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સામા�જક િવષમતા અને શોિષતોની વેદનાને વાચા આપતી કિવતા: ‘બ�હ��તૃ �લો’

            નીરવ પટ�લ દ�લતધારાના ��ખુ કિવ છે. ‘burning from both ends’ અને ‘what did I do to be so black and blue’ �વા
કા�યસચંયો �ગટ કરનાર નીરવ પટ�લનો 2006મા ં‘બ�હ��ૃત �લો’ કા�યસ�ંહ �ગટ થયો છે.

            આ કિવની રચનાઓ તે પહ�લા ‘આ�ોશ, �વમાન, સવ�નામ, નયામાગ�’ �વા સામિયકોમાં �ગટ થઈ છે. નીરવ પટ�લની કિવતાઓ ��ે�,

�હ�દ�, બગંાળ�, ઉ�ુ� , મરાઠ�, ક�ડ વગેર� ભાષામાં અ�વુા�દત થઈ છે. આ કિવની પાસેથી સ�ંયાની ���ટએ એક �જુરાતી કા�યસ�ંહ છે તેમ છતાં
દ�લતધારામાં તેમ�ું નામ અ�ેસર છે. ઇ.સ. 1980 પછ� નાર�વાદ� સમાજમાં પોતાના હ�ો, �થાન �થાપવાની વાત પર વ�ુ ઝોક આ�યો છે. �યાર�
દ�લતવાદ� અ�યાય સામેનો આ�ોશ ર�ૂ કય� છે. દ�લતધારાના આ કિવએ પોતે દ�લત – પી�ડતોનો લાભ લઈને ફરનારને પણ ��ુલા પડ�ા છે. બી� આ
કિવની કિવતામાં એ બાબત છે ક� સાદ� –સીધી સરળ લોકબોલીના િવિનયોગવાળ� ભાષામાં તેમની કિવતા ર�ૂ થઈ છે. તેમ છતાં પોતાને � કહ�� ું છે તે
બરોબર �ય�ત થ�ું છે. નીરવ પટ�લની અ�ભ�ય��ત એ આપણી પરંપરાગત–આ�િુનક કિવઓ કરતાં �ુદ� છે, તે અથ�માં પણ તે �ુદો- મહ��વનો કિવ છે.

            સમાજની બાદબાક� કરનાર આ�િુનકોને પા�ં ‘back to root’ તરફ આવ�ું પડ�ુ.ં ને સમાજની વાત સા�હ�યમાં શ� થઈ. તે સમય એટલે
આ�િુનકો�ર. નીરવ પટ�લ તે સમયનો કિવ છે. સમાજમાં િન�નવગ�ની-દ�લતોની ��થિત તથા શોિષતો� ું �થાન વગેર�� ું આલેખન નીરવ પટ�લની
કિવતામાં (બ�હ��ૃત �લો) ભારોભાર �ય�ત થ�ું છે. નીરવ પટ�લનો ‘બ�હ��ૃત �લો’ કા�યસ�ંહની મહ��વની કિવતાઓને આધાર� સામા�જક િવષમતા-
તથા શોિષતોની વેદનાની વાત કરવી છે.

            ‘બ�હ��ૃત �લો’ની કિવતામાં ‘�ું ને ડોશી’ એ મહ�વની રચના છે ગર�બ-દ�લત ડોસો-ડોશી મત કોને આપવો ને કોણ ક�ટલા પૈસા આપશે ? તેની
ચચા� કર� છે. એકબા�ુ લોકશાહ� �ારા સરકાર રચવાની સામે સમાજમાં ગર�બો� ું �થાન –  ��થિત બ�ેયને આ કિવતા વાચા આપે છે. તેમના મતે
‘મત’-મતદાન એ ક�વળ પૈસા –ખાવા�ું આપવા�ું સાધન છે ક�મક� પછ� �ાર�ય આ નેતાઓ મત લીધા બાદ પૈસા ક� કંઈ લાભ આપવાના નથી. તે વાત
કા�યમાં િન�પાઈ છે.

