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મારાાં મોટી બા 
 

    કોટડાસાાંગાણીમાાં મારા દાદા વૈદ્ય કાનજી હરરરામે ચણાવેલુાં અમારુાં  મકાન છે. 
1965માાં હુાં કોટડાસાાંગાણી ગયેલો હમણાાં 1973માાં ફરી જવાનુાં થયુાં. 

     મારાાં મોટીબાનુાં સ્મરણ મને રોજ થાય છે. પણ જઈ આવ્યો છાં ત્યારથી સમવશેષ 
થાય છે. મને િેમણે બેચાર વખિ કહલેુાં: “બેટા, કોટડા છોડીશ મા. આ ઘરથી િારુાં  
કલ્યાણ થશે. 

    શરીરથી મેં કોટડાસાાંગાણી 1933થી છોડ્ુાં છે. સ્સ્થમિને કારણે દુરસ્િી િો દૂર 
રહી, ઘરની સાંભાળ પણ છૂટી ગઈ છે. આજે એ ઘર ઘર નથી રહ્ુાં. ખાંડેર થઈ ગયુાં 
છે. સામાસામા બબ્બે ઓરડા, ઓસરી ને વચમાાં ફળીવાળાએ મકાનનાાં બારીબારણાાં 
સડવા માાંડયા છે, છાપરાાં તટૂી ગયાાં છે; ઓરડામાાં ભકૂો થઈ પડેલાાં વળીવાાંસ િથા 
નળળયાાંની નીચે ને વચ્ચે, ચોરાઈ જિાાં બાકી રહલેો, વરસોના વરસાદથી પલળી 
કથૂો થઈ ધળૂમાાં ઢાંકાયેલો, ગાદલાાં—ગોદડાાં િથા પસુ્િકો—પોથીવાળો સામાન છે. 
મનથી ઘરને વળગી રહ્યો છાં. એ ઘર સાથે મારુાં  બાળપણ અને મારાાં મોટીબા 
સાંકળાઈ રહ્યાાં છે. એ ન છોડવાની સલાહ આપનાર મોટીબાની આ થોડીક વાિ છે. 

     મારાાં મોટીબાનો જન્મ હાલના જૂનાગઢ જજલ્લામાાં લીંબડા ગામે, 1857ના બળવા 
પહલેાાં બેચાર વષે થયો હિો. મપિા દલપિરામ અને માિા વાલબુાઈનાાં પ્રથમ 
સાંિાન હોવાથી િેનુાં નામ અવલકુાંવર રાખેલુાં. 

     મારા દાદા કાનજી હરરરામને પરણવુાં જ ન હત ુાં.પણ મોટાભાઈ દલપિરામનાાં 
પત્ની પતુ્ર પ્રભાશાંકરને દોઢ વષસનો મકૂી અવસાન પામયાાં. માિામપિા વદૃ્ધ થયેલાાં. 
બીજી સ્ત્રી ઘરમાાં ન હિી. િેથી ઘરડી મા પર બોજો વધી ગયો. એ જોવો ગમિો ન 
હિો િેથી, છેવટ માની ઈચ્છાને માન આપી પરણ્યા. દાદા અવસાન પામયાાં ત્યાાં સધુી 
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મોટીબાની આંખો અજવાળી રાિે સોય પરોવિાાં એટલી સારી હિી. પછીના વષે 
ઝામરના રોગમાાં એમણે બેઉ આંખો સાવ ગમુાવી. 

    મારો જન્મ 1914માાં. મેં મોટીબાને આંધળાાં જોયેલાાં. એ અંધાપો જાણે એમને 
સ્વાભામવક હિો. પોિાના અંધાપાનુાં દુ:ખ એમણે કદીયે રોયુાં ન હત ુાં. એને મન એ 
એક સાધનનો અભાવ હિો. અને સાધન વગર ચલાવી લેવાની એમને ફાવટ હિી. 

    મને િે એક વાિ સમજાવિાાં. એ વાિ હુાં આ રીિે સમજ્યો છાં કે પોિે અમકુ 
સ્સ્થમિમાાં હોય કે અમકુ વસ્ત ુપાસે હોય િો જ પોિે અમકુ કામ કરી શકે ને કાંઈક 
પામી શકે, એમ માનીને જે માણસ જે નથી િે માટે ખેદ કરિો હોય, િે કાંઈ કરી 
શકિો નથી. કારણ કે આપણી ઈચ્છા થઈ જવાથી કોઈ પણ સ્સ્થમિ આપણને 
અનકુળૂ થઈ જાય કે ચીજવસ્ત ુકે માણસ આવી મળે, એ બનતુાં નથી. એટલે જે ન 
હોય કે જે ન મળે િેવુાં હોય િેની ખોટી આશા રાખી ખેદ ન કરવો જોઈએ; અને 
મ ૂાંઝાયા વગર, જે કાંઈ સમજણશસ્તિ ને સાધન આપણી પાસે હોય િેનો સદુપયોગ 
કરી લેિાાં માણસે શીખી જવુાં જોઈએ. 

      મોટીબાએ લગ્ન પહલેાાં જ માિામપિા સાથે કારઠયાવાડનાાં નાનાાંમોટાાં સ્થળોએ 
ચાલીને યાત્રા કરેલી. સોમનાથ, ળગરનાર, દ્વારકા વગેરે પોિાની બાળક આંખે કેવાાં 
લાગેલાાં િે અમને કહી સાંભળાવિાાં. 

    પોરબાંદરના આરદત્યરામ વ્યાસની બહને ઝવેરને મોરબીના ભટ્ટ હરરરામ વેરે 
આપેલાાં. એ હરરરામ ભટ્ટના કુટુાંબમાાંથી બને િેટલા માણસો લગભગ દર વષે 
મોરબીથી નામસક—ત્ર્યાંબકની યાત્રાએ જિાાં એ ખબર જાણ્યા ત્યારે એ બહનેનાાં 
સાસરરયાાં ને બહને કેટલાાં ભાગ્યશાળી, એમ મોટીબાને થયેલુાં. પછી િો એ જ 
ઝવેરબહનેના વચલા પતુ્ર કાનજી સાથે િેમનુાં વેમવશાળ થયુાં. ત્યારે એ હરખાઈ 
ગયેલાાં. પરણીને આવ્યાને આઠ-દસ રદવસ નહીં થયા હોય ત્યાાં િો એમણે નામસક—
ત્ર્યાંબકની યાત્રાએ જવાનુાં ક્યારે બનશે, િે મવશે પછેૂલુાં. વીરમગામ—મુાંબઈની 
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બ્રૉડગેજ ટે્રન 1871 થી ચાલ ુ થયેલી. િે પહલેાાં અને પછી 1878 સધુીમાાં છએક 
વખિ મોરબીથી ચાલીને નામસક-ત્ર્યાંબકની યાત્રા કરેલી. એક યાત્રા િો મોટીબા િથા 
િેનાાં જેઠાણીએ પોિાનાાં ધાવણાાં છોકરાાંઓને િેડીને કરેલી અને ગોદાવરીમાાં સ્નાન 
કરાવી, ત્ર્યાંબકેશ્વરને પગે લગાડી, એકનુાં નામ નામસક અને બીજાાંનુાં નામ ત્ર્યાંબક 
રાખેલુાં. એ પતુ્ર ત્ર્યાંબક સવા વષસનો થઈને અવસાન પામયો. પછી જે પતુ્ર થયો િેનુાં 
નામ પણ ત્ર્યાંબક રાખેલુાં. 

