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ખાલી તાે ય સભર
અમે$રકાથી અાવેલી નીમુની માશીની દીકરીને સપ$રવાર જમવા બાેલાવવાની માની ઈ5ા હતી. નીમુ કહે , “મા, જમણ મારે 9ાં
રાખીઅે”.
“તારે 9ાં શું કામ? મારે જ તેમને જમાડવા =ેઈઅે ને”
“મા તું અેકલી. હવે તારી ઉ?ર થઈ ......”
“નીમુ, તું અેકની અેક વાત ફરી ફરી ન કર. અે લાેકાે અહA જ જમશે. તારાથી મદદમાં અવાય તાે અાવજે. ‘પુરણપાેળી’ ને
‘બટાકાવડાં’ જ તાે કરવાનાં છે !”
“મા, ‘FીખG’ મંગાવી લઈઅે તાે? પૂરણપાેળીનાે તાે ભારે કૂથાે”.
“તમને અાજકાલનાં છાેકરાંવને બધી કડાકૂટ લાગે છે . કાેઈ અાપણે 9ાં અાવે, તાે Lેમથી જમાડીઅે નહA? તારાથી ન થાય તાે હું
અેકલી બધું કરી નાંખું તેમ છં ુ . પૂરણપાેળી અેટલે શાહી જમણ કહે વાય”.
નીમુ =ણતી હતી કે મા અેક વાર નMી કરે ; પછી તેમાં રજમાN ફરક ન થઈ શકે . જમણની અાગલી રાતે જ અે માને ઘરે અાવી
ગઈ અને સવારથી રસાેઈમાં લાગી ગઈ. માને રાNે જરા ઠીક નહાેતું. અેટલે અેને કQં,ુ “તું રસાેડામાં અાવતી જ નહA.” છતાં મા તાે
થાેડી થાેડી વારે અાવીને =ેઈ જ જતી કે કે ટલું થયુ,ં કે વું થયું. અાેસામણ ચાખી =ેયું. કાેપરાની ચટણી ઊંચીનીચી કરી. “અામલીની
ચટણી પણ =ેઈઅે” કહી પાેતે બનાવી દીધી. “કચૂTરમાં ગાજરની સાથે ટામેટાં-કાકડી પણ =ેઈઅે” – કહે તાં ટામેટાં લીધાં; પણ
અેટલામાં હાંફ ચઢી અાવી, અેટલે નીમુઅે કQ,ંુ “મા, હવે તું થાેડી વાર અારામ કર, જેથી અે લાેકાે અાવે 9ાં સુધીમાં Vે શ થઈ જવાય.
તું =, હું બધું કરી નાખીશ”.
નીમુ, અે માની અેકની અેક દીકરી. બહુ લાડથી ઉછે રેલી. દીકરીને પણ મા ઉપર બહુ Lેમ. માનાે Wભાવ ભારે અાXહી. બધું
અેના મન Lમાણે જ =ેઈઅે. ઉ?ર થઈ, પાેતે કરી શકતી નહાેતી; છતાં પાેતાની વાત છાેડી શકતી નહાેતી. ભારે Lેમાળ. બી= માટે
મરી પડે . નીમુ અા બધું =ણતી તેથી Lેમથી માને સાચવી લેતી. તેને જરીકે અાેછં ુ ન અાવે, તેનું તે Yાન રાખે.
બાપુZ ગૂજરી ગયા, અેટલે મા અેકલી પડી ગઈ, 9ારે નીમુઅે બહુયે કQંુ કે , ‘મા, હવે તું અમારી સાથે રહે ;’ પણ મા ન માની.
દસ વરસ અેકલી જ રહી, તેવામાં તેને હાટ[ અેટૅક અા]ાે. પ^ર $દવસ હાૅ_`ટલમાં રહે વું પaું. હાૅ_`ટલમાંથી બારાેબાર નીમુ અેને
પાેતાને ઘેર લઈ ગઈ. દીકરી, જમાઈ અને દાૈ$હNી પAકીઅે બહુ Lેમથી અેની સેવા-ચાકરી કરી; પણ બે મ$હના પછી cારે
હરતી-ફરતી થઈ, 9ારે માઅે પાેતાને 9ાં જવાની રટ લીધી. છે વટે નીમુના ઘરની નZક પાંચ dમ$નટના જ રeતે અેક જfયા મળી ગઈ.
9ાં મા અેકલી રહે વા લાગી. નીમુ લગભગ રાેજ ખબર કાઢી જતી.
મહે માનાે અા]ા. જમણથી ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. અેકેઅેક વાનગી Wા$દg બની હતી. મા કહે તી રહી, ‘બધું મારી નીમુઅે જ
બના]ું છે , હું તાે કાંઈ કરી શકી નથી.’
“પણ મા, અે બધું શીખ]ું કાેણ?ે ” નીમુ હે તથી બાેલી. માની અાંખ ભરાઈ અાવી.
મહે માનાે ગયા. મા-દીકરી જરા અાડાં પaાં, 9ાં તાે પAકી અાવી. ‘મ?ી, તું નાટક માટે મને તૈયાર કરવાની હતી ને?’
‘બેટા, હવે કાલે, અાજે વહે લી સવારથી કામ કરીને, હું બહુ થાકી ગઈ છં ુ .’
પAકી પગ પછાડતી બાેલી, ‘રાેજ કાલ કાલ કQા કરે છે .’
મા સફાળી બેઠી થઈ ગઈ. પAકીને પાસે લઈ Lેમથી પૂhું, ‘બાેલ, દીકરા, તારે શું કરવાનું છે ?’
‘અમારી iૂલમાં નાટક છે . તેમાં મારે ‘પેશવાઈ જમાનાની મા’ બનવાનું છે . સાડી ને માથે અTાેડાે.’
‘અરે , અેટલામાં શું? હું તને તૈયાર કરી દઉં!’

પAકીને બેસાડીને, મા વાળ અાેળવા લાગી. કાપેલા વાળનાે અTાેડાે લેવાે અઘરાે હાેય છે ; પરjુ માઅે ભારે કરામતથી
ખાkાે માેlાે મઝાનાે અTાેડાે વાળી અાnાે. વoે વાળ તણાતાં પAકીઅે ફ$રયાદ કરી, ‘માેટી મ?ી, બહુ તણાય છે !’ તાે માઅે
ટપલી મારી કQં,ુ ‘બૂમાે ના પાડીશ. તાpયા qવના તાે અTાેડાે છૂટી =ય.’
નીમુ હસી પડી. ‘પAકુડી, માેટી મ?ી મને પણ અાવી જ રીતે ટપલી મારીને વઢતી.’
મા પણ હસતાં હસતાં બાેલી, ‘અા દીકરી તાે ડાહી છે . તું તાે વાળ અાેળાવતાં rારે ય અાટલી શાj બેસતી નહાેતી.’
મા-દીકરીઅે ઘડીભર મીઠાે ભૂતકાળ માણી લીધાે.
માઅે કબાટમાંથી જૂ ના વખતની નવ વારી સાડી કાઢી. ‘અા સાડી મારાં સાસુZની છે ’ કહી પAકીને પહે રાવી. બની-ઠનીને પAકી
અરીસા સામે ઊભી રહી અને નાચી ઊઠી! ‘માેટી મ?ી, નાટકને $દવસે હું અહA જ અાવીશ. તમારે જ મને તૈયાર કરવાની.’
નીમુ અા બધું =ેતી હતી. માઅે કે ટલા ઉsાહથી અા બધું કય[ું! થાક-બાક rાં ય જતાે રQાે, ખબરે ય ન પડી. કે ટલી
Lફુ_tત થઈ ગઈ! પાેતે નકામી નથી થઈ ગઈ, હZ બી=ને પાેતાને જuર છે , પાેતે કાંઈક ઉપયાેગી થઈ શકે છે ; અેવાે અહે સાસ
માણસમાં કે ટલું =ેમ પૂરી =ય છે ! મૂળમાં, ‘ખાલીપાે’ દૂર થવાે =ેઈઅે. અને નીમુના vચwમાં ઝબકારાે થયાે.
‘મા, મને ‘રવાના લાડુ’ બનાવતા શીખવીશ? મારાથી તારા જેવા થતા જ નથી!’
‘હા કે મ નહA?’ કહીને માઅે અે જ ઉsાહથી શું શું લાવવું તેની qવગતવાર સૂચના અાપી.
ઘરે પાછા ફરતાં નીમુ અે જ qવચારતી રહી કે , માને Lફુ_tત રાખવા માટે કાયમ કાંઈ ને કાંઈ કામ કાઢતા રહે વું.
– ‘હરી?@A’
(‘Fી માલતી દામલે’ની ‘મરાઠી’ વાત[ાને અાધારે • વીણેલાં ફૂલ : ભાગ-11, પાનાં 31-32 ઉપરથી સાભાર …..)

