
Year-2  |    Continuous issue-10  |  January-February 2014

‘પડછાયા ’ ની રચનાઓમાં �િત�બ�બ થ� ું દ�શકાળની આરપાર�ું સવેંદન

�જુરાતી દ�લતધારાની શ�આત થઈ �યારથી જ કોઈ અ-દ�લત કિવ દ�લત કા�યસ�ન ��િૃ�માં રત હોય એવા સવાયા દ�લત કિવ
�વીણી ગઢવી છે. ઐિતહાિસક ઘટનાઓને પોતાની કા�યરચના � ૂથંનારા કિવ �વીણ ગઢવી ‘બયોનેટ’ (1985) પછ� તેમનો બીજો
કા�યસ�ંહ ‘પડછાયો’ (1996) લઈને આવે છે. આ કા�યરચનાઓમાં ફર� ઐિતહાિસક પ�ર��ય, અમાનવીયતા-અ�યાય-અ���ૃયતા
��યેનો આ�ોશ �પ�ટપણે જણાય આવે છે. દ�શકાળને વટાવીને આરપાર�ું સવંદેન કિવ અ�ભુવે છે. હર�શ મગંલ�્ ન�ધે છે: “�ી
�વીણ ગઢવીએ ઇિતહાસના સદંભ� રચીને ઐિતહાિસક �સગંોને ખપમાં લીધા છે. િવ�ૃત ઇિતહાસને સવ��વી�ૃત ઇિતહાસમાં પ�રવિત�ત
કરવા�ું �ચ�તન અહ� દ�ખાઈ આવે છે.” ‘બેયોનેટ’ની કા�યરચનાઓ કરતાં અહ� ‘પડછાયા’ની કા�યરચનાઓમાં �વાહ ધીરગભંીર બનતો
જણાય છે.

‘પડછયો’  કા�યરચના અછાદંસ છતાં સા�તં િનપ� આવલેી રચના છે. અનેક �ય�નો કરવા છતાં અ���ૃયતા�પી ‘પડછાયો’  પીછો
છોડતો નથી. એની �યથા –વદેનાની મથામણ કિવ મન અ�ભુવે છે. કિવ લોરકાને યાદ કર� છે.

‘O, wood cutter’
Cut my shadow

�હ��ુ બ�ુ,ં
��ુ બ�ુ,ં

�સુલમાન બ�ુ,ં
આ પડછાયો કપાતો નથી...

નામ બદ�ુ,ં
કામ બદ�ુ,ં
ઠામ બદ�ુ,ં
�ત બદ�ુ,ં

આ પડછાયો છોડતો નથી.’

સ�કની વદેના સમ�ત દ�લતજનની વદેના બની રહ� છે. દ�લતજન ��ુ બને ક� �સુલમાન બને, નામ બદલે ક� કામ બદલે, ઠામ બદલે
ક� �િત બદલે, ઇિતહાસ બદલે, ��િૃત રચે ક� બધંારણમાં �ધુારા કર� કાયદા ઘડ�, પરં� ુ અ���ૃયતા�પી કા�ં કલકં પીછો છોડ� ું નથી.
હર�શ મગંલ�્ આથી જ ન�ધે છે: “દ�લતજન અદનો માણસ હોવા છતા,ં તેની ગણતર� માણસ તર�ક� થતી નથી. ચાર�બા�ુ �વત�તા
�ા�હમામ અને �ુસ� પ�ર��થિતને લીધે ધમ� પ�રવત�ન કર� છે,  પરં� ુ પે�ું અ���ૃયતા�ું �તૂ પીછો છોડ� ું નથી  !  એ પડછાયો
સદ�ઓથી પાછળ પડ�ો છે.” કિવ મન િનઃસહાય પ�ર��થિતમાં �ચ�કાર ઊઠ� છેઃ

‘O wood cutter
Cut my shadow.’ (�.ૃ 1)

‘ચાનો �ટૂ�લો આ કપ’ કા�યરચનામાં કિવ ગામડાની નર� વા�તિવકતાને તા�ૃશ કર� છે. કિવનો કટા� ધારદાર છે. દ�લત-ભગંી ખોડાનો
અડક�લો ચાનો કપ પણ અ���ૃય-દ�લત થઈ ગયો છેઃ

‘બી� �દવસની સવાર�
પાછો ખોડાના હાથે ��ાલન પામે.