   1934થી અમે મસહોર હિાાં, ત્યાાં સખુનાથ િથા ગૌિમેશ્વરનાાં માંરદર ટેકરીઓ પર 
છે; અને વચમાાં ત્રાપજ ગયેલાાં ત્યાાં ગામથી દૂર ખેિરો વચ્ચે ટેકરી પર શાંકરનુાં 
માંરદર છે. આવાાં માંરદરોએ દશસને જવામાાં ફરવાનીયે મજા આવે. એમ કહી પોિાના 
નાનપણની વાિો કરી, દશસને જવાનો ઉત્સાહ પ્રકટાવી. િેં એંશી વરસની ઉંમરે 
અમારી સાથે ચાલીને ટેકરીઓ ચડી દશસને આવિાાં ! એ દશસન કરવા ઊભાાં રહ ે
ત્યારેઆંધળાાં હોવા છિાાં ખરેખર સામે પ્રભનેુ મનહાળિાાં હોય િેવુાં િેમનુાં મોં થઈ જત ુાં. 
હુાં એ જોયા કરિો. એમને દશસન કરિાાં જોવાની ચાનક મને નીચેનો પ્રસાંગ સમજાયો 
ત્યારથી લાગેલી. 

      મારી ચાર પાાંચ વષસની વયે પ્રભાશાંકર પટ્ટણીનાાં પત્ની રમાબા ચારધામને 
યાત્રાએ જવા નીકળયાાં ત્યારે િેમણે કાકીજી સાસ ુ(એટલે મારાાં મોટીબા) ને યાત્રામાાં 
સાથે આવવા લખયુાં. મોટીબાએ હા લખાવી. એ વખિે મોટીબા વદૃ્ધ િથા સાવ અંધ 
હિાાં. ઘેરથી કોઈ સાથે જવાનુાં ન હત ુાં ; એટલે એમની સાંભાળ રાખવી, જોઈત ુાં—
કારવત ુાં દેવુાં, દોરવાાં વગેરે બધુાં લઈ જનારને સાંભાળવાનુાં હત ુાં—ભારરૂપ થાય િેમ 
હત ુાં. એ જો સાથે ન જાય િો યાત્રાએ જનાર એકાગ્રિાથી દશસનનો લાભ લઈ શકે, 
મનમચિંિ હરીફરી શકે, એ દેખીિી વાિ હિી. આથી રમબાનાાં સાંબાંધી એક વદૃ્ધ સ્ત્રીએ 
આવી મારાાં મોટીબાને વાિ સમજાવિાાં કહ્ુાં : “િમે યાત્રામાાં ન જાઓ િો ઠીક, 
સાજાાંમાાંદાાં  થાઓ િો ત્યાાં કોણ? ઘેર છોકરાાં મ ૂાંઝાઈ જશે.”                     
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મોટીબાએ કહ્ુાં : “કોઈ બીજાની સાથે જવાનુાં હોિ િો જરૂર ના કહિે, પણ રમાવહુ 
િેડી જાય છે માટે જાઉં છાં. એ મારા મોટા દીકરાની વહ ુછે. મારી એણે ઘણી સેવા 
કરી છે ને આનાંદથી કરે છે. હુાં ઘરડી ને સાવ આંધળી છાં િો એ વહ ુમારો શ્રવણ છે. 
એટલે એને ને મને યાત્રામાાં સાથે ગમશે. એમ કરિાાં યાત્રામાાં મને જો કાંઈ થાય િો 
ભાગ્યશાળી થઈ જઈશ.” 

      પેલાાં બહનેે કહ્ુાં : “પણ િમે સાવ આંધળાાં, શેનાાં દશસનકરશો ? ત્યાાં કે અહીં 
િમારે બધુાં સરખુાં જ છે.” 

      સાાંભળીને મોટીબાની અંધ આંખમાાં આંસ ુધસી આવ્યાાં. િેમણે કહ્ુાં : “ખરી વાિ 
છે, બે’ન હુાં સાવ આંધળી છાં. કાંઈ દેખિી નથી. મારે બધુાં સરખુાં છે. િમે એ જાણો છો. 
છિાાં િમે મને િમારે ઘેર લઈ જવા કેટલો આગ્રહ કયો છે. અને િમારે ત્યાાંબેત્રણ 
વખિ હુાં આવીયે છાં. િોયે હજી િમે એવો આગ્રહ રાખો છો, કારણકે િમને મારા માટે 
એવી લાગણી છે. િો ભગવાનને આપણા માટે કેટલી બધી લાગણી હોય? આમ િો 
ભગવાન બધે રહ્યા છે િે જાણુાં છાં. પણ બધે સરખાપણે રહ્યા છે િેવો હજી અનભુવ 
નથી થયો. હજી એમ લાગે છે કે િીરથ િો ભગવાનનાાં રહવેાનાાં ઘર છે. હુાં ત્યાાં જાઉં, 
િો ભલે હુાં નથી દેખિી િો પણ, એ મને જોઈ કેટલા રાજી થશે ! અને િેથી મને કેવી 
મનરાાંિ થશે !” 

    અને એ યાત્રાએ ગયાાં. એ ઘણી વાર કહિેાાં : “સાથે ઘણાાં સગાાં હિાાં, નોકર 
બાઈઓ હિી, છિાાં રમાવહુએ પોિે મારો હાથ ઝાલીને બધે ફેરવી છે. હરદ્વારથી 
બદરીનાથ જવા ડોળી કરેલી, પણ મારે ચાલવુાં હત ુાં િેથી એ પણ વારાંવાર હાથ 
ઝાલીને દોરિાાં.” 

      આ રીિે યાત્રા કરેલી. િે સાંબાંધે રમાબાએ આ મિલબનુાં કહલે ુાં: “બા સાથે 
આવ્યાાં િેથી અમારે સાચી યાત્રા થઈ. આ ઉંમરે, આંધળી આંખે એ જે ઉત્સાહથી 
ચાલિાાં, પદો બોલિાાં અને બાળક જેવુાં હરખાિાાં, િેમાાં એમની પ્રકટ થિી ભસ્તિ 
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જોવામાાં અમને ભગવાનની હાજરીનો ખયાલ આવિો. મથરુામાાં મવશ્રામઘાટે લઈ 
જઈ મેં િેમને સ્નાન માટે જમનાજીમાાં ઉિારી કહ્ુાં : ‘બા, આ જમનાજી’ ત્યાાં િો બાંને 
હાથ છોડાવી ‘હાશ મા ! િારે ખોળે હુાં આવી, કાાં?’ એમ કહિેાાં અંધ આંખમાાંથી 
આંસનુી ધાર સાથે જમનાજીમાાં પડી, માને ગળે વળગિાાં હોય િે રીિે બેઉ હાથ 
લાાંબા કરી પાણીમાાં સઈૂ ગયાાં. અમે બાજુમાાં જોનારાાં પણ રોઈ પડયાાં. સ્નાન કરીને 
િરિ ઊઠયાાં નહીં. જમના માિાથી એની દીકરીને વેગળી થવાનુાં કહવેાની અમારામાાં 
િેવડ ન હિી.” 
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કોટડાસાાંગાણીના ઠાકોર તોગાજી                   

 

     1874માાં કોટડાસાાંગાણીના જુવાન ઠાકોર િોગાજી ભયાંકર બીમાર પડયાાં. 
રાજકોટ જઈ ડૉતટરની સારવાર િળે રહ્યા, પણ માંદવાડ લાંબાયો છેવટે ઝાંડુ ભટ્ટજીના 
ઉપચારથી સાજા થયા. એ ઠાકોરે પોિાના રાજ્ય માટે કોઈ સારાવૈદ્યની માગણી કરી, 
િેથી ઝાંડુ ભટ્ટજીની ભલામણથી દાદા કાનજી હરરરામ મામસક રૂ. 11 ના પગારથી 
કોટડાસાાંગાણી આવ્યા. 

