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    1 

એ જી જેવર ! ગતી એ ભાઝભ યાત : 

એ...જાડેજા શો, ગતી એ ભાઝભ યાત; 

   રાર યે લુગંીની લાેર 

    કાી યે કાભીની બીડેર ગાતયી શો જી. 

એ જી જેવર ! ખડગ ખતયીવો રીધો શાથ, 

એ...જાડેજા શો ! ખડગ ખતયીવો રીધો શાથ; 

        ખાતય દીધા ંશો શરયને ઓયડે યે જી. 

એ જી જેવર ! તોી યે ઘોડી ને તરલાય, 

એ...જાડેજા શો, તોી યે ઘોડી ને તરલાય; 

     ત્રીજી યે તોાદેં કેયી રોફડી શો જી.  

એ જી જેવર ! તભે યે ચંોને અભે કે, 

એ...જાડેજા શો, તભે યે ચંો ને અભે કે, 

     એકી એ ક્યાયાભા ંદોનુ ંયોનમા ંશો જી.  
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એ જી જેવર, તભે યે શીયો ને અભે રાર, 

એ...જાડેજા શો, તભે યે શીયો ને અભે રાર; 

      એકી એ દોયાભા ંદોનુ ંયોનમા ંશો જી.  

એ જી જેવર, તભે યે ાણી ને અભે ા,  

એ...જાડેજા શો, તભે યે ાણી ને અભે ા; 

       એકી એ આયાભા ંદોનુ ંઝીરતા ંશો જી. 

એ જી જેવર, ગામો યે તોાદેં વતી નાય, 

એ...જાડેજા શો, ગામો યે વતી તોાદેં નાય; 

     વતીએ ગામો યે શરયનો ઝૂરડો શો જી. 

  ગતી એ ભાઝભ યાત: ભધયાત ગતી શતી. ગગનના ભધડૂાભાથંી ઘાટા ંઅંધાયા ંગતા ંશતા ંઅજલાી ફીજનુ ંફાકંું નેણ 

ઘડીબય ફતાલીને વાજં, કોઈક ફીકણ છોકયી જેલી, ઝટટ બાગી ગઈ શતી. ભધયાત ગતી શતી. 

  એલા અંધાયલીંટયા નેવડાભા ંએક ભાટીના ભકાનની છીતે (ાછરી બીંતે) એક આદભી ઊબો શતો. કભય ય રાર લુગંી રેટી 

શતી. અંગ ઉય કાી કાભ ઓઢી શતી. અંધાયા જોડે એકયવ ફનતો એ રેફાવ શતો. કાી ભાઝભ યાતનો એ કવફી શતો. અંદય અને 

ફશાય, ફધેમ કાાળ ધાયણ કયીને ભાનલી કાી યાતનો ગોરિમો ફન્મો શતો. 

  એના એક શાથભા ંઉઘાડુ ંખડગ શત ુ.ં ફીજા શાથભા ંગણેનળમો (ચોયી કયલાનુ ંઓજાય) શતો. ખડગનો ખ શતો ભાનલીને ભાયલા 

ભાટે; ખતયીવાની જરૂય શતી દીલાર ખોદલા ભાટે. 
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  ખતયીવો કાભે રાગ્મો. ભકાનની દીલાર ખોતયાલા રાગી. ધીયે ધીયે ભાટી ઝયલા રાગી. ધીયે ધીયે –કોઈને કાને ન ડે એલો એ 

ખોતયકાભનો અલાજ શતો.  

થોડી લાયે એ દીલારની અંદય ફાકોરંુ ડ્ુ.ં જીલતા ળયીયને કયકોરીને કીડાએ જાણે ઘારંુ ાડ્ુ.ં ભાનલીએ ખાતય દીધુ.ં(ફાકોરંુ ાડ્ુ)ં. 

કોને ઘેય? શરયને ઓયડે. 

  શરયની ઉાવનાનુ ંએ થાનક શત ુ.ં શરયના બજનનકો અંદય બજન ગાતા ંશતા ંખડગધાયી આદભીને કાને,એ ફાકોયા લાટે ગાનના સયૂ 

યેડામા. ળબ્દ તો એ વભજતો નશોતો, સયુાલનુ ંએને બાન નશોત ુ.ં ણ કોઈક ઝીણુ ંભીઠું ગળં ગલયાલત ુ ંશોમ ને ચીવ-ત્રીવ સ્ત્રી-રુુ-

કંિો ઝીરતા શોમ, એવુ ંએને વભજાણુ.ં એણે ભોં ભરકાવયુ,ં એ ભરકાટ યાત નવલામ કોણ જોઈ ળકે? એના ખતયીવાએ ખોતયકાભ આગ 

ચરાવયુ.ં એને ખફય નશોતી યશી, ણ ખતયીવો લચ્ચે લચ્ચે એ અંદયના આઘા ઓયડાભાથંી ઊિતા તાર-સયૂોની વાથે એકતાર ફનીને 

ખોદકાભ કયતો શતો. ખતયીવો કેભ જાણે ધણીનુ ંકાભ કયલાને ફદરે લધ ુધ્માન એ બજનભા ંદેતો શતો. ચોયને ચીડ ચડતી શતી. 

ખતયીવાના ટોચા તારફધંી ડતા તે એને ગભતુ ંનશોત ુ.ં ખતયીવાને શ6ુ કાન શતા?બજનના ળબ્દો એ કડતો શતો? કેભ કશલેામ? 

બજનના ળબ્દો તો આ શતા-- 

  ભારંુ ભન ભોહ્ય6ુ યે શયૂલીય વાધવેં 

  શા ંયે શા,ં જેને રુરદમે લસ્મા રાર ગુવંાઈ 

        ભાયા લીયા યે ! 
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  શારો યે બાલે તભે હુઈં ભો યે 

       વાચે રદરે કયોને ઓખાણુ ં

        ભાયા લીયા યે !  

તોી કશ,ે 

  આંખુનંા ઉજાગયા તભે કા ંકયો?  

    નમણે નીયખી નીયખી જુઓ ! 

       ભાયા લીયા યે ! 

  આંજણુનંા આંજ્મા યે ભરૂા કા ંબભો? 

    શાથભા ંદીલો રઈ કા ંડો કલેૂ 

       ભાયા લીયા યે !  

તોી કશ,ે 

  કારય ભનૂભભા ંભત લાલીએં 

    અને ખાતય જોઈ જોઈ ોંખીએ 

        ભાયા લીયા યે !  
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  જોતયુનેં અજલાે દાન રૂડા ંદીજીએં, 

     ભાણેક નભી નભી રીજે 

        ભાયા લીયાયે ! 

તોી કશ,ે 

  સ્લાતંી નક્ષતે્ર ભેહુરા લયનવમા 

     એની નીજે રેજો ગોતી 

        ભાયા લીયા યે !  

  લનળમરને અંગે લખડા ંનીજે 

   છી-મખુ નીજે વાચા ંભોતી 

        ભાયા લીયા યે ! 

તોી કશ,ે 

  વાધનેુ ઘેય વતગરુુ પ્રોણરા 

    એની ળી ળી લગતયુ ંકીજે?  

  અંગના ંઓળીકા,ં દરના ંફેવણા ં

    ગ ધોઈ ાશો રીજે  
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       ભાયા લીયા યે ! 

તોી કશ,ે 

  ભનના ભાનેરા મનુનલય જો ભે 

      દરડાની ગુજં્યુ ંકીજે; 

  જાડેજાને ઘયે તોયર ફોણરમા,ં 

     રા’લ તો વલામો રીજે 

       ભાયા લીયા યે !  

  [અથા: ભારંુ ભન વાધઓુ ય ભોહ્યુ ંછે: જેના રુરદમાભા ંપ્રભ ુલસ્મા શોમ તેલા વાધ ુઉય. 

  ઓ ભાયા લીયાઓ ! આલો, બાલથી વૌ ભો, વાચા ંરદરની ઓખાણ કયો. 
 

  વતમની ળોધભા ંતભે નકાભા ઉજાગયા —ઊંડા તતતલાલંેણ –ળા ભાટે કયો છો, ઓ બાઈઓ? નમનથી નીયખી તો જુઓ ! નેત્રોભા ં

જ્ઞાનનુ ંઆંજણ આંજેલુ ંછે તોમ કા ંભાગા ભરૂો? દીલો શાથભા ંછે છતા ંકા ંઅજ્ઞાનના કલૂાભા ંડફૂો? 

  ઓ ફાધંલો ! નફી જભીનભા ંફીજ ન લાલતા. સુાત્રો જોઈ-તાવીને જ તેનો વતકાય કયજો. બક્તતની જ્મોતને અજલાે જોઈ-

વભજીને દાન દેજો. અને ભાટીભા ંલેયામેરા ંભાણેકરૂી ભાનલ-યતનો નીચા ંનભી નભીને લીણી રેજો. 

  સ્લાનત નક્ષત્રભા ંલયવેરા લયવાદે ફે લસ્તઓુ નનજાલી: લનળમર (લાસરુક) વાના ભોંભા ંડીને એણે નલ ેદા કયુું, છીને 

ભોંએ ટકીને એણે ભોતી મકૂ્યા:ં વજ્જનોની હ્રદમ-વીરીભા ંનળમના ંભોતી વચંયાવમા.ં 
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  ઓ બાઈઓ ભાયા ! જુગતેથી ગોતી રેજો. ફધેમ બક્તતયવની એક જ વયખી નીજ ન ગણી રેતા. 

  વાધજુનજે ઘેયે વદ્ ગરુુ યોણા ફને તમાયે એની ળી ળી વયબયા કયીએ, શ ેલીયાઓ ? આ દેશના ંઓળીકા,ં રદરના ંઆવન, અને 

અનતનથના ગ ધોઈને તેનુ ંચયણામતૃ-ાન. 

  ને ઓ બાઈઓ ! શૈમાની ગપુ્ત લાતો (ગુજં્યુ)ં કોને કશલેામ? ખયેખયા તો શયૂલીય વાધઓુ ય જ ભોહ્યુ ંછે.]   

  તમા ંબજન રંુૂ થયુ ંઅને આંશીં ખાતય રંુૂ દેલાઈ યહ્યુ,ં આખુ ંએક ઢોય વોંવરંુ નીકી ળકે એલડો ભોટો કા ભાટીની બીંતભા ંડી 

યહ્યો. એને ખડગલાો ભાનલી અંદય પ્રલેશ્મો. એ ઘોડશાય શતી. અંધાયાભા ંશીયા ઝગભગે એલી ફે આંખો ચકી. આંખોના અંગાય તાકી 

યહ્યા. એક જ શ:ુ એક ઘોડી: એની રાદની ણ ભીિી વોડભ લાઈ. એ તો કાિીની ઘોડી : યગધંીલુ ંજાનલય: 

જાનલયને યામા નયની બયૂી ઘ્રાણ આલી. ઘોડીએ પયડકા નાખ્મા. એ જ ઘોડી-- 

  એજી જેવર ! તોી યે ઘોડી ને તરલાય 

      એ...જાડેજા શો ! તોી યે ઘોડી  ને તરલાય, 

       ત્રીજી એ તોાદેં કેયી રોફડી શો જી !  

  ચોય જે ત્રણ લાનાનંી ચોયી કયલા આવમો શતો એ જ ભામંલુ ંઆ એક યતન: ોતાનો ને એક કારિમાણીનો ફોજ ઉાડીને ગાભ 

ગાભના વીભાડા રોે તેલી અજાજૂડ ઘોડી ! કાભ ાકી ગયુ.ં પ્રથભ તો એને છોડીને ફશાય ફાધંી દઉં. 

  ચોય નજીક ચાલ્મો. ઘોડીએ ડાફરા છાડયા. ઘોડી શીંશોટા ઉય શીંશોટા ભાયલા ભડંી. 

  આઘેયે ઓયડે, શરયને ઓયડે, એક દીક જરતો શતો. ફીજરદન અને થાલયલાય(ળનનલાય)ની યાતના ાટની અખડં ઘીની 

જ્મોતની આવાવ કૂંડાે ફેિેરા ંઉાવકો એક બજન રંુૂ કયીને ફીજા બજનનો આદય કયલા શરેા ંનલયાભ રેતા ંશતા.ં 
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    “એરા, ઘોડી કેભ પયડકા નાખે છે? કોઈ એરુઝાઝંરંુ , જીલજતં ુતો નથી ના? જઈને જુલો ને !”  

