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“શે�ુ�ંને કાઠં�” અને “બાળાપણની �ીત” �ેમકથા સદંભ�

     ઝવરેચદં મેઘાણી(૧૮૯૬-૧૯૪૭) એટલે �જુરાતી સા�હ�ય જગતમાં લોક સા�હ�યના �ે�ે ન �તુો ન ભિવ�યિત ��ું નામ. ઓછા
આ��ુયમાં અઢળક સા�હ�ય આપનારા આ સ�કને યો�ય ર�તે જ “પહાડ� ું બાળક ” તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે.�જુરાતના જ એક
�દ�શ એવા સૌરા��ની ધરતી�ું લોકસા�હ�ય તેમણે િન�બત�વૂ�ક આપીને �જુરાતી લોકસા�હ�યમાં અનો�ું �દાન ક�ુ� છે. ડૉ.રમેશ
િ�વદે� તેમના માટ� લખે છે-“એમના �વનભર�ું મહ�વ�ું કાય� એ સૌરા��ના �ામ�દ�શમાં વસતા લોકોના કંઠમાં અને �ભ પર
સચવાઈ રહ�લા તળપદા સા�હ�યને અને એ ર�તે લોકસ�ં�ૃિતને �ળવી લેવા�ું ર�ું હ� ુ.ં”૧ એ યો�ય જ છે.તેમના મહ�વના લોકસા�હ�ય
ઉપર એક નજર નાખીએ.

લોકકથા – કંકાવટ�(બે મડંળ),ડોશીમાની વાતો,દાદા�ની વાતો,  રંગ છે બારોટ,  સોરઠ� બહારવ�ટયા(�ણ ભાગ),સૌરા��ની
રસધાર (પાચં ભાગ).

લોકગીત  - ઋ�ગુીતો,�ુદંડ�:��ુર લોકગીતો(બે ભાગ),ર�ઢયાળ� રાત  (ચાર ખડં),સોર�ઠયા �ુહા,સોરઠ� ગીતકથાઓ,સોરઠ�
સતંવાણી, હાલરડા.ં

લોકસા�હ�ય સશંોધન-િવવેચન-  ચારણો અને ચારણી સા�હ�ય,છે��ું �યાણ,પરક�મા,લોકસા�હ�ય:ધરતી�ું ધાવણ  (બે
ભાગ),લોકસા�હ�ય..પગદંડ�નો પથં, લોકસા�હ�ય� ુ સમાલોચન,સોરઠને તીર� તીર�,સૌરા��ના ખડં�રોમા.ં

     ઉપરો�ત િવશાળ સા�હ�યમાં લોકસા�હ�યના િવિવધ રંગો ઝીલાયેલા છે � સૌરા��ની અનોખી છબી ર�ુ કર� છે.આપણે �ણીએ છ�એ
ક� લોકસા�હ�ય �ખુ પરંપરાથી સાપડ� છે,એમાથંી સમ� સમાજ�ું �ચ� મળ� રહ� છે, કારણ ક� તે �� અને સમાજ�ું સ�હયા�ંુ સ�ન હોય
છે.મેઘાણીએ સજ �લા સા�હ�યમાં પણ સમાજના બધા �તરના લોકો િવશ�ે ું આલેખન જોઈ શકાય છે. ઝવરેચદં મેઘાણીએ પોતાની �યથા
ર�ુ કરતા લ��ું છે-“યથાશ��ત મે મારા એક જ �ાતંની લોકવાણી� ું આટ�ું સશંોધન ને દોહન ક�ુ�,મનોરથ તો �જુરાતભરના �ુના
વાણી-પોપડા ઉક�લવાનો હતો. પણ એ તો મનની મનમાં જ રહ�.”૨

      મેઘાણીને ઉપરની વદેના હોવા� ું કારણ એ છે ક� દર�ક ��ને પોતા�ું આગ�ું સા�હ�ય હોવા�ું જ. તેમણે સૌરા��ની ���ું સા�હ�ય
આપણી સામે �કુ�ને તેમના નૈિતક ��ુયો સહ�ત,માયા-મમતા,રાગ-�ષે,કપટ,દો�તી-�ુ�મની,િવરતા,�યાગ-બ�લદાન,સામા�જક
લ�ણોને ર�ુ કયા� છે. તેમના લોકસા�હ�યમાં ર�ુ થયેલી �ેમકથાઓ પણ �યાન ખ�ચે છે. લોકોના કંઠ� �વલેી એ �ેમ કથાઓને મેઘાણી
લોકબોલીમાં �પુેર� ર�ુ કર� શ�ાં છે. અહ� �ું તેમની ‘શ�ેુ�ંને કાઠં�’ અને ‘બાળાપણની �ીત’ એ બે લોકકથાઓમાં ર�ુ થયેલ �ેમકથા
સદંભ� વાત કર�શ.

