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અનકુ્રમ આપણા ઉંબરમા ં* 1 

સપંાદકની નોંધ 
 

 ઝવેરચદં મેઘાણી 1922મા ંરાણપરુના ‘સૌરાષ્ટ્ર’ સાપ્તાહિક સાથે જોડાયા ત્યારે ‘ડોશીમાની 
વાતો’ની િસ્તપ્રત સાથે લઈને ગયેલા. તે એમનુ ંપિલે ુ ંપસુ્તક ગણાય. તે જ વરસે ‘કુરબાનીની 
કથાઓ’ બિાર પડ્ુ,ં તેમા ંરવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના ંકથાગીતોના સગં્રિ ‘કથા ઓ કાહિની’માથંી કેટલીક 
ઘટનાઓના શબ્દેશબ્દ નિીં એવા અનવુાદો મકેૂલા છે. એ જ અરસામા ંએમણે આલેખવા માડંી 
‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ની સવાસો જેટલી વારતાઓ. તેની માડંણી વાતાાકારોને કંઠેથી સાભંળેલા 
હકસ્સાઓ પર થઈ િતી, પણ વાતાાશશલ્પ મોટે ભાગે લેખકનુ ંિત ુ.ં 
 મેઘાણીનુ ંસ્વતતં્ર વાતાાલેખન 1931મા ં‘હકશોરની વહ’ુ વારતાથી આરંભાયુ.ં બેએક વરસના 

ગાળામા ં ‘ચચતાના અંગારા’ (ભાગ 1-2) અને ‘આપણા ઉંબરમા’ં નામના ત્રણ નાના સગં્રિો અને 

‘ધપૂછાયા’ પ્રગટ થયા. તેમાથંી એક નવચલકા આ ખીસાપોથીમા ંરજૂ કરી છે. દોઢેક દાયકા બાદ 

બિાર પડેલ ‘માણસાઈના દીવા’માથંી ‘જી’બા’ની સત્યકથા તેમા ંઉમેરી છે. એ રીતે લેખકના આરંભ 

અને અંશતમ કાળના વારતાલેખનના નમનૂા નવી પેઢીના વાચકો પાસે મકૂ્યા છે. ‘મેઘાણીની સમગ્ર 

નવચલકા’ના બે ભાગમાનંી 120 વારતાઓ ભણી વાચકને તે દોરી જશે એવી આશા છે. 
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બરૂાઈના દ્વાર પરથી 

 
કોળી અને કોળણ ચીભડા ંવેચવા બેઠા ંિતા.ં શેરીમા ંરસ્તા ઉપર પછેડી પાથરીને ચીભડા ં

મકૂ્યા ંિતા.ં જુવાન જોડલુ ંિત ુ.ં ચમનલાલ શેઠના ‘બાથરૂમ’મા ંજઈને એક વાર જો તેલનુ ંમદાન 
લઈને માઇસોરી સખુડના સાબથુી અંઘોળ કરે, અને ટુવાલે શરીર લછેૂ, તો કોળી અને વાચણયા 
વચ્ચેનો રૂપ-ભેદ કોણ પારખી શકે ? એવા એ કોળી અને કોળણના ંલાવણ્યવતંા,ં ઘાટીલા ંઅને 
લાલ ચટકી ઊપડતા ંશરીરો િતા.ં સસંાર જો તપોવન િોય, અને પરસેવો ટપકાવીને પેટ-ગજુારો 
કરવો એ જ સાચો યજ્ઞ િોય, તો તે આ બેઉ જણા ંસાચો યજ્ઞ જ કરી રહ્ા ંિતા.ં બેઉ ઉપવાસી 
િતા.ં ધપૂમા ંબેઠા ંિતા.ં ધળૂના વટંોળા ગરીબીના િવનના ધમૂાડા-શા ઊડતા િતા, અને બેઉના ંમોં 
ઉપર આનદંનો ઉજાસ મલકતો િતો. 
“િવે બે ફાટં મતીરા ંહરયા ંછે.ઝટ નીકળી જાય તો ભાગીએ.” 

“િા, િવે રોટલા પણ એક ટંકના જ બાકી છે. બે હદ’ના ંઘડી લાવી’તી, તેને સાટે ચાર હદ’ ગદરી 
ગયા. માતાજીએ સે’ પરૂી, ખરંુ?” 
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 “ પણ િવે રોટલા કા’ંક સકુાણા,ં િો ! પાણીને ઘ ૂટંડે ઘ ૂટંડે.....”  

 “અરે, તમે જુઓ તો ખરા ! િોશશયાર થઈને આટલા ચીભડા ંકાઢી નાખો ને, એટલે સાજંેને 
સાજંે અમરાપર ભેળા ંથઈ જઈએ. અધરાત થઈ ગઈ િશે ને, તોય મારી મા ઊનાઊના રોટલા 
ઘડી દેશે, ને હું લસણની ચટણી વાટી નાખીશ. માટે તમે િમેત રાખીને આટલા ંવેચી કાઢો – મારો 
વા’લો કરંુ.” 

 નાના બાળકને પ્રોત્સાહિત કરતી િોય તેવે શબ્દે ઘણીને ચાનક આપતી બાઈ પોતાના ં
ધાવણશવિોણા ંસ્તનો ચસૂી રિલે નાના બાળકને પાલવ ખેંચીને ઢાકંતી િતી. પણ પાલવ તાણવા 
જાય છે ત્યા ંપાછી બીજી બાજુ પીઠ ઉઘાડી થઈ જતી િતી. છોકરો છાતીમા ંમાથુ ંમાર-માર કરતો 
િતો. 

 “પણ ઘરાક આવે છે જ ક્યા?ં” 

 “અરે, આવે શુ ંનહિ? તમે મોઢામાથંી કા’ંક બોલો તો તો િમણા ંઆવે – મોરલીને માથે નાગ 
આવે એમ આવે આમ જોવોને : આખી પીઠમા ંકાશછયા કેવીકેવી બોલી કરીને લલકારી રીયા છે ! 
તમે તો, ભ ૂડંા, જીભ જ િલાવતા નથી.” 

 “મને એવુ ંવેણ કાઢતા ંને સમે રાગે નાખતા ંઆવડે નહિ.” 
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 “નો આવડે શુ?ં” ધીરે સરેૂ બાઈ પરુુષને પઢાવવા લાગી : “એ આ સાકહરયા મેવા! એ આ 
મધના ઘડા લઈ જાવ! અમતૃના મેવા લ ૂટંી જાવ!.... લ્યો, બોલો એમ!” 

 લજામણીનો છોડ જાણે: એનુ ંજડબુ ંફાટયુ ંજ નહિ. નીચે જોઈ ગયો. 

 “ઓય માટીડો! નારી ઘડતાઘંડતાભંલૂથી નર ઘડયો લાગે છે ભગવાને.”એમ કિતેીકને બાઈ 
પોતાના ગળચટા ગળાના સરૂ કાઢવા લાગી : “બે જઈંના ંશેર! આ અમરતના કપૂા ંબે પૈસાના શેર! 
આ સાકરટેટી બે જઈંની શેર! આ મીઠા મેવા બે પૈસા શેર!” 

 એક ખેસધારી વેપારી આવીને ઊભારહ્ા. ઘેરે શવવાિ છે; સાજંે જાનના ંમાણસોને પીરસવા 
ચીભડાનુ ંશાક કરવુ ંછે. પછેૂ છે: “શો ભાવ?” 

