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 આ ધયતી ય જે ભનષુ્મ કુદયતી યીતે જન્ભે છે તેનો અંત ણ શનશિત જ છે. કુદયતી  ળબ્દ ભે એટરા 

ભાટે પ્રમોગ કમો છે કે શારભાાં ચચાાતી વોફપમા નાભની યોફોટા  ખફુ જ ચચાાભાાં છે અને લી વાઉદી 

અયેબફમાએ તેને કામદેવયની નાગયીકતા ણ આી છે. નાગયીક તે જ ફની ળકે જે ભનષુ્મ શોમ. એનો 

ભતરફ એ કે વોફપમાની ગણતયી ભનષુ્મ તયીકે કયી ? શલે તેની ઉત્શિ (જન્ભ) તો થઈ યાંત ુ તેનો અંત 

શનશિત નથી. કુદયતી યીતે જન્ભેર દયેક જીલ-જ ાંત,ુ પ્રાણી કે ભનષુ્મનો અંત શનશિત જ છે. કોઈનુાં લશલે ુાં મતૃ્ય ુ

થામ, તો કોઈનુાં ભોડુાં થામ છે. મસુ્લરભ ધભાભાાં ભયનાય વ્મસ્તતને જભીનભાાં દાટલાની પ્રથા છે, તો ફશિંદુઓભાાં 

વભાશધ અને અસ્નનવાંલકાય જેલી શલશધઓ પ્રચબરત છે.   

 ફનાવકાાંઠા જજલ્રાના લૂા ટ્ટાભાાં લવતા આફદલાવીઓની ભયણશલશધના યીત-ફયલાજોભાાં  ઘણી 

શલશલધતા જોલા ભે છે. તેભાાં ખાવ કયી દાાંતા, ારનયુ, અભીયગઢ તાલકુાઓભાાં આફદલાવીઓની લવતી 

લધ ુ છે અને તેભાાં ણ ગયાવીમા બીરોની લલતી લધાયે છે. આ આફદલાવી બીરોભાાં કોઈનુાં મતૃ્ય ુથામ તો 

પ્રથભ તો ભયનાયને જભીન ય ુલુડાલલાભાાં આલે છે. ભયનાય ્ી શોમ તે તેને વાડરો ઓઢાડલાભાાં આલે છે 

અને રુુ શોમ તો વપેદ ધોતીયુાં ઓઢાડલાભાાં આલે છે. ્ીના મતૃ્ય ુવભમે ીમયક્ષની શાજયી શોલી જરૂયી છે. 

ળફને જભીન ય ુલુડાવ્મા છી “લાયી ઢોર” લગાડલાભાાં આલે છે.1 લાયી ઢોરભાાં શરેાાં ાાંચ “ગેડી”ઓ 

ભાયલાભાાં આલે છે.2 તે વાાંબીને ગાભ રોકો તથા લલજનો ભયનાયના ઘયે બેગા થામ છે. વૌ ્ી,રુુો, 

ફાકો લગેયે ભોટા અલાજે યડે છે.  ્ીઓ છાતી કુટીને ભાથ ુછાડ ેછે. ગાભના અમકુ ભાણવો લાાંવ પાડીને 
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નનાભી ફનાલ ેછે. આ નનાભીને તેભની બાાભાાં ટાઠડી કશ ેછે. તેના ય ભયનાય વ્મસ્તતને ુલુડાલલાભાાં આલે 

છે. ભયનાયના કડાાં તેના ભાથા ફાજુ ાં મકુલાભાાં આલે છે. ળ્ોભાાં છયીને કભયની ફાજુભાાં મકુલાભાાં આલે છે. 

જો ભયનાય વ્મસ્તત યબણત શોમ અને તેની ત્ની શમાત શોમ તે એ ્ીની ફાંગડીઓ, ફરોમા લગેયે પોડીને 

ળફની ફાજુભાાં મકૂલાભાાં આલે છે અને ્ીના દાગીના ઉતાયી રેલામ છે.  

