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‘પે્રમચદંની વાર્ાાઓ’ વાર્ાા સગં્રહ મારી દ્રષ્ટિએ 

ડૉ. એલ.એસ. મેવાડા 
વવજયનગર આર્ટસસ કોલેજ વવજયનગર. 

સાાં,કાાં. ઉ.ગ.ુ પીન-૩૮૩૪૬૦. 
 

‘પે્રમચાંદની વાર્ાસઓ’ અન.ુ અવમષાબેન શાહ ેઆ સાંગ્રહમાાં પે્રમચાંદની બાવીસ વાર્ાસઓનો અનવુાદ મકૂી 
આપ્યો છે. આ સાંગ્રહની આઠ વાર્ાસઓની આપણે ચચાસ કરવાની છે. પે્રમચાંદ સાર્ વષસની વયે માર્ાની 
છત્રછાયા ગમુાવી બેસે છે. ત્યાર બાદ સાવકી માર્ા અને કઠોર પત્નીથી દુુઃખી દુુઃખી થઇ ગયેલા. વપર્ાના 
અવાસન પછી નાની ઉંમરે આખા ઘરનો ભાર ઉપાડવાનો હોવાથી રે્મનુાં ભણર્ર, વાાંચન અને લેખન પણ 
છૂટી ગયુાં. એમનો લાાંબો સમય માનવસક.આવથિક અને શારીરરક વવપદાઓમાાં પસાર થયો. એમના જીવનમાાં 
ઘણા કડવા અનભુવો થયા પરાંત ુ રે્ઓ રહિંમર્ ન હારેલા. પરાંત ુઆ અનભુવોને રે્મણે પોર્ાના જીવનનુાં 
અમલૂ્ય ભાથુાં સમજીને પોર્ાના સારહત્યમાાં પણ વનરૂપી આપ્યુાં. પે્રમચાંદ ફક્ર્ નવલલકાકાર નથી, ર્મેની 
પાસેથી આપણને ઉપન્યાસ ર્ેમજ નાટકો પણ મ ે છે. પે્રમચાંદનુાં સખુમય જીવન બીજી વારનાાં લગ્ન પછી 
શરુ થયુાં. રે્મનુાં શરીર ‘જલોદર’ નામના રોગથી પીડાત ુાં હત ુાં. આ મહાન સારહત્યકારના આત્માએ ઘણાાં દુુઃખો 
સહન કરીને આઠમી ઓકટો. ૧૯૩૬માાં પોર્ાના શરીરનો ત્યાગ કયો. આ સર્જકનો ઉદય એ સમયે થયલેો છે, 
જયારે ભારર્ીય સમાજ એક બાજુ  વવલાસીર્ર્ામાાં ડૂબેલો હર્ો. અને બીજી બાજુ સમાજમાાં 
કુનીવર્ઓ,કુરીવાજો,નારીનુાં શોષણ, અંધ વવશ્વાસ, પડદાપ્રથા, દહજેપ્રથા, સર્ીપ્રથા,છૂર્-અછૂર્નુાં વલણ, 
જમીનદાર,શાહકૂાર, મહાજન વગેરે દ્વારા ખેડૂર્ોનુાં શોષણ ચાલત ુાં હત ુાં. પે્રમચાંદે પોર્ાના સારહત્યમાાં આ બધા 
વવષયોને વનરૂપી આપ્યા છે. આ ઉપરાાંર્ રે્મણે રાષ્ટ્રપે્રમ, નશાબાંધી,વવધવા વવવાહ,પશઓુ,પ્રાણીઓ,રાજા-
રાણી,રહિંદુ-મસુ્લલમ એકર્ા પર આધારરર્ વાર્ાસઓ પણ લખી છે. 
 

આ સાંગ્રહમાાં અનવુાદકે પ્રથમ વાર્ાસ ‘વવજોગ’ મકૂી આપી છે. આ વાર્ાસમાાં સર્જકે વવધવા વવવાહના વવષયને 
ગ ૂાંથી લીધો છે, કેદાર મલુલયા સાથે લગન કરે છે, જે રગ્ઘનુી વવધવા છે. વાર્ાસની શરૂઆર્માાં ભોલા મહરે્ા 
પત્નીના અવસાન પછી બીજાાં લગન કરે છે. એ સમયે રગ્ઘનુી ઉંમર ફક્ર્ દશ જ વષસની હર્ી. નવી 
આવનારી પન્ના રે્ની પાસે બધુાં જ કામ કરાવર્ી, ગામમાાં રે્ના વવષે વવરોધની જ વાર્ો થર્ી, બધા પન્નાનાાં 
વખાણ કરર્ાાં, આ છોકરો જ પન્નાને માનર્ો નથી. સાચી વાર્ કોઈ માનવા ર્ૈયાર નથી, એટલે રગ્ઘ ુબધુાં 
સહન કરે જાય છે. પન્નાને ચાર બા કો થાય છે, અને એક રદવસ ભોલાનુાં અવસાન થઇ જાય છે. પન્નાનાાં 
ચારેય બા કોની જવાબદારી ર્ેના માથે આવે છે, પન્ના પણ હવે રે્ને સારુાં રાખર્ી થઇ ગઈ છે, એક રદવસ 
રે્ની પત્ની મલુલયાને રે્ડી લાવવાનુાં કહ ે છે. રગ્ઘ ુના પાડે છે. પણ પન્ના માનર્ી નથી. ર્ેના આવવાથી 
ઘરમાાં ઝઘડા શરુ થયા, એટલે સધુી કે બે ચલૂા પણ થયા. પન્નાનાાં છોકરાાં મોટાાં થઇ ગયાાં છે કેદાર સૌથી 
મોટો છે. અચાનક રગ્ઘનુુ ાં અવસાન થઇ જાય છે. રે્ને પણ બે છોકરાાં છે, ઘરની બધી જવાબદારી કેદાર અને 
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પન્ના ઉપાડી લે છે. મલુલયાને જે લચિંર્ા હર્ી રે્ દૂર થઇ જાય છે. અને કેદાર ર્ેની સાથે લગન પણ કરી લે છે. 
આ વાર્ાસ સામાજજક છે, જેમાાં સર્જકે એ સમયના સાંયકુ્ર્ કુટુાંબ અને વવભકર્ કુટુાંબમાાં ઊભા થર્ા પ્રશ્નો અને 
રે્મનુાં વનરાકરણ સચૂવી આપ્યુાં છે. વાર્ાસનો અંર્ સખુદ દશાસવીને લેખકે સમાજમાાં ચાલર્ી વવવવધ 
સમલયાઓનુાં વનરૂપણ પણ કરી આપ્યુાં છે. 
 