�ુઓ –

‘તમે તો જનમના ભો�ળયા, ડોહા-
વૈતરાં �ુટ� ખાવ.

હાભં�ુ� સ માથાદ�ઠ દહ મલ સ ?

અન ગાઠં�યા�ું પડ��ંુ સોગામ.

મોટર મેલી �ય ન લૈ �ય
ઘડૈ�-ઘડૈપણ �વી લો બે ઘડ�-

પોટલી પાણંી પી�ું હોય તો પી લો.
વાલા નામંેર�� ું ભગવાનં ભ�ું કર –

પણ મત તો મ�ભુૈ ન.

�વ, � ન ભાવતાલ કર� આવો,
ક�’જો ક બે સ :

�ું ન ડોશી.’
(બ�હ��ૃત �લો, �.ૃ-4)

            પોતાના અ��ૂય- મતથી કોણ ક�ટલા પૈસા આપશે ને તેના �ારા બે �દવસનો ��ુરો કર� લેવા�ું તથા તે માટ� ભાવતાલ ન�� કરવા માટ� ડોસાને
મોકલતી ડોશીના શ�દો કા�યને સમા�જકતા અપ� છે. આ કા�યમાં સામા�જક િવડબંના તથા ��થિત બ�ેય ર�ૂ થઈ છે ને આ બધાને �ય�ત કરવામાં
વપરાયેલી ‘બોલી’ કિવતાને નવી �ચાઈ આપે છે. જયાર� ‘�લવાડો’ કા�યમાં �યો�યેલ- ‘ગામ હોય �યાં �લવાડો તો હોય’ �વી પ�ં�ત �ામીણ
લોકઉ��તની યાદ આપવી દ� છે. કા�યના �તમાં વપરાયેલા શ�દો �ુઓ-
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‘પણ આ �લો નાથ�ારમાં તો નહ� જ,

ગાધંી�એ છો માથે ચઢા�યાં એમને./
કચડ� કાઢો, મસળ� કાઢો
આ અ���ૃય �લોને...’
(બ�હ��ૃત �લો, �.ૃ-3)

            અહ� ‘�લો’ શ�દ તથા તેના માટ� �યો�યેલ િવશેષણ -‘અ���ૃય’ �ચૂક છે. તેનાથી કિવ કયા �લોની વાત કર� છે તે� ું �ચૂન થઈ �ય છે.

‘બ�હ��ૃત �લો’ની કિવતા વાચંતા ‘આનદં’ કરતાં િવશેષ ભાવકને િવચારતો કર� દ� છે.

            ‘મારો શામ�ળયો’ કા�યમાં ભગવાનનો આભાર એ અથ�માં દ�લત-ગર�બ પિત માને છે ક� પોતાની પ�નીને દ�કરાના લ�નમાં પહ�રવા માટ�નો
સાડલો ‘જવાજોધ ગરાહણી ફાટ� પડ�’ – ��ુ�ુ પામી છે માટ� તેની ઠાઠડ� પર ઓઢાડ�લ –ગવન (સાડલો) પોતાને મળશે ને પોતા� ું કામ થશે, તે માટ�
ભગવાનનો આભાર મને છે. એકબા�ુ કોઈ ��ુ�ુ પા��ું છે તેનો આનદં પણ તે પણ કયા અથ�મા ં? તે ભાવ ભાવકને �ુદ� �દશામાં લઈ �ય છે. આ કા�ય
વાચંતા �ુદંરમની ‘ભગંડ�’ કિવતા યાદ આવે છે.

