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ખેતરને ખોળે : કહ�વત�ંથ
�ુિનયામાં કોઈક જ એવી ભાષા હશે ક� �માં કહ�વતોનો �યોગ ન થયો હોય. સંસારની �યવહાર પ�ુતા અને સામા�ય �ુ���ુ ં ��ું �ાન
કહ�વતોમાં મળે છે , એ�ું અ�ય જ�યાએ મળવં◌્ �ુ�ક�લ છે . કહ�વતો માનવ�વભાવ અને �યવહાર �ુશળતા માટ� બ�ુ �ચ�લત છે .

સમાજમાં મ�ુ�ય ક�વી ર�તે �યવહાર કર� છે , �મ લોક�વનની સાથે સાથે એ�ુ ં �ય��ત�વ�વન પણ કહ�વતોમાંથી ઉપસી આવે છે .
કહ�વતો માનવીની કોઠા� ૂઝમાંથી �ગટ� લી મોતીના દાણા �વી છે . �મ �વનમાં કહ�વતો�ુ ં �થાન છે તેમ સા�હ�યમાં પણ કહ�વતો�ુ ં
�થાન છે .
‘કહ�વત’ દર� ક ભાષામાં �ુ દ� �ુ દ� ર�તે બોલાય છે . મ�યકાલીન �ુજરાતીમાં ‘કહ�વત’ને ‘ઉખા�ુ’ં , ‘ઉખાણો’ આ�ુિનક �ુજરાતીમાં
‘કહ�વત’, ‘કહ�તી’, ‘કહ�ણી’, ‘લોકો��ત’ આમ કહ�વત દર� ક ભાષામાં તેમજ બોલીમાં બોલાય છે . કહ�વત િવશે �યા�યા આપતાં
હ�મચં�ાચાય� કહ� છે ક� “કહ�વત એટલે �વનસંસારની આચાર સં�હતાનો સાર” તો ઉમાશંકર જોશી “કહ�વત એ લોકકિવતાની �ુવપં��ત
છે .” એમ કહ� �બરદાવે છે . ડૉ. જો�સન કહ�વત િવશે “વારં વાર બોલાતા �ૂંકા વા�ો તે કહ�વત” આવી અનેક કહ�વતો િવશે �યા�યા મળે
છે .
િવ�માં ઘણી બધી ભાષાઓ છે તો બોલીઓ પણ એટલી જ છે . બોલીની વાત કર�એ તો ‘બાર ગાઉએ બોલી બદલાય’ કહ�વત અ�ુસાર
બોલીઓમાં પણ િવશેષતા રહ�લી છે . લય, ઢાળની સાથે સાથે ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો વગેર� બોલીની િવશેષતા દશા�વે છે . કહ�વતો
�સંગને અ�ુ�પ સચોટ અને સબળ ��ટાંત � ૂિત� માટ� વપરાય છે .
ઉ�ર �ુજરાતના સા�હ�યકારોમાં પીતાંબર પટ� લ�ુ ં નામ વાતા�કાર તેમજ નવલકથાકાર તર�ક� મોખર� છે . તેવા પીતાંબર પટ� લની
નવલકથા ‘ખેતરને ખોળે ’ � બે ભાગમાં �કાિશત થઈ છે . ‘ખેતરને ખોળે ’ ભાગ-૧ અને ભાગ-ર’ માં ��� ુત થતી કહ�વતો ર�ૂ કર� છે .
નવલકથામાં આવતા પા�ો �ારા વાતો કરતા કરતા અનાયાસપણે અને સહજ ર�તે �ુખમાંથી સર� પડતી કહ�વતો જોવાનો આપણે
ઉપ�મ છે . � નીચે �ુજબ છે .
કહ�વત : ‘અથા�ું બગડ�ુ તે� ંુ વરસ બગડ�ુ’ં (ભાગ-૧, �.ર૩, � ૃ.રપ૩)
સમ�ૂતી : � કાય�નો �ારં ભ અ�ુભ હોય તો તેનો �ત પણ સારો હોતો નથી.

વા� : દ� વશંકર પોતે જ આ કસોટ�માંથી પસાર થઈ ર�ા હતા. આ િવષય પર � ૂબ વાતો કરતા કહ� છે ક� જયંતી કહ�નાર કાંઈ ખો�ું
નથી ક�ું “અથા�ું બગડ�ું તે� ુ ં વરસ બગડ�ુ”ં આપણી ક�વી દશા થઈ છે એ આના પરથી સમ� લેવા�ુ.ં
કહ�વત : ‘ક�જયા�ું મ� કા�ં ’ (ભાગ-ર, �કરણ-૯, � ૃ.૧ર૦)
સમ�ૂતી : કલેશથી વેગળા રહ�� ું સા�ંુ

વા� : ‘ભઈ ! �ુ ં તો એટ�ું ��ું ક� ક�જયા�ુ ં મ� કા�ં ? ગમે તેમ તોય વા�ણયો ગામનો માણસ છે .. ઘરમેળે પત� ું હોય તો શીદને
કોટ� ના ધ�ા ખાવા ?”

