‘ડિસેબલ્ડ’ લેખકો, ડિફાયન્સથી,
અવજ્ઞાપૂર્વક, આજ ેયે પોતાના સાહિત્યને છડેચોક ‘Crippled Literature’ તરીકે
ઓળખાવે છે! અહીં કોઈને આપણા પેલા નરસિંહનો તોર યાદ આવે : ‘એવા
રે અમો એવા, તમો કહો છો વળી તેવા’! ગિરિતળેટીએ નરસિંહને જ ે મળ્યા
હતા એઓ, આજની પરિભાષામાં કહીએ તો, ભારતના Socially Disabled
વિશાળ ઉપસમાજના અંશ હતા. પણ ગુજરાતના એ આદિકવિ માટે તો એ લોકો
એમના જ્ઞાતિબંધુ નહીં તોયે સ્વજનલોક હતા. પંદરમી સદીમાં રચાયેલું આદિકવિ
નરસિંહનું એ ભૂલ્યું ન ભુલાય એવું પ્રભાતિયું ગુજરાતી ભાષાના ‘લિટરે ચર ઑફ
ધ ડિસેબલ્ડ’ની પ્રથમ અને પરમ રચના છે.
બીજી તરફ, ભારતીય ભાષાઓમાં, સંસ્કૃત જ ેવી સંસ્કારે લી ભાષામાંથી
(ન કે અંગ્રેજીમાંથી) આવેલો શબ્દ છે : पङ्गु. એનું સ્ત્રીલિંગ સ્વરૂપ पङ्गवी.
અનુકંપાશીલ બૌદ્ધ દર્શનથી પરિષ્કૃત પાલિ અને અહિં સાશીલ જ ૈન દર્શનથી
પરિષ્કૃત અર્ધમાગધીમાંયે પેલા (અ)સંસ્કૃત શબ્દ, पङ्गु,થી જ ચલાવી લેવાયું છે.
ગુજરાતીમાં એનું ‘પાંગળો’, ‘પાંગળી’, ‘પાંગળું’ થયું. ‘સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ’
(ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ૨૦૧૭) ‘પંગુ’ શબ્દનો લાક્ષણિક અર્થ ‘પામર’ થાય છે, એ
પણ નોંધે છે. પ્રેમાનંદ ‘લૂલાં ભૂલાં અટૂલિયાં ને અપંગ અંધ બધિર’ની વાત કરે
છે એમાં ‘ભૂલાં’ અને ‘અટૂલિયાં’ એ બે શબ્દ એ કવિની સંવેદનશીલતા તરફ
સંકેત કરે છે. ‘લૂલાં’ઓ આપણી વચ્ચે રહે તાં છતાં જાણે ભૂલાં પડ્યાંની, એકલાં
પડી ગયાંની વ્યથા અનુભવે છે, એ વાત આપણો આખ્યાનકાર બરોબર જાણે છે.
‘લકવો મારે લું’, ‘લંગડુ’ં , ‘લૂલું’, ‘ઠૂ ઠં ુ’ં , ‘બેરું’, ‘ગુંગું’, ‘ગાંડુ’ં , ‘ખોડુ’ં , ‘ખોડખાંપણવાળું’
જ ેવા શબ્દો ગુજરાતી સમાજમાં ગઈ કાલ સુધી જ નિરાંતે વપરાતા, હવે નથી
જ વપરાતા, એવું કહી ન શકાય. એમાં અચાનક ‘દિવ્યાંગ’ જ ેવો શબ્દ આવ્યો,
તે ક્યાંથી, કઈ રીતે, એ તપાસવા જ ેવી ઘટના છે. ‘ડિસેબલ્ડ’ શબ્દના અનુવાદ
રૂપે આજ ે સામાન્યપણે ‘વિકલાંગ’ શબ્દ વપરાય. પણ પોસ્ટરોમાં અને સરકારી
પ્રકાશનોમાં હવે અચૂક આ ‘દિવ્યાંગ’ શબ્દ વપરાય છે.
આ વક્તવ્યના શીર્ષકમાં ‘અક્ષમિત’ એવો શબ્દ ‘Disabled’ શબ્દના એક
નવા ગુજરાતી અનુવાદ રૂપે સૂચવાયો છે. ‘ક્ષમા’ શબ્દમાંથી નહીં પણ ‘ક્ષમતા’
શબ્દમાંથી એ રૂપ મેં તારવ્યું છે. અંગ્રેજી શબ્દ ‘Disabled’ને તપાસતાં એ શબ્દ
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વિશેષણને નામ રૂપે વાપરતાં નીપજ્યો છે, એ જોઈ શકાશે. ‘Disabled’ વ્યક્તિ
એટલે ‘જ ેને ડિસેબલ કરાઈ છે કે જ ે ડિસેબલ થઈ છે’ એવી વ્યક્તિ. ‘Enabled’નું
antonym યા વિલોમ તે ‘Disabled’. એક પ્રક્રિયાનું એમાં સૂચન છે. ‘જ ેને અક્ષમ
બનાવાઈ છે કે જ ે અક્ષમ બની છે’, એવી વ્યક્તિ તે ‘અક્ષમીકૃ ત’ કે ‘અક્ષમિત’
વ્યક્તિ. એ વિશેષણને નામ રૂપે વાપરતાં ‘Literature of the Disabled’નો
અનુવાદ ‘અક્ષમિતોનું સાહિત્ય’ એવો થાય. ‘અપંગ’ અથવા ‘દિવ્યાંગ’ને બદલે
‘અક્ષમિત’ (ન કે ‘અક્ષમ’) એવો શબ્દ યોજતાં સંવેદનશૂન્ય તુચ્છકારથી (‘પંગુ’)
અને જાણ્યેઅજાણ્યે આવતા મહે રબાની કે રહે મદિલીના ભાવથી (‘દિવ્યાંગ’) દૂર
અને મુક્ત રહી શકાય છે.

૪
અક્ષમિતોના સાહિત્યનું એક સરનામું આપણાં સારાં દૈનિક સમાચારપત્રો હોઈ
શકે. નામ નથી લેતો, પણ ક્યાંક લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડની સર્જનાત્મક અને
આલોચનાત્મક રચનાઓ માટે કોઈક દૈનિક સમાચારપત્રના કોઈક સંસ્કારી માલિક,
અધિપતિ, તંત્રી કે પત્રકાર એ માટે પોતાના દરવાજાનું તાળું ખોલે, એ આશા
અને અપેક્ષા. — અને વિકલાંગો માટેનાં લાગણીઘેલાં, ચબરાક કે રાબેતા મુજબના
લખાણો છાપવા માટે નહીં.
કોરોનાનો પ્રકોપ શરૂ થયો હતો એની પૂર્વસંધ્યાને સમયે, ૧૫મી ઑગસ્ટ,
૨૦૧૮ના અંકમાં, સંયોગથી ભારતના સ્વાતંત્ર્ય-દિવસે, અમેરિકાના ‘ન્યૂયૉર્ક ટાઇમ્સ’
દૈનિકે, પોતાની ‘ઓપિનિઅન સીરીઝ’માં આ ડિજિટલ શ્રેણી 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 વર્લ્ડ’ તો ખરું , પણ ‘ઇન ધ વર્લ્ડ ધૅટ વૉઝ નૉટ મેઇડ ફૉર
અસ’! અક્ષમિતોના સાહિત્યની આ ચોખવટને સ્વીકાર્યા, સમજ્યા વિના એમની
કવિતા જાણવી-માણવી શક્ય ન બને. એ શ્રેણીનાં એક સંપાદક જ ેનિફર બાર્ટલેટ
(Jennifer Bartlett) લખે છે :

‘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.’
· 10 ·

વિકલાંગતા અને કવિતા વચ્ચેનો સંબંધ એ રીતે ‘ન્યૂયૉર્ક ટાઇમ્સ’ના વાચકો
સામે ઊઘડ્યો. એ રીતે એક આશા બંધાણી ને બાર્ટલેટ 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 પરિણામ 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.’ કવિતા અને ચિત્રકલાનો સંગમ થયો, તેયે

વિકલાંગ કવિઓ અને વિકલાંગ ચિત્રકારોને 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! હમેશ, બધે.
‘ન્યૂયૉર્ક ટાઇમ્સ’ જ ે પોતાના દેશ માટે કરી શક્યું, એ કામ એ રીતે આપણા
દેશ માટે કરી બતાવનારું કોઈક દૈનિક ક્યાંક હશે કે?
‘ન્યૂયૉર્ક ટાઇમ્સ’નું આ ‘Zine’, ‘મેગા-ઝીન’ નહીં, ‘મિનિ-ઝીન’, ‘લિટલ
મૅગ’ કે ‘લઘુસામયિક’ (આપણા ‘રે ’ કે ‘યા હોમ’ આદિ જ ેવું) પોતાના શીર્ષકમાં
વિકલાંગોની કવિતા, કલા અને જગતનો અનોખો અનુબંધ સૂચવે છે.
પણ એ કામ કેવું મુશ્કેલ છે, એ એઓ જાણે છે. એટલે તો શીર્ષક બાધ્યું
છે : ‘આપણે માટે જ ે નિર્માયું નથી એવા જગતમાં વસવાની એક રીત’ એટલે
વિકલાંગોની કવિતા!
સાથોસાથ એક વધારે શીર્ષક જોઈએ! જ ેનિફર બાર્ટલેટ ે માઇકલ નોર્ધન
અને શેઇલા બ્લૅક સાથે જ ેનું સંપાદન કર્યું છે એ પુસ્તકનું શીર્ષક છે : “Beauty
Is a Verb: The New Poetry of Disability.” ‘સૌંદર્ય’ને નામ રૂપે નહીં,
ક્રિયાપદ રૂપે જોવાની વાત કરવાનો પ્રથમ અને પરમ અધિકાર ‘પોએટ્રી ઑફ
ડિસેબિલિટી’ના કવિનો જ હોય!
બાર્ટલેટ લખે છે : ‘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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વિકલાંગ વ્યક્તિનું નિતાંત એકાંત અને વિકલાંગ સમુદાયનો જ ે જગત એમને
માટે બનાવાયું નથી એની સાથેનો અવિરત સંઘર્ષ — આ બંનેનાં તાણાવાણા વણતી
સર્જકતાની હાથશાળ નિરં તર ચાલતી રહો!

૫
‘અક્ષમિત’, ‘અક્ષમીકૃ ત’ કે ‘ડિસેબલ્ડ’ એ સંજ્ઞાઓની સાથે બીજી બે સંજ્ઞાઓ
આપણા ડિસ્કોર્સ કહે તાં પ્ર-બંધ કે પાઠમાં આવે છે. ડિસેબિલિટી ડિસ્કોર્સમાં ચાવીરૂપ
બનતી એ બે સંજ્ઞાઓ તે : Impairment / Impediment / અને Agency, અર્થાત્
‘ન્યૂનતા’ / ‘અવરોધ’ અને ‘અભિકર્તૃત્વ’. જરા નજીકથી જોઈએ :
ઇમ્પેડિમેન્ટ કે અવરોધ એટલે શરીરમાં જ ે કશી આડશ આવી હોય, એ. કાનથી
સાંભળવામાં આડશ, આંખથી જોવામાં અવરોધ, સ્નાયુઓ અતિશય તંગ થઈ જતાં
પક્ષઘાત, વગેરે. દરે ક અવરોધનું સ્થાનક, દરે ક ઇમ્પેડિમેન્ટનું લોકેશન તો એ અક્ષમિત
વ્યક્તિના શરીરમાં અને મગજમાં હોય, ઇમ્પેરમેન્ટ કે ન્યૂનતા યા ઓછપનું સ્થાનક
પણ એ જ. પણ એ ઓછપ કે આડશને કારણે સમાજમાં એ વ્યક્તિને જ ે ઓળખ
આપી દેવાય છે, (પંગુથી દિવ્યાંગ વગેરે સુધીની), એ ઓળખ કે આઇડેન્ટિટીનું લોકેશન
એ વ્યક્તિના શરીરમાં અને મગજમાં નથી હોતું, Identity of an individual is

necessarily grounded in a society and in institutions of that society.