ખોડો એનો ��ુર�,
એ ખોડાનો દ�વ.
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ચાનો આ �ટૂ�લો કપ,

સદ�ઓથી અ�ત.’ (�.ૃ 2)

‘ખોવાયેલા હ� મો�ઝસ’ કા�યરચનામાં ડો. બાબાસાહ�બ �બેડકરને સાચા અથ�માં સબંો�યા છે. ઇિતહાસ ‘ચવદાર તળાવ સ�યા�હ’�ું
��ૂય તથા �થાન તમામ સ�યા�હોની અને�ંુ છે. છતાં ઇિતહાસના પાને એને �થાન નથી અપા� ુ.ં

‘ક�મ નથી આ�યા અમે�રકન-ફોટો જના��લ�ટ ?
વેદ-�ુરાન બાઈબલ સ�ુ એમ વદ�,
પવન-પાણી-�કાશ સૌ કા�.

ને તોય આ તે ક�વી ��િૃત- િવ��િૃત (?) િનજ દ�શે ?’ (�.ૃ 3)

હળાહળ સામા�જક અ�યાયોની સામે યો�ાની �મ સતત ઝ�મનાર, ભલભલા ઇિતહાસ ��ુુષોને પણ શરમાવે તેની અડગ-અચળ
તાકાત અને િસ�હગ�ના ધરાવનાર�, અિધકાર અને અ��મતા કા� ગ�ના કર�લી. આમ સાચા િસ�હ��ુુષને કિવ આ રચનામાં ઐિતહાિસક
માનવીય અ��મતા માટ� ‘ચવદાર તળાવ સ�યા�હ’ને યાદ કર� છે.

‘અ�ત સીતા’ કા�યરચનામાં દ�લત નાર�ની સવંદેનાને વાચા આપવામાં આવી છે.

‘આ લેણથી છેટા બેસી
સૌથી છે�લા

કો’ક �ચેથી ચાગં�ં પાણી ર�ડ�
માટલામાં
સહા� ું નથી.
કો’તો

આખો ઉનાળો તરસે મ�ંુ
પણ

તરસની આ ભીખ માગતાં
એમ થાય ક�

ધરતી �યમ માગ� આપતી નથી.
સીતા�ની �મ ?’ (�.ૃ 6)

આખો ઉનાળો તરસે મરવા ને ધરતી માગ� આપે તો સીતા�ની �મ સમાઈ જવાની પણ તૈયાર� છે ! પણ પાણી માટ� ભીખ માગવા કિવ
હર�ગજ તૈયાર નથી. ‘ઈ�છા’ કા�યરચનામાં દ�લતજનના �વનમાં � અભાવો છે તેની �યથા ઉ�કટ ર�તે િન�પાઈ છે.

‘બાટ�ર પ�િત’ કા�યરચનામાં સીતા�નો સદંભ� લઈને કિવ દ�લત નાર� ઉપર ��ુરવામાં આવતા અમા�ષુી અ�યાચારની વાત કર� છે.

‘ગામ વચાળે
બર બ�પોર�....
ઊભી બ�ર�
��ુરયા બોલાવી
ફ�રવી એને...

એ�ું કોઈ ગામ નહો� ુ,ં
એનો ધમ� નહોતો,

એની કોઈ ભાષા નહોતી...
ક�મ ક� ફ�ત જ�મે તે અ�ત હતી.

એ�ું � ૂટંાયે�ું �વમાન પા�ં આપી �ઓ
અને

લઈ �વ તમા�ંુ અનામત.’ (�.ૃ 8)
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કિવની આ વદેના સમ�ત દ�લતજનની બની રહ� છે.

‘અનામત’ રચનામાં દ�લતો પર આચરવામાં આવતા તારણ �ગે કિવ કહ� છે બે કલાક� દ�લતોના પર �મુલા થાય છે. દરરોજ �ણ
દ�લત નાર�ઓ પર �ુકમ� આચરવામાં આવે છે.  દરરોજ બે દ�લતોની હ�યા કરવામાં આવે છે.  દરરોજ બે દ�લતોના ઘરોને
સળગાવવામાં આવે છે તેમ છતાયં માનવ-અિધકારોની �ુગ�ુગી આપણે વગાડ� રાખીએ છ�એ.

