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સપંાદકની નોંધ 

ઝવેરર્ુંદ મેઘાણીની 75મી જન્મજયુંતી પ્રસુંગે 1972માું શ્રી મનયભાઈ 
પુંર્ોળીએ લોકભારતી ગ્રામમવદ્યાપીઠમાું આપેલાું ત્રણ વ્યાખ્યાનો કયલ છએક 
કલાક ર્ાલેલાું. તેની ટેઇપ ઉતારેલી એની પરથી લોકમમલાપે 83 પાનાુંની 
પયક્તતકા “ભેદની ભીંત્યુંને આજ મારે ભાુંગવી”  તે વરસે બહાર પાડેલી. 
ખીસાપોથીના કદમાું સમાય તેવો તેનો આ સુંિેપ છે. 
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ચોટીલામા ંમેઘાણીભાઈનો મણણમહોત્સવ 

 

કાલે હયું ર્ોટીલા ગયો હતો. ર્ોટીલામાું ર્ાર્યુંડાનો સયુંદર મજાનો ડય ુંગર છે. 
ડય ુંગરના પેટાળની નીરે્ બહય મોટી સભા ભરાઈ હતી. ર્ોટીલામાું આવડો 
મોટો સર્યદાય કોઈ હદવસ એકઠો નહીં થયો હોય. પણ મેઘાણીનયું એ 
જન્મતથળ, અને મેઘાણીને પોતાની અંજક્ષલ આપવા બધા એકઠા થવાના, 
એવયું સાુંભળીને હજારો લોકો આવેલા. પોતાના જ કયટયુંબમાું કોઈ ર્યરબ્બીની 
ગયણગાથા ગાવાની હોય, અને તેમાું હયું રહી જાઉં તો કેટલી મોટી ખોટ જાય—
તેવા તેમના ભાવો હતા. 

મેઘાણીભાઈના આ મક્ષણમહોતસવ અંગે જયાું જયાું જવાનયું થાય છે તયાું 
લોકોની બહય મોટી મેદની જામેલી હોય છે. તયાું જે બોલાય છે તે બધા સમજે 
છે તેવયું કાુંઈ નથી. મારો વારો તો આવ્યો લગભગ બે કલાક પસાર થયા 
પછી. તયારે મેં લોકોને ધન્યવાદ આપ્યા : “તમે અમને સહન કરી લો છો 
એને માટે તમારો પાડ માનવો જોઈએ. પણ તમે સહન ક્યું તેની પાછળનયું 
એક કારણ એ છે કે તમને એમ છે, કે મેઘાણી અમારો માણસ હતો, અમારા 
માણસનયું કાુંઈક સારયું  સારયું  બોલાય છે; પછી અમે સમજીએ કે ન સમજીએ.” 

અજ્ઞજનોમાું એક ગયણ હોય છે, એક કદર હોય છે. એ લોકો કાુંઈ શબ્દને નથી 
વળગતા, ભાવને વળગે છે કે, ભાઈ, આ લોકો મેઘાણીનયું કાુંઈક સારયું  સારયું  
કહવેા આવ્યા છે—પછી બસ, વર્માું કાુંઈ ન સમજાય તોપણ વાુંધો નહીં. 
જેમ આપણે ર્મૂતિની આરતી ઉતારતા હોઈએ ને બ્રાહ્મણ સુંતકૃતમાું બોલતા 
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હોય, એ કાુંઈ આપણે સમજતા થોડય ું હોઈએ ? પણ આપણે આરતી ઉતારીએ 
તયારે આપણા મનમાું હોય છે કે, બહય સારયું  ! બહય સારયું ! ભગવાનના ગયણ ગાય 
છે. બસ, આટલા ઉપરથી પજૂામાું આપણી ક્તથરતા આવે છે. મેં આ લોકોને 
કહ્યું, “મેઘાણી તમારો માણસ છે તેમ માનીને તમે બે-ત્રણ કલાકથી બેઠા છો, 
પણ તમે બેઠા તેમ અમેય પાછા બેઠા છીએ—જે તમારા જેવા નથી. અમે તો 
પુંહડતો મનાઈએ છીએ. અને છતાું અમે પણ ત્રણ કલાકથી બેઠા છીએ; તો 
અમારી ધીરજનયું શયું કારણ છે ? એનયું કારણ એ છે કે મેઘાણીએ તમને 
તમારો પહરર્ય કરાવ્યો, અને અમનેય તમારો પહરર્ય કરાવ્યો. તમને પણ 
ખબર નહોતી કે તમે કોણ છો, અને અમને પણ ખબર નહોતી કે તમે કોણ 
છો. આ મોટયું સેત યબુંધનયું કામ ક્યું. એક મોટો દહરયો હતો તમારી અને 
અમારી વચ્રે્. તે દહરયા પર તેમણે પાળ બાુંધી દીધી. એટલા માટે અમે 
પણ મેઘાણીમય થઈ ગયા છીએ, તમે પણ મેઘાણીમય થઈ ગયા છો.” 

મહાતમા ગાુંધી બહય તોળી તોળીને શબ્દો વાપરતા તે આપણે જાણીએ છીએ. 
અને એમનો તો એવો દાવો હતો કે, ‘એક શબ્દ પણ મારા મોંમાુંથી 
અજાગતૃપણે નીકળશે નહીં !’ તેમણે મેઘાણીને રાષ્ટ્રીય શાયર કહ્યા. તેનો 
અથુ શો ? 

ગાુંધીજીના મનમાું રાષ્ટ્રીય શાયરનો અથુ એ હશે કે રાષ્ટ્રના જે બે મવભાગો 
પડી ગયા છે—ભણેલા ને અભણ – એ બેને જે સાુંકળી શકે તે રાષ્ટ્રીય શાયર. 
એ બે વચ્રે્ની, જો મેઘાણીની ભાષામાું કહીએ તો — 

હ ેજી “ભેદની ભીંત્યુંને આજ મારે ભાુંગવી” 
મનડાની આખરી ઉમેદ. 



 

ભેદની ભીંત્યુંને આજ મારે ભાુંગવી 

6 

અનયક્રમ                        લોક મમલાપ 

આ જે એની ઉમેદ હતી તે ગાુંધી પારખી ગયેલા. એ બેની વચ્રે્ જે દીવાલ 
ઊભી છે—ભણેલા ને અભણની વચ્રે્—તે દીવાલ તટેૂ નહીં તયાું સયધી રાષ્ટ્ર 
એક થઈ શકે નહીં. નેતા મવનાનયું લશ્કર ન હોય અને લશ્કર મવનાનો નેતા 
ન હોય. લશ્કર પડ્યું છે આમજનતાનયું અને નેતા છે ભણેલા. નેતાને 
આમજનતા ગમતી નથી અને આમજનતાને નેતાનો કોઈ પહરર્ય છે નહીં. 

અંગે્રજોને પ્રતાપે અહીં આપણે તયાું એવો એક મધ્યમ વગુ પેદા થયો હતો કે 
જેને પોતાની જનમ-ભોમકા, પોતાની જનેતા તરફ લાજ આવવા માુંડી. તેના 
પ્રતયે એક ત યચ્છ ભાવ આવવા માુંડયો. તેનયું જેટલયું સારયું  તેટલયું બધયું આ 
લોકોને ખરાબ લાગે તેવી ક્તથમત પેદા થઈ. કપડાું, બોલવાની રીતભાત, 

જીવનના ખ્યાલો એ બધાુંમાું એક મવચ્છેદ ઊભો થયો. જેટલયું તળભમૂમનયું, 
તળપદયું , અસલ, તેના તરફ એક પ્રકારનો ત યચ્છભાવ ભણેલા વગુમાું પેદા 
થયો. 

મહાતમા ગાુંધીએ મવર્ારનયું બહય મોટયું પહરવતુન ક્યું અને તે ્યગમાું 
જીવનારાઓ ધીમે ધીમે લોકો તરફ, લોકોની સેવા તરફ વળતા થયા. પણ 
જેઓ લોકોની સેવા તરફ વળતા જતા હતા તેમને પણ લોકોને ર્ાહતા 
કરવા એ જરૂરી વત હતી. મવર્ાર આપવો એક વતત ય છે અને મવર્ારને રુંગ, 

રૂપ, આકાર, દેહ આપવો અને તેને બોલતો કરવો એ જયદી વાત છે. 
મેઘાણીએ મહાતમા ગાુંધીનયું કામ ક્યું હોય તો આ ક્યું છે. મહાતમા ગાુંધીએ 
ભણેલા લોકોને લોકાક્ષભર્યખ થવાને પે્રયાુ. પણ મેઘાણીએ ક્યું એ કે તમે જેને 
લોક કહો છો તે લોકો શયું છે તેને સજીવ કરી બતાવ્્યું. 
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આપણી એકબીજાને ન ઓળખવાની આળસ હતી તે મેઘાણીએ ખુંખેરી 
નાખી. આવડા મોટા સમાજમાું, રાખમાું જેમ અર્તૃ છાુંટે અને મડદાું બેઠાું 
થઈ જાય તેમ, રાખમાુંથી માણસ થાય તેવી ક્તથમત તેમણે પેદા કરી. 
પાક્ષળયા, દેરીઓ, જ ુંગલ-પહાડ, પોતાનાું ગામ, બધાું તરફ ભણેલા જયવામનયા 
આદરથી જોવા લાગ્યા. મેઘાણીની મોટામાું મોટી સેવા આ હતી. કારણ કે 
તમે જેની સાથે એકતા કરવા માગતા હો તેની સાથે પહરર્ય થવો જોઈએ. 
અને તેને ર્ાહો એવો પહરર્ય થવો જોઈએ. મેઘાણીએ લોકની વૈમવધ્યભરી, 
રુંગરૂપભરી સષૃ્ષ્ટ્ટ આપણી પાસે ખડી કરી દીધી, અને તેના પ્રતયે રયક્ષર્મોહહની 
પેદા કરી. મેઘાણીને વાુંચ્યા પછી કોઈ માણસ સામાન્ય જનનો મતરતકાર કરી 
શકશે નહીં. ડોસાુંડગરાું, ગામઠી વાણી બોલવાવાળાું, થીગડાું દીધેલાું, મેલાું 
કપડાું પહરેવાવાળાું—ગમે તેવાું હોય, પણ તેના પ્રતયે એક પ્રકારનો અહોભાવ 
પેદા કયો. મેઘાણીએ જેને આપણે વાતાવરણ કહી છીએ –જે વાતાવરણ 
મવના હયું કે તમે જીવી શકતા જ નથી –તે વાતાવરણ સરજી, મવર્ારને એ 
વાતાવરણ દ્વારા પ્રતયિ કયો કે, લોક એટલે શયું? 