  ઓયડાભા ંકોઈક ફોલ્યુ.ંએક આદભી ઊિયો, ચોયે જાણયુ ંકે બોગ રાગ્મા. વતંાલાનુ ંસ્થાન નશોત ુ.ં ઘોડીને ભાટે ઘાવની ાથયેરી 

થાયી શતી. થાયીના ઘાવના ોર નીચે આદભી રાફંો થઈને સઈૂ ગમો. 

  ઘોડીએ ઝોંટ ભાયી શતી. કાિીની ઘોડીની ગયદનભા ંકૌલતનો ાય નશોતો. એક-ફે ઝોંટે ઘોડીએ ોતાને જ્મા ંફાધંી શતી તે ખીરો 

જ બોંમભાથંી ઊંચકાલી કાઢયો શતો. ખીરો રોઢાનો શતો.  

  ભાણવે આલીને આજુફાજુ નજય કયી. કોઈ નશોત ુ.ં ઘોડી ટાઢી ડતી શતી. એના અંગ ય ંાીને ભાણવે ઘોડીનો ખીરો પયી 

લાય બોંમભા ંધયબ્મો. એક ભોટો થથય રઈને ખીરા ઉય િોક્યો. ખીરો ઊંડો ઊતયીને જડફેવરાક થઈ ગમો. ભાણવ ‘શરયને ઓયડ’ે 

ાછો ગમો ને તમા ંફીજુ ંબજન ઊડ્ુ:ં 

   શ ેલીયા ! નય વનતમાયા તભે વાચુ ંશોયો જી: 

    એલા ંકડૂ ને કટ ભનના ંભેરો યે ! 

   શ ેલીયા ! ભનની ભાડંલીએ રૂડા ંદાન ચકુાલો જી; 

     એલા જભને દાણ દઈ ાછા િેરો યે 1 

                  શ ેલીયા ! લણજુ ંકયોને લણજાયા    

    લીયા, ભાાની જતી લેાયી યે ! 

    શ ેલીયા, ધયભ તણી તભે ધાયણ ફાધંો જી; 

     એલી ળેય વલામો રીજે યે ! 
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    શ ેલીયા, ખભૈમાનો ખરડમો ને રોશની રેખણ યે, 

     એલા ંનુ્મના ંાના ંબયીએં જી 

         --શ ેલીયા...  

    શ ેલીયા, ભશાવ્રતીભા ંભોટા વતં જી યે 

      એની ેઢીએ ફેવીને નુ કીજજમેં જી યે ! 

   શ ેલીયા, નનજજમાયા ંદાન અણબમાગતને દીજજમેં જી યે ! 

                           એલા ંરા’લ વલામા રીજજમેં યે જી ! 

   શ ેલીયા , એના ધયભે અનેક નય ઓધારયમા જી, 

             ક્રોડ તેત્રીળ એણી ેયે વીધ્મા યે.  

   શ ેલીયા, ાચં વાત ક્રોડ નલ ફાયા જી, 

     ભોટા મનુનલયે ભશાવ્રત રીધા ંજી. 

   શ ેલીયા , જ્મોત ુનેં અજલાે દાન રૂડા ંદીજજમેં યે 

      એલી વપ કભાયુ ંકીજે યે; 

   શ ેલીયા, જાડેજાને ઘેયે વતી તોરદે ફોણરમા ંયે; 

          આણે રા’લ વલામો રીજજમેં યે.  
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  એક નાયી ગલયાલે છે, ને અનેક નયનાયીઓનુ ંભડં ઝીરે છે. ગલયાલનારંુ ગળં જ્મોતભા ંણ જાણે ોતાના સયૂનુ ંઘી વીંચી યહ્યુ ં

છે. આંતયે ને આંતયે એના ફોર ડે છે-- 

   શ ેલીયા ભાયા !  

  એ ફોર ાણીની ધાય વયીખા ડે છે. વાબંનાય રુુોના ંકરેજંા ધોલાઈને ાલન થઈ યહ્યા ંછે. નય તભાભ લીયો છે નાયીના : 

ને નાયીનુ ંવગણ જાણે કે રુુની ભોટેયી ફશનેનુ ંછે: ફશનેના ફોર બાઈઓને ચેતાલે છે. કેલા ણચત-ચેતાલન ળબ્દો !-- 

[અથા: ઓ બાઈઓ ભાયા, વવંાયભા ંઆતભ-ધનનુ ંઉાર્જન કયનાયા તભે ચતયુ લેાયી ફનજો. લણજનો વાચો વમલશાય ચકૂળો ભા. નપા 

યજો, ણ વલામા જ; નશીં ઝાઝેયા કે નશીં ખોટના લેાય.વાચા ઈભાનથી  લસ્તઓુ ખયીદજો. નાભા ંતભાયે આતભ-ચોડે વાચા ં

ભાડંજો. ક્ષભાનો ખરડમો ને રોખડંી ભનોફ ની રેખણ કયજો. નુ્મને ાને રશવાફ નોંધજો. તભાયી કભાઈઓને વપ કયજો.] 

  ઘોડીની ઘાવ-થાયી નીચે રામેરો તસ્કય આ ળબ્દો વાબંતો શળે? નશીં, નશીં, એની સયુતા તો ફીજી જ લાતભા ંરાગી યશી 

છે, એનુ ંળયીય ફીજી જ વભાનધભા ંક્સ્થય ફની યહ્યુ ંછે. એ શરતો કે ચરતો નથી. એને જાણે કોઈ બમાનક વકંલ્ે જકડી રીધો છે. એના ં

યોભેયોભ  કોઈ લેદનાથી લીંધાઈ ગમા ંછે. કામા કાઈ યશી છે. ણ કામા ફાડી ળી નલવાતભા ંછે?-- 

   એ જી જેવર! 

     તોી યે ઘોડી ને તરલાય 

       ત્રીજી તોાદેં કેયી રોફડી શો જી.  
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  ત્રણેમને ઉાડી ક્યાયે ઘોડી રાણુ?ં રઈને ગમા લગય કેભ યહુ?ં અંજાય ળશયેભા ંબોજાઈ ભે’ણા ંફોરી છે: કચ્છની લસ્તીને 

વતંાછ, તે જાને વોયિના મછૂાા વાવંનતમા કાિીને ઘેયે ! ાઉંાટણ ગાભના એ પ્રભબુતતને ઘેય તોી કારિમાણી છે, તોી નાભની 

ઘોડી છે: કાિીની તયલાય ણ ટીંગાતી શળે યવાભા.ં જફયો છો તે જા શોંચને ! ણ કાિીની તયલાયથી ચેતજે, જાડેજા ! 

  કાિીનીતયલાય ! જોઈ રેજે, બાબી ! એને ણ ઉાડી રાવુ.ં એની ફામડીનેમ રઈ આવુ.ં એની ઘોડીનેમ રાણી રાવુ.ં  

  કાિીના6 ત્રણેમ નાક કાી ન રઉં તો હુ ંજાડેજો જેવર નશીં. 

  શરયને ઓયડે જ્મોત ને થા ધયાલામો. તમા ંમનૂતિ નશોતી. ન કોઈ દેલની, કે ન ઈશ્વયની : શતી એકરી જ્મોત. જ્મોતનો જૂક 

એ ભશાથં ‘ભોટો થં’શતો. પ્ર્તતમેક નય ોતાની નાયીને બેી રઈ આલતો. એકરાને તમા6 પ્રલેળ નશોતો. અનતશીણામેરા ને આજે તો 

વડી ગમેરા એ ‘ભોટાથં’ની એક લાય આ ફધી ખફૂીઓ શતી. 

  કોીાલ (પ્રવાદ) લશેંચામો. તભાભને કોણમો શોંચી ગમો?કોઈ ફાકી?ના બાઈ, શલે કોઈ ફાકી નથી યહ્યુ.ં કોઈ નશીં. 

  “અયે શળે શળે એકાદ જણ.”કોીાલ લશેંચનાયે ભક્કમ્ણે કહ્યુ.ં “આંશીં થાભા ંએક જણનો કોણમો શજી લધે છે.”  

  “તાવી લો.”  

  ભાણવ તાવ કયે છે. આખા લાવભા ંએકેમ ભાનલી નથી. અયે ણ આ ઘોડી કા ંજંતી નથી? આ પયડકા ને શીંશોટા ળાના? કોઈ 

ચોય તો છુામો નથી ના? ભાણવો ભળારો રઈ રઈને દોડયા, ઘોડાયની અંદય આ બીનુ ંશુ ંછે?આ  યેરા ળેના ચાલ્મા જામ છે? ગયભ 

ગયભ આ ાણી ક્યાથંી?ાણી નથી, આ તો રોશી રાગે છે. આ ળી નલાઈ ! 

  ઘાવ-થાયી પેંદી નાખી. જુએ છે તો નીચે એક આદભી સતૂો છે. નલકયા આદભી: એનો એક જંો ઘોડાના રોઢાના ખીરાની નીચે 
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છે: ખીરો જંા વોંવયલો બોંમભા ંખ ૂતંમો છે. એ જંાભાથંી રોશીનુ ંયનાળં ચાલ્યુ ંજામ છે તોમ એ જંાનો ધણી તસ્કય નથી શરતો કે 

નથી ચારતો. એની આંખો ચક ચક વૌને નીયખી યશી. 

  ખીરો ખેંચી કાઢયો. ભાનલી ઊબો થમો. બતતજનો જોઈ યહ્યા. આ કોણ ફેભાથાો?ચ ૂકંાયોમ કા ંકયતો નથી? બગત વાવંનતમા ! 

વતી તોરદે ! આલો, અલો, કોક અનતનથ છે.  

  કાિી અને કાિીમાણી કળીમ ઉતાલ કમાા લગય ળાતં ગરે આલીને ઊબા ંયહ્યા.ં અજાણમો આદભી ફોલ્માચાલ્મા નલના ઊબો છે. 

એની નજય કારિમાણી ય િયી છે. આ તોી ! આ ોતે જ કારિમાણી ! આલડા ંફધા ંરૂ ! રૂ ભાતા ંનથી. યાનત્રનો ત્રીજો શોય આ 

રૂને ઝીરલા નાનો ડે છે. 

  “કોણ છો, નાયામણ?” વાવંનતમે પ્રશ્ન કમો. 

  “યાજતૂ.” 

  “નાભ? ધયા?” 

  “કચ્છ ધયા, ને નાભ જેવર જાડેજો.”  

  “જેવર જાડેજો !” નાભ વાબંીને વૌએ એકફીજાની વાભે જોયુ.ંવો-વો ગાઉને વીભાડે જેનુ ંનાભ ડય ેરીરા ંઝાડલામં વગી ઊિે 

છે તે જ આ અંજાય ળશયેનો કા- ડાકુ જેવર!જગનો ચોયટો જેવર ! 

  “કેભ આલેરા?”  

  “ચોયી કયલા.” 
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  “ળેની ચોયી?” 

  “ત્રણ લાનાનંી.”  

  “ગણાલળો?”  

  “વાવંનતમા કાિીની અસ્તયી ટોી, એની ઘોડી અને એની તરલાય.”  

  “શાથે આ શુ ંથયુ?ં” 

  “વતંાણો, તભાયા જણે ઘોડીને ખીરો ધયબ્મો. નીચે ભાયો જંો જયા આલી ગમો.”  

  “તોમ તભે ફોલ્મા નશીં? વલળ્મા નશીં?”  

  “નશીં, હુ ંચોય છુ.ં”  

  વાવંનતમાએ તોરદેની વાભે નજય કયી. નજયે નજય લચ્ચે  

લાતો થઈ ગઈ. લાત ફે જ જણા ંવભજ્મા.ં જુઓ છો વતી? ચોયની એના કવફ વાથેની તલ્રીનતા જોઈ? આલા ટેકીરા આદભી કેટરા 

દીિા? શજારંુભા ંએક? ના, ના, રાખુભંામં એક ગોતમો જડે નશીં.  

   આલા લજ્રરદરલાાની સયુતા ોતાનુ ંનનળાન ફદરે તો? શરયને ભાગે ચડે તો? તો કાઈં ભણા યશ ેખયી? તો આબે નનવયણી ભાડંે 

ને? 
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  જેવર જાડેજો : કચ્છ ધયાનો કાબૈયલ: શતમાઓનો કયનાયો: ગાબણીના ગાબા લછૂટી ડે એલી જેની દમાશીન શાક: જેવરનો યાશ 

રટે, તો રાખો ભાનલીની દુલા જડે: જેવરનુ ંનનળાન તકામ, તો પ્રભનેુમ થૃલી ય ડવુ ંજોઈએ. 