     “શ�ેુ�ંને કાઠં�” લોકકથામાં આણલદ� અને દ�વરાની વાત કરવામાં આવી છે.નાનપણથી જ બનંે એકબી�ને �ેમ કરતા હતા.
દ�વરાની માને પણ આણલદ� ગમતી હતી. પણ કોઈક તેને પોતાની હાલતનો એહસાસ કરાવ� ુ-ં

“પણ ડોશી! તમે રા� માણસ કાં થાવ?�ાં હર�રુ આયર�ું ખોર�ું ને �ાં તમારો �બૂો!”૩

�યાર� તે િનરાશ થઇ જતી. સમય જતા �વુાન થયેલાં આણલદ� અને દ�વરો હવે રોજની �મ મળ� શકતા નથી. આણલદ�નાં િપતા
હર�ખુ આયર તો પોતાની ��ુીને દ�વરા સાથે પરણાવવા તૈયાર છે પણ આણલદ�ની મા માનતી નથી અને આણલદ�નાં લ�ન ઢોલરા
સાથે થઇ �ય છે. �પાળા ઢોલરાને બધાજ પસદં કર� છે પણ આણલદ�ની ��થિત કંઇક આવી છે-
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“આ ભાઠાળા ભમે,(ઈ)�પાળા�ું રા�ું ન�હ,

     (� ુ)ંડોલ�રયો થઈને, માણ ને માડંવ દ�વરા!”

“અર� દ�વરા �હ� ભમનારા આયરો �પાળા છે,પણ એ નાદાનોના �પથી �ું રા� નથી.�ું માડંવા નીચે શીદ નથી મહાલતો?”૪

     દ�વરો કહ� છે-“હવે તો �લૂી �વ ને �જણ દાણો-પાણી લ�યાછે તેની સાથે ફ�રા ફરો , કંસાર જમો,સસંાર માડંો.”૫ દ�વરો લાચાર
છે,પોતાની ગર�બી તેને નડ� છે. પણ આણલદ�ને તો આ લ�ન મ�ુંર જ નથી. વર-ક�યા કંસાર જમવા બેસે છે �યાર� પણ આણલદ�ની
��થિત કંઇક આવી છે-

“ચોર� �ટા ચાર,(�ું)ફડફડતે દલડ� ફર�,
      (પણ)ક�મ જ�ું કંસાર,દ:ખ મને �ું દ�વરો। "

“શ�ેુ�ંને કાઠં� ઝાડવે ઝાડવાની ને જળની માછલીઓની સાખે મ� �ની સાથે એક ભાણે બેસીને રોટલા ઘડવાના મીઠાં કોલ દ�ધા એ
��ુુષને �ય� �ું આજ કોની સાથે કંસારના કો�ળયા ભરવા બેઠ� �?ં અર�ર�,આયરાણીનાં બોલ�ું �ું આટ�ુ જ �લૂ!”૬

બનંે �ેમીજનોની િવ�ટુા પડવાની ઘટનાને મેઘાણીએ ક�ુણતાથી ર�ુ કર� છે, લ�નની પહ�લી રાતે ઢોલરો ચોટલો �થુવાને બહાને
આણલદ�ને �પશ� કરવાનો �ય�ન કર� છે તો-

“ચોટો ચાર જ હાથ,� ૂ�ંયો ગોર� માણસે,

          (એના)�ણુની વાળેલ ગાઠં,દોરો છોડ� દ�વરો."