વ્યક્તિને પંગુ, વિકલાંગ, દિવ્યાંગ, અન્યથાક્ષમ કે અક્ષમિત તરીકેની ઓળખ જ ે આપે
છે એ એજન્સી કે અભિકર્તા એ વ્યક્તિથી અલગ હોય છે.
તો હવે સવાલ કરવાનો થાય કે એ એજન્સી કે અભિકર્તાનું લોકેશન કે સ્થાનક
ક્યાં? એ વિશેની માતબર ચર્ચા Cultural Locations of Disability (2006) એ
પુસ્તકમાં Sharon Snyder અને David Mitchel એ બે વિચારકોએ કરી છે.
લોકેશન ઑફ ઇમ્પેડિમેન્ટ / ઇમ્પેરમેન્ટ અને લોકેશન ઑફ એજન્સી (કહે તાં
ઓછપ અને અવરોધનાં સ્થાનક અને અભિકર્તાનાં સ્થાનક) — એ જુ દાં જુ દાં છે, એ
સમજવું જરૂરી છે. એ તફાવત ન સમજતાં, એ બંનેને એક જ સ્થાનકે મૂકનારા
લેખકોએ રચેલી વિકલાંગોના સાહિત્યની રચનાઓ ગમે તેવી લાગણીભરી, ભક્તિભરી
કે કર્મશીલતાભરી હોય, પણ એ સર્જનાત્મક સાહિત્યિક રચનાઓ નથી. એ તો
મૂળભૂત રીતે ભૂલી પડેલી, અખાનો શબ્દ યોજીએ તો ખતા ખાધેલી રચનાઓ
છે, કાં તો ઇમ્પેડિમેન્ટ / ઇમ્પેરમેન્ટ અને એજન્સી, બંનેનું લોકેશન કોઈ પરાત્પર
શક્તિમાં કલ્પી, ‘તુમ્હીને દર્દ દિયા હૈ , તુમ્હી દવા દેના’ એમ એ મુગ્ધ લેખક
કરગરે છે, અથવા, અવરોધ અને અભિકર્તા બંનેનું સ્થાનક વિકલાંગ વ્યક્તિમાં
જ કલ્પી, એના વતી વ્યક્તિગત વલોપાત કે આક્રોશ કરે છે. એ વંધ્ય વલોપાત
અને એ ગૌરવશૂન્ય શરણાગતિ, બંને ભયસ્થાનોથી વિકલાંગોના અને વિકલાંગતાના
સાચા સાહિત્યે ચેતતા રહે વાનું છે.
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અક્ષમિતનું અને અક્ષમતાનું સાચું, સર્જનાત્મક અને વિશદદર્શી સાહિત્ય તો
અવરોધને અક્ષમિત વ્યક્તિમાં લોકેટ કરી, અભિકર્તાપણાને અન્યત્ર ક્યાં લોકેટ કે
સ્થાનિત કરવું, એની ગંભીર, તટસ્થ અને અવિરત ખોજ કરતું રહે છે.
ડિસેબિલિટીનું મેડિકલ મૉડેલ અક્ષમતા કે ન્યૂનતાને, ઓછપને, અક્ષમિત
વ્યક્તિની અંદર ભલે લોકેટ કરે , પણ સોશિયૉલૉજિકલ મૉડેલ અક્ષમિત વ્યક્તિ અને
સમુદાયની ઓળખની, આઇડેન્ટિટીની કટોકટીને તો સમાજ, રાજ્ય, ધર્મ, અર્થકારણ,
મનોવિજ્ઞાન, ભાષાવ્યવસ્થા, અને બીજાં અનેક સ્થાનકોએ અડ્ડા જમાવીને બેઠી છે,
એ ન ચીંધી શકે તો એ મૉડેલ નકામું નીવડે.

૬
આટલી સિદ્ધાંતમીમાંસા કર્યા પછી, એની સ્પષ્ટતા સાથે, હવે વિકલાંગતાના અને
વિકલાંગોના સાહિત્યના પ્રયોગોની મીમાંસા તરફ જઈએ. થિયરી અને પ્રેક્ટિસની
આવી જુ ગલબંધી સિદ્ધાંતોને ઠાલા અને પ્રયોગોને દિશાશૂન્ય બનાવતા ભયસ્થાનોને
ચાતરીને આગળ વધવા માટે આપણને સક્ષમ બનાવશે.
વિકલાંગતા વિશેની કેટલીક વાઙ્મય રચનાઓના વાચન વડે આ વાત
સમજવાનો યત્ન કરીએ અને વિકલાંગતાના સાહિત્યના વર્ગીકરણ તરફ આગળ
વધીએ. પહે લી એક સંસ્ક્રૃત રચના, બીજી ગુજરાતી અને ત્રીજી અંગ્રેજી.
I

સંસ્કૃતનો પેલો જાણીતો શ્લોક સહુએ સાંભળ્યો હશે, બીજ ે નહીં તો દિવ્યાંગો
માટેની અદિવ્યાંગો દ્વારા સંચાલિત સંસ્થાઓના મેળાવડાઓમાં. એ છે :
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्।
શ્લોકનું તાળું ખોલવાની ચાવી જ ેવા બે શબ્દો છે (સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટનું ખાનું
ખોલવાની બે ચાવીઓ જ ેવા) : કૃ પા અને વન્દે. એક શબ્દ ‘વન્દે’, એ ચાવી ખાનું
ભાડે રાખનારના હાથમાં, બીજો શબ્દ ‘કૃ પા’, એ બેન્કના મૅનેજરસાહે બના તાબામાં.
બંને વાપરો તો જ તાળું ખૂલે!
બે જ શબ્દો… પણ વ્યક્તિને એની સામાજિક ઓળખ આપવાની સત્તા
ધરાવનારા! જ ે મૂળે તો માત્ર એક ‘ઇમ્પે’ર્ડ પર્સન’ છે, એક ‘ક્ષત વ્યક્તિ’ કે ‘અવરુદ્ધ
વ્યક્તિ’ છે, એને હવે, સત્તાએ ઠરાવેલી એ સામાજિક ઓળખ આપવામાં આવે છે.
એ ‘ક્ષત / impaired કે અવરુદ્ધ / impeded વ્યક્તિ’ નથી, હવે એ ‘મૂક’ અને
‘પંગુ’ છે. એ ‘પંગુ’એ સમાજમાં કઈ રીતે વર્તવું, એ વિશે સત્તાવાર નિયમો છે.
જ ે મૂંગા છે કે પાંગળા છે એમણે બોલવું હોય કે પહાડ ઓળંગવા હોય તો અટલું
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કરે : પરમાનંદ માધવને વંદન કરે , ને ચમત્કાર! कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथाकर्तुम् — મારો
વાલીડો સમર્થ છે. એ કૃ પા કરશે તે ભેગો પેલો પંગુ પહાડ ઓળંગશે ને મૂંગો
વાચાળ બની જશે! વાત પૂરી.
રખે માનતા કે સંસ્કૃત ભાષામાં અને ભારતીય / વૈદિક દર્શનોમાં પરમતત્ત્વ કે
પરમસત્તાનું આ એક જ આલેખન છે. અદ્વૈત દર્શનમાં જ્ઞાનનાં ઉત્તુંગ શિખરોની
અનંતવત્ શ્રેણી જ ેવું આત્મસ્તોત્ર, ‘चिदानंद रूपं शिवोऽहम् शिवोऽहम्’ લલકારાયું
છે. તો દ્વૈત દર્શનમાં રચાયેલું ‘मधुराष्टक’ ‘मधुराधिपतेरखिलं मधुरं’ ભક્ત હૃદયના
મહાસાગરમાં ઊઠતા હે તના જુ વાળનાં મોજાંઓની અનંતવત્ હારમાળામાં લહે રાય
છે. એમાં કોઈ પંગુ નથી, કોઈ મોટી મહે રબાની કરનારું નથી.
અને રખે માનતા કે આ વલણ સંસ્કૃત ભાષાના અને વૈદિક ધર્મના એક
ભાગમાં જ દેખા દે છે. આ વલણ અનેક ભાષાઓ અને અનેક ધર્મોમાં કર્કરોગ
માફક પ્રસરે લું છે. મંત્રેલું પાણી આપતા મુલ્લાઓ દેશેદેશે દેખા દે છે. મધર
મૅરીના પૂતળામાંથી ટપકતું લોહી આપતા પાદરીઓ યુરોપમાંયે મહાલે છે. ભલે
સાક્ષાત્કારી સાધુબાબાએ હવામાંથી નિપજાવેલી ભસ્મ ભારતના આકાશમાં જ ઊડતી
હોય — વિકલાંગતામાથી નરી પરાવલંબિતામાં માણસને ધકેલી એનું વિવિધ રીતે
શોષણ કરનારાઓએ હાથે રચેલું કે પોતાના હાથાઓ દ્વારા લખાવેલું સાહિત્ય કે
વાઙ્મય, ભારે મોટા જથામાં અનેક સ્થાનકોએ પેદા કરાતું હોય છે. એ સાહિત્ય,
પદ્યમાં અને ગદ્યમાં, પુસ્તકો, કૅ સેટો અને વીડિયોના માધ્યમથી વ્યાપકપણે વિતરણ
પામતું હોય છે અને એની એક મોટી અર્થવ્યવસ્થા પણ હોય છે.
તેથી જ મારું કહે વાનું છે કે અન્યથા અનેક રીતે ઉત્તમ એવી સંસ્કૃત
ભાષાના અન્યથા ઉત્કૃષ્ટ એવાં સાહિત્ય અને દર્શનોમાં ડિસેબિલિટી અંગેની મારે
મન સહુથી વધારે વાંધાજનક બે લીટીઓ મળી હોય તો આ ‘મૂકમ્ કરોતિ…
’વાળી બે લીટીઓ. અક્ષમિત કે અવરુદ્ધ વ્યક્તિએ પોતાની અંદર લોકેટ થયેલા
અવરોધનો સામનો જાતે કરવાનો છે, સમાજ ે એ પ્રયત્નમાં સામેલ થવાનું છે, એ
આખી વાત પર જ અહીં છેકો મુકાય છે.
આ છે લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડનો પહે લો પ્રકાર. એ વડે વિકલાંગ
વ્યક્તિઓની ગરિમાનો ભંગ થાય છે, એટલું જ નહીં; એમનું આર્થિક શોષણ પણ
વ્યાપકપણે થતું હોય છે. એવા શોષણખોર સમાજનું પોતાનુંયે કયું સાચું હિત
કઈ રીતે જળવાતું હશે, એ સવાલ તો ઊભો જ છે. ગાંધી અને માર્ક્સે કરે લી
વિચારણાઓ અને સંસ્થાનવાદ અને મૂડીવાદને એમણે આપેલી લડતો, આપણા
વિકલાંગતા-વિચારને ઘાટ આપવામાં મોટી મદદ કરી શકે.
શાણા સમાજ ે અને સમજીબૂજી આશાવાન રહે લી અવરુદ્ધ વ્યક્તિએ કરવા
જ ેવું સહિયારું , અને સાડાત્રણ પગલાંનું કામ તો આ છે : ક્ષત કે અવરુદ્ધ
વ્યક્તિઓને એક સહિયારી સામાજિક (મેડિકલ, લીગલ, સ્ટૅટિસ્ટિકલ આદિ)
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ઓળખ (‘પંગુ’ કે ‘ક્રિપલ્ડ’થી ‘વિકલાંગ’ કે ‘દિવ્યાંગ’ સુધીની વિવિધ છતાં
હમેશાં સહિયારી, ‘આ લોકો’વાળી) આપનારી જ ે એજન્સીઓ હોય, એમને લોકેટ
કરવી, એ કોણ કોણ ને ક્યાં ક્યાં છે એનો પતો મેળવવો, એ પહે લું પગલું;
માણસાઈને છાજ ે, વિકલાંગ વ્યક્તિ અને વ્યાપક સમાજ બંનેને શોભા આપે, એ
રીતે એ કામ કરવા માટે એ એજન્સીઓને સક્રિય કરવી, એ બીજુ ં પગલું; એ
સક્રિયતાનાં પરિણામો હકીકતે સહુ સુધી પહોંચે, નવી વ્યવસ્થા પોથીઓમાં પડી
ન રહે , પણ કાયદાકીય, વહીવટી, શૈક્ષણિક, યાતાયાત વ્યવસ્થા વગેરેમાં વાસ્તવ
રૂપે આવે એની ચોકસાઈ કરવી એ ત્રીજુ ં પગલું; અને એ નવા વાસ્તવમાં એક
ઉમંગભરી-જુ ગલબંધી એબલ-ડિસેબલ્ડ બધી વ્યક્તિઓ અને સામાજિક-રાજકીયવહીવટી વગેરે બધી સંસ્થાઓ વચ્ચે થતી આવે. આવી ઉમંગભરી જુ ગલબંધીમાંથી
સરજાતું જ ે સંગીત હોય છે, વિકલાંગોના સાહિત્યનું અને એમની બીજી કલાઓનું,
એને ‘નિરં જન ભગત મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ’ના આયોજનમાં મળેલી રસસભામાં આવીને
માણવું, એ પેલા ત્રણ પછીનું, દરે ક વામનમાંથી સ્વકીય વિરાટને જગાડતું અડધું
તોયે અનોખું અંતિમ પગલું!
એ કામ પાર પાડવા માટે અવરુદ્ધ અને અક્ષમિત વ્યક્તિ કે વૃંદે જાતે
પહે લ અને પ્રયત્નો કરવાનાં છે. એ છે Self Advocacy by the Disabled
પ્રોજ ેક્ટ. એ આખી વાત પર જ આ શ્લોક ઇરે ઝર ફે રવી દે છે. ઇમ્પેડિમેન્ટ
અને એજન્સી, બંને કોઈ તથાકથિત પરમાનંદ માધવને હવાલે કરી દેવાની આ
પ્રયુક્તિ અને આ વલણ કેવી વ્યક્તિ અને કેવા સમાજને પેદા કરશે? સાવ
નિષ્ક્રિય અને પરોપજીવી દિવ્યાંગોને અને સાવ બેપરવા, સંવેદનશૂન્ય, ખંધાઈથી
પોતાના હાથ ધોઈ નાખી બેઠલ
ે ા સમાજને, રાજ્યને અને અર્થકારણને.