 નનાભીને ચાય ભાણવો ઉચકે છે. એક વ્મસ્તત આગ રઈને આગ ચારે છે અન્મ ફીજો ભકાઈના દાણા 

જભીન ય નાાંખતો-નાાંખતો ચારે છે. ફીજા નજીકના રુૂો યડતા-યડતા ળફની ાછ ચારે છે. નનાભીન ે

લાયાપયતી ફધા ઉાડે છે. દયેક વ્મસ્તત ઘયેથી એક-એક રાકડુાં રઈને આલે છે. જમાાં ભોટુ ઝાડ આલે ત્માાં 

શલવાભો અને થાકની શલશધ કયે છે. જભીન ય ભયનાય વ્મસ્તતને ઉતાયે છે. વકૃ્ષની છામાભાાં થડ ાવે દયેક 

ભાણવ એક એક થ્થય રઈ ત્માાં નાાંખી અને થ્થયની ઢગરી ફનાલે છે. અને તે ઝાડ ભયનાયના નાભથી 

ઓખામ છે. અને આ ઝાડ છી કાી ળકાત ુાં નથી. બીરો ગામના છાણથી રીીને “ચોકો” કયતા નથી. ળફને 

નલડાલતા નથી કે નનાભીને નાીમેય ણ ફાાંધતા નથી. તથા ળફની ાછ ્ીઓ જતી નથી.  

 ળફને લભળાનભાાં રઈ ગમા છી તેની બચતા ગોઠલામ છે. ભયનાયનો તુ્ર તેના શતાનુાં ાણી લડે ભોઢુાં 

ધોએ છે છી ભોઢાભાાં વૈા મકેુ છે. જે રોકોએ નનાભી ઉચકી શોમ તે જ રોકો ળફને કાઠી ય ચડાલે છે. તેભાાં 

ળફનુાં ભાથ ુ ઉિય તયપ અને ગ દબક્ષણ તયપ યાખે છે. છી ળફનુાં “કાજુ” અને “ડોડો” જુએ છે.3 જો 

ભાણવને ડાકણ ખાઈ ગઈ શોમ તો કાજા અને ડોડાની જનમાએ ાયવ ીાનાાં ાન કે કડાનો લીંટાેરો 

ગોો જોલાભાાં આલે છે અને જો ળાંકા ડ ેતો ળફને પાડે છે. ળફ ઉયથી ખાાંણ રઈ તેના લ્નો એક છેડો 

પાડલાભાાં આલે છે. ળયીય ય ભાનતાના કે ફાધાના દોયા કે દાગીના ઉતાયી રેલાભાાં આલે છે. ભયનાયનો ભોટો 

તુ્ર આગ દે છે. જો તુ્ર ના શોમ તો તેનો બાઈ આગ આે છે. તે લખતે તે ફોરે છે – “નાશઝે યબણમા આગ 

આી.” ળફ ફી ગમા છી એ રોકો લનાન કયી ઘયે જામ છે. કોગો કયીને ફધા છુટા ડે છે. આ લખતે 

ગાભની ્ીઓ ઘયભાાંથી રોટ રઈ જભીન ય ાથયી રોટ ય થાી ઘવીને ટોરી નીચે મકેુ છે, તેની 

ફાજુભાાં ાણીથી બયેલુાં એક ાત્ર અને દાાંતણ મકેુ છે. તેનાથી ભયનાય ભાણવ કઈ મોશનભાાં જન્ભ રળેે તે નક્કી 

કયે છે. ભાણવો જેલા રુૂના ળફને ફાીને ઘેય આલી કોગા કયીને ફેવે છે કે તયત જ ઘયભાાંથી ફે વધૃ્ધ 

્ીઓ ફે વધૃ્ધ રુૂોને ફોરાલે છે. આ રુૂો ટોલુાં ઊંચ ુકયી ગરાાં જુએ છે. જો નાના ફાકની ગરીઓ 

રોટ ય જોલા ભે તો ભયનાય ભાણવ કોઈ ફાકનો જન્ભ રેળે તેવુાં ભાને છે. છી રોકાચાય કે રોકાઈનુાં 

નક્કી કયે છે. રોકાઈનુાં નક્કી ન થામ ત્માાં ુધુી ભયનાયના લલજનો ખાટરાનો ઉમોગ કયી ળકતા નથી. 

