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કાનજી પટેલના “ડ ુંગરદેવ” કાવ્યસુંગ્રહમાું પ્રગટ થતી સામાજિકતા 
ડૉ. રાજેશ વણકર 

આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ મોરવા(હ) 
 

જનપદ મ,ે ૧૯૯૧માાં આપ્યા પછી બીજો સાંગ્રહ 'ડ ાંગરદેવ' કાનજી પરે્લ લગભગ પાંદર વર્ટ પછી 
ગ જરાતી સાહહત્ય પહરર્દ દ્વારા પ્રકાશશત થાય છે. એક લાાંબા પડાવ પછી આ સાંગ્રહ નવી આશા 
જન્માવે છે, નવી હદશાઓ ખોલી આપે છે. કશવ હમણા શશર્ટક હઠેળ બયાન રજૂ કરે છે, "જનપદ ૧૯૯૧ 
પછીની કશવતા આ સાંગ્રહમાાં સમાવી છે. કશવતા આવડે એવી જ ગવાય ને! મરમીના હ્રદય પહોંચે તો 
હરખ થશ"ે (ડ ાંગરદેવ પ.ૃ ૪). ભારતી ર. દવે લખે છે, "કાનજી પરે્લ આપણા લોકજીવનને ધબકત ાં 
કરતા કશવ છે. આ સાંગ્રહના ઘણા કાવ્યમાાં લોકસાંસ્કૃશત, એમના ગીત, નાચ, ભખૂ, એમના ડ ાંગરદેવ, 

પ્રકૃશત બધ ાં જ સહજ રીતે લોકબોલીમાાં ઉતરી આવે છે'" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૪) 
 

'પથ્થર નહહિં, દેવ છે, ડ ુંગર' શશર્ટક હઠેળ રઘ વીર ચૌધરી લખે છે કે, "કાનજીની કશવતા અરૂઢ છે. 
શબ્દલીલાથી રચાતા ગીત કે ગઝલ રૂઢ લાગે છે, પહરચચત લાગે છે. એથી તદ્દન ચભન્ન છે." કાનજી 
પરે્લની ઈબારત અને ઈબાદત કાનજી કશવતા લખે, વાતાટ રચે કે લઘ નવલ, એની સામે પ્રત્યક્ષ 
લોકજીવન અને અપ્રત્યક્ષ સ્મશૃત સાહચયો છે. સરહહદયો ડ ાંગરાઓના આશરે જીવતા લોકો છે. નાની 
નાની નાતજાત અને રીતરસમો, શશચક્ષત સમાજથી વેગળા રાખતી શવશરે્તાઓ, ભખૂ્યા તરસ્યાાં જીવી, 
નાચતા ગાતા રહી આખા વગડાને આંગણ  બનાવતા લોકો કેવા છે ? એ ગ જરાતી સાહહત્યના ભવાકન ે
પહરચચત જીવનને પણ વધ  લૈહકક અને દૂરવતી છે. એમન મ ્તળપદ  અને એવ ાં એક નોખ ાં શવશ્વ છે એનો 
અણસાર આપે છે. ડ ાંગરદેવના કાવ્યો પશતખતૂી ખારવણ ને ખમૂારીભરી વ્યક્ત કરતી વેદના, દહરયાન ે
'ગળશ ાં' ને બાદ કરતા અહહિં પવૂોત્તર પહાડી મ લકનો પર્ છે. એ લોકો મારે્ માત્ર પડશે નહહ પણ 
એમનામાાંના એક એવા કાનજી મારે્ ડ ાંગર એ દેવ છે. આ પથ્થરની વાઅ નથી, દેવની વાત છે. ડ ાંગર 
હયોભયો છે, જીવતો છે તેથી જીવાડે છે. પયાટવરણ અને પ ર ર્, દેવ અને આત્મા વચ્ચે અહહિં અભેદ છે. 
કાન઼જીએ અન ભવ્્ ાં છે કે આ સષૃ્ટર્ વાચા માાંગે છે, કઈ વાચા? (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૭) અંતમાાં રઘ વરૂ ચૌધરી 
કહ ેછે કે, "બળુકી ભાર્ામાાં અહદઠ જનન ાં સ ાંવેદન વ્યક્ત કરતી કાનજીની કશવતા એક સરૂાએ કાંડારેલી 
કેડી જેવી છે. (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૯)  
 