‘ઇદગાહ’ વાર્ાસની અંદર સર્જકે ગરીબ,લાચાર અને વયોવદૃ્ધ અમીનાની વાર્ કરી છે. ર્ેના દીકરા ર્ેમજ 
પતુ્રવધનૂુ ાં અવસાન થઇ ગયેલ છે, રે્મની વનશાની રૂપ ફક્ર્ પાાંચ વષસનો હાવમદ જ છે, ઘરમાાં કમાનાર કોઈ 
નથી કપડાાં સીવી સીવીને રે્ બાંનેનુ ાં ભરણપોષણ કરે છે, એવામાાં ઈદ આવે છે, જેના મે ામાાં જવા માટે 
હાવમદ ર્ૈયાર થાય છે, પરાંત ુઘરની પરરસ્લથવર્ એવી છે કે રે્ને રે્ ફક્ર્ ત્રણ પૈસા જ વાપરવા માટે આપી 
શકે છે. અત્યાર સધુી રે્ હાવમદને એમ જ સમજાવર્ી રહી છે કે રે્ની અમ્મી અને વપર્ા અલ્લાહના ઘેરથી 
સારી સારી વલતઓુ લેવા ગયાાં છે. અને ઘણા બધા રૂવપયા પણ લાવશે. ઇદના રદવસે આ અભાગી અમીના 
ઘરમાાં બેઠી બેઠી રડી રહી છે. ઘરમાાં અનાજનો દાણો પણ નથી, ર્ેને રડર્ી જોઇને હાવમદ કહ ેછે કે, ‘તુાં મારી 
લચિંર્ા ન કર હુ ાં સૌથી પહલેો આવી જઈશ,’  નાના છોકરાની લચિંર્ા કરર્ી આ અમીના પોર્ાના રકલમર્ને 
ર્ેમજ ઇદને દોષ આપર્ી હોય છે.   
 

નાનો હાવમદ સૌથી પ્રથમ ઇદગાહ પહોંચી જાય છે. ત્યાાંન ુ ાં દ્રશ્ય જોઇને રે્ ખશુ થઇ જાય છે. બધા એક સાથે 
નમાજ પઢીને એક બીજાને ઇદની શભેુચ્છાઓ આપે છે. ત્યારબાદ ત્યાાં ગોઠવાયેલી દુકાનો ર્રફ જાય છે. 
બધા પોર્ાની પાસે રહલેા પૈસામાાંથી મીઠાઈઓ રે્મજ રમકડાાં ખરીદે છે. કેટલાક ચગડો માાં બેસે છે. નાનો 
હાવમદ આ બધુાં જોઈ રહ ેછે રે્ની પાસે ફક્ર્ ત્રણ જ પૈસા છે. શુાં લેવુાં રે્ વવચારે છે. એવામાાં રે્ને યાદ આવે 
છે કે પોર્ાની દાદી જયારે રોટી શેકર્ી હોય છે ત્યારે, ર્ેના હાથ બ ર્ા હોય છે કારણ કે ઘરમાાં ચીવપયો 
નથી. રે્થી ચીવપયો લેવાનુાં નક્કી કરે છે, રે્નો ભાવ પછૂર્ાાં રે્ છ પૈસાનો હોય છે, ર્ેની પાસે ર્ો ફક્ર્ ત્રણ 
પૈસા જ છે. ર્ે વેપારીને કહ ે છે, ‘ત્રણ પૈસામાાં આપવો છે ?’ વેપારી આપી દે છે. ચીવપયો લઈને ર્ે ઘેર 
આવે છે. અમીના ર્ે જોઇને ર્ેને બોલવા લાગે છે કે, ‘ખાધુાં બીજુ ાં કાંઇ નહીં ને આ ચીવપઓ શુાં કામ ઉપાડી 
લાવ્યો ?’ આ સાાંભ ીને હાવમદ જવાબ આપે છે કે, ‘રોટી શેકર્ાાં ર્ારા હાથ બ ર્ા હર્ા એટલે આ લાવ્યો 
છાં.’ આ સાાંભ ીને અમીનાની આંખોમાાંથી અશ્રધુારા  વહવેા લાગી. હાવમદને ખો ામાાં લઈને દુવાઓ આપવા 
લાગી. આ વાર્ાસમાાં લેખકે જે રે્ સમયના રહિંદુ-મસુ્લલમ એકર્ાની વાર્ પણ કરેલી છે. ર્ો વ ી વદૃ્ધ 
અમીનાની હાલર્ કેટલી દયનીય છે ર્ે પણ જાણવા મ ે છે. આવી ર્ો કેટલીય અમીનાઓ હશે કે જેમની 
ઈદ બગડર્ી હશે. સર્જકે અહીં આવથિક,ગરીબ સમાજની પણ વાર્ કરે છે. પે્રમચાંદ જે જમાનામાાં થઇ ગયા એ 
જમાનાની વર્સમાન સમલયાઓને એમના સર્જનમાાં લથાન આપીને રે્મણે સમાજ ઉપર મોટો ઉપકાર કરેલો છે. 
એ આ વાર્ાસ ઉપરથી ફલલર્ થાય છે. 
 

આજના જમાનામાાં પણ એવા કેટલાય માણસો છે કે, જે કાંઇ જ કામધાંધો કરર્ા નથી હોર્ા, બીજાની આશાએ 
જીવર્ા હોય છે, ર્ો વ ી કોઈ ભીખ માગીને પોર્ાનુાં પરુુાં કરર્ા હોય છે. જાણે કે ભગવાને ર્ેમને જન્મ 
આપીને ભલૂ કરી હોય ! પોર્ાના માણસની પણ થોડી લચિંર્ા ન હોય રે્વા માણસોનો આ દુવનયામાાં પાર 
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નથી, મફર્ના પૈસા ક્ાાંકથી આવી જાય ત્યારે રે્ને વાપરી જ નાખવાના. મજૂરી કે પરસેવો પાડવામાાં જોર 
આવ.ે આવા બે વનષ્ટ્ઠુર માણસોની વાર્ લેખકે ‘કફન’ વાર્ાસમાાં કરી છે. ઘીસ ૂઅને માધવ. બાંને બાપ-બેટો છે. 
પણ મહા કામચોર. એક કલાક કામ કરે ર્ો ત્રણ કલાક આરામ, રે્મના ઘરમાાં માટીનાાં બે-ત્રણ વાસણ 
વસવાય કશુાં જ નથી. ઘરમાાં ખાવાનુાં ન હોય ત્યારે ઘીસ ૂલાકડાાં કાપી લાવર્ો અને માધવ રે્ને બજારમાાં વેચી 
લાવર્ો. કશુાં જ ખાવાનુાં ન હોય ત્યારે કોઈના ખેર્રમાાંથી બટાટા કે શેરડીના સાાંઠા લાવીને ચસૂર્ા. એમની 
આવી ખરાબ આદર્ોને કારણે એમને કોઈ કામકાજ માટે પણ ના બોલાવત ુાં. માધવનાાં લગન એક વષસ 
અગાઉ થયેલાાં છે,ર્ેની પત્ની મા બનવાની છે. રાર્નો સમય છે, રે્ને પ્રસવુર્ની વેદના ઉપડી છે. ઝાંપડીમાાં 
પડી પડી બમૂો પાડી રહી છે. બાપ-બેટો બાંને બહાર બટાટા શેકીને ખાઈ રહ્યા છે. પણ અંદર જઈને જોર્ા 
પણ નથી. કારણ કે બાંનેને એક બીજા ઉપર વવશ્વાસ નથી, એકબીજાની ગેરહાજરીમાાં પેલાાં બટાટા ખાઈ જાય. 
પેલી લબચારી ઝાંપડીમાાં જ મરી ગઈ. રે્ના કણસવાનો અવાજ બાંધ થયો, ત્યારે પેલા બાંને ત્યાાંને ત્યાાં જ સઈૂ 
ગયા. સવારે ઉઠીને જોયુાં ર્ો રે્ મરૃ્ હાલર્માાં હર્ી, બાંનેએ રોકક  શરુ કરી. અડોશી-પડોશી ભેગા થયા. 
લાકડાાંની વ્યવલથા કરર્ાાં કરર્ાાં બપોર થઇ ગયા. બપોર પછી બાંને કફન લેવા નીકળ્યા. ગામમાાં એમને કોઈ 
ઉધાર ર્ો આપે એમ જ ન હત ુાં. પરાંત ુપ્રસાંગ જ એવો હર્ો કે જમીદારે બે રૂવપયા આપ્યા, જમીદારે બે રૂવપયા 
આપ્યા હોવાથી બીજા લોકોએ પણ થોડા ઘણા આપ્યા, આમ પાાંચ રૂવપયા ભેગા થયા રે્ લઈને બજારમાાં 
નીકળ્યા, દુકાને દુકાને ફયાસ પણ કફન લીધુાં નહીં, બાંને એક બીજાને ઈશારામાાં સમજાવે છે, કે હવે ર્ો અંધારુાં 
થવા આવ્યુાં છે હલકુાં કફન લઈશુાં ર્ો પણ ચાલશે. રાતે્ર કોણ જોવાનુાં છે, અને આમેય બ ી જ જવાનુાં છે રે્ 
ભારે હોય કે હલકુાં એમાાં શો ફેર પડવાનો છે. આમ વવચારર્ા વવચારર્ા જર્ા હર્ા રે્વામાાં દારૂની દુકાન 
દેખાઈ, અંદર પેઠા. દારૂ સાથે પરૂીઓ અને મચ્છીનો ઓડર આપી વમજબાની કરી દીધી. વધેલુાં લભખારીને 
આપી દીધુાં. બાંને ખશુ એટલા માટે હર્ા કે મરર્ાાં મરર્ાાં પણ સારુાં ખવરાવીને ગઈ. બાંને નાચર્ા-કૂદર્ા અને 
ગીર્ ગાર્ા ગાર્ા દુકાનની બહાર નીક ે છે અને નશાને કારણે ત્યાાંને ત્યાાં બેહોશ થઈને ઢ ી પડે છે. જાણ ે
પેલો અજગર ટૂાંરટયુાં વા ીને પડયો હોય. વાર્ાસ અહીં પરૂી થાય છે. સમાજમાાં રહલેા આવા વનષ્ટ્ઠુર લોકોની 
હાાંસી સર્જકે ઉડાવી છે. સમાજમાાં એવા માણસો પણ છે જે પોર્ાની પત્નીના કફનના પૈસા પણ દારૂમાાં ઉડાવી 
દે છે  