            ‘બ�હ��ૃત �લો’ કા�યસ�ંહની બી� મહ��વની બાબત એ ક� તે સમાજના િન�નવગ�� ું � શોષણ થાય છે તેને પણ વાચા આપે છે. મોહન
પરમારની નવલકથા-વાતા�ઓમા ં(થળ�-વાતા�) � �કાર� દ�લત �ીઓ�ું સવણ� �ારા શોષણ થાય તેની વાત કર� છે. નીરવ પટ�લે ‘દ�લત દંપિતને ઠાલો
�દલાસો’ કા�યમાં આ વાતને �ુદ� ર�તે �કૂ� છે. તે બ�ેય કા�યો �ુઓ-

(1)

ઊકા ! મન તો તાર� મો�ંુ જ રાખ�ું પડશે,
રા� રામંની �મ.

એટલે વાર� વાર� ના મેળવી જો મગલાના ચહ�રાને
તારા ક� તારા વડવાઓના ચાડા સાથે.

ને બચાર� બાયડ�ને માર�ને અધ�ઈૂ ના કર.
ઊકા ! મયા� ઢોરના �ચળ ય મેઠા લાગે...

ર�’વા દ�, બાયડ�ને બાચારાં બચ બચ ધાવશે છોરા.ં
ને અડ� કાઇં અભડાઇ જવાય, ઊકા ?
બાપડ� બાયડ�ને આડ� વાટ� �તર�

તે કાઇં એનો વાકં-ગનો ?
ને વાતના વાવડ તો વખતે વેરાઈ �ય...

ઊકા ! �રૂજનાં છોકરાં ય �રૂજ �વાં દ�ઠાં છે કદ� ?’

(બ�હ��ૃત �લો, �.ૃ-40)

(2)

મેઠ� ! મન તો તાર� મો�ંુ જ રાખ�ું પડશે;

સતી શીતાની �મ.

એટલે વાડ� ને વગડ�
ક� ઝાડ� ને ઝાખંર�

છેડો તાણીને લોહ�ના ઊકાળા �વો વલોપાત ના કર.

- * - * -

�ું જ જો ને –
મા કાળકાનો પછેડો ન’તો પકડ�ો પતૈએ

ને બઇ જસમાનો છેડો ન’તો ઝા�યો રા� સધરા� ?

તો ય કાઈં પાલવડ� પડ�ા ડાઘ?

એમની તો પત રહ�
ને એ... લોકમાં પકંાય ને ��ૂય.

મેઠ� ! મન તો તાર� મો�ંુ જ રાખ�ું પડશે;
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સતી શીતાની �મ.’ (બ�હ��ૃત �લો, �.ૃ-40)

            એકબા�ુ �હ�રમાં અ���ૃયતાને લીધે તેમને હડ�તૂ કરાય છે ને એકલામાં દ�લત �ી�ું �તીય શોષણ કર� છે �યાર� અ���ૃયતા નડતી નથી. આ
રચનાઓ સમાજની િવષમ પ�ર��થિતને વાચા આપે છે. વણ�-વગ�-વાડાનો � ભેદ ચાલે છે તેને નીરવ પટ�લે કિવતામાં વારંવાર ર�ૂ �ો છે. િન�ન વગ�ના-
દ�લત- અભણ માણસ આ અ�યાય સામે અવાજ ઉઠાવી ન શકતો હોવાથી જ નીરવ પટ�લે કિવતામાં ક�ું છે ક�  –‘અભણ હોત તો સા�ંુ’ કારણક� આ
અવમાનો- અ�યાયોની ખબર જ ન પડ� હોત, તો હદયમાં શાિંત રહ�તી. પોતે ભ�યા પછ� �ણે છે (સમાજમાં ��થિત �ુદ� છે) તે વાત�ું �ુઃખ છે. માટ� જ
‘અમે સેક�ડ કલાસ િસ�ટઝનો.’ કા�યમાં સમાજમાં ઉ�ચ િશ�ણમાં � ઉપે��તોને અ�યાય થાય છે. તેને ��ુલો પાડ�ો છે. તે કા�યમાં કિવ કહ� છે ક� –

‘દ�લત કિવ નામદ�વ ઢસાળના ગોલપીઠ� પડ�ા રહ��ુ.ં

�ું તાર� સરભરા કર તારા �ાનપીઠ ��ૂર��રની.’