        િોગાજીને રાણીઓ ઘણી હિી. િેમાાં જામબા નામે એક અમિ ધમસપરાયણ રાણી 
હિાાં, િે એ જ કારણે મવલાસી રાજાનાાં અણમાનીિાાં હિાાં.પણ બધી રાણી વચ્ચે 
જામબાને પેટે જન્મેલા મળૂવાજી એક જ કુાંવર હિા. એ સાજામાાંદા રહિેા. એ કુાંવરને 
ળચિંિાજનક માંદવાડમાાંથી વૈદ્યરાજે બેઠા કયાસ. જામબા વૈદ્યરાજને મપિા જેટલુાં માન 
આપિાાં  ને આજ્ઞા પાળિાાં. મવલાસી હોવાને પરરણામે માાંદા રહિેા રાજવી ક્યારેક 
વધ ુમાાંદા થઈ જિા. પથ્ય કે પરહજેી ન પાળનાર આ ઠાકોરની નોકરીમાાંથી છૂટા 
થવા વૈદરાજે માગણી કરી. ઠાકોર અકળાયા, જામબાને દુ:ખ થયુાં. બાંનેએ ઘણી રીિે 
સમજાવ્યા, ત્યારે મોટીબાએ િોગાજીને કાને વાિ પહોંચાડી કે પરહજેી ન પાળનારની 
દવા કરવાથી અપજશ મળે એવુાં વૈદરાજ ઇચ્છિા નથી. આથી ઠાકોરે વૈદ્યરાજને 
વચન આપયુાં કે પોિે આજ્ઞા પ્રમાણે વિસશે. 

     એ પછી 1879માાં િોગાજી બીમાર પડયા ને ઉપચાર છિાાં માાંદગી ગાંભીર થઈ 
ગઈ. વૈદ્યરાજે કહ્ુાં કે રોગ વધવાનુાં એકમાત્ર કારણ પરહજેીની અવગણના છે. 
િોગાજીએ એનો એકરાર કરી માફી માગી. બીજા વૈદ્ય ડૉકટરોને ભેગા કયાસ, પણ 
િળબયિ લથડિી ગઈ. અવસાનને સામે જોઈ, ઠાકોરે છ વષસના કુાંવરને પગે લગાડી 
વૈદ્યરાજને કહ્ુાં: “આ મારા જેવો નહીં, સારો રાજા થાય િેમ ઇચ્છાં છાં. આ કુાંવર િમને 
સોંપુાં છાં. એના ખાિર પણ િમે કોટડા છોડીને ન જશો.” 
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વૈદ્યરાજે કુાંવરને િેડી લીધા. િોગાજી અવસાન પામયા. આમ કોટડે રહવેાનુાં મનમચિ 
થઈ ગયુાં . 

      મળૂવાજી સગીર હોવાથી રાજકોટ કોઠી—સરકારે (પોળલરટકલ એજન્ટે ) વહીવટ 
લઈ શ્રી........ ને મેનેજર િરીકે નીમયા. કુશળ વહીવટી િરીકે પાંકાયેલા આ 
અમલદારને જુનવાણી ધામમિક જીવનઘાટી િરફ નફરિ હિી. અમિ ધમસપરાયણ 
રાજમાિા જામબા પ્રત્યે મવના મનમમત્ત એ અણગમો પ્રકટ કરિા અને એમને 
રાજમાિા કે જામબા કહવેાને બદલે ‘ભગિડી’ કહી ઉલ્લેખ કરિા, અને જામબા પાસે 
જિા-આવિા રાજનોકરો કે ગામલોકો સાથે કડકાઈથી વિસિા. જામબા વૈદ્યરાજને 
મપિાતલુ્ય ગણી, સવારસાાંજ િેમની પાસે બેસી રાજનીમિ િથા ધમસમવષયક વાિો 
સાાંભળિા. નવા જમાના પ્રમાણે બાળરાજાના ઉછેર માટે માટે રહમાયિી મેનેજરને આ 
પસાંદ ન હત ુાં. િેણે વૈદ્યરાજને બોલાવી કહ્ુાં: “રાજનાાં ઊપજ િથા ખચસ જોિાાં કરકસર 
કયાસ વગર છૂટકો નથી, િેથી િમારો પગાર અરધો કરવામાાં આવે છે. િમને એ 
પોસાય િેમ ન હોય િો છૂટા થવા દેવામાાં આવશે.” 

     િોગાજીની અંમિમ માગણીને યાદ કરીને િથા રાજમાાં વધેલી ખટપટને અંગે 
ભામવ રાજવી મળૂરાજને સોસવુાં ન પડે િે હતેથુી વૈદ્યરાજે કહ્ુાં: “આપ જો રાજ માટે 
આટલી કાળજી રાખો છો િો હુાં જૂનો નોકર છાં, મારો ધમસ છે કે મારે મવના પગારે પણ 
રાજની સેવા કરવી જોઈએ.” 

      “િો એ વધારે સારુાં .” મેનેજરે કહ્ુાં. 

    દાદાએ રાતે્ર આ વાિ મોટીબાને કરી ત્યારે િેણે કહ્ુાં: “િમે ઠીક જવાબ આપયો. 
એ છોકરાને આપણે છોડવો નથી. અમથાયે િમારા આટલા ખરચમાાં રાજનો પગાર 
પાાંચ દોકડા છે. જે બાકીનુાં પરેૂ છે િે ભગવાન જ ભલે બધુાં પરુૂાં  કરે.” 

      થોડા રદવસ રહી મેનેજર રાજકોટ ગયેલા. ત્યાાં િેના મમત્ર અમલદારને પોિે 
કઈ રીિે વૈદ્યરાજને રાંજાડીને કાઢવા માગે છે િે જણાવ્યુાં. ત્યારે એ અમલદારે 
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મેનેજરને વૈદ્યરાજ સાથે સાંબાંધ સધુારી લેવા ભારપવૂસક સલાહ આપી. અને એ જ 
અમલદારે, બે—ચાર માસ પછી ઝાંડુ ભટ્ટજીના ભાઈ રાજવૈદ્ય મળણશાંકરને ત્યાાં 
વૈદ્યરાજને મળી ગયા ત્યારે, મેનેજરે પરૂો પગાર કરી દઈ સાંબાંધ સધુાયો કે નહીં એમ 
પછૂ્ુાં, ત્યારે વૈદ્યરાજે જણાવ્યુાં કે અરધો પગાર શરૂ થયો છે, પણ રાંજાડ રહી નથી, 
એટલુાં સારુાં  છે. અમલદારેકહ્ુાં: “હુાં એને કહીને પરૂો પગાર કરાવી દઈશ.” ત્યારે 
વૈદ્યરાજે કહ્ુાં: “મેનેજર સાહબેને જો અરધો પગાર કરવાથી પોિે કાંઈક કયુું છે એમ 
પોરસ રહિેો હોય િો રહવેા દેવો એ જ સારુાં  છે.” 