કાનજી પરે્લની કશવતામાાં સામાજજક શનસ્બત ઊડીને આંખે વળગે એવી છે. એમની મોર્ાભાગની 
કશવતામાાં આહદવાસી, દચલત, વાંચચત, પછાત, શવચરતી શવમ ક્ત જાશતઓ, નારીજાશત વગેરેને સ્પશટશત 
કવીતાઓ આપણને મલે છે. કાન઼જી પરે્લ તળના માણસ છે, તળન  જીવન જીવે છે. જીવાત   જીવન હોય 
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એવ ાં જ કશવતામાાં આવે, એ સહજ હોય અને ન પણ હોય, પણ એ ચમકારા ર પે કશવતામાાં દેખાય તો 
ખર  જ. મન ટયના જીવનની શવર્ાંબણા, આશથિક અસમાનતા, જ ાંગલન ાં જીવન, ગામનાાં અને ગામડાના 
લોકની કથાઓ, કીવાંહદતીઓ, દાંથકથાઓ, રૂપક, વાતાટઓ, એમાાં રજૂ થત   વાસ્તવ એમની કશવતાઓમાાં 
જોવા મળે છે, કાનજૉ પરે્લ એક અદના માણસ છે. એમની જીભ ઉપર કશવતા તો ખરી જ પણ 
સાંવેદનાઓ પણ વાણી રૂપે પ્રગર્ થાય છે. 
 

'ડ ાંગરદેવ' સાંગ્રહમાાં સામાજજક પ્રશતબદ્ધતા નીચેની કશવતાઓમાાં સ્પટર્રૂપે દેખાય આવે છે. 'કળ', 'રૂપક 
જ', 'મેળામાાં આવજો', 'પીર્્ાાં', 'લોઢી રાતી ચોળ છે', 'મ ૂાંગો નાચ', 'ખાઈને ખરૂ્જો', 'તસ  તસ  કરતાાં', 'ઓ 
ડ ાંગરદેવ', 'ઊડી જઈએ', 'સોઈની અણી', 'ભખૂ મરજો', 'તાવ', 'એકડો', 'હોજી', 'ભીલી દોરા', 'નાનામોર્ાાંની 
વારતા', 'જીવડો રે જીવડો', 'હરસાણ ાં', 'ભખૂ્યા ભવન ાં ગાણ ાં', 'બીયારાાં બોલે', 'દેવ અને લોક', 'અહહિં?', 'આહદ 
આકાશ...', 'આવડી ગ્ ાં' વગેરે રચનામાાં દ્રષ્ટર્ગોચર થાય છે. 
 

ભરત મેહતા ‘એતદ્’ (હડસેમ્બર ૨૦૧૩)ના અંકમાાં 'પ્રતતબદ્ધ સર્જક કાનજી પટેલ' શશર્ટક હઠેળ લખે છે કે, 

"આ શવશ્વમાાં ઘણાાં કશવઓ છે, પણ સારા દરેક કશવન ાં એક અલગ ભાવશવશ્વ હોય છે. આઠમા દાયકાના 
અંતથી સર્જન કરનાર કાનજી ધ્રજૂયાાં શવના પોતાના નક્કર હસ્તાક્ષર માાંડ ે છે. શર આત તો કરી હતી 
'કોતરડાની ધોહ પર' (કોતરની ધાર) થી, નાજ ક પે્રમ કથા હતી. આહદવાસી નાયક ભાથીની એક 
પરણેલી પર્લાણી સાથ ે રચાઈ જતી મહોબ્બતની એક ભયજનક સપાર્ીમાાં પહોંચતી કથા હતી. 
આહદવાસીના પીહાાં - મેળાન ાં જગત કથાશવશ્વમાાં પહલેવહલે  ાં પ્રવેશ્ ાં હત  ાં. નાનકડી મજેદાર કથા હતી. 
ગદ્યની ચ સ્તી હતી. આમ, અનાયસ કાનજી આહદવાસીને કથાનાયક તરીકે સ્થાપીને એક નવી કેડી 
કાંડારનાર સર્જક બન્યા હતા. સામાન્ય નવલકથાઓથી આ નવલકથા એના ભાર્ાકાયટના કારણે નોખી 
પડતી હતી." ઈ. સ. ૧૯૮૨માાં આ રચના અગાઉ કાનજીની કશવતાઓ છપાતી થઈ પણ કાવ્યસાંગ્રહ 
જનપદ મોડો આવ્યો. આમ, ભરત મહતેા કાનજી પરે્લના સર્જનમાાં રહલેી પ્રશતબદ્ધતાના મળૂ સ ધી 
પહોંચે છે અને એમ કાનજી પરે્લની સામાજજક પ્રશતબદ્ધતાને સાહહત્યમાાં સ્થાપ્ત કરે છે. કાનજી પરે્લ 
કશવ તરીકે તો પોંખાયેલા જ પણ એમની કશવતામાાં પ્રશતબદ્ધતા કેવી છે, કેવી રીતે રજૂ થઈ છે, તે ભરત 
મહતેા ખોલી આપે છે, અને એ પ્રશતબદ્ધતા મારે્ 'કોતરની ધાર'નો સાંદભટ ર્ાાંકે છે. તે જ બતાવી આપે છે 
કે, કશવની સામાજજક પ્રશતબદ્ધતા કેવી રીતે અસરકારક નીવડે છે. 
 