લોક એટલે શયું ? મેઘાણીએ જયારે લોકની વાત કરી છે તયારે તેમાું રાજાઓ 
પણ આવે છે, ખેડતૂો પણ આવે છે, વાક્ષણયા પણ આવે છે. તેમાું બહારવહટયા 
પણ આવે છે; સમાજના કાનનૂોનો ભુંગ કરી સમાજને વેરમવખેર કરવાને 
માટે જે નીકળી પડયા છે, તેનો પણ તે લોકમાું સમાવેશ કરી નાખે છે. 
સાધયસુંતો આવે જ છે. ખારવા આવે છે, હજામ આવે છે. હહરજન આવે છે. 
ર્યસલમાનો આવે છે, હહિંદયઓ આવે છે, મકરાણી આવે છે, બલોર્ આવે છે, 

વાઘેર આવે છે. આ બધા જયદા જયદા લોકે તેમાું પ્રવેશ કયો  છે. 
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“એ ઈ તારી જાતને ન જોઉં, જોગડા !” 

મહાતમા ગાુંધીએ અતપશૃ્યતા-મનવારણનયું બહય મોટયું આંદોલન ર્લાવ્્યું, 
હહરજનો—અછૂતોનો ઉદ્ધાર કયો. મેઘાણીના સાહહતયની અંદર હહરજનોની 
વાતાુઓ છે. 

ખાુંભાની એક આહીરાણી. દય કાળ પડયો એટલે મમમતયાળા પોતાના ભાઈ પાસે 
ગઈ, કાુંઈક ટેકો લેવા માટે. ઘેર ગઈ તયાું ભાઈ જોઈ ગયો કે બહને આવે છે, 

એટલે પાછલે બારણેથી નીકળી ગયો. એની વહયને પછૂ્યું કે, “ભાભી, મારા 
ભાઈ ક્ાું?” તો કહ,ે “તમારા ભાઈ તો ગામ ગયા છે.” 

બહનેે જો્યું કે, મને કાુંઈક આપવયું પડે એ બીકે ભાઈ નાસી ગયો છે. રોતી 
રોતી પાછી ર્ાલી. તયાું પરવાડે જોગડો હહરજન રહ.ે નાનયું એવયું ગામ. સૌ 
એકબીજાને ઓળખે. બાઈને રોતી જોઈને જોગડો કહ,ે “બહને, બા, શયું કામ 
રડે છે ? ” 

“મારો ભાઈ મરી ગયો.” 

જયઓ આ લોકવાણી: ‘મારો ભાઈ મરી ગયો.’ દેહ છે એ જીવનની મનશાની છે 
જ નહીં, પણ દેહ મારફતે તમે શયું પ્રગટ કરો છો તે તેની મનશાની છે : ‘મારો 
ભાઈ મરી ગયો.’ 

“અરે ! શયું વાત કર છ ?” 
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તયારે કહ ેછે : “હયું એને ઘેર ગઈ તયારે દાણા આપવા પડે તે બીકે પાછલા 
બારણેથી ર્ાલ્યો ગયો.” 

“પણ એમાું રયએ છે શા માટે? હયું તારો ભાઈ નથી કે? આવ ઘરમાું.” 

એક ગાડી જયવાર ભરી દીધી અને છોકરાને કહ ે: “આ ગાડય ું ફુઈને તયાું ર્કૂી 
આવ.” 

છાુંટ નાખીને જયવાર આપી હશે ? છાુંટ લઈને લીધી હશે ?—કાુંઈ ખબર 
નથી. પણ લોકોએ નોંધ્્યું કે એક હહરજને કહ્યું કે, ‘હયું તારો ભાઈ !’ અને એને 
લેવામાું સુંકોર્ ન થયો. 

થોડા દહાડા પછી મમમતયાળા ઉપર કાઠીઓનયું કટક આવ્્યું અને લડતાું 
લડતાું જોગડો મરાણો. માણસે બાઈને સુંદેશો આપ્યો : ‘જોગડો મરાયો !’ 
બાઈ ઊંરે્ ર્ડીને ઘરને ગાયુ કરતી હતી તયાુંથી પડત યું ર્કૂ્યું અને શયું 
મરમશયા ગાયા ! : 

તયું વણકર ને હયું વણાર, નાતે કાુંઈ નેડો નહીં; 
તારા ગણને રોઉં, ગજમાર ! એ ઈ તારી જાતને ન જોઉં, જોગડા ! 
 

તયું હહરજન અને હયું આયરાણી. નાતજાતનો કોઈ સુંબુંધ સુંભવે નહહ—હ ે
‘ગજમાર’ કહતેાું હાથીને મારવાવાળા ! ધીંગાણામાું જેણે કુંઈક કાઠીઓને 
મારી નાખ્યા એવો શરૂવીર ત યું મારો ભાઈ. 
જયારે સમાજમાું આ રર્ા્યું હત યું તયારે મહાતમા ગાુંધીનો જન્મ નહોતો થયો. 

******* 
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મામેરંુ 

વાુંકાનેર દરબારગઢમાું મામેરાનો સમય છે. રાજાની રાણી રાહ જયએ છે કે, 

મારો દીકરો પરણે છે, તો મપયહરયાું કાુંઈક બધયું લઈને આવશે. હવે બન્્યું છે 
એવયું કે, પેલા લોકો ભલૂી જ ગયા છે. આનયું મપયર ગાુંફમાું—ભાલમાું, ભયલાઈ 
ગ્યું. હવે શયું થાય ? અને અહીંયાું બધાું રાણીની મશ્કરી કરે છે. બાઈ છે ઈ 
રોવે છે મહલેના પછવાડે એક બારીમાું બેસીને. તયાું નીકળ્યો એક હહરજન. 
તે ગાુંફનો, કુંઈક કામે આવેલો. તેને થ્યું કે લાવ ને, બહનેને કુંઈ કહવેા-
કારવવાનયું હોય કે સુંદેશો દેવાનો હોય તો લેતો જાઉં. તે જઈને જયએ છે તયારે 
બહને કહ ેકે, “જોને, મારે તો આવયું થ્યું છે. કોઈ ખબર નથી આવ્યા અને 
મામેરાનયું ટાણયું થઈ ગ્યું છે. આ લોકો મને પીંખી ખાશે !” 

“એમાું શયું ર્યુંઝા છ ? હફકર કયુ મા, હયું જાઉં છું તયાું.” એ તો ગયો વાુંકાનેરના 
રાજસાહબે પાસે. જઈને ઊભો રહ્યો, સલામ કરી. 

“ક્ાુંથી આવો છો?” 

“ગાુંફથી. મામેરાનો સમય છે તે મામેરાની વાત કરવા આવ્યો છું.” 

“અહોહો ! વાુંહ ેગાડાું ર્ાલ્યાું આવતાું હશે, ખરયું  ને ? રથબથ ભરીને આવે છે 
ને મામેરયું  ભાણેજ માટે ?” 

“બાપય, ગાુંફના દરબાર કાુંઈ ગાડાું ભરીને મામેરયું  મોકલે ? અરે ! એણે એમ 
કહ્યું છે કે, અમારયું  ખતતા ગામ મામેરામાું આપી દેવામાું આવે છે.” 
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બે હજારની વતતીનયું ગામ. ઈ કહ,ે ‘આપી દેવામાું આવે છે !’ 

રાજા તો જાણે જોઈ જ રહ્યો કે શયું બોલે છે ! 

“કાુંઈ કાગળ-બાગળ ?” 

“કાગળ-બાગળ શયું હોય ? શયું અમારા દરબારને એની રૈયત ઉપર મવશ્વાસ 
નથી, કે વળી કાગળ મોકલવો પડે ? અમારા બાપયને રૈયત ઉપર પરૂો 
ભરોસો છે, એટલે મને મોકલ્યો છે. મોઢામોઢ તમને ખતતા આપી દીધયું.” 