  “આને કોણ રટાલે?” તોરે કંથને કહ્યુ.ં  

   “શયૂાને કોણ ફીજુ ંરટાલે? વતી શોમ તે.”  

  તોર નતના ફોરનો ભભા ાભી ગઈ, કાિીએ પયીથી કહ્યુ:ં  

  “વતી, જેવરજી તભને તેડુ ંકયલા આવમાતભાયે લાસ્તે એણે આટરો ફધો દાખડો કમો. ને આજ તો ફીજની યાત છે. આજ 

જ્મોતની યાત છે. આજે અણબમાગત ખારી શાથે ાછો કેભ લળે, વતી? અયે, કોઈ ભાયી તયલાય રાલો.” 

  જેવરને ખાતયી થી ચકૂી, આ શાડની ટૂંક વયખો કાિી તયલાય ભગાલે છે: શભણા ંભાયા કટકા કયળે. 

  “લ્મો, જેવર જાડેજા.”વાવંનતમે જેવરની નજીક જઈને તયલાયનો ટો એને ખબે રટકાલી દીધો અને કહ્યુ:ં “લ્મો, નાયામણ ! ભાયે 

તો શલે ખની નથી યશી, ડી ડી કાટ ખામ છે. તભાયી ાવે શળે તો જલાળે. અને ઘોડી જોતી’તી તો આલીને ભાગલી નો’તી? ફહુ 

ભશનેત રીધી, ફા ! એરા કોઈ ઘોડીને ભાથે રાણ ભાડંો. ને વતી ! જાલ, જાડેજા જેવરજી યોટરે-ાણીએ દુખી શળે. એની વાચલણ 

યાખજો. નેફેમ જણાનંે રદર થામ તે દી ાછા ંજ્મોતના ંબજન ગાલા ચાલ્મા ંઆલજો.” 
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 2 

  કાલથી ડયો  

 
 

ા તાયા ંયકાળ, જાડેજા ! 

   ધયભ તાયો વબંા  જી; 

તાયી ફેડરીને બડૂલા નશીં દઉં 
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તાયી નાલડીને ડફૂલા નશીં દઉં 

    જાડેજા યે... એભ તોર કે’છે જી. 

શયણ શણમા ંરખ ચાય તોી યાણી! 

   શયણ શણમા ંરખ ચાય જી, 

     લનના ભોયરા ભારયમા, 

ભેં તો લનના ભોયરા ભારયમા,  

તોાદેં યે...એભ જેવર કે’ છે જી,--ા તાયા.ં.. 

પોડી વયોલય ા, તોી યાણી 

     પોડી વયોલય ા જી ! 

     ગોંદયેથી ગૈધણ લાણમા ં

ભેં તો ગોંદયેથી ગૌધણ લાણમા ં 

તોાદેં યે... એભ જેવર કે’છે જી.—ા તાયા.ં.. 

લ ૂટંી કંુલાયી જાન તોી યાણી ! 

     લ ૂટંી કંુલાયી જાન જી, 

    વાત લીસ ુભોડફધંા ભારયમા 

ભેંતો વાત લીસ ુભોડફધંા ભારયમા,  
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તોાદેં યે... એભ જેવર કે’છે જી,--ા તાયા.ં.. 
 

જતા ભથેજા લા તોી યાણી  

    જતા ભથેજા લા જી 

    એટરા અલગણ ભેં કમાા  

    એટરા અલગણ ભેં કમાા  

તોાદેં યે.... એભ જેવર કે’છે જી. –ા તાયા.ં.. 

ણુમે ા િેરામ જાડેજા ! 

   ણુમે ા િેરામજી, 

તાયી ફેડરીને બડૂલા નશીં દઉં 

તાયી નાલડીને ડફૂલા નશીં દઉં 

જાડેજા યે... એભ તોર કે’છે જી—ા તાયા.ં.. 

  “કારિમાણી, ફેવી જા ફેરાડય,ે” કાબૈયલ જેવરે કાિી-ગાભ ાઉાટણની વીભ ફશાય જઈને તોરને ઘોડી ભાથે ોતાની 

ાછ ફેવી જલા કહ્યુ.ં 

  “જાડેજા !” તોરે ળાનંતથી કહ્યુ:ં “ઘોડીને નાશક ભાય ળીદ દેલો? તભે તભાયે શાકં્ય ેયાખો. હુ ંેંગડુ ંકડીને શારી આલીળ.” 

  “ભયી યશીળ, ભયી.”જેવરે નલકયા શાસ્મ કયુું.  
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  “નશીં ભરંુ.ધણી જજલાડનાયો છે, જાડેજા !” 

  “ધણી તાયો ! જોમો જોમો. એલી લાણીભા ંભને વભજ નથી ડતી. શાર તમાયે, કડ ેંગડુ,ં ને કાઢ દોટ.” 

  જાડેજાની યાગંભા ંબીંવાતી ઘોડીએ લેગ કડયો, અને કારિમાણી તોર ણ ેંગડુ ંકડીને જેવરના જભણા ડખે વાથોવાથ 

દોટ કાઢલા રાગી.  

  પ્રબાતના ંકેવયલયણા ંરકયણો ફૂટયા ંતમાયે નાગની(નલાનગય)ની ખાડીને કાિેં જેવર જાડેજો, ઘોડી ને તોર, ત્રણેમ શોંચી ગમા.ં  

  ધકા ઉય ણફડાઈને ભછલો ઊબો શતો. કચ્છ જનાયા ંઉતારુઓની કતાય રાગી ગઈ શતી. વૌએ આઘેથી આ ત્રણેમને નનશાળ્મા.ં  

  “કોઈ જડસ ુઆદભી રાગે છે, જડસ.ુ” ઉતારુઓભા ંલાતો ચારી: “ફામડીને દોટ કઢાલતો ઘોડીની વાથોવાથ રેતો આલે છે.” 

  “અને જુઓ જુઓ ! ફાઈને ભરશના ચડતા રાગે છે !” નજીક આલતી નત્રટુીભાથંી તોરના દેશની અલસ્થા યખાઈ ગઈ. 

  “ઘાતકી રાગે છે.”  

  “ફાઈ ણ ફળૂકી દેખામ છે. જુઓને એની કદાલય કામા.” 

  “ઈ જ રાગની શળે કા ંતો.” 

  ઘોડેવલાય જ્માયે તદ્દન ઢૂંકડો આવમો તમાયે જ એનુ ંબકુાની-ફાધં્યુભંોં કેટલુ ંબમાનક છે તેની ખફય ડી. ધોરય ભયચા ંઆંજેરી 

જાણે આંખો શતી. કાી બમ્ભય દાઢી શતી. ભાથે કાા ંજુરપા ંશતા.ં જુલાની આંટો રઈ ગઈ શતી. 
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  ઘોડીએથી ઊતયીને એ વીધો લશાણ તયપ આવમો. તોર ઘોડીને ંાતી ઊબી. એનો દેશ વીને નીતયતો શતો. એની છાતી 

શાપંતી શતી, એના ગાભા ંતુવીના ાયાની ભાા શતી. લસ્ત્રો ગઢૂા યંગના ંશતા.ં  

  ખરાવી રોકે લશાણ ઉય ઘોડીને રઈ રેલા ગોિલણ કયી.ચાય-છ જણા ઘોડીને દોયલા રાગ્મા. જફય જાનલય શત ુ.ં ચવ દીધો 

નશીં તમાયે તોરે કહ્યુ:ં “દાખડો કયો ભા.” 

  અને એની દોયેરી ઘોડી આવાનીથી લશાણના લચરા બાગભા ંઊતયી ગઈ. 

  જેવર દાઝે અને ઈાાએ બયી આંખે આ કારિમાણીના ઘોડી ઉયના કાબનૂે જોઈ યહ્યો. ાચં-વાત ગાઉ દોડતી આલેરી 

કારિમાણીનુ ંકૌલત એની છાતીભા ંખટકત ુ ંશત ુ.ં ભનભા ંને ભનભા ંએને થત6ુ શત ુ ંકે ‘રાગ ડય ેયા.ં.. ભાયી ગચી વોત દફાલી દે્ય એલી 

છે. ચેતતા યશલેાનુ ંછે. જાણળે કે વોયરિમાણીનેમ ભળ્મો’તો ભાથાનો કાછેરો.’ 

  મવુાપયો વૌ લશાણે ચડયા. જેવરે આગરી જગ્મા રીધી. તોર જયા છેટી ણ જેવરની નજીક ફેિી. ફીજંા ઉતારુઓ વકંોડાઈને 

ચુચા ફેિા.ં કારિમાલાડ-કચ્છની લચ્ચે વપય કયત ુ ંજે લશાણ યોજયોજ રોકોના રકલ્રોરનુ ંધાભ ફની જત ુ.ં તેભા ંઆજ છૂી છૂી ધાક 

ડી ગઈ. ઉતારુઓ ત્રાવંી આંખે આ અજાણી જોડરી તયપ જોતા ંશતા.ં સકુાન ય ફેિેરો ખાયલો વૌની વાભે નાક-આંગી કયીને 

વાલધાન કયતો શતો. 

  વફોવફ વઢ ભોકા થમા, ખરાવીઓએ વાભવાભા વકેંત-ળબ્દો આજે ફનતી ચુકીદીથી સણુાવમા, ને લશાણ ોતાની ભાતાના 

ેટ વભી એ વભથ ખાડીભા ંયભત ુ ંવપયે ચડ્ુ.ં 
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  બકુાનીદાય જેવરે બકુાની છોડી નાખી છે. એની આંગીઓ ધીયે ધીયે ોતાની મછૂોને લ ચડાલી અણીઓ લણી યશરે છે. એના 

રદરભા ંગલા ગશકેે છે: ‘રઈ આવમો છુ,ં ભેં ભાગી તે ત્રણેમ છે જો બગતડાએ શુ ંભને બરાઈએ કાઢી દીધી છે? ના,ના, જેવર જાડેજાના 

તાને નમ્મો છે બગતડો. ણ આ સ્ત્રી ! આ કારિમાણી ળી કયાભત કયી યશી છે ? એના ભોં વાભે ભીટ ભાડંતા હુ ંકેભ ખચકાઈ યહ્યો છુ?ં 

એના ેટની કાઈં ખફય નથી ડતી.’ 

  દરયમાના ેટની ણ કોઈને ગતાગભ નથી. ખાડીના ંાણી એકાએક ઊકી કેભ યહ્યા ંછે? આ લાલડો ક્યાથંી ઊડયો? ભોજંા પેણ 

છાડીને કેભ ફૂંપાડલા રાગ્મા?ં ખરાવીઓની દોટાદોટ, વઢના વકેંરા, લશાણની ડાભાડો, કલૂાથબંની ભાથાધણૂમ, આ શુ ંથલા ફેઠું ? 

  ખાડીનો અધગાો કામો શતો. વાભો રકનાયો ને ાછરો રકનાયો, ફેઉ દેખાતા ફધં ડયા. રદળાઓને ભાથે ધ ૂધંા ંલાદાનંા 

ભોજંાની ઝારકો લશાણના તતૂકને ધોલા રાગી. ઉતારુઓ બડંકભા ંઊતયી ગમા.ં જશાજનુ ંઆખુ ંભાખુ ંશભણા ંજાણે શચભચી જળે. 

  “અયે બાઈ નાખદુા ! આ ળો ભાભરો છે?” 

  “બાઈઓ, લશાણ બેભા ંછે. અરા! અરા ! શ ેઅરા !” 

  ખરાવીઓ ‘અરા’કુાયે તમાયે ભોત વાભે ઊભુ ંવભજવુ.ં ઉતારુઓના શ્વાવ ઊંચા ચડયા. લશાણલટીઓ લશાણભા ંબયેરો ફોજ 

દરયમાભા ંલાભલા(પગાલલા) રાગ્મા. “ઉતારુઓ ! બાઈઓ ! તભાયા ણ ભારથાર દઈ દ્યો દરયમારારને ! લશાણ શવુ ંકયો.”  

