
જી’બા 
 

જીવી હવ ે કંઈ બાળક નહોતી. જીવીન ેજાણ હતી ─ ખબર હતી – કે 

પોતે જે ખેતરમા ંકામ કરી રહી હતી તેન ેઅડોઅડ જ, સામા ગામ બનેજડાની 

સીમમા,ં મથરુ મજૂરીએ આવતો હતો. માથ ે રંગીન ફાળળયાવાળા મથરુને પોત ે

છેટેથી કળી કાઢતી હતી; તો પછી મથરુ પણ પોતાને નહીં પારખી કાઢતો હોય? 

જીવી તો પાછી ઝટ પરખાય તેવી હતી  ગોરી, કદાવર અને નમણી :  

મહી માતાનુ ંજ ભરપરૂ પ્રવાહી રૂપ. મહી નદીથી જીવીનુ ંમહહયર વટાદરા જોકે 

ત્રણેક ગાઉ છેટંુ હતુ ં : તો પણ જીવી કાઠંાની જ કહવેાય ને! કાઠંાની તો ખરી, 

પણ પાછી પાટણવાહડયાની પતુ્રી. પાટણવાહડયો એટલે તો ઠાકરડામા ં પણ 

સહથુી મજબતૂ કોમ. બશેક, પાટણવાહડયા કહવેાય તો પરદેશી! કાઠંાના 

બારૈયાઓ એન ે પોતાનાથી ઊતરતા ગણ.ે જીવી, એ રીતે, ઊતરતી જાતમા ં

જન્મેલી ગણાય. 

ત્રણ વર્ષની હતી તે હદવસે જીવીન ે મથરુ જોડ ે પરણાવેલી. સોળ-

સત્તરની થઈ છે, તો પણ જીવી વટાદરા ને વટાદરામા,ં બાપને જ ઘરે રહ ેછે. 

સામે જ સાસર-ગામ બનેજડાના ંખોરડા ંવરતાય છે, અન ેબેઉ ગામના સીમાડા 

અડકીને ઊભેલ છે. એ બાજુથી જીવી સીમમા ં કામે આવ ે છે, તો પણ જીવી 

સાસરે જતી નથી. 

“હેં જીવી!” 



ભારો બાધંતી જીવીએ ચમકીને ઊંચે જોયુ;ં બોલનારન ેઓળખીન ેકહ્ુ ં: 

“આવો, લખા પટેલ!” આવકારો તો આપ્યો, પણ ચોમરે જીવી ચકળવકળ જોવા 

લાગી. સભુાગ્યે સીમના ંલોકો છેટેરા ંહતા.ં 

“જીવી!” લખા પટેલ નામ ેઓળખાતા સામા ગામ બનજેડાના પાટીદાર 

યવુાન લક્ષ્મીદાસે કંઈક દીન અન ેનમ્ર અવાજે પછૂ્ુ ં: “તુ ંચ્યમ સાસરે આવતી 

નથી?” 

જરી વાર તો જીવી અકળાઈ પડી. લખો પટેલ પણ મ ૂઝંાતો હતો; પણ 

એણે હામ ભીડીને કહ્ુ ં: 

“મને પછૂવા જ ખાસ મોકલ્યો છે.” 

“કંુણે ─ તમારા ભાઈબધં?ે” સામો પ્રશ્ન કરતા ંકરતા ંજીવીનુ ંમોં કાનના 

મળૂ સધુી લાલચોળ થઈ ગયુ.ં 

લખા પટેલ ેડોકી હલાવીન ેહા પાડી, અને બનેજડાની સામી સીમ તરફ 

દૃષ્ટટ ચીંધાડી. મથરુ તયા ંનીચો વળીને દાતરડી ચલાવી રહલેો દેખાયો. આ 

બાજુ એ જોતો નહોતો ─ જાણીબઝૂીને જ કદાચ. 

“મવૂુ!ં” જીવી જવાબ ગળી ગઈ : “નથી આવવુ…ં” કહતેી જીવી ઘાસના 

ભારા ઉપર પગ મકૂીને આ સકંડામણભરી સ્થથતતને ટાળવા મથતી હતી. 

“પણ કારણ તો કંઈ કહીશને, જીવી? તારા ંમાવતર ના પાડ ેછે?” 

