ચંદનનાં ઝાડ
(સ યકથા)

–ુુદરાય પારાશય
ભાશંકર પણી (1862-1938)ના અવસાન પછ !ણ વરસે તેના $ગત સે&'ટર એ
કર' લી આ વાત મારા શ-દોમાં ર/ુ ક0ંુ 1ં :

1934ની શ0ુના શીયાળામાં એક દ વસ કોઠ સાથે કામ હોવાથી ભાશંકર રાજકોટ
ગયેલા. ભાવનગર તરફથી ગાડ ઉપડવાને પોણા કલાકની વાર હતી. તે વખતે ભાશંકર
તેમના બે સે&'ટર ઓ સાથે રાજકોટ સીટ =ટ' શને આવી ગયા. એ =ટ'શનેથી સામાય ર તે ઘણા
ઓછા ઉતા0ુઓ ચડતા. એક સે&'ટર પૉટ ફોલીયા સાથે બાંકડ' બેઠા ને ભાશંકર @લૅટફૉમના આ
છે ડ'થી તે છે ડ' ફરવા નીકBયા. @લૅટફૉમને છે ડ'થી જરા આગળ તેમણે સાંધાવાળાDુ ં Eવાટ ર જોFુ.ં
બા/ુ માં કાચી છાપર નીચે એક ભGસ ને ગાય બાંધેલાં જોઈ તે યાં ગયા. એક આધેડ
બાઈ સામે આવી, આવકાર આપતાં બોલી ક' , ‘‘પધારો મા’તમાK.’’ આમ કહ ખાટલો ઢાળ તે
પર ગોદMું નાખી કNું ક' , ‘‘Oાં બેસો.’’ ભાશંકર' બેસતાં કNું ક', ‘‘PુઝાQું જોFુ ં એટલે તમાર'
Rગણે બેસવા આSયો. ઘરમાંથી Tાં, ફરજ પર ગયા છે ?’’ સામે નીચે બેસતાં બાઈએ હા કહ
ને UુછFુ,ં ‘‘મહાતમા બાUુ, તમે કોણ, કાં રો’ છો ?’’ ભાશંકર' કNુ,ં ‘‘Vુ ં મહા મા નથી, WાXણ 1ં;
પણ પચાસ વરસથી એક રાજની નોકર ક0ંુ 1ં. ભાવનગર રVું 1ં. ઢોર બVુ ગમે ને એ Yને
યાં હોય યાં જોZુ–બે
ં સZું ગમે.’’ બાઈએ કNુ,ં ‘‘દ' વ, માર' Oાં તો ભગવાને દ ધાં બે જ ઢોર છે ,
ઝાઝાં નથી. તમારાં પગલાં [યાં, હવે ઝાઝાં થાય ઈમ માં\.ું પણ બાUુ, તમે ભલે કો’ ક' રાજનો
નોકર 1ં; પણ Vું માDુ ં ન]. તમે તો મે’ની ઘોણે દયા કરવા આSયા છો. નહ^તર Rઈ વગડામાં
આટલે છે ટ' છાપર એ કોણ આ_Mું ડોકાય ? કોણ સા`ુમા’તમા આવે ? આSયા છો તો હમણે જ ગા
દોઈ છે , Pુધ લેસો ? તાંસળ ભર દa, સેડકbું છે .’’ ભાશંકર' કNું ક', ‘‘બે’ન, Pુધ તો નથી પીZુ,ં
છાશ cો તો પીa.’’ ‘‘શીદ નો દd, ઈ પીયો,’’ ક'’તી બાઈ ઊઠ ને એક હાથમાં ભર તાંસળ ને
બીf હાથમાં છાશની દોણી લઈ આવી. ક `ું ક' , ‘‘રોજ સવાર' કર એ છ] .’’ ભાશંકર' તાંસળ
ભર માખણ ઉતાયા વગરની છાશ પીધી. તેનાં વખાણ કયાg. બાઈએ કNુ,ં ‘‘ છાશમાં hુ ં વખાણ ?
સંધેય સરખી.’’ ભાશંકર' કNુ,ં ‘‘માડ મને ફ'ર લાગે.’’
બાઈએ કNુ,ં ‘‘બાUુ, કાંક ઉપદ' શ cો.’’ ભાશંકર' કNુ,ં ‘‘એ દ' નારો Vુ ં નથી. મળે લા
ઉપદ' શ ુજબ Kવવા મે’નત ક0ંુ 1ં. તમે Oાં એકાંતમાં ઢોર રાખી સેવા કરો છો ને મને એવે
ઠ'કાણે બેસZુ ં બVુ ગમે, બાળપણ તા/ુ ં થાય, એટલે તમાર' યાં રાK થઈને આSયો.’’ બાઈએ
કNુ,ં ‘‘અમે વસવાયાં ક'’વાj. અમને અમારા Yવા હાર' ગમે એટલે બે બાંkયાં છે .’’