આ પ્રકારની માનસિકતામાં મૂર્ત થતી વિકલાંગતા વિશેના સાહિત્યની જ ે વિઘાતક
વિભાવના છે, એને વધારે સ્પષ્ટતાથી, વધારે ઉઠાવદાર રીતે જોવા માટે એની પડછે
એક બીજી કાવ્યરચના મૂકી જોવા જ ેવી છે.
એ છે જન્મજાત સેરેબ્રલ પાલ્સીથી વિકલાંગ એવાં કવિ જ ેનિફર બાર્ટલેટ(Jennifer Bartlett)ની આ કવિતા. ૧૯૪૧માં અમેરિકાના કૅ લિફૉર્નિયામાં જન્મેલાં
આ કવિ પર શરૂઆતમાં ત્યાંનાં બે વિકલાંગતા અંગેની કવિતાનાં આંદોલનો, Black
Mountain and Open Field poetsનો પ્રભાવ રહ્યો. કવિ બાર્ટલેટને રચનાઓની
‘almost childlike openness’ વાચકોને અને વિવેચકોને આકર્ષી ગઈ. એક સંપાદકે
નોંધ્યું છે તેમ, ‘with tremendous tenderness and clarity, her poems
always express what you think or wonder, but never dare say or ask.’
એવાં આ ‘ડેરિં ગ’ કવિના કાવ્યસંગ્રહ, Autobiography / Anti-auto
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biographyમાંથી એક કાવ્ય આ સંદર્ભે 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 છે મારી કાયા, હં ુ છુ ં એનો પ્રકાશ’, એમ

ખોંખારીને કહે તાં જ ેનિફર બાર્ટલેટ જ ેવાં કવિઓની ગરિમાયુક્ત, યુયુત્સુ કવિતાની
પડછે પેલી શરણાગતિની કરગરતી કવિતાની વીગતો ઉઠાવદાર રીતે જોઈ શકાય
છે. જોઈ શકાય છે કે ડિસેબિલિટીની આખી ઘટનાનું લોકેશન જ માનવસમાજ
વચ્ચેથી ઉઠાવી કોઈ ને કોઈ પરાત્પર શક્તિ કે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ પાવરના તાબે કરી દેતી
યોજના ગમે તેવી લોભામણી અને આરામદાયી હોય, પણ વિકલાંગ વ્યક્તિ અને
એના સમાજ બંને માટે વિઘાતક બનતી હોય છે. છતાં આવી સંસ્કૃતિ-વ્યવસ્થામાં
જ ે પેદા થાય છે અને ફાલે છે એ છે લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડનો પહે લો પ્રકાર.
એ પ્રકારના સાહિત્ય વડે વિકલાંગ વ્યક્તિઓની ગરિમાનો ભંગ થાય છે,
એટલું જ નહીં; એમનું આર્થિક શોષણ પણ વ્યાપકપણે થતું હોય તો ચલાવી લેવાય
છે. એવા શોષણખોર સમાજનું પોતાનુંયે કયું સાચું હિત કઈ રીતે જળવાતું હશે?
સામ્રાજ્યવાદ, સંસ્થાનવાદ અને મૂડીવાદની ગાંધી અને માર્ક્સે કરે લી વિચારણાઓ
આપણા આજના વિકલાંગતા-વિચારને ઘાટ અને ધાર આપવામાં મોટી મદદ કરી શકે.
સાહિત્ય ‘શિવેતર ક્ષતયે’ અને ‘અર્થકૃ તે’ હોય, એ વાતનો આવો અવળો અર્થ
કરતું આ પહે લા પ્રકારનું સાહિત્ય જ ે વ્યાપકતા ધરાવે છે, એ જોઈ હે રત પામી જવાય!
II

વિકલાંગતાના સાહિત્યનો બીજો પ્રકાર વિકલાંગો માટેની મમતાને વ્યક્ત કરતી
ગદ્યપદ્ય રચનાઓનો પ્રકાર. જ ેને લેન બાર્ટન જ ેવા વિચારકો ‘પોલિટિક્સ ઑફ હોપ’
કહે છે, એવી તર્કપૂત અને, વિશેષે તો, વિકલાંગ લોકોએ જાતે, સેલ્ફ ઍડવોકસીના
સંઘર્ષ દ્વારા જ ેનું નિર્માણ કર્યું હોય એવી વાસ્તવનિષ્ઠ આશાને સ્થાને આ પ્રકારનું
સાહિત્ય આશાનું લાગણીવશ, વાસ્તવ-વિચ્છેદ પામેલું, ક્યારે ક તો ભયજન્ય અને
પલાયનવાદી જણાય એવી આશાને લઈ આવે છે.
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અવિકલાંગ સમાજ વિકલાંગોને સમજ ે છે, એમનો આદર કરે છે, એમની અનન્ય
શક્તિઓને બિરદાવે છે, એવું સૂચવતી રચનાઓ આ પ્રકારની છે. ‘ઇન્સ્પિરે શનલ’,
‘પૉઝિટિવ’ વગેરે વિશેષણો આ પ્રકારના સાહિત્યને લાગુ પડે. વિકલાંગ પાત્રોને
નાટકિયાપણે નિરૂપતી અને બૉક્સ-ઑફિસ પર સફળ ગયેલી કેટલીક ફિલ્મોના પ્રભાવ
નીચે ગુજરાતી દૈનિક છાપાંઓમાંની કૉલમોમાં અને હવે સહુને હાથવગા બનેલા
વીજાણુ-બ્લોગ વગેરેમાં આ બીજા પ્રકારના સાહિત્યની નિકૃષ્ટ રચનાઓનો વિસ્ફોટ
શરૂ થયો છે.
એ જથ્થાબંધ પ્રેરણા હપ્તે હપ્તે પૂરી પાડતી, વાચકોને રોજ સવારે પરાણે
પૉઝિટિવિટીની દવા પાતી થોકબંધ ગદ્ય-પદ્ય ગુજરાતી રચનાઓને વેઠી લઈએ તો
વિકલાંગતાના સાહિત્યના આ બીજા પ્રકારમાં કેટલીક વાકઈ સુંદર રચનાઓ માણવા
મળે છે.
સંવેદનશીલ, સંયત, નિસ્પૃહી અને રચનાકુ શળ એવા ગુજરાતી સુકવિ
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાની એવી એક વિખ્યાત રચના જોઈએ :