મહલેમાું તો બધે આનુંદ-ઓચ્છવ થઈ રહ્યો. આણે તો પછી ર્ઠૂીઓ વાળીને 
મારી જ ર્કૂ્ાું. એને એમ થ્યું કે, ઓલ્યા ખબર કાઢવા જશે અને કાુંઈ 
ગોટાળો થઈ જશે ! એટલે એ તો સીધેસીધો ગાુંફ જઈને ઊભો રહ્યો. બાપયને 
તહ,ે “મારવો હોય તો મારો અને ઉગારવો હોય તો ઉગારો. હયું એવયું કામ 
કરીને આવ્યો છું કે જે કરવયું હોય તે કરજો.” 

“શયું છે પણ ?” 

તયારે કહ ેકે, આપણી બહનેને મામેરયું  કરવાનયું હત યું અને હયું તો મામેરામાું 
ખતતા ગામ આપી આવ્યો છું.” 

“અરે ! હા, હા, મામેરયું  તો અમે ભલૂી જ ગયેલા !” 

“પણ બાપય, હયું તો ખતતા આપીને આવ્યો છું. બહને ક્ષબર્ારી બહય આંસયડાું 
પાડતી ’તી.” 
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દરબાર ઊભા થઈને પીઠ થાબડે છે કે, “રુંગ છે, રુંગ છે ! અરે, તને ઠપકો 
આપવાનો હોય ? જા, બધી હહરજનવાસની બાઈઓને બોલાવી લાવ. આપણે 
તયાું ગીત ગાવાું છે.” 

હહરજનવાસની બધી બાઈઓનાું ગીતથી દરબારગઢ ગાજી ઊઠયો. આજ તો 
એમણે ખતતા ગામ આપ્્યું હત યું -બાપયએ નહહ, એવા તૉરમાું ને તૉરમાું 
ગીતનાું પરૂ વહ્યાું તે દહાડે. 

********* 
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“એમ રાજ નો થાય !” 

નેસડા ગામની એક હહરજનની છોકરી બરવાળા પરણાવેલી. પછી તેને 
ધણીની હારે બન્્યું નહીં હોય, એટલે મપયર આવતી રહી. તો પેલા એના 
ધણીએ બરવાળાના બે કાઠીઓને સાધ્યા. કહ ેકે, તેને ઉપાડી લાવો. એટલે 
તેને ઉપાડીને ભાગ્યા આ બે કાઠીઓ. 

એનો બાપ ને ભાઈઓ રોતાું રોતાું ગયા મસહોરમાું. તયારે રાજધાની 
ભાવનગરમાું નહીં, એટલે મસહોરમાું જઈને દરબારગઢમાું રોતાું રોતાું બેઠા. 
અને એમ કહ ેકે “અરે બાપા, અમારા ઢેઢનયું કોઈ ધણી નહીં ? અમારી 
દીકરીને ઉપાડી ગયા ને પારેવડીને મારી નાખશે.” શયું કરે? ઈ રોતાું રોતાું 
બેઠા છે, ઈ રોવે છે, તયાું ઉપરથી રાજાનો કયુંવર હઠેો ઊતયો—જેને પછીથી 
આતાભાઈ કહ્યા. 

આતાભાઈ જયવાન, સોળ-સિર વરસનો હશે. તેણે કહ્યું કે, “શયું છે ?” 

તયારે કહ ેકે, “અમારી દીકરીને કાઠી ભગાડી ગયા છે.” 

આતાભાઈ બોલ્યા: “ઘોડી મગાવ, ઘોડી મગાવ.” સામાનબામાન નાખ્યો નહીં 
ને ઘોડેસવાર થઈને જાય છે. તયાું તેનો બાપ અખેરાજજી કહ,ે “અરે, બેટા, 
તારે જવાનયું ન હોય. ત યું હજય નાનો છે. આપણી ફોજ મોકલીએ છીએ.” 

“ફોજ કે’દી જાય ? તયાું સયધીમાું તો બાઈને ઠેકાણે કરી દીધી હોય ! ર્કૂી દ્યો. 
મને જવા દ્યો.” 
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“અરે ભાઈ, એમ ન જવાય.” 

તયારે કહ ે: “રાખ્ય, રાખ્ય, ભગતડા, એમ રાજ નો થાય !” 

બાપને શયું કહ ેછે ?—‘ભગતડા, એમ રાજ નો થાય !’ 

બાપનયું કાુંડય ું છોડાવીને મારી ર્કૂી ઘોડી અને ર્મારડી આગળ બેય કાઠીને 
ભગાડીને દીકરીને પોતાની બેલાડય ેબેસાડીને આવ્યા ગઢમાું. ર્કૂી બાપના 
ખોળામાું અને કહ,ે “આ તમારી દીકરી.” 

તયારે લોકમાું હહરજન હતા, હહરજનસેવાની વાતો નહોતી. અને એ કલ્પના 
પણ નહોતી, પણ એ હહરજનો માટેની એક અમીસરવાણી તે સમાજમાું 
વહતેી હતી. 

મેઘાણીની વાતાુ વાુંર્ીને અમને એમ સમજા્યું કે મહાતમા ગાુંધી આ ભમૂમમાું 
શયું કામ પાક્ા અને આહિકામાું કેમ ન પાક્ા; કાુંઈક કારણ હોવયું જોઈએ. 
અને અમારા મનનયું એક અનયસુંધાન થઈ ગ્યું. 
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રાધં્યો ફરી મ રાધં્ય 

 

જત ર્યસલમાનની છોકરી. મસિંધનો બાદશાહ સયમરો વાુંહ ેપડેલો. ભાગતાું 
ભાગતાું ભીમોરાના ગઢમાું આવીને ઊભાું રહ્યાું અને તયાું એને આશરો આપ્યો 
પરમાર રાજપતૂોએ. લડાઈ થઈ પરમારો અને મસિંધના સયમરાઓ વચ્રે્—એક 
ર્યસલમાન છોકરીને રિવા માટે. લડાઈમાું ઘાયલ થયાનયું દૃશ્ય છે : ડય ુંગરની 
ટેકરી ઉપર બે જોદ્ધા પડયા છે : એક જત અને બીજો પરમાર. નીરે્ પરમાર 
છે અને ઉપર જત; જત ર્યસલમાન અને પરમાર હહિંદય . ઉપરથી જતનયું લોહી 
દડત યું દડત યું નીરે્ આવે છે અને પેલા પરમારના લોહીમાું ભેગયું થાય તેમ છે. 
તયારે પેલા જતને એમ થ્યું કે, અરેરે, આની અવગમત થશે. એટલે પોતાના 
લોહીની આડી પાળ બાુંધે છે. હળવે હળવે પેલો પરમાર, જેનયું નામ આસો તે, 

કહ ેછે : 
ઇસા, સયણ આસો કહ,ે મરતાું પાળ્ય મ બાુંધ્ય; 

જત પરમારાું એક જો, રાુંધ્યો ફરી મ રાુંધ્ય. 
“આપણે તો બધા એક થઈ ગયા. એક મનદોષ બાળાને માટે લડતા લડતા 
મયાુ. હવે આપણે નોખા કેવા ? રુંધાઈ ગ્યું. ફરી વાર રાુંધ્ય તોય ઈ છે ને 
ન રાુંધ્ય તોય ઈ છે. આ આડશ ન રાખ્ય, ન રાખ્ય આપણી વચ્રે્.” આ તે 
દી’થી જત-પરમાર હજી પરણે છે. પરણવાનો પ્રમતબુંધ નથી બને્ન વચ્રે્. 
તયારે આ છે લોકસુંતકૃમત. લોક એટલે હહિંદય  પણ નહીં, ને લોક એટલે 
ર્યસલમાન પણ નહીં. લોક એટલે વાક્ષણયો પણ નહીં, અને લોક એટલે 
બ્રાહ્મણ પણ નહીં. લોક એટલે કણબી પણ નહીં અને લોક એટલે હળ 
પકડવાવાળા કે બરછી પકડવાવાળા પણ નહીં. એવયું કાુંઈ નહીં. 
 
******** 
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શરૂવીરતાનો ધાગો 

લોકસાહહતયની અંદર મેઘાણીએ આપણી આગળ જે સષૃ્ષ્ટ્ટ ઊભી કરી છે એ 
સષૃ્ષ્ટ્ટની કોઈ મવશેષતા હોય તો એ છે કે શરૂવીરતા મવનાનયું કોઈ પાસયું જ 
નથી.  મેઘાણીના લોકસાહહતયમાુંથી નીકળશે ક્ો ધાગો ? શરૂવીરતાનો, 
શરૂવીરતાનાું મવધમવધ તવરૂપોનો. એમાું શરૂવીરતા મવનાનો શ ૃુંગાર નથી, 
શરૂવીરતા મવનાની કોઈ ઉદારતા નથી; શરૂવીરતા મવનાનયું કશયું છે જ નહીં. 
જયારે વેર હોય છે તયારે વેર પણ શરૂવીરોનયું છે. 

મેઘાણીની બે વારતાઓ ફરી ફરી વાુંર્ી જવા જેવી છે : એક ‘વેર’ અને 
બીજી ‘દય શ્મનોની ખાનદાની.’ 

