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કાનજી પટેલના “ધરતીનાાં વચન” કાવ્યસાંગ્રહનાાં લોકસાંવેદન 

ડૉ. રાજેશ વણકર 

આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ મોરવા(હ) 
 

'ધરતીનાાં વચન' (૨૦૧૨) એ કાનજી પરે્લનો 'જનપદ' (૧૯૯૧) અને 'ડ ાંગરદેવ' (૨૦૦૬) પછી પ્રગર્ થયેલો ત્રીજો 
કાવ્યસાંગ્રહ છે. આપણા પ્રથમ હરોળના સર્જક મણણલાલ હ. પરે્લ 'પરબ' (ફેબ્ર આરી ૨૦૧૩) ના અંકમાાં લખે છે કે, 

"ધરતીનાાં વચન પણ એમની તળપદ જનચેતના સાથે, આરણ્યકોની અસલ ભતૂલ સાથે જોડાયેલી, જીવ અન ે
જીવચેતનાને સોંસરી તાકે છે. અહહિં માર્ી માતા છે ને પથ્થર દેવ છે તો ડ ાંગર પવૂટજ છે - પાણી પ્રાણ અન ેતેજતતતમર 
જીવજીવનની ગતત છે, મતત છે, આ કતવની સમમતત છે. ધરતી, પ્રકૃતત અને આકાશને સાંબોધે છે. મલૂના લોકોન ાં 
અને એ અસલ કાળની રસમ બની ગયેલી હરતીઓની વાતો આ કતવતાઓનો મળૂાધાર છે. પથૃ્થ્વ અને પવૂટજ વતી 
કતવ તવતેલી કથાન ાં કથન કરે છે ને વતટમાનની વ્યથા વેદનાની વાત માાંડ ેછે. વનવાસીના વગડા પડાવી લેવાની 
રાજ્યની પેરવીઓથી વ્યતથત તળનો મલક અને માણસ વ્યગ્ર થયો છે - એની કતવતા ગ જરાતીમાાં કાનજી પરે્લ 
દ્વારા પહલેવારકી થઈ રહી છે. આ કતવતાઓમાાં સામાજજક પ્રતતબદ્ધતા જોતા પહલેા કતવની ભતૂમકા પણ જોવી પડ,ે 

 

"રોજ થાય છે કે આ ડ ાંગર હયોભયો હતો. 
જગત ડ ાંગરે આવત  ગય ાં અને ખાત  ાં ગય ાં, ડ ાંગરાને 

ખરૂ્ાડત  ાં રહ્ ાં 
બૉડો કરી રહ્ ાં, પછી નદી ગઈ, ઝાડ ગયા, પથરા 

તરૂ્ીને મોં ફાડી રહ્ાાં. 
 

નદી મારી મા છે, આ ઝાડ મારો બાપ છે. 
અમારા પવૂટજો પાણી થઈને પાણી થઈને ઝાડ 

થઈને ફૂર્્ાાં છે. 
અમે અહહિં જીવીશ  અને મરીશ ..." (તેજગઢની વારે્, 

પ.ૃ ૨૪-૨૫) 

દક્ષા ભાવસાર 'તાદથ્યટ' (જૂન ૨૦૧૭) ના અંકમાાં નોંધ ેછે તેમ, અહહિં કેન્રમાાં તો મળૂ તરફ પાછા જવાની વાત છે. 
'લોક' એર્લે કે આહદવાસી સમાજ, જે સૌથી વધ ાં પ્રકૃતત અને ધરતી સાથે જોડાયેલો છે, ધરતી એને લાડ કરે છે, 

પણ જેણ ેજાણી જોઈને પોતાના મળૂીયા ઉખેડી નાખયાાં છે, એને ધરતી જાણ ેપાછા બોલાવે છે. સાંગ્રહની પહલેી 
રચના 'ગીત સાાંભળ' શ્ર તતગમ્ય રચના છે. આ કતવતામાાં શોષનની વાત કરવામાાં આવી છે. જે લોકો બીજાન ાં શોષણ 
કરે છે, એ ક્યારેય થાકતા નથી. કતવ લખ ેછે, 