ભરત મહતેા કાનજી પરે્લની કશવતા શવશે કહ ેછે કે, "કાનજી પરે્લની કશવતામાાં એક રાટરીય સમસ્યા 
એના વૈશશ્વક સાંદભટમાાં ને સાંક લતાથી મ કાઈ છે. કાનજીની કશવતા સામાજજક સાંપ્રજ્ઞતાની કશવતા છે. 
કાનજીની કશવતાએ ગ જરાતી કાવ્યાગાનની નવી હદશા ચચિંધી છે. આમ, ભરત મહતેા કાનજી પરે્લની 
કશવતાની સામાજજક પ્રશતબદ્ધાનો સ્પટર્ ચચતાર આપે છે. 
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'ડ ાંગરદેવ'માાં ક લ ૭૪ કશવતાઓ સમાશવટર્ થઈ છે. જેમાાંથી મોર્ાભાગની કશવતાઓમાાં સામાજજક 
પ્રશતબદ્ધતાના એંધાણ વતાટય છે. 'કળ' કશવતામાાં પથૃ્થ્વની ઉત્પશત્તની કથાની માાંડની થયેલી જોવા મળે 
છે. ગ્રામીણ આહદવાસી સમ દાયો પણ આવી કથાઓના જાણકાર હોય છે. કશવ કહ ેછે, 

 

"જળબડૂ થ્ ાં 
હવ?ે 

કાચબાજી 

જઈ લાવો કળ 

એ.. આવ્યો 
આ.. લાવ્યો 

 

ભમરજી શ્વાસ ચઢાવો 

પરપોરે્ 

પગ મેલવા જેર્લી કળ કરો... 
 

આ કળ અમારી 
નામો પાડો 

તેડો અહહિંનાાં તહીંનાાં 
પછી કળ તમારી" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૧) 

 

'રૂપક જા' કશવતામાાં જીવનની નશ્વરતાની વાત કરવામાાં આવી છે. જીવનન ાં વાસ્તવદશી ચચત્રણ થ્ ાં છે. 
અહહિં કશવતા પકડાય પણ ખહર અને ના પણ પકડાય એવ ાં કશવકમટ અહહિં રજૂ થવા પામ્્ ાં છે. જ ઓ, 

 

"વહતેી નદીમાાં 
નાવ નહીં ચાલે રે લ્યો ભ ૂાંડા 

પરપોર્ો હતો 
ફૂર્ી ગયો 
ભાાંડ  મારા 

ભાગોળ પડી ગઈ... 

 

માડી 
અમને રૂપક રડાવે 

માડી કહ:ે 
રૂપક, જા અહીંથી" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨) 

 

રઘ વીર ચૌધરી નોંધે છે કે 'મેળામાાં આવજો' અસ્સ્તત્વને સાંયોજતા તત્વોને પ્રત્યક્ષ કરાવ ે છે. 'શવચાર 
ગરમ અંગારો હતો' જેવા આહદ શનદેશથી ધણી - સર્જનહાર એકલો રમતો નથી. અંતે માણસ એને કહ ે
છે, 'મેળામાાં આવજો'. કાનજી કલેશ્વરી જેવા લોકમેળાન ાં આયોજન કરે છે એની જાણે કે આ તાજત્વક 
ભશૂમકા છે. 
 

ધનીને પહલેવારકો શવચાર આવ્યો 
શવચાર ગરમ અંગારો હતો 
ગરમીથી અંધાર ાં ઓગળ્ ાં 

અંગારના તણખા અંધારામાાં વહી ચાલ્યા 
એમ આકાશ થ્ ાં 

અંધાર ાં અદધ ાં વધેલ ાં હત   એમાાંથી રાત થઈ 

રાત બોલી: મને શીદ ઘડી? 

ધણી કહ ેમને મેળામાાં બોલાવશો  
માણસ કહ,ે મેળામાાં આવજો"(ડ ાંગરદેવા, પ.ૃ૪-૫) 
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'પીટ્ાું' કશવતામાાં લોકોની મૌચખક પરાંપરાઓ જેમ કે મરશસયા વગેરે દ્વારા પરાંપરાના લોકોને થયેલો 
અન્યાય વદૃ્ધાને મ ખે મકૂી સાંકેત કરવામાાં આવ્યો છે. જેમ કે, 

 

"હ ાંય મઈૂ 

ત ાંય મઓૂ, આ કસબ મઆૂ 

એ ઘડીએ ગવાડવા આવ્યો ? 