W.કાjાબહે ન અને W. હરqવલાસબહે ન નામે અા બxે બહે નાે સાથે મળીને વાત[ા લખતાં. બxે બહે નાેના અા લેખનયyના કામ માટે
qવનાેબાZઅે અેમને ‘હરીz{|’ અેવું ઉપનામ અાપેલું.
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ગુજરાતી સા,હ. અકાદમી હેઠળ અેક હરણફાળ અાગેકૂચ : સુરેશ =ેષી જ~શતાીનું અા વરસ છે . અને તેથી

અકાદમીઅે તેની પહે લવહે લી ‘વચ[ૂઅલ’ બેઠકમાં =ણીતા સા$હ9કાર ડાૅ. સુમનભાઈ શાહને ]ાાન માટે $નમTણ
અાપેલું. શ$નવાર તારીખ 4 જુલાઈ 2020ની અા સફળ બેઠકનાે qવષય હતાે : યુગPવતHક સુરેશ Qેષી. અાવતાંજતાં
અાશરે સાઠે ક લાેકાેઅે લાભ લીધાે તેવી ગણતરી છે . તે ‘વચ[ૂઅલ’ બેઠકની બાેલતી અા છબ.

ગુજરાતી સા,હ. અકાદમી

Rાનપીઠ પા,રતાેSષક સTાUનત વ,રV સા,હ.કાર રઘુવીરભાઈ ચાૈધરીને
YાZાન માટે UનમTણ અાપે છે

^વષય : ગુજરાતી ટૂંકી વાતHા - સા,હ.નાે સૈકાે
શUનવાર તારીખ 01 અાૅગ_ 2020 : સમય : 14.00 GMT : 18.30 IST
]ાાન અાૅનલાઈન હશે અને તે Google Meet પરથી ાૅડકા થશે.
Google Meet મય[ા$દત દશ[કાે-Fાેતાઅાેનાે સમાવેશ કરી શકે છે , તેની નાૅંધ લઈ સવેળા =ેડાવા qવનjી છે .
Link: https://meet.google.com/upp-gdok-wqi
વાચકજૂથના સ

ાેને તેમ જ બી=Nી= મહે માન dમNાેને પણ અેમના કાૅnુટર કે અાઇપેડ જેવા સાધનાેમાં

અનુકૂળ હાેય તાે Google Meet ઇSાેલ કરવાનું સૂચવીઅે. અથા અહA અાપેલી લ પર ક કરવાથી
Google Meet તમને દાખલ પણ કરશે. અામ વગર ખાતાઅે તમે અા બેઠકમાં Lવેશી શકશાે. શુભ કામનાઅાે.
રઘુવીર ચાૈધરી ગુજરાતી કqવ, વાત[ાકાર, નવલકથાકાર, નાકાર, ચ$રNકાર અને qવવેચક છે . તેમનાે જ~ ઉwર ગુજરાતમાં હાલમાં ગાંધીનગર
vજtામાં અાવેલા બાપુપુરા ગામમાં થયાે હતાે. Lાથdમક અને માYdમક શણ માણસામાં કય[ા બાદ તેમણે ૧૯૬૦માં $હદી qવષય સાથે બી.અે.
કરીને અYાપનની શuઅાત કરી હતી. તેમણે ૧૯૬૨માં અેમ.અે. અને ૧૯૭૯માં $હદી-ગુજરાતી ધાતુકાેશ qવષય પર પીઅેચ.ડી.ની ઉપાધ મેળવી
હતી. તેઅાે બી.ડી. અાટ્[ સ કાેલેજ, ગૂજરાત qવાપીઠ અને હ.કા. અાટ્[ સ કાેલેજ, અમદાવાદમાં લાંબાે સમય અYાપક રQા હતા. ૧૯૭૭થી
તેઅાે ગુજરાત યુ$નવસ ટીના ભાષા સા$હ9ભવનમાં $હદીના અYાપક રQા હતા અને ૧૯૯૮માં તેઅાે અY તરીકે $નવૃત થયા.

ગાેવાલણી
• કં ચનલાલ વાસુદેવ મહેતા ‘મલયાUનલ’
તે ઘણી જ જુ વાન હતી. કે ટલાકને ચાૈદમે વષ અધર પર ગુલાબ ફરકે છે , કાેઈક તાે સwર-અઢાર વષ અાંખમાં ચમક ચમકાવે
છે . અેને તાે પંદરમે વષ કં ઠમાં કાેયલ ટહુકતી હતી. $નદ[ ાેષતાઅે હવે ર= લેવા માંડી હતી. બાલભાવ હવે યાૈવનને માગ[ કરી અાપતાે
હતાે. ઊઘડતી કળી હવે તસતસતી હતી.
નહાેતી કે ળવાયેલી તાેય ચાતુય[ હતું. નહાેતી શહે રની તાેય સાૈજ હતું. નહાેતી ઉo વણ[ની તાેય ગાેરી હતી.
માથા પર dપwળની ચળકતી તામડી મૂકી ભાગાેળેથી ગામમાં પેસે, 9ારે =ણે લી Lવેશી. ‘દૂધ લેવું સે દૂધ’નાે ટહુકાે શેરીઅે
શેરીઅે સંભળાય અને દાતણ કરતું સાૈ કાેઈ અેની સામું જુ અે. પુરુષાેને શુભ શુકન થતા. Tીઅાેને ઈ¡[ા અાવતી.
અે ગુજરાતી ગાેવાલણી હતી. સવારના પહાેરમાં તળાવમાં નાહવા પાેતાને ગામડે થી નીકળતી. તા=ં દાેહેલાં દૂધ શહે રીઅાેની
સેવામાં રજૂ કરતી. સાૈ કાેઈને અેનું દૂધ લેવાનું મન થાય. ‘દૂધ લેવું સે દૂધ’ સાંભળતાં શેરીની Tી ઝટ પથારીમાંથી ઊભી થતી.
અે હં મેશાં રાતાે સાtાે-=ડાે, પણ W5, નવાે ને નવાે સાચવી પહે રતી, અેને પીળી પlીની કાેર હતી અને કાળાે પાલવ હતાે.
હાથમાં દાંતનાં uપાની ચીપવાળાં ભારે ‘બtૈયાં’ પહે રતી. પગે =ડાં કtાં ઘાલતી. નાકમાં નથની અને કાનમાં નખલી. અાગંળીઅે
uપાનાં વેઢ, ગળામાં ટંૂ પીઅાે અને કી$ડયાસેર. અા અેનાં અાભૂષણાે હતાં. માથે જરા ઘૂમટાે તાણતી, તેથી અેના વાળ કે વા હશે તેની
કાેઈને ખબર નહાેતી. અે અાેળતી હશે, સ¢થીમાં કં કુ પૂરતી હશે, અે ક£ના જ અેની ખૂબસૂરતીમાં ઉમેરાે કરી અાપતી હતી.
હું અેના અાવવાને વખતે જ અાેટલા પર દાતણ કરવા બેસતાે. અે બચારી શરમાય, નજર નીચી ઢાળી દે , પણ બીZ
નવેલીઅાેની માફક અેની ચાલ નહાેતી બદલાતી; ¤ુ=રાે નહાેતાે છૂટતાે. હાથ વાંકાચૂકા નહાેતા ઊછળતા. શાંત અને ગંભીર થઈ
હં મેશનાે ‘દૂધ લેવું સે, દૂધ’નાે રણકારાે કય[ા કરતી.
મારી પ¥ીને હું રાેજ કહું કે અા ગાેવાલણી પાસેથી તું દૂધ કે મ નથી લેતી ? હં મેશાં ‘બૂન ! દૂધ લેવું સે ?’ કહી અેનું મા¢ દુખી =ય
છે અને તને તેની જરા પણ દરકાર નથી.’
કાેણ =ણે શાથી, પણ cારથી અેને =ેઈ હતી, 9ારથી મને $દલમાં કં ઈક અજબ લાગણી થઈ અાવી હતી. પરાણે પણ હું
મારે ઘેર અેનું દૂધ લેવડાવુ.ં અેને થાેડી વાર મારે અાંગણે બેસાડું અને લાગ અાણી મારી સામે =ેવડાવું. અાવી કાેમલાંગના છતાં
ભરવાડણ કે મ જ~ી ! અેના કાેમળ જણાતા બદન ઉપર અાવું =ડું વT કે મ રહી શકતું હશે ! ઈ¦ર પણ =ેયા વગર જ જ~ અાપે
છે ને ?
તે $દવસે જ મને થયું કે હું ભરવાડ જMાે હાેત તાે ઠીક થાત ! મને તળાવના કાંઠા પર ઊભા રહી વાંસળી વગાડતાં અાવડતી
હાેત તાે સારં ુ થાત. ડચકારતાે ડચકારતાે ગામને સીમાડે ઢાેરની વoે ડાંગ પર શરીર ટે કવી, માથે માેટંુ ફાળયું બાંધી ગીત લલકારતાે
હાેત તાે ઘણું ગમત. અે ગામડાનું પણ કાનુડાનું Zવન હતું. ગાંડાે બનાવનાર ગાેવાલણી પણ રાધાની =તવાળી !
વારં વાર અેનું સા¨દય[ =ેવાથી મારા મન પર અેની માઠી અસર થઈ. અેની ગંભીર, પણ કાળી અાંખ પર મારં ુ $દલ લલચાયુ.ં
અેની પાછળ હું શેરીમાં ભટકં ુ ને અે પછી rાં =ય છે તે =ેઉં અેમ ©દય ગાેઠવણ કરવા લાfયુ.ં
અેક $દવસ તાે અાઠ વાfયાનાે ડં કાે થયાે તેવાે જ હું ઊªાે અને અાડુંઅવળું જવાનું છાેડી દઈ ગામને દરવાજે જઈ ઊભાે રQાે.
દૂધ વેચીને ઘેર જવા અે હમણાં જ અાવશે, 9ારે અ=pયાે થઈ અેની પાછળ પાછળ જઈશ. લાગ અાવશે કે તરત જ અેને પૂછીશ કે
તું કાેણ છે ? તારી અા અાંખાેમાં શું છે ? તારી ગાેવાલણીની =તમાં અાવી બેભાન કરે તેવી પરીઅાે છે ?
સવાલ ગાેઠવતાે હું દરવાજે જઈ ઊભાે રQાે. અેટલામાં બંને હાથમાં પૈસા ગણતી, ખાલી પડે લી દૂધની તામડીઅાેને માથે
અ«ધર રાખી સીધી ડાેકે, પણ નીચી નજરે ચાલતી ચાલતી અે દરવા=ની બહાર નીકળી. હું પાછળ પાછળ જવા લાfયાે.
ગામડાનાે ચીલાે પaાે હતાે. ઊંચી ચડાણવાળી જમીનમાંથી રeતાે કાઢે લાે હાેવાથી અાજુ બાજુ માટીની ભAતાે જેવું થઈ ગયું હતું
અને ઉપર કે ર તથા ચણાેઠીનાં ઝાડ અને વેલા ઊfયાં હતાં. ચીલાની વચમાંની ધૂળ ઉરાડતી અે ઉતાવળે પગલે ચાલી જતી હતી.
સામે સૂય[ હાેવાથી અેક હાથ ઊંચાે ધય[ાે હતાે અને બીજે હાથે તામડી પકડી હતી. અેકાદ વખત અાેvચ તું પાછં ુ =ેવાથી મને અેણે