 

"વનકઠી જાય છે 

પાણી પીવાય છે 

પેર્ાળ ઉલેચાય છે 

બળતા કાળજે 

ભભકૂતી લડાઈમાાં 
લથડતાાં ખોણળયામાાં 

પાંખી છેડ ેમરતશયા" (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૧) 

પેર્ાળો ઉલેચાઈ ઉલચેાઈને ખાલી થઈ ગયા છે, પાણી ખરૂ્ી ગય ાં છે, વગેરે દ્વારા ભોગવાદની સાંસ્કૃતતન ાં વનસાંસ્કૃતત 
પર આક્રમણ થયેલ ાં દેખાય છે. તવતવધ પ્રતતકો દ્વારા પ્રકૃતી અને પયાટવરણના તવનાશની એંધાણી આ કતવતામાાં રજૂ 
થવા પામી છે. 
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'આજન  બયાન' માાં  વતટમાન સ્સ્થતતનો સાંવેદનશીલ ણચતાર રજૂ થયો છે. કતવ વ્યતથત અને વ્યગ્ર છે. કતવ કરી 
કહરને શ ાં કરી શકે? અને એર્લે કતવ કતવતામાાં કહ ેછે કે, 

 

'આજ બહ ાં વ્યાક ળ હોય છે 

આજન ાં બયાન ઔર વ્યાક ળ" (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૨) 
 

આદીવાસી સાંસ્કૃતત ઉપર થત ાં આક્રમણ અહહિં સકૂ્ષ્મ રીતે રજૂ થવા પામ્ય ાં છે. 'માર્ી ના ઉકલઈ' કતવતામાાં કતવ કહ ે
છે કે, 

"આકાશબાપા, 
અમન ે

એક આ ધરતીની શેરમાર્ી ના ઉકલી" (ધરતીનાાં વચન, પ ૃ૪) 
 

આ કતવતામાાં સમજથી પરે એવા તવષયની વાત રજૂ થવા પામી છે, જેમાાં ભોળા લોકને તવસ્મય તસવાય બીજ  શ ાં 
દેખાય ? 

 

'દેખાય તો' કતવતામાાં લોક દ્વારા સષૃ્ટર્ સર્જનની કલ્પના રજૂ થવા પામી છે, 

 

"એને પાણીમાાં પ્રથમી રોપી 
થોડી વારમાાં બહાર ખેંચી 

પ્રકાશ પાથયો 

પાાંખ આપી 
પવન આપ્યો 

આકાશ ઉતાય ું' (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૫) 
 

'છીએ' કતવતામાાં આહદજન વારસદાર તથા વનસાંસ્કૃતત પોતાની હયાતીની જાહરેાત ગ માનથી કરે છે. લોક પોતાના 
અસ્સ્તત્વની કહાની કહ ેછે. જે લોકો અહહિંના છે, મળૂના છે, એમનાાં પર આવીને બહારના લોકોએ આક્રમણ કયાટ, 
પીડા આપી, શોષણ કય ટ છતાાંયે આહદવાસી ર્કી રહ્ો છે. પોતાના અસ્સ્તત્વન ાં બયાન કરતી આ સબળ રચના છે. 
જ ઓ, 

 

"પહલે પરથમનાાં 
નામ પાડનારાાં 

પ રાણા મનને આંકનારાાં 
ગળાને ઘ ૂાંર્નારાાં 

અમે હજ  છીએ 

એક એક કાપે ઉગનારાાં 
પાણી મરશ ે

ત્યારે મરશ ાં" (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૬) 
 

'લણૂ માર ાં લોહહ પીવે' કતવતામાાં આહદવાસીઓને કેવી કેવી રીતે છેતરવામાાં આવે છે, કેવા કેવા પ્રલોભનો આપવામાાં 
આવે છે, કેવી રીતે ભોળવી નાખવામાાં આવે છે અને પછી એનો ઘરેલાભ શાહ કાહર, ધતનકો અને ભોગવાદીઓ ઉઠાવ ે
છે એની વાત હ્રદયરાવક રીતે રજૂ થવા પામી છે. 