 

‘મીઠાનો જમાદાર’ આ વાર્ાસમાાં સર્જકે બેઈમાની ઉપર કર્સવ્યવનષ્ટ્ઠા અને સચ્ચાઈની જીર્ થાય છે એ વસદ્ધ 
કરી બર્ાવ્યુાં છે. વાર્ાસનાાં મખુ્ય બે પાત્રો. એક, મનુશી બાંસીધર અને બીજુ ાં પ ાંરડર્ અલોપીદીન. અહીં અસત્ય 
ઉપર સત્યનો વવજય થાય છે. મનુશી બાંસીધર જયારે મીઠાના જમાદાર ર્રીકેની નોકરી ઉપર જાય છે, ત્યારે 
એમના વપર્ાજી ખશુ થઇ જાય છે કારણ કે આ નોકરીમાાં પગાર ઉપરની પણ કમાણી હોય છે, ર્ેઓ જાણે છે 
કે આ જમાનામાાં ફક્ર્ પગારથી જ ઘરનુાં ભરણ-પોષણ શક્ નથી. બાંસીધરે છ મરહનાની નોકરીમાાં પોર્ાના 
ઉપરી અવધકારીઓનાાં રદલ જીર્ી લીધાાં હર્ાાં પોર્ાની ઈમાનદારીથી. ર્ેઓ એક સાચા ઈમાનદાર ઓરફસર 
છે. એક સાાંજે નદી પાર કેટલીક ગાડીઓનો અવાજ આવે છે. રે્ને રોકવામાાં આવે છે. પછૂર્ાાં માલમૂ પડે છે 
કે આ ગાડીઓ ર્ો જમીનદાર પાંરડર્ અલોપીદીનની છે. જેઓ આ વવલર્ારના ઈજ્જર્દાર માણસ ગણાય છે. 
આ ગાડીઓમાાં મીઠુાં ભરેલુાં છે. મીઠાને આવી રીરે્  લઇ જવુાં એ ગનુો છે. સરકારી ચોરી છે. આ ગાડીઓને 
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ચોકી ઉપર  લઇ જવાનો આદેશ આપે છે. એટલીવારમાાં પ ાંરડર્ અલોપીદીન પોર્ાના શણગારેલા રથમાાં 
આવી જાય છે. શરૂઆર્માાં ર્ો રે્ઓ બાંસીધરને એક સામાન્ય માણસ સમજીને ગાડીઓ છોડી મકૂવાની વાર્ 
કરે છે. બાંસીધર વસપાઈને હુકમ કરે છે કે એમને પણ હાથકડી પહરેાવી ચોકી ઉપર લઇ લો. પાંરડર્ કેસ ન 
કરવા બદલ પાાંચ હજારથી શરુ કરીને ચાલીસ હજાર રૂવપયાની લાાંચ આપવા માટે રૈ્યાર થાય છે. પરાંત ુ
બાંસીધર એક ઈમાનદાર અફસર છે. ર્ે ચોખ્ખી ના પાડી દે છે. ગાડીઓ રે્મજ પાંરડર્ને ચોકીએ લઇ જવામાાં 
આવે છે. સમગ્ર પાંથકમાાં આ વાર્ ફેલાઈ જાય છે. પાંરડર્ની ઈજ્જર્ ધ ૂમાાં મ ી જાય છે. બીજા રદવસે 
રે્મને અદાલર્માાં હાજર કરવામાાં આવે છે. પૈસા અને લાગવગના જોરથી પાંરડર્ વનદોષ છૂટી જાય છે, અને 
આવો કેસ કરવા બદલ બાંસીધરની ટીકાઓ પણ થાય છે. એકાદ અઠવારડયા પછી બાંસીધરને નોકરીમાાંથી 
છૂટ્ટા કરવામાાં આવે છે. 
 

