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ચૌધર� સમાજની લોકવાતા� ની સમી�ા - ‘મા અને દ�કરો’

��તાવના:

લોક સા�હ�ય�ું િવિશ�ટ �ગ એવી લોકકથા�ું બીજ આપણને વદે અને ઉપિનષદોમાં આવલેા ઉપા�યાનોમાં મળે છે. લોકવાતા� કહ�વાતી
હોય છે.  ભગવાન ��ુધ પોતાના �વણોને એક� કર�ને �તકકથાઓ કહ�તા.  તીથ��થાને નીકળેલા ઋિષ�િુનઓ �યાં આરામ માટ�
રોકાતા �યાં એમની સામે ભેગા થયેલા ભ�ત – સમાજને ધાિમ�ક વાતા�ઓ કહ�તા.આજના જમાનામાં ઘરના વડ�લો પોતાના નવી પેઢ�ના
– પૌ� – પૌ�ીઓ સામે વાતા�ઓ માડં� છે. �ા�ણો, બારોટો, ચારણો, ભાટલોકો પણ લોકકથાઓ કહ�તા. �યાં �યાં લોક�વન છે. �યાં
લોકકથાઓ છે. માનવસમા� ��થરતા ધારણ કયા� બાદ આનદં –�મોદના અને મનોરંજનના સાધન તર�ક� જ�મેલી આ લોકકથાની
પરંપરા ભારતમાં તો છેક �ાચીન કાળથી જોવા માણવા મળે છે.

‘મા અને દ�કરો’ લોકવાતા� �રુત �જ�લાના ચૌધર� સમાજની છે. લોકવાતા�� ું �વ�પગત સ�દય� તેમજ વાતા� હાદ�� ું સ�દય� ક�� ું �ગટ� છે.

તે ��ુય ઉપ�મ છે.

લોકવાતા�� ું વ�� ુ અને સકંલન

‘મા અને �દકરો’ વાતા� આવાજ એક �ણુવ�ા એ ઉમદા ચ�ર��ું મસમો�ંુ વભૈવધન ધરાવતા મા – દ�કરાની �વન કથા છે. તાપી
નદ�ને �કનાર� આવલેા એક નાનકડા ગામના એક �પડ�માં મા- દ�કરો બે એકલા રહ�તા હતા.ં દ�કરા�ું નામ હ� ું રમેશ. તાપી નદ�માં
એકવાર �રૂનાં પાણીથી ગાડં��રુ બની.એ �રુમાં તણા� ું એક ઝાડ�ું થડ રમેશના ઘરની ન�ક અટવાઇ ગ�ુ.ં રમેશે એ થડને બહાર
કાઢ�ુ.ં તાણીને એને ઘર� લઇ ગયો.અને �ુએ છે તો થડની બખોલમાં એક ગભરાયેલી �ી દ�ખાવે ગદં� ગોબર� લાગે એને જોવા� ું મન
ના થાય એવી. રમેશની મા એનો િતર�કાર કરવાને બદલે એને �ેમથી શાર��રક ર�તે ચૌ�ખી કર� છે. એને ખવડાવે છે. જમીને જતી આ
�ી રમેશને એની માને આશીવા�દ આપે છે. એક ચમ�કાર ! રમેશ �પડ� એક �ણમાં જ આ�લશાન મહ�લમાં પ�રવિત�ત થાય છે. બધોજ
ધનવભૈવ એ મહ�લમાં હાજર છે. અર� રમેશને માટ� એક �ુદંર ક�યા પણ ! �દુામાને �યાં �ૃ�ણે તા�ુંલ�ૃપાથી � ચમ�કાર સ�ય� હતો.
એ�ું જ કંઇક �ણે આ મા-દ�કરાના ઘર અને �વનમાં બની ગ�ું અચાનક ! મા – દ�કરા �બૂજ આનદંથી રહ�વા લા�યા પણ ગામના
એક હ�મથી આ મા – દ�કરાના �વનમાં અચાનક આવલેા �ખુનાં �રુજની રોશની જોઇ ના ગઇ ઇ�યા�નાં અ��નમાં બળબળતાં એણે
જોઇને ગામનાં રા�ની આગળ મા – દ�કરાનાં વભૈવ�વનની વાત કર�. રા�એ �તે આવી ને જો� ું તો સાચેજ વભૈવ રમેશ �ગણે
આળોટતો હતો. એટ�ું જ નહ� રમેશની �પ�ુદંર પ�નીને જોઇને તો રા� �ણે કામથી �ધબની બેઠો. અને પછ� તો એક રા�ને ન
શોભે એવી અને રમેશથી ન �રૂ� થાય એવી માગણીઓ એણે ��ૂવાં માડં�. રમેશને એ ર�તે પર�શાન કર� એનો ધનવભૈવ અને એની
�પ�ુદંર પ�નીને છ�નવી લેવાનો એનો ઇરાદો હતો.�ણે એણે રમેશ પાસે ‘હસ� ું પાન અને બોલતી સોપાર�’  મગંાવી, િવયાયેલી
વાઘણ�ું �ૂધ’ મગંા��ુ રમેશની ચ�રુ પ�નીની સહાયથી રમેશ એ લઇ આ�યો. પણ �નો િવનાશકાળ હોય એની ��ુ�ધ િવપર�ત બની
જતી હોય છે. એટલે રા� વાઘણને જ બોલાવી લાવવા� ું કામ રમેશને સ�પે છે. રમેશ તરફનાં �ેમને વશ વાઘણ આવે છે. પણ
વાઘણને ��ય� જોતા રા� અને હ�મનાં હા� ગગડ� �ય છે. એ બનંે ભાગવા �ય છે. પણ વાઘણનો ખોરાક બની �ય છે. �તમાં
રમેશ એની પ�ની અને મા �ખુેથી �જ�દગી પસાર કર� છે. �વનમાં હમેશા �ુિશતનો પરાજય થતો હોય છે. અને સારપ �તતી હોય છે.