=ેયાે હતાે, અને હું તેની જ પાછળ તાે નથી ચાલતાે અેમ વહે માઈ હતી. અેટલે અે ઘડીમાં ધીમે પગલે ચાલે તાે ઘડીક ઉતાવળે પગલે;
અને તે જ Lમાણે હું પણ મારી ચાલ બદલતાે હતાે. મને ખબર નહA કે અે ઠગારી પાેતાનાે વહે મ ખરાે છે કે ખાેટાે તે =ણવા માગે છે .
અલબw, હું અેની પqવNતાને કે અેના ચા$રRને દૂqષત કરવા નહાેતાે માગતાે. અેના uપથી હું અં=ઈ ગયાે હતાે. મનથી હું g થઈ
ચૂrાે હતાે, છતાં હZ કાંઈક મગજશ®¯ ચાલતી હતી અને છે ક બેશુ° બની ગમે તેવું વત[ન ચલાવું અેટલે દર±ે પાગલ નહાેતાે
બાે.
અા Lમાણે અમે અરધાેઅેક માઈલ ચા²ાં હાેઈશું, 9ાં અે અટકી ગઈ. 9ાં વડના ઝાડની ઘટા હતી, અને તળે વટે માગ[ુને
બેસવાને માટે છાપરી બાંધી હતી. ઉપર કાેયલ ટહુકે; નીચે વાછડાં, બકરાં, ગાય, ભ¢સ અામતેમ ફરે , ³ાન રમણીય હતું.
છાપરીની બહાર અેણે તામડીઅાે ઉતારી અને રeતાની બાજુ પરની હ$રયાળી ઉપર અે ‘‘હાશ, રામ !’’ કહી ઊભા પગેગાેવાલણીઅાે બેસે તેમ બેઠી.
મારી ´³qત કફાેડી થઈ. હું ચા²ાે =ઉં કે ઊભાે રહું ? વાત કરવાનાે qવચાર અાવતાં જ $દલ ધડકવા લાfયું. મા¢ પર લાેહી
તરી અા]ું. $હમત કરી અેટલે સુધી હું અા]ાે હતાે, પણ અા ગાેરી ગાેવાલણીઅે તાકાત લઈ લીધી હતી.
qવચાર કરી મ¢ અે જ રeતે ચાલવા માંaું. અેને વટાવીને બે પગલાં ગયાે, 9ાં ‘‘સંદનભઈ, ઈમ µા¢ =અાે સાે !’’ અેણે પૂhું.
મારે 9ાં હરરાેજ અાવતી હાેવાથી મને સારી રીતે અાેળખતી હતી., પણ અામ અેકાઅેક મારી સાથે બાેલવાનું શu કરશે અેનાે ાલ
નહાેતાે. શું 9ારે હું અેની જ પાછળ અાવતાે હતાે તે અે સમZ ગઈ હશે ? મારા સંબંધે અે કે વાે qવચાર રાખતી હશે ? અામ કં ઈ કં ઈ
qવચારાે મને અાવવા લાfયા. છતાં અેના L¶નનાે જવાબ તાે અાપવાે જ =ેઈઅે. શાે અાપવાે ? હું તાે ગભરાટમાં જ બાેલી ઊªાે :
‘‘તારં ુ ગામ =ેવા.’’ બાે²ા પછી qવચાર અા]ાે કે અા હું શું બાે²ાે ! અેના ગામને =ેવાનું મારે શું Lયાેજન ! અને હવે જuર મારા
મનની નબળાઈ અે =ણી ગઈ હશે. કદાચ અેની ઇ5ા qવરુ° હશે અને કાેઈને કહે શે કે , ‘‘સંદનભઈ મારં ુ ગામ =ેવા અા]ા હતા,’’
તાે ? પણ અેટલામાં અેણે પૂhું : ‘‘તે ઈમાં શું =ેવું સે ? કા¢ય તમારા ગામ જેવું નહA. ²ાે અાેમ અાવાે, જરા મારં ુ દૂધ તાે પીઅાે,
બાખડી ભ¢સનું સે. તમને હવાદ રહી જશે.’’
મારી ગૂંચવણનાે અંત અા]ાે. અાવા મારા ચલણથી અેને કં ઈ અણગમતું નહાેતું થયું, ઊલટી અે જ ચાહીને મને બાેલાવે છે ,
અેટલે હલકાે પડી જઈશ અેવું કાંઈ નહાેતું. =ે ગુલાબ બુલબુલને બાેલાવે તાે બુલબુલનાે શાે વાંક ? =ે નાગ જ માેરલી પાસે અાવીને
બેસે તાે વાદીનાે શાે વાંક ? હવે જે થાય તે =ેવા દે અને મારી મુરાદનાે જે ઘાટ ઘડાઈ અાવે તે ઘડાવા દે .
‘‘ના રે , અેમ તારં ુ દૂધ dપવાય ? ઘેર કાલે અાપી જજે.’’ પીવાનું તાે ઘણુંયે મન હતું, પણ અેમ પહે લે બાેલે પી જઉં 9ારે તાે
અણધડ જ લાગું ને ?”
‘‘હવે ઘેર તાે લેતાં લેશાે, પણ અા¢ય તાે પીઅાે, 9ા¢ કા¢ય વડનાે uપાળાે સાંયડાે હશે ? પશી અાવાં ગા¢ણાં ગાતાં હશે ? અને
કા¢ય મારે હાથે દૂધ મળશે ? 9ાં તાે મારાં બૂન =ણશે તાે અેક લેશે ને બે મેલશે.’’
કાેઈ અેને કહે કે અે અભણ છે , તાે અેનાે અથ[ અેટલાે જ કે અેને અરyાન નથી. કાેઈ અેને કહે કે બાેલતાં નથી અાવતું, તાે
અેનાે અથ[ અે જ કે શહે રની ચાપચીપવાળી અેની બાેલી નથી. કુદરતની વચમાં અે ઊછરતી હતી. કુદરતનાે Wાદ અે dપછાની શકતી
હતી અને પાેતાના Xા·, પણ મધુર અવાજે અેનું ભાન મને કરાવી શકતી હતી. તેમાં અાવા સમયે – અાવા અેકાંતમાં સરળ ©દયે
મનની બધીયે લાગણીઅાે અસર થાય તેમ જણાવી શકતી હતી. હું તાે પલકે પલકે બેડી બંધાવતાે હતાે.
‘‘વારુ; તારં ુ દૂધ તાે પીઉં, પણ પૈસા લે તાે.’’
‘‘કા¢ય ગા¢ડા ¸ા ? ઈમ પૈસા લેવાય ! મારા હમ ના પીઅાે તાે.’’ કહી હું પાસે ઊભેલાે તે જરા અધૂકડી થઈ મારી અાગળ દૂધનું
nાલું ધય[ું. મ¢ qવચાય[ું, વધારે ખ¢ચપકડ રહે વા દે . ડાેળ કરીશ અને માન માગીશ તેટલામાં કમળ બડાઈ જશે. મ¢ અેના હાથમાંથી
nાલું-દૂધ માપવાનું-લીધું અને દૂધ પી ગયાે. અંદર સાકર નહાેતી. ગરમ કરે લું નહA, તાે પણ મને Wા$દg લાfયું. દૂધ કુદરતી રીતે
Wા$દg જ હાેય છે . જેઅાે તાજું દૂધ દાેહેલું પીઅે છે તેઅાે અેની મીઠાશ સારી રીતે =ણે છે , અને અા તાે તેમાં વળી ખૂબસૂરત Tીના
હાથનું, અેના અાXહનું અને તે અેક બેશુ°ને પીવા મળે લું !
‘‘ગાેવાલણી ! તું શી ાત ?’’ દૂધ પીતે વાત શu કરી.

