
લીલ ું કરો ગામ તો મેઘ આવે આમ 

 

એક ગાભ શત  ું. 

ગાભન ું નાભ સ ખ ય. 

સ ખ ય ગાભભાું વૌ સ ખી. 

 ગાભભાું વૌ ભશનેત કયે અને સ ખથી યશ.ે  ર , સ્ત્રી કે ફાક-ફધાુંમ ોતાનાથી ફનત ું 
કાભ કયે. આવન ું તો નાભ નહશ. જમાું આવ ન શોમ તમાું દ :ખ ક્ાુંથી શોમ ? આ સ ખ ય ગાભનાું 
ભાણવો જ સ ખી એભ નહશ; એ ગાભનાું જાનલયોમ સ ખી અને ુંખીઓ ણ સ ખી. ભોયબાઈને ભજા 
અને ફકયીફાઈનેમ ભજા ! વૌને ભજા અને વૌને સ ખ. આવ ું શત  ું સ  ખ ય ગાભ. 

 આ ગાભનાું લયવો સ ખબેય વાય થતાું શતાું. યુંત   ધીયેધીયે ગાભભાુંથી સ ખ વયકલા 
રાગય ું. એક-ફે લયવ સ ધી તો રોકોને આનો ખ્માર ન આવ્મો ણ ત્રીજે, ચોથે ને ાુંચભે લયવે તો 
ગાભ ામભાર ! કોઈનેમ સ ખ નહશ.  ર , સ્ત્રી કે ફાકો- ફધાુંમ ભશનેત તો કયતા શતાું ણ 
ભશનેતનાું પ નશોતાું ભતાું. સ ખ જાણે વુંતાઈ ગય ું. જાનલયોને અસ ખ થલા રાગય ું. ુંખીઓ 
યેળાન થલા રાગમાું. ભોયબાઈની ભસ્તી ગઈ. ફકયીફાઈ બફચાયાું ફેં થઈ ગમાું. આલા શાર થઈ 
ગમા સ ખ ય ગાભના. 



 સ ખ ય ગાભની આલી શારત થલાન ું કાયણ શ ું શળે ? શરેાું તો અાઢ ભહશનાની ળરૂઆત 
થતાું જ ભેઘયાજાની વલાયી આ ગાભભાું આલી શોંચતી. લાદાું ગયજતાું, લીજી ચભકતી અને 
લયવતો લયવાદ મ ળધાય ! અને શભણા છેલરાું ત્રણ-ચાય લયવથી તો ભેઘયાજાની વલાયી ભોડી 
ડલા રાગી શતી અને નહશ જેલો લયવાદ થતાું આ ાુંચભા લયવે તો અાઢ ભહશનો ઊતયી ગમો 
તોમ લયવાદન ું એક ટી ું મ નહશ ! 

 ખેતયો તો ક્ાયનામ ખેડાઈ ગમાું શતાું. લાલણી ભાટે લયવાદની લાટ જોલાતી શતી. ફધા 
આકાળભાું તાકતા શતા. આકાળભાુંથી તો લ ૂઝયતી શતી. ગયભીનો તો ાય નહશ. ભાણવો વાથે શ  
ુંખીઓમ ભેઘયાજાને વાદ કયે ણ ભેઘયાજાની વલાયી દેખામ નહશ ! 

 સ ખ ય ગાભની નદીના નીય સ કામાું. કલૂાભાું ાણી ઊંડા ગમાું. વૌને બચિંતા થલા રાગી. 
એક લાય તો ગાભની ફશાય ાદયભાું આખ ું ગાભ બેળું થય ું. ફધાએ આકાળ વાભે જોઈને ભેઘયાજાને 
ભનાલલા પ્રાથના કયી : “ ધાયો, ભેઘયાજ, ધાયો ! અભને ફચાલી રો ભેઘયાજ ! ધાયો, ધાયો 
!” 

પ્રાથથના કયીને ફધા ોતોતાને ઘેય જલા રાગમા. ગાભના ાદયભાું શલે કોઈ જ ન શત  ું. શતો ભાત્ર 
એક છોકયો. ઉંભય એની દવ લયવની. નાભ એન ું દીક. એને થય ું : “ગાભભાું શજ  ગયભી થળે. 
રાલ ખ લરાભાું પયી આવ ું.” 