 “બે પૈસા શેર, બાપા! અમતૃ રોખો માલ!” 

 “આનાના ંઅઢી શેર તો ઓલી દુકાને આપે છે.” 

 “ના, બાપા; અમારે પોસાય નહિ. અમે પરગામથી આવેલ છયેં! ચાર હદ’થી ખવુારના 
ખાટલા છે અમારે. નદીમા ંકૂં હટયા ગાળીગાળીને, માટલા ંસારીસારીને વાડા પાયા છે, ભાઈ! કેડયના 
મકોડા નોખા થઈ ગયા છે!” 
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 “ઈ ઠીક; મિનેત વગર કાઈં થોડો રોટલો મળે છે!” રૂના સટ્ટા રમનાર વેપારીએ કોળણને 
ભોંઠી પાડી. “લે– એક વાત કર, એટલે હું આ આખી ફાટં લઈ લઉં. મારે ઘેર જાન આવવાની છે.” 

 “અરે, મારા ભાઈ! જાનને જમાડવી છે, િજારંુ રૂશપયા ખરચીને શવવાિ માડંેલ છે, એમા ં
અમને ચાર-છ આના ખટાવતા ંશુ ંબીઓ છો? એમા ંતમને કેટલોક કસ રે’શે?” 

 “લાબંી વાત નહિ. આનાના ં ત્રણ શેર તોળી દેવા ં િોય તો દે. તારા ં સડેલબડેલ, 
અડધાચંીરેલા ંતમામ લઇ જાઉં.” 

 “ના, ભાઈ; અમારે પેટના પાટા ન છૂટે.” 

 “ઠીક ત્યારે; બેઠાબેઠા ફાકો ધળૂ આંિીં બે હદ’ સધુી.” 

 વેપારી ભાઈ િાટડેિાટડે અને નીચે બેઠક કરીને વેચનાર એકોએકની પાસે ફરે છે. વારંવાર 
એની ટાપં આ કોળી-બેલડીની ફાટં ઉપર મડંાય છે. 

 કોળી-કોળણના અંતરમા ંઆ વાત પરથી શવચારનુ ંજાણે કે એક વલોણુ ંચાલવા લાગયુ:ં  

 “આ શેહઠયાવ: િજારંુના રળનાર અને િજારંુના ધુવંાડા કરીને વરા ઉકેલનારા પણ 
શાકપાદંડાનંી વાતમા ંપાઈ-પૈસાની ગણતરી છોડતા જ નથી!” 
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 “કોણ જાણે આપણે કઈ મેહડયુ ંચણાવી નાખીએ છયેં આ કમાણીમાથંી!”  

 એવી વાતો થાય છે ત્યા ં તો એક બાઈ રૂમાલ લઈને આવી ઊભી રિી: િાથ-પગ અને 
ડોકમા ંિમેના દાગીના છે; પગમા ંચપંલની જોડી છે;ઝીણો સુદંર સાડલો છે.  

 “કેમ દે છે ચીભડા?ં” 

 “બે પૈસે શેર, બોન!” 

 “અરે, એવુ ં તે િોય? તમે કોળી તો િવે લ ૂટંવા બેઠા.ં... લે, જોખ એક શેર. મારે મહંદર 
જવાનુ ં મોડંુ થાય છે... એમ શેની જોખછ? જો, કડી ચડી ગઈ છે ત્રાજવાની. ને નમતુ ં જોખ 
બરાબર: છોકરા ંફોસલાવ મા.” 

 “લ્યો, બોન! આ નમતુ.ં” કિીને કોળીએ દોઢ શેરથી ઝાઝેરો માલ જોખી આપ્યો.  

 “િવે એક ચીર દે આ પાકા ચીભડામાથંી.” 

 “િજી પાછી ચીર, બોન!” 

 “િાસ્તો, મફત ક્યા ંદેછ? મારો છોકરો ઘેર જતા ંજ માગે, ખબર છે?” 
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 “પણ, બોન - !” કોળણને એ અકે્કક પલકે પોતાના મિનેતે ઉઝેરેલ વાડો, મથી મથીને 
ગાળેલ કૂંટીઓ, અને માટલે માટલે સારીને ત્રણ મિીના સધુી લાગલાગટ પાયેલ પાણી સાભંરી 
આવતા ંિતા.ં શશયાળવા ંઅને િરાયા ંઢોર િાકંી-િાકંી ઉજાગરા તાણેલા. 

 “લાવ, ચીર દેછ કે? નીકર આ લે તારંુ ચીભડંુ પાછં.” 

 ચીર દેવી પડી. કેમ જાણે કલેજામાથંી ચીર કાપી આપવી પડી િોય, એવુ ં દદા  એના 
અંત:કરણમા ંથયુ.ં 

 “આવા જીવ શે થઈ જાતા િશે આ પૈસાવાળાનંા?” 

 “માટે જ આપણે શનધાન રહ્ા ંસારા.ં” 

 “ના, ના; મને તો દાઝ ચડે છે કો’ક કો’ક વાર.” 

 “દાઝ ન ચડાવીએ, ડાયા! પારકો પરદેશ છે: આપણે હરયા ંકોળી: કાકં થાય તો સપાઈને 
આપણા જ વાકંની ગધં આવે.” 

 તેટલામા ંતો “શપય,ુ પે’લી પેસેન્દ્જરમા ંઆવજો...”નુ ં છેલ્લામા ં છેલ્લુ ંનવુ ંલોકશપ્રય નાટક-
ગીત ગાતોગાતો બકંડો પોલીસ આવ્યો, અને એક ચીભડંુ લઈ, કશી ચચાા, માથાકટૂ કે લપછપ 
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કયાા વગર મલપતી ચાલે ચાલ્યો ગયો, ચીભડાઉંપર આંગળીઓથી તાલ દેતો એ નવુ ં કવાલી-
ગીત ગાતો ગયો : 

  અય બેઈમાન હદલબર, જોબન લટૂાનેવાલા ! 

 કોળી અને કોળણ એકબીજાં સામે જોઈ રહ્ા.ં બાઈ તો ઝેર પી ગઈ િતી; િસીને બોલી: 
“આય એક તાલ છે ને!” 

 “તને ઓળખે છે?” ધણીની આંખોમા ંઠપકો િતો. 

 “તમારંુ તે ફટકી ગયુ ંછે કે શુ?ં” 

 “ચાર પૈસાનો માલ આમ ઉપાડીને િાલતો થાય, તોય ત ુ ં દાતં કાઢછ: કેમ જાણે તારા 
શપયરનો સગો િોય!” 

 “િવે વાત જાતી કરોને...” બાઈએ ધણીના વાસંામા ંિાથ ફેરવ્યો. “જોને, તમારા ંલગૂડા ંએક 
મહિનામા ંમેલાદંાટ થઈ ગયા ંછે, આજ સાજંે મારા બાપને ઘેર પિોંચવા દે : ત્યા ંખારોપાટ છે. તે 
સધંાય લગૂડા ં ત્યા ં ઘસી-ભ ૂસંી, ચોળીને િડમાનની કઈૂએ રૂપાળા ં ધમધમાવી નાખુ.ં િાલો, મારો 
વા’લો કરંુ – િવે એકાદ લલકારો કરો જોઉં!” 
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 ધણીના કલેજાની કળ જાણે કે આ સુવંાળા ંવચનો વડે ઊતરી ગઈ. “માતાના સમ! મને 
શરમ આવે છે.” 