એકાદ અઠવારડયા પછી સાંધ્યાના સમયે વદૃ્ધ મનુશી મા ા ફેરવી રહ્યા હર્ા રે્ સમયે શણગારેલા રથમાાં 
અલોપીદીન આવે છે. વદૃ્ધ મનુશી ગદગરદર્ થઇ જાય છે. અને પોર્ાના દીકરાની ભલૂની ર્ેઓ માફી માગે 
છે. ત્યારે અલોપીદીન ર્ેમના દીકરાની કર્સવ્યપરાયણર્ાનાાં વખાણ કરે છે. આવા પતુ્રને અલભનાંદન આપવા 
જોઈએ. પાંરડર્ને પોર્ાની ભલૂ સમજાઈ છે. અને આજે રે્ઓ રે્મણે પોર્ાના ત્યાાં મેનેજરની નોકરી આપવા 
માટે આવ્યા છે. પચ્ચીસ હજાર પગાર અને રહવેા બાંગલો,નોકર-ચાકર, ફરવા માટે ગાડી, પરાંત ુએક શરર્ 
અને એ શરર્ એટલે પેલી નદી રકનારે ફરજ બજાવર્ા ઈમાનદાર અવધકારી જેવા જ રહવેા માટે. બાંસીધર 
ખશુ થઇ જાય છે અને પાંરડર્ સાથે લાવેલા નોકરીના કાગ  ઉપર સહી કરી આપે છે. આમ અહીં સર્જકે 
સત્યનો હાંમેશાાં વવજય થાય છે, એ સાલબર્ કરી આપ્યુાં છે. ર્ો વ ી વાર્ાસમાાં એ સમયની માન્યર્ાઓને પણ 
મકૂી આપી છે, જેવી કે નોકરી એવી કરવી જેમાાં પગાર ઉપરાાંર્ની મલાઈ હોય. જેનાથી જે ઘરની આવથિક 
પરરસ્લથવર્ સારી ન હોય ર્ેમને આવી કમાણી જરૂરી હર્ી. આ ઉપરાાંર્ જમીનદારોનો કેટલો પ્રભાવ હર્ો એ 
જોઈ શકાય છે, રે્મજ સરકારી સામાનની ચોરી અને સરકારી ખાર્ાઓમાાં કેટલો ભ્રષ્ટ્ટાચાર વ્યાપેલો છે, એ 
પણ પાંરડર્જી ર્રર્ જ છૂટી જાય છે એના ઉપરથી જોઈ શકાય છે. ર્ો વ ી સમાજમાાં હજુ ઈમાનદાર 
અવધકારીઓ પણ જોવા મ ે છે. ગમે રે્વી પરરસ્લથવર્માાં પણ અડગ રહી શકે છે. પે્રમચાંદે એ જમાનાના 
પ્રશ્નોને પોર્ાના કવનમાાં વાચા આપી છે. જે આ વાર્ાસમાાં જોઈ શકાય છે. 
 

થોડી જમીન ધરાવર્ો ખેડૂર્ પોર્ાનો જીવન વનવાસહ ચલાવવા કેટલો અસમથસ છે, ટૂાંકી આવક અને ખચસ વધ,ુ 
કહવેાર્ો ખેડૂર્ ખેર્ીની આવકમાાંથી પોર્ાના પરરવારનુાં પરુુાં ન થર્ાાં દેવાના ડુાંગર ર્ ે કેવો દબાઈ જાય છે 
અને ખેર્ી કરવાનુાં જ છોડીને મહનેર્ મજૂરી કરવી અને ઠાંડી કે ગરમી સહન ન કરવી પડે એ માટે ખેર્રમાાં 
ઊભા પાકમાાં વમજબાની કરર્ી ભેંસોને કાઢવા પણ જર્ો નથી એવી ઘટના ઉપર આધારરર્ વાર્ાસ છે ‘પોષની 
રાર્.’ 
 

આ વાર્ાસનો નાયક છે હલ્કુ. પોષની રાર્માાં ઓઢવા માટે ગરમ ધાબ ો લાવવા માટે રે્ની પત્નીએ મજૂરી 
કરી કરીને ત્રણ રૂવપયા ભેગા કયાસ છે. અત્યારે રે્ની પાસે ઓઢવા માટે ફક્ર્ એક જૂની ચાદર છે. જે રાર્ની 
ઠાંડીનો સામનો કરી શકવા અસમથસ છે. પોરે્ ખેડૂર્ છે, ઘરની ખેર્ી છે, પણ ઉપજ નહીવર્ છે, અત્યારે 
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ખેર્રમાાં પાક રૈ્યાર થયેલો છે, રાતે્ર જનાવરો ન  આવે એટલા માટે રોજ સાાંજે ખેર્રમાાં જવુાં પડત ુાં હોય છે, 
ત્યાાં એણે શેરડીના પાનાાંની છર્રી બનાવેલી છે. ઘેર સહનો આવેલો છે ર્ેની પાસેથી હલ્કુએ પૈસા લીધેલા છે, 
આપી આપીને થાકી ગયો છે, પણ એનુાં દેવુાં ચકૂવી શકાત ુાં નથી, પરરણામે ર્ે ઘણી વખર્ આવીને ન 
બોલવાના શબ્દો ર્ેમજ ઘણીવખર્ ગા ો પણ બોલર્ો હોય છે. એમાાંથી છૂટવા માટે ઘરમાાં પડેલા પેલા ત્રણ 
રૂવપયા આપી દેવાનુાં પોર્ાની પત્ની મનુ્ની ને કહ ેછે. ઘણી રકજક પછી એ રૂવપયા આપે છે. 
 