‘કલરવની દુનિયા અમારી’
‘દેખ્યાનો દેશ ભલે લઈ લીધો, નાથ!
પણ કલરવની દુનિયા અમારી!
વાટે રખડ્યાની મોજ છીનવી લીધી
ને તોયે પગરવની દુનિયા અમારી!
કલબલતો થાય જ્યાં પહે લો તે પહોર
બંધ પોપચાંમાં રં ગોની ભાત!
લોચનની સરહદથી છટકીને રણઝણતું
રૂપ લઈ રસળે શી રાત!
લ્હેકાએ લ્હેકાએ મ્હોરતા અવાજના
વૈભવની દુનિયા અમારી!
ફૂલોના રં ગ રિસાઈ ગયા, જાળવતી
નાતો આ સામટી સુગંધ!
સમા સમાના દઈ સંદેશા લ્હેરખી
અડક્યાનો સાચવે સંબંધ!
ટેરવાંને તાજી કૈં ફૂટી તે નજરું ના
અનુભવની દુનિયા અમારી!’
‘સૂરદાસ’, ‘દિવ્યચક્ષુ’, કે એવા એકેય રૂપકડા શબ્દને દાખલ થવા ન દેતું આ
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અનુપમ ગીત, આંખો ગુમાવ્યાના કારમા અનુભવને સુકોમળ રીતે પ્રગટ કરે
છે. પહે લી પંક્તિ છે : ‘દેખ્યાનો દેશ ભલે લઈ લીધો નાથ!’, ત્રીજી પંક્તિ છે :
‘વાટે રખડ્યાની મોજ છીનવી લીધી’. આખી રચના ઈશ્વરને, ‘નાથ’ને સ્નેહભર્યું
સંબોધન કરતી હોય એવી છે. જરી ચોંકાવનારી, પણ કોઈ ઢાંકપછેડો ન કરતી
વાત આ મધુર ગીતના મુખડામાં એ આવે છે કે એ ‘નાથ’ ‘છીનવી લેનારા’
છે, ‘લઈ લેનારા’ છે. એક નહીં, બે વાર એ વાત કહે વાઈ છે. છતાં કાવ્યનાયક
કે કાવ્યનાયિકા, જ ેનો દેખ્યાનો દેશ અને રખડ્યાની મોજ છિનવાઈ ગયાં છે, એ
તરત ‘ભલે’ કહી, ‘નાથ’ને જાણે માફ કરી દે છે. ‘હારસમેનાં પદો’માં નરસૈંયાના
નાથને, રાતના પાછલા પહોરો સુધી એ નાથ નરસૈંયાને હાર આપવા ન આવ્યા
એ તબક્કે , નરસૈંયો જ ે રીતે લબડધક્કે લે છે, એ અહીં વિરોધે યાદ આવે. તારો
એક નાનોઅમથો સોનાનો હાર મને આપતાં, કમળાપતિ, સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના સ્વામી,
‘તાહરા બાપનું શું રે જાશે?’ એ શબ્દોમાં આપણા આદિકવિ પોતાના એ નાથને
બિન્દાસ દબડાવે છે! અકિંચનનો એ તૉર આપણે ક્યાંથી કાઢવો?
જોકે ‘કલરવની દુનિયા’ એ ગીતની પહે લી બે પંક્તિઓ પછી ‘નાથ’ એ આખી
રચનામાં ફરી દેખાતા નથી. નાથની, ભગવાનની કૃ પાની યાચના અહીં નથી. ઠપકો
પણ નથી. એમને જાણે નોંધ લીધા પછી વિકલાંગતાના આ કવિએ ઍબિલિટીના
એ ‘એજન્ટ’ને બાજુ માં બેસાડી દીધા છે. આ કાવ્યમાં આલેખાતા આખા જગતનુંયે
કર્તૃત્વ હવે નાથનું નથી, કવિ-સ્વરનું છે અને એ કવિ-સ્વર આત્મગૌરવ ભર્યો છે.
‘કલરવ’ અને ‘પગરવ’ એ બે શબ્દોમાં એક સહજ આનંદ સ્ફુરે છે.
આરં ભની બે પંક્તિઓ પછી તો આખી રચના (શેષ) ઇંદ્રિયોના અનુભવોનો
એક ઉત્સવ જ બની રહે છે. સાંભળવું (‘કલબલતો થાય જ્યાં પહે લો તે પહોર’),
સૂંઘવું (‘જાળવતી નાતો આ સામટી સુગંધ’), અડકવું (‘લ્હેરખી / અડક્યાનો સાચવે
સંબંધ’), એવો જગત સાથેનો આનંદભર્યો ચતુરેંદ્રિય સંબંધ, પેલા પંચેંદ્રિય સંબંધથી
આનંદ અને અનુભવની બાબતે સ્હેજ ે ઊણો કે ઊતરતો નથી. બલ્કે, ગીતની
છેલ્લી પંક્તિમાં તો થોડો ચઢિયાતો બનવા તાકે છે : ‘ટેરવાંને તાજી કૈં ફૂટી તે
નજરું ના / અનુભવની દુનિયા અમારી.’ આ ‘અનુભવ’ તે કોઈ આધ્યાત્મિક ‘અનુભવ’
નહીં, બિલ્કુલ ઇંદ્રિયજન્ય સૌંદર્યાનુભવ. વિકલાંગતાનું આ ગીત ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાએ
એવું લખ્યું છે કે પ્રહ્લાદ પારે ખનું ‘આજ અંધાર ખુશ્બોભર્યો લાગતો’ એ અદ્ભુત
ગીત યાદ આવી જાય. પ્રહ્લાદ પારે ખની રાત તો થોડા કલાકોની, આ તો અનંત,
એ વાતનુંયે આ કાવ્ય જાણે વિસ્મરણ કરાવે છે.
એમાં જ ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાના વિકલાંગતા વિશેના આ કાવ્યની શક્તિ રહી છે — અને
મર્યાદા પણ! વિકલાંગ બનેલાની, આંખો ગુમાવી બેઠલ
ે ાની માનવીય વિહ્વળતા,
ઉદ્વેગ, સેન્સ ઑફ લૉસ, એની કોઈ ટીસ આ રચનામાં વરતાતી નથી. પ્રહ્લાદ
પારે ખની કવિતાનો ખુશ્બોભર્યા અંધારમાં, સૌરભ ભરે લી રાતમાં ટહે લવા નીકળેલો
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(થોડો સમય કશું ન જોતો) નાયક જાણે ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાની કવિતામાં આવી ચડ્યો
છે — જોકે આ કાવ્યનો અંધાર, આ કાવ્યની રાત હવે ક્યારે યે પૂરાં નથી થવાનાં…
આ થયો દિવ્યાંગતાના સાહિત્યનો બીજો સ્તર અને પ્રકાર.


આ ગીતમાં મૂર્ત થતા સાહિત્યપ્રકારને મેં અહીં ‘દિવ્યાંગતાના સાહિત્ય’નો (ન કે
વિકલાંગતાના સાહિત્યનો) પ્રકાર કહ્યો, એ સહે તુક છે. લિટરે ચર ઑફ ડિસેબિલિટીના
આ પ્રકારમાં એ એક રં ગદર્શિતા છે. ‘વિકલ’ને ‘દિવ્ય’નો દરજ્જો, કમ સે કમ
બોલવામાં, આપવાની ઉતાવળ નર્યા સદ્ભાવથી પણ થઈ હોય, તોય એનો મેળ
ડિસેબિલિટીના કઠોર વાસ્તવ સાથે બહુધા મળતો નથી. જ ેનો દેખ્યાનો આખો દેશ
લઈ લેવાયો છે, જ ેની વાટે રખડ્યાની મોજ છીનવાઈ ગઈ છે, એ ભલે કલરવની
અને પગરવની દુનિયાનો આનંદ લે, પણ એના માનવ તરીકેના, તેયે વિકલાંગ વ્યક્તિ
તરીકેના સમગ્ર અનુભવનું સ્વરૂપ આટલું સરલ, મધુર અને એકાંગી ન હોય. વળી
જો ‘નાથ’નું કર્તૃત્વ કે એજન્સી આમાં હોય તો એમને આટલા સહે લાઈથી જવા
દેવા નહોતા જોઈતા. આ ગીત ડિસેબિલિટીની દુનિયાની બહારથી લખાયું હોય,
ન કે એની અંદર જીવ્યા પછીનું હોય, એવું લાગે છે. ‘કલરવની દુનિયા અમારી’
જ ેવી શીઘ્ર સમાધાનકારી તોયે મધુર અને મનને ગમી જાય એવી રચનાઓ અનેક
ભાષાઓમાં સંખ્યાબંધ મળી આવે છે. મમ્મટાચાર્ય એને મધ્યમ કવિતા કહે , એ
ઉત્તમ, ન અવર. સમાધાન થયું.
પણ પેલો ક્રુદ્ધ કવિ ડાયલન ટૉમસ (Dylan Thomas) એની યાદગાર
કવિતામાં કહે છે તેમ : ‘Do not go gentle into that good night / Rage
rage against the dying of the light.’ — એ ન થયું.
III

પણ ‘રે જ’ કે ‘પ્રકોપ’થીયે એક પગલું આગળ જઈ શકાય તો ચિત્કારતા ચક્રવાતના
કેન્દ્રમાં સ્થગિત થયેલો એક વિશેષ પ્રકારનો સૂનકાર આવે છે. એ સૂનકારનાં રૂપોનું
નિરૂપણ કરવું, એ તો ખૂબ અઘરું કવિકર્મ છે. એવા કવિકર્મનો આરં ભ એટલે
‘લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ’ની ઉત્તમ કૃતિઓ રચાવાની શરૂઆત. એવા કવિકર્મનો
આરં ભ એટલે વિકલાંગ/અક્ષમિતની કવિતાનો ત્રીજો સૂર, થર્ડ વૉઇસ ઑફ પોએટ્રી
ઑફ ધ ડિસેબલ્ડની નિજી રાગિણીનો પહે લો આલાપ.
ન્યૂયૉર્ક પાસેના કોલ્ડસ્પ્રિંગ ગામમાં ૧૯૪૫માં જન્મેલાં બાર્બરા ક્રૂકર (Barbara
Crooker)ની કાવ્યરચનાઓ એવા કોઈ એક વિશેષ અર્થમાં ‘પોએમ્સ ઑફ
ડિસેબિલિટી’ બને છે. સિરાક્યુઝ યુનિવર્સિટી (Syracuse University)માં વિકલાંગતા
વિશેના અભ્યાસક્રમો અમલી બનાવનાર પ્રો. માઇકલ નોર્ધન (Michael Northen),
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‘Wordgathering: A Journal of Disability Poetry and Literature’માં બાર્બરા
ક્રૂકરનો પરિચય આ શબ્દોમાં આપે છે : ‘[She] is a poet whose work has
chronicled her life as a mother with a son on the autism spectrum.’

ઑટિઝમ કે સ્વલીનતાની એકલતામાં જીવતા પોતાના દીકરા વિશેનું એમનું
એક કાવ્ય જોઈએ. ઉપરથી સાવ ઘરે લુ પણ ભીતરથી અનંત ઉદ્વેગભર્યા આ
ચલચિત્રકાવ્યનું શીર્ષક છે : “45s, LPs”. એલ.પી. એટલે પેલી જૂ ની લૉંગ પ્લેઇંગ
રે કૉર્ડ. એમાંનું પોપ્યુલર મ્યુઝિક હવે તો દશકોથી જૂ નું-પુરાણું થઈ ગયું છે,
જુ વાનિયાઓ જ ેને હવે સાંભળતાં નથી. એવું એક વારનું હિટ મ્યુઝિક, આવી લૉંગ
પ્લેઇંગ રે કૉર્ડ્સ, એલ.પી. પર જળવાયું હોય. દીકરો, જ ે ઑટિસ્ટિક છે, સ્વલીન છે,
એ પોતાના ઘરમાં જ એ સંગીત સાંભળે છે. માબાપ એ જુ એ છે. એવા દીકરાની
વાત માબાપ આપસમાં અમસ્તી જ કરે છે. એની આ કવિતા છે.
‘My autistic son listens to the oldies,
digs that old time rock ‘n roll rhythm & blues.’

—ઑટિસ્ટિક છે, વિકલ છે, એટલે એ જુ વાન દીકરો એ જૂ નાં થઈ ગયેલાં ગીતોને,
‘ઓલ્ડીઝ’ને આજ ેયે સાંભળે છે. બાપ આ સમજ ે છે. પણ પોતાની કોઈ વેદના રડીને
માને, પત્નીને સતાવતો નથી. જાણે પોતાની જુ વાની યાદ આવી હોય એમ બાપ કહે છે :
‘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—…’

— સાવ સામે જ સ્વલીનતામાં સપડાયેલો દીકરો બીજા કોઈ જુ વાનિયા આજ ે ન
સાંભળે એવાં જૂ નાં ગીતો સાંભળે છે. એ દૃશ્ય ભલે હવે રોજિંદું થયું હશે પણ
માબાપને અકારું છે. એના પરથી ધ્યાન હટાવવા બાપ મથે છે. પણ માની નજર
દીકરા પરથી હટતી નથી. એ જુ એ છે દીકરાને પોતાના હાથ પોતાની આંખો
સામે ફં ગોળતો, સ્પસ્ટિક આંચકાઓમાં. મા વિચારે છે :
‘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 ગર્તામાં ગરક થઈ ગયો છે. એને કોઈ ચિંતા નથી,
ભય નથી, વાસ્તવનો કોઈ ખ્યાલ એને નથી. એ તો ‘ઊંચી અગાસીએ જાઓ
પછી નીચેની દુનિયા જખ મારે છે, મને સતાવી શકતી નથી’, એવા મતલબનું
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કોઈ જૂ નું ગીત સાંભળે છે :
‘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 કવિતાની કવિતા શરૂ થાય છે. એક ડેશ સાથે : ‘can’t
bother me.’ ગીત તો ચાલે જ છે, દીકરો તો સાંભળે જ છે, પણ મા?
‘—When we are gone, what then?’ — દરે ક ડિસેબલ્ડ સંતાનની દરે ક
માને, ને બાપને, અચૂક થતો મારકણો અને પીછો ન છોડતો સવાલ : અમારા ગયા
પછી આનું શું? આ રચનાની કવિતા અહીંથી શરૂ થાય છે. પણ એ પછીની ત્રણ
પંક્તિઓમાં એ કવિતાની ઉત્તમતાની, અને માતાના ઉદ્વેગની અવધિ આવે છે. મા
હવે આંસુ નથી સારતી, કોઈ પરાત્પરને કરગરતી નથી, કોઈ પર ક્રોધ કરતી નથી.
ફકત એક કલ્પન એના મનમાં અંતિમ અને ઉત્તર વિનાના સવાલ માફક રચાય
છે : આ છોકરો, અમારા ગયા પછી, કયા સ્લોટમાં, કયે ખૂણે, સમાઈ શકશે? જ ેમ
ક્વાર્ટરનો એક સિક્કો કોઈ જ્યૂક બૉક્સના, પૈસા નાખી સંગીત સાંભળવાના કોઈ
મશીનના સ્લોટમાં સમાઈ જાય એમ? — ને પછી તો આખી, લાંબી, ક્યારે યે પૂરી
ન થનારી એક રાતમાં બસ નાચ્યા જ કરવાનું…!
કવિતા વિશેના પોતાના લેખમાં પ્રો. માઇકલ નોર્ધન કેટલાક સવાલો કરે
છે : 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 વિતાવવા માટે કોણ કોણ કઈ કઈ જ્યૂક-બૉક્સમાં
કેવા કેવા સિક્કા નાખી કયા કયા હિટ સોંગ્સ પર કેવા કેવા નાચ નાચ્યા કરશે,
એ કોણ કહી શકે? એ અજંપાને ધ્વનિત કરતી આ રચના આપણને ‘અક્ષમિતોના
સાહિત્ય’ના બીજા પ્રકારથી ત્રીજા પ્રકાર તરફ લઈ જાય છે.
અને આસ્તે આસ્તે સમજાય છે કે આ માત્ર પ્રકારો જ નથી. આ ત્રણ તો
અક્ષમિતોના સાહિત્યના ત્રણ સૂર છે. થ્રી વૉઇસિઝ ઑફ લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ છે.