“લો, જુઓ તો! માવતર કેવા સારુ ના પાડ,ે લખા પટેલ! એ બાપડા ંતો 

રોજ ‘જા-જા’ કરે છે.” 



“તો શુ ં તારે નથી આવવુ?ં કારણ તો કહીશ ને… મથરુના ં માવતર 

ગમતા ંનથી?” 

“એ શા સારુ ના ગમ?ે” જીવીએ ઊડ ઊડ થતુ ંઓઢણુ ંમોંમા ંદાતં વચ્ચ ે

પકડ્ુ.ં 

“તો શુ ંમારો ભાઈબધં નથી ગમતો?” 

“એવુ ંતે કાઈં હોય?” 

“તો શુ ંકારણ છે?” 

“હેં લખા પટેલ!” જીવીએ કાઈંક હહિંમતમા ં આવીન ે કહ્ુ ં : “તમારા 

ભાઈબધંન ેબીજે પરણાવી આલો ને!” 

“એ તો એના ંમાબાપે બહ ુમનાવ્યો. પણ એવો એ જ ના કહ ે છે તો! 

નીકર તો પાચં વાર ના પરણાવ્યો હોય આજ લગીમા!ં” 

“શા સારુ ના પાડે છે?” 

“દૈ જાણ!ે કહ ેછે કે, જીવી વન્યા કોઈન ેન પરણુ.ં” 

“તો શુ ંજન્મારો કાઢશે?” 

“કાઢેય ખરો! એ તો ઠીક, પણ તો પછી તારા ંમાવતર ચ્યમ લખણુ ં

કરાવી લઈન ેતને બીજે નથી દઈ દેતા?ં” 



“જાવન ેમારા ભાઈ!” જીવી બહ ુશરમાઈ ગઈ. “એ તો ઘણુ ંકહ;ે પણ 

મારે કંઈ બીજે જવુ ંનથી!” 

“પછી તારંુ પેટ તો કંઈક દે, જીવી! તને શો વાધંો છે? તુ ંજેમ કહ ેતેમ 

એવો એ કરી આપવા તૈયાર છે. તુ ંફક્ત તારા દલની વાત કરી દે.” 

“બીજુ ંતો, બળયુ,ં કશુયં નથી, લખા પટેલ, પણ…” 

“પણ શુ?ં” 

“એ ચોરીઓ કરે ─” 

“ચોરીઓ! પાટણવાહડયા તો ચોરીઓ કરે; એમા ંતને શો વાધંો? ચોરીઓ 

ના કરે તો ખાય શુ!ં” 

વાત સાચી હતી કે મહીકાઠંો ─ કાઠંો ─ એ તો ચોહરયાટા ંગામડાથંી જ 

વસેલો હતો. ઠાકરડાના ંગામો ચોરી માટે ભયકંર નામ કાઢી બેઠા ંહતા.ં એમા ં

પણ પાટણવાહડયો તો તશરટોચ ગણાય. પાટણવાહડયાના ઘરે કોઈ માણસ 

મહમેાન પણ ન થાય. ચોરીની ન તો એન ેએબ હોય, કે ન બીક હોય. સ્ત્રી કહ ેને 

પરુુર્ ચોરે; મરદ ચોરી લાવે ને ઓરત સતંાડ.ે ચોરી એમનો ધધંો કહો તો ધધંો, 

ને કસબ કહો તો કસબ. 

સારી વાર તવચાર કરીને જીવીએ થપટટતા કરી : “મારાથી એ કેમ 

જોવાય? એ પકડાય, પોલીસ અમારે ઘરે આવ,ે લબાચા ચ ૂથેં, એને બાધંીન ે

મારતા મારતા લઈ જાય… એવુ ંએ મારાથી ના જોવાય ─ મારે નથી આવવુ ં

સાસરે. 