પોષની અંધારી રાર્ છે ઠાંડીનુ ાં જોર વધ ુછે. હલ્કુ પોર્ાના ખેર્રના શેઢા ઉપર બનાવેલી છર્રી નીચે વાાંસના 
ખાટલામાાં જૂની ચાદર ઓઢીને પડયો પડયો ધ્રજુર્ો હર્ો. ખાટલા નીચે એનો સાથી કૂર્રો પણ ઠાંડીથી કૂાં કૂાં 
કરર્ો હોય છે, આજે એ પણ એની સાથે આવેલો છે. પાાંચથી છ વખર્ ચલમ પીવા છર્ાાં એની ઠાંડી દૂર થર્ી 
નથી. ફરી એક વખર્ ઉભો થઈને ચલમ પીવે છે અને વવચારે છે કે મારુાં નસીબ જ ફૂટેલુાં છે. નસીબદાર 
માણસો ર્ો અત્યારે ગાદલાાં અને રજાઈ ઓઢીને ઘરમાાં આરામથી ઉંઘર્ા હશે, એ જબરાને પણ કહ ે છે કે, 
છાનો માનો ઘેર ઘાસની ગાંજી ઉપર પડયો રહ્યો હોર્ ર્ો, પણ ના માલલક અહીં હલવા-પરૂી ખાય છે ર્ે ખાવા 
આવ્યો. આવા વવચારો સાથે રે્ જબરાને પોર્ાની સોડમાાં લઈને સએૂ છે. થોડીવાર પછી કાંઈક અવાજ થર્ાાં 
જબરો ઉભો થઈને એ બાજુ દોડે છે. હલ્કુ ઠાંડીને પણ ગા ો બોલે છે આ રાાંડ આટલો પવન પણ ક્ાાંથી લઈને 
આવે છે. જેનાથી આખુાં શરીર ધ્રજુી જાય છે, હવે રે્નાથી સહન થત ુાં નથી. કલાકથી પણ વધ ુસમય વીર્ી 
ગયો હર્ો, રાર્ના પવનમાાં ઠાંડીનુ ાં જોર વધી ગયુાં હત ુાં. ર્ે બેઠો થયો, બાંને ઘ ૂાંટણને છાર્ી સરખા દબાવી 
એમાાં મોં છપાવી લીધુાં પણ ઠાંડી ઓછી થર્ી ન હર્ી, જાણે કે શરીરમાાં લોહી થીજી ગયુાં હત ુાં, નસોમાાં લોહીને 
બદલે રહમ વહરે્ો હોય એવુાં લાગ્યુાં. એણે વાાંકા વ ીને આકાશ ર્રફ જોયુાં, હજુ ર્ો રાર્ ઘણી બાકી હર્ી. 
એના ખેર્રથી થોડેક દૂર આંબાવાડી હર્ી, પાનખર શરુ થઇ ગઈ હર્ી, ત્યાાં જઈને ઘણાાં બધાાં પાાંદડાાં ભેગાાં 
કરીને ર્ાપુાં એવા વવચાર સાથે રે્ ઉભો થાય છે, બાજુના ખેર્રમાાંથી તવેુરના છોડ લાવી રે્નુાં ઝાડુાં બનાવી એ 
ઉપડયો વાડી બાજુ. હાથમાાં આગ હર્ી રે્ને એક બાજુ રાખીને એણે પાાંદડાાં ભેગાાં કયાાં અને આગ લગાવી, 
મોટો ભડકો થયો. ઠાંડી ભાગી, ચાદર પણ વીંટી લીધી જબરાને પણ ર્પાડયો. ધીમે ધીમે આગ ઓછી થવા 
લાગી એવામાાં રે્ના ખેર્રમાાં કોઈના ચરવાનો અવાજ સાંભ ાયો પણ રે્ને ભ્રમ માની શાાંવર્થી ઠાંડી ઉડાડર્ો 
રહ્યો. અવાજ સાાંભ ીને જબરો ખેર્ર ર્રફ દોડયો અને જોર જોરથી ભસવા લાગ્યો. હલ્કુને  ફરી અવાજ 
સાંભ ાયો આ વખરે્ ભ્રમ ન હર્ો, એને ખાર્રી થઇ ગઈ કે ખેર્રમાાં ભેંસો ઊભા રૈ્યાર પાકની મહરેફલ 
ઉડાવી રહી છે, રે્ થોડોક ઉભો થયો પણ એવામાાં જ ઠાંડીનો એક જોરદાર ચમકારો પવનની સાથે આવ્યો અને 
ર્ે ફરી પાછો પેલી ગરમ રાખ પાસે ગોઠવાઈ ગયો. ખેર્રમાાં ઉભેલા પાકનુાં જે થવુાં હોય રે્ થાય. આ ગરમી 
છોડીને જવુાં નથી. કૂર્રો જોર જોરથી  ભસર્ો રહ્યો જયારે હલ્કુ રાખની બાજુમાાં જ સઈૂ ગયો. સવારે 
સયૂસનારાયણના રકરણો સાથે રે્ની આંખ ખલુી. બાજુમાાં મનુ્ની ઉભી હર્ી, રે્ ખેર્રમાાં જઈને આવી છે અને 
ખેર્રની દશા કેવી થઇ છે એ જોઇને આવી છે, રે્ હલ્કુને કહ ે છે કે, ‘ર્મે અહીં સઈૂ રહ્યા અને ત્યાાં ઊભા 
પાકનો સોથ વ ી ગયો. હવે મજૂરી કરવી પડશે.’ હલ્કુ જૂઠુાં બોલર્ાાં જણાવે છે કે, ‘મને રાતે્ર પેટમાાં જોરદાર 
દુુઃખાવો ઉપડેલો એટલે અહીં જ સઈૂ રહ્યો.’ મનુ્ની જીવ બા ર્ી હર્ી જયારે હલ્કુ રે્ને સમજાવર્ાાં કહ ેછે કે 
‘હવે આવી ઠાંડી રાર્ોમાાં ખેર્રમાાંર્ો આવવુાં નહીં પડે ભલે મજૂરી કરીશુાં.’ વાર્ાસ અહીં પરૂી થાય છે, લેખકે 
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આવા શોવષર્,પીરડર્ ખેડૂર્ોને અનભુવ્યા છે. વ્યાજખોર શાહકૂારોની ચુાંગાલમાાંથી આવા ખેડૂર્ો ઘણી વખર્ 
આત્મહત્યા પણ કરર્ા હોય છે અને એ પણ પોર્ાના કુટુાંબ સાથે એવુાં લચિંર્ન અહીં પ્રગટ થયુાં છે. ર્ે જોઈ 
શકાય છે. આ ઉપરાાંર્ આ વાર્ાસમાાં પે્રમચાંદે પ્રાણી પે્રમના પ્રર્ીક લવરૂપે ‘જબરા’ કૂર્રાને અહીં મકૂી આપ્યો 
છે. કૂર્રો વફાદારીનુાં પ્રર્ીક છે, અહીં હલ્કુના ખેર્રમાાં જયારે નકુશાન થઇ રહ્ુાં છે, ત્યારે આ અબોલ પ્રાણી 
જોર જોરથી આખી રાર્ ભસતુાં રહ ેછે એની ભસવાની ચીસો ગ ાફાડ હોય છે, સવારે જયારે હલ્કુ એને જૂએ 
છે ત્યારે એ ચત્તોપાટ સરૂ્ો હોય છે, પોર્ાના માલલકના ખેર્રને બચાવવા રે્ પોર્ાનુાં બલલદાન આપી દે છે. 
વાર્ાસમાાં જબરો હલ્કુનો પડછાયો બનીને રહ ેછે આવી કાવર્લ ઠાંડીમાાં પણ રે્ ઘેર ઘાસની ગાંજી ઉપર સઈૂ ના 
રહરે્ાાં માલલક સાથે ખેર્રમાાં આવે છે. હલ્કુને જયારે વધારે ઠાંડી લાગે છે ત્યારે રે્ એની સોથમાાં પણ સઈૂ રહ ે
છે. અહીં આ બાંનેનો અતટૂ પે્રમ સર્જકે દશાસવી આપ્યો છે. 
 