એ વાતને સરસ ર�તે વણ�વતી વાતા�� ું કથાવ�� ું �બૂજ રસ�દ છે. � ૂથંણી પણ એવી ર�તે થઇ છે.

પા�ા લેખન
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‘મા અને દ�કરો’ લોકવાતા�ની પા���ૃ�ટ પણ સારા નરસાની બનેલી તેજ-�ધારમય પા���ૃ�ટ છે. રમેશ અને એની મા આ વાતા�ની
પા���ૃ�ટનાં ભલાપા�ો છે. કોઇને મદદ કર� �ટવાની ભાવના આ પા�ોમાં છે. એટલે જ એમની �દર પડ�લી સારપ એમના �વતરને
�ખુમય આનદંમય બનાવે છે. નદ�ના �રૂમાં થડના સહાર� તણાઇ આવલેી એક �ીને રમેશની માં મદદ કર� છે. એની સારવાર કર� છે.

એને ખવડાવે છે. બદલામાં એ �ીના દ�વી આશીવા�દ ગણો ક� પછ� એ �ીજ કોઇ દ�વીશ��ત હોય અ�ું માનો પણ ચમ�કાર થાય છે.

રમેશ અને તેની મા�ું ગર�બી �ણમાં નાશ પામે છે. પણ એમ�ું આ �ખુ ગામનાં હ�મથી ન જો�ું જતાં એ ગામનાં રા�નાં મનમાં
એ�ું ઝેર ર�ડ� છે. �ને �તાપે રા� � ખર�ખર તો હોવો જોઇએ ર�ક, િપતા સમાન એને બદલે એ રમેશની �પ�ુદંર પ�ની ઉપર નજર
બગાડ� એને �ા�ત કરવા રમેશને �ુદ� �ુદ� ર�તે હ�રાન કર� છે. પણ છેવટ� સારા�ું સા�ંુજ થાય છે. અને ખરાબ ભાવના વાળા રા�
અને હ�મ�ું ��ૃ�ુ થાય છે.