ચોરી કરવી એ પાપ કે અનીતત છે એવી કંઈ પાટણવાહડયાની પતુ્રી 

જીવીન ેખબર નહોતી. પાપ અન ે પણુ્યના ભેદ એનાથી અળગા ને અજાણ્યા 

હતા. ચોરીમા ંપાવરધા પરુુર્ની તો પાટણવાહડયા કોમમા ંઊંચી આબરૂ ગણાય 

છે, તેની પણ એન ેજાણ હતી. ચોરીનો કરનારો તો ભડવીર ગણાય! પણ, જીવી 

આટલુ ંજ જોવા તૈયાર નહોતી :  મથરુ ચોરી કરે, એ ચોરી પકડાય, પોલીસ 

એને ઘરે આવે, ઝડતી લ,ે મધરાતે ઝાલી મશુ્કેટાટ બાધંે, અને મારતા મારતા 

લઈ જાય… એ જીવીથી જોયુ ંજાય નહીં. 

મથરુનો ભાઈબધં લખો પટેલ પાછો ગયો, અન ેવળતા હદવસે પાછો 

સીમે આવી જીવીન ેએકલીને મળયો; કહ્ુ ંકે “જીવી! મથરુ ચોરી ના કરવા કબલૂ 

થાય છે; પછી તો આવીશને તુ?ં” 

“ના, ઈમના બાપના ઘરમા ંતો નઈં!” 

“ચ્યમ વારુ?” 

“એના કાકા વગેરે જાણીતા છે : ચોરી કયાષ વન્યા રે’ નઈં! ચોહરયાટો 

માલ સઘંરે, ઘરે તસપાઈ આવ,ે ઈમને એ મારે, બાધં,ે ઘર ચ ૂથેં ─ મારાથી એ ના 

જોવાય.” 

“તયારે?” 

“એ જુદા રહ.ે” 

“સારંુ, જુદો રહશેે.” 



“ના, એમ નઈં : એ પાટણવાહડયાના વાસમાથંી જ નેંકરીને કોઈક 

પાટીદાર કે વાળણયા-બામણના પાડોશમા ંઘર લે.” 

“કબલૂ છે, જીવી! હુ ંમારી પાડોશમા ંજ મથરુને ઘર અલાવુ.ં” 

“તો અલાવો, હુ ંપરભારી એ નવે ઘરે જ આવુ ં: નહીં તો ના આવુ.ં કે’જો 

એમને કે બાપના ઘરેથી કશુયં ના લાવ ે: બધુ ંજ હુ ંલાવીશ.” 

પછી એક હદવસ બાપાના ગાડામા ં બેસીને જીવી બનેજડામા ં આવી. 

બારોબાર એ પાટીદાર-લત્તાવાળે ભાડાના પતત-ઘરે આવીન ેઊતરી પડી. એ 

ગાડીને કાઠેં એક ભેંસ બાધંી હતી, તે છોડીને ફળીમા ંબાધંી. ગાડામાથંી બાપ ે

જોડ ેબધંાવેલ આઠ મણ દાણા ઉતારીને ઘરના એક ખણૂામા ંમકૂી દીધા. એ 

દાણા પોત ેખાધામા ંવાપયાષ નહીં. વળતા જ હદવસની વહલેી પરોઢથી ─ 

“ઊઠો, સીમની વેરા થઈ ગઈ…” એવો ટહકુો કરતી મથરુને પથારી 

છોડાવતી. વહલેી જાગીન ેપોત ેકરેલા રોટલા લઈ મથરુની જોડ ેજીવી સીમમા ં

જાય, બેઉ જણા ંમજૂરી કરે; બપોરે મથરુને ભાવથી ભાત ખવરાવે ને પોત ેખાય; 

પાછા ંકામ ખેંચ;ે સાજંે પતતને સાથ ેજ લઈ ઘરે પાછી ફરે ─ ઘડી પણ ન મકેૂ. 

ઘરે આવી, પાણી ગરમ કરી મથરુના પગ ઝારે, જમાડ ેઅન ેપથારીમા ંબેસારે 

“સવુો તમ-તારે તનરાતં…ે” એમ કહતેી જીવી ગામમા ંજાય, વળતા દહાડાની 

સાથં (ખેતરની મજૂરી) શોધી લાવ ે─ પણ વર-વહનુી જોડ ેમજૂરી મળે તયા ંજ 

જવાનુ ં : જુદા ંતો પડવાનુ ંજ નહીં. ખેતરની મજૂરી કરતા ંકરતા ંબાપ ેઆપલે 

ભેંસનુ ંવલોણુ ંકરે, અન ેએનુ ંઘી વેચી નાણા ંકમાય. 