‘કપાળે દ�ધેલા ડામ’ કા�યરચનામાં કિવ દ�લતજન ગામ છોડ� શહ�રમાં આવ,ે ધમ� બદલે, નામ બદલે, �ત બદલે તોય પે� ું દ�લત�ું
લાગે�ું લેબલ દ�લતને પીછો છોડ� ું નથી એ બાબતને ધારદાર ર�તે ર�ૂ કર� છે.

‘ગામ છોડ�ને
શહ�રમાં આ�યો,
ધમ� છોડ�ને
ચચ�માં આ�યો.
નામ બદલીને
કોટ�માં આ�યો.
�ત બદલીને

ઓ�ફસમાં આ�યો.
તોય

તમે મને ઓળખી કાઢ�ો,
�ગળ� ચ�ધીને-

હ�યા,
�ણૃાથી � ૂ�ંા.

તમે તો જબરા િ�કાળ�ાની
વદેપ�ંડત

શા��રુાણી.’ (�.ૃ 10)

‘તોય � ું માનવ કહ�વાય’ રચનામાં �યગ�મકતા ધારદાર છેઃ

‘તલાટ�ના ચોપડ� તારા નામે ન હોય
�ુકડો જમીનનો.

આ દ�શ-દ�શની �િૂમ તારાં કહ�વાય.

ભલે ને,
�ું �ૂરથી મ�ંદરની ધ�ને નમી શક�.
આ ધમ� તારો કહ�વાય.’ (�.ૃ 13)

‘કોમર�ડ ગોબા�ચોવને પ�’,  ‘બ�લ�નની દ�વાલ તોડો ભૈ તોડો’,  ‘મને માફ કરો’,  ‘�ુિનયાના જગંલી લોકો,  એક થાઓ  !’

કા�યરચનાઓમાં સમાજવાદ-સા�યવાદ, માક�સ, ગાધંી-�હટલર-�ટા�લન, નેપો�લયન, ચગંીઝખાન, મરકટ ઇકોનોિમ, �ગિત- િવકાસ
વગેર�ના � ૂઝંવણભયા� ��ોમાં અટવાતી �વતી ��નો િવરોધાભાસ સજ�ને કિવએ ખોટા conceptsનો પદા�ફાશ કય� છે. ‘બાળક
��ુ�’ કા�યરચનામાં કિવએ આશાવાદની વાત કર� છે. માનવ�તની ઉ�પિ�થી માડં�ને તે આજ લગી ઘણાં બધાં ��ુો થતાં આ�યાં છે.

મહાિવનાશ નોતય� છે. એમાં દા�ુણ ગર�બી સ��ઈ છે. કારમી ચીસો-યાતનાઓ િસવાય ક�ું �ા�ત થ�ું નથી. િધ�ાર- િતર�કારના
વરવા �પો હાથ લા�યાં છે છતાયં, માનવ�તને એમાથંી કશોય બોધપાઠ લીધો નથી. છતાં ‘કયામત કા �દન જ�ર આયેગા’ એવો
આશાવાદ બાળક��ુ� ગણી ઉ�ચાર� છે.

‘મને થાય ક�
માણસ માણસ ને આ�લ�ગન કરતો થશે.
આટઆટલી કબરો જોયા પછ� પણ

મને થાય ક�
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કયામત કા �દન જ�ર આયેગા.
હવે થાય છે,

ઘરડો થવા આ�યો તોયે
બાળક��ુ� મારામાથંી જતી નથી.’ (�.ૃ 24-25)

‘ત��લમા નસર�ન’ કા�યરચનામાં ��ૂમ ભવોને અ�ભ�ય�ત કર� ું સવંદેન �ગટ�ું છે. કોમવાદ ��યે કિવને ભરોભાર નફરત છે. લોહ�
લાલ રંગ�ું જ હોય છે. �ાયં �હ��ુ ક� ��ુ�લમના અલગ લોહ�ની ઓળખ થઈ હોય એવો �રુાવો નથી. આથી જ કિવ કહ� છેઃ

‘હ� કોણ બાધંી રાખી છે પાળ,

આપણા ર�ત �વાહો વ�ચે ?
તોડવી તો એ હતી.