 

પીર્્ા, 
આવ ાં ક્ાાંથી શોધી લાવ્યો" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૬) 

 

'લોઢી રાતી ચોળ છે' કશવતામાાં આહદવાસી જીવન સ્થળાાંતર દરશમયાન વમન અને વાશમર્ કરવાની 
વાત લોકોના એમના પ્રત્યેના મ સાફરી દરશમયાનનો શતરસ્કાર્ ક્ત ભાવ, શધક્કરની લાગણી રજૂ થવા 
પામી છે. વગડો મકૂીને બીજે કમાવા જતા આહદવાસી શહરેમાાં જઈને શ ાં મેળવે છે? લોઢી તો રાતીચોળ 
જ હોય છે. આહદવાસી મારે્ કાળો અંગે્રજ કે ગોરો અંગે્રજ બેઉ સરખા જ છે. એમણે સતત આ સમાજન ાં 
શોર્ણ જ ક્ ું છે. 
 

"ચબરસા, 
જગ દોડયો છાં 

પીંડીઓ તતડે છે 

તારો દશમન ગોરો 
મારો કાળો ગોરો" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૧૬) 

 

'મ  ુંગો નાચ' કશવતામાાં પહરેણની શવધીનો આલેખ જોવા મળે છે. આહદવાસી સમાજમાાં જમાઈના સસરા 
મરી જાય ત્યારે જમાઈએ સાસરી પકે્ષ બારમાની મરણની શવશધનો તમામ ખચટ ભોગવવો પડતો હોય 
છે. રઘ વીર ચૌધહર નોધે છે કે, આ સમાજ છે તનેાથી અનેક ગણી શવશરે્તાઓ, ખબૂીઓ, ખામીઓ, 

પરાંપરાઓ, રીતહરવાજો આ સમાજમાાં ભરેલી પડી છે. અને એ બધાને કાનજી પરે્લ જેવા કશવઓ 
કશવતામાાં લાવી જગત સામે મકૂી આપે છે. જ ઓ, 

 

"જ ાંગલવાસીઓનો વડાવો મયો 
વરસ કેડ 

જમાઈએ ગાાંઠ ખરચી 
વડાવાના આંગણે ઊગી રમાડવા.... 

 

દેવ, 

તારે સસરો મરે છે? 

પેર ાંણ લઈ જવા પડે ?" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૧૭) 

'ખાઈને ખ  ટિો' આહદવાસી જીવનશૈલીની કશવતા છે. જીવાતા જીવનની મોજ, આનાંદ, પડકાર, શોર્ણ 
અને શવદ્રોહની કશવતા છે. મડૂીવાદીઓ આહદવાસીઓના જીવન ખોરાંભે ચઢાવી દે છે. એર્લે આહદવાસી 
ચચત્કારી ઉઠે છે. 
 

"કાળા માથાના તમે, 
ખાજો ડ ાંગરા વનરાઈ મેદાન 

ખાજો પેર્ાળ ને આસમાન 

ખાઈને ખરૂ્જો" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૧૯) 
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'તસ  તસ  કરતા' કશવતામાાં બહારના લોકો દ્વારા આહદવાસીઓ પર કરવામાાં આવતા સામાજજક, 

સાાંસ્કૃશતક, આશથિક આક્રમણનો ચચતાર મળે છે. જ ાંગલો સહહત આહદવાસીઓનો પણ આ ભોગવાદી 
સાંસ્કૃશતએ પરેૂપ ર ાં શનકાંદન કાઢી નાખ્્ ાં છે. આહદવાસીઓ પાસે તસ  તસ  જમીન પણ રહી નથી. 
બદલાતા જીવનની વાત અહહિં વેધક રીતે રજૂ થવા પામી છે. જ ઓ, 

 

"વેઠ આવી 
વાયરા ને વગડા વઢાયા 
ગયાાં જડમળૂ, પાર્ ને ખેડ 

મેદાન, ડ ાંગર, જળ પહાણા સહ  ગયાાં 
કામઠી ગઈ ધન ર્ આવ્્ ાં 

ધકોડો ગયો તીર લાગ્ ાં 
જનવનના ઠરાવ તરૂ્્ા 

તળાવ ફૂર્્ાાં 
તસ ાંતસ ાં કરતાાં જીવાઈ, નામ દેશ ને કામ ગયાાં" 

(ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨૦) 
                  

