
નીરવ પટેલની વહલેી અને વસમી વવદાય … 

- વસતાાંશ ુયશશ્ચન્દ્ર.  

 

દલલત કવવતાનો, ગજુરાતી કવવતાનો, ભારતીય કવવતાનો એક બળકટ અને મમીલો સ્વર આજે 
આમ અકાળે શાાંત થઈ ગયો, નીરવ પટેલે વહલેી વહલેી વવદાય લીધી. એ કવવની ગુાંજરતી 
નીરવ-તાન ેઆપણે સહુ કાન દઈન ેસાાંભળતા હતા. પણ આ અકાળ મૌન?  

* 

એક દલલત કવવ જ પોતાના સમાજની પીડા અનભુવીને જે સવાલ પછૂી શકે, એ સવાલ નીરવે 
‘બહહષ્ક્રુત ફૂલો;-ના પહલેા જ કાવ્યમાાં પછૂયો હતોોઃ ‘અરે મને તો દહશેત છે/ મારી લિતા સાથ ે
પણ નહીં મરે મારુાં નામ?’ 1978માાં નીરવની પહલેી કવવતા ‘તોડફોડ’ સામવયકમાાં છપાઈ, 
‘બહહષ્ક્રુત ફૂલો’-નુાં પ્રકાશન 2005માાં થયુાં. ત્યારથી આજ 2019 સધુીમાાં તો એવુાં કામ કવવ 
નીરવ કરી ગયા કે વાિકને પરૂો વવશ્વાસ છે કે આજ સવારે સમય કરતાાં બહુ વહલેી સળગેલી 
એમની લિતા સાથે આ દલલત અને ઉત્તમ કવવ નીરવ પટેલનુાં નામ નહીં સળગી જાય. ભાસના 
‘સ્વપ્નવાસવદત્તા’ નાટક માટે ‘દાહકો ભનૂ્ન પાવકોઃ’ એમ કહવેાયુાં હત ુાં. નીરવની કવવતાએ દલલત 
સમાજનાાં દુોઃસ્વપ્નોને, અન ેસહુ કોઈનાાં સપનાાંઓન ેપણ, કવવતાની બાનીમાાં એ જ બોલાવી શકે 
એ રીત ેબોલતાાં કરી દીધાાં છે. 25 જાન્દ્યઆુરી 1986-ના પીડાના પરૂ જેવા જેતલપરુ કાાંડમાાં 
ભુાંજાયા પછી પણ એ વનભભય-સદય નીરવ કવવ કહી શકે છેોઃ ‘તેઓ જ્યારે જાણતા થશે/ ત્યારે 
વસાંત-રજબની વવશાળ ને વવરલ મૈત્રી જેવા /આપણા સ્નેહનુાં સ્મારક રિાશે.’ થશે, રિાશે, 
નીરવ. 

* *  

પણ આજના આ હદવસે, 16મી મે’ની સવાર બપોરે, નીરવ-તા વવનાનુાં આ મૌન અકારુાં લાગ ેછે. 
હજી બસ પાાંિ જ હદવસ પહલેાાં નીરવન ેઘેર, અમદાવાદમાાં, કવવને એમના પહરવાર સાથ ે
મળવાનુાં થયુાં. ત્યારે એમની વવદાય લેતી કાયામાાંથી ઝળાાંહળાાં થતાાં ભીતરી િેતનાનાાં 
અજવાળાાંથી અમારી (મારી અને વમત્રકવવ રાજેન્દ્ર પટેલની) આંખો સભર થઈ હતી. આ 11મી 
મે’ની એ સવારની (હવે તો કાળજયી બનેલી) ઘડીઓ કવવ સાથે, એમના કુટુાંબ સાથે ગાળવા 
મળી. આવી રહલેા અવસાનનાાં લિહ્ન એમના શરીર પર હતાાં. આંખો બાંધ કરીને કવવ સતૂો હતો. 
અન્ન કેટલાયે હદવસોથી લઈ શકતા નહોતા, પાણી પણ થોડી િમિીએ િમિીએ. એમના 



દીકરાએ કહ્ુાં કે અમે આવ્યા છીએ, ને નીરવના િહરેા ઉપર સાવ અનાયાસ અને એ જ પળે જે 
સ્સ્મત ઉભરાયુાં, એમણે ઉઘાડેલી તેજભરી આંખોમાાં જે હતે છલકાયુાં, એ રાજેન્દ્રનુાં ને મારુાં હવ ેતો 
મોઘેરુાં સાંભારણુાં બની ગયુાં. પણ એ હદવસે તો મારા મનમાાં એક જ પાંસ્તત ઉભરાઈ આવી હતીોઃ 
ઇન માય એન્દ્ડ ઇઝ માય લબલગવનિંગ. કારણ કે ભલે કવવ એલલયટ એ પાંસ્તત લખી ગયા, પણ 
કવવ નીરવ ેએ પાંસ્તત એ અઘરી પળે સાવ સહજપણ ેજીવી બતાડી. કઈ રીત,ે એ જોઈએ. 