પણ �ઢુાઓ બાબર� તોડ� બેઠા.’ (�.ૃ 32)

નફરત �ય�ત કરવા કિવ ‘�ઢુાઓ’ શ�દ�ું �યોજન કર� છે. શાર��રક ર�તે ન�હ, પરં� ુ માનિસક ર�તે �ઢુા !

‘ત��લમા નસર�ન,

બળેલા જળેલા એકાદ �ુકડો બ�ચો હોય,

તાર� પાસે ઢાકાની મલમલનો,
લાવ, જર� આ ન�ન લોહ��હુાણ
મા��ૃિૂમની લ�� ઢાકં�એ.

જો, તારા બા�ંલાદ�શમાં ઊગેલા �રૂજ
અહ� �રુતમાં

શરમાઈને �પાઈ ગયો
�ધકારમા.ં’ (�.ૃ 33)

�રુતમાં ક� બા�ંલાદ�શમાં � લોહ�યાળ જગં થયા તેમાં માનવલોહ� જ વ�ુ.ં મા��ૃિૂમની લ��-લાજ માટ� મલમલના એકાદ �ુકડાની
માગણી કર� છે. કારણ આ બ�ું જોઈ �રૂજ પણ �ધકારમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. �રૂજ શરમાઈ ગયો છે. મા�, બેશરમ ર�ો છે
માણસ. આમ, એક દ�શકાળથી બી� દ�શકાળ �ધુી કા�યનો સવંદેનપટ િવ�તારતો �ય છે.

�જુરાતી સા�હ�યમાં ગાધંી િવચારધારાના અ�યુાયીઓએ િવિવધ �વ�પે ‘ગાધંી’ને ક���માં રાખી સા�હ�યસ�ન ક�ુ� છે. પરં�  ુ ‘ગાધંી’
કા�યોમાં �વીણ ગઢવીની ‘ગાધંીગીર�’ અનોખી છે. �ૂંકમાં ઘ�ું બ�ું કહ� જતાં આ ‘ગાધંીકા�યો’ સદંભ� હર�શ મગંલ�્ ન�ધે છેઃ ‘‘��ુતક
�કારનાં કા�યો �ફ�ટકશાં �રુવાર થયાં છે. રચના �ૂંક� હોય ક� લાબંી એ �વ�પગત માપદંડોને કોરાણે મક� એમાનંા કા�ય��વને પામીને
તો તેને ભાવ છેક �ડ� �ધુી �પશ� �ય છે.’’ ગાધંીની હયાતીમાં થયેલાં કામકાજ અને ગાધંીના ગયા પછ� તેમની િવચારધારા� ું �
ધોવાણ થ�ુ,ં  આદશ�ના � હાલહવાલ થયા અને �વા�ય�ા��ત ��ૂયોનો � �ાસ થયો તે બાબતોને કિવએ �વત�માન અવદશાને
શ�દદ�હ આપી ‘ગાધંી કા�યો’ ર�યાં છેઃ

‘લે�લન-માઓ-ગાધંી
ઇિતહાસે પાસ કયા� હતા

�ડ�ટ��શનથી.
આપણે ફર� પેપર તપાસી

નાપાસ �હ�ર કયા� !’ (�.ૃ 36)

‘આમ તો માણસને
માણસ તર�ક� જોવો સહ�લો છેઃ

પણ
માણસ તર�ક� માનવો અઘરો છે...

ગાધંીને �જવાડવો અઘરો છે
પણ
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મારવો તો ક�ટલો સહ�લો ?’ (�.ૃ 36-37)

‘દર�ક માણસમાં એક જ લોહ� વહ� છે,

તે�ું સમજવા
હ� માનવીએ

ક�ટલા ��ુ, કબીર, ગાધંીની રાહ જોવાની હશનેે ?’ (�.ૃ 40)

‘��ુ’ રચનામાં કિવનો આશાવાદ-દ�લત-પી�ડતનો આશાવાદ થઈ િવહર� છે. �મૂો ભરાઈ �ય એવી વધેક વાણીમાં કિવ કહ� છેઃ

‘મને બે ટંકની રોટ�,
માથે છાપ�ંુ,

છોરાના હાથમાં �ટૂ�લી �લેટ.
અધ� ઉઘાડ� બૈરાની છાતીમાં ઢાકંવા

એક સાડ� �ણ�.
જ�ર મળે તે� ું કંઈક તો કરશે જ.’ (�.ૃ 46)

‘અમે લોકો, એ લોકો’ કા�યરચનામાં �ૂંક�ટચ પ�ં�તઓથી ગર�બ-ધનવાનની �લુના�મક ન�ધ ઉ��ૃ�ટ ર�તે કર� છે; � ન�ધનીય છે.