    એ પગાર અરધો જ રહ્યો. સારા વૈદ્યની શોધ કરિાાં ગોંડળ, વઢવાણ િથા 
લીંબડી નરેશે પોિાને ત્યાાં બોલાવ્યા, પણ દાદા ગયા નહીં. વધારે પગાર મળે િો 
સ્સ્થમિમાાં ફેર પડે એમ માનનાર એ ન હિા. દરદીને મફિ દવા આપિા. એ પરાંપરા 
હિી. બહારગામના દરદીઓને, પોિાને ઘેર રાખી સારવાર કરી હોય િોયે, મલૂ્ય ન 
લેિા. સ્વેચ્છાએ આપે િો લેિા. વળી અમિમથ, સાધસુાંન્યાસી  ને ગરીબોને દીધા—
જમાડયા વગર પમિપત્નીને ગોઠત ુાં નહીં. આની સામે લોકોમાાં એ બાંને એટલો 

 આદર પામેલા કે દવા ન કરી હોય િોયે લોકો મનમમત્ત કાઢીને ચીજવસ્તઓુ પરાણે 
આપી જિા. 

         1887—88 માાં ગામડાાંમાાં કૉલેરા હોવાથી દાદાને જવુાં પડત ુાં ને રાિ રોકાવુાં પડત ુાં. 
એક રાિે ચાર—પાાંચ ગામડે દાદાને ખોળીને એક ઘોડેસવાર એક ગામડે વૈદ્યરાજને 
િેડવા આવ્યો, કેમ કે ઘેર વૈદ્યરાજનો એકનો એક નવ વષસનો દીકરો ત્ર્યાંબક ઝાડા 
ઊલટીમાાં પટકાઈ પડયો હિો. વૈદ્યરાજે કહ્ુાં: “આ ગામમાાં ચાર છોકરાાં મરે એવાાં 
માાંદાાં છે, એને ઠીક થવા માાંડયા વગર હુાં આવીશ નહીં.” માાંદાાં છોકરાાંનાાં માવિરે 
વૈદ્યરાજને િરિ જવા કહ્ુાં, પણ વૈદ્ય ગયા નહીં. માત્ર દવાનાાં પડીકાાં ને સચૂના ઘેર 
મોકલી અને રાિ આખી અહીં છોકરાાંઓની સારવાર કરી. વળિે રદવસે બધાાંને ઠીક 
થવા માાંડયા પછી વૈદ્યરાજ ઘેર આવ્યા ત્યારે ‘બાપજુી આવ્યા?’ એમ પછૂી પછૂી 
બેભાન થઈ ગયેલા દીકરાને મોટીબા છેલ્લુાં ગાંગાજળ પાિાાં હિાાં ! ખરેખર આવ્યાાં 



મારાાં મોટી બા 

અનકુ્રમ                                          લોકમમલાપ                                                   11 

 

ત્યારે જામબાએ મોટીબાને કહ્ુાં: “મને કહવેડાવ્યુાં હોિ િો હુાં માણસ મોકલી બોલાવી 
દેિ. મારુાં  વેણ ભાઈ ઉથાપિ નહીં.” મોટીબાએ કહ્ુાં: “િમે શુાં, ભગવાન જાિે િેડવા 
જાય િોયે માાંદાાંને છોડીને એ ઘેર આવે એવા નથી. એટલે જ હુાં બોલી નથી. હુાં 
એમને ઓળખુાં છાં. પેલા જે બચી ગયા િે અમારા જ દીકરા છે.”  

      એ પછી બર વરસે છપપમનયો દુકાળ પડયો. એ એટલો આકરો અને ભયાંકર 
હિો કે ‘કાળ’ િરીકે ઓળખાયો. લોકો પોિાનાાં ઢોર, ખોરડાાં ને છોકરાાં રેઢાાં મકૂી 
ભાગી નીકળિા. મોટીબાએ જ્યારે આ વાિ જાણી ત્યારે એમણે દાદાને અરજ કરી: 
“મારી એવી ઇચ્છા છે કે જેને માવિરે છોડી દીધાાં હોય િેવાાં દશ—બાર છોકરાાંને િમે 
લઈ આવો િો આ કાળમાાં હુાં એને જાળવીશ. એ છોકરાાંની વાિ સાાંભળાં છાં ત્યારે 
મારો ત્ર્યાંબક સામે દેખાય છે. એની સેવા નથી થઈ, આની કરી લઉં િો સારુાં .” 

    આજુબાજુનાાં ગામડાાંમાાંથી દાદા અળગયાર છોકરા લઈ આવ્યા. મોટીબા કહિેાાં કે, 
“છોકરાઓ આવ્યા ત્યારે િો હુાં બહ ુ હરખાણી. થોડા દીમાાં એને ઘર જેવ6ુ લાગવા 
માાંડ્ ુાં. પણ જ્યારે કોઈ છોકરો માાંદો પડી જિો ત્યારે ફડકો રહિેો ક્યારે વરસ પરુૂાં  
થાય ને ક્યારે આનાાં માવિરને હમેખેમ સોંપી દઉં.” 

      દુષ્કાળ પરૂો થિાાં છોકરાઓને પોિપોિાનાાં માવિરને સોંપી દીધા. 

ભધૂરજીભાઈનાાં દીકરી મશવીબહને નવ વષસની વયે મવધવા થયેલાાં. મોટીબાએ િેને 
દીકરી કરેલી. અમે એને ફઈ િરીકે ઓળખિા. મારા નાનપણમાાં અમે કોટડે હિાાં 
ત્યારે રોજ બપોરે અઢી વાગ્યે આવી મોટીબા પાસે એ ‘શ્રીમદ્  ભાગવિ’વાાંચિાાં 
ત્યારે આખી ઓસરી બહનેોથી ભરાઈ જિી. કથ પછી ભજનો બોલાિાાં ત્યારે એમનો 
કાંઠ સહથુી સ્પષ્ટ સાંભળાિો. આમ ભાદરવાથી 

માગસર, ચાર મરહના, ‘ભાગવિ’ વાંચાઈ રહે્ય એ ખડ વાઢવા જિાાં રહિેાાં. છેલ્લો 
1965માાં હુાં એમને મળયો ત્યારે જૂના રદવસો યાદ કરી રોયાાં. ઘરમાાં દેવસ્થાનનાાં 
દશસન કરાવી પજૂામાાં રાખેલો મોટીબાનો ફોટો બિાવી િેમણે કહ્ુાં: “બા શુાં હિાાં એ 



મારાાં મોટી બા 

અનકુ્રમ                                          લોકમમલાપ                                                   12 

 

કેમ સમજાવુાં? હુાં અણસમજુ ને બાળક હિી, દુ:ખ પડ્ુાં ત્યારે બીજાાં મને બથ ભરીને 
રોિાાં િેથી હુાં રોિી, પણ દુ:ખ શુાં પડ્ુાં, કેવુાં પડ્ુાંએ કાાંઈ ખબર નો’િી. બાએ 
પડખામાાં લીધે ને ‘ભાગવિ’ વાાંચિી કરી. બાએ મને એવી નજર દીધી કે સમજણી 
થી ત્યાર દુ:ખ દુ:ખ ન લાગ્યુાં, કાાંઈ ઓછાં—અધરુૂાં યે ન લાગ્યુાં. બાએ મને એવી નજર 
દીધી ને કામે વળગાડી કે આજે જ્યારે કાયા કામ નથી આપિી ત્યારે સમજાય છે કે 
આ િો કાાંઠે પહોંચી !”   