પછી અમ ેવાતોએ વળગ્યા! આગલ ેહદવસે આપણાાં બીજાાં બે મુાંબઈગરા કવવવમત્રો, પ્રો. સેજલ 
શાહ અન ેશ્રી હમેન્દ્ત શાહ, નીરવભાઈને મળેલા, એનુાં સ્મરણ નીરવ ેઅને પહરવારે હતેથી કયુું.  
નીરવ બોલી શકતા નહોતા પણ એમણે એક નાનકડી નોંધપોથી રાખી હતી, ને એક પેન. એમ 
સાાંભળી-વાાંિીન ેઆગળ વધતી અમારી ગોઠડી તો કોઈ મેલલગ્નન્દ્સી કદાવપ જ્યાાં પહોંિી ન શકે 
એવા, નયાભ વનરામય દેશપ્રદેશે રમતી િાલ ેક્ાાંની ક્ાાં િાલી!  

 

નામદેવ ઢસાળને યાદ કયાભ, દયા પવારને. સવેુને. નીરવની કવવતાના િાહનારાઓ આખા 
દેશમાાં છે, એ મારા સ્વાનભુવની વાત એમન ેકરી. જવાબમાાં કવવએ પોતાની એ અંવતમ 
નોંધપોથી પોતાના હાથમાાં લીધી, મજબતૂ પાંજામાાં પેન પકડી, લખયુાં ને અમને વાાંિવા આપ્યુાં. 
લેતાાં લેતાાં રાજેન્દ્રને અને મને થયુાં કે શુાં હશે એ લખાણ? વાાંચયુાં ત્યારે એ સવાલનો જે જવાબ 
મળ્યો, એ અવવસ્મરણીય હતો.  

એ અજોડ કવવ, નીરવ, પોતાની વાત નહોતો કરતો, એ તો મનોમન પાછો પહોંચયો હતો દૂર 
ઇશાન દેશમાાં, દેશના ઉત્તરપવૂી રાજ્ય મલણપરુમાાં. જાણે એનો ને મારો, હદલ્લીની સાહહત્ય 
અકાદેમીના કોઈ કાયભક્રમનો વરસો જૂનો કોઈ ભારતીય કવવવમલનનો સહહયારો અનભુવ એ 
તાજો કરતા હોય, એમ કવવ નીરવ પટેલે એ નોટમાાં અક્ષર પાડેલા. મલણપરુની કવવયત્રીઓ 
વવશે લખેલુાં. ના, કોઈ ન્રતુ્યાાંગના-કવવયત્રી વવશે નહીં, મલણપરુની મહનેતકશ કવવયત્રીઓ વવશે. 
સ્ત્રીઓ સમય મળ્ય ેકવવતા લખે અને સવાર બપોર સાાંજ શાકભાજી અને બીજો પરચરૂણ 
માલસામાન લઈ, પોતાના પહરવારને ટકાવવા માટે, ગામના બજારમાાં નાનો વેપાર િલાવે. 
એની વાત નીરવને યાદ આવેલી. એમન ેમાટે નીરવ ેિાલતી કલમે એક અનોખો સાંસ્ુતમલૂક 
શબ્દ નીપજાવેલોોઃ ‘વ્યાપાહરકાઓ’! એટલ ેકે મલણપરુના નારીપ્રધાન સમાજમાાં કુટુાંબનો વેપાર, 
વ્યવસાય, સાંભાળતી નારીઓ, જે મલણપરુી ભાષાની અગ્રણી કવયત્રીઓ પણ છે. એ મહનેતકશ 
મલણપરુી કવવયત્રીઓ વવશ ેકવવ નીરવ પટેલ, આ 11મી મે’ની સવારે વાત કરતા હતા. 16મીની 
સવાર પડે એ પહલેાાં એ ગયા. 



 

નીરવના હસ્તાક્ષરમાાં લખાયેલી એ વાત, એમની અંવતમ અન ેઅનપુમ કવવતા, મારી પાસે 
જળવાઈ છે (પાસ ેઅને ભીતર) એ આોઃ 

   

 

(‘મલણપરુની કવવયત્રીઓ / વ્યાપાહરકાઓ પણ ખરી? / સાાંજુકનો સાંકેલો લે / એટલે વળી 
ઓર ઝળુહળુ.” 

 

-- કવવ નીરવ પટેલ, તમે યે ભારતભરમાાં ‘ઓર ઝળુહળુ’, આજે યે છો અને આવતી કાલ ેપણ 
તમારી કવવતાથી હશો. અલબત્ત! પણ ભાઈ, આમ ‘સાાંજુકનો સાંકેલો’ આટલો વહલેો નહોતો 
કરવો …. 

 

મે’ 16, 2019. 

સમા, વડોદરા.      

 

 