 “િઠેય, નાની વઉ!” કિીને કોમળ કંઠે કોળણે સરૂ છોડયા: “એ.... આ સરબતના કૂંપા લઈ 
જાવ! આ દૂશધયા માલ લઈ જાવ!” 

 સાજં નમતી િતી. વર-વહનુા ચિરેા ઉપર પશિમના ં કેસડૂા ં જાણે રંગો ઢોળતા ં િતા.ં 
આથમણી હદશાના માળી સરૂજે સીમાડા ઉપર ફૂલ-ભરપરૂ ખાખરાના ંકેસહરયા ંવન ખડા ંકયાાં િતા.ં 
વાદળીઓમા ંરમતી વગડાઉ છોકરીઓ એ વન-ફૂલને વેડતી િતી. 

 “સાજંે આપણે જાયેં ત્યારે ચારે હદ’ના પૈસા તમારી પાઘડીના માયલી કોરના એક આંટામા ં
બાધંી લેજો િો! રસ્તે કાઠીનુ ંગામ છે...” 

 “પણ ઈ તો પાઘડીય નહિ પડાવી લ્યે? રાતા મધરાશસયાની પાઘડી કાઈં કાઠી એમ મકૂી 
દેશે?” 

 “ઠીક ત્યારે, હું મારી કેડય ેબાધંી લઈશ.” 

 બકરીને િાકંતા ંિાકંતા ંફરીથી બાઈએ લલકાર કયો કે “એ.... આ ઘીના કડૂલા લઈજાવ!” 
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 “કેમ કયાાં ચીભડા?ં” એમ પછૂતો, જવાબની રાિ પણ જોયા વગર એક જુવાન નીચે બેસીને 
કિ ેછે કે “અધમણ જોખો.” 

 “સમુનલાલ!” પેલા ખેસધારી વેપારી સામેની એક દુકાને બીડી પીતા િતા, તેણે આ 
સમુનલાલને િાથની ઇશારત કરીને બોલાવી લીધા, ને કહ્ુ:ં “ઉતાવળ કરો મા. એ છે પરગામના.ં 
આજ સાજં પડશે એટલે મફત આપી દઈને પણ ભાગશે, એવા ંથાકેલા ંછે. તમે થોડી વાર થોભી 
જાવ. આનાના ંત્રણ શેર લેખે આખોય ‘લૉટ’ આપણે ઉપાડીને પછી વિેંચી લેશુ.ં” 

 કોળી-કોળણે સમજી લીધુ:ં “આપણુ ંઘરાક ટાળયુ ંઓલ્યે શેહઠયે.” 

 “મને તો કાઈંનુ ંકાઈંથઈ જાય છે મનમા.ં” કોળીના ધગધગતા મગજમાથંી જાણે કલ્પનાના 
દસ માનવી અકે્કક ડાગં લઈને દોડે છે, અને એ વેપારીની ઉપર તટૂી પડે છે. 

 સમુનલાલ શરમેશરમે થોડી વાર ઊભા થઈ રહ્ા. એના સલાિકાર ખેસધારી ભાઈ કોળી-
કોળણ સામે જોઈ િસવા લાગયા. પણ સમુનલાલની અધીરાઈ દેખાવા લાગી. વારંવાર એની નજર 
પોતાની કાડંા-ઘહડયાળના કાટંા ઉપર પડવા માડંી. ખેસધારી ભાઈએ એને પાચં-દસ શમશનટ કઢાવી 
નાખવાના િતેથુી પછૂવા માડંયુ:ં “કૉલેજમા ંપાછા ક્યારે જવાના છો? કેટલામો નબંર રાખો છો? િવે  
‘એલએલ.બી.’ થવાને કેટલા ંવરસ બાકી? શવલાયત જશો ને? કે ગાધંી મા’તમ્યામા ંભળશો?” 
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 “જે થાય તે ખરંુ.” એવા ટૂંકા અવાજથી પતાવીને સમુનલાલ પાછો એ કોળી-કોળણ તરફ 
વળયો. ખેસધારીએ કહ્ુ:ં “કા!ં ઘડીક સાટુ શીદ બગાડો છો બાજી?” 

 “મારે મોડંુ થાય છે.” 

 “વોય ભણેલો ! આ શવદ્યા શુ ંલીલુ ંકરવાની િતી?” 

 સમુનલાલે જઈને કહ્ુ:ં “લ્યો, જોખો અધમણ: હું મજૂર બોલાવુ.ં” 

 કોળી દરેક પાચં શેરની ધારણમા ંઅકે્કક શેર નમતુ ંતોળવા લાગયો.  

 ખેરધારી ભાઈ આવીને ઊભા રહ્ા: “આ બધુ ંતો એકનુ ંએક થયુ ંને, માળા ગાડંા! કે કોળો 
રહ્ો એટલે થઈ રહ્ુ!ં” 

 “કેમ ?” 

 “આટલી નમતી ધારણે તો એ જ હિસાબ થઈ રિ ેછે. મેં આનાના ંત્રણ શેર તો માગયા’ંતા.ં” 

 “અમે તો, બાપા, રકઝકના કાયર. ચાર હદ’થી સકૂા રોટલા ચાવતા ંિોઈએ, ઈ કાઈં અમનેય 
થોડંુ ગમે છે? પેટમા ંપાણીની જેમ ખ ૂચેં છે, ભાઈ!” 
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 કોળણ બોલતી ગઈ. કોળી જોખતો ગયો. પાચેંક ચીભડા ંવધયા.ં જુવાને કહ્ુ:ં “જોખો એક 
વધ ુધારણ.” 

 “ના,” કોળણે કહ્ુ:ં “ઇમ ને ઇમ નાખી દ્યો. ધારણ નથી કરવી. ભલે ભાઈ લઈ જાતા.તમારા ં
પેટ ઠરે, બાપા!” 

 જુવાન સમુનલાલને આ કોળી-કોળણમા ંરસ પડયો. વડડાઝવથાના ંઊશમિ-ગીતોમા ંકદી આવો 
રસ નિોતો ઊપજ્યો. એણે કૌતકુથી પછૂવા માડંયુ:ં “ક્યાનંા ં છો? ક્યા ં વાડા કરો છો? કેટલા 
મહિનાની મિનેત? શી શી મસુીબતો? કેટલુ ંરળો? ક્યારે પરણ્યા ંછો? કેટલી ઉમ્મર છે બેઉની?” 

 દરેકના જવાબમા ંસમુનલાલે સધંયાના રંગો જેટલી જ શનખાલસ સલકૂાઈ દીઠી. વચ્ચેવચ્ચે 
વર-વહનુા મતભેદનુ ંમીઠંુ, મમાાળં ટીખળ પણ માણ્યુ.ં  

 પણ આ વર-વહએુ એ વાતો દરશમયાન પોતાનો સકેંલો ચાલ ુ જ રાખ્યો િતો. પછેડી 
ખખેંરીને એ બને્ન પોતાની ભાડે રાખેલી વખારમા ંગયા.ં 

 સરૂજ દોડાદોડ ચાલ્યો છે: ક્યા ંજાય છે – આટલો અધીરો બની ક્યા ંજાય છે! એની સાથે 
આ કોળી-કોળણ પણ રવાદ કરી રહ્ા ંછે. છોકરાને કેડે ઝાલીને કોળણ ધણીને એક િાથે બધી લે-
મેલ્યમા ં સાથ દઈ રિી છે. “આ અલીભાઈની અઢી-શેરી દઈ આવો: આ છરી લઈ લ્યો: આ 
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દીવામાથંી ઘાસલેટ ઢોળીને લઈ લ્યો: આ લ્યો – આ કાગળમા ં વીંટી લ્યો: આ તાળં વખારના 
માલેકને આપી આવો: લ્યો, આપણા ંલગૂડાલંત્ાનંી ને તોલા-ંત્રાજવાનંી ફાટં બધંાવુ:ં સ ૂડંલો મારે 
માથે મેલો: અરે ભાન-ભલૂ્યા, ઈંઢોણી તો પે’લી મકૂો!” 