‘‘²ાે, તમે તાે વટલાયા !’’
‘‘ના ના, હું અેટલા વાeતે નથી પૂછતાે; =ણવા જ માટે પૂછં ુ છં ુ . કહે તાે ખરી, તું શી ાત ?’’
‘‘µમ વળી ? અમે ઢાેરાં ચારનારાં રબારી લાેક.’’
‘‘તે તું પરણેલી છે કે કં ુ વારી ?’’ મારી ઘેલછા હવે વYે જતી હતી.
જરા શરમાઈ અેણે ધીમે સાદે ‘‘પયણેલી’’ કQં.ુ
‘‘કાેની સાથે ?’’
‘‘બ¹ાં સંદનભાઈ, rાંય ના¢મ દે વાતું હશે ? અમ જેવા કાેક રબારી હાથે.’’
‘‘તું Lેમ શું અે સમજે છે ?’’ હું તાે મારં ુ ભાન ભૂલી ગયાે હતાે, શું પુછાય અને શું ન પુછાય તેની સૂધ જ નહA. અે કાંઈ સમZ નહA
કે મ¢ શું પૂhું.
‘‘શું ?’’
‘‘તું હે ત શું અે =ણે છે ? તને તારાે વર ચહાય છે ?’’
‘‘સંદનભાઈ, ગા¢ડા તાે નથી ¸ા ?’’
‘‘ના, બસ; મને કહે જ. હું તારી જ પાછળ અાટલે સુધી અા]ાે છં ુ . શેરીમાં વાત કરવાની બીક લાગતી હતી. બાેલ, હવે તું મારી
સાથે વાતાે ન કરે તાે તને મારા સમ,’’ કહી હું અેની સામે બેસી ગયાે. વoે દૂધની તામડીઅાે હતી.
અેકદમ ‘‘હા…ય ! મારી હુtી ભૂલી ! હાય હાય !’’ સાંભળી હું ચમrાે. અે ઊભી થઈ, ‘‘સંદનભાઈ, અાટલી મારી વટલાેઈ
=ેતા બેહશાે ? મારી કુશકીની હુtી µા¢ક મેલી અાવી સું. હમણાં ઊભે પગે અાવું સું.’’
‘‘શા માટે નહA ?’’ અે અાખાે $દવસ તાપમાં બેસવાનું કહી =ય તાેયે હું તૈયાર હતાે, તાે થાેડી વારમાં શું ?
‘‘હા હા, = જઈ અાવ. અા છાપરીમાં બેઠાે છં ુ .’’ રeતામાં બેઠેલાે મને કાેઈ દે ખે તાે કહે શે કે મ બેઠાે હશે ? તામડીઅાે લઈ હું
છાપરીમાં બેઠાે. અંદર કાેઈઅે ઘાસ નાખી બછાનું કય[ું હતુ.ં ઉપર સાંઠાનું છાપરં ુ છાઈ બાવળની ડાળાેથી થાંભલીઅાે બનાવી હતી.
પાછળની ભAતમાં બારી હતી. ભAતને અઢે લી લાંબા પગ કરી હું બેઠાે. વાહ રે ગાેરી ગાેવાલણી, તારી ગામડાની ભાષામાં મધુરતા !
બસ, અાજ અેને જવા જ ન દઉં. વાતાેમાં અેને પણ અેનું ઘર ભુલાવી દઉં. =ેઈઅે, મને અે ગાયાે ચરાવતાં શીખડાવે છે ? અેણે ઝઈમી
સાડી, તસતસતી ચાેળી અને રે શમી ચºણયાે પહે ય[ાં હાેત તાે અે કે વી લાગત ! અંબાેડે ગુલાબ ખાે»ું હાેત, ગળામાં માેતીની અેક સેર
હાેત, અને અા જ મદમાતી ચાલે અે ચાલી જતી હાેત તાે કાેને ભુલાવામાં ન નાખત ? – ક£નાઅાે =ેડી =ેડી અેના uપને હું વધારે
માેહક બનાવતાે હતાે. અેની તામડીઅાે ઉપર કાંઈક નામ લું હતું તે મ¢ =ેવા માંaું. અ`g અરે ‘દલી’ અેટલું વંચાતું હતું. અે
ઉપરથી મ¢ માું કે ‘દલી’ અેનું નામ હશે. Tીનું નામ કે મ ? કદાચ મ$હયરથી સાસરે જતી વખતે અેને અા તામડીઅાે અેનાં માબાપે
અાપી હશે. કે વી W5 અંદરથી અને બહારથી અેણે રાખી છે ! દૂધને શાેભા મળે અને સારં ુ જણાય અેમાં નવાઈ ? તામડીને લીધે
પણ દૂધ ગમે. માથે મૂકવાની ઈંઢાેણી અે સાથે કે મ ન લઈ ગઈ ? cારે અ«ધર તામડી માથે રાખી અે ગામમાં અાવે છે , 9ારે શાે
અેનાે અવાજ ! પરાેઢમાં જેમ Lભાqતયું મીઠંુ લાગે તેમ અેનાે રણકાર મીઠાે લાગે છે . અેથી અરધી =ગતી અવ³ામાં સવારનું શુભ
શુકનનું W¼ું અાવે અને અાખાે $દવસ અાનંદમાં =ય. અાખા ગામને અે અાશીવ[ાદuપ દે વી હતી.
અામ qવચાર કરતાે વીસેક dમ$નટ બેઠાે હાેઈશ અેટલામાં અે અાવી અને ‘‘બેઠા સાે ?’’ અેટલું પૂhું.
‘‘કે મ, ટાેપલી જડી ?’’
‘‘ના રે બઈ ! ચારપા¢ચ ઘેર પૂસી અાવી, પણ µા¢ય પwાે નહA. કુણ =ણે કુનેય ઘેર મેલી અાવી હઈશ. અwારના પાેરમાં તે
ચેટલે ભટકં ુ ?’’ કહી =ણે $નરાશ થઈ હાેય તેમ બેઠી.
‘‘દલી ?’’
‘‘દલી’’ કહે તાંની સાથે અે જરા ચમકી; ‘‘ગાેમમાં મને લાેક દૂધવાળી કહે છે .’’
‘‘=ે, અા તારી તામડી ઉપર લું છે , તે તારે dપયરથી અા તને મળી’તી ખરં ુ ને ? તારાં લ½ વખતે.’’
હું તાે અેનામાં ત~ય થયેલાે હતાે તેથી જુ દાં જુ દાં અનુમાન મ¢ કરી રાાં હાેય તેમાં નવાઈ નહA.