      મેં કહ્ુાં: “મારા નાનપણથી મેં િમને કામમાાં ગળાડૂબ િો જોયાાં છે, પણ આ 
નજર કઈ, એ વાિ કરો ને, ફઈ !” 

    “કેમ સમજાવુાં, ભાઈ ?” િેમણે કહ્ુાં: “આજ િો હવે દેખત6ુ નથી, દળિીયે નથી. 
િોય બા કે’િાાં એ યાદ આવે છે કે દળાયેલો દાણો ઊગે નહીં. આપણી વાસનાનાાં ને 
જનમના ફેરાનાાં બીજ આ સાંસારના પડ પર છે. એની ઉપર ભગવાનનાાં 
નામસ્મરણનુાં પડ ફરે છે, એમ સમજીને દળિાાં દળિાાં ગાઈએ િો છૂટી જઈએ. ને 
ગાયની સેવામાાં એવી લગાડી ! ગાયુાંની સેવા કરવા ભગવન અવિાર લઈ ગોકુળ 
જઈને રે’િા. હરર જેવી સેવા કોઈથી ન થાય. િોય એનાાં લીલાચરરિ ગાિી ખડ 
વાઢિી હઉં ત્યારે, કેમ સમજાવુાં, આ બાઈ કેવાક ભાવથી ખડ વાઢે છે એ જોિા, ગાયુાં 
ચારિા ભગવાન ક્યાાંક આટલામાાં જ છે એમ લાગે ! જ કામ કરુાં  એથી પ્રભ ુરાજી 
થાય છે એમ જ લાગે. ને બા ગાિાાં એ પદ િો વારે વારે હૈયે ચડે છે: 

              તુાં િો ન્યારો રહીને ખેલે છે નારાયણા રે ! 

      મશવી ફઈ જે ઓસરીમા6 બપોરે કથા વાાંચિાાં ત્યાાં સાાંજે પાછો રહિંડોળો બાંધાઈ 
જિો, ને રાતે્ર જમીને અમે નાનાાંમોટાાં બધાાં ભાાંડરડાાં િે પર બેસી અંિકડી રમિાાં. 
રમિમાાં જેને છેલ્લા અક્ષર પરથી નવો શ્લોક કે કડી ન સઝેૂ િેનાાં ભેરુ મોટીબા થિાાં. 
પણ િે વખિે એ કે’િાાં : “જેન બદલે કડી બોલી દઉં િેણે એ શ્લોક કાલ સધુીમાાં 
મોઢે કરી લેવો, નહીંિર એની ભેરુ નહીં થાઉં !” પરરણામે અમને ઘણુાં કાંઠસ્થ થયેલુાં. 
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     ઘણી વાર રાતે્ર એ રહિંડોળા પર હુાં સિૂો ને એને અડીને પાથરેલા ખાટલા પાર 
મોટીબા સિૂાાં. લોકવાિાસ, પૌરાળણક કથા અને ચાલ ુવાિો કરી િેના સાર પછૂિાાં ને 
હાથ મારા હથ પર ફેરવિાાં. પાછલી રાિના પડોશમાાં ફરિી ઘાંટી સાથે ગવાિાાં પદો 
સાંભાળિાાં. 

    એમને કાંઠે ઘણુાં હત ુાં. દર રમવવારે એમની સાથે બોલીને ‘ધ્રવુાખયાન’ મને મારી 
બાર વષસની વયે કાંઠે થયેલુાં. એ આવુાં કહિેાાં: “ઘણીયે વાર એવુાં બને કે પોથી 
માાંહ્યલ6ુ પોથીમાાં જ રહ ે” ને હૈયે હોય િો જ કામ આવે. જેટલુાં સારુાં  સાાંભળીએ િેટલુાં 
યાદ રાખીએ, િો એ નગદ નાણાાં જેટલુાં ટાણે કામ આપે. અમથુાંયે મને વાાંચિાાં 
આવડત ુાં નહીં. કોક વાાંચે િો સાાંભળાં , બોલ િો સાાંભળાં. યાદ રાખયુાં છે િો હવે જ્યારે 
રાિની ઊંઘ ગઈ છે ત્યારે એક પછી એક આવાાં પદમાાં મન રાખિાાં રાિ ક્યાાં ગઈ િે 
ખબર પડિી નથી. સારાાં ભજનને આશરે રહીએ િો આડા મવચાર ન આવે. એક સારો 
શ્લોક , કડી , દુહો , લીટી એ િો ક્યારેક માંરદર બની જાય, ક્યારેક િીથસસ્થાન, િો 
ક્યારેક ગોકુળ વનૃ્દાવન બની જાય ! આપણી બદુ્ધદ્ધ હાલે નહીં, મવચાર અટવાય, 
મ ૂાંઝાવાય િોયે આ ભગવાનની વ્રજભમૂમ છે એનુાં ભાન ન ભલુાય. એ િો આવુાં જે 
યાદ રાખે, યાદ કરે ને સમજે ઈ એ માણે.” 

    સાયાંકાળે દેવ પાસે દીવો થાય ત્યારથી મોટીબા પાસે માંરદરમાાં અમે નાનાાંમોટાાં 
સાથે બેસી સ્તમુિ બોલિાાં. ઉપરાાંિ િે પાઠયપસુ્િકોમાાં આવિી પ્રાથસનાઓ અમરી 
પાસે બોલાવિાાં. અમસ્ત ુાંયે, દરેક બાળક પાસે પાઠયપસુ્િકનો પાઠ વાંચાવી, િેમાાં શુાં 
સમજવાનુાં છે િેવા પ્રશ્ન કરી ચચાસ કરાવિાાં અને એ પાઠનો સાર જીવનમાાં ક્યાાં 
ઉપયોગી થાય િે સમજાવવા બીજાના જીવનના પ્રસાંગો કહિેાાં. 

     મને એક પ્રસાંગ યાદ છે. હુાં ત્યારે પ્રાથમમક શાળાના ઉપલા ધોરણમાાં 
હિો.અભ્યાસક્રમમાાં પે્રમાનાંદ કૃિ ‘સદુામાચરરિ’ માાંથી કડવાાં ગોખી લાવવા મશક્ષકે 
કહલે ુાં, િેથી હુાં ઓસરીને ઓટલે બેઠો બેઠો નીચેની પાંકમિઓ ગોખિો હિો 
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અત્યાંિ યોદ્ધા ઊભા પ્રમિહાર, સાચવે શામળળયાનુાં દ્વાર; 

ત્યાાં સદુામોજી ફેરા ફરે, સાંકલ્પ-મવકલ્પ મનમાાં કરે. 

ગહન દીસે છે કમસની ગમિ, એક ગરુુના બે મવદ્યારથી; 

એ થઈ બેઠો પથૃ્વીપમિ, મારા ઘરમાાં ખાવા રજ નથી. 