“આયર આ ચોટલામાતંો બી� હાથનો દોરો �થુાઈ ગયો અને �ારની એ ગાઠં વળ� ગઈ. હવે � ું આઘરેો ર�’�.સસંારને સબંધેં �ુ ં તાર�
પરણેતર ઠર� �ં ખર�,ને મર�શ �યાં �ધુી તારા ઘરમાં રહ�,તારા ગોલાપાં કર�શ,પણ તારો ને મારો છેડોય અડવાના રામ રામ
�ણ�.”૭

     ઢોલરાની પ�ની તર�ક�ની બધીજ ફરજ એ િનભા�યે �ય છે અને હમંેશા પોતાના �ેમી દ�વરાને યાદ કરતી �ય છે,આ તરફ
દ�વરાની હાલત પણ આણલદ� �વી જ છે,તે સતત વદેનાના િવયોગમાં �ર� ર�ો છે,પિત તર�ક� ઢોલરો માણસાઈ �ળવનારો નીકળે છે
અને પોતાની પ�ની દ�વરાને સ�પવા દ�વરાને ઘર� આવે છે અને દ�વરાને કહ� છે-

“હ�યાના હ�તથી તને વર�લી ઈ તાર� પરણેતર,મે �લૂથી વચેાણ લીધેલી।વહ�વારને હાટડ� માનવી વચેાતાં મળે છે, પણ માનવીએ
માનવીએ ફ�ર છે એની મને �ણ નહોતી,દ�વરા દ�વરા જરાય અચકાઇશ મા,ં�ું પર�યો �યારથી જ એ તો માં જણી બોન રહ� છે.”૮

સામે પ�ે દ�વરો પોતાની બનંે બહ�નોને ઢોલરા સાથે પરણાવે છે અને કહ� છે-“ ઢોલરા ,ભાઈ દ�કર�ઓ તો દ�વાય પણ પોતાની
પરણેતરને પાછ� આણીને સ�પી દ�વી,એતો મોટા જોગીજિતથીએ નથી બ��ુ.ં �ું બે આ�ું �,ંપણ તાર� ઢાલ (તા�ંુ લે�ુ)ં તો મારા પર
બાક� જ રહ�લી �ણ�.”૯

      મનના િમલનને અહ� મહ�વ�ણૂ� ગણા�ું છે.ઢોલરાને વર�લી આણલદ� ઢોલરાને મનથી પિત માની શકતી નથી અને ઢોલરો પણ
આણલદ�ના �ેમને મહ�વ આપીને તેના �ેમી દ�વરાને તેની સ�પણી કર� છે.પ�ની હોવા છતાં ઢોલરાને મન આણલદ� બહ�ન સમાન રહ�
અને દ�વરો આણલદ� પરણી ન શ�ા હોવા છતાં એકમેકને મનથી વર�લા ર�ા.એટલે જ તેમનો �ેમ અહ� �તે છે.આણલદ�ને સ�પવા
આવલેા ઢોલરા સાથે દ�વરો પોતાની બે બહ�નને પરણાવે છે. �ખુદ �ત ધરાવતી આ �ેમકથામાં બધાજ પા�ો માનવીય ��ુયોને
�ળવી રાખે છે અને માણસનાં મનની-લાગણીની કદર કર� રહ� છે.બ�લદાન �યાગની ભાવના અહ� �પ�ટ જોઈ શકાય છે.

      “બાળાપણાની �ીત ” લોકકથામાં વી�ણદં અને શણેીની વાત આવે છે. અનાથ વી�ણદં જતંર વગાડવામાં હોિશયાર છે.

જગંલમાં ફરતા ફરતા તેણે પોતે જ આ જતંર બનાવ�ે ુ.ં

“જતંર મોટ� � ુબંડ�,બ�ીસે ગમે,

           છ�ીસ લવણ રમે વી�ણદંને ટ�રવે.”

મોટા � ુમંડાવા�ં એ �બન એમાં બ�ીસ તો ગમા ગોઠવલેા,અને એમાથંી છ�ીસ �ુદ� �ુદ� રાગીણીઓ વી�ણદંનાં ટ�રવાનો �પશ� થતાં
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ક�લોલ કર� રમવા લાગે છે.”૧૦

     એકવાર ગોરિવયાળ� ગામે આવીને વી�ણદં� પિનયાર� પાસે પાણી મા�ં� ું તો એક ક�યા કદ�પા વી�ણદંને જોઇને બી� �ીને કહ�
છે-