· 21 ·

અવરુદ્ધના અને અક્ષમિતના સાહિત્યનો એ ત્રીજો સૂર સાંભળવો, એ જ ેવું તેવું
કામ નથી. એમાં કોઈ પીડાની ચીસ નથી. ક્રોધભર્યા ચિત્કાર નથી. મદદ માગતા
પોકારના સૂરો નથી. એ તો છે પોતાની પીડા, રોષ, ‘લૉસ’, વેદના, બધાંથી
ઠીકઠીક દૂરની એક જગ્યાએ જઈ, જાતથીયે એક જાણે વિરક્તપણે અળગા થઈ,
કશીક વાત કરતા સર્જકનો સૂર. એ પીડા, રોષ, વેદના અને ‘લૉસ’ના જાણે કે
વિગતવાર, કાયદેસરના દસ્તાવેજો લખવાની, એનાં નમૂનેદાર કલ્પનો રચવાની,
લગભગ મૂંગા રહે વાની એક નવી જ કવિ-હઠનો મક્કમ અવાજ.
કોઈના ચિત્કાર સાંભળવા, એયે સહે લું નથી. પણ આકરી વેદના અનુભવતાંયે
જાળવી રાખેલી કોઈની ચુપકીદી સાંભળવી, એ એથી ઘણું વધારે દુષ્કર કામ છે.
ટાપુઓ પર ફૂદડી (૨૦૧૦) એ કાવ્યસંગ્રહમાં વિપાશાની કવિતાનો પરિચય
આપતાં ગુજરાતના એક ઉત્તમ કવિ અને એક સમર્થ રં ગકર્મી, કમલ વોરા અને
નૌશીલ મહે તા, લખે છે : ‘વિદ્યુતના આંચકા પ્રલંબ હોય તો જીવલેણ નીવડે.
વિપાશાનાં કાવ્યો જીરવવાં અઘરાં છે. લોખંડની છાતી હોય એના હાંજાય ગગડી
જાય એવા, ભીષણતાનો અનુભવ કરાવે એવા છે. વિપાશાની રચનાઓ ગુજરાતી
કવિતાનો — કદાચ કોઈ પણ ભાષાની કવિતાનો — સાવ જ અનોખો ચહે રો છે,
એમાં વ્યક્ત તીવ્ર સંવેદનશીલતા આપણા માટે અન્-અનુભૂત છે.’ (પૃ. ૮).
પણ વિપાશા નથી તો પોતાના આજીવન સેરેબ્રલ પાલ્સીનાં લૉસ અને
પીડાના ચિત્કાર કરતી, ન તો કોઈક પરાત્પરનું કે દેહાતીત આત્માનું એકાંત
સાન્નિધ્ય ઝંખતી. કવિ લેખે, વિકલાંગતાની કવિ લેખે, એ પોતાનું અનોખું સ્થાનક
શોધી લે છે.
સુખ અને દુ;ખની, સૌંદર્ય અને પીડાની સરહદો વચ્ચેના ખાલીખમ તો જ ે
જોખમી એવી નો-મેન્સ લૅન્ડમાં એ પોતાનું લોકેશન રચી શકે છે, ત્યાંથી એ
પેલી વિકલાંગતાને, એનાં લૉસ અને વેદનાને, સ્ટિગ્માને, જ ે કંઈ હોય તેને જાણે
રમૂજથી જોઈ રહે છે. અનેક એજન્સીઓએ એને આપેલી ફોર્સ્ડ આઇડેન્ટિટીને
એ પોતાની રચનાઓમાં જ ે રીતે આલેખે છે, એ પેલા ‘મમેતિ ન મમેતિ ચ’
એવા રસાનુભવની યાદ અપાવે. ફક્ત એ રસ કયો, એ કળવું મુશ્કેલ બને.
આલાપચારી આરં ભ પછી કોઈ સમર્થ ગાયક જ ે દૂર દૂર સુધીના પછી
સહજ પણ વિસ્મયકારી તાનપલટાઓની એક બહુસ્વર બંદીશ રચવા લાગે અને
ફરી સમર્થપણે સમ પર આવી જાય, એ રીતે વિપાશા લખે છે. ભયાનક અને
કરુણ રસોને વિસ્મયનો સ્પર્શ આપી વિપાશા હાસ્યરસમાં (બ્લૅક હ્યુમરવાળા
હાસ્યમાં) પલટી, અંતે એક શાંત-પ્રશાંત રસમાં પોતાને વિલીન કરી દે છે — ને
ક્ષમતા હોય તો આપણને પણ.
વિપાશાની એક રચના જોઈએ, છ પંક્તિની, ૨૭ શબ્દોની.
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રચનાનો આરં ભ છે :
‘મારા શરીરમાં ઊગી નીકળ્યાં છે
અનેક ગુલાબ—’
— અરે , આ તો કોઈ કિશોરીનો પોતાની કાયામાં યૌવનના આગમનનો અનુભવ. હાઉ
રોમૅન્ટિક! (આ કાવ્યનું રચનાવર્ષ ૧૯૯૫, કવિવય ૨૪ વર્ષ). ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાએ
આલેખેલી પેલી દેખ્યાના દેશમાંથી દેશનિકાલ પામેલી કન્યાના શબ્દો યાદ આવે :
“ફૂલોના રં ગો રિસાઈ ગયા, જાળવતી નાતો આ સામટી સુગંધ! સમા સમાના દઈ
સંદેશા, લ્હેરખી અડક્યાનો સાચવે સંબંધ!” — એ અડક્યાનો સંબંધ વિપાશાની આ
રચનામાં સાવ અલગ રીતે, રોમૅન્ટિક નહીં, પોસ્ટમૉડર્ન રીતે, રચાય છે.
વિપાશાની કવિતામાંયે શરીરમાં ઊગી નીકળેલાં ગુલાબ એ વિકલાંગસુંદર
કિશોરી સાથે અડક્યાનો સંબંધ સાચવે તો છે — પણ કેવો?
‘તે તેઓના કાંટાઓને
મારી નસોમાં ખૂપાવીને ઊભાં છે.’
હં ? આપણા એ ચોંકીને પૂછેલા સવાલનો કોઈ સીધો જવાબ વિપાશાની કવિતા
આપતી નથી. એ તો એટલું જ કહીને વાત પૂરી કરે છે કે
‘અને હં ુ
આ ગુલાબની મીઠી સુગંધમાંથી
લોહીની મોળી સુગંધ માણી રહી છુ .ં ’
(ઊપટેલા રં ગોથી રિસાયેલી ભીંતો,
૨૦૦૪, સાહિત્ય અકાદેમી, દિલ્લી. પૃ. ૧૮)
ચોવીસ વર્ષની અતિસુંદર પણ વિકલાંગ કન્યકા, જ ેની આખી જિંદગી એકલતામાં
જવાની છે એ વાત એ મેધાવિની પૂરેપૂરી જાણે છે, એ પોતાની એ આંતરવિરોધભરી,
અસહ્ય બનતી સમગ્રતાને આ કવિતા ૨૭ શબ્દોમાં આલેખી લે છે. ગુલાબ એના
ગાલમાં તો ઊગ્યા છે, કોઈ પણ સુંદર કિશોરીના ગાલમાં ઊગે એમ, પણ સાથોસાથ
‘તેઓ એના કાંટાને મારી નસોમાં ખૂંપાવીને ઊભા છે.’ — તો કાવ્યગત એ ‘હં ુ’, શું
કરે છે? ન કોઈ ફરિયાદ, ન કોઈ રુદન, ન કોઈ પ્રાર્થના. રઘુવીર ચૌધરીનો એક
લેખ છે : ‘વિપાશા ફરિયાદ કેમ કરતી નથી?’ ઉત્તર વિપાશા નહીં, વિપાશાની
કવિતા આપે છે — એની કવિતામાં સંભળાતો થર્ડ વૉઇસ ઑફ પોએટ્રી ઑફ ધ
ડિસેબલ્ડ, એ જ એનો જવાબ. એ તો બસ ‘ગુલાબની મીઠી સુગંધમાંથી લોહીની
મોળી સુગંધ માણી રહી’ છે.
વિપાશાની બીજી કેટલીક રચનાઓ જોઈએ.
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‘ઊપટેલા રં ગોથી રિસાયેલી ભીંતો’ નામના કાવ્યસંગ્રહમાં વિપાશા લખે છે :
‘એ
એના શરીરની નોકરી કરતી’તી.
ભૂલથી એને લગની લાગી
આ નોકરીની.
શરીરે એને અધમૂવી કરીને મારી નાખી.
હજી કામ ચાલુ છે.’
— રચનાની ચોટ છેલ્લી પંક્તિમાં છે. ‘રાઇટિન્ગ ડિગ્રી ઝીરો’ એક નવી રીતે!
એ રીતે, ઠંડ ે કલેજ ે, જાણે પોતાની જાતને નષ્ટ થતી જોવાની ક્ષમતા વિપાશાની
કવિતાની અનોખી ઠંડી તાકાત છે. જાણે કોઈ માછલીની કોઈ સૂકા ને મોટી
શૂળોવાળા બાવળિયાના ઝાડ પર ચઢવાની ક્ષમતા.
ડિસેબલ્ડ બૉડી અને બ્રિલિયન્ટ માઇન્ડ, એ બે સાથે જીવવું એટલે શું?
વિપાશા સમજાવે છે :
‘અલગ અલગ
કટકાઓ જીવે
મગજના,
ભરાઈ
ખાંચરાઓમાં
અજ્જડ શરીરના.’
— જાણે બીજા જ કોઈની વાત કરતી હોય એવા અવાજમાં આ વાત કઈ રીતે કરી
શકતી હશે, વિપાશા? કરી શકે છે, કારણ કે, અન્ય રચનાઓમાં એ કહે છે તેમ :
‘આખેઆખો સૂરજ
કૂ ટી
ભરી દીધો
એના માથામાં.
હવે
ફર્યા કરે છે
અંધારા વગર
ગોળગોળ
અંધારામાં
લોકોને રમાડતી.’
—સૂરજને કૂ ટીને માથામાં ભરી દીધો, એ કલ્પન જુ ઓ. જન્મ લેતી વખતે માતાના
શરીરમાંથી બહાર નીકળતા બાળકના મસ્તક પર ભારે દબાણ આવતાં બ્રેઇન
· 24 ·