રમાડિો ગોકુળ માાંકડાાં, ગરુુને ઘેર લાવિો લાકડાાં; 

િે આજ બેઠો મસિંહાસન ચડી, મારે ત ુાંબડી ને લાકડી. 

    આ પાંસ્તિઓમાાં કમવએ કહલેુાં સ્સ્થમિભેદનુાં વણસન હુાં સમજી શકિો હિો અને 
મશક્ષકે પણ સ્સ્થમિભેદ પર ભાર મકૂી સમજાવેલુાં. પરાંત ુમોટીબાએ આ પાંસ્તિઓ ગાિાાં 
અટકાવી મને કહ્ુાં: “િેં  ‘ભાગવિ’નુાં ‘સદુામાચરરિ’ વાાંચ્યુાં છે?”  મેં હા કહી. િેમણે 
કહ્ુાં: “ભલૂી ગયો હો િો ફરી જોઈ જા. લાવ, વાાંચ, હુાંયે સાાંભળાં.” મેં એ વાાંચી 
સાંભળાવ્યુાં, એટલે એમણે કહ્ુાં: “જો, ‘ભાગવિ’ ના સદુામાજીને પોિે સાવ ગરીબ છે 
એ વાિન6ુ દુ:ખ નથી; ઊલટુાં, ગરીબાઈનો પોરસ છે. ભગવાન કૃષ્ણ પાસે દ્વારકાનુાં 
રાજ્ય છે ને સાંપમત્ત છે એની એને ઈષાસ નથી.પોિાની સાથે એ સરખામણી કરિા 
નથી. ઊલટુાં, ભગવાનની વડાઈ જોઈ હરખાય છે. ભગવાન પાસે માગવા જવાની 
એની ઇચ્છા નથી. ભગવાનનાાં દશસનનો લહાવો લેવા, મમત્રને મળવા લલચાય છે, 
િેથી સ્ત્રીની ઇચ્છાને માન આપે છે.” 
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રેવાવહ ુ
 

     પ્રખયાિ પરુાિત્ત્વમવદ પાંરડિ ભગવનલાલ (1839-1888) ના મપિા ઇન્દ્રજીના 
કાકા શાસ્ત્રી જેઠાલાલના કુટુાંબની આ વાિ છે. 

     જેઠાલાલના મપિા જગન્નાથ મળૂ પોરબાંદરના. િેના ત્રણ પતુ્રો: મરુારજી, 
અંબારામ અને જેઠાલાલ. ત્રણેય ભાઈઓ મવદ્યાસાંપન્ન, શાસ્ત્રમનપણુ અને 
કમસકાાંડી  હિા. જૂનાગઢના નાગરોના આગ્રહને વશ થઈ મરુારજી િથા અંબારામ 
જૂનાગઢ જઈ વસ્યા અને જેઠાલાલ પોરબાંદર જ રહ્યા. 

       ત્રણેય ભાઈઓમાાં જેઠાલાલ વધ ુમવદ્યાવ્યાસાંગીને કાવ્યકોમવદ હિા. પણ િેમની 
મવદ્વિા કરિાાં િેમની ધમસપરાયણિા અને સરળિાને કારણે િેમની સવુાસ ઘણી હિી. 
મનયમમિ સારી આવકને અંગે જ્ઞામિમાાં સ્સ્થમિ પણ સારી ગણાિી; પરાંત ુપમિપત્નીની 
ઉદારિાને કારણે પાસે સ્થાયી પ ૂાંજી ન રહિેી. 

    એ શાસ્ત્રી જામનગર પરણેલાાં. પત્નીનુાં નામ મટીબાઈ. આ દાંપિીને મોટી વયે 
સાંિાનમાાં એક પતુ્ર થયો. પણ એ પતુ્રમાાં કુળની મવદ્વત્તાના કે બદુ્ધદ્ધક્ષમિાના ગણુો ન 
હિા. ભગવાનનો  માણસ કહવેાય એવો સાવ ભોળો ને સમજહીન એ હિો. વળી 
બોલવામાાં બહ ુથોથરાિો. માિામપિાએ ઘણા પ્રયત્ન કયાસ. પણ છોકરો કાંઈયે ભણી ન 
શક્યો. િેમાાં વળી સાિેક વષસની વયે, રસ્િામાાં વીફરીને ભાગેલા બળદના પગ િળે 
આવી જિાાં િે એક પગે સાવ લાંગડો બની ગયેલો. એ છોકરનુાં નામ ચતભુુસજ. 

      અપાંગ છોકરાને નવડાવી મા િેને ઓસરીને ઓટલે બેસાડી દે. પડખે બે સ ૂાંડલી 
મકેૂ; એકમાાં હોય જાર, બીજીમાાં હોય બાજરાનો લોટ. છોકરો પારેવાાંને જાર નાખીને 
ચણાવે, ને જે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે િેને બે ચપટી લોટ આપે. સાાંજે સીમમાાંથી ગાય 
આવે ત્યારે માની ઓથે રહી ગાયને ને વાછરડાાંને પળૂા ખવડાવી િેને હાથ ફેરવે. 
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    અપાંગ થયા પછી વળિે વષે ચતભુુસજને જનોઈ આપી, એ પ્રસાંગે મટીબાઈનાાં 
બાળસરહયર પ્રભાકુાંવર મોરબીથી આવેલાાં. જામનગરમાાં એ બાંને એક પછીિે આવેલાાં 
બે ઘરમાાં પડખે પડખે રે’િાાં, સાથે રમિાાં, જમિાાં, વ્રિો કરિાાં, વષોથી ‘મટી’ ને જોઈ 
ન હિી િેથી મળવા માટે જનોઈના આ પ્રસાંગે િે આવ્યાાં. મટીને મળી એ હરખથી 
રોઈ પડયાાં. જેઠાલાલશાસ્ત્રી પ્રત્યે આખા ગામનો ભાવ જોઈ સાંિોષ પામયાાં; પણ 
ચતભુુસજને જોઈ િેનુાં રદલ દુભાયુાં. 

    “મટી, િારો છોકરો અપાંગ થયો િે ભારે થઈ !” 

    “ને સ્વભાવે જડભરિ.” મટીબાઈએ કહ્ુાં. 

 “આ િો દેખીને દાઝવા જેવુાં થયુાં.” પ્રભાકુાંવરે કહ્ુાં. 

     “હા, એમ થાય છે કે અમે માવિર કેટલા દી ? પછી આ છોકરો સાવ પરાધીન 
થશે. સૌનો ભગવાન છે; િોય, હુાં િો કળજગની મા છાં એટલે થાય છે કે આનુાં શુાં 
થાશે? ” કહી મટીબાઈ ઢીલાાં થઈ ગયાાં. 

     “પાછાં, િારે બીજો દીકરો નથી; નહીંિર ળચિંિા ન રહ.ે” 

     “છિે દીકરે ડેલીએ િાળાાં દેવાશે.” કહિેાાં મટીબાઈને કમકમાાં આવ્યાાં. 

      “િાળાાં નહીં દેવાય. આવા શાસ્ત્રીને ઘેર િાળાાં ન હોય.” 

    “આને પોિાની દીકરી કોણ દે, બે’ન? ને પારકી દીકરીનો ભવ બગડે એમ 
મારાથી લેવાય પણ કેમ? ” મટીબાઈએ કહ્ુાં. 

      “કેમ ન લેવાય? દે એની લેવાય.” પ્રભાકુાંવરે કહ્ુાં ને ઉમેયુું: “ હાલ્ય, મારી 
દીકરી રેવા િારા દીકરાને આપી, લે !” 