  કડડડ ! કડેડાટી ફોરી. તાલરેર ભાનલી થાયીભા ંરોચલા રાગે તેભ લશાણ દરયમાની ધગધગતી થાયીભા ંરેટલા રાગ્યુ.ંઅને 

કાી કાી લાદીઓના ંધભવાણ દેખાડી કાના ંડભરૂ ફજાલતો આબ  ‘ખાઉં ! ખાઉં !’એભ ખાઉંકાયા વબંાલી યહ્યો. ઉતારુઓભા ં

ચીવાચીવ ચારી. યવાતની ખાઈઓ ખલુ્રી થઈ. 
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  ભા છોકયાનંે ગે ફાઝી ડી. રુુો ફામડીઓની વોડભારંાતા થમા. આંખો ભીંચાલા રાગી. બાઈઓ, ફાઈઓ, અરા અરા 

કુાયો. આણા ંાનો ફોજ, કોકના અધભાનો બાય, આ લશાણ ડુફાલે છે.  

  જેવરના શાથભાથંી મછૂના દોયા છૂટી ગમા શતા. એનુ ંભોં રપક્કું ડ્ુ ંશત ુ.ં એ આભતેભ દોડતો શતો. એ ખરાવીઓને છૂતો શતો. 

“આ શુ ંછે? અભને કેભ ચેતાવમા ંનશીં, એ ફેઈભાનો ! તભે જાણો છો હુ ંકોણ છુ?ં હુ ંતભાયા કટકા કયી નાખીળ. તભાયે ભને ભાયી નાખલો 

છે શુ?ં”  

  “જુલાન, શલે તો અરા અરા કયો ! અટાણે ભાયી નાખલાની લાત શોમ કે, દયફાય?” 

  એલા ફોરે જેવરને લધ ુઉશ્કેયાટ કયાવમો. લન અને ભોજંાના તભાચા જેવરના દેશ ય ડયા. એ લશાણને ફાઝી ડયો. એની 

લીયતા ઓવયી ગઈ. યોજ યોજ ભોતની વાથે યભનાયો જાડેજો એ લખતે ોતે ીો ડયો. એનો ખોપ રાઈરાજ ફન્મો.  

  “ભયવુ ંડળે?—શેં શેં? શેં? જાનથી જાશુ ં! શેં? શેં? શેં? કોઈ યીતે નશીં ફચામ? શેં-શેં-આ તો ભાયી નાખ્મા !” 

જેવર ઉતારુઓની વાભે જોલા રાગ્મો, કોઈ ળયણ આી ળકે? એક જ શોય શરેા ંઉતારુઓએ જોમેલુ ંનલકયા ભોં રાચાયી ધયી યહ્યુ.ં 

  એકાએક તેણે તોરને ળોધી. આ તોર ! આ ઓયત ! આ કેભ ભોતથી ડયતી નથી? પ્રરમની વાભે ભોં કેભ ભરકે છે એનુ?ં 

  “ઓમ! ભામાા! ” –લન અને ભોજંાની એક પ્રચડં થાટ, અને શરતો દાતં ડી જામ તેભ લશાણે છડાટી ખાધી. 

  “લોમ ! કારિમાણી ! ફચાલ ભને.” જેવરના ભોંભાથંી કામય ળબ્દો ડયા. રુદન નીકળ્યુ.ં 

  “જેવર જાડેજા”તોર શવી; “કચ્છના ભોટા જોધાય ! ભોત તભને ડયાલી ળકે છે?જાડેજા જેવરને ભોતનો બે !” 

  “તાયે ગે ડુ.ં”જેવર રાચાય ફન્મો.   



જેવર જગનો ચોયટો                                                26 ઝલેયચદં ભેઘાણી 

 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                                                             અનકુ્રભણણકા 

           “જેવરજી, યભનેુ ગે ડો.ધણીનુ ંનાભ લ્મો.”  

    “ઓ ભાયા ફા !” ઉતારુઓભાથંી કોઈકે નાભ વાબંતા ંજ પા ખાધી ! “આ તો કચ્છ અંજાયનો જેવર!”  

  “જેવર ! અયય! જેવણરમો આ શોમ? આ તો ભોતથી ફીલે છે.” 

  “આલો ફામરો !”  

  “જેવરજી !” કારિમાણીએ કહ્યુ:ં “વાબંો છો ને?” 

  “ઓ ફા ! ઓ ભા! ” જેવરની જીબે ફીજા ફોર નશોતા. 

  “ીટયો શતમાયો આણી બેે ચડયો છે. એના ંાે લશાણ બડૂે છે. એના ંાે ભાયા ંછોકયા ંભયળે.”એક ફાઈએ ચીવ ાડી. 

  “ીટયાનુ ંવતમાનાળ જાજો !” ફીજી ફાઈએ જેવરની વાભે દાતં કચકચાવમા. 

  “આ ાીને કાઢો. કાઢો એને લશાણ ફશાય.”ઉતારુઓએ ચીવ નાખી. 

  “એરા, નાખો એને દરયમાભા.ં બરે ફત્રીવો ચડે દરયમાીયને.” 

 “ઓમ !ફાપ્ા ! ભને નાખળો ભા. તોરદે ! ફચાલો ભન.ે”જેવર શાથ જોડલા રાગ્મો.  

  તોર વૌની આડે આલી ઊબી. કહ્યુ,ં “ઘડીક ખભો”અને જેવર તયપ લી: “જેવરજી, લશાણ ઊગયળ,ે તોપાન શઠુેં ફેવળે, તભાયા ં

કયભોનો ફોજ પગાલી નાખો દરયમાભા.ં”  

  “ળી યીતે, તોરદે?” 
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  “ા યકાળી નાખો. ધયભને માદ કયો. તભાયો ાફોજ ધણી ોતાની ખોઈભા ંઝીરળે.”  

  “ધયભ ! તોરદે ! ભેં ધયભ કયુું નથી. એક ણ નથી કયુું. ભેં ા જ કમાું છે” 

  “યકાળી નાખો, જાડેજા ! તભાયી ફેડરી નશીં બડૂલા દઉં. ઈતફાય આલે છે? ફોરો ફોરો, જેવરજી, ોતાની જીબે જ કબરૂી 

નાખો. લશાણભાથંી બાય શલો કયો. જુઓ, ફીજાં ફધાએં ોતાના ંોટરા ંલાભી દીધા.ં તભે તભાયા ંોટરા ંલાભી દ્યો ાણીભા.ં” 

  “ઓશ—ઓશ—તોરદે, લનના ભોયરા ભામાા છે, રખોમખુ શયણા ંભામાા છે. નનયયાધી જીલડાનંી શતમા કયી છે.”  

  “ફવ ! શજી શજી યકાળો. શોડી નશીં બડૂલા દઉં. તભે જીલળો. જીલવુ ંલશાલુ ંરાગે છે ને, જેવર ! તભે જેના જાન રીધા છે એનેમ 

એવુ ંજ લશાલુ ંશળે. એને માદ કયો. એની ભાપી ભાગો., જાડેજા. ફેડરી નશીં બડૂલા દઉં.. ”  

  “તોી યાણી ! લોમ—લોમ—બેંકાય કાભા ંકમાું છે ભેં. ભેં વયોલયની ાો પોડી છે. રોકોના ંભોંભાથંી ાણી ડાવમા ંછે. ને ભેં ગોંદયે 

ગોંદયેથી ગામો લ ૂટંી છે, શાકંી છે, તગડી છે, ભાયી છે, દૂઝણી ને ગાબણી ગામોને ભેં તગડી છે.”  

   “એના ંલાછરંુ કેલા ંબાબંયતા ંરયમા ંશળે, જેવરજી !” 

  “ઓ ભા ! ઓશ !”  

  “યકાળો, ાને શૈમાભાથંી િારલી નાખો. જુઓ, જુઓ જાડેજા, લાલડો કભતી થમો છે. ભોજંાની થાટો ભોી ડી છે. શા ં

જેવરજી, શયભત યાખો. ા યકાળો ! ફેડીને હુ ંનશીં બડૂલા દઉં.”  
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  “તોી યાણી ! શલે તો ન કશલેામ એલી લાત ુ ંમાદ આલે છે. ભેં –ભેં શુ ંકયુું છે કહુ?ં ભેં કંુલાયી જાનો લ ૂટંી છે, ભેં ઘયેણા ંભાટે 

ભોડફધંા લયયાજાઓને ઝાટકે ભામાા છે.”  

  “યણલા જાતા’તા તેને?” 

  “શા, શા, કોડબમાા જાતા’તા તેભને. અને કેટરાને? ગણાવુ ં! વાતલીસુ ંને—એક વો ઉય ચાીવન—ેઓશ, ભાયી ભા !”જેવરે આંખો 

ભીંચીને ઉય શાથ દાફી દીધા. 

  “જુઓ, જાડેજા. ાણીના છાડા ળભી જતા જામ છે. આબભા ંઉઘાડ થઈ યશરે છે. તભાયે પ્રતાે દૃશ્યુ ંનનભા ફનતી આલે છે. 

શજુમ શોમ એટરા ંકબરૂ કયી નાખો. શોડીને નશીં ડફૂલા દઉં.” 

  “તોી યાણી ! શુ ંશુ ંકબલૂ ુ?ં ભનેમ વાબંયતા ંનથી. ભેં કેટરા ંા કમાું છે, કશી દઉં? ભાનલીને ભાથે જેટરા ભોલાા છે, એટરા ં

ા ભાયે ભાથે છે. ગણમા ંગણામ નશીં, તોરદે ! ભને ફચાલો.” 

  “યંગ છે, જેવરજી ! આખી જ ા-ોટરી શૈમેથી ઉતાયી નાખી તભે. શલે લશાણને નશીં ડફૂલા દઉં, જુઓ, નજય કયો, લશાણ 

વભથ ફન્યુ ંછે. ને નીયખીને શવો, કે મવુાપયો ફધા ંકેલા ંયાજી યાજી થમા ં! તભે એટરા ંફધાનંે જજલાડયા.ં તભે જ જજલાડયા,ં શો જેવરજી 

! જુઓ આ નાના ંછોકયા ંશવે છે. જુઓ, વૌ તભને દુઆ દે છે. જુઓ, ભયણ કેવુ ંબેંકાય છે ! અને જીલન કેવુ ંભીઠું ! જેભ ફીજાને તેભ જ 

તભનેમ તે, ખરંુ જેવરજી !” 

  જેવર ફીજુ ંકાઈં ન ફોરી ળક્યો. એનુ ંભાથુ ંતોરના ચયણોભા ંનભીને ક્સ્થય થઈ ગયુ.ં 

     ***** 
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  લાયેલાયેકહુ ંભાયા દરડાની લાત 

    જાડેજા કયી રે બરાયુ,ં થોડા ંજીલણા ં

        યે જેવરજી !    

 શખેડ ભેં તો શારી ભામો 

     ાદય લ ૂટંી ણણમાયી; 

કાિી યાણી, ા પ્રકાશ્મો ધણી આગે 

       યે જેવરજી !  

તોયણ આવમો ભોડફધંી ભામો 

     ીરિમાાનો નૈ ાય. 

કાિી યાણી, ા યકાશ્મો ધણી આગે જી ! 

ચોલીવ લયવ સધુી ચોરયયુ ંકીધી 

       અભાયા અલગણુનો નૈ ાય,  

કાિી યાણી, ા યકાશ્મો ધણી આગે જી ! 
 

  અંજાય ળશયેના રોકોભા ંઅચયજ પ્રલતી ગયુ.ં લ ૂટંાયો જેવર કોઈ ફાઈને રઈ આવમો છે. એની આગ ફેિો ફેિો ચોધાય યોમા કયે 

છે. દાઢીમછૂ અને ભાથુ ંમ ૂડંાલીને જેવરે તો ધોા ંલગૂડા ંધમાા છે. ગે ભાા શયેી છે.  
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  “તોર વતી ! ફહુ ાકાભા ંકમાું છે ભેં—હુ ંભોતને દેખી ગાબયો ફન્મો તમાયથી જ ભને ખફય ડી ગઈ છે કે હુ ંરશચકાયો છુ.ં” 

  “તો, જાડેજા, શલે બરાયુ ંકયીલ્મો, ને જેવરજી, રુદન કમે ળો ભાર છે? ઓ ભાયા બાઈ, ‘થોડા ંજીલણા ંએ જી ! ’ –જીલતય ટૂંકંુ છે.” 

  “વતી, શુ ંકરંુ?” 

  “વાશફેધણીને બજો.”  

  “ ક્યા ંછે એ વાશફેધણી ! હુ ંએને ક્યા ંગોત ુ?ં” 

  તાયો મુનેં વાશફે ફતાલ, તોી યાણી !  