‘‘તારાે વર બીZ વારનાે છે ?’’ ગળામાં શાેકપગલું =ેઈ મ¢ પૂhું. મારી નજર અેના ધાેળા વદન પર પડતાં અેણે સામું =ેયું અને
સાtાે સંકાેરી ઉપર ખ¢µાે.
‘‘તું ને તારાે વર અાખાે $દવસ શું કરાે છાે ?’’
‘‘બ¹ાે મનખાે !’’ કહી અાડું =ેઈ અે હસી. દાંતની કળીઅાેને સાડીઅાેમાં સંતાડી હસી.
‘‘ના, ના, કહે તાે ખરી; સવારથી સાંજ સુધી તમે શું શું કામ કરાે છાે અે કહી =.’’
‘‘તે શું કરતાં હઈશું ? ઢાેરાેનું કા¢મ. હવારમાં વહે લાં ઊઠીઅે, દાતણ-પા¢ણી કરી વાસડાંને ધવડાવીઅે. અે ગાયાે દાેવે ને હું
બાખડી દાેહું. દૂધ કાઢી ચારબાર ના¢શી અમે બે નીહરીઅે. અે દરવાજે પેલે હાથે =ય; હું તમારી ભણી વળું . દૂધ અાલી હું અા¢ય
અાવીને અે અાવે 9ા¢ લગણ બેહું.’’
અાેvચ તી મને ફાળ પડી. કદાચ અેનાે રબારી અાવતાે હાેય અને મને સાથે બેઠેલાે =ેઈ ફરી વળે તાે ? અાબu =ય, હલકાે પડી
=ઉં અને માર પડે તે જુ દાે. qવચાર અાવતાં મા¢ ઉપર vચ તા ને ભય છવાઈ ગયાં અને ચા²ા જવા ટાેપી હાથમાં લીધી.
‘‘તમે લગારે બીશાે નહA. અાજ તાે હું અેકલી અાવી સુ.ં અે તાે અાજ ઘી વેચવા ગયા સે.’’ મને $નરાંત થઈ અને વાતચીત ચાલુ
કરી :
‘‘તારાે વર વાંસળીમાં અેવું શું વાગડે છે તે તમે બધાં 9ાં ઊભાં રહાે છાે ? હું તળાવે ઊભાે રહી વાંસળી વગાડું તાે મને અાવડે
ખરી ?’’
‘‘હાેવે, µમ ના અાવડે ? તે તમને અમ જેવું થાવું µમ ગમે સે ?’’
‘‘તારે લીધે જ, દલી. તું ખાય તે હું ખાઉં, તારાે =ડાે રાેટલાે પચાવું, તારી ગાયાેને ચરાવવા =ઉં, અેમ મનમાં થઈ ગયું છે . તારં ુ
ગામ હZ કે ટલે છે ટંુ ?’’
‘‘ચારપા¢ચ શેતરવા, પેલી સાેપારીઅાે દે ખાય ઈ. તમે મારે ઘેર રહાે ખરા ? અમે તાે હાtાની ગાેદડી ઉપર હુઈ રહીઅે; ખાટલાે
ઉઘાડામાં ઢાળીઅે. પાંહે ઢાેર બા¢Yાં હાેય, તે અાખી રાત ગા¢ ગા¢ બરાડે . તમ જેવાને 9ા¢ નાે ફાવે.’’
‘‘મને તાે અે બહુ જ ગમે છે . તેમાં તારા જેવું કાેઈક મારી સાથે હાેય તાે મારે ઘેર જવાનું નામ જ ન લઉં.’’
વાતચીત ઉપરથી હું અેમ જ માનતાે હતાે કે મારી ઉપર અે કુરબાન છે , અેના $દલને હું ચાેરી શકં ુ છં ુ અને ધીમે ધીમે અે પાેતાની
લાગણી કહે વા માંડશે. ફૂલ ઊઘડે તેમ મારં ુ ©દય અાશામાં ઊઘડતું હતું. ઝરણ વહે તેમ મારી ક£ના વધતી હતી. કે તકી ડાેલે તેમ
Zવ ઘુમરાઈ અાનામાં ડાેલતાે હતાે. તણખલું હાથમાં લઈ જમીન ઉપર લસાેટા કરતી, વાંકંુ વાળી કમાન બનાવતી, ભાંગીને કટકા
કરતી, અામ તે રમત કય જતી હતી અને ગભરાટ, ભય કે શરમ રાા વગર મારી સાથે dમNની માફક પ$રvચત થઈ વાતાે કય જતી
હતી.
ઘડીભર અમે બંનેઅે શાંqત પકડી. ને અેટલામાં તાે વીજળી ચમકે અને બાળકના $દલમાં ફડકાે પડે , અઘાેર ઘંટ અાવે અને અે
માલતી ફફડે , અાનંદ વેરાતાે હાેય અને શાેક Lવેશે, તેમ અેકાઅેક છાપરીની ઉઘાડી બારીમાંથી મારી પ¥ીઅે ડાેકં ુ કય[ું અને મારી
સામે અેકીટશે કાેપાયમાન ચહે રે =ેવા માંa.ું
=ેતાં જ શરીર થરથર કં પવા માંaું. અેની અાંખમાં ગુkાથી પાણી ભરાઈ અા]ું હતું. શું બાેલું અને શું ન બાેલું અેની
ગૂંચવણમાં અે પડી હતી. કે ટલુંય કહી નાખું તેનાે ઊભરાે અેને ચaાે હતાે. અને છતાં અેક શ અે બાેલી નહA. મારી સામે માN =ેઈ
જ રહી. મ¢ નીચી નજર નાખી દીધી. દલી-ધુતારી દલી-સાtામાં મા¢ રાખી હસતી હતી. vચNકારને અહA Nણ vચN ચીતરવાનાં હતાં :
અેક કાલકા, બીZ =દુગરણી ને Nી=ે બેવકૂફ.
સાૈજ : https://gu.wikisource.org/wiki/ગાેવાલણી
કં ચનલાલ વાસુદેવ મહેતા (ઉપનામ: મલયા$નલ) (૧૮૯૨ - ૨૪ જૂ ન ૧૯૧૯) ગુજરાતી ભાષામાં અાધુ$નક ટંૂ કી વાત[ાના Lણેતા
માનવામાં અાવે છે . તેમની ટંૂ કી વાત[ા 'ગાેવાલણી' અાધુ$નક શૈલીની ગુજરાતી ભાષાની Lથમ ટંૂ કી વાત[ા હતી. સ9ાવીસ વષ[ની ટંૂ કી
વયે અેમનું અવસાન થયું હતું. મૃ9ુ પછી તેમનાે વાત[ાસંXહ 'ગાેવાલણી અને બીZ વાતાે' Lકાશત થયાે હતાે.

શા¿jદાસ
લેખકઃ ,દ.બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દે સાઈ
ઈ.સ. ૧૯૧૮માં લખાયેલી અને ‘વીસમી સદી’ સામાયકમાં Lગટ થયેલી મલયા$નલની વાત[ા ‘ગાેવાલણી’ને Lથમ ગુજરાતી વાત[ા
હાેવાનું બહુમાન અાપવામાં અાવે છે પરં તુ તે અગાઉ ગુજરાતીમાં વાત[ા લખાતી ન હતી તેવું નથી. ઈ.સ. ૧૯૧૪માં અવસાન પામેલા
$દ.બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દે સાઈઅે ઈ.સ. ૧૯૦૦ની સાલમાં ‘શા¿jદાસ’ નામની અેક સુંદર વાત[ા લખી હતી અને તે પુÀળ
અાવકાર પામી હતી. અેમ.અે., અેલ.અેલ.બી.ની $ડXી મેળ]ા પછી તેમણે સા$હ9, શણ, Tી કે ળવણી, સમાજ
સુધારા, રાજકીય =ગૃqત વગેરે ેNે ઘણી ના¢ધપાN કામગીરી બ=વી હતી અને ૧૯૧૫માં થયેલા ગાંધીZના ભારત અાગમન પહે લા
ગુજરાતની L=ને =ગૃત કરવામાં માેટાે ફાળાે અાnાે હતાે.

ચરાેતરમાં મહે મદાવાદથી પાંચ સાત ગાઉ ઉપર પાટીદારની વeતીનું અેક જૂનું ગામ છે . મૂળ અે ગામ નરવાનું
હતું, પણ પચાસ પાેણાેસાે વરસથી નરવાે તૂાે છે , ને સરવે Lમાણે ખાતાબંધી વહીવટ ચાલે છે .
ગામમાં ઉજળયાત વસતી સારી છે ; અાશરે બસાે ઘર પાટીદારનાં છે . બી=ં વાºણયા, ાÂણ તથા વસવાયાનાં
છે . ગામના લાેક મહે નતુ ને સંપીલા છે . ગામમાં ઘણું દે વું નથી. શાહુકાર વાºણયા ધીરધાર કરતાં વેપારનાે ધંધાે કરે
છે . ગામનાે ચાેરાે રૈ યતે બાંધેલાે માેટાે qવશાળ છે . $હદુઅાેનું દે વળ પણ સારં ુ છે , ને અેક ધમ[શાળામાં વટે માગ[ુ તથા સાધુસંત
ઉતરે છે , તેથી ઠે ઠ કાનમ લગી ગામની અાબરુ પણ સારી છે .
કણબીની વસતીમાં માેટંુ ને માેભાવાળું ઘર શા¿jદાસ પાટીદારનું છે . તેમના બાપને સાત દીકરા હતા, તે બધા હાલ
જુદા જુદા રહે છે ; સાતે દીકરાને વાડી વeતાર સારાે થયાે છે . શા¿jદાસને છ દીકરા છે , તેમાંના પાંચ માેટા ધંધે વળગી ગયા
છે , પણ નાનાે Ãભખારીદાસ હાલ નાેકરી ખાેળે છે . અાશરે દસેક વરસ ઉપર શા¿jદાસની વહુના મનમાં અેમ અા]ું
કે , મારા છ દીકરામાંથી નાનાે દીકરાે અંXેZ ભણે ને સરકારી નાેકરીઅે વળગે તાે કે વું સારં ુ! વખતે ટાેપીવાળાની મહે રબાની
થાય, તાે ચઢતાં ચઢતાં અે તાે કુમાqવસદાર થઈ =ય, ને અાપણે ઘેર અાપણા પરગણાની હાકે મી અાવે. શા¿jદાસના
મનને અા વાત બહુ ભાવી નહA. હાલ અઢારે વરણ અંXેZ ભણતર ભણવા માંડે છે , તેમાં ઘણા અધવચ મૂકી દે છે , ને થાેડા
જ ઠે ઠ લગી પહા¢ચે છે ; વળી જે થાેડા ભણી ઉતરે છે તેમને બધાને કુમાqવસદારી મળતી નથી અે વાત શા¿jદાસ સારી પેઠે
સમજતા હતા; પણ છાેકરાે છે tા ખાેળાનાે હતાે, ને અાટલી ઉંમરે ઘરનાં બૈરાંને નાખુશ કરવાં અે પણ ઠીક નહA, અેમ
તેમણે qવચાય[ું. વળી અેમના હૈ યામાં અેમ પણ ખરં ુ કે પરમે¦રને કરવું હાેય ને છાેકરાનું નસીબ ઉઘડે તાે છાેકરાની માના કાેડ
પૂરા પડે ને ઘડપણમાં અાપણા સુખમાં મણા ન રહે , અેટલે પહે લાં તાે જરા અેમણે બૈરાંનું કQંુ ગણકાય[ું ન ગણકાય[ું અેમ
કય[ું; પણ છાેકરાની માઅે અે વાતની કે ડ મુકી નહA, તેથી હારીને અjે તે હા ભpયા. સારં ુ મહુરત =ેઈને અંXેZ ભણાવવા
Ãભખારીદાસને અમદાવાદ qવદાય કય[ા.
અંXેZ qવા ભણવી સહે લી નથી. તેમાં વળી સરકારના કાયદા; વળી તેમાં ધાેરણ ને ફાેરણ, ને પરીાઅાે; તેથી
ભણતાં ભણતાં ઘણા દહાડા લાfયા, તેથી કાેઈ કાેઈ વાર શા¿jદાસને અકળામણ પણ અાવે. દર માસે ખાધાખાઈ તથા
ફીના દશબાર udપયા અમદાવાદ માેકલવા પડે તે માેટા કબીલાદાર અાદમીને ભારે પડતા. પણ વરત લીધું તે પૂuં કરવું; હવે
અધૂરં ુ ભણતર મૂકવાથી કાંઈ લહાણ નથી અેમ સમZને તે કાંઈ બાેલતા નહાેતા. અjે સાત વરસે Ãભખારીદાસ મેટÄીકની
પરીામાં પાસ થયાે; તેની ખબર અાવતાં શા¿jદાસને ઘણું સારં ુ લાfયું, ને છાેકરાની મા તેથી વધારે હરખાયાં ને કહે કે “હું
કહે તી નહાેતી કે મારાે Ãભખાે નામ કાઢશે? કાંઈ પૈસા ઉગારે કામ થાય? cારે મૂળાના પીતા જેવા ખµ[ા છે , 9ારે મારાે
છાેકરાે નાગરના છાેકરાને ટMર મારે તેવાે થયાે છે .”