ર્ોટીલા સુંમેલનમાું ર્ાર્યુંડાની ટેકરી બતાવીને મેં કહ્યું હત યું કે, આ ટેકરી ઉપર 
ભોકો વાળો આવીને ઊભો રહ્યો હતો, લડવા માટે. બોલાવ્યો હતો ર્ોટીલાના 
રામ ખાર્રે. લડવા માટે આવેલો, કારણ કે રામ ખાર્રના ભત્રીજાને ભોકા 
વાળાએ મારી નાખેલો. રામ ખાર્રે વેર લેવાનયું હત યું. દરમમયાન રામ 
ખાર્રની દીકરી હળવદ ચડૂીઓ પહરેવા ગઈ, તયાું હળવદના રાજાએ તેને 
રોકી દીધી. તયારે અહીંયાું રામ ખાર્રને ર્ ૂુંઝવણ થઈ પડી કે આ ભોકા 
વાળા સાથે લડવા ન જઈયે તોયે ર્યશ્કેલી, અને હળવદના રાજા સાથે લડવા 
ન જઈએ તોપણ ર્યશ્કેલી. કરવયું શયું? તયાું દીકરીની આબરૂ જાય છે, અહીં 
અમારી આબરૂ જાય છે. ર્ ૂુંઝવણની જયારે ભોકા વાળાને ખબર પડી તયારે 
ભોકા વાળાએ શયું કહ્યું ? “લડવયું હશે તો પછીથી લડાશે. આપણે હમણાું વેરને 
ભોંમાું ભુંડારી દઈએ. તારી દીકરી છે ઈ મારી નથી ? લડવાના બીજા ક્ાું 
મોકા નથી ? પણ જો દીકરીની આબરૂ એક વાર ગઈ, તો મારે ને તારે આ 
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દય મનયામાું મોઢયું દેખાડાશે નહીં. વેર જૂનાું નથી થતાું.” અને સાથે જઈને 
દીકરીને બર્ાવી આવ્યા. બર્ાવીને એ જ ર્ોટીલાના પાદરમાું પોતાનાું 
ઘોડાું અલગ તારવતાું કહ,ે “જાવ, હવે લગન કરીને તમે બહાર નીકળો પછી 
આપણે લડી લઈએ. અમે ટેકરી ઉપર બેઠા છીએ.” 

વેર કરવયું હોય તોય આવયું કરવયું જોઈએ ! વેર તો હોય દય મનયામાું. ઈ તો 
ર્ાલ્્યું આવે છે. પણ વેર વેરની વચ્રે્ ફેર છે. પેલાએ તો કહ્યું કે, “બહાર 
અમે બેઠા છીએ. બહનેને પરણાવીને તમે આવો.” પણ એ કન્યા રામ 
ખાર્રની જ દીકરી ન હતી; ભોકા વાળાની ભત્રીજી પણ હતી ને ? કાુંઈક તો 
આવ્્યું હોય ને એમાું વુંશનયું પોત ! તે ઈ હઠેે ઊતરી ગઈ અને કહ,ે 

“ભોકાકાકા, તમે મને દ્ર યપદી જાણી—કે આ કાઠીનયું કયરયખેતર કરાવી નાખયું, બેય 
કયળનયું, બાપાનયું અને કાકાનયું ? માુંહી માુંહી લડવયું જ હત યું, તો મને અહીં લાવ્યા 
જ શા સારય ? તયાું જ રાખવી હતી ને ! તયાું મરવા દેવી હતી. મને અહીં સયધી 
લાવવાની શી જરૂર હતી ? હવે લડવયું હોય તો મારી ગરદન પર પહલેાું 
તલવાર ફેરવો.” ગરદન નમાવીને ઊભી રહી. 

અને ભોકા વાળો ને રામ ખાર્ર બુંને ભેટી પડયા. છોકરીનાું લગન કયાું અને 
વેર ભલૂી ગયા. 

******* 
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આબરૂના ખ્યાલોએ, લોકહૃદયને ઘેરી લીધુ ંનથી 

 

જે સષૃ્ષ્ટ્ટ મેઘાણીએ ઊભી કરી છે તેમાું આણલદે જયઓ, જેને આપણે ‘શેત્યુંજીને 
કાુંઠે’ની વાતાુમાું મળીએ છીએ. 

નાનપણમાું દેવરો અને આણલ દે સાથે રમયાું છે. નાનપણમાું એમ છે કે 
અમે બે પરણશયું, અને પછી પરણી શકતાું નથી. આ ગરીબ છે ને પેલી 
શ્રીમુંત છે. આણલ દેને બીજે ઠેકાણે પરણાવી દે છે, ઢોલરા જોડે. અદ્ ભયત 
વાતાુ છે. કોઈ મશષ્ટ્ટવાતાુ પણ એવી નખમશખ કુંડારેલી નહહ હોય. આ શયું 
કાુંઈ મેઘાણીએ લખી છે ? મેઘાણીએ તો સહજેસાજ સયધારા કયાુ હશે. એ તો 
કુંઠોપકુંઠ ર્ાલ્્યું આવ્્યું છે. તયાું ગયા પછી તો આણલદે ઘરકામ કરવામાું 
પાછું વાળી જોતી નથી, પણ ઢોલરાને કહી દે છે કે દય મનયાની નજરે ભલે એ 
તેની પરણેતર હોય, પણ વેવારમાું નહહ. અને પછી ઢોલરાને ભાન થાય છે 
કે, ‘અરેરે, હયું એમ માનતો હતો કે દય મનયાના બજારમાું સ્ત્રીઓ વેર્ાતી મળે છે. 
પણ માણસે માણસે ફેર છે, હો ! આને વેર્ાતી નો લેવાય.’ એટલે પોતે ગાડય ું 
જોડીને, તેમાું આણલદેને બેસાડીને દેવરાને ઘેર લાવીને  એને કહ ેછે, “આ 
તારી હતી, ભલૂમાું હયું લઈ ગયો હતો અને મારી બહનેની જેમ રહી છે. એ તો 
તારી છે. અને હવે હયું તને પરણાવવા આવ્યો છું.” દેવરો તરત જ પોતાની 
બે બહનેોને તૈયાર કરે છે. બે માુંડવા નખાય છે: એકમાું આણલદે ને દેવરો, 
અને બીજામાું ઢોલરો ને દેવરાની બે બહનેો. તયારે ઢોલરો કહ ેછે કે, “અરે ! 
અરે ! હયું કાુંઈ એવી આશાએ આવ્યો હતો !” તયારે કહ ે: પણ બોલ્ય મા– 

દીકહર્યું દેવાય, પણ વઉવયું દેવાય નહીં; એક સાટે બે જાય, ઢાલ માગે તોય ઢોલરો. 
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 સાુંભળ્્યું નથી હો, કે પોતાની પરણેતરને આવીને કોઈ આપી ગયો હોય. 
સીતા સારય થઈને તો રામ-રાવણ વચ્રે્ શયું થ્યું, મારા બાપ ! જેવયું તેવયું નથી 
થ્યું. અરે, નહીંતર રાવણને મુંદોદરીએ કેટલો સમજાવ્યો હતો. બધાએ 
સમજાવ્યો હતો. પણ ઈ રાવણ, ભાઈ ! સિા અને સોનામાું ર્કચરૂ, બાપ ! 
ઈ માન્યો જ નહીં. નહીંતર એણે ઢોલરાની જેમ સીતાનયું ક્યું હોત તો !’ 
રામાયણનો કેવો ખયશખયશાલ અંત આવ્યો હોત ! પણ ઈ મશષ્ટ્ટ સમાજ છે, 

અને આ લોક છે. શા માટે લોકમાું આ આવે છે, અને મશષ્ટ્ટમાું કેમ નથી 
આવતયું? લોકમાું પણ ક્ારેક પતન શરૂ થાય છે. પણ તમે દાખલો યાદ 
રાખજો કે, શા માટે એવી બયદ્ધદ્ધ રાવણને સઝૂતી નથી ? શા માટે આવી બયદ્ધદ્ધ 
કણુ-દ્રૌપદી વચ્રે્ સઝૂતી નથી? શા માટે પાવુતી દેવદાસની હોવા છતાું 
દેવદાસને પહોંર્ાડી નહીં ? કરયણારસની કયપ્પીસમી એ રર્નામાું 
ર્હરત્રક્ષર્ત્રણની કમીના નથી. પાવુતીને ક્ો અભાગી મવસરી શકે ? આવી 
તવાધીન બયદ્ધદ્ધ, આવો મનમુળ નેહ ક્ાું ક્ષર્તરાયો છે બીજે ? પણ તેનો અંત 
આંસયભીનો કેમ? આણલદેનો કેમ નહીં ? ધન-દોલત, માક્ષલકીની ઘેરી 
બયભયિામાુંથી જન્મતા આબરૂના ખ્યાલોએ, લોક હૃદયને ઘેરી લીધયું નથી. તયાું 
તે સવોપરી નથી; દેવદાસના સમાજમાું છે. 

દહરયો ડોળી આ બધયું શોધી શોધીને આપણી પાસે ર્કૂ્યું છે.અને એમાુંથી 
જીવનનાું કેટલાુંક ર્લૂ્યો, જીવનના કેટલાક કેડા, જીવનના કેટલાક 
પ્રકાશતતુંભો એમણે આપણી પાસે ખડા કયાુ છે. આનાું અજવાળાુંઓમાું 
સૌરાષ્ટ્ર, અને કાુંઈક અંશે ગયજરાત પણ, ખાનદાનીભરી એકતાના અમીઘ ૂુંટ 
પી શક્યું. 