 દરેક આદેશનુ ંમ ૂગં ુ ંપાલન કરતો ધણી દોડાદોડ કરતો િતો.  

 સમુનલાલ પણ વખારે આવીને તાલ જુએ છે; ને બાઈને કિ ે છે: “તમારંુ કહ્ુ ં બરાબર 
ઉઠાવે છે, િો!” 

 “ઉઠાવે નહિ, ભાઈ? ઊનાઊના રોટલા જમવા છે આજ મારી માના િાથના!” 

 કોળીના વ્યસનિીન રાતા િોઠ મરકતા િતા. 

 “પાછા ંઆ વખતે તો અમારે સરમાચણયાને મેળે જાવુ ંછે: કા ંને, એલા?” 

 કોળી જુવાનની આંખોમા ંઆ બધી વાતોની ‘સેંકશન’ થકી આનદંના દીવા રમવા લાગયા. 

 પેલા ખેસધારી ભાઈ પાચંમી બીડીનુ ંખોખુ ંચસૂતાચંસૂતા ંક્યાઈંક આંટો દઈને પાછા આવ્યા: 
“કા,ં સમુનલાલ! શાક ક્યા?ં” 
 “ક્યારનુ ંઘેર પિોંચડાવી દીધુ,ં મજૂર ભેળં.” 
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 “ઠીક; મજૂરને પણ ઘરનુ ંબે ટંકનુ ંશાક નીકળશે! ને તમે તો બહ ુરોકાણા! કાડંા-ઘહડયાળના 
કાટંા ખોટકી ગયા કે શુ?ં” 

 સમુનલાલે કહ્ુ:ં “હું તો જોઈ રહ્ો છં, કે આ લોકોનુ ંકેવુ ંસાચુ ંસહિયારંુ જીવન છે!” 

 “કૉલેજમા ં આવુ ં નહિ શશખવાત ુ ં િોય, ખરંુ? વાચણયાના દીકરાઓની શનશાળ શાકપીઠમા ં
ખોલાવવા જેવુ ંછે: કેમ, નહિ?” 

 દરશમયાન કોળી-કોળણ પરવારી રહ્ા.ં વહએુ માથા પર ગાસંડીવાળો સ ૂડંો ચડાવી લીધો. 
ધણીએ છોકરાને ખભે ચડાવ્યો. છોકરો બાપને માથે માથુ ંઢાળીને ત્યા ંને ત્યા ંજ ઊંઘી ગયો.  

 “લ્યો, બાપા, રામરામ! તમારે પરતાપે વે’લા ંવે’લા ંઅમે ઊના રોટલા ભેગા ંથઈ જાશુ.ં” 

 “પ્રતાપ તમારી મિનેતનો, બિને!” 

 ઉજચળયાત જુવાનના મોંમાથંી‘બિને’ શબ્દ સબંોધાતા ં કોળણને એક નવી દુશનયાના ં દ્વાર 
ઊઘડી પડયા ંલાગયા.ં 

 “હું રાજપર આવીશ ત્યારે તમારા વાસમા ંચોક્કસ આવીશ.” 
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 “જરૂર જરૂર આવજો, ભાઈ; આ ગગાના સમ છે તમને.” 

 કેસડૂાનંી વનરાઈ સકેંલીને જ્યારે સધંયા ચપંા-ધારની પાછળ ઊતરી ગઈ િતી અને 
આઠમનો ચાદંો વાદળીઓમા ં રમતી કન્દ્યાઓને દૂશધયા રંગની ઓઢણીઓ દેતો િતો, ત્યારે ત્રણ 
ઠેકાણે ત્રણ તિરેની વાતો ચાલી રિી િતી:  

 પેલા ખેસધારી શેહઠયા પોતાની બિનેને ઘેર આવેલી જાનના ં માણસોને સમુનલાલનો 
દાખલો આપી કૉલેજમા ં ભણનારાનંી વ્યવિારકુશળતાની મશ્કરી માડંતા િતા: ‘વાચણયા શવના 
રાવણનુ ંરાજ ગયુ ંતે આ રીતે, બાપા!’ એ જૂની કિવેતને એમણે લાખ રૂશપયાની કિી જણાવી. 

 ઘેરે પોતાની બિનેના ં લગન િતા,ં તેની ધમાલમાથંી છાનીમાની પોતાની જુવાન પત્ની 
સશવતાને મેડી ઉપર બોલાવીને સમુન અમરાપરનો કેડો બતાવતો િતો: “સશવતા! એ કેડે બે વર-
વહ ુચાલ્યા ંજાય છે. એનુ ંતે સાચુ ંસિજીવન. મરતામંરતા ંપણ એ જીવતરના ંતોફાનો સાથે રિી 
વીંધે છે. આપણુ ંસિજીવન કેવળ શસનેમામા,ં ફોટોગ્રાફમા,ં અને રાતના ંપાચં-છ કલાકમા.ં હું વકીલ 
થઈશ; ને ત ુ ં કુટંુબમા ંરોવા-કટૂવાનુ ંકરીશ. મારંુ ભહઠયારખાનુ ંકરીશ: મારો ક્લાકા  પણ નહિ બની 
શકે. ધણૃા છૂટે છે આ सहनाववतु सह नौ भनुक्तु सहवीर्य करवावहैના એકવીસ ક્રોડ વાર જૂઠા 
બોલાએલા મતં્ર પર. એ મતં્રના ંઆચરનારા ંતો ઓ જાય અમરાપરના કેડા ઉપર.....” 
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      * 

 “માતાના સમ!” અમરાપરને કેડે પરુુષ ખભે છોકરંુ સવુાડીને સ્ત્રીના િાથમા ં િાથ પરોવી 
કિતેો િતો: “આજ તો મને ખાઈ ગઈ’તી. પાચં વરસથી વાડા વાવતા ં આજે ગળોગળ આવી 
ગયો’તો. એમા ંઓલ્યા સપાઈએ, ઉપર ચીયૅ માગનારી બાઈએ, એ શેહઠયાએ તો મારી ખોપરી 
ફાટફાટ કરી મેલી.” 

 “અરે ભ ૂડંા, ખોપરીને તો ટાઢી રાખીએ.” 

 “ના, ના; આમ લોિીના ં પાણી કયેય જો રોટલો ન પામતો િોય, તો પછી... મેરકાની 
ટોળીમા ંભળવુ ંશુ ંખોટંુ!” 

 “રોયા! ચોરી...” બાઈએ વરને ચીંહટયો ભયો. 

 “માતાના સમ: કદીક છે ને બે મહિનાની જેલ મળે, એટલુ ંજ ને!” 

 “બસ, એ તારે મન કાઈં નહિ?” બાઈએ પે્રમના ત ુકંારા માડંયા. 

 “ના; રોટલા તો ત્યાયેં મળે છે: ઊલટાના ંબે ટાણા ંબબ્બે રોટલા, દાળ અને શાક પેટ-પરૂતા ં
આપે છે.”  
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 “પણ ત્યા ંત ુનેં બે વાના ંનહિ મળે; તારા ંઆંસડુા ંનહિ સકુાય.” 