અે Lમાણે Ãભખાની મા સાૈ અાગળ ફુલાય. Ãભખાની પરીા ઉતય[ાના સમાચાર અા]ા અેટલે તેમણે ગામમાં ગાેળ
વહ¢ µાે, માતાને વધામણાં દીધાં, ને ઘેર $નવેદ કય[ાં; ાÂણ તથા સગાંÅેહીઅાેને જમાaાં, અને સાૈ અાશરાગqતઅાેને
પણ સંતાે¡ા. Ãભખાે ગામમાં અા]ાે 9ારે ગામના સાૈ લાેક તેને બાેલાવવા અા]ા. તેઅાે શા¿jદાસને કહે કે “હવે બાપા
અધૂuં ન રાખશાે; હવે તાે Ãભખારીદાસને મુંબાઈ માેકલાે; બે પૈસા દે વું થશે તાે =રબાજરીનાે રાેટલાે ખાઈ પેટે પાટા વાળી
દે વાશે; પણ હવે તાે અેને મુંબાઈ માેકલાે.”
અેમ બધા ઘણાે અાXહ કરીને કહે વા લાfયા. શા¿jદાસ ખાતાપીતા ગૃહ³ હતા, તેમની ખેતી માેટી હતી, તથા
ઢાેરઢાંખર મસ હતાં, ને દાણાેદુણી પણ ઘણાે રાખતા. પણ નગદ પૈસાનું બહુ =ેર અેમની પાસે ન હાેતું, અેટલે મુંબાઈ
માેકલવાનું તેમનું મન ઢચુપચુ થતું હતું. પણ છાેકરાનાે, તેની માનાે, તથા અાખા ગામનાે અાXહ =ેઈ તેમણે પણ અંતે નમતું
મૂrું, ને Ãભખારીદાસને મુંબાઈ ભણવા રાખવાનાે qવચાર નMી કય[ાે ને ખરચ સારં ુ ગામના શાહુકાર વનમાળીદાસને 9ાંથી
Lથમ udપયા સાેનાે ઉપાડ કય[ા.ે qવદાય થતાં પહે લાં Ãભખારીદાસને કાેરે બાેલાવીને કQં,ુ “ભાઈ, મારી પાસે પૈસા
નથી, મુંબાઈ તાે ઈં|પુરી જેવું છે , 9ાં ભાતભાતની જણસાે મળે છે . તરે હતરે હના શાેખ 9ાં થઈ શકે છે . માટે તું =ે નીqતથી
રહી નીચું માથું ઘાલી અ

ાસમાં જ મન રાખવાનું કબૂલ કરે તાે હું માેકલું; નહA તાે ખચ[ વેઠવાનું મારં ુ ગજં ુ નથી, માટે અે

qવચાર અાપણે માંડી વાળાે.”
Ãભખાઅે પાેતાના બાપના પગે હાથ મૂકીને કQંુ કે , “ભા, હું અેક પાઈ પણ નકામી નહA ખરચું. અઢાર વરસનાે થયાે ને
શું હું સમજતાે નથી કે અાપણા અાેરડામાં શું છે અને શું નથી!”
સરકારી કાેલેજ ઉઘડતાં Ãભખારીદાસ મુંબાઈ જઈ તેમાં દાખલ થયા, ને અ

ાસ શરુ કય[ાે. થાેડા દહાડા તાે બાપની

શખામણ ને પાેતાનું વચન ©દયમાં રાખી Ãભખારીદાસે ખૂબ મહે નત કરી. પછી 9ાં જૂના થતા ગયા ને છાેકરાઅાેનાે
સહવાસ વધવા માંaાે. 9ાંના પારસીઅાેના છાેકરાઅાેના ચળકતા બૂટ =ેઈ અેમનું મન વારં વાર અેમ થતું કે , અાપણે
અેવા હાેય તાે કે વું સારં ુ! અેવા મનના ઉછાળા ઉપરાઉપરી થાય, ને Ãભખારીદાસ તેને દાબી દે ; પણ વળી પાછં ુ ફરીફરીને
બૂટનું મન થાય. અેમ કરતાં કરતાં કે ટલાક દહાડા વહી ગયા. પણ છે વટે Ãભખારીદાસનું મન રાેrું રQંુ નહA. તેમણે qવચાર
કય[ાે કે , “અાપણે વરસે દહાડે Nણસાે udપયા ખરચીઅે છીઅે, તેમાં Nણ ચાર udપયાના qવલાયતી બૂટ લેવામાં કાંઈ વધી
જવાનું નથી. બીZ ગમે તે રીતે કસર કરીશું તાે અેટલા udપયા ઉગરશે; અેટલે બાપાનું મન પણ રહે શે, અાપણું વચન
જળવાશે, ને અાપણા Zવને ભાવતી વeતુ પણ મળશે,” અેમ qવચાર કરી તેમણે qવલાયતી બૂટની અેક =ેડ લીધી. તે
પહે રીને “ચમચમ” કરતા ફરે , ને બૂટ સામું =ેઈ મલકાઈ મલકાઈ =ય!
ચાર મ$હને કાેલેજ બંધ થઈ 9ારે Ãભખાભાઈ પાછા ગામે અા]ા. સગું Æાલું, ગામલાેક, સાૈ બબે ગાઉ અેમને લેવા
સામું અા]ું હતું. ભાગાેળે અા]ા 9ારે Ãભખાભાઈ ગાડામાંથી ઉતય[ા; પણ ઉતરતાં પહે લાં પેલા qવલાયતી બૂટ કહાડી
પહે ય[ા, ને “ચમચમ” કરતા સાૈથી અાગળ ચા²ા. સાૈ કહે ઃ “કે મ ભાઈ અા]ા કે , કે મ ભાઈ અા]ા કે ? સારા છાે? કુશળ
છાે?” 9ારે અે હળવે રહી કહે , “હા-હા.” ગામના છાેકરા પણ અેમને =ેવા અા]ા હતા, કે મ કે અે ગામમાંથી મુંબાઈ
ભણવા સારુ અા પહે લાં કાેઈ ગયું નહાેતું, ને Ãભખાભાઈ મુંબાઈ જઈ અા]ા અે માેટી નવાઈ હતી.
ગામમાં અા]ા પછી સાંજ સવાર હવા ખાવા Ãભખારીદાસ $નકળે 9ારે પેલા બૂટ પહે રીને =ય. તે =ેવાને ગામના
બધા જુવાનીયા નીકળે . શા¿jદાસના બી= દીકરાના દીકરા મળી અાશરે પંદર વીશ હતા. થાેડા $દવસ વી9ા નહA
અેટલામાં તેઅાેઅે પાેતપાેતાની મા પાસે અેવા બૂટ સારુ કં કાસ કરવા માંaાે. શા¿jદાસના ભાઈઅાેના ઘરમાં પણ બૂટ
વાeતે કલેશ થવા લાfયાે. ગામના બી= કણબી વાºણયાના છાેકરાઅાેને પણ અેવા બૂટનું મન થયું. બધા છાેકરાઅાેની
માઅાે પાેતપાેતાના છાેકરાઅાે ભણીની તાણ કરે ; પણ ભાયડાઅાે અે માને નહA. અેમ બધાં સારા ઘરમાં થાેડાે થાેડાે કં કાસ
પેઠાે.