રઘ વીર ચૌધરી પ્રસ્તાવનામાાં લખે છે કે, 'B' રચના વાાંચતાાં પન્નાલાલની નવલકથામાાં માનવતાના ભાગ 
તરીકે ડ ાંગરે દવ મકૂવાનો શવશધ ભયાનક છતા ભવ્ય યાદ આવ્યો. કાનજીની રચના સાંવાદ પદ્ધશતએ 
ચાલે છે. શ ાં માાંગે છે દાંપતી? નશો. 'પથરે બેસીને પીધો મહ ડીયો હરો, અમને ધણી ધચણયાનીને ચડજો. 
દેવ તથાસ્ત   કહ ે છે. એ પછી દાંપશત માાંગે છે: અમે તાકોડી કહવેાઇએ. આ તાકોડીને જયાંત પાઠક જેવા 
કશવએ પણ યાદ કયાટ છે. અહહિં રાંગદશી મનોદશા નથી. જે છે તે છે. 'દેવ' પાખો પાછી લાવ, ઊડી 
જઈએ કહતેા પૌરાણીક સાંદભટ તાજો થાય છે. એમ, આ રીતે આ સાંવાદમાાં ચાલતી કશવતા છે. સીધા 
સોંસરવા ભાવકના ચચત્તને કબજો કરી લે એવા. જ ઓ, 

 

"ડ ાંગર, ડ ાંગર ઓ ડ ાંગરદેવ 

અમે તને વાહદે મેલીએ 

શીયા જનમે એ વેળા તન ેનવાડીએ 

 

પહોંચ્યો વાહદે તારા કાળજે?" (ડ ાંગરદેવ,                       

પ.ૃ ૨૧) 
"પરસેવો અને મળતરનાાં અમારા પલ્લાાં 

સરખા હોય તો 
આ ભોગ કબલૂજો" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨૧) 

 

'ઊડી િઈએ' રચના પણ ડ ાંગર પર લખાયેલી છે, જેમાાં ડ ાંગરોની સ્સ્થશત અને આહદવાસીઓના જજવનનો 
ચચતાર મળે છે. અહહિં રાજકારણ પણ દેખાય આવે છે, આહદવાસીઓન ાં બધ ાં હડફ કરી લેનાર 
રાજકારણીઓના અહહિં સાંકેત જોવા મળે છે. આધ શનક સમાજ, રાજકારણ અને દાંભી પ્રજાએ ડ ાંગરોન ાં 
અસ્સ્તત્વ ખતમ કરી નાખ્્ ાં છે. પૌરાચણક કથા અન સાર ઈન્દ્રએ ડ ાંગરોની પાાંખો કાપી સ્સ્થર કરી હદધા 
હતાાં, આજે ભોગવાદીપઓ આખેઆખા ડ ાંગરોને ખતમ કરી દીધાાં છે. એર્લે ડ ાંગર કહ ેછે કે, 

 

"હ ેદેવ, 

પાાંખો પાછી લાવ 

ઊડી જઈએ" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨૨) 
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કાનજી પરે્લની 'ભ  ખ મળિો' કશવતામાાં અચભશાપ અને વરદાન બેઉંની ઝાાંખી થાય છે. ઉમાશાંકરે ભખૂ્યા 
જનોનો જઠરાચજ્ઞ જાગશે અને પન્નાલાલ પરે્લની 'માનવીની ભવાઈ'ના દ્રશયો યાદ આવી જાય. જ ઓ, 

 

"ભખૂ સાાંભળી છે 

જાણી નથ ૂ

કહ ેછે કે એમાાં એક એક વેણ્ય 

તાર તાર થાય 

ઢીંચણ ને હોજરી એક થાય 

બસ એક મ ઠ્ઠી ધાન મારે્... 
 

એકે એક હોજરીને 

ભવમાાં એક વાર એવી ભખૂ મળજો." (ડ ાંગરદેવ, 

પ.ૃ ૨૫) 
કશવ અહહિં સામાજજક આશથિક ભેદ, શવર્મતાઓ 

વગેરેન ાં દશટન કરાવે છે. 

'સોયની અણી' હક મારે્ પે્રરણા પરૂી પાડતી કશવતા છે. 
 

"ફૂાંકથી ચાલે તો ઈશારો ર્ાળ 

ઇશારાથી વળે તો અક્ષર છોડ 

અક્ષર સાધે તો શબ્દ રાખી મકૂ 

શબ્દ ચાલે તો વાક્ જવા દે 

વાક્ કહ ેતો કથા મકૂ 

કથા ન બોલે તો મહાભારત કર 

તો ભારત કર 

તો જય કર 

સોયની અણી સાર  સઘળુાં કર. 
એમ પાાંચ ગામ મળશે. 
પાાંચ પરગણાાં મળશે. 

સઘળુાં સોયની અણીમાાં છે." (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨૪) 
 

કશવતા અમસ્સ્ત નથી લખાતી,ઘણ ાંબધ ાં વલોવાય,વલોપાત થાય ત્યારે કશવતા લખાતી હોય છે.કાનજી 
પરે્લ પણ આ વલોપાત અન ભવી ચ ક્ા છે.અને એવા વલોપાતમાાંથી ઉતરી આવેલી આ 
કશવતા,"સોયની અણી". 
 