 “શુ ંનહિ મળે?” 

 “એક આ તારી ઝમકુ, ને બીજો આ દીકરો ઝીચણયો.” 

 “એટલેથી કરીને જ આ વાડા પાઈને પ્રાણ શનચોવુ ં છં ને! બાકી, આ દુશનયા – આ શેઠ-
શાહકુાર ને આ સપારડા તો િવે મને ચોર જ બનાવી રિલે છે.” 

 “કેમ આમ િારી જા છ?”ઝમકુએ ચાદંાના ઉજાસમા ંધણીની આંખો ભીની થતી ભાળી. એના 
સાદમા ં પણ ખરેડી પડી િતી. એણે ધણીને શરીરે િાથ વીંટીને િૈયા સાથે ચાપં્યો: “િ ેબિાદુર! 
મરદ થઈને આવા માઠા વચાર! ઠાકર –” 

 “ઠાકરની વાત િવે નથી ગમતી. ‘કીડીને કણ અને િાથીને િારો’ દેનારો મરી ગયો લાગે 
છે.” 

 “ગાડંા! સજં્યાટાણે ઠાકરનુ ંિીણુ ંન બોલીએ. તારે ખભેં તો જો: ઝીચણયો જપંીને સતેૂલો છે.” 

 “પણ ત્યારે આ ત ુ ં ને હુ ં બેય તટૂી મવૂા,ં તોય તાજો રોટલો કેમ ન મળે? આ મલકબધો 
બગંલા-મેહડયુમંા ંમા’લે છે, ગઠંાિાર ને િીરા પે’રે છે; તારા-મારા જેવા દસ નભે એટલી તો એની 
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એઠય રોજ ગટરંુમા ંપડે છે; ફોનુગં્રામ અને ધડૂપાપ વગર એના દા’ડા ખટૂતા નથી: ત્યારે આપણને 
તો પરૂી ઊંઘેય નહિ! આ તે શુ?ં” 

 “તને શવચારવાય ુઊપડયો.” 

 “મારંુ મન મ ૂઝંાય છે. મેરકાની ટોળી મહિને પદંરદા’ડે કેટલુ ંપાડે છે – જાણછ?” 

 “તુ ંઝમકુનો દા’ડો ખા – જો િવે વધ ુબોલ્ય તો. જો, અમરાપરનો સીમાડો આવી ગયો.” 
ઝમકુએ વરના ગાલ ઉપર ટાઢા િાથ દીધા.  

 સમાજનો સેવક આ કોળી, એ આઠમની રાતને પિોરે, સમાજની શત્રતુાના ઊઘડંુ ઊઘડંુ 
થતા દ્વાર ઉપર છેક ઉંબર સધુી પિોંચી ગયો િતો. ઝમકુના ં જનેતા સમા ં ફોસલામણાએં એને 
ત્યાથંી પાછો વાળી લીધો. 

 શશયાળવાનંી લાળી સભંળાતી િતી. ચાદંનીમા ંપણ એકાન્દ્ત અકારી િતી. પોતાના પગ-
ધબકાર પણ કોઈક પાછળ પડ્ુ ં િોય તેવી ભ્ાતંી કરાવતા િતા. એ બીક ઉરાડવા માટે બાઈ 
બોલી: “કોઈ કાઠીબાઠી ન નીકળયો. દેન કોની છે આવવાની! માતાજીને નાહરયેળ માન્દ્યુ ંછે મેં તો.” 

 ત્યા ંતો ગામ-પાદરના ંકતૂરા ંબોલ્યા.ં  
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જી’બા 

 
 જીવી કંઈ િવે બાળક નિોતી. જીવીને જાણ િતી – ખબર િતી – કે પોતે જે ખેતરમા ંકામ 
કરી રિી િતી તેને અડોઅડ જ, સામા ગામ બનેજડાની સીમમા,ં મથરુ મજૂરીએ આવતો િતો. માથે 
રંગીન ફાચળયાવાળા મથરુને પોતે છેટેથી કળી કાઢતી િતી; તો પછી મથરુ પણ શુ ંપોતાને નિીં 
પારખી કાઢતો િોય? 
 જીવી તો પાછી ઝટ પરખાય તેવી િતી: ગોરી, કદાવર અને નમણી: મિી માતાનુ ં જ 
ભરપરૂ પ્રવાિી રૂપ. મિી નદીથી જીવીનુ ંમહિયર વટાદરા ત્રણેક ગાઉ છેટંુ િત ુ:ં તો પછી જીવી 
કાઠંાની જ કિવેાય ને! કાઠંાની તો ખરી, પણ પાછી પાટણવાહડયાની પતુ્રી. બેશક, પાટણવાહડયા 
કિવેાય તો પરદેશી! કાઠંાના બારૈયાઓ એને પોતાનાથી ઊતરતા ગણે. જીવી, એ રીતે, ઊતરતી 
જાતમા ંજન્દ્મેલી ગણાય. 

 ત્રણ વષાની િતી તે હદવસે જીવીને મથરુ જોડે પરણાવેલી. સોળ-સત્રની થઈ છે, તોપણ 
જીવી વટાદરા ને વટાદરામા,ં બાપને જ ઘેર રિ ે છે. સામે જ સાસર-ગામ બનેજડાના ં ખોરડા ં
વરતાય છે, અને બેઉ ગામના સીમાડા અડકીને ઊભેલ છે. એ બાજુથી જીવી સીમમા ંકામે આવે છે, 
તોપણ જીવી સાસરે જતી નથી.  
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 “િેં જીવી!” 

 ભારો બાધંતી જીવીએ ચમકીને ઊંચે જોયુ:ં બોલનારને ઓળખીને કહ્ુ:ં “આવો લખા પટેલ!” 
આવકારો તો આપ્યો, પણ ચોમેર જીવી ચકળવકળ જોવા લાગી: સભુાગયે સીમના ં લોકો છેટેરા ં
િતા.ં 

 “જીવી!” લખા પટેલ નામે ઓળખાતા સામા ગામ બનેજડાના પાટીદાર યવુાન લક્ષ્મીદાસે 
કંઈક દીન અને નમ્ર અવાજે પછૂ્ુ:ં “તુ ંચ્યમ સાસરે આવતી નથી?” 

 જરી વાર તો જીવી અકળાઈ પડી. લખો પટેલ પણ મ ૂઝંાતો િતો; પણ એણે િામ ભીડીને 
કહ્ુ:ં “મને પછૂવા જ ખાસ મોકલ્યો છે.”  

 “કંુણે – તમારા ભાઈબધેં?” સામો પ્રશ્ન કરતા ંકરતા ંજીવીનુ ંમોં કાનના મળૂ સધુી લાલચોળ 
થઈ ગયુ.ં  

 લખા પટેલે ડોકી િલાવીને િા પાડી, અને બનેજડાની સામી સીમ તરફ દૃષ્ષ્ટ્ટ ચીંધાડી. 
મથરુ ત્યા ંનીચો વળીને દાતરડી ચલાવી રિલેો દેખાયો. આ બાજુ એ જોતો નિોતો – જાણીબઝૂીને 
જ કદાચ.  
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 “મવૂુ!ં” જીવી જવાબ ગળી ગઈ: “નથી આવવુ.ં...” કિતેી જીવી ઘાસના ભારા ઉપર પગ 
મકૂીને આ સકંડામણભરી સ્સ્થશતને ટાળવા મથતી િતી.  