સવંાદકલા

‘મા અને દ�કરાની વાતા� મા’ં મા-ં  દ�કરા વ�ચે અરસપરસ સવંાદ થતા જોવા મળે મા અને દ�કરાની મદદ મળવાથી �ીએ આપેલા
આશીવા�દથી ચમ�કાર થાય છે. રમેશની �પડ�ને જ�યાએ બગંલો બની �ય છે. આ �ખુ ગામના હ�મ અને રા�થી �રવા� ું નથી
�થી રા� રમેશ પાસે જઇ અશ� વ�� ુઓંની માગંણી કર� છે. �યાર� સવંાદ યો�ય છે. રા� રમેશને કહ� છે. ક� �ુ ં મા�ં ુ તે મને આપીશ
? રમેશ : માર� પાસે હશે તો �ુ ં ચો�સ આપીશ. રા�: ‘મને હસ� ું પાન અને બોલતી સોપાર� લાવી આપ.! રમેશ િવચાર� છે. ક� �ું
કર�ુ ં? પરં� ુ રમેશની પ�નીની �જૂ�જુથી રા�ની પહ�લી શરત �રૂ� કર� છે. �યાર� બી� શરત રા� �કૂ� છે. આમ બે થી �ણ શરતો
રમેશ �રૂ� કર� છે. �મશ પા�ો ઉમેરાતા �ય છે. ને સવંાદ યો�તો �ય છે. આમ વાતા�માં સવંાદ આગળ ચાલે છે. વાતા� ફલક પણ
મોટો ભાગ રોક� છે. એમાં સવંાદો પણ ભર�રુ �માણમાં �કૂવામાં આ�યા છે. આ બધાજ સવંાદો પા�ોમાં �ાણ �રૂ� ધબ�તા રાખવા�ું
કામ કર� છે.

વહ�મ, �ધ��ધા , ચમ�કાર, સમકાલીન �વન�ું િન�પણ ચૌધર� સમાજની આ લોકવાતા� આજની વાતા�ઓ નથી આ� તો સમાજમાં
ઘણીબધી ��િૃત િશ�ણે આણી છે. પણ આ વાતા�માં િન�િપત સમાજ મોટ�ભાગે �ામ �દ�શનો છે. �યાં િશ�ણનો દ�વો હ� ઝગમ�યો
નહોતો. આ લોકો વહ�મમાં �બૂજ માનતા હશ.ે ઇ�ટદ�વ ઉપર ��ધાથી આગળ બધી �ધ��ધા �ધુીનો િવ�ાસ પણ ધરાવતા હશે. એ�ું
આ વાતા�માથંી પસાર થતાં જ�ર અ�ભુવાય છે. ‘માં અને દ�કરો’  વાતા�માં પણ આપણા મન અને ��ુ�ધ �વીકાર� ના શક� એવા
ચમ�કાર ત�વ�ું િન�પણ મળે છે. માતા અને ��ુે કર�લી સડ�લી �ીની સેવા��ુત સારવારને �તાપે મળેલા આશીવા�દથી રમેશની �પંડ�
��ું ઘર એક �ણમાં મહ�લ ��ું બની �ય છે. તો રમેશને �પ�ુદંર ક�યા પ�ની �પે પણ મળે છે. રા�ની માગંણી �માણે રમેશ ‘હસ� ુ
પાન અને બોલતી સોપર� પણ લઇ આવે છે. હસ� ુ પાન �ાય જો�ું નથી. બોલતી સોપાર�ની વાત પણ એક ચમ�કાર જ ગણાય ને
?વાઘણના બ�ચાની િવનતંીથી વાઘણ રમેશને એ�ું �ુધ લેવા દ� ક� પછ� રમેશ વાઘણને ‘મામી’ કહ�ને સબંોધે એટલે વાઘણ એને કંઇ
ના કર� આ વાત ��ુ�ધ ના �વીકાર� પણ મનને તો અદ�તુ આનદં જ�ર આપે જ છે.

આ વાતા�માં નદ�ના �રૂમાં તણાઇ આવલેી એક �ીને રમેશની મા મદદ કર� છે. બદલામાં એ �ીના દ�વી આશીવા�દથી �ુઃખ �ુર થઇ
�ય છે. એ �ખુ ગામના હ�મ અને રા�થી �ખુ જોવા� ું નથી. �થી રમેશ સામે રા� અશ� શરતો �કૂ� છે. પરં� ુ �મ તેમ કર� એ
શરત રમેશ �રૂ� કર� છે. વાતા�માં ભાષા શલૈીના કારણે � ુદંર વણ�ન ઉઠાવ પા��ુ છે. પા�ને આધાર� ભાષા �યોગ �ુદંર ર�તે કર� �ણે
છે.