****** 
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એવો ધણી ગોતજો 

ગજાભાઈ નામે એક દરબાર અને ગામ વાવડી. ખળામાું બધયું અનાજ આવ્્યું 
છે. પટેલને મનમાું થ્યું કે, આટલયું બધયું અનાજ મેં મજૂરી કરી પેદા ક્યું, અને 
આ દરબાર એમ ને એમ મફતનો ભાગ લઈ જાય છે. એટલે પહલેાું રાતે્ર 
એક ગાડય ું ભરી અનાજ ઘર ભેગયું કરવા મવર્ા્યું. તેણે ગાડય ું ભ્યું, પણ લોભી 
ઘણો. પર્ીસ મણ ભરવાને બદલે ર્ાલીસ મણ ઠાુંસી દીધયું. વધારે ભારવાળું 
ગાડય ું ગામના પાદરે પોગ્્યું તયાું એક પૈડય ું નીકળી ગ્યું. પછી માટી ર્ ૂુંઝાણો. 
એકલો ર્ાલીસ મણનયું ગાડય ું શી રીતે ઊંચયું કરે ? કેવી રીતે પૈડય ું ર્ડાવે ? 

સવારના પહોરમાું મોંસઝૂણયું થ્યું તયાું એક જણ બયકાની બાુંધીને ર્ાલ્યો આવે. 
ઈ જ ગામના દરબાર ગજાભાઈ. માથે બાુંધેલયું, અને પરૂયું  અજવાળું નહીં, 
એટલે દરબાર ઓળખાય નહીં. પટેલે કોઈ વટેમાગયુ સમજી એને જ કહ્યું કે 
“જરાક ટેકો કરાવો ને, આ પૈડયું નીકળી ગ્યું તે ર્ડાવી દઉં.” 

દરબાર સમજી ગયા : આપણો ખેડય છે, અને અનાજ છાનયુંમાનયું  લઈ જવયું છે. 
પણ કશયું બોલ્યા નહહ. મનમાું મવર્ા્યું કે, આપણો ખેડય છે; ઈ પકવે છે એટલે 
કોક વાર આવયું થાય. આપણે સારા માણસને ઉઘાડો નથી પડવો; ઈ ક્ષબર્ારો 
શરમાઈ જશે. એટલે એણે તો નીચયું જોઈને ટેકો કરી, ગાડયું ઊંચયું કરી પૈડય ું 
ર્ડાવરાવ્્યું. 

થોડા હદવસ પછી દરબારને તયાું કોઈ મહમેાન આવ્યા હશે. ગામમાુંથી 
ગાદલાું ભેગા કરવા કોટવાળ નીકળ્યો. આ પટેલને તયાું ગયો એટલે 
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પટલાણી કહ ેકે, “તમારી સારય કાુંઈ વહયઓનાું આણાું નથી કરાવ્યાું. અમે 
ગાદલાું-બાદલાું નહીં દઈએ.” 
ના પાડી એટલે કોટવાળ ક્ષખજાણો ને જેમ તેમ બોલ્યો હશે. પટેલ આવ્યા 
એટલે પટલાણીએ કહ્યું: બે બદામનો કોટવાળ જેમ તેમ બોલી ગ્યો, વગેરે. 
પટેલ કહ ે: “આવા ગામમાું રહવે યું જ નથી. ગાડાું ભરીને આપણે તો બીજે ગામ 
જાશયું.” 
આડોશી-પાડોશી સૌ પટેલને સમજાવવા આવ્યા કે, “આમ ગામ છોડીને ર્ાલ્યા 
ન જવાય, આપણે કોટવાળને સમજાવશયું; બીજે જશો તયાુંયે આવયું જ હશે.”  
પણ પટેલ તો બસ, માને જ નહીં. ઈ તો વટમાું ને વટમાું ગાડાું ભરીને હાલતા 
થઈ ગયા. ર્ોરા પાસેથી ગાડય ું પસાર થ્યું. ર્ોરા ઉપર દરબાર બેઠેલા. દરબાર 
હઠેા ઊતયાુ. પટેલને ગાડાું પાસે જઈ પટેલના કાનમાું કહ ે: “જયાું જાવ તયાું 
ગાડાને કેડય આપીને પૈડય ું ર્ડાવી દે એવો ધણી ગોતજો. બીજય ું કાુંઈ નહીં, 
આટલયું ધ્યાનમાું રાખજો.” 
પટેલ એકદમ ર્મકી ગયા. એને થ્યું કે, આ ગજાભાઈએ તે દી’ મને ટેકો 
આપી પૈડય ું ર્ડાવ્્યું’ત યું ? પટેલે ગાડાું પાછાું વાળ્યાું. 
 

તયારે કહવેાનયું શયું છે ? એવો ધણી ગોતવો, એવો આગેવાન ગોતવો, કે જે 
આપણી એબ ઉઘાડી ન પડવા દે; ઊલટયું ટેકો આપીને ગાડય ું હાલત યું થાય એવયું 
કરી દે. ઈ કાુંઈ તે જ હદવસે જરૂરી હત યું એમ છે ? સહકારી મુંડળીઓમાું આ 
મવર્ાર જરૂરી નથી ? આ રતટની સુંતથાઓમાું આ મવર્ાર જરૂરી નથી ? 

પુંર્ાયતના પ્રર્યખ કે પ્રધાનો માટે આ મવર્ાર જરૂરી નથી ? જયાું જયાું સર્હૂ 
ભેગો થાય છે અને આગેવાન મનમાુણ કરવાના હોય છે તયાું બધે જ આ મવર્ાર 
છે. 
 

***** 



 

ભેદની ભીંત્યુંને આજ મારે ભાુંગવી 

22 

અનયક્રમ                        લોક મમલાપ 

રાજા-પ્રજાના સબંધંો 

એવી જ એક વાત છે. દેપાળદે ગોહહલ સીમમાું ફરવા નીકળ્યા છે. 
વાવણીનો સમય છે. ખેડતૂો ઊંધયું ઘાલીને વાવક્ષણયો ર્લાવ્યે રાખે છે. એમાું 
જો્યું તો એક ખેતરમાું વાવક્ષણયે એક બાજય એક બળદ જોડેલ, ને બીજી બાજય 
એક બાઈ. 

દરબારે એ ખેતર તરફ ઘોડય ું વાળ્્યું. હાુંકનાર જાતનો ર્ારણ લાગ્યો. “ભાઈ, 

આ શયું કરે છે ?” 

“બળદ એક જ છે, વાવણી ન કરયું  તો ઊભયું વરસ ખાઉં શયું ? કોઈ પારકી 
નથી !” 

“અરર, આવયું તે હોય ? હયું હમણાું બળદ મગાવી દઉં છું.” માણસને દોડાવ્યો. 
મોંમાગ્યા પૈસા આપી બળદ લઈ આવવા હયકમ કયો અને પેલા ર્ારણને 
કહ,ે “હવે તો બાઈને છૂટી કર, કાુંઈક તો દયા રાખ્ય.” 

“અરે, બહય દયા આવતી હોય તો ત યું જ જૂતી જાને !” 

રાજા દેપાળદે ઘોડા ઉપરથી હઠેે ઊતરી બાઈને કહ,ે “બહને, ખસી જા.” અને 
પોતે જૂતી ગયા. વાવક્ષણયો બેએક ઊથલ ફયો હશે, તયાું બળદ આવી ગયો. 

તે સમયે રાજા-પ્રજાના આ સુંબુંધો હતા, આગેવાન અને અનયયાયીઓના આ 
સુંબુંધો હતા. 
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એ સુંબુંધોમાું કેવી ર્યતતતા હતી ! 

કદાર્ કોઈને એમ થાય કે આ તો બધયું લોકસાહહતય છે. એમાું કેટલયું સાચયું 
હશે, કેટલયું ખોટયું હશે ? પરૂી તો ખબર નથી. પણ પ્રબળ ઐમતહામસક સતય 
તેની પાછળ પડેલયું છે. તે દહાડે પણ પરાક્રમીઓ, પે્રમીઓ, વૈરાગ્ય પર 
ઓળઘોળ કરનારા પાકતા જ હશે. લોકો તેને જોઈ ર્યગ્ધતા-રોમાુંર્- 
અહોભાવની રસહલેી અનયભવતા જ હશે. આ મવરલ અનયભવ યાદ રહી જતો 
હશે—કાઢયો કઢાતો નહહ હોય. 

******** 
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‘રેવરન્સ ફોર લાઇફ’ 

મેઘાણીએ લોકસાહહતયની જે સષૃ્ષ્ટ્ટ ઊભી કરી તેનાું ર્કૂ્ષળયાું ક્ાું ક્ાું ફેલાયાું 
છે તથા તેના રસપ્રવાહને પહરણામે આપણા રાષ્ટ્રીય જીવન ઉપર તથા 
તેમના મશષ્ટ્ટ સાહહતય ઉપર શી અસર થઈ છે, તે જોવા આપણે પ્રયતન કરી 
રહ્યા છીએ. કારણ કે આખરે સાહહતયકારનયું ઉિમમાું ઉિમ તપુણ તેની 
છબીઓ પ્રગટ કરવામાું નથી કે તેના નામના માગો ખયલ્લા ર્કૂવામાું નથી; 
તેનાું સર્જનને સમજવામાું જ તેનયું બહયમાન થાય છે. 