 “પણ કારણ તો કંઈ કિીશ ને, જીવી? તારા માવતર ના પાડે છે?” 

 “લો, જુઓ તો! માવતર કેવા સારુ ના પાડે, લખા પટેલ!  એ બાપડા ંતો રોજ ‘જા-જા’ કરે 
છે.” 

 “તો શુ ંતારે નથી આવવુ?ં કારણ તો કિીશ ને?.... મથરુના ંમાવતર ગમતા ંનથી?” 

 “એ શા સારુ ના ગમે?” જીવીએ ઊડ ઊડ થત ુ ંઓઢણુ ંમોંમા ંદાતં વચ્ચે પકડ્ુ.ં  

 “તો શુ ંમારો ભાઈબધં નથી ગમતો?” 

 “એવુ ંતે કાઈં િોય?” 

 “તો શુ ંકારણ છે?” 

 “િેં લખા પટેલ!” જીવીએ કાઈંક હિિંમતમા ંઆવીને કહ્ુ:ં “તમારા ભાઈબધંને બીજે પરણાવી 
આલો ને!” 
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 “એ તો એના ંમાબાપે બહ ુબહ ુમનાવ્યો. પણ એવો એ જ ના કિ ેછે તો! નીકર તો પાચં 
વાર ના પરણાવ્યો િોય આજ લગીમા!ં” 

 “શા સારુ ના પાડે છે?” 

 “દૈ જાણે! કિ ેછે કે, જીવી વન્દ્યા કોઈને ન પરણુ.ં” 

 “તો શુ ંજન્દ્મારો કાઢશે?” 

 “કાઢેય ખરો! એ તો ઠીક, પણ તો પછી તારા ંમાવતર ચ્યમ લખણુ ંકરાવી લઈને તને બીજે 
નથી દઈ દેતા?” 

 “જાવ ને, મારા ભાઈ!” જીવી બહ ુશરમાઈ ગઈ. “એ તો ઘણુ ંકિ;ે પણ મારે કંઈ બીજે જવુ ં
નથી!” 

 “પછી, તારંુ પેટ તો કંઈક દે, જીવી! તને શો વાધંો છે? ત ુ ં જેમ કિ ે તેમ એવો એ કરી 
આપવા તૈયાર છે. તુ ંફક્ત તારા દલની વાત કરી દે.” 

 “બીજુ ંતો બળયુ,ં કશુયં નથી, લખા પટેલ; પણ – “ 
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 “પણ શુ?ં” 

 “એ ચોરીઓ કરે – “ 

 “ચોરીઓ! પાટણવાહડયા તો ચોરીઓ કરે, એમા ંતને શો વાધંો? ચોરીઓ ના કરે તો ખાય 
શુ!ં” 

 વાત સાચી િતી કે મિીકાઠંો – કાઠંો – એ તો ચોહરયાટા ં ગામડાથંી જ વસેલો િતો. 
ઠાકરડાના ં ગામો ચોરી માટે ભયકંર નામ કાઢી બેઠા ં િતા.ં એમા ં પણ પાટણવાહડયો તો 
શશરટોચગણાય. પાટણવાહડયાના ઘેર કોઈ માણસ મિમેાન પણ ન થાય. ચોરીની ન તો એને એબ 
િોય, કે ન બીક િોય. સ્ત્રી કિ ેને પરુુષ ચોરે; મરદ ચોરી લાવે ને ઓરત સતંાડે. ચોરી એમનો ધધંો 
કિો તો ધધંો, ને કસબ કિો તો કસબ. 

 સારી વાર શવચાર કરીને જીવીએ સ્પષ્ટ્ટતા કરી: “મારાથી એ કેમ જોવાય? એ પકડાય,, 
પોલીસ અમારે ઘેર આવે, લબાચા ચ ૂથેં, એને બાધંીને મારતા મારતા લઈ જાય... એવુ ંએ મારાથી 
ના જોવાય – મારે નથી આવવુ ંસાસરે.” 

 ચોરી કરવી એ પાપ કે અનીશત છે એવી કંઈ પાટણવાહડયાની પતુ્રી જીવીને ખબર નિોતી. 
ચોરીમા ંપાવરધા પરુુષની તો પાટણવાહડયા કોમમા ંઊંચી આબરૂ ગણાય છે, તેની પણ એને જાણ 
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િતી. ચોરીનો કરનારો તો ભડવીર ગણાય! પણ જીવી આટલુ ંજ જોવા તૈયાર નિોતી: મથરુ ચોરી 
કરે, એ ચોરી પકડાય, પોલીસ એને ઘેર આવે,ઝડતી લે, મધરાતે ઝાલી મશુ્કેટાટ બાધેં, અને 
મારતા મારતા લઈ જાય..... એ જીવીથી જોયુ ંજાય નિીં. 

 મથરુનો ભાઈબધં લખો પટેલ પાછો ગયો, અને વળતા હદવસે પાછો સીમે આવી જીવીને 
એકલીને મળયો; કહ્ુ ંકે “જીવી! મથરુ ચોરી ના કરવા કબલૂ થાય છે; પછી તો આવીશ ને ત ુ?ં” 

 “ના, ઈમના બાપના ઘરમા ંતો નઈં!”  

 “ચ્યમ વારુ?” 

 “એના કાકા વગેરે જાણીતા છે: ચોરી કયાા વન્દ્યા રે’ નઇં! ચોહરયાટો માલ સઘંરે, ઘેર 
શસપાઈ આવે,ઈમને એ મારે, બાધેં, ઘર ચ ૂથેં .... મારાથી એ ના જોવાય.” 

 “ત્યારે?” 

 “એ જુદા રિ.ે” 

 “સારંુ, જુદો રિશેે.” 
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 “ના, એમ નઈં: એ પાટણવાહટયાના વાસમાથંી જ નેંકરીને કોઈક પાટીદાર અથવા વાચણયા-
બામણના પાડોશમા ંઘર લે.” 

 “કબલૂ છે, જીવી! હું મારી પાડોશમા ંજ મથરુને ઘર અલાવુ.ં” 

 “તો અલાવો. હું પરભારી એ નવે ઘેર જ આવુ:ં નિીં તો ના આવુ.ં કે’જો એમને કે બાપના 
ઘરેથી કશુયં ના લાવે: બધુ ંજ હું લાવીશ.” 

 પછી એક હદવસ બાપના ગાડામા ંબેસીને જીવી બનેજડામા ંઆવી. બારોબાર એ પાટીદાર 
લત્ાવાળે ભાડાને પશત-ઘેર આવી ઊતરી પડી. ગાડાને ઠાઠેં એક ભેંશ બાધંી િતી. તે છોડીને 
ફળીમા ંબાધંી. બાપે જોડ ેબધંાવેલ આઠ મણ દાણા ગાડામાથંી ઉતારીને ઘરના એક ખણૂામા ંમકૂી 
દીધા. એ દાણા પોતે ખાધામા ંવાપયાા નિીં. વળતા જ હદવસની વિલેી પરોઢથી – 

 “ઉઠો, સીમની વેરા થઈ ગઈ....” એવો ટહકુો કરતી મથરુને પથારી છોડ।વતી. વિલેી 
જાગીને પોતે કરેલા રોટલા લઈ મથરુની જોડે જીવી સીમમા ંજાય, બેઉ જણા મજૂરી કરે; બપોરે 
મથરુને ભાવથી ભાત ખવરાવે ને પોતે ખાય; પાછા ંકામ ખેંચે; સાજંે પશતને સાથે જ લઈ ઘેર પાછી 
ફરે – ઘડી પણ ન મકેૂ. ઘેર આવી, પાણી ગરમ કરી મથરુના પગ ઝારે, જમાડ ેઅને પથારીમા ં
બેસારી “સવુો તમ-તારે શનરાતેં....” એમ કિતેી જીવી ગામમા ં જાય, વળતા દિાડાની સાથં 
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(ખેતરની મજૂરી) શોધી લાવે – પણ વર-વહનુી બનેંને જોડે મજૂરી જ્યા ંમળે ત્યા ંજ જવાનુ;ં જુદા ં
તો પડવાનુ ંજ નિીં. ખેતરની મજૂરી કરતા ંકરતા ંબાપે આપેલ ભેંસનુ ંવલોણુ ંકરે, અને એનુ ંઘી 
વેચી નાણા ંકમાય. 