(બ�હ��ૃત �લો, �.ૃ 59)

અહ� શોષણનો �રૂ �ુદો છે.

            તે ઉપરાતં ‘ગાડં�લુામી’, ‘વાહવાયા’ં, ‘તા�ંુ ન�ખોદ જજો હ�રજનો’, ‘� ૂઢંલ’, �વા કા�યોમાં સામા�જક િવષમતા �ગટ� છે. તેની સાથે
દ�લતોની સવંેદના- શોષણનો �રૂ પણ ર�લાયો છે.

            ‘ગાડં�લુામી’ કા�યમાં ર�ૂ થયેલ સવંેદના �ુઓ- ‘હો બાપ અમે તો વાહવાયાં .../આમ તો એક હ�ડ�ના/પણ કાઈં પટ�લના પેગડામાં પગ
ઘાલય?/ ક� બા�નુી ભ�સને ડો�ું કહ�વાય? બૈર�, છોકરા,ં ગધેડા,ં ચાકડો,ન�ભાડો-/બધાં અમાર� તો વાડમાં પડ�ાં ઉછર�,/ દા’ડ�દપાડ�, ઊછ�ઉધારા,ં / ક�ડની
કમાણી ક� બાવડાનંી બરકત/કલાડ�-કો�ડયાં ક� ચરવો-ચપણીયા-ં/બસ, એમ પેટવડ�યે થાય તીસ દ�’નો ��ુરો.’(બ�હ��ૃત �લો, �.ૃ-31)

            ઉપરના શ�દો દ�લતની સમાજમાં ��થિત–પ�ર��થિત બ�ેયને ર�ૂ કર� છે. આ ઉપરાતં ‘�સલ�રુ હ�યાકાડં’, ‘મામા�ું ઘર ક�ટલે’ �વી રચનાઓ
વાચંતાં સામા�જક ઈિતહાસમાથંી �સાર થઈ ર�ા હોય એ�ું લાગે છે. તેમાથંી �ગટ થતી સામા�જક િવષમતા- શોષણ�ું �ચ� આપણને િવચારતા કર� �કૂ�
છે. આ ઉપરાતં ‘મૈ �જહાદ� બન ��ગા’, ‘મા મ� ભલા ક� મેરા ભાઈ’ �વી રચનાઓ �હ�દ�માં હોવા છતાં તેનો અવાજ આગવો છે. �સુલમાની-�હ�દ� તેમજ
�જુરાતી – �હ�દ� લઢણો-કા�ુઓ �યો�ને તે કા�યોમાં કિવએ અથ� િસ� કય� છે.

            નીરવ પટ�લની કિવતામાં વપરાયેલા તળની બોલીના શ�દો, ��ઢ�યોગો, કહ�વતો, વા�-�યોગો �યાનપા� બ�યા છે.

�મક�...

- ગામ હોય �યાં �લવાડો તો હોય
- � મલકાય � મલકાય માર� હા�ુ.ં..
- ઘર આખામાં ઘાઘરાની ગધં...

- મ�ડુ� ઢ�ચીને અપમાન તો ગળ� ગયો હોત ...