પણ મથરુને તો મા બાળકની જેમ લગીરે રેઢો ન મેલ ે: રખે મથરુ જુદો 

પડી ચોરીમા ંમન ખ ૂચંાડી બેસ!ે ચોરી પકડાય! ઘરે પોલીસ આવે! લબાચા ચ ૂથેં! 

મથરુને મારઝૂડ કરે! – એ બધુ ંશે દીઠે જાય મવૂુ!ં 

મોસમ પરૂી થઈ. સીમની મજૂરી બધં પડી. હવ ેશુ ંકરવુ!ં સાસહરયાનુ ંકે 

તપયહરયાનુ ંતો કાઈં થવીકારવુ ંજ નથી, એક દાણાનો કણ સધુધા ંઘરમા ંઆણવો 

નથી. એ કણ ખાધેય કદાચ બદુ્ધિમા ંચોરી પેસ ેતો શુ ંથાય? ─ ઘરે પોલીસ 

આવ;ે ઘર ચ ૂથંાય; મથરુને મારતા મારતા… 

જેઠ મહહનો આવ્યો. જીવીએ પોતાની પાસેની બચત ગણી જોઈ. એમાથંી 

એક જ બળદ લેવાય તેમ હતુ.ં 

એક તો એક! બળદ લીધો. અન ેપછી ગામમા ંતપાસ કરી પોત ેરાત્રીએ 

મથરુને જણાવ્યુ ં: 

“…ખેડુ સાથ ેઆપણ ેસ ૂઢેંલ કરી છે : એક બળદ એનો ને એક આપણો; 

ગાડુ ંએનુ,ં અન ેઆપણા તરફથી તમે પોત;ે માડંો ખેતરની ખેડ કરવા.” 

મથરુ કંઈ બહ ુતવચાર કરી શકે તેવો નહોતો. એન ેતવચાર કરવાની જરૂર 

પણ નહોતી રહી. પથારીમા ં પડયો પડયો એ તમાકુ પીતો રહ્યો. મથરેુ અન ે

જીવીએ મળી એ મોસમમા ંખેતર ખેડી, વાવેતર કરી પોતાના હહથસાનો ઠીક ઠીક 

દાણો મેળવી લીધો : અને તવશેર્ જે બચત રહી તેમાથંી બીજો બળદ તેમ જ 

ગાડુ ંપણ ઘરનુ ંવસાવી દીધુ.ં 

મોસમ ખલાસ થઈ. મથરુ, બળદો અને ગાડુ ંનવરા ંપડયા.ં પણ એ 

નવરાશ જીવીન ેતો ચટકા ભરવા લાગી. એની નજર ચોમેર ફરી વળી, અન ે



નવરાશ વેળાનુ ંસરસ કામ સઝૂી ગયુ.ં પેટલાદ તયાથંી સાત ગાઉ થાય. ગામનુ ં

હટાણુ ંપેટલાદ રહ્ુ,ં એટલે વેપારીઓના ંભાડા ંમળી શકે. પણ મથરુને પેટલાદ 

એકલો મોકલવામા ંહવ ે કેવુકં જોખમ કહવેાય એ જીવીએ તવચારી જોયુ.ં મથરુ 

પર આટલા દહાડા[મા]ં ઠીક ઠીક તવશ્વાસ બેઠો હતો. જીવીએ નક્કી કરેલ 

મયાષદાને મથરેુ મ ૂગં ેમોંએ અન ેઆનદંભેર પાળી બતાવી હતી. 

‘જોઉં તો ખરી! પારખુ ંતો લઉં! એકલો મેલી તો જોવા દે, જીવ! એમ 

પરૂી રાખ્યે શો દા’ડો વળશ!ે એન ે દાસ બનાવવામા ં જીવતર કયા રસથી 

જીવાશ?ે’ તવચારીને જીવીએ તે જ રાતે ગામના એક વેપારીનુ ંભાડુ ંબાધંયુ,ં અન ે

આવીન ે મથરુને જાણ કરી. એ તો જીવી કહ ે તેમ કરવામા ંઊંડો આતમાનદં 

અનભુવી રહ્યો હતો. એણે હા કહી. 