કશવતા આમતો મહાભારત પર આધાહરત છે પણ સાાંપ્રત ને તાકતી કશવતા છે..કૌરવ પાાંડવ વચ્ચે 
ભયાનક ્ દ્ધ થવાન ાં છે અને એ ્ દ્ધન ાં મળૂ કારણ પાાંચ ગામની માાંગણી પાાંડવોના દૂત બની વાસ દેવ 
કૃટણ કરે છે.છળકપર્થી  દ યોધન પાાંડવોનો રાજપાર્ પડાવી લે છે.પાાંડવો અનેક દ ુઃખ સહન કરે 
છે.પાાંડવો ની કોઈપણ માાંગ દ યોધન સ્વીકારવા તૈયાર નથી.એક તસ  જમીન આપવા પણ એ રાજી 
નથી.છેવરે્ બધા પ્રયાસો શનશફળ જતા કૃટણ દ યોધન પાસે પાાંચ ગામ માાંગે છે. ત્યારે Fદ યોધન સોયની 
અણી જેર્લી પણ જમીન નહીં આપ ાં એમ કહી કૃટણ ન ાં અપમાન કરે છે. જમીન જોઈતી હોય રાજપાર્ 
જોઈત  ાં હોય તો પાાંડવો ્ દ્ધમાાં જીતી અને મેળવે.છેવરે્ ભયાનક ્ દ્ધ થાય છે.પાાંડવો પોતાન ાં રાજપાર્ 
પાછાં મેળવે છે. પ્રસ્ત  ત કશવતાનો સાંદભટ ભલે હજારો વર્ટ જૂનો હોય. આજે પણ એ સાંદભટ એર્લોજ 
પ્રસ્ત  ત છે.ખેતરના એક શેઢા મારે્ ભાઈ ભાઈ કપાઈ મરે છે.એકબીજાના માથા વાઢે છે.હત્યાઓ કરી 
નાખે છે. ત્યારે કશવ કહ ેછે કે હક મારે્ લડી લેવ ાં.એજ પરમ કતટવ્ય છે.અને એ હક મારે્ લડતાાં પહલેાાં 
કૃટણ જેમ અનેક પ્રયાસો કરવાની વાત કરે છે. 
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"ફૂાંકથી ચાલે તો ઈશારો ર્ાળ... વાક્ ન બોલે તો કથા મ ક" 

 

અહીં સમજાવર્ના અનેક સાંકેતો,ન સખા,પ્રયત્નો વગેરે દ્વારા આગળ વધવાની વાત છે આ બધ ાં જયારે 
વ્યથટ જાય,શનરથટક નીવડે,કોઈજ શવકલ્પ કે માગટ ન દેખાય ત્યારે એકજ રસ્તો છે."્ દ્ધ એજ કલ્યાણ" 

મહાભારત કરવ ાં,એર્લે કે હક ન મળે ત્યાાં સ  ધી લડી લેવા મહાભારત કર, ભારત કર,જય કર.જયાાંથી 
સ ધી હક ન મળે ત્યાાં સ  ધી.મળૂ મહાભારત પહલેાાં જય કહવેાત  ાં,પછી ભારત કહવેા્ ાં અને પછી 
મહાભારત કહવેા્ ાં.અહીં એ ક્રમ ને ઉલર્ો મકૂી કશવએ કશવતાને ઉંચાઈ બક્ષી છે. 
 

હક અને અશધકાર મારે્ જે પણ કરવ ાં પડે તે કરવ ાં જે અશનવાયટ હોય તે કરવ ાં પણ ન્યાયપવૂટક કરવ ાં. 
સોઈની અણી મારે્ સઘળુાં કરવા કશવ આહવાન કરે છે. અને એમ કરશે તોજ પાાંચ ગામ,પાાંચ પરગણાાં 
મળશે કેમકે સઘળુાં સોયની અણી માાં છે. 

 

"એમ પાાંચ ગામ મળશ ે

પાાંચ પરગણાાં મળશે 

સઘળુાં સોયની અણીમાાં છે." 

 

સીધે સીધ ાં આ જગતમાાં કઈ કશ ાં મળત ાં નથી.પહરશ્રમ અને મહનેત કરીને મેળવેલ ાં સ  ખ પણ કેર્લાક 
તત્વો છીનવી લે છે.આજે પણ જળ અને જમીનના પ્રશ્નો ભયાવહ છે પછી એ શહરેના હોય કે ગામડાના 
હોય.નીશતમત્તા અને સાંસ્કૃશત હણાઈ ગઈ છે.છળકપર્ વધી રહ્ ાં છે.અમીર અમીર બનતો જાય છે ગરીબ 
ગરીબ બનતો જાય છે.બીજાના હકન ાં પચાવી પાડવાની વશૃત્ત સહજ બની ગઈ છે. હરામન ાં ખાઈને લોકો 
શાાંશતથી સ ઈ જાય છે. ગરીબ અને વાંચીત લોકોનો કોઈ તારણહાર નથી,એમનો જઠરાસ્ગન પણ ઉદીપ્ત 
થતો નથી.થશે તો શી વલે  થશે?પ્રામાચણક અને ઈમાનદાર વગટને પણ શોર્ાવ ાં પડ ે છે.બધ ાં 
ઉથલપાથલ થઈ ગ્ ાં છે. લાખોન ાં કરી નાખનારા સાહ્યબી ભોગવે છે.ગરીબ ને તો એક ર્ાણ ાં ખાવા પણ 
નથી મળત ાં ત્યારે પોતાના હક અને અશધકાર મારે્ ધમટરાજ ્ શધષ્ટઠર જેમ મહાભારત કરવ ાં પડે એમ 
હોય તો અવશય કરવ ાં એમાાંજ જગતન ાં હહત રહલે  ાં છે.  
 