‘ક�લૂ દો�તો, ક�લૂ !’ કા�યરચનામાં અ-દ�લત હોવાને કારણે કિવને દ�લતની દા�ણ ��થિતનો �રૂો�રૂો અ�ભુવ ન હોય ! આથી જ
કિવ તેમના દ�લત કિવ િમ�ોને (નીરવ પટ�લ, હર�શ મગંલ�,્ ઉષા ચૌહાણ, રા�ુ સોલકં�, મફત ઓઝા, યશવતં વાઘલેા, મ�કુા�ત
ક��પત, �વણ ઠાકોર, દલપત ચૌહાણ, સા�હલ પરમાર) સબંોધીને કિવ ક�લૂાત કર� છેઃ

‘ક�લૂ દો�તો, ક�લૂ
જોડો �ને ડખંે એને જ ખબર પડ�.’ (�.ૃ 56)

‘ફારાહોને’, ‘માફ� માગો’, ‘માર� �ેયસી-��ૃવી’, ‘અમે સ�ાના ��ૂયા વ�ુ’, ‘િમડાસનો અ�ભશાપ’, ‘અમે હવે થયા નમ�દ’, ‘શોધ’,

‘ઇિતહાસ સા�ી’, ‘મકબરા’ વગેર� રચનાઓમાં ઇિતહાસ, દ�લત-પી�ડત, �ુઃખદ ઘટના વગેર� બાબતો ક����થાને છે.

અને સ�ંહની �િતમ રચના ‘ને છે�લે’માં કિવ બધાં જ ઉપયો િન�ફળ ગયા છે એમ કહ� છેઃ

‘ગાધંી માઓ લેિનન ગયા હાર�,
થયા િન�ફળ.

કોઈ રોક� ન�હ શક� એને.
હવે આ �ખૂ, ��ુ ને લોહ�

બેહાલી ને બેકાર�
� જ��યા કરતાં આ િવષચ��-
સહ�વાં � ૂગંા નતમ�તક�
એ જ ઉપાય.’ (�.ૃ 68)

અહ� આપણને સહ�� �વીકારવા�ું મન થાય ! કિવએ પણ એક કા�યરચનામાં ક�ું છેઃ

‘હ� માનવીએ
ક�ટલા ��ુ, કબીર, ગાધંીની રાહ જોવાની હશ ે?’ (�.ૃ 40)

�યાર� તેનો ઉ�ર એટલો છે ક�, આપણે એ સમયની રાહ જોવી જ રહ�.

કિવ �વીણ ગઢવીના આ  ‘પડછાયો’ની કા�યરચનાઓમાં ઇિતહાસબોધ અને સમયબોધ કરાવનાર� બની છે.  ભારતીય
સમાજ�યવ�થામાં દ�લતો-પી�ડતો પર આચરવામાં આવતા અમા�ષુી,  �ુઃખદ,  અ�યાયી અને આઘાતજનક અ�યાચાર બનંેને ર�ૂ
કરવામાં કિવ સફળ �રુવાર થાય છે.
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�વીણ ગઢવીએ વ�ંચતો-પી�ડતોના પ�ે � ઋ�ુતા �ગટાવી છે તે ભા�યે જ કોઈ અ-દ�લત કિવ �ગટાવી શક�. તેમની રચનામાં �
�ય�ંયા�મકતા-કટા�ની વધેકતા, અ�યાય-અ�યાચાર �િતનો તી� આ�ોશ, �વતં-વા�તિવક �ચ� ખ�ું કરવાની લયબ� ર�ૂઆત,

કા�યરચનાની ભાષા�ભ�ય��ત કિવ�ું જમા પા�ું છે.
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