રોકાઈના ફદલવે જભાઈ ગો ખલડાલીને ળોક બગાલે છે. ત્માયછી ખાટરાનો ઉમોગ કયી ળકામ છે. ફીજા 

ફદલવે લભળાનભાાં કોઈ એક ભાણવ ચોખાની ખીચડી, ઘી, ગો અને યોટરાનુાં ચયૂમુાં રઈને જામ છે તેને “બાથ”ુ 
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કશ ેછે. તે યાખની ઢગરી કયીને તે “બાથ”ુ મકેુ છે. ભાટીની કુરડીભાાં ાણી બયે છે અને ત્માાં મકેુ છે. તેઓ ભાને 

છે કે મતૃ જીલ આ ખાઈ-ી ને ી ઋશ ાવે જળે, છી એ ભાણવ લનાન કયી ઘેય જામ છે. 

સમાવધ 

 જો ગાભનો કોઈ આગેલાન, મખુી, બોો જેલી વ્મસ્તતનુાં મતૃ્ય ુ થામ તો તેને અસ્નનવાંલકાય આલાભાાં 

આલતો નથી યાંત ુતેને જભીનભાાં દાટલાભાાં આલે છે જેને આફદલાવી રોકો ‘શભાદ’, ‘વતલ્ની’ કે ‘દેયી’ કશ ેછે.  

આ પ્રવાંગે બીર વાધનેુ ફોરાલામ છે. આ બીર વાધ ુભાંત્ર ફોરી જભીન ભાતા ાવે ળફને દાટલાની જનમા 

ભાગે છે. વાધ ુકશ ેતે જનમાએ ખાડો ખોદલાભાાં આલે છે. ળફને દાટતી લખતે ખાડાને ચાયે ફાજુ ળફને રઈને 

ચાય પેયા પયે છે, અને ાાંચભાાં પેયે ળફને તે ખાડાભાાં મકેુ છે, છી લલજનો તેનુાં ભોઢુાં જુએ છે અને ૈવા મકેુ છે 

તથા તેની શપ્રમ લલતઓુ ક, યકાફી, તોવળુ, યજાઈ લગેયે લલતઓુ મકેુ છે. ળફને શવિંદુયથી ુાંજીને છાતી ય 

શ્રીપ મકેુ છે. ળફની આજુફાજુ ભીઠુાં નાાંખી અને ભાટીથી ળફને દાટી દેલાભાાં આલે છે. તેના છી તેના ય 

રાંફચોયવ ઓટરો ફનાલી થ્થય મકુલાભાાં આલે છે. જો આશથિક સ્લથશત વાયી શોમ તો તયત જ દેયી ચણાલે છે, 

અને આશથિક સ્લથશત વાયી ન શોમ તો ાછથી દેયી ચણે છે. ળફને દાટતી લખતે તેના નખ કાી દેલાભાાં આલે 

છે અને તેનો ફૂર તયીકે ઉમોગ કયે છે. ફેરા ભાણવના શાાંડકા, યાખ ભાટીના ાત્રભાાં બયી યાખે છે. આ ફૂર 

બચત્ર-શલબચત્રના ભેા લખતે કે આક-ફાક અને વાફયભતીના શત્રલેણી વાંગભભાાં ધયાલલાભાાં આલે છે. 