 પણ મથરુને તો મા બાળકની જેમ લગીરે રેઢો ન મેલે: રખે મથરુ જુદો પડી ચોરીમા ંમન 
ખ ૂચંાડી બેસે! ચોરી પકડાય! ઘેર પોલીસ આવે! લબાચા ચ ૂથેં! મથરુને મારઝૂડ કરે! – એ બધુ ંશે 
દીઠંુ જાય મવૂુ!ં 

 મોસમ પરૂી થઈ. સીમની મજૂરી બધં પડી. િવે શુ ં કરવુ!ં સાસહંરયાનુ ં કે શપયહરયાનુ ંતો 
કંઈ સ્વીકારવુ ં જનથી. એક દાણાનો કણ સદુધા ં ઘરમા ં આણવો નથી. એ કણ ખાધેય કદાશપ 
બદુ્ધિમા ંચોરી પેસે તો શુ ંથાય?- ઘેર પોલીસ આવે, ઘર ચ ૂથંાય, મથરુને મારતા મારતા..... 

 જેઠ મહિનો આવ્યો. જીવીએ પોતાની પાસેની બચત ગણી જોઈ. એમાથંી એક જ બળદ 
લેવાય તેમ િત ુ.ં એક તો એક! બળદ લીધો. અને પછી ગામમા ંતપાસ કરી પોતે રાત્રીએ મથરુને 

જણાવ્ય:ુ 

 “.... ખેડુ સાથે આપણે સ ૂઢેંલ કરી છે: એક બળદ એનો, ને એક આપણો; ગાડંુ એનુ,ં અને 
આપણા તરફથી તમે પોતે. માડંો ખેતરથી ખેડ કરવા.” 
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 મથરુ કંઈ બહ ુશવચાર કરી શકે તેવો નિોતો. એને શવચાર કરવાની જરૂર પણ નિોતી રિી. 
પથારીમા ં પડયો પડયો એ તમાકુ પીતો રહ્ો. મથરેુ ને જીવીએ મળી એ મોસમમા ં ખેતર 
ખેડી,વાવેતર કરી પોતાના હિસ્સાનો ઠીક ઠીક દાણો મેળવી લીધો. અને શવશેષ જે બચત રિી 
તેમાથંી બીજો બળદ તેમ જ ગાડંુ પણ ઘરનુ ંવસાવી લીધુ.ં 

 મોસમ ખલાસ થઈ. મથરુ, બળદો અને ગાડંુ નવરા ંપડયા.ં પણ એ નવરાશ જીવીને તો 
ચટકા ભરવા લાગી. એની નજર ચોમેર ફરી વળી અને નવરાશ વેળાનુ ંસરસ કામ સઝૂી ગયુ:ં 
પેટલાદ ત્યાથંી સાત ગાઉ થાય. ગામનુ ંિટાણુ ંપેટલાદ રહ્ુ.ં એટલે વેપારીઓના ભાડા ંમળી શકે. 
પણ મથરુને પેટલાદ એકલો મોકલવામા ં િવે કેવુકં જોખમ કિવેાય, એ જીવીએ શવચારી જોયુ.ં 
મથરુ પર આટલા દિાડા ઠીક ઠીક શવશ્વાસ બેઠો િતો. જીવીએ નક્કી કરેલ મયાાદાને મથરેુ મ ૂગેં 
મોંએ અને આનદંભેર પાળી બતાવી િતી. 

 “જોઉં તો ખરી! પારખુ ંતો લઉં! એકલો મેલી તો જોવા દે, જીવ! એમ પરૂી રાખ્યે શો દા’ડો 
વળશે! એને દાસ બનાવવામા ંજીવતર કયા રસથી જજવાશે?” શવચારીને જીવીએ તે જ રાતે ગામના 
એક વેપારીનુ ંભાડંુ બાધંયુ,ં અને આવીને મથરુને જાણ કરી. એ તો જીવી કિ ેતેમ કરવામા ંઊંડો 
આત્માનદં અનભુવી રહ્ો િતો. એણે િા કિી. 
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 “પણ પેટલાદ જઈ કશુ ંજ બજારુ ખવાપીવાનુ ંનિીં, િા ંકે!” જીવીએ શશખામણ ગાઠેં બધંાવી. 
અને રાત જાગી ઢેબરા ંતળયા.ં 

 વિલેી પરોઢે જીવીએ મથરુને જગાડયો, રોટલા ખવરાવ્યા, ને ઢેબરા ંકરી રાખેલ તેનુ ંભાત ુ ં
ભેળં બધંાવ્યુ.ં “ને લો: આ ચલમ-સકૂાની પડતલી લેતા જાઓ. ત્યા ંકનેથી કશુ ંજ ખરીદતા નિીં.” 
કિી ફરી પાછી ગાઠં વળાવી. 

 પોતે જ બળદ જોતરી દીધા. ને મથરુ ગાડે ચડી ચાલી નીકળયો ત્યારે પોતે ભાગોળ સધુી 
વળાવવા ગઈ. ભલામણ કરી કે, “સાચવીને વેળાસર આવજો.” 

 સાજંે પાછી પોતે ભાગોળે જઇને ઊભી રિી. ગાડંુ પેટલાદથી પાછં આવી પિોંચ્યુ,ં અને 
મથરુને સાજોનરવો શનિાળી જીવીએ શ્વાસ િઠેો મકૂ્યો.  

 “િવે તમે-તમારે જઈ પિોંચો ઘેર, ને ગરમ પાણી તૈયાર મેલ્યુ ંછે તે નાિી લો. ત્યા ંહુ ંગાડંુ 
લઈને આ આવી સમજો!” 