- �યા ભઈ, મ� તે શી ગાધડ� ઝાલી
  ક� આ જ�મારાની ગાડં�લુામી’

            વગેર� તેના ઉ.દા. છે. કિવએ સમાજ�ું વા�તિવક-વર�ું �ચ� આ��ું છે. તો પોતે આ કિવતા ક�મ લખી શ�ા તેની પછાળ કિવએ િનવેદમાં ક�ું છે
ક� – ‘વેઠ� વેઠ�ને મોટ� થયેલી મા�ંલી પીડા �ુદ� �દશાએ એમને લઈ �ય છે.’(બ�હ��ૃત �લો, િનવેદનમા)ં ને પોતાની પીડાને આ કિવતામાં વાચા મળ�
છે. આ સ�ંહ િવશે મ�ણલાલ હ. પટ�લ કહ� છે ક� – ‘આ કિવતા સમાજને વણ�વવા માગે છે- એ સમાજની દા�ંભ�તાઓ, સગવ�ડયા નીિત-અનીિતઓ અને
વણ�/વગ� �યવ�થાએ વાકરાવેલો રં�ડ- વગેર� દશા�વીને આ કિવતા માનવતાવાદ� તથા સમતા�લૂક �યવ�થાનો પ� ર�ૂ કર� છે. એટલે િસતા�ંુ
યશ���ની વાત સાચી છે ક� આ કિવતા ‘કિવ’ અને ‘કિવતા’ તથા એના કાય� િવશે પણ નવેસર િવચારવા ફરજ પાડ� છે. (દ�લત અિધકાર મચં –અમદાવાદ
: સમી�ા બેઠક) (‘ઘ�ઘાટ િવનાનો અવાજ બનવા મથતી કિવતા’- ડો. મ�ણલાલ હ. પટ�લ, તથાિપ-4, �ૂન-ઑગ�ટ,2006, �.ૃ 58)

            �તે ‘બ�હ��ૃત �લો’ની કિવતામાં સા�ંત સમય�ું �ચ� છે. શોષણ�ું �ચ� મળે છે. દ�લત વગ�ના લોકોની ��થિતની સાથે, સા�ંત ��થિતને ર�ૂ
કર� છે. સામા�જક િવષમતા અને શોિષતોની વેદનાને આટલી સરળ ભાષામાં અ�ય દ�લત કિવમાં કદાચ ભા�યેજ બળવતંર ર�તે ર�ૂ થઈ હશે! મ�ણલાલ
હ. પટ�લના શ�દોમાં કહ�એ તો ‘અ�યાય સામે ઘ�ઘાટ કરવાને બદલે �વ�થ ર�તે એ� ું પ�રણામ દશા�વતી, ઘ�ઘાટ િવનાના અવાજ બનવા મથતી નીરવની
રચનાઓને બોલવા દઇએ એ જ સાચો પડઘો છે॰’ (એજન, ��ૃઠ-85)
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બ�હ��તૃ �લો: (દ�લત કિવતા): નીરવ પટ�લ, �કાશક : નીરવ પટ�લ, િવતરક: �જુરાત દ�લત સા�હ�ય અકાદમી, �વમાન
ફાઉ�ડ�શન ફોર દ�લત �લટર�ચર,�.આ. 2005

1. 

આ�િુનકો�ર સા�હ�ય, સ.ં �ધુા િનરંજન પડં�ા, �કાશક- �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાધંીનગર, �.આ.-20062. 

‘અ�-ુઆ�િુનકતાવાદ અને આપણે’ - �મુન શાહ, પા�� પ��લક�શન, અમદાવાદ, �.આ.-2008 (લેખ�ું નામ- નીરવ પટ�લ
�તૃ ‘બ�હ��તૃ �લો –એક અથ��ચૂન’)

3. 

‘�જુરાતી સા�હ�યમાં અ�-ુઆ�િુનક �વાહો’- ડો. મ�ણલાલ હ. પટ�લ (શ�દ��ૃ�ટ- ઑગ�ટ,2004)4. 

‘ઘ�ઘાટ િવનાનો અવાજ બનવા મથતી કિવતા’- ડો. મ�ણલાલ હ. પટ�લ (તથાિપ-4, �ૂન-ઑગ�ટ,2006)5. 

‘૨૧મી સદ� : �થમ દાયકો : િવશેષાકં’- પરબ(સામિયક), ���આુર�-ફ��આુર�:૨૦૧૪6. 
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