એ એકરો પયલા ચાલમો. નદીને કાુંઠેકા ુંઠે ચારતો ગમો. આગ જતાું એક ખેતયના ળેઢે ઊબો યહ્યો. 
એની નજય ખેતયની લચભાું ડી. ઝાડન ું એક ઠૂઠૂું શત  ું. એની નીચે એક ભાજી ફેઠાું શતાું. દીકને 
નલાઈ રાગી. એભની ાવે ગમો. ભાજીના કયચરીલાા ચશયેા ય આંસ ની ધાય લશતેી શતી. 

દીકે છૂ્ ું : “ભાજી, કેભ યડો છો? કોણ છો તભે?” 

ભાજીએ આંસ  લછૂતા કહ્ ું : “હ ું ધયતી છું. ભાયી ય યશતેા ફધાું ભાયાું વ ુંતાન દ :ખી છે. વૌનો જીલ 
જોખભભાું છે. આથી ખફૂ દ :ખ થામ છે ભને.” 

દીક કશ ે: “ધયતીભાતા, પ્રણાભ. આ વુંકટ દૂય કયલાનો કોઈ ઉામ ખયો ભા?” 

ધયતીભાતા કશ ે: “ફેટા, ભેઘયાજને ભનાલલાની જરૂય છે. ગભે તે કાયણે એ સ ખ ય ગાભથી 
હયવામા છે. ભેઘયાજ ભાયો બાઈ છે. ભાયાથી તો ચરામ જ નહશ. ફેટા, ભેઘયાજ તભાયા તો ભાભા 
કશલેામ. એભની ાવે જલાની જરૂય છે.” 

દીક કશ ે: “ભા, એભને ભીને શ ું કયવ ું?” 



ધયતીભાતા કશ ે: “ફેટા, છૂવ ું કે કેભ નથી આલતા તભે? છી તે કશ ેએભ લયતવ ું. એ જરૂય 
આલળે.” 

દીક કશ ે: “ભાયાથી એભને ભલા જલામ? ક્ાું યશ ેછે ભેઘભાભા?” 

ધયતીભાતા કશ ે: “ેરા ડ ુંગયની ટોચે ભળે ભેઘભાભા. તાયાથી જલામ એભની ાવે. કારની 
યોઢે તાયી ફાની યજા રઈને જજે. એકરો જ જજે.” 

ઘેય આલીને દીકે ોતાની ફાને લાત કયી. ફા કશ ે: “દી , જરૂય જજે. વાથે બાત  ું રઈ જજે. 
ભાભાને ભજે ને એભનો વુંદેળો રાલજે.” 

ફીજા હદલવની યોઢે દીક ોતાની ભાતાના આળીલાથદ રઈને ભેઘભાભાને ભલા યલાના થમો. 
નદીકાુંઠે ચાલમો. ેરા ખેતયભાું ફેઠેરાું ધયતીભાતાએ ફે શાથ ઊંચા કયીને જાણે એને આશળ 
આપમાું. 

દીકે ડ ુંગયની લાટ રીધી. ફોય શરેા તો અડધાથી લધ  ઊંચે ડ ુંગય ય ચડી ગમો. થોડો થાક 
રાગમો ણ એણે યલા ન કયી. ભખૂ રાગી. બાત  ું ખોરીને ખાધ ું. ાછો ડ ુંગય ચડલા રાગમો. નભતા 
ફોયે દીક ડ ુંગયની ટોચે શતો. અશીં તો ફોય જેવ ું રાગત  ું જ ન શત  ું. આવાવ લાદાું શતા. 
એક ભોટા લાદની લચભાું ભેઘયાજ ફેઠા શતા. એભણે શવીને દીકને ફોરાવ્મો : “આલ બાઈ, 
અશીં આલલાનો ભાયગ કોણે ફતાવ્મો તને ?” 

દીક કશ ે: “ભાભા, પ્રણાભ. ભાયગ ફતાવ્મો ધયતીભાતાએ.” 

ભેઘયાજ કશ ે: “ધયતી તો ભાયી ફશને. કેભ છે ભાયી ફશને?” 

દીક કશ ે: “ભાભા, અભે ધયતીભાતાના વુંતાનો દ :ખી છીએ એટરે તે ણ દ :ખભા જ શોમ ને ?” 