કહ�વત : ‘કણબી પાછળ કરોડ” (ભાગ-૧, �કરણ-૧પ, � ૃ.૧પ૧)

સમ�ૂતી : અ� પકવનાર ખે�ુત સ�ન
ુ ે મદદ કર� છે પણ મદદ યાચતો નથી.

વા� : ખે�ુત જગતનો તાત છે , એ ધાર� તો આ દ� શમાં અનાજની કદ�ય તંગી ન રહ� એટલા માટ� જ ક�ું છે ક� ‘કણબી પાછળ કરોડ...’
કહ�વત : ‘કમાઉ દ�કરો માને વહાલો’ (ભાગ-ર, �કરણ-૧, � ૃ.૮)
સમ�ૂતી : કમાતી �ય��ત �વજનોને વહાલી લાગે છે .
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વા� : ભઇ ! મા�ંુ માનતો હોય તો ગામડામાં રહ�વાની તો વાતે કર�શ ન�હ. તાર� સરકાર� નોકર� ન કરવી હોય ને મા�તર થ�ું હોય
તો તેમ કર : પણ અહ� ગામડામાં તો રહ�વા�ુ ં નામ જ લેતો નહ� ? ‘કમાઉ દ�કરો માને વહાલો, એટલામાં બ�ું સમ� �’
કહ�વત : કર ભલા હોગા ભલા (ભાગ-ર, �કરણ-૬, � ૃ.૬૮)
સમ�ૂતી : ભલાઈ કરવાથી સારો બદલો મળે છે .
વા� : આ જ સા�ું કામ છે . “કર ભલા... હોગા ભલા !” ભગવાનને ગમે તે� ું કામ કર�શ તો ભગવાન હર� ક કાય�માં સહાય કરશે.’
કહ�વત : કાગડો દહ�થ�ં ુ લઈ ગયો. (ભાગ-૧, �કરણ-રર, � ૃ.ર૪ર)
સમ�ૂતી : સાર� વ�� ુ અયો�ય પા�ને હાથ જવી.
વા� : શંકરલાલે આવાને ઘર� ક�મ નાખી હશે ? બી� સારા છોકરા ન હતા ? �બચાર� મં� ુ ક�વી થઈ ગઈ છે ? વળ� માર�ૂટ તે કરાતી
હશે ? ભણેલા થઈને ગાળો દ� તાંય શરમ ન�હ આવતી હોય ? આ તો કાગડો દહ�થ�ંુ લઈ ગયો, એના ��ું થ�ું છે ?”
કહ�વત : �વ
ૂ ાને ગળ�ું બંધાય છે ? (ભાગ-ર, �કરણ-૧, � ૃ.૬)
સમ�ૂતી : અસં�ય લોકોને બોલતા અટકાવી શકાતા નથી.

વા� : ‘ભલે ને થતી ? �યાર� લોકો સાચી વાત �ણશે �યાર� એ જ શરમાશે. �ને � અ�ુમાન કરવા હોય તે ભલે કર� ’. ‘કંઈ �ૂવાને
ગળ�ું બંધાય છે ?’
કહ�વત : ખાળે �ૂચા અને દરવા� ઉઘાડા (ભાગ-ર, �કરણ-૪, � ૃ.૪૮)
સમ�ૂતી : ખોટ� કરકસર કરવી.
વા� : એ લોકો ખચ� નથી કરતાં એ�ું નથી, પણ એ લોકોને ખાળે �ૂચા અને દરવા� ઉઘાડા’ ��ું જ હોય છે .
કહ�વત : ઘરડા બળદને બગાઈઓ ઘણી (ભાગ-ર, �કરણ-ર, � ૃ�ઠ૧ર)
સમ�ૂતી : નબળા માણસને વધાર� �ુ�ક�લીઓ પડ� છે .