      કયી રે બરાયુ;ં થોડા ંજીલણા ંયે જેવરજી ! 

 

  ચારી આલે જોગીની જભાત, જાડેજા ! 

  તેભા ંતો વામફો ભાયો યાવ યભે, જેવરજી !  

અલય ફાલાને બગલો બેખ, જાડેજા ! 

  વામફાને ીતામ્ફય ાખંડી, જેવરજી ! 

  શયણા ંચયે રખ ચાય જાડેજા !  
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   તેભા ંવામફો ભાયો એકરવીંગી, જેવરજી ! 

  અલય યોઝાનંે દોદો ળીંગ, જાડેજા ! 

   વામફાને વોનેયી ળીંગ, જેવરજી ! 

  અલય યોઝાનંે ખાલા ઘાવ, જાડેજા ! 

   વામફાને કસ્તયૂી કેલડો, જેવરજી ! 

  ફોલ્મા ંફોલ્મા ંતોાદેં નાય, જાડેજા !  

   વતીએ ગામો શરયનો ઝૂરડો યે જી !  

  “જેવર જાડેજા ! ભાયો ધણી નથી કોઈ આબની અટાયીએ, નથી કોઈ ગેફી જગ્માભા,ં જુઓ, આ વાધડુા ંઅનતનથ આલે તેભા ંભાયો 

શરય છે, આ શયણા ંચયે તેભામં ભાયો શરય છે.”  

  “હુ ંએને ળી યીતે ામુ?ં”  

 શે મુજંા બાઈડાનો બાલ શા ંયે શા ં  

    કાિી યાણી તોયર ! અભને તાયજો શો જી;    

  શાયેં શા,ં જેવર જગનો ચોયટો શો જી.  
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   જેવર ખાતો ચાયે ખડંનો ભાર; 

   શાયેં શા,ં વગંતમ ંકીજે જેવર વતંની શો જી. 

    લનવમેં રુા બેો લાવ શો જી.  

  શા ંયે શા,ં કાિીયાણી મખુથી અભને ઓચમાું શો જી 
 

    જેવર, કડા ંધોઈ રાલ! 

   શા ંયે શા,ં ઈ યે ભાયગડે શયૂા ભે, 

    તેને ાછા લાી ઘેય રાલ શા ંશા.ં 

          --કાિી યાણી...  

  શા ંયે શા,ં જેવર નથી ગૂ્મા ંનીય વયોલયે જી. 

     નથી ફોળ્મો નીયભા ંયે શાથ;  

  શા ંયે શા ંઅધલચ ઊજા ંશોઈ રયમા,ં 

     તોી તાયો વામફો ફતાલ ! 

   શા ંયે શા ંજેવર જાભૈમો યચામો શો જી, 

     તેભા ંલયણ તેડાલો અઢાય; 

   શા ંયે શા ંભોટા ભોટા મનુનલય આલળે શો, 
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     જેવર યે’જો હુનળમાય-- 
 

 શા ંયે શા,ં કજગભા ંજેવર નનિંદા ઘણી શો જી, 

     નનિંદાની ડળે ટંકળા;  

  શાયેં શા ંનનિંદા સણુીને વાધ ુનનભાા શો જી.  

જેવર ઊતયે નળયબાય-- 

શા ંયે શા ં, જેવરને ઘેય ધણી ભાયો આલી ભળ્મા, 

   વતી તોયર કયે આયાધ; 

  શા ંયે શા ંજૂનો યે જાડેજો એભ ફોણરમા, 

    તોી તાયો વામફો વણંચમાત. 
 

અંજાયની લસ્તીનુ ંઅઢાયે લયણ જોઈ યહ્યુ.ં આ જેવર જાડેજો ક્યા ંજામ છે? ભાથે ગાવંડી ળેની છે? ઓરી ફામડીના ંલગૂડા ંધોલા જામ છે 

આ તો ! આટરો ફધો યાકં કેભ ફની ગમો શળે? 

  વયોલયની ાે જેવર તોરના ઘાઘયા, વાડરા ને કડા ંધએૂ છે. રોકો એની નનિંદા કયે છે. 

  “જેવર જાડેજા,” તોયર કશ ેછે: “ળયભાવો નશીં, આ કણયગુભા ંતો નનિંદાનીટંકળા ડળે. એ નનિંદાના ંનીય થકી જ વાધજુનો 
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નનભાા ફને છે. એ નનિંદાથી જ નળય યનો બાય ઊતયળે.” નનિંદાતો નનિંદાતો જેવર નલાણે શોંચ્મો—ન શોંચ્મો તમા ંતો દેશ એનો ઊજો 

ફની ગમો. 
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           પ્રકૃનિનો દ્રોહ 

 

 

 

લામક આવમા ંયે વતંો દો જણા ં 

     ત્રીજુ ંકેભ વભામ યે?  

થં ઘણો ને જાવુ ંએકલુ,ં 

      ાા કેભ ચરામ યે? 
 

ળફદંુના ફાધં્મા વતંો કેભ યે’લે, 

   વાધ શોમ ઈ વતંો કેભ યે’લે. 

વોનરા-કટાયી વતીએ કય ધયી, 

    ાી ભાડંી છે ેટ.   

કખૂ છેદી, કંુલય જરનભમો; 

   એ જી જનમ્મો ભાઝભ યાત. —ળફદંુના... 

શીયની દોયીનો ફાધં્મો શીંચકો, 
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   ફાધં્મો આંફા કેયી ડા; 

લનશીંચોા શરય ભોકરે. 

   આતભ તાયો ઓધાય. —ળફદંુના... 

ફાઈ ડોળણ ભાયી ફે’નડી ! 

   યોતા ંયાખ્મે નાના ંફા;  

અભાયે જાવુ ંધણીને ભાડંલે, 

   તાયા કે’શુ ંઝાઝા યે જુલાય. —ળફદંુના... 

તમાથંી તોી યાણી ચાણરમા,ં 

   આવમા ંલનયા ભોજાય, 

લનભા ંલવે એક લાદંયી, 

   િેકે ભોટેયા િેક યે.-ળફદંુના...  

તમાયે તોી યાણી ફોણરમા ં

   વાબંો લનયાના યામ !  

ઉયે યે લગાડી તાયા ંફચા ં

   યખે યે ભરૂતી ત ુ ંચોટ,-ળફદંુના... 

ભાયા ંયે ફચા ંભાયી ઉયભા,ં  
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   તોી યાણી, તાયા ંતો વબંા; 

કોણમા અન્નને કાયણે 

   તૂય ભેલ્મો આંફાનીડા.-ળફદંુના... 

તૂય વબંામો, ાનો ચડયો; 

   પ્રાણભા ંલાધી છે ીડ, 

થાન શતા ંતે વતીના ંથયશમાું  

   ડતા ંછોરડમા છે પ્રાણ.-ળફદંુના...  

ભોટ ફાધંીને ભાથે ધમો, 

   ચાલ્મા ધણીને દુલાય, 

એકરડા થં ન ઉકરે, 

    ફેદર નથમો ભાયો ફેરી.-ળફદંુના...  

ગતભા ંઉતાયી ગાવંડી; 

   ગત કાઈં કયે છે આયાધ; 

વાભા ભોશોર ભશાયાજના 

   દીક યણચમેર ચાય.-ળફદંુના... 

તભાયે જાગ્મે જાભો જાભળે; 
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     ફોણરમા જેવર યામ 

વાવરટમા કાિીની નલનનત: 

   જાગો તોરદે નાય.-ળફદંુના...  

   ***** 

  વાવંનતમાનુ ંગાભ તજ્યુ ંતમાયે જ તોરને ભરશના ચઢતા શતા. નલ ભાવ યૂા થલા આવમા છે. પ્રવલને ઝાઝી લાય નથી.  

  એલે ટાણે લામક આવમા.ં વદેંળો આવમો. ાઉંાટણથી બતત વાવંનતમાનુ ંતેડુ ંઆવયુ:ં “જેવરજી ને તોરદે, ફેમ જણા ં‘ગતમભા’ં 

શાજયી આલા લખતવય આલજો.” 

  નોતરંુ ફેને જ આવયુ.ં ત્રીજા જીલને વાથે કેભ તેડી જલામ? એલી ગપુ્ત અને નલત્ર એ ધભારક્રમા થલાની શતી. દીણક્ષતો નવલામના 

કોઈથી દાખર ન થલામ. તોર નલચાયભા ંડયા.ં ભાયા ેટભા ંતો ત્રીજો જીલ સતૂો છે.  

  છી છાનાભંાના-ં- 

  ‘વોનરા-કટાયી વતીએ કય ધયી’: ેટ ય કટાય ચરાલી, ગબા ખોદીને તુ્રને ફશાય કાઢયો. ઝાડની ડાે ઘોરડયુ ંફાધંીને ફાકને 

સલુાડી દીધુ.ં ાડોળણને બરાભણ કયી: “ફશને ફાકને વાચલજે.અભાયે તો ધણીને દ્વાય જવુ ંછે. તાયો આબાય નશીં ભલૂ ુ.ં તમા ંહુ ંનલશ્વના 

ધણીને તાયા ણ નભસ્કાય કશીળ.”  

  જેવરને રઈને તોર ચારી નીકી. ભાગાભા ંકજરીલન નાભનુ ંભોટંુ જગંર આવયુ.ં જગંરભા ંલાદંયા ંિેકે છે. એભા ંએક લાદંયી 

ોતાના નાના ફાને ેટે લગાડીને એક ઝાડ યથી ફીજે ઝાડે છરગંો ભાયી યશી છે.  
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  “અયે ! અયે ! અયે લનયાઈની યાણી !”તોરથી ફોરાઈ ગયુ.ં “આભ િેકડા ભાયી યશી છો, ણ ક્યાકં તારંુ છોકરંુ ડી જળે. ફાઈ, 

ફયાફય વાચલજે તાયા ફાકને !” 

  ઝાડની ડાીથી લાદંયી જોઈને શવી: “ફાઈ, અભે તો જાનલય: અભાયે અક્કર નશીં, તોમ ભેં તો ભાયા ફાને ભાયી છાતીવયસુ ં

યાખ્યુછેં. ણ ત ુ ંભાનલી, તુ ંઆટલુ ંડાહ્યુ ંભાનલી, તને તાયા ેટના ફાકની કેલીક વાચલણ છે તે તો એક લાય નલચાય ! તેં તો તાયા 

ફાકને અંતરયમા, અનાથ દળાભા,ં ાયકાની દમા ય છોડયો છે,અને તે ણ ળા ભાટે?ઉતવલભા ંએક કોણમો ભીઠું અન્ન ભલાનુ ંછે 

તને, તેટરા જ સ્લાથા ભાટે ને! ” એભ કશતેીક લાદંયી િેકાિેક કયતી ઝાડ છી ઝાડ લટાલી ગઈ. અને આંશીં તોરને આ ભશણેુ ંકરેજાભા ં

ખ ૂતંી ગયુ.ં એને ધાલણ ઊબયામા,ં છાતી પાટપાટ થઈ યશી, તોરને મછૂાા આલી, મડુદા વયીખી ફનીને એ તમા ંટકાઈ ડી.  

  જગંરભા ંજેવર મ ૂઝંાઈને ઊબો થઈ યહ્યો. કોઈ ભાઅંલી તમા ંનશોત ુ.ં જેવર તે રદલવ જીલન ધયીને ફીજી લાય ડય ામ્મો. એક 

રદલવ ડમો શતો ખાડીના તોપાનભા ંઓયામેરા લશાણની અંદય—તમાયે તો એ ફામરો ફની ગમો શતો. આંશીં કજરીલનભા ંતો એ ફાલયો, 

અજ્ઞાન, ભાનલશોણા ફાક જેલો ફનીને ડમો. એણે તોરના ળયીયને ઢંઢોી જોયુ.ં તોરના કાન ય એણે વાદ ાડયા:  

  “વતી ! જાગો, આંશીં અંતરયમા કા ંસતૂા?ં તભ વયીખા ંવભયથને આ ળી નફાઈ વતાલી યશી છે, વતી ! તભાયાભામં શુ ંવવંાયી 

ભોશભામા વતંાઈ યશરે છે, તોર?”  

  તોયરના મનૂછિત દેશ ાવે  ઘ ૂટંણબય ફેિેરા જેવરે ઊંચા ંઝાડલા ંય આંખ ભાડંી. વાભે લાદંયા ંફેિા ંફેિા ંદાનંતમા ંકયી યહ્યા ંછે. 