“બીન,ઈને પાણી પા�,�ું તો ઇનો વહરો �પ ભાળે ને ફાટ� મરા,ંબાઈ.”૧૧(એજન-�.ૃ૧૧૦)

વી�ણદં એ ગામનાં માલધાર� પર�યા ચારણ વદેા ગોરિવયાળાને �યાં રાતવાસો કર� છે �યાર� ખબર પડ� છે ક� પેલી પાણી ન પાનાર�
�પાળ� છોકર� વેદાની છોકર� શણેી છે,રાતે વી�ણદં� જતંર બ�વીને બધા ઉપર ��ુ કય� પછ� અવાર નવાર તે ગોરિવયાળ� ગામે
આવતો.શણેી વી�ણદંને ચાહવા લાગે છે-

“�ને કદ�પો કહ�ને,અને �ના મ� થી બી જઈને �ુવાને કાઠં�થી શેણી ભાગી નીકળ� હતી,તે� ું ��ુત �વ�પ હવે શણેીએ એના �ણુભયા�
સગંીતમાં નીર��ુ,ંનીરખીને ગાઠં વાળ� લીધી ક� બી� બધા તો ભાઈ-બાપ છે. બાપને તો �વ�નેય ધારણા નહોતી ક� આવા કદ�પા
�ુવાન ઉપર પોતાની લાડક� દ�કર�� ું �દલ ચ�ટ� શક�,ફ�ત એક વી�ણદં� જ શણેીની નીચી ઢળતી �ખોમાં ને થરથર �જુતા હોઠમાં
�ીતની છાની વાત વાચંી લીધી હતી.”૧૨

     વેદા ગોરિવયાળાએ �શુ થઇને વી�ણદંને કઈ પણ માગંવા ક�ું અને વી�ણદં� શણેીનો હાથ મા�ંયો પણ વદેો વી�ણદં �વા
કદ�પા-ભટકતા �ભખાર�ને પોતાની ક�યા આપવા રા� નથી એટલે એની સામે શરત �કુ� છે ક�-

“નવચદં�ર�ું ભે��ું એક સો ને માથે એક,ભે�ળ�ું કર�લે આ�ય,એક વરસની અવ�ય દ�તો સા.ંપોર બરાબર આ જ ત�યે જો નો
પોગાય,જો એક દ��ું મો�ું થાય,તો �ણ� ક� આ ભવમાં શણેી�ું મ�યે જોવા નૈ મળે.”૧૩

     વદેાએ દ�કર�ના મનને �ણવાનો �ય�ન ન�હ કય�. એતો વી�ણદં સફળ ન થાય એમ જ ઈ�છતો હતો એટલે જ ૧૦૧ નવચદંર�
ભ�સ એટલે ક� �છુડાને છેડ� સફ�દ વાળ,સફ�દ મ�,સફ�દ �ખો,લલાટમાં સફ�દ ટ��ુ,ંઅને આચળ સફ�દ હોય એવી ૧૦૧ ભ�સો ભેગી કર�
લાવવા�ું કપ�ંુ કામ વી�ણદંને સ���ુ.ં શણેી પખંી-��ૃિતને િવનતંી કર�ને વી�ણદંને પાછો વાળવા� ું કહ� છે. શણેી તેની યાદમાં �ુઃખી
થતી રહ� છે. વી�ણદં નવચદંર� ભ�સ એકઠ� કરવામાં �ૂર નીકળ� �ય છે,વરસ ��ંુૂ થાય પણ આવતો નથી. એટલે વદેો �શુ થાય છે.

પણ શણેી િપતાને પોતાનો �હમાલય જઈને શર�ર ગાળવાનો-�યાગવાનો િનણ�ય જણાવે છે.�યાર� જ િપતાને શણેીનાં વી�ણદં ��યેના
�ેમની ખબર પડ� છે.િપતા અને લોકો એને સમ�વે છે પણ તે માનતી નથી. �હમાલયના ર�તે જતા-ંજતાં ૧૮ વષ�ની શણેી બધાનંે
વી�ણદંનાં વાવડ �છેૂ છે,ને એ ર�તે તેને શોધતી રહ� છે. �તે તે �હમાલયમાં શર�ર ગાળવા બેસે છે પણ તે� ું શર�ર ગળ�ું નથી
કારણક� તે બાળ�ંુવાર� છે,શણેી વી�ણદં�ું �તુ�ં કર� એની સાથે પરણે પછ� શર�ર ગાળવા બેસે છે અને એ�ું શર�ર ગળવા લાગે છે
�યાં જ શણેીનાં નામની �મુ પાડતો વી�ણદં આવી લાગે છે.તેને એક �દવસ�ું મો�ું થ�ું હ� ું પણ શણેીનાં િપતાને ૧૦૧ નવચદંર� ભ�સો
આપીને આ�યો હતો. શણેી તેને કહ� છે-