     “હાં, હાં !એવુાં ન બોલ ! મારે એને પરણાવવો નથી. મારે મરિાાં મરિાાં કોઈના 
મનસાસા લેવા નથી. ”  મટીબાઈએ કહ્ુાં 
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      “હવે ના ન હોય, મારી જીભ કચરાઈ ગઈ.”પ્રભાકુાંવરે કહ્ુાં. 

      “પણ મારે િારી દીકરી નથી લેવી.” 

 “મેં વચન દઈ દીધુાં. હવે ત ુાં ન લે િો મારી દીકરીને ગાળ ચોટે. ત ુાં એટલી હદે 
જાઈશ? િારાથી મને ના ન કહવેાય. ”પ્રભાકુાંવરે કહ્ુાં. 

    “પણ િારા ઘરમાાં િો પછૂ. યદુરાયને પછૂયા વગર...” 

      “ઈ મને ના પાડે?ધરમના કામમાાં ઈ ના નો કહ.ે એકબીજાની હા જ હોય ને?” 

     ને આવી વાિચીિને અંિે, મટીબાઈ િથા િેનાાં નણાંદ—જેઠાણીને સમજાવી ને 
શાસ્ત્રીિથા િેના ભાઈઓને સમજાવી, પ્રભાકુાંવરે પોિાની દીકરી રેવાનુાં સગપણ એ 
અપાંગ જડભરિ ચતભુુસજની સાથે કયુું ને મોરબી પાછાાં આવ્યાાં. 

     એ વાિ ઉપર બીજાાં સાિ વષસ ગયાાં ને ચતભુુસજનાાં રેવા સાથે લગ્ન થયાાં. 

    પરણીને રેવા મપયર આવ્યા પછી એક વાર િેની બહનેપણીઓએ ‘રેવાનો વર 
લાંગડો’, ‘રેવાનો વર લાંગડો’ કહીને ચીડવી અને િેથી રેવા ખબૂ રોઈ, ત્યારે રેવાની 
મા પ્રભાકુાંવરે છોકરીઓને કહ્ુાં: “ધણી લાંગડો હોય કે માાંદો, ગરીબ હોય કે ગાાંડો, 
ધણીની સેવા કરી ઘર ઉજાળે એનુાં નામ સ્ત્રી. સ્ત્રીનો ધરમ સમજો ને પછી આ રેવા 
એના ધણીની કેવી સેવા કરે છે િે જોઈને બોલજો. ” 

     અ પછી વષે દોઢ વષે આણુાં વળી રેવા સાસરે આવી. આવિાાંની સાથે િેણે 
ઘરભાર ઉપાડી લીધો. રેવામાાંથી રેવાવહ ુબની ગયાાં. 

દળણુાંપાણી, છાણવાસીદુાં વગેરે કામ એ આનાંદથી કરિાાં. ચતભુુસજને કપડાાં પહરેીને 
બેસવાની ટેવ પાડી. સાસનેુ કહીને સસરાના કોઈ મશષ્ય સાથે લાકડીના ટેકે ટેકે 
હવેલીએ દશસન કરવા માટે સાાંજે સાાંજે મોકલવા માાંડયો. આ કારણે, કે કોઈ બીજાાં 
કારણે, ચતભુુસજમાાં થોડીક પ્રસન્નિા દેખાવા લાગી. બહ ુબદુ્ધદ્ધ આવી ગઈ એવુાં િો ન 
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થયુાં. પણ ચતભુુસજમાાં ફેર થયો. પહલેાાં એ ગમે િેવાાં મેલાાં કપડાાં પહરેીને ઓસરીએ—
ઓટે નીચે સઈૂ જિો, િે હવે પાથરણા વગર સિૂો-બેસિો નથી. સ્વચ્છિાનો ખયાલ 
વધ્યો છે. ઘેર આવિાાંજિાાંની સાથે થોડીઘણી સરખી વાિ કરે છે. જે મશખાબાંધ ન 
રાખિો િે જાિે મશખાબાંધ રાખે છે. શાસ્ત્રી મપિાને એ વાિનો હષસ થયો કે છોકરો ભલે 
અથસ ન સમજિો પણ રોજ સવારે સયૂોદય પહલેાાં નાહી, ઘરના ઠાકોરજી સામે બેસી 
ગાયત્રીની એક માળા કરે છે; ચાંદન ઘસે છે. રોજ કાંઈક નવો સધુારો છોકરામાાં દેખાય 
છે, િે પ્રિાપ વહનુા છે એમ કહિેા. ને રેવાવહ ુરોજ સાયાંકાળે ઘરમાાં દેવ પાસે દીવો 
મકૂી સાસસુસરાને પાયે પડિાાં ત્યારે આંખમાાં ઝળઝળળયાાં ભરાઈ આવિાાં અને ગદ્ 
ગરદિથઈ શાસ્ત્રી કહિેા: “વહ ુબેટા! િમે અમારી લક્ષ્મીમાિા છો. બેટા, િમે પગે ન 
લાગો.”   

    આ રેવાવહ ુવ્રિો—ઉપવાસો બહ ુકરિાાં. ઉત્તરોત્તર િેના મખુ પર પ્રસન્ન ગાંભીરિા 
અને ઓજસ વધિાાં જિાાં હિાાં. લગ્ન પછી દશબાર વષસને અંિે જોનારને ‘આ એ જ 
રેવા? ’એમ આચયસ સાથે માન થત ુાં, એવો ફેરફાર િેમાાં થયો હિો. 

લગ્ન પછી બાર વષે રેવાવહુને સીમાંિ આવ્યુાં ને પતુ્રજન્મ થયો. સવુાવડ પછી 
મપયરથી રેવાવહ ુપાછાાં આવ્યાાં ત્યારે મટીબાઈએ શાસ્ત્રીના હાથમાાં પૌત્રને મકૂિાાં કહ્ુાં: 
“લો, લક્ષ્મીજીના અશીવાસદને રમાડો.” 

    જ્યારે નવરા હોય ત્યારે શાસ્ત્રીજી પૌત્રને રમાડિા; પણ જ્યારે પજૂામાાં બેઠા હોય, 
મશષ્યોને ભણાવિા હોય કે શ્રવણ કરાવિા હોય ત્યારે િેની સામે ગોદડી નાખી િેમાાં 
રેવાવહ ુ બાળકને સવુડાવી જિાાં. એ બાળક અઢી વષસનો થયો ત્યારે શાસ્ત્રીજી 
અવસાન પામયા. 

     શાસ્ત્રીજીના કારજમાાં િેમના ભત્રીજા ઈન્દ્રજીએ કહ્ુાં: “કાકી, હવે જૂનાગઢ ચાલો. 
ત્યાાં સહ ુસાથે રે’શુાં િો ચતભુુસજને ગમશે.”  
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    આનો મનણસય રેવાવહુએ લઈ સાસનેુ કહ્ુાં: “એ િો ગાય જેવા મ ૂાંગા છે એટલે 
સમજાવી નહીં શકે, પણ આ ખોરડા વગર એમનુાં દુ:ખ હળવુાં નહીં થાય. અજાણ્યુાં 
રહઠેાણ એમને નહીં ગોઠે. ઓળખીિા આવ્યા કરે િેથી જીવ અહીં હળવો થશે. બાકી 
એ જે રીિે અહીં રહ ેછે િે ત્યાાં નહીં બને. બપદાદાના ખોરડાાં િળે િમારા દીકરાનુાં 
કલ્યાણ જોઉં છાં.” 