વતંણાના  
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કેડા કેલા કિોય, ાાણી, અને કેલા કાટંાા ! જેવરને જેવુ ંળયીયફનુ ંગભુાન શત ુ.ં તેવુ ંજ અણબભાન તોરનેમ અંધી કયી ફેઠું શત ુ.ં 

ેટ ચીયીને ગબા કાઢી નાખ્મે જાણે કે ોતે ફધંનભાથંી ભોકી ફની ગઈ એલો એ ગપુ્ત ભદ શતો. નશીં, નશીં, એ ફધંનો છૂયીથી છેદી 

ળકાતા ંનથી, પ્રકૃનત વાભેનો એ દ્રોશ છે. વત્તા અને વાભથમાનો એ હુકંાટો શતો. તોરે થા ખાધી શતી. 
 

  તોરદે દેશને ોતાની છેડીભા ંનાખી, ગાવંડી ફાધંી, ગાવંડી ોતાના ભાથા ય ઉાડી જેવરે વાવંનતમાના ગાભ તયપનો થં 

કાલા ભાડંયો. 

      *********************************  
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  નળય ય ગાવંડી, વાધનુો લેળ, આંખોભા ંઆંખોભા ંદડદડ આંસડુાનંી ધાય, એલા દીદાયે જેવર જાડેજો વાવંનતમાના ઓયડે આલીને 

ઊબા યહ્યા, મખુભા ંફોર નથી. ભનત મ ૂઝંાઈ ગઈ છે.  

  ઓયડાભા ંજ્મોત જરે છે. ચોાવ ભડં ફેઠું છે. બજનની ઝૂક ભચી છે. અનતનથને બાતા ંજ બજન નલયભી ગયુ ં. આદભી એકદભ 

ઓખામો નશીં.  

  વાવંનતમાજી ઊબા થઈને યોણાની ાવે આવમા. ઓખ્મા. “કોણ, જેવરજી? એકરા કેભ? ભોડુ ંળાથી થયુ?ં” 

  જેવરના ભોંભાથંી જલાફ ન નીકળ્મો. પ્રળાતં મખુમદુ્રા ય આંસનુી ધાયા જોય કડલા રાગી. 

  “તોાદેં ક્યા ંછે?”  

  જેવરે ભાથા યની ગાવંડી ઉતાયેને ધયતી ય જ્મોતની વાભે મકૂી. ગાિં છોડી નાખી. તોરનો ફેબાન દેશ ધયતીને ઢાકંી તમા ં

થયાઈ ગમો. છાતી તયફો શતી. સ્તનોભાથંી શજુમ દૂધની ધાયા ફૂટી યશી શતી. આખો દેશ કોઈ અજફ ઉશ્કેયાટથી શાપંી યહ્યો શતો. 

  “જેવરજી, આ શુ ંથયુ?ં”  

જેવરની જફાન ઊડી નશીં. 

 “પકય નશીં.”વાવંનતમાએ કહ્યુ.ં “જનત જેવર ! ધીયજ ધયો. જનભ ભયણના ઓયતા ન શોમ.” 

“ ભા ! ભા ! ઓ ભા !”  જેવરના ભોંભાથંી ોકાય નીકળ્મા. 

 “વતંજનો ! ” વાવંનતમાએ કહ્યુ:ં “જેવરજીના શાથભા ંકોઈ એકતાયો આો.” 
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  એક ભોટો ત ુફંડાનો તબંયુો જેવરના ખોાભા ંમકુામો. જાણે ફે-ાચં લયવનો એક ફાક આલીને અંકભા ંફેિો શોમ ને, 

એલી રાગણીએ જેવરના અંતયભા ંજગ્મા રાધી.  

  “કાઈંક ગાળો ને, વતં?” 

  “આલડતુ ંનથી.” 

  “અજભાલી જુઓને, ફા. જેવરજીને કંિેથી તો વજંીલનીની વયલાણણયુ ંફૂટળે.” 

  વાવંનતમાએ ભજંીયાનો ઝીણો ઝીણો યલ કાઢલા ભાડંયો. જેવરના ંઆંગાએં એકતાયાને ફોરતો કમો. સતૂેરી તોર વાભે 

એક ધ્માન ફનીને જેવરે કરેજુ ંખોંખાયુું, વાવંનતમાએ વહુને વજં્ઞા કયી દીધી, કે કોઈ ઢોરક કે ઝાઝં ફજાલળો નશીં. ઓયડાભા ં

ળાનંતની સયુાલ ફધંાઈ ગઈ. શલાના તતંએુ તતં ુજીલતા ંફન્મા ંને જેવરે આયાધ ઉાડયો: 

 નશીં યે ભેરુ ને નશીં ભેદની 

    નો’તા તે દી ધયણી અંકાળ યે શા,ં 

ચાદંો ને સયૂજ જે દી દોઈ નો’તા 

   ધણી ભાયો તે દી આોઆ યે શા,ં  

 ધીય યે ોકાયે મુજંંા બાલયા ંયે 

     વતી તભાયો ધયભ વબંાયો યે શા ંશા ંશા.ં  
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 ોતાના નુ્મ લન્મા ધાય નૈ યે 

   ગરુ લન્મા મગુતી ન શોમ યે શા ંશા ંશા.ં  

કંકુલયણો યે સયૂજ ઊગળે 

   તળે કાઈં ફાોફા યે શા.ં  

ધયતીના ંદોઈ ડં ધ્રજૂળે 

     શોંળે કાઈં શરશરકાય યે શા ં

     શા ંયે શા ંશા ં –ીય યે ોકાયે... 

શાડ ને ચાભ યોભયાઈ નશીં 

   નશીં કાઈં રુદય ને ભાવં યે શા.ં 

નિંડ નિંડભા ંઅધય રયયુ,ં 

   નો’તા કાઈં વાવ ને ઉવાવ યે શા.ં  

   શા ંયે શા ંશા.ં —ીય યે ોકાયે... 

નય યે ભળ્મા શરયના નનજ્માથંી 

   એ જી ભળ્મા ભને વાવંનતમો વધીય યે શા.ં 

મલૂા ંયે તોરને વજીલન કમાું 
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    એભ ફોલ્મા જેવર ીય યે 

  શા ંયે શા ંશા.ં —ીય યે ોકાયે... 

  [પ્રભનુા ંપ્રથભ પ્રાતટયનુ ંઆયાધન: ઓ બજનનકો ! જે રદલવે કરક નશોતી, નશોતા ભેરુ(શાડો), નશોતી આ થૃલી; ધયણી 

નશોતી, આબ સદુ્ામં નશોત ુ.ં ચાદંો ને સયૂજ ણ નશોતા, તે રદલવ,ે એ શનૂ્મભા ંભાયો ધણી નલશ્વબંય આોઆ વયજામા શતા. ઓ 

ભાયા બાઈઓ , ઓ સતૂેરી વતી, તભાયો સ્લધભા વબંાો. ખડી થઈ જા. જગતના ભોશ તને સ્લધભા ચકુાલી યહ્યા. શુ ંતુ્ર ! ળા 

વફંધંો ! ોતાના જ ણુમ નલના ાય આલલાનો છે કદી આ જન્ભભયણના પેયાનો? 

  ને પયી પ્રભ ુપ્રકટળે: તે રદને રારચો સયૂજ ઊગીને બ્રહ્ાડંને ફાી નાખે તેલી તળે. થૃલીના ંડ ધ્રજૂળે. બ્રહ્ાડં 

શરફરી ઊિળે. ભાટે જેવર ીય કુાય કયે છે કે શ ેભાયા જનત બાઈઓ ! શ ેવતી ! તભાયો ધભા વબંાો. ોતાના ંનુ્મ લગય ાય 

નથી.  

  આોઆ વયજામેરા એ ખાલદં ધણીનુ ંસ્લરૂ કેવુ ંશત ુ ં તે કાે? નશોતા ંશાડકા,ં નશોતી ચાભડી, રુનધય ને ભાવં ણ 

નશોતા.ં ચંભશાભતૂનુ ંકોઈ કરેલય નશોત ુ ંશયે ુું ઈશ્વયે. અદ્ય યહ્યુ ંશત ુ ંએનુ ંરૂ, એને તો શ્વાવોચ્વાવ ણ નશોતા.] 

  સજૃનનુ ંભરશભા-ગીત જેવરજીના ગયલા સયેૂ ગલાત ુ ંગયુ ંતેભ તેભ મનૂછિત તોરની યોભયાઈ વલલા રાગી. તરેલયભા ં

પ્રાણ યુાતા થમા અને આંખો ઉઘાડી, આવ ભયડી, ફેિી થમેરી તોરદી ોતાના ંલસ્ત્રો વકંોડયા ંતમાયે બજનનકે આ વાચા 

જીલનદાતા નય વાવંનતમાના ધન્મલાદ ગામા. સ્ત્રી શરયના નનજથંી નય વાવંનતમા ! તભાયે પ્રતાે મએૂરી તોર વજીલન થઈ. 

  ઝીણા ઝીણા તબંયૂ-સ્લયો વાથે તાર રેતા વાવંનતમાના શાથભા ંભજંીયાના સ્લય, ભાનલીના સયૂ ળાતં ડયા છી ણ જાણે 

કે જીલનનુ ંસ્તોત્ર યટતા શતા.  
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          6 

     

 

મનુનળર મળ્યા મનુનળરા  

 

કચ્છથી જેવર ઉભાલો જી યે 

   ભેલાડ ભારો આયાધે; 

મનુનલય ભળ્મા મનુનલયા, 

   બોનભમા દોનુ ંઆગે;  

એડો યે ઉભાલો જાડેજા કયી ભો, 

   ભાયા બાઈરા ! બાલે ભો શો જી ! 

ભાર,ે જેવરને નૂછયુ,ં 

   આણે શોઈ ઓખાણુ;ં 

   શાથે જંો દૈ દૈ ભળ્મા, 

  ઈ તો વાધનુી વાનુ.ં-એડો દે...  
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ધીયે જોતમા ધોયી તભે,     

   કલેૂ કડલા ંાણી;  

આયાધે અમતૃ હુલા,ં 

   ઈ તોર કારિમાણી,--એડો યે... 

વાલ વોનાની ગરુની ફાંગી 

   તેભા ંરૂાદેં યાણી, 

ભાગ્મા ભાગ્મા ભે લયવાનલમા 

   ઈ ભારા ઘેય આણી —એડો યે... 

જેવરે લાલી ાયવ ીી 

   ભારે લાલી જા;  

ાડું નમાએ યરિયુ ં

   ડાળ્યુ ંલયભડંે જામ. —એડો યે... 

    ***  
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  કચ્છ અને ભાયલાડ ફેઉ ધયા લચ્ચે એક અવીભ યણ તે છે. તમા ંઝાડ નથી, ભીઠું જ નથી. એ રફંથંા ભાયગ ય એક 

જ િેકાણે ફે એકરલામા ંઝાડલા ંઆજ ણ રીરાછંભ રશયેામ છે. એક ીી છે ને એક જાળ્મ છે, ફાજુભા ંએક લીયડો છે. 

લીયડાભા ંઅખડં જઝયણુ ંલશ ેછે. ભાણવનુ ંભોત નીજાલે એલા એ યણના ંકડલા ંાણી લચ્ચે આ ભીિાળ ક્યાથંી? ભોતને કેડે 

જીલન કોણે વયજાવયુ?ં 

  કશ ેછે કે એક રદલવ તમા ંચાય ભાનલીઓનો નભરા થમેરો. નયનાયીના ંફે જોડરા ંઅંતરયમા ઓણચિંતા ંભળ્મા ંશતા.ં 
 

  “યાભ યાભ !” 

      “યાભ !”  

          “ક્યા ંયશવે ુ?ં” 

  “યશવે ુ ંભાયલાડભા,ં” 

  “આભ ળીદ બણી?”  

  “કચ્છ ધયાભા ંજામેં છમેં. તમા ંજેવર ીય અને વતી તોી નાભના ંફે વતંો થમા ંછે એભ વાબંળ્યુ,ં ને ભન થયુ ંકે દીદાય 

તો કયી આલીએ.” 
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  “તભાયે ક્યા ંયશવે ુ?ં” ભરુ ધયીના ભાનલીએ છૂ્ુ.ં 

  “અભાયે યશવે ુ ંકચ્છધયાભા.ં ભેલાડભા ંભારદેલજી ને રૂાદેં નાભે ફે વતંો લધે છે તેની સલુાવ વાબંીને ભને થયુ ંકે નભરા 

કયી આલીએ.” 