ડેમેજ થઈ બાળકને સેરેબ્રલ પાલ્સી — એટલે કે મગજને પહોંચેલી ઈજાથી થયેલો
પક્ષાઘાત — થાય છે, એ મેડિકલ કંડિશનની વાત એ કલ્પન સૂચવે છે.
પણ વિપાશાની કવિતાની તેજીલી ધાર એ તો એનો અનોખો હાસ્યરસ, વેદનાને
ઢાંકતું એની કવિતાનું સ્મિત. આઠ વર્ષની વયે લખેલી પોતાની પહે લી કવિતામાં
વિપાશા એક હાથીની વાર્તા આપણને સમજાવે છે. ‘એ વાર્તાનો પ્રસંગ એવો હતો
કે મુંબઈની ચિલ્ડ્રન્સ ઑર્થોપેડિક હૉસ્પિટલમાં કલાકો કસરત કરી વિપાશા બપોરે
એને ઘેર આવે તે પછી સાંજ ે ફરી કસરત કરવા એને ડેડી અને મમ્મી કહે . એવી
એક સાંજ ે થોડી તાર્કિક રીતે વિપાશાએ કસરત કરવાની ના પાડી જોઈ, પણ
મમ્મી-ડેડી ના માન્યાં ત્યારે ઉપર લખેલી વાર્તા મુગ્ધાવબોધ માટે વિપાશાએ કહે વી
પડી હતી.’ પણ ‘નવનીત સમર્પણ’માં છાપવા માટે સંપાદક ઘનશ્યામ દેસાઈને એ
મોકલતી વખતે વિપાશાએ એક ખુલાસો લખાવી મોકલ્યો હતો કે ‘આ વાર્તા હવે
સાચી નથી’. તો એ કવિતા સાંભળીએ :
‘એક હાથી હતો.
એ બહુ કામ કરતો હતો.
તો લોકો કહે હજી કામ કર.
હાથી કહે હં ુ થાકી ગયો.
લોકો કહે હજી કામ કર.
હાથી કહે હં ુ બહુ થાકી ગયો.
લોકો કહે હજી કામ કર.
હાથી ભાગી ગયો.’
(ઊપટેલા રં ગથી રિસાયેલી ભીંતો, પૃ. ૩૬)
— આ વાર્તા, વિપાશાએ ખુલાસો કર્યો છે તેમ, અલબત્ત, હવે સાચી નથી. હાથીએ
એ કાવ્ય લખ્યા બાદ વાકઈ ખૂબ કામ કર્યું છે. — પણ ‘પોએટ્રી ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ’નો
હાસ્યરસ તો જુ ઓ! એને એનું કપરું વાસ્તવ પણ.
‘મેં મારા નખ વડે
મારી નસોમાંથી જીવનને ઉતરડી નાંખ્યું
અને એમાં ભરી દીધો
બરફ
હવે
હં ુ સૂરજને થિજાવતી ચાલી નીકળી…
મારી પાછળ અંધકાર કોતરતી…

· 25 ·

(એ જ, પૃ. ૪૪)

‘પંગું લંઘયતે ગિરિમ્’ની પડછે વિપાશાનું આ મરમમાં હસતું કાવ્ય વાંચવા જ ેવું
છે. શીર્ષક છે, ‘કૉન્સોલેશન પ્રાઇઝ’ (એ જ, પૃ. ૩૦) :
આ દુનિયાના ચિત્રકારે
બહુ સરસ ચિત્ર કર્યું છે.
પણ
એને ચીતર્યા પહે લાં
કોઈ સેલ્સ ગર્લે છેતર્યો હશે
એટલે
એના ચિત્રમાં કેટલાક રં ગ ઊપટી ગયા છે.
પણ વાંધો નહીં
એને કૉન્સોલેશન પ્રાઇઝ જરૂર મળશે.

(૧૯૮૪)

પરમાનંદ માધવથી વિપાશા નામનું ચિત્ર બરાબર દોરાયું નહીં, એ ખરું . પણ
વાંધો નહીં. વિપાશા માધવને આશ્વાસન આપે છે : ‘એને કૉન્સોલેશન પ્રાઇઝ
જરૂર મળશે’!
લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડનું આ સ્વરૂપ, એની આ ટોનાલિટી અને બુલંદી
વિપાશાના બીજા કાવ્યસંગ્રહ ‘ટાપુઓ પર ફૂદડી’ (વિકલ્પ પ્રકાશન, ૨૦૧૦)માંની
આ રચનામાં પ્રગટ થાય છે :
એની ને મારી
વચ્ચે
લડાઈ
ચાલતી લાગે છે.
જોઈએ
કોણ
જીતે છે :
જીવન
કે
હં ુ.’

(એ જ, પૃ. ૨૫)


‘લિટરે ચર ઑફ ધ ડિસેબલ્ડ’ના વિશ્વભરના લેખકોએ પોતાની રચનાપ્રક્રિયા વિશે
લખ્યું છે, એમાં ‘My Left Foot’ — એ વિશ્વવિખ્યાત આત્મકથાના લેખક ક્રિસ્ટી
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બ્રાઉન (Christy Brown, 1932–1981)નું આત્મનિવેદન એક ‘ક્લાસિક’ બની
ગયું છે. આયર્લૅન્ડના ડબ્લિન શહે રના મજૂ રવર્ગના કુ ટુબ
ં માં આખા શરીરમાં ફરી
વળેલા આકરા સેરેબ્રલ પાસ્લી સાથે જન્મેલો ક્રિસ્ટી વર્ષો સુધી પોતાના શરીરના
એકેય અંગ પર કાબૂ નહોતો ધરાવતો. પાંચેક વરસની વયે, ભાંડુઓ ભેગા આંગણે
આથડતા ક્રિસ્ટીને પોતાના ડાબા પગનાં આંગળાં વડે કોલસાનો એક ગાંગડો પકડી
ભોંય પર ધાર્યા લીંટા પાડતાં પહે લી વાર કેવું આવડ્યું હતું, એની અદ્ભુત વાત
એમણે ‘માય લેફ્ટ ફૂટ’માં કરી છે. એની એક સરસ ફિલ્મ પણ બની છે.
વિપાશાએ પોતાની અનોખી રીતે પોતાની સર્જનપ્રક્રિયા વિશે વાત કરી છે, જ ે
‘ઊપટેલા રં ગોથી રિસાયેલી ભીંતો’ માં પ્રસ્તાવના-કાવ્ય રૂપે સામેલ છે. શીર્ષક છે :

‘જરા એક વાત મારી … આ નાની નાની કવિતાઓ વિશે’
શબ્દો અને મારી વચ્ચે એક રમત છે.
અમે હવે એ જ રીતે ઓળખીએ છીએ એકબીજાંને.
હા, છે જરા અટપટી આ ઓળખ, એ રમત.
પ્લેટોએ જો આ ઓળખ ઓળખાવી હોત
તો કંઈક આવું જ થાત.
વિચારો ચાલ્યા કર્યા સાદા સીધા મગજમાં.
નાની ઉમ્મરનું મગજ ને એ’ના એ વિચારો,
બહાર આવવાની ઉતાવળ તો હોય જ ને!
થયું, ચાલો મોઢામાં.
ક્યાંક સાંભળેલું કે એ જ જગ્યા છે બહાર જવાની, આરામથી.
વિચારો આવ્યા ત્યાં જ, જ્યાં મોઢું હોય, હમેશાં.
પણ બહાર નીકળવું અઘરું લાગ્યું એ મોઢામાંથી.
નાનાં હતાં, મજા કરતા’તાં, થયું, બધાં મોઢાં આવાં જ હોય.
મહે નત કરાવે એવાં. અને મગજ મહે નતમાં મૂકે એવું.
અટવાયા, અથડાયા, પાછા અંદર ધકેલાઈ ગયા, પાછા આવ્યા,
મોંએ પાછા ફેં ક્યા, વારં વાર, એ તો અઘરું મોં, એમ જ કરે .
જરાક વાર રહીને એક સૂઝ્યું એમને, હવે જ્યારે બહાર આવે ત્યારે
અમુક અમુક નાની જગ્યાઓ શોધી કાઢી, નીકળવાની.
ત્યારથી એ નાના નાના અવાજોમાં ત્યાં ગોઠવાઈ બહાર જવા લાગ્યા.
મજા છે, નાના નાના અવાજોમાં ગોઠવાઈને બહાર નીકળી પડવાની.’
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— ગુજરાતી ભાષાનાં એક વિકલાંગ સર્જકનું વિકલાંગતાના સાહિત્યની સર્જનપ્રક્રિયા
વિશેનું આ નિવેદન આપને વિશ્વસાહિત્યના સર્જકોના પોતાની સર્જનપ્રક્રિયા વિશેનાં
નિવેદનોમાં પહે લી હરોળમાં મૂકવા જ ેવું નથી લાગતું, મિત્રો?

૭
હવા, પવન, વાયરો, એ તો કવિઓની માનીતી ચીજ! રોમૅન્ટિક રિવાઇવલના અંગ્રેજ
કવિ શેલીએ તો આખું ‘Ode to the West Wind’ રચ્યું. એક બુલંદ આશાવાદના
એ સ્તોત્રને અંતે એ કવિ કહે છે : ‘Be through my lips to unawaken’d

earth / The trumpet of a prophesy! O Wind! / If Winter comes, can
spring be far behind?’ આવા મોટા કવિની ભવિષ્યવાણી આમ તો ખોટી ન

પડે, પાનખરને પગલે વસંત આવે જ; આપણે એ જ ચાહીએ. પણ જન્મતાં જ, કે
કોઈ અકસ્માતે, કે યુદ્ધમોરચે જ ેને એક અંત વગરની પાનખરનો સામનો કરવાનો
છે, એનું શું? એનો પવન કેવો હોય? — એક વિકલાંગ બલ્કે વિઝ્યુઅલી ચેલેન્જ્ડ
વ્યક્તિની કલમે પવનનું રૂપ કેવું પ્રગટે છે, તેજ હવાનો અનુભવ કેવો હોય, એનું
એક ઉદાહરણ જોઈએ.
લેખિકા છે સૅલી ફ્રેન્ચ (Sally French) અને એમના નિબંધનું મથાળું છે :
‘The Wind Gets in My Way’, ‘આ પવન મને નડે છે’. સુકવિ પ્રદ્યુમ્ન તન્નાના
એક ગીતની યુવા નાયિકા પોતાની સમવયસ્ક સખીને ફરિયાદ કરે છે : ‘સઈ, આ
શ્રાવણના વાવલિયે કીધી ઘેલી!’ સૅલી ફ્રેન્ચની સમસ્યા જુ દી જ છે. સૅલી ફ્રેન્ચ
બ્રૂનેલ યુનિવર્સિટીમાં અધ્યાપન કરે છે, એમના એક બહુચર્ચિત પુસ્તકનું શીર્ષક
છે, ‘On Equal Terms’ (‘સમાનતાની શરતે’). અમેરિકાના ફિલાડેલ્ફિયા નગરમાં
આવેલી ‘Open University’ના જ ે અભ્યાસક્રમને ઘડવામાં એમનું મુખ્ય પ્રદાન
છે એ અભ્યાસક્રમનું નામ છે, ‘Disabling Society, Enabling Interventions’.
સમાજ કઈ રીતે અક્ષમતાનું નિર્માણ કરી બેસે છે અને યોગ્ય હસ્તક્ષેપોથી કઈ
રીતે સક્ષમતાનું નિર્માણ કે પ્રતિ-નિર્માણ થઈ શકે, એ અંગેનો એ અભ્યાસક્રમ છે.
એની વાત આપણી આ ગોષ્ઠિમાં આગળ જતાં થશે, પણ હાલ તો જોઈએ કે
how the wind gets in little Sally’s way’!