નીતની કળકળથી ભાયડાઅાે છે વટે હાય[ા. અેકે અેક અેવા બૂટ મંગાવવા લાfયા. દર ફે રા cારે છુlી પડે 9ારે
Ãભખારીદાસ મુંબાઈથી પાછા અાવે; ને હરવેળા cારે અાવે 9ારે ગામનાં લાેકનાં છાેકરાંની પચીસ Nીસ qવલાયતી બૂટની
=ેડાે લેતા અાવે! અેમ બે Nણ વરસ વીતી ગયાં, ને ગામમાં બીZ પૂંZ વધી હાેય કે નહA, પણ બૂટની પૂંZ તાે ઘણી
વધી! ગામમાં qવલાયતી બૂટની Nણસાે =ેડી થઈ. સાંજ ે બધા જુવાનીયા ખેતરે કે તળાવે ફરવા =ય 9ારે બૂટ પહે રીને
=ય; ને અેવા બૂટવાળા છાેકરાની હારની હાર અાગળ પાછળ હરવેળા ગામમાં ફરતી દે ખાય; તેથી કે ટલાક લાેકાે માંહાેમાંહે
વાત કરે કે , “અેમાં શું કમાયા? ગામ વહે લું ભીખ માગશે.”
qવલાયતી બૂટ લાંબા ટકતા નથી, ને વરસ દહાડે અેમ થયું કે Ãભખાભાઈ જવા નીકળે તે દહાડે તેમને ગામલાેક
દાેઢસાે બસાે બૂટના પૈસા વળગાડે . અા Lમાણે બૂટનાે ચાલ જબરાે થતાે ગયાે, ને ગામને માથે અેક હ=રનાે વરસ દહાડે
વેરાે ચા¢ાે!
અેક વાર Ãભખારીદાસ ઉનાળાની છુlીમાં ગામ પાછા અા]ા હતા, ને અાંગણામાં ખાટલાે ઢાળી પાછલે પહાેરે બેઠા
હતા. શા¿jદાસ બાપા અાેટલે હાથમાં uપાની નેહવાળાે હુMાે ઝાલી રાખી “ગુડ ગુડ” કરતા હતા. બી= થાેડા પાટીદાર ને
ગામલાેક પણ 9ાં સહે જ બેઠા હતા, ને વાતાે કરતા હતા. વનમાળીદાસ પારે ખ પણ 9ાં અા]ા હતા.
વનમાળીદાસ – બાપા, નવરાશે અાપણું ખાતું અાંખ તળે કાઢાે તાે ઠીક.
શા¿jદાસ – કે મ વારં ુ?
વનમાળીદાસ – અાંકડાે જરા વધતાે =ય છે તે તમને ખબર હશે.
શા¿jદાસ – લીધું વરત પૂરં ુ કરવું =ેઈઅે. છાેકરાને મુંબાઈ માેકલતાં પહે લાં શી રીતે હતું?
વનમાળીદાસ – 9ારે તાે તમારા સાે પચાસ લહે ણા રહે તા.
અેમ વાતાે ચાલતી હતી તેવામાં ગામના દશ-વીસ માેચી ભેગા થઈ અા]ા. અાવીને ફાળીઅા ઉતારી રાડ પાડવા
લાfયા કે , “બાપા, હવે તાે બહુ થયું; હવે ખમા કરાે તાે સારં ુ.”
શા¿jદાસ – શું છે ? વાત તાે કહાે.
માેચીઅાે મYેનાે અેક માેચી કે જેનું નામ સાેમલાે હતું તેને શા¿jદાસે કQં,ુ “સાેમલા, તું ઠાઉકાે છે , તું qવગત માંડીને
વાત કહે . તમારે શું =ેઈઅે છીઅે? ને તમારે શું દુઃખ છે ? સગી મા હાેય તેને પણ કહીઅે તાે તે દુઃખ =ણે.”
સાેમલાે – દુઃખ તાે ઘણું છે ; વણવાંકે મરી જઈઅે છીઅે; પણ રાેગ Lમાણે ઉપાય થાય તાે કળ વળે ; અે તમારા
હાથમાં છે , બાપા. તમાે ઉપાય કરાે તાે થાય; નહA તાે અેકે ઉપાય નથી, ને અમારે Z]ાનાે અારાે નથી.
શા¿jદાસ – કરાશે તું બાેલ. =ે મારા હાથમાં હશે તાે હું ઉપાય કય[ા વગર નહA રહું.
સાેમલાે – બાપા દુઃખ તાે બહુ છે . જુઅાેઃઅમારાં માેચીનાં તમારા ગામમાં વીશ ઘરાે છે . cારથી ગામ વ»ું 9ારથી અમાે તમારી પછવાડે વ»ા છીઅે, ને
તમારે શરણે પaા છીઅે. અમે અાજ લગી ગામલાેકના =ેડા અને કાેશ સીવતા ને અમારાે ગુ=રાે કરતા. વળી અેકાદ વીઘુ
જમીન હાેય અે ખેડીઅે પણ ખરા. અેમ કરી દહાડા કાઢતા. પણ અા બે વરસથી અમારં ુ પૂરં ુ થતું નથી, ને છાેકરાં ભૂખે મરે
છે . Ãભખાે બાપાે cારથી મુંબાઈ ગયા 9ારથી અમારા દુઃખનું મંડાણ મંડાયું. અે અેક બૂટની =ેડ લા]ા અેટલે અમને
લાfયું કે ઠીક છે , અેમાં શું માંહી. પછી હવે તાે ગામમાં લગભગ અેવી ચારસાે પાંચસાે qવલાયતી બૂટની =ેડ ખપે છે , અમાે
વરસમાં સાે સાે =ેડ સીવીઅે. અેટલે મજુરીના ૫૦-૭૦ udપયા કમાઈઅે, ને અમારા ઘરનાે $નભાવ અેથી થાય.
હવે અા બૂટ અા]ા અેટલે અે =ેડાે ખપતી નથી. હવે પારસણાેની પેઠે અહAનાં બધાં બૈરાં =ેડીઅાે મૂકીને બૂટ
પહે રશે તાે બૈરાંનાં પગરખાં સીવવાનું કામ પણ અમારં ુ જશે, ને જેટલા થાેડા રાેટલા રQા છે તે પણ નહA રહે . અમારાે ગુ=રાે
તાે ગામલાેક ઉપર હતાે, પણ ગામલાેક તાે બૂટ પહે રે, અેટલે અા દશા અાવી. અમારા છાેકરાને પેટભર રાેટલા પણ મળતા
નથી. =ે અમદાવાદના કે બી= અાપણા અહAના ગામના બૂટ હાેત તાે અમારામાંથી 9ાં જઈ કાેઈ શીખી અાવત; અથવા ન