“પણ પેટલાદ જઈ કશુ ંજ બજારુ ખાવાપીવાનુ ંનહીં, હા ં કે!” જીવીએ 

તશખામણ ગાઠેં બધંાવી; અને રાત જાગી ઢેબરા ંતળયા.ં 

વહલેી પરોઢે જીવીએ મથરુને જગાડયો, રોટલા ખવરાવ્યા, ને ઢેબરા ં

કરી રાખેલ તેનુ ંભાત ુ ંભેળં બધંાવ્યુ ં: “ને લો : આ ચલમ-સકૂાની પડતલી લેતા 

જાઓ. તયા ંકનેથી કશુ ંજ ખરીદતા નહીં.” કહી ફરી પાછી ગાઠં વળાવી. 

પોત ેજ બળદ જોતરી દીધા, ને મથરુ ગાડ ેચડી ચાલી નીકળયો તયારે 

પોતે ભાગોળ સધુી વળાવવા ગઈ. ભલામણ કરી કે “સાચવીને વેળાસર 

આવજો.” 

સાજંે પાછી પોત ેભાગોળે જઈન ેઊભી રહી. ગાડુ ંપેટલાદથી પાછ ંઆવી 

પહોંચ્યુ,ં અન ેમથરુને સાજોનરવો તનહાળી શ્વાસ હઠેો મકૂ્યો. 



“હવ ેતમે-તમારે જઈ પહોંચો ઘરે, ને ગરમ પાણી તૈયાર મેલ્યુ ં છે તે 

નાહી લો. તયા ંહુ ંગાડુ ંલઈન ેઆ આવી સમજો!” 

એ રીતે મથરુને ઘરે મોકલી, પોત ે વેપારીની વખારમા ં તમામ ભાર 

ઠલવી, ગાડુ ંહાકંીને પોતાને ફળળયે આવી; બળદોન ેબાધંી દઈ ચાર નીરી, અન ે

નાહી ઊઠેલા મથરુને તનરાતંે જમાડી પથારીમા ંઊંઘાડી દીધો. 

પેટલાદના ં ભાડા ં તો જીવીન ે વારંવાર મળતા ં થયા.ં દરેક વેપારીને 

જીવીનુ ંગાડુ ંભાડ ેલઈ જવુ ંગમતુ ંહતુ.ં ગાડુ ંલઈ [મથરુને] ભાડ ેમોકલવામા ં

જીવીએ જે ક્રમ પહલેી જ ખેપમા ંધારણ કયો હતો, તે જ ક્રમ વર્ો સધુી ચાલ ુ

રહ્યો : મથરુને વહલેો સવુાડવો, વહલેો જગાડવો, પેટપરૂણ જમાડવો, ભેળા ં

ઢેબરા ં બધંાવવા,ં ચલમનો સકૂો-ગડાકુ પણ સાથ ે આપવા,ં ભાગોળ સધુી 

વળાવવા જવુ…ં સાજંે ભાગોળ જઈ વાટ જોવી, થાક્યા પતતને ઝટ ઘરે પહોંચાડી 

દઈ વેપારીની વખારે માલ પોત ેજ ઉતારવો. અન ેપછી ખાલી ગાડુ ંહાકંી ઘરે 

લાવવુ,ં બળદન ેબાધંી નીરણપળૂો કરવો, મથરુને ગરમ પાણીએ નવરાવવો, 

જમાડવો અન ેચોખ્ખીફૂલ પથારીએ તનરાતં ેઊંઘાડવો. 

ચોરી, લ ૂટંો અને ખનૂોના બદલામા ં કંઈક પાટણવાહડયા અને પાટીદારો 

જાનથી ગયા હતા, જેલમા ંઓરાયા હતા, ધનોત-પનોત થઈ ગયા હતા; કંઈક 

પાટણવાહડયાઓને ઘરે રુદન અન ેઅશ્રધુારા ચાલતા ંહતા.ં તે વખત ેબનેજડા 

ગામમા ંએક મથરુને આંગણે જીવીએ આઠ ભેંસો કરી હતી, અને ચરોતરની 

સોના સમી ત્રીસ વીઘા ંજમીન વસાવી લીધી હતી. જીવીન ે ઉંબરે કદી પણ 

પીળો ડગલો ડોકાયો નહોતો. જીવીના વર મથરુને કોઈ પોલીસ ેકદી બાધંયો, 



માયો કે થાણે ઉપાડયો નહોતો. જીવીનો મથરુ રાતે ઊન ેપાણીએ નાહી, રોટલા 

જમી, ચોખ્ખી પથારી પર બેઠો બેઠો મોજ કરતો હતો. 