એ આત્મકથનાત્મક લેખમાં સૅલી ફ્રેન્ચ લખે છે : “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 ‘વન્સ ઓન રિઆલિટી’ના સંદર્ભે, આંખે જોઈ ન શકતી

બાલિકાના વાસ્તવના સંદર્ભે, સૅલી ફ્રેન્ચ પોતાના બાળપણનો એક કિસ્સો હવે કહે
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છે : ‘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.’ — આમ તો સૅલીનો પરિવાર

વાત્સલ્યભર્યો હતો, એને સાથે લઈને બહાર ટહે લવા નીકળતો, પણ બહાર પવન
બહુ નીકળ્યો હોય ત્યારે ‘આ પવન મારા રસ્તે આડો આવે છે’, એમ કહી સહુની
સાથે જવાની ના પાડતી છોકરીને થોડી રમૂજથી ‘quaint and peculier’ પણ
કહે તો. ‘જરા પવન નીકળ્યો છે તો શું થઈ ગયું? વાવાઝોડુ ં થોડુ ં છે કે તું ઊડી
જવાની? — આ છોકરી પણ…’, એવું કશું થોડી રમૂજથી, થોડી ચિંતાથી, થોડી
ખીજથી કહે તી માતાનું ચિત્ર આપ જોઈ શકો. પણ બાળક સૅલીના એ ખંચકાટનો
મર્મ ડિસેબલ્ડ લેખિકા ફ્રેન્ચ હવે પ્રગટ કરે છે. એ લખે છે :

‘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.) — અક્ષમ કોણ? પડ્યે પવને

પોતાની આસપાસના નાના-નાના અવાજો સાંભળી, એમની એંધાણીએ પોતાનો રસ્તો
શોધી લેતી પેલી નાનકડી ન-દેખતી બાલિકા કે સુસવાટા મારતો પવન એને આમ
કરવામાં કેવો નડે છે એટલુંયે ન સમજી શકતા આપણે?

૮
સરકસનાં કેળવાયેલાં પ્રાણીઓ પાસે ખેલ કરાવાતા હોય એમ વિકલાંગો પાસે વિવિધ
કલાકૃતિઓ બનાવડાવતા આયોજકોની ખોટ નથી. આધુનિક મૂડીવાદી વ્યવસ્થાને
બરોબર પારખી ગયેલા વાર્તાકાર-નવલકથાકાર ફ્રાન્ઝ કાફકાની ઈ. ૧૯૨૨માં પ્રકાશિત
નવલિકા, ‘એ હં ગર આર્ટિસ્ટ’, આ સંદર્ભે વાંચવા જ ેવી છે. કેટલાક વિવેચકો એને
એક પૅરૅબલ કે બોધકથા રૂપે જુ એ છે : ડિસેબિલિટીને એક સ્પેક્ટેકલ તરીકે જોવા
લાગેલા, પાંગળાપણાનો ત્રણ પૈસાનો તમાશો કરનારા સમાજ માટે કાફકાએ લખેલી
નીતિકથા. આખી વાર્તામાં એક પણ પાત્રને લેખકે નામ આપ્યું નથી — જાણે કે એકે
જણ વિશેષ નામને લાયક નથી રહ્યું. એક જણ છે ‘હં ગર આર્ટિસ્ટ’ પોતે, જ ે એક
પાંજરામાં બેસીને પોતાના સ્વૈચ્છિક ભૂખમરાનું પ્રદર્શન કે વેચાણ કરે છે. લો, આ
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મારું પાંસળે પાંસળું ગણો, આંખોના ખાડામાં ઊતરો, બહાર પાટિયા ઉપર લખ્યું છે
કે કેટલાં દિવસો, અઠવાડિયાંઓથી ભૂખ્યો છુ ,ં ગણી લો — અને પૈસા આપો. વાર્તાનું
બીજુ ં પાત્ર ધી ઇમ્પ્રેસારિઓ છે, વિકલાંગતાના પ્રદર્શનના નાટકનો સૂત્રધાર. કલાકાર
અને પ્રેક્ષકો વચ્ચેની કડી. ત્રીજુ ં પાત્ર ધી ઓવરસિયર કહે તાં મુકાદમ કે સારા
શબ્દોમાં નિરીક્ષકનું છે. ક્ષુધાપીડાના કલાકારને એક તબક્કે પેલા પાંજરામાં છેલ્લા
શ્વાસ લેતો આ ઓવરસિયર કે નિરીક્ષક જુ એ છે. કશું કરતો નથી. પેલો મરી જાય
છે ત્યારે નિર્મમપણે આ ઓવરસિયર એના મડદાનો પાંજરામાંથી નિકાલ કરવાની
વ્યવસ્થા ગોઠવે છે અને એ ધ હં ગર આર્ટિસ્ટ માણસની જગ્યાએ એ જ પાંજરે એક
પૅન્થરને, દીપડાને પ્રદર્શન માટે મૂકવાનું ગોઠવે છે. ગામ વચ્ચે એક મોટુ ં બજાર છે.
ડિસેબિલિટી ત્યાં શો-કેસ થાય છે અને વેચાય છે. એ બજારમાં દરે ક જણ નોકરી કરે
છે, ધી આર્ટિસ્ટ, ધી ઓવરસિયર, ધી ઇમ્પ્રેસારિઓ, અરે ધી આર્ટિસ્ટ પોતે, બધાં.
કાફકાની કાતિલ ધાર વગર, એના અતળ શોક અને ઉત્તુંગ પ્રકોપ વિના,
એની અજોડ વક્રોક્તિના ભોળપણભર્યા અભાવમાં, વિકલાંગતા વિશે અને વિકલાંગો
વિશે કેટકેટલું બજારુ સાહિત્ય લાગણીવેડાના લાગણીશૂન્ય આપણા વાઙ્મય બજારમાં
જગતભરમાં ઠલવાતું રહે છે, એ આપણી એક કરુણાંતિક છે. ગુજરાતી વાઙ્મયના
બજારમાં પણ વિકલાંગતા વિશેનું એવી સેન્ટિમેન્ટલ પ્રેટલ પીરસતું પ્રોડક્શન ચાલુ
થવામાં છે.

૯
ભીના-પોચા લાગણીવેડાના મીનાબજાર તરફ વિકલાંગોના અને વિકલાંગતાના
સાહિત્યનો ટ્રાફિક રોકવાનો એક માર્ગ તે ભારતના વિકલાંગ સમાજ વિશેની શુષ્ક
જણાતી હકીકતોને ચોકસાઈથી અને પર્યાપ્તપણે નોંધવી અને એ બાબત વહીવટી
નોંધોનું સાહિત્ય. એ સાહિત્ય, ‘વિકલાંગો વિશેનું સાહિત્ય’ કે ‘લિટરે ચર ઑન ધ
ડિસેબલ્ડ’, પોતાની સપાટી પરની કોરાશથી પેલા લાગણીપોચા અને લથબથતા
પણ્ય સાહિત્યથી આપણને બચાવી શકે.
ભારત સરકારની Ministry of Statistics and Programme Implemen
tation (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)નું તાજ ેતરનું એક પ્રકાશન
ઘણું ઉપયોગી બને એવું છે. Persons with Disabilities (Divyangajana) in
India—A Statistical Profile: 2021 — એ શીર્ષક ધરાવતું, ૩૦૭ પાનાંનું દળદાર
અને ચોકસાઈભરી માહિતી આપતું પ્રકાશન વીજાણુ-માધ્યમે www.mospi.gov.
in એ સરનામે હાથવગું છે. એનું ‘Chapter 2’ આ સંદર્ભે ખાસ વાંચવા જ ેવું છે.
એ પ્રકરણનું શીર્ષક છે, ‘Measuring Disability in India—Definitions and
Concepts’. ડિસેબિલિટીને સમજવાનો અને એ અંગે રાજ્ય દ્વારા કશું કરવાનો
એ એક માર્ગ છે : એનું સ્વરૂપ સ્ટૅટિસ્ટિકલ, લીગલ અને ઍડ્મિનિસ્ટ્રેટિવ, એટલે
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કે પરિગણનમૂલક, કાયદાકીય અને વહીવટી છે.
એના વિભાગ ૩.૩ અનુસાર ઈ. ૨૦૧૧ની વસ્તીગણતરી મુજબ ભારતની
કુ લ વસ્તી ૧૨૧.૮ કરોડની હતી અને એમાંથી ૨.૬૮ કરોડ ભારતીયો ‘દિવ્યાંગ’
કે ‘ડિસેબલ્ડ’ હતા. કુ લ વસ્તીના ૨.૨૧ ટકા. આ વિશ્લેષણને આગળ વધારતાં
એ પુસ્તક જણાવે છે કે કુ લ દિવ્યાંગોમાંથી ૫૬% એટલે કે ૧.૫૦ કરોડ male
અને ૪૪% એટલે કે ૧.૧૮ કરોડ female દિવ્યાંગો છે. અને ‘Out of total

disabled person, 69% reside in rural areas whereas 31% in the
urban areas.’

હવે એમને રાજ્ય તરફથી અનેક સુવિધાઓ અને આર્થિક સહાય મળવાપાત્ર
છે પણ સવાલ એ થાય કે ડિસેબલ્ડ કે દિવ્યાંગ કોણ ગણાય અને કોણ ન ગણાય?
આ સ્પષ્ટતા ન હોય તો સુવિધાઓ અને સહાય આપવાનું સરકારી તંત્ર ગોઠવાઈ
જ ન શકે.
એટલે એ પુસ્તકમાં સ્પષ્ટતા કરાઈ છે 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 સુપેરે ચાલે અને બે કરોડ પાંસઠ લાખ ડિસેબલ્ડ નાગરિકોને
નિયમાનુસાર સહાય કરી શકે, એ માટે આવું ચોકસાઈભર્યું અને બિનંગત ગદ્ય
અનિવાર્ય બને. એમાં જો કોઈ સખીદિલ, કવિદિલ વડા પ્રધાન આ પુસ્તકરચના
સમયે હોય તો કદાચ એમના તરફથી ‘ડિસેબલ્ડ’ માટે ‘અપંગ’ કે ‘ક્ષતિગ્રસ્ત’ કે
‘વિકલાંગ’ જ ેવ શબ્દોને બદલે ‘દિવ્યાંગ’ જ ેવો શબ્દ સૂચવાય અને સ્વીકારાય.
પણ પેલા વહીવટ-કુ શળ ઉચ્ચ અમલદારોના તટસ્થ ગદ્ય સાથે આ ‘દિવ્યાંગ’ શબ્દ
કેટલો બંધ બેસે, એ મોટો સવાલ છે. ‘હરિજન’ શબ્દનો ઇતિહાસ યાદ આવે.
અતિશય અપમાનભર્યા શબ્દો અસ્પૃશ્ય ગણાતા સમાજ માટે ભારતીય ભાષાઓમાં
સદીઓથી પ્રચલિત હતા. એને સ્થાને, ‘હરિજન’ એ શબ્દ ગાંધીએ યોજ્યો. એમને
એ શબ્દ મળ્યો હશે નરસિંહ મહે તાના એક પદમાંથી. ‘હરિના જન તો મુક્તિ ન
માગે, માગે જનમો જનમ અવતાર રે .’ નરસિંહે પંદરમી સદીમાં અને એ પછી
‘વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે , હરિજન નથી થયો તું રે ’ અને ‘હરિજનને જોઈ હૈ ડુ ં
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ન હરખે, દ્રવે ન હરિગુણ ગાતાં’ એ પંક્તિઓમાં દયારામે ઓગણીસમી સદીમાં
‘હરિજન’ શબ્દ ‘ભક્ત’ કે ‘વૈષ્ણવ’ના અર્થમાં ઉપયોગમાં લીધો હતો. અસ્પૃશ્ય
ગણાતા સમાજ માટે એ શબ્દ ગાંધી વાપરે એ વાતનો વિરોધ તો રૂઢિચુસ્ત
વૈષ્ણવ સમાજ કરે , એવું લાગે. પણ વિરોધ થયો દલિત સમાજ તરફથી. કારણ
એ કે અસ્પૃશ્ય ગણી હડધૂત કરાતા સમાજને ‘હરિજન’ શબ્દ સવર્ણોના એક
ભાગ તરફથી મહે રબાનીની રાહે અપાતો શબ્દ લાગ્યો હોય. વર્તન અને વાણી
વચ્ચેનું ભારે અંતર પણ કઠતું હોય. એટલે એ સમાજને ‘હરિજન’ કહે વડાવવા
કરતાં ‘દલિત’ તરીખે ઓળખાવું વધારે યોગ્ય અને આત્મસન્માનભર્યું લાગ્યું હશે.
‘દિવ્યાંગ’ કે ‘દિવ્યાંગજન’ શબ્દનો પ્રયોગ પણ કદાચ ‘ડિસેબલ્ડ’ વ્યક્તિઓ અને
સમુદાયને મહે રબાનીભર્યો અને અવાસ્તવિક લાગે.