ભાશંકર' UુછFુ,ં ‘‘માડ , આપણાં Yવાં છે એમ તમને ક'મ કરતાં લાlFુ ં ?’’
બાઈએ કNુ,ં ‘‘ઈ કાંઈ નો સમ/ુ.ં પણ એZુ ં [Fુ ં ક' Rઈ એની નોકર થઈ ને fતે દા’ડ'
છાસવાર' ભારખાનાના ડ-બામાં Uુર'લી ગામાતા ને ભGm ુ ં જોj. મG એક દાણ એને Uુછnુ ં ક', આ
ઢોરાં ભારખાનામાં કo દ' મણાં fય છે ? તો ક', ુબ
ં ઈ. મG UુછFુ,ં Oાં mું કામ ? તો ક', Oાં મોpું
કતલખાDુ ં છે . દ' સમાંથી કo ક ઢોરાં Oાં fય છે . સાંભળ ને મને અર' રાટ

થૈ : હાય Kવ, આ

કળજગ !
ઘર' ઘર' ગાય બંધાય ને સેવા થતી, છોરાં સેડકbું Pુધ પીતાં, ઈ માતાના આ હાલ ? આમ
થોડા દ નો [યા ને મને કo ગોઠs ું ન] એટલે એને ક `ું ક' તમે હા કો’ તો ગા માર' પીરથી લાZુ ં
ને તમે એક ગા ક' ભGસ લાવી cો. સેવા કર એ. Y ગાડ માં આ સા0ંુ ઢોર ચડ' ઈ ગાડ વાળાDુ ં
કામ કર એનો દ ધો રોટલો કયા ભવ સા0ુ ખાવો ? તો મને કયG ક', નીણUુર તો s ું કર; પણ ઈ
લાવવાં Tાંથી ? મG ક `ુ,ં તમ તમાર' દ આખો તમા0ંુ કામ કરો. માર' બે છોડ , રાંધી ખવરાZું
પછ સાવ નવર . છાણ–લાકડાં વીણવા જd 1ં ઈને બદલે છાણ ઘર' થાશે એટલે દ આખો
ચાર શ, ચોમાસા ક'ડ' ખડ વાઢuાવીસ. તમ તમાર' એક ગા ક' ભGસ લાવી cો. ઈયે Vું સરખા છે .
ઈ ભGસ લાSયા, બે ઢોર ઘેર બાંkયાં. છોડ Fુને
ં લૈ સીમમાં ચારવા fa, ઝાડને છાંયે બેસી,
છોડ Fુને
ં ચણીયા–કમખા ને ક' ડ યાં ભરતાં ને મ] આભલાં ભરતાં શીખSFુ.ં કરગઠ યાંય વીણીએ.
છોડ Fુ ં જરા મોટ થૈ એટલે ઈયે ખડ વઢાવે. હવે તો ઈ સાસર' lFુ.ં આ ઢોર છે તો માર' સંગાથ
છે . ઈ હતાં ઈ મર lયાં. ઈ ગાને પાંચ વાછડ . ભGસને પાંચ પાડ થૈ. આ બે છે ઈ એનાં. વાછડ
વોડક થાય ને પાડ ખડાઈ થાય એટલે ભામણને ક' એવા કોકને, vયાં છોરાં હોય Oાં દw આZુ.ં
આમ ને આમ દ Uુરા થાય તો હાંઉ.’’ ભાશંકર' કNુ,ં …આટxુય
ં ે Vું કર શકતો હોa !’’ બાઈએ
કNુ,ં ‘‘ઈમ ક'મ કો’ છ ? તમને જોયા ને લાગે છે ક' તમે કo કનાં દખ ટાળતા હસો.’’
ભાશંકર' કNુ,ં ‘‘તમે ઢોરની સેવાની વાત કરો છો એટલે કVુ ં 1ં.’’ બાઈએ કNુ,ં ‘‘તમેય
તમાર yંપડ એ ઢોર બાંkયાં જ હશે.’’
ભાશંકર' કNુ,ં ‘‘છે , પણ નીરણUુળો કોક વાર થાય. મારાં માવતર ને મોટ' રાં તો ગાFુની
ં
વચમાં mુઈ ર' ’તાં. બાળપણમાં Vય
ુ ં ે mુતો 1ં. પણ છે zલાં બ!ીસ વરસથી બંગલામાં રVુ ં 1ં. Vુ ં
દો’તોય ખરો, વVુ–દ કરાને આવડ'; પણ હવે કર' કોક વાર. 1ં ભામણ તોય હવે તમારા Yવી
સેવા અમાર નહ^. Vું તો તમારાથી થયેલો રાKપો બોલી બતાZુ ં 1ં. છાશ પાઈને તમે ટાઢક
કર . માડ , બેસવાDુ ં તો ગમે; પણ ગાડ નો વખત થયો છે એટલે રf લa. મારા YZું કામ હોય
તો કહો. રાK થઈને કર શ.’’