આજના સધુરેલા જમાનામાાં વદૃ્ધોની દશા કેવી દયનીય હોય છે, રે્ ગમે રે્ સમાજમાાં હોય, ભણેલા કે અભણ, 
પૈસાદાર કે ગરીબ. ઉંમરલાયક માણસોને આજની પેઢીના લોકો નફરર્ની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ જોર્ાાં હોય છે. હાથ-પગ 
કામ કરર્ા બાંધ થઇ જાય, આંખે ઓછાં દેખાત ુાં હોય, કાને ઓછાં સાંભ ાત ુાં હોય એવા ઘરડા લોકોની પરરસ્લથવર્ 
ઘણી ખરાબ હોય છે. એક ખણૂામાાં પડી રહવે ુાં, ઘરના લોકો વાર્ચીર્ ના કરે, અરે બીજા કોઈને પણ ન કરવા 
દે, ઘરમાાં કોઈ સારી વલત ુઆવી હોય ર્ો પણ ન મ ે, ઘરમાાં કોઈ પ્રસાંગ હોય ર્ો કોઈ પછેૂ પણ નહીં, જેના 
પરરણામ લવરૂપ આવા લોકો એકલર્ાના સહારે મોર્ની આશા રાખીને બેઠાાં હોય છે. સમયસર ખાવા ન મ ે, 
મહણેાાં-ટોણાાં સાાંભ વાાં પડે ટૂાંકમાાં આવા લોકો જીવવાની આશા છોડી દેર્ા હોય છે. આવી જ એક વદૃ્ધાની 
વાર્ પે્રમચાંદે કરેલી છે. વાર્ાસનુ ાં નામ છે ‘વદૃ્ધકાકી’. આ વાર્ાસમાાં કાકીના પવર્નુાં અવસાન થઇ ગયેલ છે. 
રે્ના બે યવુાન દીકરાઓનુાં પણ અવસાન થઇ ગયેલ છે. હવે ફક્ર્ રે્ રે્ના ભત્રીજા બદુ્ધદ્ધરામના સહારે છે. 
રે્ની પોર્ાની સવસ સાંપવત્ત રે્ને આપી દીધેલ છે. જેની વાવષિક આવક બસોથી ત્રણસો રૂવપયા છે. વમલકર્ 
લખાવર્ી વખરે્ ભત્રીજાએ અને રે્ની ઘરવા ી રૂપાએ ઘણા લાાંબા લાાંબા વાયદાઓ કરેલા. પરાંત ુથોડાક 
રદવસો પછી રે્મનુાં પોર્ પ્રકાશવા લાગ્યુાં. કાકી બધી જ રીર્ે થાકી ગઈ હર્ી, ફક્ર્ ર્ેની જીભ કામ કરર્ી 
હર્ી, આંખ,હાથ-પગથી પરવારી ગઈ હર્ી, પોર્ાની ર્કલીફ ર્રફ કોઈનુાં ધ્યાન દોરવા માટે રે્ રડવા 
વસવાય ર્ેની પાસે બીજો કોઈ આધાર નથી. ઘરમાાં એની વવરુધ્ધ કોઈ કામ થાય, કે જમવાનો સમય ચકુી 
જાયર્ો ધ્રસૂકે ધ્રસૂકે રડર્ી. ઘણીવાર રે્ના ભત્રીજાનાાં છોકરાાં પણ રે્ના ઉપર પાણીના કોગ ા કરર્ાાં,ર્ો 
કેટલીક વાર ચ ૂાંટલા પણ ખણર્ાાં. 
 

એક રદવસ ઘરના દરવાજે શરણાઈઓ વાગી રહી છે, બદુ્ધદ્ધરામના મોટા દીકરા મખુરામના ચાાંલ્લા છે. 
મહમેાનો આવેલા છે. રૂપા રસોઈની વ્યવલથામાાં રોકાયેલી છે. એક બાજુ પરૂી અને બીજી બાજુ કચોરી બની 
રહી છે. જેની સગુાંધ કાકીના નાક સધુી જાય છે. ઘણા રદવસ થઇ ગયા છે આવુાં જમ્યાને, ર્ે ઘસડાર્ી 
ઘસડાર્ી રસોડા સધુી પહોંચી જાય છે આ જોઇને રૂપાનુાં મગજ જાય છે. ઘરમાાં આવેલ મહમેાનો રે્મજ ગીર્ો 
ગાવા આવેલી પડોશણોની હાજરીમાાં કાકીને ન બોલવાનુાં બોલે છે અને ઘસડીને એની ઓરડીમાાં નાખી આવે 
છે. જમવાનો સમય થઇ ગયો છે, પણ કાકીનો ભાવ કોઈ પછૂત ુાં નથી, મહમેાનો જમવા બેઠા છે. કાકીને હવે 
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એમ કે મહમેાનોએ જમી લીધુાં હશે. કામની ધમાલમાાં મને ભલૂી ગયા હશે. એવુાં વવચારીને ફરીથી જયાાં 
મહમેાનો જમર્ા હોય છે ત્યાાં પહોંચી જાય છે. ર્ેનો ભત્રીજો એ સમયે મહમેાનોને પરૂીઓ પીરસર્ો હોય 
છે.મહમેાનો પણ ઘસડાઈને આવર્ી કાકીથી ગભરાઈ જાય છે અને બમૂો પાડવા લાગે છે કે, ‘આ કોણ છે 
આને કાઢો અહીંથી.’ બદુ્ધદ્ધરામ પરૂીઓથી ભરેલા થા ને એક બાજુએ નાખીને કાકીને ઘસડર્ો ઘસડર્ો 
ઓરડીમાાં લઇ જાય છે. 
 

મહમેાનો જમીને વેરાઈ જાય છે કેટલાક આરામ કરે છે. કાકી ઓરડીમાાં પડી પડી વલોપાર્ કરર્ી હોય છે. 
મારુાં કોઈ નથી. એવામાાં ઓરડીમાાં કોઈના પગલાઓનો અવાજ સાંભ ાય છે. એ લાડલી હોય છે ભત્રીજાની 
દીકરી. જેણે કાકી માટે થોડીક પરૂીઓ સાંર્ાડીને રાખેલ છે. ઘરમાાં કાકી પ્રત્યે જો કોઈને લાગણી હોય ર્ો ફક્ર્ 
આ લાડલી ને જ છે. કાકીને જયારે એનાાં મા-બાપ ઘસેડર્ાાં હોય છે ત્યારે એને દયા આવે છે અને વવચારે છે 
કે, ‘મહમેાનો પહલેાાં કાકી ખાઈ લે ર્ો શુાં વાાંધો ? મહમેાનો કાંઇ બધુાં ખાઈ જવાના નથી.’ રાર્ના અલગયાર 
વાગે અંધકારમાાં પણ કાકીની ઓરડીમાાં જાય છે. કાકી બે-ચાર પરૂીઓના ટકૂડા ખાય છે પરાંત ુ રે્ની ભખૂ 
સાંર્ોષાર્ી નથી. મનમાાં નક્કી કરીને લાડલી ને કહ ે છે, ‘તુાં મને જયાાં મહમેાનો જમર્ા હર્ા ત્યાાં લઇ જા.’ 
લાડલી હાથથી પકડીને મહમેાનોએ જયાાં ખાધેલુાં છે એમની એંઠી પર્રા ો પાસે કાકીને બેસાડી દે છે. લાડલી 
બાજુમાાં ઉભી ઉભી રે્ જોઈ રહી છે. કાકી પર્રા ો માાંથી વીણી વીણી ને પરૂીઓના ટકૂડા ખાય છે ર્ો ક્ારેક 
દહીં, તટેૂલી કચોરીઓનો લવાદ પણ લે છે. અને પરમ આનાંદ લઇ રહી હર્ી. 
 