      વહનુાાં વચને જૂનાગઢ જવાનો મવચાર પડિો મકુાયો. 

     શાસ્ત્રીજી ગયા એટલે રાજમાાંથી આવક બાંધ થઈ. પણ ચતભુુસજને િેની સમજ ન 
હિી. સવારે નાહીને એ ઓટે બેસે િે વખિે જાર-લોટથી ભરેલી બે સ ૂાંડલી પડખે 
િૈયાર હોય. એક સવારે અધી સ ૂાંડલી લોટ જોઈ ચતભુુસજે કહ્ુાં: “મા, આખી સ ૂાંડલી 
આપો.” 

   માએ કહ્ુાં: “બેટા, હવે િારા બાપ નથી. હવે પછેડી પ્રમાણે સોડ િાણિાાં 
શીખ.”   વહએુ આ વાિ સાાંભળી સાસનેુ કહ્ુાં: “જેણે આજ રદવસ સધુી આપણી 
રખેવાળી કરી છે એ ભગવાન હજીયે દઈ  રે’શે. ભલે િમારો દીકરો દેિા હોય િેમ 
દે. એમનો જીવ દેવા થી રાજી રે’ છે.”  

      પણ આપમેળે સ્સ્થમિ સમજીને બ્રાહ્મણો જ ઓછા આવવા લાગ્યા, ત્યારે 
રેવાવહુએ આવનાર બ્રાહ્મણોને ફરી આવિા કયાસ શાસ્ત્રીજીના સમયમાાં બારસ—અમાસે 
પાકાાં સીધાાં દેવાિાાં, િે દેવાિાાં કયાસ. શાસ્ત્રીજીની વરસીમાાં રાજ્ય િરફથી ફરી 
દરમાયો શરૂ થઈ ગયો. 

    ચતભુુસજના પતુ્રનુાં નામ જગન્નાથ. એ બોલિાાં શીખયો ત્યારથી રેવાવહ ુ િેને 
સાંસ્કૃિ શ્લોકો ને કમવિાઓ શીખવિાાં, બોલાવિાાં. રોજ પજૂા વખિે શાસ્ત્રીજી જે 
સ્િોત્રો બોલિા િે રેવાવહુએ સાાંભળીને કાંઠસ્થ કરી લીધેલાાં. િે વારસો િેણે 
જગન્નાથને જનોઈ દીધી િે પહલેાાં આપી દીધો. જગન્નાથની જનોઈ પ્રસાંગે પ્રભાકુાંવર 
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આવેલાાં. િેને મટીબઈએ કહ્ુાં: “રોજ ચતભુુસજ પજૂા કરે િે ટાણે છોકરો સ્િોત્રો ભણે છે, 
એ કામ રેવાનાાં છે. એટલે એ દીકરી છે, પણ મારી િો મા છે !”  

    એ પ્રસાંગે ગામની થોડી સ્ત્રીઓ પ્રભકુાંવરને ખોળો પાથરી પગે પડી. 

“બાઈયુાં, બે’ન્યુાં, િમે શુાં કામ પગે લાગો છો?” એમ પ્રભાકુાંવરે પછૂ્ુાં, ત્યારે િે 
સ્ત્રીઓએ કહ્ુાં: “રેવાવહ ુિો દેવી છે. િેનાાં િમે જનેિા છો, એટલે પગે લાગ્યાાં. િમારાાં 
દશસન ક્યાાંથી? ” 

     જગન્નાથની જનોઈ પ્રસાંગે િેનુાં વેમવશાળ પણ થયુાં; ને થોડા માસ પછી 
મટીબાઈનુાં અવસાન થયુાં. 

    જગન્નાથને પહલેાાં જૂનાગઢ ઈન્દ્રજી કાકા પાસે ને પછી મોરબી મોસાળમાાં શાસ્ત્રી 
મહશે્વર પાસે ભણવા મોકલેલો. એ મોરબી ભણિો ત્યારે રેવાબાઈ, મરે િો એ જ મરે 
એવાાં માાંદાાં પડયાાં. માાંદી પત્નીની પથારીએ ચતભુુસજ બધો વખિ બેસી રહિેાાં . 
સગાાંવહાલાાં હિાાં િે િેને જમવાસવૂા જવા કહ ેિોયે ન ઊઠે. પત્નીના માંદવાડે એનુાં 
શરીર લેવાઈ ગયુાં હત ુાં. 

     આ રાિ નહીં કાઢે, માનીને સગાાંસાંબાંધી બધાાં જાગિાાં બેઠાાં હિાાં. બીમાર પત્નીને 
ઓશીકે ચતભુુસજ બેઠા હિા. રેવાવહુએ પાણી માગ્યુાં. એ પાણી ટોિાાં ટોિાાં ચતભુુસજ 
રોઈ પડયા ને બે વખિ બોલ્યા:  “ ત ુાં મરીશ િો મારુાં  શુાં થાશે?”   

      રેવાવહ ુિેની સામે િાકી રહ્યાાં. પછી હાથ જોડી આંખો મીંચી ગયાાં ને થોડી વારે 
કહ્ુાં: “હુાં નહીં મરુાં .” 

    ને એ મયાસ નહીં. થોડા રદવસમાાં હિાાં િેવાાં સાજાાં થઈ ગયાાં. 

    પછી િો અપાંગ પમિને લઈ ગાડામાાં બેસી િેણે દ્વારકા િથા પ્રભાસની િાત્રા કરી. 
જગન્નાથને (26 પરણાવ્યો. ભણિર પરુૂાં  કરી જગન્નાથ દાદા પેઠે શાસ્ત્રીપદુાં કરવા 
લાગ્યોને વહએુ રેવાબાઈને માથેથી ઘરકામનો બોજો ઉપાડી લીધો. 
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    એ પછી બેચાર વષે ચતભુુસજ માાંદા પડયા. માંદવાડ ભયાંકર બન્યો ને ચતભુુસજ 
ગજુરી ગયા, રેવાબાઈ પણ સખિ માાંદાાં થઈ ગયાાં. ચાલિાાં પડી જાય, એવી 
અશસ્તિ આવી ગઈ. પણ િેમણે ઓટે બેસી બ્રાહ્મણોને લોટ આપવાનુાં પમિનુાં કામ 
ચાલ ુરાખયુાં. એ લોટ િે જાિે દળિાાં . 

      અને ચતભુુસજની વરસી પછી આખા કુટુાંબને લઈ જગન્નાથ દ્વારકા ગયા ને 
મપિાનાાં અસ્સ્થ પધરાવ્યાાં. રાિમાાં રેવાબાઈએ પતુ્રને જગાડી કહ્ુાં: “ઘેરથી 
ગાંગાજળની લોટી લઈને આવી છાં. આ લે. હવે હુાં જાઉં છાં.” કહી િે થોડી વારમાાં 
અવસાન પામયાાં ! 

    ગોમિીને ઓવારે રેવામાનો અસ્ગ્નસાંસ્કાર કરી િેનાાં અસ્સ્થને મપિા પાછળ 
પધરાવીને જગન્નાથ પાછા પોરબાંદર આવ્યા. 
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