વા� : પણ જયંત આ કામ હાથ ધર� તે પહ�લાં તેની સામે બી�ુ ં કામ આવી પડ�ુ.ં ઘરડા બળદને બગાઈઓ ઘણી એમ �ુ�કાળમા
લઢાઈ રહ�લા માનવીઓ ઉપર કોલેરાએ આ�મણ ક�ુ.�
કહ�વત : ચોરની મા કોઠ�માં પેસીને રડ� (ભાગ-૧, �કરણ-ર૭, � ૃ.૩૦૭)
સમ�ૂતી : �ુનેગાર માણસ પોતાને થયે� ું �ુકશાન �હ�રમાં કહ� શકતો નથી.
ુ ી માના પણ મોિતયા તો મર� જ ગયા હતા, ચોરની મા કોઠ�માં પેસીને રડ�, એવી
વા� : ક� ૂરચંદ શેઠનો પ� લઈ એ ઘેર ગયા, મં�ન
તેની ��થિત થઈ હતી.
કહ�વત : છ�ડ� આવે તે ચોર (ભાગ-૧, �કરણ-૧પ, � ૃ.૧૪૭)
સમ�ૂતી : �ુનો કરતાં પકડાય એજ �ુનેગાર
વા� : કલે�ટરથી માંડ�ને તે પટાવાળા �ુધીના ખાય છે , એટલે કોણ કોને કહ� ? આ તો છ�ડ� આવે તે ચોર, એના ��ું છે .
કહ�વત : દાળ બગડ� એનો દા’ડો બગડ�ો (ભાગ-૧, �કરણ-૨૩, � ૃ.રપ૩)
સમ�ૂતી : �નો આરં ભ ખરાબ હોય તેનો �ત પણ સારો હોતો નથી.

વા� : જયંતી ? કહ�નાર� કંઈ ખો�ું ક�ું નથી. દાળ બગડ� એનો દા’ડો બગડ�ો..
કહ�વત : �ુઃખ�ું ઓસડ દા’ડા (ભાગ-૧, �કરણ-૧૭, � ૃ.૧૭૩)
સમ�ૂતી : સમય ગમે તેવા �ુઃખને � ૂલાવે છે .

વા� : જયંતે �ુ��મતા િવશે ક�ટલાક ��ો � ૂછયા : �ુઃખ�ુ ં ઓસડ દા’ડા એ ર�તે �ુ��મતા તેને � ૂલી જશે અને �ુખી થશે એમ મનને
મના��ુ.ં
કહ�વત : દાંત આ�યા છે તો ચાવ�ું ન�હ આલે ? (ભાગ-ર, �કરણ-૧૯, � ૃ.ર૬૬)
સમ�ૂતી : પરમા�મા દર� ક માણસને ખાવા માટ� અ� આપે છે .

વા� : ‘ખવરાવવાળોય એ છે ને �વાડવવાળોય એ છે . દાંત આ�યા છે તો ચાવ�ું ન�હ આલે? એાવા પાપ કરો પછ� કયાંથી સા�ંુ
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વરસ આવે?
કહ�વત : પાડા લડ� ને ઝાડનો ખો નીકળ� �ય. (ભાગ-૧, �કરણ-૧૯, � ૃ.૧૯૮)
સમ�ૂતી : બે બ�ળયા લડ� ને િનબ�ળને સહન કરવા�ુ ં રહ�.
ુ ેન હ�રાન થાય છે તે� ુ ં �ું ? તમારામાં કંઈક કહ�વત છે ક� ‘પાડા લડ� ને ઝાડનો ખો નીકળ� �ય ?’
વાકય : પણ તમારા ઝઘડામાં મં�બ
એ�ું થાય છે .’
કહ�વત : પાપ તો છાપરા ઉપર જઈને બોલે (ભાગ-ર, �કરણ-૧, � ૃ.૪)
સમ�ૂતી : ખો�ું કાય� આખર� �હ�ર થયા િવના રહ�� ું નથી.

વા� : ભલે ને અ વાત �પાવે, પણ પાપ તો છાપરા ઉપર જઈને બોલે છે .
કહ�વત : મન વગર કં ઈ માળવે જવાય ? (ભાગ-૧, �કરણ-૧૪, � ૃ.૧૩૦)
સમ�ૂતી : ઈ�છા હોય તો બ�ું થાય.
વા� : બંને જણા આટઆટ�ું કરતાં હતાં, છતાં ભાણો માનતો ન હતો, એટલે મામીએ ર�સમાં ક�ું : ‘રહ�વા દો ને ? મન વગર કંઈ
માળવે જવાય ?’
કહ�વત : ભસતાં �ત
ૂ રાં ભા�યે જ કરડ� (ભાગ-ર, �કરણ-૧ર, � ૃ.૧પ૧)
સમ�ૂતી : બડાઈ હાંકનાર કંઈ કર� શકતા નથી.