લોક વાતા�માં �ગટ� ું �વન દશ�ન

લોકવાતા�ને મા� મનોરંજન�ું સાધન સમજવાનો સમય હવે જતો ર�ો છે. આજના િવકિસત, સ�ંકાર� અને િશ��ત જનસમા� હવે હવે
એમાથંી �ા�ત થતી ��ૂય િન�ઠા�ું મહ�વ સમજવા માડં� ુ છે.  એમાથંી �ા�ત થ� ું �વન દશ�ન એમાથંી મળતો �વન સદં�શ
લોકિશ�ણ�ું બ�ું મહ�વ�ું કામ કર� છે. લોકવાતા�ઓ મનોરંજનના િનમ�ે લોકો� ું મનોરંજન કરતાં કરતાં એમને �વીકારવો ગમે એવી
ર�તનો ઉપદ�શ એવી ર�તનો �વન સદં�શ આપી દ�તી હોય છે. અ�ર�ાન િવ�હન લોકોને આવી વાતા�ઓ �ારા બોધ, �ાન ચ�રુાઇ,

ડહાપણ ક� નીિતિવષયક �ાન મળ� રહ� છે.
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આ વાતા�માં પણ લોકવાતા�કાર� સારપનો િવજય જ બતાવવા�ું તા�ું છે. તનથી ગર�બ, આિથ�ક ર�તે નબળા પણ મનના માલદાર
માતા ��ુમાં પડ�લી અ�યને મદદ�પ બનવાની ભાવના, નદ�ના પાણીમાં લાકડા સાથે તણાઇ આવતી પહ�લી નજર� દ�ખાવે વરવી
�ીની સારવાર કર� એને જોવી ગમે એવી તો પેલી મા એની સેવા કર�ને બનાવે જ છે. પણ સાથે સાથે પોતાના �કૂડો ખાવાના માથંી
પણ �ેમથી ખાવા�ું આપી યો�ય અિતિથ સ�કાર પણ કર� છે. આ મદદ પેલી �ીના એવા �તરના આશીષમાં પ�રવિત�ત થાય છે ક� આ
માતા – ��ુની બા� દ�ખાતી ગર�બી ઘડ�ના છ�ા ભાગમાં ગાયબ થઇ �ય છે. �પંડ�ની જ�યાએ મહ�લ જ��રત દ�ખાવની જ�યાએ �પ
�ુદંરતા અને સાથે ��ુને માટ� તો યો�ય ક�યા પણ �ા�ત થઇ �ય છે.

આ �ખુ માતા – ��ુે એમના �દર પડ�લી સારપને કારણે મેળ��ું હ� ુ.ં  પણ �ુદરત કદાચ એમની સારપને થોડ� કસોટ� ઇ�છતી
હશે.એટલે જ ગામના હ�મે આ દ�ર�માતા – ��ુ પાસે આવલેા આવા ભ�યથી ભ�ય આિથ�ક �ખુ જો�,ુ પણ એનાથી એ વઠે��ું ના
ગ�ુગંામનાં રા�ને જઇને એણે ચાડ� ખાધી. અને રા� પણ સાચા અથ�માં રા� �વો નહ� જ હોવાને કારણે આ માતા – ��ુને �યાં
આવીને ��ુની �પ�પના �બર સમી પ�ની પર નજર બગાડ� છે. સીધી ર�તે ��ુના �ખુને છ�નવી ન લઇ શકા� ું હોવાથી એને
એક-એકથી અઘરા કામ સ�પે છે. પણ પેલી દ�વસી પ�નીનાં �તાપે રમેશની સામે �કૂ�લી બધીજ શરતો �રૂ� કર� છે. વાતા�ના �તે
રમેશને વાઘના સકં�માં ફસાવવા માગંતો રા� પોતેજ વાઘ �ારા ��ૃ�નુે મેળવે છે. ‘ ખાડો ખોદ� તે પડ�’ એ કહ�વત રા� માટ� સાથ�ક
બને છે. �વનમાં થાય તો કોઇ�ું ભ�ુ કર�ું અને ભ�ુ ના થાય તો પણ કોઇ �ું ��ુ તો ના જ કર�ું એ સદં�શ આ વાતા�માથંી મળે છે.

*************************************************** 

�ા. મ�ુંલાબેન ચૌધર�
આ�્�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ,

દહ�ગામ.
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