અચાનક રૂપાની આંખ ખલૂે છે, બાજુમાાં સરેૂ્લી લાડલી દેખાર્ી નથી. એને શોધવા બહાર નીક ે છે ર્ો 
લાડલી એક બાજુ ઉભેલી છે અને બાજુમાાં જ કાકી એંઠી પર્રા ો ચાટર્ી હોય છે. રૂપાનુાં હ્રદય ભરાઈ આવે 
છે, ‘કાકીની આવી દશા અને એ પણ અમારે કારણે ? એક બ્રાહ્મણ બાઈની આ સ્લથવર્ ? કે જેની સાંપવત્તથી 
અમારુાં ઘર ચાલે છે, બે માણસોમાાં અમારી ઈજ્જર્ છે રે્ આ કાકીને કારણે,’ રે્નુાં હ્રદય પરરવર્સન થાય છે. 
ઘરમાાં જાય છે અને વાનગીઓનો થા  ભરીને લાવે છે. કાકીની બાજુમાાં જ બેસીને કાકીને જમવાનુાં કહ ેછે. 
કાકીની આંખમાાંથી અશ્રનુી ધાર વહ ે છે. રૂપા ભગવાનને વવનાંર્ી કરે છે, કે આ પાપની સજા અમારા 
દીકરાઓને ન આપજો નહીં ર્ો અમારુાં સત્યાનાશ નીક ી જશે. અને ફરી કાકી પાસે આ કૃત્ય બદલ માફી 
માાંગે છે. વાર્ાસ અહીં પરૂી થાય છે પણ વાલર્વમાાં આ વાર્ાસ એક સાંદેશ છોડી જાય છે એવા દીકરાઓ માટે કે 
જેઓ પોર્ાના વદૃ્ધ મા-બાપોને વદૃ્ધાઆશ્રમમાાં મકૂી આવે છે. ર્ો વ ી આ વાર્ાસમાાં લેખકે લાડલીના પાત્રમાાં 
મકેૂલી કરુણર્ા અને કાકીને સાચવવાની ભાવના મકેૂલી છે. જેમની વમલકર્થી સમાજમાાં ઉજ ો દેખાર્ો 
ભત્રીજો અને રે્ની પત્ની પોર્ાના લવાથસ ખાર્ર વદૃ્ધ કાકીનુાં વારાંવાર અપમાન કરે છે. જયારે કાકીની વમલકર્ 
લખાવાની હર્ી ત્યારે આ બાંનેએ કાકીને સાચવવાના ઘણા વાયદાઓ કરેલા. પણ જયારે કાકીના હાથ-પગ 
ચાલર્ા બાંધ થઇ ગયા ત્યારે કાકીને એક અંધારી ઓરડીમાાં પરુી દીધી, કાકીને બે ટાઇમ જમવાના પણ ફાાંફાાં  
થઇ પડયાાં. ર્ો વ ી દીકરાની સગાઇ પ્રસાંગે પણ કાકીનો ભાવ પછૂાર્ો નથી.  
 

આ સમાજમાાં દરેક માણસને કાંઇકને કાંઈક શોખ કે નશો હોય છે. અને આ નશો વવનાશનુાં મ ૂ હોય છે,  
પે્રમચાંદે ‘શર્રાંજના ખેલાડી’ વાર્ાસમાાં આવા બે વમત્રોની વાર્ કરી છે, બાંને ઉપર શર્રાંજની રમર્નો નશો છે. 
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આ રમર્ પાછ  બાંને પાગલ છે. પોર્ાના ઘેર રમવા ના મ ે એટલે નદીના પેલે રકનારે આવેલી જૂની 
મલજીદમાાં જઈને પણ રમર્ા રહ ેછે. આ બે છે વમરઝા સજ્જાદઅલી અને મીર રોશન અલી. લખનૌ જયારે 
વવલાવસર્ર્ાના રાંગોમાાં ડૂબેલુાં હત ુાં ત્યારની આ ઘટના છે. આ બાંને વમત્રો એક વજીરની ચાલ ખાર્ર પોર્ાના 
જીવનની આહવૂર્ આપી દે છે. શરૂઆર્માાં વમરઝાના ઘેર બાજી લાગર્ી. બાંને સવારે નાલર્ો કરીને બેસી જર્ા 
જમવાનો સમય થઇ જાય ર્ો ઘણીવખર્ ત્યાાંને ત્યાાં જ જમવાનુાં પર્ાવી દેર્ા, સાાંજ વહલેી પડજો. આ 
વનત્યક્રમ બની ગયેલો. ઘરના સભ્યો પણ કાંટાળ્યા. એક વખર્ બેગમને માથુાં દુખત ુાં હત ુાં, છર્ાાં વમરઝાને વૈદ્ય 
પાસે જવુાં ગમત ુાં નથી, એટલે બેગમ બહાર આવીને આખી બાજી જ ફેંકી દે છે. બહાર ઉભેલા મીર આ જોઈ 
જાય છે અને ઘર ભેગા થઇ જાય છે. બીજા રદવસે વૈદ્યને ત્યાાં જવાનુાં કહીને વમરઝા મીરને ત્યાાં પહોંચી જાય 
છે. બીજા રદવસથી બાજી ત્યાાં શરુ થઇ જાય છે. થોડાક રદવસો પછી મીરના ઘરના સભ્યો પણ કાંટા ે છે અને 
ત્યાાં પોલીસવા ાને મકૂીને મીરને ધમકી આપવામાાં આવે છે. મીર વમરઝાની સલાહ લે છે, સલાહમાાં એવુાં 
સચૂવે છે કે ઘેર જ ન રહવે ુાં. બાંને વમત્રો બીજા રદવસથી નદીના સામે કાાંઠે આવેલ જૂની મલજીદમાાં જમાવી દે 
છે. અહીં પરમ શાાંવર્ છે. ન કોઈની ખટપટ. સવારે આવર્ાાં જરૂરી સામગ્રી લેર્ા આવવાનુાં અને આખો રદવસ 
શાાંવર્થી પસાર કરવાનો. 
 

એક રદવસ રમર્માાં વજીરની ચાલની બાબરે્ બાંને વચ્ચે બોલાચાલી થઇ, જે ઉગ્ર બની, બાંને ખાનદાની હર્ા 
કેડમાાં કટાર નહીં, ચકચકર્ી ર્લવાર રાખર્ા . ર્લવારો સામસામી ખેંચાણી અને મરર્ાાં સધુી બાંને લડર્ા 
રહ્યા. જે વમત્રો લખનૌનો બાદશાહ કેદ થઈને જર્ો હર્ો ર્ેને જોવા માટે પણ ઊભા થયા નહીં એ આ રીર્ે 
લડી મયાસ. સર્જકે આઝાદી પહલેાાંના પ્રશ્નોને અહીં વાચા આપી છે. એ સમયે રાજયમાાં કેટલી અંધાધ ૂાંધી 
ફેલાયેલી હર્ી રે્નુાં ર્ાદ્રશ્ય લચત્ર અહીં જોવા મ ે છે જેનો ઉલ્લેખ સર્જકે કયો છે. ‘ રાજયમાાં હાહાકાર મચી 
ગયેલો, ધો ે રદવસે પ્રજાને લ ૂાંટવામાાં આવર્ી. ફરરયાદ સાાંભ નાર કોઈ ન હત ુાં. ગામડાાંની બધી જ વમલકર્ 
શહરેમાાં ખેંચાઈ આવર્ી હર્ી. અંગે્રજ કાંપનીનુાં કરજ રદવસે રદવસે વધતુાં જત ુાં હત ુાં. દેશમાાં સવુ્યવલથા ન 
હોવાને કારણે વાવષિક કર પણ વસલૂી શકાર્ો ન હર્ો. લોકો વવલાસના નશામાાં ચકચરૂ હર્ા. કોઈને સાચી 
પરરસ્લથવર્નુાં ભાન ન હત ુાં.’ આ લચત્ર વાલર્વમાાં એ જમાનાનુાં છે. જેને સર્જકે વનરૂપી આપ્યુાં છે. 
 