‘દિવ્યાંગજન’ જ ેવા ભલમનસાઈભર્યા શબ્દપ્રયોગ છતાં Ministry of Statistics and
Programme Implementation વડે તૈયાર કરે લા આ ‘Statistical Profile’માં
આલેખાયેલો વિકલાંગ વ્યક્તિનો ચહે રો કોઈ રં ગ-રે ખામય વૈયક્તિક પ્રોફાઇલ જ ેવો
તો ન જ બને. એ ‘સ્ટૅટિસ્ટિકલ પ્રોફાઇલ’માં અલબત્ત વ્યક્તિનું આંકડાઓમાં
રૂપાંતર થઈ જાય.
હવે, એક વિકલાંગ વ્યક્તિની ઓળખ એના નામથી નહીં, ચહે રાથી નહીં,
પણ બહુસંખ્ય આંકડાઓમાંના એક આંકડાથી થતી હોય ત્યારે શું એનું થાય
એનો અદ્ભુત બ્લૅક હ્યુમરભર્યો અહે વાલ, આકર્ષક ગદ્યમાં માલિની ચિબ (Malini
Chib, b.1966)ના વિખ્યાત પુસ્તક, One Little Finger (Sage Publications,
2011)માં વાંચવા મળે છે. માલિની ચીબ જન્મજાત સેરેબ્રલ પાલ્સીને કારણે
અનેક અવરોધોનો સામનો કરી, અનુગામીઓ માટે અનેક સુવિધાના નિર્માણમાં
અગ્રગામી, પાયોનિયરનું કામ કરનાર વ્યક્તિ છે. A Birth That Changed a
Nation (Sage Publications, 2017)માં ડૉ. મીઠુ આલુરે પોતાની આ પુત્રી
માલિનીની સાધના અને સિદ્ધિની કથા સુપેરે આલેખી છે, એ આ સંદર્ભે વાંચવા
જ ેવી છે.
એક વ્યક્તિમાંથી એક આંકડામાં બદલાઈ હોય, ને તેયે ‘દિવ્યાંગજન અંક’માં,
ત્યારે એક વિકલાંગ કિશોરી પોતાનો કૉલેજકાળ કઈ રીતે શરૂ કરે છે, કેવા અવરોધોને
ભારે હિં મતથી અને હસી-ખુશીને, એની વાત માલિનીના શબ્દોમાં, One Little
Finger—પુસ્તકના ‘Growing Up’ વિભાગના એક પ્રકરણમાં સાંભળવા જ ેવી છે.
એ પ્રકરણનું મરમાળું હસતું શીર્ષક છે, ‘Why Do you want to do the
B.A.?’ માલિની કહે છે : 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)

— માલિનીના કાશ્મીર, કલકત્તા, પૅરિસ, લંડન અને ક્યાં ક્યાંના ઍડવેન્ચરો,
વ્હીલચેરની ક્યાં ક્યાંની સાહસ-સફરોનો મસ્તીખોર, આનંદી છતાં કૈં કૈં કસોટીઓ
કરતો અહે વાલ, એના રમતિયાળ ગદ્યમાં વાંચવાનો લ્હાવો ચૂકવા જ ેવો નથી.
પુસ્તકના સમાપનમાં માલિની કહે છે : ‘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’ માટે જીવવું, એ

માટેની આશાનું પરિશ્રમપૂર્વક નિર્માણ કરવું અને એમાં વિશ્વાસ રાખવો, એનાથી
બહે તર બીજુ ં શુ?
ં

૧૦
આજની આપણી ગોષ્ઠિ સમાપ્ત કરવા, બલ્કે અધૂરી છોડવા માટે પેલા આયરિશ
મસ્તાના ક્રિસ્ટી બ્રાઉન (Christy Brown, 1932–1981) અને એની આત્મકથા
My Left Foot સિવાય બીજી કઈ વ્યક્તિ, બીજુ ં કયું પુસ્તક કામ લાગે? ડબ્લિન
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બે લેખકો વડે યાદગાર બન્યું : યુલિસિસના લેખક જ ેમ્સ જોય્સ અને માય લેફ્ટ
ફૂટના ક્રિસ્ટી બ્રાઉન! ક્રિસ્ટીને જનમથી જ લકવો એવો તો મારી ગયો હતો, એવી
તો સિવિયર સ્પૅસ્ટિસિટી હતી, એવો સર્વાંગગ્રસી સેરેબ્રલ પાલ્સી હતો, કે ડૉક્ટરો
અને બીજા બધા નક્કી કરી ચૂક્યા હતા કે આનું કશું થઈ નહીં શકે. આ બાળક
મંદબુદ્ધિ પણ છે, માત્ર લકવાગ્રસ્ત નહીં. બધા એકમત હતા, સિવાય કે બે જણ :
ક્રિસ્ટીની મા અને ક્રિસ્ટી પોતે! કુ ટુબ
ં મજૂ રવર્ગનું ને ગરીબ. બાળક ક્રિસ્ટી ભાઈભાંડુ
પાસે પડ્યો રહે , એકે અંગ સ્વેચ્છાએ હલાવી ન શકે. એની પાસે નાનાં પૈડાંવાળી
લાકડાની એક બાબાગાડી, એને એણે નામ આપેલું : ‘હે ન્રી’. હે ન્રી સાથે એ ઘરઆંગણે
આમતેમ ગબડ્યા કરે . એક દિવસ એ ગાડીયે તૂટી ગઈ. ક્રિસ્ટી ફરી એકલો! પણ
બીજા એક દિવસે! — ના કોઈ પ્રૉટેસ્ટન્ટ પાદરી પવિત્ર જળ છાંટવા નહોતો આવ્યો
કે સંતપદનો કોઈ કૅ થલિક ઉમેદવાર સત્તાવાર ચમત્કાર કરવા — ડબ્લિન ગામના
મજૂ રિયા લત્તામાં જઈ એ બધું કરવાની કોને ફુરસદ હોય? પણ એક દિવસ, જ્યારે
એની બહે ન કોલસાના ટુકડાઓથી રમતી હતી ત્યારે અચાનક ક્રિસ્ટીને લાગ્યું કે
એ પોતાના ડાબા પગને જાતે હલાવી શકે છે, કોલસાનો એક ટુકડો ડાબે પગે, એ
પગની આંગળીઓથી ઝાલી શકે છે, ને, લો, એનાથી ભોંય પર લીટા પાડી શકે
છે!!! તો શું? સહુ કહે . પણ મિસિસ બ્રાઉન, ક્રિસ્ટીની મજૂ રણ મા, એણે જોયું કે
ક્રિસ્ટીએ તો એક અક્ષર લખ્યો હતો, A. એથી મોટો ચમત્કાર કયો? સહુ કહે તાં
હતાં કે આ ક્રિસ્ટી બ્રેઇન ડૅમેજ્ડ છે, મગજથીયે પાંગળો છે. પણ જુ ઓ, એ જાણે
છે અક્ષર Aને. પોતાના પંગુ બાળક માટે માને એક ઉઘાડ દેખાયો અને ત્યારથી
શરૂ થઈ ક્રિસ્ટી બ્રાઉનની સફર — જોય્સના લિઓપોલ્ડ બ્લૂમની સફરની બરાબરી
કરે , એવી! ક્રિસ્ટી કવિતા લખતો, ચિત્રો ચીતરતો, કથા બનાવતો. ફ્રાન્સ ગયો, ત્યાં
પોતાનાથીયે વધારે આકરી સ્પૅસ્ટિસિટીવાળાંઓને મળ્યો, એમની મદદ કરી. ડૉ.
રૉબર્ટ કોલિસ (Robert Collis), આયરિશ ડૉક્ટર, એણે ક્રિસ્ટી બ્રાઉનને પોતાની
પાંખમાં લીધો. ડૉ. કોલિસે નાઝી અત્યાચારોમાં કચડાયેલાંઓની સારવાર કરી હતી
અને એમણે સેરેબ્રલ પાલ્સીમાં સારવાર આપવા એક ઉત્તમ હૉસ્પિટલ પણ બનાવી.
બ્રાઉને કોલિસની સાથે રહી ‘માય લેફ્ટ ફૂટ’ એ આત્મકથા લખી. એનો આત્મા
હવે વ્યાપક બન્યો હતો. આત્મકથા હતી એ, પરકથા પણ હતી, સર્વકથા બની.
એના છેલ્લા પ્રકરણમાં ક્રિસ્ટી બ્રાઉને ડૉ. રૉબર્ટ કોલિસ એ પુસ્તક પેલી હૉસ્પિટલ
માટે ફં ડ મેળવવા ભરે લી સભામાં વાંચતા હોય, એવું આલેખન કર્યું! લેખક અને
પુસ્તક, બંને જાણે પોતાની જાતની સીમા ઓળંગી વ્યાપક બન્યા — હવે ક્રિસ્ટી બ્રાઉન
ચાહે ત્યાં, અનેક વાસ્તવોમાં પોતાની મેળે જાણે જઈ શકતો બન્યો. પેલો ‘હે ન્રી’
પાછો એકઠો થઈ ગયો. ક્રિસ્ટી સાથે બેઉ ભાઈબંધો જ્યાં ચાહે ત્યાં ઘૂમવા લાગ્યા.
કેમ કે જ ે અક્ષમિત હતા એ સ્વયં ક્ષમિત બન્યા.
પોલિટિક્સ ઑફ પાવર, પોલિટિક્સ ઑફ લૅન્ગ્વેજ અને પોલિટિક્સ ઑફ
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હોપ — વિકલાંગતાની આ ત્રણે રાજનીતિ, સહુને ‘રાજ ે’ કે શોભે એ રીતે અમલમાં
મૂકીએ. ભારતની આજ ે હયાત ત્રણ કરોડ વિકલાંગ વ્યક્તિઓને પોતાની ગણી, એક
સર્વસમાવેશી સમાજ તરીકે ભારતને રાજતી રાજનીતિનો આગ્રહ રાખીએ. વિપાશાનો
શબ્દ વાપરીએ તો કામ ‘અઘરું ’ છે. સહુ સાથે મળીને સર્વત્ર એ કામ કરીએ.


નિરં જન-સ્મૃતિની નોળવેલ સૂંઘી આપણી અક્ષમિત શી બનેલી સંસ્કૃતિ પોતાનો A,
અલીફ, પોતાનો આલ્ફા, પોતાનો ક પોતાની ભોંય પર લખવાને સક્ષમ, સશક્ત
બને અને પોતાની વિસ્તરે લી જાતની આત્મકથા કહો કે પરકથા કહો, કે સર્વકથા,
એ લખવાને કલમ ઉપાડે, એવી આ સ્મૃતિઅવસરે શુભેચ્છા…
સમા, વડોદરા,
૫ મે, સાંજ ે ૧૧.૪૭
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