 એ રીતે મથરુને ઘેર મોકલી, પોતે વેપારીની વખારમા ંતમામ ભાર ઠાલવી, ગાડંુ િાકંીને 
પોતાને ફળીયે આવી; બળદોને બાધંી દઈ, ચાર નીરી; અને નાિી ઉઠેલા મથરુને શનરાતેં જમાડી 
પથારીમા ંઊંઘાડી દીધો. 
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 પેટલાદના ંભાડા ંતો જીવીને વારંવાર મળતા ંથયા.ં દરેક વેપારીને જીવીનુ ંગાડંુ ભાડ ેલઈ 
જવુ ંગમતુ ંિત ુ.ં ગાડંુ લઈ મોકલવામા ંજીવીએ જે ક્રમ પિલેી જ ખેપમા ંધારણ કયો િતો, તે જ 
ક્રમ વષો સધુી ચાલ ુરહ્ો: મથરુને વિલેો સવુાડવો, વિલેો જગાડવો, પેટપરૂણ જમાડવો, ભેળા ં
ઢેબરા ંબધંાવવા,ં ચલમનો સકૂો-ગડાકુ પણ સાથે આપવા,ં ભાગોળ સધુી વળાવવા જવુ.ં... સાજંે 
ભાગોળે જઈ વાટ જોવી. થાક્યા પશતને ઝટ ઘેર પિોંચાડી દઈ વેપારીની વખારે માલ પોતે જ 
ઉતારવો. અને પછી ખાલી ગાડંુ િાકંી ઘેર લાવવુ;ં બળદને બાધંી નીરણપળૂો કરવો; મથરુને ગરમ 
પાણીએ નવરાવવો, જમાડવો અને ચોખ્ખીફૂલ પથારીએ શનરાતેં ઊંઘાડવો. 

 ચોરી, લ ૂટંો અને ખનૂોના બદલામા ંકંઈક પાટણવાહડયા અને પાડીદારો જાનથી ગયા િતા, 
જેલમા ં ઓરોયા િતા, ધનોત-પનોત થઈ ગયા િતા; કંઈક પાટણવાહડયાઓને ઘેર રુદન અને 
અશ્રધુારા ચાલતી િતી. તે વખતે બનેજડા ગામમા ંએક મથરુને આંગણે જીવીને આઠ ભેંસો કરી 
િતી, અને ચરોતરની સોના સમી ત્રીસ વીઘા ંજમીન વસાવી લીધી િતી. જીવીને ઉંબરે કદી પણ 
પીળો ડગલોડોકાયો નિોતો. જીવીના વર મથરુને કોઈ પોલીસે કદી બાધંયો, માયો કે થાણે ઉપાડયો 
નિોતો. જીવીનો  મથરુ રાતે ઊને પાણીએ નાિી, રોટલા જમી, ચોખ્ખી પથારી પર બેઠો બેઠો મોજ 
કરતો િતો. 
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 અને જીવીએ મથરુને ચાર બાળકોની પ્રભ-ુભેટ આપી િતી. જીવી આધેડ થઈ ગઈ િતી. 
જીવીને ગામલોકો – પાટણવાહડયા, પાટીદારો તેમ જ લિુાણા: તમામ – “જી’બા” કિી બોલાવતા;ં 
અને તેઓ કિતેા ં કે, “જી’બાને અમે દિાડે કદી ગામમા ં દીઠા ં નથી; દન ઊગયા પવેૂથી તે દન 
આથમ્યા લગી જી’બા સીમમા ંિોય છે.” 

 એક વાર ગજુરાતમા ંરેલ-સકંટ આવ્યુ ંિત ુ.ં કાઠંાના ંગામડામા ંઘરો પડી ગયા િતા.ં લોકોને 
ખાવા મઠૂી ધાન નિોત ુ.ં તે હદવસોમા ંજીવીને આંગણે રશવશકંર મિારાજ આવી ઊભા રહ્ા. જીવી 
મિારાજને પગે લગી. એ કિવેાતા િતા ‘વટાદરાવાળા મિારાજ’. જીવીના મહિયરના ગામ 
વટાદરાને ‘મિારાજ’ પર અશત પ્રીત િતી. 

 “અરે જી’બા!” ઘમૂટો ઢાકંીને પગે લાગી છેટે ઊભી રિલે આધેડ વયની જીવીને રશવશકંર 
મિારાજે કહ્ુ:ં “તુ ંતો મારી બનૂ કિવેાય. તુ ંિજુય મારી લાજ કાઢીશ?” 

 ‘તમો તો, દાદા, માવતર છો,” જીવીએ કહ્ુ:ં “પણ લાજ રાખી તે રાખી; િવે વળી જતે 
જનમારે ક્યા ંછોડંુ!” 

 કદાવર, ગોરી અને આધેડ જીવી જે લજ્જજા પળતી, તે વડે એ મશૂતિમતં માતાનો ભાસ 
કરાવતી.  
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 “જી’બા!” દાદાએ કહ્ુ:ં “દાણા આલીશ?” 

 “અરે મિારાજ, દાણા ક્યા ંછે? મારી કને તે કેટલાક િોય!” 

 એમ કિતેી જી’બાએ મિારાજને પષુ્ટ્કળ અનાજ ઘરમાથંી કાઢી આપી કટોકટીને ટાણે લોકોને 
બચાવવામા ંમ ૂગંી મદદ કરી. 

 એક હદવસ મથરુનો દેિ પડયો. જીવી પોતાના ભીતરમા ં કેટલુ ં રડી િશે, કેટલુ ં કેટલુ ં
સાભંરીને આંસડુે ગળી િશે, તે તો કોઈને ખબર નથી. પણ આટલુ ંજાણ્યુ ં છે લોકોએ કે જીવીએ 
મથરુ પાછળ કંઈક પણુ્ય કરવાની ઈચ્છા ધરાવી; અને, ઝાઝી કશી ગતાગમ ન િોવાથી, 
ગામલોકોને જ એણે ભેળા ંકરી સલાિ લીધી. 

 “જી’બા!” ગામલોકોએ સાદો, પોતાને જાણીતો િતો તે, માગા બતાબ્યો: “પરબડીમા ંઆલ્ય 
ને!” 

 ગામના ંપખંીડાનંી પરબડી પાછળ (ચકલાની ચણમા)ં જી’બાએ પોતાની સૌથી સારી ચાર 
વીઘા ંજમીન અપાણ કરી. 



 

મહિને ત્રણ જ રૂશપયામા ંઅંગત લાઈબે્રરી 

 મનભુાઈ પચંોલીએ એક લેખમા ં કિલે ુ ં કે, “રાજકારણનુ ં પાયાનુ ં જ્ઞાન સહનેુ મળે તેવા 
પ્રજાકીય પ્રૌઢ-શશક્ષણની જરૂર છે.” 

 આ પ્રજાકીય પ્રૌઢ-શશક્ષણ મારફત રાજકારણનુ,ં એટલે કે એના શવશાળ અથામા ં
સમાજજીવનનુ,ં પાયાનુ ં જ્ઞાન લોકોને પિોંચાડવાના એક નાના શા પ્રયત્નરૂપે આ પસુ્સ્તકાનુ ં
પ્રકાશન થયુ ં છે. આ જાતની બીજી નાની નાની પસુ્સ્તકાઓ પણ લોકશમલાપ રસ્ટ તરફથી બિાર 
પડેલી છે.  

 શશક્ષણસસં્થાઓને નમ્ર શવનતંી છે કે આવી એક પસુ્સ્તકાની િજાર નકલ રૂ.3000મા ં
મગાવીને પોતાના શવદ્યાથીઓને (રૂ. 5 ની છાપેલી હકિંમતને બદલે) ત્રણ રૂશપયામા ંજ આપે. એક 
પસુ્સ્તકામા ંશવદ્યાથીઓને રસ પડ,ે તો બીજે મહિને અન્દ્ય પસુ્સ્તકાની િજાર નકલ મગાવીને એ રીતે 
તેનુ ંશવતરણ કરે. આમ વરસેકમા ંદસેક પસુ્સ્તકાની પોતાની નાનકડી લાઈબે્રરી દરેક શવદ્યાથી પાસે 
થઈ શકે-મહિને ફક્ત ત્રણ જ રૂશપયાના નજીવા ખચામા.ં 
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