વા� : તેણે દોડ�ને જયંતનો ખભો પકડ� લીધો જયંતે હસીને ક�ું ‘ભસતાં �ૂતરાં ભા�યે જ કરડ�, એ કહ�વત � ૂલી ગયા લાગો છો ?’
કહ�વત : લાખ ભેગા સવા લાખ (ભાગ-ર,�કરણ-૧૭, � ૃ�ઠ-રર૬)
સમ�ૂતી : ખચ� ભે� ું થો�ું વધાર� ખચ�

વાકય : સાથે સાથે ચોરાશી કર�ને �ા�ણોને પણ જમાડ� �ોને ? લાખ ભેગા સવા લાખ ? નામ રહ� જશે અને બધે વાહવાહ થઈ જશે
?’
કહ�વત : વા�ણયાની � ૂછ નીચી (ભાગ-ર, �કરણ-૯, � ૃ.૧૧૯)
સમ�ૂતી : પીછે હઠભર� ��થિત �વીકાર� લેવી.
વા� : પાનાચંદ શેઠ જયંતને મળતાં સંકોચ અ�ુભવતા હતા. તેમણે શેર ન ભરવાનો �ચાર કય� હતો એટલે તેમના પગ પણ
ઉપડતા ન હતા, પણ હવે �ું થાય ? આખર� વા�ણયાની � ૂછ નીચી ગણી તે સામે પગલે જયંતને મ�યા.
કહ�વત : સો સો �ુહ � મારક� �બ�લી હવે હજ કરવા ચાલી (ભાગ-ર, �કરણ-૧૧, � ૃ.૧૪૮)
સમ�ૂતી : અનેક �ુ��ૃ�યો કર�ને ધમા��મા બનવાનો માણસે દં ભ કરવો તે.

વા� : અર� એમ કહો ક� સો �ુહ� માર�ને �બ�લી હવે હજ કરવા ચાલી છે ?’
કહ�વત : �ું ભલોને મારો ભગવાન ભલો (ભાગ-૧, �કરણ-૧ર, � ૃ.૧૧ર)
સમ�ૂતી : બી�ના કામમાં દખલગીર� ન કરવી.
વા� : પાનચંદ શેઠ�ુ ં દ� � ું પતી �ય, એટલે મારા માથા પરથી ભાર ઉતર� �ય. પછ� તો �ુ ં ભલો ને મારો ભગવાન ભલો.
પીતાંબર પટ� લની નવલકથા ‘ખેતરને ખોળે ભાગ-૧ ભાગ-રમાં દશા�વલ
ે કહ�વતો ઉપર �ુજબ જોઈ. કહ�વતો ત�કાલીન સામા�જક
પ�ર��થિતને �ય�ત કરતી છે . તો સંસારના �યવહારને શાણપણ ને લગતી કહ�વતો છે . �મ ક� ‘ક�જયા�ુ ં મ� કા�ં’, ‘કર ભલા હોગા
ભલા’ વગેર� કહ�વતોમાં નૈિતકતા કમ�ફળનો િસ�ાંત સામા�ય દ� ખાય છે .
ક�ટલીક કહ�વતોમાં પ�ર��થિતની અ�ભ�ય��ત � ૂબ સાર� ર�તે કર� છે . ‘અથા�ું બગડ�ું તે� ુ ં આ�ું વરસ બગડ�ુ’ં , ‘દાળ બગડ� એનો
દા’ડો બગડ�ો’, ‘ચોરનીમાં કોઠ�માં બેસીને રડ�’, ‘ઘરડા બળદને બગાઈઓ ઘણી’, ‘પાડા લડ�ને ઝાડનો ખો નીકળ� �ય’ વગેર�
કહ�વતોમાં માણસના �વન સંસારની એક પ�ર��થિત વણી લેવાનો �યાસ થયો છે . ‘મન વગર માળવે ન જવાય’ તેવી કહ�વતોમાં
માણસના મનની વાત કર� છે .
પીતાંબર પટ� લને �ુજરાતી અને �હ�દ� િમ�ણવાળ� ક�ટલીક કહ�વતો યો� છે . ‘કર ભલા હોગા ભલા’, ‘સો સો �ુહ� મારક� �બ�લી હવે હજ
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કરવા ચાલી’ છતાં આપણને આ કહ�વતો પારક� લાગતી નથી. ક�ટલીક ઈ�ર ��યેની ��ા દશા�વતી કહ�વત �યાન ખ�ચે છે . ‘�ુ ં ભલોને
મારો ભગવાન ભલો’

પીતાંબર પટ� લની નવલકથા ‘ખેતરને ખોળે ભાગ-૧-ર’ ઉ�ર �ુજરાતની બોલીમાં લખાયેલી છે . �માં આવતી ઉ�ર�ુજરાતની કહ�વતો
અને ��ઢ�યોગો લેખકની ભાષાને આગવી બનાવે છે . નવલકથામાં યોજવામાં આવેલ કહ�વતો એ પા�ના �ુખમાંથી સહજતાથી સર� છે .
આમ, સંસારના �યવહારો, શાણપણ, �ા�ય�વન તો �ુજરાતી �હ�દ� િમિ�ત એવી કહ�વતો આ નવલકથામાંથી �ા�ત થાય છે . આપણે
પીતાંબર પટ� લના સમ� સા�હ�ય સ�નને �યાનમાં રાખીને જો કહ�તવો તારવવામાં આવે તો એક આખો ઉ�ર �ુજરાતનો કહ�વત કોશ
થવા યો�ય છે .
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