શીખત તાે છે વટે અમે ભૂખે મરત; પણ અમારી નાત કે ધંધાવાળા બી= કાેઈને રાેZ મળત. પણ અા તાે qવલાયતી
બૂટ, અેટલે અમારાે અેકે ઉપાય નથી, ને અમારે કાેઈ પણ રીતેનું મન વાળવાનું નથી, ને અામને અામ ચાલશે તાે બધાં મરી
પરવારશું.
Ãભખારીદાસ – કે વા બેવકૂફ લાેક છાે! તમારે વાeતે શું અમાે બૂટ નહA પહે રીઅે? માણસને ગમે તે પહે રવાની છૂટ
છે . સાહે બ લાેકાે બૂટ પહે રે છે , મુંબઈમાં ઘણી વસતી બૂટ પહે રે છે , તે સાૈ ગાંડા લાેક હશે? બેવકૂફ લુoા લાેક!
સાેમલાે – ગાંડા કે ઘેલા, પણ ભૂખે મરીઅે 9ારે શું કરીઅે?
ભીખારીદાસ – ભૂખે મરાે છાે તેમાં કાેનાે વાંક છે ? બી=ે ધંધાે કરાે.
સાેમલાે – શું અમાે કં ુ ભારનું કામ કરીઅે, કે દરZનું કામ કરીઅે, કે લવારનું કામ કરીઅે, કે હ=મનું કામ કરીઅે? શું
કરીઅે, કહાે Ãભખાબાપા.
ભીખારીદાસ – 9ારે મજૂરી કરાે. મજૂરીમાં શું અાવડવું છે ?
સાેમલાે – અમાેઅે કાેઈ દહાડે મજૂરી ન કરે લી તે શી રીતે મજૂરી થાય? મજૂરીમાં હાથ પગમાં =ેર =ેઈઅે. અમને ચાર
પૈસા પણ કાેણ અાપે?
ભીખારીદાસ – 9ારે પૂuં ન થાય તાે પરગામ જઈ વસાે.
સાેમલાે – અા ગામમાં અમારી વીશ પેઢી થઈ, ને હવે ઘરબાર મૂકીને rાં જઈઅે? અહAના ઘર શી રીતે ઉપાડી
જઈઅે? નાત =ત, લેવું દે વું, બધું અાંહA રQં,ુ ને પરગામ શી રીતે જવાય? બાપા, અાટલું બધું અમને કહાે છાે, 9ારે તમે
qવલાયતી બૂટ ન પહે રાે તાે શું સ9ાનાશ વળી =ય? માેચી મજૂરી કરે , બી=ે ઘંધાે કરે , ગામ છાેડી =ય, તે કરતાં પાટીદાર
qવલાયતી બૂટ ન પહે રે તાે શું બગડે ?
શા¿jદાસ વચમાં બાે²ા, “Ãભખા, તું છાનાે રહે . અા માેચી કહે છે તે વાત =ણવા જેવી છે . જુવાનીયાવેડા કરી અેને
તરછાેડીશ નહA.”
અેટલામાં ગામના પારે ખ જગZવનદાસ અા]ા. તે કહે કે , “અા શી ભાંજગડ ચાલે છે ?”
શા¿jદાસ – માેચી રાડ પાડતા અા]ા છે કે , ગામમાં બૂટ અા]ા, તેથી અમે ભૂખે મરીઅે છીઅે.
જગZવનદાસ – હા, માેચી મને પણ કહે તા હતા, ને બી=ં વસવાયા પણ થાેડી થાેડી બૂમ પાડે છે . પુંZઅાે કંુ ભાર કહે
છે કે , અેણીવારના વરસે માેચી લાેકાેઅે મારી નાળાે સમૂળગી લીધી નથી. પશવાે દરZ કહે છે કે , માેચી લાેકની સીલાઈ
અાેણ મને મળી નથી. અે રીતે છે ; માટે અાપણે ચાર જણ મળીને qવચાર કરીઅે તાે સારં ુ.
શા¿jદાસ – કહાે તાે બધા કાલે મળીઅે.
જગZવન – ઠીક, હું બધાને કહે વડાવીશ, ને રામનાથમાં કાલ પાછલા પહાેરે મળીશું.
બીજે દહાડે શા¿jદાસ બાપા, અેમના ભાઈ-ભNી=, ગામના બી= પાટીદાર, જગZવન પારે ખ, નાથાભાઈ
માેદી, જુગલદાસ તલાટી, તુલસીરામ મહે તા વગેરે બધું ગામ રામનાથ મહાદે વમાં ભેગું થયું. 9ાં વસવાયા પણ વગર
તેaાં, પેટનાં બ¹ાં ભેગાં થયાં હતાં. સાેમલાે માેચી તથા બી= માેચી, તથા દરZના ને કંુ ભારના અાગેવાનાે અા]ા
હતા. બધાઅે પહે લાં તાે માેચીની વાત સાંભળી.
9ાં ભીખાભાઈ પણ ગયા હતા. તેમણે અંXેZ qવાનાે અાધાર બતાવીને અેક માેટી બશેરીઅા ચાેપડી હતી તે
ઉપરથી અેક લાંબુ ભાષણ કરવાની તૈયારી કરી હતી. તે ઊભા થયા, અને બાેલવા લાfયા; પણ અેમના બાપ ને કાકા
કહે , ‘બેસ બેસ. તું ભણી અા]ાે તે =pયું. હજુ તાે અમારં ુ ખરચ ખાય છે ! cારે બે પૈસા કમાય, ને દુ$નયા કે મ ચાલે છે તે
સમજે 9ારે તારં ુ ભાષણ બહાર કાઢજે.’
બધાં વસવાયાની વતી જગZવન પારે ખ Lથમ બાે²ા. તે કહે કે , “અા બૂટની મહાેકાણે અાઠ દશ માેચીનાં ઘરનાે
ધંધાે બંધ પaાે છે , ને તેમને ખાવા પીવાની બહુ વેળા પડે છે . માેચી નરમ થયા અેટલે તેમની ઘરાકીવાળા કંુ ભાર દરZ

વગેરે નરમ થયા છે ; ને બે પૈસા જેના લેણા દે ણા છે તે શાવકારનું પણ લેણું ડૂબવા વખત અા]ાે છે ; અને તેનાે ધMાે
અાખા ગામને લાગશે. કાેઈઅે અેમ ન સમજવું કે , અેમાં મારે શી લેવા દે વા છે ; બધાનું સારં ુ હાેય તાે અાપણે સારં ુ ને નરસું
હાેય તાે અાપણે નરસુ.ં
હું અમદાવાદ ગયાે હતાે, 9ાં પણ અાવાં ને અાવાં રાેદણાં છે . સાેનીના ઘરે ણાં qવલાયતથી તૈયાર થઈ અાવે છે . ને તે
અેવાં અાંખને ગમે તેવાં હાેય છે કે , અાપણા ખરા દાગીનાને પણ કાેરે મુકે; અેટલે સાેનીનાે ધંધાે બાર અાની ગયાે
છે . લવારનાે ધંધાે તાે બલકુલ બંધ પડી ગયા જેવાે જ છે . લવાર મજૂરી કરે તેને અંXેZ કારખાનામાં રાેજ સારાે મળે
છે ; પણ ચÈુ, કાતર ને ખીલા કરનારાનાે તાે બલકુલ રાેજગાર બંધ પaા જેવાે જ છે . qવલાયતી કાપડ કરાેડાે udપયાનું
અાવે છે , તેથી સાળવી, વણકર, છીપા, બાંધણીગર વગેરેનાે ધંધાે ગયાે છે . લાેક ઘણાં લૂગડાં પહે રે છે તેથી દરZ ને ધાેબી
શહે રમાં તા= દે ખાય છે ; પણ અેકંદર કારીગર તથા વેપારીને પરદે શી માલ અાવવાથી અથાગ નુકસાન થયું છે , ને હજુ તાે
rાં? શહે રમાં કાેઈ ધણીધાેરી નહA, અેટલે qવટં બણા ભારે પડે છે . અાપણે તાે બધા મળીને કરીઅે તાે બંદાેબeત કરવા
સમરથ છીઅે; માટે મારા Yાનમાં અાવે છે કે , અાપણે અાપણા ગામ પૂરતાે ઠરાવ કરીઅે તાે ઠીક.”
શા¿jદાસ – શાે ઠરાવ ?
જગZવન – હાલ તાે અેટલાે કરાે કે ગામમાં કાેઈ પરગામના બૂટ ન પહે રે. અેટલું થાય તાે માેચીનું દુઃખ ટળે .
શા¿jદાસ – કે મ ભવાનીદાસભાઈ, શું ધાય[ું?
ભવાનીદાસ – હા, હા, સાે ફે રા અેવાે બંદાેબeત કરવાે =ેઈઅે.
નાથાભાઈ માેદી – અાપણે પણ કબૂલ કરીઅે છીઅે, કે મ તુલસીરામ મહે તા?
તુલસીરામ મહે તા – અાપણે પણ સાે ફે રા કબૂલ.
જુગલદાસ તલાટી – વારં ુ, બૈરાંને ઘેર પૂh?ું છાેકરાં કં કાસ કરશે, તાે અેમની માઅાે અેમની કુમક કરશે તેનું શું
ધાય[ું?
શા¿jદાસ – છાેકરાં અને તેમની માઅાે જખ મારે છે .
બધાં કહે , “વાહવા, બાપા વાહવા. 9ારે ચાલાે, અાપણે મં$દરમાં તુલસી ઉપાડાે. બધા મં$દરમાં ગયા, ને ઠાકાેરZ
અાગળ તુલસી ઉપાડી સાૈઅે જુદા જુદા સમ ખાધા કે “પરદે શી બૂટ લાવીઅે તાે ઠાકાેરZ અમને પૂછે,” ને પછી બધા
વેરાયા.
ગામ સંપીલું હતું; લાેક લાંબી નજરવાળા હતા, તાે પણ અા વેળા ઠરાવ પાળવામાં થાેડી અાનાકાની થઈ, ને પછી ઘેર
ઘેર થાેડી કચકચ પણ થઈ; પણ શા¿jદાસે પાેતાના ઘેરથી પહે લ કાઢી Ãભખારીદાસને =ેડા પહે રા]ા. અેમ પતાવટ
ચાલતાં, અjે બધા ગૃહ³ાેઅે સાેગન પા¹ા, ને છ મ$હને માેચી પાછા અાગળ જેવા ખાતાપીતા થયા, ને બી= કારીગર
પણ તા= થયા.
અેવામાં નડીયાદથી અેક દહાડાે માેટા બારાેટ અા]ા. તેમણે અા બધી વાત ચાેરે બેઠે સાંભળી. તે મનમાં બહુ
હરખાયા, ને હરખના માય[ા પાેતાની મેળે શા¿jદાસ બાપાને ઘેર કહે વા અા]ા કે , “બાપા, ગામમાં અાગેવાન હાેય તાે
તમારા જેવા હાે=ે. ખરા અેનના સમે તમે ગામની $હમાયત કરીને ગામનું દુઃખ ટા¹ું છે . તમારા ઘરનાે ધરમ જગ =ણે
છે . તમાેઅે અાપણા ગામનું ને દે શનું અÃભમાન કરી અઢારે વરણનાે ટે ક ને ઇ±ત રાખી છે . અાગળ સરકાર દરબારમાં
તમારં ુ ઘર રૈ યતની કુમક કરતું; હાલ સરકાર તરફથી તાે શા¿j છે , પણ લાેકનું મન નવા નવા પહે રવેશથી છકી ગયું
છે , તેથી કારીગર માNને તથા અjે અાખા દે શને બહુ qવપત પડે છે . અે qવપતમાં તમારા જેવાની $હમાયત છે ને અાેથ
છે , તાે દે શનું સદાકાળ ભલું જ થશે. તમારા જેવા તમારા વંશમાં કુળદીવા ઘણા થ=ે, ને ઈ¦ર તેમને તમારા જેવી મqત કાયમ
અાપ=ે.
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