'તાવ' કશવતામાાં વનપહરવેશ, આહદવાસીની શ્રદ્ધા, પીથોરા, છેતરામણો વરસાદ અને છોકરાની ચબમારીનો 
ચચતાર આપવામાાં આવ્યો છે. ભખૂમરો અને ગહરબી બળકર્ રીતે આ કશવતામાાં વ્યક્ત થઈ છે. જજઓ, 

 

"ચલૂો નહહ 

ઢેખલા છે 

ઊપર કલેડ ાં છે 

એમાાં બાવર્ાનો રોર્લો છે 

રોર્લો કજળયો છે... 
 

સાાંઠીની ભીંતના રે્કે મા છે.. 
કોહર્ીભેર બાપ 

ગોધાાં દોરીને છાપરે લાવે છે..." 
વગેરે દ્વારા તાવ કશવતાને કશવએ શસદ્ધ કરી છે. 

(ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨૬) 
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'એકડો' પેઢી દર પેઢી વાંશપરાંપરાગત ચાલી આવતી એક સમાજની બીજા સમાજ પ્રત્યેની ધણૃા, નફરત, 

ભેદભાવ, વાંશવાદ, જાશતવાદ, દૂરતા ને છળકપર્ દ્વારા છત  ાં થત  ાં સામાજજક માળખાન ાં વરવ ાં રૂપ અહહિં 
તાદશયટ થાય છે. જ ઓ, 

 

"વાઢો લ્યા, 
જૂના તારને 

મારો લ્યા, 
વખ જૂના 

નવા વખ ખાઈને તાાંતેડી કાઢો એકડો 
હાક પડીન ે

માંડાયો એકડા એકડા વચ્ચે પછો વખવા 
અમરતાના એકડા 
વખના એકડા 

સહ  એકડા સામે કરો નવા એકડા" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ 
૨૭) 

 

                      અહહિં પરાંપરાથી ચાલી આવતી રૂહઢઓ, પરાંપરાઓ, શવશધઓ, સમાજના શનયમો, પ્રથાઓ 
વગેરેને નાબદૂ કરી નવી રીતો, નવી શોધો, નવી તકો ઊભી થાય એવો અથટ પણ વ્યક્ત થયો છે. નવી 
ચેતનાને ગ્રહણ કરવા નવો એકડો ઘડાય તો ઝેર સમો એકડો અમતૃ બની જાય તેમ છે. 
 

'હો... જી' કશવતામાાં જીવતા મન ટયની કરમ કહાની છે. ભોગ અને સાંપશત્ત મારે્ની પડાપડી, સારા નરસા 
થયાના પ્રયાસ, સત્ય ધમટ શનટઠાને નેવે મકૂી આજનો માણસ એવા મ કામ પર આવીને ઊભો છે કે 
જયાાંથી પાછો વળાય તેમ નથી - તેની આ કશવતા છે. 
 

"દશમન, 

લાવો મારો ભાગ 

ક્ાાંથી લાવે દશમન ભાગ ? 

આ ભોંય જ દશમન 

લે ભાગ ભોંયમાાંથી 
ભોંય જ કાળી 
ભોંય જ ઊજળી 

હોં... જી..." (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૨૮) 
 

'ભીલી દોરા'માાં ક લ છ લઘ કાવ્યોને વણી લેવાયા છે. આહદવાસીમાાં કોઠાાંસઝૂ હોય છે, ડહાપણ હોય, 

પરાંપરા અને શવશધઓન ાં જ્ઞાન હોય, મૌચખક પરાંપરા દ્વારા આહદવાસી પોતાની કોઠાગત આવડત દ્વારા 
પોતાન ાં જ્ઞાન દશાટવે છે. જ ઓ ઉદાહરણ, 

 

"ભ ૂાંડા, 
ઈમ નીં જાણતો 

કે ભાળ્ ાં એ તારા બાપન ાં 

તારા જેવા શયેર્લાય 

ભાળી ભાળીન ે

ભડકીને હેંડતા થ્યા." (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૩૧) 
 