  વાભેના ંફે સ્ત્રી-રુુ પ્રલાવીઓએ ણ વશજે ભોં ભયકાવમા.ં  

  ફનેં મવુાપયોએ જંા રફંાવમા. વાભેના ફન્નેએ ણ જંા નભરાવમા. એ જંાના નભરનભા ંઅમકુ મકુયય પ્રકાયની વાન 

શતી. જંાના નભરને જ યસ્યની નછાન દીધી. ચાયભાથંી કોઈને પોડ ાડલાની જરૂય ન યશી.  

  “જેવર ીય ! વતં ભારદેલજી ! ”તોરે શવીને કહ્યુ:ં “તભ વયીખા દોનુ ંનય આંશીં ભનોભન વાક્ષીભતૂ થઈને ભેા 

ામ્મા. આલા ભેાનુ ંવબંાયણુ ંયાખીએ, શ ેતોર વતી !” 

  “છૂી રૂાદેં યાણીને.”  

  રૂાદેં ફોલ્મા:ં “શરયના ંજન ભે તેભાથંી જગતને રાબ જડે, ભખૂ્માદુંખ્મા ંભાનલીઓનો આળયો ફધંામ, એવુ ંકાઈંક 

વબંાયણુ.ં” 

  “ આ ધયતીના ંલટેભાગુા અને ખંીડા ંજુગોજુગ માદ કયે એલી કાઈંક એંધાણી યોી જાલ, જેવરજી ને ભારદેલજી !”તોરે 

કહ્યુ.ં 

  “તભે જ કશો.” 
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  “જ અને ઝાડલા.ં” 

  છી ચાયેમ જણાએં યણની ધયા તાવી. િેકાણે થેકાણે થૃલીય સઈૂને કાન ભાડંયા. જેવરે અને ભારદેલજીએ એ ઝેયીરી 

ભનૂભના ેટાભા ંએક િેકાણે ભીિા જની વયલાણીના વાદ ાયખ્મા. આજુફાજુ ફાયીક ાદંડીઓલાા રીરા કોંટા નનશાળ્મા અને 

યેત ખોદી. યેતભા ંબીનાળ દીિી. રુુો ફેઉ ખોદતા ગમા, સ્ત્રીઓ ફેઉગા કાઢતી ગઈ, અને છી બેો એકતાયો શતો તે ફજાલી 

ચાયેમ જણાએં આયાધ ગામો. જ અને વગંીતના તમા ંતાર ફધંામા. ફે ઝાડની તમા ંયોણરક્રમા કયી. જેવરે લાલી ીી ને 

ભારે લાલી જા: એના ંમૂ ાતાે ગમા,ં એની ડાીઓ ગગને શોંચી. શ ેવતંો ! આજે વૈકાઓ લીતમા. પ્રલાવીઓ તમા ંાણી 

ીએ છે, એ ઝાડ-જોડરીની છામંે ોયો ખામ છે. શ ુને ખંીઓની ણ તમા ંતૃા છીે છે. 

     *****  
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   રૂદદયો  રુળે  

 

 

  યોઈ યોઈ કોને વબંાવુ ંયે, જેવરજી કે’છે, 

  ઊંડા ંદુખ કેને વબંાવુ ંયે જાડેજો કે’છે 
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         રુરદમો રુલે યે ભાયો બીતય જરે. 

  અભે શતા,ં તોી યાણી ! ખાયી લેલ્મે ત ુફંડા,ં  

      તભે આવમે ભીિડા ંશોમ યે જાડેજો કે’છે. –યોઈ... 

  અભે શતા,ં તોી યાણી ! ઊંડે જ ફેડરા,ં 

  તભે યે  ઉતાયો બલાય, જાડેજો કે’છે. —યોઈ... 

  કડા ંરાલો, તોી યાણી, વાબએુ સધુારંુ, 

  નનિંદા થકી ઊજા ંશોમ, જાડેજો કે’છે —યોઈ... 

  તભે જાલ, તોી યાણી, લડે સુઘેં લામકે, 

  તભ નલના રદનડા નલ જામ, જાડેજો કે’છે. —યોઈ... 

  દોમરી લેાની તોી યાણી, ગામત્રી વબંાલો 

  વબંાવમે મગુનત શોમ, જાડેજો કે’છે. —યોઈ... 
 

     ***  

  જેવર અને તોરના ંજીલન એકફીજાભા ંઆલી યીતે ઓતપ્રોત ફની ગમા.ં જેવર શીયો ને તોર રારયંગી 

ભાણેક : બક્તતના દોયભા ંફેઉ યોલાઈ ગમા,ં જેવર ચંો ને તોર કેળ્મ: વતના ક્યાયાભા ંફેઉ વજોડે યોાઈ ગમા.ં એને 

જેવરના ઉદ્દાભ પ્રેભરૂી જ-રશલ્રોર  કયતી વમંભની ા ફનેરી તોર: જીલન-આયાભા ંફેઉ ઝૂરલા રાગ્મા.ં અને એ 

પે્રભ એટરે સધુી શોંચ્મો કે ફેઉએ એકીવાથે એક જ વભાધભા ંફેવલાનો િયાલ કયી રીધો. 
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  આખયે જુદાઈનો એક રદલવ આલી શોંચ્મો. જેવર અને તોરને ભેલાડના વતંભડંભાથંી ‘લડાલંામક’ આવમા ં

એટરે કે જ્મોતના ાટભા ંશાજયી આલા જલનુ ંનોતરંુ આવયુ.ં ફેઉએ બેા ફેવીને રયમાણ કયુું: “જેવરજી ! છેલ્લકુી 

લાયના ંજઈ આલીએ. છી તો નનયાતેં ાછા ંઆલીને બેા ંજ વભાશુ.ં” 

  કંઈ ફોલ્મા લગય જેવર ચાલ્મા. ન અંજાયના ઝાંા સધુી આલીને એણે કહ્યુ:ં “વતી ! રુરદમો કશ ેછે કે હુ ંન 

આવુ.ં” 

  “બરે, જેવરજી ! રુદો યાખે તેભ યશવે ુ.ં” 

  જુદા ંડતા ંડતા ંજેવર ફાક જેલો વમાકુ ફની ગમો. “અયે વતી ! યોઈ યોઈ હુ ંકોને વબંાવુ?ં ભાયા 

અંતયના ંઊંડા ંદુ:ખ હુ ંકોને વબંાવુ?ં ભાયો રુરદમો રુલે છે, કરેજાના બીતયભા ંઊંડાણે જાણે કોઈ આગ જરી ઊિી છે. હુ ં

કડલી લેરે ત ુફંડા જેલો, તે તભાયા ભેાથી ભીિો ફન્મો. હુ ંભધવાગયે કોઈ ખડક વાથે અથડાઈ બાગંી જતા, 

સકુાનીનલશોણા નાલ વયીખો,તેને તભે તાયીને રકનાયે રઈ આવમા,ં. જગતની નનિંદાના ંજથી ભાયો આતભા ઓય લધ ુઊજો 

ફન્મો. ઘણા ઘણા રોકાલાદ ભાયે ભાથે ચડયા તેની ભને ફીક નશોતી, ખેલના નશોતી ણ તભે ભને તજી જળો તો 

એકરા ભાયા રદલવો કેભ નીકળે?” 

  “જેવરજી ! હુ ંલશરેી ાછી લીળ.” 

  એભ કશીને તોરે ભેલાડનો ભાગા રીધો. 

      *****  
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સમાધ 

 

ફીજ રદન થાલયલાય,  

   લામક આવમા ંગયલા દેલના ંએ જી.  
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 દીૈમા, લેરરડયુ ંળણગાય, 

   રદન ઊગ્મે ભડં ભા’રીએં એ જી. 

દયલાણી બાઈ, દયલાજા ઉઘાડ!  

   અભાયે જાલા ંભડં ભા’રલા એ જી.  

કૂંણચયુ ંકાઈં યાજદયફાય, 

   દન યે કૂંચીએ તાા ંઊઘડયા ંએ જી. 

ગતમ-ગગંા કરંુ યે યણાભ: 

   તભે યે આવમા ંને જેવર ક્યા ંરયમા ંએ જી.  

જેવરને ઘેયે કાઈં કાભ, 

   અભને લાલી ઘેય ાછા લળ્મા એ જી. 

છૂુ ંશલે રંડઅત લીય,  

   જ્મોત ુ ંયે ઝાખંી આજ કેભ ફે એ જી. 

વતી તભે જાણસજુાણ, 

   વયગના વાભૈમા જેવર રઈ લળ્મા એ જી. 

વતીએ વોનૈમો ભેલ્મો ાટ 
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   ભોતીડે અરખ લધાનલમા એ જી. 

દીૈમા, લેરરડયુ ંળણગાય, 

   દન ઊગ્મે અંજાય ણૂગમે એ જી.  

 ઝાખંા દીવે અંજાય ગાભના ંઝાડ, 

   ઝાખંા ંયે દીવે ભરંદય ભાણમા ંએ જી. 

છૂુ ંતને, ગોલાીડા લીય, 

   જેવરને વભાણા ંકેટરા ંદન હુલા એ જી.  

વતી તભે જાણસજુાણ,  

    જેવરને વભાણા ંત્રણ દન હુલા એ જી.  

ઝાખંી દીવે ચોયાની ચોાટ, 

   ઝાખંો  યે દીવે જેવરનો ડામયો એ જી. 

ધયતી ભાત, રદમો શલે ભાગ, 

   અભાયે જેવરને છેટા ંડે યે એ જી. 

વાધ ુચાલ્મા કાળી ને કેદાય, 

   વતીએ ગામો શરયનો ઝૂરણો યે જી.  
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  [અથા: ફીજનો રદલવ અને ળનનલાય; એના ઉતવલભા ંજલા ભાટે લામક (નનભતં્રણ) આવમા.ં એ બાઈ વાયનથ દીૈમા 

! લેલ્મને ળણગાય. યાતોયાત શોંચવુ ંજોળે. રદલવ ઊગતા ંજ ભડંભા ંશોંચી જઈએ.(ણ ભાયલાડ દેળ દૂય શતો, યાતે 

શોંચાયુ.ં ળશયેના દયલાજા ફધં શતા) શ ેબાઈ દયલાન, દયલાજા ઉઘાડ. દયલાન કશ ેકે કૂંચી તો યાજદયફાયભા ંછે. તાા ં

તો શલે વલાયે ઊઘડળે. એટરે તોર અરખની આયાધના ગાઈ, તાા ંઊઘડી ડયા.ં ઉતવલભા ંશોંચીને ાટભા ંફેિેરા 

બતત-વમશૂને કહ્યુ:ં શ ેગતમ-ગગંા ! પ્રણાભ કરંુ છુ.ં વમદુામે છૂ્ુ:ં શ ેવતી, જેવરજી ક્યા?ં શ ેગતમ-ગગંા ! જેવરજીને ઘેય 

કાભ શતા.ં છી તોરે જોયુ ંકે ાટની જ્મોત ઝાખંી ઝાખંી ફલા રાગી. શ ેબાઈ ! જ્મોત ઝખંલામ છે કેભ? જલાફ 

ભળ્મો, શ ેવતી ! તભે તો ચતયુ સજુાણ છો. વભજી જાઓ. અંજાયભા ંજેવરજી સ્લગાપ્રમાણ કયી ગમા ! તોરે તયુત ાટને 

લધાલી રઈ પયી લેલ્મ વજ્જ કયાલી.ભાય ભાય લેગે યાતોયાત થં કાી પ્રબાતે અંજાય શોંચ્મા.ં ગાભના ંઝાડાદં ઝાખંા ં

જોમા.ં ભરંદયભાણમા ંનનસ્તેજ દીિા.ં વીભના ગોલાને છૂ્ુ:ં શ ેલીયા ! જેવરજીને વભાત રીધે કેટરો કા થમો? શ ેવતી 

! ચોથો રદલવ થમો. શામ યે શા શા ! થૃલી ભાતા !ભાયગ દ્યો. ભાયે ને એને છેટંુ ડી ગયુ.ં] 

  થાનકભા ંશોંચી. ભાણવો ચુચા ઊબા શતા. જેવરજી નશોતા. કોઈને છૂી ન ળકી કે જેવર ક્યા ંછે. તાજી 

યેૂર વભાધ દીિી. વભાધને કાિેં અફીરગરુાર ને રોફાનના ધૂ દીિા. કેટરામ રોકોની આંખોભાથંી ાણી ડતા ંશતા.ં 

જેવરે રીધેરી એ વભાધ શતી. 