“હાડંા હ�માળ,ગ�ળયા � �ડુા લગે,

   વી�ણદં વળે,ઘણ�લુા �ણે ઘર�."

“હ� મહા�લુા વી�ણદં,મારા હાડકા ગ�ઠણ ગ�ઠણ �ધુી તો આ �હમાલયમાં ઓગળ� ગયા,માટ� હવે તો હ� મહા�લુા �હાલા � ું પાછો
વળ�ને ઘરે ચા�યો �.”૧૪

      પણ વી�ણદં કહ� છે-“�ું �લુી થઇ ગઈ હોઇશ તોપણ �ું તને કાવડમાં બેસાર� ,માર� કાધં પર ઉપાડ�,અડસઠ તીથ�ની યા�ા
કરાવીશ, પાછ� વળ.”

     સામે શણેી કહ� છે-“હવે જો �ુ ં પછ� વ�ં તો માર� તાર� સાથે શર�ર સબંધં ન થઇ શક� ને ��ુ િવના મને મરતી વળેા કોણ અ��ન
�કુ�?એટલે આવતો જ�મ પણ બગડ�, માટ� હવે આ એક જ જ�મ વણ�યો એટ�ું બસ છે.”૧૫

      અહ� ��ુ જ અ��નસ�ંકાર કર� તેવી ભારતની સામા�જક મા�યતાનો પણ આલેખ છે.ઓગળતી વખતે છે�લે શણેી વી�ણદં� ું જતંર
સભંાળવા ચાહ� છે અને સાભંળતાં સાભંળતા જ શણેી� ું સ�ંણૂ� શર�ર ઓગળ� �ય છે. વી�ણદં ચારણ ખાલી હાથે પાછો ફર� છે.

     શણેી અને વી�ણદં અહ� ભેગા થઈ શકતા નથી.શણેીના િપતાએ �કૂ�લી શરત �રૂ� કરવામાં વી�ણદંને એક વષ� અને એક �દવસ

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue19/Manoj.php

3 of 4 16-02-2016 01:11



લાગે છે,પણ �યાં �ધુીમાં તો શણેીએ વી�ણદંના િવયોગમાં �વનનો �યાગ કરવા� ું ન�� કર�લી�ું અને એક �દવસ મોડા પહ�ચેલ
વી�ણદં શણેીને રોકવા �હમાલય પહ�ચે છે પણ �યાં �ધુીમાં તો શણેી�ું અડ�ું શર�ર ઓગળ� ગ�ું હ� ુ.ંશણેી વી�ણદં�ું જતંર
સાભંળતા સાભંળતા આ�ું શર�ર ઓગાળ� દ� છે.બનંેએ ભેગા થવા માટ� વષ� �ધુી રાહ જોઈ પણ વી�ણદં એક �દવસ મોડો પડ�ો અને
બનંે ભેગા થઈ શ�ા નહ�.આ �ેમકથાનો �ત ક�ુણ છે. સામા�જક મોભા ,અમીર� ગર�બીને કારણે બે �ેમીજનો ભેગા ન થઇ શ�ાં તે� ું
ક�ુણ આલેખન ઝવરેચદં મેઘાણીએ ક�ુ� છે.

     બનંે લોકકથામાં �યો�યેલ સોરઠ� બોલી કથાને રસાળ બનાવે છે.લોકસા�હ�ય હોવાથી અહ� આ સોરઠ� બોલી અ�યતં મહ�વ�ણૂ�
પા�ું બની રહ� છે.મેઘાણીનાં સમ� સા�હ�યમાં આ બનંે લોકકથામાં ર�ુ થયેલી �ેમકથા �જુરાતી લોકસા�હ�યમાં મહ�વની બની રહ� છે.
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