ભેઘયાજે છૂ્ ું : “ળી તકરીપ છે, તભને?” 

દીક કશ ે: “ભેઘભાભા, તભે તો જાણો છો. તભાયી ભશયે લગય અભાર ું સ  ખ ય ગાભ દ :ખ ય થઈ 
ગય ું છે. ભાણવો જ નહશ, ુંખીઓ અને જાનલયો ણ ફેશાર થઈ ગમા છે. ભાભા ભશયે કયો અને 
લયવો.”  

ભેઘયાજ કશ ે: “બફચાયા શ ુંખીઓ ણ ભાણવ જાતને રીધે શયેાન થઈ ગમા !” 

દીક કશ ે: “ભાણવજાતે ળો અયાધ કમો છે તે કશો ભાભા. અભે અભાયી ભરૂ સ ધાયીશ ું.” 



ભેઘયાજ કશ ે: “તભે રોકો ભાયા બાઈફુંધને ખફૂ શયેાન કયો છો, તેથી હ ું નાયાજ છું.” 

શાથ જોડીને દીકે કહ્ ું : “ભાભા, અભે શ ું કયીએ છીએ તભાયા બાઈફુંધને ? એભન ું નાભ તો કશો.” 

 ભેઘયાજ કશ ે: “એક ઠેકાણે ઊબા યશતેા ભાયા અફોર બાઈફુંધોને તભાયા ગાભનાું ભાણવો 
શશથમાયો ભાયે છે, કાે છે. ભને વખત ચીડ છે આ લાતની. એન ું નાભ છે ઝાડ. ઝાડ છાુંમો આે છે, 
પ આે છે. તભે એને ઝૂડો છો. એનો વોથ લાી નાખો છો. આલા ગાભભાું હ ું કદી જતો નથી. 
ભાયા બાઈફુંધ ઝાડને વાચલો તો જ હ ું તભાયા ગાભભાું આલલાન ું ભન કયીળ.” 

 દીકે ગાભરોકોને ભેઘયાજનો વુંદેળો કહ્યો. એ વાુંબીને ઝાડ કાનાયા વાત-આઠ ભાણવો 
આગ આવ્મા અને ોતાની ક શાડીઓ પેંકી દીધી. ભરૂ કબરૂ કયી વૌએ વાથે ભીને ફચી ગમેરા 
ઝાડની જૂા કયી. ખાડા ખોદ્યા. ાવેના જ ુંગરભાુંથી યો રાવ્મા. આખ ું ગાભ આ કાભભાું એવ ું 
ખોલાઈ ગય ું. છ, આઠ છી ભહશનાભા આકાળ ઘેયાય ું. ! ગર્જના થલા રાગી. લીજી ચભકલા ભાુંડી. 
ધીભી ધાયે લયવાદ થમો. ગાભ યાજી, શ  યાજી, ુંખી ભોયરો ભસ્તીભાું ગાલા રાગમો. ફકયીફાઈ 
ભાુંડમા કદૂલા. વૌને યાજી જોઈને ધયતીભાતાએ શયખથી રીરી વાડી ઓઢી રીધી. 

 ફધા કશ ે: “ભેઘભાભાનો વુંદેળો ઝીરલાથી એ કેટરા યાજી થઈ ગમા ! શલે છી એભનાું-
બાઈફુંધ-વકૃ્ષોને આણે લાલી લધાયીશ ું અને શલકવાલીશ ું-છી તો કેલી થળે ભાભાની ભશયે !” 

 ભાનળો ? આજે તો સ ખ ય ગાભની વીભ, ાદય ને આંગણાું જાતજાતના વકૃ્ષોથી રીરાછભ 
છે. ફવ, એ વકૃ્ષોની ખાતય ભેઘભાભાની વલાયી દય અાઢના આયુંબે શલે તો આલી જ જામ છે. 
પયી સ ખી થય ું છે સ ખ ય ગાભ. આજે એ ગાભભાું ગભે તેને છૂો : “ભેઘયાજને ભનાલલા અભાયે શ ું 
કયવ ું ?” 

-         તો એક જ જલાફ ભળે : 

-”રીલ ું કયો ગાભ તો ભેઘ આલે આભ !” 

-ઈશ્વય યભાય 

(શે્રષ્ઠ ફાલાતાથઓભાુંથી) 

 