‘‘આZું શીદ બોલો છો ? માર' mુ ં કામ હોય ! હોયે તે કોક દણ; પણ ઈ કાંઈ તમને
ચ^ધાય ? માર' તો કાંઈ કામ નથી. સખે રોટલા ખાઈને રw છ] . તમે પગલાં કયાg ; પણ મGથી કાંઈ
[Fુ ં ન]. Pુવા cો ક' આ ઢોરને સાfંનરવાં fળવી શું ને મનમાની સેવા ક0ંુ.’’ બેઠા થતાં
ભાશંકર' કNુ,ં ‘‘માડ , Y ધણીએ આટલાં વરસ તમાર રખેવાળ કર ને સVુ Kવજsં ુનીય
કરતો રOો છે , એ બVુ દયા{ છે . તમારા YવાDુ ં એ ર|ણ કરશે જ. મને એ ભરોસો છે . ખોળો
પાથર પગે પMુ,ં ’’ એમ કહ'તાં ભાશંકર' સામે નમી ણામ કયાg ને ઢોર તરફ હાથ જોડ મા}ુ ં
નમાવી પાછા ફયા. પાછા ફરતાં ગાય–ભGસને પંપાળતા આSયા.
પાટા ઓળંગી @લૅટફg મ પર આવતાં ભાશંકરના કહ'વાથી સે&'ટર પાછા ફર એ બાઈને
દસ 0ુપીયા દ' વા માંડ~ા તો બાઈએ કNું ક', ‘‘ઈ નો લેવાય ભૈલા, પાપમાં પડ એ. અમે સખનો
રોટલો ખાj છ] .’’ સે&'ટર એ કNું ક' બાUુ તો ભાવનગરના દ વાન હતા. બાઈએ કNું ક' , ‘‘ઈ ભલે
રOા. ભગવાન એને કરોડ વરસના કર' . Vુ ં નૈ લa.’’ સે&'ટર એ કNુ,ં ‘‘ઉપરથી ભગવાન મેઘ
વરસાવે એ આપણે સૌ ઝીલીએ છ એ. એમ આયે ભગવાનનો જ સાદ છે . બાUુએ ક' ’વાDુ ં ક `ું
છે ક' બીfને દ' વા માટ' જ ભગવાન મને નાQું આપે છે .’’ આમ કહ ખાટલે 0ુપીયા ુક સે&'ટર
પાછા આSયા.
ગાડ ઉપડ~ા પછ સે&'ટર એ બાઈની આનાકાનીની વાત કર , યાર' ભાશંકર' કNું ક',
‘‘છે zલાં સીેર વરસથી આ દ' શનાં ભોળાંભલાં માણસોની મતી ફ'રવવા ઘણા ય નો થતા
રOા છે ; પણ ૠષીુનીઓએ હfરો વરસ પહ'લાં સ^ચેલા સં=કાર એટલા ુળ =વભાવમાં ઉતર
આSયા છે ક' સૈકાઓથી આ f પીડાતી આવી છે ; છતાં હK આવાં સાચાં માણસો રOાં છે .
ુએ આવાં માણસ fળવીને બાવળની કાંટમાં Tાંક Tાંક ‘ચંદનનાં ઝાડ’ ઉગાડ~ાં છે .’’
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