 રોકાઈ કે કણના ફદલવે જાજભ નાખલાભાાં આલે છે. કણ કયલા આલેરો દયેક ભાણવ કણ કયીને જાજભ 

ય ફેવે છે. તે લખતે ફીડીઓનો થતો ખચા જભાઈ આે છે. જભાઈ ખાાંડ લેચે છે અને રાર રૂભાર ણ રાલે 

છે. જાજભ ય લડીરો, ાંચો, ફને્ન શમય ક્ષના ભાણવો ફેવે છે. જો ્ી શલધલા ફની શોમ તો તેને જાજભ 

ય ઉબી યાખલાભાાં આલે છે છી ફને્ન ક્ષો અને વગાઓ વાાંબે એ યીતે લયક્ષલાા ફોરે છે કે “આ 

ફાઈને તભાયા ઘયેથી યણાલીને અભે રઈ આવ્મા શતા યાંત ુઅભાયો દીકયો આ જગતભાાં યહ્યો નથી એટરે 

અભે તેભને તભાયી દીકયી ાછી વોંીએ છીએ અને રનન લખતે આેલુાં દાુાં ગય ુઆજથી તભાયી દીકયી 

ચોખ્ખા ળબ્દે છુટી છે”. આભ કશી ફાઈને શમયક્ષને વોંલાભાાં આલે છે. છી તેને શમયભાાં યશવે ુાં કે 

વાવયીભાાં તે શલધલા જ નક્કી કયે છે. જો ્ી યલુાન શોમ તો તેને ફીજે લાલે છે. ્ીને શમય ક્ષને વોંપ્મા 

છી ળોક બાગલાની શલશધ કયે છે. જભાઈ ગો ખલડાલીને ળોક બગાલે છે. આલેરાઓને છાળ, યોટરા, 

અદડની દા, ખાટુાં બોજન અામ છે. કણ અને ફાયમુાં ફધુાં જ વાથે થામ છે. વભાશધ ફનાલલાની શોમ તો 

કણ કયલાભાાં આલતો નથી.4 આભની આશથિક સ્લથશત વાયી ન શોલાથી નાની ન્માત કયતા નથી. ઘણીલાય કણનો 

વભમ ણ રાંફાલે છે અને નાની ન્માત તથા ફાયમુાં વાથે કયે છે. શરેેથી નક્કી કયેરા ફદલવે ્ી રુુો કણ 

કયલા આલે છે. આખી યાત શાંવદેલના બજન કયલા આલે છે. વલાયે ાડો ભાયલાભાાં આલે છે. કુટુાંફલાા 
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યોટરા રાલે છે. ફધા જભે છે અને જભીને છુટા ડે છે. નાની ન્માતને “શખા ઢો” ણ કશ ેછે. ભોટી ન્માત 

જમાયે સ્લથશત વાયી થામ ત્માયે આ જ પ્રભાણે ભોટો ઉત્વલ કયે છે.  

સતેસરુ 

 કોઈ ભાણવનુાં ખનૂ થયુાં શોમ તો ‘વતેવરુ’ કયલાભાાં આલે છે.5 લાયી ઢોર લાાંગતા જ ્ી રુૂો તીય-

કાભઠાાં, કુશાડી, રાકડી, ધાયીમાાં, તરલાય, ગોપણ રઈને ઢોર લાગે ત્માાં એકઠાાં થામ છે. અને જે ભાણવે ખનૂ 

કયુું શોમ તેના ગાભ ય ચઢાઈ કયે છે. જો ભાયનાય ભાણવ શાથભાાં આલે તો તેનુાં ણ ખનૂ કયી તેનુાં રોશી 

રાલીને ળફને ાવે કયેરી ત્થયની ઢીંગરીને તે રોશીથી યાંગે છે, અને જો શાથભાાં ન આલ ે તો તેની 

ઘયલખયીનો નાળ કયે છે. જમાાં ુધુી ન્મામ ન આલે ત્માાં ુધુી ળફને કોઈ શાથ ણ અડાડી ળકતો નથી. 