લોકસાહહતયની જે સષૃ્ષ્ટ્ટને એમણે સુંગહૃહત કરી સુંતકારી તેનયું એક મહતતવનયું 
લિણ એ દેખાયછે કે આજયબાજયના જીવન સાથે એ ગાઢભાવે સુંકળાયેલી છે. 
લોકસાહહતયની અંદર માત્ર માણસની જ વાતો નથી આવતી, પણ જેના 
સહકારથી માણસ જીવી રહ્યો છે તેની મમતાભરી વાત માણસની જોડાજોડ 
આવે છે. પછી ભલે તે જમીન હોય, ઘોડાું હોય, ગાયભેંશ હોય, પાણી-શેરડો 
હોય, ખળખળતી વહતેી નદી હોય કે ગીરનયું ગાજત યું જ ુંગલ હોય. 
લોકસાહહતયની સષૃ્ષ્ટ્ટની એ મવલિણતા છે કે મનયષ્ટ્ય તયાું નથી એકાકી કે 
નથી એકામધપમત. માકુસે જેને ‘એક્ષલયનેશન’ કહ્યું છે—આજયબાજયની સષૃ્ષ્ટ્ટ 
જોડેનો પરભાવ, અને એમાુંથી નીપજતો પોતાના મવશેનો પણ પરભાવ, જે 
અતયારના યુંત્ર-ઉદ્યોગી સમાજની મોટી સમતયા થઈ ગઈ છે—તેની એ 
સષૃ્ષ્ટ્ટમાું હયાતી નથી. યુંત્રોદ્યોગી સમાજમાું માણસ પોતાની જાતથી તથા 
પોતાની આજયબાજયની સષૃ્ષ્ટ્ટથી અલગ પડી ગયો છે. એ તેમાું રહ ેછે, છતાું 
તેની જોડે કશો પોતીકો ભાવ અનયભવતો નથી. કશા જ ધ્યેય મવનાના, 
અક્તતતવ શેના માટે છે તેની કોઈ ખાતરી મવનાના, આ અમત જહટલ જગતમાું 
માણસ વેરાન ક્ષબયાબાુંમાું અટવાઈ ગયો છે. 
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લોકસાહહતયમાું આજયબાજયની સષૃ્ષ્ટ્ટ અને મનયષ્ટ્ય એક થઈ ગયાું છે. જેવા 
રસથી માણસનયું વણુન થાય છે, એવા જ રસથી ઘોડાનયું, ગાયોનયું, નદીઓનયું 
વણુન થાય. માણસ જ મહતતવનો છે એવયું નથી. કારણકે તે માણસના જન્મનયું 
તેની આજયબાજયની સષૃ્ષ્ટ્ટ મવના કશયું જ ર્લૂ્ય નથી. પથૃ્વી એ માનવી માટે 
પેરોલ કાઢવાનયું, કોલસો કાઢવાનયું કે સોનયું કાઢવાનયું સાધન નથી. ધરતી તો 
મા છે— 

રે જી લાખા, 
    ખયુંદી તો ખમે માતા ધરતી ને 

    વાઢી તો ખમે વનરાઈ; 

    કઠણ વર્ન મારાું સાધયડાું ખમે, 

    નીર તો સાયરમાું સમાય જી. 

ધરતી, વનરાઈ, સાયર મવશેનો આ ભાવ લોકસાહહતયમાું વણાયો છે. સમગ્ર 
સષૃ્ષ્ટ્ટ સાથે માણસે જાણે ‘અનાક્રમણના કરાર’ (નૉન-એગે્રશન પૅતટ) કરેલ છે. 
હયું તારા પર આક્રમણ નહીં કરયું , હયું તને વાપરી નહીં કાઢયું, તારી રાખ પર 
મારો મવજયધ્વજ નહીં ફરકાવયું, તયું મારયું  સાધન નથી, એમ જાણે કહ્યું છે. 
‘નૉન-એગે્રશન પૅતટ’ અધરૂો શબ્દ છે. તવાઇતઝરનો ‘રેવરન્સ ફોર લાઇફ’, 
જીવુંત સષૃ્ષ્ટ્ટ માટેનો અહોભાવ, વધારે સર્યક્ષર્ત શબ્દપ્રયોગ છે. 

લોકસાહહતયને ર્લૂવવા માટે જ આ સમજ બહય ખપની છે. આપણે એ 
સમાજમાું પાછા જઈ શકીએ તેમ નથી. પણ તે સમાજ જે કારણે માનમસક 
રીતે તુંદય રતત, હદલાવર, ખેલહદલ રહ્યો હતો તે વતત ય આપણે નવા સમાજમાું 
નહીં લાવીએ તો આ સમાજ ત યચ્છ બની જશે. 
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બે કરુણકથાઓ 

આનો અથુ એવો નથી કે સષૃ્ષ્ટ્ટની અંદર અન્યાય ક્ાુંયે નથી, અથવા તો 
અણગમતા બનાવો નથી બનતા. મનયષ્ટ્યરક્ષર્ત કોઈ સુંતથા પરૂી મનદોષ 
હોતી નથી. 

લોકસાહહતય આવી ઊણપો અને અન્યાયો મવષે સજાગ છે. જેણે એ સાહહતય 
સરજ્યું એણે નોંધમાું વેરાવુંર્ાવાળું વતુન રાખ્્યું નથી. એ જમાનાના 
લોકોમાું અડદાપડદા મવનાની સીધી વાતો કરવાની ટેવ છે. એ વખતે બધયું 
સીધયું જ છે. અણઘટતયું લાગે તોપણ સીધયું જ કહ ેછે, અને તેથી એ બનાવ 
તરફ આપણો મવરોધ આપોઆપ પ્રગટે છે. આપણા મનની અંદર એ ક્તથમત 
ર્ાલય રહ ેતેવયું થત યું નથી. બે ગીતો બહય જાણીતાું છે : 

વહયએ વગોવ્યાું મોટાું ખોરડાું રે લોલ. 

ઘણા દહાડે વહય પોતાને મપયર ગઈ, સયખદય :ખની વાતો થાય છે. મા પછેૂ છે: 
”બહને, તયું કેમ દૂબળી છો ?” દીકરી કહ ેછે : 

કવળા સાસહરયામાું જીવવયું રે લોલ. 
વાત સાુંભળી તેની નણુંદે; નણુંદે જઈને ઘેર વાત કરી: ભાભી તો આપણા 
ઘરનયું વગોણયું કરતાું હતાું– 

        વહયએ વગોવ્યાું મોટાું ખોરડાું રે લોલ. 
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હવે એ ગવાય છે તયારે જે ઘરમાું આ બાઈ દય :ખી થાય છે તેને માટે ‘મોટા’ 
શબ્દ વાપયો છે. પણ સાુંભળનારના મનમાું ઊંધી જ પ્રહક્રયા થાય છે. આ 
મોટા મનાતા ઘર માટે મવરોધ જાગે છે. આ ગીતના ઢાળમાુંથી કરયણ રસની 
મસતારી વહ ેછે. રર્નારે તો તેમાું વરનો વાુંક છે એવયું પણ દશાુવી દીધયું 
નથી. એણે તો ‘મોટા’ ઘરની સામે તીર તાક્યું છે. એથી વર તો તેની 
પરણેતરને અફીણની વાડકી ધરી કહ ેછે, “કાું તમે પીઓ, કાું તો હયું પીઉં; 

તમે ન પીઓ તો હયું પી જાઉં.” 

ઘટક દઈને ગોરાુંદે પી ગયાું રે લોલ, 

ઘરર્ોળાની ઠાુંસી એણે સોડય જો. 
    પમત સામે એને રોષ નથી. નહીં તો ઘરર્ોળું  શયું કામ સુંભારે ? એ સમજે 
છે કે, મારો પમત તો લાર્ાર છે આ ‘મોટા’ ઘર સામે. અરસપરસને ર્ાહનારાું 
છતાું લાર્ાર નવ-પહરણીતોની મનોવેદના આટલા  ટૂુંકા શબ્દોમાું કોઈક 
તથળે રજૂ થઈ હશે. 
  

આવયું જ બીજય ું ગીત છે : 
    “નો દીઠી પાતળી પરમાયુ રે, જાડેજી મા”     બહારગામ ર્ાકરીએ ગયેલો 
જયવાન લાુંબા વખતે આવે છે અને માને પછેૂ છે : “ક્ાું ગઈ છે મારી પાતળી 
પરમાયુ ?” 

મા ગલ્લાુંતલ્લાું મારે છે : “નાહવા ગઈ હશે, ખાુંડવા ગઈ હશે, દળવા ગઈ 
હશે.” 

“દીકરા ! હઠેો બેસીને હમથયાર છોડય રે, કલૈયા કયુંવર, 

ધોણ્યું ધોઈને હમણાું આવશે રે.” 
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    “નદીએ ધોવા ગઈ છે.” 
    દીકરો વળી એમ કહ ેછે: 
    “માડી ! નદી ને નવાણ હયું જોઈ વળ્યો.” 
    માડી ! નો દીઠી પાતળી પરમાયુ રે, જાડેજી મા, 
    મો’લયું માું દીવો શગ બળે. 

છેવટે ખબર પડે છે : નથી એની પાતળી પરમાયુ. કેમ નથી ? એનાું લગૂડાું 
તો છે. જઈને એની બર્કી ખોલે છે. શયું જો્યું ? વણવપરાયેલી અકબુંધ પડી 
છે બાુંધણી. અંગે પણ અડાડી નથી. ટીલડી પણ એમ ને એમ પડી છે. તયારે 
એને ખબર પડે છે : મારી પરમાયે તો મારી ગેરહાજરીમાું સારયું  લગૂડય ુંય 
પહે્ યું નથી. 