'નાનામોટાુંની વારતા'ન ાં કથન એક આહદવાસી વાતટમાાંથી લેવામાાં આવ્્ ાં છે, બે ડ ાંગર વચ્ચેનો સાંવાદ છે. 
એમાાં વરસાદ સાક્ષી બને છે. કાવ્યની સાદગી સચૂક છે. 
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"લાંઘોર્ી પલાળીને તને શ ાં મળશે? ત ાં ય મોર્ાને સાથ દે છે ?" (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૩૩) 
 

'દેવ અને લોક' કશવતામાાં પ્રકૃશત, પ્રકૃશતના તત્ત્વો, આકાશ, ઇશ્વર વેગેરેન ાં સા્ જય જોવા મળે છે. દેવ 
અને લોક વચ્ચે સમન્વય અદ્વતૈ રીતે રજૂ થયેલ છે, આહદવાસીઓને દેવ શવશેની જજજ્ઞાસા છે. પ્રશ્નો છે 
અને અન ાં સમાધાન પણ છે અને એના પ્રત્યે શવશ્વાસ અને શ્રદ્ધા પણ છે. આ કશવતા જ દા જ દા સ્થળે 
ગહન હરતે શવસ્તરે છે. જ ઓ, 

 

"અસ્ગન કોણ? 

અસ્ગન હતો દેવ 

દેવ કોણ હતો? 

દેવ હતો 

હતો લોક 

મનનો આસવ કરી દેવ લોકને પીતો હતો" 
(ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૫૪) 

 

                    

'તીર' કશવતામાાં આહદવાસી પહરવેશ સ ાંદર રીતે રજૂ થયો છે. કશવતાન ાં લાઘવ ધ્યાનાકર્ટક છે. અણી, 
ફળુાં, બર ાં, પ ૂાંછડ ાં, કમાન, નજર, હઠ, પારધી, પણછ, ડેરો વગેરે દ્વારા આહદવાસી પહરવેશને સકૂ્ષ્મ રીતે 
ઉજાગર કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

"અણી 
ફળુાં 
બર ાં 
પ ૂાંછડ ાં 

પણછે ચડશે 
કમાન બેહરી વળશે 

ડગલ ાં પાછાં પડશે 

સણણણ 

નજર કમાન વચગાળો 
ને હઠ 

ભેગાાં જઈ ઊતરશે અણીએ 

આ તીર એકલ ાં નથી ગ્ ાં 
લેત  ાં ગ્ ાં 

કમાન, પણછ, અણી, વચગાળાને, તાકન ે

પારધીન ે

 

'અહીં?' કાવ્યમાાં શવચરતી શવમ ક્ત જાશતઓમાાં આવતા જયોશતર્શવદ્યા અને મૌચખક પરાંપરામાાં 
સચવાયેલી શવદ્યાન ાં ઉપરાાંત આહદગ્રાંથો વગેરેન ાં જ્ઞાન મેળવ્્ ાં, ગઢૂશવદ્યાન  જ્ઞાન, પોતાના શનજન ાં દશટનનો 
વ્યવહારમાાં ઉપયોગ કરી રોજીરોર્ીના પ્રશ્નોના શનવારણની, પરાંપરા અને એના બચાવની, કલાની વાત 
રજૂ થયેલી જોવા મળે છે. જ ઓ, 

 

"જશત કેવો હતો 
તો કે' એના રૂાંવે ર ાંવે વાણી 
તાંબરૂનો તાર જોઈ લો 

પારાંગત 

ચાર વેદને અઢાર પ રા ાંણ 

રાાંમાયણ ને મા'ભારત 
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બધાાં અઢી અક્ષરમાાં ઊતારી કહ્ ાં, 
'ગ ર કા ગ્રહ બહોત બલવાન હૈ તેરા 

શવદ્યામે જશ 

ઔર શાસ્તરમેં કલ્યાણ હૈઅ 

ચલ બેરે્' " (ડ ાંગરદેવ, પ.ૃ ૭૭) 

                   

આ શસવાય 'જીવડો રે જીવડો' (પ.ૃ ૩૪), 'ભખૂ્યા ભવન ાં ગાણ ાં' (પ.ૃ ૩૯), 'બીયારાાં બોલે' (પ.ૃ ૪૧), 'આહદ 
આકાશ' (પ.ૃ ૮૦) 'આવડી ગ્ ાં' (પ.ૃ ૮૧) વગેરે રચનાઓમાાં આહદવાસી લોકજીવન, પહરવેશ, બોલી 
પ્રકૃશત, ડ ાંગર, નદી, વનરાજી જેવા અનેક તત્ત્વને સાાંકળતી અને આહદવાસીના જીવનને રજૂ કરતી 
કશવતાઓ હ્રદયસ્પશી છે. 
 

 