 

"મધ ખરૂ્તાાં જાય 

નદી વરાળ થાય 

ઠરાવ ઠેબે દેવાય 

વન હ ર ડ થાય 
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મનખા હ લ ે

વખ વકરે 

ધરતી પોકારે 

લણૂ માર ાં લોહી પીવે છે. (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૮) 
 

'માલણૂ' કતવતામાાં પ્રકૃતત પ્રત્યેની લાગણી દશાટવવામાાં આવ ્છે. હહરવી અને હહરવણના પ્રતીકો દ્વારા. જ ઓ, 

 

"જીવ કાંદ વેલા ઝાડ વહળેા વાાંધ્યા ડ ાંગરા પરખાવે 

રખવાળાં કરે 

રાજી રાખે હહરવી ને હહરવણ" (ધરતીનાાં વચન, પ ૃ૯) 
 

'અરજી' કતવતામાાં લોક દ્વાર બનાવાતા ક દરતી અને દેશી વાદ્યો, તવતધતવધાન, પરાંપરાઓ, લૌહકક હક્રયાઓ, ખતેી 
તવષયક તવચારો વગેરે દ્વારા જીવનન ાં રશ્ય છત ાં થાય છે, અને એ બધ  શાશ્વત રહશેે કે નહહ તે તવષે કતવ કહ ેછે. 
 

"માડી, 
આ ઝાડી, કોતરનાાં પાણી, મદેાન 

જનાવર, મનખાના મળેા 
અમ્મર તો રાખીશ ને?" (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૧૧) 

 

'ગ લામડા' કતવતામાાં વ્યક્ત થતી જીવનની તવણભતષકા અહહ સ્પટર્ રીતે જોવા મળે છે. સષૃ્ટર્માાં જીવનારા જનાવરોનો 
ખાતમો થાય છે. ધીરે ધીરે ઘણાબધાાં જીવો નાશ થઈ રહ્ાાં છે. જ ઓ, 

 

"કાચીંડા વાનર કીડી કીર્ક કકૂડાાં બકરાાં 
વકૃ્ષ વાય  સાપ પોપર્ ગીધ 

તશયાળ, તસિંહ, હાથી, વરૂ, ગરૂડ ખવાઈને મર્વા 
આવ્યાાં 

બધાાંના ઘડનારે 

આ માથ ાં ઘડ્ ાં 
એ પહલેાાં સહ  ઘડતર મોજમાાં હતાાં 

આ આવ્ય ાં કે 

ગ લામડાાં માંડાયાાં 
વસ્ત નાણ ્જીવડાનાાં." (ધરતીનાાં વચન, પ.ૃ ૧૪) 

 

કાળા માથાના માનવી જ્યારથી આ જગતમાાં આવ્યા, તવકસ્યા, જીવ્યાાં, ને બીજાના જીવનને રફેદખ ેકરી નાખય ાં  
પ્રકૃતત જન-જનાવરને પણ સલામત ન રહવેા દીધાાં. તેની આ કતવતા શાખ પરેૂ છે. 
 

'લેખે લાગે' કતવતામાાં મજૂરી કરતા આહદવાસીની વેદના રજૂ થઈ છે. મળૂ જીવન છોડી એણે દૂરદૂર જવ  પડ ેછે. 
એકબાજ ાં આહદજીવન છે, બીી઼ઈ બાજ  'અંતરનેર્નાાં અજવાળાાં'ન ાં જીવન છે. અને છતાાંય મળૂને સાચવી રાખવાની 
મથામણ છે. પરાંપરા, સાંસ્કૃતત અને કલાને સાચવવા આ લોક જીવ રેડી દે છે. આહદવાસી 