એના બર્કામાું કોરી બાુંધણી રે, 

    એની બાુંધણી દેખીને બાવો થાઉં રે, ગોઝરણ મા ! 
    મો’લયુંમાું આંબો મોહડયો રે.    
    ‘હડરેતટનેસ’ છે. આડકતરી કોઈ વાત છે જ નહીં: “એની બાુંધણી દેખીને 
બાવો થાઉં”: મારો સુંસાર તમશાન થઈ ગયો. 
    લોકોને આ બધયું સાહહતય યાદ રાખીને સાર્વવાનયું છે. લુંબાણ તો તેને 
પોસાય જ નહીં. એટલે  એટલયું જ કહ્યું : “એના બર્કામાું કોરી બાુંધણી રે.” 
બાકીનયું સમજી લેવાનયું. એમ કહવેાપણયું નહીં કે મવવાહ-મેળામાું ગઈ નથી, 
મીઠાું ભોજન માણયાું નથી કે પલુંગે સતૂી નથી. તે બધયું વણુવવાની જરૂર 
નથી. ‘કોરી’ શબ્દ આવ્યો, એટલે બાકીની વાત આવી ગઈ. આવયું કાળું કામ 
કરનારી માને પણ શયું કહ્યું ? ‘ગોઝારણ’. લાુંબી લપર્પ નહીં. કહી નાખ્્યું: 
“મો’લયુંમાું આંબો મોહડયો રે.” 
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    આંબો. આંબા જેવયું વિૃ, દેવતાને પણ એનયું ફળ દય લુભ છે, તેવી મારી સ્ત્રી, 
તેને વાઢી નાખી—અને તે મો’લયુંમાું? જે એનયું આશ્રયનયું, પરમ મવશ્વાસનયું 
તથાન, તેમાું મોડી ? ઊગતાું જ ટૂુંપો દીધો ? કેવો ગાઢ કરયણ છે “મો’લયુંમાું 
દીવો શગ બળે રે”માું ! મારા રુંગમહલેમાું દીવા ઝળહળે છે, દીવાની 
મનશાનીએ મન તયાું પહોંર્ી જાય છે, પણ તયાું જોવા શયું મળે છે ? ‘બર્કામાું 
કોરી બાુંધણી રે, એની બાુંધણી દેખી બાવો થાઉં.’ 
     આવયું છે લોકસાહહતય. પોતાની આધારરૂપ સષૃ્ષ્ટ્ટ સાથેનો અતલગ સુંબુંધ 
લોકસાહહતયનો રે્તનવુંતો તાુંતણો છે. આ તાુંતણો મેઘાણીએ માત્ર સાુંભળ્યો 
કે નોંધ્યો જ નથી, અનયભવ્યો છે, ‘બ્લડ ઓફ હીઝ બ્લડ’ બની ગયો છે, 

રયમધરના કણકણમાું ઊતરી ગયો છે. એટલે એમણે જે તવતુંત્ર વાુંગ્મય સરજ્યું 
તેમાું પણ એ તાર બજયા કરે છે જ. બધે તેની સોડમ મહકેે છે. 
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લોકસાહહત્યની અવ્યણભચાહરણી ભક્તત 

 

 

મેઘાણીએ લોકજીવનના સનાતન પ્રશ્નોને લોકસાહહતયમાું જે રીતે અનયભવ્યા 
હતા તેને પોતાના તવતુંત્ર ગાનમાું પણ ્યગધમુના વણાટમાું લઈ લીધા. 
મૈત્રી, પ્રણય, વૈર, ર્તૃ્ય, સિાશોખ આ બધા સનાતન ભાવો કે કોયડા છે; તેને 
લોક પોતાની રીતે ઉકેલવા પ્રયતન કરત યું આવ્્યું પણ છે. એ બધયું હાલરડાુંથી 
માુંડી મરમશયા સયધી વાણીબદ્ધ થ્યું છે. મેઘાણી તેને રજૂ કરીને બેસી ન 
રહ્યા—તેનયું ખાતર ક્યું. 
    ગાુંધીની રાહબરી નીરે્નો ભારતીય સુંગ્રામ ક્રામતને લિમાું રાખીને 
ર્ાલતો હતો. સમાજનાું બધાું પાસાુંને બદલવાનયું ગાુંધીએ એલાન કરેલયું—
માત્ર રાજકીય પાસયું તેનયું લક્ષ્ય ન હત યું. આ રાષ્ટ્રીય શાયરે પણ પોતાના 
સુંગ્રહો કે સર્જનોમાું સમગ્ર સમાજને પકડમાું લીધો હતો. હાલરડાું, જોડકણાું-
કયદકણાુંથી માુંડીને માનવની અંમતમ યાત્રા સયધી પણ આનો કદી ન મવરમતો 
તાર છે. કસયુંબીના રુંગનો. 
    એમાુંનયું એક ઓછું જાણીત યું ગીત ‘છેલ્લી સલામ’ લઈએ. બાપયએ ક્ષબ્રહટશ 
સરકારના 1935ના કોમી ચયકાદા સામે અનશન આરુંભેલયું. ગોળમેજીમાું 
ગયેલા તયારે તો તેમણે કહલે યું જ કે, “હહરજનોને તમે હહિંદયથી અલગ બેઠકો 
અને અલગ મતદાન આપશો તો હયું મારો જાન હોડમાું ર્કૂીશ.” એ તો 
હાથીના દાુંત, નીકળ્યા તે નીકળ્યા. પણ ક્ષબ્રહટશ સરકારને એમ કે ગાુંધીએ 
તો બીજા રાજકીય નેતાઓની જેમ પોલી ધમકી આપી હશે, એટલે હહરજનોને 
અલગ મતામધકાર આપ્યો. અને બાપય તેને બદલાવવા –ર્ળેૂ તો જેમાુંથી આ 
પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો તે હહિંદયઓનયું માનસ બદલાવી અતપશૃ્યતા મમટાવવા—
અનશન પર ઊતયાુ. એ અવસરે મેઘાણીએ સરજ્યું “સો-સો રે સલાર્યું મારાું 
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ભાુંડયડાુંને કે’જો રે.” તે જોઈએ તયારે આપણને ખ્યાલ આવે કે કમવની 
તવતુંત્રતા કે તવાધીનતા કઈ ર્ીજ છે. કમવએ એમાું ગાુંધીજીના આરાધ્ય 
રામને પણ ઠપકો આપ્યો છે, ધમુની ધજાવાળાને ફટકાયાુ છે, ગયસાુંઈ-
મહુંતોને સુંભળાવવામાું પણ મણા નથી રાખી. કમવ તો કહ ેછે, જેનો તમે 
જાપ જપ્યો તે રામેય શયું ક્યું ?— 

    “રઘયપમત રામ મારા રયદાનો મવસામો—એણે 

    ઋમષઓને વર્ન ખાધેલ ખોટ્યું હો જી; 

    પ્રભયનામ ભજતો એણે પારાધી સુંહાહરયો રે 

    એનયું ઘોર પાતક આજે ઊમટ્યું હો જી.” 
‘ઉિરરામર્હરત’માું આ શમબયતવધની વાત આવે છે. એક બ્રાહ્મણનો જયવાન 
દીકરો મરી ગયો અને બ્રાહ્મણે રામર્ુંદ્રજી પાસે ધા નાખી કે, “તારા 
રામરાજયમાું બાપ પહલેાું દીકરો મરે તેવી અપ્રાકૃમતક ઘટના બને કેમ? 

તારા રાજયમાું ક્ાુંક અઘહટત બીના બનેલી હોવી જોઈએ.” 
    રામે ઋમષઓને પછૂ્યું, તો ઋમષઓ કહ ે: “શમબયક નામનો શદૂ્ર દુંડકારણયમાું 
તપ કરે છે. શદૂ્રને તપ કરવાનો અમધકાર નથી, છતાું તે કરે છે. તેના પાપે 
આ બ્રાહ્મણનો દીકરો મરી ગયો છે. માટે તમે શમબયકવધ કરો તો આ બાળક 
જીવતો થશે.” 
    “પ્રભયનામ ભજતો એણે પારાધી સુંહાહરયો રે…” 
અતપશૃ્યોનાું આ દય :ખો માટે તમારા રામ પણ જવાબદાર છે—ભલે આડકતરા. 
ગાુંધીજીની યશતત યમત કરતાું જેણે પાછું વાળીને જો્યું નથી, તેને ગાુંધીજીના 
રામ સામે ગાુંધીજી ફહરયાદ કરે તેવયું ગોઠવતાું સુંકોર્ નથી થયો. આ છતાું 
એ ગાુંધીનાું અંતરતળ તે જાણે છે, એટલે આ પ્રકોપની જોડે જ બાપયની 
ર્દૃયતા, ઋજયતા અને પરમ કારયક્ષણકનયું તવરૂપ તેઓ ખડયું કરી શક્ા છે. 
ર્તૃ્યના ઉંબરામાું ઊભા રહી શયું કહ ેછે ?– 
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    “સો સો રે સલાર્યું મારાું ભાુંડયડાુંને કહજેો.”  
એક નહહ, મારી સો સો સલામ કહજેો. આખા જગતને ઝાઝા જયહાર દેજો. 
અને નથી મળા્યું તે સૌની માફી માગી લઉં છું. મળીને જ આવા મોટા 
ગામતરે નીકળાય. અમવનય થયો છે મારાથી. પણ માફ કરજો. વેળા નથી 
રહી સૌને સાુંઈમાુંઈ કરવાની. કારણ, અહીં તો ડય ુંગર સળગ્યો છે. 
 

         “એવા પાપદાવાનલમાું જલે છે જનેતા મારી, 
        હદલડાના ડય ુંગર સળગ્યા—ઠરશે ન જી.” 
 