  છી ધૈમા ધયીને ોતે ઊબા ંયહ્યા.ં વેલકોને કહ્યુ:ં “તબંયૂો રાલો, ભજંીયા રાલો.”  

  શાથભા ંએકતાયો રઈને તોર ઊબી થઈ. વભાધ પયતી પ્રદણક્ષણા કયતી, નતૃમ કયતી, ફજાલતી એ ગાલા રાગી: 

  જાગો ! ઓ જાડેજા જેવર ! તભાયા ંઆેરા ં –વાથે વભાત રેલાના ંલચન વબંાયેને લશરેા જાગો, લચનને ચકૂનાય 

ભાનલીને મકુ્તત નશીં ભે. ચોયાળીના પેયાભા ંબટકવુ ંડળે! જાગો જનત ! જાગો !-- 
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  જાડેજા યે, લચન વબંાયી લે’રા જાગજો ! 

  લચન ચકૂ્યા ચોયાળીને ાય, જાડેજા શો ! 

     લચન વબંાયી લે’રા જાગજો !  

જાડેજા યે, વો વો ગાઉ જભીં અભે ચારી આવમા ંયે, 

આલતા ંનલ રાગી લાય...જાડેજા શો ! 

એકલીવ કદભ િેયી રયમા ંયે, 

અભાયા નળમા અયાધ...જાડેજા શો ! 

    લચન વબંાયી લે’રા જાગજો !  

જાડેજા યે, તાર તબંયૂો વતીના શાથભા ં

વતીએ કીધો અરખનો આયાધ; જાડેજા શો ! 

જે દી ફોલ્મા’તા ભેલાડભા ં

તે દીના ંલચન વબંાય ...જાડેજા શો ! 

      લચન વબંાયી લે’રા જાગજો !  

જાડેજા યે, ભેલાડથી ભારો રૂાદેં આનલમા,ં 

તેદુના ંલચનને કાજ; 
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ત્રણ દા’ડા ત્રણ ઘડી થઈ ગઈ; 

સતૂા ંજાગો યે જેવર યાજ ! ...જાડેજા શો ! 

જાડેજા યે, ભારો ાયખ ને રૂાફંાઈ ેઢીએ.  

શીયા શીયા રાર યખામ; 

નગૂયા ંસગૂયાનંા ંડળે ાયખા;ં 

લચન ચકૂ્યો ચોયાળીભા ંજામ... જાડેજા શો !  

           લચન વબંાયી લે’રા જાગજો !  

જાડેજા યે, આવ ભયડીને જેવર ઊરિમા, 

બાગંી બાગંી બાયુનંી ભ્ાતં; 

ેરા ંભળ્મા રૂા ંભારદેને, 

છી કીધી તોરવેં એકાતં...જાડેજા શો ! 

           લચન વબંાયી લે’રા જાગજો !  

  જાડેજા યે, કંકુકેવયના ંકીધા ંછાટંણા,ં 

ભોરડમો ભેલ્મો વતીને ભાથ: જાડેજા શો !  
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કંુલાયી કન્માએ લાઘા ે’રયમા શો જી 

રાગી રાગી લીલાની ખાત...જાડેજા શો ! 

     લચન વબંાયી લે’રા જાગજો !  

જાડેજા યે, તોર યાણી મખુથી ઓચમાા શો જી 

નરદયુ ંવભાતયુ ંગાલ,,,,જાડેજા શો ! 

  વહુ યે લાલી ાછા ંલળ્મા ંયે, 

નલ લળ્મા ંતોાદેં નાય... જાડેજા શો ! 

     લચન વબંાયીને લે’રા જાગજો !  

  ઓ જેવર જાડેજા ! કોર આેરો તે માદ કયજો. ભોતભા ંણ જુદા ડલાનુ ંનથી એ તભારંુ લચન શત ુ.ં અને આજે 

રયવાઈને ચારી નીકળ્મા ! ભેં વો-વો ગાઉની ભજર કેભ કાી તે તો નલચાયો ! ભાયો એલો અયાધ થમો. જેવરજી ! 

જાગો, જેવર ીય ! સતૂા છો તે જાગો. નશીં તો આણે નગૂયા ં(ગરુુ નલનાના,ં અજ્ઞાની) કશલેાશુ.ં નશીં તો કારિમાી 

તોરને રોકો કારી (મયૂખી) કશળેે, અને એલી પજેતી થળે આણી નવદ્ધદ્ઓની, કે આણી વભાતને ભાથે છી ધૂ, ધજા 

ને શ્રીપ નશીં ચડે. જાડેજા ! જગતને ાયખુ ંકયાલો, કે આણા જોગ નકરી નશોતા, આણા નેશ તકરાદી નશોતા. 

આણા કોર છોકયીઓના ખેર નશોતા. આણો આતભવફંધં દુનનમાને દેખાડલાનો નશોતો. જાગો, જાડેજા !  

  તોરના ડકાયા વભાધની ભાટીને કંાલલા રાગ્મા. ભાટી એની ભેે વયકલા રાગી. ળફદ,વગંીત અને નતૃમની 

ત્રેલડ ચોટ રાગી,બ્રહ્યંધ્રભા ંરૂધંાઈ યશરેો જેવરનો પ્રાણ નાડીએ નાડીએ ાછો લળ્મો. જેવર આવ ભયડીને ઊબા થમા. 
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એણે ભેલાડથી આલેરા ંરૂાદેં-ભારદે જોડે જંા નભરાવમા. ને છી તોર વાથે એકાતં-ચચાા કયી. 

  “જેવર જાડેજા !ફવ, શલે આણે ભાટે એક જ લાત ફાકી યશી છે.જીલનભા ંજે નથી થઈ ળક્ુ ંતે મતૃયનેુ ભાડંલડે 

તાલી રઈએ. લ્મો જેવરજી ! આલતા બલના ંઆણા ંયણેતય ઊજલી રઈએ.”  

  તોરે ભસ્તક ય ભોરડમો (યણેતય કન્મા ભાથે શયેે છે તે ) મકૂ્યો. કંુલાયી કન્માની ેિે લાઘા વજ્મા. ફને્ન 

જણાએં વાભવાભા ંકંકુકેવયના ંછાટંણા ંકમાું. અને છી નલી ફે વભાધ જોડાજોડ ગાલી. લાલલા ગમેરા ંફીજંા ફધામં 

ાછા ંલળ્મા,ં ન લળ્મા ંએક તોરદે. એ તો જેવરજીની વાથે વભામા.ં 

     ******  

ીય કેલયાણા બાઈ રીધ કેલયાણા 

જેણે દરડાભા ંભ્ાતં ુનલ આણી યે  

   અલ્રા શો ! જુગભા ંવીધ્મા ંજેવર ને તોી  

ફીજ યે થાલયનો જાભો યચાનલમો 

     ધણી કેયો ાટ ભડંાણો યે શા;ં 

ભાજભ યાતના હુઆ ભવદંા તમાયે 

     ચોયી થકી ઘેય આવમો યે. 

       --અલ્રા શો... 

તોી ઘેય જાભો યચામો યે શા;ં  
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    તમાયે કાિીડે કીધી કભાણી, 

તોી ઘોડી રઈ વોંપ્મા ંતમાયે 

    વામફાને યાખ્મા વગંાથી યે 

       --અલ્રા શો...  

ચોલીવ લયવ સધુી ચોરયયુ ંયે કીધી યે શા;ં 

      ઘણા જીલજતંને ભામાું;  

ધોા ંઆવમા ંતમાયે ધણીને વબંામાા 

     ભરંદય ધામાા ભોયારય યે. 

       --અલ્રા શો...  

આ કજગભા ંત્રણ નય નવદ્ા યે શા ં

     જેવર જેતો’ ને તોી; 

અંજાય ળે’યભા ંઅજેા વીધ્મા 

      તોયરે ત્રણ નય તામાું યે. 

        --અલ્રા શો... 
 

ફીજ શત ુ ંતે વાધમુખુ લાલરયયુ ંયે શા;ં  
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    લેળ લાલીને ગ્શયે આવમા:ં  

એકભન યાખી અરખ અયાધ્મો 

     વાચા ંભોતી ઘેય રાવમા ંયે. 

       --અલ્રા શો... 

ઊંચા ઊંચા ભોર ને તે ય આંબ્મા ંનીય યે શા;ં  

      નીચા ંગગંાજ ાણી,  

  ભારદે કોટલા ઉભા આયાધે 

     જેવર તોી નીયલાણી યે.         

 -- અલ્રા શો.  

=============================================== 
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ભજન#કાલથી ડયો#નનિંદાના નીર#પ્રકૃનિનો દ્રોહ#સજીળન કયાા#મનુનળર મળ્યા 

મનુનળરા#સમાધ#ભજન#કાલથી ડયો#નનિંદાના નીર#પ્રકૃનિનો દ્રોહ#સજીળન કયાા#મનુનળર મળ્યા 

મનુનળરા#સમાધ 

[જેવરને ખાડી ઉતાયે કચ્છભા ંરાલીને તોરે ફોધ દીધેરો તેનુ ંબજન] 

      જેવર,કયી રે નલચાય, 

  ભાથે જભ કેયો ભાય,  
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  વના જેલો છે વવંાય 

  તોી યાણી કયે છે ોકાય  

   આલોને જેવરયામ !  

આણ પ્રેભ થકી ભીએં જી 

યૂા વતં શોમ તમા ંજઈ બીંએ જી ! 

  આવમો અમરૂખ અલતાય 

  ભાથે વતગરુુ અલતાય 

  જાવુ ંધણીને દુલાય 

  કામા ફેડી ઉતાયે બલાય 

     આલોને જેવરયામ. —આણ... 
 

  ગરુુના ગણુનો નશીં ાય 

  બગતી છે ખાડંાની ધાય 

  નગૂયા કમાું જાણે વવંાય  

  એનો એે જામ અલતાય 

        આલોન ેજેવરયામ. —આણ...  
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  જીલની ગનત ગરુુની ાવ 

  જેલી કસ્તયૂીભા ંલાવ 

  ધણી તાયાનાભનો નલશ્વાવ 

  વેલકોની યૂો શલે આળ 

     આલોને જેવરયામ. —આણે... 

  છીુ ંવમુદંયભા ંથામ 

      તેનીયુ ંવપ કભાઈ 

  સ્લાતના ભેહુરા લયવામ 

  તમાયે વાચા ંભોતીડા ંફધંામ 

     આલોને જેવરયમ. —આણ... 

  ભોતીડા ંએયણભા ંઓયામ 

  ભાથે ધણ કેયા થામ 

  ફૂટે તે પટરકમા ંકે’લામ 

  ખયાની ખે ખફરંુ  

     આલોને જેવરયામ. —આણ... 
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  ચાદંોસયૂજ લવે છે આકાળ 

  નલરખ તાયા તેની ાવ  

  લન ાણી ને યકાળ 

  વૌ રોક કયે તેની આળ 
 

     આલોને જેવરયામ. —આણ... 

  નલરખ કોથણયુ ંફધંામ 

  તે તો ગાધંીડો કે’લામ 

  શીયાભાણેક શાટોડે લેચામ 

  તે દી એના ંમરૂ ભોંઘા ંથામ  

     આલોને જેવરયામ. —આણ... 

  ગતમ ગતમ ઊંિી નાલંા જામ 

  કોમરા ઊજા  ન થામ  

  ગણુણકાને ફેટડો જો થામ 

  ફા કેને કે’લાને જામ  
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     આલોને જેવરયામ. —આણ... 

 પ્રેભના ાટ પ્રેભના ઘાટ 

      ઝશ જ્મોત ુનંા ઝાટ  

  આગ નભન્યુ ંજ્મા ંથામ 

     આલોને જેવરયામ. —આણ... 

  ભનની ભાડંનલયુ ંયોામ 

  તન કેયા ડદા ગધંામ 

  જનત વતી ભી બેા ંથામ 

  વનતયુનંા જંા જ્મા ંભેામ 

      આલોને જેવરયામ. —આણ... 

  દેખાદેખી કયો યે ભત બાઈ 

  શાથભા ંદીલડીઓ દયળામ 

  અંતયે અંજલાા ંથામ 

  ચાય જુગની લાણી તોર ગામ 

       આલોન ેજેવરયામ. —આણ... 
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