અન ેજીવીએ મથરુને ચાર બાળકોની પ્રભ-ુભેટ આપી હતી. જીવી આધેડ 

થઈ ગઈ હતી. જીવીન ેગામલોકો – પાટણવાહડયા, પાટીદારો તેમ જ લહુાણા : 

તમામ – ‘જી’બા’ કહી બોલાવતા; અન ેતેઓ કહતેા ંકે “જી’બાન ેઅમે દહાડે કદી 

ગામમા ંદીઠા ંનથી; દન ઊગ્યા પવેૂથી તે દન આથમ્યા લગી જી’બા સીમમા ં

હોય છે.” 

એક વાર ગજુરાતમા ંરેલ-સકંટ આવ્યુ ંહતુ.ં કાઠંાના ંગામડામંા ંઘરો પડી 

ગયા ં હતા.ં લોકોન ે ખાવા મઠૂી ધાન નહોત ુ.ં તે હદવસોમા ં જીવીને આંગણ ે

રતવશકંર મહારાજ આવી ઊભા રહ્યા. જીવી મહારાજને પગ ેલાગી. એ કહવેાતા 

હતા ‘વટાદરાવાળા મહારાજ’. જીવીના મહહયરના ગામ વટાદરાને ‘મહારાજ’ 

પર અતત પ્રીત હતી. 

“અરે, જી’બા!” ઘમૂટો ઢાકંીને પગ ેલાગી છેટે ઊભી રહલે આધેડ વયની 

જીવીન ેરતવશકંર મહારાજે કહ્ુ ં: “તુ ંતો મારી બનૂ કહવેાય. તુ ંહજી મારી લાજ 

કાઢીશ?” 

“તમો તો, દાદા, માવતર છો,” જીવીએ કહ્ુ ં: “પણ લાજ રાખી તે રાખી; 

હવે વળી જતે જનમારે ક્યા ંછોડુ!ં” 

કદાવર, ગોરી અને આધેડ જીવી જે લજ્જજા પાળતી, તે વડ ેએ મતૂતિમતં 

મહી માતાનો ભાસ કરાવતી. 

“જી’બા!” દાદાએ કહ્ુ ં: “દાણા આલીશ?” 



“અરે મહારાજ, દાણા ક્યા ંછે? મારી કને તે કેટલાક હોય!” 

એમ કહતેી જી’બાએ મહારાજન ેપટુકળ અનાજ ઘરમાથંી કાઢી આપી 

કટોકટીને ટાણ ેલોકોન ેબચાવવામા ંમ ૂગંી મદદ કરી. 

એક હદવસ મથરુનો દેહ પડયો. જીવી પોતાના ભીતરમા ંકેટલુ ંરડી હશ,ે 

કેટલુ ં કેટલુ ંસભંારીને આંસડુ ેગળી હશે, તે તો કોઈન ેખબર નથી. પણ આટલુ ં

જાણ્યુ ં છે લોકોએ કે જીવીએ મથરુ પાછળ કંઈક પણુ્ય કરવાની ઇચ્છા ધરાવી; 

અને ઝાઝી કશી ગતાગમ ન હોવાથી, ગામલોકોન ેજ એણે ભેળા ંકરી સલાહ 

લીધી. 

“જી’બા!” ગામલોકોએ સાદો, પોતાન ેજાણીતો હતો તે, માગષ બતાવ્યો : 

“પરબડીમા ંઆલ્ય ને!” 

ગામના ંપખંીડાનંી પરબડી પાછળ (ચકલાનંી ચણમા)ં જી’બાએ પોતાની 

સૌથી સારી ચાર વીઘા ંજમીન અપષણ કરી. 

આજે [1945મા]ં એ જીવી – જી’બા – જીવે છે. પચંાવનેક વર્ષની વય 

છે. ગૌરવરણા,ં રૂપાળા,ં કદાવર અન ેલજ્જજાળ જી’બા હજુય મોટેરાઓની લાજ 

ઢાકેં છે. 