ોરીવ તાંત્ર ણ તેભના ન્મામની યાશ જુએ છે છી બરેને ળફ વડી જામ ! લેય રુુ થમાાં છી તેની ભયણોિય 

ફિમા કયે છે. થોડા ફદલવો છી કણ કયે છે. ાડો ભાયી ાડાના ભાથાના રોશીથી તેની ઢીંગરીને યાંગે છે, અન ે

ભયનાયના તુ્રો અથલા બાઈઓ વાભેલાા ભાણવને ભાયલાની પ્રશતજ્ઞા રે છે અને ઘોડેવલાયનો ાીઓ કયે 

છે જેને ‘હયૂો’ કશ ેછે. છી જમાયે વાભાલાા ભાણવને ભાયે ત્માયે તેના રોશીથી આ હયૂાને યાંગલાભાાં આલે છે. 

ત્માયફાદ ભયનાયના નાભનો ફકયો ભાયલાભાાં આલે છે, ઢોર લગાડી બચચકાયીઓ ાડી નાચે છે. આનાથી તેની 

આત્ભાને ળાાંશત ભળે એવુાં તેઓ ભાને છે. 

િમાધ 

 વાધ,ુ વાંતો, બોો, આગેલાન, મખુી કે કુટુાંફના જાણીતા લડાની શભાધને અલશ્મ ઢલી ડે છે. તે ખાવ 

કયી ળશન, યશલ કે વોભલાયે ઢલાભાાં આલે છે.6 ચોભાવા શવલામ ગભે ત્માયે શભાધ ઢલાભાાં આલે છે. શભાધ 

ઢલાની જાણ આગથી કયલાભાાં આલે છે. વાાંજે ફધા વગા-વાંફાંધીઓ આલે છે. ્ીઓ યડતી-યડતી આલે છે 

ત્માયે ઘયની ્ીઓ ણ યડલા રાગે છે. રુૂો ભાથે રૂભાર મકૂીને ઉબા ગે ફેવે છે. ળોક વ્મતત કયી એક 

વાથે ઉબા થઈ જાજભ ય ફેવે છે. આખી યાત શાંવદેલના બજન કયલાભાાં આલે છે. વલાયે ચા-ાણી કમાા છી 

શભાધને ઢલાભાાં આલે છે. ગાભલાા, ભશભેાનો અને ઘયભાબરક ઘીનો દીલો કયે છે. અગયફિી, શ્રીપ, કાંકુ, 

ીાના ાન, નાડાછડી, ભકાઈના દાણા, વપેદ ુતુયનો દોયો, ચયૂભો, વપેદ ધજા લગેયે રઈને તૈમાય કયેરી 

દેયી ાવે રોકો જામ છે. આ દેયીને શભાધ કે વિલ્રી કશ ેછે. ળરૂઆતભાાં બજન કયે છે છી રુૂો બેગા ભી 

ઘોડેવલાય અને ્ીની મશૂતિના ાીમાને ધયાલે છે. વાધ ુએ મશૂતિ આગ દીલો કયીને ચયૂભો મકેૂ છે, છી 

શ્રીપ લધેયે છે. ધૂ કયી અગયફિી વગાલે છે. ળાંખ અને ઝારયના અલાજ વાથે શભાધ ય ધોી ધજા 

ચઢાલલાભાાં આલે છે. આ શરેા કુટુાંફીજનો ધજા ય ાાંચ ચાાંલ્રા કયી દેયીની પ્રદબક્ષણા કયીને ધજા ળીખય 

ય ચડાલે છે. વાધ ુનાડાછડીનો એક છેડો દેયીને ફાાંધે છે અને ફીજા છેડાને વપેદ દોયો ફાાંધી ડેયીભાાંથી ફશાય 
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આલીને લૂા ફદળાભાાં ઊબો યશ ેછે. શભાધનુાં ફાયણુાં શાંભેળાાં લૂા ફદળા તયપ જ શોમ છે.  ચાય ભાણવો વાધ ુય 

છતય કયે છે. વાધ ુ કે આગેલાન બતત દ્વાયા શાજય યશરે ભાણવો થૃ્લીની ઉત્શિની કથા વાાંબે છે. વાધ ુ

બીરી ફોરીભાાં વિલ્રી ઢે છે અને એક જણ શોકાયો આે છે. આ શલશધ યૂી થમા છી ગાભલાા તથા 

વગાવાંફાંધીઓ શભાધની ાવે શ્રીપ લધેયે છે. ભકાઈના દાણા તથા ૈવા મકેૂ છે તે વાધ ુ રઈ જામ છે. 