ઘણીવખર્ માણસ પાસે વધ ુ પૈસા આવી જાય ર્ો રે્નુાં અલભમાન વધી જાય છે, જમીનથી બે ફૂટ અધ્ધર 
ચાલવા લાગે. પૈસાનાાં જોરે ન કરવાનાાં કામ કરે ,નીવર્ છોડીને અનીવર્ના રલર્ ેવ ી જાય. જયારે કેટલાકની 
પાસે વધ ુરૂવપયા હોય ર્ો સહજે પણ અલભમાન હોત ુાં નથી. કહવેાય છે કે લક્ષ્મી ચાંચ  હોય છે. રે્ વધ ુસમય 
એક જગ્યાએ ટકર્ી પણ નથી. ર્ો વ ી સમાજમાાં એવા પણ માણસો હોય છે કે અચાનક સાંપવત્ત આવી જાય 
ર્ો રે્ને યોગ્ય રદશામાાં વાપરર્ા હોય છે. ‘સજુાન ભગર્’ વાર્ાસમાાં લેખકે આ વસદ્ધ કરી આપ્યુાં છે. 
 

‘સજુાન ભગર્’ પહલેા સજુાન મહરે્ા ર્રીકે ઓ ખાર્ા હર્ા, ખેર્ીનો ધાંધો હર્ો ર્ો વ ી સાથે સાથે થોડા 
ઘણો વ્યાજે રૂવપયા ફેરવવાનો ધાંધો પણ કરર્ા. પણ છેલ્લા ત્રણ વષસથી રે્મના ખેર્રમાાં ધાયાસ કરર્ાાં વધ ુ
શેરડીનુાં ઉત્પાદન થયુાં અને ગો ના ભાવ પણ ઉંચા હોવાથી આવક સારી થઇ એટલે સજુાન હવે પૈસાદાર થઇ 
ગયો હર્ો. આ પૈસાથી રે્ણે ગામમાાં પાણીનો કૂવો કરાવ્યો. ગામને જમાડ્ુાં અને અલગયાર ગામે સોપારી પણ 
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ફેરવી, ર્ો વ ી ઘેર ભજન માંડ ીની સાથે સાથે સત્સાંગ થવા લાગ્યો. કોઈ ગરીબ કે લભખારી ર્ેના આંગણેથી 
વનરાશ થઈને પાછાં ફરત ુાં નહીં. ધીમે ધીમે મજૂરો પાસે ઓછાં કામ અને વ ર્ર વધ ુઆપવા લાગ્યો. ર્ો વ ી 
વ્યાજનો ધાંધો પણ બાંધ કરી દીધો આખા પાંથકમાાં હવે સજુાન મહરે્ા નહીં પણ સજુાન ભગર્ ર્રીકે 
ઓ ખાવા લાગ્યો. ઘરનુાં કામકાજ ઓછાં કરી નાખ્યુાં અને ભસ્ક્ર્- પજૂા પાઠમાાં વધારે ધ્યાન આપવા લાગ્યો, 
આ ઉપરાાંર્ ર્હવેાર વનવમરે્ ઠેઠ નદી રકનારે જઈને લનાન કરી આવવા લાગ્યો. બીજી બાજુ રે્ના ઘરની 
ર્મામ જવાબદારી ર્ેની પત્ની અને ર્ેના બે દીકરાઓએ ઉપાડી લીધી. હવે ઘરમાાં એમનુાં જ ચાલત ુાં. 
ભગર્ને સમયસર ખાટલો પથારી  કરી આપવાનુાં, હોકો ભરી દેવાનુાં અને એમનુાં માન સાચવવાનુાં એમનુાં 
કામ હત ુાં. ઘરના કે ખેર્ીના કામમાાં ભગર્ને હવે કોઈ પછૂત ુાં ન હત ુાં. ધીરે ધીરે ઘરનો પવન બદલાવા લાગ્યો. 
ખેર્ીની ઉપજ ઘટવા લાગી. ઘેર પણ ગરીબ, લભખારી કે સાધસુ ાંર્ો આવર્ા ઓછા થવા લાગ્યા. એક રદવસ 
રે્મની પત્ની કાંઈક કામ કરર્ી હર્ી, એવામાાં એક લભખારી દરવાજે આવીને બમૂો પાડે છે કોઈ સાાંભ ત ુાં નથી, 
ભગર્ ર્માશો જોઈ રહ્યા છે. દીકરો પણ એક બાજુ ઉભો છે .ભગર્ પેલા લભખારીને કાંઈક આપવાનુાં કહ ેછે, 
ત્યારે ઘરવા ી કહ ેછે, ‘કોઈ નવરુાં નથી ર્મે નવરા છો ર્મે જ આપો.’ ભગર્ ઊભા થાય છે, ટોકરીમાાં શેર 
ઉપરાાંર્ જવ લઈને આવે છે, પરાંત ુ દીકરા રે્મજ પત્નીને ઓછા બર્ાવવા ચપટીથી પકડે છે, હાથ ધ્રજુે 
છે.દીકરો જોઈ જાય છે, અને ન બોલવાનુાં બોલે છે. ‘ર્મારે કમાવા જવુાં પડત ુાં હોય એમ, અમે અમારા 
લોહીનુાં પાણી કરી નાખીએ છીએ ત્યારે આ અનાજ પકવીએ છીએ.’ પેલા લભખારીનુાં અપમાન કરીને કાઢી મકેૂ 
છે.  
 

ભગર્ ચપૂચાપ ત્યાાંથી નીક ી જાય છે, પોર્ાની વનયર્ જગ્યાએ. રાત્રે જમર્ા પણ નથી બીજા રદવસે સવારે 
વહલેા ઉઠીને ઘાસ કાપી નાખે છે .રદવસ ઉગર્ાાં જ હ  લઈને ખેર્રમાાં ચાલ્યા જાય છે,પોર્ાનો વનત્યક્રમ શરુ 
કરી દે છે, આ વખર્ની મોસમમાાં પહલેાાં કરર્ાાં વધારે અનાજ પાક્ુાં છે. ધાનના ઢગલા ખ ામાાં પડેલા છે. 
માગનારાઓની લાઈન લાગી છે એમાાં પેલો લભખારી પણ છે, ભગર્ રે્ને બોલાવે છે અને ઢગલામાાંથી જેટલુાં 
જોઈએ રે્ટલુાં અનાજ લેવાનુાં કહ ેછે, પેલો થોડુાંક જ લે છે, કારણ કે ભગર્ના દીકરાએ કરેલુાં રે્નુ ાં અપમાન 
ર્ેને યાદ આવે છે. ભગર્ જારે્ ઊભા થઈને મોટુાં પોટકુાં બાાંધે છે અને જારે્ ઉપાડીને પેલા લભખારીના ઘર 
સધુી મકૂવા માટે જાય છે. જર્ાાં જર્ાાં આંખથી દીકરાને કહરે્ા જાય છે કે આ ઉભેલાાં છે એમાાંથી કોઈ ખાલી 
હાથે ના જાય. ભગર્ના ચહરેા ઉપર સ્લમર્ હત ુાં, જયારે દીકરાના ચહરેા ઉપર પલર્ાવાનાાં લબિંદુઓ હર્ાાં. આ 
વાર્ાસમાાં લેખકે સજુાનના પાત્રને બરાબરનો ઉઠાવ આપ્યો છે, રે્મજ ધમસભાવના અને નીવર્થી માણસ આગ  
વધી શકે છે એ વસદ્ધ કરી બર્ાવ્યુાં છે. 
                

 

 