    ખોરડયું સળગ્્યું હોય તો ઠારી પણ શકાય, પણ આ તો આખો ડય ુંગર સળગી 
ગયો છે. આખો સમાજ એવો ગેગી ગયો છે કે— 

 

   “ટીપે ટીપે શોક્ષણત મારાું તોળી તોળી આપયું તોયે, 

    પરૂાું જેનાું પ્રાશત કદીયે જડશે ન જી.” 
 

    આજનો જ નહહ, છેક રામ અને કૃષ્ટ્ણવારાનો– 

 

“કીધાું ખાખ ખાુંડવવનને પાડય ું તણા પયતે્ર તે દી… 

છેદ્યાું, બાળ્યાું ગારદ કીધાું પથૃ્વીના પેટમાું, ને 

અસયરો કહીને કાઢયાું વનવાસ જી; 

    જીવતાુંને કાજે જયદી નરકયું બુંધામવ્યું, ને 

    સદાનાું નરાધમ રાખ્યાું દાસીદાસ જી.” 
 

    આહદવાસીઓ, દૂબળા, હહરજનોને માથે મવતાડવામાું શયું બાકી રાખ્્યું છે. 
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    આવા સમાજનેય લળી લળીને કહ ેછે, “તમારી સામે મારે કાુંઈ ‘પ્રોટેતટ’ 
નથી, કોઈ ઝગડો નથી; હયું તો મારા ભગવાનની સામે, એની ઘટમાળ સામે 
ફહરયાદ કરવા જાઉં છું.” 
    હહર કેરાું તેડાું—અમને આવી છે વધામણી રે, 

    દક્ષલતોને ઉતસવ હાકલ પડી છે… જી, 

    હસતાું ર્યખડાુંની અમને મવદા્યું હદયો રે, વા’લાું ! 
    રખે કોઈ રોકે નયણાું રડીને હો…જી. 
 “રોવાનય6 ન હોય, મારાું વા’લાું, રોવાનયું ન હોય ! હસીને મને વળાવો !”  
 

શેને લીધે આ લખા્યું છે ? એમણે પોતે જ કહ્યું છે—ઇમાન પર નજર 
રાખવાથી. ઇમાન પર ર્ાલેછે આ બધયું. ઇમાન ખોનાર પર સરતવતી રીઝતી 
નથી. 
   આ ઇમાન પર ર્યતતાક રહવેાનયું ઇજન તેમણે ‘શબદના સોદાગરને’ માું 
બધા સારતવતોને આપ્્યું છે : 
   હૈયા કેરી ધારણે તારે ઉર ઊઠે જે સરૂ જી, 

   એ જ સરૂોને, ઇમાની ભાઈ ! ગાયા કર ર્કચરૂ… 

   જી જી શબદના વેપાર જી. 
 મેઘાણીને મન આ ઇમાન મવનાનયું ગાણયું તે હાથર્ાલાકી કે નારીરુંજણ-ખેલ 
હત યું. 
  અને ઇમાન પર ટકી રહવે યું આ સુંસારમાું કેવયું મવકટ છે તે દશાુવ્્યું છે 
‘તકદીરને ત્રોફનારી’ માું. 
    સોરઠમાું ઘરેઘરે વ્યાપક ત્રાજવાું પડાવવાની બીનાને કાવ્યનયું વાહન 
બનાવ્્યું છે. ત્રાજવાું ત્રોફનારીનો લહકેો સાુંભળી કોઈકને ત્રાજવાું પડાવવાનયું 
મન થઈ જાય છે.  કેવી છે એ ત્રોફણહારી, અને કેવો છે એનો કસબ– 
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   નાની એવી કયરડી, ને માુંહીં ઘોળ્યા દહરયા, 
  બાઈ ! એણે કમખામાું સોય તો સુંતાડી રે. 
   મનયષ્ટ્યજીવન—જીવન ગમે તેટલયું લાુંબયું છતાું કેટલયું અલ્પ છે ! 
   નક્ષર્કેતાને યમે લાુંબયું જીવન વરદાનમાું આપવા કહ્યું, તયારે નક્ષર્કેતાએ શયું 
કહ્યું ? –“ગમે તેટલયું લાુંબયું, તો પણ છેવટે તો અલ્પ  જ છે.” ગમે તેટલયું લાુંબયું 
તોય અલ્પ કયરડી જેવડયું, પણ તેમાું શયું દહરયાદોલત છે ! તેમાું શયું મહાસાગર 
સમાું તોફાન છે !   
    નાની એવી કયરડી, ને માુંહીં ઘોળ્યા દહરયા. 
   પોતે કોને કોને કેવાું કેવાું ત્રાજવાું ત્રોફી દીધાુંછે તે ત્રોફનારી કહી બતાવે 
છે. ભર રે નીંદરમાું સતેૂલા ભરથરીના લલાટેથી લટ ખસેડીને રાજા 
ગોપીર્ુંદની, માતાનાું આંસયએ ખરડાએલી, પીઠ ઉઘાડીને કહ ેછે : “આ મેં 
ત્રોફ્ાું છે.”  
    રામને રયદેથી એણે કોરે કરી પાુંભરી, 
    બાઈ ! એણે કીરમતની વેલહડ્યું ઝુંઝેડી રે, 

 કીધયું કે : આ મેં ત્રોહફયાું હો જી. 
  શય6 એણે ફતત માણસોનાું અંગ પર જ ત્રાજવાું ત્રોફ્ાું છે ?  

   આભને ઉરેથી એણે આઘી કરી ઓઢણી, 
   બાઈ !એણે નવ લાખ ટીબકી બતાડી રે, 

    કીધયું કે : આ મેં ત્રોહફયાું હો જી. 
કેવી જબ્બર તલ્પના છે ! મવધાત્રી કેવી સમથુ છે ! આખાય બ્રહ્માુંડના 
અવકાશ પર પથરાયેલી ઓઢણી આમ કરતાુંક ઉઠાવી લીધી અને બતાવ્યાું 
લાખમલાખ છૂુંદણાું. 
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  સાુંભળનાર નારીનયું આ જોઈને મન હાથમાું ન રહ્યું. દોડીને ત્રોફણહારીને 
કાય ધરી દીધી. મવધાતાની સોયે તો ઘુંટી પર ટાુંકણયું ર્ાલત યું હોય તેમ 
ઝપાટો બોલાવ્યો. 
   ગાલે ટાુંક્ાું ગલફૂલ, કાુંઠે ટાુંકી કાુંકણી; 
  બાઈ ! મારી ભમમર વર્ાળે ટીલ તાણી રે… 

    પણ જયાું કાળજાની વર્ાળે મોરલો કોરવા મુંડયો, તયાું સોયની વેદના ન 
વેઠાણી, જીવ હાથ નરહ્યો, ભાગ્યો. તમશાનની રે્હ સયધી જેનો રુંગ ન જાય 
તેવાું છૂુંદણાું પરૂા6 ન થયાું—કાળજય ું કોરયું  રહી ગ્યું. 
    ક્ષબર્ારા પીટરને નહોત યું ભાગવયું પડ્યું? ઈશયના ક્રુસારોહણની આગલી રાતે 
તો ઈશયને કહ્યું હત યું કે,’બધાયે તને છોડી જાશે, પણ હયું નહહ જાઉં.’માનવીની 
દય બુળતા પર હસી ઈશયએ કહલે યું, “You shall thrice deny me before the 

cock crows.”  આવતા પરોઢે કકૂડો બોલે તે પહલેાું ત યું ત્રણ વાર મને 
ઇન્કારીશ. 
    અને રોમન મસપાહી બરકુંદાજોથી ઘેરાયેલો ક્ષબર્ારો પીટર, ઈશયનો ર્યકદ્દમો 
પરૂો થાય તે 

પહલેાું ત્રણ વાર બોલી ઊઠે છે : ‘હયું તને ઓળખતો નથી.’ અને ઈશય તેના 
તરફ સકરયણદૃષ્ટ્ટે જયએ છે તયારે ભોંઠપનો માયો ભાગે છે. પણ ફરી આવી 
એને જ નામે પ્રાણાપુણ કરે છે. આવી જ છે માનવજીવનની વ્યથા ને કથા—
કાળજામાું સયૂા પરોવવા બહય કઠણ છે.  નટવાના દોર પર ર્ાલવયું સહલે યું છે, 

પણ ઇમાનને અતટૂ વળગી રહવે યું તો બહય કઠણ છે. બેલી ! 
    કમવતાનયું ઇમાન, કમવની આતથાપીઠ કઈ ? 

    આતમની એરણ પરે 

    જે દી અનયભવ પછડાય જી… 
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    મનજનો અનયભવ જયારે શાુંત અને સાિીરૂપ આતમાની એરણ પર 
તવયુંક્ષર્હકતસાના ઘણ નીરે્ ઘડાય છે તયારે તેમાુંથી – 

         તે દી શબદ-તણખા ઝરે 

        રગરગ કડાકા થાય… 

 કબીરે ભતતની એકોપાસના દશાુવતાું વણુવ્્યું છે : ‘સબ રગ તાુંત, રબાબ 
તન’. લોકસાહહતયની અવ્યક્ષભર્ાહરણી ભક્તત કરનાર આવા પયરયષને વુંદના 
કરતાું હયું ધન્યતા અનયભવયું છું. 
–મનયભાઈપુંર્ોળી ‘દશુક’   
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