લધેયેરા શ્રીપને પ્રવાદ રૂી લશેંચામ છે. વિલ્રી ઢલાની શલશધ અઢી કરાકથી લધ ુચારે છે. શમયક્ષની 

ફશનેો અને પોઈઓને વાડરા ઓઢાડામ છે. વભગ્ર રોકોને બોજનભાાં ચયૂભો અને દા ખલડાલલાભાાં આલે છે. 

આ ખચા રગબગ ાાંચથી વાત શજાયનુાં થામ છે જે ઘયભાબરકે બોગલલાનુાં શોમ છે. આભ, આ યીતે તેભની 

શભાધનો ફયલાજ ણૂા થામ છે.  

વનષ્કર્વ 
 આજના વભમભાાં આફદલાવી વાંલકૃશત તનના ાંથે જઈ યશી છે. તેભને મોનમ વલરતો અને 

પ્રોત્વાશનની જરૂય છે. એ રોકો એટરા ફધા શ્રધ્ધાળુ છે કે કોઈણ ફીભાય ડે તે એવુાં કશ ેછે કે દેલ દો છે. 

તેઓ દલાખાનાની વાયલાયને જયામ ભશત્ત્લ આતા નથી. દેલો ય જ બયોવો કયે છે. તેભાાં જો કોઈ યોગ થમો 

શોમ તો લાબણમા દેલની જૂા કયે છે. ભાથાભાાં બાટકો થામ તો બાટફકમાલીય, કેડભાાં કડતય મકેૂ તો 

કડતફયમોલીય, છાતીભાાં ચકૂ આલે તો ચ ૂાંફકમો લીય, ઉધયવ (ધાાંટુ) આલે તો ધાાંફડમોલીય, ભોતીચાયો લગેયે 

દેલોને તે અરગ-અરગ ફીભાયી ભાટે તે અરગ-અરગ દેલોની આયાધના કયે છે. ્ીના પ્રુતૂા વભમે ણ 

ડોતટયની જનમાએ ડામણને ફોરાલે છે. ઘણીલાય આ બફભાયીઓના કાયણે બફભાય વ્મસ્તત મતૃ્ય ુણ ાભે છે 

છતાાં તે અંધશ્રધ્ધાભાાંથી ફશાય આલતા નથી. તો તેના ભાટે મોનમ નાટકો અને પ્રલચનોની જરૂય છે તેભ કશી 

ળકામ. 

 આફદલાવીઓ છાત યશી ગમા છે તેનુાં મખુ્મ કાયણ શનયક્ષયતા છે. આ વભાજને શલકવાલલા ભાટે 

તેભની શનયક્ષયતા દૂય કયલી ડળે. તેભને શળક્ષણ ભાટે પ્રોત્વાશન આી મોનમ વલરતો યૂી ાડલી ડળે. 

આફદલાવી શલલતાય ભાટે વયકાય ણ ઘણી મોજનાઓ ફશાય ાડે છે યાંત ુશળક્ષણના અબાલે આ મોજનાઓનો 

તે રાબ ભેલી ળકતા નથી. તેથી તેભના શલકાવ ભાટે અને જાગશૃત ભાટે વયકાયને ણ મોનમ વરાશ અને 

વભજણ આલાની જરૂય છે. અને જો આવ ુફનળે તો જ આ વભાજને આગ રાલી ળકીશુાં.  
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